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วธีิแสวงหาความจริง 
ตามแนวคดิปฏิฐานนิยม (Positivism) 

และ แนวคดิปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology)

ปฏิฐานนิยม (Positivism) 
ใชว้ิธีการหาความรู้แบบนิรนยั (deductive)

เร่ิมตน้จากขอ้อา้งซ่ึงมีลกัษณะ ทัว่ไป (universal) ไปสู่
ขอ้สรุปซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ (particular) 

วจิยัปริมาณ 

ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) 
ความส าคญักบัมนุษย ์(social actor) 

ใชว้ธีิการหาความรู้แบบอุปนยั (Inductive)
วจิัยคุณภาพ 

การวเิคราะห์แบบปรากฏการณ์วทิยาคือการตีความเพ่ือค้นหาความหมาย
หรือค าอธิบายจากทศันะผู้ถูกกระท า
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การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)

วธีิการวจิยัทางสังคมศาสตร์

ค้นหาความจริง
ปรากฏการณ์ทางสังคม 

มุมมองของคน : Emic view
หลากหลายมิติ
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การวจิัยเชิงคุณภาพ 

นักวจิยัเชิงคุณภาพ ต้องวเิคราะห์ข้อมูลแบบอุปมาน (Inductive)

สรุปหลกัการจากข้อมูลต่างๆ ทีเ่กบ็รวบรวมมาได้ 
การสงัเกตุความเป็นจริง

เกดิจากการน าเอาข้อมูลต่างๆ ในปรากฏการณ์จริงมาสรุปข้อมูล



๑.

การออกแบบการวจิยั

6



7

.
การออกแบบการวจิัย.

โจทย์วจิัย
.

ตั้งค าถาม

.
หาค าตอบ

.
เข้าสู่สนาม / เกบ็ข้อมูล
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การออกแบบการวจัิยเชิงคุณภาพ 
การวางแผนวจิัย                     พจิารณา 

ส่ิงทีนั่กวจัิยอยากรู้                หัวข้อและค าถามวจิัย
ส่ิงทีต้่องการบรรลุถึง                 วตัถุประสงค์ในการวจัิย

แนวคดิทีจ่ะใช้                   ทบทวนวรรณกรรม 
/Concept ในตัวนักวิจัย

แหล่งทีจ่ะหาข้อมูล &     เคร่ืองมือที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูล
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล เพ่ือตอบโจทย์การวิจัย 

แนวทางตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเช่ือถือของการวิจัย 
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การวจิัยเชิงคุณภาพ 
เช่ือในหลกัการปรากฏการณ์วทิยา (Phenomenology approach) 

ใช้หลกัการค้นหาความรู้ทีเ่ป็นความจริงจากแหล่งของข้อมูล 
(Grounded Theory Approach) 

เน้นท าความเข้าใจและรู้จริง รู้ลกึ ละเอยีดแบบเป็นองค์รวมทุกมติิ 
ทุกส่วนของประเดน็เร่ืองทีท่ าการศึกษา (Holistic) 

ข้อมูลต้องมคุีณภาพ และมคีวามน่าเช่ือถือว่าถูกต้องตามปรากฏการณ์ 
ลกัษณะพฤติกรรมทีแ่สดงออก สัญลกัษณ์ทีพ่บเห็น เน้ือหาทีบ่รรยาย ฯลฯ 

ที่ต้องผ่านการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) 
เน้นหลกัการ Constructionism ในการวเิคราะห์ 

เพ่ือตีความหมาย ปรากฏการณ์ สัญลกัษณ์ พฤติกรรม เน้ือหาข้อมูล ฯลฯ 
ขึน้มาเป็นข้อค้นพบ แล้วน ามาอภิปรายผล 



๒.

