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ถอดเทป บรรยาย
“การอบรมหลักสูตรพัฒนาแกนวิชาการปฐมภูมิ รุนที่ 1”
หัวขอ การวิจัยเชิงคุณภาพในงานบริการปฐมภูมิ
ระหวางวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2549 ณ หองโยธิน 1 โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
หมอโกมาตร – ตอนนี้เรามาถึงเรื่องงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยนี่จะเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการทํางานของเรา
เพราะวาตอจากนี้ไปเราจะถูกคาดหวังใหทํางานวิชาการ อยางเชน นักวิชาการสาธารณสุขตองมีงานวิชาการ
พีซียู ก็ตองมีผลงานวิจัย เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูวา มันมีงานวิจัยอะไรทําไดบาง จากกระบวนการลง
ชุมชน การเรียนรูเรื่องราวของชาวบาน ...พวกเรามีใครเคยทํางานวิจัยสําเร็จมาแลวหนึ่งชิ้นไหม ยกมือ ตอน
เรียนก็ได ยกมือ โอโฮ ! เคยมีประสบการณทั้งนั้น ใครเคยทําวิจัยเชิงปริมาณใหยกมือ เยอะเหมือนกัน ...ใคร
เคยทําวิจัยเชิงคุณภาพยกมือ จะมีนอยกวานะ เพระวาคนคิดวางานวิจัยเชิงคุณภาพเปนเรื่องยาก จริงๆ มัน
อาจจะยากหรืออาจจะไมยาก เดี๋ยวเรามาดูกันนะ ผมจะเลาเรื่องใหฟงเรื่องหนึ่ง ผมเคยไปบรรยายที่คณะ
ศึกษาศาสตรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไปบรรยายเรื่องการแพทยทางเลือก ก็มีนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่ง
มาหาแลวก็บอกวา ...อาจารย หนูอยากจะปรึกษาเรื่องการทําวิทยานิพนธปริญญาโท ผมก็ถามวา ...แลวคุณ
สนใจจะศึกษาเรื่องอะไร เขาก็บอกวา ...หนูสนใจเรื่อง “ชีวจิต”... คือตอนนั้นกระแสเรื่องชีวจิตยังแรงอยูมาก
ผมก็ถามตอวา ...แลวคุณสนใจจะศึกษาอะไรเกี่ยวกับชีวจิต เขาก็บอกวา ...หนูคิดวาจะทําแบบสอบถามไป
ถามพวกที่เขากินชีวจิต ผมก็ถามตอไปวา ...แลวที่คุณจะทําแบบสอบถามนี่ คําถามวิจัยของคุณคืออะไร เขาก็
บอกวา ...นั่นสิ อาจารย เขาถึงไดมาถามอาจารยไง ...อันนี้เปนตัวอยางที่ classic มากเลย เพราะวาเวลาเรา
พูดถึงงานวิจัยนี่เราจะนึกถึงอะไร ...นึกถึงเครื่องมือ... นึกถึงแบบสอบถาม ซึ่งการคิดผิดขั้นตอนนี่ทําให
งานวิจัยติดขัด พอคุณคิดไมถูกตามขั้นตอนนี่คุณจะคิดตอไดอยางไร งานวิจัยสวนใหญถาติดขัดนะ ก็เปน
เพราะคิดไมเปนขั้นตอน ...เดี๋ยวเราจะมาดูกันวา ทํางานวิจัยใหงายโดยการคิดใหเปนขั้นตอนนี่ เราจะทํากัน
อยางไร

วิจัยเพื่ออะไร • สรางความรู

KNOWLEDGE
GENERATING TOOL

• พัฒนาคน

EDUCATIONAL TOOL

• เพิ่มพลัง

EMPOWERING TOOL

การวิจัยเปนปฏิบตั ิการทางสังคม
งานวิจั ย นี่มีไ วเพื่ อ อะไร? งานวิจั ยนั้น บางคนบอกว า มีไ วเพื่ อสร า งความรู ซึ่ งอั น นี้ก็ถู ก แน น อน
เพราะฉะนั้ น เวลาเราเขี ย นงานวิ จั ย ในส ว นของ “หลั ก การและเหตุ ผ ล ” นั้ น เราบอกว า เราอยากรู อ ะไร
วัตถุประสงคก็คือการบอกวาเพื่อศึกษาอะไร นี่ก็คือการวิจัยเพื่อสรางความรู แตวายังมีการวิจัยเพื่ออยางอื่น
อีก เชนเพื่อการพัฒนาคน ซึ่งงานวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญของการพัฒนาคนเพราะจะชวยใหเราคิดแกโจทย
อยางเปนระบบได อยางเวลาเราไปเรียนปริญญาโท เขาจะใหเราทํา thesis หนึ่งชิ้นเสมอ ซึ่งการเรียนปริญญา
โทจะตางจากเรียนปริญญาเอกนะ เรียนปริญญาเอกนั้นเราตองรอบรูใน field นั้นๆ แตถาเรียนปริญญาโทนั้น
ไมตอง เพราะเวลามีจํากัด แตเขาจะสอนเราใหไปหาความรูเปน มีโจทยขึ้นมาแลวไปหาทางตอบโจทยนั้นได
ถาเราเคยผานกระบวนการทําวิจัย เราถือวาเปนเครื่องมือพัฒนาคนเพราะคนนั้นจะแกโจทยได หาทางตอบ
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คําถามที่ตัวเองอยากรูได เราก็เหมือนกันนะ สวนหนึ่งที่เรามาเรียนก็เพื่อพัฒนาตัวเรา เพื่อแกโจทยตางๆ ได
อัน ที่ ส ามคื อ เพิ่ ม พลั ง ในการทํ า งาน ทํา งานโดยมี ค วามรู กั บ ทํ า งานโดยไม มีค วามรู นี่ พ ลั งจะต า งกั น นะ
เพราะฉะนั้นพวกเราเปนนักวิชาการอํานาจตอรองที่สําคัญที่สุดของเราคือการมีความรู แลวอํานาจตอรองที่
สําคัญที่สุดของคนทํางานสุขภาพชุมชนคือ การมีความรูแตกฉานในเรื่องชุมชนที่เราดูแล หากเขาจะเถียงกับ
เราในเรื่องอื่นเขาอาจจะเถียงชนะ แตถาจะเถียงกับเราในเรื่องชีวิตความเปนอยูของชาวบาน ตองเถียงเรา
ไมได จุดเดนของเราจะอยูตรงนี้ เพราะฉะนั้น การทําวิจัยของเรามีวัตถุประสงค 3 ขอควบคูกันอยู โดยถือวา
การวิจัยนั้นเปนปฏิบัติการทางสังคมอยางหนึ่ง เปนกระบวนการทางสังคม เปนการตอรอง ตอสู เพื่อสราง
คุณคาของงานเรา สรางอํานาจตอรองของเรา สรางความรูใหมเพื่อใหงานสุขภาพชุมเขมแข็ง ทีนี้ “งานวิจัย”
คืออะไร ถาไปเรียนวิจัยก็มักจะมีนิยามอยางนี้ทั้งนั้น แตผมอยากจะเปรียบเทียบใหพวกเราดูวางานวิจัยนี่
อาจจะเปรียบเทียบกับการแสวงหาความรูอีก 4 แบบ

วิจัยคืออะไร
• การลองผิดลองถูก
• การวิจัยกับการคนควา
• ธรรมวิจัย
• การวิจัยกับการเลาตอ
Systematic inquiry for new knowledge

การแสวงหาความรูใหมอยางเปนระบบ

อันที่ 1 คือการวิจัยกับการลองผิดลองถูก การลองผิดลองถูกก็ถือเปนการวิจัยได ชาวบานไปหากบ
หาเขียดก็ตองวิจัยนะ ไมอยางนั้นไปหากบหาเขียดตามโคกนี่มันก็จะไมมี เพราะฉะนั้น การลองผิดลองถูกผาน
ระยะเวลายาวนานก็ไดตกผลึกเปนภูมิปญญาชาวบาน ถือเปนกระบวนการวิจัยได แตวากระบวนการวิจัยแบบ
ลองผิดลองถูกมันใชเวลานานกวาจะไดขอสรุป อยางเชนเราจะขับรถจากจุด a ไป b หรือจากระโนดมา
โรงพยาบาลหาดทองอยางนี้ ถาเราลองผิดลองถูกนี่มันอาจจะถึงเหมือนกัน แตไมทันประชุม อาจจะประชุมกัน
ไปแลว 3 วัน แตยังลองผิดลองถูกอยูแถวไหนก็ไมรู เพราะฉะนั้น ถาจะมาโรงพยาบาลหาดทองนี่ก็ยังตองวิจัย
วิจัยคือการคนควาและประมวลความรูใหเปนระบบ วามาทางนี้ระยะทางสั้น มาทางนั้นระยะทางยาว หรือจะ
แวะขางทางเพื่อหาอะไรกินกอนก็ยังตองมีการวิจัย เพราะฉะนั้น การวิจัยกับการลองผิดลองถูกนี่มีความ
แตกตางกันในแงที่วาการวิจัยจะมีความเปนระบบ สวนการลองผิดลองถูกจะใชระยะเวลานานกวาจะไดความรู
อันที่ 2 คือการวิจัยกับการคนควา ซึ่งโจทยวิจัยทุกโจทยอาจไมจําเปนตองการวิจัย เพราะบางทีแค
การไปคนควาก็ไดคําตอบแลว แตบางทีเราก็มักจะคิดวาถามีโจทยวิจัยก็ตองทําวิจัย ความจริงไมจําเปน ถา
ทุกเรื่องที่เราอยากรูตองทําวิจัยทั้งหมดนี่ก็คงไมมีทรัพยากรเพียงพอที่จะทํางานวิจัย เพราะฉะนั้น การวิจัย
อาจจะไมจําเปนถาเรามีการคนควาแลวไดคําตอบ เพราะฉะนั้น โจทยทุกโจทยที่เราจะไดลงมือทําวิจัย ตอง
มั่นใจวาเราไดคนความากอน เพราะการคนควาจะทําใหเรารูวามีความรูอะไรมากอน และที่สําคัญก็คือวาจะทํา
ใหงานวิจัยของเราดีขึ้น เพราะเราจะรูวา กระบวนการที่คนอื่นทํามาแลวนี่มันมีอะไรบาง สองอันนี้จะไมแยกกัน
โดยเฉพาะในงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้นคุณจะตองคนควาเยอะเลย เอาเขาจริงแลว การคิดโครงการวิจัยเชิง
คุณภาพนั้นเราลงแรงไปเกือบ 60% แลว ขอมูลในพื้นที่นี่เปนแค 40% เทานั้น เพราะฉะนั้น การคนควาจึง
สําคัญ
อันที่ 3 นี่ มันมีศัพททางพุทธศาสนาวา “ธรรมวิจัย” ทราบไหมวามันคืออะไร ไหนลองตอบดู
ผูรวมสัมมนา - ก็คือ เปนการวิจัยเชิงใชหลักศาสนามาเกี่ยวของทางปรัชญา
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หมอโกมาตร – ก็พอไปได คือ “ธรรมวิจัย” นี่เปนศัพททางพุทธศาสนา เรียกวาการพินิจพิจารณาใครครวญ
ขอธรรมะ เพราะขอธรรมะมันเยอะมาก มีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ การพิจารณาก็เพื่อเลือกเอาขอที่
เหมาะสมมาใช เรียกวาเปนธรรมวิจัย แสดงวาการวิจัยมันมีแงมุมหนึ่งก็คือการคัดเลือกกลั่นกรองความรูที่
เหมาะสมมาใช
อันสุดทาย คือการวิจัยกับการเลาตอ เชนเราไปเจอเรื่องของชาวบาน ชาวบานเลามา แลวเราเอามา
เลาตอ ก็ยังถือเปนการวิจัยแคครึ่งเดียว เพราะวาการเลาตอนั้นยังไมไดตอยอดความรูเพิ่มขึ้น การทําวิจัยนี่
จะตองมีการวิเคราะหและตีความเพิ่มเติมดวย ยกตัวอยางเชนเราเขาไปในหมูบาน แลวชาวบานเขาบอกวาปลี
กลวยออกมาเปนพญานาค เราจะรายงานอยางนั้นไหม ...ไมนะ เราตองมาวิเคราะหตอวาทําไมชาวบานถึง
มองวาเปนพญานาค พญานาคมีความหมายในเชิงสัญลักษณในวัฒนธรรมทองถิ่นที่สําคัญอยางไร ชาวบาน
เขาถึ ง ได ม องเป น แบบนั้ น ออกมา และเมื่ อ มองออกมาเป น แบบนั้ น แล ว ชาวบ า นจะมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ต อ
ปรากฏการณนี้อยางไรบาง เราก็วิเคราะหตอไปแบบนี้ เพราะฉะนั้นการวิจัยจึงเปนการขยายตอจากการเอามา
เลาตอ เวลาเราเขาไปหาชาวบาน ถาชาวบานพูดแลวเราเอามาเขียนตอตามที่ชาวบานพูดนี่ ไมถือวาเปนการ
วิจัยที่ดีนะ เปนแคผูสื่อขาว เปน reporter มากกวาจะเปนนักวิจัย researcher เพราะฉะนั้น โดยสรุปก็คือวา การ
วิจัยก็คือการแสวงหาความรูอยางเปนระบบนั่นเอง
• Cognitive vs. embodied knowledge

รูจักคิดเลขกับรูจักขี่จักรยาน

อะไรคือความรู

• Intuition and intellectual

การประจักษรูกับการคิดแบบตรรกะ
• Knowing and realization การรูกับการตระหนัก
• Knowing and verbalization การรูกับการบอกไดวารู
• Explicit knowledge and Tacit knowledge

ความรูที่เห็นไดชัดกับความรูแฝงฝง
• Knowledge and wisdom ความรูกับภูมิปญญา
รูจริง รูจํา รูแจง - รูรักษาตัวรอด - ดีชั่วรูหมดแตอดไมได

ทีนี้เรื่องของความรูก็มีหลายแบบหลากหลายเต็มไปหมด มีตั้งแตความรูแบบที่รูจักคิดเลข รูจักขี่
จักรยาน ก็ถือเปนความรู อยางความรูอยางเชนรูจักขี่จักรยานนั้น เราจะสามารถใหเขาอธิบายไดไหม วาขี่
จักรยานนี่ขี่อยางไรมันถึงจะไมลม ไหนเราลองใหคนนี้อธิบายดูแลวกัน ลองอธิบายวาขี่จักรยานอยางไรมันถึง
จะไมลม
ผูรวมสัมมนา – ก็จับหัวจักรยานไวอยาใหลม
หมอโกมาตร - คือการขี่จักรยานนี่ พอเราเอามาเลาวาตองขี่อยางไรไมใหลมนี่มันจะยากมากเลย เพราะมัน
เปนความรูชนิดที่บอกเลาเปนคําพูดไดยาก การที่เราจะรูวาเขารูนั้นใชเพียงการสัมภาษณจะไมไดผล ตองใช
การสังเกตเทานั้น เพราะฉะนั้นความรูก็มีหลายแบบ ตั้งแตการคิดเลข การขี่จักรยาน หรือความรูประเภทที่มัน
แวบเขามา คือแวบเขามาวามันเปนอยางนี้เอง กับความรูที่คิดในเชิงตรรกะ วาเพราะเหตุนี้มันจึงเปนอยางนี้ ก็
เปนความรูอีกแบบหนึ่ง หรืออยางความรูกับความตระหนักนั้นก็เปนสิ่งที่ตางกัน อยางบางคนก็รูหมด ...ดีชั่วรู
หมดแตอดไมได เพราะฉะนั้นความรูกับการตระหนักก็ไมเหมือนกัน อยางถาเราไปถามถึง K A P นะ K
(knowledge) ก็รูวากินเหลามีโทษ A ก็ attitude ก็รูวากินเหลาไมดี เพื่อนบานไมคอยชอบ P practice กินไหม ก็จะ
ตอบวากิน เห็นไหมวาความรูกับความตระหนักมันไมไดไปดวยกัน
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สวนอันที่ 3 คือการรูกับการบอกไดวารู อยางสมมุติวาผมบรรลุธรรมแลว ผมจะบอกมันไดอยางไร
เราเคยอานพระไตรปฎกกันไหม อยางเวลาจะบอกสภาวะการตรัสรูหรือการบรรลุธรรมนี่จะบอกยากมากเลย
ตองใชการเปรียบเทียบ เพราะบอกโดยตรงไมได ในทางพุทธเขาบอกวาเปนความรูแบบ “ปจจัตตัง เวทิตัพโพ
วิญูหีติ” คือเปนความรูของปจเจกบุคคล เราจะรูไดอยางไรวาตรัสรูแลว หรือเราอยากจะรูวาสภาวะของการ
บรรลุธรรมเปนอยางไร เราอาจจะสัมภาษณพระอรหันต แตเราจะหาพระอรหันตจากที่ไหน แลวเราจะรูได
อยางไรวาเขาเปนพระอรหันต หากใชวิธีสอบถาม ถาเขาบอกวาใช อาตมาเองละที่เปนอรหันต ...เราก็ไมรูอยู
ดี มันเปนสภาวะการรูที่เราบอกไดยากเพราะมันเปนความรูภายใน มีความรูที่เห็นไดชัดกับความรูที่แฝงฝงไว
อยางเชนเราทํางานในชุมชนมานานมาก เรารูหมดวาใครเปนญาติใครใชไหม เพราะเราไปงานแตงงานมา 100
งาน ไปงานศพมาอีก 250 งาน เห็นทุกคนมาหมดแลว ความรูมันอยูในตัวเรา แตเราจะถายทอดไดไหม ...ยาก
นะ ถามีนองคนหนึ่งมาทํางานกับเรา อยากจะรูเรื่องชาวบานวาใครเปนญาติใครไดเทากับเรา เราจะแนะ
อยางไร ...ใหไปงานแตง 100 งาน งานศพอีก 200 งาน อันนี้ก็เปนความรูที่แฝงอยูกับเรา เราจะทําใหมันเปน
ความรูที่เห็นไดชัดไดอยางไร ...ก็โดยการทําผังเครือญาติ เมื่อถอดมาเปนผังเครือญาติแลว หากมีนองมาอยู
ใหมก็เอาผังเครือญาติใหดูก็พอจะรูแลว ฉะนั้นความรูมีสถานะหลายแบบ หรืออยาง “ความรู” กับ “ภูมิปญญา”
ก็อาจจะมีความลึกซึ้งตางกัน อยางเราอานเรื่อง “ความดี” ก็อาจจะไมไดสะกิดใจเทากับไดมาฟงเรื่องราวชีวิต
ของคนสักคนหนึ่ง สมมุติวาเราทองไดนะวา การทํางานตองมีฉันทะ วิริยะ ที่เราไปเรียนมา ที่เรียกกันวาอิทธิ
บาท 4 ที่วาถาอยากทํางานใหประสบความสําเร็จตองมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อันนี้เปนความรูแบบ
knowledge แตวา ถาเราไปมีประสบการณอะไรสักอยางหนึ่ง หรือไปอานเรื่องดีๆ เขาสักเรื่องหนึ่งอยางเชนพระ
มหาชนกก็จะเกิดความดื่มด่ําขึ้นมา เวลาเราทํางานแลวรูสึกทอถอย อยากจะมีกําลังอยากจะมีแรงขึ้นมา เรา
ควรจะทําอยางไร จะนั่งทอง ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อยางนี้มันจะมีแรงขึ้นมาไหม ...ไมมีนะ แตถากลับไป
อานพระมหาชนกสักรอบหนึ่งมันก็อาจจะมีแรงขึ้นมาเพราะมันเปนเรื่องราวของการตอสูใชไหม
เพราะฉะนั้น ความรูก็มีหลายแบบ รูจริง รูจํา รูแจง มีหลายระดับ แลวยังมีรูรักษาตัวรอดอีก อยาง
เราศึกษาเรื่องระบบราชการ ก็จะพบวาความรูในระบบราชการมีหลายแบบ แตความรูอยางหนึ่งที่สําคัญมาก
เลยคือรูรักษาตัวรอดเปนยอดดี หรือวาดีชั่วรูหมดแตอดไมไดอยางนี้ เพราะฉะนั้น ที่เอาเรื่องความรูมีหลาย
แบบมาพูดก็เพราะวาเมื่อความรูมีหลายแบบ กระบวนการแสวงหาความรูก็มีหลายแบบ กระบวนการแสวงหา
ความรูที่เราคุนเคยที่สุดก็คือการแสวงหาโดยใชตัวเลข เชนพอเราจะนับวาอะไรเปนความรูก็จะถามวามันกี่
เปอรเซ็นต มันมีสัดสวนเทาไร เพราะฉะนั้นในแงนี้ใหเราตระหนักไวกอนวา ความรูมีหลายแบบ ความรูในการ
วิจัยเชิงปริมาณก็เปนความรูอยางหนึ่ง ความรูแบบอื่นตองใชการวิจัยแบบอื่น ความรูเชิงคุณภาพตองใชการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ทั้ง 2 อยางนี้แตกตางกันอยางไร พวกเราเคยสังเกตไหม อยางถาสามีคนหนึ่ง มีเมียหลวงคน
หนึ่ง มีเมียนอยคนหนึ่ง หอมแกมเมียหลวง 1 ครั้ง กับหอมแกมเมียนอย 1 ครั้ง นับเปน 1 ครั้งเทากัน แต
หวานชื่นไมเทากัน ก็คือวามันมีมิติของชีวิตบางมิติที่เชิงปริมาณอยางเดียวจะวัดไมได ตองเขาใจมันในมิติเชิง
คุณภาพ ที่ผมจะพูดตอไปนี้ก็คือเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพวาเปนอยางไร
ทีนี้ถาจะลงไปเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพนี่ ตองมีฐานความรู 3 ฐาน ซึ่ง 3 คํานี้ถาไปอานในหนังสือ
ตางๆ ก็จะไมเขาใจหรอก วิธีที่จะเขาใจนี่ก็ตองเขาใจความเชื่อมโยง เริ่มตนงายๆ วาความรูทุกระบบในโลก
นั้นมี 3 ขานี้อยูทั้งสิ้นเลย เรียกวาเปนสดมภ 3 หลักของความรูทุกระบบ
รากฐานทางปรัชญาของความรู
• ภววิทยา

