บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั นี้ผวู ิจยั มุงอธิบายปรากฏการณการปฏิบัติทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
ที่มีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทาํ งาน เพื่อสรางความเทาเทียมกันใหแกผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ และเสนอแนะแนวทางในการปกปองคุมครองผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางาน และสรางความเทาเทียมใหเกิดขึ้นในองคกร โดยใชวิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) เพือ่ สรางองคความรูใหม โดยไดดําเนินการ
เปนขั้นตอนเพือ่ ใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคที่กําหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การออกแบบการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดย
การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางานทัง้ จากหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่แตกตางกัน และตําแหนงหนาที่ในองคกรทีแ่ ตกตางกัน โดยใชเทคนิค
การเลาเรื่องโดยใหกลุมตัวอยางเลาอัตชีวประวัติ และทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) แบบมีแนวคําถาม (Guideline) ไวลวงหนา อันจะทําใหทราบถึงปจจัยและบริบททีม่ ี
ผลตอความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร ไมวาจะเปนลักษณะ
สวนบุคคลของพนักงาน การจัดการความหลากหลายในองคกร และบริบทอื่น อันจะเปน
แนวทางในการสรางตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
สาเหตุที่ผูวิจยั เลือกใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเนื่องมาจาก
1) การศึกษาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมีขอจํากัดตรงที่เปนประเด็นที่มี
ความออนไหว (Sensitive) ทั้งนี้เพราะผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศมักถูกสังคมมองวาเปน
คนผิดปกติและเปนความเบีย่ งเบนจากสังคม ดังนัน้ คนกลุมนี้จงึ มีแนวโนมที่จะปกปองตัวเองสูง
จึงอาจมีการบิดเบือนขอมูลหรือปรุงแตงขอมูลขึ้นมา ดังนั้นการทีจ่ ะเขาถึงขอมูลที่แทจริงเปน
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เรื่องยากที่ผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศจะใหขอมูลอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา ดังนั้น
การเก็บขอมูลจากผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแตละคนจึงตองใชระยะเวลานานพอสมควร
ตั้งแตการสรางความสัมพันธ สรางความไววางใจ และการพูดคุย นอกจากนีก้ ารเก็บขอมูล
จากผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแตละคนไมสามารถทําไดในครัง้ เดียว ตองมีการทําซ้ํา
หลายๆ ครั้ง
2) การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติทางดานทรัพยากร
มนุษย เพือ่ คนหาวามีปจ จัยและบริบทอะไรบางที่มผี ลตอความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในองคกร สภาพแวดลอมและชีวิตการทํางานของคนกลุมนี้ รวมถึง
ผลกระทบที่ผมู ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับจากการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกัน เพื่อที่จะ
คนหาแนวทางในการปองกันและแกไข
เพื่อใหไดมาซึ่งตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อ
ความเทาเทียมกันของผูม ีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษานี้คือผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางานทั้งจาก
