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ค าถามในการวิจัย

สร้างเคร่ืองมือ-เกบ็รวบรวมข้อมูล 

วเิคราะห์ข้อมูล ทดสอบสมมุตฐิาน
สร้างข้อสรุป ค้นพบความรู้ความจริง   
(ยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐาน) 

วเิคราะห์ข้อมูล  สร้างข้อสรุป 
ความรู้ความจริง แบบอุปนัย :

ตอบค าถามวจิัย

สร้างเคร่ืองมือ-เกบ็รวบรวมข้อมูล 

Inductive MethodDeductive Method
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1. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) หมายถึง ข้อมูลทีส่ามารถ
เกบ็ข้อมูล และ แสดงค่าเป็นตัวเลขได้ เช่น คะแนนสอบ อุณหภูมิ 
ส่วนสูง น า้หนัก รวมทั้งความคดิเห็น ความรู้สึก ฯลฯ ทีส่ามารถแทน
ค่าเป็นตัวเลขได้ฯลฯ วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้

ข้อมูลในการวจิยั

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) หมายถึง  ข้อมูลทีส่ามารถ
เกบ็ข้อมูลและแสดงค่าเป็น “คุณลกัษณะ” ไม่แสดงค่าเชิงตัวเลข เช่น
- ลกัษณะพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูล (เพศ ศาสนา อาชีพ รูปร่าง หน้าตา) 
- ประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้สึก ความพงึพอใจ ค่านิยม
พฤติกรรม ฯลฯ

จ าแนกตามลกัษณะของข้อมูล 
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
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1   ขอ้มูลระดบั นามบญัญติั (Nominal Scale) 
2   ขอ้มูลระดบั อนัดบั (Ordinal Scale) 
3   ขอ้มูลระดบั ช่วงชั้น,อนัตรภาค (Interval Scale) 
4  ขอ้มูลระดบั อตัราส่วน (Ratio Scale)

ข้อมูล จ าแนกตาม ระดบั การวดั 
แบ่งออกได้เป็น 4  ประเภท คือ
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1. ขอ้มูลระดบันามบญัญติั 

(Nominal Scale) หมายถึง 
• ขอ้มลูท่ีเป็นคณุลกัษณะ 

• ไม่เป็นตวัเลข 

• น ามาค านวณไม่ได ้

เช่น ความคิด ความเช่ือ ทศันคติ  ค่านิยม 

แบบแผนพฤติกรรม

รปูแบบความสมัพนัธ/์กิจกรรมของคนในสงัคม

การปฏิบติังาน / การใหบ้ริการ
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2 ขอ้มูลระดบัอนัดบั (Ordinal Scale) หมายถึง 
• ขอ้มูลท่ีสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได ้

• สามารถบอกอนัดบัท่ีของความแตกต่างได ้แต่

ไม่สามารถบอกระยะห่างของอนัดบัท่ีแน่นอนได ้

• ไม่สามารถเปรียบเทียบไดว่้าอนัดบัท่ีจดันัน้มี

ความแตกต่างกนัของระยะห่างเท่าใด เช่น 

อนัดบัท่ีของผูเ้ขา้ประกวด แข่งขนั  ฯลฯ

7



3. ขอ้มูลระดบัช่วงชัน้,อนัตรภาค 
(Interval Scale) หมายถึง 

• ขอ้มูลท่ีมีช่วงห่าง หรือระยะห่างเท่าๆ กนั 

• สามารถวดัค่าได้

• เป็นขอ้มูลท่ีไม่มีศูนยแ์ท ้เช่น อุณหภูมิ 

คะแนนสอบ GPA คะแนน I.Q. ฯลฯ
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4. ขอ้มูลระดบัอตัราส่วน (Ratio Scale) 
หมายถึง 

• ขอ้มูลท่ีมีมาตราวดัหรือระดบัการวดัท่ีสงูท่ีสดุ 

• สามารถแบ่งกลุ่มได ้จดัอนัดบัได ้

• มีช่วงห่างของขอ้มูลเท่าๆกนั

• เป็นขอ้มูลท่ี มีศูนยแ์ท ้ เช่น น ้าหนกั ส่วนสงู 

ระยะทาง รายได ้จ านวนต่างๆ ฯลฯ
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การรับรู้
เก็บข้อมูล

