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การออกแบบเคร่ืองมอื...เพือ่การเก็บข้อมลู 

เราจะเก็บขอ้มูลอะไร 

         ดูที ่                      วตัถุประสงค ์

 

เช่น..... 

1. เพ่ือศกึษาบริบทและสถานการณ์ด้านสาธารณสขุและการดูแลสขุภาพพ้ืนฐานของชุมชน 

2. เพ่ือศกึษาพัฒนาการการเปล่ียนแปลงของชุมชนและการเปล่ียนแปลงด้านสขุภาพของชุมชน

ตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 

3. เพ่ือวเิคราะห์บทบาท กระบวนการท างานและสมรรถนะอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน

ในการดูแลสขุภาพพ้ืนฐานในชุมชน 

4. เพ่ือหารปูแบบการปรับตวัของอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านในการเป็นผู้น าการ

เปล่ียนแปลงด้านพฤตกิรรมอนามยัชุมชนในพ้ืนที่กึ่งเมอืงกึ่งชนบท บ้านท่าบ่อ 

 



เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู 
 แนวประเดน็สมัภาษณเ์จาะลึก(Indept interview) 
 แนวประเดน็การสนทนากลุ่ม (Focus group) 
 การสงัเกต 

 แบบส ารวจข้อมูล 

 เส้นประวัติศาสตร์ 

 แผนผงัชุมชน 

 ปฏทินิวัฒนธรรม 

 ผงัทรัพยากร 

 แผนภาพตดัขวางภูมิประเทศของชุมชน 
 แผนภูมิฤดูกาลและปฏิทินการผลิตทางการเกษตร 
 แผนผงัเครือญาติ 

 จากเอกสารข้อมูลมือสอง บันทกึการประชุม  

       รายงานโครงการ กจิกรรมต่างๆ 

  

 



การออกแบบค าถาม  

 การตั้งประเด็นค าถามก็เพือ่จะหาค าตอบทีจ่ะบรรลุ

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 ประเด็นค าถามมาจาก 

    1. ความอยากรู้ 

    2. วิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง เน้ือหา กระบวนการ ผลกระทบ 

    3. การอ่านหนังสอืต่างๆ 

    4. แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 



1. การแตกองค์ประกอบการศึกษา 

หวัขอ้หลกั Topic 

หวัขอ้ย่อย Sub-Topic 

ค ำถำม Question 



    องคป์ระกอบด้านทรพัยากร 

ดิน น ้า ป่า 

ท่ีสาธารณะ ท่ีท ากิน ท่ีอยู่อาศยั คนสร้าง ธรรมชาติ หวัไร่ปลายนา สาธารณะ 

สวน ไร่ นา ประปา บาดาล ห้วย หนอง 

ทรพัยากร 



      องคป์ระกอบด้านเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจ 

อาชีพ 

ในภาคเกษตร นอกภาคเกษตร 

เลีย้งสตัว ์ ปลกูพืช 

ววั หม ู เป็ด ไก่ ปลา กบ ท านา ปลกูผกั ไม้ผล 

ค้าขาย จกัสาน ทอผา้ รบัจ้าง 

ในพืน้ท่ี นอกพืน้ท่ี 

รายได้ รายจ่าย หน้ีสิน 



        องคป์ระกอบด้านสงัคม 

สงัคม 

ทีต่ ัง้/
อาณาเขต 

ประวติั 
ศาสตร ์

เครือ
ญาติ 

ผูน้ า กลุ่ม/
องคก์ร 

การ 
ศึกษา 

สขุภาพ/
อนามยั 

สาธาร 
ณูปโภค 

ทางการ ไม่ทางการ ในระบบ นอกระบบ 



  องคป์ระกอบด้านวฒันธรรมประเพณี 

ภมิูปัญญา ดนตรีพืน้บา้น 

งาน 
ช่าง  

จกั 
สาน 

สมนุ 
ไพร 

กลอง
ยาว 

แคน ซอ 

วฒันธรรม ประเพณี 

วิถี 
ชีวิต 

สขุ 
ภาพ  

การ 
ผลิต  

ประเพณี
ทัว่ไป 

ประเพณี
เฉพาะ
ท้องถ่ิน 

ความเช่ือ 

วฒันธรรมประเพณี 

ภาษา การอยู่
การกิน 

การแต่ง
กาย 



  องคป์ระกอบด้านเศรษฐกิจ “เรื่องรายได้” 

เศรษฐกิจ 

รายได้ 

ในภาคเกษตร นอกภาคเกษตร 

เลีย้งสตัว ์ ปลกูพืช 

ววั หม ู เป็ด ไก่ ปลา กบ ท านา ปลกูผกั ไม้ผล 

ค้าขาย จกัสาน ทอผา้ รบัจ้าง 

ในพืน้ท่ี นอกพืน้ท่ี 



  องคป์ระกอบด้านสขุภาพ 

รกัษา ฟ้ืนฟ ู

แผน
ปัจจบุนั 

ทาง 
เลือก 

พืน้ฐาน เฉพาะ
ทาง 

ป้องกนั 

กิจกรรม กลไก ระดบัปฐม
ภมิู 

ระดบั
ตติยภมิู 

ส่งเสริม 

สขุภาพ 



ก 

ถามเรื่องอะไร       ใช้ค าถามอะไร         ใช้วิธใีดเกบ็ข้อมูล  ถามใคร   ใครเป็นคนเกบ็ 

