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เล่่าแจ้้งแถลงไข
(1) เอกสาร “เปิิดกรุุเครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลในงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น”
(จากนี้้ไ� ปจะเรีียกว่่า เปิิดกรุุฯ) เขีียนขึ้้น� เพีียงเพื่่อ� เป็็น “คู่่�มือื ช่่วยทบทวนความจำำ�”
เรื่่�อง “วิิธีีการและเครื่่�องมืือการเก็็บข้้อมููลวิิจััย” สำำ�หรัับพี่่�เลี้้�ยง/โหนด และ
นัักวิิจัยั ชุุมชนที่่�กำำ�ลังั อยู่่�ในช่่วงเวลาที่่�จะต้้องเก็็บข้้อมููล ทั้้�งที่่�เป็็น “ข้้อมููลทั่่�วไป”
เพื่่�อตอบโจทย์์วิิจััย และทั้้�ง “ข้้อมููลที่่�มีีการล็็อกเป้้าว่่า” จะนำำ�มาตอบตััวชี้้�วััด
ทั่่�วไปและตััวชี้้วั� ดั ความเหลื่่อ� มล้ำำ�� โดยที่่�ผู้เ้� ขีียนมีีสมมติิฐานว่่า โหนด/พี่่�เลี้้ย� งและ
นัักวิิจััยชุุมชนได้้รู้้�จัักและได้้เคยใช้้เครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลที่่�กล่่าวถึึงในเอกสารนี้้�
มาบ้้างแล้้ว แต่่อาจจะนึึกไม่่ออกหรืือลืืมเลืือนเครื่่�องมืือบางชิ้้�นไป เมื่่�อมา
“เปิิดกรุุฯ” จึึงช่่วยให้้นึึกขึ้้�นมาได้้
(2) ผู้้�เขีียนจึึงได้้นำำ�เสนอในรููปแบบของ “บััญชีีรายชื่่�อ” (Inventory)
คล้้ายๆ การเปิิดกรุุเพื่่�อให้้โหนดและนัักวิิจััยชุุมชนได้้มีีเครื่่�องมืือการเก็็บข้้อมููล
ให้้มากที่่�สุุดที่่�จะนำำ�มาเลืือกใช้้ ในที่่�นี้้� ขอนำำ�เสนอประมาณ 13 เครื่่�องมือื
(3) เอกสารชิ้้�นนี้้�เขีียนขึ้้�นโดยนึึกถึึงหน้้าของโครงการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น
ประมาณ 100 โครงการ (จากนี้้�จะเรีียกว่่า CBR) ที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของ
โหนดนำำ�ร่่อง 25 โหนดที่่�เป็็นแถวหน้้ากล้้าตายในการปัักธงตอบโจทย์์เรื่่�อง
“งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นกัับความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสัังคม” (ปีี พ.ศ. 2563) ดัังนั้้�น
ในบััญชีีรายชื่่�อของเครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลก็็จะมีีตั้้�งแต่่เครื่่�องมืือที่่�ใช้้กัันอย่่างแพร่่
หลายในทุุกแวดวงของงานวิิจััย เช่่น แบบสอบถาม แบบสััมภาษณ์์ ฯลฯ ไล่่มา
จนถึึงเครื่่�องมือื ที่่�อาจจะยัังรู้้�จัักกัันไม่่กว้้างขวางนััก เช่่น การวิิเคราะห์์ภาพถ่่าย
ไปจนกระทั่่�งถึึงเครื่่อ� งมืือการเก็็บข้้อมููลที่่�เป็็นลัักษณะเฉพาะ เป็็นลีีลาเฉพาะตััว
ของ CBR เช่่น การทำำ� After Action Review (AAR) ซึ่�ง่ ผู้้�เขีียนจะพยายาม
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เทีียบเคีียงเครื่่�องมืือเฉพาะของ CBR ว่่ามีี DNA ร่่วมกัับเครื่่�องมือื เก็็บข้้อมููลที่่�
รู้้�จักั และใช้้กันั ในแวดวงวิิชาการในแง่่ไหนบ้้าง และเกณฑ์์ที่่ผู้� เ้� ขีียนใช้้ในการเลืือก
เครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�เป็็นร้้อยๆ ชนิิดมาใส่่ไว้้ในกรุุนี้้�ก็็คืือ พยายามเลืือก
เครื่่�องมืือที่่�คาดว่่า น่่าจะมีี “เคมีีเข้้ากััน” กัับงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่�น่
(4)	สำำ�หรัับในเอกสารนี้้� ผู้้�เขีียนจะใช้้คำำ�ว่่า “วิิธีีการเก็็บข้้อมููล” และ
“เครื่่�องมืือการเก็็บข้้อมููล” แบบควบคู่่�กัันไป และอนุุโลมว่่าทดแทนกัันได้้ เช่่น
วิิธีีการเก็็บข้้อมููล ก็็คืือ “การสอบถาม” ส่่วนเครื่่�องมืือการเก็็บข้้อมููล ก็็คืือ
“แบบสอบถาม” เป็็นต้้น
(5) เนื้้�อหาในเอกสารนี้้�จะแบ่่งเป็็น 4 ส่่วน คืือ
ส่่วนที่่� 1 : ว่่าด้้วยข้้อพึึงพิิจารณาในการใช้้เครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลใน CBR
ส่่วนที่่� 2 : ว่่าด้้วยตััวชี้้�วััด (Indicator)
ส่่วนที่่� 3 : เครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลใน CBR 13 ประเภท
ส่่วนที่่� 4 : ทำำ�ความรู้้�จััก Scoring Rubric (เรีียกสั้้�นๆ ว่่า “รููบริิค”)
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ส่่วนที่่�

1

ข้้อพึึ งพิิ จารณาในการใช้้
เครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลใน CBR

7

มีีข้้อพึึงพิิจารณาสััก 4-5 ประการในการเลืือกเครื่่�องมืือการเก็็บข้้อมููล
โดยเฉพาะเมื่่�อต้้องการข้้อมููลมาตอบเป้้าหมายที่่�เฉพาะเจาะจง เช่่น ตอบโจทย์์
เรื่่�องตััวชี้้�วััดความเหลื่่�อมล้ำำ�� ดัังนี้้�
หลัักการเลืือกเครื่่�องมืือมาใช้้
1
2

5
การหา
“ผู้้�ช่่วยเก็็บข้้อมููล”

1

ข้้อพึึ งพิิ จารณา
ในการใช้้
เครื่่�องมืือ

เอกสารนี้้�เป็็นเพีียง
“สารตั้้�งต้้น”

4

3

อย่่าลืืมผลลััพธ์์
แบบ “ดาบคู่่�”

มอง 4 ทิิศ
คิิดหน้้าคิิดหลััง

หลัักการแบบ Practical ในการเลืือกเครื่่�องมืือ

เนื่่�องจากในศาสตร์์แห่่งการวิิจััยนั้้�น ได้้ผลิิตเครื่่�องมืือในการเก็็บข้้อมููล
แบบใหม่่ ๆ ออกมาสู่่�วงการผู้ใ้� ช้้อยู่่�เสมอ จึึงมีีเครื่่อ� งมืือเก็็บข้้อมููลอย่่างมากมาย
นัับเป็็นร้้อยๆ ชนิิด ดัังนั้้�น ถ้้าเราใช้้หลัักเรื่่�อง “ความเหมาะที่่�จะใช้้งาน”
(Practical) แนวการพิิจารณาการเลืือกเครื่่อ� งมือื เก็็บข้้อมููลมาใช้้ ก็็อาจจะมีีดังั นี้้�
1.1) เลืือกเครื่่อ� งมือื /วิิธีกี ารที่่�ไม่่ยุ่่�งยากซัับซ้้อนมากนััก ทั้้�งแก่่ตัวนั
ั กั วิิจัยั
และกลุ่่�มตััวอย่่าง
1.2) เลืือกเครื่่อ� งมืือ/วิิธีกี ารที่่�มีคี วามเป็็นไปได้้ที่่จ� ะเก็็บข้้อมููล อย่่าเลืือก
เครื่่�องมืือเพีียงเพราะ “เท่่ดีี แต่่ใช้้งานเก็็บจริิงไม่่ได้้”
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1.3) เลืือกเครื่่�องมืือ/วิิธีีการเก็็บ “ข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�แล้้ว” (Existing data)
เพื่่�อใช้้เป็็นต้้นทุุนหน้้าตัักให้้มากที่่�สุุดก่่อนเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ เช่่น
ข้้อมููลตััวชี้้วั� ดั จากภาคีีที่่เ� ป็็นหน่่วยงานรััฐ สถิิติต่ิ า่ งๆ ข้้อมููลทุุติยิ ภููมิ/ิ
ข้้อมููลมืือสอง (Secondary data) ขอให้้ยอมลงทุุนเวลาในการ
สำำ�รวจข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�แล้้ว เพื่่�อจะประหยััดเวลา ไม่่ต้้องเก็็บซ้ำำ��
1.4) เครื่่�องมืือแต่่ละประเภทจะเหมืือน “อุุปกรณ์์ตกปลา เช่่น เบ็็ด
อวน แห ที่่�ใช้้จัับปลาประเภทที่่�แตกต่่างกััน” (ปลาเปรีียบเสมืือน
“ประเภทข้้อมููล”) คืือเหมาะที่่�จะใช้้เก็็บข้้อมููลแต่่ละประเภท
ที่่�แตกต่่างกััน ในลำำ�ดัับต่่อไป ผู้้�เขีียนจะแสดงรายละเอีียดว่่า
เครื่่�องมืือประเภทใดเหมาะที่่�จะใช้้เก็็บข้้อมููลประเภทใด
้ ต้้น”
2 เอกสารนี้้�เป็็นเพีียง “สารตั้�ง

เนื้้�อหารายละเอีียดเกี่่ย� วกัับเครื่่อ� งมือื เก็็บข้้อมููลทั้้�ง 13 ชิ้้น� ที่่�อยู่่�ในเอกสาร
ชิ้้�นนี้้� มีีสถานะเป็็นเพีียง “สารตั้้�งต้้น” เท่่านั้้�น ซึ่่�งหมายความว่่า เมื่่�อโหนด/
พี่่เ� ลี้้ย� งและนัักวิิจัยั ชุุมชนได้้เข้้าใจและยึึดกุุม “แก่่น/หลัักการ” ที่่กำ� �กั
ำ บั เครื่อ�่ งมือื
แต่่ละชิ้้น� แล้้ว ก็็สามารถจะออก “ลููกเล่่น/ลีีลาใช้้เฉพาะตััวได้้” ไม่่ว่า่ จะเป็็นการใช้้
อย่่างพลิิกแพลง ตััดทอน แยกใช้้ หรืือนำำ�ไปผสมผสาน/บููรณาการกัับเครื่่�องมือื
ชิ้้�นอื่่�นๆ
ตััวอย่่างเช่่น นัักวิิจััย CBR มัักจะใช้้ “การจััดเวทีีประเภทต่่างๆ” เป็็น
รููปแบบหลัักของเครื่่�องมืือการเก็็บข้้อมููลในเชิิงคุุณภาพ ซึ่�ง่ นัักวิิจััยสามารถจะ
นำำ�เอาแบบสอบถาม/แบบสำำ�รวจที่่�ทีีมต้้องการ “ข้้อมููลเชิิงปริิมาณ” ไปให้้
ผู้้�เข้้าร่่วมเวทีีกรอก “ก่่อน” หรืือ “หลัังจาก” จััดเวทีีได้้ เป็็นต้้น
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3 มอง 4 ทิิศ คิิดหน้้าคิิดหลััง

ดร.เดชรััต สุุขกำำ�เนิิด ได้้ให้้แนวทางในการออกแบบเรื่่�องการเก็็บข้้อมููล
ด้้านเศรษฐกิิจเพื่่�อนำำ�มาตอบโจทย์์เรื่่�องการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ด้้านเศรษฐกิิจ
ซึ่ง่� ผู้เ้� ขีียนคิิดว่่าสามารถนำำ�มาใช้้ได้้กับั การเก็็บข้้อมููลในทุุกมิิติิ (สัังคม การศึึกษา
สิ่่�งแวดล้้อม ฯลฯ)
มีี 4 คำำ�ถามที่่�ทีีมวิิจััยต้้องตอบเมื่่�อจะเก็็บข้้อมููล ดัังนี้้�
1. จะเก็็บข้้อมููลอะไร

2. จะเก็็บข้้อมููล
จากใคร

4. จะเอาไป
เปรีียบเทีียบกัับอะไร

3. เก็็บในช่่วงเวลาไหน

(ก) จะเก็็บข้้อมููลอะไร เช่่น จะเก็็บข้้อมููลรายได้้ หรืือรายจ่่าย หรืือ
หนี้้�สิิน หรืือทรััพย์์สิินที่่�มีี คำำ�ว่่า ข้้อมููลอะไรนี้้� นอกจากจะหมายความว่่า
“เป็็นเรื่่�องอะไรแล้้ว” ยัังหมายความถึึง “ประเภทของข้้อมููล” เช่่น เป็็นข้้อมููล
ที่่�เป็็นข้้อเท็็จจริิง (Fact) ความคิิดเห็็น (Opinion) ความรู้้�ความเข้้าใจ ทััศนคติิ/
อารมณ์์ความรู้้�สึึก พฤติิกรรม/การกระทำำ� ฯลฯ ซึ่่�งประเภทของข้้อมููลนี้้�จะ
เชื่่�อมโยงนำำ�ไปสู่่�เรื่่�องการเลืือกเครื่่�องมืือเก็็บแต่่ละประเภทที่่�เหมาะสมกัับ
ประเภทของข้้อมููลแต่่ละชนิิด
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(ข) จะเก็็บข้้อมููลจาก “ใคร” (แหล่่งข้้อมููล)/จำำ�นวนเท่่าไหร่่ การตอบว่่า
จะเก็็บข้้อมููลจากใคร ก็็ต้้องเหลีียวหลัังไปดูู “ประเภทของข้้อมููลที่่�ต้้องการ”
(ในข้้อ ก) เช่่น ถ้้าต้้องการข้้อมููลเกี่่�ยวกัับนโยบาย ก็็ต้้องถามผู้้�บริิหาร แต่่ถ้้า
ต้้องการข้้อมููลปััญหาในการลงมืือปฏิิบััติิ ก็็ต้้องถามผู้้�ปฏิิบััติิงาน
หากเป็็นการเก็็บข้้อมููลเชิิงปริิมาณ การตอบคำำ�ถามว่่า “จำำ�นวนเท่่าไหร่่”
ก็็ จ ะมีี ห ลัั ก ทางสถิิ ติิ คำำ� นวณตัั ว เลขของปริิ ม าณกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งให้้ อัั น ที่่� จริิ ง
จำำ�นวนยิ่่�งมากก็็ยิ่่�งดีี แต่่ในเวลาเดีียวกััน ยิ่่�งมากก็็ยิ่่�งเปลืือง และใช้้เวลามาก
(โดยอาจจะไม่่จำำ�เป็็น)
สำำ�หรัับการเก็็บข้้อมููลเชิิงคุุณภาพนั้้�น กลุ่่�มตััวอย่่างจะมีีจำำ�นวนไม่่มากนััก
โดยทั่่�วไปจะใช้้หลัักว่่า “เมื่่�อไม่่มีีปริิมาณที่่�จะให้้ ก็็ใช้้ความหลากหลาย
มาทดแทน” (Diversity) โดยพยายามเก็็บให้้ครอบคลุุมคนหลายๆ ประเภท
หลายรุ่่�น หลายวััย หลายกลุ่่�ม ฯลฯ เพื่่�อลดโอกาสที่่�ข้้อมููลจะเอีียงไปด้้านเดีียว
และคำำ�ว่า่ “เก็็บจากใคร” นี้้� นอกจากจะหมายถึึง “ตััวบุคุ คล/เหตุุการณ์์
ที่่�จะศึึกษาแล้้ว” ยัังหมายถึึง “หน่่วยที่่�จะศึึกษา” (Unit of study) ด้้วย เช่่น
เก็็บเป็็นรายบุุคคล เป็็นครััวเรืือน เป็็นกลุ่่�ม เป็็นองค์์กร เป็็นชุุมชน เป็็นต้้น
(ค) จะเก็็บข้้อมููล “ในช่่วงเวลาไหน” ซึ่ง่� การตอบก็็จะต้้องย้้อนกลัับไป
ดููข้้อ (ก) อีีกเช่่นกััน คืือต้้องการข้้อมููลอะไร และเนื่่�องจาก CBR ตั้้�งเป้้าหมายที่่�
จะดูู “การเปลี่่�ยนแปลง” (Change) หลัังจากที่่ไ� ด้้มีกี ารจััดกิิจกรรมวิิจัยั ดัังนั้้น�
คำำ�ตอบหนึ่่�งของเรื่่�องจะเก็็บข้้อมููลเมื่่�อไหร่่ จึึงเป็็น “เก็็บในช่่วงก่่อน-หลัังเกิิด
กิิจกรรมสำำ�คัญ
ั หรืือกิิจกรรมที่่�การวิิจัยั จััดทำำ�ขึ้้น� ” (ซึ่ง่� ในทางการวิิจัยั ถืือว่่าเป็็น
“ตััวแปรสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง”) เช่่น โครงการพััฒนารถวีีลแชร์์ที่่�ออกแบบ
ให้้เหมาะสมกัับคนพิิการของโหนดคนพิิการโคราช ก็็น่า่ จะเก็็บข้้อมููลในช่่วงเวลา
ที่่� “คนพิิการได้้ทดลองใช้้รถวีีลแชร์์แบบใหม่่” แล้้วเกิิดผลอย่่างไรบ้้าง
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นอกจากการเก็็บข้้อมููลในช่่วงเวลาก่่อน-หลัังกิิจกรรมสำำ�คัญ
ั แล้้ว หากเป็็น
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีลัักษณะที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป ทีีมวิิจััยก็็อาจจะ
วางแผนเก็็บข้้อมููลเป็็นช่่วงๆ เช่่น ช่่วง 3 เดืือน 6 เดืือน 9 เดืือน เป็็นต้้น
(ง) ข้้อมููลที่่�เก็็บมาได้้จะนำำ�ไปเปรีียบเทีียบกัับอะไร เนื่่�องจากตััวเลข
ตััวเดีียวหรืือข้้อความ 1 ข้้อความ จะยัังไม่่มีคี วามหมายอะไรจนกว่่าจะไปเจอกัับ
“คู่่�เทีียบ” โดยเฉพาะหากเป็็นข้้อมููลที่่นำ� �ม
ำ าใช้้ตอบโจทย์์เรื่อ�่ งตััวชี้้วั� ดั การมีีคู่่�เทีียบ
ก็็ยิ่่�งเป็็น The must (ของมัันต้้องมีีคู่่�เทีียบ)
วิิธีีการหาคู่่�เทีียบมาเปรีียบเทีียบมีีหลายวิิธีี เช่่น
(i) อิิงกลุ่่�มเดีียวของตััวเองแต่่ต่า่ งช่่วงเวลากััน ก็็คืือการใช้้ข้อ้ มููล
แบบการทำำ�ศััลยกรรมเกาหลีี คืือข้้อมููล “ก่่อน” เทีียบกัับ “หลััง” (BeforeAfter) แต่่การเลืือกใช้้วิิธีีการนี้้� ทีีมวิิจััยต้้องเก็็บข้้อมููล 2 ช่่วง คืือช่่วงก่่อน
ใส่่กิิจกรรม กัับช่่วงหลัังใส่่กิิจกรรม
เครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้เก็็บช่่วงก่่อนและหลัังนี้้� บางประเภท
ก็็จะสะดวกในการใช้้ เช่่น แบบสอบถามหรืือแบบทดสอบชุุดเดีียวกัันที่่�ให้้
กลุ่่�มเป้้าหมายตอบ 2 ครั้้�ง แต่่เครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลบางประเภทก็็ใช้้ได้้ยาก เช่่น
การสัังเกตเหตุุการณ์์บางเหตุุการณ์์ (เช่่น การเกิิดอุุบััติิภััยน้ำำ��ท่่วมของโหนด
ภััยพิิบััติิอุุบลฯ) เนื่่�องจากทีีมวิิจััยไม่่สามารถบัังคัับให้้เหตุุการณ์์เกิิดได้้ตามใจ
ต้้องการ
	มีีบางกรณีีที่่�ทีีมวิิจััยไม่่สามารถ (หรืือลืืม) เก็็บข้้อมููลในช่่วงก่่อนทำำ�
กิิจกรรมเอาไว้้ จึึงมีีแต่่ข้้อมููลที่่�เก็็บได้้ในช่่วงหลััง ในกรณีีนี้้�มีีวิิธีีผ่่อนหนัักให้้
เป็็นเบาด้้วยการออกแบบถามข้้อมููลทั้้ง� ช่่วงก่่อนและหลัังที่่อ� ยู่่�ในเครื่อ�่ งมืือเดีียวกััน
(เช่่น แบบสอบถาม) วิิธีีการนี้้� แม้้ว่่าจะลดความน่่าเชื่่�อถืือลงไปบ้้าง เพราะกลุ่่�ม
ตััวอย่่างตอบจากความทรงจำำ� แต่่ก็็ยัังดีีกว่่าการมีีแต่่ข้้อมููลช่่วงหลัังชุุดเดีียวที่่�
ปราศจากคู่่�เทีียบ
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(ii) อิิงเกณฑ์์ คืือการนำำ�เอาข้้อมููลที่่�ทีีมวิิจััยเก็็บจากกลุ่่�มตััวอย่่าง
(ซึ่่�งอาจจะเป็็นระดัับกลุ่่�ม/ชุุมชน) ไปเทีียบกัับข้้อมููลประเภทเดีียวกัันในระดัับ
ที่่�สูงู กว่่าซึ่่ง� เก็็บรวบรวมโดยหน่่วยงานต่่างๆ/สถาบัันการศึึกษา เช่่น ระดัับตำำ�บล
จัังหวััด ภาค ประเทศ เช่่น ตััวเลขจำำ�นวนผู้้�ใช้้พลัังงานทางเลืือกโซลาร์์เซลล์์ใน
การเกษตรของชุุมชนที่่�วิจัิ ยั เทีียบกัับตััวเลขจำำ�นวนผู้ใ้� ช้้ในระดัับจัังหวััด เป็็นต้้น
(iii) คู่่�เทีียบระหว่่าง “กลุ่่�มทดลอง” กัับ “กลุ่่�มควบคุุม” โดยถืือว่่า
กลุ่่�ม/ชุุมชนที่่�ทีีมวิิจััยศึึกษานั้้�นเป็็น “กลุ่่�มทดลอง” ส่่วน “กลุ่่�มที่่�ไม่่มีีโครงการ
วิิจััย คืือ กลุ่่�มควบคุุม” เช่่น เปรีียบเทีียบข้้อมููลประสิิทธิิภาพของการบริิหาร
จััดการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กที่่�มีโี ครงการวิิจัยั (กลุ่่�มทดลอง) กัับโรงเรีียน
ขนาดเล็็กที่่�ไม่่มีีโครงการวิิจััย (กลุ่่�มควบคุุม)
แบบวััดผลการเปลี่่�ยนแปลงก่่อน-หลัังการฝึึกอบรม
เครื่่�องมืือการวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ A/S tool (สํําหรัับชาวบ้้าน)
สมองซีก
ี ซ้้าย

คํําถาม

เรีียนได้้ / เข้้าใจ

ก่่อนฝึึกอบรม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

หลัังฝึึกอบรม
2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.	รู้้�จัักและเข้้าใจ
ความหมายของ A/S 39
ใน 3 สาขาวิิชา

104

65

2.	รู้้�จัักและเข้้าใจ
ประโยชน์์ของ A/S
ใน 3 สาขาวิิชา

42

115

73

3.	รู้้�จัักและเข้้าใจ
เป้้าหมายของ
การใช้้เครื่่�องมืือ
Mind Map

37

122

85
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4 อย่่าลืืมสะพายดาบ “ผลลััพธ์์แบบดาบคู่่�”

จากการจััดการศึึกษาร่่วมกันั ของ 25 โหนดนำำ�ร่อ่ ง ชุุดความรู้้�หนึ่่ง� ที่่เ� กิิดขึ้้น�
คืือ ในการใช้้ CBR เป็็นเครื่่อ� งมืือจััดการกัับปััญหาความเหลื่่อ� มล้ำำ��ด้า้ นต่่างๆ นั้้�น
จะประกอบด้้วย 5 จุุดแวะพัักที่่�เชื่่อ� มโยงกัันเป็็นเส้้นทางของวงจรดัังตััวอย่่างที่่�
แสดงในภาพ (ต้้องเช็็คให้้แน่่ใจนะว่่า “เชื่่�อมโยงกัันจริิงๆ ตามลููกศร”)
2

1

วััตถุุประสงค์์

� มล้ำำ��ทาง
ความเหลื่่อ
ความรู้้� (ปััญหา)

