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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1. ประเภทการวิจัยและวิธีการ  
การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชระเบียบวิธีวิจัย เชิงปรากฏการณแวิทยา

ผสมผสานกับเรื่องเลา (Phenomenology and Narrative approach)  
        3.1.1. แบบแผนการวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) 

จากงานเขียนของ Wilson, (1983) Lincoln and Guba, (1985) Rubin and Bebbie, (1997) 
และ ไชยรัตนแ เจริญสินโอฬาร, (2544) ปรากฏการณแวิทยา (Phenomenology) ซึ่งมีนักทฤษฎีในกลุมนี้ 
สําคัญคือ Edmund Husserl, Alfred Schutz, Harold Garfinkel โดยมีแนวคิดที่สําคัญวาความรู ความจริง
เกิดจากการตระหนักรูของจิตใจมนุษยแ พยายามสรางความเชื่อมโยงระหวางโลกของผูศึกษา (Subjective) 
กับโลกของวัตถุ (Objective) และใหความสําคัญกับโลกของผูศึกษามากกวาโลกของวัตถุ ความรู ความจริง
เกิดจากการตระหนักรูของจิตใจ/จิตสํานึก (Consciousness) หรือประสบการณแ จะกําหนดและให
ความหมาย (Enact and Meaning of Object) ตอโลกของวัตถุเหลานั้น ผูศึกษาตอง ตั้งคําถามชวนสงสัย 
กับสิ่ งที่คุนชิน การสรางความรู  ความจริงอาศัยจิตสํานึกของผูศึกษาดวยวิธี  “Transcendental 
Phenomenological Reduction” โดยมีขั้นตอนที่สําคัญคือ การใสวงเล็บตัวผูศึกษา/ผูวิจัย (Bracketing) 
เพ่ือใหอิสระจากความรูความจริงชุดเดิมๆ ที่เรามักจะยอมรับ ยอมตามกับโลกทางวัตถุที่ปรากฏตอหนาเรา
อยางงายดายและคุนชินหรือ เรียกวา “เจตคติแหงธรรมชาติ” (Natural Attitude) โดยการตั้งคําถาม ขอสงสัย
ตอขอสรุปตางๆ มองสิ่งที่ “ปกติธรรมดา อยางไมธรรมดาหรือแตกตางไปจากเดิม” หลังจากนั้นก็ลดรูป 
(Reduction) ของปรากฏการณแ ซึ่งหมายถึง การทําใหบางสิ่งบางอยางเปลี่ยนจากสิ่งที่ซับซอนไปสูสิ่งที่งายกวา 
หรือตนตอของความซับซอนเหลานั้น เพ่ือหาความหมายที่เป็นรากเหงาที่เป็นตนตอตัวสรางความหมาย             
หรือกฎเกณฑแ แมวาไมจําเป็นหาตนตอท่ีแทจริง (Causality) แตก็เพียงพอที่จะเขาใจความหมายนั้นได        
ความจริงไมจําเป็นตองมีโลกของวัตถุมารองรับ แตเป็นวัตถุวิสัยในจิตสํานึก (Ideal Objectivity or 
