บทที่ 3
ระเบียบวิธวี จิ ัย
รูปแบบของการศึกษา
ในการวิจัยเรื่อง การศึกษานอกโรงเรียนของสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในมุมมอง
ความเสมอภาคทางเพศ ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การศึ ก ษาโดยวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) เปนแนวทางในการวิจัย เนื่องจากผูวิจัยสามารถเขาถึงแหลงขอมูลโดยตรงและเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมที่ผูวิจัยสนใจเลือกเปนกลุมตัวอยาง ซึ่งจะทําใหไดขอมูลเชิงลึก ของสาเหตุ
ที่ทําใหสตรีจํานวนหนึ่งตองลาออกจากโรงเรียนและไมสามารถศึกษาตอเนื่องในภาคปกติได
ที่สําคัญเพื่อตองการทราบวาความไมเสมอภาคทางเพศเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสตรีเหลานี้ตอง
ลาออกจากโรงเรียนกอนที่จะสําเร็จการศึกษาตามที่ตนมุงหวังไวหรือไม ถึงแมในยุคปจจุบัน
โอกาสในการศึกษาและการเขา รับการศึกษาของสตรี จะเพิ่มมากขึ้น แตเพราะเหตุใดจํา นวน
นักศึกษาสตรีของการศึกษานอกโรงเรียนจึงมิไดลดลง และการออกจากโรงเรียนของสตรีกอนเวลา
อันควรสงผลกระทบอยางไรตอคุณภาพชีวิตของเธอ ผูวิจัยทําการเก็ บรวบรวมขอมูลโดยจาก
การสังเกต สัมภาษณแบบเจาะลึก ทําการบันทึกอยางละเอียดและสนทนากลุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับนักศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อใหไดขอมูลอยางละเอียด สมบูรณ
และถูกตอง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรกลุมเปาหมายที่ผูวิจัยใชในการศึกษาครั้งนี้คือสตรีที่ศึกษาในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาคนควา ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางจากประชากร
นักศึกษาสตรีที่ศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ จากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนใน
เขตดุสิต โดยผูวิจัยไดใหประชากรกลุมเปาหมายขางตนตอบแบบสอบถามเรื่องการศึกษาของสตรี
และความเสมอภาคทางเพศ ผูวิจัยทําการคัดเลือกประชากรกลุมเปาหมายจํานวน 8 คน ที่มี
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ขอมูลที่นาสนใจ ซึ่งเต็มใจและใหความรวมมือในการใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย ทั้งนี้
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)
เพื่อที่จะไดทราบวาสตรีตองประสบกับความไมเสมอภาคทางเพศมากนอยแตกตาง
กันอยางไร และมีความคาดหวังในเรื่องคุณภาพชีวิตในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษาเหมือน
หรือแตกตางกันหรือไมอยางไร
เนื่องจากการสอนการศึกษานอกโรงเรียนเปดทําการสอนในวันเสารและวันอาทิตย
ดังนั้นผูวิจัยจึงตองทําการเก็บรวบรวมขอมูลในหลายสถานที่ ทั้งศูนยการเรียน ที่ทํางานและที่พัก
ตามแตสตรีกลุมตัวอยางจะสะดวกและสบายใจในการใหขอมูล และดําเนินการสังเกตการณ
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนและรายละเอียดตาง ๆ อยางครบถวน
กรณีศึกษา 8 คน ไดแก
1. กานดา (นามสมมติ) อายุ 18 ป จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อาชีพ
รับจาง ภูมิลําเนาอยูจังหวัดสตูล กําลังเรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมตน
2. ขนิษฐา (นามสมมติ) อายุ 17 ป จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อาชีพ เลี้ยงเด็ก
ภูมิลําเนาอยูจังหวัดยะลา กําลังเรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมตน
3. วันเพ็ญ (นามสมมติ) อายุ 23 ป จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อาชีพ ลูกจาง
ชั่วคราว ภูมิลําเนาอยูจังหวัดลําปาง กําลังเรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมปลาย
4. งามตา (นามสมมติ) อายุ 19 ป จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 อาชีพพี่เลี้ยงเด็ก
ภูมิลําเนาอยูจังหวัดอุดรธานี กําลังเรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมปลาย
5. พรทิพย (นามสมมติ) อายุ 24 ป จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 อาชีพ
