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การศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

การศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม 
หมายถึง ชองทางและวิธีการที่จะชวยใหชุมชนสามารถเห็นคุณคาของการแลกเปล่ียนความคิด

ประสบการณ การวิเคราะห ภาวะชีวิตของชุมชน การวางแผน และดําเนินการโดยชุมชนเองใน
กระบวนการศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม  คนนอก นักวิจัย นักพัฒนา หรือนักวิชาการจะมีบทบาทชวย
แนะวิธีเทคนิคตาง ๆ เพ่ือใหการวิเคราะหชุมชนเปนไปอยางรวดเร็ว ไมเครียดและมีสวนรวม 

 
หลักการศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม 

1. การเรียนรูจากชาวบาน เรายึดหลักการเรียนรูจากชาวบานโดยตรง ถือวาชาวบานเปนครู โดย
เรียนรูเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

2. การเรียนรูอยางรวดเร็วและกาวหนา คนหาความจริงอยางจริงจัง โดยคํานึงถึงความยืดหยุนของ
วิธีการ การใชโอกาสใหเปนประโยชน การทําตัวอยาง เพ่ือใหเกิดการเรียนรู การถามซ้ํา การ
ตรวจสอบ ความถูกตอง ทั้งนี้ไมยึดรูปแบบและวิธีการที่ตายตัว แตปรับตัวใหเขากับ
กระบวนการเรียนรูที่กําลังดําเนินอยู 

3. การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการเรียนรู ทีย่ึดสมมติฐานของตวัเองเปนเกณฑ 
4. เรามักจะมีสมมติฐานของเราตอการเรียนรูหนึ่ง ๆ ในหมูบาน ซึ่งเปนตนเหตุใหเกิดการเรียนรูที่

ผิดพลาดไดดังนั้นเราจึงควรยึดหลักการฟงใหมาก พูดแตนอย ไมรีบรอนแตเรียนรูอยางชัดเจน
และตามสบาย ไมยึดเอาตัวเองเปนสําคัญและการสั่งการ ประการสําคัญคือหาโอกาสพูดคุยกับ
คนยากจนและสตรีเพ่ือเรียนรูปญหาและความจําเปนเรงดวนของเขา 

5. การจัดความสมดุล เราควรจัดความสมดุลระหวางคาใชจายกับประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
ขอมูลที่เปนจริง กลาวคือควรรูวาเรื่องใดไมคุมคาตอการเรียนรู เร่ืองใดไมตองการความแมนยํา
มากหรืออีกนัยหนึ่งเราไมทําอะไรเกินความจําเปน หรือประมาณการอยางถูกตองดีกวาทําอยาง
แมนยําแตผิด 

6. การตรวจสอบความถูกตอง ตรวจสอบความถูกตองโดยใชสิ่งตาง ๆ ประกอบกันเชน วิธีการหา
ขอมูล ประเภทของขอมูล ผูวิจัย สาขาวิชา เปนตน ซึง่อาจใชถึง 3 อยาง เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตอง 

7. ความหลากหลาย เรายึดหลักการแสวงหาความแตกตางมากกวาการใชคาเฉล่ีย โดยเจาะจงหา
ตัวอยางที่มีความหลากหลายแทนการสุมตัวอยาง  

8. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก และกระตุนใหชาวบานทําการศึกษาคนควาเอง วิเคราะหเอง และ
เสนอผลการศึกษาเอง การกระทําดังกลาวเปนกระบวนการที่ชาวบานไดเรียนรูเรื่องราวที่
ทําการศึกษาและมีความรูสึกเปนเจาของสิ่งที่เขาคนพบ  เราอาจจะมีความจําเปนในระยะ
เริ่มแรกของกระบวนการเรียนรู หลังจากนั้นเราจะถอยไปอยูขางหลังหรือเล่ียงไปที่อื่น โดยไมมี
การสัมภาษณหรือขดัจังหวะในขณะที่ชาวบานกําลังดําเนินการศึกษา โดยสรุป อาจกลาวไดวา 
เราจะเปล่ียนบทบาทจากผูวิจัยหรือผูคนหาขอเท็จจริงเปนผูอํานวยความสะดวก 



 

9. ความตื่นตัวและความรับผิดชอบตอการตรวจสอบขอบกพรอง เราเปนผูอํานวยความสะดวกจะ
ตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเองตลอดเวลาและมีความพยายามที่จะทําใหดีขึ้น โดยกระกอบดวย 
2 สวน คือ ประการแรก นอมรับวิจารณญาณที่ดีที่สุดของตนเองหรือผูรวมงาน มากกวา
กฎเกณฑตายตัวในคูมือ 

10. การเรียนรูจากกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวคิดระหวางชาวบานดวยกันเอง 
ระหวางชาวบานและบุคคลภายนอก นอกจากนี้ควรมีการแลกเปล่ียนระหวางหนวยงานในเร่ือง
การอบรม พ้ืนที่สนามและประสบการณ 

 
ทั้งนีห้ลักการที่สําคัญที่สุดของการศึกษาชุมชน หรือศึกษากลุมเปาหมายโดยวิธีนี้ ก็คือการให

ชุมชนมีสวนรวมอยางเต็มที่ในกระบวนการศึกษา ผูจัดตองพยายามที่จะสอดแทรกหรือทักทวง
ใหนอยที่สุดควรปลอยใหชาวบานที่รวมกิจกรรมไดแสดงความคิดเห็นสูงสุด 
 การศึกษาชุมชนโดยวิธีนี้ โดยทั่วไปแลวจะใชกลุมเปาหมายประมาณ 6 – 10 คน ถา
กลุมเปาหมายมีจํานวนมากเกินไป จะทําใหสับสนและควบคุมประเด็นไดยาก แตถากลุมเปาหมายมี
จํานวนนอยเกินไป ก็จะขาดการยืนยันและตรวจสอบขอมูลจากกันและกัน จุดเดนของวิธีการนี้คือ 
ชาวบานที่มารวมกิจกรรมไมจําเปนตองเปนผูที่รูหนังสือ (ภาษาเขียน) และแมแตผูที่ไมสามารถสื่อสาร
ภาษาพูดกับผูจัดได ก็ยังสามารถใชวิธีการนี้ได ถามีลามหรือผูที่คอบอธิบายประเด็นใหชาวบานเขาใจ 
 

 ในการศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม  ผูศึกษาสามารถและเก็บรวบรวมขอมูลตามความตองการได
หลายประเด็น ในการเก็บขอมูล บาทคร้ังก็ขึ้นอยูกับตัวผูศึกษาเองวาตองการศึกษาขอมูลดานไหนเพ่ือ
จุดประสงคของกิจกรรมใด ในที่นี้จะขอแจกแจงประเด็นการศึกษาขอมูลดานตาง ๆ ที่สามารถหาไดจาก
วิธีการนี้แตพอสังเขป ดังนี ้

 
 

ประเด็นหลัก ประเด็นรอง 

ลักษณะทางกายภาพ 
- ที่ตั้ง อาณาเขตที่สําคัญในชุมชน 
- สภาพการตั้งบานเรือน, บริเวณไรนา นา สวน  บอน้ํา 
- ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ เชนแหลงน้ํา ตนไม ฯลฯ 

ประชากร 

- โครงสรางอายุประชากร  
- ผูมี/ไมมีสัญชาติไทย 
- จํานวนครัวเรือน 
- อัตราการเกิด การตาย ในรอบปที่ผานมา 
- การยายถิ่น 
- ประชากรวัยแรงงาน วัยทารก วัยเรียน 
- สตรีวัยเจริญพันธุ ฯลฯ 



