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การวิจัยเชิงคุณภาพ

o ประการแรก ช่วยให้นักวิจัยได้มองเห็นพฤติกรรมในสภาพที่เป็นธรรมชาติ โดยไม่
มีสิ่งปรุงแต่ง 

o เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพยังช่วยให้นักวิจัยเข้าใจปรากฏการณ์ที่ตนศึกษา
อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะปรากฏการณ์ท่ียังไม่มีผู้ใดศึกษามาก่อน 

o ประการสุดท้าย วิธีการเชิงคุณภาพอ านวยโอกาสให้นักวิจัยศึกษาเรื่องใหม่ๆ ซึ่ง
ถ้าใช้แบบสอบถามอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ไม่ได้ถาม แต่ใช้วิธีสังเกตหรือสนทนากลุ่ม
อาจได้เน้ือหาหรือประเด็นท่ีไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนท่ีจะศึกษา

การวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพเป็ นการวิ จั ยที่ มุ่ ง เ น้ นอธิ บ าย
กระบวนการของปรากฏการณ์ทางสังคมและความสัมพันธ์
ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม โดยอาศัยมิติทางสังคม 
แล ะวัฒนธรรม เป็ นหลั ก ในการศึกษา แล ะวิ เ คร า ะห์
ปรากฏการณ์นั้น การวิจัยเชิงคุณภาพมีข้อดีหลายประการ 



ลักษณะที่ส าคัญของงานวิจัยเชิงคุณภาพ

มี คว ามต้ อ งก ารข้ อมู ลที่ ร อบด้ า น 
(holistic) เพื่อเข้าใจบริบทของสังคมอัน
เป็นแนวคิดพื้นฐานท่ีเห็นได้ชัดในงานวิจัย 

มีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายปรากฏการณ์
ทางสังคม (contextual) ไม่สามารถ
อธิบายด้วยเหตุผลธรรมดาทั่วไปได้ เช่น 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
และปรากฏการณ์ในสังคม เป็นต้น

ใช้ในการศึกษากระบวนการ เพื่อจะช่วยให้สามารถค้นพบ
ค าตอบเกี่ยวกับสาเหตุความเป็นมา และความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน 

การเก็บข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูล
บุคคลที่เลือกสรรแล้วว่าเป็นผู้ที่รู้ เรื่อง
นั้นๆ เป็นอย่างดี (key informant) 

ใช้วิธีการตีความจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อ
เข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ 



ความแตกต่างในทางปฏิบัตขิองวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ

นักวิจัยเชิงคุณภาพต้องการความเป็น
ปรนัย และตัวผู้วิจัยอยู่ห่างจากข้อมูล  
และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันเพื่อให้ ได้
ข้อมูลในเชิงลึก

วิธีการเชิงปริมาณจะออกแบบการวิจัย
ก่อนที่จะเริ่มต้นศึกษา ส าหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพจะค่อยๆ ออกแบบการวิจัย
ในระหว่างด าเนินการและสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนระหว่างทางได้

นักวิจัยเชิงปริมาณพยายามจ ากัดตัวแปรภายนอก โดยด าเนินการศึกษาใน
สถานการณ์ที่ถูกควบคุม แต่นักวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการศึกษาในสนามใน
บริบทที่เป็นจริง เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลเท่าที่จะสามารถท าได้ โดยปล่อยให้
เหตุการณ์ต่างๆ เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ได้พยายามควบคุมตัวแปรภายนอก

นักวิจัยเชิงปริมาณใช้การวิจัยในการ
ทดสอบ สนับสนุนหรือปฏิเสธทฤษฎี แต่
การวิจัยเชิงคุณภาพจะค่อยๆ พัฒนา
ท ฤ ษ ฎี ขึ้ น ม า เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
กระบวนการวิจัย

การวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือวัดกับ
ผู้ วิ จั ย อยู่ ค นล ะ ส่ ว นกั น  ใ ครจ ะ ใ ช้
เครื่ องมือ เหล่ านั้ น แทนนักวิ จั ยก็ ได้ 
ในขณะท่ีการวิจัยเชิงคุณภาพ นักวิจัยคือ
เครื่องมือเอง จะใช้ผู้อ่ืนแทนไม่ได้



การวิจัยเชิงคุณภาพ

ในปัจจุบัน มีการวิจัยทั้งสองประเภทร่วมกันมากยิ่งขึ้น แม้จะมีความ

แตกต่างดังที่กล่าวมา เพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ก าลังศึกษาได้สมบูรณ์

ยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นวิธีการที่ดีในการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูล แต่นักวิจัยจะต้องระลึกไว้ว่าการศึกษาแนวนี้มีข้อจ ากัดในการ

แปลผล ส่วนใหญ่แล้วการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้กลุ่มตัวอยา่งเล็กๆ ซึ่งผู้ให้ขอ้มูล

หรือหน่วยที่ศึกษามิใช่ตัวแทนของประชากร วิธีการวิจัยทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเชิง

ปริมาณหรือเชิงคุณภาพมขี้อเด่นและข้อจ ากัดในตัวของมันเอง วิธีการวิจัยอย่าง

หนึ่งอาจเหมาะที่จะใช้ศกึษาปัญหาบางอย่างที่ต้องการข้อมูลบางประเภท แต่ไม่

เหมาะที่จะใช้เม่ือปัญหาและข้อมูลที่ต้องการมีลักษณะต่างออกไป การเข้าใจ

และมีความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จะช่วยให้นักวิจัย

สามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับปัญหาและข้อมูลที่ต้องการได้



การวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นวิธี
ค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตาม
ความเป็นจริง โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับ
สภาพแวดล้อมโดยใช้มุมมองหรือความคิดของคนใน เพื่อให้
เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) จากภาพรวมของหลาย
มิ ติ  ไ ม่ มี ก า ร จั ด ก ร ะ ท า  ( Manipulate) เ ป็ น ไ ป ต า ม
สภาพแวดล้อมปกติ โดยมีรูปแบบของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
หลายวิธี 



รูปแบบของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวจิยัชาติพนัธุว์รรณนา

(Ethnographic research) 
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การวจิยัแนวปรากฎการณ์วทิยา
(Phenomenological Research)

การวจิยัเชิงปฏบิตัิการ 
(Action Research: AR)

การศกึษาเฉพาะกรณี
(Case Studies)

การวจิยัเชิงปฏบิตัิการแบบมสีว่นร่วม 
(Participatory Action Research : PAR)

การประเมนิสภาวะชนบทอยา่ง
เร่งด่วน 

(Rapid Rural Appraisal: RRA)

การวจิยัดว้ยเทคนคิเดลฟาย
(Delphi technique)

การวจิยัเชิงประวตัิศาสตร์
(Historical Research)



การวิจัย
ชาติพันธุ์วรรณนา

o เป็นวิธีการศึกษาของสาขาวิชามานุษยวิทยา (Anthropological Method) ต่อมา
นักวิจัยและนักวิชาการในสาขาอ่ืนๆ เช่น ด้านสังคมศาสตร์ และด้านการศึกษาได้นา
วิธีการนี้มาใช้ในศาสตร์ของตนเอง การศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาในยุคแรกๆ ความสนใจ
จากัดอยู่เฉพาะการศึกษากลุ่มชนบางกลุ่มในสังคม เช่น กลุ่มชนที่ล้าหลัง และชนกลุ่ม
น้อย กลุ่มชาวนา กลุ่มชนในชนบท ต่อมาเริ่มขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ขยายความสนใจ
ศึกษาไปยังกลุ่มทางสังคม วัฒนธรรม สถาบัน และองค์กรร่วมสมัย แทบทุกรูปแบบ เช่น 
สังคมเกษตรกรรม กลุ่มกรรมาชีพ กลุ่มสตรี พระสงฆ์ สถาบันวัด ครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชนในเมือง ฯลฯ

ชาติพันธุ์วรรณนา หมายถึง กระบวนการสังเกตพฤติกรรม และ
วิถีชีวิตของกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้ว
รายงานโดยละเอียดถึงพฤติกรรม ความเชื่อ ความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติ ตลอดจนค่านิยมอันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของคนใน
กลุ่มนั้นๆ



การวิจัยชาติพันธุ์วรรณนา

หัวใจส าคัญของการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการหลักใน
การเก็บข้อมูล และให้ความส าคัญอย่างมากกับปัจจัยเชิงบริบท 
เพื่อท าความเข้าใจปัญหาที่ศึกษาอย่างเป็นองค์รวม และใน
ปัจจุบันวิธีการวิจัย เชิ งชาติพันธุ์ วรรณนานี้ ได้ถูกน า ไป
ประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาวิชามากขึ้น 

เป็นการวิจัยทางมานุษยวิทยาที่ ได้รับอิทธิพลจากกระบวนทัศน์
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology paradigm) มีพัฒนาการเริ่มต้น
มาจากการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มชนบางกลุ่มในสังคม จนพัฒนามา
สู่การมุ่งท าความเข้าใจปัญหาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งมากขึ้น 



การวิจัยชาติพันธุ์วรรณนา

แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 
➢ ระดับมหภาค (macro ethnography) ที่เน้นถึงวัฒนธรรมใน

ภาพกว้าง 
➢ ระดับจุลภาค (micro ethnography) ที่เน้นวัฒนธรรมที่แคบลง

มาในขนาดประชากรที่น้อยลง หรืออาจเป็นการศึกษาเฉพาะ
กรณีในหน่วยงาน

เป็นแนวทางหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งอธิบาย และตีความข้อมูลทางสังคม 
เจตคติ ความเช่ือ ความรู้สึก วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยมีวิธีการ
เก็บข้อมูลหลายๆ วิธีในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักวิจัยต้องแฝงตัวเองเข้าไป คลุกคลี
อยู่กับประชากรในชุมชนหรือท้องถิ่นที่ต้องการศึกษา เพื่อได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรม และวิถีการดาเนินชีวิตที่เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการแสดงออกของ
ความรู้สึกและพฤติกรรมต่างๆ ของประชากรจนได้ข้อมูลเพียงพอที่จะนาไป
วิเคราะห์ แปลผล สรุปผลหรือสร้างทฤษฎีเพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมทางวัฒนธรรม
ของประชากรได้ (ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ, 2550: 90-91) 



วัตถุประสงค์หลักในการศึกษา 
o คือ วัฒนธรรมของชนกลุ่มนี้ เป็นอย่างไร วิธีการศึกษาที่นัก

มานุษยวิทยาใช้ คือ การเข้าไปศึกษาใกล้ชิดกับชุมชนนั้น และเขียน
บรรยายพรรณนาถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความ
เชื่อ และวัฒนธรรมของชุมชนในแง่มุมต่าง ๆ อย่างละเอียด ท าให้
เข้าใจถึงความหมายของพฤติกรรมและรูปแบบของพฤติกรรมใน
บริบทต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ และมีความเฉพาะเจาะจง 

o เนื่ องจากการวิจัย เชิ งชาติพันธุ์ วรรณนาแสดงให้ เห็นถึง
ความหมายของพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ในบริบทของ
วัฒนธรรม จากมุมมองของเจ้าของวัฒนธรรม  และได้กลายมา
เป็นเครื่องมือเพื่อท าความเข้าใจกับประสบการณ์ในมุมมองแบบ
เฉพาะเจาะจงเก่ียวกับความเป็นอยู่และวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คน 



ลักษณะส าคัญของการวิจัย        
เชิงชาติพันธุ์วรรณนา

o มุ่ งอธิบายและตีความข้อมูลทางสังคม เจตคติ  ความเชื่อ 
ความรู้สึก วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยนักวิจัย
ต้องแฝงตัวเองเข้าไปคลุกคลีอยู่กับกลุ่มคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่
ต้องการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและวิถี
การด าเนินชีวิตที่เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการแสดงออกของ
ความรู้สึกและพฤติกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มคนจนได้ข้อมูลเพียง
พอที่จะน าไปวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลหรือสร้างทฤษฎีเพื่อใช้
อธิบายพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนได้ 



คุณลักษณะที่ส าคัญของการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา
นักวจิัยคือเครื่องมอืในการวจิัย 
(Researcher as instrument) 

ตัวนักวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยวิธีการหลักส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คื อ ก า ร สั ง เ ก ต แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( Participant 
observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) 

การลงพืน้ทีใ่นภาคสนาม (Fieldwork) 
นักวิจัยจึงต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 
และใช้เวลาเก็บข้อมูลอยู่กับกลุ่มคนหรือปรากฏการณ์ที่
ศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูมี
ลักษณะเปน็วงจรธรรมชาต ิ

(Cyclic nature of data collection and analysis) 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดขึ้นพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตลอดกระบวนการวิจัย 

จุดเน้นทีส่ าคัญคือวฒันธรรม 
(Focus on the culture) 
การใช้มโนทัศน์ทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือทาง
แนวคิด โดยให้ความส าคัญกับการอธิบายบริบทของ
วัฒนธรรม เพื่อท าความเข้าใจวิถีชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ 
ผ่านมุมมองของเจ้าของวัฒนธรรม 

การเขา้ไปฝงัตวัในวฒันธรรมของกลุม่คน 
(Cultural immersion) 
โดยการสร้างสัมพันธภาพ (Good rapport) เป็นสิ่ง
ส าคัญ เพราะสัมพันธภาพที่ดีจะท าให้เกิดความไว้วางใจ 
อันจะน าไปสู่การได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและมีความเฉพาะของ
กลุ่มคน 

การสะทอ้นคดิ (Reflexivity) 
รวมทั้งการบันทึกและเขียนรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในเชิงพรรณนา เพื่อให้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับ
แบบแผนวัฒนธรรมและสัมพันธภาพทางสังคมของ
กลุ่มคนภายใต้บริบททางสังคมท่ีศึกษา 



ขั้นตอนในการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา
การเขา้สูส่นามและการก าหนดบทบาทผูว้จิัย 

ผู้วิจัยจะต้องท าตนเองให้คุ้นเคยกับสถานที่  สถานการณ์ 
สภาพการณ์ สิ่งแวดล้อมที่ต้องการศึกษา , ก าหนดบทบาท
ของตนเองในสภาพการณ์นั้นให้แน่ชัด ว่า ตนเองเป็นใคร และจะ
มาท าอะไรในสังคมนั้น, จ าเป็นต้องชี้แจงและแนะน าตนเองกับ
สมาชิกหรือบุคคลในสังคมนั้นที่ตนเองจะต้องเกี่ยวข้องด้วย , 
แสดงบทบาทให้สอดคล้องกับที่ได้ชี้แจงไว้ 1
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วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

o การสังเกต (Observation) ได้แก่ การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation) ด้วยการที่อยู่
ในเหตุการณ์สภาพการณ์จริง ร่วมเป็นสมาชิกท า
กิจกรรมกลุ่ม 

o การสัมภาษณ์ ( Interview) ได้แก่  การสนทนา 
แลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล ประสบการณ์ระหว่าง
ผู้วิจัยกับสมาชิกของสังคมนั้น ทั้งแบบเป็นทางการ และ 
ไม่เป็นทางการ 

o การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ ทะเบียนประวัติ บันทึกข้อความ
ท้ายจดหมาย จดหมายเหตุบันทึกประจ าวัน ภาพถ่าย 
ภาพยนตร์ นิทานพื้นบ้าน ค าพังเพย ค าสอน ค าขวัญ 
เพลงกล่อมเด็ก เป็นต้น

