
 

 

ฉบบัน้ี เรามาเรยีนรูเ้กีย่วกบั Grounded Theory กนันะครบั  
  

 ทฤษ ฎี ฐานราก  (Grounded theory) คือ  ท ฤษ ฎีที่ ได้ จากการศึกษ า

ปรากฏการณ์ทางสงัคมเป็นทฤษฎ ีที่มคุีณลกัษณะเฉพาะที่ถูกสร้างขึน้มาจากขอ้มูลที่

เป็นไปตามปรากฏการณ์จริงมากที่สุด โดยทฤษฎีน้ีถูกค้นพบพัฒนา และได้รบัการ

ตรวจสอบ (verify) จากการเกบ็ขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์

นัน้ๆ อย่างเป็นระบบ ทฤษฎีฐานรากมฐีานคติความเชื่อพื้นฐานที่ว่า การจะทําความ

เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และการอยู่รวมกันของมนุษย์จําเป็นต้องเข้าใจถึง

กระบวนการทีบุ่คคลไดส้รา้งความหมายใหก้บัสิง่ต่างๆ ทีอ่ยู่รอบตวั เพราะความคดิและ

การกระทําของมนุษยม์พีืน้ฐานทีส่าํคญัอยู่ทีค่วามหมายทีต่นมต่ีอสิง่ต่างๆ วธิวีทิยาแบบ

น้ีจงึเน้นทีก่ารศกึษาปรากฏการณ์ทางสงัคม โดยยดึหลกัของการทาํความเขา้ใจสิง่ต่างๆ 

จากนัน้จงึนําข้อมูลที่ได้มาสร้างมโนทัศน์หาความเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ ต่างๆ 

เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปเชงิทฤษฎขีองปรากฏการณ์ทางสงัคมทีต่อ้งการหาคาํอธบิาย 

 หลกัการโดยทัว่ไปของการสรา้งทฤษฎฐีานราก ประกอบดว้ยดงัน้ี  

1. ผู้วิจยัต้องมีความไวเชิงทฤษฎี (theoretical sensitivity) ต่อการที่จะคิดและศึกษา

ขอ้มูลในลกัษณะที่จะนําไปสู่การสร้างมโนทศัน์และทฤษฎีในทุกขัน้ตอนของการวจิยั 

(สามารถบอกไดว้่าปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้นัน้สอดคลอ้งกบัทฤษฎอีะไร) 

2. ผูว้จิยัตอ้งทาํงานใกลช้ดิกบักระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอน 

3. กระบวนการสร้างทฤษฎีฐานราก เน้นการเขา้ถึงขอ้มูล การเก็บขอ้มูล การตีความ

ขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู ทีจ่ะนําไปสูก่ารสรา้งทฤษฎทีีเ่หมาะสม 

4. การวจิยัเพื่อสรา้งทฤษฎฐีานรากถอืว่า มโนทศัน์ สมมตฐิาน และกรอบแนวคดิสาํหรบั

การอธบิายปรากฏการณ์ทีศ่กึษาจะตอ้งมาจากขอ้มลูโดยตรง 

5. ทฤษฎทีีไ่ดม้าดว้ยวธิวีจิยัแบบทฤษฎฐีานราก ถอืเป็นทฤษฎทีีน่กัวจิยัสรา้งขึน้มาจาก

ขอ้มูลโดยตรงและเป็นทฤษฎีที่มุ่งหาคําอธิบายให้แก่ปรากฏการณ์ที่นักวจิยัเลือกมา

ศึกษาเป็นหลัก ดังนัน้ การสร้างทฤษฎีฐานรากเป็นวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพที่

เริ่มต้น จากข้อมูลแล้วไปสู่สมมติฐานและจบลงด้วยทฤษฎีที่เป็นคําอธิบายสําหรับ

ปรากฏการณ์ทีศ่กึษา นกัวจิยัจะตอ้งสรา้งมโนทศัน์ สมมตฐิาน และกรอบแนวคดิสาํหรบั

อธบิายปรากฏการณ์ที่ศึกษา กระบวนการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลจะดําเนินไป

พรอ้มๆ กนั ขอ้มลูทีนํ่ามาวเิคราะหเ์ป็นขอ้มูลทีใ่หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัปรากฏการณ์ทาง

สงัคมในเรื่องทาํศกึษาอย่างรอบดา้น ทฤษฎทีีส่รา้งขึน้สามารถใชอ้ธบิายปรากฏการณ์ที่

เฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุดงักล่าว การวจิยัเพื่อสรา้งทฤษฎีฐานรากจงึเป็นกระบวนการ
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ศกึษาที่มคีวามท้าท้ายและเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการสรา้งองค์ความรู้ใหม่ โดยการสร้างกรอบแนวคดิการวจิยัจากวธิกีาร

ทฤษฎีฐานรากมีฐานคติมาจากปรชัญาการใช้เหตุผลแบบอุปนัย-นิรนัย (Inductive-deductive reasoning) การนําตวัแปรจาก

ปรากฏการณ์ทางสงัคมทีอ่าจถอืว่าเป็นตวัแปรใหม่ซึง่อาจยงัไม่มกีารคน้พบมาก่อน นับว่าเป็นกรอบแนวคดิทีก่า้วหน้าพอสมควร

ซึง่แน่นอนเมื่อนํากรอบแนวคดิน้ีไปพสิจูน์ผ่านกระบวนการวจิยักจ็ะเป็นการยนืยนัว่ากรอบแนวคดิทีส่รา้งขึน้จากทฤษฎฐีานรากน้ี

