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คํานํา 
 

 ตํารา เทคนิคการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาสังคม เปนสวนหน่ึงในรายวิชา 
SD55208  เทคนิคการมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาสังคม จํานวน 3(2-2-5) หนวยกิต ซึ่งเปนวิชาเอก
บังคับของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยจัดใหนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมช้ันปที่ 2 ทุกคนในไดศึกษา
เลาเรียน การจัดทําตําราเรียบเรียงเลมน้ีจะเปนสื่อการจัดการเรียนรูที่มีความสําคัญที่จะทําใหผูเรียน
สามารถใชเปนประโยชนในการพัฒนาตนเองดาน ความรู เจตคติ และทักษะที่เก่ียวกับเทคนิคการมี
สวนรวมอันจะเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติตอไป   

 ผูเขียนไดเรียบเรียงเน้ือหาใหครอบคลุม โดยไดแบงเน้ือหาออกเปน 8 บท ประกอบดวย 

บทที่ 1 ความรูทั่วไปและแนวทางแหงรัฐดานการมีสวนรวม บทที่ 2 ความรูทั่วไปเก่ียวกับการพัฒนา
สังคม บทที่ 3 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน บทที่ 4 กระบวนการพัฒนาสังคม (การศึกษา
ชุมชน และการวิเคราะหปญหา) บทที่ 5 กระบวนการพัฒนาสังคม (การวางแผน การจัดการโครงการ 
และการประเมินผลโครงการ) บทที่ 6 เทคนิคการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาสังคม บทที่ 7 

เทคนิคการมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมือง และบทท่ี 8 การประยุกตใชเทคนิคการมีสวน
รวมในการพัฒนาสังคม 

 เน้ือหาของตําราเรียบเรียงเลมน้ีผูเขียนไดศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย สื่อ
ตางๆ และจากประสบการณที่ไดอบรมสัมมนาในสถานท่ีตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนประสบการณจาก
การสอนวิชาเทคนิคการมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาสังคม การบริการวิชาการและทํางานกับภาค
ประชาชนตลอดจนหนวยงานราชการตางๆ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น และ
ภาคเอกชนตางก็มีการต่ืนตัวในการที่จะนําแนวคิดและเทคนิคการทํางานแบบมีสวนรวมเพ่ือ
ประยุกตใชในการทํางานพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตอไป   

 ขอขอบคุณเจาของผลงานทุกคนที่นํามาประกอบการเรียบเรียงในคร้ังน้ี ทําใหตําราเรียบ
เรียงเลมน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี หากมีขอบกพรองผูเขียนขอนอมรับคําแนะนําจากผูรูตอไป 
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บทที่  1 
ความรูทั่วไปและแนวทางแห�งรัฐดานการมีส�วนร�วม 

 
 การมีส�วนร�วมเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาสังคม  ในประเทศท่ีปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การมีส�วนร�วมของประชาชนในรัฐเปนกลไกท่ีจะขับเคลื่อนแผน โครงการ หรือกิจกรรม
การพัฒนา ให+บรรลุเป-าหมายตามท่ีกําหนดไว+ และยังสร+างความผาสุกและเข+มแข็งให+แก�ประชาชน 
สังคม และประเทศชาติได+ การท่ีประชาชนจะมีส�วนร�วมได+ดีมีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีควรจะเปน
นั้นจะต+องมีความรู+ความเข+าใจเก่ียวกับความรู+ท่ัวไปเก่ียวกับการมีส�วนร�วม ประกอบด+วย ความหมาย
การมีส�วนร�วม ความสําคัญ  เหตุผลความจําเปนในการมีส�วนร�วม พ้ืนฐานของการมีส�วนร�วม ลักษณะ
การมีส�วนร�วม รูปแบบของการมีส�วนร�วม ระดับของการมีส�วนร�วม และประโยชน5ของการมีส�วนร�วม 
อีกท้ังแนวทางแห�งรัฐด+านการส�งเสริมและสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนตลอดจน รัฐธรรมนูญ
แห�งรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ดังรายละเอียดท่ีนําเสนอดังนี้ 
 
ความหมายการมีส�วนร�วม   
 
 มีนักวิชาการได+ให+ความหมายของการมีส�วนร�วม และการมีส�วนร�วมของประชาชนไว+
มากมายดังนี้ คือ วันรักษ5 ม่ิงมณีนาคิน (2531: 10) ได+สรุปว�า การมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง 
การเข+าร�วมอย�างแข็งขันและอย�างเต็มท่ีของกลุ�มบุคคลผู+มีส�วนได+เสียในทุก ข้ันตอนของโครงการหรือ
งานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย�างยิ่งการมีส�วนร�วมในอํานาจการตัดสินใจและหน+าท่ีความรับผิดชอบ 
การมีส�วนเข+าร�วมจะเปนเครื่องประกันว�าสิ่งท่ี ผู+มีส�วนได+เสียต+องการท่ีสุดนั้น จักได+รับการตอบสนอง
และทําให+มีความเปนไปได+มาก ข้ึนว�าสิ่งท่ีทําไปนั้นจะตรงกับความต+องการท่ีแท+จริง และม่ันใจมากข้ึน
ว�าผู+เข+าร�วมทุกคนจะได+รับประโยชน5เสมอหน+ากัน  ส�วนกรมการปกครอง (2542: 77) ได+สรุปการมี
ส�วนร�วมของประชาชนไว+ว�าการมีส�วนร�วมเปนท้ังหลักการและวิธีการในการทํางานของชุมชนช�วยให+
ประชาชนได+เรียนรู+ด+วยการกระทํา (Learning by Doing) เปนการเสริมสร+างประสบการณ5ให+แก�
ประชาชนได+รู+จักคิดเปนทําเปน นอกจากนี้ยังมีส�วนช�วยให+ประชาชนมีความรู+สึกเปนเจ+าของกิจกรรม
นั้นๆ (Sense of Belonging) ทําให+เกิดความรู+สึกหวงแหนและบํารุงรักษางานท่ีเกิดจากความร�วมมือ
ของตนเองด+วย  สําหรับ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543: 6) ได+สรุปความหมายการมีส�วนร�วม
ของประชาชนว�าการมีส�วนร�วมในลักษณะท่ีเปนกระบวนการพัฒนาต้ังแต�เริ่มโครงการจนสิ้นสุด
โครงการได+แก�การร�วมกันค+นหาปUญหาการวางแผนการตัดสินใจการระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีใน
ท+องถ่ินการบริหารจัดการการติดตามประเมินผลรวมท้ังรับผลประโยชน5ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการโดย
โครงการพัฒนาดังกล�าวจะต+องมีความสอดคล+องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนขณะท่ี นรินทร5
ชัย พัฒนพงศา (2546: 4) ได+สรุปความหมายของการมีส�วนร�วม คือ การท่ีฝWายหนึ่งฝWายใดท่ีไม�เคยได+
เข+าร�วมในกิจกรรมต�างๆ หรือเข+าร�วมการตัดสินใจหรือเคยมาเข+าร�วมด+วยเล็กน+อยได+เข+าร�วมด+วยมาก
ข้ึน เปนไปอย�างมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใช�มีส�วนร�วมอย�างผิวเผินแต�เข+าร�วมด+วยอย�างแท+จริงยิ่งข้ึน
และ การเข+าร�วมนั้นต+องเริ่มต้ังแต�ข้ันแรกจนถึงข้ันสุดท+ายของโครงการ  และ Wertheim (1981: 3-
5) ได+ให+ความหมายการมีส�วนร�วม คือการท่ีประชาชนท่ีจะเข+าไปมีส�วนร�วมในการตัดสินใจระดับต�างๆ
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ทางการจัดการบริหารและทางการเมืองเพ่ือกําหนดความต+องการในชุมชนของตน  ส�วน สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (2552: 9) สรุปว�าการมีส�วนร�วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลท่ี
ภาครัฐจะต+องเป_ดโอกาสให+ประชาชนและผู+เก่ียวข+องทุกภาคส�วนรับรู+ร�วมคิดร�วมตัดสินใจเพ่ือสร+าง
ความโปร�งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให+ดีข้ึนและเปนท่ียอมรับของทุกฝWาย  และ 
อรทัย ก̀กผล (2552: 17-18) ให+ความหมายว�าการมีส�วนร�วมของประชาชนหมายถึง การท่ีองค5กร
ปกครองส�วนท+องถ่ินเป_ดโอกาสให+ประชาชนเข+าไปร�วมในการกําหนดกฎเกณฑ5 นโยบายกระบวนการ
บริหารและการตัดสินใจของท+องถ่ิน เพ่ือผลประโยชน5ของประชาชนโดยรวมอย�างแท+จริงท้ังนี้ต+องอยู�
บนพ้ืนฐานของการท่ีประชาชนจะต+องมีอิสระทางความคิด มีความรู+ความสามารถในการกระทํา และ
มีความเต็มใจท่ีจะเข+าร�วมกิจกรรมนั้นๆ โดยหลักการมีส�วนร�วมของประชาชนจะต+องมีลักษณะการเข+า
ร�วมอย�างครบวงจรต้ังแต�ต+นจนสิ้นสุด ไม�ใช�การจัดเวทีการมีส�วนร�วมเพียงครั้งเดียวตัวอย�างเช�น ใน
การแก+ไขปUญหาของชุมชน ควรเป_ดโอกาสให+ประชาชนเข+าร�วมต้ังแต�ต+นจนจบ 
  สรุปความหมายของ การมีส�วนร�วมได+ว�ามี 2 ลักษณะ คือ  1) การมีส�วนร�วมใน
ลักษณะท่ีเป"นกระบวนการของการพัฒนา โดยให+ประชาชน มีส�วนร�วมในการพัฒนาต้ังแต�เริ่มด+นจน
สิ้นสุดโครงการ ได+แก� การร�วมกันค+นหาปUญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและ
เทคโนโลยีท+องถ่ิน การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมท้ังรับผลประโยชน5ท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ  โดยโครงการการพัฒนาดังกล�าว จะต+องมีความสอดคล+องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชุมชน  2) การมีส�วนร�วมทางการเมือง แบ�งออกเปน 2 ประเภท คือ  การส�งเสริมสิทธิและพลัง
อํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการเพ่ือรักษา
ผลประโยชน5ของกลุ�ม ควบคุมการใช+และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก�อให+ เกิด
กระบวนการ และ โครงสร+างท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและ
ได+รับ ผลประโยชน5จากการพัฒนา ท้ังนี้ในปUจจุบันรัฐธรรมนูญได+กําหนดสิทธิหน+าท่ีเพ่ือเป_ดโอกาสให+
ประชาชน ได+มีส�วนร�วมในหลากหลายรูปแบบ 
 
ความสําคัญของการมีส�วนร�วม  
 
 จากการสังเคราะห5ความสําคัญของการมีส�วนร�วม สามารถจําแนกความสําคัญได+ คือ       
1) การมีส�วนร�วมของประชาชนเปนสิทธิ์ข้ันพ้ืนฐานอันชอบธรรมของทุกคนท่ีเราควรเคารพและยก
ย�อง  โดยการให+ประชาชนเข+ามามีส�วนร�วมในการแสดงออกเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเขา 
2) งานพัฒนาเปนงานท่ีต+องเก่ียวข+องกับประชาชนจํานวนมาก จึงจําเปนจะต+องให+คนหมู�มากเหล�านี้
ได+มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออก  3) กลยุทธ5ท้ังหลายในงานพัฒนาท่ีผ�านมา ยังไม�สามารถส�งผลถึง
กลุ�มประชาชนผู+ด+อยโอกาสและยากจน และในทางตรงกันข+ามกลับส�งผลให+กลุ�มคนผู+ได+เปรียบมี
โอกาสมากข้ึน จึงจําเปนต+องปรับกลยุทธ5ในการพัฒนาใหม�โดยให+ประชาชนเข+ามามีส�วนร�วมในการ
วางแผนมากข้ึน 4) ประสบการณ5ท่ีผ�านมาได+พบว�าโครงการจํานวนมากท่ีประสบความสําเร็จ โดย
อาศัยวิธีให+ประชาชนได+มีส�วนร�วมในรูปแบบของการรวมกลุ�มและจัดต้ังองค5กรประชาชน ใน
ขณะเดียวกันก็มีตัวอย�างของโครงการท่ีล+มเหลวเนื่องจากไม�เป_ดโอกาสให+ประชาชนมีส�วนร�วม         
5) การมีส�วนร�วมของประชาชนเปนเรื่องของการปฏิบัติเปนกลุ�ม เปนผลมาจากความรู+สึกผูกพันของ
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สมาชิกแต�ละคนท่ีเข+ามามีส�วนร�วมเพ่ือพิทักษ5ประโยชน5ของตนและในขณะเดียวกันก็ได+เกิดประโยชน5
แก�ส�วนรวม 6) การมีส�วนร�วมของประชาชนเปนตัวชี้วัดการพัฒนา ยิ่งประชาชนเข+ามามีส�วนร�วมมาก
เท�าใด ยิ่งแสดงว�าประชาชนจะได+รับประโยชน5จากการพัฒนามากยิ่งข้ึน และ 7) ประชาชนย�อมรู+ดีว�า 
ตนกําลังต+องการอะไร มีปUญหาอะไร และอยากจะแก+ไขปUญหาอย�างไร ถ+าให+โอกาสแก�ประชาชนเข+า
มามีส�วนร�วมในกิจกรรมการพัฒนา ย�อมช�วยให+โครงการต�างๆ สนองความต+องการท่ีแท+จริงของ
ประชาชนได+ดีกว�า  
 จะเห็นได+ว�าการมีส�วนร�วมมีความสําคัญยิ่งเพราะมนุษย5อยู�เปนกลุ�มสังคมเปนสิทธิข้ัน
พ้ืนฐานท่ีจะเข+ามามีส�วนร�วมในกิจการต�างๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสําเร็จในการ
พัฒนามาจากการท่ีผู+มีส�วนเก่ียวข+องช�วยกันคิด ช�วยกันวางแผน ช�วยกันทํา ช�วยกันสรุปบทเรียนแห�ง
ความสําเร็จ และการท่ีจะแก+ปUญหาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ ในชุมชนสังคมผู+ท่ีรู+ดีท่ีสุดคือ
เจ+าของพ้ืนท่ีเจ+าของปUญหานั่นก็คือประชาชน  
 
เหตุผลและความจําเป"นในการมีส�วนร�วม 
 เหตุผลและความจําเปนในการมีส�วนร�วม มีอยู�ประการ ดังนี้ 
 1. ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู�จํากัดทุกคนมีความห�วงใยจึงต+องเข+ามามีส�วนร�วม 
 2. เพ่ือให+ชุมชนและกลุ�มต�างๆ สนับสนุนต�อผลการตัดสินใจนั้นๆ หรือในบางกรณีท่ี
หน�วยงานของรัฐไม�อยู�ในสถานะท่ีจะบังคับใช+การตัดสินใจนั้นๆ ได+หรือต+องได+รับความสมัครใจ
สนับสนุนจากคนส�วนใหญ�ของชุมชนจึงจะสามารถดําเนินการได+มิฉะนั้นกลุ�มท่ีคัดค+านอาจทําให+
โครงการล+มเลิกไปได+จึงต+องให+ชุมชนสนับสนุนโครงการให+มาก 
 3. เม่ือต+องตัดสินใจอย�างไรแล+วจะเกิดผลกระทบท่ีสําคัญต�อบุคคลหรือกลุ�มบุคคล เช�น 
จะสร+างอ�างเก็บนํ้าแล+วต+องอพยพบุคคลจํานวนมากออกจากสถานท่ีก�อสร+าง 
 4. เพ่ือหาทางเลือกท่ีดีกว�าท้ังนี้ฝWายรัฐบาลอาจไม�มีข+อมูลท่ีดีหรือแนวคิดท่ีเหมาะสมท่ีสุด
เสมอไปหรือจะลอกแบบจากกิจกรรมท่ีสําเร็จโดยใช+ชุดความรู+เดียวหรือแผนงานเพียงแผนเดียวเพ่ือไป
ใช+ในท่ีอ่ืนท่ีต�างสภาพแวดล+อมให+สําเร็จได+ง�ายๆ จึงต+องให+ผู+ท่ีได+รับผลกระทบ หรือผู+ท่ีจะใช+ประโยชน5
จากโครงการมาร�วมให+ความคิดเห็นด+วย 
 5. เปนหลักการบริหารบนพ้ืนฐานของความสุจริตและยุติธรรมภายใต+ระบบประชาธิปไตย
การให+มีส�วนร�วมจากประชาชนเสมือนการให+ตรวจสอบการทํางานของหน�วยงาน นอกจากนี้การท่ีชน
กลุ�มต�างๆมีส�วนร�วมโดยร�วมในการค+นหาปUญหาร�วมวางแผน ฯลฯ หมายถึง การได+ให+ความเปนธรรม
ท่ีจะให+พวกเขาได+รับประโยชน5จากการพัฒนาอย�างท่ัวถึงยิ่งข้ึน 
 6. ประชาชนอาจะเปนต+นเหตุของความล+มเหลวของโครงการได+ถ+าไม�ให+มีส�วนร�วม เช�น 
การรณรงค5ลดปริมาณขยะการให+งดสูบบุหรี่ การเลิกด่ืมสุราการรักษาสุขภาพอนามัย การประหยัด
พลังงาน ฯลฯ 
 7. ประชาชนอยู�ใกล+ชิดเหตุการณ5รับทราบและเผชิญปUญหานั้น ๆ เอง เช�น การรณรงค5ลด
ปUญหาอาชญากรรมยาเสพติดการใช+สิ่งสาธารณะประโยชน5การทุจริตการเลือกต้ังการคอร5รัปชั่นฯลฯ 
 8. จําเปนต+องมีตัวแทนประชาชนหลายฝWายร�วมดูแลผลประโยชน5ของตนเพราะท่ีผ�านมา
ผลประโยชน5จากการพัฒนาตกถึงเฉพาะคนบางกลุ�ม  (นรินทร5ชัย พัฒนพงศา, 2547: 20–21)  
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เงื่อนไขพ้ืนฐานการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 
 เง่ือนไขพ้ืนฐานการมีส�วนร�วมของประชาชน มี 3 ประการ คือ (ถวิลวดี บุรีกุล,2552: 16)
คือ 1) การมีอิสรภาพในการเข+าร�วม หมายถึง การเข+าร�วมต+องเปนไปด+วยความสมัครใจ 2) ความเสมอ
ภาคในการเข+าร�วมกิจกรรม หมายถึง ทุกคนท่ีเข+าร�วมต+องมีสิทธิเท�าเทียมกัน และ 3) ผู+เข+าร�วมต+องมี
ความสามารถพอท่ีจะเข+าร�วมกิจกรรม หมายถึง มีความเข+าใจในเรื่องนั้น ๆแต�หากกิจกรรมท่ีกําหนด
ไว+มีความซับซ+อนเกินความสามารถของกลุ�มเป-าหมาย ก็จะต+องมีการพัฒนาศักยภาพให+พวกเขา
สามารถเข+ามามีส�วนร�วมได+ 
 