 

ประเด็นหลัก ประเด็นรอง 

เศรษฐกิจ 

- การใชประโยชนที่ดิน 
- การจัดการลุมน้ํา ปาไม 
- อาชีพ 
- การถือครองพ้ืนที่การเกษตร 
- ฤดูการผลิต, ปฏิทินการเกษตร 
- ชนิดของพืชที่ปลูกในแตละพ้ืนที ่
- ผลผลิต รายได 
- หนี้สิน 
- ชนิดและจํานวนของสัตวเล้ียง 
ฯลฯ 

การศึกษา 

- ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีในชุมชน 
- ความรูพ้ืนฐานของประชากร 
- ความตองการทางการศึกษา 
- จํานวนผูรู/ไมรูหนังสือ 
- จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับตาง ๆ  
- จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนประเภทตางๆ  

วัฒนธรรม 

- ผูนําและบทบาทของผูนํา 
- การรวมกลุม การแบงกลุม 
- ระบบเครือญาต ิ
- ความเชื่อ ศาสนา 
- ภูมิปญญาของชาวบานหรือบุคคลที่มีบทบาทพิเศษ เชน หมอผี คนทรง 
ชางฝมือ ผูรู ผูอาวุโสในชุมชน ฯลฯ 

คุณภาพชีวิต 

- จํานวนผูติดยาเสพติดชนิดตาง ๆ    
- การใหภูมิคุมกันโรค 
- การคุมกําเนิด 
- แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
- ครัวเรือนที่มีสวมถูกสุขลักษณะใช 
- ผูเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส, ผูติดเช้ือเอดส ผูปวยเอดส 
- ความเจ็บปวยตาง ๆ และบุคลากรทางการ รักษาพยาบาล 

  
 
 
 



 

ขั้นตอน / วิธีการ 
 

 วิธีการนี้สามารถใชวัสดุหลาย ๆ อยางในการดําเนินการศึกษาขึ้นอยู กับสถานที่และ
กลุมเปาหมายที่ตองการศึกษาเก็บขอมูล ถาสถานที่อยูหางไกลการคมนาคมมาก ๆ  หรือการคมนาคมไม
สะดวก การนําเอาวัสดุเขาไปจัดกิจกรรมคงเปนเรื่องยุงยากพอสมควร หรือถากลุมเปาหมายที่เรา
ตองการจัดกิจกรรมเพ่ือเก็บขอมูล เปนกลุมที่มีปญหาเร่ืองการสื่อสารทางภาษา เชน ชนกลุมนอยทีใช
ภาษาคนละภาษากับผูเก็บขอมูล หรือชาวบานที่ขาดทักษะในการเขียน เปนตน ดังนั้นการใชอุปกรณจึง
จําเปนตองเลือกใชใหเหมาะสมกับขอมูลที่ตองการ สถานที่ และกลุมเปาหมายที่เราตองการศึกษาเก็บ
ขอมูลนั้น ๆ ดวย อยางไรก็ตามใครขอเสนอแนะวัสดุที่จําเปนตองใชในกิจกรรมดังตอไปนี้ 

1) วัสดุในการเขียน เชน กระดาษโปสเตอรหรือกระดาษอื่นที่ใชแทนกันได สีเคมี ปากกา 
ดินสอ หรือแมแตกอนถานก็สามารถใชเพ่ือเขียนได 

2) วัสดุจากธรรมชาติ เชน ก่ิงไม ใบไม กอนดิน กอนหินขนาดตาง ๆ เมล็ดพืช ชนิดตาง ๆ ที่มี
อยูในทองถิ่น เชน เมล็ดขาวโพด เมล็ดถั่ว ฯลฯ 

3) ในกรณีที่ไมสามารถจะหาวัสดุในขอ 1 อาจจะใชลานดินหรือลานซีเมนตแทนและใชไมขีดไฟ
หรือถานเขียนแทนก็ได 

 
ขั้นตอนทั่วไปในการศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม   
 การทํากิจกรรมประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี ้

1) การกําหนดประเด็นที่ตองการจะศึกษา ผูทําการศึกษาจะตองกําหนดประเด็นปญหาที่
ตองการจะศึกษาไวกอนการทํากิจกรรม เพ่ือเปนแนวทางในการตั้งคําถามขณะทํากิจกรรม
กับกลุมเปาหมาย 

2) ขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรม ในขั้นตอนนี้ตองมีการสรางความคุนเคยกับกลุมเปาหมายกอน โดย
วิธีการแนะนําตัวหรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม แลวจึงเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรม 

3) เร่ิมสนทนาถึงลักษณะการตั้งบานเรอืน ชักชวนใหทําแผนที่หมูบานอยางงาย ๆ ลงใน
กระดาษที่เตรียมไว ตอจากนั้นผูเก็บขอมูลจะปอนคําถามตามที่กําหนดไวใหกลุมเปาหมาย 
ใชแผนที่และอุปกรณที่เตรียมไวเปนสื่อในการใหขอมูล เชน ถาตองการทราบจํานวนของผู
ยายถิ่นของแตละครอบครัวก็กําหนดใหผูรวมกิจกรรมนํากอนหิน 1 กอนแทนคน 1 คน ไป
วางไวที่แผนที่บานที่มีผูยายถิ่น ก็จะไดขอมูลของผูยายถิ่นตามที่ตองการ หรือถาตองการ
ทราบจํานวนผูที่อานออกเขียนไดก็ขอใหชาวบานเอาเมล็ดพืช 1 เมล็ด หรือใบไม 1 ใบ ใส
ไวแทน เปนตน 

4) การจดบันทึกขอมูล ขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรมควรไดรับการจดบันทึกไวทันที มิฉะนั้น
จะเกิดสูญหาย เพราะในกระบวนการทํากิจกรรมจะมีการเคล่ือนไหวของขอมูลอยูตลอดเวลา 

5) การตรวจสอบขอมูล การตรวจสอบขอมูลสามารถทําไดทันทีในขณะที่ทํากิจกรรมดําเนินอยู 
เพราะในกระบวนการของวิธีการนี้ ผูใหขอมูลจะแสดงความคิดเห็นตอขอมูลที่เพ่ือนในกลุม



 

ใหอยูตลอดเวลา ในกรณีที่ความคิดเห็นตอขอมูลของผูใหไมตรงกัน จึงถือวาการตรวจสอบ
ขอมูลเปนการตรวจสอบโดยกลุมผูใหขอมูลเอง 

6) ประเด็นที่จะศึกษาจะเริ่มจากประเด็นที่เปนรูปธรรม เชน แผนที่ที่ตั้งของแตละครัวเรือน 
จํานวนสมาชิก ฯลฯ แลวคอย ๆ เปลี่ยนเปนประเด็นที่เปนนามธรรมขึ้นเร่ือย ๆ เชน ระบบ
เครือญาติความสัมพันธในชุมชน เปนตน 

7) พยายามสงเสริมใหชาวบานที่มารวมกิจกรรมไดอภิปราย ถกเถียง หรือปรับปรุงขอมูลอยู
เร่ือย ๆ เพ่ือเปนการตรวจสอบขอมูลวิธีหนึ่งไปดวย 

8) วิธีการนี้จะไดผลดียิง่ขึ้น ถากิจกรรมดังกลาวสามารถนําไปสูการอภิปราย เพ่ือหาแนวทาง
แกปญหา และลงมือทําจริง ๆ เพ่ือแกปญหาของชุมชน 

