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คํานํา 
 

 เอกสารคูมือการเรียนรายวิชา สค 311 การศึกษาชุมชนฉบับน้ี จัดทําขึ้นตาม
โครงการสงเสริมการผลิตเอกสารชุดการเรียน ที่เปนสรุปเนื้อหารายวิชาในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใตการดําเนินการของ
ฝายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ    

 สื่ออิเล็กทรอนิกสของรายวิชา 
1. คูมือการเรียนรายวิชา สค 311 การศึกษาชุมชน  ซึ่งประกอบดวย

รายวิชา    วัตถุประสงค  และสรปุเน้ือหาของรายวิชารวม  6 บทเรียน 
2. สื่อประกอบการเรียนการสอน  ซึ่งประกอบดวย  

2.1 โฮมเพจรายวิชา สค 311 การศึกษาชุมชน  
http://mylesson.swu.ac.th/so311/ 

2.2 โฮมเพจรายวิชา ที่บรรจุอยูบนแผนดิสกหรือซีดีรอม (off-line) 
จํานวน 1 แผน 

2.3 คูมือการใชงานและติดตั้งโฮมเพจรายวิชา จํานวน 1 เลม 
   คณะผูจัดทําใครขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และฝาย

กิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ที่ไดใหโอกาสเขารวมในการจัดทํา
โครงการนี้    ตลอดจนขอขอบคุณ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสงัคมศาสตร ที่ไดใหความ
สนับสนุนในการใชเครื่องคอมพิวเตอร และ อุปกรณในการจัดทําโครงการ   รวมถึง
คณาจารยในสาขาการพฒันาชุมชนเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารยสิริภา สงเคราะห 
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา  ตรวจทานเนื้อหา  และชวยเหลือ
เปนอยางดียิ่งตลอดการดําเนินโครงการ   

 
        คณะผูจัดทํา 

นิสิตช้ันปที่ 3 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง 
 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1 มีนาคม 2547 
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คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย วิธีการศึกษาชุมชนและทฤษฎีตาง ๆ 
เกี่ยวกับชุมชน โครงสรางของสังคมทั้งแบบสังคมเมอืงและสังคม
ชนบท องคประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง ประชากร  
วัฒนธรรม กระบวนการเปลีย่นแปลง โดยเนนรูปแบบของชุมชนใน
สังคมไทย 

 

วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือใหทราบถึง ความหมาย  วิธีการศึกษาชุมชนและทฤษฎีตางๆ 
เกี่ยวกับชุมชน 

(2) เพ่ือใหทราบถึง โครงสรางของชุมชนทั้งในสังคมเมืองและสังคม
ชนบท 

(3) เพ่ือใหทราบถึงองคประกอบทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
ประชากร  วัฒนธรรมของชุมชน  

(4) เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการเปลีย่นแปลงของชุมชนในสังคมไทย 
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บทนํา 
ชุมชน  (Community) 

ความหมายของชุมชน 

1. ความหมายโดยสามัญสํานึก   

ชุมชนหมายถึงครอบครัวหลายๆ ครอบครัวมาอยูรวมในบริเวณเดียวกัน มีลักษณะเปน
เพื่อนบานกัน อาจเปนพี่นองกันหรือไมใชก็ได (พัทยา สายห)ู 

2. ความหมายโดยรูปศัพท  
- ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ชุมชนหมายถึง หมูชน กลุมคนที่รวมกันเปนสังคม

ขนาดเล็ก อาศัยอยูในบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชนรวมกัน  
- กลุมคนที่มกีารคบคาสมาคมกัน มีความสัมพันธตอเน่ืองกันตามระเบียบกฎเกณฑและมี

วัตถุประสงครวมกัน   
3. ความหมายทางวิชาการ  

- ชยันต วรรธนะภูติ ( 2536 )  ชุมชนหมายถึงการอยูรวมกันของกลุมคนจํานวนหนึ่ง  ใน
พื้นที่แหงหนึ่ง  เพื่ออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณน้ันในการดํารงชีวิต  โดยเหตุที่มี
คนกลุมดังกลาวอาศัยอยูรวมกัน ใชทรัพยากรเพื่อการผลิต จึงมีการกําหนดรูปแบบ
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน มีองคกรหรือสถาบันของชุมชนและกฎเกณฑตางๆ    

- กาญจนา  แกวเทพ  ( 2538 )   ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูในอาณาเขตบริเวณ
เดียวกัน  มีความสัมพันธใกลชิด   มีฐานะและอาชีพที่คลายคลึงกัน มีลักษณะของการใช
ชีวิตรวมกัน  มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ตัง้แตระดับครอบครัวไปสูระดับเครือญาติ  
จนถึงระดับหมูบานและใหญกวาระดับหมูบาน และผูที่อาศัยอยูในชุมชน มีความรูสึกวา
เปนคนชุมชนเดียวกัน  นอกจากนี้  ยังมีการดํารงรักษาคุณคาและมรดกทางวัฒนธรรม
และศาสนา  ถายทอดไปยังลูกหลานอีกดวย    

-   ประเวศ  วะสี ( 2541)  ชุมชน หมายถึง การที่คนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน มี
ความเอื้ออาทรตอกัน  มีความพยายามทําอะไรรวมกัน  มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา  
รวมถึงการติดตอสื่อสารกัน  

- ปาริชาติ  วลัยเสถียร ( 2543 ) กลาวถึงความสําคัญของความเปนชุมชน  วาการที่กลุม
คนไดสรางสรรค บางสิง่บางอยางขึ้นดวยตนเอง  เชน ความสมัพันธระหวางกัน  
คุณลักษณะหรืออัตลักษณ และการทํางานรวมกัน  ความเปนชุมชนไมใชสิ่งคงที่ อยู
ตลอดเวลา อาจเกิดขึ้นและสลายไปได   บางขณะก็มีความเขมแข็งเพื่อเผชิญ
สถานการณที่ยุงยาก  บางขณะอาจจะไมมีพลัง  และสูญสลายไปหรืออาจฟนตัวขึ้นมา
ใหมอีกก็ไดมีการปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขและสภาวะแวดลอมตางๆ   
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ถาดูจากความหมายตางๆ ลักษณะของชุมชน นาจะมีลักษณะที่สําคัญ ดังตอไปนี ้
 
1.  เปนการรวมกันของกลุมคน   (Group of People)   ในรูปของกลุมสังคม กลาวคือ สมาชิกมี

การปฏิบัติตอกันทางสังคม  หรือมีปฏิกิริยา โตตอบตอกันทางสังคม  (Social Interaction) 
เอื้ออาทรตอกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  

2. มีอาณาบริเวณ  ( Area ) สําหรับเปนที่อยูอาศัย หรือประกอบกิจกรรมตางๆ ของสมาชิกและ
กลุมสังคม  ขนาดของชุมชน อาจมีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ  ขึ้นอยูกับจํานวนของสมาชิก
ในกลุมสังคม  

3. มีการจัดระเบียบทางสังคม ( Social  Organization )  เพื่อควบคุมความสัมพันธของสมาชิก
ในชุมชน  เชน  บรรทัดฐานทางสังคม   สถาบันทางสังคม  ฯลฯ  

4. สมาชิกมีความสัมพันธกันทางสังคม ( Social  Relationship ) มีการติดตอสัมพันธกนั  มี
กิจกรรมรวมกัน มีความสนิทสนมกัน  มีความสัมพนัธกันแบบพบปะกัน มีวิถชีีวิตคลายคลึงกัน 

5. สมาชิกมีวัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินชีวิต  รวมทั้ง ไดรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
รวมกัน  

6. สมาชิกมีระบบการติดตอสื่อสารและการเรียนรูรวมกัน  เพื่อทําใหเกิดความเขาใจในสิ่งตางๆ 
รวมกัน    

      
ลักษณะของความเปนชุมชน 

อ.ปาริชาติ  วลัยเสถียร  แบงความเปนชุมชน  4  ลักษณะ  
1. ชุมชนหมูบาน   

- ชุมนหมูบานในฐานะหนวยพื้นฐานแหงการพึ่งตนเอง ชุมชนไมไดอยูอยางเอกเทศ  
โดยไมมีความสัมพันธกับหนวยอื่น   ชุมชนจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธของผูคนที่รูจัก
กันอยางใกลชิด  มีการใชประโยชนในพื้นที่น้ันรวมกัน  และมีกิจกรรมเพื่อการดํารงชีวิต  ระบบ
ความสัมพันธเปนแบบครอบครัว  เครอืญาติ  มีการแลกเปลี่ยน  การพึ่งพา รวมทั้งความขัดแยง   

- ชุมชนหมูบานในฐานะหนวยทางการปกครอง   เปนการกระจุกตัวของบานหลายๆ บาน  
หรือหลายครัวเรือน  ในพื้นที่แหงหนึ่งหรือในระบบนิเวศแหงหนึ่งและเปนหนวยทางสังคมที่เล็ก
ที่สุด   ที่ทางราชการกําหนดใหเปน “ หมูบาน “ ซึ่งมีความหมายเปนหนวยทางการปกครองของ
ราชการ  ในความจริงความเปนชุมชนอาจจะไมมีในหมูบานหรือดํารงซอนอยูทั้งหมดหรือ
บางสวนของหมูบานก็ได  
 
2.  ชุมชนในฐานะขบวนการทางสงัคม    (Social  Movement)  

- เกิดจากการวิพากษระบบของภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน ที่มีบทบาทชี้นํา หรือ
ครอบงําความคิดและทิศทางการพัฒนาของสังคม โดยคนสวนใหญในสังคมมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในทิศทางและกิจกรรมสาธารณะคอนขางนอย จึงเกิดการเรียกรองและหรือตองการอุด
ชองวาง ดวยการสงเสรมิการมีสวนรวม และเสริมพลังอํานาจใหกับภาคประชาชน ใหเขามามีสวน
รวมในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ในฐานะผูกระทํา     

- การรวมตัวของกลุมคน โดยการมีสวนรวมอยางกวางขวางเพื่อสรางพลังในการ
ขับเคล่ือนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สาระสําคัญอยูที่สํานึกเชิงอุดมการณ และกระบวนการในการ
จัดการเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกัน  

- ชุมชนในฐานะขบวนการทางสังคม เปนอุดมการณเชิงอํานาจ ที่เกิดจากความสํานึกของ
คนในสังคมตอปญหาสาธารณะ หรือปญหาที่ตนเองรวมเผชิญอยูโดยตรง จึงรวมตัวกันเปนกลุม
หรือองคกร และเครือขาย ประกอบดวยสมาชิกที่หลากหลาย  โดยสมาชิกชุมชนไมจําเปนตองมี
ความสัมพันธอยางใกลชิด  มีคุณลักษณะที่คลายกันหรือมีความเปนแบบเดียวกัน ไมจําเปนตอง
พบปะหนาตากันโดยตรง การติดตอสือ่สารมีหลายรูปแบบ       
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3. ชุมชนแนวมนุษยนยิม  
- เปนแนวคิดของชุมชนในเชิงอุดมคติ ซึ่งมีความคิดวา ชุมชนตองกอเกิดมิตรภาพ ความ

เอื้ออาทร ความมั่นคงและความผูกพัน มีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง มีความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน (ซึ่งเช่ือวาเกิดโดยธรรมชาติอยูแลว) โดยรัฐไมคอยเขามายุงเกี่ยวกับสมาชิกของชุมชน
มากนัก 

- ที่มาของแนวคิดมาจากตะวันตก ที่มองวาสังคมสมัยใหม ทําใหเกิดการสูญเสียความ
เปนชุมชน (Sense of Community) เง่ือนไข ของสังคมสมัยใหมไมสามารถตอบสนองใหปจเจก
บุคคลเกิดความมั่นคง เพราะมขีนาดใหญ ซับซอนเปนทางการเกินไป รัฐจะเคล่ือนไหวในนาม
ของรัฐ เชน สงคราม หรอืการคาระหวางประเทศ   

- ทางเลือกที่นักคิดแนวนี้เสนอ คือ เรียกรองใหชุมชนมีขนาดเล็ก มีโครงสรางที่แนน
เหนียว  เพราะชุมชนขนาดเล็กเทาน้ัน จะชวยฟนฟู สภาพความสัมพันธทางสังคมใหดีขึ้น  เพราะ
จะรับผิดชอบตอหนวยที่เล็กที่สุด  ชุมชนขนาดเล็กเนนการกระทําที่เต็มไปดวยความรวมมือ รวม
ใจ  ความรูสกึเปนเจาของ  เปนสังคมท่ีคนรูจักกันอยางใกลชิดสนิทสนม  
 
4.ชุมชนในรูปแบบใหม หรือชุมชนเสมือนจริง  (Virtual   Community)  

- เกิดขึ้นพรอมกับการพฒันาเทคโนโลยี และปญหาของสังคมสมัยใหม  ที่ทวีความ
ซับซอนและรุนแรงขึ้น  การพิจารณาปญหาและแนวทางแกปญหา ไมอาจจํากัดอยูในปริมณฑล
ของชุมชนที่มีอาณาเขตทางภูมิศาสตรเล็กๆ ไดเพียงลําพัง  

- ชุมชนแบบใหม  มีลักษณะเปนชุมชนไรพรมแดน สมาชิกหรือผูสนใจสามารถเขารวมได 
โดยไมจํากัดแหลงที่อยู  ตราบที่ขายเทคโนโลยีทางการสื่อสารครอบคลุมถึง อาจเปนลักษณะ
ชุมชนทางอากาศ  เชน รายการวทิยุชุมชน  ชุมชนเครือขายทางอินเตอรเน็ต  สมาชิกไม
จําเปนตองอาศัยอยูในเขตพื้นที่เดียวกัน    

- ลักษณะความเปนชุมชนคือสายใยหรือขาย  ( WEB )  ของความสัมพนัธทางสังคม มี
พลังความยึดโยง  สนับสนุนเกื้อกูลกัน โดยมีขายทางเทคโนโลยีเปนตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ
และการสื่อสารของผูคนตางๆ  โดยมสีมาชิกไมจํากัดเช้ือชาติ  เผาพันธุ  เพศ วัย ศาสนา  ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ  ฯลฯ    
 
ชุมชนตามแนวคิดทางสังคมวิทยา  
 ชุมชนตามแนวคิดทางสังคมวิทยาหมายถึงหนวยทางสังคมและทางกายภาพ ไดแก 
ละแวกบาน หมูบาน เมือง  มหานคร  George Hillery ( อางถึงใน ปาริชาติ  วลัยเสถียร, 2543)  
ใหความหมายรวมจากคําจํากัดความของชุมชนวาชุมชนประกอบดวย  

1. อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร ( Geographical area – territorial )  
2. ปฏิสัมพันธทางสังคม ( Social Interaction – Sociological ) 
3. มีความผูกพัน ( Common ties – psycho cultural )  
อยางไรก็ตาม มีผูโตแยงวิธีการสรุปหาคําจํากัดความในแบบของ Hillery วาจริงๆ แลวไม

อาจหาคําจํากัดความตายตัวมาอธิบายลักษณะของชุมชนทุกชุมชนเพราะแตละชุมชนจะมีความ
แตกตางกันออกไป หากพยายามจะหาลักษณะรวมแลว ธาตุแทของชุมชนบางชุมชนจะขาด
หายไป จากคําจํากัดความอันเปนคํากลางๆ น้ัน ( Plant, 1974 p. 9-18 ) 

ในขณะที่ Poplin ( 1979, p. 9-18 ) ไดกลาวถึงชุมชนใน 3 สถานะ คือ 
1. ชุมชนในฐานะหนวยทางภูมิศาสตร ( Community as a territorial unit ) 
2. ชุมชนในฐานะหนวยขององคกรทางสังคม ( Community as a unit of Social 

Organization ) 
3. ชุมชนในฐานะหนวยทางจิตวิทยาวัฒนธรรม ( Community as a Psycho cultural 

unit ) 
และไดนิยามแนวคิดและขอบเขตของชุมชนวา ตองประกอบลักษณะ 5 ประการ คือ  
1. กลุมคนที่มาอยูรวมกันในพื้นที่ หรือบรเิวณหนึ่ง (Geo-graphic area ) 
2. สมาชิกมีการติดตอระหวางกันทางสังคม ( Social Interaction ) 
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3. สมาชิกมีความสัมพันธตอกันทางสังคม ( Social Relationship ) 
4. มีความผูกพันทางดานจิตใจตอระบบนิเวศ ( Psycho-Ecological Relationship )  
5. มีกิจกรรมสวนรวม เพื่อใชประโยชน ( Central activities for unilization )  

สรุปความเปนชุมชน  

1.  ความเปนชุมชนไมไดมีความหมายตายตัว แตมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา 
2. บรรดานักวิชาการ  นักพฒันา ฯลฯ ผูคนที่ใหความหมายของคําวาชุมชน  ตางใหความหมาย

ที่สอดคลองกับความรู  ทัศนคติ และหรือผลประโยชนของตน   
3. การจํากัดคํานิยามของคําวาชุมชน ในแนวใดแนวหนึ่ง ยอมขาดความหลากหลาย หรือความ

ไมเขาใจในความเปนชุมชน  
4. ชุมชนไมจําเปนตองใหความสําคัญทางพื้นที่หรืออาณาบริเวณทางภูมิศาสตรแตขณะเดียวกัน

ชุมชนก็ไมไดอยูอยางเอกเทศ โดยไมมีความสัมพันธกับหนวยอื่นๆ   
5. ความเปนชุมชนอาจเปนเรื่องของความสัมพันธ  และความเกาะเกี่ยวกันของกลุมคนในระดับ

ตางๆ   ในมิติทางวัฒนธรรม อํานาจและผลประโยชน   
6. ความเปนชุมชนไมไดหมายถึงความสัมพันธที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันที่มีแตมิตรภาพและ

ความเอื้ออาทร ในชุมชนขนาดเล็ก หรือชุมชนตามพื้นที่ทางภูมิศาสตรเทาน้ัน    
7. ความเปนชุมชนอาจแทรกอยูกับประสบการณในชีวิตประจําวัน  ซึ่งเกิดขึ้นไดตั้งแตชุมชน

ขนาดเล็ก ที่สมาชิกมีความสัมพันธทางสังคมแบบสวนตัว  รูจักชวยเหลือกัน  ในอาคารชุด 
โรงงานอุตสาหกรรม  จนถึงความสัมพันธแบบเครือขาย  ประเภทตางๆ ตลอดจนขายาง
เทคโนโลยีการสื่อสารที่เช่ือมโยงมนุษย ใหสามารถติดตอกันทั่วโลก  

ปจจัยที่ทําใหเกิดการกอตั้งเปนชุมชน 

1. ความเปนสัตวสังคมของมนุษย  
2. การหนีภัยไปสูความปลอดภัยกวา  เชน  เกิดศึกสงคราม ถูกกวาดตอน  ปญหาจากภัย

ธรรมชาติ  ปญหาจากโรคระบาด   โจรผูราย 
3. ที่ดินทํากินเดิมไมเพียงพอตอสภาพครอบครัว ทีส่มาชิกมากขึ้น 
4. การขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรม 
5. แนวนโยบายบางประการของรัฐ 
6. ความเจริญกาวหนาของการคมนาคม 
7. ฯลฯ  
ตัวอยางประเภทชุมชนในสังคมไทย ที่แบงตามมิติตางๆ  
1. แบงตามพัฒนาการของแบบแผนการผลิต   

- ชุมชนลาสัตวและเก็บของในปา 
- ชุมชนเกษตรกรรม 
- ชุมชนอุตสาหกรรม  
- ชุมชนพาณิชย/การคาและการบริการ 
- ชุมชนการทองเที่ยว 

2. แบงตามลักษณะของอาชีพ/กิจกรรมหลัก 
- ชุมชนชาวนา 
- ชุมชนชาวสวน 
- ชุมชนชาวไร 
- ชุมชนชาวประมง 
- ชุมชนจักสาน 
- ชุมชนศูนยกลางการคา 
- ชุมชนศูนยกลางการขนสง 
 ฯลฯ  
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3.แบงตามลักษณะการปกครอง 
- ชุมชนระดับหมูบาน   
- ชุมชนระดับเทศบาลตําบล   
- ชุมชนระดับเทศบาลเมือง   
- ชุมชนระดับเทศบาลนคร  ฯลฯ  

4.  แบงตามลักษณะโครงสรางความสัมพันธทางสังคม 
- ชุมชนชนบท 
- ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
- ชุมชนเมือง 

5. แบงตามกลุมชาติพันธุ 
- ชุมชนมอญ 
- ชุมชนมุสลิม 
- ชุมชนชาวจีน 
- ชุมชนชาวเขา 
- ชุมชนชาวญวน 

 
6. แบงตามลักษณะการถูกกระทํา/ถูกพัฒนาจากนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติที่ผานมา   
- ชุมชนที่ยังมองไมเห็นปญหา 
- ชุมชนที่มองเห็นปญหา/เริ่มปรับตัว 
- ชุมชนที่เริ่มเขาสูกระบวนการปรับตัว 
- ชุมชนพึ่งตนเอง/ชุมชนเขมแข็ง  

7. แบงตามการนับถือศาสนา  เชน  
ϑ พุทธ 
ϑ อิสลาม 
ϑ คริสต 
ϑ ฮินดู 
ϑ ซิก 

8. แบงตามลักษณะของอาชีพ/กิจกรรมหลัก 
ภาคชนบท/เกษตรกรรม  เชน  

< ชุมชนชาวนา 
< ชุมชนชาวสวน 
< ชุมชนชาวไร 
< ชุมชนชาวประมง 
< ฯลฯ  

ทั้งภาคชนบทและเมือง  เชน  
  ϖ ชุมชนจักสาน/ชุมชนชางฝมือ 

ภาคเมือง   เชน   
ι ชุมชนศูนยกลางการคา 
ι ชุมชนศูนยกลางการขนสง 
ι ชุมชนศูนยกลางการบริการ 
ι  ฯลฯ  

9 . ชุมชนประเภทอื่นๆ 
 Ζ ชุมชนแออัด 
 Ζ  ชุมชนกันชนตามแนวปา 

Ζ ชุมชนกองขยะ 
Ζ ชุมชนตามแนวชายแดน 
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Ζ นิคมสรางตนเอง 
ทั้งน้ีความเปนชุมชน  ที่แบงตามมิติตางๆ เหลาน้ี ไมไดเปนกฎเกณฑในการมองหรือแบง

ชุมชนที่ตายตัว เน่ืองจากชุมชนมีการเกิดขึ้น  มีความเคลื่อนไหว  มีการเปลี่ยนแปลง มีการ
ปรับตัวอยูตลอดเวลา  มีเกิดขึ้น มีเจ็บปวย มีสญูสลาย  เชนเดียวกับรางกายมนุษย  ดังน้ัน 
องคประกอบภายในของชุมชน ยอมมีการเปลี่ยนแปลงตามปจจัยที่มากระทบอยูตลอดเวลา  
โดยเฉพาะ ตั้งแตประเทศไทยเริ่มเขาสูกระบวนการพฒันาไมวาจะเปนนโยบายการพัฒนา
ประเทศใหเปนสมัยใหม  การพัฒนาใหเปนอุตสาหกรรม  การพัฒนาไปสูความเปนเมือง   จน
สงผลกระทบเชิงโครงสรางตอสังคมไทย และชุมชนไทยสวนใหญซึ่งมีพื้นฐานเปนสังคม
เกษตรกรรม  จากรูปแบบการผลิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ  ผลิตแบบพออยูพอกิน ก็กลายมาเปน
การทําเกษตรเชิงเดี่ยว  เกษตรเชิงพาณิชย   การสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทําใหเกิดการ
พึ่งเงินลงทุนจากตางประเทศ  พึ่งพาตลาดภายนอกที่ไมสามารถควบคุมกลไกราคาตลาด  พึ่ง
วัตถุดิบนําเขา  รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อการผลิตจากตางประเทศ   สงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจ  ระบบนิเวศตางๆ  ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ภาวะมลพิษ  เกิดการอพยพแรงงาน 
จากภาคชนบทเขาสูเมือง  ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในภาคชนบทเกิดการลมสลาย มชีาวบานใน
ทองถิ่นหลายพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาใหญๆ ปรากฎการณที่เกิดขึ้นตางๆ เปน
สัญญาณท่ีบงบอกถึงทิศทางการพัฒนาที่ละทิ้งภูมิปญญา ทุนทางสังคมตางๆ ที่มีอยู โดยเนน
เพียงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก  ความเคลื่อนไหวในแวดวงการพัฒนาและ
นักวิชาการหลายๆ  ทาน จึงหันมาทบทวนถึงปรากฎการณที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย  เริ่มเกิดกระแส
ชุมชนนิยม  ทองถิ่นนิยม เพื่อดึงคุณคาดั้งเดิมและพลังที่มีอยูในชุมชนกลับคืนมา   เพือ่ใหชุมชน
หลายๆ ชุมชนที่ออนแอใหกลับมาสามารถพึ่งตนเองไดดังเดิม แนวทางหนึ่งคือการลงไปศึกษา
คําตอบของการพัฒนารวมทั้งองคความรูในเชิงวิชาการเพื่อนํามาอธิบายปรากฎการณที่เกิดขึ้นที่
มีอยูหลากหลาย  โดยใชวิธีการศึกษาชุมชน  ทั้งการศึกษาชุมชนโดยนักวิชาการ  นักพัฒนา
รวมทั้งแนวโนมที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็คือการทําประชาพิจัยเพื่อการพัฒนา  น่ันคือชาวบานหันมา
ศึกษาชุมชนดวยตนเอง   