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่จะเปนประโยชนในการสรางตัวแบบ
ทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ สําหรับ
กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูใหขอมูลนั้นเริ่มจากบุคคลที่เปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งผูว ิจัย
มีความสนิทสนมคุนเคยเปนอยางดี
แลวบุคคลนั้นจะแนะนําเพื่อนหรือคนรูจกั ที่เปนผูม ีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ ตอไป ซึ่งเปนการใชวิธีการสุม ตัวอยางแบบ Snowball
(Taylor & Bogdan, 1984) กลุมตัวอยางจะเปนกลุมซึง่ ผูเกี่ยวของในที่ทาํ งานรับรูวา เปนผูม ีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศ โดยเลือกจากทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่แตกตางกัน และ
ตําแหนงหนาที่ในองคกรที่แตกตางกันจนกวาขอมูลที่ไดจากการใหกลุม ตัวอยางเลาอัตชีวประวัติ
และการสัมภาษณจะมากพอและไมมีอะไรใหม (Rich Enough) ซึ่งในงานวิจยั นีไ้ ดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุม ตัวอยางทัง้ สิ้น 43 ราย ทั้งนี้ผูใหขอมูลจะมีลกั ษณะรวม 5 ประการ คือ
(Spradley, 1979)
1) เขาใจในวัฒนธรรมของตนเองเปนอยางดี (Through Enculturation) คือ
ลักษณะของผูใ หขอมูลที่ดีจะตองผานกระบวนการธรรมชาติของการเรียนรูถงึ วัฒนธรรมพิเศษ
ของตน ซึ่งศักยภาพของผูใหขอมูลแตละคนจะแตกตางกันไปในระดับของการเรียนรูวัฒนธรรม
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หรือโลกของเขา ผูใหขอมูลที่สามารถใหขอ มูลที่ดีนนั้ มักจะผานเหตุการณและเรียนรูโลกของตน
เปนเวลานานพอสมควร ทําใหเขาสามารถตอบคําถามไดอยางมัน่ ใจ ดังนั้นผูว ิจัยจึงไดกําหนด
คุณสมบัติของผูใหขอมูลสําคัญวาจะตองเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึง่ ปฏิบัติงานอยู
ในองคกรใดองคกรหนึ่งมานานกวา 6 เดือน เพื่อที่เขาจะไดรับรูและมีประสบการณจากการ
ทํางานภายในองคกรนัน้ ๆ เปนอยางดี
2) มีสวนรวมในเหตุการณหรือวัฒนธรรมปจจุบัน (Current Involvement) คือ
การเลือกผูใหขอมูลนั้นจะตองพิจารณาวาเขาอยูในสถานการณปจจุบัน (ไมใชเคยอยู) นัน่ คือ
จะตองเลือกผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่ปจจุบันยังคงปฏิบัติงานอยูในองคกรใดองคกร
หนึง่ ซึ่งเหตุผลในการเลือกผูใหขอมูลที่อยูในสภาพแวดลอมปจจุบันก็เพราะ ผูใหขอ มูลกลุมนีจ้ ะ
ใชความรู ความเขาใจ และความหมายในปจจุบนั มาอธิบายสิ่งที่เขารูไดอยางชัดเจนและเปน
ปจจุบัน
3) อยูในสภาพของวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากผูว ิจัย (An Unfamiliar Cultural
Scene) คือ การที่ผูใหขอมูลอยูในวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากผูว ิจัยจะทําใหผูวิจยั สามารถดึงจุด
ที่นา สนใจในการวิเคราะหออกมาไดมากขึ้น ทัง้ นี้เพราะความแตกตางดังกลาวจะทําใหผูวิจยั
สามารถรับรูและดึงเอาสิง่ ทีผ่ ูใหขอมูลคิดวาเปนเรื่องธรรมดาหรือเปนเพียงจุดเล็กๆ นอยๆ มา
เปนประโยชนตอการศึกษาไดเปนอยางดี
4) มีเวลาเพียงพอในการใหขอมูลเพื่อการวิจัย (Adequate Time) คือ การวิจัย
ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งจะตองใชระยะเวลานานในการศึกษา จึงจําเปนทีจ่ ะตองเลือก
ผูใหขอมูลที่มีเวลาพอหรือผูท ี่สามารถติดตามขอมูลไดอยางตอเนื่อง
5) ไมใชผูวิเคราะห (Non-Analytic) คือ ผูใหขอมูลสวนใหญจะใชภาษาและ
