
 

บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

  การวิจัยเร่ือง  วิวัฒนาการของตลาดนัดและวิถีชีวิตของชาวตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  research)  เพ่ือศึกษาวิวัฒนาการการเกิดตลาดนัดในอดีต
ท่ีเปนลักษณะของวิถีชีวิตชุมชนจนถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน  สังคมชีวิตของคนไทย
สวนใหญจะเกี่ยวพันอยูกับตลาดคอนขางมาก  เพราะตลาดเปนแหลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา  
นอกจากนั้นตลาดในอดีตยังเปนศูนยกลางการพบปะของคนในกลุมสังคมเดียวกัน  หรือ
จากตางกลุมสังคม หรือตางถิ่นฐานกันดวย  แมกระทั่งทุกวันนี้ที่สังคมไดวิวัฒนาการมาสูยุคของ
ขาวสารก็ตาม  ตลาดก็ยังเปนศูนยกลางขาวสารอยูนั่นเอง  และในชวงปจจุบันตลาดนัดเขามามีบทบาท
กับสังคมมากข้ึน  ซ่ึงจะเห็นไดจากธุรกิจตลาดนัดเปนอีกหนึ่งธุรกิจท่ีนาจับตามอง  ดวยสภาพเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน  ตลาดนัดเกิดข้ึนในหลายท่ีท่ีมีชุมชน  มีคนพลุกพลาน  ความสําเร็จของตลาดนัดคือ
การเขาถึงผูบริโภค  ทําใหเขาใจความตองการของผูบริโภคและตอบสนองไดอยางสูงสุด  ในปจจุบัน
ตลาดนัดมีความสําคัญกับสังคมไทยมากข้ึนทุกวัน  งานวิจัยเลมนี้ผูวิจัยตองการที่จะนําเสนอลักษณะ
ของตลาดนัดโดยท่ัวไปและศึกษาวิวัฒนาการของตลาดนัดต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบันเพื่อใหเขาใจถึง

ลักษณะของตลาดนัดและสังคมของชาวตลาดนัด เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาของผูท่ีจะทําการศึกษา
ตอไป  ผูวิจัยจึงเลือกตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี  เพื่อทําการศึกษาตลาดนัด  วิวัฒนาการ
ของตลาดนัด  ความสัมพันธของตลาดนัดกับสังคมไทย โครงสรางของตลาดนัด  และการบริหารจัดการ
ตลาดนัด  การดําเนินชีวิตของชาวตลาดนัด  ลักษณะของสินคาท่ีมีจําหนายในตลาดนัด  อาชีพทีเ่กดิข้ึน
พรอมกับการเกิดข้ึนของตลาดนัด  เสนหและเอกลักษณของตลาดนัด  เพื่อเผยแพรตอไปโดยมีข้ันตอน
การดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
  

3.1  พ้ืนที่ที่ทําการศึกษา 
 

  ผูวิจัยเลือกศึกษาตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เนื่องจาก
ตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง  เปนตลาดนัดท่ีกอต้ังมานานและทีมงานท่ีจัดตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง
ก็เปนทีมงานชุดแรกท่ีมีการจัดตลาดนัดในรูปแบบของการเปดทายขายของคลองถม  และยังเปนตลาดนัด
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ขนาดใหญมีสินคาจํานวนมาก  เปนท่ีรูจักกันดีของคนในยานนี้และบริเวณใกลเคียง  เปนตลาดนัด
ท่ีมีความเปนปจจุบันมากท่ีสุดตลาดหน่ึง  ดวยความหลากหลายของสินคา  และความหลากหลาย
ของพอคาแมคาท่ีสรางความนาสนใจใหกับผูบริโภค  เพื่อใหทราบความเปนมาของตลาดนัดในปจจุบัน
และวิถีชีวิตของชาวตลาดนัดและจากการที่ผูวิจัยเปนผูหนึ่งท่ีมีความผูกพันกับตลาดนัดแหงนี้มาต้ังแต

