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ขอ้มลูเชงิคณุภาพ (Qualitative data) 

• หมายถงึ ความคดิ ความเห็น ความเชื�อ เจตคต ิ
คุณค่า โลกทศัน์ ความรู้ พฤตกิรรม/วถิชีีวติ/
ปฏิสัมพนัธ์ โครงสร้างทางสังคม กระบวนการ
ภายในกลุ่ม/องค์กร ลกัษณะกจิกรรม การรับรู้ 
(perception) อารมณ์/ความรู้สึก

                                            (ทวศีักดิ: นพเกษร, 2548)



ขอ้มลูเชงิคณุภาพ (Qualitative data) 

“การวจิยัเชิงปริมาณศึกษาสิ�งที�อยู่ภายนอกตวั คอื 
วตัถุ การวจิยัเชิงคุณภาพศึกษาสิ�งที�อยู่ภายใน 
คอื ความรู้สึกนึกคดิ”

(ประเวศ วะสี, 2548)



ขอ้มลูม ี2 แบบ 

                 ข้อมูลหน้าบ้าน ข้อมูลหลงับ้าน



วธิกีารเก็บขอ้มลูเชงิคณุภาพ

• การสังเกต (observation)

• การสัมภาษณ์เชิงลกึ (in-depth interview) และการ
อภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) 

• การมีส่วนร่วม (participation) ของผู้ให้ข้อมูลสําคญั 
(key informants)



วธิกีารเก็บขอ้มลูเชงิคณุภาพ
1. การสังเกตโดยไม่มีปฏิสัมพนัธ์ (Non-participant Observation)

- ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว
- ผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัว

2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมที�มีปฏิสัมพนัธ์โดยตรง (Participant 
Observation) แบ่งออกเป็น 2 แบบ คอื
2.1 อย่างสมบูรณ์ (complete)
2.2 อย่างไม่สมบูรณ์ (incomplete)

3. การสัมภาษณ์เชิงลกึ (in-depth interview) และการอภิปรายกลุ่ม (focus 
group discussion)

4. การวจิัยสิ�งบันทกึ ( Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูล
จากสิ�งบันทกึต่างๆ มาวเิคราะห์



กระบวนการสืBอสารเพืBอเก็บขอ้มลู

. สร้างสัมพนัธภาพ
(Rapport)

ล้วงความ (Probe)

แกะรอย (Tracing)

สงัหรณ์
รายละเอยีด

ประเด็น sensitive

ใช้คาํถามปลายเปิด

ใช้หลกัการสื�อสาร

Active Listening



การสรา้งสมัพนัธภาพ (Rapport)
• Small Talk

• ข้อตกลง (agreement) คอื สิ�งที�ต้องพูดคุยก่อนเกบ็ข้อมูล
– วตัถุประสงค์

– คุณค่า/ประโยชน์ต่อตวัเขาและผู้อื�น

– กระบวนการ  บทบาท  เวลา

– ความลบั/ระบบการเกบ็ข้อมูล

– สิทธิ ในการให้ข้อมูล

– การยนิยอม : ด้วยวาจา และลงนามอนุญาต (เฉพาะกรณซีับซ้อน)



การเก็บขอ้มลูเชงิคณุภาพ

• การเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพมลีกัษณะยดืหยุ่น ปรับเปลี�ยนได้ 
หากข้อค้นพบในสนามบ่งชีgการปรับเปลี�ยนประเดน็หรือ
วธิีการเกบ็ข้อมูลที�ออกแบบไว้แต่เดมิ 

• เทคนิควธิีการทัgงหลายล้วนมุ่งหมายให้ผู้วจิัยสามารถ 
“เจาะ/ล้วงความในใจ” (probe) ให้ลกึ เพื�อให้ข้อมูลที�โดย
ปกตแิล้วผู้คนเหล่านัgน จะไม่พูดกบัคนแปลกหน้าง่าย ๆ 



ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง

• เลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 

• มีข้อมูลให้นักวจิยัได้เรียนรู้มากๆ และมีข้อมูล
หลากหลายชนิด (information-rich cases)



เครืBองมอืการเก็บขอ้มลูเชงิคณุภาพ

• นักวจิัย
– มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควธิีการ
– มีทกัษะ ความสามารถ และความคดิสร้างสรรค์ 
– มีวจิารณญาณ
– มีสต ิสามารถสะท้อนตนเอง
– มีทกัษะในการฟัง
– มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี

• แนวคาํถามในการสัมภาษณ์ หรือการสังเกต



การวเิคราะหข์อ้มลู

• จะเริ�มทาํตัgงแต่เริ�มเกบ็ข้อมูล ทาํซํgาแล้วซํgาอกี
• เป็นการวเิคราะห์เชิงเนืgอหา (content analysis) ด้านการ

ให้ความหมาย แรงผลกัดนั แบบแผน รูปแบบของ
ปรากฎการณ์/ความคดิ/ความรู้สึก/และพฤตกิรรม 

• ใช้การอ่านอย่างมวีจิารณญาณโดยนักวจิัย (close reading)
• โปรแกรมคอมพวิเตอร์เป็นเพยีงเครื�องช่วยให้นักวจิัยจัด

ระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบมากขึgนเท่านัgน



เปรียบเทยีบด้านข้อมูล

• ข้อมูล คอื จาํนวนการแจงนับ
ที�ได้จากการตอบหรือการวดั 
(measurement) 

• เกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์
ข้อมูลเพื�อพสิูจน์สมมตฐิาน/
ทฤษฎ/ีคาํอธิบาย

• ข้อมูล คอื คาํพูดของผู้ให้
ข้อมูลและการสังเกตของ
ผู้วจิยั

• เกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์
ข้อมูลเพื�อสร้างสมมุตฐิาน/
ทฤษฎ/ีคาํอธิบาย

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



เปรียบเทยีบเครื�องมอืการวจิยั

• แบบสอบถามและอุปกรณ์การ
วดัค่าต่างๆ เป็นเครื�องมอืสําคญั
ในการเกบ็ข้อมูลซึ�งถูกออกแบบ
ไว้ก่อนทําการเกบ็ข้อมูล

• โครงสร้างการเกบ็ข้อมูลตายตวั 
ไม่สามารถปรับได้อกีเมื�อทําการ
เกบ็ข้อมูล

• ตวันักวจิัยเป็นเครื�องมอืสําคญั
ในการเกบ็ข้อมูลซึ�งอาจมี
โครงสร้างหรือไม่มโีครงสร้าง
ก่อนทําการเกบ็ข้อมูล

• โครงสร้างการเกบ็ข้อมูลมคีวาม
ยดืหยุ่นสามารถปรับแก้ไข/
เพิ�มเตมิได้อกีขณะเกบ็ข้อมูล

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



เปรยีบเทยีบดา้นการวเิคราะหข์อ้มลู

• ใช้ตวัเลขทางสถิตเิป็น
หลกัฐานการวเิคราะห์

• พรรณนาข้อค้นพบตาม
ตวัแปรและสถิติ

• ใช้คาํพูดสําคญัเป็น
หลกัฐานการวเิคราะห์

• พรรณนาข้อค้นพบตาม
ประเดน็ของเนืgอหา

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



การผสมผสานการวจิยัเชงิคณุภาพกบั
การวจิยัเชงิปรมิาณ

• ใช้การวจิัยเชิงคุณภาพนําร่อง เพื�อช่วยสร้าง
สมมตฐิาน สําหรับนําไปพสิูจน์ด้วยวธิีเชิงปริมาณใน
ภายหลงั

• ใช้การวจิัยเชิงปริมาณก่อน แล้วใช้วธิีการเชิงคุณภาพ
เพื�อหาคาํอธิบายหรืออภิปรายผลขอข้อมูลเชิง
ปริมาณนัgนได้



ขอ้ไดเ้ปรยีบ

• เปิดโอกาสให้นักวจิัยหาข้อมูล หาคาํตอบ สําหรับ
คาํถามการวจิัย จากหลากหลายมิตหิลายมุมมอง เพื�อ
ทาํความเข้าใจประเดน็การวจิัยอย่างดทีี�สุดเท่าที�จะดี
ได้ หรือเรียกว่าข้อมูลมีความอิ�มตวั  ผลลพัธ์กค็อื
ความเข้าใจ แบบเป็นองค์รวม (holistic)



ขอ้ไดเ้ปรยีบ

• สามารถใช้วธิีการรวบรวมข้อมูลได้หลายแบบ  เช่น 
ใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์เชิงลกึ  
การสนทนากลุ่ม หรือวธิีเชิงคุณภาพแบบอื�น 

• การวจิัยเชิงคุณภาพมีการออกแบบและการ
ดาํเนินการวจิัยที�ยดืหยุ่น ทาํให้สามารถเข้าถงึข้อมูล
ที�สะท้อนความจริงได้



ข้อจาํกดั

• ข้อจํากดัในด้านสามัญการ (generalization) 

• ข้อจํากดัเกี�ยวกบัเรื�อง “ความเป็นอตัวสิัย” 
(subjectivity) 



