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สรุ ปการถอดบทเรี ยนกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เรื่อง “เทคนิคการรวบรวมข้ อมูลวิจัยเชิ งคุณภาพ”
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ ห้ องประชุ ม 2604 อาคารบริการ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
ผู้ร่วมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สุ ทธีพร มูลศาสตร์
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ดร.สมใจ พุทธาพิทกั ษ์ผล
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3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
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5. อาจารย์ ดร.พัทยา แก้วสาร
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7. อาจารย์วณิ ภา ทับเที่ยง
8. อาจารย์สุมจั ฉรา มานะชีวกุล
9. นางสาวศรี เสาวลักษณ สุ ทธิวงศ์
10. นางสาว กุลธิดา กะถาไชย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
11. อาจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
12. อาจารย์ ดร.จาเนียร ราชแพทยาคม
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. รองศาสตราจารย์พรทิพย์ กีระพงษ์
14. อาจารย์ อดิศกั ดิ์ สุ มาลี
15. อาจารย์ กุณฑลีย ์ บังคะดานรา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์สารวย กมลายุตต์
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
17. ดร.ณฤดี ฐิติธราดล
18. นางสาว ศันสนีย ์ แสงสวัสดิ์
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
19. นางสาว บุญทิพย์ ช่วยรัดแก้ว
สานักบรรณสารสนเทศ
20. นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร
สถาบันวิจยั
21. นางสาวจีรามร หัสเนตร
22. นางรัตนา เรื องศรี
23. นายวิชิต ใสงาม
24. นางสาวรสิ กา อังกูร
25. นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิ ทธิ์
ประเด็นการนาเสนอ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจยั เชิงคุณภาพ
ส่ วนที่ 2 เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม
ส่ วนที่ 3 ประเด็นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

3

ส่ วนที่ 1 ความเข้ าใจเกีย่ วกับการวิจัยเชิ งคุณภาพ
วิทยากร คื อ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. เก็ จกนก เอื้ อวงศ์ ได้ส รุ ป ความหมายของวิจยั เชิ ง คุ ณภาพว่า
หมายถึงเป็ นการแสวงหาความรู้จากการศึกษาปรากฏการณ์หรื อเหตุการณ์ทางสังคมจากสภาพแวดล้อม เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กบั สภาพแวดล้อมนั้น หรื อเป็ นการศึกษาที่แตกต่างจากการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดย
ไม่ได้มีการจัดการทดลองหรื อทดสอบทฤษฎี หรื อผลลัพธ์โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิ ติ หรื อเป็ นการศึ กษาที่
สนใจความรู ้สึกนึ กคิด ความหมาย ค่านิ ยม อุดมการณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ซึ่ งการวิจยั เชิ งปริ มาณไม่สามารถให้
คาตอบได้ครอบคลุมลึกซึ้ งในทุกมิติ
โดยลักษณะสาคัญการวิจยั เชิ งคุณภาพเป็ นการศึกษาสภาพที่เป็ นจริ งในธรรมชาติ ศึกษาถึงความเป็ น
องค์รวมทุกมิติ ใช้การบรรยายแบบเข้มข้น เป็ นกระบวนการอุปมัย เริ่ มจากส่ วนย่อยแล้วสรุ ปเป็ นใหญ่ มีการ
ออกแบบการวิจยั แบบเร่ งด่วนเปลี่ยนตามสภาพการเมือง สะท้อนความเป็ นตัวตนของนักวิจยั ที่สาคัญมากที่สุด
คือ นักวิจยั เชิงคุณภาพอาจเขียนมุมมองความคิดเห็นส่ วนตัวของตนเองไว้ก่อนในกรณี นกั วิจยั เป็ นเครื่ องมือ
นอกจากนั้นการวิจยั เชิงคุณภาพมุ่งไปทาความเข้าใจถึงการให้คุณค่า การให้ความหมายในปรากฏการณ์
ที่ศึกษา เพราะอะไรถึงเกิด มีความเป็ นมาอย่างไร ดูความเคลื่อนไหวทางการคิดว่าคนได้รับผลกระทบทาง
ความคิดอย่างไร เป็ นสิ่ งที่การวิจยั เชิงปริ มาณไม่สามารถวัดได้ แต่ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจและให้ความสาคัญกับ
มุมมอง ความคิด ความรู้สึก หรื อประสบการณ์ของคน ปั จจุบนั มีการนามาใช้ร่วมกับการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่ งเรี ยก
การศึกษานี้วา่ “Mixed Method” หรื อการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research)
การวิจยั จะเลือกใช้วธิ ี การศึกษาใด ขึ้นอยูก่ บั โจทย์วจิ ยั หรื อปั ญหาการวิจยั อย่างไรก็ตาม การวิจยั เชิง
คุณภาพก็มีจุดอ่อน ได้แก่
1. ใช้ระยะเวลาในการศึกษายาว เพราะการทาความเข้าใจต้องเข้าใจลึกซึ้ งว่าเป็ นไปอย่างที่เขาพูด และ
ตรงกับที่เราสังเกตหรื อไม่
2. ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ บบอุ ป นัย เชิ ง ลึ ก อาจมี อ คติ น าควา มชอบ ความไม่ ช อบมาใช้ ใ นการ
ตีความหมาย การมีกรอบมีมุมมอง อาจทาให้การรับรู ้ขอ้ มูลการได้มาซึ่ งข้อมูลมีความจากัด ผูว้ จิ ยั จะพยายามมอง
