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การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ

(Qualitative data collections/research)

- ในตอนปลายคริสตศตวรรษที ่19 การแสวงหาความจริงโดยใชวธิีการเชิง

คุณภาพเริ่มแพรหลายในยุโรปและอเมริกา (1972)

- ทั้งนี้เพราะไมสามารถใชวธิีการเชิงปรมิาณ เชน แบบสอบถามในการศึกษา

สังคมปฐมภูมิ เชนชาวเกาะ แตตองหาความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน

เหลานั้น โดยศึกษาความรูสึกนึกคิด ขนบธรรมเนียม และวธิีชีวิตประจําวัน



การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ

(Qualitative data collections/research) (ตอ)

- อาจเรียกวา การวิจัยเชิงคุณลักษณะ เพราะเปนการศึกษาคุณลักษณะของสิ่ง

ตางๆ และปรากฏการณ ในภาษาอังกฤษเองก็มีคําเรียกการวิจัยชนิดนี้หลายคํา

เชน 

- qualitative research, 

- ethnographic research, 

- anthropological research, 

- naturalistic research, 

- field research 

- phenomenological research



การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ

(Qualitative data collections/research) (ตอ)

- ลักษณะของขอมลู เปนขอมูลเกี่ยวกับโลกทศัน ความรูสึกนึกคิด ประวัติ

ชีวิต เปนตน ทั้งแจงนับไดและไมได หรือเปนสถิติตางๆ  

- วัตถปุระสงคจะมุงไปที่ความเขาใจความหมาย ไมใชการหาความถูกตอง

ของสิ่งที่ปรากฏอยู (รูปธรรม) มักใชคําวา insight, intuition, understanding 

หรือ comprehension



การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ

(Qualitative data collections/research) (ตอ)

- การเก็บขอมูล โดยการใหผูวิจยัออกไปสัมผัสขอมูลดวยตนเอง วิธีการตางๆ

ที่จะกอใหเกิดความเขาใจถูกนํามาใช เชน การสังเกตุ โดยเขาไปมีสวนรวม 

การสัมภาษณแบบขน (intense interview) หรือ แบบลึก (indepth

interview) และ การตะลอมกลอมเกลา (probe)

- การวิเคราะหขอมลู ไมจําเปนตองอาศัยคณิตศาสตรหรือ สถิติชั้นสูง แต

เปนกระบวนการวิเคราะห และสังเคราะหที่เกี่ยวโยงไปถึงทฤษฎีเพื่อ ให

ความหมาย แกขอมูลที่ไดมา



การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ

(Qualitative data collections/research) (ตอ)

- นักวิจัยเชิงคุณภาพยืนยันวา วิธีการวิจัยเชิงปริมาณไมสามารถเขามา

ชดเชยหรือแทนที่วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพได เพราะการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย

ไมไดตองการการอธิบายความสัมพันธในเชิงเปนเหตุเปนผลแกกันเทานั้น 

แตตองการความหมายของตัวแปรที่กําหนดใชกนั

- ทั้งปริมาณและคุณภาพเปนสิ่งชวยเสริมกันและกันและตัดสินขอเท็จจริง

- วิจัยเชิงคุณภาพมากอนวิธีการเชิงปรมิาณ จึงไมแปลกที่นักวิจัยเชิง

คุณภาพจะเริ่มงานวิจัยโดยปราศจากสมมติฐานหรือขอตกลงเบื้องตนแลว

จบงานวิจัยลงโดยการไดสมมติฐาน



นักวิจัยควรใชวิธีการเชิงคุณภาพในสภาพการตอไปนี้

1. เมื่อตองการสรางสมมตฐิานหรือทฤษฎีใหมๆ เพราะทฤษฎีทาง

สังคมศาสตรขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม (context) เปนสําคัญ

2. เมื่อตองการศึกษากระบวนการของปรากฏการณสังคมวาไดเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอะไรจากระยะเวลาหนึ่งไปยังอีกระยะเวลาหนึ่ง

3. เมื่อตองการทําความเขาใจปรากฏการณในระดับลึกซึ้งถึงความหมายของ

ปรากฏการณนั้นๆ สําหรับสมาชิกสังคมหรือกลุมสังคม

4. เมื่อทําวิจัยในสังคมทีม่ีผูไมรูหนังสือและผูมีการศึกษา ต่ํามากเชน ทองถิ่น

หางไกล โอกาสผิดพลาดในการตีความหมายมีนอยกวาแบบสอบถาม



การศึกษาเชิงปริมาณ (Qualitative research)

