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บทที่ 7 
เครื่องมือในการศึกษาชุมชน 

 
 
เนีอ้หา 

บทท่ี 7 เคร่ืองมือในการศกึษาชมุชน มีเนือ้หาดงันี ้

7.1 แผนท่ีเดนิดนิ 

7.2 ผงัเครือญาต ิ

7.3 โครงสร้างองค์กรชมุชน 

7.4 ปฏิทินชมุชน 

 
ความคดิรวบยอด 
  ข้อมลูชมุชนเป็นวตัถดุบิพืน้ฐานในการวางแผนโครงการนนัทนาการชมุชน เป็นตวับง่ชี ้

ทิศทาง เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ของการจดัดําเนินโครงการ ดงันัน้ข้อมลูชมุชนท่ีรวบรวมได้มา

จะต้องมีความครบถ้วน สมบรูณ์ และถกูต้อง จงึจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องนําเคร่ืองมือศกึษาชมุชนท่ี

มีประสทิธิภาพมาใช้ในการสํารวจและเก็บข้อมลูจากชมุชน เคร่ืองมือในการศกึษาชมุชนเพื่อการ

วางแผนดําเนินโครงการนนัทนาการชมุชน โดยทัว่ไปประกอบด้วย แบบสํารวจข้อมลู แผนท่ีเดนิดนิ  

ผงัเครือญาต ิ โครงสร้างองค์กรชมุชน และปฏิทินชมุชน 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

1. ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงเคร่ืองมือในการศกึษาชมุชนประเภท

ตา่งๆ 

 2. ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถใช้เคร่ืองมือในการศกึษาชมุชนประเภทตา่งๆได้ 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
  1. ผู้สอนอธิบาย ความหมาย และความรู้ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบั “เคร่ืองมือในการศกึษา

ชมุชน”  

2. ฉาย Microsoft PowerPoint ประกอบการสอนเร่ือง “เคร่ืองมือในการศกึษาชมุชน” 

 3. ให้นิสติอธิบายถึงเคร่ืองมือในการศกึษาชมุชน 

4. ให้นิสติฝึกเก็บข้อมลูชมุชนโดยใช้เคร่ืองมือการศกึษาชมุชน (ภาคผนวก ก ใบงานท่ี3) 
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ส่ือประกอบการเรียนการสอน 
 1. ส่ือ Microsoft PowerPoint ประกอบการสอนเร่ือง”เคร่ืองมือในการศกึษาชมุชน” 

 2. รูปภาพตวัอยา่ง  “เคร่ืองมือในการศกึษาชมุชน” 

3. เอกสารประกอบการสอน 
  4. SWU Course Web : Atutor 

 

การประเมินผล 
  1. สงัเกตจากการตอบคําถาม และซกัถามของนิสติ 

 2. สงัเกตจากการมีสว่นร่วมอภิปรายและแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน 

3. จากการฝึกปฏิบตัฝึิกสร้างเคร่ืองมือและใช้เคร่ืองมือในการศกึษาชมุชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
108 

บทที่ 7 
เครื่องมือในการศึกษาชุมชน 

 
 

ข้อมลูชมุชนเป็นวตัถดุบิพืน้ฐานในการวางแผนโครงการนนัทนาการชมุชน เป็นตวับง่ชี ้

ทิศทาง เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ของการจดัดําเนินโครงการ ดงันัน้ข้อมลูชมุชนท่ีรวบรวมได้มา

จะต้องมีความครบถ้วน สมบรูณ์ และถกูต้อง จงึมีความจําเป็นอยา่งยิง่ท่ีต้องนําเคร่ืองมือศกึษา

ชมุชนท่ีมีประสทิธิภาพมาใช้ในการสาํรวจและเก็บข้อมลูจากชมุชน 

เคร่ืองมือในการศกึษาชมุชนนัน้ได้พฒันามาจากเคร่ืองมือของนกัมนษุยวทิยาท่ีใช้ใน

การศกึษาชมุชนเชิงลกึ โดยทัว่ไปประกอบด้วย 

1. แบบสํารวจข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถาม, แบบสมัภาษณ์, แบบสงัเกต, 

แบบทดสอบ 

2. แผนท่ีเดนิดนิ 

3. ผงัเครือญาต ิ

4. โครงสร้างองค์กรชมุชน 

5. ปฏิทินชมุชน 

 

