
โดย  
ผศ.ดร กิริยา สังข์ทองวิเศษ 

สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น             

การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ   



การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 แสวงหาองค์ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์  
   (สังคม และการกระท าของมนุษย)์ 
 พิสูจน์ และตรวจสอบเรื่องราว 
 การสืบค้นข้อมูล 
Ex. 1. การศึกษาวิถีชีวิตและการปรับตัว 
        ตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชาวกูย 
        ในพื้นทีจ่ังหวัดสุรินทร์   
  2. การศึกษาแนวคิดเชิงสัญลักษณ์ทีป่รากฏ 
         ในงานเครื่องปั้นดินเผาสมัยใหม่ของ 
         ชาวอุดรธานเีปรียบเทียบกับวัฒนธรรมบ้านเชียง 

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง 

เครื่องปั้นดินเผา สมัยใหม่ของชาวอุดรธานี 



ชาวกูย 

กลุ่มชนดั้งเดิมที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานใต้ 
กูย หมายถึง  “คน” 
 ความเป็นสากล กลุ่มมีสถานภาพที่แตกต่างจากสัตว์   
   และมีความเท่าเทียมกับมนุษย ์

http://surin108.com/web/?p=9896 http://kuination.blogspot.com/2015_02_
01_archive.html 



พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
SELF-CARE PRACTICES AMONG UNWANTED PREGNANT 

ADOLES-CENTS 

วัตถุประสงค์ 
  ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุ่น 
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเอง 
กลุ่มตัวอย่าง  
  หญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์ 
การเก็บข้อมูล 
  การศึกษาประวัติ ชีวิต และการสัมภาษณ์ลึก  

https://www.google.co.th/search?q= 



http://surin108.com/web/?p=9896 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
SELF-CARE PRACTICES AMONG UNWANTED PREGNANT 

ADOLES-CENTS 

วิเคราะห์ข้อมูล  
  วิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการศึกษา 
  เชิงบวก และเชิงลบ 
ข้อเสนอแนะ  
  บุคลากรสุขภาพและองค์กรเอกชนทราบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลสุขภาพ และใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมให้หญิงวัยรุ่น
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้   

https://www.google.co.th/search?q= 



การวิจัยเชิงคุณภาพ (ต่อ)  
  การเก็บข้อมูล  
 - การสังเกต (Observation)  
 - การสัมภาษณ์ (Interview) ด้วยค าถามปลายเปิด  
     (Open ended questions)  
 - การบันทึก 
  วิเคราะห์ข้อมูล (การพรรณนา และสรุปเป็นความ
คิดเห็น) 

  ใช้ค่าสถิติเพียงเล็กน้อยในเชิงร้อยละ 



ค าถามปลายเปิด  
ใช้เพื่อจูงให้มีการตอบสนองกระจายในวงกว้าง 
ถามได้ในหลายรูปแบบ และเป็นประเภทที่นิยมใช้ 
ความรู้ในเชิงวิชาการหรือความคิดเห็น 

www.thaihrwork.com/ประเภทของค ำถำม/ 



ลักษณะที่ส าคัญของค าถามปลายเปิด  

ไม่สามารถตอบเพียงค าว่า “ใช”่ หรือ “ไม่ใช่” 

เริ่มต้นค าถามด้วย อะไร อย่างไร ท าไม 

ไม่เป็นการชี้น าให้ตอบทางใดทางหนึ่ง 

เพิ่มการถามตอบด้วยการดึงความรู้สึก และความคิดเห็น 



Ex. ค าถามปลายเปิด  
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลการ

ท างานของคุณในปัจจุบัน? 
มีหนทางอะไรบ้างท่ีคุณรู้สึกว่า

น่าจะจัดการกับเรื่องนี้? 

ท าไมคุณถึงรู้สึกว่าสิ่งนี้เกิดอยู่
บ่อยๆ และยาวนานเกินไป? 

คุณคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้? 

อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าส าคัญที่สุด 
ในเชิงลักษณะงานปัจจุบันของคุณ? 

สิ่งใดที่คุณชอบน้อยที่สุดเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของคุณ? 

มีใครอีกบ้างที่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหานี้? 

ข้อสรุปนั้นมีความส าคัญอย่างไรต่อคุณ? 

คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราน า
ข้อสรุปนี้ออกทดลองปฏิบัติ? 



