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การวจัิยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)

กระบวนการท่ีมุ่งศึกษาปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมมนุษย ์เพื่อจะอธิบาย
1.ท าไมมนุษยจึ์งมีพฤติกรรมอยา่งนั้น อยา่งน้ี
2.ปรากฏการณ์ทางสงัคมนั้นมีความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มอย่างไร

เป็นการศึกษาท่ีตอบสนองงานดา้นสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  รวมทั้งวทิยาศาสตร์ประยกุต ์เช่นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
(พฤติกรรมกบัสุขภาพ) ทั้งระดบับุคคล กลุ่มคน ชุมชน และสงัคม
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ปรากฏการณ์ทางสังคมกบัพฤตกิรรมมนุษย์

• Front  & Back  region

• Objective   & Subjective dismension 

• Human  Needs (Maslow ’s Theory)

Self  Actualization  Needs

Ego  Needs

Social  Needs

Security   Needs

Physiological   Needs
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พฤตกิรรมของมนุษย์ถูกก าหนด
โดย

1. ประสบการณ์และความเขา้ใจในอดีต
2. อารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงนั้น
3. ความเช่ือ และระบบคุณค่าท่ียดึถือ
4. การใชเ้หตุผลทั้งแง่ภาวะวสิยัและอตัตวสิยั
5. ........................................................
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The Nature  of  Qualitative 
Data

1. FACT 1.1 Detailed  Description

1.2 Direct  quotation

1.3 Case   documentation

EVALUATION = MEASUREMENT + VALUE JUDGEMENT
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3.JUDGEMENT (Strong  Opinion, Value)

2.OPINION (ปฏิกิริยาต่อขอ้เทจ็จริง)



ขั้นตอนหลกัของการเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

การเขา้สู่สนาม (พื้นท่ีวิจยั)

การสร้างความคุน้เคยและความไวว้างใจ

การแสวงหาแหล่งขอ้มูล (Multisources , Multimethods)

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
- Detailed  Deception

-Direct   quotation

-Case  documentation

การจดัขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้
- Interpretive  understanding

- Content analysis

ตั้งสมมติฐานการศึกษาเชิงปริมาณต่อ
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วธีิการเกบ็ข้อมูล

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ

เอกสาร การสงัเกต การสมัภาษณ์ แบบสอบถาม

- เอกสารราชการ
- ข้อมูลสถิตต่ิางๆ
- งานวจิัยก่อนหน้า
- บันทกึส่วนบุคคล
- ส่ือมวลชน

แบบมีส่วนร่วม

แบบไม่มีส่วนร่วม

แบบมีโครงสร้าง แบบไม่มีโครงสร้าง

ส่งทางไปรษณีย์

ส่งแลว้เกบ็คืน
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การสนทนา
กลุ่ม



เคร่ืองมือ & วธีิการเกบ็ข้อมูลการวจัิยเชิงคุณภาพ

การสงัเกตการณ์ ........................แบบสงัเกต
การสมัภาษณ์ระดบัลึก................แนวค าถาม
การจดักลุ่มสนทนา.....................แนวค าถาม
การศึกษาจากอนุทิน....................การบนัทึกรายวนั
การศึกษาประวติัชีวิต..................ประวติัชีวิต
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เคร่ืองมอืที่ใช้วธีิการ



วตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ระดบัลกึ

1. พยายามลว้งเอาความจริง ( FACT FINDING )

จากผูถู้กสัมภาษณ์มาใหไ้ดม้ากท่ีสุด
2. เพ่ือคน้หาวา่มีอะไรอยูใ่นใจของผูต้อบ 
3. เพ่ือคน้หาส่ิงท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากการสงัเกต
4. เพ่ือใหผู้ต้อบอธิบายบางส่ิงบางอยา่งดว้ยค าพดูของ
เขาเองและดว้ยความเขา้ใจของเขา
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วลทีี่ใช้ในการสัมภาษณ์ระดบัลกึ
1. ท าไม
2. เพราะเหตุใด
3. อยา่งไร
4. คุณมีความคิดเห็นอยา่งไร
5. คุณพอมองเห็นไหมวา่.........
6. คุณมีความรู้สึกอยา่งไรกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน
7. คุณท าอยา่งไรเม่ือเกิด.........
8. คุณท าเช่นนั้นเพราะอะไร.......
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เทคนิคการซักถาม ( PROBING )

