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“Grounded Theory” 
means theory that was derived from data, systematically 

gathered and analyzed through the research process.
(Strauss and Corbin) 

“ทฤษฎฐีานราก”
คอื ทฤษฎทีี�มีลกัษณะเฉพาะที�ถูกสร้างขึ�นมาจากข้อมูล

มีการเกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ด้วยกระบวนการวธีิวจิยั 
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Characteristics of a Grounded Theorist

1. The ability to step back and critically analyze 
situations

2. The ability to recognize the tendency toward bias

3. The ability to think abstractly

4. The ability to be flexible and open to helpful criticism

5. Sensitivity to the words and actions of respondents

6. A sense of absorption and devotion to the work 
process 
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Grounded Theory Research 
Methodology
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The Grounded Theory Methodology originally 
was developed by two sociologists,

Barney Glaser and Anslem Strauss.

from the 
University of Chicago

from the 
Columbia University
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การศึกษาโดยใช้ทฤษฎฐีานราก

ทฤษฎฐีานราก  (Grounded  theory)  เป็นวธีิวทิยาที�  
Strauss  &  Glasser  ยนืยนัว่า  เมื�อศึกษาวจิยัตามกระบวนการ
ขั�นตอนอย่างดแีล้ว จะได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎซึี�งสามารถพฒันา
ไปสู่ทฤษฎต่ีอไปได้

วธีิวทิยาของการสร้างทฤษฎฐีานรากเน้นที�การศึกษา
ปรากฏการณ์ทางสังคม โดยยดึหลกัของการทําความเข้าใจสิ�ง
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่านิยม ความคดิ ความเชื�อ ทัศนะ รวมทั�ง
คาํอธิบายพฤติกรรมต่างๆ จากโลกหรือมุมมองของคนในสังคม
นั�นเอง จากนั�นจึงนําข้อมูลที�ได้มาสร้างมโนทัศน์ หาความ
เชื�อมโยงระหว่างมโนทัศน์ต่างๆ เพื�อให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎี
ของปรากฏการณ์
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ทฤษฎีฐานรากได้จากการศึกษาปรากฏการณ์จริงมากที�สุด  ถูกค้นพบ  
พฒันา  และได้รับการตรวจสอบ  (verify)  โดยการเกบ็ข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกบัปรากฏการณ์นั�นๆ อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างตรงประเด็น  
และสอดคล้องกบัสถานการณ์จริง  สามารถใช้คาดทํานายการเกดิขึ�นและการ
ดํารงอยู่ของปรากฏการณ์ในเรื�องเดียวกนัได้  

ผู้วิจัยจะต้องมีความไว  (theoretical  sensitivity)  ต่อการที�จะคิดและ
ศึกษาข้อมูลในลกัษณะที�จะนําไปสู่การสร้างมโนทัศน์และทฤษฎีในทุกขั�นตอน
ของการวิจัย  ตั�งแต่การเลอืกตัวอย่างเชิงทฤษฎี  (theoretical  sampling)  การ
สร้างมโนทศัน์เชิงทฤษฎี  (theoretical  coding)  รวมทั�งการหาข้อสรุปเชิง
ทฤษฎี  (theoretical  grenerating) 
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ความเชื�อพื�นฐานของการวจิัยเพื�อสร้างทฤษฎฐีานราก

   การจะทําความเข้าใจเกี�ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์ จําเป็นจะต้องเข้าใจ
ให้ถึงกระบวนการที�บุคคลได้สร้างความหมายให้กบัสิ�งต่างๆที�อยู่
รอบตัว ไม่ว่าจะเป็น บุคคล วัตถุ เหตุการณ์ ฯลฯ เพราะความคิดและ
การกระทําของบุคคลมีพื�นฐานสําคญัอยู่ที�ความหมายที�ตนเองมีต่อสิ�ง
ต่างๆ  วิธีวิทยานี�จึงเน้นที�การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมโดยยดึหลกั
ของการทําความเข้าใจในสิ�งต่างๆ