รายละเอียดของเคร่ืองมือศกึษาชมุชนแตล่ะประเภทนัน้ผู้ เขียนได้นํามาจากหลกัการของ 

โกมาตร  จงึเสถียรทรัพย์ และคณะ. (2545)  โดยในบทนีจ้ะไมก่ลา่วถงึแบบสาํรวจข้อมลูเบือ้งต้น

เน่ืองจากกลา่วไว้ในบทท่ี 6 แล้ว 

โกมาตร  จงึเสถียรทรัพย์ และคณะ. (2545) ได้ให้รายละเอียดและตวัอยา่งของเคร่ืองมือ

ศกึษาชมุชนประเภทตา่งๆ ไว้ดงันี ้

 

1. แผนที่เดนิดนิ (โกมาตร  จงึเสถียรทรัพย์ และคณะ.  2545: 22-34) 
 การทําแผนท่ีเดนิดนิมีความสําคญัมากและเป็นสิง่แรกท่ีต้องทํา เพราะเป็นวิธีท่ีจะทําให้

เราเห็นภาพรวมของชมุชนได้ดี รวดเร็ว และได้ปริมาณข้อมลูมากในระยะเวลาสัน้ท่ีสดุ นอกจากนี ้

ยงัชว่ยถอนพษิของการรู้จกัชมุชนไมท่ัว่ถงึ 

 แผนท่ีเดนิดนิเป็นเคร่ืองมือชิน้แรกท่ีสําคญัและจําเป็นสาํหรับการทํางานนนัทนาการชมุชน 

ด้วยเหตผุลดงันี ้
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  1.  ทําให้เห็นภาพรวมของชมุชนครบถ้วนท่ีสดุ 

  2. ทําให้ได้ข้อมลูชมุชนมากและครอบคลมุทกุพืน้ท่ีในระยะเวลาสัน้ท่ีสดุ 

  3. ข้อมลูมีความนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ เพราะได้จากการเดนิสงัเกตด้วยตวัเอง  

  4. ช่วยให้คุ้นเคยกบัสภาพทางกายภาพและชมุชนอยา่งรวดเร็ว 

 
วิธีการทาํแผนที่เดนิดนิ  

 1. ให้เรานําแผนที่น่ังโต๊ะมาเป็นข้อมูลพืนฐาน “แผนทนัีงโต๊ะ” คือ แผนท่ีหาจาก

เอกสาร หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ท่ีได้มีการสํารวจไว้แล้ว ซึง่จะให้ข้อมลูทางภมูิศาสตร์โดยทัว่ไปอยา่ง

คร่าว (แตจ่ะไมมี่ข้อมลูท่ีสามารถบอกถึงชีวิตจริงและรายละเอียดท่ีสําคญัในชมุชน) ซึง่จะชว่ยให้

เราประหยดัเวลามากขึน้ 

 2. ทาํการเดนิสาํรวจชุมชนอย่างละเอียด แล้วบนัทกึข้อมลูรายละเอียดเพิ่มเตมิลงใน

แผนท่ีนัง่โต๊ะ (อยา่งละเอียด) เช่น ทางสายเลก็ๆท่ีมาตดัใหมแ่ละไมมี่การระบใุนแผนท่ี, ขนาดของ

บ้าน, เขตท่ีมีชาวบ้านอยูห่นาแน่น, จดุนดัพบของชาวบ้าน, บริเวณสี่แยกท่ีมีวนิรถจกัรยานยนต์, 

ร้านค้า และอะไรก็ตามท่ีเป็นรายละเอียดสําคญัท่ีเป็นประโยชน์ตอ่งานนนัทนาการชมุชน  

 3. สร้างความสัมพันธ์ไปด้วย การทําแผนท่ีเดนิดนิควรให้ความสําคญักบัการสร้าง

ความคุ้นเคยกบัชมุชนควบคูไ่ปด้วย ฉะนัน้จงึควรแวะทกัทายชาวบ้านให้มากท่ีสดุ  

 
 ข้อแนะนําในการทาํแผนที่เดนิดนิ 

1. ไมน่ัง่รถทําแผนท่ี ควรเดนิเท้าดดู้วยตวัเอง เพราะการนัง่รถทําให้เราไมไ่ด้สมัผสักบั 

