
การวิจัยเชิงคุณภาพ

หลักการพื้นฐาน





คุณสมบติัของนักวิจัยคุณภาพ

- Collaborative

- Sensitive theoretical

- Integrity social

- Reflexivity

- Skill

(ศาสตราจารย์ ดร. พนัธุ์ทิพย์ รามสตู)



แนวคิดปรากฏการณ์นิยม

-ขอ้มูลประจกัษ์ เป็น FACTS (ไม่ใช่ TRUTH, REALITY)
-ศกึษาบรบิท, สมัผสัปรากฏการณ์

-ไม่ใชท้ฤษฎเีป็นกรอบ (INDUCTIVE/อุปนยั)

-ตวัแปรอ่อน

- นามธรรม (ความรู้สกึ ค่านยิม อุดมการณ์ ความเช ือ่)

- มติิ

- ความหมาย, ค าอธบิาย 
(รศ.ดร.ประวติ เอราวรรณ์ )



ลักษณะท่ีส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ

1.HOLISTIC AND MULTI-FACET APPROACH 
ศกึษาปรากฏการณ์จากหลากหลายแง่มุม

2.NATURAL OR FIELD SETTING 
ศกึษาในสภาวะแวดลอ้มและบรบิทสงัคม

3.INTANGIBLE VARIABLES
ตวัแปร เนน้เก ีย่วกบัด้านความรู้สกึ นกึคดิ จติใจ และความหมาย

(ศาสตราจารย์ ดร. พนัธุ์ทิพย์ รามสตู)



4.HUMAN VALUE

เนน้ คุณค่าความเป็นมนุษย์ของผูถู้กวจิยั

5.IN-DEPTH AND LONG-TERM STUDY

ศกึษาเจาะลกึ ระยะเวลาศกึษายาวนาน

6.DESCRIPTIVE AND INDUCTIVE ANALYSIS

วเิคราะห์และการน าเสนอ เป็นลกัษณะพรรณนาและบรรยาย

(ศาสตราจารย์ ดร. พนัธุ์ทิพย์ รามสตู)



หลักการพื้นฐาน 5 ประการของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(WIERSMA.W, 2000 ; 198-199)
1. เป็นการศกึษาปรากฏการณ์ในภาพรวม ไม่แยกบางส่วนหรอืบาง

องค์ประกอบมาท าการศกึษา 

2. นกัวจิยัต้องเขา้ไปอยู่ในสนาม และสงัเกตสิง่ท ีศ่กึษาอย่างเป็นธรรมชาต ิไม่ม ี

การจดักระท าใหม่เพ ือ่ศกึษา 

3. การรบัรู้ “ความหมาย” ของสิง่ท ีเ่กดิข ึน้หรอืเป็นไปอย่างเป็นจรงิทีสุ่ดคอื

“การวดั” ทีต้่องการในการวจิยั 

4. ขอ้ตกลงเบ ือ้งต้นใดๆ สามารถลม้ลา้งหรอืเปล ีย่นแปลงได้โดยขอ้ตกลงใหม่

หรอืขอ้สรุปทีค้่นพบใหม่ 

5. ปรากฏการณ์ กค็อืรูปแบบโครงสร้างหลวมๆ ทีม่คีวามยดืหยุ่นในการ

ท านาย ไม่เฉพาะตายตวั 



องค์ประกอบของการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(WIERSMA.W, 2000 ; 205)WORKINGDESIGN

WORKING DESIGN

- เลอืกกลุม่เป้าหมาย 

- เลอืกพ ืน้ท ี ่

- ระบุช่วงเวลาทีศ่กึษา 

- ระบุตวัแปรทีเ่ป็นไปได้ 

(รศ.ดร.ประวติ เอราวรรณ์ )



WORKING DESIGN

- ต ัง้ปญัหาลางๆ 

- ค าถามวจิยั 

- อ้างองิทฤษฎตีดิดนิ



DATA COLLECTION

- สมัภาษณ์/บอกเลา่ 

- สงัเกตบนัทกึตวัอย่าง 

- ทบทวน/วเิคราะห์ เอกสาร 



ANALYSIS/INTERPRETATION

- จดัหมวดหมู่ / ลงรหสัขอ้มูล 

- จดัโครงสร้างขอ้มูลใหม่ 

- ตรวจสอบสมมุตฐิาน ทฤษฎ ี

- พรรณนา 



เทคนิคการรวบรวมข้อมลู 

1.การรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร (Documents)

เอกสารเป็นหลกัฐานส าคญัทีจ่ะท าให้ผูน้  าการเปล ีย่นแปลงจาก

ภายนอกมองเหน็ภาพรวมของท ัง้ระบบ ท ัง้ท ีเ่ป็นปจัจยั 

กระบวนการ และผลลพัธ์



2. การสังเกต (Observation)  

การสงัเกตเป็นวธิกีารรวบรวมขอ้มูลทีใ่ช้มากส าหรบัการวจิยั

ปฏบิตักิารในโรงเรยีนเพราะเป็นวธิที ีเ่หมาะสมกบัขอ้มูลทีเ่ป็น

พฤตกิรรม การกระท า กริยิาอาการหรอืการแสดงออกท ัง้ของ

บุคคลและของกลุม่บุคคลซึง่สามารถใช้ประสาทสมัผสัต่างๆ 

รบัรู้ และท าความเขา้ใจได้ (Macintyre, 2000) 



2.1 วิธีการสังเกต 

1) การสังเกตโดยผูถ้กูสังเกตรู้ตัว และไมรู่้ตัว 
(known or unknown observation)

2) การสังเกตแบบมส่ีวนร่วม และไมม่ีส่วนร่วม
(participant or non-participant observation)