ผศ.ดร.กญัญา โพธิวฒัน์ : การวิจยัเพื�อสร้างทฤษฎีฐานราก9

   วธีิการแสวงหาความรู้แบบอุปมาน มีลกัษณะเป็นการมองจาก
ส่วนที�กว้าง คอืข้อเท็จจริงทางสังคม เพื�อหาข้อสรุปที�เจาะจงใน
เรื�องนั�นๆ
   ผู้แสวงหาความรู้จะเริ�มต้นจากข้อเท็จจริง (ข้อมูล) ตามที�มีอยู่ 
เป็นอยู่ก่อน  ต่อเมื�อรวบรวมข้อเท็จจริงจนเพยีงพอและ
วเิคราะห์ผลแล้ว จึงประมวลเป็นข้อสรุป ข้อสมมติฐาน หรือ
ทฤษฎ ีที�สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั�วไป(generalized 
conclusion)

วธีิการอุปมาน
(Inductive approach) 
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4. เตรียมตัวทาํงานภาคสนาม

ขั�นตอนการวจิัย

5. เกบ็รวบรวมข้อมูล

6. ตรวจสอบและวเิคราะห์ข้อมูล

7. เขยีนรายงาน

3. เตรียมเครื�องมือวจิัย

1. คาํถามวจิัยที�ชัดเจน

2. ออกแบบการวจิยั
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* ปัญหาวจิัย: Source of Research Problem

* To ask for suggestions from a professor doing 
research in an area of interest
* To follow up on a professional or collegial remark
* Whether or not funds are variable for research on 
certain topics

1) The suggested or assigned research problems.

3) Personal and professional experience
2) The technical and nontechnical literature

4) The researcher itself

ขั�นตอนการวจิัย
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1. คาํถามวจิัย: Research Question

1) To fit the method

3) Helps to narrow the problem down to a workable size

2) Dictate the method

4) Provide the reflexibility and freedom to explore 
a phenomenon in depth

ขั�นตอนการวจิัย
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2. การออกแบบการวจิัย

ผู้ให้ข้อมูลหลกั แหล่งข้อมูลอื�นๆ

เครื�องมือและวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล

การเลอืกพื�นที�ที�ศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา

การเกบ็รวบรวมข้อมูล

การประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล

ขั�นตอนการวจิัย
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Research Question and Sub Questions:
What are the role, task, and works of a leadership team in transforming a primary school ?
1. How do the leadership teams define their work ? 
2. How does the leadership team function in the school ?
3. How do the transformational practices develop, and what factors influence their development ?

Research Process:

Document Study

• review related  
literature

• school literature

Interview&Observation
• Indepth interview 

- key persons of the  
leadership team

- students
- member of 
community

• Period of 4 months
- a few week a month 
- a few day a week

Data Analysis
4th-8th month

1. Open coding
2. Axial coding
3. Selective coding

4. Development of 
a theory

3rd-6th month

1st-2nd month

* methodologies:  base on the foundation of Grounded Theory
* data collecting:  interview key persons, observations, and documents study
* data analysis:  open coding, axial coding, selective coding, and development of a theory, using Atlas Ti . 
* validity and reliability:  triangulation, data saturation, and extensive member checking.
* criteria for judging the applicability of theory :  fit, understanding, generality, and control.

Research Design
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หัวข้อโครงการวจิัย
 ชื�อโครงการวจิัย
ชื�อผู้วจิยั
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา/ภูมิหลงั
 คาํถามวจิยั                  วตัถุประสงค์การวจิยั

ประโยชน์ของการวจิัย/ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ

ขอบเขตของการวจิัย
1) พื�นที�/ลกัษณะปรากฏการณ์
2) เนื�อหา/เหตุการณ์
3) ระยะเวลา

บทที�1

เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง/แนวคดิในการศึกษา
บทที�21) ...วาทกรรม(discourse)...

2) กรอบความคิดพื�นฐานในการวจิัย
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วธีิดาํเนินการ

1) พื�นที�ในการศึกษา
2) การเข้าสู่พื�นที�ที�ศึกษา
3) ผู้ให้ข้อมูลหลกั
4) การเกบ็รวบรวมข้อมูล/การศึกษาข้อมูล
5) การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล
6) ระยะเวลาการวจิยั
7) การนําเสนอผลการวจิยั

แผน/กจิกรรมดาํเนินการ
งบประมาณ

หัวข้อโครงการวจิัย (ต่อ)

บทที�3
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3. การเตรียมเครื�องมือวจิัย

เครื�องมือวจิัย : 

ศึกษาทาํความเข้าใจความรู้ที�เกี�ยวข้อง

การเตรียมเครื�องมือวจิยั :

