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เป็นการแสวงหาความรู้โดยอาศัยวิธีการเชิงประจักษ์ หรือจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อสร้างความเข้าใจกับระบบ กระบวนการ
ด าเนินงานขององค์กร ความหมายพฤติกรรมของบุคคล หรือ
วัฒนธรรมของชุมชนในสภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามธรรมชาติ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหากฎเกณฑ์ สร้างแนวคิดหรือสมมติฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่ศึกษา 

นิยามการวิจัยเชิงคุณภาพ 2



ประเภทของงานวิจัย
ที่เข้าข่ายการวิจัยเชงิคุณภาพ
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ประเภทของการวิจัย

แบ่งตามลักษณะวิชาหรือศาสตร์ 

 1. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific research) เป็นการวิจัยที่
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่มองเห็น
และมองไม่เห็น 

 2. วิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social research) เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การ
วิจัยด้านปรัชญา สังคมวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น จ าแนกตาม
สาขาต่าง ๆ 
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วิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social research)

จ าแนกตามสาขาต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 สาขาปรัชญา เช่น วรรณคดี การศึกษา ฯลฯ

 สาขานิติศาสตร์ เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายการปกครอง ฯลฯ

 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เช่น การเมือง การปกครอง 
การบริหารราชการทั่วไป ฯลฯ

 สาขาเศรษฐศาสตร์ เช่น การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การ
พัฒนา ฯลฯ

 สาขาสังคมวิทยาศาสตร์ เช่น ประชากรศาสตร์ พัฒนาชุมชน ฯลฯ 
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ประเภทของการวิจัย
แบ่งตามระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical research) เป็นการวิจัยเพื่อ
ค้นหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในอดีต เพื่อบันทึกอดีตอย่างมีระบบ

 การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive research) เป็น
การวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็น
อย่างไร 

 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) เป็นการวิจัยเพื่อ
ค้นหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ
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ประเภทการวิจยั
จ าแนกตามลกัษณะศาสตรแ์ละสาขาวิชา
1. การวิจยัทางสงัคมศาสตร์ ไดแ้ก่ การวจิยัเกีย่วกบัสงัคม

การเมอืง การปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิ เป็นตน้
2. การวจิยัทางมนุษยศาสตร์ ไดแ้ก่ การวจิยัเกีย่วกบัคุณคา่ของ

มนุษย์ เชน่ ภาษาศาสตร์ ดนตรี ศาสนา โบราณคดี ปรชัญา
เป็นตน้

3. การวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ การวจิยัทางชวีวทิยา เคมี
ฟิสกิส์ วศิวกรรม แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ เภสชั
ศาสตร์ เป็นตน้
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ประเภทของการวิจยัแบง่ตามเป้าหมาย
ของการใช้ประโยชน์
ก า ร วิ จั ย พื้ น ฐ า น (Basic 

Research)

เ ป็นการท า วิจัยเ พ่ือขยายขอบเขตของความรู้ ใ ห้
ก ว้ า ง ข ว า งออก ไป เ ป็ นก า รส ร้ า ง ทฤษ ฎี แล ะ
แนวความคิดใหม่ๆ เสริมสร้างวิชาการให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้

 การวิจยัด้านศาสนาและปรชัญา

 การวิจยัแนวคิดทฤษฎี

 การวิจยัเชิงเอกสาร
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ลกัษณะการวิจยัเชิงคณุภาพ

1. การวจิยัเชงิคณุภาพทีน่กัวจิยัใชเ้วลาเฝ้า
สงัเกตและมสีว่นรว่มอยูก่บักลุ่มเป้าหมายเป็น
เวลานาน
 การวจิยัเชงิชาตพินัธุว์รรณนา
(Ethnographic / 

anthropological research)
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ลกัษณะการวิจยัเชิงคณุภาพ

2. การวจิยัเชงิคุณภาพทีน่ักวจิยัใชเ้วลาน้อยกบั
กลุ่มเป้าหมาย แต่คงลกัษณะส าคญัของการ
วจิยัเชงิคุณภาพไวเ้กอืบทุกประการ

 การวจิยัทีใ่ช้วธิกีารสนทนากลุ่ม (Focus

Group Research)

 การวจิยัทีใ่ช้วธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ(In-depth 
interview research)
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รปูแบบการท าวจิยัการวจิยัเชงิ
คุณภาพ

 การวจิยัเชงิชาตพินัธุว์รรณนา หรเืชงิ
มานุษยวทิยา (Ethnographic/ 

Anthropological research)

