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คำ�นำ�
ด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้เห็นความสำ�คัญ
ของการวิจยั ด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดการวิจยั และการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ของสถาบันสมาชิก เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์
และความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั โดยได้มอบหมายให้เครือข่ายวิจยั กลุม่ สถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ในกำ�กับของมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการ
แพทย์ (Medical Research Foundation; MRF) และได้การรับรองจากกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ให้ทำ�หน้าที่เป็นองค์กรกลางเพื่ออำ�นวยความ
สะดวกดังกล่าว
จากการประชุมคณะกรรมการวิจยั แพทยศาสตรศึกษา กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำ�งานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการความรู้ และพัฒนา
องค์ความรู้วิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ ในการนำ�ไปใช้
พัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
แนวทางการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา (Guidelines for Medical Education
Research) เล่มนี้ เป็นผลงานการแปลและเรียบเรียงของคณะทำ �งานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การวิจัยแพทยศาสตรศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยหน้าใหม่ได้ ใช้เป็น
แนวทางในการทำ�วิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยใช้ AMEE Guideline เป็นพื้นฐาน
พร้อมทั้งขยายความและเพิ่มเนื้อหาบางส่วนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
		
		
		

คณะทำ�งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(MedResNet)

คำ�นิยม
อาจารย์แพทย์และนักวิชาการการศึกษาของสถาบันแพทยศาสตร์ ในประเทศไทย
ได้มีการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มีการนำ�เสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการของสถาบัน การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย และ
การประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ โดยผลงานส่วนหนึ่งได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร
วิชาการ อย่างไรก็ดีพบว่าอาจารย์แพทย์และนักวิชาการการศึกษาที่เป็นนักวิจัยหน้า
ใหม่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัย
ที่แตกต่างการวิจัยทางคลินิก ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ ในการจัดทำ�แนวทางเล่มนี้เพื่อให้
นักวิจัยหน้าใหม่ได้มีแนวทางในการทำ�วิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถทำ�วิจัยได้
แล้วเสร็จ และมีคุณภาพงานวิจัยที่ดี สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้
กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมในความพยายาม
ของผู้เขียนที่จัดทำ�แนวทางในการทำ�วิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาขึ้นมา แนวทางเล่มนี้
จะมีส่วนช่วยเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ผลงาน
วิจยั ทีเ่ กิดขึน้ จะถูกนำ�ไปใช้พฒ
ั นาการศึกษาของสถาบันแพทยศาสตร์ของในประเทศไทย
ต่อไป
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Tavakol M, Sandars. Quantitative and qualitative methods in medical
education research: AMEE Guide No 90: Part I. Medical Teacher 2014;
36: 746-756.
Tavakol M, Sandars. Quantitative and qualitative methods in medical
education research: AMEE Guide No 90: Part II. Medical Teacher 2014;
36: 838-848.
Abstract
Medical educators need to understand and conduct medical education
research in order to make informed decisions based on the best evidence,
rather than rely on their own hunches. The purpose of this Guide is to
provide medical educators, especially those who are new to medical education
research, with a basic understanding of how quantitative and qualitative
methods contribute to the medical education evidence base through their
different inquiry approaches and also how to select the most appropriate
inquiry approach to answer their research questions.
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วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
(Quantitative methods in medical education research)
บทนำ� (Introduction)
การวิ จั ย ทางแพทยศาสตรศึ ก ษา มี วิ ธี ก ารเช่ น เดี ย วกั บ การวิ จั ย ทางคลิ นิ ก
วัตถุประสงค์เพื่อค้นหา “ความรู้ ใหม่” มาแก้ ไขและพัฒนางานให้ดีขึ้น ใช้ระเบียบ
วิจัยมาตรฐานสากล ทำ�ได้ทั้งเชิงปริมาณ (quantitative research) และเชิงคุณภาพ
(qualitative research) การวิจยั เชิงปริมาณเน้นกระบวนทัศน์ความคิด จากพืน้ ฐานความ
รู้ทฤษฏีเดิม (positivist paradigm) ซึ่งให้ความสนใจข้อมูลที่วัดเป็นรูปธรรม วิเคราะห์
ตัวเลข พิสูจน์ ให้ ได้ความรู้ ใหม่ตามความเป็นจริงของธรรมชาติ ซึ่งมีการใช้คำ�เรียกที่
หลากหลาย ได้แก่ ญาณวิทยา (epistemology) ทฤษฎีปรัชญาของความรู้ (philosophy
theory of knowledge) ปฏิฐานนิยม (positivism) มีการตั้งและทดสอบสมมุติฐาน
(hypothesis testing) ให้เชื่อได้ว่าโอกาสเกิดขึ้นไม่ ใช่ โดยบังเอิญจากการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ เรียกแนวคิดนี้ว่า นิรนัย (deductive reasoning) ซึ่งต่างจากการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ที่รวบรวมข้อมูลมาสรุปเป็นคำ �อธิบาย
เชิงทฤษฎี ใช้แนวคิดกลับทางกันที่เรียกว่า อุปนัย (inductive reasoning) เป็น
กระบวนทัศน์ที่เรียกว่า naturalistic paradigm (ปรากฏการณ์นิยม constructivist)

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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ขั้นตอนการทำ�วิจัยเชิงปริมาณ
(Steps of the research process: linear sequence)
Define the
Problem

ð Literature
Review

Theoretical ð Constructing
ð Framework
Hypothesis
ò
Ethical
Sampling
Study
Research
ð
ð Population ð Desigh
Considerations		
ò

Data		
Data
Collection & ð Data Analysis ð Interpretation ð Dissemination
Measurement

ò

				

Utilisation

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำ�เนินงานวิจัยเชิงปริมาณ

1. เริ่มต้นจาก “ค้นหาปัญหา” (Defining the problem) ทางแพทยศาสตร
ศึกษา เช่น การเรียนการสอน การประเมินผล หลักสูตร เป็นต้น ควรระบุให้เฉพาะเจาะจง
ว่าอะไรคือ “ช่องว่างความรู้” (knowledge gap) ที่จะนำ�มาใช้แก้ปัญหานั้น จัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญ เหตุผล ผลกระทบต่างๆ จากปัญหานั้น เพื่อเลือกตัวที่มีความสำ�คัญลำ�ดับ
ต้น ๆ มาศึกษาก่อน
2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature review) เพื่อแปลงปัญหาเป็นคำ�ถาม
ที่หาคำ�ตอบได้จากการทำ�วิจัย (answerable research question) คำ�ถามที่ชัดเจน
จะสามารถระบุวัตถุประสงค์และการดำ�เนินงานได้ชัดเจนด้วย ควรมีวัตถุประสงค์หลัก
เพียงข้อเดียว (primary objective) แต่มีวัตถุประสงค์รอง (secondary objectives)
หลายข้อได้ ควรทบทวนวรรณกรรมซ้�ำ หลายครั้งจากฐานข้อมูลสากล เช่น PubMed
เป็นต้น กรณีพบคำ�ตอบจากวรรณกรรมแล้ว ก็ ไม่จำ�เป็นต้องทำ�วิจัยซ้ำ�อีก ควรปรับ
คำ � ถามวิ จั ย ใหม่ นั ก วิ จั ย หน้ า ใหม่ ห ลายคนยั ง ขาดการทบทวนวรรณกรรมทาง
แพทยศาสตรศึกษาที่ครอบคลุมมากพอ ทำ�ให้คำ�ถามวิจัย “ไม่มีสมมุติฐาน ไม่คม
ไม่ชัด ไม่ดี”
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3. กำ�หนดกรอบความคิดวิจัย (Theoretical/conceptual framework)
โดยเขียนเป็นภาพความคิดแบบ mind map or concept map เช่น diagram, flow
chart, spider web เป็นต้น เชื่อมโยงปัจจัยกับทฤษฏีเดิม โยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม หรือเขียนในรูปของสมการ occurrence relation เช่น
y = ax1 + bx2 +………. จะทำ�ให้ผู้วิจัยเข้าใจและวางแผนการศึกษาได้รัดกุมถูกต้อง
4. ตั้งสมมติฐานการวิจยั (Research hypothesis) และพิสูจน์สมมติฐานนัน้
(hypothesis testing) ขั้นตอนนี้อาจไม่ได้ถูกเขียนในรายงานผลการศึกษาวิจัย แต่เป็น
หัวใจของการวิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณ โดยนิยมตั้งเป็น 2 แบบ ระบุตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตาม ดังนี้
		 4.1 Null hypothesis (H0) คือ ไม่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่แตกต่างกัน
		 4.2 Alternative hypothesis (Ha) คือ มีความสัมพันธ์กันหรือแตกต่างกัน
			 • สมมติฐานคือความเชื่อของเรานั่นเอง อาจจะมาจากประสบการณ์
				 ตรง การทบทวนข้อมูล การฟังจากผู้รู้ การอ่านตำ�ราหรืองานวิจัย
				 แล้วนำ�สมมติฐานนั้นมาแปลงเป็นคำ�ถามวิจัย สมมติฐานที่ดีจะ
				 มีความเฉพาะเจาะจง อาจจะมีทิศทางหรือไม่ก็ ได้ (directional or
				 non-directional hypothesis) เช่น นักศึกษาแพทย์หญิงมีทัศคติ
				 ดีต่อการเรียนระบาดวิทยาไม่แตกต่าง จากนักศึกษาแพทย์ชาย
				 หรื อ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ห ญิ ง มี ทั ศ คติ ดี ต่ อ การเรี ย นระบาดวิ ท ยา
				 มากกว่า นักศึกษาแพทย์ชาย เป็นต้น
			 • คำ�ถามที่ดีจะมีสมมุติฐานที่ลงท้ายด้วย “หรือไม่” เรียกว่า fore				 ground question เช่น “ทำ�ไมนักศึกษาจึงเรียนวิชา genetics ไม่รู้
				 เรื่อง” เป็นคำ�ถามที่กว้างเรียกว่า background question ปรับ
				 ให้คมชัดขึ้นเป็น “การใช้วีดิทัศน์เป็นสื่อช่วยสอนในวิชา genetics
				 จะทำ�ให้นักศึกษาเรียนดีขึ้นหรือไม่”
			 • คำ�ถามวิจยั คือ คำ�ถามทีห่ าคำ�ตอบได้ดว้ ยการทำ�วิจยั ประกอบด้วย
				 ส่วนสำ�คัญ 4 ส่วน (P-I-C-O) ดังนี้
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P population ใครคือประชากรที่ต้องการศึกษา
					 เช่น นักศึกษาแพทย์ปีที่ 3 คณะแพทย์ฯ มอ.ทุกคน
				 • I intervention (or E:exposure) เป็นตัวแปรอิสระ
					 (independent variable) ใช้แบ่งกลุ่ม
					 เช่น การใช้วีดิทัศน์เป็นสื่อช่วยสอน
				 • C comparison กลุ่มเปรียบเทียบกับกลุ่มข้างต้น
					 (บางเรื่องอาจไม่มี *) เช่น การสอนแบบบรรยาย
				 • O outcome ผลลัพธ์หรือตัวแปรตาม (dependent
					 variable / outcome measurement) ควรวัดเป็นรูปธรรม
				 เช่น จำ�นวนนักเรียนที่สอบผ่าน (วัดเป็นความถี่ของแต่ละกลุ่ม)
คะแนนผลสอบวิชา genetics (วัดเป็นจำ�นวนปริมาณของแต่ละคน) เป็นต้น
			 หมายเหตุ * P-I-C-O เริ่มใช้ ในกระบวนการของ Evidence-Based
Medicine (EBM) อิงจากการศึกษาเชิงทดลองเป็นพืน้ ฐานหลัก (experimental study)
ดังนั้นการศึกษาเชิงพรรณนาบางเรื่องอาจจะมีเพียง P-I-O หรือ P-O เท่านั้น
5. ออกแบบงานวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research design) แบ่งเป็น
5.1 Experimental study/clinical trial   
		 พิจารณาเรื่องการแบ่งกลุ่มเป็นหลัก มี 2 แบบ
		 5.1.1 Randomization หรือ “การแบ่งกลุม่ แบบสุม่ ” (random allocation/
assignment) ในโลกของการทดลอง (ideal world) เพื่อลดอคติให้น้อยที่สุด มีขั้นตอน
ย่อย (performance) ได้แก่
			 • Concealment เป็นขั้นตอนของการจัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2
				 กลุ่มขึ้นไป โดยปกปิดไม่ให้ทั้งผู้แบ่งกลุ่มเองและอาสาสมัครรู้หรือ
				 เดาล่วงหน้าได้ก่อนว่าจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มใด เช่น กรณีต้องการจัด
				 เป็น 2 กลุ่ม สามารถใช้วิธีอย่างง่ายด้วยการจับลูกปิงปอง 2 ลูก
				 ที่มีสีต่างกันจากในกล่องทึบแบบใส่กลับคืน จัดให้กับอาสาสมัครที
				 ละคน หรือการทำ�สลากของกลุ่มที่ต้องการให้เท่ากับจำ�นวนอาสา
				 •
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			 •
				
				
				
				
				
				
				
				
			 •
				
				
				
			 •
				
				
				
			 •
				
				

สมัครทั้งหมดหรือจัดแบ่งเป็นทีละ block ที่เรียกว่า permuted
block design ก็ ได้ โดยเขียนเลขกลุ่มที่ต้องการไว้ก่อน แล้วนำ�ไป
ใส่ซองทึบและปิดซองให้สนิท หลังจากนัน้ ให้จดั เรียงลำ�ดับซองแบบ
สุม่ ไว้กอ่ น แล้วนำ�ไปจัดให้กบั อาสาสมัครทีละคนตามลำ�ดับก่อนหลัง
ปัจจุบันสามารถใช้ โปรแกรม computer ช่วยกำ�หนดเลขกลุ่มแบบ
สุ่มและทำ�เป็นแบบ concealment ได้
Co-intervention หมายถึง การป้องกันไม่ ให้มีปัจจัยที่เรียกว่า
ตัวกวน (confounder) มาเกีย่ วข้องในการศึกษาทดลองนัน้ ๆ กรณี
สุดวิสัยที่ป้องกันไม่ได้ ก็ ให้พยายามควบคุมให้มีน้อยที่สุดหรือมี
เหมือน ๆ กันทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ เช่น การ
ศึกษาผลการใช้แผ่นเจลลดไข้เปรียบเทียบกับการเช็ดตัวด้วยน้ำ�
ธรรมดาในเด็ก อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มจะได้ intervention ตาม
กลุ่มที่จัดแบ่ง และได้รับยาพาราเซตามอลร่วมด้วยเหมือนกันทั้ง
สองกลุ่ม ในที่นี้ยาพาราเซตามอลคือ co-intervention เพราะ
เป็นตัวกวนต่อการวัดผลลัพธ์ ในการศึกษานี้
Coherence หมายถึง ความต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอ ควรควบคุมให้
อาสาสมัครปฏิบตั ติ ามวิธกี ารทีก่ �ำ หนดไว้ (protocol) อย่างสม่�ำ เสมอ
และต่อเนื่อง เช่น การกินยา การมาตามนัดเพื่อติดตามอาการ
ทุกครั้ง เป็นต้น
Contamination หมายถึง การปฏิบตั ทิ ี่ ไม่เป็นไปตามวิธกี ารศึกษา
ทีก่ �ำ หนด (protocol) โดยได้รบั การรักษาหรือ intervention ข้ามกลุม่
กันภายหลังจากการแบ่งกลุม่ แบบสุม่ แล้ว ทำ�ให้การวัดผลลัพธ์คลาด
เคลื่อนจากความเป็นจริง
Blinding เป็นขั้นตอนในการประเมินผลลัพธ์ โดยผู้ประเมินจะถูก
ปิดบังไม่ให้รู้ว่าอาสาสมัครอยู่ ในกลุ่มใดเพื่อลดอคติ ผู้ประเมินผล
อาจจะเป็นตัวอาสาสมัครประเมินผลตัวเอง หรือเป็นทีมวิจัยเป็น
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				 ผู้ประเมินผลก็ ได้ ตาม protocol การ blinding นี้ยังแบ่งได้เป็น
				 3 แบบ โดยเรียกชื่อตามจำ�นวนกลุ่มผู้ถูกปิดบัง ได้แก่ single
				 blinding (อาสาสมัครประเมินตัวเอง), double blinding (อาสา
				 สมัคร และ ผูป้ ระเมินผล), triple blinding (อาสาสมัคร ผูป้ ระเมิน
				 ผล ผู้วิเคราะห์ผล)
			 • Intention-to-treat analysis เป็นขัน้ ตอนในการวิเคราะห์ผล โดย
				 ใช้จ�ำ นวนอาสาสมัครทีถ่ กู แบ่งกลุม่ ในตอนเริม่ เข้าการศึกษาเท่ากับ
				 ตอนวัดผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการศึกษา โดยพยายามติดตามผลจาก
				 อาสาสมัครให้ครบทุกคน กรณีทตี่ ดิ ตามไม่ครบทุกคนด้วยเหตุสดุ วิสยั
				 ใด ๆ ก็ตาม ถ้ามีจำ�นวนมากจะทำ�ให้การวัดผลลัพธ์คลาดเคลื่อน
				 ไปจากความจริงมากไปด้วย คือมี โอกาสเพิ่มผลบวกลวง (false
				 positive) ได้ โดยทัว่ ไปจำ�นวนอาสาสมัครทีห่ ายไปเกินร้อยละ 10-15
				 จะพบผลบวกลวงดังกล่าว ได้สูงที่ยอมรับไม่ได้
		 5.1.2 Quasi-experimental study / non-randomization ไม่ได้
แบ่งกลุม่ แบบสุม่ ดังนัน้ การวัดผลลัพธ์จงึ มีอคติสงู มักทำ�ในกรณีทมี่ ขี อ้ จำ�กัดในทางปฏิบตั ิ
หรือทางจริยธรรมการทำ�วิจยั ในมนุษย์ที่ ไม่สามารถแบ่งกลุม่ แบบสุม่ ได้ จึงทำ�ตามสะดวก
ส่งผลให้ internal validity หรือความถูกต้องของการศึกษาลดลง Quasi-experimental
study ที่ใช้บ่อย 2 แบบ ได้แก่
			 • Non-equivalent control group pre-test post-test design
(comparison study) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามความสะดวก ให้
				 intervention และวัดผลก่อน-หลังระหว่างกลุ่ม เช่น ศึกษาผล
				 การสอนแบบ flipped classroom ในโรงเรียนแพทย์ 2 แห่ง
			 • One group pre-test post-test design เป็นการวัดผลซ้ำ�
				 ในกลุ่มเดิมก่อน-หลัง intervention
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ภาพที่ 2 การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม

5.2 Observational study ใช้บ่อยในการสำ�รวจ (survey) ตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตามที่สนใจในโลกของความเป็นจริง (real world) มี 3 แบบ ได้แก่
		 5.2.1 Cohort study ศึกษาความสัมพันธ์เพื่อสรุปหาเหตุและผลลัพธ์
เป็น causation เริ่มต้นข้อมูลจากเหตุก่อน และติดตามกลุ่มประชากรไปจนเกิดผลลัพธ์
ในที่สุด อาจเรียกว่า longitudinal study ก็ ได้ เพราะมีการติดตามผล อาจจะวัดผลซ้ำ�
เป็นระยะเพื่อ เปรียบเทียบผลนั้นเมื่อเวลาเปลี่ยนไป (time series) การเก็บข้อมูล
ทำ�ได้ 2 แบบ คือ แบบเก็บข้อมูลไปข้างหน้า (prospective cohort) และแบบนำ�ข้อมูล
ย้อนหลังมาวิเคราะห์ (retrospective cohort)
		 5.2.2 Case Control study เป็นการศึกษาสรุป causation เช่นเดียวกับ
cohort study แต่ศกึ ษาจากผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ แล้ว ย้อนกลับไปหาเหตุ จึงเกิดอคติมากกว่า
แบบแรก ได้แก่ recall bias นิยมใช้กับผลลัพธ์ที่ต้องติดตามนาน (long incubation /
latent period) หรือ มีอุบัติการณ์น้อย (rare outcomes)
		 5.2.3 Cross-section study เป็นการสำ�รวจโดยเก็บข้อมูลตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตามพร้อมกัน ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ไม่สามารถบอกได้วา่ อะไรเกิดก่อนหรือ
เกิดหลัง สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย แต่สรุป causation ไม่ได้
บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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6. เลือกประชากรตัวอย่าง (Sampling procedures) มี 2 วิธีหลักได้แก่
		 6.1 Probability (random) sampling ใช้การสุ่ม (random) ประชากรที่
ตรงตามเกณฑ์คัดเข้า เพื่อลด systematic errors และใช้สถิติวิเคราะห์แก้ ไข random
errors จากตัวกวน (confounder) เช่น การจับสลากสุม่ ปัจจุบนั มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สุ่มเลือกให้เลือกใช้ ได้
		 6.2 Non-probability sampling การเลือกแบบไม่สมุ่ นิยมใช้ ในการวิจยั
เชิงคุณภาพมากกว่า แต่เชิงปริมาณบางครั้งก็ ใช้วิธีนี้ เนื่องจากข้อจำ�กัดต่าง ๆ ได้แก่
			 • Convenience/Accidental method เลือกประชากรตามสะดวก
				 ของผู้วิจัย เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย
			 • Purposive method ตัง้ ใจเลือกโดยระบุคนทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลได้ดี
				 ที่สุด น่าเชื่อถือ เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด นิยมใช้ ในการ
				 ศึกษาเชิงคุณภาพโดยเฉพาะ วิธีการนี้มักเข้าใจผิด โดยสับสนกับ
				 การเลือกประชากรตาม inclusion criteria และการเลือกประชากร
				 แบบตามสะดวกข้างต้น
			 • Quota method กำ�หนดปริมาณหรือสัดส่วนของประชากรในกลุ่ม
				 ย่อยไว้กอ่ น เช่น ต้องการเพศหญิงร้อยละ 60 (ตามสัดส่วนจริงของ
				 population ที่มีผลสำ�รวจมาก่อน)
7. คำ�นวณขนาดตัวอย่าง (Sample size calculation) จำ�นวนกลุม่ ประชากร
ที่น้อยเกินไปทำ�ให้เกิดความผิดพลาดจากการวิเคราะห์ นำ�ไปสู่การสรุปผลที่ผิดพลาด
มีผลต่อ external validity หรือความถูกต้องในการแปลผลและนำ�ผลไปใช้กบั ประชากร
จริง จำ�นวนมากเกินไปทำ�ให้สนิ้ เปลืองทัง้ คน เวลา งบประมาณ และผิดจริยธรรมในกรณี
ทีก่ ารศึกษานัน้ ทำ�ให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั เสียผลประโยชน์หรือได้รบั อันตราย สูตรคำ�นวณขนาด
ตัวอย่างมีหลายสูตรขึ้นกับรูปแบบการศึกษา
8. พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical consideration)  
		 The Belmont report 3 ข้อ ได้แก่
		 1. Respect for persons เคารพสิทธิผู้เข้าร่วมวิจัย
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		 2. Beneficence คำ�นึงประโยชน์ของผู้ร่วมวิจัย และเลี่ยงผลเสีย (nonmaleficence)
3. Justice ยุติธรรมในการปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนอย่างเสมอภาค
งานวิจยั ด้านแพทยศาสตรศึกษาต้องปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดด้านจริยธรรมการวิจยั
ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น ในประเทศเนเธอแลนด์ ไม่มี
กฎเกณฑ์ด้านจริยธรรมสำ�หรับงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ในขณะที่ โรงเรียนแพทย์
ส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรมักจะมีคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั เพื่อพิจารณางานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์หรือนักศึกษาแยกจากกรรมการจริยธรรมวิจัยที่ศึกษาในผู้ป่วย
วารสารทีต่ พี มิ พ์งานวิจยั ด้านนีม้ กั ต้องการให้นกั วิจยั แจงประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับจริยธรรม
การวิจัยอย่างโปร่งใส ผู้เขียนจึงแนะนำ�ให้นักวิจัยคำ�นึงถึงประเด็นของจริยธรรมในการ
ทำ�วิจัยเสมอ ซึ่งหมายถึง
• มีกระบวนการที่ทำ�ให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่เข้าร่วมในการวิจัยเข้าใจกระบวนการ
ต่าง ๆ และเหตุผลในการทำ�วิจัย รวมถึงแนวทางการนำ�ข้อมูลไปใช้ ซึ่งการให้ข้อมูล
เหล่านี้แก่ผู้เข้าร่วมวิจัยอาจจะใช้ “participant information sheet (PIS)” และต้อง
ยืนยันว่าผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถถอนตัวจากงานวิจัยเมื่อใดก็ ได้ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
• ทำ�ให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้าร่วมวิจัยมีความเข้าใจและตกลงที่จะเข้าร่วมงานวิจัย
โดยสมัครใจ มักจะต้องให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย (consent form)
• หากมีการให้คา่ ตอบแทนเพื่อเข้าร่วมงานวิจยั ควรกระทำ�อย่างเหมาะสม เช่น
การบริการอาหารและจ่ายค่าเดินทางแก่ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ในการสนทนากลุม่ ถือว่ามีเหตุผล
สมควร แต่การจ่ายเงินจำ�นวนมากเพื่อให้เข้าร่วมงานวิจัยอาจไม่เหมาะสม พึงตระหนัก
ว่าการให้ค่าตอบแทนอาจทำ�ให้เกิดความลำ�เอียง (bias) ในงานวิจัยได้
• การปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของผู้เข้าร่วมวิจัยถือเป็นแนวทางที่ต้อง
ปฏิบตั ิ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จะต้องลงนามในเอกสารข้อบังคับ (a code of conduct) หรือเอกสาร
ทีค่ ล้ายคลึงกันเพื่อยืนยันว่าจะปฏิบตั ติ ามแนวทางเพื่อปกปิดความลับของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
มีการกำ�หนดแนวทางการเข้าถึงข้อมูล การใช้รหัสผ่านในการเปิดไฟล์ข้อมูล ข้อมูลที่
แสดงชื่อ ที่อยู่ของผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องเก็บแยกจากข้อมูลอื่น

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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ต้องไม่มีการส่งข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัยไม่ว่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เอกสารไปยังแหล่งอื่นที่นอกเหนือจากสถานที่ที่เก็บข้อมูลวิจัย ในกรณีที่เป็นการวิจัย
ร่วมของหลายสถาบันและต้องมีการส่งข้อมูลมารวมกัน ต้องใช้รหัสผูป้ ว่ ยทีจ่ ะไม่สามารถ
ระบุตัวของผู้เข้าร่วมวิจัยได้
• เมื่อสิน้ สุดการวิจยั ต้องมีการปิดล็อคและจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางทีก่ ำ�หนด
ไว้ ในแต่ละสถาบัน
• ในการตีพมิ พ์งานวิจยั ต้องมัน่ ใจว่าจะไม่มเี อกสารใดทีจ่ ะเปิดเผยความลับของ
ผู้ร่วมวิจัย
• นักวิจัยต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละ
ประเทศ ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ ในงานวิจัยจำ�เป็นต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลรับทราบว่า
จะเก็บข้อมูลเพื่ออะไร และนำ�ไปใช้ ในกรณี ใดบ้าง โดยระบุไว้ ใน PIS
ข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับนักศึกษา เช่น ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ อายุ ที่อยู่ ผู้ปกครอง)
ข้อมูลในการรับเข้าเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การส่งงาน
คะแนนสอบ ผลการประเมิน เป็นต้น หากต้องการใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการทำ�วิจัย
แนวทางปฏิบตั ขิ องแต่ละสถาบันอาจแตกต่างกัน ในบางสถาบันให้ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาเข้าข่ายยกเว้น (exemption) ไม่ต้องผ่านมติของคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัย (full board of ethics committee) แต่ ในบางสถาบันจะต้องยื่น
เสนอคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยเสมอ อย่างไรก็ตามขั้นตอนในการขอรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยมักจะทำ�ได้อย่างรวดเร็ว (expedited review) ในกรณีที่
เป็นงานวิจัยที่มีความเสี่ยงน้อยต่อผู้เข้าร่วมวิจัย
9. เก็บข้อมูล (data collection) เก็บวัดตามชนิดของตัวแปรมี 4 แบบ คือ
nominal scale, ordinal scale, interval scale, ratio scale
10. วิเคราะห์ (analysis) เช่น การประเมินคุณภาพเครื่องมือ (psychometric
property) นิยมคำ�นวณหาค่า Index of Congruence (IOC) เพื่อประเมิน validity ของ
แบบสอบถามก่อนนำ�ไปเก็บข้อมูล ส่วนการประเมิน reliability ต้องใช้สถิตคิ ำ�นวณหลัง
เก็บข้อมูลแล้ว ได้แก่ Classical theory (CT) ด้วย Cronbach alpha, Generalizability
•
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Theory (G-Theory), Item Response Theory (IRT) เป็นต้น นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องใช้
วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing) ว่ามีนัยสำ�คัญหรือไม่
11. ผล (Interpretation) ให้ถูกต้องตามหลักฐานที่พบเท่านั้น ห้ามแปลผล
เกินกว่าผลลัพธ์ที่ ได้จากการศึกษา
12. การเผยแพร่ผลงานวิจัย (Dissemination) ทำ�ได้หลายรูปแบบ เช่น การ
เขียนนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) เพื่อตีพิมพ์ และการนำ�เสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการ (poster/oral presentation) ทั้งนี้มีคำ�กล่าวว่า “งานวิจัยที่ทำ� แต่ไม่เผยแพร่
ก็เหมือนไม่ได้ทำ�วิจัย”
13. นำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์ “วิจัยที่มีประโยชน์คือการถูกนำ�ไปใช้” อุปสรรค
ของการนำ�ไปใช้ประโยชน์ หรือบางคนเรียกว่า “หุบเหวของงานวิจัย” เช่น ไม่ได้เขียน
เผยแพร่โดยอ้างว่าไม่มเี วลาเขียนหรือเขียนไม่เป็น งานด้อยคุณภาพ ขาดการสนับสนุน
ส่งเสริมจากผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีอำ�นาจในการบริหารสั่งการ เป็นต้น

บทสรุป (Conclusion)
วิจัยเชิงปริมาณทางแพทยศาสตรศึกษา มีแนวคิดและวิธีการเช่นเดียวกับทาง
คลินกิ เน้นหลักฐานทีถ่ กู ต้อง และการคำ�นวณโอกาสเกิดกับนัยสำ�คัญทางสถิติ ควรเริม่ ต้น
การวิจัยจากค้นหาปัญหา เช่น การเรียนการสอน การประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร
เป็นต้น งานวิจัยที่ดีต้องได้ความรู้ ใหม่ในบริบทเฉพาะ และนำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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ประเด็นการนำ�ไปใช้ (Take home message)
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
(Quantitative methods in medical education research)
1.
2.
		
		
3.
		
4.
		
		
		
		
		
5.

สร้างงานวิจัยที่เป็น “ความรู้ ใหม่” เป็นประโยชน์ ปิดช่องว่างความรู้เดิม
ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณในที่นี้แจกแจงอย่างละเอียด 13 ขั้นตอน เป็น
แนวทางให้นักวิจัยหน้าใหม่ปฏิบัติ เมื่อมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญแล้ว
กระบวนต่าง ๆ จะทำ�ได้เป็นอัตโนมัติ
เริ่มต้นให้ถูกต้องที่การค้นหาปัญหา แล้วแปลงเป็นคำ�ถามวิจัย สู่การหา
คำ�ตอบด้วยกระบวนการวิจัย
คำ�ถามวิจัยที่ดี ใช้การตรวจสอบจากหลักเกณฑ์ F-I-N-E-R ดังนี้
Feasibility
ทำ�วิจัยได้จริงในทางปฏิบัติ
Interesting
ประเด็นน่าสนใจ
Novel
เป็นความรู้ ใหม่
Ethics
ไม่ขัดต่อจริยธรรมการวิจัยในคน
Relevance
นำ�ผลไปประยุกต์ ใช้ ได้
อุปสรรคที่พบบ่อย ได้แก่ ทัศนคติเชิงลบว่าวิจัยเป็นภาระและทำ�ยาก

เอกสารอ่านเพิ่มเติม (Suggested reading)
1. Hulley S, Cummings S, Browner W, et al. Designing clinical research.
3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2007.
2. Farrugia P, Petrisor BA, Farrokhyar F, Bhandari M. Research questions,
hypotheses and objectives. Can J Surg. 2010; 53: 278-81.
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แนวทาง 2 (Guideline 2)
วิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพในงานวิจยั แพทยศาสตรศึกษา

(Qualitative methods in medical education research)
ผศ.นพ.กฤษณะ  สุวรรณภูมิ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

AMEE Guide 90: Quantitative and qualitative methods
		 in medical education research
• เนื้อหา (Content)
• ประเด็นการนำ�ไปใช้ (Take home message)
•

Tavakol M, Sandars. Quantitative and qualitative methods in medical
education research: AMEE Guide No 90: Part I. Medical Teacher 2014;
36: 746-756.
Tavakol M, Sandars. Quantitative and qualitative methods in medical
education research: AMEE Guide No 90: Part II. Medical Teacher 2014;
36: 838-848.
Abstract
Medical educators need to understand and conduct medical education
research in order to make informed decisions based on the best evidence,
rather than rely on their own hunches. The purpose of this Guide is to
provide medical educators, especially those who are new to medical education
research, with a basic understanding of how quantitative and qualitative
methods contribute to the medical education evidence base through their
different inquiry approaches and also how to select the most appropriate
inquiry approach to answer their research questions.
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วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
(Qualitative methods in medical education research)
บทนำ� (Introduction)
การวิจัยเชิงคุณภาพมีฐานคิดที่แตกต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นวิธีการ
วิจัยเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ร่วมวิจัยจึงมีความแตกต่างกัน ในงานวิจัยเชิงคุณภาพไม่มีการ
ทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรต้น และตัวแปรตามอาจไม่ชัดเจนเท่าในการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจยั เชิงคุณภาพสนใจกระบวนการและการให้ความหมายกับสิง่ ทีศ่ กึ ษา โดยให้ความ
สนใจกับมุมมองของผู้ ให้ข้อมูล โดยหากเราไม่ถอยออกมาจากแนวคิดที่เรามีอยู่ เรา
ก็จะไม่สามารถสังเกตเห็นแนวคิดของผู้อื่นได้ ผู้วิจัยเชิงคุณภาพต้องตระหนักในเรื่อง
นี้ เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่ผู้วิจัยจะเพิกเฉยต่อความรู้สึก ความเชื่อ และแนวคิดของ
ตนเองในระหว่างที่ทำ�การวิจัย ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการศึกษา
การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และแปลผล กระบวนการให้
วงเล็บ (bracketing) ซึ่งผู้วิจัยใช้เป็นการทำ�ให้เกิดความยืดหยุ่น นอกจากนี้ผู้วิจัยควร
มีการจดบันทึกว่าในระหว่างการแปลผลข้อมูล มีการให้คุณค่าหรือความเชื่อส่วนตัว
เข้าไปมีอิทธิพลหรือไม่

