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บทที่ 3
ระเบียบวิธีในการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase mixed method
research) (Creswell & Clark, 2011) โดยแบงไดเปน 4 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 และ 2 เปนการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพไปพรอมกันเกี่ยวกับบริบทและการจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัว แลวนํา
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูมาสรางเปนประเด็นสําหรับขอคําถามในแบบสอบถาม
ของระยะที่ 3 ซึ่งเปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
ของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต โดยผลการวิจัยเชิงปริมาณดังกลาว นํามาใชเพื่อยืนยันผลการวิจัย
เชิงคุณภาพที่คนพบในระยะที่ 2 สวนขอเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
จากคําถามปลายเปดของแบบสอบถาม ผูวิจัยนํามาใชระยะที่ 4 ที่เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต โดยใช
ขอเสนอแนะแนวทางดังกลาว จากคําถามปลายเปดของแบบสอบถามมาเปนประเด็นในการประชุม
กลุม ยอย (Focus group) ควบคูกบั นําเสนอผลการวิจยั เชิงคุณภาพเกีย่ วกับการจัดกระบวนการเรียนรู
ในระยะที่ 2 ประกอบไปดวยเพื่อใหผเู ขารวมไดเห็นภาพรวมงานวิจัย จนไดแนวทางทางการจัด
กระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต
การศึกษาในครั้งนีซ้ ึ่งเปนงานวิจยั ที่มงุ ศึกษาหาความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ บริบท
ทางสังคม และพฤติกรรมของมนุษยในเชิงลึก การศึกษาใหเกิดความเขาใจนั้น ผูที่ทําการศึกษา
ตองเขาไปอยูและใชมุมมองของบุคคลในสังคมนั้น ๆ เปนหลัก สอดคลองกับความเปนเอกลักษณ
ในการการจัดศึกษาโดยครอบครัว การวิจัยครั้งนี้นําเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
มาผสมผสานกัน เพื่อทีจ่ ะสามารถตอบคําถามการวิจัยไดสมบูรณขึ้น ชวยใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางเหตุการณตาง ๆ (จิตราภา กุณฑลบุตร, 2550) ภายใตความเชื่อที่วาสามารถลดขอจํากัด
ของวิธีการวิจัยแตละวิธี ใชจุดเดนของการวิจัยเชิงปริมาณมาแกไขจุดดอยของการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อใหคําตอบที่ไดสามารถสะทอนภาพรวมของประชากรที่ใหญขึ้น โดยเนนใหความสําคัญที่ขอมูล
เชิงคุณภาพเปนหลักเนื่องจากสอดคลองกับลักษณะสําคัญของการศึกษาเฉพาะกรณี ซึ่งมุง เนน
ศึกษาวิจัยอยางลึกซึ้ง เปนการแสวงหาความจริงในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
ซึ่งดําเนินไปตามธรรมชาติ (องอาจ นัยพัฒน, 2554) ในบทนี้ผูวิจัยจะนําเสนอกรอบแนวคิดวิจัย
ในภาพรวมทั้งในสวนของวัตถุประสงคในการวิจัย การออกแบบงานวิจยั เครื่องมือวิจัย การเลือก
ผูใหขอมูลสําคัญ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ความถูกตองตรงประเด็นและ
ความนาเชื่อถือของการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของครอบครัวที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
2. เพื่อศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษา
ภาคใต
3. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
4. เพื่อเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใต

คําถามการวิจัย
1. บริบทของครอบครัวในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตเปนอยางไร
2. วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูข องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากภาคใตเปนอยางไร
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูของการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใตเปนอยางไร
4. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากภาคใต
ควรเปนอยางไร

ขอบเขตการวิจัย
ในงานวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase mixed method
research) (Creswell & Clark, 2011) จึงมีการใชขอบเขตการวิจัยที่แตกตางกันไปตามระยะ
ที่ทําการศึกษา โดยแบงไดเปน 4 ระยะ ไดแก
ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งดําเนินการไปพรอมกันเกีย่ วกับ
บริบทและการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต โดยการเลือกผูใหขอมูล
สําคัญนั้น เนื่องจากงานวิจัยตองการแสวงหาความรูความจริงอยางละเอียดลุมลึก เพือ่ สนองตอบ
ไดตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจึงศึกษาโดยการเลือกครอบครัวกรณีศึกษา
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 4 ครอบครัว จากจํานวนครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษา
โดยครอบครัวในภาคใตทั้งหมด 25 ครอบครัวใน 10 จังหวัด ที่มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ภายในชวงที่ผูวิจัยทําการศึกษา (ตามที่ปรากฏในภาคผนวก ก) ตามแนวทางการคัดเลือกตัวอยาง
เพื่อเปนผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ไดแก ตัวอยางที่มีประสบการณมากและตัวอยาง
ที่มีลกั ษณะเหมือนกัน (สุทิติ ขัตติยะ และวิไลลักษณ สุวจิตตานนท, 2553) จากเกณฑทกี่ ําหนดดังนี้
1. เปนครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน
2. มีประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางนอย 3 ป
3. เปนครอบครัวที่ยินดีใหความรวมมือในการดําเนินการวิจยั และใหขอมูลเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู
ซึ่งเหมาะสมในการตอบปญหาของงานวิจัย มีความเปนไปไดในเรื่องเวลาและทรัพยากร
(สุภางค จันทวานิช, 2553 ; ชาย โพธิสิตา, 2556) และสามารถใหขอมูลไดมากและครอบคลุม
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(Information - rich cases) เปนกรณีที่มีอะไรใหเราเรียนรูไ ดมาก ขนาดที่วาแมจากกรณีเดียว
ที่เราเลือกมาศึกษานั้นทําใหเราไดขอมูลมากเชือ่ มโยงกับกรณีอื่น ๆ ที่ไมไดเลือก ทัง้ นีจ้ งึ อาจเรียกไดวา
Typical cases คือ กรณีที่เปนแบบฉบับใหเราเขาใจเกี่ยวกับเรือ่ งการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดดี
(Merriam, 2009) ซึ่งสอดคลองกับ Stake และ Creswell ที่กลาวถึงการเลือกกรณีศึกษาวาตอง
สามารถกําหนดขอบเขตไดชัดเจน มีความสมบูรณในตัวเอง มีเวลาและสถานที่แนนอน และสามารถ
ทําการศึกษาอยางเปนเอกเทศสมบูรณในตัวได (Stake, 2000 อางถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2556;
Creswell, 2009) โดยมีรายละเอียดของแตละครอบครัว โดยใชชื่อครอบครัวเปนนามสมมติ
ดังตอไปนี้
ครอบครัวที่ 1 ครอบครัว A ครอบครัว A มีประสบการณ 6 ป โดยมีจัดการศึกษา
แบบครอบครัวเดี่ยว โดยฝากเรียนรวมกับโรงเรียน โดยไมคิดเวลาเรียนและผลการเรียน บางครั้ง
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูร วมกันระหวางครอบครัว เชน ไปตามแหลงเรียนรู ผูปกครองและผูเรียน
เปนเครื่องมือวัดประเมินผล ครอบครัวจดทะเบียนที่โรงเรียนหมูบานเด็ก
ครอบครัวที่ 2 ครอบครัว B มีประสบการณ 12 ป จัดการศึกษาในลักษณะแบบ
ครอบครัวเดี่ยว และแบบขายประสานงาน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแตละครอบครัว
พรอม ๆ กับการเรียน หรือมีการจัดกิจกรรมเรียนรูรวมกับครอบครัวอื่น ๆ ตามสัดสวนทีเ่ หมาะสม
ในชวงเวลา ตามความพรอม ความสนใจ และขอจํากัดของแตละครอบครัว ครอบครัวจดทะเบียน
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครอบครัวที่ 3 ครอบครัว C มีประสบการณ 9 ป ในการจัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว
โดยบริหารจัดการเองทั้งหมด โดยพอแมรวมกับลูกทําหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรูเอง
ครอบครัวจดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครอบครัวที่ 4 ครอบครัว D มีประสบการณ 8 ป โดยจัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว
และแบบศูนยการเรียนในรูปแบบโรงเรียนนานาชาติ มีการจดทะเบียนเปนสถานศึกษาที่มหี ลักสูตร
รวมกัน มีการบริหารจัดการรวมกันอยางเปนระบบ ซึ่งเปนการรวมกลุมกันจัดตั้งโรงเรียนโดยผูป กครอง
ใชหลักสูตรจากตางประเทศ
ระยะที่ 3 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในเรื่องสภาพของการจัดกระบวนการ
เรียนรูการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต จากประชากรในการวิจัย คือ ครอบครัว
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตทั้งหมด 25 ครอบครัว ในปการศึกษา 2556 จาก 10 จังหวัด
ในภาคใต ไดแก สงขลา สตูล ชุมพร ภูเก็ต นครศรีธรรมราช กระบี่ ยะลา พังงา ตรัง และสุราษฏรธานี
ซึ่งไดแหลงขอมูลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดภาคใต สํานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือขายบานเรียนภาคใต
โดยใชแบบสอบถาม
ระยะที่ 4 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต โดยการประชุมกลุมยอย (Focus Group
Discussion) โดยกําหนดคุณสมบัติของผูเขารวม ดังตอไปนี้
1. ครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครัว
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2. เจาหนาทีจ่ ากสํานักเขตพื้นที่การศึกษา หรือเจาหนาทีจ่ ากโรงเรียนที่มสี วนรวม
ในการประเมินผลการเรียนรูของผูเ รียน หรือเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของกับหนวยงานการศึกษาทางเลือก
3. ผูประเมินที่ไดรับความยินยอมจากครอบครัว