Transcendent Subjectivity โดยผูวิจัยเป็นผูใหความหมายแปลงราง/จุมตัว (Emmerser/Empathy/Social 
Actor /Intending Subject) แลวสะทอนกลับตอปรากฏการณแนั้นๆ โดยใชภาษาเป็นตัวกระตุนระลึกรูของ
จิตสํานึก การสรางความหมายผลิตซ้ําสืบทอดโลกของความจริง ผานมิติทางประวัติศาสตรแ หารากเหงาของ
ความหมาย ใหความสําคัญกับความแตกตางของบริบท แตมิไดเนนการพิสูจนแวาถูกหรือผิด ดังตัวอยาง
งานวิจัยที่มีมาในอดีตจนถึงปใจจุบัน 
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3.1.2. แบบแผนการว ิจ ัยแบบเรื ่องเล ่า (Narrative) และความเกี ่ยวข้องก ับ
ปรากฏการณ์วิทยา 
  Kohli, (1981, pp. 63-75) ชี้ใหเห็นวา ทฤษฎีปรากฏการณแวิทยา เป็นทฤษฎีพ้ืนฐานที่จะ
อธิบายการกระทํา/ปฏิบัติการทางสังคม จึงทําใหเรื่องเลาอัตชีวประวัติ (Autobiographical Narrative)        
เป็นหนึ่งในมิติที่สําคัญของการสรางกระแสแหงจิตสํานึก (Schutz and Luckman, 1974, quoted in Kohli, 
1981) การสรางประวัติชีวิตเป็นแบบแผน ซึ่งบุคคลแสดงถึงลักษณะในอดีตที่เชื่อมโยงกับสถานการณแที่เป็น
ปใจจุบัน ภายใตจักรภพแหงความหมาย (Temporality) อัตชีวประวัติมิใชการรวมเอาทุกอยางในเหตุการณแ        
ทุกอยางในชีวิตมาไวดวยกัน แตเป็นภาพลักษณแแหงตนที่สรางขึ้น หรือ เป็นเอกลักษณแแหงตนนั่นเอง    
  กลาวโดยสรุป ทฤษฎีปรากฏการณแวิทยา จึงครอบคลุมถึงปฏิสัมพันธแทางสังคม เรื่องเลา 
ประวัติชีวิต อัตชีวประวัติ เอกลักษณแแหงตน จิตสํานึก การสรางความหมาย และจักรภพแหงความหมาย  
  เรื่องเลา ในภาษาอังกฤษนั้น นิยมใชถอยคําหลากหลาย เชน Telling Story หรือ Narrative  
ซ่ึงกระบวนการศึกษาวิจัย นิยมใชคําวา “Narrative” มากกวา เพราะนอกจากจะมีความหมายแคบในเชิงที ่
เป็นวิธีรวบรวมขอมูล (Method) ยังมีความหมายกวางเป็นวิธีวิทยา (Methodology) ไดดวย เนื่องจากเรื่อง
เลา ในมิติของกระบวนการวิจัย โดยเฉพาะการศึกษาความหมาย จิตสํานึก มักหมายถึง “เรื่องเลาประวัติชีวิต” 
(Life Story) หรือ “เรื่องเลาเกี่ยวกับบุคคล” (Personal Narrative) ซึ่งหมายถึง คําอธิบาย เรื่องราว ความเรียง 
ขอมูล/หลักฐาน  (Accounts, Stories, Essays, Documents) เกี่ยวกับประสบการณแชีวิตของคนใดคนหนึ่ง
หรือหลายคน ซึ่งแบงออกเป็น 2 ประเภทใหญๆ (Polkinghorne,1988; Elliott, 2005) คือ  

