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บทคัดยอ 

“การวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน” เปนวิธีวิทยาการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพที่นําผลการวิจัยจากงานวิจัยหลายๆ 
เรื่องที่ศึกษาปญหาวิจัยเดียวกันมาทําการสังเคราะห ผลจากการสังเคราะหทําใหไดขอคนพบที่มีความลึกซึ้งมากกวาที่ไดรับ
จากงานวิจัยแตละเรื่อง วิธีการสังเคราะหเนนความสําคัญของการสรางประเด็นอุปมา หลังจากนั้นจึงนําประเด็นอุปมามาทํา
การแปลความหมายใน 3 ลักษณะ คือ การแปลความเทียบกลับไปกลับมาเปนการแปลความหมายโดยนําประเด็นอุปมาจาก
งานวิจัยเรื่องหนึ่งไปเทียบเคียงกับงานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งและแปลเทียบกลับไปกลับมา การแปลความเชิงหักลางเปนการแปล
ความหมายที่ใชในกรณีที่งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหมีขอสรุปที่ตางกันเกี่ยวกับขอโตแยงในเรื่องเดียวกัน และการแปลความ
เพื่อเสนอประเด็นการโตแยงเปนการแปลความหมายที่นํางานวิจัยทุกเรื่องมาเชื่อมโยงหาสาเหตุของผลการแปลความเทียบ
กลับไปกลับมาและผลการแปลความเชิงหักลาง 
 
ABSTRACT 

Meta-ethnography is a synthesis approach for qualitative research which gets the findings of each shared-
interest empirical studies to synthesize.  From the interpretive synthesis, the researcher derives understanding 
from multiple cases more vividly than from each study.  The synthesis methodology focuses on creating 
metaphors which involve three major strategies: reciprocal translations, refutational syntheses, and lines-of-
argument syntheses.  The first strategy deals with each study translated into the metaphors of the others and vice 
versa.  The second technique embodies the synthesized interpretations for different results with the same 
arguments.  The last method, lines-of-argument syntheses entail the interpretations from metaphors of previous 
research to find out why refutational syntheses gain various results.  In the lines-of-argument syntheses, the 
researcher also tries to discover the reasons why reciprocal translations inherit the outcomes. 
 
ปฐมบทวาดวยการสังเคราะหงานวิจัย 

ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ปญหาวิจัยที่
นักวิจัยสนใจศึกษาและตองการคนหาคําตอบเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นนั้นมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น
ภายใตบริบทของสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอ 
เนื่องอยูตลอดเวลา ดังนั้น การที่นักวิจัยจะตอบปญหาวิจัย
เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพจึงจํา เปนตองอาศัยวิธี
วิทยาการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการหนึ่ง คือ “การ
สังเคราะหงานวิจัย” (Research Synthesis) 

Light and Pillemer (1984) Glass, McGaw and Smith 
(1981) Mullen (1989) และนงลักษณ  วิรัชชัย (2542) ให
ความหมายของ “การสังเคราะหงานวิจัย” วา หมายถึง เทค-
นิควิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตรที่นําผล 
การวิจัยจากหลายๆ งานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นปญหาวิจัย
เดียวกันมาศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและนําเสนอขอสรุปอยางมี
ระบบ ทําใหไดคําตอบปญหาวิจัยที่ตองการซึ่งมีลักษณะที่
กวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยการสังเคราะหงานวิจัยมีขอ 
ตกลงเบื้องตนที่สําคัญ คือ งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหแตละ
เรื่องใหขอคนพบแตละมุมของปรากฏการณที่นักวิจัยตอง 
การศึกษา และเมื่อนําผลการวิจัยมาสังเคราะหรวมกัน ผล
การสังเคราะหที่ไดรับจะมีความกวางขวางและลุมลึกมาก 
กวาที่จะไดรับจากงานวิจัยแตละเรื่อง (นงลักษณ  วิรัชชัย, 
2542) 