ความคิด/ความเชื่อ/ค่านิยม

ความรู้สึก

ตา
หู

จมูก

ลิ้น
กาย

สุขใจ/พึงพอใจ

ทุกข์ใจ/ไม่พึงพอใจ
กลางๆ /ไม่สุขไม่ทุกข์

จติใจอาศัยสมองเป็นที่ท างาน

การ
ปฏิบัติงาน

/การ
ให้บริการ

ความทรงจ า จิตใจ

ข้อมูล เชิงคุณภาพ ระดับ นามบัญญัติ

+

_
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 เป็น กระบวนการแสวงหาความรูเ้ก่ียวกบัปรากฏการณท์างสงัคม

 มุ่งความสนใจไปท่ีความคิด ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม หรือรปูแบบพฤติกรรม

ท่ีบุคคลสรา้งข้ึนจากการมีประสบการณต์รงต่อเร่ืองราวเหตุการณท่ี์พวกเขาได้

ประสบและตีความใหค้วามหมายแก่ส่ิงต่างๆหรือเหตุการณเ์หล่านัน้ 

 นกัวิจยัจะใชวิ้ธีการเขา้ถึงขอ้มลูดว้ยการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดี ไวว้างใจซ่ึงกนั

และกนัระหว่างนกัวิจยัและผูใ้หข้อ้มูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูใชก้ารสงัเกต การสมัภาษณ ์หรือจากแหล่งขอ้มูล

เอกสาร 

 น าขอ้มูลมาวิเคราะหส์รา้งขอ้สรุปดว้ยวิธีอุปนยั 

 น าเสนอรายงานขอ้คน้พบดว้ยรปูแบบการพรรณนาอย่างละเอียดลุ่มลึก หรือ

ไดข้อ้สรุปเป็นทฤษฎีฐานรากส าหรบัการอธิบายปรากฏการณท่ี์มุ่งศึกษานัน้ 

 ไม่มุ่งเนน้ท่ีจะน าความรูไ้ปอา้งอิงยงักลุ่มประชากรทัว่ไป
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*ความส าคญัและประโยชนข์องการวิจยัเชิงคุณภาพ

นกัวิจยั
องคก์ร

นกัวิจยั

สงัคม

ประเทศชาติ

วงการ

วิชาการ

พฒันาความรู้ความช านาญ เพราะใช้
ตนเองเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล
พฒันาความสามารถในการเขยีน
พรรณาความรู้อย่างละเอยีดรอบด้าน

 เป็นแนวทางการส่งเสริมพฒันา 
ป้องกนั และแก้ไขปัญหา การด าเนินการ
ขององค์กร        

 ได้ความรู้ในการ
ส่งเสริมพฒันา ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา 

 ช่วยอธิบาย ท านาย
 สร้างทฤษฎใีหม่ๆ
 ขยายขอบเขตความรู้



*
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1 • ปรากฏการณ์วทิยา   phenomenology

2
• ชาติพนัธ์ุวรรณา ethnograpy

3
• ทฤษฎีฐานราก grounded theory

4
• เชิงวพิากษ์ critical 

5
• เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรวม participation action

6
• ทฤษฎีฐานราก case study



*

• เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ท่ีศึกษาเร่ืองราวการรับรู้ของบุคคล 

• มีฐานคติวา่ความรู้สึก ความคิด ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม รวมทั้ง
โลกทศัน์ของบุคคลเกิดจากการมีประสบการณ์ตรงกบัเร่ืองราว 
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์หน่ึง ๆ ท่ีพวกเขาประสบ 

• ดงันั้น หนา้ท่ีของนกัวิจยัแนวปรากฏการณ์วิทยา คือ การศึกษาเพื่อท า
ความเขา้ใจแก่นแทข้องประสบการณ์ของบุคคลในปรากฏการณ์ท่ี
ศึกษา 
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• เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ท่ีมุ่งศึกษา “วฒันธรรม” ของ
สังคมมนุษย์ ซ่ึงสะทอ้นถึง ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ 
และแบบแผนพฤติกรรมในการอยูร่่วมกนัภายใตบ้ริบทหน่ึงๆ  

• นกัวิจยัสามารถศึกษาไดท้ั้งในระดบัมหพัภาคท่ีเนน้การศึกษา
วฒันธรรมในภาพกวา้ง และระดบัจุลภาคท่ีเนน้วฒันธรรมท่ี
แคบลงมาในประชากรท่ีนอ้ยลง

• วิธีการท่ีนกัชาติพนัธ์ุวรรณาใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล คือ การฝังตวั
อยูใ่นสนามการศึกษาในฐานะการ เป็นผูส้งัเกตแบบมีส่วนร่วม 
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• เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ท่ีไม่เพียงแต่คน้หาขอ้สรุป
เพื่อการพรรณนาเก่ียวกบัปรากฏการณ์เท่านั้น 

