องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ การผลิตผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี
ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีพันธกิจหลักด้านหนึ่งในการ
ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ท้ังด้านการเรียนการสอนและสุขภาพ ซึ่ง
จะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม ในการแก้ไข
ปัญหาด้านต่างๆ และบูรณาการการวิจัยไปสู่การเรียนการสอน อันจะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชนต่อไป กิจกรรมในการการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ผ่านมา ได้แก่ การ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากรอย่างสม่ําเสมอ การกํากับติดตามและควบคุมคุณภาพการ
ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้วิจัยอย่างเพียงพอ
ในปัจจุบัน นักวิจัยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มาก
ขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีการวิจัยที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ได้ข้อเท็จจริงที่ตรงกับสภาพปัญหาและนําไปสู่
การแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน การวิจัยเชิงคุณภาพต้องใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และมีจุดยืนที่จะ
ศึก ษาประสบการณ์ ข องบุคคล เป็ นการแสวงหาความรู้โ ดยการพิ จ ารณาปรากฏการณ์สัง คมจาก
สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม
และสามารถประยุกต์ใช้วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีต่อไป
ประเด็นสําคัญของการทําวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยเป็นหลัก: ผู้วิจัยอยากรู้อะไร
ศึกษาแบบแยกส่วน: เฉพาะเรื่องที่อยากรู้ เฉพาะ
บางตัวแปรทีส่ นใจ
ทบทวนวรรณกรรมให้มากที่สุดเพื่อหาช่องว่าง
ของ
องค์ความรู้ผ้วู ิจัยอยากรู้อะไร

วิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก: ผู้ถูกวิจัยอยากบอกอะไร
ศึกษาแบบองค์รวม: ความเป็นองค์รวมของ
ผลการวิจัย
ทบทวนวรรณกรรมมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบั ความ
เชื่อ
ของผู้วิจัย หรือวัตถุประสงค์ของการวิจยั

วิจัยเชิงปริมาณ
มีกรอบแนวคิดชัดเจน
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้วิจัย
ควบคุม setting เพื่อควบคุมผลลัพธ์

วิจัยเชิงคุณภาพ
มีกรอบน้อยทีส่ ุดเพื่อให้ประสบการณ์ของผู้ถูก
วิจัยโดดเด่น และใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้ถูกวิจัยซึ่งมีประสบการณ์ตรง
เป็นไปตามธรรมชาติเพราะต้องการเห็น
ธรรมชาติของสิ่งที่ศึกษา

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
- สุ่มโดยปราศจากอคติ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ - ตั้งใจเลือกคนทีม่ ีประสบการณ์ในเรื่องที่ศึกษา
เป็นตัวแทนของประชากรที่ทําการศึกษา
- บางครั้งอาจไม่สามารถระบุกลุ่มตัวอย่างก่อน
- ต้องกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างก่อนทําวิจัย การวิจยั ได้และมักจะไม่ทราบว่าต้องใช้จํานวน
เท่าไหร่จนกว่าการวิจยั จะสิ้นสุด
เริ่มจากทฤษฎี แล้วนําไปสู่การเก็บข้อมูล
เริ่มจากข้อมูลแล้วนาไปพัฒนาเป็นแนวคิด/
(Deduction)
ทฤษฎี (Induction)
ประเภทของข้อมูล: ตัวเลข
ประเภทของข้อมูล: เรื่องราว/รูปภาพ/วิดีโอ/
หนังสือ
การเก็บข้อมูล
- การวัด/การสังเกตโดยการใช้เครื่องมือที่ผ่าน - การสัมภาษณ์/การสังเกตโดยใช้ผู้วิจยั เป็น
เครื่องมือ โดยที่ผู้วิจัยจะต้องมีความไวต่อข้อมูล
การตรวจสอบคุณภาพ (reliability, validity,
sensitivity, specificity) เช่น แบบสอบถาม การ (Sensitivity to data)
ตรวจร่างกาย
การวิเคราะห์ข้อมูล: สถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล: (จิตใจของ) ผู้วิจัย และ/หรือ
ผู้ถูกวิจัย มีอคติได้ แต่ต้องรู้ว่าอคติคืออะไร และ
จะมีผลต่อการวิเคราะห์อย่างไร
การขยายผลการวิจยั
- จากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากร (sample-to- - ขยายเชิงมโนทัศน์ (Conceptual generalization)
population generalisation)