ลักษณะของการมีส�วนร�วม 
 
 ลักษณะของการมีส�วนร�วมนั้น มีนักวิชาการหลายๆ ท�านได+ล�าวถึงและเสนอไว+หลาย
รูปแบบในลักษณะต�างๆ กัน ข้ึนอยู�กับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค5ในการศึกษาของแต�ละคนว�าจะ
ใช+เกณฑ5ใดในการศึกษาผู+เขียนได+ศึกษาและรวบรวมไว+ดังต�อไปนี้  อาภาพรรณ สุสันหกนก (2544: 
12) ได+สรุปลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนไว+ 17 ลักษณะคือ 1) มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ
ดําเนินงาน  2) มีส�วนร�วมในการตัดสินใจใช+ทรัพยากร  3) มีส�วนร�วมในการออกความเห็นและให+
ข+อเสนอแนะ 4) มีส�วนร�วมในการค+นหาปUญหาและสาเหตุของปUญหา  5) มีส�วนร�วมในการคิดหา
วิธีการแก+ไขปUญหา 6) มีส�วนร�วมในการวางแผน 7) มีส�วนร�วมในการประชุม 8)  มีส�วนร�วมในกิจกรรม
กลุ�ม 9) มีส�วนร�วมในการสนับสนุน หรือคัดค+านปUญหา  10) มีส�วนร�วมในการเปนคณะกรรมการ หรือ
บริหารงาน 11) มีส�วนร�วมในการเปนสมาชิก 12) มีส�วนร�วมในการเปนผู+ชักชวนหรือประชาสัมพันธ5  
13) มีส�วนร�วมในการดําเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว+ 14) มีส�วนร�วมในการลงทุนหรือบริจาคเงิน 
ทรัพย5สิน  15) มีส�วนร�วมในการออกแรง หรือ สละแรงงาน 16) มีส�วนร�วมในการออกวัสดุ อุปกรณ5  
และ 17) มีส�วนร�วมในการดูแล รักษา ติดตาม หรือประเมินผล  ส�วน เมตต5 เมตต5การุณ5จิต       
(2541: 24-25) ได+สรุปลักษณะการมีส�วนร�วมว�าสามารถ พิจารณาได+หลายมุมมองดังนี้ 1) จําแนกตาม
กระบวนการบริหาร  ได+แก� การมีส�วนร�วมในการวางแผน  การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ  การมีส�วน
ร�วมในการจดัองค5การ  การมีส�วนร�วมในการสื่อสาร  การมีส�วนร�วมในการใช+อิทธิพล   การมีส�วนร�วม
ในการประสานงาน  การมีส�วนร�วมในในการประเมินผล  2) จําแนกตามประเภทของกิจกรรมท่ีเข+า
ร�วม  ได+แก� การมีส�วนร�วมประชุม  การมีส�วนร�วมในการออกเงิน  การมีส�วนร�วมเปนกรรมการ  การมี
ส�วนร�วมเปนผู+นํา  การมีส�วนร�วมเปนผชู+ชักชวน  การมีส�วนร�วมเปนผู+ใช+แรงงาน  3) จําแนกตามระดับ
ความเข+มของการมีส�วนร�วม  ได+แก� ระดับของการมีส�วนร�วมเทียม  ระดับของการมีส�วนร�วมเทียม
บางส�วน  ระดับของการมีส�วนร�วมท่ีแท+จริง และ 4) จําแนกตามวิธีการมีส�วนร�วม ได+แก� การมีส�วน
ร�วมโดยตรง   การมีส�วนร�วมโดยอ+อม 
 ในปUจจุบันแนวคิดเรื่องการมีส�วนร�วมได+ถูกกําหนดไว+ในกิจกรรมต�างๆ ท้ังท่ีเปรนรูปแบบ
การเป_ดโอกาสให+หรือมีลักษณะเชิงการบังคับในรัฐธรรรมนูญและกฎหมายตลอดจนระเบียบต�างๆ 
ดั งนั้ น จึ งขออธิบ ายลั กษณ ะกิจกรรมการมีส� วน ร� วมบางประการในลั กษณ ะต� างๆ  ดั งนี้                 
(อภิศักด์ิ  ธีระวิสิษฐ5, 2553: 130-132) 



 5 

ตารางท่ี 1.1 ลักษณะกิจกรรมการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 

กิจกรรม คําอธิบาย 
เสวนาหาทางออก 
(Deliberative 

Dialogue) 

วิธีการท่ีใช+จัดกระบวนการสนทนาระหว�างผู+เก่ียวข+องในภาคส�วนต�างๆ
และประชาชนท่ีเปนกระบวนการมีส�วนร�วมอย�างต�อเนื่อง โดยภาคส�วน
ต�างๆ จะหยิบยกประเด็น ข+อมูล ความรู+ความเข+าใจ และข+อกังวลต�างๆ 
มาปรึกษาหารือ โดยยังไม�เน+นการตัดสินใจ แต�ให+เห็นความสําคัญต�อการ
จัดเก็บข+อมูล เพ่ือให+เปนส�วนประกอบในการตัดสินใจ  

เวทีประชาชน  
(Public Discussion 
forum) 

กระบวนการประชุมเพ่ือสนทนาหารือเก่ียวกับประเด็นสาธารณะท่ี
ประชาชนสนใจ โดยเน+นการให+ข+อมูล การรับฟUงความคิดเห็นจากผู+ ท่ี
เก่ียวข+องทุกฝWายเปนกระบวนการท่ีจัดข้ึนเพ่ือให+เกิดความรู+ความเข+าใจใน
ประเด็นสาธารณะชัดเจนข้ึน ข+อมูลจากการจัดเวทีสาธารณะจะนําไป
ประกอบการพิจารณาหรือการตัดสินใจ 

ประชาพิจารณ5 
(Public Hearing) 

กระบวนการรับฟUงความคิดเห็นจากประชาชนท่ีเก่ียวกับประเด็นท่ีต+องรับ
ข+อมูลและความคิดเห็นของประชาชนหรือผู+ท่ีเก่ียวข+องในมุมมองต�างๆ 
ก�อนท่ีจะตัดสินใจดําเนินการโดยมีการกําหนดหลักการและแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน ซ่ึงอาจเปนเวทีรับฟUงความคิดเห็นโดยตรงหรือโดย
อ+อมผ�านกลไกอิเล็กทรอนิกส5ก็ได+  

เสวนาสาธารณะ 
(Public Dialogue) 

การจัดกระบวนการสนทนาประเด็นปUญหาบ+านเมือง ประเด็นนโยบาย
อย�างไม�เปนทางการ โดยเชิญประชาชนท่ีสนใจเข+าร�วมสนทนา อภิปราย 
หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือให+เกิดความชัดเจนเก่ียวกับความคิดเห็น 
ความต+องการ และได+ข+อมูลสําคัญในการจัดทํานโยบาย 

การมีส�วนร�วมของ
ประชาชน (Citizen 

Engagement) 

กระบวนการสานสัมพันธ5ระหว�างภาครัฐและภาคประชาชน เพ่ือสร+าง
ความเข+าใจร�วมและเพ่ือให+การพัฒนานโยบายและบริการสาธารณะ
เปนไปเพ่ือประโยชน5สุขของประชาชน และสนองความต+องการของ
ประชาชนอย�างแท+จริง โดยเน+นท่ีกระบวนการเป_ดโอกาสให+ประชาชนเข+า
มามีส�วนเก่ียวข+องในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ กระบวนการมีส�วนร�วม
ของประชาชนเปนวิธีการท่ีภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู+ท่ีเก่ียวข+อง มี
โอกาสเรียนรู+ ทํ าความเข+ าใจประเด็นนโยบายสาธารณะร�วมกัน 
ปรึกษาหารือร�วมกันเพ่ือแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ทุกฝWายยอมรับมาก
ท่ีสุด และมีผลกระทบเชิงลบน+อยท่ีสุด 

ประชาธิปไตยแบบมีส�วน
ร�วม (Participatory 

Democracy) 

การปกครองท่ีประชาชนเข+ามามีส�วนร�วมโดยตรงในกระบวนการตัดสินใจ
ทางการเมือง การบริหารจัดการ และการกําหนดนโยบายสาธารณะ โดย
สามารถเข+าร�วมในช�องทางต�างๆ เช�น การลงคะแนนเสียง การลง
ประชามติ เปนต+น 
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 สรุปลักษณะการมีส�วนร�วมจะต+องให+ประชาชนเข+าร�วมอย�างครบวงจรต้ังแต�ต+นจนสิ้นสุด  
ไม�ใช�เปนการจัดเวทีการมีส�วนร�วมครั้งเดียว  ตัวอย�างเช�น การจัดโครงการพัฒนาหมู�บ+านด+านต�างๆ 
หรือในการแก+ไขปUญหาของชุมชนควรเป_ดให+ประชาชนเข+าร�วมต้ังแต�ต+นจนจบ โดยเริ่มต้ังแต�การเกิด
จิตสํานึกในตนเองและถือเปนภาระหน+าท่ีของตนในฐานะท่ีเปนส�วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนท่ีตนอยู�  
ร�วมคิดด+วยกันว�าอะไรท่ีเปนปUญหาชุมชนของชุมชนมีสาเหตุอย�างไรและจะจัดลําดับความสําคัญของ
ปUญหาเป-าหมายอย�างไร และควรจะจัดการกับปUญหาใดก�อนหลัง ร�วมกันวางแผนดําเนินงานว�าจะจัด
กิจกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ�งงานกันอย�างไร ใช+งบประมาณมากน+อยเพียงใด จะจัดหา
งบประมาณจากท่ีใดและใครจะเปนผู+ดูแลรักษา  ร�วมดําเนินงานประชาชนจะต+องเข+าร�วมกิจกรรม
ด+วยความเต็มใจและเต็มความสามารถของตนเอง  ร�วมกันติดตามประเมินผลตลอดเวลาท่ีทํางาน
ร�วมกันติดตามผลตลอดเวลาท่ีทํางานร�วมกันประชาชนจะต+องมีส�วนร�วมในการตรวจสอบถึงปUญหา
อุปสรรคและร�วมกันในการหาทางแก+ไขปUญหาเพ่ือให+งานหรือภารกิจดังกล�าวสามารถสําเร็จลุล�วงตาม
เป-าหมาย และร�วมรับผลประโยชน5ประชาชนท่ีเข+ามามีส�วนร�วมกิจกรรมของชุมชนแล+วย�อมท่ีจะได+รับ
ผลประโยชน5ร�วมกัน  ท้ังนี้ในแต�ละลักษณะกิจกรรมการมีส�วนร�วมนั้นจะต+องพิจารณาเครื่องมือหรือ
เทคนิคการมีส�วนร�วมท่ีเหมาะสมต�อไป  
 
 
รูปแบบของการมีส�วนร�วม 
 

รูปแบบของการมีส�วนร�วม จําแนกออกเปน 3 ประการ ตามลักษณะของการมีส�วนร�วม ดังนี้  
(นิรันดร5 จงวุฒิเวศย5, 2537: 188)  
 1. ประชาชนมีส�วนร�วมโดยตรง (Direct participation) โดยผ�านองค5กรจัดต้ังของ
ประชาชน (Inclusive organization) เช�น การรวมกลุ�มของเยาวชนกลุ�มต�างๆ  กลุ�มส�งเสริมบทบาท
สตรี  กลุ�มออมทรัพย5เพ่ือการผลิต กลุ�มกองทุนหมู�บ+านและชุมชนเมือง  หรือกลุ�มต�างๆ ท่ีมีการจัดต้ัง
ในหมู�บ+านและชุมชนเมือง เปนต+น หรือการท่ีประชาชนมีสิทธิบางประการในการมีส�วนร�วมนั้นๆ เช�น 
ประชาชนชาวไทยท่ีมีอายุ 18 ปu บริบูรณ5สามารถเลือกผู+สมัครเปนนักการเมืองระดับท+องถ่ิน และ
ระดับชาติได+ตามกฎหมาย  
 2. ประชาชนมีส�วนร�วมทางสังคม (Indirect participation) โดยผ�านองค5กรผู+แทนของ
ประชาชน (Representative organization) เช�น กรรมการของกลุ�ม หรือ ชุมชนกรรมการหมู�บ+าน 
ในรูปแบบนี้จะต+องมาพิจารณาก�อนว�าสามารถท่ีจะมีส�วนร�วมอะไรได+บ+าง เช�น คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ระบุว�าจะต+องมีผู+แทนภาคประชาชนในท+องถ่ินซ่ึงรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงศึกษาธิการแต�งต้ังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวนสองคนเปนกรรมการ เปนต+น  
 3. ประชาชนมีส�วนร�วม โดยเปCดโอกาสใหมีส�วนร�วม (Open participation) โดยผ�าน
องค5กรท่ีไม�ใช�ผู+แทนประชาชน  (Non representative organization) ซ่ึงประชาชนสามารถเข+าไปมี
ส�วนร�วมได+เองโดยความสมัครใจ เช�น สถาบัน หรือหน�วยงานท่ีเชิญชวน หรือเป_ดโอกาสให+ประชาชน
เข+ามามีส�วนร�วมเม่ือไรก็ได+ 
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 โดยรูปแบบของการมีส�วนร�วม นั้น Cohen and Uphoff (1980) ได+เสนอไว+ 4 รูปแบบ 
 1. การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น
ประการแรกสุด คือ การกําหนดความต+องการและจัดลําดับดับความสําคัญ  จากนั้นเลือกนโยบายและ
ประชากรท่ีเก่ียวข+อง การตัดสินใจในช�วงเริ่มต+น การตัดสินใจในช�วงดําเนินการวางแผนและการ
ตัดสินใจในช�วงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว+ 
 2. การมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน (Implementation) ในส�วนท่ีเปนองค5ประกอบของ
การดําเนินงานตามโครงการนั้นจะได+มาจากคําถามท่ีว�า ใครจะทําประโยชน5ให+แก�โครงการได+บ+างและ
จะทําประโยชน5โดยวิธีใด เช�น การสนับสนุนด+านทรัพยากร การบริหารงานการประสานงานและการ
ขอความช�วยเหลือ เปนต+น 
  3. การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 (Benefits) ในส�วนท่ีเก่ียวกับผลประโยชน5
นอกจากความสําคัญของผลประโยชน5ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล+ว ยังต+องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน5ภายในกลุ�ม ผลประโยชน5ของโครงการนี้รวมท้ังผลประโยชน5ในทางบวกและผลท่ีเกิดข้ึน
ในทางลบท่ีเปนผลเสียของโครงซ่ึงจะเปนประโยชน5และเปนโทษต�อบุคคลในสังคม 
  4. การมีส�วนร�วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งสําคัญท่ีจะต+องสังเกตคือความเห็น 
ความชอบ และความคาดหวัง ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ�มได+   
ดังภาพท่ี 1.1  

 
ภาพท่ี 1.1 วงจรการมีส�วนร�วมตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980) 
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 สรุปรูปแบบการมีส�วนร�วมเปนการท่ีเห็นได+ชัดในสังคมไทย ประกอบด+วย 3 รูปแบบ ได+แก� 
รูปแบบการมีส�วนร�วมโดยตรง (Direct participation)   การมีมีส�วนร�วมทางสังคม (Indirect 
participation) และการมีส�วนร�วมโดยการเป_ดโอกาสให+มีส�วนร�วม (Open participation) ซ่ึงการมี
ส�วนร�วมนั้นจะอยู�ในรูปแบบการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (Decision making) การมีส�วนร�วมในการ
ดําเนินงาน (Implementation) การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 (Benefits) และการมีส�วนร�วม
ในการประเมินผล (Evaluation) ท้ังนี้จะต+องเข+าใจวัตถุประสงค5และเป-าหมายตลอดจนแนวปฏิบัติ
ต�างๆ ท่ีเก่ียวข+องท่ีองค5กรท่ีให+เข+าไปมีส�วนร�วมได+กําหนดไว+ อันจะนําไปสู�ความสําเร็จของเป-าหมายท่ี
ได+ตั้งไว+ต�อไป 
 
ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 
 จากการศึกษาตัวแบบ “ข้ันบันไดการมีส�วนร�วมของพลเมือง” หรือ “Ladder of Citizen 
Participation” ของ Shery R. Arnstein ถือตัวแบบท่ีได+รับความนิยมมีการนําเสนอต้ังแต� ค.ศ. 
1969 ซ่ึงบันไดการมีส�วนของประชาชนออกเปน 8 ข้ัน ประกอบด+วย (Shery R. Arnstein, 1969: 
216-214 อ+างใน อรทัย ก̀กผล, 2552: 20-22) 
 1. ระดับความถูกจัดการได+ (Manipulation) กลุ�มประชาชนท่ีรวมตัวกันในรูปแบบต�างๆ
เช�น คณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ เปรียบเสมือน “ตรายาง” ท่ีถูกนํามาใช+
เปนเครื่องมือสําหรับการสร+างหรือแสวงหาการสนับสนุน แทนท่ีจะเปนการมีส�วนร�วมของประชาชน
อย�างแท+จริง ลําดับข้ันตํ่าสุดของข้ันบันไดแห�งการมีส�วนร�วมนี้แสดงถึงการบิดเบือนการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนให+ประชาชนให+กลายเปนเครื่องมือประชาสัมพันธ5กิจกรรมหรือนโยบายของผู+มีอํานาจ 
 2. ระดับการบําบัดรักษา (Therapy)  จากการทดลองพฤติกรรมกลุ�มโดยผู+เชี่ยวชาญด+าน
จิตวิทยา ความไร+ซ่ึงอํานาจ (The Powerless) เปรียบเสมือนความเจ็บปWวยทางจิตใจ ภายใต+
สมมติฐานนี้ เพ่ือเป_ดโอกาสให+ประชาชนเข+ามีส�วนร�วมในการกิจกรรมอย�างเข+มข+นจึงเปนสาเหตุของ
ความเจ็บปWวยแต�อย�างใด 
 3. ระดับการให+ข+อมูลข�าวสาร (Informing)  การให+ข+อมูลเก่ียวกับสิทธิหน+าท่ีความ
รับผิดชอบและทางเลือกนโยบายต�าง ๆ  แก�ประชาชนถือเปนครั้งแรกของการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนท่ีแท+จริง อย�างไรก็ดี จุดเด�นของการมีส�วนร�วมในระดับนี้ คือ การไหลข+อมูลทางเดียว (One 
Way Flow Information) และมิได+มีช�องทางสําหรับการตอบสนองความต+องการหรือการให+อําานาจ
แก�ประชาชนในการต�อรองแต�อย�างใดดังนั้น ข+อมูลข�าวสารท่ีประชาชนได+รับมักอยู� ณ ข้ันตอนท+ายสุด
ของการวางแผนแล+ว ประชาชนแทบไม�มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและโครงการท่ีถูก
ออกแบบมา เครื่องมือท่ีใช+ในการสื่อสาร ดังกล�าวได+แก�สื่อสารมวลชน เอกสารสรุปแผนงาน/โครงการ 
โปสเตอร5และการให+ข+อมูลตามการร+องขอต�างๆ 
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 4. ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) การชักชวนให+ประชาชนออกมาแสดงความ
คิดเห็นเช�น การสํารวจความคิดเห็น การประชุมชุมชน การทําประชาพิจารณ5 ฯลฯ กิจกรรมดังกล�าว
เปนวิธีการพยายามดึงดูดประชาชนให+มาเข+าร�วมและปริมาณการมีส�วนร�วม ยังสามารถวัดผลออกเปน
เชิงปริมาณได+ เช�น จํานวนประชาชนท่ีเข+าร�วมการประชุม จํานวนเอกสารท่ีแจกออกไป จํานวน
แบบสอบถามท่ีประชาชนตอบ ฯลฯ 
 5. ระดับการปลอบใจ (Placation) ประชาชนเริ่มท่ีจะมีอิทธิพล แต�ยังคงอยู�ภายใต+สภาวะ
ของการทําให+ประชาชนตระหนักถึงความชอบธรรมของภาครัฐ (Tokenism) อยู� กล�าวคือ ประชาชน
สามารถให+คําปรึกษาหรือเข+าร�วมในกระบวนการวางแผนได+อย�างไม�มีของเขตแต�การตัดสินใจในข้ัน
สุดท+ายยังเปนดุลยพินิจของผู+มีอํานาจท่ีสามารถนาเอาคําปรึกษาหรือคําแนะนําของประชาชนมา
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ท้ังนี้โอกาสท่ีประชาชนจะได+รับการปลอบใจข้ึนอยู�กับ 1) คุณภาพ
ความช�วยเหลือทางเทคนิค ระหว�างท่ีประชาชนจัดลําดับนโยบาย (Policy Prioritization) และ       
2) ระดับการรวมตัวกันของกลุ�มประชาชนเพ่ือกดดันให+ผู+มีอํานาจรับฟUงและตัดสินใจตามการจัดลําดับ
ความสําคัญของนโยบายท่ีพวกเขาได+เสนอให+ไป 
 6. ระดับความร�วมมือ (Partnership)  อํานาจถูกจัดสรรผ�านการต�อรองระหว�างประชาชน
กับผู+มีอํานาจ ท้ังสองฝWายมีความรับผิดชอบในการวางแผนและตัดสินใจร�วมกัน ภายใต+รูปแบบของ
คณะกรรมการนโยบายร�วม (Joint Policy Boards) คณะกรรมการวางแผน รวมท้ังคณะกรรมการ
แก+ไขความขัดแย+งต�างๆ 
 7. ระดับอํานาจการเปนตัวแทน (Delegated Power)  ประชาชนสามารถมีบทบาทนําใน
การตัดสินใจวางแผนและดําเนินการตามแผนงานต�างๆได+ประกันถึงการรับผิดชอบต�อสังคม
(Accountability) โดยภาครัฐซ่ึงจะป-องกันมิได+เกิดการตัดสินใจในนโยบายของรัฐแตกต�างไปจาก
ความคิดเห็นร�วมกันของประชาชนและภาครัฐท่ีเกิดจากการต�อรองกับประชาชนระหว�างกัน การเป_ด
โอกาสให+มีส�วนร�วมนี้แสดงให+เห็นถึงความสามารถท่ีจะตอบสนองปUญหา หรือ ความต+องการของ
ประชาชนในแต�เนิ่นๆ ไม�รอให+ถึงกระบวนการตรวจสอบหรือติดตามผลนโยบายแต�อย�างใด 
 8. ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control)  ประชาชนได+รับการประกันว�า
นโยบายและการบริหารแผนงานหรือโครงการใดๆก็ตามท่ีตนมีส�วนร�วมนั้นจะเปนไปในทิศทางท่ี
ประชาชนต+องการอย�างแท+จริง รวมท้ังยังสามารถต�อรองข+อกําหนดต�างๆ ท่ีเก่ียวข+องและไม�มีใคร
สามารถมาเปลี่ยนแปลงข+อกําหนดเหล�านั้นได+ภายหลัง  ดังภาพท่ี 1.2 
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ภาพท่ี 1.2 ข้ันบันไดการมีส�วนร�วมของพลเมือง ของ Shery R. Arnstein 
ปรับปรุงโดย เกรียงไกร ธุระพันธ5 (2560) 

