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การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย
การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย
ระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้สัมภาษณ์ และผู้ให้ข้อมูล ฐานะผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจากความรู้
และประสบการณ์ตรงของบุคคลที่ให้สัมภาษณ์
รูปแบบการสัมภาษณ์
1) สั ม ภาษณ์ ทั่ ว ไป (General Interview) เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน เช่ น อายุ รายได้ ความต้ อ งการ
ส่ วนบุ ค คลในการดารงชี วิต เป็ น ต้น ส่วนใหญ่ มักจะเป็ นการพู ดคุ ยสนทนาเพื่ อจุ ดประกายแนวคิ ด และค้ น หา
ความสาคัญที่แท้จริงของการวิจัย การสัมภาษณ์ทั่วไปจึงอยู่ในกระบวนการเริ่มต้นของการทาวิจัย หรือต้องการ
ศึกษาภาระงานและสมรรถนะที่จาเป็นโดยวิธีการสัมภาษณ์ในงาน (Behavioral Event Interview)
2) การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก รายบุ ค คล (In-depth Interview) เป็ น การซั ก ถามพู ด คุ ย กั น ระหว่ า ง
ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกเพื่อ ต้องการได้ข้อมูล ที่อยู่ในตัวผู้ให้สัมภาษณ์อย่างละเอียด
ถี่ถ้วน การถามนอกจากจะขอให้อธิบายความแล้ว จะต้องถามถึงเหตุผลด้วย การสัมภาษณ์แบบนี้ จะทาให้ผู้วิจัยได้
ความรู้ ที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ประสบการณ์ (Experience) หรือมุมมอง (Viewpoint) รวมทั้ง
เจตคติ ความต้องการ ความเชื่อ และความคิดเห็นที่เป็นอุดมคติของผู้ให้สัมภาษณ์
3) การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม หรื อ การสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) เป็ น การสั ม ภาษณ์ ที่ ผู้ ให้
สัมภาษณ์ทุกคนมีโอกาสได้รับฟังคาตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มด้วย ผู้ดาเนินการสัมภาษณ์กลุ่มจะต้องคอยระวัง
ที่จะไม่กระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งหรือโต้แย้งกัน การสัมภาษณ์กลุ่ม มักจะทาเพื่อหาฉันทามติหรือเพื่อหาแนวทาง
ในการนามาประกอบการตัดสินใจ การสัมภาษณ์กลุ่มหรือการสนทนากลุ่ม สามารถนามาใช้ได้ในกระบวนการ เช่น
การอ้างอิงบทความ: สุภัททา ปิณฑะแพทย์. (2564). การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย. วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม, 1(3), 1 – 3.
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เมื่อต้องการตกผลึกในการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิโดยสามารถสรุปเป็นผลการสัมภาษณ์
ได้ในเวลานั้นด้วยการลงมติเห็นชอบ การสนทนากลุ่มอาจนามาใช้เพื่อต้องการความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ น ามาเป็ น กรอบแนวคิ ด ในการวิจั ย เพื่ อ ด าเนิ น การวิ จั ย ต่ อ ไป หรือ อาจน ามาใช้ เพื่ อ เป็ น การ
ตรวจสอบผลการวิจัยเพื่อขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะตามผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการสัมภาษณ์
1) วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นวิธีสัมภาษณ์ที่มีการจัดเตรียมข้อคาถามไว้
เป็นชุดคาถามที่สมบูรณ์ ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ และทาการสัมภาษณ์ หรือซักถามตามประเด็นข้อคาถาม
ที่จัดไว้ แบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเหมาะกับการสัมภาษณ์ทั่วไป
2) วิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นวิธีสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์
จัดเตรียมประเด็นสัมภาษณ์ไว้แบบกว้าง ๆ สามารถแทรก หรือเพิ่มเติมประเด็นเพื่อซักถามเมื่อต้องการให้ได้ข้อมูล
ในเชิงลึกเพิ่มขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย มี บ ทบาทส าคั ญ อย่ า งมากต่ อ การเก็ บ ข้ อ มู ล และการรวบรวมรายละเอี ย ดด้ ว ยการจดบั น ทึ ก
รายละเอียดทุกคาพูดโดยตรงของผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ในการสัมภาษณ์จะต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างมีระบบด้วยการบันทึกให้ละเอียด ผู้สัมภาษณ์มักจะต้อง
อนุญาตในการบันทึกเสียงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ควรมี การแสดงจรรยาบรรณ (Code of Ethics)
เช่น การปกปิดข้อมูลและชื่อผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ เป็นต้น และเพื่อ ให้ผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกผ่อนคลายควรให้สิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกข้อมูลได้
มารยาทในการสัมภาษณ์
ผู้ สั ม ภาษณ์ ควรสร้า งบรรยากาศเพื่ อ ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ในขณะท าการสั ม ภาษณ์ และให้ เกี ย รติ ผู้ ให้
สัมภาษณ์ โดยควรระมัดระวังในประเด็นต่อไปนี้
1) ไม่ควรซักถามในเรื่องทฤษฎี หรือหลักการทางวิชาการ
2) ไม่ควรซักถามเกี่ยวกับความลับขององค์การ
3) ไม่ควรโต้แย้งแต่สามารถขอความกระจ่างเพิ่มเติมได้
4) ไม่ควรพูดหรือแสดงองค์ความรู้หรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัว
5) ไม่ควรใช้เวลานานในการอารัมภบทในแต่ละข้อคาถาม
6) ไม่ควรใช้วาจาหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ
7) ไม่ใช้คาพูดที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้ให้การสัมภาษณ์
ฯลฯ
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หลักการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) วิธีการหนึ่ง
คือ การนาเนื้อหาที่ได้บันทึกมาทาการถอดความ ทั้งที่เป็นคาพูด อากัปกิริยาและท่าทีของผู้ให้สัมภาษณ์ในขณะทา
การสัมภาษณ์ นามาจัดระบบด้วยการแจกแจง ด้วยการตีความและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อนามา
สังเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูล ให้เป็นหมวดหมู่ การนาข้อความของผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมาบูรณาการและจัดเรียงให้
เข้ า กลุ่ ม เพื่ อ น าไปก าหนดเป็ น ปั จ จั ย ในด้ า นต่ า ง ๆ ตามหลั ก การและทฤษฎี ที่ เป็ น กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้วิจัยในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้สมเหตุสมผลและ
ที่ถูกต้องโดยปราศจากอคติ ด้วยวิธีนี้มี วิธีเขียนรายงานผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยให้ใส่รหัสผู้ให้สัมภาษณ์
กากับไว้ หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ การค้นหาค่าความถี่ของคาหรือประโยคที่ปรากฏจากการถอดคาสัมภาษณ์ โดยจัดทา
เป็นตารางรวมของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มปี ระเด็นที่สาคัญจากนั้นรวมกลุ่มประเด็นให้เป็นปัจจัย
สรุป การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยเป็นบทบาทของผู้วิจั ยที่ต้องทาการเก็บข้อมูลด้วยตนเองอย่างละเอียด
แบบเจาะลึกเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาทาการตีความด้วยทักษะของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและด้วยเหตุผลเชิงหลักการ
และทฤษฎีและสามารถแสดงผลการวิจัยด้วยตรรกะทางทฤษฏีที่เป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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