
การวิจยัเชิงคุณภาพ 
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การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นรว่ม 
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การวิจยัเชิงคณุภาพ

เน้ือหา

•หลกัการพื้ นฐานของการวจิยัเชิงคุณภาพ

•รปูแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ

•การเลือกผูใ้หข้อ้มลูหลกั

• เทคนิครวบรวมขอ้มลูเชิงคุณภาพ

•การตรวจสอบและวเิคราะหข์อ้มลูเชิงคุณภาพ



แนะน ำ แนะน าเอกสารแนะน าเอกสาร



หลักการพืน้ฐานของการวจิัยเชิงคุณภาพ



การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คืออะไร

• แนวทางการวิจัย (research approach)

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

• วิธีการวิจัย (research methods)

การวิจยัเชิงคณุภาพ เป็นการวิจยัที่ท าในสถานการณ์ทีเ่ป็น
ธรรมชาติ ใช้วิธีการศกึษาและเคร่ืองมือในเก็บข้อมลูท่ีหลากหลาย 
เคร่ืองมือที่ส าคญัที่สดุคอืนกัวจิยัเอง ...



• ข้อเดน่ของการวิจยัเชิงคณุภาพอยูท่ี่การพรรณนารายละเอียด
ของสิ่งท่ีศกึษา

• มุง่ท าความเข้าใจพฤตกิรรมและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมภายใน
บริบทตา่งๆ

• ท าความเข้าใจในมมุมองของผู้กระท า

• ยอมรับอตัวิสยัของผู้ ท่ีถกูศกึษา

• วิเคราะห์เร่ืองราวและชีวิตทางสงัคมท่ีมีบคุคลเป็นผู้กระท าและ
เป็นผู้ ท่ีปรับเปล่ียนไปตามเง่ือนไขของเวลาและสถานการณ์

ลกัษณะของการวิจยัเชิงคุณภาพ



รูปแบบการวจิัยเชิงคุณภาพ



วธีิกำรเชิงคุณภำพหลำกรูปแบบ

จดุร่วม = มุง่การตีความ (Interpretation)
เพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์ในชีวิตของผู้คนและชุมชน

วิธีการเชิงคุณภาพหลากรูปแบบ

ชาติพันธุ์วรรณนา การศึกษาเฉพาะกรณี (case studies)

ปรากฏการณ์วิทยา วิธีการเชิงประวัติศาสตร์

การวิจัยเชิงชีวประวัติบุคคล การวิจัยเชิงปฏิบัติการ AR

PAR RRA

วิธีการเหลา่นีม้ีความแตกตา่งกนั



ชาติพันธุ์วรรณนา 
•Malinowski

• มุ่งการตีความ (interpretive / hermeneutic)

• วิธีการในอดีต เสนอ “ความจริง” ของผู้ที่ถูกศึกษา

• วิธีการในปัจจุบันได้แนวคิดสาย constuctivism และ 
postmodern = เรื่องราวท่ีพรรณนาเป็นความจริง “ท่ีถูก
สร้างขึ้น”

• เดิมศึกษาคน/กลุ่มคน ปัจจุบัน สนใจศึกษาประเด็นปัญหา



ชาติพันธุ์วรรณนา 

ศุลีมาน วงศ์สุภาพ (2531) บุญเลิศ  วิเศษปรีชา (2546)



การศึกษาเฉพาะกรณี (case studies)

• เชื่อว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีบางอย่างท่ีเป็นจุดร่วม แต่
บางอย่างอยู่ภายใต้บริบทสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Studies)



การศึกษาเฉพาะกรณี (case studies)

• Husserl :คนเราตีความปรากฏการณ์ท่ีได้ประสบ สิ่งนัน้มี
ความหมายตอ่ตนเอง/คนอ่ืนอยา่งไร

เน้นโครงสร้างการรับรู้และประสบการณ์ของมนษุย์

• Heidegger: หาความหมายโดยมองผา่นจากสิ่งท่ีปรากฏไป
ยงัความหมายของสิ่งท่ีอยูเ่บือ้งหลงั (ต้องตีความมากกวา่สิ่งท่ี
เห็น)

ปรากฏการณ์วิทยา



การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก



ประชากร VS กลุม่ตวัอยา่ง VS ผู้ให้ข้อมลูส าคญั

• ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

• ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key Informant)

• การเลือกผูใ้หข้อ้มลูส าคญั

ประชากร VS กลุม่ตวัอยา่ง VS ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั



• ความเช่ือและปฏิบัตกิารต่อส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

EX: เลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจากงานวิจยั

อยากรู้อะไรบ้าง?