5. เมื่อตองการทําวิจัยในเรื่องที่มลีักษณะเปนนามธรรม เชน เรื่องเกี่ยวกับ

คานิยม โลกทัศน ความเชื่อ ความหมายของสิ่งตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับบริบท

ทางสังคม และ วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ

6. เมื่อตองการขอมลูระดับลึกมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผน

ปฏิบัติงาน เพราะในบางครัง้ตัวเลขที่รวบรวมได และผลงานวิจัยเชิงปริมาณ

ไมชวยผูบริหารในการตัดสินใจวางแผน

7. เมื่อทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งปจจุบันใชกันมากใน

กิจกรรมพัฒนาทั้งของภาครัฐและเอกชน



ขอจํากัดของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

1. ขอคนพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพที่ทําในรูปการศึกษาเฉพาะกรณีจะ

นําไปอางใชกับกรณีอื่นๆ (generalization) ไมได หรือไดนอย

2. ตัวผูวิจัยภาคสนามคือเครื่องมือวิจัยที่สําคัญที่สุดและจะตองไดรับการ

ฝกฝนอบรมมาเปนพิเศษสําหรับใชวิธกีารวิจัยเชิงคุณภาพและวิเคราะห

ขอมูลดวยวิธีการเชิงคุณภาพ

3. กินเวลาและทําไดเฉพาะกรณี ไมใชทํากับประชากรทั้งหมดไมเหมาะที่จะ

ทําถาทรัพยากรจํากัดหรือมปีระชากรที่จะตองศึกษาเปนจํานวนมาก



ขอจํากัดของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

4. วิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ยังถูกโจมตี

มากในเรื่องความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได เพราะเปนวิธีการอัตนัยที่

ขึ้นกับตัวผูวจิัยโดยตรง

5. วิธีการวิเคราะหและตีความหมายขอมูลตองการความสามารถเฉพาะ

ของนักวิจัยในการอธิบายความสัมพันธเชิงสังคมจากปรากฏการณที่

ศึกษา

6. ผูวิจยัตองเปนผูมีสหวิทยาการในตัวเอง เพราะการกําหนดปญหาและ

การวิเคราะหขอมูลจะตองใชการมองจากหลายมิติ และใชทฤษฎีพื้นฐาน

จากหลายศาสตร



การเตรียมตัวทํางานภาคสนาม

- สนาม คือ ที่ที่ปรากฏการณสังคมที่เราจะศึกษานั้นเกิดขึ้น ซึ่งอาจหมายถึง 

หมูบานในชนบท ชมุชนแออัดในเมือง กลุมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

บรษิัทเอกชน

- สนามจึงหมายถึงที่ที่นักวิจัยจะเขาไปทําวิจัย

- การเตรียมตัวทํางานในสนามเปนขั้นตอนสําคัญเพราะกิจกรรมวจิัยขั้นนี้

เปนการปูรากฐานของงาน



ขั้นตอนสําคัญของการเขาสนาม มี 4 ขั้นตอน

1. ขั้นเลือกสนาม

2. ขั้นแนะนําตัว

3. ขั้นสรางความสัมพันธ (rapport)

4. ขั้นเริ่มทํางาน



ขั้นเลือกสนามหรือพื้นที่ศึกษา

- พื้นทีห่รือสนามนั้นตองมีปญหาที่เราตองการศึกษา

- ดูขนาดของพื้นที่ ตองไมใหญเกินไป

- ดูความซับซอนของปรากฏการณในชุมชนนั้นๆ ความสะดวกของที่ตั้ง 

การเดินทาง สถานที่ตั้งของหนวยงานราชการอื่นๆ

- ดูความปลอดภัยและอันตรายอื่นๆ



การเลือกที่พัก

- นักวิจัยจะพบวาคําแนะนําหรือรับรองจากผูนําทองถิ่นชวยใหการ

หาที่อยูอาศัยงายขึ้น

- นักวิจัยอาจอาศัยอยูกับผูนําชุมชนก็ได

- สาระสําคัญอยูที่การสรางความสัมพันธทางสังคมกบัชุมชน

มากกวาการหาที่พักอาศัย



การใชเวลาในพื้นที่

- ตองหาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดชวงเวลาที่อยูในสนาม/พื้นที่ คือจะ

