บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “การจัดการความได้เปรี ยบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย” มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการบริ หารจัดการความได้เปรี ยบในการแข่งขันของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย
(2) เพื่อระบุและวิเคราะห์ความได้เปรี ยบในการแข่งขันในธุ รกิ จสายการบินต้นทุนต่าของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
(3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรักษาตาแหน่งผูน้ าทางธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่าของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเริ่ มจากการสร้างกรอบ
แนวคิดการวิจยั เพื่อวางแนวทางในการทางานเบื้องต้น โดยผูว้ จิ ยั ให้ความสาคัญกับการศึกษาเฉพาะ
กลยุทธ์ทางการจัดการต้นทุนจากมิติต่างๆ ด้านการจัดการภายในองค์กรเป็ นหลัก เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน และความลึ กซึ้ งในกระบวนการได้มาซึ่ งข้อมูล ผูว้ ิจยั จะให้วิธีสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth
Interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informant) บุคคลที่เกี่ ยวข้อง และเป็ นผูม้ ี ประสบการณ์
ทางตรง เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานภายในสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย ทั้งเจ้าหน้าที่ระดับบริ หาร และ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการ
นอกจากการสั ม ภาษณ์ ท างลึ ก กับ ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญแล้ว ผูว้ ิ จยั ได้ท าการศึ ก ษาทบทวน
วรรณกรรมต่างๆ หาข้อมูล ความรู ้ การวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึ ง แนวคิด
ทฤษฎี ต่างๆ ที่มีความเกี่ ยวข้องกับ การจัดการความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ในธุ รกิ จสายการบิน
ต้นทุนต่ า และ ประวัติความเป็ นมา โดยเฉพาะการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ มุ่งเน้นการเป็ นผูน้ า
ด้านต้นทุน รวมทั้งกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
เป็ นการลดต้นทุน ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ทั้งนี้ การศึกษาทั้งหมดนี้ จะมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการตีความซึ่ งอาศัยหลักเหตุและผล
(Interpretation Method) รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้ขอ้ ค้นพบที่
ได้ ตรงกับความจริ ง และมีความน่าเชื่ อถือ ซึ่ งจะนาไปสู่ การสังเคราะห์ขอ้ มูล และข้อเสนอแนะใน
การศึกษา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เพื่อพัฒนา
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ไปสู่ การเป็ นผูน้ าทางการจัดการความได้เปรี ยบในการแข่งขันในธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่า อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพต่อไปในอนาคต
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดรายละเอียดของระเบียบวิธีวจิ ยั ในการศึกษา ตามลาดับ ดังนี้
3.1 รู ปแบบและขั้นตอนในการวิจยั
3.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการวิจยั
3.3 วิธีการวิจยั และเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 รู ปแบบและขั้นตอนในกำรวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ซึ่ งเป็ นการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ แบบไม่มีการทดลอง
เป็ นการวิจยั แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้เนื้ อหาเชิ งลึ ก มีความน่ าเชื่ อถื อ และมีเหตุผล เพื่อนาผล
การศึกษา ไปประยุกต์ใช้กบั การบริ หารจัดการต้นทุน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลาดับต่อไป
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบเครื่ องมือโดยใช้ การวิจยั ประยุกต์ เพื่ อมาปรับใช้ วางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุ งองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพนี้ จะอาศัยคุณลักษณะสาคัญ
ของการวิจยั เชิงคุณภาพตามแนวคิดของ M. Patton (1990) บางส่ วนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
เชิงลึกที่มีคุณภาพตรงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั มากที่สุด ครอบคลุมหลักการในการบริ หาร
จัดการองค์กรได้อย่างครบถ้วน โดยแบ่งการวิจยั เป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลด้านทฤษฎี โดยการค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร
ดุ ษฎี นิพนธ์ วิทยานิ พนธ์ รวมทั้ง รายงานการวิจยั ข่าว บทสัมภาษณ์ และข้อมูล ทางอิ นเตอร์ เน็ ต
รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกขององค์กร โดยจะทาการรวบรวมข้อมูลในระดับทุติย
ภูมิ (Secondary Data) เพื่อนาไปสู่ กรอบแนวคิดในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 ด้านข้อมูลจากบุคคล โดยทาการศึกษาการจัดการ และกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การจัดการต้นทุน ของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย โดยการเก็บข้อมูลการวิจยั ภาคสนามจากกลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ เพื่อให้ทราบถึ งคุ ณลักษณะทางการจัดการความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันของสายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย ในเรื่ องของการสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่ง ขัน ตาม
กรอบแนวคิดการวิจยั คือ มิ ติด้านนวัตกรรมการจัดการ และ การจัดการนวัตกรรม (Innovation
Management and Management Innovation) มิติดา้ นการจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร (Total Quality
Management: TQM) มิติดา้ นภาวะผูน้ า (Leadership) มิติดา้ นวัฒนธรรมองค์กร (Organization
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Culture) และ มิติดา้ นความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) โดยมีแนวทางในการวิจยั
คือ
การสั ง เกตการณ์ แ บบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-Participant Observation) เพื่ อ ศึ ก ษา
สภาพแวดล้อม บุคลากร และการทางาน ภายในสายการบินไทยแอร์เอเชีย
การสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (Interview) โดยผูว้ ิจยั จะให้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ที่เป็ นลักษณะของการสื่ อสารแบบสองทาง ระหว่างผูว้ ิจยั กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยจะทาการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หาร พนัก งานระดับ ปฏิ บตั ิ ก าร ผูท้ ี่ มี ค วามเกี่ ย วข้อง กับ สายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย รวมถึ ง
บุคคลภายนอกที่ปฏิบตั ิงานในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จการบิน และพนักงานสายการบิน
อื่นๆ นักวิชาการ รวมทั้งผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
3.2 ผู้ให้ ข้อมูลสำคัญในกำรวิจัย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กสาหรับการศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ มี จานวน 19 คน
โดยแบ่งผูใ้ ห้สัมภาษณ์ออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผูบ้ ริ หาร อดี ตผูบ้ ริ หาร และพนักงานระดับปฏิ บตั ิการของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย จานวน 9 คน
1) คุณธรรศพลฐ์
แบเลเว็ลด์
ประธานเจ้ากรรมการบริ หาร
2) คุณสันติสุข
คล่องใช้ยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3) คุณณัฐพล
บรรพกาญจน์ อดีตผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและจัดจาหน่าย
สายการบินไทยแอร์เอเชีย และอดีตผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขายและจัดจาหน่ายสายการบินไทยสมายล์
4) คุณพงษ์นริ นทร์
อนุรักษ์ลาวัณย์ อดีตผูจ้ ดั การฝ่ ายการพาณิ ชย์และรายได้พิเศษ
5) คุณณัฐพล
ศิริอุปถัมภ์
อดีตผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจสายการบินไทย
แอร์ เอเชี ย และอดี ต ผูจ้ ัดการฝ่ ายพัฒนาธุ รกิ จ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์
6) คุณบุญรักษ์
สวัสดิ์อนุภาพ วิศวกรการบิน
7) คุณธันวา
จาปาภา
นักบิน
8) คุณวรวรรณ
เอื้อจารุ พร
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
9) คุณกมลรัตน์
สิ ริฤกษ์สกุล พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการการบิน

73

กลุ่ม ที่ 2 บุ คคลภายนอกสายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย เช่ น นักวิชาการที่ มี ความรู ้ เรื่ องการ
บริ หารองค์การเกี่ ยวกับธุ รกิ จการบิน ผูบ้ ริ หารองค์กรที่มีความเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จการบิน อาจารย์
ด้านธุ รกิ จการบิน อาจารย์ดา้ นการประชาสัมพันธ์ พนักงานสายการบินอื่นๆ และ ผูโ้ ดยสารที่ใช้
บริ การของสายการบินต้นทุนต่า จานวน 10 คน
1) คุณวที
อรรถกมล
นักวิชาการ ระดับผูอ้ านวยการบริ ษทั วิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย จากัด
2) ร้อยเอกรชฏ
แย้มศรี บวั
ผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (AOT)
