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แนะนาํ แนะนาํเอกสารแนะนาํเอกสาร

3

1. หลักการพ ืน้ฐานของการวจิัยเช ิงคุณภาพ
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การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คืออะไร

• 1. แนวทางการวิจัย (research approach)

• ลักษณะหรือแนวทางในการทําวิจัย รวมถึงปรัชญาพื้นฐาน

• มาจากพื้นฐานทางญาณวิทยาที่แตกต่างกัน (constructionism, 
naturalism, interpretivism, phenomenology, 
hermeneutics)

• 2. วิธีการวิจัย (research methods) = เครื่องมือในการทําวิจัย

การวจิยัเชิงคณุภาพ เป็นการวจิยัที่ทําในสถานการณ์ที่เป็น

ธรรมชาต ิใช้วธิีการศกึษาและเครื่องมือในเก็บข้อมลูที่หลากหลาย 

เครื่องมือท ี่สาํคัญที่สุดคือนักวจิ ัยเอง ...

แนวทางในการทําวจิยัเป็นตวัชีน้ําวา่ข้อมลูสําหรับการวจิยัควรเป็นอยา่งไร 

และจะสามารถกําหนดวธิีการหรือเครื่องมือที่เหมาะสมในการวจิยัได้

5

•ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology)

•คตินิยมแนวทางการสร้าง และการตีความ 

(Constructionism and Interpretivism)

•ทฤษฎีสายวิพากษ์ (Critical Theory)

•คตินิยมแนวหลงัสมัยใหม่ (Postmodernism)

ปรชัญาและแนวคิด

ที่มีอิทธิพลตอ่การวิจยัเชิงคุณภาพ

6

• ข้อเดน่ของการวิจยัเชิงคณุภาพอยู่ที่การพรรณนารายละเอียดของ
สิ่งที่ศกึษา

• มุง่ทําความเข้าใจพฤติกรรมและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมภายใน
บริบทตา่งๆ

• ทําความเข้าใจในมมุมองของผู้กระทํา
• ยอมรับอตัวิสยั (subjective) ของผู้ ที่ถกูศกึษา

• วิเคราะห์เรื่องราวและชีวิตทางสงัคมที่มีบคุคลเป็นผู้กระทําและ
เป็นผู้ ที่ปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของเวลาและสถานการณ์

ลกัษณะของการวิจยัเชิงคณุภาพ

7

การออกแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ

• แผนที่ทางความคิดของนกัวิจยัว่าในการทําวิจยัเพื่อบรรลถุงึคําตอบ
ที่เขาสนใจนัน้ ต้องทําอะไรบ้าง (แผนที่ทําหน้าที่ชีท้างเทา่นัน้แตไ่มใ่ช่
กฎตายตวั)

• ยืดหยุน่ได้ตามความจําเป็น
• องค์ประกอบในการออกแบบการวิจยั ที่ต้องคํานงึถงึเป็นพิเศษ
• จดุมุ่งหมายของการศกึษา (purpose)

• แนวคดิในการศกึษา (conceptual context)
• คําถามสําหรับการวิจยั (research questions)

• วิธีการศกึษา (method)

• ความถกูต้องแม่นตรง (validity)

(Maxwell 1996 อ้างใน ชาย โพธิสิตา 2547: 106) 8
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2. รูปแบบการวจิยัเช ิงคุณภาพ

9

Creswell (1998 อ้างใน ชาย  โพธิสิตา 2547:  124)

กล่าวถึงวิธีการหลักๆ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  5 แบบ

• 1. การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา (Ethnographic study)

• 2. การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological study)

• 3. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study method)

• 4. การวิจัยชีวประวัติบุคคล (Biographical study)

• 5. การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory study)

วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพมีหลากรูปแบบ

10

จดุร่วมการวจิยัเชิงคณุภาพ = มุง่การตีความ (Interpretation)
เพื่อทําความเข้าใจสถานการณ์ในชีวติของผู้คนและชมุชน

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action Research: AR

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Participatory Action 

Research: PAR

- การประเมินภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน Rapid Rural Appraisal: 

RRA

วธิีการเหลา่นีม้ีความแตกตา่งกนั

นอกจากนีย้งัมีงานวจิยัที่ผสมผสาน/ใช้วธิีการเชิงคณุภาพไว้ด้วย

11

ความหลากหลายของวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ

•พัฒนาจากนกัมานษุยวิทยาวัฒนธรรม

•มุ่งทําความเข้าใจกลุ่มคน มักศึกษากลุ่มขนาดเล็ก

•ใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายแบบ เด่นด้านใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม

•มีส่วนร่วมในชุมชนที่ศึกษาเป็นเวลานาน

•ข้อจํากัด ต้องใช้เวลานานในการศึกษา นักวิจัยต้องมีความรูแ้ละทักษะ

ชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic study)

12
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ตัวอย่างงานวิจัย

ศุลีมาน วงศ์สุภาพ (2531)

บุญเลิศ  วิเศษปรีชา (2546)

“ถ้าคุณอยากจะเข้าใจคนอื่น  คุณต้องลอง

ไปยืนอยู่ในตาํแหน่งแห่งท ี่ท ี่เขาใช้ช ีวติอยู่”

13

ภาพจาก https://waymagazine.org/boonlert/

14

ตวัอยา่งงานวิจยั

• สถาปัตยกรรมพืน้ถิ่นลาหู่และการเปลี่ยนแปลงในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน (ลลติา  

จรัสกร 2557)

• เหวียต เกี่ยว : อตัลกัษณ์และกระบวนการปรับตวัในการดําเนินชีวิตในภาคอีสาน 

(สนุทร พรรณรัตน์. 2558)

• การธํารงชาติพนัธุ์ของคนทวายในพืน้ที่ชายแดนไทย-พมา่ (ภมูิชาย คชมิตร 

2558)

• มิติทางวฒันธรรมการดแูลสขุภาพแบบพืน้บ้านของกลุม่ชาติพนัธุ์ในภาคอีสาน
(ทกัษิณา ไกรราช 2558)

• สภาพการศกึษา ปัญหา และความต้องการการศกึษาของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 5 และ 6 ที่เป็นชาวชอง : การศกึษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวดัทุ่ง

สะพาน ตําบลพลวง อําเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบรุี (อจัฉรา มขุแจ้ง 2531)
15

การศึกษาเฉพาะกรณี (case studies)ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Method)

• เป็นการวิจยัที่อาศยัแนวความคิดและโลกทศัน์ จาก “ปรัชญาปรากฏการณ์
วิทยา” เป็นเครื่องมือในการศกึษาปรากฏการณ์ และประสบการณ์ของ
มนษุย์

• มุง่ทําความเข้าใจความหมายของปรากฏการณ์หรือเหตกุารณ์ในชีวิตที่
บคุคลได้ประสบ (Life world)

• ใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึเป็นเครื่องมือหลกั
• เน้นข้อมลูจริง ตีความปรากฏการณ์ ภายในกรอบของระบบความหมาย/ 
บริบททางสงัคมและวฒันธรรมเป็นหลกั 

• มองหาความหมายของประสบการณ์ และที่ซอ่นอยูเ่บือ้งหลงั

• ความหมายที่วิธีการนีใ้ห้ความสนใจ คือ ความหมายในทศันะของผู้ท ี่ได้
ประสบปรากฏการณ์นัน้ๆ

16
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EX บ้านพกั = หมูบ่้านป่าแหวง่?

ภาพจาก https://www.youtube.com/watch?v=8tK9tjUXVM8 17

ท่านจะตัง้หวัข้อวิจัยจากปรากฏการณ์เหล่านีไ้ด้อย่างไร?

EX	เสือดาํ:	ปฏิบตัิการทางสงัคม

ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/1225470

18

19

EX: ออเจา้ฟีเวอร์

ภาพจากhttps://www.matichon.co.th/prachachuen/prachachuen‐scoop/news_935948

ตัวอย่างงานศึกษาปรากฏการณ์วิทยา

• ประสบการณ์ชีวิตของผู้สงูอายโุรคพาร์กินสนั ในจงัหวดัชลบรุี 

(อรวรรณ  กลูจีรัง, 2555)

• ประสบการณ์การจดัการกบัอาการของโรคในผู้สงูอาย ุโรคปอด

อดุกัน้เรือ้รัง (พีรนชุ ลาเซอร์ 2554) 

• ประสบการณ์ชีวิตการเป็นอาสาสมคัรดวงตามืด : การศกึษาเชิง

ปรากฏการณ์วิทยา (ศิวพร  ละม้ายนิลม , 2557)

• การเรียนรู้เพื่อการอยูร่อดในการฝ่าวิกฤตมหาอทุกภยั 2554: 

การวิจยัแบบปรากฏการณ์วิทยา (วสนัต์ ทองไทย , 2556) 20
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• เรื่องราว ปรากฏการณ์ หรือบุคคล ที่เลือกมาเฉพาะเป็นตัวอย่าง

• ตัวอย่างไม่มาก

• เชื่อว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีบางอย่างที่เป็นจุดร่วม แต่บางอย่าง
อยู่ภายใต้บริบทสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