ชาวบ้านจริงๆ 

2. ในกรณีท่ีมีทีมงานหลายคนไมค่วรแบง่กบัสํารวจแล้วนําข้อมลูมาตอ่กนัเพราะอาจได้ 

ข้อมลูท่ีผิดพลาดและขาดความตอ่เน่ือง ควรเดนิสํารวจไปพร้อมๆกนั 

3. ต้องหมัน่สงัเกตและพดูคยุเพื่อแลกเปลี่ยนข้อสงัเกตระหวา่งกนัและกนั 

4. การให้ผู้ นําชาวบ้านมาเดนิด้วยมีทัง้ผลดีและผลเสีย  

- ผลดี ทําแผนท่ีได้รวดเร็ว 

- ผลเสียข้อมลูมีอคต ิ(Bias) หรืออาจมีการปิดบงัข้อมลูท่ีไมอ่ยากให้เราเห็น 

 5. เขียนข้อสงัเกตทกุครัง้ท่ีพบเห็น เพ่ือกนัลืม 

6. ข้อมลูบางอยา่งไมส่ามารถสอบถามจากการสงัเกตด้วยตาเพียงอยา่งเดียว จําเป็นต้อง

สอบถามเจ้าของบ้าน ญาต ิเพ่ือนบ้าน หรือบคุคลอ่ืนในชมุชนประกอบการพิจารณา เพราะ

บางครัง้สิง่ท่ีเห็นอาจเป็นเพียงภาพลวงตาดงัตวัอยา่งท่ียกมาแสดงให้เห็นข้างต้น 
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7. ข้อมลูบางอยา่งไมส่ามารถสอบถามจากเจ้าของบ้านได้โดยตรง เชน่ บ้านบางหลงัมี

ขนาดใหญ่ผิดปกตเิม่ือสอบถามถงึอาชีพของสมาชิกในครอบครัวอาจได้ข้อมลูไมช่ดัเจนเน่ืองจาก

เก่ียวข้องกบัการค้าขายยาเสพย์ตดิ และสิง่ผิดกฎหมาย การสอบถามเจ้าของบ้านโดยตรงอาจ

ไมไ่ด้ข้อมลูท่ีเป็นจริง จําเป็นต้องสอบถามคนในชมุชนเพิ่มเตมิ หรือ อาศยัการสงัเกตเพิ่มด้วย

ตวัเอง  

  ในการทําแผนท่ีเดนิดนินัน้ ความสาํคญัไมไ่ด้อยูท่ี่การเขียนแผนที่ทางกายภาพให้สมบรูณ์

ครบถ้วนลงบนแผน่กระดาษ แตสํ่าคญัท่ีการไปดใูห้เห็น และเข้าใจถงึความหมาย และ “หน้าทีทาง

สงัคม” (Social meaning และ Social function) ของ “พืน้ท่ีทางกายภาพ” (Physical space) 

เหลา่นัน้ การเข้าใจความหมายทางสงัคมของลกัษณะทางกายภาพนี ้ จะเกิดขึน้ได้ตอ่เม่ือไปเดนิดู

สิง่ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีตา่ง ๆ การเดนิดจูะชว่ยให้เห็นพืน้ท่ีทางสงัคม (Social space) และเข้าใจหน้าท่ี

ทางสงัคม (Social function) ท่ีอยูบ่นลกัษณะทางกายภาพ (Physical space) ซึง่จะทําให้เรา

เข้าใจปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดในชมุชนมากขึน้ 

 
ตวัอย่างแผนที่เดนิดนิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  ภาพประกอบที่ 2 : แผนท่ีเดินดิน                ภาพประกอบที่ 3 : แผนท่ีเดินดินบ้านปลกัแตน 

         ท่ีมา : www.oknation.net        ท่ีมา : www.budutani.com 
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 2. ผังเครือญาต ิ (โกมาตร  จงึเสถียรทรัพย์ และคณะ.  2545: 38-49) 

ผงัเครือญาต ิคือ การถอดความสมัพนัธ์ในเชิงครอบครัว หรือ เชิงสายเลือดในชมุชน  

ผงัเครือญาตมีิความสาํคญัตอ่การทําความเข้าใจชมุชนและสงัคม ไมว่า่จะเป็นสงัคมเมืองหรือ

สงัคมชนบท เพราะเครือญาตเิป็นความสมัพนัธ์ท่ีเป็นรากฐานที่สดุของชีวิตครอบครัว และจะมี

ความเก่ียวข้องกนัไปตลอดชีวิต โดยเฉพาะเมื่อเก่ียวข้องกบัปัญหาสขุภาพของสมาชิกในครอบครัว 

การทําผงัเครือญาตมีิสว่นสาํคญัในการทําความเข้าใจระบบความสมัพนัธ์ในครอบครัวและชมุชน 

ผงัเครือญาตเิป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้เรารู้จกัคนในชมุชนได้อยา่งรวดเร็ว โดยเป้าหมาย

