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การฝกอบรม การประเมินชนบทแบบมีสวนรวม (PRA) เฉพาะการ
Training on Participatory Rural Appraisal

สุจินต สิมารักษ (suchint Simaraks)1*

บทคัดยอ
 ในป 2553 ระดับนํ้าในแมนํ้าแมโขงลดลงต่ําสุดในรอบ 50 ป แมโขงเปน
แมนํ้านานาชาติที่สําคัญตอประเทศ จีน พมา ลาว ไทย เขมร และเวียดนาม ในกรณีของ
ไทย เพ่ือตอบสนองตอสถานการณอยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเตรียมบุคลากร
ที่เกี่ยวของ เพ่ือเก็บขอมูลและทําความเขาใจตอผลกระทบในชนบท ที่เกิดจากระดับนํ้า
ท่ีลดตํ่าในแมนํ้าแมโขง จึงประยุคใชวิธีการการประเมินสภาพชนบทแบบเรงดวนเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว โดยไดเนนการมีสวนรวมของคนในทองถิ่นในการฝกอบรม 
การฝกอบรมถูกแบงออกเปนหลายโมดูล เชน แนวคดิ กระบวนการ การสรางกรอบถาม 
การใชเคร่ืองมือ การสัมภาษณกึ่งโครงสราง การฝกจริงภาคสนาม และการสะทอนกลับ
จากกจิกรรมตางๆ หลงัจากการฝกอบรม มกีารอภปิราย กจิกรรมหลายกจิกรรมสาํหรบั
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 fi eld exercise, feedback. After the training several activities for 
further action were discussed.

คําสําคัญ:  การฝกอบรม การมีสวนรวม เครื่องมือและปฏิบัติการ
Keywords: Training, participation, appraisal tools, action.

 สบืเนือ่งมาจากท่ีชวงฤดแูลงป 2553 เปนปทีแ่มนํา้แมโขงแหงเปนประวตักิาล
ในระยะประมาณ 50 ปทีผ่านมา แมนํา้โขงเปนแมนํา้นานาชาตทิีส่าํคัญตอหลายประเทศ 
ไดแก ประเทศจนี พมา ลาว ไทย  เขมร และเวียดนาม สําหรับประเทศไทย ภาคอีสาน
เปนภาคท่ีใชประโยชนจากแมนํ้าโขงมากท่ีสุด ทั้งในดานการเกษตร การคา การขนสง 
การทองเที่ยว วัฒนธรรม และความสัมพันธระหวางประเทศ แมนํ้านี้มีตนกําเนิดจาก 
ธารนํ้าแข็งในธิเบต ไหลผานพื้นที่ ที่มีหลากหลายชนชาติและวัฒนธรรม มีประชากร
มากมายที่มีวิถีชีวิตสัมพันธอยางใกลชิดกับแมนํ้าน้ี วิกฤตนํ้าโขงแหงจึงเปนเรื่องสําคัญ

เรงดวน มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยที่เกาแกของภาคอีสาน จึงมีความจําเปน
ที่จะตองตอบสนองตอวิกฤตน้ี ทั้งในระยะส้ันและมีแผนในระยะยาว อีกท้ังยังตองเปน
แหลงขอมูลและความรูใหสังคมในวงกวางดวย

 เพื่อตอบสนองในระยะสั้นและเรงดวน มหาวิทยาลัยขอนแกนจําเปนที่จะ

ตองศึกษาถึงผลและผลกระทบของวิกฤตนํ้าโขงแหงในภาคสนามใหทันสถานการณ 
ผูเขียนไดรบัมอบหมายใหฝกอบรมทมีนกัวจิยั ทีม่พีืน้ฐานความรูทัง้ในสาขาวทิยาศาสตร
และสังคมศาสตรประมาณ ๓๐ ทาน เพื่อใหสามารถลงศึกษาภาคสนามใหเขาใจบริบท
ชุมชนที่เกี่ยวของกับนํ้าโขงและผลกระทบทั้งทางบวกและลบของวิกฤตนํ้าโขงครั้งนี้ 