 

1.ประวัติความ   -ปีที่ก่อตั้ง                     - สมัภาษณ ์    หลวงพ่อ   ทมีพ่ีการิน 

เป็นมาของชุม  -ตระกูลแรกที่มาอยู่คือใคร   -เส้นแบ่งเวลา  พ่อใหญ่มา  ทมีพ่ีท านอง 

ชน                 -ระยะแรกมีกี่ครอบครัว                        พ่อใหญ่ส ี  ทมีพ่ีทองใบ 

                     -อพยพมาจากไหน                                  

                     -สาเหตุที่มาเพราะอะไร  

2.วัฒนธรรม/   - ในแต่ละเดือนมีบุญ     - สนทนากลุ่ม     ผู้เฒ่าผู้แก่   พ่ีการิน 

ความเช่ือ            อะไรบ้าง                 - ปฎทินิวัฒนธรรม 

                     -มีต านาน ความเช่ืออะไร    

     2. กำรต ัง้ประเดน็ค ำถำมอย่ำงมีส่วนร่วม 



การเล่าเร่ืองประวัติศาสตร์และล าดับเหตกุารณ์ตามช่วงเวลา 

เป็นเครือ่งมือท่ีช่วยใหเ้ห็นพฒันำกำร เรือ่งรำวประวติัศำสตร ์ 

บทเรยีนของชมุชน กำรเปลีย่นแปลงและแนวทำงกำรแกไ้ขของชมุชน 

จำกเหตุกำรณท่ี์เกดิขึ้นในอดตีจนถงึปัจจุบนั ผ่ำนกำรบอกเล่ำของคนในชมุชน 

 ท ำใหเ้ห็นวิถชีวิีตของคนใน

ชมุชนแต่ละช่วงเวลำว่ำมีควำม

เป็นอยู่อย่ำงไร เผชญิปัญหำและ

แกไ้ขปัญหำต่ำงๆไดอ้ย่ำงไร 

เช่นภยัธรรมชำติ กำรเจบ็ไขไ้ด ้

ป่วย กำรติดต่อกบัชมุชนอืน่ๆ  

 

เขำ้ใจปัจจยัท่ีท ำใหเ้กดิกำร

เปลีย่นแปลงท่ีส ำคญัในชมุชน เช่น 

ปัญหำควำมแหง้แลง้ น ำ้ไม่เพยีงพอ

ต่อควำมตอ้งกำร กำรปรบัตวัและ

กำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกดิขึ้น 

3. เส้นประวัติศาสตร์ (History Line) 



 เส้นประวัติศาสตร์ บ้านจะแวะ 

พ.ศ.2516  ผู้น ำชุมชน ชำวบ้ำนเกดิกำรตื่นตัวในด้ำนควำมคดิกำรต่อสู้ทำงชนช้ันระหว่ำงชนช้ันนำยทุนกบัชนช้ันกรรมชีพเกดิควำม  
  แตกแยกและขดัแย้งระหว่ำงชนช้ันปกครองกบัชนช้ันกรรมชีพโดยส้ินเชิง  
พ.ศ.2519  ทำงภำครัฐได้ใช้ระบอบเผด็จกำรกบัประชำชนได้จับกมุ และคุมขงัประชำชนอย่ำงทำรุณจนผู้น ำได้เสียชีวติไปคนหน่ึง (ผู้ใหญ่

 เชียร )ชำวบ้ำนกนัทรอมได้มกีำรตื่นตัวอยู่แล้ว เลยได้หลัง่ไหลเข้ำป่ำจับอำวุธต่อสู้กบัรัฐบำล  
พ.ศ.2522   ประเทศเขมรได้มสีงครำมเกดิขึน้ในคณะน้ันพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทยได้ปักหลกัอยู่ตำมแนวเทอืกเขำพนมดงรักต่อสู้

 อย่ำงโดดเดี่ยวขำดกำรช่วยเหลอืจำกพีน้่องประเทศสังคมนิยม 
พ.ศ. 2523  รัฐได้มนีโยบำย 66/2523 ให้วำงอำวุธมำพฒันำประเทศชำติ โดยจะมกีำรช่วยเหลอืจัดหำทีด่ินท ำกนิให้ 15 ไร่ ววั 5ตัว  
                        ที ่อยู่อำศัย 1 ไร่ พร้อมกบัเงินค่ำด ำรงชีพ 100,000 บำท ต่อคน  
พ.ศ. 2523 – 2526 ทำงพรรคคอมมวินิตส์ฯจึงได้ยอมวำงอำวุธ ได้กลบัภูมลิ ำเนำเดิม เพือ่มำพฒันำชำติไทย 
พ.ศ.2528        มกีำรขุดลอกหนองจรึง 
พ.ศ. 2533  ทำงภำครัฐได้ประกำศให้พืน้ทีบ่ำงส่วนเป็นเขตรักษำพนัธ์ุสัตว์ป่ำและเขตป่ำสงวนแห่งชำติ บ้ำนจะแวะมพีืน้ทีท่ ำนำท ำไร่ทีอ่ยู่

