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หมวดที่ 4.2 
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล



Cr.ข่าวอรุณอมรนิทร์



ท่านคิดว่าจะท าวิจัยเรื่องอะไร?
และเป็นวิจัยแบบไหน 
ปริมาณหรือคุณภาพ?



1
หลักการพื้นฐานของการ

วิจัยเชิงคุณภาพ

การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก

รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

เครื่องมือและเทคนิคการ
รวบรวมข้อมูลเชิงคณุภาพ

4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative ReseaRch)

2

3

4

หัวข้อการน าเสนอ

5
การตรวจสอบและวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพ
6 ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 

(อยู่ในทุกช่วงบรรยาย) Cr.โครงสร้างหลักสูตรฯ 2565, 20-21



1.หลักการพื้นฐาน
ของวิจัยเชิงคุณภาพ



วธีิแสวงหาความจริง

ใช้วิธีการหาความรู้แบบนิรนัย
(deductive)

เริ่มต้นจากข้ออ้างซ่ึงมีลักษณะทั่วไป
(Universal)

ไปสู่ข้อสรุปซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
(Particular) 

“วิจัยเชิงปริมาณ”

ความส าคัญกับมนุษย์ (Social actor)
ใช้วิธีการหาความรู้แบบอุปนัย(Inductive)

วิจัยคุณภาพ :
การวิเคราะห์แบบปรากฏการณ์วิทยาคือการ
ตีความเพื่อค้นหาความหมายหรือค าอธิบาย

จากทัศนะผู้ถูกกระท า

ปฏิฐานนิยม (Positivism) ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology)



การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติโดยที่นักวิจัยเข้าไปอยู่ในโลกที่เขา
ศึกษา การวิจัยแบบนี้ประกอบด้วยปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บ
ข้อมูล เช่น สัมภาษณ์ สนทนา สังเกต ถ่ายภาพและ  
จดบันทึกต่างๆ ในภาคสนาม แล้วท าการตีความหรือแปล
ความหมายปรากฏการณ์ทางสังคมที่ท าการศึกษานั้นๆ ออกมา
จากประสบการณ์และมุมมองของผู้ที่ถูกศึกษา 

Jones, 1995; Denzin and Lincoln, 2003: 4



การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative ReseaR ch) วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ค้นหาความจริง
ปรากฏการณ์ทางสังคม

มุมมองของคน : Emic view
หลากหลายมิติ



1. เชื่อในหลักการปรากฏการณ์วิทยา 
(Phenomenology Approach)

2.ใช้หลักการค้นหาความรู้ที่เป็นความจริงจาก
แหล่งรากเหง้าของข้อมูล 

(Grounded Theory Approach)

4. ข้อมูลต้องมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือว่าถูกต้องตามปรากฏการณ์ 
ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก สัญลักษณ์ที่พบเห็น เนื้อหาที่บรรยาย ฯลฯ

ต้องผ่านการตรวจสอบสามเส้าแล้ว (Triangular Check)

3. เน้นท าความเข้าใจและรู้จริง รู้ลึก 
ละเอียดแบบองค์รวมทุกมิติทุกส่วนของ
ประเด็นเรื่องที่ท าการศึกษา (Holistic)

5. เน้นหลักการรังสรรค์วิทยา 
(Constructionism) ในการวิเคราะห์เพื่อ
ตีความหมาย ปรากฏการณ์ สัญลักษณ์ 

พฤติกรรม เนื้อหา ข้อมูล ฯลฯ ขึ้นมาเป็นข้อ
ค้นพบแล้วอภิปรายผล

หลักส ำคัญของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ



ตัวอย่างการน าไปใช้ในประเทศไทยการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

สิ่งที่นักวิจัยอยากรู้

สิ่งที่ต้องการบรรลุถึง

แนวคิดที่จะใช้เป็นในกรอบวิจัย

-แหล่งที่จะหาข้อมูลเพื่อตอบ และเครื่องมือที่จะใช้รวบรวมข้อมูล 
ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามการวิจัย(วิธีการวิจัย)
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(จุดมุ่งหมาย) และสิ่งที่จะต้องท า 
(วัตถุประสงค์) ในการวิจัย

(หัวข้อและค าถามงานวิจัย)

(กรอบแนวคิด)



ประโยชน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

Cr.ชาย โพธสิิตา, 2552: 50-53.

1. ท าให้เข้าใจในประเด็นที่ศึกษาเชิงลึก 
2. ท าให้สามารถค้นหาประเด็นใหม่ๆ ในการศึกษาวิจัย หรือท า

ความเข้าใจในประเด็นใหม่  ๆ หรือประเด็นที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่คุ้นเคยมา
ก่อน 

3. ท าให้สามารถศึกษาเหตุการณ์ หรือกรณีศึกษาที่มีความ“พิเศษ” 
ต่างไปจากกรณีทั่ว ๆ ไป 



4. ใช้เพื่อ “เสริม” การศึกษาเชิงปริมาณ 
 ในขั้นตอนสร้างแบบสอบถาม 
 ในการหาค าอธิบายเชิงลึกสาหรับข้อค้นพบจาก

การศึกษาเชิงปริมาณ 
5. เพื่อประเมินความต้องการของชุมชน 
6. เพื่อช่วยในการวางแผนและออกแบบการรณรงค์ 

หรือช่วยวางแผนกิจกรรมส าหรับ โครงการที่จะเริ่มใหม่ 
7. เป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการต่างๆ 

Cr.ชาย โพธสิิตา, 2552: 50-53.







2.รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ



รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่เน้นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

1.แบบที่ใช้การศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Research)

ส่วนมากเป็นงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องของเหตุการณ์ในอดีต
ฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากเอกสารเป็นพื้น





รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่เน้นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

2.แบบที่เน้นการออกเก็บข้อมูลในสนาม (Filed Research)

การวิจัยทางมานุษยวิทยา (Anthropological Research) ในระยะแรก
ตามธรรมเนียมปฏิบัติของนักมานุษยวิทยาสังคม/วัฒนธรรม 

(Social/Cultural Anthropologist) นิยมท าการศึกษาชุมชนชนาดเล็กซึ่ง
มักจะเป็นสังคมของชนเผ่า (Tribal Society) และชุมชนชาวบ้านนา 

(Peasant Community) ซึ่งทางมานุษยวิทยา เรียกว่า “การศึกษาชุมชน” 
(Community Study)
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ประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเชิงชาติพนัธุ์วรรณา/มานุษวิทยา
(Ethography/Anthropological research) 1

2
3

4
5

การวิจัยที่เน้นประวัติชีวิตบุคคล
(Biographical research)

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบสร้าง
ทฤษฎีจากข้อมูล
(Grounded Theory research)

การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา
(Phenomenology research)

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
ศึกษาเฉพาะกรณี

(Case Study research)



สังคมของชนเผ่า และ ชาติพันธุ์



ประเภทการวิจัย
เชิงคุณภาพ

แบ่งตามลักษณะ
การด าเนินการ

วิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพที่นักวิจัย
ใช้เวลาเฝ้าสังเกต และมีส่วน
ร่วมอยู่กับกลุ่มเป้าหมายเป็น

เวลานาน เช่นการฝังตัว ได้แก่ 
เชิงชาติพันธุ์วรรณา

(Ethographic/
Anthropological research)

1

การวิจัยเชิงคุณภาพที่นักวิจัย
ใช้เวลาน้อยกับกลุ่มเป้าหมาย
แต่ยังคงลักษณะส าคัญของการ

วิจัยเชิงคุณภาพไว้ ได้แก่
การวิจัยท่ีใช้วิธีการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group 

Research) และ วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก

(In-depth Interview)

2



ลักษณะที่ส ำคัญของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

ศึกษำเจำะลึก ระยะเวลำศึกษำยำวนำน

(In-depth and Long-term Study)

ตัวแปร เน้นเกี่ยวกับ ควำมรู้สึกนึกคิด จิตใจ

(Intangible Variables)

ศึกษาปรากฏการณ์แบบองค์รวม
(Holistic and Multi-face Approach)

ศึกษำสภำวะแวดล้อมตำมธรรมชำติ

และบริบทสังคม
(Natural or Field Setting)

เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัย

(Human Value)

วิเครำะหแ์ละน ำเสนอ 

เป็นลักษณะพรรณนำ และบรรยำย
(Discriptive and Inductive Analysis)



Covid-19

สังคม

เศรษฐกิจ

การเมือง



ค าถามวิจัย
(Research Questions)

เชิงบรรยาย
(Descriptive 
Question)

เพื่อตอบค าถาม
Who What 

Where

เชิงวิเคราะห์หรือเชิงอธิบาย
(Explanatory, Analysis/
Relationship Questions)

มุ่งหาค าอธิบายด้วยการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบความ

เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์ หรือ
ตรวจสอบ “ความแตกต่าง”

วิจัย 1  เรื่อง ค าถามวิจัยสัก 3 ถามน่าจะเพียงพอ
แต่ก็ขึ้นกับบริบทเป็นหลัก





สื่อว่านักวิจัยจะท า
ความเข้าใจโจทย์
การวิจัยท่ีตั้งขึ้น

จากมุมมองใดเป็น
แนวทางมากกว่าที่

จะเป็นกรอบ
ตายตัว

กรอบแนวคิดที่ได้มา
จากการทบทวน

วรรณกรรมและการ
กลั่นกรองอย่าง

รอบคอบบนพื้นฐาน
ของข้อเท็จริง

ชี้ให้เห็นถึงลักษณะ
ข้อมูลที่ต้องการได้
นักวิจัยจะเลือกท า

การวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบมีกรอบแนวคิด

หรือ 
ไม่มีก็ได้

มีทั้งข้อดี และข้อจ ากัด

กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)



เหตุ

เหตุ

ผลการออกแบบ
ค้นหาความจริง



3.การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก



การระบุผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
(Key-informants)

เสมือนกุญแจที่เข้าไปสู่ข้อมูลที่ต้องการ
ต้องคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทน

ให้ข้อมูลในฐานะ  “ผู้รู”้



การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

การก าหนด/เลือกกลุ่มเป้าหมาย  ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเลือก:
ตัวผู้ให้ข้อมูลหลัก   สถานที่/พื้นที่  เหตุการณ์ และกระบวนการที่จะศึกษา

เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะมีความส าคัญต่อการตีความผลการวิจัยหรือค าอธิบายเชิงทฤษฎี
ที่เราจะได้จากการวิจัย การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
การก าหนด “ผู้ให้ข้อมูล” ผู้ให้ข้อมูล: ผู้ให้ข้อมูลหลัก ( key informants) และผู้ให้
ข้อมูลรอง (general informants)

Cr.ชาย โพธิสิตา, 2552



วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก  

วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ต้องเลือกผู้ที่มีประสบการณ์เกีย่วข้องโดยตรงกับปรากฏการณ์หรือเรื่องที่จะศึกษา 
มีวิธีการ ดังนี้

1. เลือกผู้ให้ข้อมูลที่หลากหลายมากที่สุด (Maximum  variation sampling)
เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้ครอบคลุมผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

2. เลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากที่สุด (Homogenous group sampling)
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ให้ลึกซึ้งมากขึ้นโดยเฉพาะในศึกษาโดยใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ

3. เลือกจากลักษณะเบี่ยงเบนจากคนทั่วไป (Extreme or deviant case sampling)

เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในแง่มุมใหม่ๆ มักเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีข้อมูลที่ไม่ธรรมดาในปรากฏการณ์ที่
ศึกษาท้ังที่เป็นกรณีทางบวกและทางลบ

Cr.ศิริพร จิระวัฒน์กุล, 2553: 111-115



4. เลือกจากลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใคร (Typical case sampling)
คล้ายกับการเลอืกในข้อ 3 แต่ต่างกันตรงที่เป็นการเลอืกลักษณะเด่น

ระดับกลุ่มมากกว่าระดับบุคคล เช่น เลือกหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด เป็นหมู่บ้าน   
สีขาว เลือกกลุ่มผู้หญิงที่พิการในเรือ่งปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพ เป็นต้น
5. เลือกจากลักษณะที่น าไปวิพากษ์ได้ (Critical case sampling): 

เป็นการเลอืกในกรณทีี่ต้องการอธิบายในสิง่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด 
ที่อาจมีลักษณะไม่เป็นไปตามลักษณะทั่วไปของปรากฏการณ์ที่ศึกษา
6. เลือกจากการก าหนดคุณสมบัติ (Criterion sampling): 

เป็นการเลอืกตาม เกณฑ์คัดเข้า หรือเกณฑ์คัดออกที่นักวิจัยได้
ข้อมูลมาจากการทบทวนเปน็อย่างดีแล้วในเรื่องทีจ่ะศึกษาวิจัย



7. เลือกตามกลุ่ม (Stratified purposive sampling): 
เป็นการคัดเลือกโดยการจัดแบ่งตามกลุ่มผู้มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แล้วเลือกตัวแทนจากแต่ละกลุ่มมาเป็นผู้ให้

ข้อมูล

8. เลือกจากการบอกเล่าหรือบอกต่อแบบลูกโซ่หรือสโนว์บอล (Chain or snowball sampling): 
เป็นการหาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลคนแรกที่นักวิจัยเลือก  แล้วให้ผู้ให้ข้อมูลแนะน าผู้ที่มีประสบการณ์เหมือนกันที่

ยินดีร่วมให้ข้อมูลแก่นักวิจัย วิธีการนี้ใช้ได้ดีกับผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผยตนเอง

9. เลือกตามโอกาส (Opportunistic sampling): 
เป็นการเลือกโดยบังเอิญตามโอกาสที่เอื้ออ านวย

10. เลือกตามความสะดวก (Convenient sampling): 
เป็นการเลือกที่ง่าย สะดวก ประหยัด แต่เป็นวิธีท่ีท าให้เกิดความล าเอียงมากที่สุด



11. เลือกจากอาสาสมัคร (Volunteer sampling): 
เป็นการเลือกที่นักวิจัยประกาศรับอาสาสมัครตามคุณลักษณะ/ประสบการณ์ที่ต้องการศึกษา 

แล้วรับอาสาสมัครที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ให้ข้อมูล แต่ก็มีข้อเสียทีนักวิจัยอาจได้ข้อมูลไม่หลากหลาย
12. เลือกตามข้อก าหนดในทฤษฎี (Theoretical sampling): 

12.1 การเลือกแบบเปิดกว้าง (Open sampling) 
12.2 การเลือกแบบสัมพันธ์และหลากหลาย (Relational and variation sampling) 
12.3 การเลือกแบบวินิจฉัย (Discriminate sampling)



Cr.ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2553: 178

ตารางการตรวจสามเส้า : การศึกษาวิจัยเรื่อง
“การพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน

โรคซึมเศร้าในคนทัว่ไปและกลุ่มเสีย่งของ 
4 หมู่บ้านภาคอีสาน”

13. เลือกเพื่อการตรวจสามเส้า 
(Triangulation sampling)



1

2

3

4

5

1.สุดขั้ว (ส าเร็จ/ล้มเหลว) (ผิดปกติ/อัจฉริยะ)
(Extreme of Deviant case)

2.มีประสบการณ์มาก
ในเรื่องนั้น ๆ (Intensity)

3.กลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่มีความหลากหลาย 
(Heterogeneous)

4.คนหรือสภาพการณ์ที่มีลักษณะ
เหมือนกัน (Homogeneous)

5.แสดงลักษณะส าคัญของประชากร
ทั้งหมด เป็นตัวแทนในทุกเรื่อง ๆ (Typical case)

กำรเลือกผู้ให้ข้อมูล/กลุ่มเป้ำหมำยแหล่งข้อมูล

Cr.บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์



6

7

8

9

10

6.เลือกอย่างมีเกณฑ์ เพ่ือเป็นเกณฑ์ส าหรับ
ตัดสินกลุ่มอื่นๆ ถ้าเป็นกับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกับกลุ่ม
นั้น (Criterion)

7.เลือกการแนะแนะน าต่อ ๆ กัน
ไปหรือกล่าวอ้างถึงหรือแบบสายใย

เชื่อมโยง

8.ที่ไม่เข้าเกณฑ์ก าหนด (สูง/ต่ ากว่าเกณฑ)์ 
(Maximum Variation)

9.สนับสนุน/ขัดแข้ง กับข้อค้นพบ
ในการศึกษา ระหว่างการศกึษามีข้อ
ค้นพบบางอย่างจึงตรวจสอบจาก

กลุ่มที่สนับสนุน/จัดแข้ง 

(Confirming of Disconfirming)

10.มีความส าคัญทางการเมืองของสถานที่
(Politically important cases)

กำรเลือกผู้ให้ข้อมูล/กลุ่มเป้ำหมำย



11

12

13

14

15

11.เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี หากลุ่มเหมาะกับการ
พิสูจน์ทฤษฎี (Theory-Based)

12.เลือกมากจากประชากรที่
แบ่งเป็นช่วงชั้น 

(Stratified Purposeful)

13.เลือกมาอย่างเจาะจงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ 
(Critical case)

14.เลือกแบบเฉพาะหน้า ขณะอยู่ใน
เหตุการณ์ (Opportunistic)

15.เลือกตามสะดวก (Convenient)

กำรเลือกผู้ให้ข้อมูล/กลุ่มเป้ำหมำย



“จ านวนตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยปกติจะใช้ 30 ตัวอย่าง แต่ในกรณีตัวอย่าง
หายาก มีจ านวนน้อย สามารถใช้น้อยกว่า 15 

ตัวอย่าง แต่ต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัวอย่าง
และควรเก็บข้อมูลจนกว่าจะได้ข้อมูลคบถ้วน 

หรือ ข้อมูลอิ่มตัวแล้ว”

Cr.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ,์ 2551

จ านวนตัวอย่าง
การวิจัยเชิง

คุณภาพ





4.เครื่องมือและเทคนิค
การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ



กรอบแนวคิดใน
การสร้าง

เครื่องมือวิจัย

การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ



5. การทดลองใช้และตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ

3. นิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational 
definitions) สร้างตัวแปรในงานวิจัย    
จากนิยามเชิงทฤษฎีและบริบทจริงของ

กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา

1. พิจารณาวัตถุประสงค์การวิจัย / สมมุติฐานการวิจัย 
ให้แจ่มชัด

2. นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical 
definitions or conceptual definition) 

ได้มาจากการทบทวนทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง

4. ก าหนดประเภทเครื่องมือ สร้าง
ชุดข้อคาถาม เพ่ือวัดตัวแปร

6. การปรับปรุงเครื่องมือก่อนน าไปใช้จริง

ขั้นตอนในการพัฒนาเครื่องมือ



เทคนิคกำรรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ

กำรสังเกต

(Observation)

กำรสัมภำษณ์
(Interview)

กำรสนทนำกลุ่ม
แบบเจำะจง
(Focus Group 
Discussion)

กำรสนทนำกลุม่ย่อย
(Group Interview or 
Group Discussion)



ความจริง (Reality) ทางสังคม
และทางพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียว 

แต่อาจมีได้หลายอย่าง
ขึ้นอยู่กับบริบทและเงื่อนไขทางสังคม

วัฒนธรรม

กระบวนทัศน์ของวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

การเข้าถึงความจริงอาจท าได้หลายวิธี
วิธีเข้าถึงความจริงที่ดีที่สดุคือผู้หาความจริง (นักวิจัย) 

กับผู้เป็นแหล่งของความจริง 
(กลุ่มตัวอย่างการวิจัย) 

ซึ่งควรมีความสัมพนัธ์แบบไว้วางใจ
ความสัมพันธ์ที่ดีมีส่วนส าคัญในความส าเร็จของการ

เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ



การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการเขา้ถึงขอ้มูล

นักวิจัย คือเครื่องมือ
เทคนิคพื้นฐาน

รูปแบบใหม่ ๆ เช่น

การเฝ้าดู (Watching)
การตรวจสอบ (Checking)
การสอบถาม-พูดคุย (Asking)

Photovoice research

ส าคัญในการเข้าถึงข้อมูล

Ex.แผนที่การท่องเที่ยว......



การสัมภาษณ์ (Interview)

(Informal Interview)
แบบไม่เป็นทางการ

01 (Focus Interview)
แบบมีจุดสนใจเฉพาะ

02

การตะล่มกล่อมเกลา
(Probe)

03 แบบเจาะลึก
(In-depth Interview)

04

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ แบบไม่มีโครงสร้าง

วิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ



(Group Interview)
การสนทนากลุ่มย่อย

05

การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง
(Focus Group Discussion)

06

50



วิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

2.การสังเกต
(Observation)

-สังเกตแบบมีส่วนร่วม
-สังเกตโดยไม่มีส่วนร่วม

3.การรวบรวม
ข้อมูลจาก
เอกสาร

(Documentary 
Search/

Written Material)

4.การศึกษาจากเรื่องเล่า 
(Narrative Approach)

5.การถอดบทเรียน
(Lesson Learned)



การลงพื้นที่ภาคสนาม

ไม่มีโครงสร้างค าถามตายตัว 
มีขั้นตอนการลงพื้นที่....

เลือกพ้ืนที่

แนะน าตัว

สร้าง
ความสัมพันธ์

ด าเนินการ





วิธีการ

รวบรวมประเภท

เหมาะสมที่จะใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่มี
ชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์ และจาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ใช้ได้ทั้งการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

และพฤติกรรมศาสตร์

เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นการ
กระท า กิริยาอาการ หรือพฤติกรรม ที่
นักวิจัยสามารถใช้ประสาทสัมผัส หรือ 
เครื่องมือช่วยในการรับรู้ ความความ

เข้าใจและจดบันทึกเป็นข้อมูลได้

การสังเกต (Observation)



1.การสังเกตโดยผู้ถูกสังเกต
รู้ตัว หรือ ไม่รู้ตัว

(Know or Unknown Observation)

2.การสังเกตแบบมีหรือไม่มีส่วนร่วม 
(Participant or Non-participant 

4. การสังเกตโดยตรง หรือโดยอ้อม 
(Direct or Indirect Observation)

3.การสังเกตแบบมี หรือไม่มีโครงสร้าง 
(Structured or Unstructured Observation) 

ประเภทการสังเกต

Cr.รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสด์ิ

Observation



ผู้วิจัยได้สังเกต
พฤติกรรมอย่าง

ครบถ้วน

การที่ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว 
อาจท าให้พฤติกรรมไม่
เป็นไปตามธรรมชาติ
วิธีการที่ไม่ให้ผู้สังเกต
รู้ตัวกระจกมองด้านเดียว

ข้อดี
ข้อเสีย

1.การสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัว หรือ ไม่รู้ตัว
(Know or Unknown Observation)

นักวิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์
และอยู่ใกล้ชิดกับผู้ถูกสังเกต



2.การสังเกตแบบมี หรือไม่มีส่วนร่วม (Participant or Non-participant) 

บันทึกข้อมูลโดยผู้สงัเกตรู้หรอืไม่รู้ตัวก็ได้

บักทึกขอ้มูลโดยผู้สังเกตพฤติกรรม

นักวิจัยเข้ำไปพืน้ที่ ท ำตวัคุ้นเคย 
และเปน็ที่ยอมรับของคนใน
หมู่บ้ำน จำกนั้นสังเกตพฤติกรรม

เหมำะส ำหรับกำรวิจัยทำง
มำนุษยวิทยำ

นักวิจัยต้องท ำตัวเสมือนเป็น
สมำชิกกลุม่ และร่วมท ำกจิกรรม

ไปกับกลุม่
1
2 3

4
5

2.1การสังเกตแบบส่วนร่วม

จุดเด่น : ได้ข้อมูลที่เป็นธรรมชาติ



1

เป็นการสังเกตที่นักวิจัยท าตัวเป็นผู้ดูหรืออยู่นอก
กลุ่มและไม่ร่วมกิจกรรม

2
อาจได้ข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติ

3
อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม



3.การสังเกตแบบมี หรือไม่มีโครงสร้าง 
(Structured or Unstructured Observation)

3.1 การสังเกตแบบมีโครงสร้าง 3.2 การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง

สามารถก าหนดแนวทางหรือรูปแบบ
ของการสังเกตการณ์ล่วงหน้าได้ โดยการนิยาม
พฤติกรรม

การก าหนดแบ่งพฤติกรรมและตัวผู้
สังเกต

การซ้อมก่อนจะท าการสังเกตจริง

นักวิจัยไม่คุ้นกับสถานการณ์ที่สังเกต

ต้องการได้ข้อมูลที่เป็นสถานะทั่ว ๆ ไป

ต้องการรายละเอียดของปรากฏการที่
เกิดขึ้นมากที่สุด



4.การสังเกตโดยตรง หรือ โดยอ้อม 
(Direct or Indirect Observation)

4.1 การสังเกตโดยตรง
เป็นวิธีที่นักวิจัยได้สัมผัสสิ่งที่
ต้องการสังเกตด้วยตนเอง

4.2 การสังเกตโดยอ้อม
-นักวิจัยไม่สามารถสังเกตสัมผัส

ด้วยตนเอง แต่ใช้เครื่องมือ เช่น การ
บันทึกเทปโทรทัศน์ แล้วน ามาสังเกตและ
บันทึกข้อมูล

-ได้ข้อมูลที่มีข้อจ ากัด และ
คุณภาพที่ต่ ากว่า



หลักการสังเกต
ต้องมีจุดหมายชัดเจนว่าจะสังเกตพฤติกรรมอะไร? ควรให้นิยามและ

ก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมเป็นหน่วยย่อยโดยอาศัยหลักวิชาการ

นักวิจัยควรเตรียมการสังเกต วางแผนการสังเกตไว้
ล่วงหน้า

1

2
ระหว่างการสังเกต นักวิจัยควรมีสมาธิจดจ่อกับผู้ถูกสังเกต

3 การใช้เครื่องมือ ระมัดระวังให้กระทบกระเทอืนผู้ถูกสังเกตน้อยทีสุ่ด 
ควรขออนุญาตก่อนใช้



เครื่องมือ
ช่วยการ
สังเกต

เทปบันทึกเสียง

เทปโทรทัศน์

แบบบันทึกการสังเกต



แบบบันทึกการสังเกต



บันทึกเหตุการณ์ได้ทันที1

ประโยชน์ของ
การสังเกต

2 รับรู้โดยตรงข้อมูลไม่บิดเบือน

3 ได้ข้อมูลจากบุคคลที่ไม่สามารถสื่อสารได้

4 รู้ถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อม

5 มีกรอบแนวคิดที่ยืดหยุ่น

6 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม



ข้อจ ากัด

เหตุการณ์บางอย่าง
ไม่สามารถ

ก าหนดให้เกิดได้

ดังนั้น นักวิจัยต้องรอ
จนกว่าเหตุการณ์นั้น

จะเกิดขึ้น เช่น 
การศึกษาพฤติกรรม

การประท้วง

ไม่สามารถใช้กับ
เหตุการณ์ที่ผ่านไป

แล้ว

ซึ่งกรณีนี้ต้องศึกษา
โดยวิธีอื่น เช่น ข้อมูล
จากประวัติศาสตร์ 
หรือการสัมภาษณ์

ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตเป็นข้อมูล

เชิงคุณภาพ

ดังนั้น นักวิจัยจึงเป็น
เครื่องมือในการวัด มี
ลักษณะเป็นอัตวิสัย

(Subjective 
Measurement)

ดังนั้น การศึกษาเพียง
คนเดียวอาจท าให้
ความเชื่อถือต่ า

สามารถท าการ
สังเกตได้เพียงแค่
สายตาเท่านั้น

เหตุการณ์ที่เกิดในพื้นที่
กว้างจึงไม่สามารถสังเกต

ได้ทั่วถึง เช่น การ
ประท้วงที่เกิดขึ้นในหลาย

จุด นักวิจัยอาจ
สังเกตการณ์ได้เพียงที่

เดียว



Cr.Thai PBS

เหตุการณ์ในพื้นที่กว้างที่นักวิจัย
ไม่สามารถสังเกตเห็น

ได้ทุกมุมได้



นักวิจัยให้น้ าหนักค าตอบกับคนที่คุน้เคย
มากกว่าคนอื่น

อคติที่เกิดจากการใช้ทฤษฎี
เป็นกรอบท าให้ละเลยกับตัว
แปรอื่น ๆ ที่อยู่นอกกรอบ

อคติจากการเลือกข้อมูล 
เนื่องจากมีความซับซ้อนและมิติ
ที่พิจารณามาก นักวิจัยจึงเลือก

เฉพาะสิ่งที่ตนเห็นว่าส าคญั

5.อคติที่เกิดจากการ
สังเกตการณ์ 

(Biased Viewpoint 
Effect)



การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

มีความรู้สึกและกว้างในเรื่องที่สัมภาษณ์
ด าเนินการสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบและมีโครงสร้างที่เหมาะสม

ถามค าถามชัดเจนเข้าใจง่าย
สุภาพ จับประเด็นเก่ง

เปิดกว้างส าหรับค าตอบทุกรูปแบบ
คุมสถานการณ์ในการ สัมภาษณ์เก่ง

เป็นนักฟังที่ดีฟังอย่างวิพากษ์
จ าเก่ง มีความเก่ง

คุณสมบัติของผู้
สัมภาษณ์เชิงคุณภาพที่ดี
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ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือแบบกึ่งโครงสร้าง 
ค าถามปลายเปิด  มีความยืดหยุ่น

การสัมภาษณ์ด าเนินเหมือนเป็นการสนทนาในชีวิตประจ าวัน
ความส าเร็จขึ้นอยู่กับผู้ให้สัมภาษณ์

