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การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เร่ิมตั้งแต่โจทย์หรือคําถามการวิจัย การเลือกพ้ืนท่ีศึกษาและกลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

โจทย์หรือคําถามการวิจัย 

โจทย์หรือคําถามการวิจัย (research question) คือ คําถามท่ีต้องการคําตอบจากการวิจัยหรือเป็นส่ิง

ท่ีนักวิจัยอยากจะรู้นั่นเอง โดยโจทย์หรือคําถามการวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องมีลักษณะของการให้ “ความหมาย
หรือคุณค่า” ในเร่ืองท่ีต้องการจะศึกษา ซ่ึงอาจมีท่ีมาจาก 2 แหล่งใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1. ปรากฏการณ์ในสังคม/ปัญหาสังคม/ปัญหาของหน่วยงานท่ีเราสนใจ เช่น ปัญหาโสเภณี นักศึกษา

ขายตัว คนติดเช้ือเอดส์ ยาเสพติด นักโทษ เด็กแว้น นักเรียนนักเลง แม่วัยรุ่น ความเช่ือ พิธีกรรม วิถีชีวิต 

ปัญหาความยากจน พนักงานลาออก... 

2. แนวคิดทฤษฎีในศาสตร์ท่ีศึกษาหรือท่ีเราสนใจจากการทบทวนวรรณกรรม เช่น ทฤษฎีทางสังคม
วิทยา ทฤษฎีทางจิตวิทยา ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์  

นอกจากนี้โจทย์หรือคําถามการวิจัยอาจมีท่ีมาจากแหล่งอ่ืน ๆ ก็ได้ เช่น เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ 

รายงานการวิจัย หรือแหล่งทุนท่ีให้การสนับสนุน เม่ือผู้วิจัยกําหนดโจทย์หรือคําถามการวิจัยได้แล้วก็ให้แปลง

เป็นวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 

การเลือกพ้ืนที่ศึกษาและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญ  
  การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ มักจะไม่นิยมใช้คําว่า “ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง” เหมือนกับการ
วิจัยเชิงปริมาณ แต่มักจะเรียกว่า “พ้ืนท่ีในการศึกษา” หรือ “สนาม (field)” ซ่ึงอาจเป็นชุมชน หมู่บ้าน 

องค์กรหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่ีต้องการศึกษา เพ่ือให้ตอบปัญหาท่ีเราได้ตั้งเอาไว้ โดยเรียกคนกลุ่มนี้ว่า 

“ผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญ (key informant)” การกําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมักใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (criterion-

based selection) ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้ข้อมูลในเร่ืองนั้นได้ลึกซ้ึงดีท่ีสุด เช่น ผู้นํา

ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองนั้นโดยตรง 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจะต้องมีการเตรียมตัวเข้าพ้ืนท่ีโดยเร่ิมตั้งแต่การเตรียมภาษาท้องถิ่น การแต่งกาย

ท่ีผสมกลมกลืนกับคนในชุมชนหรือสังคมนั้น ซ่ึงจะทําให้สามารถอยู่ในท่ีตรงนั้นได้เป็นอย่างดี รวมท้ังมีการ

เตรียมอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น เช่น สมุดบันทึก ดินสอ กล้องถ่ายรูป เทปบันทึกเสียง เม่ือเข้าพ้ืนท่ีในระยะแรก
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อาจจะมีการแนะนําตัวหรือไม่ก็ได้ว่าผู้วิจัยเป็นใคร เพราะหากคนในพ้ืนท่ีทราบว่าเราเป็นใครอาจทําให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงข้อมูลได้ แต่หากจําเป็นต้องบอก วิธีดีท่ีสุด คือ การบอกความจริงว่าเราเป็นใคร มาทําอะไร ท้ังนี้

อาจมีจดหมายแนะนําตัวหรือให้คนในพ้ืนท่ีเป็นส่ือกลางในการประสานงานให้ก็ได้ โดยผู้วิจัยจะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชนหรือสังคมนั้นเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย เช่น การเข้าไปเก่ียวข้องกับเหตุการณ์

ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น หลังจากนั้นเร่ิมทํางานอาจเร่ิมต้นด้วยการทําแผนท่ี (mapping) ของชุมชน โดยการเดิน

สํารวจ  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีสําคัญ คือ ตัวผู้วิจัยเอง ซ่ึงต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณ 

ท่ีเคร่ืองมือในการวิจัยมักจะเป็นแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจะต้องเตรียมเคร่ืองมือใน