เร่ิมกอต้ังในป พ.ศ. 2543  ผูวิจัยจึงตองการศึกษาและเผยแพรวิถีชีวิตของชาวตลาดนัด  โดยการใช
ตลาดนัดคลองถมแหลมฉบังเปนกรณีศึกษา  โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุมคนท่ีมีกิจกรรม
ในตลาดนัด มีอาชีพที่เกี่ยวของกับตลาดนัด  โดยกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษาแบงออกเปน  3  กลุม  

1)  กลุมพอคาแมขายท้ังท่ีเปนผูคาประจําและขาจรจากจํานวนล็อก  600  ล็อก  
ในแตละวันจะมีพอคาแมคามากกวา  500  คน  (บางรานมีพอคาแมคามากกวา  2  คน  และบางราน
ก็ใชมากกวา  1  ล็อก)  

2)  กลุมที่ทําหนาท่ีจัดตลาดนัด  เชน  เจาของตลาด  ผูจัดการตลาด  ลูกจางท่ีทําหนาท่ี
ใหบริการในตลาดนัด  

3)  กลุมที่มีอาชีพเกี่ยวของกับตลาดนัด  เชน  วินมอเตอรไซค  คนรับฝากรถ 
คนเก็บขยะ  ชางไฟฟา  เปนตน 
 

3.2  วิธีการศึกษา  
 
 ผูวิจัยตองการศึกษาวิวัฒนาการและวิถีชีวิตของชาวตลาดนัดเพื่อเผยแพรขอมูลการกําเนิด

ของตลาดนัด  ขอมูลตาง ๆ ถือวาเปนขอมูลท่ีอิงประวัติศาสตร  ไมสามารถที่จะผิดพลาดไดและ
เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้มีคุณคามากท่ีสุดและเปนการตอบคําถามของผูท่ีตั้งคําถามวาจะศึกษาตลาดนัด

ไปเพื่ออะไรและเพื่อนําผลการวิจัยไปเผยแพรใหกับผูท่ีมีความสนใจไดเปนแนวทางในการศึกษาตอไป 
ดังนั้นผูวิจัยจึงจําเปนตองใหความสําคัญในทุกข้ันตอนของการวิจัยเพื่อใหเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด   
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยจะทําการศึกษาเอกสารแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ศึกษาประวัติศาสตรการคาขายในประเทศไทยในแตละยุคแตละสมัยเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับตลาดนัด

ในปจจุบันและนอกจากนี้ผูวิจัยตองการที่จะศึกษาวิถีชีวิตของชาวตลาดนัด  ถึงความเปนอยูการดํารงชีวิต
ในแตละวันนั้นมีความแตกตางกับคนในอาชีพอ่ืนอยางไรทําไมคนรูจักตลาดนัดดีแตจะมีกี่คนท่ีรูวา

ชาวตลาดนัดดํารงชีวิตกันอยางไร  ในการศึกษาในขั้นนี้ผูวิจัยจะแฝงตัวอยูในตลาดนัดและ
ใชการสัมภาษณระดับลึก  ( In-depth  interview)  เปนเทคนิคหลักในการเก็บขอมูล  วิธีการนีไ้มเนน
การเลือกบุคคลใหเปนตัวแทนประชากร  โดยจะเนนบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลรายละเอียดของเร่ือง
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ท่ีจะศึกษาไดมากท่ีสุด  จึงเลือกบุคคลผูใหสัมภาษณแบบเจาะจง เรียกวาผูใหขอมูลที่สําคัญ  (key 
informant)  ไดแก   
  1)  ผูท่ีทําหนาท่ีจัดตลาดนดั  เชน  เจาของตลาดนัด  ผูจัดการ  คนเก็บเงิน  คนจัดลอก  
  2)  พอคาแมคาท้ังขาจรและขาประจํา 
  3)  ผูท่ีมีอาชีพเกี่ยวของกับตลาดนัด  เชน  วินมอเตอรไซค  ชางไฟฟา  คนเก็บขยะ 
รับฝากรถ  
  4)  ผูท่ีมีประสบการณเกี่ยวกับตลาดนัดโดยตรง  โดยไมจําเปนตองคาขายอยูท่ี
ตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง  แตอาจเปนผูเคยจัดตลาดนัดในอดีต  หรือมีประสบการณเกี่ยวกับ
การเคยเปนพอคาแมคามาต้ังแตในอดีตเพื่อนําขอมูลท่ีสัมภาษณในระดับลึก  มาทําการศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบ 
 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