ความรู้เหลา่นัน้จะไปถามจากใคร

ชาวบ้าน

อาจารย์

นกัศกึษา

คนอื่น...?



เทคนิคการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

การสมัภาษณ์
การสงัเกต
การสนทนากลุม่
การเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร



• ข้อมูลที่ต้องการเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านใด

• ข้อมูลแบบใดที่จะท าให้งานวิจัยน่าเช่ือถือ

การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary research)



กำรสังเกต

• การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation 

Observation)

• การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Non-participation Observation)

การสงัเกต (Observation)

เครื่องมือ: การบนัทึกภาคสนาม (field note)

บนัทึกฉากและบุคคล (setting) การกระท า (acts) 

แบบแผนกิจกรรม (pattern of activities) ความสมัพนัธ ์(relationship) 

ความหมาย (meaning)



• การสัมภาษณ์เชิงลึก [In-dept Interivew]
• สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

• สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

• สมัภาษณ์แบบไมมี่โครงสร้าง

การสมัภาษณ ์(Interview)



• ควรมีความรู้ในเร่ืองท่ีสมัภาษณ์ หาข้อมลูไปก่อน

• ไม่ใช้ค าถามน า

• ไม่ใช้อ านาจเหนือผู้ให้สมัภาษณ์

• ท าตวัเป็นผู้ไม่รู้

เทคนิคการสมัภาษณ ์(Interview)



• ใครเป็นคนน าสนทนา

•ลกัษณะของผู้น าสนทนาท่ีดีควรเป็นอยา่งไร

การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)



บนั

• เป็นเทคนิคท่ีนกัมานษุยวิทยาใช้

• แนะน า: 
http://www.sac.or.th/databases/anth
roarchive/backend/resource/file/
พฒันาการและคณุค่าของบนัทกึภาคสนาม.pdf

การบนัทึกภาคสนาม



• Exploratory: เป็นการน าเสนอสิง่ที่พบเห็นจากการส ารวจตรวจค้น 
เป็นการน าเสนอภาพเบือ้งต้นจากการส ารวจ อาจจะไมค่รบถ้วน
ละเอียดลออทกุแง่มมุแตช่่วยให้เห็นภาพหรือเข้าใจเร่ืองราวที่มคีน
ศกึษาวิจยัไมม่ากนกั

การน าเสนอขอ้มูล

• Descriptive : เป็นการน าเสนอแบบพรรณนาหรือสาธยายสิง่ที่ไป
ศกึษาวิจยัมาโดยให้รายละเอียดที่ลกึและกว้าง

• Explanatory: น าเสนอค าอธิบายให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของสิ่งตา่งๆ
ในปรากฏการณ์ที่ไปศกึษา แสดงให้ภาพความสมัพนัธ์ของข้อมลู



การตรวจสอบและการวเิคราะห์ข้อมูล



การตรวจสอบขอ้มูล

•ยืนยันความน่าเชื่อถือ

•ตรวจสอบจากแหลง่ข้อมลูที่หลากหลาย

•ตรวจสอบโดยผู้ รู้/ ผู้ เช่ียวชาญ ในประเด็นนัน้ๆ



การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้ (triangulation)

ผู้วิจยั ทฤษฎี

ข้อมลู
ประเด็น

ผู้ รู้



การวิเคราะหข์อ้มูล

• บางครัง้เรามกัให้ความส าคญักบัข้อมลูท่ีผู้ให้ข้อมลูให้ว่า จริง 
VS ไม่จริง

• ใช้เทคโนโลยีในการให้รหสั (coding) และถอดรหสัข้อมลู



• มองผ่าน “แว่น” ที่แตกต่างกัน

• ตคีวาม

• สิ่งหนึง่ที่นา่สนใจคือ สิ่งที่เขาบอกเลา่ / ถ่ายทอดให้เราฟัง มี
ความหมายอย่างไร

• เหตใุดเขาจึงเลอืกที่จะบอกเลา่ข้อมลู/เร่ืองราวให้เราฟัง 

• เหตใุดเขาจึงไมเ่ลือกที่จะเลา่หรือ ปกปิดเร่ืองราวบางอยา่ง

• เช่ือมบริบทความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เลา่กบัสภาวะแวดล้อม