1.COMPLETION  PROBE

เพื่อความสมบรูณ์ มีอะไรอีกไหม
2.CLARITY  PROBE

เพื่อความชดัเจน  ยกตวัอยา่งไดไ้หม
3.CHANNEL  PROBE

เพื่อความต่อเน่ือง
4.HYPOTHETICAL  PROBE

ตั้งเง่ือนไข,  สมมติเหตุการณ์
5.REACTION PROBE

เพื่อใหไ้ดป้ฏิกิริยาตอบโต ้ เห็นดว้ยหรือไม่วา่....................
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การสนทนากลุ่ม (FOCUS  GROUP DISCUSSION)

1. ตั้งวตัถุประสงคแ์ละประเดน็การอภิปรายใหช้ดัเจน

2.วางแนวค าถามหลกั

3.เลือกผูเ้ช่ียวชาญ / ผูมี้ประสบการณ์ (KEY INFORMENT)

ท่ีเก่ียวกบัประเดน็นั้นซ่ึงมีมุมมองท่ีหลากหลาย  จ านวน 8-15 คน

4.ทีมผูว้ิจยัอยา่งนอ้ย 3 คน

● Moderator - สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศ

- จบัและเช่ือมโยงประเดน็

- กระตุน้ใหอ้ภิปรายถึงท่ีสุดโดยเฉพาะมุมมองท่ีแตกต่างและส าคญั

●Assistant ● Notetaker 12



ไม่มีเคา้โครงร่างก าหนดล่วงหนา้(UNSTRUCTURE)

ก าหนดเคา้โครงล่วงหนา้(STRUCTURE)

● CATEGORY   SYSTEM ( แยกประเภทพฤติกรรม )
●มาตราส่วนประเมินค่า  ( RATING  SCALES)

OBSERVATION

PARTICIPANT OBS. NON - PARPARTICIPANT OBS.

รู้ตวั ไม่รู้ตวัรู้ตวัไม่รู้ตวั

WHAT

DATA COLLECTION & ANALYSIS

HOW
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การตรวจสอบข้อมูล
1. การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล 

(Data  triangulation)

2. การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั 

(Investigator triangulation )

3. การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฏี 

(Theroy triangulation)

4. การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล 
(Methodological triangulation)
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วธีิการ (approach) ที่ใช้ในการท าวจิัย
Deductive Approach

ทฤษฎี / สมมติฐาน
กรอบแนวคิด

แปลงใหเ้ป็นตวัแปร
แปลงเป็นตวัช้ีวดั
แปลงเป็นค าถาม
ทดสอบเคร่ืองมือ

เกบ็ขอ้มูล
วิเคราะห์

ทดสอบสมมติฐาน

Inductive Approach

ทฤษฎี (ไม่ยดึติด) ใชเ้ป็นแนวทาง
ประเดน็วิจยั
ค าถามวิจยั

แนวค าถาม
เกบ็ขอ้มูล

วิเคราะห์ใหไ้ดแ้นวคิด
ความสัมพนัธ์

สมมติฐาน / ทฤษฎี

วิธีลดจุดอ่อน และเพิ่มจุดแขง็ โดยการรวมวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(ศึกษาและใชข้อ้มูลแบบกลบัไปกลบัมา)

ไม่
แน่
ใจใช้

inductive

ทด
สอบ
โดยใช้ 

deductive
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ความแตกต่างระหว่างการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพเชิงปริมาณ

ผลทีไ่ด้ 1. ขนาด  ความรุนแรง
และแนวโน้มของปัญหา

2. ปัจจัยทีเ่ป็นตัวก าหนด
ปัญหา

3. วธีิการแก้ไขในระดับกว้าง 
(ระดับมหภาค)

1. แบบแผนของพฤตกิรรม / ปัญหา

2. ค าอธิบายปัญหา 
(ส่ิงทีเ่ป็นรากเหง้าของปัญหา)

3. วธีิการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกบั          
วถีิชีวติของประชากรกลุ่มทีศึ่กษา
(ระดับจุลภาค)

สมมติฐาน ตั้งไว้ก่อนแล้วทดสอบ สร้างสมมติฐาน
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ขนาดตัวอย่าง มาก น้อย