3

วงจรการใช้้ CBR
กัับการแก้้ปััญหา
ความเหลื่่�อมล้ำำ��

5

กิิจกรรม

4

ผลลััพธ์์

ตััวชี้้�วััด

จากวงจรนี้้� ในจุุดแวะพัักที่่� 4 คืือผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�น CBR สามารถ
ที่่�จะสร้้างผลลััพธ์์แบบดาบคู่่� คืือ ได้้ทั้้�ง “ของ” ซึ่�ง่ หมายถึึงวิิธีีการแก้้ปััญหา
เช่่น ถ้้ามีีปััญหาเรื่่�องขาดน้ำำ�� ผลลััพธ์์จากงานวิิจััยก็็คืือ “ได้้น้ำำ��ใช้้มากขึ้้�น”
(ผลลััพธ์ส่์ ว่ นนี้้จ� ะได้้มาจากการใช้้เครื่อ�่ งมืือ Log frame) ส่่วนผลลััพธ์อี์ กี ด้้านหนึ่่ง�
คืือ ได้้ “คน” ซึ่�ง่ หมายความว่่า งานวิิจััย CBR จะช่่วยเรื่่�องการพััฒนาคนให้้มีี
ความสามารถมากขึ้้น� มีีจิิตสำ�นึ
ำ กึ ต่่อส่่วนรวมสููงขึ้้น� มีีการรวมกลุ่่�มที่่�เข้้มแข็็งขึ้้น�
มีีความสััมพัันธ์์ในชุุมชนที่่�แน่่นแฟ้้นมากขึ้้�น ความสััมพัันธ์์ระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ
กัับชุุมชนเป็็นไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น (ผลลััพธ์์ส่่วนนี้้�จะได้้มาจากการใช้้เครื่่�องมืือ
Outcome mapping)
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ดัังนั้้�น การสร้้างตััวชี้้�วััดทั่่�วไปและตััวชี้้�วััดความเหลื่่�อมล้ำำ��จึึงควรจะสร้้าง
ให้้ครอบคลุุมผลลััพธ์์ทั้้�ง 2 ด้้านคืือทั้้�ง “ของ” และ “คน”
ในบางโครงการอาจจะมองเห็็นผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งในด้้านของและคน
ได้้ง่่าย แต่่บางโครงการก็็อาจจะมองเห็็นทั้้�ง 2 ด้้านยากหน่่อย ตััวอย่่างเช่่น
โครงการพััฒนากลไกเพื่่อ� บริิหารจััดการน้ำำ�� คลองดุุสน จ.สตููล เนื่่อ� งจากขอบเขต
ของโครงการครอบคลุุมตลอดทั้้�งสายน้ำำ�� ทางโครงการจึึงต้้องออกแบบการ
ทำำ�งานเป็็นช่่วง 3 ปีี และในปีีแรกจำำ�เป็็นต้้องเน้้นการทำำ�กิจิ กรรมการสร้้างฐาน
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสายน้ำำ��ตลอดทั้้�งสาย เพื่่�อวางแผนงานในปีีต่่อๆ ไป
ดัังนั้้�น ผลลััพธ์์ในปีีแรกที่่�จะเกิิดขึ้้�นอย่่างแน่่นอนในโครงการนี้้�ก็็คืือ
“ของ” อัันได้้แก่่ การได้้ฐานข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องน้ำำ��ในคลองดุุสนทั้้�งหมด
อย่่างไรก็็ตาม ในโครงการนี้้� แม้้แต่่ในปีีแรกก็็สามารถจะสร้้างตััวชี้้วั� ดั ที่่�เป็็นเรื่่อ� ง
“ผลลััพธ์เ์ รื่่อ� งคน” ได้้เช่่นกััน เช่่น ระหว่่างเก็็บข้้อมููล หรืือหลัังจากได้้เห็็นข้้อมููล
บางส่่วน ทีีมนักั วิิจัยั ชุุมชนมีีความคิิดอย่่างไร ถ้้ามีีการเก็็บข้้อมููลร่่วมกันั ระหว่่าง
เจ้้าหน้้าที่่�รัฐั กัับชาวบ้้านจะมีีผลอะไรตามมา หากมีีการคืืนข้้อมููลบางส่่วนให้้แก่่
คนกลุ่่�มต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง จะเกิิดความรู้้�/ความเข้้าใจ ความตระหนััก อารมณ์์
ความรู้้�สึึกเกี่่�ยวกัับน้ำำ��และคลองดุุสนอย่่างไร เป็็นต้้น
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5 การหา “ตััวผู้้�ช่่วยเก็็บข้้อมููล”

การเก็็บข้้อมููลเป็็นเรื่่อ� งที่่�ต้อ้ งใช้้ทรัพั ยากรหลายๆ อย่่าง ตั้้ง� แต่่ตัวั คนเก็็บ
เวลา ความเข้้าใจในตััวเครื่่�องมืือเก็็บ ฯลฯ และยิ่่�งเป็็นข้้อมููลที่่�หมายมั่่�นว่่า
จะต้้องนำำ�มาใช้้ประโยชน์์อย่่างจริิงจััง เช่่น ข้้อมููลเพื่่�อตอบตััวชี้้�วััด ก็็ยิ่่�งต้้องมีี
ทรััพยากรสนัับสนุุนที่่�มากพอ โดยเฉพาะทรััพยากรที่่�เป็็นแรงงานคน ผู้เ้� ขีียนจึึง
อยากเสนอว่่า ให้้ทีีมวิิจััยหาตััวช่่วย/ผู้้�ช่่วยเก็็บข้้อมููลจากหลายๆ แหล่่ง
(i) ผู้้�ช่่วยที่่�เป็็นตััวคน ทีีมวิิจััยอาจจะหาเด็็กนัักเรีียนที่่�อยู่่�ในหมู่่�บ้้าน
(เป็็นยุุทธการการใช้้แรงงานเด็็กอย่่างสร้้างสรรค์์) หรืือนัักศึึกษาที่่�อยู่่�ในสถาบััน
การศึึกษา นำำ�มาฝึึกอบรมให้้เข้้าใจเป้้าหมายและวิิธีีการใช้้เครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููล
มีีงบประมาณสนัับสนุุนให้้ผู้้�ช่ว่ ยกลุ่่�มนี้้� ในกรณีีผู้้�ช่ว่ ยที่่�เป็็นตััวคนนี้้� มัักจะใช้้กับั
การเก็็บข้้อมููลแบบเห็็นหน้้าเห็็นตากััน (face-to-face)
(ii) ผู้้�ช่่วยที่่เ� ป็็นสื่่อ� ออนไลน์์ ในโลกยุุคก่่อนมืือถืือระบาด ในการทำำ�วิิจัยั
ช่่วงของการเก็็บข้้อมููล เรามัักจะนึึกถึึงภาพนัักวิิจััยนั่่�งสััมภาษณ์์กลุ่่�มตััวอย่่าง
หรืือนัักวิิจััยส่่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีีย์์ (ซึ่่�งมีีผลการวิิจััยค้้นพบแล้้วว่่า
มีีการตอบกลัับมาน้้อยมาก) อีีกวิิธีีหนึ่่�งก็็คืือ การขอสััมภาษณ์์ทางโทรศััพท์์
ซึ่่�งก็็เสี่่�ยงสููงต่่อการถููกวางสายก่่อนตอบครบในแบบสอบถาม
แต่่ในโลกยุุคออนไลน์์วิธีิ กี ารเก็็บข้้อมููลก็็ได้้เพิ่่�มผู้้�ช่ว่ ยคนใหม่่ คืือ การเก็็บ
ข้้อมููลผ่่านสื่่�อออนไลน์์ที่่�เริ่่�มมานัับสิิบปีีแล้้ว ชาว CBR ที่่�เป็็น 25 โหนดนำำ�ร่่อง
คงได้้สัมผั
ั สั กัับตััวอย่่างการใช้้ Google form เพื่่อ� สำำ�รวจรายได้้จากทีีมโค้้ชของ
อ.เดชรััตมาแล้้ว และอัันที่่�จริิงรููปแบบต่่างๆ ที่่�เราเคยใช้้สื่่�อออนไลน์์ในชีีวิิต
ประจำำ�วัันก็็สามารถจะนำำ�มาใช้้เก็็บข้้อมููลได้้ ไม่่ว่่าจะเป็็นการแชท (Chat)
VDO call การเล่่นไลน์์กลุ่่�ม เป็็นต้้น
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การใช้้สื่อ�่ ออนไลน์์เก็็บข้้อมููลนั้้น� แม้้ว่า่ จะไม่่ได้้เป็็นการพบปะกลุ่่�มตััวอย่่าง
แบบเห็็นหน้้าเห็็นตากััน แต่่บางรููปแบบ เช่่น VDO call ก็็อาจจะมีีคุุณสมบััติที่่ิ �
ใกล้้เคีียงกัับการเก็็บข้้อมููลแบบตััวต่่อตััวอย่่างเห็็นหน้้าเห็็นตากััน นอกจากนั้้�น
เนื่่�องจากสื่่�อออนไลน์์ไม่่เรีียกร้้องว่่านัักวิิจััยและกลุ่่�มตััวอย่่างจะต้้องมีีช่่วงเวลา
ที่่�ตรงกััน จึึงเหมาะจะใช้้เก็็บข้้อมููลจากบรรดาเจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยงานรััฐ ภาคีีที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ฯลฯ ที่่�อาจจะจััดสรรเวลาให้้ตรงกัับทีีมวิิจััยชุุมชนได้้ลำำ�บาก
การเก็็บข้้อมููลอย่่างสื่่อ� ออนไลน์์นั้้น� เหมาะกัับการเก็็บข้้อมููลจำำ�นวนมากๆ
ภายในเวลาที่่จำ� �กั
ำ ดั ง่่ายต่่อการเก็็บ และยัังง่่ายต่่อการนำำ�ข้้อมููลดิิบมาประมวลผล
อีีกด้้วย
การเก็็บข้้อมููลโดยใช้้ผู้้�ช่ว่ ยคนใหม่่ที่่เ� ป็็นสื่่อ� ออนไลน์์นี้้ยั� งั เปิิดกว้้างต่่อการ
สร้้างสรรค์์วิิธีีการใช้้ เช่่น นัักวิิจััยอาจจะขอให้้กลุ่่�มตััวอย่่างส่่งรููปถ่่ายที่่�เป็็นทั้้�ง
เหตุุการณ์์ รููปถ่า่ ย เอกสารที่่�เป็็นกระดาษ ฯลฯ มาเป็็นข้้อมููลให้้นักั วิิจัยั ได้้อีกี ด้้วย
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ส่่วนที่่�

2

ว่่าด้้วยตััวชี้้�วััด
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เนื่่อ� งจากการเก็็บข้้อมููลของโหนดพี่่เ� ลี้้ย� ง/นัักวิิจัยั ชุุมชนในปีี พ.ศ. 2563 นี้้�
มีีเป้้าหมายที่่�เฉพาะเจาะจงประการหนึ่่�ง คืือ การเก็็บข้้อมููลเพื่่�อตอบโจทย์์
“ตััวชี้้�วััดความเหลื่่�อมล้ำำ�� ” ดัังนั้้�น ในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา (พ.ศ. 2562-2563) พี่่�เลี้้�ยง
และนัักวิิจัยั CBR จึึงได้้ร่วมกั
่ นั ศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจเรื่่อ� งตััวชี้้วั� ดั ความเหลื่่อ� มล้ำำ��
กัันอย่่างเข้้มข้้น (ระดัับเลืือดเข้้าตา) ในที่่�นี้้� ผู้เ้� ขีียนขอประมวลชุุดความรู้้�สำำ�คัญ
ั ๆ
ว่่าด้้วยเรื่่�องตััวชี้้�วััดที่่�เป็็นผลมาจากการศึึกษาร่่วมกัันพอสัังเขป ดัังนี้้�
3 คำำ�ศัพท์
ั ์หลััก
1
2

5
ตััวช่่วย
ในการแปลงข้้อมููล
เป็็นตััวชี้้�วััด

ชุุดความรู้้�
เรื่่�องตััวชี้้�วััดจาก
การศึึกษาร่่วมกััน

สถานะและหน้้าที่่�
ของตััวชี้้�วััดใน
CBR

4

3

2 คุุณสมบััติิหลััก
ของตััวชี้้�วััด

3 ประเภทตััวชี้้�วััด
ใน CBR
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1 ตกลงกัันเรื่่�อง “คำำ�ศััพท์์” ที่่�ใช้้ 3 คำำ�

(ก) ตััวบ่่งชี้้�/ตััวชี้้�วัดั (indicator) หมายถึึงตััวแปรหรืือคุุณลัักษณะซึ่่ง�
ใช้้บ่่งบอกสถานภาพการทำำ�งาน หรืือผลการดำำ�เนิินงาน เช่่น การมีีรายได้้เพิ่่�ม
หลัังทำำ�วิิจััย
(ข) เกณฑ์์ (criteria) หมายถึึงคุุณลัักษณะหรืือระดัับ (level/degree)
ซึ่่�งเป็็นคุุณภาพหรืือความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงาน เช่่น ได้้กึ่่�งหนึ่่�งเสีียกึ่่�งหนึ่่�ง
(ค) มาตรฐาน (standard) หมายถึึงคุุณลัักษณะหรืือระดัับ ซึ่�่งเป็็น
คุุณภาพหรืือความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นมาตรฐานที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป
ดููตััวอย่่างตััวบ่่งชี้้�/ตััวชี้้�วััดที่่�แสดง “คุุณลัักษณะที่่�ประเมิิน/ต้้องการวััด”
ตััวบ่่งชี้้�เชิิงปริิมาณ และตััวบ่่งชี้้�เชิิงคุุณภาพ ดัังนี้้�
ตััวอย่่างตััวบ่่งชี้้� (Indicator)
คุุณลัักษณะ
ที่่�ประเมิิน
คุุณภาพน้ำำ��
ความสนใจ
ในการเรีียน
ความทุ่่�มเท
ในการทำำ�งาน
คุุณภาพ
การให้้บริิการ

ตััวบ่่งชี้้�เชิิงปริิมาณ
(วััดเป็็นตััวเลข)
• ค่่า BOD
• จํํานวนครั้้�งการเข้้าชั้้�นเรีียน

ตััวบ่่งชี้้�เชิิงคุุณภาพ
(ใช้้การบรรยาย)
• สีีของน้ำำ��
• การมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�สอน

• % เวลาทํํางาน
• การให้้ความร่่วมมือื กัับผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
• จํํานวนครั้้�งการมาทํํางานสาย • คุุณภาพของผลงาน
• เวลาที่่�ใช้้ในการรอคิิว
• ความพึึงพอใจของผู้้�รัับบริิการ
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2 สถานะและหน้้าที่่�ของตััวชี้้�วััดในงานวิิจััย CBR
หน้้าที่่�ของตััวชี้้�วััด
วััตถุุประสงค์์
2. เข็็มทิิศ
เพื่่� อบอกทิิศทาง
การดํําเนิินกิิจกรรม
ให้้บรรลุุ
วััตถุป
ุ ระสงค์์

2
1

รม
กร
กิิจ

1. กระจก
เพื่่� อสะท้้อนสภาพ
ความเป็็นจริิง
ของปััญหาหรืือ
สถานการณ์์

3
ปััญหา
� มล้ำำ��
ความเหลื่่อ

ผลลััพธ์์ Output
Outcome Impact

3. ไม้้บรรทััด
เพื่่� อเปรีียบเทีียบและสื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�น
ให้้เข้้าใจร่่วมกััน

3 3 ประเภทตััวชี้้�วััดในงานวิิจััย CBR

ก่่อนหน้้าที่่ง� านวิิจัยั CBR จะโคจรเข้้ามาใน “ชั้้น� บรรยากาศของโจทย์์เรื่อ�่ ง
การเหลื่่อ� มล้ำำ��” นั้้�น นัักวิิจัยั CBR จะมีีความคุ้้�นเคยกัับเรื่่อ� งตััวชี้้วั� ดั ใน 2 ประเภท
คืือ
(ก) ตััวชี้้�วััดผลลััพธ์์/ผลสำำ�เร็็จของการทำำ�งาน (Product) ตััวชี้้�วััด
ประเภทนี้้�เป็็นที่่�เข้้าใจโดยง่่ายของคนทั่่�วไป เช่่น หลัังจากมีีการรณรงค์์เรื่่อ� งการ
ใส่่หมวกกัันน็็อค ตััวชี้้วั� ดั ความสำำ�เร็็จของการรณรงค์์ก็คืื็ อ อััตราการสวมกัันน็็อค
เพิ่่�มขึ้้�น 30% เป็็นต้้น
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(ข) ตััวชี้้�วััดกระบวนการ (Process) เนื่่�องจากงานวิิจััย CBR เป็็นงาน
วิิจัยั ที่่�เน้้น “ความสำำ�เร็็จของกระบวนการทำำ�งาน/กระบวนการเรีียนรู้้�” มากพอๆ
กัับผลลััพธ์์อย่่างอื่่�นๆ และ CBR มีีคาถาสำำ�คััญที่่�ใช้้วััด “กระบวนการ” คืือ
ต้้องเป็็นการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนั้้�น จึึงมีีตััวชี้้�วััดเกี่่�ยวกัับปริิมาณ
รููปแบบ ฯลฯ ของกระบวนการมีีส่่วนร่่วม
(ค) ตััวชี้้�วััดความเหลื่่�อมล้ำำ�� และเมื่่�อ CBR เริ่่�มปัักธงโจทย์์เรื่่�องความ
เหลื่่�อมล้ำำ��อย่่างชััดเจน จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีตััวชี้้�วััดประเภทที่่� 3 คืือ ตััวชี้้�วััดความ
เหลื่่�อมล้ำำ�� ซึ่่�งผู้้�เขีียนมีีความเห็็นว่่า ตััวชี้้วั� ัดความเหลื่่�อมล้ำำ��นี้้�อาจจะพััฒนาขึ้้�น
มาจากตััวชี้้�วัดั 2 ประเภทแรก คืือตััวชี้้�วัดั ผลลััพธ์แ์ ละตััวชี้้�วัดั กระบวนการ หรืือ
อาจจะเป็็นตััวชี้้�วััดที่่�ต้้องสร้้างขึ้้�นมาใหม่่เลย ซึ่่�งจะเป็็นกรณีีไหนก็็น่่าจะขึ้้�นอยู่่�
กัับโจทย์์ของงานวิิจััยในแต่่ละโครงการ
4 	คุุณสมบััติิสำำ�คััญของตััวชี้้�วััด

ผู้้�เขีียนมีีความเห็็นว่่า คุุณสมบััติิที่่�สำำ�คััญของตััวชี้้�วััด มีี 2 อย่่างคืือ
จาก

นามธรรม

จาก

ข้้อมููล
เชิิงพรรณนา

แปลงสู่่�

แปลงสู่่�

รููปธรรม

ข้้อมููล
เชิิงปริิมาณ
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4.1 คุุณสมบััติแิ รกของตััวชี้้�วัดั เนื่่อ� งจากสิ่่ง� ที่่�จะวััดนั้้�น ถ้้าเป็็นรููปธรรม
เช่่น ความยาวของโต๊๊ะ เราก็็สามารถจะวััดได้้ทัันทีี แต่่ถ้้าสิ่่�งที่่� จะวััดเป็็น
นามธรรม เช่่น ความเข้้มแข็็งของเครืือข่่ายจััดการป่่าชุุมชน ความภาคภููมิิใจ
ในชาติิพัันธุ์์�ของตน นัักวิิจััยชุุมชน “เก่่งขึ้้�น ดีีขึ้้�น” หลัังจากจบงานวิิจััย ฯลฯ
ในกรณีีหลัังนี้้� เราต้้องสร้้างตััวชี้้วั� ดั ขึ้้น� มาว่่า อะไรเป็็นสััญญาณ/อาการที่่บ่� ง่ บอก
ว่่านัักวิิจััยชุุมชน “เก่่งขึ้้�น” และตััวชี้้�วััดที่่�ทีีมวิิจััยสร้้างขึ้้�นมานั้้�น “มัันใช่่จริิงๆ
หรืือเปล่่า” มัันแสดง “ความเก่่ง” ในแง่่มุมุ ไหน (ตััวอย่่างที่่มั� กั จะได้้ยินิ การถกเถีียง
กัันเรื่่�อง “ใช่่เธอหรืือเปล่่า”อยู่่�เสมอ คืือ “การมีีจำำ�นวนโรงพยาบาลมากขึ้้�น
เป็็นตััวชี้้�วััดภาวะการมีีสุุขภาพที่่�ดีีของประชาชน ใช่่หรืือไม่่”)
จึึงสรุุปได้้ว่า่ กระบวนการสร้้างตััวชี้้วั� ดั ก็็คืือ กระบวนการแปลงแนวคิิด
(Concept) ที่่�เป็็นนามธรรมให้้เป็็นรููปธรรม และต้้องให้้เป็็น “รููปธรรมอย่่าง
ถึึงที่่�สุดุ ” คืือสามารถนำำ�ไปใช้้วัดั ได้้ (เก็็บข้้อมููลได้้) ดัังนั้้�น ในทางปฏิิบัติั ิ หลัังจาก
สร้้างตััวชี้้�วััดมาแล้้ว นัักวิิจััยควรจะเช็็คก่่อนใช้้ว่่า ตััวชี้้�วััดนั้้�นสามารถนำำ�ไปเก็็บ
ข้้อมููลได้้จริิง (แปลว่่าเป็็นรููปธรรมมากพอ) หรืือไม่่
4.2	คุุณสมบััติิที่่�สองของตััวชี้้�วััด ต่่อเนื่่�องจากคุุณสมบััติิข้้อแรกคืือ
ตััวชี้้วั� ดั นั้้น� “ควรมีีความเป็็นรููปธรรมมากพอ” ที่่จ� ะทำำ�ให้้เก็็บข้้อมููลได้้ในเบื้้อ� งต้้น
สามารถนำำ�มาประมวลหรืือจััดระบบข้้อมููลได้้ในเบื้้�องกลาง และสามารถนำำ�
ข้้อมููลที่่�เก็็บได้้ไปตีีความ/เทีียบเคีียง/เปรีียบเทีียบหรืือสรุุปผลฟัันธงได้้ใน
เบื้้�องปลาย ดัังนั้้�น กระบวนการสร้้างตััวชี้้�วััดจึึงเป็็น “กระบวนการแปลงข้้อมููล
เชิิงพรรณนา (Descriptive data) ให้้มาเป็็นข้้อมููลเชิิงปริิมาณ (Quantitative
data) ให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นได้้”
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ลองดููตััวอย่่างข้้อมููลเรื่่�อง “แหล่่งอาหารที่่� 3 ชุุมชนหาอาหารได้้” จาก
ภาพต่่อไป
ไร่่หมุุนเวีียนคืือ ฐานความมั่่�นคงทางอาหารว่่า

• ชุุมชนกิินอาหารที่่�ผลิิตได้้เองเป็็นส่่วนใหญ่่
� �ม
• อาหารที่่นำ
ำ ากิินส่่วนมากมาจากไร่่หมุุนเวีียน
• อาหารในไร่่หมุุนเวีียนมีีเพีียงพอให้้เก็็บกิิน
ตลอดทั้้�งปีี
• ไร่่หมุุนเวีียนจึึงเป็็นคลัังอาหาร
และเป็็นฐานความมั่่�นคงทางอาหารของ
คนกะเหรี่่�ยง

ในภาพนี้้� ข้้อมููลที่่�อยู่่�ทางขวามืือ เป็็นตััวอย่่างของข้้อมููลเชิิงพรรณนา
4 ชุุดที่่�ช่่วยให้้ทราบถึึงสถานะของชุุมชนทั้้�ง 3 แห่่งในเรื่่�องการมีีไร่่หมุุนเวีียน
เป็็นแหล่่งที่่�มาของอาหาร
ส่่วนข้้อมููลที่่�อยู่่�ทางด้้านซ้้าย เป็็นข้้อมููลที่่�ถููกแปลงจาก “ข้้อมููลเชิิง
พรรณนา” มาเป็็น “ข้้อมููลเชิิงปริิมาณ” กระบวนการแปลงมีี 4 ขั้้�นตอน คืือ
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1

สร้้างคุุณลัักษณะที่่�ต้้องการวััด
(ผลิิตเอง/หาได้้ในชุุมชน/ซื้้�อจากนอกชุุมชน)

2

ประมาณการตััวเลขเป็็นเปอร์์เซ็็นต์์
ของแต่่ละคุุณลัักษณะ ใน 3 ชุุมชนตััวอย่่าง

3

ผลลััพธ์์
เบื้้�องต้้น

ทำำ�ให้้สามารถเปรีียบเทีียบระหว่่าง 3 หมู่่�บ้้าน
ได้้ในช่่วงก่่อนเริ่่�มโครงการ

4

ผลลััพธ์์
ต่่อเนื่่�อง

ทำำ�ให้้สามารถเปรีียบเทีียบผลลััพธ์์ก่่อน-หลััง
ทำำ�โครงการของ 3 หมู่่�บ้้านได้้

ตััวชี้้�วััด (ที่่�น่่าจะใช้้) ในกรณีีนี้้� คืือ การเพิ่่� มสััดส่่วนของแหล่่งอาหาร
ที่่�ผลิิตได้้เองในชุุมชน
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่ ยในการแปลงข้้อมููลจากนามสู่่�รููป จากพรรณนาสู่่�ปริิมาณ
5 	ตััวช่ว

มีีเครื่่�องมืือทางการวิิจััยหลายประเภทที่่�จะช่่วยแปลงข้้อมููลนามธรรม
ให้้เป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น และแปลงข้้อมููลเชิิงพรรณนาให้้เป็็นข้้อมููลเชิิงปริิมาณ
ที่่�จะนำำ�เสนอเป็็นตััวอย่่างสััก 6 ตััวช่่วย ดัังนี้้�
5.1 แบบตรวจสอบรายการ Checklist เป็็นเครื่่อ� งมือื ที่่�ช่ว่ ยให้้นักั วิิจัยั
ประเมิินว่่า คุุณลัักษณะ/พฤติิกรรมที่่�ต้้องการวััดได้้มีีอยู่่�หรืือเกิิดขึ้้�นหรืือไม่่
หลัังจากที่่�วััดแล้้ว ก็็นำำ�ความถี่่�มาประมวลเป็็นผลรวม
ตััวอย่่างแบบตรวจสอบรายการสํําหรัับประเมิินทัักษะการขัับรถยนต์์
แบบตรวจสอบรายการสํําหรัับประเมิินทัักษะการขัับรถยนต์์
ชื่่�อ-นามสกุุล ........................................................................เลขประจํําตััวประชาชน…………………….....
วัันเดืือนปีีที่่ท� ดสอบ.........................................................ชื่่อ� ผู้้�ประเมิิน……………………………….………......
ข้้อรายการปฏิิบััติิ
ปฏิิบััติิ
ไม่่ปฏิิบััติิ
1. คาดเข็็มขััดนิิรภััย
2. ขัับรถเพื่่�อเคลื่่�อนที่่�ไปข้้างหน้้าภายในช่่องทางเดิินรถที่่�กํําหนด
3. ให้้สััญญาณไฟแก่่รถคัันอื่่�นๆ เมื่่�อจะเลี้้�ยว
4. ปฏิิบััติิตามสััญญาณไฟจราจร
5. ถอยหลัังเข้้าจอดรถในช่่องจอดรถที่่�กํําหนด
6. จอดรถขนานเส้้นขอบทางตามระยะห่่างที่่�กํําหนด