ในกรอบแนวคิ ดของตน จึ งอาจมี อารมณ์ ร่วม การแก้ไขคื อต้องแยกความคิ ดของเขา ควรเขี ยนเอาไว้ก่อนว่า
ตนเองมีความคิดอย่างไร เวลาทา field note ต้องเขียนสิ่ งที่สังเกตเอาไว้
ประเภทของการวิจัยเชิ งคุณภาพ
1. การวิจยั เชิ งคุ ณภาพพื้นฐาน ปั จจุบนั มีงานวิจยั ที่คนศึกษามากขึ้นซึ่ งเป็ น basic qualitative research
โดยไม่ได้ศึกษาแบบลึกซึ้ ง ศึกษาเรื่ องที่เป็ นนามธรรม ไม่ได้ศึกษาชีวติ ความเป็ นอยู่ ศึกษาระยะเวลาสั้น อาจเป็ น
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2. การศึกษาเฉพาะกรณี ศึกษาเป็ นรายคน เช่น ในสาขาพยาบาล อาจศึกษา 5 ราย 10 ราย
3. การวิจยั เชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วทิ ยา ศึกษาประสบการณ์ ของคน
4. การวิจยั เชิ งคุ ณภาพแบบทฤษฎี รากฐาน เป็ นรู ปธรรมที่ ไ ม่ใช่ ทฤษฎี ท วั่ ไป ใช้ในสถานการณ์ ที่
คล้ายคลึงกันศึกษาการใช้ชีวติ การแก้ปัญหาของคน ใช้เมื่อต้องการสร้างแนวคิดใหม่
5. การวิจยั แบบชาติพนั ธ์วรรณา เป็ นการศึกษาเชิงสังคมวิทยา ยึดวิถีชีวติ และความเป็ นอยู่
ส่ วนที่ 2 เทคนิคการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีเชิ งคุณภาพ
วิทยากรได้กล่าวถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีเชิงคุณภาพ เทคนิคที่ใช้บ่อย คือ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ดังนี้
1. การสั งเกต
การสังเกตเป็ นการเฝ้ าดูปรากฏการณ์อย่างเป็ นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบคาถามการวิจยั
เป็ นความพยายามในการแสวงหาข้อมูลในสภาพธรรมชาติ โดยสังเกตปรากฏการณ์สังคม และการสังเกตในชั้น
เรี ยน โรงเรี ยน หรื อชุมชน ในการสังเกตควรรู้ภูมิหลังผูถ้ ูกสังเกต มีการจดบันทึกสภาพปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่
เอาความคิ ด ความรู ้ สึ ก ของตนเองบันทึ ก ลงไป เขี ย นสิ่ ง ที่ จะเตื อนความจา การสั ง เกตมัก มาควบคู่ ก ับ การ
สัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม
1.1 การสั งเกตแบบมีส่วนร่ วม ประกอบด้วย กระบวนการ 3 ชั้น คือ การสังเกต การซักถาม และ
การจดบันทึก สังเกตว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน กับใคร เมื่อไหร่ อย่างไร และทาไม อาจทาให้สภาพการณ์ที่ศึกษามี
การเปลี่ ยนแปลง เพราะผูถ้ ูกสังเกตรู ้ ตวั หรื ออาจทาให้เกิ ดอคติของกลุ่ม บางครั้งผูว้ ิจยั ไม่รู้ว่าจะเจออุ ปสรรค
อย่างไรต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ถูกมอบหมายงานให้ทางานในครัว ทาให้ไม่สามารถสังเกตสิ่ งที่ตอ้ งการ
ศึกษาได้ บางครั้งสังเกตอย่างเดียวไม่ได้ ต้องซักถามด้วย
ข้ อดี: ได้ขอ้ มูลที่แท้จริ งในสภาพธรรมชาติ
ข้ อด้ อย: อาจมีอคติเข้าข้างกลุ่มที่ศึกษามีขอ้ จากัดในการบันทึกเหตุการณ์และอาจสังเกต
ภาพรวมได้นอ้ ย
1.2 การสั งเกตแบบไม่ มีส่วนร่ วม เป็ นการสังเกตจากวงนอกไม่เข้าไปร่ วมกิจกรรม
ข้ อดี : เก็บข้อมูลในระยะเวลาสั้น และประหยัด เก็บข้อมูลได้โดยไม่มีใครสังเกตโดยเฉพาะ
ในสนามเปิ ด หรื อชุมชนขนาดใหญ่
ข้ อด้ อย: ไม่สามารถใช้ได้กบั สังคมชนบทหรื อสังคมขนาดเล็ก อาจสังเกตภาพรวมได้ดีแต่
เข้าใจความหมายได้นอ้ ย
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การสังเกตแบบใดก็ตามต้องมีจุดมุ่งหมาย สิ่ งที่เราต้องการสังเกต ต้องสังเกตมากกว่า 1 ครั้ง ในเวลาที่แต
แตกต่างกันหรื อสถานการณื ที่ต่างกัน เช่ น ในวันที่เด็กมีแม่อยู่ กับเด็กที่ไม่มีแม่อยู่ การจดบันทึกในการสังเกต
เมื่อไปสัมภาษณ์หรื อการสังเกตต้องบันทึกทันทีเพราะอาจลืมข้อมูล การบันทึกได้แก่ การทา field note การสรุ ป
การบันทึ ก รายละเอี ย ดทั้ง หมดที่ ไ ด้ม า ซึ่ ง จะนามาตรวจว่า ข้อมู ล ตรงกันหรื อไม่ อย่า งไร ซึ่ งจะช่ วยในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งจะวิเคราะห์ระหว่างการเก็บข้อมูลโดยตั้งเป็ น hypothesis ชัว่ คราว เพื่อเป็ นข้อสังเกตหรื อข้อ
สมมติฐานที่เกิดขึ้นระหว่างเก็บข้อมูล เพื่อไปศึกษาหาคาตอบถ้าไม่ใช่ก็รอเก็บข้อมูลต่อ หรื อถ้าไม่ได้สมมติฐาน
นั้นจะตกไป ซึ่ งจะทาให้การเก็บข้อมูลลึกมากขึ้น
หลักการในการสั งเกต
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเรื่ องที่จะศึกษา
2. กาหนดกรอบ เป้ าหมายพฤติกรรมที่จะสังเกตให้ชดั เจน
3. ในการสังเกตอาจใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมหรื อไม่มีส่วนร่ วมก็ได้
4. ต้องมีการสังเกตมากกว่าหนึ่งครั้งและในเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกัน
5. ควรสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูถ้ ูกสังเกต
6. ควรรู้จกั ภูมิหลังของผูถ้ ูกสังเกต
7. มีการจดบันทึกในการสังเกต ควรจดบันทึกย่อ ไม่ใช้อารมณ์และความรู ้สึกของตนเอง การ
บันทึกและสรุ ปเป็ นหัวใจของการวิจยั เชิงคุณภาพ ควรบันทึกให้แล้วเสร็ จในแต่ละวัน ไม่สรุ ปรวบยอด เพราะ
อาจได้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน โดยมีหลักการบันทึกการสังเกต ดังนี้
7.1 บันทึกอย่างละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การกระทา และปฏิสัมพันธ์ ลาดับ
เหตุการณ์ บันทึกสิ่ ง บุคคล เหตุการณ์ที่ควรอยูใ่ นสถานการณ์แต่ไม่อยู่
7.2 บันทึกความเห็น ความเข้าใจและความไม่เข้าใจของนักวิจยั
7.3 บันทึกข้อสงสัยที่จาเป็ นต้องตรวจสอบ
8. ผูส้ ังเกตต้องมีความตั้งใจในการสังเกต และวางตัวเป็ นกลาง
9. ไม่ควรตีความหมายของพฤติกรรมในระหว่างการสังเกต
2. การสั มภาษณ์
การสัมภาษณ์ในการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นการสนทนาซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ของเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา ผูว้ ิจยั อาจใช้การสัมภาษณ์ถามข้อมูลที่ผวู้ ิจยั สงสัยหรื อสังเกตเห็นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลมา
อธิ บายสิ่ งที่ผวู ้ จิ ยั สงสัยเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพิ่มเติม ขยายหรื อตรวจสอบสิ่ งที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์จาแนก
เป็ น 3 แบบคื อ การสัมภาษณ์ แบบเป็ นทางการหรื อกึ่ งทางการ การสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ และการ
สัมภาษณ์แบบลึก
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2.1 การสัมภาษณ์ แบบเป็ นทางการหรื อกึ่ งทางการ วิธีน้ ี คล้ายกับการใช้แบบสอบถาม แต่ใช้
วิธีการซักถามแทน เป็ นการสัมภาษณ์เรี ยงลาดับตามข้อคาถามที่เตรี ยมไว้ใช้ในกลุ่มเป้ าหมายที่มีจานวนมาก
2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ วิธีน้ ี นิยมมากในการวิจยั มีลกั ษณะความเป็ นธรรมชาติ
สู ง ไม่มีพิธีรีตอง ไม่เป็ นทางการ ไม่เคร่ งครัด นักวิจยั ต้องมีประเด็นคาถามของตัวเองเอาไว้ นักวิจยั มืออาชีพ จะ
ไม่ เอาค าถามออกมาตั้ง แต่ จะมาจากสมอง เหมาะส าหรั บ การวิจยั ในสนามจากัด โดยเฉพาะการวิจยั แบบ
กรณี ศึกษา และเหมาะในการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2.3 การสัมภาษณ์แบบลึก (in-depth interview) วิธีการนี้ ผสู ้ ัมภาษณ์มีจุดสนใจอยูแ่ ล้ว เป็ นการ
เจรจาเฉพาะประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา ไม่ใช่การซักถามตามแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ต้องรู ้ชดั เจนว่าต้องการอะไร หาก
อยูน่ อกประเด็นต้องตัดบท และรู ้จกั วิธีโยงเรื่ องเข้าประเด็น ใช้คาถามเจาะลึกเพื่อล้วงเอาข้อมูล ใช้ในกรณี ที่มีคน
อยากจะพูดแต่ไม่กล้าพูด เช่นปั ญหาความขัดแย้งระหว่างสงฆ์ กับครู หรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่เราต้องการรู ้มากขึ้น
ถามเรื่ องเฉพาะเจาะจง
ขั้นตอนการสั มภาษณ์ และการเตรียมการ
1. วิเคราะห์จุดประสงค์การวิจยั เพื่อกาหนดกรอบแนวคาถามเตรี ยมคาถามต่างๆ ในการ
สัมภาษณ์ไว้
2. เลือกวิธีการหรื อชนิดการสัมภาษณ์
3. วางแผนการสัมภาษณ์ ใคร อะไร เมื่อไร อย่างไร ที่ไหน
4. กาหนดแนวคาถามการสัมภาษณ์
5. เตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือในการสัมภาษณ์ เทปบันทึกเสี ยง ต้องมี 2 เครื่ อง
แนวทางในการสั มภาษณ์
1. ใช้การพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ
2. ต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีเน้นความสัมพันธ์ในลักษณะความไว้วางใจ
3. หลีกเลี่ยงการใช้คาถามที่ทาให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์อึดอัดใจ
4. รักษาเวลาในการสัมภาษณ์
5. เริ่ มต้นด้วยคาถามง่ายๆ ไม่ยาก มีความต่อเนื่องกันไป
6. เป็ นนักฟังที่ดี อดทน ติดตามคาตอบและรู้จกั จังหวะการป้ อนคาถาม
7. ใช้ภาษาสุ ภาพ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ไม่ใช้คาถามนา ควรเป็ นคาถามกลาง
8. ใช้การเงียบ หรื อการรอคอยคาตอบเป็ นระยะๆ
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3. การสนทนากลุ่ม
เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากการนัง่ สนทนากลุ่มเกิดจากการจัดให้มีการนัง่ สนทนาระหว่าง
นักวิจยั กับกลุ่มคนที่เป็ นผูร้ ู ้ หรื อผูท้ าข้อมูลสาคัญ (key informants) ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา และคาดว่าจะ
เป็ นผูต้ อบประเด็นคาถามการวิจยั ได้ดีที่สุด
ลักษณะสาคัญของการสนทนากลุ่ม
1. เป็ นวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล
2. มีลกั ษณะเป็ นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มอย่างกว้างขวาง
3. เป็ นการจัดกลุ่มการสนทนากันระหว่างนักวิจยั กับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ที่มีลกั ษณะทางเศรษฐกิจ