ความคิดของตนเองในการอธิบายเหตุการณและการกระทําโดยไมมีการวิเคราะหถงึ ความหมาย
หรือนัยสําคัญของเหตุการณเหลานั้น ทั้งนี้ผูวิจยั ควรหลีกเลี่ยงผูใหขอ มูลที่ทาํ ตัวเปนผูวิเคราะห
เสียเอง ทัง้ นีเ้ พราะขอมูลที่ใชในการวิจัยนัน้ ควรจะเปนขอมูลตามความเปนจริงมากกวาขอมูลที่
ผานการวิเคราะหมาแลว

3.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือที่สาํ คัญทีส่ ุดคือ ตัวผูวิจัย เนื่องจากผูวิจัยถือเปน
เครื่องมือหนึ่งที่จะไดมาซึง่ ขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ ผูวจิ ัยจึงมีการเตรียมตัวใหพรอมในสวนของ
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ความรู โดยการทําความเขาใจกับแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ซึง่ ไดจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง สิทธิทางเพศ การจัดการความหลากหลาย
ในองคกร
แนวคิดเกี่ยวกับผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ
การกีดกันผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ และปจจัยตางๆ ทีส่ งผลตอการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใน
สถานทีท่ ํางาน รวมถึงทฤษฎีที่เกีย่ วของไดแก ทฤษฎีความเปนธรรม ทฤษฎีความเสมอภาค
และทฤษฎีการตีตรา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดแนวคําถาม (Guideline) ใหมีความ
ครอบคลุมมากที่สุด อันจะเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูลและอธิบายปรากฏการณที่ศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิผล สําหรับการเตรียมความพรอมในดานการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูว ิจัยได
ทําการศึกษาจากทฤษฎีและการฝกปฏิบตั ิโดยการสัมภาษณเพื่อนสนิท
และผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน โดยทําการสังเกต การบันทึกเทป การจด
บันทึกขอมูลภาคสนาม และการถอดเทป รวมถึงการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรการวิจยั เชิง
คุณภาพเพื่อใหเกิดทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลใหมากที่สุด
นอกจากนี้ผวู จิ ัยไดเตรียม
เครื่องมือตางๆ ใหพรอมสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลคือ เทปบันทึกเสียง สมุดโนต ปากกา และ
แนวคําถาม (Guideline) สําหรับการเก็บขอมูลซึง่ ผูวิจยั สรางขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
โดยจะตองมัน่ ใจไดวาอยูในสภาพใชงานไดอยูเสมอ
การวิจยั ครั้งนีใ้ ชเทคนิคการเลาเรื่องโดยใหกลุมตัวอยางเลาอัตชีวประวัติ และใชวิธกี าร
สัมภาษณประกอบดวย เนื่องจากเปนวิธีการที่ผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณสามารถโตตอบ
อธิบายจนเกิดความชัดเจน ซักถามจนเกิดความกระจาง เพื่อใหไดขอมูลที่ลึกซึง้ และสมบูรณ
นอกจากนี้ผูสมั ภาษณยงั มีโอกาสสังเกตกิริยาทาทาง รวมทัง้ ภาษาทาทาง สิ่งแวดลอมตางๆ
ของผูใหสัมภาษณประกอบในการตีความหมาย และอธิบายถึงปรากฏการณตางๆ ได อันเปน
วัตถุประสงคสาํ คัญยิ่งในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงคุณภาพ (นิศา ชูโต, 2551) โดยเลือกใชการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) แบบมีแนวคําถาม (Guideline) ไวลวงหนา โดย
การนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาทําการประมวลและสรุปสิ่งที่เกีย่ วของเพือ่ กําหนด
ขอบเขตในการศึกษาเพื่อใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก แลวจึงนําโครงรางคําถามที่ใชในการ