9) พยายามหลีกเล่ียงการใชตัวหนังสือหรือตัวเลขตลอดเวลาที่ใชเทคนิคนี้ และถาเปนไปได
ควรพยายามหลีกเลี่ยงการใชปากกาหรือสีเมจิกเพ่ือเขียน แตพยายามใชวสัดุที่หาไดใน
ทองถิ่น เชน กอนหิน กอนกรวด เมล็ดพืช เปนตน 

 
วิธีการ / เคร่ืองมือตางๆ ของการศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม   

1. เคร่ืองมือ/ วิธีการทั่วไป 
1.1  ศึกษาขอมูลทุติยภูม ิ
1.2 การสังเกตโดยตรง / มีสวนรวม   (ขณะศึกษา, รวมกิจกรรม) 
1.3 การสัมภาษณกึ่งโครงสราง เชน การสนทนากลุม สัมภาษณกลุม สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ

รายบุคคล 
2. เครื่องมือ/ วิธกีารศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวมเฉพาะ 

2.1 การทําแผนที่แบบตางๆ 

2.1.1 ภาพตัดขวาง 

ภาพตัดขวางเปนเครื่องมือที่ใชในการแลกเปล่ียนพูดคุยเก่ียวกับการใชประโยชนที่ดิน
โดยเฉพาะรูปแบบการใชที่ดินในแตละระดับความสูงของพ้ืนที่ ซึ่งสามารถทําขอมูลยอนหลังดวยภาพตัด
ขวงหลายอันเปรียบเทียบกัน ใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใชที่ดิน และการใชประโยชน
จากปาของชุมชน 

วิธีการในการทําภาพตัดขวาง 
1) ทีมงานควรมีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับขอบเขตพ้ืนที่ของชุมชน และชุมชนใกลเคียง โดย

การหาขอมูลทุติยภูมิที่ตั้งของชุมชนมาเปนขอมูลพ้ืนฐาน รวมกับการสอบถามพูดคุย 
2) การเลือกจุดตัดขวาง พิจารณาจากรูปแบบของลุมน้ํา จากยอดเขาสูลําหวย ควรเลือก

บริเวณหรือจุดที่ผานชุมชน ที่มีความกวางมากที่สุด เพ่ือจะไดจัดทําขอมูลการใชที่ดิน
ใหครบถวนมากที่สุด 



 

3) เริ่มทําภาพตัดขวางจากจุดที่ต่ําที่สุดคือลําหวย ตอดวยที่ราบริมลําหวย ที่ดอน ที่ราบ
เชิงเขา  ไหลเขา และสันเขา 

4) ลงขอมูลการใชที่ดนิเปนรูปภาพ เชน ที่นา ชุมชน ไรขาว ไรงา ไรขาวโพด สวนมะมวง 
พ้ืนที่ปา 

5) แลกเปลี่ยนพูดคุยทําขอมูล ที่ไดจากภาพตัดขวาง ปรับภาพจากขอมูลที่ไดใหสมบูรณ
ขึ้น 

 
2.1.2 แผนทีร่อบในและรอบนอก  

แผนที่รอบใน และแผนที่รอบนอก เปนแผนที่พ้ืนฐาน ที่งายแกการจัดทํารวมกับชุมชน เปน
เครื่องมือที่สําคัญในการสรางความคุยเคยกับคนในชุมชน เพราะในกระบวนการจัดทํานั้น จะตอง
พูดคุยสื่อสารกับคนในชุมชนเปนหลัก ผานการเดินดูสถานที่ตาง ๆ รวมกัน จึงสามารถเขาถึงบานที่เรา
สนใจได นอกจากนี้ยังสามารถสรางความม่ันใจใหกับชุมชน เพราะจะเปนผูลงมือทําแผนที่ดวยตนเอง
โดยมี “เรา” เปนกองเชียร คอยตั้งคําถาม คอยแนะนําการทําแผนที่ และที่สําคัญคือขอมูลตาง ๆ ที่จะ
นํามาทําแผนที่นั้น ชุมชนจะรูมากกวาเรา (หรือชุมชนเทานั้นที่รู เราไมรูเลย) ชุมชนจะรูสึกวาเขาก็มี
ความรูเหมือนกัน คนนอกอยางเราชางไมรูอะไรเลย ทําใหเกิดความมั่นใจในการนําเสนอเรื่องราวอื่น ๆ 
ของตน 

ประเด็นขอมูลที่จะนํามาลงในแผนที่ จะเปนเรื่องอะไรบาง ก็แลวแตเราจะกําหนด ในแผนที่รอบ
ใน สวนใหญจะเปน ที่ตั้งบานเรือน วัด โบสถ โรงเรียน สถานีอนามัย ประปาของหมูบาน สุสาน สถานที่
ประกอบพิธีกรรม เปนตน แผนที่รอบนอก จะเปน แมน้ํา ลําธาร ปาไม การปลูกพืช พ้ืนที่เลี้ยงสัตว เขต
อนุรักษพันธุปลา ปาสมุนไพร เปนตน 

วัตถุประสงค   
1) เพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธ ความคุยเคย และความม่ันใจกับคนในชุมชน 
2) เพ่ือสรางการมีสวนรวมของคนหลากหลายกลุมในชุมชน ทุกฐานะ อาชีพ เพศ วัย 

เนื่องจากตองนําเสนอขอมูลที่หลากหลาย และลงมือทําแผนที่ดวยตนเอง 
3) เพ่ือใหมีขอมูลที่เปนรูปธรรมทั้งภายในชุมชน บริเวณรอบนอกชุมชน เปนฐานในการ

พูดคุยหาขอมูลในเชิงลึกตอไป 
4) เพ่ือใชเปนสื่อในการศึกษาเผยแพรอยางกระชับและครอบคลุม จนเห็นภาพรวมของ

ชุมชนได 
ประเด็นขอมูลที่ใชประกอบในการทําแผนที่รอบใน 

1) ที่ตั้งของครัวเรือน (ทุกครัวเรือนในชุมชน) 
2) บานของบุคคลสําคัญในหมูบาน (บานผูนํา ผูรูดานตางๆ หัวหนากลุม คร ูฯลฯ) 
3) ที่ตั้งโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชน เชน ถนน ประปาหมูบาน สะพาน ฯลฯ 
4) พ้ืนที่ทางสังคม เชน ลานวฒันธรรม ปาชา ที่ทําพิธีกรรมตางๆ  เปนตน 

 



 

ประเด็นขอมูลที่ใชประกอบในการทําแผนที่รอบนอก 
1) ขอบเขตของหมูบาน 
2) ขอบเขตทรัพยากร ดิน น้ํา ปา สัตวปา สมุนไพร 
3) ขอบเขตการจัดการทรัพยากรของชุมชน (การใชที่ดิน ปลูกพืช เล้ียวสัตว ฯลฯ) 
4) ที่ตั้งโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชน 
5) ที่อยูอาศัยของชุมชนโดยรวมของชุมชน 
 

วิธีการในการทําแผนที่รอบใน 
1) ทีมงานควรมีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับขอบเขตพ้ืนที่ของชุมชน และรูปรางของที่ตั้งหมูบาน 

โดยการหาขอมูลทุติยภูมิที่ตั้งของชุมชนมาเปนขอมูลพ้ืนฐาน รวมกับการสอบถามพูดคุย 
2) ออกแบบขอบเขตของแผนที่รอบใน ใหมีขนาดพอเหมาะกับกระดาษที่ใชทําแผนที่  
3) สอบถามถึงขอมูลจุดสําคัญของพ้ืนที่ โดยเฉพาะจุดที่เปนก่ึงกลางบานเพ่ือเริ่มทําแผนที่

