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ประเด็นการบรรยาย
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หลักการพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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• Deductive approach
• วธิวีจิยัเชงิปรมิาณปฏิฐานนิยม

• Inductive approach
• วธิวีจิยัเชงิคุณภาพ

ปรากฏการณ
นิยม/Social 

Constructivism

ปรัชญาการวิจัยเชิงคุณภาพ  



• การวิเคราะหขอมลู “จาก
ลักษณะเฉพาะไปยังลักษณะทั่วไป” 

• มาจากการสังเกต/ทําความเขาใจ
พฤติกรรมของมนุษยในการให
ความหมายกับปรากฏการณนั้น
แบบแผน

• อาศัยการตีความพฤติกรรม หรือการ
กระทําที่เกิดขึ้นในสังคม 

• การสรางทฤษฎีใหม 

วิธีอุปนัย : ปรากฏการณนิยม 



• การกําหนดปญหาการวิจัย
• มุงเขาใจความหมาย ประสบการณ 

พฤติกรรมของมนุษย ที่เช่ือมโยงกับ
บริบทของสังคม 

• การกําหนดวัตถุประสงค 
• ทําความเขาใจ หรือสรางคําอธิบาย

ปรากฏการณ

• มักไมกําหนดสมมุติฐาน 

• การออกแบบการวิจัย
• เนนเคร่ืองมือที่หลากหลาย  

เคร่ืองมือที่สําคัญคอืนักวิจัย

• การกําหนดกลุมผูใหขอมูล
• มักเลือกกลุมผูใหขอมูลที่มีความเฉพาะ 

เนนเปนกรณีศึกษา จํานวน
กลุมเปาหมายไมมาก

• การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล 
• เก็บขอมูลดวยตัวนักวิจัยเอง ผานการ

สังเกต การสัมภาษณ สนทนากลุม 

• วิเคราะหเนื้อหา ดวยการพรรณนา 

• การสรุปผล
• พรรณนา อธิบาย 

• มีรูปแบบที่หลากหลาย 

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 



หลกัการพื้นฐานของการวจิยัเชิงคณุภาพ
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การวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไร 

• Holistic and Multi-facet approach 

• การวิจัยในแบบองครวม – ตระหนักวาชีวิตของผูคนที่อยูในสังคมวามีความสลับซับซอน–
การต้ังคําถามในการวิจัยในลักษณะกวาง

บริบท 

สิ่งแวดลอม

มุมมอง 

ประสบการณ และ

การกระทํา
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การวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไร 

• ใหความสําคัญกับประสบการณของมนุษย
• เขาใจในวิธีการที่ผูคนเหลานั้นตีความหรือ

ใหความหมาย

• Intangible Variables ตัวแปร เนน
เกี่ยวกับดานความรูสึก นึกคิด จิตใจ และ
ความหมาย
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การวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไร 

• นักวิจัยจะเขาไปเก่ียวของ/สัมพันธกับกลุมเปาหมายในการศึกษาอยางมาก เพราะวิธีการ
รวบรวมขอมูล– การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณอยางมีสวนรวม การสัมภาษณแบบ
ไมมีโครงสราง

• การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล เปนในเชิงพรรณนาและบรรยาย (description and 
narrative) 
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ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ
 ใชขอมลูเชิงคุณภาพเปนหลัก

 มุงทําความเขาใจทางลึก มากกวาในทางกวาง
• รายละเอียด

• บริบทของส่ิงทีศ่กึษา

• องครวม

• พลวัตของส่ิงทีศึ่กษา

 ใชวิธีการเก็บขอมูลไดหลายแบบหลากหลาย  

มีการออกแบบที่ยืดหยุนได

 วิเคราะหโดยอาศัยการตีความ
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ประเภทของการวจิยัเชิงคณุภาพ 
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รูปแบบการวจิยัเชิงคณุภาพ  

• มุงอธิบายและตีความวัฒนธรรมของกลุมคนที่รวมวัฒนธรรม
เดียวกัน

ชาติพันธุวรรณา

(Ethnographic Research)