ลักษณะที่ส าคัญของการวิจัยเชงิคุณภาพ  

1. Holistic and Multi-facet approach  
 ศึกษาปรากฎการณ์จากหลากหลายแง่มุม 
2. Natural or field setting  
 ศึกษาสภาวะแวดล้อม และบริบทสังคม 
3. Intangible Variables 
   ตัวแปร เน้นด้านความรู้สึก นึกคิด จิตใจ และความหมาย 



บริบท (context)  

หมายถึง สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขต่างๆ ที่รายล้อม 
   เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ ประเด็นใด 
   ประเด็นหนึ่ง 
การศึกษาทางนโยบาย จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบของระบบ 
 1. การเมือง     4. สุขภาพอนามัย (สาธารณสุข)  
 2. เศรษฐกิจ    5. วัฒนธรรม  
 3. การศึกษา    6. ศาสนาและความเชื่อ  



ลักษณะที่ส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ (ต่อ)  
  
4. Human value 
 เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัย 
5. In-depth and long-term study 
 ศึกษาเจาะลึก ระยะเวลาศึกษายาวนาน 
6. Descriptive and Inductive analysis 
 การวิเคราะห์ และการน าเสนอ เป็นลักษณะพรรณนา 
   และบรรยาย 



หลักเกณฑ์การท าวิจัยคุณภาพ  

วิธีการเก็บข้อมูล 
   - สัมผัสตรง  
   - ไม่ใช้ทฤษฎีน าทาง, ก าหนดวิธีคิด 
   - ปราศจากอคติทางวิชาการ (Intellectual bias) 
   - Facts VS Truth 



ความแตกต่างระหว่าง Facts VS Truth 

Facts Truth 
“ความจริง หรือ ข้อเท็จจริง”  “ความจริง”  
มองเห็นหรือสัมผัสได้ด้วย
ประสาทสัมผัสทั้งห้า และจะเป็น
จริงเสมอ 

ความจริงที่สามารถโต้เถียงหรือ
คัดค้านได้ ไม่เข้มข้น 100% 
เท่ากับ Fact 

Ex. ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก 
     ผมเกิดที่ประเทศไทย 

Ex. ผมมาเที่ยวสิงค์โปร ์ 
ด ารงสภาพความเป็นจริงใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ เท่านั้น 



การวิจัยเชิงคุณภาพ (ต่อ)  
ความสัมพันธ์ 
   - แลกเปลี่ยน 
   - อิสระ เสรี     
   - มีส่วนร่วม 
   - เท่าเทียม 
   - ไว้วางใจ (good rapport) 



การวิจัยเชิงคุณภาพ (ต่อ)  
ลักษณะข้อมูล  
   - ข้อมูลบริบท หรือข้อมูลพื้นฐาน 
   - ข้อมูลธรรมชาติ 
   - ข้อมูลเชิงลึก (สาเหตุ, สะสม, ซับซ้อน) 
   - กระบวนการ 



การวิจัยเชิงคุณภาพ (ต่อ)  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
   - ท าได้ตลอดเวลา  
   - ท าซ้ าๆ หลายครั้ง ทบทวน 
   - ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง 
   - ไม่มีค าตอบล่วงหน้า 
   - ศึกษาข้อมูลก่อนน ามาประมวลเพื่อตั้งสมมติฐาน 
   - เปรียบเทียบ 
   - สร้างข้อสรุป 
   - พรรณนา, บรรยาย  
       



การวิจัยเชิงคุณภาพ (ต่อ)  
คุณสมบัติของนักวิจัยเชงิคุณภาพ 
    

http://hubpages.com/health/Its-Good-To-Be-Sensitive-25 
-Wonderful-Aspects-Of-Highly-Sensitive-People http://www.realbusinesssolutions.ca/leadership- 

development/master-mind-sessions.html 
http://sites.psu.edu/scholarllcubilete/2015/09/21/ 
living-with-integrity-and-ethical-decision-making-reaction/ 

http://wiseandintelligent.com/ 
https://www.linkedin.com/pulse/20140619171736-180760926-boost-
career-opportunities-with-add-ons-to-scholastic-skill-set 