จากการประชุมรวมกันของผูที่เก่ียวของ ไดตัดสินใจที่จะใชวิธีการการประเมินชนบท

แบบมีสวนรวม (PRA: Participatory rural appraisal) เปนฐานดานวิธีการ 
 จากประสบการณที่เคยฝกอบรมวิธีการนี้ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
เวลาการฝกอบรมท่ีสั้นที่สุดคือ 5 วัน รวมท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยางไรก็ตามใน
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การฝกอบรมครัง้นี ้เปนการทาํงานทีต่องแขงกบัเวลา เนือ่งจากกระแสนํา้โขงอาจไมคอย
เรา การฝกอบรมคร้ังนี้จึงเปนการฝกอบรมเฉพาะการจริงๆ โดยมีเวลาเพียง 2 วัน จึงมี
ความจําเปนตองตัดสวนของทฤษฎีออกพอสมควรและทําใหภาคปฏิบตักิระชับมากท่ีสดุ 
โดยใชเวลาภาคค่ําเทาที่ทําได ตามสภาพสมาธิของผูเขารับการฝกอบรม และทําให
สามารถใชประโยชนไดมากท่ีสุด 
 วัตถุประสงคของการฝกคือ ใหผูเขาอบรม เขาใจ หลักการและขั้นตอนของ 
PRA และฝกปฏิบัติจริงตาม กระบวนการของ PRA และออกแบบการฝกอบรมใหผูรับ
การอบรมมสีวนรวมมากท่ีสดุทัง้น้ีเพราะนกัวจิยัสวนมากทีย่งัไมมปีระสบการณภาคสนาม
ในการทําความเขาใจชนบทอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของประชาชนในแตละ
พื้นที่โดยแบงเปนชุดตางๆเทาที่จําเปน 7 ชุด ดังตอไปนี้  

ชุดท่ี 1 แนะนํา PRA
 วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมทราบความเปนมาของวิธีการ PRA
 กิจกรรม บรรยายและอภิปราย
 ความเปนมาอยางสั้นๆ
 ประมาณ 3 - 4 ทศวรรษท่ีผานมา นโยบายของการพัฒนาชนบท การดาํเนนิงาน
และกระแสการพัฒนาท่ีมุงเนนไปสูการคามากข้ึนทําใหระบบชนบทเปล่ียนแปลงไป
โดยเฉพาะการผลิตเพ่ือการคา และการอพยพแรงงานสูเมือง ชนบทมีความซับซอนและ

มพีลวัตรสงูขึน้ ขณะเดยีวกันทําใหเกดิปญหาซบัซอนมากมายหลายดาน เชน ปญหาทาง

สิง่แวดลอม ปญหาการเสือ่มโทรมของทรพัยากร การเขาถงึทรพัยากร การพึง่พาภายนอก 

ความเขมแข็งของชุมชน ความขัดแยงภายในชุมชน และระหวางชุมชน และปญหาอื่นๆ 
จนทําใหการพัฒนาชนบทโดยเนนดานใดดานหนึ่งหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือ
รบัผดิชอบโดยองคกรใดองคกรหนึง่ ไมสามารถตอบสนองตอปญหาตางๆทีเ่กดิขึน้ไดใน
ภาพรวม

 การเปล่ียนแปลงเหลาน้ีทาํใหเกิดการวิวฒันาการของวิธกีาร หรอืกระบวนการ

ในการเก็บขอมูลหรือการระบุปญหาเพื่อทําความเขาใจสถานการณในชนบททั้งใน
ประเด็นแคบ และในภาพรวม วิธีการ/หรือ กระบวนการหลักๆที่มีการพัฒนามาจาก
อดีตคือ การเก็บขอมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยใชแบบสอบถาม การศึกษาเชิง
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มานุษยวิทยา การประเมินสภาพชนบทแบบเรงดวน (Rapid Rural Appraisal : RRA) 
(มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูนาํระดับนานาชาติในการพัฒนาวิธกีารน้ี โดยทีมนกัวจิยัของ
โครงการวิจัยระบบการทําฟารมและโครงการการวิเคราะหระบบชนบทโดยการนําของ 
Dr. Terry Grandstaff เปนนักมานุษยวิทยาและเปน Manager Guide ของโครงการ) 
ซึง่ตอมามีการปรับเปนการประเมินชนบทแบบมีสวนรวม PRA (Dr. Robert Chambers 
ผูเขียนเร่ือง farmers fi rsti ( Robert Chambers,1989)ซึ่งเปนผูประยุกต RRA เปน 
PRA โดยใชหลักการและเครื่องมือคลายกัน) การเก็บขอมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดย
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่มีพลัง 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 และนาํความรูไปแกปญหา หรอืไปพฒันาไดทนัท ีขณะเดยีวกัน นกัวจิยัและนกัพฒันา

ไดมีการเรียนรูไปพรอมๆกัน

ชุดท่ี 2 การปรับแนวคิด 
 วัตถุประสงค เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรมทราบวาตองมีการปรับแนวคิด