• มุงอธิบายแกนประสบการณของกลุมบุคคลที่รวมประสบการณ
เดียวกัน 

ปรากฏการณวิทยา

(Phenomenological Research)

• มุงสรางคําอธิบายที่ลึกซึ้งจากกรณีเฉพาะที่มีขอบเขตจํากัด กรณีศึกษา

(Case Study)

• มุงสรางทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการจากมุมมองของผูเขารวมการ
วิจัย 

การสรางทฤษฎีจากขอมูล

(Ground Theory)
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ชาตพินัธุว์รรณนา

•Focus : การศึกษาพฤติกรรมมนุษยที่อยูในบริบททางงวัฒนธรรมที่พวกเขาอาศัย
อยูรวมกัน 

•งานวิจัยในลักษณะนี้จะเปนการพรรณนาวัฒนธรรม (Describing a culture) 

•ใหความสําคัญกับงานภาคสนามอยางเขมขน 

•ระยะเวลาในการเก็บขอมลูยาวนาน 
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ตวัอย่างงานวจิยัชาตพินัธุว์รรณา

• Malinowski

• Kula Ring หรือระบบการแลกเปล่ียนผา่นของกาํนลัสญัลกัษณ์ของชาวเกาะโทรเบรียนด์
(Trobriand Islanders)ท่ี Malinowski ศึกษาและอาศยัใชชี้วติร่วมอยูด่ว้ยนานหลายปี
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ปรากฏการณ์วทิยา

• Focus : การเปดเผยใหเห็นถึงความหมายที่อยูใน “ประบการณของการดํารงชีวิต” (lived 
experience) ที่มาจากมุมมองของกลุมเปาหมาย 

• งานวิจัยลักษณะนี้ เนนการพรรณนา/อธิบายใหเห็นถึง “แกนแท” ของประสบการณชีวิต

• นักวิจัยตอง “จุมตัว” ลงไปในประสบการณเหลานั้น 
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ตวัอย่างงานปรากฏการณ์วทิยา
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งานศึกษา “คนไร้บา้น”



กรณีศึกษา

• Focus : เนนที่การศึกษาเชิงลึกในสถานการณเฉพาะ จํากัดขอบเขตการวิจัยในไวในวงแคบ
เปนเฉพาะราย เฉพาะกรณี

• งานวิจัยในลักษณะนี้จะใหขอมูลเชิงลึก และสะทอนความเปนจริง ไดผลลัพธหรือ
นําไปสูประเด็นใหมในการวิจัยในอนาคต 

• การเลือกกรณีศึกษาเปนสิ่งที่ทาทาย 
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ตวัอย่างงานกรณีศึกษา 

•“การฆ่าผูน้าํในความขดัแยง้ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม : 
กรณีศึกษาทรัพยากรแร่ธาตุ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”
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การสรา้งทฤษฎจีากขอ้มูล

• Focus: การศึกษาปรากฏการณทางสังคม โดยทฤษฎีจะถูกสราง (construct) และไดรับ
การตรวจสอบ (verify)โดยการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับปรากฏการณ
ทางสังคมอยางเปนระบบ

• พัฒนาจากแนวคิดวา ทฤษฎีหรือแนวคิดที่จะใชอธิบายเรื่องใด ควรไดขอมูลเชิงประจักษใน
เรื่องนั้น ไมควรไดจากแหลงอ่ืน 
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การเลอืกผูใ้หข้อ้มูลหลกั
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เกณฑใ์นการเลอืก “ผูใ้หข้อ้มูล” ในงานวจิยัเชิงคณุภาพ 

• ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คนที่เราศึกษาจะถูกเรียกวา “ผูใหขอมูล” (informant) หรือ “ผูมี
สวนรวมในการวิจัย” (participant) 

• มีขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักวิจัยตองการศึกษา (information-rich case/ Key informant) 

• มีขอมูลที่มากและลึกตรงกับประเด็นที่ศึกษา 

• การเขารวมงานวิจัยจะตองไมไดรับอันตราย หรือภัยตอตนเองจากการเปนผูใหขอมูลหรือผู
มีสวนรวมในการวิจัย
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เกณฑ์ในการเลือกตวัอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลในงานวจิยัเชิงคุณภาพ 