• แต่ยงัมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างทฤษฎีส าหรับการอธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษานั้นดว้ย 
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• เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ท่ี  มีเป้าหมาย เพื่อการท าความ
เขา้ใจปรากฏการณ์ และ การใหค้วามหมายของบุคคลท่ีอยูใ่น
ปรากฏการณ์นั้นแลว้ 

• ยงัมีเป้าหมายเพื่อการวิพากษ ์ การทา้ทาย การเปล่ียนแปลง และ 
การเพิ่มพลงัอ านาจ ใหก้บักลุ่มบุคคลในปรากฏการณ์ท่ีศึกษา

• เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมหรือ แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
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• เป็นกระบวนการแสวงหาความรูท่ี้มีฐานคติวา่บุคคลในชุมชนเป็นผูส้ัง่สม
ประสบการณ์ และมีความรูดี้เทา่ๆกบันักวิจยัหรือนักพฒันา 

• ในการก าหนดปัญหา และการเลือกปฏิบติัการใดท่ีจะน าไปสูก่ารพฒันา
คุณภาพชีวิตตอ้งเร่ิมจากบุคคลในสงัคมดว้ย ไมใ่ชส่มมติฐานของนักวิจยั

หรือนักพฒันาแตฝ่่ายเดียว 

• ทัง้นักวิจยั นักพฒันา และบุคคลในชุมชนตา่งก็มีสว่นร่วม  ในการระบุ
ปัญหา หาแนวทางส าหรับแกไ้ขปัญหาร่วมกนัปฏิบติัการแกไ้ขปัญหา 

ตลอดจนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัการน้ัน
18
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• เป็นกระบวนการแสวงหาความรูเ้ก่ียวกบักรณีท่ีสนใจศึกษา ซ่ึง

อาจจะเป็นบุคคลเพียงคนเดียว กลุม่บุคคล ชุมชน องคก์ร 

กระบวนการ

• กิจกรรม/โครงการ หรือเหตุการณท่ี์เกิดข้ึนในบริบทหรือระบบท่ี

สามารถระบุขอบเขตไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง ในชว่งเวลาใดเวลาหน่ึง 

หรือสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง (bounded system)
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ลกัษณะเด่นของการวจิยัเชิงคุณภาพ 7 ประการ 
• มุ่งเน้นในเร่ืองการท าความเข้าใจ และ ความหมาย (focus on meaning 

and understanding) 
• นักวจิยัถือว่าเป็นเคร่ืองมือส าคญัล าดบัแรก (researcher as primary 

instrument) 
• สร้างความรู้ด้วยกระบวนการอุปนัย (an inductive process)   
• มุ่งเน้นการพรรณนาอย่างละเอยีดลุ่มลกึ  (rich description)
• การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposeful sampling) 
• การใช้เวลาในสนามการศึกษา (time in the natural setting) 
• มีความยืดหยุ่น (flexible)

11
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 เป็นผู้มท่ีาทใีนการตั้งค าถามต่อชีวติ และการท างานอยู่
เสมอ

 เป็นผู้มคีวามอดทนสูงต่อส่ิงทีย่งัสงสัย คลุมเครือ
 เป็นนักสังเกตทีม่คีวามละเอยีดรอบคอบ
 เป็นนักตั้งค าถามทีด่ี
 เป็นนักคดิสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย
 เป็นผู้มคีวามสามารถในการเขยีนอย่างมสุีข

ลกัษณะนกัวิจยัเชิงคณุภาพท่ีดี
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I. กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ

II. การรวบรวมข้อมูลในการวจัิยเชิงคุณภาพ

III. การวเิคราะห์ข้อมูลในการวจัิยเชิงคุณภาพ
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เลอืกหัวข้อการวจัิย

ทบทวนวรรณกรรม

ก าหนดวตัถุประสงค์และค าถามวจัิย

ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ค านึงถึงจรรยาบรรณในการวิจัย

เกบ็รวบรวมข้อมูล

วเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

สรุปข้อค้นพบ

เขียนรายงานผลการวจัิย

กระบวนการวจิยัเชิงคุณภาพ
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2. ปัญหาในการวจิัย
ควรมีความชดัเจนเฉพาะเจาะจง
มีแนวคิดทฤษฎีเป็นศาสตร์ และมีความคิดจินตนาการเชิง 

