
การเรยีนรูจากงานประจําการเรยีนรูจากงานประจํา
การวจิัยเชิงคุณภาพ

โกมาตร จงึเสถยีรทรพัย สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพโกมาตร จงึเสถยีรทรพัย สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สรางเครือขายการเรยีนรูและวิจัยสุขภาพสังคมสรางเครือขายการเรยีนรูและวิจัยสุขภาพสังคม



ฏฏฏฏ                            ฏฏฏฏ                            

พอตีจอนิ โอโดเชา
ปราชญชาวปกาเกอะญอ

ชีวิตเปนสิ่งมหัศจรรย...



Only Living BeingsOnly Living Beings



องคกรทีเ่ปนเครือ่งจักรกล 
ทําใหคนกลายเปนเครื่องยนตกลไกไรความรูสึก

• แบงงานแยกยอยขาดความเชื่อมโยง
• งานทีท่ําไมมีคณุคาหรอืความหมายตอชีวิต

• ใหทํางานโดยไมใหคิด ไมตองรูสึก
• ทําสิ่งเดียว หนาที่เดยีวซ้ํา ๆ และทําเฉพาะงานของตนเอง  



Knowledge Industry 
ระบบอุตสาหกรรมความรู



วิจัยเพื่ออะไรวิจัยเพื่ออะไร • สรางความรู • สรางความรู 
KNOWLEDGE 

GENERATING TOOL

EDUCATIONAL TOOL

EMPOWERING TOOL
• เพิ่มพลัง• เพิ่มพลัง

• พัฒนาคน• พัฒนาคน

การวิจัยเปนปฏิบัติการทางสังคมการวิจัยเปนปฏิบัติการทางสังคม



Systematic inquiry for new knowledgeSystematic inquiry for new knowledge

การแสวงหาความรูใหมอยางเปนระบบการแสวงหาความรูใหมอยางเปนระบบ

• การลองผดิลองถูก
• การวิจัยกับการคนควา
• ธรรมวิจัย
• การวิจัยกับการเลาตอ

• การลองผดิลองถูก
• การวิจัยกับการคนควา
• ธรรมวิจัย
• การวิจัยกับการเลาตอ

วิจัยคืออะไรวิจัยคืออะไร



อะไรคอืความรูอะไรคอืความรู
• 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



?

Tool
+ Assumption

Findings

ปรากฏการณปรากฏการณ

Assumptions:
1. สิ่งที่กําลังหาเปนวัตถุและเปนของแข็ง
2. มันตองมีขนาดใหญกวารูตาขาย
3. มันเคลื่อนไหวไมเร็วนักและไมมดุรูหนี



คําถาม

วิธีวเิคราะห

ตัวอยาง

เครื่องมอื

ขอมลู

จุดเดน

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

อะไร/เทาไร

อนุมาน

ตัวแทน

เครื่องวดั

ตัวเลข

พิสจูนทฤษฎี

ทําไม/อยางไร 
อุปมาน

มีขอมูลดี

ตัวนักวิจัย

เรื่องราว

สรางทฤษฎี



สามเหลี่ยมพลวัตความรูสามเหลี่ยมพลวัตความรู

ขอมูลขอมูล//
สิ่งที่คนพบสิ่งที่คนพบ

แนวคิดแนวคิด//
ทฤษฎีสังคมทฤษฎีสังคม

ประเดน็ประเดน็//คําถามคําถาม

การเขาใจปรากฏการณคือการสรางความรูการเขาใจปรากฏการณคือการสรางความรู



1.1.  จํานวนจํานวน  การกระจายการกระจาย  ความความถี่ถี่

2.2.  โครงสรางโครงสราง  กฎเกณฑกฎเกณฑ

3.3. ความหมายความหมาย  คณุคาคณุคา

4.4. ระบบวิธีคดิระบบวิธีคดิ//การตดัสนิใจการตดัสนิใจ

คําถามวิจัยคําถามวิจัย



ใหม
คนความาดี
มีมุมมองนาสนใจ
ทําการวิจัยได
สอดคลองกับสถานการณ
มีประโยชน
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงได

คําถามวิจัยที่ดี...



