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การวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) 



เน้ือหา 

1) แนวคดิการวิจยั 

2) การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ และทฤษฎฐีานราก 

3) การหาหวัขอ้การวิจยั ค าถามการวิจยั วตัถุประสงคก์ารวิจยั  และการทบทวน

วรรณกรรม 

4) วิธแีละขัน้ตอนการรวบรวมขอ้มูล 

5) กรอบแนวคดิ และสมมตฐิาน 

6) การสรา้งแนวค าถาม 

7) การเลือกตวัอยา่ง 

8) การคน้หาความหมายและการตคีวาม 

9) การเขยีนรายงาน 

10) ตวัอยา่งงานวิจยั 



แนวคิดในเรือ่งการวิจยั 

 การวิจยั  คือ กระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะหข์อ้มูลและ

ตคีวามขอ้มูลอยา่งเป็นระบบเพ่ือตอบค าถามที่ ผูว้จิยัอยากรู ้

ขัน้ตอนการท าวิจยัทางสงัคมศาสตร ์

เลือกหวัขอ้วิจยั 

/ความสนใจ 

ส ารวจเอกสาร 

/ทบทวนวรรณกรรม 
ก าหนดปัญหาวิจยั 

ตัง้วตัถุประสงค ์ 

สมมตฐิาน 

กรอบแนวคดิ 

ออกแบบวิจยั 

„ ประชากร 

  /กลุม่ตวัอยา่ง 

„ เคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูล 

รวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล 
วิเคราะห ์

/ตคีวามขอ้มูล 
เขยีนรายงาน เผยแพร่ผลงาน 



การวิจยัเชิงคณุภาพ/ทฤษฎีฐานราก 

ลกัษณะส าคญั : 

 

1) ขอ้มูลอยูใ่นรูปถอ้ยค า ขอ้ความ ปรากฏการณ์ เหตุการณ ์

พฤติกรรม   

2) เป็นวิธีการแสวงหาความจริงหรือขอ้เท็จจริงที่ มีอยู ่ตาม

ธรรมชาติ 

3) ใชว้ิธีการอุปทาน (ขอ้มูลดิบ/ขอ้เท็จจริง --> แนวคิด

ความสมัพนัธ ์--> ขอ้สรุป) 

4) เนน้การศึกษาแบบองคร์วม 



ทฤษฎีฐานราก : เป็นทฤษฎีท่ีใชใ้นการเก็บ และวิเคราะหข์อ้มูล    

เชิงคณุภาพ 
 

แนวทาง  

1) ขอ้มูลดิบเป็นส่ิงส าคญั และเป็นฐานรากของโครงการวิจยั 

2) ผูว้จิยัไมค่วรตัง้สมมตฐิาน หรือทฤษฎไีวก้อ่นเกบ็ขอ้มูล 

3) ผู ว้ิจ ัยตอ้งวิ เคราะห์เปรียบเทียบตลอดเวลา โดยวิ เคราะห์

เปรียบเทยีบขอ้มูลดิบกบัขอ้มูลใหมก่ลบัไปกลบัมาตลอดเวลา 

 
เก็บขอ้มลู --> วิเคราะหข์อ้มลู --> เก็บขอ้มลู(เพ่ิมเติม)  --> วิเคราะห์

ขอ้มลู (หยดุเม่ือขอ้มลูจะอ่ิมตวั) 

การวิจยัเชิงคณุภาพ/ทฤษฎีฐานราก (ต่อ) 



   หวัขอ้การวิจยั/ค าถามการวิจยั/ 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั/การทบทวนวรรณกรรม 

แหล่งท่ีมาของปัญหาวิจยั (4P’s) 

 

1)People (คน/องคก์ร/กลุม่คน/ชุมชน) ==> ประชากรท่ีศึกษา 

2)Problem (ประเด็นปัญหา/สถานการณ์/ความตอ้งการ/

ความสมัพนัธ)์ ==> ประเด็นท่ีศึกษา 

3)Program (โครงสรา้ง/ประสิทธิภาพ/ผล/คุณลกัษณะ/ความพอใจ) 

==> ประเด็นท่ีศึกษา 

4)Phenomena (สาเหตุและผลกระทบของความสัมพนัธ์/

ปรากฏการณ)์ ==> ประเด็นท่ีศึกษา 



เหตุผลส าคญัในการเลือกปัญหาวิจยั : 

