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บทที่  3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรูและถายทอดความรูภูมิปญญาการรักษา           
สุขภาพของชาวไทเขิน  ชุมชนบานปาไผ  หมูที่  4  ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  
คร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่มุงหาคําตอบทางการวิจัย  เพื่อทราบถึงกระบวนการเรียนรูและ
ถายทอดความรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบานชาวไทเขิน    ชุมชนบานปาไผ  หมูที่  4  
ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  โดยผูวิจัยไดเขาไปอยูในชุมชนเปนชวง ๆ  เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนระยะเวลา  1  ป   มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยางประชากร 
 
 1.  หมอพื้นบานที่มีบทบาทในกระบวนการเรียนรูและถายทอดความรูภูมิปญญา       
การรักษาสุขภาพของชาวไทเขิน ชุมชนบานปาไผ  หมูที่  4  ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวัด
เชียงใหม  จํานวน  8  คน  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ก)   

2.  ชาวบานชาวไทเขินในชุมชนบานปาไผ  หมูที่ 4  ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวัด 
เชียงใหม ที่ใชบริการรักษาสุขภาพจากหมอพื้นบานในชุมชน  จํานวน  22  คน  (ดูรายละเอยีดใน
ภาคผนวก ก)  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
1.   แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง        โดยผูวิจัยไดจําแนกประเดน็ศึกษาไว     

อยางกวาง ๆ  ในเรื่องเกีย่วกับสภาพของชุมชนบานปาไผ  หมูที่  4  ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  
จังหวดัเชยีงใหม 
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2.  แบบสัมภาษณ ผูวจิัยไดสรางแบบสัมภาษณในประเดน็ที่เกีย่วกับกระบวนการเรียนรู  
กระบวนการถายทอดความรู  และภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื้นบาน  เพื่อสัมภาษณ    
หมอพื้นบานจาํนวน  8  คน  และชาวบานในชุมชนบานปาไผ  หมูที่  4  ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  
จังหวดัเชยีงใหม  จํานวน  22  คน  รวมทั้งสิ้น  30  คน 
 3.  การสนทนากลุม  ผูวจิยัไดทําการสนทนากลุมในกลุมหมอพื้นบานจํานวน  8  คน  
และชาวบานในชุมชนบานปาไผ  หมูที่  4  ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวดัเชยีงใหม  จํานวน  22  
คน  ในชวงวนัหยดุ  วันเสาร – อาทิตยของสัปดาห  จาํนวน  5  คร้ัง  ในเรื่องเกีย่วกับบริบทของ    
ชุมชน  กระบวนการเรยีนรู  กระบวนการถายทอดความรู  และภมูิปญญาการรักษาสุขภาพของ    
หมอพื้นบานชมุชนบานปาไผ  หมูที่  4  ตําบลชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยใชขอมูลจากเอกสาร   การสังเกต   แบบสัมภาษณ   และการสนทนากลุม           
หมอพื้นบานและผูรับการถายทอดจากหมอพื้นบาน  รวมทั้งผูรูในทองถ่ิน  ตลอดจนผูมีสวนรวม    
ในการดูแลรักษาสุขภาพ  โดยผูวิจัยไดเขาไปใชชีวิตอยูในพื้นที่ของชุมชนที่ทําการศึกษาวิจัย      
อยางตอเนื่อง  ตั้งแตเดือนเมษายน  พ.ศ. 2544  ถึงเดือนเมษายน  พ.ศ. 2546  และในชวงเวลาที่เปน       
วันเสาร – อาทิตย  และวันหยุดราชการ  ตั้งแตเดือนเมษายน  พ.ศ. 2544  ถึงเดือนสิงหาคม           
พ.ศ. 2546 และขอมูลสวนที่เหลือผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณเจาหนาที่ในหนวยงานของ
รัฐ  ไดแก   เจาหนาที่ปาไม   เจาหนาที่ที่ดิน   เจาหนาที่สาธารณสุขในระดับตําบล   อําเภอและ
จังหวัด  รวมท้ังการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดใน    
การดําเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  การเขาสูชุมชนชาวไทเขนิและการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
                   กอนการเขาสูชุมชนชาวไทเขิน  ผูวิจัยไดติดตอประสานเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ   
พื้นที่และเรื่องที่จะทําการวิจัยคร้ังนี้โดย   พระอธิการบุญยืน   เจาอาวาสวัดปาไผ   หมูที่  4   ตําบล    
ชอแล  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  ไดแนะนําหมอพื้นบานของชุมชนชาวไทเขิน  โดยใหผูวิจัย
ไปพูดคุยกับหมอพื้นบานที่ยังรักษาผูปวยจนถึงปจจุบันนี้  คือ  พออุยบุญมี  มูลแฝง  อายุ  90  ปเศษ  
รักษาผูปวยโรคนิ่วดวยยาสมุนไพรโดยนําไปตมน้ําทานซึ่งมีผูนิยมกันอยางมาก  และในระหวาง   
การสัมภาษณ  ปรากฏวาลูกหลานของทานไดซักถามเปนการใหญ เนื่องจากกลัววา  พออุยบุญมี     
จะถูกจับเพราะปรุงยาโดยไมมีใบประกอบโรคศิลป  และอีกทานหนึ่งคือ หมอปนแกว    ตันนวล  
ชาวบานในชุมชนใหความนับถือศรัทธาและยอมรับในการดูแลรักษาสุขภาพของผูปวย              
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หมอปนแกวไดสืบทอดการเรียนรูการเปนหมอพื้นบานจากบรรพบุรุษซึ่งเปนหมอพื้นบานมาทั้ง