 อำศัยทั้งหมด  30,300ไร่ 
พ.ศ. 2534      ได้มกีำรพฒันำวดัวำอำรำมและชุมชน  และในปีนีเ้องได้มกีำรสร้ำงอ่ำงเกบ็น ำ้ห้วยตำจู  ชำวบ้ำนสูญเสียพืน้ทีท่ ำกำรเกษตร 
                      ไม่มทีีท่ ำกนิพอเพยีง ทำงภำครัฐได้ชดเชยค่ำเสียหำยให้ไม่เหมำะสมเท่ำทีค่วรและ ทำงภำครัฐได้รับปำกว่ำจะหำทีด่ินท ำกนิ 
                       มำชดเชยให้ แต่ปัจจุบันกย็งัไม่ได้รับกำรช่วยเหลอื 
พ.ศ. 2537 ชำวบ้ำนรวมตัวสมำชิกร้อยกว่ำครัวเรือนได้ต่อสู้ทวงสิทธ์ิตำมทีรั่ฐบำลได้สัญญำว่ำจะหำทีท่ ำกนิให้ และได้เข้ำไปยดึพืน้ที ่  
  หมู่บ้ำน ช่ือจะแวะเป็นพืน้ทีใ่นกำรท ำกำรเกษตร  
พ.ศ. 2547      ได้มกีำรรวมก ำลงัชำวบ้ำนสร้ำงศำลำกลำงหมู่บ้ำน  
พ.ศ.2549  จนถึงปัจจุบันกลุ่มผู้ร่วมพฒันำชำติไทยก ำลงัทวงพนัธะสัญญำทีรั่ฐบำลสัญญำไว้ และยงัไม่ได้รับควำมช่วยเหลอืแต่อย่ำงได  

 



ช่วงที่ ๑ ๒๔๔๐-๒๔๙๙ ยุคตั้งถิน่ฐานและบุกเบิกท ากิน 

ช่วงที่ ๒ ๒๕๐๐-๒๕๒๑ ยุคปลูกพชืเศรษฐกิจ 

ช่วงที่ ๓ ๒๕๒๒-๒๕๓๕ ยุคขยายแปลงนา 

ช่วงที่ ๔ ๒๕๓๖-๒๕๔๒ ยุคยางพารา 

ช่วงที่ ๕ ๒๕๔๓-๒๕๔๗ ยุคปลูกขาย ท าขาย 

ช่วงที่ ๖ ๒๕๔๘-๒๕๕๓ ??????? 

กำรแบ่งยุค/วถิีแห่งกำรเปลีย่นแปลง 



4. แผนผงัทรัพยากร 
1. แผนผงัทรัพยำกรเป็นเคร่ืองมือมุ่งเน้นให้ผู้คนโดยเฉพำะ 
ชุมชนที่มำร่วมกนัส ำรวจเกดิควำมเข้ำใจร่วมที่เห็นตรงกนั  
เข้ำใจร่วมกนั เติมเต็มและแลกเปลีย่นเรียนรู้กนั อนัจะมีส่วน 
ท ำให้เห็นภำพรวม โดยดึงควำมรู้และข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในแต่ละ 
บุคคลออกมำโดยกำรท ำผงัทรัพยำกร 
2. แผนผงัทรัพยำกรเป็นเคร่ืองมือแสดงลกัษณะทำงกำยภำพ 
และทรัพยำกรธรรมชำติแต่ละประเภทที่มีอยู่ในชุมชน 
ประกอบกบัข้อมูลที่ได้จำกกำรเดนิส ำรวจพืน้ที่กบัคนใน 
ชุมชน  
3. แผนผงัทรัพยำกรยงัสมำรถบอกทิศทำงของทรัพยำกรได้ 
อกีด้วย เช่น ทิศทำงกำรไหลของสำยน ้ำ และขอบเขตกำร 
ให้บริกำรสำยน ้ำสู่พืน้ที่รับน ้ำ เช่น พืน้ที่กำรเกษตร โดยผ่ำน 
กำรจัดกำรของชุมชนหรือองค์กร เช่น กำรสร้ำงฝำย กำรสร้ำง 
บ่อกกัเกบ็น ้ำ เป็นต้น  
4. แผนผงัทรัพยำกร ช่วยให้สำมำรวเิครำะห์แบบแผนของ 
ระบบทรัพยำกรและกำรใช้ประโยชน์ ตลอดจนกำรจัดสรร  
กำรใช้ทรัพยำกรของชุมชนว่ำมีกำรกระจำยตัวตำมพืน้ที่ 
เป็นอย่ำงไร 



วธิกีารท าแผนผงัทรพัยากรชุมชน 

1.ประชุมวางแผน /เตรียมประเดน็/เคร่ืองมือ 
ในการเดินส ารวจพื้นท่ี 
2. เดินส ารวจพื้นท่ี 
3. จดัท าร่างแผนผงัโดยกลุ่มผูเ้ดินส ารวจ 
4. สมัภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง/กลุ่มผูใ้ช ้
ประโยชน์ 
5. จดัท าแผนผงั ลงรายละเอียดจุดท่ีตั้งทรัพยากร 
ของชุมชน 
6. ประชุมกลุ่มระดมขอ้มูลฐานทรัพยากรร่วมกบั 
ชุมชน/ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง/กลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์ 