1) ความรุนแรงและความเร่งด่วน (ตามสภาพการณ์ปัจจุบนัและ

แนวโนม้ในอนาคต (อนัใกล)้) 

 

2) ความส าคญั (ผูว้างนโยบาย/ผูบ้ริหารโครงการ/ผูร่้วมงาน) 

 

3) ประโยชน์จากการวิจยั (เพิ่ มเติมความรู/้ขอ้มูลที่ขาดอยูบ่างสว่นหรือ

ทัง้หมด/แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้) 

   หวัขอ้การวิจยั/ค าถามการวิจยั/ 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั/การทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 



ค าถามการวิจยั  

 เป็นขอ้ความที่ระบุถึงสาระของประเดน็การวิจยัที่ชว่ยใหผู้ว้ิจยัมคีวาม

ชดัเจนเพ่ือตอบปัญหาการวจิยัซ้ึงอยูใ่นรูปของประโยคค าถาม 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

 เป็นส่ิงที่ ผูว้ิจยัก  าหนดข้ึนเพ่ือใหก้ารวิจยับรรลุตามส่ิงที่ก  าหนดหรือ

เป้าหมายในการท าวจิยั 

   หวัขอ้การวิจยั/ค าถามการวิจยั/ 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั/การทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 



การทบทวนวรรณกรรม  

 

 เป็นการคดัเลือกเอกสาร (ท ัง้ที่ เป็นส่ิงตพีิมพ ์และไมใ่ชส่ิ่งตพีิมพ)์ 

ตามหวัขอ้ที่ ผูว้ิจยัสนใจ โดยที่ เอกสารดงักลา่วมสีาระ ความคิด ขอ้มูล 

และหลกัฐานที่มเีป้าหมาย และแสดงความคิดเหน็ตรงกบัหวัขอ้ที่ก  าลงัจะ

ท าการวิจยั รวมถึงมกีารแสดงที่มาของหลกัฐานน้ันดว้ย 

  หวัขอ้การวิจยั/ค าถามการวิจยั/ 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั/การทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 



กรอบแนวคิด และสมมติฐาน 

กรอบแนวคิด  

1) เป็นความเช่ือหรือขอ้สรุปเบ้ืองตน้ของนักวิจยัวา่ส่ิงที่จะศึกษาน้ัน

น่าจะเป็นอยา่งไร  

2) เป็นการประมวลความคิดรวบยอด จากการทบทวนองคค์วามรู ้

ทฤษฎี ผลงานวิจ ัยที่ เ กี่ ย วข ้อง  รวมทั้งประสบการณ์และ

แนวความคิดของผูว้ิจยัมาสรา้งเป็นแบบจ าลอง เพ่ือเป็นแนวทางใน

การวิจยั 

การวิจยัเชิงคุณภาพถือว่า กรอบแนวคิดไม่ใช่ส่ิงท่ีจะยึดตายตวั แต่เป็นเพียงแนวทาง

ส าหรบัหาค าตอบในการวิจยั โดยสามารถยืดหยุ่นหรือปรบัได ้เม่ือมีหลกัฐานหรือ

ขอ้มลูท่ีช้ีว่าควรปรบั (สมมุติฐานชัว่คราว) 



สมมติฐาน  
 

1. เป็นขอ้ความที่แสดงความสมัพนัธท์ี่ คาดหวงัระหวา่งตวัแปรหรือขอ้

ความคดิ ตัง้ข้ึนเพ่ือใหพ้สูิจน์วา่ “ยอมรับ” หรือ “ไมย่อมรับ” 

2. กระบวนการวิจ ัยเชิงคุณภาพจะไม่ไดเ้ ร่ิมตน้ดว้ยการตั้งกรอบ

แนวความคดิหรือสมมตฐิานจนกวา่จะไดข้อ้มูลอยา่งเพยีงพอ 

3. เร่ิมดว้ยการไปสัมผสัขอ้มูลเพ่ือคน้หารูปแบบความสัมพนัธ์ และ

ความหมายของปรากฏการณท์ี่ ศึกษา ==> สรา้งสมมติฐาน เพ่ือ

การคน้ควา้ท่ีลึกลงไป 

กรอบแนวคิด และสมมติฐาน (ต่อ) 



กรอบแนวคิด และสมมติฐาน (ต่อ) 

