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การวิจัยเชิงคุณภาพใช�วิธีการวิจัยหลายวิธี เพื่อได�มาซึ่งความเข�าใจแบบเจาะลึกต�อปรากฏการณ�ที่เกิดขึ้น การวิจัย

เชิงคุณภาพจะใช�วิธีการต�างๆ เช�น การสังเกต การพูดคุย การมีส�วนร�วม และการตีความ เพื่อโน�มน�าวและแสดง

ให�เห็นถึงความจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจรวมไปถึงการสํารวจปรากฏการณ�ที่ถูกละเลยไปในป�จจุบัน การตีความเหตุการณ�

ที่ยังคงไม�มีความชัดเจนในป�จจุบัน หรือการสํารวจปรากฏการณ�ในแง�ของเน้ือหา กระบวนการ และผลลัพธ� ผู�วิจัย

อาจนําเอาทฤษฎี หรือกระบวนทัศน�บางประการมาอธิบายร�วมกับการตีความของผู�วิจัย หรือผู�วิจัยอาจทําวิจัยโดยไม�มี

การกําหนดทฤษฎีหรือกระบวนทัศน�ใดๆ ไว�ล�วงหน�า งานวิจัยเชิงคุณภาพมักมีความซับซ�อน ไม�แน�นอน มีการบรรยาย

บริบทอย�างละเอียด และมีขอบเขตการวิเคราะห�ที่กว�างขวาง

คําสําคัญ: การวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ� การตีความ
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Qualitative research has various methods in order to gain in-depth understanding in interested phenomena. 

The methods comprise observation, discussion, participation, and interpretation to induce and demonstrate 

the reality of phenomena which are currently neglected as well as interpret currently vague phenomena or 

survey contents, processes, and results. On the one hand, a researcher may apply some theories or paradigm 

accompanying with researcher’s interpretation. On the other hand, a researcher may not use any theory or 

paradigm. The qualitative research is rather complex, uncertain, thick descriptive, and enormous boundary 

analysis.
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บทความวิชาการ

บทนํา
การวิจัยเชิงคุณภาพเปนการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติที่เปนอยู โดยนักวิจัยจะนํา
วิธีการสอบถามอยางเปนระบบมาใช เพื่อตีความสิ่งที่เกิดข้ึน 
ดวยวัตถุประสงคที่จะเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นและสาเหตุ 
รวมถึงความสมเหตุสมผลของการกระทําที่บุคคลไดกระทํา
ลงในเหตุการณดังกลาว (Shank, 2002) การวิจัยเชิง
คุณภาพจึงมักศึกษาปรากฏการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับมหภาค (Macro) และจุลภาค (Micro) ทั้งดาน
สังคม สถาบัน ภาวะทางการเมือง เศรษฐศาสตร และ
เทคโนโลยี

การวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค มุ  งเน นในการ
ทําความเขาใจกระบวนการและเน้ือหา เพราะเชื่อวาโลก
แหงความเปนจริงมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง การวิจัย
เชิงคุณภาพใชวิธีการตาง  ๆ  ซึ่งรวมถึงการ สัมภาษณ 
(Interview) การสังเกตการณ (Observation) การทํา
บันทึกภาคสนาม (Field Note) การจดบันทึก (Memo) 
การบันทึก (Recording) การถอดความ (Transcription) 
การคัดลอก (Document Copies) การศึกษาเหตุการณ
ในอดีต ภาพถาย หรือสิ่งประดิษฐ และอื่น ๆ  ซึ่งทําให
ผู วิจัยไดมุมมองดานตาง ๆ  เพื่อนําไปสูการทําความเขาใจ
และตีความเหตุการณที่เกิดขึ้น (Denzin และ Lincoln, 
2000)

นักวิจัยมักทําการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยจะเขาไป
มีสวนรวมเปนระยะเวลานานในเรื่องที่ตองการศึกษาโดยตรง 
เพ่ือไดรับประสบการณทามกลางเหตุการณจริงที่ทําใหเกิด
กิจกรรมหรือกระบวนการใด ๆ  ในบุคคลหรือองคกรโดยตรง 
กลาวคือ นักวิจัยจะศึกษาเหตุการณที่เกิดขึ้นในดานตาง ๆ  
ทั้ง กิจกรรม เหตุการณ หรือความสัมพันธ ผานมุมมอง
แบบองครวม (Holistic Viewpoint) ซึ่งวิธีการวิจัยท่ีใช
มักทําใหผูวิจัยไดรับรูและเขาใจผูที่กระทํา (Actors) จาก
ภายใน จึงทําใหผู วิจัยเขาใจสาเหตุหรือเหตุผลท่ีผู กระทํา
กระทําการนั้น ๆ  ในเหตุการณที่เกิดขึ้น

ลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพมีระเบียบวิธีการวิจัยมากมาย

ไมวาจะเปนการศึกษาในรูปแบบของกรณีศึกษา (Case 
Study) ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) การวิจัย
ชาติพันธุ วรรณนา (Ethnography) ปรากฏการณนิยม 
(Phenomenology) การสนทนากลุม (Focus Group) ซึ่ง
เปนวิธีการศึกษาเพ่ือใหไดความเขาใจเชิงลึกตอปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้น ซึ่งมักเปนการศึกษาความสัมพันธที่ไมสามารถ
มองเห็นหรือจับตองได (Intangible Relationships)
ความหมาย หรือทําความเขาใจสถานการณที่มีความซับซอน 
มีลักษณะเปนพหุมิติ (Multidimensional) และเปนการ
ศึกษาท่ีไมสามารถเกิดข้ึนอยางเปนอิสระไดหากขาดผูกระทํา 
(Actor) และผูวิจัย (Researcher) (Parker, 2003) ทั้งนี้ 
งานวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะเดน ดังนี้

1) การวิเคราะหเชิงอุปนัย (Inductive Analysis)
เป นการศึกษาคนคว าท่ีมุ งเน นการค นพบสิ่งใหม 

เริ่มจากการสังเกตการณและสรางรูปแบบทั่วไป เพื่อคนพบ
สิ่งใหม โดยพยายามศึกษาความสัมพันธที่เกี่ยวของในมิติ
มุมมองดานตาง ๆ  ซึ่งมีความแตกตางจากวิธีการทดสอบ
สมมติฐานแบบนิรนัย (Hypothetical-deductive) ที่ตอง
มีการระบุตัวแปร รวมถึงการอางอิงกรอบทฤษฎี เพิ่อที่จะ
กําหนดสมมติฐาน ผูวิจัยจึงจะทราบตัวแปรและความสัมพันธ
ของเรื่องที่ตองการศึกษาอยางคราว ๆ  ลวงหนาแลว กลาวคือ 
การศึกษาแบบนิรนัยจะเปนการพิสูจนสมมติฐานในขณะท่ี
การศึกษาแบบอุปนัยจะเปนการสรางความเขาใจในกิจกรรม 
สถานการณ และประสบการณในสิ่งท่ีศึกษาโดยพยายาม
สรางทฤษฎีขึ้นมา เพื่ออธิบายสถานการณหรือปรากฏการณ
ที่เกิดข้ึน