โดยทั่วไปการสังเคราะหงานวิจัยแบงออกเปน 2 
ประเภท  ประเภทแรก  คือ การสังเคราะหงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Synthesis) โดยเทคนิควิธีหนึ่งที่นิยม
ใชกันมากในปจจุบัน คือ การวิเคราะหอภิมาน (Meta-
Analysis) เปนเทคนิคการสังเคราะหที่ใชกระบวนการทาง
สถิติเขามาชวยในการสังเคราะห และประเภทที่สอง คือ 



 

การสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) 
เปนการสังเคราะหโดยใชหลักการสรุปยองานวิจัยที่นํามา
สังเคราะหแตละเรื่องแลวพิจารณาเปรียบเทียบผลการวิจัย
แตละเรื่องวามีความคลายคลึง หรือความแตกตางกันอยาง 
ไร และหาคําอธิบายถึงที่มาของความคลายคลึงและความ
แตกตางนั้นๆ ซึ่งเปนการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบพรรณนาหรือแบบดั้งเดิม 

Noblit and Hare (1988) กลาววาการสังเคราะหงาน 
วิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาหรือแบบดั้งเดิมมีจุดออน
ตรงที่เปนวิธีการที่ไมมีระบบ มีความเปนอัตนัยสูง ทําให
ไดผลการสังเคราะหที่ไมชัดเจน  และที่สําคัญ  คือ ผล     
การสังเคราะหงานวิจัยที่ไดมีความแตกตางกันตามความ 
สามารถและประสบการณของนักวิจัยที่ทําการสังเคราะห 
ดังนั้น  การจะทําการสังเคราะหซ้ํ า เพื่อใหไดผลการ
สังเคราะหเหมือนเดิมจึงเปนเรื่องยาก และผูสังเคราะห
มักจะ เลือก เฉพาะตอนหรือส วนที่ สนใจ เพื่ อนํ ามา
สังเคราะห จึงทําใหการสังเคราะหมักจะไมครอบคลุม
งานวิจัยทั้งหมดที่นํามาสังเคราะห เพราะฉะนั้น จากขอ 
บกพรองดังกลาวจึงนํามาสูการพัฒนาวิธีการสังเคราะห
งานวิจัยเชิงคุณภาพขึ้นใหมที่ เรียกวา “การสังเคราะห
งานวิจัยเชิงคุณภาพดวยการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน” 

ดังนั้น บทความนี้จึงมุงนําเสนอสาระเรื่องการสัง-
เคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพดวยการวิจัยชาติพันธุวรรณนา
อภิมานในฐานะที่เปนวิธีวิทยาการสังเคราะหงานวิจัยเชิง
คุณภาพที่มีลักษณะที่เปนระบบเชื่อถือได โดยแยกนําเสนอ
สาระเปน 4 ตอน คือ มโนทัศนเบื้องตนของการวิจัยชาติ
พันธุวรรณนาอภิมาน ประเภทการแปลความหมายของการ
วิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน ขั้นตอนของการวิจัยชาติ
พันธุวรรณนาอภิมาน และบทสงทายวาดวยการวิจัยชาติ
พันธุวรรณนาอภิมาน 
 
มโนทัศนเบื้องตนของการวิจัยชาติพันธุวรรณนา
อภิมาน 

“การวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน” จัดเปนนวัตกรรม
ทางการวิจัยเชิงคุณภาพแบบหนึ่งที่มีการประยุกตหลักการ
วิเคราะหอภิมานใหเปนประโยชนในการวิจัยชาติพันธุ
วรรณนา (นงลักษณ  วิรัชชัย, 2542) Noblit and Hare เขียน
หนังสือเรื่อง “META-ETHNOGRAPHY: Synthesizing 
Qualitative Studies” เมื่อป ค.ศ. 1988 กลาววา การวิจัยชาติ