ดังน้ัน วิชานี้จึงเปนการรวบรวมองคความรูเรื่องชุมชนทั้งในเชิงวิชาการ  และเครื่องมือ 
เทคนิคตางๆ  สําหรับการลงไปศึกษาชุมชน  จนนําไปสูการประยุกตการศกึษาชุมชนเพื่อนําไป
วางแผนแมบทชุมชน  ซึ่งขณะนี ้ ในหลายพื้นที่ผานกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน จน
สามารถนําไปใชในการวางทิศทางวิถีชีวิตของชุมชนของตนเองบางแลว   ทั้งการแกปญหาที่
ผานมาในประเด็นตางๆ ไมวาจะเปนปญหาหนี้สิน ปญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม  การละ
ทิ้งภูมิปญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง  ฯลฯ รวมทั้งการวางแนวทางเพื่อตั้งรับกับ
สถานการณที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในรูปแบบของกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมกลุม
ออมทรัพย   การจัดการปาชุมชน  การรื้อฟนภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิม  ฯลฯ ซึ่งกระบวนการใน
การศึกษาชุมชนจะสามารถเปนเครื่องมือในเบื้องตนที่จะชวยใหผูที่ตองการศึกษาชุมชนไมวาจะ
เพื่อวัตถุประสงคใดก็ตามไดบรรลุวัตถุประสงคน้ันๆ   
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บทที่ 1   
การศึกษาชมุชน 

ความหมายของการศึกษาชุมชน 

สิ่งที่พึงสังเกตเกี่ยวกับชุมชน 

อ. ปาริชาติ วลัยเสถียร    “ ชุมชนนาจะไดรับการพจิารณาวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน อาจอยูในมหาวิทยาลัย   โรงเรียน   ตลาด   โรงงานอุตสาหกรรม   
คอนโดมิเนียม  อินเตอรเน็ต  เว็บไซตตางๆ   ที่ผูคนสามารถสานสัมพันธกันได   ไมจําเปนตอง
คิดในระบบเดียวกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมแบบเดียวกัน  แตนาจะเปนลักษณะของ
กระบวนการของประชาชน  ของกลุมคนในการปรับตัว เพือ่สรางรูปแบบความสัมพนัธ หรือ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม   ที่ประชาชนหรือกลุมคนเหลาน้ันมีสิทธิในการกําหนด
โครงสราง กฎเกณฑ  กติกา และการจัดการทรัพยากรของตนเอง   และเมื่อหมดภารกิจชวงนั้น 
อาจออนตัวหรือสูญสลายไปได  ขณะเดียวกันก็อาจพลิกฟนขึ้นใหมไดดวย ” 
 

อ.พรพิไล   เลศิวิชา   “  ประวัติศาสตรทองถิ่นกอรูปขึ้นมาชานาน กอนหนาน้ี  อยาง
นอย ก็หลายรอยป  ที่เราสามารถสืบไดดวยวาจา   อยางในทองทุงภาคกลาง พบวามีจํานวนทุง
ใหญๆ  ประกอบดวยหมูบานที่เปนสมาชิกตั้งแต 30  50  80  จนถึงหลายรอยหมูบาน  อยูหลาย
ทุง   ถายอนไปอานหนังสือของไมเมืองเดิม    เขาย่ําเทาไปตลอดทองทุงภาคกลาง  เขาใชคํา
วา “ชาวทุง “   ไมใช “ชาวบาน “   คําวาชาวทุงจึงมีความหมายถึงการพึ่งพิงของชุมชนหรือ
เศรษฐกิจของชุมชนในเขตนี้  ที่มีอยูในระดับทุง ไมใชระดับบาน   ชาวบานทั้งหมด 18 หมูบาน
นับถือผีทุงเดียวกัน  ดังน้ัน หนวยในการศึกษาหมูบานภาคกลาง  อาจศึกษาเปนหมูบานก็ได  
แตถาในระดับการปกครองของรัฐ รัฐบอกวาถาใหญกวาหมูบาน  ก็ใหไปดูที่ตําบล  สําหรับ
ชาวบาน  เขตปกครองไมใชตัวช้ีวัดวาพวกเขาจะยืนอยูไดหรือไม   และไมใชหนวยที่จะบอกวา  
ตองเกิดเครือขาย ของการทําเศรษฐกิจ สังคมรวมกัน  เพราะเขตปกครองกําหนดขึ้นมาจาก
จํานวนเจาหนาที่ของรัฐ   วารัฐมีเจาหนาที่เทาน้ี  รัฐกาวเขาไปถึงไดเทาน้ี “         
 

ความหมายของการศึกษาชุมชน 

 

บํารุง  บุญปญญา ( 2525) มาจากกรอบแนวคิดในการประเมินผลและตั้ง
คําถามวาทําอยางไรจึงจะเขาใจเรื่องการตีความและกิจกรรมใหลงไปสูการ
สรางความเขาใจตอวิถีชีวิตของชมุชน เปนการประเมินผลและตีความ
ขอมูลที่ไดจากชาวบาน 

 

ชยัน วรรธนะภูต ิ  ( 2536 ) “ เปนการศึกษาและอธิบายอยางเปนระบบวา  
ชุมชนมีสภาพโดยรวมเปนอยางไร  มเีงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม  รูปแบบการ
ผลิตหรือการทํามาหากิน   มีรูปแบบความสัมพันธระหวางสมาชิกในชุมชน
อยางไร   มีการจัดระเบียบสังคมอยางไร  โครงสรางอาํนาจในชุมชนเปน
อยางไร  องคกรชาวบานมีอยางไร มีปจจัยหรือมีอิทธิพลจากภายนอก มา
เกี่ยวของอยางไร มีองคความรูที่สะสม  มีวิธีการ มีศักยภาพในการ
แกปญหาอยางไร ปจจัยอะไรที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางและ
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รูปแบบความสัมพันธ ถาสามารถเก็บรวบรวมได จะทําใหเขาใจในการ
เปลี่ยนแปลงและปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ”  

อรพินท  สพโชคชัย ( 2537) การศึกษาชุมชน คือการทีน่ักพัฒนาตองทํา
ความเขาใจขอมูล สภาพหมูบาน ลักษณะภูมิประเทศ   ชาวบานกลุมตางๆ  
ผูนํา ความเชื่อ ศลิปวัฒนธรรม   การเมืองระดับหมูบาน   ตลอดจนสภาพ
ปญหาตางๆ  ทั้งนี ้ เพื่อเขาใจชุมชนที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ตอไป  

กาญจนา  แกวเทพ ( 2538 )  เปรียบเทียบการศึกษาชุมชนวา “  เปรียบเสมือน
เปนการรูจักและการทําความเขาใจกับชีวิตของ คน ๆ หนึ่ง  คือ การลวงรู
วาในอดีตเขาเคยผานรอน  ผานหนาวมา เทาไร อยางไรบาง  มีบาดแผล
อะไรบางจากอดีต  มวีิธีการเยียวยาอยางไร  เคยมีความชื่นชมสมหวัง
อะไรบางกับอดีต  ปจจุบันมีความทุกขอะไร  มีความหวัง ความปรารถนา   
ความใฝฝนในอนาคตอยางไร  อะไรทําใหทุกข  อะไรทาํใหสุข  การศึกษา
ชุมชนก็เปนไปในทํานองเดียวกัน ที่แตกตางก็คือ ขณะที่ชีวิตของคนแตละ
รุนจะเกิดขึน้  ดํารงอยูแลวแตกดับ แตชีวิตของชุมชนสามารถจะสืบทอด
ตอเนือ่งได เพราะชีวิตของคนรุนใหมที่เขามาแบกรับชีวิตของชมุชนแทน
ชีวิตคนรุนเกา ”       

 

นัยยะของ คําวา  “ การศึกษาชุมชน” 

1. การทําความรูจัก การที่คนภายในหรือภายนอก ทําความรูจักหรือทําความเขาใจกับชุมชนไม
วาจะเปนไปเพื่อวัตถุประสงคใดก็ตาม  หรอืไมวากลุมคนที่ตองการทําความรูจักจะเปน
นักวิชาการ  นักพัฒนา ฯลฯ  ซึ่งการทําความรูจักถือวาเปนขั้นตอนแรกๆ ที่สําคัญในการ
ทํางานกับชุมชน ไมวาจะเปนการศึกษาชุมชนในเชิงวิชาการหรือเพื่องานพัฒนา ซึ่งอาจจะ
สงผลทําใหงานการศึกษาชุมชนบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในขั้นตอไปหรือไม      

2. การยอมรับ ในสิ่งที่ชุมชนเปน และมีความแตกตางจากชุมชนอื่น ๆ  เมื่อผูเขาไปศึกษาชุมชน
ทําความรูจักชุมชนที่ศึกษาแลว อาจตองยอมรับวาชุมชนแตละชุมชนมีความแตกตางกันทั้ง
ในดานสภาพแวดลอม  สังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และการเมือง เพื่อใหเขาใจลักษณะ
ของแตละชุมชนตามบริบทที่เปนอยู 

3. การเรียนรู  เมื่อผูที่ศึกษาชุมชนยอมรับในสิ่งที่ชุมชนเปนอยู  การเรียนรูเรื่องราวของชุมชน
น้ัน ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจก็งายขึ้น การศึกษาชุมชนที่มีประสิทธิภาพอยางนอยควรนํามา
ซึ่งความรูเรื่องพื้นที่  สถานการณและสิ่งแวดลอมรวมทั้งองคประกอบตางๆ   ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน  

4. การทําความเขาใจ   การเรียนรูชุมชนในดานตางๆ  จะชวยสรางความเขาใจเรื่องของคนใน
ชุมชนวามีแบบแผนในการดํารงชีวิต และการตัดสินใจเรื่องตางๆ อยางไร เพื่อทําใหสามารถ
ระบุปญหา และกลุมผูที่ไดรับผลกระทบจากเรื่องตางๆ  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการทํา
กิจกรรมตางๆกับชุมชนอยางสอดคลองและลงตัว 

5. การอธิบายอยางเปนระบบ ก็คือ การศึกษาชุมชนและการอธิบายถึงสภาพโดยรวมของชุมชน
วาเปนอยางไร  อธิบายระบบชีวิตทั้งหลายของชุมชนอยางเปนองครวมและเปนบูรณาการ  
การอธิบายจากองคประกอบของชุมชน มาสูภาพรวมในความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวาง
องคประกอบตางๆ  เชน เง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมที่มีผลรูปแบบการผลิต หรือการทํามาหากิน 
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รูปแบบความสัมพันธระหวางสมาชิก   การจัดระเบียบสังคม  โครงสรางอํานาจในชุมชน    
ปจจัยหรืออิทธิพลจากภายนอกที่เกี่ยวของกับชุมชนที่กําหนดทิศทางและรูปแบบ
ความสัมพันธ ฯลฯ สิ่งตางๆเหลาน้ีจะชวยทําใหมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง และปญหาของ
ชุมชนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 

6. การตีความความหมายที่ซอนอยู  นอกจากการศึกษาชุมชนจะมองสภาพภายนอกที่เกิดขึ้น
โดยท่ัวไปแลว  แตสิ่งทีอ่ยูภายในชุมชนไมใชมีแตเฉพาะสิ่งที่เปนรูปธรรมที่สามารถมองเห็น
ไดดวยตาเปลา  พฤตกิรรมหรือปรากฎการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนลวนแลวแตมีนัยยะที่
แอบแฝงอยูแทบทั้งสิ้น  โดยเฉพาะในเชิงโครงสรางความสัมพันธในรูปแบบตางๆ ทั้ง
ความสัมพันธระหวางคนกับคน  ความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ   ซึ่งจากขอมูลที่ไดมา
จึงจําเปนตองมีการตีความหมายของความสัมพันธที่ซอนอยู    

7. การวิเคราะห เปนกระบวนการหรือขั้นตอนหนึ่งของการศึกษาชุมชน  เพื่อนําขอมูลที่ไดมา มา
วเิคราะหอธิบายถึงความสัมพันธในภาพรวมรวมทัง้บริบทตางๆที่เกี่ยวของ    อธิบายถึงปจจัย
และสาเหตุตางๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ทําใหชุมชน เปนแบบนั้น อาจจะดูการปรับตัว / 
ความเคลื่อนไหวของชุมชนตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบันวามีปญหาอะไรบาง ชุมชนมี
กระบวนการแกปญหาของตนเองอยางไรบาง  

8. การประเมินผล   เมื่อผานกระบวนการวิเคราะหในภาพรวม รวมถึงการมองเห็นปญหา 
ตลอดจนกระบวนการใชภูมิปญญาของชุมชนในการแกปญหาตางๆ  อยางไร  และ
กระบวนการแกปญหาตางๆเหลาน้ันทําใหชุมชนเปนอยางไร  ประสบผลสําเร็จหรือไม 
อยางไร  ที่ผานมาชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูเรื่องใดบาง  

 

ความสําคัญของการศึกษาชุมชน 

ดร. อานันท   กาญจนพันธุ ไดแสดงความคิดเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาชุมชนวา    
1. ชุมชนมีหลายองคประกอบ  หลายมิต ิ หลายดาน    
2. ชุมชนสะทอนลักษณะหรอืสภาพของธรรมชาติความเปนมนุษย   
3. ชุมชนสามารถอธิบายวาอะไรคือคุณคา อะไรคือเกณฑที่ทําใหเราสามารถอยูรวมกัน 
4. ชุมชนเปนเรื่องของการสรางพื้นที่ ( หนวยความสัมพันธ ) ที่เรายืนอยูในฐานะที่เปนมนุษยใน

สังคม 
5. ชุมชนเปนเรื่องของการสรางทุนทางสังคม  

 
ดร. กาญจนา   แกวเทพ 

 ประสบการณงานพัฒนาในอดีต  ยดึหลักการทํางานแบบบนลงลาง โดยมีความเชื่อวา
ประชาชนนั้นวางเปลา  จําเปนที่องคกรพัฒนาจากภายนอก จะตองนําทรัพยากรทุกชนิดเขาไป
ให ( แนวคิด  งบประมาณ  บุคลากร  ความรู   แนวทางการทํางาน  การจัดองคกร  ฯลฯ ) 

 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาจากการนําความรูจากภายนอกเขาไป
แทนที่ความรูจากภายใน มาเปนการประสานความรูทั้งจากภายนอกและภายใน เขาดวยกัน  ตอง
เผชิญปญหาวาจะเริ่มตน จากการถือเอาชาวบานและชุมชนเปนตัวตั้งไดอยางไร  
 ☺ การศึกษาชุมชนทําใหเรารูวา สิ่งที่ชุมชนมีอยูน้ันคืออะไร  มีเหลืออยูมากนอยแคไหน   
อะไรเปนคุณ  อะไรเปนโทษ  อะไรเหมาะสมกับกาลสมัย  หรืออะไรที่ลาสมยัไปแลว   
 
วัตถุประสงคของการศกึษาชุมชน 
1. เพื่อทดสอบความรูตางๆ  เพื่อยืนยนัและเปนการทําใหความรูเดิม มีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น   
2. เพื่อหาขอเท็จจริงตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน    เปนการหาความรูใหม  เพิ่มเติมความรูใหมาก
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อนําขอเท็จจริงไปใชประโยชนและเปนเครื่องมือในการพัฒนา ทั้งเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อ
การวางแผนและนโยบาย  รวมทั้งการนําไปใชในทางปฏิบัติ  เชน  

- เห็นลูทางในการกระตุน สงเสริมใหคนหรือกลุมในชุมชนริเริ่มกิจกรรมตางๆเพื่อ
แกปญหาของตนเอง  
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- สามารถดึงศักยภาพของชุมชนที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนตอกระบวนการพัฒนา
จากลางขึ้นบน 

- ฯลฯ 

 
ประเภทของการศึกษาชุมชน 
1. จําแนกตามวัตถุประสงคของการนําความรูไปใช   

1.1 ศึกษาชุมชนแบบหาความรูพื้นฐานทั่วไป   หาขอมูลทั่วไปของชุมชน 
1.2  ศึกษาแบบทดสอบความรูเดิม เชน   ทฤษฏีสังคมไทยมีโครงสรางหลวม    
1.3  ศึกษาเพื่อสรางองคความรูใหม  เชน  ตัวช้ีวัดความเขมแข็งของชุมชน  
1.4  ศึกษาเพื่อหารูปแบบจําลอง ( Model  )  ไปใชในงานพัฒนา   

2. จําแนกตามเนื้อหาขอมลูที่จะนําไปใช  
2.1 การศึกษาขอมูล โดยละเอียด เพื่อประโยชนในการวางแผนในอนาคตระยะยาว เปนแนว          

ทางในการพัฒนา   
2.2  การศึกษาขอมูลเฉพาะหรือขอมูลคราวๆ  เพื่อการแกปญหาเฉพาะหนา  หรือประเดน็

เรงดวน  นําไปลงมือปฏิบัติงานพัฒนาทันที  
3. จําแนกตามวิธีการเก็บขอมูล 

3.1 เก็บขอมูลจากเอกสาร หรอืงานวิจัยที่มีผูศึกษาไวแลว  ( ขอมลูฑุติยภูมิ )    
3.2 เก็บขอมูลชุมชนแบบสํารวจ เชิงปริมาณ  เชน การใชแบบสอบถาม 
3.3 เก็บขอมูลแบบมีสวนรวมอยางใกลชิด  เชน  ใชสัมภาษณแบบเจาะลึก  สังเกตการณ

อยางตอเน่ือง 
3.4 เก็บขอมูลชุมชนแบบเชิงลึก  ( เชิงคุณภาพ) ใชชีวิตเสมือนเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ที่

ศึกษา  ฝงตัวอยูในชุมชน 
4. จําแนกตามการวิเคราะหขอมูล 

4.1 การศึกษาชุมชนเชิงปริมาณ ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ  
4.2 การศึกษาชุมชนเชิงคุณภาพ ใชการพรรณนาโดยละเอียดรวมทั้งตีความระบบ 

สัญญลักษณตางๆ 
5. การจําแนกตามมุมมองและทัศนคติของผูศึกษา 

5.1 การศึกษาชุมชนโดยคนภายในชุมชน 
5.2 การศึกษาชุมชนโดยคนภายนอกชุมชน  

 
มิติประเด็นของการศึกษาชุมชน 

สํานักโครงสราง-หนาที่, สํานักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม, สํานักวัฒนธรรมนิเวศวิทยา ฯลฯ  
องคประกอบหลักของฐานการศึกษาชุมชน รวมทั้งการวิเคราะหมี 3 ดาน ไดแก  
1. โครงสรางสังคม ( Social Structure  )  สวนประกอบตางๆ และความสัมพันธระหวาง

สวนประกอบ  เชน ระบบเครือญาติ  ระบบอุปถัมภ   ระบบชนชั้น ฯลฯ   
2. สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ  ( Ecology )  การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและระบบ

นิเวศ รวมทั้งการใชประโยชนจากทรัพยากรในการดํารงชีวิต 
3. ระบบวัฒนธรรมและอุดมการณ ( วัฒนธรรมure  and Ideology )  การใหคุณคาของสิ่ง

ตางๆ ทั้งดานจิตใจและวัตถุ (นามธรรมและรูปธรรม) มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตดานตางๆ  ( Way 
of Life )  รวมทั้งทําใหคนในชุมชนน้ันสามารถอยูรวมกันได  

 
ตัวอยาง ประเด็นในการศึกษาชุมชน 
1. ความเปนมา ประวัติศาสตรชุมชนและสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นในแตละชวง  
2. เง่ือนไขดานภูมิศาสตร สิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
3. รูปแบบวิถีการผลิตและการทํามาหากิน  
4. ความสัมพันธระหวางสมาชิกในชุมชนรูปแบบตางๆ  (เชน ความขัดแยง ความรวมมือ ฯลฯ)  
5. การจัดระเบียบสังคม การรวมตัว  การเกิดกลุมและองคกรตางๆ   
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6. โครงสรางอํานาจ ทั้งภายในและภายนอก  ผูนําของชุมชนตามธรรมชาติและการแตงตั้ง  
7. ความคิดเห็น อุดมการณ มุมมอง ความเชื่อ  ความศรัทธา และทัศนคติดานตางๆ  
8. ปจจัยและอิทธิพลภายนอกที่เกี่ยวของเช่ือมโยงกับชุมชน 
9. องคความรูที่สะสมมา กระบวนการเรียนรู และภูมิปญญาของชุมชน 
10. ศักยภาพดานตางๆ  ที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนา 
11. ปญหาตางๆ ที่ชุมชนประสบอยาง เกี่ยวของและ เช่ือมโยง 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษาชุมชน 
ชยัน วรรธนะภูติ   ไดวางกรอบแนวคิดพื้นฐานในการศึกษาชุมชน  ดังน้ี  

  ปรากฎการณทางสังคมมี 2 ระดับ    

- ปรากฎการณที่อยูในระดับผิวหนา สามารถสังเกตเห็น อธิบาย พรรณนาหรือจําแนก
ปรากฏการณเหลาน้ีเปนหมวดหมูอยางมีความหมายได การพรรณนาปรากฎการณอยางละเอียด
จะชวยใหเขาใจสภาพการดํารงอยูและกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนความสัมพันธ 
ของปรากฎการณ ไดมากยิ่งขึ้น 
 - ปรากฎการณ  ที่อยูเบื้องหลังปรากฎการณผิวหนา   การคนหาสาเหตุที่อยูเบื้องหลัง ที่
ลึกลงไป  ไมวาจะดานสังคมและวัฒนธรรมหรือดานชีวภาพ  เพื่อหาความสัมพันธของสิ่งตางๆ 
ในเชิงเหตุผล  หรือมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร    
 

ปรากฎการณทางสังคมมีความสลับซับซอน หลากหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม 
วัฒนธรรม และการเมืองที่เกี่ยวของสัมพันธซึ่งกันและกัน  ตลอดจน  มองปรากฎการณที่เกิดขึ้น
อยางสัมพันธกับปรากฎการณอื่น มองอยางเปนองครวม   ตลอดจนมีความเคลื่อนไหวและ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

ความหมายของปรากฎการณในสังคมหนึ่งถูกกําหนดขึ้น และเขาใจความหมายรูกันใน
สังคม ซึ่งอยูในสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมเดียวกัน  ปรากฎการณที่เกิดขึ้นยอมแตกตางกัน
ระหวางสายตาของผูที่ศึกษากับผูที่ถูกศึกษา   ดังน้ัน การแสวงหาความหมายของสังคมตอง
อาศัยกฎเกณฑหรือรหัสของคนในสังคมน้ันเปนเครื่องตัดสินและชวยอธิบาย  เพราะ ผูศึกษามี
คานิยมและบรรทัดฐานที่แตกตางจากสังคมน้ัน  

  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  อาจตองมองเชิง
เปรียบเทียบวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่งๆ  แตกตางหรือเหมือนกันอยางไร    มิติ
ของการเปรียบเทียบจะชวยใหผูศึกษา สามารถหาขอสรุปเชิงมหภาคเกี่ยวกับปรากฎการณน้ันๆ 
ได    
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การศึกษาชมุชนแนวเศรษฐศาสตรการเมือง 

ปรัชญา แนวคิด 
 - ศึกษาความสัมพันธ ของสังคมชนบท กับระบบเศรษฐกิจและการเมืองภายนอก  วา
ความยากจนเปนผลกระทบจากอิทธิพลการพัฒนาจากภายนอก  ทําใหชุมชนในสังคมชนบทไร
อํานาจการตัดสินใจ  เกิดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ และการครอบงําทางวัฒนธรรม   

- วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงโครงสราง (ไมใชเฉพาะเพียงปรากฎการณเทาน้ัน) 
- วิเคราะห ความสัมพันธของการผลิต ปจจัยการผลิต ที่มีตอชุมชน สังคม โดยคํานึงถึง

ความยุติธรรม ความเสมอภาค ในสังคมบนพื้นฐานความเทาเทียม เพื่อใหเกิดการแกไขปญหา
ความยากจนและสวล.ที่ยัง่ยืน   

- วิเคราะหความสัมพันธอํานาจ อุดมการณและความเคลื่อนไหวของชุมชน ดานการเมือง 
ทั้งถายในและภายนอก  ความสมัพันธระหวางชนชั้น ( class ) ในทองถิ่น และตองการ
เปลี่ยนแปลงจากลางขึ้นบน  
 
การศึกษาชมุชนเชิงแนววัฒนธรรมชุมชน 
ปรัชญา แนวคิด 

- วัฒนธรรมเปนเอกลักษณของของบุคคลและชุมชน หากไมรูจักตนเอง/ไมเคารพ
ตนเองก็ไมอาจพัฒนาได เพราะ วัฒนธรรม เปนพลังสําหรับในการพัฒนาตนเองและสังคม 

- ชุมชนชนบทมี วัฒนธรรม ที่เหมาะสมสอดคลองกับวิถีชีวิตและโครงสรางสังคมท่ีเปน
เกษตรกรรม  การพึ่งพาจากทุนนิยมภายนอก ทําให  วัฒนธรรม ชุมชนเปลี่ยนไป 