ONTOLOGY

• จักรวาลวิทยา

COSMOLOGY

• ญาณวิทยา

EPISTEMOLOGY

ฐานวิธีคิดคือกระบวนทัศน
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อันที่ 1 คือ “ภววิทยา” (ontology) ซึ่งก็คือขอนิยามวาอะไรคือความจริง หรือพูดงายๆ ก็คือ “ความจริง
คืออะไร” ในระบบความรูหลายแบบที่แตกตางกันจะถือวา “ความจริง” เปนสิ่งที่ไมเหมือนกันนะ การวิจัยเชิง
ปริมาณจะถือวาความจริงตองเปนสิ่งที่วัดได อะไรที่วัดไมไดจะไมถือวาจริง แตการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น เราไม
นับวาการตองวัดไดเทานั้นที่จะเปนความจริง เราไปสัมผัสมันไดดวยตัวมันเอง เปนเรื่องราว เปนเรื่องเลา เรา
ก็ถือวามันจริงไดโดยไมตองไปวัดมัน ยกตัวอยางเชนความทุกขของคนที่เราไปคุยดวยนั้น เขาเลามาแลวเรา
เห็นวาเขามีความทุกข หรือประกายตาของนางเล็ก ที่เขาเลาวาทุกวันนี้เขามีความสุข เขาไดรับการยอมรับ
จากคนในชุมชนของเขาดี เมื่อเราคุยกับเขา ประกายตาของเขาก็บอกได เราไมตองไปวัดประกายตาของเขา
วามี sparkling กี่มิติ เราสามารถสัมผัสได เพราะฉะนั้น ในแงของภววิทยานี่มันตางกัน ในทางวิทยาศาสตรนี่
เราจะถือวาความจริงมีสสารและพลังงาน ในทางพุทธก็ถือวาความจริงคือกฎแหงกรรม ระบบความรูแตละ
ระบบจะถือวามีความจริงไมเหมือนกัน ความจริงทางวิทยาศาสตรมีแตสสารและพลังงานเทานั้น เราไปถาม
นักวิทยาศาสตรวาผีมีจริงไหม เขาก็จะตอบวาผีไมมี ถามี ...ผีก็ตองเปนพลังงานชนิดหนึ่ง เขาจะตอบแบบนี้
เพราะวาทุกอยางจะมีอยูจริงตองลดทอนลงไปเหลือความเปนจริงทางภววิทยา ถาเปนในทางภววิทยาแลว
ทางวิทยาศาสตรจะถือวาของที่มีอยูจริงมีแค 2 อยางเทานั้นคือสสารและพลังงาน ซึ่งสามารถวัดได
อันที่ 2 จักรวาลวิทยา (cosmology) ซึ่งเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางสิ่งที่มีอยู เปนเรื่องของ
โครงสรางและความสัมพันธ อยางเชนจักรวาลวิทยาแบบวิทยาศาสตรก็ถือวามีพระอาทิตย มีสุริยะจักรวาล
อะไรตางๆ เหลานี้ เวลาเรียนหนังสือเราก็จะถูกสอนจักรวาลวิทยาตางๆ เหลานี้มา
สวนอันที่ 3 คือญาณวิทยา (epistemology) คือการตรวจสอบและพิสูจนความจริง เราจะตรวจสอบ
ความจริงไดอยางไร
ทั้ง 3 ตัวนี้มันจะผูกพันกันหมด ถาภววิทยานี่ ถือวาของที่นับไดเทานั้นจึงจะมีอยูจริง ญาณวิทยาก็
คือวิธีตรวจสอบวามีอยูจริงหรือไม เชนใชวิธีการวัด ทีนี้เมื่อเราเรียนวิทยาศาสตรมานี่ เราจะถูกปลูกฝง 3 ตัวนี้
ในกระบวนการเรียนรูของเราเลย ตอนเราเรียนวิทยาศาสตรนี่จํากันไดไหม ในตําราวิทยาศาสตรเลมแรก พอ
เปดมาบทที่ 1 วิทยาศาสตรคืออะไร... (เทปหมด)
มวนที่ 2 หนา a
หมอโกมาตร (ตอ) – พอเอามือมาจุม มือหนึ่งรูสึกรอน อีกมือหนึ่งรูสึกเย็น ครูก็จะบอกวาเห็นไหมนักเรียน
ความรูสึกของเราเชื่อถือไมได ถาจะวัดใหถูกตองก็ตองใชเทอรมอมิเตอร อันนี้เขาสอนใหเราเขาสูโลกของการ
พิสูจนความจริงดวยการวัด เขาตองออกแบบแบบเรียนมาแบบนี้ เพราะวาวิชาวิทยาศาสตรที่คุณจะเรียนตอ
จากนี้ไปทั้งหมดนั้นจะวางอยูบนพื้นฐานของการชั่ง ตวง วัด เวลาเราเรียนตอไปเรื่อยๆ เราก็จะถูกฝกใหใช
มาตราตางๆ ตองชั่ง ตวง วัด เปลี่ยนปอนดเปนกิโลกรัมหรืออะไรตางๆ ก็เพราะตองการวัด อันนี้ก็คือญาณ
วิทยานะ คือเรื่องของการเชื่อวาจะพิสูจนความจริงไดโดยอาศัยการวัด พอเราเรียนตอไปจนถึง ป.6 ชวงกลาง
เทอม ในบทที่ 6 จะเปนเรื่องของวงจรทางธรรมชาติของน้ํา พอถึงบทนี้เราก็ตองนั่งทองเพราะครูออกสอบบอย
ตองทองวาผิวโลกนั้นประกอบไปดวยน้ําอยู 3 ใน 4 สวนของผิวโลกทั้งหมด พื้นน้ําเหลานี้เมื่อถูกแสงแดดตก
กระทบ ถูกลมพัด น้ําที่อยูบนผิวโลกก็ระเหยกลายเปนไอ เราเรียนกันแบบนี้ ครูก็ทดลองใหเราดู ใหเราเอามือ
จุมน้ํา แลวเอาพัดลมมาเปาดู สักพักมือขางที่ถูกลมเปาแหงเร็วกวามือขางที่ไมถูกลมเปา ใหเห็นวาเมื่อถูกลม
พัดน้ําก็ระเหยได แลวน้ําเมื่อระเหยไปก็กลายเปนละอองน้ํา เมื่อไปปะทะกับความเย็นของชั้นบรรยากาศก็จับ
ตัวกันเปนกอนเมฆ ครูก็ทดลองใหเราดูโดยเอากาน้ํามาตม มีไอน้ําขึ้นมา แลวเอาแผนกระจกเย็นๆ มาอัง ก็จะ
กลายเปนหยดน้ํา และเมื่อหยดน้ํากอตัวเปนกอนเมฆอยูในอากาศ พอลมพัดมา ซึ่งลมก็เกิดจากการที่อากาศ
รอนที่มีความหนาแนนนอยลอยขึ้นเบื้องบน อากาศที่เย็นกวาก็จะพัดเขามาแทนที่ พอพัดมา กอนเมฆก็ถูกพัด
ไป กอนเมฆจะถูกเสียดสีกับชั้นบรรยากาศ อิเลคตรอนกับโปรตอนก็จะหลุดกระจัดกระจายไป กลายเปนกอน
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เมฆบางกอนมีประจุบวกบางกอนมีประจุลบ ทําใหเกิดความตางศักยขึ้น เมื่อเกิดความตางศักยขึ้นถึงระดับ
หนึ่ง อิเลคตรอนจากกอนเมฆที่มีประจุลบก็วิ่งแหวกอากาศมาเพื่อที่จะมาหาประจุบวก ซึ่งจะเกิดเปนประกาย
ฟาแลบ ตามมาดวยเสียงฟารอง เห็นไหมวาเราอธิบายธรรมชาติโดยอาศัยคุณสมบัติของสสารและพลังงาน
สาเหตุที่เราเห็นแสงฟาแลบกอนที่จะไดยินเสียงฟารองก็เพราะวาแสงจะเดินทางในอากาศไดเร็ววาเสียง นี่คือ
สิ่งที่เราไดเรียนมา ทั้งหมดนี้คือจักรวาลวิทยาซึ่งก็คือความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งโดยมีเกณฑของสสารและ
พลังงานกํากับอยู ทีนี้เรามาดูจักรวาลแบบพื้นบานบาง เขาก็จะอธิบายวาฟาแลบ ฟาผา ฟารองมันเกิดจาก
นางเมขลาที่มีแกวอยูอันหนึ่ง รําไปรํามาเกิดแสงระยิบระยับ รามสูรก็ออกมาบาง อยากจะไดแกว แตขอไปขอ
มาก็ไมใหเสียที ก็เลยขวางขวาน ขวานก็แหวกอากาศไปปะทะเขากับโคนเขาไกรลาศ เสียงดังสนั่นหวั่นไหว
ไปทั้ง 3 ภพเลย กอใหเกิดเสียงฟารอง จักรวาลวิทยาทั้ง 2 แบบนี้ตางกัน พื้นฐานก็ตางกัน ภววิทยาก็ตาง
วิธีการที่จะเขาถึงก็ตาง ถาพูดถึงความแมนยํานี่ แบบน้ําระเหยเปนไอนี่แมนยํากวาแนเพราะมันพยากรณ
อากาศก็ได แตวาในจักรวาลวิทยาแบบวิทยาศาสตรนี่ สิ่งที่หายไปคืออะไรทราบไหม สิ่งที่หายไปคือความดี
แตเรื่องของเขาไกรลาศยังมีความดีอยู เพราะจักรวาลวิทยาแบบนี้มันมีภูมิสวรรค ภูมิของมนุษย แลวก็มีนรก
ภูมิ ถาคุณทําดี ตายไปคุณก็ไปสวรรค ถาคุณทําชั่ว ตายไปคุณก็ตกนรก อันนี้เปนจักรวาลวิทยาแบบพื้นบาน
นะ แตถาเปนจักรวาลวิทยาแบบวิทยาศาสตร ไมวาคุณจะทําดีหรือทําชั่ว ตายไปคุณก็ระเหยกลายเปนไอน้ํา
เหมือนกันหมด เพราะฉะนั้น แตละระบบความคิดแตละระบบจักรวาลวิทยานี่ จะชี้นํามนุษยใหมีชีวิตอยูไม
เหมือนกัน
ที่เราจําเปน ตองเขาใจเรื่องนี้กอนเพราะฐานของกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพนี่ อาศัยภววิทยา,
จักรวาลวิทยา และญาณวิทยาคนละชุดกับการวิจัยเชิงปริมาณ เมื่อใชฐานคิดตางกันก็เถียงกันไมรูเรื่อง ถาเรา
จะทํางานวิ จัยเชิงคุณภาพเราตองยอมรับกอนวามีมิติของชีวิตบางมิติที่เราจะตองเขาใจผานการวิจัยเชิง
คุณภาพ แลวคนที่ทํางานเฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณจะไมเขาใจมัน ถาเรามีแรงเราก็พยายามอธิบาย ถาเราไม
มีแรงเราก็อยาไปเถียงกับเขา เพราะมันเปนระบบคิดคนละระบบกัน
+ Assumption

Tool

Findings

ปรากฏการณ
?

Assumptions:
1.

สิ่งที่กําลังหาเปนวัตถุและเปนของแข็ง
มันตองมีขนาดใหญกวารูตาขาย
3. มันเคลื่อนไหวไมเร็วนักและไมมุดรูหนี
2.