1. แบบสอบถาม
แบบปด/แบบกึ่งปด/แบบเปด

2. สัมภาษณ
บุคคล/กลุม/focus group interview

Structured/open
3. สังเกต

Non participatory observation
Participatory observation
Participant observation

1. แบบสอบถาม
แบบปด/แบบกึ่งปด/แบบเปด

2. สัมภาษณ
บุคคล/กลุม/focus group interview

Structured/open
3. สังเกต

Non participatory observation
Participatory observation
Participant observation

วิธีการเก็บขอมูลวิจัยวิธีการเก็บขอมูลวิจัย



การเก็บขอมูลจากการสังเกตการเก็บขอมูลจากการสังเกต
• ใชทั้งการสังเกตเหตุการณและชีวิตประจําวัน

• ตองรูจักตัวละครใหดี อานบทบาทตัวละครออก 

• ดูทัง้มิติของกาละ (time) และ เทศะ (space)

• หาความขัดของ ความคับของและการคลี่คลาย

• อานเหตุการณ/ความหมายจากหลายมุมมอง

• ใชประสาทสัมผัสทั้ง ๖



คือใบ ดอก ผล 
ที่มาจากรากเหงา
หรือตนตอ  คอื

เครื่องมอืเครื่องมอื

ปรชัญาปรชัญา // ความคดิความคดิ



การจัดระบบขอมูลการวิจยั
• สมดุนัดหมาย
• โนตสด
• บันทึกประจําวัน
• บันทึกรายประเด็น
• การดขอมูล

การมวีินัยในการจดบนัทกึ
เปนจรรยาบรรณของนักวิจัย



กระบวนการวิเคราะหขอมูลกระบวนการวิเคราะหขอมูล

วิเคราะหเชิงคณุภาพเริ่มทันททีีค่ิดทําวิจัย

ขอมูลขอมูล//
สิ่งที่คนพบสิ่งที่คนพบ

แนวคิดแนวคิด//
ทฤษฎีสังคมทฤษฎีสังคม

คําถามวิจัยคําถามวิจัย



หัวใจของเรื่องที่นําเสนอ

•เปนเรื่องที่ผูเขียนตองการบอก - ขาพเจา
ตองการบอกวา....

•ไมใชแค เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร แตเปน
การเสนอความคิดเห็นวามันเปนอยางไร 
•เปนขอถกเถียงหรือขอเสนอทางความคิด 
(เปนนามธรรม)

•ถกเถียงกับความคิด ความเห็นที่มีอยูเพื่อ
นําไปสูความเขาใจใหมที่แตกตางไปจากเดิม

ArgumentArgument



• ใหม ไมเหมือนใคร
Originality

• สรางสรรค 
Creativity
• มีความสําคัญ 

Impact

หัวใจของเรือ่งหัวใจของเรือ่ง
Main ArgumentMain Argument



กระบวนการวิเคราะหเชิงคณุภาพ
1.  ระดมขอมูลและประมวลประเด็น
2.  จัดกลุมขอมลูตามประเด็น
3.  กรองหาประเด็นสําคัญ/ความเชือ่มโยง
4.  มองหาความนาจะเปน/คําอธิบายทีเ่ปนไปได
5.  เปรียบเทยีบขอมูล: ลมลาง - สนับสนุน

1.  ระดมขอมูลและประมวลประเด็น
2.  จัดกลุมขอมลูตามประเด็น
3.  กรองหาประเด็นสําคัญ/ความเชือ่มโยง
4.  มองหาความนาจะเปน/คําอธิบายทีเ่ปนไปได
5.  เปรียบเทยีบขอมูล: ลมลาง - สนับสนุน
The analysis begins as the research starts



6.  ลองหาทางจัดกลุมใหม
7.  หากฎเกณฑ/ปจจัย
8.  กรองหาตัวแปรสําคัญ/บริบท
9.  สรางผังความเชื่อมโยง (optional)
10. หาบทสรุปรวม (ถาไมไดเริ่มใหม)

6.  ลองหาทางจัดกลุมใหม
7.  หากฎเกณฑ/ปจจัย
8.  กรองหาตัวแปรสําคัญ/บริบท
9.  สรางผังความเชื่อมโยง (optional)
10. หาบทสรุปรวม (ถาไมไดเริ่มใหม)

