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บทคัดยอ
ในป 2553 ระดับนํ้าในแมนํ้าแมโขงลดลงตํ่าสุดในรอบ 50 ป แมโขงเปน
แมนํ้านานาชาติที่สําคัญตอประเทศ จีน พมา ลาว ไทย เขมร และเวียดนาม ในกรณีของ
ไทย เพือ่ ตอบสนองตอสถานการณอยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเตรียมบุคลากร
ที่เกี่ยวของ เพื่อเก็บขอมูลและทําความเขาใจตอผลกระทบในชนบท ที่เกิดจากระดับนํ้า
ที่ลดตํ่าในแมนํ้าแมโขง จึงประยุคใชวิธีการการประเมินสภาพชนบทแบบเรงดวนเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว โดยไดเนนการมีสวนรวมของคนในทองถิ่นในการฝกอบรม
การฝกอบรมถูกแบงออกเปนหลายโมดูล เชน แนวคิด กระบวนการ การสรางกรอบถาม
การใชเครื่องมือ การสัมภาษณกึ่งโครงสราง การฝกจริงภาคสนาม และการสะทอนกลับ
จากกิจกรรมตางๆ หลังจากการฝกอบรม มีการอภิปราย กิจกรรมหลายกิจกรรมสําหรับ
การปฏิบัติการตอ

Abstract
Because in the summer of 2010 water level in the Mekong river
was recorded lowest in the past 50 years. It is an important international
river to Republic of China, Myanma, PDR Lao, Thailand, Cambodia and
Vietnam. In case of Thailand, in order to rapidly respond to the situation,
Khon Kaen University had to train involved staff in order to obtain
information and understand impacts in the rural areas caused by low level
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of the river. Rapid rural appraisal procedure was applied to achieve the
objectives. However participation of the local people and the trainees
was stressed. The training process was divided into several modules, .such
as concept, process, subtopic building, tool application, semi-structured
interview field exercise, feedback. After the training several activities for
further action were discussed.
คําสําคัญ: การฝกอบรม การมีสวนรวม เครื่องมือและปฏิบัติการ
Keywords: Training, participation, appraisal tools, action.
สืบเนือ่ งมาจากทีช่ ว งฤดูแลงป 2553 เปนปทแี่ มนาํ้ แมโขงแหงเปนประวัตกิ าล
ในระยะประมาณ 50 ปทผี่ า นมา แมนาํ้ โขงเปนแมนาํ้ นานาชาติทสี่ าํ คัญตอหลายประเทศ
ไดแก ประเทศจีน พมา ลาว ไทย เขมร และเวียดนาม สําหรับประเทศไทย ภาคอีสาน
เปนภาคที่ใชประโยชนจากแมนํ้าโขงมากที่สุด ทั้งในดานการเกษตร การคา การขนสง
การทองเที่ยว วัฒนธรรม และความสัมพันธระหวางประเทศ แมนํ้านี้มีตนกําเนิดจาก
ธารนํ้าแข็งในธิเบต ไหลผานพื้นที่ ที่มีหลากหลายชนชาติและวัฒนธรรม มีประชากร
มากมายที่มีวิถีชีวิตสัมพันธอยางใกลชิดกับแมนํ้านี้ วิกฤตนํ้าโขงแหงจึงเปนเรื่องสําคัญ
เรงดวน มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยที่เกาแกของภาคอีสาน จึงมีความจําเปน
ที่จะตองตอบสนองตอวิกฤตนี้ ทั้งในระยะสั้นและมีแผนในระยะยาว อีกทั้งยังตองเปน
แหลงขอมูลและความรูใหสังคมในวงกวางดวย
เพื่อตอบสนองในระยะสั้นและเรงดวน มหาวิทยาลัยขอนแกนจําเปนที่จะ
ตองศึกษาถึงผลและผลกระทบของวิกฤตนํ้าโขงแหงในภาคสนามใหทันสถานการณ
ผูเ ขียนไดรบั มอบหมายใหฝก อบรมทีมนักวิจยั ทีม่ พี นื้ ฐานความรูท งั้ ในสาขาวิทยาศาสตร
และสังคมศาสตรประมาณ ๓๐ ทาน เพื่อใหสามารถลงศึกษาภาคสนามใหเขาใจบริบท
ชุมชนที่เกี่ยวของกับนํ้าโขงและผลกระทบทั้งทางบวกและลบของวิกฤตนํ้าโขงครั้งนี้
จากการประชุมรวมกันของผูที่เกี่ยวของ ไดตัดสินใจที่จะใชวิธีการการประเมินชนบท