5.2 มาตรประมาณค่่า Rating scale ในขณะที่่� Checklist นั้้�นจะบอก
เพีียงว่่า “มีี/ไม่่มีี เกิิด/ไม่่เกิิดขึ้้�น” ของข้้อมููลเท่่านั้้�น (วััดได้้แค่่ความถี่่�) Rating
scale จะเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ซัับซ้้อนขึ้้�นมาอีีกเล็็กน้้อย คืือมีีการเพิ่่�มระดัับความ
มากน้้อย (Rate/Degree) เข้้าไปด้้วย ดัังตััวอย่่าง
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แบบฟอร์์มประเมิินการรู้้�จัักชุุดความรู้้�ในงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น
ในการขัับเคลื่่�อนงานความปลอดภััยทางถนน
(โปรดระบุุหมายเลขลงในตาราง)
1. ไม่่รู้้�จััก 1 คะแนน
2.	รู้้�จัักและมีีความเข้้าใจ
a.	ระดัับน้้อย 2 - 4 คะแนน
b.	ระดัับปานกลาง 5 - 7 คะแนน
c.	ระดัับมาก 8 - 10 คะแนน
ที่่�

วิิธีีการติิดตั้้�ง

ชุุดความรู้้�หลััก
1

แนวคิิดและหลัักการทำำ�งานวิิจััย
เพื่่�อท้้องถิ่�น่

2

ชุุดความรู้้�สำำ�หรัับพี่่�เลี้้�ยงในการ
พััฒนาศัักยภาพทีีมนัักวิิจััยชุุมชน
“ความรู้้�ในการสร้้างนัักวิิจััย
ชาวบ้้าน”

3

ความรู้้�เรื่่อ� งการติิดตามสนัับสนุุน
โครงการแบบเสริิมพลััง

4

เทคนิิคและเครื่่�องมืือการทำำ�งาน
แบบมีีส่่วนร่่วม

ไม่่รู้้�จััก

รู้้�จัักและมีีความเข้้าใจ
น้้อย

ปานกลาง

มาก
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5.3 แบบบัันทึึกการสัังเกต วิิธีกี ารเก็็บข้้อมููลด้้วยการสัังเกตนั้้�น จะต้้อง
ใช้้ทักั ษะ 3 อย่่างในเวลาเดีียวกััน คืือ ตาดูู หููฟังั มืือจด ดัังนั้้�น หากมีีแบบบัันทึึก
การสัังเกตที่่�กำำ�หนดหััวข้้อ/ประเด็็นที่่�ต้้องการศึึกษาเอาไว้้คร่่าวๆ ก็็จะเป็็น
ตััวช่่วย “มืือจด” ให้้สะดวกขึ้้�น โดยอาจจะบัันทึึกในระหว่่างหรืือหลัังจาก
การสัังเกตแล้้วก็็ได้้

5.4 อััตราส่่วน (Ratio) เป็็นการเปรีียบเทีียบจำำ�นวน 2 จำำ�นวน เช่่น y
กัับ x ว่่าเป็็นกี่่�เท่่า โดยการนำำ�มาหารกัันว่่า ตััวที่่�ถููกหารมีีอััตราส่่วนเป็็นกี่่�เท่่า
ของตััวหาร
เช่่น	จำำ�นวนนัักศึึกษาหญิิงมีี 2,800 คน นัักศึึกษาชายมีี 1,600 คน
2,800
	อััตราส่่วนของนัักศึึกษาหญิิงต่่อนัักศึึกษาชาย
= 1.75 คน
1,600
ในกรณีีของการสร้้างตััวชี้้วั� ดั ความเหลื่่อ� มล้ำำ�� จำำ�นวนที่่�นำำ�มาเปรีียบเทีียบ
2 จำำ�นวนนั้้�น อาจจะเป็็นจำำ�นวน “ก่่อน” ทำำ�โครงการ เทีียบกัับจำำ�นวน “หลััง
จากทำำ�โครงการ” เช่่น อััตราส่่วนของปริิมาณสิินค้้าจากท้้องถิ่่น� ในตลาดชุุมชน
ช่่วงก่่อนและหลัังจากทำำ�โครงการวิิจััย เป็็นต้้น
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5.5 ร้้อยละ/เปอร์์เซ็็นต์์ เป็็นการแปลงตััวเลขของข้้อมููลดิิบทุุกชุุดให้้มีี
“ส่่วน” ที่่�เท่่ากััน คืือมาจากฐานส่่วนที่่�เป็็น 100 หรืือพููดได้้ว่่า เป็็นอััตราส่่วน
ที่่�มีีส่่วนเป็็น 100 เพื่่�อให้้สามารถนำำ�เอาข้้อมููลทุุกชุุดมาเปรีียบเทีียบกัันได้้
เราเรีียกว่่า “เปอร์์เซ็็นต์์” ใช้้สััญลัักษณ์์แทนด้้วยเครื่่�องหมาย % เช่่น 20%
มีีความหมายเป็็นอััตราส่่วนว่่า 20:100
ตััวอย่่างเช่่น ตััวชี้้วั� ดั ในโครงการพััฒนาระบบตััวเขีียนภาษาโย้้ย (ชุุดโหนด
ภาษาวิิกฤต) ระบุุว่่า หลัังจากทำำ�โครงการแล้้ว ทีีมวิิจััย (เป็็นชาวโย้้ย) สามารถ
อ่่าน-เขีียนภาษาโย้้ยได้้ด้้วยตััวเอง 80% (ถ้้ามีีทีีมวิิจััย 100 คน จะสามารถ
อ่่าน-เขีียนได้้ 80 คน)
5.6 Scoring rubric (เรีียกย่่อๆ ว่่า รููบริิค) ดููรายละเอีียดในส่่วนที่่� 4
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ส่่วนที่่�

3

เครื่่�องมืือในการ
เก็็บข้้อมููลของ CBR
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ในที่่�นี้้� ผู้เ้� ขีียนจะรวบรวมเครื่่อ� งมือื ในการเก็็บข้้อมููลที่่�นักั วิิจัยั CBR ใช้้อยู่่�
(หรืือบางเครื่่�องมืืออาจจะเป็็นเครื่่�องมืือแนะนำำ�ให้้ทดลองใช้้) สัักประมาณ
13 ประเภท
1 การใช้้ข้้อมููล/เอกสารที่่�มีีอยู่่�แล้้ว (Existing document/
data)

สำำ�หรัับเครื่อ�่ งมือื เก็็บข้้อมููลที่่เ� รารู้้�จักั กััน เช่่น แบบสอบถาม แบบสััมภาษณ์์
แบบทดสอบ ฯลฯ นั้้�น มีีข้้อน่่าสัังเกตว่่า ข้้อมููลที่่�ได้้มาจากเครื่่�องมืือเหล่่านี้้�
จะเป็็น “ข้้อมููลที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างที่่�เราวิิจััย” เช่่น พอนัักวิิจััยเขีียนข้้อคำำ�ถาม
ลงในแบบสอบถาม แล้้วส่ง่ ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างตอบ จึึงจะเกิิด “ข้้อมููลที่่�เป็็นคำำ�ตอบ
ของกลุ่่�มตััวอย่่าง” (บางครั้้ง� ในการสััมภาษณ์์ สำำ�หรัับบางข้้อคำำ�ถามกลุ่่�มตััวอย่่าง
อาจจะตอบด้้วยซ้ำำ��ว่า่ ไม่่เคยคิิดถึึงเรื่่อ� งนี้้�มาก่่อน เพิ่่�งมาคิิดตอนที่่�นักั วิิจัยั ซัักถาม)
แต่่ทว่า่ มีีข้อ้ มููลประเภทหนึ่่ง� ที่่� “เกิิดมาก่่อนการวิิจัยั ของเรา” โดยถููกบัันทึึก
อยู่่�ในรููปแบบต่่างๆ เช่่น สถิิติิ แผนที่่� บัันทึึกประจำำ�วััน เอกสารรายงานการ
ประชุุม จดหมายติิดต่่อ ฯลฯ เราเรีียกข้้อมููลประเภทนี้้�ว่่า “ข้้อมููล/เอกสาร
ที่่�มีีอยู่่�แล้้ว”
ในสภาพการณ์์ทำำ�งานทั่่�วไป เราจะพบว่่า มีีข้้อมููล/เอกสารที่่�มีีมาก่่อน
แล้้วอย่่างมากมายที่่�เราสามารถนำำ�มาใช้้ในงานวิิจัยั ของเราได้้ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
รวบรวมข้้อมููลใหม่่ หรืือบ่่อยครั้้ง� ที่่�อาจมีีผู้ไ้� ด้้เก็็บรวบรวมข้้อมููลบางอย่่างเอาไว้้
แล้้วภายใต้้ภารกิิจหรืือบทบาทหน้้าที่่�ของเขา (ที่่�กำำ�หนดเป้้าหมาย/วััตถุปร
ุ ะสงค์์
ของการจััดทำำ�เอกสาร เช่่น เขีียนรายงานความก้้าวหน้้าเพื่่�อดำำ�เนิินการต่่อ) แต่่
เขาไม่่ได้้นำำ�ข้้อมููลเหล่่านั้้�นมาศึึกษาวิิเคราะห์์หรืือเผยแพร่่แต่่อย่่างใด
แต่่นักั วิิจัยั CBR ที่่�จะใช้้เครื่่อ� งมืือนี้้� จะแปลงสถานะของ “ข้้อมููล/เอกสาร
ที่่�มีีอยู่่�แล้้วนั้้�น” ให้้กลายสภาพมาเป็็น “ข้้อมููลของการวิิจััย” ของเรา
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ปััจจุบัุ นั นี้้� ความหมายและขอบเขตของ “ข้้อมููล/เอกสารที่่�มีอี ยู่่�” ได้้ขยาย
ขอบเขตออกไปอย่่างกว้้างขวางมาก ทั้้�งเอกสารที่่�เป็็นข้้อเขีียน รููปถ่่าย เสีียงที่่�
ถููกบัันทึึกไว้้ ฯลฯ ตััวอย่่างเช่่น ข้้อความบนหน้้าสื่่�อออนไลน์์ ลายผ้้าประเภท
ต่่างๆ กล่่องบรรจุุผลิตภั
ิ ัณฑ์์ (ที่่�ทำำ�ไว้้แล้้ว) หน้้าปกหนัังสืือ สติิกเกอร์์ติิดท้้ายรถ
ฯลฯ
และเพื่่อ� ให้้เกิิดความชััดเจน จึึงมีีการเรีียกข้้อมููลแบบที่่�มีอี ยู่่�แล้้วนี้้ว่� า่ เป็็น
“ข้้อมููลทุุติิยภููมิิ” (Secondary data) และเรีียกข้้อมููลแบบที่่�นัักวิิจััยสร้้างขึ้้�น
เองเป็็นครั้้�งแรกว่่า “ข้้อมููลปฐมภููมิิ” (Primary data)
ข้้อดีีของการเก็็บรวบรวมข้้อมููลเดิิมที่่�มีีอยู่่�แล้้ว ประการแรกที่่�เห็็นได้้
อย่่างชััดเจน คืือ เรื่่�องความประหยััดทั้้�งเวลา แรงงาน และงบประมาณ อย่่างไร
ก็็ตาม การเลืือกใช้้ข้้อมููลทุุติิยภููมิิก็็มีีข้้อจำำ�กััดหลายอย่่าง เริ่่�มตั้้�งแต่่ต้้องระดม
กำำ�ลััง (บางครั้้�งก็็ต้้องใช้้กำำ�ลัังภายใน) ในการค้้นหา แสวงหา ถามหา ตาม(ล่่า)
หาแหล่่งข้้อมููล แม้้เมื่่อ� รู้้�แหล่่งข้้อมููลแล้้ว ก็็ยังั อาจจะต้้องฝ่่าด่่านการเข้้าถึึง/การ
เข้้าไปใช้้ และแม้้จนเมื่่�อได้้ข้้อมููลมาแล้้ว ก็็ยัังมีีปััญหาบางอย่่างตามมา เช่่น ได้้
ข้้อมููลน้้อย ข้้อมููลไม่่สมบููรณ์์ หรืือข้้อมููลกระจััดกระจาย และเนื่่อ� งจากเอกสาร/
ข้้อมููลเหล่่านี้้�ไม่่ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อตอบโจทย์์งานวิิจััยของเรา ดัังนั้้�น ในบางครั้้�ง
ท่่ามกลางกองข้้อมููลอัันมหาศาล ก็็อาจไม่่มีีข้้อมููลใดที่่�ตอบโจทย์์ของเราเลย
2 แบบสำำ�รวจ (Survey form)

เป็็นชุุดของข้้อคำำ�ถามเพื่่�อเก็็บข้้อมููลแบบกว้้างๆ จำำ�นวนข้้อคำำ�ถามอาจ
จะมีีไม่่มากนััก แต่่ต้อ้ งการกลุ่่�มตััวอย่่างหรืือปริิมาณข้้อมููลจำำ�นวนมาก ลัักษณะ
ของข้้อมููลที่่�ต้อ้ งการนั้้�นจะเป็็นข้้อมููลแบบพื้้�นฐาน/ข้้อมููลเบื้้�องต้้นที่่�กลุ่่�มตััวอย่่าง
ตอบได้้โดยง่่าย หรืือนัักวิิจััยเก็็บได้้ไม่่ลำำ�บาก
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ประเภทของข้้อมููลที่่�เก็็บมีีได้้อย่่างหลากหลาย เริ่่�มตั้้�งแต่่ข้้อมููลที่่�มีี
ลัักษณะทางกายภาพ เช่่น จำำ�นวนเห็็ดในป่่า ประเภทของสมุุนไพรที่่�ขึ้้�นเอง
ตามธรรมชาติิ เส้้นทางเดิินของน้ำำ�� ประเภทของสิินค้้าท้้องถิ่่�นในตลาดชุุมชน
(ที่่�มิิติิความเหลื่่�อมล้ำำ��ด้้านเศรษฐกิิจเรีียกว่่า Local content) ไปจนกระทั่่�งถึึง
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับคน กลุ่่�ม ความสััมพัันธ์์ระหว่่างคนกลุ่่�มต่่างๆ ผลผลิิตจาก
ฝีีมืือมนุุษย์์ ฯลฯ เช่่น แบบสำำ�รวจความพึึงพอใจต่่อการจััดกิิจกรรมของการ
ท่่องเที่่�ยวชุุมชน ความคิิดเห็็นของผู้้�ใช้้พลัังงานทางเลืือกแบบต่่างๆ การสำำ�รวจ
ราคาของข้้าวอิินทรีีย์์ในตลาด เป็็นต้้น
ส่่ ว นวิิ ธีี ก ารใช้้ แ บบสำำ�รวจ ในการเก็็ บ ข้้ อ มูู ล นั้้� น สามารถมีี ไ ด้้ อ ย่่ า ง
หลากหลาย และนัั ก วิิ จัั ย สามารถสร้้ า งสรรค์์ วิิ ธีี ก ารใหม่่ ๆ ได้้ ต ลอดเวลา
โดยคำำ�นึึงถึึงคุุณลัักษณะของ “ผู้้�ให้้ข้้อมููล/แหล่่งข้้อมููล” เป็็นสำำ�คััญ เช่่น
อาจจะให้้ผู้้�ตอบเขีียนคำำ�ตอบด้้วยตััวเองในกรณีีที่่�ผู้้�ตอบสามารถเขีียนได้้ หรืือ
นัักวิิจััยเป็็นผู้้�ถามและกรอกข้้อมููลให้้หากผู้้�ตอบไม่่ถนััดการเขีียน หรืือนำำ�แบบ
สำำ�รวจไปโพสต์์ไว้้ในสื่่�อออนไลน์์ เป็็นต้้น
สำำ� หรัั บ รูู ปลัั ก ษณ์์ ข องแบบสำำ�ร วจนั้้� น จะละม้้ า ยคล้้ า ยคลึึ ง กัั บ
แบบสอบถามหรืือแบบสััมภาษณ์์ (ที่่�จะกล่่าวถึึงต่่อไป) ส่่วนความแตกต่่าง
ระหว่่างเครื่่�องมืือทั้้�ง 3 ชนิิดนี้้� น่่าจะอยู่่�ที่่� “ความลุ่่�มลึึกของข้้อมููลที่่�ต้้องการ”
กล่่ า วคืือ แบบสำำ�รวจนั้้� น จะเก็็ บ ข้้ อ มูู ล ที่่� มีี ลัั ก ษณะเป็็ น ข้้ อ มูู ล พื้้� น ฐานหรืือ
ข้้อมููลเบื้้�องต้้นดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว
ลองดููตััวอย่่างหน้้าตาของแบบสำำ�รวจจากโครงการการวางแผนจััดการ
ป่่าชุุมชนแบบมีีส่่วนร่่วมของ 25 ชุุมชนนำำ�ร่่อง จ.ลำำ�ปาง จากพี่่�เลี้้�ยง จ.ลำำ�ปาง
ที่่�ใช้้กระบวนการมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานวิิจััยอย่่างเต็็มสููบ เช่่น การจััดเวทีี
นัักวิิจััยชุุมชนให้้ร่่วมกัันสร้้างเครื่่�องมืือแบบสำำ�รวจข้้อมููลที่่�จะนำำ�มาใช้้ในการ
ทำำ�แผนป่่าชุุมชนทั้้�ง 5 ด้้าน รายละเอีียดของประเด็็นในแบบสำำ�รวจ มีีดัังนี้้�
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เวทีีสร้้างแบบสำำ�รวจข้้อมููลของแต่่ละพื้้�นที่่�ตามกรอบการทำำ�แผน 5 ด้้าน
โดยมีีการเก็็บข้้อมููลในรายละเอีียด ดัังนี้้�
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

สำำ�รวจประเภทของต้้นไม้้
จััดอัันดัับของต้้นไม้้ (ต้้นอะไรมากสุุด ไปจนถึึงน้้อยสุุด)
วััดขนาด และอายุุของต้้นไม้้ ด้้วยวิิธีีการ Line Based
เลืือกต้้นไม้้ทรงคุุณค่่าของแต่่ละพื้้�นที่่� (เกณฑ์์ ชนิิด/ ขนาด)
การแบ่่งโซนป่่าตามการใช้้ประโยชน์์ ได้้แก่่
• พื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์
• พื้้�นที่่�ใช้้สอย
• พื้้�นที่่�ป่า่ กัันชน (ป่่าหััวไร่่ปลายนา/ พื้้�นที่่�การเกษตรที่่�ถูกู ปล่่อยให้้รกร้้าง)
การฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ป่่า
การปลููกป่่าทดแทน (นัับจำำ�นวนต้้นไม้้)
การทำำ�แปลงปลููกป่่า (วััดขนาดแปลง)
การทำำ�ฝายชะลอน้ำำ�� (นัับจำำ�นวนฝาย)
สถิิติิการเกิิดไฟป่่าในพื้้�นที่่� และสถิิติิการดัับไฟ
กฎระเบีียบการดููแลป่่าชุุมชนเดิิมที่่�ทำำ�อยู่่�ก่่อน
• การใช้้ไม้้ในพื้้�นที่่�ป่่าชุุมชน (ใช้้อย่่างไร)
• การเข้้าไปใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่�ป่่าชุุมชน เช่่น หาของป่่า ล่่าสััตว์์
การเฝ้้าระวัังรัักษาพื้้�นที่่�ป่่าเช่่นการจััดเวรยาม/ การลาดตระเวน
ภาคีีหนุุนเสริิมการทำำ�งานป่่าชุุมชน

ข้้อมููลจากแบบสำำ�รวจนี้้ส� ามารถจะใช้้เก็็บข้้อมููลในช่่วงก่่อน-หลััง การทำำ�
โครงการวิิจััยเพื่่�อวััดผลลััพธ์์การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น และข้้อมููลในบางหััวข้้อ
เช่่น สถิิติิการเกิิดไฟป่่า หรืือการเข้้าไปใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่�ป่่าชุุมชน ก็็สามารถ
นำำ�มาสร้้างเป็็นตััวชี้้�วััดความเหลื่่�อมล้ำำ��ได้้ เป็็นต้้น
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3 แบบสอบถาม (Questionnaire)

แบบสอบถามเป็็นเครื่่อ� งมืือเก็็บข้้อมููลที่่�นิยิ มใช้้กันั มาก ทั้้�งในการวิิจัยั ใน
แวดวงวิิชาการ การวิิจััยทางธุุรกิิจ รวมทั้้�งงานวิิจััย CBR ด้้วย
(1) ประเภทข้้อมููล
ที่่�จะได้้มา

(4) ข้้อเด่่น
และข้้อจำำ�กััด

การสอบถาม/
แบบสอบถาม

(2) แบบสอบถาม
คืืออะไร

(3) รููปแบบอัันหลากหลาย
ของแบบสอบถาม
3.1 ประเภทข้้อมููลที่่เ� หมาะกัับแบบสอบถาม ดัังที่่�เกริ่่น� มาข้้างต้้นแล้้ว
ว่่า เครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลแต่่ละชนิิดเปรีียบเสมืือนอุุปกรณ์์จัับปลาที่่�ในการเลืือก
ใช้้ ควรจะเลืือกดููประเภทของปลาที่่�ต้อ้ งการจะจัับเสีียก่่อน เช่่น แบบสอบถาม
เป็็นเครื่่อ� งมือื ที่่�เหมาะจะใช้้ “เก็็บ” ข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับความคิิดเห็็น (opinion)
ความต้้องการ ความคาดหวััง การกระทำำ�/การแสดงพฤติิกรรม เป็็นส่่วนใหญ่่
3.2 การสอบถามและแบบสอบถาม การสอบถามเป็็นการรวบรวม

35

ข้้อมููลจากแหล่่งปฐมภููมิิ (จึึงแตกต่่างจากการใช้้ข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�แล้้วในเครื่่�องมืือ
ชิ้้�นที่่� 1) โดยการใช้้แบบสอบถามเป็็นเครื่่�องมืือ
ส่่วนแบบสอบถาม เป็็นชุุดของคำำ�ถามที่่�ต้อ้ งการข้้อมููลคำำ�ตอบที่่�เกี่่ย� วกัับ
คุุณลัักษณะของผู้้�ตอบในด้้านความคิิดเห็็น ความเชื่่�อ ความคาดหวััง ฯลฯ (แต่่
จะไม่่ใช้้กับั การวััดความรู้้�ความเข้้าใจซึ่่ง� ควรจะใช้้แบบทดสอบ (test) มากกว่่า)
สำำ�หรัับวิิธีกี ารใช้้นั้้น� ก็็เป็็นไปได้้หลายทางตามที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว เช่่น การ
ให้้ผู้้�ตอบเขีียนตอบด้้วยตััวเอง (เป็็นรายบุุคคล) ในกรณีีที่่ผู้� ้�ตอบเขีียนได้้ หรืือนััก
วิิจััยเป็็นคนอ่่านและบัันทึึกให้้หากผู้้�ตอบไม่่สะดวกเรื่่�องการเขีียน ในบางกรณีี
สำำ� หรัั บ งานวิิ จัั ย CBR ที่่� มีี ข้้ อ คำำ�ถ ามไม่่ ม ากนัั ก อาจจะเก็็ บ ข้้ อ มูู ล ด้้ ว ย
แบบสอบถามเป็็นกลุ่่�ม โดยนัักวิิจัยั จะอ่่านข้้อคำำ�ถาม แล้้วให้้กลุ่่�มตััวอย่่างเขีียน
คำำ�ตอบลงในบััตรคำำ�ข้้อละ 1 ใบก็็ได้้ รวมทั้้�งยัังสามารถสร้้างสรรค์์วิธีิ กี ารใช้้แบบ
ใหม่่ๆ ผ่่านสื่่�อออนไลน์์ได้้ด้ว้ ย
3.3 รููปแบบของแบบสอบถาม โดยทั่่�วไปจะมีีการแบ่่งเป็็น 2 รููปแบบ
หลัักๆ คืือ แบบสอบถามปลายเปิิด (Open-form) และแบบสอบถามปลายปิิด
(Closed-form)
ข้้อ 1:	ท่่านคิิดอย่่างไรเวลาได้้พููดภาษาแม่่ของท่่านในโรงเรีียน
ข้้อ 2:	ท่่านคิิดว่่า การที่่�ภาษาแม่่ของท่่านได้้สร้้างตััวเขีียนขึ้้�นมา
		มีีความสำำ�คััญอย่่างไร
ข้้อ 3:	ท่่านคิิดว่่า จะถ่่ายทอดความรู้้�เรื่่�องการเขีียนให้้กัับเพื่่�อนๆ
		 ชนชาติิเดีียวกัับท่่านหรืือไม่่ เพราะอะไร
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3.3.1 แบบสอบถามปลายเปิิด (open-form) แบบสอบถามชนิิดนี้้�
จะไม่่กำำ�หนดคำำ�ตอบเอาไว้้ให้้ แต่่จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ตอบได้้ตอบอย่่างอิิสระด้้วย
คำำ�พููดของตนเอง ตััวอย่่างเช่่น การเก็็บข้้อมููลด้้วยแบบสอบถามปลายเปิิดนั้้�น
มีีข้้อเด่่นคืือทำำ�ให้้ได้้ข้้อมููลที่่�มีีรายละเอีียดมาก ผู้้�ตอบสามารถให้้คำำ�ตอบได้้
หลายแง่่หลายมุุม แต่่ทว่่านัักวิิจััยก็็ต้้องมีีความรู้้�ในการ “จััดการกัับข้้อมููล” ที่่�
ได้้มาจากคำำ�ถามแบบเปิิดปลายนี้้�พอสมควร (ซึ่่�งแบบสอบถามปลายปิิดจะจััด
ระบบข้้อมููลได้้ง่่ายกว่่า เพราะได้้โฟกััส/จััดกรอบเอาไว้้แล้้วตั้้�งแต่่ตอนเขีียน
คำำ�ถาม)
3.3.2 แบบสอบถามปลายปิิด (Closed-form) เป็็นลัักษณะ
ของแบบสอบถามที่่�มีีตััวเลืือกให้้ตอบ ผู้้�ตอบไม่่มีีโอกาสได้้แสดงความเห็็น
ด้้วยตััวเอง ตอบได้้เพีียงคำำ�ตอบที่่�มีลัี กั ษณะใกล้้เคีียงกัับความคิิดเห็็นของตนเอง
แต่่แบบสอบถามปลายปิิดนี้้�จะง่่ายและสะดวกสำำ�หรัับนัักวิิจััยในการจััดระบบ
ข้้อมููล
แบบสอบถามปลายปิิดมีีรููปแบบย่่อยๆ ให้้เลืือกใช้้อีีกหลายแบบ
แต่่ละแบบย่่อยนั้้น� ก็็มาจากการใช้้ “ตััวช่ว่ ยในการแปลงข้้อมููลนามธรรมมาเป็็น
รููปธรรม” ที่่ไ� ด้้กล่่าวเอาไว้้ในส่่วนที่่� 2 หััวข้้อ 5 ตััวอย่่างของรููปแบบย่่อยๆ มีีดังั นี้้�
(ก) แบบ Checklist ให้้เลืือกคำำ�ตอบเดีียว เช่่น
คำำ�ถาม : ท่่านได้้เข้้าร่่วมการซ้้อมเพื่่�อป้้องกัันและจััดการน้ำำ�ท่
� ่วม
ที่่�ทางจัังหวััดได้้จััดขึ้้�นเมื่่�อเดืือนกัันยายน 2563 ที่่�ผ่่านมาหรืือไม่่
 เข้้าร่่วม		
 ไม่่ได้้เข้้าร่่วม
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(ข) แบบ Checklist ให้้เลืือกได้้หลายคำำ�ตอบ เช่่น
คำำ�ถาม : ท่่านให้้บุุตรหลานของท่่านเข้้าเรีียนที่่�โรงเรีียนขนาดเล็็ก (ชื่่�อ...) นี้้�
ด้้วยเหตุุใด (ตอบได้้มากกว่่า 1 ข้้อ)
1. อยู่่�ใกล้้บ้้าน
2. อยู่่�ใกล้้ที่่�ทำำ�งานของผู้้�ปกครอง
3. โรงเรีียนมีีชื่่�อเสีียงด้้านการดููแลเด็็กได้้ดีี
4. ครููมีีวุุฒิิสููง
5. สภาพแวดล้้อมของโรงเรีียนดีี
6. อื่่�น ๆ ระบุุ............................................
(ค) แบบให้้จััดอัันดัับ (Ranking) เป็็นลัักษณะของแบบสอบถาม
ที่่�ผู้้�วิิจััยกำำ�หนดคำำ�ตอบให้้และผู้้�ตอบจะตอบโดยเรีียงลำำ�ดัับความคิิดเห็็น ความ
สำำ�คัญ
ั ตามเหตุุผลอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง และอย่่าลืืมกำำ�หนดค่่าของตััวเลขให้้ผู้้�ตอบ
ทราบด้้วย
คำำ�ถาม : ท่่านคิิดว่่าโรงเรีียนขนาดเล็็ก (ชื่่�อ...) นี้้�มีีความพร้้อมในด้้านใด
เรีียงตามลำำ�ดัับจากมากที่่�สุุดไปหาน้้อยที่่�สุุด (1 = มากที่่�สุุด 5 = น้้อยที่่�สุุด)
...... อาคารสถานที่่�
...... วััสดุุอุุปกรณ์์ สื่่�อการเรีียน
...... ความสามารถของผู้้�บริิหาร
...... ความตั้้�งใจในการสอนของครูู
...... หลัักสููตรที่่�เหมาะสมกัับชุุมชน
...... อื่่�นๆ ระบุุ.................................
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(ง) แบบมาตราส่่วนประมาณค่่า (Rating scale) ลัักษณะของ
แบบสอบถามประเภทนี้้�จะให้้ผู้้�ตอบแบบสอบถามเป็็นผู้้�เลืือกตามระดัับความ
คิิดเห็็นของตััวเอง การแบ่่งระดัับอาจจะเป็็นแบบหยาบๆ เพีียง 3 ระดัับ หรืือ
อย่่างละเอีียด 5 ระดัับก็็ได้้
แบบสอบถาม (Posttest)
การรู้้�จัักเครื่่�องมืือวิิเคราะห์์-สัังเคราะห์์ (ทีีมพี่่�เลี้้�ยง)
(A) รู้้�จััก