เป็นจรงิหรอืไม่ ซึง่หากพสิจูน์ว่าเป็นจรงิกเ็ป็นการสรา้งโอกาสในการคน้พบองคค์วามรูใ้หมท่ีท่นัสมยัเลยทเีดยีวหลกัการวธิทีฤษฎี

ฐานรากจะใชว้ธิกีารศกึษานําร่อง (Pilot study) เริม่จากการกําหนดประเดน็ปัญหาขอ้สงสยัโดยตัง้ไว้อย่างน้อย 2 ประเดน็หลกั 

คอื องคป์ระกอบและตวับ่งชีข้องตวัแปรตามและตวัแปรอสิระ จากนัน้ทาํการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายผูใ้หข้อ้มลูในทีน้ี่ผูว้จิยัควรมอง

ทีไ่ปผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholder) เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจรงิๆ ตามดว้ยการเลอืกวธิกีารศกึษา เช่น การสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 

การสมัภาษณ์กลุ่ม การสงัเกต ฯลฯ จากนัน้ดําเนินการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูล ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลและสงัเคราะหต์วัแปร โดยนํา

ประเดน็ต่างๆ มาจดัหมวดหมู่ ประกอบดว้ยอย่างน้อย 2 ประเดน็ คอื ตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม สรุปเป็นกรอบแนวคดิการ

วิจัยนั น่ เอง ซึ่ งตัวอย่ าง  Grounded Theory ประกอบด้วย  uncertainty reduction theory, transaction cost economics, 

resource based view, relational view, extended resource based view, resource dependence theory, social exchange 

theory, social dilemma theory, trust based rationalism, learning and knowledge perspective, game theory,  institutional 

theory เป็นตน้ 

                                                                  แหล่งทีม่า https:// 44828-Article%20Text-110122-1-10-20160129.pdf/ 

 

ฉบบัน้ีขอนําเสนอ โปรแกรมจดัการบรรณานุกรมและการอา้งองิ “เอน็ดโ์น้ต (EndNote)”  

การจดัทําบรรณานุกรมและการอ้างองินับเป็นส่วนสําคญัในการทํารายงาน ผลงานทางวชิาการและการวจิยัต่างๆ ทัง้น้ีเพราะ

นอกจากจะเป็นการช่วยให้ผลงานที่ทํามีความน่าเชื่อถือแล้วยงัเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสทิธิอ์ีกด้วย เดมิทีการจดัทํา

บรรณานุกรมและอา้งองิอาจยุ่งยากและใชเ้วลาในการเขยีน การตรวจสอบรปูแบบทีถู่กตอ้ง รวมไปถงึการรวบรวมรายการอา้งองิ

ที่นํามาอ้างให้ครบถ้วน แต่ปัจจุบันได้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็น Bibliography Software หรือ Personal Bibliographic 

Managers ทีจ่ะเขา้มาช่วยใหก้ารจดัการบรรณานุกรมและการอา้งองิสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ โปรแกรมทีท่ําหน้าทีด่งักล่าวมอียู่

ดว้ยกนัหลายโปรแกรม เช่น ProCite, Reference Manager, Papyrus แต่ทีเ่ป็นทีนิ่ยมและจะกล่าวถงึในทีน้ี่คอื โปรแกรมทีม่ชีื่อ

ว่า “เอน็ดโ์น้ต” (EndNote) 

 

ลกัษณะพิเศษของโปรแกรม EndNote 

1. จดัเกบ็บรรณานุกรมในรปูฐานขอ้มลูไดไ้มต่ํ่ากว่า 30,000 รายการต่อ 1 ฐานขอ้มลู (แต่ละฐานขอ้มลูจะเรยีกว่า Library มี

นามสกุลเป็น .enl) 

2. สบืคน้ แกไ้ข เปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายการบรรณานุกรมได ้

3. ดงึ (Import) หรอืถ่ายโอน (Download) ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดและฐานขอ้มลูออนไลน์ต่างๆ ได ้

4. เลอืกรปูแบบบรรณานุกรม (Styles) ไดม้ากกว่า 1,000 รปูแบบ เช่น APA, Vancouver, Chicago เป็นตน้ 

5. สรา้งบรรณานุกรมไดห้ลากหลายประเภท (Reference types) เช่น หนงัสอืปรญิญานิพนธ ์บทความวารสาร เวบ็ไซตเ์ป็นตน้ 

6. สามารถเชื่อมโยงไฟลอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไวใ้นรายการบรรณานุกรมไมว่่าจะเป็นไฟล ์ตาราง รปูภาพ หรอื PDF ไฟลเ์ป็นตน้ 

7. สามารถนําขอ้มลูทีม่อียู่ไปใชก้บัโปรแกรมเอน็ดโ์น้ตทีต่่างเวอรช์ัน่ (Version) กนัได ้

                                แหล่งทีม่า http://lib.swu.ac.th/th/images/stories/pdfaumporn/Endnote_Howto_Ed5_150515.pdf 
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การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาแห่งชาต ิครัง้ที ่44 วนัที ่19-20 ตุลาคม 2560   ณ  โรงแรม  U-PLACE  

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานีรายละเอยีดเพิม่เตมิ http://www.nigrc2017.ubu.ac.th/ 

การประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิมหาวทิยาลยัศรปีทุม ครัง้ที ่12 (SPUCON2017) มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  วนัที ่14 

ธนัวาคมคม 2560 ณ ศูนยส์ง่เสรมิและพฒันางานวจิยั มหาวทิยาลยัศรปีทุม  สง่บทความภายใน 31 ตุลาคม 2560 รายละเอยีด

เพิม่เตมิ spucon2017@gmail.com/ 

 

 

พบกนัในฉบบัต่อไป  
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