เจาหนาที่ขอมูล ภูมิลําเนาอยูจังหวัดกรุงเทพฯ กําลังเรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมปลาย
6. น้ําผึ้ง (นามสมมติ) อายุ 26 ป จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3อาชีพพนักงาน
บริษัท ภูมิลําเนาอยูจังหวัดกรุงเทพฯ กําลังเรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมปลาย
7. ประไพ (นามสมมติ ) อายุ 32 ป จบการศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 อาชี พ
พนักงานบริษัท ภูมิลําเนาอยูจังหวัดศรีสะเกษ กําลังเรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมปลาย
8. อัญชลี (นามสมมติ) อายุ 34 ป จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 อาชีพ
พนักงานบริษัท ภูมิลําเนาอยูจังหวัดเพชรบุรี กําลังเรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมปลาย
ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณกรณีศึกษา ตั้งแต วันที่ 3 ตุลาคม 2550 – วันที่ 14 สิงหาคม
2551เนื่องจากกรณีศึกษาทํางานเต็มเวลา เรียนในชวงวันหยุด และรวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตซึ่งเปนเงื่อนไขในการจบหลักสูตร แตละกรณีศึกษาผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณรายละ 2- 3 ครั้ง
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เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
การเก็บขอมูลในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจยั ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 วิธี คือ
1. แบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดกาํ หนดหัวขอในการสัมภาษณ ( Interview Guide) ดังนี้
1.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ อายุ สถานภาพการสมรสของกรณีศึกษา จํานวนบุตรธิดา ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา สถานภาพการสมรสของมารดา - บิดาของกรณีศึกษา อาชีพ
รายได ฐานะของครอบครัว เปนตน
1.2 ความไมเสมอภาคทางเพศเปนสาเหตุที่ทําใหไมสามารถเรียนตอในภาค
ปกติได
- เหตุผลที่ทําใหลาออกจากโรงเรียน
- ความไมเสมอภาคทางเพศกับการลาออกจากโรงเรียน
1.3 ผลกระทบและปญหาในการดําเนินชีวิต
- ปญหาในการทํางาน การถูกเลือกปฏิบัติ
- ความพรอมดานปจจัย 4
- ปญหาดานสุขภาพและโภชนาการ
1.4 เหตุผลในการเขารับการศึกษาตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
- การไดวุฒิการศึกษา
- ความกาวหนาในการทํางาน
- การมีสุขภาพจิตที่ดี
1.5 คุณภาพชีวิตของสตรีและความคาดหวังในอนาคต
- การพึ่งพาตนเอง
- รายไดและโอกาสในการหางานทํา
- การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1.6 ขอเสนอแนะในมุมมองความเสมอภาคทางเพศ
- ความไมเสมอภาคทางเพศที่ปรากฏในสังคม
- การศึกษากับการเปลี่ยนมุมมองในเรื่องความไมเสมอภาคทางเพศ
2. การสังเกต โดยมีการกําหนดประเด็นการสังเกตไวดังนี้
2 1 บุคลิกภาพ การแตงกาย
2.2 พฤติกรรมการแสดงออก กิรยิ า วาจา
2.3 การทํางานและการดําเนินชีวิต
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. รูปแบบของการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายรูปแบบ เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณสามารถ
นําไปวิเคราะหและสรุปผลการศึกษาอยางถูกตอง ดังนี้
1.1 ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจาก
เอกสารตาง ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ทั้งหนังสือดานวิชาการ บทความ วารสาร รายงานการวิจัย
รายงานการสัมมนา วิทยานิพนธ รวมถึงสื่ออิเลคทรอนิกส ขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
ทําการศึกษา ทั้งในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ การศึกษาและการพัฒนาสตรี ความเคลื่อนไหว
ในการเรียกรองสิทธิสตรี เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานและแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อ
การคนควาและศึกษาวิจัย
1.2 การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยมีรูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1.2.1 การสัมภาษณแบบเจาะลึกกรณีศึกษา ผูวิจัยทําการสัมภาษณสตรีที่
เรียนการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชนที่เปนกรณีศึกษา โดยทําการนัดหมายลวงหนา
เพื่อความสะดวกและสบายใจในการใหขอมูล เนื่องจากกรณีศึกษาทุกคนทํางานเต็มวัน ซึ่งสวนใหญ
กรณีศึกษามีเวลาสะดวกในชวงเวลา 18.30-19.30 น. ในวันเสารชวงบายและวันอาทิตยชวงเชา
เปนตน การสัมภาษณแตละครั้ง ผูวิจัยบันทึกขอมูลโดยการจด บันทึกเทปและถายภาพ เพื่อผูวิจัย
สามารถเก็บขอมูลไดอยางละเอียด นําขอมูลมาวิเคราะห และสรุปผลงานออกเปนความเรียง
1.2.2 การสนทนาทั่วไป ผูวิจัยพูดคุยสอบถามผูที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา
ไดแก เจาหนาที่ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อนของกรณีศึกษา บุคคลในครอบครัว และผูที่
สําเร็จการเรียนจากการศึกษานอกโรงเรียน เปนตน ผูวิจัยเก็บขอมูลการสนทนา โดยการจดบันทึก
บันทึกเทปและถายภาพเพื่อนําขอมูลที่ไดวิเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดจากกรณีศึกษา
1.2.3 การสั ง เกตการณ ผู วิ จั ย เข า ไปอยู ใ นสภาพแวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กรณีศึกษา โดยมีขอบขายการสังเกตดังนี้
- สังเกตสภาพทั่วไป ผูวิจัยทําการสังเกตการณสภาพทั่วไปของกรณีศึกษา
ไดแก ศูนยการเรียนชุมชน ที่อยูอาศัย และสถานที่ประกอบอาชีพ ซึ่งศูนยการเรียนผูวิจัยไม
สามารถเขาไปไดดวยตนเองได จึงสังเกตการณอยูภายนอก แตดวยกลยุทธพิเศษผูวิจัยสามารถ
เห็นภาพบรรยากาศในหองเรียนไดจากความชวยเหลือของกรณีศึกษา
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- สังเกตบุคคล ผูวิจัยทําการสังเกตลักษณะภายนอกของกรณีศึกษา
ในขณะทําการสัมภาษณ ซึ่งไดแก บุคลิกภาพ การแตงกาย การแตงหนา รูปรางหนาตา รสนิยม
ของกรณีศึกษา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของเชน เพื่อนและบุคคลในครอบครัว
- สังเกตพฤติกรรม ผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมของกรณีศึกษาในเรื่อง
กิริย ามารยาท ท า ทางการแสดงออก สีห นา แววตา การแสดงอารมณ การใช คํา พูด การใช
คําศัพท ในการใหสัมภาษณของกรณีศึกษาแตละครั้ง
2. วิธีการไดขอมูล
2.1 การสรางความสัมพันธ เนื่องจากกรณีศึกษาเปนประชากรที่ตอบแบบสอบถาม
ในเรื่องการศึกษาของสตรีและความไมเสมอภาคทางเพศมากอน จึงคอนขางสะดวกในการสราง
ความสัมพันธคุนเคยและกรณีศึกษาเขาใจในวัตถุประสงคของการสัมภาษณเปนอยางดี ทําให
ผูวิจัยสรางความเปนกันเองไดไมยาก กรณีศึกษาใชวาจาสุภาพ เรียกผูวิจัยวา “พี่” ทุกครัง้ ทีส่ าํ คัญ
กรณีศึกษาเห็นวาผูวิจัยเปนผูหญิงจึงรูสึกสบายใจและไววางใจที่จะพูดคุยและใหสัมภาษณ
2.2 การสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูวิจัยไดทําการนัดสัมภาษณกรณีศึกษาแตละราย
โดยใหกรณีศึกษาเปนผูกําหนดวันเอง เพื่ออํานวยความสะดวกแกกรณีศึกษา และในบางครั้งกรณีศึกษา
จะถามผูวิจัยวาตองการสัมภาษณวันไหน ใหผูวิจัยกําหนดมาก็ได ซึ่งสวนใหญก็ทําการสัมภาษณ
วั น เสาร แ ละวั น อาทิ ต ย ในการสั ม ภาษณ ผู วิ จั ย ได เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
การศึกษา ผูวิจัยไดมีโอกาสไปที่บานพัก ไปซื้อของที่ตลาดนัดและหางสรรพสินคา รับประทาน
อาหารที่รานหมูกระทะกับกรณีศึกษาบางราย ไดสนทนากับเพื่อนและบุคคลในครอบครัวของ
กรณีศึกษา ทําใหผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลพรอมทั้งสังเกตการณการดําเนินชีวิตของกรณีศึกษาใน
มุมที่เปนสวนตัวไดดวย
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยใชกรอบ
แนวคิดที่กําหนดไว วัตถุประสงคในการทําวิจัย และทฤษฎีตาง ๆ ที่นํามาอางอิง ทําการวิเคราะห
เนื้อหาและนัยสําคัญ ประมวลรวมกับขอมูลที่ทําการเก็บรวบรวมในภาคสนาม จากการสนทนา
การสัมภาษณแบบเจาะลึก และสังเกตการณ แลวนํามาสังเคราะหเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตรงกับ
ความเปนจริงมากที่สุด หลังจากไดขอ มูลครบถวนแลว ผูวิจัยจึงตรวจสอบความถูกตอง แลวนํามา
สรุปเพื่อตอบคําถามการวิจัยและเขียนเปนรายงานที่สมบูรณ

