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การวิจยัเพื$อท้องถิ$น (Community – Based Research) 
 
 การวจิยัเพือทอ้งถิน (Community – Based Research ) เป็นงานวจิยัในลกัษณะทีเน้น
การให ้“คน” ในชุมชนเขา้มารว่มกระบวนการคดิ ตั :งคําถาม วางแผนและทาํวจิยัเพือหาคาํตอบ
อยา่งเป็นระบบและเรยีนรูจ้ากการทาํงานวจิยัทีเป็นเชงิปฏบิตักิารจรงิ (Action Research ) เพือ
แกป้ญัหาของตวัเอง โดยมกีระบวนการทาํงานอย่างเป็นเหตุเป็นผล งานวจิยัลกัษณะนี:ต่างจาก
งานวจิยัอืนๆอย่างมากตรงทีมไิดเ้น้น “ผลงานวิจยั” เป็นหลกั แต่มองงานวจิยัเป็น 
“กระบวนการ” ในฐานะ “เครืองมอื” ทีจะเพิมพลงัชุมชน เพือใหชุ้มชนไดร้ว่มกนัจดัการชวีติ
ของตวัเอง เป็นทางหนึงทีจะนําไปสู่การเสรมิความเขม้แขง็ของชุมชนได ้ 

 งานวจิยัทีเน้นใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนรว่ม หรอืทีเรยีกว่า “กระบวนการวิจยัแบบมีส่วน
ร่วม” นั :นเป็นเครืองมอืหนึงในการพฒันาทอ้งถิน และแกไ้ขปญัหาของคนทอ้งถิน การวจิยัอยา่ง
มสี่วนรว่มนี:จะช่วยใหช้าวบา้นไดค้น้พบความจรงิว่า ในสงัคมของเขานั :นมปีญัหาอยา่งไร โดย
เขาจะเป็นผูอ้อกแบบหรอืจดัรปูแบบคาํถาม กําหนดวธิกีาร รวบรวมขอ้มลูดว้ยประสบการณ์ของ
ตวัเขาเอง 

การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR: Participatory Action Research)  

• กระบวนการในการแสวงหาความรู ้ 
• กระบวนการในการเรยีนรู ้ 
• กระบวนการในการฝึกฝนนักวจิยั  
• กระบวนการปฏบิตักิารทางสงัคมโดยมผีูเ้กียวขอ้งกบัปรากฏการณ์มสี่วนรว่มใน

กระบวนการตั :งแต่ตน้จนจบสิ:นกระบวนการในฐานะเสมอกนั  

กระบวนการและขั HนตอนในการทาํPAR 
1.ขั Hนเตรียมการ 

• กระบวนการหาผูส้นใจปรากฏการณ์ทางสงัคมรว่มกนั  
• พจิารณาเลอืกประเดน็เพือการวจิยัและตั :งคาํถามการวจิยั  
• หาผูเ้ขา้รว่มทมีเพิมเตมิ  
• วางแผนการทําวจิยั เพือใหไ้ดม้าซึง out put ทีตอ้งการ  
• ดาํเนินการอืนๆทีจาํเป็น  
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2.ขั Hนลงมือทาํ 

• การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
• การเตรยีมการและลงมอืปฏบิตักิารวเิคราะหข์อ้มลูและการสรุปขอ้คน้พบ  
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การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 การสนทนากลุ่ม หมายถงึการรวบรวมขอ้มลูจากการสนทนากบักลุ่มผูใ้หข้อ้มลูใน
ประเดน็ปญัหาทีเฉพาะเจาะจง โดยมผีูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผูค้อยจุดประเดน็ใน
การสนทนา เพือชกัจงูใหก้ลุ่มเกดิแนวคดิและแสดงความคดิเหน็ต่อประเดน็หรอืแนวทางการ
สนทนาอยา่งกวา้งขวางละเอยีดลกึซึ:ง โดยมผีูเ้ขา้รว่มสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน 
ซึงเลอืกมาจากประชากรเป้าหมายทีกําหนดเอาไว ้ 
 
ประโยชน์ของการสนทนากลุ่ม 

1. ใชใ้นการศกึษาความคดิเหน็ ทศันคต ิความรูส้กึ การรบัรู ้ความเชือ และพฤตกิรรม  
2. ใชใ้นการกําหนดสมมตฐิานใหม่ๆ   
3. ใชใ้นการกําหนดคาํถามต่างๆทีใชใ้นแบบสอบถาม  
4. ใชค้น้หาคําตอบทียงัคลุมเครอื หรอืยงัไมแ่น่ชดัของการวจิยัแบบสํารวจ เพือช่วยให้

งานวจิยัสมบรูณ์ยิงขึ:น  
5. ใชใ้นการประเมนิผลทางดา้นธุรกจิ 

 
ข้อดีของการสนทนากลุ่ม  

1. ผูเ้กบ็ขอ้มลู เป็นผูไ้ดร้บัการฝึกกอบรมเป็นอยา่งด ี 
2. เป็นการเผชญิหน้ากนัในลกัษณะกลุ่มมากกว่าการสมัภาษณ์ตวัต่อตวั  
3. ใหม้ปีฏกิริยิาโตต้อบกนัได ้ 
4. บรรยากาศของการคุยกนัเป็นกลุ่มจะช่วยลดความกลวัทีจะแสดงความเหน็ส่วนตวั 

ข้อจาํกดั 

1. ถา้ในการสนทนากลุ่ม มผีูร้่วมสนทนาเพยีงไมก่ีคนทีแสดงความคดิเหน็อยูต่ลอดเวลาจะ
ทาํใหข้อ้มลูทีไดเ้ป็นเพยีงความคดิเหน็ของคนส่วนน้อยเหล่านั :น ดงันั :นจงึตอ้งระวงัไมใ่ห้
มกีารผกูขาดการสนทนาขึ:น  

2. พฤตกิรรมบางอย่างซึงเป็นสิงทีไมย่อมรบัในชุมชนอาจไมไ่ดร้บัการเปิดเผยในกลุ่ม
สนทนา ในกรณีนี:ใชก้ารสมัภาษณ์ตวัต่อตวัจะดกีว่า  

3. ถา้ผูด้าํเนินในการสนทนาคุมเกมสไ์มไ่ด ้การสนทนากลุ่มจะไม่ราบรืน 
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ขั Hนตอนในการจดัสนทนากลุ่ม 
 

1. กําหนดวตัถุประสงค ์ 
2. กําหนดกลุ่มเป้าหมายของผูใ้หข้อ้มลู  
3. ตดัสนิใจว่าจะทํากีกลุ่ม  
4. วางแผนเรืองระยะเวลาและตารางเวลา  
5. ออกแบบแนวคาํถาม ควรเรยีงคาํถามจากคาํถามทีเป็นเรืองทั วๆไป เบาๆ งา่ยต่อการ

เขา้ใจ และสรา้งบรรยากาศใหคุ้น้เคยกนัระหว่างนกัวจิยักบัผูเ้ขา้รว่มสนทนาแลว้จงึวก
เขา้สู่คาํถามหลกั หรอืคาํถามหลกัของประเดน็ทีทําการศกึษาแลว้จงึจบลงดว้ยคําถาม
เบาๆอกีครั :งหนึง เพือผ่อนคลายบรรยากาศในวงสนทนาและสรา้งบรรยากาศทีเป็น
กนัเองในช่วงทา้ยอาจเตมิคําถามเสรมิเขา้ไปแต่ตอ้งเป็นคาํถามสั :นๆอาจเป็นคาํถามที
ไมไ่ดเ้ตรยีมมาก่อน แต่เป็นคาํถามทีปรากฏขึ:นมาระหว่างการสนทนา  

6. ทดสอบแนวคาํถามทีสรา้งขึ:น  
7. ทาํความเขา้ใจกบัผูด้ําเนินการสนทนา (Moderator) และผูจ้ดบนัทกึ (Notetaker)  

o ผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) ตอ้งสรา้งบรรยากาศในการสนทนา และ
ควบคุมเกมสไ์ดเ้ป็นอยา่งดใีหเ้กดิความเป็นกนัเองมากทีสุด Moderator จะตอ้ง
ไมแ่สดงความคดิเหน็ของตนเอง ควรจะปล่อยใหผู้เ้ขา้ร่วมแสดงความคดิเหน็ได้
อยา่งเตม็ที อสิระเสรแีละเป็นธรรมชาตมิากทีสุด Moderator ทีดจีะตอ้งสามารถ
แกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดเ้ป็นอยา่งด ี 

o ผูจ้ดบนัทกึ (Notetaker) จะตอ้งอยูร่ว่มตลอดเวลาและควรทาํหน้าทีในการจด
บนัทกึเพยีงอยา่งเดยีวไมค่วรรว่มสนทนาดว้ย เพราะจะทาํใหก้ารจดบนัทกึ
ขอ้มลูไมค่รบถว้น และจะต้องเป็นผูถ้อดเทปดว้ยตนเอง เพือความเขา้ใจในสิงที
ไดบ้นัทกึและเนื:อหาสาระในเทปทีตรงกนั  

o ผูช่้วยทั วไป (Assistant) มหีน้าทีคอยควบคุมเครืองบนัทกึเสยีงและเปลียนเทป
ขณะทีกําลงัดาํเนินการสนทนา และอํานวยความสะดวกแก่ผูด้าํเนินการสนทนา
และผูจ้ดบนัทกึ เพือใหแ้ต่ละคนทําหน้าทีไดอ้ย่างเตม็ที  

8. คดัเลอืกผูเ้ขา้รว่มกลุม่สนทนา  
9. การจดัการเพือเตรยีมการทําสนทนากลุ่ม เป็นการเตรยีมสถานที กําหนดวนั เวลา และ

จดัเตรยีม 
10. อุปกรณ์ต่างๆทีจาํเป็น เช่น เครืองบนัทกึเทป มว้นเทป ถ่าน สมดุ ดนิสอ เครืองดืม 

อาหารว่าง เป็นตน้ 
11.  จดักลุ่มสนทนา  
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12. ประมวลผลและการวเิคราะหข์อ้มลู 
13. ถอดเทปออกมาเป็นบทสนทนา ควรถอดเทปออกมาอย่างละเอยีดเพือใหไ้ดข้อ้มลูที

ครบถว้นและตอ้งไมใ่ส่ความคดิของตนเองทีถอืเป็นขอ้สรปุลงไปดว้ย วเิคราะหข์อ้มลู 
โดยการตคีวามหมายในรปูของการวเิคราะหเ์นื:อหา ถา้จะใหด้คีวรทาํการวเิคราะห์
รว่มกนัหลายๆคนเพือเป็นการอภปิรายรว่มกนั ถา้มคีวามเหน็ไมต่รงกนัควรกลบัไปฟงั
รายละเอยีดจากเทปใหม ่แลว้กลบัมาอภปิรายดว้ยกนัอกี 

14. การเขยีนรายงานการวจิยัควรเริมตน้โดยการเขยีนเคา้โครงเรืองก่อน แลว้เขยีนผล
การศกึษาแยกตามวตัถุประสงคข์องการศกึษาและหวัขอ้ของแนวคาํถามโดยพรรณาใน
เชงิอธบิาย 

