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การวิจัยเชงิคุณภาพ(Qualitative Research) 

  
 วิธีการวิจยั (Research Method) สามารถแบงไดเปนหลากหลายวิธี  ซึ่งวิธีการวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับมากอันหน่ึง 
ก็คือ วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research method) และวิธีการวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative research 
method) 

 
การวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) คือ การแสวงหาความรูความจริงของปรากฏการณทางสังคมและ

วัฒนธรรม (Social and Cultural phenomena) ภายใตบริบท (Contextual) ในทุกมิติท่ีปรากฏการณน้ันเกิดขึ้น 
ตัวอยางของกระบวนการวิจัยคุณภาพ เชน การวิจัยเชงิปฏิบัติการหรือการวิจยัในชั้นเรียน (Action Research) การวิจัย
รายกรณี (Case study Research), การวิจัยชาติพันธุ (Ethnography Research) เปนตน   

 
ท่ีมาของขอมูลเชิงคุณภาพไดจากการสังเกต (Observation) การวิจัยคนควาหรือสํารวจในสถานที่จริง 

(Participant observation or Fieldwork) การสัมภาษณ (Interviews) การใชแบบสอบถาม (Questionnaires) 
เอกสาร (Document) และหนังสือ (Text) 
 
ปรัชญาพ้ืนฐานของการวจิยัเชิงคุณภาพ 
1. ปรากฏการณนิยม (Phenomenologist) 

- ปรากฏการณทางสังคมเกิดจากการเลือกแสดงพฤติกรรมของมนุษยตอเงื่อนไขตางๆตามความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม 

- คนในเทาน้ันท่ีจะเขาใจอยางแทจริง 
2. ปฏิสัมพันธทางสัญลักษณ (Symbolic Interaction) 

- บุคคลแสดงพฤติกรรมตามประสบการณท่ีสั่งสมและเลือกท่ีจะตอบสนองหรือไมตอบสนองตอเงื่อนไขน้ันๆ 
- หากตองการเขาใจพฤติกรรมตองศึกษาวัฒนธรรม  แบบแผน  หรือวิธีการดําเนินชีวิตของกลุมชาติพันธ 

 



ลักษณะสาํคัญของการวิจยัเชิงคุณภาพ 
1. ศึกษาปรากฏการณสังคมโดยภาพรวมจากหลายมิติ 
2. ศึกษาติดตามระยะยาว (สภาพการณเปลี่ยนแปลงในระยะตางๆ) และเจาะลึก (ทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง) 
3. ศึกษาจากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ (Field Research)  
4. ใหความสําคัญและเคารพในความเปนมนุษยของผูถูกวิจัย  สรางความสนิทสนมไวใจและไมนําขอมูลไปกอใหเกิด 

ความเสื่อมเสียแกผูถูกวิจัย 
5. ใชการพรรณนา (ลักษณะที่ปรากฏใหเห็นชัดเจน เชน ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร) และตีความสรางขอสรุปโดยการวิเคราะห

แบบอุปนัย 
6. เนนตัวแปรดานความรูสึกนึกคิด  จิตใจ  และความหมายที่บุคคลกําหนด 
 

การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) 
 

การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เปนการรวมทั้งการวิจยัเชงิ
ปฏิบัติการ (Action Research) และการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Research) เขาดวยกัน กลาวคือ เปนการ
วิจัยท่ีพยายามศึกษาชุมชน  โดยเนนการวิเคราะหปญหา ศึกษาแนวทางแกปญหา วางแผนดําเนินเพื่อแกไขปญหา ปฏิบัติ
ตามแผน และติดตามประเมินผล โดยทุกขั้นตอนมีสมาชิกในชมุชนเขารวมดวย   
 การวจิัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะถือวา คนในชุมชนเปนผูท่ีมีความรูดีเทา ๆ กับนักวิจัย/นักพัฒนาใน
การศึกษาชุมชน การกําหนดปญหา การเลือกปฏิบัติการ และการวิเคราะหประเมินผล   ในการดําเนินการดังกลาวจึงตอง
ปฏิบัติงานรวมกันอยางเทาเทียม ดังแผนภูมิ 

- นักวิจัย : รูเชี่ยวชาญดานแนวคิดทฤษฎี  ระเบียบวิธีวิจัย 
- นักพัฒนา : มีความรู  มีวัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาแกปญหาในชุมชนตามนโยบาย 
- ชุมชน : มีความรูเกี่ยวกับชุมชน  ท้ังปญหา  ความตองการ  ขอจํากัดของชุมชน 
ท้ังสามฝายรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับซึ่งกันและกันตลอดกระบวนการวิจัย 

 
นักวิจัย 

 
  นักพัฒนา

คนใน
ชุมชน 

ความสัมพันธ ของผูรวมกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม



กระบวนการและขั้นตอนการทาํวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาวิเคราะหปญหา และกําหนดความตองการจําเปนในการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 2  วางแผนโครงการ 
ขั้นตอนที่ 3  ทดลองปฏิบัติตามแผนหรือโครงการ 
ชั้นตอนที่ 4  ประเมินผล/สรุปในภาพรวม 
 

16 หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
1. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  เปนวิธีการพัฒนารูปแบบสังคมโดยการ

เปลี่ยนแปลงตัวมันเอง และศึกษาถึงผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
2. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  เปนสิ่งที่เกิดจากผูรวมมืออยางแทจริงซึ่ง

กอใหเกิดวงเวยีนตอเน่ือง(Continuing spiral) ของการวางแผน(Planning),การทดลองปฏิบัติ(Acting),การสังเกต 
(Observing) และการสะทอนกลับ(Reflecting)  

3. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  คือ การรวมมือ(Collaborative) 
4. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  สรางวกิฤติสวนชุมชน(Self-critical 

communities) ของการมีสวนรวมและการรวมมือของชุมชนในกระบวนการวจิัย 
5. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  เปนกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ(Systematic learning process)  
6. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  พาดพิงถึงผูมีสวนรวม เกี่ยวกบัการทักษะ

ของพวกเขา 
7. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  ตองการใหผูมีสวนรวมเติมทักษะ(Their 

practices) ความคิด(Ideas) และการคาดการณลวงหนา(Assumptions) เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม(Institutions)  
8. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  ไมไดรักษาขอมูลซึ่งพรรณาสิง่ที่เกิดขึ้น

อยางเที่ยงตรงเทาท่ีเปนไปไดเพียงอยางเดียว แตยังรวบรวมและวิเคราะหขอตกลงของกลุม(Group judgments)  
ผลกระทบและความรูสึกเกี่ยวกับสิ่งที่กําลงัเกดิขึ้น 

9. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  ทําใหผูรวมมือเล็งเห็นประสบการณของ
ตัวเอง 

10. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  คือ  กระบวนการปกครอง(Political 
process) 

11. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  ทําใหเกิดการวิเคราะหวิกฤติของการ
จัดการโครงสรางสถานการณ(Situations)(โครงงาน,โปรแกรม,ระบบ) ในการทํางานของผูรวมมือ 

12. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  เริ่มตนโดยการทําการเปลี่ยนแปลง
เบ้ืองตน (Minor changes) ซึ่งแตละคนสามารถจัดการและควบคุมได 



13. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  เริ่มตนโดยวัฏจักรเล็กๆของการวางแผน 
(Planning) , การทดลองปฏิบัติ(Acting),การสังเกต (Observing) และการสะทอนกลับ(Reflecting)  ซึ่งชวยให
สามารถกําหนดผลลัพธ(Issues)  ความคิด(Ideas)  และสามารถคาดการณลวงหนา(Assumptions) ไดอยางชัดเจน 

14. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  เริ่มตนจากกลุมความรวมมือเล็กๆ แต
กวางขวางในหมูนักวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

15. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  ตองการใหผูรวมมือสรางขอมูลการพัฒนา
ของตัวเอง 

16. การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)  ตองการใหผูรวมมือใหแสดงเหตุผลของ
การทํางานในสังคมของพวกเขาแกผูอื่น 

 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
1. ขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสามารถคนควาไดจากแหลงความรู

หลากหลาย เชน หองสมุด  และอินเทอรเน็ต  ซึ่งอาจารยไดมอบหมายใหไปคนความาจากอินเทอรเน็ต  และขาพเจาได
ลองปฏิบัติดูแลวพบวามีขอมูลใหศึกษามากมาย  แตสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ  ซึ่งคําศัพทแปลยากและบางทกี็แปลได
หลายความหมายทําใหงงไปหลายขอ  ซึ่งขาพเจาอาจจะแปลผิดแปลถูกบางแตก็พยายามอยางที่สุดแลว 

2. คําอธิบายที่เปนภาษาอังกฤษมคีวามละเอียดมาก  บอกถึงความเปนมา  สวนประกอบและวิธีการวิจัย มีหลายเว็บไซตท่ี
นาสนใจแตแคเห็นตัวหนังสือเล็กๆมากมายก็หมดกําลังใจไปมากทีเดียว 

3. ถาเปนไปไดอยากใหอาจารยกําหนดเว็บไซตตางประเทศซัก 3-5 เว็บใหนักศึกษาไปคนควา  เพื่อจะไดชวยกันเช็ควา
ขอมูลท่ีไดถูกตอง 

4. ความจริงแลวสิง่ที่ไดศึกษามามีมากกวาท่ีเขียนแตก็กลวัวาจะมากเกินไปเพราะอาจารยบอกวาใหทําเปน minute 
paper เลยไมไดเขียนทั้งหมด  แตขาพเจาคิดวานาจะเพียงพอระดับหนึ่งแลว 

5. ประโยคบางประโยคอาจจะเพี้ยนๆไปบางก็ขออภัยไว ณ ทีน้ีดวยครับ เพราะแปลจากภาษาอังกฤษ  บางประโยคแปล
เองงงเอง  แตกพ็ยายามที่สุดแลวครับ 

 
สิ่งที่อยากรูเพ่ิมเติม 
1. ขอมูลท่ีศึกษาคนความาบางอยางไมเคยพบเคยเจอมากอน  และไมคิดวาความหมายของการวิจัยแตละอยางจะมีมาก

ขนาดน้ี  เหมือนกับวานักวิจัยคนหน่ึงก็คิดอีกอยางหนึ่ง  นักวจิัยอีกคนก็คิดอีกอยางหนึ่ง  แตโดยรวมแลวมีลักษณะ
ของกระบวนการคลายๆกัน  ทําใหไมรูวาเอาเขาจริงๆแลวนักวจิัยแตละคนจะคิดเหมือนกันหรือเปลา  แลวผูท่ีสนใจ
เรื่องการวิจยัจะไดรับความรูท่ีแทจริงหรือไม 

2. เราจะทําอยางไรใหสามารถแปลศัพทภาษาอังกฤษใหมีความหมายตรงกับสิ่งทีเ่ราตองการศึกษาอยู 
3. ควรจะมีการปรับปรุง(update) ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการวจิยัเสมอหรือไม เพราะกระบวนการวิจัยมีการพัฒนาอยู

ตลอดเวลา  สังเกตจากอินเทอรเน็ต  ขอมูลท่ีเรามีลาหลังไปแลวหรือยงั 
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