บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ความสําคัญในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทีผ่ ่านการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบทีส่ องระดับดีมาก โดยเฉพาะด้านผู้เรียน มี
แนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียนอย่างไรบ้าง เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องตาม
เกณฑ์ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (มหาชน) เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
นราธิวาส หลังจากที่ได้ทราบผลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบทีส่ องระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ได้ข้อมูลซึง่ จะเป็นประโยชน์และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบที่สาม
เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ในขณะที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมจาก
นักวิจัย และให้ความสําคัญกับการศึกษาเฉพาะกรณีโดยคํานึงถึงบริบทแวดล้อม มีการออกแบบการ
วิจัยที่ยืดหยุ่น ใช้เครื่องมือในการวิจัยที่หลากหลายแต่นักวิจัยเป็นเครื่องมือที่สําคัญทีส่ ุดใน
กระบวนการวิจัย (Patton,1990 และชาย โพธิสิตา, 2550 ) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัย
กล่าวถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2. การออกแบบการวิจัย 3. ขอบเขตการ
วิจัย 4. ผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญ 5. วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 6. การรวบรวมข้อมูล 7. เครื่องมือการวิจัย
8. การสร้างแบบสัมภาษณ์ 9. การเก็บรวบรวมข้อมูล 10. การวิเคราะห์ข้อมูล 11.ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล
คําถามในการวิจัย
1. สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ที่ผา่ นการประเมินคุณภาภายนอก
รอบที่สอง ระดับ ดีมาก โดยเฉพาะด้านผู้เรียน มีแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพของ
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โรงเรียนอย่างไรบ้าง เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามเกณฑ์ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (มหาชน)
2. สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สอง ระดับ ดีมาก โดยเฉพาะด้านผู้เรียน มีการเตรียมความพร้อมหรือวางแนวทางอย่างไรบ้าง
ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านผู้เรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง ระดับดีมาก ในจังหวัดนราธิวาส
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สาม ด้านผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ที่สอง
ระดับดีมาก ในจังหวัดนราธิวาส
การออกแบบงานวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้ เป็นงานวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case- study design) ซึ่งในปัจจุบัน
การศึกษาเฉพาะกรณีเป็นวิธีการที่ใช้ทั้งโดยนักวิจัยเชิงคุณภาพและนักวิจัยเชิงปริมาณ (Yin, 1993)
นิยมใช้กันมากในกรณีศึกษาหนึ่งกรณีศึกษา หรือกรณีศึกษาจํานวนน้อย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในเชิงลึกและอย่างเป็นองค์รวม นําเสนอผลในรูปแบบของการบรรยาย หรือพรรณนาวิเคราะห์
(บุญชม ศรีสะอาด และ สุรทิ อง ศรีสะอาด, 2552 )
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
ผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สาม ในจังหวัดนราธิวาส โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภายนอกของ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553 ) และกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบที่สาม ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านผู้เรียน มีประเด็นการศึกษา ดังต่อไปนี้
1.1 การประเมินภายนอกของสถานศึกษารอบที่สอง มาตรฐานด้านผู้เรียน
1.1.1 การมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.1.2 การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของผู้เรียน
1.1.3 การมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
ของผู้เรียน
1.1.4 การมีความสามารถในการคิดเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ของผู้เรียน
1.1.5 การมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร
1.1.6 การมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้เรียน
1.1.7 การมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชีพที่สุจริตของผู้เรียน
1.2 การประเมินภายนอกของสถานศึกษารอบที่สาม ตัวบ่งชี้ด้านผู้เรียน
1.2.1 ด้านผลผลิต
1.2.1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
1.2.1.2 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
1.2.1.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.2.1.4 ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็นและปรับตัวเข้ากับสังคมได้
1.2.2 ด้านผลลัพธ์
1.2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และผูเ้ รียนมีการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพตามศักยภาพของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านผู้เรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง ระดับดีมาก

วัตถุประสงค์การวิจัย
(Research Objectives)

ในจังหวัดนราธิวาส
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบทีส่ าม ด้านผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ที่ผา่ นการประเมิน
่

การประเมินภายนอกของสถานศึกษารอบที่สอง มาตรฐานด้านผู้เรียน
- การมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของผู้เรียน
- การมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาของผู้เรียน
ประเด็นสําคัญของการวิจัยแนวทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ด้านผู้เรียน

- การมีความสามารถในการคิดเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวสิ ัยทัศน์ของผู้เรียน
- การมีความรูแ้ ละทักษะที่จาํ เป็นตามหลักสูตร
- การมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งของผู้เรียน
- การมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตของผู้เรียน

ระเบียบวิธีวิจยั
(Research methodology)

การประเมินภายนอกของสถานศึกษารอบที่สาม ตัวบ่งชี้ด้านผูเ้ รียน
- ด้านผลผลิต
- การมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ีของผู้เรียน
- การมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องของผูเ้ รียน
- การคิดเป็น ทําเป็นและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ของผู้เรียน
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ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
(Key informants)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
โดยใช้การวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case- study design)

(Data collection)
1. ผู้อํานวยการโรงเรียนประถมศึกษา ที่ผา่ นการประเมินคุณภาพภายนอก ในรอบ
ที่สอง ระดับดีมาก จํานวน 9 คน
2. ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 9 คน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 2 และ 3
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
(Data analysis)

การสร้างข้อสรุป
(Generalization)

การสัมภาษณ์เชิงลึก,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการใช้บทบาทของนักวิจัย
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบอุปนัย (Inductive)

ประเด็นที่นําเสนอ (Propositions) บนพื้นฐานของวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informants) ในการศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สาม ในจังหวัดนราธิวาส คือ ผู้อํานวยการโรงเรียนประถมศึกษา ที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ในรอบที่สอง ระดับดีมาก จํานวน 9 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส เขต 1, 2 และ 3 และครูผรู้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส
เขต 1, 2 และ 3 ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง ระดับดีมาก จํานวน 9 คน ซึ่งได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง
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วิธีการเลือกผูใ้ ห้ข้อมูลสําคัญ
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposeful Selection) เป็นการเลือกแบบไม่มี
โครงสร้างที่เคร่งครัด มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการที่ไม่ซับซ้อน จุดมุง่ หมายหลักของการเลือก
ตัวอย่างแบบนี้ไม่ใช่เพื่อได้กลุ่มที่เป็นตัวแทน แต่เพื่อที่จะได้ตัวอย่างที่เหมาะที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
สําหรับแนวคิด จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา (ชาย โพธิสิตา, 2550) กลุ่มตัวอย่างที่
เลือกมีลักษณะเป็น “Information-rich case” คือมีขอ้ มูลให้ศึกษาในระดับลึกได้มาก และสามารถ
สะท้อนความเป็นจริงได้ดีที่สุด ซึ่งจะมีความหมายต่อจุดมุ่งหมายหลักของการศึกษา เพื่อให้ได้ผู้ให้
ข้อมูลสําคัญที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษามากที่สุด โดยมีกระบวนการใน
การเลือกผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญ ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ศึกษาข้อมูลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1,2 และ3
3. เลือกโดยยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก โดยผู้ให้ข้อมูลสําคัญต้องดํารงตําแหน่งผู้บริหารและ
ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1,2 และ3
4. เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง ระดับดีมาก
การรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยดังกล่าวทําการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขั้นเลือกผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญ ผู้วจิ ัยพิจารณาว่าผู้ให้ข้อมูลนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการ สามารถตอบปัญหาที่ต้องการเกี่ยวกับได้หรือไม่ รวมทั้งพิจารณา
ความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปศึกษา ตลอดจนพิจารณาความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง
2. ขั้นแนะนําตัว ผู้วิจัยได้ส่งเอกสารขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล และใช้
การแนะนําตัวโดยใช้ศึกษานิเทศก์ฝ่ายงานประกันคุณภาพและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสื่อกลาง
จากนั้นจึงกําหนดวัน เวลาสัมภาษณ์ วิธีการดังกล่าวเป็นการกําหนดบทบาทของผู้วิจัยแบบเปิดเผย
(Over role)
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3. สัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อทําความเข้าใจปรากฏการณ์และประสบการณ์ในชีวิตจริงของ
ผู้ให้สมั ภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านผู้เรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง ระดับดีมาก มีแนวทางในการดําเนิน
การอย่างไร และมีแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ด้าน
ผู้เรียนอย่างไรโดยเน้นการศึกษาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ให้ความสําคัญกับความหมาย
ในทัศนะของผูใ้ ห้ข้อมูล มุ่งหาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลเชิงพรรณนา มีประเด็นในการสัมภาษณ์
ที่ชัดเจน ใช้คําถามอย่างเปิดกว้าง มีการเตรียมตัวก่อนทําการสัมภาษณ์โดยการหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ที่สัมภาษณ์อย่างเพียงพอ และสร้างความสัมพันธ์ (Rapport) ผู้วิจัยแนะนําตัวตามบทบาทที่กําหนด
โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความประทับใจ ไว้วางใจ และกล้าที่จะ
เปิดเผยข้อมูลที่ผู้สัมภาษณ์ตอ้ งการ โดยเริ่มการสัมภาษณ์รายบุคคลทีส่ ถานศึกษาทีผ่ ู้ให้ข้อมูลสําคัญ
ปฏิบัติงานอยู่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In - dept interview) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับ
การสัมภาษณ์ในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Seidman, 1998) ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรง
(Face-to-face) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญเพิ่มเติมทาง
โทรศัพท์ในกรณีของการศึกษาเพื่อเป็นการเติมเต็มข้อมูลระหว่างการเก็บข้อมูล ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมาก
ยิ่งขึ้น
4. ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างให้เกิดความถูกต้อง และ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลของงานวิจัย ผู้วิจัยจะใช้เอกสารราชการหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง ระดับดีมาก มีแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างไร และมีแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามด้านผู้เรียน
อย่างไร
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เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure
interview protocol) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เน้นสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth
interviews) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะใช้เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Relate documents)
เช่น คําสั่งต่างๆว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา บันทึกการประชุมคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตั ิงานประจําปี สรุปรายงานการดําเนินงานโครงการ รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และ (ร่าง) รายงานผลการประเมินภายนอกรอบที่สอง ทีส่ ถานศึกษาได้รับจาก สมศ.
ของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมากของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้คือตัวผู้วิจัย
(Researcher as a key instrument) ทั้งนี้ Kvale (1996) และชาย โพธิสิตา (2549) กล่าวว่า
เครื่องมือในการสัมภาษณ์ที่ดี คือตัวผู้สัมภาษณ์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงต่อเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง การใช้ประสบการณ์การทํางานของผู้วิจัยจะช่วยเอื้ออํานวยต่อ
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการสร้างทฤษฎีเพื่ออธิบายหรือหา
ข้อสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยดังกล่าว
การสร้างแบบสัมภาษณ์
ในการสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
ผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สาม เพื่อเก็บข้อมูลผู้วิจัยมีกระบวนการดังนี้คือ
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน
จากตํารา เอกสาร วารสาร สิ่งตีพิมพ์และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิธีการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. นําแบบสัมภาษณ์เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
3. พัฒนาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
4. นําแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่านตรวจสอบ
ความถูกต้อง โดยเฉพาะประเด็นข้อคําถามที่สอดคล้องกับขอบเขตของการวิจัยและวัตถุประสงค์ของ
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การวิจัยโดยจําแนกดังนี้ 1. เป็นนักวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 2 ท่าน 2. เป็นผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 2 ท่าน 3. เป็นศึกษานิเทศก์ที่กํากับดูแลทางด้านงานประกันคุณภาพ
5. นําแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว มาตรวจสอบปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง แล้วนํา
แบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์แบบไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ได้เลือกไว้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวผู้วิจัยจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือจาก
ผู้บริหารสถานในจังหวัดนราธิวาส
2. ผู้วิจัยนําแบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางราชการของสถานศึกษา
4. ผู้วิจัยนําข้อมูลมาวิเคราะห์
5. ผู้วิจัยเขียนรายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยนี้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic
Induction) คือ การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งทีเ่ ป็นรูปธรรม หรือปรากฎการณ์ ที่มองเห็น
เช่น พิธีกรรม การดําเนินชีวิต ความเป็นอยู่ การทํางาน ฯลฯ เมื่อผู้วิจัยได้เห็นหรือสังเกตหลายๆ
เหตุการณ์ต่างๆ แล้วจึงลงมือสรุป แต่หากข้อสรุปนั้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบอื่นๆ ก็ถือว่า ผลที่ได้
เป็นสมมติฐาน หากได้รับการยืนยันก็ถือว่าเป็นข้อสรุปได้
ในการที่ข้อสรุปไม่ได้รับการยืนยันนั้น เรียกว่า สมมติฐานชั่วคราว (Working
Hypothesis) เช่น สมมติฐานที่อาจตั้งขึ้นจากการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นจึงศึกษารวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติม (ศากุล ช่างไม้, 2546) ดังนั้น ตลอดเวลาที่นักวิจัยทําการวิจัย และลงมือวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น มีการบันทึกโดยจําแนกออกเป็นใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร อะไร มีความหมายอย่างไรใน
การทําสิ่งเหล่านี้ ในการพิสูจน์สมมติฐานนัน้ การวิจัยเชิงคุณภาพจะแตกต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณ
ซึ่งมีการตีกรอบทฤษฎี แต่ในการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยจะไม่กําหนดสมมติฐานจากกรอบแนวคิดอันใด
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อันหนึ่งโดยเฉพาะ ผู้วิจัยจะปรับและเปลี่ยนสมมติฐานอยูเ่ สมอโดยอาศัยการพิสูจน์สมมติฐานเหล่านัน้
ตลอดเวลา ซึ่งสมมติฐานอาจถูกหรือผิดก็ได้ เมื่อสมมติฐานนี้ถูกพิสูจน์และตรวจสอบแล้ว จึงจะเป็น
ข้อสรุป (Appleton, 1995) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ หัวใจสําคัญอยู่ที่การสร้างสมมติฐาน
ชั่วคราวตลอดระยะของการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากที่ผู้วิจยั ได้ดําเนินการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยั ได้รวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ จากนั้นจึงนํามาถอดเทป อย่างละเอียด แบบคํา
ต่อคํา (Transcription of data) และผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยทําการศึกษาข้อมูลเหล่านั้นอย่าง
ละเอียด จับใจความหลัก จัดกลุ่มข้อมูลแต่ละประเภท พิจารณาเชื่อมโยงความเหมือนและแตกต่าง
แล้วจึงนําเสนอข้อค้นพบทั้งหมดในรูปแบบความเรียง ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากแนวคิดการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวสามารถทําเป็นแผนผังกระบวนการได้ดัง ภาพประกอบ 2
สัมภาษณ์
รวบรวมข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล

แบ่งประเภทข้อมูล

ถอดเทป
วิเคราะห์ข้อมูล

ศึกษา

จับใจ ความ

จัดเข้ากลุ่ม/

ดูการเชื่อมโยงความเหมือน

นําเสนอ

หลัก

ประเภท

ความแตกต่างของข้อมูล

ข้อค้นพบ

ภาพประกอบ 2 กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่มา: เอกสารบรรยาย เอกรินทร์ สังข์ทอง, 2551
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ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความถูกต้องตรงประเด็นและความน่าเชื่อถือของข้อมูลนับว่ามีความสําคัญเช่นเดียวกับ
งานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งความถูกต้องตรงประเด็น(Validity) และ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของการศึกษาโดยเฉพาะข้อมูลที่เก็บจากการวิจัย
และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลต้องอาศัยความพินิจพิเคราะห์ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้กลวิธีตามหลักการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การใช้เวลาที่เหมาะสมในการสัมภาษณ์และสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล
(Prolonged Engagement in the Field) ในการเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ได้
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามสามารถสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ซึ่งเป็นเวลามาตรฐาน
2. การสนทนากับเพื่อนและผูเ้ ชี่ยวชาญ (Peer Debriefing) ผู้วิจัยจะสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับเพื่อนนักวิจัย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อให้ได้แนวทางและ
ข้อมูลที่ถูกต้องในการทําวิจัย
3. การตรวจสอบข้อมูลโดยสมาชิก (ผู้บริหารที่เข้าร่วมให้ขอ้ มูล) (Member Checking)
การตรวจสอบข้อมูลโดยสมาชิกที่เข้าร่วมวิจัยถือได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เที่ยงตรง ทั้งนี้หลังจากที่ผู้วิจยั ทําการถอดเทปเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งบทสัมภาษณ์เพือ่ ให้ผู้ให้ข้อมูล
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้วิจัยทําการถอดเทปอย่างถูกต้องและถ่ายทอดความคิดของผู้ให้
ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา

