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สาเหตุที่ต้องมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้  
 1. เพ่ือดึงดูดให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียน เนื่องจากระบบการเรียน
ของมหาวิทยาลัยเป็นแบบตลาดวิชา ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน 
 2. เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์
จริงทั้งในและนอกห้องเรียน 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้คู่คุณธรรมที่ได้รับในชั้นเรียน
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 
เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
 1. กิจกรรมเรียนรู้ในห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนใช้อยู่แล้วใน
วิชาที่สอนหรือจัดขึ้นโดยเฉพาะ แล้วน ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนกันและ
ร่วมกันวิเคราะห์ เช่น 
  1.๑ ก่อนเริ่มการบรรยายทุกครั้งควรสอนเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ชี้แจงข้อก าหนด และมารยาทในห้องเรียน 
  1.2 การเล่าเรื่องสั้น นิทาน ค าคม คติสอนใจ การดูคลิปสั้น ๆ 
หรือเล่ามุมมองชีวิต ประสบการณ์ และทัศนคติในการด าเนินชีวิตของ
อาจารย์หรือนักศึกษา 

การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
หัวข้อ “จัดการเรียนการสอนอย่างไร 

ให้มีความรู้คูคุ่ณธรรม” 
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  1.3 การเรียนรู้วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และข้อห้ามต่าง ๆ 
ที่ไม่ควรปฏิบัติของชนชาติอ่ืน รวมทั้งมารยาทสากล  
  1.4 หลักการพูดที่ ดี  การพัฒนาการรับ -ส่ งสาร ให้ เกิด
ประโยชน์ด้านคุณธรรมจริยธรรม การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ 
หลักไวยากรณ์ภาษา  
  1.5 การน าแนวคิดการท างานของคนญี่ปุ่น โฮเร็นโซ (HOU-
REN-SOU) มาใช้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
  ๑.6 การน าแนวคิดของขงจื๊อ (๑) เรื่อง “ความกตัญญู” (๒) เรื่อง 
“ตี้จื่อกุย” กฎของศิษย์ (๓) เรื่อง “ความรักความเมตตา” ต่อสรรพสิ่งบน
โลก มาใช้ในการด าเนินชีวิต 
  ๑.7 คุณลักษณะนักศึกษาที่ควรได้รับการฝึกฝน และพัฒนา 
ได้แก่ (๑) IQ Intelligence Quotient ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา 
(๒) EQ Emotional Quotient ความฉลาดด้านอารมณ์ (๓) MQ Moral 
Quotient ความคิดด้านศีลธรรม (๔) AQ Adversity Quotient ความฉลาด
ในการแก้ไขปัญหา  
  1.8 การเคารพหรือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลทั้งของผู้สอน 
และเพ่ือนร่วมชั้น เช่น การอัดเสียงอาจารย์บรรยายหรือถ่ายภาพแล้วน าไป
เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต  
  1.9 การสอนเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ และ
จริยธรรมทางวิชาการ 
  1.10 การสอนเรื่องการมีวินัย ตรงต่อเวลา ความมีน้ าใจ  
การเสียสละต่อผู้อื่น การให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
  1.11 การสอนเรื่องการคิดอย่างมีระบบ และมีวิจารณญาณ 
  1.12 การสอนเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบ
ต่อเพ่ือน ความรับผิดชอบต่อสังคม 