 

 

บทสรปุ 

 
จากขอ้ดแีละขอ้จาํกดัของการจกัสนทนากลุ่มนั :นจะพบว่าในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูนั :นจะตอ้งใช้
อยา่งระมดัระวงัโดยตอ้งคาํนึงถงึสิงต่อไปนี: 

1. การเลอืกผูด้าํเนินการสนทนากลุ่มนั :นควรเป็นผูท้ีพดูและฟงัภาษาทอ้งถินได ้ และตอ้งมคีวาม
เหมาะสมกบัหวัขอ้เรืองทีใชใ้นการสนทนากลุ่ม 

2. ควรใหผู้เ้ขา้รว่มอยูร่ว่มกลุ่มโดยตลอดตั :งแต่ตน้จนจบ 

3. เนืองจากการจดัการสนทนากลุ่มนี:ไมส่ามารถใชก้บัการศกึษาวจิยัไดทุ้กเรือง หากผูท้ีจะ
นํามาใชไ้ดพ้จิารณาใหร้อบคอบ โดยคาํนึงถงึผลดแีละผลเสยีทีจะเกดิก่อนทีจะเลอืกวธิกีารเกบ็
ขอ้มลูโดยใชว้ธิกีารนี:กจ็ะทําใหง้านวจิยัทีออกมามคีุณภาพและน่าเชื$อถือ 
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กระบวนการ  Appreciation-Influence-Control (A-I-C)  
------------------------------------------------------------------------------------------ 

          กระบวนการ A-I-C เป็นเทคนิคการประชุมแบบมสี่วนรว่มอย่างสรา้งสรรคท์ีการระดม
สมองทาํใหเ้กดิความเขา้ใจสภาพปญัหา/ขดีจาํกดั ความตอ้งการ/และศกัยภาพของผูท้ีเกียวขอ้ง
ในเรืองต่างๆ งานทีไดจ้ากการประชุมมาจากความคดิของทุกคน โครงสรา้งกระบวนการ A-I-C 
จะคลา้ยกบั F.S.C. เพยีงแต่กระบวนการ A-I-C มลีาํดบัขั :นตอนไมซ่บัซอ้นเท่ากบั F.S.C.  

ความหมาย 
           A-Appreciation คอื การยอมรบัชืนชม (Appreciate) ความคดิเหน็ความรูส้กึของเพือน
สมาชกิในกลุ่มดว้ยความเขา้ใจในประสบการณ์ สภาพ และขดีจาํกดัของเพือนสมาชกิแต่ละคน 
จงึไม่รูส้กึต่อตา้นหรอืวจิารณ์เชงิลบในความคดิเหน็ของเพือนสมาชกิ ทุกคนในกลุ่มมโีอกาสทีจะ
ใหข้อ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ เหตุผล ความรูส้กึ และการแสดงออกตามทีเป็นจรงิ เกดิการยอมรบัซึงกนั
และกนั มคีวามรูส้กึทีดมีเีมตตาต่อกนั เกดิพลงัรว่มกนัและความรูส้กึเป็นเครอืขา่ย เป็น
ประชาธปิไตยแบบมสี่วนรว่ม 

           I-Influence คอื การใชป้ระสบการณ์ /ความคดิรเิริมสรา้งสรรคข์องแต่ละคนทีมอียู ่ มา
ช่วยกนักําหนดวธิกีาร / ยทุธศาสตรเ์พือใหบ้รรลุวสิยัทศัน์/อุดมการณ์รว่มกนั สมาชกิในกลุ่มจะมี
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนั มกีารถกเถยีงดว้ยเหตุผลทั :งในประเดน็ทีเหน็ดว้ยและขดัแยง้จนได้
วธิกีารทีกลุ่มเหน็รว่มกนั 

           C-Control คอื การนํายุทธศาสตร/์วธิสีาํคญั มากําหนดแผนปฏบิตักิารโดยละเอยีด 
สมาชกิจะเลอืกว่าตนเองสามารถรบัผดิชอบในเรืองใดดว้ยความสมคัรใจ ทาํใหเ้กดิพนัธะสญัญา
ขอ้ผกูพนั (Commitment) แก่ตนเองเพือควบคุมตน (Control) ใหป้ฏบิตัจินบรรลุผลตาม
เป้าหมายรว่มของกลุ่ม 

เทคนิค/วิธีการ 
           กระบวนการ A-I-C จะใชก้ารวาดภาพเพือเป็นการสะทอ้นประสบการณ์ในอดตี / สภาพ
ปจัจบุนักบัจนิตนาการถงึความมุง่หวงัในอนาคตของสมาชกิทุกคน โดยใหแ้ต่ละคนวาดภาพของ
ตนก่อน นําภาพของทุกคนมาวางรวมกนับนกระดาษแผ่นใหญ่ แลว้จงึต่อเตมิรวมภาพของแต่ละ
คนใหก้ลมกลนืเป็นภาพใหญ่ของกลุ่มเพยีงภาพเดยีว การวาดภาพเป็นการกระตุน้ใหส้มาชกิ
สะทอ้นสิงทีอยู่ภายในจติใจออกมาอยา่ง 

           แทจ้รงิบางเรืองราวทีไมส่ะดวกใจทีจะพดูโดยเปิดเผยกส็ามารถสะทอ้นออกมาเป็น
รปูภาพหรอืสญัลกัษณ์รปูทรง/ส ี แทนการพูด/เขยีนหนังสอื เปิดโอกาสใหผู้อ้ ืนสามารถซกัถาม
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ขอ้มลูความหมายจากภาพไดอ้ยา่งละเอยีดลกึซึ:ง ใชเ้ป็นสือกระตุน้ใหส้มาชกิทีไมค่่อยกลา้พดูได้
รว่มอธบิายความคดิ/ประสบการณ์ขงตน การวาดภาพช่วยสรา้งบรรยากาศความเป็นกนัเอง 

           การรวมภาพความคดิของแต่ละคนเป็นภาพรวมของกลุ่ม ทาํไดง้า่ยและเป็นรปูธรรม
กว่าการพยายามรวมแนวคดิของแต่ละคนโดยการอภปิรายหรอืการเขยีน และเป็นสือถงึ
ความรูส้กึเป็นเจา้ของภาพร่วมกนัและการมสี่วนรว่มในการสรา้งกรอบความคดิตามภาพของ
กลุ่ม 

           โดยทั วไป ผูใ้หญ่มกักงัวลว่าไมม่คีวามสามรถในการวาดภาพ จงึควรชี:แจงว่า การวาด
ภาพไมเ่น้นความสวยงาม หากแต่เน้นถงึความหมายทีปรากฏออกมาเป็นภาพ ผูว้าดอาจใชส้ี
เป็นสญัลกัษณ์แทนภาพเหมอืนกไ็ด ้
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METAPLAN 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลกัการของ METAPLAN  

• เป็นการประชุมระดมสมองจากการมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholder) กบั
เรืองนั :นๆ เพือไดค้วามคดิเหน็ หรอืสะทอ้นภาพความเป็นจรงิจากมุมมองทีแตกต่าง
หลากหลายของผูม้สี่วนเกียวขอ้ง  

• เป็นการประชุม ทีใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมทุกคนแสดงความคดิเหน็ดว้ยการเขยีนแทนการ
พดูจะทําใหทุ้กคนแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ เป็นตวัของตวัเอง ลดความคดิทีว่า
ความคดิของเราจะทําใหผู้อ้ ืนไมพ่อใจ ไมเ่หน็ดว้ย จงึเป็นการแกป้ญัหา การไม่กลา้
แสดงความคดิเหน็ผกูขาดการพดูของผูเ้ขา้รว่มประชุม  

• เป็นวธิกีารทีทาํใหเ้กดิการร่วมมอืแบบประชาธปิไตย คอื ทุกคนไดแ้สดงความคดิเหน็ 
ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะรูส้กึภมูใิจในคณุค่าของตวัเองว่ามสี่วนรว่มในขอ้สรปุของการประชุม
อนัจะส่งผลถงึการนําไปปฏบิตั ิการตดิตามผลรวมกนั 

ใช้การประชุมด้วยเทคนิค METAPLAN เมื$อใด  

1. เมือกลุ่มบุคคลหรอืองคก์รตอ้งการแกป้ญัหาทีทุกคนเหน็ว่าเป็นปญัหารว่มกนัมใิช่ของ
คนใดคนหนึง หากไมแ่ก้ปญัหานั :นจะส่งผลกระทบไปถงึสภาวะอืนๆทีเกียวขอ้ง จงึ
ตอ้งการใหผู้ม้สี่วนเกียวขอ้งกบัปญัหานั :น ไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการกําหนดแนวทาง
แกป้ญัหาอนัจะนําไปสู่การปฏบิตัทิีเป็นจรงิได ้ 

2. เมือตอ้งการไดแ้ผนทีมาจากความคดิเหน็ใหม่ๆ  ทีสรา้งสรรคจ์ากบุคคลทีแตกต่าง
หลากหลายกนั แต่มสี่วนเกียวขอ้งในกจิกรรมเดยีวกนั 

องคป์ระกอบของการประชุมด้วยเทคนิคMETAPLAN  
1. Moderator 

• เป็นผูต้ ั :งประเดน็ หรอืคาํถามและคอยกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมไดแ้สดงความคดิเหน็  
• ตอ้งสรปุความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่มประชุมตามทีจดักลุ่มความคดิเหน็ในแต่ละประเดน็

ทาํความเขา้ใจใหต้รงกนักบัผูเ้ขา้รว่มประชุม  
• ตอ้งสรา้งบรรยากาศในการประชุมใหเ้ป็นกนัเอง สนุกสนาน เป็นกนัเอง  
• ตอ้งไมท่าํตวัเป็นผูพ้พิากษา ไมใ่ชค้าํว่าถูกหรอืผดิในคาํตอบของผูเ้ขา้รว่มประชุม  
• เป็นผูรู้จ้กัใชภ้าษาเพือการสือสารไดด้ ีรูจ้กัวธิกีารดงึใหทุ้กคนมปีฏกิริยิาโตต้อบกนั 
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2.ทีมดาํเนินการ 
           ทมีดาํเนินการจะช่วยใหผู้ด้าํเนินการตามกระบวนการประชุมอยา่งต่อเนือง รวดเรว็ ทาํ
ใหค้วามคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่มประชุมต่อเนืองในแต่ละประเดน็ทีผูด้ําเนินการตั :งคาํถาม จาํนวน
ผูเ้ขา้รว่มควรมอีย่างน้อย 3-4 คน แลว้แต่ละผูเ้ขา้รว่มประชุม เพือทาํหน้าทีดงัต่อไปนี: 

• จดักลุ่มคําตอบผูเ้ขา้รว่มประชุมเขยีนใหค้ําตอบกลุ่มเดยีวกนัอยูด่ว้ยกนั  
• เขยีนขอ้สรปุประเดน็ทีไดจ้ดักลุ่มแลว้ในกระดาษสเีพือนําไปตดิตามกลุ่มคาํตอบให้