ผู้วจิยั

แบบสัมภาษณ์

แบบบันทกึการสังเกต

แบบวเิคราะห์เอกสาร

ฯลฯ

สร้างและตรวจสอบคุณภาพ

สร้างและทดลองใช้

สร้างและทดลองใช้

ขั�นตอนการวจิัย
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1. การเลอืกสนาม
    - การเลอืกที�พกั/การเดินทาง
    - การใช้เวลาในสนาม
    - การเตรียมตัวเข้าสนาม
    - การเลอืกผู้ให้ข้อมูลหลกั

4. การเตรียมตวัทํางานภาคสนาม
2. การแนะนําตัว     
    กาํหนดสถานภาพและบทบาท

    ของนักวิจัย
    - Covert role (ไม่บอกว่าเป็นใคร)

- Overt role (บอกว่าเป็นใคร)

3. การสร้างความสัมพนัธ์
    (Rapport)
   - Snow ball sampling technique

4. การเริ�มทํางาน
    - การทําแผนที�(กายภาพ, ประชากร, 
      สังคม, เวลา)
    - การเลอืกตัวอย่าง(เวลา, สถานที�, 
      คน, เหตุการณ์)

ขั�นตอนการวจิัย
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5.1. การสังเกต
และจดบันทึก

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล

5.2. การสัมภาษณ์

5.3. การจัดกลุ่ม
สนทนา

5.4. การวเิคราะห์เอกสาร

5.5. วธีิการอื�นๆ

ขั�นตอนการวจิัย
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   6.1 การตรวจสอบข้อมูล
   นักวิจัยจะทําอะไรกบัข้อมูลที�ได้มา  ในขั�นแรกจะต้องตรวจสอบก่อนว่า 
ข้อมูลที�ได้มาเพยีงพอหรือยัง ข้อมูลนั�นตอบปัญหาของการวิจัยหรือไม่ ถ้าได้
ข้อมูลไม่ตรงกนั-จะต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที�แท้จริงเป็นอย่างไร  การตรวจ
สอบข้อมูลที�ใช้กนัมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า(Triangulation)  ซึ�งมีวธีิการแบ่งออกเป็น

- การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล(Data triangulation) 
- การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย(Investigator triangulation) 
- การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎ(ีTheory triangulation) 

   - การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล
     (Methodological triangulation)

6. การตรวจสอบและการวเิคราะห์ข้อมูล
ขั�นตอนการวจิัย
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   6.2 การวเิคราะห์ข้อมูล
   การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั�นตอนที�สําคัญและยากในกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ วิธีการหลกัที�ใช้ในการวิเคราะห์เป็นวธีิการสร้างข้อสรุปจากการ
ศึกษารูปแบบหรือข้อมูลจํานวนหนึ�ง มักไม่ใช้สถิติช่วยในการวเิคราะห์ 
หรือถ้าใช้สถิติกไ็ม่ได้ถือว่าวิธีการทางสถิติเป็นวิธีวิเคราะห์หลกั แต่จะถือเป็น
ข้อมูลเสริม  ด้วยเหตุนี� ผู้วิเคราะห์ข้อมูลจึงมีบทบาทสําคญัยิ�งในการวิจัย 
ผู้วิเคราะห์ข้อมูลควรมีความรอบรู้ในเรื�องแนวคดิทฤษฎีอย่างกว้างขวาง 
มีความเป็นสหวิทยาการอยู่ในตัวเอง สามารถสร้างข้อสรุปเป็นกรอบแนวคิด
และเปลี�ยนแปลงแนวทางที�จะตีความหมายข้อมูลได้หลายๆแบบ

6. การตรวจสอบและการวเิคราะห์ข้อมูล

ขั�นตอนการวจิัย
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   6.2 การวเิคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
   เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเนื�อหาออกเป็นสองส่วน  
   ส่วนแรก คือ การวิเคระห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ซึ�งส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที�
นํามาวิเคราะห์จะเป็นข้อความบรรยาย(Descriptive)ที�ได้จากการสังเกต
สัมภาษณ์ แล้วจดบันทึกไว้

ส่วนที�สอง คือ การวิเคราะห์เนื�อหา(Content analysis) ซึ�งเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงบรรยายเช่นกนั แต่กระทาํโดยการพยายามจะทาํข้อมูลนั�นให้เป็น
จํานวนที�นับได้ และมักกระทาํกบัข้อมูลเอกสารในการวิจัยเอกสาร