ทีนี้เรามาดูกันวากระบวนการคิดของการวิจัยตางๆ นี่เปนอยางไร โดยหลักพื้นฐานก็คือ สมมุติวามี
ชายนายหนึ่ง ไปยืนอยูริมบอน้ําแหงหนึ่ง วันดีคืนดีสังเกตไปสังเกตมาก็เห็นมันมีฟองอากาศโผลมา แกก็นึก
ถึงวามันตองมีอะไรสักอยางอยูในบอน้ํานี้แน แกก็รีบวิ่งไปควาสวิงมาอันหนึ่งไปควานในบอน้ํา ควานไปควาน
มาก็ไดของมาจํานวนหนึ่ง มีทั้งปลา กระปอง ใบไม กิ่งไม ทั้งหมดนี้ก็เปนกระบวนการตอบคําถามของแก
เพราะแกอยากรูวาอะไรทําใหเกิดฟอง ถาเราจะเรียกกระบวนการนี้เปนกระบวนการวิจัยก็พอจะได เพราะวาที่
เราเห็นอยูนี่มันก็คือปรากฏการณ พอเห็นปรากฏการณก็เกิดเปนความสงสัยขึ้นมาวานี่มันเกิดอะไรขึ้น เราก็
ตั้งเปนโจทยวิจัยขึ้นมาวา ...เอ... อะไรทําใหมันเกิดฟองอากาศนี้ขึ้นมา เราก็ไปควาเอาสวิงมาดัก ซึ่งสวิงนี้ก็
เปรียบเสมือนเปนเครื่องมือการวิจัย สวนสิ่งที่เราตักไดมาก็คือขอคนพบ ทีนี้ก็อาจจะเปรียบเทียบคลายๆ
งานวิจัย แตถาเราทําวิจัยแบบนี้ก็จะเหมือนกับคนทําชีวจิตขางตน คือพอเห็นปรากฏการณก็ไปหาเครื่องมือ
ทันที พอเห็นปรากฏการณก็นึกถึงแบบสอบถาม อันนี้จะไมไดนะ เพราะเครื่องมือทุกชิ้นนี่ลวนแตมี assumption
หรือฐานคิดของมันทั้งนั้น ถาจะยกตัวอยางนะ วาเราใชเครื่องมือนี้ (สวิง) เพราะอะไร assumption มันมีอยูวาสิ่ง
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ที่เรากําลังมองหาอยูเปนวัตถุและเปนของแข็ง มันจะตองมีขนาดใหญกวารูตาขายดวย เราถึงตักมันเจอ อันที่
3 คือมันตองเคลื่อนไหวไมเร็วและมันไมมุดลงรูดวย คือมันมี assumption แบบนี้เราจึงไปหาเครื่องมือ แตวาใน
กระบวนการวิจัยของเรานั้น กอนที่เราจะวิ่งไปหาเครื่องมือ เราตองดูกอนวาธรรมชาติของความรูที่เราแสวงหา
นี่มันมีธรรมชาติอยางไร
เชนการขี่จักรยานนี่มันมีธรรมชาติของความรูแบบหนึ่ง ถาเราจะไปสัมภาษณมันก็จะไมไดผลอยางที่
ยกตัวอยางไปแลว หรือวาคนที่มีความรูมีภูมิปญญานี่ เราจะไปอาศัยสังเกตชีวิตของเขา ไมไดไปนั่งสัมภาษณ
เขา ยกตัวอยางเชนกรณีหนึ่ง มีนักวิจัยไปศึกษาศาสนธรรมในหมูบาน ไปถึงก็ไปพักอยูกับนักพัฒนาชนบท
คนหนึ่งในหมูบาน แกก็เอาแบบสอบถามไป พอตื่นเชามา ลุงที่เปนผูใหญบานที่แกพักอยูดวยก็พาแกไปหาผู
ที่แกจะสัมภาษณได พอไปถึงแกก็นั่งสัมภาษณ ก็ถามวา ...ลุง... เมตตาเปนอยางไร รูจักเมตตาไหม ชาวบาน
อีสานก็ตอบวาไมรูจักหรอก กรุณาเปนอยางไรก็ไมรูจัก แกก็เก็บขอมูลไปอยางนี้จนถึงวันสุดทาย จะออกจาก
บานแลว ก็เลยไปนั่งสัมภาษณผูใหญบานที่แกไปพักดวย แกก็ถาม ...พอผูใหญ รูจักเมตตาไหม แปลวาอะไร
ก็ไมรู กรุณาก็ไมรู มุทิตาก็ไมรู อุเบกขาก็ไมรู นักพัฒนาที่นั่งสังเกตอยูก็ถามขึ้นวา ...เดี๋ยวกอน เอ็งวิจัยอะไร
อยูนี่ นักวิจัยก็ตอบวาวิจัยศาสนธรรมในหมูบาน ...อาว แลวไดผลวาอยางไร ...ก็ไดผลวาชาวบานไมคอยมีศา
สนธรรม ตอบอะไรก็ไมไดสักอยาง นักพัฒนาก็ถามวา แลวที่เอ็งมาอยูบานเขาทุกวันนี่ เขาทํากับขาวใหเอ็ง
กินตอนเชานี่ เขาเมตตาเอ็งไหม แลวเวลาเอ็งจะไปสัมภาษณใครแกก็พาเอ็งไปสัมภาษณนี่เรียกวามีความ
กรุณาไหม เอ็งมานั่งถามจูจ้ีกับเขาแลวเขาก็ไมวาอะไรเลยนี่เขามีอุเบกขาไหม เห็นตัวอยางไหม เพราะฉะนั้น
ธรรมชาติของความรูบางแบบก็ตองใชเครื่องมือบางอยางนะ ทั้งหมดที่พูดมาเปนพื้นฐานของความรูเรื่อง...
(เทปขาด ไมมีเสียง) ...เริ่มตนที่ตรงไหน... (เทปขาด ไมมีเสียง) ...เขาหากัน ปรึกษาหารือกันวา... (เทปขาด
ไมมีเสียง) ...งานวิจัย แลวในกลุมนี่พยายามหาขอสรุปรวมกันมา... (เทปขาด ไมมีเสียง) ...แตละคนลองคิด
ประเด็นกอนนะ ใชเวลาคิดประเด็นของตัวเองสัก 5 นาที วาที่เราไปเจอมามีเรื่องแบบนี้ แลวก็เอามาเสนอใน
กลุมแลวถกเถียงกันดู เวลาถกเถียงกันใหสังเกตนะวา เวลาเราคิดวาประเด็นไหนมันนาสนใจนั้น ทําไมเราถึง
คิดวามันนาสนใจ ลองใหเหตุผลระหวางในกลุมดู อาศัยขอมูลในพื้นที่ของเรา กลุมไหนงวงนอนก็ยืนประชุมก็
ได... (ไมมีเสียง) ...ลองถกกันดู... ไดขอสรุปแลว จะเดินดูตามกลุมวาไดขออะไร (เปนเสียงจับกลุมคุยกัน แลว
ก็ขาดหายไป) ...หมดเวลาแลวครับ ไดหรือยัง
เอา พอกอนนะครับ ไดหรือไมไดก็หยุด แลวฟงนะครับ ...จะเห็นไดวาเวลาที่เราลงไปในชุมชนแลว
เรามีเรื่องทําวิจัยนี่ เราคิดไดเยอะเลย ปญหาคือวาบางประเด็นนี่มันเหมาะสําหรับการทําวิจัย แตบางประเด็น
ก็ไมเหมาะ บางประเด็นก็เหมาะกับการวิจัยเชิงปริมาณ บางประเด็นก็เหมาะกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผมจะ
ลองยกตัวอยางดูนะ อยางเชนกลุมนี้บอกวา ...อยากทราบวาชุมชนนี้มีความเครียดอยูในระดับไหน ...พอบอก
วา “ระดับไหน” นี่ ปริมาณมันขึ้นมาเลยใชไหม อันนี้แสดงวาเปนเชิงปริมาณนะ ซึ่งความจริงโจทยแบบนี้มัน
ไมไดเปนตัวประเด็นแลวละ มันเปนคําถามแลว ...เมื่อเราตั้งประเด็นนี้ ประเด็นนั้นๆ อาจจะเปนเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพก็ได อยางเชนถาเราสนใจประเด็นเรื่องความเครียดในชุมชน เราสามารถแตกออกมาได
อยางถาเราสนใจวามีความเครียดระดับไหน ก็เปนการวิจัยเชิงปริมาณไป หรือถาเราสนใจวาลักษณะการ
จัดการกับความเครียดของชุมชนแหงนี้ มันก็เปนเชิงคุณภาพได อยางถาเราอยากจะรูวาถาชาวบานเครียด
แลวเขาไปทําอะไรกัน เขาเขาคาราโอเกะหรือเปลา เพราะฉะนั้น การตั้งประเด็นนี่ ก็สามารถตั้งเปนประเด็น
กวางๆ ไวกอนได แลวถาแตกออกไปนี่จะเปนคําถามวิจัยที่ละเอียดขึ้น
สวนตัวอยางตอไปก็กลุมนี้ บอกวาสนใจเรื่องทุนทางสังคม แลวทุนทางสังคมนี่มาจากไหนกัน มันอยู
ในชุมชนไหม เราเดินเขาไปในชุมชนแลวไปสะดุดทุนทางสังคมที่กองอยูหรือเปลา มันไมไดกองอยูใชไหม มัน
เปน concept ที่มาจากที่ไหนสักแหงที่เราไปเรียนรูมา เปนแนวคิดหรือทฤษฎีที่เรามีอยู แลวพอเราเขาไปแลว
เราก็เกิดเอาแนวคิดทฤษฎีมาปฏิสัมพันธกับสิ่งที่เราเจอในชุมชนแลวเกิดเปนประเด็นที่นาสนใจขึ้นมา อันนี้ก็
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เปนลักษณะของการคิดประเด็นในแบบหนึ่ง สวนประเด็นอื่นๆ ก็อาจจะยกตัวอยางเชน ทําไมคนถึงไมไป
โรงพยาบาลรัฐ ทําไมผูสูงอายุจึงถูกทอดทิ้งจากลูกหลาน หรือสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิตในชุมชนคนพลัด
ถิ่น หรือกลุมที่ 1 เรื่องการศึกษาการอยารางของประชาชนในหมูบานหนองกก ตัวอยางนี้แสดงวาเราคิด
ประเด็นขึ้นมาจากขอมูลที่เราไปเจอในหมูบาน ถาเราจะสรุปก็เหมือนกับเปนรูปสามเหลี่ยมที่มีประเด็นอยูตรง
ยอดมุมสามเหลี่ยมดานบน มุมซายคือขอมูลในหมูบาน มุมขวาคือแนวคิดและทฤษฎี

กระบวนการวิเคราะหขอมูล
คําถามวิจัย
ขอมูล/
สิ่งที่คนพบ

แนวคิด/
ทฤษฎีสังคม

วิเคราะหเชิงคุณภาพเริ่มทันทีที่คิดทําวิจัย
สามเหลี่ยมนี้เราใชทํางานอยูตลอดเวลา อันนี้เปนเรื่องที่จะขยายความตอไป แตสรุปเปนเบื้องตนไวกอนวา
เวลาเราคิดประเด็นนี่ มันจะมีประเด็น มีขอมูล และก็มีแนวคิดทฤษฎี สามอันนี้มันจะวิ่งไปวิ่งมา ถกกันไปถก
กันมาแลวเกิดเปนความสนใจขึ้น ยกตัวอยางในกรณีนี้วา ถาเขาไปในชุมชนแลว แลวเห็นวาในชุมชนซึ่งแมจะ
มาจากรอ ยพ อ พัน แม อพยพกระจั ด กระจายมา แต สามารถรวมตั วกั น จนเป น ชุ ม ชนเข ม แข็ ง ได มี ค วาม
ไววางใจ มีการรวมมือรวมแรงกัน พอเห็นแบบนี้ขอคนพบหรือขอมูลก็คือความรวมมือรวมแรงกัน สิ่งที่มันเปน
ประเด็นไดเราก็ยังไมรู แตเผอิญเราวิ่งไปหาแนวคิดเรื่องทุนทางสังคม เราก็เอาสองอันนี้ตั้งขึ้นมาเปนประเด็น
จากเรื่องความรวมมือรวมแรงกัน กลายมาเปนประเด็นเรื่องทุนทางสังคม เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมตรงนี้มันจะ
วิ่ ง เพื่ อ หาประเด็ น ได ที นี้ ป ระเด็ น ที่ เ ราได ม านั้ น มั น จะเป น เรื่ อ งอะไรก็ แ ล ว แต อย า งของกลุ ม นี้ เ ป น เรื่ อ ง
“สิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิตในชุมชนคนพลัดถิ่น” อันนี้ใชไดนะครับ สวนอันที่ 2 “ทําไมผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง
จากลูกหลาน” อันนี้ใชได นาสนใจ แลวอันนี้ “การทรงเจาทําใหสุขภาพเปนอยางไร” ก็อาจจะเรียกวา การทรง
เจากับเรื่องสุขภาพก็แลวกัน เปนประเด็นนะ เรื่องการทรงเจากับเรื่องระบบสุขภาพ สวนอันนี้ก็ “การศึกษา
เรื่องการหยารางของประชาชนในหมูบานหนองกก” อันนี้คงเจอเรื่องหยารางมาเยอะ นาสนใจนะ ใชได แลว
อันนี้เรื่อง “การจัดการคนกับชุมชนเขมแข็ง” ...ก็เอาเปนวาเราสนใจเรื่องความเขมแข็งของชุมชนก็แลวกัน
สวนอันนี้ก็เรื่อง “ความรวมมือของชุมชนกับการจัดการกลไกดานสาธารณสุข” ใชได นาสนใจทั้งนั้น แลวอันนี้
ละครับ “เรื่องผลกระทบการใชสารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม”
ทีนี้มาดูกันวา โจทยวิจัย 2-3 แบบที่เราชอบมากๆ ก็คือ “ปจจัยกําหนด” ใชไหม ...พอเราคิดขึ้นมาได
นี่ เราจะทําปจจัยกําหนด สวนอันที่ 2 ก็คือเรื่องของผลกระทบ อันนี้เราจะคุนมากเลย การคิดประเด็นทํานองนี้
มีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกันนะ แนวคิดเรื่องปจจัยกําหนดกับเรื่องของผลกระทบนั้นมีแนวโนมออกไป
ทางการหาเหตุและผล การหาเหตุวาเหตุนี้ทําใหเกิดผลนี้หรือไม ในทางการวิจัยมักจะออกมาในรูปของการ
วิจัยเชิงปริมาณ แตก็ไมเสมอไปนะ เพราะเราจะบอกวาเหตุ a ทําใหเกิด b หรือไมนั้น ตองดูวาเมื่อมันเกิด a
แลว มันทําใหเกิดเหตุ b บอยขนาดไหน เมื่อถามวาบอยขนาดไหน มันก็ตองนับจํานวนครั้งวามันบอยหรือไม
บอย ก็มักจะกลายมาเปนเชิงปริมาณ แตไมจําเปนเสมอไป ขึ้นอยูกับวาเราจะปรับประเด็นนี้ไปทางไหน
อยางเชนเรื่องผลกระทบนี่ ถาหากเปนการศึกษาในเชิงสํารวจ คือสํารวจวามันเปนอยางไร ก็สามารถทําในเชิง
ปริมาณได อันนี้ก็เปนประเด็นได สวนอันนี้คือเรื่องอะไรครับ “ภูมิปญญาชาวบานกับการดูแลสุขภาพตัวเอง”
อันนี้ก็เปนประเด็นไดอยูในตัวของมันอยูแลว สวนอันนี้ “ทําไมครอบครัวของยายจันกับตาเหลี่ยมจึงจน” สวน
อันที่ 2 “ทําไมถึงมีวัยรุนในชุมชนนอย” ...อันนี้ก็นาสนใจเหมือนกัน “ทําไมชุมชนถึงมีผูสูงอายุมาก” ...อันนี้ก็
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อาจเปนเพราะวัยรุนมีนอยนั่นเอง “ทําไมชาวบานจึงเลี้ยงสุนัขทุกบานและบานละหลายตัวดวย” นาสนใจนะ
ที่นี้สมมุติวาเราตั้งประเด็นใหดูดีขึ้นมาคือ “ชาวบานมีวิธีคิดอยางไรถึงไดเลี้ยงสุนัขกันเยอะนัก” ...อยางนี้
นาสนใจนะ ก็เอาขอนี้แลวกัน นาสนใจ แลวกลุมนั้นละ “ทําไมคนทุกขยากจึงไมไดรับการดูแลจากชุมชน” ...
เราเจอคนทุกขยากเยอะ หรือวาเจอเปนบางราย แตเขาถูกชุมชนเขาทอดทิ้ง ก็อยากจะรูวาทําไมถึงเกิดอยาง
นั้นขึ้น ทั้งหมดนี้เปนประเด็นที่ใชไดเลย เพราะวามันไมใชประเด็นในเชิงปริมาณ ยกเวนเรื่องความเครียด
ระดับไหนเทานั้น เวลาเราตั้งประเด็นนี่ต้ังไมยาก เราตั้งประเด็นขึ้นมาได แลวถาเราปรับใหเปนโจทยวิจัยที่
smart นี่มันจะออกมาเปนงานวิจัยที่ดี ชีวิตประจําวันของพวกเราทํางานในชุมชนทั้งวันทุกวัน จะมีขอสงสัย
เยอะแยะที่เกิดขึ้นในหัวเรา แตขอสงสัยทุกขอไมใชวาจะเปนโจทยวิจัยที่ดีเสมอไป ทีนี้เรามาดูวา เวลาที่เรา
เริ่มทําการวิจัยนี่ ทุกครั้งที่เราเริ่ม เราเริ่มจากประเด็นวิจัยทั้งนั้น ไมมีขอยกเวนเลย เราไปสนใจเรื่องอะไร
ขึ้นมา ถาหากมันจะเปนผลตอการวิจัยตอไปได เราเริ่มตนจากการมีประเด็น การมีประเด็นเกิดขึ้นจาการมี
ขอมูลและการมีแนวคิด ทุกๆ เรื่องในนี้จะมีแนวคิดแฝงอยู อยาง “การทรงเจากับสุขภาพ” ก็มีแนวคิดวา
พฤติกรรมหรือแบบแผนทางประเพณีวัฒนธรรมยอมจะมีผลกระทบตอสุขภาพ เราตองมีแนวคิดซอนอยู
เบื้องหลังเสมอ อยางเรื่อง “ผูสูงอายุถูกทอดทิ้งจากลูกหลาน” เราก็มีแนวคิดอยูวาสุขภาพของผูสูงอายุจะดีก็
ตองมีลูกหลานมาดูแลเปนตน เพราะฉะนั้นทุกเรื่องมันจะมีขอมูลกับแนวคิดมาประกอบกัน เกิดเปนประเด็นที่
ดี ยิ่งมีแนวคิดดี ยิ่งไดประเด็นดี ถาเราไมเคยเรียนรูเลยวา เรื่องสุขภาพจะสัมพันธกับบทบาทชายหญิงใน
ครอบครัว เราไมมี concept เรื่องบทบาทชายหญิงเลย เราจะนึกประเด็นวิจัยเรื่องความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางชายหญิงในครอบครัวกับผลกระทบเรื่องสุขภาพ เราจะนึกประเด็นอยางนี้ออกหรือไม เราจะนึกไมออก
เพราะเราไมมี concept เหลานี้ ตรงนี้จะย้ํากอนวา การตั้งประเด็นการวิจัยของเราสัมพันธกับการคนควา ยิ่ง
อานมาก ยิ่งศึกษามาก ยิ่งตั้งประเด็นไดดี การวิจัยเชิงคุณภาพอาจเรียกไดวายิ่งฝกฝนยิ่งทําไดดี เพราะฉะนั้น
ตรงนี้อาจขอสรุปกอนวาถาตั้งประเด็นแลวยังดูไมดีก็ชางมัน เพราะทุกคนเกิดมายอมมีงานวิจัยชิ้นแรกที่นาอับ
อายเสมอ พวกนักวิจัยที่วาเกงๆ นี่คุณลองไปขอดูงานวิจัยชิ้นแรกในชีวิตของเขาสิ มันนาอายทั้งนั้นเพราะทํา
มาแบบไมรูเรื่อง อยางผมนี่ทํางานวิจัยชิ้นหนึ่งคือ “สภาพความนิยมในการใชยาสมุนไพรในอําเภอชุมพวง”
สมัยนั้นผมเปนหมออยูโรงพยาบาลชุมพวงครับ ทําวิจัยก็ไมเปน ปจจุบันนี้ถาใครไปเอามาอางอิงนี่ผมอายนะ
มันไมไดเรื่องไดราวอะไร แตก็ยังอุตสาหมีคนเอาไปอางอิงนะ คงเพราะเห็นวาหมอโกมาตรแกสอนเรื่องนี้ แก
คงจะทํางานวิจัยไดดี แตมันเปนงานวิจยั ชิ้นแรก เพราะฉะนั้น ตัวประเด็นนี่เปนจุดเริ่มตน ที่นี้โจทยก็คือวา ถัด
จากประเด็นนี่เราจะทํางานอยางไรตอ... (เทปหมด)
มวนที่ 2 หนา b
หมอโกมาตร (ตอ) – ...จะเห็นดวยมากหรือเห็นดวยนอยก็ไมเปนไร ทดลองทําเปนแบบฝกหัด มีหลักการ
งายๆ วาจะเดินเรื่องตอจากประเด็นการวิจัยไปสูการเปนโครงการวิจัย ใหใชหลักการงายๆ คือหลักการ “แตก
ออกเปน 3” ซึ่งหมายความวาจากประเด็นการวิจัยนั้น ขั้นตอนตอไปของการคิดคือการกําหนดวัตถุประสงค
ของการวิจัย เมื่อไดประเด็นก็ตองหาวัตถุประสงควาวัตถุประสงคของการศึกษาเรื่องนี้เราอยากจะรูอะไร ซึ่ง
วิธีการแตกวัตถุประสงคงายๆ ก็คือวาประเด็นหลัก 1 ประเด็นนั้นแตกออกมาเปน 3 วัตถุประสงค เชน
วัตถุประสงคเรื่องนี้ตองการศึกษาเพื่อเขาใจ หนึ่ง สอง สาม ใหแตกเปน 3 ที่วาทําไมตองแตกเปน 3 นั้นก็ไมมี
หลักอะไร มันเปนขอสมมุติเบื้องตนกอน คือแตกเปน 3 กําลังดี แตเอาเขาจริงๆ แลว ประเด็นวิจัยบางประเด็น
นี่ มันมีประเด็นที่นาสนใจมากกวา 3 ซึ่งก็ไมเปนไร แตถามันนอยกวา 3 นี่ก็อาจจะนอยไปหนอย มันไมคอยมี
เหตุผลที่จะทําวิจัยสักเทาไร ถาคิดไปคิดมาคิดไมออกเลย มีเหตุผลอยูขอเดียวอยูเรื่อย มันก็ไมคอยมีน้ําหนัก
ที่จะทําการวิจัย ถามากกวานั้นไดก็ไมเปนไร แตหลักใหญๆ แลวก็มีประมาณ 3 ขอจะกําลังดี เพราะฉะนั้น
เดี๋ยวเราทํางานตอ แตวาการแตกใหเปน 3 แลวไมไดหยุดแคนั้น ใหเราดูวาเมื่อเราแตกวัตถุประสงคมาไดแลว
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3 ขอ เราตองการศึกษาเพื่อเขาใจ หนึ่ง สอง สาม ซึ่งการศึกษานี่เปนไปเพื่อเขาใจ ไมใชวาตองการศึกษาเรื่อง