(Key informant, Information-rich cases) 
ทักษะการสัมภาษณ์ของนักวิจัยและการ “เตรียมตัวท าการบ้านอย่างดี” 

ก่อนการสัมภาษณ์มีแนวค าถาม (Interview guidelines)

การสัมภาษณ์
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วิธีการขณะสัมภาษณ์
จดบันทึก ข้อมูลระบุวันที่เวลาสถานที่กลุ่ม
คนพฤติกรรมที่สังเกตถ่ายภาพ เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานในการนามาวิเคราะห์อย่างละเอียด
และน าเสนอผลงานบันทึกเสียง เพ่ือป้องกัน
การจดบันทึกตกหล่นและน้ าเสียงของผู้ให้ 
ข้อมูลแสดงถึงการรับรู้ความรู้เข้าความมั่นใจ
อารมณ์ ฯลฯ ของผู้ให้สัมภาษณ์

การจดบันทึกเพ่ือเก็บ
ประเด็น

การถ่ายภาพและการ
บันทึกเสียงต้องขออนุญาต
เพราะเป็นจรรยาบรรณของ
นักวิจัย และเป็นจริยธรรม

การวิจัยที่ดี

70



1.ประเด็นที่เป็นธรรมชาติที่
เกิดขึ้นมีอยู่แล้ว 

2. สอบถามเพื่อค้นหาค าตอบให้
โจทย์วิจัยซึ่งเป็นตัวก าหนด
ที่ท าให้เกิดพฤติกรรม 

3. ประเด็นที่เป็นแนวคิดซึ่งทราบมาก่อนจากวรรณกรรมหรอื
ทฤษฎีเตรียมไว้เพื่อ ถามประเด็นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือ
เรื่องที่เราต้องการศึกษา

เป้าหมายการ
สัมภาษณ์เจาะลึก
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เทคนิคการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลแบบเจาะลึก

หัวใจในการสัมภาษณ์แบบเจาะประเด็น
คือภาษาต้องใช้ภาษาเดียวกันผู้ถามต้องพูด
ภาษาที่ผู้ตอบใช้ได้อย่างคล่องแคล่วให้ผู้ถูกถาม
ตอบตามสบายแบบเล่าเรื่องไม่แบบการ
สอบสวนไม่รีบเร่ง
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เทคนิคการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลแบบเจาะลึก

☺บรรยากาศเป็นส่วนตัว
เป็นการสื่อความหมายแบบโต้ตอบกันทั้ง 2 ฝ่าย
ไม่มีค าถามตายตัว
ถามกี่คน? จบเมื่อค าตอบเริ่มเหมือนกันมากขึ้น
สรุปผลได้ในที่สุด
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การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

ลักษณะของกลุ่มมีสมาชิก 8-12 คนนั่งล้อมวง
มีคนเป็นผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม

มีคนเป็นผู้จดบันทึก
สถานที่นั่งสนทนาไม่มีเสียงและมลพิษ

ข้อดี ช่วยกันคิดช่วยกันตอบได้ข้อมูลละเอียดช่วยกันกรองข้อมูล
ข้อจ ากัด หาคน เข้ากลุ่มยากบางคร้ังเกรงใจกัน



ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มที่ดี

2

3

4

5

1

มีความสามารถในการควบคุมการสนทนา

เป็นผู้ฟังที่ดีจับประเด็นสิ่งที่ ฟังได้เร็วและแม่นย า

มีบุคลิกที่อบอุ่นน่าคุยด้วย/ใจเย็นไม่วอกแวก 

เข้าใจแนวค าถามและเจตนารมณ์ของค าถามอย่างดี

มีความรู้ในเรื่องที่ท าการเก็บข้อมูล
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การสนทนากลุ่มย่อย
กลุ่มย่อยมี 2 ลักษณะคือ

กลุ่มที่มีตามธรรมชาติ และ กลุ่มที่ถูกจัดตั้งขึ้น
มีผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key-informant) อยู่ในกลุ่ม 2-3 คน

เป็นกุญแจไขความกระจ่าง เหมาะส าหรับการรวบรวมข้อมูลที่ใช้
ค าถามแบบปลายเปิด มีแนวค าถามที่นักวิจัยจัดเตรียมไว้

เป็นคู่มือในการเจาะประเด็น
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ช่วงเวลาการสนทนา

ช่วงต้น//ช่วงกลาง//ชว่งสุดท้าย
ค าถามเบา ๆ ค าถามกลาง ๆ ค าถามเจาะค าถามหลัก

ค าถามเจาะ อุ่นเครื่อง
ผ่อนคลายบรรยากาศของกลุม่สนทนา



5.การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ



การวิจัยทางสังคมศาสตร์มีความถูกต้องตรงประเด็นในการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

(1)ความถูกต้องตรงประเด็นภายในหมายถึงถูกต้องตามความ
เป็นจริงของปรากฏการณ์ที่ศึกษาน าเสนอ ภาพของสิ่งนั้นได้อย่าง
สมบูรณ์ไม่ผิดไปจากความเป็นจริงของสิ่งนั้น 

(2) ความถูกต้องตรงประเด็นภายนอกหมายถึงผลของ
การศึกษา (ข้อค้นพบ / ข้อสรุป / ข้อเสนอแนะ ฯลฯ ) สามารถนาไป
ใช้อ้างอิง กับสภาพการณ์อื่นที่มีลกัษณะใกล้เคยีงกันได้

การตรวจสอบความ
ถูกต้องตรงประเด็นใน

การวิจัย



ความเชื่อถือและไว้วางใจได้
ในบริบทของการวิจัยเชิงคุณภาพมี 4 ลักษณะดังนี้

ความเชื่อถือได้ (Credibility) 1

การพึ่งพากับเกณฑ์อื่น (Dependability)2

การถ่ายโอนผลการวิจัย (Transferaility) 

การยืนยันผลการวิจัย (Confirmability)4

3

ความสอดคล้องของข้อมูล และการตีความของ
ผู้วิจัย เกี่ยวกับความจริงกับความคิดของผู้ให้

ข้อมูลว่าสอดคล้องกันหรือไม่?