การวิจัยอย่างอ่ืนด้วย เช่น แบบสัมภาษณ์หรือแนวคําถามในการสัมภาษณ์ เทปบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก 

ปากกา กล้องถ่ายรูป หรือในบางคร้ังอาจใช้แบบสอบถามหรือแบบสํารวจเพ่ิมเติมก็ได ้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เม่ือลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ผู้วิจัยหยุดพักการใช้แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีได้ศึกษามาไว้

ช่ัวคราว โดยนําตัวเองเข้าไปสัมผัสปรากฏการณ์และพยายามเข้าให้ถึงวิธีอธิบายปรากฏการณ์แบบคนใน 

(insider) โดยใช้วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์เป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสังเกต (observation) การสังเกตในวิจัยเชิงคุณภาพมี 2 แบบ คือ  
1.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participation observation) คือ การสังเกตท่ีผู้สังเกต

ไม่ได้เข้าไปใช้ชีวิตหรือทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มคนท่ีกําลังศึกษา โดยไม่ต้องการให้ผู้ถูกสังเกตรู้สึกรบกวน เพราะ

อาจทําให้พฤติกรรมผิดไปจากปกติได้ ซ่ึงอาจใช้ในระยะแรกของการวิจัยแล้วใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

ในระยะหลัง อย่างไรก็ตาม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยปกติมีส่ิงท่ีต้องทําการสังเกตอยู่ 6 ประการ ได้แก่ 

1) การกระทํา คือ การใช้ชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหาร การทํามาหากิน การปฏิบัติ
ภารกิจอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวัน 

2) แบบแผนการกระทํา คือ การกระทําหรือพฤติกรรมท่ีเป็นกระบวนการ มีขั้นตอนจนเป็น

แบบแผน ช้ีให้เห็นสถานภาพ บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิก  

3) ความหมาย คือ การให้ความหมายของการกระทําหรือแบบแผนพฤติกรรมนั้น 

4) ความสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนหรือสังคมนั้น 
5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิก คือ การท่ีบุคคลยอมร่วมมือในกิจกรรมนั้น ๆ  

6) สภาพสังคม คือ ภาพรวมทุกแง่ทุกมุมท่ีสามารถประเมินหรือสังเกตเห็นได้ เช่น การตั้ง

บ้านเรือน วัด โรงเรียน สถานท่ีสําคัญในชุมชน... 



1.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วนร่วม (participation observation) คือ การสังเกตท่ีผู้สังเกตเข้า

ไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มคนท่ีศึกษา มีการกระทํากิจกรรมด้วยกันจนกระท่ังเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและความหมาย

ท่ีคนเหล่านั้นให้ต่อปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีผู้วิจัยกําลังศึกษาอยู่ ซ่ึงเม่ือสังเกตแล้วจะต้องมีการซักถามและ
การจดบันทึกข้อมูล (note-taking) ด้วย ซ่ึงอาจจดบันทึกในระหว่างการสังเกตหรือในภายหลังก็ได ้

 2. การสัมภาษณ์ (interview) การสัมภาษณ์เป็นการเจาะลึกประเด็นต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยสนใจ อาจใช้

สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ อาจแบ่งได้ดังนี ้

2.1 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) มักจะใช้ควบคู่ไปกับการสังเกต

แบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้เห็นภาพและเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม โดยการเตรียมคําถามแบบกว้าง ๆ 
มาล่วงหน้าแบบไม่จํากัดคําตอบ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการนี้อาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การตะล่อม

กล่อมเกลา (probe) ซ่ึงเป็นการพูดคุยซักถามเพ่ือล้วงเอาส่วนลึกของความคิดออกมา หรือการเงี่ยหูฟัง 

(eavesdropping) ซ่ึงเป็นการฟังคําสนทนาของผู้อ่ืนโดยผู้วิจัยไม่ต้องตั้งคําถามเอง  

2.2 การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (formal interview) หรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยได้เตรียมคําถามและข้อกําหนดไว้แน่นอนตายตัว โดยปกตินักวิจัยเชิงคุณภาพมักจะ
ไม่ใช้วิธีการนี้เป็นหลัก เพราะไม่ได้ช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ีลึกซ้ึงและครอบคลุมเพียงพอ โดยเฉพาะในแง่ของ

วัฒนธรรม ความหมายและความรู้สึกนึกคิด แต่อาจเหมาะสมกับการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนหรือผู้บริหารองค์กร