ผูเ้ขา้รว่มประชุมเหน็  
• เตรยีมกระดาษกาวเพือตดิกระดาษชารต์ และตดิกระดาษคาํตอบของผูเ้ขา้รว่มประชุม

ไวใ้หพ้รอ้ม  
• บรกิารคาํตอบกระดาษสต่ีางๆเพือใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมไดแ้สดงความคดิเหน็  
• ตดิตามขอ้มลู-คาํตอบ ผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกแผ่นในหอ้งประชุม  
• ดแูล ใหค้าํแนะนําในการเขยีนคาํตอบของผูเ้ขา้รว่มประชุม 

คณุสมบติัของทีม 

• เป็นผูว้เิคราะหข์อ้มลูเพือจดักลุ่มคาํตอบไดด้ ี 
• จบัประเดน็ไดด้ ี 
• คล่องแคล่ว ว่องไว แกป้ญัหาเฉพาะหน้าได ้

3.ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
           จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมทีไดผ้ล ควรอยูร่ะหว่าง 20-30 คน ซึงประกอบดว้ยผูท้ีมสี่วน
เกียวขอ้งในเรืองทีจดัประชุมนั :น และมคีนนอกเขา้รว่มประชุมดว้ย โดยทีมสีดัส่วนทีเท่าหรอื
ใกลเ้คยีงกนั 

4. อปุกรณ์ในการประชุม 

• กระดาษสปีระมาณ 4-5 สตีดัเป็นขนาดต่างๆ  
• กระดาษชารต์ หรอืกระดาษบรูฟ๊  
• กระดานสาํหรบัตดิประเดน็คาํถาม  
• ปากกาเขยีนกระดาษ  
• เทปกาว 
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ขั Hนตอนการประชุมโดยใช้เทคนิคMETAPLAN 
1.การวางแผนการประชุม  
           ผูด้าํเนินการ ทมีดําเนินการ และทมีผูจ้ดัการประชุม ควรจะตอ้งมกีารประชุมวางแผน
รว่มกนั เพือทาํความเขา้ใจในขั :นตอนการประชุมและการเตรยีมการ 

2. การเตรียมการ  

• ผูด้าํเนินรายการตอ้งเตรยีมศกึษาขอ้มลูเกียวกบัเรืองทีจะจดัประชุม  
• ผูจ้ดัการประชุมตอ้งเตรยีมสถานทีและวสัดุอุปกรณ์สาํหรบัการประชุมไวใ้หพ้รอ้ม 

3. การประชุม 

• แนะนําตวัผูด้าํเนินการและทมี หลงัจากนั :นเริมระดมความคดิเหน็แบบกลุ่ม  
• ตดิกระดาษคาํถามไวบ้นกระดานหน้าหอ้ง ผูด้าํเนินรายการใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมแสดง

ความคดิเหน็โดยเขยีนไวบ้นกระดาษการด์สทีีเตรยีมไว ้ใหใ้ชก้ระดาษสเีดยีวกบัประเดน็
คาํถาม แผ่นละ 1 คาํตอบจะตอบกีแผ่นกไ็ด ้ 

• ทมีผูด้ําเนินการจดัคําตอบทีมคีวามหมายเดยีวกนัเขา้กลุ่มเดยีวกนั  
• หากบางคาํตอบไม่ชดัเจนใหแ้ยกกลุ่มเอาไว ้ เพือซกัถามจดุประสงคข์องคาํตองกบัผูท้ี

ตอบและเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการปรกึษาหารอืกนั 

ประโยชน์ของการประชุมด้วยเทคนิค METAPLAN 

• เป็นการประชุมทีนําไปสู่การกระจายความคดิเหน็ทาํใหเ้กดิกระบวนการการประสาน
ความรว่มมอืทีม ั นคง  

• การใชส้ือทีเป็นตวัอกัษรจะทาํใหเ้กดิการเรยีนรูซ้ึงกนัและกนัทาํใหเ้กดิการสือสารของ
บุคคลภายในกลุ่มทีมคีวามขดัแยง้กนั  

• ทาํใหทุ้กคนมปีฏกิริยิาโตต้อบกนั ลดความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจ ทาํใหฟ้งัความคดิเหน็ซึง
กนัและกนั เป็นการขจดัความขดัแยง้ใหห้มดไป  

• เกดิกระบวนการเรยีนรู ้โดยการมสี่วนรว่ม  
• METAPLAN เป็นวธิแีสดงความคดิเหน็ โดยการเขยีนทาํใหไ้มเ่กดิการพูดวกวน ไมพ่ดู

ซํ:าซากทําใหส้มองเกบ็ขอ้มลูไวไ้ด ้ 
• การเขยีนขอ้มลูตดิไวร้อบหอ้ง ทาํใหเ้หน็ความต่อเนืองของเนื:อหา การประชุมตลอดการ

ประชุมทีตอ้งการแสดงความคดิเหน็รว่มกนั  
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• การตดิความคดิเหน็ของทุกคนไวร้อบหอ้งทาํใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมเหน็ความสําคญัของ
ความคดิเหน็ของตนเองและผูอ้ืน ทาํใหเ้กดิความรูส้กึมสี่วนรว่มในการสรุปการประชุม 
การเป็นเจา้ของกจิกรรมทีเกดิขึ:นหลงัการประชุม 

 

MIND MAP (แผนที"ความคดิ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 เป็นวธิกีารช่วยบนัทกึความคดิเพือใหเ้หน็ภาพความคดิทีหลากหลายมุมมองทีกวา้งและ
ชดัเจนกว่าการบนัทกึทีเราคุน้เคยโดยยงัไม่จดัระบบระเบยีบความคดิใดๆทั :งสิ:น เป็นวธิกีารที
สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งการคดิของมนุษยท์ีบางช่วงสมองจะกระโดดออกนอกทางขณะทีกําลงัคดิ
เรืองใดเรืองหนึง การทาํใหส้มองไดค้ดิ ไดท้าํงานตามธรรมชาตนิั :น มลีกัษณะเหมอืนตน้ไมท้ี
แตกกิงกา้นออกไปเรือยๆ 

          การทาํแผนทีความคดิ เริมตน้ดว้ยการเขยีนคาํสั :นๆในประเดน็ทีเราตอ้งการ (Key 
Words) ไวก้ลางกระดาษแผ่นใหญ่ทีไม่มเีสน้บรรทดัวางไวใ้นแนวนอน ลากเสน้สิงทีสมัพนัธก์บั
ประเดน็ดว้ยปากกาหลากสอีอกไป 

          การทาํแผนทีความคดิเป็นวธิหีนึงในการจดบนัทกึ ความคดิของผูเ้ขา้รว่มประชุมกลุ่ม 
โดยใหส้มาชกิทุกคนเสนอความคดิทีตั :งเอาไว ้ อาจกไหนดกตกิาใหเ้สนอเพยีงคนละหวัขอ้ก่อน
เพือใหทุ้กคนไดม้สี่วนรว่ม ทุกความคดิทีเสนอขึ:นมาวทิยากรจะจดบนัทกึดว้ยคาํสั :นๆ เขยีนตวั
โตๆใหทุ้กคนมองเหน็ พรอ้มทั :งโยงเสน้เขา้กบักิวต่างๆของผูเ้สนอ วธินีี:ทาํใหไ้ดค้วามคดิททีี
หลากหลาย การมองเหน็ความคดิของผูอ้ืนทีถูกบนัทกึไวท้าํใหค้นอืนๆเกดิความคดิใหมต่่อไปได ้
เปรยีบเสมอืนการต่อภาพ Jigsaw นั นเอง วทิยากรมหีน้าทีกระตุน้ใหส้มาชกิอธบิายความคดิให้
กลุ่มฟงัจนเขา้ใจความหมายทีสมาชกิอภปิรายเอาไว ้ การจดัความสําคญั ความสมัพนัธ ์ และ
ความเป็นไปไดต้ามความเหน็ของสมาชกิ กระทําไดโ้ดยแจก Sticker สใีหค้นละ 5-8 แตม้
เท่าๆกนัเพือใหส้มาชกินําไปตดิขา้งคําทีสมาชกิใหค้วามสนใจซึงอาจใหม้ากกว่า 1 แตม้ ต่อ 1 
คาํได ้ 

หลกัสาํคญัในการทาํแผนที$ความคิด  

1. อยา่เขยีนประโยคยาวๆ เพราะพื:นทีจาํกดั ใหเ้ขยีนใจความสั :นๆ หรอื วลี
เท่านั :น หากมปีระโยคยาวๆใหก้ลุ่มช่วยกนัสรปุเป็นคาํสั :นๆ  

2. ใหเ้ขยีนดว้ยปากกาหลายๆส ี 
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3. ใหทุ้กคนไดแ้สดงความคดิเหน็ (ผดิถูกไมว่่ากนั)  

          หากแตกออกมาแลว้เตม็แผ่นกระดาษไม่มทีีเขยีน หรอืตอ้งการจะเจาะลกึในเรืองนั :นเป็น
การเฉพาะ ใหย้กเรืองนั :นๆมาขึ:นแผ่นใหม ่โดยเอาเรืองนั :นมาตั :งตรงกลางแลว้แตกแผนทีอกีครั :ง
หนึง และหลงัจากทีทาํแผนทีความคดิเสรจ็แลว้ใหท้ีประชุมวเิคราะหร์ว่มกนัอกีครั :งหนึง และ
ประมวลออกมาเป็นแผนทีความคดิตามทีสรุปอกีครั :งหนึง เพือเชือมโยงความสมัพนัธห์รอืจดั
หมวดหมูใ่หช้ดัเจน 

ข้อดีของการทาํ  MIND MAP(แผนที$ความคิด) 
 
1.ทาํใหจ้าํไดง้า่ยขึ:น 
2.ทุกคนไดม้สี่วนรว่ม 
3.ไดค้วามเหน็ของทุกคน 
4. สามารถนําเสนอไดด้แีละทาํใหผู้เ้ขา้รว่มสนใจ  
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Future Search Conference (F.S.C.)  
------------------------------------------------------------------------------------ 

           F.S.C. เป็นกระบวนการประชุมเชงิปฏบิตักิารของผูแ้ทนกลุ่มหลายประเภท หลาย
ระดบัซึงต่างกม็สี่วนเกียวขอ้งกบัเรืองนั :นๆมารว่มกนัทํางานโดยนําประสบการณ์ของแต่ละคนมา
สรา้งวสิยัทศัน์รว่มกนัในเรืองนั :นและไดแ้ผนหรอืแนวทางในการปฏบิตัใิหไ้ปถงึวสิยัทศัน์ของ
กลุ่ม เป็นกระบวนการทีใชอ้นาคตเป็นจดุประสงคใ์นการทาํงานแทนการใชป้ญัหาและการ
แกป้ญัหาเป็นตวัตั :งในการทํางานซึงมกัทําใหเ้กดิการขดัแยง้ F.S.C. ช่วยทําใหเ้ป้าหมายและ
แนวทางของกลุ่มมคีวามชดัเจนมากขึ:น 