วิธีการดําเนินงานวิจัย
การออกแบบงานวิจัยนี้ใชการวิจยั แบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase mixed
method research) (Creswell & Clark, 2011) โดยแบงออกเปน 4 ระยะ ดังภาพประกอบที่ 9 ดังนี้
ภาพประกอบที่ 9 วิธีการดําเนินงานวิจัย
ระยะที่ 1 - 2 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
1. ราง
เครื่องมือวิจัย
แบบสัมภาษณ
เชิงลึก

ศึกษาและวิเคราะห
เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัย ที่
เกี่ยวของกับบริบทและ
การจัดกระบวนการ
เรียนรูของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
เพื่อใหไดประเด็นขอ
คําถามสําหรับสัมภาษณ

แบบสัมภาษณ เครื่องมือวิจัยแบบ
ฉบับราง จํานวน สัมภาษณ
3 ฉบับ ไดแก เชิงลึก ฉบับราง
ผูปกครอง ผูเรียน ที่ 1 ประกอบดวย
และครูผูสอน แบบสัมภาษณ
โฮมสคูล
จํานวน 3 ฉบับ
ไดแก ผูปกครอง
ผูเรียน และ
ครูผสู อนโฮมสคูล

2. ตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย
แบบสัมภาษณ
ฉบับรางที่ 1
กอนสง
ผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ
คุณภาพ

1. นําแบบสัมภาษณ
ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจ
พรอมใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
แบบสัมภาษณ
2. ปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะ
อาจารยทปี่ รึกษา
3. ประสานงานและ
ผูวิจัยจัดสงหนังสือเชิญ
เปนผูเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

1. แบบ
1. เครื่องมือวิจัย
สัมภาษณ
แบบสัมภาษณ
ฉบับราง จํานวน เชิงลึก ฉบับราง
3 ฉบับ ไดแก ที่ 2 ทั้ง 3 ฉบับ
ผูปกครอง
ที่ผาน
การ
ผูเรียน และครู ตรวจสอบ โดย
ผูสอนโฮมสคูล อาจารย
ที่
2. รางหนังสือ ปรึกษา
เชิญเปน
2. หนังสือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญ ใน เปนผูเชี่ยวชาญ
การตรวจสอบ ในการตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย เครื่องมือวิจัย
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ระยะที่ 1 - 2 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
3. ผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
เครื่องมือวิจัย
แบบสัมภาษณ
เชิงลึก
ฉบับรางที่ 2
มาผล
การตรวจสอบ
มาปรับปรุง
เครื่องมือ

1. สงเครือ่ งมือวิจัย
แบบสัมภาษณเชิงลึก
ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5
ทาน ตรวจสอบคุณภาพ
ความตรง เชิงเนื้อหา
และ
ความตรง
เชิงวัตถุประสงค
2. นําขอมูลจาก
ผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะห
เนื้อหาเปรียบเทียบ
ความเหมือนและแตกตาง
3. นําผลมาปรับปรุง
พัฒนาเครือ่ งมือวิจัย
4. อาจารยทปี่ รึกษา
ตรวจสอบอีกครั้ง
กอนนําไปใชเก็บขอมูล

4. เลือกกลุม
ตัวอยาง
เก็บขอมูล

1. ผูวิจัยเลือกครอบครัว
กรณีศึกษาแบบเจาะจง
ตามแนวทางการคัดเลือก
ตัวอยางเพื่อเปนผูให
ขอมูลหลัก ไดแก ตัวอยาง
ที่มีประสบการณมากและ
ตัวอยางที่มีลกั ษณะ
เหมือนกัน
จากเกณฑที่กําหนด
2. ผูวิจัยประสานงาน
ครอบครัวตาง ๆ
เพื่อขออนุญาตทําวิจัย

แบบประเมินแบบ
สัมภาษณเชิงลึก
ทั้ง 3 ฉบับ
ไดแก ผูปกครอง
ผูเรียน และ
ครูผสู อน
โฮมสคูล