• มักจะเลือกประเด็นที่ยังไม่เคยเปิดเผย เช่น ความรุนแรงใน
ครอบครัว ฯลฯ

• มีขอบเขตระดับบุคคล องค์กร โครงการ ชุมชน หรือท้องถิ่นก็ได้

• มีวิธีดําเนินการเก็บข้อมูลเช่นเดียวกับแนวชาติพันธุ์วรรณนา

• ข้อจํากัด: ไม่อาจจะใช้ผลได้ในวงกว้างนัก

การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Studies)

21

ตัวอย่างงานวิจัย

• วถิีพนนัวยัใส: กรณีศกึษา เดก็และเยาวชนที่ถกูจบักมุด้วยคดีการพนนัในภาค

อีสาน". (กนกวรรณ มะโนรมย์และคณะ 2561)

• การศกึษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนรายวชิาภาษาองักฤษ: กรณีนกัศกึษา
สาขาวชิาการพฒันาสงัคม มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี (ปิ่นวดี  ศรีสพุรรณ 2559)

• การเสพและการค้าไอซ์ของผู้ ต้องขงัที่กระทําความผิดเกี่ยวกบัยาเสพตดิ : ศกึษา

กรณีเรือนจําและทณัฑสถานในจงัหวดัสงขลา (พงศธร  ธรรมชาต ิ2554)

• แนวทางการลดความรุนแรงของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นในสถานศกึษา 

โดยใช้วธิีการเจรจา ไกลเ่กลี่ยคนกลาง : กรณีศกึษาโรงเรียนวดับ้านตําแย สงักดั

สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา นครราชสีมา เขต 7 (จีรภา เจริญวงค์  

2554) 22

การวิจัยชีวประวัติบุคคล

• ไม่ใช่แค่เขียนอัตชีวประวัติทั่วไป

• เน้นศึกษาประเด็นที่น่าสนใจในช่วงชีวิต หรือที่เขาเข้า

มามีอิทธิพลในเหตุการณ์นั้น

• ไม่ใช่แค่ถามเจ้าตัว แต่มีคนอื่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขา

ด้วยที่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลได้

• ตัวอย่าง: ประวัติบุคคลสําคัญต่างๆ เช่น นักการเมือง
23

ตัวอย่างงานวจิัย

• ชีวประวตัิครูสิงหล สงัจุ้ย (ชลิตา ถนอมวงษ์ 2556)

• ประวตัิและผลงานเพลงแหลข่องไวพจน์ เพชรสพุรรณ (นิ

รุตต์ ธญัญเจริญ 2549)

• คํา กาไวย์ ศิลปินแหง่ชาติ : ชีวประวตัิและผลงานการ

แสดงพืน้บ้าน-ชา่งฟ้อน (ธิดา  เกิดผล 2542)

• ชีวประวตัิและการพฒันาภาวะผู้ นําด้านการศกึษา
พยาบาลของ รองศาสตราจารย์ลออ หตุางกรู(จนัทร์เพ็ญ 

จนัทร์แก้วแร่ 2541)
24
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• วิธีการที่นักวิจัยใช้เพื่อสร้างแนวคดิหรือคาํอธิบายเชิงทฤษฎีโดยตั้งต้น

จากข้อมูล ไม่ได้ตั้งต้นจากกรอบแนวคิดหรือสมมติฐาน

• อุปนัย (Inductive approach)

• เน้นแนวอุปนัยอย่างเข้มงวด ผลลัพธ์ก็คือข้อสรุปเชิงทฤษฎี

• พัฒนาจากแนวคิดว่า ทฤษฎีหรือแนวคิดที่จะใช้อธิบายเรื่องใด ควรได้

ข้อมูลเชิงประจักษใ์นเรื่องนั้น ไม่ควรได้มาจากแหล่งอื่น

• ไม่ให้ความสําคญักับขั้นตอนการออกแบบกรอบแนวคิดและสมมติฐาน

การวิจัย โดยพัฒนาขั้นมาหลังจากได้รวบรวมข้อมูลแลว้

• เน้นการตีความเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษา

การสร้างทฤษฎีจากข้อมูล 

(Grounded Theory Method)

25

ที่มา: ชาย โพธิสิตา 2559: 171

26

ข้อจํากัด

• ยึดแนวทางอุปนัยอย่างเคร่งครัวอย่างสุดขั้ว ไม่เริ่มต้น

การทําวิจัยจากทฤษฎีหรือสมมติฐาน

• มีแนวโน้มการวิเคราะห์ข้อมูลเอียงข้างแนวปฏิฐานนิยม

• ต้องตรวจสอบซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนถึงจุดอิ่มตัว

27

• ทีมผู้ นําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศกึษา: การศกึษาเพื่อ