วตัถปุระสงค ์ 

1. รว่มกนัทาํความเขา้ใจสถานการณ์ในอดตีและปจัจบุนัทีมคีวามเชือมโยงกนั ซึงจะมี
ผลกระทบในอนาคต  

2. เพือเสนอภาพรวมของสถานการณ์ปจัจุบนั  
3. เพือลงมตแิละสรา้งพนัธสญัญาในการมวีสิยัทศัน์ของอนาคตรว่มกนั 
4. เพือรวบรวมแนวคดิ ความเขา้ใจ ขอ้มลูพื:นฐาน แผนปฏบิตักิาร ทีจะใชใ้นการสรา้ง

อนาคตรว่มกนั 

ข้อดี  

1. เขา้ใจ ปจัจยั องคป์ระกอบ เหตุการณ์ในอดตีทีมผีลต่อสภาพปจัจบุนัและแนวโน้มทีมผีล
ต่ออนาคต  

2. ทุกคนเหน็ภาพรวมเป็นภาพเดยีวกนัหมด เกดิวสิยัทศัน์ในอนาคตรว่มกนั เป็นการ
ขยายเครอืขา่ยม ีสมัพนัธภาพทีด ี เขา้ใจและเหน็คุณค่าซึงกนัและกนั ความคดิทุกอยา่ง
อยูใ่นสมองของทุกคนและตระหนกัว่าทุกคนลงเรอืลาํเดยีวกนั มจีุดมุง่หมายปลายทาง
รว่มกนั มแีผนงานทีชดัเจนรว่มกนั 
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ปรชัญาของ F.S.C.  

1. นําระบบเปิดทั :งระบบ เขา้สู่หอ้งประชุม คอืคนทีเกียวขอ้งทั :งหมดของเรืองทีจะประชุม 
(Staker holder) โดยคดัเลอืกตวัแทนเขา้รว่มประชุม และตอ้งมคีนนอกเพือใหม้หีลาย
มมุมอง หลายทศันะ เปิดสายตาใหก้วา้งขึ:น ถา้เราอยูเ่ฉพาะกลุ่มของเรา ความคดิ 
มมุมองอาจไมแ่ตกออกไป  

2. ระดมแนวคดิมุ่งไปทีอนาคตรว่มกนั ไมพ่ดูถงึปญัหา F.S.C. ยอมรบัว่ามปีญัหาอยู่จรงิ 
แต่ไมส่นใจทีจะแกป้ญัหาแต่จะมุง่ไปสู่อนาคตรว่มกนั  

3. เน้นเรืองหาจดุรว่ม ไมส่นใจจดุความขดัแยง้ ทาํจดุรว่มใหแ้ขง็แรง จดุต่างจะลดลงได้
หรอืหายไป มุง่ไปหาดา้นบวกหรอืดา้นความหวงั  

4. มองโลกแบบองคร์วม มองตวัเราอยา่งไร เกียวขอ้งกบัสงัคม ต่อโลกอยา่งไร โลกมี
ผลกระทบต่อตวัเรา ต่อสงัคม ตอ้งวเิคราะห ์ตั :งแต่อดตี ปจัจบุนั คาดการณ์อนาคต แลว้
จงึสรา้งวสิยัทศัน์ได ้ 

5. ทุกคนตอ้งทาํงานกลุ่มอยา่งอสิระ เป็นตวัของตวัเองเพือลดความคดิว่า ฉนัไมเ่กียว
เพราะไมใ่ช่ความคดิของฉนัและลดนิสยัการพึงพาผูอ้ืน ทุกคนมคีวามสามารถ ทุกคนมี
กรยอมรบัซึงกนัและกนั เป็นการประชุมซึงเป็นประชาธปิไตย  

6. ตกลงเรืองเป้าหมายรว่มกนั เพือพดูถงึวสิยัทศัน์ลอยๆแลว้เริมตน้ตรงไหน ทาํอยา่งไร 
ตอ้งมจีดุเริมตน้ ตอ้งหาเป้าหมายรว่มกนั แลว้ทาํใหเ้กดิเป็นจรงิโดยการวางมาตราการ 
แผนการปฏบิตังิาน เพือไดฉ้นัทามตเิกียวกบัอนาคตรว่มกนั  

7. ใชห้ลกัจติวทิยาของคนชือ Claesen ทีว่า มนุษยห์ากมแีรงบนัดาลใจ ตอ้งมอีะไร
เปลียนแปลงในตวัเราเองก่อน หลกัการ 4 หอ้งของ Claesen มดีงันี:  
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ลกัษณะการประชุม 
          การประชุม F.S.C. เตม็รปูแบบจะใชเ้วลา 2-3 วนั จาํนวนคนทีพอเหมาะประมาณ 50-
60 คนถา้น้อยเกนิไป ความหลากหลายทางความคดิและประสบการณ์จะน้อย ถา้คนมากเกนิไป
จะทําใหใ้ชเ้วลามาก ควบคุมไดย้าก การบรหิารจดัการประชุมไมส่ะดวก วทิยากรดแูล
กระบวนการไดไ้มท่ั วถงึ 

          กระบวนการประชุมจะเริมจากการแบ่งผูเ้ขา้รว่มประชุมออกเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละไมเ่กนิ 
10 คน กลุ่มยอ่ยทีแบ่งม ี2 ลกัษณะดว้ยกนัคอื 1) กลุ่มผสม สมาชกิในกลุ่มมคีวามหลากหลาย มี
พื:นฐานและสถานะทางสงัคมทีแตกต่างกนั 2)กลุ่มเฉพาะ สมาชกิในกลุ่มมลีกัษณะเฉพาะบาง
ประการรว่มกนั เช่นมสีถานะทางสงัคมระดบัเดยีวกนั มเีพศเดยีวกนั มอีาชพีเดยีวกนั มพีื:น
ฐานความรูใ้กลเ้คยีวกนั เป็นตน้ ในบางกจิกรรมจะใชก้ลุ่มใหญ่ทั :งหมด กระบวนการสนบัสนุนให้
ผูเ้ขา้รว่มไดแลกเปลียนความคดิเหน็ ประสบการณ์ขอ้มลูในอดตีในประเดน็ต่างๆ สรปุ/
ตรวจสอบสภาพเหตุการณ์ปจัจุบนัใหช้ดัเจนแลว้รว่มกนัหาอนาคตทีกลุ่มพงึปรารถนารว่มกนั 
สุดทา้ยการประชุมจะมุง่ไปสู่แผนยทุธศาสตร ์ ยุทธวธิ ี แผนปฏบิตักิารสําหรบัอนาคตขององคก์ร
หรอืกลุ่ม ผูเ้ขา้รว่มประชุมควรมคีวามหลากหลาย คอืจากทุกๆหน่วยงานหรอืองคก์รทีมสีว่น
เกียวขอ้ง 

บทบาทของผูเ้ข้ารว่มประชุม  

1. เป็นผูค้น้หาขอ้มลู ใหข้อ้มลู ประสบการณ์ วเิคราะหข์อ้มลู  
2. ช่วยกนัทํางานภายในกลุ่มตามทีไดร้บัมอบหมายใหท้นัเวลาทีกําหนด  
3. ช่วยกนัสรา้งภาพของอนาคตทีพงึปารถนา  
4. คน้หา “ความคดิเหน็รว่ม” ของกลุ่ม  
5. ช่วยกนักําหนดกจิกรรมทีจะนํา “ความคดิเหน็รว่ม” ไปสู่การปฏบิตั ิ 
6. ในกลุ่มยอ่ยใหม้กีารแบ่งหน้าทีเป็นผูนํ้าสนทนา (พยายามกระตุน้ใหทุ้กคนไดม้โีอกาส

แสดงความคดิเหน็)ผูบ้นัทกึ ผูค้วบคุมเวลา ผูช่้วย (ดแูล Flip Chart) 

 
กระบวนการ F.S.C ประกอบด้วยองคป์ระกอบหลกั 3 ส่วนได้แก่  

• การวเิคราะหเ์หตุการณ์ในอดตี เพือเชือมโยงกบัสภาพการณ์และแนวโน้มในปจัจบุนั  
• การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์ภาพการณ์ปจัจบุนัเพือความเขา้ใจในทศิทางและปจัจยัทีมี

อทิธพิลในประเดน็หลกัของการประชุม  
• การสรา้งจนิตนาการถงึอนาคตทีพงึปารถนาในประเดน็หลกัของการประชุม เพือรว่มกนั

กําหนดความคดิเหน็รว่มและสรา้งแผนปฏบิตักิารไปสู่อนาคตรว่มกนั 
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อดีต  
1.เส้นแบ่งเวลา(Timeline)  
วตัถปุระสงค ์ : เพือใหทุ้กคนไดส้ะทอ้นขอ้มลู (ประสบการณ์ในอดตีทีตนเองมอียู)่ 
วิธีการ : ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะนั งรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มผสม แต่ละคนจะนั งทบทวนขอ้มลูหรอื 
เหตุการณ์สาํคญัทีเกดิขึ:นมาแลว้ในอดตี โดยมปีระเดน็หลกั 4 ประเดน็ดว้ยกนัคอื  

• การเปลียนแปลงดา้นสงัคมและเศรษฐกจิทีสําคญัของโลก  
• สภาพเหตุการณ์ในประเทศไทยทีเกียวกบัหวัขอ้ของการประชุมครั :งนี:  
• การเปลียนแปลงของชุมชน  
• การเปลียนแปลงทีสาํคญัในชวีติแต่ละคน  

        แต่ละคนจะนําสิงทีตนเองทบทวนไดท้ั :ง 4 ประเดน็ ไปเขยีนบนแผ่นกระดาษทีตดิไวบ้นฝา
ผนงัหอ้งประชุม ขอ้มลูนี:จะใชเ้ป็นฐานขอ้มลูทีแต่ละคนจะนําไปใชใ้นการทาํงานในช่วงต่อไป 

2. การวิเคราะห ์(เข้าใจ) อดีต 
วตัถปุระสงค ์เพือใหส้มาชกิแต่ละกลุ่ม นําขอ้มลูจากเสน้แบ่งเวลา (Timeline) มาวเิคราะห ์หา
ความสมัพนัธเ์ชือมโยงและตอบคาํถาม ทีแต่ละกลุ่มไดร้บัมอบหมาย 
วิธีการ ผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกคนดขูอ้มลูทีไดจ้ากการทาํเสน้แบ่งเวลาแลว้รว่มกนัวเิคราะห ์และ
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ตอบคาํถามทีวทิยากรมอบให ้ซึงวทิยากรจะเป็นผูเ้ตรยีมจาํนวนคําถามเท่ากบัจาํนวนกลุ่มทีจดั
ไว ้ประเดน็คาํถามจะสมัพนัธก์บัหวัขอ้หลกัของการประชุมและประเดน็หลกัของเสน้แบ่งเวลา 