 การวจิยัทีเ่น้นประวตัชิวีติบุคคล
(Biographical research)

 การวจิยัเชงิคณุภาพแนวปรากฏการณ์วทิยา
(Phenomenological research)
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รปูแบบการท าวจิยัการวจิยัเชงิ
คุณภาพ

 การวจิยัเชงิคณุภาพแบบสรา้งทฤษฎจีาก
ขอ้มลู (Grounded theory 

research)

 การวจิยัเชงิคณุภาพแบบศกึษาเฉพาะ
กรณี (Case study 

research)
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ลกัษณะส าคญัของการวิจยัเชิงคณุภาพ

 ใช้ข้อมลูเชิงคณุภาพเป็นหลกั

 มุ่งท าความเข้าใจทางลึก มากกว่าในทางกว้าง

 รายละเอียด

 บริบทของส่ิงท่ีศึกษา

 องคร์วม

 พลวตัของส่ิงท่ีศึกษา

 ใช้วิธีการเกบ็ข้อมลูได้หลายแบบหลากหลาย

 มีการออกแบบท่ียืดหยุ่นได้
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 เป็นการด าเนินงานในสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ โดยมีบคุคลท่ี ท าวิจยัเป็นเครื่องมือ
ส าคญัในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

 มีกรอบแนวคิดในการด าเนินงานอย่างหลวมๆ
หรือมีสมมติฐานชัว่คราว

 ผูวิ้จยัต้องคลกุคลีกบัสถานการณ์และบคุคลท่ีศึกษา
อย่างใกล้ชิด

 ให้ความส าคญักบัสภาพแวดล้อมและข้อมลู
ภาคสนาม โดยไม่มีการควบคมุตวัแปร หรือไม่มี
ข้อตกลงเบือ้งต้นใดๆ

14



องคป์ระกอบของการออกแบบการวจิยัเชงิ
คุณภาพ

เลอืก
กลุม่เป้าหมาย

เลอืกพืน้ที่

ระบุชว่งเวลาที่
ศกึษา

ระบุตวัแปรที่
เป็นไปได้

ตัง้ปัญหาลาง ๆ

ตัง้ค าถามวจิยั

อา้งทฤษฎตีดิดนิ

สมัภาษณ์/บอก
เลา่

สงัเกตบนัทกึ
ตวัอยา่ง

ทบทวนวเิคราะห์
เอกสาร

จัดหมวดหมู่/ลง
รหสัขอ้มลู

จดัโครงสรา้งขอ้มูล
ใหม่

ต ร ว จ ส อ บ
สมมตฐิานทฤษฎี

พรรณนา

Working Design
Working 

Hypothesis
Data Collection

Data Analysis/ 
Interpretation

(Wiersma.W, 2000 ; 205)
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องคป์ระกอบและขัน้ตอน
ในการวางแผนการวิจยัเชิงคณุภาพ

• ปัญหาชั่วคราว
• เลือกพื้นที่
• เวลาศึกษา
• ตัวแปรต่างๆ ที่ศึกษา

• สมมติฐานชั่วคราว
• ได้ปัญหาวิจัย

• สัมภาษณ์
• สังเกตแบบมีส่วนร่วม
• ข้อมูลเอกสาร
• ปรับวิธีการเก็บ
• ปรับสมมติฐาน

• ลดทอนขนาดข้อมูล
• จัดท าให้เป็นระบบ
• การแสดงหลักฐาน
• ตรวจสอบข้อมูล / ทฤษฎี
• การสรุป

• รูปแบบ
• วิธีเขียนแสดงหลักฐาน
• การพิมพ์
• การตรวจสอบ
• ฯลฯ

การวางแผน สมมติฐานในการท างาน การเก็บข้อมูล

การเขียน การวิเคราะห์แปลผล
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การวจิยัเชงิคุณภาพ
 กระบวนทศัน์

 เน้นที่การค้นหาความรู้ที่เป็นความจริงจากแหล่งรากเง้าของข้อมูล ที่เป็น
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยไม่ค านึงว่าวิธีการได้มาของข้อมูลจะมีอุปสรรค
ปัญหา หรอืความยาก งา่ย อยา่งไร