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)
งานวิจัยเชิงคุณภาพมีระเบียบวิธีวิจัยที่นิยมกัน 3 แบบคือ ปรากฏการณ์วิทยา
(phenomenology) ชาติพันธุ์วรรณา (ethnography) และ ทฤษฎีฐานราก (grounded
theory ซึ่งในภาษาไทยมีชื่อเรียกหลายแบบ เช่น ทฤษฎีรากฐาน ทฤษฎีติดดิน ทฤษฎี
จากข้อมูล ทฤษฎีการสร้างความรู้ ใหม่ เป็นต้น) มีรายละเอียดดังนี้
1. ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology)
ปรากฏการณ์วทิ ยา เป็นการศึกษาเหตุการณ์หรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยมองผ่านมุมมอง
ของความเป็นมนุษย์ เป้าหมายเพื่อให้ค�ำ อธิบายหรือนิยามประสบการณ์ชวี ติ โดยละเอียด
จากมุมมองของผู้เข้าร่วมวิจัย ซึ่งมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนั้นๆ นักวิจัยปรากฏการณ์
วิทยา (phenomenologists) คล้าย constructivists ตรงที่ให้ความสนใจการให้ความ
หมายของเหตุการณ์ของแต่ละบุคคล โดยการให้ความหมายของแต่ละคนจะมีอทิ ธิพลต่อ
การให้ความหมายของสังคมนัน้ ต่อเหตุการณ์ทศี่ กึ ษา โดยการแปลความหมายและความ
เข้าใจต่อโลกของเรา ซึ่งถูกสร้างขึ้นและหล่อหลอมมาจากการสังเกตและมีปฏิสัมพันธ์
ต่อกันของคนในสังคม (socially constructed) ดังนั้นบุคคลแต่ละคนจะมีประสบการณ์
และความเข้าใจต่อโลกในแบบของตนเอง และมีแนวโน้มที่เราจะแลกเปลี่ยนกับคนอื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์หรือความเข้าใจนั้น ตัวอย่างเช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับ empathy
ของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาแพทย์จะเรียนรู้ ได้จากการสังเกตแพทย์อาวุโสว่าเขา
แสดง empathy ต่อผู้ป่วยอย่างไร เขาอาจมีการพูดคุยกับเพื่อน นักวิจัยปรากฏการณ์
วิทยาอาจทำ�การศึกษาประสบการณ์เกีย่ วกับ empathy ของนักศึกษาแพทย์ ได้ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อทำ�ความเข้าใจกับประสบการณ์และความรับรูข้ องนักศึกษาเกีย่ วกับ
empathy จากนั้นจึงค่อยสรุปโดยอุปนัย (inductive Method) การวิจัยปรากฏการณ์
วิทยาจะช่วยให้เราเห็นแก่นของประสบการณ์ชีวิต
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2. ชาติพันธุ์วรรณา (Ethnography)
วิธวี จิ ยั นีม้ คี วามสำ�คัญมากในงานวิจยั แวดล้อมด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นักวิจัยสาขานี้จะให้ความสนใจที่จะทำ�ความเข้าใจและรู้จักสมาชิกของชนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง นักวิจัยด้านนี้ ให้ความสำ�คัญกับการสำ�รวจและทำ�ความเข้าใจกลุ่มชน ดังนั้นจึงให้
ความสนใจกับวิถชี วี ติ สิง่ ทีน่ กั วิจยั ต้องทำ�คือการบันทึกวัฒนธรรมวิถชี วี ติ โดยผ่านมุมมอง
ของคนในสังคมนั้นเอง เป้าหมายสำ�คัญคือการเข้าไปอยู่ ในโลกของชนกลุ่มนั้น นักวิจัย
จะเปลี่ยนความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมจาก ความรู้ซ่อนเร้น (tacit knowledge)
ไปเป็น ความรูแ้ จ้ง (explicit knowledge) ซึง่ เป็นความเข้าใจในมิตลิ กึ ลงไปกว่าทีผ่ รู้ ว่ ม
ศึกษาบอกเล่า โดยขณะที่นักวิจัยอยู่ร่วมกับผู้ร่วมศึกษาต้องมีมุมมองที่เป็นกลาง เพื่อ
ที่จะทำ�ให้สามารถเข้าถึงประสบการณ์และความเชื่อที่เป็น emic (insider view) การ
สัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม และการเก็บข้อมูลจากของสะสมของบุคคล จะทำ�ให้
เห็นประสบการณ์ที่เป็นจริงผ่านมุมมองของชนแต่ละกลุ่ม และต่อมาเมื่อนักวิจัยมีการ
สะท้อนประสบการณ์ แปลความหมายของประสบการณ์หรือความเชื่อที่สังเกตได้ จะ
เรียกว่าเป็น etic (outsider view) สำ�หรับมุมมองด้านจริยธรรม นักวิจัยสาขานี้จะมี
ความรับผิดชอบและให้ความนับถือต่อผูร้ ว่ มศึกษา โดยมีความสัมพันธ์ตอ่ กันในฐานะผู้ ให้
ข้อมูล และนักวิจยั ต้องปกป้องแหล่งทีม่ าของข้อมูลเช่นเดียวกับการวิจยั เชิงคุณภาพอื่นๆ
3. ทฤษฎีฐานราก (Grounded theory)
ทฤษฎีฐ านรากเป็ นวิ ธีวิ จัย เชิ งคุ ณภาพและเป็นวิ จัย เชิ งอุ ป นัย (inductive
research) เป็นการมองข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายทีจ่ ะสร้างทฤษฎีขนึ้
มาจากมุมมองของผู้ ให้ข้อมูล ทฤษฎีฐานราก ตั้งอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า เราสามารถ
ค้นพบกระบวนการทางสังคมได้เมื่อบุคคลมีการสื่อสารซึง่ กันและกันเพื่อให้ ได้ความหมาย
ร่วม นอกจากนี้เราจะเห็นความเป็นจริงของกลุ่มคนนั้นๆได้จากการให้นิยามสิ่งต่าง ๆ
ด้วยตัวเขาเอง ความแตกต่างของทฤษฎีฐานรากกับการวิจัยเชิงปริมาณคือการวิจัย
ไม่ได้เริ่มจากทฤษฎีที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่สร้างทฤษฎีจากปรากฏการณ์ที่ ได้ศึกษา และ
แตกต่างจากวิธีวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยาตรงที่ ทฤษฎีไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากการ
ให้ความหมายของผู้ ให้ข้อมูล แต่ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการทางสังคมที่ผู้ ให้ข้อมูล
บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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ใช้ ในสถานการณ์ที่เราเข้าไปศึกษา ดังนั้นทฤษฎีฐานรากจึงมุ่งที่จะเข้าใจและอธิบายว่า
ผู้ ให้ข้อมูลมีการตอบสนองเพื่อแก้ปัญหาของเขาเองอย่างไร นักวิจัยที่ใช้ทฤษฎีฐานราก
จะจดจ่ออยูก่ บั ข้อมูลใหม่ที่ ได้ จากนัน้ จึงค่อยไปเปรียบเทียบกับข้อมูลเก่าทีม่ อี ยูแ่ ล้วเพื่อ
จัดกลุม่ ข้อมูลหรือสร้างทฤษฎีขนึ้ มาใหม่ เมื่อนักวิจยั มัน่ ใจว่าการจัดกลุม่ ทีท่ �ำ เริม่ คงที่ หรือ
ได้ทฤษฎีมาอธิบาย โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติม ก็จะหยุดเก็บข้อมูล สิง่ ทีก่ ล่าวมาคือ
มีการอิม่ ตัวของข้อมูล (data saturation) การเก็บข้อมูลส่วนใหญ่จะทำ�โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (in-depth interview) หรือการสังเกตการณ์ (observation) ตัวอย่างเช่น ใน
การศึกษาเรื่อง clinical reasoning และ การปฏิบัติของพยาบาลเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
ทางการแพทย์ ผู้วิจัยได้บันทึกไว้ว่าหลังจากสัมภาษณ์ครบ 50 คน ข้อมูลจึงมีความอิ่ม
ตัว ไม่พบมีประเด็นใหม่จากการสัมภาษณ์

วิธีการ (Methods)
1. การสนทนากลุ่ม (Focus groups or Focus group interviews)
การสนทนากลุ่มเป็นลักษณะแบบกึ่งมี โครงสร้าง (semi-structured) มีผู้นำ�
การสนทนาเป็นผู้นำ�กลุ่ม จัดในบริบทที่ ไม่เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมรวม
ข้อมูลในประเด็นที่สนใจศึกษา ในการสนทนากลุ่มผู้ร่วมสนทนาจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
มุมมองของพวกเขาต่อประเด็นที่วิจัยจะถูกอภิปรายในการสนทนากลุ่มและถูกบันทึก
รวบรวมไว้ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเป็นข้อมูลจากการสังเกตปฏิสัมพันธ์ต่อกันของ
คนในกลุ่ม และเป็นข้อมูลเฉพาะของกลุ่ม โดยข้อมูลนั้นอาจไม่ ใช่ความเห็นของคน
ใดคนหนึ่งเท่านั้น หากผู้ร่วมสนทนากลุ่มมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันก็มีแนวโน้มที่ข้อมูล
จะไปในทางเดียวกัน โดยทั่วไปในการสนทนากลุ่มจะมีผู้ร่วมสนทนา 7-10 คน หากมี
จำ�นวนผู้ร่วมสนทนาน้อยกว่านี้มักใช้วิธีการเก็บข้อมูลอื่นร่วมด้วย เช่นการสัมภาษณ์
รายบุคคล (individual interviews) หรือการใช้แบบสอบถาม (questionnaires)
ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้หลายเครื่องมือเป็นที่นิยมกันมากในการวิจัยเกี่ยวกับการ
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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2. การสัมภาษณ์ (Interviews)
การวิจยั เชิงคุณภาพโดยส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ โดยผูส้ มั ภาษณ์
มีเป้าหมายในการค้นหาและให้ค�ำ จำ�กัดความเกีย่ วกับประสบการณ์ของผูถ้ กู สัมภาษณ์ ใน
ประเด็นที่ศึกษา
การสัมภาษณ์ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
2.1 การสัมภาษณ์แบบกึ่งมี โครงสร้าง (Semi-structured interviews)
การสัมภาษณ์แบบนี้ผู้สัมภาษณ์ต้องมีความตระหนักที่จะตั้งคำ�ถามในแนวทางที่
กำ�หนดไว้กอ่ นแล้วในเบือ้ งต้น ซึง่ บางครัง้ เรียกว่า แนวการสัมภาษณ์ (interview guide)
ตัวอย่างเช่น “ไหนคุณลองเล่าประสบการณ์การสอนของคุณให้ฟงั หน่อย” “คุณมีวธิ กี าร
ลดความเครียดจากการทำ�งานในโรงพยาบาลอย่างไรครับ/คับ”
การสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง มี โ ครงสร้ า งจะช่ ว ยให้ ผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ส ามารถอธิ บ าย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้คำ�พูดของตัวเอง ในระหว่างการสัมภาษณ์จะเกิดการสนทนา
ที่เป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์
2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยเชิงคุณภาพ (In-depth qualitative
interviews)
การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่นิยมในการวิจัยเชิงคุณภาพ จะเป็น
ประโยชน์มากในกรณีที่ผู้วิจัยมีองค์ความรู้น้อยในเรื่องที่สนใจศึกษา ในการสัมภาษณ์
ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้สัมภาษณ์จะเกิดความเข้าใจในมุมมองของตนเองและเกิด
ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษามากขึ้น ความสำ�คัญของการสัมภาษณ์เชิงลึกคือการที่ผู้วิจัย
ได้พดู คุยกับผูร้ หู้ รือผูม้ ปี ระสบการณ์ ในเรื่องทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจศึกษา ในระหว่างการสัมภาษณ์
จะมีการถามลึกลงไปในรายละเอียด แรงจูงใจ ความคิดเห็น และทำ�ให้ผวู้ จิ ยั เห็นมุมมอง
ของผูอ้ นื่ ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูส้ มั ภาษณ์จะเริม่ จากคำ�ถามปลายเปิด (open-ended
questions) จากนั้นก็จะเป็นคำ�ถามที่เจาะลึกลงในรายละเอียด (probing questions)
ตามด้วย คำ�ถามต่อเนื่อง (subsequent questions) ตัวอย่างเช่น “ประสบการณ์
เกี่ยวกับการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง” “ไหน
คุณลองเล่าประสบการณ์ของคุณให้ฟังหน่อย” ต่อจากนั้นจะขึ้นอยู่กับการตอบสนอง
ของผู้ถูกสัมภาษณ์ เช่นจากตัวอย่างข้างต้นจะมีการพูดคุยอภิปรายต่อเนื่องเกี่ยวกับ
บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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การเรียนการสอนแบบ PBL การสัมภาษณ์จะถูกบันทึก และถอดบันทึกเพื่อนำ�ไปวิเคราะห์
ผลต่อไป

Validity และ reliability ของการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Validity and reliability in qualitative research)
ทัง้ การวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณควรให้ความสำ�คัญในเรื่องคุณภาพ
ของข้อมูล แม้ว่าจะมีแนวคิดพื้นฐานที่แตกต่างกัน ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้คำ�ต่อไป
นี้ credibility, dependability, confirmability และ transferability ยังไม่มีข้อตกลง
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนิยามของคำ�เหล่านี้ งานวิจัยจะ น่าเชื่อถือ (credible) ก็ต่อเมื่อผู้อ่าน
งานวิจัยที่เป็นคนนอก อ่านแล้วเกิดความตระหนักรู้ ในเรื่องที่ศึกษา สำ�หรับปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง (dependability) เป็นอีกมาตรวัดที่จะช่วยประเมินว่าเราควรไว้วางใจผลการ
ศึกษานี้แค่ไหน ผู้วิจัยควรตอบคำ�ถามที่ว่า หากทำ�การสัมภาษณ์ซ้ำ�กับผู้ ให้สัมภาษณ์คน
เดิม หรือในบริบทที่ใกล้เคียงกัน จะยังให้ผลการศึกษาที่เหมือนเดิมหรือไม่
การยืนยันที่มา (confirmability) เป็นการให้ความสำ�คัญกับความถูกต้องของ
ผลการศึกษาว่ามาจากมุมมองของผู้ร่วมการศึกษาจริง ๆ ดังนั้นผู้วิจัยต้องทำ�ให้เห็นว่า
ผลการศึกษานั้นเป็นมุมมองของผู้ร่วมการศึกษา ไม่ใช่มุมมองของผู้วิจัย ผลการศึกษา
จะต้องไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของการจูงใจ ความสนใจ อคติ หรือมุมมองของผู้วิจัย
ความสามารถในการแปรผลสู่ประชากรเป้าหมาย (transferability อาจเรียก
generalisability) เป็นอีกมาตรวัดที่จะบอกได้ว่าการศึกษานี้ท�ำ ได้ดีเพียงใด สามารถ
นำ�ไปใช้ ในพื้นที่ บริบท หรือกลุ่มอื่นได้หรือไม่ ผู้วิจัยจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบท
ของการศึกษาไว้ โดยละเอียด เนื่องจากหากมีผู้ต้องการจะนำ�ผลการศึกษาไปใช้จะ
ได้เข้าใจบริบทได้ ตัวอย่างเช่น อาจารย์แพทย์ที่วัดผลผู้เรียนโดยจำ�ลองการสอบ
Objective Structured Clinical Examination (OSCE) แล้วบันทึกวีดิทัศน์ ไว้
พบว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยผู้เรียนในการเตรียมสอบ จากระเบียบวิธีวิจัย วิธีการเก็บ
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ข้อมูล ประชากรผู้ร่วมวิจัย บริบท และการวิเคราะห์ข้อมูลผู้อ่านจะได้นำ�ไปพิจารณาว่า
สามารถนำ�ไปใช้ ในบริบทของตนเองได้หรือไม่

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative data analysis)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจะใช้เวลานานกว่าการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
สิ่งที่แตกต่างจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณคือการที่ ไม่มีสูตร สมการ หรือกฏ
ตายตัวในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยผูว้ จิ ยั จะให้ความสำ�คัญกับความหมายของ
ข้อมูลมากกว่าปริมาณที่วัดได้ มากไปกว่านั้นผู้วิจัยจะให้คำ�จำ�กัดความที่ลึกซึ้ง (thick
description) ของสิ่งที่พบ สำ�หรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีวิธีการที่นิยม
ใช้กัน ดังนี้
แนวทางการวิเคราะห์เนื้อหา (The content analysis approach)
เป็นวิธีการที่นิยมในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ หลังจากรวบรวมข้อมูล
ไม่ว่าจะด้วยการสัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่ม ข้อมูลจะถูกถอดบันทึกพร้อมที่จะนำ�มา
แปลผล ผู้วิจัยจะต้องทำ�ให้ข้อมูลที่ ได้มีความหมายขึ้นมา โดยในการสัมภาษณ์ 40 นาที
การถอดบันทึกจะมีความยาวประมาณ 20-25 หน้า ในการวิเคราะห์จะต้องทำ�ให้เห็น
มุมมองของผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้ร่วมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ ผู้วิจัยจะต้อง
ใช้ทักษะแบบ inductive reasoning เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยต้องมองหาว่ามีข้อมูลใด
ทีส่ อดคล้องกัน สามารถจัดอยู่ในกลุม่ เดียวกัน ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ หลัก (main categories)
หรือกลุ่มย่อย (primary categories) ในการแบ่งประเภทของข้อมูล นักวิจัยจะต้อง
จัดกลุ่มให้เป็นหน่วยย่อยที่มีความหมายชัดเจน และเมื่อทำ�การให้รหัสผู้วิจัยจะต้องให้
รหัสที่สอดคล้องกับข้อมูลนั้นมากที่สุด ในการจัดกลุ่มประเภทของข้อมูลโดยทั่วไปอาจ
มีได้ 10-15 กลุ่มต่อการวิจัย 1 เรื่อง ความหมายของแต่ละกลุ่มจะต้องมีการกำ�หนด
ไว้ ให้ชัดเจน
บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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เมื่อข้อมูลมีการจัดแบ่งกลุ่มแล้ว อาจมีการยุบรวมกลุ่มย่อยที่ ใกล้เคียงกันมา
เป็นกลุ่มหลัก และตั้งชื่อกลุ่มหลักนั้น จากกลุ่มหลักที่ ได้ก็จะกลายมาเป็นประเด็นหลัก
(themes) ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนของข้อมูลที่ ได้ ประเด็นหลักนี้ถือ
เป็นรูปแบบของของชุดข้อมูลทั้งหมดที่จะช่วยในการให้คำ�จำ�กัดความหรือความหมาย
ในสิ่งที่สนใจศึกษา และใช้ ในการวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยในระหว่างการเก็บข้อมูล
หากข้อมูลถูกจัดเข้าในกลุ่มหลักได้ครบถ้วนโดยไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติม ถือว่าข้อมูลถึง
จุดอิ่มตัว (data saturation)
นอกจากนี้ ยังมีวิธีอื่นที่สามารถใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยขึ้น
อยู่กับคำ�ถามและกระบวนทัศน์ของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยแต่ละอันจะมีแนวทางการ
วิเคราะห์ที่ต่างกัน

การใช้ software ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Computer-assisted qualitative data analysis software:
CAQDA)
การใช้ software จะช่วยลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะในกรณี
ที่มีข้อมูลจำ�นวนมาก อย่างไรก็ตาม software ไม่สามารถที่จะสร้างรหัส (codes) หรือ
ข้อมูลจัดแบ่งประเภท (categories) ได้เอง ผู้วิจัยจะต้องเข้ามามีบทบาท โดยทำ�การให้
ชื่อรหัส (name a code) แบ่งประเภทหรือกำ�หนดประเด็นสำ�คัญของข้อมูล (category
or theme) มี software ให้เลือกใช้มากมาย ตัวอย่างเช่น ATLAS (www.atlasti.de)
และ NVivo (http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx)
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บทสรุป (Conclusion)
งานวิจัยเชิงคุณภาพเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยสามารถสร้างและอธิบายรูปแบบและ
ทฤษฎีขึ้นมาได้ ต่างจากงานวิจัยเชิงปริมาณที่มุ่งเน้นการทดสอบทฤษฎี ดังนั้นการวิจัย
เชิงคุณภาพจึงให้ความสนใจกับปรากฏการณ์เพื่อที่จะค้นหาและทำ�ความเข้าใจกับมัน
ข้อมูลที่เก็บจะไม่ ใช่ตัวเลขที่สามารถสรุปเป็นความสัมพันธ์ ในเชิงเป็นเหตุเป็นผลได้
ผู้วิจัยเชิงคุณภาพสนใจมุมที่ผู้ร่วมศึกษามองและเข้าใจตนเอง และมักตีความบนฐาน
ของประสบการณ์ของผู้ร่วมศึกษาเอง เมื่อผู้วิจัยมีความรู้น้อยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ใด
ปรากฏการณ์หนึ่ง การวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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ประเด็นการนำ�ไปใช้ (Take home message)
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
(Qualitative methods in medical education research)
1.
		
2.
		