3. การหยั $งเหน็ (การสะท้อน) 
วตัถปุระสงค ์ผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกคนมโีอกาสเสนอความคดิเหน็และวจิารณ์ผลการวเิคราะห์
ของกลุ่มต่างๆ รวมทั :งสะทอ้นสิงทีไดจ้ากการทํากจิกรรมทีเกียวกบัอดตีทีผ่านมา 
วิธีการ วทิยากรเชญิชวนใหส้มาชกิเสนอขอ้คดิเหน็เพิมเตมิจากการนําเสนอผลการวเิคราะห์
ของกลุ่มต่างๆ ในขั :นตอนการวเิคราะหอ์ดตี ปจัจบุนั 

4.แผนที$ความคิด 
วตัถปุระสงค ์ เพือสรา้งภาพรวม ทศิทางแนวโน้มและปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อหวัขอ้หลกัของการ
ประชุมในสถานการณ์ปจัจบุนั 
วิธีการ ใหส้มาชกิทุกคนเสนอความคดิทีตั :งเอาไว ้ อาจกําหนดกตกิาใหเ้สนอเพยีงคนละหวัขอ้
ก่อนเพือใหทุ้กคนไดม้สี่วนร่วม ทุกความคดิทีเสนอขึ:นมาวทิยากรจะจดบนัทกึดว้ยคําสั :นๆ เขยีน
ตวัโตๆใหทุ้กคนมองเหน็ พรอ้มทั :งโยงเสน้เขา้กบักิวต่างๆของผูเ้สนอ วธินีี:ทาํใหไ้ดค้วามคดิททีี
หลากหลาย การมองเหน็ความคดิของผูอ้ืนทีถูกบนัทกึไวท้าํใหค้นอืนๆเกดิความคดิใหมต่่อไปได ้
เปรยีบเสมอืนการต่อภาพ Jigsaw นั นเอง วทิยากรมหีน้าทีกระตุน้ใหส้มาชกิอธบิายความคดิให้
กลุ่มฟงัจนเขา้ใจความหมายทีสมาชกิอภปิรายเอาไว ้ การจดัความสําคญั ความสมัพนัธ ์ และ
ความเป็นไปไดต้ามความเหน็ของสมาชกิ กระทําไดโ้ดยแจก Sticker สใีหค้นละ 5-8 แตม้
เท่าๆกนัเพือใหส้มาชกินําไปตดิขา้งคําทีสมาชกิใหค้วามสนใจซึงอาจใหม้ากกว่า 1 แตม้ ต่อ 1 
คาํได ้

5.มมุมองของผูที้$เกี$ยวข้อง 
วตัถปุระสงค ์ เพือใหส้มาชกิแต่ละคนรบัรูถ้งึมุมมองของกลุ่มเฉพาะทีมต่ีอประเดน็ของแผนที
ความคดิทําใหม้กีารพจิารณาวเิคราะหไ์ดล้กึซึ:งขึ:น 
วิธีการ สมาชกิในกลุ่มเลอืกประเดน็ทีวทิยากรจดัลาํดบั สรปุและนําเสนอไวแ้ลว้จากแผนที
ความคดิ นํามาพจิารณาเพือจดัลาํดบัความสาํคญัของประเดน็ต่างๆเสยีใหม ่ แลว้นํามาเสนอใน
ทีประชุม 

6.ความภมิูใจและเสียใจ 
วตัถปุระสงค ์ เปิดโอกาสใหส้มาชกิในแต่ละกลุ่มทบทวนผลงานทีผ่านมาของตนเองทั :งในอดตี
และปจัจบุนัทาํใหแ้ต่ละคนรบัรูเ้ขา้ใจถงึสภาวะความสามารถและขดีจาํกดัซึงกนั 
วิธีการ สมาชกิในกลุ่มรว่มกนัระดมความคดิเหน็ และรว่มกนัคดัเลอืกเอาหวัขอ้ทีสาํคญัของ
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ขอ้มลูทีตนมคีวามภมูใิจและความเสยีใจอยา่งละ 3 ลาํดบั นําเสนอเพือแลกเปลียนในทีประชุม
รว่มกนั 

7.การสงัเคราะห ์
วตัถปุระสงค ์ เพือใหส้มาชกิไดส้ะทอ้นความรูส้กึเมือไดร้บัรูข้ดีจาํกดัและความเสยีใจของกลุ่ม 
เป็นการเปิดใจและยอมรบัซึงกนัและกนั เพือเตรยีมทุกคนเขา้สู่อนาคตรว่มกนั และเกดิกําลงัใจ
เมือรบัรูถ้งึความภมูใิจ 
วิธีการ วทิยากรเปิดโอกาสใหส้มาชกิแต่ละคนไดแ้สดงความรูส้กึหลงัจากทีไดร้บัรูค้วามภูมใิจ
และเสยีใจของกลุ่ม 

อนาคต 

8.การทาํเป็นละคร 
วตัถปุระสงค ์ เพือใหส้มาชกิรว่มกนัจนิตนาการถงึอนาคตทีพงึปรารถนาในหวัขอ้หลกัของการ
ประชุมโดยนําขอ้มลูทีไดเ้รยีนรูจ้ากอดตีและปจัจุบนัมาจนิตนาการสรา้งภาพอนาคต 
วิธีการ ใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมรว่มกนัจนิตนาการถงึอนาคตทีพงึปรารถนา โดยการระดมสมองหรอื
ใหแ้ต่ละคนวาดภาพจนิตนาการของตน แลว้นําภาพจนิตนาการของแต่ละคนมารว่มกนัเป็นภาพ
จนิตนาการของกลุ่มจากนั :นจงึถ่ายทอด ออกมาในรปูของการแสดงสั :นใหก้ลุ่มอืนชม โดยใชเ้วลา
ประมาณ 5-10 นาท ี

9.การนําเสนอละคร 
          ขณะทีกลุ่มกําลงัแสดงอยู ่ ผูช้มทุกคนตอ้งจบัประเดน็ความคดิ และสาระต่าง ๆ ทีบท
ละครกล่าวถงึแลว้บนัทกึเป็นขอ้มลู ของตนเพือนําไปใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการทาํงานกลุ่มช่วง
ต่อไป 

10.ความคิดเหน็ร่วม 
วตัถปุระสงคเ์พือแลกเปลียนและคน้หาแนวความคดิในอนาคตทีพงึปรารถนา 
วิธีการ ผูเ้ขา้รว่มประชุมรวมกลุ่มกนัเพือรว่มกนัพจิารณาคน้หา “ ความคดิเหน็ร่วม “ และ “ 
ความคดิเหน็ทีเป็นไปได ้ “ จากประเดน็ความคดิและสาระทีบทละครกล่าวถงึ ความคดิเหน็รว่ม
และความคดิเหน็ทีเป็นไปได ้ ทีรวบรวมไดจ้ากสมาชกิทั :งหอ้งประชุมจะถูกเขยีนไวบ้นแผ่นพลกิ 
สมาชกิทุกคนจะทําการลงคะแนนตามความคดิเหน็ทีตนเหน็ว่าสาํคญั 

11.แผนการปฏิบติัการส่วนบคุคล 
           จากความคดิเหน็ร่วมและความคดิเหน็ทีเป็นไปได ้ ทีผ่านการลงมตทิั :งหอ้งประชุมแลว้
สมาชกิแต่ละคนจะเลอืกประเดน็ทีตนสนใจและใหค้วามสําคญัมากเพยีงประเดน็เดยีว โดยตอบ
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คาํถามว่า ตนและองคก์รทีสงักดัจะมสี่วนรว่มในการประสานงานต่อหวัขอ้นั :นอยา่งไร เพือเขา้
รว่มพจิารณาและทาํงานกบัสมาชกิทีเลอืกประเดน็เดยีวกนั 

12.แผนประปฏิบติัการกลุ่มสนใจ 
วตัถปุระสงคเ์พือกําหนดกลยทุธท์ีทาํใหเ้กดิอนาคตทีพงึปรารถนา 
วิธีการ ผูส้นใจประเดน็เดยีวกนัจากความคดิเหน็รว่ม และความคดิเหน็ทีเป็นไปได ้ รว่มกลุ่ม
เป็นกลุ่มสนใจในเรืองนั :นเพือพจิารณาสภาพทีเป็นอยู ่ กลยทุธห์รอืแนวทางและกจิกรรมหรอื
ขั :นตอนพรอ้มทั :งระบุปญัหา อุปสรรคขอ้จาํกดัทีมอียู่ การนําเสนอในทีประชุมรวมใชเ้วลา
ประมาณกลุ่มละ 3 นาท ี

13.แผนปฏิบติัการกลุ่มเฉพาะ 
วตัถปุระสงค ์ เพือกําหนดแผนปฏบิตังิานเฉพาะภายใตเ้งือนไงทีสมาชกิกลุ่มเฉพาะมศีกัยภาพ
ในการนําไปปฏบิตัสินบัสนุน 
วิธีการ กลุ่มเฉพาะรว่มกนัคน้หาและวางกลยทุธท์ีจะนําไปสู่วสิยัทศัน์ทีกลุ่มพงึปรารถนาใน
อนาคตทีเกียวขอ้งกบัการประชุมนั :น โดยเน้นประเดน็ทีสาํคญัและมโีอกาสเป็นไปไดจ้รงิเพยีง 3 
ประเดน็ จากความคดิเหน็รวมและความคดิเหน็ทีเป็นไปได ้ พรอ้มทั :งระบบปจัจยั สนบัสนุน 
ปญัหา อุปสรรค และแนวทางขอ้จาํกดั 

 

เครื$องมือที$ใช้ในการเกบ็ข้อมลู 

 การรว่มประเมนิสถานการณ์ (Participatory Rapid Appraisal, PRA) ไดพ้ฒันามาจาก 
RRA (Rapid Rural Appraisal) โดย RRA เป็นการเกบ็ขอ้มลูโดยใชผู้เ้ชียวชาญหลายสาขา เขา้
มาเกบ็ขอ้มลูพรอ้มกนัในหมู่บา้น และนําขอ้มลูมาแลกเปลียนกนัในตอนเยน็ทุกวนั การเกบ็
ขอ้มลูแบบ RRA มขีอ้ดคีอื ใชเ้วลาน้อย แต่มขีอ้เสยีคอื เป็นการเกบ็ขอ้มลูโดยชาวบา้นไมม่สี่วน
รว่ม จงึไดพ้ฒันามาเป็น PRA โดยเปิดใหช้าวบา้นมสี่วนรว่มในการวเิคราะห/์ประเมนิ
สถานการณ์ แทนการใหข้อ้มลูอยา่งเดยีว ในการวจิยัภาคสนาม PRA จงึเป็นงานชิ:นแรกทีควร
ทาํ เพราะเหมาะสาํหรบัการศกึษา สภาพชุมชน โดยเฉพาะลกัษณะทางกายภาพ เช่น ดวู่าใคร
ปลกูอะไร ใครถอืครองทีดนิเท่าใด หรอืลกัษณะทางสงัคมและเศรษฐกจิเช่น มปีญัหาอะไร มกีาร
เชือมโยงกบัเหตุปจัจยัอย่างไร ใครเป็นผูม้บีทบาทในการแกป้ญัหาของชุมชน เป็นต้น 
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Participatory Mapping 