สังคม อาชีพหรื อคุณลักษณะภูมิหลังที่ใกล้เคียงกัน (homogeneous) ป้ องกันการมีอิทธิ พลภายในกลุ่มต่อกัน เช่น
นาผอ.โรงเรี ยนกับครู อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
4. การสนทนากลุ่มกับการสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) มีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. เป็ นการสนทนาอภิปรายโต้ตอบอย่างอิสระระหว่างสมาชิกในกลุ่มตามประเด็นที่กาหนด
6. การสัมภาษณ์กลุ่มเป็ นการถามตอบระหว่างผูส้ ัมภาษณ์กบั สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มโดยมีผู ้
สัมภาษณ์เป็ นศูนย์กลางของการสื่ อสารภายในกลุ่ม
องค์ ประกอบการจัดสนทนากลุ่ม
1. แนวคาถามหรื อกรอบคาถาม ครอบคลุมประเด็นวิจยั การเรี ยงแนวคาถาม เริ่ มคาถามที่เป็ น
เรื่ องทัว่ ๆ ไป ง่ายต่อการเข้าใจและการสนทนา ตามด้วยคาถามหลัก ประเด็นที่ศึกษา จบท้ายด้วยคาถามที่ผอ่ น
คลายบรรยากาศ และคาถามเสริ ม
2. แนวทางการคัดเลือกผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม ต้องมีเกณฑ์การคัดเลือกในการเลือกผูส้ นทนากลุ่ม
ประมาณ 6-12 คน และต้องเป็ นคนที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆได้
3. บุคลากรในการจัดสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผูด้ าเนินการสนทนา (Moderator) ผูจ้ ดบันทึก
การสนทนา (Note-taker) และผูช้ ่วยดาเนินการ (Assistant)
4. อุปกรณ์สนาม เช่น เครื่ องบันทึกเสี ยง และสมุดบันทึก
5. สถานที่ พิจารณาตามความเหมาะสม เงียบ และไม่พลุกพล่าน
6. ระยะเวลา ประมาณ 2-2 ชัว่ โมงครึ่ ง โดยสร้างความคุน้ เคยใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที เจาะ
ประเด็นคาถามหลัก 1 ชัว่ โมงเศษ ทบทวน/ผ่อนคลาย/คาถาม 15-20 นาที
การสั ม มนากลุ่ ม อิ ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Connoisseurship) แตกต่ า งจากการสนทนากลุ่ ม เน้นการพิ จารณา
ตัดสิ นคุณค่าหรื อการสรุ ปความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง การเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาหรับการสัมมนากลุ่มอิง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญต้องเน้นที่เป็ นผูร้ ู ้ผเู ้ ชี่ ยวชาญกับเรื่ องนั้นจริ งๆ ส่ วนการสนทนากลุ่มเป็ นกลุ่มทัว่ ไปที่มีความคิดเห็ น
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่จะตอบคาถามวิจยั ได้ โดยเน้นกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีคุณสมบัติสาคัญที่คล้ายคลึ งกัน และการ
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สั ม มนาอิ ง กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญเน้นการพิ จารณาตัดสิ นคุ ณค่ า หรื อการสรุ ป ความเห็ นเกี่ ย วกับ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
ในขณะที่การสนทนากลุ่มเป็ นการให้ความเห็นและอภิปรายทัว่ ไป ไม่ตอ้ งการการประเมินตัดสิ นหรื อการสรุ ป
ลงความเห็น
การสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) แตกต่างจากการสนทนากลุ่ม โดยการสนทนากลุ่มเป็ นการสนทนา
อภิปรายโต้ตอบอย่างอิสระระหว่างสมาชิ กในกลุ่มตามประเด็นที่กาหนด ส่ วนการสัมภาษณ์ กลุ่มเป็ นการถาม
ตอบระหว่างผูส้ ัมภาษณ์กบั สมาชิ กแต่ละคนในกลุ่มโดยมีผสู ้ ัมภาษณ์ เป็ นศูนย์กลางของการสื่ อสารภายในกลุ่ม
คอยป้ อนคาถามให้แต่ละคนตอบ
สาหรับกรอบแนวคิดเชิงคุณภาพ ใช้เป็ นแนวทางในการเก็บข้อมูลเท่านั้น ผูว้ จิ ยั ไม่ควรยึดติดกรอบจะทา
ให้ไม่ได้ขอ้ มูลใหม่ กรอบแนวคิดจะบอกให้ทราบว่านักวิจยั จะทาความเข้าใจโจทย์การวิจยั นั้นจากมุมมองใด
โดยที่ ก รอบแนวคิ ด ได้จ ากการทบทวนวรรณกรรม และการคิ ด กลั่น กรองอย่า งรอบคอบบนพื้ น ฐานของ
ข้อเท็จจริ ง ซึ่งนักวิจยั จะเลือกทาการวิจยั เชิงคุณภาพแบบมีกรอบแนวคิดหรื อไม่ก็ได้
การสร้ างแนวคาถามในการสั มภาษณ์ /สนทนากลุ่ม
แนวคาถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ แนวคาถามประกอบด้วย คาถามหลัก (Meta question) คาถามย่อย (sub question) คาถาม
ตะล่อม (probe question) ดังนี้
1. คาถามหลัก (Main question) เป็ นคาถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ /คาถามการวิจยั
2. คาถามย่อย (Sub Question) เป็ นคาถามเกี่ยวกับตัวแปรหรื อประเด็นย่อยเพื่อให้ครอบคลุม
กับวัตถุประสงค์การวิจยั
3. คาถามนา (Probe question) เป็ นคาถามสาหรับตะล่อมเพื่อให้ได้คาตอบที่ละเอียดและลึกซึ้ ง
มากขึ้น
ลักษณะ/โครงสร้างของแนวคาถาม จะเริ่ มคาถามที่เป็ นเรื่ องทัว่ ไป ง่ายต่อการเข้าใจและการสนทนา ตาม
ด้วยคาถามทัว่ ไปเกี่ยวกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ควรใช้คาถามง่ายๆ ก่อนจะเจาะลึก คาถามหลักเกี่ยวกับตัวแปรหรื อ
ประเด็นที่ศึกษา และคาถามสรุ ปลงท้ายด้วยคาถามที่ผอ่ นคลายบรรยากาศ และสะท้อนให้เห็นคุณค่าของข้อมูล
ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์/การสนทนากลุ่ม
ขั้นตอนการสร้ างแนวคาถาม
1.วิเคราะห์วตั ถุประสงค์หรื อคาถามการวิจยั
2.พิจารณาจาแนก กาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลและจานวนชุดของแนวคาถาม
3.กาหนดขอบข่าย นิยามตัวแปรหรื อประเด็นที่ตอ้ งการคาตอบ
4.กาหนดโครงสร้างแนวคาถาม
5.เขียนร่ างแนวคาถาม

9

6.ทบทวนตรวจสอบคุณภาพโดยผูว้ จิ ยั
7.ประชุมวิพากษ์แนวคาถามโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและปรับปรุ งแก้ไข
8.ทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุ ง
9.จัดทาต้นฉบับของชุดแนวคาถาม
ข้ อควรคานึงถึงการสร้ างแนวคาถาม
1. สอดคล้องกับประเด็นคาถามและวัตถุประสงค์
2. ครอบคลุมกับประเด็นคาถามและวัตถุประสงค์
3. ความลึกของคาถาม
4. ความเป็ นประโยชน์ของคาถาม
5. ความชัดเจนในการถาม
การเตรียมตัวเข้ าสนามและคุณลักษณะของนักวิจัยที่ดี
สนามในการวิจยั เชิงคุณภาพ คือปรากฏการณ์ที่เป็ นจริ งโดยธรรมชาติ อาจเป็ นโรงเรี ยน
โรงงาน หมู่บา้ น หรื อห้องเรี ยน นักวิจยั จะเข้าไปในสนามเพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
สภาพการณ์น้ นั การเลือกสนามต้องเป็ นสนามที่ตอบโจทย์ปัญหาการวิจยั ได้ สนามไม่ใหญ่เกินไป ไม่เป็ นสนาม
ที่มีความซับซ้อนหรื อมีเงื่อนงาสาคัญ
การเตรี ยมตัวเข้ าสนาม : ควรเริ่ มตั้งแต่การเลื อกที่พกั ไม่พกั กับผูท้ ี่ทาให้ชุมชนมองเราในทาง
ลบ วางตัวให้เหมาะสมทั้งการสื่ อสารและการแต่งตัวที่กลมกลืน ไม่ปะพฤติตวั ขัดกับระเบียบข้อห้ามของชุ มชน
เตรี ยมอุปกรณ์ เช่น เทปบันทึกเสี ยง กล้องถ่ายรู ป/วิดิทศั น์ เพื่อเก็บภาพพิธีกรรม/กระบวนการทาวิจยั เมื่อเข้าสู่
สนาม ควรมี ก ารแนะนาตัว บอกว่า เป็ นใคร มาท าอะไรที่ นี่ เพราะอะไรเลื อกมาที่ นี่ นาผลงานไปท าอะไร
ชาวบ้านหรื อคนในสนามจะได้อะไร นักวิจยั ต้องวางแผน เวลา สถานที่ คนพบใครก่ อน ใครเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญ เลือกศึกษาเหตุการณ์อะไร มีการการสร้างสัมพันธภาพเพื่อทาให้เกิดความไว้เนื้ อเชื่ อใจ เทคนิคสาคัญคือ
ควรวางท่ า ที ส งบเงี่ ย ม ไม่ โดดเด่ น หลี ก เลี่ ย งค าถามที่ ท าให้ผูต้ อบรู้ สึ ก อึ ดอัด ไม่ ท าตัวทัดเที ย มผูน้ าชุ ม ชน
พยายามเข้าไปในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างสงบ และพร้อมจะช่วยเหลือ หาผูเ้ ริ่ มแนะนาให้รู้จกั คนในสนาม เมื่อ
รู้สึกอึดอัดให้เข้าใจว่าเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา นอกจากนั้นควรทาแผนที่ จะช่วยให้เก็บข้อมูลได้เร็ ว ซึ่ งแผนที่แบ่ง
ออกเป็ น 3 แบบ ได้แก่
1) แผนที่ทางกายภาพ (physical map) เป็ นข้อมูลทางกายภาพของสนามช่วยให้
นักวิจยั เห็ นข้อมูลทางกายภาพระหว่างหน่ วยต่างๆในชุ มชนและในสนามที่ทาการวิจยั เห็นการให้ความสาคัญ
ของชุมชน/หน่วยงานต่อเรื่ องใดเป็ นพิเศษ และเป็ นการประหยัดเวลาของผูว้ จิ ยั
2) แผนที่ทางประชากร (demographic map) เป็ นการสารวจชุมชนหรื อสนามว่ามีกี่
ครัวเรื อน หรื อกี่หน่วยงานแต่ละแห่งมีประชากรเท่าไร อายุ เท่าไร การศึกษาอะไร
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3) แผนที่ทางสังคม (social map) เป็ นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางสังคมของ
คนในสนาม เช่น ความเป็ นเครื อญาติ ความสนิทสนม ยศตาแหน่ง การมีกิจกรรมร่ วมกัน ช่วยให้นกั วิจยั สามารถ
วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสม
คุณลักษณะของนักวิจัยเชิ งคุณภาพที่ดี ประกอบด้ วย
1. รู้จกั เข้าใจตนเอง
2. มีความรู้กว้างเป็ นสหวิทยาการ
3. มีความไวทางอารมณ์
4. เป็ นผูเ้ ขียนและผูบ้ นั ทึกที่ดี เป็ นนักฟังที่ดี
5. มีความอดทนกับความไม่ชดั เจน
6. มีวธิ ีคิดแบบอุปนัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
ผูว้ จิ ยั ควรมีจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ ไม่ปิดบังในการแนะนาตัว ไม่บงั คับหลอกลวง
เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ไม่สัญญาในสิ่ งที่ทาไม่ได้ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ได้มาและทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเดือดร้อน ไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ไม่นาการวิจยั เชิงคุณภาพไปใช้อย่างฉาบฉวย แล้วกล่าวอ้างว่าได้ทาการวิจยั เชิง
คุณภาพ
การตรวจสอบข้ อมูลวิจัยเชิ งคุณภาพ
การวิจยั เชิ งคุ ณภาพมีความยืดหยุ่นสู ง ผูว้ ิจยั เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อให้
ผลการวิจยั มีความน่ าเชื่ อถื อ และเกิ ดความไว้วางใจในคุ ณภาพของงานวิจยั ผูว้ ิจยั จึงต้องใช้วิธีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาไปวิเคราะห์ ซึ่ งสุ ภางค์ จันทวานิช (2553, หน้า 128-130) กล่าวถึง ความสาคัญ
ของการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เชิงคุณภาพไว้วา่ ในการวิจยั เชิงคุณภาพเรามักจะได้ยินเสมอว่า
มีผสู ้ งสัยในความแม่นตรงและความน่าเชื่ อถือของข้อมูล เพราะแคลงใจในความลาเอียงของนักวิจยั ที่อาจเกิดขึ้น
เมื่ อได้ไ ปคลุ ก คลี ก ับ ปรากฏการณ์ และผูใ้ ห้ข ้อมู ล นัก วิจยั เชิ ง คุ ณภาพตระหนัก ดี ถึ ง ข้อสงสั ย นี้ และได้วาง
มาตรการที่จะป้ องกันความผิดพลาด นัน่ คือ การตรวจสอบข้อมูลก่อนทาการวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูลที่ใช้
กันมากในการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่ถ่ายทอดมาจากแนวคิด
ของการสารวจหรื อการชี้ทิศในการเดินเรื อ ซึ่ งถ้ารู ้จุดตรึ งบนแผนที่สองจุด แล้วลากเส้นจากจุดทั้งสองมาตัดกันก็
จะได้ทิศทาง หรื อถ้ารู้ จุดตรึ งเพียงจุ ดเดี ยว ผูส้ ังเกตก็จะรู ้ ว่าเราควรจะอยู่ในทิ ศทางระนาบใดๆของเส้นนั้นๆ
วิธีการตรวจสอบสามเส้านี้ เปรี ยบเสมือนการตรึ งความจริ ง ณ จุดหนึ่ ง แล้วก็จะรู ้ ถึงความจริ งอื่นๆ ซี่ งสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้หลายวิธี (วรรณี แกมเกตุ , 2551: หน้า 201) ได้แก่
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1.การตรวจแบบสามเส้า (Triangular) มี 4 ประเภท ดังนี้ (สุ ภางค์ จันทวานิช, 2553: หน้า 18-30)
1.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Triangular of theories) คือ การตรวจสอบว่า ถ้าผูว้ จิ ยั ใช้
แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะทาให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด อาจทาได้ง่ายกว่าในระดับ
สมมติฐานชัว่ คราว(working hypothesis) และแนวคิดขณะที่ลงมือตีความสร้างข้อสรุ ปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์
ปกตินกั วิจยั จะตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีได้ยากกว่าตรวจสอบด้านอื่น
1.2 การตรวจสามเส้าด้วยข้อมูล (Data triangulation) การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างกัน วิธีการตรวจสอบ คือ
1.2.1 การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่
1) แหล่ งเวลา หมายถึ ง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมื อนกันหรื อไม่ เช่ น ถ้า
ผูว้ จิ ยั เคยสังเกตผูป้ ่ วยโรคจิตเวลาเช้า ควรตรวจสอบโดยการสังเกตผูป้ ่ วยเวลาบ่ายและเวลาอื่นด้วย
2) แหล่ งสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กนั จะเหมือนกันหรื อไม่ เช่น
ผูป้ ่ วยโรคจิตมีอาการคลุม้ คลัง่ เมื่ออยูใ่ นบ้าน ถ้าหากไปอยูท่ ี่อื่นจะยังมีอาการคลุม้ คลัง่ หรื อไม่
3) แหล่ งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิ ม
หรื อไม่ เช่น เคยซักถามบุตรชายผูป้ ่ วย เปลี่ยนเป็ นซักถามบุตรหญิง หรื อพยาบาล หรื อเปลี่ยนจากปั จเจกบุคคล
เป็ นกลุ่มบุคคลหรื อกลุ่มสังคม
1.3 การตรวจสามเส้าด้านผูว้ จิ ยั หรื อใช้ผเู ้ ก็บข้อมูลที่ต่างกัน (Triangular by investigation) คือ
ตรวจสอบว่า ผูว้ จิ ยั แต่ละคนจะได้ขอ้ มูลแตกต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผูส้ ังเกต แทนที่จะใช้ผวู ้ จิ ยั คนเดียวกัน
สังเกตโดยตลอด ในกรณี ที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผูร้ วบรวมข้อมูลภาคสนาม ควรเปลี่ยนให้มีผวู ้ จิ ยั หลายคน
สุ ภางค์ จันทวานิช (2552, หน้า 34) ได้ยกตัวอย่างการใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ต่างกันออกไป ไว้ดงั นี้ ใน
การเก็บในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนของครู ในโครงการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนของครู
ด้วยการสัมภาษณ์ครู ครู ที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแจ้งว่า ในการสอนเลขครู จะใช้วธิ ี อธิ บายตัวอย่างแล้วให้ทาแบบฝึ กหัด
ถ้าเด็กไม่เข้าใจครู จะอธิ บายซ้ าอี กครั้ ง เนื่ องจากข้อมูลเกี่ ยวกับวิธีการสอนของครู เป็ นข้อมูลสาคัญที่ มีผลต่อ
คุณภาพการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั จึงตรวจสอบ ข้อมูลนี้ ดว้ ยวิธีการเก็บข้อมูลอีกวิธีหนึ่ ง ได้แก่ การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่ วมนอกห้องเรี ยนและการเงี่ยหูฟัง ผูว้ จิ ยั ได้พบว่าในชัว่ โมงเลขเมื่อเด็กไม่เข้าใจตัวอย่างและทาแบบฝึ กหัดไม่ได้
ครู ดุวา่ เด็กด้วยถ้อยคารุ นแรง ไม่ได้มีการอธิ บายซ้ าดังที่ครู บอกแก่ผวู ้ ิจยั ข้อมูลที่ได้มาจากวิธีการแบบที่สองจึง
เป็ นข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับข้อมูลที่ครู ให้สัมภาษณ์ อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เป็ นข้อมูลเท็จทั้งหมด แล้วสรุ ปว่าข้อมูลที่ ผูว้ ิจยั แอบเงี่ ยหู ฟังเป็ นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่ อถื อได้ เพราะข้อมูลทั้ง 2
