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บทคดัย่อ 
 บทความนี ้มุ่งน าเสนอสาระ เก่ียวกบักระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูใน
การวิจัยเชิงคุณภาพ  อนัประกอบด้วย การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงคณุภาพ  ซึง่เป็นขัน้ตอนส าคญัที่จะท าให้ข้อมลูที่นกัวิจยัรวบรวมมามีความหมายและสามารถตอบค าถามวิจยัได้อย่าง
ครอบคลมุ  ถกูต้องและนา่เช่ือถือ  
 
ค าส าคัญ  :     การตรวจสอบ,    การวิเคราะห์ ,   การน าเสนอผล,   ข้อมลูเชิงคณุภาพ  
 
 

 
 

Abstracts 
 
This article focuses  about  the process for data analyzing and presentation in qualitative  research. 

The  content  of  this article  consists of data  verification, data analysis  and presentation of qualitative data  
analysis result . Which  are  very  important  steps that make  the datas  which are  collected  by the researcher  
are meaningful  and the  research questions can be answered  complete , correctly  and  credibility  . 
.  
Keywords:    verificaion,  analysis, presentation,  qualitative data. 
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บทน า 
 ภายหลงัจากที่นกัวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมลูมาแล้ว ขัน้ตอนส าคญัที่จะต้องด าเนินการต่อไปคือ การตรวจสอบ 
วิเคราะห์ข้อมลูและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู   ส าหรับการวิจยัเชิงคณุภาพแล้วนอกจากขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลูและ
น าเสนอผลการวิเคราะห์แล้ว ประเด็นที่มักมีผู้ สงสยั คลางแคลงใจอยู่ เสมอคือ ความถูกต้องและน่าเช่ือถือของข้อมูล   
ซึ่งนกัวิจยัเชิงคุณภาพควรตระหนกัถึงข้อสงสยันี ้และก าหนดมาตรการที่จะป้องกันความผิดพลาด นัน่คือมีการตรวจสอบ
ข้อมลูก่อนที่จะน าข้อมลูมาวิเคราะห์  เพื่อให้ข้อมูลที่รวบรวมมามีความน่าเช่ือถือและมีหมาย สามารถตอบค าถามวิจยัได้
อยา่งถกูต้องและครอบคลมุ  นอกจากนีปั้ญหาที่พบอยูเ่สมอ ส าหรับนกัวิจยัมือใหม ่โดยเฉพาะนกัวิจยัที่ก าลงัศึกษาในระดบั
บณัฑิตศกึษาหรือนกัวิจยัเชิงปริมาณที่เร่ิมท าวิจยัเชิงคณุภาพ  คือ แนวทางจะท าให้ได้ข้อมลูที่น่าเช่ือถือควรท าอย่างไร และ
เมื่อได้ข้อมูลมาจะแล้วเร่ิมต้นวิเคราะห์อย่างไร  และน าเสนอผล การวิเคราะห์อย่างไร  ดังนัน้ บทความนี ้ผู้ เขียนจึง 
มุง่น าเสนอสาระ เก่ียวกบักระบวนการในการวเิคราะห์เชิงคณุภาพ  อนัประกอบด้วย การตรวจสอบข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู
และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ    
 
ความหมายและลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ข้อมลู  (data) หมายถึง  ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของสิง่ตา่งๆ ซึง่อาจเป็นตวัเลขหรือข้อความเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่ง
หนึง่ที่จะน ามาเป็นหลกัฐานในการหาข้อยตุิเป็นค าตอบตอ่สิง่ที่ผู้วิจยัศกึษา  ทัง้นีห้ากจดัประเภทของข้อมลู โดยใช้ค่าการวดั
ของข้อมลู เป็นเกณฑ์ในการจ าแนก อาจจ าแนกได้เป็น 2  ประเภท  ประเภทแรก คือ ข้อมลูเชิงปริมาณ  (Quantitative  data)   
ซึ่ง หมายถึง ข้อมลูที่สามารถวดัออกมาเป็นจ านวนหรือตวัเลขได้โดยตรง   เช่น จ านวนนกัศึกษา  คะแนนผลการสอบของ
นกัเรียน  รายได้    ข้อมลูอีกประเภทหนึง่ คือ ข้อมลูเชิงคณุภาพ (Qualitative data) ข้อมลูที่ไม่ได้แสดงเป็นตวัเลขแต่จะเป็น
ข้อมูลที่แสดงถึงคณุลกัษณะที่เป็นข้อความ  เช่น เพศ ศาสนาที่นบัถือ สีผิว  เป็นต้น  ทัง้นีส้ าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพนัน้ 
ความหมายของข้อมลู หมายถึงข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่ได้มาจากการบนัทกึปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้  ซึ่งนกัวิจยัได้สงัเกต 
และศึกษาด้วยตนเอง หรือได้รับการบอกเลา่อีกทอดหนึ่งโดยผ่านการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล (informant) ดงัที่ทวีศกัดิ์  นพเกษร, 
2548 : 111)   ได้สรุปความหมายของข้อมลูเชิงคณุภาพ ไว้ ดงันี ้  
 ข้อมลูเชิงคณุภาพ  (qualitative data)  หมายถึง  รายละเอียดหรือข้อเท็จจริงที่มีลกัษณะเป็นความคิดเห็น ความ
เช่ือ เจตคติ คณุคา่ โลกทศัน์ ความรู้ พฤติกรรม วิถีชีวิต ปฏิสมัพนัธ์  โครงสร้างทางสงัคม กระบวนการภายในกลุม่หรือองค์กร 
การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สกึ เป็นข้อมลูที่มีลกัษณะเป็นข้อความหรือเป็นการพรรณนา (Descriptive)  เชิงวิเคราะห์  
  ข้อมลูเชิงคณุภาพปฐมภมูิ ( primary  qualitative data) หมายถึง ข้อมลูที่มาจากการสงัเกต การสมัภาษณ์ หรือ
การมีปฏิสมัพนัธ์กบักลุม่เป้าหมาย   
 ข้อมูลเชิงคณุภาพทตุิยภมูิ (secondary  qualitative data) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นตวัเลข หรือข้อความ ( text)   
ที่อยูใ่นสิง่บนัทกึตา่งๆ เช่น หนงัสอืพิมพ์ วรรณกรรม  บนัทกึการประชมุ บญัชีงบดลุ ภาพ เสยีง      
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 ส าหรับกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพนัน้ เมื่อนกัวิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูมาแล้วก่อนที่
จะน าข้อมูลไปวิเคราะห์ ตีความสร้างข้อสรุปต่อไปนัน้  ขัน้ตอนส าคัญที่จะท าให้ได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ สมบูรณ์ครบถ้วน     
นกัวิจัยควรตรวจสอบข้อมูล เสียก่อนดงัเนือ้หาที่ผู้ เขียนได้น าเสนอไว้เป็นล าดบัแรกของกระบวนการในการวิเคราะห์และ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพ 
  
การตรวจสอบข้อมูล 

 วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบข้อมูล เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นัน้มีคุณภาพน่าเช่ือถือมากน้อย
เพียงใดและมีความครบถ้วน สมบรูณ์หรือไม ่ ดงันี ้ 

1.  การตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของข้อมูล  
เพื่อตอบค าถามเก่ียวกบัความนา่เช่ือถือของข้อมลู มีวิธีการตรวจสอบดงันี ้  
1.1 บนัทกึพรรณนาอยา่งละเอียดและน าเสนอพรรณนาให้เห็นภาพทกุแง่มมุ การบนัทกึภาคสนามในสว่นท่ี 