  การไดมาซึ่งขอมูลนั้น  งานวิจัยฉบับนี้ใชการสัมภาษณระดับลึก  และการสังเกต
แบบมีสวนรวม  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  3.3.1  การสัมภาษณระดับลึก 
  วัตถุประสงคของการสัมภาษณระดับลึก  เพื่อรวบรวมขอมูลไปใชในการหาขอสรุปวา 
ชาวตลาดนัดคลองถมแหลมฉบังมีระบบวิธีคิดเกี่ยวกับอาชีพของตนอยางไรและการปรับบทบาทตาง ๆ 
เพื่อท่ีจะดํารงอยูในสังคมอยางไร  ดังนั้นขอบขายของประเด็นท่ีใชในการสัมภาษณชาวตลาดนัด
คลองถมแหลมฉบังจะประกอบดวยเร่ือง  แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  กระบวนการตาง ๆ
ในการประกอบอาชีพ  วิธีการประกอบอาชีพ  การพัฒนาการประกอบอาชีพหรือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนและครอบครัวใหอยูไดในสังคม  การปรับตัวใหเขากับสถานการณในปจจุบัน
หรือผลกระทบที่เกิดจากภายนอกเชนผลกระทบดานเศรษฐกิจ  ผลกระทบดานการเมือง  ราคาน้ํามัน  
ปญหาราคาสินคา  เหลานี้สงผลกระทบอยางไรบางกับสังคมชาวตลาดนัด    
  การสัมภาษณผูท่ีทําหนาท่ีจัดตลาดนัด  เพื่อรวบรวมขอมูลหรือขั้นตอนการจัดตลาดนัด
ผูจัดตลาดนัดมีความคิดอยางไรกับการจัดตลาดนัด  มีข้ันตอนอยางไรท่ีจะจัดตลาดนัดข้ึนในแตละท่ี
รวมท้ังตลาดนัดคลองถมแหลมฉบังมีข้ันตอนในการจัดอยางไร  มีการบริหารจัดการอยางไร  นอกจาก
ตัวผูจัดแลวก็ยังมีทีมงานท่ีคอยใหบริการแกพอคาแมคาและลูกคาท่ีมาใชบริการในตลาดนัด  เชน 
เด็กเดินล็อก  ชางไฟฟา  คนเก็บเงินคาล็อก  ประชาสัมพันธตลาดนัด  คนกลุมนี้ก็มีความนาสนใจไมนอย 
ผูวิจัยมีโอกาสไดพูดคุยกับคนกลุมนี้พบวาหลายคนเปนคนตางดาวท่ีเขามาทํางานในประเทศไทย 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

56 

โดยอยูกินกับเจาของตลาดนัดและจะเดินทางไปทุกท่ีท่ีมีการจัดนัด  โดยจะเดินทางไปกอนเพื่อจดัเตรียม
สถานท่ีและคอยตอนรับพอคาแมคาท่ีเปนขาจรท่ีมาจองล็อกต้ังแตตอนเท่ียง  และจะตองอยูจนกวา
พอคาแมคาจะเดินทางกลับไปจนหมดแลว  จึงทําการเก็บขาวของเพื่อยายไปใชกับตลาดนัดในวันถัดไป 
การไดมีโอกาสสัมภาษณระดับลึกกับคนกลุมนี้ก็จะทําใหไดรับขอมูลอีกดานหน่ึงท่ีคนเดินตลาดนัด