รูปแบบการวจิยั
เชิงคุณภาพ
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พิจารณาจาก
การรวบรวม
และการ
วเิคราะห์
ขอ้มูล

Documentary research
Field Research

Social/Culture Anthropologist
Tribal Society

Community Study
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1. Ethnography/Anthropological research 
การวจิยัเชิงชาติพนัธ์วรรณนา/มานุษยวทิยา 

2. Biographical research การวจิยัทีเ่น้นประวตัชีิวติบุคคล 
3. Phenomenology research การวจิยัแนวปรากฏการณ์วทิยา 

4. Grounded Theory research 
การวจิยัเชิงคุณภาพแบบสร้างทฤษฎจีากข้อมูล 

5. Case Study research 
การวจิยัเชิงคุณภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณ ี
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ประเภทการวจิยัเชิงคุณภาพ : แบ่งตามลกัษณะการด าเนินการวจิยั 
1. การวจัิยเชิงคุณภาพทีนั่กวจัิยใช้เวลาเฝ้าสังเกต และมีส่วนร่วม 

อยู่กบักลุ่มเป้าหมายเป็นเวลานาน เช่น การฝังตัว ได้แก่ 
เชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา (Ethnographic/Anthropological Research) 

2. การวจัิยเชิงคุณภาพทีนั่กวจัิยใช้เวลาน้อยกบักลุ่มเป้าหมาย 
แต่ยงัคงลกัษณะส าคญัของการวจัิยเชิงคุณภาพไว้เกือบทุกประการ ได้แก่ 
การวจัิยทีใ่ช้วธีิการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Research) 

การวิจัยทีใ่ช้วธีิการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
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ลกัษณะทีส่ าคญัของการวจิยัเชิงคุณภาพ 
1. Holistic and Multi-face Approach 

2. ศึกษาปรากฏการณ์แบบองค์รวม จากหลากหลายแง่มุมเป็นสหวทิยาการ 
2. Natural or Field Setting 

ศึกษาในสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติและบริบทสังคม 
3. Intangible Variables 

ตวัแปร เน้นเกีย่วกบั ความรู้สึกนึกคดิ จิตใจ
4. Human Value เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวจิัย 

5. In-depth and Long-term Study ศึกษาเจาะลกึ ระยะเวลาศึกษายาวนาน 
6. Descriptive and Inductive Analysis 

วเิคราะห์และนาเสนอ เป็นลกัษณะพรรณนา และบรรยาย 
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ค าถามวจิัย (Research Questions) 

เชิงบรรยาย (Descriptive Question) 
เพ่ือตอบค าถามประเภท “ใคร” “อะไร” “ที่ไหน” ฯลฯ 

เชิงวเิคราะห์ หรือเชิงอธิบาย 
(Explanatory, Analytical/ Relationship Questions) 
มุ่งหาค าอธิบายด้วยการวเิคราะห์ ตรวจสอบความเกีย่วข้อง/

ความสัมพนัธ์ หรือตรวจสอบ ความแตกต่าง 
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กรอบแนวคดิ (Conceptual Framework) 
ส่ือว่านักวจิัยจะท าความเข้าใจโจทย์การวจิัยที่ตั้งขึน้น้ันจากมุมมองใด 

เป็นแนวทาง มากกว่าที่จะเป็นกรอบที่ตายตวั 
กรอบแนวคดิทีไ่ด้มาจากการทบทวนวรรณกรรม 

และการคิด กลัน่กรองอย่างรอบคอบ บนพืน้ฐานของข้อเทจ็จริง 
จะช้ีให้เห็นถึงลกัษณะข้อมูลทีต้่องการได้ 

- นักวจิัยจะเลือกท าการวจิัยเชิงคุณภาพแบบมีกรอบแนวคดิ 
- หรือ 

ไม่มีกไ็ด้ - มีทั้งข้อด ีและข้อจ ากดั 
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การออกแบบการค้นหาความจริง

เหตุ ผล



๓.

การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย / การเกบ็ขอ้มูล
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ว่องไว

Interaction

Flexible
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การระบุผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคญั (Key-informants) 

เปรียบเหมือนกญุแจไขเข้าสู่ข้อมูลทีต้่องการ 
ซ่ึงต้องคดัเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลในฐานะผู้รู้ 
คุณสมบัติการเป็นผู้รู้ 

ผู้ทีมี่พฤติกรรมทีเ่ราสนใจ หรือ ผู้ทีรั่บรู้ข้อมูลทีต้่องการ ข้อมูลทนัสมัย 
พร้อม และเต็มใจทีจ่ะให้ข้อมูล
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วธีิการคดัเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

เลือกโดยใช้วจิารณญาณ (Judgment Selection) 
เลือกแบบก้อนหิมะ (Snowball Selection) 
เลือกแบบบังเอญิ (Accidental Selection) 

เลือกตามความสะดวก (Convenience Selection) 
เลือกแบบโควตา (Quota Selection) 
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วธีิการคดัเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
ต้องมีข้อมูลเบ้ืองต้นไว้ก่อนว่าจะสัมภาษณ์ใคร 

เช่น ผู้ชาย อายุ รายได้ ฯ 
ความเต็มใจทีจ่ะให้ข้อมูล 

Screening Form (แบบเลือกบุคคล) 
จ านวนผู้ให้ข้อมูล ในทางปฏิบัติให้นาเทคนิคสามเส้าของผู้ให้ข้อมูลมาปรับใช้ 

คือทวคูีณของ 3 จะเป็นกีเ่ท่ากไ็ด้ ที่นิยมใช้คือ 4 รอบ 12 คนขึน้ไป 
ทั้งนีจ้ะมากแค่ไหนขึน้อยู่กบัเร่ืองทีศึ่กษาและความยากในการสัมภาษณ์เจาะลกึ 
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เทคนิคการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การสังเกต (Observation) 
การสัมภาษณ์ (Interview) 
การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง 
(Focus Group Discussion) 

การสนทนากลุ่มย่อย 
(Group Interview or Group Discussion) 
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กระบวนทศัน์ของวธีิการเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ความจริง (Reality) ทางสังคม
และทางพฤติกรรม เกีย่วกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

ไม่ใช่ส่ิงทีม่ีเพยีงหน่ึงเดยีว 
แต่อาจมีได้หลายอย่าง 

ขึน้อยู่กบับริบท และ เง่ือนไขทางสังคม วฒันธรรม 
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กระบวนทศัน์ของวธีิการเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การเข้าถึงความจริง 
อาจท าได้หลายวิธี 

วธีิเข้าถึงความจริงทีด่ีทีสุ่ด 
คือผู้หาความจริง (นักวิจัย) กบัผู้เป็นแหล่ง 
ของความจริง (กลุ่มตัวอย่างการวจัิย) 
ซ่ึงควรมีความสัมพนัธ์แบบไว้วางใจ 

ความสัมพนัธ์ทีด่.ี..มส่ีวนส าคญัในความส าเร็จของการเกบ็ข้อมูลเชิงคณุภาพ 
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วธีิการในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1. การสัมภาษณ์ (Interview) 

- การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
- การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 

- การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) 
- การสัมภาษณ์แบบมีจุดสนใจเฉพาะ (Focus Interview) 

- การตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) 
- การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) 

- การสนทนากลุ่มย่อย (Group Interview) 
- การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) 
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วธีิการในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
2. การสังเกต (Observation) 

- สังเกตแบบมีส่วนร่วม 
- สังเกตโดยไม่มีส่วนร่วม 

3. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
(Documentary Search/Written Material) 

4. การศึกษาจากเร่ืองเล่า (Narrative Approach) 
5. การถอดบทเรียน (Lesson Learned) 
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การลงพืน้ที่ภาคสนาม 
- เน้นภาคสนาม !!!!