เป็นบนัทกึพรรณนาหรือบนัทกึบรรยาย ถ้านกัวิจยัท าได้ละเอียดได้มากเทา่ใดก็จะท าให้การน าข้อมลูมาวเิคราะห์และน าเสนอ
มีความนา่เช่ือถือมากเทา่นัน้ ทัง้นีเ้พราะสว่นท่ีปรากฏในบนัทกึภาคสนามหรือบนัทึกพรรณนานัน้ คือข้อมลูสว่นที่เกิดขึน้จริง
ตามที่นกัวิจยัสงัเกตหรือสมัภาษณ์พดูคยุกบัผู้ ให้ข้อมลูมา เป็นสว่นที่ยงัมิได้มีการปรุงแต่ง หรือใส่ความคิดเห็นของนกัวิจัย  
ลงไป  ดงันัน้นกัวิจยัเชิงคณุภาพจึงจ าเป็นต้องท าการบนัทกึพรรณนาโดยละเอียดทกุครัง้ภายหลงัจากเสร็จสิน้การเก็บข้อมลู
ในแตล่ะครัง้  

1.2 ให้บคุคลที่อยูใ่นสนามวิจยัหรือในปรากฏการณ์ที่ศกึษาอา่นข้อมลูเพื่อตรวจสอบรับรองความถกูต้อง การ 
ให้บคุคลที่อยู่ในสนามวิจยัซึ่งรับรู้ปรากฏการณ์ที่ศึกษาช่วยบนัทึกข้อมูล ในสว่นที่เป็นการบนัทึกทบทวนหรือการวิเคราะห์
ตีความเบือ้งต้น หรือแม้กระทัง่การวิเคราะห์ขัน้สดุท้ายว่าตามที่นกัวิจัยได้บนัทึกและวิเคราะห์ไว้นัน้ตรงกับสภาพการณ์ 
ที่เป็นจริงมากน้อยเพียงไรและหากได้รับการยอมรับและยืนยนัวา่ถกูต้องตรงตามความเป็นจริงก็เป็นการสร้างความนา่เช่ือถือ
ของข้อมลูได้เป็นอยา่งมาก    

1.3 ในกรณีที่ผู้วิจยัเป็นนิสติบณัฑิตศกึษาที่ท าวิจยัหรือวิทยานิพนธ์ ควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาซึง่เป็น 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการวิจัยเชิงคุณภาพได้มีโอกาสเข้าไปสมัผสัข้อมูลปรากฏการณ์ทางการศึกษาในสนามวิจัยโดยตรง 
ด้วยตวัของอาจารย์เองเพราะจะท าให้อาจารย์สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ประเด็นตา่งๆ ท่ียงัขาดตกบกพร่องได้เป็นอยา่งดี  
      1.4 ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) 

             วิธีการตรวจสอบสามเส้า เป็นวิธีการส าคญัในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล Cohen และ 
Manion (1994. p. 233) กลา่วถึงค าว่า “Triangulation” ว่า เป็นศพัท์ซึ่งมีที่มาจากวิธีการส ารวจทางกายภาพโดยเฉพาะใน
กลุม่นกัเดินเรือ นกัยทุธศาสตร์การทหาร และวิศวกรช่างส ารวจ ซึ่งกลุม่คนดงักลา่วใช้เคร่ืองหมายบอกต าแหน่ง (marker) 
โดยการหาพิกดัของต าแหนง่ที่ต้องการด้วยการวดัมมุระหว่างต าแหน่งที่อยู่กบัจุดอ้างอิงที่ทราบพิกดัอย่างน้อย 2 จุด จุดตดัมมุ
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ทัง้ 2 จะเป็นจุดพิกัดที่ท าให้เราทราบต าแหน่งที่อยู่ หากจุดอ้างอิงทัง้ 2 จุด ไม่มีพิกัด ต าแหน่งของจุดที่ต้องการเราจะไม่
สามารถบอกจดุที่แนน่อนได้ บอกได้เพียงความสมัพนัธ์ของต าแหนง่ที่ต้องการกบัจดุอ้างอิงทัง้ 2 เทา่นัน้  

 ในทางสงัคมศาสตร์ วิธีการตรวจสอบสามเส้า หมายถึง การเปรียบเทียบข้อค้นพบของปรากฏการณ์ที่ศึกษาจาก
แหล่งมุมมองที่ต่างกัน นกัวิจัยจ านวนมากคาดหมายว่า วิธีการตรวจสอบสามเส้า เป็นแนวทางส าหรับการยืนยันความ
นา่เช่ือถือของข้อมลู/สิง่ที่ค้นพบ 

รูปแบบของการตรวจสอบสามเส้าที่นกัวิชาการ ได้น าเสนอไว้ สามารถสรุปได้เป็น 7 รูปแบบ ดงันี ้ 
1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลู (Data triangulation) หมายถึง การตรวจสอบวา่ข้อมลูที่ผู้วิจยัได้มานัน้ 

ถกูต้องหรือไม ่จะเน้นการตรวจสอบข้อมลูที่ได้มาจากแหลง่ตา่งๆ นัน้มีความเหมือนกนัหรือไม่ ซึ่งถ้าทกุแหลง่ข้อมลูพบว่าได้
ข้อค้นพบมาเหมือนกนั แสดงว่าข้อมลูที่ผู้วิจยัได้มามีความถกูต้อง เช่น เปรียบเทียบข้อมลูจากการสงัเกตกบัการสมัภาษณ์   
เปรียบเทียบสิ่งที่พดูในที่สาธารณะกบัขณะพดูสว่นตวั   ตรวจสอบความแน่นอนของค าพูดในเร่ืองเดียวกนัแต่คนละเวลา  
เปรียบเทียบมมุมองของผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆ ของปรากฏการณ์ที่ศึกษาเปรียบเทียบข้อมลูของปรากฏการณ์เดียวกนัที่มาจาก  
แตล่ะระยะเวลา  เปรียบเทียบข้อมลูเร่ืองเดียวกนัท่ีมาจากผู้ให้ข้อมลูหลายๆ คน ที่อยูใ่นกลุม่เดียวกนั  เป็นต้น 
 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจยัหรือผู้ เก็บข้อมลู (Investigator triangulation) หมายถึง การตรวจสอบจาก
ผู้วิจยัหรือผู้ เก็บข้อมลูตา่งคนกนัวา่ได้ค้นพบท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอย่างไร ซึ่งถ้าผู้วิจยัหรือผู้ เก็บข้อมลูทกุคนพบว่าข้อ
ค้นพบท่ีได้มามีความเหมือนกนั แสดงวา่ข้อมลูที่ผู้วิจยัได้มามีความถกูต้อง  
 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิเคราะห์ข้อมลู  (Analyst  triangulation)  หมายถึง การใช้ผู้วิเคราะห์ข้อมลูที่เก็บ
มาจากภาคสนามตัง้แต ่ 2 คน ขึน้ไป ตา่งคนตา่งวิเคราะห์ข้อมลูให้ได้ข้อค้นพบ แล้วน ามาเปรียบเทียบกนั  
 4) การตรวจสอบสามเส้าโดยการทบทวนข้อมูล (Review triangulation) หมายถึง การให้บคุคลต่างๆ ที่ไม่ใช่
คณะนกัวิจยัท าการทบทวนข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ของผู้วิจยั ซึ่งอาจเป็นบคุคลหรือผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องในสนามวิจยั ผล
การตรวจสอบสามเส้าโดยวิธีนีท้ าให้ผู้วิจยัสามารถเรียนรู้ได้มากขึน้ทัง้ด้านความแมน่ย า ความสมบรูณ์  ความเป็นธรรม และ
ความนา่เช่ือถือ ในการวิเคราะห์ข้อมลูรวมทัง้ท าให้เกิดความคิดหรือการตีความใหม่ๆ  เพิ่มเติม  
 5) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมลู (Method triangulation) หมายถึง การเปรียบเทียบข้อมลูที่ได้มา
จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูหลายวิธีการที่แตกต่างกนั แล้วน ามาพิจารณาว่าข้อมลูที่ได้สอดคล้องกนัหรือไม่  เช่น การน า
ข้อมลูประเด็นเดียวกนั ซึง่เก็บโดยวิธีสนทนากลุม่มาเปรียบเทียบกบัข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ และการสงัเกตหรือการ
เปรียบเทียบข้อมลูที่เก็บจากวิธีการเชิงปริมาณกบัวิธีการเชิงคณุภาพ เพื่อดลูกัษณะและความสอดคล้องของข้อมลู  
 6) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation) หมายถึง การใช้มมุมองของทฤษฎีที่แตกตา่งกนั มา
พิจารณาตีความข้อมลูชุดเดียวกนั เช่น ข้อมลูจากการการสมัภาษณ์ ปัญหาด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน อาจใช้
ทฤษฎีที่ตา่งๆกนั มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมลูก็ได้ เพื่อเปรียบเทียบข้อค้นพบเหลา่นัน้ จุดส าคญัคือการใช้วิธีการ
ตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี คือ การท าให้เกิดความเข้าใจข้อสนันิษฐาน (Assumption) และหลกัทฤษฎีที่ใช้อ้างอิงว่ามี
อิทธิพลตอ่ข้อค้นพบ (Finding) และการตีความ (interpretation) ของงานวิจยันัน้    
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 7) การตรวจสอบสามเส้าโดยใช้สหวิทยาการ  (Interdisciplinary  triangulation) หมายถึง การใช้สหวิทยาการ
เข้ามาร่วมอธิบายข้อค้นพบตา่งๆ ดงัเช่น การวิจยัที่อยูใ่นศาสตร์ของจิตวิทยาการศกึษา อาจใช้หลกัการของศาสตร์อื่นๆ ร่วม
ด้วย เช่น สงัคมวิทยา มานษุยวิทยา และศิลปศกึษา  เป็นต้น 
 ส าหรับการตรวจสอบสามเส้า ทัง้ 7 แบบที่น าเสนอมานัน้ จะพบว่า การตรวจสอบข้อมูลนัน้นกัวิจัยสามารถ
กระท าได้นบัตัง้แต่ก่อนที่ผู้วิจยัจะวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าข้อมลูที่ได้มานัน้มีความน่าเช่ือถือเพียงใด  หรือ
อาจกระท าระหวา่งการวเิคราะห์ โดยใช้ผู้วิเคราะห์ในประเด็นเดียวกนัหลายๆ คน หรือใช้ทฤษฎีที่ตา่งกนัมาก าหนดกรอบแนว
ทางการวิเคราะห์ และอาจกระท าหลงัจากการวิเคราะห์ข้อมลูแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบยืนยนัผลการวิจยั ก็ได้ 