 ญาณวิทยา

 ใหค้วามส าคญักบัความล ้าลกึของศาสตรท์ีต่อ้งท าการสบืคน้อยา่ง
ละเอยีด ตอ้งพสิจูน์ สบืคน้อย่างจรงิจงั ตรวจสอบความแนบใน
ของ เนื้ อหา ให้ความส าคัญด้านความถูกต้อ ง แม่นตรง
ตลอดเวลา
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ระเบียบวิธีวิจยัและการวิเคราะหข้์อมลู
 เน้นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงเน้ือหา ทุกมิติ ให้ความส าคญักบัการ
ตคีวามหมาย ในการรวบรวมขอ้มูลไม่เน้นการก าหนดกรอบ แต่
อาจเน้นที่การก าหนดกลุ่มประเดน็เรื่อง แลว้ท าการรวบรวมขอ้มูล
ทุกมิติที่เกี่ยวข้อง เน้นการท าความเข้าใจอย่างเป็นองค์รวมใน
ปรากฏการทีศ่กึษา

หลกัการในการรวบรวมข้อมลู
 ให้ความส าคัญยึดอยู่ กับแนวคิด ปรากฏการณ์วิทยา ให้
ความส าคญักบัหลกัฐานที่เป็นความจรงิมากกว่าความเหน็ วธิกีาร
รวบรวมข้อมูลยืดหยุ่นได้ ไม่ยึดติดกบัวธิีใด วธิีหน่ึง เพราะเมื่อ
ปฏบิตัจิรงิอาจตอ้งปรบัตวัตามสถานการณ์ แต่ตอ้งไดค้วามรูท้ีเ่ป็น
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หลกัการส าคญัในการออกแบบการวิจยัเชิง
คณุภาพ

 ปรากกฎการณ์ “เรือ่ง” ตอ้งมจีรงิ ขึน้มาก่อน แลว้สนใจศกึษา คน้หา
ความรูน้ัน้มาเปิดเผย

 วิธีการออกแบบการวิจยั จะออกแบบเป็นแบบใดขึน้อยูก่บัความล ้าลกึของ
ความรูแ้ละความจรงิทีจ่ะศกึษา ทีส่ าคญัคอื ขึน้อยูก่บัแหลง่ขอ้มลู และผูรู้จ้รงิ
ดว้ย อาทิ

 การวิจยัเอกสาร เน้นแหลง่ขอ้มลูคอืเอกสาร (Documentary 

Research/ Explanatory Research)

 การวิจยัจากข้อมลูเร่ืองเล่า (Narrative Research)

 การวิจยัแบบมานุษยวิทยา เน้นการคน้หาจากแหลง่ปฐมภมูิ เชน่
ชุมชน สงัคม ทีม่ปีรากฏการณ์

 การวิจยัแบบชาติพนัธุว์รรณา เน้นการคน้หาจากแหลง่ปฐมภมูิ ทีเ่ป็น
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 การวิจยัแบบ อตัประวติัศึกษา เน้นแหล่งข้อมูล
จากเอกสารทีเ่ป็นประวตับิุคคล ตามกลุม่ประเดน็

 การวิจัยแบบการเน้นกรณีศึกษา เช่น
เจาะจงชุมชน กลุ่มสงัคม กลุ่มคน ประเด็นเรื่องเฉพาะ
เชน่ การบรหิารองคก์ร การพฒันาชุมชน คน (บุคคล) 

การวิจยัเชิงคณุภาพประยกุต์ เชน่ การระบุใหม้ี
การรวบรวมขอ้มูลแบบการจดัสนทนากลุ่มทีม่เีกณฑค์ัดเลอืก
บุคลเขา้ร่วมสนทนา การก าหนดบุคลกิภาพ ภูมหิลงัของ
ผูรู้ใ้วต้ามเกณฑ์
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หลกัและวิธีการรวบรวมข้อมลู

 1. ไม่เน้นผูรู้้ แต่เน้นหลกัฐาน และปรากฏการณ์
 พบมากในงานวจิยัเอกสาร การวเิคราะหเ์นื้อหาจากภาพถ่าย
ภาพวาด วตัถุ

 เชือ่ในปรากฏการณ์วทิยา ดว้ยการสงัเกต พจิารณา
ตคีวามหมาย ดว้ยตนเองไมต่อ้งสอบถามใคร

 ใหค้วามส าคญักบัเอกสารอา้งองิ เชน่ การวิจยัจากเอกสาร
รปูภาพ วตัถุ หลกัฐาน ฯลฯ และการเข้าร่วมศึกษา
แบบการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วม

 เกบ็ขอ้มลูแบบเผชญิหน้าทุกอยา่งกบัแหลง่ปรากฏการณ์ดว้ย
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หลกัและวิธีการรวบรวมข้อมลู