พันธุวรรณนาอภิมานเปนระเบียบวิธีการสังเคราะหงาน 
วิจัยเชิงคุณภาพที่นําเอาขอคนพบของงานวิจัยแตละเรื่องที่
ศึกษาปญหาวิจัยเดียวกันมาสังเคราะหทําการแปลความ 
หมาย ลักษณะที่สําคัญของการวิจัยดังกลาวจึงเปนการวิจัย
ที่อยูบนพื้นฐานกระบวนทัศนเชิงตีความซึ่งสะทอนใหเห็น
ถึงมุมมองหรือแนวคิดหลากหลายของผูสังเคราะหจาก
งานวิจัยแตละเรื่องโดยสะทอนในหลายๆ วิธีการ ที่สําคัญ
ยังเปนวิธีการที่ใชในการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพที่
มุงเนนการแปลความหมายหรือการอธิบายเชิงตีความมาก 
กวาการนําเนื้อหามารวมกันเพียงอยางเดียว (Aggregative) 
ดังเชนการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนา
หรือแบบดั้งเดิม เพราะฉะนั้น การสังเคราะหงานวิจัยเชิง
คุณภาพดวยการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมานจึงเปนการ
สังเคราะหที่มุงเนนการหาความหมายจากงานวิจัยที่นํามา
สังเคราะหเพื่อใหไดขอคนพบและความเขาใจที่อยูเบื้อง 
หลังปรากฏการณที่ศึกษา 

นอกจากนั้น Noblit and Hare (1988) ยังช้ีใหเห็นวา
การวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมานเปนการวิเคราะหโดย
พยายามใหเห็นถึงกระบวนการและผลลัพธที่ไดจากกรณี 
ศึกษาหลายๆ งานวิจัย ดังนั้น จึงเปนวิธีการที่ตองการความ
เขาใจถึงธรรมชาติของการเปรียบเทียบ (Comparison) และ
การแปลความ (Interpretation) หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ 
การวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมานเปนการสังเคราะหการ
วิจัยเชิงตีความ (Interpretative Research) โดยพยายามคง
ลักษณะเฉพาะ (Uniqueness) และองครวม (Holism) ของ
งานวิจัยเชิงคุณภาพขณะที่ทําการแปลความหมายจาก
งานวิจัยหนึ่งจากกรอบของอีกงานวิจัยหนึ่ง กลาวคือ ใน 
ขณะที่ผูสังเคราะหนํางานวิจัยหลายๆ เรื่องที่ศึกษาปญหา
วิจัยเดียวกันมาทําการสังเคราะห เพื่อหลอมรวมเปน
งานวิจัยหนึ่งเรื่อง ผลที่ไดจากการสังเคราะหซึ่งนอกจากจะ
ไดสาระที่เหมือนเดิมจากงานวิจัยที่ไดจากการสังเคราะห
แลว ที่สําคัญ คือ ทําใหเห็นถึงภาพรวมของงานวิจัยที่มี
ลักษณะเชื่อมโยงอยางเปนระบบมากขึ้น 

เชนเดียวกับที่ Miles and Huberman (1994 cited in 
Hess, 2000) กลาววาการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมานเปน
วิธีการที่พยายามคงไวทั้งลักษณะเฉพาะของงานวิจัยเชิง
คุณภาพและการเปรียบเทียบ ซึ่งสอดคลองกับที่ Hess 
(2000) สรุปวาการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมานเปนวิธี 
การศึกษาปรากฏการณในงานวิจัยเชิงคุณภาพที่หลากหลาย



 

โดยผานการวิเคราะหอยางเปนระบบและเกี่ยวของกับการ
แปลความหมาย 

จุดมุงหมายหลักของการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิ-
มานตามแนวคิดของ Noblit and Hare (1988) มี 5 ประการ 
ประการแรก เพื่อทบทวนวรรณกรรมในเชิงแปลความได
มากขึ้น ประการที่สอง เพื่อวิพากษขอมูลสําหรับการวิจัย 
ประการที่สาม เพื่อเปรียบเทียบงานวิจัยแตละเรื่องอยาง
เปนระบบที่นําไปสูขอสรุปรวมจากงานวิจัย ประการที่สี่ 
เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นถึงความสัมพันธเช่ือมโยงระหวาง
งานวิจัยของนักวิจัยกับงานวิจัยของผูอื่น และประการ
สุดทาย เพื่อสังเคราะหงานวิจัยชาติพันธุวรรณนา 
 
