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 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ วิธีศึกษาปรากฏการณ์ 
จากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ  เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ
ปรากฏการณ์นั้น ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม
หลายประการ ซึ่งไม่อาจจัดท าให้รูปของเชิงปริมาณได้ เช่น ความรู้สึกนึกคิดประวัติชีวิต 
ค่านิยม ประสบการณ์หรือปัญหาในการด าเนินชีวิตบางประการ รวมท้ังอุดมการณ์ต่าง ๆ 
(สุภางค์ จันทรวานิช. 2522 : 1) เช่น อุดมการณ์ทางการเมืองของจิตร ภูมิศักดิ์ 
เปรียบเทียบกับโฮจิมินห์ เป็นต้น 
 ลักษณะข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ จะเป็นข้อมูลท่ีได้จากการพรรณนาอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริงของสังคม ไม่ว่าจะเป็น แบบแผนการด าเนิน
ชีวิตในด้านต่าง ๆ การท ามาหากิน ความเชื่อทางศาสนา หรือการจัดระเบียบสังคม 
ตลอดจน ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ สภาพลมฟ้าอากาศ ดังนั้นข้อมูลท่ีได้จึงไม่ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ แต่จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความหรือพรรณนา
อธิบายตามหลักตรรกวิทยา หรือโดยวิธีการอุปนัยเป็นส าคัญ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมถึงงานวิจัยเหล่านี้ การวิจัย 
ซึ่งด าเนินไปในสภาพตามธรรมชาติ (Naturalistic Research) การวิจัยท่ีให้ความส าคัญ 
กับความรู้สึกนึกคิดของบุคคล (Phenomenological Research) การวิจัยทางชาติพันธ์
วรรณนา (Ethnographic Research) และการวิจัยทางมนุษย์วิทยา (Anthropological 
Research) โดยจะต้องมีการออกเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 
 
 
 

บทที่ 11 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
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11.1 หลักการส าคญัของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 1.  เน้นท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเป็นองค์รวมและลึกซ้ึง   
  การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมจะต้องกระท าโดยศึกษาปรากฏการณ์นั้น
หลาย ๆ แง่มุม หรือแนวคิดท่ีมีความหลากหลายมากว่ายึดติดกับแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง 
นอกจากนั้น ยังต้องพิจารณาปรากฏการณ์ในทุก ๆ ด้าน หรือการพิจารณาอย่างเป็น 
องค์รวม และจะต้องท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีแท้จริงและ
กระจ่างชัด เช่น การศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเสื้อแดงและเสื้อเหลือง 
การศึกษารูปแบบประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมกับการเมืองไทย 

 2. เป็นการศึกษาในระยะยาว 
  เพื่อให้ความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีมี  
ความเป็นพลวัตหรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง การวิจัยเชิงคุณภาพจึงใช้วิธี
ศึกษาติดตามเป็นเวลายาวนาน การวิจัยจึงมักใช้เวลาเป็นปี เพื่อจะให้เห็นถึงสภาพ  
ความเปลี่ยนแปลงในระยะต่าง ๆ ของปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดขึ้น เช่น งานวิจัย
การศึกษารูปแบบการค้าประเวณีของโสเภณีต่างด้าวในเมืองพัทยา 

 3. เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  
  เพื่อให้เข้าใจความหมายของปรากฏการณ์ นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงศึกษา
ปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมตามความเ ป็นจริง มักมีการวิจัยในสนาม (Field 
Research) ซึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่มีการควบคุมและทดลองในห้องปฏิบัติการ 
เพราะท าให้ผู้วิจัยไม่เห็นปรากฏการณ์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม เช่น  การวิจัย 
กระบวนการเป็นขอทานของเด็กท่ีไม่มีสัญชาติ หรือจะศึกษาวิจัย ผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อมต่อกระบวนการเป็นเมืองของไทย โดยจะเน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
คนกับสิ่งแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่จริงตามธรรมชาติ 
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 4.  เป็นการวิจัยมนุษย์หรือคนเป็นหลัก  
  โดยจะเน้นปัจจัย ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ความหมายท่ีมนุษย์ก าหนดขึ้น  
ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้คือสิ่งท่ีนักปรากฏการณ์นิยมให้ความส าคัญ โดยนักวิจัย                  
เชิงคุณภาพเชื่อว่าองค์ประกอบด้านจิตใจ ความคิด และความหมายคือสิ่งท่ีอยู่เบ้ืองหลัง
พฤติกรรมของมนุษย์และเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ ท่ีแสดงออกมา  
จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนจึงจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์การได้ เช่น 
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของพม่า 

