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เล่่าแจ้้งแถล่งไข

(1) เอกสารุ “เปิิดกรุุเครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลในงานวิิจััยเพ่ื่�อท้้องถิิ่�น”  

(จัากนี�ไปิจัะเรีุยกว่ิา เปิิดกรุุฯ) เขี้ยนขึ้�นเพีื่ยงเพ่ื่�อเป็ิน “คู่ม่ือช่วิยท้บท้วินควิามืจัำา” 

เรุ่�อง “วิิธีิการุและเครุ่�องม่ือการุเก็บข้้อมูืลวิิจััย” สำาหรัุบพีื่�เลี�ยง/โหนด และ 

นักวิิจััยชุมืชนที้�กำาลังอยูใ่นช่วิงเวิลาที้�จัะต้ิองเก็บข้้อมูืล ทั้�งที้�เป็ิน “ข้้อมูืลทั้�วิไปิ” 

เพ่ื่�อติอบโจัท้ย์วิิจััย และทั้�ง “ข้้อมูืลที้�มีืการุล็อกเป้ิาว่ิา” จัะนำามืาติอบตัิวิชี�วัิด

ทั้�วิไปิและตัิวิชี�วัิดควิามืเหล่�อมืลำ�า โดยที้�ผูู้้เขี้ยนมีืสมืมืติิฐานว่ิา โหนด/พีื่�เลี�ยงและ

นักวิิจััยชุมืชนได้รูุ้จัักและได้เคยใช้เครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลที้�กล่าวิถึิ่งในเอกสารุนี� 

มืาบ้างแล้วิ แต่ิอาจัจัะนึกไม่ืออกหรุ่อล่มืเล่อนเครุ่�องม่ือบางชิ�นไปิ เมื่�อมืา  

“เปิิดกรุุฯ” จึังช่วิยให้นึกขึ้�นมืาได้

(2) ผูู้้เขี้ยนจึังได้นำาเสนอในรูุปิแบบข้อง “บัญชีรุายช่�อ” (Inventory) 

คล้ายๆ การุเปิิดกรุุเพ่ื่�อให้โหนดและนักวิิจััยชุมืชนได้มีืเครุ่�องม่ือการุเก็บข้้อมูืล

ให้มืากที้�สุดที้�จัะนำามืาเล่อกใช้ ในที้�นี� ข้อนำาเสนอปิรุะมืาณ 13 เครุ่�องม่ือ

(3) เอกสารุชิ�นนี�เขี้ยนขึ้�นโดยนึกถึิ่งหน้าข้องโครุงการุวิิจััยเพ่ื่�อท้้องถิิ่�น

ปิรุะมืาณ 100 โครุงการุ (จัากนี�จัะเรีุยกว่ิา CBR) ที้�อยู่ในควิามืรัุบผิู้ดชอบข้อง

โหนดนำารุ่อง 25 โหนดที้�เป็ินแถิ่วิหน้ากล้าติายในการุปัิกธิงติอบโจัท้ย์เรุ่�อง  

“งานวิิจััยเพ่ื่�อท้้องถิิ่�นกับควิามืเหล่�อมืลำ�าท้างสังคมื” (ปีิ พื่.ศ. 2563) ดังนั�น  

ในบัญชีรุายช่�อข้องเครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลก็จัะมีืตัิ�งแต่ิเครุ่�องม่ือที้�ใช้กันอย่างแพื่รุ่

หลายในทุ้กแวิดวิงข้องงานวิิจััย เช่น แบบสอบถิ่ามื แบบสัมืภาษณ์ ฯลฯ ไล่มืา

จันถึิ่งเครุ่�องม่ือที้�อาจัจัะยังรูุ้จัักกันไม่ืกว้ิางข้วิางนัก เช่น การุวิิเครุาะห์ภาพื่ถ่ิ่าย 

ไปิจันกรุะทั้�งถึิ่งเครุ่�องม่ือการุเก็บข้้อมูืลที้�เป็ินลักษณะเฉพื่าะ เป็ินลีลาเฉพื่าะตัิวิ

ข้อง CBR เช่น การุท้ำา After Action Review (AAR) ซึึ่�งผูู้้เขี้ยนจัะพื่ยายามื
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เที้ยบเคียงเครุ่�องม่ือเฉพื่าะข้อง CBR ว่ิามีื DNA รุ่วิมืกับเครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลที้�

รูุ้จัักและใช้กันในแวิดวิงวิิชาการุในแง่ไหนบ้าง และเกณฑ์์ที้�ผูู้้เขี้ยนใช้ในการุเล่อก

เครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลที้�มีือยู่เป็ินรุ้อยๆ ชนิดมืาใส่ไว้ิในกรุุนี�ก็ค่อ พื่ยายามืเล่อก

เครุ่�องม่ือที้�คาดว่ิา น่าจัะมีื “เคมีืเข้้ากัน” กับงานวิิจััยเพ่ื่�อท้้องถิิ่�น

(4) สำาหรัุบในเอกสารุนี� ผูู้้เขี้ยนจัะใช้คำาว่ิา “วิิธีิการุเก็บข้้อมูืล” และ 

“เครุ่�องม่ือการุเก็บข้้อมูืล” แบบควิบคู่กันไปิ และอนุโลมืว่ิาท้ดแท้นกันได้ เช่น 

วิิธีิการุเก็บข้้อมูืล ก็ค่อ “การุสอบถิ่ามื” ส่วินเครุ่�องม่ือการุเก็บข้้อมูืล ก็ค่อ 

“แบบสอบถิ่ามื” เป็ินต้ิน

(5) เน่�อหาในเอกสารุนี�จัะแบ่งเป็ิน 4 ส่วิน ค่อ

ส่วินที้� 1 : ว่ิาด้วิยข้้อพึื่งพิื่จัารุณาในการุใช้เครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลใน CBR

ส่วินที้� 2 : ว่ิาด้วิยตัิวิชี�วัิด (Indicator)

ส่วินที้� 3 : เครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลใน CBR 13 ปิรุะเภท้

ส่วินที้� 4 : ท้ำาควิามืรูุ้จััก Scoring Rubric (เรีุยกสั�นๆ ว่ิา “รูุบริุค”)
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ข้อพึึงพิึจ้ารณาในการใช้้
เคร่�องม่ือเก็บข้อมูืล่ใน CBR

ส่่วนท่ี่�

1
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มีืข้้อพึื่งพิื่จัารุณาสัก 4-5 ปิรุะการุในการุเล่อกเครุ่�องม่ือการุเก็บข้้อมูืล 

โดยเฉพื่าะเม่ื�อต้ิองการุข้้อมูืลมืาติอบเป้ิาหมืายที้�เฉพื่าะเจัาะจัง เช่น ติอบโจัท้ย์

เรุ่�องตัิวิชี�วัิดควิามืเหล่�อมืลำ�า ดังนี�

1  หลัักการแบบ Practical ในการเลืัอกเครื�องมืือ 

เน่�องจัากในศาสติร์ุแห่งการุวิิจััยนั�น ได้ผู้ลิติเครุ่�องมื่อในการุเก็บข้้อมูืล

แบบใหม่ื ๆ  ออกมืาสู่วิงการุผูู้้ใช้อยูเ่สมือ จึังมีืเครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลอยา่งมืากมืาย

นับเป็ินรุ้อยๆ ชนิด ดังนั�น ถ้ิ่าเรุาใช้หลักเรุ่�อง “ควิามืเหมืาะที้�จัะใช้งาน” 

(Practical) แนวิการุพิื่จัารุณาการุเล่อกเครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลมืาใช้ ก็อาจัจัะมีืดังนี�

1.1) เล่อกเครุ่�องม่ือ/วิิธีิการุที้�ไม่ืยุง่ยากซัึ่บซ้ึ่อนมืากนกั ทั้�งแก่ตัิวินักวิิจััย

และกลุ่มืตัิวิอย่าง

1.2) เล่อกเครุ่�องม่ือ/วิิธิกีารุที้�มีืควิามืเป็ินไปิได้ที้�จัะเก็บข้้อมูืล อยา่เล่อก

เครุ่�องม่ือเพีื่ยงเพื่รุาะ “เท่้ดี แต่ิใช้งานเก็บจัริุงไม่ืได้” 

4

5

3

2

 การหา 
“ผูู้้ช่้วยเก็บข้อมูืล่”

อย่าล่่มืผู้ล่ลั่พึธ์์ 
แบบ “ดาบคู่”

มือง 4 ทิี่ศ
คิดหน้าคิดหลั่ง

เอกส่ารน่�เป็็นเพ่ึยง 
 “ส่ารตัั้�งต้ั้น”

หลั่กการเล่่อกเคร่�องม่ือมืาใช้้

ข้อพึึงพิึจ้ารณา 
ในการใช้้ 
เคร่�องม่ือ

1
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1.3) เล่อกเครุ่�องม่ือ/วิิธีิการุเก็บ “ข้้อมูืลที้�มีือยู่แล้วิ” (Existing data) 

เพ่ื่�อใช้เป็ินต้ินทุ้นหน้าตัิกให้มืากที้�สุดก่อนเท่้าที้�จัะเป็ินไปิได้ เช่น 

ข้้อมูืลตัิวิชี�วัิดจัากภาคีที้�เป็ินหน่วิยงานรัุฐ สถิิ่ติิต่ิางๆ ข้้อมูืลทุ้ติิยภูมิื/

ข้้อมูืลม่ือสอง (Secondary data) ข้อให้ยอมืลงทุ้นเวิลาในการุ

สำารุวิจัข้้อมูืลที้�มีือยู่แล้วิ เพ่ื่�อจัะปิรุะหยัดเวิลา ไม่ืต้ิองเก็บซึ่ำ�า

1.4) เครุ่�องม่ือแต่ิละปิรุะเภท้จัะเหม่ือน “อุปิกรุณ์ติกปิลา เช่น เบ็ด  

อวิน แห ที้�ใช้จัับปิลาปิรุะเภท้ที้�แติกต่ิางกัน” (ปิลาเปิรีุยบเสม่ือน 

“ปิรุะเภท้ข้้อมูืล”) ค่อเหมืาะที้�จัะใช้เก็บข้้อมูืลแต่ิละปิรุะเภท้ 

ที้�แติกต่ิางกัน ในลำาดับต่ิอไปิ ผูู้้เขี้ยนจัะแสดงรุายละเอียดว่ิา  

เครุ่�องม่ือปิรุะเภท้ใดเหมืาะที้�จัะใช้เก็บข้้อมูืลปิรุะเภท้ใด

2  เอกสารน้�เป็็นเพ้ียง “สารตัั้�งต้ั้น” 

เน่�อหารุายละเอยีดเกี�ยวิกับเครุ่�องม่ือเกบ็ข้้อมูืลทั้�ง 13 ชิ�นที้�อยูใ่นเอกสารุ

ชิ�นนี� มีืสถิ่านะเป็ินเพีื่ยง “สารุตัิ�งต้ิน” เท่้านั�น ซึึ่�งหมืายควิามืว่ิา เม่ื�อโหนด/ 

พีื่�เลี�ยงและนักวิิจััยชุมืชนได้เข้้าใจัและยึดกุมื “แก่น/หลักการุ” ที้�กำากับเครุ่�องม่ือ

แต่ิละชิ�นแล้วิ ก็สามืารุถิ่จัะออก “ลูกเล่น/ลีลาใช้เฉพื่าะตัิวิได้” ไม่ืว่ิาจัะเป็ินการุใช้

อย่างพื่ลิกแพื่ลง ตัิดท้อน แยกใช้ หรุ่อนำาไปิผู้สมืผู้สาน/บูรุณาการุกับเครุ่�องม่ือ

ชิ�นอ่�นๆ 

ตัิวิอย่างเช่น นักวิิจััย CBR มัืกจัะใช้ “การุจััดเวิที้ปิรุะเภท้ต่ิางๆ” เป็ิน 

รูุปิแบบหลักข้องเครุ่�องม่ือการุเก็บข้้อมูืลในเชิิงคุุณภาพ ซึึ่�งนักวิิจััยสามืารุถิ่จัะ

นำาเอาแบบสอบถิ่ามื/แบบสำารุวิจัที้�ที้มืต้ิองการุ “ข้้อมููลเชิิงปริิมูาณ” ไปิให้ 

ผูู้้เข้้ารุ่วิมืเวิที้กรุอก “ก่อน” หรุ่อ “หลังจัาก” จััดเวิที้ได้ เป็ินต้ิน
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3  มือง 4 ทิิศ คิดหน้าคิดหลััง

ดรุ.เดชรัุติ สุข้กำาเนิด ได้ให้แนวิท้างในการุออกแบบเรุ่�องการุเก็บข้้อมูืล

ด้านเศรุษฐกิจัเพ่ื่�อนำามืาติอบโจัท้ย์เรุ่�องการุลดควิามืเหล่�อมืลำ�าด้านเศรุษฐกิจั  

ซึึ่�งผูู้้เขี้ยนคิดว่ิาสามืารุถิ่นำามืาใช้ได้กับการุเก็บข้้อมูืลในทุ้กมิืติิ (สังคมื การุศึกษา 

สิ�งแวิดล้อมื ฯลฯ)

ม่ื 4 คำาถามืท่ี่�ท่ี่มืวิจั้ยต้ั้องตั้อบเม่ื�อจ้ะเก็บข้อมูืล่ ดังน่�

(ก) จะเก็็บข้้อมููลอะไริ เช่น จัะเก็บข้้อมูืลรุายได้ หรุ่อรุายจ่ัาย หรุ่อ 

หนี�สิน หรุ่อท้รัุพื่ย์สินที้�มีื คำาว่ิา ข้้อมููลอะไรินี� นอกจัากจัะหมืายควิามืว่ิา  

“เป็ินเรุ่�องอะไรุแล้วิ” ยังหมืายควิามืถึิ่ง “ปิรุะเภท้ข้องข้้อมูืล” เช่น เป็ินข้้อมูืล

ที้�เป็ินข้้อเท็้จัจัริุง (Fact) ควิามืคิดเห็น (Opinion) ควิามืรูุ้ควิามืเข้้าใจั ทั้ศนคติิ/

อารุมืณ์ควิามืรูุ้สึก พื่ฤติิกรุรุมื/การุกรุะท้ำา ฯลฯ ซึ่ึ�งปริะเภที่ข้องข้้อมููลนี�จัะ 

เช่�อมืโยงนำาไปิสู่เรุ่�องการุเล่อกเครุ่�องม่ือเก็บแต่ิละปิรุะเภท้ที้�เหมืาะสมืกับ

ปิรุะเภท้ข้องข้้อมูืลแต่ิละชนิด

1. จ้ะเก็บข้อมูืล่อะไร

3. เก็บในช่้วงเวล่าไหน

2. จ้ะเก็บข้อมูืล่
จ้ากใคร

4. จ้ะเอาไป็
เป็ร่ยบเท่ี่ยบกับอะไร
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(ข้) จะเก็็บข้้อมููลจาก็ “ใคุริ” (แหล่งข้้อมูืล)/จำานวนเท่ี่าไหร่ิ การุติอบว่ิา

จัะเก็บข้้อมูืลจัากใคุริ ก็ต้ิองเหลียวิหลังไปิดู “ปิรุะเภท้ข้องข้้อมืูลที้�ต้ิองการุ”  

(ในข้้อ ก) เช่น ถ้ิ่าต้ิองการุข้้อมืูลเกี�ยวิกับนโยบาย ก็ต้ิองถิ่ามืผูู้้บริุหารุ แต่ิถ้ิ่า

ต้ิองการุข้้อมูืลปัิญหาในการุลงม่ือปิฏิิบัติิ ก็ต้ิองถิ่ามืผูู้้ปิฏิิบัติิงาน

หากเปิน็การุเกบ็ข้้อมืลูเชิงปิริุมืาณ การุติอบคำาถิ่ามืวิา่ “จัำานวินเท้า่ไหรุ”่ 

ก็จัะมีืหลักท้างสถิิ่ติิคำานวิณตัิวิเลข้ข้องปิริุมืาณกลุ่มืตัิวิอย่างให้ อันที้�จัริุง  

จัำานวินยิ�งมืากก็ยิ�งดี แต่ิในเวิลาเดียวิกัน ยิ�งมืากก็ยิ�งเปิล่อง และใช้เวิลามืาก 

(โดยอาจัจัะไม่ืจัำาเป็ิน)

สำาหรัุบการุเก็บข้้อมูืลเชิงคุณภาพื่นั�น กลุ่มืตัิวิอยา่งจัะมีืจัำานวินไม่ืมืากนัก 

โดยทั้�วิไปิจัะใช้หลักว่ิา “เมู่�อไมู่มู่ปริิมูาณท่ี่�จะให้ ก็็ใช้ิคุวามูหลาก็หลาย 

มูาที่ดแที่น” (Diversity) โดยพื่ยายามืเก็บให้ครุอบคลุมืคนหลายๆ ปิรุะเภท้ 

หลายรุุ่น หลายวัิย หลายกลุ่มื ฯลฯ เพ่ื่�อลดโอกาสที้�ข้้อมูืลจัะเอียงไปิด้านเดียวิ

และคำาว่ิา “เก็บจัากใคุริ” นี� นอกจัากจัะหมืายถึิ่ง “ตัิวิบุคคล/เหตุิการุณ์

ที้�จัะศึกษาแล้วิ” ยังหมืายถึิ่ง “หน่วยท่ี่�จะศึึก็ษา” (Unit of study) ด้วิย เช่น 

เก็บเป็ินรุายบุคคล เป็ินครัุวิเรุ่อน เป็ินกลุ่มื เป็ินองค์กรุ เป็ินชุมืชน เป็ินต้ิน

(ค) จะเก็็บข้้อมููล “ในช่ิวงเวลาไหน” ซึึ่�งการุติอบกจ็ัะต้ิองยอ้นกลับไปิ

ดูข้้อ (ก) อีกเช่นกัน ค่อต้ิองการุข้้อมูืลอะไรุ และเน่�องจัาก CBR ตัิ�งเป้ิาหมืายที้�

จัะดู “การุเปิลี�ยนแปิลง” (Change) หลังจัากที้�ได้มีืการุจััดกิจักรุรุมืวิิจััย ดังนั�น  

คำาติอบหนึ�งข้องเรุ่�องจัะเก็บข้้อมูืลเม่ื�อไหรุ่ จึังเป็ิน “เก็บในช่วิงก่อน-หลังเกิด

กิจักรุรุมืสำาคัญ หรุ่อกิจักรุรุมืที้�การุวิิจััยจััดท้ำาขึ้�น” (ซึึ่�งในท้างการุวิิจััยถ่ิ่อว่ิาเป็ิน 

“ตััวแปริส่ร้ิางก็าริเปล่�ยนแปลง”) เช่น โครุงการุพัื่ฒนารุถิ่วีิลแชร์ุที้�ออกแบบ

ให้เหมืาะสมืกับคนพิื่การุข้องโหนดคนพิื่การุโครุาช ก็น่าจัะเก็บข้้อมูืลในช่วิงเวิลา

ที้� “คนพิื่การุได้ท้ดลองใช้ริถว่ลแชิร์ิแบบใหมู่” แล้วิเกิดผู้ลอย่างไรุบ้าง
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นอกจัากการุเก็บข้้อมูืลในช่วิงเวิลาก่อน-หลังกิจักรุรุมืสำาคัญแล้วิ หากเป็ิน 

การุเปิลี�ยนแปิลงที้�มีืลักษณะที้�เกิดขึ้�นอย่างค่อยเป็ินค่อยไปิ ที้มืวิิจััยก็อาจัจัะ

วิางแผู้นเก็บข้้อมูืลเป็ินช่วิงๆ เช่น ช่วิง 3 เด่อน 6 เด่อน 9 เด่อน เป็ินต้ิน

(ง) ข้้อมููลท่ี่�เก็็บมูาได้จะนำาไปเปร่ิยบเท่ี่ยบก็ับอะไริ เน่�องจัากตัิวิเลข้

ตัิวิเดียวิหรุ่อข้้อควิามื 1 ข้้อควิามื จัะยังไม่ืมีืควิามืหมืายอะไรุจันกว่ิาจัะไปิเจัอกับ 

“คู่เที้ยบ” โดยเฉพื่าะหากเป็ินข้้อมูืลที้�นำามืาใช้ติอบโจัท้ย์เรุ่�องตัิวิชี�วัิด การุมีืคู่เที้ยบ

ก็ยิ�งเป็ิน The must (ข้องมัืนต้ิองมีืคู่เที้ยบ)

วิิธีิการุหาคู่เที้ยบมืาเปิรีุยบเที้ยบมีืหลายวิิธีิ เช่น

 (i) อิงก็ลุ่มูเด่ยวข้องตััวเองแต่ัต่ัางช่ิวงเวลากั็น ก็ค่อการุใช้ข้้อมูืล

แบบการุท้ำาศัลยกรุรุมืเกาหลี ค่อข้้อมูืล “ก่อน” เที้ยบกับ “หลัง” (Before-

After) แต่ิการุเล่อกใช้วิิธีิการุนี� ที้มืวิิจััยต้ิองเก็บข้้อมูืล 2 ช่วิง ค่อช่วิงก่็อน 

ใส่กิจักรุรุมื กับช่วิงหลังใส่กิจักรุรุมื 

 เครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลที้�นำามืาใช้เก็บช่วิงก่อนและหลังนี� บางปิรุะเภท้ 

ก็จัะสะดวิกในการุใช้ เช่น แบบสอบถิ่ามืหรุ่อแบบท้ดสอบชุดเดียวิกันที้�ให้ 

กลุ่มืเป้ิาหมืายติอบ 2 ครัุ�ง แต่ิเครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลบางปิรุะเภท้ก็ใช้ได้ยาก เช่น 

การุสังเกติเหตุิการุณ์บางเหตุิการุณ์ (เช่น การุเกิดอุบัติิภัยนำ�าท่้วิมืข้องโหนด 

ภัยพิื่บัติิอุบลฯ) เน่�องจัากที้มืวิิจััยไม่ืสามืารุถิ่บังคับให้เหตุิการุณ์เกิดได้ติามืใจั

ต้ิองการุ

 มีืบางกรุณีที้�ที้มืวิิจััยไม่ืสามืารุถิ่ (หรุ่อล่มื) เก็บข้้อมูืลในช่วิงก่อนท้ำา

กิจักรุรุมืเอาไว้ิ จึังมีืแต่ิข้้อมูืลที้�เก็บได้ในช่วิงหลัง ในกรุณีนี�มีืวิิธิีผู่้อนหนักให้ 

เป็ินเบาด้วิยการุออกแบบถิ่ามืข้้อมูืลทั้�งช่วิงก่อนและหลังที้�อยู่ในเครุ่�องม่ือเดียวิกัน 

(เช่น แบบสอบถิ่ามื) วิิธีิการุนี� แม้ืว่ิาจัะลดควิามืน่าเช่�อถ่ิ่อลงไปิบ้าง เพื่รุาะกลุ่มื

ตัิวิอย่างติอบจัากควิามืท้รุงจัำา แต่ิก็ยังดีกว่ิาการุมีืแต่ิข้้อมูืลช่วิงหลังชุดเดียวิที้�

ปิรุาศจัากคู่เที้ยบ
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 (ii) อิงเก็ณฑ์์ ค่อการุนำาเอาข้้อมูืลที้�ที้มืวิิจััยเก็บจัากกลุ่มืตัิวิอย่าง 

(ซึึ่�งอาจัจัะเปิ็นรุะดับกลุ่มื/ชุมืชน) ไปิเท้ียบกับข้้อมูืลปิรุะเภท้เดียวิกันในรุะดับ

ที้�สูงกว่ิาซึึ่�งเก็บรุวิบรุวิมืโดยหนว่ิยงานติา่งๆ/สถิ่าบนัการุศกึษา เช่น รุะดับติำาบล 

จัังหวัิด ภาค ปิรุะเท้ศ เช่น ตัิวิเลข้จัำานวินผูู้้ใช้พื่ลังงานท้างเล่อกโซึ่ลาร์ุเซึ่ลล์ใน

การุเกษติรุข้องชุมืชนที้�วิิจััย เที้ยบกับตัิวิเลข้จัำานวินผูู้้ใช้ในรุะดับจัังหวัิด เป็ินต้ิน

 (iii) คูุ่เท่ี่ยบริะหว่าง “ก็ลุ่มูที่ดลอง” กั็บ “ก็ลุ่มูคุวบคุุมู” โดยถ่ิ่อว่ิา 

กลุ่มื/ชุมืชนที้�ที้มืวิิจััยศึกษานั�นเป็ิน “กลุ่มืท้ดลอง” ส่วิน “กลุ่มืที้�ไม่ืมีืโครุงการุ

วิิจััย ค่อ กลุ่มืควิบคุมื” เช่น เปิรีุยบเที้ยบข้้อมูืลปิรุะสิท้ธิิภาพื่ข้องการุบริุหารุ

จััดการุศึกษาข้องโรุงเรีุยนข้นาดเล็กที้�มีืโครุงการุวิิจััย (กลุ่มืท้ดลอง) กับโรุงเรีุยน

ข้นาดเล็กที้�ไม่ืมีืโครุงการุวิิจััย (กลุ่มืควิบคุมื)

แบบวัดผู้ล่การเป็ล่่�ยนแป็ล่งก่อน-หลั่งการฝึึกอบรมื 
เคร่�องม่ือการวิเคราะห์ สั่งเคราะห์ A/S tool (ส่ำาหรับช้าวบ้าน)

ส่มืองซ่ีกซ้ีาย เร่ยนได้ / เข้าใจ้

คุำาถามู
ก่็อนฝึึก็อบริมู หลังฝึึก็อบริมู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. รูุ้จัักและเข้้าใจั 

ควิามืหมืายข้อง A/S 

ใน 3 สาข้าวิิชา

39 104 65

2. รูุ้จัักและเข้้าใจั 

ปิรุะโยชน์ข้อง A/S 

ใน 3 สาข้าวิิชา

42 115 73

3. รูุ้จัักและเข้้าใจั 

เป้ิาหมืายข้อง 

การุใช้เครุ่�องม่ือ 

Mind Map

37 122 85
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4  อย่าลืัมืสะพีายดาบ “ผลัลััพีธ์์แบบดาบค่่” 

จัากการุจััดการุศึกษารุ่วิมืกันข้อง 25 โหนดนำารุ่อง ชุดควิามืรูุ้หนึ�งที้�เกิดขึ้�น 

ค่อ ในการุใช้ CBR เป็ินเครุ่�องม่ือจััดการุกับปัิญหาควิามืเหล่�อมืลำ�าด้านต่ิางๆ นั�น 

จัะปิรุะกอบดว้ิย 5 จุัดแวิะพื่กัที้�เช่ิ�อมูโยงก็นัเป็ินเส้นท้างข้องวิงจัรุดงัตัิวิอยา่งที้�

แสดงในภาพื่ (ต้ิองเช็คให้แน่ใจันะว่ิา “เช่�อมืโยงกันจัริุงๆ ติามืลูกศรุ”)

จัากวิงจัรุนี� ในจุัดแวิะพัื่กที้� 4  ค่อผู้ลลัพื่ธ์ิที้�เกิดขึ้�นนั�น CBR สามืารุถิ่

ที้�จัะสรุ้างผลลัพธ์์แบบดาบคูุ่ ค่อ ได้ทั้�ง “ข้อง” ซึึ่�งหมืายถึิ่งวิิธีิการุแก้ปัิญหา 

เช่น ถ้ิ่ามีืปัิญหาเรุ่�องข้าดนำ�า ผู้ลลัพื่ธ์ิจัากงานวิิจััยก็ค่อ “ได้นำ�าใช้มืากขึ้�น” 

(ผู้ลลัพื่ธ์ิส่วินนี�จัะได้มืาจัากการุใช้เครุ่�องม่ือ Log frame) ส่วินผู้ลลัพื่ธ์ิอีกด้านหนึ�ง 

ค่อ ได้ “คุน” ซึึ่�งหมืายควิามืว่ิา งานวิิจััย CBR จัะช่วิยเรุ่�องการุพัื่ฒนาคนให้มีื

ควิามืสามืารุถิ่มืากขึ้�น มีืจิัติสำานึกต่ิอส่วินรุวิมืสูงขึ้�น มีืการุรุวิมืกลุ่มืที้�เข้้มืแข็้งขึ้�น 

มีืควิามืสัมืพัื่นธ์ิในชุมืชนที้�แน่นแฟ้้นมืากขึ้�น ควิามืสัมืพัื่นธ์ิรุะหว่ิางเจ้ัาหน้าที้�รัุฐ

กับชุมืชนเปิ็นไปิในท้างที้�ดีขึ้�น (ผู้ลลัพื่ธ์ิส่วินนี�จัะได้มืาจัากการุใช้เครุ่�องม่ือ 

Outcome mapping)

ความืเหล่่�อมืล่ำ�าที่าง
ความืรู้ (ปั็ญหา)

วัตั้ถุป็ระส่งค์ กิจ้กรรมื

ผู้ล่ลั่พึธ์์4

ตัั้วช่้�วัด5

1

32

วงจ้รการใช้้ CBR 
กับการแก้ปั็ญหา
ความืเหล่่�อมืล่ำ�า
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ดังนั�น การุสรุ้างตัิวิชี�วัิดทั้�วิไปิและตัิวิชี�วัิดควิามืเหล่�อมืลำ�าจึังควิรุจัะสรุ้าง