• พงึระวงัการตีความแบบคนใน vS คนนอก การมองแบบแยกขัว้

การวิเคราะหข์อ้มูล (ตอ่)





• สามารถท าการวิจยัไปพร้อมกนัได้ในสนาม

• เร่ิมจากพนิิจพเิคราะห์ข้อมลูเชิงประจกัษ์อย่างละเอียด จน
มองเห็นมโนทศัน์หรือแนวคิดท่ีมีความหมายจากข้อมลู 
และเหน็ความเช่ือมโยงของมโนทศัน์เหล่านัน้ = ใช้
ทฤษฎีในการวิเคราะห์

• น าข้อมลูมาสรุปเป็นค าอธิบาย แนวคิด หรือทฤษฎี
เบือ้งต้นได้

การวิเคราะหข์อ้มูล (ตอ่)



1. ทบทวนเพ่ือก าหนดประเด็น

2. จดัข้อมลูตามประเด็น

3. กรองหาประเด็นส าคญัและหาความเช่ือมโยงของประเด็น

4. มองหาค าอธิบายท่ีน่าจะเป็น

5. เปรียบเทียบข้อมลู: ล้มล้าง/ สนบัสนนุ 
(ควรมีการวิพากษ์แนวคิด)

การวิเคราะหข์อ้มูล (ตอ่)



6. จดักลุม่ใหม่

7. หากฎเกณฑ์หรือปัจจยัท่ีเป็นสว่นประกอบของการอธิบาย
รวมเพ่ือสร้างข้อสรุปเลก็ๆ

8. กรองหาตวัแปรส าคญั

9. สร้างผงัความเช่ือมโยง (บางกรณีอาจไมจ่ าเป็น)

10. หาบทสรุปรวม: หาargument ท่ีสร้างสรรค์ และสร้าง
ผลกระทบ

การวิเคราะหข์อ้มูล (ตอ่)



• ก่อน (ขอจริยธรรม) ในระหวา่งการเก็บข้อมลู (การพดูจา)

• การขอความยนิยอมจากผู้ให้ข้อมูล

• การเปิดเผยข้อมลู ตีพิมพ์/ FB

• การถ่ายรูป/ บนัทกึเสียง

• การรักษาความลับของแหล่งข้อมูล

• การป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดกับแหล่งข้อมูล
อนัเน่ืองมาจากการที่เขาให้ความร่วมมือในการวจิัย

จริยธรรมในการวิจยัเชิงคณุภาพ



ใครมกัจะใชวิ้จยัเชิงคุณภาพ?

• นกัสงัคมศาสตร์

• นกัวิจยัการตลาด

• นกัการศกึษา

• ผู้ปฏิบตัิงานสายสาธารณสขุ

• ไทบ้าน

• ฯลฯ



ข้อได้เปรียบ ข้อจ ากัด
ศกึษากลุม่ตวัอยา่งขนาดเลก็ ไมเ่หมาะส าหรับการศกึษากลุม่ตวัอยา่งขนาด

ใหญ่

มีความยืดหยุน่ในการออกแบบ การ
ใช้เคร่ืองมือ และการด าเนินการ

หากนกัวิจยัไมม่ีประสบการณ์เพียงพอ อาจมี
ปัญหาในเร่ืองของความนา่เช่ือถือ และความถกู
ต้องแมน่ตรงของการศกึษา

สามารถใช้ข้อมลูได้หลากหลายทัง้
ข้อมลูเชิงคณุภาพและปริมาณในการ
วิจยัเร่ืองเดียวกนั

มีข้อจ ากดัในการน าผลไปใช้ในวงกว้าง 
(generalization)

ใช้ข้อมลูหลากหลายวิธี มีกระบวนการด าเนินการท่ีเป็นอตัวสิยั (เก่ียวกบั
ความรู้สกึนกึคิด ความเช่ือ ความเห็น)