การวเิคราะหข์อ้มลู 
สามารถท าได้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการเก็บข้อมูล เป็น
การช่ วยปรั บปรุ ง แนวทางที่ จ ะ เ ก็ บข้ อมู ล แล ะ 
กระบวนการวัดประเมินอย่างต่อเนื่อง ยืดหยุ่น 
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องสัมพันธ์
กับสภาพการณ์ขณะนั้น หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
โดยการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาจัดเก็บให้เป็น
ระบบระเบียบ การน าเสนอข้อมูล และตีความและการ
หาข้อสรุป มีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คือ 
เทคนิคสามเส้า 

การเสนอผลสรปุของการวจิยั 
โดยค านึงถึงประเด็นส าคัญและลักษณะกลุ่มของผู้อ่าน หรือผู้ที่
จะรับฟังรายงานการวิจัยเป็นหลัก ซึ่งผลของการวิจัยอาจจะให้
ทั้งผลดีและผลเสียต่อบุคคลนั้น หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกของบุคคลในองค์กรนั้น   ควรหลีกเลี่ยงการ
กระทบกระเทือนบุคคล หรือสมาชิกของสังคมนั้น โดยการ
ปกป้องบุคคลที่เป็นแหล่งข่าว หรือแหล่งข้อมูลที่ท าการศึกษา 



เทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) 

ต่างวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู 
เป็นการใช้หลายๆ วิธี ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น เก็บรวบรวม
ข้อมูลในเรื่อง เดียวกันจากกลุ่ม
ตัวอย่ าง เดียวกัน  ด้วยวิธีการ
สังเกต สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร แล้วน าข้อมูลมาตรวจสอบ
ยืนยันกัน

Method 
triangulation

Data sources 

triangulation

Investigator 

triangulation
Theory 

triangulation

ต่างแหลง่ขอ้มลู 
เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มา
จากแหล่ งที่ ต่ า งกันนั้ นด้วย
วิธีการเก็บข้อมูล เหมือนกัน 
หรือใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เดียวกัน แต่ต่างเวลา สถานที่ 
แล ะบุคคล แล้วน าข้อมูลมา
ตรวจสอบยืนยันกัน

ต่างนกัวจิัย 
เป็นการใช้นักวิจัยที่มาจาก
ต่ า ง ส า ข า  ห รื อ ต่ า ง
ประสบการณ์ หรือต่างภูมิหลัง
ม า เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล 
วิ เคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
แ ล้ ว น า ผ ล ก า ร วิ จั ย ม า
ตรวจสอบยืนยันกัน

ต่างทฤษฎหีรอืแนวคดิ 
เ ป็ น ก าร ใ ช้ ทฤษฎี หล ายๆ 
ทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการ
อภิปรายข้อค้นพบที่ ได้จาก
การวิจัย ซึ่งอาจจะสอดคล้อง
หรือขัดแย้งกันก็ได้



การก าหนดตัวอย่าง
o การเลือกตัวอย่างเพื่อการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (รวมถึงการวิจัย

เชิงคุณภาพทุกชนิดด้วย) ไว้ว่า เป็นการใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
คือ นักวิจัยสรรหาตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับเรื่องที่จะ
ท าการศึกษา ที่ว่าเหมาะสมคือ เป็นตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูลได้
หลากหลาย ซึ่งจะเอื้อต่อการวิเคราะห์และน าไปสู่ความเข้าใจประเด็นการ
วิจัยที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสนับสนุนหรือแย้งกับแนวคิดของการ
วิจัยก็ตาม ไม่ใช่มองหาเฉพาะตัวอย่างที่สนับสนุนอย่างเดียว กลุ่ม
ตัวอย่างต้องสามารถให้ข้อมูลที่หลากหลายและพอเพียงสาหรับการ

o ตัวอย่างใดเหมาะสมและสามารถให้ข้อมูลได้มากหรือน้อย เป็นเรื่องที่
ยาก เพราะไม่มีสูตรส าเร็จในการเลือกใช้ ซึ่งแนวทางในการตัดสินใจว่า
จะเลือกตัวอย่างในการวิจัยอย่างไรดี คือ ค าถามในการวิจัยที่นักวิจัย
ต้องการหาค าตอบ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย 



แนวทางในการตัดสินใจเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ค าถามในการวจิัยทีน่กัวจิัยต้องการหาค าตอบ

(Research questions) 
การวิจัยเรื่องนี้ เราต้องการรู้หรือท าความเข้า ใจ
อะไรบ้าง มีสิ่งใดบ้างที่ยังไม่มีใครรู้แต่เราอยากรู้ ในการ
วิจัยนี้เราจะสามารถตอบค าถามอะไรบ้าง และค าถาม
เหล่านี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร 1
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จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงคข์องการวจิัย 
(Research purpose) 

o เป้าหมายเหล่านั้นมีความส าคัญอย่างไร 
o ท าไมจึงควรมีการวิจัยเร่ืองนั้น  
o มีเหตุผลอะไรท่ีเราต้องให้ความส าคัญแก่เร่ืองนั้น  
o การวิจัยเรื่องนั้นมีคุณค่าเพียงใด ทั้งในด้าน

เพิ่มพูนความรู้และในทางนโยบาย 

กรอบแนวคดิทฤษฎใีนการวจิัย 
(Conceptual context)
คือ กรอบมโนทัศน์ หรือมุมมองที่นักวิจัยจะใช้
ในการตอบค าถามการวิจัยที่ตั้งเอาไว้ แนวคิด
ในการวิจัยจะบอกเราว่า ปรากฏการณ์ หรือสิ่ง
ที่ เราศึกษานั้นน่าจะเป็นอย่างไร มีทฤษฎีข้อ
ค้นพบ และกรอบแนวคิดอะไรบ้างที่จะ เป็น
แนวทางในการศึกษาของเรา 

คิดสงัเคราะหข์ึ้นมาเอง
ต้องท าความรู้จักประชากร และ/หรือปรากฏการณ์/
สถานที่ที่อยู่ในข่ายเหล่านั้นให้ดีขึ้น หาข้อมูลทั่วไปจาก
ประชากรกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในข่ายจะถูกเลือกเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษาได้ โดยเจาะลึกในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก  
เลือกผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับแต่ละเรื่อง เป็นผู้ที่ทรง
ความรู้ มีประสบการณ์ มีแนวความคิดที่น่าสนใจใน
ชุมชน หรือในบางครั้งอาจเป็นผู้รู้ในท้องถิ่นน้ัน



สรุปการวจิัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา
o เป็นแนวทางหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งอธิบายและตีความข้อมูล

ทางสังคม เจตคติ  ความเชื่อ ความรู้สึก วัฒนธรรม ภาษา และ
พฤติกรรมของมนุษย์ วิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม โดยใช้วิธีการ
ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงที่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ 

o ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเก็บข้อมูลที่ เคร่งครัด เพื่อ
หลีกเลี่ยงอคติและให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูลเน้นการ
พรรณนา และการวิเคราะห์ที่เน้นปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคมเป็นตัว
แปรส าคัญ 

o ผู้วิจัยจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการอธิบายและตีความผลของการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการ
หลักและใช้วิธีการอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้มีความเที่ยง (Reliability) และ
ความตรง (Validity) ในเรื่องที่ศึกษา โดยมีผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลักที่
ส าคัญในการเก็บข้อมูล วิธีการวิจัยแบบนี้เหมาะสาหรับแสวงหาความรู้
ประเด็นใหม่ๆ หรือ ความรู้ที่ยังมีข้อมูลจ ากัด เกี่ยวกับกลุ่มทางสังคม
และวัฒนธรรมที่เรายังไม่คุ้นเคย เป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นทางเลือกให้
นักวิจัยได้สืบค้นหาความรู้ได้อย่างลึกซึ้ง



การวิจัย
แนวปรากฎการณ์วิทยา

นักวิจัยได้พยายามที่จะศึกษาและท าความเข้าใจถึงการวิจัยประเภทนี้
มากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความรู้ทางวิชาการที่ไม่สามารถ
ตอบค าถามได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีความ
แตกต่างกันไปผู้วิจัยต้องแปลความหมายของประสบการณ์ตามการ
รับรู้ของผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ โดยเป็นอิสระจากแนวคิด
ทฤษฎีใดๆ

การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพประเภท
หนึ่งซึ่งมีรากฐานมาจากการศึกษาทางปรัชญา ต่อมาได้น ามาใช้ใน
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ น าแนวคิดพื้นฐานทางปรัชญามาเป็นหลัก
ในการศึกษาตามแนวคิดของตะวันตก ซึ่งมีวิธีการที่ยืดหยุ่นแต่
ซับซ้อน และยังมีการโต้แย้งในแง่ของความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย 
จึงท าให้การวิจัยเชิงคุณภาพอยู่ในวงจ ากัด 



การวิจัย
แนวปรากฎการณ์วิทยา

กระบวนทัศน์ทางปรากฏการณ์วิทยา มุ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ เน้นการคิดที่เกี่ยวกับประสบการณ์
ชีวิตของคนที่เหมือนกัน และให้ความหมายของเรื่องที่ตนเองพบ นัก
ปรากฏการณ์วิทยามักถามว่ า  “อะ ไรคือสาร ะส าคัญของ
ประสบการณ์ของผู้คนเหล่านี้  ” หรือ “อะไรคือความหมายของ
ปรากฏการณ์ของผู้ที่มีประสบการณ์นั้น” 

o เป็นกระบวนการของการเรียนรู้และท าความเข้าใจความหมายของประสบการณ์ของ
มนุษย์ ผ่านการสนทนากับบุคคลซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในประสบการณ์น้ัน ๆ  

o เป็นการศึกษาประสบการณ์ชีวิตของบุคคลที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับบุคคล
o เป็นเครื่องมือในการศึกษาปรากฏการณ์และประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ โดยมุ่งท า

ความเข้าใจความหมายประสบการณ์ชีวิตที่บุคคลได้ประสบเป็นหลัก จากค าบอกเล่า
ของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแก่นแท้ ของปรากฏการณ์นั้นให้มีความชัดเจน 
โดยมีภาษาเป็นสื่อขั้นต้นในการถ่ายทอดความหมายของประสบการณ์ชีวิตของ
มนุษย์



แนวคิดการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา 

ปรากฏการณว์ทิยา
แนวอตุรวสิยั

01

เป็นแนวคิดของ Edmund ที่เกิดขึ้นอย่างอิสระในเรื่องที่่
ต้ องการศึกษา  หลักส าคัญของแนวคิดนี้ คื อ  มุ่ ง
พรรณนาความหมายที่สร้างขึ้นมาในจิตส านึก ผู้ศึกษา
ตามแนวคิดนี้ต้องไม่มีอคติ และไม่มีความเอนเอียงในเรื่อง
ที่ศึกษา โดยขจัดความคิดเห็นของตนออกจากสิ่งที่
ตนเองก าลังศึกษา (bracketing) เน้นที่จุดมุ่งหมาย 
(intentionality) และสาระส าคัญ (essences) ของการ
รับรู้ของบุคคล มีความเชื่อว่ามนุษย์จะเข้าใจในสิ่งที่
ประสบได้ด้วยการรับรู้

02 03
ปรากฏการณว์ทิยา
แนวอรรถปรวิรรต 

ปรากฏการณว์ทิยา
แนวอตัถภิาวะ 

ตามแนวคิดของMaurice Merleau-Ponty และ 
Jean-Paul Satre ที่ว่าการด ารงอยู่ในโลกของ
บุคคลมีอิทธิพลต่อบุคคลนั้นๆ มุ่งวิเคราะห์ภาวะที่มี 
ทีป่็น (Existence) ของบุคคล และสิ่งต่างๆ โดยเชื่อว่า
การรับรู  ้ของบุคคลส่งผลต่อการด ารงอยู่ในโลก
ด้วย การใช้ชีวิตในปัจจุบัน เป็นผลมาจากภูมิหลังและ
ประสบการณ์เดิม (Historical person) ของแต่ละคน 

ตามแนวคิดของ Heidegger โดยได้พัฒนาแนวคิด
การศึกษาปรากฏการณ์วิทยา มาเป็นปรากฏการณ์
วิทยาแบบตีความ ที่ เน้นการตีความหมายของ
ประสบการณ์ของบุคคลเป็นหลัก โดยมีมุมมองขัดแย้งกับ 
Husserl ในเรื่องของการแยกตัวเองออกจากเรื่องที่
ศึกษา โดยเชื่อว่า สิ่งที่เป็นอยู่ (being) เวลา (timing) มี
ความหมายในตนเอง (meaning) ซึ่งสามารถ
ตีความหมายได้ และภาษามีความส าคัญมากในการ
ตีความซึ่งผู้ศึกษาต้องมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อม
ของบุคคลนั้นๆ
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ก าหนดหวัขอ้ และค าถามในการวจิยั 1 7

2
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4
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6
ทบทวนองคค์วามรู้เกีย่วกบัเรื่องทีจ่ะ

ศึกษา

ก าหนดเกณฑส์ าหรับเลอืกบุคคล และ
ปรากฏการณ์ส าหรับศกึษา

ให้ขอ้มลูทีจ่ าเป็นแกผู่ท้ีถ่กูเลอืกมาศกึษา

ก าหนดประเด็นหรือแนวค าถาม
ส าหรับการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ

ท าการสมัภาษณ์และบนัทกึการ
สัมภาษณอ์ยา่งละเอยีด

การวเิคราะหข์อ้มลู 
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➢ 1. ก าหนดหัวข้อ และค าถามในการวิจัย
โดยก าหนดให้เหมาะสมกับวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา 
ปรากฏการณ์ที่จะศึกษาต้องเหมาะสมกับปรัชญาพื้นฐานของการวิจัย ลักษณะของ
เรื่องควรเน้นไปในแนวทางที่ค้นหาความเข้าใจความหมายของประสบการณ์ที่บุคคล
ประสบและเมื่อได้ผลการวิจัยออกมาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้
พอสมควร 

➢ 2. ทบทวนองค์ความรู้เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษา 
โดยทบทวนระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย 
และเตรียมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่จะศึกษา โดย
ศึกษาอย่างกว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างค าถาม ทั้งนี้การทบทวนสามารถ
กระท าได้ตลอดกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล ขณะเก็บรวบรวม
ข้อมูลและภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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➢ 3. ก าหนดเกณฑ์ส าหรับเลือกบุคคล และปรากฏการณ์ส าหรับศึกษา
ผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาเชิง
ปรากฏการณ์วิทยามักใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง คือ การเลือกตัวอย่างที่มี
คุณสมบัติตามที่นักวิจัยก าหนด  ส าหรับจ านวนของผู้ให้ข้อมูลขึ้นอยู่กับจ านวนข้อมูล
ที่สามารถตอบค าถามการวิจัยว่าได้มากและครอบคลุมเพียงพอทุกมิติที่ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษา

➢ 4. ให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ที่ถูกเลือกมาศึกษา
รวมทั้งด าเนินเกี่ยวกับประเด็นด้านจริยธรรมการวิจัย โดยแจ้งผู้ให้ข้อมูลทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์จากการวิจัย แนวทางการพิทักษ์สิทธิของ
ผู้เข้าร่วมวิจัย ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลซักถามข้อสงสัย และให้เวลาใน
การตัดสินใจ เมื่อผู้ให้ข้อมูลตกลงใจที่จะเข้าร่วมในงานวิจัย ผู้วิจัยขอให้ผู้ให้ข้อมูลลง
นามยินยอมในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย พร้อมทั้งนัดเวลาและสถานที่ในการ
สัมภาษณ์โดยยึดตามความสะดวกของผู้ให้ข้อมูลเป็นส าคัญ 
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➢ 5. ก าหนดประเด็นหรือแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
โดยก าหนดให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะศึกษา และควรเป็น
ค าถามแบบปลายเปิด ไม่มีการเตรียมค าตอบไว้ล่วงหน้า ภายหลังก าหนดแนวค าถาม
แล้วผู้วิจัยต้องท าการศึกษาน าร่องเพื่อฝึกประสบการณ์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