หลักๆอะไรบาง

 กิจกรรม บรรยายและอภิปราย
  การท่ีจะทําใหเกิดการมีสวนรวมและชุมชนเปนศูนยกลางไดนั้นตองการ
ปรับแนวคิด แนวคิดที่สําคัญๆของนักวิชาการหรือนักวิจัยกอนไดแก 
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 1.  แนวคิดคนภายนอกและภายในเรา นักวิชาการคือคนภายในนอก ชุมชน
คือคนภายใน ซึ่งยอมรูสถานการณเงื่อนไข และบริบทตางๆ ของชุมชนดีกวาเรา จึงตอง
ใหความสําคัญตอมุมมองของชุมชน 
 2. การท่ีจะไดขอมูลที่ดีจากชุมชนเราจะตองไมทําตัวเปนผูที่รูดีกวาชุมชน 
ทิ้งความรูที่มีพื้นฐานทิ้งไวกอน เพราะถาเราทําตัวรูดกีวาชุมชน ชุมชนจะมีความรูสึกวา
ตัวเองดอยและไมอยากใหขอมูลหรือใหขอมูลไมเต็มท่ี (พยายามรักษาความสัมพันธเชิง
แนวราบ)
 3.  อยาพอใจกับคําตอบที่ไดเสียงายๆ เพราะถาเราสรุปหรือคิดวาเราพอแลว 
รูแลว สมองเราจะปด ทําใหเราไมสามารถสรางคําถามในการสัมภาษณเพ่ือเจาะลึกได 
ไมสามารถเรียนรูได
 4.  ตองทําใจเปดรับ (Outside in) ความรูและโลกทัศนจากภายนอก การปด
รับจะทําใหเราไมฟง (แตอาจไดยิน)ไมสามารถเรียนรูเพิ่มเติมได 
 5. ถาเราทําใหเห็นวาตองการเรียนรูจริงๆ ชุมชนจะยินดีในการใหขอมูล ให
เขาเปนครู
 6. สรางบรรยากาศ และความสําคัญของการมีสวนรวม เพ่ือใหชุมชนเปน
ศูนยกลาง 
 7.  ตองคิดเช่ือมโยงโดยตรงหรอืโดยออมของปจจยัตางๆของบรบิท ทัง้ในภาพ
ใหญและภาพเล็ก
 8.  เปดใจตอการทํางานเปนทีม

 9. ทําตัวใหเปนกลางไมทําใหชุมชนแปลกแยก/แตกแยก หรือสรางความ

ขัดแยงในทีม
 เนื่องดวยการฝกอบรมคร้ังนี้เปนฝกอบรมระยะส้ัน และเฉพาะกาล จึงไม
สามารถออกแบบการฝกอบรมใหคลอบคลุมท้ังกระบวนการของ RRA/PRA ได แต

ออกแบบใหผูฝกอบรมสามารถเก็บขอมูลเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคในระยะส้ัน โดย

จะเนนแนวคิดและทักษะการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (SSI: Semi structure in-

terviews) และการใชเครื่องมือตางๆ หากผูใดตองการที่จะเพิ่มขีดความสามารถให
ครอบคลุมกระบวนการท้ังหมดตองแสวงหาเพิ่มเติมภายหลัง ถึงแมกระบวนการน้ีจะ
เปนกระบวนการเชิงคุณภาพแตก็สามารถปรับใชรวมกันกับกระบวนการเชิงปริมาณได
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ชุดท่ี 3 ขั้นตอนการทํางาน
 วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมทราบและเขาใจขั้นตอนหลักๆใน
กระบวนการPRA
 กิจกรรม บรรยายและอภิปราย
  ขั้นตอนหลักในการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางคือ 
 ระยะกอนออกสนาม
 1.  ทีมทําความเขาใจในวัตถุประสงครวมกันใหชัดเจน
 2. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (อาจตองมีการสัมภาษณผูรู (KI: Key informant) 
 3. สรางกรอบประเด็นสําหรับการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (SSI) Sub-
Topic
 4.  กําหนดคุณสมบัติ KI ภายในชุมชนเปาหมาย
 5.  การเตรยีมตัวกอนออกสนาม เชน ยานพาหนะ เครือ่งเขยีน เครือ่งมอืตางๆ 
ตลอดจนการตดิตอประสานงาน (ขออนญุาตพืน้ที)่ ขอมูลทตุยิภูม ิเชนแผนทีพ่ืน้ที ่แผนที่
ชุมชน ขอมูลทรัพยากรตางๆ การผลิต และอื่นๆ รวมถึงการกําหนดแผนการดําเนินงาน 
และการกําหนดบทบาทภายในทีม
 ระยะทํางานภาคสนาม
 1.  ตรวจสอบเคร่ืองมือ เชน แผนท่ี 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. จากขอมลูบรบิทชุมชน สามารถแบงครัวเรือนประเภทตางๆเพ่ือตอบสนอง