 
 การมีส�วนร�วมของประชาชนว�า ถือเปนอํานาจประเภทหนึ่งของประชาชนและเปน
กระบวนการการจัดสรรอํานาจ (Redistribution of Power) โดยส�งเสริม ให+ประชาชนผู+ไร+ซ่ึงอํานาจ 
(The Have-Nots) ท่ีมักไม�มีโอกาส ถูกกีดกัน หรือ ถูกแยกออกจากกระบวนการทางการเมืองและ
เศรษฐกิจท้ังหลายให+เข+ามามีส�วนร�วมอย�างจริงจังใน กระบวนการ ดังกล�าว กล�าวคือ การมีส�วนร�วม
เปนกลยุทธ5ให+ประชาชนซ่ึงไร+ซึ่งอํานาจสามารถกําหนดแนวทางใน การรับรู+และแบ�งปUนข+อมูลข�าวสาร 
การกําหนดเป-าหมายและนโยบายสาธารณะ การจัดสรรใช+จ�าย รายได+ภาษีอากร การดําเนินงาน
กิจกรรมและโครงการต�างๆ และการเป_ดเผยและการกระจาย ผลประโยชน5 (Sherry R. Arnstein, 
1969) 
 ดังนั้นจากภาพท่ี 1.2 จะเห็นได+ว�าระดับข้ันบันไดท่ีสูงข้ึนสะท+อนอํานาจของประชาชนท่ี
มาก สําหรับบันไดข้ันท่ี 1 และ 2 ถือว�ายังไม�เกิดการมีส�วนร�วมของประชาชนเลย หรือเรียกว�า 
Nonparticipation หรืออาจเรียกว�า เปนข้ันการมีส�วนร�วมเทียม ส�วนข้ันท่ี 3 ถึงข้ันท่ี 5 เรียกว�า 
Tokenism หมายถึง ประชาชนมีโอกาสในการให+ข+อมูลความคิดเห็นแต�ยังไม�มีอํานาจในการตัดสินใจ  
หรืออาจเรียกว�า เปนข้ันการมีส�วนร�วมพอเปนพิธี คือมีส�วนร�วมในบางเรื่องเท�านั้น ข้ันท่ี 6-8 ถือว�า
ประชาชนมีอํานาจตัดสินใจหรือเรียกว�า Citizen Power  จากตัวแบบนี้สะท+อนให+เห็นว�ามีส�วนร�วมใน
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ระดับเปนภาคีหุ+นส�วน (Partnership) จึงจะเปนจุดเริ่มของบทบาทและอํานาจของประชาชนอย�าง
แท+จริง  หรืออาจเรียกว�า เปนข้ันการมีส�วนร�วมอย�างแท+จริง เปนระดับท่ีประชาชนมีส�วนร�วมมากท่ีสุด 
 ท้ังนี้สอดคล+องกับระดับการมีส�วนร�วมท่ีระบุไว+ในหนังสือประชาชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม 
เผยแพร�โดยสถาบันพระปกเกล+า แบ�งได+เปน 6 ระดับ ดังนี้ (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, 
2548: 29-30) 

1. ระดับการให+ข+อมูล เปนระดับตํ่าสุด และเปนวิธีการท่ีง�ายท่ีสุดของการติดต�อสื่อสาร
ระหว�างผู+วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค5เพ่ือให+ข+อมูลแก�ประชาชน โดยวิธีการต�างๆ 
เช�น การแถลงข�าว การแจกข�าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เปนต+น แต�ไม�เป_ดโอกาสให+แสดงความ
คิดเห็นหรือเข+ามาเก่ียวข+องใดๆ 

2. ระดับการเป_ดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับข้ันท่ีสูงกว�าระดับแรก กล�าวคือ 
ผู+วางแผนโครงการจะเชิญชวนให+ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือเปนข+อมูลในการประเมินข+อดี
ข+อเสียของโครงการอย�างชัดเจนมากข้ึน เช�น การจัดทําแบบสอบถามก�อนริเริ่มโครงการต�างๆ หรือ
การบรรยายและเป_ดโอกาสให+ผู+ฟUงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการนั้นๆ เปนต+น 

3. ระดับการปรึกษาหารือ เปนการเจรจาอย�างเปนทางการระหว�างผู+วางแผนโครงการและ
ประชาชน เพ่ือประเมินความก+าวหน+าหรือระบุประเด็นข+อสงสัยต�างๆ เช�น การจัดประชุม การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเป_ดกว+างรับฟUงความคิดเห็น เปนต+น 

4. ระดับการวางแผนร�วมกัน เปนระดับการมีส�วนร�วมท่ีผู+วางแผนโครงการกับประชาชนมี
ความรับผิดชอบร�วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการโครงการ 
เหมาะท่ีจะใช+สําหรับการพิจารณาประเด็นท่ีมีความยุ�งยากซับซ+อนและมีข+อโต+แย+งมาก เช�น การใช+
กลุ�มท่ีปรึกษาซ่ึงเปนผู+ทรงคุณวุฒิในสาขาต�างๆ ท่ีเก่ียวข+อง การใช+อนุญาโตตุลาการเพ่ือแก+ปUญหาข+อ
ขัดแย+ง และการเจรจาเพ่ือหาทางประนีประนอมกัน เปนต+น 

5. ระดับการร�วมปฏิบัติ เปนระดับท่ีผู+รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร�วมกันดําเนิน
โครงการ เปนข้ันการนําโครงการไปปฏิบัติร�วมกันเพ่ือให+บรรลุผลตามวัตถุประสงค5ท่ีวางไว+ 

6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีส�วนร�วมโดยประชาชน เพ่ือ
แก+ปUญหา ข+อขัดแย+งท่ีมีอยู�ท้ังหมด เช�น การลงประชามติ แต�การลงประชามติจะสะท+อนถึงความ
ต+องการของประชาชนได+ดีเพียงใด ข้ึนอยู�กับความชัดเจนของประเด็นท่ีจะลงประชามติและการ
กระจายข�าวสารเก่ียวกับข+อดีข+อเสียของประเด็นดังกล�าวให+ประชาชนเข+าใจอย�างสมบูรณ5และท่ัวถึง
เพียงใด โดยในประเทศท่ีมีการพัฒนาทางการเมืองแล+ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให+
รัฐบาลต+องปฏิบัติตาม แต�สําหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปUจจุบันบัญญัติให+ ผลของการ
ประชามติมีท้ังแบบท่ีมีข+อยุติโดยเสียงข+างมาก และแบบท่ีเปนเพียงการให+คําปรึกษาแก�คณะรัฐมนตรี
ซ่ึงไม�มีผลบังคับให+รัฐบาลต+องปฏิบัติตามแต�อย�างใด  
 อย�างไรก็ตามการแบ�งระดับข้ันการมีส�วนร�วมของประชาชนอาจแบ�งได+หลายวิธี ข้ึนอยู�กับ
วัตถุประสงค5และความละเอียดของการแบ�งเปนสําคัญ โดยมีข+อพึงสังเกตคือ ถ+าระดับการมีส�วนร�วม
ตํ่า จํานวนประชาชนท่ีเข+ามีส�วนร�วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส�วนร�วมสูงข้ึนเพียงใด จํานวน
ประชาชนท่ีเข+ามีส�วนร�วมก็จะลดลงตามลําดับ ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนเรียงตามลําดับจาก
ตํ่าสุดไปหาสูงสุด  ดังภาพท่ี 1.3 
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ภาพท่ี 1.3 ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน 
ท่ีมา: สถาบันพระปกเกล+า (2548, 29-30) 

 
 สรุประดับการมีส�วนร�วมเปนการแบ�งระดับของการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีจะเข+ามีส�วน
เก่ียวข+องในการพัฒนาต้ังแต�ระดับตํ่าไปหาสูงซ่ึงสามารถแบ�งได+คือ การมีส�วนร�วมระดับการให+ข+อมูล 
เปนระดับตํ่าสุด ระดับการเป_ดรับความคิดเห็นจากประชาชนเปนระดับท่ีสูงกว�าระดับแรก ระดับการ
ปรึกษาหารือ ระดับการร�วมปฏิบัติ ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีส�วน
ร�วมโดยประชาชน  
 
ประโยชนEการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 
 1. คุณภาพของการตัดสินใจดีข้ึน เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะ
ช�วยสร+างความกระจ�างให+กับวัตถุประสงค5และความต+องการของโครงการหรือนโยบาย และบ�อยครั้งท่ี
การมีส�วนร�วมของประชาชนนํามาสู�การพิจารณาทางเลือกใหม�ๆ ท่ีน�าจะเปนคําตอบท่ีมีประสิทธิผล
ท่ีสุดได+ 
 2. ใช+ต+นทุนน+อยและลดความล�าช+าลง แม+ว�าการเป_ดโอกาสให+ประชาชนมีส�วนร�วมจะต+อง
ใช+เวลาและมีค�าใช+จ�ายมากกว�าการตัดสินใจฝWายเดียว แต�การตัดสินใจฝWายเดียวท่ีไม�คํานึงถึงความ
ต+องการแท+จริงของประชาชนนั้น อาจนํามาซ่ึงการโต+แย+งคัดค+านหรือการฟ-องร+องกัน อันทําให+ต+อง
เสียค�าใช+จ�ายสูงในระยะยาว เกิดความล�าช+า และความล+มเหลวของโครงการได+ในท่ีสุด 
 3. การสร+างฉันทามติ การมีส�วนร�วมของประชาชนจะสร+างข+อตกลงและข+อผูกพันอย�าง
ม่ันคงในระยะยาวระหว�างกลุ�มท่ีมีความแตกต�างกัน ช�วยสร+างความเข+าใจระหว�างกลุ�มต�างๆ ลดข+อ
โต+แย+งทางการเมืองและช�วยให+เกิดความชอบธรรมต�อการตัดสินใจของรัฐบาล 
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 4. การนําไปปฏิบัติง�ายข้ึน การเข+ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจทําให+ประชาชนมีความรู+สึก
ของการเปนเจ+าของการตัดสินใจนั้น และทันทีท่ีการตัดสินใจได+เกิดข้ึน พวกเขาก็อยากเห็นมันเกิดผล
ในทางปฏิบัติ และยังอาจเข+ามาช�วยกันอย�างกระตือรือร+นอีกด+วย 
 5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน+าท่ีเลวร+ายท่ีสุด เพราะการเป_ดโอกาสให+ฝWายต�างๆ เข+ามา
แสดงความต+องการและข+อห�วงกังวลต้ังแต�เริ่มต+นโครงการ จะช�วยลดโอกาสของการโต+แย+งและการ
แบ�งฝWาย ท่ีจะเปนปUจจัยให+เกิดการเผชิญหน+าอย�างรุนแรงได+ 
 6. การคงไว+ซ่ึงความน�าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจท่ี
โปร�งใสและเป_ดโอกาสให+ประชาชนเข+ามามีส�วนร�วม จะสร+างความน�าเชื่อถือต�อสาธารณชนและเกิด
ความชอบธรรมโดยเฉพาะเม่ือต+องมีการตัดสินใจในเรื่องท่ีมีการโต+แย+งกัน 
 7. การคาดการณ5ความห�วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเม่ือเจ+าหน+าท่ีท่ี
เก่ียวข+องได+มาทํางานร�วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส�วนร�วม พวกเขาจะได+รับรู+ถึงความห�วง
กังวล และมุมมองของสาธารณชนต�อการทํางานขององค5กร ซ่ึงจะทําให+เจ+าหน+าท่ีสามารถคาดการณ5
ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนต�อกระบวนการและการตัดสินใจขององค5กรได+ 
 8. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน5อย�างหนึ่งของการมีส�วนร�วมของประชาชนคือ 
ทําให+ประชาชนมีความรู+ท้ังในส�วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมท้ังเปน
การฝ�กอบรมผู+นํา และทําให+ประชาชนได+เรียนรู+ทักษะการทํางานร�วมกันเพ่ือแก+ปUญหาต�างๆ อย�างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต (วันชัย วัฒนศัพท5 และคณะฯ, 2544) 
 สรุปประโยชน5ของการมีส�วนร�วมมีหลายประการ ได+แก� คุณภาพการตัดสินในดีข้ึน
เนื่องจากร�วมคิดช�วยกัน ใช+ต+นทุนน+อยและลดความล�าช+าลง  การสร+างฉันทามติอันเปนข+อตกลง
ร�วมกันของสมาชิก การนําไปปฏิบัติง�ายข้ึน การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน+าท่ีเลวร+ายท่ีสุด การคงไว+ซ่ึง
ความน�าเชื่อถือและความชอบธรรม การคาดการณ5ความห�วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน และ
การพัฒนาภาคประชาสังคมเพ่ือฝ�กทักษะในการแก+ไขปUญหาให+มีประสิทธิภาพ 
 
การมีส�วนร�วมตามรัฐธรรมนูญไทย 
 
 รัฐธรรมนูญถือเปนคัมภีร5ท่ีสําคัญในการบริการจัดการประเทศชาติ เพราะแม�แบบของ
กติกาทุกอย�างอยู�ในเจตนารมณ5แห�งรัฐธรรมนูญ ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2540 ได+
ถูกจารึกไว+ว�าเปนจุดเริ่มต+นแห�งการสถาปนาการมีส�วนร�วมของประชาชนอย�างแท+จริง แต�อย�างไรก็
ตามมีการรัฐประหารปu พ.ศ. 2549 จึงมีการร�างรัฐธรรมนูญข้ึนมาใหม� และประกาศใช+ใน พ.ศ. 2550 
และต�อมามีการร�างรัฐธรรมนูญใหม� พ.ศ. 2560 ดังนั้นผู+เขียนจึงจะนําเสนอข+อมูลท่ีเก่ียวกับการมีส�วน
ร�วมของรัฐธรรมนูญสองฉบับ คือ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 ซ่ึงจากการศึกษาค+นคว+าพบว�าพัฒนา
ของการมีส�วนร�วมได+ถูกเขียนไว+ในต้ังแต�รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เปนต+นมา ดังรายละเอียด
ดังต�อไปนี้ 
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1. การมีส�วนร�วมตามรัฐธรรมนูญไทยแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
จากมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5ทรงเปนประมุข (คมช.) เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2549 และเม่ือ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 คณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติ (คมช.) ได+ออก "สมุดปกขาว" เพ่ือ
ชี้แจงสาเหตุของรัฐประหารยึดอํานาจ โดยมีสาระสําคัญ 6 ข+อ ได+แก� 1) การทุจริตผลประโยชน5ทับ
ซ+อน อาทิ การแปรค�าสัมปทานโทรศัพท5มือถือเปนภาษีสรรพสามิต การแปลงธุรกิจดาวเทียมให+เปน
ธุรกิจท่ีได+รับการส�งเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน การก�อสร+างสนามบินสุวรรณ
ภูมิ และกรณีเครื่องตรวจวัตถุระเบิด ซีทีเอ็กซ5 โครงการก�อสร+างรถไฟฟ-าแอร5พอร5ตลิงก5 การพยายาม
แปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีไม�โปร�งใส และ กรณีการครอบงํากิจการโทรทัศน5เสรี 2) การใช+อํานาจในทางมิ
ชอบ อาทิ การแต�งต้ังเครือญาติ คนใกล+ชิดดํารงตําแหน�งข+าราชการระดับสูงการใช+วิธีการงบประมาณ
ท่ีไม�ผ�านความเห็นชอบจากรัฐสภาเพ่ือผลประโยชน5ในการสร+างคะแนนนิยมต�อรัฐบาล การใช+ตําแหน�ง
หน+าท่ีในการเจรจากับต�างประเทศเพ่ือเอ้ือต�อประโยชน5ส�วนตัวและพวกพ+อง   (กรณีการปล�อยเงินกู+
ของธนาคารเพ่ือการส�งออกและนําเข+าแห�งประเทศไทย) การใช+อํานาจทางกฎหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการป-องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานป-องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกรมสรรพากรในการตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู+ท่ีไม�เห็นด+วยรัฐบาล 3) การ
ละเมินจริยธรรม คุณธรรมของผู+นําประเทศ อาทิ การขายสัมปทานดาวเทียม และสถานีโทรทัศน5
ให+กับต�างชาติ การซ้ือขายหุ+นของบุคคลในครอบครัวโดยไม�เสียภาษี 4) การแทรกแซงระบบการ
ตรวจสอบทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ อาทิ การครอบงําวุฒิสภาท่ีมีอํานาจในการแต�งต้ังผู+ดํารง
ตําแหน�งในองค5กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญต�างๆ และการตรวจสอบการดําเนินการของฝWายบริหาร การ
แทรกแซงการแต�งต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ัง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) และผู+ว�าการตรวจเงินแผ�นดิน (สตง.) 5) ข+อผิดพลาดเชิง
นโยบายท่ีนําสู�การละเมิดสิทธิเสรีภาพ อาทิ กรณีค�าตัดตอน หรือการทําวิสามัญฆาตกรรมในคดียา
เสพติด โดยมีผู+ถูกสังหารเปนอันมาก การบริหารจัดการในเชิงนโยบายท่ีผิดพลาด และไม�ชอบธรรมใน
การแก+ไขปUญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต+ ซ่ึงแม+จะใช+เวลายาวนาน แต�ก็ไม�ทุเลาเบา
บางลง  และ 6) การบ�อนทําลายความสามัคคีของคนในชาติ และการเผชิญหน+าท่ีเสี่ยงต�อการใช+ความ
รุนแรง อาทิ การป_ดก้ันข+อมูลข�าวสารของกลุ�มท่ีจะตรวจสอบรัฐบาล หรือตัวนายกรัฐมนตรี และเป_ด
เฉพาะข+อมูลท่ีคัดสรรแล+ว ทําให+ประชาชนไม�สามารถรับทราบความจริงท้ังหมด การจัดต้ังกลุ�มคน
สนับสนุนเพ่ือตอบโต+และมุ�งหวังให+เกิดการเผชิญหน+าท่ีเสี่ยงต�อการเกิดความรุนแรงกับกลุ�มผู+ต�อต+าน
รัฐบาลโดยสันติ  