- ไม่มีโครงสร้างค าถามตายตวั 
มีขั้นตอนการลงพืน้ที่ ดงันี ้

1. เลือกพืน้ที่ 
2. แนะน าตัว 

3. สร้างความสัมพนัธ์ 
4. เร่ิมด าเนินการ

18 
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การสังเกต
เน้นการรวบรวมข้อมูลแบบเผชิญหน้ากบัแหล่งปรากฏการณ์ด้วยตนเอง 

การเฝ้าดูและการพรรณาปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมทีศึ่กษาอย่างเป็นระบบ 
ในขณะทีส่ิ่งต่างๆ ด าเนินไปตามธรรมชาติ 

*ศึกษาปรากฏการณ์ตามทีม่นัเกดิขึน้และเป็นไป ไม่มกีารดดัแปลง 
บทบาทของนักวจิัย + ดู ฟัง ซักถาม บนัทกึ 
ไม่มส่ีวนร่วม ในปรากฏการณ์ทีศึ่กษา

มส่ีวนร่วม เสมือนว่าเป็นผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
ควรใช้ควบคู่กบัวธีิอ่ืน เช่น การสัมภาษณ์ 

ทกัษะทีจ่ าเป็นของนักวจิัย ทกัษะในการสังเกต และทกัษะในการจดบนัทกึ 
อย่างเป็นวัตถุวิสัย (Objective) 
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ส่ิงที่ต้องสังเกต 
กรอบการสังเกตของ ลอฟท์แลนด์ (Loftland) 

- การกระท า(Acts) 
- แบบแผนการกระท า (Activities) 

- ความหมาย (Meaning) 
- ความสัมพนัธ์ (Relationship) 
- การมีส่วนร่วม (Participation) 

- ฉาก และบุคคล (Setting) 



การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Observation) 
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แนวทางการสังเกตแบบมส่ีวนร่วม 
1. วางแนวทางในการสังเกตล่วงหน้า ว่าจะสังเกตพฤติกรรมอะไรบ้าง 

2. อาจก าหนดโดยพฤติกรรมต่างๆ ที่คนอ่ืนเคยค้นพบมาแล้ว 
3. และ/หรือตามทฤษฎทีี่เกีย่วข้องว่า

4. ในกลุ่มคนทีเ่ราจะสังเกตมีพฤติกรรมน้ันๆ หรือไม่ 
2. ต้องมีกรอบแนวทางการวจิัยทีแ่น่ชัด ว่าอะไรคือส่ิงทีต้่องการค้นหา 

ซ่ึงจะช่วยให้รู้จุดมุ่งหมายในการบันทกึข้อมูล 
3. ในขั้นตอนการสังเกต จะสังเกตแบบมีระบบ ซ่ึงอาจท าแบบสังเกต หรือ

ตารางเวลาในการสังเกต หรืออาจจะไม่มีตารางสังเกตกไ็ด้
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เวลา กิจกรรม หมวดกิจกรรม 
07.00-07.30 
07.31-08.00 
08.01-09.00 
…………………………… 

ตารางเวลาในการสังเกต 
โครงการ.................................................................................... 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ............ 
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แนวทางการสังเกต 

กรอบการสงัเกต รายการสังเกต ผลการสังเกต 
กจิกรรม 
วธีิการ 
บรรยากาศ 
การมีส่วนร่วม 
บุคลกิท่าทาง 
ภาพรวม 
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การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
(In-depth Interview) 
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การสัมภาษณ์
ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หรือแบบกึง่โครงสร้าง 

*ค าถามปลายเปิด/ *ยืดหยุ่น 
การสัมภาษณ์ด าเนินเหมือนเป็นการสนทนาในชีวิตประจ าวนั 

ความส าเร็จขึน้อยู่กบั .......
ผู้ให้สัมภาษณ์ (Key informant, Information-rich cases) 

ทกัษะการสัมภาษณ์ของนักวจิัย 
และการ “เตรียมตวัท าการบ้านอย่างดี” 

ก่อนการสัมภาษณ์ 
มีแนวค าถาม (Interview guidelines) 
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คุณสมบัตขิองผู้สัมภาษณ์เชิงคุณภาพทีด่ ี
มคีวามรู้ลกึและกว้างในเร่ืองทีสั่มภาษณ์ 

ด าเนินการสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบและมโีครงสร้างที่เหมาะสม 
ถามค าถามชัดเจน เข้าใจง่าย 