2.  การตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล 
ในการด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณนัน้การตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมลูที่เก็บรวบรวมมา  

สามารถกระท าได้อยา่งง่ายๆ โดยการตรวจสอบดวูา่ผู้ตอบได้ตอบค าถามครบถ้วนตามประเด็นข้อค าถามต่างๆ ในเคร่ืองมือ
ฉบบันัน้ๆ หรือไม่  และได้รับข้อมูลกลบัมาครบถ้วนตามจ านวนของกลุม่ตัวอย่างที่ก าหนดไว้หรือไม่  หากผู้ ให้ข้อมูลทกุคน
ตอบครบถ้วนทกุข้อค าถามและสง่กลบัมาครบหรือเป็นจ านวนมากพอข้อมลูที่ได้ก็เหมาะสมเพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์เพื่อ
ตอบค าถามวิจยัตอ่ไป  

แตส่ าหรับการวิจยัเชิงคณุภาพนัน้นกัวิจยัคือเคร่ืองมือส าคญัที่ใช้เทคนิควิธีการสงัเกตและการสมัภาษณ์เป็น 
หลกัในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ซึง่นกัวิจยับางทา่นโดยเฉพาะนกัวิจยัมือใหมอ่าจมีข้อจ ากดัเก่ียวกบัทกัษะในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู ดงันัน้จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่ข้อมลูบางสว่นยงัขาดหายไป ไมค่รบถ้วนสมบรูณ์เพียงพอท่ีจะน ามาวิเคราะห์ นกัวิจยั
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมลูเสยีก่อน โดยข้อมลูที่จะต้องตรวจสอบ ได้แก่ ข้อมลูที่เป็นความ
คิดเห็นของผู้ ให้ข้อมลู และข้อมลูที่เป็นรายละเอียดหรือการบอกเลา่เหตกุารณ์  ซึ่งข้อมลูทัง้สองประเภทเป็นข้อมลูที่ได้จาก
การสงัเกตและการสมัภาษณ์เป็นสว่นใหญ่  ส าหรับแนวทางการตรวจสอบความสมบรูณ์ครบถ้วนของข้อมลู อาจด าเนินการ 
ดงันี ้(รัตนะ บวัสนธ์,  2551 : 153-155 ) 

1) ข้อมลูที่เป็นความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมลู ข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์พดูคยุกบัผู้ให้ข้อมลู 
ที่ผู้ตอบได้ให้คุณค่าหรือท าการประเมินแล้วจึงตอบออกมา ดงันัน้ข้อมลูที่ได้รับจึงแฝงไปด้วยความคิดเห็นส่วนตวั ค่านิยม 
ความเช่ือ หรือเจตคติของผู้ตอบซึ่งบางครัง้อาจไม่ตรงกบัความเป็นจริงก็ได้ นอกจากนัน้แล้ว ค าตอบที่ได้กบัพฤติกรรมหรือ
การปฏิบตัิของผู้ตอบอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์หรือบริบทที่เก่ียวข้องอีกด้วย นกัวิจยัจึงไม่ควรที่จะคาดหวงัหรือ
ยอมรับตัง้แต่แรกว่าข้อมูลที่ได้รับนัน้เป็นจริง นักวิจัยควรใช้ข้อมูลเหล่านีท้ าการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนโดย
เช่ือมโยงหรือตรวจสอบกบัข้อมลูอื่นๆ  ซึง่ในการตรวจสอบข้อมลูเหลา่นีผู้้วิจยัอาจต้องใช้เวลาและวิธีการต่างๆ พอสมควรจึง
จะท าให้ได้ข้อมลูหลายด้านมากขึน้  