ดังนั้นนําไปสู�การยกร�างรัฐธรรมนูญฉบับใหม�ซ่ึงเป_ดโอกาสให+ประชาชนได+เข+ามามีส�วน 
ร�วมในการออกเสียงลงประชามติเพ่ือให+ความเห็นชอบการนําร�างรัฐธรรมนูญมาใช+บังคับเปนครั้งแรก
ของประเทศไทย ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2550 สิทธิในการมีส�วนร�วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให+ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของประชาชนเปนอย�างมาก 
เห็นได+จากการเพ่ิมบทบัญญัติหมวด 7 ว�าด+วยการมีส�วนร�วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 
เพ่ือให+สิทธิแก�ประชาชนในกระบวนการทางเมืองต�างๆ ดังนี้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552) 
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 1. มาตรา 163 ประชาชนผู+มีสิทธิเลือกต้ังไม�น+อยกว�าหนึ่งหม่ืนคน มีสิทธิเข+าชื่อร+องขอต�อ
ประธานรัฐสภาเพ่ือให+รัฐสภาพิจารณาร�างพระราชบัญญัติตามท่ีกําหนดในหมวดท่ี 3 และหมวดท่ี 5 
แห�งรัฐธรรมนูญนี้  โดยคําร+องจะต+องจัดทําร�างพระราชบัญญัติเสนอมาด+วย 
 ในหลักเกณฑ5และวิธีการเข+าชื่อรวมท้ังการตรวจสอบรายชื่อให+เปนไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติในการพิจารณาร�างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง สภาผู+แทนราษฎรและวุฒิสภาต+องให+ผู+แทน
ของประชาชนผู+ มีสิทธิ เลือกต้ังท่ี เข+าชื่อเสนอร�างพระราชบัญญั ตินั้นชี้ แจงหลักการของร�าง
พระราชบัญญัติและคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร�างพระราชบัญญัติดังกล�าวจะต+อง
ประกอบด+วยผู+แทนของประชาชนผู+มีสิทธิเลือกต้ังท่ีเข+าชื่อเสนอร�างพระราชบัญญัตินั้นจํานวนไม�น+วย
กว�าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมดด+วย 
 2. มาตรา 164  ประชาชนผู+มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม�น+อยกว�าสองหม่ืนคน มีสิทธิเข+าชื่อร+อง
ขอต�อประธานวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ให+ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 2701 ออกจากตําแหน�งได+  
 คําร+องขอตามวรรคหนึ่งต+องมีระบุพฤติการณ5ท่ีกล�าวหาว�าผู+ดํารงตําแหน�งดังกล�าวกระทํา
ความผิดเปนข+อๆ ให+ชัดเจน 
 หลักเกณฑ5 วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ีประชาชนจะเข+าชื่อร+องขอตามวรรคหนึ่ง ให+เปนไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด+วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. มาตรา 165 ประชาชนผู+มีสิทธิเลือกต้ังย�อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ โดยการจัดให+มี
การออกเสียงประชามติให+กระทําได+ในสาเหตุ ดังต�อไปนี้ 1) ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นว�ากิจการใน
เรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน5ได+เสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผู+แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพ่ือประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาให+มีการประกาศให+มีการออกเสียงประชามติได+ และ 2) ในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติ
ให+มีการออกเสียงประชามติ 
 หลักเกณฑ5และวิธีการออกเสียงประชามติให+ เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด+วยการออกเสียงประชามติ ซ่ึงอย�างน+อยต+องกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการออก
เสียงประชามติ ระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเสียงประชามติ เพ่ือมีข+อยุติ 
 นอกจากการมีส�วนร�วมทางการเมืองโดยตรงแล+ว ประชาชนยังมีสิทธิในข+อมูลข�าวสารและ
การร+องเรียน ในส�วนท่ี 10  เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม ส�วนท่ี 11  สิทธิชุมชน และสิทธิมี
ส�วนร�วมในการปกครองส�วนท+องถ่ิน หมวด 14  ตลอดแนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ  แห�งรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด+วย 
 4. มาตรา 56 บุคคลย�อมมีสิทธิได+รับทราบและข+อมูลหรือข�าวสารในครอบครองของหน�วย
ราชการ หน�วยงานของรัฐ หน�วยงานรัฐวิสาหิจ หรือราชการส�วนท+องถ่ิน เว+นแต�การเป_ดเผยข+อมูล

                                         

1
 ผู+ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู+แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือ

อัยการสูงสุดผู+ใดมีพฤติการณ5ร่ํารวยผิดปกติส�อไปในทางทุจริตต�อหน+าที่ ส�อว�ากระทําผิดต�อตําแหน�งหน+าที่ราชการส�อว�ากระทําผิดต�อตําแหน�งหน+าที่ในการยุติธรรม 
หรือส�อว�าจงใจใช+อํานาจหน+าที่ขัดต�อบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝWาฝ�นหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย�างร+ายแรง วุฒิสภามีอํานาจ
ถอดถอนผู+นั้นออกจากตําแหน�งได+ ตลอดจนกรรมการการเลือกต้ัง ผู+ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  และ ผู+
พิพากษาหรือตุลาการพนักงานอัยการหรือผู+ดํารงตําแหน�งระดับสูง ทั้งนี้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด+วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ข�าวสารนั้นจะกระทบต�อความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส�วนได+ส�วนเสียอันพึง
ได+รับความคุ+มครองของบุคคลอ่ืน หรือเปนข+อมูลส�วนบุคคล ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 5. มาตรา  57 บุคคลย�อมมีสิทธิได+รับข+อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน�วยงานราชการ 
หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท+องถ่ิน ก�อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล+อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส�วนได+เสีย
สําคัญอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนท+องถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต�อหน�วยงานท่ี
เก่ียวข+องเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล�าว 
 การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย5 
การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช+ประโยชน5ในท่ีดิน และการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบต�อส�วนได+
ส�วนเสียสําคัญของประชาชนให+รัฐจัดให+มีกระบวนการร�วมฟUงความคิดเห็นของประชาชนอย�างท่ัวถึง
ก�อนดําเนินการ  
 6. มาตรา 58 บุคคลย�อมมีสิทธิมีส�วนร�วมในกระบวนการพิจารณาของเจ+าหน+าท่ีของรัฐใน
การปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต�อสิทธิและเสรีภาพของตน 
 7. มาตรา  59  บุคคลย�อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร+องทุกข5และได+รับแจ+งผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 8. มาตรา 60 บุคคลย�อมมีสิทธิท่ีจะฟ-องหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส�วนท+องถ่ิน หรือองค5กรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล ให+รับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละ
เว+นการกระทําของข+าราชการ พนักงาน หรือลูกจ+างของหน�วยงานนั้น 
 9. มาตรา 61  สิทธิของบุคคลซ่ึงเปนผู+บริโภคย�อมได+รับความคุ+มครองในการได+รับข+อมูลท่ี
เปนความจริง และมีสิทธิร+องเรียนเพ่ือให+ได+รับการแก+ไขเยียวยาความเสียหาย รวมท้ังมีสิทธิรวมตัวกัน
เพ่ือพิทักษ5สิทธิของผู+บริโภค และให+มีองค5การเพ่ือการคุ+มครองผู+บริโภคท่ีเปนอิสระจากหน�วยงานของ
รัฐ 
 10. มาตรา 62  บุคคลย�อมมีสิทธิติดตามและร+องขอให+มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน+าท่ี
ของผู+ดํารงตําแหน�งทางการเมือง หน�วยงานของรัฐ และเจ+าหน+าท่ีของรัฐ  บุคคลซ่ึงให+ข+อมูลโดยสุจริต
แก�องค5กรตรวจสอบการใช+อํานาจหรือหน�วยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติหน+าท่ีของผู+ดํารงตําแหน�ง
ทางการเมือง หน�วยงานของรัฐ หรือเจ+าหน+าท่ีของรัฐย�อมได+รับความคุ+มครอง  
 11. มาตรา  63  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  การจํากัด
เสรีภาพจะกระทํามิได+ เว+นแต�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญัติแห�งกฎหมาย 
 12. มาตรา  64  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ5 สหกรณ5 
กลุ�มเกษตรกร องค5การเอกชน องค5การพัฒนาเอกชน หรือหมู�คณะอ่ืน 
 ข+าราชการและเจ+าหน+าท่ีของรัฐย�อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ�มเช�นเดียวกันกับบุคลท่ัวไป 
แต�ท้ังนี้ต+องไม�กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ�นดินและความต�อเนื่องในการจัดบริการ
สาธารณะ ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 13. มาตรา 65 บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการรวมกันเพ่ือจัดต้ังพรรคการเมืองเพ่ือสร+าง
เจตนารฒณ5ทางการเมืองของประชาชนและเพ่ือดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองให+เปนไปตาม
เจตนารมณ5นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตริ์ยทรงเปนประมุข 
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 14. มาตรา 66  บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน ชุมชนท+องถ่ิน หรือชุมชนท+องถ่ินด้ังเดิม ย�อมมี
สิทธิอนุรักษ5หรือฟ��นฟูจารีตประเพณี ภูมิปUญญาท+องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท+องถ่ินและของชาติ 
และมีส�วนร�วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช+ประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล+อม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอย�างสมดุลและยั่งยืน 
 15. มาตรา 67  สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส�วนร�วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ5 บํารุงรักษา
และการใช+ประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ+มครอง
ส�งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล+อม เพ่ือให+ดํารงชีพอยู�ได+อย�างปกติและต�อเนื่องในสิ่งแวดล+อมท่ีจะ
ไม�ก�อให+เกิดอันตรายต�อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย�อมได+รับความคุ+มครอง
ตามความเหมาะสม  
 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก�อให+เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรงท้ัง
ทางด+านคุณภาพสิ่งแวดล+อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได+ เว+นแต�จะได+ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล+อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให+มีกระบวนการ
รับฟUงความคิดเห็นของประชาชนและผู+มีส�วนได+เสียก�อน  
 สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ-องหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส�วนท+องถ่ิน 
หรือองค5กรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เพ่ือให+ปฏิบัติหน+าท่ีตามบทบัญญัตินี้ ย�อมได+รับความคุ+มครอง 
  16. มาตรา 284  การเลือกต้ังสมาชิกสภาท+องถ่ินและคณะผู+บริหารท+องถ่ินหรือผู+บริหาร
ท+องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  ให+ใช+วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ   
 17. มาตรา  285  ประชาชนผู+มีสิทธิเลือกต้ังในองค5กรปกครองส�วนท+องถ่ินในเห็นว�า
สมาชิกสภาท+องถ่ิน คณะผู+บริหารท+องถ่ินหรือผู+บริหารท+องถ่ินผู+ใดขององค5กรปกครองส�วนท+องถ่ินนั้น
ไม�สมควรดํารงตําแหน�งต�อไป ให+มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท+องถ่ิน คณะผู+บริหาร
ท+องถ่ินหรือผู+บริหารท+องถ่ินนั้นพ+นจากตําแหน�ง ท้ังนี้จํานวนผู+มีสิทธิเข+าชื่อ หลักเกณฑ5และวิธีการ
เข+าชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสียง ให+เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 18. มาตรา 286  ประชาชนผู+มีสิทธิเลือกต้ังในองค5กรปกครองส�วนท+องถ่ินมีสิทธิเข+าชื่อร+อง
ขอต�อประธานสภาท+องถ่ินเพ่ือให+สภาท+องถ่ินพิจารณาออกข+อบัญญัติท+องถ่ิน 
 จํานวนผู+มีสิทธิเข+าชื่อ หลักเกณฑ5และวิธีการเข+าชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และการ
ลงคะแนนเสียง ให+เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 19. มาตรา 287  ประชาชนในท+องถ่ินมีสิทธิมีส�วนร�วมในการบริหารกิจการขององค5กร
ปกครองส�วนท+องถ่ิน โดยองค5ปกครองส�วนท+องถ่ินต+องจัดให+มีวิธีการท่ีให+ประชาชนมีส�วนร�วมดังกล�าว
ได+ด+วย 
 ในกรณีท่ีการกระทําขององค5กรปกครองส�วนท+องถ่ินจะมีผลกระทบต�อชีวิตความเปนอยู�
ของประชาชนในท+องถ่ินในสาระสําคัญ  องค5กรปกครองส�วนท+องถ่ินต+องแจ+งข+อมูลรายละเอียดให+
ประชาชนทราบก�อนกระทําการเปนเวลาพอสมควร และในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือได+รับการร+องขอ
จากประชาชนผู+มีสิทธิเลือกต้ังในองค5กรปกครองส�วนท+องถ่ิน ต+องจัดให+มีการรับฟUงความคิดเห็นก�อน
การกระทํานั้น หรืออาจจัดให+ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได+  
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 องค5กรปกครองส�วนท+องถ่ินต+องรายงานการดําเนินงานต�อประชาชนในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณ การใช+จ�าย และผลการดําเนินงานในรอบปu เพ่ือให+ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ
และกํากับการบริหารจัดการขององค5กรปกครองส�วนท+องถ่ิน 
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังมีบทบัญญัติหมวด 5 
ว�าด+วย แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ ส�วนท่ี 10 แนวนโยบายด+านการมีส�วนร�วมของประชาชน ซ่ึง
กําหนดให+  
 20. มาตรา 87 รัฐต+องดําเนินการตามแนวนโยบายด+านการมีส�วนร�วมของประชาชน 
ดังต�อไปนี้ 

1) ส�งเสริมให+ประชาชนมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมท้ังในระดับชาติและระดับท+องถ่ิน 

2) ส�งเสริมและสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง การ
วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ 

3) ส�งเสริมและสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช+อํานาจรัฐทุก
ระดับในรูปแบบองค5กรทางวิชาชีพหรือตามสาขา อาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน 

4) ส�งเสริมให+ประชาชนมีความเข+มแข็งในทางการ เมือง และจัดให+มีกฎหมายจัดต้ังกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช�วยเหลือการ ดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมท้ังสนับสนุน
การดําเนินการของกลุ�มประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือข�าย ทุกรูปแบบให+สามารถแสดงความ
คิดเห็นและเสนอความต+องการของชุมชนในพ้ืนท่ี 

5) ส�งเสริมและให+การศึกษาแก�ประชาชนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5ทรง เปนประมุข รวมท้ังส�งเสริมให+ประชาชนได+ใช+สิทธิ
เลือกต้ังโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
 อนึ่งการมีส�วนร�วมตามมาตรานี้ต+องคํานึงถึงสัดส�วนของหญิงและชายท่ีใกล+เคียงกัน 
 

2. การมีส�วนร�วมตามรัฐธรรมนูญไทยแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศใช+ ต้ังแต�วันท่ี 6 
เมษายน 2560 รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองสิทธิของประชาชนไว+มากมาย มีสิทธิในหลายประเด็นท่ีได+รับ
การรับรองไว+ไม�ตํ่ากว�ารัฐธรรมนูญฉบับก�อนๆ ประเด็นหนึ่งท่ีน�าสนใจ คือ สิทธิของประชาชนท่ีจะมี
ส�วนร�วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการกําหนดนโยบาย ออกกฎหมาย ท่ีจะมีผลกระทบต�อตัวเอง 
   ในรัฐธรรมนูญ ฉบับปUจจุบัน เขียนคําว�า "มีส�วนร�วม" ไว+ ถึง 22 ครั้ง มากกว�า
รัฐธรรมนูญ ฉบับปu 2540 ซ่ึงเขียนไว+ 9 ครั้ง แต�เปนรองรัฐธรรมนูญ ฉบับปu 2550 ท่ีเขียนไว+ 34 ครั้ง 
ซ่ึงในความเปนจริงประชาชนส�วนใหญ�ก็ยังไม�ค�อยรู+ว�ารัฐธรรมนูญได+รับรองสิทธิให+ประชาชนสามารถ
เข+าไปมีส�วนร�วมในเรื่องใดบ+าง แต�อย�างไรก็ตามในรัฐธรรมนูญได+กําหนดให+ประชาชนสามารถมีส�วน
ร�วมได+โดยการใช+สิทธิทางตรง รัฐมีหน+าท่ีต+องจัดให+ประชาชนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจอีกหลายเรื่อง  
กําหนดให+รัฐมีหน+าท่ีต+องเป_ดรับฟUงความคิดเห็นของประชาชน ดังต�อไปนี้ (ศูนย5ข+อมูลกฎหมายและคดี
เสรีภาพ, 2560: ออนไลน5) 
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 2.1 การมีส�วนร�วมไดโดยการใชสิทธิทางตรง มีดังนี้ 
  1. มาตรา 43 (1) (2) และ (3)  บุคคลและชุมชนย�อมมีสิทธิ  อนุรักษ5 ฟ��นฟู หรือ
ส�งเสริมภูมิปUญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามท้ังของท+องถ่ินและ
ของชาติ จัดการ บํารุงรักษา และใช+ประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล+อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย�างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ และเข+าชื่อกันเพ่ือ
เสนอแนะต�อหน�วยงานของรัฐให+ดําเนินการใดอันจะเปนประโยชน5ต�อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว+น
การดําเนินการใดอันจะกระทบต�อความเปนอยู�อย�างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชนและได+รับแจ+งผล
การพิจารณาโดยรวดเร็ว ท้ังนี้ หน�วยงานของรัฐต+องพิจารณาข+อเสนอแนะนั้นโดยให+ประชาชนท่ี
เก่ียวข+องมีส�วนร�วมในการพิจารณาด+วยตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 
   2. มาตรา  133 ผู+มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม�น+อยกว�าหนึ่งหม่ืนคนสามารถเข+าชื่อกันเพ่ือ
เสนอกฎหมายเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหน+าท่ีของรัฐต�อสภาผู+แทนราษฎรได+  
  3. มาตรา  254 ประชาชนผู+มีสิทธิเลือกต้ังในองค5กรปกครองส�วนท+องถ่ินมีสิทธิเข+าชื่อ
กันเพ่ือเสนอข+อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท+องถ่ิน หรือผู+บริหารท+องถ่ินได+ตามหลักเกณฑ5 
วิธีการและเง่ือนไขท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  4. มาตรา 256 ประชาชนนผู+มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม�น+อยกว�าห+าหม่ืนคน คนสามารถ
เข+าเชื่อกันเพ่ือเสนอแก+ไขรัฐธรรมนูญได+ 