ให้ครุอบคลุมืผู้ลลัพื่ธ์ิทั้�ง 2 ด้านค่อทั้�ง “ข้อง” และ “คน”

ในบางโครุงการุอาจัจัะมืองเห็นผู้ลลัพื่ธ์ิที้�เกิดขึ้�นทั้�งในด้านข้องและคน 

ได้ง่าย แต่ิบางโครุงการุก็อาจัจัะมืองเห็นทั้�ง 2 ด้านยากหน่อย ตัิวิอย่างเช่น 

โครุงการุพัื่ฒนากลไกเพ่ื่�อบริุหารุจััดการุนำ�า คลองดุสน จั.สตูิล เน่�องจัากข้อบเข้ติ

ข้องโครุงการุครุอบคลุมืติลอดทั้�งสายนำ�า ท้างโครุงการุจึังต้ิองออกแบบการุ

ท้ำางานเป็ินช่วิง 3 ปีิ และในปีิแรุกจัำาเป็ินต้ิองเน้นการุท้ำากิจักรุรุมืการุสรุ้างฐาน

ข้้อมูืลที้�เกี�ยวิข้้องกับสายนำ�าติลอดทั้�งสาย เพ่ื่�อวิางแผู้นงานในปีิต่ิอๆ ไปิ

ดังนั�น ผู้ลลัพื่ธ์ิในปีิแรุกที้�จัะเกิดขึ้�นอย่างแน่นอนในโครุงการุนี�ก็ค่อ 

“ข้อง” อันได้แก่ การุได้ฐานข้้อมูืลที้�เกี�ยวิข้้องกับเรุ่�องนำ�าในคลองดุสนทั้�งหมืด 

อยา่งไรุก็ติามื ในโครุงการุนี� แม้ืแต่ิในปีิแรุกก็สามืารุถิ่จัะสรุ้างตัิวิชี�วิดัที้�เป็ินเรุ่�อง 

“ผู้ลลัพื่ธ์ิเรุ่�องคน” ได้เช่นกัน เช่น รุะหว่ิางเก็บข้้อมูืล หรุ่อหลังจัากได้เห็นข้้อมูืล

บางสว่ิน ที้มืนักวิิจััยชุมืชนมืคีวิามืคิดอยา่งไรุ ถ้ิ่ามีืการุเก็บข้้อมูืลรุ่วิมืกันรุะหว่ิาง

เจ้ัาหน้าที้�รัุฐกับชาวิบา้นจัะมืผีู้ลอะไรุติามืมืา หากมืกีารุค่นข้้อมูืลบางสว่ินให้แก่

คนกลุ่มืต่ิางๆ ที้�เกี�ยวิข้้อง จัะเกิดควิามืรูุ้/ควิามืเข้้าใจั ควิามืติรุะหนัก อารุมืณ์

ควิามืรูุ้สึกเกี�ยวิกับนำ�าและคลองดุสนอย่างไรุ เป็ินต้ิน
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5  การหา “ตัั้วผ้่ช่่วยเก็บข้้อม่ืลั” 

การุเก็บข้้อมูืลเป็ินเรุ่�องที้�ต้ิองใช้ท้รัุพื่ยากรุหลายๆ อย่าง ตัิ�งแต่ิตัิวิคนเก็บ 

เวิลา ควิามืเข้้าใจัในตัิวิเครุ่�องม่ือเก็บ ฯลฯ และยิ�งเป็ินข้้อมูืลที้�หมืายมัื�นว่ิา 

จัะต้ิองนำามืาใช้ปิรุะโยชน์อย่างจัริุงจััง เช่น ข้้อมูืลเพ่ื่�อติอบตัิวิชี�วัิด ก็ยิ�งต้ิองมีื

ท้รัุพื่ยากรุสนับสนุนที้�มืากพื่อ โดยเฉพื่าะท้รัุพื่ยากรุที้�เป็ินแรุงงานคน ผูู้้เขี้ยนจึัง

อยากเสนอว่ิา ให้ที้มืวิิจััยหาตัิวิช่วิย/ผูู้้ช่วิยเก็บข้้อมูืลจัากหลายๆ แหล่ง

(i) ผู้ช่ิวยท่ี่�เป็นตััวคุน ที้มืวิิจััยอาจัจัะหาเด็กนักเรีุยนที้�อยู่ในหมู่ืบ้าน 

(เป็ินยุท้ธิการุการุใช้แรุงงานเด็กอย่างสรุ้างสรุรุค์) หรุ่อนักศึกษาที้�อยู่ในสถิ่าบัน

การุศึกษา นำามืาฝึกอบรุมืให้เข้้าใจัเป้ิาหมืายและวิิธีิการุใช้เครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืล 

มีืงบปิรุะมืาณสนับสนุนให้ผูู้้ช่วิยกลุ่มืนี� ในกรุณีผูู้้ช่วิยที้�เป็ินตัิวิคนนี� มัืกจัะใช้กับ

การุเก็บข้้อมูืลแบบเห็นหน้าเห็นติากัน (face-to-face)

(ii) ผู้ช่ิวยท่ี่�เป็นส่่�อออนไลน์ ในโลกยคุก่อนม่ือถ่ิ่อรุะบาด ในการุท้ำาวิิจััย 

ช่วิงข้องการุเก็บข้้อมูืล เรุามืักจัะนึกถึิ่งภาพื่นักวิิจััยนั�งสัมืภาษณ์กลุ่มืตัิวิอย่าง 

หรุ่อนักวิิจััยส่งแบบสอบถิ่ามืไปิท้างไปิรุษณีย์ (ซึึ่�งมีืผู้ลการุวิิจััยค้นพื่บแล้วิว่ิา  

มีืการุติอบกลับมืาน้อยมืาก) อีกวิิธีิหนึ�งก็ค่อ การุข้อสัมืภาษณ์ท้างโท้รุศัพื่ท์้  

ซึึ่�งก็เสี�ยงสูงต่ิอการุถูิ่กวิางสายก่อนติอบครุบในแบบสอบถิ่ามื

แต่ิในโลกยคุออนไลน์วิิธีิการุเก็บข้้อมูืลก็ได้เพิื่�มืผูู้้ชว่ิยคนใหม่ื ค่อ ก็าริเก็็บ

ข้้อมููลผ่านส่่�อออนไลน์ที้�เริุ�มืมืานับสิบปีิแล้วิ ชาวิ CBR ที้�เป็ิน 25 โหนดนำารุ่อง

คงได้สัมืผัู้สกับตัิวิอยา่งการุใช้ Google form เพ่ื่�อสำารุวิจัรุายได้จัากที้มืโค้ชข้อง 

อ.เดชรัุติมืาแล้วิ และอันที้�จัริุงรูุปิแบบต่ิางๆ ที้�เรุาเคยใช้ส่�อออนไลน์ในชีวิิติ

ปิรุะจัำาวัินก็สามืารุถิ่จัะนำามืาใช้เก็บข้้อมูืลได้ ไม่ืว่ิาจัะเป็ินการุแชท้ (Chat)  

VDO call การุเล่นไลน์กลุ่มื เป็ินต้ิน
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การุใช้ส่�อออนไลน์เก็บข้้อมูืลนั�น แม้ืว่ิาจัะไม่ืได้เป็ินการุพื่บปิะกลุ่มืตัิวิอย่าง

แบบเห็นหน้าเห็นติากัน แต่ิบางรูุปิแบบ เช่น VDO call ก็อาจัจัะมีืคุณสมืบัติิที้�

ใกล้เคียงกับการุเก็บข้้อมูืลแบบตัิวิต่ิอตัิวิอย่างเห็นหน้าเห็นติากัน นอกจัากนั�น 

เน่�องจัากส่�อออนไลน์ไม่ืเรีุยกรุ้องว่ิานักวิิจััยและกลุ่มืตัิวิอย่างจัะต้ิองมีืช่วิงเวิลา

ที้�ติรุงกัน จึังเหมืาะจัะใช้เก็บข้้อมูืลจัากบรุรุดาเจ้ัาหน้าที้�หน่วิยงานรัุฐ ภาคีที้�

เกี�ยวิข้้อง ฯลฯ ที้�อาจัจัะจััดสรุรุเวิลาให้ติรุงกับที้มืวิิจััยชุมืชนได้ลำาบาก

การุเก็บข้้อมูืลอย่างส่�อออนไลน์นั�น เหมืาะกับการุเก็บข้้อมูืลจัำานวินมืากๆ 

ภายในเวิลาที้�จัำากัด ง่ายต่ิอการุเก็บ และยังง่ายต่ิอการุนำาข้้อมูืลดิบมืาปิรุะมืวิลผู้ล

อีกด้วิย

การุเก็บข้้อมูืลโดยใช้ผูู้้ช่วิยคนใหม่ืที้�เป็ินส่�อออนไลน์นี�ยงัเปิิดกว้ิางต่ิอการุ

สรุ้างสรุรุค์วิิธีิการุใช้ เช่น นักวิิจััยอาจัจัะข้อให้กลุ่มืตัิวิอย่างส่งรูุปิถ่ิ่ายที้�เป็ินทั้�ง

เหตุิการุณ์ รูุปิถ่ิ่าย เอกสารุที้�เป็ินกรุะดาษ ฯลฯ มืาเป็ินข้้อมูืลให้นักวิิจััยได้อีกด้วิย
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ว่าด้วยตัั้วช่้�วัด
ส่่วนท่ี่�

2



18

เน่�องจัากการุเก็บข้้อมูืลข้องโหนดพีื่�เลี�ยง/นักวิิจััยชุมืชนในปีิ พื่.ศ. 2563 นี� 

มีืเป้ิาหมืายที้�เฉพื่าะเจัาะจังปิรุะการุหนึ�ง ค่อ การุเก็บข้้อมูืลเพ่ื่�อติอบโจัท้ย์  

“ตัิวิชี�วัิดควิามืเหล่�อมืลำ�า” ดังนั�น ในช่วิงปีิที้�ผู่้านมืา (พื่.ศ. 2562-2563) พีื่�เลี�ยง

และนักวิิจััย CBR จึังได้รุ่วิมืกันศึกษาท้ำาควิามืเข้้าใจัเรุ่�องตัิวิชี�วัิดควิามืเหล่�อมืลำ�า

กันอยา่งเข้้มืข้้น (รุะดับเล่อดเข้้าติา) ในที้�นี� ผูู้้เขี้ยนข้อปิรุะมืวิลชุดควิามืรูุ้สำาคัญๆ 

ว่ิาด้วิยเรุ่�องตัิวิชี�วัิดที้�เป็ินผู้ลมืาจัากการุศึกษารุ่วิมืกันพื่อสังเข้ปิ ดังนี�

ชุดควิามืรูุ้ 

เรุ่�องตัิวิชี�วัิด 

จัากการุศึกษารุ่วิมืกัน

4

5

3

2

ตัั้วช่้วย
ในการแป็ล่งข้อมูืล่

เป็็นตัั้วช่้�วัด

2 คุณส่มืบัติั้หลั่ก 
 ของตัั้วช่้�วัด

3 ป็ระเภที่ตัั้วช่้�วัด 
 ใน CBR

ส่ถานะแล่ะหน้าท่ี่� 
 ของตัั้วช่้�วัดใน 

 CBR

3 คำาศัพึท์ี่หลั่ก

ชุ้ดความืรู้
เร่�องตัั้วช่้�วัดจ้าก
การศึกษาร่วมืกัน

1



19

เน่�องจัากการุเก็บข้้อมูืลข้องโหนดพีื่�เลี�ยง/นักวิิจััยชุมืชนในปีิ พื่.ศ. 2563 นี� 

มีืเป้ิาหมืายที้�เฉพื่าะเจัาะจังปิรุะการุหนึ�ง ค่อ การุเก็บข้้อมูืลเพ่ื่�อติอบโจัท้ย์  

“ตัิวิชี�วัิดควิามืเหล่�อมืลำ�า” ดังนั�น ในช่วิงปีิที้�ผู่้านมืา (พื่.ศ. 2562-2563) พีื่�เลี�ยง

และนักวิิจััย CBR จึังได้รุ่วิมืกันศึกษาท้ำาควิามืเข้้าใจัเรุ่�องตัิวิชี�วัิดควิามืเหล่�อมืลำ�า

กันอยา่งเข้้มืข้้น (รุะดับเล่อดเข้้าติา) ในที้�นี� ผูู้้เขี้ยนข้อปิรุะมืวิลชุดควิามืรูุ้สำาคัญๆ 

ว่ิาด้วิยเรุ่�องตัิวิชี�วัิดที้�เป็ินผู้ลมืาจัากการุศึกษารุ่วิมืกันพื่อสังเข้ปิ ดังนี�

ชุดควิามืรูุ้ 

เรุ่�องตัิวิชี�วัิด 

จัากการุศึกษารุ่วิมืกัน

1  ตกลงกันเรุ่�อง “คำาศัพื่ท์้” ท่้�ใช้้ 3 คำา

(ก) ตััวบ่งช่ิ�/ตััวช่ิ�วัด (indicator) หมืายถึิ่งตัิวิแปิรุหรุ่อคุณลักษณะซึึ่�ง

ใช้บ่งบอกสถิ่านภาพื่การุท้ำางาน หรุ่อผู้ลการุดำาเนินงาน เช่น การุมีืรุายได้เพิื่�มื

หลังท้ำาวิิจััย

(ข้) เก็ณฑ์์ (criteria) หมืายถึิ่งคุณลักษณะหรุ่อริะดับ (level/degree) 

ซึึ่�งเป็ินคุณภาพื่หรุ่อควิามืสำาเร็ุจัข้องการุดำาเนินงาน เช่น ได้กึ�งหนึ�งเสียกึ�งหนึ�ง

(ค) มูาตัริฐาน (standard) หมืายถึิ่งคุณลักษณะหรุ่อริะดับ ซึึ่�งเป็ิน

คุณภาพื่หรุ่อควิามืสำาเร็ุจัข้องการุดำาเนินงานที้�เป็ินมืาติรุฐานที้�ยอมืรัุบโดยทั้�วิไปิ

ดูตัิวิอย่างตัิวิบ่งชี�/ตัิวิชี�วัิดที้�แสดง “คุณลักษณะที้�ปิรุะเมิืน/ต้ิองการุวัิด” 

ตัิวิบ่งชี�เชิงปิริุมืาณ และตัิวิบ่งชี�เชิงคุณภาพื่ ดังนี� 

ตััวอย่างตััวบ่งช่ิ� (Indicator)

คุุณลัก็ษณะ 
ท่ี่�ปริะเมิูน

ตััวบ่งช่ิ�เชิิงปริิมูาณ
(วัดเป็นตััวเลข้)

ตััวบ่งช่ิ�เชิิงคุุณภาพ
(ใช้ิก็าริบริริยาย)

คุณภาพื่นำ�า • ค่า BOD • สีข้องนำ�า

ควิามืสนใจั 
ในการุเรีุยน

• จัำานวินครัุ�งการุเข้้าชั�นเรีุยน • การุมีืปิฏิิสัมืพัื่นธ์ิกับผูู้้สอน

ควิามืทุ่้มืเท้ 
ในการุท้ำางาน

• % เวิลาท้ำางาน
• จัำานวินครัุ�งการุมืาท้ำางานสาย

• การุให้ควิามืรุ่วิมืม่ือกับผูู้้มีืส่วินเกี�ยวิข้้อง
• คุณภาพื่ข้องผู้ลงาน

คุณภาพื่ 
การุให้บริุการุ

• เวิลาที้�ใช้ในการุรุอคิวิ • ควิามืพึื่งพื่อใจัข้องผูู้้รัุบบริุการุ
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2  สถิ่านะและหน้าท่้�ข้องตัวิช่้�วัิดในงานวิิจััย CBR 

3  3 ปิรุะเภท้ตัวิช่้�วัิดในงานวิิจััย CBR

ก่อนหน้าที้�งานวิิจััย CBR จัะโคจัรุเข้้ามืาใน “ชั�นบรุรุยากาศข้องโจัท้ย์เรุ่�อง

การุเหล่�อมืลำ�า” นั�น นักวิิจััย CBR จัะมีืควิามืคุ้นเคยกับเรุ่�องตัิวิชี�วัิดใน 2 ปิรุะเภท้ 

ค่อ

(ก) ตััวช่ิ�วัดผลลัพธ์์/ผลส่ำาเร็ิจข้องก็าริที่ำางาน (Product) ตัิวิชี�วัิด

ปิรุะเภท้นี�เป็ินที้�เข้้าใจัโดยง่ายข้องคนทั้�วิไปิ เช่น หลังจัากมีืการุรุณรุงค์เรุ่�องการุ

ใส่หมืวิกกนัน็อค ตัิวิชี�วัิดควิามืสำาเร็ุจัข้องการุรุณรุงคก็์ค่อ อัติรุาการุสวิมืกนัน็อค

เพิื่�มืขึ้�น 30% เป็ินต้ิน

หน้าท้ิ�ข้องตัั้วช้่�วัด

วัตั้ถุป็ระส่งค์

ผู้ล่ลั่พึธ์์ Output
Outcome Impact

ปั็ญหา
ความืเหล่่�อมืล่ำ�า

1. กระจ้ก
เพ่ึ�อส่ะท้ี่อนส่ภาพึ

ความืเป็็นจ้ริง
ของปั็ญหาหร่อ
ส่ถานการณ์

3. ไม้ืบรรทัี่ด
เพ่ึ�อเป็ร่ยบเท่ี่ยบแล่ะส่่�อส่ารกับผูู้้อ่�น

ให้เข้าใจ้ร่วมืกัน

2. เข็มืทิี่ศ
เพ่ึ�อบอกทิี่ศที่าง

การดำาเนินกิจ้กรรมื
ให้บรรลุ่

วัตั้ถุป็ระส่งค์
1

2

3

กิจ้กรรมื
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(ข้) ตััวช่ิ�วัดก็ริะบวนก็าริ (Process) เน่�องจัากงานวิิจััย CBR เป็ินงาน

วิิจััยที้�เน้น “ควิามืสำาเร็ุจัข้องกรุะบวินการุท้ำางาน/กรุะบวินการุเรีุยนรูุ้” มืากพื่อๆ 

กับผู้ลลัพื่ธ์ิอย่างอ่�นๆ และ CBR มีืคาถิ่าสำาคัญที้�ใช้วัิด “กรุะบวินการุ” ค่อ  

ต้ิองเป็ินการุมีืส่วินรุ่วิมืข้องผูู้้ที้�เกี�ยวิข้้อง ดังนั�น จึังมีืตัิวิชี�วัิดเกี�ยวิกับปิริุมืาณ  

รูุปิแบบ ฯลฯ ข้องกรุะบวินการุมีืส่วินรุ่วิมื

(ค) ตััวช่ิ�วัดคุวามูเหล่�อมูลำ�า และเม่ื�อ CBR เริุ�มืปัิกธิงโจัท้ย์เรุ่�องควิามื

เหล่�อมืลำ�าอย่างชัดเจัน จึังจัำาเป็ินต้ิองมีืตััวช่ิ�วัดปริะเภที่ท่ี่� 3 ค่อ ตััวช่ิ�วัดคุวามู

เหล่�อมูลำ�า ซึึ่�งผูู้้เขี้ยนมีืควิามืเห็นว่ิา ตัิวิชี�วัิดควิามืเหล่�อมืลำ�านี�อาจัจัะพัื่ฒนาขึ้�น

มืาจัากตัิวิชี�วัิด 2 ปิรุะเภท้แรุก ค่อตัิวิชี�วัิดผู้ลลัพื่ธ์ิและตัิวิชี�วัิดกรุะบวินการุ หรุ่อ

อาจัจัะเป็ินตัิวิชี�วัิดที้�ต้ิองสรุ้างขึ้�นมืาใหม่ืเลย ซึึ่�งจัะเป็ินกรุณีไหนก็น่าจัะขึ้�นอยู่

กับโจัท้ย์ข้องงานวิิจััยในแต่ิละโครุงการุ

4  คุณสมืบัติสำาคัญข้องตัวิช่้�วัิด

ผูู้้เขี้ยนมีืควิามืเห็นว่ิา คุณสมืบัติิที้�สำาคัญข้องตัิวิชี�วัิด มีื 2 อย่างค่อ

ข้อมูืล่ 
เชิ้งป็ริมืาณ

รูป็ธ์รรมื
แป็ล่งสู่่

แป็ล่งสู่่ข้อมูืล่ 
เชิ้งพึรรณนา

นามืธ์รรมืจ้าก

จ้าก
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4.1 คุุณส่มูบัติัแริก็ข้องตััวช่ิ�วัด เน่�องจัากสิ�งที้�จัะวัิดนั�น ถ้ิ่าเป็ินรูิปธ์ริริมู 

เช่น ควิามืยาวิข้องโต๊ิะ เรุาก็สามืารุถิ่จัะวัิดได้ทั้นที้ แต่ิถ้ิ่าสิ�งที้�จัะวัิดเป็ิน

นามูธ์ริริมู เช่น ควิามืเข้้มืแข็้งข้องเครุ่อข่้ายจััดการุป่ิาชุมืชน ควิามืภาคภูมิืใจั 

ในชาติิพัื่นธ์ุิข้องติน นักวิิจััยชุมืชน “เก่งขึ้�น ดีขึ้�น” หลังจัากจับงานวิิจััย ฯลฯ  

ในกรุณีหลังนี� เรุาต้ิองสรุ้างตัิวิชี�วัิดขึ้�นมืาว่ิา อะไริเป็นสั่ญญาณ/อาก็าริท่ี่�บ่งบอก็

ว่านัก็วิจัยชุิมูชิน “เก่็งขึ้�น” และตัิวิชี�วัิดที้�ที้มืวิิจััยสรุ้างขึ้�นมืานั�น “มัืนใช่ิจริิงๆ 

หรุ่อเปิล่า” มัืนแสดง “ควิามืเก่ง” ในแง่มุืมืไหน (ตัิวิอย่างที้�มัืกจัะได้ยินการุถิ่กเถีิ่ยง

กันเรุ่�อง “ใช่เธิอหรุ่อเปิล่า”อยู่เสมือ ค่อ “การุมีืจัำานวินโรุงพื่ยาบาลมืากขึ้�น  

เป็ินตัิวิชี�วัิดภาวิะการุมีืสุข้ภาพื่ที้�ดีข้องปิรุะชาชน ใช่ิหร่ิอไมู่”)

จึังสรุุปิได้ว่ิา กรุะบวินการุสรุ้างตัิวิชี�วัิด ก็ค่อ ก็ริะบวนก็าริแปลงแนวคิุด 

(Concept) ท่ี่�เป็นนามูธ์ริริมูให้เป็นรูิปธ์ริริมู และต้ิองให้เป็ิน “รูุปิธิรุรุมือย่าง

ถึิ่งที้�สุด” ค่อสามืารุถิ่นำาไปิใช้วัิดได้ (เก็บข้้อมูืลได้) ดังนั�น ในท้างปิฏิิบัติิ หลังจัาก

สรุ้างตัิวิชี�วัิดมืาแล้วิ นักวิิจััยควิรุจัะเช็คก่อนใช้ว่ิา ตัิวิชี�วัิดนั�นสามืารุถิ่นำาไปิเก็บ

ข้้อมูืลได้จัริุง (แปิลว่ิาเป็ินรูุปิธิรุรุมืมืากพื่อ) หรุ่อไม่ื

4.2 คุณสมืบัติิที้�สองข้องตัิวิชี�วัิด ต่ิอเน่�องจัากคุณสมืบัติิข้้อแรุกค่อ 

ตัิวิชี�วัิดนั�น “ควิรุมีืควิามืเป็ินรูุปิธิรุรุมืมืากพื่อ” ที้�จัะท้ำาให้เก็บข้้อมูืลได้ในเบ่�องต้ิน 

สามืารุถิ่นำามืาปิรุะมืวิลหรุ่อจััดรุะบบข้้อมูืลได้ในเบ่�องกลาง และสามืารุถิ่นำา

ข้้อมูืลที้�เก็บได้ไปิตีิควิามื/เที้ยบเคียง/เปิรีุยบเที้ยบหรุ่อสรุุปิผู้ลฟั้นธิงได้ใน 

เบ่�องปิลาย ดังนั�น กรุะบวินการุสรุ้างตัิวิชี�วัิดจึังเป็ิน “กรุะบวินการุแปิลงข้้อมููล

เชิิงพริริณนา (Descriptive data) ใหม้ืาเป็ินข้้อมููลเชิิงปริิมูาณ (Quantitative 

data) ให้มืากที้�สุดเท่้าที้�จัะเป็ินได้”
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ลองดูตัิวิอย่างข้้อมูืลเรุ่�อง “แหล่งอาหารุที้� 3 ชุมืชนหาอาหารุได้” จัาก

ภาพื่ต่ิอไปิ

ไรุ่หมุืนเว่ิยนค่อ ฐานควิามืมัื�นคงท้างอาหารุว่ิา

• ชุ้มืช้นกินอาหารท่ี่�ผู้ลิ่ตั้ได้เองเป็็นส่่วนใหญ่
• อาหารท่ี่�นำามืากินส่่วนมืากมืาจ้ากไร่หมุืนเว่ยน
• อาหารในไร่หมุืนเว่ยนม่ืเพ่ึยงพึอให้เก็บกิน

ตั้ล่อดทัี่�งป็ี
• ไร่หมุืนเว่ยนจึ้งเป็็นคลั่งอาหาร 

แล่ะเป็็นฐานความืมัื�นคงที่างอาหารของ 
คนกะเหร่�ยง

ในภาพื่นี� ข้้อมูืลที้�อยู่ท้างข้วิาม่ือ เป็ินตัิวิอย่างข้องข้้อมูืลเชิงพื่รุรุณนา  

4 ชุดที้�ช่วิยให้ท้รุาบถึิ่งสถิ่านะข้องชุมืชนทั้�ง 3 แห่งในเรุ่�องการุมีืไรุ่หมุืนเวีิยน 

เป็ินแหล่งที้�มืาข้องอาหารุ

ส่วินข้้อมูืลที้�อยู่ท้างด้านซ้ึ่าย เป็ินข้้อมูืลที้�ถูิ่กแปิลงจัาก “ข้้อมูืลเชิง

พื่รุรุณนา” มืาเป็ิน “ข้้อมูืลเชิงปิริุมืาณ” กรุะบวินการุแปิลงมีื 4 ขั้�นติอน ค่อ
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ส่ร้างคุณลัักษณะท้ิ�ต้ั้องการวัด
(ผู้ลิ่ตั้เอง/หาได้ในชุ้มืช้น/ซ่ี�อจ้ากนอกชุ้มืช้น)

ป็ระมืาณการตัั้วเลัข้เป็็นเป็อร์เซ็ีนต์ั้ 
ของแต่ั้ล่ะคุณลั่กษณะ ใน 3 ชุ้มืช้นตัั้วอย่าง

ที่ำาให้ส่ามืารถเป็ร่ยบเท่ี่ยบระหว่าง 3 หมู่ืบ้าน
ได้ในช่้วงก่อนเริ�มืโครงการ

ที่ำาให้ส่ามืารถเป็ร่ยบเท่ี่ยบผู้ล่ลั่พึธ์์ก่อน-หลั่ง
ที่ำาโครงการของ 3 หมู่ืบ้านได้

1

2

3

4

ผลัลััพีธ์์ 
เบื�องต้ั้น

ผลัลััพีธ์์ 
ต่ั้อเนื�อง

ตัั้วช่้�วัด (ท่ี่�น่าจ้ะใช้้) ในกรณ่น่� ค่อ การเพิี�มืสัดส่วนข้องแหล่ังอาหาร 
ท้ิ�ผลิัตั้ได้เองในชุ่มืช่น
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5  ตัวิช่้วิยในการุแปิลงข้้อมูืลจัากนามืสู่รูุปิ จัากพื่รุรุณนาสู่ปิริุมืาณ 

มีืเครุ่�องม่ือท้างการุวิิจััยหลายปิรุะเภท้ที้�จัะช่วิยแปิลงข้้อมูืลนามืธิรุรุมื 

ให้เป็ินรูุปิธิรุรุมืมืากขึ้�น และแปิลงข้้อมืูลเชิงพื่รุรุณนาให้เป็ินข้้อมูืลเชิงปิริุมืาณ 

ที้�จัะนำาเสนอเป็ินตัิวิอย่างสัก 6 ตัิวิช่วิย ดังนี�

5.1 แบบตัริวจส่อบริายก็าริ Checklist เป็ินเครุ่�องม่ือที้�ช่วิยให้นักวิิจััย

ปิรุะเมิืนว่ิา คุุณลัก็ษณะ/พฤตัิก็ริริมูท่ี่�ต้ัองก็าริวัดได้มีือยู่หรุ่อเกิดขึ้�นหรุ่อไม่ื  

หลังจัากที้�วัิดแล้วิ ก็นำาควิามืถีิ่�มืาปิรุะมืวิลเป็ินผู้ลรุวิมื

ตัิวิอย่างแบบติรุวิจัสอบรุายการุสำาหรัุบปิรุะเมิืนทั้กษะการุขั้บรุถิ่ยนต์ิ

แบบติรุวิจัสอบรุายการุสำาหรัุบปิรุะเมิืนทั้กษะการุขั้บรุถิ่ยนต์ิ

ช่�อ-นามืสกุล ........................................................................เลข้ปิรุะจัำาตัิวิปิรุะชาชน…………………….....

วัินเด่อนปิทีี้�ท้ดสอบ.........................................................ช่�อผูู้้ปิรุะเมิืน……………………………….………......

