
 กอนอ่ืน เราตองมารูความหมายของ R2R 

กอน …R2R คือ “การพัฒนางานประจําสูงาน

วิจัย” ผลลัพธของ R2R ไมไดมุงหวังเพียงแคไดผล

งานวิจัยเทานั้น แตมีเปาหมายท่ีจะนําผลงานวิจัย 

R2R ไปใชพัฒนางานประจํานั้น ๆ ดวย  R2R จึงเปน

เคร่ืองมือในการพัฒนาคน เพ่ือพัฒนางานขับเคล่ือน

องคกร สู องคกรแหงการเ รียนรู (Learning 

Organization)  

 การทําวิจัย R2R หากเรียนรูตามทฤษฎี

กระบวนการ/ขัน้ตอนการวิจยั ซึง่ประกอบดวย กําหนด

ปญหาการวิจัย กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย 

กําหนดขอบเขตการวิจัย กําหนดกรอบแนวคิดการ

วิจัย/ทบทวนวรรณกรรม กําหนดสมมติฐานการวิจัย 

การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล 

การประมวลผลและวิเคราะหผล การเขียนรายงาน

การวิจัย เปนตน ก็อาจเกิดความยากลําบากและเปน

อุปสรรคตอการวิจัย ดังน้ัน นพ.โกมาตร  จึงเสถียร

ทรัพย จึงขอเสนอรูปแบบ 10 ขั้นงาย ๆ วิจัยเชิง

คุณภาพ (เปรียบไดกับการเดินทีละกาว กินขาว

ทีละคํา)

1. เร่ิมตน : หาเร่ืองท่ีใช ประเด็นท่ีชอบ
 1.1 การวิจัยไมไดเร่ิมตนดวยการต้ังช่ือ ช่ือ

โครงการวิจยั ควรต้ังหลังสุด หลังจากท่ีไดเน้ือหาวาจะ

ทําประเด็นอะไร มีรายละเอียดและเน้ือหาท่ีนิ่งพอ

สมควร ดังน้ัน ควรทําหลังสุดหลังจากรางโครงการ

วิจัยเสร็จแลว หรืออาจต้ังเปนช่ือช่ัวคราวกอน แลว

คอยกลับมาแกไข เม่ือโครงการชัดเจนข้ึน 

 1.2 เลือกประเด็นกวาง ๆ  ท่ีเราอยากรู เพราะ

ความอยากรูอยากเขาใจ จะทําใหเราขวนขวายและ

สนุกกับการศึกษาวิจัย โดยประเด็นมักเกิดจาก

สถานการณที่พบ เชน ปญหาท่ีเกิดข้ึน ศักยภาพ

ความเปนไปได หรือกรณีตัวอยางแนวคิดหรือ

นโยบาย

 1.3 ระดมคําสําคัญไวคนควา จะทําใหเราเห็น

ความเปนไปไดของการวิจัยท่ีหลากหลายข้ึน และ

 สวัสดีคะเพ่ือน ๆ Newsletter ทุกคน หลังจากท่ีดิฉันไดมีโอกาสเขารวมประชุมแลกเปล่ียนความรู เร่ือง 

“จากงานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research, R2R) : เสริมพลัง สรางสรรค และพัฒนา” คร้ังท่ี 3 

เม่ือวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2553 ซึ่งการเขารวมประชุมในคร้ังน้ี มีหัวขอหน่ึงท่ีนาสนใจมาก ๆ อยากจะเลาให

เพ่ือน ๆ ฟง คือ 10 ขั้นงาย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ บรรยายโดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย 

10 ขั้นตอนงาย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ
(ตอน 1)

วิธัญญา ชวเจริญพันธ
 กลุมสนับสนุนงานวิจัย
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สามารถแตกประเด็นและเห็นความสัมพันธของเร่ืองท่ี