จากจุดนี้ โดยการชักชวนใหชาวบานเริ่มลงรายละเอียดจากจุดสําคัญของชุมชน เชน  
ถนน ลําเหมือง วัด โรงเรียน บานผูใหญ บานผูนําธรรมชาติ บานผูรู แลวจึงเพ่ิมเติม
รายละเอียดเก่ียวกับความสัมพันธดานตางๆ ตามตองการ เชน สมาชิกกลุมออมทรัพย 
กลุมผูใชน้ํา  ฯลฯ 

4) แลกเปล่ียนพูดคุยจากการทําขอมูลแผนที่รอบใน เพ่ิมเติมรายละเอียดจากขอมูลที่ไดให
สมบูรณขึ้น 

 
วิธีการในการทําแผนที่รอบนอก 

1) ทีมงานควรมีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับขอบเขตพ้ืนที่ของชุมชน และชุมชนใกลเคียง โดย
การหาขอมูลทุติยภูมิที่ตั้งของชุมชนมาเปนขอมูลพ้ืนฐาน รวมกับการสอบถามพูดคุย 

2) ออกแบบขอบเขตของแผนที่รอบนอก ใหมีขนาดพอเหมาะกับกระดาษที่ใชทําแผนที่  
3) สอบถามถึงขอมูลจุดสําคัญของพ้ืนที่ เพ่ือชักชวนใหชาวบานเริ่มลงรายละเอียดจาก

จุดสําคัญของพ้ืนที่ ชุมชนกอน เชน ลําหวย ถนน พ้ืนที่ปา ที่ตั้งชุมชน แลวจึงไปลง
รายละเอียดเก่ียวกับการใชที่ดิน เชน แปลงนา ไรงา สวนผัก ฯลฯ 

4) ลงขอมูลการใชที่ดินเปนรูปภาพ เชน ที่นา ชุมชน ไรขาว ไรงา ไรขาวโพด สวนมะมวง 
พ้ืนที่ปา ในรายละเอียด 

5) แลกเปล่ียนพูดคุยจากการทําขอมูลแผนที่รอบนอก เพ่ิมเติมรายละเอียดจากขอมูลที่ไดให
สมบูรณขึ้น 

 
 
 
 



 

2.2 การสรางแผนภูมิความสัมพันธ 
2.2.1 วิเคราะหผูเกี่ยวของ (Stake Holder Analysis) เปนเครื่องมือทีท่ําใหทราบถึง

ผูเก่ียวของกับงานนี้มีขอบเขตและสัมพันธกับใครบาง เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับกลุมเปาหมายหลัก-
รอง และกลุมพันธมิตรที่ตองประสานงาน ทรัพยากรบุคคลที่จะมาสนับสนุนโครงการ เชน มีใคร
เก่ียวของกับโครงการบาง มีบทบาทตอโครงการอยางไร มีใครสนับสนุนบาง เพ่ือมาชวยกันคิด และ
ชวยกันทํางาน อีกทั้งยังทําใหทราบวาทํางานกับใคร (กลุมเปาหมายคือใคร) ใครเปนคนดําเนิน
โครงการตอ (ทราบความยั่งยืน / ตอเนือ่งของโครงการ) 

วิธีการดําเนินการ 
1) แบงผูเขารวมเปนกลุมยอย ใหแตละกลุมวิเคราะหจากโครงการของตนเองวามีใครบางจะ

เปนผูที่เขามาเก่ียวของกับโครงการนั้นๆ โดยการใชสัญลักษณสีแทนกลุมตางๆ ดังนี ้
2) การวิเคราะหกลุมผูเก่ียวของ กําหนดสัญลักษณ ส ีแทน กลุมผูเก่ียวของ เชน 
  สแีดง   หมายถึง ผูที่เขามารวม / ใครที่เราเนน (กลุมเปาหมายหลัก, เปาหมายรอง) 

สีดํา หมายถึง ผูที่รวมสนับสนุนกิจกรรม /งานโครงการ /พันธมิตร / แนวรวม 
สีเขียว หมายถึง ผูที่จะชวยดําเนินงานตอไปในกรณีที่โครงการสิ้นสุด 

ในแตละกลุมหลังทั้ง 3 กลุม มีกลุมยอยๆอะไรบาง หรือสามารถที่จะระบุเปนตัวบุคคล
ใหชัดเจนไปเลยก็ไดในบางกรณีที่บุคคลนั้นมีผลสําคัญตอการดําเนินงานมาก 

การวิเคราะหความสําคัญ ใช  ขนาด  ของวงกลม  กําหนด วงกลมขนาดใหญแทน
ความสําคัญมาก วงกลมที่เล็กลงแทนความสําคัญที่ถัดลงมาตามลําดับ 

การวิเคราะหความสัมพันธ  ใช  ระยะหาง  แทนความใกลชิดโครงการ แสดง
ความสัมพันธที่ใกลชิดมาก หรือหางออกไป ระดับของการเขามามีสวนรวม 
3) ระดมความเห็นจากผูเขารวม วา ในการทํางานเรื่องนั้นๆ มีผูที่เก่ียวของในลักษณะใด (สี

ตางๆ) มีความสําคัญมากนอยเพียงใด (ขนาดของวงกลม) มีความสัมพันธใกลชิดกับเรื่อง
นั้นๆ อยางไร(ระยะหางใกล-ไกล) โดยทําเปนแผนภูมิความสัมพันธ (ดูตัวอยางหนา 10) 
หมายเหตุ  ในกลุมองคกรที่มีความชัดเจนในเปาหมายการทํางาน การใชเครื่องมือวิเคราะห

ผูเก่ียวของนี้เปนสวนสําคัญในการจัดวางบทบาทของผูเกี่ยวของที่ชัดเจนขึ้น และเครื่องมือนี้เหมาะ
สําหรับการทํางานในรูปแบบของ “เครือขาย” เพราะมีผูเก่ียวของมากหลายระดับและคนมาจาก
หลายพ้ืนที่จึงตองทําความชัดเจนในเร่ืองนี้รวมกันกอน 

 
 
 
 
 
 
 



 

โรงพยาบาล 

ตัวอยางในการวิเคราะหผูเกี่ยวของ1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2.2 แผนผังเครือญาติ เปนอีกเครื่องมือที่ชวยใหชุมชนไดถายทอดขอมูลความสัมพันธ 
เพ่ือประโยชนตอการสรางการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกัน  
วิธีการในการทําแผนผังเครือญาต ิ
1) ทีมงานควรมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับประชากรในชุมชนวามีตระกูลสําคัญก่ีตระกูล 

และแตละตระกูล มีสมาชิกในตระกูลมากนอยเพียงใด โดยหาขอมูลทุติยภูมิที่ตั้งของ
ชุมชนมาเปนขอมูลพ้ืนฐาน รวมกับการสอบถามพูดคุย 

2) เลือกตระกูลที่มีสมาชิกมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับตระกูลอื่นมาเปนจุดเริ่มตน ใน
การทําขอมูลผังเครือญาต ิ

3) ใชสัญลักษณแทนเพศหญิง(สามเหลี่ยม) และชาย(วงกลม) เครื่องหมายแทน
ความสัมพันธ เชน + คือ แตงงานกัน ลําดับบน คือ พอแม ลําดับลาง คือ ลูก และ
หากเสียชีวิตแลวใหขีดเสนพาดไว 

                                                        
1 ท่ีมา : สรุปเวทีฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือขายคณะทํางานเสริมสรางความเขมแข็งองคกรชุมชน 
         สายเหนือ  “การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม สูการสรางเครือขายภาคประชาสังคม” จังหวัดแมฮองสอน 
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4) แลกเปลี่ยนพูดคุยจากการทําขอมูลแผนผังเครือญาติ เพ่ิมเติมรายละเอียดจากขอมูล
ที่ไดใหสมบูรณขึ้น 