3) คุณอนุพงษ์
เกรี ยงไกรลิปิกร ผูก้ ่อตั้งและผูบ้ ริ หารบริ ษทั เสิ ร์ชเอ็นจินอ็อปที
ไมเซชัน่ เวป Traveligo
4) คุณแพรมาศ
เจริ ญพงศ์
รองประธานบริ หารฝ่ ายบัตรเครดิต
ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ (ประเทศไทย)
5) คุณพิชพงษ์
พงษ์ชีพ
ผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั เกาะกูด พาราไดซ์ บีช จากัด
6) อาจารย์เพชรแท้ อยูส่ กุล
อาจารย์พิเศษวิชาธุ รกิจการบิน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7) ดร.ธีรดา
จงกลรัตนาภรณ์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
และอาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์
8) กัปตันชญาน์ทตั
ชูตระกูล
นักบินสายการบินนกแอร์
9) คุณสุ ชยา
วิษณุวงศ์
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินสายการบินไทย
10) คุณกันต์ฤทัย
แสงศรี จิราภัทร ข้าราชการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบตั ิการ
จังหวัดอุดรธานี ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
3.3 วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Method) ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้แนวทาง
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview Guideline) ซึ่ งจะทาหน้าที่ ตั้งแต่การลงพื้นที่ภาคสนาม
เพื่อทาการสังเกตการณ์ เป็ นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-Participant Observation) เพื่อเก็บ
ข้อมูล และนามาสู่ กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประกอบกับ งานวิจยั และข้อมูลเอกสารซึ่ ง
ได้แก่ เอกสาร ตารา บทความ วารสาร และสื่ ออิเลคทรอนิ กส์ ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับประเด็นในการ
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วิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดข้อคาถาม ให้มีความครอบคลุมมากที่สุด โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมู ลนั้นใช้ก ารบันทึ กเสี ย งการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ที่ มีป ระเด็นคาถามเกี่ ย วกับการบริ หารจัดการ
ต้น ทุ น และกลยุท ธ์ ใ นการแข่ ง ขันด้า นต้น ทุ น จากผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ อี ก ทั้ง จะมี ก ารตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้อ มู ล ซึ่ งได้ แ ก่ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ แบบสมาร์ ท โฟน เครื่ อง
บันทึกเสี ยง คอมพิวเตอร์ สมุด ปากกา เอกสารและคาถามประกอบการสัมภาษณ์ จากการทบทวน
วรรณกรรมและจากค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาหลัก และอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาร่ ว ม รวมทั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริ หารการจัดการองค์กร เป็ นผูท้ าการตรวจสอบเนื้ อหา
แก้ไข และปรับปรุ ง เพื่อให้ชุดแบบสัมภาษณ์ มีความถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพ สมบูรณ์ ตรงประเด็น
และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง
การน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากการศึ ก ษาค้น คว้า ในเบื้ อ งต้น มาท าการประมวล และสรุ ป สิ่ ง ที่
เกี่ ยวข้องเพื่อทาการกาหนดขอบเขตในการวิจยั เพื่อใช้สัมภาษณ์ แบบเชิ งลึ ก แล้วจึงนาโครงร่ าง
คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ มากาหนดรู ปแบบคาถามที่ตอ้ งการคาตอบที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้มีการ
สนทนาตอบข้อซักถามอย่างเป็ นระบบ โดยจะเป็ นการซักถามประเด็นหลักที่ผวู ้ ิจยั กาหนดไว้เพียง
ไม่กี่ขอ้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ และการติดตามซักถามเพิม่ เติม เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และได้สาระสาคัญที่ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลเหล่ านี้ มาประมวลผล ทาการสรุ ปข้อมูล และนาเสนอใน
งานวิจยั (Huberman and Miles, 1994)
ในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากผูบ้ ริ หาร พนักงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายงานธุ รกิจการบิน
และผูท้ รงคุณวุฒิในธุ รกิ จการบิน ผูว้ ิจยั จะทาการสัมภาษณ์โดยใช้ชุดคาถามแบบปลายเปิ ด เพื่อให้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์สามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในธุ รกิจ
สายการบินต้นทุนต่ า โดยผูว้ ิจยั จะทาการส่ งแบบสัมภาษณ์ให้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักล่วงหน้า เพื่อเป็ น