แบบมีสวนรวม (PRA: Participatory rural appraisal) เปนฐานดานวิธีการ
จากประสบการณที่เคยฝกอบรมวิธีการนี้ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
เวลาการฝกอบรมที่สั้นที่สุดคือ 5 วัน รวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยางไรก็ตามใน
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การฝกอบรมครัง้ นี้ เปนการทํางานทีต่ อ งแขงกับเวลา เนือ่ งจากกระแสนํา้ โขงอาจไมคอย
เรา การฝกอบรมครั้งนี้จึงเปนการฝกอบรมเฉพาะการจริงๆ โดยมีเวลาเพียง 2 วัน จึงมี
ความจําเปนตองตัดสวนของทฤษฎีออกพอสมควรและทําใหภาคปฏิบตั กิ ระชับมากทีส่ ดุ
โดยใชเวลาภาคคํ่าเทาที่ทําได ตามสภาพสมาธิของผูเขารับการฝกอบรม และทําให
สามารถใชประโยชนไดมากที่สุด
วัตถุประสงคของการฝกคือ ใหผูเขาอบรม เขาใจ หลักการและขั้นตอนของ
PRA และฝกปฏิบัติจริงตาม กระบวนการของ PRA และออกแบบการฝกอบรมใหผูรับ
การอบรมมีสว นรวมมากทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ พราะนักวิจยั สวนมากทีย่ งั ไมมปี ระสบการณภาคสนาม
ในการทําความเขาใจชนบทอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของประชาชนในแตละ
พื้นที่โดยแบงเปนชุดตางๆเทาที่จําเปน 7 ชุด ดังตอไปนี้

ชุดที่ 1 แนะนํา PRA
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมทราบความเปนมาของวิธีการ PRA
กิจกรรม บรรยายและอภิปราย
ความเปนมาอยางสั้นๆ
ประมาณ 3 - 4 ทศวรรษทีผ่ า นมา นโยบายของการพัฒนาชนบท การดําเนินงาน
และกระแสการพัฒนาที่มุงเนนไปสูการคามากขึ้นทําใหระบบชนบทเปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะการผลิตเพือ่ การคา และการอพยพแรงงานสูเ มือง ชนบทมีความซับซอนและ
มีพลวัตรสูงขึน้ ขณะเดียวกันทําใหเกิดปญหาซับซอนมากมายหลายดาน เชน ปญหาทาง
สิง่ แวดลอม ปญหาการเสือ่ มโทรมของทรัพยากร การเขาถึงทรัพยากร การพึง่ พาภายนอก
ความเขมแข็งของชุมชน ความขัดแยงภายในชุมชน และระหวางชุมชน และปญหาอื่นๆ
จนทําใหการพัฒนาชนบทโดยเนนดานใดดานหนึ่งหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือ
รับผิดชอบโดยองคกรใดองคกรหนึง่ ไมสามารถตอบสนองตอปญหาตางๆทีเ่ กิดขึน้ ไดใน
ภาพรวม
การเปลีย่ นแปลงเหลานีท้ าํ ใหเกิดการวิวฒ
ั นาการของวิธกี าร หรือกระบวนการ
ในการเก็บขอมูลหรือการระบุปญหาเพื่อทําความเขาใจสถานการณในชนบททั้งใน
ประเด็นแคบ และในภาพรวม วิธีการ/หรือ กระบวนการหลักๆที่มีการพัฒนามาจาก
อดีตคือ การเก็บขอมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยใชแบบสอบถาม การศึกษาเชิง
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มานุษยวิทยา การประเมินสภาพชนบทแบบเรงดวน (Rapid Rural Appraisal : RRA)
(มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูน าํ ระดับนานาชาติในการพัฒนาวิธกี ารนี้ โดยทีมนักวิจยั ของ
โครงการวิจัยระบบการทําฟารมและโครงการการวิเคราะหระบบชนบทโดยการนําของ
Dr. Terry Grandstaff เปนนักมานุษยวิทยาและเปน Manager Guide ของโครงการ)
ซึง่ ตอมามีการปรับเปนการประเมินชนบทแบบมีสว นรวม PRA (Dr. Robert Chambers
ผูเขียนเรื่อง farmers firsti ( Robert Chambers,1989)ซึ่งเปนผูประยุกต RRA เปน
PRA โดยใชหลักการและเครื่องมือคลายกัน) การเก็บขอมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดย
แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่มีพลัง แตก็มีขอจํากัดคือเปนขอมูลที่คนภายนอกอยากรู
อยากทราบ เปนมุมมองจากคนภายนอก เกิดจากคําถามที่คนภายนอกคาดวาจะเปน
ประโยชนในการแกปญหาแตก็ไมไดนํามาใชแกปญหาโดยทันทีและคนในชนบทไมได