➢ 6. ท าการสัมภาษณ์และบันทึกการสัมภาษณ์อย่างละเอียด
มีขั้นตอน ดังนี้
o เริ่มการสัมภาษณ์ โดยการสร้างสัมพันธภาพ และสร้างบรรยากาศของความ เป็น

กันเอง เพราะจะท าให้ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ
o ด าเนินการสัมภาษณ์ ต้องท าตัวตามสบายเป็นธรรมชาติเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลไม่รู้สึก

กังวล ใช้ภาษาที่เข้าใจตรงกันทั้ง 2ฝ่าย ควรแสดงถึงความสนใจ เคารพต่อความ
จริงที่ถูกเปิดเผยข้ึน

o สิ้นสุดการสัมภาษณ์ ต้องแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทราบถึงระบบการรักษาความลับและ
ความเป็นส่วนตัว ที่เช่ือถือได้ และกล่าวค าขอบคุณ 
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➢ 7. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมใช้ในการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา ประกอบด้วย 
o 1) แนวคิดของโคไลซ์ซ่ี (Colaizzi)
o 2) แนวคิดของ เจียจิ (Giorgi) 
o 3) แนวคิดของแวน แคม (Van Kaam)

ซึ่งทั้ง 3 วิธีการ มีฐานแนวคิดมาจากปรัชญาของฮัสเซิล (Husserl’s philosophy) 
อย่างไรก็ตามทั้ง 3 วิธีการ มีความแตกต่างกันกล่าวคือ แนวคิดของ โคไลซ์ซี่ 
(Colaizzi) เป็นวิธีการเดียวที่ผู้วิจัยต้องน าข้อมูลกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบ ส่วน
วิธีการของเจียจิ (Giorgi) มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยผู้วิจัยแต่
เพียงผู้เดียวเท่านั้น ไม่มีการน าข้อมูลไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบ 
ส าหรับวิธีของ แวน แคม (Van Kaam) จะน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย



การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปรากฏการณ์วทิยา
อธิบายปรากฏการณท์ีต่้องการศกึษา 
น าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเทป มาถอดเทปค า
ให้สัมภาษณ์ค าต่อค า และพิมพ์ หลังจากนั้นอ่าน
ท าความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดในภาพรวม 8
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รวบรวมข้อมลูรายละเอยีดจากผูใ้ห้ขอ้มลู 
โดยการจับกลุ่มค า ข้อความ หรือประโยคส าคัญที่เป็น
ข้อมูลเดียวกัน และเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่ต้องการ
ศึกษาให้มากที่สุด  รวมทั้ งจะต้องรวบรวมข้อมูลที่
นอกเหนือจากค าพูด เช่น กิริยา สีหน้า หรือน้ าเสียงของ
ผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น

อ่านขอ้มลูทัง้หมดของผูใ้หข้้อมลู
เพื่อท าความเข้าใจภาพรวมของข้อมูลที่ได้ และให้เลขล าดับ
บรรทัดข้อมูลด้วยเพื่อความสะดวกในการน าข้อมูลไปใช้
อ้างอิงข้อสรุปในภายหลัง 

ทบทวนขอ้มลู และแยกประโยคส าคญัออกมา 
อ่านข้อมูลอีกครั้ง และดึงข้อมูล ทุกค า กลุ่มค า ประโยคหรือแนวคิดส าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของ ผู้ให้ข้อมูล ใช้ปากกาสีขีดเส้นใต้ข้อความ
ที่เป็นประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูล และน าข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกไว้ใน
ตารางท่ีจัดไว้คู่ขนานกับข้อมูล 

น าข้อมลูไปใหผู้ใ้หข้อ้มลูตรวจสอบ
หากวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนของโคไลซี่ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่จัดเป็น
หมวดหมู่  และ เขียนบรรยายเรียบเรียงแล้วไปให้ผู้ ให้ข้อมูล
ตรวจสอบ และสัมภาษณ์เพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน  

เขียนค าบรรยายโดยละเอยีด
เขียนอธิบายของแต่ละข้อสรุปอย่างละเอียดตามวัตถุประสงค์
การวิจัย และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล ประสบการณ์จริงของ
ผู้ให้ข้อมูล ท าการอ้างอิงตัวอย่างค าพูดของผู้ให้ข้อมูลเพื่อ
แสดงให้เห็นว่าข้อมูลนั้นมีความเป็นจริง 

จัดกลุม่ขอ้มลูใหเ้ปน็หมวดหมู ่
น าความหมายที่บันทึกไว้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่ ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยสรุปเป็นความคิดรวบยอดทั้ง
ประเด็นหลัก และประเด็นย่อย 

ท าความเขา้ใจความหมายของแตล่ะประโยค
โดยอ่านแต่ละกลุ่มค าที่ค้นพบ ทุกค าที่มีความส าคัญค าต่อ
ค า บรรทัดต่อบรรทัด แล้วให้ความหมายหรือให้รหัส 
(Coding)



การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research: AR)

มีต้นก าเนิดมาจากการวิจัยแบบกึ่งทดลองในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาผลิตภาพหรือประสิทธิภาพการผลิตและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยขององค์การ โดยวิธีการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยแทน
วิธีการบังคับแบบเผด็จการ เป็นกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาการ
ปฏิบัติงานของเขา  โดยใช้ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เพื่อค้นพบความ
จริงเกี่ยวกับสิ่งที่ปฏิบัติ หรือเป็นการแก้ปัญหา

o เช่นการสร้างและพัฒนา ทักษะใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ขึ้น เพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหางานที่ปฏิบัติอยู่ โดยด าเนินการวิจัยในที่ปฏิบัติงานนั้นเอง 
กระบวนการ ที่เรียกว่า การวิจัย เพราะเป็นกระบวนการค้นหา วิธีการที่
ดีท่ีสุด เหมาะสมที่สุด ที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหานั้นๆ 

o เป็นการคิด วิเคราะห์ ให้ความเห็น ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  ที่เรียกว่า 
เชิงปฏิบัติการ เพราะจะมีการลงมือปฏิบัติจริง มีการกระท าจริง 



การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research: AR)

มุ่งแก้ปัญหา หรือ พัฒนางาน หรือ ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของ
องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน เป็นการวิจัยของผู้วิจัยฝ่ายเดียว หรือ
มีคนในองค์กร หน่วยงาน หรือชุมชนเข้าร่วมด้วย ไม่มีการควบคุมตัว
แปรแทรกซ้อน เพราะทดลองกับสภาพปกติ ผลการวิจัย  ได้ความรู้ที่
ใช้ปรับปรุง พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

o เป็นกระบวนการสืบเสาะข้อเท็จริงเชิงลึกเป็นการปฏิบัติ การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การท างานเป็นทีม การสื่อสารขององค์กร (และทาง
สังคม) การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ต้องการแก้ปัญหาอย่างรีบด่วน 

o เป็นวิธีการที่ง่ายในรวบรวมความเข้าใจต่องานของกลุ่มผู้ปฏิบัติการ 
หรือการพัฒนาทฤษฎี ด้วยการปฏิบัติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 



การวจิัยเชิงปฏบิัติการ 
(Action Research: AR)

o เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายอย่างรวดเร็วโดย เฉพาะ
การศึกษาทางด้านจิตวิทยา ในขณะที่มีข้อแตกต่างจากการ
วิจัยแบบอื่นๆ เพราะจะเน้นการอภิปรายกลุ่ม ในการใช้
จิตวิทยาในการท างาน และความสัมพันธ์ของปัญหา
จิตวิทยา 

o นอกจากนี้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ในการพัฒนาองค์การ มีการน าไปใช้ในองค์การหลาย
ประเภท ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์การ รวมทั้งองค์การธุรกิจ ราชการ และ
สถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีการด าเนินการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการและน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์การให้มากขึ้น



ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

➢ รวมเอาวิธีการศึกษาที่เป็นระบบซึ่งบางครั้งใช้การ
ทดลองเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาของสังคม 
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➢ อาศัยหลักการของกลุ่มพลวัตและน ามาเป็นศูนย์กลาง
ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การละลาย
พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลง และการรักษาการ
เปลี่ยนแปลงให้คงอยู่ต่อไป การตัดสินใจกระท าร่วมกัน
และด าเนินการอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ 

➢ ค านึงถึงค่านิยม วัตถุประสงค์ และความต้องการ
อ านาจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

➢ เป็นการสร้างความรู้  เพื่อสร้างหลักการของ
เครื่องมือสอดแทรก และเพื่อพัฒนาเครื่องมือ
ส าหรับการคัดเลือกเครื่องมือสอดแทรกและการ
ฝึกอบรม 

➢ มีการ เน้นย้ ามากใน เรื่ องการสรรหา  การ
ฝึ กอบรม  แ ล ะก ารสนั บสนุ นต่ อผู้ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลง

➢ เป็นวิธีการพิเศษในการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายและการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและการประเมินผลการปฏิบัติตาม
เครื่องมือ

➢ ต้องมีการให้ข้อมูลป้อนกลับของผลของการ
ใช้เครื่องมือสอดแทรกแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในการวิจัย 

➢ ต้องมีการร่วมมือกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ปฏิบัติ 



ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 



การวจิัยเชิงปฏบิัติการ 
(Action Research: AR)

o การท าวิจัยแบบ AR มีลักษณะเป็นพลวัตร (dynamic) 
เกลียวเวียนหรือเป็นวงจรต่อเนื่องกันไป (spiral of 
steps) มีกระบวนการ 4 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ การ
วางแผนเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (planning) 
การลงมือปฏิบัติการตามแผน (action) การ
สังเกตการณ์ (observation) และการสะท้อนกลับ 
(reflection) 

o จากนั้นสรุป วิเคราะห์กระบวนการและผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 
(re-planning)



การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม  
(Participatory Action Research : PAR)

ได้มีการน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการวิจัยเพื่อพัฒนา จากรากฐานของชุมชน 
สถานศึกษา สถาบัน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนสู่การพัฒนาเป็น
นโยบาย ที่ เรียกว่า แบบมีส่วนร่วม คือให้ทุกคนในชุมชนที่คาดว่าจะเป็นผู้ได้ประโยชน์
จากกิจกรรมนี้ และผู้ที่คาดว่าจะเสียประโยชน์จากกิจกรรมนี้ เข้ามาร่วมกันคิด 
ร่วมกันวางแผน ร่วมกันท า ร่วมกันด าเนินงาน ในที่สุดทุกคนจะได้ประโยชน์พร้อมกัน
ไม่มีใครเสียประโยชน์

o เป็นกระบวนการซึ่งนักวิจัย และผู้มีส่วนร่วม ร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบในวงรอบเพื่อการ
ส ารวจความวิตกกังวล การเรียกร้องหรือปัญหาที่ส่งผลกระทบหรือท าลายชีวิตของผู้คน 

o เป็นการร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบผ่านวงรอบด้วยการเน้นการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษา
แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผล สะท้อนถึงวิธีการเปลี่ยน
สถานการณ์หรือการสร้างความสามารถของชุมชน โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง และทุก
ขั้นตอนมีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมด้วย



การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)



การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)



ความเชื่อพื้นฐานของ PAR
o ปัจเจกชนทุกคน ย่อมมีศักยภาพ ร่วมคิด ร่วมท า เพื่อ

เปลี่ยนแปลงสู่ ชุมชน/องค์กรท่ีดีกว่า
o ทุกคนรู้ แต่อาจจะคนละด้าน คนละเร่ือง คนละมิติ
o การสร้างและใช้ความรู้ต้องเป็นประชาธิปไตย
o ทรัพยากร ประโยชน์ต้องแบ่งปัน และกระจายอย่างเป็นธรรม
o ความมุ่ งมั่ น  ร่วมใจจากคนใน&นอก จ า เป็นต่อการ

เปลี่ยนแปลง
o ทุกฝ่ายร่วมมือ บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน และยอมรับผลที่

เกิดร่วมกัน
o การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่มุ่งหวัง เป็นไปอย่างสันติวิธี มีดุลย

ภาพ ระหว่างปัจเจก สังคม ธรรมชาติ



ประเด็นส าคัญของการวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีสว่นร่วม

o การจดบันทึกทุกกระบวนการที่มีการลงมือกระท าว่ากิจกรรมใดบ้างท าได้ก้าวหน้าดี เพราะสาเหตุอะไร ท าไม อย่างไร 
ในทางตรงกันข้ามต้องบันทึกเช่นกันว่ามีกิจกรรมใดบ้าง ท าไม่ได้ผล เพราะสาเหตุอะไร ท าไม อุปสรรคคืออะไร ใช้การ
ปรับแก้อย่างไร หรือยกเลิกไปเลยซึ่งข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะใช้ในการถอดบทเรียน เพื่อค้นหากระบวนการที่
เหมาะสมที่สุด ในการด าเนินงานกิจกรรมนั้น ๆ ที่น าไปสู่ความส าเร็จในที่สุด



กระบวนการของการวิจัยเชงิปฏบิัติการแบบมีส่วนรว่ม

o เป็นกระบวนการที่ ใช้ในการผลิต การกระจายความรู้  รวมทั้ง
เป้าหมายของการปรับปรุงขีดความสามารถและการปฏิบัติ ท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็น
จริงทางสังคม ผ่านทางนักวิจัย กลุ่มผู้มีส่วนร่วม และกลุ่มผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ มีส่วนร่วมถึงประเด็นปัญหาตั้งแต่การวางแผน การ
ด าเนินการ การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ ผลของการวิจัย การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของผู้มีส่วนร่วมเป็นส่วนส าคัญในการ
ออกแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงการ
จัดตั้งรวมกลุ่มหรือองค์กร 



กิจกรรมการวิจัยที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน ของ PAR

o 1 .  ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ส บ ก า รณ์ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ 
(Systematizing experience)
โดยอาศัยการจัดการและการประเมินประสบการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
เป็นข้อเสนอของระเบียบวิธีการที่จะท าให้เป็นไปได้ ด้วยการทบทวน
แนวปฏิบัติและแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน ประกอบด้วยผู้ที่มีประสบการณ์
ตรงอย่างเหมาะสม เป็นวิธีการใหม่ในการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะส าหรับ
ข้อเสนอใหม่และในวาระการประชุม สร้างองค์ความรู้แบบใหม่ผ่าน
การสะท้อนและด้านวิชาการและการปฏิบัติจริงรวมกัน 



กิจกรรมการวิจัยที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน ของ PAR
o 2. การวิเคราะห์โดยการมสีว่นร่วม และการจดัการแก้ปญัหา 

(Collectively analyzing and problematizing) 
การจัดการวิเคราะห์อย่างมีส่วนร่วมของความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ 
ปัญหาหรือสาเหตุและทฤษฎี ด้วยการก าหนดแนวทางปฏิบัติการไว้
ก่อนล่วงหน้า โดยอาศัยการคาดคะเนแนวโน้มของผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น
จากข้อมูลการจัดการประสบการณ์อย่างเป็นระบบ

o 3. การสะทอ้นกลบัและการเลอืกปฏบิตัิ (Reflecting on and 
choosing action) 
เป็นการให้ข้อมูลถึงผลการวิเคราะห์และแนวทางการจัดการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม เพื่อด าเนินการตามกลยุทธ์หรือกลวิธี ผ่านแผนงานและ
โครงการในการด าเนินกิจกรรมที่วางไว้ โดยต้องมีความยืดหยุ่นตาม
บริบทของชุมชน การสะท้อนกลับอาศัยกระบวนการกลุ่มในลักษณะ
การวิพากษ์วิจารณ์หรือประเมินแนวทางการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าตาม
ความเหมาะสม