1)  ชีวประวัติ (Biography or Biography Narrative) หมายถึง เรื่องเลาเกี่ยวกับบุคคลหนึ่ง 
แตเลา/ผลิตโดยอีกบุคคลหนึ่ง/คนอ่ืน 

2)  อัตชีวประวัติ (Autobiography or Autobiographical Narrative) หมายถึง เรื่องเลา
เกี่ยวกับบุคคลที่เลา/ผลิตโดยบุคคลนั้นเอง 
  แมวาวิธีทางชีวประวัติอาจใชวิธี แหลงเก็บขอมูลที่หลากหลาย แตก็นิยมใชอัตชีวประวัติ 
โดยเฉพาะ การเลาประวัติชีวิตของตน (Autobiographical Narrative) ทั้งแบบเขียน/บันทึก และเลาดวยการพูด 
(Written and Oral Narrative) แม Schutze (1976, quoted in Kohli, 1981) จะพยายามชี้ใหเห็นวา การเลา
ชีวประวัติของตนโดยการเขียน จะดีกวาการพูดหรือการสัมภาษณแ เพราะผูฟใงหรือผูสัมภาษณแ อาจมีอิทธิพล          
ตอขอมูลที่ได หากเป็นการเขียน ผูอานสามารถสรางความหมายไดจากตัวบท (Text) แตอยางไรก็ตาม                   
ในความเห็นของผูวิจัยเห็นวาไมแตกตางกัน ขึ้นอยูกับปใจจัย ความสะดวกของผูเลาเรื่องดวยวาถนัด ยินดี หรือ
ตองการจะทําอยางไร 
  โดยสรุปจากงานเขียนของ Polkinghorne (1988) Kohli (1981) Jovchelovictch and Bauer, 
(2000) “เรื่องเลาอัตชีวประวัติ” จึงหมายถึง “โครงสรางแหงจิตสํานึก หรือความหมายที่จัดเรียงเหตุการณแ และ
พฤติกรรมของมนุษยแใหเป็นองคแรวม เพ่ือที่จะเผยใหเห็นถึงนัยยะของพฤติกรรม ของบุคคลและเหตุการณแ             
อันเกิดจากความเป็นองคแรวมนั้น”    
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  ดังนั้น เรื่องเลาจึงแตกตางจากรายงานเหตุการณแที่มีการเรียงลําดับตามวัน เดือน ปี               
ที่คุนเคยโดยทั่วไป แตเรื่องเลาใหความลงตัวแหงสัญลักษณแ สัญญะของพฤติกรรม รวมทั้งมิติเชิงจักรภพ
แหงความหมายดวย (Temporality)   
 

3.2. ผู้เข้าร่วมการวิจัย    
3.2.1. ผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) และเงื่อนไขการเลือกผู้ให้ข้อมูล จ านวน 43 คน ดังนี้  

1) ผูบาดเจ็บรุนแรงหรือคนพิการ : ซึ่งถือเป็นกลุมเปูาหมายหรือผูใหขอมูลหลัก จํานวน  33 คน 
โดยคัดเลือกจากผูบาดเจ็บรุนแรงที่สิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จากศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัด
ปทุมธานี) ประชากร จํานวน 129 คน และเพ่ือใหไดผูใหขอมูล หรือตอบคําถาม และจุดประสงคแการวิจัย
จึงมีเงื่อนไขการเลือกดังนี้ (Criterion sampling)  

1.1) เป็นผูบาดเจ็บรุนแรงที่สิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จากศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน
ภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) และกลับมาอยูที่บาน หรือกลับเขาทํางานมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน ประกอบ
ไปดวย ผูบาดเจ็บรุนแรง 3 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Paraplegia    จํานวน   11  คน   
ประเภทที่ 2 ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Quadriplegia    จํานวน    4   คน 
ประเภทที่ 3 ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ อ่ืนๆ (อาทิ แขน  
                 ขาขาด กระอักรุนแรง แผลเรื้อรัง เป็นตน)   จํานวน   18  คน   

1.2) ใหขอมูล หรือสื่อสารดวยการพูดคุยกับนักวิจัยไดดวยตนเอง 
1.3) ยินดี และสมัครใจในการใหขอมูล 

      2) ผูเกี่ยวของและใกลชิด : เพ่ือใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับผูใหขอมูลหลักที่รอบดานหลากหลาย 
และเป็นการตรวจสอบแบบ “สามเสา”ดวย (Verification by Sources or Triangular Verification) 
ดังนั้น จึงมีการคัดเลือกผูใหขอมูลเพิ่มเติม เพื่อทราบความเป็นไปของผูใหขอมูลหลัก จํานวน 10 คน 
โดยมีเงื่อนไขในการเลือกผูใหขอมูลดังนี้ (Criterion sampling) 

  2.1) เป็นผูดูแลหรือคนในครอบครัวใกลชิด ดูแลกิจวัตรประจําวัน เชน การดูแล
อาหาร ความเป็นอยู พาไปพบแพทยแ เป็นตน และอาศัยอยูกับหรือดูแลผูใหขอมูลหลัก มาแลวไมนอยกวา 
3 เดือน ประกอบไปดวย ผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง 3 ประเภท ดังนี้ 

 ประเภทที่ 1 ผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Paraplegia  จํานวน 2 คน   
 ประเภทที่ 2 ผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Quadriplegia  จํานวน 2 คน 
 ประเภทที ่3 ผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ อื่นๆ (อาทิ แขน  