ครอบครัว
กรณีศึกษา
จํานวน
4 ครอบครัว
ไดแก ครอบครัว
A B C และ D

1. ผลสรุปขอมูล
การปรับปรุง
และพัฒนา
เครื่องมือจาก
การผูเ ชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 ทาน
2. เครื่องมือวิจัย
แบบสัมภาษณ
เชิงลึก
ฉบับสมบูรณ
จํานวน 3 ฉบับ
พรอมนําไป
เก็บขอมูล
การสัมภาษณ
เชิงลึก
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ระยะที่ 1 - 2 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
5. สราง
ความคุนเคย
(Rapport)
กอนลงเก็บ
ขอมูลวิจัย

1. ผูวิจัยประสานงาน
ทางภาควิชาฯ จัดทํา
หนังสือและนําสง
ครอบครัวกรณีศึกษา
ทั้ง 4 ครอบครัว
2. ผูวิจัยสราง
ความคุนเคยดวย
การเขาไปแนะนําตัวเอง
และการวิจัย รวมไปถึง
เขารวมกิจกรรม
ทั้งกิจกรรมภายในบาน
และกิจกรรมภายนอกบาน
อยางนอยครอบครัว
ละ 2 ครั้ง

ครอบครัว
กรณีศึกษา
จํานวน
4 ครอบครัว
ไดแก ครอบครัว
A B C และ D

1. หนังสือ
ขออนุญาต
เก็บขอมูล
2. แบบ
การสังเกต
ของ Lofland
(อางถึงใน
สุภางค จันทวานิช,
2552)

1. หนังสือ
ขออนุญาต
เก็บขอมูล
2. ความไววางใจ
ในตัวผูวิจัย
จากผูใหขอมูล
กอน
การสัมภาษณ

6. สัมภาษณ
เชิงลึก
ครอบครัว
ผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
4 ครอบครัว

1. ประสานงานติดตอ
ลวงหนาประมาณ 3 วัน
และนัดหมายวันทีผ่ ูวิจัย
ควรไปอาศัยอยูกับ
ครอบครัวทีบ่ าน
เปนเวลา 1 สัปดาห
2. สัมภาษณเชิงลึก
ชวนสนทนาโดยตรง
ยึดความไหลลื่นไปตาม
ประเด็นการสัมภาษณ
พรอมบันทึกอัดเสียง
3. ถอดเทปการ
สัมภาษณแบบคําตอคํา
4.จัดทําแฟมระบุรหัสจัด
ประเภทที่มาของขอมูล
การสัมภาษณ

ครอบครัว
กรณีศึกษา
จํานวน
4 ครอบครัว
ไดแก ครอบครัว
A B C และ D

1. แบบสัมภาษณ 1. แฟมขอมูล
เชิงลึก จํานวน การสัมภาษณ
3 ฉบับ ไดแก
ตามแหลงที่มา
ผูปกครอง ผูเรียน 2. ขอมูลบันทึก
และครูผูสอนโฮมส จากการ
คูล
ถอดเสียงบันทึก
2. สมุดบันทึก
การสัมภาษณ
กิจวัตรประวัน แก
ผูเรียน
3. แบบการสังเกต
ของ Lofland
(อางถึงใน
สุภางค จันทวานิช
2552)
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ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในเรื่องสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
7. วิเคราะห
ขอมูล
เชิงคุณภาพ

1. วิเคราะหขอมูล
จากครอบครัวทัง้ 4 กรณี
นําขอมูลที่ไดมาสราง
ขอสรุปแบบอุปนัย
เปนการใชขอมูลที่ไดมา
สรุปผลทีเ่ กิดขึ้นจาก
การสัมภาษณ จัดแผนผัง
หมวดหมูขอมูลตาม ความ
เหมือนและแตกตางในแต
ละประเด็น
2. นําผลการวิเคราะหมา
เรียบเรียง
ผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ

ตารางจัดหมวดหมู
ขอมูลตามความ
เหมือนและ
แตกตาง ใน
แตละประเด็น

8. ราง
เครื่องมือวิจัย
แบบสอบถาม
เพื่อการศึกษา
เชิงปริมาณ

1. นําขอมูลจาก
การศึกษาเชิงคุณภาพ
มากําหนดประเด็นสําคัญ
เพื่อสรางเครื่องมือวิจัย
แบบสอบถามเชิงปริมาณ
มาสรางเครื่องมือ
เปนแบบสอบถามและ
ขอคําถามปลายเปด
2. นําเครื่องมือวิจัย
แบบสอบถามใหอาจารย
ที่ปรึกษาตรวจสอบ
พรอมนํามาปรับปรุง
กอนการสงตรวจสอบ
คุณภาพกับผูเชี่ยวชาญ

แบบสอบถาม
เครื่องมือวิจัย
ฉบับรางเกี่ยวกับ แบบสอบถาม
การจัด
ฉบับรางที่ 1
กระบวนการเรียนรู
ของการจัด
การศึกษา
โดยครอบครัว โดย
แบงเปน
3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไป (แบบ
เลือกตอบ)
ตอนที่ 2 การจัด
กระบวนการ
เรียนรู (แบบ
มาตราสวน
ประมาณคา)

1. ตาราง
หมวดหมู
ขอมูลจาก
การสัมภาษณ
แยกตามประเด็น
ความเหมือนและ
แตกตาง
2. ผล
การวิเคราะห
ขอมูล
การสัมภาษณเชิง
ลึก
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ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในเรื่องสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
ตอนที่ 3
ขอเสนอแนะ
แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู
ของการจัด
การศึกษา
โดยครอบครัว
ในภาคใต
(ขอคําถาม
ปลายเปด)
9. ตรวจสอบ
คุณภาพ
เครื่องมือวิจัย
แบบสอบถาม
ฉบับรางที่ 1
โดยผูเชี่ยวชาญ
ทดลองใช
เครื่องมือ

1. ประสานงานภาควิชา
บริหารการศึกษาทํา
และจัดสงหนังสือ
ขอความอนุเคราะห
ผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา และ
ความตรงเชิงโครงสราง
โดยการหาคา IOC
2. นําแบบสอบถาม
ใหอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบพรอมนํามา
ปรับปรุงกอนการนําไป
ทดลองใชเครื่องมือ

1. แบบประเมิน
แบบสอบถาม
การวิจัย
2. รางหนังสือ
ขอความอนุเคราะห
เปนผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย

1. เครื่องมือวิจัย
แบบสอบถาม
ฉบับรางที่ 2
2. หนังสือ
ขอความอนุเคราะห
เปนผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย
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ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในเรื่องสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
10. นํา
เครื่องมือวิจัย
แบบสอบถาม
ฉบับรางที่ 2
ไปทดลอง
ใชกอน
นําเครื่องมือ
ไปใชจริง