การเตรี ยมการก่ อนสัมภาษณ์ เพื่อให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ สามารถให้ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์ และแสดง
ความคิดเห็น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ
ดังนั้น การใช้เครื่ องมื อหลักในเก็ บข้อมู ล จะใช้ก ารสัมภาษณ์ เชิ งลึ กแบบกึ่ งโครงสร้ า ง
(Semi-structure interview) เป็ นการซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้เรื่ องที่ตอ้ งการอย่างถูกต้อง
และตรงประเด็น โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะสามารถอธิ บายข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และ
จากข้อมูลจากสื่ อต่างๆ ให้ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ การสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ าง
นั้น ยังเป็ นการสัมภาษณ์ที่มีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นขั้นตอน ทาให้ทราบว่า
ผูว้ จิ ยั ต้องการซักถามในประเด็นใดบ้าง มีการตั้งคาถามแบบกาหนดประเด็นและข้อคาถามที่ชดั เจน
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียด ครอบคลุม และตรงประเด็น แต่ท้ งั นี้ในการสัมภาษณ์ ยังสามารถเพิ่มเติม
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คาถาม หรื อปรั บเปลี่ ยน เพื่อให้เกิ ดความชัดเจนในคาตอบที่ ได้รับจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และผูว้ ิจยั
สามารถควบคุมทิศทางของโครงสร้างเนื้อหา ให้อยูใ่ นกรอบแนวคิดการวิจยั อย่างเหมาะสม
วิธี ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กับ ผูใ้ ห้ข ้อมู ล หลัก เป็ นวิธี ก ารที่ ผูส้ ั ม ภาษณ์ และผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์
สามารถโต้ตอบ และอธิ บายให้เกิ ดความชัดเจน ผูส้ ัมภาษณ์ สามารถซักถามเพิ่มเติมจนเกิ ดความ
เข้าใจชัดเจน เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ ผสู ้ ัมภาษณ์ ยงั มีโอกาสสังเกตกริ ยาท่าทาง และ
สิ่ งแวดล้อมบริ บทต่างๆ ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ประกอบกับการตีความ เพื่อทาความเข้าใจความหมาย
และการให้ความหมาย ตลอดจนการอธิ บายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ อันเป็ นวัตถุประสงค์ในการได้มา
ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) (นิสา ชูโต, 2551)
ทั้งนี้ เป้ าหมายหลักของการวิจยั ในครั้ งนี้ ไม่ได้อยู่ที่คาถามจากแบบสัมภาษณ์ เพียงอย่าง
เดี ยวเท่านั้น แต่จะรวมถึ งข้อมูลที่อาจได้มานอกเหนื อจากประเด็นคาถามที่กาหนดไว้ คือ การเปิ ด
โอกาสให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ สามารถแสดงความคิ ดเห็ นเพิ่มเติ มในประเด็นอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องได้โดย
อิสระ ซึ่ งอาจเป็ นประเด็นที่ไม่ได้มีการกาหนดไว้ล่วงหน้า จึงนับเป็ นวิธีการที่ดีที่สุดในการสารวจ
ข้อมูล เพื่อให้ได้มุมมองที่ครบถ้วน รอบด้าน และมีมิติเชิ งลึ กของข้อมูล ซึ่ งอาจนาไปสู่ การค้นพบ
ใหม่ๆ ในกระบวนการวิจยั
3.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Method) โดยจะแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง
คือ
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสารที่ ผวู ้ ิจยั นามาใช้ในการศึ กษาวิจยั (Documentary
Research) ซึ่งจะประกอบด้วย ข้อมูลจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เอกสาร รายงาน ผลการ
ดาเนินงาน บทความ ข่าวสารทางวิชาการ และข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่ องการ
จัดการความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุ รกิ จสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย ตลอดจนรายงานการ
ประชุ มต่างๆ ของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องในธุ รกิ จสายการบินต้นทุ นต่ า ซึ่ งสามารถทาให้ทราบถึ ง
ปั จจัย และบริ บทที่มีผลต่อแนวทางการจัดการความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในธุ รกิ จสายการบิน
ต้นทุนต่า ซึ่ งทั้งหมดนี้จะเป็ นการค้นคว้าข้อมูลแบบทุติยภูมิ
(2) การเก็ บ ข้อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ น้ ี เ ป็ นการเก็ บ ข้อมู ล แบบปฐมภู มิ โดยใช้วิธี ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก โดยก่อนการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั จะทาการอธิ บาย
รายละเอียดของการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเข้าใจถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ โดยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ระหว่าง หนึ่งถึงสองชัว่ โมง และเมื่อทาการสัมภาษณ์เสร็ จ