ไมมีโอกาสไดรับรู 
  การสัมภาษณในระดับลึกกับผูท่ีมีประสบการณเกี่ยวกับตลาดนัด  ส่ิงท่ีผูวิจัยอยากทราบคือ
ความเปนมาของตลาดนัดในยุคปจจุบัน  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชวง  10 – 20  ป  มานี้วาตลาดนัด
มีการเปล่ียนแปลงมาอยางไรบาง  เพราะคนกลุมนี้จะอยูในชวงของความเปล่ียนแปลงหรืออยูในชวงของ
รอยตอของตลาดนัดในอดีตที่อยูบนพื้นฐานของวิถีชีวิตของชุมชนกับตลาดนัดหลังจากป 2540 
ท่ีพัฒนามาจากตลาดนัดประเภทเปดทายขายของ  ตลาดนัดที่เกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบูแตก
ในป 2540  จนถึงวันนี้  (พ.ศ. 2551)  ตลาดนัดก็มีการพัฒนามาอีกหลายรูปแบบจากตลาดนัดที่มี
สัปดาหละคร้ังก็พัฒนาไปมี  2  วัน  หรือบางท่ีก็มีหลายวันและพัฒนาไปจนมีทุกวันเลยก็มี  คนกลุมนี้
จะสามารถใหคําตอบกับผูวิจัยไดวาตลาดนัดในวันนี้แตกตางจากอดีตอยางไร  วันนี้ตลาดนัด
มีการพัฒนามาอยางไร  ท้ังในดานของสินคา  พอคาแมคา  ความคิดความเช่ือ  การคาขายในอดีต
และปจจุบันแตกตางกันอยางไร  นอกจากนี้แลวผูวิจัยจะทําการสัมภาษณเพ่ิมเติมกับบุคคลท่ีแวดลอม
ตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง  ไดแกชาวบานท่ีอยูรอบ ๆ บริเวณตลาดนัดเพื่อสอบถามถึงความคิดเห็น
ท่ีมีตอตลาดนัดคลองถมแหลมฉบังแหงนี้วาเปนอยางไร 
  การสัมภาษณระดับลึกกับพอคาแมคาท่ีตลาดคลองถมแหลมฉบัง  จะเปนการศึกษาวิถีชีวิต
พอคาแมคาในดานตาง ๆ ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่จําเปนในการศึกษาวิจัย  
โดยมีหัวขอหลักท่ีจะทําการศึกษาในรูปของมิติตางๆดังนี้ 

 1)  ศึกษาพอคาแมคาในมิติทางเศรษฐกิจ  ไดแก  ระบบการซ้ือขายการคาขายของ
พอคาแมคา  การลงทุน  สินเชื่อ  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจในปจจุบัน  
รายไดและรายจาย  เปนตน 

 2)  ศึกษาพอคาแมคาในมิติทางสังคม  ไดแก  การศึกษาความสัมพันธระหวาง
พอคาแมคากับผูอื่น  ซึ่งไดแก  เพื่อนพอคาแมคาดวยกัน  ลูกคา  คนจัดตลาดนัด  เปนตน  ในที่นี้
ก็จะรวมถึงความคิดเกี่ยวกับความเช่ือและความคิดเห็นในดานตาง ๆ เชน  การเมือง  การปกครอง  
ปญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดจากการเมืองในระดับประเทศดวย 

 3)  ศึกษาพอคาแมคาในมิติดานความเช่ือ  เนื่องจากในสังคมไทยความเช่ือมีบทบาท
กับการคาขายมากพอสมควร พอคาแมคามีธรรมเนียมนิยมในการประกอบพิธีการคาและมีความเช่ือ
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ท่ีเกี่ยวกับการคามากมายเชน  การประเดิม  สัญลักษณศักดิ์สิทธิ์ที่ใชในการคา  การถือตาง ๆ 
ของพอคาแมคา  ลวนเกี่ยวของกับความเช่ือในเร่ืองการคาขายท้ังส้ิน 