(B) เข้้าใจ
(Principle)

(C) ใช้้เป็็นเบื้้�องต้้น (D) ใช้้เป็็นขั้้�นสููง
(How to)
(Mixed)

ชื่่�อเครื่่�องมืือ
A/S
มาก ปาน น้้อย มาก ปาน น้้อย มาก ปาน น้้อย มาก ปาน น้้อย
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
T7
การทำำ�ตาราง
T10
การวััดความ
เปลี่่�ยนแปลง
(Change)
T11
ใยแมงมุุม
(Weight)
T15
Mind Map
T16
Grouping
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(จ) การใช้้ Scoring Rubric (ดููรายละเอีียดในส่่วนที่่� 4 ต่่อไป)
3.4 ข้้อเด่่นและข้้อจำำ�กัดั ของการใช้้แบบสอบถาม การใช้้แบบสอบถาม
เป็็นเครื่่�องมืือการเก็็บข้้อมููลมีีข้้อเด่่นหลายประการ ตั้้�งแต่่ข้้อเด่่นในทางปฏิิบััติิ
เนื่่�องจากประหยััดทั้้�งเวลา แรงงาน และค่่าใช้้จ่่าย มีีรูปู แบบย่่อยๆ ให้้ออกแบบ
เลืือกใช้้ได้้ตามความต้้องการของนัักวิิจัยั และการจััดระบบประมวลข้้อมููลก็็ทำำ�ได้้
ไม่่ยากนัักหากใช้้แบบสอบถามแบบปิิด
และถึึงแม้้จะมีีข้อ้ จำำ�กัดั อยู่่�บ้้างที่่�การตอบแบบสอบถามนั้้�นเหมาะกัับกลุ่่�ม
ตััวอย่่างที่่�ต้้องอ่่านออกเขีียนได้้ แต่่ข้้อจำำ�กััดนี้้�ก็็สามารถหาทางแก้้ไขได้้ ดัังที่่�ได้้
กล่่าวมาแล้้ว
แต่่เนื่่อ� งจากคุุณลัักษณะที่่เ� ป็็นหััวใจที่่�สุดุ ของแบบสอบถาม คืือ “ข้้อคำำ�ถาม”
ดัังนั้้น� เพื่่อ� เป็็นหลัักประกัันความมั่่�นใจ นัักวิิจัยั ควรจะมีีการทดสอบแบบสอบถาม
กัับกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มึคุึ ณ
ุ ลัักษณะใกล้้เคีียงกัับกลุ่่�มเป้้าหมายจริิง เพื่่อ� การปรัับปรุุง
แบบสอบถาม และในการออกแบบเพื่่อ� นำำ�มาใช้้ตอบโจทย์์เรื่่อ� งตััวชี้้วั� ดั ก็็ต้อ้ งใช้้
แบบสอบถามชุุดเดีียวกัันเก็็บข้้อมููล “ก่่อน” และ “หลััง” เพื่่อ� เปรีียบเทีียบกััน
หรืือใช้้ข้้อคำำ�ถามที่่�เป็็นข้้อมููลชุุดเดีียวกัับ “เกณฑ์์มาตรฐาน” (เช่่น ตััวชี้้�วััดของ
ภาคีีหน่่วยงานรััฐ หรืือสถิิติริ ะดัับจัังหวััด) เพื่่อ� ให้้สามารถนำำ�มาเปรีียบเทีียบกัันได้้
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4 การสััมภาษณ์์และแบบสััมภาษณ์์ (Interview)

การสััมภาษณ์์เป็็นวิิธีีการเก็็บข้้อมููลอีีกประเภทหนึ่่�งที่่�เป็็นที่่�นิิยมในงาน
วิิจััยทุุกประเภท เนื่่�องจากสามารถเก็็บข้้อมููลได้้ทุุกประเภท ทั้้�งความคิิดเห็็น
ความรู้้�ความเข้้าใจ ทััศนคติิ ความเชื่่�อ พฤติิกรรมหรืือการปฏิิบััติิ ฯลฯ รวมทั้้�ง
ยัังใช้้เวลาไม่่มากแต่่ได้้ข้้อมููลอย่่างแน่่นอน (เทีียบกัับการส่่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีีย์์) อย่่างไรก็็ตาม วิิธีีการนี้้�ก็็มีีเงื่่�อนไขตรงที่่�ต้้องได้้รัับความร่่วมมืือจาก
กลุ่่�มตััวอย่่างพอสมควร (แต่่ก็็อาจจะคลี่่�คลายไปบ้้างจากการใช้้สื่่�อสมััยใหม่่
มาช่่วย ดัังที่่�ได้้กล่่าวไว้้ข้้างต้้น)
(1) การสััมภาษณ์์คืืออะไร

(4) การเตรีียมการ
ล่่วงหน้้า

การสััมภาษณ์์/
แบบสััมภาษณ์์
(3) ประเภทของการสััมภาษณ์์

(2) แบบสััมภาษณ์์
คืืออะไร
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4.1 การสััมภาษณ์์คืืออะไร การสััมภาษณ์์เป็็นเทคนิิคการรวบรวมข้้อมููล
วิิธีหี นึ่่�งซึ่่ง� เป็็นการเก็็บข้้อมููลจากแหล่่งปฐมภููมิโิ ดยอาศััยการเห็็นหน้้าเห็็นตากััน
จริิงๆ (face-to-face) หรืือเห็็นหน้้ากัันผ่่านสื่่�อออนไลน์์
ในทางปฏิิบัติั ิ การสััมภาษณ์์หมายถึึงการสนทนากัันระหว่่างผู้้�สัมั ภาษณ์์
และผู้้�ให้้สัมั ภาษณ์์อย่่างมีีจุดุ มุ่่�งหมาย โดยในขณะที่่�สนทนากััน หากยัังไม่่เข้้าใจ
ผู้้�สัมั ภาษณ์์ก็ส็ ามารถจะซัักถามเพิ่่�มเติิมได้้จนกว่่าจะได้้คำำ�ตอบเป็็นที่่�พอใจ และ
ในกรณีีที่่ผู้� ้�สัมั ภาษณ์์มีคี วามเชี่่ย� วชาญจะทำำ�ให้้สามารถเก็็บรวบรวมข้้อมููลได้้ดีกี ว่่า
วิิ ธีี ก ารเก็็ บ รวบรวมวิิ ธีีอื่่� นๆ เนื่่� องจากข้้ อมูู ลที่่� ไ ด้้ จ ะมีี ความละเอีี ย ดลึึ ก ซึ้้� ง
และผู้้�สััมภาษณ์์ยัังสามารถสัังเกตอากััปกิิริิยาและสภาพแวดล้้อมอื่่�นๆ เพิ่่�มเติิม
ในขณะสััมภาษณ์์ได้้อีีกด้้วย
แม้้ว่า่ เมื่่อ� มองดููโดยเผิินๆ การสััมภาษณ์์จะมีีลักั ษณะคล้้ายกัับการพููดคุุย
สนทนาโดยทั่่�วไปในชีีวิิตประจำำ�วััน แต่่ทว่่า การสััมภาษณ์์ก็็มีี “ข้้อแตกต่่าง”
จากการพููดคุุยแบบทั่่�วไปใน 3-4 แง่่มุุม

การพููดคุุยทั่่�วไป
ข้้อต่่าง
การสััมภาษณ์์

(1) เป้้าหมาย : การสััมภาษณ์์จะมีีเป้้าหมายที่่�
	ชััดเจนกว่่า มีีโฟกััสมากกว่่า
(2)	ประเด็็น/เนื้้�อหา : การสััมภาษณ์์จะมีีขอบเขตที่่�
เฉพาะเจาะจงมากกว่่า/มีีการคิิดคำำ�ถามล่่วงหน้้า
(3) การแบ่่งบทบาท : การสััมภาษณ์์จะแบ่่ง
บทบาทตายตััวว่่าใครเป็็นผู้้�สััมภาษณ์์
ใครเป็็นผู้้�ให้้สััมภาษณ์์
(4) การบัันทึึก : การสััมภาษณ์์ในการวิิจััยจะต้้องมีี
การบัันทึึกข้้อมููล
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4.2 แบบสััมภาษณ์์ (Interview form) เป็็นเครื่่อ� งมือื ที่่�ใช้้ประกอบการ
สััมภาษณ์์ โดยเป็็นชุุดของข้้อคำำ�ถามที่่�นัักวิิจััยต้้องออกแบบก่่อนล่่วงหน้้า
(preset) เพื่่� ออำำ�นวยความสะดวกในการรวบรวมข้้ อมูู ล นอกจากนี้้� ยัั งมีี
เครื่่�องมือื ที่่�ใช้้ประกอบในการสััมภาษณ์์ คืือ สื่่�อประเภทบัันทึึกเสีียงหรืือภาพ
ซึ่ง่� ใช้้อำำ�นวยความสะดวกในการบัันทึึกรายละเอีียดของข้้อมููล ช่่วยให้้ผู้้�สัมั ภาษณ์์
พิิจารณาย้้อนทวนข้้อมููลได้้ และสามารถสรุุปข้้อมููลได้้อย่่างถููกต้้องชััดเจน
หากดููข้้อคำำ�ถามที่่�ใช้้ในแบบสััมภาษณ์์ อาจจะคล้้ายคลึึงกัับข้้อคำำ�ถาม
ในแบบสอบถาม แต่่เนื่่�องจากการสััมภาษณ์์มีีรููปแบบความสััมพัันธ์์เป็็นแบบ
ปฏิิสััมพัันธ์์ สามารถตอบโต้้ระหว่่างนัักวิิจััยกัับกลุ่่�มตััวอย่่างได้้ (ในขณะที่่�การ
ใช้้แบบสอบถามจะเป็็นความสััมพัันธ์์ทางเดีียว) ดัังนั้้�น ข้้อคำำ�ถามสำำ�หรัับการ
สััมภาษณ์์จึึงมัักเป็็นเพีียง “แนวคำำ�ถามกว้้างๆ” (guideline) โดยที่่�นัักวิิจััย
สามารถไปปรัับเปลี่่�ยนหรืือเพิ่่�มเติิมคำำ�ถามย่่อยๆ ในระหว่่างสััมภาษณ์์จริิงได้้
4.3 ประเภทของการสััมภาษณ์์ มีีวิธีิ กี ารแบ่่งประเภทของการสััมภาษณ์์
ได้้หลายแบบ โดยขึ้้�นอยู่่�กัับ “เกณฑ์์ที่่�นำำ�มาแบ่่งประเภท” เช่่น
4.3.1 ใช้้เกณฑ์์ “ลัักษณะของข้้อคำำ�ถาม” จะแบ่่งประเภทการ
สััมภาษณ์์ได้้เป็็น 2 แบบ คืือ
(i) การสััมภาษณ์์แบบมีีโครงสร้้าง (Structured interview) เป็็น
ลัักษณะการสััมภาษณ์์ที่่ผู้� วิ้� จัิ ยั ได้้กำำ�หนดข้้อคำำ�ถามไว้้แล้้ว และ
ดำำ�เนิินการสััมภาษณ์์ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ ดัังนั้้�น ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์
ทุุกคนจะถููกถามไปตามแบบฟอร์์มเหมืือนกัันทุุกคน ดัังนั้้�น
ข้้อมููลที่่�ได้้มาก็็จะสามารถสัังเคราะห์์ได้้ง่า่ ย วิิธีกี ารนี้้�จึงึ เหมาะ
กัับการสััมภาษณ์์กลุ่่�มตััวอย่่างหลายคน หรืือการสััมภาษณ์์เพื่่อ�
เปรีียบเทีียบช่่วงก่่อน-หลัังการทำำ�โครงการ
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(ii) การสััมภาษณ์์แบบไม่่มีีโครงสร้้าง (Unstructured interview)
เป็็นการสััมภาษณ์์ตามวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย แต่่ไม่่มีีการสร้้าง
ข้้อคำำ�ถามที่่�ตายตััว (อาจมีีเพีียงแนวคำำ�ถามแบบกว้้างๆ) ผู้้�สัมั ภาษณ์์
ต้้องมีีวิิจารณญาณในการตั้้�งคำำ�ถามและแก้้ไขสถานการณ์์ในขณะ
สััมภาษณ์์เอง วิิธีีการนี้้�ควรใช้้เมื่่�อนัักวิิจััยมีีประสบการณ์์กัับการ
สััมภาษณ์์มาพอสมควร
4.3.2 ใช้้เกณฑ์์ “จำำ�นวนผู้้�ให้้สัมั ภาษณ์์” ก็็จะแบ่่งเป็็น 2 ประเภท
ย่่อย คืือ การสััมภาษณ์์เป็็นรายบุุคคล (เช่่น ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�ร่่างแผน
และนโยบาย ฯลฯ) และการสััมภาษณ์์เป็็นกลุ่่�ม (Collective Interview) ที่่�มีี
ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์จำำ�นวนหลายๆ คน (เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เป็็นช่่างของเทศบาล)
4.3.3 ใช้้เกณฑ์์ “ความลุ่่�มลึึกของข้้อมููล” ก็็จะแบ่่งเป็็นการสััมภาษณ์์
แบบทั่่�วไป กัับการสััมภาษณ์์แบบเจาะลึึก (Depth Interview)
4.4 การเตรีียมการล่่ ว งหน้้ า ไม่่ ว่่าจะเป็็ นการสัั ม ภาษณ์์ แ บบไหน
การเตรีียมการล่่วงหน้้าสำำ�หรัับการสััมภาษณ์์จะต้้องมีีการจััดทำำ�อย่่างดีีมาก
เป็็นพิิเศษ ไม่่ว่่าจะเป็็นการเตรีียมข้้อคำำ�ถามเอาไว้้ล่่วงหน้้า การนััดหมายเวลา
และสถานที่่�กัับผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ การจััดเตรีียมสถานที่่� การจััดเตรีียมอุุปกรณ์์ให้้
พร้้อมใช้้งาน ฯลฯ ปััจจััยต่่างๆ ที่่�กล่่าวมานี้้�มีีผลต่่อความสำำ�เร็็จ/ล้้มเหลวของ
การสััมภาษณ์์แทบทั้้�งสิ้้�น และการสััมภาษณ์์จะทำำ�ซ้ำำ��ใหม่่ให้้เหมือื นเดิิมได้้ยาก
ส่่วนการนำำ�ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์มาใช้้ในการตอบโจทย์์เรื่่�องตััวชี้้�วััด
ความเหลื่่อ� มล้ำำ��นั้้น� เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับเครื่่อ� งมือื ชิ้้น� อื่่น� ๆที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว เช่่น
แบบสอบถามหรืือแบบสำำ�รวจ การเก็็บข้้อมููลด้้วยการสััมภาษณ์์ 2 ครั้้�ง คืือ
ก่่อน-หลัังการทำำ�โครงการ อาจจะทำำ�ได้้ยากกว่่าโดยเฉพาะถ้้าใช้้การสััมภาษณ์์
แบบมีีโครงสร้้าง (ซึ่่�งจะใช้้คำำ�ถามเดีียวกัันทั้้�ง 2 ครั้้�ง)
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5 การทดสอบ/แบบทดสอบ (Test)

(1) การทดสอบคืืออะไร

(4) การใช้้
แบบทดสอบ
ใน CBR

การทดสอบ/
แบบทดสอบ

(2) แบบทดสอบ
คืืออะไร

(3) ประเภทของแบบทดสอบ
5.1 การทดสอบคืืออะไร การทดสอบเป็็นวิิธีีการรวบรวมข้้อมููลจาก
แหล่่งปฐมภููมิิ โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะเก็็บข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรู้้� ความเข้้าใจ
ความสามารถของกลุ่่�มตััวอย่่างหรืือผู้้�ถูกู ทดสอบ (cognition/knowledge) โดย
อาจจะใช้้แบบทดสอบหรืือข้้อสอบที่่�มีอี ยู่่�แล้้ว หรืือสร้้างขึ้้น� มาใหม่่เป็็นเครื่่อ� งมือื
ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
เมื่่อ� ดููโดยผิิวเผิิน เราอาจจะรู้้�สึกึ ว่่าแบบทดสอบก็็มีลัี กั ษณะคล้้ายคลึึงกัับ
แบบสอบถามหรืือแบบสััมภาษณ์์ เนื่่อ� งจากมีีส่ว่ นประกอบที่่�เป็็นชุุดคำำ�ถามต่่างๆ
ที่่� ก ลุ่่�มตัั ว อย่่ า งจะต้้ องตอบ แต่่ ทว่่ า เส้้ นแบ่่ งกั้้� น ระหว่่ า งแบบทดสอบกัั บ
แบบสอบถาม/แบบสััมภาษณ์์ก็็คืือ “ประเภทของข้้อมููล” ที่่�ต้้องการจะเก็็บ
แบบทดสอบจะไม่่เก็็บข้้อมููลประเภทความคิิดเห็็น ความต้้องการ ความเชื่่�อ
ความคาดหวััง ความพึึงพอใจ ฯลฯ ของกลุ่่�มตััวอย่่าง หากแต่่จะใช้้วััด “ความรู้้�
ความเข้้าใจ หรืือความสามารถของกลุ่่�มตััวอย่่าง” มากกว่่า
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5.2 แบบทดสอบคืืออะไร แบบทดสอบเป็็นชุุดของคำำ�ถาม งาน หรืือ
สถานการณ์์ที่่�นัักวิิจััยกำำ�หนดขึ้้�นมา/สร้้างขึ้้�นมา เพื่่�อใช้้เป็็นสิ่่�งเร้้า/สิ่่�งกระตุ้้�น
ให้้ผู้้�ถููกทดสอบแสดงพฤติิกรรมอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งเพื่่�อตอบสนองออกมาโดย
ผู้้�ทำำ�การทดสอบสามารถสัังเกตได้้หรืือวััดได้้ โดยคำำ�ตอบหรืือพฤติิกรรมที่่�
แสดงออกมานั้้�น เป็็นเครื่่�องบ่่งบอกถึึงระดัับความรู้้� ความเข้้าใจ และความ
สามารถของผู้้�ถูกู ทดสอบที่่�นักั วิิจัยั ได้้กำำ�หนด
เอาไว้้เป็็นวััตถุุประสงค์์
ส่่วนรููปแบบของการตอบสนองนั้้�น
มีีให้้เลืือกหลายรููปแบบ เช่่น การให้้เขีียนตอบ
การตอบแบบสอบปากเปล่่ า หรืือการให้้
ลงมืือปฏิิบััติิงานให้้ดูู เป็็นต้้น
5.3 ประเภทของแบบทดสอบ เราสามารถจำำ� แนกประเภทของ
แบบทดสอบได้้หลายแบบแล้้วแต่่ “เกณฑ์์” ที่่�นำำ�มาแบ่่งประเภท เช่่น
5.3.1 แบบทดสอบที่่� สร้้ า งขึ้้� น เองกัั บ แบบทดสอบมาตรฐาน
แบบทดสอบที่่สร้
� า้ งขึ้้�นเองก็็เป็็นไปตามชื่่อ� คืือ เป็็นแบบทดสอบที่่�นักั วิิจัยั สร้้าง
ขึ้้น� มาเองตามวััตถุปร
ุ ะสงค์์ อาจมีีการทดลองใช้้แล้้วนำำ�มาปรัับแก้้ หรืือมีีการนำำ�
ไปให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญช่่วยพิิจารณาก่่อนนำำ�มาใช้้ ส่่วนแบบทดสอบมาตรฐาน ก็็คืือ
แบบทดสอบที่่�มีีบุุคคล/กลุ่่�มบุุคคลผู้้�มีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญในประเด็็นที่่�จะ
ทดสอบได้้สร้้างขึ้้�นมา และนำำ�ไปทดลองและปรัับปรุุงแก้้ไขคุุณภาพจนเป็็นที่่�
ยอมรัับ
5.3.2 จำำ�แนกตามลัักษณะที่่�ให้้เลืือกตอบ เช่่น เป็็นแบบทดสอบ
ความเรีียง (Essay test) ที่่�นัักวิิจััยจะกำำ�หนดคำำ�ถามให้้ผู้้�ตอบต้้องเขีียนคำำ�ตอบ
เป็็นความเรีียง หรืือแบบทดสอบแบบตอบสั้้�นและเลืือกตอบ (Short answer
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and multiple choice) แบบทดสอบประเภทนี้้�จะกำำ�หนดคำำ�ตอบสั้้�นๆ ให้้
ผู้้�ถููกทดสอบเลืือก ซึ่่�งยัังมีีอีีกหลายรููปแบบย่่อย เช่่น
(i) แบบให้้ตอบสั้้�นๆ ผู้้�ออกแบบจะเว้้นช่่องว่่างไว้้ให้้ผู้้�ถููกทดสอบ
เติิมคำำ�สั้้�นๆ
(ii) แบบถููกผิิด ผู้้�ทดสอบจะกำำ�หนดข้้อความมาให้้ แล้้วให้้ผู้้�ตอบ
ทำำ�เครื่่�องหมายถููกหรืือผิิด
(iii) แบบจัับคู่่� ผู้้�ทดสอบจะให้้ตััวเลืือกมา 2 คอลััมน์ซ้์ ้ายและขวา
แล้้วให้้ผู้้�ตอบเลืือกจัับคู่่�
(iv) แบบเลืือกตอบ เป็็นแบบทดสอบที่่�ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถาม
และให้้ตัวั เลืือกคำำ�ตอบมา 3-5 ตััวเลืือก โดยให้้ผู้้�ตอบเลืือกทำำ�
เครื่อ�่ งหมายหน้้าตััวเลืือกที่่�ถููกต้้อง
5.4 การใช้้แบบทดสอบในงานวิิจััย CBR เนื่่�องจากงานวิิจััย CBR
มัักจะมีีเป้้าหมาย 2 เป้้าควบคู่่�กััน เป้้าหมายหนึ่่�ง คืือการแก้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
ส่่วนอีีกเป้้าหมายหนึ่่�ง คืือ การพััฒนาคนที่่�เข้้ามาเกี่่�ยวข้้องกัับงานวิิจััยในฐานะ
ต่่างๆ เช่่น เป็็นทีีมวิิจััย เป็็นผู้้�ร่่วมกิิจกรรม ฯลฯ ในเป้้าหมายที่่�สองนี้้� งานวิิจััย
CBR จึึงถููกถืือว่่า “เป็็นกระบวนการเรีียนรู้้�” เพื่่อ� ช่่วยให้้ชาวบ้้าน “เก่่งขึ้้น� ” และ
“ดีีขึ้้�น”
ส่่วนประเด็็นเนื้้�อหาที่่�ชาวบ้้านน่่าจะ “เก่่งขึ้้น� ” หลัังจากได้้มีปร
ี ะสบการณ์์
ตรงกัับงานวิิจััยแล้้ว ก็็มัักจะครอบคลุุมอยู่่�ใน 2 เรื่่�อง เรื่่�องแรกคืือ ความรู้้�ความ
เข้้าใจว่่า “การวิิจัยั /กระบวนการวิิจัยั แบบ CBR คืืออะไร ทำำ�อย่่างไร มีีประโยชน์์
อย่่างไร” (ซึ่่�งมัักอยู่่�ในกิิจกรรมการติิดตั้้�งความเข้้าใจเรื่่�องการวิิจััย CBR ให้้แก่่
นัักวิิจััยชุุมชน)
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เรื่่อ� งที่่�สอง ก็็เป็็นความรู้้�ความเข้้าใจในประเด็็นเฉพาะๆ ของงานวิิจัยั นั้้�นๆ
เช่่น ความเข้้าใจเรื่่�องการเขีียนแผนธุุรกิิจ ความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องพลัังงาน
โซลาร์์เซลล์์ของช่่างชุุมชน ฯลฯ
สำำ�หรัับความรู้้�ความเข้้าใจในเนื้้อ� หาทั้้ง� 2 หมวดหมู่่�นี้้� ผู้เ้� ขีียนมีีความเห็็นว่่า
น่่าจะมีีการใช้้แบบทดสอบวััดความรู้้�ความเข้้าใจของกลุ่่�มเป้้าหมายในช่่วง
ก่่อน-หลัังเพื่่�อเปรีียบเทีียบ หรืือนำำ�กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการอบรม (กลุ่่�มทดลอง) ไป
เปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มควบคุุม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลที่่�นำำ�ไปตอบตััวชี้้�วััดเรื่่�องการ
ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ด้้านความรู้้�ได้้อย่่างหนัักแน่่นมากขึ้้�น
6 แบบวััดทััศนคติิ (Attitude scale)