2). เน้นหลกัฐาน ปรากฏการณ์ และผู้รู้
 ผูรู้จ้รงิ คอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ ปรากฏการณ์
พฤตกิรรมและหลกัฐานจรงิๆ สามารถอธบิาย บอก เลา่ ได้
ละเอยีด เป็นขอ้มลูจรงิ เพิม่ความเขา้ใจในขอ้มลู ขยายความ
ละเอยีดขึน้

 ผูว้จิยัควรวางแผนคน้หาวา่ ผูรู้ค้วรเป็นใครบา้ง มบีุคลกิภาพ
ภูมหิลงั อยา่งไรบา้ง พรอ้มกบัก าหนดแนวทางวา่จะมี
ขัน้ตอน และวธิกีารรวบรวมขอ้มลูไวล้ว่งหน้า

 (เปลีย่นแปลง/ยดืหยุน่ไดต้ามสถานการณ์)

22



ลกัษณะการวจิยัเชงิคุณภาพ

ลกัษณะของความรู้
การวจิยัเชงิคุณภาพมเีป้าหมายการแสวงหา
ความรูเ้พือ่ความเขา้ใจเกดิการก่อรปูใหมข่อง
ความรู้ (Reconstruction) ลกัษณะของ
ความรูเ้ป็นการตระหนกัรู้ (Insights) ในเชงิ
โครงสรา้ง ความเป็นมาของปรากฏการณ์โดยที่
ความรูซ้ึง่ก่อรปูใหมน่ี้จะเปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ
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ลกัษณะการวจิยัเชงิคุณภาพ

 แนวคดิพืน้ฐานการวจิยั
การวจิยัเชงิคุณภาพมพีื้นฐานมากสงัคมศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ แนวคดิหลกัเป็นปรากฏการณ์นิยม

มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
(Social Contexts)

พยายามท าความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒน ธ ร รม แล ะ ร ะบบคิด เพื่ อ น า ม า อ ธิบ า ย
ปรากฏการณ์นัน้ๆ
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ลกัษณะการวจิยัเชงิคุณภาพ

 ลกัษณะของขอ้มลู
 มลีกัษณะขอ้มลูทีร่อบดา้นแบบองคร์วม เพือ่เขา้ใจบรบิทของ
สงัคม

 จ าเป็นตอ้งศกึษารายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม
สงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง การปกครอง ความเชื่อ

 มกีารวเิคราะห์ สงัเคราะหข์อ้มลูวฒันธรรมและสงัคม
 เป็นการพยายามศกึษาปรากฏการณ์จากหลายมติเิพือ่ใหเ้หน็
ภาพรวมของสิง่ทีเ่กดิขึน้
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ลกัษณะการวจิยัเชงิคุณภาพ

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
 เกบ็ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูขนาดเลก็แต่ลกึ
 ไมเ่น้นการส ารวจจากคนจ านวนมาก
 เป้าหมายการศกึษามขีนาดเลก็ เชน่ หนึ่งชุมชน
ไมใ่หญ่ ไมซ่บัซอ้นเกนิไป

 เน้นการปฏบิตักิารภาคสนาม ซึง่จะท าใหไ้ดข้อ้มลู
หลายดา้น
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ลกัษณะการวจิยัเชงิคุณภาพ

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ผูว้จิยัเป็นเครือ่งมอืหลกัในการวจิยั

เป็นลกัษณะการเกบ็ขอ้มลูแบบ

“คนสมัผสัคน”
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ลกัษณะการวจิยัเชงิคุณภาพ

 การตัง้สมมตฐิาน
ไมเ่น้นการตัง้สมมตฐิาน
ถา้มี สมมตฐิานนัน้สามารถปรบัได้
ตลอดเวลา ถา้ขอ้มลูทีไ่ดไ้มส่อดคลอ้งกบั
ความเป็นจรงิ

ใหค้วามส าคญักบัการตัง้โจทยปั์ญหาหรอื
ค าถามการวจิยัใหเ้ป็นเขม็ทศิแทนสมมตฐิาน
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ลกัษณะการวจิยัเชงิคุณภาพ

การวเิคราะหข์อ้มลู
การวิเคราะห์ข้อมูลจะด าเนินไปพร้อมๆ
กบัการเกบ็ขอ้มลูสนาม

ถือ เ ป็นการตรวจสอบความถู กต้ อ ง
ครบถ้วนของข้อมูล และความสอดคล้อง
กบักรอบแนวคดิหรอืสมมตฐิาน
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ลกัษณะการวจิยัเชงิคุณภาพ