กรอบแนวคิด ต้องมี ไม่จ าเป็น / ถ้ามีปรับเปลีย่นได้
ไม่สมควรตั้งไว้ก่อน

ทฤษฎทีี่ใช้ บอกความสัมพนัธ์ บอก / ไม่บอกความสัมพนัธ์
หรือบอกแค่แบบแผน

Approach  deductive inductive

การวิเคราะห์ สถิติ วเิคราะห์เนือ้หา

ความแตกต่างระหว่างการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
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การน างานวจัิยมาใช้จากมุมมอง

ผู้ให้บริการ

ผู้บริหาร / ผู้วางแผน

ผู้บริโภค

นักวชิาการ

- มีคนจ านวนเท่าไหร่ก าลงัใชบ้ริการหรือสินคา้ตวัน้ี
- ท าไมผูใ้ชบ้ริการพอใจ / ไม่พอใจบริการ / สินคา้ตวัน้ี

- สินคา้ / บริการประเภทใดท่ีชุมชนตอ้งการ
-จะประเมินประสิทธิภาพของคนท างานไดอ้ยา่งไร
- ท าอยา่งไรใหบ้ริการ / สินคา้ไดรั้บความนิยมมากกวา่น้ี
- ในฐานะผูบ้ริโภค ฉนัไดผ้ลคุม้ค่าหรือไม่
- ผูใ้หบ้ริการ บริการดีเพียงใด

- วิธีการใดท่ีสามารถแกปั้ญหาน้ีอยา่งไดผ้ลท่ีสุด
- หาความสมัพนัธ์ระหวา่ง x กบั y
-ตอ้งมีกระบวนการอะไรท่ีท าใหค้นยอมรับโครงการน้ี
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26

ตัวอย่าง
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ

เร่ือง พฤติกรรมวยัรุ่นกบัเอดส์

1.  การแปรความและสรุปความ
Interpretative  Understanding

2. การจดัหมวดหมู่เน้ือหาและการวเิคราะห์
Content  Analysis



2

ผลการส ารวจ

” "พฤตกิรรมวยัรุน่กบัเอดส"์

โดยนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 3
คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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เร่ืองทีคุ่ณอยากรู้มากทีสุ่ดเกีย่วกบัเอดส์

เพศชายตอบ 21/34 คน (61.8%) เพศหญิงตอบ 54/64 คน (84.4%)

หมวดความรู้
ความถี่ร้อยละ

ชาย หญิง
1. สาเหตุการเกิดโรค 14.3 31.5

2. การวินิจฉยัโรค 4.8 3.7

3. อาการ และการด าเนินโรค 14.3 11.1

4. การรักษา / วิธีการรักษา 19.0 29.6

5. ผลการรักษา 23.8 20.4

6. คุณภาพชีวิต 4.8 1.9

7. การป้องกนั 19.0 16.7

8. อ่ืนๆ* 0 1.9*อ่ืนๆ (ขอ้มลูอยา่งละเอียดเร่ืองน้ี) 28



ตวัอย่าง เร่ืองทีคุ่ณอยากรู้มากทีสุ่ดเกีย่วกบัเอดส์

 การวนิิจฉัยโรค
 เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ คนท่ีเรารู้จกัและใกลชิ้ดเป็นเอดส์หรือไม่
 เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เราเป็นเอดส์

 ผลการรักษา
 จะมียาท่ีสามารถรักษาโรคเอดส์ใหห้ายขาดไดห้รือไม่
 เม่ือติดเช้ือแลว้ จะมีระยะเวลาอยูบ่นโลกน้ีไดน้านแค่ไหน

 คุณภาพชีวติ
 การใชชี้วิตของผูติ้ดเช้ือ HIV และ การยอมรับของสงัคม
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เมื่อพูดถงึเพศสัมพนัธ์  คุณนึกถงึอะไรมากทีสุ่ด

เพศหญิงตอบ 62 คน ไมต่อบ 2 คน (96.9%)

อนัดบัท่ี หมวดหมู่เน้ือหา ความถ่ีรอ้ยละ

1 ผลกระทบท่ีตามมา (32) 51.6

 โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์(23) โดยเฉพาะเอดส์

 การตั้งครรภ ์มีบุตร (6)

 พอ่แม ่(1)