ข้้อรุายการุปิฏิิบัติิ ปิฏิิบัติิ ไม่ืปิฏิิบัติิ

1. คาดเข็้มืขั้ดนิรุภัย

2. ขั้บรุถิ่เพ่ื่�อเคล่�อนที้�ไปิข้้างหน้าภายในช่องท้างเดินรุถิ่ที้�กำาหนด

3. ให้สัญญาณไฟ้แก่รุถิ่คันอ่�นๆ เม่ื�อจัะเลี�ยวิ

4. ปิฏิิบัติิติามืสัญญาณไฟ้จัรุาจัรุ

5. ถิ่อยหลังเข้้าจัอดรุถิ่ในช่องจัอดรุถิ่ที้�กำาหนด

6. จัอดรุถิ่ข้นานเส้นข้อบท้างติามืรุะยะห่างที้�กำาหนด

5.2 มูาตัริปริะมูาณคุ่า Rating scale ในข้ณะที้� Checklist นั�นจัะบอก

เพีื่ยงว่ิา “มีื/ไม่ืมีื เกิด/ไม่ืเกิดขึ้�น” ข้องข้้อมูืลเท่้านั�น (วัิดได้แค่ควิามืถีิ่�) Rating 

scale จัะเป็ินเครุ่�องม่ือที้�ซัึ่บซ้ึ่อนขึ้�นมืาอีกเล็กน้อย ค่อมีืการุเพิื่�มืรุะดับควิามื

มืากน้อย (Rate/Degree) เข้้าไปิด้วิย ดังตัิวิอย่าง
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แบบฟ้อร์ุมืปิรุะเมิืนการุรูุ้จัักชุดควิามืรูุ้ในงานวิิจััยเพ่ื่�อท้้องถิิ่�น 

ในการุขั้บเคล่�อนงานควิามืปิลอดภัยท้างถิ่นน

(โปิรุดรุะบุหมืายเลข้ลงในติารุาง)

1. ไม่ืรูุ้จััก 1 คะแนน

2. รูุ้จัักและมีืควิามืเข้้าใจั

 a. รุะดับน้อย 2 - 4 คะแนน

 b. รุะดับปิานกลาง 5 - 7 คะแนน

 c. รุะดับมืาก 8 - 10 คะแนน

ที้� วิิธีิการุติิดตัิ�ง ไม่ืรูุ้จััก
รูุ้จัักและมีืควิามืเข้้าใจั

น้อย ปิานกลาง มืาก

ชุิดคุวามูรู้ิหลัก็

1 แนวิคิดและหลักการุท้ำางานวิิจััย

เพ่ื่�อท้้องถิิ่�น

2 ชุดควิามืรูุ้สำาหรัุบพีื่�เลี�ยงในการุ

พัื่ฒนาศักยภาพื่ที้มืนักวิิจััยชุมืชน 

“ควิามืรูุ้ในการุสรุ้างนักวิิจััย 

ชาวิบ้าน”

3 ควิามืรูุ้เรุ่�องการุติิดติามืสนับสนุน

โครุงการุแบบเสริุมืพื่ลัง

4 เท้คนิคและเครุ่�องม่ือการุท้ำางาน

แบบมีืส่วินรุ่วิมื
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5.3 แบบบนัทึี่ก็ก็าริสั่งเก็ตั วิิธีิการุเกบ็ข้้อมืลูด้วิยการุสงัเกตินั�น จัะต้ิอง

ใช้ทั้กษะ 3 อย่างในเวิลาเดียวิกัน ค่อ ตัาดู หูฟััง มู่อจด ดังนั�น หากมีืแบบบันทึ้ก

การุสังเกติที้�กำาหนดหัวิข้้อ/ปิรุะเด็นที้�ต้ิองการุศึกษาเอาไว้ิครุ่าวิๆ ก็จัะเป็ิน 

ตัิวิช่วิย “ม่ือจัด” ให้สะดวิกขึ้�น โดยอาจัจัะบันทึ้กในรุะหว่ิางหรุ่อหลังจัาก 

การุสังเกติแล้วิก็ได้

5.4 อัตัริาส่่วน (Ratio) เป็ินการุเปิรีุยบเที้ยบจัำานวิน 2 จัำานวิน เช่น y 

กับ x ว่ิาเป็ินกี�เท่้า โดยการุนำามืาหารุกันว่ิา ตัิวิที้�ถูิ่กหารุมีือัติรุาส่วินเป็ินกี�เท่้า

ข้องตัิวิหารุ

เช่น จัำานวินนักศึกษาหญิงมีื 2,800 คน นักศึกษาชายมีื 1,600 คน

 อัติรุาส่วินข้องนักศึกษาหญิงต่ิอนักศึกษาชาย = 1.75 คน

ในกรุณีข้องการุสรุา้งตัิวิชี�วัิดควิามืเหล่�อมืลำ�า จัำานวินที้�นำามืาเปิรีุยบเที้ยบ 

2 จัำานวินนั�น อาจัจัะเป็ินจัำานวิน “ก่อน” ท้ำาโครุงการุ เที้ยบกับจัำานวิน “หลัง

จัากท้ำาโครุงการุ” เช่น อัติรุาสว่ินข้องปิรุมิืาณสิ่นคุ้าจาก็ท้ี่องถิ�นในติลาดชมุืชน

ช่วิงก่อนและหลังจัากท้ำาโครุงการุวิิจััย เป็ินต้ิน

2,800

1,600
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5.5 ร้ิอยละ/เปอริ์เซ็็นต์ั เป็ินการุแปิลงติัวิเลข้ข้องข้้อมืูลดิบทุ้กชุดให้มีื 

“ส่วิน” ที้�เท่้ากัน ค่อมืาจัากฐานส่วินที้�เป็ิน 100 หรุ่อพูื่ดได้ว่ิา เป็นอัตัริาส่่วน

ท่ี่�มู่ส่่วนเป็น 100 เพ่ื่�อให้สามืารุถิ่นำาเอาข้้อมืูลทุ้กชุดมืาเปิรุียบเที้ยบกันได้  

เรุาเรีุยกว่ิา “เปิอร์ุเซ็ึ่นต์ิ” ใช้สัญลักษณ์แท้นด้วิยเครุ่�องหมืาย % เช่น 20%  

มีืควิามืหมืายเป็ินอัติรุาส่วินว่ิา 20:100

ตัิวิอยา่งเช่น ตัิวิชี�วัิดในโครุงการุพื่ฒันารุะบบติวัิเขี้ยนภาษาโยย้ (ชุดโหนด

ภาษาวิิกฤติ) รุะบุว่ิา หลังจัากท้ำาโครุงการุแล้วิ ที้มืวิิจััย (เป็ินชาวิโย้ย) สามืารุถิ่

อ่าน-เขี้ยนภาษาโย้ยได้ด้วิยตัิวิเอง 80% (ถิ่้ามีืที้มืวิิจััย 100 คน จัะสามืารุถิ่

อ่าน-เขี้ยนได้ 80 คน)

5.6 Scoring rubric (เรีุยกย่อๆ ว่ิา รูุบริุค) ดูรุายละเอียดในส่วินที้� 4 
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เคร่�องม่ือในการ
เก็บข้อมูืล่ของ CBR

ส่่วนท่ี่�

3
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ในที้�นี� ผูู้้เขี้ยนจัะรุวิบรุวิมืเครุ่�องม่ือในการุเก็บข้้อมูืลที้�นักวิิจััย CBR ใช้อยู่ 

(หรุ่อบางเครุ่�องม่ืออาจัจัะเป็ินเครุ่�องม่ือแนะนำาให้ท้ดลองใช้) สักปิรุะมืาณ  

13 ปิรุะเภท้

1  การุใช้้ข้้อมืูล/เอกสารุท้่�ม่ือยู่แล้วิ (Existing document/
data)

สำาหรัุบเครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลที้�เรุารูุ้จัักกัน เช่น แบบสอบถิ่ามื แบบสัมืภาษณ์ 

แบบท้ดสอบ ฯลฯ นั�น มีืข้้อน่าสังเกติวิ่า ข้้อมืูลที้�ได้มืาจัากเครุ่�องม่ือเหล่านี�  

จัะเป็ิน “ข้้อมูืลที้�เกิดขึ้�นในริะหว่างที้�เรุาวิิจััย” เช่น พื่อนักวิิจััยเขี้ยนข้้อคำาถิ่ามื

ลงในแบบสอบถิ่ามื แล้วิส่งให้กลุ่มืตัิวิอยา่งติอบ จึังจัะเกิด “ข้้อมูืลที้�เป็ินคำาติอบ

ข้องกลุ่มืติวัิอยา่ง” (บางครัุ�งในการุสมัืภาษณ์ สำาหรุบับางข้้อคำาถิ่ามืกลุ่มืติวัิอยา่ง

อาจัจัะติอบดว้ิยซึ่ำ�าว่ิาไม่ืเคยคิดถึิ่งเรุ่�องนี�มืาก่อน เพิื่�งมืาคิดติอนที้�นักวิิจััยซัึ่กถิ่ามื)

แต่ิท้ว่ิา มีืข้้อมูืลปิรุะเภท้หนึ�งที้� “เกิ็ดมูาก่็อนการุวิิจััยข้องเรุา” โดยถูิ่กบันทึ้ก

อยู่ในรูุปิแบบต่ิางๆ เช่น สถิิ่ติิ แผู้นที้� บันทึ้กปิรุะจัำาวัิน เอกสารุรุายงานการุ

ปิรุะชุมื จัดหมืายติิดติ่อ ฯลฯ เรุาเรีุยกข้้อมูืลปิรุะเภท้นี�ว่ิา “ข้้อมูืล/เอกสารุ 

ที้�มีือยู่แล้วิ”

ในสภาพื่การุณ์ท้ำางานทั้�วิไปิ เรุาจัะพื่บว่ิา มีืข้้อมูืล/เอกสารุที้�มีืมืาก่อน

แล้วิอยา่งมืากมืายที้�เรุาสามืารุถิ่นำามืาใช้ในงานวิิจััยข้องเรุาได้ โดยไม่ืจัำาเป็ินต้ิอง

รุวิบรุวิมืข้้อมูืลใหม่ื หรุ่อบ่อยครัุ�งที้�อาจัมีืผูู้้ได้เก็บรุวิบรุวิมืข้้อมูืลบางอยา่งเอาไว้ิ

แล้วิภายใติภ้ารุกิจัหรุ่อบท้บาท้หนา้ที้�ข้องเข้า (ที้�กำาหนดเปิา้หมืาย/วิตัิถุิ่ปิรุะสงค์

ข้องการุจััดท้ำาเอกสารุ เช่น เขี้ยนรุายงานควิามืก้าวิหน้าเพ่ื่�อดำาเนินการุต่ิอ) แต่ิ

เข้าไม่ืได้นำาข้้อมูืลเหล่านั�นมืาศึกษาวิิเครุาะห์หรุ่อเผู้ยแพื่รุ่แต่ิอย่างใด

แต่ินักวิิจััย CBR ที้�จัะใช้เครุ่�องม่ือนี� จัะแปิลงสถิ่านะข้อง “ข้้อมูืล/เอกสารุ

ที้�มีือยู่แล้วินั�น” ให้กลายสภาพื่มืาเป็ิน “ข้้อมูืลข้องการุวิิจััย” ข้องเรุา
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ปัิจัจุับันนี� ควิามืหมืายและข้อบเข้ติข้อง “ข้้อมูืล/เอกสารุที้�มีือยู”่ ได้ข้ยาย

ข้อบเข้ติออกไปิอย่างกว้ิางข้วิางมืาก ทั้�งเอกสารุที้�เป็ินข้้อเขี้ยน รูุปิถ่ิ่าย เสียงที้�

ถูิ่กบันทึ้กไว้ิ ฯลฯ ตัิวิอย่างเช่น ข้้อควิามืบนหน้าส่�อออนไลน์ ลายผู้้าปิรุะเภท้

ต่ิางๆ กล่องบรุรุจุัผู้ลิติภัณฑ์์ (ที้�ท้ำาไว้ิแล้วิ) หน้าปิกหนังส่อ สติิกเกอร์ุติิดท้้ายรุถิ่ 

ฯลฯ

และเพ่ื่�อใหเ้กิดควิามืชดัเจัน จึังมีืการุเรีุยกข้้อมูืลแบบที้�มีือยูแ่ล้วินี�ว่ิาเป็ิน 

“ข้้อมูืลทุ้ติิยภูมิื” (Secondary data) และเรีุยกข้้อมูืลแบบที้�นักวิิจััยสรุ้างขึ้�น

เองเป็ินครัุ�งแรุกว่ิา “ข้้อมูืลปิฐมืภูมิื” (Primary data)

ข้้อด่ข้องการุเก็บรุวิบรุวิมืข้้อมืูลเดิมืที้�มีือยู่แล้วิ ปิรุะการุแรุกที้�เห็นได้

อย่างชัดเจัน ค่อ เรุ่�องควิามืปิรุะหยัดทั้�งเวิลา แรุงงาน และงบปิรุะมืาณ อย่างไรุ

ก็ติามื การุเล่อกใช้ข้้อมูืลทุ้ติิยภูมิืก็มีืข้้อจำากั็ดหลายอย่าง เริุ�มืตัิ�งแต่ิต้ิองรุะดมื

กำาลัง (บางครัุ�งก็ต้ิองใช้กำาลังภายใน) ในการุค้นหา แสวิงหา ถิ่ามืหา ติามื(ล่า)

หาแหล่งข้้อมูืล แม้ืเม่ื�อรูุ้แหล่งข้้อมูืลแล้วิ ก็ยงัอาจัจัะต้ิองฝ่าด่านการุเข้้าถึิ่ง/การุ

เข้้าไปิใช้ และแม้ืจันเม่ื�อได้ข้้อมูืลมืาแล้วิ ก็ยังมีืปัิญหาบางอย่างติามืมืา เช่น ได้

ข้้อมูืลน้อย ข้้อมูืลไม่ืสมืบูรุณ์ หรุ่อข้้อมูืลกรุะจััดกรุะจัาย และเน่�องจัากเอกสารุ/

ข้้อมูืลเหล่านี�ไม่ืได้จััดท้ำาขึ้�นเพ่ื่�อติอบโจัท้ย์งานวิิจััยข้องเรุา ดังนั�น ในบางครัุ�ง

ท่้ามืกลางกองข้้อมูืลอันมืหาศาล ก็อาจัไม่ืมีืข้้อมูืลใดที้�ติอบโจัท้ย์ข้องเรุาเลย

2  แบบสำารวจ (Survey form)

เป็ินชุดข้องข้้อคำาถิ่ามืเพ่ื่�อเก็บข้้อมูืลแบบกว้ิางๆ จัำานวินข้้อคำาถิ่ามือาจั

จัะมีืไม่ืมืากนัก แต่ิต้ิองการุกลุ่มืตัิวิอย่างหรุ่อปิริุมืาณข้้อมูืลจัำานวินมืาก ลักษณะ

ข้องข้้อมูืลที้�ต้ิองการุนั�นจัะเป็ินข้้อมูืลแบบพ่ื่�นฐาน/ข้้อมูืลเบ่�องต้ินที้�กลุ่มืตัิวิอย่าง

ติอบได้โดยง่าย หรุ่อนักวิิจััยเก็บได้ไม่ืลำาบาก
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ปริะเภที่ข้องข้้อมููลที้�เก็บมีืได้อย่างหลากหลาย เริุ�มืตัิ�งแต่ิข้้อมูืลที้�มีื

ลักษณะที่างก็ายภาพ เช่น จัำานวินเห็ดในป่ิา ปิรุะเภท้ข้องสมุืนไพื่รุที้�ขึ้�นเอง 

ติามืธิรุรุมืชาติิ เส้นท้างเดินข้องนำ�า ปิรุะเภท้ข้องสินค้าท้้องถิ่ิ�นในติลาดชุมืชน  

(ที้�มิืติิควิามืเหล่�อมืลำ�าด้านเศรุษฐกิจัเรีุยกว่ิา Local content) ไปิจันกรุะทั้�งถึิ่ง

ข้้อมูืลที้�เกี�ยวิกับคุน ก็ลุ่มู คุวามูสั่มูพันธ์์ริะหว่างคุนก็ลุ่มูต่ัางๆ ผลผลิตัจาก็

ฝีึมู่อมูนุษย์ ฯลฯ เช่น แบบสำารุวิจัควิามืพึื่งพื่อใจัต่ิอการุจััดกิจักรุรุมืข้องการุ 

ท่้องเที้�ยวิชุมืชน ควิามืคิดเห็นข้องผูู้้ใช้พื่ลังงานท้างเล่อกแบบต่ิางๆ การุสำารุวิจั

รุาคาข้องข้้าวิอินท้รีุย์ในติลาด เป็ินต้ิน

ส่วินวิิธีิการุใช้แบบสำารุวิจัในการุเก็บข้้อมูืลนั�น สามืารุถิ่มีืได้อย่าง 

หลากหลาย และนักวิิจััยสามืารุถิ่สรุ้างสรุรุค์วิิธีิการุใหม่ืๆ ได้ติลอดเวิลา 

โดยคำานึงถึิ่งคุณลักษณะข้อง “ผูู้้ให้ข้้อมูืล/แหล่งข้้อมูืล” เป็ินสำาคัญ เช่น  

อาจัจัะให้ผูู้้ติอบเขี้ยนคำาติอบด้วิยตัิวิเองในกรุณีที้�ผูู้้ติอบสามืารุถิ่เขี้ยนได้ หรุ่อ

นักวิิจััยเป็ินผูู้้ถิ่ามืและกรุอกข้้อมูืลให้หากผูู้้ติอบไม่ืถิ่นัดการุเขี้ยน หรุ่อนำาแบบ

สำารุวิจัไปิโพื่สต์ิไว้ิในส่�อออนไลน์ เป็ินต้ิน

สำาหรัุบรูุปิลักษณ์ข้องแบบส่ำาริวจ นั�นจัะละม้ืายคล้ายคลึงกับ

แบบส่อบถามูหร่ิอแบบสั่มูภาษณ์ (ที้�จัะกล่าวิถึิ่งต่ิอไปิ) ส่วินควิามืแติกต่ิาง

รุะหว่ิางเครุ่�องม่ือทั้�ง 3 ชนิดนี� น่าจัะอยู่ที้� “ควิามืลุ่มืลึกข้องข้้อมูืลที้�ต้ิองการุ” 

กล่าวิค่อ แบบสำารุวิจันั�นจัะเก็บข้้อมูืลที้�มืีลักษณะเป็ินข้้อมูืลพ่ื่�นฐานหรุ่อ 

ข้้อมูืลเบ่�องต้ินดังที้�ได้กล่าวิมืาแล้วิ

ลองดูตัิวิอย่างหน้าติาข้องแบบสำารุวิจัจัากโครุงการุการุวิางแผู้นจััดการุ

ป่ิาชุมืชนแบบมีืส่วินรุ่วิมืข้อง 25 ชุมืชนนำารุ่อง จั.ลำาปิาง จัากพีื่�เลี�ยง จั.ลำาปิาง 

ที้�ใช้กรุะบวินการุมีืส่วินรุ่วิมืในการุดำาเนินงานวิิจััยอย่างเต็ิมืสูบ เช่น การุจััดเวิที้

นักวิิจััยชุมืชนให้รุ่วิมืกันสรุ้างเครุ่�องม่ือแบบสำารุวิจัข้้อมูืลที้�จัะนำามืาใช้ในการุ 

ท้ำาแผู้นป่ิาชุมืชนทั้�ง 5 ด้าน รุายละเอียดข้องปิรุะเด็นในแบบสำารุวิจั มีืดังนี�
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ข้้อมูืลจัากแบบสำารุวิจันี�สามืารุถิ่จัะใช้เก็บข้้อมูืลในช่วิงก่็อน-หลัง การุท้ำา

โครุงการุวิิจััยเพ่ื่�อวัิดผู้ลลัพื่ธ์ิการุเปิลี�ยนแปิลงที้�เกิดขึ้�น และข้้อมูืลในบางหัวิข้้อ 

เช่น สถิิ่ติิการุเกิดไฟ้ป่ิา หรุ่อการุเข้้าไปิใช้ปิรุะโยชน์ในพ่ื่�นที้�ป่ิาชุมืชน ก็สามืารุถิ่

นำามืาสรุ้างเป็ินตัิวิชี�วัิดควิามืเหล่�อมืลำ�าได้ เป็ินต้ิน

เวท่ี่ส่ร้ิางแบบส่ำาริวจข้้อมููลข้องแต่ัละพ่�นท่ี่�ตัามูก็ริอบก็าริที่ำาแผน 5 ด้าน  

โดยมู่ก็าริเก็็บข้้อมููลในริายละเอ่ยด ดังน่�

1. สำารุวิจัปิรุะเภท้ข้องต้ินไม้ื

2. จััดอันดับข้องต้ินไม้ื (ต้ินอะไรุมืากสุด ไปิจันถึิ่งน้อยสุด)

3. วัิดข้นาด และอายุข้องต้ินไม้ื ด้วิยวิิธีิการุ Line Based 

4. เล่อกต้ินไม้ืท้รุงคุณค่าข้องแต่ิละพ่ื่�นที้� (เกณฑ์์ ชนิด/ ข้นาด)

5. การุแบ่งโซึ่นป่ิาติามืการุใช้ปิรุะโยชน์ ได้แก่

• พ่ื่�นที้�อนุรัุกษ์

• พ่ื่�นที้�ใช้สอย

• พ่ื่�นที้�ป่ิากันชน (ป่ิาหัวิไรุ่ปิลายนา/ พ่ื่�นที้�การุเกษติรุที้�ถูิ่กปิล่อยให้รุกรุ้าง)

6. การุฟ้้�นฟู้พ่ื่�นที้�ป่ิา

7. การุปิลูกป่ิาท้ดแท้น (นับจัำานวินต้ินไม้ื)

8. การุท้ำาแปิลงปิลูกป่ิา (วัิดข้นาดแปิลง)

9. การุท้ำาฝายชะลอนำ�า (นับจัำานวินฝาย)

10. สถิิ่ติิการุเกิดไฟ้ป่ิาในพ่ื่�นที้� และสถิิ่ติิการุดับไฟ้

11. กฎรุะเบียบการุดูแลป่ิาชุมืชนเดิมืที้�ท้ำาอยู่ก่อน

• การุใช้ไม้ืในพ่ื่�นที้�ป่ิาชุมืชน (ใช้อย่างไรุ)

• การุเข้้าไปิใช้ปิรุะโยชน์ในพ่ื่�นที้�ป่ิาชุมืชน เช่น หาข้องป่ิา ล่าสัติว์ิ

12. การุเฝ้ารุะวัิงรัุกษาพ่ื่�นที้�ป่ิาเช่นการุจััดเวิรุยามื/ การุลาดติรุะเวิน

13. ภาคีหนุนเสริุมืการุท้ำางานป่ิาชุมืชน
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3  แบบสอบถามื (Questionnaire) 

แบบสอบถิ่ามืเป็ินเครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลที้�นิยมืใช้กันมืาก ทั้�งในการุวิิจััยใน

แวิดวิงวิิชาการุ การุวิิจััยท้างธุิรุกิจั รุวิมืทั้�งงานวิิจััย CBR ด้วิย

(3) รูุปิแบบอันหลากหลาย 

ข้องแบบสอบถิ่ามื

(4) ข้้อเด่น 

และข้้อจัำากัด

การุสอบถิ่ามื/ 

แบบสอบถิ่ามื

(2) แบบสอบถิ่ามื 

ค่ออะไรุ

(1) ปิรุะเภท้ข้้อมูืล

ที้�จัะได้มืา

3.1 ปริะเภที่ข้้อมููลท่ี่�เหมูาะกั็บแบบส่อบถามู ดังที้�เกริุ�นมืาข้้างต้ินแล้วิ

ว่ิา เครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลแต่ิละชนิดเปิรีุยบเสม่ือนอุปิกรุณ์จัับปิลาที้�ในการุเล่อก

ใช้ ควิรุจัะเล่อกดูปริะเภที่ข้องปลาที้�ต้ิองการุจัะจัับเสียก่อน เช่น แบบสอบถิ่ามื

เป็ินเครุ่�องม่ือที้�เหมืาะจัะใช้ “เก็บ” ข้้อมูืลที้�เกี�ยวิข้้องกับควิามืคิดเห็น (opinion) 

ควิามืต้ิองการุ ควิามืคาดหวัิง การุกรุะท้ำา/การุแสดงพื่ฤติิกรุรุมื เป็ินส่วินใหญ่

3.2 ก็าริส่อบถามูและแบบส่อบถามู ก็าริส่อบถามูเป็ินการุรุวิบรุวิมื
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ข้้อมูืลจัากแหล่งปฐมูภูมิู (จึังแติกต่ิางจัากการุใช้ข้้อมูืลที้�มีือยู่แล้วิในเครุ่�องม่ือ

ชิ�นที้� 1) โดยการุใช้แบบส่อบถามูเป็ินเครุ่�องม่ือ

ส่วินแบบส่อบถามู เป็ินชุดข้องคำาถิ่ามืที้�ต้ิองการุข้้อมูืลคำาติอบที้�เกี�ยวิกับ

คุณลักษณะข้องผูู้้ติอบในด้านควิามืคิดเห็น ควิามืเช่�อ ควิามืคาดหวัิง ฯลฯ (แต่ิ

จัะไมืใ่ช้กับการุวัิดคุวามูรู้ิคุวามูเข้้าใจซึึ่�งควิรุจัะใช้แบบที่ดส่อบ (test) มืากกวิา่)

สำาหรัุบวิิธีิการุใช้นั�น ก็เป็ินไปิได้หลายท้างติามืที้�ได้กล่าวิมืาแล้วิ เช่น การุ

ให้ผูู้้ติอบเขี้ยนติอบด้วิยตัิวิเอง (เป็ินรุายบุคคล) ในกรุณีที้�ผูู้้ติอบเขี้ยนได้ หรุ่อนัก

วิิจััยเป็ินคนอ่านและบันทึ้กให้หากผูู้้ติอบไม่ืสะดวิกเรุ่�องการุเขี้ยน ในบางกรุณี 

สำาหรัุบงานวิิจััย CBR ที้� มีืข้้อคำาถิ่ามืไม่ืมืากนัก อาจัจัะเก็บข้้อมูืลด้วิย

แบบสอบถิ่ามืเป็ินกลุ่มื โดยนักวิิจััยจัะอ่านข้้อคำาถิ่ามื แล้วิให้กลุ่มืตัิวิอย่างเขี้ยน

คำาติอบลงในบัติรุคำาข้้อละ 1 ใบก็ได้ รุวิมืทั้�งยังสามืารุถิ่สรุ้างสรุรุค์วิิธีิการุใช้แบบ

ใหม่ืๆ ผู่้านส่�อออนไลน์ได้ด้วิย

3.3 รูิปแบบข้องแบบส่อบถามู โดยทั้�วิไปิจัะมีืการุแบ่งเป็ิน 2 รูุปิแบบ

หลักๆ ค่อ แบบสอบถิ่ามืปิลายเปิิด (Open-form) และแบบสอบถิ่ามืปิลายปิิด 

(Closed-form)

 

ข้้อ 1: ท่้านคิดอย่างไรุเวิลาได้พูื่ดภาษาแม่ืข้องท่้านในโรุงเรีุยน 

ข้้อ 2: ท่้านคิดว่ิา การุที้�ภาษาแม่ืข้องท่้านได้สรุ้างตัิวิเขี้ยนขึ้�นมืา 

  มีืควิามืสำาคัญอย่างไรุ 

ข้้อ 3: ท่้านคิดว่ิา จัะถ่ิ่ายท้อดควิามืรูุ้เรุ่�องการุเขี้ยนให้กับเพ่ื่�อนๆ 

  ชนชาติิเดียวิกับท่้านหรุ่อไม่ื เพื่รุาะอะไรุ
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 3.3.1 แบบส่อบถามูปลายเปิด (open-form) แบบสอบถิ่ามืชนิดนี�

จัะไม่ืกำาหนดคำาติอบเอาไว้ิให้ แต่ิจัะเปิิดโอกาสใหผูู้้้ติอบได้ติอบอยา่งอิสรุะด้วิย

คำาพูื่ดข้องตินเอง ตัิวิอย่างเช่น การุเก็บข้้อมูืลด้วิยแบบสอบถิ่ามืปิลายเปิิดนั�น  

มีืข้้อเด่นค่อท้ำาให้ได้ข้้อมูืลที้�มีืรุายละเอียดมืาก ผูู้้ติอบสามืารุถิ่ให้คำาติอบได้ 

หลายแง่หลายมุืมื แต่ิท้ว่ิานักวิิจััยก็ต้ิองมีืควิามืรูุ้ในการุ “จััดการุกับข้้อมูืล” ที้�

ได้มืาจัากคำาถิ่ามืแบบเปิิดปิลายนี�พื่อสมืควิรุ (ซึึ่�งแบบสอบถิ่ามืปิลายปิิดจัะจััด

รุะบบข้้อมูืลได้ง่ายกว่ิา เพื่รุาะได้โฟ้กัส/จััดกรุอบเอาไว้ิแล้วิตัิ�งแต่ิติอนเขี้ยน

คำาถิ่ามื)

 3.3.2 แบบส่อบถามูปลายปิด (Closed-form) เป็ินลักษณะ 

ข้องแบบสอบถิ่ามืที้�มีืตัิวิเล่อกให้ติอบ ผูู้้ติอบไม่ืมีืโอกาสได้แสดงควิามืเห็น 

ด้วิยตัิวิเอง ติอบได้เพีื่ยงคำาติอบที้�มีืลักษณะใกล้เคียงกับควิามืคิดเห็นข้องตินเอง 

แต่ิแบบสอบถิ่ามืปิลายปิิดนี�จัะง่ายและสะดวิกสำาหรัุบนักวิิจััยในการุจััดรุะบบ

ข้้อมูืล

 แบบสอบถิ่ามืปิลายปิิดมีืรุูปิแบบย่อยๆ ให้เล่อกใช้อีกหลายแบบ 

แต่ิละแบบย่อยนั�นก็มืาจัากการุใช้ “ตัิวิช่วิยในการุแปิลงข้้อมูืลนามืธิรุรุมืมืาเป็ิน 

รูุปิธิรุรุมื” ที้�ได้กล่าวิเอาไว้ิในส่วินที้� 2 หัวิข้้อ 5 ตัิวิอย่างข้องรูุปิแบบย่อยๆ มีืดังนี�

 (ก) แบบ Checklist ให้เล่อก็คุำาตัอบเด่ยว เช่น

คำาถิ่ามื :  ท่้านได้เข้้ารุ่วิมืการุซ้ึ่อมืเพ่ื่�อป้ิองกันและจััดการุนำ�าท่้วิมื 

ที้�ท้างจัังหวัิดได้จััดขึ้�นเม่ื�อเด่อนกันยายน 2563 ที้�ผู่้านมืาหรุ่อไม่ื 

  เข้้ารุ่วิมื   ไม่ืได้เข้้ารุ่วิมื
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 (ข้) แบบ Checklist ให้เล่อก็ได้หลายคุำาตัอบ เช่น

คำาถิ่ามื :  ท่้านให้บุติรุหลานข้องท่้านเข้้าเรีุยนที้�โรุงเรีุยนข้นาดเล็ก (ช่�อ...) นี� 

ด้วิยเหตุิใด (ติอบได้มืากกว่ิา 1 ข้้อ)

1. อยู่ใกล้บ้าน

2. อยู่ใกล้ที้�ท้ำางานข้องผูู้้ปิกครุอง

3. โรุงเรีุยนมีืช่�อเสียงด้านการุดูแลเด็กได้ดี

4. ครูุมีืวุิฒิสูง

5. สภาพื่แวิดล้อมืข้องโรุงเรีุยนดี

6. อ่�น ๆ รุะบุ............................................