ใช้นักวิจัยหลายหลาย
คนร่วมสังเกต

สามารถใช้ผลงานนี้ไปอ้างอิงกับ
งานที่คล้ายคลึงกันได้

เปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นที่
คล้ายกันท าให้มองเห็น

ปัญหาได้ชัดเจนขึ้น



1. แหล่งข้อมูล (Data 
Triangulation) คือการ

ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆในมิติต่างกัน ได้แก่ 
แหล่งเวลา (time) แหล่ง
สถานที่ (space) แหล่ง

บุคคลผู้ให้ข้อมูล (person) 
ถ้าข้อมูลเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันแสดงว่าข้อมูล

ถูกต้อง 

2. ผู้วิจัย (Investigation 
Triangulation) คือการ

ตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้
เก็บข้อมูลต่างบุคคลกันซึ่ง
ถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูล
ทุกคนพบว่าข้อค้นพบที่
ได้มามีความเหมือนกัน

แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มา
มีความ ถูกต้อง 

3. ทฤษฎี (Theory 
Triangulation) คือการ
ตรวจสอบว่าถ้ามีการใช้
ทฤษฎีที่หลากหลายแล้ว
ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันหรือไม่ถ้า
ผู้วิจัยพบว่าไม่ว่าจะน า

ทฤษฎีใดมาใช้ได้ ข้อค้นพบ
ที่เหมือนกันแสดงว่าข้อมูล
ที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 

4. วิธีรวบรวมข้อมูล 
(Methodological 

Triangulation) คือการคือ
การตรวจสอบหลากหลาย
วิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในเรื่องเดียวกันเช่น
การใช้วิธีการสังเกตร่วมกับ

วิธีการสัมภาษณ์

การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)

Cr.Denzin, 1978



การสังเกต

สนทนากลุ่ม

สัมภาษณ์เชิงลึก

การส ารวจ

กรณีศึกษาการวิเคราะห์เอกสาร

Methods Triangulation

Triangulation of Sources

ผู้เรียน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้เรียน

นักวิชาการเกษตร

Investigator Triangulation

นักส่งเสริมการเกษตร นักศึกษาการเกษตร

Cr.รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวัสดิ์



01
ต้องท าในระหว่างที่อยู่ในสนามทุกวัน ทุกเวลา เชื่ออะไรง่าย ๆ ไม่ได้ 
ต้องละเอียดอยากรู้อยากเห็นอยากค้นหาจริงๆอยากถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจจริง 

02
แยกเนื้อหาเป็นกลุ่ม ตามประเด็นค าถามวิจัยแล้วตรวจดูความเหมือนของเนื้อหา
ทั้งรายประเด็นและในภาพรวม โดยวิเคราะห์ความมีนัยส าคัญให้เป็นไปในทิศทางปรากฏการณ์
วิทยาโดยพิจารณาว่าเนื้อหาประเด็นจนกระทั่งข้อมูลนิ่ง (อิ่มตัว)

03

เปรียบเทียบข้อมูลโดยการตรวจดูจากรูปภาพวัตถุหลักฐานภาพถ่าย ฯลฯ ที่เป็นข้อมูลเนื้อหา
ทั้งหมดเพราะเป็นปรากฏการณ์ต่างๆตามที่เรารวบรวมได้ระหว่างอยู่สนามโดยน าไป
เปรียบเทียบกับเนื้อหาข้อมูลที่ได้จาก เรื่องเล่าจากผู้รู้ (Key informants) เช่น จาก
Focus group discussion, In-depth Interview หรือเนื้อหาที่เห็นจากการสังเกตและต้อง
น าไปตรวจดูจากวรรณกรรมที่ผ่านมาด้วย

วิธีที่ควรท าในการตรวจสอบสามเส้า



ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ อะไร
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นข้อความมากกว่าตัวเลข

ประโยชน์ของข้อมูลเชิงคุณภาพ

บอกถึง.....

ใคร?                  ท าอะไร?

ที่ไหน?                เมื่อไหร่?

อย่างไร?               ท าไม?



การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)
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องค์ประกอบ
ส าคัญ

จัดระเบียบ
ข้อมูล

แสดงข้อมูล

สรุปและ
ตีความ
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

กระบวนการท าให้ข้อมูล “พูด” และหรือ “เขียน”
ปรากฏออกมาอย่างมีความหมายและสมเหตุสมผลที่สุด

เป็นกระบวนการจัดการข้อมูล
เพื่อท าให้ข้อมูลมีความหมายขึ้นมาเป็นการตีความ

และหาค าอธิบายเชิงทฤษฎีขึ้นมาจากข้อมูล



1.วิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Induction) 

2.การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล 
(Typological Analysis) 

4.การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

3.วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์ 
(Constant Comparison) 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 



1.วิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction)

คือ การตีความสร้างข้อสรุป จากสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่มองเหน็จาก
หลาย ๆ เหตุการณ์แล้วจึงลงมือสรุปโดยข้อมูลจะต้องมีตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปเช่น...

การปฏิบัติงาน
พฤติกรรมการสอน
การด าเนินชีวิต
ความเป็นอยู่ ฯลฯ



2. การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) 

คือการจ าแนกข้อมูลเป็นชนิดแบ่งเป็นระดับจุลภาคและระดับมหภาค 

2.1 การจ าแนกข้อมูลในระดับจุลภาค
การวิเคราะห์ค าหลัก (Domain Analysis)

คือการจัดกลุ่มค าชุดหนึ่ง ให้อยู่ภายใต้ค าอีกชุดหนึ่ง
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การวิเคราะห์สารระบบ (Taxonomy Analysis) มีความหมายคล้ายคลึง
กับการวิเคราะห์ค่าหลักเพียง แต่มีความแตกต่างกันที่ว่าการวิเคราะห์จ าแนกสาร
ระบบจะมุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มค าย่อย ๆ ด้วยกันเองและ
ค าหลักในภาพรวมทั้งหมดลักษณะการจ าแนกจัดกลุ่มค าหรือกลุ่มข้อมูลจะมีความ
ซับซ้อนและมีระดับ ความสัมพันธ์ระหว่างค าต่าง ๆ สูงกว่าการวิเคราะห์ค าหลัก
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2.2 การจ าแนกข้อมูลในระดับมหภาค

1.การวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎี

คือการแยกชนิดในเหตุการณ์นั้น ๆ โดย
อาศัยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเป็นกรอบใน

การจ าแนกซึ่งกรอบ การจ าแนก
เหตุการณ์ที่นิยมใช้หรือมีลักษณะ

กลางๆ ที่มักน ามาใช้ร่วมกัน คือการ
วิเคราะห์เหตุการณ์ออกเป็น 6 ประเภท

ใคร? ท าอะไร? ที่ไหน? เมื่อไร? 
อย่างไร? และท าไม? 