สุภาพ 
จับประเดน็เก่ง 

เปิดกว้าง ส าหรับค าตอบทุกรูปแบบ 
คุมสถานการณ์ในการสัมภาษณ์เก่ง 
เป็นนักฟังที่ดี ฟังอย่างวิพากษ์ 

จ าเก่ง ตีความเก่ง
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วธีิการขณะสัมภาษณ์ 
- จดบันทึกข้อมูล ระบุวนัที่ เวลา สถานที่ 

กลุ่มคน พฤตกิรรมที่สังเกต 
ถ่ายภาพ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการนามาวเิคราะห์อย่างละเอยีด 

และน าเสนอผลงาน 
บันทึกเสียง เพ่ือป้องกนัการจดบันทึกตกหล่น และน า้เสียงของ 
ผู้ให้ข้อมูลแสดงถึง การรับรู้ความรู้เข้า ความมัน่ใจ อารมณ์ ฯลฯ 

ของผู้ให้สัมภาษณ์
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การจดบันทึกเพ่ือเกบ็ประเด็น
การถ่ายภาพและบันทกึเสียงต้องขออนุญาต

เป็นจริยธรรมการวจิัยที่ดี 



40

การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
(In-depth Interview) 
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เป้าหมายการสัมภาษณ์เจาะลกึ 
1. ประเดน็ทีเ่ป็นธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ มีอยู่แล้ว
2. สอบถามเพ่ือค้นหาค าตอบให้โจทย์วจิยั

ซ่ึงเป็นตัวก าหนดที่ท าให้เกดิพฤตกิรรม 
2. ประเดน็ที่เป็นแนวคดิ ซ่ึงทราบมาก่อนจากวรรณกรรม หรือทฤษฎ ี

เตรียมไว้เพ่ือถามประเดน็เกีย่วข้องกบัพฤตกิรรม
หรือเร่ืองที่เราต้องการศึกษา 
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เทคนิคการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลแบบเจาะลกึ 
หัวใจในการสัมภาษณ์แบบเจาะประเดน็ 

คือภาษา 
ต้องใช้ภาษาเดยีวกนัผู้ถาม ต้องพูดภาษาทีผู้่ตอบใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 

ให้ผู้ถูกถามตอบตามสบาย แบบเล่าเร่ือง 
ไม่แบบการสอบสวน ไม่รีบเร่ง 
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เทคนิคการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลแบบเจาะลกึ 
- บรรยากาศเป็นส่วนตัว 

- เป็นการส่ือความหมายแบบโต้ตอบกนัทั้ง 2 ฝ่าย 
- ไม่มคี าถามตายตัว 

- ถามกีค่น? 
- จบเม่ือค าตอบเร่ิมเหมือนกนัมากขึน้ 

- และสรุปผลได้ในทีสุ่ด 
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การสนทนากลุ่มเฉพาะ
(Focus Group Discussion) 
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ลกัษณะของกลุ่ม มสีมาชิก 8-12 คนน่ังล้อมวง 
มคีน เป็นผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม 

มคีน เป็นผู้จดบันทกึ 
สถานทีน่ั่งสนทนา ไม่มเีสียง และมลพษิ

- ข้อด ีช่วยกนัคดิช่วยกนัตอบ ได้ข้อมูลละเอยีด
- ช่วยกนักรองข้อมูล 

ข้อจ ากดั หาคนเข้ากลุ่มยาก บางคร้ังเกรงใจกนั
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ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มทีด่ ี
มคีวามรู้ในเร่ืองทีท่ าการเกบ็ข้อมูล 

- เข้าใจแนวค าถามและเจตนารมณ์ของค าถามอย่างด ี
- มบุีคลกิทีอ่บอุ่น น่าคุยด้วย 

- ใจเยน็ ไม่วอกแวก 
- เป็นผู้ฟังทีด่ ีจับประเดน็ส่ิงทีฟั่งได้เร็ว และแม่นย า 

- มคีวามสามารถในการควบคุมการสนทนา 
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การสนทนากลุ่มย่อย 
- กลุ่มย่อยมี 2 ลกัษณะ คือ 