สร้างสรรคท่ี์เป็นศิลป์ ในการตั้งปัญหาการวจิยั

1. การเลือกหัวข้อการวจัิยเชิงคุณภาพ
- เลือกหวัขอ้ท่ีตรงกบัความสนใจอยา่งแทจ้ริงของผูว้ิจยั
- เกิดประโยชน์ต่อสงัคมในการน าไปใช้



3.   วตัถุประสงค์ในการวจิัย
- เป็นการสะทอ้นเน้ือหาท่ีเป็นช่องวา่งของความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม

(knowledge Gap) และตอ้งการค าตอบมาเติมเตม็ในส่ิงท่ียงัไม่รู้
- ชดัเจนตรงประเดน็จนสามารถรวบรวมขอ้มูลมาตอบ
วตัถุประสงคข์องการวจิยัได้

4. ค าถามในการวจิัย
- ค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา
- ตอ้งสอดคลอ้งกบัประเดน็ปัญหา และวตัถุประสงคใ์นการวจิยั

25



5. กรอบแนวคดิเชิงทฤษฎ ี ประกอบดว้ย
แนวคิด          (concept)
ค านิยาม        (definition)
รูปแบบ          (model)
ทฤษฎี            (theory)

6. การเลือกลุ่มตวัอย่าง
เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  หรือ
เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้จิารณญาณ

26
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1) กลุ่มตวัอย่างที่มลีกัษณะทั่วไป (typical sample)

2) กลุ่มตวัอย่างที่มลีกัษณะเฉพาะพเิศษ (unique sample) 

3) กลุ่มตวัอย่างที่มคีวามแตกต่างสูง  (maximum variation sampling)

4) กลุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (convenience sampling)

5) กลุ่มตวัอย่างแบบเครือข่าย (network sampling or snowball sampling)

6) กลุ่มตวัอย่างเชิงทฤษฎ ี(theoretical sampling)

การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบแบบเจาะจง 
ใช้วจิารณญาณ มดีงันี้
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7. ช่วงเวลาเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

ช่วงที ่1
การวางแผน

ช่วงที่ 2
เร่ิมต้นเกบ็ข้อมูล

ช่วงที ่3
เกบ็ข้อมูล

ช่วงที ่4
ยุตกิารเกบ็ข้อมูล

ช่วงที ่5
เสร็จส้ิน

การวางแผน ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล

 ารบนั   ขอ้มูล
ระ วา่งด า นิน าร   บขอ้มูล   ติ าร   บขอ้มูล

 ริ ม ารวิ คราะ  ขอ้มูล
ระ วา่งด า นิน าร   บขอ้มูล   ติ าร   บขอ้มูล

 ารวิ คราะ  ขอ้มูลสร้างขอ้สร  ชั วคราว
  ติ าร   บขอ้มูล

วเิคราะห์
สร้างข้อสรุป

อย่างเป็นทางการ

กระบวนการอนัดบัแรก กระบวนการอนัดบัสอง



*

1. การสังเกต 

2. การสัมภาษณ์ 

3. การสนทนากลุ่ม 

4. การใช้เอกสารและ วตัถุส่ิงของ

29
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*
1) ผู้เข้าร่วมโดยสมบูรณ์ (complete participant)  หมายถึง การท่ีนกัวจิยัเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงใน
ปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยสมาชิกในสงัคมไม่รู้ตวัวา่ถูกสงัเกต เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงใน
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีนกัวจิยัตอ้งการศึกษา

2) ผู้เข้าร่วมในฐานะนักสังเกต (participant as observer) การสงัเกตแบบน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบั
บทบาทผูมี้ส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ แต่มีจุดต่างเพียงประการเดียว คือ การสงัเกตแบบน้ีนกัวจิยัจะบอก
ใหส้มาชิกในสงัคมท่ีศึกษารู้วา่นกัวจิยัเป็นใครและมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร ดงันั้นผูถู้กสงัเกตจึงรู้ตวั
วา่ก าลงัถูกสงัเกตพฤติกรรม

3) นักสังเกตในฐานะผู้เข้าร่วม  (observer as participant) การสังเกตแบบน้ีนกัวจิยัจะแสดง
บทบาทเป็นผูส้ังเกตแบบเป็นทางการในระยะเวลาสั้นๆ และผวิเผนิ เป็นการเขา้ไปสงัเกตคนใน
ชุมชนโดยไม่มีความสมัพนัธ์กบัผูใ้หข้อ้มูลแลว้กอ็อกมา 