สร้างทฤษฎีฐานราก (กญัญา โพธิวฒัน์ 2545)

• การให้ความหมายและแนวทางการสร้างตลาดนมถัว่เหลืองพร้อม
ดื่มคณุภาพ ระดบัพรีเมี่ยม: การศกึษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐาน

ราก  (ปวีณา กลกิจชยัวรรณ และ พิทกัษ์ ศิริวงษ์ 2559)

• ปัจจยัแห่งความสําเร็จในการผลิตผกัปลอดสารพิษและผกัอินทรีย์
ในจงัหวดันครปฐม: การศกึษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก (ภาณุ

พนัธุ์ อิ่นแก้ว และคณะ 2557)

ตวัอยา่งงานวิจยั
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3. การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก

29

การกาํหนดกลุม่เป้าหมาย/ ผูใ้หข้อ้มูลหลกั

* ผู้ให้ข้อมลูหลกั (Key Informant)
• เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้ความรู้
เกี่ยวกบัเรื่องนัน้มากที่สดุ

•ตา่งจากงานเชิงปริมาณที่ใช้คําวา่ “ประชากรและ

กลุม่ตวัอยา่ง”
30

การเลือกตวัอยา่ง

• ไมใ่ช่การพิจารณาแคค่น แตต่้องสมัพนัธ์ กบับริบท สถานที่ 
ปรากฏการณ์ และวิธีการที่จะศกึษา

• พิจารณาจาก
• ความสมัพนัธ์กบัหวัข้อการวิจยั วตัถปุระสงค์ คําถามวิจยั

• เนือ้หาที่ได้จากผู้ให้ข้อมลู และความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมลู

• องค์ความรู้เดิมที่ทบทวนมา
• เลอืกมาแล้วสามารถตอบคําถามที่เราอยากรู้ได้ครอบคลมุเพียงพอ
หรือไม่

ตวัอยา่งที่ได้ควรสามารถสนบัสนนุและ หกัล้างแนวคิดหรือข้อสรุป
งานวิจยันัน้

31

• การให้บริการสาธารณสุขสาํหรับชาวต่างชาตใินพืน้ท ี่
ชายแดน

• กาํเนิดและพฒันาการของสวนสัตว์ในประเทศไทย
• แนวทางการจัดการศึกษาระดบัประถมศึกษาโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน

EX: กาํหนดตวัอยา่งจากหวัขอ้วิจยั

32



04/07/61

9

• การให้บริการสาธารณสุขสาํหรับชาวต่างชาตใินพืน้ท ี่
ชายแดน

EX: เลือกผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัจากงานวิจยั

อยากรู้อะไรบ้าง?

ความรู้เหลา่นัน้จะไปถามจากใคร

    - ผู้ให้บริการ

    - ผู้ รับบริการ

    - ผู้จดัทํานโยบาย

    - ฯลฯ 33

กลุม่เปา้หมาย?

ผู้ให้ข้อมลูสําคญั?

Ex กาํเนิดและพฒันาการของสวนสัตว์ในประเทศ
ไทย

34

4. เทคนิคการรวบรวมข้อมูลเช ิงคุณภาพ

การสงัเกต

การสมัภาษณ์

การสนทนากลุม่

การเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร

35

• ข้อมูลท ี่ต้องการเป็นข้อมูลเพ ื่อใช้ประโยชน์ในด้านใด
• ข้อมูลแบบใดท ี่จะทาํให้งานวจิัยน่าเช ื่อถือ

การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary study)

36
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37

การสงัเกต

• การสงัเกตแบบไม่มีสว่นรว่ม (Non-participation 

Observation)

• การสงัเกตแบบมีสว่นรว่ม (Participation Observation)

การสงัเกต (Observation)

เครื่องมือ: การบนัทึกภาคสนาม (field note)

บนัทึกฉากและบุคคล (setting) การกระทาํ (acts) 

แบบแผนกิจกรรม (pattern of activities) ความสมัพนัธ ์(relationship) 

ความหมาย (meaning) 38

• การสัมภาษณ์เช ิงลึก [In‐depth Interview]
• สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
• สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
• สมัภาษณ์แบบไมม่ีโครงสร้าง

การสมัภาษณ ์(Interview)

39

• ควรมีความรู้ในเรื่องที่สมัภาษณ์ หาข้อมลูไปกอ่น

• ไมใ่ช้คําถามนํา
• ไมใ่ช้อํานาจเหนือผู้ให้สมัภาษณ์
• ทําตวัเป็นผู้ ไมรู่้
• ต้องใช้ภาษาที่สื่อสารได้เข้าใจตรงกนั 