3) การสังเกตแบบมรีะบบ และไมม่ีระบบ (structured 

or unstructured observation)

4) การสังเกตโดยตรง และโดยอ้อม (direct or 

indirect observation)



2.2 หลักการสังเกต
1) ผูร้วบรวมขอ้มูลต้องมจุีดมุ่งหมายชดัเจน

2) ควรมกีารเตรยีมการสงัเกตโดยวางระบบการสงัเกตไว้ล่วงหนา้ 

3) ขณะท าการสงัเกต ผูร้วบรวมขอ้มูลควรมสีมาธจิดจอ่กบัสถานการณ์ 

ตืน่ตวัตลอดเวลา 

4) ในการการสงัเกตต้องหลกีเล ีย่งสิง่ท ีจ่ะรบกวนผูถู้กสงัเกตให้นอ้ยทีสุ่ด 

5) การใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการสงัเกต หากเป็นการสงัเกตแบบรู้ตวัจะต้อง

ขออนุญาตผูถู้กสงัเกตทุกคร ัง้ก่อนใช ้

6) การบนัทกึการสงัเกตต้องท าอย่างความรอบคอบใหข้อ้มูลตรงตาม

สภาพความเป็นจรงิ 



2.3 แบบบนัทึกการสังเกต 

1) แบบตรวจสอบรายการ (CHECKLISTS) 

2)  แบบมาตรประมาณค่า (RATING SCALES) 

3)  แบบบันทึกพฤติกรรม (ANECDOTAL 

RECORDS) 



3. การสัมภาษณ์ (Interviews)

การสมัภาษณ์เป็นวธิกีารรวบรวมขอ้มูลโดยอาศยัการสนทนา 

ซกัถามและโต้ตอบระหว่างผูร้วบรวมขอ้มูลหรอืผูส้มัภาษณ์ 

(interviewer) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหรอืผูถู้กสมัภาษณ์

(interviewee) วธินี ีผู้ร้วบรวมขอ้มูลมโีอกาสสงัเกต

บุคลกิภาพ อากปักริยิา ตลอดจนพฤตกิรรมทางกายและวาจา 

ขณะสมัภาษณ์ซึง่อาจใชเ้ป็นขอ้มูลทีใ่ชต้คีวามหมายพฤตกิรรม

ของผูถู้กสมัภาษณ์ประกอบค าสมัภาษณ์ได้ด้วย



3.1 วิธีการสัมภาษณ์ 

1)การสัมภาษณ์แบบมี/ ไมม่ีระบบ (structured

or unstructured interviews)

2) การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม/ รายบคุคล (group/

individual interviews) 



3.2 หลักการสัมภาษณ์ 

3.3 รปูแบบค าถามในการสัมภาษณ์

- ค าถามแบบก าหนดค าตอบ (FIXED–ALTERNATIVE 

QUESTIONS) 

- ค าถามแบบปลายเปิด (OPEN END QUESTIONS) 

- ค าถามแบบมาตรประมาณค่า (SCALE QUESTIONS)



คุณลักษณะ 20 ประการของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(MARSHALL, 1995)
1.ประเดน็ท ีศ่กึษาต้องเหมาะกบัวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ 

2.ขจดัความล าเอยีงท ัง้ตวันกัวจิยัและเชงิทฤษฎ ี

3.ป้องกนัการตดัสนิคุณค่าขอ้มูลขณะรวบรวม/วเิคราะห์ 

4.มขีอ้มูลแสดงความสมัพนัธ์ของขอ้ค้นพบกบัความจรงิ 

5.ก าหนดค าถามวจิยัไว้ แลว้หาค าตอบ/ต ัง้ค าถามต่อๆไป



6.เช ือ่มโยงการศกึษาคร ัง้น ีก้บัคร ัง้ก่อนๆ อย่างชดัเจน 

7.เสนอรายงานวจิยัท ีส่ะดวกในการเขา้ถงึส ิง่ท ีว่จิยั 

8.ขอ้มูลทีน่  าเสนอมคีวามครอบคลุมและตรวจสอบอย่างด ี

9.ผลวจิยัมขีอ้จ  ากดัในการอ้างองิ แต่สามารถถ่ายโยงได้

10.วธิกีารท างานภาคสนาม และการบนัทกึมคีวามชดัเจน

11.มกีารสงัเกตอย่างครอบคลุมครบวงจรกจิกรรมทีศ่กึษา 



12.ขอ้มูลทีร่วบรวมมา สามารถวเิคราะห์ซ ้า/ตรวจสอบได้ 

13.มกีารใชว้ธิตีรวจสอบคุณภาพขอ้มูลทีน่่าเช ือ่ถอื

14.มกีารบนัทกึภาคสนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร

15.ความจรงิถูกลว้งออกมาจากมุมมองทีข่า้มวฒันธรรม 

16. นกัวจิยัต้องมคีวามละเอยีดอ่อน และมจีรรยาบรรณ

17.ในบางคร ัง้ผูเ้ก ีย่วขอ้งในการวจิยัอาจได้รบัประโยชน์

เชงิการเสรมิสร้างพลงัร่วม



18.กลยุทธ์รวบรวมขอ้มูลต้องมปีระสทิธภิาพและเขา้ถงึกลุม่

ผูใ้ห้ขอ้มูล 

19.ต้องพยายามสร้าง “ภาพใหญ่” ให้เหน็ภาพตลอดแนว

ท ัง้ระบบ 

20.ต้องพยายามท าความเขา้ใจความเป็นมาของบรบิทองค์กร/

สถาบนัว่าเป็นอย่างไร และมบีทบาทอย่างไร 



(ศาสตราจารย์ ดร. พนัธุ์ทิพย์ รามสตู)
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