3.
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การวิจัยเชิงคุณภาพจะเปิดโอกาสให้เกิดรูปแบบและทฤษฎีเพื่อใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อใหญ่ก็ตามที่พบว่ามีองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจน้อย ควรให้
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อค้นหาและทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งนั้น
ความคู่ควรแก่การไว้วางใจ (trustworthiness) ของการวิจัยเชิงคุณภาพจะ
ขึน้ อยูก่ บั ผูว้ จิ ยั ดังนัน้ ควรแสดงให้เห็นในกระบวนการวิจยั ว่าผูร้ ว่ มการศึกษา
ได้มีส่วนพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลของตนเอง
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แนวทาง 3 (Guideline 3)
การสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยทางการศึกษา

(Developing questionnaires for educational research)
ผศ.นภา  หลิมรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
AMEE Guide 87: Developing questionnaires for educational
		 research
• เนื้อหา (Content)
• ประเด็นการนำ�ไปใช้ (Take home message)
•

Artino AR, Rochelle JS, Dezee KJ, Gehlbach H. Developing questionnaires
for educational research: AMEE Guide No. 87. Medical Teacher 2014;
36: 463-474.
Abstract
In this AMEE Guide, we consider the design and development of selfadministered surveys, commonly called questionnaires. Questionnaires are
widely employed in medical education research. Unfortunately, the processes
used to develop such questionnaires vary in quality and lack consistent,
rigorous standards. Consequently, the quality of the questionnaires used
in medical education research is highly variable. To address this problem,
this AMEE Guide presents a systematic, seven-step process for designing
high-quality questionnaires, with particular emphasis on developing survey
scales. These seven steps do not address all aspects of survey design, nor do
they represent the only way to develop a high-quality questionnaire. Instead,
these steps synthesize multiple survey design techniques and organize them
into a cohesive process for questionnaire developers of all levels. Addressing
each of these steps systematically will improve the probabilities that survey
designers will accurately measure what they intend to measure.
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การสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยทางการศึกษา
(Developing questionnaires for educational research)
บทนำ� (Introduction)
การวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษาจำ�นวนมากเป็นการสำ�รวจโดยใช้แบบสอบถาม
ร้อยละ 24 ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ใน Medical Teacher ระหว่างปี ค.ศ. 2011-2012
และร้อยละ 75 ในช่วงเวลาเดียวกันของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ใน Journal of Graduate
Medical Education เป็นการวิจัยแบบสำ�รวจโดยใช้แบบสอบถาม แม้ว่าจะมีการ
ใช้แบบสอบถามกันอย่างกว้างขวาง แต่กลับพบว่าตำ�ราทางแพทยศาสตรศึกษาที่มี
ข้อแนะนำ�ในการสร้างแบบสอบถามที่ดีจำ�นวนน้อย ส่งผลให้ reliability และ validity
ที่ ได้จากการสำ�รวจค่อนข้างต่ำ�อันเนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการวัด โดยมีสาเหตุ
จากการใช้คำ�หรือภาษาในแบบสอบถามที่ ไม่รัดกุม ทำ�ให้เกิดการตีความแตกต่างกัน
การมีค�ำ ตอบให้เลือกตอบน้อยเกินไป เป็นต้น ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงเป็นทีม่ าของ AMEE
Guide ฉบับนี้ เพื่อนำ�เสนอการสร้างแบบสอบถามอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่ม reliability
และ validity ส่งผลให้การวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษามีคุณภาพดีขึ้น สามารถสะท้อน
ความต้องการในการสำ�รวจของผู้วิจัยอย่างแท้จริง

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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7 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามอย่างเป็นระบบ
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
1. Conduct literature review เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ต้องการสำ�รวจหรือวัด สอด
				
คล้องกับทฤษฎีทางการศึกษา หรือ กับงานวิจัยที่
				
มีการตีพมิ พ์กอ่ นหน้านี้ พร้อมทัง้ ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
				
survey scale เพื่ออาจนำ�มาประยุกต์ ใช้ ได้
2. Conduct interview
เพื่อให้ ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพว่า กลุ่มเป้าหมายใน
		 and/or focus group
การศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการวัด
				
หรือไม่ อย่างไร
3. Synthesize literature
เพื่อให้มั่นใจว่าแนวคิดในสิ่งที่ต้องการวัดเป็นที่
		 review and interview/
ยอมรับของแวดวงวิชาการ และภาษาที่ ใช้เป็นที่
		 focus group
เข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
4. Develop items
เพื่อให้มนั่ ใจว่าแต่ละข้อความถามชัดเจน ไม่ก�ำ กวม
				
และสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการสร้ า งแบบ
				
สอบถามที่ดี
5. Conduct expert validation เพื่อประเมินความชัดเจน และความสอดคล้อง
					ของข้อคำ�ถามกับสิง่ ทีต่ อ้ งการวัดโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
6. Conduct cognitive
เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูต้ อบแบบสอบถาม เข้าใจ/ตีความ
		 interview
ข้อคำ�ถามตรงกับผู้ทำ�วิจัย
7. Conduct pilot testing
เพื่อตรวจสอบว่าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมี
				
validity และ reliability ในระดับสูง ซึ่งเป็น
				
หัวใจของแบบสอบถามที่ดีคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 1  Conduct literature review
ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1. ให้ผู้ทำ�วิจัยมีความชัดเจนในแนวคิด
ของสิ่งที่สนใจศึกษา (construct of interest) 2. เพื่อสำ�รวจดูว่ามีแบบสอบถามหรือ
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ข้อคำ�ถามที่วัดในสิ่งเดียวกันหรือไม่ ซึ่งอาจนำ�มาปรับปรุงใช้ ขั้นตอนนี้ช่วยให้ผู้ทำ�วิจัย
มีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดของสิ่งที่สนใจศึกษา ซึ่งจะช่วยกำ�หนดระดับความเป็น
นามธรรม (Level of abstraction) ของสิ่งที่ต้องการวัดที่เรียกว่า “grain size” หรือ
ขนาดของความซับซ้อน เช่น ต้องการสำ�รวจความมั่นใจของนักศึกษาแพทย์ ในการทำ�
หัตถการทีจ่ �ำ เป็นชนิดหนึง่ อาจสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินว่านักศึกษามีความมัน่ ใจ
ในการฟังเสียงการเต้นของหัวใจได้หรือไม่ ซึ่งจัดเป็น small-grain (small-grain end
of the spectrum) ถ้าแบบสอบถามถามความมัน่ ใจในการตรวจร่างกายของระบบหัวใจ
จัดเป็น medium-grain end of spectrum และหากวัดความมั่นใจในการทำ�หัตถการที่
จำ�เพาะของระบบหัวใจ จัดเป็น large-grain end of spectrum และหากต้องการนำ�
ข้อคำ�ถามของผู้วิจัยอื่นเพื่อนำ�มาปรับปรุงและใช้ ต้องขออนุญาตเจ้าของผลงาน การ
ปรับปรุงข้อคำ�ถามนี้สามารถช่วยผู้วิจัยหน้าใหม่ในการเริ่มทำ�งานได้บ้าง
ขั้นตอนที่ 2  Conduct interview and/or focus group
หลังจากขัน้ ตอนที่ 1 และพบว่าจำ�เป็นต้องสร้างแบบสอบถามขึน้ มาใหม่ ขัน้ ตอน
ถัดไปคือต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มเป้าหมายคิดหรือตีความข้อคำ�ถามแตก
ต่างจากผูว้ จิ ยั หรือไม่ เพราะอาจมีการใช้ค�ำ เฉพาะทีย่ ากแก่การทำ�ความเข้าใจ ขัน้ ตอนนี้
สามารถทำ�โดยการสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมายจำ�นวนหนึง่ ดำ�เนินการโดยให้กลุม่ เป้าหมาย
พูดถึงสิ่งที่ต้องการวัดโดยใช้คำ�พูดของตัวเอง โดยไม่มีการขัดจังหวะของผู้ทำ�วิจัย จาก
ข้อมูลที่ ได้ ผู้วิจัยจึงถามเจาะจงในประเด็นที่ ไม่ตรงกัน และแก้คำ�/ข้อความใหม่ ทำ�ซ้ำ�
จนกระทั่งเข้าใจตรงกัน ข้อมูลที่นิ่งแล้วนี้จะนำ�ไปใช้ ในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3  Synthesize literature review and interview/focus group
ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นการปรับนิยามของสิง่ ทีต่ อ้ งการศึกษาให้ชดั เจนขึน้ โดยนำ�ข้อมูลจาก
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาพิจารณา สามารถทำ�โดยแจกแจงตัวบ่งชี้ (indicator) จากการ
ทบทวนวรรณกรรม (ขั้นตอน 1) และจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย (ขั้นตอน 2) จาก
นั้นเปรียบเทียบตัวบ่งชี้จากทั้งสองแหล่งเข้าด้วยกัน หากไม่มีข้อแตกต่างก็เป็นอันใช้ ได้
แต่ถ้ามีข้อแตกต่างเช่นคำ�ที่ ใช้ต่างกันแต่ยังคงวัดสิ่งเดียวกัน แนะนำ�ให้ ใช้คำ�ของกลุ่ม
บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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เป้าหมาย ซึ่งข้อมูลนี้จะได้นำ�ไปทดสอบอีกครั้งในขั้นตอนที่ 5 และ 6 ว่ายังคงเหมาะสม
ในการสร้างเป็นข้อคำ�ถามในแบบสอบถามหรือไม่
ขั้นตอนที่ 4  Develop items
เป็นขั้นตอนการสร้างข้อคำ�ถามซึ่งต้องมีจำ�นวนมากพอในการสะท้อนสิ่งที่ต้อง
การวัด คำ�หรือภาษาที่ ใช้ ในข้อคำ�ถามต้องเป็นที่เข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่มี
ข้อแนะนำ�ที่ชัดเจนถึงจำ�นวนข้อคำ�ถามว่าเท่าใด จึงเหมาะสม เพราะขึ้นกับขนาดความ
ซับซ้อน (grain size) ของสิ่งที่ต้องการวัด อย่างไรก็ตามแนะนำ�ให้สร้างจำ�นวนข้อ
มากเท่าที่สามารถสร้างได้ เพราะบางข้ออาจถูกตัดออกหลังจากการพิจารณาโดยผู้ทรง
คุณวุฒใิ นขัน้ ตอนที่ 5 โดยทัว่ ไปพบว่า 6-10 ข้อคำ�ถามมักเพียงพอสำ�หรับการวัดในแต่ละ
แนวคิด (construct)
ความสำ�คัญของขั้นตอนนี้คือ การแต่งประโยคในข้อคำ�ถามโดยใช้ภาษาหรือคำ�
ที่ชัดเจน เข้าใจได้ สำ�หรับผู้ตอบแบบสอบถาม แนะนำ�ให้เขียนเป็นประโยคคำ�ถาม
มากกว่าประโยคบอกเล่า ไม่ควรใช้ประโยคปฏิเสธ หรือคำ�ที่สะท้อนถึงความลำ�เอียง
หรือชี้นำ�การตอบ (ตารางที่ 2)
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บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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ประโยคคำ�ถามที่มีคำ�ปฏิเสธ ต้องมั่นใจว่าคำ�ตอบ “ใช่”
คือ “ใช่”“ไม่ใช่” คือ “ไม่ใช่”
มักเข้าใจยากกว่าประโยค
คำ�ถามที่ถามตรง ๆ และหาก จริง ๆ ซึ่งประโยคคำ�ถาม
เป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ อาจ ที่ถามตรง ๆ ทำ�ให้ตอบได้
ทำ�ให้ผู้ตอบสับสนได้ ทำ�ให้
ตรงกว่า
เกิดความคลาดเคลื่อนในการ		
วัด เช่น ผู้ตอบแบบสอบถาม		
ตอบว่า “ใช่” แต่ในความเป็น
จริงคือ ไม่เห็นด้วยกับสถาน
การณ์ที่ถาม ซึ่งควรต้อง
ตอบว่า “ไม่ใช่”

แนวทางแก้ ไข

2. ข้อคำ�ถามเป็น - โดยเฉลี่ยในหนึ่ง
ประโยคปฏิเสธ
สัปดาห์ คุณไม่สามารถ
หรือ ปฏิเสธซ้อน เข้าเรียนตรงเวลา
ปฏิเสธ
กี่ครั้ง
			
- แพทย์ ไม่ต้อง
			
รับผิดชอบต่อการไม่
			
ยินยอมในการเข้ารักษา
			
ตัวในโรงพยาบาลของ
			
คนไข้
				
				

ปัญหาที่เกิดขึ้น
ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน สร้างข้อคำ�ถามแยกกัน
อาจเลือกตอบแตกต่างกันได้ หรือ ถามเฉพาะประเด็น
หลายแบบ เช่น ผู้ตอบแบบ ที่สำ�คัญกว่า แล้วแต่กรณี
สอบถามที่ปรึกษากับพยาบาล		
บ่อยครั้งกว่าผู้บริหาร จะตอบ
อย่างไร

ตัวอย่างข้อคำ�ถาม

1. มี 2 คำ�ถาม
เมื่อคุณมีปัญหาในการ
ซ้อนในข้อเดียวกัน ปฏิบัติงาน คุณปรึกษา
			
กับ พยาบาล หรือ
			
ผู้บริหาร บ่อยแค่ไหน
				
				

ข้อผิดพลาด

ตารางที่ 2 “ข้อปฏิบัติที่ดี” สำ�หรับการสร้างข้อคำ�ถามในแบบสอบถาม

- โดยเฉลี่ยในหนึ่ง
สัปดาห์ คุณมาเข้าเรียน
ตรงเวลากี่ครั้ง
- แพทย์ต้องรับผิดชอบ
ต่อการเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลของคนไข้
หรือไม่

เมื่อมีปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน คุณปรึกษา
กับพยาบาลบ่อยแค่
ไหน

ตัวอย่างข้อคำ�ถาม
ที่เหมาะสมกว่า
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งบประมาณสำ�หรับการ ข้อคำ�ถามชี้นำ�ให้ผู้ตอบแบบ
ดูแลสุขภาพที่มีมูลค่าสูง สอบถามเห็นด้วย ไม่เปิดโอกาส
เป็นประเด็นสำ�คัญของ ให้ตอบตามความเห็นของตน
ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างอิสระ
ในขณะนี้		
คำ�ตอบ ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง, ไม่เห็นด้วย,
กลาง ๆ, เห็นด้วย,
เห็นด้วยอย่างยิ่ง		

4. ใช้คำ�ชี้นำ�ให้เห็น
ด้วย
			
			
			
			
			
			
			

แนวทางแก้ ไข

การแต่งประโยคที่เป็น
กลางจะช่วยลดความ
คลาดเคลื่อนในการวัด
ส่งผลให้ validity และ
reliability ดีขึ้น

แบบสอบถามเป็นตัวแทนการ เขียนข้อคำ�ถามเป็น
สนทนาหรือถามตอบระหว่าง ประโยคคำ�ถาม
ผู้สำ�รวจและผู้ถูกสำ�รวจ ดังนั้น		
คำ�ถามในแบบสอบถามจึง		
ต้องเป็นประโยคคำ�ถามเพื่อให้
ผู้ตอบรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม

ฉันมั่นใจว่าฉันจะเรียน
ได้ดี ในภาคการศึกษานี้
คำ�ตอบ ไม่จริงเลย,
จริงเล็กน้อย, จริงปาน
กลาง, ค่อนข้างจริง,
จริงอย่างยิ่ง

3. ประโยคที่ ไม่มี
การถาม
			
			
			
			

ปัญหาที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างข้อคำ�ถาม

ข้อผิดพลาด

ตารางที่ 2 “ข้อปฏิบัติที่ดี” สำ�หรับการสร้างข้อคำ�ถามในแบบสอบถาม (ต่อ)

ท่านคิดว่างบประมาณ
ที่ใช้ ในการดูแลสุขภาพ
ที่มีมูลค่าสูงในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีความ
สำ�คัญมากน้อยเพียงไร

คุณมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองในระดับใด ว่า		
จะเรียนได้ดี ในภาคการ
ศึกษานี้

ตัวอย่างข้อคำ�ถาม
ที่เหมาะสมกว่า

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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ตัวอย่างข้อคำ�ถาม

ปัญหาที่เกิดขึ้น

แนวทางแก้ ไข

5. มีตัวเลือกตอบ การเรียนในหลักสูตร การศึกษาพบว่าหากมีตัวให้ แนะนำ�ให้ ใช้ 5 ตัวเลือก
แพทยศาสตร์มีประโยชน์ เลือกตอบน้อยเกินไป ทำ�ให้ ตอบ เพราะมีการศึกษา
สำ�หรับแต่ละข้อ
คำ�ถาม มากหรือ ในการเกิดทักษะ clinical ค่าความเที่ยงต่ำ� เช่นเดียวกับ พบว่า การมีข้อเลือกตอบ
น้อยเกินไป
decision making มาก หากมีจำ�นวนข้อเลือกตอบ
7-10 ข้อก็ ไม่มีผลเพิ่มค่า
			
น้อยเพียงใด
มากเกินไป
ความเที่ยง แต่กลับเพิ่ม
			
คำ�ตอบ ไม่มีประโยชน์		
ความสับสนหรือเพิ่มภาระ
			
เลย, มีประโยชน์บ้าง, 		
ในการอ่านของผู้ตอบแบบ
			
มีประโยชน์มาก		
สอบถาม
						
						

ข้อผิดพลาด

ตารางที่ 2 “ข้อปฏิบัติที่ดี” สำ�หรับการสร้างข้อคำ�ถามในแบบสอบถาม (ต่อ)

การเรียนในหลักสูตร
แพทยศาสตร์มีประโยชน์
ในการเกิดทักษะ clinical
decision making
มากน้อยเพียงใด
คำ�ตอบ ไม่มีประโยชน์
เลย, มีประโยชน์เล็ก
น้อย, มีประโยชน์ปาน
กลาง, มีประโยชน์มาก,
มีประโยชน์อย่างยิ่ง

ตัวอย่างข้อคำ�ถาม
ที่เหมาะสมกว่า

ขั้นตอนที่ 5  Conduct expert validation
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าแบบสอบถามนี้มี Content
validity โดยการรวบรวมข้อมูลจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้องถึงประเด็น Content
validity ของข้อคำ�ถามกับสิง่ ทีต่ อ้ งการวัด ไม่มขี อ้ แนะนำ�ชัดเจนถึงจำ�นวนผูท้ รงคุณวุฒิ
ว่าควรเป็นเท่าใด โดยทัว่ ไปแนะนำ�ที่ 6-10 คน วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอนนีค้ อื ประเมินว่า
ข้อคำ�ถามในแบบสอบถามวัดสิง่ ทีต่ อ้ งการวัดได้จริงและครบถ้วน (Representativeness)
คำ� หรือภาษาที่ ใช้ ในแบบสอบถามชัดเจน (Clarity) และแบบสอบถามมีการกระจาย
ความยากง่าย (Distribution) อย่างเหมาะสม ควรเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดง
ความคิดเห็นเพิม่ เติมผ่านทางการเขียนข้อเสนอแนะ ข้อมูลส่วนนีส้ ามารถนำ�มาวิเคราะห์
และอาจใช้เป็นข้อคำ�ถามเพิ่มเติมได้ ทำ�ให้ content validity ของแบบสอบถามดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 6  Conduct cognitive interview
หลังจากได้ชุดแบบสอบถามที่มีข้อคำ�ถาม (Survey scale) จากขั้นตอนที่ 5
แล้ว จำ�เป็นต้องทดสอบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในข้อคำ�ถามตรงตามที่
ผู้วิจัยต้องการวัดหรือไม่ สามารถทำ�โดย Cognitive interviewing หรือ cognitive
pre-testing โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามลองตอบ การที่เรียกขั้นตอนนี้ว่า Cognitive
interviewing เนื่องจากแนวคิดทางจิตวิทยาที่ว่าการที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบ
ได้ต้องมีการคิดวิเคราะห์ (Cognitive process) เริ่มจากทำ�ความเข้าใจกับคำ�ถาม
(Comprehension) นำ�ความรู้ ในหน่วยความจำ�ระยะยาวมาตอบ (Retrieving of
long-term memory) ตัดสินใจว่าคำ�ตอบควรเป็นอย่างไร (Judgment) และสุดท้าย
เลือกคำ�ตอบที่ต้องการตอบ (Selection of a response) ผู้ตอบแบบสอบถามอาจ
มีปัญหาในทุกขั้นตอนที่กล่าวมา ดังนั้นหากผู้ตอบแบบสอบถามตอบไม่ได้ ควรให้
ระบุว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ขั้นตอนใด เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การดำ�เนินการในขั้นตอนนี้มี 2 วิธีคือ เทคนิคคิดดัง ๆ (Think-aloud) และ การถาม
เจาะลึก (Verbal probing)
เทคนิคคิดดัง ๆ จะให้ผตู้ อบแบบสอบถามพูดเพื่อบอกว่าเมื่ออ่านข้อคำ�ถามแล้ว
คิดอะไร ผูว้ จิ ยั มีบทบาทเพียงกระตุน้ ให้พดู และจะมีการบันทึกเสียงไว้เพื่อนำ�ไปวิเคราะห์
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ภายหลัง วิธีนี้จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก แต่มักสร้างความกระอักกระอ่วนให้แก่
ผูต้ อบแบบสอบถาม การถามเจาะลึก เป็นวิธที ี่ ได้ขอ้ มูลมากกว่าโดยผูท้ �ำ วิจยั ตัง้ คำ�ถาม
ทีจ่ �ำ เพาะเจาะจงแก่ผตู้ อบแบบสอบถามเพื่อให้ ได้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการ เช่น “คำ� คำ�นีม้ คี วาม
หมายอย่างไรในความคิดของคุณ” “คุณช่วยถามคำ�ถามเดียวกันโดยใช้ภาษาของคุณ
เอง” “ทำ�ไมจึงตอบเช่นนั้น” “คำ�ถามนี้ ตอบง่ายหรือยาก อย่างไร” “สังเกตเห็นว่า
คุณลังเลในข้อคำ�ถามนี้ ช่วยขยายความว่ากำ�ลังคิดอะไรอยู่” “มีความเห็นเพิ่มเติมใน
ประเด็นนี้อีกหรือไม่” เป็นต้น
โดยทั่วไปในขั้นตอนที่ 6 นี้ มักใช้ทั้งเทคนิคคิดดัง ๆ และการถามเจาะลึก ร่วมกัน
เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนในการวัด การตีความหรือความเข้าใจตรงกันของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหัวใจสำ�คัญของการได้ค่า reliability ที่สูง และจำ�เป็นอย่างยิ่ง
ทีก่ ารตีความนัน้ ต้องตรงกับสิง่ ทีผ่ ทู้ �ำ วิจยั ต้องการวัด ซึง่ จะส่งผลให้เกิด validity เนื่องจาก
reliability และ validity เป็นคุณสมบัติที่สำ�คัญของแบบสอบถามที่มีคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 7  Conduct pilot testing
แม้วา่ จะมีความระมัดระวัง หรือ ถีถ่ ว้ นในการสร้างแบบสอบถามตามข้อแนะนำ�ทัง้
6 ขั้นตอนข้างต้น ยังคงต้องทดสอบแบบสอบถามว่ามีปัญหาใดอีกหรือไม่ และเพื่อเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์วา่ ได้มกี ารทดสอบและผลทดสอบเป็นทีพ่ อใจ ในการทำ�การทดสอบ
นำ�ร่อง (Pilot testing) กลุม่ ตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถาม จะตอบแบบสอบถามตาม
แผนที่ผู้ทำ�วิจัยวางไว้ เช่น ตอบทาง web-based หรือ paper-based จากนั้นนำ�ข้อมูล
ที่ ได้มาวิเคราะห์ค่า range, variance, reliability นอกจากนี้ควรลองประมวลผลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สร้าง histogram
เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ความยากง่ายในการตอบแบบสอบถาม เพื่อปรับแก้ต่อไป
การหา reliability ที่นิยมคือ Cronbach’s alpha coefficient ซึ่งค่านี้ขึ้นกับ
จำ�นวนข้อของแบบสอบถาม หากจำ�นวนข้อมากส่งผลให้ค่าดังกล่าวสูงได้ ดังนั้น
ผู้วิจัยที่ต้องการให้แบบสอบถามมี reliability อาจทำ�โดยเพิ่มจำ�นวนข้อ ทั้งนี้ต้อง
ระวังมิให้มากเกินไปจนผูต้ อบแบบสอบถามรู้สึกเป็นภาระในการตอบ ทำ�ให้ ไม่ตั้งใจตอบ
ซึ่งส่งผลให้ reliability ต่ำ�ลงได้
บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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สรุป (Conclusion)
บทความนีเ้ น้นเฉพาะการสร้างแบบสอบถามทีด่ ี โดยแนะแนวทางการสร้างด้วย
7 ขั้นตอน องค์ประกอบอื่นในการสำ�รวจ หรือวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม ไม่ได้กล่าวถึง
ในบทความนี้ ผูอ้ า่ นควรศึกษาเพิม่ เติม เช่น การแจกแบบสอบถามเพื่อให้ ได้การตอบกลับ
เป็นจำ�นวนมาก (High response rate) การจัดรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ให้นา่
สนใจ สบายตา เพื่อกระตุน้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม การเก็บแบบสอบถาม
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็นต้น อย่างไรก็ตามข้อแนะนำ� 7 ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นเพียงข้อแนะนำ�
ผู้อ่านสามารถประยุกต์ เพิ่มเติม ตามบริบทเพื่อให้ ได้แบบสอบถามที่ดี
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ประเด็นการนำ�ไปใช้ (Take home message)
การสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยทางการศึกษา
(Developing questionnaires for educational research)
1.
		