เรียนรู หรือรับทราบขอมูลดังกลาว ทําใหการแกปญหามักไมตรงกับความตองการของ
คนกลุมตางๆในชนบทเสียทีเดียว จึงไดมีการเสนอวาการเก็บขอมูลควรเปนขอมูลที่นัก
พัฒนาหรือนักวิชาการสามารถเขาใจและเรียนรูชุมชนและสภาพแวดลอมในชนบทจาก
มุมมองของคนในชุมชนทําใหเกิดการพัฒนากระบวนการหรือวิธีการที่เรียกวา RRA ขึ้น
อยางไรก็ตามถึงแมวา RRA จะเปนกระบวนการหรือวิธีการที่นักวิชาการหรือนักพัฒนา
เรียนรูและเขาใจสถานการณในชนบทอยางรวดเร็ว แตนักวิจัยและนักพัฒนายังเปน
ศูนยกลางเชนเดียวกับการใชแบบสอบถาม และขอมูลที่ไดไมสามารถตอบสนองตอ
ปญหาทั้งในมุมแคบและภาพรวมไดอยางทันสถานการณ จึงไดมีการพัฒนาตอยอดจาก
RRA เปน PRA โดยทําใหชุมชนเปนศูนยกลาง โดยการมีสวนรวม และชุมชนมีการเรียน
รู และนําความรูไ ปแกปญ
 หา หรือไปพัฒนาไดทนั ที ขณะเดียวกัน นักวิจยั และนักพัฒนา
ไดมีการเรียนรูไปพรอมๆกัน

ชุดที่ 2 การปรับแนวคิด
วัตถุประสงค เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรมทราบวาตองมีการปรับแนวคิด
หลักๆอะไรบาง
กิจกรรม บรรยายและอภิปราย
การที่จะทําใหเกิดการมีสวนรวมและชุมชนเปนศูนยกลางไดนั้นตองการ
ปรับแนวคิด แนวคิดที่สําคัญๆของนักวิชาการหรือนักวิจัยกอนไดแก
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1. แนวคิดคนภายนอกและภายในเรา นักวิชาการคือคนภายในนอก ชุมชน
คือคนภายใน ซึ่งยอมรูสถานการณเงื่อนไข และบริบทตางๆ ของชุมชนดีกวาเรา จึงตอง
ใหความสําคัญตอมุมมองของชุมชน
2. การที่จะไดขอมูลที่ดีจากชุมชนเราจะตองไมทําตัวเปนผูที่รูดีกวาชุมชน
ทิ้งความรูที่มีพื้นฐานทิ้งไวกอน เพราะถาเราทําตัวรูดกี วาชุมชน ชุมชนจะมีความรูสึกวา
ตัวเองดอยและไมอยากใหขอมูลหรือใหขอมูลไมเต็มที่ (พยายามรักษาความสัมพันธเชิง
แนวราบ)
3. อยาพอใจกับคําตอบที่ไดเสียงายๆ เพราะถาเราสรุปหรือคิดวาเราพอแลว
รูแลว สมองเราจะปด ทําใหเราไมสามารถสรางคําถามในการสัมภาษณเพื่อเจาะลึกได
ไมสามารถเรียนรูได
4. ตองทําใจเปดรับ (Outside in) ความรูและโลกทัศนจากภายนอก การปด
รับจะทําใหเราไมฟง (แตอาจไดยิน)ไมสามารถเรียนรูเพิ่มเติมได
5. ถาเราทําใหเห็นวาตองการเรียนรูจริงๆ ชุมชนจะยินดีในการใหขอมูล ให
เขาเปนครู
6. สรางบรรยากาศ และความสําคัญของการมีสวนรวม เพื่อใหชุมชนเปน
ศูนยกลาง
7. ตองคิดเชือ่ มโยงโดยตรงหรือโดยออมของปจจัยตางๆของบริบท ทัง้ ในภาพ
ใหญและภาพเล็ก
8. เปดใจตอการทํางานเปนทีม
9. ทําตัวใหเปนกลางไมทําใหชุมชนแปลกแยก/แตกแยก หรือสรางความ
ขัดแยงในทีม
เนื่องดวยการฝกอบรมครั้งนี้เปนฝกอบรมระยะสั้น และเฉพาะกาล จึงไม
สามารถออกแบบการฝกอบรมใหคลอบคลุมทั้งกระบวนการของ RRA/PRA ได แต
ออกแบบใหผูฝกอบรมสามารถเก็บขอมูลเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคในระยะสั้น โดย
จะเนนแนวคิดและทักษะการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (SSI: Semi structure interviews) และการใชเครื่องมือตางๆ หากผูใดตองการที่จะเพิ่มขีดความสามารถให
ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดตองแสวงหาเพิ่มเติมภายหลัง ถึงแมกระบวนการนี้จะ
เปนกระบวนการเชิงคุณภาพแตก็สามารถปรับใชรวมกันกับกระบวนการเชิงปริมาณได
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ชุดที่ 3 ขั้นตอนการทํางาน
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมทราบและเขาใจขั้นตอนหลักๆใน
กระบวนการPRA
กิจกรรม บรรยายและอภิปราย
ขั้นตอนหลักในการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางคือ
ระยะกอนออกสนาม
1. ทีมทําความเขาใจในวัตถุประสงครวมกันใหชัดเจน
2. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (อาจตองมีการสัมภาษณผูรู (KI: Key informant)
3. สรางกรอบประเด็นสําหรับการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (SSI) SubTopic
4. กําหนดคุณสมบัติ KI ภายในชุมชนเปาหมาย
5. การเตรียมตัวกอนออกสนาม เชน ยานพาหนะ เครือ่ งเขียน เครือ่ งมือตางๆ
ตลอดจนการติดตอประสานงาน (ขออนุญาตพืน้ ที)่ ขอมูลทุตยิ ภูมิ เชนแผนทีพ่ นื้ ที่ แผนที่
ชุมชน ขอมูลทรัพยากรตางๆ การผลิต และอื่นๆ รวมถึงการกําหนดแผนการดําเนินงาน
และการกําหนดบทบาทภายในทีม
ระยะทํางานภาคสนาม
1. ตรวจสอบเครื่องมือ เชน แผนที่ เครื่องเขียนตางๆ clip chart, sub-topic
2. ในระดับชุมชนแสวงหา KI (โดยใชวิธีการถามจากผูใดหนึ่งตอไปเรื่อยๆ
จนกวาจะได KI จนกวาจะได KI ตามจํานวนและคุณสมบัติตามตองการ: snow ball
โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของ KI กอน)
3. สัมภาษณ KI เพื่อทราบขอมูลบริบทชุมชน อาจสัมภาษณเปนกลุม หรือ
เดี่ยวได
4. จากขอมูลบริบทชุมชน สามารถแบงครัวเรือนประเภทตางๆเพือ่ ตอบสนอง
ตามวัตถุประสงค และเลือกเพื่อสัมภาษณระดับครัวเรือน เปนการตรวจสอบวาระดับ
ครัวเรือนเปนตัวแทนสะทอนระดับชุมชนอยางไร
5. สัมภาษณกึ่งโครงสรางในระดับครัวเรือนประเภทตางๆ อาจทําเปนกลุม
หรือเดี่ยวก็ได ในระดับครัวเรือนควรสัมภาษณผูที่ปฏิบัติจริง
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6. หลังการสัมภาษณทกุ ครัง้ ทีมตองตรวจสอบขอมูลทีบ่ นั ทึกไดรว มกันในทีม
เพือ่ ทําเปนขอมูลทีส่ มบูรณทสี่ ดุ หากพบวายังมีขอ มูลบางสวนขาดหาย ทีส่ มควรกลับไป
สัมภาษณเพิ่มเติมใหกลับไปดําเนินการ และใชขอมูลที่สมบูรณเพื่อใชจัดทํารายงานใน
ลําดับถัดไป
7. ควรคืนขอมูลสูชุมชน หากมีโอกาสโดยทําการสรุปแบบที่เขาใจงายเพื่อ
เปนการยืนยันขอมูล และชุมชนจะนําไปใชไดในทันที
8. ทีมสัมภาษณควรมีไมเกิน 5 คน มากทีส่ ดุ เพราะหากมากไปผูถ กู สัมภาษณ
อาจสับสน และการจัดการในทีมอาจยุงยากมากขึ้น การรวมการบันทึกอาจใชเวลา
มากขึ้น
*หมายเหตุ: หากพบวา subtopic ที่สรางขึ้นยังไมสมบูรณหรือไมเหมาะสมใหปรับปรุง
ระยะหลังภาคสนาม
1. หลังภาคสนามตองมีการตรวจเช็คขอมูลทั้งทีมใหญ หากมีหลายทีมยอย
และทําเปนขอมูลฉบับสมบูรณสําหรับทํารายงานในขั้นถัดไป
2. หากพบวามีขอมูลที่ยังไมสมบูรณสามารถลงไปเก็บขอมูลเพิ่มเติมได
*หมายเหตุ: การดําเนินงานภาคสนามอาจทําหลายครั้งขึ้นอยูกับประเด็นและเนื้อหา
และการตอบวัตถุประสงค
3. ทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํารายงาน

ชุดที่ 4 การสรางกรอบประเด็นสัมภาษณ (sub-topic)
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมรวมฝกอบรมสามารถสรางกรอบ
ประเด็นสัมภาษณได
กิจกรรม แนะนําแนวคิดเกี่ยวกับกรอบประเด็นการสัมภาษณและการสราง
พรอมตัวอยาง (มีตัวอยางหลากหลายแยกตางหากในรูปของ Power point ประกอบ)
ฝกสราง กรอบประเด็นการสัมภาษณ นําเสนอและอภิปราย (ระหวางฝกอบรม มีเอกสาร
ประกอบในการสรางประเด็น)
หลักการสรางกรอบแนวคิดคือ ทีมผูสรางตองเปนผูวิจัยเองไมควรใหคนอื่น
สรางให เพราะจะไมเขาใจความตองการและความหมายของประเด็นในกรอบจริง ทีมตอง
ตกผลึกรวมกันในวัตถุประสงคของงานทีจ่ ะทํารวมกันกอน ใชการระดมสมองรวมกันใน
การแตกประเด็นจากวัตถุประสงค และบริบทที่อาจเกี่ยวของ อาจใชบตั รคําหรือแผนที่
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ความคิดชวยใหเห็นภาพรวมกันและทําใหเกิดความคิดแตกประเด็นทีห่ ลากหลายขึน้ จน
เห็นรวมกันวาประเด็นตางๆที่สรางขึ้นมา ครอบคลุมวัตถุประสงคและบริบทที่เกี่ยวของ