สําคญัของเคร่ืองมือ คือ 

1. เข้าใจความสมัพนัธ์เชิงเครือญาต ิอนัเป็นความสมัพนัธ์ท่ีเป็นรากฐานของ 

ครอบครัวและชมุชน 

2. รู้จกัตวับคุคลและความสมัพนัธ์ทางสงัคมของชมุชนได้ในระยะเวลาอนัสัน้ 

3. ช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและความสนิทสนมกบัชาวบ้านได้อยา่งรวดเร็ว 

 
วิธีการทาํแผนผังเครือญาต ิ
1.  เรียนรู้จกัการใช้สญัลกัษณ์ในการทําผงัเครือญาต ิต้องรู้วา่สญัลกัษณ์ท่ีใช้นัน้มี

อะไรบ้าง ทีมงานทกุคนในระบบงานควรต้องเข้าใจสญัลกัษณ์เหลา่อยา่งตรงกนั 

2. ควรให้ความสาํคญักบัทกุกลุม่เครือญาตใินชมุชน ไมค่วรสนใจแตต่ระกลูท่ีใหญ่หรือ 

ตระกลูเก่าแก่ 

3. ควรทําความรู้จกักบับคุคลในแผนผงัเครือญาตด้ิวย เพ่ือท่ีเราจะไมรู้่จกับคุคลแคช่ื่อใน 

กระดาษ ควรรู้จกัประมาณคร่ึงหนึง่ของแผนผงั 

4. เน้นความสมัพนัธ์มากกวา่การได้ข้อมลู อยา่มุง่ถอดแผนผงัจนไมส่นใจความรู้สกึของ 

ผู้ถกูสมัภาษณ์ 

5. ใช้แผนท่ีเดนิดนิเป็นเคร่ืองมือชีนํ้าเส้นทางในทําผงัเครือญาต ิ
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในผังเครือญาต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบที่ 4 :  สญัลกัษณ์แผนผงัเครือญาติ   (โกมาตร  จงึเสถียรทรัพย์ และคณะ.  2545: 54-63) 

 

ผงัเครือญาตจิะมีประโยชน์เม่ือเราได้ลงไปทําความรู้จกัตวัตนของคนจริงๆในชมุชน ทําให้ 

เราทราบวา่ใครเป็นใครในหมูบ้่าน คล้ายกบัเวลาดภูาพยนตร์เราจะต้องทําความรู้จกักบัตวัละคร

ตา่งๆ เพ่ือท่ีจะดภูาพยนตร์ได้อยา่งรู้เร่ือง เม่ือเราและชาวบ้านคุ้นเคยกบัดีการจดัโครงการกิจกรรม

นนัทนาการชมุชนก็จะงา่ยขึน้ 
 

= สญัลกัษณ์แทนผู้หญิง 

 

= สญัลกัษณ์แทนผู้ชาย 

 

= สญัลกัษณ์การตาย 

 

= สญัลกัษณ์คนป่วย 

 

 
/\/\/\

= สญัลกัษณ์ผู้ให้ข้อมลู 

 

= สญัลกัษณ์การแตง่งาน 

 

= สญัลกัษณ์การหยา่ร้าง 

 

= สญัลกัษณ์ขดัแย้งหรือมี

ปัญหากนั  
        1                      2 

       =         =            = สญัลกัษณ์การมีภรรยาสองคน (ตวัเลขแทนลําดบัภรรยา)  
            =   = 
 
1                     2                     3  = สญัลกัษณ์การมีบตุร (ตวัเลขแสดงลําดบับตุร) 

 
         -  
                     =                         = สญัลกัษณ์แสดงสมาชิกท่ีอาศยัในบ้านหลงัเดยีวกนั (เส้นปะ)   
 1                    2                 3                                                                                   
                                                                                            = 

 
 

                             1               2              3                =         1                  3             5              4                2 
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ข้อแนะนําในการทาํแผนผังเคร่ืองญาต ิ
1. การถอดผงัเครือญาตคิวรใช้สญัลกัษณ์มาตรฐานท่ีเข้าใจตรงกนัเพื่อชว่ยกนัเพิ่มเตมิ 

ข้อมลู 

2. นอกจากผงัเครือญาตแิล้ว จะต้องทําความรู้จกักบับคุคลท่ีมีช่ืออยูใ่นเครือญาตท่ีิเรา 