 (ค) แบบให้จัดอันดับ (Ranking) เป็ินลักษณะข้องแบบสอบถิ่ามื

ที้�ผูู้้วิิจััยกำาหนดคำาติอบให้และผูู้้ติอบจัะติอบโดยเรีุยงลำาดับควิามืคิดเห็น ควิามื

สำาคัญติามืเหตุิผู้ลอย่างใดอย่างหนึ�ง และอย่าล่มูก็ำาหนดคุา่ข้องตััวเลข้ใหผู้้ตัอบ

ที่ริาบด้วย

คำาถิ่ามื : ท่้านคิดว่ิาโรุงเรีุยนข้นาดเล็ก (ช่�อ...) นี�มีืควิามืพื่รุ้อมืในด้านใด 

เรีุยงติามืลำาดับจัากมืากที้�สุดไปิหาน้อยที้�สุด (1 = มืากที้�สุด 5 = น้อยที้�สุด)

...... อาคารุสถิ่านที้�

...... วัิสดุอุปิกรุณ์ ส่�อการุเรีุยน

...... ควิามืสามืารุถิ่ข้องผูู้้บริุหารุ

...... ควิามืตัิ�งใจัในการุสอนข้องครูุ

...... หลักสูติรุที้�เหมืาะสมืกับชุมืชน

...... อ่�นๆ รุะบุ.................................
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 (ง) แบบมูาตัริาส่่วนปริะมูาณคุ่า (Rating scale) ลักษณะข้อง

แบบสอบถิ่ามืปิรุะเภท้นี�จัะให้ผูู้้ติอบแบบสอบถิ่ามืเปิ็นผูู้้เล่อกติามืรุะดับควิามื

คิดเห็นข้องตัิวิเอง การุแบ่งรุะดับอาจัจัะเป็ินแบบหยาบๆ เพีื่ยง 3 รุะดับ หรุ่อ

อย่างละเอียด 5 รุะดับก็ได้

แบบส่อบถามู (Posttest) 

ก็าริรู้ิจัก็เคุร่ิ�องมู่อวิเคุริาะห์-สั่งเคุริาะห์ (ท่ี่มูพ่�เล่�ยง)

ช่�อเครุ่�องม่ือ 

A/S

(A) รูุ้จััก (B) เข้้าใจั 

(Principle)

(C) ใช้เป็ินเบ่�องต้ิน 

(How to)

(D) ใช้เป็ินขั้�นสูง 

(Mixed)

มืาก ปิาน
กลาง

น้อย มืาก ปิาน
กลาง

น้อย มืาก ปิาน
กลาง

น้อย มืาก ปิาน
กลาง

น้อย

T7 
การุท้ำาติารุาง

T10 
การุวัิดควิามื
เปิลี�ยนแปิลง 
(Change)

T11 
ใยแมืงมุืมื 
(Weight)

T15 
Mind Map

T16 
Grouping
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 (จั) ก็าริใช้ิ Scoring Rubric (ดูรุายละเอียดในส่วินที้� 4 ต่ิอไปิ)

3.4 ข้้อเด่นและข้้อจำากั็ดข้องก็าริใช้ิแบบส่อบถามู การุใช้แบบสอบถิ่ามื

เป็ินเครุ่�องม่ือการุเก็บข้้อมูืลมีืข้้อเด่นหลายปิรุะการุ ตัิ�งแต่ิข้้อเด่นในท้างปิฏิิบัติิ 

เน่�องจัากปิรุะหยัดทั้�งเวิลา แรุงงาน และค่าใช้จ่ัาย มีืรูุปิแบบย่อยๆ ให้ออกแบบ

เล่อกใช้ได้ติามืควิามืติอ้งการุข้องนกัวิิจััย และการุจััดรุะบบปิรุะมืวิลข้้อมืลูก็ท้ำาได้

ไม่ืยากนักหากใช้แบบสอบถิ่ามืแบบปิิด

และถึิ่งแม้ืจัะมีืข้้อจัำากัดอยูบ้่างที้�การุติอบแบบสอบถิ่ามืนั�นเหมืาะกับกลุ่มื

ตัิวิอย่างที้�ต้ิองอ่านออกเขี้ยนได้ แต่ิข้้อจัำากัดนี�ก็สามืารุถิ่หาท้างแก้ไข้ได้ ดังที้�ได้

กล่าวิมืาแล้วิ

แต่ิเน่�องจัากคุณลักษณะที้�เป็ินหัวิใจัที้�สุดข้องแบบสอบถิ่ามื ค่อ “ข้้อคุำาถามู” 

ดังนั�น เพ่ื่�อเป็ินหลักปิรุะกันควิามืมัื�นใจั นักวิิจััยควิรุจัะมีืการุท้ดสอบแบบสอบถิ่ามื

กับกลุ่มืตัิวิอย่างที้�มึืคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มืเป้ิาหมืายจัริุง เพ่ื่�อการุปิรัุบปิรุุง

แบบสอบถิ่ามื และในการุออกแบบเพ่ื่�อนำามืาใช้ติอบโจัท้ยเ์รุ่�องตัิวิชี�วัิด ก็ต้ิองใช้

แบบส่อบถามูชุิดเด่ยวกั็นเก็บข้้อมูืล “ก่อน” และ “หลัง” เพ่ื่�อเปิรีุยบเที้ยบกัน 

หรุ่อใช้ข้้อคำาถิ่ามืที้�เป็ินข้้อมูืลชุดเดียวิกับ “เกณฑ์์มืาติรุฐาน” (เช่น ตัิวิชี�วัิดข้อง

ภาคีหน่วิยงานรัุฐ หรุ่อสถิิ่ติิรุะดับจัังหวัิด) เพ่ื่�อให้สามืารุถิ่นำามืาเปิรีุยบเที้ยบกันได้
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4  การสัมืภาษณ์แลัะแบบสัมืภาษณ์ (Interview) 

การุสัมืภาษณ์เป็ินวิิธีิการุเก็บข้้อมูืลอีกปิรุะเภท้หนึ�งที้�เป็ินที้�นิยมืในงาน

วิิจััยทุ้กปิรุะเภท้ เน่�องจัากสามืารุถิ่เก็บข้้อมูืลได้ทุ้กปิรุะเภท้ ทั้�งควิามืคิดเห็น 

ควิามืรูุ้ควิามืเข้้าใจั ทั้ศนคติิ ควิามืเช่�อ พื่ฤติิกรุรุมืหรุ่อการุปิฏิิบัติิ ฯลฯ รุวิมืทั้�ง

ยังใช้เวิลาไมื่มืากแติ่ได้ข้้อมูืลอย่างแน่นอน (เท้ียบกับการุส่งแบบสอบถิ่ามืท้าง

ไปิรุษณีย์) อย่างไรุก็ติามื วิิธีิการุนี�ก็มีืเง่�อนไข้ติรุงที้�ต้ิองได้รัุบควิามืรุ่วิมืมื่อจัาก

กลุ่มืตัิวิอย่างพื่อสมืควิรุ (แติ่ก็อาจัจัะคลี�คลายไปิบ้างจัากการุใช้ส่�อสมัืยใหมื่ 

มืาช่วิย ดังที้�ได้กล่าวิไว้ิข้้างต้ิน)

 (3) ปิรุะเภท้ข้องการุสัมืภาษณ์

(4) การุเติรีุยมืการุ 

ล่วิงหน้า

การุสัมืภาษณ์/ 

แบบสัมืภาษณ์
(2) แบบสัมืภาษณ์ 

ค่ออะไรุ

(1) การุสัมืภาษณ์ค่ออะไรุ
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4.1 ก็าริสั่มูภาษณ์คุ่ออะไริ การุสมัืภาษณเ์ป็ินเท้คนคิการุรุวิบรุวิมืข้้อมืลู

วิิธีิหนึ�งซึึ่�งเป็ินการุเก็บข้้อมูืลจัากแหล่งปิฐมืภูมิืโดยอาศัยการุเห็นหน้าเห็นติากัน

จัริุงๆ (face-to-face) หรุ่อเห็นหน้ากันผู่้านส่�อออนไลน์

ในท้างปิฏิิบัติิ การุสัมืภาษณ์หมืายถึิ่งการุสนท้นากันรุะหว่ิางผูู้้สัมืภาษณ์

และผูู้้ให้สัมืภาษณอ์ยา่งมีืจุดมุู่งหมูาย โดยในข้ณะที้�สนท้นากนั หากยงัไม่ืเข้้าใจั 

ผูู้้สัมืภาษณ์ก็สามืารุถิ่จัะซัึ่กถิ่ามืเพิื่�มืเติิมืได้จันกว่ิาจัะได้คำาติอบเป็ินที้�พื่อใจั และ

ในกรุณีที้�ผูู้้สัมืภาษณ์มีืควิามืเชี�ยวิชาญจัะท้ำาให้สามืารุถิ่เก็บรุวิบรุวิมืข้้อมูืลได้ดีกว่ิา

วิิธีิการุเก็บรุวิบรุวิมืวิิธีิอ่�นๆ เน่�องจัากข้้อมืูลที้�ได้จัะมืีควิามืละเอียดลึกซึึ่�ง 

และผูู้้สัมืภาษณ์ยังสามืารุถิ่สังเกติอากัปิกิริุยาและสภาพื่แวิดล้อมือ่�นๆ เพิื่�มืเติิมื

ในข้ณะสัมืภาษณ์ได้อีกด้วิย

แม้ืว่ิาเม่ื�อมืองดูโดยเผิู้นๆ การุสัมืภาษณ์จัะมีืลักษณะคุล้ายกับการุพูื่ดคุย

สนท้นาโดยทั้�วิไปิในชีวิิติปิรุะจัำาวัิน แต่ิท้ว่ิา การุสัมืภาษณ์ก็มีื “ข้้อแตัก็ต่ัาง” 

จัากการุพูื่ดคุยแบบทั้�วิไปิใน 3-4 แง่มุืมื

การุพูื่ดคุยทั้�วิไปิ

การุสัมืภาษณ์

(1) เป้ิาหมืาย : การุสัมืภาษณ์จัะมีืเป้ิาหมืายที้� 

 ชัดเจันกว่ิา มีืโฟ้กัสมืากกว่ิา

(2) ปิรุะเด็น/เน่�อหา : การุสัมืภาษณ์จัะมีืข้อบเข้ติที้� 

 เฉพื่าะเจัาะจังมืากกว่ิา/มีืการุคิดคำาถิ่ามืล่วิงหน้า

(3) การุแบ่งบท้บาท้ : การุสัมืภาษณ์จัะแบ่ง 

 บท้บาท้ติายตัิวิว่ิาใครุเป็ินผูู้้สัมืภาษณ์ 

 ใครุเป็ินผูู้้ให้สัมืภาษณ์

(4) การุบันทึ้ก : การุสัมืภาษณ์ในการุวิิจััยจัะต้ิองมีื 

 การุบันทึ้กข้้อมูืล 

ข้้อต่ิาง
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4.2 แบบสั่มูภาษณ์ (Interview form) เป็ินเครุ่�องม่ือที้�ใช้ปิรุะกอบการุ

สัมืภาษณ์ โดยเปิ็นชุดข้องข้้อคำาถิ่ามืที้�นักวิิจััยต้ิองออก็แบบก็่อนล่วงหน้า 

(preset) เพ่ื่�ออำานวิยควิามืสะดวิกในการุรุวิบรุวิมืข้้อมืูล นอกจัากนี�ยังมีื 

เครุ่�องม่ือที้�ใช้ปิรุะกอบในการุสัมืภาษณ์ ค่อ ส่่�อปริะเภที่บันทึี่ก็เส่่ยงหร่ิอภาพ 

ซึึ่�งใช้อำานวิยควิามืสะดวิกในการุบันทึ้กรุายละเอียดข้องข้้อมูืล ช่วิยให้ผูู้้สัมืภาษณ์

พิื่จัารุณาย้อนท้วินข้้อมูืลได้ และสามืารุถิ่สรุุปิข้้อมูืลได้อย่างถูิ่กต้ิองชัดเจัน

หากดูข้้อคำาถิ่ามืที้�ใช้ในแบบสัมืภาษณ์ อาจัจัะคล้ายคลึงกับข้้อคำาถิ่ามื 

ในแบบสอบถิ่ามื แต่ิเน่�องจัากการุสัมืภาษณ์มีืรูุปิแบบควิามืสัมืพัื่นธ์ิเป็ินแบบ

ปิฏิิสัมืพัื่นธ์ิ สามืารุถิ่ติอบโต้ิรุะหว่ิางนักวิิจััยกับกลุ่มืตัิวิอย่างได้ (ในข้ณะที้�การุ

ใช้แบบสอบถิ่ามืจัะเป็ินควิามืสัมืพัื่นธ์ิท้างเดียวิ) ดังนั�น ข้้อคำาถิ่ามืสำาหรัุบการุ

สัมืภาษณ์จึังมัืกเป็ินเพีื่ยง “แนวิคำาถิ่ามืกวิ้างๆ” (guideline) โดยที้�นักวิิจััย

สามืารุถิ่ไปิปิรัุบเปิลี�ยนหรุ่อเพิื่�มืเติิมืคำาถิ่ามืย่อยๆ ในรุะหว่ิางสัมืภาษณ์จัริุงได้

4.3 ปริะเภที่ข้องก็าริส่มัูภาษณ ์มีืวิิธีิการุแบ่งปิรุะเภท้ข้องการุสัมืภาษณ์

ได้หลายแบบ โดยขึ้�นอยู่กับ “เกณฑ์์ที้�นำามืาแบ่งปิรุะเภท้” เช่น

 4.3.1 ใช้เก็ณฑ์์ “ลัก็ษณะข้องข้้อคุำาถามู” จัะแบ่งปิรุะเภท้การุ

สัมืภาษณ์ได้เป็ิน 2 แบบ ค่อ

(i) ก็าริส่มัูภาษณแ์บบมู่โคุริงส่ริา้ง (Structured interview) เป็ิน

ลักษณะการุสัมืภาษณ์ที้�ผูู้้วิิจััยได้กำาหนดข้้อคำาถิ่ามืไว้ิแล้วิ และ

ดำาเนินการุสัมืภาษณ์ติามืที้�กำาหนดไว้ิ ดังนั�น ผูู้้ถูิ่กสัมืภาษณ์ 

ทุ้กคนจัะถูิ่กถิ่ามืไปิติามืแบบฟ้อร์ุมืเหม่ือนกันทุ้กคน ดังนั�น 

ข้้อมูืลที้�ได้มืาก็จัะสามืารุถิ่สังเครุาะห์ได้ง่าย วิิธีิการุนี�จึังเหมืาะ

กับการุสัมืภาษณ์กลุ่มืตัิวิอยา่งหลายคน หรุ่อการุสัมืภาษณ์เพ่ื่�อ

เปิรีุยบเที้ยบช่วิงก่อน-หลังการุท้ำาโครุงการุ
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(ii) ก็าริสั่มูภาษณ์แบบไมู่มู่โคุริงส่ร้ิาง (Unstructured interview) 

เป็ินการุสัมืภาษณ์ติามืวัิติถุิ่ปิรุะสงค์ข้องการุวิิจััย แติ่ไม่ืมีืการุสรุ้าง

ข้้อคำาถิ่ามืที้�ติายตัิวิ (อาจัมีืเพีื่ยงแนวิคำาถิ่ามืแบบกว้ิางๆ) ผูู้้สมัืภาษณ์

ต้ิองมีืวิิจัารุณญาณในการุตัิ�งคำาถิ่ามืและแก้ไข้สถิ่านการุณ์ในข้ณะ

สัมืภาษณ์เอง วิิธีิการุนี�ควิรุใช้เม่ื�อนักวิิจััยมีืปิรุะสบการุณ์กับการุ

สัมืภาษณ์มืาพื่อสมืควิรุ

 4.3.2 ใช้เก็ณฑ์์ “จำานวนผู้ให้สั่มูภาษณ์” ก็จัะแบ่งเป็ิน 2 ปิรุะเภท้

ย่อย ค่อ การุสัมืภาษณ์เป็ินรุายบุคคล (เช่น ผูู้้บริุหารุรุะดับสูง ผูู้้รุ่างแผู้น 

และนโยบาย ฯลฯ) และการุสัมืภาษณ์เป็ินกลุ่มื (Collective Interview) ที้�มีื 

ผูู้้ให้สัมืภาษณ์จัำานวินหลายๆ คน (เช่น เจ้ัาหน้าที้�ที้�เป็ินช่างข้องเท้ศบาล)

 4.3.3 ใช้เก็ณฑ์์ “คุวามูลุ่มูลึก็ข้องข้้อมููล” ก็จัะแบ่งเป็ินการุสัมืภาษณ์

แบบทั้�วิไปิ กับการุสัมืภาษณ์แบบเจัาะลึก (Depth Interview)

4.4 ก็าริเตัร่ิยมูก็าริล่วงหน้า ไม่ืว่ิาจัะเป็ินการุสัมืภาษณ์แบบไหน  

การุเตัร่ิยมูก็าริล่วงหน้าสำาหรัุบการุสัมืภาษณ์จัะต้ิองมีืการุจััดท้ำาอย่างดีมืาก 

เป็ินพิื่เศษ ไม่ืว่ิาจัะเป็ินการุเติรีุยมืข้้อคำาถิ่ามืเอาไว้ิล่วิงหน้า การุนัดหมืายเวิลา

และสถิ่านที้�กับผูู้้ให้สัมืภาษณ์ การุจััดเติรีุยมืสถิ่านที้� การุจััดเติรีุยมือุปิกรุณ์ให้

พื่รุ้อมืใช้งาน ฯลฯ ปัิจัจััยต่ิางๆ ที้�กล่าวิมืานี�มืีผู้ลต่ิอควิามืสำาเร็ุจั/ล้มืเหลวิข้อง

การุสัมืภาษณ์แท้บทั้�งสิ�น และการุสัมืภาษณ์จัะท้ำาซึ่ำ�าใหม่ืให้เหม่ือนเดิมืได้ยาก

ส่วินการุนำาข้้อมูืลจัากการุสัมืภาษณ์มืาใช้ในการุติอบโจัท้ย์เรุ่�องตัิวิชี�วัิด

ควิามืเหล่�อมืลำ�านั�น เม่ื�อเปิรีุยบเที้ยบกับเครุ่�องม่ือชิ�นอ่�นๆที้�ได้กล่าวิมืาแลว้ิ เช่น 

แบบสอบถิ่ามืหรุ่อแบบสำารุวิจั การุเก็บข้้อมูืลด้วิยการุสัมืภาษณ์ 2 ครัุ�ง ค่อ 

ก่อน-หลังการุท้ำาโครุงการุ อาจัจัะท้ำาได้ยากกว่ิาโดยเฉพื่าะถ้ิ่าใช้การุสัมืภาษณ์

แบบมีืโครุงสรุ้าง (ซึึ่�งจัะใช้คำาถิ่ามืเดียวิกันทั้�ง 2 ครัุ�ง)
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5  การทิดสอบ/แบบทิดสอบ (Test)

 (3) ปิรุะเภท้ข้องแบบท้ดสอบ

(4) การุใช้ 

แบบท้ดสอบ 

ใน CBR

การุท้ดสอบ/ 

แบบท้ดสอบ
(2) แบบท้ดสอบ 

 ค่ออะไรุ

(1) การุท้ดสอบค่ออะไรุ

5.1 ก็าริที่ดส่อบคุ่ออะไริ การุท้ดสอบเป็ินวิิธีิการุรุวิบรุวิมืข้้อมูืลจัาก

แหล่งปิฐมืภูมิื โดยมีืเป้ิาหมืายที้�จัะเก็บข้้อมูืลที้�เกี�ยวิข้้องกับควิามืรูุ้ ควิามืเข้้าใจั 

ควิามืสามืารุถิ่ข้องกลุ่มืติวัิอยา่งหรุ่อผูู้้ถูิ่กท้ดสอบ (cognition/knowledge) โดย

อาจัจัะใช้แบบท้ดสอบหรุ่อข้้อสอบที้�มีือยูแ่ล้วิ หรุ่อสรุ้างขึ้�นมืาใหม่ืเป็ินเครุ่�องม่ือ

ในการุเก็บรุวิบรุวิมืข้้อมูืล

เม่ื�อดูโดยผิู้วิเผิู้น เรุาอาจัจัะรูุ้สึกว่ิาแบบท้ดสอบก็มีืลักษณะคล้ายคลึงกับ

แบบสอบถิ่ามืหรุ่อแบบสมัืภาษณ ์เน่�องจัากมีืส่วินปิรุะกอบที้�เป็ินชุดคำาถิ่ามืต่ิางๆ 

ที้�กลุ่มืตัิวิอย่างจัะต้ิองติอบ แต่ิท้ว่ิา เส้นแบ่งกั�นรุะหว่ิางแบบท้ดสอบกับ

แบบสอบถิ่ามื/แบบสัมืภาษณ์ก็ค่อ “ปิรุะเภท้ข้องข้้อมูืล” ที้�ต้ิองการุจัะเก็บ  

แบบท้ดสอบจัะไม่ืเก็บข้้อมูืลปิรุะเภท้ควิามืคิดเห็น ควิามืต้ิองการุ ควิามืเช่�อ 

ควิามืคาดหวัิง ควิามืพึื่งพื่อใจั ฯลฯ ข้องกลุ่มืตัิวิอย่าง หากแต่ิจัะใช้วัิด “ควิามืรูุ้ 

ควิามืเข้้าใจั หรุ่อควิามืสามืารุถิ่ข้องกลุ่มืตัิวิอย่าง” มืากกว่ิา
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5.2 แบบที่ดส่อบคุ่ออะไริ แบบท้ดสอบเป็ินชุดข้องคำาถิ่ามื งาน หรุ่อ

สถิ่านการุณ์ที้�นักวิิจััยกำาหนดขึ้�นมืา/สรุ้างขึ้�นมืา เพ่ื่�อใช้เป็ินสิ�งเรุ้า/สิ�งกรุะตุ้ิน 

ให้ผูู้้ถูิ่กท้ดสอบแสดงพื่ฤติิกรุรุมือย่างใดอย่างหนึ�งเพ่ื่�อติอบสนองออกมืาโดย 

ผูู้้ท้ำาการุท้ดสอบสามืารุถิ่สังเกติได้หรุ่อวัิดได้ โดยคำาติอบหรุ่อพื่ฤติิกรุรุมืที้�

แสดงออกมืานั�น เป็ินเครุ่�องบ่งบอกถึิ่งรุะดับควิามืรูุ้ ควิามืเข้้าใจั และควิามื

สามืารุถิ่ข้องผูู้้ถูิ่กท้ดสอบที้�นักวิิจััยได้กำาหนด

เอาไว้ิเป็ินวัิติถุิ่ปิรุะสงค์

ส่วินรูิปแบบข้องก็าริตัอบส่นองนั�น 

มีืให้เล่อกหลายรูุปิแบบ เช่น การุให้เขี้ยนติอบ 

การุติอบแบบสอบปิากเปิล่า หรุ่อการุให้

ลงม่ือปิฏิิบัติิงานให้ดู เป็ินต้ิน

5.3 ปริะเภที่ข้องแบบที่ดส่อบ เรุาสามืารุถิ่จัำาแนกปิรุะเภท้ข้อง 

แบบท้ดสอบได้หลายแบบแล้วิแต่ิ “เกณฑ์์” ที้�นำามืาแบ่งปิรุะเภท้ เช่น

 5.3.1 แบบที่ดส่อบท่ี่�ส่ร้ิางขึ้�นเองกับแบบที่ดส่อบมูาตัริฐาน  

แบบที่ดส่อบท่ี่�ส่ร้ิางขึ้�นเองก็เป็ินไปิติามืช่�อ ค่อ เป็ินแบบท้ดสอบที้�นักวิิจััยสรุ้าง

ขึ้�นมืาเองติามืวิตัิถุิ่ปิรุะสงค ์อาจัมืกีารุท้ดลองใช้แล้วินำามืาปิรุบัแก้ หรุ่อมีืการุนำา

ไปิให้ผูู้้เชี�ยวิชาญช่วิยพิื่จัารุณาก่อนนำามืาใช้ ส่วินแบบที่ดส่อบมูาตัริฐาน ก็ค่อ 

แบบท้ดสอบที้�มีืบุคคล/กลุ่มืบุคคลผูู้้มีืควิามืรูุ้ควิามืเชี�ยวิชาญในปิรุะเด็นที้�จัะ

ท้ดสอบได้สรุ้างขึ้�นมืา และนำาไปิท้ดลองและปิรัุบปิรุุงแก้ไข้คุณภาพื่จันเป็ินที้�

ยอมืรัุบ

 5.3.2 จำาแนก็ตัามูลัก็ษณะท่ี่�ให้เล่อก็ตัอบ เช่น เป็ินแบบท้ดสอบ

ควิามืเรีุยง (Essay test) ที้�นักวิิจััยจัะกำาหนดคำาถิ่ามืให้ผูู้้ติอบต้ิองเขี้ยนคำาติอบ

เป็ินควิามืเรีุยง หรุ่อแบบท้ดสอบแบบติอบสั�นและเล่อกติอบ (Short answer 
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and multiple choice) แบบท้ดสอบปิรุะเภท้นี�จัะกำาหนดคำาติอบสั�นๆ ให้ 

ผูู้้ถูิ่กท้ดสอบเล่อก ซึึ่�งยังมีือีกหลายรูุปิแบบย่อย เช่น

(i) แบบให้ติอบสั�นๆ ผูู้้ออกแบบจัะเว้ินช่องว่ิางไว้ิให้ผูู้้ถูิ่กท้ดสอบ

เติิมืคำาสั�นๆ

(ii) แบบถูิ่กผิู้ด ผูู้้ท้ดสอบจัะกำาหนดข้้อควิามืมืาให้ แล้วิให้ผูู้้ติอบ

ท้ำาเครุ่�องหมืายถูิ่กหรุ่อผิู้ด

(iii) แบบจัับคู่ ผูู้้ท้ดสอบจัะให้ตัิวิเล่อกมืา 2 คอลัมืน์ซ้ึ่ายและข้วิา 

แล้วิให้ผูู้้ติอบเล่อกจัับคู่

(iv) แบบเล่อกติอบ เป็ินแบบท้ดสอบที้�ปิรุะกอบด้วิยข้้อคำาถิ่ามื 

และให้ตัิวิเล่อกคำาติอบมืา 3-5 ตัิวิเล่อก โดยให้ผูู้้ติอบเล่อกท้ำา

เครุ่�องหมืายหน้าตัิวิเล่อกที้�ถูิ่กต้ิอง

5.4 ก็าริใช้ิแบบที่ดส่อบในงานวิจัย CBR เน่�องจัากงานวิิจััย CBR  

มัืกจัะมีืเป้ิาหมืาย 2 เป้ิาควิบคู่กัน เป้ิาหมืายหนึ�ง ค่อการุแก้ปัิญหาที้�เกิดขึ้�น  