สัมภาษณมากําหนดรูปแบบคําถามที่ตองการคําตอบทีเ่ ฉพาะเจาะจง เพื่อใหมีการสนทนาตอบ
ขอซักถามอยางเปนระบบ (Huberman & Miles, 1994) โดยจะเปนการซักถามประเด็นหลักที่
ผูวิจัยกําหนดไวเพียงไมกี่ขอเพื่อใชเปนแนวทางการสัมภาษณ และการติดตามซักถามเพิม่ เติม
(Probe) เพือ่ ใหเกิดความชัดเจน และไดสาระสําคัญที่ผูวิจัยจะนํามาประมวล/สรุป/เสนอใน
รายงานวิจัย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2547) แตทั้งนี้เปาหมายไมไดอยูที่คําถามจากแบบ
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สัมภาษณเทานั้น หากรวมถึงขอมูลที่อาจไดมานอกเหนือจากประเด็นคําถามทีก่ าํ หนดไว เปน
การเปดโอกาสใหผูตอบสามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของไดอยางอิสระ ซึ่ง
ประเด็นดังกลาวอาจไมไดมีการกําหนดไวลวงหนา จึงนับเปนวิธีการทีด่ ีที่สุดในการสํารวจขอมูล
สวนบุคคลและขอมูลซึ่งมีความออนไหวคอนขางมาก (Fontana & Frey, 1994) โดยดําเนินการ
สัมภาษณกลุม ตัวอยางเพื่อทราบถึงปจจัยและบริบททีม่ ีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อ
ความเทาเทียมกันของผูม ีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร ความคิดเห็น ปญหา
ตลอดจนอุปสรรคในการสรางการยอมรับและความเทาเทียมใหเกิดขึ้นในองคกร Gordon &
Langmaid (1990) เสนอวาการสัมภาษณแบบเจาะลึกควรใชเวลาไมนอ ยกวา 1 ชั่วโมง ใชการ
บันทึกเสียงไมใชการจดบันทึก ลักษณะขอคําถามควรเปนคําถามทีม่ ีรูปแบบหรือกึ่งมีรูปแบบ
และการใหสัมภาษณจะเปนการตอบจากความรูสึกสวนลึกในจิตใจ
นอกจากนีย้ ังไดรับความรวมมือและความสนใจจากกลุม ตัวอยางจํานวน 4 ราย ที่พรอม
ที่จะเปดเผยตัวเองกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ
จึงไดทําการสนทนากลุม
(Focus Groups Interviews) โดยใชเวลาสั้นๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยการปอนคําถามเกี่ยวกับ
หัวขอวิจยั 2-3 ประเด็นใหกลุมตอบ คนในกลุมจะไดยินคําตอบของคนอื่นๆ แลวก็จะใหคําตอบที่
เห็นดวยเพิ่มเติม หรือขัดแยงก็ได ในขณะที่ผูวิจยั จะเปนผูสัมภาษณ ซักไซ และตะลอมกลอม
เกลาใหมุมมองของทุกคนมีโอกาสสะทอนออกมา พรอมกับมีผูชวยวิจัยคอยจดบันทึกปฏิกิริยา
โตตอบและปฏิสัมพันธของคนในกลุมไว นอกเหนือจากการบันทึกเสียง ซึง่ ขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณกลุม จะเปนขอมูลที่ลุมลึกดวยแงมุมตางๆ ของความคิดและประสบการณของคนใน
กลุม (Emic) (นิศา ชูโต, 2551) อีกทั้งยังสามารถใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่เรียกวา
วิธีการสามเสา (Triangulation) ไดอีกดวย

3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
กอนนําแนวคําถาม (Guideline) ไปใชกับกลุมตัวอยาง ผูว ิจัยใชวธิ ีในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ 2 วิธี วิธีแรก คือ การใหผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
จํานวน 3 คน พิจารณาใหความเห็น วิธที สี่ อง คือ การนําแนวคําถามไปทดสอบกับผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศจํานวน 3 คน หลังจากนั้นจึงทําการปรับแกและนําเสนออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธอกี ครั้งกอนนําไปเก็บขอมูลจริง

63

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 สวน คือ
3.5.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