Conceptual 

Framework 

Purposes/ 

Objectives 

Validity 
Methods 

Research 

Questions 

Source: From Maxwell, 1996: P.5 



การสรา้งแนวค าถาม 

1. เป็นรายการของประเด็นที่ จะศึกษาโดยผูว้ิจยัน ามาเป็นหัวขอ้การ

สนทนา ครอบคลุมเน้ือหาของขอ้มูลที่ตอ้งการตามวตัถุประสงคท์ี่ต ัง้

ไว ้

2. เปรียบเสมือนแผนที่ /เคร่ืองมือชว่ยเตือนความจ าในการรวบรวมขอ้มูล 

3. เป็นเคา้โครงของการสนทนา ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นประโยคค าถามที่

สมบูรณ ์

4. มีความยืดหยุ่น ผูส้ัมภาษณ์สามารถแทรก หรือตัดค าถาม ให ้

เหมาะสมกบับรรยากาศกลุม่ หรือกบักลุม่ตวัอยา่งได ้

5. การวิจยัเร่ืองหน่ึงๆ ควรม ี1- 3 ค าถาม 



การเลือกตวัอยา่ง 

เจาะจงหาตวัอยา่งที่มคุีณสมบตัเิหมาะสมกบัเร่ืองที่จะศึกษา 

 “ถา้อยากทราบว่า ใครท าอะไร อย่างไร เพราะอะไร ก็ใหเ้ฝ้าดแูละ

สงัเกตพฤติกรรมของคนเหล่านัน้” 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง  

 

1. แบบเจาะจง (Purposive sampling) 

2. แบบโควตา้หรือแบบหลายมิติ (Quota/Dimensional sampling) 

3. แบบสโนวบ์อลล ์(Snowball sampling) 



ขนาดตวัอย่าง  

 

 เม่ือใดที่ขอ้มูลที่ไดจ้ากกลุม่ตวัอยา่งเหลา่น้ีเกดิความซ า้กนั

จนเกดิเป็นแบบแผนที่แน่นอน แมจ้ะสอบถามคนอ่ืนๆ อกี ขอ้มูล

ที่ไดก้จ็ะมลีกัษณะเดยีวกนั ==> ขอ้มูลอิ่มตวั 

การเลือกตวัอยา่ง (ต่อ) 



วิธีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

1. การสงัเกตแบบมสีว่นร่วม (participant observation) 

2. การสมัภาษณเ์ชงิลึก (in-depth interview - IDI) 

3. การสนทนากลุม่ (focus group discussion - FGD) 

4. การรวบรวมขอ้มูลเอกสาร (documentary search) 



การคน้หาความหมายและการตีความ 

ขัน้ตอนของการวิเคราะหก์ารใหค้วามหมายและการตีความ 

 

1. อา่นท าความเขา้ใจและจบัประเดน็หลกั 

2. ใหร้หสัขอ้มูล 

3. แยกแยะและจดักลุม่ขอ้มูล 

4. เช่ือมโยงขอ้มูลเพ่ือหาแบบแผนและความหมาย 

5. หาขอ้สรุปที่ เป็นสาระหลกั 



จะทราบความหมายของขอ้มูลไดอ้ย่างไร 
 

1. ควรมคีวามรูใ้นเร่ืองที่ตนเองก าลงัท าวิจยั 

2. ควรมคีวามรู ้ความเขา้ใจในบริบททางสงัคม -วฒันธรรม ของประชากรกลุม่

ศึกษา 

3. หากรอบและจุดเนน้ของโครงการ 

4. ใหค้วามส าคญัตอ่ขอ้มูลที่ ดูเหมือนไมส่ าคญัและไมเ่กี่ยวขอ้ง 

5. ใชว้ิธกีารเปรียบเทยีบ 

6. ขอ้มูลบางอยา่งบอกความหมายชดัเจนไดโ้ดยตวัเอง 

7. การถามผูรู้ใ้นทอ้งถิ่น 

8. ศึกษาขอ้มูลกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามความคาดหมาย 

การคน้หาความหมายและการตีความ (ต่อ) 