(1) ประเภทข้้อมููลที่่�ได้้
(6) การนำำ�มาใช้้
ในงาน CBR
(5) แบบวััดของ
Osgood

แบบวััด
ทััศนคติิ

(2) แบบวััดทััศนคติิ
คืืออะไร

(3) วิิธีีการสร้้าง
(4) แบบวััดของ Likert

6.1 ประเภทของข้้อมููลจากแบบวััดทััศนคติิ ดัังที่่�ได้้กล่่าวมาข้้างต้้นแล้้ว
ว่่า เครื่่อ� งมืือเก็็บข้้อมููลที่่�เป็็นแบบสอบถามนั้้�นเหมาะที่่�จะใช้้เก็็บข้้อมููลประเภท
ความคิิดเห็็น (Opinion) ของผู้้�ตอบต่่อเรื่่�องราวต่่างๆ ส่่วนแบบทดสอบนั้้�น
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เหมาะที่่�จะใช้้เก็็บข้้อมููลประเภทความรู้้�ความเข้้าใจ (Cognitive/Knowledge)
ส่่วนมาตรวััดทััศนคติิหรืือแบบวััดทััศนคติินี้้� (Attitude scale) มัักจะใช้้
เก็็บข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วกัับ “อารมณ์์/ความรู้้�สึึก” เช่่น ชอบ/ไม่่ชอบ เห็็นด้้วย/ไม่่เห็็นด้้วย
เชื่่�อถืือ/ไม่่เชื่่�อถืือ ... ต่่อบุุคคล สิ่่�งของ เหตุุการณ์์ สถานที่่� ประเด็็นต่่างๆ
ในแวดวงวิิชาการโดยเฉพาะในสายวิิชาจิิตวิิทยาจะมีีการศึึกษาเรื่อ�่ งทััศนคติิ
รวมทั้้�งมีีการสร้้างแบบวััดทััศนคติิออกมาอย่่างมากมาย ทั้้�งนี้้�เพราะนัักจิิตวิิทยา
(บางสำำ�นัักคิิด) มีีฐานคติิว่่า ปััจจััยในการผลัักดัันให้้คนแสดงพฤติิกรรมหรืือ
ลงมืือกระทำำ�นั้้�นมาจาก 2 แหล่่งใหญ่่ๆ ปััจจััยแรก (มาจากสมองซีีกซ้้าย)
เป็็นปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับความรู้้�ความเข้้าใจ/ข้้อมููล/การใช้้เหตุุผล และปััจจััยที่่�สอง
(มาจากสมองซีีกขวา) เป็็นปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับอารมณ์์/ความรู้้�สึึก/ความผููกพััน/
ความประทัับใจ/Passion ฯลฯ ซึ่่ง� คืือสิ่่ง� ที่่�เรีียกว่่า “ทััศนคติิ” (Attitude) นั่่น� เอง

พฤติิกรรม
การกระทำำ�
ความรู้้�
ความเข้้าใจ
เหตุุผล
ข้้อมููล

อารมณ์์
ความรู้้�สึึก
ความผููกพััน
passion

สมองซีีกซ้้าย

สมองซีีกขวา
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6.2 มาตรวััด/แบบวััดทััศนคติิคืืออะไร จากความหมายของคำำ�ว่่า
“ทััศนคติิ” ดัังนั้้�น มาตรวััด/แบบวััดทััศนคติิ จึึงเป็็นเครื่่อ� งมืือในการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลทางด้้านอารมณ์์ความรู้้�สึึกของบุุคคลที่่�มีีต่่อสิ่่�งต่่างๆ อัันเป็็นผลเนื่่�องมา
จากการเรีียนรู้้� ประสบการณ์์ตรง การรัับฟัังเรื่่อ� งราว ฯลฯ ของบุุคคลกัับสิ่่ง� นั้้�นๆ
เช่่น ทััศนคติิต่่อช่่างพลัังงานทางเลืือกของชุุมชน ทััศนคติิต่่อหมอพื้้�นบ้้าน
ทััศนคติิต่่อการอ่่านหนัังสืือ ทััศนคติิต่่อการทำำ�วิิจััย เป็็นต้้น
6.3 วิิธีีการสร้้างแบบวััดทััศนคติิ ดัังที่่�กล่่าวมาแล้้วว่่า ในวิิชาจิิตวิิทยา
มีีการสร้้างแบบวััดทััศนคติิในเรื่่�องต่่างๆ มากมาย ดัังนั้้�น นัักวิิจััยสามารถค้้นหา
แบบวััดทััศนคติิที่่�มีีอยู่่�แล้้ว และนำำ�มาใช้้ได้้ หรืืออาจจะสร้้างขึ้้�นมาใหม่่เองเพื่่�อ
ให้้เหมาะกัับงานของเรา โดยประยุุกต์์ทั้้ง� หลัักการและรููปแบบมาจากแบบวััดที่่�
นัักวิิชาการสร้้างขึ้้�นมาก็็ได้้
สำำ�หรัับวิิธีีการสร้้างแบบวััดทััศนคติินั้้�นมีีข้้อควรคำำ�นึึงอยู่่� 2 ประการคืือ
ประการแรก เรื่่�องของอารมณ์์ความรู้้�สึึกนั้้�นเป็็นเรื่่�องนามธรรม ดัังนั้้�นจึึงต้้อง
แปลง “นามธรรม” ให้้ออกมาเป็็น “รููปธรรม” ให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้
ประการที่่�สอง เพื่่อ� ให้้สามารถแยกแยะ “อารมณ์์ความรู้้�สึึก” ของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ออกมาเป็็นกลุ่่�มเป็็นก้้อนได้้ จึึงจำำ�เป็็นต้้องทำำ�ให้้รููปธรรมนั้้�นมีีระดัับ/มีีดีีกรีี/มีี
น้ำำ��หนััก (level/degree/weight) ลองดููตััวอย่่างแบบวััดทััศนคติิของนััก
จิิตวิิทยา 2 ท่่านที่่�นิิยมใช้้กััน คืือ แบบวััดทััศนคติิของ Likert และ Osgood
6.4 แบบวััดทััศนคติิของลิิเคิิร์์ท (Likert) วิิธีีนี้้�จะกำำ�หนดแบ่่งช่่วง
ความรู้้�สึึกของคนออกเป็็น 5 ช่่วง หรืือ 5 ระดัับ คืือ เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง เห็็นด้้วย
เฉยๆ ไม่่เห็็นด้้วย และไม่่เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง (หรืือ ชอบมากที่่�สุุด ชอบมาก
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ปานกลาง ชอบน้้อย ชอบน้้อยที่่�สุุด เป็็นต้้น) แล้้วสร้้างข้้อความที่่�บ่่งบอกถึึง
ทััศนคติิต่่อคน กลุ่่�ม สิ่่�งของ เหตุุการณ์์ ประเด็็น ฯลฯ ขึ้้�นมา ให้้ผู้้�ตอบกรอก
คำำ�ตอบในช่่วงระดัับที่่�ตรงกัับความรู้้�สึึกของผู้้�ตอบ
ตััวอย่่างมาตรการวััดทััศนคติิต่่อวิิชาวิิจััยการศึึกษา
ข้้อความ

เห็็นด้้วย
อย่่างยิ่่�ง

เห็็นด้้วย

ไม่่แน่่ใจ ไม่่เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย
อย่่างยิ่่�ง

1. วิิชาวิิจััยการศึึกษา
เป็็นวิิชาที่่�น่่าเรีียน
2. วิิชาวิิจััยการศึึกษา
เป็็นวิิชาที่่�นํําไปใช้้ใน
ชีีวิิตประจํําวัันได้้
อย่่างกว้้างขวาง
3. วิิชาวิิจััยการศึึกษา
ช่่วยให้้การเรีียนวิิชา
อื่่�นๆ ดีีขึ้้�น
4. วิิชาวิิจััยการศึึกษา
ทํําให้้เป็็นคนเชื่่�องช้้า
5. คนที่่�เรีียนวิิชาวิิจััย
การศึึกษาได้้ดีี มัักมีี
ความคิิดสร้้างสรรค์์

6.5 แบบวััดทััศนคติิของออสกู้้�ด (Osgood) เป็็นการสร้้างแบบวััด
ความแตกต่่างเชิิงความหมาย (Semantic Differential Scale) โดยนำำ�เอาคำำ�
คุุณศััพท์์ที่่�บ่่งบอกถึึงลัักษณะของสิ่่�งที่่�ต้้องการจะวััดมาวางบนมาตรวััดสากลที่่�
อาจจะแบ่่งเป็็น 5 หรืือ 7 หรืือ 9 ช่่วง (ดููภาพ)
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กลุ่่�มของคำำ�คุุณศััพท์์ที่่�นำำ�มาใช้้จะมีี 3 ลัักษณะ คืือ
(ก)	คำำ�ที่่�ใช้้ประเมิินค่่า (evaluation factor) เช่่น ดีี-เลว สุุข-ทุุกข์์
ฉลาด-โง่่ สวย-ขี้้�เหร่่ จริิง-เท็็จ เป็็นต้้น
(ข)	คำำ�ที่่�แสดงศัักยภาพ (Potency factor) เช่่น แข็็งแรง-อ่่อนแอ
หนััก-เบา
(ค)	คำำ�ที่่�แสดงลัักษณะกิิจกรรม (Activity factor) เช่่น เร็็ว-ช้้า
ว่่องไว-เฉื่่�อยชา
คำำ�ถาม : ท่่านคิิดว่่าภููมิิปััญญาไทยด้้านสมุุนไพรเป็็นอย่่างไร
มีีคุุณค่่า
ใช้้ได้้ผลจริิง
น่่าเชื่่�อถืือ

3

2

1 0 1

2

3

3

2

1 0 1

2

3

3

2

1 0 1

2

3

หมดคุุณค่่าแล้้ว
ใช้้ไม่่ได้้ผล
ไม่่น่่าเชื่่�อถืือ

6.6	การนำำ� แบบวัั ด ทัั ศ นคติิ ม าใช้้ ใ นงาน CBR แบบวัั ด ทัั ศ นคติิ นี้้�
เป็็นเครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลที่่�เหมาะจะใช้้ในการวััดความเปลี่่�ยนแปลงอารมณ์์/
ความรู้้�สึึก/ความผููกพััน/ความประทัับใจ ฯลฯ ในช่่วงก่่อนและหลัังจากการ
ทำำ�โครงการวิิจััย โดยข้้อมููลที่่�เก็็บมาจะใช้้บ่่งบอกถึึงการเกิิดความตระหนััก
การเห็็นความสำำ�คัญ
ั ความรู้้�สึึกผููกพััน ความรู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของ การเห็็นคุุณค่่า ฯลฯ
ตััวอย่่างเช่่น การเห็็นความสำำ�คััญของน้ำำ�� การเห็็นความสำำ�คััญของป่่าชุุมชน
การเห็็นคุุณค่่าของช่่างพื้้�นบ้้าน การตระหนัักถึึงคุุณค่่าของสมุุนไพรพื้้�นบ้้าน
ทััศนคติิต่่อการใช้้สารเคมีีในการเกษตร เป็็นต้้น
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7 การสนทนากลุ่่�ม/การจััดเวทีี (Focus Group Interview - FGI)

7.1 การสนทนากลุ่่�มกัับการจััดเวทีี วิิธีีการเก็็บข้้อมููลแบบหนึ่่�งที่่�ใน
แวดวงวิิชาการเรีียกว่่า “การสนทนากลุ่่�ม” (FGI) นี้้� ในแวดวง CBR จะเรีียกว่่า
“การจััดเวทีี” ที่่�โหนดพี่่�เลี้้�ยงและนัักวิิจััยชุุมชนรู้้�จัักและคุ้้�นเคยกัันอย่่างดีี
โดยมัักจะใช้้เป็็นเครื่อ�่ งมืือหลััก/เป็็นกิิจกรรมหลัักในหลายๆ วััตถุปร
ุ ะสงค์์/
เป้้าหมาย เช่่น การจััดเวทีีเพื่่อ� ชี้้แ� จงวััตถุปร
ุ ะสงค์์ของโครงการ จััดเวทีีเพื่่อ� พััฒนา
โจทย์์ จััดเวทีีเพื่่อ� สร้้างเครื่่อ� งมือื จััดเวทีีเพื่่อ� จััดระบบข้้อมููล จััดเวทีีเพื่่อ� คืืนข้้อมููล
เป็็นต้้น ซึ่่�งการจััดเวทีีที่่�กล่่าวมานี้้� แม้้ว่่าจะมีี “รููปแบบที่่�คล้้ายคลึึงกััน” (คืือมีี
ผู้้�เข้้าร่่วมมานั่่�งคุุยสนทนากััน) แต่่เนื่่�องจากเป้้าหมายของแต่่ละเวทีีแตกต่่างกััน
ดัังนั้้�นจึึงส่่งผลต่่อการคััดเลืือกผู้้�เข้้าร่่วมวงคุุย แนวคำำ�ถามที่่�ใช้้คุุย เป็็นต้้น
7.2 การสนทนากลุ่่�มในฐานะเครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููล ในแวดวงวิิชาการ
ถืือว่่า การสนทนากลุ่่�มเป็็นเทคนิิควิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููลวิิธีีหนึ่่�งซึ่่�งเป็็นการ
เก็็บข้้อมููลจากแหล่่งปฐมภููมิิ เป็็นการเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากการนั่่�งสนทนากััน
ของกลุ่่�มผู้้�ให้้ข้อ้ มููล (Key informant) โดยผู้เ้� ข้้าร่่วมสนทนากลุ่่�มจะถููกคััดเลืือก
จากผู้้�ที่่มี� ปร
ี ะสบการณ์์ตรง หรืือเป็็นผู้้�ที่่ส� ามารถจะให้้ข้อ้ มููลที่่ต้� อ้ งการจะศึึกษาได้้
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การสนทนาจะต้้องมีี “ผู้้�ดำ�ำ เนิินรายการ” (Facilitator) (ซึ่�ง่ อาจจะเป็็นนัักวิิจััย
หรืือคนอื่่น� ๆ ที่่�รู้้�เนื้้�อหาประเด็็น) เป็็นผู้้�กำำ�กับั กระบวนการ กลุ่่�มผู้้�เข้้าร่่วมสนทนา
จะถููกเชิิญมาให้้ร่่วมวงสนทนากัันในบรรยากาศที่่�เป็็นธรรมชาติิคล้้ายกัับการ
นั่่�งคุุยกัันในชีีวิิตประจำำ�วััน จำำ�นวนสมาชิิกควรจะอยู่่�ระหว่่าง 6-12 คน โดยที่่�
ทุุกคนจะมีีโอกาสได้้ร่่วมสนทนาอย่่างเต็็มที่่� ไม่่มีีการผููกขาดความคิิด
7.3 ความแตกต่่างระหว่่าง “การสนทนากลุ่่�ม” กัับ “การสััมภาษณ์์
รวมหมู่่�” (Collective interview) เทคนิิคการเก็็บข้้อมููล 2 ประเภทนี้้�
หากดููเผิินๆ แล้้วจะรู้้�สึึกว่่า “เหมืือนกััน” แต่่ความจริิงแล้้วทั้้�ง 2 เทคนิิคนี้้�มีี
เป้้าหมายและกระบวนการที่่�แตกต่่างกััน ข้้อมููลที่่�ได้้จึึงแตกต่่างกััน
การสััมภาษณ์์รวมหมู่่� ก็็คืือการสััมภาษณ์์เป็็นรายบุุคคลนั่่�นเอง เพีียงแต่่
มีีการนำำ�เอาผู้้�ให้้สััมภาษณ์์มาอยู่่�ร่่วมกััน เพื่่�อความสะดวกในการสััมภาษณ์์ได้้
ครั้้�งละหลายๆ คน กระบวนการจึึงเป็็นการตั้้�งคำำ�ถาม 1 คำำ�ถามจากผู้้�สัมั ภาษณ์์
แก่่ผู้ใ้� ห้้สัมั ภาษณ์์ทุกุ คนพร้้อมๆ กััน แล้้วรอฟัังคำำ�ตอบจากผู้ใ้� ห้้สัมั ภาษณ์์ทีลี ะราย
ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์

1

2

3

4

ผู้้�สััมภาษณ์์
การสััมภาษณ์์รวมหมู่่�

1

5

2
3

4

ผู้้�ดำำ�เนิิน
รายการ
การสนทนากลุ่่�ม
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แต่่การสนทนากลุ่่�มนั้้น� ผู้้�ดำ�ำ เนิินรายการมีีหน้้าที่่� “เชื่่อ� มต่่อ” คำำ�ตอบของ
ผู้้�ร่วม
่ สนทนาคนหนึ่่ง� ไปยัังผู้้�ร่วม
่ สนทนาคนอื่่น� ๆ จึึงเกิิด “การปะทะสัังสรรค์์กันั ”
(Interaction) ระหว่่างคำำ�ตอบ/ข้้อคิิดเห็็นของผู้้�ร่วม
่ สนทนาทั้้�งกลุ่่�ม ที่่�เรีียกว่่า
“มีีการไต่่ระดัับทางความคิิดเห็็นของกัันและกััน”
7.4 ประเภทข้้อมููลที่่ไ� ด้้ จากคุุณสมบััติขิ องการสนทนากลุ่่�มที่่�สามารถให้้
“ข้้อมููลที่่�มีีการไต่่ระดัับ/ต่่อตััวกัันสููงขึ้้�นไปเรื่่�อยๆ/หรืือลุ่่�มลึึกลงไปหลายชั้้�น”
ทำำ� ให้้ เ ครื่่� อ งมืื อ นี้้� เ หมาะที่่� จ ะนำำ�ม าใช้้ เ ก็็ บ ข้้ อ มูู ล ที่่� มีี ห ลายชั้้� น มีี ห ลายเชิิ ง
มีีหลายเหลี่่ย� ม หลายมุุม เช่่น การวิิเคราะห์์สาเหตุุของปััญหาหรืือปรากฏการณ์์
การแสวงหาทางออกหลายๆ ทาง การค้้นหารููปแบบใหม่่ๆ ที่่�หลากหลายในการ
จััดการ การหาทางเลืือกหลายๆ แบบให้้แก่่กลุ่่�มเป้้าหมายหลายๆ กลุ่่�ม เป็็นต้้น
8 การสัังเกตและแบบบัันทึึกการสัังเกต (Observation)

(1) คืืออะไร

(4) การใช้้การ
สัังเกตใน CBR

การสัังเกต/
แบบบัันทึึก
การสัังเกต
(3) ประเภทของการสัังเกต

(2) การสัังเกตทั่่�วไป/
การสัังเกตในงานวิิจััย
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8.1 การสัังเกตในฐานะเครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลคืืออะไร การสัังเกตเป็็น
เทคนิิควิิธีีการหนึ่่�งของการเก็็บรวบรวมข้้อมููลจาก “แหล่่งผู้้�ให้้ข้้อมููลโดยตรง”
ทำำ�ให้้ข้อ้ มููลที่่�ได้้มาเป็็น “ข้้อมููลปฐมภููมิ”ิ เป็็นการใช้้ประสาทสััมผัสั ทั้้�ง 5 ในการ
ที่่�จะรวบรวมข้้อมููล โดยการเฝ้้าดููปรากฏการณ์์ เหตุุการณ์์ หรืือพฤติิกรรมของ
คน/กลุ่่�มคนที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างตั้้�งใจ ต่่อเนื่่�อง และใกล้้ชิิด ภายในระยะเวลาที่่�
กำำ�หนดอย่่างมีีเป้้าหมายที่่�แน่่นอน (ว่่าจะดููอะไร/ฟัังอะไร)
8.2 การสัังเกตในชีีวิิตประจำำ�วันั /กัับในงานวิิจัยั แม้้ว่า่ การสัังเกตในฐานะ
เครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลในการวิิจััยจะมีี “ลัักษณะบางอย่่างร่่วม” กัับการสัังเกตที่่�
เราทำำ�อยู่่�อย่่างเป็็นประจำำ�ในชีีวิิตประจำำ�วััน (เช่่น การสัังเกตรถที่่�อยู่่�คัันหลััง)
แต่่ทว่า่ การสัังเกตในฐานะเครื่่อ� งมือื เก็็บข้้อมููลเพื่่อ� การวิิจัยั ก็็มีี “ลัักษณะพิิเศษ”
บางประการที่่�แตกต่่างจากการสัังเกตในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น เป็็นการสัังเกต
ที่่�ใช้้ “ตาดูู หููฟััง มืือจด” เป็็นต้้น
1. เป้้าหมาย
2. ความตั้้ง
� ใจ/
การเฝ้้าดูู
3. ความต่่อเนื่่�อง
การสัังเกตใน
ชีีวิิตประจำำ�วััน

4. การบัันทึึก

5. การวางแผน
6. ประเภท
ข้้อมููลที่่�ได้้

การสัังเกตใน
งานวิิจััย
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(i) เป้้าหมาย ในการสัังเกตที่่�ทำำ�ในงานวิิจััยนั้้�นจะมีีเป้้าหมาย
ที่่�ชัดั เจนว่่าจะดููอะไร ซึ่ง่� ส่่งผลหรืือเป็็นตััวกำำ�หนด “สิ่่ง� ที่่�จะดูู”
เช่่น ในการวิิจััยเรื่่�องพิิธีีกรรม หากโจทย์์การวิิจััยของเราคืือ
“คนรุ่่�นใหม่่ที่่�เข้้าร่่วมพิิธีีกรรมมีีความสนใจพิิธีีกรรมหรืือไม่่”
เมื่่อ� ทำำ�การสัังเกต นัักวิิจัยั ก็็จะไม่่สังั เกตตััวเจ้้าพิิธีี เครื่่อ� งดนตรีี
การร่่ายรำำ� ฯลฯ หากแต่่จะจัับตา “กลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่” เป็็นพิิเศษ
เป็็นต้้น
(ii) มีีลัักษณะ “การเฝ้้าดูู” คำำ�ว่า่ “ดูู” บ่่งบอกว่่า “เป็็นความตั้้�งใจ”
(ไม่่ใช่่เพีียง “การมอง หรืือ “ชำำ�เลืือง”) และคำำ�ว่่า “เฝ้้า”
ก็็บ่่งบอกว่่า “เป็็นการดููที่่�กิินเวลาสัักช่่วงเวลาหนึ่่�ง”
(iii) เป็็นลัักษณะการดููอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ไม่่ใช่่เป็็นการดููๆ หยุุดๆ หรืือ
เข้้าๆ ออกๆ
(iv) เป็็นการดููเพื่่�อ “เก็็บข้้อมููล” ไม่่ใช่่มองดููเฉยๆ ดัังนั้้�น จึึงต้้องมีี
การบัันทึึกโดยอาจจะมีีแบบบัันทึึกการสัังเกต (Observation
form) เป็็นตััวช่่วย หรืือมีีอุุปกรณ์์อื่่�นๆ ช่่วยบัันทึึกเหตุุการณ์์
เช่่น กล้้องถ่่ายรููป/วิิดีีโอ
แบบบัันทึึกการสัังเกตที่่�จะนำำ�มาช่่วย ก็็คืือบรรดาเครื่่�องมืือช่่วย
แปลงนามให้้เป็็นรููปที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว เช่่น
• แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
•	มาตราส่่วนประเมิินค่่า (Rating scale)
• แบบบัันทึึกความถี่่�
• แบบบรรยายพฤติิกรรมตามที่่�เห็็นจริิง (โดยไม่่ปนความคิิดเห็็น
ของผู้้�สัังเกต) (Anecdotal record)