คือ การเก็บขอมูลภาคสนาม หรือจากพื้นที่ทที่ าํ การศึกษาวิจัย ซึง่ เปนขอมูลหลักใน
การวิจยั ครั้งนีเ้ ปนขอมูลที่ไดจากกลุม ตัวอยางโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก
(In-Depth
Interview) ทั้งนี้เพราะการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนวิธกี ารที่เหมาะสมในเพศวิถีศึกษา เพราะผู
ศึกษาและผูใหขอมูลตองสรางความไวเนือ้ เชื่อใจ ความเชื่อถือศรัทธา ความเคารพซึ่งกันและกัน
มากกวาการศึกษาในประเด็นอื่นๆ (พิมพวัลย บุญมงคล, 2551) โดยผูว ิจัยจะทําการสัมภาษณผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศโดยมีผูชว ยวิจัยเขารวมดวย และทําการบันทึกขอมูลที่ไดจาก
การสนทนาดวยเทปบันทึกเสียงและสังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยางไปพรอมกันดวย ทัง้ นี้จะ
ใชเวลาในการสัมภาษณประมาณ 1-2 ชั่วโมง ซึง่ ไมรวมถึงการพูดคุยเพื่อสรางความสนิทสนม
และการเขารวมหรือทํากิจกรรมกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึง่ เปนกลุมตัวอยาง ทัง้ นี้
เพราะการสรางความสนิทสนมโดยการเขารวมทํากิจกรรมกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ไมวาจะเปนการรับประทานอาหารรวมกันหรือการเขารวมกิจกรรมกลุม
อันจะชวยใหผวู ิจัย
สามารถสังเกตและเก็บขอมูลวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกลาวถึงประเด็นเกี่ยวกับ
สถานทีท่ าํ งานของพวกเขาอยางไรบาง อีกทัง้ ยังทําใหผูวิจยั สามารถเก็บขอมูลซ้ําจากผูมีอตั
ลักษณหลากหลายทางเพศเหลานี้ไดโดยงาย ทําใหผวู จิ ัยไดขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งจะชวย
ใหการวิเคราะหขอมูลอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงมากที่สุด ทัง้ นีเ้ พราะการจะไดขอมูลหรือไม
ขอมูลจะมีหรือไมมีคุณภาพ ลึกซึ้งและละเอียดออนมากนอยเพียงไร ขึ้นอยูกับความสัมพันธ
บรรยากาศ กระบวนการตอรองที่ลื่นไหลเปนธรรมชาติ วิธีถามคําถาม โดยจะใชแนวคําถามที่มี
หัวขอกวางๆ กอนแลวจึงคอยๆ ซักไซไลเลียงเจาะเอาขอมูลในระดับลึกๆ ตอไป (นิศา ชูโต,
2551)
เมื่อทําการสัมภาษณแลวเสร็จในแตละครั้งผูวิจยั จะกลับมาบันทึกขอมูลและถอดเทป
การสนทนาในครั้งนั้นๆ ทันทีเพื่อใหขอมูลที่ไดมีความละเอียดครบถวน และประกอบไปดวย
อารมณและความรูสึกที่ผูวจิ ยั ไดรับจากผูใหสัมภาษณใหมากที่สุด และเนื่องจากผูวิจัยเปนเพศ
ชายซึง่ อาจไมสามารถสรางความสนิทสนมกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึง่ เปนเพศหญิง
ไดเทาที่ควร ในการสัมภาษณจึงมีผูชว ยวิจัยซึง่ เปนเพศหญิงคอยชวยเหลือและสรางความสนิท
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สนมคุนเคยกับกลุมดังกลาว อันจะทําใหขอมูลที่ไดมคี วามเที่ยงตรงยิ่งขึน้ อันเนือ่ งมาจากผูให
สัมภาษณจะรูส ึกคุนเคยกับผูวิจัยจนมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่เปนธรรมชาติ ที่เรียกวา
Phenomenological Validity (สุภางค จันทวานิช, 2549ข) ทั้งนี้กอ นที่จะทําการสัมภาษณผู
สัมภาษณจะอธิบายรายละเอียดของการสัมภาษณ อันจะทําใหผถู ูกสัมภาษณเขาใจถึงความ
ตองการในการสัมภาษณ และการสัมภาษณจะเริม่ จากคําถามทั่วๆ ไปกอนคําถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดสวนบุคคล
เพราะคำถามเกีย่ วกับรายละเอียดสวนบุคคลอาจจะทําใหผูให
สัมภาษณรูสึกอึดอัด
ซึ่งจะมีผลทําใหเขาระมัดระวังตัวหรือไมอยากใหความรวมมือในการ