• Miles and Huberman (อา้งใน ประไพพิมพ ์และ ประสบชยั (2559) กาํหนดเกณฑใ์นการ
เลือกตวัอยา่งในงานวจิยัเชิงคุณภาพ 

• มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 

• ควรใหข้อ้มูลเชิงลึกท่ีเพียงพอท่ีจะอธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา

• ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการเลือกตวัอยา่งสามารถใหข้อ้สรุปท่ีชดัเจน 

• ควรมีความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือ 

• ถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมในการวจิยั 
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รูปแบบการเลือกกลุมเปาหมายหรือผูใหขอมูลหลัก 

•การเลือกตวัอยา่งแบบสุดโต่งหรือกรณีเบ่ียงเบน (Extreme or Deviant Case 
Sampling) 

•การเลือกตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์มาก(Intensity Sampling) 

•การเลือกตวัอยา่งกรณีหลากหลาย (Maximum Variation Sampling) 

•การเลือกตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั (Homogeneous 
Sampling) 

•การเลือกตวัอยา่งแบบสญัลกัษณ์ (Typical Case Sampling) 
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รูปแบบการเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ให้ข้อมูลหลกั  

•การเลือกตวัอยา่งท่ีเป็นเกณฑต์ดัสินคนอ่ืน (Critical Case Sampling) 

•การเลือกตวัอยา่งท่ีเลือกจากการแนะนาํต่อๆ กนัไป (Snowball Sampling) 

•การเลือกตวัอยา่งแบบมีเกณฑก์าํหนด (Criterion Sampling)

•การเลือกตวัอยา่งตามทฤษฎี (Theoretical Sampling) 

•การเลือกตวัอยา่งท่ีสนบัสนุนและท่ีแยง้กนั (Confirming and Disconfirming 
Sampling)  
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รูปแบบการเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ให้ข้อมูลหลกั 

• การเลือกตวัอยา่งท่ีเจาะจงเลือกมาจากกลุ่มเป้าหมายท่ีแบ่งเป็นช่วงชั้น (Stratified Purposeful 
Sampling)

• การเลือกตวัอยา่งแบบสุ่มตามวตัถุประสงค ์(Purposeful Sampling) 

• การเลือกตวัอยา่งท่ีมีความสาํคญัทางการเมือง (Sampling Politically Important Cases) 

• การเลือกตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) 

• การเลือกตวัอยา่งแบบเหมารวมหรือแบบผสมผสาน (Combination or Mixed Purposeful 
Sampling) 
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ขนาดของกลุม่ผูใ้หข้อ้มูล 

•ใชจํานวนผูใหขอมูลไมมาก ขึ้นอยูกับ
ความอิ่มตัวของขอมูล (Saturation 
of Data)
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ขอ้พงึตระหนกัเกี่ยวกบั
ประเด็นกลุม่ผูใ้หข้อ้มูล

กลุมเปราะบาง (vulnerable group) 

กลุมบุคคลที่ขาดหรือพรองความสามารถ

ในการตัดสินใจ (diminished 

autonomy) หรือไมมอิีสระอยางแทจริงใน

การตัดสินใจ อันทําใหไมสามารถปกปอง

ผลประโยชนของตนเองได 
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เทคนิคการรวบรวมขอ้มูลเชิงคณุภาพ 
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ขอ้มูลเชิงคณุภาพ???
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การรวบรวมขอ้มูลเชิงคณุภาพ 

• Information-driven มากกวา theory-driven
• นักวิจัยเชิงคุณภาพ จะถูกคาดหมายวาตองไมมีความรูในวัฒนธรรมหรือประสบการณท่ีตน

เขาไปศึกษาอยู 

•ผูใหขอมูลจึงเปน “ครู” ที่สําคัญของนักวิจัยเชิงคุณภาพ 

•การเก็บขอมูล (data) 
• “field”– สภาพธรรมชาติ สภาพแวดลอมท่ีผูคนอาศยัอยู 
• นักวิจัยจึงตองไมทําใหสภาพแวดลอมเปลีย่นแปลงไป 
• ใชเวลายาวนานในสนามของการศึกษาวิจัย 
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เทคนิคการรวบรวมขอ้มูลเชิงคณุภาพ 

•ในการวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีในการรวบรวมขอมูล 4 วิธีการ

•การสังเกตการณ (observation)

•การสัมภาษณ (interview)

•การสนทนากลุมยอย (focus group )

•การรวบรวม ศึกษาเอกสาร (documentary research)
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การสังเกตการณ (observation)

• การที่นักวิจัยกลายเปนผูมีสวนรวมในการใช
ชีวิตของกลุมคนที่ทําการศึกษา เพื่อที่จะ
สังเกตพฤติกรรมและเรียนรูระบบการให
ความหมายของผูคนในสภาพแวดลอมตางๆ
ที่พวกเขาใชชีวิตอยู

• การสังเกตแบบมีสวนรวม 

• การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

• เครื่องมือที่ใช
• การบันทึกภาคสนาม 
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Gaining entry into the group

•การเขาสูกลุมผูใหขอมูลเปน
ประเด็นสําคัญ 
•ผูใหขอมูลไวใจ 

•การรกัษาสายสัมพันธท่ีดรีะหวาง
นักวิจัยและผูใหขอมูล 

• Clifford Geertz
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การสัมภาษณเชิงคุณภาพ

• การสัมภาษณแบบมีโครงสราง vs การ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง หรือแบบกึ่ง
โครงสราง

• การวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณแบบ
ไมมีโครงสราง หรือแบบกึ่งโครงสราง 
• คําถามปลายเปด 

• ยืดหยุน

• การสัมภาษณดําเนินไปเสมือนเปนการ
สนทนาในชีวิตประจําวัน

ที่มา : ชาย โพธิสิตตา 35



การสมัภาษณ์เชิงคณุภาพ 

•ความสําเร็จขึ้นอยูกับ
•ผูใหสัมภาษณ (key informant, 
information-rich cases)

•ทักษะการสัมภาษณของนักวิจัย 
และการ “ทําการบานอยางดี” 
กอนการสัมภาษณ

•แนวคําถาม (interview 
guidelines)

36
ที่มา : ชาย โพธิสิตตา 



คุณสมบติัของผูส้มัภาษณเ์ชิงคุณภาพทีดี่

 มีความรูลึกและกวางในเร่ืองท่ีสัมภาษณ

ดําเนินการสัมภาษณอยางเปนระบบ
และมีโครงสรางท่ีเหมาะสม

ถามคําถามชัดเจน เขาใจงาย

สุภาพ

จับประเด็นเกง

 เปดกวาง สําหรับคําตอบทุกรูปแบบ

คุมสถานการณในการสัมภาษณเกง

 เปนนักฟงท่ีดี ฟงอยางวิพากษ

จําเกง ตีความเกง

ที่มา : ชาย โพธิสิตตา 
37



การสนทนากลุ่ม

• กลุมตัวอยางที่คัดเลือกมาเพื่ออภิปรายกันในประเด็นการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เปนการเฉพาะ 

• สมาชิกกลุมจะตองมีทั้งลักษณะที่คลายกัน และลักษณะที่แตกตาง 

• ปฏิสัมพันธของกลุมคือกุญแจสําคัญสูขอมูลที่ดี

• ผูดําเนินการสนทนา ตองมีทั้งความรูในเรื่องที่สนทนา มีทักษะในการจัดการ
พลวัตกลุม และทักษะในการดําเนินการสนทนากลุม

• มีแนวคําถามที่ผานการคิดกลั่นกรอง และทดสอบมาแลว 

• บรรยากาศการสนทนา
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ผูด้าํเนนิการสนทนากลุ่มทีดี่

•มีความรู้ ในเร่ืองที่ทาํการเกบ็ข้อมูล

•เข้าใจแนวคาํถามและเจตนารมณข์องคาํถามอย่างดี

•มีบุคลิกที่อบอุ่น น่าคุยด้วย

•ใจเยน็ ไม่วอกแวก 

•เป็นผู้ฟังที่ดี จับประเดน็สิ่งที่ฟังได้เรว็ และแม่นยาํ

•มีความสามารถในการคุมเกมสก์ารสนทนา

39



การรวบรวม ศึกษาเอกสาร (documentary research)