 
           ทาํโดยการใชว้ธิ ีTransects Walk นกัวจิยัเดนิเขา้ไปในชุมชนพรอ้มกบัคนในชุมชนนั :น
เหน็อะไรกต็าม เหมอืนกบัการเอาหวเีขา้ไปสางชุมชน ดงันั :นจงึตอ้งอาศยันกัวจิยัหลายคน
รว่มกนักบัคนในพื:นที โดยมจีดุประสงคเ์พือสาํรวจทรพัยากรของชุมชนว่ามอีะไรอยู่บา้ง และอยู่
ทีไหน เช่น บา้น รา้นคา้ โรงเรยีน วดั ฯลฯ แลว้ทาํ Participatory Mapping ลงสเีมจคิระบุ
สถานที และทรพัยากรของชุมชนโดยใหช้าวบา้นเป็นผูก้ําหนด ซึงวธินีี:จะทาํใหม้องเหน็ลกัษณะ
ทางกายภาพ , จดุวกิฤต ิ เช่นบา้นทีมคีนปว่ย ฯลฯ ทําใหเ้หน็ภาพกลุ่มเป้าหมายทีจะทาํงานใน
อนาคต , กลุ่มเป้าหมายของการพฒันาของคนในชุมชนควรเป็นอย่างไร ควรดงึใครมาเกียวขอ้ง 
ฯลฯ ผลทีไดจ้ากการทาํ Mapping มกัจะปรากฏผลตามสิงทีชาวบา้นในชุมชนเหน็ว่าสาํคญั
สาํหรบัตน การทาํ Mapping นี:จะทําไดต้ั :งแต่ช่วงตน้ของการทํางาน 

ประโยชน์ของการทาํ Mapping  

 
1.ตอบคาํถามว่าชุมชนมลีกัษณะทางกายภาพอย่างไร  
2. เป็นการเตรยีมความพรอ้มของกลุ่มและตวัเราก่อนคุยกนั (นอกจากทําแผนทีแลว้ เราจะตอ้งมี
ขอ้มลูเบื:องตน้ของพื:นที เช่น ขอ้มลูจาก จปฐ. , กชช2ค)  

           อยา่งไรกต็าม การเลอืกกลุ่มเพือทาํ Mapping ไมม่เีกณฑต์ายตวั อาจเป็นกลุ่มคนทีมี
ประเภทเดยีวกนั (homogeneous) หรอือาจเป็นกลุ่มคนทีมคีวามหลากหลาย (heterogeneous 
group) อยา่งไรกต็าม การเลอืกกลุ่มควรคาํนึงถงึเพศดว้ย เพราะผูช้ายและผูห้ญงิมมีุมมองที
ต่างกนั นอกจากนี:ควรระวงัไมใ่หผู้นํ้าชุมชนเขา้มารว่มหรอืนําเรา สําหรบัจาํนวนคนทีจะใหร้ว่ม
ทาํ Mapping ควรใชป้ระมาณ 7-12 คน 

Pie Diagrams 

 
           การทาํแผนภูมเิพือแยกแยะองคป์ระกอบขององคร์วม ชี:ใหเ้หน็สดัส่วนในเรืองต่างๆ ที
ตอ้งการจะศกึษา เช่น รายไดจ้ากแหล่งต่างๆ ค่าใชจ้า่ยแยกต่างหมวด ลกัษณะการใชนํ้:า หรอื
สดัส่วนประชากรวยัต่างๆจากประชากรทั :งหมด Pie Diagrams หรอืเรยีกอกีอย่างว่า Trend 
Line การทาํเสน้แนวโน้มเพือศกึษาในเรืองทีเราสนใจ 
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Seasonality Diagramming 

 
           การทาํแผนภูมวิ่าดว้ยฤดกูาล จดุมุง่หมาย เพือใหชุ้มชนเขา้ใจวงจรชวีติของตน รูค้วาม
เคลือนไหวในชุมชนของตน และในแต่ละช่วงเวลา ชุมชนตอ้งการอะไรเป็นพเิศษบา้ง ซึงเดอืนที
สาํคญัของชุมชนอาจไมเ่ริมดว้ยเดอืนมกราคมตามปฏทินิ แต่จะเริมตามเดอืนทีชุมชนคดิว่า
สาํคญัทีสุดสาํหรบัเขา ซึงส่วนใหญ่จะไดแ้ก่ เดอืนทีฝนเริมตก แลว้ไล่ไปจนครบ 12 เดอืน 
Seasonality Diagramming จะใชไ้ดด้กีบัตวัชี:วดัดา้นการทาํมาหากนิ (เศรษฐกจิ) และโรคภยัไข้
เจบ็ (สุขภาพ อนามยัและสาธารณสุข)  

           ประโยชน์ของ Seasonality Diagramming คอืทาํใหช้าวบา้นรูว้่าเดอืนไหนควรจะทาํ
อะไร เป็นการบอกใหช้าวบา้นเกดิกระบวนการการเรยีนรูแ้ละรูจ้กัการวางแผนเพือแกไ้ขเช่น 
เดอืนไหนตอ้งการแรงงานเพิม เดอืนไหนควรหาอาชพีเสรมิ ฯลฯ นอกจากนี:ยงัสามารถนํามาใช้
ในดา้นการศกึษาในเรืองของหลกัสตูรทอ้งถินได ้ เช่น การทําไมก้วาดดอกหญา้ ตอ้งทาํช่วงไหน
ของฤดกูาล เป็นการชี:ใหเ้หน็ถงึช่วงเวลาวกิฤตทีเกดิกบัชุมชน เช่น ฤดนํู:าแลง้ ช่วงคนอพยพ
เขา้-ออก 

Causal Diagrams 

 การรว่มกนัวเิคราะหส์าเหตุของปญัหา จะทาํหลงัการคุยกนัแลว้ว่ามปีญัหาอะไร แลว้
ช่วยกนัวเิคราะหห์าสาเหตุ เป็นการทําจากบนลงล่าง ส่วนใหญ่จะทําเพือหาสาเหตุของปญัหา 
ช่วยใหเ้ขา้ใจทีมาของปญัหาไดด้ขีึ:น 

           ตวัอยา่ง ชุมชนมปีญัหาเรืองลกัขโมย พบว่า สาเหตุมาจากคนพมา่ แลว้จงึถามว่า
เพราะเหตุใดจงึมสีาเหตุจากคนพม่า เมือไดค้าํตอบกถ็ามต่อไปว่า เพราะเหตุใดจงึเป็นเช่นนั :น 
ทาํเช่นนี:ไปเรือยๆ ในทีสุดกจ็ะไดส้าเหตุหรอืตน้ตอของปญัหา ทาํใหเ้ขา้ใจสาเหตุ / ความ
เกียวพนัของปญัหา ทาํใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาจากต้นตอได ้ ดงัแสดงในแผนผงัขั :นตอนขา้งล่าง
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นี:  
          การจดัลาํดบั เช่น การจดัลาํดบัค่าใชจ้า่ยในครวัเรอืน โดยใหช้าวบา้นจดัลําดบัค่าใชจ้่าย
ต่างๆออกมา แลว้ทาํตารางใหช้าวบา้นหยอดวสัดุ (ถั ว หนิ ฯลฯ) ลงในช่องทีคดิว่าเป็นค่าใชจ้่าย
ของตน โดยกําหนดค่า (Value) ของแต่ละหน่วยของวสัดุทีใช ้ เพือใชเ้ป็นตวัแทนในการแสดง
ระดบัของความสําคญั 

 
ประโยชน์ของ Matrix Ranking  

• ทาํใหเ้หน็ลําดบัความสาํคญัทีชุมชนใหก้บัสิงต่างๆ  
• ช่วยใหเ้ขา้ใจตรรกะหรอืเหตุผลทีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสนิของคนในชุมชน  
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• เมือรว่มกนักําหนดลาํดบัความสําคญัแลว้ ในอนาคตเมือตอ้งการระดมทรพัยากรจะทํา
ไดง้า่ยขึ:นช่วยใหเ้ขา้ใจถงึลาํดบัการจดัความสาํคญัของความตอ้งการในชุมชน โดยการ
ใหนํ้:าหนกัความตอ้งการ 

 
Trends Analysis 
 
ศกึษาทศิทางการเปลียนแปลงไปของชุมชน ตวัอยา่งคาํถามทีใช ้ 

ลกัษณะ เมื$อก่อน เดีlยวนีH  

สภาพโรงเรยีน     

ขนาดโรงเรยีน     

จาํนวนคร ู     

คุณภาพคร ู     

สิงทีนกัเรยีนตอ้งเรยีน     

จบแลว้เดก็ทาํอะไรได้
บา้ง 

    

                ซึงจะนําไปสู่คําถาม พอใจหรอืไม ่ ถา้ไม่พอใจอยากใหเ้ดก็รูอ้ะไร อยากใหรู้อ้ะไร
เกียวกบัชุมชน จากนั :น Rank มา 5 ขอ้ แลว้ทาํ Social Network  

                ดงันั :น Trends Analysis จงึเป็นการศกึษาจากสภาพในพื:นที เพือนําไปสู่การแกไ้ข
หรอืปรบันโยบาย เป็นการนึกยอ้นกลบัไปในอดตีถงึปฏกิริยิาของชาวบา้นในชุมชนทีมต่ีอการ
ปรบัทศันคตแิละการแสดงออก ซึงปฏกิริยิานี:แสดงใหเ้หน็ถงึทศิทางการยอมรบัต่อสิงใหม่ๆ ใน
ชุมชน 

Social Network Analysis 

 
                การวเิคราะหเ์ครอืขา่ยทางสงัคม เริมจากการกําหนดบุคคลใดบุคคลหนึงเป็น
จดุเริมตน้เพือดคูวามสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลนั :นกบัคนอืนๆรอบตวั ในการวเิคราะหต์้องพจิารณา
ลกัษณะความสมัพนัธแ์ละนํ:าหนกัของความสมัพนัธด์ว้ย 
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ตวัอย่างเช่น อยากใหเ้ดก็เรยีนรูท้รพัยากรในชุมชน ตอ้งดวู่าเกียวขอ้งกบัใคร แลว้เราจะแทรก
กจิกรรมหรอืความรูผ้่านจดุไหน หรอืดคูวามสมัพนัธข์องคนงานในเรืองทีเกียวกบัการรบัขอ้มลู
ขา่วสาร 

 
การสมัภาษณ์ (Interview) 
 
 การรวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์เป็นวธิกีารสือสารสองทาง (Two-way 
communication) มกีารสนทนาระหว่างผูม้ขีอ้มลูกบัผูต้้องการทราบขอ้มลู เป็นการถาม-ตอบกนั
โดยตรง หากมขีอ้สงสยั หรอืเขา้ใจไมช่ดัเจนกท็าํความเขา้ใจจนชดัเจนในทนัท ี เป็นการสรา้ง
ความม่นใจใหท้ั :งผูต้อบและผูศ้กึษา  