- ตองใหชาวบานหันมาใหความสําคัญดานจิตใจ 
โดยการพึ่งพาตนเอง มีความเกื้อกูลกันระหวางมนุษยกับมนุษย และมนุษยกับธรรมชาติ ซึ่งเปน
หลักธรรมในการพัฒนา 
 - การศึกษาแนววัฒนธรรม ชุมชนมีความเชื่อวาชุมชนมีวิถีชีวิตของตนเอง การศึกษา
ประวัติศาสตรและ วัฒนธรรม ชุมชนจะชวยใหเขาใจโครงสราง ความเปนอยู และสภาวะตางๆที่
เกิดขึ้นในชุมชน  
 
 

--------------------------------------- 
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บทที่ 2 

ปฏิบัติการทางจิตวิทยาในงานชุมชน 

  
จากการที่ชุมชน ตองดําเนินกิจกรรมตางๆหลายดาน และในแตละดานมีสิ่งที่ตองปฏิบัติ

มากมาย  กจิกรรมตางๆ มากมายของชุมชน  มีทั้งที่ตองปฏิสัมพันธกับบคุคลภายในชุมชนดวย
กันเอง กับการปฏิสัมพนัธกับบุคคลภายนอกชุมชนที่เขาไปทํากิจกรรมรวมกับชุมชนไมวาจะเปน
การศึกษาชุมชนในเชิงวิชาการ หรือกิจกรรมการพัฒนาตางๆ  ซึ่งกิจกรรมรปูแบบตางๆ ที่
ดําเนินการรวมกับชุมชน ทั้งกับบุคคลภายในชุมชนเองหรือบุคคลภายนอก  ไมวาจะเปนกิจกรรม
รูปแบบใดๆ  ผูที่ตองปฏิสัมพันธกับชุมชนตามบทบาทหนาที่ตางๆ  ในเบื้องตน จําเปนตองเขาใจ
ถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของชาวบานในชุมชนเสียกอน  ดังน้ัน ปฏิบัติการทางจิตวิทยาในงาน
ชุมชน  ก็คือ ความสามารถที่จะทําใหชุมชนยอมรับ  เพื่อเขาไปทําความรูจักและเขาใจเรื่องราว
มิติตางๆ ในชุมชน หรือเพื่อการปฏิบัติงานโดยไมถูกตอตานจากชาวบานในชุมชน 

 

การรูจักชุมชนและพฤติกรรมผูคน 

 
☯ ชุมชนมีบทบาทหนาที่ในการตอบสนอง ความตองการดานตางๆใหกับสมาชิกใน

ชุมชน โดยเฉพาะการตอบสนองการดํารงชีวิตพื้นฐาน โดยมีระบบยอยตางๆ  เปนตัวดําเนินการ  
เชน    

 ชุมชนตองมีการผลิตสิ่งที่ใชอุปโภคและบริโภค  การจัดบรกิาร การบริโภค  กระจาย
ผลผลิตในรูปแบบตางๆ  เชนการจัดจําหนาย  ใหกับสมาชิกในชุมชน พรอมทั้งการแบงบทบาท
หนาที่กันทํา โดยมีระบบยอยตางๆ เปนตัวควบคุมกลไกเพื่อใหกิจกรรมตางๆเหลาน้ีบรรลุ
วัตถุประสงค และเพื่อตอบสนองสมาชิกในชุมชนใหมากที่สุด   

 ชุมชนตองทําหนาที่ในการถายทอดกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) คานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณ ี แบบแผนการปฏิบัติในการอยู
รวมกันเพื่อใหสมาชิกเปนบุคคลที่พึงประสงคของสังคม เน่ืองจากกระบวนการดังกลาวจะเปน
ตัวกําหนดและชี้นําพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนที่ไดรับการเรียนรูผานการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต
ระยะตนๆ ของชีวิต ใหสมาชิกไดรูจักการปฏิบัติตนระหวางกันหรือรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง
ที่มีตอชุมชนและสังคม  

 ชุมชนตองมีการสรางกฎระเบียบการควบคุมทางสังคม (Social Control) เพื่อให
สมาชิกอยูรวมกันดวยความสงบสุขเรียบรอย   การควบคุมทางสังคมของชุมชนก็คือการสราง
กฎระเบียบ  ขอบังคับ ขอหาม  ขอปฏิบัติ  เพื่อควบคุมใหสมาชิกปฏิบัติตามและมีพฤติกรรมไป
ในทางที่พึงประสงค  อาจผานระบบจารีตประเพณ ี  บรรทัดฐานทางสังคมตางๆ   ระบบกฎหมาย 
ฯลฯ ทั้งน้ีในแตละชุมชนอาจมีกระบวนการพิจารณาลงโทษหรือใหรางวัลเพื่อใหเกิดความสงบ
เรียบรอยในชุมชน             

 การดํารงอยูของชุมชนเกิดจากความสามารถในการตอบสนอง ความตองการดาน
ตางๆใหกับสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะคามตองการดานจิตใจ 

 สนับสนุนใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางสมาชิกในชุมชน จากระบบเครือญาติ  
เพื่อนบาน  การนับถือผีเดียวกัน ฯลฯ จากการที่สมาชิกในชุมชนมีศักยภาพ มีความสามารถและ
ขอจํากัดที่แตกตางกัน  สงผลทําใหแตละคนไมสามารถปฏบิัติกิจกรรมที่จําเปนในการดํารงชีวิต
ไดครบทุกดาน สมาชกิบางคนอาจจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจากสมาชิกรายอื่นที่มีศัยภาพ
หรือความสามารถมากกวาหรือมีขอจํากัดนอยกวา เชน ผูสูงอายุ หรือเด็กทารก  ผูพิการ  

 ชุมชนตองกระตุนใหสมาชิกมีความตองการและเปดโอกาสใหสมาชิกไดเขารวมใน
กิจกรรมมากที่สุด  การทีส่มาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการประกอบกิจกรรมรวมกัน  ทั้งกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับวิถีชีวติประจําวัน   กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเกิด  แก เจ็บ ตาย  กิจกรรมประเพณี
ทางศาสนา  และพิธกีรรมความเชื่อตางๆของชุมชน  ตลอดจนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดาน
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ตางๆ จะสามารถตอบสนองความตองการดานจิตใจในการแสดงถึงความเปนพรรคพวกเดียวกัน 
ความรูสึกผูกพันในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู     
 

การศึกษาพฤติกรรมของคนในชุมชน ( สุรพล พยอมแยม , 2545 )  

 การศึกษาเพื่อเขาใจในพฤติกรรมและสาเหตุการเกิดพฤติกรรมของบุคคลตางๆ ในชุมชน 
จะชวยทําใหสามารถเลือกตอบสนองพฤติกรรมของบุคคลน้ันๆไดตรงกับความตองการของเขา
และของเราไดดีขึ้น ทําใหการปฏิบัติงานในชุมชนบรรลุเปาหมายหรือดาํเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 พฤติกรรม หมายถึงการกระทําอนัเน่ืองมาจากการกระตุนหรือถูกจูงใจ จากสิ่งเราตาง 
ๆ  เกิดขึ้นหลังจากบุคคลใชกระบวนการ กล่ันกรอง  ตกแตงและตั้งใจที่จะทําใหเกิดขึ้น  เพื่อให
ผูอื่นไดสัมผัสและรับรู  

 พฤติกรรมตางๆ จํานวนมากที่แมกระทําดวยสาเหตุหรือจุดมุงหมายเดียวกัน  แตการ
แสดงออก ผานทางลักษณะทาที  กิริยาอาการอาจแตกตางไป ตามบุคคล  เวลา  สถานที่ 
สถานการณรอบขางที่เปลี่ยนไป ที่ผานกระบวนการคิด และการตัดสนิใจอันประกอบดวยอารมณ  
ความรูสึกของผูแสดงพฤติกรรมน้ันๆ  

 การศึกษาพฤติกรรม ควรคํานึงถึงหลัก 3  ประการ  ไดแก  
3.1  พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปนผลมาจาก องคประกอบ 2 ดาน  คือ พันธุกรรม  +  

สภาพแวดลอม  (รูปธรรมและนามธรรม)   
3.2 พันธุกรรมกําหนดลักษณะคุณสมบัติทางรางกาย สงผลตอการกระทําที่มี

ความหลากหลาย ทั้งตอเน่ืองและไมตอเน่ือง  
3.3  ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งแวดลอมจะเปนตัวกําหนดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่สําคัญกวาพนัธุกรรม พฤติกรรมของบุคคลในชุมชนที่แสดงออกหลายอยางเปนผล
สืบเนื่องมาจากสิ่งแวดลอมรอบตัวทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ที่เปนรูปธรรม เชน คน สัตว 
สิ่งของ ปรากฎการณทางธรรมชาติ  รวมทั้งความสัมพันธกับกลุมบุคคลและสถาบันตางๆ ตาม
บทบาทหนาที่และโครงสรางทางสังคม  สิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรม  เชน ขอมูล ขาวสาร 
วัฒนธรรม ทัศนคติ คานิยม ความรูสึกนึกคิดทั้งของตนเองและผูอื่น   ดังน้ัน การแสดงพฤติกรรม
แตละครั้ง จะมาจากบรรทัดฐานของสังคม ที่กําหนดไว 

 พฤติกรรมที่เปนผลมาจากความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม 
 พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณทีเ่ปลี่ยนแปลง
ไปไดเสมอ ดังน้ันการทําความเขาใจการเกิดพฤติกรรมของบุคคลในชุมชน ควรจะทําความเขาใจ
ปจจัยตางๆท่ีอาจมีอิทธิพลตอการแสดงออกของบุคคลน้ันๆ  ทั้งจากสภาพภายนอกและในสวน
ของการไดรับอิทธพลจากสังคมและวัฒนธรรมของสังคมน้ันๆ  

4.1 ปจจัยดานบุคคล  
- อิทธิพลทางสรีรวิทยา มาจากความตองการทางรางกาย เชน หิว งวง ฯลฯ 

พฤติกรรมเหลาน้ีจะเปนไปตามกลไกของรางกายที่สั่งการโดยระบบประสาท 
- อิทธิพลทางบุคลิกภาพ  อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวจะสงผลตอ

บุคลิกภาพของแตละบุคคลและสงผลตอแนวโนมในการแสดงออกทั้งรูปแบบและระดับของการ
กระทําที่แตกตางกัน ซึ่งพฤติกรรมหรือการกระทาํที่แสดงออก ทําใหสามารถประเมนิบุคลิกภาพ
ของแตละคนได  

- อิทธิพลทางสังคม การที่บุคคลอยูรวมกันเปนกลุม เปนสังคม แตละคนจะมี
บทบาทหนาที่ตามบรรทัดฐานที่สังคมกําหนด ทําใหแตละคนตองปฏิบัติตนตามสถานภาพที่
แตกตางกันอยางเหมาะสมสอดคลองกับบทบาทหนาที่ที่เปนอยู 

- อิทธิพลทางวัฒนธรรม เน่ืองจากแบบแผนในการดําเนินชีวิตของแตละสังคมมี
ความแตกตางกัน ประกอบกับประสบการณของแตละคนที่แตกตางกันทําใหพฤติกรรมการ
แสดงออกแตกตางกัน บุคคลที่มีตําแหนงหนาที่ในสังคมระดับเดียวกันแตอาจแสดงออกตางกัน 
เชน  ผูนําตามธรรมชาติในแตละชุมชน    
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4.2 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม   
- ลักษณะของสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป ลักษณะสิ่งแวดลอมรอบตัวที่

บุคคลรับรูและมีปฏิกิริยาตอบสนอง  ซึ่งการตอบสนองขึ้นอยูกับการแปลความหมายในการรับรู 
ผนวกกับบุคลิกภาพและประสบการณทางสังคมของบุคคลน้ัน  เชน การเปลี่ยนจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมในชนบทมาเปนแรงงานรับจางในเมือง   

- การสงเสริมหรือขัดขวางพฤติกรรมการแสดงออกจากสภาพแวดลอม  
สภาพแวดลอมอาจมีสวนในการสงเสริมหรือขัดขวางการแสดงออกอยางเดียวกันของบุคคลแต
ละคน  ขณะเดียวกันสภาพแวดลอมอยางเดียวกันอาจสงผลกระทบตอพฤติกรรมการแสดงออกที่
แตกตางกัน เชน  บางคนสามารถขึน้ไปพูดบนเวทีที่มีผูชมจํานวนมากโดยไมประหมา  ขณะที่
บางคนอาจไมกลาแสดงออกตอผูคนจํานวนมาก     

- ระยะทาง หรือตําแหนงที่ตั้งของสภาพแวดลอม ตําแหนงที่ตั้งและระยะทางของ
สิ่งแวดลอมมีผลทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกัน เชน คณะกรรมการหมูบานมักจะ
วิพากษวิจารณการทํางานของผูใหญบานในทางที่ไมดีขณะทีผู่ใหญบานไมอยู     

 พฤติกรรมแตละครัง้ เกิดจากกระบวนการ ซึ่งประกอบไปดวยอยางนอย 3 
กระบวนการที่เกิดขึน้อยางตอเนือ่งและสัมพันธกัน   

5.1  กระบวนการรับรู   (Perception Process)   เปนกระบวนการแรกที่บุคคล
ไดรับรูจากสิ่งเราโดยผานระบบประสาทสัมผัส  รวมถึงความรูสึกกับสิ่งเราที่รับสัมผัสน้ันๆ ดวย  

5.2 กระบวนการคิดและเขาใจ  (Cognition Process) หรือกระบวนการทาง
ปญญา ที่ประกอบไปดวยการเรียนรู การคิด การจํา จนถึงการนําไปใชหรือเกิดพัฒนาการจากการ
เรียนรูน้ันๆ ดวยการรับสัมผัส และความรูสึกที่สูระบบการคิด และเขาใจ 

5.3  กระบวนการแสดงออกทางพฤติกรรม  (Spatial Behavior Process)  เมือ่
ผานการรับรู การคิดและเขาใจแลว  บุคคลจะมอีารมณตอบสนองหรือรูสึกตอสิ่งที่รับรู แตยังไม
แสดงออก เปนพฤติกรรมที่ซอนอยูภายใน  จนกระท่ังไดคิดและเลือกที่จะแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองใหผูอื่นไดเห็นจึงจะเปนพฤติกรรมภายนอก   ซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งของพฤติกรรม
ทั้งหมดที่อยูภายในตัวบุคคลน้ัน  เมื่อมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราหนึ่งๆ การแสดงออกเพียง
บางสวนนี้เรียกวา Spatial Behavior 

 การเลอืกแสดงพฤติกรรมที่เรยีนรูมาจากการอบรมขัดเกลาทางสังคม   
กระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคม เริ่มตนจากสถาบันครอบครัว ซึ่งมีสวนสําคัญในการ

หลอหลอมพฤติกรรมที่แตละคนเรียนรูและเลือกที่จะปฏิบัติออกมาอยางใดอยางหนึ่ง ตั้งแตวัย
เด็ก เริ่มจากเรียนรูและเลือกพฤติกรรม ที่บุคคลในครอบครัวยอมรับกอน  หลังจากนั้น จึงเลือก
แสดงพฤติกรรมที่บุคคลในกลุมที่ตนเองเปนสมาชิกยอมรับที่ขยายออกไป เชน  กลุมเพื่อนเรียน  
กลุมเพื่อนทํางาน กลุมผูบริหาร  ฯลฯ  ซึ่งการเรยีนรูที่ไดรับจากกระบวนการอบรมขัดเกลาทาง
สังคมอาจมาจากการลองผิดลองถูกและการเลียนแบบการกระทําของผูอื่น  

พฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากพัฒนาการที่สืบเนือ่งจากลักษณะทาง
รางกาย+สภาพแวดลอม ดังนั้น การแสดงออกทางพฤติกรรม ที่แตกตางกันของบุคคล
จึงมาจาก  

7.1  สิ่งที่ไดรับการถายทอดทางพันธุกรรม และการเจริญเติบโตทางรางกาย 
7.2 จากสภาพแวดลอมที่หลอหลอมใหมีลักษณะหรือบุคลิกภาพที่แตกตาง

กัน 
7.3 การเรียนรูหรือประสบการณที่เกิดขึ้นในแตละชวงวัยหรือชวงเวลา ไดแก 

วัยทารกและวัยเด็กตอนตน วัยเด็กตอนปลาย วัยรุน วัยหนุมสาว วัยผูใหญ  และวัยชรา  
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การศึกษาพฤติกรรมในการทํากิจกรรมของชมุชน 

 
 ขอมูลดานบุคคล 

1.1  ลักษณะหรือคุณสมบัติของผูรวมกิจกรรม ทั้งลักษณะทั่วไป (อายุ เพศ ฯลฯ ) และ
ลักษณะเฉพาะ (ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน การยอมรับจากเพื่อนบาน ฯลฯ) ( ใคร)  

1.2 เหตุผลในการเขารวม/ ไมเขารวมกิจกรรม ของสมาชิกในชุมชน   ( ทําไม  ) เหตุผล
ดานเวลา   เหตุผลทางสังคม   เหตุผลดานเศรษฐกิจ  เหตุผลทางการเมือง  ฯลฯ 

1.3 รูปแบบของพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่เขาไปรวมทํา  (ทําอะไร, อยางไร, เพราะเหตุ
ใด) 

1.4  ฯลฯ  
 ขอมูลดานชุมชน  

2.1 วิธีการที่ชุมชน สรางแรงจูงใจใหสมาชิกเขารวม ( อยางไร )  เชน  การตอบแทน  
การปชส.  ฯลฯ  

2.2 ผลที่เกิดขึ้นทั้งดานบวกและดานลบ ตอชุมชน  เพราะเหตุใด     
2.3 ปจจัยตางๆของชุมชนที่ทําใหกิจกรรมนั้น ๆ สาํเร็จหรือไมสําเร็จ 
2.4 ฯลฯ  

 ขอมูลของหนวยงานหรือองคกรอื่นๆภายนอกที่เกี่ยวของ  
3.1 มีหนวยงาน (ตัวแทน) ใดบางที่เขามาเกี่ยวของกับกิจกรรมนั้นๆ  
3.2 สาเหตุที่หนวยงาน( ตัวแทน) เขามาเกี่ยวของ เพราะเหตุใด 
3.3 การเขามาเกี่ยวของเปนการสนับสนุนหรือขัดขวางกิจกรรม น้ันๆ หรือไม  อยางไร  
3.4 ปฏิกิริยาของสมาชิกในชุมชนตอหนวยงานตางๆ ( ตัวแทน) ที่เขามาเกี่ยวของ  
3.5  ฯลฯ  

 

การสรางสมัพันธภาพและการสื่อสารภายในชุมชน 

การปฏิบัติงานในชุมชน เปนกิจกรรมที่ตองเกี่ยวของสัมพนัธกับบุคคลหลายกลุมหลาย
ประเภท หลายวัยฯลฯ ซึง่แตละกลุมที่แตกตางกันน้ัน ยังตางกันไปตามทองที่หรือตางชวงเวลา
ดวย  วิธีการสรางสัมพันธภาพและลักษณะการเกิดของสัมพันธภาพมีความหลากหลาย ซึ่ง
รูปแบบและทิศทางการพิจารณาที่จะเลือกใชดวยงวิธีการที่เหมาะสมจะตางกันไปตาม
ประสบการณและความชํานาญของแตละคน  ถาสัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงานในชุมชนและ
ผูคนในชุมชนเปนไปดวยดีก็จะสงผลตอความสําเร็จและประสทิธิภาพของการปฏิบัติงานดวย   

- การสรางสมัพันธภาพระหวางบุคคลคือเปนพฤติกรรมหนึ่งที่มนุษย ที่กระทําตอกัน หรือ
เปนปฏิกิริยาระหวางกัน (Interaction) สัมพันธภาพจะยังไมเกิดขึ้น ถาทั้งสองฝายยังไมมี
ปฏิกิริยาตอกัน 

- การเขามาเกี่ยวของกันเปนจุดเริ่มตนของสัมพนัธภาพ สัมพันธภาพมทีั้งดานบวกและ
ดานลบ 

- การสรางสัมพันธภาพอาจเกิดขึ้นจากความตองการของฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียว 
หรือทั้งสองฝาย 

- สัมพันธภาพจะควบคูไปกับการสื่อสารที่แยกจากกันไมได เพราะการสื่อสารเปนสิ่งที่เรา
กระทําเมื่ออยูรวมกับผูอื่น 
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ที่มาของการเกิดสัมพันธภาพ 
 การตองการไดรบัความชวยเหลือ หรอืรับผลประโยชนตอบแทน กิจกรรม

หลายๆอยางที่ตองทําแตละชวงเวลา อาจตองการความชวยเหลือจากผูอื่นจึงจะทําไดสําเร็จ  
ดังน้ัน การที่ผูอื่นเขามาชวยเหลือก็ตอเมื่อเรามีความสัมพนัธกันในระดับหนึ่ง  แตถาใน
สถานการณที่เราไมมีสัมพันธภาพกับใครมากอน เราจะเริ่มตนดวยการสรางสัมพันธภาพใหกเด
ขึ้นกอนการขอความชวยเหลือ  

 การตองการเรียนรู ขอมูลเพิ่มเติม และไดรับประสบการณใหมๆ มนุษยตองการ
ทราบขาวสารขอมูลหรือความเคลื่อนไหวตางๆ ใหทันสมัยอยูเสมอ  ดังน้ัน แหลงขอมูลที่ดีแหลง
หน่ึงก็คือจากบุคคล  การรูจักผูคนมากมายและกระจายอยูตามกลุมตางๆ  นอกจากจะไดรับขอมูล
ที่หลากหลายแลว  ยังอาจตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดรับมาอีกทางหนึ่ง  

 การตองการลดความกลัวหรือความวิตกกังวล บุคคลจะมีความมั่นใจกับสิ่งที่
กระทําหรือสิง่ที่เกิดขึ้นเมื่ออยูรวมกันเปนกลุมมากกวาอยูอยางโดดเดี่ยว จะรูสึกปลอดภัยหรือ
สบายใจขึ้นหากมีเพื่อนหรือบุคคลที่มีความสัมพนัธอันดีอยูใกลๆ และจะสบายใจยิ่งขึ้นถาบุคคล
หรือกลุมน้ัน สามารถชวยลดความวิตกกังวลได ดังน้ัน ทําใหบุคคลตองพยายามสรางสัมพันธ
ภาพกับบุคคลหรือกลุมเปาหมายที่จะชวยลดความวิตกกังวล 

 การตองการการยอมรับเพื่อสถานภาพทางสังคม  ความตองการของบุคคลที่
ตอบสนองความมั่นคงทางจิตใจ ก็คือการไดรับการยอมรับจากบุคคลรอบขาง    

 การตองการประเมินตนเอง วาเปนอยางไร   การรูจักคนมาก ทําใหบุคคลมีโอกาส
ในการมองตนเองไดมาก  เน่ืองจากบุคคลยอมอยากรูวาตนเองเปนอยางไร  ควรปรบัปรุงแกไข
อยางไร  ซึ่งจําเปนตองไดรับการบอกเลาจากบุคคลอื่นรอบขาง 
 
พฤติกรรมที่จะสรางสัมพนัธภาพ  ตองมีความรูสึก อยางนอย  3  ประการตอไปน้ี 

1. เกิดความรูสึกตองการที่จะเกี่ยวของสมัพันธกับผูอื่น 
2. เกิดความรูสึกชอบในลักษณะตางๆของบุคคลน้ัน ๆ  
3. เกิดความรูสึกเปนมิตรและมองเห็นสิ่งดี ๆ ของบุคคลน้ัน ๆ  

 
 การแสดงออกเบื้องตนในการสรางสัมพันธภาพ .א 

(1) แสดงออกถึงสัญลักษณของสัมพันธภาพ เชน การยิ้ม  การกลาวสวัสดี  ขอ
โทษ  ขอบคณุ ฯลฯ  

(2) การสรางและรับรูรหัสที่ใชเปนเครื่องมือสื่อสารระหวางกัน เชน การใชภาษา
เฉพาะ  การทําเครื่องหมาย การใชขอความตางๆ   

(3) การสงขาวสารขอมูลระหวางกันทั้งสองฝาย  เปนการรับรูเพิ่มเติมมากขึ้น
จากการสรางสัมพันธภาพครั้งแรก    

 ขั้นตอนการสรางสัมพันธภาพ .ב 
- การเขาไปสัมพันธเกี่ยวของ ( Contact )  ถายังไมมีการเกี่ยวของหรือกระทํา

บางสิ่งบางอยางตอกัน  สัมพันธภาพก็จะไมเกิดขึ้น   การเขาไปเกี่ยวของของฝายใดฝายหนึ่ง
หรือทั้งสองฝายจะมาจากการประเมนิความตองการของอีกฝายหนึ่งไปพรอมๆ กัน  ถาอีกฝายยัง
ไมตองการเกี่ยวของก็ตองกระตุนใหเกิดความตองการกอนเขาไปสัมพันธเกี่ยวของ 

- การสรางความคุนเคยใหเกิดขึ้น  ( Familiarity )  สัมพันธภาพเปนผลของ
การกระทําที่ตอเน่ือง  ถาไดมีสัมพันธเกี่ยวของกันบอยเทาไร โอกาสที่จะพัฒนาสัมพนัธภาพให
ดียิ่งขึ้นก็จะมากตามไปดวย หลังจากเริ่มมีความสัมพันธเกี่ยวของกันแลว  ขั้นตอนตอมา ที่ตอง
กระทําก็คือการสรางความคุนเคย 