5. ภาพตัดขวางภมูิประเทศ 

 เป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่ท ำให้เข้ำใจควำมสัมพนัธ์ของระบบทรัพยำกรและกำรใช้ประโยชน์ ในภูมิประเทศท้องถิน่น้ัน 
 แสดงให้เห็นถงึควำมสูงต ำ่ของภูมิประเทศ ซ่ึงแต่ละภูมิประเทศมีระบบนิเวศไม่เหมือนกนั  
 สำมำรถแสดงให้เห็นถงึ กำรจดัสรรพืน้ที่ ในกำรอยู่อำศัย ทำงไหลของน ำ้ตำมธรรมชำต ิและที่สร้ำงขึน้ใหม่ ระบบกำร

เพำะปลูกทั้งบนที่สูงและที่รำบ พืน้ที่ป่ำไม้ธรรมชำตแิละป่ำชุมชน แหล่งอุตสำหกรรม เป็นต้น 



วิธีการท าภาพตัดขวางภมูิประเทศ 
1. ก ำหนดแนวเส้นทำงซ่ึงตดัผ่ำนตำมแนวขวำงของพืน้ทีศึ่กษำ กำรเลอืก 
เส้นทำงควรให้ครอบคลุมลกัษณะนิเวศของพืน้ทีใ่นหลำยลกัษณะเท่ำทีจ่ะท ำได้ 
2. เดนิส ำรวจตำมแนวส้นทำงทีก่ ำหนด สังเกต และท ำกำรบันทกึ ลกัษณะทำง 
กำยภำพ เช่น ควำมสูง-ต ่ำ ควำมลำดชันของพืน้ที่ ลกัษณะดนิ หิน ลกัษณะทำง 
นิเวศ (ป่ำ ทุ่ง คลอง บึง) กำรใช้ประโยชน์พืน้ทีข่องชุมชน และระยะขอบเขต 
ของแต่ละบริเวณ หำกมเีคร่ืองมือ เช่น GPS จะท ำให้มีควำมแม่นย ำของข้อมูล 
มำกขึน้ในกำรวดัระยะทำง ควำมสูง-ต ่ำของพืน้ที่ 
3. น ำข้อมูลทีบ่ันทกึได้ มำวำดเป็นแผนภำพลงในกระดำษโดยวำดให้แนวทำง 
เดนิเป็นแกน X และควำมสูงของพืน้ทีเ่ป็นแนวแกน Y จำกน้ันลงรำยละเอยีด 
ของภำพจำกข้อมูลทีบั่นทึก เช่น ลกัษณะป่ำ ต้นไม้ คลอง หนอง บึง ฯลฯ และ 
กำรใช้ประโยชน์ซ่ึงจะท ำให้เห็นควำมต่อเน่ือง ควำมเช่ือมโยงของระบบนิเวศ  
และลกัษณะภูมปิระเทศของพืน้ทีศึ่กษำ 
 

 



ภาพตัดขวางภมูิประเทศ 

ป่ำหวัไร่ปลำยนำ หมู่บำ้น 
ท่ีเนินทำ้ยหมู่บำ้น 

ท่ีรำบติดน ำ้ช ี
แม่น ำ้ช ี

เก็บเห็ด 

เก็บหน่อไม ้

ฟืน 

ไมใ้ชส้อย 

เลี้ยงววั 

ยิงกระตา่ย 

ทีต่ ัง้หมูบ่า้น 

วดั 

โรงเรียน 

กลุม่เกษตร 

กลุม่ออมทรพัย ์

กองทุนฟ้ืนฟ ู

 

ปลูกมนั 

ปลูกออ้ย 

ผกัสวนครวั 

ท านาปี 

เลี้ยงววั-ควาย 

 

ท านาแซง 

ท านาป่ี 

นาปรงั 

หาปลาน า้แกง่ 

หาหน่อไมท้าม 

เลี้ยงววั-ควาย 

บ่อเลี้ยงปลา 

สวนเกษตร 

ไมล้งเยาะ 

หาปลา 

เก็บหอยเชอรี่ 

น า้ววั-ควาย 

กินขา้วป่า 

เก็บบวั 

เลี้ยงบวั 

สูบน า้ท านา 

 



แผนผงัชุมชน 
     - เป็นเคร่ืองมือที่จะท ำให้ผู้ส ำรวจเห็นภำพรวมของชุมชน
ทำงด้ำนสังคม เช่น กำรปกครอง กลุ่มต่ำงๆของคนในชุมชน โดย
ผ่ำนกำรวำดภำพแผนที่แสดงข้อมูลต ำแหน่งบ้ำนและสถำนที่ที่
ส ำคญัในชุมชน เช่น วดั โรงเรียน บ้ำนผู้น ำ ประปำหมู่บ้ำน 
สุสำน ถนน  และกำรรวมกลุ่ม หรือกำรเป็นสมำชิกในองค์กร
ต่ำงๆ เช่นกลุ่มผู้ใช้น ำ้ กลุ่มเครือญำต ิกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มสหกรณ์เป็นต้น 