• การเก็บข้อมลูต้องมัน่ใจวา่เขาให้ข้อมลูที่เราเข้าใจถกูต้อง
• ดบูริบทและสถานการณ์กอ่นการสมัภาษณ์

เทคนิคการสมัภาษณ ์(Interview)

40
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• ใครเป็นคนนําสนทนา/ ลกัษณะของผู้ นําสนทนาที่ดี

ควรเป็นอยา่งไร

•ควรกําหนดประเด็นหลกัในการสนทนา

การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)

41

บนั

• เป็นเทคนิคที่นกัมานษุยวิทยาใช้
• แนะนํา: 
http://www.sac.or.th/databases/anth
roarchive/backend/resource/file/
พฒันาการและคณุคา่ของบนัทกึภาคสนาม.pdf

การบนัทึกภาคสนาม

42

สรุปขอ้ดี & ขอ้จาํกดัของแตล่ะวิธีการ

ข้อดี

ข้อมลูนิ่ง เก็บได้งา่ย

ทุน่คา่ใช้จา่ย

วเิคราะห์งา่ยเพราะไมม่ีปฏิกิริยาของผู้ให้ข้อมลู

หลายงานมีองค์ประกอบเชน่ ภาพ บริบทด้วย

ข้อจาํกัด

ไมอ่าจถือเป็นตวัแทนประชากร

เอกสารประเภทความเหน็สว่นบคุคลอาจจะไมไ่ด้ข้อเทจ็จริง

อาจลวงให้ผู้อา่นเข้าใจผิดได้

ความน่าเชื่อถือของข้อมลู ผู้วจิยัอาจต้องพิจารณาข้อมลูที่เป็นไปได้เอง

การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร

43

การสังเกต

ข้อดี

ชว่ยเก็บข้อมลูที่ผู้ถกูสงัเกตไมส่นใจ หรือเห็นเป็นเรื่องเคยชิน

เก็บข้อมลูที่ผู้ถกูสงัเกตไมเ่ตม็ใจบอก

เสริมความเข้าใจ

เก็บข้อมลูได้ทกุระดบั 

ข้อจาํกัด

ผู้สงัเกตอาจมีอคต ิเลือกสงัเกตบางอยา่ง

เก็บข้อมลูในเรื่องที่เป็นข้อจํากดัได้ระยะเวลาได้

เรื่องบางเรื่องอาจจะไมได้รับอนญุาตให้สงัเกต โดยเฉพาะข้อมลูสว่นตวั

หากมีผู้สงัเกตคนเดียวอาจจะได้ข้อมลูไมค่รอบคลมุ
44
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การสัมภาษณ์

ข้อดี

ทําให้ผู้สมัภาษณ์ได้พดูอย่างละเอียดและลกึในหวัข้อเฉพาะที่ต้องการ

เป็นการติดตอ่สื่อสารโดยตรง สามารถทําให้เข้าใจในข้อมลูระหวา่งกนั

และกนัได้ดี ถ้ามีความเข้าใจผิดก็สามารถแก้ไขได้ทนัที

ใช้เทคนิควิจยัอย่างอื่นไปพร้อมได้ด้วย

ข้อจาํกัด

ความสําเร็จในการเก็บข้อมลูวิธีนีข้ึน้อยู่กบัความสามารถของผู้สมัภาษณ์

ต้องระวงัไมใ่สค่วามคิดของตนเองลงไปในความคิดของผู้ถกูสมัภาษณ์

อารมณ์ บริบท สภาพแวดล้อม อาจมีผลตอ่การให้สมัภาษณ์

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ วิจยักบัผู้ ให้ข้อมลูอาจมีผลตอ่การให้ข้อมลู

45

การสนทนากลุ่ม

ข้อดี

ช่วยให้เก็บข้อมลูจากตวัอย่างจํานวนหลายคนได้ในระยะเวลาสัน้ 

ข้อมลูที่ได้เป็นการผ่านการถกเถียงโต้ตอบกนัเองของกลุม่สนทนา ทําให้มัน่ใจ

ในความถกูต้องแมน่ยํา มีความน่าเชื่อถือ และมีความหลากหลายของข้อมลู

สามารถสงัเกตพฤติกรรมของกลุม่สนทนาได้ด้วย

ข้อจาํกัด

ผู้ นําสนทนาต้องมีทกัษะในการนําสนทนา สร้างการมีสว่นร่วม และคมุประเด็น

ไมเ่หมาะสําหรับประเด็นสนทนาที่เป็นเรื่องส่วนตวั

ข้อมลูของแตล่ะกลุม่เป็นตวัแทนเฉพาะกลุม่เท่านัน้
46

• Exploratory: เป็นการนําเสนอสิง่ที่พบเหน็จากการสํารวจตรวจค้น 
เป็นการนําเสนอภาพเบือ้งต้นจากการสํารวจ อาจจะไมค่รบถ้วน