ตามวัตถุประสงค และเลือกเพื่อสัมภาษณระดับครัวเรือน เปนการตรวจสอบวาระดับ
ครัวเรือนเปนตัวแทนสะทอนระดับชุมชนอยางไร
 5.  สัมภาษณกึ่งโครงสรางในระดับครัวเรือนประเภทตางๆ อาจทําเปนกลุม
หรือเดี่ยวก็ได ในระดับครัวเรือนควรสัมภาษณผูที่ปฏิบัติจริง 
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 6.  หลงัการสัมภาษณทกุครัง้ทีมตองตรวจสอบขอมลูทีบ่นัทกึไดรวมกันในทีม 
เพ่ือทาํเปนขอมลูทีส่มบรูณทีส่ดุ หากพบวายงัมีขอมูลบางสวนขาดหาย ทีส่มควรกลับไป
สัมภาษณเพิ่มเติมใหกลับไปดําเนินการ และใชขอมูลท่ีสมบูรณเพื่อใชจัดทํารายงานใน
ลําดับถัดไป
 7. ควรคืนขอมูลสูชุมชน หากมีโอกาสโดยทําการสรุปแบบท่ีเขาใจงายเพ่ือ
เปนการยืนยันขอมูล และชุมชนจะนําไปใชไดในทันที
 8. ทมีสมัภาษณควรมีไมเกนิ 5 คน มากทีส่ดุ เพราะหากมากไปผูถกูสัมภาษณ
อาจสับสน และการจัดการในทีมอาจยุงยากมากขึ้น การรวมการบันทึกอาจใชเวลา
มากขึ้น
*หมายเหตุ: หากพบวา subtopic ที่สรางขึ้นยังไมสมบูรณหรือไมเหมาะสมใหปรับปรุง
 ระยะหลังภาคสนาม
 1.  หลังภาคสนามตองมีการตรวจเช็คขอมูลทั้งทีมใหญ หากมีหลายทีมยอย 
และทําเปนขอมูลฉบับสมบูรณสําหรับทํารายงานในขั้นถัดไป 
 2.  หากพบวามีขอมูลที่ยังไมสมบูรณสามารถลงไปเก็บขอมูลเพ่ิมเติมได
*หมายเหตุ: การดําเนินงานภาคสนามอาจทําหลายคร้ังขึ้นอยูกับประเด็นและเน้ือหา
และการตอบวัตถุประสงค
 3.  ทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํารายงาน

ชุดท่ี 4  การสรางกรอบประเด็นสัมภาษณ (sub-topic)
 วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมรวมฝกอบรมสามารถสรางกรอบ

ประเด็นสัมภาษณได
 กิจกรรม แนะนําแนวคิดเก่ียวกับกรอบประเด็นการสัมภาษณและการสราง 
พรอมตัวอยาง (มีตัวอยางหลากหลายแยกตางหากในรูปของ Power point ประกอบ) 

ฝกสราง กรอบประเด็นการสัมภาษณ นาํเสนอและอภิปราย (ระหวางฝกอบรม มเีอกสาร

ประกอบในการสรางประเด็น)
 หลักการสรางกรอบแนวคิดคือ ทีมผูสรางตองเปนผูวิจัยเองไมควรใหคนอื่น

สรางให เพราะจะไมเขาใจความตองการและความหมายของประเดน็ในกรอบจรงิ ทมีตอง
ตกผลกึรวมกนัในวตัถปุระสงคของงานท่ีจะทาํรวมกนักอน ใชการระดมสมองรวมกนัใน
การแตกประเด็นจากวัตถุประสงค และบริบทท่ีอาจเกี่ยวของ อาจใชบตัรคําหรือแผนท่ี
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ความคิดชวยใหเห็นภาพรวมกันและทําใหเกิดความคิดแตกประเด็นทีห่ลากหลายข้ึน จน
เห็นรวมกันวาประเด็นตางๆท่ีสรางข้ึนมา ครอบคลุมวัตถุประสงคและบริบทท่ีเกี่ยวของ
ไดครบ แลวจึงจัดประเด็นตางๆ เปนหมวดหมู เชน ทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ หรอื จะเนนประเด็นเฉพาะดวย จัดพมิพ กรอบประเด็น แจกใหสมาชิกทกุคน 
ทุกคนตองถือไปในวันออกสนามดวยทุกครั้ง และอาจแบงรับผิดชอบระหวางสมาชิกใน
ทมีในการสมัภาษณแตละหมวดหมูของกรอบประเดน็ ประเดน็ทีแ่ตกอาจตองมกีารปรบั
เพิ่มหรือลดตามความเปนจริง เชน ถาบางประเด็นไมมีในชุมชนน้ันก็ตองตัดออก เปนที่
นาสงัเกตวานกัวจิยัใหมมกัมกีรอบประเดน็ละเอยีด แตเม่ือมคีวามชาํนาญมากขึน้กรอบ
ประเด็นจะสั้นลงได 
 การสรางกรอบประเด็นสําหรับสัมภาษณอาจใชสําหรับระดับชุมชน (บริบท) 
หรือสูงกวา (General) ระดับครัวเรือน (Household) หรือสําหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดย
เฉพาะ (Topical) เชน ผลกระทบจากแมนํ้าโขงแหง  อยางไรก็ตามในการศึกษาแบบ
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จําเปนตองเขาใจระดับบริบทชุมชนดวย จึงจําเปนตองมีกรอบ
ประเด็นระดับชุมชนประกอบ แตอาจไมลึกหรือละเอียด แตเนนไปที่เรื่องเฉพาะ

ชุดท่ี 5 เครื่องมือชวย (Conceptual Tools) และตัวชวยในการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (SSI) เพื่อเก็บขอมูล
 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหผูรับการฝกอบรมเขาใจหลักการของการใชเคร่ืองมือ ประเภทของ
เครื่องมือและตัวชวย
 2.  เพ่ือแสดงใหเห็นเครื่องมือตางๆ และการใชเคร่ืองมือ