2.
		
		
3.
		

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำ�รวจข้อคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ หากมี
การพัฒนาขึ้นอย่างรอบคอบ และคำ�นึงถึงข้อจำ�กัดต่าง ๆ ให้ดี
กระบวนการสำ�รวจข้อมูลโดยแบบสอบถาม ไม่ต้องการการลงทุนสูงแต่อาจ
มีปัญหาอัตราการตอบกลับ (response rate) ต่ำ�ซึ่งอาจแก้ ไข หรือทำ�ให้
ลดลงโดยการวางแผนการกระจายและเก็บแบบสอบถามอย่างรัดกุม
รูปแบบของแบบสอบถามทีด่ ตี อ้ งอ่านง่ายสบายตา และมีเฉพาะข้อมูลสำ�คัญ
ที่ต้องการสำ�รวจเท่านั้น

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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แนวทาง 4 (Guideline 4)
การใช้การสนทนากลุม่ ในงานวิจยั แพทยศาสตรศึกษา

(Using focus groups in medical education research)
ผศ.นพ.กฤษณะ  สุวรรณภูมิ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

AMEE Guide 91: Using focus groups in medical education
		 research
• เนื้อหา (Content)
• ประเด็นการนำ�ไปใช้ (Take home message)
•

Stalmeijer REE, Mcnaughton N, Walther NK, van Mook A. Using focus
groups in medical education research: AMEE Guide No. 91. Medical
Teacher 2014; 1-17.
Abstract
Qualitative research methodology has become an established part of the
medical education research field. A very popular data collection technique
used in qualitative research is the ‘‘focus group’’. Focus groups in this
Guide are defined as ‘‘. . . group discussions organized to explore a specific
set of issues . . . The group is focused in the sense that it involves some
kind of collective activity . . . crucially, focus groups are distinguished from
the broader category of group interview by the explicit use of the group
interaction as research data’’ (Kitzinger 1994, p. 103). This Guide has been
designed to provide people who are interested in using focus groups with
the information and tools to organize, conduct, analyze and publish sound
focus group research within a broader understanding of the background and
theoretical grounding of the focus group method. The Guide is organized
as follows: Firstly, to describe the evolution of the focus group in the social
sciences research domain. Secondly, to describe the paradigmatic fit of
focus groups within qualitative research approaches in the field of medical
education. After defining, the nature of focus groups and when, and when
not, to use them, the Guide takes on a more practical approach, taking
the reader through the various steps that need to be taken in conducting
effective focus group research. Finally, the Guide finishes with practical
hints towards writing up a focus group study for publication.
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การใช้การสนทนากลุ่มในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
(Using focus groups in medical education research)
บทนำ� (Introduction)
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา
วิธีการเก็บข้อมูลที่นิยมใช้รูปแบบหนึ่งคือการสนทนากลุ่ม (focus group) โดยการ
สนทนากลุ่มในคู่มือนี้หมายถึง การอภิปรายกลุ่มที่ถูกจัดขึ้นเพื่อจับประเด็นที่มีการพูด
คุยกันของผู้ร่วมสนทนากลุ่มให้ ได้ข้อมูลในประเด็นที่ต้องการ การสนทนากลุ่มถือเป็น
รูปแบบหนึง่ ของการสัมภาษณ์เป็นรายกลุม่ คูม่ อื ฉบับนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ เพื่อให้ผสู้ นใจได้รบั ทราบ
เกี่ยวกับการสนทนากลุ่ม ตั้งแต่ข้อเด่นข้อด้อยไปจนถึงแนวทางการสนทนากลุ่ม

ข้อเด่นของการสนทนากลุ่ม
(Perceived advantages of focus groups)
รวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีคา่ ใช้จา่ ยน้อยกว่าการสัมภาษณ์รายบุคคล
สามารถสังเกตปฏิกริ ยิ าตอบสนองของแต่ละบุคคลและของกลุม่ ได้ทงั้ ทีเ่ ป็น
		 คำ�พูดและไม่เป็นคำ�พูด
• ได้มาซึง่ ข้อมูลทีส่ มบูรณ์ครบถ้วน (large and rich data) และเป็นคำ�พูดของ
		 ผู้ ให้ข้อมูลเอง
•
•

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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•

		
•

		
•

ผู้ ให้ข้อมูลแต่ละคนสามารถเสริมหรือโต้ตอบต่อความคิดเห็นของผู้ร่วม
สนทนากลุ่มคนอื่น
เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น โดยสามารถมีหัวข้อศึกษาได้กว้างและศึกษา
ได้หลายบริบท
ผลการศึกษาสามารถแปลผลได้ง่าย ไม่ต้องใช้สถิติที่ซับซ้อน

ข้อด้อยของการสนทนากลุ่ม
(Perceived disadvantages of focus groups)
•

		
•

		
•

		
		

ผูร้ ว่ มสนทนากลุม่ อาจมีบทบาทในการให้ขอ้ มูลได้ ไม่เท่าเทียมกัน โดยบางคน
อาจมีบทบาทนำ� ให้ความเห็นมากและชี้นำ�ผู้อื่น
ผู้นำ�สนทนากลุ่มอาจมีความยากลำ�บากในการกระตุ้นกลุ่มหรือถามคำ�ถาม
เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ต้องการ
การถอดบันทึกเสียงการสนทนากลุ่มจะได้ข้อมูลที่มาก อาจเป็นร้อยหรือ
พันหน้ากระดาษ ซึ่งต้องอาศัยการจัดเก็บ แปลผล และวิเคราะห์ ร่วมไปกับ
การใช้บันทึกการสนทนากลุ่ม (field notes)

แนวทางการสนทนากลุ่ม
(The focus group guide)
แบ่งได้เป็น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1: ก่อนการสนทนา
1. ในการจัดสถานที่แนะนำ�ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (participants) นั่งล้อม
วงหรือนั่งอยู่รอบโต๊ะ เนื่องจากจะทำ�ให้รู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายมากขึ้น สามารถ
ไขว้หรือขยับขาได้ โดยสะดวก ไม่เป็นที่สนใจหรือรบกวนการสนทนากลุ่ม สามารถเสริฟ
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น้ำ�/อาหารว่างได้หากจะทำ�ให้บรรยากาศผ่อนคลายมากขึ้น
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำ�สนทนา (moderator) และผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
เป็นไปในลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนั้นผู้นำ�สนทนาควรมีการสื่อสารโดยคำ�พูด
และท่าทีที่เป็นมิตร และต้องไม่ชี้นำ�ในการสนทนากลุ่มเพราะจะทำ�ให้เกิดความลำ�เอียง
ดังนั้นแนะนำ�ให้ทำ�ตัวเป็นคนนอกที่สนใจใคร่รู้ ในประสบการณ์ของผู้ร่วมสนทนา
3. กำ�หนดให้มีผู้จดบันทึกและต้องไม่เป็นคนเดียวกับผู้นำ�สนทนา
4. แนะนำ�ตัวเมื่อเริ่มสนทนา ดำ�เนินกระบวนการให้ความยินยอม (inform
consent) และกำ�หนดข้อตกลงในการสนทนา (ground rules) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างกว้างขวาง
5. ต้องแจ้งผูเ้ ข้าร่วมสนทนากลุม่ ว่าจะมีการบันทึกเสียง ดังนัน้ เพื่อให้การบันทึก
เสียงมีคณ
ุ ภาพ ควรบอกให้ผรู้ ว่ มสนทนากลุม่ พูดดังขึน้ กว่าปกติ ชีแ้ จงว่าข้อมูลที่ ได้จะใช้
เพื่อการศึกษาวิจยั เท่านัน้ และไม่ระบุบคุ คลที่ให้ขอ้ มูล หากผูร้ ว่ มสนทนารูส้ กึ ไม่สบายใจ
ในการถูกบันทึกเสียง สามารถปฏิเสธการสนทนาได้ หรือเปลี่ยนการเก็บข้อมูลเป็นการ
จดบันทึก
6. อธิบายเป้าหมายการสนทนากลุ่มว่าต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ มุมมอง
และความคิดเห็นของผู้ร่วมสนทนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ ไม่สามารถหาได้ด้วยวิธีอื่น ดังนั้น
ความร่วมมือของทุกท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้
ระยะที่ 2: ระหว่างการสนทนา
7. ย้ำ�ให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มจดจ่ออยู่กับประเด็นที่กำ�ลังพูดคุย โดยเริ่มจากการ
ให้บอกเล่าประสบการณ์สั้นๆเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจศึกษา ไม่ต้องใช้เวลามากเนื่องจาก
เป็นการปรับให้ทุกคนรับทราบว่ากำ�ลังคุยเรื่องเดียวกัน
8. ช่วงแรกของการสนทนากลุ่มที่ผู้ร่วมสนทนามักมีการแสดงความเห็นหลาก
หลาย ผู้นำ�สนทนาต้องจับประเด็นความคิดแรก (capturing initial thoughts) และ
บันทึกไว้เพื่อใช้ ในการนำ�สนทนากลุ่ม รวมทั้งพูดคุยในแต่ละข้อให้ชัดเจนก่อนที่เปลี่ยน
ไปอภิปรายข้อถัดไป
9. เมื่อเริ่มต้นสนทนาควรถามความคิดเห็นโดยรวม (global attitudes) ของ
บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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ผู้ร่วมสนทนาต่อประเด็นที่อภิปราย ในขั้นตอนนี้จะทำ�ให้เห็นภาพรวมว่าผู้ร่วมสนทนา
กลุ่มนี้มีความเห็นอย่างไรกับประเด็นที่กำ�ลังพูดคุย เมื่อได้ภาพรวมแล้วจึงค่อยนำ�การ
สนทนาไปสู่รายละเอียดที่ลึกลงไป
10. จากนั้นถามผู้ร่วมสนทนาถึงความเห็นที่จำ�เพาะ (specific attitudes) เกี่ยว
กับประสบการณ์หรือปรากฏการณ์นั้น
11. ให้ผู้ร่วมสนทนาอธิบายว่าเพราะเหตุใด (reasons for attitudes) ผู้ร่วม
สนทนาจึงมีความเห็นที่จำ�เพาะเช่นนั้น
12. ให้ผู้ร่วมสนทนาให้น้ำ�หนักความคิดเห็นนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด (intensity
of attitudes)
13. ใช้คำ�ถามต่อเนื่อง (follow-up questions) เพื่อเจาะข้อมูลเชิงลึก โดยให้ผู้
ร่วมสนทนาอธิบายเพิ่มเติม ทั้งนี้ต้องไม่มีการชี้นำ�คำ�ตอบ
14. เมื่อจบประเด็นควรมีการสรุปความให้ผู้ร่วมสนทนาฟังเพื่อให้รับรู้ตรงกัน
ระยะที่ 3: หลังการสนทนา
15. รวบรวมข้อมูลและระบุแหล่งที่มาว่าได้จากบันทึกการสนทนากลุ่ม (field
notes) การถอดบันทึกเสียงการสนทนากลุม่ (recordings) หรือจากบันทึกประเด็นสำ�คัญ
ที่พูดคุยกัน (summary of key points)
16. ให้ตรวจสอบความถูกต้อง (validity) ของข้อมูลที่ ได้จากการสรุปกับผู้ ให้
ข้อมูลอีกครั้ง
ข้อควรปฏิบัติของผู้นำ�สนทนากลุ่ม
• เพื่อให้ ได้ขอ้ มูลหลากหลายอาจใช้การพูดแบบวนรอบวงสนทนา เพื่อให้ทกุ คน
		 มี โอกาสพูดเท่าเทียมกัน โดยผู้นำ�การสนทนาต้องมีท่าทีแสดงให้เห็นว่ารับ
		 ฟังความเห็นของทุกคนเท่าเทียมกัน สำ�หรับผู้ร่วมสนทนาควรใส่ ใจรับฟัง
		 ความเห็นของสมาชิกกลุ่ม เพื่อตอบสนองต่อความเห็นนั้นอย่างจริงใจ เปิด
		 รับทั้งความเห็นด้วย หนุนเสริม และความเห็นที่แตกต่าง
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•

		
		
•

		

ไม่ควรควบคุมหรือแทรกแซงการสนทนากลุม่ มากเกินไป ถามเฉพาะประเด็น
คำ�ถามทีส่ �ำ คัญโดยตัง้ คำ�ถามในเชิงการชวนพูดคุยแทนการถามเป็นข้อๆ เพื่อ
ไม่ให้ผู้ร่วมสนทนารู้สึกกระอักกระอ่วน ซึ่งจะทำ�ให้ ไม่ได้ข้อมูลเชิงลึก
บันทึกสิง่ ทีป่ ระทับใจภายหลังการสนทนากลุม่ ในทันที จากนัน้ หาเวลาอภิปราย
สิ่งเหล่านั้นกับผู้นำ�สนทนาท่านอื่นหรือผู้จดบันทึก

จำ�นวน ขนาด และระยะเวลาในการสนทนากลุ่ม
(Number, size and length of focus group)
จำ�นวนกลุ่ม (Number of groups)
ไม่มตี วั เลขตายตัวว่าเราควรทำ�สนทนากลุม่ เป็นจำ�นวนกีก่ ลุม่ สิง่ ทีต่ อ้ งคำ�นึงก็คอื
เราต้องการข้อมูลเปรียบเทียบมากน้อยเพียงใด และข้อมูลที่ ได้นั้นอิ่มตัว (saturation)
แล้วหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่เป็นจริงเสมอไปว่าจำ�นวนกลุ่มที่มากจะดีกว่าจำ�นวนกลุ่มที่น้อย
อย่างไรก็ตามมีข้อแนะนำ�จากงานวิจัยว่า จำ�นวนกลุ่มสนทนาควรมีอย่างน้อย 3-5 กลุ่ม
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบหรือประเด็นสำ�คัญในข้อมูลที่ ได้
การสนทนากลุ่มเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ผู้วิจัยมักไม่จัดการสนทนากลุ่ม
ในผู้ร่วมสนทนาชุดเดียวกันเป็นครั้งที่สอง อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาตามหัวข้อและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่นในการสนทนากลุ่มเพื่อค้นหาความสนใจของคนในชุมชน
ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา อาจมีการสนทนากลุ่มซ้ำ�ในกลุ่มเดิม แต่ผู้นำ�การ
สนทนาต้องมีการสรุปผลของการสนทนากลุ่มครั้งแรกให้ผู้ร่วมสนทนาฟังอีกครั้ง ความ
ตัง้ ใจของการสนทนากลุม่ ครัง้ ทีส่ องนีม้ เี พื่อทำ�ความเข้าใจให้ลกึ มากขึน้ ในประเด็นทีส่ นใจ
ศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ยังไม่ได้ ในการสนทนากลุ่มครั้งแรก ข้อดีของการทำ�
สนทนากลุ่มมากกว่า 1 ครั้งโดยมีผู้ร่วมสนทนากลุ่มเดียวกันคือผู้ร่วมสนทนาจะมีความ
คุ้นเคยกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ข้อมูล และยกตัวอย่างมากขึ้น

