
 

 

บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและศักยภาพของชุมชนที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินการดูแลสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัยไดแ้บ่งข้ันตอนในการศึกษา ดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพและศักยภาพของชุมชนที่เอ้ือต่อการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

2. สร้างรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำสภำพและศักยภำพของชุมชนที่เอื้อต่อกำรจัดกำรระบบสุขภำพภำคประชำชน โดยกำร 
มีส่วนร่วมของชุมชนเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพและศักยภาพของชุมชนที่เอ้ือต่อการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีข้ันตอนดังนี ้
1. ประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเพ่ือเลือกพ้ืนที่ในการศึกษา การเลือกพ้ืนที่เป็น

ตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ศึกษาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นการ
เลือกพ้ืนที่ในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านท่าต้นปุย ต าบลอินทขิล อยู่ในเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

1.1 เป็นพ้ืนที่ที่มีความสอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างทางสังคมของชุมชนที่สามารถสร้าง 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา 

1.2 ลักษณะทางกายภาพของชุมชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด การตั้งถิ่นฐานของประชาชนในชุมชนมีลักษณะเป็นกลุ่ม ประชาชน
รู้จักกันและสะดวกในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

1.3 ประชาชนในพื้นท่ีมีประสบการณ์ท ากิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน 
1.4 ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาและมีประวัติการมีส่วนร่วม  

ในการพัฒนาชุมชนที่ดี 
2. ประชุมเตรียมความพร้อมนักวิจัยร่วมเพ่ือด าเนินการตามแผนวิจัยที่วางไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
3. ประชุมร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย 
4. ศึกษาสภาพชุมชนด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุ ปราชญ์ชุมชน และผู้น าชุมชน ซึ่ง

จะต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน วัฒนธรรม 
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ประเพณี ความเชื่อในการดูแลสุขภาพของชุมชน และอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ในการท า
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน ใช้วิธีการเลือกแบบการอ้างอิงต่อเนื่องแบบปากต่อปาก (Snowball 
sampling technique) โดยสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเพ่ือหาผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้แบบส ารวจข้อมูล
ชุมชน และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interviews) ในการเก็บข้อมูลนอกจากนี้ใช้
การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
ประเพณีสงกรานต์ การออกก าลังกายในสวนสาธารณะ สังเกตการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการดูแลและการ
รักษาสุขภาพของประชาชน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

5. ประชุมนักวิจัยร่วมเพ่ือรวบรวมและสรุปเป็นข้อมูลของชุมชน 
 
ขั้นตอนที่ 2 สร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรระบบสุขภำพภำคประชำชน โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบำลเมือง

เมืองแกนพัฒนำ 
ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอน

ดังนี้ 
1. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 

1 ครั้ง ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเยาวชน  โดย
ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วม คือ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์
ท ากิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนมาก่อน 

2. ประชุมสรุปข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยกับนักวิจัยร่วม เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิดและสร้าง
รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน  

3. จัดเวทีประชาคมเพ่ือน าเสนอสรุปผลการศึกษาชุมชน และตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ
การจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมประชุมได้แก่ ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ  
ในชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง) ที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้าน จ านวน 1 ครั้ง 

4. ทดลองปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

5. ประชุมเพ่ือติดตามประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน และปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ผู้ร่วมประชุมได้แก่ 
ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง) ที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้าน 
จ านวน 1 ครั้ง 

6. สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย 
 

ทุกขั้นตอนได้น าวงจรเดมิ่ง (Deming cycle) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างรูปแบบการจัดการระบบ
สุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังตารางที่ 3.1  
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ตำรำงที่ 3.1 การประยุกต์ใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) ในการสร้างรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาค
ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 
วงจรเดม่ิง (Deming Cycle) หลักกำรเดิม กำรประยุกต์หลักกำร 
1. การวางแผน (Plan)  การวางแผนการด าเนินงาน  การจัดท าแผนการจัดการสุขภาพ

ชุมชน  
2. การปฏิบัติ (Do) การด าเนินการตามแผน การปฏิบัติกิจกรรมด้านสุขภาพของ

ชุมชน ตามแผนงานหรือโครงการที่
ได้ก าหนดไว้ 

3. การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การประเมินผลโครงการส่งเสริม
สุขภาพของชุมชน 