4) นักสังเกตโดยสมบูรณ์ (complete observer) ซ่ึงบางคร้ังเรียกวา่ การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
การสงัเกตแบบน้ีเป็นการสงัเกตท่ีนกัวจิยัไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือด าเนินชีวติอยู่
ร่วมกบัสมาชิกในสนามวจิยั นกัวจิยัมีฐานะเป็นผูส้งัเกตจากภายนอกท่ีท าการเฝ้าสงัเกตปรากฏการณ์
ทางสงัคมในสนามการวจิยั 
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*
1) การกระท า (acts) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในกิจกรรมหรือเหตุการณ์หน่ึงๆ ซ่ึงสงัเกตเห็นได้
โดยตรง 
2) แบบแผนการกระท า (activities) หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีปฏิบติัใน
ชีวติประจ าวนั หรือในโอกาสพิเศษต่างๆ
3) ความหมาย (meaning) หมายถึง ทุกคร้ังท่ีบุคคลมีการกระท า หรือมีแบบแผนการกระท า จะโดย
รู้ตวัหรือไม่รู้ตวักต็าม บุคคลมกัจะใหค้วามหมายต่อการกระท านั้นๆเสมอวา่ตนเองมีความคิด ความ
เช่ือ ค่านิยม ทศันคติหรือมีโลกทศัน์ต่อการกระท านั้นอยา่งไร นกัวจิยัตอ้งใหค้วามสนใจสงัเกต
ความหมายท่ีบุคคลไดใ้หแ้ก่การกระท านั้นๆ จึงจะถือวา่เขา้ถึงขอ้มูลของคนในท่ีแทจ้ริง 
4) ความสัมพนัธ์ (relationship) หมายถึง ขอ้มูลพฤติกรรมท่ีแสดงออกบนพื้นฐานความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคล และระหวา่งกลุ่มบุคคล
5) การมีส่วนร่วม (participation) หมายถึง พฤติกรรม หรือแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลท่ียนิยอม 
หรือไม่ยนิยอมใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นวฒันธรรมการอยูร่่วมกนั
6) สถานที่ (setting) หมายถึง สถานท่ีเกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีนกัวจิยัสงัเกต นกัวจิยัตอ้ง
พรรณนาใหเ้ห็นภาพอยา่งละเอียดวา่เหตุการณ์ท่ีสงัเกตนั้นเกิดข้ึนในสถานท่ีอยา่งไร



เป็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 2 คน คือ
ผูส้ัมภาษณ์และผูถู้กสัมภาษณ์ 
มกัใชเ้ม่ือนกัวิจยัตอ้งการทราบรายละเอียด
ขอ้มูลเฉพาะบุคคลโดยท่ีไม่มีบุคคลอ่ืน
ร่วมสนทนาดว้ย 

เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีผูใ้ห้สัมภาษณ์
ตั้งแต่ 2 คน  ข้ึนไปในเวลาเดียวกนั  
การสมัภาษณ์กลุ่มใชเ้ม่ือนกัวิจยั
ตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็นการรับรู้ 
ความรู้สึก ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงจากสมาชิกทั้งกลุ่ม 
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*

ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบั
1) ประสบการณ์ และ พฤติกรรม (experience and behavior questions) 
2) ความคิดเห็นหรือค่านิยม (opinion and value questions) 
3) ความรู้สึก (feeling questions)
4) ความรู้ (knowledge questions) 
5) การรับรู้การสมัผสั (sensory questions)
6) ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูใ้หข้อ้มูล (background/demographic questions) 
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*

1) จ านวนบุคคลในการการสนทนากลุ่ม ควรมีขนาดเลก็พอดีท่ีสมาชิกทุกคนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น และมีขนาดใหญ่พอดีท่ีจะไดค้วามคิดเห็นท่ีแตกต่างหลากหลาย 

2) รวมกลุ่มบุคคลท่ีมีลกัษณะเหมือน หรือคลา้ยคลึงกนั(homogeneous) เขา้ร่วมสนทนา  

3) คน้หาความคิดเห็นท่ีแตกต่างของบุคคลจากหลายๆกลุ่ม เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย
อาจมีการสนทนามากกวา่ 3 กลุ่มข้ึนไป 

4) มุ่งอภิปรายเฉพาะเร่ือง ค าถามท่ีใชเ้ป็นค าถามท่ีจดัเตรียมไวล่้วงหนา้ เป็นอยา่งดี
แบ่งเป็นหวัขอ้ เรียงล าดบัก่อนหลงัเพ่ือความง่ายต่อการสนทนากลุ่ม