ไดครบ แลวจึงจัดประเด็นตางๆ เปนหมวดหมู เชน ทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ หรือ จะเนนประเด็นเฉพาะดวย จัดพิมพ กรอบประเด็น แจกใหสมาชิกทุกคน
ทุกคนตองถือไปในวันออกสนามดวยทุกครั้ง และอาจแบงรับผิดชอบระหวางสมาชิกใน
ทีมในการสัมภาษณแตละหมวดหมูข องกรอบประเด็น ประเด็นทีแ่ ตกอาจตองมีการปรับ
เพิ่มหรือลดตามความเปนจริง เชน ถาบางประเด็นไมมีในชุมชนนั้นก็ตองตัดออก เปนที่
นาสังเกตวานักวิจยั ใหมมกั มีกรอบประเด็นละเอียด แตเมือ่ มีความชํานาญมากขึน้ กรอบ
ประเด็นจะสั้นลงได
การสรางกรอบประเด็นสําหรับสัมภาษณอาจใชสําหรับระดับชุมชน (บริบท)
หรือสูงกวา (General) ระดับครัวเรือน (Household) หรือสําหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดย
เฉพาะ (Topical) เชน ผลกระทบจากแมนํ้าโขงแหง อยางไรก็ตามในการศึกษาแบบ
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จําเปนตองเขาใจระดับบริบทชุมชนดวย จึงจําเปนตองมีกรอบ
ประเด็นระดับชุมชนประกอบ แตอาจไมลึกหรือละเอียด แตเนนไปที่เรื่องเฉพาะ

ชุดที่ 5 เครื่องมือชวย (Conceptual Tools) และตัวชวยในการ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (SSI) เพื่อเก็บขอมูล
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมเขาใจหลักการของการใชเครื่องมือ ประเภทของ
เครื่องมือและตัวชวย
2. เพื่อแสดงใหเห็นเครื่องมือตางๆ และการใชเครื่องมือ
กิจกรรม แสดงตัวอยางโดย ภาพ power point และอภิปราย (มีตัวอยาง
หลากหลาย แยกตางหาก ในรูปแบบ power point ประกอบ)
เครื่องมือ
ตามความเปนจริง PRA ไมมีเครื่องมือของตัวเอง ตองยึดเครื่องมือจากวิธีการ
อืน่ มาปรับแปลงเพือ่ ใชประโยชนใหเหมาะสม และผูใ ชอาจสรางเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมขึน้
ใหมได แตตองสามารถเก็บขอมูลไดถูกตอง เครื่องมือตางๆ อาจแยกเปนประเภทหลักๆ
ตามการประมวลขอมูลหรือความรูดังนี้
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ประเภทของเครื่องมือ
เชิงพื้นที่
เชิงเวลา ประวัติ เหตุการณ
เชิงการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนยาย และตัดสินใจ
เชิงกระบวนการ
เชิงลําดับความสําคัญ
เชิงกรอบประเด็นเล็กใหญ
เชิงวิเคราะหความสัมพันธ
เชิงโครงสรางทางสังคม
เชิงคําถาม
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ตัวอยาง (มีการแสดงตัวอยางประกอบ)
แผนที่ตางๆ การกระจายของสิ่งตางๆบนพื้นที่
ปฏิทินตางๆ เสนเวลา แผนที่ตางเวลา
แผนภูมิการเคลื่อนยาย(ไหล) ความสัมพันธ การ
ตัดสินใจ
แผนภูมิหรือตารางของขั้นตอน ลําดับ ความ
สัมพันธ
ตารางการใหคาตางๆอยางงายๆ
แผนภูมิกรอบแนวคิด แผนที่ความคิด ตนไม
ปญหาและการแกปญหา
ตารางเมตริกซเชือ่ มความสัมพันธของปจจัยตางๆ
แผนภูมหิ รือแผนทีค่ วามสัมพันธครอบครัว เครือ
ญาติ ฐานะ
ตัวชวย 8 ตัว ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร
ทําไม เทาไรและถา (มีการอธิบายเพิ่มเดิม)

หมายเหตุ เครื่องมือเปนเพียงเครื่องมือ ไมควรยึดติด การจะดึงเอาเครื่องมืออะไรมาใชตองเขาใจ
สถานการณและประเด็น จึงสามารถนําเครื่องมือตางๆที่มีมาใชและใชรวมกันไดอยางเปนผลดีและ
สามารถปรับปรุงเครื่องมือใชเองได

ตัวชวย
การลงภาคสนามสําหรับนักวิจยั ใหม เมือ่ มีวตั ถุประสงคชดั เจน มีกรอบประเด็น
มีเครื่องมือ มีผูใหสัมภาษณ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆพรอม สิ่งมีมักจะพบคือ
ถามไมได ไมทราบวาจะถามอยางไร จึงไดผนวกตัวชวยใหคิดถึงตลอดเวลาจะไดเอามา
ประกอบเพื่อตั้งคําถามไดดีขึ้น แตตัวชวยทั้ง 8 ตัวตางก็มีความหมายของมันในมุมกวาง
ผูสัมภาษณความทําความเขาใจความหมายของตัวชวยกอน
ใคร โครงสราง / องคประกอบของระบบนั้นๆ กินความถึงอํานาจ หนาที่
ตําแหนง บทบาท ตามมุมของคนระดับตางๆ เชน นายก ผูใหญบาน กํานัน หัวหนากลุม
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อะไร โครงสรางหรือองคประกอบของระบบ ทีไ่ มใชคน อาจเปนองคประกอบ
ใหญ เล็ก นามธรรม หรือ รูปธรรม อยางเดียวหรือกลุม องคประกอบหรือ เปาหมาย หรือ
มีความหมายตางๆ เชน วัด เกี่ยวของกับความเชื่อ โรงเรียน การศึกษา ทรัพยากร
เมื่อไหร การกระจายของสิ่งตางๆ หรือ องคประกอบของระบบ ในเชิงเวลา
การเปลี่ยนแปลงจากชวงหนึ่งไปอีกชวงหนึ่ง การคงอยูหายไปหรือเคลื่อนยายของ
โครงสรางองค ประกอบ ลําดับ ขั้นตอน เหตุการณ ประวัติศาสตร
ทีไ่ หน หมายถึงการกระจายของโครงสรางของระบบบนพืน้ ที่ หรือ ใน อากาศ
อาจหมายถึงขอบเขตของระบบดวย และอาจมีนัยของความสัมพันธ เชน บานใกลนา
สะดวกในการทํานา
อยางไรกระบวนการ วิธีการ ลักษณะ กลไกการทํางาน หนาที่ ความสัมพันธ
(เปนเพื่อน เปนศัตรู)
ทําไม หมายถึง เหตุ-ผล, เหตุผล, การตัดสินใจ อิทธิพล นําสูค าํ ตอบ ทางแกไข
ปญหา
เทาไร ปริมาณ ลําดับความสัมพันธ ลําดับความสําคัญ ความมากนอย มาตรฐาน
ถา สมมุติฐาน การคาดการ การตัดสินใจ เงื่อนไข ทาทาย การแกปญหา

ชุดการ 6 การบันทึกขอมูลระหวางการสัมภาษณ
วัตถุประสงค เพือ่ ใหผรู บั การฝกอบรม ทราบเทคนิคบางประการในการบันทึก
ขอมูลระหวางการสัมภาษณ
กิจกรรม การบันทึกขอมูลอาจแบงไดเปนสองลักษณะคือใช เครือ่ งมือชวย และ
บันทึกแบบบรรยาย จากชุดที่ 5 นําเครื่องมือชวยมือสําคัญๆ มาเปนตัวอยางแสดงการ
บันทึกขอมูลในการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (SSI) และแสดงตัวอยางการบันทึกดังนี้
1. ตองขออนุญาตในการบันทึก และ ตองมีการบันทึกขอมูลพื้นฐานของผูให
สัมภาษณไดแกเปนใคร มีฐานะทางการบริหารหรือไม อยูที่ไหนและอื่นๆ
2. ตองบันทึกขอมูลทั้งหมดเทาที่จะทําไดตามความเปนจริงที่ผูใหสัมภาษณ
3. ตองบันทึกคําพูดทีส่ าํ คัญๆในภาษาทีผ่ ใู หสมั ภาษณพดู บันทึกศัพททอ งถิน่
(คําพื้นบาน) และหาความหมาย
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4. แยกความคิดเห็นของผูสัมภาษณหรือคําถามที่เพื่อนรวมทีมลืมถาม หรือ
สิ่งที่อยากจะถามเพิ่มออกตางหาก โดยแบงหนากระดาษเปนสองครึ่ง หรือใชหมึกเขียน
คนละสี
5. การใชเครือ่ งบันทึกเสียงไมแนะนําใหใชเพราะวาเครือ่ งบันทึกเสียงจะทําให
เราหยุดถามและหยุดคิดเพราะคิดวาเครื่องทํางานแทนแลวแต หากจะใชเพื่อกันพลาด
ตองขออนุญาตและไมคิดวาเครื่องบันทึกเสียงเปนตัวทํางานแทนเรา
6. ในการสัมภาษณการใชเครือ่ งมือในการเก็บขอมูลอาจตองบรรยายดวยและ
ตองใชเครื่องมืออยางเต็มประสิทธิภาพ

ชุดที่ 7 การสัมภาษณกึ่งโครงสราง (SSI)
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมทราบหลักการสัมภาษณและฝก
สัมภาษณเปนทีมในสภาพจริง ทั้งในระดับชุมชนและครัวเรือน
กิจกรรม บรรยายหลักการรูปแบบการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง และฝก
ทักษะการสัมภาษณเบื้องตน
ประเภทของการสัมภาษณ
1 แบบเปนทางการ หรือแบบมีโครงสราง โดยใช แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่คอนขางเปนปลายปดแตอาจมีปลายเปดเสริมได
2 แบบไมเปนทางการ แบงเปน
- แบบกึ่งโครงสราง (SSI) โดยใชกรอบประเด็นที่สรางขึ้น ไมมีคําถาม
ไมเปนลักษณะคําถาม แตคําถามถูกสรางขึ้นขณะสัมภาษณ
- แบบไรโครงสราง คือไมมีการสรางประเด็นกอนแตอาจมีในใจ
นอกจากนัน้ การสัมภาษณอาจแบงไดเปนแบบกลุม หรือเดีย่ ว หรือระดับชุมชน
หรือครัวเรือน