 
  2.2 การมีส�วนร�วมท่ีรัฐตองจัดใหประชาชนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ดังนี้ 
   1. ตามมาตรา 57 (1) รัฐต+องอนุรักษ5 ฟ��นฟู และส�งเสริมภูมิปUญญาท+องถ่ิน ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม จัดให+มีพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับการทํากิจกรรม 
โดยต+องส�งเสริมให+ประชาชน ชุมชน และองค5กรท+องถ่ินมีส�วนร�วมด+วย 
   2. มาตรา 57 (2) รัฐต+องอนุรักษ5 คุ+มครอง บํารุงรักษา ฟ��นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล+อม และความหลากหลายทางชีวิตภาพ โดยต+องให+ประชาชน และชุมชนท+องถ่ินมีส�วนร�วม
ดําเนินการและได+รับประโยชน5ด+วย 
  3. มาตรา 63  รัฐต+องส�งเสริม สนับสนุน และให+ความรู+แก�ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิด
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให+มีมาตรการและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป-องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล�าวอย�างเข+มงวด รวมท้ังกลไกใน
การส�งเสริมให+ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส�วนร�วมในการรณรงค5ให+ความรู+ ต�อต+าน หรือชี้เบาะแส โดย
ได+รับความคุ+มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  4. มาตรา 65  รัฐพึงจัดให+มียุทธศาสตร5ชาติเปนเป-าหมายการพัฒนาประเทศอย�าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมมาภิบาลเพ่ือใช+เปนกรอบในการจัดทําแผนต�าง ๆ ให+สอดคล+องและบูรณาการกัน
เพ่ือให+เกิดเปนพลังผลักดันร�วมกันไปสู�เป-าหมายดังกล�าวการจัดทํา การกําหนดเป-าหมาย ระยะเวลาท่ี
จะบรรลุเป-าหมาย และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร5ชาติให+เปนไปตามหลักเกณฑ5และวิธีการท่ีกฎหมาย
บัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกล�าวต+องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีส�วนร�วมและการรับฟUงความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคส�วนอย�างท่ัวถึงด+วย 
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 5. มาตรา 67  รัฐพึงอุปถัมภ5และคุ+มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนในการอุปถัมภ5 
และคุ+มครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยส�วนใหญ�นับถือมาช+านาน รัฐพึง
ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ�หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือให+เกิดการ
พัฒนาจิตใจและปUญญาและต+องมีมาตรการและกลไกในการป-องกันมิให+ มีการบ�อนทําลาย
พระพุทธศาสนาไม�ว�าในรูปแบบใด และพึงส�งเสริมให+พุทธศาสนิกชนมีส�วนร�วมในการดําเนินมาตรการ
หรือกลไกดังกล�าวด+วย 
  6. มาตรา 74 รัฐพึงส�งเสริมให+ประชาชนมีความสามารถในการทํางานอย�างเหมาะสมกับ
ศักยภาพและวัยและให+มีงานทํา และพึงคุ+มครองผู+ใช+แรงงานให+ได+รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ี
ดีในการทํางานได+รับรายได+ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน5อ่ืนท่ีเหมาะสมแก�การ
ดํารงชีพ และพึงจัดให+มีหรือส�งเสริมการออมเพ่ือการดํารงชีพเม่ือพ+นวัยทํางาน 
  7. มาตรา 78   รัฐพึงส�งเสริมให+ประชาชนและชุมชนมีความรู+ความเข+าใจท่ีถูกต+องเก่ียวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5ทรงเปนประมุข และมีส�วนร�วมในการพัฒนา
ประเทศด+านต�างๆ การจัดทําบริการสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับท+องถ่ิน การตรวจสอบการใช+
อํานาจรัฐการต�อต+านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง และการ
อ่ืนใดบรรดาท่ีอาจมีผลกระทบต�อประชาชนหรือชุมชน 
  8. มาตรา 178 รัฐต+องออกกฎหมายท่ีจะให+ประชาชนมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็น และ
ได+รับการเยียวยาจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาระหว�างประเทศ 
  9. มาตรา 252  สมาชิกสภาท+องถ่ินต+องมาจากการเลือกต้ังผู+บริหารท+องถ่ินให+มาจากการ
เลือกต้ังหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท+องถ่ินหรือในกรณีองค5กรปกครองส�วนท+องถ่ินรูปแบบ
พิเศษ จะให+มาโดยวิธีอ่ืนก็ได+ แต�ต+องคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนด+วย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติคุณสมบัติของผู+มีสิทธิเลือกต้ังและผู+มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง และหลักเกณฑ5และวิธีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท+องถ่ินและผู+บริหารท+องถ่ิน ให+เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงต+องคํานึงถึงเจตนารมณ5
ในการป-องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางท่ีบัญญัติไว+ในรัฐธรรมนูญด+วย 
  10. มาตรา 253 ในการดําเนินงาน ให+องค5กรปกครองส�วนท+องถ่ิน สภาท+องถ่ิน และ
ผู+บริหารท+องถ่ินเป_ดเผยข+อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให+ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไก
ให+ประชาชนในท+องถ่ินมีส�วนร�วมด+วย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ5และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  11. มาตรา 257 (1) (2) และ (3) การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต+องดําเนินการเพ่ือ
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร+อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย�างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว�างการพัฒนาด+านวัตถุกับการพัฒนาด+านจิตใจ สังคมมี
ความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํา ประชาชนมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส�วนร�วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย5ทรงเปนประมุข 
  12. มาตรา 259 กฎหมายว�าด+วยข้ันตอนและแผนการปฏิรูปประเทศ ต+องระบุถึงการมีส�วน
ร�วมของประชาชนและหน�วยงานท่ีเก่ียวข+อง  
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 2.3 การมีส�วนร�วมท่ีรัฐตองเปCดรับฟKงความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้  
   1. มาตรา 58 การดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให+ผู+ใดดําเนินการ ถ+าการนั้น
อาจมีผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล+อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส�วน
ได+เสียสําคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล+อมอย�างรุนแรง รัฐต+องดําเนินการให+มี
การศึกษาและประเมินผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล+อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัด
ให+มีการรับฟUงความคิดเห็นของผู+มีส�วนได+เสียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวข+องก�อน เพ่ือนํามา
ประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติบุคคลและชุมชนย�อมมีสิทธิได+รับ
ข+อมูลคําชี้แจงและเหตุผลจากหน�วยงานของรัฐก�อนการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่งในการ
ดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต+องระมัดระวังให+เกิดผลกระทบต�อประชาชนชุมชน 
สิ่งแวดล+อม และความหลากหลายทางชีวภาพน+อยท่ีสุดและต+องดําเนินการให+มีการเยียวยาความ
เดือดร+อนหรือเสียหายให+แก�ประชาชนหรือชุมชนท่ีได+รับผลกระทบอย�างเปนธรรมและโดยไม�ชักช+า 
  2. มาตรา 65 รัฐพึงจัดให+มียุทธศาสตร5ชาติเปนเป-าหมายการพัฒนาประเทศอย�าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช+เปนกรอบในการจัดทําแผนต�างๆ ให+สอดคล+องและบูรณาการกัน
เพ่ือให+เกิดเปนพลังผลักดันร�วมกันไปสู�เป-าหมายดังกล�าวการจัดทํา การกําหนดเป-าหมาย ระยะเวลาท่ี
จะบรรลุเป-าหมายและสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร5ชาติให+เปนไปตามหลักเกณฑ5และวิธีการท่ีกฎหมาย
บัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกล�าวต+องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีส�วนร�วมและการรับฟUงความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคส�วนอย�างท่ัวถึงด+วย 
  3. มาตรา 77 รัฐพึงจัดให+มีกฎหมายเพียงเท�าท่ีจําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไม�สอดคล+องกับสภาพการณ5หรือท่ีเปนอุปสรรคต�อการดํารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพโดยไม�ชักช+าเพ่ือไม�ให+เปนภาระแก�ประชาชน และดําเนินการให+ประชาชนเข+าถึงตัว
บทกฎหมายต�างๆได+โดยสะดวกและสามารถเข+าใจกฎหมายได+ง�ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได+อย�าง
ถูกต+องก�อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให+มีการรับฟUงความคิดเห็นของผู+เก่ียวข+อง วิเคราะห5
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย�างรอบด+านและเปนระบบ รวมท้ังเป_ดเผยผลการรับฟUงความ
คิดเห็นและการวิเคราะห5นั้นต�อประชาชนและนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกข้ันตอนเม่ือกฎหมายมีผลใช+บังคับแล+ว รัฐพึงจัดให+มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยรับฟUงความคิดเห็นของผู+เก่ียวข+องประกอบด+วย เพ่ือพัฒนากฎหมาย
ทุกฉบับให+สอดคล+องและเหมาะสมกับบริบทต�างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
   4. มาตรา 178 รัฐต+องออกกฎหมายท่ีจะให+ประชาชนมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็น 
และได+รับการเยียวยาจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาระหว�างประเทศ 
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 สรุปพัฒนาการของการมีส�วนร�วมท่ีได+ระบุไว+ในรัฐธรรมนูญได+กําหนดช�องทางท่ีประชาชน
สามารถมีส�วนร�วมได+โดยการใช+สิทธิทางตรง ท้ังท่ีเปนการใช+สิทธิ์ มีส�วนร�วมในกระบวนการพิจารณา
ของเจ+าหน+าท่ีของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต�อสิทธิและ
เสรีภาพของตน มีสิทธิเสนอเรื่องราวร+องทุกข5 มีส�วนร�วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ5 บํารุงรักษา
และการใช+ประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ+มครอง
ส�งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล+อม นอกจากสิทธิโดยตรงท่ีประชาชนสามารถเข+าชื่อกันเพ่ือท่ีจะ
เสนอกฎหมายและนโยบายแล+ว รัฐธรรมนูญยังกําหนดให+รัฐมีหน+าท่ีต+องจัดให+ประชาชนมีส�วนร�วมใน
การตัดสินใจอีกหลายเรื่อง และรัฐธรรมนูญยังกําหนดให+รัฐมีหน+าท่ีต+องเป_ดรับฟUงความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยการดําเนินการของรัฐต+องให+ประชาชน และชุมชนท+องถ่ินมีส�วนร�วมดําเนินการและ
ได+รับประโยชน5ด+วย 
 
 
การมีส�วนร�วมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ มีท้ังหมด 12 ฉบับต้ังแต� พ.ศ. 2504 จนถึง
ปUจจุบัน เกือบ 60 ปuท่ีประเทศไทยได+ดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติเปนตัว
แบบในการพัฒนาประเทศ ในอดีตท่ีผ�านมามิติของกระบวนการพัฒนาส�วนใหญ�ได+เน+นการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนหลัก และเปนการกําหนดแผนพัฒนาฯจากส�วนกลางและนําไปสู�การปฏิบัติ  ทําให+ขาด
มิติของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการกําหนดแผนพัฒนาฯ กระบวนการจัดทําแผนพัฒนายังเปน
รูปแบบบนลงล�าง (Top - Down) ผู+บริหารประเทศเปนผู+กําหนดนโยบายการพัฒนาชุมชน ส�งผลให+
การพัฒนาไม�เปนไปตามความต+องการท่ีแท+จริงของคนในชุมชน รวมถึงไม�สอดคล+องกับบริบทท่ี
แตกต�างของแต�ละชุมชนมากยิ่งข้ึน ส�วนมิติของการมีส�วนร�วมของประชาชนได+เพ่ิงเกิดปรากฎข้ึน
ชัดเจนในแผนฯ ฉบับท่ี 8 และได+เป_ดโอกาสให+ประชาชนเข+ามามส�วนร�วมในมิติต�างๆ เพ่ิมข้ึนการ
วางแผนพัฒนาให+ความสําคัญจากล�างข้ึนบน (Bottom Up) ประเทศไทยได+ประกาศใช+แผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคม ฉบับแรกต้ังแต�ปu 2504 โดยอยู�ในสมัยของ นายกรัฐมนตรีจอมพล สฤษด์ิ 
ธนะรัชต5 จนถึงปu พ.ศ. 2547 และประเทศไทยได+ประกาศใช+แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
มาแล+ว 12 ฉบับด+วยกัน โดยในแผนฯ แต�ละฉบับ มีจุดเน+นพอสรุปได+ดังนี้ 
 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504–2509)    
(ยุคทองของการวางแผนเศรษฐกิจ)  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504–2509) เปนแผนฯ ฉบับแรกและ
ฉบับเดียวท่ีมีระยะเวลาของแผน 6 ปu ลักษณะการพัฒนาเปนการวางแผนจากส�วนกลางจากบนลงล�าง 
(Top Down) จุดเน+นของแผนฯ นี้คือ การปูพ้ืนฐานเพ่ือการเร�งรัดพัฒนาประเทศด+านเศรษฐกิจ โดย
เน+นลงทุนด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน (Infrastructure Facilities) อันได+แก�การเร�งรัดสร+างเข่ือนเพ่ือระบบ
ชลประทาน พลังงาน ถนน ทางรถไฟและการคมนาคมอ่ืนๆ รวมท้ังโครงการบริการต�างๆ (Services 
Project) เช�น โครงการวิจัยทดลองด+านเกษตร อุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาการศึกษา
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สาธารณสุข มุ�งยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนด+านรายได+ ปรับปรุงบริหารงานทุกด+านให+มี
ประสิทธิภาพ  สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช�วงแผนฯ ฉบับท่ี 1 เศรษฐกิจของประเทศข้ึนอยู�กับภาค
เกษตร เช�น ข+าว ยางพารา ไม+สัก แร�ดีบุก  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 8 เปอเซ็นต5 และมีการ
ดําเนินโครงการสร+างเข่ือนเจ+าพระยา และก�อสร+างเข่ือนภูมิพลอัตราการเพ่ิมประชากรสูงข้ึนประมาณ
ร+อยละ 3 ต�อปu  
 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510–2514)   
(ยุคทองของการพัฒนา) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510–2514) ได+มีแนวคิดใน
การวางแผนพัฒนารายสาขา (Sectoral development planning) และขยายขอบเขตแผน
ครอบคลุมการพัฒนารัฐวิสาหกิจและองค5การบริหารส�วนท+องถ่ิน ลงทุนในโครงสร+างพ้ืนฐานต�อเนื่อง
จากแผนฉบับ ท่ี  1  พัฒนาชนบทเพ่ือเสริมสร+างความม่ันคง และกระจายผลการพัฒนา               
(ร+อยละ 75-80 ของงบพัฒนาเปนการลงทุนในภูมิภาค) ส�งเสริมเอกชนให+มีบทบาทร�วมในการพัฒนา
ประเทศ  สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช�วงแผนฯ ฉบับท่ี 2 ปUญหาความแตกต�างด+านรายได+ มี
ช�องว�างรายได+เพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจขยายตัวร+อยละ 7.2 ต�อปu เศรษฐกิจถดถอยหลังจากขยายตัวมาเปน 
10 ปu ประชาชนได+รับผลประโยชน5จากโครงสร+างพ้ืนฐานไม�เท�ากันและอยู�ในวงจํากัด มีการก�อสร+าง
ทางหลวงแผ�นดิน 1,700 กิโลเมตร และทางหลวงจังหวัด 2,100 กิโลเมตร การเพ่ิมจํานวนประชากร
ในอัตราสูงส�งผลต�อความเปนอยู�ของประชากรโดยรวม 
 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515–2519)  
(การพัฒนาสังคมควบคู�เศรษฐกิจ) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515–2519) กําเนิดการวางแผนพัฒนา
สังคมและวัตถุประสงค5การพัฒนาท่ีหลากหลาย ยังมีจุดเน+นด+านการกระจายความเจริญสู�ถูมิภาค
ชนบท พยายามลดช�องว�างคนรวยกับคนจน ขยายการผลิตและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เน+นให+
เอกชนเข+ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาประเทศ และให+ความสําคัญกับการวางแผนครอบครัว และการมี
งานทําเปนครั้งแรกและสร+างความเท�าเทียมในการใช+ประโยชน5จากบริการของรัฐโดยเฉพาะด+าน
การศึกษาและสาธารณสุข  สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช�วงแผนฯ ฉบับท่ี 3 ปUญหาการกระจาย
รายได+และความไม�เท�าเทียมในการเข+าถึงบริการรัฐมีความรุนแรง เศรษฐกิจขายตัวร+อยละ 6.5 ราคา
น้ํามันเพ่ิมข้ึน 4 เท�า (วิกฤติน้ํามันครั้งแรก) และอัตราเงินเฟ-อสูงถึง 15.5 เปอร5เซ็นต5 การเมืองมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ�อยครั้ง เศรษฐิจโลกตกตํ่า  ราคาสินค+าเกษตรตกตํ่า การว�างงานเพ่ิมมากข้ึน  
 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520–2524)  
(เร�งฟQRนฟูเศรษฐกิจและสังคม) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520–2524) พัฒนาต�อ
เนื่องมาจากแผนฯ ฉบับท่ี 3 โดยยึดถือความม่ันคงปลอดภัยของชาติเปนพ้ืนฐานของการพัฒนา  
แนวคิดการพัฒนาระหว�างสาขาร�วมกัน (Inter sectoral planning) เร�งฟ��นฟูเสถียรภาพทาง
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เศรษฐกิจของประเทศให+ม่ันคง เช�น การผลิตสินค+าเพ่ือทดแทนการนําเข+า ปรับปรุงนโยบายการ
ควบคุมราคาสินค+าและเร�งรัดการส�งออก เน+นเสริมสร+างสวัสดิภาพทางสังคมแก�คนในชาติมากกว�าการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนหลัก มีการกระจายการพัฒนาในรูปแบบภาค และภูมิภาคเพ่ือการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงโครงสร+างอุตสาหกรรม มีโครงการผันเงิน อาสาพัฒนาชนบท การ
สร+างงานในชนบท (กสช) โดยมีการเน+นการอนุรักษ5และฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญเสียไป สภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมในช�วงแผนฯ ฉบับท่ี 4 ยุคการเมืองรุนแรง พรรคคอมมิวนิสต5ขยายตัว การพัฒนา
ด+านประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรตกตํ่า  เศรษฐกิจขายตัวร+อยละ 7.4 เงินเฟ-อสูงถึงร+อยละ 11.7 
และขาดดุลการค+า ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การให+บริการทางสังคมไม�เพียงพอท่ัวถึง ไทย
ยกระดับกลายเปนประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีรายได+ปานกลาง จากประเทศรายได+ ตํ่า สัดส�วน
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวทําให+มีสัดส�วนมากกว�าภาคเกษตรเปนครั้งแรกและขยายตัวอย�างต�อเนื่อง 
 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525–2529)  
(การแกไขปKญหาและปรับสู�การพัฒนายุคใหม�) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525–2529) วางแผนโดยยึดหลัก
ภูมิภาคและพ้ืนท่ี กําหนดพ้ืนท่ีเป-าหมายเพ่ือแก+ไขปUญหาความยากจน เป-าหมายเพ่ือความม่ันคง และ
พ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรม (Industrial Support Area) เน+นการปรับโครงสร+างเศรษฐกิจมากกว�าการ
ขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนความสมดุล พัฒนาการแปลงแผน 
และนโยบายสู�การปฏิบัติจริง เน+นการแก+ปUญหาความยากจน โดยการกําหนดพ้ืนท่ีตามระดับความ
ยากจน มีพ้ืนท่ีเป-าหมาย ชนบทยากจนท่ัวประเทศ 286 อําเภอ และเพ่ิมบาทและระดมความร�วมมือ
จากภาคเอกชน สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช�วงแผนฯ ฉบับท่ี 5 มีแผนพัฒนาชนบทเพ่ือแก+ไข
ปUญหาความยากจนในชนบท แผนพัฒนาเชิงรุก เช�น การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝU�งทะเลตะวันออก 
(Eastern Seaboard Development Program: ESB) การริเริ่มคณะกรรมการร�วมภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือแก+ไขปUญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) แผนพัฒนาเพ่ือความม่ังคง เช�น หมู�บ+านอาสาและพัฒนา
ป-องกันตนเอง เศรษฐกิจขยายตัวตํ่าเทียบกับช�วงแผนท่ีผ�านมา เพียงร+อยละ 5.4 ต�อปu รัฐบาลสามารถ
กระจายบริการสังคมได+กว+างขวางมากข้ึน เช�น โรงพยาบาลประจําอําเภอ  
 