เขาชวงไหน ใชเวลานานเทาใด จะออกชวงใด

- ตองคาํนึงถึงกิจกรรมของชุมชนที่คนควรเขาไปมีสวนรวม

- ระหวางอยูในพื้นที่ ตองไมแบงแยกเวลาระหวางกิจกรรมวิจยักับกิจกรรม

สวนตัว จะตองถือวาเวลาทั้ง 24 ชั่วโมงในแตละวันเปนเวลาของการทําวิจัย 

ไมมีเวลาเลิกงาน



การเตรียมตัวเขาพื้นที่/สนาม

-สิ่งแรกที่ตองเตรียมคือ ภาษา

- การแตงกาย ตองเหมือนกับคนในสังคมที่เราจะเขาไปศึกษา

- สิ่งที่นักวิจัยควรนําเขาไปตองเปนสิ่งที่จําเปนจริงๆ คือ สมุด ดินสอ 

เสื้อผา ยารักษาโรค และอาหารแหงเล็กนอย

- การวางตัวตองระมดัระวัง ชมุชนแตละแหงมีแบบแผนของความ

คาดหวังอยูแลววาสมาชิกตองปฏิบัติตนอยางไร

- กลองถายรูป เทปบันทึกเสียง กลองถายวีดีโอ กลองถายภาพยนต



การเตรียมตัวเขาพื้นที่/สนาม

-ตองมกีารศึกษาประวัติชมุชน ความเกาแก ความเปนมา การเติบโตของ

ชุมชน

- การเลือกผูใหขอมลูสําคัญ (key informant) จําเปนสําหรับการหาขอมูล

ใหมๆเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตที่เปนอยูหรือการเปลี่ยนแปลงตางๆที่

เกิดขึ้นในขณะที่นักวิจัยไมไดอยูในสนาม

-ผูใหขอมูลสําคัญไมจําเปนตองเปนผูนําชุมชนก็ได



การแนะนําตัว

1. บอกกับคนในพื้นที่วาเรามาทําอะไร วิธีที่ดีที่สุดคือ บอกความจริง

2. บอกกับคนในพื้นที่วา เราจะทําใหเขาเสียเวลาหรือไม หรือ เสียเวลา

เทาใด ตองใหสิทธิในการตัดสินใจวาจะยอมใหทําวิจัยหรือไม

3. บอกวาจะเอาขอคนพบไปทําอะไร

4. บอกถึงสาเหตุที่ตองเลือกพื้นที่นี้

5. บอกถึงผลที่เขาจะไดจากเรา

อาจใชคนที่เปนสื่อกลางในชุมชนชวยแนะนําให



การแนะนําตัว (ตอ)

- สิ่งที่สําคัญที่สุดของการเขาพื้นที่และการแนะนําตัวคือ การกําหนด

สถานภาพและบทบาทของนักวิจัย เพราะมักจะถูกสงสัยวาเปนสายสืบ

ของทางราชการ ในขณะที่รัฐบาลคิดวาเปน คอมมิวนิสต

- นักวิจัยควรฝกบุคลิกใหเปนคนขี้เลน ยิ้มแยม ผอนปรน ใจเย็น เพราะ

บางครัง้นักวิจัยตองยอมเสียเวลาไปโดยไมไดขอมูลที่ตองการ



ลักษณะของบทบาทของผูวิจัย

- ที่ใชกนัอยูมีสองลักษณะ คือ ไมบอกวาเปนใคร (convert role) และ บอก

วาเปนใคร (overt role)

- บทบาทที่ดีที่สุด คือ บทบาทชนิดเปดเผย เพราะการบอกบทบาทที่

ตรงไปตรงมาทําใหนักวิจัยไมตองโกหก ไมตองเกร็งมาก

- นักวิจัยอาจพบปญหาที่ไมไดคาดการณเอาไว เชนถาผูชวยแนะนําตัว

เปนผูที่ชาวบานไมชอบ

- นักวิจัยตองวางตัวเปนกลางใหมากที่สุด



การสรางความสัมพันธ (rapport)

- เมื่อเขาไปในพื้นที่แลวตองเริ่มแนะนําตัวเองตามสถานภาพและบทบาทที่

กําหนดไว

- ควรรกัษาสถานะและบทบาทดังกลาวไวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ไมมีการเปลี่ยนไปมา เพื่อใหชาวบานไววางใจ

- การไปพักอาศัยอยูกับชาวบานเปนวิธีสรางความสัมพันธขั้นตนที่ดีที่สุด

- นักวิจัยควรรวมกิจกรรมทุกอยางของชมุชน โดยไมแสดงความรังเกียจ

หรือไมเต็มใจ



การสรางความสัมพันธ (rapport)