 5. เป็นการวิจัยแบบอุปนัย (Inductive)  
  กล่าวคือ เป็นการวิจัยท่ีหยิบยกกรณีศึกษามาเพียงเรื่องเดียว แล้วศึกษากรณี
นั้นให้ลึกซึ้งเจาะลึกลงไป เช่น การวิจัยปัญหาของบุคคลไร้สัญชาติ กรณีศึกษาชุมชน
มอร์แกน ในชุมชนเขาหลัก จังหวัดพังงา 
 

11.2 ขั้นตอนการท าวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. การก าหนดประเด็นปัญหาหรือค าถามในการวิจัย   
  นักวิจัยเชิงคุณภาพจะมีการก าหนดประเด็นปัญหาในการวิจัยอย่างชัดเจนว่า 
ต้องการท่ีจะศึกษาค้นคว้าวิจัยในปัญหาใด เพื่อท่ีจะได้ทราบว่าหั วข้อหรือปัญหา                    
ท่ีต้องการจะศึกษาวิจัยนั้น สามารถด า เนินการวิจัยได้จนส าเร็จหรือไม่ ภายใต้
สถานการณ์ เวลา และองค์ความรู้ทางศาสตร์ท่ีผู้วิจัยมีอยู่  โดยท่ัวไปแล้วการวิจัย                
เชิงคุณภาพมักไม่นิยมตั้งสมมุติฐาน แต่จะใช้ประเด็นปัญหาหรือค าถามในการวิจัยแทน
ในหัวข้อสมมุติฐาน ซึ่งจะมีการก าหนดปัญหาและแนวคิดเชิงทฤษฏีไว้กว้าง ๆ 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์และการทบทวนวรรณกรรม  
  หลังจากท่ีได้ก าหนดปัญหาแล้วว่าท าไมต้องท าวิจัยเรื่องดังกล่าว ผู้วิจัย  
ก็จะมาก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อหาค าตอบจากประเด็นท่ีต้องการทราบ          
ตามค าถามท่ีก าหนดไว้ในปัญหาการวิจัย โดยวัตถุท่ีก าหนดขึ้นนั้นต้องสอดคล้องกับ
ปัญหาในการวิจัยมีความชัดเจน และมีความเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สามารถหาค าตอบโดย
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วิธีท่ีเป็นระบบระเบียบได้ พร้อมกันนั้นก็ต้องมีการทบทวนวรรณกรรมหรือทบทวน
เอกสาร (Review of Literature) ไปพร้อม ๆ กันด้วย วัตถุประสงค์หลักของการทบทวน
วรรณกรรมก็คือ ศึกษาว่าในประเด็นปัญหาท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษานั้น ได้มีผู้ใดศึกษาหรือ
เขียนทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนี้มาแล้วบ้าง ได้ค้นพบอะไร หรืออธิบายไว้อย่างไร 
ใช้เทคนิคอะไรในการวิเคราะห์ และผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ ตลอดจนข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยและนักทฤษฎีในอดีตเก่ียวกับประเด็นปัญหาท่ีศึกษาเป็นอย่างไร   

