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วจิยั คอือะไร?

• กระบวนการคน้ควา้หาค าตอบหรือค าอธิบายใหแ้ก่ค  าถามเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง 

• กระบวนการท่ีวา่ตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบและตั้งอยูบ่น
หลกัการและวธีิการด าเนินการท่ีเป็นเหตุเป็นผลกนั 

• เป็นการกระท าทีม่จุีดมุ่งหมายแน่นอน/เฉพาะเจาะจง (ว่า
ต้องการค้นคว้าหาความจริงใด)



การวจิยั
• นักวจิยัท าการวจิยัเพื่ออะไร

– เพือ่เรยีนรูส้ ิง่ใหมท่ีเ่กดิขึน้ทางสงัคมรอบตวั
– เพือ่ท าความเขา้ใจวา่สงัคมรอบๆตวัเราท างาน

อยา่งไร
• นักวจิยัจะตอ้งน าแนวคดิหรอืทฤษฎมีา

ผสมผสานกบัขอ้เทจ็จรงิ ดว้ยแนวทาง
การศกึษาทีเ่ป็นระบบและใชง้านวจิยัอย่างมี
ความคดิสรา้งสรรค์

• นักวจิยัตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะน าขอ้เทจ็จรงิที่
ผสมผสานกบัแนวคดิ/ทฤษฎมีาเรยีบเรยีง วาง
แผนการวจิยั และเลอืกเทคนิคทีเ่หมาะสมกบั
ลกัษณะของค าถามทีผู่ว้จิยัสนใจ

• การวจิยัตอ้งค าถงึถงึจรยิธรรมและศลีธรรม

Theory

Method

Epistemology

องค์ประกอบของการวจิยั



การวจิยัท าอยา่งไร

• กระบวนการในการเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่ป็น
ระบบ เพื่อน าไปสูก่ารท าความเขา้ใจตอ่ปรากฏการณ์ตา่งๆ
มากขึน้ ทีเ่ป็นเรือ่งทีเ่ราใหค้วามสนใจหรอืใหค้วามส าคญั

• Research involves three main stages: 

planning 

data collection 

analysis.



ธรรมชาติ (Nature)

• มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม

• Social research



ปรัชญาการวจิัยคอือะไร 

• ปรัชญา ความรักในการแสวงหาความรู้ 
• ปรัชญาการวจิยั สมมติฐานท่ีส าคญัเก่ียวกบัวธีิการมอง/

พิจารณาโลกท่ีผูว้จิยัยดึถือไว ้ซ่ึงรวมถึงวธีิการแสวงหาความรู้ 
– สมมติฐานเหล่าน้ีคือยทุธศาสตร์และวธีิการวจิยัใชด้ าเนินการ
วจิยั

– มุมมองท่ีใชใ้นการมองโลก คือความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้
และกระบวนการ และวธีิการท่ีใชใ้นการวจิยั 





ญาณวทิยา

• Epistemology

• ความรู้ในสาขาต่างๆ ถูกท าให้ได้รับการยอมรับอย่างไร 

• เวลาที่พูดถึงญาณวิทยา จึงเป็นการมุ่งเน้นไปที่กระบวนการรวบรวม
ความรู้และรวมไปถึงการเน้นที่การพัฒนาทฤษฎีให้ดีกว่าทฤษฎีที่มีอยู่

• ดังนั้น ความรู้และหนทางท่ีจะค้นพบความรู้นั้นจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา

• Positivism vs. Phenomenology



Ontology

• ภววิทยา –ธรรมชาติของความจริง/ความรู้ 
– การให้ความส าคัญกับ “ความเชื่อ” ว่าความรู้และความจริง มีต าแหน่งแห่งที่

อย่างไร 
– มุมมองที่แตกต่างกันของความรู้และความจริง  สนับสนุนแนวทาง 

(approach) ในการสืบหาปรากฏการณ์ทางสังคมที่แตกต่างกัน 
– การรู้จุดยืนในแนวทางการศึกษา จะท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจ ตระหนักรู้ และ

สามารถที่จะปกป้องจุดยืนของตนเอง
– อะไรคือธรรมชาติของ “ความจริงทางสังคมและการเมือง” ที่จะต้องค้นหา?
– Objectivism vs. subjectivism



Positivism

• กระบวนทศัน์การวจิยัท่ีใชห้ลกัการ
แสวงหาความรู้แบบปฏิฐานนิยม

• Natural scientist 
• นกัวจิยัใช ้“การสังเกต” ความเป็นจริงทาง

สังคม และผลการวจิยัเป็นขอ้สรุปท่ีเป็น
กฏเกณฑส์ากล 

• การตั้งสมมติฐานท่ีน าไปทดสอบและ
ยนืยนัขอ้สรุปเหล่านั้น



Phenomenology 

• ความส าคัญกับมนุษย์ (social actor) ว่า
เป็นแหล่งที่มาของความรู้และความหมาย
ต่างๆ ในสังคม 

• ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ที่มีต่อโลก ที่เก็บ
สะสมไว้เป็น “ประสบการณ์” ในรูปของ
จิตส านึกในเรื่องนั้นๆ 

• “โลกทรรศน์” (life-world) และ 
“ประสบการณ์ร่วม” หรือ “การรับรู้ร่วม” 
(typification)