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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ขนาดของกลุ่ม (Size of groups)
ขนาดของกลุม่ โดยทัว่ ไปคือ 6-10 คน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั บริบทของผูร้ ว่ มสนทนาและ
หัวข้อวิจัยด้วย โดยขนาดของกลุ่มจะต้องมากพอที่จะมีความเห็นที่หลากหลาย ขนาด
กลุ่มที่เล็กอาจทำ�ให้ผู้ร่วมสนทนาแต่ละคนมี โอกาสได้พูดแสดงความเห็นและถูกรับฟัง
หากขนาดของกลุ่มมากกว่า 12 คนจะมี โอกาสที่จะมีการคุยกับคนข้างเคียง หากผู้น�ำ
สนทนากลุ่มเห็นเช่นนี้ แสดงว่าขนาดของกลุ่มอาจใหญ่เกินไป ในทางสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพโดยส่วนใหญ่จะใช้ขนาดกลุ่มที่ 8-10 คน เนื่องจากผู้นำ�สนทนา
กลุ่มจะสามารถควบคุมดูแลได้ทั่วถึง รวมไปถึงเมื่อมีการถอดบทสนทนาจำ�นวนข้อมูล
ที่ ได้ ก็จะไม่มากจนเกินไป ทำ�ให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยได้ สำ�หรับ
ขนาดของกลุ่มน้อยที่สุดที่สามารถมีได้สำ�หรับบางหัวข้อวิจัยคือ 3-4 คน อย่างไรก็ตาม
การทีม่ ผี รู้ ว่ มสนทนากลุม่ น้อยจะทำ�ให้บางคนรูส้ กึ กดดันทีจ่ ะพูด และอาจเป็นเหมือนการ
สัมภาษณ์หมู่ แทนที่จะเป็นการสนทนากลุ่ม
ระยะเวลาในการสนทนากลุ่ม (Length of focus group session)
ไม่มขี อ้ กำ�หนดทีต่ ายตัวเกีย่ วกับระยะเวลาในการสนทนากลุม่ โดยส่วนใหญ่จะใช้
เวลาประมาณ 1 หรือ 1.5 ชั่วโมง และขึ้นอยู่กับหัวข้อและปฏิสัมพันธ์ของผู้ร่วมสนทนา
กลุม่ หากระยะเวลาสัน้ ไปก็อาจมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้ขอ้ มูลที่ ไม่ครอบคลุม พึงระลึกไว้เสมอ
ว่าการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพที่จะทำ�ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในประเด็นที่สนใจศึกษา เพื่อไม่ ให้ผู้นำ�การสนทนาหรือผู้ร่วมสนทนารู้สึกอ่อนล้า มีข้อ
แนะนำ�ว่าการสนทนากลุ่มไม่ควรนานเกิน 2 ชั่วโมง ผู้นำ�การสนทนาจะต้องใช้ทักษะใน
การควบคุมเวลาเพื่อไม่ ให้เป็นการรบกวนผู้ร่วมสนทนากลุ่ม และต้องมีจำ�นวนคำ�ถามที่
เหมาะสมกับเวลาที่มี
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แนวคำ�ถามสำ�หรับการสนทนากลุ่ม
(Categories of questions in a questioning route)
คำ�ถามเปิด (Opening questions)
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ทุกคนได้เริ่มพูดคุยอภิปราย
ลักษณะคำ�ถาม: เป็นคำ�ถามที่ตอบง่าย ใช้เวลาคิดเพื่อตอบคำ�ถามน้อย ถาม
				
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่ถามความเห็น
สิ่งที่ ไม่ควรทำ�: การทำ�ให้เห็นความแตกต่างของสถานะของผู้ร่วมการสนทนา
ตัวอย่างคำ�ถาม: คุณมีบทบาทอะไรที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนพยาบาล
คำ�ถามนำ� (Introductory questions)
วัตถุประสงค์: แนะนำ�หัวข้อที่จะอภิปราย โดยให้ผู้ร่วมสนทนาคิดว่าตนเอง
				
มีความเกีย่ วข้องกับหัวข้อนัน้ อย่างไร โดยจะทำ�ให้ผนู้ �ำ สนทนา
				
เข้าใจมุมมองของผู้ร่วมสนทนาแต่ละคนมากขึ้น
ลักษณะคำ�ถาม: ใช้คำ�ถามปลายเปิด (open-ended questions) ที่ทำ�ให้ผู้ร่วม
				
สนทนาสามารถบอกเล่าถึงความเข้าใจของตนเอง
ตัวอย่างคำ�ถาม: อะไรเป็นตัวบอกว่างานที่คุณทำ�มีความสำ�คัญ
คำ�ถามเชื่อมโยง (Transition questions)
วัตถุประสงค์: นำ�การสนทนาไปสู่คำ�ถามหลักของการศึกษา
ลักษณะคำ�ถาม: ถามลงไปในรายละเอียดของคำ�ถามนำ�
ตัวอย่างคำ�ถาม: คุณตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่คุณเล่ามาอย่างไร
คำ�ถามหลัก (Key questions)
วัตถุประสงค์: เป็นคำ�ถามหลักของการศึกษา
ลักษณะคำ�ถาม: มี 2-5 คำ�ถาม มักเป็นคำ�ถามแรก ๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั คิดขึน้ ผูน้ �ำ สนทนา
				
จะให้เวลาในการตอบคำ�ถามนี้ ให้เพียงพอ และอาจซักถาม
บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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ตัวอย่างคำ�ถาม:
				
				

ลึกลงไปต่อเนื่องจากคำ�ถามนี้
เราจะบอกได้อย่างไรว่านักเรียนของเรามีพัฒนาการของการ
เรียนรู้ ในระหว่างที่เขาเรียนอยู่ มีอะไรที่ครูผู้สอนต้องการให้
นักเรียนรับทราบในระหว่างนั้น

คำ�ถามปิดท้าย (Ending questions)
วัตถุประสงค์: เพื่อปิดการอภิปราย และเปิดโอกาสให้ผรู้ ว่ มสนทนาได้สะท้อน
				
ความเห็นต่อสิ่งที่ ได้อภิปรายไปก่อนหน้านั้น
ลักษณะคำ�ถาม: เป็นคำ�ถามเพื่อประมวลความครอบคลุม หรือประเมินจุดยืน
				
สุดท้ายว่าผู้ร่วมสนทนามีความเห็นอย่างไร
คำ�ถามสรุป: ผู้นำ�สนทนาสรุปประเด็นที่ ได้อภิปรายไปแล้ว จากนั้นให้ผู้ร่วม
				
สนทนาสะท้อนว่าสรุปได้ครอบคลุมเพียงพอแล้วหรือไม่
คำ�ถามสุดท้าย: เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีประเด็นใดที่ยังไม่พูดถึง
ตัวอย่างคำ�ถาม: ขอบคุณทุกคนทีเ่ สียสละเวลาในวันนี้ มี ใครจะเพิม่ เติมประเด็น
				
ใดที่ผมยังไม่ได้สรุปไว้ ไหมครับ

การแปลผลข้อมูลที่ ได้จากการสนทนากลุ่ม
(Analyzing focus group data)
การสนทนากลุ่มทำ�ให้ ได้มาซึ่งข้อมูลหลายประเภท ได้แก่ ข้อมูลรายบุคคลของ
ผู้ร่วมสนทนา ข้อมูลรายกลุ่ม และข้อมูลปฏิสัมพันธ์ของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ข้อมูลหลัก
จะปรากฏให้เห็นในบันทึกการสนทนากลุ่ม แต่ยังมีข้อมูลประกอบจากการบันทึกของ
ผู้สังเกตการณ์ ดังนั้นผู้นำ�สนทนากลุ่มและผู้สังเกตการณ์ควรมีการพูดคุยสรุปกันภาย
หลังการสนทนากลุ่มเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลที่ ได้รับฟังหรือ
สังเกตเห็น
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เทคนิคทั่วไปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1. คุณภาพของข้อมูล
		 คุณภาพของการวิเคราะห์ข้อมูลอาจไม่สัมพันธ์กับคุณภาพของข้อมูลที่มี
ข้อมูลเชิงคุณภาพทีด่ ตี อ้ งเป็นข้อมูลทีส่ มบูรณ์ครบถ้วน (rich data) เพื่อให้ผวู้ จิ ยั สามารถ
ใช้คำ�ถามวิจัยเจาะลึกลงไปได้ คุณภาพของข้อมูลจากการสนทนากลุ่มขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย อย่างแรกคือจำ�นวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม หากน้อยหรือมากเกินไปก็อาจทำ�ให้
การอภิปรายตื้นเกินไป ปัจจัยที่สองคือการสุ่มเลือกผู้ร่วมสนทนาว่าเป็นผู้ ให้ข้อมูลที่ดี
หรือไม่ เมื่อเข้าวงสนทนาแล้วทุกคนร่วมอภิปรายกันดีหรือไม่ ปัจจัยที่สามคือคุณภาพ
ของคำ�ถามและการถามต่อเนื่องเพื่อค้นหาคำ�ตอบ จะเห็นได้ว่าเพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ดี
ผู้วิจัยจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ตั้งคำ�ถามให้ดี และปัจจัยสุดท้ายคือทักษะของการนำ�
กลุ่มสนทนาว่าจะสามารถทำ�ให้เกิดการอภิปรายกันได้ครอบคลุมและลงลึกในประเด็น
ที่สนใจได้แค่ไหน
2. การใช้หรือไม่ ใช้ software ในการวิเคราะห์ข้อมูล
		 คุณภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นตัวบอกว่าผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี
เพียงไร และไม่ได้ขนึ้ กับ software ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อดีของการใช้ software
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือช่วยในการจัดการข้อมูล เมื่อผู้วิจัยต้องการหาประเด็นสำ�คัญ
(themes) ให้รหัสข้อมูล (codes) หรืออ้างอิงคำ�พูดจริง (quotes) ก็สามารถทำ�ได้ง่าย
อย่างไรก็ตามในการแปลผลของผู้วิจัย สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือการที่ผู้ร่วมวิจัยอภิปราย
วิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการสนทนากลุ่ม และถือเป็นตัวชี้วัดของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
3. การตั้งจุดสนใจให้ชัดเจน
		 ในการสนทนากลุ่มจะได้มาซึ่งข้อมูลจำ�นวนมาก ต่อการสนทนากลุ่ม 1 ครั้ง
สามารถถอดบันทึกได้ 30-50 หน้ากระดาษ ดังนั้นในการวิเคราะห์ผลผู้วิจัยต้องยึดตาม
วัตถุประสงค์และคำ�ถามวิจัยที่กำ�หนดได้ อย่างไรก็ตามแนวคำ�ถามที่กำ�หนดไว้ ในการ
สนทนากลุ่ม จะใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ กำ�หนดประเด็นหลัก และการให้รหัส
ผู้วิจัยจะต้องมีความยืดหยุ่นที่จะเพิ่มประเด็นสำ�คัญที่มาจากข้อมูลความเห็นของผู้ร่วม
สนทนากลุ่มด้วย

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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4. การมีกรอบในการวิเคราะห์
		 ผูว้ จิ ยั สามารถกำ�หนดกรอบในการวิเคราะห์ (analytical frameworks) ข้อมูล
จากการสนทนากลุม่ ได้ โดยกรอบนัน้ จะต้องสอดคล้องกับระเบียบวิธวี จิ ยั (methodology
e.g. grounded theory and phenomenology) นอกจากนี้ผู้วิจัยอาจมีความสนใจ
จำ�เพาะ (specific focus e.g. discourse analysis and conversation analysis)
ขึ้นอยู่กับคำ�ถามวิจัย
5. การเลือกใช้การวิเคราะห์แบบนิรนัย (deductive analysis) หรือแบบ
อุปนัย (inductive analysis)
		 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเป็นกระบวนการที่ทำ�วนซ้ำ� ๆ
ระหว่างนักวิจัยอบ่างน้อย 2 คนขึ้นไป แต่ละคนอาจเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
คนละแบบ สำ�หรับคนที่ ใช้การวิเคราะห์แบบ deductive analysis นักวิจัยจะอ่าน
ข้อมูลและมองหาประเด็นสำ�คัญที่กำ�หนดไว้แล้ว ดูทั้งความสอดคล้องและความไม่
สอดคล้องกันทั้งนี้เพื่อสนับแนวคิดหรือรูปแบบที่ผู้วิจัยมีอยู่แล้ว สำ�หรับการวิเคราะห์
แบบ inductive analysis ก็จะอ่านบทบันทึกการสนทนากลุม่ จากนัน้ ก็จะกำ�หนดประเด็น
หลักและให้รหัสของข้อ
		 กระบวนการที่ทำ�วนซ้ำ� ๆ ระหว่างผู้วิจัยจะทำ�ไปเรื่อย ๆ จนเป็นที่พึงพอใจ
ว่าได้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ ได้จากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม มีความเป็นไปได้
ที่บางข้อมูลจากการสนทนากลุ่มอาจไม่สามารถบรรจุลงไปในผลวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยไม่
ควรลบข้อมูลเหล่านีท้ งิ้ ควรเก็บรวบรวมไว้เพราะอาจนำ�มาวิจยั ในเรื่องดังกล่าวได้ตอ่ ไป
6. เทคนิคในการวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพของการสนทนากลุ่ม
		 6.1 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลการสนทนากลุ่ม
			 จุดแข็งอย่างหนึง่ ของการสนทนากลุม่ คือการทีส่ ามารถบันทึกปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผู้ร่วมสนทนา ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ (rich data) และลึก (in-depth data)
มีการศึกษาถึงความสมบูรณ์ของข้อมูล พบว่ามีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่
			 (1) ข้อมูลเฉพาะบุคคล (data about individuals)
			 (2) ข้อมูลอภิปรายในการสนทนากลุ่ม (data about the group
				 discussion)
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			 (3) ข้อมูลเกีย่ วกับปฏิสมั พันธ์จองผูร้ ว่ มสนทนากลุม่ (data about group
				 interaction) ซึ่งผู้วิจัยควรให้ความสนใจกับข้อมูลในทุกระดับ
		 6.2 มองมากไปกว่าบันทึกการสนทนากลุ่ม (transcripts)
			 ผลที่สำ�คัญของการสนทนากลุ่มคือได้มาซึ่งบันทึกการสนทนากลุ่ม แต่
ผู้วิจัยต้องสนใจมากไปกว่านัน้ สิ่งแรกคือต้องสนใจข้อมูลบันทึกจากผู้สังเกตการณ์เกี่ยว
กับปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม และอาจใช้แบบสอบถามสั้นๆเพื่อเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วม
สนทนากลุ่ม สำ�หรับผู้สังเกตการณ์ควรบันทึกการสื่อสารด้วยอวัจนภาษา (non-verbal
communication) ของผูร้ ว่ มสนทนากลุม่ ด้วยเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล หากมี
จำ�นวนการสนทนากลุม่ มากกว่า 1 กลุม่ ควรให้ความสนใจทัง้ ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่ม และข้อมูลของแต่ละกลุ่ม
		 6.3 การมีข้อสรุปร่วมกันหรือรวบรวมความเห็นต่าง
			 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มจะต้องมีข้อสรุปร่วมกันหรือ
รวบรวมความเห็นต่างที่พบ เพื่อให้เห็นว่าทั้งกลุ่มมีมุมมองอย่างไรต่อเรื่องที่ศึกษา โดย
อาจมีข้อมูลประกอบจากการสังเกตของผู้จดบันทึกหรือผู้สังเกตการณ์
		 6.4 การเงียบก็เป็นข้อมูล
			 การทีผ่ รู้ ว่ มสนทนากลุม่ เงียบไปก็เป็นข้อมูลอย่างหนึง่ ในการสนทนากลุม่
โดยอาจบอกว่าประเด็นทีก่ �ำ ลังสนทนานัน้ เป็นประเด็นที่ ไม่คนุ้ เคย โดยการเงียบจะได้มา
จากการสังเกตของผูน้ �ำ การสนทนาหรือผูจ้ ดบันทึก ผูว้ จิ ยั จะต้องมีการทำ�ความเข้าใจว่า
ทำ�ไมจึงมีการเงียบเกิดขึ้น

บทสรุป (Conclusion)
การสนทนากลุ่มเป็นรูปแบบหนึ่งของการสัมภาษณ์เป็นรายกลุ่ม เพื่อที่จะจับ
ประเด็นที่มีการพูดคุยกันของผู้ร่วมสนทนากลุ่มให้ ได้มาเป็นข้อมูลการสนทนากลุ่ม
สามารถใช้เพื่อค้นหาและอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับแพทยศาสตร
ศึกษา โดยจำ�นวนกลุ่มที่ใช้จะขึ้นกับปริมาณข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการ สำ�หรับจำ�นวนผู้ร่วม
บทสรุปภาษาไทย (Summary)

53

สนทนากลุ่มที่แนะนำ�คือกลุ่มละ 8 คน ในการสนทนากลุ่มผู้นำ�การสนทนาจะมีบทบาท
ในการกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยและอภิปราย โดยต้องใช้เทคนิคการตั้งคำ�ถามภาพรวม
และคำ�ถามต่อเนื่องเพื่อให้ ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน นอกจากนี้ต้องให้ความสนใจกับ
ปฏิกิริยาระหว่างกันของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม รวมไปถึงประเด็นที่เห็นต่างกัน ผลงานวิจัย
ที่ ได้จากการสนทนากลุม่ จะเป็นไปตามหลักของวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพคือเพื่อทำ�ให้เกิดความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจศึกษา

54

แนวทางการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

ประเด็นการนำ�ไปใช้ (Take home message)
การใช้การสนทนากลุ่มในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
(Using focus groups in medical education research)
1.
		
2.
		
		
		
		
3.
		
		
		
		
		

ผลงานวิจยั ที่ ได้จากการสนทนากลุม่ จะเป็นไปตามหลักของวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
คือเพื่อทำ�ให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจศึกษา
การสนทนากลุ่ม (focus group) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนา
ของผู้ ให้ขอ้ มูล ซึง่ เป็นบุคคลทีส่ ามารถให้ค�ำ ตอบในประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษาได้
จำ�นวนที่ส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยอย่างหลากหลายคือ 8 คน (7-10) และจะ
ต้องมีผดู้ �ำ เนินการสนทนา (moderator) เป็นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดแนวคิดและแสดง
ความคิดเห็นต่อประเด็นการสนทนาอย่างกว้างขวาง
การสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำ�ให้ ได้ข้อมูล
ที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้
• ศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรูส้ กึ การรับรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรม
• กำ�หนดสมมติฐานที่จำ�เพาะเจาะจงมากขึ้น
• กำ�หนดคำ�ถามต่าง ๆ ที่ ใช้ ในแบบสอบถาม
• ใช้ค้นหาคำ�ตอบที่ยังคลุมเครือ หรือยังไม่แน่ชัดของการวิจัยแบบสำ�รวจ

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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แนวทาง 5 (Guideline 5)
การใช้ฐานข้อมูลในงานแพทยศาสตรศึกษา
(Using databases in medical education)

พญ.กนกวรรณ  ศรีรักษา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น

•
•
•

AMEE Guide 77: Using databases in medical education
เนื้อหา (Content)
ประเด็นการนำ�ไปใช้ (Take home message)

Cleland J, Scott N, Harrild K, Moffat M. Using databases in medical
education
research: AMEE Guide No. 77. Medical Teacher 2013; 35: e1103-e1122.
Abstract
This AMEE Guide offers an introduction to the use of databases in
medical education research. It is intended for those who are contemplating
conducting research in medical education but are new to the field. The
Guide is structured around the process of planning your research so that
data collection, management and analysis are appropriate for the research
question. Throughout we consider contextual possibilities and constraints to
educational research using databases, such as the resources available, and
provide concrete examples of medical education research to illustrate many
points. The first section of the Guide explains the difference between different
types of data and classifying data, and addresses the rationale for research
using databases in medical education. We explain the difference between
qualitative research and qualitative data, the difference between categorical
and quantitative data, and the difference types of data which fall into these
categories. The Guide reviews the strengths and weaknesses of qualitative
and quantitative research. The next section is structured around how to
work with quantitative and qualitative databases and provides guidance
on the many practicalities of setting up a database. This includes how to
organize your database, including anonymising data and coding, as well as
preparing and describing your data so it is ready for analysis. The critical
matter of the ethics of using databases in medical educational research,
including using routinely collected data versus data collected for research
purposes, and issues of confidentiality, is discussed. Core to the Guide is
drawing out the similarities and differences in working with different types of
data and different types of databases. Future AMEE Guides in the research
series will address statistical analysis of data in more detail.
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การใช้ฐานข้อมูลในงานแพทยศาสตรศึกษา
(Using databases in medical education)
บทนำ� (Introduction)
ในชีวิตประจำ�วันเราต้องเผชิญกับข้อมูลจำ�นวนมากมาย แต่มีข้อมูลเพียงบาง
ส่วนเท่านั้นที่มีความสำ�คัญสำ�หรับเรา แนวความคิดในการจัดเก็บข้อมูลที่สำ�คัญเพื่อนำ�
ไปใช้ประโยชน์ ในอนาคตไม่ใช่เรื่องใหม่ของมนุษย์ ในอดีตหลายพันปีก่อนมีหลักฐานว่า
มนุษย์พยายามเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบนหิน กระดานดินเหนียว หรือ
กระดาษ ข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ (stored information) จะมีประโยชน์กต็ อ่ เมื่อมีการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบและง่ายต่อการดึงมาใช้งาน