2) ข้อมลูที่เป็นรายละเอียดหรือบอกเลา่เหตกุารณ์ ข้อมลูประเภทนีเ้ป็นข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์พดูคยุกบั 
ผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการบอกเลา่เร่ืองราวเหตกุารณ์บางอยา่งที่เกิดขึน้ ซึง่ข้อมลู ดงักลา่วนี ้อาจจะคลาดเคลื่อนจากความเป็น
จริง หรืออาจได้ข้อมลูเพียงบางสว่นไมค่รบถ้วน เนื่องมาจากสาเหตใุด สาเหตหุนึ่งหรือหลายสาเหตปุระกอบกนั เช่น สาเหตุ
ประการแรก อาจเกิดจากการท่ีผู้ เลา่เร่ืองราวมิได้ประสบเหตกุารณ์ด้วยตนเองหรือจ าไม่ได้ว่าเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้เป็นอย่างไร
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กนัแนจ่ึงเลา่เร่ืองราวในลกัษณะที่วา่ “คิดวา่” น่าจะเป็นเช่นนัน้ ซึ่งเป็นการเลา่จาก “ความคิด” มากกว่า “ความจริง” สาเหตุ
ประการท่ีสอง คือ เป็นการเลา่เร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้จริงๆ ตามการรับรู้หรือการมุ่งให้ความสนใจจากจุดใดจุดหนึ่ง
โดยเฉพาะของผู้ เลา่หรือเลา่เหตกุารณ์ตามที่ตนสนใจเทา่นัน้  และสาเหตปุระการที่สาม คือ เป็นการเลา่เหตกุารณ์ที่ผู้ เลา่จง
ใจเลา่ให้ผิดจากความจริงตามที่ตนเองต้องการเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งจากความผิดพลาดของคลาดเคลื่อน
เก่ียวกบัค าบอกเลา่เร่ืองราวเหตกุารณ์ที่อาจเกิดขึน้ตามสาเหตดุงักลา่ว สามารถตรวจสอบความสมบรูณ์ครบถ้วนของข้อมลู 
ด้วยวิธีการดงันี ้ 
 วิธีแรก ตรวจสอบโดยผู้วิจยัตัง้ค าถามกบัตวัเองวา่ เร่ืองที่ได้รับฟังจากผู้ เลา่นัน้มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร  
โดยการตัง้ข้อสงสยัเพื่อตรวจสอบตอ่ไปโดยเฉพาะเร่ืองราวเหตกุารณ์ที่มีลกัษณะสดุโตง่หรือแปลกอยา่งมาก เช่น  ครูคนหนึ่ง
ติดการพนนั   ผู้ปกครองท าร้ายร่างกายนกัเรียน  ผู้ปกครองนกัเรียนท าร้ายร่างกายครูคนใดคนหนึ่ง   หรือ มีนกัเรียนขโมย
ทรัพย์สนิของโรงเรียนไปขาย   เป็นต้น 
 วิธีที่สอง ตรวจสอบโดยการพิจารณาจากผู้ให้ข้อมลูหรือตวัผู้ เลา่วา่เป็นบคุคลที่มีความนา่เช่ือถือมากน้อยเพียงใด 
หรือเป็นบคุคลที่ชอบพดูโกหก พยายามท าตนให้เป็นท่ีส าคญัเสมอ ถ้าบคุคลดงักลา่วมีลกัษณะเช่นนีก็้ควรตัง้ข้อสงสยัไว้ก่อน
เก่ียวกบัเร่ืองราวที่ได้รับฟัง เพื่อจะได้หาข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อท าการตรวจสอบตอ่ไป 
 วิธีที่สาม การตรวจสอบอคติของผู้ เลา่โดยพิจารณาวา่ผู้ เลา่นัน้มีอคติสว่นตวัหรือโน้มเอียงไปในทางใดหรือไม่ ถ้า
มีลกัษณะเช่นนัน้ก็ควรตรวจสอบข้อมลูกบัผู้ เลา่เหตกุารณ์อีกฝ่ายหนึง่หรือผู้ที่วางตวัเป็นกลางแล้วน าข้อมลูที่ได้รับจากบคุคล
กลุม่ตา่งๆ มาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตา่งในแง่มมุตา่งๆ จากเร่ืองราวเหตกุารณ์ที่ได้รับฟัง    
 จากขัน้ตอนการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว จะท าให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง น่าเช่ือถือ   
สามารถน าข้อมลูเหลา่นัน้ไปวิเคราะห์  ตามขัน้ตอนของการวิเคราะห์ข้อมลู  ทีผู่้ เขียนได้น าเสนอไว้ในล าดบัตอ่ไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 เมื่อนกัวิจยัเชิงปริมาณต้องการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ  เช่น  การวิเคราะห์แบบสอบถามแบบปลายเปิด จะ
ใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เรียกรวมว่า “การวิเคราะห์เนือ้หา” (Content  analysis)  ซึ่งมีที่มาจากวิธีการวิเคราะห์เนือ้หาที่ปรากฏ 
ในสือ่มวลชนตา่งๆ แตส่ าหรับนกัวิจยัเชิงคณุภาพนัน้ การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นกระบวนการท างานที่ต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่
เมื่อนกัวิจยัเร่ิมต้นเก็บข้อมลู จนถึงเมื่อสิน้สดุการเก็บข้อมลู ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ อาจแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน
ใหญ่ ได้แก่ 1) การจดัระเบียบข้อมลู  2) การท าดชันีหรือก าหนดรหสัข้อมลู  3) การก าจดัข้อมลูหรือสร้างข้อสรุปชัว่คราว  
4) การสร้างบทสรุป และ 5) การพิสจูน์ความนา่เช่ือถือของผลการวเิคราะห์ แตล่ะขัน้ตอนมีรายละเอียด ดงันี ้ (รัตนะ บวัสนธ์, 
2551, 228-235 ) 
 ขัน้ตอนที่ 1 การจัดระเบียบข้อมูล 
 การจดัระเบียบข้อมลู คือ การท าให้ข้อมลูที่เก็บรวบรวมได้มาอยูใ่นสภาพท่ีสะดวกและง่ายต่อการน าไปวิเคราะห์ 
ซึ่งการจัดระเบียบข้อมลูนีจ้ะกระท าเมื่อนกัวิจัยอยู่ในสนามการวิจยัและได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูมาได้ ระยะเวลาหนึ่ง
จนกระทัง่เห็นว่าข้อมลูมีมากพอจึงควรเร่ิมท าการจดัระเบียบข้อมูลนัน้ๆ  การจดัระเบียบข้อมูลอาจจัดตามระบบหรือตาม
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เกณฑ์ประเภทของข้อมลู เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัครอบครัวของผู้ปกครองนกัเรียน ประวตัินกัเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู กิจกรรม
การเรียนการสอน  ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน เป็นต้น หรืออาจจดัระเบียบข้อมลูโดยอาศยัระบบหรือหลกัเกณฑ์
ที่มาของข้อมลู เช่น ข้อมลูที่ได้จากการสงัเกต การสมัภาษณ์และจากเอกสาร เมื่อจดัระเบียบข้อมลูตามระบบหรือหลกัเกณฑ์
ที่กล่าวแล้วนกัวิจยัควรจะต้องจดัเก็บข้อมูลที่จดัระเบียบแล้วนีไ้ว้ในแฟ้มเอกสารหรือจดัท าเป็นแฟ้มแล้วบนัทึกไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์  
 ขัน้ตอนที่ 2 การท าดัชนีหรือก าหนดรหัสของข้อมูล  
 การท าดชันีหรือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ การก าหนดรหสัของข้อมลู (Coding) นัน้เป็นการจดัระเบียบทางเนือ้หา ซึ่ง
ต่างจากจดัระเบียบข้อมลูในขัน้ตอนที่ 1  ที่เป็นการจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่หรือเป็นประเภทตามข้อมลูที่เก็บรวบรวมมา 
หรือเรียกวา่ การจดัระเบียบข้อมลูทางกายภาพ แต่การท าดชันีข้อมลูหรือก าหนดรหสัข้อมลูนัน้ คือ การจดัข้อมลูโดยการใช้
ค าหลกัซึง่อาจมีลกัษณะเป็นวลหีรือข้อความหนึง่มาแทนข้อมลูที่บนัทกึไว้ในบนัทกึภาคสนาม สว่นที่เป็นการบนัทึกพรรณนา
หรือบนัทกึละเอียดสว่นใดสว่นหนึง่ เพื่อแสดงให้เห็นข้อมลูในการบนัทึกพรรณนาสว่นนัน้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร ค าหลกั (วลี
หรือข้อความ) ท่ีก าหนดขึน้นัน้จะมีลกัษณะเป็นมโนทศัน์ (concept) ซึง่มีความหมายแทนข้อมลูบนัทกึละเอียดสว่นนัน้ 
 การจัดท าดชันีหรือก าหนดรหสัของข้อมูลนัน้ นกัวิจัยสามารถท าได้สองลกัษณะคือ จัดท าไว้ล่วงหน้าก่อนเข้า
สนามวิจัย และจัดท าตามข้อมูลที่ปรากฏในบันทึกภาคสนาม หรือบางครัง้เรียกว่า การจัดท าดัชนีข้อมูลแบบนิรนัย 
(deductive coding) และแบบอปุนยั (inductive coding)  การก าหนดดชันีหรือก าหนดรหสัของข้อมลูไว้ลว่งหน้าก่อนเข้า
สนามวิจยัหรือแบบการก าหนดดชันีแบบนิรนยั นกัวิจยัจะพิจารณาจากกรอบแนวคิดทฤษฎี ปัญหาและวตัถปุระสงค์ของการ
วิจยัวา่นกัวิจยัต้องการศึกษาหาค าตอบให้กบัปัญหาใดและปัญหาดงักลา่วนกัวิจยัอาศยัแนวคิดหรือทฤษฎีใดๆ รองรับหรือ
ช่วยชีแ้นวทางวิจัยใดบ้าง  เช่น นักวิจัยต้องการศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู นักวิจัยก็
จ าเป็นต้องศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของครูมาเป็นพืน้ฐานก าหนดแนวทางการศึกษาปัญหาวิจยันีแ้ละ
อาจก าหนดดชันีหรือจดัท าบญัชีดชันีที่เก่ียวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนของครูไว้ลว่งหน้า เช่น   การเตรียมการสอน  
การจดัท าแผนการสอน  เทคนิคการสอน  สื่อการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล  เป็นต้น และนอกจากนีก้ารจดัท า
ดชันีหรือบัญชีดัชนีแล้ว  นักวิจัยอาจน าดัชนีเหล่านีไ้ปเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นค าถามในการสมัภาษณ์หรือ
ก าหนดกรอบการสงัเกตก็ได้ 
 เมื่อนักวิจัยได้บัญชีค าหลักแล้ว งานต่อไปที่ต้องท าคือการให้ความหมายค าหลัก (วลีหรือข้อความ) นัน้มี
ความหมายวา่อยา่งไร ครอบคลมุในเร่ืองอะไรบ้าง  การให้ความหมายเพื่ออธิบายค าหลกันีน้บัวา่มีความส าคญัมากเพราะจะ
ท าให้นกัวิจยัสามารถน าค าหลกัเหลา่นีไ้ปใช้ก าหนด ทดแทนข้อมลูที่บนัทึกไว้ตรงกบัความหมายที่ให้  แต่อย่างไรก็ตามทัง้
ค าหลกัและค าอธิบายนีน้กัวิจยัอาจจ าเป็นต้องปรับปรุงใหม่เมื่อเข้าไปเก็บข้อมลูในสนามวิจยั ถ้าพบว่าช่ือเรียกค าหลกัและ
ความหมายของค าหลกัที่นกัวิจยัก าหนดไว้นีไ้มต่รงกบัท่ีบคุคลในสนามการวิจยัเรียกและให้ความหมาย นกัวิจยัต้องปรับปรุง
ค าให้ตรงตามทศันะ ของคนในสนามวิจยั เช่น ค าวา่ “การจดัการเรียนการสอน” ที่นกัวิจยัท าไว้ลว่งหน้าและหมายถึงกิจกรรม
ทกุอยา่งที่ครูจดัให้นกัเรียนได้เรียนรู้  แตเ่มื่อนกัวิจยัเข้าไปเก็บข้อมลูในโรงเรียนอาจพบวา่ทางโรงเรียนใช้ค าวา่ “สอนหนงัสอื” 
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ซึ่งหมายถึงการที่ครูคนใดคนหนึ่งท าการสอนอยู่ในชัน้เรียนเท่านัน้ ไม่รวมถึงการพานกัเรียนไปเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการ
เรียนรู้ในชมุชน  
 ส าหรับการจดัท าดชันีหรือก าหนดรหสัข้อมลูแบบอปุนยั นัน้จะกระท าภายหลงัจากที่ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลู 
และบนัทกึไว้ในบนัทกึภาคสนามแล้วนกัวิจยัเพียงแตอ่า่นข้อมลู บนัทกึไว้แล้วพิจารณาวา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร หลงัจากนัน้
ก็ก าหนดค าหลกั  ซึ่งอาจเป็นวลีหรือข้อความ  ที่มีความหมายหรือมีลกัษณะเป็นมโนทศัน์แทนข้อมูลชุดดงักล่าว โดยอาจ
น าไปใสไ่ว้ในท่ีวา่งข้างๆ ข้อมลูชดุนัน้ แล้วโยงเป็นลกูศรชีเ้ช่ือมระหวา่งค าหลกักบัข้อมลูชดุนัน้ๆ  ดงัตวัอยา่ง  
 