2) คําถามปลายเปด
การวิจัยเชิงคุณภาพมักเลือกใชคําถามปลายเปด เพื่อ

ใหผูตอบสามารถแสดงความคดิเหน็ อธบิายสิง่ทีม่คีวามหมาย
และมีความสําคัญ โดยไมมีการกําหนดคําตอบไวลวงหนา 
ขณะที่การวิจัยเชิงปริมาณมักเลือกใชคําถามปลายปดที่มี
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ตัวเลือกที่ใชวิธีการเชิงนิรนัย กลาวคือ เปนคําถามที่มีคําตอบ 
ซึ่งกําหนดไวลวงหนาในทางทฤษฎี

ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู วิจัยจะไม มีการกําหนด
ปฏิสัมพันธหรือความสัมพันธที่เกิดขึ้นไวลวงหนาโดยไม
ยึดติดกับการออกแบบอันใดอันหน่ึงเพียงอยางเดียว แตจะ
ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติแทน ซึ่งผูวิจัยจะใหความสําคัญ
กับการปรับเปล่ียนการออกแบบวิธีการวิจัยใหสอดลองกับ
ขอเท็จจริงที่เปล่ียนแปลงและมองหาวิธีการใหม  ๆ  เพื่อ
ใหไดมาซ่ึงขอคนพบ

3) การลงพื้นท่ีวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพมักมุงเนนการเขาไปสัมผัสกับผูคน

และสภาพแวดลอมที่ตองการศึกษาอยางใกลชิด เพื่อให
ไดรับประสบการณเชนเดียวกัน และเพื่อสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับขอเท็จจริงและชีวิตประจําวัน นักวิจัยเชิงคุณภาพ
เชื่อวาการศึกษาเพียงทฤษฎีและการนําตัวเลขมาใชวิเคราะห
คาดการณไมสามารถไดมาซึ่งขอเท็จจริงและความเขาใจ
ในสถานการณความเปนจริงที่เกิดขึ้นไดอยางถองแท ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงควรลงพ้ืนที่วิจัย เพื่อทําความเขาใจขอเท็จจริงของ
สถานการณที่เกิดขึ้นในสภาวะธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถ
เห็นพฤติกรรมท่ีแสดงออก มุมมอง ทัศนคติ ความคิดเห็น 
คานิยม ตาง ๆ  ไดอีกดวย

4) การมองในภาพรวม (Holistic Perspective)
การวิจัยเชิงคุณภาพจะทําความเขาใจเร่ืองท่ีตองการ

ศึกษาในภาพรวมทั้งหมด โดยใหความสําคัญกับความ
ซับซอน การพ่ึงพาอาศัยกัน ความเปนเอกลัษณ และบริบท
ทั้งหมด ซึ่งตรงขามกับการวิจัยเชิงปริมาณที่จะสรางนิยาม
เชิงปฏิบัติการ (Operationalization) ใหกับตัวแปรที่จะ
นํามาใชในการวิเคราะหทางสถิติ ซึ่งเปนการมองแบบ
แยกสวนแลวจึงนํามาสรุปเปนภาพรวม เปนวิธีที่มีความ
แมนยํา ชัดเจน และงายตอการวิเคราะห เน่ืองจากมีการ
กําหนดตัวแปรท่ีเก่ียวของและใชขอมูลเชิงตัวเลขในการ
วิเคราะหขอมูล โดยใชหลักการทางสถิติ ทําใหผลลัพธที่ได
มีความเท่ียงตรง นาเชื่อถือ

นักวิจัยเชิงคุณภาพเชื่อวาในโลกแหงความเปนจริง
มีความซับซอน ไมสามารถมองแบบแยกสวนและจึงนํามา
สรุปเปนภาพรวมได อีกท้ังการใชการระบุตัวแปรที่เกี่ยวของ 
เพื่อนํามาใชวิเคราะหยังอาจทําใหผู วิจัยละทิ้งปจจัยอื่น ๆ
ที่สําคัญ แตไมสามารถนํามาใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ
ไดไป การวิจัยเชิงคุณภาพจึงเปนการศึกษาสถานการณที่มี
ความเฉพาะเจาะจงและเปนพลวัต ซึ่งไมไดมีการกําหนด
ตัวแปรที่ตองการศึกษาไว แตจะทําความเขาใจกับสภาพ
โดยรวมท้ังหมดอยางถองแท

5) มุมมองท่ีเปนพลวัต (Dynamic)
การวิจัยเชิงคุณภาพจะมองสิ่งที่ตองการศึกษาวามีความ

เปนพลวัต เปลี่ยนแปลง และพัฒนา ผูวิจัยจะตองสามารถ
อธิบายและเขาใจกระบวนการที่มีความเปลี่ยนแปลง และ
ผลลัพธที่เกิดข้ึนอยางเปนภาพรวมได สงผลใหผูวิจัยตองมี
การประเมนิผลระหวางดาํเนนิงาน (Formative Evaluation) 
ซึ่งจะแตกตางจากการวิจัยเชิงปริมาณท่ีจะมีการประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดโครงการ (Summative Evaluation) เนื่องจาก
สภาพแวดลอมในงานวิจัยเชิงปริมาณจะถูกควบคุมใหมี
ความแนนอน สามารถระบุตัวแปรและแปลงผลออกมาเปน
ตัวเลขได การวิจัยเชิงปริมาณจึงสามารถเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดอยางชัดเจน ขณะที่
สภาพแวดลอมในการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีการเปล่ียนแปลง
อยู เสมอ เพื่อท่ีจะสามารถคนหาความเปล่ียนแปลงหรือ
สิ่งใหม ๆ  ที่เกิดข้ึน ผูวิจัยจึงตองมีการประเมินผลระหวาง
การดาํเนนิงานวามกีารคนพบสิง่ทีม่คีวามแตกตางจากแผนงาน
ในการนําเสนอคร้ังแรกหรือไม

6) เนนการศึกษาแบบกรณีศึกษาท่ีมีความเฉพาะ
เจาะจง (Unique Case Orientation)