1.นําแบบสอบถาม
ฉบับรางที่ 2
ใหครอบครัวที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ครอบครัว
ตอบแบบสอบถาม
แลวนําผลการตอบ
แบบสอบถามมาหา
คาความเชื่อมั่น โดยใช
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α - coefficient)
พรอมนําผลการทดลอง
ใชมาปรับปรุง
แบบสอบถาม
2. นําเครื่องมือวิจัย
แบบสอบถามให
อาจารยทปี่ รึกษา
ตรวจสอบใหคําแนะนํา
พรอมนํามาปรับปรุง
ใหสมบูรณกอ น
การนําไปใชจริง

11. เก็บขอมูล
ดวย
แบบสอบถาม
การวิจัย

1. ประสานงานทํา
หนังสือถึงภาควิชาการ
บริหารการศึกษาฯ
เพื่อออกหนังสือ
ขอความรวมมือจาก
ครอบครัวทีเ่ ปน
ประชากรในงานวิจัย

แบบสอบถาม
ฉบับที่ 2

เครื่องมือวิจัย
แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ

ครอบครัวทีจ่ ัด เครื่องมือวิจัย
การศึกษา
แบบสอบถาม
โดยครอบครัวใน ฉบับสมบูรณ
10 จังหวัดภาคใต
ปการศึกษา 2556
จํานวนทั้งหมด
25 ครอบครัว

ขอมูลจาก
แบบสอบถาม
การวิจัย
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ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในเรื่องสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
2. นําแบบสอบถาม
ไปเก็บขอมูล
จากประชากร
3. เก็บคืนและ
ตรวจสอบความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม
การวิจัย
12. วิเคราะห
ขอมูลจาก
แบบสอบถาม
การวิจัย

การวิเคราะหขอมูล
จําแนกเปนขอมูล
เชิงปริมาณ โดยขอมูล
เชิงปริมาณใชสถิติ
บรรยาย ไดแก ความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบ
ความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณ
ไปบันทึกขอมูล
ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร
3. วิเคราะหขอมูล
จําแนกเปนขอมูล
เชิงคุณภาพใช
การวิเคราะหเนือ้ หา
แลวนําขอเสนอแนะ
แนวทางฯ ที่ไดไปใช
ในระยะที่ 4

1. โปรแกรม
คอมพิวเตอร
2. ตาราง
วิเคราะหเนื้อหา
ขอเสนอแนะ
แนวทางฯ

1. ผลการวิจัย
เชิงปริมาณจาก
แบบสอบถาม ซึ่ง
ถูกนําไปยืนยันผล
วิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ
เชิงลึกในระยะที่ 2
เพื่อตอบ
วัตถุประสงค
ขอที่ 3
2. ขอเสนอแนะ
แนวทางเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการ
เรียนรูโดย
ครอบครัว
จากกรณีศึกษา
ภาคใตจาก
ขอคําถาม
ปลายเปด
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ระยะที่ 4 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต โดยการประชุมกลุมยอย
(Focus Group Discussion)
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
13. จัดทํา
ประเด็นและ
เอกสาร
การประชุม
กลุมยอย

1. นําผลการวิจัย
เชิงคุณภาพในระยะที่ 2
และขอเสนอแนวทาง การ
จัดกระบวนการเรียนรูใน
คําถามปลายเปดจาก
แบบสอบถาม
ในระยะที่ 3 มาใชเปน
ประเด็นในการประชุม
กลุมยอย
2. กําหนดประเด็น
การประชุมกลุมยอย
โดยการตรวจทาน
จากอาจารยทปี่ รึกษา

14. ดําเนินการ 1. พิจารณาเลือก
สนทนากลุม ผูเขารวมประชุม
กลุมยอยจากคุณสมบัติที่
ระบุไว
2. ประสานงานภาควิชา
บริหารการศึกษาฯ
จัดทําหนังสือเชิญ
รวมประชุมกลุมยอย
โดยผูวิจัยทาบทามและ
เรียนเชิญดวยตนเอง
3. จัดประชุมกลุม ยอย
นําเสนอผลการวิจัยและ
รวมอภิปรายตามประเด็น
ที่กําหนด
4. บันทึกและถอดเทป
การประชุมกลุมยอย

รางเอกสาร
เอกสาร
ประกอบการ การประชุม
ประชุมกลุมยอย กลุมยอย

1. ครอบครัว
ผูจัดโฮมสคูล
4 ครอบครัว
2. เจาหนาที่
จากสํานักเขต
พื้นที่การศึกษา
หรือเจาหนาที่ ที่
เกี่ยวของกับ
หนวยงาน
การศึกษา
ทางเลือก
3. ผูประเมิน
ที่ไดรับ
ความยินยอมจาก
ครอบครัว

1. เอกสารบันทึก
การประชุม
กลุมยอย
2. แบบ
ลงทะเบียน
ผูเขารวม
การประชุม
กลุมยอย

1. รายชื่อ
ผูเขารวม
การประชุม
กลุมยอย
2. แฟมถอดเทป
บันทึกการประชุม
กลุมยอย
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ระยะที่ 4 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต โดยการประชุมกลุมยอย
(Focus Group Discussion)
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
15. วิเคราะห 1. นําขอมูลที่ไดจาก การ
ขอมูลและสรุป สนทนากลุม มา
ผลการวิจัย
ดําเนินการวิเคราะหโดย
ใชเทคนิค
การ
วิเคราะหเนื้อหา และ
เปรียบเทียบ
ความ
เหมือนและ ความ
ตางของขอมูล
2. นําผลที่ไดมาสรุป เปน
แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู การ
จัดการศึกษา
โดยครอบครัวจาก
กรณีศึกษาภาคใต

ตารางวิเคราะห
เนื้อหา
เพื่อเปรียบเทียบ
ความเหมือน
และความตาง
ของขอมูล

แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
จากกรณีศึกษา
ภาคใตเพื่อตอบ
วัตถุประสงค
ขอที่ 4