 กิจกรรม แสดงตัวอยางโดย ภาพ  power point และอภิปราย (มีตัวอยาง

หลากหลาย แยกตางหาก ในรูปแบบ power point ประกอบ)
 เคร่ืองมือ
 ตามความเปนจริง PRA ไมมีเครื่องมือของตัวเอง ตองยึดเคร่ืองมือจากวิธีการ
อืน่มาปรับแปลงเพ่ือใชประโยชนใหเหมาะสม และผูใชอาจสรางเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมขึน้
ใหมได แตตองสามารถเก็บขอมูลไดถูกตอง เครื่องมือตางๆ อาจแยกเปนประเภทหลักๆ
ตามการประมวลขอมูลหรือความรูดังนี้
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ประเภทของเครื่องมือ ตัวอยาง (มีการแสดงตัวอยางประกอบ)

เชิงพื้นที่ แผนที่ตางๆ การกระจายของสิ่งตางๆบนพื้นที่

เชิงเวลา ประวัติ เหตุการณ ปฏิทินตางๆ เสนเวลา แผนที่ตางเวลา

เชิงการเปล่ียนแปลง เคล่ือนยาย และตัดสินใจ แผนภูมิการเคลื่อนยาย(ไหล) ความสัมพันธ การ
ตัดสินใจ

เชิงกระบวนการ แผนภูมิหรือตารางของขั้นตอน ลําดับ ความ
สัมพันธ

เชิงลําดับความสําคัญ ตารางการใหคาตางๆอยางงายๆ

เชิงกรอบประเด็นเล็กใหญ แผนภูมิกรอบแนวคิด แผนท่ีความคิด ตนไม
ปญหาและการแกปญหา

เชิงวิเคราะหความสัมพันธ ตารางเมตรกิซเชือ่มความสมัพนัธของปจจยัตางๆ

เชิงโครงสรางทางสังคม แผนภูมหิรือแผนท่ีความสัมพันธครอบครัว เครือ
ญาติ ฐานะ

เชิงคําถาม ตัวชวย 8 ตัว ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 
ทําไม เทาไรและถา (มีการอธิบายเพิ่มเดิม)   

หมายเหตุ เครื่องมือเปนเพียงเครื่องมือ ไมควรยึดติด การจะดึงเอาเครื่องมืออะไรมาใชตองเขาใจ
สถานการณและประเด็น จึงสามารถนําเครื่องมือตางๆท่ีมีมาใชและใชรวมกันไดอยางเปนผลดีและ
สามารถปรับปรุงเครื่องมือใชเองได

 ตัวชวย
 การลงภาคสนามสําหรับนกัวจิยัใหม เม่ือมวีตัถปุระสงคชดัเจน มกีรอบประเด็น

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 



KKU Res J 1 (3) : October-December 

252 KKU Research Journal

 อะไร โครงสรางหรอืองคประกอบของระบบ ทีไ่มใชคน  อาจเปนองคประกอบ
ใหญ เลก็ นามธรรม หรอื รปูธรรม อยางเดยีวหรอืกลุมองคประกอบหรอื เปาหมาย หรอื
มีความหมายตางๆ เชน วัด เกี่ยวของกับความเชื่อ โรงเรียน การศึกษา ทรัพยากร 
 เมื่อไหร การกระจายของสิ่งตางๆ หรือ องคประกอบของระบบ ในเชิงเวลา  
การเปล่ียนแปลงจากชวงหน่ึงไปอีกชวงหน่ึง การคงอยูหายไปหรือเคล่ือนยายของ
โครงสรางองค ประกอบ ลําดับ ขั้นตอน เหตุการณ ประวัติศาสตร 
 ทีไ่หน หมายถงึการกระจายของโครงสรางของระบบบนพืน้ท่ี หรอื ใน อากาศ
อาจหมายถึงขอบเขตของระบบดวย และอาจมีนัยของความสัมพันธ เชน บานใกลนา 
สะดวกในการทํานา
  อยางไร กระบวนการ วิธีการ ลักษณะ กลไกการทํางาน หนาที่ ความสัมพันธ 
(เปนเพื่อน เปนศัตรู) 
 ทาํไม หมายถึง  เหตุ-ผล, เหตุผล, การตัดสนิใจ อทิธพิล นาํสูคาํตอบ ทางแกไข
ปญหา 
 เทาไร ปริมาณ ลาํดับความสัมพันธ ลาํดับความสําคัญ ความมากนอย มาตรฐาน 
 ถา สมมุติฐาน การคาดการ การตัดสินใจ เงื่อนไข ทาทาย  การแกปญหา

ชุดการ 6 การบันทึกขอมูลระหวางการสัมภาษณ
 วตัถปุระสงค เพือ่ใหผูรบัการฝกอบรม ทราบเทคนิคบางประการในการบันทกึ
ขอมูลระหวางการสัมภาษณ