กิจกรรมการวิจัยที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน ของ PAR

o 4. การด าเนนิการและการประเมนิผลการปฏบิตักิาร (Taking 
and evaluating action) 
เป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เลือกไว้ และด าเนินการตามล าดับ
ขั้นตอนสู่การเปลี่ยนแปลง และสิ่งส าคัญที่ต้องท าคือ การสังเกตการณ์ 
และการสะท้อนในตอนท้ายของแต่ละรอบและเชื่อมโยงข้อสรุปใด ๆ กับ
ปัญหาหรือค าถามที่ตั้งไว้ จากนั้นสามารถพิจารณาผลของการ
ด าเนินงานรอบอื่นต่อไป เพื่อให้มีเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นและพัฒนากลยุทธ์
ต่อไป 



กิจกรรมการวิจัยที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน ของ PAR

o 5. การเรียนรู้อยา่งเปน็ระบบ (Systematizing learning) 
เรียนรู้จากกระบวนการการจัดการ การตรวจสอบ การแบ่งปัน
ความรู้ใหม่ เขียนสรุปรายงาน และหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อสรุป 
หรือเรื่องราวจากชุมชนก่อนแจกจ่าย การสร้างดีวีดีหรือวิดีโอ และ
การน าเสนอเอกสารร่างไปยังชุมชนก่อนที่จะจบและแจกจ่ายแก่
ชุมชน 



เป้าหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ชาวบา้น ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส
o จะตื่นตัว ได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นสามารถคิด

วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีความ
เชื่อมั่นในทางที่จะให้ความร่วมมือกันหรือมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและ
ชุมชน

1

2 4

3

ประชาชน
o ได้รับการแก้ไขปัญหา ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสมาก

ขึ้น การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ มีการกระจาย
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมท้ังมีข้อมูลข่าวสาร
ที่ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อคนในชุมชน

วิจัยและพฒันา
o มีวิจัยและพัฒนาได้ เรียนรู้  จากชุมชน ได้

ประสบการณ์ การท างานร่วมกับชุมชน อัน
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และเกิดแนวคิดใน
การพัฒนาตนเองของนักวิจัยและพัฒนา
อย่างแท้จริง

ผลงานวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได้ทันท ี
o เนื่ องจากได้ลงมือท ากิจกรรมโดยอาศัย

หลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดการผนึกก าลัง
ร่วมกัน



ก่อนท ำ PAR หลังท ำ PAR

ภำพแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชำวบ้ำน นักวิจัย นักพัฒนำหรือเอกชนก่อนและ
หลังกำรท ำวิจัยเชิงปฏิบตัิกำรแบบมีส่วนร่วม
ที่มำ : สุภำงค์ จันทวำนิช, หน้ำ 31



วิธีการและเครื่องมือของการวิจัย PAR

การสนทนากลุ่ม 
(Focus groups) 

การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 
(Participant observation) 

การสัมภาษณ์ 
(Interviews) 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview)



การสนทนากลุ่ม (Focus groups) 

➢ เป็นกระบวนกำรที่มุ่งเน้นปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม และเป็น
รูปแบบของกำรสัมภำษณ์กลุ่มที่ใช้ประโยชน์จำกกำรสื่อสำร
ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมกำรวิจัย เพื่อที่จะสร้ำงข้อมูลขึ้นมำ 

➢ ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 7 ถึง 12 คน ที่มีลักษณะเฉพำะของ
กำรแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นของกำรศึกษำ จ ำนวน
กลุ่มเล็ก ๆ ในกำรสนทนำกลุ่ม ช่วยให้สภำพแวดล้อมในกำร
สื่อสำรที่ดีในกลุ่มผู้เข้ำร่วมทั้งหมด ท ำให้สำมำรถได้ข้อมูลที่มี
ศักยภำพส ำหรับใช้เป็นประโยชน์ได้ 

➢ ในช่วงกำรสนทนำกลุ่ม นักวิจัยสร้ำงสภำพแวดล้อมที่สนับสนุน
กำรอภิปรำยและมุมมองที่แตกต่ำงกัน  ในควำมคิดเห็นของกำร
วิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมผู้เข้ำร่วมทุกคนจะได้รับกำร
ยอมรับและมีคุณค่ำเนื่องจำกผู้เขำ้ร่วมทุกคนมีโอกำสสื่อสำรกนั



การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant observation) 

➢ เป็นวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพแบบใหม่ในกำรสืบสวน และเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลที่หลำกหลำย

➢ ช่วยให้นักวิจัยสำมำรถเข้ำถึงหัวข้อวิจัยได้อย่ำง เสรี ใน
สถำนกำรณ์ทำงสังคมและท ำให้สนใจบริบทของสภำพแวดล้อม
ทำงสังคมในหน้ำที่ของแต่ละบุคคล โดยกำรบันทึกพฤติกรรม
ของมนุษย์เชิงวัตถุวิสัยและเชิงจิตวิสัย 

➢ นักวิจัยกลำยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรที่ได้รับกำรสังเกต
และฝังลึกอยู่ในกำรจัดกำร กำรได้ยิน กำรมองเห็น และประสบ
กับควำมเป็นจริงของสถำนกำรณ์ทำงสังคมร่วมกับผู้เข้ำร่วม

➢ ต้องมีกำรบันทึกอย่ ำง เป็นระบบ และบันทึก เหตุกำรณ์ 
พฤติกรรมและวัตถุวิสัยต่ำง ๆ ในกำรจัดสังคมโดยกำรใช้
บันทึกข้อมูลรำยละเอียดและมีควำมครอบคลุม เป็นผลให้
นักวิจัยได้รับมุมมองที่กว้ำงขึ้น



บทบาทของนักวิจัยในการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม

➢ Complete Observer
ผู้สังเกตกำรณ์อย่ำงสมบูรณ์ นักวิจัยเป็นผู้
สังเกตกำรณ์อย่ำงเดียว ไม่มีส่วนร่วมกับ
กลุ่ม 

➢ Observer as Participant
ผู้สังเกตกำรณ์ในฐำนะผู้มีส่วนร่วม นักวิจัย
วำงตัวเป็นผู้สังเกตกำรณ์โดยไม่เปิดเผยบทบำท
จริงของตน แต่เข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่ม เป็นวิธีที่
ค่อนข้ำงเป็นทำงกำร แต่ใช้เวลำสั้น

➢ Participant as Observer
ผู้มีส่วนร่วมในฐำนะนักสังเกต นักวิจัยเข้ำไป
ร่วมกิจกรรมโดยปิดเผยบทบำทจริงของตน

➢ Complete Participant
ผู้มีส่วนร่วมอย่ำงสมบูรณ์ นักวิจัยปลอมตัวเข้ำ
ไปเป็นสมำชิกของกลุ่ม

แบบเปดิเผย แบบไมเ่ปดิเผย





การสัมภาษณ์ (Interviews) 

➢ เป็นแนวทำงทำงทฤษฎีเพื่อกำรรวบรวมข้อมูล รูปแบบกำรมี
ส่วนร่วมของกำรสอบถำมรำยละเอียด และเป็นวิธีกำรที่
เหมำะสมส ำหรับกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสบกำรณ์
ของมนุษย์ กำรสัมภำษณ์สนับสนุนนักวิจัยให้เข้ำถึงแนวคิด 
ควำมคิดและควำมทรงจ ำของบุคคลในค ำพูดของตัวเอง
มำกกว่ำค ำพูดของนักวิจัย และช่วยในกำรเปิดเผยมุมมองของ
ผู้เข้ำร่วม แสดงให้เห็นถึงควำมเคำรพต่อกรอบของผู้เข้ำร่วมและ
โครงสร้ำงกำรตอบสนอง 

➢ ทั้งผู้วิจัยและผู้เข้ำร่วมแบ่งปัน และเรียนรู้ตลอดกระบวนกำร
สัมภำษณ์ ในลักษณะกำรแลก เปลี่ ยนกั น  อีกทั้ งตลอด
กระบวนกำรวิจัยผู้เข้ำร่วมทั้งหมดมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คู่มือกำรสัมภำษณ์ รวมทั้งข้อมูลกำรวิเครำะห์ เป็นเรื่องส ำคัญ
เกี่ยวกับค ำถำมสัมภำษณ์จะได้รับกำรจัดท ำอย่ำงรอบคอบ



การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

➢ เป็นกำรสนทนำโดยมีจุดมุ่งหมำยอยู่แล้ว แต่ต้องค่อยๆ ตะล่อม
ถำมไปเรื่อยๆ โดยรูปแบบค ำถำมจำกประเด็นหลัก  6 Question 
Words (ใคร / ท ำอะไร / ที่ไหน / เมื่อไหร่ / ท ำไม / อย่ำงไร) ให้
ถำมควำมคิดเห็น เหตุผล และมุมมองที่เปิดกว้ำง มิใช่ถำมแบบ
บังคับให้ตอบว่ำ “ใช่-ไม่ใช่” “ถูกต้อง-ไม่ถูกต้อง” ต้องเป็น
มุมมองของผู้ให้ข้อมูล ไม่ใช่มุมมองของผู้วิจัย ไม่จ ำเป็นต้องเน้น
ให้ตอบเป็นตัวเลขเชิงปริมำณ 

➢ อย่ำใช้ค ำถำมชี้น ำเพื่อให้ตอบในแนวที่วำงไว้ อย่ำใช้ค ำถำมที่ท ำ
ให้ผู้ตอบไม่อยำกตอบ รู้สึกอับอำยหรือไม่สบำยใจ และไม่ควรใช้
ค ำถำมที่ เป็นควำมรู้ทำงวิชำกำรเกินไป (ต้องรู้ภูมิหลัง
กำรศึกษำของผู้ตอบด้วย ) และนอกจำกนั้น ถ้ำมี โอกำส
สัมภำษณ์หลำยรอบ วิเครำะห์หลำยรอบ จะท ำให้ได้รำยละเอียด
มำกขึ้น เวลำเขียนบรรยำยจะท ำให้ได้อรรถรสมำกขึ้น



การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

➢ กำรสัมภำษณ์เชิงลึกเป็นกำรสัมภำษณ์ในรูปแบบที่ ไม่ เป็น
ทำงกำร โดยกำรใช้ประเด็น/แนวค ำถำมกว้ำงๆเพื่อกระตุ้นให้คู่
สนทนำเล่ำเรื่องรำวอย่ำงมีเป้ำหมำย 

➢ ผู้สัมภำษณ์มักมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ถูกสัมภำษณ์ในลักษณะเป็นคู่
สนทนำ ใช้ทักษะกำรสื่อสำร สร้ำงกำรสนทนำอย่ำงมีเป้ำหมำย 
ซึ่งกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจึงแตกต่ำงจำกกำรสัมภำษณ์เชิงส ำรวจ 
ซึ่งเป็นกำรถำมเพื่อให้ตอบมำกกว่ำกำรสนทนำ และผู้ตอบจะให้
ข้อมูลไปตำมโครงสร้ำงค ำถำมที่เตรียมไว้แล้วเท่ำนั้น 

➢ ขณะที่กำรสัมภำษณ์เชิงลึกเป็นกำรใช้ค ำถำมน ำไปสู่กำรสนทนำ 
ภำยใต้บรรยำกำศที่ผ่อนคลำย และเป็นส่วนตัว



ขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก

➢ สร้างบรรยากาศ ทักทาย (small talk) 8

6
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3

In-depth 
Interview

➢ ปิดการสนทนา ก่อนยุติการสนทนา ควรย้ าถึง
การรักษาความลับ และขออนุญาตติดต่อกลับมา
ในกรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

➢ การลดระดับอารมณ์ความรู้สึกหลัง
พูดคุยแล้ว

➢ การตั้งค าถามที่ผู้ตอบจะไม่ตอบในภาวะ
ปกติ..ทั้งนี้ผู้เก็บข้อมูลต้องเคารพต่อความ
จริงที่ถูกเปิดเผยขึ้น

➢ สนทนาให้ได้ความจริง

➢ ชี้แจง แนะน าตัว/อธิบายวัตถุประสงค์การ
วิ จั ย / แ จ้ งผู้ ใ ห้ ข้ อมู ลทราบว่ า เ ข ามี
ความส าคัญอย่างไร

➢ ด าเนินการสนทนาตามประเด็นวิจัย

➢ แสดงความเข้าใจเรื่องของเขา



กำรพิจำรณำผู้ใหข้อมูล

ข้อมูลที่ดีมำจำกผู้ ให้ข้อมูลที่ดี  โดยกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกใช้เวลำมำก และได้ข้อมูลที่ลุ่ม
ลึก ดังนั้น จึงไม่นิยมใช้ให้ข้อมูลจ ำนวนมำก 
ส่วนมำกประมำณ 7–12 คนไม่เกิน 20 คน 
หรือหำกมีผู้ให้สัมภำษณ์ที่มีลักษณะแตกต่ำง
กัน เป็นกลุ่มย่อย อำจใช้ประมำณ 4 คนต่อ
กลุ่ม

1 2
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ใ ช้ วิ ธี ก ำ ร คั ด เ ลื อ ก ผู้ ข้ อ มู ล อ ย่ ำ ง
เฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) โดย
ก ำหนดคุณสมบตั ิได้แก ่ผู้ให้ข้อมลู ต้องเป็น
ผู้ที่มีประสบกำรณ์ตรง / ผู้รู้ในประเด็น
ต้องกำรศึกษำ

ผู้ให้ข้อมูลมำจำกแต่ละกลุ่มย่อย เช่น 
กลุ่มอำยุ เพศ ศำสนำ ระยะเวลำของ
ประสบกำรณ์

ผู้ ให้ข้อมูลมีควำมสำมำรถในกำรให้
ข้อมูลได้

หลักกำรเลือกผู้ให้ข้อมูล
o ผู้ให้ข้อมูล และผู้สัมภำษณ์ ไม่ควรรู้จัก

กันมำก่อน เพื่อลดควำมล ำเอียงหรือ
กำรปิดบังข้อมูล ระวังจะพบปัญหำ ที่
รู้อยู่แล้ว ท ำไมถำมอีก ควรบอกว่ำ
ต้องกำรจะน ำไปวิเครำะห์เพิ่มเติม

o ผู้ให้ข้อมูลเปน็ผู้รูห้รอืผู้มปีระสบกำรณ์
ตรง 

o เลือกผู้ให้ข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่มี
ควำมแตกต่ำงกัน  เ ช่น  กลุ่ มอำยุ 
กำรศึกษำ เป็นต้น



เครื่องมือในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก

แบบสมัภำษณ ์(Interview Form) 

ผู้ วิ จั ย ใช้ แบบสั มภำษณ์ แบบกึ่ ง โครงสร้ ำ ง  ( Semi-
Structured interviews) หรือบำงครั้งนิยมเรียกว่ำกำร
สัมภำษณ์แบบชี้น ำ (Guided interview) โดยใช้วิธีกำร
สัมภำษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้
ก ำหนดประเด็นข้อค ำถำมแบบปลำยเปิด (Open-Ended) 
โดยเปิดช่องว่ำงผู้ให้ข้อมูลหลักตอบได้อย่ำงอิสระ ท ำให้ได้
ค ำตอบที่ละ เ อียดตำมประสบกำรณ์ที่ เคยเข้ำรับกำร
ศัลยกรรมเพื่อควำมงำมบนใบหน้ำของแต่ละบุคคล