- การสรางความพึงพอใจโดยการเสริมแรง (   Reward )  ทุกครั้งที่เขาไป
เกี่ยวของสัมพันธกัน แตละฝายควรไดรับความพึงพอใจจากการมีปฏิสัมพันธกัน  การสรางความ
พึงพอใจอาจเปนวัตถุสิ่งของหรือทาทีที่มีผลตอจิตใจ เชน  การยิ้มให  ถามีปฏิสัมพันธแลวไมได
รับความพึงพอใจเลยสักครั้ง สัมพันธภาพอาจคอยๆ จางไปในที่สุด  
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- การสรางความรูสึกเหมือนเปนพวกพองเดียวกัน ( Friendship)   แสดง
พฤติกรรมเพือ่ใหเห็นวาสัมพันธภาพกับบุคคลที่เกี่ยวของดวยเปรียบเสมือนวาเปนพรรคพวก
เดียวกัน  แสดงความมีไมตรีจิตตอบแทนเพื่อใหสัมพันธภาพมคีวามตอเน่ือง 
 

 พฤติกรรมในการสรางและรักษาสัมพนัธภาพ .ג 
☺ แสดงออกดวยทาทีที่เปนปกติ   
☺ แสดงออกดวยพฤติกรรมมาตรฐานของสังคม  
☺ แสดงออกดวยทาทีที่ออนนอมถอมตนและเปนมิตร   
☺ แสดงออกถึงการยอมรับความคดิเห็นของอีกฝาย 
☺ การเปดเผยขอมูล ถึงจุดประสงคของการเขาไปในชุมชน  
☺ แสดงออกใหเหมาะสมกับเง่ือนไข+สถานการณในขณะนั้น   
☺ การแสดงออกถึงลักษณะและบทบาทเฉพาะตัว  
☺ การรักษาความสัมพนัธที่ดีใหคงไว ( พฤติกรรม ที่สงเสริมระหวางกัน + 

พฤติกรรมที่ปรับแกไขปญหาระหวางกัน )  
 
การสื่อสารในงานชุมชน 
เมื่อขอมูลที่ไดรับขัดแยงกับความรูสึกและประสบการณของเรา อยางเพิง่รีบขัดแยง  ( อาจ

ไดรบัความรูใหม  เพื่อเปดทางใหกับการรับขอมูลสื่อสารอื่นๆ  )   
 การสรางบรรยากาศที่เปนมิตรในการสื่อสาร ไมควรสื่อสารในบรรยากาศที่ไมเหมาะสม 
 การสื่อสารรูปแบบการสนทนาพูดคุยที่เปนธรรมชาติ  ดวยการตั้งคําถามที่เหมาะสมระหวาง

สนทนา  
 การสังเกตและยอมรับพฤติกรรม (ภาษากายอื่นๆ) ตลอดการสนทนา นอกเหนือจากคําพูด

โตตอบ  เชน จองหนาตาไมกระพริบ  
 การทําความเขาใจกับวัฒนธรรม  ประเพณี และคานิยมของทองถิ่นน้ันๆ   

ฯลฯ  
 
การใชหลกัจิตวิทยาสังคมในการศึกษาชุมชน 

ในการเขาไปศึกษาหรือทํางานกับชุมชน บุคคลที่เขาไปศึกษาหรือทํางานในชุมชน ควรมี
หลักจิตวิทยาเพื่อใหการทํางานไมไปสรางความขดัแยงหรือตอตานจากใครคนใดคนหนึ่งใน
ชุมชน ขณะเดียวกันควรจะทําใหเกิดความรวมมอื ความเปนมิตรใหเกิดขึ้น ซึ่งพื้นฐานในการ
วางตัว ไดแก  

 ปรับทัศนคติ  ปรับจิตใหวาง ปราศจากอคติ  
 เปนคนกลาง + เปนมิตรกับทุกฝาย  
 สรางสถานภาพใหกลายเปน “ คนใน ”  
 หลีกเล่ียงการนํากรอบความคิดของคนนอก ( สังคมเมือง )ไปตัดสินถูกผิดกับความ

เช่ือและพฤติกรรม ชาวบาน 
 ใหความชวยเหลือบนพื้นฐานความเสมอภาค / คนที่มาฝากเนื้อฝากตัว ไมใชคนที่

เหนือกวา และไมใชเปนเจาบุญทุม  
 ชวยเหลือเปนที่ปรึกษาดานความคิด  แตไมใชชวยเหลือจนนําไปสูการพึ่งพา 
 ระมัดระวัง ไมใหขอมูลแกฝายใดฝายหนึ่ง ท่ีอยูในความขัดแยงไปใชประโยชน  
 หลีกเล่ียงในการสรางความขัดแยงกับชาวบานในชุมชน หรือไมเปนผูที่ทําใหความ

ขัดแยงที่มีอยูขยายออกไป  
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บทที่ 3 
วิธีการและกระบวนการศึกษาวิเคราะหชุมชน 

  
การใชขอมูลเอกสาร  (REVIRW LITERATURE) 
วัตถุประสงค  

- ทบทวนเพื่อใหเห็นวามีใครเคยศึกษาประเด็นน้ีไวบาง  พื้นที่ใดบาง ฯลฯ ถามีผูศึกษา
ไวบางแลวทําให ผูศึกษาไมตองเริ่มตนใหมจากศูนย  เน่ืองจากมีพื้นฐานขอมูลอยูบางแลว 

- สรุปแนวคิดทางทฤษฏี/ขอคนพบจากงานศึกษาเกี่ยวกับประเด็นที่คลายคลึงหรือ
เกี่ยวของเปนพื้นฐาน หรือแนวทางในการกาํหนดปญหา และกรอบคิดการวิจัย 

- วางแนวทางการวิจัย  ( Research  Design )  และกําหนดแนวทางการเก็บและ
วิเคราะหขอมูล  

- ใชเปนสวนหน่ึงของการศึกษา หรือเปนสวนขยายเพิ่มเติมในการศึกษาก็ได  

ขอมูลเอกสารจําแนกเปน 

 เอกสารชั้นตน  เอกสารที่เปนขอมูลหรือหลักฐานตนฉบับโดยตรง  ผูวิจัยตองนําไป
ตีความตามความเขาใจของตน เชน จดหมายเหตุ  บันทึก สถิต ิอัตชีวประวตัิ  ฯลฯ   

เอกสารชั้นรอง  ขอมูลหรือหลักฐานที่ไมใชไดมาโดยตรง  จากเหตุการณหรือ
สถานการณหน่ึง ๆ   แตไดมาจากแหลงอื่น  มีผูรวบรวมไวแลวนํามาวิเคราะห  เสนอหรืออางอิง   
เชน งานวิจัยตางๆ   

 
การลงพื้นที่ภาคสนาม  ( FIELD WORK ) 

การลงพื้นที่ภาคสนาม  ก็คือการลงสูชุมชนที่ตองการศึกษา  เปนขั้นตอนที่มีความสําคญั 
ถาการลงพื้นที่สนามในเบื้องตนสามารถสรางการยอมรับและสรางความไวเน่ือเช่ือใจใหเกิดขึ้นใน
ชุมชน ก็จะสามารถนําไปสูการศึกษาชุมชนอยางราบรื่น 

1.  การเลือกพื้นที่ภาคสนาม  อาจจะคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี  
  1.1 ความเหมาะสม พืน้ที่น้ันๆ สามารถตอบโจทยหรือปญหาที่ตองการศึกษาได
หรือไม  
  1.2 ความเปนไปไดของขนาด ไมใหญหรือเล็กจนเกนิไปใหเหมาะสมกบัขนาด
ของทีมศึกษา 
  1.3 ความซับซอนของปรากฎการณในชุมชนที่เช่ือมโยงกับการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกในระดับประเทศ ในระดับโลก รวมทั้งมองเห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ภายในชุมชน   

 1.4 ความสะดวกของที่ตั้งพื้นที่ การเดินทาง  ความใกลไกล ความ
ปลอดภัย  และการมีสถานบริการอื่นๆ  เชน สถานีอนามัย  ที่ทําการไปรษณีย  ฯลฯ 
  1.5  การรูจักกับคนในพื้นที่ เพื่อเปนสื่อกลางในการสรางสัมพนัธภาพระหวางเรา
กับคนในชุมชน 
 
2. การเตรีมตัวเขาพื้นที่ภาคสนามเพื่อสรางการยอมรับ  
  2.1 ภาษา   อาจตองศึกษาภาษาถิ่นน้ันๆ กอนเขาไปในพื้นที่ภาคสนาม เพื่อสราง
ความประทับใจ   

 2.2 พยายามเขาไปอยูอยางกลมกลืนและเตรียมพรอมที่สุด  ตองรูวาตอง
ทําอะไร  อยางไร 

 2.3 การแตงกาย  แตงกายใหเหมือนกับคนในสังคมท่ีจะเขาไปศึกษา  
หลีกเล่ียง การแตงกาย ที่เลียนแบบตัวแทนรัฐ   พอคาร่ํารวย  แฟชั่นนําสมัย  
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2.4 อุปกรณที่นําเขาไปในพื้นที่ ควรเปนสิ่งจําเปนจริงๆ เพื่อไมใหเกิดมุมมองที่
แปลกแยกจากคนในชุมชน   

2.5 ควรระมัดระวังการวางตัว ไมดื่มเหลาจนเมามาย ไมเกี้ยวพาราสีหญิงสาว   
ไมพูดจาหยาบคาย ฯลฯ  

2.6  ควรใชอุปกรณ ที่ชวยบันทึกขอมูลอยางระมดัระวัง เชน  กลองถายรูป  เทป
บันทึกเสียง   กลองวิดีโอ  ฯลฯ  

 2.7 ควรมีการศึกษาประวตัิชุมชน  ประวัตคิวามเปนมา  การเปลี่ยนแปลง   
สาเหตุการอพยพยายถิ่น ฯลฯ 

2.8  การเลือกผูใหขอมูล ( Key  informant ) ไมจําเปนตองเปนผูนําชุมชน แต
เปนที่รูจักของคนในชุมชนหรือคนในชุมชนรูจักมาก 
 
3. การแนะนําตัว  ( Introduction )  

3.1 อาจมีจดหมายแนะนําตัว หรือใหคนในพื้นที่ชวยเปนสื่อกลางในการแนะนํา   
3.2  บอกความจริงกับคนในพื้นที่วามาจากองคกรใด  มาทําอะไร  
3.3  ใหสิทธิ ชาวบานในการตัดสินใจวาจะยอมใหศึกษาวิจัยหรือไม 
3.4  บอกวาขอคนพบจะไปใชทําอะไรไดมากนอยเพียงใด  
3.5  บอกเหตุผลในการเลือกศึกษาพื้นที่น้ี   
3.6  บอกถึงผลดีผลเสีย ที่ชาวบานจะไดรับจากเรา 
3.7  ฝกบุคลิกใหเปนคนขี้เลน ยิ้มแยม ผอนปรน ใจเย็น เพื่อสรางความสัมพันธ  
3.8  ไมควรแสดงพฤติกรรมที่ขัดกับบทบาทที่ระบุไว  
3.9  ไมควรแสดงตัววาเปนพวกของใครหรือฝายใดฝายหนึ่ง (วางตัวเปนกลาง )  

 
4. การสรางความสัมพันธ ( Rapport ) 

4.1 แนะนําตัวเองตามสถานภาพ/บทบาทที่กําหนดไว 
4.2 รักษาสถานภาพและบทบาทดังกลาว ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 
4.3 พยายามเขารวมกิจกรรมในชุมชนที่สําคัญ ๆ  และพรอมที่จะ เขาไปมีสวน

รวมเชนเปนกําลังแรงงาน  ชวยทุนทรัพย ฯลฯ      
4.4 แสดงไมตรี  เชน รับฟงเรื่องราวรองทุกข  ใหคําปรกึษาบางเรื่อง  ชวยเหลือ

บางเรื่องที่ทําได  
4.5 ไมควรสรางความรูสึกวาตองมีของกํานัลติดมือทุกครั้ง  หรือของกํานัล

จะตองมีราคา 

4.6 เทคนิคที่จะชวย สรางความสัมพันธในชวงแรกๆ  

-  หาบุคคลที่จะแนะนําเราใหรูจักกับชาวบาน หรือสรางความสนิทสนม
กับคนใดคนหนึ่งในชุมชน แลวใหแนะนําตอ ( Snowball  Sampling  Technique ) 

-  วางทาทีดวยความสงบเสงี่ยม ไมควรทําตัวใหเดน จนผิดสังเกต 
-  พยายามหลกีเล่ียงการตั้งคําถามที่ทําใหชาวบานอึดอัด เชน หน้ีสิน 

เรื่องนาอับอายของชุมชน 
 -  อยาทําตัวทัดเทียมผูนําชุมชน 
-  พยามเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณที่ชาวบานตองการความ

ชวยเหลือ  
-  ถารูสึกอึดอดั ใหเขาใจวาเปนเรื่องปกติธรรมดา   คิดวาเปนเรื่องของ

งาน 
-  แสดงความเปนมิตรกับทุกคน  
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5. การเริ่มทํางาน   

5.1 การทําแผนที่  (  Mapping )  ไดแก  
- แผนที่ทางกายภาพ   ( Physical  Map )   ขอมูลทางกายภาพของพื้นที่

ภาคสนามจะชวยใหเห็นความสัมพันธทางกายภาพระหวางหนวยตางๆ  ในชุมชน   
- แผนที่ทางประชากร ( Demographic Map )  สํารวจจํานวน ครัวเรือน  

บานเลขที่  บานใคร    
- แผนที่ทางสังคม  ( Social  Map  )  ขอมูลสถานะทางสังคมของคนในชุมชน  

ความเปนเครือญาติ   สถานภาพทางสังคมในชุมชน   การแบงกลุมในมิติตางๆ    
-  แผนที่การประกอบกิจกรรม  (  Activity  Map )  เกิดอะไรขึ้นเมื่อไร  เชน  การ

ทํามาหากินของชาวบาน  การประกอบพิธีกรรม  ในชวง 12 เดือน  
-  แผนที่ทางความคิด (  Mind Mapping )  เปนเครื่องมือที่จะชวยสรุปประเด็น

เมื่อดําเนินการสนทนากลุมหรือจัดเวทีการระดมความคิดในแตละเรื่อง แตละกลุม และแตละเวที 
 

5.2 การเลือกตัวอยาง  ( Selective  Sampling )  การตัดสินใจวาจะรวบรวมขอมูลที่
ตองการไดอยางไร   ทําอะไรบาง  อาจกําหนดคราวๆ ดังน้ี 

-  เวลา ทําอะไรตอนไหน สังเกตเวลาใด  
-  สถานที่ ทําอะไรที่ไหนกอน สถานที่แหงหนึ่งใหขอมูลประเภทหนึ่ง  ไมควร

เลือกจากการสุมตัวอยาง  แตเลือกจากโอกาสและความสอดคลองของประเด็นที่ศึกษา 
-  คน เลือกวาจะไปพบใครกอน โดยเฉพาะคนที่ไมคอยอยูในชุมชน เชน 

ออกไปหารับจางนอกชุมชน   
-  เหตุการณ เลือกศึกษาเหตุการณอะไร โดยเฉพาะเหตุการณที่ไมเกิดขึ้นบอย  

 

การสังเกต  ( OBSERVATION  ) 

การสังเกตไดแก การเฝาดูสิ่งที่เกิดขึ้น หรือปรากฎการณอยางเอาใจใสและกําหนดไว
อยางมีระเบียบวิธี เพื่อวิเคราะหหรือหาความสมัพันธ ของสิ่งที่เกิดขึ้น น้ันๆ กับบริบทรอบขาง  
เปนเครื่องมือที่ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางหน่ึง ซึ่งอาจตองอาศัยการฝกฝนและ
ประสบการณวิธีการสังเกตอยางเปนระบบ  วัตุถปุระสงคของการสังเกต ก็คือเพื่อเขาใจลักษณะ
ทางธรรมชาติและขอบเขตของความสมัพันธระหวางองคประกอบตางๆ ของปรากฎการณทาง
สังคมและพฤติกรรมของบุคคลที่เปนสมาชิกสวนหนึ่งของสังคม   
  

  ประเภทของการสังเกต  
1. การสังเกตแบบมีสวนรวม ( Participant  Observation/ Field  Observation )   ผู

สังเกตเขาไปมีสวนรวมในชุมชนหรือเปนสวนหนึ่งของกลุมคนที่ทําการศึกษา  ทํากิจกรรมรวมกัน 
และทําใหคนในชุมชนยอมรับ   (ระเบียบวิธี     การสังเกต   การซักถาม  การจดบันทึก ) 

2. การสังเกตแบบไมมีสวนรวม  ( Non- participant  Observation / Unobstrusive  
Method ) การสังเกตที่ผูวิจัยเฝาสังเกตอยูวงนอก ไมเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมที่
ทําการศึกษา  เปนเพียงเฝาสังเกตพฤตกิรรมทางสังคมท่ีเกิดขึ้นเทาน้ัน  ทั้งน้ีเพื่อไมใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เคยเปน 
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☺  สิง่ที่ตองสังเกต  ( สุภางค จันทวานิช, 2536)  
1. การกระทํา/พฤติกรรม ( Acts )  พฤติกรรมทางสังคม เชน การใชชีวิตประจําวัน  

กิจกรรมปกติธรรมดาทั่วๆไป  การกระทําระหวางกัน เชน  การช้ีแจงเรื่องตางๆ  การตอบขอ
ซักถาม ซึ่งไมควรตั้งความคาดหวังวาพฤติกรรมจะตองเกิดขึ้นตามทฤษฎี 

2. แบบแผนการกระทํา ( Activities ) หมายถึงการกระทํา/ พฤติกรรมที่เปนกระบวนการ
มีขั้นตอน และมีลักษณะตอเน่ืองจนเปนแบบแผน  เชน  วิธีการเพาะปลูก  การประกอบพิธีกรรม
ของชุมชน ในวันสําคัญ  การแบงบทบาทหนาที่  วิธีการอบรมเลี้ยงดู ฯลฯ  ซึ่งก็คือการนํา 
พฤติกรรมที่เฝาสังเกตมาเรียงลําดับใหมีความตอเน่ือง เพื่อใหรูวาสิ่งที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลง
มาอยางไร  

3. การถอดความหมาย  ( Meanings ) หรือการคนหาความหมายของพฤติกรรมที่
แสดงออก  

- การใหความหมายแกการกระทํา หรือแบบแผนพฤติกรรมที่มองเห็นในชวงปกติ   
- ตีความหมายของสัญลักษณตางๆ ในการประกอบพิธีกรรมที่สาํคัญของชุมชน   
- การที่บุคคลมองตัวเองในสังคมและเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในฐานะที่เปนสวนหนึ่ง

ของสังคมและวัฒนธรรมนั้น อยางไร   
4. ความสัมพันธ ( Relationship )   หมายถึงการวิเคราะหถึงโครงสรางความสัมพันธ

ทางสังคมของคนในชุมชน  เชน วาใครทําอะไร กับใคร 
5. การมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน  ( Participant )   การที่บุคคลยอมใหความรวมมือ

และยอมเปนสวนประกอบของโครงสรางสังคมในการประกอบกจิกรรมตางๆ ของชุมชน  ทั้งที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  กจิกรรมการพัฒนา กิจกรรม/พิธีกรรม ทางศาสนา  เพื่อเขาใจ
ภาพรวมของปรากฎการณความเคลื่อนไหวดานตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

6. สภาพกายภาพ  ( Setting ) เปนสภาพแวดลอมหรือฉากที่เกิดขึ้นในสังคม สามารถ
สังเกตเห็นไดทันที  เปนลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของเหตุการณหรือปรากฎการณใน
สังคม  ประกอบดวย สถานที่ บุคคล สิ่งของ ฯลฯ  
 

 เทคนิคเบื้องตนทีอ่าจใชในการสังเกต 

แบบที่ 1  สงัเกตและจดบันทึกทุกอยางที่มองเห็นในสถานการณใดสถานการณหน่ึง  
แบบที่ 2  รอใหมีเหตุการณ  ทีส่ะดุดตาสะดุดใจ แลวจึงเริ่มสังเกตหรือบันทึก 
แบบที่ 3  สังเกตสิ่งที่ขัดแยงหรือเปนปญหา 
แบบที่ 4  เริ่มสังเกตจากสิ่งที่ชาวบานมองวาเปนปญหา 

 
☯ อุปสรรคในการสังเกต 

1. การเขาถึงผูที่จะถูกสังเกต   
2. โอกาสที่จะสังเกต 
3. ลําดับความสําคัญของเหตุการณ 
4. การจดบันทึกขอมูล 

 
 การจดบันทึกภาคสนาม   (  Fieldnotes ) 

การบันทึกขอมูลที่ไดจากการสังเกต 
ประโยชน 
 - ปองกันการลืม 

- ชวยสรุปขอมูลเปนระยะ ๆ 
- ชวยตั้งสมมุติฐานชั่วคราวในการวิเคราะหขอมูลสนาม 

 - ชวยสรุปประเด็น มองเห็นความสัมพนัธ 
- ชวยเรียบเรียงความคิดในการวางแผนตอไป 
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 ขั้นตอนการจดบันทึก 

- บันทึกอยางยอ 

- บันทึกภาคสนาม 

รูปแบบของการบันทึก แบงเปน 3  สวน  
- สวนที่หน่ึง บันทึกสิ่งที่สังเกตไดตามความเปนจริง (  Observation  Note / ON )   ไม

มีการตีความ 
- สวนที่สอง  สวนที่ตีความเบื้องตน (  Theoretical Note / TN ) ใชแนวคิดทฤษฎีผูวิจัย

ประกอบ  สรางสมมุติฐานชั่วคราว 
- สวนที่สาม ระเบียบวิธีวจัิย ( Methodological  Note หรอื  MN )  บันทึกวิธีการที่ตนใช  

สําเร็จหรือบกพรอง ขอมลูที่ตกหลน  / ชวยเตือนความจํา    

ตัวอยางบันทึกภาคสนาม เหตุการณในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

 

กิจกรรม/สถานการณ 

 

                             วัน/เวลา/สถานที ่

1.1 การทําบุญผะเวส  

ON 

 
 

สิ่งที่สงัเกตตามความเปนจริง 

 จํานวนคน   ใครบาง  มกีารแบงบทบาทหนาที่หรือไม   ทํา
กิจกรรมอะไรบาง  ชวงใด  การแสดงออก  สิ่งของที่นํามา
ทําบุญ  ฯลฯ    

TN ตีความเบื้องตน 

 

MN 
ระเบียบวิธีที่ใช/ ขอมลูที่ตกหลน 
 

 
ตัวอยางบันทึกภาคสนาม เหตุการณกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน 
 

 กิจกรรม/สถานการณ 

 

             วัน/เวลา/สถานที ่

1.2 การประชุมกลุม 
ออมทรัพย 
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ON 

 

สิ่งที่สงัเกตตามความเปนจริง 

TN ตีความเบื้องตน 

 

MN 
ระเบียบวิธีที่ใช/ ขอมลูที่ตกหลน 
 

 

ขอแนะนําในการบันทึก 

1. ขณะสังเกตควรจดสั้นๆ กันลืม  ขยายเพิ่มภายหลัง 
2. ควรบันทึกเหตุการณหลังจากที่สังเกตโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได 
3. อาจวาดภาพ/ แผนผังประกอบการบันทึก 
4. ดูบรรยากาศเหตุการณวาอํานวยในการบันทึกหรือไม 
5. เวลาจดบันทึกอาจยาวพอๆกับเวลาที่ใชสังเกต  ควรแบงเวลาใหมากพอ 
6. หาสถานที่จดที่ไมเปนที่สังเกต 
7. บันทึกสั้นๆ ที่ไมอันตราย  / เก็บไวอยางมิดชิด 
8. พกกระดาษแข็งเพื่อจดยอสิ่ง/เหตุการณที่สําคัญ แลวมาขยายตอเปนบันทึก 

 
 
การสัมภาษณ ( INTERVIEW ) 

การสัมภาษณ ก็คือการสนทนาซักถามอยางมีจุดมุงหมาย เพื่อใหไดขอมูลเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงที่ตองการ ขอมูลจากการสัมภาษณ จะชวยอธิบายสิ่งที่พบเห็นหรือสังเกตได ซึ่งจําเปนตอง
มีโครงสรางของคําถามและสามารถควบคุมทิศทางโครงสรางของเนื้อหาใหเปนเรื่องที่ตองการ
ทราบหรือปญหาในการศึกษา 

 ขั้นตอนของการสัมภาษณ 

 การเตรยีมการสัมภาษณ   
1. เลือกกลุมตัวอยางที่จะสัมภาษณ   
2. เตรียมการขัน้ตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง   วิธีการสุมตัวแทน 
3. วางแผนการสัมภาษณ  เชน เตรียมคําถามลวงหนา   กําหนดเวลาที่เหมาะสม 
4. ทดสอบคําถาม( ซอมสัมภาษณ ) เพื่อแกไขคําถามใหสมบูรณยิ่งขึ้น  
5. สรางคําถามหลายๆ แบบ ไวสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  
6. เตรียมอุปกรณบันทึกใหเหมาะสมกบัสถานการณและสถานภาพของผูถูกสัมภาษณ 
7. อาจติดตอผูใหสัมภาษณ  โดยผานผูรูจัก /มีจดหมายแนะนําตัว 
8. มีการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ลวงหนา 
9. ไมควรเลื่อนนัดหรือยกเลิกการสัมภาษณในครั้งแรก 