 กจิกรรม การบันทกึขอมูลอาจแบงไดเปนสองลักษณะคือใช เคร่ืองมือชวย และ 

บันทึกแบบบรรยาย จากชุดที่ 5 นําเครื่องมือชวยมือสําคัญๆ มาเปนตัวอยางแสดงการ
บันทึกขอมูลในการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (SSI) และแสดงตวัอยางการบันทึกดังนี้
 1. ตองขออนุญาตในการบันทึก และ ตองมีการบันทึกขอมูลพื้นฐานของผูให
สัมภาษณไดแกเปนใคร มีฐานะทางการบริหารหรือไม อยูที่ไหนและอื่นๆ 

 2. ตองบันทึกขอมูลทั้งหมดเทาที่จะทําไดตามความเปนจริงที่ผูใหสัมภาษณ 

 3. ตองบันทกึคําพดูทีส่าํคญัๆในภาษาท่ีผูใหสมัภาษณพดู บนัทกึศัพททองถ่ิน 

(คําพื้นบาน) และหาความหมาย 
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 4. แยกความคิดเห็นของผูสัมภาษณหรือคําถามท่ีเพื่อนรวมทีมลืมถาม หรือ
สิ่งที่อยากจะถามเพิ่มออกตางหาก โดยแบงหนากระดาษเปนสองคร่ึง หรือใชหมึกเขียน
คนละสี
 5.  การใชเครือ่งบันทกึเสยีงไมแนะนาํใหใชเพราะวาเครือ่งบันทกึเสยีงจะทาํให
เราหยุดถามและหยุดคิดเพราะคิดวาเคร่ืองทํางานแทนแลวแต หากจะใชเพื่อกันพลาด
ตองขออนุญาตและไมคิดวาเครื่องบันทึกเสียงเปนตัวทํางานแทนเรา
 6. ในการสัมภาษณการใชเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลอาจตองบรรยายดวยและ
ตองใชเคร่ืองมืออยางเต็มประสิทธิภาพ

ชุดท่ี 7 การสัมภาษณกึ่งโครงสราง (SSI)
 วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมทราบหลักการสัมภาษณและฝก
สัมภาษณเปนทีมในสภาพจริง  ทั้งในระดับชุมชนและครัวเรือน
 กิจกรรม บรรยายหลักการรูปแบบการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง และฝก
ทักษะการสัมภาษณเบื้องตน
 ประเภทของการสัมภาษณ
 1  แบบเปนทางการ หรอืแบบมีโครงสราง โดยใช แบบสอบถาม (Question-
naire) ที่คอนขางเปนปลายปดแตอาจมีปลายเปดเสริมได
 2  แบบไมเปนทางการ แบงเปน 

  - แบบกึ่งโครงสราง (SSI) โดยใชกรอบประเด็นท่ีสรางขึ้น ไมมีคําถาม 

ไมเปนลักษณะคําถาม แตคําถามถูกสรางขึ้นขณะสัมภาษณ 
  - แบบไรโครงสราง คือไมมีการสรางประเด็นกอนแตอาจมีในใจ
 นอกจากนัน้การสัมภาษณอาจแบงไดเปนแบบกลุมหรอืเดีย่ว หรอืระดบัชมุชน

หรือครัวเรือน

 ขั้นตอนและกระบวนการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 

  การสัมภาษณแบบน้ีเปนการเรียนรูอยางกาวหนา (Iterative) คือถามไป

เรียนรูไป โดยเอาคําตอบที่ไดจากการถามมาวิเคราะหทันทีเพื่อสรางคําถามทันทีอยาง
ตอเนื่อง กลับไปกลับมาระหวางผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ ทําใหเรียนรูในประเด็น
ใดประเด็นหนึ่งอยางลึกและครอบคลุม เร็ว (Rapid) มีการยืดหยุน (Flexible) ในการ