องคป์ระกอบส าคญั 

แสดงขอ้มูล สรุป / ตีความ จดัระเบียบขอ้มูล 

สิง่ที่ตอ้งท าการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ 



จดัระเบียบเน้ือหา จดัระเบียบกายภาพ 

ถอดเทป บรรณาธิกรณ ์ ใหร้หสัขอ้มลู 

จดัระเบยีบขอ้มูล 

    จดัระเบยีบขอ้มูล 



อ่านขอ้มลู 

ใหข้ึ้นใจ 

ก าหนด 

ประเด็นหลกั 

 

มองหาขอ้ความ 

ท่ีมีความหมาย 

สอดคลอ้งกบั 

ประเด็นหลกั 

ก าหนดรหสั 

ส าหรบั 

แต่ละ 

ความหมาย 

ท า  

codebook  

 

ใหร้หสัขอ้มูล 

ใหร้หสัขอ้มูล 



จดักลุม่ขอ้มูล 

ที่ใหร้หสัแลว้ 

ตามประเดน็หลกั 

และประเดน็ยอ่ย 

ท าตาราง  

เปรียบเทยีบ 

ขอ้มูล/ 

ความหมาย 

จากแตล่ะกลุม่ 

มองหา  

Concepts  

ที่จะตอบค าถาม 

การวจิยั 

เช่ือมโยง  

Concepts 

ที่สมัพนัธก์นั 

ใหม้คีวามหมาย 

บรรยายผลที่ได ้

อยา่งละเอยีด 

แสดงขอ้มูล 

แสดงขอ้มูล 



การเขียนรายงาน 

หลกัการเขียนรายงานการวิจยั 

 

1. จะตอ้งรายงานตามความเป็นจริงจากขอ้มูลที่ ไดร้ับ และได ้

วเิคราะห ์แปลความหมาย อยา่งปราศจากอคติ 

 

2. ผูเ้ขียนไมม่ีสิทธ์ิที่ จะตดัทิ้ งขอ้มูลหรือเพิ่ มเติมความคิดเห็นของ

ตนเองไปในเน้ือขอ้มูล 



องคป์ระกอบของรายงาน 

 

1. ภาคความน า (ความส าคญัและความมุ่งหมาย, การศึกษาที่ เกี่ ยวขอ้ง, 

ขอบเขตการศึกษา, ประโยชน์ที่จะไดร้ับ และวิธีการศึกษา ระเบยีบวิธีวิจยั 

เป็นตน้) 

2. ภาคเน้ือเร่ือง (ขอ้เทจ็จริงตา่งๆ, ผลการศึกษาที่คน้พบทัง้หมด, แสดงการ

วิเคราะห,์ แปลผล และอภิปรายผล) 

3. ภาคสรุป (บทสรุป, ขอ้เสนอแนะ) 

4. บรรณานุกรมและภาคผนวก 

5. อ่ืนๆ (กิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, ค าน า, สารบญั, บทสรุปส าหรับ

ผูบ้ริหาร) 

การเขียนรายงาน (ต่อ) 



ฉากแห่งชีวิตจา้วและไพร่ของชาวลิเก 

วิถีพอเพียงของคนเพียงพอ 

แผงเช่าพระ : คือศรทัธาความเช่ือหรือเพียงเพ่ือการพาณิชย ์

ปล่อยสตัว ์ท าบุญฤๅสรา้งบาป 

ตวัอยา่งงานวิจยัเชิงคณุภาพ  

ฉากเจ้าr4.pdf
พอเพียงr3.pdf
เช่าพระr2.pdf
เช่าพระr2.pdf
เช่าพระr2.pdf
ปล่อยสัตว์r1.pdf


ตวัอยา่งงานวิจยัเชิงคณุภาพ (ต่อ) 

วิถีชีวิตดา้นสุขภาพไทยทรงด า จากวนัวานสู่ยุคสุขภาพพอเพียง 

กระบวนการจดัการศึกษาแบบศนูยเ์รียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

: ทางรอดหรือการยุบเลิก 

วิทยฐานะของวิชาชีพคร:ู หนทางส่งเสริมหรือท าลายการศึกษาไทย 

วิทยาลยัสงฆพ์ุทธชินราช : กา้วย่างแห่งความคาดหวงัและความเป็นไป 

ไทยทรงดำj29.pdf
โรงเรียนทางเลือกj31.pdf
โรงเรียนทางเลือกj31.pdf
โรงเรียนทางเลือกj31.pdf
โรงเรียนทางเลือกj31.pdf
วิทยะฐานะครูj32.pdf
วิทยะฐานะครูj32.pdf
วิทยะฐานะครูj32.pdf
วิทยาลัยสงฆ์j30.pdf
วิทยาลัยสงฆ์j30.pdf
วิทยาลัยสงฆ์j30.pdf