- กลุ่มทีม่ีตามธรรมชาต ิและ กลุ่มทีถู่กจดัตั้งขึน้ 
- มีผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคญั (Key-informant) อยู่ในกลุ่ม 2 - 3 คน 

เป็นกญุแจไขความกระจ่าง 
- เหมาะส าหรับการรวบรวมข้อมูลทีใ่ช้ค าถามแบบปลายเปิด 

- มีแนวค าถามทีนั่กวจิยัจดัเตรียมไว้เป็นคู่มือในการเจาะประเดน็ 
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ช่วงเวลาการสนทนา 
ช่วงต้น 
ช่วงกลาง 
ช่วงสุดท้าย 
ค าถามเบาๆ 
ค าถามกลางๆ 
ค าถามเจาะ 

ค าถามหลกั ค าถามเจาะ 
อุ่นเคร่ือง 
ผ่อนคลาย 

บรรยากาศของกลุ่มสนทนา 
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การตรวจสอบความถูกต้องตรงประเดน็ในการวจิยั 
การวจิัยทางสังคมศาสตร์ มคีวามถูกต้องตรงประเดน็ในการวจิัย 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
(1) ความถูกต้องตรงประเดน็ภายใน หมายถึง ถูกต้องตามความเป็นจริง

ของปรากฏการณ์ที่ศึกษา น าเสนอภาพของส่ิงน้ันได้อย่างสมบูรณ์ 
ไม่ผดิไปจากความเป็นจริงของส่ิงน้ัน 

(2) ความถูกต้องตรงประเดน็ภายนอก หมายถึง ผลของการศึกษา 
(ข้อค้นพบ/ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ ฯลฯ) สามารถนาไปใช้อ้างองิกบั

สภาพการณ์อ่ืน ที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนัได้ 
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ความเช่ือถือและไว้วางใจได้ 
ในบริบทของการวจิยัเชิงคุณภาพ มี 4 ลกัษณะ ดงันี ้

(1) ความเช่ือถือได้ (Credibility) 
(2) การพึง่พากบัเกณฑ์อ่ืน (Dependability) 
(3) การถ่ายโอนผลการวจิยั (Transferability) 
(4) การยืนยนัผลการวจิยั (Confirmability) 
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การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) (Denzin, 1978) 
คือ การตรวจสอบความแม่นตรงของข้อมูล 4 ด้าน ดงันี ้

1. 1.ตรวจสอบสามเส้าของแหล่งข้อมูล (Data Triangulation) คือการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ใน
มติิต่างกนั ได้แก่ แหล่งเวลา (time) แหล่งสถานที ่(space) แหล่งบุคคลผู้ให้ข้อมูล (person) 

2. ถ้าข้อมูลเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัแสดงว่าข้อมูลถูกต้อง 
2. ตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วจิัย (Investigation Triangulation) คือการตรวจสอบจากผู้วจิัยหรือผู้เกบ็ข้อมูล

ต่างบุคคลกนั ซ่ึงถ้าผู้วจัิย หรือผู้เกบ็ข้อมูลทุกคนพบว่าข้อค้นพบทีไ่ด้มามีความเหมือนกนั 
แสดงว่าข้อมูลทีผู้่วจิัยได้มามคีวามถูกต้อง 

3. ตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎ ี(Theory Triangulation) คือการตรวจสอบว่าถ้ามกีารใช้ทฤษฎทีี่
หลากหลายแล้ว ข้อมูลทีไ่ด้มาเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรือไม่ ถ้าผู้วจิัยพบว่า ไม่ว่าจะนาทฤษฎใีดมาใช้ ได้ข้อ

ค้นพบทีเ่หมือนกนั แสดงว่าข้อมูลทีผู้่วจิัยได้มามคีวามถูกต้อง 
4. ตรวจสอบสามเส้าด้านวธีิรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือการคือการตรวจสอบ
หลากหลายวธีิทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในเร่ืองเดยีวกนั เช่น การใช้วธีิการสังเกตร่วมกบัวิธีการสัมภาษณ์ 
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วธีิทีค่วรท าในการตรวจสอบสามเส้า 
1. ต้องท าในระหว่างทีอ่ยู่ในสนามทุกวนัทุกเวลา เช่ืออะไรง่ายๆ ไม่ได้ 
ต้องละเอยีด อยากรู้อยากเห็น อยากค้นหาจริงๆ อยากถ่ายทอดให้คน