ถอดไว้ การถอดผงัเครือญาตโิดยไมรู้่จกับคุคลก็เหมือนกบัการคดัลอกแผนท่ีตัง้โต๊ะ โดยไมเ่คยลง

เดนิดนิ หรือเห็นของจริงเลย 

3. ถอดผงัเครือญาตใิห้ได้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ (ไมค่วรจํากดัไว้แค ่3 ชัว่อาย ุหรือ 3  

generations ตามท่ีตําราฝร่ังแนะนํา) แตอ่าจไมจํ่าเป็นต้องถอดผงัของสมาชิกท่ีไมมี่ active 

relation  เช่น สมาชิกครอบครัวท่ีย้ายไปตัง้รากฐานที่อ่ืน และไมเ่คยตดิตอ่กลบัมา 

4. ควรรู้จกัอยา่งน้อยคร่ึงหนึง่ของจํานวนช่ือท่ีปรากฏอยูใ่นผงัเครือญาต ิถ้าเป็นหมูบ้่าน 

ใหญ่มีขนาดหลงัคาเรือนประมาณ 200 หลงัคาเรือน ควรทําให้ครอบคลมุประมาณ 60 เปอร์เซน็ต์ 

และต้องไปรู้จกัอยา่งน้อยคร่ึงหนึง่ของทัง้หมด 

5. การทําผงัเครือญาตทํิาไมมี่วนัเสร็จ เพราะเร่ืองราวของชีวิตคนจะมีการเปลี่ยนแปลง  

ตามกาลเวลา เพ่ือการศกึษาในชมุชนเกิดความตอ่เน่ือง ตดิตามทําผงัเครือญาตอิยูเ่ป็นระยะ 
 
ตวัอย่างแผนผังเครือญาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 5 : แผนผงัเครือญาติ จนัทร์เรือง 

ท่ีมา : จากรายงานการดําเนินโครงการนนัทนาการชมุชน หมู ่5  บ้านเกาะวดั   โดยนิสติเอกนนัทนาการรุ่นท่ี 25 
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ภาพประกอบที่ 6 : แผนผงัเครือญาติ กลิน่พิกลุ 

ท่ีมา : จากรายงานการดําเนินโครงการนนัทนาการชมุชน หมู ่5  บ้านเกาะวดั   โดยนิสติเอกนนัทนาการรุ่นท่ี 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลอุ 

ภาพประกอบที่ 7 : แผนผงัเครือญาติ จลุอลุ 

ท่ีมา : จากรายงานการดําเนินโครงการนนัทนาการชมุชน หมู ่5  บ้านเกาะวดั   โดยนิสติเอกนนัทนาการรุ่นท่ี 25 
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3. แผนผังโครงสร้างองค์กรชุมชน (โกมาตร  จงึเสถียรทรัพย์ และคณะ.  2545: 54-63) 

  การทําแผนผงัโครงสร้างองค์กรชมุชน เป็นการทําความเข้าใจกบัระบบความสมัพนัธ์ตา่งๆ 

 ท่ีมีอยูใ่นชมุชน ช่วยทําให้เราทราบบทบาท อํานาจ หน้าท่ี และความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหวา่ง

หนว่ยงานตา่ง ๆ  แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

  การทําผงัโครงสร้างองค์กรชมุชนจะช่วยประมวลความเข้าใจให้เป็นระบบ แล้วช่วยให้

จดจําโครงสร้างองค์กรชมุชนได้ดี   โดยเป้าหมายสาํคญัของเคร่ืองมือนี ้คือ 

1. ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างองค์กรชมุชนได้รอบด้าน ทัง้โครงสร้างและองค์กรท่ีเป็น 

ทางการ และไมเ่ป็นทางการ 

2. ช่วยให้เข้าใจความสมัพนัธ์ทางสงัคมในแงม่มุตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชมุชนนัน้ ๆ 

 
หลักการสาํคัญในการทาํแผนผังโครงสร้างองค์กรชุมชน 
1. มองโครงสร้างองค์กรชุมชน เหน็ความสัมพันธ์ในแง่มุมต่าง  ๆ 

  การทําความเข้าใจลกัษณะความสมัพนัธ์ของโครงสร้างองค์กรชมุชนทัง้ด้านเศรษฐกิจ

สงัคม และการเมือง จะทําให้เราเข้าใจถึงบทบาท อํานาจขององค์กรชมุชน 
2. รายช่ือองค์กรในกระดาษอาจเป็นแค่ภาพลวงตา 