        ขาขาด กระอักรุนแรง แผลเรื้อรัง เป็นตน)  จํานวน 6 คน    
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2.2) บรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต 18 ปี ขึ้นไป  
2.3) ใหขอมูล หรือสื่อสารดวยการพูดคุยกับนักวิจัยไดดวยตนเอง 
2.4) ยินดีและสมัครใจในการใหขอมูล 

  อนึ่ง การกําหนดจํานวน ประเภทผูใหขอมูลนั้น เป็นการประมาณการ แตสิ่งสําคัญผูวิจัย
จะพิจารณาการอ่ิมตัวของขอมูล (Rich/Saturated data) หรือการซ้ํากันของขอมูลเป็นหลัก อาจมีเพ่ิม ลดจํานวน 
และประเภทของผูใหขอมูลไดตามความจําเป็นเหมาะสม รวมทั้งองคแประกอบมิติทางดาน เพศ ระดับอายุ 
และสถานภาพสมรสที่เชื่อมโยงกับปใจจัยเงื่อนไขทางทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมประกอบดวย ทั้งนี้
เพ่ือใหตอบคําถามและจุดประสงคแการวิจัยเป็นสําคัญ  
 

3.3. เครื่องมือ  
  การวิจัยนี้ ถือเป็นการวิจัยเชิ งคุณภาพ ดั งนั้นเครื่ องมือที่ สํ าคัญของการวิจัยคือ 
“ผูวิจัย” เอง ที่ตองจัดวางตัวเองใหเขาถึงขอมูลใหมากที่สุด แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยก็พยายามจะหา “ชองทาง” 
ใหกับตัวเองที่เป็นรูปธรรมอยูบาง ประกอบดวย 3 ประการตอไปนี้  
 1) เทปบันทึกเสียง  
 2) สมุดโนตบันทึกประจําตัวของผูวิจัย 

3) แบบสัมภาษณแเชิงลึกและการเลาประวัติชีวิตของผูใหขอมูล  เพ่ือสะทอนคุณภาพ
ชีวิต (กาย จิต สังคม เศรษฐกิจ) ในประเด็นตอไปนี้  

  3.1) ส าหรับผู้บาดเจ็บรุนแรงเนนถาม คนหา 8 ประเด็นใหญๆ ตอไปนี้  
 3.1.1) ขอมูลทั่วไป ชื่อ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ภูมิลําเนา ผูดูแลใกลชิด 
 3.1.2) เลาความเป็นอยูใน “ปใจจุบัน” เป็นอยางไรบาง เพราะอะไร โดยอาจมีคําถามกระตุน
เพ่ิมเติม เชน 
    - สิ่งที่ทําใหอาการบาดเจ็บ ความเจ็บปุวยดีขึ้น หรือ แยลงคืออะไร อยางไร 
    - ปใจจุบันไปรักษาเยียวยาทีไ่หนหรือไม อยางไร 
    - มองชีวิตในปใจจุบัน อยางไร   
    - ความเชื่อ ทัศนะ อยางไรตอตนเองครอบครัว เพ่ือน/เพ่ือนรวมงาน ชุมชน/สังคม 
การมีสวนรวมในการดําเนินชีวิต เป็นอยางไร  
    - เหตุจูงใจทีก่ลับมาทํางาน (ศึกษาเลาเรียน) หรืออยากทํางาน (ศึกษาเลาเรียน) อีกครั้ง 
(ถามี) 
    - บรรยากาศการทํางาน นายจาง เพ่ือรวมงาน สภาพแวดลอมที่ทํางานเป็นอยางไร 
(ศึกษาเลาเรียน) (ถามี) 
   - ความเป็นไปของบานเมือง การเมือง กฎหมาย นโยบาย เศรษฐกิจ มีผลตอความ
เป็นอยูของตนเองหรือไมอยางไร  
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                          3.1.3) “ประวัติชีวิต เรื่องราวชีวิตของฉันที่อยากจะเลาใหฟใง” 
     - กอนประสบอุบัติเหตุ   
     - ขณะอยูในศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน และหลังจากออกจากศูนยแฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนงาน เป็นอยางไร 