40

-เอกสารททางราชการ 

-บันทึกการประชุม 

-วารสารทางวิชาการ 

-บทความทางวิชาการ 

-รายงานวิจัย 

-กฎหมาย 

-หนังสือพิมพ

-จดหมายเหตุ 



ข้อด-ีข้อจาํกดัของ “การสังเกต”

ข้อดี

• ขอ้มูลท่ีไดอ้าจเป็นส่ิงท่ีไม่มีใครสงัเกต 
หรือเห็นเป็นเร่ืองคุน้ชิน

• เกบ็ขอ้มูลท่ีผูถู้กสงัเกตไม่เตม็ใจบอก 

• เสริมความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ 

• เกบ็ขอ้มูลไดทุ้กระดบั

ข้อจาํกดั

• การเลือกสงัเกตบางอยา่ง อคติในนกัวจิยั

• การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูถู้กสงัเกต

• ไม่สามารถเฝ้าดูเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมๆ กนั
ได้

• ตอ้งใชเ้วลารอคอยปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนแต่ละ
คร้ัง

• ไม่สามารถสงัเกตเร่ือส่วนตวัท่ีเป็นความลบั

• ผลของการสงัเกตจะใชไ้ดใ้นวงแคบเท่านั้น

41



ข้อด-ีข้อจาํกดัของ “การสัมภาษณ์”

ข้อดี

• ไดข้อ้มูลท่ีเจาะลึกและละเอียด

• สามารถขยายความ และช้ีแจงขอ้คาํถาม
ท่ียงัไม่ชดัเจนใหก้ระจ่างได้

• Face to face จึงทาํใหไ้ดข้อ้มูลจาก
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง

• อาศยัการสงัเกตเขา้ช่วยได ้ 

ข้อจาํกดั

• ความสามารถของผูว้ิจยั

• ตอ้งระมดัระวงัไม่นาํความคิดของผูว้จิยั
เป็นความคิดนาํการสมัภาษณ์ 

• ระมดัระวงัการตีความ แปลความ และ
การขยายความ

42



ขอ้ดี-ขอ้จาํกดัของ “การสนทนากลุ่มยอ่ย”

ข้อดี

• ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายจาก
กลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาอนัสั้น 

• มีการอภิปราย ถกเถียงระหวา่งผูร่้วม

สนทนาความถูกตอ้งแม่นยาํ 
น่าเช่ือถือของขอ้มูล

• สามารถสงัเกตพฤติกรรมของผูร่้วม
สนทนาไปพร้อมๆกนั 

ข้อจํากดั 

• อาศยัทกัษะการนาํการสนทนา สร้างการ
มีส่วนร่วม และคุมประเดน็ 

• ขอ้มูลแต่ละกลุ่มเป็นตวัแทนเฉพาะ
เท่านั้น 

• ไม่เหมาะกบัประเดน็ท่ีมีความอ่อนไหว 
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ข้อด-ีข้อจาํกดัของ “การวเิคราะห์เอกสาร”

ข้อดี

• ขอ้มูลน่ิง เกบ็ง่าย

• ตน้ทุนในการวจิยัไม่สูงมาก

• การวเิคราะห์ง่าย เพราะมีความชดัเจน
และแน่นอนของเอกสาร

ข้อจํากดั 

• แหล่งขอ้มูลท่ีใชต้อ้งมีความน่าเช่ือถือ

• การใชว้ธีิการน้ีผูว้จิยัตอ้งมีความรอบ
ครอบและรอบดา้นในการใชเ้อกสาร

ต่างๆ เน่ืองจากขอ้มูลมีจาํนวนมาก 
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การตรวจสอบขอ้มูลเชิงคณุภาพ
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การตรวจสอบข้อมูล 

•จุดมุ่งหมาย : ขอ้สรุปท่ีไดมี้ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือเพียงใด 