2. การตั้งคําถามการวิจัย (research questions)
จุดเริ่มต้นในการทําวิจัย คือคําถามการวิจัย ลักษณะคําถามที่เหมาะสมสําหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ ควรมีลักษณะต่อไปนี้
 เป็นสิง่ ที่ยงั ไม่มีการศึกษาวิจัย (Exploratory question) เช่น คุณลักษณะของครอบครัวอบอุ่นคือ
อะไร
 เกี่ยวข้องกับกระบวนการ (Process) เช่น พยาบาลที่จบใหม่มีประสบการณ์อย่างไรในปีแรกของ
การทางาน
 “ทาไม” เช่น ทาไมพยาบาลถึงใจแข็งกับความตายของผู้ป่วย
 “อย่างไร” เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีการปรับตัวอย่างไร
 เน้นความเข้าใจเชิงลึก ความหมาย เช่น การเป็นอัมพาตมีความหมายอย่างไรต่อผู้ป่วย
3. เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collecting) ในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ที่นิยมใช้ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group discussions) การสั งเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant
observation) ซึ่ง ตัวผู้วิจัยเองจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการเก็บข้อมูล คุณลักษณะของผู้วิจัยในการเป็น
ผู้สัมภาษณ์จึงมีความสําคัญ ได้แก่ สมาธิดี และอดทนต่อการที่ยังไม่รู้ ใจเปิดกว้างรับทุกความเป็นไปได้
มีความรู้เกี่ยวกับบริบทที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ดําเนินการสัมภาษณ์ตามโครงสร้างการ
สัมภาษณ์ (แนวคําถาม) ได้ดี (ในกรณีที่ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง) ถามคําถามได้ชัดเจน
สุภาพและอ่อนโยน ไวต่อข้อมูลและความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูล สามารถวิเคราะห์ ระหว่างการสัมภาษณ์
ได้ และรู้เป้าหมายของการสัมภาษณ์และดําเนินการสัมภาษณ์ไปในทิศทางนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ประเภทของคําถามทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) คําถามเปิดตัว (Introducing question) : สวัสดีครับ ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
2) คําถามชี้/หยั่งประเด็น (Exploring/probing question): รบกวนเล่าเหตุการณ์หลังจากที่ลูกของ
คุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นลิวคีเมียให้ผมฟังได้ไหมครับ?
3) คําถามเจาะลึก (In-depth questions)
- คําถามตามติด (Follow-up question): ขอโทษนะครับ ที่คุณบอกว่าช็อก นี่เป็นอย่างไร
ครับ?
- คํ า ถามอ้ อ ม (Indirect question): ภรรยาของคุ ณ รู้ สึ ก อย่ า งไรกั บ เหตุ ก ารณ์ ใ นครั้ ง นี้ ?
ความรู้สึกของคุณล่ะ?
- คําถามขยายความ (Specifying question): แล้วคุณทําอย่างไรต่อครับ

- คํ า ถามขอหลั ก ฐาน (Evidence question): ที่ คุ ณ บอกว่ า การเริ่ ม การรั ก ษาช้ า มาก การ
รักษาเริ่มหลังจากการวินิจฉัยนานเท่าไหร่ครับ? ที่คุณบอกว่าบริการไม่ได้มาตรฐาน ยกตัวอย่างบริการ/
เหตุการณ์ที่คุณเจอให้ฟังได้ไหมครับ?
- คําถามตามแนวที่ต้งั ไว้ (Structuring question): ตอนนี้เราได้พูดคุยเรื่องการรักษาเสร็จแล้ว
ผมจะขออนุญาตพูดในประเด็นเรื่องการเรียนของน้องต่อนะครับ?
- คําถามตีความ (Interpreting question): หมายความว่าการเจ็บป่วยของน้องทําให้คนใน
ครอบครัวเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ?
- คําถามชวนทบทวน/ขบคิด (Critical question): เมื่อกี้ คุณบอกว่าความเจ็บป่วยของน้องทํา
ให้คนในครอบครัวเห็นอกเห็นใจกันมาก แต่ที่คุณเล่าว่าบางครั้งคุณก็หงุดหงิดกับลูกๆ ตรงนี้เป็นอย่างไร
หรือครับ?
- ความเงียบ (Silencing): (พยักหน้า)
- คําถามตรง (Direct question): การเจ็บป่วยของลูกคุณกระทบต่อคนในครอบครัวอย่างไร
ครับ?
4) คําถามเปิดโอกาส (Extending question): จากที่เราได้พูดคุยกันมีอะไรอีกไหมครับที่ผมยัง
ไม่ได้ถาม หรือมีอะไรไหมครับที่คุณอยากจะเล่าให้ผมฟัง
4. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล (Constant Comparative
Analysis—CCA ) คือ การนําข้อมูลที่ได้ไปเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่น เพื่อให้ สามารถ
สรุป แนวคิด (concept) ของชุดข้อมูลที่ได้ ดังนี้