6. การตรวจสอบและการวเิคราะห์ข้อมูล

ขั�นตอนการวจิัย
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   การเขยีนรายงาน คือ การเสนอผลงานที�ได้จากการศึกษา ค้นคว้า 
และวิจัยว่า ได้ค้นพบความจริงหรือได้ความรู้ใหม่ๆประการใดบ้าง

7. การเขียนรายงาน

ขั�นตอนการวจิัย
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  ทมีผู้นําการเปลี�ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา :                                  
การศึกษาเพื�อสร้างทฤษฎฐีานราก 

A Transformational Leadership Team in a Primary School :            

A Grounded Theory Study

  ตัวอย่างเค้าโครงงานวจิัยเพื�อสร้างทฤษฎฐีานราก
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หลกัสูตรประถม,มัธยม  
2521  (ปรับปรุง 2533)

หลกัสูตรการศึกษา
ขั�นพื�นฐาน  2544

ร.ร. ออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษา

ร.ร. จัดทําสาระของหลกัสูตร

ร.ร. จัดทํารายวิชาเพิ�มเติม

โดยผู้บริหาร  ครู         
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และ    
ผู้เกี�ยวข้อง

คณะกรรมการ
 / ทีม

ทีม
ผู้นํ

าก
าร

เป
ลี�ย

นแ
ปล

ง

ทฤษฎกีารบริหาร      
การศึกษา

  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา



ผศ.ดร.กญัญา โพธิวฒัน์ : การวิจยัเพื�อสร้างทฤษฎีฐานราก26

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

     เพื�อเสนอข้อสรุปเชิงทฤษฎี
จากการศึกษาปรากฏการณ์ของ
ทีมผู้นําการเปลี�ยนแปลงใน   
โรงเรียนประถมศึกษา โดยทํา
ความเข้าใจถึง  ลกัษณะของทีม  
เงื�อนไขและกระบวนการเกดิขึ�น
ของทมี  การดํารงอยู่ของทีม  
ตลอดจนผลที�ติดตามมาจากทมี
ผู้นําการเปลี�ยนแปลง

คาํถามการวจิัย

1.  “ทีมผู้นําการเปลี�ยนแปลง”  จาก
มุมมองของคนในปรากฏการณ์มี
ลกัษณะอย่างไร

2.  เงื�อนไขและกระบวนการเกดิ
กลายเป็นทีมผู้นําการเปลี�ยนแปลงคือ
อะไร

3. มีการสืบทอด ความเป็นทีมผู้นํา
การเปลี�ยนแปลงให้ยังคงดํารงอยู่
อย่างไร

4.  ผลที�ติดตามมาจากทมีผู้นําการ
เปลี�ยนแปลงคืออะไร
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ขอบเขตของการวจิัย   

มุ่งศึกษาทีมผู้นําการเปลี�ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนที�นําร่องการใช้หลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน 2544

เนื�อหา

พื�นที�

ระยะเวลา ภาคเรียนที�  2  ของปีการศึกษา  2545                                   
ช่วงเดือนพฤศจิกายน  2545  ถึงเดือนมีนาคม  2546            
และเกบ็เพิ�มเติมในเดือนเมษายนและพฤษภาคม  2546



วรรณกรรมและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง

ตอนที� 1 พฒันาการของทฤษฎทีางการบริหารและ
งานวิจัยทีมผู้นําการเปลี�ยนแปลง

ตอนที� 4 แนวคิดเกี�ยวกบัการดํารงอยู่ของทีมผู้นําการ

            เปลี�ยนแปลง และผลที�ติดตามมา

ตอนที� 2 แนวคิดเกี�ยวกบัลกัษณะทีมผู้นําการเปลี�ยนแปลง

ตอนที� 3 แนวคิดเกี�ยวกบัเงื�อนไขและกระบวนการเกดิขึ�น   

            ของทีมผู้นําการเปลี�ยนแปลง

ตอนที�  5 กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวคิด  ทฤษฎแีละงานวิจัยที�
เกี�ยวข้อง

 ทฤษฎทีางการบริหารที�เกี�ยวข้อง                                  

 ทฤษฎเีกี�ยวกบัความเป็นผู้นํา                                           

 ทีมและแนวคิดการบริหารเป็นทีม                                    

 วธิิวจิัยเชิงคุณภาพ                      

 กรอบแนวคิดทฤษฎใีนการวิจัย
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ทีมผู้นําการเปลี�ยนแปลง                                
(A Transformational Leadership Team)