เปรยีบเทยีบจดุยนื
มิติเปรียบเทียบ Positivism phenomenology

ภววิทยา ความรู้ความจริง มีอยู่โดย
ตัวของมันเอง เป็นอิสระ
จากผู้รู้ เป็นวัตถุวิสัย มี
คุณสมบัติเป็นกฎทั่วไป และ
มีเพียงหนึ่งเดียว

ความรู้/ความจริง เป็นสิ่งท่ี
ถูกสร้างขึ้นมา มีคุณสมบัติ
เป็นอัตวิสัย ขึ้นอยู่กับบริบท 
จึงมีลักษะเฉพาะ

ญาณวิทยา ผู้รู้กับสิ่งที่รู้ เป็นสองส่วนท่ี
ต้องแยกออกจากกัน และ
ต้องเป็นอิสระต่อกัน

ผู้รู้กับสิ่งที่รู้ เป็นสองส่วนท่ี
ไม่สามารถแยกจากกันได ้
ทั้งสองส่วนมีปฏิสัมพันธ์
และต่างมีอิทธิพลต่อกันและ
กัน 



มิติเปรียบเทียบ Positivism phenomenology

วิธีวิจัย ใช้วิธีการที่นักวิจัยสามารถ
ควบคุมหรือจัดการกับสิ่งท่ี
ศึกษาได้ เช่น วิธีการทดลอง 
หรือวิธีการเชิงปริมาณ 
กระบวนการวิจัยด าเนินไป
แบบนิรนัย

ใช้วิธีการเชิงคุณภาพที่
หลากหลาย นักวิจัยเข้าไปมี
ส่วนร่วมโดยตรงกับ
สถานการณ์ หรือกับ
ประชาชนผู้ถูกศึกษา 
ใช้ตรรกแบบอุปนัยเป็นหลัก 

ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ในการวิจัย

การโยงความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผล เป็น
ความสัมพันธ์ในลักษณะ
เส้นตรง สาเหตุมาก่อนผล 

สรรพสิ่งอยู่ในฐานะที่มี
ผลกระทบต่อกัน สาเหตุ
และผลไม่ได้แยกขาดจาก
กันโดยสิ้นเชิง



มิติเปรียบเทียบ Positivism phenomenology

บทบาทของค่านิยม/อคติใน
การวิจัย

กระบวนการวิจัยต้องด าเนิน
ไปโดยปราศจากค่านิยม/
อคติ วิธีการวัตถุวิสัย

กระบวนการวิจัยหนีไม่พ้น
ค่านิยม/อคติ ซึ่งอาจมาจาก
ตัวนักวิจัยเอง หรือ บริบทท่ี
แวดล้อม 

จุดม่งหมาย การพัฒนาองค์ความรู้แบบ
เป็นกฎท่ีใช้ได้ทั่วไป

การพัฒนาองค์ความรู้ที่
เฉพาะเจาะจง ในรูปของ
สมมติฐานเชิงปฏิบัติการ ที่
มุ่งใช้เฉพาะกรณีเป็นหลัก



มุมมองต่อ ontology and epistemology 

•



จริยธรรมการวิจยั- Research ethics

คุ้มครอง

คุ้มครอง
นักวิจยั

คุ้มครอง
การวิจยั

คุ้มครองผู้
ร่วมวิจยั



ประเดน็จรยิธรรมการวจิยัทีค่วรพจิารณา

• นกัวจิยัตอ้งค านึงถงึประเดน็จรยิธรรมในทุก
ขัน้ตอน
– ก่อนเกบ็ขอ้มลูในพืน้ทีว่จิยั

• การออกแบบการวจิยั

– ช่วงทีเ่กบ็ขอ้มลูในพืน้ทีว่จิยั

– หลงัออกจากเกบ็ขอ้มลูพืน้ทีว่จิยั

– การเขยีนรายงานวจิยัทีไ่ดร้บัขอ้มลูภาคสนาม



หวัขอ้/ประเดน็วจิยัทีอ่่อนไหว
• พฤตกิรรมทางเพศ

• ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิสเีทา/สดี า

• ประเดน็ความเจบ็ปว่ย โรครา้ยแรง

• สขุภาพจติ การท ารา้ยรา่งกาย ปญัหาครอบครวั

• ความคดิ ความเชื่อ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเพณี ความ
เชื่อดัง้เดมิ



มาตรฐาน



หลกัการ

• การมีส่วนร่วมอย่างเตม็ใจ (อาสาสมคัร)
• Voluntary participation

• ข้อตกลง (consent)

• การเส่ียงต่อการคกุคามชีวิตและสิทธิ
(risk of harm)

• ท่ีมา: กาญจนา เงารงัษี



ขอ้ปฏิบติัส าหรับการสร้างมาตรฐานการวจิยั

• ผู้ร่วมวจิยั (Participants)
– ความลบัเฉพาะ- confidentiality
– การปกปิด  - anonymity
– สิทธิของความเสมอภาค – right to service

– ทีม่า: กาญจนา เงารังษี



ส่ิงท่ีได้

• กรรมการจริยธรรม (Institutional Review 

Board)

• ตรวจสอบโครงการ (Review)
• คุ้มครององค์กรและนักวิจัย (Protection)

• ท่ีมา: กาญจนา เงารงัษี