กรณีศึกษาจะทําใหผูวิจัยสามารถลงรายละเอียดเชิงลึก
ไดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งผลการ
ศึกษาอาจมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับสถานการณ บริบท 
ชวงเวลา และประสบการณของผูวิจัย แตกตางจากการ
ศึกษาเชิงปริมาณท่ีจะเปนการศึกษาเพื่อหาขอสรุปท่ัวไป
โดยการสุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีของประชากรท้ังหมดDo
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7) ความเขาใจในความรูสึกที่เปนกลาง (Empathic 
Neutrality)

งานวิจัยเชิงคุณภาพมักถูกโจมตีวามีความเปนอัตวิสัย 
(Subjective) มากเกินไป เนื่องจากการเขาไปมีสวนรวมกับ
ผูคนและสถานการณที่ตองการศึกษาอยางใกลชิดเปนระยะ
เวลานาน ทําใหความนาเชื่อถือไดของงานวิจัยลดลง ขณะที่
กระบวนทัศนแบบตรรกปฏิฐานนิยมของงานวิจัยเชิงปริมาณ
จะเนนความเปนวัตถุวิสัย (Objectivity) ซึ่งเปนลักษณะ
ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยการทดลองและ
ทําใหเปนตัวเลขเชิงปริมาณ กระบวนทัศนที่แตกตางกัน
ทําใหเกิดการโตแยงทางดานกระบวนทัศน (Paradigm 
Debate) กลาวคือ ผูศึกษาวิจัยจะตองทําความเขาใจโลก
และสภาวะแวดลอมท่ีมีความซับซอน โดยใชประสบการณ
สวนตัวและการเขาใจอยางลึกซึ้งโดยไมมีอคติในขอคนพบ

8) ศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลในสภาวะธรรมชาติ 
(Naturalistic Inquiry)

ผู วิจัยจะสังเกต อธิบาย และตีความสิ่งที่ เป นอยู 
ตามภาวะความเปนจริงโดยไมเขาไปควบคุม ปรับหรือ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมของส่ิงที่ศึกษา ซึ่งแตกตาง
จากงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีจะทําการศึกษาแบบทดลอง 
(Experimental Research) ซึ่งผู วิจัยจะตองควบคุม
สภาพแวดลอมในการศึกษา เพื่อท่ีจะวัดผลจากตัวแปรท่ี
ผูทาํวจิยัคาดวาจะทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลง โดยเปรยีบเทียบ
ระหวางกลุมทดลอง (Treatment Group) และกลุมควบคุม 
(Control Group) โดยมีการวัดผลที่เปนมาตรฐาน

จะเห็นไดวามีนักวิจัยจํานวนมากไดระบุลักษณะเดน
ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดย Hoepfl (1997, p.49)
ไดสรุปลักษณะเดนของงานวิจัยเชิงคุณภาพไว ดังน้ี

1. งานวิจัยเชิงคุณภาพเปนงานวิจัยที่ศึกษาขอมูลจาก
แหลงขอมูลในสภาวะธรรมชาติ (Naturalistic 
Inquiry)

2. ตองรักษาแนวคิดความเขาใจในความรูสึกที่เปน
กลาง (Empathic Neutrality)

3. เปนการศกึษาในภาพรวม (Holistic Perspective)
4. ผูวิจัยจะอยูในฐานะท่ีผู วิเคราะหเปนผูมีบทบาท

สาํคญั (Human Instrument) ในการเก็บรวบรวม
ขอมูล

5. ผูวิจัยจะตองมีการติดตอและเขาถึงผู ปฏิบัติงาน
และสภาพแวดลอมที่ตองการศึกษาโดยตรง โดย
มีประสบการณสวนตัวและการเขาใจอยางลึกซึ้ง
ในเรื่องท่ีตองการศึกษา (Personal Contact and 
Insight)

6. งานวิจัยเชิงคุณภาพมักใชการวิเคราะหขอมูลแบบ
อุปนัย (Inductive Analysis) ซึ่งผู วิจัยจะมุง
ศึกษารายละเอียดและศึกษาเฉพาะกรณี (Unique 
Case Orientation) ซึ่งจะมีความเฉพาะเจาะจง 
เพื่อคนหาสิ่งสําคัญและความสัมพันธตาง ๆ

7. การนําเสนองานวิจัยเป นข อมูลเ ชิง คุณภาพ 
(Qualitative Data) บรรยายอยางละเอียด
รวมถึงอาจมีการอางอิงคําพูดจากมุมมองและ
ประสบการณสวนบุคคลโดยตรง

8. งานวิจัยเชิงคุณภาพจะมีลักษณะเปนการตีความ 
โดยมีเปาหมายเพ่ือการคนพบความหมายของ
เหตุการณที่มีตอผูอยูรวมในเหตุการณ และนํามา
ตีความโดยผูวิจัย

9. งานวิจัยเชิงคุณภาพให ความสําคัญกับความ
เฉพาะเจาะจงในแตละกรณี และจะมีลักษณะ
ปรับเปลี่ยนไปตามขอเท็จจริงท่ีพบในสถานการณ
หรือเหตุการณนั้น  ๆ  (ไมได ตั้งสมมติฐานหรือ
วางแผนไวลวงหนา)

10. งานวิจัยเชิงคุณภาพจะมีระเบียบวิธีการพิจารณา
ความนาเชื่อถือของงานวิจัยท่ีแตกตางจากวิธีของ
งานวิจัยเชิงปริมาณ
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การวิจัยเชิงคุณภาพ

ข�อโต�แย�งและข�อสนับสนุนเก่ียวกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ
งานวิจัยเชิงคุณภาพทางดานบัญชีและบริหารมักถูก

ละเลยและไมไดรับการยอมรับ เนื่องจากเหตุผลดังนี้
1. ขอมูลไมไดวางอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลการทดลอง

ที่สามารถผลิตซํ้าได
2. มีความเปนมนุษยนิยม (Humanism)
3. ขาดความเปนวทิยาศาสตรและคอนขางเปนนามธรรม 

(Subjective)
4. ไมสามารถตรวจสอบหรือยืนยันได
5. ไมสามารถสรุปอางอิงในทางสถิติเพื่อขยายผลไปยัง

ประชากร (Generalization) ได
6. ขาดความเขมงวด
(Denzin และ Lincoln, 2000; Hammersley และ 