ประเภทการแปลความหมายของการวิจัยชาตพิันธุ
วรรณนาอภิมาน 

การวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมานเปนวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เนนความสําคัญของการสรางประเด็นอุปมา (Metaphor) 
ซึ่งเปนการสะทอนภาพของเหตุการณจากงานวิจัยในแตละ
เรื่อง โดยหลังจากที่ผูวิจัยอานและคนหาประเด็นอุปมาจาก
งานวิจัยทั้งหมดที่จะนํามาสังเคราะหแลว ผู วิจัยจะนํา
ประเด็นอุปมาทั้งหมดที่ไดจากงานวิจัยแตละเรื่องมาทําการ
แปลความหมาย (Interpretation) เทียบเคียงกันระหวาง
งานวิจัยดวยวิธีการแปลความหมาย 3 ลักษณะ ลักษณะที่
หนึ่ง คือ การแปลความเทียบกลับไปกลับมา (Reciprocal 
Translations) เปนวิธีการที่ใชกับการศึกษาที่ เปนการวิ-
เคราะหถึงงานวิจัยที่มีผลการวิจัยสอดคลองกัน จึงเปนการ
นํางานวิจัยเรื่องหนึ่งไปแปลความในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่ง 
เปนเนื้อหาสาระที่เปรียบเทียบกันไดอยางตรงไปตรงมา 
ลักษณะที่สอง คือ การแปลความเชิงหักลาง (Refutational 
Syntheses) เปนวิธีการที่ใชกับการศึกษาที่มีขอสรุปที่ตางกัน
เกี่ยวกับขอโตแยงในเรื่องเดียวกัน จึงเปนการนํางานวิจัย
เรื่องหน่ึงไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยอีกเรื่องหนึ่ง นั่นคือ 
เปนวิธีการที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะหขอคนพบ      
ที่มีลักษณะตรงขามกัน และลักษณะสุดทาย คือ การแปล
ความเพื่อเสนอประเด็นการโตแยง (Lines-of-Argument  Syn-
theses) เปนวิธีการศึกษาที่นํางานวิจัยทุกเรื่องมาโยงเปนขอ
ถก แถลงเพื่อนํามาสูขอสรุปใดขอสรุปหนึ่ง นั่นคือ เปนการ
สังเคราะหเพื่อสรุปอางอิงไปถึงภาพรวมทั้งหมด (Noblit 
and Hare, 1988 อางถึงใน บุบผา  เมฆศรีทองคํา, 2547)  
 

เพราะฉะนั้น จากผลการแปลความหมายทั้งสามลักษณะ   
จะทําใหไดผลการสังเคราะหที่มีความลึกซึ้งมากกวาที่จะ
ไดรับจากงานวิจัยแตละเรื่อง 

เนื่องจากการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพดวยการ
วิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมานเปนเทคนิควิธีการใหมใน
แวดวงของการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น เพื่อ 
ใหเห็นภาพที่ชัดเจนในวิธีวิทยาการวิจัยดังกลาวโดยเฉพาะ
ในเรื่องของการแปลความหมายซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของ
การวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน ผูเขียนจึงขอยกตัวอยาง
วิธีการแปลความหมายของการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิ-
มานจากงานวิจัยที่ผูเขียนไดทําการศึกษาดวยวิธีวิทยาการ
ดังกลาวในเรื่อง “การวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมานเกี่ยว 
กับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา” ซึ่งเปน
การสังเคราะหงานวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาจากจํานวนงานวิจัยที่นํามา
สังเคราะหทั้งหมด 10 เรื่อง โดยนําประเด็นอุปมาเพียงบาง
ขอความมาทําการแปลความหมายซึ่งมีสาระสังเขปดังนี้ 