 
2.2.3  แผนผังองคกรชุมชน เปนเครื่องมือที่ชวยในการระดมขอมูลกลุมองคกรตางๆ ที่มี
อยูในชุมชน และเปนเครื่องมือในการวิเคราะหความสัมพันธของกลุมตางๆ ที่มีกันและกัน 
และความสัมพันธที่มีผลตอศักยภาพของชุมชน 
วิธีการทําแผนผังองคกรชุมชน 
1) ทีมงานควรมีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกลุมองคในชุมชน วามีกลุมสําคัญกี่กลุม และแต

ละกลุม มีสมาชิกในกลุมมากนอยเพียงใด โดยหาขอมูลทุติยภูมิที่ตั้งของชุมชนมาเปน
ขอมูลพ้ืนฐาน รวมกับการสอบถามพูดคุย 

2) เลือกตัวแทนกลุมเปาหมายระดับตัวแทนกลุม ที่มีความหลากหลาย มีแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกัน ในการทําขอมูลผังองคกรชุมชน 

3) แลกเปล่ียนพูดคุยจากการทําขอมูลแผนผังองคกรชุมชน เพ่ิมเติมรายละเอียดจาก
ขอมูลที่ไดใหสมบูรณขึ้น 

 

2.3 เสนทางประวัติศาสตรชุมชน (Time Line) เปนเครื่องมือในการชักชวนแลกเปลี่ยน
พูดคุยเก่ียวความเปนมาของชุมชน โดยยอนกลับไปใหไดมากที่สุดเพ่ือสํารวจดูเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน ในทุกๆ ดาน และสามารถใหเกิดการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทบทวนความเปนมาของเรื่องราวตางๆ 
ในชุมชน ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และทบทวนประสบการณการ
ปรับตัวของชุมชนแตละยุคสมัย ซึ่งนอกจากจะเปนการสรางสัมพันธที่ดีกับชุมชนแลว ยังชวยใหสามารถ
ทําความเขาใจกับที่มาที่ไปของปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นชุมชน การเขาใจมิติทางประวัติศาสตรจะทํา
ใหทั้งชาวบานและผูที่ใชเครื่องมือนี้ มองเห็นวา อะไรเปนสาระสําคัญที่ควรใสใจ อะไรเปนทุนของชุมชน
ที่สามารถนํามาใชในปจจุบัน อะไรเปนสิ่งที่ไมอาจแกไขได  
  การแบงยุคสมัยอาจจะพิจารณาจากประวัติศาสตรของประเทศ หรือประวัติศาสตรของชุมชน
หรือเรื่องราวที่ชุมชนใหความสําคัญ ซึ่งอาจไมจําเปนที่จะตองเปนเหตุการณเดียวกันกับประวัติศาสตร
ของชาติ การที่ตองใชเสนทางประวัติศาสตรชุมชนในการพูดคุยเพราะเปนการกํากับประเด็นของการ
พูดคุยใหอยูในประเด็นนั้นๆ  
 คําถามสําคัญในการศึกษาเสนทางประวัติศาสตรของชุมชน ประกอบดวย 3 สวนคือ 1) อะไรคือ
เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น 2) เหตุการณนั้นๆ ไดสงผลกระทบตอคนในชุมชนอยางไร 3) ชุมชนมีการ
ปรับตัวอยางไร 
 วิธีการทําเสนทางประวัติศาสตร 

1) ลากเสนสมมุติ กลางกระดาน หรือกระดาษ 
2) สอบถามถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนในแตละชวงเวลาจากผูเขารวม แลวมีผู

บันทึกเหตุการณตางๆ ตามลําดับเวลาบนเสนสมมุต ิ



 

3) สอบถามรายละเอียดตามลําดับวา แตละเหตุการณ สงผลกระทบตอแตละคนอยางไร 
สงผลกระทบตอชุมชนอยางไร และแตละคนมีการปรับตัวอยางไรในชวงเวลานั้นๆ หรือ
ขุมชนมีการปรับตัวอยางไรในชวงเวลานั้นๆ และบันทึกขอมูลไวตามชวงเวลาในขอ 2) 

4) สรุปพัฒนาการของชุมชนในชวงเวลาตางๆ รวมกัน ช้ีใหเห็นการเปล่ียนแปลง และ
ศักยภาพในการปรับตัวของชุมชน หากมีเวลาสามารถเชื่อมโยงขอมูลที่สงผลกระทบตอ
กันในแตละชวงเวลา  

 
 หากเปนไปได ในการศึกษาเสนทางประวัติศาสตรของชุมชน นอกจากการพูดคุยกับผูเฒาผูแก
ในชุมชนแลวอาจศึกษาขอมูลไดจากสมุดบันทึก หรือเอกสารอางอิงตางๆ ที่มีอยูในชุมชน รวมทั้งการ
สรางโอกาสใหมีเด็กเยาวชนไดรวมเรียนรูจากผูเฒาผูแกไปพรอมๆ กันดวย 

 

หมายเหต ุ: ขอควรระวัง  
เนนการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ โดยไมใชเครื่องมือเสนทางประวัติศาสตรกํากับการพูดคุย 

ทําใหชาวบานไมเห็นเรื่องราวที่ตอเนื่อง ไมเกิดการลําดับความคิด ไมเกิดการทบทวนตนเอง  
 

2.4 การทําตารางจัดลําดับ (matrix ranking) หรือใหคะแนน (scoring) เปนเครื่องมือที่
จะชวยลําดับความสําคัญจากประเด็นที่ไดจากระดมสมองและตองการหาประเด็นหรือสิ่งที่กลุมเปาหมาย
ใหความสําคัญหรือเรงดวน เพ่ือสะทอนความเห็นโดยรวมของกลุมเปาหมายวาใหความสําคัญกับเร่ือง
หรือประเด็นใดเปนพิเศษ 

 

วิธีการทําตารางจัดลําดับหรือใหคะแนน 
1) ตัดสินใจเลือกวาจะจัดลําดับหรือใหคะแนนเรื่องอะไร เชน ตนไม ตนไมที่เปนอาหาร ไมดอก 

ไมประดับ ประเภทเชื้อเพลิง ผลไม 
2) คนหาผูใหขอมูลหลัก คนเดียวหรือมากกวา ที่มีความรูในเรื่องนี้และมีความเต็มใจที่จะ

พูดคุยอภิปราย 
3) พูดคุยกับผูเขารวมกิจกรรม และรวมกันตัดสินใจวาจะจัดลําดับหรือใหคะแนนของสิ่งใด 
4) สําหรับแตละรายการ ถามวาของสิ่งนั้นดีอยางไร อะไรอีก แลวมีอะไรอีกและของนั้นเลว

อยางไร อะไรอีก และอะไรอีก 
5) เขียนเกณฑเหลานั้นใหครบถวนโดยพยายามเปลี่ยนจากสิ่งที่เปนดานลบใหเปนดานบวก 
6) ขอใหผูรวมกิจกรรมจัดลําดับหรือใหคะแนนแตละรายการ โดยกําหนดให 1=ดีที่สุด 2=ดีรอง

ลงไป หรือใหคะแนนแตละรายการจากคะแนนเต็ม 10 หรือ 5 หรือ 3  
7) ถามคําถามอื่น ๆ เพ่ิมเติม เชน 

- เกณฑขอใดสําคัญที่สุด 
- ถาจําเปนตองเลือกเพียงขอเดียว คุณจะเลือกขอใด 
- คุณมีแตละรายการเปนจํานวนเทาไร และตองการจะมีเทาไร 