Atkinson, 1995; Yin, 1989)
จะเห็นไดว าคําวิจารณเหลานี้เกิดขึ้นเน่ืองจากการ

ขาดความคุนเคยและความเขาใจในกระบวนการ ปรัชญา 
หลักการของวิธีการวิจัยท่ีใช โดยคําวิจารณขอ 1 และ 2 
เปนเพียงคํากลาวหาท่ีเลื่อนลอยและปราศจากขอมูลมา
รองรับ ขณะที่คําวิจารณขอที่ 3 เกิดจากการมุมมองคนละ
ดาน โดยมุมหน่ึงจะมองวาขอเท็จจริงนั้นเกิดขึ้นและดํารงอยู
โดยเปนอิสระจากผู สังเกตและจํากัดอยู ในสิ่งที่สามารถ
จับตองได เชน สามารถมองเห็น สัมผัส หรือวัดได ขณะท่ี
นักวิจัยเชิงคุณภาพจะเนนศึกษาและทําความเขาใจสิ่งความ
สัมพันธ ความหมาย ซึ่งไมสามารถจับตองได โดยทําการ
ศึกษาแบบพหุมิติ (Multidimensional) และไมสามารถ
เปนอิสระจากผูกระทําและผูวิจัยได

นักวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Researcher)
จะมีความเชื่อวาผู วิจัยควรปราศจากอคติ และเปนอิสระ
จากขอมูลที่ใชในงานวิจัย ขณะท่ีงานวิจัยเชิงคุณภาพจะ
ขึ้นอยู กับการมีสวนรวมในพื้นที่วิจัย (Research Site)
ทําใหไมสามารถสรุปผลงานวิจัยที่นาเช่ือถือและปราศจาก
อคติได นักวิจัยเชิงคุณภาพไดโตแยงวาไมมีนักวิจัยคนใด
ที่ปราศจากอคติ เนื่องจากไมวาจะเปนวัตถุประสงคงานวิจัย 
กรอบคําถามงานวิจัย ขอบเขตของโครงการ การออกแบบ

แบบสอบถาม หรือการตีความคําตอบ ลวนไดรับอิทธิพล
มาจากการศึกษางานวิจัยกอนหนา ระเบียบวิจัยที่มุ งเนน 
ความเขาใจเก่ียวกับวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีตองการ
ศึกษา และกระบวนทัศนของผู วิจัยเอง ดังนั้น นักวิจัย
เชิงคุณภาพจึงควบคุมการกระทําของตนอยางรอบคอบตอ
ผูกระทํา พื้นที่วิจัยและขอมูลที่ไดรับมา เพื่อตีความนัยที่
ซอนเรนและแสดงใหเห็นถึงแนวปฏิบัติและพฤติกรรมของ
ผูกระทําหรือสิ่งที่ตองการศึกษา

คําวิจารณตอมา คือ งานวิจัยเชิงคุณภาพไมสามารถให
ขอสรุปท่ีนาเช่ือถือและไมสามารถสรุปอางอิงไปยังประชากร
ในทางสถิติได ซึ่งเปนคําวิจารณที่ขาดความเขาใจบริบท
ของงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยส้ินเชิง งานวิจัยเชิงคุณภาพ
มีจุดมุ งหมายที่มุ งทําความเข าใจ เพื่อให ได คําอธิบาย
กรอบความคิด หรือความสัมพันธที่ชัดเจนภายใตบริบทท่ีมี
ความเฉพาะเจาะจง ซึ่งคําอธิบายและความเฉพาะเจาะจง 
คือ ลักษณะและคุณคาของงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลาวคือ 
งานวิจัยไมจําเปนตองมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน (Similarity) 
หรือมีความสามารถในการขยายผลสรุปไปยังกลุมประชากร
เปนวงกวางเสมอไป แตความแตกตางและความเฉพาะเจาะจง
ก็สามารถทําใหงานวิจัยมีคุณคาไดเชนกัน ประสบการณที่ได
จากการศึกษาภาคสนามและความเปนไปไดในการพัฒนา
ทฤษฎีคือหัวใจของงานวิจัยเชิงคุณภาพ นักวิจัยและผูอาน
งานวิจัยจะเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดรับในงานวิจัยกับงานวิจัย
กอนหนาเปนกรณี (Case by case) กลาวคือ จะมีการ
ศึกษาคนควารายละเอียดเรื่องท่ีตองการศึกษา (Individual 

Case) กอน จากน้ันจึงวิเคราะหขามกรณีศึกษา (Cross-
case Analysis) แลวจึงนําขอมูลท่ีไดปรับปรุง เพิ่ม หรือ
พัฒนาขอมูลท่ีไดรับ

คําวิจารณสุดทาย คือ งานวิจัยเชิงคุณภาพขาดความ
เขมงวด ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูวิจารณขาดความเขาใจในวิธีการ
วิจัยของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ยิ่งวิธีการวิจัยของงานวิจัย
เชิงคุณภาพมีโครงสรางและแบบแผนใกลเคียงกับวิธีการ
ที่นักปฏิฐานนิยม (Positivist) ซึ่งเนนท่ีความเที่ยงตรง 
(Validity) ความเช่ือมั่น (Reliability) การตรวจสอบแบบDo
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สามเสา (Triangulation)1 มากเทาไร ความยืดหยุน ความ
สรางสรรค (Creativity) หรือการเขาถึงขอมูลเชิงลึกจะยิ่ง
ลดลง ดังนั้น ในยุคสมัยใหมที่งานวิจัยทางบัญชีและบริหาร
มุงเลียนแบบวิธีการของวิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural 
Science) ซึ่งมุงศึกษาเร่ืองตาง ๆ  ผานมุมมองทางกายภาพ 
มักประกอบดวยขอเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี กฎ และ
สูตรตาง ๆ  ซึ่งแตกตางจากวัตถุประสงค ความเชื่อ หรือ
มุมมองของงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยส้ินเชิง

แนวคิดธรรมชาตินิยม (Naturalism)
และปฏิฐานนิยม (Positivism)

ขอถกเถียงระหวางสมมติฐานวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ ไดกอใหเกิดขอโตแยงระหวางนักวิจัยเปน
วงกวาง โดยตางฝายตางกลาววากระบวนทัศนของตนนั้น
ดีกวาอีกวิธีหน่ึง

ความแตกตางระหวางแนวคิดแบบธรรมชาตินิยม
ของงานวิจัยเชิงคุณภาพและปฏิฐานนิยมของงานวิจัยเชิง
ปริมาณโดยสรุป คือ งานวิจัยเชิงปริมาณจะมุงเนนไปท่ีการ
วัดความเปนเหตุเปนผลระหวางตัวแปรโดยมีเปาหมาย
เพื่อใชแบบจําลองในการทํานายหรือคาดการณผลลัพธ
โดยจะใหความสําคัญกับเร่ืองของการวัดปริมาณ จํานวน 
ความถ่ี และ ระดับความเขมขน รวมถึงมีการควบคุมตัวแปร
อื่นที่คาดวาจะสงผลตอความถูกตองในการทดลองใหคงที่ 
ขณะที่งานวิจัยเชิงคุณภาพจะใหความสําคัญกับกระบวนการ 
การเปล่ียนแปลง การสรางประสบการณรวมกับคนหมูมาก 
(Social Experience) และคนหาความแตกตางที่มีความ
สําคัญที่ไดมาจากประสบการณและผลลัพธของเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเขาใจประสบการณของคน
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธระหวางผูวิจัยและบริบท
ของสถานการณที่กําลังศึกษา (Denzin และ Lincoln, 
2000)