นี้เพื่อแกปญหาวัยรุน อยางนี้ไมได เพราะการแกปญหาวัยรุนนั้นเปนวัตถุประสงคของโครงการปฏิบัติการ
ไมใชโครงการวิจัย ยกเวนคุณจะทําวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งก็ทําได แตในกรณีนี้เรายังไมใหทํานะ เรายังถือวา
ทํางานวิจัยเพื่อเขาใจชุมชน เขาใจปญหา เขาใจพฤติกรรมหรืออะไรก็แลวแต เพราะฉะนั้นวัตถุประสงคจะ
เปนไปเพื่อเขาใจอะไรตางๆ ทีนี้ลองมาเปรียบเทียบดู เวลาเราคิดเรื่องกระบวนการวิจัยนี่ เราอาจจะคุนกับ
คอลัม น ท างซา ย ซึ่งก็คือ การวิจัย เชิ ง ปริม าณ การวิ จัยเชิงปริม าณก็จ ะมี วา คํ า ถามวิ จั ย นี่คือ อะไร /เทา ไร
ยกตัวอยางเชนกลุมนี้ เขาสนใจเรื่อง “ความชุกของพมาที่มาขายกลวยไมในหมูบาน” คือเขาไปพบวามีพมา
เอากลวยไมปามาขายในหมูบานเยอะ เขาก็สนใจวามาบอยขนาดไหน ถาบอยขนาดไหนนี่เปน อะไร/เทาไหร
ใชไหม ที่คําวา “อะไร” อยูตรงนี้ก็เพราะวาเราจะรูวาอะไรเปนอะไรนี่เราตองหาคุณลักษณะของมัน แลวเราไป
วัดวามันมีคุณลักษณะนั้นไหม ถามีก็สักกี่เปอรเซ็นต ซึ่งอันนี้ก็เปนเชิงปริมาณแลว สวนเชิงคุณภาพนี่เปน
ทําไม/อยางไร
สําหรับเรื่องการวิเคราะหก็ตางกัน การวิจัยเชิงปริมาณใชอนุมาน สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชอุปมาน
ซึ่งทั้ง 2 อันนี้อานหนังสือเทาไรก็อานไมเขาใจ แตจะอธิบายดวยเรื่อง ซึ่งถาพวกเราทําความเขาใจตรงนี้แลว
1
เมื่อไมเขาใจก็ใหยอนกลับมาหาเรื่องนี้ การวิเคราะหเชิงอนุมานนั้น ...ใครเคยอานเชอรลอคโฮลม บางไหม
2
ครับ ...ไมมีเลย ...งั้นใครเคยดูโคนัน ไหม ชอง 9 ตอนเชาวันเสาร ตอน 9 โมงเชา โคนันนี่เปนนักสืบ ซึ่งการ
คิดแบบนักสืบนี่เปนการคิดแบบอนุมานทั้งสิ้นเลย ยกตัวอยางเชนมีคนๆ หนึ่งเขามาที่สํานักงานของเชอรลอค
โฮลม แลวตะโกนโหวกเหวกโวยวายเปนภาษาตางถิ่น แลวมีคนอีก 2 คนลากตัวเขาไปเลย ซึ่งคนๆ นี้ก็ทํา
หมวกตกอยูในสํานักงาน เชอรลอคโฮลมก็หยิบหมวกนั้นขึ้นมาดู พอไดดูก็รูเลยวาคนนี้ถนัดมือซาย ซึ่งการคิด
แบบนี้เปนวิธีการอนุมาน เพราะวาเชอรลอคโฮลมเขาเอาหมวกมาดู เมื่อดูแลวก็พบวาปกหมวกขางซายนี่มันลู
ลงต่ํา ซึ่งธรรมดาเรายอมตองใชมือขางที่ถนัดมากระชับหมวก เพราะฉะนั้นเชอรลอค โฮลมเขาเห็นหรือไมวา
คนนั้นถนัดซาย เขาไมเห็น ...เขาอนุมานจากขอมูลชิ้นที่ 1 ผานทฤษฎี ไปสูขอสรุปชิ้นที่ 2 นี่คือการอนุมาน
ในชีวิตประจําวันเราก็ใชการอนุมานมากเหมือนกัน เชนเรามาถึงสํานักงานของเรา ประตูสํานักงาน
เปดอยู ไฟขางในเปดอยู เราไมเห็นคนอยูขางใน แตเราก็อนุมานไดวามีคนอยู เพราะเรามีทฤษฎีอยูวาคนจะ
เขาไปในสํานักงานยอมตองเปดประตู อันนี้เปนทฤษฎีใชไหม หรืออาจจะเปดหรือปดแลวคอยไปเปดไฟ หรือ
อะไรก็ แ ล ว แต เชอร ล อค โฮล ม ก็ เ หมื อ นกั น ครั บ เพราะฉะนั้ น การอนุ ม านนี่ มั น จะเป น การอนุ ม านจาก
ขอเท็จจริงขอที่ 1 ผานทฤษฎีไปสูขอเท็จจริงขอที่ 2 ในกรณีของเชอรลอค โฮลมนี่ ถาหากทฤษฎีผิดนี่การ
อนุมานจะผิดเลยนะ ยกตัวอยางเชน ถาเขาเจอหมวกใบหนึ่ง ลูขางซายแลวบอกวาคนใสนี่ตองถนัดซายแน
อันนี้มาจากทฤษฎีที่วามนุษยยอมใชมือขางถนัดของตนเองในการกระชับหมวก แตถาหากเชอรลอค โฮล
มไปอยูในเมืองแหงหนึ่ง ซึ่งเมืองนี้แปลกมาก คือพอคนตื่นมาตอนเชานี่ จะหยิบหมวกมาแลวเดินมาใหเพื่อน
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เชอรลอค โฮลม (Sherlock Holms) เปนชื่อของตัวละครเอกในนวนิยายสืบสวนชุด เชอรลอค โฮลม ซึ่งเปนผลงานชิน้ เอก
ของ เซอร อาเธอร โคนัน ดอยล (Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, 1859-1930) นักเขียนชาวอังกฤษ นวนิยายสืบสวนชุด เชอรลอค
โฮลม เริ่มตีพิมพครัง้ แรกใน ค.ศ. 1887 ในชื่อ A Study in Scarlet ในหนังสือ Beeton’s Christmas Annual และไดตีพิมพจําหนายตางหาก
อีกหลายครั้ง หลังจากนั้นดอยลไดแตงนวนิยายและเรือ่ งสัน้ ชุด เชอรลอค โฮลม ขึน้ อีกนับสิบเรือ่ ง
จุดเดนของ เชอรลอค โฮลม คือการใช “ตรรกะ” ในการสันนิษฐานและคลี่คลายคดีตางๆ งานชุด เชอรลอค โฮลม นี้ไดรับ
การแปลเปนภาษาไทยอยูหลายสํานวน โดยคนแรก (และนาจะเปนคนเดียวที่แปลไดครบชุด) คือ อ.สายสุวรรณ (อัมพร สายสุวรรณ)
ไดเริ่มแปลเรื่องชุดนี้เปนภาษาไทยตั้งแต พ.ศ. 2494
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ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เปนผลงานการตนู ของ อาโอยามา โกโช โดยตัวเอกเปนเด็กอายุ 7 ปที่ชื่อโคนัน (เดิมเขาเปนเด็ก
หนุมอายุ 17 ป ชือ่ คุโด ชินอิจิ แตถกู กรอกสารเคมีจนกลายเปนเด็ก) โคนันคอยคลี่คลายคดีตางๆ ใหทางตํารวจญีป่ ุนมากมาย ชื่อ
“โคนัน” ของตัวละครเอกไดนํามาจากชือ่ ของ เซอร อาเธอร “โคนัน” ดอยล ผูแ ตง เชอรลอค โฮลม
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บานใสให ใหเพื่อนบานเปนคนดึงหมวกให ทฤษฎีการอนุมานจะผิดเลยใชไหม เพราะอานเหตุการณนี้ผาน
ทฤษฎีอันหนึ่ง พอทฤษฎีนั้นผิด ก็จะอานผิดเลย
ในชีวิตของคนทํางานสุขภาพนี่ก็จะตองใชการอนุมานเยอะนะ เพราะหลายเรื่องเรารูโดยตรงไมได
ตองใชการอนุมาน เชนการรูสถานะทางสุขภาพของประชาชนไทยนี่รูไดไหม ...รูไมได เพราะไมรูจะไปวัด
ตรงไหน แตเราอาจอนุมานไดจากสาเหตุการตายและสาเหตุการปวย 10 อันดับแรก อันนี้เปนการอนุมานจาก
ตัวชี้วัดบางประการ แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดทั้งหมดจึงเปนการอนุมานทั้งสิ้น อนุมานวาเมื่อคุณทํา family folder
ใหชาวบานไดทุกหลังคาเรือนแลว คุณจะใหบริการชาวบานไดดี เขาอนุมานแบบนี้เขาจึงใหพวกคุณมาทํา
family folder กันทุกครอบครัว แลวความจริงมันเปนแบบนี้ไหม ...ทฤษฎีมันผิดครับ เพราะวาการทํา family
folder ไมไดเปนหลักประกันของการดูแลผูปวยไดดีเลยเพราะเราเห็นแตกระดาษ เราไมเคยไปคุยกับชาวบาน
เลย สมมุติวาอยา งนี้เปนตน เพราะฉะนั้น แนวคิดเรื่องตัวชี้วัดมาจากการอนุมานทั้งสิ้น แลวตัวชี้วัดจะมี
ความหมายอยางไรก็ขึ้นอยูกับวาตัวทฤษฎีเปนเชนไร ผมเคยไปคุยเรื่องงานวิจัยกับอาจารยที่จุฬาลงกรณทาน
หนึ่ง เขาบอกวาเขาไปศึกษาเรื่องแผนงานโครงการประเมินผลงานของกระทรวงสาธารณสุข ปรากฏวาเขาไป
คนพบวาโครงการ 1 โครงการมีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบบอยมาก เพราะฉะนั้นเขาบอกวามันลมเหลวเพราะมัน
เปลี่ยนผูรับผิดชอบบอย สาเหตุที่มันลมเหลวเพราะผูบริหารไมใหความสนใจเรื่องนี้ ทีนี้ตัวชี้วัดก็คือเปลี่ยน
ผูบริหารโครงการบอย ตีความวาเพราะไมมีคนสนใจ ซึ่งอาจจะถูกหรืออาจจะผิดนะ เพราะวาการเปลี่ยน
ผูบริหารโครงการบอยอาจแปลไดอีกวา ก็เพราะสนใจไง คนนี้ทําไมดีก็เลยหาคนอื่นมา ถายังไมดีก็หาคนอื่น
มาอีก จะคิดอยางนี้ก็ไดใชไหม เพราะฉะนั้น ตัวชี้วัดมีความหมายอยางไรก็ขึ้นอยูกับวาทฤษฎีนั้นมันเปน
อยางไร การคิดอยางนี้ทั้งหมดเปนการอนุมาน สวนการอุปมานนั้นหมายความวาลงไปคลุกเลยครับ คลุกแลว
ดู ดูจนเห็นแบบแผนตางๆ ทําความเขาใจแลวอธิบายมันได ไมตองอาศัยทฤษฎีมากมาย ลงไปคลุกเลย ซึ่ง
งานวิจัยเชิงคุณภาพก็จะใชวิธีนี้ สวนเรื่องการ sample นี่ การวิจัยเชิงปริมาณเนนการเปนตัวแทน สวนการวิจัย
เชิงคุณภาพเนนการมีขอมูลดีครับ ขอมูล 1 case ก็นํามาทํางานวิจัยไดครับถามีขอมูลดี ไมจําเปนตองเปน
ตัวแทน จะ 1 หมูบานหรือ 1 ครอบครัวก็ทําได ถาเราวิเคราะหแลวมีขอมูลลึกพอ ถาหากมีคนถามวา แค case
เดียวจะมีประโยชนอะไร ก็อาจจะถามกลับไดวา ถา case เดียวไมมีประโยชน งั้นการอานประวัติของมหาตมะ
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คานธี ก็ไมมีประโยชนเชนกัน เพราะประวัติมหาตมะ คานธีเพียงคนเดียวนี่ เวลาเราอานเราจะรูหมดเลยนะ
วาจักรวรรดินิยมอังกฤษทําอะไรกับอินเดียบาง อินเดียในยุคนั้นคิดอะไรอยางไร เพียงแคอานหนึ่งคนเทานั้น
หรือถาอยางนั้นพุทธประวัติก็ไมมีประโยชน ไมตองไปศึกษาพุทธประวัติ เพราะวาพระพุทธเจาก็ไมไดเปน
ตัวแทนของคนโดยทั่วไปใชไหม พันกวาปถึงจะกําเนิดมาองคหนึ่ง ไมไดเปนคาเฉลี่ยของประชาชนไทย
เพราะฉะนั้นในแงนี้เราเนนเรื่องการมีขอมูลดี สําหรับเรื่องเครื่องมือนั้น การวิจัยเชิงปริมาณใชเครื่องวัด สวน
การวิจัยเชิงคุณภาพใชตัวนักวิจัยลงไปดูเลย เมื่อตัวนักวิจัยลงไปมันก็จะหลากหลาย บางคนบอกวาสงนักวิจัย
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คนลงไปในชุมชนเดียวกัน ทํางานวิจัยเชิงคุณภาพทําไมเขียนออกมาไมเหมือนกัน ...มันก็ตองไม
เหมือนกันอยูแลว ถามันเขียนเหมือนกันนี่ แสดงวาลอกกันมา เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพนี่เปนการแสวงหา
มุมมองใหมๆ อธิบายปรากฏการณใหมๆ อยางสมมุติถาจะเปรียบเทียบงายๆ นะ ลองเอาศิลปนมา 50 คนไป
4
ยืนที่น้ําตกไนแองกาลา นักวาด 50 คนนี้วาดภาพออกมาเปนผลงานทางศิลปะ 50 ชิ้น ทั้ง 50 ชิ้นนี้จะ
เหมือนกันหรือไม ...ไมเหมือนนะ ถาหากวามันเหมือนกันเมื่อไร อารยะธรรมของมนุษยจะถึงจุดจบ
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มหาตมะ คานธี (Mahatama Gandi, 1869-1948) ชาวอินเดียซึ่งเปนผูน ําในการตอสูเรียกรองเอกราชจากอังกฤษดวยหลัก
สันติวิธแี ละไมใชความรุนแรง
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น้ําตกไนแองกาลา เปนน้ําตกที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก อยูในประเทศอเมริกา
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เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
คําถาม
วิธีวิเคราะห
SAMPLE