ขั้นตอนและกระบวนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
การสัมภาษณแบบนี้เปนการเรียนรูอยางกาวหนา (Iterative) คือถามไป
เรียนรูไป โดยเอาคําตอบที่ไดจากการถามมาวิเคราะหทันทีเพื่อสรางคําถามทันทีอยาง
ตอเนื่อง กลับไปกลับมาระหวางผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ ทําใหเรียนรูในประเด็น
ใดประเด็นหนึ่งอยางลึกและครอบคลุม เร็ว (Rapid) มีการยืดหยุน (Flexible) ในการ
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ตัง้ คําถาม ใชหลักการสามเสา (Triangulation) เพือ่ ใหไดขอ มูลทีต่ รวจสอบและมัน่ ใจได
หลักการสามเสา หมายถึงตองมีแหลงขอมูลอยางนอยสองแหลง หรือมีวธิ กี ารหรือเครือ่ งมือ
อยางนอยสองอยาง เชน สัมภาษณ รวมกับการสังเกต หรืออื่นๆ
กติกาการสัมภาษณ
- เริ่มจากการพูดคุยเรื่องทั่วๆไป เชน ภูมิอากาศ การทํามาหากิน
- แจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณใหชัดเจน กําหนดผูแจง ไมไป
คนละทิศละทาง
- เมือ่ เริม่ เขาประเด็น ทําตามประเด็นตางๆในกรอบ ไมขา มไป มา เพราะ
จะทําใหเกิดการสับสนทุกฝายและการทํารายงานทําไดยากขึ้น
- ถาม (อยาลืมตัวชวย) ที่ละคนตามที่ไดกําหนดความรับผิดชอบตาม
ประเภทของประเด็นไวกอน เมื่อหมดประเด็นจึง ใหผูรับผิดชอบตอไปจนครบ มิฉะนั้น
ผูใหสัมภาษณและผูสัมภาษณเองจะสับสนในการคิดแบบตอเนื่องแลการบันทึกดวย
- ไมควรขัดจังหวะโดยไมจําเปน ถาจะทําขออนุญาต และไมทาํ ใหเกิด
ความขัดแยง
- ฟงคําถามและคําตอบอยางตั้งใจ หากไมฟงใหดี คิดแตในมุมมองของ
ตนเองอาจบันทึกผิดพลาดความหมายไปได และอาจไมเขาใจคําถามของเพื่อนรวมทีม
บันทึกทุกอยาง โดยใชเครื่องมือชวย
- ใหความเคารพซึง่ กันและกันรวมถึงผูใ หสมั ภาษณ เคารพความคิดเห็น
และวัฒนธรรมทองถิ่นดวย
- ตองมีขอ มูลพืน้ ฐานของผูท ใี่ หสมั ภาษณหรือกลุม วาเปนใคร หรือกลุม
อะไร มีสมาชิกกี่คน อยูที่ไหน และอื่นๆ
- การเขาชุมชนไมควรทําตัวใหโดดเดน เชนการแตงกาย หรือพฤติกรรม
เปนเจาใหญนายโต หรืออื่นๆ
การสัมภาษณ
อาจสัมภาษณเปนกลุมหรือเดี่ยวได โดยมีขอแนะนําดังนี้
- ควรมี ก ารนั ด สถานที่ แ ละเวลาล ว งหน า อย า งเหมาะสม และแจ ง
ผูเกี่ยวของอยางเปนทางการ
- ตรวจสอบวาสัมภาษณถูกคนหรือกลุมเปาหมาย
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- ควรสัมภาษณในพื้นที่ โดยเฉพาะถามีกิจกรรม ทําใหสามารถสังเกต
ไดและสรางคําถามไดมากขึ้น
- จัดวงสัมภาษณใหเหมาะสม ไมมีสิ่งรบกวน ทุกคนสามารถมองเห็น
กันไดและไมแตกวง การมองเห็นกันไดทําใหสังเกตพฤติกรรมได พฤติกรรมที่ไมสบาย
เครียดอาจทําใหไดขอมูลไมดี
- แสดงการตอบรับการตอนรับใหเหมาะสมและใหกําลังใจ รวมถึงการ
ตอบสนองตอคําตอบดวย
- คําถามไมควรยากหรือกวางไป ทําใหตอบยาก ควรแบงคําถามเปน
คําถามยอยๆ งาย และเปนขั้นตอนยอย ตามกระบวนการของกิจกรรมหรือประเด็น
ที่จะถาม
- ไมใชคําถามนําหรือพยายามถามใหนําไปสูคําตอบที่มีอยูในใจผูถาม
แลว จะไมไดขอเท็จจริงและความคิดที่ผูใหสัมภาษณอยากบอก
- ไมควรรีบรอนหรือกดดันใหไดคําตอบ หากผูใหสัมภาษณไมตองการ
ตอบ
- ใชตัวชวยทั้ง 8 และเครื่องมือ ขยายความใหเขาใจงาย หรือใหผูตอบ
เลาเรื่อง
- พยายามเจาะลึก อยาสรุปงายหรือพอใจกับคําตอบงายๆ เพราะการ
สรุปจะทําใหผูถามหยุดคิดและวิเคราะหและมีคําถามตอ จึงไมสามารถไดขอมูลเชิงลึก
- สังเกตพฤติกรรม แตละคนหรือกลุม เพราะสิ่งเหลานี้เปนตัวบงชี้วา
ผูตอบเต็มใจ มีขอจํากัดอื่นๆหรือไม
- หากมี ผู เข า ร ว มสนใจจํ า นวนมากกว า กลุ ม หรื อ บุ ค คลที่ ต อ งการ
สัมภาษณ ไมควรตัดคนเหลานี้ออกแตแจงใหทราบวา เขาอาจสังเกตการณและเสริมได
แตผูถามตองการขอมูลเฉพาะจากใครบาง