 4)  ศึกษาพอคาแมคาในมิติทางครอบครัว  โดยจะศึกษาถึงการแบงหนาท่ีในครอบครัว
หรือการบริหารจัดการกับชีวิตครอบครัวโดยแยกเปนดาน ๆ ดังนี้   1.  บทบาทการเปนพอเปนแม
ใหกับลูก ๆ 2.  บทบาทของการแบงหนาท่ีในการประกอบอาชีพ  3.  บทบาทภายในบาน  4.  บทบาท
ตอเครือญาติ  5.  บทบาทตอชุมชนตอสังคม  ดังน้ันในการศึกษาคร้ังนี้จะนําแนวทางในการพิจารณา
บทบาทครอบครัวในลักษณะท่ีสัมพันธกับบทบาทในดานอ่ืน ๆ มาประกอบการศึกษาเนื่องจาก
ทุกบทบาทอาจจะถูกแสดงซอนทับกันอยู  ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท  และสถานภาพ
ของพอคาแมคาไดดียิ่งข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางบทบาททางเศรษฐกิจซ่ึงเกี่ยวของกับ
การประกอบอาชีพคาขายกับบทบาทท่ีมีตอครอบครัวหรือบทบาทในบานซ่ึงมีความสัมพันธตอกัน

มากท่ีสุดของพอคาแมคา 
 3.3.2  การสังเกตแบบมีสวนรวม 

  ผูวิจัยจะทําการศึกษาโดยวิธีการแฝงตัวอยูในตลาดนัด  ในฐานะท่ีผูวิจัยประกอบอาชีพคาขาย
อยูในตลาดนัดอยูแลวจึงเปนการงายท่ีจะสรางความคุนเคย  (rapport)  และสังเกตวิธีการดําเนินชีวิต
และเทคนิคในการประกอบอาชีพของพอคาแมคาและชาวตลาดนัด  การสังเกตแบบมีสวนรวมทําให
ผูวิจัยใชเวลาในการศึกษาคร้ังนี้ไปพรอมกับการเก็บขอมูลในดานอื่นๆไปพรอมกันโดยใชเวลา

ในการสังเกตและเก็บขอมูลคร้ังนี้เปนเวลา  7  เดือน  ตั้งแตวันท่ี  1  มีนาคม  2551  ไปจนถึงวันท่ี  30 
กันยายน 2551  แมวาผูวิจัยจะประกอบอาชีพคาขายมานานแลวแตผูวิจัยไมเคยที่จะสังเกตรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและเทคนิคในการคาขายของผูอ่ืนเลย  ดังนั้นการทําวิจัยคร้ังนี้จึงเปนการสรางโอกาส
ใหผูวิจัยไดมีโอกาสที่จะศึกษาการประกอบอาชีพคาขายของพอคาแมคาทานอ่ืนบาง    
 

3.4  ขั้นตอนการวิจัย 
 
 3.4.1  ศึกษาขอมูลเอกสารเกี่ยวกับการคาขายประวัติการคาขายในประเทศและวิวัฒนาการ
การคาขาย  วิวัฒนาการของการเกิดข้ึนของตลาดในรูปแบบตาง ๆ ลักษณะของตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
และศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนพื้นฐานความรูในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวตลาดนัด  
นอกจากนี้ยังตองศึกษาเอกสารท่ีเปนแนวคิดทฤษฏีเพื่อใชเปนแนวทางในการอธิบายไดและเปนการสราง

กรอบแนวคิดสําหรับการคนหาคําตอบในการอธิบายผลการวิจัยคร้ังนี้ 
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 3.4.2  ศึกษาสภาพของตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
ซ่ึงประกอบดวย  ประชากรกลุมเปาหมายและบริบทของตลาดนัดเพื่อทําความเขาใจลักษณะของ
ตลาดนัดท่ีถูกตองและใชเปนแนวทางในการวางแผนการศึกษาเพื่อใหไดคําตอบของปญหาการวิจัย 