 ๓ 

  1.13 การสอนเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ สิ่งที่ควรกระท า
ภายใต้ขอบเขตวิชาชีพ จริยธรรมวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
การเคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร 
  1.14 การสอนเรื่องบุคลิกภาพ การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเผยแพร่ข้อมูล โดยใช้หลักการ PAPA 
  1.15 การตั้งค าถามของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับสิ่งที่ เรียน 
ไปแล้ว และมีรางวัลส าหรับผู้ตอบได้ 
  1.16 การออกข้อสอบเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอบ
ปลายภาค เพ่ือวัดผลการเรียนรู้  
 2. กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
มหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาฯ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
จัดขึ้น และการสอนจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ และประสบการณ์ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ เช่น  
  2.1 การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการ “ภาษา
ตะวันตกสัมพันธ์” โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โครงการ
เสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง “อ่านสื่อออก ตามสื่อ
ทัน” และโครงการบรรยายธรรม  
  2.2 ควรมีชั่วโมงให้ค าปรึกษา ทั้งเรื่องการเรียน และปัญหา
ส่วนตัว 
  2.3 การสอนคุณธรรมในเรื่องของการติดสินบน การให้ 
ซื้อสิ่งของหรือของขวัญแก่อาจารย์โดยหวังผลตอบแทน การที่นักศึกษา
พยายามทุจริตเกี่ยวกับผลการเรียน หรือการกระท าใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริต 
โดยที่นักศึกษาไม่รู้ตัว 
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  2.4 การให้นักศึกษาดูสารคดี การติดตามข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของสังคมโลก แล้วน ามาถกประเด็น วิเคราะห์ ในเชิง
คุณธรรม จริยธรรม 
  2.5 การสอนตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะนั้น 
 3. กิจกรรมภายนอกห้องเรียนที่จัดขึ้นร่วมกับหน่วยงาน
ภาคเอกชนและภาครัฐ เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ได้แก่ 
  3.1 การท างานจิตอาสา 
  3.2 การบริจาคเลือด เส้นผม (สิ่งที่ไม่ใช้เงิน) 
 4. การใช้ E-mail, Facebook และ Line  
  ๔.๑ แนะน าการใช้ภาษาที่ถูกต้องในการติดต่อสื่อสารกับ
อาจารย์ทาง E-mail, Facebook และ Line รวมถึงช่วงเวลาในการติดต่อ  
 5. จากตัวอาจารย์ผู้สอน 
  5.1 อาจารย์ควรประพฤติตนเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักศึกษา 
  5.๒ การอนุญาตให้นักศึกษาเข้ามามีบทบาทในพ้ืนที่ส่วนตัว
ของอาจารย์ผู้สอน เช่น E-mail, Facebook และ Line ได้ก็ต่อเมื่อ
นักศึกษาผู้นั้นส าเร็จการศึกษาแล้วหรือเรียนจบในวิชาที่สอน และไม่มีเรียน
ด้วยกันอีกเพ่ือหลีกเลี่ยงข้อครหา 

  5.3 อาจารย์ผู้สอนไม่ควรสนิทสนมกับนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนเกินไป เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อครหา 
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เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพสาขาวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
 การวิจัยทางประวัติศาสตร์นั้นส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ดังกรณีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทาง
โบราณคดีในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล  
๒ แหล่ง เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ตลอดจนตอบค าถามปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ 
 แหล่งข้อมูลที่ ๑ หมายถึง แหล่งข้อมูลเอกสารชั้นต้น (ปฐมภูมิ) 
ซึ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบพร้อมใช้เป็น
แหล่งข้อมูลอ้างอิงอยู่ในรูปงานวิจัยหรือผลงานวิชาการอ่ืน ๆ ที่ได้ศึกษา 
วิจัยมาก่อนหน้านี้ 
 แหล่งข้อมูลที่ ๒ หมายถึง แหล่งข้อมูลการลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพ
พ้ืนที่จริงนั้นได้มาจากนักวิจัยลงพ้ืนที่ท าการส ารวจแหล่งโบราณคดีและ
แหล่งประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่เลือกเป็นแหล่งศึกษาวิจัย อย่างไรก็ตาม 
นักวิจัยพบว่า ข้อมูลที่รวบรวมจากการลงพ้ืนที่จริงนั้นมีการเชื่อมโยงกับ
การสัมภาษณ์ และการสนทนากับผู้อยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่ง
ศึกษาดังกล่าว นอกจากนี้ พบว่า มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับงานวิจัย
และวรรณกรรมที่ได้ศึกษาที่ผ่านมา จากข้อมูลที่ได้รับมาจะน ามาสู่การ
วิเคราะห์ด้วยการคัดกรองข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูล 
ต่าง ๆ ส าหรับความท้าทายของการวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาวิชาประวัติศาสตร์
และโบราณคดีประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการศึกษาแหล่งโบราณคดีนั้น 

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
หัวข้อ “เทคนคิการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” 
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การเข้าถึงแหล่งขุดค้นต่าง ๆ หลายพ้ืนที่อยู่ที่ในบริเวณห่างไกล และต้อง
ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน ประชาชน รวมถึงการพิจารณาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ในอดีตนั้นอาจไม่เพียงพอ เพราะว่าแหล่ง
เหล่านั้นในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงคลาดเคลื่อนไปจากที่ระบุไว้ใน
เอกสารเดิม 
 
เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพสาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา  
และคติชนวิทยา 
 การศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ผ่านมานิยมเลือกใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยสาขา
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และคติชนวิทยานั้น ส่วนใหญ่เป็นการผสมผสาน
ร่วมกันทั้งเชิงปริมาณ (ส ารวจ) และเชิงคุณภาพ (การสังเกตการณ์และการ
สัมภาษณ์)  
 การสังเกตการณ์ เป็นวิธีการหรือเทคนิคการรวบรวมข้อมูลที่ 
นักสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และคติชนวิทยานิยมใช้ในการศึกษา
ปรากฏการณ์ที่สนใจ การสังเกตการณ์นั้นมีทั้งรูปแบบการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม คือ ผู้วิจัยเข้าไปคลุกคลี ร่วมปฏิบัติ ร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง หรือเข้าไปร่วมในปรากฏการณ์ที่นักวิจัยก าลังศึกษา เช่น  
การประกอบพิธีกรรม และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม คือ ผู้วิจัย
เฝ้าสังเกตเหตุการณ์ สถานที่ บุคคล กิจกรรม โดยนักวิจัยจะจดบันทึก อาจมี
รายละเอียดประเด็นการสังเกตการณ์ หรืออาจใช้เทคนิคการวาดภาพ การ
ถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอต่าง ๆ  
 การสัมภาษณ์ สามารถแบ่งรูปแบบได้หลากหลาย มีทั้งรูปแบบ
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาษณ์อัตชีวประวัติ การสั มภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง ทักษะส าคัญ คือ 
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การพูดคุย การสังเกตอากัปกริยา ท่าทาง น้ าเสียงของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งนักวิจัย
ต้องมีไหวพริบในการสื่อสาร การใช้ค าพูด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าระหว่างสัมภาษณ์ 
 ประเด็นส าคัญของการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ คือ เทคนิค
ของการจดบันทึกข้อมูล และการเปิดเผยตนเองให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่า
เป็นนักวิจัย การกลมกลืนเหมือนคนในหรือใช้มุมมองในการศึกษาแบบคน
ใน Emic View โดยในประเด็นการจดบันทึกข้อมูลนั้น ถือว่ามีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก ควรด าเนินการอย่างเป็นระบบ นักวิจัยต้องค านึงถึงความ
เป็นส่วนตัว ทักษะการจดบันทึก การจับใจความ จับประเด็นส าคัญที่ได้
จากการสัมภาษณ์ การจดบันทึกที่ดีจะท าให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียด
ครบถ้วนและชัดเจน ซึ่งจะมีผลสืบเนื่องไปยังการวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลในขั้นตอนการท าวิจัยต่อไป 
 
 
 
เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพสาขาวิชาภาษาต่างประเทศและ
ภาษาศาสตร ์
 การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศและ
ภาษาศาสตร์นั้น ส่วนใหญ่นิยมการวิจัยเชิงคุณภาพเหมือนกับสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี สาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และคติชน
วิทยา การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการด าเนินการวิจัยนั้นมีหลายรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับหัวข้อปัญหาวิจัย เช่น การวิจัยการสอนภาษาที่ผสานการ
วิเคราะห์มิติทางด้านวัฒนธรรม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นนิยมใช้วิธีการ
เข้าไปสังเกตการณ์ผู้เรียน การคลุกคลีกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย์ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้ทักษะในการสัมภาษณ์ พูดคุย 
สอบถาม และการวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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 ทักษะส าคัญของการวิ จัยทางด้ านภาษาต่ างประเทศนั้ น
ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ทักษะด้านการสื่อสารกับกลุ่มตัวอย่าง การใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การปรับตัวและการเข้าใจ
บริบทของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งพ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม กฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ส่วนการท าวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์นักเรียนหรือ
นักศึกษา โดยครูอาจารย์ผู้สอน 
 ทั้งนี้ ภาพรวมของการวิจัยเชิงคุณภาพต่อการศึกษาทางด้านการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศนั้น ช่วยให้เข้าใจบริบทต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น
ทั้งด้านทักษะการเรียน ทัศนคติ มุมมอง แรงจูงใจของผู้เรียน รวมถึงมิติ
ทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ
รูปแบบต่าง ๆ  
 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของการวิจัยเชิงคุณภาพ มักจะมีข้อสังเกต
บางประการเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลที่อาจมีอคติ หรือความเอนเอียงใน
การตีความข้อมูล เนื่องจากความเป็นอัตวิสัยของผู้วิจัยทั้งในด้านการเลือก
กลุ่มตัวอย่างส าหรับผู้ให้ข้อมูล เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ และการตีความ ดังนั้น กระบวนการตรวจสอบที่ส าคัญในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางสาขาวิชาใด จึงมักเลือกใช้การตรวจสอบ
แบบสามเส้า (triangulation) เปรียบเทียบเชื่อมโยงทั้งในด้านแหล่งข้อมูล
หลายแหล่ง หลายวิธีการ หรือการตรวจสอบด้านเวลา บุคคล สถานที่ 
รวมถึงตัวนักวิจัยเองด้วย  
 