ตารางที่  1  การท าดชันีค าหลกัหรือรหสัข้อมลูจากบนัทกึพรรณนา 
ค าหลกั บนัทกึพรรณนา 

 ช่วงพกักลางวนัก่อนเวลาบา่ยโมงสกัประมาณ 20 นาที  นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 ได้ นัง่ท าแบบฝึกหดัเสริมทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ ที่
ครูสัง่ไว้ในชัว่โมงเรียนช่วงเช้า พอเห็นครูเดินเข้ามาในห้องนกัเรียน
สว่นหนึง่เงยหน้าขึน้มองครูและยิม้ แล้วก็ก้มลงท าแบบฝึกตอ่ไป      
บางคนก็ตัง้หน้าตัง้ตาท าแบบฝึกหดัโดยไมส่นใจครู บางคนนัง่ปรึกษา
กบัเพื่อน   เด็กชายต้อมพดูวา่ “ครูครับ  ผมท าแบบฝึกหดัที่ครูให้ท า
ใกล้จะเสร็จแล้วครับ สนกุมากเลย พอท าแบบฝึกหดัของครูแล้วท าให้
ผมเข้าใจเร่ืองการคณูและหารทศนิยมมากขึน้”  เด็กชายอีกคนหนึง่ 
(ดช.เก่ง) พดูวา่ “ครูครับผมอยากให้ครูมแีบบฝึกหดัให้ผมท าแบบนีท้กุ
วนัเลยสนกุด ีและถ้าหากคณุครูมีรูปภาพสสีวยๆใสเ่ข้าไปด้วยผมวา่
นา่จะท าให้นา่สนใจมากกวา่นี ้”  สว่นเด็กหญิงแอม๋  พดูวา่ “ครูคะหนู
วา่จ านวนข้อมนัน้อยไปคะ่  ท าแบบฝึกหดัไปนิดเดียวก าลงัสนกุเลย 
เสร็จแล้ว  ครูเพิ่มจ านวนข้อให้มากขึน้อีกสคิะ ”ครูยิม้และตอบวา่ 
“ขอบใจมากส าหรับค าแนะน าดีๆ ของพวกเราแล้วครูจะน าข้อเสนอ
ของพวกเราไปปรับปรุงแบบฝึกหดันะจ๊ะ”   

 
 ขัน้ตอนที่ 3  การก าจัดข้อมูลหรือสร้างข้อสรุปชั่วคราว  
 ในขัน้ตอนนีค้ือการสรุปเช่ือมโยงดชันีค าหลกัเข้าด้วยกันภายหลงัจากผ่านกระบวนการท าดชันีหรือก าหนดรหสั
ข้อมลูแล้ว การเช่ือมโยงค าหลกัเข้าด้วยกนัจะเขียนเป็นประโยคข้อความที่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างค าหลกั  และจากการ
เช่ือมโยงดชันีค าหลกัในตวัอย่างเข้าด้วยกนัจะเห็นว่าท าให้ข้อมลูในสว่นที่เป็นบนัทึกละเอียดที่มีอยู่มากนัน้ถกูลดทอนหรือ
ตัดทิง้ไปจนกระทั่งเหลือเฉพาะประเด็นหลักๆ ที่น ามาผูกโยงกันเท่านัน้ ซึ่งท าให้ข้อมูลมีความกระชับชัดเจนมากขึน้             
ดงัตวัอยา่งการสร้างข้อสรุปจากบนัทกึพรรณนา  ในตารางที่ 1  สามารถสร้างข้อสรุปชัว่คราวได้ดงันี ้ 
 

ชว่งเวลาท าแบบฝึกเสริมทกัษะ 

ระดบัชัน้ที่ศกึษา 

นวตักรรมที่น ามาใช้ 

ความคิดเห็นที่มีตอ่แบบฝึก 

พฤติกรรมนกัเรียนระหวา่งท าแบบฝึกฯ 
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“นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ท าแบบฝึกหดัเสริมทกัษะวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการคูณและหาร
ทศนิยมมากข้ึนในช่วงเวลาพกักลางวนั  ด้วยความตัง้ใจ  และรู้สึกว่าแบบฝึกเสริมทกัษะท าให้เกิด
ความเข้าใจเร่ืองการคูณและหารทศนิยมมากข้ึน และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบฝึก 
เสริมทกัษะ คือ ควรมีรูปภาพสี  เพ่ิมเข้าไปและเพ่ิมจ านวนข้อใหม้ากข้ึนอีก” 