  รายช่ือคณะกรรมการตา่ง ๆ ท่ีปรากฏในแผน่กระดาษอาจเป็นรายช่ือท่ีจดัตัง้ไว้โดยไมมี่

การเปลี่ยนแปลงหรือไมมี่ความเคลื่อนไหวทางสงัคม 
3. ศึกษาศักยภาพองค์กรโดยมองที่ปฏบัิตกิาร  

  การศกึษาโครงสร้างองค์กรท่ีมีอยูใ่นชมุชนทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ต้องศกึษา

ให้ลกึซึง้ถึงปฏบิตักิารขององค์กร  มองให้เห็นวา่ใครบ้างท่ีมีบทบาทในองค์กรชมุชน และมี

ความสาํคญัมากน้อยเพียงใด 

 
ข้อแนะนําในการทาํแผนผังโครงสร้างองค์กรชุมชน 
1. การเก็บข้อมลูองค์กรต้องเก็บข้อมลูทัง้องค์กรท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  

โดยเฉพาะองค์กรท่ีไมเ่ป็นทางการมกัมีศกัยภาพการทํางาน เน่ืองจากเป็นองค์กรท่ีเกิดขึน้จาก

ความสมคัรใจ และต้องการมีสว่นร่วมชาวบ้าน 

2. ข้อมลูบางอยา่งอาจมองเห็นไมช่ดัจากการพดูคยุ จงึควรใช้การสงัเกตร่วมด้วย 

3. ควรเก็บข้อมลูในระดบัท่ีเป็นปฏิบตักิารองค์กรให้ได้มากท่ีสดุ  
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4. การเข้าใจโครงสร้างองค์กรชมุชนต้องอาศยัระยะเวลา จงึไมค่วรเร่งรัดเขียนผงั 

โครงสร้างองค์กรชมุชน แตค่วรเน้นท่ีการพดูคยุ สงัเกตและเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง  ๆของชมุชนเพื่อ

เรียนรู้ระบบความสมัพนัธ์ของชมุนมุก่อน 

 
 
ขัน้ตอนการทาํแผนผังโครงสร้างองค์กรชุมชน 
ขัน้ที่ 1 : 
 เร่ิมจากผู้ นําท่ีมีบทบาทสาํคญัในชมุชน ซึง่อาจเป็นผู้ นําท่ีเป็นทางการหรือไมเ่ป็นทางการก็

ได้ เขียนเส้นแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ นําไปยงับคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์หรือมีบทบาทเก่ียวข้อง

ใกล้ชิดกบัผู้ นํา 

 

 

(ประธานอสม.) 

 

 นางมะล ิ

 

 
                      นายรักษ์ (ผช. ผญ.)                                                             นายสม (ผช. ผญ.)                                                        

                     
                                                                        ผู้ใหญ่แดง 

 

 

                           
   นายดิน                                                    นายจนังาม (ลกูชาย) 

(กรรมการกองทนุหมูบ้่าน) 

                           
ภาพประกอบที่ 8 : การทําผงัโครงสร้างองค์กรชมุชนขัน้ตอนที่ 1  

(โกมาตร  จงึเสถียรทรัพย์ และคณะ.  2545: 54-63) 
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    เขียนเส้นแสดงความสมัพนัธ์ของทกุ ๆ คนคนท่ีอยูใ่นแวดวงของผู้ใหญ่แดงในลกัษณะ 

เดียวกนั จะได้แสดงความสมัพนัธ์ท่ีเป็นเครือขา่ยมากขึน้ดงันี ้

 

 

 

 

 

                                                           นางมะล ิ
                   นายรักษ์                              (ประธานอสม.) 

        (ผช .ผญ) 

                                                                                                   

                                                                                            นายสม 

   ผู้ใหญ่แดง                        (ผช.ผญ) 

 

        นายดิน 

      (กรรมการกองทนุหมูบ้่าน)  

                   นายจนังาม 

                     (ลกูชาย) 

 

ภาพประกอบที่ 9 : การทําผงัโครงสร้างองค์กรชมุชนขัน้ตอนที่ 2 

(โกมาตร  จงึเสถียรทรัพย์ และคณะ.  2545: 54-63) 

 

ขัน้ที่ 3 : 
ทําเชน่เดียวกนักบัผู้ นําหรือบคุคลท่ีมีบทบาทสาํคญัในชมุชน เช่น ผู้ นําด้านพิธีกรรมความ

เช่ือ ประธานกลุม่แมบ้่าน หรือแม้แตค่นท่ีไมมี่ตําแหน่งทางการแตมี่บทบาททางชมุชน โดยเขียน