3.1.4) สิ่งที่ประทับใจ หรือจดจําในขณะที่อยูในศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัด
ปทุมธานี) โดยคนหาประเด็นตอไปนี้ 

   - บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานการแพทยแ : การผาตัด แกไขสภาพ ความพิการ 
กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด กายอุปกรณแเทียม กายอุปกรณแเสริม หรือเครื่องชวยตางๆ กิจกรรมกีฬา 
และนันทนาการอื่นๆ 

   - การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ : หลักสูตร/การฝึกเตรียมเขาทํางาน ใหสามารถ
ปรับตัว และปรับสภาพความพิการเพ่ือกลับเขาทํางาน 

   - บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคม : ไดรับคําปรึกษาตามกระบวนการ
ทางจิตวิทยาทั้งรายบุคคล และรายกลุม ใหคําแนะนําและแนะแนวดานอาชีพเบื้องตน อาทิ กิจกรรมดนตรี 
วาดภาพ กีฬา และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สงเสริมดานการฟื้นฟูสมรรถภาพ  

3.1.5) การเขารับบริการ ณ ศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานฯ มีสวนทําใหสุขสภาพทาง
กาย ใจ หรือ ความเป็นอยูดีข้ึนหรือไม อยางไร 

3.1.6) ศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานฯ ควรพัฒนา ปรับปรุงสิ่งใด หรือไม อยางไร  
3.1.7) หากประเมินกําลังใจ กําลังกายของตน ณ ปใจจุบัน ใหคะแนนเต็ม 100 คะแนน จะให

กีค่ะแนน เพราะอะไร  
3.1.8) ในอนาคต จะทําสิ่งที่เป็นความฝในหรือสิ่งตองการที่สําคัญหรือไม เพราะอะไร 

ไดทําหรือ จะทําอะไรบางเพื่อใหไปถึงสิ่งนั้น 
 3.2) ส าหรับผู้เกี่ยวข้องและใกล้ชิด เนนคําถาม/คนหา 8 ประเด็นใหญๆ ตอไปนี้  

  3.2.1) ขอมูลทั่วไป : ชื่อ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ความสัมพันธแกับผูบาดเจ็บรุนแรงฯ 
     3.2.2) เลาถึงการดูแล เอาใจใสคุณ.. (ผูบาดเจ็บรุนแรง) 
     - ชวยเลาใหฟใงวา แตละวันดูแล  ชวยเหลืออยางไรบาง? 
     - รูสึกอยางไรที่ตองดูแล ชวยเหลือ เอาใจใส เชนนี้? 
     - พาไปรักษาเยียวยาทีไ่หนเพิ่มเติมหรือไม อยางไร?  

    3.2.3) คิดเห็น หรือรูสึกอยางไรกับ สภาพทางรางกาย จิต ใจ ความเป็นอยู การมีสวนรวม
ในการดําเนินชีวิตของคุณ (ผูบาดเจ็บรุนแรง) ในปใจจุบัน?   

    3.2.4) “ประวัติชีวิต เรื่องราวชีวิตของคุณ (ผูบาดเจ็บรุนแรงฯ) ที่อยากจะเลาใหฟใง”  
  - กอนประสบอุบัติเหตุ 
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- ขณะอยู ในศูนยแ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานและหลังจากออกจากศูนยแ ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนงานเป็นอยางไร? (ดีขึ้น แยลง คงเดิม อยางไร)  

