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What is case 
study?



What is case study?

The word ‘case’ originates from 
the Latin ‘casus’ (cadere = to 
fall); it simply means ‘event’, 
‘situation’ or ‘condition’.



ความหมายของ... Case study

การวิจัยกรณีศึกษา...เป็นระเบียบวิธีวิจัยรูปแบบหนึ่งที่
ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์โดยสังเกตุตรวจสอบ
ปรากฏการณ์(case)  ที่เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งภายใต้บริบทชีวิตจริง โดยเฉพาะเมื่อ
ขอบเขตระหว่างบริบทกับปรากฏการณ์นั้นไม่สามารถ
แยกจากกันได้อย่างชัดเจน 

a case study is an empirical inQuiry that: investigates a 
contemporary phenomenal within its real-life context 
especially when the boundary between phenomenon 
and context are not clearly evident (Yin, 2003 pp.13) 

 “Case study is a strategy for doing research which 
involves an empirical investigation of a particular 
contemporary phenomenon with its real life context 
using multiple sources of evidence.” (Yin,1981)



Teaching and research case study

Teaching cases Research cases
•จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
•ออกแบบไว้เพื่อแสดงให้เห็นหรือ
เข้าใจทฤษฎีหรือหลักการที่มีอยู่
แล้ว

•ตีพิมพ์เพื่อให้เป็นกรณีศึกษาใน
การสอนและมักมีคำแนะนำไว้

•จัดทำขึ้นสำหรับนักวิจัย
•ออกไว้เพื่อแสวงหาความรู้/ทฤษฎี
ใหม่หรือทดสอบทฤษฎีที่มีอยู่เดิม

•ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสาร
วิชาการ/นำไปconference

▪ Case studies สามารถนำมาใช้ได้ทั้งในการสอน และการวิจัย



ลักษณะของ Case study

ดำเนินการภายใต้ความเชื่อว่า
ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่ศึกษาไม่สามารถ
แยกจากบริบทโลกในชีวิตจริงได้อย่าง
ชัดเจน 

ต่างจาก experimental research ที่มี
การควบคุมและเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ
และตัวแปรที่เราสนใจ 

อาศัยการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง 
หลายวิธีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อเท็จจริง



เมื่อไรที่ต้องใช้รูปแบบวิจัย case study

มีตัวแปรที่สนใจหลายตัว ที่เป็น
มากกว่าข้อมูลทั่วไป 

ต้องอาศัยหลักฐาน/ข้อมูล จาก
หลายแหล่ง 

ใช้ประโยชน์จากกรอบทฤษฎีที่มี
อยู่ก่อน ในการรวบรวมข้อมูลและ
การวิเคราะห์ 

คำถามการวิจัย "How", "why"



องค์ประกอบของ  
case study research design 

1. Research Question : "Why and how" 

2. Proposition : สมมุติฐานความเชื่อ/การ
คาดการณ์เกี่ยวกับคำถามวิจัย หรือกรอบ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3. Unit of analysis : กำหนดหน่วยหรือ
ขอบเขตของการวิเคราะห์ 

4. Linking data to proposition: เชื่อมโยง
เชิงตรรกของข้อมูลที่ได้กับ สมมุติฐาน หรือ
กรอบทฤษฎี 

5. Criteria for interpreting the findings: 
ข้อตกลงเบื้องต้นในการแปรความและสรุป
ผลข้อมูลที่ได้จากกรณีศึกษา



What are case 
study use for?



วัตถุประสงค์ของ case study
1. เพื่อค้นหา (Exploratory case 

study)* 

2. เพื่ออธิบาย (Explainatory case 
study)* 

3. เพื่อบรรยาย (Descriptive case 
study)* 

4. เพื่อทดสอบทฤษฎีหรือสร้างทฤษฎี 
(test theory or generate theory)**

*Yin, Robert (1994) "Ch 1: Designing Case Studies," Case Study Research: Design & Methods, 2nd edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications  
**Eisenhardt, Kathleen M., (1989) "Building Theories From Case Study Research," Academy Of Management Review, 14(4) 532-550.  



ประเภทของ Case study  
จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ประเภท อธิบาย

Exploratory  
case study

เป็นประเภทของcase study ที่พบมากที่สุดเหมาะกับสำหรับ
ศึกษาประเด็น/เรื่องใหม่หรือเรื่องที่ยังมีผู้ศึกษาวิจัยยังไม่มาก 
รวมถึงการค้นหาทฤษฎีใหม่

Explanatory 
Case story

มุ่งเน้นอธิบายถึงเหตุและผลของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะใน
บริบทหรือสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน

Descriptive case 
study

เน้นการบรรยาย อภิปราย แสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเบื้องลึก ไม่
มุ่งเน้นที่จะแสดงให้เห็นความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปรต่างๆใน
งานวิจัย



ประเภทของ case study  
แบ่งตามระยะเวลาในการศึกษา

1. Snapshot case study: เป็นกรณีศึกษาที่เลือกศึกษาหน่วยวิเคราะห์หน่วยใดหน่วยหนึ่ง ณ.จุดหนึ่งของ
เวลาที่กำหนด 

2. Longitudinal case study: เป็นกรณีศึกษาแบบช่วงเวลา ซึ่งติดตามศึกษาวิเคราะห์หน่วยใดหน่วยหนึ่ง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง อาจนำข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์แบบ time series 

3. Pre-post case study: เป็นการศึกษาหน่วยวิเคราะห์หน่วยใดหน่วยหนึ่ง ในห้วงเวลาก่อนและหลัง
เหตุการณ์สำคัญ 

4. Patch work case study: เป็นการออกแบบกรณีศึกษาแบบผสม เช่น มีการนำข้อมูลเฉพาะจุดหนึ่งของ
เวลา ข้อมูลที่ได้จากการติดตามต่อเนื่องและข้อมูลก่อน/หลังเหตุการณ์มาศึกษาเพื่ออธิบายสิ่งที่
ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 

5. Comparative case study: เป็นกรณีศึกษาที่มีหน่วยวิเคราะห์มากกว่าหนึ่งหน่วย เพื่อนำมาเปรียบเทียบ

Jansen JL, Rodger R. Cumulating the intellectual gold of case study research.Public administration review,61(2):235-246 



How case study 
conduct?



Case Study Designs

Single vs. Multiple case 
◻Single case appropriate in certain conditions 
◻Multiple case design better in general 
Embedded vs. Holistic 
◻Holistic = one unit of analysis 
◻Embedded = several units of analysis



Basic types of Designs
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Case study Research design

Research Design is a difficult part of doing Case Studies 
◻No roadmaps exists… 

Logical plan to go from A to B 
◻A = initial set of question to be answered 
◻B = conclusions of study 
◻Logical, not a logistical problem! 

Research design can be seen as a blueprint of research 
◻What question to study? 
◻What data are relevant? 
◻What data to collect? 
◻How to analyze the results? 

Case studies require its own research design 
◻Not a special case of, e.g., experiment.



ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย case study

1. Determine / define research question 
1. good for “how” & “why” questions / limited number of events and their 

interrelationships
2. Use PICO

2. Define proposition  
3. Select cases  

1. not a “sampling technique” -- select to maximize what can be learned
2. with multiple cases, each is a single case with conclusions contributing to the whole 

study

4. Determine Measurement and data gathering / analysis techniques 
5. Collect data 

1. systematic organization is key!

6. Evaluate and analyze data 
7. Report



Research question in  
case study

คำถามที่ต้องการทราบ
เหตุผล (Why) 

คำถามที่ต้องการทราบวิธี
การ (How) 

คำถามสำหรับเวชปฏิบัติ 
PICO



คำถามในทางเวชปฏิบัติและในการวิจัย

Background question
• ถามเพื่อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งหรือสภาวะใดสภาวะหนึ่ง 
• มี 2 องค์ประกอบที่สำคัญ 

1.คำถาม 5W1H + verb 
2.โรค  การประเมิน  การรักษา  
ประเด็นอื่นเกี่ยวกับการดูแล 

• ตัวอย่าง: 
- อะไรเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้า
- ทำไมCBTจึงได้ผลในการลดอาการ

ซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มี
อาการระดับรุนแรง

Foreground  question

•• ถามเพื่อหาความรู้ที่เฉพาะสำหรับตัดสิน
ใจหรือปฏิบัติ 

• มี 4 องค์ประกอบที่สำคัญ ….PICO
1. Patient and/or problem 
2. Intervention(or exposure) 
3. Comparison, if relevant 
4. Clinical Outcome 

including Time if relevant

• ตัวอย่าง: “ผู้ป่วยซึมเศร้า(P) การรักษา
ด้วยยา SSRIs(I) มีผลลดอาการซึมเศร้า 
(O) มากกว่าผู้ป่วยที่ได้ยา TCA หรือ
ไม่(C)ภายในเวลา 1 เดือน(T)”



Research questions link to 
research design

Research questions Research design

• ผู้ป่วยซึมเศร้า(P) การรักษาด้วยยา SSRIs(I) มีผลลดอาการซึมเศร้า 
(O) มากกว่าผู้ป่วยที่ได้ยา TCA หรือไม่(C)

Experiment, RCT

ผู้ประสบความสูญเสีย(P)จากเหตุการณ์รุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า(O)มากกว่าประชาชนทั่วไป(C)หรือไม่  
(P,C,O) 

Cohort

ประเทศไทยมีอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าเท่าไร Survey, observational 
descriptive study

รพ.พระศรีฯ เป็นexcellence center ของโรคซึมเศร้าได้อย่างไร Case study

เพราะเหตุใดผู้ป่วยติดสุราเรื้อรังที่ได้รับ CBT จึงไม่กลับไปเสพซ้ำ Case study



การเลือก unit of analysis 

What is the "unit of analysis"? 
◻An individual? 
◻A community, organization, country? 
◻A program, system? 
Relates to research questions and proposition 
◻Without clear propositions, one might be tempted to 

cover “everything”. 
◻Non-favoring research questions – too vague or too 

numerous 
Different units of analysis requires different research 
design and data collection strategy. 



Measurement 
เลือกเครื่องมือวัดที่ดีและสอดคล้องกับคำถามการวิจัย

1.Validity (ความถูกต้อง) 
2.Reliability (ความเชื่อ
ถือได้ของการวัด) 

3.Sensitivity (ความไว
หรือความสามารถในการ
แบ่งแยก) 

4.Meaningfulness (การ
มีความหมาย)

คุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่ดี



Type of evidence

• Documentation

• Interviews

• Direct Observation

• Participant Observation

• ...and Others (Survey, 
Artifacts, etc.)

• Why multiple?                
...Triangulation



การวิเคราะห์ข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆ

• Before writing up your case study, you need to analyze the data -- keep focused 
on your research question

• Pattern matching: ทำนายหรือคาดการณ์ผลลัพธ์ของการศึกษา แล้วเปรียบ
เทียบกับผลการศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

• Explanation building: กำหนดคำอธิบายที่พิเศษเฉพาะ (เช่น  ทฤษฎี) เพื่อใช้
วิเคราะห์ข้อมูล

• Time-series analysis: เฝ้าดูแนวโน้มตามเวลา แล้วจับคู่(matching) กับคำ
อธิบายที่น่าจะเป็นไปได้

• Logic models: เป็นความต่อเนื่องอย่างซับซ้อนของหลายเหตุการณ์ และเฝ้าดู
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสสระ(สาเหตุ) กับตัวแปรตาม(เหตุการณ์)

• Cross-case synthesis: ผลการศึกษาหรือสิ่งที่ค้นพบถูกวิเคราะห์
ข้ามcaseหลายcaseและอธิบายขยายผลไปยังcaseอื่นๆหรือประชากร



Criteria for high quality

Judging the quality of Research Design 
Four tests 
◻Construct Validity 
◻Internal Validity 
◻External Validity 
◻Reliability



Tests Tactics Phase

Construct 
Validity

Multiple sources of evidence 
Establish chain of evidence 
Review draft Case Study report

Data collection 
Data collection 
Composition

Internal 
Validity

Pattern matching 
Explanation building 
Adress rival explanations 
Use logic models

Data analysis 
Data analysis 
Data analysis 
Data analysis

External 
Validity

Use theory in single-case studies 
Use replication logic in multiple case 

Research design 
Research design

Reliability Use case study protocols 
Develop case study database

Data collection 
Data collection



Criticisms of 
case study



ข้อวิจารณ์ที่สำคัญของ case study

• Lack of rigor of case 
study research. 

• Confusing case study 
research with case 
study teaching.  

• Provide little basis for 
scientific generalization.  

• Case Studies take too 
long. 

Yin, Robert (1994) "Ch 1: Designing Case Studies," Case Study Research: Design & Methods, 2nd edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications 
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