 

ประเภทของการสมัภาษณ์ 
          การสมัภาษณ์มปีระเภทและลกัษณะแตกต่างกนัตามจุดมุง่หมาย ธรรมชาตแิละขอบเขต
ของการสมัภาษณ์ อาจแบ่งการสมัภาษณ์ทีสาํคญัๆเป็นประเภทต่างๆไดด้งันี: 

• การสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล (Individual Interview) เป็นการสมัภาษณ์ทีนิยมใชก้นัมาก
ทีสุด โดยสมัภาษณ์ทลีะคน ซกัถามกนัจนเป็นทีพอใจ แลว้จงึสมัภาษณ์คนอืนต่อไป 
การสมัภาษณ์แบบนี:ผูส้มัภาษณ์กบัผูใ้หส้มัภาษณ์จะมคีวามเป็ฯอสิระและเป็นส่วนตวั
มาก  

• การสมัภาษณ์เป็นกลุ่ม (Group Interview) เป็นการสมัภาษณ์พรอ้มกนัในเวลาเดยีวกนั 
ครั :งละหลายๆคน อาจเป็นกลุ่มใหญ่หรอืกลุ่มเลก็กไ็ด ้ ทุกคนตอบคาํถามเดยีวกนัหมด 
ฉะนั :นคําตอบของผูใ้หส้มัภาษณ์บางคน จงึอาจถูกชกันําจากคาํตอบของผูใ้หส้มัภาษณ์
คนอืนได ้ 

          การสมัภาษณ์แบบใช้ผูส้มัภาษณ์คนเดียวกบัผูส้มัภาษณ์หลายคน (Single and 
Panel Interview) 

 
               การสมัภาษณ์จะใหไ้ดผ้ลดคีวรใชผู้ส้มัภาษณ์คนเดยีว สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ หรอื
ผูใ้หส้มัภาษณ์ทุกคน เพราะไมเ่กดิความแตกต่างกนัระหว่างผูส้มัภาษณ์ การใชผู้ส้มัภาษณ์เพยีง
คนเดยีวมกัจะเสยีเวลานาน อาจมเีหตุการณ์บางอย่าง ทาํใหข้อ้มลูเปลียนแปลงได ้ฉะนั :นในทาง
ปฏบิตัจิงึนิยมใชก้ารสมัภาษณ์แบบมผีูส้มัภาษณ์หลายคนช่วยกนัสมัภาษณ์ จะทําใหร้วบรวม
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ขอ้มลูไดเ้รว็ขึ:น แต่จะตอ้งมกีารคดัเลอืกผูส้มัภาษณ์และฝึกอบรมเพือทาํความเขา้ใจและตกลง
หลกัเกณฑร์ว่มกนัก่อน ส่วนการสมัภาษณ์แบบผูส้มัภาษณ์หลายคนอกีลกัษณะหนึงเป็นแบบ 
Panel นั :น เป็นการใชผู้ส้มัภาษณ์ทีเป็นผูม้คีวามรูท้างดา้นต่างๆกนั สมัภาษณ์ผูใ้หส้มัภาษณ์
หรอืตวัอยา่งคนเดยีวพรอ้มกนั ซึงจะทําใหไ้ดข้อ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้นและสมบรูณ์ยิงขึ:น 

          การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างกบัแบบไม่มีโครงสร้าง (Structured & 
Unstructured Interview) 

• การสมัภาษณ์แบบทีมโีครงสรา้งหรอืแบบมาตรฐาน (Standardized interview ) เป็น
แบบทีมกีารเตรยีมการ มแีผนการสมัภาษณ์และการบรหิารการสมัภาษณ์จดัเตรยีมไว้
อยา่งค่อนขา้งแน่นอนเป็นการล่วงหน้า การสมัภาษณ์เป็นมาตรฐานและเป็นทางการ
มาก ผูใ้หส้มัภาษณ์ทุกคนจะตอบคาํถามเดยีวกนั และถามคําถามก่อนหลงัเรยีง
ตามลาํดบัเหมอืนกนั  

• การสมัภาษณ์แบบไมม่โีครงสรา้ง หรอืแบบมาตรฐานน้อย (Less Standardized 
interview ) นั :น การสมัภาษณ์จะยดืหยุน่ เปิดกวา้งไม่เป็นทางการมากนกั จะถามอะไร
ก่อนหลงักไ็ด ้ รวมทั :งไมจ่าํเป็นตอ้งถามคําถามเหมอืนกนัทุกคนกไ็ด ้ ผูส้มัภาษณ์มอีสิระ
ในการถามและสามารถปรบัเปลียนการซกัถามใหเ้หมาะสมกบัผูใ้หส้มัภาษณ์แต่ละคน
ได ้ 

การสมัภาษณ์แบบกาํหนดคาํตอบล่วงหน้ากบัไม่กาํหนดคาํตอบล่วงหน้า (Directive and 
Non-Directive Interview) 

• การสมัภาษณ์แบบกําหนดคําตอบไวใ้หส้าํหรบัผูใ้หส้มัภาษณ์เลอืกตอบ เช่น ใช่ ไมใ่ช่ 
เคย ไมเ่คย หรอืแบบทีมคีาํตอบใหเ้ลอืก เป็นตน้  

• การสมัภาษณ์แบบไมก่ําหนดคาํตอบล่วงหน้า แบบนี:ผูใ้หส้มัภาษณ์ตอบไดต้ามความ
พอใจอยา่งอสิระ จะตอบอย่างไรกไ็ด ้ผูส้มัภาษณ์จะปล่อยใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์พดูและแสดง
พฤตกิรรมอย่างเสร ี 

          การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) แบง่เป็น 2 ลกัษณะคือ 

• การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึรายบุคคล (Individual depth interview) เป็นการซกัถาม
พดูคุยกนัระหว่างผูส้มัภาษณ์และผูใ้หส้มัภาษณ์ เป็นการถามเจาะลกึลว้งคาํตอบอยา่ง
ละเอยีดถีถว้น การถามนอกจากจะใหอ้ธบิายแลว้ จะตอ้งถามถงึเหตุผลดว้ย การ
สมัภาษณ์แบบนี: จะใชไ้ดด้กีบัการศกึษาวจิยัฝนเรืองทีเกียวกบัพฤตกิรรมของบุคคล 
เจตคต ิความตอ้งการ ความเชือ ค่านิยม บุคลกิภาพในลกัษณะต่างๆ  
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• การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสมัภาษณ์และสนทนาแบบเจาะ
ประเดน็ดว้ยการเชญิผูร้ว่มสนทนามารวมเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5-7 คน แลว้เปิด
โอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มสนทนาแลกเปลียนทศันะกนัอย่างกวา้งขวางในประเดน็ต่างๆทีเรา
ตอ้งการแลว้พยายามหาขอ้สรปุ การสนทนากลุ่มนี:เหมาะกบัการวจิยัทีตอ้งการหา
รปูแบบโครงสรา้ง แนวคดิใหม่ๆ รวมทั :งคน้หาตวักําหนดพฤตกิรรมและบุคลกิภาพของ
มนุษย ์

การสงัเกต (Observation) 
 
การสงัเกตเป็นการคน้หาพฤตกิรรมเพือใหรู้ว้่ามนุษยค์ดิอะไร ทาํอะไรโดยการเฝ้าดพูฤตกิรรม
มนุษยโ์ดยตรงทีสาํคญัมาก  
 
ประเภทของการสงัเกต 
1. การสงัเกตแบบเป็นทางการกบัไมเ่ป็นทางการ (Formal and Informal Observation)  
 

• การสงัเกตแบบไมเ่ป็นทางการเป็นการสงัเกตทีมโีครงสรา้งน้อย ใหอ้สิระกบัผูส้งัเกต
อยา่งเตม็ที จะบนัทกึขอ้มลูอะไรและอยา่งไรกไ็ด ้ แต่จะตอ้งสงัเคราะหก่์อน สรปุและจดั
ระเบยีบขอ้มลูทีได ้ 

• การสงัเกตแบบเป็นทางการนั :น เป็นการสงัเกตทีมรีะเบยีบกฎเกณฑท์ีกําหนดไวเ้ป็น
โครงสรา้งแน่นอนว่าจะสงัเกตอะไรบา้ง และจะตอ้งบนัทกึผลสงัเกตอยา่งไร 

2. การสงัเกตแบบมโีครงสรา้งกบัแบบไมม่โีครงสรา้ง (Structured and Unstructured 
Observation)  

• การสงัเกตแบบมโีครงสรา้ง เป็นการสงัเกตทีกําหนดสิงทีสงัเกตไวอ้ยา่งแน่นอนเป็นการ
เฉพาะว่าจะสงัเกตพฤตกิรรมหรอืปรากฎการณ์อะไรบา้งก่อนหลงั และมกัจะมเีครืองมอื
และอุปกรณ์ช่วยการสงัเกต ซึงทาํเป็นแบบฟอรม์เตรยีมไวล้่วงหน้า  

• การสงัเกตแบบไมม่โีครงสรา้งนั :นเป็นการปล่อยใหผู้ส้งัเกต สงัเกตอยา่งอสิระ ไมไ่ด้
กําหนดว่าจะตอ้งทําอะไร ก่อน หลงั และจะตอ้งสงัเกตอะไรเป็นการเฉพาะบา้ง แต่จะให้
สงัเกตพฤตกิรรม/ปรากฏการณ์ทีเกดิขึ:นทั :งหมดภายในระยะเวลาทีกําหนดเท่านั :น 

3. การสงัเกตแบบมสี่วนรว่มกบัแบบไม่มสี่วนรว่ม (Participant and Nonparticipant 
Observation )  
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• การสงัเกตแบบมสี่วนรว่ม ผูส้งัเกตจะตอ้งเขา้ไปปะปนกบัผูถู้กสงัเกต และทาํกจิกรรม
รว่มกบัผูถู้กสงัเกต ซึงอาจจะทํากจิกรรมเหมอืนกบัสมาชกิคนหนึงของผูถู้กสงัเกตอยา่ง
สมบรูณ์ ทาํกจิกรรมเพือสรา้งความสมัพนัธใ์หเ้กดิความสนิทสนมคุน้เคยกบัผูถู้กสงัเกต
เท่านั :น  

• การสงัเกตแบบไมม่สี่วนรว่ม การสงัเกตแบบทีกล่าวมาแลว้ในขอ้ 1 และขอ้ 2 นั :นถอืว่า
เป็นการสงัเกตแบบไมม่สี่วนรว่มทั :งสิ:น 

4. การสงัเกตในสภาพแวดลอ้มทีมกีารควบคุมกบัสภาพธรรมชาต ิ (Laboratory and Field 
Observation)  

• การสงัเกตในสภาพแวดลอ้มทีมกีารควบคุม เป็นการสงัเกตในหอ้งปฏบิตักิารทีมกีาร
ควบคุมตวัแปรภายนอกอืนๆ และสงัเกตอยา่งเฉพาะเจาะจง มโีครงสรา้งกําหนดเป็น
ระเบยีบ ระบบเอาไวก่้อนล่วงหน้า  