4. การปรับปรุง (Act) การน าผลการประเมินมาพัฒนา การปรับปรุงการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพของชุมชน 

 
ที่มำ : Deming, 1986 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านท่าต้นปุย ต าบลอินทขิล 

อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 99 ครัวเรือน 
ประชากร 334 คน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชน 15 คน ปราชญ์ชุมชน 7 คน สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ 
ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชน 160 คน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน 152 คน 

กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน ปราชญ์ชุมชน ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ที่

จัดตั้งขึ้นในชุมชนบ้านท่าต้นปุย ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเยาวชน รวม 82 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก คือ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมี
ประสบการณ์ท ากิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนมาก่อน และใช้วิธีการเลือกแบบการอ้างอิงต่อเนื่องแบบ
ปากต่อปาก (Snowball sampling technique) โดยสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเพ่ือหาผู้ให้ข้อมูล
หลักที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อในการดูแลสุขภาพของชุมชน ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 
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1. ผู้รู้ (Key information) ได้แก ่ผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านท่าต้นปุย 
2. ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนบ้านท่าต้นปุย ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม

แม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเยาวชน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
1. แบบส ารวจข้อมูลชุมชน เป็นแบบส ารวจสภาพและศักยภาพของชุมชน มีลักษณะเป็นแบบ

ส ารวจรายการ (Checklist) และปลายเปิดเพ่ือบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสังเกต โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาสร้างแบบส ารวจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย จากนั้นน าแบบส ารวจที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
(Construct validity) และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item-Objective Congruence : IOC) ระหว่าง .70 – 1.00 แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน ามาพัฒนาเป็นแบบส ารวจชุมชนเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งโครงสร้างเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

  ตอนที่ 1 ประวัติชุมชน ประกอบด้วย การก่อตั้งชุมชน ลักษณะการขยายตัวและการเคลื่อนย้าย
ของชุมชน  

 ตอนที่ 2 ข้อมูลชุมชน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประกอบด้วย (1) สภาพภูมิประเทศ เช่น ลักษณะ
ที่ตั้งหมู่บ้าน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สถานที่ส าคัญของชุมชน (2) สภาพภูมิอากาศ เช่น ลักษณะอากาศ 
ในแต่ละฤดู (3) สภาพการอยู่อาศัย เช่น จ านวนครัวเรือน ขนาดครอบครัว (4) สภาพทางเศรษฐกิจ เช่น การ
ประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว (5) สภาพการศึกษา เช่น ระดับการศึกษาของ
สมาชิกในชุมชน (6) สภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์  ถนน (7) สภาพด้านสาธารณสุข 
เช่น ระบบบริการสาธารณสุข โรคหรือการเจ็บป่วยที่เกิดข้ึน การแก้ไขและการปฏิบัติเมื่อมีการเจ็บป่วย สาเหตุ
การตายของสมาชิกในชุมชน (8) สภาพทางวัฒนธรรม เช่น ศาสนสถานในชุมชน ภาษา ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (9) ความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น รูปแบบการปกครองและกติกาที่มีร่วมกันในชุมชน การจัดตั้ง
คณะกรรมการหมู่บ้าน การรวมกลุ่มเพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ กลุ่มหรือองค์กรภายนอกที่เข้ามาท างานกับชุมชน 
(10) ปฏิทินชุมชน เช่น ปฏิทินทางเศรษฐกิจ ปฏิทินทางวัฒนธรรมและสังคม 

2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interviews) เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสนทนากลุ่ม ซึ่งแนวค าถามของแบบสัมภาษณ์ได้มาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาสร้างแนวค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  แบ่งโครงสร้างค าถามในการ
สัมภาษณ์ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ประวัติความเป็นมาของชุมชน 2) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน และ 
3) วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในชุมชน 

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลโซนี่ รุ่น ICD-UX560F และกล้อง
บันทึกภาพดิจิตอลแคนนอน รุ่น EOS 700D EF-S 18-135mm IS STM 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ใช้ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

เวลา 9 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 มีข้ันตอนดังนี ้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ส านักงาน