2.การวิเคราะห์เหตุการณแ์บบไม่อิงทฤษฎี
คือการจ าแนกข้อมูลในเหตุการณ์
หนึ่ง ๆ ตามความเหมาะสมกับ
ข้อมูลซึ่งอาจใช้สามัญส านึกหรือ
ประสบการณข์องผู้วิจัย เช่น การ
แบ่งครูออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 
อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน กลุ่มที่อาศัยอยู่
ในจังหวัด และกลุ่มที่อาศัยอยู่ใน
ต่างจังหวัด

เป็นการจ าแนกข้อมูลตามเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ปรากฏแบ่งเป็น 2 วิธี



92

3. การวิเคราะห์โดย
การเปรียบเทียบเหตุการณ์ 
(Constant Comparison) 

มักกระท าภายหลังจากการ
วิเคราะห์โดยการจ าแนกข้อมูลแล้ว จัดชุด
เหตุการณ์ใส่ตารางเปรียบเทียบเหตุการณ์
ประมวลข้อมูลเหตุการณ์แต่ละชุด
ขยายวงของการเปรียบเทียบ
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เอื้อมพร เหลินเจริญ, 2555

การวิเคราะห์ข้อมูล
เกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอน

ของการวิจัย

4.การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
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ข้อสรุปมี 2 ประเภท

1.ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรม
เช่นแบบแผน (Patterns) 
ความสัมพันธ์ของสิง่ต่างๆ 

(Relationship) 
2.ข้อสรุปที่เป็นนามธรรม
เช่นในรูปของมโนทัศน์ 
(Concepts) ค าอธิบาย
แบบจ าลองมโนทัศน์ 

(Conceptual Model) หรือ
ทฤษฎีที่จะสามารถน าไปใช้ได้

กับประชากรกลุ่มอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายกัน
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การตีความ
พิจารณา สิ่งที่ได้พบและได้สรุปมาจากการศึกษา

นั้นมีความหมายและส าคัญอย่างไรทั้ง
ในแง่ทฤษฎีและในแง่ปฏิบัติข้อค้นพบ

จากการวิจัยนั้น มีปรากฏการณ์
อย่างไรในเชิงนโยบายหรือในแง่ของ

กิจกรรมที่จะปฏิบัติ



                                  /         
Interpreting the Meaning of Themes/ Descriptions) 

 

 

      
                                     /          

Interrelating Themes/Descriptions 
(e.g., grounded theory, case study ) 

 

       
              (Themes)            (Descriptions)  
       
                   (                                  ) 

Coding the Data (hand or computer) 
 

                      

               
(Validating the Accuracy 

of Information) 
                                       

Reading Through All Data 
 

      
                                                   

Organizing and Preparing Data for Analysis 
 

 

      
              

(                   /                                   )  

Raw Data (transcripts, field notes, image, etc.)   

 

     
                                    2                                           
                              : Creswell, 2014: 197  

 

การจัดการ และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ



ตารางการเปรียบเทียบเกณฑ์คุณภาพ
ระหว่างการวิจัยต่างแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ

การสะท้อนความเป็นจริง
(truth value)

ความเที่ยงตรงภายใน
(infernal validity)

ความน่าเชื่อถือ
(credibility)

การน าผลวิจัยไปใช้
(applicability)

ความเที่ยงตรงภายนอก
(external validity)

การถ่ายโยงผลวิจัย
(transferability)

ความสอดคล้อง
(consistency)

ความเชื่อมัน ความคงเส้น คงวา
(reliability)

ความสอดคล้องตามเกณฑ์ร่วมกัน
(dependability)

ความเป็นกลาง
(neutrality)

ความเป็นปรนัย (ภววิสัย)
(objectivity)

การยืนยันได้
(confirm ability)



ค้นหา
ปรากฏการณ์

ธรรมชาติ

เก็บ
ข้อมูล

การ
ตีความ

สรุป
ผลการวิจัย



สรุป

การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการหลายวิธี เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความเข้าใจแบบเจาะลึกต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การ
วิจัยเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต การ
พูดคุย การมีส่วนร่วม และการตีความ เพื่อโน้มน้าวและ
แสดงให้เห็นถึงความจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจรวมไปถึงการ

ส ารวจปรากฏการณ์ที่ถูกละเลยไปในปัจจุบัน



การส ารวจปรากฏการณ์ในแง่ของเนื้อหา กระบวนการ และผลลัพธ์ 
ผู้วิจัยอาจน าเอาทฤษฎี หรือ กระบวนทัศน์บางประการมาอธิบาย
ร่วมกับการตีความของผู้วิจัย หรือ ผู้วิจัยอาจท าวิจัยโดยไม่มีการ

ก าหนดทฤษฎีหรือกระบวนทัศน์ใด ๆ ไว้ล่วงหน้า 
งานวิจัยเชิงคุณภาพมักมีความซับซ้อน ไม่แน่นอน มีการ

บรรยายบริบทอย่างละเอียด และมีขอบเขตการวิเคราะห์ที่กว้างขวาง

ดร.ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2560



ช่วงเวลาซักถาม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้



ผศ.ดร.อนันต์  อุปสอด

ananupsod9541@gmail.com
Facebook : Anan Upasod

Phone & line : 099 6159541