• การสงัเกตในสภาพธรรมชาต ิ เป็นการสงัเกตในสนามตามสภาพทีเกดิขึ:นในธรรมชาต ิ
ไมม่กีารควบคุมตวัแปรภายนอกไมม่โีครงสรา้งทีจะใชส้งัเกตแน่นอน คงปล่อยใหเ้ป็นไป
ตามธรรมชาต ิ มพีฤตกิรรมหรอืปรากฏการณ์อะไรทีเกดิขึ:นกส็งัเกตจดบนัทกึเอาไว้
เท่านั :น 

 
 
ความถกูต้องของการสงัเกต (Validity) 
 
            การสงัเกตจะมคีวามถูกตอ้งมากน้อยเพยีงใดขึ:นอยูก่บัการกําหนดขอ้มลูและลกัษณะ
ขอ้มลูของสิงทีตอ้งการสงัเกตว่า กําหนดไวช้ดัเจน ครบถว้นมากน้อยเพยีงใด ใชว้ธิกีารสงัเกต
อยา่งไร และผูส้งัเกตมคีวามรู ้ความสามารถ และมสีภาพพรอ้มในการสงัเกตเพยีงใด ฉะนั :นการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการสงัเกตจงึพจิารณาจาก  
 

• ความสอดคลอ้ง ชดัเจน และครบถว้นของขอ้มลูและลกัษณะขอ้มลูทีกําหนดไวใ้หส้งัเกต
กบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยอาศยัผูเ้ชียวชาญดา้นเนื:อหาเป็นผูต้รวจสอบ  

• วธิทีีใชใ้นการสงัเกต พจิารณาว่าวธิกีารสงัเกตทีใชอ้ยูน่ั :นจะไดข้อ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น
มากน้อยเพยีงใด  

• ผูส้งัเกต พจิารณาความรู ้ ความสามารถ ทกัษะ และสภาพพรอ้มของผูส้งัเกต เช่นผู้
สงัเกตจะตอ้งมคีวามรอบรูใ้นเรืองทีสงัเกตเป็นอยา่งด ีมปีระสาทสมัผสัทีไวและใชก้ารได้
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ด ีมคีวามพรอ้มทั :งร่างกายและจติใจทีจะไปสงัเกต สามารถควบคุมความลําเอยีงส่วนตวั
ทีจะมผีลต่อการสงัเกตได ้เป็นตน้ 

 
SWOT Analysis 

 เป็นการจดัทาํแผนกลยทุธว์ธิหีนึงซึงจะช่วยใหอ้งคก์รทราบถงึสถานภาพขององคก์ร อนั
จะทําใหส้ามารถกําหนดเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและประสบความสาํเรจ็โดยวเิคราะหจ์าก
สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก 4 ประเดน็ คอื  

ปัจจยัภายในองคก์ร 
S – Strength หมายถงึ จดุแขง็ องคก์รจะตอ้งมกีารประเมนิจดุแขง็ของตนเอง เพือพจิารณา
เงือนไขแห่งความสําเรจ็ขององคก์รตนในมติต่ิางๆ เช่น สถานภาพทางการเงนิ บุคลากร ผลผลติ 
โดยประเมนิค่าเป็นระดบัจากสงูสุดไปหาตําสุด อยา่งไรกต็าม จดุแขง็ในบางมติอิาจไมม่ี
ความสาํคญัต่อความสําเรจ็ขององคก์รกไ็ด ้

W – Weakness หมายถงึ จดุอ่อน องคก์รจะตอ้งมกีารประเมนิจดุอ่อนของตน เพือพจิารณา
เงือนไขแห่งความลม้เหลวขององคก์รในมติต่ิางๆ เช่นเดยีวกบัการประเมนิจดุแขง็ โดยมกีาร
ประเมนิค่าจากสงูสุดไปหาตําสุด อยา่งไรกต็าม จุดอ่อนในบางมติอิาจไม่มคีวามสําคญัต่อ
ความสาํเรจ็ขององคก์ร 

ปัจจยัภายนอกองคก์ร 
O – Opportunity หมายถงึ โอกาสหรอืสิงทีองคก์รไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ ทั :งนี:องคก์รควรพจิารณา
โอกาสในมติขิองความดงึดดูใจและความน่าประสบความสาํเรจ็ขององคก์ร 

T – Threat หมายถงึ อุปสรรคทีขดัขวางการพฒันาขององคก์ร ซึงเป็นอุปสรรคต่อเป้าประสงค์
ขององคก์ร ทั :งนี:ควรพจิารณาอุปสรรคในมติขิองความรนุแรงและอุปสรรคทีอาจจะเกดิขึ:น  

การถอดบทเรียน 
           การถอดบทเรยีนเป็นสิงสาํคญัและจาํเป็นมากต่อการกําหนดทศิทางและแนวทางในการ
พฒันา โดยเฉพาะประเดน็การวเิคราะหศ์กัยภาพขอ้จาํกดั และเงือนไขทีจะสนับสนุนใหก้าร
พฒันาในอนาคตมผีลสาํเรจ็มากทีสุด ทั :งในแงข่องเนื:อหาและกระบวนการ 
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           การถอดบทเรยีนทีจะใหไ้ดข้อ้มลูความจรงิมากทีสุดนั :นผูถ้อดบทเรยีนหรอืผูร้ว่มถอด
บทเรยีนจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งทาํความเขา้ใจในองคป์ระกอบของการถอดบทเรยีนอยู ่ 4 
ประการใหญ่ๆดว้ยกนัคอื 

 
           มคีวามจาํเป็นอยา่งยิงทีผูถ้อดบทเรยีนตอ้งทาํความเขา้ใจในองคป์ระกอบดงักล่าวใน
เบื:องตน้เพือเป็นฐานขอ้มลูในการตั :งคาํถามและผูถ้อดบทเรยีนตอ้งสรา้งความเขา้ใจรว่มกบักลุ่ม
คนดงักล่าว ใหเ้กดิความชดัเจนและเขา้ใจรว่มกนั และเป็นการตรวจสอบขอ้มลูไปพรอ้มๆกนั 

เครื$องมือและวิธีการ 

           เครืองมอืทีนํามาใชใ้นการถอดบทเรยีนอาจใช ้MIND MAP (แผนทีความคดิ) เขยีนลง
บนกระดานหรอืกระดาษขนาดทีทุกคนมองเหน็ชดัเจน โดยเอาเป้าหมายหรอืสิงทีอยากจะเหน็
ผลสาํเรจ็สุดทา้ยเป็นฐานเริมตน้ มรีปูแบบดงันี: 
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การตั Hงคาํถามในการถอดบทเรียน 

มหีลกัและกระบวนการง่ายๆ 4 หลกัการดว้ยกนัคอื 

 
1. เตรียมตวั เตรียมใจ 

1.1 ทาํจติใหว้่าง เป็นผูไ้ม่รูแ้ละอยากจะรูอ้ย่างตั :งใจ และใส่ใจ 
1.2 มองความรู ้ประสบการณ์ทุกอยา่งทีไดร้บัอยา่งมคีุณค่า มคีวามหมายยิงใหญ่ ทั :งในแงข่อง
การบอกเล่าเรืองราวและการขยายผล 
1.3 มองทุกคนอยา่งเท่าเทยีม จติอนับรสิุทธ ์หลุดพน้จากพนัธนาการใดๆจรงิใจอยากช่วยเหลอื
อยา่งสุภาพและเป็นสุข เป็นกนัเอง 

2. ดาํเนินการ 

2.1 เริมตน้ดว้ยคําถามงา่ยๆใกลต้วั ใกลใ้จ 

• สภาพแวดลอ้มใกลต้วั  
• ตวัเขาตวัเรา ทาํอะไรกนัอยู่ มคีวามสุขดอียูห่รอืไม ่อาจแนะนําตวักนัและกนัไป

พรอ้มๆกนั  
• ถามเริมตน้ดว้ยองคป์ระกอบอะไรกไ็ดท้ีต่อเนืองเป็นเรืองเดยีวกนัต่อเตมิกนั  

2.2 ใชภ้าษาทอ้งถิน ภาษาง่ายๆ ภาษาชาวบา้น และอาจเขยีนภาษาชาวบา้น (อ่านแลว้รูส้กึ
สนุก ขบขนั) 
2.3 ถามต่อเนืองจนไดค้ําตอบทีลกึทีสุด (สาเหตุของสาเหตุ) 
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2.4 สอดแทรกมขุตลก ทั :งภาษาสนุกๆ และอาจบอกเล่าเรืองราว (นิทาน) ทีเกียวขอ้งกบัเรือง
ดงักล่าว เพือใหเ้หน็ความสาํคญัและคุณค่ายิงขึ:น 

3. การสรปุ 

3.1 สรปุการพดูคุย ขอ้มลูเป็นระยะๆเพือตอกยํ:าและตรวจสอบขอ้มลูความจรงิไปดว้ย 
3.2 จบัประเดน็หลกัๆเขยีนใหช้ดัเจนและครอบคลุมทีสุด 
3.3 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้มลูและเพิมเตมิดว้ยการถามต่อ 
3.4 สรปุสุดทา้ยใหเ้หน็ภาพทั :งหมด 

4. มองเส้นทางเดินต่อไปร่วมกนั 

4.1 สิงทีขาด ยงัไมส่มบรูณ์จะทําอยา่งไรต่อไป 
4.2 ศกัยภาพทีมอียูแ่ละการต่อเตมิเสรมิแต่งใหด้ยีิงขึ:น 
4.3 ลมืในบางเรืองทีเป็นขอ้จาํกดั หรอืจดุอ่อนทีไมส่บอารมณ์ 
4.4 สรา้งแผนงานอนาคตรว่มกนัคร่าวๆเพือเป็นฐานใหก้ลุ่มๆไปคดิต่อ 

ต่อเติมบางอย่าง 

1) ถา้สามารถอดัเทปไปพรอ้มกนั เพือเกบ็ตกขอ้มลูทีบนัทกึไม่ทนั 
2) หาคนทีบนัทกึเก่งๆ รวดเรว็ไดจ้ะทําใหม้ปีระสทิธภิาพในการทาํขอ้มลูมากขึ:น 

แบบจาํลองการจดัเวทีถอดบทเรียน 
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ภายใต้หลกัการ 
1. ธรรมชาต ิสบายๆ อาจนั งเกา้อี:หรอืปเูสือนําในท่าทีสบายทีสุด 
2. เรยีบง่าย แต่มแีบบแผน (สมัพนัธก์นั แต่มช่ีองว่างใหก้นั) 
3. เหน็หน้ากนัทุกคน (เหน็รอยยิ:ม อุดมการณ์ และการพดูคุย) 
4. เหน็ขอ้มลูเหมอืนกนัไปพรอ้มๆกนั (ตรวจสอบ/สอบถามและเพิมเตมิได)้ 
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