ละเอียดลออทกุแงม่มุแตช่ว่ยให้เห็นภาพหรือเข้าใจเรื่องราวที่มีคน

ศกึษาวจิยัไมม่ากนกั

การนาํเสนอขอ้มูล

• Descriptive : เป็นการนําเสนอแบบพรรณนาหรือสาธยายสิง่ที่ไป
ศกึษาวจิยัมาโดยให้รายละเอียดที่ลกึและกว้าง

• Explanatory: นําเสนอคําอธิบายให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของสิง่ตา่งๆ
ในปรากฏการณ์ที่ไปศกึษา แสดงให้ภาพความสมัพนัธ์ของข้อมลู

47

การเก็บข้อมลูภาคสนามต้องมีความยืดหยุน่ 

และพร้อมรับกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

48
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• วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู?

Ex การศึกษาการจัดการดูแลผู้สูงอายุของเอกชน
และแนวทางการกาํกับควบคุมของภาครัฐ

49

5. การตรวจสอบและ

การวเิคราะห์ข้อมูลเช ิงคุณภาพ

50

การตรวจสอบขอ้มูล

•ยืนยันความน่าเชื่อถือ
•ตรวจสอบจากแหลง่ข้อมลูที่หลากหลาย
•ตรวจสอบโดยผู้ รู้/ ผู้ เชี่ยวชาญ ในประเด็นนัน้ๆ

มีความสําคญัมากในการยืนยนัวา่ข้อมลูที่ได้มา /งานวจิยัของเรา มีความ

น่าเชื่อถือ

51

การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้ (triangulation)

ผู้วิจยั ทฤษฎี

ข้อมลู วธิีการ

รวมรวม

ข้อมลู
ผู้ รู้/

ผู้ เชี่ยวชาญ

เวลา
สถาน

ที่

บคุคล

ตรวจสอบได้หลายทางยิ่งดี

52
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• ใช้นกัวจิยัอื่นมาวเิคราะห์ข้อมลูเดียวกนั เพื่อเปรียบเทียบวา่ผลที่ได้จะ
ยืนยนัหรือแย้งกนัหรือไม ่

• ใช้ข้อมลูจากแหลง่อื่นมาวเิคราะห์เรื่องเดียวกนั เพื่อดวูา่ผลสรุปจะตรงกนั
หรือไม่

• ใช้ข้อมลูเดียวกนัแตว่เิคราะห์จากมมุมองของทฤษฎีคนละอยา่ง หรือ
• ทําการศกึษาอีกอนัหนึ่งตา่งหากในหวัข้อเดียวกนั แตใ่ช้ข้อมลูตา่งชนิดกนั

(เชน่ การใช้ข้อมลูการสมัภาษณ์เชิงลกึมาตรวจสอบผลจากข้อมลูการ
สนทนากลุม่ เป็นต้น เพื่อดวูา่ข้อมลูเป็นไปในทศิทางเดียวกนั)

(ชาย โพธิสติา 2547: 388)

การใช้แนวทางแบบใดการตรวจสอบข้อมลูขึน้อยูก่บังานวจิยัที่ตนเองออกแบบ
ด้วยวา่เหมาะจะใช้การตรวจสอบ

การตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้าทําได้หลายวิธี

53

การวิเคราะห์ข้อมลู

หน่วยในการวิเคราะห์มีหลายระดบั
• ระดบัปัจเจก

• ระดบัชมุชน

• ระดบัสงัคม

• ระดบัประเทศ

• ระดบัโลก?
54

• สามารถทําการวิจยัไปพร้อมกนัได้ในสนาม
• เริ่มจากพินิจพิเคราะห์ข้อมลูเชิงประจกัษ์อยา่งละเอียด จน

มองเห็นมโนทศัน์หรือแนวคิดที่มีความหมายจากข้อมลู และ

เหน็ความเชื่อมโยงของมโนทศัน์เหลา่นัน้ = ใช้ทฤษฎีในการ
วิเคราะห์

• นําข้อมลูมาสรุปเป็นคําอธิบาย แนวคิด หรือทฤษฎีเบือ้งต้นได้

• พงึระวงั: ทฤษฎีไมใ่ชต่ําตอบลว่งหน้า แตเ่ป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์

การวิเคราะหข์อ้มูล

55

1. ทบทวนเพื่อกําหนดประเด็น
2. จัดข้อมูลตามประเดน็
3. กรองหาประเด็นสาํคญัและหาความเชื่อมโยงของ