3. การออกแบบการวิจัยและการก าหนดกรอบการวิเคราะห์  
  หลังจากท่ีมีการก าหนดวัตถุประสงค์และการทบทวนวรรณกรรมแล้ว ก็จะมี
การออกแบบการวิจัยว่าจะต้องท าอะไรบ้างจึงจะได้ข้อมูลมาสรุปผลการวิจัย ซึ่งจะเป็น
การก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ และรายละเอียดของกิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีผู้วิจัยจะต้องท า 
(นับตั้งแต่การเตรียมจัดเก็บข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผล) 
ตลอดจนวิธีการและแนวทางต่าง ๆ ท่ีจะใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
  ในการออกแบบการวิจัยก็จะมีการก าหนดด้วยว่าจะใช้กรอบอะไรมาเป็น
แนวทางหรือมาเป็นกรอบการวิเคราะห์ (Approach) เพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นในการวิจัย ซึ่งกรอบการวิเคราะห์ก็จะได้มาจากแนวคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ เช่น 
ทฤษฏีโครงสร้าง ทฤษฎีสัจนิยม ทฤษฎีพหุนิยม เป็นต้น 
  ในการออกแบบการวิจัยบางครั้งจะมีการเลือกตัวอย่างของการวิจัยด้วย  
ซึ่งการเลือกตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพ มักจะเป็นตัวอย่างท่ีมีขนาดเล็ก เช่น  
กลุ่มแม่บ้านทอผ้า หนึ่งกลุ่ม เพราะการวิจัยชนิดนี้จะต้องมีการออกปฏิบัติงานภาคสนาม
โดยนักวิจัยเอง และนักวิจัยก็จะต้องแสวงหาข้อมูลจากแหล่งท่ีมาหลายแหล่ง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการวิจัย  
  ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมักใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต และ
การสัมภาษณ์ ซึ่งนอกจาก 2 วิธีดังกล่าวแล้ว การวิจัยเชิงคุณภาพมีเครื่องมือในการวิจัย 
คือสมุดจดบันทึก เทปบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ  
การวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จะมีแบบบันทึกข้อมูลหรือบันทึกภาคสนามของนักวิจัย ซึ่งถือ
เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับจดบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีนักวิจัยได้รับรู้ระหว่าง
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การสังเกตหรือการสัมภาษณ์ เช่น กิจกรรมท่ีสังเกต พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น ปฏิกิริยา เวลา 
บุคคล และสภาพแวดล้อม 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยต้องวิเคราะห์ข้อมูล      
ด้วยตนเอง โดยไม่เน้นการวิ เคราะห์เชิงสถิติ แต่จะมีการจ าแนกข้อมูล วิเคราะห์
ส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งลักษณะส าคัญ คือ เป็นการตีความข้อมูลท่ีได้ด้วยวิธีการอุปนัย 
(Inductive) และต้องอาศัยความรู้เชิงทฤษฎีของผู้วิจัยประกอบด้วย 
  ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจึงเกี่ยวข้องกับการจัดข้อมูลและ          
การติดตามข้อมูลเชิงพรรณนาในแนวกว้าง ให้สามารถวิ เคราะห์หาประเด็น                     
แบบแผนการค้นคว้าว่าอะไรคือสิ่งส าคัญ จะสร้างข้อสรุปจากอะไรแล้วตัดสินว่าอะไร
เป็นค าตอบท่ีต้องการ 
  อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความข้อมูล ยังเป็นปัญหา
ส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากไม่สามารถทดสอบความน่าเชื่อถือและความ
ถูกต้องอย่างเป็นระบบได้ ดังนั้น ผู้วิเคราะห์ข้อมูลต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีความ
ฉลาด มีทักษะ เป็นคนช่างคิด และทุ่มเทเอาใจใส่ต่อรายละเอียดของข้อมูล 

6. การน าเสนอข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย  
  หลักจากท่ีได้มีการวิ เคราะห์ข้อมูลแล้วก็จะน าข้อมูลท่ีได้มาน าเสนอ  
ซึ่งวิธีการก็อาจใช้ในลักษณะเดียวกับการวิจัยเชิงปริมาณก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว  
การวิจัยเชิงคุณภาพจะน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาเป็นข้อความบรรยายหรืออธิบาย
เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีค้นพบ นักวิจัยจะต้องพรรณนาข้อมูลให้ครอบคลุมสาระส าคัญ ถ้าหาก
ข้อมูลใดไม่เก่ียวข้องต้องตัดออก เพราะจะท าให้ผู้อ่านผลงานวิจัยเห็นว่านักวิจัยน าเสนอ
ผลงานไม่ตรงประเด็น ไม่มี เอกภาพ จับประเด็นยากและสับสน ซึ่ งจะท าให้                     
ความน่าเชื่อถือลดลงไป แต่หากเห็นว่าข้อมูลเหล่ านั้นมีความเกี่ยวข้องและยังมี
ประโยชน์อยู่บ้างก็ควรน าเสนอในภาคผนวก 
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