ส่วินอีกเป้ิาหมืายหนึ�ง ค่อ การุพัื่ฒนาคนที้�เข้้ามืาเกี�ยวิข้้องกับงานวิิจััยในฐานะ

ต่ิางๆ เช่น เป็ินที้มืวิิจััย เป็ินผูู้้รุ่วิมืกิจักรุรุมื ฯลฯ ในเป้ิาหมืายที้�สองนี� งานวิิจััย 

CBR จึังถูิ่กถ่ิ่อว่ิา “เป็ินกรุะบวินการุเรีุยนรูุ้” เพ่ื่�อช่วิยให้ชาวิบ้าน “เก่งขึ้�น” และ 

“ดีขึ้�น”

ส่วินปิรุะเด็นเน่�อหาที้�ชาวิบ้านน่าจัะ “เก่งขึ้�น” หลังจัากได้มีืปิรุะสบการุณ์

ติรุงกับงานวิิจััยแล้วิ ก็มัืกจัะครุอบคลุมือยู่ใน 2 เรุ่�อง เรุ่�องแรุกค่อ ควิามืรูุ้ควิามื

เข้้าใจัว่ิา “การุวิิจััย/กรุะบวินการุวิิจััยแบบ CBR ค่ออะไรุ ท้ำาอยา่งไรุ มีืปิรุะโยชน์

อย่างไรุ” (ซึึ่�งมัืกอยูใ่นกิจักรุรุมืการุติิดตัิ�งควิามืเข้้าใจัเรุ่�องการุวิิจััย CBR ให้แก่

นักวิิจััยชุมืชน)
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เรุ่�องที้�สอง ก็เป็ินควิามืรูุ้ควิามืเข้้าใจัในปิรุะเด็นเฉพื่าะๆ ข้องงานวิิจััยนั�นๆ 

เช่น ควิามืเข้้าใจัเรุ่�องการุเขี้ยนแผู้นธิุรุกิจั ควิามืรูุ้ควิามืเข้้าใจัเรุ่�องพื่ลังงาน 

โซึ่ลาร์ุเซึ่ลล์ข้องช่างชุมืชน ฯลฯ

สำาหรัุบควิามืรูุ้ควิามืเข้้าใจัในเน่�อหาทั้�ง 2 หมืวิดหมู่ืนี� ผูู้้เขี้ยนมีืควิามืเห็นว่ิา 

น่าจัะมีืการุใช้แบบท้ดสอบวิัดควิามืรูุ้ควิามืเข้้าใจัข้องกลุ่มืเปิ้าหมืายในช่วิง 

ก่อน-หลังเพ่ื่�อเปิรุียบเท้ียบ หรุ่อนำากลุ่มืที้�ได้รัุบการุอบรุมื (กลุ่มืท้ดลอง) ไปิ

เปิรีุยบเที้ยบกับกลุ่มืควิบคุมื ทั้�งนี�เพ่ื่�อให้ได้ข้้อมูืลที้�นำาไปิติอบตัิวิชี�วัิดเรุ่�องการุ

ลดควิามืเหล่�อมืลำ�าด้านควิามืรูุ้ได้อย่างหนักแน่นมืากขึ้�น

6  แบบวัดทัิศนคติั้ (Attitude scale) 

(6) การุนำามืาใช้

ในงาน CBR

(4) แบบวัิดข้อง Likert

(3) วิิธีิการุสรุ้าง

(2) แบบวัิดทั้ศนคติิ 

 ค่ออะไรุ

(5) แบบวัิดข้อง 

Osgood

แบบวัิด 

ทั้ศนคติิ

(1) ปิรุะเภท้ข้้อมูืลที้�ได้

6.1 ปริะเภที่ข้องข้้อมููลจาก็แบบวัดทัี่ศึนคุติั ดังที้�ได้กล่าวิมืาข้้างติน้แล้วิ

ว่ิา เครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลที้�เป็ินแบบส่อบถามูนั�นเหมืาะที้�จัะใช้เก็บข้้อมูืลปิรุะเภท้

คุวามูคุิดเห็น (Opinion) ข้องผูู้้ติอบต่ิอเรุ่�องรุาวิต่ิางๆ ส่วินแบบที่ดส่อบนั�น 
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เหมืาะที้�จัะใช้เก็บข้้อมูืลปิรุะเภท้คุวามูรู้ิคุวามูเข้้าใจ (Cognitive/Knowledge) 

ส่วินมูาตัริวัดทัี่ศึนคุติัหร่ิอแบบวัดทัี่ศึนคุติันี� (Attitude scale) มัืกจัะใช้

เก็บข้้อมูืลที้�เกี�ยวิกับ “อารุมืณ์/ควิามืรูุ้สึก” เช่น ชอบ/ไม่ืชอบ เห็นด้วิย/ไม่ืเห็นด้วิย 

เช่�อถ่ิ่อ/ไม่ืเช่�อถ่ิ่อ ... ต่ิอบุคคล สิ�งข้อง เหตุิการุณ์ สถิ่านที้� ปิรุะเด็นต่ิางๆ 

ในแวิดวิงวิิชาการุโดยเฉพื่าะในสายวิิชาจิัติวิิท้ยาจัะมีืการุศึกษาเรุ่�องทั้ศนคติิ 

รุวิมืทั้�งมีืการุสรุา้งแบบวิดัทั้ศนคติิออกมืาอยา่งมืากมืาย ทั้�งนี�เพื่รุาะนกัจิัติวิิท้ยา 

(บางสำานักคิด) มีืฐานคติิว่ิา ปัิจัจััยในการุผู้ลักดันให้คนแสดงพื่ฤติิกรุรุมืหรุ่อ 

ลงม่ือกรุะท้ำานั�นมืาจัาก 2 แหล่งใหญ่ๆ ปัิจัจััยแรุก (มืาจัากสมืองซีึ่กซ้ึ่าย)  

เป็ินปัิจัจััยที้�เกี�ยวิกับควิามืรูุ้ควิามืเข้้าใจั/ข้้อมูืล/การุใช้เหตุิผู้ล และปัิจัจััยที้�สอง 

(มืาจัากสมืองซีึ่กข้วิา) เป็ินปัิจัจััยที้�เกี�ยวิกับอารุมืณ์/ควิามืรูุ้สึก/ควิามืผูู้กพัื่น/

ควิามืปิรุะทั้บใจั/Passion ฯลฯ ซึึ่�งค่อสิ�งที้�เรีุยกว่ิา “ทั้ศนคติิ” (Attitude) นั�นเอง

พื่ฤติิกรุรุมื

การุกรุะท้ำา

สมืองซีึ่กซ้ึ่าย

ควิามืรูุ้

ควิามืเข้้าใจั

เหตุิผู้ล

ข้้อมูืล

สมืองซีึ่กข้วิา

อารุมืณ์

ควิามืรูุ้สึก

ควิามืผูู้กพัื่น

passion



49

6.2 มูาตัริวัด/แบบวัดทัี่ศึนคุติัคุ่ออะไริ จัากควิามืหมืายข้องคำาว่ิา 

“ทั้ศนคติิ” ดังนั�น มืาติรุวัิด/แบบวัิดทั้ศนคติิ จึังเป็ินเครุ่�องม่ือในการุเก็บรุวิบรุวิมื

ข้้อมูืลท้างด้านอารุมืณ์ควิามืรูุ้สึกข้องบุคคลที้�มีืต่ิอสิ�งต่ิางๆ อันเป็ินผู้ลเน่�องมืา

จัากการุเรีุยนรูุ้ ปิรุะสบการุณ์ติรุง การุรัุบฟั้งเรุ่�องรุาวิ ฯลฯ ข้องบุคคลกับสิ�งนั�นๆ 

เช่น ทั้ศนคติิต่ิอช่างพื่ลังงานท้างเล่อกข้องชุมืชน ทั้ศนคติิต่ิอหมือพ่ื่�นบ้าน 

ทั้ศนคติิต่ิอการุอ่านหนังส่อ ทั้ศนคติิต่ิอการุท้ำาวิิจััย เป็ินต้ิน

6.3 วิธ่์ก็าริส่ร้ิางแบบวัดทัี่ศึนคุติั ดังที้�กล่าวิมืาแล้วิว่ิา ในวิิชาจิัติวิิท้ยา

มีืการุสรุ้างแบบวัิดทั้ศนคติิในเรุ่�องต่ิางๆ มืากมืาย ดังนั�น นักวิิจััยสามืารุถิ่ค้นหา

แบบวัิดทั้ศนคติิที้�มีือยู่แล้วิ และนำามืาใช้ได้ หรุ่ออาจัจัะสรุ้างขึ้�นมืาใหม่ืเองเพ่ื่�อ

ให้เหมืาะกับงานข้องเรุา โดยปิรุะยุกต์ิทั้�งหลักการุและรูุปิแบบมืาจัากแบบวัิดที้�

นักวิิชาการุสรุ้างขึ้�นมืาก็ได้

สำาหรัุบวิิธีิการุสรุ้างแบบวัิดทั้ศนคติินั�นมีืข้้อควิรุคำานึงอยู่ 2 ปิรุะการุค่อ 

ปิรุะการุแรุก เรุ่�องข้องอารุมืณ์ควิามืรูุ้สึกนั�นเป็ินเรุ่�องนามืธิรุรุมื ดังนั�นจึังต้ิอง

แปิลง “นามืธิรุรุมื” ให้ออกมืาเป็ิน “รูุปิธิรุรุมื” ให้มืากที้�สุดเท่้าที้�จัะเป็ินไปิได้ 

ปิรุะการุที้�สอง เพ่ื่�อให้สามืารุถิ่แยกแยะ “อารุมืณ์ควิามืรูุ้สึก” ข้องกลุ่มืตัิวิอย่าง

ออกมืาเป็ินกลุ่มืเป็ินก้อนได้ จึังจัำาเป็ินต้ิองท้ำาให้รูุปิธิรุรุมืนั�นมีืรุะดับ/มีืดีกรีุ/มีื

นำ�าหนัก (level/degree/weight) ลองดูตัิวิอย่างแบบวัิดทั้ศนคติิข้องนัก

จิัติวิิท้ยา 2 ท่้านที้�นิยมืใช้กัน ค่อ แบบวัิดทั้ศนคติิข้อง Likert และ Osgood

6.4 แบบวัดทัี่ศึนคุติัข้องลิเคิุร์ิที่ (Likert) วิิธีินี�จัะกำาหนดแบ่งช่วิง 

ควิามืรูุ้สึกข้องคนออกเป็ิน 5 ช่วิง หรุ่อ 5 รุะดับ ค่อ เห็นด้วิยอย่างยิ�ง เห็นด้วิย 

เฉยๆ ไม่ืเห็นด้วิย และไม่ืเห็นด้วิยอย่างยิ�ง (หรุ่อ ชอบมืากที้�สุด ชอบมืาก  
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ปิานกลาง ชอบน้อย ชอบน้อยที้�สุด เป็ินต้ิน) แล้วิสรุ้างข้้อควิามืที้�บ่งบอกถึิ่ง

ทั้ศนคติิต่ิอคน กลุ่มื สิ�งข้อง เหตุิการุณ์ ปิรุะเด็น ฯลฯ ขึ้�นมืา ให้ผูู้้ติอบกรุอก 

คำาติอบในช่วิงรุะดับที้�ติรุงกับควิามืรูุ้สึกข้องผูู้้ติอบ

 ตััวอย่างมูาตัริก็าริวัดทัี่ศึนคุติัต่ัอวิชิาวิจัยก็าริศึึก็ษา

ข้้อควิามื เห็นด้วิย 
อย่างยิ�ง

เห็นด้วิย ไม่ืแน่ใจั ไม่ืเห็นด้วิย ไม่ืเห็นด้วิย
อย่างยิ�ง

1. วิิชาวิิจััยการุศึกษา
เป็ินวิิชาที้�น่าเรีุยน

2. วิิชาวิิจััยการุศึกษา
เป็ินวิิชาที้�นำาไปิใช้ใน
ชีวิิติปิรุะจัำาวัินได้
อย่างกว้ิางข้วิาง

3. วิิชาวิิจััยการุศึกษา
ช่วิยให้การุเรีุยนวิิชา
อ่�นๆ ดีขึ้�น

4. วิิชาวิิจััยการุศึกษา
ท้ำาให้เป็ินคนเช่�องช้า

5. คนที้�เรีุยนวิิชาวิิจััย
การุศึกษาได้ดี มัืกมีื
ควิามืคิดสรุ้างสรุรุค์

6.5 แบบวัดทัี่ศึนคุติัข้องออส่กู้็ด (Osgood) เป็ินการุสรุ้างแบบวิัด

ควิามืแติกต่ิางเชิงควิามืหมืาย (Semantic Differential Scale) โดยนำาเอาคำา

คุุณศัึพท์ี่ที้�บ่งบอกถึิ่งลักษณะข้องสิ�งที้�ต้ิองการุจัะวัิดมืาวิางบนมืาติรุวัิดสากลที้�

อาจัจัะแบ่งเป็ิน 5 หรุ่อ 7 หรุ่อ 9 ช่วิง (ดูภาพื่) 
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กลุ่มืข้องคำาคุณศัพื่ท์้ที้�นำามืาใช้จัะมีื 3 ลักษณะ ค่อ

(ก) คำาที้�ใช้ปิรุะเมิืนค่า (evaluation factor) เช่น ดี-เลวิ สุข้-ทุ้กข์้ 

ฉลาด-โง่ สวิย-ขี้�เหรุ่ จัริุง-เท็้จั เป็ินต้ิน

(ข้) คำาที้�แสดงศักยภาพื่ (Potency factor) เช่น แข็้งแรุง-อ่อนแอ 

หนัก-เบา

(ค) คำาที้�แสดงลักษณะกิจักรุรุมื (Activity factor) เช่น เร็ุวิ-ช้า 

ว่ิองไวิ-เฉ่�อยชา

มีืคุณค่า หมืดคุณค่าแล้วิ

ใช้ได้ผู้ลจัริุง ใช้ไม่ืได้ผู้ล

น่าเช่�อถ่ิ่อ ไม่ืน่าเช่�อถ่ิ่อ

3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3

คำาถิ่ามื : ท่้านคิดว่ิาภูมิืปัิญญาไท้ยด้านสมุืนไพื่รุเป็ินอย่างไรุ

6.6 ก็ารินำาแบบวัดทัี่ศึนคุติัมูาใช้ิในงาน CBR แบบวัิดทั้ศนคติินี� 

เป็ินเครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลที้�เหมืาะจัะใช้ในการุวัิดควิามืเปิลี�ยนแปิลงอารุมืณ์/ 

ควิามืรูุ้สึก/ควิามืผูู้กพัื่น/ควิามืปิรุะท้ับใจั ฯลฯ ในช่วิงก่อนและหลังจัากการุ 

ท้ำาโครุงการุวิิจััย โดยข้้อมืูลที้�เก็บมืาจัะใช้บ่งบอกถึิ่งการุเกิดควิามืติรุะหนัก  

การุเห็นควิามืสำาคัญ ควิามืรูุ้สึกผูู้กพัื่น ควิามืรูุ้สึกเป็ินเจ้ัาข้อง การุเห็นคุณค่า ฯลฯ 

ตัิวิอย่างเช่น การุเห็นควิามืสำาคัญข้องนำ�า การุเห็นควิามืสำาคัญข้องป่ิาชุมืชน  

การุเห็นคุณค่าข้องช่างพ่ื่�นบ้าน การุติรุะหนักถึิ่งคุณค่าข้องสมุืนไพื่รุพ่ื่�นบ้าน 

ทั้ศนคติิต่ิอการุใช้สารุเคมีืในการุเกษติรุ เป็ินต้ิน
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7  การสนทินากลุ่ัมื/การจัดเวท้ิ (Focus Group Interview - FGI)

7.1 ก็าริส่นที่นาก็ลุ่มูกั็บก็าริจัดเวท่ี่ วิิธีิการุเก็บข้้อมูืลแบบหนึ�งที้�ใน

แวิดวิงวิิชาการุเรีุยกว่ิา “การุสนท้นากลุ่มื” (FGI) นี� ในแวิดวิง CBR จัะเรีุยกว่ิา 

“การุจััดเวิที้” ที้�โหนดพีื่�เลี�ยงและนักวิิจััยชุมืชนรูุ้จัักและคุ้นเคยกันอย่างดี 

โดยมัืกจัะใช้เป็ินเครุ่�องม่ือหลัก/เป็ินกิจักรุรุมืหลักในหลายๆ วัิติถุิ่ปิรุะสงค์/

เป้ิาหมืาย เช่น การุจััดเวิที้เพ่ื่�อชี�แจังวัิติถุิ่ปิรุะสงค์ข้องโครุงการุ จััดเวิที้เพ่ื่�อพัื่ฒนา

โจัท้ย ์จััดเวิที้เพ่ื่�อสรุ้างเครุ่�องม่ือ จััดเวิที้เพ่ื่�อจััดรุะบบข้้อมูืล จััดเวิที้เพ่ื่�อค่นข้้อมูืล 

เป็ินต้ิน ซึึ่�งการุจััดเวิที้ที้�กล่าวิมืานี� แม้ืว่ิาจัะมีื “รูิปแบบท่ี่�คุล้ายคุลึงกั็น” (ค่อมีื

ผูู้้เข้้ารุ่วิมืมืานั�งคุยสนท้นากัน) แต่ิเน่�องจัากเป้ิาหมืายข้องแต่ิละเวิที้แติกต่ิางกัน 

ดังนั�นจึังส่งผู้ลต่ิอการุคัดเล่อกผูู้้เข้้ารุ่วิมืวิงคุย แนวิคำาถิ่ามืที้�ใช้คุย เป็ินต้ิน

7.2 ก็าริส่นที่นาก็ลุ่มูในฐานะเคุร่ิ�องมู่อเก็็บข้้อมููล ในแวิดวิงวิิชาการุ

ถ่ิ่อว่ิา การุสนท้นากลุ่มืเป็ินเท้คนิควิิธีิการุเก็บรุวิบรุวิมืข้้อมูืลวิิธีิหนึ�งซึึ่�งเป็ินการุ

เก็บข้้อมูืลจัากแหล่งปิฐมืภูมิื เป็ินการุเก็บรุวิบรุวิมืข้้อมูืลจัากการุนั�งสนท้นากัน

ข้องกลุ่มืผูู้้ให้ข้้อมูืล (Key informant) โดยผูู้เ้ข้้ารุ่วิมืสนท้นากลุ่มืจัะถูิ่กคัดเล่อก

จัากผูู้้ที้�มีืปิรุะสบการุณ์ติรุง หรุ่อเป็ินผูู้้ที้�สามืารุถิ่จัะให้ข้้อมูืลที้�ต้ิองการุจัะศึกษาได้ 
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การุสนท้นาจัะต้ิองมีื “ผูู้้ดำาเนินรุายการุ” (Facilitator) (ซึึ่�งอาจัจัะเป็ินนักวิิจััย

หรุ่อคนอ่�นๆ ที้�รูุ้เน่�อหาปิรุะเด็น) เป็ินผูู้้กำากับกรุะบวินการุ กลุ่มืผูู้้เข้้ารุ่วิมืสนท้นา

จัะถิู่กเชิญมืาให้รุ่วิมืวิงสนท้นากันในบรุรุยากาศที้�เป็ินธิรุรุมืชาติิคล้ายกับการุ 

นั�งคุยกันในชีวิิติปิรุะจัำาวัิน จัำานวินสมืาชิกควิรุจัะอยู่รุะหว่ิาง 6-12 คน โดยที้�

ทุ้กคนจัะมีืโอกาสได้รุ่วิมืสนท้นาอย่างเต็ิมืที้� ไม่ืมีืการุผูู้กข้าดควิามืคิด

7.3 คุวามูแตัก็ต่ัางริะหว่าง “ก็าริส่นที่นาก็ลุ่มู” กั็บ “ก็าริสั่มูภาษณ์

ริวมูหมูู่” (Collective interview) เท้คนิคการุเก็บข้้อมูืล 2 ปิรุะเภท้นี�  

หากดูเผิู้นๆ แล้วิจัะรูุ้สึกว่ิา “เหม่ือนกัน” แต่ิควิามืจัริุงแล้วิทั้�ง 2 เท้คนิคนี�มีื 

เป้ิาหมืายและกรุะบวินการุที้�แติกต่ิางกัน ข้้อมูืลที้�ได้จึังแติกต่ิางกัน

ก็าริสั่มูภาษณ์ริวมูหมูู่ ก็ค่อการุสัมืภาษณ์เป็ินรุายบุคคลนั�นเอง เพีื่ยงแต่ิ

มีืการุนำาเอาผูู้้ให้สัมืภาษณ์มืาอยู่รุ่วิมืกัน เพ่ื่�อควิามืสะดวิกในการุสัมืภาษณ์ได้

ครัุ�งละหลายๆ คน กรุะบวินการุจึังเป็ินการุตัิ�งคำาถิ่ามื 1 คำาถิ่ามืจัากผูู้้สัมืภาษณ์

แก่ผูู้้ให้สัมืภาษณ์ทุ้กคนพื่รุ้อมืๆ กัน แล้วิรุอฟั้งคำาติอบจัากผูู้้ให้สัมืภาษณ์ที้ละรุาย

ก็าริสั่มูภาษณ์ริวมูหมูู่ ก็าริส่นที่นาก็ลุ่มู

ผูู้้ให้สัมืภาษณ์

2
1

3
4

5

ผูู้้สัมืภาษณ์

2
1

3

4
ผูู้้ดำาเนิน
รุายการุ



54

แต่ิก็าริส่นที่นาก็ลุ่มูนั�น ผูู้้ดำาเนินรุายการุมีืหน้าที้� “เช่�อมืต่ิอ” คำาติอบข้อง

ผูู้้รุ่วิมืสนท้นาคนหนึ�งไปิยังผูู้้รุ่วิมืสนท้นาคนอ่�นๆ จึังเกิด “การุปิะท้ะสังสรุรุค์กัน” 

(Interaction) รุะหว่ิางคำาติอบ/ข้้อคิดเห็นข้องผูู้้รุ่วิมืสนท้นาทั้�งกลุ่มื ที้�เรีุยกว่ิา 

“มีืการุไต่ิรุะดับท้างควิามืคิดเห็นข้องกันและกัน” 

7.4 ปริะเภที่ข้้อมููลท่ี่�ได้ จัากคุณสมืบัติิข้องการุสนท้นากลุ่มืที้�สามืารุถิ่ให้ 

“ข้้อมูืลที้�มีืการุไต่ิรุะดับ/ต่ิอตัิวิกันสูงขึ้�นไปิเรุ่�อยๆ/หรุ่อลุ่มืลึกลงไปิหลายชั�น” 

ท้ำาให้เครุ่�องม่ือนี�เหมืาะที้�จัะนำามืาใช้เก็บข้้อมูืลที้�มีืหลายชั�น มีืหลายเชิง  

มีืหลายเหลี�ยมื หลายมุืมื เช่น การุวิิเครุาะหส์าเหตุิข้องปิญัหาหรุ่อปิรุากฏิการุณ์ 

การุแสวิงหาท้างออกหลายๆ ท้าง การุค้นหารูุปิแบบใหมื่ๆ  ที้�หลากหลายในการุ

จััดการุ การุหาท้างเล่อกหลายๆ แบบให้แก่กลุ่มืเป้ิาหมืายหลายๆ กลุ่มื เป็ินต้ิน

8  การสังเกตั้แลัะแบบบันทึิกการสังเกตั้ (Observation) 

 (3) ปิรุะเภท้ข้องการุสังเกติ

(4) การุใช้การุ

สังเกติใน CBR

การุสังเกติ/

แบบบันทึ้ก

การุสังเกติ

(2) การุสังเกติทั้�วิไปิ/

การุสังเกติในงานวิิจััย

(1) ค่ออะไรุ
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8.1 ก็าริสั่งเก็ตัในฐานะเคุร่ิ�องมู่อเก็็บข้้อมููลคุ่ออะไริ การุสังเกติเป็ิน

เท้คนิควิิธีิการุหนึ�งข้องการุเก็บรุวิบรุวิมืข้้อมูืลจัาก “แหล่งผูู้้ให้ข้้อมูืลโดยติรุง” 

ท้ำาให้ข้้อมูืลที้�ได้มืาเป็ิน “ข้้อมูืลปิฐมืภูมิื” เป็ินการุใช้ปิรุะสาท้สัมืผัู้สทั้�ง 5 ในการุ

ที้�จัะรุวิบรุวิมืข้้อมูืล โดยการุเฝ้ึาดูปิรุากฏิการุณ์ เหตุิการุณ์ หรุ่อพื่ฤติิกรุรุมืข้อง

คน/กลุ่มืคนที้�เกิดขึ้�นอย่างตัั�งใจ ต่ัอเน่�อง และใก็ล้ชิิด ภายในรุะยะเวิลาที้�

กำาหนดอย่างมีืเป้ิาหมืายที้�แน่นอน (ว่ิาจัะดูอะไรุ/ฟั้งอะไรุ)

8.2 ก็าริสั่งเก็ตัในช่ิวิตัปริะจำาวัน/กั็บในงานวิจัย แม้ืว่ิาการุสังเกติในฐานะ

เครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลในการุวิิจััยจัะมีื “ลักษณะบางอย่างรุ่วิมื” กับการุสังเกติที้�

เรุาท้ำาอยู่อย่างเป็ินปิรุะจัำาในชีวิิติปิรุะจัำาวัิน (เช่น การุสังเกติรุถิ่ที้�อยู่คันหลัง)  

แต่ิท้ว่ิา การุสงัเกติในฐานะเครุ่�องม่ือเกบ็ข้้อมูืลเพ่ื่�อการุวิิจััยก็มีื “ลักษณะพื่เิศษ” 

บางปิรุะการุที้�แติกต่ิางจัากการุสังเกติในชีวิิติปิรุะจัำาวัิน เช่น เป็ินการุสังเกติ 

ที้�ใช้ “ติาดู หูฟั้ง ม่ือจัด” เป็ินต้ิน

การสั่งเกตั้ใน 
งานวิจั้ย

2. ความืตัั้�งใจ้/
การเฝ้ึาดู

3. ความืต่ั้อเน่�อง

1. เป้็าหมืาย

6. ป็ระเภที่
ข้อมูืล่ท่ี่�ได้

5. การวางแผู้น

4. การบันทึี่ก

การสั่งเกตั้ใน 
ช่้วิตั้ป็ระจ้ำาวัน
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(i) เป้าหมูาย ในการุสังเกติที้�ท้ำาในงานวิิจััยนั�นจัะมีืเป้าหมูาย 

ที้�ชัดเจันว่ิาจัะดูอะไริ ซึึ่�งส่งผู้ลหรุ่อเป็ินตัิวิกำาหนด “สิ�งที้�จัะดู” 

เช่น ในการุวิิจััยเรุ่�องพิื่ธีิกรุรุมื หากโจัท้ย์การุวิิจััยข้องเรุาค่อ 

“คนรุุ่นใหม่ืที้�เข้้ารุ่วิมืพิื่ธีิกรุรุมืมีืควิามืสนใจัพิื่ธีิกรุรุมืหรุ่อไม่ื” 

เม่ื�อท้ำาการุสังเกติ นักวิิจััยก็จัะไม่ืสังเกติตัิวิเจ้ัาพิื่ธีิ เครุ่�องดนติรีุ 

การุรุ่ายรุำา ฯลฯ หากแต่ิจัะจัับติา “กลุ่มืคนรุุ่นใหม่ื” เป็ินพิื่เศษ 

เป็ินต้ิน

(ii) มู่ลัก็ษณะ “ก็าริเฝ้ึาดู” คำาว่ิา “ดู” บ่งบอกว่ิา “เป็ินคุวามูตัั�งใจ” 

(ไม่ืใช่เพีื่ยง “การุมือง หรุ่อ “ชำาเล่อง”) และคำาว่ิา “เฝ้า”  

ก็บ่งบอกว่ิา “เป็ินการุดูที้�กินเวิลาสักช่วิงเวิลาหนึ�ง”

(iii) เป็นลัก็ษณะก็าริดูอย่างต่ัอเน่�อง ไม่ืใช่เป็ินการุดูๆ หยุดๆ หรุ่อ

เข้้าๆ ออกๆ

(iv) เป็ินการุดูเพ่ื่�อ “เก็็บข้้อมููล” ไม่ืใช่มืองดูเฉยๆ ดังนั�น จึังต้ิองมีื

การุบนัทึ้กโดยอาจัจัะมืแีบบบันทึ้กการุสังเกติ (Observation 

form) เป็ินตัิวิช่วิย หรุ่อมีือุปิกรุณ์อ่�นๆ ช่วิยบันทึ้กเหตุิการุณ์ 

เช่น กล้องถ่ิ่ายรูุปิ/วิิดีโอ

แบบบันทึ้กการุสังเกติที้�จัะนำามืาช่วิย ก็ค่อบรุรุดาเครุ่�องม่ือช่วิย

แปิลงนามืให้เป็ินรูุปิที้�ได้กล่าวิมืาแล้วิ เช่น

• แบบติรุวิจัสอบรุายการุ (Checklist)

• มืาติรุาส่วินปิรุะเมิืนค่า (Rating scale)

• แบบบันทึ้กควิามืถีิ่�

• แบบบรุรุยายพื่ฤติิกรุรุมืติามืที้�เห็นจัริุง (โดยไม่ืปินควิามืคิดเห็น

ข้องผูู้้สังเกติ) (Anecdotal record)
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(v) ต้ัองมู่ก็าริวางแผน/มู่ก็าริออก็แบบล่วงหน้า เช่น จัะท้ำาการุ