- เมื่อนักวิจัยไดสรางความคุนเคยกับชาวบานแลว จะวางตัวเปนคนนอกไม

ยุงเกี่ยวกับชวีิตของชุมชนไมได

- นักวิจัยตองแสดงเยื่อใยไมตร ีเชน รับปากทําภาระกิจที่ชาวบานขอรอง รับ

ฟงเรื่องราวทุกขรอน ใหคําปรึกษาในเรื่องที่ชาวบานตองการ

- นักวิจัยตองระวังใน 2 แง คือ ระวังมใิหตนมีบทบาทเกินกวาที่ควรเปน และ

ระวังมใิหเกิดความลําเอียงในการรวบรวมและตีความหมายขอมูล

- การใหของฝากแกชาวบานในบางโอกาสเปนสิ่งดี แตพึงระวัง ไมควรสราง

ความรูสึกในหมูชาวบานวา ตองมีของกํานัลติดมือทุกครั้งไป



การสรางความสัมพันธ (rapport) (ตอ)

- สังคมเล็กๆ ขาวสารแพรกระจายไดเร็วมาก

- ในบางกรณี นักวิจัยอาจสรางความสนิทสนมกับคนในชุมชนคนใดคนหนึ่ง

เปนพิเศษ และใหคนนั้นเปนกุญแจแนะนําคนอื่นๆตอไป นักสังคมวทิยา

เรียกวิธีการนี้วา Snow ball sampling technique นั่นคือ กลุมคนที่ศึกษา

คอยๆพอกพนูขึ้นเหมือนกอนหิมะที่กลิ้งไปแลวมีขนาดใหญขึ้นเรื่อยๆ

- เทคนิกนี้ใชไดดใีนกลุมสังคมคอนขางปดที่ผูวิจัยอาจสรางความสัมพันธ

โดยการแนะนําตนเองได เชน ในกลุมผูนับถือนิกายศาสนาที่เครงครัด กลุม

สมาคมลับ กลุมผูตดิยาเสพติด กลุมนักการพนัน กลุมแมและเด็ก อื่นๆ



การเริ่มทาํงาน

 ประกอบดวย 2 สวน คือ 

1. การทําแผนที่

2. การเลือกตัวอยาง



1. การทําแผนที่ (mapping)

- หาคนนําทาง อาจมีไดมากกวา 1 คน

-เมื่อเริ่มสํารวจตองมีการนัดหมาย

- แผนที่ชนิดแรกทีต่องทําคือ แผนที่ทางกายภาพ (physical map) ตั้งอยูที่

ไหน เขาทางไหน มีทางเขากี่ทาง ทําโดยการเดินสํารวจ และกลับมาทําแผน

ที่อยางคราวๆ

- แผนที่ชนิดที่ 2 คือ แผนทีท่างประชากร (demographic map) สํารวจ

ครัวเรอืน



1. การทําแผนที่ (mapping) (ตอ)

- แผนที่อันที่ 3 คือ แผนที่ ทางสังคม (social map) สถานะทางสังคม

- แผนที่ทางสังคมเปนแผนที่ที่มปีระโยชนมาก และทําไดชากวาแผนที่อื่นๆ 

และควรเก็บเปนขอมูลลับ

- แผนที่เวลา (temperal map) เปนการบันทึกขอมูลวาอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร 

จะไดทราบวาควรไปหาชาวบานไดในเวลาใดบาง

- การทาํแผนที่ตองใชการสํารวจดวยตัวเองดวย ไมเชนนั้นขอมูลบางอยาง

อาจขาดหายไป



2. การเลือกตัวอยาง

- คือการเริ่มตดัสินใจวาเราจะรวบรวมขอมูลอะไร ที่ไหน เลือกจะทําอะไร

กอนดี เลือกดูหรือพดูคุยกับใครกอน

- นักวิจัยอาจ ออกจากสนามสักระยะหนึ่ง ในตอนนี้เพื่อ ทําความเขาใจ

ขอมูลจากแผนที่ และโยงเขากับปญหาของการวิจัย

-เวลา คือการจัดวาจะทําอะไรตอนไหน ควรจัดเวลาการสังเกตใหเหลื่อม

กันเชน ถาไปสังเกตการบริโภคอาหารก็ควรไปครั้งแรกเวลา 7-9 น. ครั้งที ่

2 เวลา 8-10 น. เพื่อเราจะสามารถเชื่อมโยงเหตุการณตอเนื่องได 



2. การเลือกตัวอยาง (ตอ)

