
เทคนิคการมีส่วนรว่มในการสมัภาษณร์ายบุคคล

สมพนัธ ์ เตชะอธิก

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น



ความหมาย

• เทคนิคการสัมภาษณ์  คือ  การพูดคุยกันรายบุคคล

แบบมีแนวค าถามไว้ล่วงหน้า  อย่างมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล  หรือการพดูคยุกนัตามธรรมชาต ิ และ

มาบนัทึกภายหลงัอยา่งเป็นระบบ



วตัถุประสงค์

• เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล  ความเป็นจริง  ความคิดเห็นในเรื่อง

ใด  หรือหลายเรื่องอยา่งลึกซ้ึง  และตรงกบัความเป็น

จริงของสถานการณ ์ เหตุการณ ์ หรือโครงการท่ีจะ

ด าเนินการในพ้ืนท่ี



ลกัษณะส าคญัของการสมัภาษณ์

1. ผูส้ัมภาษณ์ คือ ผูศึ้กษา เขา้ใจวัตถุประสงค์ของ

เรื่องที่จะท าการศึกษาอยา่งละเอียด

2. ผูใ้หส้ัมภาษณ์ คือ บุคคลส าคัญในการใหข้้อมูลท่ี

แทจ้ริง



3.  ประเภทหรือชนิดของการสมัภาษณ์ มีหลากหลายรูปแบบ

3.1  การสมัภาษณแ์บบทางการ หรือก่ึงทางการหรือ

แบบเจาะจง เป็นวิธีการซักถามที่เจาะจงหัวขอ้ เรื่องที่

ตอ้งการขอ้มูล

3.2  การสมัภาษณแ์บบไม่เป็นทางการ หรือแบบไม่

ก าหนดค าตอบล่วงหน้าหรือการสัมภาษณ์แบบไม่มี

โครงสรา้ง วิธีการคลา้ยๆ กับการพูดคุยกัน บรรยากาศ

ง่ายๆ ไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครดัขั้นตอนหรือล าดบัของ

ขอ้ค าถาม



วิธีการด าเนินการสมัภาษณ์

1. การคดัเลือกผูใ้หส้มัภาษณ์

1.1  บุคคลส าคญั ที่เป็นผูน้  าตามธรรมชาติ มีเครือญาติที่

นามสกุล และแตกลูกแตกหลาน ขยายครอบครวัไปตั้ง

บา้นเรือน จ  านวนมากอยู่ในชุมชน พระผูท้ี่บวชเป็นมหา 

(เปรยีญ 3 ประโยคข้ึนไป) ขา้ราชการที่ปลดเกษียณและ

อาศยัอยูใ่นชุมชน เป็นตน้



1.2 บุคคลส าคัญท่ีเป็นผูส้นใจปัญหาและ

แสวงหาแนวความคิดการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ใหก้ับ

ชุมชน แต่มักเป็นผูเ้ฝ้าสังเกตการณแ์ละสนทนาอยู่

ตามกลุ่มต่างๆ โดยไม่ออกมาแสดงบทบาทอย่าง

เป็นทางการ



1.3  บุคคลส าคญัท่ีมีต  าแหน่งในกลุม่ / องคก์รตา่งๆ

ทั้งทางการและไม่เป็นทางการในชุมชน  ไดแ้ก่ ก านัน 

ผู ้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)

ตวัแทนประชาคม ประธานและกรรมการ



2. การเขา้สนามหรือพ้ืนท่ีหรือการนัดหมายกับผูใ้ห้

สมัภาษณอ์ยา่งไม่เป็นทางการ

 เพ่ือท าความเข้าใจในความเป็นมา วัตถุประสงค์ และประเด็น

ส าคญัๆ ของเน้ือหาของการสมัภาษณ์

 การมีอุปกรณส์ าหรบัช่วยเก็บขอ้มูล ทั้งเทปบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูป 

กลอ้งวีดีทศัน ์และแบตเตอรี่  ตอ้งขออนุญาตผูใ้หส้มัภาษณด์ว้ย และ

ใช้บันทึกเฉพาะเหตุการณ์ท่ีมีลักษณะพิเศษ เช่น พิธีกรรม การ

ประชุมคณะกรรมการ การท าบุญท่ีวัด เป็นตน้ และถา้ส่งภาพถ่าย

กลบัคืนใหชุ้มชนไดจ้ะเป็นการดีอยา่งยิ่ง



3. การแนะน าตวั

 การเปิดเผยตวัเองก่อนจะท าใหส้รา้งความสมัพนัธท่ี์ดี

ได้รวดเร็ ว  และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ

สงัเกตการณ ์เรื่องท่ีจะท าได้



4. การสรา้งความสมัพนัท่ี์ดี

 การมีสีหน้ายิ้ มแยม้ แจ่มใส และจริงใจจะช่วยให้

บรรยากาศดีข้ึนตัง้แตเ่ริ่มตน้



5. การสรา้งความเขา้ใจและช้ีแจงวตัถุประสงคข์อง
การสมัภาษณ์

 ควรแลกเปลี่ยนกันดว้ยว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์จะไดร้ับ

ประโยชนอ์ะไรดว้ย



6. การสงัเกตและบนัทึกขอ้ความ

1) ฉากและบุคคล ลกัษณะทางกายภาพและทางสงัคมของเหตุการณ์

ท่ีเฝ้าดู ประกอบกับสถานท่ี บุคคลท่ีอยู่ในเหตุการณ ์การวาดภาพ

แผนผัง ท่ีมองเห็นรอบข้าง  ช่วยให้เข้าใจผู ้ให้สัมภาษณ์แล ะ

สภาพแวดลอ้มไดดี้ข้ึน

2) พฤติกรรม พฤติกรรมการแสดงสีหนา้ท่าทาง ปฏิกิริยาต่อค าถาม 

ค าถามก่อใหเ้กิดความร าคาญและไม่สบายใจท่ีตอ้งตอบ ควรเปลี่ยน

ค าถามหรือถามใหง่้ายข้ึน เป็นตน้



3) แบบแผนพฤติกรรม การหาความสัมพันธท่ี์เก่ียวเน่ืองกันของแต่ละ

พฤติกรรมจะส่งผลต่อขอ้มูลรายละเอียดท่ีใหส้ัมภาษณ ์เช่น การท่ีผูใ้ห้

สมัภาษณน์ าเส่ือมาปูใหน้ัง่ น าน ้าเยน็มาใหด่ื้ม เอาผลไมม้าใหกิ้น และตม้

ไก่บา้นมาเล้ียงดูปูเส่ือ เป็นแบบแผนพฤติกรรมใครมาถึงเรือนชานตอ้ง

ตอ้นรับ และเป็นความเสียสละส่วนตัว ขณะท่ีตอบค าถามว่าความ

เสียสละคือ อะไร ไม่ได ้แตแ่บบแผนพฤติกรรมจะพบว่า ผูใ้หส้มัภาษณมี์

ความเขา้ใจลึกซ้ึงกบัค าว่า เสียสละอยูใ่นวิถีชีวิตอยูแ่ลว้



4) ความสัมพันธข์องผูใ้หส้ัมภาษณ ์ท่ีเช่ือมโยงกับ

บุคคลอ่ืนๆ

มีการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร



7. การสมัภาษณ ์และการจดบนัทึก

 ผูส้มัภาษณจ์ะตอ้งเตรียมการจดบันทึกในขณะท่ี

จะท าการสัมภาษณ์ลงในแบบบันทึกหรือแบบ

สมัภาษณอ์ยา่งมีโครงสรา้งท่ีก าหนดข้ึน



สถานที่เหมาะสมกบัการใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์

 ให้ความส าคัญต่อข้อมูลเก่ียวกับค่านิยมพ้ืนฐานของผู ้ให้

สมัภาษณแ์ละชุมชน

 ใชเ้วลาในการสัมภาษณ์อย่างมีค่า โดยทัว่ไปไม่ควรเกิน 1 
ชัว่โมง

 พยายามใหเ้ป็นบรรยากาศธรรมชาติ

 การใชภ้าษาควรเป็นภาษาที่สื่อความหมายง่ายๆ

 ถามซ ้าใหช้ดัเจนไดใ้นกรณีท่ีค าตอบไม่ชดัเจน

 รูจ้กัหยุดเงียบใหผู้ต้อบไดคิ้ดใคร่ครวญและรอคอยในบางช่วง

จงัหวะ



ประโยชนแ์ละขอ้จ  ากดั

 ประโยชนข์องการสมัภาษณมี์ดงัน้ี

- ไดส้งัเกตและศึกษาสภาพการณป์ฏิกิริยาตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

และน ามาประมวลรวบรวมกบัขอ้มูลจากแนวค าถาม ค าตอบได้

- ค าตอบที่ไดส้ามารถอธิบายขอ้สงสยัต่างๆ ไดอ้ย่างมี

หลกัฐาน ขอ้มูลอา้งอิงจากผูใ้หส้มัภาษณ์

- สามารถเก็บขอ้มูลและเรียบรอ้ยเป็นลายลกัษณอ์กัษรได้

จากผูใ้หส้มัภาษณท์ี่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

- ผูใ้หส้มัภาษณม์ักยินดีพูดคุยดว้ยแบบตวัต่อตัว และให้

รายละเอียดไดอ้ยา่งลึกซ้ึงมาก



ขอ้จ  ากดั

- ค่าใชจ้า่ยค่อนขา้งสูง

- ความล าเอียงของผูส้มัภาษณ ์การติดตามและ

ควบคมุการสมัภาษณใ์หมี้ประสิทธิภาพ เป็นสิ่งส  าคญั

- ผูใ้หส้มัภาษณไ์ม่รว่มมือดว้ยเกรงเสียผลประโยชน์

หรืออาจขดัแยง้กบัผูอ่ื้น



ผลลพัธแ์ละส่ิงที่ด  าเนินการ

1. การไดข้อ้มูลและประมวลผลขอ้มูลอย่างเป็นระบบน าไปสู่

ขอ้เสนอทางเลือกตอ่การตดัสินใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในแต่

ละโครงการ

2. การไดค้วามคิดเห็นต่างๆ จะสะทอ้นความเห็นดว้ยไม่เห็น

ดว้ยกบัโครงการตา่งๆ ท าใหส้ามารถวิเคราะหแ์นวโนม้และ

ความเป็นไปได้

3. การไดค้ าปรึกษาจากผูใ้หส้มัภาษณจ์ะสะทอ้นสิ่งที่ควรท า ไม่

ควรท า ประกอบการตดัสินใจได้