 

 ขัน้ตอนที่ 4  การสร้างบทสรุป 
 ในขัน้ตอนการสร้างบทสรุป ก็คือ การเขียนเช่ือมโยงข้อสรุปชั่วคราวที่ผ่านการตรวจสอบยืนยนัแล้วเข้าด้วยกัน 
การเช่ือมข้อสรุปชั่วคราวนัน้จะเช่ือมโยงตามล าดบัข้อสรุปแต่ละข้อสรุปเป็นบทสรุปย่อยและเช่ือมโยงบทสรุปย่อยแต่ละ
บทสรุปเข้าด้วยกนัเป็นบทสรุปสดุท้าย การเช่ือมโยงแตล่ะครัง้จะพิจารณา ความสมัพนัธ์ ระหวา่งข้อมลูที่สรุปว่า ข้อมลูชุดใด
สมัพนัธ์กบัข้อมลูชุดใดและสมัพนัธ์ในลกัษณะ “เป็นสว่นหนึ่ง” หรือ “อยู่ภายใต้ข้อมลูชุดใด” นัน่คือ การเช่ือมโยงจดัล าดบั
ข้อสรุปและบทสรุปยอ่ยเข้าด้วยกนันัน้จะมีลกัษณะลดหลัน่ตามล าดบัขัน้ความสมัพนัธ์ (Hierarchy) จนกระทัง่ผลสดุท้ายจะ
ได้บทสรุปใหญ่ที่มีความสมัพนัธ์ครอบคลมุข้อสรุปและบทสรุปยอ่ยๆ ในรูปของข้อความเชิงอธิบายที่มีลกัษณะเป็นนามธรรม
สงูกว่าข้อสรุปและบทสรุปย่อย ข้อความที่กลา่วนีส้ามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ หรือข้อเท็จจริงได้อย่างรอบด้าน ซึ่งแท้ที่
จริงแล้วก็คือการสร้างทฤษฎีจากพืน้ท่ี  (Grounded  Theory)   ซึง่สามารถสรุปเป็นแผนภมูิแสดงความสมัพนัธ์ตามล าดบัขัน้
การสร้างบทสรุป  ได้ดงัภาพท่ี  1  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 

บทสรุป : ทฤษฎีจากพืน้ท่ี 

บทสรุปยอ่ย 
1 

ข้อสรุป 5 

บทสรุปยอ่ย 
2 

ข้อสรุป 6 

ข้อสรุป 4 ข้อสรุป 3 
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ขัน้ตอนที่ 5  การพิสูจน์ความน่าเชื่อถอืของผลการวิเคราะห์ 
   ภายหลงัจากที่นกัวิจยัได้สร้างบทสรุปแล้ว  ก็จะท าให้ได้ชดุของข้อความที่มีลกัษณะเป็นนามธรรม ทัง้นี ้เพื่อจะ
ให้บทสรุปดงักลา่ว มีความนา่เช่ือถือจึงจ าเป็นต้องย้อนกลบัไปพิจารณาข้อมลูที่มีลกัษณะเป็นรูปธรรม เพื่อพิสจูน์ว่าบทสรุป
นัน้สอดคล้องกนัหรือไม ่ซึง่โดยทัว่ไปแล้วการพิสจูน์บทสรุปก็มกัจะเป็นการพิจารณาวิธีการเก็บข้อมลูนัน้ว่าด าเนินการอย่าง
รอบคอบหรือไม่เพียงไร และข้อมลูที่เก็บรวบรวมได้มานัน้เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพน่าเช่ือถือหรือไม่ ทัง้นีว้ิธีการพิสจูน์ความ
น่าเช่ือถือของบทสรุปซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถกระท าได้โดยการตรวจสอบความเป็นตวัแทนที่ดีของข้อมูล  
วา่ข้อมลูที่เก็บได้มาจากแหลง่บคุคลทีเ่ป็นตวัแทนของกลุม่บคุคลสว่นใหญ่หรือไม ่หรือวา่ได้มาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งเพียง
คนเดียว  ผู้วิจัยได้รับความไว้วางใจจากผู้ ให้ข้อมลูมากน้อยเพียงใด  นอกจากนีย้งัอาจมีใช้วิธีการตรวจสอบข้อมลูโดยการ
ตรวจสอบผลวา่อาจจะเกิดขึน้จากอิทธิพลของนกัวจิยัหรือไมแ่ละการประเมินคุณภาพของข้อมลู  โดยในการประเมินคณุภาพ
ของข้อมลูนัน้นกัวิจยัสามารถตรวจสอบความนา่เช่ือถือของผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีง่ายๆ โดยการตัง้ค าถามกบัตนเอง
เก่ียวกบัคณุภาพของข้อมูลที่เก็บรวบรวมและน ามาวิเคราะห์ว่าจดัเป็นข้อมลูอยู่ในกลุม่ใด ระหว่างข้อมลูที่ดีมีคุณภาพกับ
ข้อมลูที่ไมด่ี ไมน่า่เช่ือถือ  
 นอกจากนีก้ารพิสจูน์ความนา่เช่ือถือของผลการวิเคราะห์ อาจท าได้โดยการท าวิจยัซ า้ซึ่งสามารถท าได้ทัง้การท า
วิจยัซ า้ในเร่ืองเดิม สนามวิจยัเดิม หรือ เร่ืองเดิมในสนามวิจยัใหม ่ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการนีน้บัเป็นวิธีการที่ค่อนข้างยุ่งยาก
และใช้ทรัพยากรและเวลามากจึงไมค่อ่ยเหมาะสมในกรณีที่นกัวิจยัมีทรัพยากรและเวลาในการท าวิจยัอยา่งจ ากดั   
 ภายหลงัจากที่นกัวิจยัได้รับบทสรุปที่ผ่านการพิสจูน์ความน่าเช่ือถือแล้วขัน้ตอนต่อไป  คือการน าข้อสรุปที่ได้มา
เรียบเรียงและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงัที่ผู้ เขียน ได้น าเสนอไว้ในล าดบัตอ่ไป 
  
แนวทางการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  หมายถึง  การน าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาน าเสนอรายละเอียดของ
ผลการวิจยั ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้อ่านงานวิจยัได้เกิดความเข้าใจในผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ทัง้นีห้ากเปรียบเทียบ
รายงานการวิจัยเชิงปริมาณกับรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ ความแตกต่างที่เห็นเด่นชัดที่สุด คือ ส่วนของการน าเสนอ
ผลการวิจยัเชิงปริมาณนัน้คอ่นข้างมีรูปแบบในการน าเสนอท่ีมีลกัษณะเป็นรูปแบบชดัเจน  เน้นการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ทางสถิติในรูปแบบตารางแสดงค่าสถิติประกอบการบรรยายแปลผลค่าสถิติ สว่นการน าเสนอผลการวิจยัเชิงคณุภาพจะใช้
การบรรยายอยา่งลุม่ลกึ (thick description) เพื่อสะท้อนภาพความเป็นจริงให้ผู้อา่นสมัผสัได้มากที่สดุ ซึ่งตามความหมายนี ้
นกัวิจยัเชิงคณุภาพจึงท าหน้าที่เหมือนเป็นสือ่กลางในการถ่ายทอดความเป็นจริงจากมมุมองของคนในบริบท (emic  view)  
สูค่วามเข้าใจตามทศันะของคนนอก (etic view) นกัวิจยัมือใหม่หรือนกัวิจยัเชิงปริมาณที่เร่ิมท าวิจยัเชิงคณุภาพมกัประสบ
ปัญหาในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ไมท่ราบวา่จะเร่ิมต้นตรงไหน จดัล าดบัเนือ้หาสาระอย่างไรและจาก
ประสบการณ์การท าวิจยัของผู้ เขียนเอง ก็พบวา่ การวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพนัน้
ท าได้ยากกว่าการน าเสนอผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพราะนอกจากนกัวิจัยจะต้องวิเคราะห์ผลการวิจัยอย่างถูกต้อง 
น่าเช่ือถือ สะท้อนข้อเท็จจริงแล้ว  นักวิจัยยังต้องมีความสามารถทางภาษา การใช้ถ้อยค าเรียบเรียงและมีเทคนิค 
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การน าเสนอที่ดี ชวนติดตาม และเพื่อเป็นแนวทางในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพส าหรับนกัวิจยัมือใหม ่ 
ผู้ เขียนจึงน าเสนอแนวทาง  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ลกัษณะของการน าเสนอ
ข้อมลูเชิงคณุภาพ  ประกอบด้วยสว่นส าคญัสองสว่น คือ การบรรยายด้วยถ้อยค า (narrative / extended text)  ซึ่งจะเป็น
สว่นหลกักับการน าเสนอด้วยภาพวิเคราะห์  (visual display)  ซึ่งเป็นส่วนเสริมให้การน าเสนอคมชดัและน่าสนใจ  โดยมี
ลกัษณะการน าเสนอข้อมลูเชิงคณุภาพดงันี ้(ผอ่งพรรณ  ตรัยมงคลกลู และสภุาพ  ฉตัราภรณ์ , 2549 : 233-239)   

1. การบรรยายด้วยถ้อยค า  
       การน าเสนอผลเชิงบรรยาย ประกอบด้วย 2 สว่น คือ สว่นบรรยายด้วยภาษาและการถ่ายทอดของนกัวิจยัเอง 
(general description) กับการแสดงหลกัฐานสนบัสนุนจากข้อมูลโดยตรง (specific description) ซึ่งส่วนที่สองนีเ้ป็น
ลกัษณะพิเศษของการน าเสนอข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพ ดงันี ้ 

1.1 การใช้ข้อมูลจากปากค าโดยตรง (direct quotes / verbatim) 
  นกัวิจยัเชิงคณุภาพมีวิธีสะท้อนความคิดเห็นหรือความรู้สกึ ตามทศันะของคนในได้ตรงที่สดุโดยไม่
ผา่นการตีความ เช่น การยกค าพดูโดยตรง ไมป่รับแตง่ โดยแสดงเคร่ืองหมายค าพดู หรือการยกบทสนทนา ด้วยเทคนิค ตา่งๆ  
เช่น  การยกค าพดูหนึง่ๆ ที่โดดเด่น สะท้อนความรู้สกึนึกคิด  การยกค าพดูที่ชีใ้ห้เห็นความรู้สกึนึกคิดที่หลากหลายของผู้ ให้
ข้อมลูตา่งๆ ต่อประเด็นเดียวกนัซึ่งอาจสนบัสนนุหรือขดัแย้งกนั   การแทรกค าพดูโดยร้อยเรียงไปในสว่นของการวิเคราะห์ - 
ตีความของนกัวิจัย หรืออาจเป็นการยกบทสนทนาโต้ตอบของกลุ่มตวัอย่าง ดงัตวัอย่างการน าเสนอผลการสมัภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสบืค้นองค์ความรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ที่วา่ 

 

 “  รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ควรมีขัน้ตอนทีช่ดัเจน แต่รายละเอียดอาจมีความยืดหยุ่น      
เราจะไม่ตัง้รูปแบบเอาไว ้ครูควรพิจารณาว่าส่ิงทีเ่ราจะสอนสภาพจริงมนัเป็นอย่างไรแลว้จึงมาก าหนด
รายละเอียดของแต่ละขัน้ตอน ไม่ใช่เอารูปแบบเป็นตวัตัง้”  

 

                                    ที่มา : เอือ้มพร  หลนิเจริญ(2554 : 73)  
และจากตวัอยา่งการน าเสนอผลการสมัภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัสาเหตขุองคะแนนผลการสอบ  O- NET  ต ่า ที่วา่   

 

  “ ตอนสอบO- NET หนูไม่ไดอ่้านหนงัสือเลย มีหลายข้อนะ ทีอ่่านโจทย์แลว้รู้สึกว่า เราน่าจะท าได้
แต่ก็ท าไม่ได ้รู้สึกเสียดาย เราน่าจะอ่านหนงัสือใหม้ากกว่านี”้   

 “ ผมก็สอบสอบไป ไม่ไดคิ้ดว่าจะเอาคะแนนไปท าอะไร เพราะผมคงไม่ไดเ้รียนต่อ จบ ม.6 แลว้ แม่
บอกว่าจะใหเ้ขา้ไปท างานกบัพีส่าวทีช่ลบรีุ ไปช่วยเขาขายของทีร้่านวสัดกุ่อสร้าง…”  

     “ นกัเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครวัทีมี่ฐานะยากจน ท าใหเ้ป้าหมายในการเรียนต่อมกัจะมุ่งไปที่
มหาวิทยาลยัราชภฎั, ปวส. หรือ อาชีวศึกษามากกว่า ซ่ึงโรงเรียนเหล่านีใ้ช้เงินนอ้ย และไม่ตอ้งใชค้ะแนน O-
Net ในการสอบเข้าเรียนต่อ ฉะนัน้ จึงท าใหน้กัเรียนไม่เห็นความส าคญั” 

                                    ที่มา : เอือ้มพร  หลนิเจริญ(2552 : 59)  

 



12 

 

 

1.2 การบรรยายฉากเหตุการณ์ (vignettes) 
ฉากเหตกุารณ์ ได้แก่ สถานการณ์ตวัอยา่งจากการสงัเกตพบของผู้วิจยั ซึง่ประกอบด้วย 

ข้อมลูบริบทและบทสนทนาที่เกิดขึน้จริง เป็นการน าเสนอที่จะช่วยให้ผู้ อ่านเห็นภาพความเป็นจริงของเหตกุารณ์ได้ดียิ่งขึน้ 
แตม่ีประเด็นท่ีควรระวงัคือ ความเสีย่งด้านจริยธรรมในการเปิดเผยข้อมลูที่ไมพ่งึประสงค์ของบคุคลหรือกลุม่คน เพราะข้อมลู
บริบทที่น าเสนอในฉากเหตกุารณ์อาจมีความเฉพาะเจาะจงมากจนละเมิดความเป็นสว่นตวัของผู้ ให้ข้อมลู ห รืออาจสง่ผล
กระทบเชิงลบตอ่กลุม่หรือองค์กรที่เก่ียวข้องในสถานการณ์นัน้  ดงันัน้จึงควรใช้ช่ือสมมติทัง้ องค์กร สถานท่ีและบคุคลในการ
น าเสนอผลการวิจยั   นอกจากนี ้การน าเสนอข้อมลูจากปากค า ฉากเหตกุารณ์ ถือเป็นข้อมลูดิบที่น ามาใช้เสริมการน าเสนอ
ผลวิเคราะห์ เป็นการแสดงหลกัฐานสนบัสนนุการวิเคราะห์ ตีความของนกัวิจยั ซึ่งหากเสริมในจุดที่พอดี จะท าให้งานเขียน
นา่เช่ือถือ นอกจากนีย้งัท าให้งานเขียนมีสีสรรชวนอ่าน  ในทางตรงข้ามหากเสริมมากเกินไป จะขาดสมดลุระหว่าง “ทศันะ
ของคนใน”  และ “ทศันะของคนนอก”  เทา่กบัวา่ นกัวิจยัไมไ่ด้ท าหน้าที่ในการให้ความหมายกบัข้อมลูเทา่ที่ควร เป็นเพียงการ
คดัเลอืกข้อมลูมาแสดงมากกวา่เพราะค าพดูที่ยกมากลา่วถึงนัน้โดยล าพงัไม่มีความหมายสมบรูณ์ ถ้าขาดภมูิหลงัของผู้พดู
หรือสถานการณ์ นกัวิจยัจึงต้องเช่ือมโยงข้อมูลเหลา่นัน้ด้วยการบรรยาย  ดงัตวัอย่างการน าเสนอผลการศึกษาสภาพของ
ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนแหง่หนึง่ ดงันี ้ 