ลักษณะที่ 1 วิธีการแปลความเทียบกลับไปกลับมา 
เนื่องดวยวิธีการแปลความเทียบกลับไปกลับมาเปน

วิธีการที่นําเอาประเด็นอุปมาซึ่งสะทอนภาพเหตุการณ
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาที่ได
จากงานวิจัยแตละเรื่องไปใชเปรียบเทียบกับประเด็นอุปมา
ในงานวิจัยเรื่องอื่นๆ เพื่อสังเคราะหสรุปรวมประเด็น
อุปมา ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําประเด็นอุปมาจากงานวิจัยเรื่องที่ 
1/1 มาเปรียบเทียบแปลความหมายโยงกับประเด็นอุปมา
ของงานวิจัยเรื่องที่ 2, 3, 6, 7/1 และ 10 และพิจารณาวา
ประเด็นอุปมาจากงานวิจัยเรื่องที่ 1/1 สามารถกลมกลืนเขา
กับงานวิจัยเรื่องที่ 2, 3, 6, 7/1 และ 10 ไดหรือไม จากนั้น
นําประเด็นอุปมาจากงานวิจัยเรื่องที่ 2 ไปเปรียบเทียบแปล
ความหมายโยงกับประเด็นอุปมาของงานวิจัยเรื่องที่ 3, 6, 
7/1 และ 10 ทําเชนนี้จนครบหมดทุกชุดของการเปรียบ 
เทียบ ซึ่งจากผลการเทียบเคียงพบวาประเด็นอุปมาจาก
งานวิจัยทุกเรื่องมีความสอดคลองกันสามารถกลมกลืนเขา
กันได ดังนั้น ผูวิจัยจึงสรางประเด็นอุปมาสรุปขึ้นมาใหม
ซึ่งในที่นี้ คือ “รวมเสียสละเงิน แรงงาน วัสดุสิ่งของและ
อุปกรณตางๆ ใหทางโรงเรียน” ที่สะทอนถึงภาพของเหตุ-
การณของงานวิจัยทุกเรื่องที่นํามาสังเคราะห ดังตารางที่ 1 

 



ตารางที่ 1 ตัวอยางการแปลความเทียบกลับไปกลับมา 
ประเด็นอุปมาจาก 

งานวิจัย 
เร่ืองที่ 1/1 

งานวิจัย 
เร่ืองที่ 2 

งานวิจัย 
เร่ืองที่ 3 

งานวิจัย 
เร่ืองที่ 6 

งานวิจัย 
เร่ืองที่ 7/1 

งานวิจัย 
เร่ืองที่ 10 

สรุปประเด็น
อุปมา 

“ตองการเขามา 
บริจาค 

เครื่องเอกสาร
อัตโนมัต ิ
ที่มีราคาถงึ 

150,000 บาท” 

“ผูใหญยังมี 
สวนรวม 

ลงมอืลงแรง 
ในการกอสราง
ถาวรวัตถ ุ

ใหแกโรงเรียน” 

“ใหความ
รวมมือในเรื่อง
ตางๆ เต็มที ่  
มีการบริจาค
ส่ิงของหรือเงิน
ตลอดเวลา” 

“ผมใหโตะ 
และเกาอี้นั่งปูน
ครบชดุใหไป
ตั้งที่โรงเรียน 
กับโคนม 
ที่ปนดวย
กระดาษ 

อีก 1 ตัวไวเวลา
ไปออกงาน” 

“ชาวบาน 
จะมา 

รวมในขบวน
แหเทียน 

พรอมกบัรวม
บริจาคเงิน” 

“เวลาตอเติม 
อาคารอะไร 
ก็แลวแต   

เมื่อครูเขามา 
ขอไม กบ็อก
ครูเขาวาที่ใต
ถุนศาลานะมี  

 ไปเอาสิ” 