กำรจดบนัทกึและบนัทกึเสยีงของผูใ้หข้้อมลูหลกั

ผู้วิจัยมีกำรจดบันทึกและบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
โดยได้ท ำกำรขออนุญำตผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อรวบรวม
รำยละเอียดของข้อมูลต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ครบถ้วนตำมประ เด็นหลัก ในกำรศึกษำในระหว่ ำง
ด ำเนินกำรวิจัย



เครื่องมือในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก

กำรสรำ้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรสมัภำษณเ์ชงิลกึ

➢ 1. วิเครำะห์ปัญหำของงำนวิจัย เพื่อก ำหนดวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
➢ 2. ศึกษำค้นคว้ำควำมรู้ทำงวิชำกำร และสร้ำงแบบสัมภำษณ์ตำมทฤษฎีและ

กรอบแนวคิดของงำนวิจัยที่ เ ก่ียวข้องเพื่อใช้ เป็นข้อมูลในกำรสร้ำงแบบ
สัมภำษณ์ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับตัวแปรต่ำงๆ ในงำนวิจัยที่ต้องกำรศึกษำ แล้วจึง
ประมวลผลเป็นข้อค ำถำม โดยมีลักษณะให้ผู้ถูกสัมภำษณ์แสดงควำมคิดเห็นใน
ประเด็นเกี่ยวข้อง

➢ 3. น ำแบบสัมภำษณ์ที่สร้ำงขึ้นมำปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชำญ เพื่อให้ตรวจแก้ไขแบบสัมภำษณ์ให้มีควำมถูกต้องและเที่ยงตรงตำม
เนื้อหำ (Content Validity) จำกนั้นจึงน ำมำปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภำษณ์ให้
เหมำะสมตำมค ำแนะน ำ

➢ 4. กำรทดลองใช้กับผู้ให้ข้อมูลผู้วิจัยได้น ำแบบสัมภำษณ์ที่สร้ำงขึ้นไปทดลองใช้
กับกลุ่มเป้ำหมำย ที่ไม่ใช่ผู้ให้ข้อมูลหลัก พิจำรณำควำมเข้ำใจของภำษำและ
ประโยคสัมภำษณ์ควำมยำกง่ำยของค ำที่ใช้รูปแบบภำษำ แล้วน ำไปปรับปรุง
แบบสัมภำษณ์ให้สื่อควำมหมำยของค ำถำมได้ตรงตำมที่ผู้วิจัยต้องกำรมำกขึ้น
โดยน ำเสนอและปรึกษำกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ

➢ 5. ปรับปรุงแบบสัมภำษณ์ในขั้นสุดท้ำย กำรเรียบเรียงล ำดับค ำถำม กำรใช้
ภำษำ ตรวจสอบควำมถูกต้องตรงตำมเนื้อหำเพื่อน ำไปใช้ในกำรเก็บข้อมูลจำก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก

กำรตรวจสอบข้อมลูกำรสมัภำษณเ์ชงิลกึ

➢ 1. กำรตรวจสอบควำมตรง (Validity) ผู้วิจัยตรวจสอบควำม
ตรงของข้อมูล โดยน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์และกำรจด
บันทึกภำคสนำมมำตีควำมและเรียบเรียงเพื่อถำมย้อนกลับไปยัง
ผู้ให้ข้อมูลหลักอีกคร้ังเพื่อยืนยันควำมเชื่อถือได้ของข้อมูล จำกนั้น
ได้ก ำหนดให้ผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำวิจัยได้ตรวจสอบ
ควำมเหมำะสมของแบบสัมภำษณ์ทั้งด้ำนภำษำ เนื้อหำ โดยให้
อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตรวจสอบ
คุณภำพของแบบสัมภำษณ์กำรเก็บรักษำข้อมูล รวมถึงกำรขอ
ควำมร่วมมือในกำรให้สัมภำษณ์ และบันทึกเทป

➢ 2. กำรตรวจสอบด้วยวิธีกำรสำมเส้ำ (Triangulation) กำร
ตรวจสอบข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพได้ใช้วิธีกำรตรวจสอบ
แบบสำมเส้ำ (Triangulation Method) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
น่ำเชื่อถือ และแม่นตรง 



วิธีกำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำ (Triangulation Method) 

➢ Data triangulation
กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่ำ

ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มำนั้นถูกต้องหรือไม่ ซึ่งกำรตรวจสอบข้อมูล
ได้แก่ แหล่งเวลำ คือ ข้อมูลที่ได้รับต่ำงเวลำกัน จะได้ข้อมูล
เหมือนกันหรือไม่ แหล่งสถำนที่ คือ ถ้ำได้ข้อมูลต่ำงสถำนที่กัน
จะได้ข้อมูลที่เหมือนเดิมหรือไม่และแหล่งบุคคล คือ ถ้ำบุคคล
ผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 

➢ Principles &Theory triangulation
กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนทฤษฎี ถ้ำผู้วิจัยใช้แนวคิด

ทฤษฎีที่ต่ำงไปจำกเดิมจะท ำให้กำรตีควำมของข้อมูลแตกต่ำง
กันมำกน้อยเพียงใด

➢ Methodology / Investigator 
triangulation
กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนผู้วิจัย ด้วย

กำรใช้ผู้วิจัยหลำยคนในกำรสัมภำษณ์เพื่อ
ตรวจสอบว่ำผู้วิจัยแต่ละคนได้ข้อมูลต่ำงกัน
หรือไม่อย่ำงไร



กำรวเิครำะห์ขอ้มูลแบบสำมเส้ำ (Triangulation Method) 
➢ 1. กำรลดทอนข้อมูล (Data Reduction) ผู้วิจัยด ำเนินกำรจัดระเบียบของ
ข้อมูล เช่นกำรปรับลด เพิ่ม หำข้อมูลใหม่จนได้ผลหรือข้อสรุป โดยจัดข้อมูล
ให้มีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับข้อมูลตำมกรอบแนวคิดที่ใช้ท ำกำรศึกษำ
ครั้งนี้เพื่อให้สำมำรถน ำเสนอข้อมูลได้อย่ำงเป็นระบบ และสำมำรถน ำข้อมูลนี้
ไปใช้งำนได้ง่ำยขึ้น

➢ 2. กำรแสดงข้อมูล (Data Display)ผู้วิจัยน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรลดทอน
ข้อมูลมำจัดระเบียบและน ำมำเรียงล ำดับตำมเวลำที่เกิดขึ้นก่อนหลังให้เป็น
หมวดหมู่ด้วยวิธีกำรพรรณนำเพื่อง่ำยต่อกำรน ำข้อมูลมำสรุปในขั้นตอน
ต่อไป

➢ 3. กำรสร้ำงข้อสรุปและยืนยันผลสรุป (Conclusion and Verification)ผู้ 
วิจัยด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรเก็บรวบรวมที่ได้น ำมำท ำกำรลดทอน
ข้อมูลและแสดงผลข้อมูลแล้ว เพื่อหำข้อสรุปหรือข้อค้นพบที่ได้จำกกำรศึกษำ 
รวมถึงกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงและควำมสอดคล้องเพื่อให้ได้ประเด็น
ของกำรศึกษำ



การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Studies)

➢ แนวทำงกำรวิจัยดังกล่ำวเชื่อว่ำแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีบำงอย่ำงที่
เป็นจุดร่วม แต่บำงอย่ำงอยู่ภำยใต้บริบทสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน  
เป็นกำรศึกษำที่อยู่ในขอบข่ำยของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เป็นระเบียบ
วิธีวิจัยที่ใช้ในกำรแสวงหำควำมรู้ควำมจริงเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีหรือระบบใด ๆ ที่มีขอบเขตเฉพำะเจำะจง ณ ช่วงเวลำนั้น ๆ 
เน้นท ำควำมเข้ำใจปรำกฎกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงละเอียดเจำะลึก (In-
depth Study) และเป็นองค์รวม (Holistic) โดยนักวิจัยจะต้องเข้ำไป
ศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำมในสภำพแวดล้อมจริงมิได้มี
กำรควบคุมตัวแปรใด ๆ เช่นเดียวกันวิธีวิจัย เชิงกำรทดลอง 
(Experimental Research) และน ำควำมรู้ควำมจริงที่ได้มำวิเครำะห์
และตีควำมหมำย เพื่อให้ได้ค ำตอบที่ครอบคลุมในสภำพกำรณ์ที่
เป็นอยู่ อันน ำไปสู่กำรค้นหำแนวทำงพัฒนำและแก้ไขปัญหำต่อไป



กำรออกแบบกำรวจิัยแบบกรณีศึกษำ แบ่งได้ 2 ประเภท

กรณศีกึษำเดยีว (Single Case Study) 

เ ป็ น ก ำ รวิ จั ย ที่ มุ่ ง ศึ ก ษ ำ เ ฉพ ำ ะ ป ร ำ กฏก ำ รณ์ ใ ด
ปรำกฏกำรณ์หนึ่งหรือกรณีใดกรณีหนึ่งเพียงกรณีเดียว 
(One Phenomenon) โดยไม่ค ำนึงถึงจ ำนวนของสถำนที่
หรือแหล่ง (Sites) ผู้มีส่วนร่วม (Participants) เอกสำร 
(Documents) แต่จะบูรณำกำรควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำ
ในสถำนกำรณ์เดียว แม้จะกระท ำต่ำงระเบียบวิธี ต่ำงวำระ
หรือต่ำงเป้ำหมำยกัน แต่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขเดียวกันในกำร
หำค ำตอบ เพื่ออธิบำยกำรเกิดปรำกฏกำรณ์น้ัน 

กำรวจิัยแบบพหกุรณ ี(Multiple Case Study) 

สำมำรถเรียกกำรวิจัยประ เภทนี้ว่ ำกรณี ศึกษำแบบ
เปรียบเทียบ จะมีลักษณะคล้ำยคลึงกับกำรศึกษำรำยกรณี
แต่เป็นกำรศึกษำข้อมูลของกรณีศึกษำตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป 
เพื่ อ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ มี ค ว ำมหล ำกหล ำย  ( Diversity) 
ครอบคลุม และสมบูรณ์มำกกว่ำกำรวิจัยแบบรำยกรณี 
ข้อมูลที่ได้จะน ำมำท ำกำรศึกษำมุ่งหำควำมสัมพันธ์ ท ำกำร
เปรี ยบ เที ยบ  น ำ ไปสู่ ข้ อสรุ ปที่ เ ป็ นนั ยส ำ คัญทั่ ว ไ ป 
(Generalizability) หรือสรุปเป็นทฤษฎี 



วัตถุประสงค์ของกำรวิจยัแบบกรณีศึกษำ 

เพื่อบรรยำย 
เป็นกำรแสดงรำยละเอียดพร้อมทั้งบริบทของ
ปรำกฏกำรณ์ที่เลือกมำศึกษำอย่ำงสมบูรณ์ 
ผู้ วิ จัยจะน ำ เสนอเนื้ อหำด้วย เทคนิคกำร
บรรยำย โดยกำรให้รำยละเอียดของบริบทที่
ศึกษำ ไม่ เน้นกำรวิเครำะห์หรือแสดงให้เห็น
ควำมเป็นเหตุ เป็นผลของตัวแปรต่ำง ๆ ใน
งำนวิจัย

Description Explanation Exploratory

เพื่ออธบิำย 
กำรวิจัยประเภทนี้ไม่มุ่งเน้นที่จะแสดงให้เห็นควำมเป็น
เหตุเป็นผลของตัวแปรต่ำงๆ ในงำนวิจัย แต่จะเน้นกำร
อธิบำยถึงเหตุและผลของสิ่งที่ เ กิดขึ้นในเบื้องลึก 
โดยเฉพำะในสภำพแวดล้อมที่ซับซ้อน เป็นสิ่งที่ยังไม่
เคยศึกษำมำก่อน หรือผู้วิจัยพอจะทรำบอยู่บ้ำงถึงสิ่ง
ท่ีเลือกมำเป็นกรณีศึกษำน้ัน แต่ต้องกำรค ำอธิบำย
เพิ่มเติมอีกครั้ง

เพื่อแสวงหำ 
กำรวิจัยประเภทน้ีเป็นงำนวิจัยส่วนใหญ่ของงำนวิจัย
เชิงกรณีศึกษำ เหมำะในกำรตอบค ำถำมที่ว่ำ ท ำไม 
(Why) หรืออย่ำงไร (How) มีลักษณะเป็นกำรวิจัยน ำ
ร่องส ำหรับเรื่องใหม่ หรือยังอยู่ในช่วงเริ่มแรก เพื่อให้
ได้ข้อค้นพบชั่วครำวหรือเพื่อสร้ำงสมมติฐำนส ำหรับ
กำรวิจัย ควำมหมำยของมโนทัศน์ที่ได้อำจยังไม่มีควำม
ชัดเจนมำกนัก ต้องอำศัยวิธีวิจัยอื่นช่วยให้นักวิจัย
ค้นหำประเด็นที่จะศึกษำได้อย่ำงถูกต้องต่อไป



การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน 
(Rapid Rural Appraisal: RRA)

การวิจัยแบบ RRA ในขอบเขตพ้ืนที่ที่ไม่กว้างขวางมากนัก ใช้เวลาปฏิบัติการวิจัย
ประมวลผลในระยะเวลาที่ไม่นาน เป็นการวิจัยทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งนักวิชาการและ 
ผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาใช้อย่างแพร่หลาย สามารถตอบโจทย์การวิจัยและ
พัฒนาชุมชนได้ เป็นการวิจัย ในระยะเวลาสั้น กระบวนการศึกษาวิจัยไม่มีความซับ
ช้อนมากนัก ประหยัดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัยได้มาก รวดเร็ว 
แม่นตรง และครบถ้วน 

o จุดเด่นของการวิจัยด้วยเทคนิค RRA ใช้เวลาน้อย งานวิจัยเสร็จตามที่ต้องการ และการ
วิจัยจะต้องมี ความน่าเชื่อถือสูง กระบวนการวิจัยจึงต้องมีระบบ เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานที่มีกรอบแนวคิด มีหลักการ แนวทางการปฏิบัติที่มีความ ชัดเจน กระบวนการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม จึงต้องใช้หลากหลายวิธี มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลให้มีความ
น่าเช่ือถือ เป็นไปตามความจริงมากที่สุด แล้วด าเนินการจัดการข้อมูลตามกระบวนการวิจัย
จนครบทุกข้ันตอน



การประเมินสภาวะชนบทอย่างเรง่ด่วน 
(Rapid Rural Appraisal: RRA)
➢ เป็นเครื่องมือกำรวิจัยที่ส่วนใหญ่ใช้ในแนวทำงมำนุษยวิทยำและจิตวิทยำ

สังคมในกำรศึกษำ เก็บข้อมูลชุมชน ด้วยกำรศึกษำบริบทแวดล้อมที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยตรงและโดยอ้อมในเวลำรวดเร็ว มีควำมเหมำะสมกับ 
สถำนกำรณ์ หรือช่วงจังหวะเวลำเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนและเที่ยงตรงมำกขึ้น

➢ โดยใช้วิธีกำรที่ไม่เป็นทำงกำรหรือกึ่งทำงกำร เน้นกำรศึกษำหำควำมรู้
ควำมจริงเกี่ยวกับเรื่องรำวข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษำ เทคนิควิจัย
แบบ RRA จึงเป็นเทคนิคที่สำมำรถช่วยให้เรียนรู้สภำพชนบทอย่ำงถูกต้อง
ในระยะเวลำอันสั้น มีกำรใช้เครื่องมือ และวิธีกำรศึกษำหลำยๆ อย่ำง
ประกอบกัน และเพื่อช่วยให้เข้ำใจสภำพชนบทดี