วธีิกำรในกำรจัดท ำแผนผงัชุมชน 
   - ให้วำดขอบเขตของชุมชนอย่ำงคร่ำวๆและก ำหนด
ทิศเหนือ-ใต้ ให้ชัดเจน จำกน้ันจึงใส่รำยละเอยีดทลีะ
อย่ำงลงไปในแผนวำดน้ัน  อำจใส่เป็นสัญลกัษณ์ต่ำงๆ 
เช่น เร่ิมจำกส้นถนน ใช้เส้นสีด ำ  ทำงน ำ้ ใช้เส้นสีฟ้ำ 
แล้วจึงเร่ิมใส่ต ำแหน่งบ้ำนแต่ละหลงัเป็นส่ีเหลีย่มสี
แดง  ประปำหมู่บ้ำน บ่อน ำ้บำดำล ทีส่ำธำรณะต่ำงๆ 
เช่น วดั  โรงเรียน สุสำน สนำมเดก็เล่น เป็นต้น 
ตกแต่งด้วยกำรเติมสีสันและเขยีนค ำอธิบำย
สัญลกัษณ์ ทีบ่ริเวณขอบของแผนผงัชุมชน 



ประโยชน์ท่ีได้จากการท าแผนผงัอย่างมีส่วนร่วม 

1.รบัทราบข้อมลูพ้ืนฐานของชุมชน
เป็นการ เตรียมความพร้อมของ
ชุมชนก่อนการสนทนา 

2.แผนผงัเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ร่วมกบัผู้ส ารวจ เช่น การ
วิเคราะหส์ภาพทางกายภาพ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงสร้างทาง
สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ทรพัยากรธรรมชาติของชุมชน  

3.เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้เพ่ือจดัการ
พื้นท่ีของท้องถ่ินอย่างเป็น
รปูธรรม โดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะหช์ุมชนผ่านแผนผงั 

 



7.ปฏิทินฤดกูาล/ปฏิทินการผลิตทางการเกษตร 
สภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ อุณหภูม ิและน ำ้ฝนเป็นปัจจัยหลกัทีท่ ำให้

เกดิกำรเปลีย่นแปลงทำงกำลเวลำ จึง 
มอีทิธิพลทีส่ ำคญัต่อวถิีกำรผลติและวถิีชีวติของชุมชนท้องถิ่น 
  
ช่วยบอกเล่ำล ำดบักจิกรรมทำงกำรผลติทำงกำรเกษตรในแต่ละ

ช่วงเวลำของรอบปีได้เป็นอย่ำงด ีเช่น กำรเพำะปลูกพชื ไร่ นำ 
สวน กำรประมง กำรเลีย้งสัตว์ โดยระบุช่วงของกจิกรรม
เพำะปลูกหรือเลีย้งสัตว์ประเภทน้ันๆอย่ำงชัดเจนในรอบของ
กำรเพำะปลูกทีสั่มพนัธ์กบัเวลำในรอบปี 

 
ท ำให้เห็นกำรทบัซ้อนของกจิกรรม และควำมสัมพนัธ์กบัสภำพ

ภูมอิำกำศ ฤดูกำล และกำรเปลีย่นแปลงเชิงเวลำ สำมำรถ
วเิครำะห์ข้อจ ำกดัของทรัพยำกร เช่นข้อจ ำกดัในเร่ืองของ
ปริมำณน ำ้ทีไ่ม่เพยีงพอต่อกำรเพำะปลูก ข้อจ ำกดัของดนิในกำร
ฟ้ืนตวัพกัรอกำรเพำะปลูกในช่วงถัดไป เป็นต้น 



 ปฏิทินการผลิต 

     เดอืน                           
การผลติ   ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปลกูขา้ว ไถแปร หวา่น ก าจดัวชัพชื,ปุ๋ ย เกบ็เกีย่ว 

ปลกูมนั
ส าปะหลงั            

เกบ็
เกีย่ว
ผลผลติ 

เตรยีม
ดนิ 

ปลกู ก าจดั
วชัพชื
,ปุ๋ ย 

ก าจดั
วชัพชื
,ปุ๋ ย 

ใสปุ่๋ ยเรง่หวั เกบ็เกีย่ว
ผลผลติ 

ยางพารา
เลก็ 

เตรยีม
พนัธุ ์

เตรยีมหลุม ปลกู           ก าจดัวชัพชื,ปุ๋ ย 

ยางพารา
ใหญ ่

เกบ็เกีย่วผลผลติ ก าจดัวชัพชื,ปุ๋ ย เกบ็เกีย่วผลผลติ 

มะมว่ง
หมิะพาน 

เกบ็เกีย่วผลผลติ                          ก าจดัวชัพชื,ปุ๋ย 



12 
1 2 3 

4 

5 

6 7 8 9 
10 
11 

มยู เบอื 
ไป 

ปอน 

ซอง 

ตแพ๊ด 
ดโพล ตดอล   

ตแค๊ะ 

อนีเจด็ 

อนีเจด็
ตงัมยู  

อนีเจด็ 
ตงัเบอื 

ปรวิาสกรรม 
(พระอยู่กรรม) 

         เซนญะ  
   (ขึน้ 3 ค ่า เดอืน 3,
มาฆบชูา (ขึน้ 15 ค ่า  
เดอืน 3),เซนเลา  

 นางออ้,  
บุญผเวส,  
งานมงคล 

บุญฉลองอฐั ิ

         วสิาฆบชูา 
     (ขึน้ 15 ค ่า) ,งาน
มงคล,ก่อเจดยีท์ราย 
เซนญะ  แซงแทร  
(ขึน้ 6 ค ่า),  
       บุญบัง้ไฟ 

โซดโทร๊ะ 
(ท าบุญ
หมู่บา้น) 