เครื่องมือ
ขอมูล
จุดเดน

อะไร/
อะไร/เทาไร
อนุมาน
ตัวแทน
เครื่องวัด
ตัวเลข
พิสูจนทฤษฎี

ทําไม/
ไม/อยางไร
อุปมาน
มีขอมูลดี
ตัวนักวิจัย
เรื่องราว
งราว
สรางทฤษฎี
งทฤษฎี

การวิจัยเชิงคุณภาพนี่คลายคลึงกับศิลปะมากกวาศาสตรที่มันตายตัว เราลงไปศึกษาเพื่อดึงเอามิติ
ซอนเรนบางอยางออกมาใหเห็น เพราะฉะนั้นแตละคนยอมมองไมเหมือนกัน การมองไมเหมือนกันทําใหเรา
มองเห็นแงมุมตางๆ หลากหลายขึ้น เพราะฉะนั้นเราไมตองหวงครับวาเราทําแบบนี้จะถูกหรือวาผิด มัน
เหมือนกับการวาดรูป ไมมีถูกไมมีผิด มาถึงเรื่องขอมูล เชิงปริมาณจะเปนตัวเลข แตของเราจะเปนเรื่องราว
สวนเรื่องจุดเดนนั้นเชิงปริมาณจะเปนการพิสูจนทฤษฎี แตจุดเดนของเราจะเปนการสรางทฤษฎี ซึ่งการสราง
ทฤษฎีแปลวาใหคําอธิบายครับ เพราะฉะนั้นในแงนี้เราจําแนกคําถามการวิจัยออกเปน 4 ขอ ขอแรกก็คือ
จํานวน การกระจาย และความถี่ อยางเชนความชุกหรือระดับ อยางเรื่องระดับความเครียดนั้นถือวาอยูในกลุม
ที่ 1 แตถาหากวาเปนขอตอมาเรื่องของโครงสราง กฎเกณฑตางๆ เชน กฎเกณฑความสัมพันธของปจจัยนี้กับ
ปจจัยนี้ อันนี้ถาเปนสมการนี่ถือวาเปนเชิงปริมาณเลย แตถามันเปนความสัมพันธในลักษณะของคําอธิบาย
อยางเชนอธิบายความสัมพันธของฟารองฟาผาอยางที่เมื่อครูวา ก็อาจจะเปนเรื่องเลาได เพราะฉะนั้นมัน
ก้ํากึ่ง อันที่สามหนักมาทางการวิจัยเชิงคุณภาพแลว คือเรื่องความหมายและคุณคา อยางเชนเราพูดถึงเรื่อง
ผูสูงอายุถูกลูกหลานทอดทิ้ง ก็ตองเขาไปศึกษาวาชุมชนนี้ใหความหมายตอการเปนผูสูงอายุอยางไร ก็เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพแลว สวนอันสุดทาย เปนเรื่องของวิธีคิดและการตัดสินใจ process ตางๆ ของการตัดสินใจ
กระบวนการคิด หรือแนวคิดทฤษฎีที่ชาวบานใชอธิบาย ยกตัวอยางเชน การศึกษาเรื่องภูมิปญญาชาวบาน
หรือเรื่องการทรงเจา วาเขามีวิธีคิดอยางไร อันนี้เชิงปริมาณตอบอะไรเราไมได ตองใชเชิงคุณภาพ ทีนี้โจทย
จากนี้ไป จากประเด็นวิจัย 1 ประเด็นของเรานะ ใหในกลุมชวยกันคิด ใหเปดไปที่แบบฟอรม c5/2 แลวใหพวก
เราในกลุมชวยกันทํา โดยเอาประเด็นที่ตกลงกันไดเมื่อสักครู เนนหนักในประเด็นหัวขอที่ 3 กับหัวขอที่ 4 นะ
ครับ หัวขอที่ 3 คือวัตถุประสงค สวนหัวขอที่ 4 คือคําถามวิจัย ซึ่งสองอันนี้เปนแกนของการพัฒนาประเด็น
ไปสูการทําวิจัย ใหในกลุมตกลงกันวา เรื่องที่เลือกกันมาไดนี่ เรามีวัตถุประสงค 3 ขออะไร แลววัตถุประสงค
แตละขอนี่ ลองแตกออกมาเปนคําถามวิจัย ขอละ 3 ขอเหมือนกัน วัตถุประสงค 1 ขอแตกออกมาเปนคําถาม
วิจัย 3 ขอ ทั้งหมดเราจะได 9 ขอนะ เปนตัวอยาง เขาใจไหมครับ ใชหลักแตกเปน 3 อยางเดียวเลย ลองดูนะ
ครับ ถาหากมีขอสงสัยก็ใหยกมือ จะไปอธิบายครับ ...เรื่องนั้นๆ ประเด็นที่เราตั้งขึ้น เราอยากรูอะไร 3 ขอ
(หยุดพูดไปพักหนึ่งเพื่อใหผูรวมสัมมนาไดไดเขียน)
มีขอแนะนําประการหนึ่ง อยาเพิ่งไปทะเลาะกันเรื่องชื่อโครงการนะ ชื่อโครงการวิจัยนี่จะมาสุดทาย
ครับ จําไววาเวลาทําโครงการวิจัย ชื่อโครงการจะมาสุดทาย ถึงแมวามันจะอยูตรงหัวกระดาษก็ตาม
(เทปขาดไปพักหนึ่ง)
...มีลักษณะ creative ซึ่งอาจจะไม original ก็ได เพราะเราอาจจะยืมการแบงจากลักษณะเรื่องอื่นมา
แตไมเคยมีการประยุกตใช แตไมเคยมีการประยุกตใชการแบงแบบนั้นในเรื่องลักษณะอยางนั้น ในเรื่องที่เรา
กําลังทํา เราก็ยืมมาใชก็เกิด creative ใชไหม
อันที่ 3 คือการแบงแบบมี impact ครับ พอเราแจกมาเราก็รูเลยวาศึกษาเรื่องนี้แลวมันจะมีผลในการ
เอาไปทํางาน เอาไปใชประโยชน หรือในการเอาไปคิดเอาไปตัดสินใจไดใหมๆ ทั้งหมด 3 ขอนะ เพราะฉะนั้น
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การแบงแบบครอบคลุมนี่ อาจจะไมมี originality ก็ได อาจจะไมมี creativity ก็ได อาจจะไมมี impact ก็ได อยาง
ในกรณีนี้ การแบง 3 ขอเปน ปองกัน รักษา และฟนฟูนี่ มันมี originality ไหม ไมมี มีcreativity ไหม ก็ไมมี แตมี
impact ไหม มีนะ เพราะอะไร ...เพราะมันเอาไปใชประโยชนได เพราะฉะนั้นเกณฑขอใดขอหนึ่งมันก็มี
ประโยชนทั้งนั้น แตถาได 3 ขอเลยยิ่งดี
เรามาดูตอไปในขอวัตถุประสงคนะ “ชาวบานวังมะเดื่อเลือกการรักษาอยางไรเมื่อเปนเบาหวาน
(DM)” ซึ่งกอนหนาที่จะไดประเด็นนี้เขาสนใจจะศึกษาเรื่อง “การเลือกการรักษาของชาวบานเมื่อยามเจ็บปวย”
ซึ่ง โจทย ที่ ตั้ ง แบบนี้ มัน ใหญม าก เพราะการเจ็ บ ป ว ยมั น ก็ มี ตั้ งแต เป น หวัด ยั น เป น มะเร็ง ...มั น เยอะมาก
ลักษณะการตั้งประเด็นที่กวางและครอบคลุมมากแบบนี้จะทําวิจัยยากมาก เพราะตัวแปร ...เรียกในภาษาของ
การวิจั ยเชิงปริมาณก็คือตัวแปร ...ตั วแปรมั นเยอะ ทีนี้พอเปนแบบนั้น คุ ยกัน ไปคุยกั นมาก็ไมจ บ เพราะ
ประเด็นมันใหญเกินไป พอแตก objective มันก็เยอะเต็มไปหมด ถาเราเจออาการแตก objective เทาไรก็ไม
พอใจสักที ไมครอบคลุมสักที ยิ่งแตกก็ยิ่งไดเยอะ แสดงวาประเด็นกวางไปแลวครับ เพราะฉะนั้นกลุมนี้พอได
ประเด็นกวางไป คุยไปคุยมาปรับลงมาเหลือ DM พอเปน DM ก็คิดงายขึ้นเยอะนะ โดยเขาแตกวัตถุประสงค
ออกมาวา 1 ศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตประจําวันของผูปวยเบาหวาน สวนขอที่ 2 ก็เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การดูแลตนเอง คือชีวิตประจําวันเขาทําอะไรบางก็ไปดู แลวสําหรับเรื่องที่เกี่ยวของกับการเจ็บปวยก็ดูวาเขา
ดูแลตัวเองอยางไร สวนอันที่ 3 ก็คือเพื่อศึกษาการแสวงหารูปแบบการรักษาพยาบาลของผูปวย หมายความ
วา นอกจากดูแลตัวเองแลว ในสวนที่นอกเหนือจากนั้นก็ไปดูเรื่องของการแสวงหาการรักษาจากที่อื่น อยางนี้
ดีนะ ครอบคลุม แลวก็เห็นประเด็น เอาไปใชประโยชนได
สวนกลุมนี้เปนการศึกษาเรื่อง “ทําไมคนทุกขยากจึงไมไดรับการดูแลจากชุมชน” เรื่องการตั้งประเด็น
นี่จะตั้งเปนคําถามก็ได หรือจะไมเปนคําถามก็ได ความจริงตรงนี้ถาเราทอนไวไมใหเปนคําถามนี่ เราก็อาจ
บอกวาเปนการศึกษาเรื่อง “ความทุกขยากกับบทบาทของชุมชนในการดูแล” เรื่องคําพูดนี่เอาไปปรับกันได
กลุมนี้แตกวัตถุประสงคออกมาเปน 1 ศึกษามุมมองของชุมชนที่มีตอความทุกขยาก อันนี้ creative นะ มี
ความรูสึกวาเมื่อเราจะเขาใจวาทําไมชุมชนจึงไมเหลียวแลคนทุกขยาก ชุมชนคงจะตองมีมุมมองบางอยางที่
ทําใหเขาเหลียวแลหรือไมเหลียวแล ลักษณะอยางนี้พอตั้งเปนวัตถุประสงคก็รูสึกวามันเขาทา ที่มันเขาทา
เพราะมีการหามุมมองบางประการในการคิดใหมันแตกตางจากที่เราเคยคิด เมื่อครูผมไดเปรียบเทียบวาเวลา
เราทํางานวิจัยเชิงคุณภาพนี่มันเหมือนกับเปนนักวาดใชไหม เหมือนศิลปนที่ไปยืนอยูหนาน้ําตกไนแองกาลา
แลววาดออกมาอยางสวยงามเปนแบบฉบับของตัวเอง งานศิลปะชิ้นนั้นก็จะมีคุณคามาก แตถาหากเราไป
เขียนงานศิลปะแลวมันมีรูปแบบซ้ําเดิมไปเรื่อยๆ นี่มันจะไมนาสนใจนะ เปรียบเทียบเหมือนกับเราวาดรูปตอน
สมัยเปนเด็กๆ ที่ครูใหเราวาดภาพวิว แลวเราวาดอยางไร ก็เปนภูเขา 2 ลูก มีพระอาทิตยอยูกลาง มีตน
มะพราวอยูทางซาย มีเรือใบลําหนึ่ง แลวขางบนมีนก 3 ตัวบินอยู อันนี้ตายตัว สําเร็จรูปเลย งานวิจัยนี่มัน
เหมือนกับศิลปะ ถาคุณคิดแลว แลววาดวิวออกมามันดูงดงาม อยางวัตถุประสงคที่ตั้งมานี่ชวนใหอานแลว
เพราะเปนงานที่ดึงดูด มี creative มี original แบบนี้ มันจะไมเหมือนการวาดรูปวิวนะ
สวนขอที่ 2 ก็คือศึกษาสาเหตุการเกิดความทุกขยากของคนทุกขยากในชุมชน คือเดิมเขาเขียนอยาง
นี้ แตพอเขียนไปเขียนมา แลวไดฟงบอกวาเวลาเราพูดถึงเรื่องสาเหตุนั้น มันเปนการวิจัยในเชิงเหตุและผล
มันบงชี้ไปในทางปริมาณมากไปสักหนอย ก็เลยดิ้นรนวาจะหาคําอื่นอยางไรบาง หาไปหามาก็ไดคําวา “ศึกษา
กระบวนการการเกิดความทุกขยาก” ...นาสนใจนะ เพราะพอเปนกระบวนการมันก็เหมือนกับมี process ตางๆ
หลายอยางมาก มันอาจจะไมเปนเหตุเปนผลโดยตรงก็ได แตมีปจจัยที่มาสงผลตอกันหลายแบบหลายลักษณะ
ขอที่ 3 ศึกษาความสัมพันธระหวางครอบครัวกับคนทุกขยาก ก็คือกลับไปหาขางบนวาทําไมชุมชน
จึงไมเหลียวแลคนทุกขยาก ก็เลยมาตอบโจทยวาความสัมพันธของชุมชนกับครอบครัวคนทุกขยากเปน
อยางไร นี่ก็มีเหตุผลนะ ทั้ง 3 ขอ
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กลุมตอไป “ศึกษาความตองการและการสนับสนุนชวยเหลือผูพิการในหมู 6 บานน้ําโจน” หัวขอแบบ
นี้ดีนะ เพราะหัวขอแบบนี้มีความเฉพาะเจาะจง เวลาเราตั้งหัวขอควรจะมีความเฉพาะเจาะจงแบบนี้ ไมใช
over claim คือกวางเกินไปนะ อยางเชนศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ําอัดลมของเด็กวัยรุนไทย พอเปดเขาไป
ขางในก็เห็นวาศึกษาแค 1 หมูบาน อันนี้เรียกวา over claim เพราะฉะนั้น ถาเปนอยางนี้เราก็ใสตัว colon ( : ) ที่
เปนจุดสองจุดวาเปนกรณีศึกษาของหมูบานนั้นๆ อยางนี้ก็พอได แตของกลุมนี้ก็ถือวาชัดเจนดีแลว สวน
วัตถุประสงคก็แตกออกเปน 3 ขอ คือขอ 1 ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดํารงชีวิตของผูพิการ อันที่ 2
ศึกษาการไดรับความชวยเหลือและสวัสดิการทางสังคมของผูพิการ และอันที่ 3 ศึกษาความตองการของผู
พิการ อันนี้ก็พอใชไดนะ แตขอ 3 นี่จะมีลักษณะของการกินความกวางจนเกือบจะเทาคําถามของการวิจัย ซึ่ง
การแบง หนึ่ง สอง สาม นั้น ถาจะแบงใหดีก็อยาใหขอใดขอหนึ่งกินเนื้อความของการวิจัยนี้ทั้งหมด แตอันนี้ก็
ไมถึงกับกินความหมดนะ เพราะหัวขอของเขามีเรื่องของการสนับสนุนชวยเหลือดวย แตอันนี้แจกออกมาแค
เรื่องของความตองการ ทีนี้พอมาแตกเปนคําถามนี่ อยางอันที่ 1 ปญหาและอุปสรรคในการดํารงชีวิต ขอนี้เมื่อ
ครู ใ นกลุ ม เขาคุ ย กั น แล ว ระดมมาได เพราะเดิ ม ที เ ดี ย วเขาเขี ย นไว ว า “ศึ ก ษาการได รั บ ความช ว ยเหลื อ
สวั ส ดิ ก ารของสั ง คมจากภาครั ฐ และภาคเอกชน ” พอเขี ย นแบบนี้ ก็ อ าจจะคิ ด ได ว า มั น มากไปสํ า หรั บ
วัตถุประสงค เขาก็เลยตบลงมาเปนขอ 2 กลายเปนวาในขอ 2 เปนการศึกษาการไดรับความชวยเหลือจาก
ภาครัฐวาเปนอยางไร จากภาคเอกชนเปนอยางไร และจากภาคประชาชนหรือชุมชนเปนอยางไร อยางนี้ก็คือ
การทอนความมากเกินไปของวัตถุประสงคมาเหลือเปนคําถามวิจัยแทน ซึ่งก็ชวยได เพราะหากไปกองรวมกัน
เปนวัตถุประสงคหมด พอเขียนคําถามการวิจัยก็จะเขียนยากมากเพราะเหมาหลายเรื่องอยูในวัตถุประสงคขอ
เดียว สวนอันตอไป “ปญหาและอุปสรรคในการดํารงชีพ” ก็มาดูวาดานสุขภาพเปนอยางไร ดานเศรษฐกิจเปน
อยางไร และดานสังคมเปนอยางไร วิถีชีวิตของผูปวยเปนอยางไร อันนี้จะอยูในขอปญหาและอุปสรรค ถาหาก
วาเรียงลําดับก็เรียงอยางที่วานะวาเริ่มศึกษาจากวิถีชีวิตของผูปวยหรือผูพิการกอนแลวคอยมาดูวามีปญหา
ดานสุขภาพอยางไร เศรษฐกิจอยางไร สังคมอยางไร และมาศึกษาจากผูปวยวาตองการทางกาย ทางใจ และ
ทางสั งคมอยา งไร นี่ก็เห็น รองรอยของการมี ภูเขาสองลูกและพระอาทิตยอยูตรงกลางอยูบาง แตก็ถือวา
ครอบคลุมใชไดเลยทีเดียว
สวนกลุมนี้ “ศึกษาการหยารางของประชาชนในชุมชนบานหนองกก ต.เกาะหลัก” อันนี้ก็นาสนใจ
สําหรับวัตถุประสงคนั้น ขอที่ 1 เพื่อศึกษากระบวนการใชชีวิตคูในชุมชน นาสนใจ เพราะกอนที่เราจะรูเรื่อง
การหยาราง เราก็นาจะรูแบบแผนการใชชีวิตคูของชุมชนนี้กอน ขอที่ 2 เพื่อศึกษาการใหความหมายของ
ประชาชนในชุมชนตอเรื่องการหยาราง อันนี้เขาเขียนไวแบบนี้กอน พอมาเขียนคําถามวิจัยก็มีการแกกันอีก
นิดหนึ่ง เพราะพอคิดใหละเอียดถี่ถวนแลววัตถุประสงคก็เปลี่ยน เพราะฉะนั้นในกระบวนการคิดของเรานั้น
วัตถุประสงคถูกเขียนกําหนดไว พอมาเขียนคําถามวิจัยและคิดอยางละเอียดถี่ถวน วัตถุประสงคก็เปลี่ยนได
การคิดมันจะวิ่งกลับไปกลับมา บางทีคิดไปคิดมาประเด็นวิจัยยังเปลี่ยนไดเลยเพราะมันกวางไปอยางเชนกรณี
ของกลุมนั้น ประเด็นวิจัยกําหนดไวกวางไป พอมาคิดรายละเอียด คิดไดถี่ถวนขึ้น ประเด็นวิจัยก็เปลี่ยน ขอที่
3 ศึกษาเงื่อนไขและสาเหตุการหยาราง ขอที่ 4 ศึกษาผลกระทบของการหยารางของประชาชน กลุมนี้แตก
วัตถุประสงคออกไปถึง 4 ขอ ถามีเหตุผลที่จะแตกก็ไมจําเปนตองไป fix อยูที่ 3 ขอนะ สวนคําถามวิจัยนั้น
อยางขอกระบวนการใชชีวิตคู ก็ถามวา 1 ทําไมจึงตัดสินใจใชชีวิตคู ขอ 2 มีหลักการในการตัดสินใจใชชีวิตคู
อยางไร สองขอนี้คอนขางจะเหมือนกันนะ อันที่ 3 ความรักและความเขาใจในกระบวนการใชชีวิตคู มีผลตอ
การตัดสินใจใชชีวิตคูอยางไร อันที่ 4 ความเปนเพื่อน ความประทับใจในคูรัก เศรษฐกิจ คลุมถุงชน และความ
จําเปนตางๆ อันนี้ก็เรียกวาคิดอะไรไดก็ใสลงไปหมดเลย คอนขางจะเหมารวมไปนิดหนึ่ง ทีนี้การแบงแบบนี้
อาจจะทําใหมันเปนหมวดหมูนอยไป เพราะมันจะเขามาแบบหลากหลายเอามารวมกันไว อาจจะตองคิดตอวา