5) การสนทนากลุ่มท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีดีในเร่ืองการรับรู้ (perception) ความรู้สึก(feeling)
และความคิด( thinking ) ของบุคคลท่ีมีต่อเร่ืองราวต่างๆท่ีเป็นประเดน็ปัญหาในการวิจยั
ของผูว้ิจยั 
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*

1) บุคคลากรด าเนินการสนทนากลุ่ม มีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งส าคญั 3 คน ไดแ้ก่ 
ก)  ผู้ด าเนินการสนทนา (moderator) ท าหนา้ท่ีตั้งค  าถาม ด าเนินการ

สนทนาและก ากบัใหก้ารสนทนาเป็นไปตามแนวทางของประเดน็ท่ีตอ้งการ
ข)  ผู้จดบันทกึค าสนทนา(note-taker) ท าหนา้ท่ีตั้งจดบนัทึก และ

บนัทึกเสียงการสนทนากลุ่ม
ค)  ผู้ให้บริการทัว่ไป (provider) ท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูร่้วม

สนทนากลุ่ม ดูแลเร่ืองสถานท่ี อาหาร เคร่ืองด่ืม ตลอดจนคอยดูแลกลุ่มรอบ
นอกเพื่อป้องกนัไม่ใหก้ลุ่มถูกรบกวนจากบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
สนทนา
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2) แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม นกัวจิยัจะตอ้งจดัท าหวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้รอง และ
แนวค าถามยอ่ยๆท่ีเรียงล าดบัก่อนหลงัของขอ้ค าถาม เพ่ือความเขา้ใจง่าย และราบร่ืนใน
การสนทนาภายในกลุ่ม 
3) สถานทีจ่ัดสนทนากลุ่ม เหมาะสมส าหรับการจดัสนทนามีความสะดวกในการ
เดินทาง บรรยากาศเงียบสงบ อากาศถ่ายเทไดดี้ ไม่มีเสียงรบกวน สามารถบนัทึกเสียง
การสนทนาดว้ยเคร่ืองบนัทึกไดอ้ยา่งชดัเจน
4) ระยะเวลาในการสนทนา ควรเหมาะสมกบัสมาชิกท่ีจะไม่เหน่ือยลา้ มีความตั้งใจตอบ
ค าถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอยา่งกระตือรือร้น มีระยะเวลาประมาณ  2 ชัว่โมง 
หรืออาจจะมากกวา่หรือนอ้ยกวา่คร่ึงชัว่โมงข้ึนอยูก่บับรรยากาศกลุ่มท่ีดีหรือไม่ดีในการ
สนทนา 
5) การก าหนดบุคคลเข้าร่วมกลุ่มสนทนา นกัวจิยัตอ้งก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีจะร่วมวงสนทนาพร้อมทั้งคดัเลือกใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด 



*

(documents and artifact 
collection)
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 เป็นการเกบ็ขอ้มูลท่ีไม่มีการ
ปฏิสมัพนัธ์กนัโดยตรงระหวา่งนกัวิจยั
กบัผูใ้หข้อ้มูล 

 เป็นการเกบ็ขอ้มูลจากเอกสาร และ
หลกัฐานท่ีมีอยูอ่ยา่งชดัเจนจบัตอ้งได ้

 สามารถสะทอ้นถึงกิจกรรม 
ประสบการณ์ ความรู้ ความคิด และ
ค่านิยมของผูค้นหรือกลุ่มบุคคลใน
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 



38

*
1) ด้านข้อมูล คือการพิสูจน์วา่ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดม้านั้นถูกตอ้ง
หรือไม่ ดว้ยวธีิการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 แหล่ง ไดแ้ก่ 

ก) ตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลบุคคลท่ีต่างกนั 
ข) ตรวจสอบขอ้มูลในสถานท่ีท่ีต่างกนั 
ค) ตรวจสอบขอ้มูลในเวลาท่ีต่างกนั 

2) ดา้นผูว้ิจยั การตรวจสอบขอ้มูลโดยใชผู้เ้กบ็ขอ้มูลท่ี
ต่างกนั 
3) ดา้นทฤษฎี เป็นการตรวจสอบวา่ ถา้ผูว้จิยั ใชแ้นวคิด
ทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมจะท าใหก้ารตีความขอ้มูลแตกต่างกนั
มาก นอ้ยเพียงใด 
4) ดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล คือการใชว้ธีิเกบ็รวบรวมขอ้มูล
หลายๆวธีิเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั 