KKU Res J 1 (3) : October-December 

254 KKU Research Journal

ตัง้คาํถาม ใชหลกัการสามเสา (Triangulation) เพือ่ใหไดขอมูลทีต่รวจสอบและม่ันใจได

หลกัการสามเสา หมายถงึตองมีแหลงขอมูลอยางนอยสองแหลง หรอืมวีธิกีารหรือเครือ่งมอื
อยางนอยสองอยาง เชน สัมภาษณ รวมกับการสังเกต หรืออื่นๆ 
 กติกาการสัมภาษณ
  - เริ่มจากการพูดคุยเรื่องทั่วๆไป เชน ภูมิอากาศ การทํามาหากิน
  - แจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณใหชัดเจน กําหนดผูแจง ไมไป
คนละทิศละทาง
  - เมือ่เริม่เขาประเด็น ทาํตามประเด็นตางๆในกรอบ ไมขามไป มา เพราะ
จะทําใหเกิดการสับสนทุกฝายและการทํารายงานทําไดยากขึ้น
  - ถาม (อยาลืมตัวชวย) ที่ละคนตามท่ีไดกําหนดความรับผิดชอบตาม
ประเภทของประเด็นไวกอน เมื่อหมดประเด็นจึง ใหผูรับผิดชอบตอไปจนครบ มิฉะนั้น
ผูใหสัมภาษณและผูสัมภาษณเองจะสับสนในการคิดแบบตอเน่ืองแลการบันทึกดวย
  - ไมควรขัดจังหวะโดยไมจําเปน ถาจะทําขออนุญาต และไมทาํใหเกิด
ความขัดแยง
  - ฟงคําถามและคําตอบอยางตั้งใจ หากไมฟงใหดี คิดแตในมุมมองของ
ตนเองอาจบันทึกผิดพลาดความหมายไปได และอาจไมเขาใจคําถามของเพ่ือนรวมทีม 
บันทึกทุกอยาง โดยใชเครื่องมือชวย
  - ใหความเคารพซึง่กนัและกนัรวมถงึผูใหสมัภาษณ เคารพความคดิเหน็

และวัฒนธรรมทองถิ่นดวย

  - ตองมีขอมูลพืน้ฐานของผูทีใ่หสมัภาษณหรอืกลุม วาเปนใคร หรอืกลุม

อะไร มีสมาชิกกี่คน อยูที่ไหน และอื่นๆ
  - การเขาชุมชนไมควรทาํตวัใหโดดเดน เชนการแตงกาย หรอืพฤติกรรม
เปนเจาใหญนายโต หรืออื่นๆ

 การสัมภาษณ

 อาจสัมภาษณเปนกลุมหรือเดี่ยวได โดยมีขอแนะนําดังนี้
  - ควรมีการนัดสถานท่ีและเวลาลวงหนาอยางเหมาะสม และแจง

ผูเกี่ยวของอยางเปนทางการ 
  - ตรวจสอบวาสัมภาษณถูกคนหรือกลุมเปาหมาย
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  - ควรสัมภาษณในพื้นที่ โดยเฉพาะถามีกิจกรรม ทําใหสามารถสังเกต
ไดและสรางคําถามไดมากข้ึน
  - จัดวงสัมภาษณใหเหมาะสม ไมมีสิ่งรบกวน ทุกคนสามารถมองเห็น
กันไดและไมแตกวง การมองเห็นกันไดทําใหสังเกตพฤติกรรมได พฤติกรรมที่ไมสบาย 
เครียดอาจทําใหไดขอมูลไมดี
  - แสดงการตอบรับการตอนรับใหเหมาะสมและใหกําลังใจ รวมถึงการ
ตอบสนองตอคําตอบดวย
  - คําถามไมควรยากหรือกวางไป ทําใหตอบยาก ควรแบงคําถามเปน
คําถามยอยๆ งาย และเปนข้ันตอนยอย ตามกระบวนการของกิจกรรมหรือประเด็น
ที่จะถาม
  - ไมใชคําถามนําหรือพยายามถามใหนําไปสูคําตอบที่มีอยูในใจผูถาม
แลว จะไมไดขอเท็จจริงและความคิดที่ผูใหสัมภาษณอยากบอก
  - ไมควรรีบรอนหรือกดดันใหไดคําตอบ หากผูใหสัมภาษณไมตองการ
ตอบ
  - ใชตัวชวยทั้ง 8 และเครื่องมือ ขยายความใหเขาใจงาย หรือใหผูตอบ
เลาเร่ือง
  - พยายามเจาะลึก อยาสรุปงายหรือพอใจกับคําตอบงายๆ  เพราะการ
สรุปจะทําใหผูถามหยุดคิดและวิเคราะหและมีคําถามตอ จึงไมสามารถไดขอมูลเชิงลึก 
  - สังเกตพฤติกรรม แตละคนหรือกลุม เพราะสิ่งเหลานี้เปนตัวบงช้ีวา

ผูตอบเต็มใจ มีขอจํากัดอื่นๆหรือไม

  - หากมีผู เขารวมสนใจจํานวนมากกวากลุมหรือบุคคลที่ตองการ
สัมภาษณ ไมควรตัดคนเหลานี้ออกแตแจงใหทราบวา เขาอาจสังเกตการณและเสริมได 
แตผูถามตองการขอมูลเฉพาะจากใครบาง

  - รักษากติกา และอยาใหออกนอกเร่ืองไปมาก พยายามดึงกลับในกรณี

ที่เพลิดเพลินไป

  - ทุกคนบันทึก มีสมุดบันทึกที่เหมาะสม ไมเล็กไป หรือเปนทางการ 
ผูใหสัมภาษณอาจคิดวาเปนเจาหนาที่ 
  - ไมเขาขาง ไมวจิารณผูใหคาํตอบ หรอืคนในชุมชน หรอืทาํใหเกดิความ
แตกแยกในชุมชน
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  - ไมใชเวลาของผูตอบมากไป โดยประมาณการสัมภาษณแตละคร้ัง
ไมควรเกิน 2 ชั่วโมงและในเวลาที่ผูใหคําตอบวาง
  - การใหของหรือเงินควรระวัง  ไมควรมีของตอบแทน (แตมีการใหกัน
โดยหลายหนวยงานหรือโครงการ) แตหากมีคาใชจาย เชน คาเดินทาง คาอาหาร อื่นๆ 
ควรจาย หรือหากใหเปนทุนหรือของสวนรวม เชน ใหวัด กลุม 

