บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจัยของการศึกษานี้เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อ
นําไปสูขอเสนอแนะ และแนวทางที่สามารถนําไปปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทย และระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3.1 ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ไดมีผูใหความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพที่ห ลากหลาย ซึ่งการศึ กษานี้สามารถ
ประมวลสรุปไดดังนี้
3.1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง กระบวนการที่ถูกนํามาใชเพื่อทําความเขาใจขอมูล
ซึ่งนําเสนอในรูปของคําพูดและรูปภาพ ไมใชตัวเลข
3.1.2 การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ หมายถึ ง การใช วิ ธี ก ารศึ ก ษาหลายๆ แบบ ซึ่ ง รวมทั้ ง
แนวทางการศึกษาแบบตีความ (Interpretive Approach) และแนวทางการศึกษาเชิงธรรมชาติ
(Naturalistic Inquiry) ซึ่งหมายความวา นักวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาสิ่งตางๆ ในสถานที่ ที่เปน
ธรรมชาติ โดยพยายามที่จะทําความเขาใจ หรือตีความปรากฏการณตามการใหความหมายของคนที่
อยูในที่นั้นๆ การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการรวมรวมขอมูลเชิงประจักษหลายๆ แบบ ซึ่งพรรณนา
ชวงเวลาที่เปนกิจวัตรและชวงเวลาที่มีปญหาและความหมายในชีวิตของคน เชน การศึกษารายกรณี
ประสบการณสว นบุคคล อัตชีวประวัติ การสัมภาษณ การสังเกต เอกสารทางประวัติศาสตร และสื่อ
อื่นๆ
3.1.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การแสวงหาความรูโดยการพิจารณาปรากฏการณ
ทางสังคมจากสภาพแวดลอมตามความเปนจริงในทุกมิติ เพื่อหาความสัมพันธของปรากฏการณทาง
สังคมกับสภาพแวดลอมนั้นๆ การวิจัยเชิงคุณภาพใหความสนใจกับขอมูลดานความรูสึกนึกคิด
ความหมาย คานิยมหรืออุดมการณของบุคคล มักใชเวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ใชการ
สังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการเปนวิธีการหลักในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และเนนการวิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย
3.1.4 การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง ขอมูลจากมุมมองของคนที่ถูกศึกษามากกวาการ
นําเสนอขอมูลจากมุมมองของผูวิจัย และเปนความจริงที่วาการวิจัยเชิงคุณภาพตองการแสวงหา
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ความเข า ใจเกี่ย วกับความคิดของคนที่ ถูก ศึ ก ษา ด ว ยเหตุผลที่ ว าสิ่งนี้มี ความสําคั ญ หากนัก วิจัย
ตองการพรรณนาและอธิบายพฤติกรรมของคนที่ถูกศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล
กลาวโดยสรุป การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาปรากฏการณทางสังคมจาก
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ ซึ่งใหความสําคัญกับความเขาใจและการตีความจากขอมูลของผูวิจัย
ตามการรับรูของบุคคลในปรากฏการณที่ศึกษา ไมมีจุดประสงคในการทดสอบสมมุติฐานและ
ทฤษฎี ดังนั้น การรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพจึงมักใชการสังเกต การสัมภาษณ และ
การวิเคราะหเอกสารเปนหลัก และใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา การวิเคราะหเนื้อหา และการ
วิเคราะหแบบสรางขอสรุป
3.2 ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะสําคัญซึ่งแตกตางจากการวิจัยประเภทอื่น ดังตอไปนี้
3.2.1 เนนการศึกษาภาพรวมและบริบทของปรากฏการณที่ศึกษาอยางรอบดานและ
เจาะลึก
3.2.2 เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลขนาดเล็กไมเนนการสํารวจคนเปนจํานวนมาก
3.2.3 การศึกษาระยะยาวและเจาะลึก เนื่องจากการวิ จัยเชิงคุณภาพเนนการศึกษา
ปรากฏการณ ท างสัง คม เพื่ อ ใหเ ข า ใจสภาพและการเปลี่ ย นแปลงทางสัง คม จึ งต อ งใชเ วลาใน