สังเกติกี�ครัุ�ง ในวัินและเวิลาใดบ้าง ในสถิ่านที้�ไหน ผูู้้สังเกติจัะ

ไปิอยู่ติรุงมุืมืไหนข้องเหตุิการุณ์ จัะเล่อกการุสังเกติปิรุะเภท้ใด 

เป็ินต้ิน

(vi) ปริะเภที่ข้องข้้อมููลท่ี่�จะได้ การุสังเกติเป็ินเครุ่�องม่ือที้�เหมืาะกับ

การุเก็บข้้อมูืลที้�เป็ินเหตุัก็าริณ์ (Event) หรุ่อเปิ็นการุแสดง

การุกรุะท้ำาข้องกลุ่มื/บุคคล (เช่น การุปิรุะชุมืกลุ่มืสวัิสดิการุ

ชุมืชน) ซึึ่�งยากที้�จัะใช้การุเล่าเรุ่�องหรุ่อการุติอบคำาถิ่ามื 

นอกจัากนั�น การุสังเกติยังเป็ินการุศึกษา “ข้้อมูืลใน

สถิ่านการุณ์ที้�เป็ินจัริุง” (Natural setting) ซึึ่�งเรุาก็คงท้รุาบ 

ดีว่ิา “สิบปิากว่ิาไม่ืเท่้าติาเห็น” 

8.3 ปริะเภที่ข้องก็าริส่งัเก็ตั เรุาอาจัแบง่ปิรุะเภท้การุสงัเกติไดห้ลายวิิธีิ

แล้วิแต่ิเกณฑ์์ที้�นำามืาใช้แบ่ง เช่น การุสังเกติแบบปิิดลับ (ไม่ืบอกว่ิากำาลังท้ำาวิิจััย) 

หรุ่อการุสังเกติแบบเปิิดเผู้ย (แจ้ังให้รูุ้ว่ิากำาลังท้ำาวิิจััย) หรุ่อการุสังเกติแบบเข้้าไปิ

มีืส่วินรุ่วิมืกับเหตุิการุณ์ หรุ่อว่ิาสังเกติเฉยๆ โดยไม่ืเข้้าไปิมีืส่วินรุ่วิมื โดยการุที้�

จัะเล่อกใช้แต่ิละปิรุะเภท้ย่อยอาจัจัะขึ้�นกับสถิ่านการุณ์ เช่น ในบางพิื่ธีิกรุรุมื

อาจัจัะไม่ือนุญาติให้คนนอกเข้้าไปิมีืส่วินรุ่วิมื เป็ินต้ิน และวิิธีิการุย่อยแต่ิละวิิธีิ

ก็จัะให้ผู้ลลัพื่ธ์ิที้�เป็ินข้้อมูืลแติกต่ิางกัน เช่น การุสังเกติแบบไม่ืมีืส่วินรุ่วิมื มีืข้้อดี

ค่อ สามืารุถิ่สังเกติได้อย่างเต็ิมืที้�และรุอบด้าน แต่ิข้้อจัำากัดก็ค่อ “อาจัจัะเข้้าไม่ืถึิ่ง

อารุมืณ์ควิามืรูุ้สึกข้องกลุ่มืเป้ิาหมืาย” ซึึ่�งข้้อดีและข้้อจัำากัดนี�ก็จัะกลับด้านกัน

กับการุสังเกติแบบมีืส่วินรุ่วิมื
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8.4 ก็าริใช้ิเคุร่ิ�องมู่อก็าริสั่งเก็ตัในงานวิจัย CBR จัากคุณสมืบัติิเฉพื่าะตัิวิ

ข้องเครุ่�องม่ือการุสังเกติที้�ได้กล่าวิมืาในข้้อ 8.1 ท้ำาใหมี้ืโครุงการุวิิจััย CBR หลาย

โครุงการุที้�น่าจัะนำาเครุ่�องม่ือนี�ไปิใช้ในการุเก็บข้้อมูืล เช่น หัวิข้้อวิิจััยที้�เกี�ยวิกับ

การุปิรุะกอบปิรุะเพื่ณีพิื่ธีิกรุรุมื (เช่น งานวิิจััยข้องโหนดอาข่้า เชียงรุาย) หรุ่อ

การุศึกษาการุใช้ภาษาแม่ื (ภาษาโยย้) ในปิรุะเพื่ณีไหลเรุ่อไฟ้ (โหนดภาษาวิิกฤติ) 

รุวิมืทั้�งงานวิิจััยที้�ต้ิองการุเก็บข้้อมูืลการุลงม่ือกรุะท้ำา/พื่ฤติิกรุรุมืข้องกลุ่มืหรุ่อ

บุคคล เช่น กรุะบวินการุการุปิลกูผัู้กอินท้รีุยเ์พ่ื่�อให้ได้มืาติรุฐาน การุปิรุบัเปิลี�ยน

วิิธีิการุจััดปิรุะชุมืข้องกลุ่มื เป็ินต้ิน

ในการุนำาเครุ่�องม่ือการุสงัเกติมืาใช้นั�น แม้ืว่ิาจัะมีืข้้อเด่นติรุงที้�เก็บข้้อมูืล

ปิรุะเภท้ที้�ใช้เครุ่�องม่ืออ่�นเก็บไม่ืได้หรุ่อเก็บได้ยาก (เช่น ข้้อมูืลเรุ่�องการุซ้ึ่อมื

ป้ิองกันอุบัติิภัยนำ�าท่้วิมืข้องโหนดภัยพิื่บัติิอุบล) รุวิมืทั้�งยังมีืควิามืน่าเช่�อถ่ิ่อสูง 

เพื่รุาะเปิน็การุเก็บข้้อมูืลจาก็ส่ถานก็าริณ์ท่ี่�เป็นจริิง (Natural setting) แติท่้ว่ิา 

การุใช้เครุ่�องม่ือนี�ก็มีืข้้อจำากั็ดในตัิวิเองบางปิรุะการุ เพื่รุาะในบางกรุณี นักวิิจััย

ไม่ืสามืารุถิ่จัะควิบคมุืหรุ่อสั�งให้เกิดเหตุิการุณ์ซึ่ำ�าได้ ดังนั�นการุเปิรีุยบเที้ยบข้้อมูืล 

“ก่อน-หลัง” การุท้ำาวิิจััยจึังท้ำาได้ยาก และติ้องหาเครุ่�องม่ือปิรุะเภท้อ่�นๆ มืา

ช่วิยเสริุมื
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9  การทิดลัอง (experiment) 

9.1 เปร่ิยบเท่ี่ยบก็าริที่ดลองก็ับก็าริสั่งเก็ตั เม่ื�อเปิรีุยบเที้ยบกับ 

เครุ่�องม่ือการุสังเกติที้�ได้กล่าวิมืาแล้วิ จัะเห็นได้ว่ิาสองเครุ่�องม่ือนี�จัะวิางอยูบ่น

คนละปิลายขั้�วิในเรุ่�อง “การุควิบคุมืสภาพื่การุณ์” (Situation control) เพื่รุาะ

การุสังเกตินั�นจัะเก็บข้้อมูืลจัาก “สภาพื่การุณ์ที้�เป็ินจัริุง” (Natural setting) 

ในข้ณะที้� “การุท้ดลอง” (โดยเฉพื่าะการุท้ดลองที้�ดำาเนินการุในห้องท้ดลอง) 

จัะเก็บข้้อมูืลจัาก “สถิ่านการุณ์ที้�จัำาลองขึ้�นมืา/ที้�จััดท้ำาขึ้�น” (Simulation/Set 

situation) 

9.2 หลัก็ก็าริส่ำาคัุญข้องก็าริที่ดลอง ค่อการุต้ิองการุท้ดสอบว่ิา  

จัากสภาพื่การุณ์ก่็อนการุท้ดลอง เม่ื�อใส่ “ตัิวิแปิรุที้�ต้ิองการุท้ดสอบ” (Treatment) 

จัะท้ำาให้เกิดการุเปล่�ยนแปลง (Change) ในสภาพื่การุณ์หลังการุท้ดลอง 

หรุ่อไม่ื 

สภาพื่การุณ์ 

ก่อนท้ดลอง

สภาพื่การุณ์ 

หลังการุท้ดลอง

ตัิวิแปิรุท้ดลอง 
(Treatment)

เกิดการุเปิลี�ยนแปิลงหรุ่อไม่ื
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ตัิวิอย่างเช่น เม่ื�อใส่ตัิวิแปิรุท้ดลอง เช่น ปุิ�ยอินท้รีุย์ พัื่นธ์ุิข้้าวิพัื่นธ์ุิเม่ือง 

โครุงสรุ้างการุบริุหารุกลุ่มืแบบใหม่ื สมุืนไพื่รุที้�ลดสารุเคมีืในเล่อด ฯลฯ จัะส่งผู้ล

ท้ำาให้สภาพื่การุณ์ก่อนท้ดลอง (เช่น สภาพื่พ่ื่�นดิน ปิริุมืาณนำ�าที้�ต้ิองใช้ ปิริุมืาณ

สารุเคมีืในเล่อด ฯลฯ) เปิลี�ยนแปิลงไปิในช่วิงหลังท้ดลองหรุ่อไม่ื

9.3 คุวามูหมูายและปริะเภที่ข้องก็าริที่ดลอง ดังนั�น การุใช้วิิธีิการุ

ท้ดลองเป็ินการุเก็บข้้อมูืล จึังเป็ินวิิธีิการุที้�เก็บรุวิบรุวิมืข้้อมูืลที้�แบ่งเป็ิน 2 ครัุ�ง 

(ก่อน-หลัง) หรุ่อจัาก 2 กลุ่มื (กลุ่มืควิบคุมื-กลุ่มืท้ดลอง) เพ่ื่�อนำาข้้อมูืลทั้�ง 2 ชุด

มืาเปิรีุยบเที้ยบกัน เพ่ื่�อให้ได้ข้้อสรุุปิเกี�ยวิกับ “บท้บาท้ข้องตัิวิแปิรุท้ดลอง” ที้�

ใส่เข้้าไปิ

แต่ิเดิมืนั�น การุท้ดลองจัะเป็ินวิิธีิการุที้�จััดท้ำาขึ้�นใน “ห้องท้ดลอง” เป็ิน

ส่วินใหญ่ แต่ิปัิจัจุับันมีืการุแติกปิรุะเภท้ย่อยข้องการุท้ดลองออกมืาอีกหลายวิิธีิ 

ที้�เรุาอาจัจัะจััดแบ่งได้โดยใช้เรุ่�อง “สภาพื่การุณ์จัริุง/สภาพื่การุณ์จัำาลองขึ้�นมืา” 

เป็ินเกณฑ์์

(ก) ก็าริที่ดลองในห้องที่ดลอง เป็ินการุดำาเนินการุในห้องท้ดลอง

ทั้�งหมืด โดยที้�ในห้องท้ดลองนั�นจัะมีืการุควิบคุมืตัิวิแปิรุทั้�งหมืด

ที้�คาดว่ิาจัะเข้้ามืาส่งผู้ลต่ิอการุท้ดลอง เช่น อุณหภูมิื ควิามืช่�น 

แสงสว่ิาง เสียง ฯลฯ ทั้�งนี�เพ่ื่�อให้แน่ใจัว่ิา ผู้ลการุเปิลี�ยนแปิลง

ที้�เกิดขึ้�นนั�นจัะมืาจัาก “ตัิวิแปิรุที้�ต้ิองการุท้ดสอบ” แต่ิเพีื่ยง

ปัิจัจััยเดียวิ การุท้ดลองรูุปิแบบนี�มัืกเรีุยกว่ิา “การุท้ดลองท้าง

วิิท้ยาศาสติร์ุ” (Scientific experiment)
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(ข้) ก็าริที่ดลองเชิิงสั่งคุมู/ก็าริที่ดลองในส่นามู (Social/Field 

experiment) เปิน็รูุปิแบบผู้สมืโดยที้�มีืองค์ปิรุะกอบบางอยา่ง

ถูิ่กจััดสรุ้าง/ออกแบบหรุ่อควิบคุมื เช่น ตัิวิแปิรุที้�ต้ิองการุศึกษา 

แต่ิท้ว่ิาองค์ปิรุะกอบบางอย่างก็ถูิ่กปิล่อยให้เป็ินไปิติามืธิรุรุมืชาติิ/

ติามืสภาพื่การุณ์ที้�เป็ินจัริุง ไม่ืใช่ในห้องท้ดลอง ซึึ่�งเป็ินรูุปิแบบ

การุท้ดลองที้�ใช้ท้างด้านสังคมืเป็ินส่วินใหญ่ (รุวิมืทั้�งงานวิิจััย

ข้อง CBR ด้วิย)

9.4 วิธ่์ก็าริที่ดลองในงานวจัิย CBR แบบแผู้นการุดำาเนินงานโดยทั้�วิไปิ

ข้องงานวิิจััย CBR นั�น จัะเริุ�มืกันด้วิยการุเก็บข้้อมูืลเบ่�องต้ินที้�เป็ินสภาพื่ปัิญหา

และค้นหาแนวิท้างแก้ไข้ ข้้อมูืลในส่วินนี� เม่ื�อพูื่ดในโหมืดข้องการุท้ดลอง ก็ค่อ 

“สภาพื่การุณ์ก่อนการุท้ดลอง” และต่ิอจัากนั�นก็จัะมีืการุออกแบบกิจักรุรุมืต่ิางๆ 

ซึึ่�งในการุท้ดลอง กิจักรุรุมืเหล่านี�ก็ค่อ “ตัิวิแปิรุที้�ต้ิองการุท้ดสอบ” (Treatment) 

ใส่เข้้าไปิ และในขั้�นติอนสุดท้้าย ก็จัะมีืการุเก็บข้้อมูืล “สภาพื่การุณ์หลังการุท้ำา

กิจักรุรุมื” ในการุวิิเครุาะห์ข้้อมูืล จึังเป็ินการุเปิรีุยบเที้ยบข้้อมูืล “ก่อน” และ 

“หลัง” จึังอาจักล่าวิได้ว่ิา แบบแผู้นการุดำาเนินงานข้อง CBR นั�นจััดอยู่ใน

ปิรุะเภท้ Social experiment อยูแ่ล้วิ

สำาหรัุบการุเปิรีุยบเที้ยบข้้อมูืล 2 ชุดในการุท้ดลองนั�นมีืได้ 2 รูุปิแบบ ค่อ

(ก) การุเปิรีุยบเที้ยบกลุ่มืเดียวิ (กลุ่มืท้ดลอง) ใน 2 ช่วิงเวิลา ค่อ 

ก่อน-หลัง

(ข้) การุเปิรีุยบเที้ยบ 2 กลุ่มื ค่อ กลุ่มืท้ดลอง และกลุ่มืควิบคุมื 

ในช่วิงเวิลาเดียวิ ค่อ ช่วิงหลังการุท้ดลอง
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(ข้) กลุ่มืท้ดลอง

(ก) กลุ่มืท้ดลอง

A ATreatment

ช่วิงก่อน ช่วิงหลัง

A

ก่อน 
กลุ่มืท้ดลอง

B

ก่อน 
กลุ่มืควิบคุมื

A

หลัง
กลุ่มืท้ดลอง

B

หลัง
กลุ่มืควิบคุมื

เปิรีุยบเที้ยบ

ตัิวิอย่างเช่น ในแบบ (ก) ที้มืวิิจััยอาจัจัะเปิรุียบเที้ยบควิามืพื่ึงพื่อใจั 

ข้องคนพิื่การุที้�ใช้รุถิ่วีิลแชร์ุคันเก่า (ช่วิงก่อน) เปิรีุยบเที้ยบกับควิามืพึื่งพื่อใจั 

รุถิ่วีิลแชร์ุแบบใหม่ืที้�ได้ท้ดลองสรุ้างขึ้�นในกลุ่มืเดิมื

ส่วินในแบบ (ข้) ก็ค่อการุเปิรุียบเที้ยบควิามืพึื่งพื่อใจัข้องคนพื่ิการุที้�ได้

ท้ดลองใช้รุถิ่วีิลแชร์ุแบบใหม่ื กับคนพิื่การุอีกกลุ่มืที้�ยังคงใช้รุถิ่วีิลแชร์ุแบบเดิมื

วิิธีิการุออกแบบการุวิิจััยที้�ใช้การุท้ดลองนี�มีืจุัดแข็้งติรุงที้�สามืารุถิ่สรุุปิได้

อย่าง (เก่อบจัะ) เต็ิมืปิากเติ็มืคำาว่ิา การุเปิลี�ยนแปิลงที้�เกิดขึ้�นนั�นเป็ินเพื่รุาะ 

“ตัิวิแปิรุท้ดลอง” (กิจักรุรุมืนานาปิรุะเภท้ที้�ที้มืวิิจััยจััดท้ำาขึ้�น) อย่างไรุก็ติามื 
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เน่�องจัากการุที้�จัะสรุุปิผู้ลฟั้นธิงดังกล่าวิได้นั�น ก็ต้ิองมืาจัากการุเปิรีุยบเที้ยบข้้อมูืล 

2 ชุดเสมือ (กลุ่มืเดิมื-ช่วิงก่อน/หลัง กลุ่มืควิบคุมื-กลุ่มืท้ดลองในช่วิงหลัง) หากมีื

ข้้อมูืลเพีื่ยงชุดเดียวิ ก็คงไม่ืสามืารุถิ่จัะเคลมืผู้ลการุวิิจััยได้

และสำาหรัุบการุเปิรีุยบเที้ยบข้้อมูืล 2 ชุดนั�น ในการุวิิจััยเชิงท้ดลองแบบ

วิิท้ยาศาสติร์ุ มัืกจัะไม่ืคอ่ยมีืปัิญหา เพื่รุาะมีืการุควิบคุมืตัิวิแปิรุอ่�นๆ ให้หยดุนิ�ง 

จึังสามืารุถิ่จัับติาดูการุเคล่�อนไหวิท้ำางานข้อง “ตัิวิแปิรุท้ดสอบ” ได้เพีื่ยงตัิวิเดียวิ 

แต่ิท้ว่ิา สำาหรัุบการุท้ดลองเชิงสังคมืหรุ่อในสนามื (ซึึ่�งเป็ินปิรุะเภท้งานวิิจััยข้อง 

CBR) อาจัจัะมีืปัิญหามืากขึ้�น ตัิ�งแต่ิการุรุะบุตัิวิแปิรุที้�ต้ิองการุจัะวัิด อาจัจัะไม่ืค่อย

ชัดเจัน รุวิมืทั้�งยังไม่ืสามืารุถิ่ควิบคุมืตัิวิแปิรุอ่�นๆ ที้�อาจัจัะเข้้ามืาแท้รุกแซึ่ง

ผู้ลลัพื่ธ์ิที้�เกิดขึ้�นได้อีก

นอกจัากนั�น ในการุออกแบบเพ่ื่�อจัะวัิดการุเปิลี�ยนแปิลงก่อน-หลัง  

หรุ่อกลุ่มืควิบคุมื-กลุ่มืท้ดลองนั�น ที้มืวิิจััยต้ิองออกแบบวิัดเอาไว้ิล่วิงหน้าให้

ชัดเจันว่ิา “คุณลักษณะหรุ่อตัิวิแปิรุ (ยอ่ย) ที้�ต้ิองการุวิดัค่ออะไรุ (กันแน่)” เช่น 

ในการุปิรัุบเปิลี�ยนจัากการุท้ำาเกษติรุเคมีืมืาท้ดลองใช้การุท้ำาเกษติรุอินท้รีุย์นั�น 

ที้มืวิิจััยต้ิองการุวัิดควิามืเปิลี�ยนแปิลงในเรุ่�องอะไรุ เช่น การุลดต้ินทุ้น การุเพิื่�มื

ผู้ลผู้ลิติ การุลดปิริุมืาณสารุเคมีืในเล่อด ปิริุมืาณเวิลาที้�ต้ิองดูแล แรุงงานคนที้�

ต้ิองใช้ ฯลฯ
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10 เครื�องมืือวัดทิางวิทิยาศาสตั้ร์

10.1 งานวิจัย CBR คุ่อ 3 in 1 ผูู้้เขี้ยนมีืควิามืเห็นว่ิา งานวิิจััย CBR นั�น 

หากพูื่ดด้วิยภาษาวิิชาการุอาจัจัะบอกว่ิา เป็ินงานวิิจััยที้�มีื 3 approach รุ่วิมืกัน 

หากพื่ดูเป็ินภาษาชาวิบา้นอาจัจัะบอกวิา่ เป็ินแนวิท้างการุท้ำางานแบบ “ท้ฤษฎี

ไข่้ดาวิที้�มีื 3 ชั�น” ดังนี�

2. Sociological 
approach

3. Managerial 
approach

1. Technical 
approach

ขอบไข่

ไข่แดง

ไข่ขาว

(i) “ไข่้แดง” (Technical approach) ในส่วินนี�จัะเป็ินควิามืรูุ้ 

ข้้อมูืล ปัิญหาและการุแก้ปัิญหาด้านเท้คนิคอันเป็ินควิามืรูุ้

เฉพื่าะข้องแต่ิละสาข้าวิิชาการุ เช่น ควิามืรูุ้/ข้้อมูืลการุวัิด

ปิริุมืาณต้ินทุ้นนำ�า รูุปิแบบการุจััดท้ำาบัญชี เป็ินต้ิน

(ii) “ไข่้ข้าว” (Sociological approach) ในส่วินนี�จัะเป็ินควิามืรูุ้ 

ข้้อมูืล ปัิญหาและการุแก้ปัิญหาด้านสังคมืที้�เกี�ยวิกับผูู้้คนและ

ควิามืสัมืพัื่นธ์ิข้องผูู้้คน หรุ่อควิามืสัมืพัื่นธ์ิรุะหว่ิางคนกับปัิญหา

ด้านเท้คนิค เช่น พื่ฤติิกรุรุมืการุใช้นำ�าข้องคน ควิามืติรุะหนัก

ถึิ่งควิามืสำาคัญข้องการุท้ำาบัญชีข้องคนในชุมืชน เป็ินต้ิน
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(iii) “ข้อบไข่้” (Managerial approach) ในส่วินนี�จัะเป็ินควิามืรูุ้ 

ข้้อมูืล ปัิญหาและการุแก้ไข้ปัิญหาที้�เกี�ยวิข้้องกับการุบริุหารุ

จััดการุเป็ินการุเฉพื่าะ ไม่ืว่ิาจัะเป็ินการุบริุหารุจััดการุกลุ่มื 

ผูู้้ใช้นำ�า การุบริุหารุจััดการุการุผู้ลิติ การุบริุหารุจััดการุการุเงิน

ข้องกลุ่มื เป็ินต้ิน

จัากมิืติิการุท้ำางานทั้�ง 3 มิืติินี� ในโครุงการุวิิจััย CBR บางโครุงการุอาจั

จัะมืีมิืติิข้อง “ไข่้แดง” ควิามืรูุ้เชิงเท้คนิคที้�เห็นได้อย่างชัดเจัน เช่น โครุงการุ 

การุใช้พื่ลังงานท้างเล่อกในรุะบบเกษติรุกรุรุมื จั.สุริุนท้ร์ุ ที้�ต้ิองมีืการุวัิดค่า

คาร์ุบอนฟุ้ติพื่ริุนท์้ (Carbon footprint) หรุ่อการุหากรุรุมืวิิธีิในการุหาสารุ

เคล่อบเมืล็ดพัื่นธ์ุิแติงจัากสารุสกัดธิรุรุมืชาติิ (โหนดนักวิิชาการุมืหาสารุคามื) 

ตัิวิอยา่งงานวิิจััยเหลา่นี�จัำาเป็ินต้ิองใช้เครุ่�องม่ือวัิดท้างวิิท้ยาศาสติร์ุมืาเกบ็ข้้อมูืล

10.2  เคุร่ิ�องมู่อวัดที่างวิที่ยาศึาส่ตัร์ิคุ่ออะไริ นักวิิชาการุได้ให้ควิามืหมืาย

ข้องเครุ่�องม่ือวัิดท้างวิิท้ยาศาสติร์ุเอาไว้ิว่ิาเป็ิน “เครุ่�องม่ือที้�มีืการุกำาหนดปิรุะเภท้

การุใช้งานและหน่วิยการุวัิดที้�แน่นอน ท้ำาให้ผู้ลการุวัิดมีืควิามืแม่ืนยำาสูงและคงที้�” 

โดยทั้�วิไปิ นักวิิจััยมัืกไม่ืค่อยสรุ้างเครุ่�องม่ือปิรุะเภท้นี�ขึ้�นใช้เอง เพื่รุาะมีื

กรุะบวินการุสรุา้งที้�ซัึ่บซ้ึ่อน และบางชนดิมีืต้ินทุ้นสูง และติอ้งหาคุณภาพื่จันกวิา่

จัะมีืควิามืคงที้�

อย่างไรุก็ติามื ในภาคปิฏิิบัติิ เครุ่�องม่ือวัิดท้างวิิท้ยาศาสติร์ุที้�นำามืาใช้ก็มีื

ตัิ�งแต่ิเครุ่�องม่ือง่ายๆ ที้�ผูู้้วิิจััยสามืารุถิ่นำามืาใช้ในการุรุวิบรุวิมืข้้อมูืลได้ด้วิยตินเอง 

(เช่น เครุ่�องชั�งนำ�าหนัก สายวิดั เครุ่�องวัิดส่วินสูง เครุ่�องวัิดควิามืดันโลหิติ) ไปิจัน

กรุะทั้�งถึิ่งเครุ่�องม่ือที้�มีืกลไกสลับซัึ่บซ้ึ่อนที้�ต้ิองอาศัยผูู้้เชี�ยวิชาญในการุรุวิบรุวิมื

ข้้อมูืล (เช่น เครุ่�องม่ือวัิดภาวิะโคเลสเติอรุอล)



66

สำาหรัุบในงานวิิจััย CBR นั�น อาจัจัะมีืการุดัดแปิลงเครุ่�องม่ือวัิดท้าง

วิิท้ยาศาสติร์ุที้�เคยมีืลักษณะซัึ่บซ้ึ่อน และต้ิองใช้ผูู้้เชี�ยวิชาญเก็บรุวิบรุวิมืข้้อมูืล

เท่้านั�น มืาดัดแปิลงให้เป็ินเครุ่�องม่ือที้�สลับซัึ่บซ้ึ่อนน้อยลง และชาวิบ้านทั้�วิไปิ

สามืารุถิ่ใช้เก็บข้้อมูืลได้ เช่น เครุ่�องม่ือวัิดปิริุมืาณนำ�าฝน รุวิมืทั้�งยังมีืการุนำา

ภูมิืปัิญญาจัากท้้องถิิ่�นมืาดัดแปิลงใช้เป็ินเครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลวิิท้ยาศาสติร์ุด้วิย

11  การวิเคราะห์แลัะการใช้่ภาพีถ่าย

11.1 โดยปิกติิเวิลาพูื่ดถึิ่ง “ข้้อมูืล” ควิามืนึกคิดแวิบแรุกข้องเรุาก็มัืกจัะ

นึกถึิ่ง “ข้้อมูืลที้�เป็ินส่�อตัิวิอักษรุหรุ่อตัิวิเลข้” ซึึ่�งอาจัจัะอยู่ในกรุะดาษหรุ่อหนังส่อ 

และหน้าจัอคอมืพิื่วิเติอร์ุ ในขั้�นต่ิอไปิ เรุาก็อาจัจัะนึกถึิ่ง “ข้้อมูืลที้�เป็ินส่�อเสียง” 

เช่น คำาพูื่ดจัากการุให้สัมืภาษณ์หรุ่อจัากเท้ปิบันทึ้กเสียง และถ้ิ่าเรุาคิดต่ิอไปิ 

อีกสักนิด เรุาก็พื่บว่ิา “ในส่�อที้�เป็ินรูุปิภาพื่นั�น” ก็มีืข้้อมูืลต่ิางๆ บรุรุจุัอยู่ด้วิย 

เพีื่ยงแต่ิว่ิา “เรุาจัะใช้เพีื่ยงแค่ติาดูรูุปิภาพื่ว่ิาเป็ินรูุปิอะไรุเท่้านั�นยังไม่ืพื่อ”  

เรุาต้ิองมีื “วิิธีิอ่านข้้อมูืลจัากรูุปิภาพื่ด้วิย” 
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ตัิวิอย่างเช่น จัากรูุปิภาพื่ที้�เรุาแสนจัะคุ้นเคย เม่ื�อการุปิรุะชุมืสัมืมืนา

จับลง ก็จัะมีื “การุถ่ิ่ายรูุปิหมู่ืรุ่วิมืกัน” โดยมีืเป้ิาหมืายนานาชนิด (ตัิ�งแต่ิเป็ิน 

ที้�รุะลึกไปิจันถิ่ึงเพ่ื่�อเบิกงบการุปิรุะชุมื) ตัิวิอย่างข้้อมืูลที้�ปิรุากฏิในรุูปิภาพื่นี� 

ที้�เรุาสามืารุถิ่จัะอ่านได้ เช่น

• มีืจัำานวินคนกี�คน เป็ินผูู้้หญิงกี�คน/ผูู้้ชายกี�คน

• อายุข้องคนในรูุปิอยู่รุะหว่ิางเท่้าไหรุ่

• รูุปินี�ถ่ิ่ายในวิารุะโอกาสอะไรุ (หากฉากหลังมีืป้ิายรุะบุการุปิรุะชุมื)