ตวัอยา่งงานวิจยัเชิงคณุภาพ (ต่อ) 

วิถีชีวิตของผบั และนิสิตติดผบั ขา้งรัว้มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง 

อดีตท่ีผ่านมา ความเป็นจริงท่ีด ารงอยู่และอนาคตท่ีจะ

เปล่ียนไปของชุมชนบา้นแขก 

วิถีชีวิตของของคนเล้ียงสุนขับางแกว้ 

วิถีของกลว้ยตากในจงัหวดัพิษณุโลก 



ประเด็นการวิจยัท่ีน่าสนใจ 

โรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้ม  

โรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพนัธกุรรม และโรคมะเร็ง  

โรคติดเช้ือท่ียงัคงเป็นปัญหาของประเทศ  

โรคติดเช้ือประเภทอุบติัใหม่อุบติัซ ้า  



การจดัการรปูแบบการเรียนรูด้า้นอาหารและยาตาม  

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน  บา้นนาสีนวล        

อ าเภอเมือง  จงัหวดัชยัภูมิ 

















การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 (Qualitative Data Analysis) 



 Qualitative Data Analysis เป็นวิธกีารสรา้งขอ้สรุป

จากขอ้มูลที่ ไมใ่ชส้ถิติในการวิเคราะห ์ เทคนิควิเคราะหข์อ้มูล

เชิงคุณภาพที่นักวิจยันิยมใช ้ ไดแ้ก ่การจ าแนกหรือการจดักลุม่

ขอ้มูล การเปรียบเทยีบเหตุการณ์ การวิเคราะหส์่วนประกอบ 

การวิเคราะหแ์บบอุปนัย และ การวิเคราะหข์อ้มูลที่ เป็นเอกสาร  



เทคนิควิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ  

(Qualitative data Analysis Techniques)  

1. การวิเคราะหโ์ดยการจ าแนกชนิดขอ้มูล  

(Typological Analysis)  

(สุภางค ์จนัทวานิช, 2540 ; รัตนะ บวัสนธ,์ 2551) 

การจ าแนกขอ้มูลในระดบัจุลภาค  

การวิเคราะหค์ าหลกั (Domain Analysis)  

การวิเคราะหส์ารระบบ (Taxonomy Analysis)  

การจ าแนกขอ้มูลในระดบัมหภาค  

แบบอิงทฤษฎี  

แบบไม่อิงทฤษฎี  



ตวัอย่าง การวิเคราะห์ค าหลกัเพื่อจดักลุม่ค า 



ตวัอย่าง การจ าแนกสาระบบ  



แบบอิงทฤษฏี 

ใคร/ ท าอะไร/ ท่ีไหน/ เม่ือไร/ อย่างไร/ ท าไม  

การกระท า (Acts)  

กิจกรรม (Activies)  

ความหมาย (Meaning)  

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation)  

ความสมัพนัธ ์(Relationship)  

สถานการณห์รือสภาพการณ ์(Setting)  



ตวัอย่าง       แบบไม่อิงทฤษฏี 

การจ าแนกครู (รัตนะ  บวัสนธ,์ 2535) 

1. ครูกลุม่หน่ึงจะอาศยัอยูใ่นหมูบ่า้น สรา้งบา้นเรือนอยูท่ี่ น้ี ที่

เป็นอยา่งน้ีเพราะครูพวกน้ี จะแตง่งานกบัลูกสาวชาวบา้นใน

หมูบ่า้น ครูพวกน้ีไมย่า้ยโรงเรียนไปไหน บางคนสนิทสนมกบั

ชาวบา้นเป็นอยา่งด ีแตค่รูบางคนไมค่อ่ยจะเขา้กบัชาวบา้นกเ็ป็น

ปัญหาจากทางเมยีของครูที่ เป็นชาวบา้นนะแหละ ที่ทะเลาะเบาะ

แวง้ ในกลุม่พี่นอ้งกเ็ลยลามไปถึงตวัครูที่ เป็นผวัดว้ย  



ตวัอย่าง       แบบไม่อิงทฤษฏี 

การจ าแนกครู (รัตนะ  บวัสนธ,์ 2535) 