การศึกษาเปนเวลานาน เพื่อใหเขาใจปรากฏการณที่ศึกษาอยางลึกซึ้งและทุกแงมุม
3.2.4 เนนความเปนมนุษยของผูถูกศึกษา ในการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการศึกษาเกี่ยวกับ
มนุษยเปนหลัก ผูวิจัยจึงตองเคารพในศักดิ์ศรีของผูถูกวิจัย
3.2.5 ใชแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร เชน ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ ทฤษฎี
ความสัมพันธทางครอบครัว เปนเครื่องมือนําทางในการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ไมเนนการทดสอบทฤษฎี
3.2.6 การวิจัยคุณภาพสรางทฤษฎีและสมมุติฐานจากขอมูลที่รวบรวมไดหรือที่เรียกวา
“Grounded Theory”
3.2.7 การวิจัยเชิงคุณภาพแยกขอมูลและการวิเคราะหที่มาจากระบบความคิด ความเชื่อ
และการให ค วามหมายของปรากฏการณจ ากมุ ม มองของคนที่ถู ก ศึก ษาหรือ ชาวบ า นที่ เ รี ย กว า
“Emic” ออกจากขอมูลและการวิเคราะหของผูวิจัยที่เรียกวา “Etic” เพื่อจะใหไดผลการวิเคราะหที่
สะทอนสภาพความเปนจริงของชุมชนและสังคมมากที่สุด
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3.2.1 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
การรวบรวมขอมู ล ในการวิจั ย เชิ งคุณภาพของการศึ ก ษานี้ มี 3 วิธีห ลัก คือ การ
สัมภาษณ การสนทนากลุม และการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร
3.2.1.1 การสัมภาษณ หมายถึง การสนทนากับผูใหขอมูลสําคัญแบบเผชิญหนาตัว
ตอตัว การสนทนาทางโทรศั พ ท หรือ การสนทนากับ กลุมผูใ หขอมูลสําคัญ (Focus Group
Interview) เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย การสัมภาษณในการวิจัยเชิงคุณภาพอาจ
แบงเปน 2 ลักษณะ คือ การสัมภาษณแบบมีโครงสรางและการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง การ
สัมภาษณในการวิจัยเชิงคุณภาพสวนใหญเปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซึ่ง
ผูวิจัยจะตองมีความตั้งใจอยางมากในการรับฟงขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ มีความเคารพและมี
ความกระตือรือรนเกี่ยวกับสิ่งที่ไดรับฟง และจะตองมีความพยายามอยางเปนระบบที่จะรับฟงและ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่ผูใหขอมูลบอก
การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชการ
สั ม ภาษณ เ ดี่ ย วแบบเผชิ ญ หน า โดยผู สัม ภาษณส อบถามผู ใ ห ข อ มู ลตามแนวคํ า ถาม (Interview
Guideline) ที่วางไว แนวคําถามนี้เปนคําถามปลายเปดที่ครอบคลุมประเด็นตางๆ ที่ตองการถาม
รูปแบบการสัมภาษณควรมีลักษณะเปนการสนทนากันตามธรรมชาติ จากประเด็นคําถามที่ตั้งไวผู
สัมภาษณอาจแตกเปนคําถามยอยไดอีกเปนจํานวนมาก เพื่อใหตอบไดใหความเห็นจนครบถวนและ
ชัดเจนพอ
3.2.1.2 การเตรียมการสัมภาษณเชิงลึก
การเตรียมการสัมภาษณเชิงลึกแบงออกเปน 2 ดาน คือ
1) ดานผูสัมภาษณ เตรียมแนวคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณซึ่งมีหลักในการ
เตรียมพอสรุปไดคือ วัตถุประสงคในการสัมภาษณคืออะไร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น ควรมี
คําถามหลักๆ อะไรบาง เขียนคําถามหลักเหลานั้นในลักษณะคําถามเปด แตกคําถามหลักออกเปน
คําถามยอยใหละเอียดที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อจะไดไมลืมประเด็นในขณะสัมภาษณ
2) ดานผูใหสัมภาษณ ทํานองเดียวกับผูเขารวมสนทนากลุม ผูใหสัมภาษณควร
เปนผูที่เกี่ยวของหรือรูเรื่องดีเกี่ยวกับประเด็นที่จะสัมภาษณ เนื่องจากการสัมภาษณเชิงลึกตองใช
เวลาคอนขางมากเพื่อใหไดขอมูลลึกซึ้งตามที่ตองการ ดังนั้น จึงไมจําเปนตองสัมภาษณคนเปน
จํานวนมากเหมือนกับการสัมภาษณประกอบการสอบถาม สวนจํานวนผูใหสัมภาษณนั้นขึ้นอยูกับ
ประเด็นที่ตองการหาขอมูล

111
3.2.1.3 การดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก
การสัมภาษณเชิงลึกตองอาศัยความไววางใจจากผูใหสัมภาษณ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในการสัมภาษณเชิงลึก ผูสัมภาษณจําเปนตองซักถามบางประเด็นอยางลึกซึ้ง และยิ่งหากเปน
ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องละเอียดออนก็ยิ่งตองการความไววางใจมากขึ้น ดังนั้น ผูสัมภาษณจึงควร
ระมัดระวังตั้งแตการแนะนําตัว แนะนําโครงการวิจัย อธิบายใหเห็นถึงความสําคัญของขอมูลที่จะ
ไดจากผูใหสัมภาษณ เชน ย้ําวาหากไมไดขอมูลแลว งานวิจัยดังกลาวก็ไมอาจลุลวงได ย้ําถึงการ
รักษาความลับของขอมูลวาจะไมมีการเปดเผย หรือโยงใยขอมูลกับตัวผูใหขอมูลอยางเด็ดขาด และ
ที่สําคัญที่สุดอธิบายใหผูใหสัมภาษณตระหนักวา หากเขารูสึกไมสบายใจ หรือเปลี่ยนใจจะขอ
ยกเลิกการใหขอมูลไดทุกเมื่อ นอกจากนี้บุคลิกภาพ กิริยามารยาท การแตงกาย ตลอดจนถอยคําและ
น้ําเสียง ก็ลวนเปนปจจัยสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึก
ขอควรระวังอีกประการหนึ่ง คือ ระยะเวลาที่ใชในการสัมภาษณ หลักทั่วไปก็
คือ ไมควรนานเกินไปจนเกิดความเบื่อหนายทั้งผูถามและผูตอบ ดังนั้น ผูสัมภาษณจึงควรซักถาม
ประเด็นตางๆ ตามแนวคําถามใหครบถวนภายในเวลาอันสมควร และการบันทึกเสียงเปนสิ่งที่ชวย
ไดมากสําหรับการวิเคราะหขอมูล
3.2.1.4 การควบคุมคุณภาพของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก
คุณภาพของขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการคลายๆ
กับการสนทนากลุม เชน การเลือกผูใหขอมูลตองปราศจากอคติ และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่วางไว
ลวงหนา ประสบการณและความสามารถของผูสัมภาษณ ความสามารถในการบันทึกและวิเคราะห
ขอมูล รวมทั้งการหลีกเลี่ยงอคติในการวิเคราะหขอมูล
3.2.2 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการใหกลุมคนมารวมสนทนากัน โดยมีผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผูอํานวยการให
การสนทนาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว อาจกลาวไดวา การสนทนากลุม คือ การอภิปราย
ภายในกรอบที่ผูดําเนินการเปนผูกําหนดเพื่อใหตอบสนองวัตถุประสงคนั่นเอง (Flick : 1998) แต
เดิมการสนทนากลุมเปนที่นิยมกันในแวดวงการวิจัยตลาด ตอมานักสังคมศาสตรไดนํามาใชเพื่อการ
วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร แม ว า จะไม ค าดหวั ง ว า กลุ ม ผู ร ว มสนทนาจะเป น ตั ว แทนทางสถิ ติ ข อง
ประชากรที่ตองการศึกษา แตโดยทั่วไปควรจัดการสนทนากลุมมากกวา 1 กลุมสําหรับงานวิจัย
หนึ่งๆ เพื่อลดอัตราเสี่ยงอันเนื่ องจากกลุมผูรวมสนทนานั้นอาจมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจาก
ประชากรที่ตองการศึกษาโดยไมคาดคิด
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3.2.2.1 การเตรียมการสนทนากลุม
การเตรียมการสนทนากลุมอาจแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้
1) ดานผูดําเนินการสนทนา ประกอบดวยผูดําเนินการสนทนา 1 คน ผูจดบันทึก
การสนทนา 1 คน และผูคอยอํานวยความสะดวกทั่วไป 1 คน
2) ดานผูรวมสนทนา เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมสนทนา คือ เปนผูที่เกี่ยวของ
หรือรูเรื่องดีในประเด็นที่จะสนทนา จํานวนประมาณ 7-12 คน
3) ดา นสถานที่ ควรจัด เตรี ย มสถานที่ สําหรับ การสนทนากลุ มให เ รี ย บร อ ย
ลวงหนา หลักทั่วไปที่ใชไดผลดี คือ ควรเปนหองที่เงียบ ปราศจากเสียงรบกวน มีที่ใหทุกคนนั่ง
สบายๆ สําหรับการสนทนาประมาณ 1- 2 ชั่วโมง และควรมีโตะเกาอี้เพื่อใหผูบันทึกการสนทนา
ทํางานไดอยางสะดวกตลอดระยะเวลาของการสนทนา
3.2.2.2 การดําเนินการสนทนากลุม
เมื่ อ ผู ร ว มสนทนามาพร อ มแล ว ผู ดํ า เนิ น การสนทนาควรแนะนํ า กลุ ม ของ
คณะผูวิจัย พรอมทั้งวัตถุประสงคของการสนทนาครั้งนั้นใหทุกคนเขาใจกอนที่จะเริ่มการสนทนา
ผูดําเนินการสนทนาควรมีหัวขอหรือประเด็นที่ตองการใหกลุมไดรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เพื่อใหมั่นใจไดวาการอภิปรายจะครอบคลุมประเด็นที่ตองการอยางครบถวน นอกจากนี้ควรขอ