แบบนี้ มีลกั ษณะตรงกันข้ามโดยสิ้ นเชิ ง ผูว้ ิจยั จึงได้หาวิธีการเก็บข้อมูลใหม่ต่อไปอีก โดยเข้าไปสังเกตแบบมี
ส่ วนร่ วมในห้องเรี ยนที่มีการสอนเลขโดยครู คนเดิม แต่ท้ งั นี้ ได้ทอดเวลาให้ผา่ นไปจนผูว้ ิจยั กับครู มีความสนิ ท
สนมกัน เรี ยกกันเป็ นพี่เป็ นน้องแล้ว เมื่อได้สังเกตแบบมีส่วนร่ วมในห้องเรี ยนนี้ เองผูว้ ิจยั จึงได้พบว่า ครู ใช้ท้ งั วิธี
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อธิ บายซ้ าให้เด็กฟั ง และวิธีดุด่าเด็กด้วยถ้อยคารุ นแรง โดยจะอธิ บายซ้ าให้เด็กที่ต้ งั ใจเรี ยนแต่สติปัญญาเชื่องช้า
และจะดุด่าด้วยถ้อยคารุ นแรงแก่เด็กที่เกเรในห้องเรี ยน นอกจากนั้นการใช้ถอ้ ยคาดุวา่ รุ นแรงยังขึ้นอยูก่ บั พื้นฐาน
อารมณ์ในวันที่มีการสอนอีกด้วย ถ้าวันใดครู มีปากเสี ยงกับสามี ก็จะมีพ้ืนอารมณ์เสี ย ดุวา่ เด็กรุ นแรงกว่าปกติ
ข้อมูลที่รวบรวมได้ในที่สุดจึงเป็ นแบบ ค ซึ่ งมีลกั ษณะการสังเคราะห์ขอ้ มูลแบบ ก. และข้อมูลแบบ ข. ก็เชื่อถือ
ได้ในระดับหนึ่ ง แต่ขอ้ มูล ค มีความเชื่ อถือได้มากขึ้น เพราะได้แสดงเงื่ อนไขว่าเมื่อใดจึงจะเกิดข้อมูล แบบ ก.
และเมื่อไรจะเกิดข้อมูลแบบ ข.
1.4 การตรวจสามเส้าด้วยวิธีรวมรวมข้อมูลที่ต่างกัน (Methodological triangular) คือ การใช้วธิ ี
เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่ องเดียวกัน เช่น ใช้วธิ ี การสังเกตควบคู่กบั การซักถาม พร้อมกัน
นั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย
2.การตรวจสอบโดยวิธีการอื่นๆ
2.1 การนาข้อมูลกลับไปให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลตรวจสอบ (Member checks)
2.2 การสังเกตระยะยาว (Long-term observation)
2.3 การให้กลุ่มร่ วมตรวจสอบ (Peer examination)
2.4 การให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั ช่วยสรุ ปผล (Participatory or collaboration modes
of research)
2.5 การให้นกั วิจยั นอกทีมช่วยตรวจสอบความมีอคติ (Researcher’s bias)
2.6 ตรวจสอบความเป็ นตัวแทน
2.7 การตรวจสอบอิทธิ พลของผูว้ จิ ยั ต่อเรื่ องที่ศึกษา และอิทธิ พลของเรื่ องที่ศึกษาต่อ
ผูว้ จิ ยั
2.8 การให้น้ าหนักกับหลักฐาน
2.9 การติดตามผลสิ่ งที่น่าประหลาดใจ
2.10 การตรวจสอบแบบ If then tests
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ินกั วิจยั ภาคสนามสามารถประเมินแบบแผนความสัมพันธ์ในข้อมูลได้หลาย
วิธี เช่ น การตรวจสอบเชื่ อมโยงแบบสามเส้ า โดยใช้ผูว้ ิเคราะห์ หรื อตี ค วามหมายข้อมู ล แตกต่ า งกัน(data
analyst/interpreter triangulation) การตรวจสอบโดยตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลการวิจยั (member checks) การตรวจสอบ
โดยกลุ่มเพื่อนนักวิจยั (peer debriefing) และการตรวจสอบโดยใช้หลักฐานร่ องรอย(audit trail)ต่างๆ ที่เกิ ดขึ้น
จากการทาวิจยั เช่ น สมุ ดบันทึ กการสังเกตการณ์ ในภาคสนาม(field note) และใบสาเนาถอดเสี ยง ถ้อยคาให้
สัมภาษณ์ (interview transcript)
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ส่ วนที่ 3 ประเด็นแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการทาวิจยั เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ ดังนี้
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ทธี พร มูลศาสตร์ ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการทางานวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยให้ intervention ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นวัณโรค เพื่อดูวา่ คนที่เป็ นนั้นมีมุมมองอย่างไร โดยใช้ Mixed Method
มีการทา focus group และ in-depth interview สิ่ งที่ สาคัญคื อ ต้องเลื อกกลุ่ มผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ดี จึงจะได้ขอ้ มูล ที่
แท้จริ ง และเรื่ องที่กาลังดาเนิ นการ คือ การพัฒนารู ปแบบดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรังในชุมชนต่างวัฒนธรรม เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้ Mixed Method เช่ นเดี ยวกัน แต่ประสบปั ญหาทางการเมื อง เนื่ องจากนายกอบต.ถูกปลด ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก เช่น สสจ. สสอ. และ อสม. มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องเริ่ มต้นใหม่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ทธี พรฯ
กล่าวถึ งประเด็นที่ควรคานึ งในการเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มหรื อสัมภาษณ์ เชิ งลึ กจากคนพื้นเมื องที่ พูด
ภาษาท้องถิ่น หรื อคนต่างด้าว ได้แก่
ภาษา: การใช้ล่ามช่วยแปลหรื อถ่ายทอดคาพูดของผูว้ จิ ยั ซึ่ งไม่แน่ใจว่าแปลถูกหรื อผิด จึงต้อง
เตรี ยมผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้เหมาะสม
ทักษะการฟั ง: ต้องใช้วธิ ี นิ่ง ฟังอย่างตั้งใจ
การเตรี ยมทีม: ต้อง เตรี ยม moderator note taker ที่สามารถทางานร่ วมกันได้อย่างดี รู ้ใจกัน
เพราะทีมที่ไม่รู้ใจกัน อาจทาให้ไม่ได้ขอ้ มูลที่แท้จริ ง
คาตอบที่ใกล้ จะอิ่มตัว: การสนทนากลุ่มหรื อการสัมภาษณ์เมื่อได้คาตอบที่ใกล้จะอิ่มตัว โดย
ผูด้ าเนิ นการเก็บข้อมูลจากหลายกลุ่ม จึงมีคาตอบจากกลุ่มอื่นอยูใ่ นใจแล้ว ทาให้ขอ้ มูลที่ได้จากกลุ่มใหม่ที่
ดาเนินการอยูไ่ ม่แตกต่างจากกลุ่มอื่น
ปั ญหาการถอดเทป: ต้องเลือกผูถ้ อดเทปที่เข้าใจในภาษาพื้นเมืองหรื อภาษาต่างด้าวเป็ นอย่างดี
เพราะจะทาให้แปลความข้อมูลผิดได้
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุ ท ธาพิ ท ัก ษ์ ผ ล ให้ ข ้อ สั ง เกตเกี่ ย วกับ การท า R&D (The
Research and Development) เช่ น การสร้ า ง model โดยใช้ mixed method และมี ก ารประเมิ น รู ป แบบโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ปั ญหาที่มกั พบคือ มักไม่ได้ผเู ้ ชี่ ยวชาญในเรื่ องนั้นจริ งๆ ซึ่ ง Eisner (1976 อ้างถึงใน บุญเชิ ด ชานิ
ศาสตร์ , 2556 ) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใช้ผทู้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่ องนั้นๆ
คือ ต้องใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญระดับสู งเป็ นผูว้ ินิจฉัย เนื่ องจากเป็ นการวัดคุ ณค่า ไม่อาจประเมินด้วยเครื่ องวัดใดๆ ได้
และต้องใช้ความรู้ความสามารถหรื อ เป็ นผูท้ ี่ศึกษาเรื่ องนั้นจริ งๆ มาเป็ นผูป้ ระเมินผล หรื อใช้รูปแบบที่ใช้บุคคล
คือ ผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นเครื่ องมือในการประเมิน โดยให้ความเชื่อถือว่าผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั เที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี
ทั้งนี้ มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นั้นจะเกิ ดขึ้นจากประสบการณ์ และความชานาญของผูท้ รงคุ ณวุฒิเอง
ทั้งนี้การเลือกผูท้ รงคุณวุฒิจะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์และการเป็ นที่เชื่ อถือ (High Credit) ของ
วิชาชีพนั้นเป็ นสาคัญ
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3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย เสนอคาถามเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ ผูต้ ิดเชื้อเอสไอวี ซึ่ งไม่ได้นามาเผยแพร่ เนื่องจากเป็ นข้อมูลด้านลบเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูต้ ิด
เชื้ อเอชไอวี และประเด็นการสนทนากลุ่มในเรื่ องผลของการนิ เทศทางการพยาบาลในกรณี ที่ผทู ้ าการวิจยั เป็ น
หัวหน้า พยาบาล อาจไม่ เหมาะสมเพราะอาจท าให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ไม่ จ ริ ง โดยเฉพาะการมี หัว หน้า พยาบาลเป็ น
Moderator ในการสนทนากลุ่ม
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เก็จกนกฯ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจยั เชิงคุณภาพ
ได้แก่ 1) ในการวิจยั เชิงคุณภาพนักวิจยั ต้องตัดสิ นใจว่า เรื่ องที่จะทา focus group มีอิทธิ พลของคนอื่นอยูด่ ว้ ย
หรื อไม่ 2) จานวนกลุ่มตัวอย่างและระยะเวลาที่เหมาะสมในการวิจยั เชิงคุณภาพขึ้นกับโจทย์หรื อปั ญหาการวิจยั
3) การสัมภาษณ์ที่ตอ้ งการข้อมูลเชิงลึกควรใช้ informal interview ความสาคัญคือผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
นั้นให้ชดั เจนหรื อไม่ ดังนั้นต้องหาคนที่รู้เรื่ องนั้นๆเป็ นอย่างดีอย่างน้อย 1-2 คน
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุ ม
จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เรื่ องเทคนิ คการรวบรวมข้อมูลวิจยั เชิ งคุณภาพ ทาให้คณาจารย์ในสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ และสาขาอื่นๆ มีโอกาสซักถามในประเด็นที่สงสัย วิทยากรและอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ในการ
ทาวิจยั เชิ งคุณภาพ รวมทั้งผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และนาเสนอข้อมูลเพิ่มเติม โดยบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างอบอุ่น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปั นประสบการณ์ (ดังภาพประกอบ) กัน
อย่างทัว่ ถึ ง ผูร้ ่ วมกิ จกรรมได้เสนอให้จดั กิ จกรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เรื่ องการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจยั เชิ ง
คุณภาพ ผลการประเมินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด (M= 4.89) และสามารถนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน (M = 4.85)

คณะทางานจัดการความรู้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ผูถ้ อดบทเรี ยน