รวมเสียสละ
เงิน แรงงาน  
วัสดุส่ิงของ
และอุปกรณ
ตาง ๆ ใหทาง
โรงเรียน 

 
ลักษณะที่ 2 วิธีการแปลความเชิงหักลาง 
การแปลความหมายในลักษณะของวิธีการแปลความ

เชิงหักลางนั้นเปนการจัดกลุมประเด็นอุปมาที่สะทอนภาพ
เหตุการณที่ตรงขามกันจากงานวิจัยแตละเรื่องแลวนํา
ประเด็นอุปมามาเปรียบเทียบแปลความหมายเชิงโตแยง/
หักลางเพื่อสรุปประเด็นอุปมาที่มีความแตกตางกันเปน
สองนัยยะ จากผลการสังเคราะหพบวาประเด็นอุปมาจาก
งานวิจัยเรื่องที่ 3 กับงานวิจัยเรื่องที่ 7/2 สอดคลองกัน แตมี
แนวโนมขัดแยงกับประเด็นอุปมาจากงานวิจัยเรื่องที่ 1/1 
และงานวิจัยเรื่องที่ 5 โดยประเด็นอุปมาจากงานวิจัยเรื่องที่ 
7/2 แสดงทัศนะของผูบริหาร/ครูในทางบวกสูงมากตอการ
มีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา รองลงไป คือ 
ประเด็นอุปมาจากงานวิจัยเรื่องที่ 3 สวนประเด็นอุปมาจาก
งานวิจัยเรื่องที่ 1/1 และงานวิจัยเรื่องที่ 5 แสดงทัศนะของ

ผูบริหาร/ครูในทางลบตอการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการศึกษา การแปลความเชิงหักลางสะทอนภาพทัศนะ
ของผูบริหาร/ครูในทางบวกตามประเด็นอุปมาจากงานวิจัย
เรื่องที่ 7/2 และงานวิจัยเรื่องที่ 3 วาผูปกครอง/ชุมชนเขา
มารวมงานในฐานะตัวแทนของโรงเรียน แมไมมีบัตรเชิญ 
เพียงแตบอกปากเปลาก็มารวมงาน สวนประเด็นอุปมาจาก
งานวิจัยเรื่องที่ 1/1 และงานวิจัยเรื่องที่ 5 ผูปกครอง/ชุมชน
ไมเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม ไมมาเขารวมงาน 
แมจะมารวมงานก็ไมแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ผูวิจัยจึง
สรางประเด็นอุปมาสรุปขึ้นมาใหมซึ่งในที่นี้ คือ “ทัศนะ
ของผูบริหาร/ครูตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษา” เปนทัศนะดานบวกและดานลบของผูบริหาร/
ครูตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ตัวอยางการแปลความเชิงหักลาง 

ประเด็นอุปมาจาก 
งานวิจัยเร่ืองที่ 1/1 งานวิจัยเร่ืองที่ 3 งานวิจัยเร่ืองที่  5 งานวิจัยเร่ืองที่ 7/2 สรุปประเด็นอุปมา 

“แมโรงเรียนเปด
โอกาสใหผูปกครอง

ซักถามปญหา   
ก็ไมมีคนใด 

แสดงความคิดเห็น” 

“อยางเวลาในชุมชน
มีงานอะไร   

เราก็จะไปชวยงาน  
ไปรวมงาน 

ในฐานะตวัแทน 
ของโรงเรียน” 

“ชาวบานไมเห็น 
ความสําคัญของ 
การมีสวนรวม” 

 
 
 
 

“รวมงานพิเศษที ่
ทางโรงเรียนจัดขึ้น   
แมไมมีบตัรเชิญ 

 เปนการบอก 
ปากเปลา” 