การยนืยนัความน่าเชื�อถอืของข้อค้นพบ 
(Triangulation)

• หมายถงึ การเปรียบเทยีบข้อค้นพบ (finding) ของ
ปรากฎการณ์ที�ทาํการศึกษาจากแหล่งและมุมมองที�
แตกต่างกนั



วธิีการยนืยนัความน่าเชื�อถอืของข้อค้นพบ

• นําข้อมูลที�เกบ็โดยวธิีการเชิงคุณภาพต่าง ๆมา
เปรียบเทยีบกนั  เช่น 
– เปรียบเทยีบข้อมูลที�ได้จากการสังเกตกบัการสัมภาษณ์

– เปรียบเทยีบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึกบัการสนทนากลุ่ม 



วธิกีารยนืยนัความนา่เชืBอถอืของ
ขอ้คน้พบ

• ใช้นักวจิัยหลายคนในสนาม แทนที�จะใช้นักวจิัยเพยีง
คนเดยีว เกบ็ข้อมูลในประเดน็เดยีวกนัในสภาวะ
เดยีวกนั 

• ใช้ผู้วเิคราะห์ข้อมูลมากกว่า 2 คนขึgนไป ต่างคนต่าง
วเิคราะห์ข้อมูลให้ได้ข้อค้นพบ แล้วนําข้อค้นพบต่าง ๆ 
มาเปรียบเทยีบกนั 



วธิกีารยนืยนัความนา่เชืBอถอืของ
ขอ้คน้พบ

• การให้นักวจิัยหรือนักวชิาการอื�นที�มคีวามสนใจเรื�องนัgนๆ 
อ่านและให้ความเห็น (peer review) หรืออาจนําเสนอ
ผลงานวจิัยในการประชุมวชิาการที�มผีู้วจิารณ์อย่างเป็น
กจิจะลกัษณะ เพื�อหาข้อคดิหรือการตคีวามใหม่ ๆ 
เพิ�มเตมิ

• การฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที�เราศึกษา โดยการ
เสนอผลการวจิัยให้ประชากรกลุ่มที�ถูกศึกษาฟังและให้เขา
วจิารณ์



การใช ้การวจิยัเชงิคณุภาพ
• เนืgอหาของสิ�งที�จะศึกษาเกี�ยวกบัเรื�องอะไร
• เพื�อการตอบคาํถามในการวจิัยเรื�องนัgน ข้อมูลประเภท

ไหนเหมาะสมที�สุด เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
– ถ้าสิ�งที�ต้องการทราบคอืเหตุผลหรือคาํตอบของคาํถามว่าทาํไม 

(why) หรือกระบวนการหรือวธิีที�นําไปสู่ความเข้าใจในสิ�งที�นักวจิัย
สนใจที�จะหาคาํตอบของคาํถามว่าอย่างไร (how) วธิีการเชิงคุณภาพ
กเ็ป็นวธิีที�เหมาะสม 

• ข้อมูลที�ต้องการนัgนเหมาะที�จะเกบ็รวบรวมด้วยวธิีการเชิง
คุณภาพอย่างใดอย่างหนึ�งหรือไม่ หรือว่าวธิีการเชิง
ปริมาณน่าจะให้ข้อมูลที�ดกีว่า



สรปุ (1)
• การวจิยัเชิงคุณภาพ เป็นการวจิยัที�ทาํในสถานการณ์ที�เป็น

ธรรมชาต ิ
• วธิีการศึกษาและเครื�องมือในการเกบ็ข้อมูลที�หลากหลาย 
• เครื�องมือที�สําคญัในการเกบ็ข้อมูลคอื ตวันักวจิยัเอง 
• การออกแบบยดืหยุ่น  ปรับปรุงได้เมื�อข้อมูลชีgว่ามีความ

จาํเป็นต้องปรับเพื�อความเหมาะสม 
• การวเิคราะห์กบัการเกบ็ข้อมูลเป็นกระบวนการที�ดาํเนินไป

พร้อมกนัได้ในสนาม 



สรปุ (2)

• การวเิคราะห์เริ�มจากการอ่านพนิิจพเิคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์
อย่างละเอยีด  

• จาํแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่

• อ่านให้ได้แนวคดิและความหมายจากข้อมูลในแต่ละหมวด และ
เห็นความเชื�อมโยง คาํอธิบาย ในปรากฏการณ์ที�ศึกษาจนนักวจิยั
สามารถสรุปเป็นคาํอธิบาย แนวคดิ หรือทฤษฎเีบืgองต้นได้ 
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