15
จะแบงใหเปนหมวดหมูมากขึ้นกวานี้ไดอยางไร อยางเชนกระบวนการการใชชีวิตคู เราอาจจะแบงวากอน
ตัดสินใจใชชีวิตคูนั้นคิดอยางไร (เทปหมด)
มวนที่ 3 หนา a
หมอโกมาตร (ตอ) - ...เรื่องการศึกษาความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการหยาราง ...อันนี้นาสนใจ
เพราะวาเวลาเราศึกษาเรื่องการหยารางนั้น ชุมชนแตละชุมชนก็จะใหความหมายเกี่ยวกับเรื่องการหยารางไม
เหมือนกัน ถาเราใหความหมายของการหยารางวาเปนการลมเหลวของชีวิตคูก็เปนความหมายแบบ negative
เลย แตถาเราใหความหมายของการหยารางวาเปนการปรับตัวเพื่อใหทั้งสองฝายอยูไดตอไป นี่ก็อาจจะ
positive แตเราจะรูไดอยางไรวาชุมชนมีการใหความหมายแบบไหน เราก็ตองไปดูวาคูชีวิตใหความหมายตอ
การหยารางอยางไร อันนี้ก็ตองไปคุยกับคนที่เขาหยารางวาการหยารางครั้งนี้มีความหมายอยางไรตอชีวิตเขา
บาง สมมุติถาเขาบอกวาดี ยังรักษาความสัมพันธระหวางกันไวอยู มันก็มีความหมายอยางหนึ่ง ขอที่ 2 ชุมชน
ใหความหมายอยางไร ขอที่ 3 มีความคิดเห็นตอการหยารางอยางไร ขอนี้ก็อาจจะรวมอยูใน 1 และ 2 นะครับ
สวนขอที่ 4 ประสบการณการหยารางในชุมชนนั้นเปนอยางไร ในชุมชนอาจมีการหยารางกันมาหลายกรณี
เราก็ไปดูวาเขาพูดถึงการหยารางกรณีตางๆ ที่ผานมาอยางไร เราก็พอจะรูความเห็นของชุมชนตอการหยา
รางได ขอตอไป เงื่อนไขและสาเหตุของการหยารางก็มีเงื่อนไขทั้งทางเศรษฐกิจ ปญหาสุขภาพ ความขัดแยง
หรือความเบื่อหนายตอคูครอง ก็รวมตัวแปรไวไดดี แตความขัดแยงก็อาจนํามาซึ่งความเบื่อหนายก็ไดนะ อาจ
รวมไวเปน 3 ขอก็ได อันสุดทายคือเรื่องของผลกระทบวาความหยารางสงผลกระทบตอจิตใจ ตอบุตร ตอ
ครอบครัว และตอชุมชนอยางไร อันนี้ก็เปนแบบแผนที่คอนขางจะภูเขา 2 ลูกหนอยหนึ่งนะ คือเวลาพูดถึง
ผลกระทบนี่สวนใหญเราจะคิดไงครับวาจะแบงงายๆ เปนผลกระทบตอบุคคล ตอครอบครัว และตอชุมชน เรา
แบงออกเปน 3 ระดับแบบนี้ก็เปนการแบงที่ครอบคลุม แตอาจจะไม original เทาไร ไม creative เทาไร แตก็พอ
แบงได อาจจะมี impact ในการดูแลครอบครัวก็ได ดีมากครับ กลุมนี้ประเด็นนาสนใจ ปรบมือใหหนอย
กลุมที่ 2 ประเด็นวิจัยคือ “การทรงเจากับภาวะสุขภาพ” วัตถุประสงคขอที่ 1 คือเพื่อศึกษาพฤติกรรม
ของคนทรงเจา ขอที่ 2 ศึกษาความเชื่อในชุมชนตอการทรงเจา ขอที่ 3 เพื่อศึกษาผลกระทบตอสุขภาพของคน
ทรงเจาและของผูมารับบริการ อันนี้นาสนใจนะ ถาหากวาเราจะเรียงใหมเราอาจจะเอาขอ 2 ที่ศึกษาเรื่องความ
เชื่อของชุมชนตอการทรงเจาขึ้นมากอน เมื่อเรารูเรื่องความเชื่อของคนในชุมชนแลว เราก็จะเขาใจเรื่อง
พฤติกรรมของคนทรงเจาไดดีขึ้น แลวหลังจากนั้นคอยมาศึกษาถึงผลกระทบ ทีนี้จากวัตถุประสงคที่แตก
ออกมาเปนคําถามวิจัยพฤติกรรมของคนทรงเจา ขอ 1 การปรับตัวของคนทรงเจาภายหลังรับรางทรงตางจาก
เดิมอยางไร นาสนใจนะ ขอที่ 2 วิถีชีวิตของคนทรงเจาแตกตางจากคนทั่วไปอยางไร อันนี้นาจะเปนขอ 1
มากกวานะ แลวขอที่ 3 คนทรงเจามีการดูแลสุขภาพตัวเองอยางไร ขอนี้ก็หมายความวา เปนการดูแลสุขภาพ
กอนที่จะมาเปนคนทรงเจา หรือวาที่มันไมเกี่ยวของกับการทรงเจาเปน base line ไวกอน ขอที่ 2 ศึกษาความ
เชื่อของชุมชนตอการทรงเจาก็แตกออกมาเปนขอที่ 1 การทรงเจาเปนทางเลือก ...อันนี้ไมรูวาเปนคําถามหรือ
วาเปนอะไร สมมุติวาเราจะศึกษาถึงความเชื่อของชุมชนตอการทรงเจา ก็อาจจะศึกษาวาชุมชนมีความเชื่อวา
การรักษาดวยการทรงเจาเปนทางเลือกหรือไม แลวชุมชนมีความเชื่อวาการรักษาดวยการทรงเจานี่สามารถ
จะรักษาการเจ็บปวยไดอยางไร อันนี้ก็พอไปไดนะ แตวาถาเราอยากจะรูความเชื่อของชุมชน เราก็อาจจะเติม
ไปเปนวาระบบความเชื่อในเรื่องการทรงเจานั้นเกี่ยวของกับประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นหรือความเชื่อทาง
ศาสนาอยางไร คืออธิบายความเชื่อโดยตัวของมันเองกอนแลวคอยมาพูดตอวามันเกี่ยวของกับการเจ็บปวย
หรือไมเจ็บปวยอยางไร ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเพิ่มไดอีกขอหนึ่ง
ตอไปมาดูกลุมนี้ เรื่องผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง วัตถุประสงคขอ 1 ศึกษาปจจัยที่ทําใหผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง
ขอ 2 ศึกษาวิถีชีวิตของผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง อันนี้ถาเราจะลําดับเรานาจะลําดับอยางไร ขอ 2 นาจะมากอนนะ
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ศึกษาวิถีชีวิตของเขากอน แลวคอยมาศึกษาปจจัยที่ทําใหเขาถูกทอดทิ้ง ขอ 3 เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุ อันนี้มันไปไกลสักหนอย เพราะประเด็น คือการศึ กษาการที่ ผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง แต
วัตถุประสงคขอนี้ตองการศึกษาแนวทางการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ...มันอาจจะหางกันไปหนอย ถาจะ
ใหใกลกวานี้ก็อาจจะเปนการหาแนวทางสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง สวนคําถามวิจัยก็แตกออกมา
เปนวา ขอ 1 ศึกษาปจจัยที่ทําใหผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง ก็มีปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ความสัมพันธในชุมชน
สุขภาพผูสูงอายุวาสุขภาพของผูสูงอายุมีผลตอการถูกทอดทิ้งหรือไม หมายความวา สาเหตุในเชิงวาสุขภาพ
เขาไมดีก็เลยทอดทิ้ง ขอที่ 2 ศึกษาวิถีชีวิตของผูสูงอายุ การปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน กิจกรรมทางสังคมของ
ผูสูงอายุเปนอยางไร นาสนใจนะ ขอที่ 3 แนวทางการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ผูสูงอายุไดรับการสงเสริม
สุขภาพหรือไม อยางไร ชุมชนมีสวนรวมอยางไร รูปแบบการสงเสริมสุขภาพจะเปนอยางไร อันนี้ดี
กลุมนี้เรื่อง “สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิตในชุมชนคนพลัดถิ่น” วัตถุประสงคขอ 1 เพื่อศึกษาการตั้ง
และการยายถิ่นที่สัมพันธกับวิถีชีวิต ขอที่ 2 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของคนพลัดถิ่นตามบริบท
และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ขอ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธและภาพลักษณของคนพลัดถิ่นตอภาครัฐของ
ไทยผานปฏิสัมพันธระหวางผูนําทองถิ่นกับชาวบาน ...ขอนี้นาสนใจแตเขาใจยากหนอยนะ เดิมไมไดคิดอยาง
นี้ เดิมมีวา ขอที่ 1 เพื่อศึกษาสิ่งแวดลอมในชุมชนของคนพลัดถิ่น ขอที่ 2 เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตของคน
พลัดถิ่น ขอที่ 3 ศึกษาวาสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธอยางไรตอการดําเนินชีวิต คือศึกษาขอ 1 และขอ 2 แลวก็
ศึกษาวา 1 กับ 2 สัมพันธกันอยางไรนาจะดูงายกวา ที่ทําอยูดูจะยากไป ถาหากวาเราจะศึกษาภาพลักษณคน
พลัดถิ่นนี้ก็อาจจะเขาไปอยูในคําถามวิจัยแตละขอของที่เราแจกมาตั้งแตตอนตนอาจจะดีกวา เพราะวา 3 ขอ
ของการจัดหมวดหมูแบบแรกอาจจะดีกวา
สวนกลุมนี้เปนเรื่องของการใชสารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม วัตถุประสงคขอ 1 เพื่อ
ศึกษาแบบแผนการใชสารเคมีในอาชีพเกษตรกรรม ขอที่ 2 เพื่อศึกษาการจัดการของชุมชนในการใชสารเคมี
ขอ 3 เพื่อศึกษาผลกระทบการใชสารเคมีในชีวิตของเกษตรกร มีทั้งหมด 3 ขอ ขอที่ 1 เปนเรื่องแบบแผน ขอที่
2 เปนเรื่ องการจั ดการ และอันสุดท ายเปนเรื่องผลกระทบ เขาทานะ ก็คือเขาไปพบวามีการใชสารเคมี
การเกษตร เพราะฉะนั้นเราอยากจะรูแบบแผนกอน ขอที่ 2 เราอยากจะรูวาชุมชนมีการจัดการไหม ขอที่ 3 เรา
อยากจะรูวาผลกระทบเปนอยางไร ซึ่งนี้ก็ดีนะ แตกออกมาเปนคําถามวา ขอที่ 1 มีการใชสารเคมีชนิดใดบาง
แตละชนิดมีวิธีการใชอยางไร ชวงระยะเวลาการใชเปนอยางไร มีแนวคิดอยางไรตอการใชสารเคมี โดยรวมๆ
ก็คือวาศึกษาแนวคิดของเขากับแบบแผนการใช ก็คือใชเวลาไหน เมื่อไหร อยางไร อันนี้มีแงคิดที่วา เวลาเรา
กํา หนดวัตถุประสงควา ศึ กษาแบบแผน แลว เราแตกตอ ไปเปน คํา ถามวิจัยที่เราแตก ควรจะนํา เราไปหา
ประเด็นที่เราศึกษาไดชัดเจนขึ้น ผมจะยกตัวอยางใหฟงวา เวลาเราเขียนคําถามวิจัยนั้น หลักการที่สําคัญที่สุด
ก็คือคําถามวิจัยมันทําใหเราเคลื่อนไปสูการวิจัยไดอีกขั้นตอนหนึ่ง ก็คือคําถามวิจัยนั้นเขียนไดหลายแบบแต
การเขียนบางแบบก็ไมชวยในการวิจัยเลย อยางเชน วัตถุประสงคของการวิจัยคือ ตองการศึกษาพฤติกรรม
การใชโทรศัพทมือถือของวัยรุนไทย สวนคําถามวิจัยก็คือ วัยรุนไทยมีการใชโทรศัพทมือถืออยางไร คําถาม
วิจัยแบบนี้ไมดี เพราะตั้งคําถามวิจัยขึ้นมาแลวเราฉลาดเทาเกา ไมมีอะไรเพิ่มเติมขึ้น เพราะฉะนั้น ในกรณี
แบบนี้ ศึกษาแบบแผนของการใชสารเคมีวามีชวงเวลาการใชอยางไร อันนี้ฉลาดขึ้นนะ เพราะมีการซอย
วัตถุประสงคลงมาเปนคําถามทําใหมันคืบไปขางหนาไดอีกขั้นหนึ่ง โจทยตรงนี้ก็คือวา “กาละ” กับ “เทศะ”
นั่นเอง หรือ time and space ของการใชสารเคมีคืออยางไร พอเราแตกเปน time and space เราก็จะรูไดวาเรา
ตองไปดูอยางไร ตองไปดูวาปฏิทินการใชสารเคมีนั้น มันเกิดขึ้นเดือนไหน ใชสารอะไร บอยแคไหน อยางไร
ก็จะซอยออกไปเปนปฏิบัติการของการวิจัยไดเพิ่มขึ้นตอไป ไมอยางนั้นเราจะไมรูวาทิศทางวิจัยควรจะไปทาง
ไหน อยางเชนวัยรุนไทยใชโทรศัพทมือถืออยางไร ถาตั้งโจทยมาแบบนี้ตอบอยางไรก็ถูก จะตอบวายืนใช
มากกวานอนใช หรือใชตอนตื่นมากกวาใชตอนหลับ ...คือตอบอยางไรมันก็ถูก คําถามวิจัยแบบนี้ไมตองไป
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ถาม ถาจะถามคําถามวิจัยนั้น วัตถุประสงคตองซอยใหนําไปสูการตอบโจทยไดงายขึ้น สวนอันตอไปก็ศึกษา
การจัดการของชุมชนตอการใชสารเคมี ...ชุมชนมีการจัดการอยางไร เกษตรกรมีสวนรวมในการจัดการหรือไม
หนวยงานของรัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดการอยางไร ทําใหเราเห็นแงมุมตางๆ ของการจัดการการใช
สารเคมีได อันตอไปเรื่องผลกระทบครับ ก็บอกวาผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรเปนอยางไร มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอยางไร และมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของครอบครัวอยางไร แบงดีนะ ทั้งผลกระทบตอสุขภาพของ
เกษตร ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และผลกระทบตอเศรษฐกิจของครอบครัว เชนอาจจะเปนหนี้สินมากขึ้น หรือ
อาจจะรวยมากขึ้นก็ได เพราะใชสารเคมีแลวไดคาตอบแทนสูงขึ้น แตอาจจะมีผลกระทบตอสุขภาพได แบบนี้
ผานเลยครับ
ของกลุมนี้เปนเรื่อง “ทําไมลุงบัวถึงสามารถฟนฟูสุขภาพไดภายใน 4 เดือนหลังเกิด CBA” ก็คือจาก
กรณีที่เขาเลาแลวเกิดความสนใจขึ้นมา เพราะฉะนั้นวัตถุประสงคก็คือ ขอที่ 1 ศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตของลุง
บัว คือไปศึกษากอนวาเขาดําเนินชีวิตอยางไร ขอที่ 2 ศึกษาบทบาทของครอบครัวในการดูแลสุขภาพของลุง
บัว ...ที่เรานึกขอนี้มาไดเพราะเราเห็นบทบาทของครอบครัวอยูแลว แตเราอยากจะศึกษาใหละเอียดใชไหม
ขอที่ 3 เพื่อศึกษาการปฏิบัติตัวของลุงบัวตอภาวะของการเจ็บปวย ก็คือดูวิถีชีวิตของแก ดูการปฏิบัติตัว และ
ดูครอบครัววาชวยดูแลแกอยางไรทั้ง 3 ระดับ แลวซอยออกมาเปนคําถามวิจัยวา ขอที่ 1 ลุงบัวแกมีพฤติกรรม
ดานสุขภาพอยางไร เชนการออกกําลังกาย ความเครียด การเสพยาเสพติด ขอที่ 2 อาชีพของลุงบัวมีผลตอ
สุขภาพอยางไร ขอที่ 3 ทัศนคติในการดูแลสุขภาพกอนการเจ็บปวย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อตองการที่จะเขาใจวิถีการ
ดําเนินชีวิต สวนวัตถุประสงคขอ 2 ศึกษาบทบาทของครอบครัว ก็ดูวาสัมพันธภาพของคนในครอบครัวเปน
อยางไร ภรรยามีบทบาทในการดูแลอยางไร บุตร ธิดา มีบทบาทในการดูแลอยางไร ซึ่งก็แยกภรรยาและบุตร
ธิดาออกมา อันนี้ก็ดี สําหรับขอที่ 3 เมื่อแกเจ็บปวยนั้น แกมีแบบแผนการรักษาตัวอยางไรทั้งแผนปจจุบันและ
แผนโบราณ และมีการประพฤติตัวในชีวิตประจําวันหลังการเจ็บปวยอยางไร เชนอาหาร การออกกําลังกาย
อารมณ สิ่งแวดลอม สวนขอที่ 4 มีแบบแผนการดําเนินชีวิต ตารางกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันหลังการ
เจ็บปวยเปนอยางไร ก็ซอยออกมาไดอยางเปนลําดับทั้ง 3 อัน เทาที่ดูมาพวกเราก็สามารถแตกประเด็นกันได
กลุมสุดทาย “ความรวมมือของชุมชนกับกลไกการทํางานดานสาธารณสุข” วัตถุประสงคขอแรก เพื่อ
ศึ ก ษาความเข า ใจ อั น นี้ ม าจากพื้ น ฐานความคิ ด ที่ ว า ถ า เราอยากรู ว า ความร ว มมื อ ของชุ ม ชนในด า น
สาธารณสุขเปนอยางไร เราก็ตองดูกอนวาชุมชนมีความเขาใจตอเรื่องงานสาธารณสุขในแงไหนบาง สวนขอที่
2 มีปจจัยอะไรบางที่มีผลตอการรวมมือของชุมชน ขอที่ 3 ศึกษาความรวมมือทางดานสุขภาพของคนในชุมชน
ก็คือรูปแบบที่เขาจะใหความรวมมือในการทํางานดานสุขภาพ อันนี้คือแบบแผนหรือรูปแบบในการใหความ
รวมมือ แตกออกมาเปนคําถาม 3 ขอ คือ ชุมชนมีความเขาใจอยางไร, งานสาธารณสุขมีผลตอการดําเนินชีวิต
อยางไร ขอนี้รูสึกวาจะกระโดดไปนิด สมมุติถาเราจะแตกวาเราอยากจะรูวาความเขาใจของชุมชนตองาน
สาธารณสุขเปนอยางไรเรานาจะแตกไดอยางอื่นอีกไหม หรืออาจจะแตกงายๆ อยางกลุมนั้นก็ได เชนอาจ
แบงเปนงานดานการรักษา สงเสริม ปองกัน อันนี้เปนในกรณีที่เราคิดอะไรไมออกนะ ถึงจะไม original แตก็มี
ประโยชนในการทํางาน สวนวัตถุประสงคขอที่ 2 ปจจัยที่มีผล แตกมาเปนปจจัยอะไรบางที่มีผลตอความ
รวมมือ และ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรวมมือคืออะไร สองอันนี้คอนขางจะเหมือนกันนะ บุคคล องคกร
ชุมชนใดบางที่มีผล อันนี้พอแตกวัตถุประสงคออกมาเปนคําถามวิจัยแลว คําถามวิจัย 2 ขอซอนกัน แลวที่
สําคัญ ทั้ง 2 ขอที่ซอนกันนั้นเกือบจะมีผลเทากับวัตถุประสงคขอนี้เลย สวนขอที่ 2 รูปแบบของความรวมมือ
เปนอยางไร ขอที่ 3 ความรูสึกของเจาหนาที่ตอการใหความรวมมือเปนอยางไร ขอ 3 นี่มันจะลนกรอบเดิมไป
หนอย คือขอ 3 นี่มันนาจะอยูในหัวขอวิจัยอื่น หัวขอที่วา เจาหนาที่สาธารณสุขมองความรวมมือของชุมชน
อยางไร เปนมุมมองของเจาหนาที่ เราอาจจะเอาขอนี้ไวก็ได แตอาจจะปรับเปนวาทัศนคติของเจาหนาที่มีผล
ตอการรวมมือของชุมชนหรือไม
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เพราะฉะนั้น ผมจะสรุปใหฟงสักเล็กนอยครับวา จากที่แตกประเด็นการวิจัยออกมา จะเห็นไดวา เรา
จะเนนหนักอยูที่ 2 ขอหลัก คือวัตถุประสงคกับคําถามวิจัย สําหรับในสวนที่เหลือนั้นไมยากแลว เพราะวาทั้ง 2
ตัวนี้มันเปนตัวกําหนดทุกอยาง เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเราก็ควรเขียนใหผูกพันกับ 2 ตัวนี้ เวลาเราเขียน
คําถามวิจัย ก็ใหเขียนวาคําถามวิจัยในโครงการวิจัยนี้มีคําถามวิจัยจําแนกตามวัตถุประสงค 3 ขอดังตอไปนี้
วัตถุประสงคขอ 1 มีคําถามวิจัย หนึ่ง สอง สาม วัตถุประสงคขอ 2 มีคําถามวิจัย หนึ่ง สอง สาม วัตถุประสงค
ขอ 3 มีคําถามวิจัย หนึ่ง สอง สาม แบบนี้มันจะชัดเจนเลยวาคําถามวิจัยแตละขอของเรานั้นจะตอบเรื่องอะไร
ในวั ต ถุป ระสงค มี งานวิ จัย หลายชิ้ น ที่ สง มา เมื่ อ คนอ า นได อ า นแล ว ก็ ไ ม อ นุ มั ติง านวิจั ย เพราะคํ า ถามไม
ครอบคลุมหรือคําถามวิจัยไมสอดคลองกับประเด็นที่ตองการศึกษา พอเราผูกคําถามวิจัยกับวัตถุประสงค มัน
จะไมมีปญหาขอนี้เลยครับ เพราะมันจะชัดเจนในตัวของมันเอง ซึ่งเปนวิธีการเขียนคําถามวิจัยที่รัดกุมและ
งายตอการอนุมัติที่สุด เพราะมันจะชัดเจนในตัวของมันเองวาคุณถามคําถามวิจัยเหลานี้ไปเพื่ออะไร เพื่อ
วัตถุประสงคของเรา เพราะเราตั้งวัตถุประสงคเบื้องตนไวอยูแลว