ทัศนะของผูบริหาร/ครูตอ 
การมีสวนรวมของชุมชน 

ในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 



ลักษณะที่ 3 วิธีการแปลความเพื่อเสนอประเด็นการ
โตแยง  

วิธีการแปลความเพื่อเสนอประเด็นการโตแยงเปนการ
แปลความจากประเด็นอุปมาเพื่อหาสาเหตุของผลการแปล
ความเชิงหักลางและผลของการแปลความเทียบกลับไป
กลับมา ในที่นี้ผูวิจัยยกตัวอยางการแปลความเพื่อเสนอ
ประเด็นการโตแยงจากผลการแปลความเชิงหักลางใน
ตารางที่ 2 โดยศึกษาหาสาเหตุที่สมเหตุสมผล มีประเด็น
อุปมารับรองเฉพาะดานทัศนะของผูบริหาร/ครูในทางลบ
ตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา กลาวคือ 
ผูบริหาร/ครูมีทัศนะวาเมื่อผูปกครอง/ชุมชนเขามามีสวน

รวมในการสอนมีผลทําใหครูควบคุมช้ันเรียนไมได ครู
รูสึกวาไมมีอิสระ (ประเด็นอุปมาจากงานวิจัยเรื่องที่ 1/1) 
ชาวบานมีความรูนอย ขาดการเรียนรูและขาดการพัฒนา
ความสามารถของตนเองใหเปนที่ยอมรับของโรงเรียน 
(ประเด็นอุปมาจากงานวิจัยเรื่องที่ 5) จากการสรุปประเด็น
อุปมาดังกลาวสะทอนใหเห็นทัศนะทางลบของผูบริหาร/
ครูที่มีตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
ผูวิจัยจะนําสรุปประเด็นอุปมาดังกลาวไปแปลความเทียบ
กลับไปกลับมากับประเด็นอุปมาที่ไดจากผูปกครอง/ชุมชน
เพื่อยืนยันตามหลักการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) 
ในการวิจัยเชิงคุณภาพตอไป ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ตัวอยางการแปลความเพื่อเสนอประเด็นการโตแยง 

ประเด็นอุปมาจาก 
งานวิจัยเร่ืองที่ 1/1 งานวิจัยเร่ืองที่ 5 สรุปประเด็นอุปมาที่เปนสาเหตุ 

“ทําใหครูควบคุมชั้นเรียน
ไมได” 

“ทําใหครูรูสึกวาไมมีอิสระ” 
 

“ชาวบานมีความรูนอย” 
“ชาวบานขาดการเรียนรู 

และพัฒนาขดีความสามารถ 
ของตนเองใหเปนที่ยอมรับ 
ของผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ 

กับโรงเรียน” 

สาเหตุที่ผูปกครอง/ชุมชนไมเขามามีสวนรวมในการจัดการ 
ศึกษาเพราะ 
-  ทําใหครูควบคุมชั้นเรียนไมได 
-  ทําใหครูรูสึกวาไมมีอิสระ 
-  ชาวบานมีความรูนอย 
- ชาวบานขาดการเรียนรูและพัฒนาขีดความสามารถของตน- 
เองใหเปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกับโรงเรียน 

 
เพราะฉะนั้น การแปลความหมายของการวิจัยชาติ

พันธุวรรณนาอภิมานจึงมี 3 ลักษณะดังที่กลาวขางตน และ
ที่สําคัญ คือ การแปลความหมายในลักษณะใดยอมขึ้นอยู
กับผลการวิจัยทั้งหมดที่นํามาใชในการสังเคราะห 

 
ขั้นตอนของการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน 

Noblit and Hare (1988) เสนอขั้นตอนของการวิจัย
ชาติพันธุวรรณนาอภิมานวาประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 
7 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเริ่มตน เปนการกําหนดสิ่งที่ผูวิจัย
สนใจศึกษาหรือปญหาวิจัยที่ตองการคนหาคําตอบที่มุงตั้ง
คําถาม “อยางไร” หรือ “ทําไม” ดังนั้น ปญหาวิจัยที่ผูวิจัย
สนใจศึกษาจึงควรเปนการคนหาสิ่งที่มีคุณคาที่จะนํามา
สังเคราะห 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตัดสินใจเลือกงานวิจัยที่จะนํามาสัง-
เคราะห โดยพิจารณาเลือกงานวิจัยที่มีคุณคา มีประเด็นที่
นาสนใจเหมาะกับการตีความ 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นอานงานวิจัย โดยการอานซ้ําๆ ในงาน 
วิจัยที่นํามาสังเคราะหเพื่อทําความเขาใจ 