การรายงานการวจิยั
น าเสนอผลการวเิคราะห์ให้เห็นเป็นกรอบแนวคิด
ดว้ยเนื้อหาในรูปแบบของการพรรณนาและบรรยาย
รายละเอยีดอยา่งสอดคลอ้งต่อเน่ือง

บางส่วนอาจมภีาพที่เกี่ยวขอ้งประกอบ และอาจมี
ข้อมูลเชิงปรมิาณแสดงในกรณีให้เห็นรายละเอียด
เกีย่วกบัตวัขอ้มลูเชงิตวัเลขดว้ย
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รปูแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ

 รปูแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ เป็นรปูแบบเฉพาะของการ
ด าเนินการวจิยัเพื่อให้บรรลุจุดหมายเฉพาะซึ่งเป็นการ
ออกแบบเพื่อการเขา้ถงึขอ้มลูอย่างลกึซึ้ง ซึง่มกัจะเป็น
วิธีการในเชิงมานุษยวิทยา หรือสงัคมวิทยา เข้าถึง
พฤตกิรรมทีเ่ป็นปรากฏการณ์ในสงัคม แล้วน าเสนอใน
เชงิบรรยายตคีวามสรา้งขอ้สรปุ
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รปูแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ

การวจิยัแบบกรณีตวัอยา่ง (Case Study)

 เป็นการศกึษาเฉพาะกรณี หรอืมจีุดมุง่หมายเพือ่ท าความ
เขา้ใจคน ๆ หนึ่ง หรอืสถานการณ์หนึ่ง ๆ

 เป็นการศกึษาในแนวลกึซึง้ในประเดน็ทีศ่กึษา

 เกบ็ขอ้มลูโดยการสงัเกต สมัภาษณ์ ศกึษาเอกสาร
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รปูแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ

 การวจิยัแบบชาตพินัธุ์ (Ethnographic Study)
 มุ่งท าความเขา้ใจการเกดิพฤตกิรรมของบุคคลหรอืกลุ่มคน อนัเป็น
ผลสะทอ้นจากวฒันธรรมของกลุ่ม

 เน้นเขตการศกึษาเฉพาะพืน้ที่ (Specific Field Site) 
 เกบ็ขอ้มลูโดยเน้นวธิกีารสงัเกตแบบมสีว่นร่วม เขา้ถงึขอ้มลูไกลช้ดิ
การสมัภาษณ์เชงิลกึ

 วเิคราะหข์อ้มูลโดยหาจุดเน้นทีเ่ป็นเหตุการณ์ส าคญัที่แสดงใหเ้หน้ค
วามเดน่ในพฤตกิรรมของบุคคลหรอืกลุม่นัน้
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รปูแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ

 การวจิยัแบบปรากฏการณ์
(Phenomenological Study)

 มุง่ท าความเขา้ใจในปรากฏการณ์ทีผู่ว้จิยัอาศยัอยูห่รอืมกีารรบัรู้

 รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์เจาะลกึแบบไมม่โีครงสรา้ง

 สว่นมากใชก้ลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจงทีไ่มม่ากนกั (5-25 คน)

 วเิคราะหข์อ้มูลโดยเน้นหา “หน่วยความหมาย” ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็
แงม่มุต่างๆ ของประสบการณ์
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รปูแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ

 การวจิยัแบบเน้นทฤษฎี (Grounded Theory 

Study)

 มีจุดหมายเพื่อศึกษาและสร้างทฤษฎีขึ้น โดยศึกษาจากสภาพที่เป็น
ธรรมชาตใินสงัคม

 เน้นทีก่ารกระท าหรอืปฏสิมัพนัธข์องมนุษย์ ซึง่มผีลและอทิธพิลซึง่กนัและ
กนัระหวา่งการกระท าและปฏสิมัพนัธเ์หลา่นัน้

 รวบรวมโดยการสัมภาษณ์หรือจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทัง้
ภาคสนามและเอกสาร

 มกีารทบทวน ตรวจสอบ ยนิยนัขอ้มลูในระหว่างการวเิคราะห์ แลว้สรา้ง
หลกัการเชงิทฤษฎี ขึน้
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รปูแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ

 ก า ร วิ จั ย แ บ บ วิ เ ค ร า ะ ห์ เ นื้ อ ห า (Content 

Analysis)

 มุ่งก าหนดลกัษณะเฉพาะขององคค์วามรู้ เน้นเน้ือหาทีม่กีารบนัทกึ
ไวใ้นรปูแบบใดรปูแบบหนึ่ง เช่น ภาพ ตาราง หรอืบนัทกึ