อาสาฬหบชูา 
(ขึน้ 15 ค ่า) 
เขา้พรรษา 
(แรม 1 ค ่า) 

สลากภตัร  

บุญขา้วสาก (ขึน้ 1 
ค ่า – ขึน้ 15 ค ่า) 
ประเพณีเยอืมญาต ิ
(การเยีย่มญาต)ิ 

บุญออกพรรษา,  
ตกับาตรเทโว (ขึน้ 15 

ค ่า), เล่นกนัหลอน 

     บุญกฐนิ,   
(แรม 1 ค ่าเดอืน 11  
ถงึ ขึน้ 15 ค ่าเดอืน 
12), งานมงคล   

บุญ
ขา้วเปลอืก  

บุญขา้วเปลอืก ,
ผา้ปา่ครอบครวั 

        เซนญะ, 
 (ขึน้ 3 ค ่า เดอืน 3) 
 มาฆบชูา (ขึน้ 15 ค ่า   
        เดอืน 3),  
              เซนเลา  

 

บุญผเวส , 
งานมงคล 

สรงน ้าพระ 

               วสิาฆบชูา 
             (ขึน้ 15 ค ่า) , 
           งานมงคล, 
     ก่อเจดยีท์ราย 
เซนญะ,แซงแทร 
     (ขึน้ 6 ค ่า), 

โซดโทร๊ะ  
(ท าบุญหมู่บา้น),  
บุญปรวิาสกรรม 

อาสาฬหบชูา (ขึน้ 15 
ค ่า)  เขา้พรรษา (แรม 1 

ค ่า) 

สลากภตัร  

บุญขา้วสาก 
(ขึน้ 1 ค ่า – 
ขึน้ 15 ค ่า), 
  บุญฉลอง   
    กระดกู  

บุญออกพรรษา,  
ตกับาตรเทโว 
(ขึน้ 15 ค ่า) 
เล่นกนัหลอน   

              บุญกฐนิ,  
      (แรม 1 ค ่า เดอืน11 –    
 ขึน้ 15 ค ่าเดอืน 12) 
 งานมงคล   

8.ปฏิทินวฒันธรรม 
 
เป็นเครื่องมือในการเกบ็ข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกบัขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือพิธีกรรมท่ีส าคญั ท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความเช่ือท่ี
ส่งต่อกนัมาตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนัเช่นฮีตสิบสองคองสิบส่ี
หรือประเพณีพิธีกรรมเฉพาะของ
ท้องถ่ินหรือกลุ่มชาติพนัธุนั์น้ๆใน
ชุมชนซ่ึงเป็นกิจกรรมทางสงัคม ท่ี
บ่งบอกถึงปฏิสมัพนัธท์างสงัคม
ของผู้คนในชุมชนท้องถ่ินของ
ตนเองได้อย่างเข้าใจและชดัเจน
ย่ิงขึ้น 
 
 

(บา้นซ าบา้นตาตา ต.โพธิก์ระสงัข ์อ.ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ) 



9. แผนผงัเครือญาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผงัเครือญาติ เป็นเครื่องมือในการศึกษาข้อมูลเพ่ือ
การถอดความสมัพนัธใ์นเชิงเครือญาติ หรือเชิง
สายเลือดในชุมชนและสามารถท าให้เข้าใจสงัคม
ชุมชนตนเอง เพราะเครือญาติเป็นความสมัพนัธท่ี์
เป็นรากฐานสดุของครอบครวั เครือญาติเดียวกนั จะ
มีความสมัพนัธเ์ก่ียวข้องกนัพ่ึงพาอาศยักนัไปตลอด
ชีวิตทัง้ในด้านเศรษฐกิจ การเมืองในชุมชนท้องถ่ิน 
เป็นเครื่องมือในการเข้าใจระบบความสมัพนัธใ์น
ครอบครวั ชุมชน และการปฏิสมัพนัธก์บัภายนอกได้ 
 
 
 
 
 
 

สญัลกัษณ์    หมายถงึ เพศชาย 

   หมายถงึ เพศหญงิ 
= หมายถงึ แต่งงาน 

หมายถงึ เพศชายตาย/เสยีชวีติ 
หมายถงึ เพศหญงิตาย/เสยีชวีติ 
หมายถงึ ยา้ยออก 
หมายถงึ ผูใ้หข้อ้มลู 

 

 

 

 

 



10. โอ่งชวีติ ผงัเศรษฐกจิครอบครวั 



วธีิกำรเกบ็ข้อมูล 
• โสเหล่ (Focus group) 
• โฮมกนั (Group 

Interview)  
• เว้ำสู่ฟัง (Oral History) 
• ส่อ (Indept-interview) 
• ซอมเบิ่ง(Participant 

observation) 
• จอบเบิ่ง(Observation) 
• เดินส ำรวจ(Survey) 

 

 
เคร่ืองมอื 
1. การแตกองคป์ระกอบการศึกษา 
2. การตั้งค  าถาม-แบบสัมภาษณ์ 
             -แบบสนทนากลุ่ม 
3. เส้นประวติัศาสตร์ 
4. แผนผงัชุมชน 
5. แผนท่ีทรัพยากรชุมชน 
6. แผนภาพตดัขวางภูมิประเทศ 
    ของชุมชน 
7. แผนภูมิฤดูกาลและปฏิทิน 
    การผลิตทางการเกษตร  
8. แผนผงัเครือญาติ 
9. ปฎิทินวฒันธรรม 
10.โอ่งชีวิต 