 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530–2534) 
(การจัดทําแผนสู�ระดับกระทรวง) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530–2534) ได+กําหนด
ขอบเขตและวิธีการใช+แผนท่ีชัดเจน มีท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และแผนปฏิบัติการ
ระดับกระทรวง เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศท้ังด+านทรัพยากรมนุษย5 พัฒนาวิทยาศาสตร5 
และกาบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาด ยกระดับคุณภาพปUจจัยพ้ืนฐานเพ่ือการ
ลดต+นทุน เปนแผนท่ีเน+นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส�งเสริมให+เอกชนเข+ามามีบทบาทในการพัฒนามาก
ข้ึน เน+นให+มีการกระจายความเจริญสู�ภูมิภาคและชนบทมากข้ึน สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช�วง
แผนฯ ฉบับท่ี 6 หนี้ต�างประเทศลดลงทุนสํารองเพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจฟ��นตัว และขยายตัวร+อยละ 10.9 
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ต�อปu (สูงสุดในรอบ 25 ปu ท่ีผ�านมา) การจ+างงานภาคอุตสาหกรรมและบริการเพ่ิมมากข้ึน ปUญหา
ความเหลื่อมล้ํารายได+ระหว�างกลุ�มครัวเรือน และชนบทกับเมืองมากข้ึน 
 

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535–2539)  
(การพัฒนาท่ีย่ังยืน) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535–2539) เริ่มแนวคิดการ
พัฒนาท่ียั่งยืน มุ�งเน+นการสร+างความสมดุลทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได+ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย5 และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล+อมควบคู�กันไป พัฒนาเศรษฐกิจสู�เศรษฐกิจด�านหน+าในภูมิภาค 
และยกระดับสู�ระดับนานาชาติ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช�วงแผนฯ ฉบับท่ี 7 รายได+ต�อหัวเพ่ิมถึง 
28 เท�าจากแผนฯ ฉบับท่ี 1 เปน 77,000 บาท เศรษฐกิจขยายตัวร+อยละ 8.1 ต�อปu เงินเฟ-อเฉลี่ย 4.8 
เปอร5เซ็นต5 ทุนสํารองสูงถึง 38,700 ล+าน (USD) ในปu พ.ศ. 2539 ในช�วงปลายแผน ประเทศไทยก+าว
เข+าสู�วิกฤติเศรษฐกิจ จึงมีการทบทวนผลการพัฒนาแผนฯ 1-7  การพัฒนาเน+นการเมือง การปกครอง
แบบรวมศูนย5กลางการพัฒนาท้ังทางด+านเศรษฐกิจสังคม  ใช+ทรัพยากรมากอย�างขาดความระมัดระวัง
เกินความจําเปน เน+นการพัฒนาจากระบบราชการเพ่ือประชาชนบริหารจัดการแบบควบคุมสั่งการ 
(Top down) มีกรอบในการวางแผน ภาพรวมจึงส�งผลให+การพัฒนาเศรษฐกิจดี สังคมมีปUญหา การ
พัฒนาไม�ยั่งยืน จึงเกิดการปรับทิศทางการพัฒนาใหม�พร+อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนจุด
เปลี่ยนท่ีนําไปสู�การปรับกระบวนทัศน5ใหม�ในการพัฒนา 
 

8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540–2544)  
(คนเป"นศูนยEกลางการพัฒนา) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540–2544) เน+นคนเปน
ศูนย5กลางการพัฒนา เน+นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 (Human Resource Development) 
และใช+การพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทําแผนใหม�เปนจากล�างข้ึนบน 
(Bottom Up) บูรณาการแบบองค5รวมไม�พัฒนาแยกส�วน ภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาด+าน
ต�างๆ และแปลงแผนสู�การปฏิบัติโดยยึดหลักการพ้ืนท่ี มุ�งเน+นการวางแผนพัฒนาแบบองค5รวมเปน
การวางรากฐานการมีส�วนร�วมของประชาชน มุ�งเน+นความเปนไทย และสามารถแข�งขันในเวทีโลกได+  
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช�วงแผนฯ ฉบับท่ี 8 เกิดวิกฤตการณ5การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 หรือ
เรียกท่ัวไปในประเทศไทยว�า “วิกฤตต+มยํากุ+ง” เผชิญกระแสโลกาภิวัตน5ท่ีรุนแรง เศรษฐกิจมีปUญหา 
ปUญหาสถาบันการเงิน หนี้ต�างประเทศและหนี้สาธารณะเพ่ิมข้ึน มีเครือข�ายการพัฒนาร�วมกับภาครัฐ 
 

9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2544–2549)  
(อัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2544–2549) เปนแผนท่ีมี
ปรัชญาการพัฒนาบิรหารประเทศตามกระแสพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู�หัว เรื่อง 
เศรษฐกิจแบบพอเพียง มุ�งเน+นการพัฒนาท่ียั่งยืนด+วยการวางรากฐานการพัฒนาประเทศให+เข+มแข็ง
ยั่งยืน มีภูมิคุ+มกันทางเศรษฐกิจท่ีสามารถพ่ึงตนเองได+ รวมท้ังความเข+มแข็งของชุมชนและเครือข�าย
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ชุมชนให+เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาท้ังชนบทและเมืองอย�างยั่งยืน มีการดูแลจัดการทรัพยากร 
สิ่งแวดล+อม ควบคู�ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร5 และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย เป-าหมาย
สําคัญของแผนฯ ฉบับนี้คือ การสร+างดุลภาพทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหาร
จัดการระบบราชการท้ังส�วนกลาง ภูมิภาค และท+องถ่ินท่ีดี กระจายอํานาจให+เกิดการบริหารท่ีโปร�งใส 
ตรวจสอบได+ และเน+นการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให+เกิดผล มีการดําเนินการทาง
เศรษฐกิจท่ีเอ้ืออาทรต�อคนจน เป_ดโอกาสและสร+างศักยภาพในการพัฒนาให+คนจนมีความเข+มแข็ง มี
ภูมิคุ+มกัน สามารพ่ึงตนเองได+ สามารถลดอัตราคนจนให+เหลือไม�เกินร+อยละ 12 ของประชากรท้ัง
ประเทศ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช�วงแผนฯ ฉบับท่ี 9 สร+างกระบวนการมีส�วนร�วมของภาคีการ
พัฒนาทุกระดับอย�างกว+างขวาง  และเกิดเหตุการณ5รัฐประการ 19 กันยายน 2549 
 
 10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) เปนแผนท่ีการ
เตรียมความพร+อมของคนและระบบให+มีภูมิคุ+มกัน พร+อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน โดยยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองค5รวมท่ีมี “คนเปนศูนย5กลางการพัฒนา” ต�อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 และให+ความสําคัญต�อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส�วนให+มีส�วนร�วม
ดําเนินการในทุกข้ันตอนของแผนฯ พร+อมท้ังสร+างเครือข�ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร5การพัฒนาสู�การ
ปฏิบัติ รวมท้ังการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนอย�างต�อเนื่อง มุ�งพัฒนาสู� “สังคมอยู�
เย็นเปนสุขร�วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู+ รู+เท�าทันโลก
ครอบครัวอบอุ�น ชุมชนเข+มแข็ง สังคมสันติสุขเศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม 
สิ่งแวดล+อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู�ภายใต+ระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรร
มาภิบาล ดํารงไว+ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5ทรงเปนประมุข และอยู�ในประชาคม
โลกได+อย�างมีศักด์ิศรี” 
 
 11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
               แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) เปนแผนท่ีสอด
รับวิสัยทัศน5ประเทศไทยสู�ปu 2570 ทําให+เห็นมิติของกระบวนการพัฒนาชุมชนท+องถ่ินและการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในหลายประเด็น  ท่ีสําคัญคือในส�วนของสถาปUตยกรรมทางสังคม ได+มีเนื้อหาท่ีสื่อ
ถึงมิติในงานพัฒนาชุมชนท+องถ่ิน ซ่ึงเน+นให+ความสําคัญกับชุมชนเปนหลักและเปนผู+มีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการพัฒนา  ในส�วนของสัญญาประชาคมใหม� ได+กล�าวถึง กระบวนการสัญญาประชาคม บน
พ้ืนฐานของการมีส�วนร�วมของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต�ระดับชุมชน ท+องถ่ินจนถึงระดับประเทศ 
โดยดําเนินการอย�างเปนข้ันตอนต้ังแต�การสร+างความคิดร�วม (Social Consensus) การหาข+อสรุปท่ี
ทุกฝWายให+การยอมรับและยึดถือ (Social Commitment) และนําไปสู�การปฏิบัติ (Action)  เน+นการ
สร+างความสมดุลของการพัฒนาทุกมิติและการขับเคลื่อนให+เกิดผลในการปฏิบัติในแบบบูรณาการท้ัง
ทางด+านการพัฒนาคนและสังคม การปรับโครงสร+างเศรษฐกิจสู�การเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน 
และด+านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม  
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 12. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
(วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู�สังคมท่ีมีความสุขอย�างม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน) 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได+
กําหนดกรอบวิสัยทัศน5แผนฯท่ีให+ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ�งสู�การเปลี่ยนผ�าน
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได+ปานกลางไปสู�ประเทศท่ีมีรายได+สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคม
อยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข มีเป-าหมาย  (1) การหลุดพ+นจากกับดักประเทศรายได+ปานกลางสู�รายได+สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนให+สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร+าง สังคมสูงวัยอย�างมี
คุณภาพ  (3) การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม (4) การสร+างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดล+อม  (5) การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร5และแนวทางการ
พัฒนาประเทศในระยะ 5 ปu ซ่ึงจะเปนแผนท่ีมีความสําคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู�
สังคมท่ีมีความสุขอย�างม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน สอดคล+องตามยุทธศาสตร5ชาติ 20 ปu ท่ีเปนกรอบการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว และยังยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต�อเนื่องจากแผนพัฒนา 
ฉบับก�อนหน+า เพ่ือให+การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ 
มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ+มกันท่ีดี สอดคล+องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด+าน มีดุลยภาพ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน5 มีความสอดรับ เก้ือกูล และพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยการ
พัฒนาในมิติหนึ่งต+องไม�ส�งผลกระทบทางลบต�อมิติอ่ืนๆ รวมท้ังต+องมุ�งเน+นให+ “คนเปนศูนย5กลางการ
พัฒนา” สร+างความม่ันคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให+เปน คนดี คนเก�ง มีศักยภาพ และความคิด
สร+างสรรค5 ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันท้ังในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือ
สร+างความเข+มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต�อส�วนรวมนําไปสู�การสร+างสังคมท่ีพึง
ปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ5 รักษา ฟ��นฟู และใช+ประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม
อย�างถูกต+องและเหมาะสม 
 สรุปได+ว�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ท้ังหมด 12 ฉบับนั้นได+มีการใช+การมี
ส�วนร�วมของประชาชนท่ีแตกต�างกันตามบริบทของสังคมในแต�ละยุคแต�ละสมัยของการบริหารของรัฐ 
แต�ท่ีเห็นชัดเจนสามารถแบ�งได+เปน 2 ช�วงคือ ในช�วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับ
ท่ี 1-7 นั้น เปนการพัฒนาจากบนลงล�าง (Top-Down) ซ่ึงการมีส�วนร�วมในการพัฒนาของประชาชน
นั้นค�อนข+างมีบทบาทน+อยเนื่องจากภาครัฐเปนผู+ออกแบบการพัฒนาและตัดสินใจเพียงฝWายเดียวทําให+
การพัฒนาในขณะนั้นไม�สอดคล+องกับความต+องการของประชาชนท้ังยังส�งผลกระทบให+กับต�อ
ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ และอ่ืนๆเปนอย�างมาก และในช�วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับท่ี 8-12 ได+มีการใช+การมีส�วนร�วมเข+ามามีบทบาทในการพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปนการพัฒนา
แบบล�างข้ึนบน (Bottom-Up) ซ่ึงประชาชนมีส�วนร�วมในการดําเนินโครงการพัฒนาต้ังแต�ต+นจนสิ้นสุด
โครงการ จึงส�งผลให+การพัฒนาแบบมีส�วนร�วมของประชาชนเริ่มมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน ตอบสนอง
ความต+องการในการพัฒนามากข้ึนและยังคงมีการใช+การมีส�วนร�วมจนถึงปUจจุบัน 
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บทสรุป 
 
 การมีส�วนร�วมของประชาชนมีท้ังการมีส�วนร�วมในการพัฒนา และการมีส�วนร�วมทางการ
เมือง ซ่ึงเปนการส�งเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน การมีส�วนร�วมของประชาชน
มีความสําคัญอย�างมากต�อการพัฒนาเพราะหากประชาชนเข+าไปมีส�วนร�วมในการพัฒนามากเท�าไหร�
ประชาชนจะได+โยชน5จากการพัฒนามากท่ีสุดและตอบสนองความต+องการในการพัฒนา แต�ท้ังนี้การมี
ส�วนร�วมจะต+องให+ประชาชนเข+าร�วมอย�างครบวงจรต้ังแต�ต+นจนสิ้นสุด  ต+องมีการร�วมคิด ร�วมวางแผน 
ร�วมดําเนินงาน ร�วมติดตามประเมินผล และร�วมรับผลประโยชน5 ซ่ึงรูปแบบการมีส�วนร�วม 
ประกอบด+วย 3 รูปแบบ ได+แก� รูปแบบการมีส�วนร�วมโดยตรง (Direct participation)  การมีมีส�วน
ร�วมทางสังคม (Indirect participation) และการมีส�วนร�วมโดยการเป_ดโอกาสให+มีส�วนร�วม (Open 
participation) ระดับของการมีส�วนร�วมมีระดับตํ่าไปหาสูงซ่ึงสามารถแบ�งได+คือ การมีส�วนร�วมระดับ
การให+ข+อมูล เปนระดับตํ่าสุด ระดับการเป_ดรับความคิดเห็นจากประชาชนเปนระดับท่ีสูงกว�าระดับ
แรก ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการร�วมปฏิบัติ ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุด
ของการมีส�วนร�วมโดยประชาชน รัฐธรรมนูญได+กําหนดให+การมีส�วนร�วมเข+ามามีบทบาทในการพัฒนา
ท่ีมีผลกระทบกับตัวของประชาชนเองโดยรัฐมีหน+าท่ีในการเป_ดรับฟUงความคิดเห็น เสนอเลือกและ
ตัดสินใจของประชาชนก�อนเริ่มดําเนินโครงการพัฒนา ต้ังแต�ปuพุทธศักราช 2540 เปนต+นมา ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 1-7 เปนช�วงท่ีมีการพัฒนาแบบบนลงล�างซ่ึงเปนท่ี
ประจักษ5แล+วว�าไม�สามารถท่ีจะตอบโจทย5ในการพัฒนาสังคมได+เนื่องจากรัฐเองท่ีจํากัดหรือให+การมี
ส�วนร�วมต�อการพัฒนากับประชาชนน+อยเกินไป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 8-12  
จึงได+นําการมีส�วนร�วมของประชาชนเข+ามามีบทบาทในการพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปนการพัฒนาท่ีมาจาก
ท+องถ่ินและตอบสนองความต+องการด+านการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนและท่ีสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 ฉบับปUจจุบันมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร5ชาติ 20 ปuซ่ึงนับว�าเปน
แผนการพัฒนาระยะยาวจําเปนต+องอาศัยการมีส�วนร�วมของประชาชนเปนอย�างมากเพ่ือให+การพัฒนา
นั้นเกิดประโยชน5สูงสุดท้ังในด+านทรัพยากรมนุษย5 เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล+อม นําไปสู�
คุณภาพชีวิตท่ีดีต�อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่  2 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 

 
 ในบทท่ีผ	านมาผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับความรูท่ัวไปและแนวทางแห	งรัฐในดานการร	วม
ของประชาชน ในบทนี้ผูเขียนจะนําเสนอเก่ียวกับความรูท่ัวไปเก่ียวกับการพัฒนาสังคม เพ่ือเป(นการ 
ปูพ้ืนฐานก	อนท่ีจะเรียนรูเก่ียวกับการมีส	วนร	วมในกระบวนการพัฒนาสังคม โดยหัวขอท่ีนําเสนอ 
ประกอบดวย ความหมายการพัฒนาสังคม  ปรัชญาการพัฒนาสังคม เป+าหมายการพัฒนาสังคม  
ตัวชี้วัดการพัฒนาสังคม ขอบเขตกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม หลักการพัฒนาสังคม และทฤษฎีการ
พัฒนาสังคมโดยหยิบยกทฤษฎีการพัฒนากระแสหลักมาบางทฤษฎี เช	น ทฤษฎีความทันสมัย ทฤษฎี
พ่ึงพา และทฤษฎีระบบโลก ส	วนทฤษฎีกระแสรองหรือกระแสทางเลือก ไดนําเสนอแนวคิดความ
ยั่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจะทําใหผูศึกษาเขาใจท่ีถูกตองอันจะสามารถนําไปประยุกต5ใชได
ในการสรางและพัฒนากระบวนการมีส	วนร	วมไดต	อไป  
 