➢ เน้นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้วิจัยจำกสำขำวิชำต่ำง ๆ 
และเรียนรู้จำกควำมรู้ประสบกำรณ์ของชำวบ้ำน เพื่อพัฒนำวิธีกำรศึกษำ
แบบกลำง ๆ ซึ่งสำมำรถท ำกำรศึกษำในระยะสั้น แต่ต้องท ำกำรศึกษำอย่ำง
เป็นระบบ ท ำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะน ำไปใช้ได้ทันเวลำ 



ลักษณะทีส่ ำคัญของเทคนิค RRA 
ใช้กำรสมัภำษณแ์บบกึง่โครงสร้ำง (Semi-Structured 

Interviewing: SSI) 
คือกำรใช้แบบสอบถำม กับกำรศึกษำที่มีอิสระเต็มที่แบบวิธีกำรของ
ผู้สื่อข่ำวในกำรรวบรวมข้อมูลในสนำม ลักษณะกำรสัมภำษณ์จะพยำยำม
จัดให้เหมือนกับกำรพูดคุยตำมปกติ เพียงแต่จะควบคุมไม่ให้หลุดจำกกรอบ
ที่ตั้งไว้ โดยไม่สนใจว่ำจะเริ่มประเด็นใดก่อนหลัง ขึ้นกับบรรยำกำศของกำร
สนทนำแต่ละครั้ง

RRA

1 6

2 5
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เน้นกำรใชเ้ทคนคิตำ่ง ๆ 
เพื่อเสริมกำรสัมภำษณ์แบบ SSI ด้วยเครื่องมือต่ำงๆ ได้แก่
o กำรเขียนผังกิจกรรม (Activity Chart) 
o กำรเขียนพฤกษำครอบครัว (Family Tree) 
o กำรเขียนปฏิทินแรงงำน (Labor Calendar) 
o กำรใช้ภำพอื่น ๆ ที่สำมำรถบอกข้อมูลเรื่องต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น 

เน้นกำรศึกษำทีใ่ชผู้ว้จิยัมำจำกสำขำวชิำตำ่ง ๆ 
มีลักษณะเป็นสหวิทยำกำร ท ำงำนร่วมกัน สมำชิกในทีมจะต้องมีกำร
ประชุมท ำควำมเข้ำใจเรื่องวัตถุประสงค์ ประเด็นค ำถำม เทคนิคกำร
ถำม ประเภทและแหล่งข้อมูลที่ต้องกำร เครื่องมือที่จะใช้ กำรแบ่ง
บทบำทหน้ำที่ระหว่ำงกัน 

เน้นกำรเรียนรูข้องนกัวจิัยทีร่วดเรว็และตอ่เนือ่ง 
ทีมนักวิจัยจะต้องมำร่วมสรุปผลกำรศึกษำเป็นระยะ เพื่อประเมินว่ำ
ได้ข้อสรุป หรือเรียนรู้ตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้แล้ว
หรือไม่ เพื่อสำมำรถไปตรวจสอบควำมถูกต้องหรือไปเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมได้

ใช้แนวคิดเรื่องสำมเส้ำ (Triangulation) 
ส ำหรับกำรพิจำรณำข้อมูลแต่ละชนิด โดยใช้ทีมวิจัยจำกหลำย
สำขำวิชำ เลือกผู้ให้ข้อมูลได้ดี ได้ถูกต้อง (Key Informant) ตำม
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำและตำมหลักสำมเส้ำ

เทคนิค RRA ถูกพฒันำมำเพือ่ใชส้ ำรวจควำมรู้ใน
เบื้องตน้ 
ไม่สำมำรถท ำเสร็จภำยในครั้งเดียว โดยปกติแล้วกำรศึกษำในรอบ
แรกจะไม่ได้ข้อมูลที่ต้องกำรทั้งหมด ต้องมีกำรท ำซ ้ำรอบที่สอง สำม 
หรือสี่ หรือจนกว่ำจะได้ข้อมูลที่ต้องกำรในระดับที่พึงพอใจ และยัง
สำมำรถใช้วิจำรณญำณของตน ปรับปรุง เพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลง
สมมติฐำนหรือแผนกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับควำมเป็นจริงได้
ตลอดเวลำ



การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย 
(Delphi  Technique)

เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เป็นเทคนิคการวิจัยที่ได้รับการยอมรับ
และเป็นที่นิยมแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การเมือง เศรษฐกิจ และ
การศึกษา ส าหรับทางเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการน ามาใช้อย่างกว้างขวาง 

o ซึ่งเทคนิคเดลฟายเป็นวิธีการวินิจฉัยหรือตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยไม่มี
การเผชิญหน้ากันโดยตรงของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เช่นเดียวกันกับการระดมสมอง (Brain 
storming) ท าให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มที่และ
อิสระ ไม่ต้องค านึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังมีโอกาสกลั่นกรอง
ความคิดเห็นของตนอย่างรอบคอบท าให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้ 



การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย 
(Delphi  Technique)

เทคนิคเดลฟาย เป็นโครงการจัดท ารายละเอียดรอบคอบ ในการที่จะสอบถาม
บุคคลด้วยแบบสอบถามในเรื่องต่างๆ เพื่อจะได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็น
กลับมา โดยมุ่งที่จะรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจและสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคต (Jensen, 
1996: 857) 

เป็นเทคนิคของการรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจที่มุ่งเพื่อเอาชนะจุดอ่อนของการ
ตัดสินใจ แต่เดิมที่จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ หรือ
ความคิดเห็นของกลุ่มหรือมติของที่ประชุมเทคนิคเดลฟาย คือ กระบวนการหรือเครื่องมือที่
ใช้ในการตัดสินใจหรือลงข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบ ที่ปราศจากการ
เผชิญหน้าโดยตรงของกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ โดยรวบรวมและสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ (Johnson, 1993: 982)



การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย 
(Delphi  Technique)

คือ วิธีการรวบรวมความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมุ่งศึกษาและวิเคราะห์องค์
ความรู้ที่ยังไม่มีค าตอบแน่ชัด โดยการรวบรวบและกลั่นกรองความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ทั้งนี้จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้ใคร่ครวญ
ความคิดเห็นโดยการให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ในรอบถัดไป 

สรุปได้ว่า เทคนิคเดลฟาย หมายถึง กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัดสินใจหรือลงข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบที่ปราศจากการ
เผชิญหน้าโดยตรงของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีการรวบรวมและสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ



ลักษณะทีส่ ำคัญของเทคนิค Delphi  
➢ เป็นเทคนิคที่มุ่งแสวงหำข้อมูลจำกควำมคิดเห็นของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชำญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยกำรตอบแบบสอบถำม 
ดังนั้นผู้เชี่ยวชำญจึงจ ำเป็นต้องตอบแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยได้
ก ำหนดขึ้นในแต่ละขั้นตอน กำรตอบหรือกำรตัดสินใจของ
ผู้ เ ชี่ ยวชำญจะมีควำมถูกต้องและควำมตรงสูง  เมื่ อ
ผู้เชี่ยวชำญนั้นเป็นที่ผู้ท่ีมีควำมรู้และมีควำมเชี่ยวชำญในเรื่อง
ที่ศึกษำ 
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➢ เป็นเทคนิคที่ผู้เชี่ยวชำญแต่ละคนที่ร่วมในกำรวิจัยจะไม่
ทรำบว่ำใครเป็นใครบ้ำง ที่มีส่วนออกควำมเห็นและไม่
ทรำบว่ำแต่ละคนมีควำมคิดเห็นในแต่ละข้ออย่ำงไร ซึ่ง
นับว่ำเป็นกำรขจัดอิทธิพลของกลุ่มที่ส่งผลต่อควำม
คิดเห็นของตน 

➢ ได้ข้อมูลมำจำกแบบสอบถำม หรือรูปแบบอย่ำงอื่น ที่ไม่
ต้องให้ผู้เชี่ยวชำญมำพบกัน โดยผู้เชี่ยวชำญจะต้องตอบ
แบบสอบถำมครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ควำมเห็นที่ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ จึงต้องมีกำรใช้แบบสอบถำมหลำย ๆ รอบ ซึ่ง
โดยทั่ว ไปแบบสอบถำมในรอบที่ 1 มักเป็นแบบสอบถำม
แบบปลำยเปิด และในรอบต่อ ๆ ไป จะเป็นแบบสอถำมปลำย
ปิด แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 

➢ เพื่อให้ผู้ เชี่ยวชำญแต่ละคนได้ตอบแบบสอบถำมโดย
กลั่นกรองอย่ำงละเอียด รอบคอบและให้ค ำตอบได้มีควำม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งขึ้น ผู้ท ำวิจัยจะแสดงควำมคิดเห็น
ที่ผู้ เชี่ยวชำญเห็นสอดคล้องกันในค ำตอบแต่ละข้อของ
แบบสอบถำมที่ตอบลงไปในครั้งก่อนแสดงในรูปสถิติ คือ 
ค่ำมัธยฐำนและค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ แล้วส่งกลับให้
ผู้ เชี่ยวชำญแต่ละคนพิจำรณำว่ำจะคงค ำตอบเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงใหม่ 

➢ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์จะเป็นสถิติเบื้องต้น คือ กำรวัด
แนวโน้มเข้ำสู่ส่วนกลำง ได้แก่ ฐำนนิยม(Mode) มัธย
ฐำน (Median) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และกำรวัดกำร
กระจำยของข้อมูล คือ ค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ 
(Interquartile Range) 



ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัยของเทคนิค Delphi  
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ปัญหำท่ีจะวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟำยควรเป็นปัญหำท่ียังไม่มี ค ำตอบท่ีถูกต้องแน่นอนและสำมำรถวิจัยปัญหำได้จำกกำรให้
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้น ๆ เป็นผู้ตัดสิน ประเด็นปัญหำควรจะน ำไปสู่กำรวำงแผนนโยบำยหรือกำรคำดกำรณ์ในอนำคต 

ก ำหนดปญัหำทีจ่ะศกึษำ 

ในกระบวนกำรวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟำยน้ี จะให้ผู้เชี่ยวชำญตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 4 รอบดังน้ี 
➢ กำรสร้ำงแบบสอบถำมรอบที่ 1 กำรท ำแบบสอบถำมฉบับแรก โดยทั่วไป แบบสอบถำมฉบับแรกเป็นแบบสอบถำมปลำยเปิดและเป็นกำรถำมแบบกว้ำง ๆ ให้ครอบคลุมประเด็น

ปัญหำที่จะวิจัยนั้น เพื่อระดมควำมคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ โดยทำงไปรษณีย์ค ำตอบแบบสอบถำมรอบแรกผู้วิจัยจะต้องรวบรวมควำมคิดเห็นและวิเครำะห์โดยละเอียดและ
น ำมำสังเครำะห์เป็นประเด็น โดยตัดข้อมูลที่ซ้ ำซ้อนออกเพื่อน ำไปสร้ำงแบบสอบถำมในรอบต่อไป 

➢ กำรสร้ำงแบบสอบถำมรอบที่ 2 โดยกำรน ำค ำตอบที่วิเครำะห์ได้จำกรอบแรกมำ สร้ำงเป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) อำจใช้ 5 ระดับเพื่อให้
ผู้เชี่ยวชำญแต่ละคนให้น้ ำหนักควำมส ำคัญของแต่ละข้อ รวมท้ังเหตุผลที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของแต่ละข้อลงในช่องว่ำงที่เว้นไว้ตอนท้ำยประโยค ค ำตอบจำกแบบสอบถำม
รอบท่ี 2 โดยกำรน ำค ำตอบแต่ละข้อมำหำค่ำมัธยฐำน ค่ำฐำนนิยำม และค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ 

➢ กำรวิเครำะห์แบบสอบถำมรอบท่ี 3 โดยพิจำรณำจำกค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ กล่ำวคือ ถ้ำค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ แคบแสดงว่ำ ค ำตอบที่วิเครำะห์ได้นั้นมีควำมคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชำญที่สอดคล้องกัน  ถ้ำค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์กว้ำง (มีค่ำมำก) แสดงว่ำ ค ำตอบท่ีวิเครำะห์ได้นั้นมีควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญไม่สอดคล้องกัน (ต่ำงกัน) อำจสร้ำง
แบบสอบถำมใหม่เป็นแบบสอบถำม

➢ กำรวิเครำะห์แบบสอบถำมรอบท่ี 4 ถ้ำผลกำรวิเครำะห์ครั้งน้ีปรำกฏค ำตอบท่ีได้มีควำมสอดคล้องกัน นั่นคือ ค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์แคบก็ยุติกระบวนกำรวิจัยได้ 

กำรท ำแบบสอบถำม 

เนื่องจำกคุณลักษณะเฉพำะของกำรวิจัยแบบเทคนิคเดลฟำย คือ กำรอำศัยข้อคิดเห็นจำกกำรตอบของผู้เช่ียวชำญผลกำรวิจัยจะ
น่ำเช่ือถือหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ำกลุ่มผู้เช่ียวชำญที่เลือกสรรมำนั้น มีจ ำนวน 17 คน ขึ้นไป สำมำรถให้ข้อมูลที่น่ำเช่ือถือได้เพียงใด 
ดังนั้น สิ่งที่ผู้วิจัยจะต้องค ำนึงถึงในกำรเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชำญ ได้แก่ ควำมสำมำรถของกลุ่มผู้เช่ียวชำญ ควำมร่วมมือของ
ผู้เช่ียวชำญจ ำนวนผู้เช่ียวชำญและวิธีกำรเลือกสรรผู้เช่ียวชำญเป็นต้น 

กำรเลอืกกลุม่ผูเ้ชีย่วชำญ 



Modified Techniques 
กำรใชว้ธิรีะดมควำมคิด 

แทนกำรตอบแบบสอบถำมปลำยเปิดในรอบแรก มีจุดมุ่งหมำยเพื่อรวบรวม
แนวคิดที่หลำหลำยของกลุ่มบุคคล ส ำหรับกำรจัดท ำเป็นแบบสอบถำมแบบ
ปลำยเปิดในรอบที่ 2 ของเทคนิคเดลฟำยแบบดั้งเดิม กำรระดมควำมคิดจะ
ช่วยลดระยะเวลำส ำหรับกำรจัดท ำแบบสอบถำมในรอบสอง เพรำะกำรมี
ปฏิสัมพันธ์ภำยในกลุ่มด้วยเทคนิคระดมควำมคิดจะท ำให้ได้ควำมคิดริเริ่ม 
สร้ำงสรรค์ และมีกำรอภิปรำยภำยในกลุ่มอย่ำงมีเหตุผล และช่วยลด
ระยะเวลำในกำรรอแบบสอบกลับคืนในรอบแรก 
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ใช้วธิกีำรสมัภำษณ ์
แทนกำรตอบแบบสอบถำมปลำยเปิดในรอบแรก ได้ปรับปรุงเทคนิค
เดลฟำยให้เหมำะกับกำรวิจัยอนำคต โดยพัฒนำเทคนิคที่เรียกว่ำ 
EDFR( Ethnographic Delphi Futures Research ) เทคนิคนี้เก็บ
รวบรวมข้อมูลรอบแรกด้วยกำรสัมภำษณ์ ไม่มีกำรจ ำกัดขอบเขต
ของแนวคิดของกลุ่มผู้เช่ียวชำญ ใช้กำรสัมภำษณ์แบบเปิดและไม่ช้ีน ำ 
ผู้ให้สัมภำษณ์มีโอกำสปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลที่ให้
สัมภำษณ์ท ำให้ข้อมูลที่ได้รับมีควำมน่ำเช่ือถือ 