- รักษากติกา และอยาใหออกนอกเรือ่ งไปมาก พยายามดึงกลับในกรณี
ที่เพลิดเพลินไป
- ทุกคนบันทึก มีสมุดบันทึกที่เหมาะสม ไมเล็กไป หรือเปนทางการ
ผูใหสัมภาษณอาจคิดวาเปนเจาหนาที่
- ไมเขาขาง ไมวจิ ารณผใู หคาํ ตอบ หรือคนในชุมชน หรือทําใหเกิดความ
แตกแยกในชุมชน
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- ไมใชเวลาของผูตอบมากไป โดยประมาณการสัมภาษณแตละครั้ง
ไมควรเกิน 2 ชั่วโมงและในเวลาที่ผูใหคําตอบวาง
- การใหของหรือเงินควรระวัง ไมควรมีของตอบแทน (แตมีการใหกัน
โดยหลายหนวยงานหรือโครงการ) แตหากมีคาใชจาย เชน คาเดินทาง คาอาหาร อื่นๆ
ควรจาย หรือหากใหเปนทุนหรือของสวนรวม เชน ใหวัด กลุม

ชุดที่ 8 การรายงาน
เนือ่ งจากเวลาจํากัดการฝกชุดนีท้ าํ ไดไมทนั จึงนําไปบูรณาการในสวนการเขียน
รายงานหลักงานการศึกษาเสร็จสิ้นแลว
สรุปผลการฝกอบรม
หลังจากการฝกอบรมแลวคณะผูวิจัยไดทํางานหนักในการลงศึกษาทันที่ใน
พื้นที่ ที่เลือกไวในสามจังหวัด ริมแมนํ้าโขง ไดแก จังหวัดเลย หนองคายและนครพนม
เมือ่ เสร็จการศึกษามีการประชุมเพือ่ บูรณาการขอมูลสําหรับจัดทํารายงาน จากการเสนอ
ผลการศึกษา สรุปไดวา ทีมผูว จิ ยั สามารถเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพในเวลาจํากัด
และสามารถสรุปผลใหเห็นภาพตามวัตถุประสงคได จากการสอบถามความคิดเห็นในการ
ใชกระบวนการ PRA ปรากฏวาในวันแรกของการฝกอบรม ผูวิจัยยังไมคอยเขาใจวาจะ
ทําอะไร ไดอยางไร แตหลังจากการลงฝกภาคสนามและทําการศึกษาจริงผูวิจัยสะทอน
วา มีความมั่นใจ เขาใจและปฏิบัติได สําหรับผูที่ทํางานสวนใหญในมหาวิทยาลัย ไมเคย
ทํางานกับชุมชน ถือวาเปนการเริ่มตนที่สําคัญและประสบความสําเร็จ หากยังตองการ
ทํางานแบบนี้ตอไปจะสามารถเรียนรูและพัฒนาไดอีก จะเปนทรัพยากรหรือทุนที่มีคุณ
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยและสังคมตอไป บรรยากาศการฝกอบรมอาจมีความเครียด
อยูบาง เนื่องจากในตอนตนไมทราบวาผลจะออกมาอยางไร จะทําไดหรือไม จะไดผลดี
หรือไม แตในที่สุดทุกคนไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่และมีความสนุกพอสมควร
ในขณะเดียวกันไดมีการเรียนรูไปดวย
ในมุมมองของวิธีการ PRA ในการฝกอบรมครั้งนี้เนนการเก็บขอมูลโดย การ
สัมภาษณแบบกึง่ โครงสราง (SSI) ในความเปนจริง กระบวนการ PRA ตองมีรายละเอียด
อีกพอสมควร และไมจบเพียงเก็บขอมูลและเขียนรายงาน การทําใหชมุ ชนเปนศูนยกลาง
พึง่ ตนเอง เปนเจาของกิจกรรม หรือโครงการ ตองทําอยางตอเนือ่ ง การเก็บขอมูลเปนการ
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เริม่ ตนใหคนภายนอกรูบ ริบทของชุมชน และคนภายในเขาใจตนเองมากขึน้ ตระหนักใน
ตนเอง คนภายนอก เชน นักวิจยั ตองเปลีย่ นตนเองเปนวิทยากรกระบวนการ (facilitator)
หรือสรางใหคนภายในทําได เพือ่ ทําการวิจยั แบบมีสว นรวม (แนวคิดของ Participatory
action research) มีการทดลองเรียนรู นําไปสูการแกปญหา หรือเสริมสรางศักยภาพ
ของชุมชน ทําใหชุมชนเขมแข็ง
การเสนอรายงานจากการศึกษาภาคสนามหลังจากการฝกอบรม มีขอ สังเกตวา
เนื่องจากเปนระยะสั้น ทําใหยังขาดขอมูลเชิงลึกและละเอียดเปนสวนใหญ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะความชํานาญ ระยะเวลาที่จํากัด หรือเปนเพราะความพยายามที่จะ
ทําใหครอบคลุมพื้นที่มากไป ทําใหไมมีเวลาลงลึก ซึ่งเปนธรรมดาสําหรับวิธีการนี้
ตองไมลมื วาวิธกี ารนีไ้ มใชของวิเศษทีใ่ หคาํ ตอบไดทกุ อยาง และหากทําโดยไมใชหลักการ
และกระบวนการที่ถูกตองก็อาจขาดความเชื่อถือในผลที่ได
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