 ขั้นเริ่มสัมภาษณ 
1. แนะนําตนเอง เพื่อใหผูถูกสัมภาษณไดทราบและคุนเคย  
2. สรางบรรยากาศกันเอง  เริ่มจากพูดคุยอุนเครื่องกอนและสนทนาดวยอัธยาศัยที่ดี 
3. บอกวัตถุประสงคที่มาสัมภาษณ / สัญญาวาจะปดเปนความลับ 
4. ถาตองจด/บันทึกเสียงควรแจงผูใหสัมภาษณทราบ 
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 ขั้นสัมภาษณ   
1. ใหความสําคัญกับคานิยมพื้นฐานของชาวบานในชุมชน ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําหรับการ

ซักถามตอ ๆ ไป 
2. ใชคําถามที่เตรียมไวลวงหนา ตามประเด็นที่ตองการศึกษา  
3. วางกิริยาทาทางอยางเปนธรรมชาติที่สุด 
4. เปนนักฟงที่ตั้งใจ/ติดตาม ยอมรับฟงคําบอกเลาบางเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับขอซักถาม  
5. ปอนคําถามที่เหมาะสมกบัจังหวะผูตอบ  
6. อาจใชเทคนิคการหยุดเงียบหรือรอคอยระหวางที่ไมมีคําตอบจากผูถูกสัมภาษณ 
7. ใชภาษาที่สุภาพ/ เขาใจงายเพื่อใหผูถูกสัมภาษณเขาใจ 
8. ใหความสําคัญกับผูถูกสัมภาษณ  
9. ควรมีการถามซ้ํามากกวาหนึ่งครั้งแตเปล่ียนถอยคําเสียใหม 
10. สังเกตกิริยาทาทางผูถูกสัมภาษณระหวางการสนทนา  บรรยากาศตางๆ เชน ความ

เบื่อหนาย/ความสนใจ ความกระตือรอืลน    
11. สังเกตปฏิกิริยาระหวางจดบันทึก ถามีปฏิกิริยาควรใชความจําแทน  

 สิ้นสุดการสมัภาษณ 
1. กลาวขอบคุณเมื่อเสร็จสิน้การสนทนา และกลาวคําอําลา 
2. จดขอมูลตามความเปนจริง  /  ใจความสําคัญ 
3. รีบทําบันทึก การสัมภาษณ ใหสมบูรณหลังจากสัมภาษณเสรจ็ 
4. รวบรวมขอมลู/เอกสารจากการสัมภาษณไวกับบันทึกการสัมภาษณ 
5. การบันทึกขอสังเกตหรือคาํถามที่ตอเน่ืองที่อาจตองกลับมาสัมภาษณใหม 

 เทคนคิการสัมภาษณ 

1. กําหนดหลักเกณฑวาใครเปนผูถูกสัมภาษณ  
2. แนะนําตัววามาจากที่ใด มาทําอะไร  วัตถุประสงค  ทําไมผูถูกสัมภาษณจึงไดรับ

คัดเลือก 
3. ทําใหผูถูกสัมภาษณ รูสกึวาขอมูลจากการสัมภาษณมีความนาสนใจ 
4. สรางความประทับใจแกผูใหสัมภาษณ  
5. ใชภาษาที่งายแกการเขาใจ/ ตั้งคําถามอยางเปนกลางๆ  
6. ควรถามเปนเรื่องๆ  เพื่อใหแนวความคิดของผูตอบตอเน่ือง 
7. พยายามสมัภาษณในโอกาสแรกที่ติดตอได  
8. สัมภาษณในที่สงบและสบาย ( เพราะผูใหสัมภาษณตองใชความคิด ) 
9. ควรใชระยะเวลาในการสัมภาษณที่เหมาะสม  ไมนานเกินไป  
10. ไมควรมีบุคคลอื่นในท่ีสัมภาษณ สมัภาษณใครควรฟงคําตอบจากผูน้ัน  แตคําตอบ

ของผูอื่นตั้งไวเปนขอสังเกต  
11. ผูวิจัยควรเรียนรูภาษาถิ่น /ระวังความแตกตางทางภาษาที่เกิดจากความแตกตาง

ทางชนช้ัน  
12. สรางความสมัพันธที่ดี กับผูใหสัมภาษณ เชน มีทาทีที่เปนมิตร  ยิ้มแยมแจมใส  
13. กลาวขอบคุณเมื่อเสร็จสิน้การสัมภาษณ 

จรรยาบรรณในการสมัภาษณ 

1. ช้ีแจงวาการสัมภาษณเปนความลับ ( บางสถานการณ ) 
2. เอาใจใสกับคําพูดและไมแสดงทาทีดูถูกผูใหสัมภาษณ  
3. เคารพสิทธิสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ / ไมควรวางอํานาจ หรือทําตัวเหนือกวา/

ไมหลอกลวง  
4. ควรวางตัวเปนกลาง/ ไมควรกลาวรายใครหรือสนับสนุนเมื่อผูใหสัมภาษณกลาวราย

ใคร 
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การสนทนากลุม ( FOCUS GROUP ) 

การสนทนากลุมเปนวิธีการศึกษาชุมชนที่ประหยัดงบประมาณและเวลา  แตควรมีการ
วางแผนและเตรียมการ ใหเหมาะสม  กาสนทนากลุมเปนการนั่งสนทนากันระหวางผูใหสัมภาษณ 
ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เพื่อชักจูงใหกลุมแสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนวทางการ
สนทนาที่วางไว   การกําหนดบุคคลในกลุมสนทนาขึ้นอยูกับความเหมาะสมของประเด็นและ
วัตถุประสงคที่วางไว  ไมควรมีการกําหนดจํานวนที่ตายตัว    

องคประกอบในการจัดสนทนากลุม 

 บุคคลที่เกี่ยวของ 
- ผูดําเนินการสนทนา ( Moderator )   คุณสมบัติ เปนผูที่พูดและฟงภาษาทองถิ่นได   

มีบุคลิกภาพ/มนุษยสัมพนัธที่ดี  ออนนอมถอมตน   รู/เขาใจวัตถุประสงคของการศึกษา การจัด
สนทนากลุม 

- ผูจดบันทึกการสนทนา ( Notetaker) รวมทั้งบันทึกรายละเอียดบรรยากาศการสนทนา
ดวย  

- ผูชวย ( Assisstant )  ทําหนาที่ชวยเหลือทั่วไป ตั้งแตเตรียมการ  การเตรียมสถานที ่   
เตรียมอุปกรณตางๆ  ฯลฯ 

 ควรมีแนวทางในการสนทนากลุม  เชน วัตถุประสงค  ตั้งประเด็น/หัวขอ  จัดลําดับหัวขอ  
 เตรียมอุปกรณที่จําเปนในการบันทึก  เชน  ไวทบอรด  ปากกา  กระดาษ  สกอตเทป  เทป
บันทึกเสียง ฯลฯ  

   แบบฟอรมการคัดเลือกเขากลุมสนทนาตามหัวขอความสนใจ 
 สรางบรรยากาศใหผูเขารวมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางอิสระ 
 เลือกสถานที่และกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม 

 
การศึกษาชมุชนดวย กระบวนการวิจัย 

 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อการศึกษาชุมชน หรือการสรางแนวทาง ใน
การอธิบายประเด็นตางๆ ที่เปนองคประกอบสาํคัญของชุมชน สามารถทําใหนักวิจัยรูไดวา 
นักวิจัยจะเก็บขอมูลอะไรบาง จะมองปจจัยหรือองคประกอบ เพื่อนําไปเชื่อมโยง กันอยางไร 
อยางชัดเจน  ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมของของชาวบานในชุมชนและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
ในชุมชนมีความสลับซับซอนอยูมาก และไมสามารถตัดสินหรือระบุสาเหตุจากมุมมองของใคร
เพียงคนใดคนหนึ่งได  การดํารงอยูหรือการเปลี่ยนแปลง ของเหตุการณใดเหตุการณหน่ึง ลวนมี
ปจจัยตางๆเขามาเกี่ยวของมากมาย  ทั้งปจจัยภายในชุมชนเองและปจจัยภายนอกชุมชน  
ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งอาจสงผลตอเน่ืองถึงอีกปจจัยหนึ่ง และการหาสาเหตุเหลาน้ัน การวิจัย
จะเปนวิธีการหาคําตอบปญหาที่สงสัย    

 
 การวิจัยเชิงปริมาณ  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
หลักการ + ความเขาใจพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ยอมรับความหลากหลายของปรากฏการณทางสังคม มากกวามุงเนนที่จะหาความเปน
สากล หรือความเหมือนกันของปรากฎการณ  

 พฤติกรรมของคนในแตละสังคมมีเง่ือนไขทางประวัติศาสตร  สังคมและวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน  ไมสามารถใชทฤษฎีที่ตายตัวมาอธิบายได 

 ทฤษฎีที่ใช จึงเปนกรอบแนวคิดอยางกวาง  เพื่อเปนแนวทาง ในการทําความเขาใจ 
และอธิบายพฤติกรรมของคน ในสังคม  

 มองปรากฎการณทางสังคมอยางเปนองครวม  มคีวามหลากหลาย ซับซอน มมีิติ
ตางๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธซึ่งกันและกัน   ไมไดเกิดขึ้นอยางโดดๆ 
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 กรอบแนวคิดพื้นฐานทั่วไปในการศึกษาชุมชน  แนวคิดเกี่ยวกับ โครงสรางการหนาที่ ( 
Structural – Functional ) เปนเครื่องมือในการทําความเขาใจวาชุมชนประกอบดวยโครงสราง
ยอยอะไรบาง  สถาบันตางๆ  มีบทบาทหนาที่อะไร  มีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน ( มอง
ภาพรวม )    

 การกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับศึกษา วิเคราะหปญหาที่มีลักษณะ เฉพาะมากขึน้ มี
ตัวแปร ที่จะศึกษา มีลักษณะเปนแบบจําลองทางทฤษฎี (Model) ซึ่งทําหนาที่เสมอืน 
สมมติฐานที่บอกคุณสมบัติหรือองคประกอบ (Properties) ของปรากฎการณ และการคาดคะเน
ความสัมพันธระหวางตัวแปร (ดานกายภาพ,การศึกษา,สังคมและวัฒนธรรม, การเมือง, 
เศรษฐกิจ, สิ่งแวดลอม, นัทนาการ,การสื่อสาร, สขุภาพอนามัย,ฯลฯ) 

 ศึกษาวิวัฒนาการ  ความเคลื่อนไหว ความสมัพันธ และความขัดแยงในชุมชน มุง
ประเด็นไปที่ระบบความสมัพันธทางสังคม 

  เปนการอธิบายปรากฎการณทางสังคมในระดับจุลภาค ( Micro – Study , Case  
Study )  เพื่อใหไดรายละเอียด ของปรากฎการณในเชิงลึก  ครอบคลุมมิติดานเวลา  มิติทาง
สังคม สะทอนใหเห็นความเคลื่อนไหวและความสัมพันธ  
 

  ประเด็นหรือแนวคดิที่ศึกษาชมุชนในเชิงคุณภาพ 
 ประวัติศาสตรชุมชนและรูปแบบการใชทรัพยากร 
 การศึกษาผูนําและบทบาทผูนํา 
 ความขัดแยงทั้งภายในและภายนอก 
 ตัวคนที่เปนสมาชิกของชุมชน 

  ระดับบุคคล 
  ระดับกลุมยอย 

 ระดับกลุมใหญ 
 ระดับองคกร 
 ระดับชุมชน 
 ระดับเครือขาย  

  ฯลฯ 
 

 มิตทิางวัฒนธรรมและภูมิปญญาชาวบาน 
 ระบบคุณคาและอุดมการณเชิงศีลธรรม  ความเชื่อ/ความศรัทธาในศาสนา 
 อุดมการณอํานาจเกี่ยวกับความคิดวาดวยการนับถือผี 
 พิธีกรรมในการสืบทอดอุดมการณ แสดงใหเห็นถึงการรวมกลุม เพื่อสืบทอด

อุดมการณทัง้ 2  แบบ 
 กฎขอหามของชุมชน  การลงโทษถามีการละเมิด  (เนนหลักประโยชน

สวนรวม+ ความเปนธรรม ) เกี่ยวของกับมิติใดบาง เชน สิ่งแวดลอม 
 ภูมิปญญาดานตางๆ  ไดแกความรูที่สะสมกันมา กระบวนการแกปญหา การ

ปรับตัวดานตางๆ  
 

------------------------------ 
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บทที่ 4 
เครื่องมอืทางมานุษยวิทยาในการศึกษาเพื่อความเขาใจชุมชน 

 
ในการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อการศึกษาชุมชนหรือเพื่องานวิจัยตางๆ จําเปนตอง

ใชเครื่องมือตางๆ ในการเก็บขอมูล เครื่องมือที่คอนขางไดรับการยอมรับในวงการ
วิชาการทางสายสังคมศาสตรที่ใชไดผลก็คือเครื่องมือการศึกษาภาคสนามมานุษยวิทยา  
ซึ่งในสังคมไทยปจจุบันไมไดถูกนําไปใชแตเฉพาะงานวิชาการดานสายสังคมศาสตร
เทาน้ัน  แตยังไดรับการยอมรับในการทํางานดานสุขภาพหรอืดานสาธารณสุข โดยทีม
นายแพทยโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย  ที่นํามาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิถีชุมชนและ
ใชฝกอบรมเจาหนาที่สาธารณสุขในการทํางานชุมชนใหแกสถานบริการสาธารณสุข
หลายแหง ทั้งน้ีเพื่อปรับทัศนคติใหเจาหนาที่มีความเขาใจมิติทางสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชน  รวมทั้งสามารถใชขอมูลและการเรียนรูจากชุมชนมาพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพใหมคีวามละเอียดออนตอมิติทางสังคมและความเปนมนุษยมากขึน้  ดังน้ันจึงได
จัดทําคูมือคูมือการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนขึ้น ซึ่งประกอบไปดวยแนวคิดในการวางรากฐาน
ความเขาใจชุมชนและเครื่องมือศึกษาชุมชน    โดยเครื่องมือตางๆมีจุดเดน ไดแก 

1. ทําใหการศึกษาชุมชนมีวิธีการที่ชัดเจน 
2. สรางความเขาใจในวิถีของชุมชนไดรวดเร็ว 
3. ประยุกตใชความรูกับงานบริการสุขภาพไดดี  ทําใหงานบริการสุขภาพสอดคลองกับ

วิถีชีวิตและเช่ือมโยงกับชุมชน 
4. สรางทัศนคติเชิงบวกตอการทํางานชุมชน ทําใหทํางานกับชุมชนไดอยางมีความสุข    
ดังน้ัน จึงขอยกเครื่องมือทางมานุษยวิทยาของทีมนายแพทยโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย

มาเปนเครื่องมือเพื่อชวยในการศึกษาชุมชน  ไดแก  แผนที่เดินเทา  ผังเครือญาติ โครงสราง
องคกรชุมชน   ปฏิทินชุมชน   ประวตัิศาสตรชุมชน  ประวัติชีวิตบุคคลในชุมชน 

 
แผนที่เดินดิน 

หมายถึง การเดินสํารวจดูดวยตา และจดบันทึกทางกายภาพ สิ่งแวดลอมของชุมชนและ
สิ่งตางๆ ที่พบเห็นลงบนบันทึก เพื่อเขาใจถึงความหมายทางสังคม (Social Meaning) และหนาที่
ทางสังคม (Social Function) ของพืน้ที่ทางกายภาพ (Physical Space) เปนเครื่องมือช้ินแรกที่
สําคัญที่จะนําไปสูความเขาใจชุมชน ดวยวิธีการงายๆ และใชเวลาไมนานมาก  
เปาหมาย  1.  ทําใหมองเห็นภาพรวมของชุมชนไดครบถวน 

2. ไดขอมูลมากและละเอียดในระยะเวลาสั้น 
3. ไดขอมูลที่มีความนาเชื่อถือมากกวาเพราะไดจากการสังเกตดวยตนเอง 
4.   นําไปสูความเขาใจในมิติอื่นๆ ตามมา  

 
วิธีการ และขอแนะนํา    

1. อาจนําแผนที่เกาที่เคยทําไวมาใชเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตน แลวตรวจสอบวามีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร ใสรายละเอียดเพิ่มเติม 

2. ใหความสําคัญกับการสรางความคุนเคยกับชาวบานในชุมชนควบคูกับการเขียนแผนที่ 
แวะทักทายชาวบานระหวางการทํา 

3. ถาเปนหมูบานที่มีระยะหาง ไมควรน่ังรถยนตทําแผนที่ อาจใชรถจักรยาน หรือ
จักรยานยนต  แตตองหมั่นจอดแวะทักทายชาวบาน 

4. ตองเดินสํารวจใหทั่วถึง โดยเฉพาะบานคนจน บานผูทุกขยากที่อยูชายขอบของ
ชุมชน บานของผูที่แยกตัวอยางโดดเดี่ยวในชุมชน    

5. มองพื้นที่ทางกายภาพแตตีความใหเห็นถึงพื้นที่ทางสังคม 
6. ถาทีมงานมีหลายคน  ไมควรแยกเขียนแลวนํามาตอกัน  ควรเดินสํารวจรวมกันทั้งทีม 
7. หมั่นสังเกตและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในทีมระหวางเดินสํารวจวาพื้นที่ที่เห็นบอก

เรื่องราวอะไรที่สําคัญของชุมชน ซึ่งถือวาเปนกระบวนการเรียนรูที่สําคัญ 
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8. ขอมูลบางอยางไมสามารถสังเกตไดดวยตาเพียงอยางเดียว (อาจเปนภาพลวงตา) 
จําเปนตองสอบถามจากเจาของบานญาติ เพื่อนบาน หรือบุคคลอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม  

9. ขอมูลบางอยางไมสามารถสอบถามจากเจาของบานไดโดยตรง จําเปนตองสอบถาม
คนในชุมชนเพิ่มเติม  หรอือาศัยการสงัเกตเพิ่มเติมดวยตนเอง 

10. ขอพึงระวัง เมื่อใหชาวบานนําทาง  ขอมูลอาจจะมีอคติจากผูพาเดิน เชน ไมตองการ
ใหพบเห็นสิ่งที่คิดวาสรางความเสื่อมเสียตอชุมชน  

11. พยายามเขียนขอสังเกต เชน ความสัมพันธทางสังคมระหวางคนในชุมชน หนาที่ทาง
สังคมของพืน้ที่ตาง ๆ   
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ตัวอยาง 
 

 

ที่มา : โกมาตร จึงเสถียรทรัพยและคณะ. (2545). วิถีชุมชน หนา 25. 
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ผังเครือญาติ 

ผังเครือญาติ คือ การถอดความสัมพันธ ในเชิงเครือญาติ ที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนทั้ง
โดยสายเลือดและจากการแตงงาน   เพื่อใหรูจักเครือขายทางสังคม (  Social  Network ) ที่
สนับสนุนแตละครอบครัวอยู  ผังเครือญาติมีความสําคัญตอการทําความเขาใจชุมชนและสังคม 
ไมวาจะเปนสังคมเมืองและสังคมชนบท เพราะเครือญาติเปนความสัมพันธที่เปนรากฐานของ
ชีวิตครอบครัวและจะมีความเกี่ยวของกันไปตลอดชีวิต ผังเครือญาติจะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะ
ชวยสรางความคุนเคยกับคนในชุมชนในเวลาอันรวดเร็ว โดยการรูจักและเขาใจความสัมพนัธทาง
สังคมขั้นพื้นฐานของสมาชิกในชุมชน   เชน ใครเปนใครในชุมชน มีบทบาทหนาที่อยางไร  และ
มีความสัมพนัธกับคนในครอบครัวและคนอื่นๆ ในชุมชนอยางไร 

วิธีการ  

 การรูจักใชสัญลักษณมาตรฐานที่เขาใจตรงกันในการทําผังเครือญาติ  
 การถอดผังเครือญาติ จะตองทําความรูจักกับบุคคลที่มีช่ืออยูในเครือญาติที่บันทึกไว  
 อาจจะถอดผังเครือญาติในแตละครอบครัว ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได อยางนอย 3 ช่ัว

อายุคนขึ้นไป   
  ควรพยายามทําความรูจักช่ือที่ปรากฏอยูในผังเครือญาติ อยางนอยครึ่งหนึ่ง  
 ไมจําเปนตองถอดผังสมาชิกที่ยายไปตั้งรกรากที่อื่น และ ไมมีปฏิสัมพนัธติดตอกลับมา 
 ใหเนนการมีสัมพันธทีด่ีกับชาวบานมากกวาการไดขอมูล (อยามุงที่จะสัมภาษณโดยไมใส

ใจความรูสึกของชาวบาน) 
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สัญลักษณที่ใชในการทําผังเครอืญาติ  
 

                   = สัญลักษณแทนผูหญิง                                                           = สัญลักษณผูใหขอมูล 
 
                   = สัญลักษณแทนผูชาย                                                            = สัญลักษณการแตงงาน 
 
                                  = สัญลักษณการตาย                                                 = สัญลักษณการหยาราง 
 
                                  = สัญลักษณคนปวย                                           = สัญลกัษณขัดแยงหรือมีปญหา 

 

สัญลักษณการมีภรรยาสองคน 

 
 
                                                      สัญลักษณการมีบุตร (ตัวเลขแสดงลําดับบตุร) 
       1                2          3 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

     = สัญลักษณแสดงสมาชิกที่อาศยัในบานหลังเดียวกัน 
(เสนประ)  

 

ที่มา : โกมาตร จึงเสถียรทรัพยและคณะ. (2545). วิถีชุมชน หนา 39. 
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การจัดทําผังโครงสรางองคกรชุมชน 
การศึกษาโครงสรางองคกรชุมชน หมายถึง การศึกษาความสัมพันธทางสังคมของ

ชาวบานในแงมุมตางๆ นอกเหนือจากความสัมพนัธทางเครือญาติ ทั้งโครงสรางดานเศรษฐกิจ    
การเมือง  สงัคมและวัฒนธรรม  ฯลฯ ของชุมชน ดวยการศึกษาสถาบัน  องคกร  กลุมตางๆ ทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อทราบถึงความสัมพันธเชิงสถานภาพ  บทบาท  หนาที่  และ
อํานาจระหวางหนวยตางๆ ในชุมชน   การศึกษาโครงสรางองคกรชุมชนจะชวยใหสามารถสังเกต
บทบาทสถาบัน องคกรและบุคคลตางๆ  ที่ทําหนาที่ขับเคล่ือนชุมชน นอกจากนี้จะทําใหผูศึกษา
สามารถจัดความสัมพันธของตนเองกับชุมชนไดอยางเหมาะสม ไมเปนอุปสรรคตอการเขาถึง
ชุมชนและสามารถนําขอมูลมาประกอบภาพของชุมชนใหมีความชัดเจนมากขึ้น 

แนวทางการศึกษาโครงสรางองคกรชุมชน 

ขั้นตอนที่ 1 การทําความเขาใจแบบแผนความสัมพนัธขององคกรชุมชนในมิติตางๆ ทัง้
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ สัมพันธทางสังคม  สัมพันธทางการเมือง  โดยการสัมภาษณ พูดคยุ 
การสังเกต ( มองที่การปฏิบัติการขององคกร Organization  in  Action ) 
 

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
-    การแบงบทบาทหนาที่ ในชุมชนมีอาชีพ อะไรบาง   สัดสวนอาชีพตางๆ   
- ปจจัยการผลิตของชุมชน  อํานาจการตัดสินใจในการผลิตของชุมชนถูกกําหนดจากอะไร 
- สัดสวนของสมาชิกในครอบครัว ที่ประกอบอาชีพตางๆ /สัดสวนของครอบครัวที่ประกอบ

อาชีพแตละประเภท 
- ฐานะทางเศรษฐกิจภายในชุมชนมีความแตกตางกันมากนอยหรือไม อยางไร ( เชน  วิธีการ

หารายได  การแบงระดับรายได   จํานวนครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวย  ปานกลาง  พออยูได  
ทุกขยาก  จําวนครอบครัวที่ใหผูอื่นเชาที่ดิน  ครอบครัวที่ตองเชาที่ดินทํากิน  ครอบครวักับ
ภาระหนี้สิน  กองทุนในหมูบาน  แหลงเงินกู/ เง่ือนไขการชําระ   ฯลฯ  ) 

 
ความสัมพันธทางสังคม    

- กลุมทางสังคมตางๆ ทั้งที่เปนทางการและกลุมที่ชุมชนรวมตัวกันเอง  
- ระบบและระดับการศึกษาในชุมชน 
- องคกรศาสนาและระบบความเชื่อตางๆ รวมทั้งระบบอาวุโส  ระบบอุปถัมภ  ระบบการนับถือผี 
- บทบาทหนาที่ของหญิงชายที่มีตอชุมชน   
- ตนทุนทางสังคม  ภูมปิญญาดานตางๆ  ระบบความเชื่อ คานิยมทีท่ําใหชุมชนสามารถ

แกปญหาและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได 
- ความสัมพันธระหวางองคกรทางสังคมตางๆ   เชน ความสัมพนัธในครอบครัว  ความสมัพันธ

ระหวางพระสงฆกับชาวบานหรือกับผูนํา เปนตน  
- ภูมิปญญา/ระบบความเชื่อกับชุมชน  ชาวบานกับการรับสิ่งใหม ๆ จากภายนอก  ฯลฯ  
 
ความสัมพันธทางการเมือง 

- โครงสรางการปกครองทองถิ่น  องคกร  บทบาท/หนาที่ของผูนําและกรรมการกลุมตางๆ  
ความสัมพันธเชิงอํานาจ   วิธีการคัดเลือกผูนํา/กรรมการ  ฯลฯ  

- กลุม/องคกรตางๆ ในชุมชน เกิดขึ้นเองหรือมีการสนับสนุนจากองคกรภายนอก  เชน  รฐั  
องคกรพัฒนาเอกชน  นักวิชาการ ฯลฯ  ใครมีบทบาทสําคัญหรือเปนผูนําในแตละกลุม  
ชาวบานยอมรับใคร  

- ลักษณะและรูปแบบความสัมพันธระหวางกลุมตางๆ  ภายในชุมชน  เชน ความขัดแยง  การ
แบงปนผลประโยชน   การชวยเหลือ    การยอมรบั  การพึ่งพา  ฯลฯ 

- การจัดสรรบทบาทขององคกรชุมชนในดานตางๆ ภายในชุมชน  สามารถตอบสนองชุมชนได
หรือไมอยางไร  

- ความสัมพันธระหวางนักการเมืองทองถิ่นกับนักการเมืองระดับชาติ  และการอุปถัมภชุมชน  
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- การมีสวนรวมของชุมชนเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครอง  ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ  เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะของชมุชน  การแสดงความคิดเห็น  
ฯลฯ  

- มีการเปดเวทีสาธารณะในชุมชนหรือไม   อยางไร  ใครมีบทบาทสําคัญ  อยางไรบาง  เชน 
รานกาแฟในชุมชน  ฯลฯ 

- ความสัมพันธระหวางนายทุนทางธุรกิจกับผูนําในทองถิ่น   ความสมัพันธระหวางผูนําใน
ทองถิ่นกับชาวบาน  ความสัมพันธระหวางนายทุนทางธุรกิจกับชาวบาน  ในลักษณะใด เชน  
การตอบแทน  การพึ่งพา   

 
ขั้นตอนที่  2 ผังโครงสรางองคกรชุมชน เมื่อศึกษาขอมูลโครงสราง ความสัมพันธตางๆ ในชุมชน
จนเขาใจแลว  นํามาประมวลเปนผังโครงสรางอยางเปนระบบ 
 - สัญลักษณที่ใชในการทําผังโครงสรางองคกรชุมชน  
    แสดงความสัมพันธแบบปกติ 
   

แสดงความสัมพันธแบบขัดแยง 
   
        แสดงความสัมพันธในกลุมเดียวกัน 
 

 
ขั้นที ่  1  เริ่มจากผูนําที่มีบทบาทสําคัญในชุมชน ( ทางการ/ ไมเปนทางการ  )  เขียน

เสนแสดงความสัมพันธระหวางผูนํากับบุคคลทีมีความสัมพันธ  / บทบาทที่เกี่ยวของ ใกลชิด 
ขั้นที ่  2  เขียนเสนแสดงความสัมพันธของคนทุกคนที่อยูในแวดวงของผูนําในลักษณะ

เดียวกัน 
ขั้นที่  3  ทําเชนเดียวกับผูนําหรือบุคคลอื่นๆ ที่มีความสําคัญในชุมชน  เชน  ผูนําดาน

ศาสนา พิธกีรรมความเชื่อ   ประธานกลุมตางๆ  รวมทั้งคนที่ไมมีตําแหนงทางการแตมีบทบาท
สําคัญในชุมชน    เขียนเปนเครือขายแตละบุคคล  

ขั้นที่ 4  นําเครือขายของบุคคลตางๆ มาโยงกัน เปนผังโครงสรางองคกรชุมชน    
 
ประโยชนในการทําผังโครงสรางองคกรชุมชน 

1. ทําใหเห็นโครงสรางดานตางๆอยางมีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน  
2. โครงสรางทางสังคมของชาวบานอาจเปนโครงสรางที่ไมเปนทางการซอนทับอยูกับ

โครงสรางที่เปนทางการ และมีความหมายตอชีวิตจริงของชาวบาน 
3. ชวยทําใหมองเห็นความหลากหลายของโครงสรางองคกรในชุมชนและวางแผนการ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ตัวอยาง ผังโครงสรางองคกรชุมชน : หมูบานเกาะนอย 

ที่มา : โกมาตร จึงเสถียรทรัพยและคณะ. (2545). วิถีชุมชน หนา 59. 

กลุมแมบานสานเสื่อปาหนนั, ทาํขนม

ดํารง (อสม.) 

จะสาว 
มะจะ

มะสรอย 

จะซอ 

ด๋ึง ผูใหญบาน 

บังโอบ 

บังโหยบ สาแหละ 

บัง

บังหรน 

กอเฉม 

ปะหยี้ด 
(หมอพืน้บาน) 

บังทอง (อส กอดาด 

บาว 

กลุมผูนาํทาง

กอดาหาด 

บังเหม หมาด 

เอียด อับดุล 

จะแหมะระ 

ดลหรีม บังหาด 

กลุมผูนาํไมเปน
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ปฏิทินชุมชน 

ปฏิทินชุมชนคือ  การเรียนรูวิถีชีวิตชาวบาน ในแตละวัน  แตละเดือน  แตละป วาประกอบ
กิจกรรมอะไรบาง   เกิดขึ้นอยางไร   เกี่ยวของกบัวิถีชีวิตชาวบานอยางไร ทั้งการประกอบอาชีพ
ตางๆ  งานบญุประเพณี  การออกไปรับจางนอกชุมชน ซึ่งในแตละชวงชาวบานทําอะไรบาง ฯลฯ 
และแตละชุมชนก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกตางกันไป  ดังน้ันปฏิทินชุมชนก็คือเครื่องมือในการเรียนรู
จังหวะของชีวิตและวิถีชุมชนนั่นเอง 
 
เปาหมาย   

1. ชวยสรางความเขาใจในวิถีชีวิตชาวบาน   ทั้งวงจรและจังหวะการทํางานในรอบวัน/
เดือน / ป วาชาวบานทําอะไรบาง  ในชวงใด   
 2. เปนจุดเริ่มตนของการสรางความสมัพันธอันดีกับชาวบานในชุมชน  และเกิดความรูสึก
ที่ดี และมีความไววางใจมากขึ้น   เมื่อเรารูจักกาลเทศะในวิถีชีวิตชาวบาน ก็จะสามารถเขาหา
ชาวบานไดถูกจังหวะเวลานั่นเอง  

3. ชวยใหสามารถวางแผนงานโครงการ /จัดตารางการทําานที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ชาวบานไดอยางเหมาะสมและถูกจังหวะเวลา 
 
แนวทาง 

1. ปฏิทินทางเศรษฐกิจ แยกประเภทอาชีพของชาวบาน ชวงเวลาใดทําอะไร  
เขียนแจกแจงในแตละเดือน  เชน  อาชีพทํานา หวานไถ  ลงกลา  ปกดํา   เก็บเกี่ยว   
ชวงใดเดินทางไปทํางานตางถิ่น ฯลฯ   

2. ปฏิทินทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรมที่สําคัญ ที่เปนสวน
หน่ึงของวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน  และมีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อที่สืบทอดกัน
มาตั้งแตอดีตสูปจจุบัน ในแตละเดือน  

3. อาจเขาไปสังเกตการณแบบมีสวนรวมในงานบุญประเพณีทั้งหลาย จะทําใหรู
รายละเอียดเพิ่มขึ้น  เชน ทําอะไรบาง  ใครบางที่เขารวม  การกระกอบพิธีกรรม ฯลฯ  

4. แหลงขอมูลปฏิทินวัฒนธรรม ไดแก กลุมผูเฒาผูแกในชุมชน 
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ปฏิทินเศรษฐกิจ/วัฒนธรรมของชุมชน…………ตําบล……………อําเภอ……………..   จังหวัด
……… 
 
เดือน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรม 
รายละเอียดกิจกรรม ( กลุม/ทําอะไร/เมื่อไร/อยา
ที่ไหน) 

มค.   
ก.พ.   
มี.ค.   
เม.ย.   
พ.ค.   
มิ.ย.   
ก.ค.   
ส.ค.   
ก.ย.   
ต.ค.   
พ.ย.   
ธ.ค.   

 
หรือ 
           เดอืน ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กิจกรรมดาน 
เศรษฐกิจ 
1. เก็บหนอไม 
2. ปลูกกระหล่ําปลี 
3. ปลูกมะเขือเทศ 
4. ปลูกขาวโพด 
5. ปลูกมันฝรั่ง 
6. คาขาย 
7. ขับรถโดยสาร 
8. แรงงานรับจาง 
นอกหมูบาน 
9. รับจางปกผา 
10. รับจางตีมีด 
 

            

กิจกรรมดาน 
วัฒนธรรม 
1. ปใหม 
2. การทําผี 
3. เซนไหวผีบรรพบุรุษ 

            

ที่มา : โกมาตร จึงเสถียรทรัพยและคณะ. (2545). วิถีชุมชน หนา 103. 
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ประวัติศาสตรชุมชน 
คือการศึกษาเรื่องราวความเปนมาของชุมชนในดานตางๆ  เชน เศรษฐกิจ  สังคม 

วัฒนธรรมและการเมือง ตั้งแตอดีต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในชวงตางๆ ที่สงผล
กระทบตอชาวบานและสิ่งแวดลอมตางๆ ในชุมชนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน   การศึกษา
ประวัติศาสตรชุมชนจะทําใหเห็นภาพรวมของชุมชนชัดเจนมากขึ้น จะชวยทําใหเขาใจมิติเวลา
มากขึ้น   ดงัน้ัน การศึกษาประวัติศาสตรชุมชน เปนเครื่องมือที่ทําใหเขาใจความคิด เหตุผลและ
การเลือกกระทําของชาวบาน  
 
เปาหมาย   

-  ทําใหทราบถึงที่มาที่ไปของปรากฎการณ/ ปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในชุมชน  ในแตละ
ชวง  

- ทําใหทราบถึงประสบการณรวมกันของชุมชน ที่มีสวนในการกําหนดความรูสึกนึกคิด 
ของชาวบานได   

- ทําใหเขาใจถึงความสัมพันธของสิง่ตางๆ ในชุมชน เชน ความสัมพนัธระหวางผูนํา
สําคัญๆ ความสัมพันธกับอํานาจรัฐ   

- ทําใหการตีความปรากฎการณของชุมชนปรากฎอยูบนพื้นฐานขอเท็จจริง ลดความอคติ
สวนตัวที่จะตัดสินเรื่องราว/ การกระทําตางๆ ของชาวบาน  

- ทําใหทราบวาประเด็นใดที่ควรใหความสําคัญ หรอืเปนสาระที่ควรใสใจ ประเด็นใดเปน
ปญหาเชิงโครงสรางที่อาจจะไมสามารถแกไขไดอยางทันที หรืออาจตองแสวงหาวิธีการ/
แนวทางใหม  
 
แนวทาง ในการหาขอมูล 
ตัวอยาง :  ประวตัิศาสตรดานสังคม/วัฒนธรรม 

- ประวัติความเปนมาของชุมชน ผูกอตั้งเริ่มแรก  การขยายตัวของชุมชนแตละชวง 
- มีพิธีกรรมและประเพณีทีส่ําคัญ ๆ ในอดีตอะไรบาง อยางไร  สามารถสรางแรงยึด

เหนี่ยวใหเกิดขึ้นในชุมชนไดหรือไม อยางไร  
- เหตุการณรวมที่สําคัญๆ ในชุมชน ที่ผานมา เชน  เริ่มมีถนน  ไฟฟา  นํ้าประปา  สราง

วัด สรางโรงเรียน เมื่อไร  เหตุการณนํ้าทวม   ไฟไหม    แหงแลง  ที่ดินถูกเปล่ียนมือ  เชน  ถูก
ขายเปนสนามกอลฟ  รีสอรต  โรงงานฯ  หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง เชน อาชีพ  
การอพยพไปทํางานนอกชุมชน  ประเพณ/ีพิธีกรรม  ความสัมพันธระหวางคนในชุมชน ฯลฯ 

- ความสัมพันธระหวางชาวบานในชุมชนในอดีต เปนอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไร 
อยางไร  ( ระหวางชาวบานกบัชาวบาน  ชาวบานกับผูนํา  ผูนําชุมชนกับเจาอาวาสวัด ชุมชนกับ
ชุมชน ผูใหญบานกับคณะกรรมการ  ฯลฯ )  มีแรงยึดเหน่ียวระหวางกันหรือไม อยางไร   

-  ประสบการณที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ผานมา ทั้งหนวยงานรัฐ  องคกรเอกชน  และ
ชาวบานเอง     ( เกิดขึ้นเมื่อไร  อยางไร  เปาหมายกิจกรรม  กลุมคนที่เกี่ยวของ  กระบวนการ  
ผลของการพัฒนาในเชิงปริมาณและคุณ ภาพ ฯลฯ )  

- ประสบการณในการเรียนรูเรื่องตางๆ ของชุมชน มีการแลกเปลี่ยนหรือไปมาหาสู
ระหวางชุมชนใดบาง 

- ที่ผานมามีการจัดตั้งองคกรชุมชนหรือไม อยางไร  อะไรบาง องคประกอบ  ใครเปนผู
ริเริ่ม  เพราะอะไร   ตอบสนองการแกปญหาดานตางๆ  ไดหรือไม อยางไร  มีบทบาทตอชุมชน
หรือไม  อยางไร  

- ฯลฯ  
ตัวอยาง :  ประวัติศาสตรดานเศรษฐกิจ 

-   การบุกเบิกที่ดนิทํากิน  ในอดีต  การครอบครองที่ดิน  อาชีพ   ใครบาง วิธีการบุกเบกิ
ที่ดินทํากิน 

-  ปจจัยการดํารงชีพที่สําคัญ มาจากแหลงใด  จากอดีตจนปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม อยางไร  
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-  พัฒนาการของการผลิต  เชน ประเภทของการผลิต  ( ยังชีพ หรือเพื่อขาย )  ผลิต
อะไรบาง  เชน  ผาทอ   สมุนไพร  เครื่องจักรสาน   เหลาพื้นบาน ฯลฯ    ความสัมพันธทางการ
ผลิต   การแลกเปลี่ยน   การซื้อขายระหวางชาวบานกับชาวบาน  ชาวบานกับผูรับซื้อ    รวมทั้ง
อาชีพตางๆในชุมชนตั้งแตอดีต 

- ตนทุนทรัพยากรธรรมชาติ  เชน ปาไม  ที่ดิน  แหลงนํ้าตางๆ   มีความสําคัญตอการ
ปรับตัวดานการผลิตของชุมชนอยางไร   ที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร สงผลกระทบกับ
ชุมชนดานใดบาง       

- กฎระเบียบ กติกา ในการจัดสรรหรือใชประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติ  ( ตามจารีต
ประเพณี ดั้งเดิม และมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร )    

- ฯลฯ  
ตัวอยาง :  ประวัติศาสตรดานการเมือง  

- ผูนําชุมชน ตั้งแตอดีต ถึงปจจุบัน  ทั้งที่เปนธรรมชาติและท่ีเปนทางการ  ทํา
ประโยชนหรือสรางอะไรไวใหกับชุมชน  ทั้งดีและไมดี     

- การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางผูนํากับชาวบาน   ตั้งแตอดีต  ผลงาน/คุณงาม
ความดีของผูนํารุนเกา การยอมรับผูนําแตละยุคแตกตางกันหรือไม อยางไร  การสืบทอดผูนํา 
ตระกูลใด ตอเน่ืองหรือไม   

- เริ่มมีหนวยงานรัฐเขามาทํางานกับชาวบานเมื่อไร   หนวยงานใด  ทําอะไร มีบทบาท
อยางไร   กระบวนการทํางานกับชาวบาน เปนอยางไร  สงผลกระทบตอชุมชนอยางไรบาง 

- ความรูสึกและปฏิกิริยาของชาวบานตอหนวยงานรัฐตางๆ ที่เขามาเปนอยางไร  
รูปแบบความสัมพันธระหวางชาวบานกับหนวยงานรัฐตางๆ  เปนอยางไร   เชน  ตอตาน   พึ่งพา  
เพราะอะไร  

- การควบคุมทางสังคมของชุมชน  ขอหาม/ ขอปฏิบัติ   วิธีการลงโทษถามีการละเมิด   
ใครมีบทบาทที่สําคัญ       

- รูปแบบการทํางาน ของกลุม หรือองคกรภายนอกที่เขามาทํางานกับชุมชน  สงผล
กระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอกลุมองคกรชาวบานเดิมหรือไม  อยางไร       

- ความสัมพันธระหวางชาวบานกับ สถาบัน  องคกรภายนอก องคกรรัฐหรืออื่นๆที่เขา
มาเกี่ยวของ 
 -  ฯลฯ   
 
ตัวอยางผังประวัติศาสตรชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : โกมาตร จึงเสถยีรทรัพยและคณะ. (2545). วิถีชุมชน หนา 121. 

  
       ●  = แสดงเหตุการณที่เกิดขึ้นเพียงครัง้เดียวและไมมีความตอเนื่อง 
 
  = แสดงระยะเวลาที่เหตุการณนั้นเกิดขึ้นและสิ้นสุดไปแลว 
 
  = แสดงระยะเวลาที่เหตุการณนั้นเกิดขึ้นและยังดําเนนิตอไป 
 
   = แสดงเหตุการณสําคัญภายนอกที่สงผลตอเหตุการณในชุมชน 
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     ตั้งหมูบาน      เปลี่ยนแปลงการปกครอง          ชวงสงครามโลกครั้งที่ 2       แผนพัฒนาศ.ก.ฉบับที่ 1   ยุคเริ่มฟองสบู ยุค
ฟองสบูแตก 
         2454       2475    2484      2488    2504  2520                2533  2540        
2543 
      สินค เชน เสื้อผา อาหาร ขาดแคลน 
รุนอวนกุงเคย ทํากะปขาย 
          2460 
  รับจางตัดไมโกงกาง,เผาถาน         2515 
                  เริ่มรับจางตัดไมหลาวชะโอนทําโปะ              เริ่มมีอวนรุนเขามาจับปลา 
                       เริ่มใชเรือหางยาวทําประมงพื้นบาน 
                     2538 
                 เลี้ยงปลาใน
กระชัง หอยแมลงภู 
 ปลูกมะพราวในครัวเรือน / ทําน้ําตาล                 ทํา
มะพราวแหงขาย 
           สงเสริมการปลูกยางพารา           2526 
                     ปลูกมะมวงหิมพานตขายเมล็ด 
                     ยุครุงเรืองของการขาย
ที่ดิน 
      2482 
        ตั้งโรงเรียนในหมูบาน 
                    สรางถนนเขา
หมูบาน 
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ผังประวัติศาสตรชุมชน

2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 



รายวิชา การศึกษาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง คณะสังคมศาสตร 
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ประวัติชีวิตบุคคลในชมุชน 
คือเครื่องมือที่ทําใหเห็นรายละเอียดวิถีชีวิตของผูคนเพื่อใหเกิดการเรียนรูและสรางความ

เขาใจเรื่องราวชีวิตของชาวบาน  เพิ่มมุมมองมิติความเปนมนุษย ของชาวบานมากขึ้น  
 
แนวทาง    

1. วางกลุมเปาหมายในการศึกษา ไดแก คนดอยโอกาส/คนจนในชุมชน ผูเฒาผูแก กลุม
ผูนํา/ผูที่ไดรับการยอมรับในชุมชน  ฯลฯ 
 2. ตัวอยาง คําถามประวตัิชีวิต เชน ประวัติความเปนมาในการเขามาอยูในชุมชน  ประวัติ
ชีวิตครอบครัว   อาชีพ   คานิยม  ทัศนคติความคิด  ความเชื่อ ฯลฯ   
 3. แนวทางการสัมภาษณ  

 -  การทําประวัติชีวิตควรหาเรื่องราว  ( story ) จากรูปธรรมชีวิตของชาวบาน
มากกวาขอเท็จจริง ( fact ) 

- ควรเปนคําถามปลายเปดเพื่อถามถึงความเคลื่อนไหว / การเปลี่ยนแปลงในการ
ดําเนินชีวิตของคน ๆ น้ัน มากกวาจะใชคําถามปลายปด  

- สังเกตสภาพแวดลอมและบรรยากาศการพูดคยุเพื่อประเมนิสถานการณ และหา
ประเด็นที่จะเริ่มพูดคุยไดอยางเหมาะสม   

- มองหาจุดเดน ความสามารถพิเศษ หรือสิ่งที่เราประทับใจ เปนหัวขอเริ่มการ
สนทนา  

- ควรหลีกเล่ียงคําถามหรือขอมูลที่จะโยงไปสูความขัดแยงและกระทบกระเทือน
ความรูสึกของชาวบาน 

- ควรรูจักบคุคลอื่นๆ ไดแกการศึกษาผังเครือญาติเพื่อรูจักผูคนที่เกี่ยวของกับชีวิต
ของผูที่เราตองการศึกษามากอน ซึ่งจะชวยเรื่องการตั้งคําถามและติดตามเรื่องราวชีวิต
ของเขาไดดีขึ้น  

- ควรศึกษาประวัติชุมชนมากอน เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจความ
เปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูถูกสัมภาษณ 

-  การตั้งคําถามไมควรเรงรัดเอาคําตอบ  ควรรอใหชาวบานคิดและคอยๆ ตอบ 
- ระหวางฟงเรื่องราว ควรจดบันทึกประเด็นตางๆ  หากตองการรูเรื่องราวเพิ่มเติม 

ใหจดคําถามเอาไว แลวเก็บรายละเอียดตอนทาย   
- หลังจากสัมภาษณเสรจ็  นําเนื้อหาทั้งหมดมาแยกประเด็นหลักและประเด็นยอย 

 4. การจดบันทกึประวัติชีวิต  อาจทําดวยการจดบันทึกแบบเสนชีวิต 
- เขียนเสนตรงตามแนวนอน 1 เสนแทนเสนชีวิตตลอดชวงอายุตั้งแตแรกเกิด –

อายุปจจุบัน 
- แบงเสนชีวิตออกเปนชวงอายุ เมื่อฟงเรื่องราวชีวิตของผูเลาใหจดบันทึก

เหตุการณที่สําคัญ เปน bullet  point ไวใตเสนชีวิตตรงชวงอายุที่เกิดเหตุการณน้ันๆ  

 -  ขณะสมัภาษณ ควรสังเกตอารมณความรูสึก ของผูเลาดวย เชน  ความ
สะเทือนใจ  ความประทับใจ  ฯลฯ   
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บทที่ 5 
เทคนคิในการศึกษาชุมชน 

 เทคนิคการศึกษาชุมชนมีหลายชนิด เทคนิคสวนใหญถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชในงานพัฒนา 
การเกษตรและหรืองานพัฒนาชุมชนชนบท เทคนิคบางชนิดเปนวิธีการที่ใหโอกาสประชาชนมี
สวนรวมในการคิด วิเคราะหและคนหาปญหา เพื่อสรางเปาหมาย ในการพัฒนา เทคนิควิธีการ
ศึกษาชุมชนตางๆ มกีารปรับปรุงเพื่อใชในการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลและสามารถนํามา
ประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาไดมากขึ้น  เทคนิคตางๆ ไดแก การประเมินสภาวะชนบทอยาง
เรงดวน  ( RRA )  การประเมินสภาวะชนบทอยางมีสวนรวม ( PRA ) การศึกษาวิเคราะหระบบ
ชนบท ( RSA) การวิเคราะหชุมชนดวยความละเอียดออน   (  SSA  ) และการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม  ( PAR) 
 
การประเมินสภาวะชนบทอยางเรงดวน  ( RRA ) 
(Rapid  Rural  Appraisal) 

- เปนการผสานระหวางงานวิจัยแบบเดิมที่มากขั้นตอน ใชเวลานานกับ
การศึกษาอยางรวดเร็วแตวางแผนอยางเปนระบบ 

- เนนการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางนักวิจัย จากสาขาตางๆกบั
ประสบการณของชาวบาน 

- ใชวิธีการศึกษาและเครื่องมือหลายๆอยางประกอบกันเพื่อใหเขาใจสภาพชนบทดี
ยิ่งขึ้น โดยใชขอมูลมือหนึ่งเปนสําคัญ 
 
ลักษณะสําคัญ 

1. ใชผูวิจัยมาจากสาขาวิชาตางๆ ในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) สมาชิก
ในทีมจะประชุมทําความเขาใจรวมกันถึงบทบาทหนาที่ วัตถุประสงค ประเด็นที่ตองการรู 
แหลงขอมูล  เครื่องมือที่ใช   ฯลฯ   เพื่อศึกษาชุมชนรวมกัน  รวมทั้งหาทางแกไขปญหารวมกัน
และรายงานผลการศึกษารวมกัน 

2. การรวบรวมขอมูล ใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง หรือแนวคําถามที่เตรียมไว ( 
Semi- Structured - Interviewing หรือ SSI ) กลาวคือ เปนการใชแบบสอบถามกับการศึกษาที่
มีอิสระแบบวธิีการของผูสื่อขาว ในการรวบรวมขอมูลภาคสนามลักษณะการสัมภาษณจะเปนการ
พูดคุยตามปกติแตไมหลุดจากแนวคําถามที่เตรียมไว  ไมสนใจวาจะเริ่มประเด็นใดกอนหลัง 
ขึ้นอยูกับบรรยากาศการสนทนาแตละครั้ง  เมื่อตองการขอมูลใดเปนพิเศษผูสัมภาษณจะถาม
เจาะลึกไปเรื่อยๆ จนเพียงพอ  

3. เนนการเรียนรูของนักวิจัยที่รวดเร็วและตอเน่ือง (Rapid and Progressive Learning)  
สรุปผลการศึกษาเปนระยะ เชน ทุกคืน / ทุก 2 คืน เพื่อประเมินขอสรุปหรือเรียนรูตรงตาม
วัตถุประสงค/เปาหมายที่ตั้งไวหรือไม  และหากไดขอมูลไมครบ/เกิดแนวคิดใหม/เกิดความ
สงสัยในขอมูล หรือการตีความ  สามารถตามไปเก็บวันถัดไปเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ผูศึกษา
เกิดการเรียนรู/เขาใจเรื่องของชุมชนมากขึ้น 

4. ใชเทคนิคตางๆ เปนเครื่องมอืชวยเสริม SSI เชน  การสังเกต  การทําผังกิจกรรม  ผัง
ครอบครัว+เครือญาติ  ปฎิทินชุมชน  ฯลฯ  

5.  ใชแนวคิดเรื่องสามมิติ (  Triangulation ) ไดแก   ทีมวิจัยมาจากหลายสาขาที่
เกี่ยวของ  กําหนดกลุมตัวอยางที่หลากหลาย กําหนดวิธีการ+เครื่องมือ+เทคนิคเพื่อเพิ่ม
คุณภาพขอมลูในการวิเคราะหขอมูลแตละประเด็น  เชน เลือกศึกษาการปลูกขาวในแปลงขนาด
เล็ก  กลาง   ใหญ  เลือกผูใหขอมูลจากผูมีฐานะดี  ปานกลาง  ยากจน  เปนตน 

6. สํารวจหาความรูเบื้องตนและศึกษาซ้ําอยางตอเน่ือง  จนกวาจะไดขอมลูที่ตองการใน
ระดับที่พอใจ ( Exploratory and Highly  Interactive  Research ) การศึกษาแตละรอบจะไม
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ใชเวลานานนัก / นักวิจัยสามารถปรับสมมติฐานหรือแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สถานการณไดตลอดเวลา    
 

ขั้นตอนการศึกษา โดยใชวิธี RRA 

             เลือกหัวขอ 

 
 

กําหนดทีม 
 
 

วางวัตถุประสงค/แบงบทบาทหนาที่ 
 

     กําหนดประเด็น/แนวคําถาม 

 

กําหนดวิธีการ  เลอืกพืน้ที่ ผูใหสัมภาษณ ฯลฯ 

 
 
 

(ตามหลัก Triangulation) 
             

 
 
 
 

สัมภาษณ 
 

       

รวบรวมขอมูล/ประชุมใหญ 

      
 

วิเคราะหผล 
 

 
รายงานผลการศึกษา 

ที่มา  : สุเกสินี สุภธีระและสุจินต  สิมารักษ.บรรณาธิการ. คูมือการประเมินสภาวะชนบทอยาง
เรงดวน. โครงการวิจัยระบบฟารม มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2530.  
 