3.2.5) รูจัก และเคยเขาไปสง ไปเยี่ยม ผูบาดเจ็บรุนแรงเมื่อครั้งอยู ณ ศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) หรือไม อยางไร  
 3.2.6) ถาเคยไป สิ่งที่ประทับใจ หรือจดจําในขณะที่อยูในศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานฯ 
มีอะไรบาง  
 3.2.7) การเขารับบริการ ณ ศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานฯ มีสวนทําใหสุขสภาพทาง
กาย ใจ หรือความเป็นอยูดีขึ้นหรือไม อยางไร 
 3.2.8) มีอะไร สิ่งใด ที่ศูนยแฟืน้ฟูสมรรถภาพคนงานฯ ที่ควรพัฒนา ปรับปรุงหรือไม อยางไร 
 3.2.9) คาดหวัง คิดอยางไรกับอนาคตของคุณ (ผูบาดเจ็บรุนแรงฯ) 
 

3.4. วิธีการเก็บข้อมูล   
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเป็นลําดับขั้นตอนการ

ดําเนินการ ดังนี้ 
1) เสนอขอการรับรองการวิจัยในคน จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB) 

จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
 2) การเขาถึงผูใหขอมูล ผูวิจัยจะขอขอมูลเกี่ยวกับ ผูบาดเจ็บรุนแรงจํานวน 129 คน                  
จากสํานักงานประกันสังคม ที่มีลักษณะตามเกณฑแที่กําหนด ซึ่งมีประวัติ ชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลข
โทรศัพทแ ที่สามารถติดตอได โดยพิจารณาบุคคลที่มีลักษณะตามเกณฑแที่คัดเขา กระจายตามเขตพ้ืนที่                 
ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โดยเป็นผูบาดเจ็บรุนแรงจํานวน 33 คน และผูดูแลของผูบาดเจ็บรุนแรง (ในจํานวน           
33 คน) บางคน จํานวน 10 คน ตามที่กําหนดทั้งนี้ ศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) จะทํา
หนังสืออยางเป็นทางการถึงผูบาดเจ็บรุนแรง/ผูดูแลหรือกลุมเปูาหมาย เพ่ือแจงจุดประสงคแการเก็บขอมูล
โดยสังเขป และขอความรวมมือ /ยินยอมเป็นผูรวมวิจัย ทั้งนี้จะคัดรายชื่อผูใหขอมูลสํารองไวประมาณ 10 - 15 คน  
โดยจะติดตอขออนุญาตเบื้องตนไว สําหรับผูบาดเจ็บรุนแรงจํานวน 40 คน และผูดูแลของผูบาดเจ็บรุนแรงฯ 
จํานวน 15 คน เพ่ือสํารองไวกรณีท่ีในสภาพจริงผูใหขอมูล ไมมีคุณลักษณะตามเกณฑแ คัดเขา หรือมีการถอนตัว 
ยุติการใหขอมูลระหวางการดําเนินการวิจัย  

3) ผูวิจัยจะโทรศัพทแติดตอผูใหขอมูลที่ยินดี ยินยอม ดังที่ปรากฏในแฟูมประวัติ  หรือ
ฐานขอมูลของศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) ที่ไดประสานไวเบื้องตน เพ่ือแนะนําตัว 
จุดประสงคแของการวิจัย การขอนัดวัน เวลาการสัมภาษณแ ที่ผูใหขอมูลสะดวก 
 4) ผูวิจัย และทีมคณะผูวิจัย เดินทางไปสัมภาษณแตามที่กําหนด ซ่ึงการสัมภาษณแผูใหขอมูล 
จะใชเครื่องมือ และแนวแบบการสัมภาษณแเชิงลึก และการเลาประวัติ ตามที่กําหนดโดยใชเวลาประมาณ            
45 - 60 นาทีตอคน 
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  5)  ในระหวางการสัมภาษณแ ทีมนักวิจัยที่เหลือจะใช การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
ถายภาพ (โดยขออนุญาตยินยอมจากผูใหขอมูล) และจดบันทึก การทบทวน ความรูสึกนึกคิดของผูวิจัยและ
ขอมูลที่ได โดยสมุดโนตสวนตัว อันเกี่ยวของ เชื่อมโยงกับการวิจัยครั้งนี้  เชน สีหนาทาทางของผูบาดเจ็บ            
รุนแรงหรือคนพิการ ผูเกี่ยวของใกลชิด สภาพแวดลอม ที่อยูอาศัย การทํากิจวัตรประจําวัน เป็นตน 
 