 ตอบกวา้ง (5) เช่น ปัญหารอบดา้น, ความเสียหาย

(71.9)

(18.8)

(3.1)

(15.6)

2 คุณค่าและความหมายของการมีเพศสมัพนัธ์ (18) 29.0

3 การป้องกนั (6) 9.7

4 อ่ืนๆ (6) 9.7
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เมื่อพูดถงึเพศสัมพนัธ์  คุณนึกถงึอะไรมากทีสุ่ด

เพศหญิงตอบ 62 คน ไมต่อบ 2 คน (96.9%)

อนัดบัท่ี หมวดหมู่เน้ือหา ความถ่ีรอ้ยละ

1 ผลกระทบท่ีตามมา (32) 51.6

2 คุณคา่และความหมายของการมีเพศสมัพนัธ์ (18) 29.0

 กิจกรรมการมีเพศสมัพนัธข์องชายหญิง (9)

 เวลาท่ีเหมาะสม/ความพรอ้ม (4)

 การรว่มเพศกบัแฟน (3) หรือ เพื่อนสนิท (1)

 ความรกั (3)

 อ่ืนๆ (1) ผูช้ายท่ีเรามีอะไรดว้ย คงไม่มีเราคนเดียวแน่

(50.0)

(22.2)

(22.2)

(16.7)

(5.6)

3 การป้องกนั (6) 9.7

4 อ่ืนๆ (6) 9.7
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เมื่อพูดถงึเพศสัมพนัธ์  คุณนึกถงึอะไรมากทีสุ่ด

เพศหญิงตอบ 62 คน ไมต่อบ 2 คน (96.9%)

อนัดบัท่ี หมวดหมู่เน้ือหา ความถ่ีรอ้ยละ

1 ผลกระทบท่ีตามมา (32) 51.6

2 คุณคา่และความหมายของการมีเพศสมัพนัธ์ (18) 29.0

3 การป้องกนั (6) 9.7

 โรคติดต่อ (เอดส)์ (2)

 มีบุตร (1)

 ถุงยางอนามยั (2)

 ตอบกวา้ง (2) ถา้จะมีเพศสมัพนัธค์วรป้องกนั

(33.3)

(16.7)

(33.3)

(33.3)

4 อ่ืนๆ (6) 9.7
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เมื่อพูดถงึเพศสัมพนัธ์  คุณนึกถงึอะไรมากทีสุ่ด

เพศหญิงตอบ 62 คน ไมต่อบ 2 คน (96.9%)

อนัดบัท่ี หมวดหมู่เน้ือหา ความถ่ีรอ้ยละ

1 ผลกระทบท่ีตามมา (32) 51.6

2 คุณคา่และความหมายของการมีเพศสมัพนัธ์ (18) 29.0

3 การป้องกนั (6) 9.7

4 อ่ืนๆ (6) 9.7

 ความน่าเกลียด/น่ากลวั (2)

 ไมคิ่ด/รูสึ้กเฉยๆ (2)

 คนท่ีเคยผ่านประสบการณม์าแลว้ (1)

 อยากลองในส่ิงท่ีไมเ่คยท า (1)

(33.3)

(33.3)

(16.7)

(16.7)
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เมื่อพูดถงึเพศสัมพนัธ์  คุณนึกถงึอะไรมากทีสุ่ด

เพศชายตอบ 33 คน ไมต่อบ 1 คน (97.1%)

อนัดบัท่ี หมวดหมู่เน้ือหา ความถ่ีรอ้ยละ

1 คุณคา่และความหมายการมีเพศสมัพนัธ์ (17) 51.5

 กิจกรรมการมีเพศสมัพนัธข์องชายหญิง (12)

 ความรกั/การสมรส การใชชี้วติร่วมกนั (3)

 ความพรอ้ม (1)

 เพื่อน (1)

 ความมนั (1)

(70.6)

(17.6)

(5.9)

(5.9)

(5.9)

2 ผลกระทบท่ีตามมา (8) 24.2

3 การป้องกนั (6) 18.2

4 ส่ือลามก (2) 6.1

34



เมื่อพูดถงึเพศสัมพนัธ์  คุณนึกถงึอะไรมากทีสุ่ด

เพศชายตอบ 33 คน ไมต่อบ 1 คน (97.1%)