โดยทั้ง 4 ระยะนั้น มีรายละเอียดกระบวนการดําเนินการวิจยั ตามลําดับ ดังนี้

ระยะที่ 1
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใตจากครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครัว กรณีศึกษาโดยใช
การสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวย 3 ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผูวิจัยไดทําการศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ
ที่กลาวถึงตัวแปรเกี่ยวกับบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากเอกสาร ผลงานวิจัย หนังสือ
บทความวิชาการ วารสาร และเว็บไซดตาง ๆ โดยทําการวิเคราะหเอกสาร ทฤษฏีเกี่ยวของทัง้ ในและ
ตางประเทศ ประกอบดวย อมรวิชช นาครทรรพ (2543), ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย
(2543), นิลวรรณ แซจิว (2543), ทองไพรํา สถาวรินทุ (2543), สมพร พึ่งอุดม (2544), ยุทธชัย เฉลิมชัย
และคณะ (2547), Bielick & McPhee (2006), Rajamony (2008), ผกาวรรณ นันทวิชิต (2549),
Sheperd (2010), สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ก), สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2550), สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข), สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ (2548),
สาทร สมพงศ และคณะ (2553) ไดประเด็นขอคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 4 ประเด็น
ไดแก
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1. ภูมิหลังของพอแม หมายถึง ความพรอมในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน
ดังตอไปนี้
1.1 ความพรอมดานผูป กครอง ไดแก วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณการณ
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว อาชีพ การเตรียมความพรอมใหกับตัวเองในฐานะผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว รูปแบบการจดทะเบียนของครอบครัว
1.2 ความพรอมดานผูเ รียน ไดแก ระดับชั้น อายุ ประวัติการศึกษา พัฒนาการ
ความถนัด ความสนใจ ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผูเรียน
1.3 ความพรอมดานสถานที่และแหลงเรียนรู ไดแก ที่อยูอาศัย
2. มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3. ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
4. รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณเชิงลึก (In depth interview) ครอบครัวผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 4 ครอบครัว กรณีศึกษาจากกรณีศึกษาภาคใต จากจํานวนทั้งหมด 25 ครอบครัว
ใน 10 จังหวัด เพื่อใหเขาใจลักษณะหรือบริบทของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ผูวิจัยนําประเด็นขอคําถามที่ไดจากขั้นตอนทีผ่ านมา มาจัดทําเครื่องมือที่เปนแบบสัมภาษณ
แบบกึ่งโครงสราง (Semi - structured protocol) แลวตรวจสอบความถูกตองของแบบสัมภาษณ
โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดคุณสมบัติของผูเ ชี่ยวชาญ ดังนี้
1.1 มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาระดับอาจารย หรือมีวิทยฐานะไมต่ํากวาระดับ
ชํานาญการ หรือมีตําแหนงไมต่ํากวาประเภทบริหารระดับตน
1.2 มีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาโท
2. สรางแบบสัมภาษณที่เกี่ยวของกับบริบทของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi - structured protocol)
2.1 ยกรางแบบสัมภาษณ
2.2 นําแบบสัมภาษณใหอาจารยทปี่ รึกษาใหขอเสนอแนะ
2.3 ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะของอาจารยทปี่ รึกษา
2.4 ขอใหภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สงหนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจยั และปรับปรุงอีกครัง้
3. วิธีการสัมภาษณเชิงลึก
3.1 ติดตอ ทาบทาม และนัดเวลาสัมภาษณ ครอบครัวกรณีศึกษา หมายถึง ผูปกครอง
พอ หรือแม เปนจํานวนอยางนอย 3 ครั้ง สัมภาษณเชิงลึกโดยใชเวลาประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง
ซึ่งถือวาเปนชวงเวลาทีเ่ หมาะสม สําหรับการสัมภาษณในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Seidman, 1998)
ทั้งนี้ผูวจิ ัยจะใชวิธีสัมภาษณโดยตรง (Face - to - face) กับผูใหขอมูลสําคัญ ณ สถานที่ตาง ๆ
ของผูใหขอมูลสําคัญตามความเหมาะสม
3.2 เดินทางไปสัมภาษณครอบครัวกรณีศึกษา
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และ
ตามดวยวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง (Constant comparative techniques) ของขอมูล
ในแตละบทสัมภาษณ โดยมีการดําเนินการดังนี้
1. หลังจากถอดเทปแลว จัดเนื้อหาใหสอดคลองกับแตละประเด็นในบริบทของครอบครัว
คือ 1) ภูมิหลังของพอแม 2) มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 3) ปรัชญาและแนวคิดการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว และ 4) รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา
2. จัดเก็บบทสัมภาษณที่ถอดเทปแลวลงในแฟมเอกสาร ที่ผูวจิ ัยไดเตรียมไวทั้ง 4 ครอบครัว
เพื่อรอการตรวจสอบขอมูลที่ถูกตองอีกครั้ง
3. ตรวจสอบบทสัมภาษณอีกครัง้ เพื่อพิจารณาความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล
กอนนําขอมูลไปทําการวิเคราะห
4. แยกประเภทและจัดหมูของขอมูล (Sorting and coding data) ในแตละครั้งหลังจาก
ไดเก็บขอมูลแลว จะมีการบันทึกอยางละเอียดขยายความขอมูลใหชัดเจนในเชิงคุณภาพ และเขียน
คําถามเพิ่มเติม เมื่อรวบรวมครบถวน ผูวิจัยตองอานทบทวนขอความหลายรอบ แลวจึงทําการวิเคราะห
ขอความ (Text) ซึ่งไดจากขอมูลในแบบบันทึกและจากการถอดเทปสัมภาษณ บรรทัดตอบรรทัด
แลวจัดหมวดหมูแยกประเภทของขอมูลที่มีความสัมพันธกันและแตกตางกันไวดวยกัน
5. นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหารูปแบบและแนวคิดหลักของขอมูลจากการสัมภาษณ
(Identifying patterns and themes) ของทั้ง 4 ครอบครัว โดยใชวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความตาง (Constant comparative techniques) ของขอมูลตลอดเวลาในแตละบทสัมภาษณ
จนกระทั่งไมมีประเด็นเพิ่มเติมจึงยุติการเก็บขอมูล
6. นําขอมูลขางตนทีไ่ ดมาสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) เปนการใชขอมูล
ที่ไดมาสรุปผลทีเ่ กิดขึ้นจากการสัมภาษณโดยไมมีการนําทฤษฏีไปควบคุม พรอมยกตัวอยางคําพูด
ประกอบคําหลักที่สําคัญที่ไดเพื่อแสดงความชัดเจนของผลทีป่ รากฏ