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ในแต่ละครั้ง ผูว้ จิ ยั จะทาการถอดเสี ยงจากการสนทนาในวันเดียวกันเพื่อให้การบันทึกข้อมูลมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์
ผูว้ ิจยั จะเริ่ มจากการประสาน นัดหมายวันเพื่อทาการสัมภาษณ์ ทั้งรู ปแบบที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ โดยทาการยืนยันการนัดหมายก่อน และทาการเตรี ยมข้อมูลในการสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์ เครื่ องมือบันทึกเสี ยง และโทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
เหล่านี้ มีระยะเวลาการดาเนินการ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
3.5 กำรตรวจสอบและกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั จะทาการตรวจสอบข้อมูลโดยแบ่งข้อมูลที่รวบรวมมาได้ โดยการคัดกรอง จัดกลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับจากเอกสารต่างๆ เช่น งานวิจยั วรรณกรรม เอกสารทางราชการ รายงาน
ประจาปี บทความ ข่าวสาร และข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต ข้อมูลจากการสังเกตโดยไม่มีส่วนร่ วม และ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึกจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ที่ได้จดบันทึก อัดเสี ยง มาถอดความ โดย
ผูว้ ิจยั จะทาการจัดหมวดหมู่ อย่างเป็ นระบบ และสร้ างข้อสรุ ปย่อยเป็ นชุ ด แล้วจึ งนามาวิเคราะห์
และสังเคราะห์
การตรวจสอบข้อมูล ผูว้ ิจยั เลื อกใช้วิธีตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือของข้อมูล โดยใช้วิธี การ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Investigator Triangulation) โดยการนาข้อมูลไปให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ อ่าน
หรื อ กลับ ไปสอบถามผูใ้ ห้ข ้อมู ล ซ้ า อี ก เพื่ อให้ไ ด้ข ้อมู ล ที่ ตรงกับ ความเป็ นจริ ง และใช้วิธี ก าร
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) (Denizen, 1970) โดยแบ่งเป็ น การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory
Triangulation) และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามจุดมุ่งหมาย และกรอบแนวคิด
ของการวิจยั โดยนาเข้าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสาร และข้อมูลภาคสนาม ที่ได้จากการ
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ เพื่อมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุ ป โดยการวิเคราะห์แบบ
อุปนัย (Analytic Induction) โดยการตีความ สร้ างข้อสรุ ปจากข้อมูล ที่เป็ นรู ปธรรม และจาก
ปรากฏการณ์ ที่มองเห็น และการวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) โดย
การจาแนกข้อมูลเป็ นออกเป็ นชนิ ดหรื อประเภท (Typologies) ตามเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นต่อเนื่ องกัน
ไป โดยการใช้แนวคิด และทฤษฎี เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และจาแนก (สุ ภางค์ จันทวานิ ช ,
2547)
ผูว้ ิจยั จะนาความรู ้ ทางทฤษฎี งานวิจยั วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง มาพิจารณาประกอบการ
วิเคราะห์และตีความ เขียนอย่างผสมผสานเข้าด้วยกันในลักษณะอ้างอิง และระบุเชิ งอรรถ โดยนา

77

คาตอบที่ตรงประเด็นกับคาถาม มาสรุ ปผล โดยแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล และกาหนดสาระสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับการวิจยั จากนั้นจึงดาเนินการสรุ ปข้อมูลและสาระสาคัญจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ ความเหมือน และความแตกต่างของความคิด และความคิดเห็ นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
เมื่อเขียนงานวิจยั เสร็ จสิ้ น ก็นากลับไปให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ และคณาจารย์ผทู ้ รงคุ ณวุฒิ ได้พิจารณา
ตีความ ตรวจสอบความหมายที่ถูกต้อง และแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการสื่ อสาร และเพื่อเป็ น
การรับรองความน่าเชื่ อถือของข้อมูล จากนั้นผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการแก้ไขให้เป็ นงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
เพื่อให้องค์กรสามารถนาไปปรับใช้เป็ นแนวคิดแก่สายการบินไทยแอร์ เอเชี ย และพัฒนาสู่ การเป็ น
ผูน้ าทางการจัดการความได้เปรี ยบในการแข่งขันในธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่าอย่างยัง่ ยืน