เราสนใจเช่ือมโยงไปสูเร่ืองอ่ืน ๆ 

 1.4 ทําประเด็นใหเฉพาะเจาะจง การทํา

ประเด็นใหแคบลงและมีความเฉพาะเจาะจง จะทําให

ปฏิบัติการวิจัยงายและไมซับซอนเกินไป 

 1.5 หาแนวรวมกอนเร่ิมวิจัย เม่ือไดประเด็น

คราว ๆ แลว ควรช้ีแจงหารือกับผูที่เก่ียวของทราบ 

โดยเฉพาะในงานวิจัยที่ทําขึ้นจากงานประจําที่ตองนํา

ผลงานมาใชในการพัฒนา เน่ืองจากหากไมบอกให

รับรูในตอนแรก แลวนําผลลัพธมาใหทราบเม่ืองาน

เสร็จมักจะทําใหผูที่ไดรับทราบภายหลังไมวางใจและ

อาจไมยอมรับ เน่ืองจากไมไดมีสวนรับรูต้ังแตตน

 สรุปก็คือ เราตองหาเร่ืองท่ีสนใจกอนวาอยาก

ทําเร่ืองอะไร  ช่ือเร่ืองอาจจะยังไมสละสลวยก็ชาง

เถอะคอย ๆ เหลาช่ือใหแหลมไปเร่ือย ๆ ก็ได โดยมาก

เราก็ตองคิดมาจากประเด็นปญหาท่ีทํางานน่ันเอง  

ขอสําคัญตองคุยกันในท่ีทํางานกอนวาเราจะทําเร่ือง

อะไร เพราะถาทําเสร็จจะไดมีคนนําผลวิจยัเรามาใชได

2. คนควา : กอนลงมือวิจัย รูอะไรอยูกอนบาง
 - คนจากคําและคนจากคน : คนหาจากคํา คือ 

ต้ัง Keywords ขึ้นมา โดยมาจากคําท่ีคุนเคย หากไม

คุนเคย อาจหาคําหลักจากดัชนีทายเลมของหนังสือ 

โดยตองหาหนังสือท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีเราจะทํา และ

เม่ือเราคนคําหลักก็มักทําใหเราคนพบวา มีนักเขียน

หรือนักวิจัยที่ไดเขียนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิจัยที่

เราสนใจอยู ทั้งการคนจากคําและคนจากคน เพ่ือ

หาความรูที่มีอยูกอนแลวนี้ เรียกวา “การทบทวน

วรรณกรรม” (Literature review)

 - การทบทวนวรรณกรรม มี 3 อยาง ที่ตองทํา 

คือ 1) ดูวามีใครทําอะไรไวบาง  2) ประเมินส่ิงท่ีมีอยู

วานาเช่ือถือหรือนาจะใชอางอิงไดหรือไม  3) ใหความ

เห็นของผูประเมินวาตนเองคิดอยางไรกับส่ิงท่ีไป

ประมวลมา

 สรุปก็คือ เม่ือเราไดเร่ืองท่ีจะทําวิจัยแลว เรา

ตองเร่ิมจากการคนควาวาใครเคยทํามาแลว มีทฤษฎี

อะไรเก่ียวของบาง ส่ิงสําคัญในข้ันตอนน้ี ก็คือ หาก

รวบรวมและทบทวนงานวิจยัมาไดจาํนวนหน่ึงแลว เรา

ตองแสดงความเห็นของตัวเองดวย... 

3. หาเปา : อยากรูอะไรอีก จากท่ีไปคนความา 
 - หาสวนที่ขาดท่ีเราไมรู : สวนที่หาไมไดจาก

ความรูทีมี่อยู จงึตองทําการวิจยัทัง้เชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ

 - ตอยอดเร่ืองท่ีรูไปสูส่ิงใหม : เชน เปาหมายใหม 

ประเด็นใหม มุมมองใหม และบริบทใหม

 - เร่ืองท่ีอยากรูตองเฉพาะเจาะจง : อาจเลือก

มาสัก 3 ขอ ในเร่ืองท่ีเราอยากรู

 - งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา …….. : 