นักปฏิฐานนิยม (Positivist) มีเปาหมายท่ีจะใชวิธีการ
ทดสอบแบบนิรนัย/อนุมาน (Deductive) เพื่อทดสอบ
ทฤษฎีผานการทดสอบตัวแปรตน ตวัแปรตาม ตวัแปรควบคุม 
รวมถึงการเปรียบเทียบสิ่งท่ีควรเปนและสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง
เพื่อใหไดขอสรุปที่เปนเหตุเปนผล กลาวคือ นักปฏิฐานนิยม
จะมุงสรางกฎแหงพฤติกรรม (Law of Behavior) ขึ้นมา 
ขณะที่นักธรรมชาตินิยมมีเปาหมายที่จะศึกษาสังคมและ
เขาถึงบุคคลในสภาวะท่ีเปนธรรมชาติ (Natural State) 
มากท่ีสุด เพื่อที่จะสังเกต อธิบาย และประเมินเหตุการณ
ที่เกิดข้ึนวาเกิดอะไรข้ึน เกิดไดอยางไร และสงผลใหบริบท
และปฏิกิริยาของผูคนเปล่ียนแปลงไปอยางไร โดยจะประเมิน
เหตุการณที่ต องการจะศึกษาแบบอุปนัย (Inductive)

มากกวาการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว นักธรรมชาตินิยม
ไมเชื่อวาจะสามารถสรางกฎแหงพฤติกรรมได เนื่องจาก
เช่ือวาในโลกแหงความเปนจริง สภาพแวดลอมและพฤติกรรม
ของผูกระทําหรือบุคคลน้ันสามารถเรียนรูและเปล่ียนแปลง
ไดตลอดเวลาจากประสบการณและสถานการณที่เผชิญ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงควรศึกษาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมยอย เพื่อ
ทีผู่วจิยัจะประเมนิจติสาํนกึหรอืจติใตสาํนกึ (Subconscious) 
และทําความเขาใจมุมมองของผู กระทําผานการกระทํา
ที่แสดงออกภายใตสถานการณดังกลาว

นักวิจัยเชิงคุณภาพไดโตเถียงวา ความแนนอน ความ
เปนอิสระ ความเปนกลาง (Neutrality) และ ความเปน
วัตถุวิสัย (Objectivity) ของนักปฏิฐานนิยมเปนเพียง
ภาพลวงตา ในทางตรงขาม วิธีการที่เหมือนจะเปนการ
วิจัยทางวิทยาศาสตรนั้นกลับเต็มไปดวยวัฒนธรรม ภาษา 
เรือ่งราว สญัลกัษณ การเลือกรับรู (Selective Perception) 
ธรรมเนียมทางสังคม (Social Convention) อุดมการณ 
และ อํานาจ ซึ่งทําใหความสัมพันธระหวางความเปนจริงท่ี
เกิดข้ึนและส่ิงที่ผูวิจัยพยายามสรุปและอธิบายผานตัวอักษร 
มีความไมแนนอนและซับซอนมากยิ่งขึ้น

1 คือ การยืนยันความนาเช่ือถือของส่ิงท่ีคนพบ โดยจะเปนการเปรียบเทียบขอคนพบ (Finding) จากแหลงและมุมมองท่ีแตกตางกัน เชน

การเปรียบเทียบขอมูลDo
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สิ่งที่โดดเดนในงานวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การทําความ
เขาใจประสบการณของผูคนขณะท่ีเกิดเหตุการณ โดยจะ
ศกึษาผานการเกบ็รวบรวมขอมลูโดยตรง ทาํใหไดรายละเอยีด
ขอมูลในชวงเวลาหนึ่งมาก กลาวคืองานวิจัยเชิงคุณภาพ
ไดกาวผานการใชแบบจําลองอยางงายในการคนหาความ
เปนเหตุเปนผล (ซึ่งใชในงานวิจัยเชิงปริมาณ) ไปเปนการ
ทําความเขาใจถึงสาเหตุและเหตุการณหนึ่ง ๆ  วาเกิดขึ้นได
อยางไร

ขณะท่ีงานวิจัยเชิงปริมาณใหความสําคัญกับส่ิงตายตัว 
เชน ความเปนกลางและความเปนอิสระ งานวิจัยเชิงคุณภาพ
จะมีความยืดหยุนมากกวา เพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจ
ใหม  ๆ  ทั้งนี้ ความรู  ทัศนคติ ประสบการณ รวมถึง
ความผูกพันสวนบุคคลจะสงผลตอวาทศิลป มุมมอง และ
ความเชื่อที่ผู วิจัยใชอธิบาย วิเคราะหและสรุปผลงานวิจัย
อยางยิ่ง นอกจากนี้ เรื่องดังกลาวยังสงผลตอการสื่อสาร
และปฏิสัมพันธที่ผู วิจัยจะใชในภาคสนามและสมาชิกใน

สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 
เพื่อท่ีจะสรางความรู ความเขาใจใหม ๆ  โดยผูวิจัยอาจใช
บันทึกภาคสนาม (Field Note) การจดบันทึก (Memo) 
หรือรายงานผลการวิจัย (Research Report) เพื่อบันทึก
ความรูสึก มุมมอง ความประทับใจ และขอมูลควบคูไปกับ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีอื่น ๆ

งานวิจัยเชิงคุณภาพอนุญาตใหผูวิจัยศึกษาในภาพรวม 
และแสดงใหเห็นถึงความซับซอน ความกํากวม และความ
แปรปรวนในมุมมองท่ีมักถูกละเลย โดยจะศึกษาสภาพปกติ
ในแตละวัน รวมถึงขอยกเวน (Exceptional) เหตุการณ
ผิดปกติ (Unusual Event) สถานการณในปจจุบัน และ
แนวทางปฏบิตั ิ(Practice) ซึง่จะทําใหผูวจิยัสามารถรวบรวม
ขอมูลท่ีมีความหลากหลาย และมุมมองท่ีแตกตางกันได
แลวจึงนํามารวบรวมเพ่ือทําความเขาใจเหตุการณ

โดยสรปุแลว ความแตกตางระหวางงานวจิยัเชงิคณุภาพ
และเชิงปริมาณ สรุปไดดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 ความแตกตางระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)

เลือกกลุมตัวอยางซ่ึงเปนตัวแทนของท้ังหมด 

(Representative Sample)