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น สามารถสรุปเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับ
การวิจัยในอนาคต ดังนี้ 
 การสัมภาษณ์  
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 การสัมภาษณ์ หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการรวบรวมเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์นั้น
แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๑. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Structured interview or formal interview) ผู้วิจัยได้จัดท า
ค าถามต่าง ๆ ที่ต้องการจะสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ดังนั้น วิธีการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างนั้น ผู้วิจัยจะถามค าถามแบบเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง 
ทุกคน 
 ๒. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) 
ผู้วิจัยอาจเตรียมแนวค าถามไว้กว้าง ๆ การสัมภาษณ์ลักษณะนี้ต้องอาศัย
ประสบการณ์และการใช้วาทศิลป์เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามและเล่า
เรื่องออกมาทั้งหมด ซึ่งจะน าเข้าสู่ประเด็นเพ่ือให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์
ของการวิจัยให้ได้ มักจะท าควบคู่ไปกับการสังเกต การสัมภาษณ์แบบนี้ 
ตัวผู้วิจัยจะเป็นผู้สัมภาษณ์ ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระในการเล่าเรื่อง และ 
ผู้สัมภาษณ์ต้องพยายามตะล่อมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 
 ข้อดีและข้อด้อยของการสัมภาษณ์ 
 ข้อดี  
 ๑. ผู้วิจัยสามารถท าความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลได้ในขณะสัมภาษณ์ 
 ๒. ผู้วิจัยสามารถท าการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างได้ทุกระดับ
การศึกษา 
 ๓. ผู้วิจัยสามารถอธิบายค าถามที่กลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจได้ขณะที่
สัมภาษณ์  
 ๔. ผู้วิจัยสามารถสังเกตพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสัมภาษณ์ได้
ว่ามีความสมัครใจให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยหรือไม่ 
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 ข้อด้อย 
 ๑. ผู้วิจัยใช้เวลายาวนานในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และต้อง
ด าเนินการประมวลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แต่ละครั้งอย่างรีบด่วน  
 ๒. ผู้วิจัยต้องอาศัยประสบการณ์ในการออกภาคสนามส าหรับ
การเก็บรวมรวบข้อมูลว่า ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นเชื่อถือได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 ๓. อารมณ์ของผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ มีผลต่อความ
เที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
 ๔. การสัมภาษณ์ต้องใช้เวลามาก เพราะต้องสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล 
 ๕. ข้อมูลที่ได้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ 
แสง เสียงรบกวน 
 วิธีการสังเกตการณ์ 
 วิธีการสังเกตการณ์ หมายถึง วิธีเก็บข้อมูลโดยการสังเกตโดยตรง
จากปฏิกิริยา ท่าทาง หรือเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นในขณะใด
ขณะหนึ่ง และจดบันทึกไว้โดยไม่มีการสัมภาษณ์ สามารถแบ่งออกเป็น  
๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๑. ผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (participant observation) 
โดยนักวิจัยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในปรากฏการณ์ที่ศึกษา โดยประพฤติตัวเป็น
สมาชิกคนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ กล่าวคือ เป็นคนวงใน (insider)  
ข้อดี คือ จะได้ข้อมูลที่แท้จริง เนื่องจากผู้ที่ถูกศึกษาไม่ทราบว่าตนถูกสังเกต 
พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะเป็นไปตามธรรมชาติ 
 ๒. ผู้สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) 
ในบางกรณีที่นักวิจัยไม่คุ้นเคยหรือบางสถานการณ์ไม่สามารถเข้าไปสังเกต
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แบบมีส่วนร่วมได้ หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมอาจจะเป็นการไปรบกวนผู้ถูก
สังเกต และท าให้มีการแสดงพฤติกรรมที่ผิดเพ้ียนไปจากปกติได้ ในกรณี
เหล่านี้ นักวิจัยต้องเลือกสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมแทน 
 ข้อดีและข้อด้อยของการสัมภาษณ์ 
   ข้อดี  
 ๑. สามารถได้รายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งถ้าเก็บข้อมูล
โดยวิธีการสัมภาษณ์อาจไม่ได้ค าตอบที่จริงใจ จึงควรใช้การสังเกตเข้าช่วย 
 ๒. ช่วยท าให้ทราบข้อมูลที่ผู้ตอบปกปิด หรือไม่เต็มใจตอบ 
 ๓. จะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ได้มากกว่า 
 ๔. เป็นการเก็บข้อมูลจากเหตุการณ์จริง ๆ นับได้ว่าเป็นข้อมูล
ชนิดปฐมภูมิ 
 ๕. นักวิจัยสามารถจดจ่อกับสิ่งที่ต้องการสังเกตได้มากขึ้น บันทึก
ข้อมูลได้สะดวกข้ึน 
 ข้อด้อย  
 ๑. กระท าได้ไม่สะดวก เช่น เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว 
 ๒. กระท าไม่ได้ทุกแง่ทุกมุม เช่น ประวัติชีวิต  
 ๓. ไม่อาจท าได้ตามที่ต้องการ จะต้องคอยจนกว่าเหตุการณ์นั้น 
จะเกิดขึ้น เช่น สังเกตวิธีแต่งงาน 
 ๔. ก่อให้เกิดความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ถูกวิจัย 
อาจเป็นเหตุให้เกิดมีอคติ ข้อมูลอาจจะขาดความเท่ียงตรง  
 