กระบวนการวิเคราะหเชิงคณุภาพ

หนวยของการวิเคราะหอาจเกิดขึ้นได          ใน
ระหวางการวิจัย



การลดการลดอคติในงานวิจัยอคติในงานวิจัย
1. บอกจุดยืนของนักวิจัย 
2. หาหลักฐานที่อางอิงได
3. หาขอมลูจากหลายมุมมอง
4. ตรวจสอบสามเสา
5. ปรับกรอบตามขอมูลที่พบ

ไมมีความรูใดที่เปนกลางอยางสมบูรณ



ไมมีความรูใดที่เปนกลางอยางสมบูรณ

6.  ทอดเวลากอนกลับมาอาน
7.  จดบันทึกอยางละเอยีด
8.  เปรียบเทยีบงานอื่น
9.  ใชเวลาภาคสนามมากพอ
10.  ออกแบบวิจัยใหดี

การลดการลดอคติในงานวิจัยอคติในงานวิจัย



แผนวิจัยทีด่ีแผนวิจัยทีด่ี::  ความเปนแผนความเปนแผน
•  กําหนดทิศทาง (สัมพันธกับนโยบาย)

•  กําหนดเปาหมาย/ภารกิจ
•  กําหนดแนวทาง/วิธีการ/กิจกรรม

•  ประสานสวนตาง ๆ Coordination
•  จัดสรรทรัพยากร Allocation

•  ติดตาม/ประเมินผล 
Monitor & Evaluation



เครื่องมือการวิจัยทางมานุษยวิทยาเครื่องมือการวิจัยทางมานุษยวิทยา



1 แผนที่เดินดิน
2 ผังเครือญาติ

3 โครงสรางองคกรชุมชน 
4 ระบบสุขภาพชุมชน

5 ปฏิทินชุมชน
6 ประวัติศาสตรชุมชน

7 ประวัติชีวิต

เครื่องมือการวิจัยทางมานุษยวิทยาเครื่องมือการวิจัยทางมานุษยวิทยา



11  แผนที่เดินดินแผนที่เดินดิน
สําคญัที่สุดเพราะ….
รูจักโลกของชาวบาน

ไดขอมูลมาก/เร็ว/เชือ่ถือได

เห็นภาพรวม/เปาหมาย

ไดความสัมพันธ/คุนเคย



แผนทีน่ั่งโตะใชอานหาตําแหนงทีต่ัง้

แผนทีเ่ดินดนิใชทาํความเขาใจสังคม

••  เดินทั่วทั้งชุมชนเดินทั่วทั้งชุมชน  
••  ดูดวยตาตนเองทุกบานดูดวยตาตนเองทุกบาน  
••  เห็นพื้นที่ทางกายภาพเห็นพื้นที่ทางกายภาพ

••  เขาใจพื้นที่ทางสังคมเขาใจพื้นที่ทางสังคม



แผนที่นั่งโตะ



แผนที่เดินดิน



22 ผังเครือญาติผังเครือญาติ
ความสัมพันธรากฐานของชีวิตความสัมพันธรากฐานของชีวิต

8080%%  ของการเจ็บปวยเกิดขึ้นและถูกเยียวยาของการเจ็บปวยเกิดขึ้นและถูกเยียวยา  
ในครอบครัวและเครือญาติในครอบครัวและเครือญาติ



ประธาน
กลุมแมบาน
ประธาน
กลุมแมบาน

2 1
เปนโรคเบาหวานเปนโรคเบาหวาน

2 31 4
HIVHIVทํางาน

ไตหวนั
ทํางานทํางาน
ไตหวนัไตหวนั

ปรียาปรียา

2 3
DHF ก.ค. 44

1

HIV?HIV?

ผังเครือญาติผังเครือญาติ

1 2

แตงงาน

มีลูก
ลําดับที่

= หญิง
= ชาย

= ตาย
หยา (42) = อายุ

ไมถูกกัน # 11/2 = บานเลขที่
อยูรวมกัน



33  โครงสรางองคกรชุมชนโครงสรางองคกรชุมชน

เนนองคกรที่มีปฏิบัติการ/ผูนําทางการ/ไมเปนทางการ
โครงสรางคือระบบความสัมพันธโครงสรางคือระบบความสัมพันธโครงสรางคือระบบความสัมพันธ



ผญบ. อัสรี

บังดึ๋งบังโอบ (อบต.)