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชนโดยใช้แบบส ารวจ
ข้อมูลชุมชนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น รวมทั้งใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observation participatory) โดยผู้วิจัย 
ได้เข้าร่วมการท ากิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การออกก าลังกายในสวนสาธารณะ การเต้นแอโรบิก 
การท ากิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีสงกรานต์ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Observation non - 
participatory) เช่น การสังเกตพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการตรวจเยี่ยมตามบ้านของ อสม. พฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตประจ าวันและพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชุมชน  

2. สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant interview) ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน 
และปราชญ์ชุมชน เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบ  
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interviews) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth interview) ในการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งขออนุญาตในการจดบันทึกและ
บันทึกเสียง โดยผู้ให้ข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 50 นาท ี
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ให้ข้อมูล การสัมภาษณ์จะด าเนินการจนกว่าข้อมูลอ่ิมตัว (Data saturation) 
จึงหยุดการเก็บข้อมูล 

3. จัดสนทนากลุ่ม (Focus groups) กับกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเยาวชน โดยจัดแบบแยกกลุ่ม ๆ ละ 1 ครั้ง มีจ านวนผู้เข้าร่วมกลุ่มละ
ประมาณ 8 – 12 คน เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มและแนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน แล้วน าข้อมูลไปสังเคราะห์เพื่อสร้างรูปแบบ  

4. จัดเวทีประชาคมเพ่ือน าเสนอและวิพากษ์รูปแบบการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบก่อนน าไปทดลองปฏิบัติ 

5. ทดลองปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วม  
ของชุมชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

6. จัดประชุมเพ่ือติดตามประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
induction) โดยตีความและสร้างข้อสรุปจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น พิธีกรรมต่าง ๆ การด าเนินชีวิตของ
ชุมชน การท างานและท ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพ่ืออธิบายสภาพและศักยภาพที่มีอยู่ของชุมชน  ใช้การ
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ตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) จากการสังเกตทั้งแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ รวมทั้งการสนทนากลุ่มจากคนในชุมชนและนักวิจัยร่วม เพ่ือตรวจสอบ
และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล แล้วน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างรูปแบบการจัดการสุขภาพภาค
ประชาชน ตลอดจนก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
 
กำรพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง 

ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการพิทักษ์สิทธิของ 
กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ และเมื่อเข้าร่ วมการ
วิจัยและสามารถยุติการเข้าร่วมวิจัยในช่วงใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลทั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่ม
ตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมผู้วิจัยเก็บไว้เป็นความลับและใช้ประโยชน์เฉพาะส าหรับการวิจัย
เท่านั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการวิจัยผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนการวิจัยสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 3.1 
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ภำพที่ 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 5  
สรุป อภิปรายผล และน าเสนอรูปแบบ
การจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
3. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ขั้นตอนท่ี 1  
ศึกษาแนวทางการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

ทบทวน ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพภาคประชาชน
และกระบวนการมีส่วนร่วม 

แนวทางการศึกษาการจัดการระบบ
สุขภาพภาคประชาชน โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

ขั้นตอนท่ี 2  
ศึกษาบริบทและศักยภาพชุมชน 

ศึกษา ส ารวจเก็บข้อมูลสภาพชุมชน ปัญหา 
ความต้องการและศักยภาพการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน      
โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้รู้ การสังเกต 
ท้ังแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

ข้อมูลชุมชน 

ขั้นตอนท่ี 3  
พัฒนารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

1. ประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพของแต่ละกลุ่ม  
2. สรุปข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย
เชื่อมโยงแนวคิดและสร้างรูปแบบการ
จัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 
3. จัดเวทีประชาคมน าเสนอผลการศึกษา 
และตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ
การจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

ขั้นตอนท่ี 4  
การประเมินรูปแบบการจัดการ    
ระบบสุขภาพภาคประชาชน               
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1. ทดลองปฏิบัติรูปแบบการจัดการระบบ
สุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
2. ประชุมติดตามผลการใช้รูปแบบการ
จัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน และปรับรูปแบบ
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน 

ผลการใชรู้ปแบบการจัดการระบบ
สุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

กระบวนการ ผลท่ีได้ 