สัมภาษณได (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2547) โดยดําเนินการสัมภาษณในเดือนมีนาคม เมษายน พ.ศ. 2552 ณ สถานทีท่ ี่ผูใหสมั ภาษณสะดวกที่จะใหสัมภาษณ นอกจากนี้ในกรณีที่
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางมีความนาสนใจเปนพิเศษก็จะทําการสัมภาษณ
ผูเกี่ยวของกับกลุมตัวอยางรายนัน้ ๆ เชน เพื่อนรวมงาน ผูบ ังคับบัญชา หรือผูใตบังคับบัญชา
ของกลุมตัวอยางรายนั้นๆ เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูล
3.5.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
คือ การเก็บขอมูลจากเอกสาร (Documentary) โดยการศึกษาคนควาจากเอกสารและ
งานวิจยั ตางๆ ซึง่ ประกอบดวย นโยบาย แผนงาน และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ เอกสารทางวิชาการ
รายงานวิจัย บทความ วารสาร วิทยานิพนธ ตลอดจนรายงานการประชุมตางๆ ของหนวยงานที่
เกี่ยวของ อันจะทําใหทราบถึงปจจัยและบริบททีม่ ีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความ
เทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร ความคิดเห็น ปญหา ตลอดจน
อุปสรรคในการสรางการยอมรับและความเทาเทียมใหเกิดขึ้นในองคกร

3.6 การตรวจสอบขอมูล
งานวิจยั ชิ้นนีผ้ ูวิจัยทําการตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธกี ารตรวจสอบสามเสาดานขอมูล
(Data Triangulation) ซึ่งเปนการพิสูจนวาขอมูลที่ผูวจิ ัยไดมานัน้ ถูกตองหรือไม โดยตรวจสอบ
จากชวงเวลา สถานที่ และบุคคลที่แตกตางกัน ซึ่งจะตองไดขอมูลที่ตรงกัน และจะใชวิธกี าร
ตรวจสอบสามเสาดานผูวิจยั (Investigator Triangulation) ควบคูไปดวย โดยการมีผูชวยวิจัย
อันจะทําใหสามารถตรวจสอบไดวาผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดขอมูลเหมือนหรือตางกันอยางไร
นอกจากนีเ้ พือ่ ตรวจสอบใหแนใจวาการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นถูกตอง จึงใชวธิ ีการเชนเดียวกับ
Whyte (1955, อางถึงใน สุภางค จันทวานิช, 2549ข) ซึ่งใชในงานวิจยั เรื่อง Street Corner
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Society โดยการซักถามผูใหขอมูลถึงสิง่ ที่ผูวิจยั ไดจากการสัมภาษณและตีความหมาย และเมื่อ
เขียนรายงานวิจัยเสร็จสิน้ ก็ใหผูใหขอมูลอานทบทวนวาขอมูลและการตีความหมายนั้นมีความ
เที่ยงตรงหรือไม แลวจึงแกไขเปนรายงานฉบับสมบูรณ ซึ่งจะมีผลตอการรับรองความเชื่อถือได
ของขอมูลเพราะชวยใหเกิดมุมมองใหม ชวยใหเกิดการตีความใหมเนื่องจากการตีความเดิม
เปนไปเพราะผูวิจัยไมมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาดีพอ (สุภางค จันทวานิช, 2549ก) ทั้งยังชวย
แกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการวิเคราะหและสรุปผลวิจัยไดอีกดวย

3.7 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลในงานวิจยั นีท้ ําโดยนําขอมูลทั้งหมดทีไ่ ดรับจากผูใหขอมูลที่รวมถึง
ประวัติสวนตัว ทัศนคติ คานิยม ความตองการ รวมถึงบริบทดานสภาพแวดลอมมาประกอบกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อให
ความหมายกับขอมูลที่ไดมา โดยใชวิธกี ารจําแนกประเภทขอมูล (Typological Analysis) ซึ่ง
เปนการจัดขอมูลใหเปนหมวดหมูหรือประเภท โดยใชเกณฑคุณลักษณะที่ขอมูลนัน้ มีอยูรวมกัน
เปนตัวจําแนก และวิธกี ารสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) ซึ่งเปนวิธีการสราง
ขอสรุปทั่วไปทีแ่ สดงความเชือ่ มโยงระหวางตัวแปรตั้งแตสองตัวขึ้นไป โดยใชกรณีศึกษาหรือ
แหลงขอมูลเฉพาะจํานวนหนึ่งเปนหลัก แลวกลาวอางความจริงทั่วไปขึ้นจากความจริงเฉพาะ