ระยะที่ 2
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใตจากครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครัว กรณีศึกษา
โดยใชการสังเกตอยางมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
สําคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากกรณีศึกษาภาคใต
ผูวิจัยไดทําการศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่กลาวถึงตัวแปรเกี่ยวกับบริบทของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวที่สอดคลองกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 จากเอกสาร
ผลงานวิจัย หนังสือ บทความวิชาการ วารสาร และเว็บไซดตาง ๆ โดยทําการวิเคราะหเอกสาร ทฤษฏี
เกี่ยวของทัง้ ในและตางประเทศ ประกอบดวย อมรวิชช นาครทรรพ (2543), ยุทธชัย เฉลิมชัย และ
อุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543), สมพร พึ่งอุดม (2544), ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547), Rajamony
(2008), สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร (2551), สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550),
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ก), สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข),
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สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ (2548), สาทร สมพงศ และคณะ (2553) ไดประเด็นขอคําถามสําหรับ
การสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 4 ประเด็น ไดแก
1. หลักสูตร
2. วิธีการจัดการเรียนการสอน
3. การใชสื่อและแหลงเรียนรู
4. การประเมินผลการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณเชิงลึก (In depth interview) ครอบครัวผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 4 ครอบครัว กรณีศึกษาจากกรณีศึกษาภาคใต เพื่อใหเขาใจการจัดกระบวนการเรียนรู
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผูวิจัยนําประเด็นขอคําถามที่ไดจากขั้นตอนทีผ่ านมา มาจัดทํา
เครื่องมือทีเ่ ปนแบบสัมภาษณแบบกึง่ โครงสราง (Semi - Structured Protocol) แลวตรวจสอบ
ความถูกตองของแบบสัมภาษณ โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดคุณสมบัติของผูเ ชี่ยวชาญ ดังนี้
1.1 มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาระดับอาจารย หรือมีวิทยฐานะไมต่ํากวาระดับ
ชํานาญการ หรือมีตําแหนงไมต่ํากวาประเภทบริหารระดับตน
1.2 มีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาโท
2. สรางแบบสัมภาษณที่เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการเรียนรู ผลการเรียนรูและปญหา
อุปสรรคของครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi Structured Protocol)
2.1 ยกรางแบบสัมภาษณ
2.2 นําแบบสัมภาษณใหอาจารยทปี่ รึกษาใหขอเสนอแนะ
2.3 ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะของอาจารยทปี่ รึกษา
2.4 ขอใหภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สงหนังสือเชิญเปนผูเ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครือ่ งมือวิจัยและ
ปรับปรุงอีกครั้ง
3. วิธีการสัมภาษณเชิงลึก
3.1 ติดตอ ทาบทามและนัดเวลาสัมภาษณครอบครัวกรณีศึกษา หมายถึง ผูปกครอง
พอ หรือแม ผูเรียน และผูที่ไดรับมอบหมายจากครอบครัว ใหจัดกระบวนการเรียนการสอน เปนจํานวน
อยางนอย 3 ครัง้ สัมภาษณเชิงลึกโดยใชเวลาประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง ซึ่งถือวาเปนชวงเวลาทีเ่ หมาะสม
สําหรับการสัมภาษณในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Seidman, 1998) ทั้งนี้ผูวิจัยจะใชวิธีสัมภาษณโดยตรง
(Face - to - face) กับผูใหขอมูลสําคัญ ณ สถานที่ตาง ๆ ของผูใหขอมูลสําคัญตามความเหมาะสม
3.2 เดินทางไปสัมภาษณครอบครัวกรณีศึกษา สวนการสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัย
จะตองใชชีวิตรวมกับครอบครัวกรณีศึกษาทัง้ 4 ครอบครัว อยางนอย 1 สัปดาห เพื่อชวยใหเขาใจ
โลกทัศน ความรูส ึกนึกคิด และความหมายที่ครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหตอการจัด
กระบวนการเรียนรู ทัง้ นีป้ ระกอบดวยกระบวนการ 3 ขั้น คือ การสังเกต การซักถาม และการจดบันทึก
นอกเหนือจากการเฝาดู ผูวจิ ัยจะซักถามบางสิง่ บางอยางที่ไมอาจเขาใจไดจากการสังเกต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอมูลทีล่ ักษณะเปนสัญลักษณ การซักถามนี้คือการสัมภาษณอยางไมเปนทางการนั่นเอง
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หลังจากนั้นจึงทําการจดบันทึก (สุภางค จันทวานิช, 2553) สวนการสังเกตแบบไมมสี วนรวม ผูวิจัย
จะเฝาสังเกตอยูวงนอก ไมเขารวมกิจกรรมของครอบครัว ใชในกรณีที่ครอบครัวกลุมตัวอยางเขากลุม
หรือทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวโฮมสคูลอื่น ๆ ทัง้ นี้ในการสังเกตทั้งสองประเภทจําเปนตองทําให
มีระบบ ผูวิจัยจึงใชกรอบของการสังเกตของ Lofland (อางถึงใน สุภางค จันทวานิช, 2552) โดยแบง
ออกเปน 6 อยาง คือ ฉากและบุคคล (ที่ไหน เมื่อไหร) พฤติกรรมและบทบาท (ใครทําอะไร)
แบบแผนพฤติกรรม กลุม และองคกร (อยางไร) ปฏิสัมพันธและความสัมพันธ (กับใคร) เหตุ การณ
หรือฉากพิเศษ (ใครบาง) ความหมาย (ทําไม)
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และ
ตามดวยวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง (Constant comparative techniques) ของขอมูล
ในแตละบทสัมภาษณ โดยมีการดําเนินการดังนี้
1. หลังจากถอดเทปแลว จัดเนื้อหาใหสอดคลองกับแตละประเด็นในบริบทของครอบครัว
ไดแก 1) ภูมิหลังของพอแม 2) มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 3) ปรัชญาและแนวคิด
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และ 4) รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา รวมถึงการจัด
กระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัว คือ 1) หลักสูตร 2) วิธีการจัดการเรียนการสอน 3) การใชสื่อและ
แหลงเรียนรู และ 4) การประเมินผลการเรียนรู
2. จัดเก็บบทสัมภาษณที่ถอดเทปแลวลงในแฟมเอกสาร ที่ผูวจิ ัยไดเตรียมไวทั้ง 4 ครอบครัว
เพื่อรอการตรวจสอบขอมูลที่ถูกตองอีกครั้ง
3. ตรวจสอบบทสัมภาษณอีกครัง้ เพื่อพิจารณาความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล
กอนนําขอมูลไปทําการวิเคราะห
4. แยกประเภทและจัดหมูของขอมูล (Sorting and coding data) ในแตละครั้งหลังจาก
ไดเก็บขอมูลแลว จะมีการบันทึกอยางละเอียดขยายความขอมูลใหชัดเจนในเชิงคุณภาพ และเขียน
คําถามเพิ่มเติม เมื่อรวบรวมครบถวน ผูวิจัยตองอานทบทวนขอความหลายรอบ แลวจึงทําการวิเคราะห
ขอความ (Text) ซึ่งไดจากขอมูลในแบบบันทึกและจากการถอดเทปสัมภาษณ บรรทัดตอบรรทัด
แลวจัดหมวดหมูแยกประเภทของขอมูลที่มีความสัมพันธกันและแตกตางกันไวดวยกัน
5. นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหารูปแบบและแนวคิดหลักของขอมูลจากการสัมภาษณ
(Identifying patterns and themes) ของทั้ง 4 ครอบครัว โดยใชวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความตาง (Constant comparative techniques) ของขอมูลตลอดเวลาในแตละบทสัมภาษณ
จนกระทั่งไมมีประเด็นเพิ่มเติมจึงยุติการเก็บขอมูล
6. นําขอมูลขางตนที่ไดมาสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) เปนการใช
ขอมูลที่ไดมาสรุปผลทีเ่ กิดขึ้นจากการสัมภาษณโดยไมมีการนําทฤษฏีไปควบคุม พรอมยกตัวอยาง
คําพูดประกอบคําหลักที่สําคัญที่ไดเพื่อแสดงความชัดเจนของผลที่ปรากฏ

ระยะที่ 3
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในเรื่องสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรูการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต จากจํานวนครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในภาคใตทั้งหมด 25 ครอบครัว ในปการศึกษา 2556 จาก 10 จังหวัดในภาคใต ไดแก สงขลา สตูล
ชุมพร ภูเก็ต นครศรีธรรมราช กระบี่ ยะลา พังงา ตรัง และสุราษฏรธานี ซึง่ ไดแหลงขอมูลจากสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดภาคใต สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือขายบานเรียนภาคใต โดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 ขั้นตอนสําคัญ
ตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 สรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามและขอคําถามปลายเปดเกี่ยวกับบริบท
ของครอบครัว และการจัดกระบวนการเรียนรูข องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
โดยลักษณะของแบบสอบถาม มี 3 สวน ไดแก
1. ขอมูลทั่วไป เปนแบบเลือกตอบ ใชสอบถาม เพศ สถานภาพ อายุ ศาสนา วุฒิการศึกษา
อาชีพ จํานวนบุตรทีจ่ ัดการศึกษา โดยครอบครัวและประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ใชสอบถามตัวแปรเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว จํานวนขอจะขึ้นอยูก ับจํานวนประเด็นที่ไดจากระยะที่ 1 และ 2 ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยทีส่ ุด
3. ขอคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาความตรงและความเที่ยงกอน
นําไปใชจริง ดังนี้
1. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง และ
ทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารยทปี่ รึกษา
2. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช
วิธีการหาคา IOC
3. นําแบบสอบถามที่มีความตรงเชิงโครงสรางและความตรงเชิงเนื้อหา ใหครอบครัว
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ไมใชกลุม ตัวอยาง ตอบแบบสอบถามแลวนําผลการตอบแบบสอบถาม
มาหาคาความเชื่อมั่น โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) (Cronbach, 1990) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ไดเทากับ .9542
ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากประชากร เปนครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษา
โดยครอบครัวในใน 10 จังหวัดภาคใต ที่มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภายในชวงที่ผูวิจัยทําการศึกษา
(ตามที่ปรากฏในภาคผนวก) จํานวนทั้งหมด 25 ครอบครัว มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. กําหนดผูตอบแบบสอบถามครอบครัวละ 1 คน อาจเปนผูปกครอง พอ หรือแม หรือ
ผูที่ไดรบั อนุญาตจากครอบครัว ซึ่งสามารถใหขอมูลในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัว
2. ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อออกหนังสือขอความรวมมือจากครอบครัวทีเ่ ปนประชากรในงานวิจยั
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3. การเก็บขอมูล ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามถึงครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
โดยจัดสงดวยตนเอง
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลจําแนกเปนขอมูลเชิงปริมาณ โดยขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติบรรยาย
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
1.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
1.2 นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณไปบันทึกขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. การวิเคราะหขอมูลจําแนกเปนขอมูลเชิงคุณภาพในสวนขอคําถามปลายเปดโดยใช
การวิเคราะหเนือ้ หา (Content analysis) แลวนําขอเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยครอบครัว จากกรณีศึกษาภาคใตที่ไดมาใชเปนประเด็นประกอบการประชุมกลุมยอย
(Focus group) ควบคูกับนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูในระยะที่ 2
เพื่อใหผูเขารวมการประชุมไดเห็นภาพรวมจากผลการวิจัย

ระยะที่ 4
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูก ารจัด
การศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต โดยการประชุมกลุมยอย (Focus group discussion)
อันมีกระบวนการดําเนินการ 3 ขั้นตอนสําคัญ ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดคุณสมบัติของผูเ ขารวม ดังนี้
1. ครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครัว
2. เจาหนาทีจ่ ากสํานักเขตพื้นที่การศึกษา หรือเจาหนาทีจ่ ากโรงเรียนที่มสี วนรวม
ในการประเมินผลการเรียนรูของผูเ รียน หรือเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของกับหนวยงานการศึกษาทางเลือก
3. ผูประเมินที่ไดรับความยินยอมจากครอบครัว
ขั้นตอนที่ 2 จัดการประชุมกลุมยอย
1. ติดตอ ทาบทาม และกําหนดวันประชุมกลุม ยอย
2. ขอใหภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
สงหนังสือเชิญเขารวมประชุมกลุม ยอย
3. จัดทําเอกสารประกอบการประชุมกลุม ยอยผูเชี่ยวชาญเรือ่ งแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรูก ารจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
4. จัดการประชุมกลุมยอย ระยะเวลา 1 วัน ในวันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมปณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู
(Learning resources center: LRC) ชั้น 10 อาคาร 2 (ดานหลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการประชุมกลุม ยอย
นําขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุม ยอย มาดําเนินการวิเคราะหโดยใชเทคนิค การวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis) และวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง (Constant comparative
techniques) ของขอมูล และนําผลที่ไดมาสรุปเพือ่ เปนแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูก ารจัด
การศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
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การประยุกตใชขอมูลวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase mixed method
research) ผลการวิจัยในแตละระยะจึงมีทั้งผลวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงคุณภาพสลับกันไป เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยแตละขอ โดยนําผลการวิจัยแตละสวนมาประยุกตใน 4 ระยะ
ดังปรากฏในภาพประกอบที่ 10 และมีรายละเอียดตอไปนี้
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ภาพประกอบที่ 10 การประยุกตใชขอมูลวิจัย
ระยะที่ 1
บริบทของครอบครัว
1. ภูมิหลังของพอแม คือ ความพรอม
ในการจัดการศึกษา ไดแก ดานผูปกครอง
ดานผูเรียน ดานสถานที่และแหลงเรียนรู
2. มูลเหตุในการจัดฯ
3. ปรัชญาและแนวคิดฯ
4. รูปแบบการดําเนินการจัด

ระยะที่ 2
การจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบครัว
1. หลักสูตร
2. วิธีการจัดการเรียนการสอน
3. การใชสื่อและแหลงเรียนรู
4. การประเมินผลการเรียนรู

ระยะที่ 3
ระดับความคิดเห็นในการจัด
กระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
1. หลักสูตร
2. วิธีการจัดการเรียนการสอน
3. การใชสื่อและแหลงเรียนรู
3. การประเมินผลการเรียนรู

ระยะที่ 4
แนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรูการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
1. หลักสูตร
2. วิธีการจัดการเรียนการสอน
3. การใชสื่อและแหลงเรียนรู
4. การประเมินผลการเรียนรู

หมายเหตุ
การนําผลวิจัยไปใช
การยืนยันขอมูล

ผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ

แบบสอบถาม
การจัดกระบวน
การเรียนรู
โดยครอบครัว
ผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ = ระดับ
ความคิดเห็นฯ
ผลการวิจัยเชิง
คุณภาพ = ขอ
เสนอแนวทางฯ

เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
ผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ =
แนวทางการจัด
กระบวนการฯเรียนรู
โดยครอบครัว
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โดยการนําผลการวิจัยทัง้ 4 ระยะนั้น มีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้
ระยะที่ 1 ไดผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบริบทในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวจาก 4 ครอบครัวกรณีศึกษา
ระยะที่ 2 ไดผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูโ ดย
ครอบครัวจาก 4 ครอบครัวกรณีศึกษา
ระยะที่ 3 ไดผลการวิจัย 2 สวน คือ
1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบครัวของครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต
2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ขอเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต
ระยะที่ 4 ไดผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต
ในการนําผลการวิจัยในแตละระยะมาใชในการดําเนินการวิจัยนั้น เริ่มจากเมื่อไดผลการวิจัย
เชิงคุณภาพระยะที่ 1 และผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 2 เกี่ยวกับบริบทและการจัดกระบวนการ
เรียนรู แลวนําผลการวิจัยดังกลาวมาสรางเปนประเด็นสําหรับขอคําถามในแบบสอบถามที่เปนเครื่องมือ
การวิจัยในระยะที่ 3 ซึ่งเปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต โดยผลการวิจัยเชิงปริมาณในระยะที่ 3 นั้นถูกนํามาใช
เพื่อยืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 2 เพื่อแสดงใหเห็นความสอดคลองและความแตกตางกัน
ของขอมูลทีป่ รากฏในงานวิจยั จากนั้นดําเนินการเก็บขอมูลระยะที่ 4 ซึง่ เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต โดยใช
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัว
ในภาคใตจากคําถามปลายเปดของแบบสอบถามมาเปนประเด็นในการประชุมกลุมยอย (Focus group)
ควบคูกับนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 2 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูป ระกอบ
ไปดวยเพื่อใหผูเขารวมไดเห็นภาพรวมงานวิจัย โดยจัดทําเอกสารการประชุมกลุม ยอยฉบับสมบูรณ
เพื่อใชประกอบการจัดประชุมกลุมยอย จนไดแนวทางทางการจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัว
ของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต

การสรางความนาเชื่อถือของการวิจัย
ผูวิจัยสรางความนาเชื่อถือของขอมูลที่ศึกษาโดยเฉพาะขอมูลที่เก็บจากการวิจัยและ
การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ผูวิจัยใชเวลาทีเ่ หมาะสมกับผูใหขอมูลสําคัญที่ศึกษากลาวคือมีการติดตอประสานงาน
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อทําความคุน เคยและเพื่อรูจกั ผูใหขอมูลสําคัญกอนทําการวิจยั
และในขณะทําการสัมภาษณนั้นจะใชเวลาที่เพียงพอ ทัง้ นี้รวมถึงการศึกษาประวัติของครอบครัว
การสรางความคุนเคยกับผูใหขอมูลสําคัญ เพื่อประโยชนในการไดขอมูลที่มีคุณภาพ และการสราง
ความไววางใจในการใหขอมูลของผูใหขอมูลสําคัญตอผูวจิ ัย (Lincoln & Cuba, 1985)
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2. ผูวิจัยตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (สุภางค จันทวานิช, 2552, Ridenour & Newman,
2008) ดังนี้
2.1 ใชแหลงขอมูลที่หลากหลายตางกัน (Data triangulation) การเก็บรวบรวมขอมูล
จากแหลงขอมูลทีห่ ลากหลายจะชวยทําใหผูวิจัยไดขอมูลที่นา เชื่อถือ ซึ่งในที่นี้มกี ารเก็บขอมูลโดยเก็บ
ขอมูลจากผูเ กี่ยวของในการจัดกระบวนการเรียนรูของแตละครอบครัวหรือแหลงขอมูลดานบุคคล
เชน ครูที่สอนพิเศษ เพื่อนทีเ่ ปนนักเรียนโฮมสคูล เพื่อนทีท่ ํากิจกรรมรวมกัน ญาติ เปนตน
2.2 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลผานวิธีการเก็บขอมูลที่หลากหลาย (Methodological
triangulation) เปนการเก็บขอมูลเรื่องเดียวกันดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย ไดแก การสังเกตอยาง
มีสวนรวม การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการศึกษาขอมูลจากเอกสารทีเ่ ปนแฟมสะสมงานของผูเ รียน
3. ผูวิจัยใหบุคคลทีอ่ ยูในปรากฏการณศกึ ษาหรือผูใหขอมูลหลัก (Key informant)
ตรวจสอบและรับรองความถูกตองโดยการอานขอมูลดังกลาวพรอมใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม (ทวีศักดิ์ นพเกษร,
2551; Diane Vaughan, 1983 อางถึงใน สุภางค จันทวานิช, 2552) อันชวยใหเกิดแงมุมมองขอมูลใหม
ในการตีความเนื่องจากการตีความเดิมเกิดขึ้นเพราะยังไมเขาใจปรากฏการณที่ศึกษาดีพอ และชวยให
เห็นขอผิดพลาดของผูวิจัย
4. ผูวิจัยใชหลักของการสรางสัมพันธภาพที่ดี (Rapport) กับผูใหขอมูลสําคัญตัง้ แต
กระบวนการแรกเริม่ ของการวิจัยโดยการประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค และความสําคัญของการวิจัย
อยางตอเนื่องทัง้ ทางตรงและทางออม เชน การเขารวมประชุมในกลุมยอยหรือเปนทางการ แนะนํา
ตัวผูวิจัยเพื่อใหผูใหขอมูลสําคัญมีความคุนเคยและไววางใจนักวิจัย ซึ่งจะชวยใหนกั วิจัยไดขอมูลทีเ่ ปนจริง
และนาเชื่อถือ
5. ผูวิจัยใชขอปฏิบัติทางจริยธรรมขั้นพื้นฐาน 3 ประการ คือ การขอความยินยอมจาก
ผูใหขอมูลโดยตองทํากับผูใหขอมูลคลสําคัญทุกคนและทุกครั้งทีท่ ําการสัมภาษณ การรักษาความลับ
ของแหลงขอมูลเกี่ยวกับการเปดเผยชื่อของบุคคลและสถานที่ทําการวิจัย ซึ่งตองพิจารณารวมกันกับ
ผูใหขอมูลรวมถึงการเขาถึงขอมูล ผูวิจัยตองดําเนินการอยางระมัดระวังไมกอใหเกิดความเสี่ยงหรือ
อันตรายใด ๆ แกแหลงขอมูล เพื่อการปองกันผลกระทบตอผูใหขอมูลอันเนื่องมาจากการใหความรวมมือ
ในการวิจัย