 

ขอควรระวัง  
-  อยาใชเกณฑของตัวคุณเอง นอกจากจะแยกจากเกณฑของผูรวมกิจกรรมอยาง

ชัดเจน 
- อยาบรรยายใหการอบรม แตจงฟงและเรียนรู 
คําแนะนํา 
- พยายามซักถามเจาะลึกถึงเกณฑอื่น ๆ 
- ติดตามเพ่ิมเติมในประเด็นที่สนใจ 
- ลองพยายามทํากิจกรรมนี้กับคนกลุมอื่น 
- คิดคนหาวิธีการใหม ๆ ในการทํากิจกรรมและปลอยใหผูรวมกิจกรรมคิดคนหาวิธี

ของพวกเขาเอง 



 

 การจัดลําดับจะใชไดดีในกรณีที่มีรายการไมเกิน 7 รายการ สวนการใหคะแนนจะใชไดโดยไม
จํากัดจํานวนรายการ แตถามีจํานวนรายการไมมาก ควรจะใหคะแนนโดยใชคะแนนเต็ม 10 แตถามี
จํานวนรายการมากขึ้นควรจะใหคะแนนเต็ม 5 และถามีจํานวนรายการมากก็ควรใชคะแนนเต็ม 3 เทานั้น 
 
ตัวอยาง  การสรุปลําดับความสําคัญของตนไมที่จะปลูกของหญิงชาวบาน 4 คน ในหมูบานแหงหนึ่ง   
 

เกณฑ/ช่ือตนไม ก ข ค ง จ ฉ 
ใหรมเงา 1 3 3 2 6 5 
ใชเปนยา 1 - - - - - 
ใชเปนอาหาร 1 - 2 - 3 4 
มีความคงทน 3 5 4 1 2 6 
ใชทําเคร่ืองใชในบาน 2 6 5 1 3 4 
ใชสรางบาน 1 4 4 2 3 4 
ใหผล 1 5 2 1 3 5 
ใชเปนเช้ือเพลิง 1 2 2 2 2 2 
ปนไดงายและปลอดภัย - - - 1 2 - 
เปนรายได 2 6 3 1 4 5 
ใชทําเคร่ืองมือการเกษตร 2 - - 1 5 6 
ไมมีหนาม 2 2 2 1 5 6 
ใชเปนถาน - - - - - 1 
ถาคุณเลือกไดชนิดเดียวคุณจะปลูกตน
อะไร 

2 5 4 1 3 6 

 

ซึ่งจากตารางขางตนจะเห็นวา ตนไม ง. เปนตนไมที่ชาวบานใหความสําคัญมากที่สุด โดยถูก
เลือกเปนลําดับที่ 1 ถึง 8 เกณฑ รองลงมา คือ ตนไม ก. ค. จ. และ ข. ตามลําดับ 
 

2.5 ทําปฏิทินแบบตางๆ  
ปฏิทินอาหารจากปา ปฏิทินอาหารจากน้ํา 
ปฏิทินผักพ้ืนบาน ปฏิทินการเพาะปลูก 
ปฏิทินประเพณีวัฒนธรรม  
ฯลฯ 
 

ปฏิทินแบบตางๆ ใชเปนเครื่องมือระดมขอมูลเพ่ือวางแผนการผลิตหรือวางแผนการ
ทํางานในชวงเวลา เชน การผลิต พืชอาหารจากปา พืชอาหารจากน้ํา ประเพณีในชุมชน 
 



 

วิธีการ 
1) ทีมงานนําขอมูลการสอบถามพูดคุย จากภาพตัดขวาง แผนที่รอบนอก แผนที่องคกร

ชุมชน แผนที่รอบใน หรือโองชีวิต มาออกแบบตารางปฏิทินหรือวงกลมปฏิทินใหมี
รายละเอียดในการเติมขอมูล 

2) เลือกตัวแทนกลุมเปาหมายระดับตัวแทนกลุม ที่มีความหลากหลาย มีแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกัน ในการทําขอมูลปฏิทินแบบตางๆ  

3) แลกเปลี่ยนพูดคุยจากการทําขอมูล เพ่ิมเติมรายละเอียดจากขอมูลที่ไดใหสมบูรณขึ้น 
 
2.6 โองชีวิต โองชีวิตเปนเคร่ืองมือในการสรางการมีสวนรวมในการทําขอมูลเก่ียวกับแหลงที่มา

ของรายได และรายจายของชุมชน  
วิธีการ 

1) เลือกตัวแทนกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลาย มีแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ในการ
ทําขอมูลโองชีวิต โดย 
 เตรียมสื่อ ภาพโองบนกระดาษบรูฟ 
 ระดมขอมูลจากผูเขารวม เรื่อง รายได –รายจาย  โดยแบงเปน รายไดภาค

การเกษตร และรายไดนอกภาคการเกษตร, รายจายนอกภาคเกษตร และ
รายจายในภาคการเกษตร 

 นําขอมูลที่ไดมานําเสนอในสื่อที่เตรียมไว โดยแบงเปน 4 สวน คือ สวนบน 
ประกอบดวยรายไดภาคการเกษตร และรายไดนอกภาคการเกษตร ที่ไหลเขา
ปากโอง) โดยใชขนาดของเสนแทนความมาก-นอยของรายไดที่ไหลเขา สวน
ดานลางคือ รูร่ัวที่เปน รายจายนอกภาคเกษตร และรายจายในภาคการเกษตร 
โดยใหขนาดของรูรั่วแทนความมาก-นอยของรายจายที่ไหลออกจากโอง  

2) แลกเปลี่ยนพูดคุยจากการทําขอมูล เพ่ิมเติมรายละเอียดจากขอมูลที่ไดใหสมบูรณขึ้น
รวมกันจัดลําดับรายได – รายจาย โดยการใหสมาชิกในกลุมติดสติกเกอร (ใชสติก
เกอร 2 สี คนละ 2 ช้ิน) 

3) นําขอมูลที่ไดมานําเสนอในตาราง โดยเรียงลําดับจากมาก- นอย เพ่ือเปนฐานขอมูล
ระดมแนวทางแกไข 
 

หมายเหต ุ หากเปนไปไดทีมงานควรเตรียมขอมูลทุติยภูมิดานเศรษฐกิจของชุมชน
เปนแนวคําถามชวนคุย 
 



 

2.7 การเดินสํารวจ (transect walks) เปนเครื่องมือในการสํารวจทรัพยากรของชุมชนจาก
พ้ืนที่จริง สามารถสรางการมีสวนรวมและถายทอดความรู ภูมิปญญาที่สั่งสมมาจากรุนหนึ่ง
สูคนรุนใหมไดเปนอยางด ี
วิธีการ 
1) คนหาคนในทองถิ่นที่มีความรู ความสามารถและความเต็มใจที่จะเดินและชวยเหลือ 
2) พูดคุยอภิปรายกับพวกเขาเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ทีต่องการศึกษาสํารวจ เชน ดนิ 

ตนไม พืชผล ฯลฯ และกําหนดเสนทางเดินอยางคราว  ๆ(การทําแผนที่อยางมีสวน
รวมสามารถชวยในเร่ืองนี้ได) 

3) มอบหมายงานในทีมงาน 
4) เดินสํารวจ โดยพยายามใหครอบคลุมสภาพที่แตกตางกันหลายสภาพ 
5) สังเกต ซักถาม ฟง (อยาบรรยายใหการอบรม) 
6) ถามถึงปญหาและโอกาสตาง ๆ อภิปราย 
7) สังเกตถึงความแตกตาง การเปลี่ยนแปลง บริเวณ (Zone) ตาง ๆ 
หมายเหต ุ
ขอควรระวัง - อยาเรงรัด 

- อยาบรรยายใหการอบรม 
คําแนะนํา  -  ใหความสนใจในกิจกรรม 

    -  สงสัยใฝรู 
   -  คิดคนหาวิธีใหม ๆ ในการทํากิจกรรม และปลอยใหผูรวมกิจกรรม 

คิดคนหาวิธีของพวกเขาเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางขั้นตอนการศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม2 

 
กระบวนการจัดเวทีในชุมชน ภายใน 1 วัน (เชา-บาย) 
1. ช้ีแจงวัตถุกระสงคของเวทีและ แนะนําตัว 
2. แบงกลุมยอย เพ่ือทบทวนสถานการณของชุมชนในดานตางๆ หรือตามประเด็นการทํางาน 

i. รูจักระบบการผลิตภายในชุมชน เชน การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว 
ii. รูจักระบบทรัพยากรของชุมชน เชน ฐานทรัพยากร ดิน น้ํา ปา 
iii. ชุมชนรูจักตนเอง เชน ประวัติศาสตรชุมชน วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ผูนํา-กลุมองคกร

ภายในชุมชน การบริโภคของชุมชน ความสัมพันธภายในชุมชน ความสัมพันธกับภายนอก
ชุมชน  

3. สรุปภาพรวม และเติมเต็มขอมูลจากกลุมยอย  
4. ชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของรวมกับสังเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนดเปนแผนความตองการ 

                                                        
2

 ปรับปรุงจาก หลักสูตรการวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาและยกระดับสูหมูบานธนาคารอาหารชุมชน” ศูนย
ประสานงานวิขัยเพื่อทองถ่ินจังหวัดแมฮองสอน, 2549. 

รวบรวม/
สงเคราะหขอมูล 
ความรูมือสอง 

 จาก ศตจ. 
 จากแผนชุมชน 
 ขอมูลหมูบาน 
 โครงการตางๆ 

ฯลฯ 

เตรียมความพรอม 
 ทีมงาน / วิทยากร 
 สื่อ / เครื่องมือ 
 นัดหมาย

ผูเก่ียวของ/ชุมชน 
 

จัดเวทีชุมชน 
 สรางความ

เขาใจ 
 ทําแผนการเพ่ือ

พัฒนา 2 
ยกระดับเปน 
Food bank 

วิเคราะหหลัง
ปฏิบัติการ 
 ดานเน้ือหา  
 ดานกระบวนการ 
 การปรับปรุงตอ 

สรุป / เสนอแผนงาน 
จากชุมชนแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 

เก็บขอมูลชุมชน
เพ่ิมเติม 
จัดทําขอมูลชุมชน 

ดําเนินการตามแผน 
 
สรุปบทเรียน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ข้ันตอน
กระบวนการ
ศึกษาชุมชน 



 

แนวทางการวิเคราะหในกลุมยอย 
ระบบการผลิต  

เพ่ือทราบสถานการณการผลิตในชุมชน ซึ่งจะนําไปสูการสนับสนุนดานการผลิตพืชและสัตวของ
ชุมชนไดอยางถูกจุด 
เนื้อหาในการวิเคราะห 

 แนวคิด และรูปแบบในการผลิต เชน เกษตรพันธะสัญญา, เกษตรเพ่ือการบริโภค, เกษตร
อินทรีย, เกษตรผสมผสาน ฯลฯ  

 เปาหมายในการผลิต เชน เพ่ือบริโภค เพ่ือขาย 
 ประเภท ชนิด พืช สัตวที่ผลิตภายในชุมชน 
 การใชปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุ ปุย ยา แหลงน้ํา แรงงาน 
 การจัดการผลผลิต เชน ทําพันธุ บริโภค แบงปน ขาย 
 กลุมอาชีพ ผูรูที่เก่ียวของในการผลิตพืชและสัตว 
 การสนับสนุนจากหนวยงานดานการผลิตพืชและสัตว  
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผลิต 

เครื่องมือที่ใช 
 การศึกษาเอกสารมือสองที่เก่ียวของ เชน สถิติการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวของชุมชน, ความ

เหมาะสมของการปลูกพืช เลี้ยงสัตวโดยดูจากขอมูลสภาพพ้ืนที่ สภาพดิน สภาพน้ํา, การจัดการ
ผลผลิต, ปญหา-ศักยภาพของชุมชน 

 การสังเกตการณ 
 การสนทนากับกลุมเปาหมาย, การสัมภาษณแบบเจาะลึก 
 แบบสอบถาม 
 การระดมความคิด โดยการใชแผนที่รอบใน-รอบใน การใชบัตรคํา ปฏิทินการผลิต 

ตัวอยางแนวคําถาม 
 มีการปลูกพืชอะไรบาง ระบบการปลูกพืชเปนอยางไร (ทําไร ทํานา ทําสวน ฯลฯ) 
 พืชแตละชนิดใชพ้ืนที่เทาไร ครัวเรือนทีป่ลูกพืชแตละชนิด 
 ชนิดของพันธุพืช และการจัดการพันธุพืช 
 ใชปจจัยการผลิตอะไรบาง ปจจัยการผลิตมาจากไหน 
 รูปแบบการจัดการผลผลิตเปนอยางไร เชน รายครัวเรือน, รวมกลุม 
 ปริมาณพืชที่ปลูกเพียงพอตอการบริโภคหรือไม, รายไดจากการขายเปนอยางไร, ตนทุนการ

ผลิตเปนอยางไร  
 มีหนวยงานเขามาสนับสนุนหรือไม อยางไร  



 

 มีผูรู ภูมิปญญาในการปลูกพืชหรือไม อยางไร เชน ความรูเรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ ความรู
เรื่องการขยายพันธุ การดูแลรักษา ฯลฯ  

 ปญหาที่พบในการเพาะปลูกเปนอยางไร มีความพยายามแกปญหาอยางไร 
สําหรับ การเล้ียงสัตวก็ใชคําถามในแนวเดียวกัน ทั้งนี้อาจตองพิจารณาถึงบริบทชุมชนเปนหลัก เชน 
ชาติพันธ สภาพที่ตั้งของชุมชน วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เปนลักษณะเฉพาะของแตละชุมชน 
 
บทบาทของวิทยากรประจํากลุม สรุปขอมูลที่สําคัญ ทั้งดานสภาพปญหา และศักยภาพของชุมชน ที่
สามารถนํามาพัฒนาระบบการผลิต โดยควรเนนระบบการผลิตที่ใชศักยภาพของชุมชนเปนหลัก 
 
ระบบทรัพยากร  
 เพ่ือทราบสถานการณดานดิน น้ํา ปา ของชุมชน ทั้งดานการมีอยู การจัดการ และผลกระทบ ซึ่ง
จะนําไปสูการจัดการอยางรูคุณคาโดยชุมชน 
เนื้อหาในการวิเคราะห 

 สภาพดินและพ้ืนที่ทํากินเปนอยางไร  เชน ความอุดมสมบูรณของผืนดิน การจัดการโดยชุมชน 
สภาพปญหาและการแกไขปญหาที่ผานมา 

 สภาพน้ําและการจัดการเปนอยางไร เชน แหลงน้ําในชุมชน การใชประโยชน การดูแลโดย
ชุมชน สภาพปญหาและการแกไขปญหาที่ผานมา 

 สภาพปาและการจัดการเปนอยางไร เชน ประเภทของปา การใชประโยชน และการจัดการโดย
ชุมชน สภาพปญหาและการแกไขปญหาที่ผานมา 

 แหลงอาหารในธรรมชาต ิ
 ผูรูหรือกลุมจัดการ ภูมิปญญาในการจัดการดินน้ําปา 
 หนวยงานที่สนับสนุน 
 การเปล่ียนแปลง (เชิงปริมาณ/คุณคา) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

เครื่องมือที่ใช 
 การศึกษาเอกสารมือสองที่เก่ียวของ เชน แผนที่แสดงสภาพของพื้นที,่ ความสูง-ชัน, ความอุดม

สมบูรณ, การจัดการของชุมชน, ปญหา-ศักยภาพของชุมชน 
 การสังเกตการณ, การสํารวจ (ถามีเวลา) 
 การสนทนากับกลุมเปาหมาย, การสัมภาษณแบบเจาะลึก 
 การระดมความคิด โดยการใชแผนทีร่อบนอก ปฏิทินอาหารจากปา (พืช สัตว สมุนไพร) 

ตัวอยางแนวคําถาม 
 สภาพดิน/พ้ืนที่ทํากินของชุมชนมีลักษณะเปนอยางไร มีการใชประโยชนในแตละที่อยางไร 
 ระยะเวลาในการใชประโยชนจากที่ดิน 
 แหลงน้ําสําคัญของชุมชนมีก่ีแหง และมีการใชประโยชนจากแตละที่อยางไร  



 

 วิธีการนําน้ําจากแหลงน้ํามาใชประโยชนทําอยางไร มีการจัดการรวมกันของชุมชนอยางไร  
 ปริมาณน้ําเพียงพอตอการใชหรือไม อยางไร  
 สภาพของปาของชุมชนเปนอยางไร มีการเปล่ียนแปลงอยางไรบางตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
 รูปแบบการจัดการปาของชุมชนเปนอยางไร 
 มีการใชประโยชนจากปาอยางไรบาง  
 ปญหาหรือผลกระทบจากการใชที่ดิน น้ําจากแหลงน้ํา หรือปาอยางไร  และมีการแกปญหา

อยางไร 
 ชุมชนมีความเชื่อ ภูมิปญญา พิธีกรรมที่เก่ียวกับการใชที่ดิน แหลงน้ํา  ปา หรือไมอยางไร  
 ในรอบปมีการหาอาหาร-ยาจากธรรมชาติ (พืช สัตวบก สัตวน้ํา สัตวปก สัตวเลื้อยคลาน 

สมุนไพร) อยางไรบาง  
 สถานการณของอาหารที่หาไดจากธรรมชาติเปนอยางไรบาง  
 ชุมชนมีเปาหมายและวิธีการในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุนชนอยางไรบาง  

หมายเหตุ ในการตั้งถามควรคํานึงถึงบริบทของชุมชนเปนหลัก วาเปนชาติพันธใด ที่ตั้งของชุมชนมีปา 
หรือตั้งอยูใกลเมือง  
 
ชุมชนรูจักตนเอง 
 เพ่ือทราบวิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจของชุมชน ศักยภาพ ทุนเดิมในการจัดการชุมชน และนําไปสู
การรับรูและเขาใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน 
เนื้อหาที่วิเคราะห 

ประวัติศาสตรชุมชน วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ผูนํา-กลุมองคกรภายในชุมชน การบริโภค
ของชุมชน ความสัมพันธภายในชุมชน ความสัมพันธกับภายนอกชุมชน สถานการณความเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้นชุมชน ปญหาและการแกไขปญหา 
เครื่องมือทีใ่ช  

 การศึกษาเอกสารมือสองที่เก่ียวของ เชน ขอมูลประชากร ชาติพันธุ ศาสนา การศึกษา การ
ปกครอง แผนชุมชน ขอมูลรานคาในชุมชน ขอมูลรายได รายจาย ตนทุนการผลิตดานตางๆ  

 การสังเกตการณ, การสํารวจ (ถามีเวลา) 
 การสนทนากับกลุมเปาหมาย, การสัมภาษณแบบเจาะลึก 
 การระดมความคิด โดยการใชแผนที่รอบใน ปฏิทินประเพณีวัฒนธรรม ผงัองคกรชุมชน ผังเครือ

ญาติ ทําเนียบผูรู โองชีวิต  
ตัวอยางแนวคําถาม  

 ชุมชนมีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาในดานใดบาง ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญานั้นๆ จัด
เพ่ืออะไร จัดเม่ือได มีใครเกี่ยวของบาง 



 

 ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปญญาในเรื่องนั้นๆ มีสถานภาพอยางไร (คงอยู สูญหาย กําลังร้ือฟน) 
ผูรูในแตละดานคือใคร 

 ชุมชนมีวิธีการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาอยางไรบาง 
 ชุมชนมีกลุมองคกรอะไรบาง แตละกลุมดําเนินกิจการดานใด มีสมาชิกเปนใคร มีโครงสรางการ

ทํางานอยางไร มีการบริหารจัดการอยางไร มีเงินทุน หรือแหลงสนับสนุนจากที่ใดบาง 
 ชุมชนมีระบบการบริโภคอยางไร เชน อะไรตองซื้อ อะไรที่สามารถจัดหาไดเอง  
 ชุมชนมีรายได รายจายในเรื่องใดบาง รายได รายจายในเรื่องใดสูงสุด เพราะอะไร  
 ชุมชนจะสามารถลดรายจาย หรือเพ่ิมรายไดในสวนใด ดวยวิธีการใด  
 หากตองการเพ่ิมรายไดหรือลดรายจายตองการการสนับสนุนอะไร อยางไร  

 
การทํากิจกรรมในกลุมยอย มีความสําคัญมากเพราะจะทําใหบุคคลภายนอกเห็นศักยภาพของ

ชุมชน ไดรูวาใครรูในเรื่องใด มากนอยเพียงใด เห็นผูที่จะสานงานตอ และหากกระบวนการดีก็จะเปนการ
สรางสัมพันธกับชุมชนไดระดับหนึ่ง อีกทั้งชุมชนไดมีโอกาสทบทวนขอมูล ความรูของชุมชนรวมกัน ทํา
ใหตระหนักถึงปญหา และมองเห็นศักยภาพ ทุนเดิมในเรื่องที่ไดรวมกันใหขอมูล ตรวจสอบ และ
วิเคราะห ซึ่งจะเปนฐานสําคัญที่จะทําใหเกิดการกําหนดแผนกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหา และ
บริบทของพ้ืนที ่

บทบาทของวิทยากรควรเนนเรื่องดีๆ ที่มีในชุมชน เพ่ือใหชุมชนตระหนักถึงคุณคาของความรู
ของชุมชน และความสําคัญของการพ่ึงพาตนเอง การจัดการชุมชนบนฐานการมีสวนรวมของสมาชิก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การสังเคราะหขอมูลภาพรวมสูการจัดทําแผนชุมชน  
 

 
 
 
 

ระบบทรัพยากร ดินน้ําปา 
 ศักยภาพ จุดเดนในการจัดการ และการ

ใชประโยชน 
 ปญหาสําคัญของการจัดการและการใช

ประโยชน 

ระบบการผลิต 
 พืช  
 สัตว 

ชุมชนรูจักตนเอง 
 ระบบการบริโภค 
 ระบบการจัดการชุมชน 
 ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ

ปญญา 

ชุมชนรวมกันเสนอแผน จัดลําดับ
ความสําคัญของแผน และจัดทํารายละเอียด

แผนงาน/โครงการ 

หนวยงานที่เกี่ยวของเติมเต็ม
ความรูเฉพาะดานที่จะเสริมใหแผน
ชุมชนมีความเหมาะสมมากขึ้น 