อนัดบัท่ี หมวดหมู่เน้ือหา ความถ่ีรอ้ยละ

1 คุณคา่และความหมายการมีเพศสมัพนัธ์ (17) 51.5

2 ผลกระทบท่ีตามมา (8) 24.2

 โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์(6) โดยเฉพาะเอดส์

 การมีลกู (1)

 ความตาย (1)

(75.0)

(12.5)

(12.5)

3 การป้องกนั (6) 18.2

 ถุงยาง (6) (100.0)

4 ส่ือลามก (2) 6.1

 เช่น หนังโป๊
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เมื่อพูดถงึเพศสัมพนัธ์  คุณนึกถงึอะไรมากทีสุ่ด

เพศชายตอบ 33/34 คน (97.1%) เพศหญิงตอบ 62/64 คน (96.9%)

หมวดทศันคติ
ความถ่ีรอ้ยละ

หญิง ชาย

1. ผลกระทบ (เอดส)์ 51.6 24.2

2. คุณค่า/ความหมาย (การมีเพศสมัพนัธข์องชายหญิง) 29.0 51.5

3. การป้องกนั (ถุงยางอนามยั) 9.7 18.2

4. ส่ือลามก 0 6.1

5. อ่ืนๆ 9.7 0

• ขอ้ความในวงเล็บ คือ เน้ือหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุ

• ในกลุ่มท่ีตอบขอ้ 2 (คุณค่า/ความหมาย) พบวา่ส่วนใหญ่ (ชาย 70.6% และหญิง 50.0%)

ระบุแค่กิจกรรมการมีเพศสมัพนัธข์องชายหญิงเทา่นั้น 36



เคยมีเพือ่นที่มเีพศสัมพนัธ์
เพือ่แลกกบัเงินหรือส่ิงของหรือไม่

ชาย หญงิ รวม

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

ไมเ่คยมี 15 57.7 25 56.8 40 57.1

เคยมี 1 3.8 5 11.4 6 8.6

ไมแ่น่ใจ 10 38.5 14 31.8 24 34.3

รวม 26 100.0 44 100.0 70 100.0
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คุณคดิอย่างไร กบั
เพือ่นทีม่เีพศสัมพนัธ์เพือ่แลกกบัเงนิหรือส่ิงของ

เพศหญิงตอบ 60/64 คน (93.8%) เพศชายตอบ 30/34 คน (88.2%)

หมวดทัศนคติ
ความถี่ร้อยละ
หญิง ชาย

1. การให้คุณค่า 65.0 70.0

1.1 ไม่สมควรท า
(ควรหาเงนิจากวธีิอืน่, เส่ียงต่อติดโรค/ตั้งทอ้ง/เสียอนาคต, ไม่

คุม้)

(48.7) (14.3)

1.2 เป็นเร่ืองไม่ดี
(คนไม่ดี, ขายตวั, ส าส่อน, เห็นแก่ได,้ น่าอาย, ทุเรศ)

(35.9) (66.7)

1.3 ไม่เห็นคุณค่าตนเอง
(ไม่รักตวัเอง, ดูถูกตวัเอง, เสียศกัด์ิศรี, ไม่เห็นความส าคญัตวัเอง)

(15.4) (19.0)

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างเพือ่น 40.0 36.738



คุณคดิอย่างไร กบั
เพือ่นที่มีเพศสัมพนัธ์เพือ่แลกกบัเงินหรือส่ิงของ
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 เน้ือหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุ

หมวดทัศนคติ
ความถี่ร้อยละ
หญิง ชาย

1. การให้คุณค่า 65.0 70.0

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างเพือ่น 40.0 36.7

2.1 มองเพือ่นอย่างเข้าใจ
(น่าจะ/อาจจะ/คงจะมีปัญหาครอบครัวขดัสน, ขาดความอบอุ่น,   
เงินไม่พอซ้ือของ)

2.2 สงสารและเห็นใจเพือ่น เพราะเขาอาจไม่มีทางเลือก
2.3 ไม่คดิอะไร เฉยๆ ช่างเขาเถอะ

(54.2)

(20.8)

(12.5)

(45.5)

(0.0)

(54.5)

 เน้ือหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุ

เพศหญิงตอบ 60/64 คน (93.8%) เพศชายตอบ 30/34 คน (88.2%)