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เน้ือหาเชิงคุณภาพ โดยอาจใช้สถิติเชิง
บรรยายบา้งกไ็ด้

 ใชเ้น้ือหาจากเอกสารเป็นสารตัถะส าคญัในการวเิคราะห์ เพื่อตอบ
โจทยว์จิยั
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รปูแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ

 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical 
Research)

มุ่งศกึษาเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงของชวีติ
มนุษยแ์ละกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้

 เป็นการวจิยัเรื่องของภาษา ประเพณี ปรชัญา ศาสนา
ศลิปะ สถาปัตยกรรม และอืน่ ๆ

มุ่งแปลความหมายหรือตีความเหตุการณ์นัน้ ๆ ให้มี
ความหมายใหมข่ึน้
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ขอบคณุและสวสัดคีรบั

38



การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research=PAR)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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สิ่งที่ได้ยิน   มักลืม
สิ่งที่ได้เห็น  มักจ า
สิ่งที่ได้ท า มักเข้าใจ

(ขงจื้อ)



ความหมาย

 สุภางค์ จันทวานิช กล่าวไว้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม เป็นการวิจัยที่น าแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกันคือการ
ปฏิบัติการ (Action) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่โครงการวิจัยจะต้อง
ด าเนินการ และค าว่า การมีส่วนร่วม  (Participation) อันเป็นการมี
ส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ในการวิเคราะห์
สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อันใดอันหนึ่ง แล้วร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและการด าเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย

สุภางค์ จันทวานิช. (2531). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ความหมาย

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหมายความถึง การร่วมกัน
ด าเนินกระบวนการวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งที่เป็นชาวบ้าน
และนักพัฒนา กับผู้วิจัยภายนอก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพความจริงของสังคมนั้น  และเพื่อให้เห็นภาพแห่งคุณลักษณะ
ส าคัญของการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่เด่นชัด 
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ความแตกต่างที่ต้องผสมผสาน



ค าถาม
งานพัฒนา

ชาวบ้านได้ร่วมศึกษา 

สถานการณ์ไหม???
ได้ร่วมกันคิด

วิเคราะห์
หาทางออก

ไหม???

ได้ก าหนด 
วางแผนและ
มีการท างาน

ร่วมกัน
ไหม???

ได้ร่วมกันติดตาม 
ประเมิน สรุปผล

กันไหม???

ทุกฝ่ายได้รับ
ผลมีความสุข

ร่วมกัน
ไหม???

ท ำตำมควำม
ต้องกำรของใคร?
นักพฒันำ ผู้น ำ

ไปขยำยผลและ
เป็นบทเรียนแก่ที่

อ่ืนไหม?



ปัญหาเริ่ม
จากชุมชน/องค์กร

วิเคราะห์
โดยชุมชน/องค์กร

แก้ไข
โดยชุมชน/องค์กร

กระบวนการมีส่วนร่วม 
พัฒนาของทุกฝ่าย

กระบวนการวิจัย

•ตัดสินใจอะไรเป็นปัญหา
•ต้องการท าอะไร
•แก้ปัญหาอย่างไร
•ลงมือท า
•ประเมิน สรุป
•รับผล

•ก าหนดปัญหา
•ทบทวนข้อมูล
•ออกแบบ
•ศึกษาข้อมูล (เก็บ)
•วิเคราะห์
•สรุป เสนอแนะ
•รายงาน

P A R

การลงมือ
ปฏิบัติจริง



ประเด็นเปรียบเทียบ การวิจัยแบบดั้งเดิม
การวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม

รูปแบบ เป็นพิมพ์เขียวที่ก าหนดให้ เน้นกระบวนการที่ปรบัเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์

อุดมการณ/์ปรัชญา เน้นกลุ่มคนชั้นสูง เน้นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในสังคม                             
คนชายขอบ

จุดมุ่งหมาย ไม่ผูกพัน ท าให้ ได้ข้อมูล
เพื่อตอบปัญหาการวิจัย

มีพันธกรณีระหว่างนักวิจัยกับชาวบ้านที่
จะร่วมกันเพื่อสิทธิของมนุษย์

กรอบการวิจัย ก าหนดโดยนักวิจัยองค์กร ก าหนดโดยประชาชนในพื้นที่

จุดเน้น วัตถุ  เน้นการสร้างสิ่งของ คน  เริ่มที่คนเป็นหลัก ท าให้คนมีคุณค่า 
สร้างความภาคภูมิใจและก าลังใจ