ความหมายการพัฒนาสังคม 
 
 ผูเขียนไดพยายามศึกษาคนควาเก่ียวกับความหมายของคําว	าการพัฒนาสังคม เนื่องจากมี
ผูใหทัศนะเก่ียวกับคําท่ีลักษณะใกลเคียงกับความหมายของคําว	า “การพัฒนาสังคม” กับ “การ
พัฒนาชุมชน” ซ่ึงผูศึกษาตองเขาใจเพ่ือเป(นประโยชน5ในการศึกษาคนควาต	อไป ดังนั้นผูเขียนนําเสนอ
ดังนี้ 
 1. การพัฒนาชุมชน (Community Development)  มีนักวิชาการไดใหความหมาย
ของคําว	าการพัฒนาพัฒนาชุมชน คือ  การจัดการใหระบบชุมชนมีการปรับตัว มีการเรียนรู สามารถ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน องค5กรชุมชนใหเขมแข็ง เพ่ือดํารงความอยู	รอดในกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในระดับประเทศ และระดับโลก โดยองค5ประกอบของระบบท่ีสําคัญ คือ คน ครอบครัว องค5กรชุมชน 
ท่ีรับรูและเรียนรูไดเป(นผูกําหนดและขับเคลื่อนกระบวนการและโครงสรางการพัฒนาข้ึนมาเอง   
(ชาติชาย ณ เชียงใหม	, 2543: 187) และเป(นกระบวนการท่ีรัฐบาลและประชาชนในชุมชนร	วมมือกัน
วางแผนเพ่ือปรับปรุงสรางสรรค5ชุมชนใหเกิดความเจริญกาวหนาท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง และสิ่งแวดลอม ตามความตองการของประชาชนในชุมชน โดยอาศัยความคิดริเริ่ม การ
พ่ึงตนเอง ของประชาชน เป(นสําคัญ แต	ถาประชาชนไม	เกิดความคิดริเริ่มดวยตนเอง รัฐบาลก็ใช
เทคนิคกระตุนเตือนใหเกิดความคิดริเริ่มข้ึน และถามีความจําเป(นก็อาจขอความช	วยเหลือจาก
หน	วยงานหรือองค5กรภายนอกชุมชนได (ยุวัฒน5 วุฒิเมธี, 2525: 3)  
 สรุปการพัฒนาชุมชนเป(นกระบวนการพัฒนาคนพัฒนากลุ	มโดยใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
กระตุนให เกิดความคิดสรางสรรค5 พ่ึงพาตนเอง ใชทรัพยากรในชุมชนเอง และมีวิธีพัฒนาท่ี
หลากหลายใหเหมาะกับกลุ	มวัยต	างๆ และตองเนนการมีส	วนร	วมทุกข้ันตอน 
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 2. การพัฒนาสังคม (Social Development) เป(นการรวมคําสองคํา ไดแก	 คําว	า พัฒน 
หรือพัฒนา + สังคม ซ่ึงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายของคํา
ว	า “พัฒนา” หมายถึง ทําใหเจริญ และใหความหมายของคําว	า “สังคม” หมายถึง คนจํานวนหนึ่งท่ีมี
ความสัมพันธ5ต	อเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ5 โดยมีวัตถุประสงค5สําคัญร	วมกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554) ส	วนองค5การสหประชาชาติ  ไดใหความหมายว	า การพัฒนาสังคมเป(นกระบวนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบสังคม โครงสรางทางสังคม สถาบันบริการ และนโยบายในอันท่ีจะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีต	อระบบความเป(นอยู	และค	านิยม และการกระจายโอกาสท่ีดีข้ึนของบุคคล เป(น
กระบวนการท่ีจะยกฐานะความเป(นอยู	ของคนในดานการศึกษา การมีงานทํา ท่ีอยู	อาศัย  สวัสดิการ
ทางสังคม ค	านิยม สุขภาพอนามัย การแสดงออกทางวัฒนธรรม การควบคุมสิ่งแวดลอม เป(นตน      
(ดิเรก ฤกษ5หร	าย, 2527: 2-3)  เป(นการเปลี่ยนแปลงตามท่ีผูตองการเปลี่ยนแปลงกําหนดสิ่งท่ี
เปลี่ยนแปลง คือ โครงสรางสังคม ซ่ึงประกอบดวยคน ระเบียบสังคม และวัตถุสิ่งของ ท้ังท่ีเก่ียวของ
ในดานเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา อนามัย การศึกษา หรือดานใดๆ (สัญญา  สัญญาวิวัฒน5, 2551: 4) 
ตลอดจนมุ	งการพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือใหสามารถพัฒนาสังคมใหกาวหนา มีความสงบสุข เกิดความ
เป(นธรรม สรรสรางและสนับสนุนการพัฒนาประเทศส	วนรวมพรอมๆ กับธํารงไวซ่ึงเอกลักษณ5ของ
ชาติ วัฒนธรรม และค	านิยมอันดี และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชนบทและในเมืองให
ไดตามเกณฑ5ความจําเป(นพ้ืนฐาน (ติน  ปรัชญพฤทธิ์, 2537:  250-252) 
 สรุปการพัฒนาสังคม หมายถึง การการพัฒนาอย	างมีระบบแบบแผนและเป(นกระบวนการ
เพ่ือจะนําไปสู	การทําใหสังคมมีคุณภาพชีวิตความเป(นอยู	ท่ีดีข้ึนในทุกมิติ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม  
 จะเห็นไดว	า ระหว	างการพัฒนาชุมชน กับการพัฒนาสังคม ยังมีความความแตกต	างบาง
ประการ คือ (สนธยา พลศรี, 2553: 55) 
 1. การพัฒนาสังคมมีขอบเขตกวางขวางกว	าการพัฒนาชุมชน เพราะสังคมมีขนาดใหญ	กว	า
ชุมชน การพัฒนาสังคมมักเป(นการพัฒนาระดับหน	วย ภูมิภาค ประเทศ หรือระหว	างประเทศ 
 2. การพัฒนาสังคมมีเป+าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีท้ังเทคโนโลยีทางสังคมและ
เทคโนโลยีทางวัตถุ แต	การพัฒนาชุมชนเนนท่ีตัวคนและกลุ	ม 
 3. การพัฒนาสังคมมุ	งระดมคนและทรัพยากรต	างๆท้ังจากภายในสังคมและจากภายนอก
สังคมมาใชในการพัฒนา ส	วนการพัฒนาชุมชนมุ	งเนนคนและทรัพยากรในชุมชนเป(นสําคัญ 
 4. การพัฒนาสังคมเนนการใหบริการดานต	างๆ แก	คน แต	การพัฒนาชุมชนเนนการมีส	วน
ร	วมของคนในการพัฒนาชีวิตความเป(นอยู	ของตนเองโดยการช	วยเหลือตนเอง หรือการพ่ึงตนเองใน
สังคม 
 เพราะฉะนั้น คําว	าการพัฒนาสังคม กับคําว	า การพัฒนาชุมชน เป(นคําท่ีมีความแตกต	าง
กัน จึงไม	ใช	สิ่งเดียวกันและเรียกแทนกันไม	ได ผูใชคําควรจําแนกใหถูกตอง โดยเฉพาะการพัฒนา
ชุมชนเป(นวิธีการพัฒนาอีกแบบหนึ่งในสังคม เนนในการนําไปใชในการพัฒนาคนในชุมชน ซ่ึงเป(นส	วน
หนึ่งของสังคมนั่นเอง 
 แต	อย	างไรก็ตามยังมีคําอ่ืนๆ ท่ีอาจจะทําใหมองรวมไปว	าเหมือนหรือคลายกับคําว	า การ
พัฒนาสังคม หรือไม	  เพราะอาจตีความไปว	าอยู	ภายใตสังคมเดียวกัน เช	น การพัฒนาชนบท การ
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พัฒนาเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ แทท่ีจริงแลวต	างก็มีความหมายท่ีแตกต	างกันตามประเด็นท่ี
พัฒนาต	างๆ แต	อย	างไรก็ตามการพัฒนาใดๆ ก็มุ	งเป+าหมายเดียวกันคือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน
เป(นสําคัญเพราะอยู	ในสังคมเดียวกันต	างมีความเก่ียวของสัมพันธ5กันแยกออกจากกันไปไม	ได  
ดังต	อไปนี้ 
 1. การพัฒนาชนบท  (Rural Development) มีนักวิชาการไดใหความหมายของคําว	า 
การพัฒนาชนบท ว	าเป(นการปรับปรุงมาตรฐานความเป(นอยู	ของประชาชนผูมีรายไดนอยท่ีอาศัยอยู	ใน
ชนบท และกระบวนการพัฒนานั้น เป(นกระบวนการท่ีสามารถดําเนินการต	อไปไดดวยตนเอง (Self-
Sustaining) การพัฒนาชนบท คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคม ประเพณีท่ีมีสภาพชะงักงันไปสู	
ระบบเศรษฐกิจชนบทท่ีมีพลวัตและประสิทธิผล (Lele, 1975) เป(นยุทธศาสตร5ท่ีถูกกําหนดข้ึนมา
เพ่ือท่ีจะปรับปรังสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ	มคนยากจนในชนบท (สมยศ ทุ	งหวา, 2534: 
187) ในทางท่ีจะเพ่ิมพูนความสามารถในการผลิตของแรงงานในชนบท ซ่ึงส	งผลใหรายไดท่ีมากข้ึน 
และเพ่ิมโอกาสในการทํางานในชนบท เพ่ือใหสามารถรองรับแรงงานชนบทใหม	ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนมากมาย 
ท้ังนี้โดยใหมีการครองชีพท่ีดีข้ึนต	อไปเรื่อยๆ (Kocher, 1973) 
 สรุปการพัฒนาชนบทมีวิธีท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือพัฒนาสภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของ
คนยากจนในชนบทเนื่องจากชนบทมีเป+าหมายในการขจัดความยากจน จึงมีจุดเนนอยู	ท่ีการเพ่ิม
ผลผลิต และประสิทธิภาพทางการผลิตเพ่ือใหสังคมในชนบทมีความเจริญและมีรายไดมากข้ึน 

2. การพัฒนาเมือง  (Urban Development)  คือกระบวนการพัฒนาหรือวิธีการ
จัดการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสนองความตองการของมนุษย5ในหลายรูปแบบเพ่ือใหบรรลุเป+าหมายในอนาคต         
ท่ี ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา อันประกอบดวย “เมืองอยู	ดี คนมีสุข สิ่งแวดลอมยั่งยืน และ
เทศบาลแห	งการเรียนรูและการบริหารจัดการท่ีดี” (สํานักส	งเสริมการมีส	วนร	วมของประชาชน, 
2561: 6) 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ  (Economic Development) หมายถึง การทําใหรายไดท่ี
แทจริงต	อคนเพ่ิมข้ึนติดต	อกันเป(น เวลานาน เพ่ือทําใหประชาชนส	วนใหญ	มีความเป(นอยู	ท่ีดีข้ึน ดังนั้น
การพัฒนาเศรษฐกิจ จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ และ สังคม ท้ังภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การเพ่ิมรายไดรวมของประชากร การเพ่ิมรายไดต	อหัว การกระจาย
รายไดอย	างเสมอภาค มีการจางงานสูง อันจะเป(นการขยายระบบเศรษฐกิจใหมีการเจริญเติบโตสราง
ความม่ันคงใหกับประเทศชาติ และกระจายความม่ันคงไปสู	ประชาชนอย	างยุติธรรม (สนธยา พลศรี, 
2553: 59) 
   
ปรัชญาการพัฒนาสังคม 
 
 ปรัชญา คือ ความเชื่อพ้ืนฐานในการพัฒนาสังคม จากการศึกษาวิเคราะห5สังเคราะห5จาก
นักวิชาการ อาทิ ยุวัฒน5 วุฒิเมธี (2534: 4) ชอบ เข็มกลัด (2530: 1-2)  ดิเรก ฤกษ5หร	าย (2527:    
2-3) และธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสด์ิ (2553: 132-149) ดังนี้ 
 1. บุคคลแต	ละคนมีความสําคัญ แมจะมีความแตกต	างกัน แต	ทุกคนมีสิทธิพึงไดรับความ
ยุติธรรม และเกียรติศักด์ิศรีในฐานะท่ีเป(นมนุษย5ดวยกัน 
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 2. บุคคลแต	ละคนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคในการกําหนดวิธีการดํารงชีวิตตามความ
ตองการของตนโดยไม	ถูกบีบบังคับจากบุคคลอ่ืน 
 3. บุคคลแต	ละคนมีศักยภาพหรือพลังความรูความสามารถในดานต	างๆ ไดท้ังท่ีเปcดเผย
และซ	อนเรนอยู	ในบุคคล และจะมีประโยชน5อย	างมากถารูจักดึงศักยภาพท่ีซ	อนเรนอยู	ในบุคคลมาเป(น
พลังเพ่ือการพัฒนา 
 4. คนเป(นศูนย5กลางของการพัฒนาสังคมโดยเป(นของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือ
ประชาชน ไม	ใช	ประชาชนเป(นผูถูกกระทํา ถูกครอบงํา และไม	ถูกปลดปล	อยโดยผูมีอํานาจชั้นสูงท่ีอาง
ความเชื่อหรือคําบัญชาจากพระเจาหรือสวรรค5มาครอบงํา หรือใชอํานาจหนาท่ีกดข่ี ใหอยู	ใน
พันธนาการ แมโลกปdจจุบันกาวหนาและเป(นโลกาภิวัตน5ไปแลว  
 
เป?าหมายของการพัฒนาสังคม 
  
 เป+าหมายการพัฒนาสังคมนักวิชาการไดกําหนดไวมี 2 ประการ คือ การพัฒนาคนใหมี
ความสุข และการพัฒนาใหสังคมเขมแข็ง ดังรายละเอียดต	อไปนี้ 
 1. การพัฒนาคนใหมีความสุข 

  คนมีความสําคัญต	องานพัฒนาเป(นอย	างยิ่ง เพราะคนเป(นศูนย5กลางของการพัฒนาและ
เป(นผูรับผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาท้ังปวง ตลอดจนไดรับมรดกแห	งการพัฒนาสืบต	อกันไป คนจึง
นับไดว	าเป(นเป+าหมายสุดยอดหรือเป+าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ของการพัฒนา ดังนั้นจึงตองให
สําคัญกับการพัฒนาคนใหคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสังคมตองการ คือ ใหมีคุณภาพ คุณธรรม และมี
ความสุข (สัญญา สัญญาวิวัฒน5, 2541:  9-13) 
   1.1. การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  คือ ทําใหคนมีความรู ความสามารถ มีทักษะ
ในการประกอบกิจการงานใหบรรลุเป+าหมายไดอย	างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีความรูท่ีเก่ียวของในดานต	างๆ ท่ีจําเป(นในการดํารงชีวิต มี
สมรรถนะท่ีจําเป(นและเหมาะสมในการครองตน ครองคน และครองงาน มีวิสัยทัศน5 สุขภาพดี 
บุคลิกภาพดี สามารถพ่ึงตนเองได ใชชีวิตร	วมกับผูอ่ืนได 
   1.2. การพัฒนาคนใหมีคุณธรรม   คือ คนท่ีไดรับการพัฒนาดานคุณธรรมและ
จริยธรรมมาอย	างถูกตองจะทําใหเป(นคนดีท้ังการคิด การพูด และการประพฤติปฏิบัติ ไดอย	างถูกตอง
ท้ังตามของหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือ ถูกตองตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม เช	น 
ละเวนอบายมุข ขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย5สุจริต คํานึงถึงส	วนรวมมากกว	าส	วนตน รูจักความพอเพียง
เพ่ือใหสอดคลองกับอัตภาพของตนเอง มีความอดทนต	อสภาวะท่ีคับแคนใจโดยมีความเมตตา กรุณา
ต	อสรรพสัตว5ท้ังหลาย เพ่ือความสันติภาพในสังคม ละเวนจากอบายและความชั่วท้ังหลายท้ังปวง  
   1.3. การพัฒนาคนใหมีความสุข  การสรางสุขใหเกิดข้ึนในคนนั้นมีหลาย
องค5ประกอบทุกคนเกิดต	างก็ปรารถนาใหตนเองพบสุขกันท้ังนั้น ดังนั้นวิธีท่ีจะทําใหคนมีความสุข  คือ 
การทําใหคนมีความสงบสุข มีจิตใจดีงาม ม่ันคง ผ	องใส ไม	มีความเครียด มีความสุขุมเยือกเย็น มี
เมตตากรุณา รูจักความพอพียง รูจักประมาณ เขาถึงสัจธรรมของชีวิต มองโลกในแง	ดี ปรับตัวใหเขา
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัวได เป(นตน 
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  2. การพัฒนาชุมชนสังคมใหเขมแข็ง 
  นภาภรณ5 หะวานนท5 และคณะ (2550: 181) ไดทําการศึกษาดัชนีความเขมแข็งของ
ชุมชน ประกอบดวยดัชนีความแขมแข็งของชุมชน 6 มิติ ดังนี้ 
  1 . มิ ติ ค วามส าม ารถ ใน การ พ่ึ งตน เองขอ งชุ ม ช น   ตั วชี้ วั ด ป ระกอบ ด ว ย                   
1) ประสบการณ5ความสําเร็จในการระดมทุน 2) การมีกิจกรรมท่ีเป(นประโยชน5ต	อชุมชนโดยไม	ตอง
พ่ึงพิงภายนอก 3) ความารถในการปฏิเสธขอเสนอท่ีไม	มีประโยชน5อย	างแทจริง และ 4) การบริโภค
ผลผลิตในชุมชนต	อการบริโภคท้ังหมด  
  2. มิติความม่ันคงปลอดภัยของชุมชน ตัวชี้วัดประกอบดวย 1) ความใกลชิดและ
ไววางใจของคนในชุมชน 2) อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 3) อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 4) สิทธิใน
การใชทรัพยากรชุมชนโดยปราศจากอิทธิพลท่ีไม	เป(นธรรม 5) การมีระบบความช	วยเหลือใหคนใน
ชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยู	ได และ 6) สมบัติสาธารณะไม	ถูกทําลาย 
  3. มิติการมีวิสัยทัศน5ของชุมชน   ตัวชี้วัดประกอบดวย 1) ความสามารถของชุมชนใน
การมองเห็นแนวทางแกปdญหาของชุมชน  และ 2) ความสามารถของชุมชนในการคาดการณ5สิ่งท่ี
เกิดข้ึนในอนาคต 
  4. มิติความรักและหวงแหนชุมชน  ตัวชี้วัดประกอบดวย 1) การดํารงอยู	ของประเพณี 
พิธีกรรม ของชุมชน 2) เยาวชนรูประเพณี พิธีกรรม ของชุมชนท่ีมีมาแต	เดิม  3) การดํารงอยู	ของภูมิ
ปdญญาของชุมชน และ เยาวชนรูภูมิปdญญาของชุมชนท่ีมีมาแต	เดิม 
  5. มิติความเขมแข็งของการผลิต  ตัวชี้วัดประกอบดวย 1) ผลผลิตท่ีมีคุณภาพเชื่อถือ
ได 2) การเติบโตของการผลิตท่ีเก่ียวของกับการผลิตเดิมของชุมชน 3) ผลผลิตท่ีปลอดภัยจากสารพิษ 
และ 4) ความหลากหลายของการผลิตในชุมชน 
  6. มิติความเขมแข็งของกลุ	มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ตัวชี้วัดประกอบดวย 1) การมี
ส	วนร	วมในกลุ	มกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองได  2) เงินทุนหมุนเวียนของกลุ	มกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และ 3) ความยั่งยืนของการรวมกลุ	มทางเศรษฐกิจ  
 นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการดานการพัฒนา อาทิ ทวีศักด์ิ  นพเกสร (2541: 8-10) 
สัญญา  สัญญาวิวัฒน5 (2541: 14-17) ประเวศ วะสี (2541: 16)  และสนธยา พลศรี (2553: 54-56) 
ผูเขียนสามารถวิเคราะห5สังเคราะห5ลักษณะของชุมชนสังคมเขมแข็งไดแก	  1) มีจิตสํานึกชุมชนสังคม 
2) มีจิตวิญญาณชุมชนสังคม 3) มีการเรียนรูอย	างต	อเนื่อง 4) มีการจัดการท่ีดี 5) มีเครือข	ายในการ
ทํางาน 6) ผูนํามีภาวะผูนํา 7) สังคมมีความสงบสุข 8) การพัฒนาแบบยั่งยืน  
 สําหรับเป+าหมายการพัฒนาสังคมเม่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมี
ความสุขแลวก็จะนําไปสู	ความเขมแข็งของชุมชนสังคมซ่ึงลักษณะของชุมชนสังคมเขมแข็งดังท่ีกล	าว
มาแลวขางตน ก็จะทําใหบรรลุเป+าหมายของการพัฒนาสังคมต	อไป 
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ตัวช้ีวัดการพัฒนา 
 
 การพัฒนาในประเทศไทยในอดีตในช	วงระยะแรกของแผนพัฒนาประเทศไดเนนการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและต	อมาจึงมาใหความสนใจกับการพัฒนาดานสังคมควบคู	กันไปเนื่องจากมีการ
ทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 1-7 (พ.ศ. 2504-พ.ศ. 2539) ซ่ึงเป(นผลการพัฒนาใน
รอบ 35 ปi พบว	า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปdญหา การพัฒนาไม	ยั่งยืน” และต้ังแต	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห	งชาติฉบับท่ี 8  ต้ังแต	 พ.ศ. 2540 เป(นตนมาไดมีการปรับกระบวนทัศน5ใหม	ในการพัฒนา
ท่ีเนนการพัฒนาคนเป(นศูนย5กลางโดยอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป(นแนวทางการพัฒนาและ
เนนการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังนั้นผูเขียนจึงนําเสนอเก่ียวกับตัวชี้วัดการพัฒนาท่ีสําคัญดังนี้ 
 