ของขอมูลชุดดังกลาว โดยผูวิจัยเลือกใชวิธกี ารสรางขอสรุปจากขอมูลบันทึก ทัง้ นี้เพราะการ
สรางขอสรุประดับนี้ไมตองการขอมูลที่สลับซับซอนมาก ใชเพียงบันทึกภาคสนามที่ผูวิจยั จดจาก
การสังเกตหรือสัมภาษณ
หรือใชขอมูลเอกสารทีม่ ีผูบันทึกไวกส็ ามารถนํามาสรางขอสรุปได
(สุภางค จันทวานิช, 2549ก) โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
3.7.1 การจัดทําและจัดเก็บขอมูล (Data Entry & Storage)
ผูวิจัยถอดคําพูดจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในลักษณะของการพิมพขอความเพื่อ
ความสะดวกในการนํามาวิเคราะหภายหลัง
ซึง่ ผูวิจยั ทําการวิเคราะหโดยไมใชโปรแกรม
สําเร็จรูป
3.7.2 การแจงนับ
เปนขั้นตอนทีท่ ําใหขอมูลมีสภาพเปนเชิงปริมาณ โดยการนับจํานวนครั้งของคําหรือ
แนวคิดที่ปรากฏอยูในขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ซึ่งในการนับจํานวนคําและแนวคิดในการ
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วิจัยเชิงคุณภาพผูวิจยั ใชความระมัดระวังและตรวจสอบที่มาของตัวเลขดังกลาว เชน ถาคําๆ
หนึง่ ปรากฏหลายครั้งในขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณทงั้ หมด ที่มาของจํานวนดังกลาวเกิดจาก
คนจํานวนมากใชคําดังกลาว หรือเปนเพราะคนๆ เดียวใชคํานัน้ หลายครั้ง ทั้งนี้การตรวจสอบ
ดังกลาวทําใหการอานและการตีความขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณถูกตอง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ, 2547)
3.7.3 การหาความคลายคลึงของขอมูล
เปนการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง
เพื่อหาลักษณะที่เหมือนหรือคลายคลึงกันของขอมูลทั้งสองชุด แลวจึงขยายขอบขายของการหา
ความคลายคลึงไปยังขอมูลชุดตอๆ ไป ซึง่ การโยงความคลายคลึงตอไปเรื่อยๆ นีช้ วยใหนักวิจัย
สามารถนําขอสรุปยอยหลายชุดมายุบรวมเปนขอสรุปที่ใหญขึ้น จนไดแบบแผนของขอมูลใน
เรื่องที่คลายคลึงกันดวย (สุภางค จันทวานิช, 2549ก)

3.8 จริยธรรมในการวิจัย
ผูวิจัยคํานึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยและการพิทักษสทิ ธิ์ของผูใหขอมูลโดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมทีผ่ ูวิจัยทําการสัมภาษณ โดยคํานึงถึงความสมัครใจในการใหขอมูล ผูวิจัยจะแจง
ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิในการตัดสินใจเขารวมในการวิจัย และในระหวางการสัมภาษณหากผูให
สัมภาษณไมพรอมที่จะใหขอมูลก็สามารถที่จะปฏิเสธหรือออกจากการวิจยั ไดตลอดเวลา โดย
จะไมมีผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหายใดๆ ตอผูใหสัมภาษณและบุคคลที่เกีย่ วของ โดย
คํานึงถึงหลักการสําคัญ 5 ประการคือ
3.8.1 การเคารพความเปนสวนตัว (Privacy)
ผูวิจัยเคารพความเปนสวนตัว ความคิดเห็น ความรูสึก และทัศนคติซงึ่ เปนขอมูลที่เปน
ความลับของผูใหสัมภาษณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่อาจกระทบตอความรูส ึกและความ
เปนสวนตัวของผูใหสัมภาษณ นอกจากนี้ผูวิจยั พยายามรักษาบรรยากาศในการสัมภาษณใหมี
ความเปนสวนตัว หลีกเลี่ยงไมใหมีสงิ่ รบกวนขณะสัมภาษณ ใหการสนทนาซักถามดําเนินไป
อยางเปนธรรมชาติ โดยระมัดระวังกิรยิ า ใหเกียรติ และมีความจริงใจ เพื่อสรางความไววางใจให
เกิดขึ้น
โดยจะไมกาวลวงและละเมิดความเปนสวนตัวของผูใหสัมภาษณโดยคํานึงถึงความ
ตองการและความสบายใจของผูใหสัมภาษณเปนสําคัญ ผูวิจัยหลีกเลี่ยงการใชภาษาที่แฝงดวย