กลุมตัวอยางขนาดเล็ก ซึ่งไมจําเปนตองเปนตัวแทนที่ดีของ

ประชากรท้ังหมด

ทบทวนวรรณกรรมในชวงแรกของการศึกษาวิจัย ทบทวนวรรณกรรมในชวงทายของการศึกษาวิจัย

ผูวิจัยจะทดสอบทฤษฎีโดยตั้งสมมติฐาน กําหนดตัวแปร

ใชเคร่ืองมือวัดตัวแปรจากทฤษฎีที่มีอยู และวิเคราะหขอมูล

เพ่ือทดสอบทฤษฎี

ผูวิจัยจะรวบรวมขอมูล ตั้งคําถาม จัดหมวดขอมูล มองหา

รูปแบบ เพื่อพัฒนาทฤษฎีหรือเปรียบเทียบกับทฤษฎีอื่น

มีรูปแบบวิธีการวิจัยเชิงนิรนัย (Deductive) มีรูปแบบวิธีการวิจัยเชิงอุปนัย (Inductive)

มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงทดสอบหรือยืนยันทฤษฎี มีวัตถุประสงคเพื่อมุงสรางหรือคนพบทฤษฎี

สรางขอสรุปงานวิจัยจากการทดสอบขอมูลผานแบบจําลองและ

ตัวแปร เพ่ือใหไดมาซึ่งผลลัพธของขอมูล (Data Outcome)

สรางคุณคาและการตัดสินผานการประมวลผลขอมูล

(Data Process)

ผลการศึกษามีความชัดเจน เนื่องจากเปนการตีความผานทาง

ขอมูลตัวเลข (Numerical Data) โดยใชการวิเคราะหทาง

สถิติและขอมูลเชิงปริมาณ

ผลการศึกษามักมีความซับซอนและเปนการอธิบายโดยมัก

ไมเกี่ยวของกับขอมูลเชิงตัวเลข แตมีลักษณะเปนขอมูล

เชิงคุณภาพDo
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บทความวิชาการ

ตารางที่ 1 ความแตกตางระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (ตอ)

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)

สามารถวัดความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นไดชัดเจน 

(Reliability and Validity)

ไมสามารถวัดความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ันไดอยางชัดเจน

มีเคร่ืองมือวัดที่เปนมาตรฐาน ไมมีเครื่องมือวัดที่เปนมาตรฐาน

ผูวิจัยพยายามไมแทรกแซงหรือเขาไปมีสวนรวมใน

สภาพแวดลอมที่ทําการศึกษาวิจัย

ผูวิจัยจะเขาไปมีสวนรวมในสภาพแวดลอมที่ทําการศึกษาวิจัย

ใชระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method)

โดยตั้งสมมติฐานขึ้นมาเพื่อยอมรับ ปฏิเสธ พิสูจน หรือพิสูจน

แยงสมมติฐานดังกลาว

ไมไดปฏิบัติตามวิธีการทางวิทยาศาตรอยางเปนขั้นเปนตอน 

(Step-by-step)

คาดการณผลลัพธที่จะเกิดขึ้นไวกอนลวงหนาผานการ

ตั้งสมมติฐาน

ไมมีการคาดการณผลลัพธกอนลวงหนา

ขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ

มีการควบคุมตัวแปร ศึกษาเร่ืองท่ีตองการศึกษาภายใตสภาพแวดลอมที่เปนอยู

ใชเคร่ืองมือมากมายในการวิจัย มักใชการสังเกตการณและการสัมภาษณ

มุงคนหาขอเท็จจริง สาเหตุ และการเคล่ือนที่ของ

ความสัมพันธ

มุงทําความเขาใจ ใหความหมายและคนหาสาระสําคัญของ

ประสบการณ

มักเปนการวิจัยระยะส้ัน มักเปนการวิจัยระยะยาว

แยกเร่ืองที่ตองการศึกษาออกเปนสวน (Reductionistic)

แลวจึงนํามาสรุปรวมกัน

ศึกษาเร่ืองท่ีตองการศึกษาทั้งหมดโดยพยายามทําความเขาใจ

ในภาพรวมเพ่ือทําความเขาใจถึงระบบ

มีขอสมมติฐานวาสภาพแวดลอมมีความคงท่ี มีขอสมมติฐานวาพลวัตของสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง

อยูเสมอตามโลกแหงความเปนจริง

ใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหและสรุปอางอิงขอมูลจาก

กลุมตัวอยางไปยังประชากรเปาหมาย

ใชการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic induction)2

ในการวิเคราะหขอมูล

2 เปนการใจจดใจจอ (Immersion) ในรายละเอียดและความเฉพาะเจาะจงตอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพ่ือที่จะคนหาแกนหรือส่ิงที่มีความสําคัญ

และความสัมพันธตางๆ โดยใชคําถามปลายเปดแทนการทดสอบสมมติฐานของทฤษฎีดังเชนการศึกษาแบบนิรนัยDo
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ประเภทของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
งานวิจัยเชิงคุณภาพแตละประเภทจะมีลักษณะเดน

บางประการรวมกัน แตก็มีความแตกตางในดานมุมมองและ
วิธีการในการศึกษาการบัญชีและบริหารดวยเชนกัน

1) การคนพบประวัติศาสตรอีกคร้ัง (Rediscovering 
History)

การวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Research)
ในทางบัญชีไดแพรหลายมากขึ้นในชวงเวลาหลายปที่ผานมา 
เน่ืองจากนักวิจัยไดพบคนพบเร่ืองราวใหม ๆ  และยังมีการ
กลับไปทบทวนและเสนอส่ิงใหม  ๆ  ในสิ่งที่คนสวนใหญ
เชื่อวาเปนจริง (Conventional Wisdom) ทั้งเร่ืองของ
หลักการบัญชี (Accounting Principles) การวัด หรือ
ประเด็นปญหาที่กอนหนานี้ถูกละเลยโดยผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี (Accounting Profession) จึงมีการวางรากฐาน
ขอเสนอแนะสําหรับทางเลือกของนโยบายทางบัญชีใน
อนาคต ดังนั้น การวิจัยเชิงประวัติศาสตรในทางบัญชีจึงมี
ประโยชนและบทบาทสําคัญในการศึกษา

งานวิจัยเชิงประวัติศาสตรในทางบัญชีจะศึกษามุมมอง
ที่แตกตางกันในชวงเวลาที่ยาวนานขึ้น ความเชื่อมโยง
ระหวางอดีต ปจจุบัน และอนาคต การพัฒนาในแตละชวง 
การถอยกลับ นโยบายทางบัญชีที่มีอยู กอนและทางเลือก
ในการเปดเผยขอมูล การทาทายหรือต้ังคําถามกับสมมติฐาน
หรือความเช่ือที่ทุกคนเคยเช่ือวาถูกตอง