ประเด็น

4. มองหาคําอธิบายที่น่าจะเป็น
5. เปรียบเทียบข้อมลู: ล้มล้าง/ สนบัสนนุ 

(ควรมีการวิพากษ์แนวคิด)

การวิเคราะหข์อ้มูล (ตอ่)

56
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6. จดักลุม่ใหม่
7. หากฎเกณฑ์หรือปัจจยัที่เป็นสว่นประกอบของการ
อธิบายรวมเพื่อสร้างข้อสรุปเลก็ๆ

8. กรองหาตวัแปรสําคญั
9. สร้างผงัความเชื่อมโยง (บางกรณีอาจไมจ่ําเป็น)

10. หาบทสรุปรวม: หาargument ที่สร้างสรรค์ และ
สร้างผลกระทบ

การวิเคราะหข์อ้มูล (ตอ่)

57

การวิเคราะหข์อ้มูล

• ใช้เทคโนโลยีในการให้รหสั (coding) และถอดรหสัข้อมลู

• กับดกั: บางครัง้เรามกัให้ความสําคญักบัข้อมลูที่ผู้ ให้ข้อมลูให้
วา่ จริง VS ไมจ่ริง

58

• มองผ่าน  “แว่น” ที่แตกต่างกัน

• ตคีวาม
• สิ่งหนึง่ที่นา่สนใจคือ สิ่งที่เขาบอกเลา่ / ถา่ยทอดให้เราฟัง มี
ความหมายอย่างไร

• เหตใุดเขาจงึเลือกที่จะบอกเลา่ข้อมลู/เรื่องราวให้เราฟัง 

• เหตใุดเขาจงึไมเ่ลือกที่จะเลา่หรือ ปกปิดเรื่องราวบางอยา่ง

• เชื่อมบริบทความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เลา่กบัสภาวะแวดล้อม
• พงึระวงัการตีความแบบคนใน VS คนนอก การมองแบบแยก
ขัว้

การวิเคราะหข์อ้มูล (ตอ่)

59

โจทย์: คณุเห็นแก้วเป็นเชน่ไร / มีวธิีการอธิบายแก้ว 1 ใบ อยา่งไร..

60
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เราจะประมวลข้อมลูได้จาก

ประสบการณ์การรับรู้ข้อมลูที่มี

อยู ่นกัวจิยัเชิงคณุภาพจะทําการ

วเิคราะห์ข้อมลูได้ตลอดเวลาทัง้

ในระหวา่งเก็บข้อมลูและ

หลงัจากรวบรวมข้อมลูเสร็จสิน้ 

การวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นมกั

มาจากชดุความรู้ที่มีอยู่

61

• ก่อน (ขอจริยธรรม) ในระหวา่งการเก็บข้อมลู (การพดูจา)

• การขอความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูล
• การเปิดเผยข้อมลู ตีพิมพ์/ FB
• การถ่ายรูป/ บนัทกึเสียง

• การรักษาความลับของแหล่งข้อมูล
• การป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกดิกับแหล่งข้อมูล
อ ันเนื่องมาจากการท ี่เขาให้ความร่วมมือในการวจิัย

จริยธรรมในการวิจยัเชิงคณุภาพ

62

ใครมกัจะใชว้ิจยัเชิงคณุภาพ?

• นกัสงัคมศาสตร์
• นกัวิจยัการตลาด
• นกัการศกึษา
• ผู้ปฏิบตัิงานสายสาธารณสขุ
• ไทบ้าน
• ฯลฯ

63

ข้อได้เปรียบ ข้อจํากัด

ศกึษากลุม่ตวัอยา่งขนาดเลก็ ไมเ่หมาะสําหรับการศกึษากลุม่ตวัอยา่งขนาด

ใหญ่

มีความยืดหยุน่ในการออกแบบ การ

ใช้เครื่องมือ และการดําเนินการ

หากนกัวจิยัไมม่ีประสบการณ์เพียงพอ อาจมี

ปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือ และความถกู

ต้องแมน่ตรงของการศกึษา

สามารถใช้ข้อมลูได้หลากหลายทัง้

ข้อมลูเชิงคณุภาพและปริมาณในการ

วจิยัเรื่องเดียวกนั

มีข้อจํากดัในการนําผลไปใช้ในวงกว้าง 

(generalization)

ใช้ข้อมลูหลากหลายวธิี มีกระบวนการดําเนินการที่เป็นอตัวสิยั (เกี่ยวกบั

ความรู้สกึนึกคดิ ความเชื่อ ความเห็น)