ลักษณะของข้อมูลและรูปแบบงานวิจัย
การสร้างฐานข้อมูลเป็นกระบวนการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพีอ่ ให้งา่ ยและ
สะดวกต่อการนำ�ไปใช้งานในอนาคต แม้วา่ คำ�ว่า “ฐานข้อมูล (database)” จะมีการนำ�ไป
ใช้อย่างกว้างขวางในยุคทีม่ กี ารนำ�คอมพิวเตอร์มาใช้ ในการจัดเก็บข้อมูล แต่ฐานข้อมูล
ไม่ได้จ�ำ กัดแค่การเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์เท่านัน้ เพียงแต่การเก็บข้อมูลในรูป
แบบนีจ้ ะช่วยให้ผู้ ใช้มคี วามสะดวกรวดเร็วมากขึน้ โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลเพื่องานวิจยั
บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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อย่างไรก็ตามการวางแผนสร้างฐานข้อมูล จำ�เป็นจะต้องมีความเข้าใจ ความหลากหลาย
และธรรมชาติของข้อมูลแต่ละชนิดที่มีการนำ�ไปใช้งานแตกต่างกัน เริ่มต้นด้วยความ
เข้าใจพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างข้อมูล (data) และสารสนเทศ (information)
ข้อมูล (data) คือ คำ� ตัวเลข วันที่ รูปภาพ เสียง ฯลฯ ที่ ไม่มีบริบทกำ�กับ
จึงไม่สื่อความหมายใด ๆ ตัวอย่างเช่น
Fail MCQ 100
Part 2 Pre-clinical 60
ข้อมูลเหล่านี้จะสื่อความหมายก็ต่อเมื่อมีการขยายความด้วยคำ�อธิบาย เช่น
ในปีที่ 1 (pre-clinical year) ข้อสอบ MCQ Part 2 มี 100 ข้อ ผู้สอบจะต้องได้
คะแนนอย่างน้อย 60 คะแนน มิฉะนั้นจะถือว่าตก (fail) และต้องเรียนใหม่ในปีหน้า
สารสนเทศ (information) คือ การรวบรวมข้อมูลที่อาจจะเป็น คำ� ตัวเลข
วันที่ รูปภาพ เสียง ฯลฯ แล้ว จัดรูปแบบเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจได้ ดังตัวอย่างใน
ตารางที่ 1 จะเห็นว่ามีชุดข้อมูลที่เป็นคำ� ๆ อยู่ 3 กลุ่มซึ่งไม่ได้สื่อความหมายใด ๆ ให้แก่
ผูอ้ า่ น แต่เมื่อเติมหัวข้อของข้อมูลแต่ละกลุม่ เข้าไป ก็จะทำ�ให้ขอ้ มูลเหล่านีม้ คี วามหมาย
และสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น มีจำ�นวนนักเรียนที่มา attend ward round
มากน้อยเท่าไร ใครบ้างที่ขาดโดยไม่ขออนุญาตก่อน สิ่งนี้คือความรู้ หรือ knowledge
ซึง่ หมายถึงการทีเ่ ราสามารถทำ�ความเข้าใจข้อมูลจนนำ�ไปสูก่ ารตัดสิน หรือการให้ความ
เห็นกับข้อมูลเหล่านั้นได้
ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูล (Data)
Paddy
Susan
Rama
Angelo
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Yes
No
Yes
Yes
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No

Student Name
Paddy
Susan
Rama
Angelo

สารสนเทศ (Information)
Attend ward round
Absence pre-authorised
Yes
No
No
Yes
Yes

การแบ่งชนิดข้อมูล (Classifying data)                                                                              
ชนิดของข้อมูลแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative
data) เช่น น้ำ�หนัก ส่วนสูง รายได้ คะแนน อายุ เป็นต้น และข้อมูลเชิงกลุ่ม หรือข้อมูล
เชิงคุณภาพซึ่งสามารถแจงนับได้ (categorical data) เช่น เพศ ศาสนา อาชีพ เกรด
เป็นต้น ซึ่งข้อมูลชนิดหลังนี้ มักไม่สามารถนำ�มารวมกันได้ จำ�ต้องแยกเป็นกลุ่ม ๆ การ
นำ�ข้อมูลชนิดใดมาใช้ ในงานวิจัยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ตัวอย่างและชนิด
ต่าง ๆ ของข้อมูลเชิงกลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ชนิดของข้อมูลเชิงกลุ่ม (categorical data)
Nominal (ข้อมูลที่เป็นกลุ่ม ๆ ไม่มีการเรียงลำ�ดับ) สีม่านตา เชื้อชาติ การวินิจฉัยโรค
สถานภาพสมรส
Ordinal (ข้อมูลที่แบ่งเป็นกลุ่มตามลำ�ดับก่อนหลัง ระดับงาน กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา
หรือมากน้อย)
ระดับความพึงพอใจ (Likert scale)
Binary (ข้อมูลที่มี 2 กลุ่ม)

เพศ ตก/ผ่าน ใช่/ไม่ใช่

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น น้ำ�หนัก ส่วนสูง รายได้ คะแนน อายุ เป็นต้น มักจะมี
หน่วยนับ หรือชั่ง ตวง วัดได้ ซึ่งระยะห่างระหว่าง 1 หน่วยวัดจะคงที่เสมอ เช่น อายุ
มีหน่วยวัดเป็นปี ระยะห่างระหว่าง 1 ถึง 2 ปี มี 12 เดือน เท่ากับระยะห่างระหว่าง
2 ถึง 3 ปี หากข้อมูลเชิงปริมาณเป็นตัวเลขที่ ไม่มีจุดทศนิยม เรียกว่าเป็น discrete
data ตัวอย่างเช่น จำ�นวนคำ�ตอบที่ถูกในข้อสอบ 100 ข้อ (จำ�นวนนี้นับได้เป็นตัวเลข
เต็มหลัก และไม่เกิน 100) กรณีที่ข้อมูลอาจเป็นตัวเลขสัดส่วน หรือทศนิยมที่อยู่ ใน
ช่วงของค่าตัวเลขที่เป็นไปได้ จะเรียกว่า continuous data ตัวอย่างเช่น ส่วนสูง
อาจมีค่าตั้งแต่ 50 ถึง 250 ซม. (50.1-249.999)
ตารางที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) และข้อมูลเชิงกลุ่ม
		 (categorical data)
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data)
ส่วนสูง
น้ำ�หนัก
รายได้
ขนาดกลุ่ม
คะแนนสอบ
ร้อยละของผู้เข้าเรียน
คะแนนหัตถการทางคลินิก
จำ�นวนความผิดพลาด
อายุ
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ข้อมูลเชิงกลุ่ม (Categorical data)
เพศ
ศาสนา
วิธีการรักษา
ชนิดการสอน
สถานภาพสมรส
คุณวุฒิ
ภาษาหลัก
วิธีการแก้ปัญหา
สถานะทางสังคม

รูปที่ 1 ชนิดของข้อมูล

ข้ อ แตกต่ า งระหว่ า งงานวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพและข้ อ มู ลเชิ งคุ ณ ภาพ (Discriminating between qualitative research and qualitative data)
งานวิจัยสามารถแบ่งกว้าง ๆ ได้ 2 กลุ่ม คืองานวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งการดำ�เนินงานวิจัยทั้ง
2 แบบใช้ แ นวคิ ด ที่ แ ตกต่ า งกั น งานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณที่ ใ ช้ กั น มากในการวิ จั ย ด้ า น
วิทยาศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นที่การทำ�งานวิจัยเพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้ การวัดผลมักจะ
ต้องเป็นข้อมูลที่สามารถชั่ง ตวง วัด เป็นตัวเลขได้ มีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อไม่
ให้มีผลกระทบต่อผลการศึกษาที่สนใจ ในขณะที่งานวิจัยเชิงคุณภาพมีขึ้นเพื่ออธิบาย
คุณลักษณะ หรือทำ�ความเข้าใจพฤติกรรม ปรากฎการณ์ตา่ ง ๆ ในสังคม เพื่อตอบคำ�ถาม
ว่า “ทำ�ไม” หรือ “อย่างไร” ในขณะที่งานวิจัยเชิงปริมาณมักจะสร้างข้อมูลที่เป็นตัวเลข
และถือว่างานวิจัยแบบ randomised controlled trial คือวิธีการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน
อ้างอิง (gold standard) งานวิจัยเชิงคุณภาพมักจะสร้างข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ หรือ
การบรรยาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ จึงไม่มีวิธีการศึกษาที่ถือว่าเป็นมาตรฐานอ้างอิง
งานวิจัยทั้ง 2 ชนิดมีจุดอ่อนจุดแข็งแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 4

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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ตารางที่ 4 จุดแข็ง จุดอ่อนของงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research methods)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
การวัดผลแม่นยำ� มีความน่าเชื่อถือสูง ธรรมชาติที่ซับซ้อนของมนุษย์ ทำ�ให้ ไม่สามารถ
(reliable measurement)
ควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
สามารถควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ได้ โดย บางครั้งเราไม่สามารถควบคุมการตอบสนอง
รสุ่มตัวอย่าง (sampling) และออกแบบ ของมนุษย์ซึ่งมีความหลากหลายได้
วิธีการศึกษา (study design)
สามารถพิสูจน์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุได้
นำ�ไปสู่การสรุปว่าสิ่งนั้นเป็นจริงสำ�หรับคน
(causality) โดยการควบคุมตัวแปร
ทุกคน ทุกเวลา ซึ่งอาจไม่ถูกต้อง
อื่น ๆ นอกเหนือปัจจัยที่ต้องการศึกษา
(controlled experiments)
สามารถใช้สถิติที่ซับซ้อนมาวิเคราะห์
งานวิจัยแบบนี้อาจเกิดอคติ (bias) เนื่องจาก
ข้อมูลได้
นักวิจัยเลือกวิเคราะห์หรือแปลข้อมูล
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research methods)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
ใช้การบรรยาย หรือ การอธิบายเป็น
มีความเฉพาะตัวขึ้นกับบริบท สถานการณ์
เครื่องมือสำ�คัญ (texts, words) ในการ เหตุการณ์ เงื่อนไข และความเชื่อมโยง
แสดงความสัมพันธ์ สาเหตุ ผลกระทบ เหล่านั้น ซึ่งไม่สามารถนำ�ไปใช้ ในสถานการณ์
ความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเป็น เดียวกันที่มีบริบทและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ไปได้
ผู้วิจัยมักจะต้องเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับ การที่ผู้วิจัยเข้าไปอยู่ร่วมกับผู้ ให้ข้อมูลอาจส่ง
ผู้ ให้ข้อมูล ทำ�ให้สามารถค้นพบเรื่องราว ผลต่อการให้หรือไม่ให้ข้อมูล รวมทั้งการเลือก
ซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ ซึ่งไม่สามารถค้นพบได้ เก็บข้อมูลของผู้ทำ�วิจัย
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพสามารถ
อาจมีปัญหาในการปกปิดความลับ
สะท้อนชีวิต และตัวตนของผู้ ให้ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต้องแสดงให้ชัดเจนว่า
เป็นข้อมูลจากมุมมองของใคร
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ผลจากการศึกษาวิจัยก็จะได้ลักษณะข้อมูลที่แตกต่างกัน งานวิจัยเชิงคุณภาพ
มักจะใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์กลุ่ม หรือบันทึกด้วยวีดิทัศน์
ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะนี้ โดยการใช้ตัวเลขธรรมดาอาจไม่เหมาะสมหรือไม่มี
ความลึกซึง้ พอ เพราะขาดบริบทของข้อมูลประกอบ ในขณะทีง่ านวิจยั เชิงปริมาณมักใช้
ตัวเลขจากการชัง่ ตวงวัดมาวิเคราะห์ได้อย่างตรงไปตรงมา ก่อนวางแผนสร้างฐานข้อมูล
ผู้วิจัยควรทำ�ความเข้าใจลักษณะงานวิจัย และเลือกใช้ข้อมูลที่สามารถตอบคำ�ถามวิจัย
ได้ หลายครั้งในงานวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษาอาจจะต้องใช้วิธีการวิจัยที่ผสมผสาน
ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

ชนิดของฐานข้อมูล (Types of databases)
ฐานข้อมูลในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
1. Spreadsheet software เช่น Micorsoft ExcelTM, Google Spreadsheet
ฐานข้อมูลแบบนี้ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถใช้คำ�นวนสถิติง่าย ๆ ได้ แม้กระทั่ง
สร้างกราฟ หรือแผนภูมิได้ แต่อาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานที่มีข้อมูลปริมาณมาก และ
มีความซับซ้อน เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์สถิติโดยตรง ตัวอย่างเช่น
spreadsheet มักจะประกอบไปด้วยตาราง 1 ตาราง แต่ในฐานข้อมูล 1 ชุด อาจประกอบ
ด้วยตารางที่เชื่อมโยงกันมากกว่าหนึ่งตาราง ข้อผิดพลาดประการหนึ่งที่พบได้บ่อยคือ
การลงข้อมูลโดยไม่ค�ำ นึงถึงความยากง่ายในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่นมีการลงข้อมูลทัง้ ที่
เป็นตัวเลขและตัวหนังสือในคอลัมน์เดียวกัน ทำ�ให้มีความลำ�บากในการวิเคราะห์ข้อมูล
ภายหลัง ซึง่ กรณีดงั กล่าว หากใช้ โปรแกรมในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะต้องให้มกี ารกำ�หนด
ชนิดของข้อมูลไว้ก่อนตั้งแต่ต้น
2. Database software เช่น Micorsoft AccessTM ฐานข้อมูลแบบนี้มีข้อดี
เหนือกว่า Spreadsheet คือเหมาะสำ�หรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อน สามารถ
สร้างเงื่อนไขในการดึงข้อมูลได้ แต่ข้อเสียคือ software ลักษณะนี้มักออกแบบมาเพื่อ
เก็บข้อมูลไม่ ใช่เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จึงอาจพบปัญหาเมื่อต้อง export ข้อมูลไปเพื่อ
บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติอื่น
3. Statistical software และ qualitative data management and
analysis software
		 3.1 Statistical software ทีน่ ยิ มใช้คอื SPSS ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข้อดีคือสามารถลงและวิเคราะห์ข้อมูลได้ โดยไม่ต้องนำ�ข้อมูลออก
ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมอื่นดังเช่นกรณีของ database software นอกจากนี้ ในขั้น
ตอนการวางแผนเก็บข้อมูลจะเป็นการบังคับให้ลงข้อมูลในรูปแบบที่พร้อมสำ�หรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที ดังนั้นหากทำ�การวิจัยที่จะต้องมีการวิเคราะห์ทางสถิติอยู่แล้ว
แนะนำ�ให้เก็บข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมทางสถิติแบบนี้แทนการใช้ spreadsheet หรือ
database program
		 3.2 Qualitative software ที่นิยมใช้คือ ATLAS และ NVIvo ออกแบบมา
เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นคำ�บรรยาย เอกสาร หรือ video clip ซึ่งมีปริมาณ
มากโดยอาศัยกระบวนการให้รหัส (coding) ประเด็นหลัก (themes) แนวคิด (concepts)
กระบวนการ (processes) บริบท (contexts) เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ ในภายหลัง
แต่มีข้อจำ�กัดที่ต้องอาศัยเวลาในการทำ�ความคุ้นเคยกับการใช้ โปรแกรม ดังนั้นหาก
ข้อมูลไม่มาก การวิเคราะห์ด้วยมือ แล้วใช้ spreadsheet มาช่วยในการจัดหมวดหมู่ก็
เพียงพอ

การเลือกฐานข้อมูล (Choosing a database)
สิ่งที่ควรนำ�มาพิจารณาในการเลือกฐานข้อมูลได้แก่
• สำ�รวจว่าในสถาบันของท่านมี โปรแกรมใดบ้าง หากสามารถใช้ ได้จะช่วย
		 ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
• ใครจะเป็นผู้ ใช้งาน มีความคุน้ เคยกับโปรแกรมมากน้อยเพียงใด ต้องใช้เวลา
		 ในการฝึกใช้มากน้อยเพียงใด
• วัตถุประสงค์ของการนำ�ฐานข้อมูลไปใช้
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•
•

มีทรัพยากรอะไรบ้างเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล (คน ระยะเวลา งบประมาณ)
ผู้บันทึกหรือตรวจสอบข้อมูล ควรมีมากกว่า 1 คนหรือไม่

การเตรียมฐานข้อมูลสำ�หรับงานวิจัยเชิงปริมาณ
1. Cases และ variables โดยทั่วไป case หมายถึงผู้ป่วย หรืออาสาสมัคร
ที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูล มักจะจัดเรียงตามแนวนอน (row) variables คือตัวแปรต่าง ๆ มัก
จะจัดข้อมูลลงตามแนวตั้ง (column) case หนึ่ง ๆ มักประกอบด้วยข้อมูลที่มีหลาย ๆ
variables เรียงตามแนวตั้งไปเรื่อย ๆ เช่น ปีการศึกษา เพศ ผลการสอบครั้งที่ 1, 2
และ 3 การแสดงข้อมูลลักษณะนี้เรียกว่า intermediate format (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ตัวอย่างข้อมูล cases และ variables แบบ intermediate format

ผู้วิจัยอาจเลือกที่จะแสดงข้อมูลในแบบ longitudinal format (รูปที่ 3) ขึ้น
อยู่กับว่าต้องการวิเคราะห์ข้อมูลแบบใด จะเห็นว่ารูปแบบการลงข้อมูลจะสัมพันธ์กับ
การเลือกใช้สถิติที่จะวิเคราะห์ข้อมูล จึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้า โดยอาจปรึกษา
นักสถิติ

บทสรุปภาษาไทย (Summary)

67

รูปที่ 3 ตัวอย่างข้อมูล cases และ variables แบบ longitudinal format

ในการวางแผนออกแบบสอบถามหรือแบบเก็บข้อมูล ต้องคำ�นึงถึงการนำ�มา
วิเคราะห์ผลในภายหลัง ตัวอย่างเช่น คำ�ถามบางคำ�ถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า
1 คำ�ตอบ ข้อมูลลักษณะนี้ หากลงข้อมูลในคอลัมน์เดียวกันโดยใช้รหัสมากกว่า 2 รหัส
อาจจะมีความยุง่ ยากในการวิเคราะห์ การแยกคำ�ตอบออกมาอยูค่ นละคอลัมน์จะช่วยให้
วิเคราะห์ง่ายกว่า
2. Variable names และ values การตั้งชื่อ variables ควรจะเป็นชื่อ
ที่สื่อความหมายและไม่ยาวเกินไป เช่น ควรตั้งเป็น GradeEng GradeMath แทน
ข้อมูลคะแนนวิชา English และ Mathematics ไม่ควรตั้งเป็น Grade1 Grade2 ควร
ทำ� variable label เพื่อเป็นการบันทึกความหมาย หน่วยนับและชนิดของ variables
เสมอ ไม่ควรใช้ความจำ�ซึง่ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ โดยเฉพาะการวิจยั ที่ใช้เวลานาน หรือ
มีตัวแปรจำ�นวนมาก การตั้งค่าต้องเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งฐานข้อมูล เช่น 1 = yes
0 = no (แนะนำ�ให้ตั้งรหัสเป็น 0 1 มากกว่า 1 2 เพราะง่ายต่อการสื่อความหมาย)
ในแต่ละ variables ไม่ควรผสมตัวเลขและตัวอักษรใน cell เดียวกัน เพราะจะทำ�ให้
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ยากต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในภายหลัง แนะนำ�ให้ทำ�บัญชี variable และ coding sheet
ไว้เพื่อการอ้างอิง (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ตัวอย่าง variable และ coding sheet