ตระกูลประกอบกับไดถายทอดวิชาความรูใหแกญาติพี่นอง  เพื่อนบานและผูสนใจทั่วไปอีกดวย  
นอกจากนี้หมอปนแกวยังแนะนําใหรูจักกับหมอสมใจ  เรือนแกว  ผูเปนลูกศิษย   เนื่องจากหมอ      
สมใจสอบไดใบประกอบโรคศิลป  คือ  โบราณเภสัชกรรม  และโบราณเวชกรรม  ซ่ึงสามารถ
รักษาพยาบาลผูปวยไดตามกฎหมายและไดตั้งเปนศูนยเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาการรักษา

สุขภาพของหมอพื้นบานในชุมชน 
 2.  ออกเยี่ยมเยอืน   แนะนําตวัเพื่อใหเกดิความคุนเคย 

เริ่มตนจากการออกไปเยี่ยมเยียนชุมชนชาวไทเขินบานปาไผ  หมูที่  4  ตําบลชอแล  
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  โดยไดเยี่ยมเจาอาวาสวัดปาไผ   ผูนําหมูบานและชาวบานในชุมชน
ชาวไทเขินบานปาไผ ผูวิจัยไดแนะนําตัวและชี้แจงจุดประสงคในการมาอยูที่บานปาไผใหรับทราบ  
นอกจากนั้นก็เปนการสํารวจและสอบถามเกี่ยวกับสภาพของชุมชนไปในตัวดวย  สวนใหญจะเปน
ชวงกลางวันและเย็น  เพราะชวงกลางวันเปนเวลาที่พักผอนสะดวกในการเขาไปพูดคุยโดยใชเวลา
ประมาณ  30  นาที  และชวงเย็นซึ่งเปนเวลาเลิกจากการทํางานใชเวลาประมาณ  2  ช่ัวโมง  ผูวิจัยได
ทําเชนนี้เปนประจําอยู  2  เดือน  จนสังเกตไดวาทุกคนในชุมชนซึ่งเปนกลุมเปาหมายเริ่มมีทาที   
เปนกันเองและไมเกิดความระมัดระวังตัว  ระมัดระวังคําพูดกับผูวิจัยแลวจึงไดดําเนินการ 
ในขั้นตอไป 

3.   การคนหาหมอพื้นบานในชุมชนชาวไทเขินที่ใหการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญา 
การรักษาสุขภาพของชาวไทเขิน 
                   ผูวิจัยไดคนหาหมอพื้นบานชมุชนชาวไทเขนิ บานปาไผ หมูที่ 4 ตําบลชอแล  อําเภอ      
แมแตง จังหวดัเชียงใหม โดยไดสอบถามจากเจาอาวาสวัดปาไผ  ผูนําชุมชนและชาวบานในชุมชน  
ก็ไดรับคําตอบวามีอยู  3  ทาน  ซ่ึงถือวาเปนหมอพื้นบานที่มีบทบาทหลักในการรักษาในชมุชน     
ไดแก  1)  พออุยบุญมี   มูลแฝง   2) หมอปนแกว    ตันนวล   3) หมอสมใจ  เรือนแกว 

4.  การสนทนากลุมทั้งหมอพื้นบานและชาวบานที่มารักษาตามอาการของโรค  จํานวน  
5  คร้ัง  เพื่อใหเกิดความเขาใจในวิธีการเรียนรูและการถายทอด  รวมทั้งความเปนชุมชน  จํานวน     
5  คร้ัง  ดังนี้ 

คร้ังที่  1   ในวนัที่  13  เมษายน  2544  เร่ือง  ประวัตแิละสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
คร้ังที่  2  ในวนัที่  10  มีนาคม  2545  เรื่อง  ความสัมพันธในชุมชนและการชวยเหลือ

ดานสุขภาพ 
คร้ังที่  3   ในวนัที่  22  ธันวาคม  2545  เร่ือง  หมอพื้นบานในชุมชน 
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คร้ังที่  4   ในวนัที่  1  มีนาคม  2546  เร่ือง  การเจ็บปวยและการดูแลรักษา 
คร้ังที่  5   ในวนัที่  15  เมษายน  2546  เร่ือง  การดูแลรักษาโดยใชภูมิปญญาในชุมชน 

 
    จากนั้นผูวิจัยไดขอพบและสัมภาษณ     พรอมรวบรวมเอกสารขอมูลท่ีเกี่ยวของของ
หมอพื้นบานชาวไทเขินทั้ง  3  ทาน  เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนรายละเอียดตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยใหเกิดความถูกตองสมบูรณและชัดเจนเปนที่นาเชื่อถือได 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล  ในการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรูและถายทอด

ความรูภูมิปญญาการรักษาสุขภาพของชาวไทเขิน   ชุมชนบานปาไผ   หมูที่  4   ตําบลชอแล   อําเภอ
แมแตง  จังหวัดเชียงใหม  ครั้งนี้  มาวิเคราะหเชื่อมโยงสถานการณที่เปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน      
ชุมชนเปนหลักในการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําขอมูลเสนอโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห 
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