•การตรวจสอบขอ้มูลทาํได ้2 วธีิ 

46

การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายนอก 



1.การตรวจสอบภายใน

47

ขอ้มูลและวธีิการ

ไดม้าซ่ึงขอ้มูล
กระบวนการ

วเิคราะห์ 

-ขอ้มูลท่ีไดม้ามีคุณภาพหรือไม่ 

-ความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย

และสถานท่ีศึกษา 

-วธีิการเกบ็ขอ้มูลมีความพิถีพิถนั

หรือไม่ 

-ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล

-ความเหมาะสมและความ

เคร่งครัดของวธีิการ

วเิคราะห์

-การมีหลกัฐานท่ีสนบัสนุน

อยา่งหนกัแน่นตอ้ขอ้สรุป 



2.การตรวจสอบภายนอก 

48

การตรวจสอบโดยเพ่ือน

นักวจิยัหรือนักวชิาการ 

(peer review) 
การฟังเสียงสะท้อนจาก

กลุ่มเป้าหมายทีศึ่กษา

(playback method)
การตรวจสอบแบบสามเส้า 

(triangulation) 



การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้

• การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล : การตรวจสอบขอมูลสามเสา (data 
triangulation)

• การตรวจสอบดานเวลา สถานที่ และบุคคลผูใหขอมูลที่แตกตางกัน

• การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (ตรวจสอบโดยการเปลี่ยนตัวผูเก็บขอมูล)

• การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (methodological triangulation) 
(สัมภาษณ สังเกต เอกสาร ฯลฯ)
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การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้

50ทีม่า : ประภาส ป่ินตบแต่ง



ขอ้พงึสงัเกตการตรวจสอบขอ้มูล!!!
• แมก้ารศึกษาซํ้ ากบักลุ่มเป้าหมายเดียวกนั ใช้

เคร่ืองมือเดียวกนั แต่ใชน้กัวจิยัต่างคนกนั และทาํ
ต่างกรรมต่างวาระ ใช่วา่จะคาดหวงัใหไ้ดผ้ลอยา่ง
เดียวกนัเสมอไปได ้

• เพราะมีบริบท กาลเวลา ท่ีส่งผลต่อความรู้และ
ทศันคติของกลุ่มเป้าหมาย

• การตีความหมายของขอ้มูลโดยนกัวจิยัแต่ละคนกมี็
ความแตกต่างกนั  

• การตรวจสอบไม่วา่ดว้ย triangulation หรือไม่เป็น
เรืองท่ีตอ้งพิจารณาใหร้อบครอบวา่จาํเป็นหรือไม่ 
และเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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การวเิคราะหข์อ้มูลเชิงคณุภาพ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 กระบวนการทําใหข้อ้มูล “พูด” ออกมาอย่างมี
ความหมาย และสมเหตุสมผลทีสุ่ด
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การวเิคราะหข์อ้มูล

•การจําแนกหมวดหมูของขอมูลใหเปนระบบ 

•วิเคราะหขอมูลขณะที่เก็บในพื้นที่เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ  

•ขอมูลที่นํามาวิเคราะหควรเปนขอมูลที่มีลักษณะเปนขอความหรือเปนการ
พรรณนาที่บรรยายใหเห็นสภาพของปรากฏการณี่ศึกษาโดยมีกรอบแนวคิด 
ทฤษฎีอยูเบือ้งหลัง
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การวเิคราะหข์อ้มูล : หน่วยในการวเิคราะห ์

•ระดับปจเจกบุคคล

•ระดับกลุม 

•ระดับชุมชน 

•ระดับสังคม 

•ระดับประเทศ 

•ระดับโลก 

55



การวิเคราะหเ์กิดข้ึนไดใ้นทุกขั้นตอนของการวิจยั

เกบ็ข้อมูล

จัดระเบียบข้อมูล

แสดงข้อมูล

หาข้อสรุป / ตรวจสอบความถูกต้อง

ระหว่างเก็บขอ้มูล หลังเกบ็ข้อมูล

กิจกรรมการวิจยั

ท่ีมา:ชาย โพธิสิตตา

กระบวน

การ

วิเคราะห์
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สิง่ทีต่อ้งทําการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ

องคป์ระกอบสาํคญั

แสดงขอ้มูล สรุป / ตีความจดัระเบียบขอ้มูล
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จดัระเบยีบขอ้มูล

จดัระเบียบเน้ือหาจดัระเบียบกายภาพ

ถอดเทป บรรณาธิกรณ์ ให้รหัสข้อมูล

จดัระเบียบขอ้มูล
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ใหร้หสัขอ้มูล

อ่านข้อมูล

ให้ขึน้ใจ

กาํหนด

ประเดน็หลกั

มองหาข้อความ

ทีม่คีวามหมาย

สอดคล้องกบั

ประเดน็หลกั

กาํหนดรหัส

สําหรับ

แต่ละ

ความหมาย

ทาํ 
codebook

ใหร้หสัขอ้มูล
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แสดงขอ้มูล

จดักลุม่ขอ้มลู

ทีใ่หร้หสัแลว้

ตามประเดน็หลกั

และประเดน็ยอ่ย

ทาํตาราง 

เปรยีบเทยีบ

ขอ้มลู/

ความหมาย

จากแต่ละกลุม่

มองหา 

Concepts 

ทีจ่ะตอบคาํถาม

การวจิยั

เชือ่มโยง 

Concepts

ทีส่มัพนัธก์นั

ใหม้คีวามหมาย

บรรยายผลทีไ่ด้

อยา่งละเอยีด

แสดงขอ้มูล
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วธิีการวเิคราะหข์อ้มูลเชิงคณุภาพ 

61

เชิงพรรณนา 

การวิเคราะหขอมูลที่เปน

การพรรณนาบรรยายแบบ

เลาเรื่องเพ่ือใหเห็นลักษณะ

และสภาพของ

ปรากฏการณ

เชิงการวิเคราะหเน้ือหา

เปนการแจงนับ “แนวคิด” ที่เปน

ประเด็นของการศึกษาตามที่ระบุไว

ในวัตถุประสงค โดยแนวคิดเหลานั้น

ปรากฏอยูในเอกสารหรืองานเขียนที่

ตองแจงนับออกมาเพื่อใหเห็นชัดลง

ไปวาเอกสารหรืองานเขียนนั้นให

น้ําหนักกับแนวคิดเหลานั้นมากนอย

เพียงใด

เชิงอุปนัย

การนําเอาขอมูลที่ไดรับจาก

การจัดเก็บรวบรวม “มาลด” 

หรือ “ตัดทอน” เพื่อทําให

ประเด็นศึกษามีความชัดเจน 

โดยนํามาเช่ือมโยงกับกรอบ

แนวคิด ระหวางการเก็บขอมูล 

แลวนําไปสูการพฒันาทฤษฎี

เพื่ออธิบายความหมายของ

ขอมูล



ตวัอย่างการวเิคราะหผ์ลการวจิยัเชิงคณุภาพ 
แนวทางการประยุกตใ์ชรู้ปแบบการแกไ้ขฟ้ืนฟูและพฒันาเดก็และเยาวชนที่

กระทาํผดิในศูนยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชนบา้นกาญจนาภเิษก
ศิรนิทรร์ตัน ์ทองปาน (2550)

• ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาลกัษณะและรูปแบบการ
ดาํเนินงานของศูนยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชนฯ 

• ลกัษณะทัว่ไป

• รูปแบบการบริหารจดัการศูนยฯ์ 

• หลกัการดาํเนินงานของศูนย ์

• ขั้นตอนโดยยอ่ของกระบวนการรับเดก็และ
เยาวชนของศูนยฯ์ 

• วถีิชีวติและกิจกรรมภานในศูนยฯ์ 

• ตอนท่ี 2 ผลการสมัภาษณ์และสนทนา
กลุ่ม 

• การจดัการปัญหาโดยมีส่วนร่วม 

• ความสมัพนัธ์ระหวา่งเดก็และเยาวชน
ภายในศูนยฯ์กบัเจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์ 

• การ่วมทาํกิจกรรมทกัษะชีวติ-
วเิคราะห์ข่าว-ตอบกระทู้
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