3. Unique identifiers เพื่อเป็นรักษาความลับของอาสาสมัคร มีความจำ�เป็น
ที่จะต้องใช้รหัสเฉพาะเพื่อแทนข้อมูลที่จะทำ�ให้ระบุตัวของอาสามัครได้ แนะนำ�ให้แยก
ข้อมูลที่เป็นความลับ (confidential data) เช่น ชื่อนามสกุล เงินเดือน เป็นต้น ออก
จากข้อมูลทั่วไป (nonconfidential data) โดยใช้รหัส ID ที่ ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้
จริงของอาสามัครได้ แต่สามารถระบุได้ว่าเป็นข้อมูลจากอาสาสมัครคนเดียวกัน รหัส
ID นี้เรียกว่า unique identifier ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยถึงตัวอาสามัครได้ จะต้อง
จำ�กัดการเข้าถึงข้อมูลอย่างเคร่งครัด
บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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4. data entry แนะนำ�ให้บันทึกข้อมูลขั้นแรกในแบบเก็บข้อมูล (Case
record form) ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (data validation) ก่อน
การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเสมอ ควรมีการบันทึกข้อมูล 2 ครั้ง เป็น double data
entry สามารถกระทำ�ได้ โดยมีผู้บันทึกข้อมูล 2 คน หรือ มีผู้บันทึกข้อมูล 1 คน แต่ให้
บันทึก 2 ครั้ง เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ หากพบว่าข้อมูลไม่
ตรงกัน ควรตรวจสอบซ้ำ�จากแบบเก็บข้อมูล
5. Form design การออกแบบแบบเก็บข้อมูล แบบสอบถาม ควรออกแบบไป
ตามข้อมูลทีว่ างแผนจะเก็บในฐานข้อมูล Database software บางโปรแกรมสามารถ
ที่จะออกแบบให้แบบสอบถามมีลักษณะเหมือนที่ปรากฎในฐานข้อมูล ทำ�ให้สะดวกใน
การบันทึกข้อมูลยิ่งขึ้น ข้อมูลบางอย่างต้องมีการ reversed score แนะนำ�ให้ทำ�ใน
ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 ตัวอย่างแบบสอบถามที่พร้อมลงรหัสข้อมูล กรณี reversed
score สามารถจัดการในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลได้
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การจัดการกับ Missing data
ข้อมูลที่ ไม่ได้เก็บหรือไม่มีข้อมูล (missing data) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ต้อง
มีการกำ�หนดไว้ ล่วงหน้าว่าจะจัดการอย่างไรกับข้อมูลนี้ อาจต้องเว้นเป็นช่องว่างไว้
หรือใส่รหัสเฉพาะ เช่น 9 หรือ 99 ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่าเลขรหัสนั้นไม่แทนค่าจริงในชุด
ข้อมูลนั้น ๆ

การตรวจสอบข้อมูล (Checking data)
แนะนำ�ให้ ใช้สถิติเชิงพรรณา (descriptive statistics) เพื่อช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ “ต้อง”ทำ�เสมอ วิธีที่ใช้บ่อยคือการดู
ด้วยตาเปล่า (visual inspection) บางครั้งเรียกว่า eyeball method เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลว่าไม่มีค่าผิดปกติ (outlier) ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาเรื่องการ
รับนักศึกษาเข้าเรียน ในช่อง variable ชื่อ “offered” รหัส 0 = ไม่ได้รับเข้าเรียน รหัส
1 = รับเข้าเรียน เมื่อใช้ “eyeball method” หรือการกวาดตามองดูขอ้ มูลอย่างรวดเร็ว
พบว่าในคอลัมน์นี้มีตัวเลข 3 และ 9 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เมื่อทำ�การตรวจสอบกับแบบบันทึก
ข้อมูลในกระดาษพบว่าเป็นการบันทึกข้อมูลผิด วิธีนี้เหมาะสำ�หรับข้อมูลที่ ไม่มากนัก
Range checks คือการตรวจสอบดูว่าข้อมูลอยู่ ในช่วงระหว่างค่าสูงสุด ต่ำ�สุด
หรือไม่ ตัวอย่างเช่น อายุ 200 ปี ไม่น่าเป็นไปได้ อีกวิธีคือใช้ histogram กรณีข้อมูล
เชิงปริมาณ หรือ frequency table กรณีข้อมูลเชิงกลุ่ม
Consistency checks คือการพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูล ตัวอย่าง
เช่น หากอาสาสมัครคนเดียวกันตอบแบบสอบถามว่า “ไม่เคยสูบบุหรี่” แต่กลับตอบ
อีกคำ�ถามว่า จำ�นวนบุหรี่ที่สูบต่อวันเท่ากับ 20 มวน แสดงว่าข้อมูลขัดแย้งกัน ต้อง
กลับไปตรวจสอบอีกครัง้ ในกรณีทขี่ อ้ มูลมีปริมาณมากนักวิจยั สามารถใช้ scatter plots
หรือ cross tabulation tables เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นเรื่องทีส่ ำ�คัญมาก เพราะส่งผลต่อความ
ถูกต้องของผลงานวิจัย โปรแกรม database เช่น Microsoft Access สามารถกำ�หนด
possible range ได้ตงั้ แต่ขนั้ ตอนการบันทึกข้อมูลซึง่ จะช่วยลดข้อผิดพลาดได้ แต่ขอ้ มูล
บางอย่างก็อาจไม่สามารถกำ�หนด range ได้ เช่น ผลเลือดที่ผิดปกติ เป็นต้น ข้อดีของ
การวางแผนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตั้งแต่การบันทึกข้อมูล คือสามารถกลับ
ไปตรวจสอบข้อมูลได้ทนั ท่วงที และลดภาระในการตรวจสอบความผิดพลาดในภายหลัง

การบรรยายข้อมูล (Describing data)
การบรรยายหรือสรุปข้อมูล ในกรณีที่เป็น continuous data จะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการกระจายของข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งวิธีง่าย ๆ ที่จะใช้ดูการกระจายตัวของข้อมูล
คือการใช้ histogram ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่
6 จะเห็นว่าข้อมูลชุด a มีการกระจายตัวแบบ
สมดุล หรือเป็น normal distribution กรณีนี้
การใช้ค่า mean เพื่อเป็นตัวแทนหรือการสรุป
ข้อมูล และใช้ standard deviation เพื่อบอก
การกระจายตัวของข้อมูลก็นับว่ามีความเหมาะ
สม ในขณะทีข่ อ้ มูลชุด b มีลกั ษณะเบ้ ไปข้างหนึง่
(skewed distribution) จึงควรใช้ค่า median
และ interquartile range เพื่อสรุปข้อมูล ใน
กรณีที่เป็นข้อมูลเชิงกลุ่ม มักจะใช้ความถี่ หรือ
ร้อยละ ในการสรุปข้อมูล
รูปที่ 6 histogram แสดงผลการสอบของนักเรียน
2 กลุ่ม กลุ่ม a มีการกระจายแบบปกติ (normal
distribution) ควรสรุปข้อมูลด้วยค่า mean และ
standard deviation กลุ่ม b มีการกระจายแบบ
เบ้ (skewed distribution) ควรสรุปข้อมูลด้วยค่า
median และ interquartile range
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การเตรียมฐานข้อมูลสำ�หรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ข้อมูลที่ ได้จากงานวิจัยเชิงคุณภาพมักเป็นตัวหนังสือซึ่งมาจากการบันทึกในการ
ลงพื้นที่ การถอดบทสัมภาษณ์ การบันทึกวีดิทัศน์ ภาพถ่าย เอกสารต่าง ๆ
ข้อมูลเชิงคุณภาพแบ่งได้ 3 กลุ่มคือ
1. การบันทึกในสนามวิจัย (Field notes) การบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น ได้ยิน
		 ได้พูดคุยในขณะที่นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล
2. การสัมภาษณ์ (Interview) จะมีการบันทึกเสียง และ/หรือ ภาพเพื่อถอด
		 บันทึกภายหลัง
3. การสนทนากลุ่ม (Focus group) ตั้งแต่ 3-10 คน จะมีการบันทึกเสียง
		 และ/หรือ ภาพเพื่อถอดบันทึกภายหลังเช่นกัน
ข้อดีของการบันทึกการสัมภาษณ์ด้วยเทป หรือวีดิทัศน์ ได้แก่
• หากเราใช้วิธีการจดบันทึกเพียงอย่างเดียว จะทำ�ให้ผู้สัมภาษณ์ ไม่ได้จดจ่อ
		 กับการสนทนาหรือการสัมภาษณ์เท่าที่ควร
• การบันทึกภาพหรือเสียงจะทำ�ให้ผวู้ จิ ยั ติดตามบรรยากาศขณะทีม่ กี ารสนทนา
		 ได้ เช่น เมื่อมีคนพูดประเด็นนั้น ๆ ผู้อื่นมีการโต้ตอบ หรือตอบสนองอย่างไร
		 ข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อการแปลผลหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้
• ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลส่วนอื่นที่นอกเหนือจากเนื้อหาที่มีการพูดคุย เช่น
		 น้ำ�เสียง สีหน้า อารมณ์ขณะพูด
• การจดบันทึกอาจให้ขอ้ มูลเพียงบางส่วน โดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไป ในขณะ
		 ที่การบันทึกเสียง/ภาพจะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ ได้
• ควรวางไมโครโฟนไว้ ใกล้ผู้พูดมากที่สุด
การถอดข้อมูล (transcribing) คือการถ่ายทอดข้อมูลจากการคำ�พูดของผู้ ให้
ข้อมูลที่ ได้บันทึกไว้ ในรูปแบบต่าง ๆ ออกมาอยู่ในรูปเอกสารที่เป็น word processing
document เพื่อนำ�มาเตรียมการวิเคราะห์ ในลำ�ดับถัดไป หากข้อมูลมีจำ�นวนมาก อาจ
บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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จำ�เป็นต้องใช้ software ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Computer-Assisted
Qualitative Data Analysis Software: CAQDSA)
Data entry การบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพมักจะได้จากการถอดข้อความจากเทป
หรือวีดิทัศน์ ผู้วิจัยต้องวางแผนว่าใครจะเป็นผู้ถอดข้อความ รวมทั้งความละเอียดใน
การถอดข้อความว่าต้องการมากน้อยเพียงใด เช่น บันทึกแค่คำ�พูด หรือต้องการให้
บันทึกเสียงพึมพำ� เสียงอุทาน เสียงถอนหายใจ เสียงหัวเราะ ใครจะเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการถอดข้อความ
Data checking เมื่อถอดข้อความแล้ว ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อความกับต้นฉบับเสมอ เพราะอาจมีคำ�บางคำ�ที่ ได้ยินไม่ชัดเจน แล้วถอดข้อความผิด
ได้ หรือความหมายของคำ�บางคำ�สำ�หรับคนที่ ไม่คุ้นเคยอาจมีการเข้าใจผิดได้
Unique identifiers การใช้รหัสเพื่อปกปิดและรักษาความลับของอาสามัครต้อง
ทำ�ด้วยความรอบคอบเพราะข้อมูลแวดล้อมบางอย่างอาจจะทำ�ให้ผอู้ นื่ ระบุตวั อาสาสมัคร
ได้ เป็นข้อพึงกระทำ�เช่นเดียวกับกรณีของงานวิจัยเชิงปริมาณ
Data description มีขั้นตอนสำ�คัญคือ coding เนื่องจากคำ�ตอบของผู้ ให้ข้อมูล
ในหัวข้อใด ๆ จากการสัมภาษณ์มักมีเนื้อหาหลากหลายประเด็น ผู้วิจัยจะต้องอ่าน
ข้อความทัง้ หมดเพื่อทำ�ความเข้าใจและจับประเด็นหลัก (themes) ทีเ่ กิดขึน้ จากเรื่องราว
เหล่านี้ ซึ่งขั้นตอนการจัดหมวดหมู่อาจจะมีตั้งแต่การยกตัวอย่างคำ�พูด (appropriate
quotes) ที่จะช่วยขยายความประเด็นหลักเหล่านั้น จากนั้นให้รหัส (code) กับข้อความ
เอกสาร หรือรูปภาพที่เกีย่ วข้องกับประเด็นหลัก กล่าวอีกนัยหนึง่ coding ก็คือการอ่าน
closed reading เพื่อการค้นหาข้อความ คำ�พูด บางส่วนของรูปภาพ หรือปรากฏการณ์
ที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับ theme คำ�ถามของงานวิจัย แล้วให้รหัสไว้
การให้รหัสมักจะตั้งชื่อที่สื่อความหมายถึงแนวคิดที่สนับสนุน theme หรือ
หมวดหมู่ที่จัดกลุ่มไว้ หากพบว่ามี theme ใหม่ที่ ไม่เข้ากับรหัสเดิม ก็สามารถใส่รหัสใหม่
เพิ่มเติมได้ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจะพบว่ามีรหัสจำ�นวนมากเกิดขึ้น ผู้วิจัยควรสร้าง
บัญชีรหัสไว้ด้วยเพื่อง่ายต่อการค้นหาและเป็นเอกสารที่ ใช้อ้างอิงในภายหลัง เนื่องจาก
ในการวิจัยมักจะต้องใช้ชุดข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ มาประกอบกัน ดังนั้นบัญชีข้อมูล
หลักจะช่วยให้ผู้วิจัยกำ�หนดรหัสไปในแนวทางเดียวกันไม่ว่าจะใช้ชุดข้อมูลใด ๆ ก็ตาม
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สามารถใช้ CAQDAS เป็นเครื่องมือในการทำ� coding โดยทำ�เครื่องหมายข้อความ
ต่าง ๆ ที่ ได้มาจากการถอดเทปสัมภาษณ์ การจดบันทึก แบบสอบถาม หรือจากเอกสาร
อื่น ๆ รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างการใช้ CAQDAS เพื่อช่วย coding

รูปที่ 7 ตัวอย่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ของการใช้ CAQDAS ในการทำ� coding

การนำ�โปรแกรมมาใช้อาศัยหลักการเดียวกันกับการทำ�ด้วยมือ (manual coding)
แต่มีข้อดีที่เหนือกว่าคือสามารถค้นหารหัสได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการค้นหาหลายรหัส
พร้อมกันหรือตั้งเงื่อนไขในการค้นรหัสที่เกี่ยวข้องกัน เหมาะสำ�หรับข้อมูลจำ�นวนมาก
บางโปรแกรมเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยสามารถจดบันทึกไว้เพื่อการอ้างอิงและวิเคราะห์ภาย
หลังได้
บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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ตัวอย่างอย่างย่อของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
Is it me or is it them? Factors that influence the passing of the
underperforming students
คำ�ถามวิจัย
				
				

การศึกษานี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อจะค้นหาว่า “failure to fail”
เป็นปัญหาของอาจารย์แพทย์ ใน สหราชอาณาจักรหรือไม่ อะไร
คือปัจจัยกำ�หนด (determinants) ที่สำ�คัญ

ข้อมูล		
				
				
				

ผู้ร่วมวิจัยได้แก่อาจารย์แพทย์ (แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปผู้อำ�นวย
การโรงพยาบาล อาจารย์ที่ ไม่ได้เป็นแพทย์) จากโรงเรียนแพทย์
2 แห่งในสหราชอาณาจักร ได้บันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อถอด
ข้อมูลและนำ�มาวิเคราะห์

ฐานข้อมูล
		 		
				
				

ใช้ โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์เชิงคุณภาพชื่อ Atlas-tiTM (Atlas-ti
Scientific Software Development GmbH, Berlin, Germany)
(http://www.atlasti.com/index.html) เพื่อเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ทฤษฎีที่ ได้จากการทบทวนวรรณกรรมร่วมกับข้อมูลที่
ได้จากการสนทนากลุ่ม พบว่ามีประเด็นหลักที่สัมพันธ์กับ integrative model ในการ
ทำ�นายพฤติกรรมเกิดขึน้ 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ ทัศนคติของครูตอ่ นักศึกษาเป็นรายบุคคล
ทัศนติของครูตอ่ นักศึกษาทีส่ อบตก ความเชื่อพืน้ ฐานและแรงจูงใจในการปฏิบตั ติ ามข้อ
กำ�หนด ความมั่นใจในสรรถนะของตนเอง ทักษะและความรู้ ข้อจำ�กัดแวดล้อม
สรุป ผู้วิจัยพบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการที่อาจารย์แพทย์ ไม่กล้าที่จะ
ให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ดีสอบตก มีความขัดแย้งระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับความ
ต้องการที่จะรายงานสมรรถนะของนักศึกษาตามความเป็นจริง		
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บทสรุป (Conclusion)
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อใช้ ในงานวิจยั ด้านแพทยศาสตรศึกษาจำ�เป็นต้องมีความ
เข้าใจชนิดของข้อมูลที่ต้องการนำ�ไปใช้งาน และมีความสอดคล้องกับคำ�ถามวิจัย ควร
วางแผนออกแบบเพื่อให้สะดวกในการนำ�ไปวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ควรเน้นที่ความสะดวก
ของการบันทึกข้อมูลเพียงอย่างเดียว การเลือกใช้ โปรแกรมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การ
ใช้งาน ในปัจจุบนั มีโปรแกรมทีส่ ามารถใช้บนั ทึกข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อมกันได้
ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณ และงานวิจัยเชิงคุณภาพ การวางแผนที่ดีจะทำ�ให้ ได้ฐานข้อมูล
ที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในงานวิจัยได้อย่างเต็มที่

บทสรุปภาษาไทย (Summary)
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ประเด็นการนำ�ไปใช้ (Take home message)
การใช้ฐานข้อมูลในงานแพทยศาสตรศึกษา
(Using databases in medical education)
1.
		
		
2.
		
		
3.
		
4.
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ผูว้ จิ ยั ควรทำ�ความเข้าใจลักษณะของข้อมูลชนิดต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงกลุ่ม ก่อนวางแผนพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้การเก็บข้อมูลมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการวิจัย
งานวิจัยเชิงปริมาณ มักต้องการข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถชั่ง ตวง วัดได้
ในขณะที่ข้อมูลที่ ได้จากงานวิจัยเชิงคุณภาพมักจะเป็นตัวหนังสือ บทสนทนา
หรือเอกสาร ซึ่งมีหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป
การพัฒนาฐานข้อมูลต้องคำ�นึงถึงความสะดวกในการบันทึกข้อมูลและความ
สะดวกในการนำ�ข้อมูลไปวิเคราะห์ ในภายหลัง
การพิจารณาเลือกโปรแกรมชนิดใดมาเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์การใช้งาน โปรแกรม spreadsheet และ database
เหมาะสำ�หรับการบันทึกข้อมูลแต่มีข้อจำ�กัดในการวิเคราะห์ข้อมูล ในขณะ
ที่ โปรแกรมสถิติสามารถใช้บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลได้
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