ให้ความส าคญักบัความเป็นมนษุย์ ไมเ่หมาะส าหรับทดสอบสมมติฐาน หรือทดสอบ
ทฤษฎี



• ทัง้สองวิธีไมไ่ด้แยกออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด

• ในวิธีการท่ีเรียกวา่เชิงคณุภาพมีคณุสมบตัิเชิงปริมาณ ในวิธีการเชิงปริมาณ
ก็มีคณุสมบตัิเชิงคณุภาพอยูด้่วย

• การท่ีจะจดัวา่วิธีการใดเป็นเชิงคณุภาพหรือปริมาณมากกวา่  ไมไ่ด้อยูท่ี่วา่
ข้อมลูที่ใช้ในวิธีการนัน้เป็น “จ านวน” หรือ “ไมเ่ป็นจ านวน” และถกูเก็บมา
อยา่งไรแตอ่ยูท่ี่วา่ นักวิจัยใช้ข้อมูลที่ได้มานัน้อย่างไรด้วย เช่น ข้อมูล
ตัวเลข ใช้โดยนับจ านวนเป็นสถติเิพื่อมุ่ง “การอนุมาน” ก็มีคุณสมบัติ
เป็นปริมาณ ถ้าใช้โดยมุ่ง “ตีความ” ก็มีคุณสมบัติเป็นเชิงคุณภาพ 

• ชาย โพธิสติา (2554: 9)

การวิจยัเชิงคุณภาพ VS วิจยัเชิงปริมาณ



หัวข้อ การวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research)

การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)

กระบวนทัศน์ ปฏิฐานนิยม (Positivism) คตินิยมแนวการ
ตีความ (Interpretive)

การออกแบบงานวิจัย เน้นโครงสร้าง , ระบบปิด ,เน้นตาม
ขั้นตอนวิจัย

ไม่มีรูปแบบแน่นอน , ระบบ
เปิด , สร้างจากการวิจัย

การก าหนดตัวแทน ระบบสถิติ 
(ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง)

กรณีศึกษา 
(กลุ่มตัวอย่าง)

การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ออธิบายตัวแปร 
ใช้เทคนิคทางสถิติ

เพื่อให้เข้าใจสิ่งท่ีศึกษา
ใช้เทคนิคทางสถิติ

การน าเสนอ
ผลการวิจัย

ตารางข้อมูล สถิติ 
สรุปแบบท่ัวไป (generalization)

การพรรณนา บรรยาย
สรุปแบบจ าเพาะเจาะจง 

(Specificity)

เปรียบเทียบวิจยัเชิงปริมาณ VS วิจยัเชิงคุณภาพ



การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม 

(Participatory Action Research: PAR)



เน้ือหา

การวจิัยเชงิปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม

•PAR คืออะไร
• มีหลกัการอย่างไร 

• ท าอย่างไร

• มีเทคนิคอะไร

• ท าแล้วดีอย่างไร



การวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีส่วนรว่ม

Participatory Action Research: PAR

• เป็นการวิจัยที่ผสมผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Research) กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รวมทั้งเทคนิค
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เข้าด้วยกัน เพ่ือได้มาซ่ึง
องค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

• คณะวิจัย ชุมชนและแกนน าชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ วิจัยทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมตรวจสอบและร่วมรับ
ประโยชน์ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

• ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-Centered Development) และ 
แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ (Problem-Learning Process) 



หลกักำรของ PAR

• 1. ให้ความส าคญัและเคารพตอ่ภมูิความรู้ของชาวบ้าน โดยยอมรับ
วา่ความรู้พืน้บ้าน ตลอดจนระบบ การสร้างความรู้ และก าเนิด
ความรู้ในวิธีอ่ืนท่ีแตกตา่งไปจากของนกัวิชาการ 

• 2. ปรับปรุงความสามารถและศกัยภาพของชาวบ้านด้วยการ
สง่เสริม ยกระดบัและพฒันาความเช่ือมัน่ ในตวัเองของเขา ให้
สามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเขาเอง 

• 3. ให้ความรู้ท่ีเหมาะสมกบัชาวบ้านและคนยากจน โดยให้สามารถ
ได้รับความรู้ท่ีเกิดขึน้ในระบบ สงัคมของเขา และสามารถท่ีจะท า
ความเข้าใจ แปลความหมาย ตลอดจนน าไปใช้ได้อยา่งเหมาะสม 