การทําความเขาใจประวัติศาสตรในทางบัญชีจะชวยให
สามารถอธิบายอดีต ซึ่งเปนรากฐานของปจจุบันได ซึ่งจะ
ชวยปรับปรุงความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติ ทฤษฎี และ
แนวปฏบิตัวิาถกูพฒันาขึน้ไดอยางไร และทาํใหสามารถเขาใจ
ผลกระทบของเหตุการณ แนวทางปฏิบัติและนโยบายท่ีอยู
เหนอืกจิการ กลุมคน หรอืแตละบคุคล แทนทีจ่ะเลอืกมมุมอง
เรียบงายที่มีตอนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพียงมุมมองเดียว 
ซึ่งแมวาวิธีดังกลาวจะทําใหผูวิจัยสามารถเปรียบเทียบและ
ประเมินเรื่องราวตาง ๆ  ผานชวงเวลาที่แตกตางกันไดเชนกัน 
แตอาจกอใหเกิดอคติ (Preconception) เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติทางวิชาชีพได

2) การวิจัยภาคสนาม (Field Based Case Study)
การวิจัยภาคสนามเปนงานวิจัยที่ผู วิจัยจะรวบรวม

หลักฐานปฐมภูมิ (Primary Evidence) ผานการติดตอกับ
สมาชิกในองคกร (ผูกระทํา) โดยตรง เปนชวงเวลานาน
โดยเนนที่งานหรือกระบวนการท่ีตองกระทําในแตละวัน
การใชวีธีการตาง  ๆ  เช น การสังเกตในสนาม (Field 
Observation) และจึงสรุปผล ซึ่งจะประกอบดวยสวนท่ี
เปนการวิเคราะหและสวนที่ เป นการอธิบายบริบทของ
สภาพแวดลอมในองคกร และแนวทางปฏิบัติ การวิจัย
ภาคสนามจึงเปนวิธีการศึกษาปรากฏการณในสภาพและ
สถานที่ที่ เกิดปรากฏการณนั้นข้ึน ผู วิจัยจะตองสังเกต
และวิเคราะหสิ่งตาง  ๆ  มากมายทั้งเหตุการณ กิจกรรม 
กระบวนการ ผูคน และความสัมพันธ งานวิจัยจึงมักถูกวาง
อยูในกรอบของการพรรณนา การสํารวจ การอธิบาย การ
เปรียบเทียบ และกรณีศึกษา โดยใชคําถามปลายเปด
มากกวาท่ีจะทดสอบสมมติฐานของทฤษฎีที่เปนแบบนิรนัย

วัตถุประสงคของการวิจัยภาคสนามมีมากมาย เชน 
การใหรายละเอียดแกแนวทางปฏิบัติที่ในปจจุบันยังไม
สามารถหาได (Unavailable) การสรางทฤษฎีแบบอุปนัย
(Inductive) จากขอมูลภาคสนาม (Field Data) ที่เก็บ
รวบรวมมา การประเมินและทําความเขาใจวิชาการบัญชีและ
บริหารในบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ (Socioeconomic) 
สถาบัน ระบบ หรือ องคกร การเขาใจมุมมองของวัฒนธรรม 
ผู กระทํา กลุ มคน และทําใหความแตกตางหรือความไม
ชัดเจนในงานวิจัยกอนหนามีความชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ 
งานวิจัยภาคสนามยังสรางมุมมองใหม ๆ  เพื่อใหสามารถ
เขาใจในเรื่องที่ผู คนคิดวารับรู หรือเขาใจเปนอยางดีแลว 
(Parker, 2003)

ในการวิจัยแบบภาคสนาม ผูวิจัยจะตองนําตัวเองเขาไป
อยูในสภาพแวดลอมท่ีตองการจะศึกษาในชวงระยะเวลาหน่ึง 
(อยางนอย 6–12 เดือน) แตกตางจากงานวิจัยเชิงปริมาณ
ที่นักวิจัยจะกลายเป นการเก็บรวบรวมข อมูล (Data 
Collection) และเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล ดังนั้น
สิ่งท่ีตองพิจารณาหลัก คือการจําแนกความแตกตางระหวางDo
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บทความวิชาการ

สิ่งท่ีสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน (Manifest) และ
สิ่งที่ซอนเรนอยู (Latent) ผลกระทบและผลลัพธ เพื่อที่
จะสามารถทําความเขาใจเรื่องที่ตองการศึกษาในภาพรวม 
(Holistic) ทั้งระบบ โดยมุงเนนที่ความสัมพันธซึ่งกันและกัน
ที่มีความซับซอน แทนท่ีการอธิบายแคเหตุและผลแตละสวน 
โดยใชแบบจําลองท่ีเรียบงายที่ใชตัวแปรตนและตัวแปรตาม
เทาน้ันเพียงแบบจําลองเดียว และเพ่ือใหไดประสบการณ
เชนเดียวกันภายใตสภาพแวดลอมเดียวกับผูกระทํา

วิธีการวิจัยที่ใช มีทั้งการสังเกตการณกิจกรรมและ
กระบวนการตาง ๆ  การสมัภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 
Interview) และกึ่งมีโครงสร าง (Semi-structured 
Interview) การบันทึกเหตุการณ (Documentary) และ
การใชขอมูลที่มีอยู (Archival Research) โดยมากนักวิจัย
อาจใชวิธีการวิเคราะหเรื่องเลา (Narrative Analysis) จนถึง
วิธีการที่มีลักษณะเปนทางการมากขึ้น เชน การถอดรหัส
ขอมูลภาคสนาม ความสัมพันธภายใน (Interrelationship) 
ใจความสําคัญ และใชเขียนการอธิบาย การตีความ หรือการ
วิเคราะหเปนขอมูลเสริม ซึ่งผูวิจัยอาจเลือกใชวิธีการดังกลาว
แบบก่ึงมีโครงสรางหรือมีโครงสรางก็ได

การวิจยัภาคสนามทําใหผูวจิยัสามารถสรางกรอบปฏิบตัิ
และเขาใจผู กระทําและสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของอยาง
ลึกซึ้ง ชวยใหสามารถสรางทฤษฎีจากบริบทขอมูลที่ไดรับมา 
แลวจึงกําหนดโครงสรางหรือรูปแบบการเปล่ียนแปลง
เมื่อเวลาผานไปได รวมถึงสามารถศึกษาประเด็นปญหาที่มี
ความซับซอนหรือบริบทที่ขาดความเปนอิสระได การวิจัย
ภาคสนามมีเปาหมายที่จะวางหลักเกณฑและพัฒนาทฤษฎีที่
จะสามารถใชอธิบายลักษณะเฉพาะของสิ่งที่สังเกตการณมา
ในบริบทเฉพาะ แทนที่จะเลือกใชแบบจําลองในการทํานาย
พฤติกรรมโดยท่ัวไป