อนุญาตกลุมเพื่อขอบันทึกเสียงการสนทนา เพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมูล เคล็ดลับสําคัญ
ประการหนึ่งในการดําเนินการสนทนากลุม คือ การทําแผนผังที่นั่งของผูรวมสนทนา เพื่อบอก
ตําแหนงวาใครนั่งตรงไหน แลวจดชื่อของแตละคนตามจุดที่นั่งเพื่อจะไดเรียกชื่อถูกตอง ในขณะที่
สนทนา การเรียกชื่อถูกตอง จะชวยลดชองวางระหวางผูรวมสนทนากับผูดําเนินการสนทนาได
อยางดี หลักจิตวิทยางายๆ นี้ชวยใหเกิดความเปนกันเอง ตลอดจนความไวเนื้อเชื่อใจ
ผูบันทึกการสนทนาก็มีบทบาทสําคัญอยางมาก เนื่องจากตองรับผิดชอบจด
บันทึกสาระสําคัญของการสนทนา โดยเฉพาะการระบุใหไดวาใคร พูดอะไร และในการบันทึกการ
สนทนานั้นนอกจากจะบันทึกเนื้อหาแลว ควรบันทึก “บรรยากาศ” ในการสนทนาดวย เชน “เมื่อมีผู
ยกประเด็นนี้ขึ้นมาอภิปรายกลุมผูสนทนาเกือบทุกคนแสดงสีหนาไมสบายใจ และไมมีใครพูด
อะไร” บันทึกที่ไดจะเปนสาระสําคัญในการวิเคราะหขอมูล อยาคิดวาเมื่อมีการบันทึกเสียงแลวไม
จําเปนตองบันทึกดวยขอเขียนอีกเด็ดขาด เนื่องจากการถอดเทปโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการจัด
สนทนากลุมหลายกลุม แลวทิ้งชวงเวลานาน จะทําใหลืมบรรยากาศในการสนทนา
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ผูอํา นวยความสะดวกทั่ ว ไปมีห น าที่ สนั บสนุน ให การสนทนากลุมลุลว งได
ดวยดี เชน การจัดเตรียมสถานที่ ดูแลความเรียบรอยของสถานที่ โตะเกาอี้ เตรียมและควบคุมเครื่อง
บันทึกเสียง ตอนรับผูเขารวมสนทนา บริการเครื่องดื่มหรืออาหารวางระหวางการสนทนา ตลอดจน
จัดการแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการสนทนากลุม
3.2.2.3 ขอดีและขอจํากัดของการสนทนากลุม
การสนทนากลุมมีทั้งขอดีและขอจํากัด
ในแงขอดี มีดังนี้
1) เปนการใชกระบวนการกลุม (Group Dynamics) กระตุนใหเกิดการอภิปราย
แสดงความคิ ด เห็ น อย า งหลากหลายทั้ ง ภายในกลุ ม หรื อ ต า งกลุ ม ที่ ไ ม อ าจเกิ ด ขึ้ น ได จ ากการ
สัมภาษณเดี่ยว
2) ตนทุนต่ํา
3) ใชเวลาไมมาก
4) มีความยืดหยุนในการดําเนินการ
5) เหมาะที่จะใชเพื่อวัตถุประสงคตอไปนี้
(1) แสวงหาสมมุติฐานสําหรับงานวิจยั ตอไป
(2) ประเมินเพื่อเลือกพื้นทีห่ รือประชากรที่จะใชในการวิจัย
(3) หาขอมูลเพื่อเปนพื้นฐานในการสรางแบบสอบถาม
(4) ใหผูเขารวมสนทนาไดรว มอภิปรายผลของการวิจยั ทีท่ ํามาแลว
ขอจํากัดของการสนทนากลุม มีดังนี้
(1) ผูดําเนินการสนทนากลุมตองมีทักษะพิเศษ
(2) การจัดการความขัดแยงระหวางกลุมผูรวมสนทนาอาจไมงายนัก
3.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร (Document Review) การศึกษานี้ใชการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
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- พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
- กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
สําหรับคนพิการ
- เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ โอกาสและความ
เสมอภาคของคนพิการทางดานการศึกษา
3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การกําหนดกลุมตัวอยาง ประกอบดวยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) เหตุผลของการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ
โอกาส และความเสมอภาคของคนพิ ก ารทางด า นการศึ ก ษา กลุ ม ตั ว อย า งจะต อ งเป น ผู มี
ประสบการณตรงในการทํางานกับกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของกับการศึกษาของคนพิการ นัก
การศึกษา นักวิชาการทางดานกฎหมาย ผูนําองคกรคนพิการ ตลอดจนผูปกครอง จึงจะสามารถให
ขอมูลในลักษณะเจาะลึกได ดังนั้น เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ตรงประเด็น เชื่อถือได และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการวิจัยนี้ การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง มีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 กลุมผูกําหนดนโยบาย ในกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง
ของ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) และกระทรวงมหาดไทยในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา จํานวนตัวอยาง
ทั้งสิ้น 15 ตัวอยาง
3.3.2 กลุ ม ศู น ย ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษเขตการศึ ก ษา 12 แห ง และศู น ย ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
สวนกลางศูนยการศึกษาประจําจังหวัด 63 แหง โดยการเลือกแบบเจาะจงจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 10
ตัวอยาง
3.3.3 กลุ ม ผู นํ า องค ก รคนพิ ก ารประเภทต า งๆ โดยการเลือ กคั ด เลื อ กแบบเจาะจง
จํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 10 ตัวอยาง
3.3.4 กลุมผูบริหารในสถานศึกษา ภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 10 ตัวอยาง
3.3.5 กลุมผูบริหารในสถานศึกษา ภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง จํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 10 ตัวอยาง
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3.3.6 กลุมคุณครูผูดูแลนักเรียนพิการในโรงเรียน ภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) โดยการเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง จํ า นวนตั ว อย า งทั้ ง สิ้ น
10 ตัวอยาง
3.3.7 กลุมคุณครูผูดูแลนักเรียนพิการในโรงเรียน ภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทย
โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 10 ตัวอยาง
3.3.8 กลุมนักกฎหมาย โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวนตัวอยางทั้งสิ้น
10 ตัวอยาง
3.3.9 กลุมนักการศึกษา โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวนตัวอยางทั้งสิ้น
10 ตัวอยาง
3.3.10 กลุมผูปกครองของนักเรียน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน
ตัวอยางทั้งสิ้น 10 ตัวอยาง
3.4 วิธีการเก็บขอมูล
วิธีการเก็บขอมูลในการศึกษานี้ของแตละกลุมตัวอยาง มีรายละเอียดดังนี้
3.4.1 กลุมผูกํ าหนดนโยบายทั้งในกระทรวงศึก ษาธิ การและกระทรวงมหาดไทย
วิธีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงเจาะลึกผูบริหารระดับสูง
3.4.2 กลุมศูนยการศึกษาพิเศษ วิธีการเก็บขอมูลโดยการประชุมสนทนากลุมในระดับ
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ
3.4.3 กลุมผูนําสมาคมองคกรคนพิการประเภทตางๆ วิธีการเก็บขอมูลโดยการประชุม
สนทนากลุม
3.4.4 กลุมผูบริหารในสถานศึกษา ภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) วิธีการเก็บขอมูลโดยการประชุมสนทนากลุม
3.4.5 กลุมผูบริหารในสถานศึกษา ภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทย วิธีการเก็บขอมูล
โดยการประชุมสนทนากลุม
3.4.6 กลุมคุณครูผูดูแลนักเรียนพิการในโรงเรียน ภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วิธีการเก็บขอมูลโดยการประชุมสนทนากลุม
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3.4.7 กลุมคุณครูผูดูแลนักเรียนพิการในโรงเรียน ภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทย
วิธีการเก็บขอมูลโดยการประชุมสนทนากลุม
3.4.8 กลุมนักกฎหมาย วิธีการเก็บขอมูลโดยการประชุมสนทนากลุม
3.4.9 กลุมนักการศึกษา วิธีการเก็บขอมูลโดยการประชุมสนทนากลุม
3.4.10 กลุมผูปกครอง วิธีการเก็บขอมูลโดยการประชุมสนทนากลุม
3.5 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ และสังเคราะหเนื้อหา
2. ในสวนของการประชุมสนทนากลุมนั้น จะจัดเตรียมประเด็นการประชุมสนทนา
กลุมทั้ง 9 กลุม
3. ขอมูลจากการระดมสมอง และการสัมภาษณเชิงเจาะลึกจะเปนการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพโดยวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content analysis)