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อคติทางเพศหรือทัศนคติเชิงลบในเรื่องเพศ โดยพยายามใชคําที่เปนกลางในการพูดคุย (มลฤดี
ลาพิมล, พิมพวัลย บุญมงคล, ศรินยา สิงหทองวรรณ, อุไรรัตน หนาใหญ และรณภูมิ สามัคคีคา
รมย, 2551) สําหรับหองที่ใชในการสัมภาษณเปนสถานที่ที่ผูใหสัมภาษณสะดวกที่จะให
สัมภาษณ
3.8.2 การรักษาความลับ (Confidentiality)
ผูวิจัยสัญญาวาจะปกปดความลับและปกปองความเปนสวนตัวของผูใหสัมภาษณ
สําหรับการบันทึกเทปนัน้ ตองไดรับความยินยอมจากผูใ หสัมภาษณ โดยผูวิจยั ไดอธิบายใหผูให
สัมภาษณทราบวาเพื่อใหไดรายละเอียดของเนื้อหาและความถูกตองของขอมูลจึงจําเปนตองมี
การบันทึกเทปการสนทนา ซึ่งเมื่อผูว ิจัยวิเคราะหขอมูลแลวเสร็จก็ไดลบขอมูลในเทปทั้งหมด
นอกจากนี้ผวู จิ ัยจะไมระบุชอื่ และสถานทีท่ ํางานจริงของผูใหสัมภาษณในรายงานวิจัย
ทั้งนี้
เพราะอาจกอใหเกิดความรูส ึกอับอาย หรือผลกระทบทางดานจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจและ
ผูใหสัมภาษณได
3.8.3 การใหความยินยอมเขารวมการวิจยั (Informed Consent)
ผูวิจัยไดจัดเตรียมแบบฟอรมยินยอมใหทาํ การวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ
(Informed Consent Form) เพื่อใหกลุมตัวอยางลงนาม ซึ่งหากกลุม ตัวอยางไมสะดวกที่จะลง
นามในแบบฟอรมดังกลาวเพราะเกรงจะเปนหลักฐานทีร่ ะบุตัวตนของกลุมตัวอยางก็สามารถให
ความยินยอมดวยวาจาก็ได (สมทรง ณ นคร และวีระชัย โควสุวรรณ, 2547)
3.8.4 การอธิบายโครงการวิจยั แกผูเขารวมโครงการ (Debriefing)
ผูวิจัยไดอธิบายใหกลุมตัวอยาง/ผูใหสมั ภาษณทราบรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
วิจัย ไดแก หัวขอเรื่องที่จะทําวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการวิจยั เหตุผลที่เชิญชวนเขารวม
โครงการวิจยั ระยะเวลาทีท่ านตองใหความรวมมือในการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
การวิจยั ทัง้ ตอทานและบุคคลอื่น ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับทานในการเขารวมการวิจยั
การรักษาความลับของขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากทานในการวิจยั สิทธิของทานที่จะถอนตัวจาก
โครงการวิจยั ไดทุกเมื่อ
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3.8.5 ผลประโยชน การแลกเปลี่ยนและแบงปน (Benefits and Reciprocity)
ผูวิจัยไดแจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยนี้ รวมถึง
ประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้งตอกลุมตัวอยางและบุคคลอื่น ซึ่งหากกลุมตัวอยางเปนผูห นึ่งซึง่
ถูกเลือกปฏิบตั ิอันเนื่องมาจากการเปนผูม อี ัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางาน เขาก็
จะไดรับคําแนะนํากวางๆ จากผูวิจยั เพื่อทีจ่ ะสามารถรับมือและจัดการกับปญหาที่ตอ งเผชิญอยู
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากนีผ้ ูวิจัยไดมอบหนังสือซึ่งมีเนือ้ หาทางดานสิทธิมนุษยชน
และกฎหมายที่เกีย่ วของ
รวมถึงแนะนําหนวยงานหรือองคกรที่กลุมตัวอยางสามารถขอ
คําปรึกษาหรือความชวยเหลือ อันไดแก สมาคมฟาสีรงุ แหงประเทศไทย องคกรบางกอกเรนโบว
กลุมอัญจารี เปนตน และถึงแมกลุม ตัวอยางอาจจะไมไดรับประโยชนโดยตรงจากงานวิจัยนี้
เพราะไมถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่
ทํางานก็ตาม แตกลุมตัวอยางก็ไดมีสว นรวมในงานทางวิชาการซึ่งจะเปนประโยชนตอผูอื่นในวง
กวางตอไป