การสร้างความคุ้นเคย (Rapport-ลึง้) 

• ใช้ความมกัคุ้นส่วนตวั 

• สร้างผา่นคนรู้จกักนั 

• ใช้ความสงัเกตส่ิงท่ีน่าสนใจ หยิบ
ขึน้มาเป็นประเดน็สนทนาน า 

• ให้เวลาเป็นของชาวบ้านให้มากท่ีสดุ 

• มีหมากมีพลไูปฝากด้วย หรือนัง่เค้ียว
หมากด้วยกนั 

• กรณีควายทาม   ไปนัง่กินข้าวกลางวนั
ด้วยกนัตอนเลี้ยงควาย 

 

บทเรียน: กระบวนการเกบ็
รวบรวมข้อมลู  

ใชภ้าษางา่ยๆในการสือ่สาร 
การเกบ็ขอ้มลูเป้าหมายไมใ่ช่
แคข่อ้มลูแต่เป็นกระบวนการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 
ขอ้มลูเดยีวอาจตอ้งใชห้ลาย
วธิใีนการเกบ็ขอ้มลู 



ประเดน็ วธีิการ เคร่ืองมอื 

ทรัพยากร 

ดนิ / น ้า / ป่า 

เดนิส ำรวจ ,  วำดผงั,  ประชุมกลุ่ม, 
สัมภำษณ์   

ผงัทรัพยำกร , ภำพตัดขวำง 
เส้นประวตัิศำสตร์ , แบบ
สัมภำษณ์/ ,ประเดน็ค ำถำม 

สังคม เดนิส ำรวจ ,วำดผงั ,สนทนำกลุ่ม 
ประชุมกลุ่ม ,สัมภำษณ์ ,กำรเล่ำ
เร่ือง 

ผงัชุมชน ,ผงัเครือญำติ 
เส้นประวตัิศำสตร์ ,แบบสัมภำษณ์ 

เศรษฐกิจ เดนิส ำรวจ ,สนทนำกลุ่ม 
ประชุมกลุ่ม ,สัมภำษณ์ , กำรเล่ำ
เร่ือง 

เส้นประวตัิศำสตร์ . ปฏิทนิกำร
ผลติ /ปฏิทนิฤดูกำล .แบบสอบถำม 
,แบบสัมภำษณ์ 

ประเพณีวัฒนธรรม สนทนำกลุ่ม , ประชุมกลุ่ม 
สัมภำษณ์ / กำรเล่ำเร่ือง 

ปฏิทนิวฒันธรรม  แบบสัมภำษณ์ ,
ประเดน็ค ำถำม 

ประวัติศาสตร์ สนทนำกลุ่ม , ประชุมกลุ่ม 
สัมภำษณ์ / กำรเล่ำเร่ือง 

เส้นประวตัิศำสตร์  แบบสัมภำษณ์ 
,ประเดน็ค ำถำม 
 



ตัวอย่างแนวประเด็นสัมภาษณ์เจาะลึก 

1   ขอ้มูลทรพัยากรป่าดงใหญ่และการเปลี่ยนแปลง 

 สภาพทรัพยากรป่าดงใหญ่ในอดีต (สภาพอากาศ ลักษณะดิน ชนิดพันธุพื์ช 
ลักษณะความหลากหลายของพืชพันธุแ์ละสตัว์ป่า การใช้ประโยชน์จากป่า วิถีการ

ด ารงชีพของชุมชน) 
 สภาพทรัพยากรป่าดงใหญ่ ยุคถูกท าลาย (ลักษณะความหลากหลายของพันธุแ์ละ

สตัว์ป่าที่หายไป สภาพดิน สภาพแหล่งน า้ การใช้ประโยชน์จากป่า) 
 สภาพทรัพยากรป่าดงใหญ่ในปัจจุบัน (สภาพป่า ความหลายหลายของพันธุไ์ม้และ

สตัว์ป่า ลักษณะและสภาพของดิน สภาพแหล่งน า้) 
 สาเหตุแห่งการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ (ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้ป่าดง

ใหญ่ถูกท าลาย) 

ประเด็นสัมภาษณ์3กลุ่ม.doc
แบบสัมภาษณ์แจาะลึกบ้านวังอ้อ.doc


ตวัอย่างแบบสมัภาษณ์ทีม่โีครงสร้าง 

 1. ท่านประสบกบัสภาวะการณใ์ดที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ ( เลือก 5 อนัดบัโดย เรียงล าดบั
จากสภาวะการณท์ี่ท่านประสบมากที่สดุ ไปหาน้อยที่สดุ  โดยระบุตวัเลข 1-11 ตามล าดบั
ความส าคญั ในวงเลบ็)  

    (     )  1  ขาดแคลนที่ดนิท ากนิ  

                 (     )  2. ขาดแคลนเงินทุน 

                 (     )  3. ขาดแคลนแรงงาน 

                 (     )  4. ขาดแคลนแหล่งน า้ 

                 (     )  5. ขาดความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ 

                 (     )  6. ขาดแคลนเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ 

                 (     )  7. ภาวะหนี้สนิ 

                 (     )  8. สนิค้าเกษตรราคาตกต ่า 

                 (     )  9. ภัยแล้ง  

                 (     )  10. ต้นทุนในการผลิตสงู 

                 (     )  11. ผลิตสนิค้า แล้วขายไม่ได้ (ขาดผู้ซื้อ) 