กำรประชมุแบบเดลฟำย (Delphi Conference ) 
เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะของกำรประชุม ระหว่ำงกำรประชุม
จะเก็บข้อมูลซ้ ำด้วยแบบสอบถำม และน ำเสนอข้อมูลย้อนกลับแก่ สมำชิกใน
กลุ่ม และขอให้ผู้ให้ข้อมูลพิจำรณำและตรวจสอบควำมคิดเห็นของตนเอง
อีกครั้งพร้อมกับกำรสนับสนุนให้เกิดกำรอภิปรำยกันภำยในกลุ่ม 

เดลฟำยใชค้อมพวิเตอรเ์ปน็ฐำน (Computer –
Based Delphi) 
กำรวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์ ผู้ให้ข้อมูลจะ
เห็นข้อมูลของสมำชิกในกระบวนกำร โดยไม่ต้องอำศัยกำรสรุปหรือ
วิเครำะห์ควำมคิดโดยนักวิจัยซึ่งอำจมีควำมล ำเอียง วิธีนี้จะเก็บ
ข้อมูลได้รวดเร็ว ประหยัด 

เดลฟำยกลุม่ (Group Delphi) 
โดยกำรก ำหนดกลุ่มผู้เช่ียวชำญและเชิญเข้ำมีส่วนร่วมในกำรประชุม 
เม่ือได้รับกำรตอบรับและผู้เช่ียวชำญให้ควำมสนใจที่จะเข้ำร่วมในกำร
ประชุมแล้ว ผู้ประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็น ส่งแบบสอบถำมรอบที่ 1 
ไปให้ก่อนกำรประชุม หลังจำกนั้นก่อนหรือหลังกำรประชุมประมำณ 
3-4 ช่ัวโมง กลุ่มผู้ เ ช่ียวชำญจะได้รับแบบสอบถำมฉบับที่  2 
ผู้เช่ียวชำญใช้ช่วงเวลำระหว่ำงพักกำรประชุมประมำณ 20 นำที ใน
กำรตอบแบบสอบถำม จำกนั้นสร้ำงแบบสอบถำมรอบที่ 3 เม่ือกลุ่ม
ผู้เช่ียวชำญตอบแบบสอบถำมรอบที่ 3 เสร็จเรียบร้อย ผู้ประเมิน
ควำมต้องกำรจ ำเป็นน ำข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่มีผู้ไม่เห็นด้วยมำ
พิจำรณำร่วมกันแบบเผชิญหน้ำ เพื่อหำข้อสรุป 3 ประกำร 

เทคนิคเดลฟำยที่มีกำรปรับปรุงวิธีกำร หรือขั้นตอนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ และลดข้อจ ำกัดที่เกิดขึ้นในเทคนิคเดลฟำยแบบดั้งเดิม



ตัวอย่ำงงำนวิจัยที่น ำเทคนิคเดลฟำยมำใช้

➢ จำกกำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่มีกำรน ำเทคนิคเดล
ฟำยมำใช้จำกฐำนข้อมูลกำรตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรที่ผ่ำน
กำรรับรองจำกศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย พบว่ำ ส่วน
ใหญ่เป็นกำรศึกษำอนำคตและพิจำรณำแนวโน้มในอนำคต อำทิ 
อนำคตภำพของกำรนิเทศกำรศึกษำส ำหรับสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนในทศวรรษหน้ำ (พ.ศ.2556-2565) อนำคตภำพของ
ขีดควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมในกำรจัดกำรธุรกิจขนำด
กลำงที่ส่งออกเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยอนำคตภำพกำร
อำชีวศึกษำเอกชนไทยในยุคประชำคมอำเซียนระหว่ำง พ .ศ. 
2558 –2567 เป็นต้น 

➢ โดยลักษณะของวิจัยเป็นกำรคำดกำรณ์แนวโน้ม กำรจ ำลอง
เหตุกำรณ์ และกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของอนำคต 



ปัจจัยที่มีผลต่อกำรวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟำย

1 3

42

ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญของ
ผู้ทรงคณุวฒุิในประเด็นทีศ่กึษำ

จ ำ น ว น ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น ก ำ ร ต อ บ
แบบสอบถำม ควรมจี ำนวนผูเ้ชีย่วชำญทีจ่ะใช้
ในกำรวิจัยตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป อัตรำกำร
ลดลงของควำมคลำดเคลื่อนจะมีน้อยมำก 

จ ำนวนรอบในกำรตอบแบบสอบถำม
เพื่อได้ผลเป็นฉันทำมติ

ก ำ ร ติ ด ต ำ ม ผ ล ก ำ ร ต อ บ
แบบสอบถำมของผู้ทรงคุณวุฒิโดย
ผู้วิจัย 



บทสรุป
เทคนิค Delphi ➢ เทคนิคเดลฟำยเป็นเทคนิคที่มีควำมเหมำะสมส ำหรับ

กำรวิจัยที่มีกำรคำดกำรณ์แนวโน้ม กำรวิเครำะห์
โอกำสควำมเป็นไปได้ซึ่งเป็นกำรรวบรวมควำมคิดเห็น
จำกผู้เชี่ยวชำญอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นฉัน
มติมีควำมสอดคล้องกัน อย่ำงไรก็ตำมเทคนิคเดลฟำย
เป็นเทคนิคที่ต้องอำศัยเวลำในกำรรวบรวมควำม
คิดเห็นและต้องกระท ำซ้ ำจนกว่ำจะได้ฉันทำมติ กำร
เลือกผู้เชี่ยวชำญ และจ ำนวนรอบจึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่
ผู้วิจัยควรวำงแผนและบริหำรจัดกำรให้เหมำะสม ทั้งนี้
ผู้วิจัยควรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ เชี่ยวชำญให้
เหมำะสมและตรงกับสำขำที่ศึกษำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนวิจัยในอนำคต



วิธีด ำเนินกำรวิจัยเชิงคุณภำพ



วิธีด ำเนินกำรวิจัยเชิงคุณภำพ



ขั้นที่ 1 กำรวำงแผนกำรวิจัย

กำรเลอืกกรณศีกึษำ (Site Selection) 

เลือกสถำนที่วิจัยให้เหมำะสมกับตัวแปรที่ศึกษำ โดยดูจำก
ช่องทำงและควำมเป็นไปได้ในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูล คือ 
สำมำรถเข้ำไปในสถำนที่ที่ตั้งใจจะเข้ำไปศึกษำนั้นได้ เช่น มี
ขนำดไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป เจ้ำของพื้นที่อนุญำตให้เข้ำไป
ศึกษำได้ เป็นต้น ซึ่งกำรเลือกกรณีศึกษำจะต้องมีกรอบ
เหตุผล ตรรกะหรือทฤษฎีบำงอย่ำงมำใช้เป็นแนวทำงในกำร
ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงแต่ละกรณี (Sampling by case 
type) เพื่อเชื่อมโยงกับควำมรู้ที่ต้องกำรศึกษำ 

ยุทธวธิเีขำ้สูส่นำม (Tactical Field) 

➢ แบบเปิดเผย (Overt) เป็นกำรแสดงบทบำทแบบคนนอก
โดยผู้วิจัยขออนุญำตเข้ำไปเก็บข้อมูลอย่ำงเปิดเผย
สถำนภำพของตน เพื่อสังเกตบทบำทของกลุ่ม เก็บ
ข้อมูลอยู่ห่ำง ๆ อำจเข้ำไปสัมภำษณ์พูดคุยกับสมำชิก 
แต่ไม่เข้ำไปร่วมกิจกรรมด้วย 

➢ แบบปกปิด (Covert) เป็นกำรแสดงบทบำทแบบคนใน 
โดยที่ผู้วิจัยจะสวมบทบำทเป็นคนอ่ืนปะปนอยู่ในสนำม 
โดยไม่แจ้งให้ผู้ท่ีอยู่ในสนำมรู้บทบำทท่ีแท้จริงของตัวเอง 
เป็นกำรน ำตนเองเข้ำไปกลมกลืนกับธรรมชำติของ
สนำมและเข้ำไปร่วมประสบกำรณ์ในสนำมอย่ำงจริงจัง 
มีกำรสืบค้น พูดคุย เพื่อหำข้อมูล

➢ แบบร่วมบทบำท (Co-role) ผู้วิจัยเข้ำไปร่วมกิจกรรม
ที่เป็นศูนย์กลำงอย่ำงเต็มที่ ท ำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกกว่ำ
กำรเป็นสมำชิกภำยนอก 



ขั้นที่ 1 กำรวำงแผนกำรวิจัย

กำรสรำ้งสมัพนัธภำพในสนำม (Rapport) 

ผู้วิจัยจะต้องปฏิบัติตนให้เข้ำกับบรรยำกำศของสนำม ไม่ว่ำ
จะเป็นเรื่องภำษำ กำรแต่งกำย กิริยำ วำจำ กำรประพฤติ 
กำรปฏิบัติตน ฯลฯ ซ่ึง ไม่ควรมำกหรือน้อยเกินเลย
มำตรฐำนของบุคคลที่อยู่ในสนำมท่ีท ำกำรศึกษำ

กำรจำกสนำมวจิัย (Field Terminated) 

ระยะเวลำของกำรอยู่ในสนำมจะนำนเท่ำไรนั้นขึ้นอยู่กับ
ควำมครอบคลุมและเพียงพอของข้อมูลเพื่อตอบปัญหำ
กำรวิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยแต่ผู้เดียวเท่ำนั้นจะเป็นผู้บอกและ
ตัดสินเองว่ำควรจะสิ้นสุดเมื่อไร ไม่ใช่เรื่องตำยตัวว่ำจะอยู่
ในระยะนำนเท่ำใด แต่ผู้วิจัยควรอยู่ในสนำมนำนพอที่จะรับรู้
และเข้ำใจประสบกำรณ์ของสิ่งที่ท ำกำรศึกษำได้อย่ำงชัดเจนกำรรวบรวมขอ้มลูในสนำม (Field Data Collection) 

ผู้วิจัยจะต้องท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องจำกแหล่งต่ำง 
ๆ ในสนำม โดยกำรสังเกต สัมภำษณ์ซ้ ำหลำยๆ แหล่งจำก
ผู้ให้ข้อมูลหลำย ๆ คนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย หรือ
แม้กระทั่งกำรวิเครำะห์เอกสำรที่เกี่ยวข้อง แล้วค่อย ๆ ปรับ
สมมติฐำนชั่วครำวไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งข้อมูลมีควำม
ชัดเจน และน ำมำวิเครำะห์ตีควำมหมำยในท่ีสุด 



ขั้นที่ 2 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภำพ 

กำรใชข้้อมลูเอกสำร (Document) 

ได้แก่ เอกสำร สถิติ ตัวเลข และหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ปรำกฎอยู่
ในสังคม ปกติจะจ ำแนกที่มำของเอกสำรเป็นเอกสำรชั้นต้น
และเอกสำรชั้นรอง เอกสำรชั้นต้นคือเอกสำรที่เป็นข้อมูล
หรือหลักฐำนโดยตรง ถือเป็นต้นฉบับ เช่น จดหมำยเหตุ 
บันทึก ประกำศ กฎหมำย เป็นต้น ผู้วิจัยจะน ำข้อมูลจำก
เอกสำรไปใช้ตีควำมตำมควำมเข้ำใจของตน ส่วนเอกสำรชั้น
รอง คือข้อมูลหลักฐำนที่มิได้มำโดยตรงจำกเหตุกำรณ์ แต่
ได้มำจำกแหล่งอ่ืนที่มีผู้รวบรวมไว้ แล้วน ำมำวิเครำะห์หรือ
อ้ำงอิง 

กำรสงัเกต (Observation) 

กำรเข้ำไปศึกษำพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดย
กำรเฝ้ำดูปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงมีระเบียบวิธี อำจมี
หรือไม่มีกำรซักถำมก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะท ำคู่กับไปกำร
สัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร ผู้วิจัยควรบันทึกข้อมูลโดย
ทันที เพื่อให้กำรเก็บข้อมูลเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง และเป็น
หลักฐำนช่วยเตือนให้สำมำรถระลึกเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่ช่วย
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้ในภำยหลัง



ขั้นที่ 2 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภำพ 
กำรสมัภำษณ ์(Interview) 

➢ กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำร (Formal Interview) หรือกำร
สัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structure Interview) มีลักษณะ
คล้ำยกับกำรใช้แบบสอบถำม เพรำะมีกำรเตรียมข้อค ำถำมต่ำง ๆ 
ไว้ล่วงหน้ำ คือมีทั้งค ำถำมที่ต้องกำรค ำตอบเฉพำะเจำะจง และ
ค ำถำมท่ีตอบได้ตำมควำมต้องกำร 

➢ กำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร (Informal Interview) หรือกำร
สัมภำษณ์แบบไม่มีโครงสร้ำง (Non-Structured Interview) เป็น
กำรสัมภำษณ์ที่มีควำมยืดหยุ่นสูง เพรำะมีกำรวำงแนวข้อค ำถำม
กำรสัมภำษณ์ไว้เพียงไม่กี่ข้อ และให้ผู้สัมภำษณ์ซักถำมเพิ่มเติม 
(Probe) นอกเหนือจำกแนวค ำถำมที่เตรียมไว้ เป็นกำรตะล่อมให้ผู้
ถูกสัมภำษณ์ให้ข้อมูลส ำคัญจนได้สำระส ำคัญที่ต้องกำรตรงตำม
จุดประสงค์

➢ กำรสัมภำษณ์แบบพูดคุยกันเอง (Casual Interview) เป็นกำร
โต้ตอบอย่ำงเป็นธรรมชำติ เพรำะเกิดจำกกำรพูดคุยพบปะกัน
ธรรมดำ ซึ่งควำมคลำดเคลื่อนของข้อมูลอำจเกิดขึ้นสูงกว่ำสอง
แบบข้ำงต้น เพรำะไม่มีกำรจดและบันทึกเทปไว้

กำรสนทนำกลุม่ (Focus Group Discussion) 

เป็นวิธีกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสถำนกำรณ์
อย่ำงเดียวหรือใกล้เคียงกัน เหมำะส ำหรับกำรศึกษำที่มีควำมมุ่งหมำยให้
เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ เช่น กำรค้นหำประเด็นของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยัง
ไม่มีควำมรู้มำก่อน (Exploratory) กำรหำค ำอธิบำยส ำหรับ
ปรำกฏกำรณ์บำงอย่ำง (Explanatory) กำรประเมินสถำนกำรณ์ 
(Assessment) เป็นต้น กลุ่มของผู้เข้ำร่วมสนทนำจะถูกเลือกมำจำก
ประชำกรเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  ควรมีประมำณ 6-10 คน และมี
ผู้ด ำเนินกำรสนทนำ (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในกำรสนทนำ
เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงควำมคิดเห็นออกมำ 

กำรประชมุระดมสมอง (Brainstorming) 

เป็น เทคนิคกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เชิง คุณภำพที่จะได้มำจำก
ผู้เชี่ยวชำญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในวงกำรนั้น ๆ อย่ำง
แท้จริง เช่น ข้อคิดเห็น ควำมรู้ ประสบกำรณ์ กำรมองอนำคต เป็นต้น 



ขั้นที่ 3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชงิคุณภำพ

กำรตรวจสอบควำมสอดคลอ้งของข้อมลู

เพื่อให้ข้อมูลมีควำมแม่นตรง น่ำเชื่อถือ และป้องกันควำม
ผิดพลำด จะต้องมีกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของ
ข้อมูล ซ่ึงในกำรวิจัยเชิงคุณภำพนิยมใช้ “กำรตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสำมเส้ำ (Triangulation)” 