• เหตุิการุณ์นี�เกิดในวัินที้�เท่้าไหรุ่

• การุแต่ิงกายข้องผูู้้เข้้ารุ่วิมื (หากมีืการุใส่เส่�อที้มื ก็จัะรูุ้ถึิ่งกลุ่มืที้�สังกัด)

• กิริุยาท่้าท้างข้องคนในภาพื่ถ่ิ่าย (สะท้้อนท่้าท้างที้�นิยมืในยุคสมัืยนั�นๆ)

• หัวิข้้อการุปิรุะชุมืสะท้้อนอะไรุ

ฯลฯ
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ดังนั�น ผูู้้เขี้ยนข้อสรุุปิเบ่�องต้ินถึิ่งสถิ่านะข้อง “รูุปิถ่ิ่าย/ภาพื่ถ่ิ่ายทุ้กชนิด” 

ว่ิา นอกจัากภาพื่ถ่ิ่ายจัะมีืสถิ่านะเป็ิน “แหล่งข้้อมูืล” (Source of data) แล้วิ 

ตัิวิภาพื่ถ่ิ่ายนั�นก็สามืารุถิ่จัะเป็ิน “ข้้อมูืล” ได้อีกด้วิย

11.2 คุวามูแพริห่ลายข้องก็าริเก็็บข้้อมููลจาก็ภาพถา่ย เรุาอาจัจัะกล่าวิ

ได้ว่ิา การุเก็บข้้อมูืลจัากภาพื่ถ่ิ่ายนั�น ยังไม่ืใช่วิิธีิการุเก็บข้้อมูืลที้�แพื่รุ่หลายนัก 

เม่ื�อเที้ยบกับเครุ่�องม่ือ 10 ปิรุะเภท้ที้�พูื่ดมืาก่อนหน้านี� เช่น แบบสอบถิ่ามืหรุ่อ

แบบสัมืภาษณ ์และในภาพื่ถ่ิ่ายหลายๆ ปิรุะเภท้นั�น ดูเหม่ือนจัะมืเีพีื่ยงภาพื่ถ่ิ่าย

ท้างอากาศเท่้านั�นที้�ผูู้้คนมัืกจัะมืองเห็นว่ิาเป็ินวิิธีิการุเก็บข้้อมูืลที้�นำามืาใช้ได้ใน

งานวิิจััย

ผูู้้เขี้ยนมีืควิามืเห็นว่ิา ในการุใช้ภาพื่ถ่ิ่ายเป็ินเครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลนั�น เรุายัง

สามืารุถิ่จัะสรุ้างสรุรุค์วิิธีิการุใช้ได้อย่างหลากหลาย และยังสามืารุถิ่พื่ลิกแพื่ลง

เพ่ื่�อข้้ามืข้้อจัำากัดข้อง “ภาพื่ถ่ิ่าย” ที้�ดูเป็ินส่�อนิ�งๆ เช่น การุนำาเอาหลักการุสำาคัญ

ข้อง CBR เรุ่�องการุมีืส่วินรุ่วิมืเข้้าไปิผู้สมืผู้สานกับการุใช้ภาพื่ถ่ิ่าย ดังตัิวิอย่าง

งานวิิจััยข้อง วิรุงค์ นัยวิินิจั (วาริส่าริวิจัยเพ่�อก็าริพัฒนาเชิิงพ่�นท่ี่� ปีิที้� 7:1  

(มื.ค. - มีื.ค. 2558)) ที้�นำาเอาภาพื่ถ่ิ่ายท้างอากาศที้�แสดงเส้นท้างเดินข้องนำ�ามืา

ข้ยายในกรุะดาษแผู้่นใหญ่ แล้วิเปิิดโอกาสให้กลุ่มืตัิวิอย่างให้ข้้อมูืลเพิื่�มืเติิมื 

ในเรุ่�องพ่ื่�นที้�เกษติรุ แหล่งนำ�า และรุะยะท้างจัากแหล่งนำ�าถึิ่งพ่ื่�นที้�การุเกษติรุ  

นักวิิจััยเรีุยกเท้คนิคการุเก็บรุวิบรุวิมืข้้อมูืลโดยใช้ภาพื่ถ่ิ่ายแบบนี�ว่ิา Participatory 

mapping
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11.3 ก็าริใช้ิภาพถ่ายปริะเภที่อ่�นๆ นอกเหน่อจัากภาพื่ถ่ิ่ายท้างอากาศ 

หรุ่อภาพื่แผู้นที้�แล้วิ อีกสาข้าวิิชาหนึ�งที้�มัืกจัะข้าดการุใช้ภาพื่ถิ่า่ยเปิน็ส่วินหนึ�ง

ข้องการุท้ำางานวิิจััยเสียมิืได้ ก็ค่อ สาข้าสถิ่าปัิติยกรุรุมื ซึึ่�งเป็ินสาข้าวิิชาที้�ว่ิาด้วิย

ควิามืรูุ้ในการุจััดการุพ่ื่�นที้�เพ่ื่�อใช้ปิรุะโยชนต่์ิางๆ มีืงานวิิจััย CBR ที้�เป็ินตัิวิอยา่ง

ที้�น่าสนใจัในการุใช้ภาพื่แบบจัำาลองชุมืชนบ้านมัื�นคงติามืหลักการุมีืส่วินรุ่วิมื 

ข้อง CBR มืณฑ์ล จัันท้ร์ุแจ่ัมืใส (วาริส่าริวิจัยเพ่�อก็าริพัฒนาเชิิงพ่�นท่ี่� ปีิที้� 7:3 

(ก.ค.-ก.ย. 2558)) ได้นำาเอาแบบจัำาลองข้องพ่ื่�นที้�ก่อสรุ้างโครุงการุบ้านมัื�นคง

มืาให้ชาวิบ้านที้�จัะเข้้าอยู่อาศัย เข้้ามืามีืส่วินรุ่วิมืในการุออกแบบจััดวิางพ่ื่�นที้�บ้าน 

พ่ื่�นที้�สาธิารุณะ ในติำาแหน่งต่ิางๆ ข้องผัู้งชุมืชน ผู่้านการุจััดกิจักรุรุมืปิรุะเภท้ต่ิางๆ 
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เช่น กิจักรุรุมืบ้านในฝัน กิจักรุรุมืปัิกสนุก กิจักรุรุมืผัู้งในฝัน ฯลฯ กิจักรุรุมื 

เหลา่นี�ช่วิยให้เห็นข้้อมืลูที้�เกี�ยวิกับควิามืติอ้งการุ ควิามืใฝฝั่น ควิามืสมัืพัื่นธ์ิข้อง

ผูู้้คนในชุมืชนได้เป็ินอย่างดี

11.4  งานวิจัย CBR กั็บก็าริใช้ิภาพถ่าย ผูู้้เขี้ยนมีืควิามืเห็นว่ิา ในงานวิิจััย

หลายหัวิข้้อข้อง CBR อาจัจัะเป็ินไปิติามืหลักการุที้�ว่ิา “ภาพื่ภาพื่เดียวิ ดีกว่ิา

คำาพูื่ดนับพัื่นคำา” งานวิิจััยที้�เกี�ยวิข้้องกับการุบริุหารุจััดการุท้รัุพื่ยากรุธิรุรุมืชาติิ 

เช่น ป่ิาชุมืชน การุจััดการุลำานำ�า ฯลฯ สามืารุถิ่จัะใช้ภาพื่เปิรีุยบเที้ยบรุะหว่ิาง 

“ก่อน” กับ “หลัง” การุท้ำาวิิจััยเป็ินหลักฐานย่นยันการุเปิลี�ยนแปิลงที้�เกิดขึ้�น

ได้อย่างชัดเจัน หรุ่อในกรุณีโครุงการุเปิลี�ยน “พ่ื่�นที้�ทิ้�งข้ยะในเข้ติชุมืชนแออัด” 
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ให้กลายเป็ิน “สวินผัู้ก” ข้องชุมืชนพูื่นท้รัุพื่ย์ เข้ติสายไหมื กรุุงเท้พื่ฯ (โหนด

มืหาวิิท้ยาลัยเกริุก) หากมีืการุเปิรีุยบเที้ยบภาพื่ถ่ิ่ายข้องพ่ื่�นที้� “ก่อน” และ 

“หลัง” ก็จัะเห็นการุเปิลี�ยนแปิลงแบบ 360 องศาได้เลย และที้มืวิิจััยสามืารุถิ่

เก็บข้้อมูืลควิามืรูุ้สึกนึกคิดข้องคนในชุมืชนที้�ได้แสดงพื่ลังในการุเปิลี�ยนแปิลง

พ่ื่�นที้�เช่นนี�เพิื่�มืเติิมืได้อีกด้วิยการุให้ดูภาพื่เปิรีุยบเที้ยบดังกล่าวิ (Empowerment)

 

12  การใช้่ AAR เป็็นเครื�องมืือเก็บข้้อม่ืลั

12.1 เคุร่ิ�องมู่อ Journals ในแวิดวิงวิิชาการุโดยเฉพื่าะในสาข้าด้าน 

การุศึกษา จัะมีืเครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืลจัากกลุ่มืตัิวิอย่างปิรุะเภท้หนึ�งที้�เรีุยกว่ิา 

“การุเขี้ยนสะท้้อนการุเรีุยนรูุ้” (Journals) ซึ่ึ�งเป็ินรูิปแบบก็าริบันทึี่ก็ก็าริเข่้ยน

รูุปิแบบหนึ�งที้�ให้ผูู้้เรีุยน/กลุ่มืตัิวิอยา่ง เขี้ยนติอบกรุะทู้้หรุ่อข้้อคำาถิ่ามืข้องผูู้ส้อน 

(ซึึ่�งติามืปิกติิกรุะทู้้หรุ่อข้้อคำาถิ่ามืนั�นจัะสอดคล้องกับควิามืรูุ้หรุ่อทั้กษะที้�กำาหนด

เอาไว้ิในตัิวิชี�วัิด) แต่ิไม่ืใช่คำาถิ่ามืที้�เน้นการุวัิด “ควิามืรูุ้” หากแต่ิเป็ิน “การุสะท้้อน

ย้อนคิดเกี�ยวิกับการุเรีุยนรูุ้”
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คุำาช่ิ�แจง จาก็ก็าริเร่ิยนบที่น่� ให้นัก็เร่ิยนเข่้ยนส่ะท้ี่อนผลก็าริเร่ิยนรู้ิดังต่ัอไปน่�

1. นักเรีุยนได้รัุบควิามืรูุ้และทั้กษะอะไรุบ้าง และจัะนำาไปิใช้ปิรุะโยชน์อย่างไรุ

...................................................................................................................................

2. สิ�งที้�นักเรีุยนชอบมืากที้�สุดจัากการุเรีุยนวิิชานี�

...................................................................................................................................

3. นักเรีุยนคิดว่ิามีือะไรุบ้างที้�ต้ิองปิรัุบปิรุุงการุเรีุยนในครัุ�งนี�

...................................................................................................................................

12.2 เคุริ่�องมู่อ AAR ในแวิดวิง CBR เองก็มีืเครุ่�องม่ือการุเรีุยนรูุ้ที้�สำาคัญ

ในรุะดับที้�แท้บจัะข้าดเสียมิืได้ในการุดำาเนินงานข้อง CBR ค่อ เครุ่�องม่ือที้�เรีุยกว่ิา 

After Action Review - AAR เครุ่�องม่ือนี�จัะมีืลักษณะคล้ายคลึงกับเครุ่�องม่ือ 

Journals ที้�ได้กล่าวิมืา ค่อจัะใช้ในช่วิงเวิลาหลังจาก็ (After) ลงม่ือท้ำากิจักรุรุมื

ต่ิางๆ ไปิแล้วิ (Action) ไม่ืว่ิาจัะเป็ินกิจักรุรุมืการุจััดปิรุะชุมื การุจััดนิท้รุรุศการุ 

การุไปิศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยจัะมีืการุกำาหนดช่วิงเวิลาข้อง “การุสะท้้อนย้อนคิด” 

(Reflection) ถึิ่ง “กิจักรุรุมืที้�ได้ดำาเนินการุผู่้านไปิแล้วิ” หรุ่อ “ถิ่อด/สรุุปิ 

บท้เรีุยน” (Lesson learned) จัากกิจักรุรุมืที้�ได้ท้ำาไปิ 

สำาหรัุบควิามืถีิ่�ข้องการุท้ำา AAR นั�น ก็ขึ้�นอยู่กับควิามืต้ิองการุข้องผูู้้จััดงาน 

โดยอาจัจัะจััดให้มีืช่วิง AAR หลังจัากทุ้กช่วิงกิจักรุรุมื หรุ่อการุท้ำา AAR  

เม่ื�อจับการุปิรุะชุมืในแต่ิละวัิน หรุ่อท้ำา AAR สรุุปิในช่วิงสุดท้้ายเป็ินภาพื่รุวิมื

ข้องการุปิรุะชุมืทั้�งหมืด

12.3 จุดร่ิวมูและจุดต่ัางริะหว่าง Journals และAAR จัากที้�กล่าวิถึิ่ง

คุณลักษณะข้อง Journal และ AAR จัะพื่บวิ่าทั้�ง 2 เครุ่�องม่ือมีืจุัดรุ่วิมืและ 

จุัดต่ิางกันดังนี�
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(ก) จุดร่ิวมู

(i) ช่ิวงเวลาข้องก็าริที่ำา ทั้�ง 2 เครุ่�องม่ือต้ิองดำาเนินการุ หลังจาก็

ที้�ได้มีืการุลงม่ือท้ำากิ็จก็ริริมู (ช่�อนามืข้องเครุ่�องม่ือก็บ่งบอก

อย่างชัดเจันแล้วิว่ิา After Action) 

(ii) ปริะเภที่ข้องข้้อมููลท่ี่�ต้ัองก็าริ/หร่ิอท่ี่�ได้ ข้้อมูืลที้�ได้มืาจัาก

เครุ่�องม่ือทั้�ง 2 ปิรุะเภท้เป็ินข้้อมููลชินิดพิเศึษ ค่อ ข้้อมููลแบบ

ส่ะท้ี่อนย้อนคิุด (Reflective data) ข้้อมืูลที้�ตัก็ผลึก็เป็น 

บที่ส่รุิป (Crystallized data) หรุ่อข้้อมูืลที้�เป็นบที่เร่ิยน 

ส่อนใจ (Lesson learned) ข้องเจ้ัาข้องข้้อมูืล

(ข้) จุดต่ัาง

(i) ในข้ณะที้� Journals จัะใช้รูุปิแบบการุให้ผูู้้เรีุยน/กลุ่มืตัิวิอย่าง

เข่้ยนสะท้้อน AAR จัะใช้รูุปิแบบการุพูื่ดแสดงออกมืา

(ii) ในข้ณะที้� Journals เปิ็นการุท้ำางานข้องแต่ิละบุคคล 

(Individual) เปิน็ส่วินติวัิ แต่ิ AAR จัะเนน้การุท้ำางานเป็ินกลุ่มื 

(Collective) จัะเป็ินการุพูื่ดให้กลุ่มืฟั้ง ไม่ืใช่พูื่ดให้วิิท้ยากรุฟั้ง

เท่้านั�น

(iii) ดังนั�น เป้ิาหมืายข้องการุส่�อสารุข้อง Journals และ AAR จึัง

มีืควิามืแติกต่ิางกันไปิบ้าง กล่าวิค่อ Journals เป็ินการุส่�อสารุ

รุะหว่ิางครูุผูู้้สอนกับนักเรีุยนเป็ินรุายบุคคล แต่ิ AAR นั�น

นอกจัากจัะเป็ินการุส่�อสารุรุะหว่ิางวิิท้ยากรุกับผูู้้เข้้ารุ่วิมื

กิจักรุรุมืเปิ็นรุายบุคคลแล้วิ ก็ยังเป็ินการุส่�อสารุในรุะหวิ่าง 

ผูู้้เข้้ารุ่วิมืกิจักรุรุมืกันเอง เป็ินการุแลกเปิลี�ยนเรีุยนรูุ้รุะหว่ิาง 

ผูู้้เข้้ารุ่วิมืด้วิย
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12.4 หลาก็รูิปแบบข้อง AAR ถึิ่งแม้ื AAR จัะเป็ินเครุ่�องม่ือการุท้ำางาน

ที้�มีืเป้ิาหมืายอ่�นๆ เช่น เป็ินกรุะบวิน save ควิามืรูุ้ที้�ติกผู้ลึกข้องผูู้้เข้้ารุ่วิมื 

ท้ำากิจักรุรุมื แติ่ในที้�นี� ผูู้้เขี้ยนข้อเสนอ “บท้บาท้หน้าที้�อ่�นๆ” ข้อง AAR ว่ิา  

เรุาสามืารุถิ่จัะใช้ AAR เป็ินเคุร่ิ�องมู่อเก็็บข้้อมููล “ปิรุะเภท้พิื่เศษ” ดังที้�ได้กล่าวิ

มืาได้ด้วิย ดังนั�น เรุาจึังควิรุรูุ้ว่ิา ใน AAR นั�นมีืปิรุะเภท้ย่อยๆ กี�ปิรุะเภท้  

เพ่ื่�อจัะนำามืาเล่อกใช้เก็บข้้อมูืลให้ติรุงกับควิามืต้ิองการุข้องนักวิิจััยให้มืากที้�สุด

มีืวิิธีิการุแบ่งปิรุะเภท้ AAR ได้หลายแบบ ดังเช่นตัิวิอย่างที้�ได้กล่าวิมืาแล้วิ 

ค่อ แบ่งติามืจัังหวิะเวิลาที้�ใช้ ในที้�นี� จัะแบ่งปิรุะเภท้ข้อง AAR ติามืเกณฑ์์ 

“ลักษณะข้องคำาถิ่ามื/กรุะทู้้ที้�ใช้” ซึึ่�งสามืารุถิ่จัะแบ่งได้เป็ิน 2 ปิรุะเภท้ยอ่ย ค่อ

 12.4.1 Non-focused topic เป็ินปิรุะเภท้ AAR ที้�ใช้ข้้อคำาถิ่ามื/

กรุะทู้้แบบกว้ิางๆ ไม่ืรุะบุปิรุะเด็น เปิิดปิลายให้ผูู้้เข้้ารุ่วิมืกิจักรุรุมืพูื่ดแสดงควิามื

เห็น/ควิามืรูุ้สึกได้อย่างอิสรุะ เช่น “พื่วิกเรุาคิดยังไงบ้างกับกิจักรุรุมืที้�ได้ท้ำาใน

วัินนี�”

 12.4.2 Focused topic เป็ินปิรุะเภท้ AAR ที้�ใช้ข้้อคำาถิ่ามื/กรุะทู้้

แบบที้�ตัิ�ง/กำาหนดปิรุะเด็นเอาไว้ิอย่างเจัาะจัง (โดยอาจัจัะมีืรุะดับควิามืเฉพื่าะ

เจัาะจังมืากบ้างน้อยบ้าง) ติามืเป้ิาหมืายข้องผูู้้จััดกิจักรุรุมื ตัิวิอย่างเช่น

• การุท้ำากิจักรุรุมืวัินนี� พื่วิกเรุาได้เรีุยนรูุ้อะไรุบ้างเกี�ยวิกับ

เรุ่�องการุเก็บข้้อมูืล

•  พื่วิกเรุาคิดว่ิา อะไรุที้�เป็ินควิามืสำาเร็ุจั/ควิามืล้มืเหลวิข้อง

การุปิรุะชุมืวัินนี�

• ในครัุ�งหน้า ถ้ิ่าจัะท้ำากิจักรุรุมืนี�ให้ดีขึ้�น คิดว่ิาควิรุจัะท้ำา

อย่างไรุ
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• ถ้ิ่าจัะเที้ยบการุฝึกอบรุมืครัุ�งนี�กับปิรุะเภท้อาหารุ คิดว่ิา

เป็ินอาหารุอะไรุ ท้ำาไมืจึังคิดเช่นนั�น

• ข้อ 3 คำา สำาหรัุบการุฝึกอบรุมืครัุ�งนี�

ฯลฯ

12.5 ตััวอย่างก็าริใช้ิเน่�อหาจาก็ AAR มูาเป็นข้้อมููล ผูู้้เขี้ยนได้ท้ดลอง

ใช้เน่�อหาจัากการุท้ำา AAR มืาเป็ินข้้อมูืลเพ่ื่�อปิรุะเมิืนการุเปิลี�ยนแปิลงที้�เกิดขึ้�น

กับกลุ่มืเป้ิาหมืายในงานวิิจััยเรุ่�อง “นวัิติกรุรุมืการุเสริุมืพื่ลังชุมืชนด้วิยเครุ่�องม่ือ

การุวิิเครุาะห์สังเครุาะห์งานวิิจััยเพ่ื่�อท้้องถิิ่�น” (2562) โดยหลังจัากที้�ท้ำากิจักรุรุมื

การุฝึกอบรุมืเรุ่�องการุวิิเครุาะห์สังเครุาะห์ไปิ 5 ครัุ�งในกลุ่มืพีื่�เลี�ยง และ 2 ครัุ�ง

ในกลุ่มืนักวิิจััยชุมืชน และทุ้กครัุ�งได้มีืการุจัดบันทึ้กการุท้ำา AAR แบบไม่ืรุะบุ

ปิรุะเด็น (Non-focused topic) ผูู้้เขี้ยนได้นำาเอาเน่�อหา/ข้้อมูืลในการุบันทึ้ก 

AAR ทั้�ง 7 ครัุ�ง มืาจััดหมืวิดหมู่ื โดยการุตัิ�งเกณฑ์์ “ปิรุะเด็นเน่�อหาที้�ท้ำา AAR” 

เอาไว้ิ 6 เกณฑ์์ที้�ครุอบคลุมืข้้อมูืลทั้�งหมืด ดังนี�
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(A) เน่�อหาที้�เกี�ยวิกับการุท้บท้วินตินเอง (Self reflection) เช่น การุท้บท้วิน

ควิามืเข้้าใจัในเรุ่�องเครุ่�องม่ือการุวิิเครุาะห์สังเครุาะห์ข้องตินเอง หรุ่อ

ช่องโหว่ิท้างควิามืรูุ้ที้�เคยมีืมืา

(B) เน่�อหาที้�เกี�ยวิกับควิามืรูุ้ใหม่ืที้�ได้จัากการุฝึกอบรุมื

(C) เน่�อหาที้�เกี�ยวิกับการุนำาไปิใช้ปิรุะโยชน์ในด้านต่ิางๆ ไม่ืว่ิาจัะเป็ินบริุบท้

ข้องการุท้ำางานวิิจััย การุท้ำางานทั้�วิไปิ ชีวิิติส่วินตัิวิและครุอบครัุวิ

(D) เน่�อหาที้�เกี�ยวิข้้องกับการุเสริุมืพื่ลังปัิญญาโดยติรุง ไม่ืว่ิาจัะเป็ินควิามืเห็น 

เกี�ยวิกับควิามืรูุ้ควิามืเข้้าใจัที้�เพิื่�มืพื่ลังข้องสมืองซีึ่กซ้ึ่าย (ต่ิอเน่�องมืาจัาก 

ข้้อ B) และอารุมืณ์ควิามืรูุ้สึกที้�เพิื่�มืพื่ลังข้องสมืองซีึ่กข้วิา

(E) เน่�อหาที้�เกี�ยวิข้้องกับการุเปิลี�ยนแปิลง (Change) ที้�เกิดขึ้�นในมิืติิต่ิางๆ

(F) เน่�อหาที้�เป็ินข้้อคิดเห็นหรุ่อข้้อเสนอแนะ (Opinion + Suggestion) เกี�ยวิ

กับเน่�อหาการุฝึกอบรุมืหรุ่อกรุะบวินการุ/วิิท้ยากรุข้องการุฝึกอบรุมื
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13  การุรุายงานตนเอง (Self report) 

13.1 การุรุายงานตินเองเปิ็นเครุ่�องม่ือชิ�นเล็กๆ อีกชิ�นหนึ�งที้�ผูู้้เขี้ยน 

อยากแนะนำาให้ชาวิ CBR นำามืาใช้ในการุเก็บข้้อมูืล

ในแวิดวิงวิิชาการุได้ให้ควิามืหมืายข้องเครุ่�องม่ือการุริายงานตันเองเอา

ไว้ิว่ิา

ตััวอย่างแบบเข่้ยนริายงานตันเอง

แบบเข่้ยนริายงานตันเอง

คำาชี�แจัง ให้ผูู้้เรีุยนเล่อกงานเขี้ยนชิ�นที้�ผูู้้เรีุยนต้ิองการุให้ผูู้้สอนปิรุะเมิืนแล้วิติอบคำาถิ่ามื

ต่ิอไปินี�

1. ท้ำาไมืผูู้้เรีุยนจึังเล่อกงานชิ�นนี�

.......................................................................................................................................

2. จุัดเด่นข้องงานชิ�นนี�ค่ออะไรุ

.......................................................................................................................................

3. จัากงานชิ�นนี�ผูู้้เรีุยนได้เรีุยนรูุ้อะไรุบ้างเกี�ยวิกับเรุ่�องที้�เรีุยน

.......................................................................................................................................

4. ถ้ิ่าได้ท้ำางานชิ�นนี�ต่ิอ ผูู้้เรีุยนจัะท้ำาให้ดีขึ้�นได้อย่างไรุ

.......................................................................................................................................