2. ครูอีกกลุ ่มหน่ึงเป็นคนในจังหวัดน้ี แต่ไม่ไดอ้าศัยอยู ่ใน

หมูบ่า้นน้ี ครูพวกน้ีมีบา้นเรือนอยูใ่นตวัเมือง ตอนเชา้กจ็ะขบั

รถยนตม์าสอนหนังสือที่โรงเรียน ตอนเยน็พอโรงเรียนเลิกกข็บั

รถกลบับา้น ครูพวกน้ีไมค่อ่ยสนิทกบัชาวบา้นเทา่ไรและไมค่อ่ยรู ้

เ ร่ืองในหมู่บา้นต่างคนต่างอยู ่ พอโรงเรียนมีงานทีจึงจะอยู ่

กลางคืน แตถ่า้ไมม่งีานอะไรกก็ลบับา้นวนัเสาร์อาทิตยก์ม็าบา้ง 

ครูกลุม่น้ีมหีลายคน”  



ตวัอย่าง       แบบไม่อิงทฤษฏี 

การจ าแนกครู (รัตนะ  บวัสนธ,์ 2535) 

3. ครูพวกหน่ึงเป็นคนต่างจงัหวดั อาศัยอยูบ่า้นพกัครูใน

โรงเรียนแตก่แ็ตง่งานกบัครูดว้ย กนัแตอ่ยูค่นละโรงเรียน เป็น

โรงเรียนใกล ้ๆ กนั บางคนยงัไมแ่ตง่งานครูพวกน้ีสนิทสนม

กบัชาวบา้นด ีตอนเยน็ ๆ โรงเรียนเลิกบางท ีกเ็ลน่กฬีากบั

พวกหนุ่ม ๆ ที่มาเลน่บอลในสนามโรงเรียน ชาวบา้นมงีาน

อะไรกเ็ห็นมาร่วม งานบอ่ย ๆ ไมว่า่จะเป็นงานวดัหรืองาน

อะไร ๆ ของหมูบ่า้น  



2. การวิเคราะหโ์ดยการเปรียบเทียบเหตุการณ ์

(Constant Comparison)  



ขัน้ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบเหตุการณ ์ 

ขัน้ตอนท่ี 3 ประมวลขอ้มูลเหตุการณแ์ต่ละชุด  

ขัน้ตอนท่ี 4 ขยายวงของการเปรียบเทียบแลว้เลือกเป็นเหตุการณ์

ท่ีเป็นกญุแจส าคญั  

ขัน้ตอนท่ี 1 จดัชุดเหตุการณใ์ส่ตาราง  



ตวัอย่างตารางวิเคราะหข์อ้มูล  



3. การวิเคราะหส่์วนประกอบ  

(Component Analysis)  



ขัน้ตอนท่ี 1 เลือกขอ้มูล  

ขัน้ตอนท่ี 2 วิเคราะหแ์ยกส่วนประกอบขอ้มูลแต่ชุด  

ขัน้ตอนท่ี 3 จดรายช่ือขอ้มูลและส่วนประกอบท่ีจะแยกขอ้มูล

ชุดนัน้ ๆ  

ขัน้ตอนท่ี 4 จดัท าตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัขอ้มูลแต่ละ

ชุดแยกตามส่วนประกอบ 

ขัน้ตอนท่ี 5 เปรียบเทียบคณุสมบติัของขอ้มลูทัง้หมดตาม

ส่วนประกอบ  



ตัวอย่างการวิเคราะหส์่วนประกอบ  



ตัวอย่างการวิเคราะหส์่วนประกอบ  



ตัวอย่างการวิเคราะหส์่วนประกอบ  



4. การวิเคราะหส์รุปอุปนยั  

(Analytic Induction)  



ตัวอย่างการวิเคราะห์สรุปอปุนยั   



5. การวิเคราะหข์อ้มูลเอกสาร  



ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดเกณฑค์ดัเลือกเอกสาร  

ขัน้ตอนท่ี 2 วางเคา้โครงการวิเคราะห ์

ขัน้ตอนท่ี 3 พิจารณาเง่ือนไขแวดลอ้ม (Context)  

ขัน้ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์อ้มูล  



ตัวอยา่งของการจ าแนกประเภทขอ้มลู  



ขอบคุณครับ 