- สถานที่ คือการเลือกวาจะทําอะไรที่ไหนกอน ในการเลือกสถานที่ไมควร

เลือกจากการสุมตัวอยาง (random) แตเลือกโดยพิจารณาจากโอกาสและ

ความสอดคลองของปญหา

- คน คือเลือกวาจะไปพบใครกอน เพราะเขาจะใหขอมูลอะไรที่เราตองการ 

ใครเปนผูใหขอมูลสําคัญในชุมชน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปญหาของการวิจัย

- เหตุการณ คือการเลือกศึกษาเหตุการณอะไร เชน จะศึกษาผูนํา ก็ตองเลือก

วาจะศึกษาในเหตุการณใด เชน งานศพ ทอดกฐิน หรือ ในการเลือกตั้ง เปน

ตน



การสังเกตุ (observation)

- การสังเกตุเปนวิธีการเบื้องตนในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับปรากฏการณหรือ

พฤติกรรมของบุคคลโดยอาศัยประสาทสัมผัส (sensation) ของผูสังเกตุ

โดยตรง 

- ใชกันมานานแลว โดยเฉพาะการสังเกตุแบบมีสวนรวมเปนวิธีที่ใชกันมาก

- สังเกตุ หมายถึง การเฝาดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นอยางเอาใจใส และ 

กําหนดไวอยางมีระเรียบวิธี เพื่อวิเคราะหหรือหาความสัมพันธของสิ่งที่

เกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอื่น

- ในการวิจัยเชิงคุณภาพมักใชการสังเกตควบคูไปกับวิธีการเก็บขอมูลอื่นๆ



การสังเกตุ (observation)

- จุดเดนสําคัญของการสังเกตุ คือทําใหรูพฤตกิรรมที่แสดงออกมาเปน

ธรรมชาติ เปนขอมูลโดยตรงตามสภาพความเปนจริง

- จัดเปนขอมูลแบบปฐมภูมิ ซึ่งมคีวามนาเชื่อถือมาก



ประเภทของการสังเกตุ

มี 2 แบบ คือ

1. การสังเกตุแบบมสีวนรวม

2. การสังเกตุแบบไมมีสวนรวม

แบบแรกจะเปนที่นิยมใชมากกวา



การสังเกตแบมีสวนรวม (participant observation)

- บางครั้งเรียกกันวา การสังเกตุภาคสนาม (field observation) หรอื การ

สังเกตเชิงคุณภาพ (quality observation)

- เปนการสังเกตุชนิดที่ผูสังเกตุ เขาไปใชชีวิตรวมกับกลุมคนที่ถูกศึกษา มี

การรวมกระทํากิจกรรมดวยกัน

- ใชกันมากในสังคมเล็กๆ หรือ ชมุชน

- ในแงของระเบียบวิธี การสังเกตุแบบมสีวนรวมจะตองประกอบดวย

กระบวนการสามขั้น คือ การสังเกตุ การซักถาม และการจดบันทึก 

นอกเหนือจากการเฝาดู



การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation)

- นักวิจัยจะซักถามบางอยางที่อาจไมเขาใจไดจากการสังเกตุ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งขอมลูที่เกี่ยวกับความหมายหรือสัญญลักษณ การซักถามคือการ

สัมภาษณอยางไมเปนทางการนั่นเอง

- ขอด ีคือ จะไดขอมูลที่แทจริง เนื่องจากผูถูกศึกษาไมทราบวาตนถูกสังเกตุ 

พฤติกรรมทีแ่สดงออกมาจะเปนไปตามธรรมชาติ

- ขอดอยคือ กอใหเกิดความผูกพนัธทางอารมณระหวางผูวิจัยกับผูถูกวิจัย 

อาจเปนเหตุใหเกิดมีอคติ เขาขางกลุมที่ตนศึกษาอยู



การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

(non-participant observation)

- การสังเกตุโดยตรง เปนการสังเกตุที่ผูวจิัยจะเฝาสังเกตุอยูวงนอก

- บางครั้งเรียก unobstrusive method

- ใชในกรณีที่ไมตองการใหผูถูกสังเกตุรูสึกรบกวนจากตัวผูถูกสังเกตุ

- สามารถเก็บขอมูลในระยะเวลาที่สั้นกวาและเปลืองทุนทรัพยนอยกวา แต

ไมสามารถเก็บขอมูลไดละเอียดสมบรูณเทาการสังเกตุแบบมีสวนรวม

- ทําไดยากในสังคมชนบทอาจจะใชการสังเกตุแบบไมมีสวนรวมใน

ระยะแรก แลวใชแบบมีสวนรวมในภายหลัง



สิ่งที่ตองสังเกตุ

1. การกระทํา (acts) การใชชีวิตประจําวัน

2. แบบแผนการกระทาํ (activities) การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การสังเกตุ

เกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรม จะชีใ้หเห็นถึงสถานภาพ บทบาทและหนาที่

ของสมาชิกของชุมชน

3. ความหมาย (meanings)



สิ่งที่ตองสังเกตุ

4. ความสัมพนัธ (relationship) เครือญาติ การเมือง เศรษฐกจิ

5. การมีสวนรวมในกิจกรรมในชุมชน (participation)

6. สภาพสังคม (setting) คือ ภาพรวมทกุแงทุกมุมที่นักวิจัยสามารถ

ประเมินมาได การศึกษาเชิงคุณภาพเนนการศึกษาชุมชนขนาดเล็กในทุก

แงทุกมุม หรอืที่เรียกวา holistic approach



การสัมภาษณ

- เปนรูปแบบของปฏิสัมพนัธระหวางผูถามและผูตอบภายใตกฏเกณน

เพื่อรวบรวมขอมูล

- เปนการสนทนาอยางมีจุดมุงหมายเปนหลัก

- ใชไดทั่วไปไมจํากัดวาผูใหขอมูลจะมีระดับการศึกษาสูงต่ําเพียงใด

- มีความยืดหยุน ผูสัมภาษณมีโอกาสอธิบายขยายความ

- สามารถสังเกตุพฤติกรรมตางๆของผูตอบได 



ประเภทของการสัมภาษณ

- แบบมีโครงสราง หรือ การสัมภาษณแบบเปนทางการ (structured 

interview or formal interview) มลีักษณะคลายการใชแบบสอบถาม

- เปนวิธีที่ใชไดคอนขางงายสําหรับนักสัมภาษณ เพราะคําถามตางๆ ไดถูก

กําหนดเปนแบบสัมภาษณขึ้นใชประกอบกับการสัมภาษณไวลวงหนาแลว

ลักษณะของการสัมภาษณจึงเปนการสัมภาษณที่มคีําถามและขอกําหนด

แนนอนตายตัว



การสัมภาษณแบบเปนทางการ 

(structured interview or formal interview)

- ใชเมือ่ ตองการขอมูลเปรียบเทียบระหวางบุคคลเปนจํานวนมาก เมื่อ

ผูวิจัย  มีการเลือกกลุมตัวอยางตามหลักการเพื่อใหไดตัวอยางที่จะ

เหมาะสม เมื่อผูวิจัยจําเปนตองมคีวามรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ

ชุมชนที่ตนจะศึกษาพอสมควร

- เรื่องที่ศึกษาจะเปนเรื่องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มใิชตองการเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมทั้งหมด

- ผูที่เปนผูสัมภาษณมักจะมใิชตวัผูวิเคราะหเอง

- ผูสัมภาษณมักจะใชแบบสัมภาษณในการสัมภาษณและบันทึกขอมูล



การสัมภาษณแบบเปนทางการ 

(structured interview or formal interview) (ตอ)

- ผูสัมภาษณมักจะไมไดอยูรวมและสังเกตุการณในชุมชนเปนเวลา

ยาวนาน

- โดยปกตินักวิจัยเชิงคุณภาพมักไมใชวิธีการสัมภาษณชนิดนี้เปนวิธีหลัก

เพราะไมชวยใหไดขอมูลที่ลึกซึ้งและครอบคลมุเพียงพอโดยเฉพาะในแง

วัฒนธรรม ความหมาย ความรูสึกนึกคิด



การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ

(informal interview)

- มักใชรวมกับการสังเกตุแบบมีสวนรวม

- ผูวิจัยมักเปนผูสัมภาษณเอง 

- โดยอาจเตรียมแนวคําถามกวางๆมาลวงหนา แบงยอยไดอีก 4 แบบ



การเก็บขอมูลแบบอื่นๆ

1. การใชขอมลูเอกสาร 

- เอกสาร สถิติ ตัวเลข หลักฐานตางๆ มี 3 ประเภท คือ ขอมูลเกี่ยวกับ

รองรอยตามปกติธรรมชาติ

- ขอมูลสถิติและบันทึกตางๆ

- ขอมูลที่อาจสังเกตุไดโดยงาย

2. การศึกษาประวัติชีวิต (life history)

3. Indepth interview

4. Focus group discussion



That’s all for today

Thank you for your attention
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