เป้าหมาย ก าหนดไว้ล่วงหน้า ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของท้องถิ่น
ตามเงื่อนไขความเหมาะสม
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ประเด็นเปรียบเทียบ การวิจัยแบบดั้งเดิม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ยุทธวิธี เน้นการวางแผนที่อ้างว่าชาวบ้าน

ไม่สามารถวางแผนเองได้
เน้นการมีส่วนร่วม เชื่อมั่นใน
ความสามารถในการเรียนรู้ของคน

วิธีการ เข้มงวดรัดกุม  เน้นหลักการวิจัย
เชิงปริมาณ  มองมิติชุมชนที่
ศึกษา และใช้เทคโนโลยีหรือ
ระเบียบวิธีการชั้นสูง

เรียบง่าย ใช้วิธีการที่ชาวบ้านรู้จักและ
ถนัด  มองชุมชนอย่างเป็นองค์รวม และ
ใช้เทคโนโลยีชาวบ้าน

การวิเคราะห์
สถานการณ์

เน้นการย่อส่วน 
(Reductionism)

การมององค์รวม 
(Holistic Approach)

รูปแบบการพัฒนา ควบคุม ชี้แนะและให้แรงจูงใจ
เป็นวัตถุ  เน้นการท างานตาม
แผนและส่งเสริมวัฒนธรรมการ
พึ่งพา

ปลดปล่อย สร้างก าลังอ านาจในการคิด
และต่อรองให้ส าเร็จในสิ่งที่ได้กระท า 
โดยมีแรงจูงใจคือความภูมใจในศักดิ์ศรี
ของตน และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม
การพึ่งพาตนเอง
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ประเด็นเปรียบเทียบ การวิจัยแบบดั้งเดิม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

มองชาวบ้าน
เป็นผู้รับประโยชน์จาก
ความส าเร็จของโครงการวิจัย

เป็นผู้ท าประโยชน์ เป็นผู้ลงมือกระท า
โครงการส าเร็จ และมีส่วนร่วม

ผลลัพธ์ (Output)
เน้นวัตถุที่เป็นผลิตผลของ
โครงการ เช่น รั้ว ถนน อาคาร
เป็นต้น

ไม่เน้นวัตถุ แต่เน้นความสามารถของ
ชุมชน เน้นการเรียนรู้  ความพอใจ ความ
หลากหลาย ก าลังใจและแรงใจของ
ประชาชน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม

 1)  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งเข้ามาร่วมศึกษา
ค้นคว้า หาข้อมูล  รวมทั้งการหาประเด็นปัญหาเชิงพัฒนา และวรรณกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาของชุมชนตน  มิใช่รอคอยแต่นักวิจัยและนักพัฒนามาด าเนินการให้  

 2) เพื่อให้ได้ข้อมูลความเป็นจริง แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม หรือมีความ
พอดีกับบริบทของชุมชนท้องถิ่นนั้น 

 3)  เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนมวลสมาชิกเข้าด้วยกัน เป็นกระบวนการของผู้มีความ
รับผิดชอบร่วมกัน เรียนรู้ด้วยกันและแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน 
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ส่วนเป้าหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม

 1)  ชาวบ้าน ชุมชน ผู้ด้อยโอกาสจะตื่นตัว ได้รับการศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น สามารถคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  มีความเชื่อมั่น
ในทางที่จะให้ความร่วมมือกันหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและ
ชุมชน       

 2) ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสมากขึ้น การ
จัดสรรทรัพยากร ต่าง ๆ มีการกระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  รวมทั้ง
มีข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อคนในชุมชน
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ส่วนเป้าหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม
 3) มีวิจัยและพัฒนาได้เรียนรู้จากชุมชน ได้ประสบการณ์การท างาน

ร่วมกับชุมชน อันก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และเกิดแนวคิดในการ
พัฒนาตนเองของนักวิจัยและพัฒนาอย่างแท้จริง

 4) ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที  เนื่องจากได้ลงมือท า
กิจกรรมโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดการผนึกก าลังร่วมกัน โดยที่ประชาชน
เป็นผู้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ตลอดจนเกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของผลงานที่โครงการที่ด าเนินการอยู่
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กระบวนการวิจัยแบบ PAR

 1) ขั้นการศึกษาบริบท

 2)ขั้นก าหนดปัญหา

 3) ขั้นการวางแผน

 ปฏิบัติงานวิจัย
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 1) ขั้นการศึกษาบริบท ก าหนดพื้นที่หรืออาณาบริเวณที่จะท า
วิจัย  ชักชวนให้ชาวบ้านเข้าร่วม และชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
การวิจัย  