 

แบงกลุมสัมภาษณ 

กําหนดขอตกลง 
ดําเนินการ/จัดการ 
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การประเมินสภาวะชนบทอยางมีสวนรวม 
( PRA   =  Participatory  Rural  Appraisal ) 
 
- เปนวิธีการที่พัฒนาตอจาก  RRA    
- หลักคิด  แมเทคนิค RRA จะชวยใหเกิดความเขาใจเรื่องตางๆ ในชุมชนดีกวาเครื่องมืออื่นๆ แต
เปนคนภายนอกที่ไดความรู  คนในชุมชนเปนเพียงผูใหขอมูล  ดังน้ันผลการศึกษาการวิเคราะห
จึงเปนสายตาของคนภายนอก  อาจจะประเมินผิดหรือถูกก็ได  PRA จึงกําเนิดจากแนวคิดที่วา
การศึกษาชุมชนเปนสิ่งที่ชุมชนควรกระทํา   โดยเฉพาะสิ่งที่ชุมชนไมรู  มองขาม  หรือเขาใจไม
ถูกตอง  เชนไมไดตระหนักถึงปญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล  รูปญหาแตไมรูสาเหตุ
ของปญหาที่เกิดขึ้น วามีสาเหตุมาจากอะไร ทําใหไมสามารถหาทางปองกันหรือแกปญหานั้นได
อยางทันทวงที   
 
ลักษณะสําคัญ 

1.คนในชุมชนเปนคนศึกษาวิเคราะห  เริ่มจากสิ่งที่ชาวบานคิด  ชาวบานรู  ชาวบานรูสึก  
ชาวบานเช่ือแลวคอยจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดการ
เรียนรู ดวยตนเอง 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา เนนที่ผลประโยชนตอชุมชนทองถิ่น  และคนที่รวม
กระบวนการใหมีความสามารถในการวิเคราะห ตัดสินใจ และสามารถวางแนวทาง
แกปญหาของชุมชนไดมากขึ้น 

☯ ขั้นตอนและเทคนคิ 
1. นักพัฒนากระตุนใหคนในชุมชนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมารวมประชุมเพื่อหาปญหา 
2. ชวยกันกําหนดเนื้อเรื่องที่เกี่ยวของกับปญหา/วิธีการวิจัย เชน การเก็บขอมูล การใชสื่อ

พื้นบานในการแสดง  การอบรมพรอมทั้ง มอบหมายหนาที่ผูเกี่ยวของดําเนินการ 
3. ดําเนินการรวบรวมขอมูล 
4. ทีมผูรวมศึกษาวิเคราะหผลและนําเสนอขอมูลตอคนในชุมชน  เพื่อระดมความคิดเห็น  โดย

ใชการนําเสนอที่งายตอการเขาใจแตมีประสิทธภิาพ เชน ใชแผนภูมิ  แผนที่ทางความคิด ใช
เสียงตามสาย ฯลฯ   

5. เมื่อไดรับขอมูลเพิ่มเติมแลว  ทีมจะรวมสรุปและใหขอเสนอแนะในการแกปญหา 
 

  บทบาทและคุณสมบัติของนักพัฒนา  
 มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน  สรางความไวใจ/ มั่นใจใหกับชุมชนวาไมมีเจตนาอื่นแอบ

แฝง หรือตกเปนเครื่องมือของนักพัฒนา 
 เขาใจแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา เชน  การพัฒนาที่ยั่งยืน  การพึ่งตนเอง  การมีสวน

รวม  กระบวนการเรียนรู  ฯลฯ 
 ปรับเปลี่ยนแนวคดิ ทัศนคติและพฤติกรรมใหสอดคลองกับภารกิจ บทบาท หนาที่  

เชน  เช่ือมั่นวาคนในชุมชนมีความรูความสามารถ ในการพัฒนาตนเองได  
 มีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู 
 มองสิ่งตางๆในเชิงบวก และมีความคิดเชิงสรางสรรค ( Positive Thinking )   
 ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย   ความเสมอภาค  เสรีภาพ  ความยุตธิรรม การแบง

บทบาทหนาที่ของคนในสังคม   
 พัฒนาความรู / ทักษะท่ีจําเปนใหแกตนเอง 
 มีความอดทน และอยูรวมกระบวนการตั้งแตตนจนจบ 
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การสรางบรรยากาศ  
 เวทีพูดคุยที่ไมเปนทางการแตตองนัดหมายลวงหนา 
 เรียบงาย เปนธรรมชาติและเปนกันเอง  
 เตรียมความพรอมชาวบาน / สถานที่ วัสดุอุปกรณ  

 
การศึกษาวิเคราะหระบบชนบท 
Rural System Analysis =  RSA 

เปนเทคนิค ที่เนนการศึกษาในระบบยอยของชุมชน เพื่อใหเขาใจองคประกอบยอยตางๆ
ของชุมชน และเพื่อใหนักพัฒนารูถึงสภาพปญหาการพัฒนาของชุมชน โดยวิเคราะห
ความสัมพันธของคนกับทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูในชุมชน เพื่อนําไปแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน   

- พัฒนามาจาก RRA  แตมีการปรับปรุงเครื่องมือที่ใชเก็บ/วิเคราะหขอมูลบางประการ 
เพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

-  RSA เปนทั้งการศึกษา ( เรียนรูสิ่งที่มีอยู )  และการวิจัย  ( หาความรูใหม ) โดยเนน
ระดับหมูบานและครัวเรือนเทาน้ัน   

-  RSA  ถูกกําหนดเปนขั้นตอนแรกในการทํางานพัฒนาเกษตรกรรายยอยในชุมชน และ
ตามดวยกิจกรรมการพฒันาอยางอื่น  เชน การกระตุนใหเกิดกลุม  การใหการศึกษาแกกลุม การ
เสริมศักยภาพในการบริหารจัดการกลุม  การสรางเครือขายจากกลุมที่มีอยู  เช่ือมโยงแหลง
ทรัพยากรหรอืสถาบันพัฒนาจากภายนอก  

-   RSA ใชวิธีการเก็บขอมูล แบบ  RRA  เปนหลัก และเสริมดวยวิธีการเก็บขอมูลแบบอื่น  
เพื่อใหไดภาพของชุมชนเพื่อใหไดภาพทั้งดานเกษตร  เศรษฐกิจและสังคมท่ีสมบรูณพอที่จะ
นําไปใชสรางกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน 

- วัตถุประสงคของ RSA  เพื่อใหนักพัฒนาที่ศึกษาและทํางานในชุมชน เขาใจสภาพ
ชุมชนโดยทั่วไป และรูจักเกษตรกรรายยอย  ( Small  Farmers ) วาเปนใครบาง   มวีิถีชีวิตเปน
อยางไร  ประสบปญหาใด สนใจปรับปรุงคุณภาพชีวิตตนเองหรือไม  มชีองทางในการพัฒนา
เกษตรกรรายยอย  อยางไรบาง 

- มีการพัฒนากรอบในการวิเคราะหขึน้มาใหม  เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
วิเคราะหขอมูลระดับชุมชน  โดยเนนความสัมพันธ ของคนแตละกลุมฐานะ กับทรัพยากรทั้ง
ธรรมชาติ และท่ีสรางขึ้น  เชน ระบบชลประทาน โรงเรียน วัด  ศูนยการเรียนรู  ผูนํา  ภูมิปญญา
ตางๆ  ฯลฯ   ทั้งการไดมา  การเขาถึง โอกาสในการควบคุม ทรัพยากรตางๆ  เกิดจาก
ความสัมพันธทางสังคมประเภทใด  เชน ความรวมมือ  การแขงขัน  การแยงชิง  ความขัดแยง  
การหลอกหลวง  ฯลฯ  
 
กระบวนการและขั้นตอนของการวเิคราะหระบบชนบท ( มงคล พนมมิตรและชาติชาย  รัต
นคีร ี, 2540)  

1. ทบทวนทําความเขาใจกรอบแนวคิด วัตถุประสงค ประเด็นที่จะศึกษา 
2. ศึกษาขอมูลมือสองและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
3. ตรวจสอบและนําขอมูลมือสองบันทึกตามกรอบการศึกษาที่กําหนดไว 
4. พบปะผูนํา ผูอาวุโสและพูดคุยอยางไมเปนทางการ 
5. จัดประชุมแบบเปนทางการกับชาวบานเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษาชุมชน 
6. จัดทําแผนที่  
7. เก็บขอมูลรายครัวเรือน 
8.  รวบรวมและวิเคราะห ขอมูลทั้งระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 
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การวิเคราะหชุมชนดวยความละเอียดออน   
(  SSA  =  Soft   System  Analysis ) 

เกิดจากแนวคิดวานักพัฒนา ( เปนบุคคลภายนอก ) นํากิจกรรม/โครงการจากสวนกลาง
เขาไปทํางานรวมกับคนในชุมชน  แตถากระบวนการนั้นปราศจากความคิดเห็นและขอโตแยงจาก
คนในชุมชน ผลของกิจกรรมหรือโครงการอาจจะบรรลุวัตถุประสงคเพยีงระยะสั้น หรือไมมี
ประโยชนตอชาวบาน  ยังอาจจะเปนผลเสียตอระบบการแกปญหาระยะยาว  ดังน้ัน ถาเริ่มตนการ
พัฒนาหรือแกไขจากสิ่งที่ชาวบานมีอยู  จากสิง่ที่ตองการได  เพราะน่ันคือความตองการของ
ชุมชนอยางแทจริง   ซึ่งคนนอกตองเช่ือมั่น/ เคารพความคิดชาวบาน  โดยพื้นฐานความคิดวา ( 
ธนพรรณ  ธานี, 2540   ) 

- บุคคลแตละคนยอมมีศักดิ์ศรี และเอกลักษณะของตนเอง  จึงมีสิทธิ์ในการกําหนดวิถี
ชีวิตในทิศทางที่ตนตองการ 

- ถาไดรับโอกาสบุคคลแตละคนยอมสามารถเรียนรู ปรับเปลี่ยนทัศนะ และพฤติกรรม
รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการรับผิดชอบตอสังคมได 

- บุคคลแตละคนมีพลังความคิดริเริ่ม ความเปนผูนํา ซอนเรนอยู หากไดรับการกระตุน
และพัฒนาจะสามารถนําพลังเหลาน้ีออกมาใชได    

ดังน้ัน  SSA  จึงเปนเทคนิคเสริมสรางและดึงศักยภาพ/ ขีดความสามารถในการพัฒนา
ของชุมชนใหสูงขึ้น  เปนการสรางความรูสึกทีด่ีตอชุมชนในการแกปญหา จากการรวมคิด รวม
สราง เพื่อพฒันาในทิศทางที่ชุมชนตองการ 
 
ขั้นตอนการวิเคราะหชุมชนดวย SSA 

1. การหาปญหาในสถานการณที่เปนจริง 
-  เขาถึงชุมชนพูดคุยซักถามและเรียนรูสถานการณชุมชนทั้งระบบ เพื่อนําขอมูลมา

วิเคราะหใหทราบถึงสภาพชีวิตความเปนอยู สถานการณปจจุบันของชุมชน  
-  นําสถานการณ ที่เปนอยูมาพูดคุย อภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นตางๆ  ตาม

กระบวนการ ซึ่งตองเคารพความคิดเห็นของแตละฝาย 
2. คนหาคําตอบวาชาวบานเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับปญหานั้นๆ หรือไมอยางไร นํามา

อภิปรายในรายละเอียด    
3. สรางภาพที่พึงประสงค  ( จินตนาการถึงสิ่งที่ควรจะเปน ) อภิปรายรวมกันระหวาง

ชาวบานกับชาวบานและชาวบานกับนักพัฒนา เพื่อหาคําตอบวาชาวบานตองการ
เปลี่ยนสภาพปญหาที่เปนอยูหรือไม อยางไร  และเรียงลําดับความสําคญัของปญหา
และความตองการ 

4. หาแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุถึงภาพที่พึงประสงค 
5. หาขอตกลงเพื่อกําหนดวัตถุประสงคตามโครงการหรือกิจกรรม 
6. วางแผนรวมกัน  ทั้งชาวบานและนักพัฒนา ตามหลักการทําอะไร  ทําไม  เมื่อไร  ที่

ไหน  ใครอยางไร   ( หลักการ What   Why  When   Where  Who  How ) 
7.   ปฏิบัติตามแผน  
8. ประเมินผล  โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่วางไวหรือไมอยางไร   มีผลกระทบ

อยางไร  ชาวบานมีความพอใจหรือไม 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
( Participatory Action  Research - PAR ) 
 

เปนกระบวนการที่ผูคนจํานวนหนึ่งในองคกรหรือในชุมชน รวมศึกษาปญหาโดยกระทํา
รวมกับนักวิจัย ผานกระบวนการวิจัยตั้งแตตนจนกระทั่งเสนอผลและอภิปรายผลการวิจัย เริ่มตน
จากคนที่อยูกับปญหา ( Problems  People )  คนหาปญหารวมกับนักวิชาการ  ( กระบวนการที่
คนในชุมชนไมใชผูถูกกระทํา แตเปนผูกระทํา มีม่ีสวนรวมและมีอํานาจรวมกันในการวิจัย ) ซึ่ง
เปนยุทธวิธีที่จะชวยใหชาวบานสามารถรวมตัวกนัในรูปองคกรชุมชน ละสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความเขมแข็ง ทั้งโครงสรางและการดําเนนิงานดยอาศัยเง่ือนไขการเพิ่มศักยภาพ
ดวยระบบขอมูล ทําใหชาวบานเห็นความสําคัญของขอมูล เพราะจะชวยใหสามารถวิเคราะห
ปญหาของชุมชนและทําการพัฒนาตอไปได ซึ่งตองอาศัยการฝกฝนใหชาวบานทําวิจัยเปน โดย
การสรางทีมวิจัยทองถิ่นขึ้นมา (ธนพรรณ ธานี,2540)  

- ปรัชญาพื้นฐานของ PAR ก็คือ ชาวบานเปนผูอยูกับปญหา อยูกับขอมลู อยูกับความ
จริง เปนผูรูดีเทากับหรือมากกวานักวิจัย  ดังน้ันการปฏิบัติการใดๆ ที่จะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตปญหาการวิจัยจึงตองเริ่มจากชาวบาน ไมใชจากสมมติฐานของนักวิจัยหรือ
นักพัฒนาฝายเดียว 

- เปนการวิจัยที่มีการเรียนรูผสมผสานระหวางทฤษฎี ระเบียบวิธีวจัิย  เปาหมาย และ
วัตถุประสงคของนักพัฒนา +  ความตองการและความรอบรูของชาวบาน 

- เปนการวิจัยที่มีองคประกอบสําคญัไดแก ปฏิบัติการ (Action) และการมีสวนรวม (  
Participation )  ผสมผสานและดําเนินการควบคูกันไป เพื่อสงเสริมใหชาวบานและทรัพยากรที่มี
อยูในชุมชนถูกนํามาใชประโยชนเพื่อการพัฒนาใหไดมากที่สุด  ในรูปการรวมตัวเปนองคกร 

 ปฏิบัติการ  (Action) หมายถึงกิจกรรม/โครงการที่ตองการดําเนินการและเปน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพฒันาดานใดดานหนึ่ง 
  การมีสวนรวม ( Participation )  การมีสวนเกี่ยวของของทุกๆฝาย ที่รวม
กิจกรรมวิจัย  ไดแก รวมกันวิเคราะห สภาพปญหา หรือสถานการณใด
สถานการณหน่ึง แลวรวมในกระบวนการตัดสินใจและดําเนินการจนสิ้นสุด  

- วิธีการวิจัยแบบ  PAR  เปนกระบวนการที่นาจะสะทอนความเปนจริงที่มีความแตกตาง
หลากหลาย ซับซอนโดยไมมีรูปแบบตายตัว   ไมมีสูตรสําเร็จ  แตตองมีวิธีวิทยาที่เปดกวางและ
ยืดหยุน ตามสถานการณ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

- นักพัฒนาควรมีบทบาทในการรวมกําหนดปญหาและเลือกแนวทางในการปฏิบัติ เพือ่
นําไปสูการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาบทบาทของทั้งสามฝายอยางเทาเทียมกัน 

-  นักวิจัยภายนอกชุมชนทําหนาที่เปนนักจัดองคกร ชวยอบรมความรู และทักษะในการ
ทําวิจัยใหแกชุมชน รวมทั้งชวยประสานงาน /เทคนิคตางๆ  สงเสริมใหชาวบานมีบทบาทในทุก
ขั้นตอนและควรระวังการครอบงําความคิดและการตัดสินใจของชุมชน    
 
ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 สุชาดา  ทวสีิทธิ์ ( อางในปาริชาติ วลัยเสถียร,2543  ) อธิบายวาขั้นตอนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมี 5 ขั้นตอน  ซึ่งเปนขั้นตอนที่ผสมผสานแนวสคิดการจัดการชุมชนและ
การเรียนรูปญหาของชุมชนเขาดวยกัน  ไดแก  

1.ระยะกอนการทําวิจัย ( Pre- Research  Phase )    
2. ระยะการทําวิจัย  ( Research  Phase ) 
3. ระยะการจัดทําแผน  ( Planning  Phase ) 
4. ระยะการนําแผนไปปฏิบัติ  ( Implementation  Phase ) 
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5. ระยะการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน ( Monitoring  and  Evaluation 
Phase )      
 

1.ระยะกอนการทําวิจัย ( Pre- Research  Phase )    
 - การคัดเลือกชุมชนและการเขาถึงชุมชน 

- การบูรณาการตัวนักวิจัยเขากับชุมชน  
- การสํารวจขอมูลเบื้องตนของชุมชน 
- การเผยแพรแนวคิด PAR แกชุมชน 

2. ระยะการทําวิจัย  ( Research  Phase ) 
- การศึกษาวิเคราะหปญหารวมกับชุมชน 
- การฝกอบรมทีมวิจัยทองถิ่น 
- การวิเคราะหปญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นในกระบวนการ PAR และกําหนดแนวทางแกไข 
- การออกแบบการวิจัยและเกบ็ขอมูล 
- การวิเคราะหขอมูล 
- การนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมในชุมชน 

3. ระยะการจัดทําแผน  ( Planning  Phase ) 
- การอบรมทีมงานวางแผนทองถิ่น 
- การกําหนดโครงการหรือกิจกรรม 
- การศึกษาความเปนไปไดของแผนงาน 
- การแสวงหางบประมาณและหนวยงานที่สนับสนุน  
- การวางแผนเพื่อติดตามและประเมินผล 

4. ระยะการนําแผนไปปฏิบัติ  ( Implementation  Phase ) 
- การกําหนดทีมงานปฏิบัติงานอาสาสมัคร 
- การอบรมทีมงานปฏิบัติอาสาสมัคร  

5. ระยะการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน ( Monitoring  and  Evaluation 
Phase )      

- จัดตั้งทีมงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของชุมชนเพื่อติดตามการ
ดําเนินงานของฝายปฏิบัติทุกระยะ 

- เสนอผลการประเมินตอที่ประชุมในชุมชน 
วิธีการวิจัย  

1. เนนการศึกษาชุมชน ใหความสําคญักับขอมูลและความคิดของชาวบาน เปนการ
สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นรวมกันเพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาในชุมชน หรือ
ความตองการของชุมชน ซึ่งเปนการชวยวิเคราะหวาสภาพปจจุบันในชุมชนมีขอบกพรองอยางไร  
เรื่องอะไรบาง  

2. เนนการหาแนวทางในการแกปญหา  โดยชาวบานมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา 
ศึกษาทรัพยากรในทองถิ่นวามีอะไรบางเพื่อนําไปสูวิธีการแกปญหา 

3. เนนใหประชาชนมีสวนรวมในการคัดเลือกโครงการ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ถามีปญหา
หลายเรื่อง และแนวทางแกปญหาโดยใชทรัพยากรในทองถิ่นหลายวิธี ตองพิจารณารวมกันถึง
ปญหาเรงดวนและวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม กับเง่ือนไขทางวัฒนธรรม ความเชื่อและอื่นๆ  

4. เนนใหชาวบานมีสวนรวมในการดําเนินงานแกปญหาทุกขั้นตอน และสามารถ
ดําเนินงานไดเอง หลังจากสิ้นสุดงานวิจัย  
 
แนะนําหนังสืออานเพ่ิมเติม  สิทธิณฐั  ประพุทธนิติสาร. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 
สวนรวม :แนวคิดและแนวปฏิบัติ, กรุงเทพมหานคร :  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545
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บทที่  6 
การจัดทําแผนแมบทชุมชน 

 
ความเปนมาของการจัดทําแผนแมบทชุมชน 
 วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยไมไดเปนเพียงปญหาเฉพาะดานเทาน้ัน 
แตยังสะทอนใหเห็นถึงความออนแอ การขาดความเปนตัวของตัวเองของสังคมไทยอัน
เปนผลมาจากการพัฒนาที่ขาดความสมดุล เพราะการครอบงําของแนวทางสากลที่ช้ีนํา
การพัฒนาประเทศมายาว นานเกือบครึ่งศตวรรษ 

การพัฒนาประเทศตามกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใหม การพัฒนา
อุตสาหกรรมเปนหลัก เนนระบบการเกษตรแบบพืชเดี่ยวหรือการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ฯลฯ ผลการของการพัฒนาก็คือชองวางระหวางคนจนกับคนรวยถางกวางมากขึ้นเรื่อย ๆ 
คนสวนใหญของประเทศพึ่งตนเองไมได ชีวิตผูกติดและพึ่งพาระบบ ฝากความมั่นคง
ของชีวิตและครอบครัวไวกับรัฐ ครอบครัวแตกแยกไปคนละทิศละทาง ชุมชนออนลา 
และลมสลายไปทีละสวน เกิดปญหาสังคมท่ีซับซอน 