5. ผูู้้เรีุยนจัะให้รุะดับคะแนนผู้ลงานนี�เท่้าไรุ พื่รุ้อมืทั้�งบอกเหตุิผู้ลด้วิย

.......................................................................................................................................
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จัากคำานิยามืและติัวิอย่างที้�ยกมืา เรุาสามืารุถิ่จัะสกัดคุณลักษณะ 

เฉพื่าะตัิวิข้อง Self report ที้�ท้ำาให้มีืทั้�งจุัดรุ่วิมืและจุัดต่ิางจัากเครุ่�องม่ืออ่�นๆ 

ค่อ หน่วิยในการุเก็บข้้อมูืลนั�น จัะคล้ายคลึงกับ Journals ค่อ เป็ินการุเก็บข้้อมูืล

ข้องแต่ิละบุคุคุล และใช้รุูปิแบบภาษาเข่้ยน แต่ิที้�จัะแติกต่ิางจัาก Journals 

และ AAR ก็ค่อ “ปิรุะเภท้ข้องข้้อมูืลที้�จัะได้” เพื่รุาะการุให้เขี้ยน Self report นั�น 

จะไมู่เจาะจงปริะเภที่ข้องข้้อมููลว่ิาจัะต้ิองเป็ินข้้อมูืลแบบสะท้้อนย้อนคิด  

ข้้อมูืลบท้สรุุปิที้�ติกผู้ลกึ หรุ่อข้้อมูืลบท้เรีุยนที้�ได้รัุบ และเม่ื�อเที้ยบกับ AAR แลว้ิ 

Self report ก็ให้เวิลาและพ่ื่�นที้�ที้�จัะเขี้ยนแสดงออกได้มืากกว่ิา

13.2 ก็าริใช้ิ Self report เก็็บข้้อมููลในงานวิจัย CBR อันที้�จัริุง 

มีืริุ�วิรุอยข้องการุใช้ Self report บ้างแล้วิในงานวิิจััย CBR เช่น งานวิิจััยเรุ่�อง

การุท้ำาบัญชีครัุวิเรุ่อนที้�มีืกิจักรุรุมืที้�รุะบุให้กลุ่มืตัิวิอย่างบันทึ้กข้้อมูืลรุายการุ 

รุายได้-รุายจ่ัายลงในแบบฟ้อรุ์มืบัญชี จัากจัุดเริุ�มืต้ินนี� หากที้มืวิิจััยให้เง่�อนไข้

เพิื่�มืเติิมืเป็ิน “กรุะทู้้/ข้้อคำาถิ่ามืสั�นๆ” ว่ิา ให้กลุ่มืตัิวิอย่างรุายงานเพิื่�มืเติิมืด้วิยว่ิา 

“คิดอยา่งไรุกับการุบันทึ้กรุายการุเช่นนี�” หรุ่อ “เม่ื�อเห็นตัิวิเลข้รุายรัุบ-รุายจ่ัาย

แล้วิคิดอย่างไรุ” ที้มืวิิจััยก็จัะได้ข้้อมูืลจัาก Self report เพิื่�มืเติิมืขึ้�นมืา

ผูู้้เขี้ยนเคยเห็นปิรุะสบการุณ์การุปิรัุบปิรุะยกุต์ิใช้เครุ่�องม่ือ Self report 

ในงาน CBR โดยมีืการุปิรัุบแปิลงส่วินปิรุะกอบบางอย่างข้อง Self report ไปิบ้าง 

เช่น ผูู้้จััดการุฝึกอบรุมืได้ตัิ�งคำาถิ่ามื/กรุะทู้้สั�นๆ (อันนี�เหม่ือนต้ินฉบับ) กับกลุ่มื

ผูู้้เข้้าปิรุะชุมื (อันนี�แปิลงจัากการุท้ำาเป็ินรุายบุคคลมืาเป็ินกลุ่มื) แล้วิให้ผูู้้รุ่วิมื

ปิรุะชุมืเข่้ยนตัอบเป็นริายบุคุคุลลงในบัตัริคุำา โดยกำาหนดให้เขี้ยนภายในช่วิง

ริะยะเวลาหนึ�ง 
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นอกจัากการุปิรัุบปิรุะยกุต์ิดังกล่าวิแล้วิ ตัิวิผูู้้เขี้ยนเองก็เคยปิรัุบปิรุะยกุต์ิ

การุเขี้ยน Self report จัากการุเขี้ยนลงในกรุะดาษ มืาเป็ินการุเขี้ยนคำาติอบ

จัากกรุะทู้้คำาถิ่ามืที้�ผูู้้เขี้ยนตัิ�งให้ แล้วิส่งกลับมืาท้างส่�อออนไลน์ปิรุะเภท้ต่ิางๆ

ในการุนำาเครุ่�องม่ือนี�มืาใช้เก็บข้้อมูืลเรุ่�อง “ควิามืเหล่�อมืลำ�ากับงาน CBR” นั�น 

ผูู้้เขี้ยนมีืควิามืเห็นว่ิา การุวัิดเรุ่�องควิามืเหล่�อมืลำ�านั�นท้ำาได้จัาก 2 แง่มุืมื  

แง่มุืมืแรุก เป็ินก็าริวัดแบบภาวะวิสั่ย (Objective) เช่น ตัิวิเลข้รุายได้ต่ิอคน/

ต่ิอเด่อน ส่วินแง่มุืมืที้�สองเป็ินก็าริวัดแบบอัตัวิสั่ย (Subjective) ค่อการุวัิด

ควิามืรูุ้สึกข้องผูู้้คนเกี�ยวิกับเรุ่�องควิามืเหล่�อมืลำ�า ซึึ่�งในแง่มุืมืที้�สองนี� เรุาสามืารุถิ่

จัะใช้เครุ่�องม่ือเก็บข้้อมูืล Self report โดยการุตัิ�งกรุะทู้้คำาถิ่ามื เช่น

 

• ท่้านคิดว่ิา ก่อนท้ำาโครุงการุวิิจััย ชุมืชนข้องท่้านมีืควิามืเหล่�อมืลำ�าหรุ่อไม่ื 

เป็ินควิามืเหล่�อมืลำ�าในด้านใด

• ท่้านเข้้าใจัว่ิา “ควิามืเหล่�อมืลำ�าค่ออะไรุ”

• หลังจัากท้ำาโครุงการุวิิจััยแล้วิ ท่้านคิดว่ิาควิามืเหล่�อมืลำ�าในชุมืชน 

ได้ลดลงบ้างหรุ่อไม่ื อะไรุเป็ินพื่ยานหลักฐาน

ฯลฯ

ลักษณะเด่นข้องข้้อมืูลที้�มืาจัากเครุ่�องม่ือเก็บ Self report ก็ค่อ  

เป็ินข้้อมููลตัั�งต้ัน/ข้้อมูืลเริุ�มืต้ินที้�มืาจัากแหล่งข้้อมูืลปิฐมืภูมิืค่อกลุ่มืตัิวิอย่าง

โดยติรุง
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เคร่�องม่ือในการ
เก็บข้อมูืล่ของ CBR

ส่่วนท่ี่�

4
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ในส่วินที้� 2 ว่ิาด้วิยเรุ่�องตัิวิชี�วัิด ผูู้้เขี้ยนได้ติิดค้างเครุ่�องม่ือวัิดและปิรุะเมิืน

ผู้ลแบบหนึ�งที้�เรีุยกช่�อเต็ิมืว่ิา Scoring Rubric ซึึ่�งต่ิอจัากนี�จัะเรีุยกย่อๆ ว่ิา “รูุ

บริุค” เครุ่�องม่ือปิรุะเภท้นี�กำาลังอยูใ่นควิามืนิยมืข้องแวิดวิงวิิชาการุและนักวิิจััย 

เน่�องจัากสามืารุถิ่ติอบโจัท้ย์บางปิรุะการุรุะหว่ิาง “วิิธีิการุวัิด” หรุ่อ “ปิรุะเภท้

ข้้อมูืล” ที้�อยู่คนละปิลายขั้�วิได้ ค่อ ข้้อมูืล/การุวัิดเชิงปิริุมืาณ (ซึึ่�งหยาบเกินไปิ) 

และข้้อมูืล/การุวัิดเชิงคุณภาพื่ (ซึึ่�งละเอียดเกินไปิ)

ในที้�นี� ผูู้้เขี้ยนจัะข้อแนะนำาให้รูุ้จััก “รูุบริุค” เบ่�องต้ินพื่อสังเข้ปิ ดังนี�

4

5

3

2

1

ขั�นตั้อน 
การส่ร้าง

รูบริค

ป็ระเภที่ของ
รูบริค

ข้อด่ของ
การใช้้รูบริค

ความืหมืาย/
คำานิยามื

Scoring 
Rubric

ท่ี่�มืาของความืส่นใจ้

ส่กอริงรูบริค

ขั�นตั้อนการส่ร้างรูบริค
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1  ท้ิ�มืาข้องความืสนใจเรื�องร่บริคในงาน CBR

ในส่วินที้� 2 ที้�ว่ิาด้วิยเรุ่�องตัิวิชี�วัิดนั�น ผูู้้เขี้ยนได้รุะบุคุณลักษณะสำาคัญ  

2 ปิรุะการุข้องการุสรุ้างตัิวิชี�วัิด ค่อ เป็ินกรุะบวินการุแปิลงนามืธิรุรุมืให้เป็ิน 

รูุปิธิรุรุมื และเปิน็กรุะบวินการุแปิลงข้้อมืลูเชิงพื่รุรุณนาใหเ้ป็ินข้้อมูืลเชิงปิริุมืาณ 

และตัิวิช่วิยกรุะบวินการุแปิลงนี�ก็มีืหลายตัิวิ ตัิ�งแต่ิตัิวิช่วิยแบบหยาบๆ ไปิจันถึิ่ง

แบบละเอียดปิรุะณีติ เช่น Checklist rating scale ฯลฯ และหนึ�งในตัิวิช่วิย

นั�นก็ค่อ รูุบริุค นี�เอง

2  ความืหมืาย/นิยามืข้อง Scoring Rubric

หากใช้วิิธีิหาควิามืหมืายข้องเครุ่�องม่ือนี�ติามืแบบภาษาศาสติร์ุ เรุาก็จัะ

แยกคำาแปิลข้องคำาที้�ปิรุะสมือยูใ่นคำานี�ได้ดังนี�

คำาว่ิา Scoring มีืควิามืหมืายถึิ่ง “การุให้คะแนน”

ส่วินคำาว่ิา Rubric หมืายถึิ่ง กฎ หรุ่อ กติิกา (rule)

ดังนั�น ควิามืหมืายติามืตัิวิอักษรุข้องคำาว่ิา Scoring Rubric จึังหมืายถึิ่ง 

กฎหรุ่อกติิกาในการุให้คะแนนนั�นเอง

แต่ิสำาหรัุบควิามืหมืายข้อง Scoring rubric เม่ื�อนำามืาใช้ในการุวัิดและ

ปิรุะเมิืนผู้ล จัะมีืควิามืหมืายที้�เพิื่�มืเติิมืไปิกว่ิาควิามืหมืายติามืตัิวิอักษรุที้�กล่าวิ

มืา กล่าวิค่อ รูุบริุค เป็ินชุิดข้องเก็ณฑ์์ที้�ใช้สำาหรัุบให้คุะแนนในการุปริะเมิูน 

หรุ่อตัิดสินควิามืสำาเร็ุจัข้องผู้ลงานหรุ่อผู้ลข้องการุปิฏิิบัติิงาน มีืลักษณะเป็ิน 

“ริะดับคุะแนน” (rank/level) ตัิ�งแต่ิรุะดับดีเยี�ยมืจันถึิ่งรุะดับต้ิองปิรัุบปิรุุง
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ในอีกควิามืหมืายหนึ�งที้�กรุะชบัเข้้ามืายิ�งขึ้�น รูุบริุค ค่อ เครุ่�องม่ือในการุ

ให้คะแนน (scoring tool) ที้�เกิดจัากการุริวมูก็ันรุะหวิ่าง “เกณฑ์์การุให้

คะแนน” (scoring criteria) กับ “มืาติรุาปิรุะมืาณค่าหรุ่อรุะดับคะแนน” 

(rating scale) เพ่ื่�อรุะบุถึิ่งควิามืแติกติ่างข้องผู้ลงานหรุ่อปิรุะสิท้ธิิภาพื่ 

(Proficiency) ข้องงาน

Scoring 
rubric

Scoring criteria

Rating scale

ตัิวิอย่างต่ิอไปินี�จัะแสดงควิามืหมืายข้องรูุบริุคที้�กล่าวิมืา

ริะดับคุะแนน ลัก็ษณะข้องงาน

3
(ดี)

 เขี้ยนได้ติรุงปิรุะเด็น และชัดเจัน มีืคำานำา เน่�อหา และบท้สรุุปิอย่างชัดเจัน 
ตัิวิสะกด และไวิยากรุณ์มีืควิามืถูิ่กต้ิองสมืบูรุณ์ท้ำาให้ผูู้้อ่านเข้้าใจัง่าย มีืแนวิคิด
ที้�น่าสนใจั มีืเหตุิผู้ล ใช้ภาษาสละสลวิย

2
(ผู่้าน)

เขี้ยนได้ติรุงปิรุะเด็นติามืที้�กำาหนดไว้ิ มีืคำานำา เน่�อหา และบท้สรุุปิภาษาที้�ใช้ 
ท้ำาให้ผูู้้อ่านเกิดควิามืสับสน เหตุิผู้ลยังไม่ืค่อยสอดคล้องกัน

1
(ต้ิองปิรัุบปิรุุง)

เขี้ยนไม่ืติรุงปิรุะเด็น ไม่ืมีืการุจััดรุะบบการุเขี้ยน เช่น คำานำา เน่�อหา และบท้สรุุปิ 
ภาษาที้�ใช้ท้ำาให้ผูู้้อ่านเกิดควิามืสับสน ข้าดเหตุิผู้ลสนับสนุน
ใช้ศัพื่ท์้ที้�เหมืาะสมื

0 ไม่ืมีืผู้ลงาน

(บุญเรีุยง ข้จัรุศิลป์ิ, 2544:60)

สำาหรัุบผูู้้เขี้ยนมีืควิามืเห็นว่ิา รูุบริุคเป็ินเครุ่�องม่ือที้�อยู่กึ�งกลางหรุ่อเป็ิน

เครุ่�องม่ือลูกผู้สมืรุะหว่ิางการุวัิด/ข้้อมูืลเชิงปิริุมืาณ (มีืการุให้คะแนน/มีืการุจััด

ลำาดับชั�น) กับการุวัิด/ข้้อมูืลเชิงคุณลักษณะ/เชิงคุณภาพื่ เช่น เขี้ยนได้ติรุง

ปิรุะเด็น มีืคำานำา มีืบท้สรุุปิ มีืเหตุิผู้ลสนับสนุน เป็ินต้ิน
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3  ข้้อด้ข้องการใช้่เกณฑ์์การให้คะแนนแบบร่บริค

จัากคุณลักษณะลูกผู้สมืข้องรูุบริุค ท้ำาให้เกิดข้้อดีในการุวัิด ปิรุะเมิืน และ

การุสรุ้างตัิวิชี�วัิดดังนี� ค่อ

(i) ช่วิยให้ทุ้กฝ่ายที้�เกี�ยวิข้้องกับการุเรีุยนการุสอน (ครุ/ูนักเรีุยน) หรุ่อ

นักวิิจััยในท้ีมื มีืควิามืเข้้าใจัที้�ติรุงกันว่ิา แต่ิละรุะดับข้องคะแนน 

ที้�ได้นั�นเกิดมืาจัากคุณลักษณะใด

(ii) ท้ำาให้เกิดควิามืเที้�ยง (Reliability) ในการุวิัด/การุให้คะแนน  

กล่าวิค่อ ไม่ืว่ิาจัะวัิดกี�ครัุ�ง (วัิดก่อน-หลัง) ก็จัะเป็ินมืาติรุฐาน

เดียวิกัน

(iii) ช่วิยท้ำาให้ผูู้้เก็บข้้อมูืลท้รุาบข้อบเข้ติว่ิา มีืข้้อมูืลอะไรุบ้างที้�จัะต้ิอง

รุวิบรุวิมืเพ่ื่�อนำามืาติอบเรุ่�องตัิวิชี�วัิด

4  ป็ระเภทิข้องร่บริค

โดยทั้�วิไปิมีืการุแยกปิรุะเภท้ข้องรูุบริุคออกเป็ิน 2 ปิรุะเภท้ ค่อ

4.1 รูิบริิคุแบบองค์ุริวมูหร่ิอภาพริวมู (holistic scoring rubric) เป็ิน

เกณฑ์์การุให้คะแนนการุปิฏิิบัติิงาน/ผู้ลงาน/ผู้ลลัพื่ธ์ิจัากการุท้ำากิจักรุรุมื โดย

พิื่จัารุณาภาพื่รุวิมืข้องการุปิฏิิบัติิ/ผู้ลงาน (ผู้ลลัพื่ธ์ินั�นๆ) โดยมีืการุบรุรุยาย

คุณภาพื่ลดหลั�นติามืรุะดับคุณภาพื่ ดังตัิวิอย่าง
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เก็ณฑ์์ก็าริให้คุะแนนตััวช่ิ�วัด

2. Scoring Rubrics ตัิวิอย่างตัิวิชี�วัิด การุยึดมัื�นควิามืถูิ่กต้ิองชอบธิรุรุมื

การุยึดมัื�นควิามืถูิ่กต้ิองชอบธิรุรุมื
ริะดับ 1  เล่อกปิฏิิบัติิต่ิอผูู้้อ่�น รัุกษาผู้ลปิรุะโยชน์ข้องตินเองเป็ินที้�ตัิ�ง

ริะดับ 2  ปิฏิิบัติิต่ิอผูู้้อ่�นโดยเสมือภาค รัุกษาผู้ลปิรุะโยชน์ข้องหน่วิยงานเฉพื่าะ 
ที้�ไม่ืขั้ดกับปิรุะโยชน์ข้องติน 

ริะดับ 3  ปิฏิิบัติิต่ิอผูู้้อ่�นโดยเสมือภาค ปิฏิิบัติิหน้าที้�ติามืจัรุรุยาบรุรุณวิิชาชีพื่ 
รัุกษาควิามืถูิ่กต้ิองและผู้ลปิรุะโยชน์ข้องส่วินรุวิมืมืากกว่ิาส่วินติน

ริะดับ 4  ปิฏิิบัติิต่ิอผูู้้อ่�นโดยเสมือภาค ปิฏิิบัติิหน้าที้�ติามืจัรุรุยาบรุรุณวิิชาชีพื่ 
รัุกษาควิามืถูิ่กต้ิองและ ผู้ลปิรุะโยชน์ข้องส่วินรุวิมืมืากกว่ิาส่วินติน 
มัื�นคงในอุดมืการุณ์และยึดมัื�นในหลักการุไม่ืหวัิ�นไหวิต่ิอผู้ลปิรุะโยชน์ 
ย่นหยัดและชี�นำาในสิ�งที้�ถูิ่กต้ิอง

ริะดับ 5  ปิฏิิบัติิต่ิอผูู้้อ่�นโดยเสมือภาค ปิฏิิบัติิหน้าที้�ติามืจัรุรุยาบรุรุณวิิชาชีพื่ 
มัื�นคงในอุดมืการุณ์และยึดมัื�นใน หลักการุไม่ืหวัิ�นไหวิต่ิอผู้ลปิรุะโยชน์ 
ย่นหยัดและชี�นำาในสิ�งที้�ถูิ่กต้ิอง รัุกษาควิามืชอบธิรุรุมืและผู้ลปิรุะโยชน์
ส่วินรุวิมืแม้ืว่ิาจัะต้ิองเสี�ยงต่ิอควิามืมัื�นคงในการุท้ำางาน

ในภาพื่นี�จัะเห็นว่ิา “คุณลักษณะที้�เกี�ยวิข้้องกับลำาดับชั�น” ก็จัะมีืตัิ�งแต่ิ

• การุเล่อกปิฏิิบัติิ / การุปิฏิิบัติิอย่างเสมือภาค

• การุท้ำาเพ่ื่�อตัิวิเอง / การุท้ำาเพ่ื่�อผูู้้อ่�น

• การุปิฏิิบัติิหน้าที้�ติามืจัรุรุยาบรุรุณวิิชาชีพื่

• การุยึดมัื�น / มัื�นคงในอุดมืการุณ์
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4.2 รูิบริิคุแบบแยก็องค์ุปริะก็อบ (Analytical scoring rubric) เป็ิน

เกณฑ์์การุให้คะแนน การุปิฏิิบัติิงาน/ผู้ลงาน/ผู้ลลัพื่ธ์ิโดยพิื่จัารุณาคุณภาพื่ 

ข้องชิ�นงาน-ผู้ลลัพื่ธ์ิเป็ินรุายองค์ปิรุะกอบหรุ่อรุายมิืติิ ที้�มีืการุบรุรุยายคุณภาพื่

ลดหลั�นติามืรุะดับคุณภาพื่ โดยอาจัจัะให้ค่านำ�าหนัก (Weight) แต่ิละองค์ปิรุะกอบ

เท่้าๆ กัน หรุ่ออาจัจัะให้ค่านำ�าหนักในแต่ิละองค์ปิรุะกอบมืากน้อยแติกต่ิาง 

กันไปิ ดังตัิวิอย่าง

ตััวอย่างเก็ณฑ์์ก็าริให้คุะแนนรูิบริิคุ 

(กำาหนดนำ�าหนักแต่ิละองค์ปิรุะกอบไม่ืเท่้ากัน)

รุะดับคุณภาพื่

องค์ปิรุะกอบ ค่านำ�าหนัก ดี 
(3 คะแนน)

พื่อใช้ 
(2 คะแนน)

ควิรุปิรัุบปิรุุง 
(1 คะแนน)

คะแนน

ควิามืคิด
สรุ้างสรุรุค์

3
มีืควิามืโดดเด่น
และแปิลกใหม่ื 
ไม่ืซึ่ำ�างานอ่�นๆ 

มีืควิามืน่า
สนใจั แต่ิยังไม่ื
โดดเด่นมืากนัก

ไม่ืมีืควิามืน่าสนใจั 
คล้ายงานอ่�น ๆ  
ทั้�วิไปิ

ควิามืเป็ินไท้ย 2

สะท้้อนควิามื 
เป็ินไท้ยอย่าง
ชัดเจัน ส่�อสารุให้
เข้้าใจัได้ติรุงกัน

สะท้้อนควิามื
เป็ินไท้ย แต่ิยัง
ส่�อสารุให้เข้้าใจั
ได้ไม่ืติรุงกัน

ไม่ืมีืควิามืเป็ินไท้ย

การุนำาไปิใช้ 1

ใช้งานได้ติรุง
วัิติถุิ่ปิรุะสงค์  
และสะดวิก 
ในการุนำาไปิใช้

ใช้งานได้ติรุง
วัิติถุิ่ปิรุะสงค์ 
แต่ิไม่ืสะดวิกใน
การุนำาไปิใช้

ใช้งานไม่ืติรุง
วัิติถุิ่ปิรุะสงค์  
และไม่ืสะดวิก 
ในการุนำาไปิใช้

คะแนน ควิามืหมืาย

16-18 ดี

11-15 พื่อใช้

6-10 ต้ิองปิรัุบปิรุุง

□ ผ่่าน

□ ไม่่ผ่่าน (ต้้องปรัับปรัุง)
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5  ขั้�นตั้อนการสร้างร่บริค

สำาหรัุบขั้�นติอนข้องการุสรุ้างรูุบริุคเพ่ื่�อนำาไปิปิรุะเมิืนผู้ลงาน/ผู้ลลัพื่ธ์ิข้อง

การุท้ำากิจักรุรุมื ปิรุะกอบ 5 ขั้�นติอนสำาคัญๆ ดังนี�

กำาหนดเน่�อหา/ 
วัตั้ถุป็ระส่งค์

ของการป็ระเมิืน

ระบุตัั้วบ่งช่้�/รายการ
พึฤติั้กรรมื/คุณลั่กษณะ/

มิืติั้ท่ี่�ต้ั้องการป็ระเมิืน

คัดเล่่อกตัั้วบ่งช่้� รายการ 
พึฤติั้กรรมื/คุณลั่กษณะ/

มิืติั้ท่ี่�ต้ั้องการป็ระเมิืน

บรรยายคุณภาพึของ 
เกณฑ์์การป็ระเมิืน

แต่ั้ล่ะระดับให้ชั้ดเจ้น
จั้ดล่ำาดับความืส่ำาคัญ/ 
กำาหนดระดับคุณภาพึ

1 2 3

45

ขั้�นตอนการุสรุ้างรูุบริุค

จัาก 5 ขั้�นติอนข้องการุสรุ้างรูุบริุคในภาพื่นี� จัะเห็นว่ิา ควิามืถูิ่กต้ิอง 

โดยรุวิมืข้องการุวัิด (ค่อการุวัิดหรุ่อการุเก็บ “ข้้อมูืลที้�ใช่” ซึึ่�งก็ค่อข้้อมูืลที้� 

ติอบโจัท้ย์ข้อง “วัิติถุิ่ปิรุะสงค์” ที้�ปัิกธิงเอาไว้ิในขั้�นติอนที้� 1) จัะขึ้�นอยู่กับ 

ควิามืถูิ่กต้ิองในแต่ิละขั้�นติอนย่อยๆ ที้�ติามืมืา

ตัิวิอย่างในขั้�นตัอนท่ี่� 3 อันเป็ินขั้�นติอนข้องการุ “คัดเล่อกตัิวิบ่งชี�/ตัิวิชี�วัิด” 

ซึึ่�งผูู้้เขี้ยนได้กล่าวิมืาแล้วิว่ิา จัากแนวิคิดที้�เป็ิน “นามืธิรุรุมื” (เช่น นักวิิจััยชุมืชน 

“เก่งขึ้�น ดีขึ้�น”) เม่ื�อเรุาจัะสรุ้างตัิวิชี�วัิดนั�น เรุาต้ิองแปิลง “นามืธิรุรุมื” เหล่านั�น

ให้เป็ิน “รูุปิธิรุรุมื” ซึึ่�งคงแปิลงได้มืากมืายหลายรูุปิธิรุรุมื เช่น เก่็งขึ้�น แปิลว่ิา 

กล้าพูื่ดในที้�สาธิารุณะ รูุ้จัักตัิ�งโจัท้ย์วิิจััย คิดเป็ินเหตุิเป็ินผู้ล กล้าเป็ินผูู้้นำากลุ่มื 

ฯลฯ ดังนั�นจึังต้ิองมีืการุ “คัุดเล่อก็” (Selection) หาตััวช่ิ�วัดท่ี่�ใช่ิ (อย่างมืากที้�สุด) 

ดังตัิวิอย่างนี�
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ปิรุะเด็นพิื่จัารุณา (จัาก TRI-SICKA)

ตัวิช่้�วัิด

กํําหนด
ประเด็นร่วม

คำาอธิิบาย

กํําหนดประเด็นในกําร 
ทํํางานร่วมกัํน โดยประเด็น
ดังกํล่่าวมีลั่กํษณะเป็น 
กํล่ยุทํธทีํ�เปน็จุุดคานงัด 
ของกํารสร้างกํระบวนกําร
ทํํางานร่วมกัํน

รุะดับ

1. ผล่ผลิ่ตทีํ�เกิํดข้�น  
ภาคีไม่ยอมรับร่วมกัํน 

2. ภาคียอมรับ แต่ไม่ใช่่ 
ผล่ผลิ่ตทีํ�สําคัญ 

3. ภาคียอมรับ แต่ไม่มี 
แผนกํารทํํางานร่วมกัํน 

4. ภาคียอมรับ มีแผนบูรณากําร
ร่วมกัํน แล่ะร่วมทุํน 

5. ภาคียอมรับ มีแผนบูรณากําร
ร่วมกัํน แล่ะร่วมทุํน
สอดคล้่องกัํบยุทํธศาสตร์
ของภาคี นโยบายรัฐ

จัากในภาพื่ สมืมืติิว่ิา ที้มืวิิจััยต้ิองการุวัิดแนวิคิด “นามืธิรุรุมื” เรุ่�อง  

“การุยอมืรัุบข้องภาคีในผู้ลผู้ลิติการุท้ำางานข้องที้มืนักวิิจััยชุมืชน” (เช่น พื่ลังงาน

ท้างเล่อก สมุืนไพื่รุลดสารุเคมีื กลไกการุบริุหารุจััดการุนำ�า กองทุ้นสวัิสดิการุชุมืชน 

ฯลฯ) ตัิวิชี�วัิดรูุปิธิรุรุมือะไรุบ้างเล่าที้�ส่อแสดง/เปิ็นเครุ่�องหมืาย/เปิ็นสัญญาณ

บ่งบอกว่ิาภาคีได้มีืการุยอมืรัุบแล้วิ

ในภาพื่เรุาจัะเห็นคุณลักษณะต่ิางๆ ข้อง “รุะดับการุยอมืรัุบ” เริุ�มืตัิ�งแต่ิ

ขั้�นแรุกสุด ค่อ “การุไม่ืยอมืรัุบผู้ลผู้ลิติ” ต่ิอด้วิย “ยอมืรัุบ แต่ิก็ยังเห็นว่ิาไม่ืสำาคัญ” 

ติามืด้วิย “ยอมืรัุบและเริุ�มืเข้้ามืามีืควิามืรุ่วิมืม่ือ” (Engagement) ในรูุปิข้องการุ

มีืแผู้นงานรุ่วิมืกัน... และเพิื่�มืรุะดับควิามืเข้้มืข้้นข้อง “การุยอมืรัุบ” ด้วิยรูุปิธิรุรุมื

ที้�สูงขึ้�น เช่น การุรุ่วิมืทุ้น การุนำาไปิเปิ็นแผู้นงานและนโยบายข้องหน่วิยงาน 

ข้องรัุฐ อันเป็ินบันไดขั้�นสูงสุด
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เช่นเดียวิกับควิามืถูิ่กต้ิองในขั้�นตัอนท่ี่� 4 เรุ่�องการุจััดลำาดับควิามืสำาคัญ

ข้องคุณลักษณะย่อยแติ่ละคุณลักษณะวิ่า มีืควิามืสำาคัญมืากน้อยเพื่ียงใด 

คุณลักษณะใดมีืควิามืยาก/ง่ายในการุปิฏิิบัติิมืากกว่ิากัน จึังควิรุจัะสังกัดอยู่ใน

บันไดหรุ่อลำาดับขั้�นใด ดังตัิวิอย่าง

การุม่ืส่วินรุ่วิมืท้างวัิฒนธิรุรุมื 
หรุ่อการุยอมืรัุบท้างวัิฒนธิรุรุมื

คนในชุ้มืช้น
ม่ืส่่วนร่วมืใน

การแส่ดงออก
ที่างวัฒนธ์รรมื

คนในชุ้มืช้น
ม่ืการส่่บที่อด
ที่างวัฒนธ์รรมื

คนนอกชุ้มืช้น
ม่ืส่่วนร่วมืใน

การแส่ดงออก
ที่างวัฒนธ์รรมื

คนนอกชุ้มืช้น
เข้ามืาเร่ยนรู้

ด้านวัฒนธ์รรมื

สั่งคมื
เร่ยนรู้ด้าน
วัฒนธ์รรมื

1

2

3

4

5

ติามืภาพื่ข้้างบนนี� สำาหรัุบตัิวิชี�วัิดเรุ่�อง “การุมีืส่วินรุ่วิมืท้างวัิฒนธิรุรุมื” หรุ่อ 

“การุยอมืรัุบท้างวัิฒนธิรุรุมื” นั�น เรุาก็จัะเห็นได้ว่ิา เม่ื�อเปิรีุยบเที้ยบรุะหว่ิาง 

“คนในชุมืชน” กับ “คนนอกชุมืชน” แล้วิ การุสรุ้างการุมืีส่วินรุ่วิมืหรุ่อการุ

ยอมืรัุบนั�น การุท้ำางานกับคนในชุมืชนน่าจัะง่ายกว่ิา หรุ่อควิรุจัะดำาเนินงานให้

สำาเร็ุจัก่อนที้�จัะไปิท้ำากับคนนอกชมุืชน ดังนั�น ตัิวิชี�วัิดที้�เกี�ยวิกับ “คนในชมุืชน” 

จึังอยูใ่นบันไดลำาดับขั้�นที้� 1 และ 2 (ขั้�นต้ินๆ) ในข้ณะที้�การุท้ำางานกับ “คนนอก

ชุมืชน” จัะอยูใ่นบันไดขั้�นที้�สูงกว่ิา (ขั้�น 3/4) 
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เช่นเดียวิกับคุณลักษณะ “การุมีืส่วินรุ่วิมืในการุแสดงออก” นั�น น่าจัะ

ปิฏิิบัติิได้ง่ายกวิา่ “การุส่บท้อดท้างวิฒันธิรุรุมื” ซึ่ึ�งต้ิองการุรุะดบัการุมืส่ีวินรุว่ิมื 

(Engagement) ที้�สูงกว่ิา ดังนั�น สำาหรัุบคนในชุมืชน “การุมีืส่วินรุ่วิมืในการุ

แสดงออก” จึังอยูบั่นไดขั้�น 1 ส่วิน “การุส่บท้อดท้างวิฒันธิรุรุมื” จัะอยูใ่นบันได

ขั้�น 2 เป็ินต้ิน