การตรวจสอบข้อมูลกบั
เจ้าของข้อมูล 

เป็นการตรวจสอบขอ้มูลท่ี
นกัวจิยัจะน าขอ้มูลท่ีเกบ็
รวบรวมไดไ้ปตรวจสอบกบั
ผูใ้หข้อ้มูลโดยตรงวา่ขอ้มูลท่ี
ไดม้านั้นถูกตอ้งหรือไม่ โดย
เปิดโอกาสใหเ้จา้ของขอ้มูลได้
ตรวจสอบขอ้มูลทั้งก่อนการ
วิเคราะห์และหลงัจาก
วิเคราะห์



*

เป็นการวเิคราะห์ดว้ยวธีิอุปนยั หรือ Inductive

คือการน าขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมมาไดม้าจดักระท าใหเ้ป็น
ระบบ วเิคราะห์หาความหมาย แยกแยะองคป์ระกอบ 
รวมทั้งเช่ือมโยงและหาความสมัพนัธ์ของขอ้มูล เพื่อให้
สามารถน าไปสู่ความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 
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สนามศึกษา : การเกบ็ข้อมูล

 ครงสร้างการบรรยาย
(narrative structures)

ข้อมูล

การแสดงด้วยภาพ
(visual representations)

แบบแผน (patterns)
(หัวข้อเร่ือง/แนวคดิ themes concepts)

การให้รหัสข้อมูล และจดัประเภทข้อมูล
(coding and categorizing)

ช่วงที ่4

ช่วงที ่1

ช่วงที ่3

ช่วงที ่2

กระบวนการวเิคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ40



41

*

ช่วงทิ่ 1 เป็นช่วงท่ีเร่ิมตั้งแต่เกบ็ขอ้มูลในสนามการศึกษาดว้ยวธีิต่างๆ เช่น การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม หรือจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารหรือวตัถุส่ิงของต่างๆ ท า
ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีพร้อมท่ีจะวเิคราะห์ ในขณะท่ีด าเนินการช่วงท่ี 1 น้ี นกัวจิยัไดเ้ขา้สู่ ช่วงที่ 2 
ดว้ย คือ มีการจดักระท าขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ และเร่ิมวเิคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมๆกบัการเกบ็
ขอ้มูลดว้ย ในช่วงที่ 3 เม่ือมีการเร่ิมวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งจริงจงั นกัวจิยัเร่ิมสามารถสร้าง
ขอ้สรุปชัว่คราวไดใ้นระหวา่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไปดว้ย และต่อมาเม่ือขอ้มูลเร่ิมอ่ิมตวั 
(saturate) นกัวจิยัสามารถปรับเปล่ียนขอ้สรุปชัว่คราวจนกลายเป็นขอ้สรุปท่ีสมบูรณ์ และ
สามารถสร้างแบบแผนความรู้ (patterns) ท่ีมีแนวคิด(concepts) และหวัขอ้เร่ืองส าคญั
(themes)ประกอบแบบแผนความรู้นั้น  และสุดทา้ย ช่วงที่ 4 ซ่ึงมีความเล่ือมซอ้นกบัช่วงท่ี 
3 คือ ช่วงท่ีนกัวจิยัสามารถสรุปความรู้ท่ีสามารถตอบต่อปัญหาการวิจยัไดแ้ลว้ และก าหนด
แนวทางการน าเสนอขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการวจิยั 

การน าเสนอท่ีดีมกัมีทั้งส่วนท่ีเป็นการเขียนบรรยาย อธิบาย และการน าเสนอดว้ย
แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง หรือรูปภาพ เพ่ือใหผู้อ้่านไดรั้บความรู้จากการวิจยัไดดี้ยิง่ข้ึน   



ข้อเสนอแนะในการวเิคราะห์ข้อมูล

เม่ือนกัวจิยัเกบ็ขอ้มูลดว้ยรูปแบบต่างๆ แลว้ จ าเป็นตอ้ง
ลดทอนขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกไป และเลือกเฟ้นเอาเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั

การวิเคราะห์ขอ้มูล กระท าโดยการอ่านอยา่งพิจารณาดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ ตีความขอ้มูล  จดักลุ่มประเภทขอ้มูล การ
หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเพื่อสร้างเคา้โครงเร่ือง  เพื่อเขียน
น าเสนอต่อไป