3) ทฤษฎีรากฐาน (Ground Theory)
ทฤษฎีรากฐานน้ันเปนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีพัฒนา

ขึ้นมา เพ่ือรองรับการคนพบทฤษฎีโดยอุปนัยจากการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยจะเปนการวิเคราะหและ
ประเมินเหตุการณที่เกิดขึ้นจากบริบทแวดลอม วัตถุประสงค

ของทฤษฎีรากฐาน คือ เ พ่ือค นหาความจริงเ ก่ียวกับ
ปรากฏการณที่เกิดข้ึน ผานการวิเคราะหอยางเปนระบบจาก
การรวบรวมขอมูลผาน บันทึกสังเกตการณ การถอดรหัส
บทสัมภาษณ หรือเอกสารอ่ืนเพ่ือสรางทฤษฎีที่สามารถ
ใชอธิบายปรากฏการณ เงื่อนไข อิทธิพล สาเหตุการเกิด 
รวมถึงผลจากการเกิดปรากฏการณดังกลาว แทนที่จะใช
วิธีการแบบนิรนัย ซึ่งจะตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับทฤษฎีขึ้นมา
กอน จากน้ันจึงเก็บขอมูลเพ่ือทดสอบทฤษฎีดังกลาว ผูวิจัย
จะศึกษาโดยมีคําถามเก่ียวกับปรากฏการณหรือส่ิงที่ตองการ
ศึกษาเปนศูนยกลาง จากนั้นจึงนําทฤษฎีที่เกี่ยวของที่มีอยู
มาใชอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล โดยสรุปทฤษฎีรากฐานมุงจะสรางทฤษฎี
เก่ียวกับปรากฏการณ ซึ่งจะมีความหมายและนัยสําคัญตอ
ผูกระทํา ผูวิจัย และผูอานงานวิจัย กลาวคือ ทฤษฎีที่ได
จากการวิจัยทฤษฏีรากฐานเปน “ทฤษฎีเชิงกระบวนการ” 
(Process Theory) ที่ใชอธิบายกระบวนการ กิจกรรม
การกระทํา หรือการมีปฏิสัมพันธของปรากฏการณที่เกิดขึ้น 
ซึ่งวิธีการวิจัยดังกลาวมักใชเม่ือนักวิจัยตองการทราบทฤษฎี
หรือคําอธิบายอยางกวาง ๆ  ที่จะนํามาอธิบายเหตุการณหรือ
ปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่งอยางเฉพาะ เหมาะสม
และอยางสอดคลองกับบริบท สถานการณ และการปฏิบัติ
จริง และครอบคลุมถึงขอเท็จจริงท่ีสลับซับซอน

4) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research or 
Participatory Research)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการวิจัยเชิงความรวมมือ 
(Collaborative Research) ระหวางผูวิจัยและผูปฏิบัติงาน 
(Organisational Actor) ในโครงการ การออกแบบ การ
ประเมิน หรือการหาสาเหตุเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือ
คนพบความจริงเกี่ยวกับสิ่งท่ีปฏิบัติและพัฒนากระบวนการ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการจะใชการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน อันไดแก 
การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต และการสะทอน
ผลการปฏิบัติ โดยเนนที่ความรวมมือและความเขาใจของ
กลุมผูปฏิบัติงาน
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การวิจัยเชิงคุณภาพ

ผูวิจัยจะออกสํารวจเพ่ือคนหาความจริง รวมถึงการ
ประเมินขอเท็จจริง และการกระทําที่เกิดข้ึน เรียนรู และใช
ขอมูลดังกลาว เพื่อวางแผนปฏิบัติในข้ันตอนตอไปรวมถึง
การวางแผนการวิจัยในภาพรวมท้ังหมด ในข้ันตอนตอไป
ผูวิจัยจะวางแผน ปฏิบัติตามแผน ออกสํารวจขอเท็จจริง
และประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแผนอีกคร้ัง วนเวียนไปเปน
วงจรการปฏิบัติการ ใน 4 ขั้นตอนดังที่กลาวขางตน ทั้งนี้ 
ในแตละขั้นตอนผูวิจัยควรมีปฏิสัมพันธกับกลุมผูปฏิบัติการ
อยางใกลชิด เพื่อรวมมือในการวางแผนและแกไขปรับปรุง

การวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงมีเปาหมายในการเชื่อมโยง
ทฤษฎีเขากับการปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมจริง เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาแนวปฏิบัติ (Practice) ความเขาใจของ
ผู ปฏิบัติ งาน  บริบทสภาพแวดล อม  รวมถึงการระบุ
ปญหา วิธีการดังกลาวสามารถนําไปใชไดอยางกวางขวาง
ตามสถานการณ เชน การพัฒนาระบบ การบริหารการ
เปลีย่นแปลงองคกร (Organisational Change Management) 
การสรางนวัตกรรม การแกปญหา และการพัฒนาทฤษฎี

สรุป
งานวิจัยเชิงปริมาณ เปนการทดสอบทฤษฎีโดยอาศัย

หลักการใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive) การใชแบบ
จําลอง และวิธีการทางสถิติ โดยใหความสําคัญกับความ
เชื่อมั่นและความสามารถในการสรุปอางอิง ในขณะท่ี
งานวิจัยเชิงคุณภาพไดเชื่อมโยงสังคม สภาพแวดลอมของ
องคกร การบริหาร และบัญชี เขาดวยกัน และสามารถ
ทําความเขาใจกระบวนการนึกคิดของผู ปฏิบัติงาน และ
เขาใจแรงจูงใจวาผูปฏิบัติงานไดกระทําการใด ๆ  ไดอยางไร 
เหตุใดจึงทําเชนน้ัน งานวิจัยเชิงคุณภาพไมเพียงกอใหเกิด
วิธีการวิจัยใหม  ๆ  แตยังเปดโอกาสใหผู วิจัยไดลงพ้ืนท่ี
ภาคสนามเพื่อมีปฏิสัมพันธกับองคกร ผูปฏิบัติงาน และ
สถาบันโดยตรง ทั้งน้ี ผูวิจัยจะตองเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ
ความเปนกลาง ความเปนอิสระและเขาไปเกี่ยวของกับ

ผูปฏิบัติงาน สังคม องคกร และสภาพแวดลอมที่ตองการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ตาง ๆ
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