
ชติุมา  จันทรมณี

ศูนย์ประสานงานชดุนักวิชาการจังหวัดอุบลราชธานี

การเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัและ

วิธีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ
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เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

ประชากร กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มตวัอย่าง ผูใ้หข้อ้มูลหลกั
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“ ...การเลอืกตัวอย่างในงานวจิัยเชิงคุณภาพควร

รวมถงึสถานที ่เหตุการณแ์ละกระบวนการทีจ่ะ

ศึกษาดว้ย  เพราะเหล่าสิ่งน้ีจะมคีวามส าคัญต่อ

การตีความผลการวจิัยหรือค าอธิบายเชงิทฤษฎทีี่

เราจะไดจ้ากการวจิัย...”

(ชาย  โพธิสิตา,2554)
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กลุ่มเป้าหมาย /

ผูใ้หข้อ้มูลหลกั

พ้ืนที่

เหตุการณ์

กระบวนการ
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การเลือกกลุ่มเป้าหมาย/ผูใ้ห้ข้อมลูหลัก

 แบบ Information –rich cases

 แบบ  Purposive Sampling

5



ยึด

จุดมุ่งหมาย

(Purposeful)

สุดขั้ว มีประสบการณ์

มาก
ลกัษณะเหมือนกนั

ลกัษณะต่างกนั

เป็นตวัแทน

ตดัสินกลุ่มอ่ืนๆ

แนะน า/บอกต่อๆ
ไม่เขา้เกณฑ/์

ต า่-สูง

สนบัสนุน/ขดัแยง้

ส าคญัทางการเมือง

พิสูจนท์ฤษฎี

ตามความสนใจ

เฉพาะหนา้

ตามสะดวก
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ตัวอย่างการวิจัยเชิงคณุภาพ  

1. สดุขั้ว สดุโต่ง (Extreme or Deviant Case)  ส าเรจ็ – ล้มเหลว 

2. มีประสบการณม์ากในเร่ืองนั้นๆ (Intensity)

3. คนหรือสภาพการณท์ี่มีลักษณะเหมือนกนั (Homogeneous)

4. คนหรือสภาพการณท์ี่มีลักษณะแตกต่างกนั 

(Heterogeneous)

5. แสดงลักษณะส าคัญของประชากรทั้งหมด /เป็นตัวแทนในทุก

เร่ือง/เป็นแบบฉบับ (Typical Case)
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ตัวอย่างการวิจัยเชิงคณุภาพ 

6. เป็นกรณตีัดสนิกลุ่มประเภทอื่นๆ (Criterion)

7. ได้จากการแนะน าบอกต่อเป็นทอดๆ/แบบสายใยเช่ือมโยง 

(Snowball or Chain)
8. ที่ไม่เข้าเกณฑก์ าหนด  เช่น สงู – ต ่ากว่าเกณฑ ์

(Maximum Variation)

9. สนับสนุน/ขดัแย้งกบัข้อค้นพบในการศกึษา 

(Confirming/Disconfirming)

10.มีความส าคัญทางการเมือง (Politically Important 
Cases)
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ตัวอย่างการวิจัยเชิงคณุภาพ 

11. เพ่ือพิสจูน์ทฤษฎ ี(Theory Based)

12. เลือกจากประชากรที่แบ่งช้ันเป็นช่วงช้ัน (Stratified purposeful)

13. เลือกมาอย่างเจาะจงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ (Critical Case)

14. เลือกแบบเฉพาะหน้าขณะอยู่ในเหตุการณ ์(Opportunistic)

15. เลือกตามความสะดวก (Convenient)
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ข้ันตอนการเลือกกลุ่มเป้าหมาย/ ผูใ้ห้ข้อมลูหลัก

ระบุพื้ นทีศึ่กษา

ระบุกลุ่มเป้าหมาย

สรา้งกรอบกลุ่มเป้าหมาย

เลือกวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย

คดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย

ด าเนนิการเก็บขอ้มูล
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การเลือกตัวอย่างในการวิจัยเชิงคณุภาพ

เกณฑก์ารเลือกตวัอย่าง

 ความสามารถในการเข้าถงึข้อมูล

 ก าหนดคุณสมบัติที่เข้าข่าย/ไม่เข้าข่ายตามแผนการศึกษาที่วางไว้

 สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเพียงพอ

 ควรเลือกหลายรายและกระจายให้ครอบคลุมและหลากหลาย
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จ านวนตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยปกติจะใช้ 30  ตัวอย่าง แต่ในกรณตีัวอย่างหายาก มี