 3.4.3  เก็บขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ พูดคุย และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม 
กับพอคาแมคาและบุคคลในสังคมตลาดนัด  ซ่ึงไดแกบุคคลตาง ๆ ท่ีเขามาทํากิจกรรมในตลาดนัด 
ในการเก็บขอมูลภาคสนามมีความจําเปนท่ีจะตองเตรียมการในการเขาถึงตัวผูใหขอมูล  และเนื่องจาก
พอคาแมคาเปนผูท่ีมักไมตองการใหใครรบกวนเวลา  เนื่องจากตองใชเวลาอยางคุมคาในการคาขาย  
ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการทําความเขาใจอันดีระหวางผูเก็บขอมูลกับพอคาแมคาเพื่อใหการเก็บขอมูล

กระทําไดอยางมีประสิทธิภาพและในการเขาถึงตัวพอคาแมคาเพื่อใหไดรับความรวมมือในการเก็บขอมูล

จึงมีวิธีการดังนี้ 
1)  เขาพบกับเจาของตลาดแจงถึงวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยใหเจาของตลาดทราบ 

และทําการแจงใหกับพอคาแมคาในตลาดนัดทราบเพ่ือเปนการขอความรวมมือกับพอคาแมคา  
ก็จะทําใหผูวิจัยสามารถท่ีจะเขาถึงตัวของผูใหขอมูลไดงายข้ึน 

2)  แนะนําตัวใหพอคาแมคาหรือชาวตลาดนัดไดรูจัก  โดยแสดงความจํานง
ขอความชวยเหลือจากพอคาแมคาและผูเกี่ยวของในลักษณะเปนจดหมายแนะนําตัว  ใหเหตุผลเก่ียวกับ
การเก็บขอมูลแกชาวตลาดนัดวาขอมูลของผูศึกษาเพียงคนเดียวไมสามารถทําใหเกิดความนาเช่ือถือ

หรือมีความหนักแนนเพียงพอ จําเปนตองใหชาวตลาดนัดคลองถมแหลมฉบังมีสวนรวมในการใหขอมูล    
รวมท้ังช้ีแจงถึงขอมูลที่ไดจะไมสงผลกระทบตอตัวของผูใหขอมูลอยางแนนอนควรจะใหความม่ันใจ

แกผูใหขอมูลดวย 
3)  สรางความมีสวนรวมระหวางพอคาแมคาหรือชาวตลาดนัดกับงานวิจัยในคร้ังนี้  

เพราะนอกจากการแนะนําตัวใหผูใหขอมูลรูจักแลว  ส่ิงสําคัญท่ีสุดไดแก  การทําใหพอคาแมคา
เห็นประโยชนและใหความสนใจกับการใหขอมูลกับการศึกษาครั้งนี้  ซึ่งจะทําใหชาวตลาดนัด
มีความพึงพอใจยินดีท่ีจะใหความรวมมือในดานขอมูลกับผูวิจัย 
 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและตรวจสอบขอมูลไปพรอม ๆ กัน  การตรวจสอบขอมูล
จะใหความสําคัญทุกข้ันตอนเพื่อปองกันการผิดพลาดโดยเฉพาะขอมูลท่ีอิงประวัติศาสตรหรืออางอิง

จากเอกสารหรืองานวิจัยของผูอ่ืน  ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย  โดยผูวิจัยถอดเทปบันทึกคําสัมภาษณจัดหมวดหมู
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ของมโนทัศนของขอมูลเพื่อสรางความสัมพันธเช่ือมโยงเชิงเหตุผล  การวิเคราะหขอมูลจะคํานึงถึง
ความเที่ยงตรงและเช่ือถือไดของขอมูล  โดยการตรวจสอบหาขอมูลหาจุดรวมท่ีตรงกันโดยการจัด
กลุมสนทนา  (Group  Discussion)  ท้ังนี้ไดทําการปรึกษากับผูเช่ียวชาญ  เพื่อตองการใหมีความถูกตอง
ตามกระบวนการใหมากท่ีสุด        
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