หลกัการของ PAR



• 4. สนใจมมุมองของชาวบ้าน โดยการวิจยัเชิงปฏิบตักิารอย่างมี
สว่นร่วมจะชว่ยเปิดเผยให้เห็นค าถามท่ี ตรงกบัปัญหาของ
ชาวบ้าน

• 5. ปลดปลอ่ยความคิด การวิจยัเชิงปฏิบตักิารอยา่งมีส่วนร่วมจะ
ชว่ยให้ชาวบ้านและคนยากจนสามารถใช้ความคดิเห็นของตน
อยา่งเสรี

หลกัการของ PAR [ตอ่]



ขั้นตอน PAR 



•เชิดชคูวามรู้ท้องถ่ิน

•เสริมพลงัชมุชน ชาวบ้านรู้เท่าทนัการพฒันา

•สร้างกระบวนการเรียนรู้ตามแบบประชาธิปไตย

•ถ้าเป็น PAR ในห้องเรียน?

PAR พาไปไหน



วิจยัทอ้งถ่ิน / วิจยัไทบา้น



วิจยัทอ้งถ่ิน / วิจยัไทบา้น

Ex: การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมสีว่นร่วมในการจดัการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน
เพื่อการพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยืน กรณีศกึษาชมุชนสลกัคอก จงัหวดัตราด



สร้างความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้นกบัชาวบ้าน1

บนัได 6 ขั้น วิจยัไทบา้น

2 เตรียมความพร้อมก่อนลงมือเก็บข้อมลู

3 เก็บข้อมลู

4 สรุปความคืบหน้าและตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

5 สรุปผลการวิจยัและบนัทกึความรู้

6 เผยแพร่ข้อมลู





• http://bsris.swu.ac.th/filenews/114.pdf

กึ่งทดลองR & D

ใช้เทคนิค PAR



ตวัอยา่ง งานสายการศึกษา (ตอ่)

• การใช้กระบวนการวิจยัแบบมีสว่นร่วม เพ่ือพฒันาหลกัสตูร
ท้องถ่ิน กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนอนบุาลสงัขละบรีุ

• การวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วมของครูและนกัเรียนในการ
ลดพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ในชัน้เรียนมธัยมศกึษาตอนต้น

• การพฒันาพฤตกิรรมเดก็ของนกัเรียนกลุม่เส่ียง โดยดนตรี
พืน้เมืองและกิจกรรม แนะแนวกลุม่ โรงเรียนบวัใหญ่พิทยาคม 
จงัหวดัขอนแก่น



ตวัอยา่ง งานดา้นสาธารณสุข

• EX: 

• การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมสีว่นร่วมเพื่อพฒันารูปแบบการเสริมสร้างความ
ตระหนกัในพิษภยับหุร่ี ส าหรับเยาวชนไทย

• การใช้การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมในการป้องกนั และแก้ไขปัญหา
การดื่มสรุาในชมุชนหมูบ้่านหนองเตา่ค าใหม ่ต าบลป่าไผ ่อ าเภอสนัทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่

• การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมสีว่นร่วมเพื่อออกแบบศนูย์แพทย์ชมุชน: 
กรณีศกึษาศนูย์แพทย์ชมุชนพรุใน ชมุชนมสุลมิ เกาะยาวใหญ่ จงัหวดัพงังา

การรณรงค์ ให้ความรู้ สร้างการตระหนกัรู้ การควบคมุโรค ฯลฯ



เรียนแล้วรู้

•วนันี ้เรา “รู้จกั” “วิจยัเชิงคณุภาพ” และ PAR

•หากฝึกอบรมขยนัหาความรู้บอ่ยก็จะ “รู้จ า”

•ลงมือปฏิบตัิ “รู้จริง”

•สอนคนอ่ืนได้ตอ่ “รู้แจ้ง”



ฝึกปฏิบตักิารออกแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ



โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์ (2553)



แนวทางฝึกปฏิบตัิ

• ก าหนดโจทย์

• ดูว่าเรื่องที่ศึกษาตนเองต้องการรู้อะไร 

• จะใช้วิธีการเชิงคุณภาพมาใช้ในการศึกษาอย่างไร แบบไหนบ้าง

• ใครคือกลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informant)

• จะใช้เครื่องมืออะไรบ้างมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

• จะตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร


