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บทที่ 3  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน 

อ าเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี ในครั้งนี้  เป็นการศึกษากระบวนการและปัจจัยในที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสังคมเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ในการ
ได้มาซึ่งข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการและองค์ความรู้ต่างๆ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. แบบแผนการวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือน ามาประมวลผลหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ และค่าความถี่  
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ  ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Group Discussion) กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ท า

หน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย ผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ โดยการพูดคุยตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่ก าหนดเกี่ยวบริบทชุมชน การรับรู้และการปรับตัว กระบวนการและองค์ความรู้ในการ
จัดการความปลอดภัยชุมชน เป็นต้น  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ประกอบด้วย จ านวนเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่รักษาความมั่นคง
ปลอดภัย (ต ารวจ ทหาร) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) จ านวน 1,449 คน (ที่ว่าการอ าเภอแม่ลาน ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559) โดยก าหนดขนาด
ตัวอย่างจากการแทนค่าสูตรของ Taro Yamane ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 จ านวน 314 คน การ
แทนค่าสูตรของ Taro Yamane (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555 : 86) โดยก าหนดให้ (alpha = 0.05) 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 



33 
 

2N(e)1
N

n



 

 
 

ก าหนดให้ n =  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
   N =  ขนาดของประชากร 
   e =  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้ (0.05) 
N =  ขนาดประชากรที่มีบทบาทในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอ าเภอแม่ลาน  
จ านวน 1,449 คน 
e =  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้  =  5% 
 
                              =        
 
จากขนาดตัวอย่างของประชากร จ านวน 314 คน น ามาแบ่งสัดส่วนเป็น 4 กลุ่ม  

ตามจ านวนประชากรที่มีบทบาทในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
ดังนี้คือ  

2.1.1 เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีประชากรจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 12 จากจ านวน

ประชากรทั้งหมด ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 38 คน    38
100

31412








 
คน                                 

2.1.2 เจ้าหน้าที่ทหาร มีประชากรจ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 18 จากจ านวน

ประชากรทั้งหมด ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 56 คน   56
100

31418








 
คน                                                                        

2.1.3 สมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) มีประชากรจ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 

13 จากจ านวนประชากรทั้งหมด ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 41 คน   41
100

31413








 
คน  

2.1.4 ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีประชากรจ านวน 820 คน  คิด
เป็นร้อยละ 57 จากจ านวนประชากรทั้งหมดใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  179  คน 

 

179
100

31457








 
คน 

2. กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ  
 การสนทนากลุ่ม (Group Discussion) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย (ต ารวจ ทหาร และฝุายปกครอง) ผู้น าชุมชน และผู้น าศาสนา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีบทบาทในการจัดการความปลอดภัย และประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  

314
25)1,449(0.001

1,449






34 
 

โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 – 12 คน ได้แก่ ต าบลแม่ลาน ต าบลปุาไร่ และต าบลม่วงเตี้ย ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ได้ความหลากหลายของข้อมูลและเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษากลยุทธ์การบริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน   อ าเภอแม่ลาน    

จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้  
 
การวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน
ชุมชน โดยแบ่งเครื่องมือเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา ภูมิล าเนาในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สถานภาพการสมรส  และบทบาทใน       
การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารสังคมเพ่ือ
สร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมีประเด็นค าถาม 7 ด้าน คือ ด้าน
บุคลากร  ด้านการเงิน  ด้านวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือ  ด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการวางแผน  
ด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผน  ด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบผล
การปฏิบัติ และด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ ลักษณะข้อความเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ให้คะแนนตามระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด  
  4 คะแนน หมายถึง มาก 
  3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง น้อย 
  1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด 
โดยคะแนนเฉลี่ยที่ได้น ามาแปลความความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา 

สายยศ 2538: 156 - 157) 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
ทั้งนี้ การจัดท าแบบสอบถามมีข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบ

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการบริหารสังคม เพ่ือเป็นแนวทาง
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ในการศึกษา ก าหนดขอบเขตที่ต้องการศึกษา แล้วสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาและสาระที่ศึกษา 
ทั้งนี้ ในการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะน าทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

2. แบบสอบถามที่สร้างข้ึน จะด าเนินการสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
สังคม ดังต่อไปนี้ 

2.1 ปัจจัยที่น ามาใช้ในการบริหารสังคม ในประเด็นนี้จะสอบถามเกี่ยวกับ 4 M ได้แก่ 
Man (บุคลากร) Money (เงิน) Management (การบริหารจัดการ) และ Material/Machine  
วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือ) 

2.2 กระบวนการด าเนินการบริหารสังคม โดยน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  
มาเชื่อมโยงประเด็นค าถาม ประกอบด้วย 

2.2.1 P (Plan) คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
ก าหนดขึ้น 

2.2.2 D (Do)  คือการปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

2.2.3 C (Check) คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของ
แผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด 

2.2.4 A (Action) คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหาหรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ  
ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอความคิดเห็น ความเห็นชอบ และ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 

3.1 ดร.สุรวุฒน์  ช่อไม้ทอง  อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3.2 ดร.ชัยวัฒน์  โยธี  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

3.3 พันต ารวจเอกพิทักษ์  อุทัยธรรม  รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์
ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  อดีตผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  

4. น าข้อเสนอแนะและผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไข ปรับปรุงแบบสอบถาม      
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือให้มีความถูกต้อง  ได้พิจารณาแบบสอบถามและให้คะแนนค่าความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ หรือค่า IOC (Item Objective Congruence index)  โดยจากการให้คะแนนค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือหรือค่า  IOC (Item Objective Congruence index)  ของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 โดยการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ หรือค่า IOC 
(Item Objective Congruence index) ซึ่งจะเป็นดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและประเด็น 
ที่ต้องการทราบ โดยสูตรที่ใช้ค านวณ คือ IOC = ∑R/n 

 
 เมื่อ  IOC =  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและประเด็นที่ต้องการทราบ 

N 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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  R    =  ผลรวมของคะแนนกับจ านวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับ 
    ความสอดคล้อง 

  n    =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
5. จัดพิมพ์แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือด าเนินการวิจัยต่อไป โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปท าการทดลองใช้กับประชาชนในชุมชนอ่ืน ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 ชุด 

6. น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาหาความเที่ยงตรง โดยการทดลองจากค าถาม 
แต่ละข้อ และสังเกตพฤติกรรมของผู้ตอบว่าเข้าใจในข้อค าถามหรือไม่ อย่างไร ถ้าเข้าใจแสดงว่า
เครื่องมือมีความเที่ยงตรง และสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้  
   7. น าแบบสอบถามทีป่รับปรุงแล้วมาใช้เก็บข้อมูล 
 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
  การสนทนากลุ่ม (Group Discussion) ด าเนินการจัดกลุ่มประชากรแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ต าบล
แม่ลาน ต าบลปุาไร่ และต าบลม่วงเตี้ย ต าบลละ 6 -12 คน มาร่วมวงสนทนากัน ในการสนทนากลุ่มจะมี
แนวค าถามที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าแบบกว้าง พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ประกอบในการเก็บข้อมูล เช่น การ
บันทึกเสียง และการบันทึกภาพ เป็นต้น เนื้อหาในการสนทนาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริบทชุมชน 
การรับรู้และการปรับตัว กระบวนการและองค์ความรู้ในการจัดการความปลอดภัยชุมชน  เป็นต้น 
ระหว่างการพูดคุยจะมีผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพ่ือชักจูง
ให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียด
ลึกซึ้ง มีผู้จดบันทึกเป็นผู้จดย่อเนื้อหาการสนทนา มีการถ่ายภาพนิ่งและมีเทปบันทึกเสียงบันทึก
รายละเอียดของการพูดคุย เมื่อเสร็จสิ้นการสนทนา ผู้บันทึกจะถอดรายละเอียดจากเทปที่บันทึกไว้     
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป ทั้งนี้ การสนทนาจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล และ
ประสบการณ์ระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่บางข้อมูลมีความไม่ชัดเจน ผู้วิจัยก็จะตั้งค าถาม
เพ่ิมเติมจากที่ก าหนดเอาไว้ ในการได้ข้อมูลจากการสนทนาผู้วิจัยเน้นการได้มาซึ่งข้อมูลในประเด็น 
ดังนี้ 

1. บริบทพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
 2. การรับรู้และการปรับตัวภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากสถานการณ์

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3. รูปแบบและปัจจัยที่น ามาใช้ในกระบวนการบริหารสังคม เพ่ือสร้างความมั่นคง

ปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
 4. บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้น าชุมชนหรือผู้น าท้องถิ่นในการจัดการด้านความ

มั่นคงปลอดภัย 
 5. องค์ความรู้ที่น ามาใช้ในการบริหารสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน  

อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
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 6. ความต้องการของประชาชนในการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย 
 7. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สอบถาม การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมี

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชนหรือผู้น าท้องถิ่น เพ่ือท าการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
1.2 วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากขนาดประชากรตัวอย่าง จ านวน 314 คน น ามาแบ่งสัดส่วนเป็น 4 กลุ่ม   
ตามจ านวนผู้มีหน้าที่หรือมีบทบาทในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
ดังนี้คือ  

1.2.1 เจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 12 จากจ านวน
ประชากรทั้งหมด ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 38 คน     

1.2.2 เจ้าหน้าที่ทหาร จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 18 จากจ านวน
ประชากรทั้งหมด ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 56 คน     

1.2.3 สมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 13  
จากจ านวนประชากรทั้งหมด ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 41 คน 

1.2.4 ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จ านวน 820 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 57 จากจ านวนประชากรทั้งหมด ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 179 คน  

1.3 ลงพ้ืนที่ศึกษาและน าแบบสอบถามไปให้ผู้ตอบกรอกข้อมูลเอง โดยอธิบายและ
ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลและแนะน าวิธีการกรอกเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้ผู้ตอบ
ค าถามสามารถตอบเองได้โดยสะดวก จากนั้นจะกลับไปเก็บแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลแล้วในวันที่
ก าหนด  

1.4 ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่กรอก            
ถ้าผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนจะท าการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 

1.5 น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  
2.1 การสนทนากลุ่ม (Group Discussion) ร่วมพูดคุยกับกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่

เปูาหมาย ตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ก าหนดไว้ โดยให้ผู้ให้ข้อมูลได้พูดคุยเล่าถึงประสบการณ์และ
ทัศนคติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการความม่ันคงปลอดภัยในพื้นที่อ าเภอแม่ลาน เช่น บริบทพ้ืนที่
อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี การรับรู้และการปรับตัว รูปแบบและปัจจัยที่น ามาใช้ในการจัดการ  ความ
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ปลอดภัย บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้น าชุมชนในการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย  ความ
ต้องการของประชาชนในการจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัย เป็นต้น โดยใช้เวลาในการสนทนากลุ่มๆ 
ละประมาณ 50 นาที - 1 ชั่วโมง 

2.2 การบันทึกภาพและเสียง ผู้วิจัยท าการบันทึกภาพและเสียงขณะการสนทนา เช่น 
ภาพนิ่งและคลิปเสียง จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
โดยผ่านการขออนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลก่อนการบันทึกภาพและเสียง เมื่อได้รับความยินยอมจึงด าเนินการ
บันทึกภาพและเสียง  ทั้งนีก้รณีมีข้อมูลในบางประเด็นไม่ชัดเจนผู้วิจัยจะต้องเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม และถาม
ซ้ าในประเด็นส าคัญๆ บางประเด็น ซึ่งนอกจากจะท าให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว ก็ยังท าให้สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ว่ามีความถูกต้อง และเป็นจริงมากที่สุดเพ่ือจะใช้ในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการเก็บข้อมูล 2 รูปแบบ คือ การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จะท าการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยหรือแนวคิดที่ได้ก าหนดไว้ โดยพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการผันแปรของตัวแปรตัว
หนึ่งจะมีผลกระทบต่อตัวแปรอีกตัวหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ จะน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาแปลง 
ให้เป็นรหัสข้อมูลหรือตัวเลข เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดเก็บวิเคราะห์และน าไปใช้หาค่าสถิติต่อ ไป  ซึ่งมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 1.1 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล โดยท าการคัดแยกข้อมูลที่สมบูรณ์
เพ่ือให้รหัสและน าไปวิเคราะห์ 

 1.2 เปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบสอบถามให้เป็นตัวเลขเพ่ือใช้ในการประมวลผลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องลงรหัสให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ 

 1.3 น าข้อมูลที่เป็นตัวเลขจากแบบสอบถามลงสู่สื่อบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้จะใช้โปรแกรมวิเคราะห์ส าเร็จรูป  คือโปรแกรม SPSS 
โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าความถ่ี เป็นต้น ทั้งนี้จะใช้การ
พรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและรายงานผลการศึกษา 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 
 2.1 ท าการตรวจสอบข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและคุณภาพ

ของข้อมูลเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มาอยู่ในระดับที่จะน ามาวิเคราะห์และตอบค าถามของการวิจัยได้ 
 2.2 การท าข้อสรุปชั่วคราวโดยน ามาเขียนเป็นประโยคหรือข้อความเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ

ลักษณะและความเชื่อมโยงของข้อมูลที่ศึกษา  
 2.3 น าข้อสรุปย่อยๆ ที่ท าไว้มาประมวลผลหรือเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพ่ือให้เป็นชุดของ

ค าอธิบายที่ได้เรื่องราวและเข้าใจได้ อันเป็นบทสรุปหรือข้อค้นพบของการวิจัย 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษา  โดยใช้สถิติแจกแจงความถ่ี  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  และวิเคราะห์
ปัจจัย  ส าหรับข้อมูลในเชิงปริมาณ  และใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ  ทั้งนี้ผู้วิจัย
ใช้การพรรณนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติออกมาในรูปแบบตารางและพรรณนาความพร้อมน า
แนวคิดมาปรับใช้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