Collaborative Sensitive Integrity 

Reflexivity Skills 

http://hubpages.com/health/Its-Good-To-Be-Sensitive-25
http://hubpages.com/health/Its-Good-To-Be-Sensitive-25
http://hubpages.com/health/Its-Good-To-Be-Sensitive-25
http://hubpages.com/health/Its-Good-To-Be-Sensitive-25
http://hubpages.com/health/Its-Good-To-Be-Sensitive-25
http://hubpages.com/health/Its-Good-To-Be-Sensitive-25
http://hubpages.com/health/Its-Good-To-Be-Sensitive-25
http://hubpages.com/health/Its-Good-To-Be-Sensitive-25
http://hubpages.com/health/Its-Good-To-Be-Sensitive-25
http://hubpages.com/health/Its-Good-To-Be-Sensitive-25
http://hubpages.com/health/Its-Good-To-Be-Sensitive-25
http://www.realbusinesssolutions.ca/leadership-
http://www.realbusinesssolutions.ca/leadership-
http://sites.psu.edu/scholarllcubilete/2015/09/21/
http://sites.psu.edu/scholarllcubilete/2015/09/21/
http://sites.psu.edu/scholarllcubilete/2015/09/21/
http://sites.psu.edu/scholarllcubilete/2015/09/21/
http://sites.psu.edu/scholarllcubilete/2015/09/21/
http://sites.psu.edu/scholarllcubilete/2015/09/21/
http://sites.psu.edu/scholarllcubilete/2015/09/21/


วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ  

http://educazone.com/science/%E0%B8%AA%E0%B8%
B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95/ 

http://www.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1&NEWSID=7924 

http://www.dailynews.co.th/article/323552 

http://thaienews.blogspot.com/2015_01_01_archive.html 



1. การสังเกต  

1.1 การสังเกตโดยตรง (direct observation) 

1.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) 



สิ่งที่นักวิจัยต้องสังเกต 
1. การกระท า (acts) เหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน 
   ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
2. กิจกรรม (activities) สถานการณ์ หรือแบบแผนปฏิบัต ิ
3. ความหมาย (meaning)  
4. ความสัมพันธ์ (relationship) 
5. การมีส่วนร่วม (participation) การปรับตัว การยอมตามกลุ่ม 
    การเข้าร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม ในสถานการณ์ต่างๆ 
6. สภาพสังคม 
 



การบันทึก 
• การจ า 
• การจดข้อความส าคัญ 
• Diary (การบันทึก) 
 - สภาพเหตุการณ ์
 - เหตุการณ์ที่ตกบันทึก 
 - ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น 
  - ความรู้สึกส่วนตัว 
 - ข้อมูลที่ต้องการ  



2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

2.1 Structured 
2.2 Unstructured 
2.3 Semi structured 



การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (ต่อ)  
2.2 Unstructured Interactive Interview 

  - ไม่มีความรู้ หรือรู้น้อยในประเด็นที่สัมภาษณ ์
  - ไม่มีรายการค าถามเตรียมไว้ 
  - ผู้ให้ข้อมูลเล่าเรื่อง 
  - ตั้งใจฟัง, ไม่ขัดจังหวะ 
  - ไม่สะท้อนความรู้สึก (non-reflective listening process) 
  - เตรียมรับสถานการณ์ 



การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (ต่อ)  
2.3 Semi structured Interview 

  - มีค าถาม แต่ไม่รู้ค าตอบ 
  - สนทนา และเล่าเรื่อง 
  - เตรียมค าถามปลายเปิด  
  - กระตุ้นให้อธิบาย หรือขยายความ 



3. การสนทนากลุ่ม  
 ผู้ด าเนินการ 

- น าการสนทนา 
- บุคลิกภาพ การสื่อสาร 
- ภาษาถิ่น  

 
 
 สถานที่ 

  - เป็นศูนย์กลาง  
 

 การแทรกแซงจากภายนอก 
 การจดบันทึก 

   
 
  

 
 

 ผู้เก็บข้อมูล ประเมินข้อมูล  
    วิเคราะห์ข้อมูล 

  - ต้องเป็นกลาง 
  - อยู่ตลอดเวลา 

 การวิเคราะห ์
  - เนื้อหาหลัก 

  Interview Guideline 



หลักส าคัญในการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ปรากกฎการณ์ “เรื่อง” ต้องมีจริง แล้วสนใจศึกษา ค้นหา 
   ความรู้นั้นมาเปิดเผย  
วิธีการออกแบบการวิจัย   
 - ขึ้นอยู่กับความลึกของความรู้ และความจริงที่จะศึกษา  
 - ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล และผู้รู้จริง   
เอกสาร หรืออัตถประวัติ   
   (Documentary Research/ Explanatory Research)  
   เช่น เอกสารประวัติบุคคล เอกสารกลุ่มประเด็น   
 



การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
• Ex. 1. ลัทธิ ความเชื่อ กับการอนุรักษ์ธรรมชาติของชาวเขาเผ่าลีซอ 
    2. คตชินนิยมกับธรรมเนียมปฏิบัติในการครองเรือนและการ 
           คุมก าเนิดของชาวม้ง 

http://hmong21.blogspot.com/2014/07/blog-post.html http://th.aliexpress.com/w/wholesale-hmong-
paintings.html 

https://thebporn.wordpress.com/tag/ http://www.thaiticketmajor.com/Travel- 



หลักส าคัญในการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(ต่อ) 

เรื่องเล่า (Narrative Research) 
มานุษยวิทยา แหล่งปฐมภูมิ เช่น ชุมชน สังคม  
ชาติพันธุ์วรรณา แหล่งปฐมภูมิ ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม  
   วัฒนธรรมหลัก กลุ่มวัฒนธรรมย่อย กลุ่มสีผิว กลุ่มความเชื่อ 
กรณีศึกษา เช่น เจาะจงชุมชน กลุ่มสังคม กลุ่มคน  ประเด็น 
   เรื่องเฉพาะ เช่น การบริหารองค์กร การพัฒนาชุมชน คน   
 
 



ตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 
• ธรรมเนียมเชิงการทูตแบบไทยกับวิวัฒนาการการค้าระหว่างประเทศของ 
   ประเทศไทย 
• ชาวมอแกนกับรูปแบบและวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
• ผู้อ านวยการสถานศึกษากับรูปแบบและวิธีการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียม 
   ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
• อัตลักษณ์และวัฒนธรรมโรงงานทอผ้ากับการประสานประโยชน์เพื่อ 
   ป้องกันการชุมนุมของแรงงานข้ามชาต ิ
• ยุทธวิธีและกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
   ของพนักงาน: กรณีศึกษา................... 



 หลักเกณฑ์การคิดรวบรวมข้อมูล 
วิธีใดบ้าง และผู้รู้คือใคร 

1). ไม่เน้นผู้รู้ แต่เน้นหลักฐาน และปรากฏการณ์  
 - งานวิจัยเอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพถ่าย  
      ภาพวาด วัตถุ  
 - การสังเกต พิจารณาตีความหมาย ด้วยตนเอง  
      และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ที่เป็นการรวบรวมข้อมูลแบบ 
      เผชิญหน้า 
 - การวิจัยในเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยในเชิงวรรณคดี  
      อักษรศาสตร์ เป็นต้น 



 หลักเกณฑ์การคิดรวบรวมข้อมูล 
วิธีใดบ้าง และผู้รู้คือใคร (ต่อ) 

2). เน้นหลักฐาน ปรากฏการณ์ และผู้รู้  (นิยมมากที่สุด)  
 - คิดล่วงหน้าว่า ผู้รู้ควรเป็นใครบ้าง มีบุคลิกภาพ ภูมิหลัง  
      อย่างไรบ้าง  
 - ก าหนดแนวทางว่าจะมีขั้นตอน และวิธีการรวบรวม 
     ข้อมูลอย่างไร (สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการเมื่อ 
     รวบรวมข้อมูลจริง)  
 - ให้ความส าคัญกับช่วงเวลาที่จะรวบรวมข้อมูล 



วิธีการ และขั้นตอนส าหรับการรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพที่เน้นหลักฐานแต่ไม่เน้นผู้รู้ 

หนังสือขอแสดงความยินยอม และการอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูล 
 อุปกรณท์ี่ต้องใช้  
    

http://setmem.com/ 

http://www.thecameracity.com/product-595.html http://www.bangkokcopier.com/store/product/view 

http://my.dek-d.com/pinkungmama/blog/ 
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ong-
din&month=30-04-2007&group=6&gblog=3 

http://www.winnetwork.biz/computer.html 



วิธีการ และขั้นตอนส าหรับการรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพที่เน้นหลักฐานแต่ไม่เน้นผู้รู้ (ต่อ) 