รายละเอียดของเนื้อหาสาระจากงานวิจัยเหลานั้นโดย
ไมตองมีการตีความ 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นกําหนดกรอบแสดงความสัมพันธเช่ือม 
โยงระหวางงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห โดยการสรางกรอบ
แสดงความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางงานวิจัยแตละเรื่องที่
นํามาสังเคราะห โดยจับประเด็นหลัก ประโยค คํา วลี 
แนวคิด สังกัป วิธีการ ผลการวิจัยจากงานวิจัยแตละเรื่องมา
เทียบเคียงกันเพื่อหาความหมายที่เปรียบเทียบกันได 

 
 



 

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นแปลความหมายเทียบเคียงระหวางงาน 
วิจัยที่นํามาสังเคราะห โดยนําแนวคิด สังกัป จากงานวิจัย
เรื่องหนึ่งไปใชกับงานวิจัยอีกเรื่องหนึ่ง และนําผลที่ไดรับ 
มาทําการแปลความหมายเทียบเคียงกันระหวางงานวิจัยตาม
กรอบแนวคิดการสังเคราะหงานวิจัยโดยทําการแปลความ 
หมายใน 3 ลักษณะ คือ การแปลความเทียบกลับไปกลับมา
ใชในกรณีที่ผลการวิจัยสอดคลองกัน การแปลความเชิง
หักลางใชในกรณีที่ผลการวิจัยขัดแยงกัน และการแปลความ
เพื่อเสนอประเด็นการโตแยงใชในกรณีที่มีการแปลความ 
หมาย 2 แบบขางตน 

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นสังเคราะหการแปลความหมาย โดย
นําผลการแปลความหมายเทียบเคียงกันมาทําการสังเคราะห
ในลักษณะของการสรางทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) 
ซึ่งจะทําใหไดองคความรูที่เปนภาพรวมของงานวิจัยทุก 
เรื่อง รวมทั้งไดสาระวาเหตุปจจัยใดทําใหผลการวิจัยแตละ
เรื่องมีลักษณะตางกัน 

ขั้นตอนที่ 7 ขั้นการสรุปและรายงานผลการสังเคราะห 
โดยดําเนินการสรุปและเขียนรายงานการวิจัย 

 
บทสงทายวาดวยการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน 

“การวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน” นับเปนวิธีวิทยา-
การสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีจุดเดน คือ ทําใหได
ขอคนพบจากการสังเคราะหที่มีความลึกซึ้ง และเชื่อมโยง
อยางเปนระบบมากกวาที่จะไดจากการศึกษางานวิจัยแตละ
เรื่อง โดยสิ่งที่ถือเปนหัวใจสําคัญของวิธีวิทยาการวิจัย
ดังกลาว คือ “การแปลความหมาย” ซึ่งผูวิจัยจะนําประเด็น
อุปมาทั้งหมดที่ไดจากการอานงานวิจัยแตละเรื่องมาทําการ
แปลความหมาย 3 ลักษณะ คือ การแปลความเทียบกลับไป
กลับมาใชในกรณีที่ผลการวิจัยที่นํามาสังเคราะหมีความ
สอดคลองกัน การแปลความเชิงหักลางใชในกรณีที่ผล   
การวิจัยที่นํามาสังเคราะหมีความขัดแยงกัน และการแปล
ความเพื่อเสนอประเด็นการโตแยงใชในกรณีเพื่อหาสาเหตุ
ของผลการแปลความเชิงหักลางและผลของการแปลความ
เทียบกลับไปกลับมา เพราะฉะนั้นการสังเคราะหดวยวิธี
วิทยาการดังกลาวจึงจําเปนที่จะตองมีประเด็นอุปมาที่มาก
เพียงพอเพื่อนํามาใชในการสังเคราะหการแปลความหมาย
ดวยการวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน 
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