ลกัษณะ
ของทีม        

เงื�อนไข
การเกดิทีม

การดํารงอยู่
ของทีม        

ผลที�เกดิ
ตามมา        

วรรณกรรม
และงานวิจัย        

ผล 
การ
วิจัย

สรุป
ข้อเสนอ

เชิง
ทฤษฎี

 

 ทฤษฎีพฤติกรรม

     องค์การ

 กลุ่ม / ทีม

 ทีมผู้นําการ

     เปลี�ยนแปลง

 การบริหารแบบ

     ฐานโรงเรียน

 ปัจจัยภายนอก

    (นโยบาย)

 ปัจจัยภายใน

     (การบริหาร,

     การจูงใจ)

  สภาพแวดล้อม

 ทฤษฎีบทบาท

     ผู้นํา / ผู้ตาม

 พฤติกรรม

     การทํางาน

 ทีมบริหารตนเอง

 พฤติกรรม

     นักเรียน

 การเรียนรู้
ของ

     ผู้เกี�ยวข้อง

 ความพึงพอใจ

 การขยายผล

ทฤษฎีที�
เกี�ยวข้อง        

กรอบความคดิการวจิัย 

กระบวนกา
รเกดิทีม

 โครงสร้าง

      (ทางการ,

      ไม่เป็นทางการ)

 ทฤษฎีผู้นํา

 แบบการบริหาร



ผศ.ดร.กญัญา โพธิวฒัน์ : การวิจยัเพื�อสร้างทฤษฎีฐานราก30

วธีิดําเนินการวจิัย  

พื�นที�ในการศึกษา  (Field)  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั  (Key  Informants)

การเกบ็ข้อมูล  (Data  Collecting)

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
(The  Findings  Collecting  and  Data  Analysis)

ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเพื�อสร้างทฤษฎีฐานราก
(Grounded Theory Method)
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วธีิดาํเนินการวจิัย พื�นที�ในการศึกษา

โรงเรียนบ้านนางามเป็นโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดกลางแห่งหนึ�ง อยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็น
โรงเรียนนําร่องการใช้หลกัสูตรการศึกษา
ขั�นพื�นฐาน มีการทํางานเป็นทีมในการ
สร้างหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตร
การศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2544

การเลอืกพื�นที�ศึกษา  อาศัยการเลอืกเชิงทฤษฎ ี 
(theoretical  sampling)  ซึ�งมีหลกัการสําคัญคอื          
เป็นพื�นที�ที�สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของ     
การวิจัย  ปัญหาวิจัย  และกรอบแนวคิดในการวิจัย
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ผู้ให้ข้อมูลหลกั  ได้แก่  

ผู้บริหาร  ครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียน  
บุคคลในชุมชน  ผู้บริหารและครูในกลุ่มโรงเรียน  ศึกษานิเทศก์  และผู้มา
ศึกษาดูงาน

วธีิดาํเนินการวจิัย ผู้ให้ข้อมูลหลกั
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ใช้วิธีการในการศึกษารวบรวมข้อมูล  4  วิธีการหลกั  คือ 

 การสัมภาษณ์ระดับลกึ (in-depth interview)

 การจัดกลุ่มสนทนา (focus group discussion)  

 การสังเกตและจดบันทกึ (observation and field-note)

 การวิเคราะห์เอกสาร (content analysis)  

วธีิดาํเนินการวจิยั การเกบ็ข้อมูล

เครื�องมือสําคัญในการวิจัย ได้แก่ ตัวผู้วิจัย แนวคําถาม



ผศ.ดร.กญัญา โพธิวฒัน์ : การวิจยัเพื�อสร้างทฤษฎีฐานราก34

จากการสัมภาษณ์ระดบัลกึ     
ผู้ให้ข้อมูลหลกัคนแรก

ถอดเทปบันทึกเสียง

พมิพ์ข้อมูลลงเครื�องคอมฯ

จัดกลุ่มข้อมูล

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกัคน
ต่อไป/จัดกลุ่มสนทนา/ฯลฯ พฒันาทฤษฎี

เลอืกรหัส

หาแก่นของรหัส

เปิดรหัส

วธีิดาํเนินการวจิัย การประมวลผลและ
การวเิคราะห์ข้อมูล

ประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์ 
โปรแกรม ATLAS/ti



(การจดัทําเค้าโครงวทิยานิพนธ์)