1 การลดทอนข้อมูล (data reduction)
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 เม่ือนกัวิจยัวิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปเป็นความรู้จากขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมได ้
ความรู้นั้นอาจเป็นขอ้สรุปชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนในช่วงระหวา่งการเกบ็ขอ้มูล  
หรือขอ้สรุปในช่วงการวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์แลว้

 ส่ิงท่ีนกัวิจยัเชิงคุณภาพมกันิยมใชใ้นการน าเสนอขอ้คน้พบคือ  การเขียน
บรรยาย (narrative)จ าแนกออกเป็นหวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้รอง หรือเรียงล าดบั
ตามช่วงเวลาการเกิดเหตุการณ์ก่อนหลงั พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดท่ี
สะทอ้นความสมัพนัธ์ต่างๆในปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 

 การน าเสนอนอกจากมีค าอธิบายแลว้ ยงัตอ้งน าเสนอเป็นแผนภาพ แผนภูมิ 
ตาราง หรือรูปภาพประกอบเพื่อใหผู้อ่้านท าความเขา้ใจ จดจ าง่าย และน่า

2 การน าเสนอข้อมูล (Data  Display)
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เม่ือนกัวิจยัไดข้อ้คน้พบในเบ้ืองตน้ท่ีไดม้าจากขอ้สรุปชัว่คราวแลว้  
นกัวิจยัจะปรับแต่งขอ้คน้พบนั้น โดยการสงัเคราะห์ขอ้สรุปยอ่ยๆ เหล่านั้นมา
เช่ือมโยงกนัเพื่อใหเ้ป็นบทสรุปเพื่อตอบปัญหาการวิจยั 

การสร้างบทสรุปจะดีหรือไม่ข้ึนอยูก่บั เง่ือนไข สองประการ 
ประการแรก ถา้มีขอ้มูลดี โอกาสท่ีจะไดบ้ทสรุปท่ีดีกมี็มาก 
ประการท่ีสอง ถา้ผูว้ิจยัมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์แนวคิดไดดี้ มีความรู้หลากหลายเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎี
ต่างๆ ท่ีใชว้ิเคราะห์ปรากฏการณ์ กท็  าใหบ้ทสรุปมีความแหลมคมน่าสนใจ
ยิง่ข้ึน 

3  การสร้างบทสรุป (conclusions: drawing/verifying)
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1 ขั้นการเลือกหัวข้อการวจิัย ค านึงถึงเป็นประเดน็ท่ีอาจเกิดการโตแ้ยง้วา่ควรท าหรือไม่ควรท าเกิด
ประโยชน์หรือมีโทษต่อสงัคม ใครบา้งไดป้ระโยชน์หรือเสียประโยชน์ 

2  ขั้นการเขยีนเค้าโครงวจิัย  นกัวจิยัตอ้งซ่ือสตัยต่์อการทบทวนวรรณกรรม ระบุท่ีมาท่ีชดัเจน 
ก าหนดวตัถุประสงค ์และค าถามในการวจิยัท่ีสามารถน าไปสู่การวจิยัไดจ้ริง ไม่เสนอวธีิการเกบ็
ขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเกินความเป็นจริงท่ีจะปฏิบติัได ้

3  ขั้นการเตรียมตัวและเข้าสู่สนามการศึกษา ผูว้จิยัควรไดรั้บการอนุญาตจากชุมชน หรือผูใ้หข้อ้มูล
ก่อนเกบ็ สร้างความคุน้เคย รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูใ้หข้อ้มูล รวมทั้งการตอบแทนความช่วยเหลือ
ท่ีผูใ้หข้อ้มูลมอบใหต้ามสมควร 

4  ขั้นการเขยีนรายงานและเผยแพร่การวจิัย นกัวจิยัตอ้งยดึถือจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเดน็การวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกียรติยศช่ือเสียง ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์การ
น าเสนอผลการวจิยัปกปิดแหล่งขอ้มูลเป็นความลบั(confidentiality)ไม่ใชช่ื้อจริงของผูใ้หข้อ้มูล
(anonymity) อยา่งไรกต็าม หากประเดน็การวจิยัเป็นไปในทางบวก เป็นส่ิงดีงามในสงัคม ผูใ้ห้
ขอ้มูลมีความสุข ความภูมิใจ การน าเสนอขอ้มูลอาจจะผอ่นคลายความเคร่งครัดในจรรยาบรรณขอ้น้ี
ลงไดบ้า้ง 