การวิจัยเอกสาร  
 - เอกสารใดบ้าง เช่น จดหมายเหตุ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
      วรรณคดี ฎีกา งานเขียน งานเรียบเรียง หนังสือ ส่ิงพิมพ์ ฯลฯ  
 - ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ.  
 - แหล่งที่จะรวบรวมข้อมูลเอกสาร เช่น หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุด 
      ประชาชน มูลนิธิ วัด สถาบันทางการศึกษา หอจดหมายเหตุ  
      ส านักพิมพ์ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้า บ้าน ส านัก ฯลฯ  
  



วิธีการ และขั้นตอนส าหรับการรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพที่เน้นหลักฐานแต่ไม่เน้นผู้รู้ (ต่อ) 

การสังเกต   
 - เน้นท าความเข้าใจ 
 - รวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด  
 - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 - ความล าเอียงจากนักวิจัยอาจเกิดขึ้น เนื่องจาก สัมผัสเอง จับเอง  
      เห็นเอง ระบุเอง สรุปเอง 



การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่ให้ความส าคัญกับ
หลักฐาน และเน้นผู้รู้ 

  การวิจัยเอกสาร  
 - ผู้รู้อธิบาย และขยายความรู้ที่เป็นข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น  
 - ต้องระบุผู้รู้ไว้ล่วงหน้า ใครบ้าง  
การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  
 - ก าหนดช่วงเวลาที่จะรวบรวมข้อมูล 
 - รวบรวมข้อมูล พร้อมกับการขยายความจากผู้รู้  
 - ติดตาม สอบถาม และสัมภาษณ์จากผู้รู้จริง  
  



การเปิดตัวในการรวบรวมข้อมูล 
เมื่อต้องการใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  

หนังสือถึงผู้น าชุมชน 
   - การคุยกลุ่มแบบธรรมชาติ พร้อมกับการท าแผนท่ี 
 - ศึกษาสิ่งที่สนใจ และคาดว่าจะน าไปสู่การตอบค าถามวิจัย 
 - ค้นหาเอกสาร วัตถุ และผู้รู้  
 - วางแนวทางท่ีจะรวบรวมข้อมูล แบบการสัมภาษณ์กลุ่ม หรือ  
      การสัมภาษณ์เดี่ยว ต่อไป 



การสนทนากลุ่มแบบธรรมชาติ:  
การรวบรวมข้อมูล และการค้นหาผู้รู้จริง 

• การสนทนากลุ่ม 
 - ผู้รู้ไม่เก้อเขิน  
 - พลังกลุ่มท าให้กล้าแลกเปลี่ยน พูดคุย ท าให้เข้าถึงข้อมูลได้ 
• การสนทนากลุ่มแบบธรรมชาต ิมี 2 ลักษณะ 
 1) การสนทนาแบบกลุ่มใหญ่ ประมาณ 6 คนขึ้นไป  
        ช่วยให้ได้ข้อมูลหลากหลาย  
 2) การสนทนาแบบกลุ่มเล็ก ประมาณ 2- 5 คน 



 การจัดตั้งกลุ่มสนทนา: เน้นทฤษฎีอิทธิพลกลุ่มของผู้รู้ที่คัดสรร 

1. การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง  
 - หลักเกณฑ์ ในการคัดผู้รู้จริง  
 - ความคล้ายคลึงกันของบุคลิกภาพของสมาชิกกลุ่ม เพื่อ 
      ป้องกันการข่มทางปัญญา 
 - การวางแนวค าถามการสนทนากลุ่มไว้บ้าง  
 - จ านวนผู้รู้ในกลุ่มประมาณ 7 – 12 คน 
2. การสนทนากลุ่มย่อยแบบเจาะจง  
 - แนวคิดและหลักการเหมือนการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง 
 - จ านวนผู้รู้มีประมาณ  2-6 คน  



การสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเจาะลึก 

ค้นพบจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ที่เรียกว่า การปักมุด  
 หรือ ปักธง หลังจากนั้นติดตามสัมภาษณ์ ด้วยการสาวต่อไป 
 จนถึงผู้รู้จริง 

https://www.google.co.th/searc
h?q=% 



หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1. ท าพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ไปตลอดระยะเวลา 
    ของการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. อาศัยข้อมูลบริบทของปรากฏการณ์นั้นๆ เป็นแนวทางใน 
    การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อความเข้าใจถึงความหมาย  
    และความสัมพันธ์ 
3. ค านึงถึง 
 3.1 ทัศนะคนใน (ผู้ที่ให้ข้อมูลที่อยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆ) 
 3.2 ทัศนะคนนอก (มุมมองของผู้วิจัย) 



วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มี 2 วิธีหลัก 

วิธีที่ 1 แบบสร้างข้อสรุป มี 3 ชนิด คือ 
1.1 วิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ตีความสร้าง  
      ข้อสรุปจากสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่มองเห็น 
1.2 วิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล  
      (Typological Analysis) มี 2 วิธี 
 1.2.1 แบบใช้ทฤษฎี  
 1.2.2 แบบไม่ใช้ทฤษฎ ี



วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มี 2 วิธีหลัก (ต่อ) 

1.3 วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล  
      (Constant Comparison) 
    เช่น สังเกต รวบรวมข้อมูลหลายๆ อย่าง น าแยกตามชนิด 
      และน ามาเปรียบเทียบกัน 



วิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) 

การอ้างเหตุผลโดยอาศัยหลักฐานจากประสบการณ์ และเริ่มต้น 
   จากข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ (particular) ไปสู่ข้อสรุปซึ่งมี 
   ลักษณะทั่วไป (universal) 
มีความน่าเชื่อถือของข้อสรุปอยู่ในระดับเพียงโอกาสหรือความ 
   น่าจะเป็น (probability) แต่มักจะให้ความรู้ใหม่เสมอ 
Ex. "ร้าน ก. ที่อยู่ซอยแรกด้านข้างทิศเหนือของโรงเรียน บริการดี 
   จริงๆ ไปใช้บริการมาหลายครั้งแล้ว และหลายคนก็พูดท านอง 
   เดียวกันหมด"  



แบบใช้ทฤษฎีจ าแนกชนิดข้อมูล 
คือ การแยกชนิดในเหตุการณ์นั้นๆ โดยการยึดแนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบ 

1) การกระท า (Acts) คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ หรือ
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ยาวนานหรือต่อเน่ือง 

2) กิจกรรม (Activities) คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ หรือ
ขนบประเพณีที่เกิดขึ้นในลักษณะต่อเนื่อง มีความผูกพันกับคนบางคนหรือ
บางกลุ่ม  

3) ความหมาย (Meaning) คือ การที่บุคคลอธิบายหรือสื่อสาร หรือ
ให้ความหมายเกี่ยวกับการกระท าหรือกิจกรรม อาจเป็นการให้ความหมาย
ในลักษณะเกี่ยวกับโลกทัศน์ ความเช่ือ ค านิยาม บรรทัดฐาน 



แบบใช้ทฤษฎีจ าแนกชนิดข้อมูล 
คือ การแยกชนิดในเหตุการณ์นั้นๆ โดยการยึดแนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบ 

4) ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ ความเกี่ยวโยงระหว่างบุคคล
หลายๆ คน ในสังคมที่ศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจจะเป็นรูปของ
การเข้ากันได ้หรือความขัดแย้งก็ได ้ 

5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) คือ การที่บุคคลมี
ความผูกพัน และเข้าร่วมกิจกรรม หรือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ ์ 

6) สภาพหรือสถานการณ ์ (Setting) คือ สภาพการณ์ที่การกระท า
หรือกิจกรรมเกิดขึ้นจริง ขณะที่ท าการศึกษา 



แบบไม่ใช้ทฤษฎีจ าแนกชนิดข้อมูล 

คือ การจ าแนกข้อมูลที่จะวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับข้อมูล  
   ซึ่งอาจใช้สามัญส านึก หรือประสบการณ์ของผู้วิจัย  
ผู้วิจัยจะพิจารณาดูความสม่ าเสมอของการเกิดของข้อมูลต่างๆ 
อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ ์



การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล 
(Constant Comparison) 

ใช้วิธีการเปรียบเทียบ 
น าข้อมูลมาเทียบเป็นปรากฏการณ์ มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
การสังเกต หรือรวบรวมข้อมูลได้หลายๆ อย่าง แล้วน ามาแยก 
   ตามชนิด น ามาเปรียบเทียบกัน  