“เพ่ือรูหรือเขาใจ” ไมใช “เพ่ือใหเกิด” ส่ิงน้ันส่ิงน้ี ไมใช

เพ่ือพัฒนาหรือเพ่ือแกปญหา ถาจะเกิดส่ิงน้ันส่ิงน้ี หรือ

จะมีการพัฒนา เพ่ือแกปญหาตาง ๆ ขึ้นมา ก็จะตองมี

การเอาความรูจากการวิจัยไปปฏิบัติตออีกทีหน่ึง 

 สรุปก็คอื ควรกระชับ ชัดเจน ไมตองอยากรูมาก

เกินไป สําคัญวาเราอยากรูอะไร จากท่ีรูแลว อยากรู

อะไรอีก ตองถามตัวเองเสมอวา งานท่ีทําใหญเกินไป

ไหม... 

4. เหลาโจทย : ลับคําถามวิจัยใหแหลมคม
 - ต้ังคําถามวิจัยตองใหฉลาดข้ึน : จะตองทําให

การวิจัยมีความคืบหนา ไมใชต้ังไวแลวฉลาดเทาเดิม 

ทําใหไมรูวาจะวิจัยไปเพ่ืออะไร
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 - คําถามวิจัย คิดไดหลายแงมุม : สามารถ

จําแนกแจกแจงรายละเอียดเน้ือหาคําถาม แบงเปน 

3 ประเภท คือ 1) จํานวน ความถ่ี หรือการกระจาย  

2) โครงสราง ความสัมพันธ หรือกฎเกณฑ  3) วิธีคิด 

คุณคา หรือการใหความหมาย

 สรุปก็คือ ตองเหลาคําถามวิจัยใหคมชัด ถาเรา

ถามอะไร เราก็ตองหาคําตอบใหตรงคําถาม เพราะ

คําถามจะเปนตัวกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ปญหาใน

ขัน้ตอนน้ีคอื ขาดความเฉพาะเจาะจง ถาเราต้ังคําถาม

วิจัยแลวไดคําตอบท่ีไมทําใหเราฉลาดข้ึน ก็ไมตอง

ทําวิจัย คําถามวิจัยไมใชคําถามท่ีจะใชถามกลุม

ตัวอยางของเรา  แตคาํถามวิจยัมีไวเพ่ือกําหนดวิธีวจิยั 

ดังน้ัน คําถามวิจัย ใหเราเก็บไวในใจตลอดเวลา เพ่ือ

จะไดไมหลงประเด็น

5. กําหนดวิธีการ : เลือกวิธีหาขอมูลมาตอบ
 คําถาม
 - การคัดเลือกวิธีวิจัยวาจะเปนแบบไหน ก็ขึ้น

อยูกับคําถามวิจยั จะเปนการวิจยัเชิงปริมาณ หรือการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (วิจัยเชิงบรรยาย วิจัยเชิงทดลอง 

วิจัยหาความสัมพันธ วิจัยเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ)

 - การวิจัยเชิงปริมาณเนนตัวเลข : มุงเนนการ

เปล่ียนแปลงดวยตัวเลข

 - การวิจยัเชิงปริมาณเนนเร่ืองราว : มุงเนนการ

เปล่ียนแปลงดวยเร่ืองราว

 - การตอบแบบสอบถาม

 - สัมภาษณ บุคคล กลุม เชิงลึก

 - สังเกต มีสวนรวม ไมมีสวนรวม

 สรุปก็คอื การคัดเลือกวิธีวจิยัวาจะเปนแบบไหน 

ก็ขึน้อยูกับคําถามวิจยั จะเปนเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

(วจิยัเชิงบรรยาย วจิยัเชิงทดลอง วจิยัหาความสัมพันธ 

วิจัยเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ)

 ก็จบลงแลวสําหรับ 5 ขัน้งาย ๆ  สําหรับการวิจยั

เชิงคุณภาพในตอนท่ี 1 ที่ไดกลาวมา ยังมีอีก 5 ขั้น

งาย ๆ ใหติดตามกันตอในตอนท่ี 2 แลวพบกันใหม

ในฉบับหนานะคะ สวัสดีปใหมคะ  D