บังทอง (อสม)

จะซอ

มะสรอย

มะเหนีย

จะนา

จะสาว

กลุมสานเสื่อ, ทํากลวยฉาบ

บังสั้น            

อูเส็ง

บังสัก
บังหลน กอเฉม

ดํารง (อสม)

สาแหละ

กอดาด ปะหยีด

กลุมผูนําทางการ

กลุมผูนําไมเปนทางการผงัโครงสราง
องคกรชุมชน

นองชาย

ภรรยา



80%80%

POPULAR SECTORPOPULAR SECTOR

FOLK SECTORFOLK SECTOR

4 ระบบสุขภาพชุมชน

พหุลักษณทางการแพทย
ความหลากหลายของระบบสุขภาพ
พหุลักษณทางการแพทย

ความหลากหลายของระบบสุขภาพ

การดูแลตนเองของภาคประชาชนการดูแลตนเองของภาคประชาชน

การแพทยพื้นบานการแพทยพื้นบาน
PROFESSIONAL 

SECTOR
PROFESSIONAL 

SECTOR

การแพทยภาควิชาชีพการแพทยภาควิชาชีพ



ระบบการแพทยในชนบทไทยระบบการแพทยในชนบทไทย

ทฤษฎธีาตุ 
อํานาจเหนือธรรมชาติ

โหราศาสตร 
ประสบการณ

ทฤษฎธีาตุ 
อํานาจเหนือธรรมชาติ

โหราศาสตร 
ประสบการณ



รระบบสุขภาพชุมชนะบบสุขภาพชุมชน
Mind Mapping

ปจจัยเชิงบวก
กุศลาธรรมา

ปจจัยกลาง ๆ ไมบวกไมลบ อัพยากตาธรรมา

ปจจัยเชิงลบ
อกุศลาธรรมา



55 ปฏิทินชุมชนปฏิทินชุมชน
เขาใจวิถีชวีิต

คือรากฐานการทํางานเชิงรุกคือรากฐานการทํางานเชิงรุก



วิถีชวีิต

ปฏทิินเศรษฐกิจ
ปฏทิินวัฒนธรรม



• ปฏทิินอาชีพตาง ๆ ในชุมชน
• ปฏทิินชีวิตครอบครัวที่นาสนใจ
• ปฏทิินกจิกรรมทางสังคม
• ปฏทิินประเพณีปฏบิัตติาง ๆ

• ปฏทิินอาชีพตาง ๆ ในชุมชน
• ปฏทิินชีวิตครอบครัวที่นาสนใจ
• ปฏทิินกจิกรรมทางสังคม
• ปฏทิินประเพณีปฏบิัตติาง ๆ



เศรษฐกิจ 
สังคม 
การเมือง
สาธารณสุข 

66  ประวัติศาสตรชุมชนประวัติศาสตรชุมชน



ผังประวัติศาสตรชุมชน
2440 25402500 25202460

2478 ปาไมฯ ประกาศเขตปาสงวน

2504 เริ่มมีพืชเศรษฐกิจ

2498เลือกตั้งผู ใหญบาน 2520 2530

มี อบต.

2522เอดสรายแรก

เจาอาวาสเกามรณภาพ 2508 ไดเจาอาวาสใหม

ประทวง ผญบ.

2480

กอตั้งหมูบานราว 100 ปกอน

2506 ไฟฟา/ถนนเขา

2508 สราง สอ. ในหมูบาน

?

?

2514 นํ้ าทวม/โรคระบาด

 2516 เริ่มเจียรนัยพลอย

สง
คร

าม
โ ล
ก

ค รั้
งที่

 2

แผ
น
พั
ฒ
น
า

ฉบั
บที่

 1



เรยีนรูความเปนมนุษยจากชีวิตเรยีนรูความเปนมนุษยจากชีวิต

คนจน
คนทุกข
คนปวย
หมอบาน
คนเฒาคนแก 
ผูนําทางการ/ธรรมชาติ

คนจน
คนทุกข
คนปวย
หมอบาน
คนเฒาคนแก 
ผูนําทางการ/ธรรมชาติ

77  ประวัตชิีวติประวัตชิีวติ



ถอนพษิอาการเห็นแตไขไมเหน็คนถอนพษิอาการเห็นแตไขไมเหน็คน
เรียนรูชีวิต บมเพาะความละเอียดออนตอความเปนมนุษย 
เพราะสุขภาวะคือภาวะแหงความเปนมนษุยที่สมบูรณ 
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