อ่ืนเข้าใจจริง 
2. แยกเน้ือหาเป็นกลุ่มตามประเดน็ค าถามวจิยั แล้วตรวจดูความ

เหมือนของเน้ือหา ทั้งรายประเดน็และในภาพรวม โดยวเิคราะห์ความ
มีนัยสาคญัให้เป็นไปในทิศทางปรากฏการณ์วทิยา 

โดยพจิารณาว่าเน้ือหาประเดน็ จนกระทัง่ข้อมูลน่ิง /อิม่ตัว
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วธีิที่ควรท าในการตรวจสอบสามเส้า 
3. เปรียบเทยีบข้อมูล โดยการตรวจดูจากรูปภาพ วตัถุ หลกัฐาน 
ภาพถ่าย ฯลฯ ทีเ่ป็นข้อมูลเน้ือหาทั้งหมด เพราะเป็นปรากฏการณ์
ต่างๆ ตามทีเ่รารวบรวมได้ระหว่างอยู่สนาม โดยน าไปเปรียบเทียบ
กบัเน้ือหาข้อมูลทีไ่ด้จากเร่ืองเล่า จากผู้รู้ (Key informants) 
เช่น จาก Focus group discussion, In-depth Interview 
หรือ เน้ือหาทีเ่ห็นจากการสังเกต และต้องนาไปตรวจดูจาก

วรรณกรรมที่ผ่านมาด้วย 



๔.

การวเิคราะห์ขอ้มูล
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องค์
ประกอบ
ส าคญั

จัดระเบียบข้อมูล

แสดงข้อมูล

สรุปและตคีวาม
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การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
- คือกระบวนการท าให้ข้อมูล “พูด” และหรือ “เขียน” 

ปรากฏออกมา อย่างมคีวามหมาย และสมเหตุสมผลทีสุ่ด 
- เป็นกระบวนการจัดการข้อมูล 

- เพ่ือท าให้ข้อมูลมคีวามหมายขึน้มา 
เป็นการตีความและหาค าอธิบายเชิงทฤษฎขีึน้มาจากข้อมูล 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1. วเิคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) 

2. การวเิคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล 
(Typological Analysis) 

3. วเิคราะห์โดยการเปรียบเทยีบเหตุการณ์ 
(Constant Comparison) 

4. การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1. วเิคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) 

คือการตีความสร้างข้อสรุป จากส่ิงทีเ่ป็นปรากฏการณ์ที่มองเห็น
จากหลายๆ เหตุการณ์แล้ว จึงลงมือสรุป โดยข้อมูลจะต้องมีตั้งแต่ 2 ชุดขึน้ไป 

เช่น 
-การปฏิบัติงาน 

-พฤติกรรมการสอน 
-การด าเนินชีวติ 

-ความเป็นอยู่ ฯลฯ 
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2. การวเิคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล 
(Typological Analysis) 

คือ การจ าแนกข้อมูลเป็นชนิด 
แบ่งเป็นระดบัจุลภาค และระดบัมหภาค 

2.1 การจ าแนกข้อมูลในระดบัจุลภาค 
- การวเิคราะห์ค าหลกั (Domain Analysis) 