57

(v) ต้้องมีีการวางแผน/มีีการออกแบบล่่วงหน้้า เช่่น จะทำำ�การ
สัังเกตกี่่�ครั้้�ง ในวัันและเวลาใดบ้้าง ในสถานที่่�ไหน ผู้้�สัังเกตจะ
ไปอยู่่�ตรงมุุมไหนของเหตุุการณ์์ จะเลืือกการสัังเกตประเภทใด
เป็็นต้้น
(vi) ประเภทของข้้อมููลที่่จ� ะได้้ การสัังเกตเป็็นเครื่อ�่ งมืือที่่เ� หมาะกัับ
การเก็็บข้้อมููลที่่�เป็็นเหตุุการณ์์ (Event) หรืือเป็็นการแสดง
การกระทำำ�ของกลุ่่�ม/บุุคคล (เช่่น การประชุุมกลุ่่�มสวััสดิิการ
ชุุ ม ชน) ซึ่่� ง ยากที่่� จ ะใช้้ ก ารเล่่ า เรื่่� อ งหรืือการตอบคำำ�ถ าม
นอกจากนั้้� น การสัั ง เกตยัั ง เป็็ น การศึึ ก ษา “ข้้ อ มูู ล ใน
สถานการณ์์ที่่�เป็็นจริิง” (Natural setting) ซึ่่�งเราก็็คงทราบ
ดีีว่่า “สิิบปากว่่าไม่่เท่่าตาเห็็น”
8.3 ประเภทของการสัังเกต เราอาจแบ่่งประเภทการสัังเกตได้้หลายวิิธีี
แล้้วแต่่เกณฑ์์ที่่นำ� ำ�มาใช้้แบ่่ง เช่่น การสัังเกตแบบปิิดลัับ (ไม่่บอกว่่ากำำ�ลังั ทำำ�วิิจัยั )
หรืือการสัังเกตแบบเปิิดเผย (แจ้้งให้้รู้้�ว่า่ กำำ�ลังั ทำำ�วิิจัยั ) หรืือการสัังเกตแบบเข้้าไป
มีีส่่วนร่่วมกัับเหตุุการณ์์ หรืือว่่าสัังเกตเฉยๆ โดยไม่่เข้้าไปมีีส่่วนร่่วม โดยการที่่�
จะเลืือกใช้้แต่่ละประเภทย่่อยอาจจะขึ้้�นกัับสถานการณ์์ เช่่น ในบางพิิธีีกรรม
อาจจะไม่่อนุุญาตให้้คนนอกเข้้าไปมีีส่่วนร่่วม เป็็นต้้น และวิิธีีการย่่อยแต่่ละวิิธีี
ก็็จะให้้ผลลััพธ์ที่่์ เ� ป็็นข้้อมููลแตกต่่างกััน เช่่น การสัังเกตแบบไม่่มีส่ี ว่ นร่่วม มีีข้อ้ ดีี
คืือ สามารถสัังเกตได้้อย่่างเต็็มที่่แ� ละรอบด้้าน แต่่ข้อ้ จำำ�กัดั ก็็คืือ “อาจจะเข้้าไม่่ถึงึ
อารมณ์์ความรู้้�สึึกของกลุ่่�มเป้้าหมาย” ซึ่่�งข้้อดีีและข้้อจำำ�กััดนี้้�ก็็จะกลัับด้้านกััน
กัับการสัังเกตแบบมีีส่่วนร่่วม
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8.4 การใช้้เครื่่อ� งมืือการสัังเกตในงานวิิจัยั CBR จากคุุณสมบััติเิ ฉพาะตััว
ของเครื่่อ� งมือื การสัังเกตที่่�ได้้กล่่าวมาในข้้อ 8.1 ทำำ�ให้้มีโี ครงการวิิจัยั CBR หลาย
โครงการที่่�น่่าจะนำำ�เครื่่�องมืือนี้้�ไปใช้้ในการเก็็บข้้อมููล เช่่น หััวข้้อวิิจััยที่่�เกี่่�ยวกัับ
การประกอบประเพณีีพิธีิ ีกรรม (เช่่น งานวิิจััยของโหนดอาข่่า เชีียงราย) หรืือ
การศึึกษาการใช้้ภาษาแม่่ (ภาษาโย้้ย) ในประเพณีีไหลเรืือไฟ (โหนดภาษาวิิกฤต)
รวมทั้้�งงานวิิจััยที่่�ต้้องการเก็็บข้้อมููลการลงมืือกระทำำ�/พฤติิกรรมของกลุ่่�มหรืือ
บุุคคล เช่่น กระบวนการการปลููกผัักอิินทรีีย์เ์ พื่่อ� ให้้ได้้มาตรฐาน การปรัับเปลี่่�ยน
วิิธีีการจััดประชุุมของกลุ่่�ม เป็็นต้้น
ในการนำำ�เครื่่อ� งมือื การสัังเกตมาใช้้นั้้น� แม้้ว่า่ จะมีีข้อ้ เด่่นตรงที่่�เก็็บข้้อมููล
ประเภทที่่�ใช้้เครื่่�องมืืออื่่�นเก็็บไม่่ได้้หรืือเก็็บได้้ยาก (เช่่น ข้้อมููลเรื่่�องการซ้้อม
ป้้องกัันอุุบััติิภััยน้ำำ��ท่่วมของโหนดภััยพิิบััติิอุุบล) รวมทั้้�งยัังมีีความน่่าเชื่่�อถืือสููง
เพราะเป็็นการเก็็บข้้อมููลจากสถานการณ์์ที่เ่� ป็็นจริิง (Natural setting) แต่่ทว่า่
การใช้้เครื่่อ� งมือื นี้้�ก็มี็ ข้ี อ้ จำำ�กัดั ในตััวเองบางประการ เพราะในบางกรณีี นัักวิิจัยั
ไม่่สามารถจะควบคุุมหรืือสั่่ง� ให้้เกิิดเหตุุการณ์์ซ้ำำ��ได้้ ดัังนั้้�นการเปรีียบเทีียบข้้อมููล
“ก่่อน-หลััง” การทำำ�วิิจััยจึึงทำำ�ได้้ยาก และต้้องหาเครื่่�องมืือประเภทอื่่�นๆ มา
ช่่วยเสริิม
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9 การทดลอง (experiment)

9.1 เปรีียบเทีียบการทดลองกัั บ การสัั ง เกต เมื่่� อ เปรีี ย บเทีี ย บกัั บ
เครื่่อ� งมือื การสัังเกตที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว จะเห็็นได้้ว่า่ สองเครื่่อ� งมือื นี้้�จะวางอยู่่�บน
คนละปลายขั้้ว� ในเรื่่อ� ง “การควบคุุมสภาพการณ์์” (Situation control) เพราะ
การสัังเกตนั้้�นจะเก็็บข้้อมููลจาก “สภาพการณ์์ที่่�เป็็นจริิง” (Natural setting)
ในขณะที่่� “การทดลอง” (โดยเฉพาะการทดลองที่่�ดำำ�เนิินการในห้้องทดลอง)
จะเก็็บข้้อมููลจาก “สถานการณ์์ที่่จำ� ำ�ลองขึ้้น� มา/ที่่�จัดั ทำำ�ขึ้้น� ” (Simulation/Set
situation)
9.2 หลัั กก ารสำำ�คัั ญ ของการทดลอง คืือการต้้ อ งการทดสอบว่่ า
จากสภาพการณ์์ก่อ่ นการทดลอง เมื่่อ� ใส่่ “ตััวแปรที่่�ต้อ้ งการทดสอบ” (Treatment)
จะทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง (Change) ในสภาพการณ์์หลัังการทดลอง
หรืือไม่่
ตััวแปรทดลอง
(Treatment)
สภาพการณ์์
ก่่อนทดลอง

สภาพการณ์์
หลัังการทดลอง
เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงหรืือไม่่
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ตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อใส่่ตัวั แปรทดลอง เช่่น ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ พัันธุ์์�ข้้าวพัันธุ์์�เมือื ง
โครงสร้้างการบริิหารกลุ่่�มแบบใหม่่ สมุุนไพรที่่�ลดสารเคมีีในเลืือด ฯลฯ จะส่่งผล
ทำำ�ให้้สภาพการณ์์ก่่อนทดลอง (เช่่น สภาพพื้้�นดิิน ปริิมาณน้ำำ�ที่่
� �ต้้องใช้้ ปริิมาณ
สารเคมีีในเลืือด ฯลฯ) เปลี่่�ยนแปลงไปในช่่วงหลัังทดลองหรืือไม่่
9.3 ความหมายและประเภทของการทดลอง ดัังนั้้�น การใช้้วิิธีีการ
ทดลองเป็็นการเก็็บข้้อมููล จึึงเป็็นวิิธีีการที่่�เก็็บรวบรวมข้้อมููลที่่�แบ่่งเป็็น 2 ครั้้�ง
(ก่่อน-หลััง) หรืือจาก 2 กลุ่่�ม (กลุ่่�มควบคุุม-กลุ่่�มทดลอง) เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลทั้้�ง 2 ชุุด
มาเปรีียบเทีียบกััน เพื่่�อให้้ได้้ข้้อสรุุปเกี่่�ยวกัับ “บทบาทของตััวแปรทดลอง” ที่่�
ใส่่เข้้าไป
แต่่เดิิมนั้้�น การทดลองจะเป็็นวิิธีีการที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นใน “ห้้องทดลอง” เป็็น
ส่่วนใหญ่่ แต่่ปัจจุ
ั บัุ นั มีีการแตกประเภทย่่อยของการทดลองออกมาอีีกหลายวิิธีี
ที่่�เราอาจจะจััดแบ่่งได้้โดยใช้้เรื่่อ� ง “สภาพการณ์์จริงิ /สภาพการณ์์จำำ�ลองขึ้้น� มา”
เป็็นเกณฑ์์
(ก) การทดลองในห้้องทดลอง เป็็นการดำำ�เนิินการในห้้องทดลอง
ทั้้ง� หมด โดยที่่ใ� นห้้องทดลองนั้้น� จะมีีการควบคุุมตัวั แปรทั้้�งหมด
ที่่�คาดว่่าจะเข้้ามาส่่งผลต่่อการทดลอง เช่่น อุุณหภููมิิ ความชื้้�น
แสงสว่่าง เสีียง ฯลฯ ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่า ผลการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นจะมาจาก “ตััวแปรที่่�ต้้องการทดสอบ” แต่่เพีียง
ปััจจััยเดีียว การทดลองรููปแบบนี้้�มักั เรีียกว่่า “การทดลองทาง
วิิทยาศาสตร์์” (Scientific experiment)
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(ข) การทดลองเชิิงสัังคม/การทดลองในสนาม (Social/Field
experiment) เป็็นรููปแบบผสมโดยที่่�มีอี งค์์ประกอบบางอย่่าง
ถููกจััดสร้้าง/ออกแบบหรืือควบคุุม เช่่น ตััวแปรที่่�ต้อ้ งการศึึกษา
แต่่ทว่า่ องค์์ประกอบบางอย่่างก็็ถูกู ปล่่อยให้้เป็็นไปตามธรรมชาติิ/
ตามสภาพการณ์์ที่่เ� ป็็นจริิง ไม่่ใช่่ในห้้องทดลอง ซึ่ง่� เป็็นรููปแบบ
การทดลองที่่�ใช้้ทางด้้านสัังคมเป็็นส่่วนใหญ่่ (รวมทั้้�งงานวิิจััย
ของ CBR ด้้วย)
9.4 วิิธีีการทดลองในงานวิิจัยั CBR แบบแผนการดำำ�เนิินงานโดยทั่่�วไป
ของงานวิิจััย CBR นั้้�น จะเริ่่�มกัันด้้วยการเก็็บข้้อมููลเบื้้�องต้้นที่่�เป็็นสภาพปััญหา
และค้้นหาแนวทางแก้้ไข ข้้อมููลในส่่วนนี้้� เมื่่�อพููดในโหมดของการทดลอง ก็็คืือ
“สภาพการณ์์ก่อ่ นการทดลอง” และต่่อจากนั้้น� ก็็จะมีีการออกแบบกิิจกรรมต่่างๆ
ซึ่่ง� ในการทดลอง กิิจกรรมเหล่่านี้้ก็� คืื็ อ “ตััวแปรที่่�ต้อ้ งการทดสอบ” (Treatment)
ใส่่เข้้าไป และในขั้้น� ตอนสุุดท้้าย ก็็จะมีีการเก็็บข้้อมููล “สภาพการณ์์หลัังการทำำ�
กิิจกรรม” ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล จึึงเป็็นการเปรีียบเทีียบข้้อมููล “ก่่อน” และ
“หลััง” จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่า แบบแผนการดำำ�เนิินงานของ CBR นั้้�นจััดอยู่่�ใน
ประเภท Social experiment อยู่่�แล้้ว
สำำ�หรัับการเปรีียบเทีียบข้้อมููล 2 ชุุดในการทดลองนั้้น� มีีได้้ 2 รููปแบบ คืือ
(ก) การเปรีียบเทีียบกลุ่่�มเดีียว (กลุ่่�มทดลอง) ใน 2 ช่่วงเวลา คืือ
ก่่อน-หลััง
(ข) การเปรีียบเทีียบ 2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มทดลอง และกลุ่่�มควบคุุม
ในช่่วงเวลาเดีียว คืือ ช่่วงหลัังการทดลอง
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(ก) กลุ่่�มทดลอง
A
ช่่วงก่่อน

Treatment

A
ช่่วงหลััง

(ข) กลุ่่�มทดลอง
A
ก่่อน
กลุ่่�มทดลอง

A
หลััง
กลุ่่�มทดลอง

B
ก่่อน
กลุ่่�มควบคุุม

B
หลััง
กลุ่่�มควบคุุม

เปรีียบเทีียบ

ตััวอย่่างเช่่น ในแบบ (ก) ทีีมวิิจััยอาจจะเปรีียบเทีียบความพึึงพอใจ
ของคนพิิการที่่�ใช้้รถวีีลแชร์์คัันเก่่า (ช่่วงก่่อน) เปรีียบเทีียบกัับความพึึงพอใจ
รถวีีลแชร์์แบบใหม่่ที่่�ได้้ทดลองสร้้างขึ้้�นในกลุ่่�มเดิิม
ส่่วนในแบบ (ข) ก็็คืือการเปรีียบเทีียบความพึึงพอใจของคนพิิการที่่�ได้้
ทดลองใช้้รถวีีลแชร์์แบบใหม่่ กัับคนพิิการอีีกกลุ่่�มที่่�ยัังคงใช้้รถวีีลแชร์์แบบเดิิม
วิิธีกี ารออกแบบการวิิจัยั ที่่�ใช้้การทดลองนี้้�มีจุี ดุ แข็็งตรงที่่�สามารถสรุุปได้้
อย่่าง (เกืือบจะ) เต็็มปากเต็็มคำำ�ว่่า การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นเป็็นเพราะ
“ตััวแปรทดลอง” (กิิจกรรมนานาประเภทที่่�ทีีมวิิจััยจััดทำำ�ขึ้้�น) อย่่างไรก็็ตาม
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เนื่่อ� งจากการที่่�จะสรุุปผลฟัันธงดัังกล่่าวได้้นั้้น� ก็็ต้อ้ งมาจากการเปรีียบเทีียบข้้อมููล
2 ชุุดเสมอ (กลุ่่�มเดิิม-ช่่วงก่่อน/หลััง กลุ่่�มควบคุุม-กลุ่่�มทดลองในช่่วงหลััง) หากมีี
ข้้อมููลเพีียงชุุดเดีียว ก็็คงไม่่สามารถจะเคลมผลการวิิจััยได้้
และสำำ�หรัับการเปรีียบเทีียบข้้อมููล 2 ชุุดนั้้�น ในการวิิจััยเชิิงทดลองแบบ
วิิทยาศาสตร์์ มัักจะไม่่ค่อ่ ยมีีปัญ
ั หา เพราะมีีการควบคุุมตัวั แปรอื่่น� ๆ ให้้หยุุดนิ่่�ง
จึึงสามารถจัับตาดููการเคลื่่อ� นไหวทำำ�งานของ “ตััวแปรทดสอบ” ได้้เพีียงตััวเดีียว
แต่่ทว่า่ สำำ�หรัับการทดลองเชิิงสัังคมหรืือในสนาม (ซึ่ง่� เป็็นประเภทงานวิิจัยั ของ
CBR) อาจจะมีีปัญ
ั หามากขึ้้น� ตั้้ง� แต่่การระบุุตัวั แปรที่่�ต้อ้ งการจะวััด อาจจะไม่่ค่อ่ ย
ชััดเจน รวมทั้้�งยัังไม่่สามารถควบคุุมตััวแปรอื่่�นๆ ที่่�อาจจะเข้้ามาแทรกแซง
ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อีีก
นอกจากนั้้�น ในการออกแบบเพื่่�อจะวััดการเปลี่่�ยนแปลงก่่อน-หลััง
หรืือกลุ่่�มควบคุุม-กลุ่่�มทดลองนั้้�น ทีีมวิิจััยต้้องออกแบบวััดเอาไว้้ล่่วงหน้้าให้้
ชััดเจนว่่า “คุุณลัักษณะหรืือตััวแปร (ย่่อย) ที่่�ต้อ้ งการวััดคืืออะไร (กัันแน่่)” เช่่น
ในการปรัับเปลี่่�ยนจากการทำำ�เกษตรเคมีีมาทดลองใช้้การทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์นั้้�น
ทีีมวิิจััยต้้องการวััดความเปลี่่�ยนแปลงในเรื่่�องอะไร เช่่น การลดต้้นทุุน การเพิ่่�ม
ผลผลิิต การลดปริิมาณสารเคมีีในเลืือด ปริิมาณเวลาที่่�ต้้องดููแล แรงงานคนที่่�
ต้้องใช้้ ฯลฯ
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10 เครื่่�องมืือวััดทางวิิทยาศาสตร์์

10.1 งานวิิจััย CBR คืือ 3 in 1 ผู้้�เขีียนมีีความเห็็นว่่า งานวิิจััย CBR นั้้�น
หากพููดด้้วยภาษาวิิชาการอาจจะบอกว่่า เป็็นงานวิิจัยั ที่่มี� ี 3 approach ร่่วมกันั
หากพููดเป็็นภาษาชาวบ้้านอาจจะบอกว่่า เป็็นแนวทางการทำำ�งานแบบ “ทฤษฎีี
ไข่่ดาวที่่�มีี 3 ชั้้�น” ดัังนี้้�
2. Sociological
approach
1. Technical
approach
3. Managerial
approach

ไข่่ขาว

ไข่่แดง

ขอบไข่่

(i) “ไข่่แดง” (Technical approach) ในส่่วนนี้้�จะเป็็นความรู้้�
ข้้อมููล ปััญหาและการแก้้ปััญหาด้้านเทคนิิคอัันเป็็นความรู้้�
เฉพาะของแต่่ละสาขาวิิชาการ เช่่น ความรู้้�/ข้้อมููลการวััด
ปริิมาณต้้นทุุนน้ำำ�� รููปแบบการจััดทำำ�บััญชีี เป็็นต้้น
(ii) “ไข่่ขาว” (Sociological approach) ในส่่วนนี้้จ� ะเป็็นความรู้้�
ข้้อมููล ปััญหาและการแก้้ปัญ
ั หาด้้านสัังคมที่่�เกี่่ย� วกัับผู้้�คนและ
ความสััมพันั ธ์์ของผู้้�คน หรืือความสััมพันั ธ์์ระหว่่างคนกัับปััญหา
ด้้านเทคนิิค เช่่น พฤติิกรรมการใช้้น้ำำ��ของคน ความตระหนััก
ถึึงความสำำ�คััญของการทำำ�บััญชีีของคนในชุุมชน เป็็นต้้น
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(iii) “ขอบไข่่” (Managerial approach) ในส่่วนนี้้�จะเป็็นความรู้้�
ข้้อมููล ปััญหาและการแก้้ไขปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหาร
จััดการเป็็นการเฉพาะ ไม่่ว่่าจะเป็็นการบริิหารจััดการกลุ่่�ม
ผู้้�ใช้้น้ำำ�� การบริิหารจััดการการผลิิต การบริิหารจััดการการเงิิน
ของกลุ่่�ม เป็็นต้้น
จากมิิติิการทำำ�งานทั้้�ง 3 มิิติินี้้� ในโครงการวิิจััย CBR บางโครงการอาจ
จะมีีมิิติิของ “ไข่่แดง” ความรู้้�เชิิงเทคนิิคที่่�เห็็นได้้อย่่างชััดเจน เช่่น โครงการ
การใช้้พลัังงานทางเลืือกในระบบเกษตรกรรม จ.สุุริินทร์์ ที่่�ต้้องมีีการวััดค่่า
คาร์์บอนฟุุตพริินท์์ (Carbon footprint) หรืือการหากรรมวิิธีีในการหาสาร
เคลืือบเมล็็ดพัันธุ์์�แตงจากสารสกััดธรรมชาติิ (โหนดนัักวิิชาการมหาสารคาม)
ตััวอย่่างงานวิิจัยั เหล่่านี้้�จำำ�เป็็นต้้องใช้้เครื่่อ� งมืือวััดทางวิิทยาศาสตร์์มาเก็็บข้้อมููล
10.2		เครื่่อ� งมืือวััดทางวิิทยาศาสตร์์คืืออะไร นัักวิิชาการได้้ให้้ความหมาย
ของเครื่อ�่ งมืือวััดทางวิิทยาศาสตร์์เอาไว้้ว่า่ เป็็น “เครื่อ�่ งมือื ที่่มี� กี ารกำำ�หนดประเภท
การใช้้งานและหน่่วยการวััดที่่แ� น่่นอน ทำำ�ให้้ผลการวััดมีีความแม่่นยำำ�สูงู และคงที่่”�
โดยทั่่�วไป นัักวิิจััยมัักไม่่ค่่อยสร้้างเครื่่�องมืือประเภทนี้้�ขึ้้�นใช้้เอง เพราะมีี
กระบวนการสร้้างที่่�ซับั ซ้้อน และบางชนิิดมีีต้น้ ทุุนสููง และต้้องหาคุุณภาพจนกว่่า
จะมีีความคงที่่�
อย่่างไรก็็ตาม ในภาคปฏิิบััติิ เครื่่�องมืือวััดทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�นำ�ม
ำ าใช้้ก็็มีี
ตั้้ง� แต่่เครื่่อ� งมืือง่่ายๆ ที่่�ผู้วิ้� จัิ ยั สามารถนำำ�มาใช้้ในการรวบรวมข้้อมููลได้้ด้ว้ ยตนเอง
(เช่่น เครื่่อ� งชั่่ง� น้ำำ��หนััก สายวััด เครื่่อ� งวััดส่่วนสููง เครื่่อ� งวััดความดัันโลหิิต) ไปจน
กระทั่่�งถึึงเครื่่อ� งมืือที่่�มีกี ลไกสลัับซัับซ้้อนที่่�ต้อ้ งอาศััยผู้้�เชี่่ย� วชาญในการรวบรวม
ข้้อมููล (เช่่น เครื่่�องมืือวััดภาวะโคเลสเตอรอล)

66

สำำ�หรัับในงานวิิจััย CBR นั้้�น อาจจะมีีการดััดแปลงเครื่่�องมืือวััดทาง
วิิทยาศาสตร์์ที่่�เคยมีีลัักษณะซัับซ้้อน และต้้องใช้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญเก็็บรวบรวมข้้อมููล
เท่่านั้้�น มาดััดแปลงให้้เป็็นเครื่่�องมืือที่่�สลัับซัับซ้้อนน้้อยลง และชาวบ้้านทั่่�วไป
สามารถใช้้เก็็บข้้อมููลได้้ เช่่น เครื่่�องมืือวััดปริิมาณน้ำำ��ฝน รวมทั้้�งยัังมีีการนำำ�
ภููมิิปััญญาจากท้้องถิ่่�นมาดััดแปลงใช้้เป็็นเครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลวิิทยาศาสตร์์ด้้วย
11 การวิิเคราะห์์และการใช้้ภาพถ่่าย