ชุดท่ี 8 การรายงาน
 เนือ่งจากเวลาจํากัดการฝกชุดนีท้าํไดไมทนั จงึนาํไปบูรณาการในสวนการเขียน
รายงานหลักงานการศึกษาเสร็จสิ้นแลว
สรุปผลการฝกอบรม
 หลังจากการฝกอบรมแลวคณะผูวิจัยไดทํางานหนักในการลงศึกษาทันที่ใน
พื้นที่ ที่เลือกไวในสามจังหวัด ริมแมนํ้าโขง ไดแก จังหวัดเลย หนองคายและนครพนม 
เมือ่เสร็จการศึกษามีการประชุมเพ่ือบูรณาการขอมูลสาํหรับจดัทาํรายงาน จากการเสนอ
ผลการศึกษา สรปุไดวาทมีผูวจิยัสามารถเก็บขอมลูไดอยางมีประสิทธภิาพในเวลาจํากดั
และสามารถสรปุผลใหเหน็ภาพตามวตัถุประสงคได จากการสอบถามความคดิเหน็ในการ
ใชกระบวนการ PRA ปรากฏวาในวันแรกของการฝกอบรม ผูวิจัยยังไมคอยเขาใจวาจะ
ทําอะไร ไดอยางไร แตหลังจากการลงฝกภาคสนามและทําการศึกษาจริงผูวิจัยสะทอน
วา มีความมั่นใจ เขาใจและปฏิบัติได สําหรับผูที่ทํางานสวนใหญในมหาวิทยาลัย ไมเคย

ทํางานกับชุมชน ถือวาเปนการเริ่มตนท่ีสําคัญและประสบความสําเร็จ หากยังตองการ

ทํางานแบบนี้ตอไปจะสามารถเรียนรูและพัฒนาไดอีก จะเปนทรัพยากรหรือทุนที่มีคุณ
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยและสังคมตอไป บรรยากาศการฝกอบรมอาจมีความเครียด
อยูบาง เนื่องจากในตอนตนไมทราบวาผลจะออกมาอยางไร จะทําไดหรือไม จะไดผลดี
หรือไม แตในที่สุดทุกคนไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่และมีความสนุกพอสมควร 
ในขณะเดียวกันไดมีการเรียนรูไปดวย

 ในมุมมองของวิธีการ PRA ในการฝกอบรมคร้ังน้ีเนนการเก็บขอมูลโดย การ

สมัภาษณแบบก่ึงโครงสราง (SSI) ในความเปนจรงิ กระบวนการ PRA ตองมรีายละเอียด
อกีพอสมควร และไมจบเพยีงเก็บขอมลูและเขียนรายงาน การทําใหชมุชนเปนศนูยกลาง 
พึง่ตนเอง เปนเจาของกิจกรรม หรอืโครงการ ตองทาํอยางตอเนือ่ง การเกบ็ขอมลูเปนการ
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เริม่ตนใหคนภายนอกรูบรบิทของชุมชน และคนภายในเขาใจตนเองมากขึน้ ตระหนกัใน
ตนเอง  คนภายนอก เชน นกัวิจยัตองเปล่ียนตนเองเปนวทิยากรกระบวนการ (facilitator)
หรือสรางใหคนภายในทําได เพ่ือทําการวิจยั แบบมีสวนรวม (แนวคิดของ Participatory 
action research) มีการทดลองเรียนรู นําไปสูการแกปญหา หรือเสริมสรางศักยภาพ
ของชุมชน ทาํใหชุมชนเขมแข็ง
 การเสนอรายงานจากการศึกษาภาคสนามหลังจากการฝกอบรม มขีอสงัเกตวา
เนื่องจากเปนระยะส้ัน ทําใหยังขาดขอมูลเชิงลึกและละเอียดเปนสวนใหญ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะความชํานาญ ระยะเวลาท่ีจํากัด หรือเปนเพราะความพยายามท่ีจะ
ทําใหครอบคลุมพ้ืนท่ีมากไป ทําใหไมมีเวลาลงลึก ซึ่งเปนธรรมดาสําหรับวิธีการน้ี
ตองไมลมืวาวธิกีารนีไ้มใชของวเิศษทีใ่หคาํตอบไดทกุอยาง และหากทาํโดยไมใชหลักการ
และกระบวนการท่ีถูกตองก็อาจขาดความเชื่อถือในผลที่ได 
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