เน่ืองจากการพัฒนาที่ไมสมดุล ทําใหความสัมพันธระหวางภาคการผลิตที่
แตกตางกันระหวางเมืองกับชนบท เกิดเปนความสัมพันธที่ไมเทาเทียม ชุมชนชนบท
หรือภาคเกษตรกรรมจึงตกอยูในฐานะผูเสียสละ มีบทบาทในการเกื้อหนุนการพัฒนาภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมมาตั้งแตตนและถูกทอดทิ้งใหตอสูกับปญหาโดยลําพังทั้งที่เปนฐาน
รากของการพัฒนาภาคการผลิตอื่น 

การแกไขปญหาดังกลาวมิอาจสําเร็จไดดวยมาตรการเฉพาะหนาหรือเฉพาะดาน 
สังคมไทยตองการการวางรากฐานใหม ตองการการพัฒนาที่เปนตัวของตัวเอง การ
พัฒนาที่สรางความสมดุลระหวางคนทุกกลุมในสังคม ระหวางภาคการผลิต ระหวางเมือง
กับชนบทมากกวาการคลอยตามกระแสการพัฒนาทางสากลที่เนนเฉพาะดานใดดาน
หน่ึง การพัฒนาสังคมไทยยุคตอจากนี้ไปตองมุงเปาหมายการพัฒนาไปสูสังคมพื้นฐาน
ที่สัมพันธสอดคลองตอสถานการณแวดลอมและปญหาความตองการในวิถีชีวิตของ
ประชาชนทุกกลุม ตองมีกระบวนการประสานศักยภาพพื้นฐานภายในสังคมกับการเรียนรู
และกาวทันโลก สรางเอกลักษณการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคลองกับสังคมไทย 
 ยุทธศาสตรใหมของการพัฒนา จะมีทั้งระบบการพึ่งตนเองและระบบการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน การพึ่งตนเองและการพึ่งพาอาศัยกันน้ันไมไดแยกสวนออกจากกัน
แตเปนกระบวนการที่ครอบครัวองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ตองรวมกัน
พัฒนาระบบการจัดการดานตาง ๆ มากขึ้น 
 การพึ่งตนเองในบริบททางสังคมแบบใหม การเพาะปลูกเพื่อกินและใช จึงมี
ความหมายเพียงกิจกรรมพื้นฐานของการพึ่งตนเองในระดับครอบครัว ระบบการจัดการ
ผลผลิตและทรัพยากร บนฐานการเรียนรูและภูมิปญญาของชุมชนที่ตอเน่ืองจากการผลิต
ของครอบครัวมีอิทธิพลกําหนดการพึ่งตนเองมากกวา เพราะครอบครัวและชุมชนวันน้ี
ตางจากครอบครัวและชุมชนในอดีตที่มีความจําเปนพื้นฐานตางระดับกัน เพราะชีวิต
ครอบครัวและวิถีของชุมชนวันน้ี มีโครงสรางและสัมพันธกับโครงสรางที่ซับซอนกวา
อดีต 
 ระบบการพึ่งตนเองแบบเดิมที่ครอบครัวเปนผูแปรรูป เก็บถนอมผลผลิตของ
ตนเองไวบริโภคในระยะยาว ดวยเทคนิควิทยาการแปรรูปตาง ๆ เปนรากฐานของการ
พัฒนาระบบการพึ่งตนเองแบบใหมที่มีทั้งการจัดเก็บผลผลิต การแปรรูปสรางผลิตภัณฑ 
ดวยเทคโนโลยีพื้นบานและสมัยใหมโดยชุมชนและเปนของชุมชน 
 การเอื้อเฟอเผ่ือแผ และการและเปลี่ยนผลผลิตในระบบการพึ่งตนเองแบบเดิม
เปนรากฐานของการพัฒนาการตลาดรูปแบบใหมของชุมชนซึ่งประกอบดวย ตลาดใน
ชุมชน  ตลาดในเครือขาย  และการจัดการตลาดผลิตภัณฑของครอบครัว  องคการ
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ชุมชน และเครือขาย  เพื่อตอบสนองความตองการของคนภายนอก  เปนการจัดการเพื่อ
การกระจายผลิตภัณฑ  การจัดการเพื่อลดตนทุนสินคาที่ชุมชนผลิตเองไมได  ตอง
นําเขาจากภายนอกชุมชน  เปนรูปแบบใหมของระบบการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวาง
ครอบครัวกับครอบครัว  โดยมีองคกรชุมชนเปนระบบจัดการ  ระหวางชุมชนตอชุมชน  
โดยมีเครือขายองคกรชุมชนเปนระบบจัดการ และระหวางองคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชน  กับคนภายนอกบนคุณคาความสัมพันธที่ดีระหวางผูผลิตกับผูบริโภค 
 ระบบการพึ่งตนเองวันน้ี จึงพัฒนาตอเน่ืองจากรากฐานการพึ่งตนเองในอดีต 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพิ่มระดับเทคโนโลยี การแปรรูปและการจัดการที่เหมาะสมกับยุค
สมัย และเหมาะสมกับศักยภาพของคนในชุมชน แปรรูปและสรางผลิตภัณฑในชุมชน
เพื่อใหทุนผลผลิต และทรัพยากรของชุมชนไมใชวัตถุดิบของภาคการผลิตและสังคมอ่ืน 
แตจะเปนการสรางผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของคนและสังคม โดยมี
เปาหมายที่ครอบครัวในชุมชนเปนอันดับแรก และครอบครัวในเครือขายชุมชน และคน
ในสังคมเมือง ฯลฯ ตามลําดับ  มีการจัดการทางการตลาดที่สัมพันธกับผูบริโภคโดยตรง 
 
แผนแมบทชุมชน : แผนแหงการพึ่งพาตนเอง 

หากกลาวถึงแผนแมบทชุมชนหลายคนคงมีความเขาใจผิดคิดวาเปนแผนใหญ
ระดับนโยบายที่มีแผนงาน / โครงการหลายอยางอยูในแผนแมบทดังกลาวนี้ แตแทที่
จริงแลว แผนแมบทชุมชนที่จะกลาวถึงในที่น้ีคือ แผนแกนกลางของชุมชนที่มีกรอบ 
และแนวทางในการพัฒนาชุมชนนั้น ๆ น่ันเอง แผนแมบทชุมชนจะเปนเสมือนหนึ่ง
เสนทางที่จะนําไปสูเปาหมายตามแนวทางที่ชุมชนตองการ อันจะนําไปสูกระบวนการ
เรียนรูของชุมชนในการที่จะคิด ทํา และปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํากิจกรรมในชุมชน 
อันจะกอประโยชนแกชุมชนเอง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนมองถึงสวัสดิการอันพึงมีที่ชุมชนตองการใหเกิดผลยอนกลับ
มายังสมาชิกของชุมชน กระบวนการเรียนรูดังกลาวจําเปนตองไดรับการกระตุนอยางเปน
ระบบอยางตอเน่ือง ดังน้ัน กระบวนการเรียนรูจึงจําเปนตองอาศัยเวลา โอกาส เง่ือนไข 
และสิ่งแวดลอมอื่นๆดวย 

อยางไรก็ดีขอทําความเขาใจเปนเบื้องตนกอนวา แผนแมบทชุมชน ตองเปน
กระบวนการ ระบบการเรียนรู เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อ
ชุมชน นักพัฒนา คือ ผูกระตุน ผูประสาน ผูอํานวยความสะดวก ตลอดจนตองเปนผูจัด
เวทีการพูดคุย ผูชวยจัดระบบขอมูล และผูรวมวิเคราะหขอมูล เทาน้ัน สวนการตัดสินใจ
เปนเรื่องของชุมชน ที่เขาจะตองตัดสินใจเองจากการที่เขาไดมีโอกาสพดูคุยจากขอมูล 
จากการวิเคราะหขอมูลของชุมชนของเขาเอง 
 
หัวใจของกระบวนการทําแผนแมบทชุมชน 

ประทวน พิกุลทอง ไดใหขอคิดในการจัดกระบวนการทําแผนแมบทชุมชนวา 
หัวใจของกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชนน้ัน จําเปนตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปน้ี 

- ความพรอมของผูนําชุมชน  
- ทมีหรือกลุมคนที่ตองทํางานตอเน่ืองในชุมชน  
- การจัดเวทีตอเน่ืองในชุมชน  
- ความพิถพีถิันในการจัดเก็บขอมูลของชุมชน ตลอดจนการตรวจสอบขอมลู

อยางตอเน่ือง  
- การรวมมือและชวยกันระบบขอมูล  
- การสลายความเกรงใจกันเองของผูนําชุมชนในเวทีวิเคราะหแผนแมบทชุมชน  
- สุดทายตองไมลืมวาแผนที่เกิดขึ้นคือแผนของชุมชน  
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กระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน  
 

1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยน เมื่อเราทําการคัดเลือกชุมชนที่จะดําเนินการจัดทํา
แผนแมบทชุมชน แลวสิ่งที่จะตองดําเนินการที่สําคัญ คือ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน การ
พูดคุยปรึกษาหรือ ช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดทําแผน หาจุดรวมความเต็มใจตั้งใจ
ของชุมชน และแสวงหาความรวมมือกบัองคกรชุมชนตาง ๆ เชน อบต. กํานัน 
ผูใหญบาน และพระสงฆ เปนตน 

2. กระบวนการจัดเก็บขอมูล กระบวนการเก็บรวบรวมขอมลูเปนกระบวนการที่
สําคัญ และกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ดีที่สุด คือ ใหชุมชนไดเก็บรวบรวมขอมูล
ของเขาเอง เพื่อใหเขารูจักชุมชนของตนเอง / ชุมชนอื่น ภูมิประเทศ ธรรมชาติ ผลผลิต 
สภาพความเปนอยู วัฒนธรรมความเชื่อ กิจกรรมการพัฒนาในชุมชน การแสวงหาผูนําที่
ชุมชนมีความเชื่อถือ โดยการชี้แจงและชักชวน ซึ่งจะตองเปนผูนํากิจกรรมผูมี
ประสบการณ มีความคลองตัว มีความรอบรู และมีความกระตือรอืรน 

3. การวิเคราะหจัดทําแผนแมบทชุมชน โดยจะตองพิจารณาวิเคราะหขอมูลที่
ไดมา เพื่อดําเนินการ ดังน้ี 

3.1) ประมวลความเชื่อมโยงปญหา วิธีแกปญหา การบริหารจัดการเขากับ
ขอมูล ศักยภาพ 

3.2) นําความคิดสูชุมชน จัดเวทีแลกเปลี่ยน 
3.3) รวบรวมจัดหมวดหมูลําดับความสําคัญ 

4. พัฒนาสูโครงการ / กจิกรรม เมื่อไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยชุมชนแลว 
ก็จะนําเอาขอมูลที่ไดมาพัฒนาสูโครงการหรือกิจกรรม โดยพิจารณาตามความสําคญั
ของปญหา ความเรงดวนของแหลงทุน และการดําเนินการโดยไมตองหางบประมาณ 
เปนตน 

5. สิ่งที่ตองไมละเลย และเปนกรอบของการจัดทําโครงการ / กิจกรรมของ
ชุมชน ก็คือ การพึ่งพาตนเองของชุมชนลดการพึ่งพาจากภายนอกชุมชนใหมากที่สุด น่ัน
คือ แผนแมบทชุมชนอยางแทจริง 
 
บทสรุป 

การทํางานการพัฒนาชนบท หรือชุมชนแนวใหม ของบุคคลหรือองคกรในภาครัฐ 
หรือเอกชนกตาม จําเปนตองมีการปรับบทบาทใหม ตองละเลิกความเคยชินในระบบและ
วิธีการเดิม และตองเขาใจในองครวมของการพฒันาชุมชนวา " การพัฒนาชุมชน มิใช
การสงเคราะหหรือการนําเงินทุนไปให" หรือเปรียบเทียบเชนเดียวกับการที่ชุมชน
อยากจะกินปลา นักพัฒนาจะตองสรางกระบวนการเรียนรูใหชุมชนรูจักเครื่องมือหาปลา 
เพื่อใชในการจัดปลา หรือใหชุมชนรูจักวิธีการเลี้ยงปลา ไมใชวิธีการนําปลาไปแจก
เพราะหมดยคุสมัยในการทําเชนน้ันแลว 

ปจจุบันประเทศไทยของเรามิไดมีเงินเหลือเฟอ หรือมีเงินทุนที่จะทําโครงการ
พัฒนาใดไดอยางคลองตัวอีกแลว เงินทุนที่มาหลอเล้ียงเศรษฐกิจของประเทศไทยยัง
จําเปนตองอาศัยการกูยืมจากตางประเทศเสริมสภาพคลองใหการเงิน และการคลังดํารง
สภาพอยูตอไปได และหากเรายังตองพึ่งพาอาศัยเงินกูจากตางประเทศ เพราะ
งบประมาณของรัฐจําเปนตองตั้งไวเพื่อการใชหน้ีตางประเทศในทุกปเรื่อย ๆ ไปและยิ่ง
ทําใหงบประมาณในงบลงทุนเพื่อการพัฒนาตาง ๆ ลดลงเปนลําดับเชนกัน 

อยางไรก็ตาม หนทางในการอยูรอดของประเทศไทยก็ยังพอมีหนทาง น่ันคือ 
การหยุดกูเงินจากตางประเทศ กมหนากมตาใชหน้ีที่มีอยูใหทุเลาเบาบางลงไป และสิ่ง
สําคัญที่สุด จะตองเสริมศักยภาพของชุมชนทุกชุมชนใหมีความเขมแข็ง เปนชุมชนที่
พึ่งพาตนเองได พึ่งพาภายนอกชุมชนใหนอยที่สุด  
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อยางไรก็ดี หลักการดังกลาวขางตนนาจะเปนจริงเปนจังขึ้นมาได น่ันก็คือ เหลา
นักพัฒนาทุกภาคไมวาจะเปนภาครัฐและเอกชน ที่มีจิตสาธารณะตองออกมาทํางานกัน
ใหมาก ๆ ทาํงานตามบทบาทภารกิจ และตามความถนัดของตนเอง น่ันก็คือ การผลักดัน
ใหเกิดแผนแมบทชุมชนของแตละชุมชนขึ้นมาใหได หากชุมชนทุกชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได น่ันก็หมายถึงประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองไดเชนกัน 
 
กรณีตัวอยาง บทเรียนการเรียนรูของชุมชนเขาครามในการจัดทําแผนแมบทชุมชน 
 
 พระพุทธองคตรัสวา  "ตนเปนที่พึ่งแหงตน"  ศาสดามูฮัมหมัดกลาววา  "หากสู
รูจักตัวเอง  สูเจาจะรูจักพระเจา"   
 ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันเปนปญหาโลกแตก เพราะองคกรของรัฐหวังพึ่ง
ตางประเทศ องคกรรัฐวิสาหกิจหวังพึ่งภาครัฐ  องคกรชุมชนหมูบานคอยการสนับสนุน
จากภาครัฐแมกระท่ังองคกรเอกชนก็หวังพึ่งรัฐและตางประเทศ ปญหาเศรษฐกิจลมทั้ง
กระดาน  เพราะหวังพึ่งผูอื่น  โดยไมไดมองศักยภาพของตนเอง  ศักยภาพของประเทศ
ตนเอง  งานอาชีพตนเอง  ภูมิปญญาทองถิ่นของตน 
 ชุมชนเขาครามยกหลักการขางตนในเอกสาร "แผนแมบทชุมชนเขมแข็งตําบล
เขาคราม" เพื่อแสดงจุดยืนในการพัฒนาตนเอง  และขยายความตอวา "พัฒนาชุมชนให
เขมแข็งโดยการพึ่งตนเองเปนหลัก  การพึ่งตนเองและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  เชน  
การลงแขก  พริกบานเหนือเกลือบานใต  เปนตน   เปนแนวทางที่มีมาในอดีตที่ทําให
เศรษฐกิจและสังคมสงบรมเย็นเปนสุข  ชุมชนเขาครามจัดทําแผนแมบทชุมชนเพื่อหลอ
หลอมคนตําบลเขาครามใหสามารถพึง่ตนเอง  และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในสังคม
อนาคตได   โดยการสรางเครือขายคน  เครือขายชุมชน  เครือขายทุนและเครือขาย
ตลาดในตําบลเขาคราม" 
 ชุมชนเขาครามกอนเขาสูกระบวนการเรียนรู เพื่อพฒันาแผนแมบทชุมชน  เปน
ชุมชนที่เผชิญกับปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา  หน้ีสินทวีคูณขึ้น  สมาชิก 1,600 กวา
ครอบครัวทั้งตําบลเปนหนี้รวมกันมากกวา 100 ลานบาท  ผูนําชุมชนแบงออกเปนฝก
เปนฝาย  คิดไปคนละอยาง  ทํากันไปคนละทาง  ความขัดแยงของความคิดของผูนํา
ชุมชน  ทําใหปญหาตางๆของชุมชนไมไดรับการแกไข  คนในชุมชนตางคนตางดิ้นรน
หาทางออกลําพังดวยตนเอง  จนผูจัดการสํานักงานสาขาจังหวัดกระบี่ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ ใหความสนใจชุมชนน้ี  เพราะเปนชุมชนที่มีปญหาหนี้สินรุนแรง
เปนอันดับตนๆ ของธนาคาร  ตัดสินใจเขารวมรับรูในสภาพการณทีชุ่มชนเผชิญอยู
รวมกันกับคนในชุมชน  และเปนที่มาของการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาแผนแมบท
ชุมชนใหกับชุมชนเขาคราม 
 
กระบวนการเรียนรู 
 หัวใจสําคัญของการจัดทําแผนแมบท คือ การสรางกระบวนการเรียนรูใหกับคน
ในชุมชน  เพื่อใหหลุดพนจากวิธีคิดแบบพึ่งพาจากรัฐหรือภายนอก 
 องคประกอบที่สําคัญ  คอื  การจัดกระบวนการ 2 ระดับ  ระดับแรก  เปนการ
เรียนรูของผูนําชุมชน  ระดับที่สอง คือ การขยายผลการเรียนรูจากผูนําลงสูชุมชน 
 การเรียนรูของผูนําในระดับแรก  มีเวทีการเรียนรูเปนเครื่องมือสําคัญ  ผูนําชุมชน
จํานวน 120 คน ของเขาคราม ประกอบดวย  กํานัน  ผูใหญบาน  สมาชิก อบต.  
ประธานกลุมตางๆ  ผูนํา ผูรูของชุมชน  ความเปนผูนําชวยใหพวกเขาเรียนรูจากการ
พูดคุย  การอาน  และรับขอมูลขาวสาร  เรียนรูจากการปฏิสัมพันธกับวิทยากรและคน
ภายนอก 
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 การเรียนรูระดับที่สอง  คอื การเรียนรูจากการปฏิบัติ  และจากการสื่อสารในระบบ
ชุมชน  ซึ่งไรรูปแบบตายตัว  โดยบทบาทของผูนําที่ผานการเรียนรูจากระดับแรก  ขยาย
ผลในชุมชน ในวัด ในสภากาแฟ  ตลอดจนในการทํากิจกรรมรวมกันกับสมาชิกในชุมชน 
 การเรียนรูของชุมชนตองเช่ือมโยงการเรียนรู 2 ระดับน้ี เขามาอยูในกระบวนการ
เดียวกัน  ตอเน่ืองกัน  เพื่อใหขอมูลขาวสารและความรูไหลซึมเขาสูวถิีชีวิตปกติของ
ชุมชน 
 
แผนแมบทชุมชนเขมแข็งตําบลเขาคราม 
ความมุงมั่น 
 ผูนําชุมชนเขาครามประกาศความตั้งใจไวในเอกสารแผนแมบทของชุมชนเขา
ครามไวหลายประการ  ประเด็นที่นาสนใจมีดังน้ี 

1. มองยอนอดีตกาลใน 40 ปที่ผานมา  ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของตําบลเขา
คราม 

2. เสริมสรางแนวคิด ทัศนคติ กรอบวิสยัทัศนของประชาชนในตําบลวา  อนาคต
ของตําบลเขาครามใน 1-10 ปขางหนา จะเปนอยางไร 

3. เสริมสรางวิสยัทัศนคน  งาน  เงิน  และดานสวัสดิการสังคมในตําบล  เพื่อให
มีคุณภาพ  มศีักยภาพ  และมาตรฐานเทากับชุมชนเมืองในอนาคตขางหนา 

4. เพื่อพัฒนาเครือขายแผนแมบทชุมชนเขมแข็ง  ใหสามารถพึ่งพาตนเองได   
5. พัฒนาแนวรวม หรือ พันธมิตรในภาครัฐ ภาคเอกชนมาเชื่อมโยงประสานงาน

กัน 
6. จับมือประสานงานรวมกันระหวางชุมชนกับองคกร  สนับสนุนกระบวนการ

เรียนรูเพื่อความเปนปกแผนและกาวหนาตอไปในอนาคตของตําบลเขาคราม 
7. พัฒนา "องคกรศึกษาและพัฒนาแผนแมบทชุมชนเขมแข็งตําบลเขาคราม"  

ใหมีแนวทาง  แนวคิด  วิสัยทัศน  ในการพัฒนาตําบลใหทันสมัยและ
กาวหนาไปสูระดับประเทศ   

8. สรางและพัฒนาภาวะผูนําของสภาบริหารชุมชนตําบลเขาครามเปนขั้นเปน
ตอนและสามารถสืบสานสงตอไปสูการสรางแกนนําใหเปนผูนํารุนใหม 

9. สรางเครือขายกลุมออมทรัพยระดับหมูบาน  และพัฒนาสูเครือขายกลุมออม
ทรัพยระดับตําบลใหเปน "ธนาคารตําบล" 

10. สรางคนใหมีคุณธรรมโปรงใส  พัฒนาดานความคิด  ความอาน  วสิัยทัศน
ผูคนที่รวมงานในกลุมไปสูฐานอุตสาหกรรมชุมชนตําบล  ซึ่งเปนกิจกรรมที่
สรางงาน  สรางเงิน  และสวัสดิการในชุมชน  เพื่อเปนแนวทางตามแผน
แมบทชุมชนเขมแข็ง 

11. สรางระบบเครือขายเศรษฐกิจชุมชน  ใหเปนแหลงรายไดเสริม  และพัฒนา
ไปสูรายไดหลัก  เปนการสรางงาน  สรางอาชีพ  และสรางระบบเศรษฐกิจ
พึ่งพาตนเองของชุมชน กอใหเกิดการสรางรายไดแบบเกษตรยั่งยืน 

12. สรางจิตสํานึกของผูคนในตําบล  โดยลดคาใชจายที่ทําใหเสียดุลการคาใน
ตําบล  และเพิ่มดุลการคา  โดยการผลิต แปรรูป  และทําการตลาดเอง 
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วิสาหกิจชุมชนเขาคราม 
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 38 กิจกรรม  ที่กําหนดในแผนแมบทชุมชนเขมแข็งตําบล
เขาคราม  ทุกกิจกรรมมีเปาหมายและมีการวิเคราะหกอนการตัดสินใจบรรจุไวในแผน  
ในกระบวนการเรียนรูมีการจัดใหมีการศึกษาดูงานใหรูจักวาชุมชนอื่นมีทางเลือกอยางไร
มีอะไรใหศึกษา 
 มีตัวอยางหนึ่งของการศึกษาการสังเคราะหและวิเคราะหขอมลู  เพื่อกําหนดงาน
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ - สังคมของชุมชนเขาคราม  คือ 
 ขาว  ชุมชนเขาครามเลกิการทํานา  ตองซื้อขากินปละ 6 ลานบาท  แผนดานการ
ผลิตคือ  พฒันาการทํานาทําไร(ขาว)  และแผนการพึ่งตนเอง(ระบบอาหาร)  คือ การทํา
โรงสีขนาดเล็ก  ขาวเปลือกจากเครือขายชุมชนที่ทํานาจะสงเขามายังชุมชนเขาคราม
และสีเปนขาวสาร  เพื่อตอบสนองตลาดมูลคา 6 ลานบาทตอปในตําบล สวนเกินจาก
การบริโภค คือ ขายในตลาดทองถิ่น 
 
บทสรุป 
 ชุมชนเขาครามผานการเรียนรู  ไดสรุปประสบการณของตนเองเปนบทเรียนเลม
โต  ที่ผูนําชุมชนทุกคนกลาวไววา  วันน้ีเรารูจักตนเอง  รูจักโลกมากขึ้น  การรูจักตนเอง 
และรูจักโลก  โดยเฉพาะโลกกวางที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชน  ทําใหเรา
รูอนาคต  รูวิธีเดินหนาไปสูอนาคตเปนอนาคตที่ทุกคนรวมกันกําหนด  โดยวิธีคิดที่มี
อิสระมากขึ้น 

 บทเรียนของชุมชนเขาครามบงบอกวา  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ตองเริ่มตน
จากกระบวนการเรียนรู  วิสาหกิจชุมชนตองเกิดจากความคิดสรางสรรคในบริบททาง
เศรษฐกิจสังคมของแตละชุมชน  ดวยกระบวนการของชุมชนเอง  วิสาหกิจชุมชนไม
สามารถเกิดและเติบโตไดภายใตวิธีคิดแบบนักสงเสริม  ที่คนคิดและคนทําไมใชคนคน
เดียวกัน 
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