จ านวนน้อย สามารถใช้น้อยกว่า 15 ตัวอย่างแต่ต้องไม่น้อยกว่า 

8 ตัวอย่าง  อย่างไรกต็าม ควรเกบ็ข้อมูลจนกว่าจะได้ข้อมูล

ครบถ้วนอิ่มตัว
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วิธีการเก็บข้อมลูการวิจัยเชิงคุณภาพ
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ขอ้มูลเชิง

คุณภาพ

ความคิด/

ความเห็น ความเชื่อ

เจตคติ

คุณค่า

โลกทศัน์พฤติกรรม

วิถชีีวิต

การรบัรู ้

อารมณ/์

ความรูส้ึก

14



ขอ้มูลมี 2 แบบ

หนา้บา้น หลงับา้น
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สรา้งสมัพนัธภาพ

(Rapport)

แกะรอย

(Tracing)

ลว้งความ

(Probe)

ไดข้อ้มูล

เชิงคุณภาพ
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วิธีการเก็บ

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ

สงัเกต (Observation)

สมัภาษณ ์(Interview)

สนทนากลุ่ม 

(Focus Group Discussion)

ศึกษาเอกสาร (Documentary)
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การศึกษาเอกสาร (Documentary)

-จดหมายเหตุ

-บนัทึกการประชมุ

-วารสารวิชาการ

-บทความ

-รายงานวิจยั

-ประกาศ/

กฎหมาย   ฯลฯ
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การสังเกต (Observation)

มี  2 แบบ  ไดแ้ก่

แบบที ่1 การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(non-participant

observation)  มี 2 ลกัษณะ คือ

- แบบผูถู้กสงัเกตไม่รูต้วั

- แบบผูถู้กสงัเกตรูต้วั

แบบที ่2 การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (participant 

observation)

สงัเกต  ซกัถาม  จดบนัทึก
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างมาเพือ่อภิปรายกนัในเรือ่งใดเร่ืองหนึง่

เป็นการเฉพาะ

 สมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีลกัษณะทีค่ลา้ยกนั

 ขนาดของกลุ่มควรมีจ านวนคนในกลุ่ม จ านวน  8-12 คน

มีแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม(Guideline) ซ่ึงเป็น

แนวค าถามปลายเปิด/ไม่มีโครงสรา้งทีเ่ขม้งวด
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คุณสมบัติของผูด้ าเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator)

 มี “บุคลิกทีร่บัแขก”

 ยอมรบัผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ

 วางตวัเหมาะสม

 มีความรูใ้นเรือ่งทีส่นทนา

 มีทกัษะในการพูด/การซกัต่อ (Probe)
 เป็นผูฟั้งทีดี่

 มีความสามารถในการจบัประเด็น

 มีทกัษะในการจดัการความเป็นพลวตั
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การสัมภาษณ์ (Interview)

แบบที ่1
การสมัภาษณอ์ย่างเป็น

ทางการ (Formal /
Structured Interview)

 ผูวิ้จยัเตรียมค าถามและ

ขอ้ก าหนดไวแ้น่นอนตายตวั

โดยปกติการวิจยัเชิงคุณภาพจะ

ไม่ใชวิ้ธีนี้ เป็นหลกั

แบบที่ 2 

การสมัภาษณอ์ย่างไม่เป็นทางการ 

(Informal/ Unstructured 
Interview)

 การสมัภาษณโ์ดยเปิดกวา้งไม่จ ากดั

ค าตอบ

 การสมัภาษณแ์บบเจาะลึก (In-

depth Interview)

 การตะล่อมกล่อมเกลา (Probe)

 การเงีย่หูฟัง (eavesdropping)
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ขอ้ควรค ำนงึ

 การเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีลักษณะยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนได้หากข้อ

ค้นพบในสนามบ่งช้ีการปรับเปล่ียนประเดน็หรือวิธกีารเกบ็ข้อมูลที่

ออกแบบไว้แต่เดิม 

 เทคนิค วิธกีารทั้งหลายล้วนมุ่งหมายให้ผู้วิจัยสามารถ“เจาะ/ล้วง

ความในใจ” (probe) ให้ลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่โดยปกติแล้วผู้คน

เหล่านั้นจะไม่พูดกบัคนแปลกหน้าง่าย ๆ
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