ขั้นตอนการวิเคราะหข์้อมูลแบบสร้างข้อสรุป 

 การถอดเทปข้อมูล 
 การจัดเตรียมข้อมูล 
 การให้รหัส (Coding) จัดหมู่ข้อมูล (Category) ท าดัชนีข้อมูล 
 ท าข้อสรุปชั่วคราว ตัดทอนข้อมูล ลองเขียนข้อสรุปแต่ละเรื่อง 
 เสนอข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 
 ประมวล และสรุปข้อเท็จจริง 
 พิสูจน์บทสรุป 

1. การหารูปแบบพฤติกรรมหรือหาข้อเท็จจริง  
2. การให้ค าอธิบายหรือให้ความหมายแก่พฤติกรรม  



วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มี 2 วิธีหลัก (ต่อ) 

วิธีที่ 2 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

  บรรยายเนื้อหาของข้อความหรือเอกสารโดยใช้
วิธีการเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ และเน้นความเป็นวัตถุ
วิสัย (Objectivity) อิงกรอบทฤษฎี  
  การบรรยายจะเน้นเนื้อหาตามที่ปรากฏไม่เน้นการ
ตีความหรือการหาความหมายที่ซ่อนไว้ 



ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา 
1. ตั้งกฎเกณฑ์ส าหรับคัดเลือกเอกสาร และหัวข้อ 
2. วางเค้าโครงของข้อมูล 
3. ค านึงถึงบริบท หรือสภาพแวดล้อมประกอบของข้อมูล 
    ที่น ามาวิเคราะห์ 
4. วิเคราะห์เนื้อหา ตามเนื้อหาที่ปรากฏ  
    (Manifest Content) ในเอกสารมากกว่ากระท ากับ 
    เนื้อหาที่ซ่อนอยู่ (Latent Content) 
5. การวัดความถี่ของการใช้ 



โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1. โปรแกรมประมวลค า (Word Processing Programme)  
2. โปรแกรมเอ็กเซล (Excel Programme)  
3. โปรแกรมเฉพาะมีลิขสิทธิ์ สืบค้นได้จากเว็บไซต์ ต่อไปนี้ 

  ATLAS.ti            http://www.atlasti.de 
       Ethnograph          http://www.qualiresearch.com  
       TextSmart            http://www.spss.com  
       winMAX               http://www.winmax.de  

 



โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

4. โปรแกรมเฉพาะไม่มีลิขสิทธิ์ (Freeware) ของศูนย์ควบคุมและ 
   ป้องกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (Center of Disease  
   Control and Prevention: CDC) สืบค้นได้จากเว็บไซต์ ต่อไปนี ้

 ANSWR  http://www.cdc.gov/hiv/software/answr.html  
    CDC EZ-Text  http://www.cdc.gov/hiv/software/ez-text.html  

 



ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชงิปริมาณ 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ก าหนดเรื่องการวิจัย เลือกเรื่องการวิจัย  
เตรียมการรวบรวมข้อมูล ก าหนดประเด็นปัญหาย่อย  
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ตั้งสมมุติฐาน  
บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ ออกแบบการวิจัย  
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูล 
สรุปผลและเขียนรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลและแปรความหมาย 

เสนอรายงานผลการวิจัย  

ขั้นตอนการวิจัย 



ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

1.  ปรัชญาแนวคิดแบบธรรมชาตินิยม 
     (Naturalism)   

1. ปรัชญาแนวคิดแบบปฏิฐานนิยม  
    (Phenomenalism) 

2. เข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง 2. มุ่งเน้นความจริงที่คนท่ัวไปจะยอมรับ  
    (common reality) 

3. เน้นการพรรณนา/อธิบาย  
    (Descriptive approach) 

3. เน้นการวิเคราะห์และทดลอง ซึ่งจ าเป็นต้อง 
    อาศัยวิธีการทางสถิติ 

4. กระบวนการได้มาซึ่งความจริงโดยมองแบบ 
    องค์รวม (Holistic view) 

4. ผลที่จะได้รับมากกว่ากระบวนการการด าเนินการ 
    มีขั้นตอนระเบียบแบบแผนที่ค่อนข้างแน่นอน 

5. วิเคราะห์เชิงอุปมาน 5. วิเคราะห์เชิงอนุมาน ด้วยการทดสอบค าตอบที่ 
    คาดคิดไว้ล่วงหน้า  

7. สิ้นสุดการศึกษาวิจัยด้วยทฤษฎี 7. เริ่มต้นการศึกษาวิจัยด้วยทฤษฎี 

8. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 8. สาขาวิทยาศาสตร์ 



ขอขอบคุณ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