- คือการจดักลุ่มค าชุดหน่ึงให้อยู่ภายใต้ค าอกีชุดหน่ึง 
55 
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- การวเิคราะห์สารระบบ (Taxonomy Analysis) มีความหมายคล้ายคลงึกบัการวเิคราะห์
ค าหลกั เพยีงแต่มีความแตกต่างกนัที่ว่าการวเิคราะห์จ าแนกสารระบบจะมุ่งเน้นแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มค าย่อยๆ ด้วยกนัเองและค าหลกัในภาพรวมทั้งหมด ลกัษณะ
การจ าแนกจัดกลุ่มค า หรือกลุ่มข้อมูลจะมคีวามซับซ้อนและมรีะดบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ค าต่างๆ สูงกว่าการวเิคราะห์ค าหลกั 
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2.2 การจ าแนกข้อมูลในระดบัมหภาค 
เป็นการจ าแนกข้อมูลตามเหตุการณ์ หรือเร่ืองราวทีป่รากฏ แบ่งเป็น 2 วธีิ 
- การวเิคราะห์เหตุการณ์แบบองิทฤษฎ ีคือการแยกชนิดในเหตุการณ์น้ันๆ โดยอาศัยทฤษฎใีดทฤษฎี

หน่ึงเป็นกรอบในการจาแนก ซ่ึงกรอบการจาแนกเหตุการณ์ทีนิ่ยมใช้หรือมลีกัษณะกลางๆ ทีม่กันามาใช้
ร่วมกนั คือการวเิคราะห์เหตุการณ์ออกเป็น 6 ประเภท คือ ใคร ท าอะไร ทีไ่หน เม่ือไร อย่างไร และท าไม 
นอกจากนีย้งัสามารถแยกชนิดออกเป็น 6 ชนิด ตามกรอบปรากฏการณ์ 
ของ Lofland, 1971 : 14-15 

- การวเิคราะห์เหตุการณ์แบบไม่องิทฤษฎ ีคือการจ าแนกข้อมูลในเหตุการณ์หน่ึงๆ ตามความ
เหมาะสมกบัข้อมูล ซ่ึงอาจใช้สามญัสานึกหรือประสบการณ์ของผู้วจัิย เช่น การแบ่งครูออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือกลุ่มทีอ่าศัยอยู่ในหมู่บ้าน กลุ่มทีอ่าศัยอยู่ในจังหวดันี ้และกลุ่มทีอ่าศัยอยู่ในต่างจังหวดั 
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3. การวเิคราะห์โดยการเปรียบเทยีบเหตุการณ์ 
(Constant Comparison) 

มักกระท าภายหลงัจากการวเิคราะห์โดยการจ าแนกข้อมูลแล้ว 
-จดัชุดเหตุการณ์ใส่ตาราง เปรียบเทยีบเหตุการณ์ 

–ประมวลข้อมูลเหตุการณ์แต่ละชุด 
-ขยายวงของการเปรียบเทยีบ 
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เอื้อมพร เหลินเจริญ, 2555 
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การวิเคราะห์ขอ้มูล
เกิดข้ึนไดใ้นทุกขั้นตอนของการวจิยั
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ข้อสรุป 
ข้อสรุปมี 2 ประเภท 

1. ข้อสรุปทีเ่ป็นรูปธรรม
2. เช่น แบบแผน (Patterns), ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ (Relationship) 

ข้อสรุปทีเ่ป็นนามธรรม
เช่น ในรูปของมโนทศัน์ (Concepts) ค าอธิบาย แบบจ าลองมโนทศัน์ (Conceptual Model) 

หรือทฤษฎ ีทีจ่ะสามารถนาไปใช้ได้กบัประชากรกลุ่มอ่ืนทีม่ลีกัษณะคล้ายกนั 
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การตีความ 
พิจารณา

- ส่ิงทีไ่ด้พบและได้สรุปมาจากการศึกษาน้ัน 
- มีความหมาย และส าคญัอย่างไร 
- ทั้งในแง่ทฤษฎ ีและในแง่ปฏิบัต ิ

- ข้อค้นพบจากการวจิยัน้ัน มีปรากฏการณ์อย่างไร
- ในเชิงนโยบาย หรือในแง่ของกจิกรรมที่จะปฏิบัติ



68

เกบ็ข้อมูล

ค้นหาปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ตีความ

สรุปผลวจิยั
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ขบัเคล่ือนสังคม
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ขอบคุณค่ะ
Any questions?

You can find me at
@ line ID : Busakornaiey