 2)ขั้นก าหนดปัญหา ส่วนนักพัฒนาท าความเข้าใจประเด็นปัญหา 
/ ชาวบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูล และแสดงความ
คิดเห็น/นักวิจัยจะต้องสร้างความสัมพันธ์ดันดีกับประชาชน

 3) ขั้นการวางแผนปฏิบัติงานวิจัย จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติ
งานวิจัยให้ชัดเจน/ระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/จะมีส่วนร่วมอะไรและ
อย่างไร เมื่อใด / ชาวบ้านนั้น จะเข้ามีส่วนร่วมลงมือในการ
ปฏิบัติงานวิจัยตามแผน และตรวจสอบผลว่าพึงพอใจหรือไม่



กระบวนการวิจัยแบบ PAR

 4) ขั้นการติดตาม 

ตรวจสอบและปรับปรุง
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 สรุปผลการวิจัย และเรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัยออกเผยแพร่  /
ตรวจสอบประเมินผลการวิจัยว่า ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด มี
ปัญหาและอุปสรรคอย่างไร/ชาวบ้านเข้ามีส่วนร่วมด้วยการให้ข้อมูล
ย้อนกลับตามที่คาดหวังไว้หรือไม่  และแสดงความคิดเห็นอื่นประกอบข้อมูล
ด้วยว่าเพราะเหตุใด

 5)  ขั้นการสรุป

ผลการวิจัย

 หาทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยอาศัยข้อมูล
จากทุกฝ่าย 

 การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวิจัยและประเมินว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่  เป็นต้น  

 ประชาชนหรือชาวบ้านจะเข้าร่วมด้วยการรับรู้ถึงการปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบัติงานตามที่นักวิจัยก าหนด



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25

นักพัฒนาหรือองค์กร
พัฒนานักวิจัย

นักวิจัย

ชาวบ้าน

ก่อนท า PAR
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นักวิจัย
นักพัฒนาหรือ
องค์กรพัฒนา

เอกชน

ชาวบ้าน

ขณะและหลังท า PAR



ผลของ PAR
• เกิดประโยชน์ทันที

• เป็นกระบวนการทางการศึกษา

• ชุมชนองค์กรเข้าร่วมตั้งแต่ต้น

• สมาชิก ชุมชน องค์กรผูกพันกับการ
แก้ปัญหา

• มีการาแลกเปลี่ยนที่ต่อเนื่อง

• ศักยภาพถูกใช้ ทรัพยากรถูกระดม ให้
เกิดประโยชน์ในงานพัฒนา

 มีวินัย ทางอุดมการณ์ – การเมือง -
อ านาจ

 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 ในการพัฒนา

 วิธีคิด วิธีปฏิบัติ การให้...(กระบวน
ทัศน์)

 ทุกคนร่วมม่ันใจ เสริมพลัง เพ่ิม
ศักยภาพ พึ่งตนเอง

 สร้างจิตส านึก ต่อองค์กร ชุมชน สังคม



การวิจัยและพัฒนา
(Research and Development=R&D)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ความหมาย

การวิจัยและพัฒนา (The Research and Development)
เป็นลักษณะหนึ่ งของการวิ จัย เชิ งปฏิบัติการ  (Action 
Research) ที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่ง
พัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับ
คุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต
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ปัญหาการวิจัย R&D

 ปัญหาการวิจัยของ R&Dต้องตอบสนองความ
ต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มี 2 ลักษณะ คือ 

 ต้องการแก้ปัญหา 

 ต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
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ตัวอย่างการเขียนปัญหาวิจัย

1. สิ่งใดจะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
2. รูปแบบใดที่สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนได้ดี
3. เครื่องมือใดท าให้ผู้ป่วยมีความเจ็บน้อยลง
4 . อะไรท าให้องค์กรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. รูปแบบใดที่เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
6. รูปแบบการบริหารใดที่ท าให้โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น
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เกิดจากความไม่พอใจในงานหรือคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบัน

มีการสร้างนวัตกรรม/ชิ้นงาน/กระบวนการท างานใหม่ ๆ 
น ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพงาน(Treatment)

มีการพัฒนานวัตกรรมในลักษณะของ R&D อย่างต่อเนื่อง จนได้
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ   แล้วท าการทดลองใช้ครั้งส าคัญ ก่อนที่
จะสรุปผลการวิจัย

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ นวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือ
กระบวนการท างานที่เป็นระบบ เป็นรูปธรรม

ลักษณะส าคัญ



ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
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