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สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
In Collaboration with Health Systems Research Institute & Bureau of Policy and Strategy

สรางเครือขายการเรียนรูและวิจัยสุขภาพสังคมสรางเครือขายการเรียนรูและวิจัยสุขภาพสังคม

ปรัชญา แนวคิด และวิธีวิทยาปรัชญา แนวคิด และวิธีวิทยา

การวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิจัยเพื่ออะไร วิจัยเพื่ออะไร ??
•• สรางความรู สรางความรู

KNOWLEDGE GENERATING TOOLKNOWLEDGE GENERATING TOOL

EDUCATIONAL TOOLEDUCATIONAL TOOL

EMPOWERING TOOLEMPOWERING TOOL
•• เพิ่ม เพิ่มศักยศักยภาพภาพ--ตอรองตอรอง
•• พัฒนาคน พัฒนาคน

การวิจัยเปนปฏิบัติการทางสังคมการวิจัยเปนปฏิบัติการทางสังคม
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Systematic inquiry for new knowledgeSystematic inquiry for new knowledge

•• การลองผิดลองถูก การลองผิดลองถูก
•• การวิจัยกับการคนควา การวิจัยกับการคนควา
•• ธรรมวิจัย ธรรมวิจัย
•• การวิจัยกับการเลาตอ การวิจัยกับการเลาตอ

วิจัยคืออะไรวิจัยคืออะไร

อะไรคือความรูอะไรคือความรู
• Cognitive vs. embodied knowledge
• Intuition and intellectual
• Knowing and realization

• Knowing how, knowing what & knowing why
• Knowing and verbalization

• Universal reality and particular truth
• Knowledge and wisdom

• Cognitive vs. embodied knowledge
• Intuition and intellectual
• Knowing and realization

• Knowing how, knowing what & knowing why
• Knowing and verbalization

• Universal reality and particular truth
• Knowledge and wisdom

Knowledge and 
its philosophical assumption

• ONTOLOGY ภววิทยา
• COSMOLOGY จักรวาลวิทยา
• EPISTEMOLOGY ญาณวิทยา
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?

Tool
+ Assumption

Findings

ปรากฏการณปรากฏการณ

Assumptions: 
1. ส่ิงที่กําลังหาเปนวัตถุและเปนของแข็ง
2. มันตองมีขนาดใหญกวารูตาขาย
3. มันเคลื่อนไหวไมเร็วนักและไมมุดรูหนี

คําถามคําถาม อะไรอะไร//เทาไร เทาไร ทําไมทําไม//อยางไรอยางไร
วิธีวิเคราะหวิธีวิเคราะห อนุมานอนุมาน อุปมานอุปมาน
SAMPLESAMPLE ตัวตัวแแทนทน มีขอมูมีขอมูลดีลดี
เเครื่ครื่องมือองมือ เเครื่ครื่องวัดองวัด ตัวนัตัวนักวิจัยกวิจัย
ขอขอมูล มูล ตัวตัวเเลขลข เรื่องเรื่องราวราว
จุดเดนจุดเดน พิสูจนพิสูจนทฤษฎีทฤษฎี สรางสรางทฤษฎีทฤษฎี

เชิงปริมาณเชิงปริมาณ เชิงคุเชิงคุณภาพณภาพ

1.1. จํานวน การกระจาย ความจํานวน การกระจาย ความถี่ถี่
2.2. โครงสราง กฎโครงสราง กฎเเกณฑกณฑ
33.. ควควาามหมาย คุณคมหมาย คุณคาา
44.. ระบบวิธีคิดระบบวิธีคิด//การตัการตัดสินใจดสินใจ

คําถามวิจัยคําถามวิจัย
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11.. แแบบสอบถามบบสอบถาม
แแบบปดบบปด//แแบบกึ่บบกึ่งปดงปด//แแบบบบเเปดปด

22.. สัมภสัมภาาษณษณ
บุคคลบุคคล//กลุมกลุม//focus group interviewfocus group interview