เป็นเครือขา่ยแตล่ะบคุคล จากนัน้จงึนําเอาเครือขา่ยตา่ง ๆ มาโยงกนั เป็นผงัโครงสร้างองค์กร

ชมุชน  

  การท่ีจะได้โครงสร้างท่ีสมบรูณ์นัน้ อาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร จงึไมค่วรเน้นท่ีการ

ได้มาซึง่แผนผงัโครงสร้างนี ้แตค่วรเน้นการพดูคยุ สงัเกตและเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ของชมุชน 

เพ่ือเรียนรู้ความสมัพนัธ์ของผู้คนในชมุชนก่อน  
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4. ปฏทินิชุมชน (โกมาตร  จงึเสถียรทรัพย์ และคณะ.  2545: 95-109) 
ปฏิทินชมุชน คือ การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านวา่ ในแตล่ะปี แตล่ะเดือน หรือในแตล่ะวนั 

ชมุชนมีกิจกรรมอะไรบ้าง อะไรท่ีเกิดขึน้และเก่ียวข้องกบัชีวิตประจําวนัของชาวบ้านอยา่งไร ทัง้

การประกอบอาชีพตา่งๆ ซึง่ในแตล่ะชมุชนก็จะมีวถีิชีวติท่ีแตกตา่งกนัออกไป หากชมุชนท่ีประกอบ

อาชีพทํานา วิถีชีวิตหลกัก็จะผกูพนัอยูก่บัการทํานาซึง่เร่ิมตัง้แตต้่นฤดฝูน จนสิน้สดุฤดเูก่ียว  

พอหมดชว่งการทํานาชาวบ้านก็จะมีกิจกรรมตา่งๆทําตอ่ ซึง่เราจะต้องศกึษาให้ทราบวา่เขาทํา

อะไรบ้างในชว่งนัน้ เชน่ บางสว่นของคนในหมูบ้่านอาจจะเดนิทางไปรับจ้างท่ีตา่งจงัหวดั 

 
ประโยชน์ของปฏิทนิชุมชน 
ประโยชน์สงูสดุของการศกึษาปฏิทินชมุชน การท่ีเรารู้จกัจงัหวะชีวิตชาวบ้าน ทําให้เรารู้วา่

จะทํางานเชิงรุกอยา่งไร และจดักิจกรรมได้ในช่วงไหน 

 
หลักการสาํคัญในการทาํปฏิทนิชุมชน 
1.   การศกึษาปฏิทนิชุมชน คือ การเรียนรู้จังหวะและวิถีชุมชน 

  การศกึษาปฏิทินชมุชนทําให้เราได้เห็น และรู้จกัโลกของชาวบ้านมากยิ่งขึน้ และสามารถ

เข้าไปมีสว่นร่วมกบัชมุชนได้อยา่งเหมาะสม ทําให้ชาวบ้านคุ้นเคยไว้วางใจ และเกิดการยอมรับ 
2. ข้อมูลจากปฏิทนิชุมชนจะนําไปสู่การทาํงานเชิงรุก 

  การทํางานเชิงรุกจะเกิดขึน้ไมไ่ด้ถ้าหากเราไมรู้่ปฏิทินชมุชน ไมรู้่จงัหวะชีวิตของชาวบ้าน

การรู้จกัจงัหวะชีวิตของชาวบ้านจะทําให้เรารู้วา่จะทํางานเชิงรุกอยา่งไร 

 
ข้อแนะนําในการทาํปฏทินิชุมชน 
1. ควรหมัน่สงัเกตด้วยตนเอง เพราะพืน้ท่ีท่ีเราศกึษามกัเป็นพืน้ท่ีท่ีตัง้อยูบ่ริเวณเดียวกบั 

สถานท่ีทํางานของเราอยูแ่ล้ว เราก็สามารถพบเห็นได้บอ่ย และเขียนบนัทกึเก็บเอาไว้วา่เกิด

เหตกุารณ์ กิจกรรม ประเพณี กิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ เหลา่นัน้เม่ือไร 

2. ควรเข้าไปสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมในงานบญุงานประเพณีทัง้หลาย เพราะจะช่วย

ทําให้เรารับรู้ข้อมลูได้โดยตรงวา่นอกจากจะรู้วา่วนันัน้  ๆ เป็นวนัอะไรแล้ว ทําให้เรารู้รายละเอียด

เพิ่มยิง่ขึน้วา่ในวนันัน้เขาทําอะไร กลุม่คนท่ีเข้าร่วมเป็นใคร ทําความเข้าในในพิธีกรรมตา่ง  ๆ ท่ี