กำรจดัระเบียบข้อมลู (Data Classification) 

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รวบรวมมำและผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วง่ำยต่อกำรสืบค้น ผู้วิจัยจะต้อง
จดบันทึกและท ำดัชนีข้อมูล (Notetaking and Indexing) โดยแยกเป็นหมวดหมู่ (File) 
ให้เห็นได้ง่ำยและมีควำมชัดเจน ถือเป็นกำรสะสำงข้อมูลเพื่อน ำไปสู่กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ต่อไป ส ำหรับกำรจัดท ำแฟ้มข้อมูลมีวิธีกำรดังนี้ 
➢ หมวดเรื่องทั่วไป : เพื่อติดตำมเรื่องรำวต่ำง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ควรแยกเป็นแฟ้ม

บุคคล สถำนที่ องค์กร เอกสำร รู้ว่ำอะไรได้เกิดขึ้นกับใครท่ีไหน อย่ำงไร
➢ หมวดข้อมูลสนำม : ผู้วิจัยควรแยกแฟ้มข้อมูลกำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ และบันทึก

เกี่ยวกับกระบวนกำรในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลไว้โดยเฉพำะ เพื่อช่วยในกำรเขียน
รำยงำนกำรวิจัยเกี่ยวกับวิธีกำรและกระบวนกำรเก็บข้อมูล

➢ หมวดกำรวิเครำะห์ : ในขณะที่เก็บข้อมูลและเริ่มต้นวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยก็เริ่มจะมี
แนวคิดกำรตั้งหัวเรื่องที่เกิดขึ้น ซ่ึงสำมำรถเริ่มจัดท ำแฟ้มตำมหัวเรื่องต่ำง ๆ แยกเก็บ
เป็นเหตุกำรณ์และบันทึกควำมคิดท่ีเกิดจำกกำรวิเครำะห์ 



ขั้นที่ 3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชงิคุณภำพ
วิธกีำรวเิครำะหข์้อมลูเชงิคณุภำพ 

มักจะไม่ใช้สถิติ แต่จะใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในกำร
วิ เ ค ร ำ ะ ห์  ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ข้ อ ค ว ำ ม แ บ บ บ ร ร ย ำ ย 
(Descriptive) ไม่มีสูตรส ำเร็จตำยตัว ขึ้นอยู่กับประเด็น
หรือปัญหำที่จะวิเครำะห์ และกำรเลือกวิธีกำรวิเครำะห์ของ
นักวิจัย วิธีกำรนี้ เป็นวิธีกำรที่ ใช้ระยะเวลำมำกในกำร
ตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูล ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องมีควำม
อดทน (ภำณุพงศ์ อนันต์ชัยพัฒนำ, 2552) วิธีกำรหลัก ๆ 
ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพมี 2 วิธีคือ
➢ กำรวิเครำะห์เน้ือหำ (Content Analysis) 
➢ ก ำ ร ตี ค ว ำ ม ส ร้ ำ ง ข้ อ ส รุ ป  ( Conclusion 

Interpreting) 

➢ กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) : ผู้วิเครำะห์จะเป็นผู้ตีควำม 
(Interpretation) สกัดเนื้อหำสำระ (Content Message) จำกกำรสื่อควำมหมำย
ของผู้ให้ข้อมูลทั้งทำงตรง (Manifested) และทำงอ้อม (Laten) ไม่ว่ำจะเป็นค ำพูด 
ข้อเขียน หนังสือพิมพ์ นวนิยำย ไดอำรี่ รูปภำพหรือว่ำบทเพลง รวมทั้งกำรพูดจำ 
(Verbal) และภำษำท่ำทำง (Non-Verbal) (นิศำ แสงชูโต. 2548: 202-203) โดย
ค ำนึงถึงบริบท (Context) หรือสภำพแวดล้อมของข้อมูลเอกสำรที่น ำมำวิเครำะห์ ว่ำ
มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร นอกจำกนี้ ยังสำมำรถใช้วิธีกำรเชิงปริมำณมำร่วมใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเอกสำรได้ โดยกำรจัดกระท ำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ ให้เป็นจ ำนวนที่
วัดได้ในรูปของปริมำณตัวเลข (Quantitative) จนแสดงให้เห็นถึงผลด้ำนคุณภำพ 
(Qualitative) วิธีกำรนี้เป็นกำรพิจำรณำเนื้อหำตำมที่ปรำกฏ แล้วแจงนับจ ำนวนของ
ถ้อยค ำ ประโยค หรือใจควำมเหล่ำนั้น จะไม่เน้นกำรตีควำมหรือหำควำมหมำยที่ซ่อน
อยู่เบื้องหลังหรือควำมหมำยระหว่ำงบรรทัด กล่ำวคือ มีควำมตรงตำมธรรมชำติ
ของสำระ (Message) ของสำร หรือข้อควำม
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วิธกีำรวเิครำะหข์้อมลูเชงิคณุภำพ 

➢ กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) 
➢ ก ำ ร ตี ค ว ำ ม ส ร้ ำ ง ข้ อ ส รุ ป  ( Conclusion 

Interpreting) 

➢ กำรตี ค ว ำ มสร้ ำ ง ข้ อ สรุ ป  ( Conclusion 
Interpreting) : เป็นกำรพัฒนำข้อสรุปท่ีได้จำกกำรศึกษำ
กรณีจำกข้อสรุปย่อย ไปสู่ข้อสรุปใหญ่ ถือเป็นกำรพัฒนำ
ทฤษฎีจำกสภำพเฉพำะ (Particular) ไปสู่ข้อสรุปทั่วไป 
(Generalization) หรือเรียกได้ว่ำเป็นกระบวนกำรประมวล
ควำมคิดอันเกิดจำกข้อมูลรูปธรรมสนำมไปสู่ข้อมูลนำมธรรม
ทฤษฎี (Grounded Theory) ข้อพึงระวังในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
แบบนี้คือ ผู้วิจัยจะต้องไม่มีอคติหรือใส่ควำมรู้สึกของตัวเองเข้ำ
ไปพัวพัน ซึ่งกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสร้ำงข้อสรุปมี 3 รูปแบบ 
ดังนี้ 

➢ กำรวิเครำะห์แบบอุปนัย (Analytic Inductive) เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดย
กำรตีควำมให้เหตุผลสร้ำงเป็นข้อสรุป เนื่องจำกข้อมูลเฉพำะนี้เป็นข้อมูลเชิง
คุณภำพจึงจ ำเป็นต้องอำศัยกำรตีควำมช่วย 

➢ กำรวิเครำะห์โดยกำรจ ำแนกชนิดของข้อมูล (Typological Analysis) เป็น
กำรจ ำแนกข้อมูลออกเป็นชนิด ๆ ที่ต่อเน่ืองกัน

➢ กำรวิเครำะห์โดยกำรเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) เป็นกำร
ใช้วิธีกำรเปรียบเทียบ โดยน ำมำเทียบเป็นปรำกฏกำรณ์ที่เริ่มเป็นนำมธรรม
มำกข้ึน



ขั้นที่ 3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชงิคุณภำพ

กิจกรรมกำรวเิครำะหข์้อมลูเชงิคณุภำพ 

➢ เมื่อเก็บข้อมูลแล้วจะต้องมีกำรลดทอนขนำดและ
ปริมำณข้อมูล (Data Reduction) โดยกำรเลือก
เฟ้นหำข้อมูลที่น่ำสนใจเพื่อแสดงเป็นหลักฐำน 
(Data Display) ที่เข้ำใจง่ำย จนน ำไปสู่ข้อสรุป
ชั่วครำว (Memoing Data)และต้องผ่ำนกำร
ตรวจสอบยืนยันผล จนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมั่นคง
ในช่วงท้ำยสุด (Conclusion and Verification) 
ซึ่งมีรำยละเอียดดังน้ี

ภำพองค์ประกอบกำรวิเครำะห์รูปแบบปฏิสัมพันธ์
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กิจกรรมกำรวเิครำะหข์้อมลูเชงิคณุภำพ ➢ กำรลดทอนข้อมูล (Data Reduction) กำรลดทอนข้อมูลดิบถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรวิเครำะห์ข้อมูล และจะต้องท ำอยู่ตลอดเวลำตั้งแต่กำรเลือกสนำม ลง
รหัส ทดสอบแนวคิด รวมเป็นกลุ่ม แบ่งเป็นส่วน โดยเลือกหำจุดที่น่ำสนใจของ
ข้อมูลดิบท่ีเก็บได้จำกสนำม โดยผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้ตัดสินเองว่ำ ข้อมูลกลุ่มไหน
จะลงรหัส กลุ่มไหนจะใช้สรุป กลุ่มไหนไม่ใช้เพรำะซ ำ้กับกลุ่มก่อน ฯลฯ จนได้
ผลสรุปและพิสูจน์เป็นข้อสรุปช่ัวครำวท่ีน่ำสนใจ

➢ กำรแสดงข้อมูล (Data Display) เป็นกระบวนกำรวิเครำะห์ กำรจัดและเลือกเฟ้นสรร
หำตัวอย่ำงข้อมูลที่เก็บได้จำกสนำม ไม่ว่ำจะเป็นกำรสรุปจำกรำยงำน กำรสังเกต 
ค ำพูดจำกกำรสัมภำษณ์กำรกระท ำ หรือกำรแสดงพฤติกรรมของบุคคลส ำคัญ ฯลฯ 
เพื่อแสดงประกอบเป็นหลักฐำนของข้อสรุปชั่วครำว ซึ่งกำรแสดงข้อมูลเชิงคุณภำพจะ
กระท ำในรูปของกำรเขียนเล่ำเรื่องและเรียงตำมเวลำว่ำอะไรขึ้นก่อนหลัง อย่ำงไร และ
ท ำไม อันจะโยงไปสู่กำรวิเครำะห์และสรุปผลที่ชัดเจนต่อไป

➢ กำรสร้ำงข้อสรุปและทดสอบยืนยันผลสรุป (Conclusion and Verification) ใน
ขั้นตอนนี้  เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลมำในช่วงแรกจะท ำกำรวิ เครำะห์ข้อมูล โดยมอง
ควำมหมำย ควำมคล้ำยคลึง ควำมแตกต่ำง ควำมเป็นไปได้ และรูปแบบต่ำง ๆ ได้
ชั่วครำว โดยเชื่อมโยงกับข้อค้นพบเบื้องต้น แล้วจึงค่อยเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง 
ถือเป็นกำรสังเครำะห์ข้อสรุปย่อย ๆ ปะติดปะต่อเข้ำด้วยกันอย่ำงมีระบบ จนได้เป็น
บทสรุปท่ีตอบปัญหำกำรวิจัย 



กำรเขียนรำยงำนวิจัยเชิงคุณภำพ 

➢ กำรเขียนรำยงำนเป็นขั้นสุดท้ำยในกำรด ำเนินกำรวิจัยเชิง
คุณภำพ ซึ่งจะต้องมีกำรอธิบำยหรือบรรยำยเชิงวิเครำะห์ 
(Analytic Descriptive) ในลักษณะของกำรเล่ำเรื่อง 
(Narrative) ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลที่ได้จำก
กำรศึกษำ สิ่งที่ผู้อ่ำนคำดหมำยไว้ คือข้อมูลและข้อค้นพบที่
เป็นกลำงและมีควำมละเอียดลึกซึ้ง (Objective but 
sensitive) ดังนั้น ผู้เขียนต้องพึงระมัดระวังไม่ใส่ควำม
คิดเห็นของตนลงไปในเนื้อข้อมูล 

➢ นอกจำกนี้ กำรน ำเสนอข้อมูลยังต้องค ำนึงถึงล ำดับของ
ข้อมูล โดยปกติผู้วิจัยควรน ำเสนอข้อควำมที่เป็นข้อควำม
บรรยำยก่อน แล้วจึงเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์
กับเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ และในที่สุด จึงน ำเสนอข้อมูลที่ เป็น
ค ำอธิบำยเหตุกำรณ์หรือปรำกฏกำรณ์ว่ำเกิดขึ้นเพรำะ
อะไร 



กำรเขียนรำยงำนวิจัยเชิงคุณภำพ สิ่งที่ควรค ำนึงถึง
ควำมถกูตอ้ง 

รำยงำนที่ดีควรน ำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่มีอคติ
และไม่บิดเบือนควำมจริง และไม่ใส่ควำมคิดเห็นข้อ
ตนเองลงไปในเนื้อข้อมูล ผู้ เขียนรำยงำนจะต้องมี
ควำมรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่เขียนเป็นอย่ำงดี เพื่อที่จะท ำ
ใหร้ำยงำนถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริงได้ 

ควำมรดักมุ 
กำรเขียนรำยงำนตองเขียนให้สั้น กระชับ รัดกุม 
และตรงประเด็น ผู้วิจัยจึงต้องตรวจทำนอย่ำงถี่
ถ้วนเพื่อขจัดถ้อยค ำฟุ่มเฟือย วลีซ ้ำกัน และค ำที่ไม่
พึงประสงค์ออก เพรำะคุณค่ำของรำยงำนไม่ได้วัด
โดยปริมำณ แต่วัดจำกเนื้อหำหรือคุณภำพ

ควำมชดัเจน 
ควรใช้ประโยคง่ำย ๆ ใช้ไวยำกรณ์และเครื่องหมำย
วรรคตอนอย่ำงถูกต้อง ไม่ควรใช้ค ำคลุมเครือ ไม่มี
ควำมหมำย หรือก ำกวมสองนัย ควรใช้หัวข้อย่อย
เพื่อป้องกันกำรสับสน และใช้ประโยคที่เหมำะสมเมื่อ
เริ่มย่อหน้ำใหม่

ควำมกลมกลนืและควำมตอ่เนือ่ง 
จะต้องเขียนเรื่องรำวต่ำง ๆ ให้ผู้อ่ำนไม่รู้สึกสะดุด 
หรือว่ ำส่ วนที่ อ่ ำนอยู่ เ ป็ นคนละ เ รื่ อ ง  ควำม
กลมกลืนจะมีมำกขึ้นเมื่อผู้วิจัยเขียนร่ำงไว้ก่อน 
แล้วตรวจทำนแก้ไขเป็นตอน ๆ ไป และเมื่อเขียนเสร็จ
แล้วควรอ่ำนเพื่อตรวจสอบดูใจควำมให้ต่อเนื่อง
และสม่ ำเสมออีก 2-3 ครั้ง

กำรเนน้ควำมส ำคญั 
ควรน ำเสนอข้อมูลที่เป็นประเด็นหรือเป็นหัวใจของ
กำรวิจัย โดยเน้นข้อมูลที่มีควำมโดดเด่นเป็นพิเศษ 
คือกำรน ำเสนอส่วนที่โดดเด่นโดยละเอียดและมีกำร
อภิปรำยเพิ่มเติม 

ภำษำทีใ่ชใ้นรำยงำน 
จะไม่ใช้ภำษำพูด แต่ใช้ภำษำทำงวิชำกำรหรือภำษำ
ทำงรำชกำร ภำษำที่ใช้ต้องมีควำมกะทัดรัดและ
เข้ำใจได้ง่ำย ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำซ ้ำ และอยู่ใกล้
กันเกินไปในรำยงำน ได้แก่ ค ำที่ใช้เชื่อมประโยค หำก
จ ำเป็น ควรหำค ำอื่นที่มีควำมหมำยเช่นเดียวกันมำ
ใช้สับเปลี่ยนแทนกัน เพื่อรักษำอรรถรสของเนื้อหำ
รำยงำน



Thank You