วิธีการเก็บขอมูลวิจัย

1. แบบสอบถาม
แบบปด/แบบกึ่งปด/แบบเปด
2. สัมภาษณ
บุคคล/กลุม/focus group interview

Structured/open
3.

สังเกต

Non participatory observation
Participatory observation
Participant observation

ทีนี้พอวัตถุประสงคและคําถามการวิจัยชัดระเบียบวิธีวิจัยก็จะตามมาเอง ระเบียบวิธีวิจัยงายๆ นั้น
จะมี ก ารใช แ บบสอบถาม มี ก ารใช ก ารสั ม ภาษณ มี ก ารใช ก ารสั ง เกต มี แ ค 3
ข อ ซึ่ ง แต ล ะข อ ก็ จ ะมี
ลักษณะเฉพาะของมัน เชนแบบสอบถามก็อาจจะมีแบบเปด แบบปด หรือการสัมภาษณก็อาจจะมีสัมภาษณ
คน สัมภาษณกลุมคน อยางสัมภาษณกลุมคนนั้นเรียกวา group interview หรือจากกลุมบุคคลก็อาจจะเปน
focus group interview ไดอีก คือเลือกเฉพาะคนที่รูเรื่องนั้นจริงๆ เลยมา focus group บางทีอาจจะเปน structure
interview คือมีโครงสรางการสัมภาษณที่แนนอน หรือจะเปนอยาง open ก็ได และขอที่ 3 ก็คือการสังเกต ซึ่งมี
ทั้งการสังเกตแบบ non-participatory คือการสังเกตโดยไมไดมีสวนรวม หรืออยางที่สองก็คือ participatory
observation แตขอนี้จะตางจากขอ participant observation ตรงที่อาจจะไมไดเขาไปคลุกคลีตีโมงมาก คือเขาไป
เปนตัวแปรหนึ่งในพื้นที่การวิจัยเทานั้น แตถาเปน participant observation จะเปนการเขาไปคลุกคลีจนกระทั่ง
ทั้งฝายผูถูกวิจัยคือชาวบาน ก็มีความรูสึกวาเราเปนสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติของเขา ทั้งตัวเราเองก็คุนเคย
และปรับตัวเขากับวิถีของชาวบานไดเลย การวิจัยแบบนี้จะทําใหเราเห็นพฤติกรรมที่เขาอาจจะไมแสดงออก
เมื่อเราไปสัมภาษณเบื้องตน ยกตัวอยางเชนเราไปดูพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของชาวบาน ถาเราเขาไปอยูกับ
บานนี้แค 1-2 วันเขาก็ยังไมตีลูกใหเราเห็น เพราะเรายังไมเปนสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติของเขา แตพอเรา
อยูไปนานๆ เขาก็จะตีใหเราเห็น จุดนั้นเองที่เราเรียกวาเปน participant observation คือทั้งผูวิจัยและผูถูกวิจัย
กลายเปนสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติของกันและกัน ไมมีความระวังหรือความระแวงสงสัยอีกตอไปแล ว
เพราะฉะนั้น participant observation นั้นตองใชเวลา แตสําหรับพวกเราที่อยูกับชาวบานมาเปนเวลานานนั้นก็
อาจจะไดเปรียบในแงนี้ เพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงคุณภาพในชั้นของการสังเกตนั้นเราจะไดเปรียบมากเพราะ
เราอยูติดกับพื้นที่ ชาวบานคุนเคยกับเราแลว เรื่องบางเรื่องที่เหมือนจะ observe ไมไดก็อาจจะ observe ได ซึ่ง
การเก็บขอมูลเหลานี้ ในแตละแบบก็จะมีจุดแข็งหรือจุดออนไมเหมือนกัน อยางแบบสอบถามนั้นมีจุดแข็ง
อยางไรครับ
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ผูรวมสัมมนา – กระชับ สั้น
หมอโกมาตร – ไมใชครับ แบบสอบถามมีจุดแข็งอะไรครับ
ผูรวมสัมมนา – สามารถสอบถามขอมูลที่ตรงกับวัตถุประสงคการวิจัย
หมอโกมาตร – ไมใชครับ แบบสอบถามมีขอเดนอะไรครับ
ผูรวมสัมมนา – ตรงกับความตองการที่เราอยากรู
หมอโกมาตร – มันก็ตองขึ้นอยูกับการออกแบบของเราสิ ถาเราออกแบบคําถามไมตรงมันจะตรงไดอยางไร
แบบสอบถามมีจุดเดนอะไรครับ
ผูรวมสัมมนา – มีความนาเชื่อถือ
หมอโกมาตร – มันแลวแตเรานะ เราทําใหมันนาเชื่อถือมันก็นาเชื่อถือ ถาเราทําไมนาเชื่อถือมันก็ไม
นาเชื่อถือ มีจุดเดนอะไรครับ
ผูรวมสัมมนา – รวดเร็วครับ
หมอโกมาตร – ไมแนนะ แบบสอบถามยาวๆ ก็ทําเสร็จชาเหมือนกันนะ
ผูรวมสัมมนา – เปนหลักฐานตรวจสอบได
หมอโกมาตร – พออนุโลมได แตถาเราใหผูชวยวิจัยไปทําบางทีก็ไมรูวาเขียนอะไรมาบาง ลองตอบอยางอื่นดู
ผูรวมสัมมนา – ตอบงาย สะดวก สามารถที่จะไดขอมูลที่เราตองการ
หมอโกมาตร – ถาคําถามมันยากมันก็ตอบงายๆ ไมได ลองอยางอื่นดู
ผูรวมสัมมนา – กลุมเปาหมายมีหลากหลาย
หมอโกมาตร – แลวแตเราจะถาม ถาเราถามใหหลากหลายมันก็หลากหลาย
ผูรวมสัมมนา – ตอบไดโดยไมเกรงใจ
หมอโกมาตร – ก็ใช เพราะเราไมไดนั่งตรงหนาเขา เขาไมตองเกรงใจเรา และเราไมไดใหเขาใสชื่อ ดังนั้นเขา
จะตอบอะไรมาก็ได ไมตองเกรงใจ มีอยางอื่นอีกไหม
ผูรวมสัมมนา – ไมหลงประเด็น อยูในกรอบที่เรากําหนด
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หมอโกมาตร – มันจะไมคอยแกวงมากเพราะตัวแบบสอบถามมันจะกํากับวากรอบจะอยูในระดับนี้ คําตอบนี้
ใชได มีจุดเดนอยางอื่นอีกไหม
ผูรวมสัมมนา – ไดคําตอบในปริมาณมาก
หมอโกมาตร – สามารถที่จะทําในปริมาณมากไดในเวลาที่สั้น เพราะแบบสอบถามมันจะสงมาเปนหมื่นฉบับ
ก็ได ถาเราไปนั่งสัมภาษณเอง เราจะสัมภาษณทีละเยอะๆ ไมได แตแบบสอบถามทําได มีจุดเดนอยางอื่นอีก
ไหม
ผูรวมสัมมนา – ครอบคลุม ตรงประเด็น
หมอโกมาตร – ถาเราออกแบบไมตรงมันก็ไมตรง มีอะไรอีก
ผูรวมสัมมนา – เราสามารถออกแบบของแบบสอบถามใหตรงกับวัตถุประสงคที่เรากําหนดไวได
หมอโกมาตร – ก็เหมือนกับขอเมื่อครู ถาเราออกแบบไมตรงมันก็ไมตรง ...จริงๆ จุดเดนของแบบสอบถามก็
คือ รวบรวมงาย แจกจายงาย ถาขอมูลผิดพลาดก็เช็คกลับได คนอื่นมีอะไรอีก
ผูรวมสัมมนา – สามารถใชคอมพิวเตอรวิเคราะหได
หมอโกมาตร – ประเมินผลไดรวดเร็ว โดยอาจจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยได มีจุดเดนอื่นอีกไหม
ผูรวมสัมมนา – มีโครงสราง มีตัวเลือกใหผูตอบแบบสอบถามเลือกได มีแนวทางที่ผูสอบถามสามารถถามได
ตามกรอบที่เราวางไว
หมอโกมาตร – ก็คือมีกรอบที่เราออกแบบไดชัดเจน นี่ก็ได เราสามารถพัฒนากรอบที่ชัดเจนเพื่อการ
ออกแบบได มีขออื่นอีกไหม
ผูรวมสัมมนา – ผูวิจัยไมตองออกไปศึกษาเอง
หมอโกมาตร – ผูวิจัยไมตองออกไปศึกษาเอง นั่งอยูในหองก็ทําได อันนี้ก็เปนจุดเดนนะ มีความสะดวกสบาย
นอกจากนี้ยังมีอะไรอีก
ผูรวมสัมมนา – สามารถศึกษาหลายพื้นที่พรอมกันได
หมอโกมาตร – อันนี้ก็ได
ผูรวมสัมมนา – บางทีก็ไมตองสรางเอง เอาของคนอื่นมาใชได
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หมอโกมาตร – อันนี้เปนทั้งจุดแข็งและจุดออน ถาเอามาใชดื้อๆ เลยคงเปนจุดออน แตวาจุดเดนของ
แบบสอบถามคือทดสอบได เมื่อเราทําขึ้นมา เราสามารถนําไปทดสอบหรือ standardize ขอมูลได อันนี้ก็จะชวย
ใหเราปรับแกขอมูลไดโดยตรง ผูตอบก็ไมเห็นหนาเรา ไมตองเกรงใจเรา แลวแบบสอบถามนี่มีจุดออนไหม
ผูรวมสัมมนา – ขอมูลเชื่อถือไดไมมากนัก
หมอโกมาตร – ขอมูลอาจเชื่อถือไมคอยได เพราะวาเวลาเราสงแบบสอบถามไปนั้น บางทีก็ไมรูวาใครตอบ
มา บางทีสงแบบสอบถามไปใหแมบาน แมบานไมตอบหรอก ใหลูกชายตอบ เพราะฉะนั้นจะเชื่อถือไดนอย มี
จุดออนอื่นอีกไหม
ผูรวมสัมมนา – อาจจะไดไมครบ
หมอโกมาตร – มักจะไดไมครบ เวลาสงแบบสอบถามไปจะไดกลับคืนมาไมมาก ประมาณ 30 เปอรเซ็นต
สวนใหญจะประมาณนี้ มีจุดออนอยางอื่นอีกไหม
ผูรวมสัมมนา – ตอบไมสมบูรณ
หมอโกมาตร – มักจะตอบกลับมาไมสมบูรณ อันนี้ก็เปนจุดออนสําหรับแบบสอบถามยาวๆ ทีนี้การสัมภาษณ
มีจุดแข็งอยางไร
ผูรวมสัมมนา – ไดเห็นสีหนาและทาทางดวย
หมอโกมาตร – เยี่ยมมาก อันนี้มีลักษณะของการประกอบ... (เทปหมด)