11.1 โดยปกติิเวลาพููดถึึง “ข้้อมููล” ความนึึกคิิดแวบแรกของเราก็็มักั จะ
นึึกถึึง “ข้้อมููลที่่เ� ป็็นสื่่อ� ตััวอักั ษรหรืือตััวเลข” ซึ่่ง� อาจจะอยู่่�ในกระดาษหรืือหนัังสืือ
และหน้้าจอคอมพิิวเตอร์์ ในขั้้น� ต่่อไป เราก็็อาจจะนึึกถึึง “ข้้อมููลที่่�เป็็นสื่่อ� เสีียง”
เช่่น คำำ�พููดจากการให้้สััมภาษณ์์หรืือจากเทปบัันทึึกเสีียง และถ้้าเราคิิดต่่อไป
อีีกสัักนิิด เราก็็พบว่่า “ในสื่่�อที่่�เป็็นรููปภาพนั้้�น” ก็็มีีข้้อมููลต่่างๆ บรรจุุอยู่่�ด้้วย
เพีียงแต่่ว่่า “เราจะใช้้เพีียงแค่่ตาดููรููปภาพว่่าเป็็นรููปอะไรเท่่านั้้�นยัังไม่่พอ”
เราต้้องมีี “วิิธีีอ่่านข้้อมููลจากรููปภาพด้้วย”
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ตััวอย่่างเช่่น จากรููปภาพที่่�เราแสนจะคุ้้�นเคย เมื่่�อการประชุุมสััมมนา
จบลง ก็็จะมีี “การถ่่ายรููปหมู่่�ร่่วมกััน” โดยมีีเป้้าหมายนานาชนิิด (ตั้้�งแต่่เป็็น
ที่่�ระลึึกไปจนถึึงเพื่่�อเบิิกงบการประชุุม) ตััวอย่่างข้้อมููลที่่�ปรากฏในรููปภาพนี้้�
ที่่�เราสามารถจะอ่่านได้้ เช่่น
• มีีจำำ�นวนคนกี่่�คน เป็็นผู้้�หญิิงกี่่�คน/ผู้้�ชายกี่่�คน
• อายุุของคนในรููปอยู่่�ระหว่่างเท่่าไหร่่
• รููปนี้้�ถ่่ายในวาระโอกาสอะไร (หากฉากหลัังมีีป้้ายระบุุการประชุุม)
• เหตุุการณ์์นี้้�เกิิดในวัันที่่�เท่่าไหร่่
• การแต่่งกายของผู้้�เข้้าร่่วม (หากมีีการใส่่เสื้้�อทีีม ก็็จะรู้้�ถึึงกลุ่่�มที่่�สัังกััด)
• กิิริยิ าท่่าทางของคนในภาพถ่่าย (สะท้้อนท่่าทางที่่�นิยิ มในยุุคสมััยนั้้�นๆ)
• หััวข้้อการประชุุมสะท้้อนอะไร
ฯลฯ
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ดัังนั้้น� ผู้เ้� ขีียนขอสรุุปเบื้้อ� งต้้นถึึงสถานะของ “รููปถ่า่ ย/ภาพถ่่ายทุุกชนิิด”
ว่่า นอกจากภาพถ่่ายจะมีีสถานะเป็็น “แหล่่งข้้อมููล” (Source of data) แล้้ว
ตััวภาพถ่่ายนั้้�นก็็สามารถจะเป็็น “ข้้อมููล” ได้้อีีกด้้วย
11.2 ความแพร่่หลายของการเก็็บข้้อมููลจากภาพถ่่าย เราอาจจะกล่่าว
ได้้ว่่า การเก็็บข้้อมููลจากภาพถ่่ายนั้้�น ยัังไม่่ใช่่วิิธีีการเก็็บข้้อมููลที่่�แพร่่หลายนััก
เมื่่�อเทีียบกัับเครื่่�องมืือ 10 ประเภทที่่�พููดมาก่่อนหน้้านี้้� เช่่น แบบสอบถามหรืือ
แบบสััมภาษณ์์ และในภาพถ่่ายหลายๆ ประเภทนั้้�น ดููเหมืือนจะมีีเพีียงภาพถ่่าย
ทางอากาศเท่่านั้้�นที่่�ผู้้�คนมัักจะมองเห็็นว่่าเป็็นวิิธีีการเก็็บข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ได้้ใน
งานวิิจััย
ผู้เ้� ขีียนมีีความเห็็นว่่า ในการใช้้ภาพถ่่ายเป็็นเครื่อ�่ งมืือเก็็บข้้อมููลนั้้น� เรายััง
สามารถจะสร้้างสรรค์์วิิธีีการใช้้ได้้อย่่างหลากหลาย และยัังสามารถพลิิกแพลง
เพื่่อ� ข้้ามข้้อจำำ�กัดั ของ “ภาพถ่่าย” ที่่�ดูเู ป็็นสื่่อ� นิ่่�งๆ เช่่น การนำำ�เอาหลัักการสำำ�คัญ
ั
ของ CBR เรื่่�องการมีีส่่วนร่่วมเข้้าไปผสมผสานกัับการใช้้ภาพถ่่าย ดัังตััวอย่่าง
งานวิิจััยของ วรงค์์ นััยวิินิิจ (วารสารวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่� ปีีที่่� 7:1
(ม.ค. - มีี.ค. 2558)) ที่่�นำำ�เอาภาพถ่่ายทางอากาศที่่�แสดงเส้้นทางเดิินของน้ำำ�ม
� า
ขยายในกระดาษแผ่่นใหญ่่ แล้้วเปิิดโอกาสให้้กลุ่่�มตััวอย่่างให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
ในเรื่่�องพื้้�นที่่�เกษตร แหล่่งน้ำำ�� และระยะทางจากแหล่่งน้ำำ��ถึึงพื้้�นที่่�การเกษตร
นัักวิิจัยั เรีียกเทคนิิคการเก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยใช้้ภาพถ่่ายแบบนี้้ว่� า่ Participatory
mapping
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11.3 การใช้้ภาพถ่่ายประเภทอื่่�นๆ นอกเหนืือจากภาพถ่่ายทางอากาศ
หรืือภาพแผนที่่�แล้้ว อีีกสาขาวิิชาหนึ่่�งที่่�มักั จะขาดการใช้้ภาพถ่่ายเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการทำำ�งานวิิจัยั เสีียมิิได้้ ก็็คืือ สาขาสถาปััตยกรรม ซึ่ง่� เป็็นสาขาวิิชาที่่�ว่า่ ด้้วย
ความรู้้�ในการจััดการพื้้�นที่่�เพื่่อ� ใช้้ประโยชน์์ต่า่ งๆ มีีงานวิิจัยั CBR ที่่�เป็็นตััวอย่่าง
ที่่�น่่าสนใจในการใช้้ภาพแบบจำำ�ลองชุุมชนบ้้านมั่่�นคงตามหลัักการมีีส่่วนร่่วม
ของ CBR มณฑล จัันทร์์แจ่่มใส (วารสารวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่� ปีีที่่� 7:3
(ก.ค.-ก.ย. 2558)) ได้้นำำ�เอาแบบจำำ�ลองของพื้้�นที่่�ก่่อสร้้างโครงการบ้้านมั่่�นคง
มาให้้ชาวบ้้านที่่จ� ะเข้้าอยู่่�อาศััย เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการออกแบบจััดวางพื้้น� ที่่บ้� า้ น
พื้้น� ที่่ส� าธารณะ ในตำำ�แหน่่งต่่างๆ ของผัังชุุมชน ผ่่านการจััดกิิจกรรมประเภทต่่างๆ
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เช่่น กิิจกรรมบ้้านในฝััน กิิจกรรมปัักสนุุก กิิจกรรมผัังในฝััน ฯลฯ กิิจกรรม
เหล่่านี้้�ช่ว่ ยให้้เห็็นข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วกัับความต้้องการ ความใฝ่่ฝันั ความสััมพันั ธ์์ของ
ผู้้�คนในชุุมชนได้้เป็็นอย่่างดีี

11.4		งานวิิจัยั CBR กัับการใช้้ภาพถ่่าย ผู้เ้� ขีียนมีีความเห็็นว่่า ในงานวิิจัยั
หลายหััวข้้อของ CBR อาจจะเป็็นไปตามหลัักการที่่�ว่่า “ภาพภาพเดีียว ดีีกว่่า
คำำ�พูดู นัับพัันคำำ�” งานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ
เช่่น ป่่าชุุมชน การจััดการลำำ�น้ำ�ำ� ฯลฯ สามารถจะใช้้ภาพเปรีียบเทีียบระหว่่าง
“ก่่อน” กัับ “หลััง” การทำำ�วิิจััยเป็็นหลัักฐานยืืนยัันการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
ได้้อย่่างชััดเจน หรืือในกรณีีโครงการเปลี่่�ยน “พื้้�นที่่�ทิ้้ง� ขยะในเขตชุุมชนแออััด”
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ให้้กลายเป็็น “สวนผััก” ของชุุมชนพููนทรััพย์์ เขตสายไหม กรุุงเทพฯ (โหนด
มหาวิิทยาลััยเกริิก) หากมีีการเปรีียบเทีียบภาพถ่่ายของพื้้�นที่่� “ก่่อน” และ
“หลััง” ก็็จะเห็็นการเปลี่่�ยนแปลงแบบ 360 องศาได้้เลย และทีีมวิิจััยสามารถ
เก็็บข้้อมููลความรู้้�สึึกนึึกคิิดของคนในชุุมชนที่่�ได้้แสดงพลัังในการเปลี่่�ยนแปลง
พื้้น� ที่่เ� ช่่นนี้้เ� พิ่่ม� เติิมได้้อีกี ด้้วยการให้้ดูภู าพเปรีียบเทีียบดัังกล่่าว (Empowerment)
12 การใช้้ AAR เป็็นเครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููล

12.1 เครื่่�องมืือ Journals ในแวดวงวิิชาการโดยเฉพาะในสาขาด้้าน
การศึึกษา จะมีีเครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่างประเภทหนึ่่�งที่่�เรีียกว่่า
“การเขีียนสะท้้อนการเรีียนรู้้�” (Journals) ซึ่ง่� เป็็นรููปแบบการบัันทึึกการเขีียน
รููปแบบหนึ่่�งที่่�ให้้ผู้เ้� รีียน/กลุ่่�มตััวอย่่าง เขีียนตอบกระทู้้�หรืือข้้อคำำ�ถามของผู้ส้� อน
(ซึ่ง่� ตามปกติิกระทู้้�หรืือข้้อคำำ�ถามนั้้�นจะสอดคล้้องกัับความรู้้�หรืือทัักษะที่่�กำำ�หนด
เอาไว้้ในตััวชี้้วั� ดั ) แต่่ไม่่ใช่่คำ�ถ
ำ ามที่่�เน้้นการวััด “ความรู้้�” หากแต่่เป็็น “การสะท้้อน
ย้้อนคิิดเกี่่�ยวกัับการเรีียนรู้้�”
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คํําชี้้�แจง จากการเรีียนบทนี้้� ให้้นัักเรีียนเขีียนสะท้้อนผลการเรีียนรู้้�ดัังต่่อไปนี้้�
1.	นัักเรีียนได้้รัับความรู้้�และทัักษะอะไรบ้้าง และจะนํําไปใช้้ประโยชน์์อย่่างไร
...................................................................................................................................
2.	สิ่่�งที่่�นัักเรีียนชอบมากที่่�สุุดจากการเรีียนวิิชานี้้�
...................................................................................................................................
3.	นัักเรีียนคิิดว่่ามีีอะไรบ้้างที่่�ต้้องปรัับปรุุงการเรีียนในครั้้�งนี้้�
...................................................................................................................................

12.2 เครื่่อ� งมืือ AAR ในแวดวง CBR เองก็็มีเี ครื่่อ� งมือื การเรีียนรู้้�ที่่สำ� ำ�คัญ
ั
ในระดัับที่่แ� ทบจะขาดเสีียมิิได้้ในการดำำ�เนิินงานของ CBR คืือ เครื่อ�่ งมืือที่่เ� รีียกว่่า
After Action Review - AAR เครื่่อ� งมืือนี้้จ� ะมีีลักั ษณะคล้้ายคลึึงกัับเครื่อ�่ งมืือ
Journals ที่่�ได้้กล่่าวมา คืือจะใช้้ในช่่วงเวลาหลัังจาก (After) ลงมืือทำำ�กิจิ กรรม
ต่่างๆ ไปแล้้ว (Action) ไม่่ว่่าจะเป็็นกิิจกรรมการจััดประชุุม การจััดนิิทรรศการ
การไปศึึกษาดููงาน ฯลฯ โดยจะมีีการกำำ�หนดช่่วงเวลาของ “การสะท้้อนย้้อนคิิด”
(Reflection) ถึึง “กิิจกรรมที่่�ได้้ดำำ�เนิินการผ่่านไปแล้้ว” หรืือ “ถอด/สรุุป
บทเรีียน” (Lesson learned) จากกิิจกรรมที่่�ได้้ทำำ�ไป
สำำ�หรัับความถี่่�ของการทำำ� AAR นั้้น� ก็็ขึ้้น� อยู่่�กับั ความต้้องการของผู้จั้� ดั งาน
โดยอาจจะจััดให้้มีีช่่วง AAR หลัังจากทุุกช่่วงกิิจกรรม หรืือการทำำ� AAR
เมื่่�อจบการประชุุมในแต่่ละวััน หรืือทำำ� AAR สรุุปในช่่วงสุุดท้้ายเป็็นภาพรวม
ของการประชุุมทั้้�งหมด
12.3 จุุดร่่วมและจุุดต่่างระหว่่าง Journals และAAR จากที่่�กล่่าวถึึง
คุุณลัักษณะของ Journal และ AAR จะพบว่่าทั้้�ง 2 เครื่่�องมืือมีีจุุดร่่วมและ
จุุดต่่างกัันดัังนี้้�
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(ก) จุุดร่่วม
(i) ช่่วงเวลาของการทำำ� ทั้้�ง 2 เครื่่อ� งมือื ต้้องดำำ�เนิินการ หลัังจาก
ที่่�ได้้มีีการลงมืือทำำ�กิิจกรรม (ชื่่�อนามของเครื่่�องมืือก็็บ่่งบอก
อย่่างชััดเจนแล้้วว่่า After Action)
(ii) ประเภทของข้้อมููลที่่�ต้้องการ/หรืือที่่�ได้้ ข้้อมููลที่่�ได้้มาจาก
เครื่่อ� งมือื ทั้้�ง 2 ประเภทเป็็นข้้อมููลชนิิดพิิเศษ คืือ ข้้อมููลแบบ
สะท้้อนย้้อนคิิด (Reflective data) ข้้อมููลที่่�ตกผลึึกเป็็น
บทสรุุป (Crystallized data) หรืือข้้อมููลที่่�เป็็นบทเรีียน
สอนใจ (Lesson learned) ของเจ้้าของข้้อมููล
(ข) จุุดต่่าง
(i) ในขณะที่่� Journals จะใช้้รููปแบบการให้้ผู้้�เรีียน/กลุ่่�มตััวอย่่าง
เขีียนสะท้้อน AAR จะใช้้รููปแบบการพููดแสดงออกมา
(ii) ในขณะที่่� Journals เป็็ น การทำำ� งานของแต่่ ล ะบุุ ค คล
(Individual) เป็็นส่่วนตััว แต่่ AAR จะเน้้นการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม
(Collective) จะเป็็นการพููดให้้กลุ่่�มฟััง ไม่่ใช่่พูดู ให้้วิทิ ยากรฟััง
เท่่านั้้�น
(iii)	ดัังนั้้�น เป้้าหมายของการสื่่�อสารของ Journals และ AAR จึึง
มีีความแตกต่่างกัันไปบ้้าง กล่่าวคืือ Journals เป็็นการสื่่อ� สาร
ระหว่่างครููผู้้�สอนกัับนัักเรีียนเป็็นรายบุุคคล แต่่ AAR นั้้�น
นอกจากจะเป็็ นการสื่่� อสารระหว่่ า งวิิ ท ยากรกัั บผู้้� เข้้ า ร่่ วม
กิิจกรรมเป็็นรายบุุคคลแล้้ว ก็็ยัังเป็็นการสื่่�อสารในระหว่่าง
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมกัันเอง เป็็นการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่าง
ผู้้�เข้้าร่่วมด้้วย
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12.4 หลากรููปแบบของ AAR ถึึงแม้้ AAR จะเป็็นเครื่่�องมือื การทำำ�งาน
ที่่�มีีเป้้าหมายอื่่�นๆ เช่่น เป็็นกระบวน save ความรู้้�ที่่�ตกผลึึกของผู้้�เข้้าร่่วม
ทำำ�กิิจกรรม แต่่ในที่่�นี้้� ผู้้�เขีียนขอเสนอ “บทบาทหน้้าที่่�อื่่�นๆ” ของ AAR ว่่า
เราสามารถจะใช้้ AAR เป็็นเครื่่อ� งมืือเก็็บข้้อมููล “ประเภทพิิเศษ” ดัังที่่�ได้้กล่่าว
มาได้้ด้้วย ดัังนั้้�น เราจึึงควรรู้้�ว่่า ใน AAR นั้้�นมีีประเภทย่่อยๆ กี่่�ประเภท
เพื่่�อจะนำำ�มาเลืือกใช้้เก็็บข้้อมููลให้้ตรงกัับความต้้องการของนัักวิิจััยให้้มากที่่�สุุด
มีีวิธีิ กี ารแบ่่งประเภท AAR ได้้หลายแบบ ดัังเช่่นตััวอย่่างที่่ไ� ด้้กล่่าวมาแล้้ว
คืือ แบ่่งตามจัังหวะเวลาที่่�ใช้้ ในที่่�นี้้� จะแบ่่งประเภทของ AAR ตามเกณฑ์์
“ลัักษณะของคำำ�ถาม/กระทู้้�ที่่ใ� ช้้” ซึ่่ง� สามารถจะแบ่่งได้้เป็็น 2 ประเภทย่่อย คืือ
12.4.1 Non-focused topic เป็็นประเภท AAR ที่่�ใช้้ข้้อคำำ�ถาม/
กระทู้้�แบบกว้้างๆ ไม่่ระบุุประเด็็น เปิิดปลายให้้ผู้เ้� ข้้าร่่วมกิจิ กรรมพููดแสดงความ
เห็็น/ความรู้้�สึึกได้้อย่่างอิิสระ เช่่น “พวกเราคิิดยัังไงบ้้างกัับกิิจกรรมที่่�ได้้ทำำ�ใน
วัันนี้้�”
12.4.2 Focused topic เป็็นประเภท AAR ที่่�ใช้้ข้้อคำำ�ถาม/กระทู้้�
แบบที่่�ตั้้�ง/กำำ�หนดประเด็็นเอาไว้้อย่่างเจาะจง (โดยอาจจะมีีระดัับความเฉพาะ
เจาะจงมากบ้้างน้้อยบ้้าง) ตามเป้้าหมายของผู้้�จััดกิิจกรรม ตััวอย่่างเช่่น
• การทำำ�กิิจกรรมวัันนี้้� พวกเราได้้เรีียนรู้้�อะไรบ้้างเกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องการเก็็บข้้อมููล
• 	พวกเราคิิดว่่า อะไรที่่�เป็็นความสำำ�เร็็จ/ความล้้มเหลวของ
การประชุุมวัันนี้้�
• ในครั้้�งหน้้า ถ้้าจะทำำ�กิิจกรรมนี้้�ให้้ดีีขึ้้�น คิิดว่่าควรจะทำำ�
อย่่างไร
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•	ถ้้าจะเทีียบการฝึึกอบรมครั้้�งนี้้�กัับประเภทอาหาร คิิดว่่า
เป็็นอาหารอะไร ทำำ�ไมจึึงคิิดเช่่นนั้้�น
•	ขอ 3 คำำ� สำำ�หรัับการฝึึกอบรมครั้้�งนี้้�
ฯลฯ
12.5 ตััวอย่่างการใช้้เนื้้�อหาจาก AAR มาเป็็นข้้อมููล ผู้้�เขีียนได้้ทดลอง
ใช้้เนื้้�อหาจากการทำำ� AAR มาเป็็นข้้อมููลเพื่่�อประเมิินการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
กัับกลุ่่�มเป้้าหมายในงานวิิจัยั เรื่่อ� ง “นวััตกรรมการเสริิมพลังั ชุุมชนด้้วยเครื่่อ� งมือื
การวิิเคราะห์์สังั เคราะห์์งานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่น่� ” (2562) โดยหลัังจากที่่�ทำำ�กิจิ กรรม
การฝึึกอบรมเรื่่�องการวิิเคราะห์์สัังเคราะห์์ไป 5 ครั้้�งในกลุ่่�มพี่่�เลี้้�ยง และ 2 ครั้้�ง
ในกลุ่่�มนัักวิิจััยชุุมชน และทุุกครั้้�งได้้มีีการจดบัันทึึกการทำำ� AAR แบบไม่่ระบุุ
ประเด็็น (Non-focused topic) ผู้้�เขีียนได้้นำำ�เอาเนื้้�อหา/ข้้อมููลในการบัันทึึก
AAR ทั้้�ง 7 ครั้้�ง มาจััดหมวดหมู่่� โดยการตั้้�งเกณฑ์์ “ประเด็็นเนื้้�อหาที่่�ทำำ� AAR”
เอาไว้้ 6 เกณฑ์์ที่่�ครอบคลุุมข้้อมููลทั้้�งหมด ดัังนี้้�
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(A) เนื้้�อหาที่่�เกี่่ย� วกัับการทบทวนตนเอง (Self reflection) เช่่น การทบทวน
ความเข้้าใจในเรื่่�องเครื่่�องมืือการวิิเคราะห์์สัังเคราะห์์ของตนเอง หรืือ
ช่่องโหว่่ทางความรู้้�ที่่�เคยมีีมา
(B) เนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวกัับความรู้้�ใหม่่ที่่�ได้้จากการฝึึกอบรม
(C) เนื้้�อหาที่่�เกี่่ย� วกัับการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในด้้านต่่างๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นบริิบท
ของการทำำ�งานวิิจััย การทำำ�งานทั่่�วไป ชีีวิิตส่่วนตััวและครอบครััว
(D) เนื้้อ� หาที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเสริิมพลังั ปััญญาโดยตรง ไม่่ว่า่ จะเป็็นความเห็็น
เกี่่ย� วกัับความรู้้�ความเข้้าใจที่่�เพิ่่�มพลังั ของสมองซีีกซ้้าย (ต่่อเนื่่อ� งมาจาก
ข้้อ B) และอารมณ์์ความรู้้�สึึกที่่�เพิ่่�มพลัังของสมองซีีกขวา
(E) เนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลง (Change) ที่่�เกิิดขึ้้�นในมิิติต่ิ ่างๆ
(F) เนื้้อ� หาที่่�เป็็นข้้อคิิดเห็็นหรืือข้้อเสนอแนะ (Opinion + Suggestion) เกี่่ย� ว
กัับเนื้้�อหาการฝึึกอบรมหรืือกระบวนการ/วิิทยากรของการฝึึกอบรม
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13 การรายงานตนเอง (Self report)

13.1 การรายงานตนเองเป็็นเครื่่�องมืือชิ้้�นเล็็กๆ อีีกชิ้้�นหนึ่่�งที่่�ผู้้�เขีียน
อยากแนะนำำ�ให้้ชาว CBR นำำ�มาใช้้ในการเก็็บข้้อมููล
ไว้้ว่่า

ในแวดวงวิิชาการได้้ให้้ความหมายของเครื่่อ� งมือื การรายงานตนเองเอา
ตััวอย่่างแบบเขีียนรายงานตนเอง
แบบเขีียนรายงานตนเอง

คํําชี้้�แจง ให้้ผู้้�เรีียนเลืือกงานเขีียนชิ้้�นที่่�ผู้้�เรีียนต้้องการให้้ผู้้�สอนประเมิินแล้้วตอบคํําถาม
ต่่อไปนี้้�
1.	ทํําไมผู้้�เรีียนจึึงเลืือกงานชิ้้�นนี้้�
.......................................................................................................................................
2.	จุุดเด่่นของงานชิ้้�นนี้้�คืืออะไร
.......................................................................................................................................
3.	จากงานชิ้้�นนี้้�ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�อะไรบ้้างเกี่่�ยวกัับเรื่่�องที่่�เรีียน
.......................................................................................................................................
4.	ถ้้าได้้ทํํางานชิ้้�นนี้้�ต่่อ ผู้้�เรีียนจะทํําให้้ดีีขึ้้�นได้้อย่่างไร
.......................................................................................................................................
5. ผู้้�เรีียนจะให้้ระดัับคะแนนผลงานนี้้�เท่่าไร พร้้อมทั้้�งบอกเหตุุผลด้้วย
.......................................................................................................................................
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จากคำำ�นิิ ย ามและตัั วอย่่ างที่่� ย กมา เราสามารถจะสกัั ด คุุ ณ ลัั ก ษณะ
เฉพาะตััวของ Self report ที่่�ทำ�ำ ให้้มีีทั้้�งจุุดร่่วมและจุุดต่่างจากเครื่่�องมือื อื่่�นๆ
คืือ หน่่วยในการเก็็บข้้อมููลนั้้�น จะคล้้ายคลึึงกัับ Journals คืือ เป็็นการเก็็บข้้อมููล
ของแต่่ละบุุคคล และใช้้รููปแบบภาษาเขีียน แต่่ที่่�จะแตกต่่างจาก Journals
และ AAR ก็็คืือ “ประเภทของข้้อมููลที่่จ� ะได้้” เพราะการให้้เขีียน Self report นั้้น�
จะไม่่เจาะจงประเภทของข้้อมููลว่่าจะต้้องเป็็นข้้อมููลแบบสะท้้อนย้้อนคิิด
ข้้อมููลบทสรุุปที่่ต� กผลึึก หรืือข้้อมููลบทเรีียนที่่�ได้้รับั และเมื่่อ� เทีียบกัับ AAR แล้้ว
Self report ก็็ให้้เวลาและพื้้�นที่่�ที่่�จะเขีียนแสดงออกได้้มากกว่่า
13.2 การใช้้ Self report เก็็บข้้อมููลในงานวิิจััย CBR อัันที่่�จริิง
มีีริ้้�วรอยของการใช้้ Self report บ้้างแล้้วในงานวิิจััย CBR เช่่น งานวิิจััยเรื่่�อง
การทำำ�บััญชีีครััวเรืือนที่่�มีีกิิจกรรมที่่�ระบุุให้้กลุ่่�มตััวอย่่างบัันทึึกข้้อมููลรายการ
รายได้้-รายจ่่ายลงในแบบฟอร์์มบััญชีี จากจุุดเริ่่�มต้้นนี้้� หากทีีมวิิจััยให้้เงื่่�อนไข
เพิ่่ม� เติิมเป็็น “กระทู้้�/ข้้อคำำ�ถามสั้้�นๆ” ว่่า ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างรายงานเพิ่่ม� เติิมด้ว้ ยว่่า
“คิิดอย่่างไรกัับการบัันทึึกรายการเช่่นนี้้�” หรืือ “เมื่่อ� เห็็นตััวเลขรายรัับ-รายจ่่าย
แล้้วคิิดอย่่างไร” ทีีมวิิจััยก็็จะได้้ข้้อมููลจาก Self report เพิ่่�มเติิมขึ้้�นมา
ผู้เ้� ขีียนเคยเห็็นประสบการณ์์การปรัับประยุุกต์์ใช้้เครื่่อ� งมือื Self report
ในงาน CBR โดยมีีการปรัับแปลงส่่วนประกอบบางอย่่างของ Self report ไปบ้้าง
เช่่น ผู้จั้� ัดการฝึึกอบรมได้้ตั้้�งคำำ�ถาม/กระทู้้�สั้้�นๆ (อัันนี้้�เหมืือนต้้นฉบัับ) กัับกลุ่่�ม
ผู้้�เข้้าประชุุม (อัันนี้้�แปลงจากการทำำ�เป็็นรายบุุคคลมาเป็็นกลุ่่�ม) แล้้วให้้ผู้้�ร่่วม
ประชุุมเขีียนตอบเป็็นรายบุุคคลลงในบััตรคำำ� โดยกำำ�หนดให้้เขีียนภายในช่่วง
ระยะเวลาหนึ่่�ง
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นอกจากการปรัับประยุุกต์์ดังั กล่่าวแล้้ว ตััวผู้เ้� ขีียนเองก็็เคยปรัับประยุุกต์์
การเขีียน Self report จากการเขีียนลงในกระดาษ มาเป็็นการเขีียนคำำ�ตอบ
จากกระทู้้�คำำ�ถามที่่�ผู้้�เขีียนตั้้�งให้้ แล้้วส่่งกลัับมาทางสื่่�อออนไลน์์ประเภทต่่างๆ
ในการนำำ�เครื่อ�่ งมือื นี้้ม� าใช้้เก็็บข้้อมููลเรื่อ�่ ง “ความเหลื่่อ� มล้ำำ�กั
� บั งาน CBR” นั้้น�
ผู้้�เขีี ย นมีี ความเห็็ นว่่ า การวัั ดเรื่่� องความเหลื่่� อมล้ำำ��นั้้� นทำำ�ได้้จาก 2 แง่่ มุุม
แง่่มุุมแรก เป็็นการวััดแบบภาวะวิิสััย (Objective) เช่่น ตััวเลขรายได้้ต่่อคน/
ต่่อเดืือน ส่่วนแง่่มุุมที่่�สองเป็็นการวััดแบบอััตวิิสััย (Subjective) คืือการวััด
ความรู้้�สึึกของผู้ค้� นเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ซึ่ง่� ในแง่่มุมที่่
ุ ส� องนี้้� เราสามารถ
จะใช้้เครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููล Self report โดยการตั้้�งกระทู้้�คำำ�ถาม เช่่น
•	ท่่านคิิดว่่า ก่่อนทำำ�โครงการวิิจััย ชุุมชนของท่่านมีีความเหลื่่�อมล้ำำ�� หรืือไม่่
เป็็นความเหลื่่�อมล้ำำ��ในด้้านใด
•	ท่่านเข้้าใจว่่า “ความเหลื่่�อมล้ำำ��คืืออะไร”
• หลัังจากทำำ�โครงการวิิจััยแล้้ว ท่่านคิิดว่่าความเหลื่่�อมล้ำำ�� ในชุุมชน
ได้้ลดลงบ้้างหรืือไม่่ อะไรเป็็นพยานหลัักฐาน
ฯลฯ

ลัั ก ษณะเด่่ น ของข้้ อ มูู ล ที่่� ม าจากเครื่่� อ งมืื อ เก็็ บ Self report ก็็ คืื อ
เป็็นข้้อมููลตั้้�งต้้น/ข้้อมููลเริ่่�มต้้นที่่�มาจากแหล่่งข้้อมููลปฐมภููมิิคืือกลุ่่�มตััวอย่่าง
โดยตรง
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ส่่วนที่่�

4

เครื่่�องมืือในการ
เก็็บข้้อมููลของ CBR
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ในส่่วนที่่� 2 ว่่าด้้วยเรื่่อ� งตััวชี้้วั� ดั ผู้้�เขีียนได้้ติดิ ค้้างเครื่่อ� งมืือวััดและประเมิิน
ผลแบบหนึ่่�งที่่�เรีียกชื่่�อเต็็มว่่า Scoring Rubric ซึ่่�งต่่อจากนี้้�จะเรีียกย่่อๆ ว่่า “รูู
บริิค” เครื่่อ� งมืือประเภทนี้้�กำำ�ลังั อยู่่�ในความนิิยมของแวดวงวิิชาการและนัักวิิจัยั
เนื่่�องจากสามารถตอบโจทย์์บางประการระหว่่าง “วิิธีีการวััด” หรืือ “ประเภท
ข้้อมููล” ที่่�อยู่่�คนละปลายขั้้�วได้้ คืือ ข้้อมููล/การวััดเชิิงปริิมาณ (ซึ่�ง่ หยาบเกิินไป)
และข้้อมููล/การวััดเชิิงคุุณภาพ (ซึ่่�งละเอีียดเกิินไป)
ในที่่�นี้้� ผู้้�เขีียนจะขอแนะนำำ�ให้้รู้้�จััก “รููบริิค” เบื้้�องต้้นพอสัังเขป ดัังนี้้�
ขั้้�นตอนการสร้้างรููบริิค
ที่่�มาของความสนใจ

1
2

5
ขั้้�นตอน
การสร้้าง
รููบริิค

สกอริิงรููบริิค
Scoring
Rubric

ความหมาย/
คำำ�นิิยาม

4

3

ประเภทของ
รููบริิค

ข้้อดีีของ
การใช้้รููบริิค
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1 ที่่�มาของความสนใจเรื่่�องรููบริิคในงาน CBR

ในส่่วนที่่� 2 ที่่�ว่่าด้้วยเรื่่�องตััวชี้้�วััดนั้้�น ผู้้�เขีียนได้้ระบุุคุุณลัักษณะสำำ�คััญ
2 ประการของการสร้้างตััวชี้้�วััด คืือ เป็็นกระบวนการแปลงนามธรรมให้้เป็็น
รููปธรรม และเป็็นกระบวนการแปลงข้้อมููลเชิิงพรรณนาให้้เป็็นข้้อมููลเชิิงปริิมาณ
และตััวช่ว่ ยกระบวนการแปลงนี้้�ก็มี็ หี ลายตััว ตั้้ง� แต่่ตัวช่
ั ว่ ยแบบหยาบๆ ไปจนถึึง
แบบละเอีียดประณีีต เช่่น Checklist rating scale ฯลฯ และหนึ่่�งในตััวช่่วย
นั้้�นก็็คืือ รููบริิค นี่่�เอง
2 ความหมาย/นิิยามของ Scoring Rubric

หากใช้้วิิธีีหาความหมายของเครื่่�องมืือนี้้�ตามแบบภาษาศาสตร์์ เราก็็จะ
แยกคำำ�แปลของคำำ�ที่่�ประสมอยู่่�ในคำำ�นี้้�ได้้ดัังนี้้�
คำำ�ว่่า Scoring มีีความหมายถึึง “การให้้คะแนน”
ส่่วนคำำ�ว่่า Rubric หมายถึึง กฎ หรืือ กติิกา (rule)
ดัังนั้้�น ความหมายตามตััวอัักษรของคำำ�ว่่า Scoring Rubric จึึงหมายถึึง
กฎหรืือกติิกาในการให้้คะแนนนั่่�นเอง
แต่่สำำ�หรัับความหมายของ Scoring rubric เมื่่�อนำำ�มาใช้้ในการวััดและ
ประเมิินผล จะมีีความหมายที่่�เพิ่่�มเติิมไปกว่่าความหมายตามตััวอัักษรที่่�กล่่าว
มา กล่่าวคืือ รููบริิค เป็็นชุุดของเกณฑ์์ที่่�ใช้้สำำ�หรัับให้้คะแนนในการประเมิิน
หรืือตััดสิินความสำำ�เร็็จของผลงานหรืือผลของการปฏิิบััติิงาน มีีลัักษณะเป็็น
“ระดัับคะแนน” (rank/level) ตั้้�งแต่่ระดัับดีีเยี่่�ยมจนถึึงระดัับต้้องปรัับปรุุง
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ในอีีกความหมายหนึ่่�งที่่�กระชัับเข้้ามายิ่่ง� ขึ้้น� รููบริิค คืือ เครื่่อ� งมือื ในการ
ให้้คะแนน (scoring tool) ที่่�เกิิดจากการรวมกัันระหว่่าง “เกณฑ์์การให้้
คะแนน” (scoring criteria) กัับ “มาตราประมาณค่่าหรืือระดัับคะแนน”
(rating scale) เพื่่� อ ระบุุ ถึึ ง ความแตกต่่ า งของผลงานหรืือประสิิ ท ธิิ ภ าพ
(Proficiency) ของงาน
Scoring
rubric

Scoring criteria
Rating scale

ตััวอย่่างต่่อไปนี้้�จะแสดงความหมายของรููบริิคที่่�กล่่าวมา
ระดัับคะแนน

ลัักษณะของงาน
เขีียนได้้ตรงประเด็็น และชััดเจน มีีคํํานํํา เนื้้�อหา และบทสรุุปอย่่างชััดเจน
3
ตััวสะกด และไวยากรณ์์มีคี วามถููกต้้องสมบููรณ์ทํํ์ าให้้ผู้้�อ่า่ นเข้้าใจง่่าย มีีแนวคิิด
(ดีี)
ที่่�น่่าสนใจ มีีเหตุุผล ใช้้ภาษาสละสลวย
2
เขีียนได้้ตรงประเด็็นตามที่่�กํําหนดไว้้ มีีคํํานํํา เนื้้�อหา และบทสรุุปภาษาที่่�ใช้้
(ผ่่าน)
ทํําให้้ผู้้�อ่่านเกิิดความสัับสน เหตุุผลยัังไม่่ค่่อยสอดคล้้องกััน
เขีียนไม่่ตรงประเด็็น ไม่่มีกี ารจััดระบบการเขีียน เช่่น คํํานํํา เนื้้อ� หา และบทสรุุป
1
ภาษาที่่�ใช้้ทํําให้้ผู้้�อ่่านเกิิดความสัับสน ขาดเหตุุผลสนัับสนุุน
(ต้้องปรัับปรุุง)
ใช้้ศััพท์์ที่่�เหมาะสม
0
ไม่่มีีผลงาน
(บุุญเรีียง ขจรศิิลป์์, 2544:60)

สำำ�หรัับผู้้�เขีียนมีีความเห็็นว่่า รููบริิคเป็็นเครื่่�องมืือที่่�อยู่่�กึ่่�งกลางหรืือเป็็น
เครื่่�องมืือลููกผสมระหว่่างการวััด/ข้้อมููลเชิิงปริิมาณ (มีีการให้้คะแนน/มีีการจััด
ลำำ�ดัับชั้้�น) กัับการวััด/ข้้อมููลเชิิงคุุณลัักษณะ/เชิิงคุุณภาพ เช่่น เขีียนได้้ตรง
ประเด็็น มีีคำำ�นำำ� มีีบทสรุุป มีีเหตุุผลสนัับสนุุน เป็็นต้้น
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3 ข้้อดีีของการใช้้เกณฑ์์การให้้คะแนนแบบรููบริิค

จากคุุณลัักษณะลููกผสมของรููบริิค ทำำ�ให้้เกิิดข้้อดีีในการวััด ประเมิิน และ
การสร้้างตััวชี้้�วััดดัังนี้้� คืือ
(i)	ช่่วยให้้ทุกุ ฝ่่ายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการเรีียนการสอน (ครูู/นัักเรีียน) หรืือ
นัักวิิจััยในทีีม มีีความเข้้าใจที่่�ตรงกัันว่่า แต่่ละระดัับของคะแนน
ที่่�ได้้นั้้�นเกิิดมาจากคุุณลัักษณะใด
(ii)	ทำำ�ให้้เกิิดความเที่่�ยง (Reliability) ในการวััด/การให้้คะแนน
กล่่าวคืือ ไม่่ว่่าจะวััดกี่่�ครั้้�ง (วััดก่่อน-หลััง) ก็็จะเป็็นมาตรฐาน
เดีียวกััน
(iii)	ช่่วยทำำ�ให้้ผู้้�เก็็บข้้อมููลทราบขอบเขตว่่า มีีข้้อมููลอะไรบ้้างที่่�จะต้้อง
รวบรวมเพื่่�อนำำ�มาตอบเรื่่�องตััวชี้้�วััด
4 ประเภทของรููบริิค

โดยทั่่�วไปมีีการแยกประเภทของรููบริิคออกเป็็น 2 ประเภท คืือ
4.1 รููบริิคแบบองค์์รวมหรืือภาพรวม (holistic scoring rubric) เป็็น
เกณฑ์์การให้้คะแนนการปฏิิบััติิงาน/ผลงาน/ผลลััพธ์์จากการทำำ�กิิจกรรม โดย
พิิจารณาภาพรวมของการปฏิิบััติิ/ผลงาน (ผลลััพธ์์นั้้�นๆ) โดยมีีการบรรยาย
คุุณภาพลดหลั่่�นตามระดัับคุุณภาพ ดัังตััวอย่่าง
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เกณฑ์์การให้้คะแนนตััวชี้้�วััด
2. Scoring Rubrics ตััวอย่่างตััวชี้้�วััด การยึึดมั่่�นความถููกต้้องชอบธรรม
การยึึดมั่่�นความถููกต้้องชอบธรรม
ระดัับ 1 เลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่่�น รัักษาผลประโยชน์์ของตนเองเป็็นที่่�ตั้้�ง
ระดัับ 2 	ปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่่�นโดยเสมอภาค รัักษาผลประโยชน์์ของหน่่วยงานเฉพาะ
ที่่�ไม่่ขััดกัับประโยชน์์ของตน
ระดัับ 3 	ปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่่�นโดยเสมอภาค ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
รัักษาความถููกต้้องและผลประโยชน์์ของส่่วนรวมมากกว่่าส่่วนตน
ระดัับ 4 	ปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่่�นโดยเสมอภาค ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
รัักษาความถููกต้้องและ ผลประโยชน์์ของส่่วนรวมมากกว่่าส่่วนตน
มั่่�นคงในอุุดมการณ์์และยึึดมั่่�นในหลัักการไม่่หวั่่�นไหวต่่อผลประโยชน์์
ยืืนหยััดและชี้้�นำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง
ระดัับ 5 	ปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่่�นโดยเสมอภาค ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
มั่่�นคงในอุุดมการณ์์และยึึดมั่่�นใน หลัักการไม่่หวั่่�นไหวต่่อผลประโยชน์์
ยืืนหยััดและชี้้�นำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง รัักษาความชอบธรรมและผลประโยชน์์
ส่่วนรวมแม้้ว่่าจะต้้องเสี่่�ยงต่่อความมั่่�นคงในการทำำ�งาน

ในภาพนี้้�จะเห็็นว่่า “คุุณลัักษณะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับลำำ�ดัับชั้้�น” ก็็จะมีีตั้้�งแต่่
•
•
•
•

การเลืือกปฏิิบััติิ / การปฏิิบััติิอย่่างเสมอภาค
การทำำ�เพื่่�อตััวเอง / การทำำ�เพื่่�อผู้้�อื่่�น
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
การยึึดมั่่�น / มั่่�นคงในอุุดมการณ์์
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4.2 รููบริิคแบบแยกองค์์ประกอบ (Analytical scoring rubric) เป็็น
เกณฑ์์การให้้คะแนน การปฏิิบััติิงาน/ผลงาน/ผลลััพธ์์โดยพิิจารณาคุุณภาพ
ของชิ้้�นงาน-ผลลััพธ์์เป็็นรายองค์์ประกอบหรืือรายมิิติิ ที่่�มีีการบรรยายคุุณภาพ
ลดหลั่่น� ตามระดัับคุุณภาพ โดยอาจจะให้้ค่า่ น้ำำ�� หนััก (Weight) แต่่ละองค์์ประกอบ
เท่่าๆ กััน หรืืออาจจะให้้ค่่าน้ำำ��หนัักในแต่่ละองค์์ประกอบมากน้้อยแตกต่่าง
กัันไป ดัังตััวอย่่าง
ตััวอย่่างเกณฑ์์การให้้คะแนนรููบริิค
(กำำ�หนดน้ำำ��หนัักแต่่ละองค์์ประกอบไม่่เท่่ากััน)
ระดัับคุุณภาพ
องค์์ประกอบ ค่่าน้ำำ��หนััก
ดีี
พอใช้้
(3 คะแนน)
(2 คะแนน)
มีีความโดดเด่่น มีีความน่่า
ความคิิด
3
และแปลกใหม่่ สนใจ แต่่ยัังไม่่
สร้้างสรรค์์
ไม่่ซ้ำ�ำ� งานอื่่�นๆ โดดเด่่นมากนััก
สะท้้อนความ สะท้้อนความ
เป็็นไทยอย่่าง เป็็นไทย แต่่ยััง
ความเป็็นไทย
2
ชััดเจน สื่่�อสารให้้ สื่่�อสารให้้เข้้าใจ
เข้้าใจได้้ตรงกััน ได้้ไม่่ตรงกััน
ใช้้งานได้้ตรง
ใช้้งานได้้ตรง
วััตถุุประสงค์์
วััตถุปร
ุ ะสงค์์
การนำำ�ไปใช้้
1
และสะดวก
แต่่ไม่่สะดวกใน
ในการนำำ�ไปใช้้ การนำำ�ไปใช้้
คะแนน

ความหมาย

16-18

ดีี

11-15

พอใช้้

6-10

ต้้องปรัับปรุุง

ควรปรัับปรุุง คะแนน
(1 คะแนน)
ไม่่มีีความน่่าสนใจ
คล้้ายงานอื่่�น ๆ
ทั่่�วไป
ไม่่มีีความเป็็นไทย
ใช้้งานไม่่ตรง
วััตถุุประสงค์์
และไม่่สะดวก
ในการนำำ�ไปใช้้

□ ผ่่าน
□ ไม่่ผ่่าน (ต้้องปรัับปรุุง)
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5 ขั้้�นตอนการสร้้างรููบริิค

สำำ�หรัับขั้้น� ตอนของการสร้้างรููบริิคเพื่่อ� นำำ�ไปประเมิินผลงาน/ผลลััพธ์ข์ อง
การทำำ�กิิจกรรม ประกอบ 5 ขั้้�นตอนสำำ�คััญๆ ดัังนี้้�
ขั้้�นตอนการสร้้างรููบริิค
1

2

3

กํําหนดเนื้้�อหา/
วััตถุุประสงค์์
ของการประเมิิน

ระบุุตััวบ่่งชี้้�/รายการ
พฤติิกรรม/คุุณลัักษณะ/
มิิติิที่่�ต้้องการประเมิิน

คััดเลืือกตััวบ่่งชี้้� รายการ
พฤติิกรรม/คุุณลัักษณะ/
มิิติิที่�ต้
่ ้องการประเมิิน

5

4

บรรยายคุุณภาพของ
เกณฑ์์การประเมิิน
แต่่ละระดัับให้้ชััดเจน

จััดลํําดัับความสํําคััญ/
กํําหนดระดัับคุุณภาพ

จาก 5 ขั้้�นตอนของการสร้้างรููบริิคในภาพนี้้� จะเห็็นว่่า ความถููกต้้อง
โดยรวมของการวััด (คืือการวััดหรืือการเก็็บ “ข้้อมููลที่่�ใช่่” ซึ่่�งก็็คืือข้้อมููลที่่�
ตอบโจทย์์ของ “วััตถุุประสงค์์” ที่่�ปัักธงเอาไว้้ในขั้้�นตอนที่่� 1) จะขึ้้�นอยู่่�กัับ
ความถููกต้้องในแต่่ละขั้้�นตอนย่่อยๆ ที่่�ตามมา
ตััวอย่่างในขั้้น� ตอนที่่� 3 อัันเป็็นขั้้น� ตอนของการ “คััดเลืือกตััวบ่ง่ ชี้้/� ตััวชี้้วั� ดั ”
ซึ่ง่� ผู้้�เขีียนได้้กล่่าวมาแล้้วว่า่ จากแนวคิิดที่่�เป็็น “นามธรรม” (เช่่น นัักวิิจัยั ชุุมชน
“เก่่งขึ้้น� ดีีขึ้้น� ”) เมื่่อ� เราจะสร้้างตััวชี้้วั� ดั นั้้น� เราต้้องแปลง “นามธรรม” เหล่่านั้้น�
ให้้เป็็น “รููปธรรม” ซึ่่�งคงแปลงได้้มากมายหลายรููปธรรม เช่่น เก่่งขึ้้�น แปลว่่า
กล้้าพููดในที่่�สาธารณะ รู้้�จัักตั้้�งโจทย์์วิิจััย คิิดเป็็นเหตุุเป็็นผล กล้้าเป็็นผู้้�นำำ�กลุ่่�ม
ฯลฯ ดัังนั้้น� จึึงต้้องมีีการ “คััดเลืือก” (Selection) หาตััวชี้้วั� ดั ที่่ใ� ช่่ (อย่่างมากที่่สุ� ดุ )
ดัังตััวอย่่างนี้้�
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ประเด็็นพิิ จารณา (จาก TRI-SICKA)
ตััวชี้้�วััด

คํําอธิิบาย

ระดัับ

กํําหนด
ประเด็็นร่่วม

กํําหนดประเด็็นในการ
ทํํางานร่่วมกััน โดยประเด็็น
ดัังกล่่าวมีีลัักษณะเป็็น
กลยุุทธที่่�เป็็นจุุดคานงััด
ของการสร้้างกระบวนการ
ทํํางานร่่วมกััน

1. ผลผลิิตที่่�เกิิดขึ้้�น
ภาคีีไม่่ยอมรัับร่่วมกััน
2. ภาคีียอมรัับ แต่่ไม่่ใช่่
ผลผลิิตที่่�สํําคััญ
3. ภาคีียอมรัับ แต่่ไม่่มีี
แผนการทํํางานร่่วมกััน
4. ภาคีียอมรัับ มีีแผนบููรณาการ
ร่่วมกััน และร่่วมทุุน
5. ภาคีียอมรัับ มีีแผนบููรณาการ
ร่่วมกััน และร่่วมทุุน
สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์
ของภาคีี นโยบายรััฐ

จากในภาพ สมมติิว่่า ทีีมวิิจััยต้้องการวััดแนวคิิด “นามธรรม” เรื่่�อง
“การยอมรัับของภาคีีในผลผลิิตการทำำ�งานของทีีมนักั วิิจัยั ชุุมชน” (เช่่น พลัังงาน
ทางเลืือก สมุุนไพรลดสารเคมีี กลไกการบริิหารจััดการน้ำำ�� กองทุุนสวััสดิิการชุุมชน
ฯลฯ) ตััวชี้้�วััดรููปธรรมอะไรบ้้างเล่่าที่่�ส่่อแสดง/เป็็นเครื่่�องหมาย/เป็็นสััญญาณ
บ่่งบอกว่่าภาคีีได้้มีีการยอมรัับแล้้ว
ในภาพเราจะเห็็นคุุณลัักษณะต่่างๆ ของ “ระดัับการยอมรัับ” เริ่่�มตั้้ง� แต่่
ขั้้น� แรกสุุด คืือ “การไม่่ยอมรัับผลผลิิต” ต่่อด้้วย “ยอมรัับ แต่่ก็ยั็ งั เห็็นว่่าไม่่สำ�คั
ำ ญ
ั ”
ตามด้้วย “ยอมรัับและเริ่่ม� เข้้ามามีีความร่่วมมืือ” (Engagement) ในรููปของการ
มีีแผนงานร่่วมกันั ... และเพิ่่มร
� ะดัับความเข้้มข้้นของ “การยอมรัับ” ด้้วยรููปธรรม
ที่่�สููงขึ้้�น เช่่น การร่่วมทุุน การนำำ�ไปเป็็นแผนงานและนโยบายของหน่่วยงาน
ของรััฐ อัันเป็็นบัันไดขั้้�นสููงสุุด
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เช่่นเดีียวกัับความถููกต้้องในขั้้�นตอนที่่� 4 เรื่่�องการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
ของคุุณลัักษณะย่่อยแต่่ละคุุณลัักษณะว่่า มีีความสำำ�คััญมากน้้อยเพีียงใด
คุุณลัักษณะใดมีีความยาก/ง่่ายในการปฏิิบััติิมากกว่่ากััน จึึงควรจะสัังกััดอยู่่�ใน
บัันไดหรืือลำำ�ดัับขั้้�นใด ดัังตััวอย่่าง
5

การมีีส่่วนร่่วมทางวััฒนธรรม
หรืือการยอมรัับทางวััฒนธรรม

4
3

2
1
คนในชุุมชน
มีีส่่วนร่่วมใน
การแสดงออก
ทางวััฒนธรรม

คนในชุุมชน
มีีการสืืบทอด
ทางวััฒนธรรม

คนนอกชุุมชน
มีีส่่วนร่่วมใน
การแสดงออก
ทางวััฒนธรรม

คนนอกชุุมชน
เข้้ามาเรีียนรู้้�
ด้้านวััฒนธรรม

สัังคม
เรีียนรู้้�ด้้าน
วััฒนธรรม

ตามภาพข้้างบนนี้้� สำำ�หรัับตััวชี้้วั� ดั เรื่อ�่ ง “การมีีส่ว่ นร่่วมทางวััฒนธรรม” หรืือ
“การยอมรัับทางวััฒนธรรม” นั้้�น เราก็็จะเห็็นได้้ว่่า เมื่่�อเปรีียบเทีียบระหว่่าง
“คนในชุุมชน” กัับ “คนนอกชุุมชน” แล้้ว การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมหรืือการ
ยอมรัับนั้้�น การทำำ�งานกัับคนในชุุมชนน่่าจะง่่ายกว่่า หรืือควรจะดำำ�เนิินงานให้้
สำำ�เร็็จก่อ่ นที่่�จะไปทำำ�กับั คนนอกชุุมชน ดัังนั้้�น ตััวชี้้วั� ดั ที่่�เกี่่ย� วกัับ “คนในชุุมชน”
จึึงอยู่่�ในบัันไดลำำ�ดับั ขั้้น� ที่่� 1 และ 2 (ขั้้น� ต้้นๆ) ในขณะที่่�การทำำ�งานกัับ “คนนอก
ชุุมชน” จะอยู่่�ในบัันไดขั้้�นที่่�สููงกว่่า (ขั้้�น 3/4)
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เช่่นเดีียวกัับคุุณลัักษณะ “การมีีส่ว่ นร่่วมในการแสดงออก” นั้้�น น่่าจะ
ปฏิิบัติั ไิ ด้้ง่า่ ยกว่่า “การสืืบทอดทางวััฒนธรรม” ซึ่่ง� ต้้องการระดัับการมีีส่ว่ นร่่วม
(Engagement) ที่่�สููงกว่่า ดัังนั้้�น สำำ�หรัับคนในชุุมชน “การมีีส่่วนร่่วมในการ
แสดงออก” จึึงอยู่่�บัันไดขั้้น� 1 ส่่วน “การสืืบทอดทางวััฒนธรรม” จะอยู่่�ในบัันได
ขั้้�น 2 เป็็นต้้น