ให้ความสําคญักบัความเป็นมนษุย์ ไมเ่หมาะสําหรับทดสอบสมมตฐิาน หรือทดสอบ

ทฤษฎี

ขอ้ไดเ้ปรียบและขอ้จาํกดัของการวิจยัเชิงคุณภาพ

64
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• ทัง้สองวธิีไมไ่ด้แยกออกจากกนัอยา่งเดด็ขาด
• ในวธิีการที่เรียกวา่เชิงคณุภาพมีคณุสมบตัเิชิงปริมาณ ในวธิีการเชิงปริมาณ

ก็มีคณุสมบตัเิชิงคณุภาพอยูด่้วย

• การที่จะจดัวา่วธิีการใดเป็นเชิงคณุภาพหรือปริมาณมากกวา่  ไมไ่ด้อยูท่ี่วา่

ข้อมลูที่ใช้ในวธิีการนัน้เป็น “จํานวน” หรือ “ไมเ่ป็นจํานวน” และถกูเก็บมา

อยา่งไรแตอ่ยูท่ี่วา่ นักวจิัยใช้ข้อมูลท ี่ได้มานัน้อย่างไรด้วย เช่น  ข้อมูล

ตัวเลข  ใช้โดยนับจาํนวนเป็นสถติเิพ ื่อมุ่ง “การอนุมาน” ก็มีคุณสมบัติ

เป็นปริมาณ ถ้าใช้โดยมุ่ง “ตีความ” ก็มีคุณสมบัตเิป็นเช ิงคุณภาพ 

• ชาย โพธิสติา (2554: 9)

การวิจยัเชิงคณุภาพ VS วิจยัเชิงปริมาณ

65

หัวข้อ การวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research)

การวิจัยเชิงคุณภาพ

(Qualitative Research)

กระบวนทัศน์ ปฏิฐานนิยม (Positivism) คตินิยมแนวการ

ตีความ (Interpretive) +อื่นๆ

การออกแบบงานวิจัย เน้นโครงสรา้ง, ระบบปิด ,

เน้นตามขั้นตอนวิจัย

ไม่มีรูปแบบแน่นอน , ระบบเปิด , 

สร้างจากการวิจัยหลายรูปแบบ

การกําหนดตัวแทน ระบบสถิติ 

(ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง)

กรณีศึกษา มีกลุ่มเฉพาะ 

(กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ)

การวิเคราะห์ข้อมูล

 

เพื่ออธิบายตัวแปร 

ใช้เทคนิคทางสถิติเป็นเครือ่งมือ

เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ศึกษา

ใช้ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเป็นหลกั

การนําเสนอ

ผลการวิจัย

ตารางข้อมูล สถิติ 

สรุปแบบทั่วไป 

(generalization)

การพรรณนา บรรยาย

สรุปแบบจําเพาะเจาะจง 

(Specificity)

เปรียบเทียบวิจยัเชิงปริมาณ VS วิจยัเชิงคุณภาพ

66

ทบทวนประเด็นสาํคญั

• ปรชัญาและแนวคิดที่มีอิทธิพลตอ่การวิจยัเชิงคณุภาพมา
จากหลากหลายแนวคิด ที่แตกตา่งกนั

• เน้นความเข้าใจ ความหมาย ไมเ่น้นความจริง ไมต่ัง้อยูบ่น

พืน้ฐานของการทดสอบสมมติฐาน และการใช้สถิติในการ

วิเคราะห์

• แนวทางในการทําวิจยัเป็นตวัชีน้ําวา่ข้อมลูสําหรับการวิจยั
ควรเป็นอยา่งไร และจะสามารถกําหนดวิธีการหรือ

เครื่องมือที่เหมาะสมในการวิจยัได้ 67

• เครื่องมือสําคญั คือ ตวันกัวิจยั

• การเก็บข้อมลูภาคสนามต้องมีความยืดหยุน่ และพร้อมรับกบั
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

• เมื่อเก็บข้อมลูแล้ว “การจดัระบบข้อมลู” เป็นสว่นชว่ยสําคญัที่
จะทําให้วิเคราะห์ข้อมลูเชื่อมโยงกบัแนวคิดหรือประเดน็ปัญหา
ที่จะวิเคราะห์สร้างเป็นข้อสรุปได้ดี

• พงึระมดัระวงัอคติในการวิจยั
• นกัวิจยัจะต้องมีจริยธรรมในการวิจยัอยา่งเคร่งครัด ไมว่า่จะใช้
รูปแบบการวิจยัแบบใดก็ตาม 

ทบทวนประเด็นสาํคญั (ตอ่)

68
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คาํถาม

• งานวิจยัของกลุม่ของทา่นเหมาะที่จะใช้งานวิจยัเชิง
คณุภาพหรือไม ่

• ในแตล่ะกลุม่จะใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพในงาน
ศกึษาของตนเองอยา่งไร?

69

70