มวนที่ 3 หนา b
หมอโกมาตร - ...สืบไปตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นได โดยมันมีความยืดหยุนในลักษณะนี้ มีจุดเดนอยางอื่นอีกไหม
ผูรวมสัมมนา – ขอมูลที่ไดมาเชื่อถือได
หมอโกมาตร – ขอมูลเชื่อถือได... ก็เชื่อถือไดมากกวาแบบสอบถามนะ ประเด็นสุดทายก็คือ การสัมภาษณ
มันเปน two way communication เพราะฉะนั้นมันสามารถเช็คและตรวจสอบความเขาใจได แตแบบสอบถามนี่
เราไมมีโอกาสเช็คไดเลยวาเขาเขาใจหรือไมเขาใจ เมื่อเขาอานไปแลวเขาเขาใจในสิ่งที่เราเขียนมากหรือนอย
เราก็ไมรู จุดเดนอีกขอของการสัมภาษณก็คือสามารถทําไดในกลุมที่อานหนังสือไมออก อยางชาวบานที่เรา
ไปทําวิจัยนั้น บางทีถาสงเปนแบบสอบถามเขาก็ไมคอยตอบหรอก ตองไปสัมภาษณเอา สวนการสังเกตก็มี
จุดเดนในแงที่วามันหลอกเราไมได บางทีพูดวาเปนอยางนั้นอยางนี้ แตพฤติกรรมจริงๆ ไมไดแสดงออกอยาง
นั้น แตมีจุดออนก็คือใชทรัพยากรมาก ราคาแพง set ฉากไมไดตองรอเหตุการณบางอยางเกิดขึ้นถึงจะได
สังเกตได อันนี้ก็เปนจุดออน ฉะนั้น ตัววิธีการเก็บขอมูลเหลานี้ เราตองไปศึกษาใหดีวา คําถามหรือประเด็น
วิ จั ย ที่ เ ราต อ งการทํ า การวิ จั ย นั้ น มั น มี ธ รรมชาติ ข องข อ มู ล อย า งไร แล ว เราค อ ยไปเลื อ กว า เราจะใช
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แบบสอบถาม ใชการสัมภาษณ หรือใชการสังเกต ซึ่งวิธีการเก็บขอมูลเหลานี้ถูกกําหนดโดยคําถามวิจัยที่พวก
เราคิดกันเมื่อครู จากคําถามวิจัยจะออกมาเปนวิธีการเก็บขอมูลได แตตองเขาใจดวยวาคําถามวิจัยนั้นไมใช
สิ่งที่จะมาปรากฏอยูในแบบสอบถามของเรา แตตองคิดตอ ยกตัวอยางเชน คําถามวิจัยคือ “วิถีชีวิตประจําวัน
ของลุงบัวเปนอยางไร” เราไปถามแกไมไดอยูแลววาวิถีชีวิตของแกเปนอยางไร แตเราตองหาวิธีอื่นในการ
ตอบคําถามนี้ ตองคิดอีกทอดหนึ่ง ขยายผลจากคําถามวิจัยแตกออกมาเปนวิธีเก็บขอมูลจึงจะได ไมใชเอา
คําถามวิจัยไปเปนโจทยที่ถามในแบบสอบถาม
ทีนี้เครื่องมือในการวิจัยสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพมี 2 สวน การวิจัยเชิงคุณภาพเนนการเขาใจภาพ
ใหญไปอธิบายรายละเอียดของภาพเล็ก เพราะฉะนั้นเวลาศึกษาเชิงคุณภาพ บางครั้งเราจะไมตรงไปยัง
ประเด็นเลย อยางเชนถาเราอยากจะรูวิถีชีวิตของลุงบัว บางทีเราก็ไมไดดิ่งเขาไปหาลุงบัวตรงๆ แตตองไป
ดูกอนวาชุมชนนี้เปนอยางไร เศรษฐกิจและสังคมเปนอยางไร ฐานะของลุงบัวสัมพันธกับเพื่อนบานอยางไร
ซึ่งกระบวนการตางๆ ตรงนี้ ในการวิจัยเชิงคุณภาพถือวาเปนการวิจัยเพื่อเขาใจบริบท คําวา “บริบท” คือ
สิ่งแวดลอมที่เปนวงกวาง เคยมีนักศึกษาคนหนึ่งมาปรึกษาผมเรื่องอยากจะทําวิจัย พอผมถามวาอยากจะทํา
วิจัยเรื่องอะไร เขาก็บอกวาเรื่อง “พฤติกรรมการขี่มอเตอรไซคเสี่ยงภัยของเด็กวัยรุน” ก็เปนประเด็นที่นาสนใจ
ผมก็ถามวาแลวคุณจะทําวิจัยอยางไร เขาก็ตอบวา ...หนูไปดูมาแลว มีวัยรุนรวมกันอยูตรงนั้นตรงนี้ หนูจะไป
สัมภาษณเขาวาขี่อะไรอยางไร และไปสังเกตวาเขาขี่เสี่ยงอะไรบาง อันนี้ก็ตรงไปตรงมา แตในการวิจัยเชิง
คุณภาพเราไมทําแบบนี้ เราตองเข าไปในโลกของวัยรุนกอน เพราะเราจะตองอธิบายวา เขาคิดอยางไร
พฤติกรรมของเขาเปนอยางไร ทําไมเขาถึงชอบเสี่ยง มอเตอรไซคแบบไหนที่เขาชอบหรือไมชอบขับ มันจะ
สัม พั น ธกับโลกของเขามาก เพราะฉะนั้ น เวลาเราไปศึก ษา บางทีเ ราไมไ ดดิ่ง ไปสัม ภาษณเ ขาตอนเขาขี่
มอเตอรไซคนะ ถาเขาไปหางเราก็ตองไปกับเขาดวย ถาเขาไป chat room เราก็ตองไป chat กับเขาบาง เขา
โหลด ring tone เราตองโหลดดูบางวา ring tone ของเขามันเปนอยางไร เราตองเขาใจโลกของเขาในวงกวาง
แลวเราจะเขาใจปรากฏการณนั้นไดลึกซึ้ง เพราะฉะนั้นในการวิจัยเชิงคุณภาพเราจึงมีเครื่องมือ ซึ่งวิถีชุมชนที่
เราเรียนรูไปนั้นสามารถเปนสวนหนึ่งได

เครื่องมือศึกษาชุมชน
แผนที่เดินดิน
ผังเครือญาติ
โครงสรางองคกรชุมชน
ระบบสุขภาพชุมชน
ปฏิทินชุมชน
ประวัติศาสตรชุมชน
ประวัตชิ ีวติ

การเขียนระเบียบวิธีการวิจัยก็ใหซอยออกเปน 2 สวนดวยกัน สวนที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทแวดลอม ซึ่ง
ในการศึกษาบริบทแวดลอมนั้นจะใชเครื่องมือวิถีชุมชน เขียนไปเลยครับ 7 ชิ้น เชน แผนที่เดินดิน ผังเครือ
ญาติ เพื่อใหเห็นภาพใหญ สวนที่ 2 เปนการศึกษาประเด็นเฉพาะ อันนี้เราก็ลงรายละเอียดเลยวาเราจะทํา
อะไรกับประเด็นเฉพาะนั้น อยางเชนจะศึกษาลุงบัวนี่เราอาจจะไปสัมภาษณลุงบัวหรือสัมภาษณเพื่อนบาน ไป
สังเกตที่บานลุงบัว จะติดตอทั้งหมดกี่วัน เราเขียนไปเปนรายละเอียดในเฉพาะประเด็นที่เราตองการศึกษาไป
เมื่อแบงออกเปน 2 สวนแบบนี้ก็ชัดเจนวางานบริบทวงกวางที่ทําใหเราเขาใจสิ่งแวดลอมตางๆ จะชัดเจนขึ้น
แลวหลังจากเขาใจสิ่งแวดลอมวงกวางแลวก็เจาะลึกลงไปในประเด็นเฉพาะนั้น จะทําใหเห็นความชัดเจน
เชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆ ไดงายขึ้น
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การเก็บขอมูลจากการสังเกต
• ใชทั้งการสังเกตเหตุการณและชีวิตประจําวัน
• ตองรูจักตัวละครใหดี อานบทบาทตัวละครออก
• ดูทั้งมิติของกาละ (time) และ เทศะ (space)
• หาความขัดของ ความคับของและการคลี่คลาย
• อานเหตุการณ/ความหมายจากหลายมุมมอง
• ใชประสาทสัมผัสทั้ง ๖
สวนเรื่องการเก็บขอมูลนี่คงไมตองพูดถึง เปนเรื่องของการสังเกต เอาคราวๆ ก็แลวกัน ขอ 1 การ
สังเกตใชไดทั้งการสังเกตเหตุการณและสังเกตชีวิตประจําวัน ขอ 2 การสังเกตที่ดีตองรูจักตัวละครใหดีกอน
เพราะฉะนั้น กอนที่เราจะไปสังเกตนั้น เราทําวิถีชุมชนมา เราจะรูตัวละครใชไหม แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ
ฯลฯ ชวยใหเรารูตัวละครแลว สวนเรื่องการสังเกตนั้นงาย เพราะจะสังเกตและเขาใจไดดีก็เหมือนกับการดู
หนัง จะอานเรื่องนั้นเขาใจไดดีตองอานบทบาทของตัวละครออก บางทีเราไปดูหนังฝรั่งจนหนังเลิกแลวก็ยังไม
รูเรื่อง กลับมานอนงงอยูที่บาน 3 วัน พอคิดไปคิดมาแลวคิดออกวาเรื่องเปนแบบนั้นแบบนี้ ตัวนี้มันไมใชตัว
ราย แตเปนผูชวยพระเอก พอเราอานบทบาทตัวละครออกแบบนี้เราจะเขาใจเรื่องราว การวิจัยเชิงคุณภาพก็
ตองการเขาใจเรื่องราว เพราะฉะนั้นตองรูจักตัวละครใหดีกอน อานบทบาทของตัวละครออก พออานบทบาท
ของตัวละครออก เวลาไปสังเกตก็เขาใจงาย เขาใจเร็ว สวนขอ 3 ตองดูทั้งกาละและเทศะ หรือ time and space
สมมุติวาไปสังเกตวิธีการอยูไฟของชาวบาน ใหไปเขียนผังออกมาเลย วาแผนที่ของการอยูไฟเปนอยางไร มี
เตาไฟอยูตรงนี้ มีเตียงอยูตรงนั้น มีเปลเด็กอยูตรงนั้น อันนี้คือการสังเกตในเรื่องของ space คือสถานที่ แลว
เรื่องเวลาเราก็ไปดูวาเขาทําอะไรบาง เชา สาย บาย เย็น ใหศึกษาทั้ง 2 มิติ อยางไปสนใจตัวกาละหรือเทศะ
เพียงอย างเดี ยว แตใ หใ ชสองอัน นี้ป ระกอบกัน อัน ที่ 4
หาความขัด แยง ความขั ดของ การคลี่ค ลาย
หมายความวาเหตุการณตางๆ ในชุมชนที่เราไปสังเกตนั้นไมไดอยูนิ่งๆ กับที่ มันมีความเคลื่อนไหว เราจะ
เขาใจสิ่งตางๆ ไดดีเมื่อมันมีความเคลื่อนไหว ชีวิตคนๆ หนึ่ง ถาไมมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นเลยเราจะไมเขาใจ
นะวาเขามีวิธีคิดหรือวิธีจัดการกับปญหาตางๆ อยางไร เพราะฉะนั้นใหมองหาความเปลี่ยนแปลง สวนขอ
ตอไปก็คือใหอานเหตุการณหรือความหมายจากหลายมุมมอง อันนี้ใหสังเกตจากหลายมุมมอง เชนเขาไปใน
พื้นที่หนึ่ง ชีวิตลุงบัวแกเปนอยางไร ถาเราสังเกตจากมุมมองของภรรยาแกนั้นจะเปนอยางไร ภรรยาของแก
ตองเผชิญกับอะไรบาง ซึ่งการสังเกตจากหลายมุมมองประกอบกันนั้นจะทําใหเราเขาใจเหตุการณนั้นไดดี
สําหรับขอสุดทายเปนเรื่องของการใชประสาทสัมผัสทั้ง 6 เลย ชิมไดก็ใหชิม กินไดก็ใหกิน ดมไดก็ใหดม
เพราะการสังเกตนั้นตองใชหลายองคประกอบ ถาเดินเขาไปไดกลิ่นก็ชวยไดแลว เชนบานคนทรงก็จะมีกลิ่น
ธูปหรือควันเทียนโชยมา ก็ชวยไดแลว ผมเคยไปสัมภาษณบานผีปอบ เราก็ตองใชประสาทสัมผัสวาบานหลัง
นี้ทําไมมันเย็นยะเยือก บานอยูชายขอบของหมูบาน แยกตัวจากบานอื่นๆ แลวพอเดินเขาไปนี่มีบรรยากาศที่
ลมพัดมาเย็นยะเยือก พอมองไปก็เห็นกิ่งไมไหว มีหยากไย แมงมุม พอเดินเขาไปในบานก็มีกลิ่นอะไรแปลกๆ
ใหใชการสังเกตหลายปจจัยผสมกัน เพราะฉะนั้นในแงนี้ การสังเกตที่ดีจะตองใชประสาทสัมผัสทั้ง 6 เลยนะ
ไมใชแค 5 คือตองใชลางสังหรณดวย สุดทายคือเรื่องเก็บขอมูล เรื่องวินัยในการจดบันทึก จะจดแบบไหนก็
แลวแต เปนสมุดนัดหมาย โนต บันทึกประจําวัน บันทึกรายประเด็น แตถาในชีวิตจริงของพวกเราถาเราไมได
ทํางานวิจัยเต็มรูปแบบ การจดบันทึกอาศัยเพียงแคโนตธรรมดาอยางที่เราจดก็พอแลว อาจจะไมตองถึงกับทํา
การดขอมูลหรือจดบันทึกเปนรายประเด็นหรอก เอาแคพื้นๆ
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การจัดระบบขอมูลการวิจยั
• สมุดนัดหมาย
• โนตสด
• บันทึกประจําวัน
•ประเด็
บันทึนกราย
• การดขอมูล

การมีวินัยในการจดบันทึก
เปนจรรยาบรรณของนักวิจัย
โดยสรุปแลว ผมอยากใหเราเห็นวากระบวนการวิจัยมีขั้นมีตอน แลวใหเรานึกภาพวา ที่จะใหไปทํา
วิจัยกันนั้นไมจําเปนตองใหไดเลมหนา งานวิจัยมีไดหลากหลายมาก งานวิจัยดีๆ บางชิ้นมีความยาวแค 8
หนาเทานั้น บางที 8 หนาหรือ 10 หนาก็เปน research paper ได ดีกวาเขียนหนาๆ แลวไมมีประโยชน เราเขียน
8 หนา 10 หนาแตเขียนใหมันดี เขียนใหเขารูวาเรารูจักชุมชนของเราจริง เขียนใหคนอานอานแลวมีความรูสึก
วาคนเขียนมีสติปญญา งานวิจัยดีๆ ยาวแค 8 หนาก็มีมาก ใหลองไปอานในหนังสือพวก American Scientific
หรือ Journal of American Medical Association บางชิ้นก็ยาวแค 4 หนาก็เปนงานวิจัยที่ดีได เพราะฉะนั้นภาพ
แบบเดิมของงานวิจัยที่เรามีก็ใหลบออกใหหมด ทั้งภาพที่วางานวิจัยเปนสิ่งที่คนอื่นทําแลวเรารออานนั้นไมใช
เราสามารถทําเองได หรือความรูการวิจัยอยูที่อื่น ก็ไมใช อยูในพื้นที่ของเรา หรืองานวิจัยตองเปนงานใหญๆ
ก็ไมใช มีแค 8 หนา 10 หนาก็เปนงานวิจัยได สงตีพิมพได หรืองานวิจัยตองมี proposal ที่หรูหรา ก็ไมจําเปน
นะ ใหเขียน 5 หัวขอที่อยูในโครงที่ใชคิดเมือครู เขียนออกมาทั้ง 5 หัวขอนั้นก็เปนโครงรางการวิจัยได
เพราะฉะนั้น ถากลับจากนี้ไป ใหลองไปคิดโจทยวิจัยดู ในแฟมจะมีเอกสารอยูอีกหนาหนึ่ง ที่เขียนวาคิด
งานวิจัยรายบุคคล หมายเลข c4/2 ถาพวกเราสนใจหรือมีโจทยวิจัยในใจหรือมีเรื่องที่อยากจะทําอยูแลว มีเรื่อง
ที่เราอยากจะทําผลงาน PCU ของเราหรือหนวยงานของเราใหลองไปคิดกันดู พวกเราบางคนอาจจะอยากทํา
ไปคิดมาแลวถาพรุงนี้มีเวลาวางก็มาปรึกษากันได หรืออาจจะปรึกษากับพี่เลี้ยงวาหัวขอแบบนี้พอจะทําเปน
งานวิจัยไดไหม บางทีกลับไปอาจจะไดทําวิจัยกัน เพราะฉะนั้นในวันนี้ขอสรุปแบบนี้ครับวา งานวิจัยไมใชเรื่อง
ยาก ความรูที่เรามีอยูแลว เรื่องราวชีวิตหรือแบบแผนพฤติกรรมของชาวบานที่เราไปสังเกตเห็นจากการ
ทํางานของเราในชีวิตประจําวัน รูจักตั้งประเด็นขึ้นมา รูจักวางกรอบการวิเคราะห รูจักการดึงขอมูลที่นาสนใจ
ขึ้นมา ไปเก็บขอมูลเพิ่มเติมอีกสักหนอย แลวเขียนออกมา 8 หนา 10 หนาก็เปน research paper ได และถา
พวกเราเขียน research paper เหลานี้ขึ้นมา มีโครงรางการวิจัยที่นําเราไปสูการวิจัยได งานวิจัยก็ไมใชเปนเรื่อง
ที่ไกลเกินเอื้อมเลยครับ แลวที่ผมอยากจะชวนพวกเราฝนก็คือวา 700 คนที่มาอบรมจากทุกภาคนั้น เจอกันที่
กรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธปหนา (2550) คน 700 คนในระยะเวลา 3 ป ใหมีงานวิจัยออกมา 300 ชิ้น ซึ่ง
ความรูที่เราสะสมมาจะทําใหระบบการบริการแบบปฐมภูมิมันมีฐานความรูจากการปฏิบัติงานจริงของพวกเรา
ไมใชเปนความรูจากที่อื่น จากแหลงอื่น ไมใชเปนเศษความรูของคนอื่นที่เราไปเอามาบริโภค เรามีหนาที่ตอง
สรางความรูใหกับระบบบริการปฐมภูมิของเราเอง เพราะฉะนั้นก็ฝากไวนะครับ ขอบคุณมากครับ

กระบวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
1.
2.
3.
4.
5.

ระดมขอมูลและประมวลประเด็น
จัดกลุมขอมูลตามประเด็น
กรองหาประเด็นสําคัญ/ความเชื่อมโยง
มองหาความนาจะเปน/คําอธิบายที่เปนไปได
เปรียบเทียบขอมูล: ลมลาง - สนับสนุน

The analysis begins as the research starts

กระบวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
6.

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

หนวยของการวิเคราะหอาจกําหนดได
ระหวางการวิจัย
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การลดอคติในงานวิจัย

การลดอคติในงานวิจัย

1.

6.

2.

7.

บอกจุดยืนของนักวิจัย
หาหลักฐานที่อางอิงได
3. หาขอมูลจากหลายมุมมอง
4. ตรวจสอบสามเสา
5. ปรับกรอบตามขอมูลที่พบ
ไมมีความรูใดที่เปนกลางอยางสมบูรณ

แผนวิจยั ทีด่ ี: ความเปนแผน
• กําหนดทิศทาง (สัมพันธกับนโยบาย)
• กําหนดเปาหมาย/ภารกิจ
• กําหนดแนวทาง/วิธีการ/กิจกรรม
• ประสานสวนตาง ๆ Coordination
• จัดสรรทรัพยากร Resource allocation
• ติดตาม/ประเมินผล
Monitor & Evaluation

8.
9.
10.

ทอดเวลากอนกลับมาอาน
จดบันทึกอยางละเอียด
เปรียบเทียบงานอื่น
ใชเวลาภาคสนามมากพอ
ออกแบบวิจัยใหดี
ไมมีความรูใดที่เปนกลางอยางสมบูรณ