33.. สังเกตสังเกต

วิธีวิธีการเก็บขการเก็บขอมูอมูลวิจัยลวิจัย

การเก็บขอมูลกรณีศึกษาจากการสังเกตการเก็บขอมูลกรณีศึกษาจากการสังเกต

• ใชทั้งการสังเกตเหตุการณและชีวิตประจําวัน
• ตองรูจักตัวละครใหดี อานบทบาทตัวละครออก 
• ดูทั้งมิติของกาละ (time) และ เทศะ (space)
• หาความขัดของ ความคับของและการคลีค่ลาย
• อานเหตุการณ/ความหมายจากหลายมุมมอง
• ใชประสาทสัมผัสทั้ง ๖

คือใบ ดอก ผล ที่
มาจากรากเหงา
หรือตนตอ  คือ

เครื่องมือเครื่องมือ

ปรัชญา ปรัชญา / / ความคิดความคิด
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เครื่องมือการวิจัยทางเครื่องมือการวิจัยทางมานุษยมานุษยวิทยาวิทยา

1 แผนที่เดินดิน
2 ผังเครือญาติ
3 โครงสราง
   องคกรชุมชน

เครื่องมือศึกษาชุมชนเครื่องมือศึกษาชุมชน

4 ระบบสุขภาพชุมชน
5 ปฏิทินชุมชน

6 ประวัติศาสตรชุมชน
7 ประวัติชีวิต

เครื่องมือศึกษาชุมชน
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การจัดระบบขอมูลการวิจัย
• สมุดนัดหมาย
• โนตสด
• บันทึกประจําวัน
• บันทึกรายประเด็น
• การดขอมูล

การมีวินัยในการจดบันทึก
เปนจรรยาบรรณของนักวิจัย

กระบวนการสรางความรูจากการวิจัยกระบวนการสรางความรูจากการวิจัย

ขอมูลขอมูล//
สิ่งที่คนพบสิ่งที่คนพบ

แแนวนวคิดคิด//
ทฤษฎีสังคมทฤษฎีสังคม

คําถามวิจัยคําถามวิจัย

กระบวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
1.  ระดมขอมูลและประมวลประเด็น
2.  จัดกลุมขอมูลตามประเด็น
3.  กรองหาประเด็นสําคัญ/ความเชื่อมโยง
4.  มองหา ความนาจะเปน/คําอธิบายที่เปนไปได
5.  เปรียบเทียบขอมูล: ลมลาง-สนับสนุน
The analysis begins as the research starts
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6.  จัดกลุมใหม
7.  หากฎเกณฑ/ปจจัย
8.  กรองหาตัวแปรสําคัญ/บริบท
9.  สรางผังความเชื่อมโยง (optional)
10. หาบทสรุปรวม

กระบวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ

Unit of analysis emerges along 
the research process

การลดการลดอคติในงานวิจัยอคติในงานวิจัย
1. บอกจุดยืนของนักวิจัย
2. หาหลักฐานที่อางอิงได
3. หาขอมูลจากหลากหลายมุมมอง
4. ตรวจสอบขอมูล triangulation
5. ปรับกรอบตามขอมูลจริงที่พบ

ไมมีความรูใดที่เปนกลางอยางสมบูรณ

การลดการลดอคติในงานวิจัยอคติในงานวิจัย

ไมมีความรูใดที่เปนกลางอยางสมบูรณ

6.  ทอดเวลากอนกลับมาอาน
7. จดบันทึกอยางละเอียด
8. เปรียบเทียบงานอื่น
9. ใชเวลาภาคสนามมากพอ
10. ออกแบบวิจัยใหดี
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แผนวิจัยท่ีดีแผนวิจัยท่ีดี:: ความเปนแผนความเปนแผน
กําหนดทิศทาง กําหนดทิศทาง ((สัมพันธกับนโยบายสัมพันธกับนโยบาย))

กําหนดเปาหมายกําหนดเปาหมาย//ภารกิจภารกิจ
กําหนดแนวทางกําหนดแนวทาง//วิธีการวิธีการ//กิจกรรมกิจกรรม

ประสานสวนตาง ๆ ประสานสวนตาง ๆ CoordinationCoordination
จัดสรรทรัพยากร จัดสรรทรัพยากร AllocationAllocation

ติดตามติดตาม//ประเมินผล ประเมินผล 
MonitorMonitor & & EvaluationEvaluation