เกิดขึน้ได้มากขึน้ด้วย 

3. สอบถามจากชาวบ้าน เชน่ กลุม่คนเฒา่คนแก่ จะเป็นแหลง่ข้อมลูปฏิทินวฒันธรรม

ให้กบัเราได้อยา่งด ีเวลาเราเข้าไปคยุด้วย คนแก่มกัจะจําได้แมน่ยําวา่เดือนอะไรมีประเพณี

อะไรบ้าง เป็นต้น 
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ตวัอย่างปฏทินิชุมชน 
 

เดือน 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1.ทําไร         

2. ทํานา         

3.คาขาย         

4. จางแรงงาน         

5.ขับรถรับจาง         

6.งานวัด         

7. พิธีกรรม         

8. เก็บเกี่ยว         

 

 
ภาพประกอบที่ 10 : ปฏิทินชมุชน 

 
สรุป  

1. เคร่ืองมือในการศกึษาชมุชนนัน้ได้พฒันามาจากเคร่ืองมือของนกัมนษุยวทิยาท่ีใช้ใน

การศกึษาชมุชนเชิงลกึ เคร่ืองมือในการศกึษาชมุชนเพื่อการวางแผนดําเนินโครงการนนัทนาการ

ชมุชน โดยทัว่ไปประกอบด้วย  1) แบบสํารวจข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถาม, แบบสมัภาษณ์, แบบ

สงัเกต, แบบทดสอบ  2) แผนท่ีเดนิดนิ  3) ผงัเครือญาต ิ  4) โครงสร้างองค์กรชมุชน 5)ปฏิทิน

ชมุชน 

2. แผนท่ีเดนิดนิ  การทําแผนท่ีเดนิดนิมีความสําคญัมากและเป็นสิง่แรกท่ีต้องทํา เพราะ

เป็นวธีิท่ีจะทําให้เราเห็นภาพรวมของชมุชนได้ดี รวดเร็ว และได้ปริมาณข้อมลูมากในระยะเวลาสัน้

ท่ีสดุ นอกจากนีย้งัช่วยถอนพิษของการรู้จกัชมุชนไมท่ัว่ถึง 

  3. ผงัเครือญาต ิ ผงัเครือญาต ิคือ การถอดความสมัพนัธ์ในเชิงครอบครัว หรือ เชิง

สายเลือดในชมุชน ผงัเครือญาตจิะมีประโยชน์เม่ือเราได้ลงไปทําความรู้จกัตวัตนของคนจริงๆใน

ชมุชน ทําให้เราทราบวา่ใครเป็นใครในหมูบ้่าน เม่ือเราและชาวบ้านคุ้นเคยกบัดีการจดัโครงการ

กิจกรรมนนัทนาการชมุชนก็จะงา่ยขึน้ 
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4. แผนผงัโครงสร้างองค์กรชมุชน เป็นการทําความเข้าใจกบัระบบความสมัพนัธ์ตา่งๆ 

ท่ีมีอยูใ่นชมุชน ชว่ยทําให้เราทราบบทบาท อํานาจ หน้าท่ี และความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหวา่ง

หนว่ยงานตา่งๆ  แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

5. ปฏิทินชมุชน ปฏิทินชมุชน คือ การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านวา่ ในแตล่ะปี แตล่ะเดือน 

หรือในแตล่ะวนั ชมุชนมีกิจกรรมอะไรบ้าง อะไรท่ีเกิดขึน้และเก่ียวข้องกบัชีวิตประจําวนัของ

ชาวบ้านอยา่งไร  ประโยชน์สงูสดุของการศกึษาปฏิทินชมุชน คือการท่ีเรารู้จกัจงัหวะชีวิตชาวบ้าน 

รู้วา่จะทํางานเชิงรุกอยา่งไร และจดักิจกรรมได้ในช่วงไหน 

 
หวัข้ออภปิรายและกจิกรรมบทที่ 7 

1. จงอธิบายความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือในการศกึษาชมุชนประเภทตา่งๆ 

2. จงฝึกปฏิบตัสิร้างและใช้เคร่ืองมือในการศกึษาชมุชนประเภทตา่งๆ (ภาคผนวก ก  

ใบงานท่ี3) 

 
เอกสารประกอบและอ้างองิ 
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  ไดผ้ลและสนกุ.  นนทบรีุ: สถาบนัวิจยัระบบสาธารณะสขุ. 

 