  

 หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการทดลองวิทยาศาสตร์ทัง้ 6 หอ้ง เป็นหอ้งทีมี่ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 
12 เมตร ยกเวน้หอ้งปฏิบติัการวิชาเคมีและหอ้งปฏิบติัการวิชาชีววิทยาทีเ่ป็นหอ้งทีอ่ยู่ตรงมมุทา้ยสดุของแต่
ละชัน้ ซ่ึงมีขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 12 เมตร นบัไดว่้าเป็นหอ้งทีมี่ขนาดใหญ่เหมาะสมต่อการท าเป็น
หอ้งปฏิบติัการ ภายในหอ้งเก็บอปุกรณ์ต่างๆ ทีส่มัพนัธ์กบัวิชาทีส่อนและมีการเก็บอย่างเป็นระเบียบ มีโต๊ะ 
เก้าอี ้จดัไวเ้ป็นกลุ่มๆ ละ ประมาณ 4-5 คน ส่วนหอ้งทีค่รูตน้แบบใช้สอนประจ าเป็นหอ้งปฏิบติัการวิชา
ฟิสิกส์ พบว่า ดา้นทิศใตเ้ป็นระเบียงทางเดินและมีประตูเข้า 2 ดา้น ระหว่างประตูทัง้สองเป็นกระจกบาน
เกร็ด ดา้นทิศเหนือเป็นหนา้ต่างและมีตูทึ้บความสูงระดบัขอบหนา้ต่างพอดี ดงันัน้จึงมีแสงสว่างและอากาศ
ถ่ายเทสะดวก ดา้นทิศตะวนัตกเป็น กระดานด าและถดัออกมาดา้นหนา้เป็นโต๊ะสาธิตและอ่างลา้งมือ.... 
 

  ที่มา:  พชัรีวรรณ สมเชือ้ (2549 : 66) 
 

1.3  การน าเสนอกรณีศึกษาย่อย (illustrative case) 
  บางครัง้นกัวิจยัต้องการฉายภาพให้ลกึซึง้เฉพาะประเด็น ด้วยการน าเสนอ 

กรณียอ่ยที่โดดเดน่ในแงใ่ดแง่หนึง่ เช่น กรณีที่เป็นตวัอยา่งของกรณีศกึษาการน าเสนอกรอบข้อมลูเฉพาะเจาะจงในกรณีนัน้ๆ    
ดงัตวัอยา่ง การน าเสนอข้อมลูของครูต้นแบบคนหนึง่ที่เป็นกรณีศกึษา   ดงันี ้

 

“ อาจารย์ดจุเดือน  สอนอยู่โรงเรียนพฒันาวิทยาในกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาด 
ใหญ่พิเศษ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขัน้พืน้ฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีนกัเรียน 4,000 คน เป็น
โรงเรียนทีมี่ชื่อเสียงแห่งหน่ึง  อาจารย์พดุซ้อนอาย ุ29 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากมหาวิทยาลยั
แห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิชาโทคณิตศาสตร์ …” 
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2. การน าเสนอด้วยภาพวิเคราะห์  (visual display) 
 Miles   และ Huberman  (1994) ได้แนะน าให้ใช้เทคนิคการน าเสนอข้อมลูด้วยภาพ ซึง่หมายถึง 

รูปแบบตา่งๆ ของการน าเสนอความสมัพนัธ์ของข้อมลู ได้แก่ ตารางความสมัพนัธ์ (matrix) แผนภมูิ  (graph)  แผนผงั
โครงสร้าง (chart)  ผงัมโนทศัน์ (concept map) และแผนผงัเครือขา่ย (network)  การน าเสนอด้วยภาพ ช่วยให้ง่ายตอ่การ
ท าความเข้าใจภาพรวม เน้นประเด็นหรือข้อสรุป แสดงแบบแผนความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ของข้อมลู ตวัแปร ได้ชดัเจน       
ซึง่ประการหลงันีส้ าคญัมากส าหรับงานวจิยัที่มเีป้าหมายในการสร้างทฤษฎีจากข้อมลู  ดงัตวัอยา่ง การน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ด้วยแผนผงัการวเิคราะห์กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ดงัภาพประกอบที่ 2   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2   ตวัอยา่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยภาพวิเคราะห์ : กระบวนการประเมนิผลการเรียนรู้  
                               กลุม่สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    (พชัรีวรรณ  สมเชือ้ , 2549 : 145)  
 

การวางแผนการประเมิน 

- การศกึษามาตรฐานการเรียนรู้และแนวทางการวดัและ
ประเมินผลให้เข้าใจถ่องแท้ 

- การจดัท าแผนการสอนและแนวทางการวดัและประเมินผลให้
มีความยืดหยุน่เหมาะสมกบัผู้ เรียน เน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิ

การประเมินผลก่อนเรียน - การใช้แบบสอบถาม 

- การใช้ค าถาม 

- การสงัเกตพฤติกรรมจากการให้นกัเรียนสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

การประเมินระหวา่งเรียน - การสงัเกตนกัเรียนจากการปฏบิตัิกิจกรรมทดลอง 

- การให้นกัเรียนท าโจทย์บนกระดานด า 

- การตรวจสมดุนกัเรียนท้ายคาบ 

- การถามค าถามนกัเรียน  
- การสงัเกตการณ์น าเสนอผลงานของนกัเรียน 

- การจดัท าคะแนนอยา่งเป็นระบบและแจ้งให้นกัเรียนทราบ
อยา่งสม ่าเสมอ 

- การตรวจสอบวา่บรรลตุามเป้าหมายทีว่างไว้หรือไม่ โดยการ
ท าแบบสอบหรือตอบค าถามท้ายคาบ 

การน าผลการประเมินไปใช้ - การตดัสินผลการเรียน 

- การปรับปรุงการเรียนการสอน 

- การเสริมจดุเดน่และปรับปรุงจดุด้อยของผู้ เรียน ได้แก่ การสลบั
กลุม่ในการท ากิจกรรม การใช้รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย
โดยเป็นกิจกรรมที่สามารถเช่ือมโยงวิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวนั และการให้เด็กเก่งชว่ยเด็กออ่น 

การประเมินเพ่ือสรุปผล 

หลงัเรียน 
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  สรุป  
 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพเป็นกระบวนการท่ีรวมถึงกิจกรรมหลายๆ อยา่งที่มุง่ไปสูก่ารท าความเข้าใจข้อมลู
ที่ผู้วิจยัได้มา ทัง้นีผ้ลการวิเคราะห์ข้อมลูจะมีความน่าเช่ือถือ ถกูต้อง สมบรูณ์หรือไม่นัน้ นกัวิจยัจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน ที่จะน าข้อมลูมาวิเคราะห์เพื่อสรุป ตีความ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การบรรยายอย่างลุ่มลึก 
สะท้อนภาพความเป็นจริงให้ผู้อ่านได้สมัผสัมากที่สดุ และจากแนวทางการน าเสนอผลการวิจยัเชิงคุณภาพทัง้สองลกัษณะ
นัน้  จะพบว่าไม่ว่าจะน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพในรูปแบบใด สิ่งส าคัญคือ นักวิจัยต้องมีข้อมูลสนับสนุนการตีความ  
ซึง่เปรียบเสมือนการท่ีนกัวจิยัเชิงปริมาณ น าเสนอข้อมลูด้วยการบรรยาย ตามด้วยข้อมลูในตารางทางสถิติหรือแผนภาพทาง
สถิติ   
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