3.5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   หลังจากที่ผูวิจัย ไดขอมูล ตามวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแลวผูวิจัยใชการวิเคราะหแ               
ที่เรียกวา การจําแนกแยกแยะ (Typology Analysis) หรือ Thematic Analysis (Constructing a Coding  Frame) 
กลาวคือ การอานตัวบท (Text) หรือขอมูลที่ได แลวถูกลดรูป (Reduction) จัดกลุม/ชุด (Typing/ Categorizing) 
(Polkinghome, 1988; Jovchelovitch and Bauer, 2000) โดยมีข้ันตอนที่สําคัญดังนี้ 

1) ขอความ/ขอมูลทั้งหมด โดยเฉพาะ ขอมูลจากการถอดเทป การสัมภาษณแ เรื่องเลา
อัตชีวประวัติ และการสัมภาษณแเชิงลึกเป็นรายบุคคล ถูกทวนความ (Paraphrasing) ในรูปของประโยค
สรุปความ สวนขอมูลจากการสังเกตและจดบันทึก จะนํามาเพิ่มเติมขอมูล แงมุมที่ขาดหายไป และเป็น
การตรวจสอบขอมูลจากหลายแหลง หรือ การตรวจสอบแบบ “3 เสา” ดวย (Verification by Sources or 
Triangular Verification) 
 2) จากนั้นก็ถูกลดรูป (Reduction) ไปเป็นคําหรือแนวคิดสําคัญ (Key Words/Concepts) 
โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เชน การตราบาป การเสริมพลัง การควบคุมตนเอง การเห็นคุณคาในตนเอง 
ซึมเศรา การฟ้ืนฟู จิตสาธารณะ ยุติธรรมทางสังคม การสงเคราะหแ โครงสราง/ความสัมพันธแเชิงอํานาจ 
เป็นตน 
 3) หลังจากนั้นการลดรูปกระทําซ้ําตอดวย Generalization และ Condensation ของ
ความหมาย ในทางทฤษฎี ตัวบท ขอมูล จะถูกจัดเรียงเป็น 3 คอลัมนแ โดยคอลัมนแที่ 1 เป็นบทสนทนา     
คอลัมนแที่ 2 เป็นการลดรูป เป็นประโยคสรุปความ และคอลัมนแที่ 3 เป็นคําสําคัญ 
 4) การตีความ (Interpretation) การถอดรหัส การสรางขอสรุปเชิงอุปนัย (Analytic 
Induction) กลาวคือ ขอมูลที่เป็นเสี่ยวสวน หรือ Plot เหลานี้ จะถูกเชื่อมโยง สัมพันธแ (Relation/Coherence) 
จากความเหมือน และความแตกตาง (Similarity–Dissimilarity) ใหเป็นเรื่องราว (Story) หรือเป็นการ
สรางความหมาย (Meaning) และจิตสํานึก (Consciousness)   
 

3.6. ระยะเวลา  8 เดือนหลังลงนามสัญญาและเริ่มดําเนินการ : กรกฎาคม 2560 - กุมภาพันธแ 2561 

3.7. แผนการด าเนินการวิจัย 
แผนการดําเนินการวิจัย ประกอบดวยกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการตามตารางดังนี้ 
 



49 

 

ตารางท่ี 1  แสดงแผนการด าเนินการวิจัย 
 

ล าดับ           กิจกรรม 2560 เดือนที่ด าเนินการตามสัญญาหลังลงนาม (8 เดือน)  
                        2560-61 

มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. 
1 เขียนโครงราง              
2 เ ส น อ ข อ ทุ น /อ นุ มั ติ /ทํ า

สัญญา* 
              

3 สงรายงานความกาวหนา 1          
4 ขอรับรองการวิจัยในคน ม.

มหิดล 
          

5 ติดตอ ประสานงานเก็บขอมูล          
6 เก็บขอมูล            
7 วิเคราะหแขอมูล          
8 สงรายงานความกาวหนา 2          
9 ประชุมวิพากษแงานวิจัย          
10 สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณแ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 