                 (     )  12. อื่นๆ ( ระบุ ) ……………………… 

                 



ตวัอย่างค าถามในการสนทนากลุ่ม 

 ในชุมชนของเรามีกี่ครอบครัวที่ท  าเกษตรอนิทรีย์ 

 เหตุผลที่คนอื่นไม่ท าเพราะอะไร 

 กลุ่มที่ท  าพบปัญหา อปุสรรคอะไร 

 ปัญหาเท่าที่แก้ไขไปแล้วมีอะไรบ้าง 

 อะไรบ้างที่ยังไม่ได้แก้ไข 

ผลดีที่เราได้รับจากการท าเกษตรอนิทรีย์มีอะไรบ้าง 

(ค าถามส่วนหนึ่งของการหาสถานการณข์องกลุ่มเกษตร

อนิทรีย์) 



ตวัอย่างแบบส ารวจศกัยภาพแหลง่ท่องเท ีย่ว 

1. แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในรัศมี10กม.มีที่ใดบ้าง 

2. ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยวของเรามีอะไรบ้าง 

3. ข้อด้อยของแหล่งท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง 

4. สิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวมี

อะไรบ้าง 

5. ระยะทางของแต่ละจุดท่องเที่ยวห่างกนัเท่าไร 



ตวัอย่างแบบบนัทกึขอ้มูลบญัชคีรวัเรอืน 

 รายรบั  รายจ่าย 

-ค่าข้าวสาร  

-ค่าอาหาร  

-ค่าของใช้ในครัวเรือน  

-ค่าน า้ประปา 

-ค่าไฟฟ้า 

-ค่าโทรศพัท ์

-ค่าน า้มัน  

-ค่ารถประจ าทาง 

-ค่างานสงัคม  

-ค่าการศกึษาบุตร  

-ค่าจ้างไถนา 



การน่ังสัมภาษณ์ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 



การเรียบเรียงข้อมลู 

จดัระเบยีบขอ้มูล 

 

 

 

แยกตามลกัษณะของข้อมลู 

แยกตามวตัถปุระสงค์ 

 

อาจเรียบเรียงเขียนเป็นหวัข้อใหม่ 



การเรียบเรียงข้อมลู 

วิธีการเรียบเรียงขอ้มูล มี 2 วิธี 

1. น าข้อมูลที่ได้ มาแบ่งเป็นส่วนๆตามแบบสมัภาษณ ์ 

2. น าข้อมูลมาจัดลงในตารางที่เราออกแบบไว้ตาม

หัวข้อในแบบสมัภาษณ์ 

 

ทรัพยากรป่าชุมชนดงใหญ่และการเปลี่ยนแปลง.doc
ตารางข้อมูลป่าดงใหญ่.doc


การตรวจสอบความถกูต้อง 

 เทคนคิสามเสา้ (Triangulation Technique) 
 คน 

สถานท่ี เวลา 



จุดอ่อนจุดแขง็ของวธิกีารเกบ็ขอ้มูล 
 วิธีการเก็บขอ้มูล 

*แบบสอบถาม 

 จุดแข็ง  

-รวดเรว็ ได้จ านวนมาก ใช้เวลาน้อย ได้ข้อมูล

มาก 

- กล้าตอบ ก าหนดประเดน็เฉพาะได้ ทดสอบ

เคร่ืองมือก่อน  ราคาต่อหน่วยถูก 

 จุดอ่อน 

-ผู้ตอบต้องอ่านออก สื่อสารทางเดียว 

คุณภาพข้อมูลต ่า 

- อตัราการตอบกลับต ่า 

*การสมัภาษณ ์

 

-เป็นการสื่อสารสองทาง ได้รายละเอยีดมาก 

ปรับค าถามให้เหมาะสมได้ สร้างสมัพันธภาพ

ได้ด ี

 

- ต้องใช้ทกัษะ ใช้เวลา ค่าใช้จ่ายมาก ข้อมูล

ขึ้นอยู่กบัความสมัพันธ ์ 

 

*การสงัเกต  - ได้ข้อมูลเชิงพฤติกรรม น่าเช่ือถือ เหน็

บริบทในสถานการณ์จริง รับรู้อารมณ์ 

ความรู้สกึได้ดี   

- ก าหนดเวลาไม่ค่อยได้ เสยีเวลาและ

ค่าใช้จ่ายสงู  ตีความยาก ผู้สงัเกตต้องใช้

ทกัษะสงู 

  ท่ีมา:นพ.โกมาตร จงึเสถียรทรัพย์ 2556 



การออกแบบเคร่ืองมอื 
 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการเกบ็ข้อมูล 

2. จะเกบ็ข้อมูลอะไรบ้าง 

3. จะถามอย่างไร/ประเดน็ค าถาม 

4. แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูลเป็นใคร 

5. วิธกีารเกบ็ข้อมูลจะเกบ็อย่างไร 

6. เคร่ืองมืออะไรในการเกบ็ข้อมูล 

7. แบ่งบทบาทหน้าที่รับผดิชอบในการลงพ้ืนที่เกบ็ข้อมูล 

8. เตรียมวัสดุอปุกรณใ์นการลงพ้ืนที่ 