มากกว่า 

2.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

(key informant interview) ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้หรือมีข้อมูลในเร่ืองท่ีผู้วิจัยกําลังศึกษาดีท่ีสุดหรือมีความ
เก่ียวข้องมากท่ีสุด โดยกําหนดตัวผู้ตอบบางคนแบบเจาะจงเอาไว้ล่วงหน้า  

2.4 การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เป็นการระดมสมองและการอภิปรายในเร่ือง

ท่ีผู้วิจัยกําลังศึกษา ซ่ึงผู้เข้าร่วมสนทนาควรมีพ้ืนฐานประสบการณ์ท่ีใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน ในการจัดกลุ่ม

สนทนา จะใช้คนประมาณ 8 - 12 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการสนทนาและมีผู้ช่วยอีก 1 - 2 คน 

อย่างไรก็ตาม ในการสัมภาษณ์มีขั้นตอนท่ีสําคัญซ่ึงผู้วิจัยควรระลึกเอาไว้ด้วย คือ การแนะนําตัว 
การสร้างความสัมพันธ์ การจดบันทึกคําตอบ การใช้ภาษา ตลอดจนเวลาและสถานท่ีท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 

3. วิธีการอื่น ๆ นอกจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยเชิงคุณภาพแล้ว ผู้วิจัยอาจใช้วิธีการอ่ืน ๆ ได้ เช่น แบบสํารวจ แบบสอบถาม การศึกษาจากเอกสาร

โดยปกติจําแนกเป็นเอกสารช้ันต้นและเอกสารช้ันรอง เอกสารช้ันต้น คือ เอกสารท่ีเป็นต้นฉบับ ส่วนเอกสาร

ช้ันรอง คือ เอกสารท่ีมีผู้รวบรวมเอาไว้แล้ว 
 

การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จะต้องทําการตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูล ซ่ึงบางคร้ังอาจทําไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ได้ การตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ



มักจะใช้วิธีการท่ีเรียกว่า การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) ได้แก่ 1) การตรวจสอบสามเส้า

ด้านข้อมูล โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี และแหล่งบุคคลท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าข้อมูลต่างเวลา

กันจะเหมือนกันหรือไม่ ถ้าข้อมูลต่างสถานท่ีจะเหมือนกันหรือไม่ และถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปล่ียนไปข้อมูล 
จะเหมือนเดิมหรือไม่ 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย โดยการเปล่ียนตัวผู้สังเกตหรือสัมภาษณ์ และ  

3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเร่ือง

เดียวกัน เช่น ใช้วิธีสังเกตควบคู่ไปกับการซักถาม 

 

สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพมักจะไม่ใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์ แต่จะใช้แนวคิด
ทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยวิธีการหลักท่ีใช้มี 2 วิธี คือ วิธีแรก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดย 

การตีความ (interpretation) ซ่ึงได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ท่ีได้จดบันทึกไว้จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือ

ปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น โดยผู้วิจัยได้เห็นหลาย ๆ เหตุการณ์และได้ทําการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้ว 

ข้อมูลท่ีไม่ต้องการจะถูกกําจัดออกไปได้ หลังจากนั้นทําการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (inductive) โดยการเขียน

เป็นประโยคหรือข้อความตามกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือตอบปัญหาของการวิจัย วิธีท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ซ่ึงได้จากการศึกษาเอกสาร (Document Research)  

ในการวิเคราะห์เอกสารผู้วิจัยต้องคํานึงถึงบริบท (context) หรือสภาพแวดล้อมของข้อมูลเอกสารท่ีนํามา

วิเคราะห์ประกอบด้วยว่ามีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร การวิเคราะห์ข้อมูลท้ังสองวิธีนี้จะเป็นข้อความแบบ

บรรยาย (descriptive) ไม่มีสูตรสําเร็จตายตัว ขึ้นอยู่กับประเด็นหรือปัญหาท่ีจะวิเคราะห์และการเลือกของ

นักวิจัย ดังนั้นการมีกรอบความคิดหรือทฤษฎีท่ีหลากหลายจะมีความสําคัญอย่างยิ่งในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ลึกซ้ึงและสร้างข้อสรุปท่ีหนักแน่น 

 

 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยสามารถนําเทคนิคของการวิจัยเชิงคุณภาพ ไปใช้เพ่ือเตรียมการหรือช่วยในการ

สร้างแบบสอบถามสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณได ้ในทํานองเดียวกันอาจใช้ข้อมูลตัวเลขจากการวิจัยเชิงปริมาณ

มาเสริมการวิจัยเชิงคุณภาพก็ได ้
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