 1. ความหมายของตัวช้ีวัดการพัฒนา 
  ตัวชี้วัดการพัฒนา เป(นสิ่งท่ีแสดงภาวะหรือสภาพการณ5ท่ีเกิดข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไป 
หรือสะทอนลักษณะการดําเนินการอย	างใดอย	างหนึ่ง ซ่ึงในภาษาไทยมีคําท่ีนํามาใชในความหมาย
ลักษณะใกลเคียงกัน เช	น คําว	า ดัชนีชี้วัด ตัวบ	งชี้ และเครื่องชี้วัด เป(นตน (เกรียงไกร ธุระพันธ5          
,2551: 19-20)  จากการศึกษาคนควาผูเขียนขอนําเสนอความหมายตัวบ	งชี้ของนักวิชาการคือ  
ตัวชี้วัดเป(นเครื่องมืออย	างหนึ่งท่ีไม	ใช	เป(นสิ่งท่ีสะทอนผลจากสิ่งท่ีเราพิจารณา เปรียบไดกับเข็มทิศท่ี
ช	วยชี้ทิศแต	ไม	ใช	ทิศ หรือกระจกเงาท่ีสะทอนภาพวัตถุแต	ไม	ใช	วัตถุ (วสันต5 ลิ้มเจริญ, ม.ป.ป.: 29)  
เป(นเป+าหมายหรือทิศทางท่ีมุ	งหวังอยากจะใหเกิดข้ึนและใชเป(นเกณฑ5ในการพิจารณาสภาพท่ีคาดหวัง
กับสภาพท่ีเกิดข้ึนจริง (นงคราม  เศรษฐพานิช, 2540: 1) ท่ีบ	งบอกคุณลักษณะท่ีเป(นเชิงนามธรรม
หรือรูปธรรมใหสามารถสะทอนผลออกมาเป(นเชิงปริมาณและคุณภาพ (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ5, 
2549: 7)   
  สรุปไดว	าตัวชี้วัดคือ เป(นเครื่องท่ีชี้เป+าหมายหรือทิศทางท่ีมุ	งหวังอยากใหเกิดข้ึน ซ่ึงใช
บ	งบอกสภาวะของสิ่งท่ีมุ	งวัด หรือสะทอนลักษณะรวมท้ังปdญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานอย	าง
กวางๆในช	วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพ่ือใชเป(นเครื่องมือวัดผลประเมินผลในการพัฒนา  
 ท้ังนี้คุณลักษณะของตัวชี้วัดท่ีดีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552)  
ได กํ า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด ต า ม แ น ว ท า งข อ ง  SMART Objective คื อ 1) Specific: S = เจ า ะ จ ง  
2) Measurable: M = วัดได 3) Attainable/ Achievable: A = บรรลุผล 4)  Realistic: R = เป(น
จริงได   และ 5) Time Bound: T = ภายใตกรอบเวลาท่ีเหมาะสม 
   
 2. ตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีสําคัญ 
  2.1. ตัวช้ีวัดความจําเปIนพ้ืนฐาน 
   ขอมูลความจําเป(นพ้ืนฐาน (จปฐ.) คือขอมูลในระดับครัวเรือนท่ีแสดงถึงสภาพ
ความจําเป(นพ้ืนฐานของคนในครัวเรือนในดานต	างๆ เก่ียวกับคุณภาพชีวิตท่ีไดกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า
ไวว	า คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต	ละเรื่องอย	างไรในช	วงระยะเวลาหนึ่งๆ  ขอมูลความจําเป(นพ้ืนฐาน 
บริหารการจัดเก็บโดยคณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) 
คณะกรรมการประกอบดวยผูแทนส	วนราชการต	างๆ ท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงจะเป(นประโยชน5ท้ังประชาชน
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เองท่ีจะไดรับทราบขอมูลสถานการณ5คุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัว และสามารถปรับปรุง
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึนไดดวยตนเอง ตลอดจนภาครัฐและเอกชนสามารถนําขอมูลในภาพรวมระดับ
หมู	บาน ชุมชน ไปใชในการตัดสินใจเพ่ือวางแผน กําหนดนโยบาย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดียิ่งข้ึนต	อไป  โดยเครื่องชี้วัดขอมูลความจําเป(นพ้ืนฐาน ช	วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห	งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีประกาศใชอยู	ในปdจจุบันมี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด 
ประกอบดวย หมวดสุขภาพดี มี 7 ตัวชี้วัด  หมวดท่ี 2 สภาพแวดลอม มี 7 ตัวชี้วัด   หมวดท่ี 3  
การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด   หมวดท่ี 4  การมีงานทําและรายได  มี 4 ตัวชี้วัด   และหมวดท่ี 5  ค	านิยม  
มี 9 ตัวชี้วัด  (กรมการพัฒนาชุมชน, 2559: 3-9) ดังตารางท่ี 2.1  
 
ตารางท่ี 2.1  ตัวชี้วัดความจําเป(นพ้ืนฐาน  
 

ท่ี หมวดท่ี 1 สุขภาพ  มี 7 ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดท่ี 1-7 ) หน	วย 
1 เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนัก 2,500 กรัม ข้ึนไป คน 
2 เด็กแรกเกิด ไดกินนมแม	อย	างเดียวอย	างนอย 6 เดือนแรกติดต	อกัน คน 
3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปi ไดรับวัคซีนป+องกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกัน คน 
4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน ครัวเรือน 
5 ครัวเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปwวยเบ้ืองตนอย	างเหมาะสม ครัวเรือน 
6 คนอายุ 35 ปiข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปi คน 
7 คนอายุ 6 ปiข้ึนไป  ออกกําลังกายอย	างนอยสัปดาห5ละ 3 วันๆละ 30 นาที คน 
ท่ี หมวดท่ี 2 สภาพแวดลอม มี 7 ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดท่ี 8-14 ) หน	วย 
8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู	อาศัย และบานมีสภาพมั่นคงถาวร ครัวเรือน 
9 ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปi อย	างนอยคนละ 5 ลิตร

ต	อวัน 
ครัวเรือน 

10 ครัวเรือนมีนํ้าใชเพียงพอตลอดปi อย	างนอยคนละ 45 ลิตรต	อวัน ครัวเรือน 
11 ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเป(นระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ครัวเรือน 
12 ครัวเรือนไม	ถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรือน 
13 ครัวเรือนมีการป+องกันอุบัติและภัยธรรมชาติอย	างถูกวิธี ครัวเรือน 
14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน ครัวเรือน 
ท่ี หมวดท่ี 3  การศึกษา มี 5 ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดท่ี 15-19 ) หน	วย 
15 เด็กอายุ 3-5 ปi ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมก	อยวัยเรียน คน 
16 เดกอายุ 6-14 ปi ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปi คน 
17 เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเรียนต	อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท	า คน 
18 คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปi ท่ีไม	ไดเรียนต	อและยังไม	มีงานทํา ไดรับ

การฝyกอบรมดานอาชีพ 
คน 

19 คนอายุ 15 – 59 ปi  อ	าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย	างง	ายได คน 
ท่ี หมวดท่ี 4  การมีงานทําและรายได  มี 4 ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดท่ี 20-23 ) หน	วย 
20 คนอายุ 15 – 59 ปi มีอาชีพและรายได คน 
21 คนอายุ 60 ปi ข้ันไป มีอาชีพและรายได คน 
22 รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนต	อปi คน 



 36

 
ตารางท่ี 2.1  ตัวชี้วัดความจําเป(นพ้ืนฐาน (ต	อ) 
  

ท่ี หมวดท่ี 4  การมีงานทําและรายได  มี 4 ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดท่ี 20-23 ) หน	วย 
23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ครัวเรือน 
24 คนในครัวเรือนไม	ดื่มสุรา คน 
25 คนในครัวเรือนไม	สูบบุหรี่ คน 
26 คนอายุ 6 ปiข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย	างนอยสัปดาห5ละ 1 ครั้ง คน 
27 ผูสูงอายุไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน คน 
28 ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คน 
29 ผูปwวยเรื้อรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คน 
30 ครัวเรือนมีส	วนร	วมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน5ของชุมชน หรือทองถ่ิน ครัวเรือน 
31 ครอบครัวมีความอบอุ	น ครัวเรือน 

 
 โดยความร	วมมือของหน	วยงานท้ังภาครัฐโดยกระทรวงต	างๆและเอกชน เป(นผูรับผิดชอบ
ท้ังในฐานะหน	วยงานหลัก และฐานะหน	วยงานร	วม  เพ่ือใหตัวชี้วัดมีการขับเคลื่อนตามเป+าหมายท่ีต้ัง
ไวต	อไป 
 
  2.2. เป?าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
   การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development: SD) เริ่มตนจากการประชุม
สหประชาชาติ ครั้งท่ี 2 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปi 1992  ประเทศสมาชิกต	างๆ 
ประชุมร	วมกันในหัวขอว	าดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (Environment and Development) และ
ไดเห็นชอบใหประกาศหลักการแห	งสิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) สําหรับ
ทศวรรษ 1991–1999 และศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเป(นแผนแม	บทของโลกสําหรับการดําเนินงานท่ีจะทํา
ใหเกิดการพัฒนาอย	างยั่งยืนท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม และในเวลาต	อมาไดมีการ
จัดทําเป+าหมายการพัฒนาแห	งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) จํานวน 
8 เป+าหมาย ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปi (พ.ศ. 2543-2558) อาทิ การขจัดความยากจนและความหิว
โหย การส	งเสริมความเท	าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี และการรักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอย	าง
ยั่งยืน เป(นตน   และเพ่ือใหเกิดความต	อเนื่องของการพัฒนา องค5การสหประชาชาติจึงไดกําหนด
เป+าหมายการพัฒนาข้ึนใหม	โดยอาศัยกรอบความคิดท่ีมองการพัฒนาเป(นมิติ (Dimensions) ท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน เรียกว	า เป+าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs)  โดยผูนําจากประเทศสมาชิก 193 ประเทศ ไดเขาร	วม
ประชุมและไดร	วมรับรอง ร	างเอกสารเป+าหมายการพัฒนาอย	างยั่งยืนหลังปi 2015 (Sustainable 
Development Goals)  ท่ี เ รี ย ก ว	 า  Transforming Our World: the 2 0 3 0  Agenda for 
Sustainable Development (การปรับเปลี่ยนโลกของเรา: วาระ 2030 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน) 
(พัชรินทร5 อรุณรัติยากร, 2560: ออนไลน5) 
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           สําหรับเป+าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ใน 15 ปiขางหนาท่ีจะใชเป(นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ต้ังแต	เดือนกันยายน 
ปi 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปi โดยประกอบไปดวย 17 เป+าหมาย 
(Goals) 169 เป+าประสงค5 (Targets) โดยเป+าหมายต	างๆ ประกอบดวย  
 
ตารางท่ี 2.2 เป+าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก Sustainable Development Goals: SDGs 
 
เป+าหมายท่ี ชื่อเป+าหมาย 

1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกท่ี 
2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป+าความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการทํา

เกษตรกรรมอย	างยั่งยืน 
3 สรางหลักประกันใหคนมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ และส	งเสริมสุขภาวะท่ีดีของคนทุกเพศทุกวัย 
4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอย	างเท	าเทียมและครอบคลุม และส	งเสริมโอกาสในการ

เรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน 
5 บรรลุความเท	าเทียมระหว	างเพศ และเสริมสรางความเขมแข็งใหแก	สตรีและเด็กหญิง 
6 สรางหลักประกันใหมีนํ้าใช และมีการบริหารจัดการนํ้าและการสุขาภิบาลอย	างยั่งยืนสําหรับทุกคน 
7 สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหม	ในราคาท่ีย	อมเยา และยั่งยืน 
8 ส	งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน และครอบคลุม และการจางงานเต็มอัตรา และงานท่ี

มีคุณค	าสําหรับทุกคน 
9 สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความตานทานและยืดหยุ	นต	อการเปลี่ยนแปลง ส	งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืน และส	งเสริมนวัตกรรม 
10 ลดความไม	เท	าเทียมท้ังภายในประเทศและระหว	างประเทศ 
11 ทําใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย5มีความปลอดภัย ความตานทานและยืดหยุ	นต	อการ

เปลี่ยนแปลงอย	างครอบคลุมและยั่งยืน 
12 สรางหลักประกันใหมีแบบแผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
13 ดําเนินการอย	างเร	งด	วนเพ่ือต	อสูกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
14 อนุรักษ5และใชมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอ่ืนๆ อย	างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
15 ปกป+อง ฟ��นฟู และส	งเสริมการใชระบบนิเวศบนบกอย	างยั่งยืน การบริหารจัดการปwาไมท่ียั่งยืน การ

ต	อตานการแปรสภาพเป(นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟ��นฟูสภาพดินและหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

16 สนับสนุนสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน จัดใหมีการเขาถึงความยุติธรรม
สําหรับทุกคน และสรางสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความครอบคลุมในทุก
ระดับ 

17 เสริมสรางความแข	งแกร	งของกลไกการดําเนินงานและฟ��นฟูหุนส	วนความร	วมมือระดับโลกเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
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ขอบเขตกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม 
 
 การพัฒนาสังคมใหบรรลุเป+าหมายนั้นจะตองพัฒนาท้ังคนและสิ่งแวดลอมควบคู	กันไปดวย  
จะตองมีกิจกรรมท่ีครอบคลุมหลายดาน ท่ีสําคัญไดแก	 การพัฒนาครอบครัวและประชากร การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาการศึกษา และอ่ืนๆ ซ่ึงการพัฒนาสรุปแต	ละดานดังต	อไปนี้ 
 1. การพัฒนาดานครอบครัวและประชากร การพัฒนาดานประชากรใหเหมาะสมกับ
สถานการณ5 ท้ังในกิจกรรมท่ีส	งเสริมการเกิด และการลดอัตราการเกิด การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกในครอบครัวอย	างมีประสิทธิภาพ การเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม	เพ่ือการดูแลสุขภาพการอบรม
ส	งเสริมความรูความสามารถของสมาชิกในครอบครัวอย	างเหมาะสมตามช	วงวัยท่ีหลากหลาย  
 2. การพัฒนาสังคมดานเศรษฐกิจ เป(นการเปลี่ยนแปลงความรู ความคิด ระเบียบปฏิบัติ
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ5เก่ียวกับการทํามาหากิน การผลิต การเพ่ิมมูลค	าและคุณค	าของทรัพยากรหรือ
ทุนทางสังคมท่ีมีใหเกิดประโยชน5สูงสุด การผลิตท่ีดีมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคและถูกตองตามหลักมาตรฐานท่ีกําหนด การแลกเปลี่ยนหรือการจําหน	ายจ	ายแจกสินคาและ
บริการดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ทันสมัย ประทับใจต	อผูบริโภค และมุ	งท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจใหเจริญ 
และนําความเจริญในรูปแบบของรายไดผลกําไร หรือภาษี มาช	วยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ต	อไป 
 3. การพัฒนาสังคมดานการเมือง  คือการพัฒนาดานความรู ความคิด ของสมาชิกใน
สังคมอย	างถูกตอง จากสภาพท่ีเป(นอยู	ใหเป(นสภาพท่ีตองการในทางท่ีถูกท่ีควร เช	น การเพ่ิมพูน
ความรูความคิดของประชาชน เก่ียวกับสิทธิ และหนาท่ี ภายใตระบบการปกครองท่ีใชอยู	 เนนการ
ส	งเสริมใหประชาชนรูจักสิทธิ และหนาท่ี ตลอดจนสรางพลังอํานาจใหประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
เพ่ือใหมีส	วนร	วมทางดานการเมืองการปกครอง ตลอดจนการมีส	วนร	วมในการพัฒนาดานต	างๆ ใน
ฐานะของพลเมืองของสังคมอันจะเป(นการส	งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย5ทรงเป(นประมุขในสังคมไทยใหเจริญรุ	งเรืองต	อไป 
 4. การพัฒนาสังคมดานการศึกษา การพัฒนาดานการศึกษาเป(นการพัฒนาท่ีสําคัญเพราะ
ทําใหคนไดมีความรู มีพฤติกรรม มีทักษะต	างๆ ท่ีรองรับกับการครองตน ครองคน และครองงาน 
โดยเฉพาะการสรางอาชีพต	างๆ ลวนแลวตองไดรับการอบรมขัดเกลาจากสถาบันการศึกษา และ
นโยบายในการส	งเสริมดานการศึกษาจากฝwายรัฐบายท่ีถูกตองเหมาะสม การศึกษาจะพัฒนาใหคนใน
ชาติฉลาดทางดานปdญญา อารมณ5 สังคม จิตใจ และสุขภาพแข็งแรง ดังนั้นการศึกษาจะตองเนนให
ความรูทางสิติปdญญา ทักษะ ในศาสตร5ต	างๆ ท่ีเหมาะสมคู	กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนา
ใหคนมีคุณภาพเพ่ือจะพรอมพัฒนาประเทศชาติต	อไป  
 5. การพัฒนาสังคมดานศาสนา ศาสนาทุกศาสนาต	างก็มีสัจธรรมอยู	ในทุกศาสนาอยู	แลว 
จึงไม	ตองพัฒนาอะไรมาก เพียงแต	ศาสนิกชนต	างๆ ตองมุ	งปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนเองอย	างจริง
จริงและไม	ไปทําลายยุยงส	งเสริมใหแตกแยกสามัคคีของคนท่ีนับถือศาสนาท่ีแตกต	างออกไปจากตน
เพ่ือจะไดช	วยสืบทอดดํารงศาสนาต	อไปและอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข โดยยึดหลักศาสนาเป(นท่ีต้ัง
ของจิตใจหรือศูนย5รวมของจิตใจคนหรือจิตวิญญาณ เพ่ือปฏิบัติตนใหเป(นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
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เป(นท่ีสงบสุขร	มเย็นในสังคม  และถาคนมีการปฏิบัติอันถูกตองตามหลักศาสนาและมีการพัฒนาดาน
จิตใจท่ีดีงามแลวจะช	วยสรางสังคมใหมีความเจริญกาวหนาอย	างม่ันคงแข็งแรงต	อไป 
 6. การพัฒนาสังคมดานอ่ืนๆ  ขอบเขตการพัฒนาสังคมยังเก่ียวของกับงานอ่ืนๆ อีกมาก 
อาทิ  โครงสรางพ้ืนฐาน สุขภาพอนามัย  การพัฒนาสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงาน การ
ท	องเท่ียว  ศิลปะและวัฒนธรรม ระบบนิเวศของทองถ่ิน  การสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีท่ี
สอดคลองกับการดํารงชีวิตของคนในสังคมฯลฯ  
 อย	างไรก็ตามการพัฒนาสังคมจะตองอยู	บนหลักแนวทางของการพัฒนาท่ียั่งยืนมีความ
สมดุลระหว	างกันในการพัฒนา กล	าวคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ตองมีการพัฒนาไป
พรอมๆ กัน หากเรามุ	งพัฒนาแต	ดานหนึ่งดานเดียว ละท้ิงหรือไม	ใหความสําคัญต	อดานอ่ืนอย	างเท	า
เทียมกันแลว ดานท่ีพัฒนาไปนั้นจะไม	ประสบผลสําเร็จ  เพราะจะมีดานท่ีไม	ไดรับการพัฒนาเป(น
เครื่องถ	วงดุลอยู	 ดังนั้นการพัฒนาสังคมจึงตองมีการพัฒนาควบคู	กันไปในลักษณะการพัฒนาแบบองค5
รวม (Holistic) ไม	มุ	งเนนเพียงดานใดดานหนึ่งเพราะองค5ประกอบต	างๆ ของสังคมมีความสัมพันธ5กัน
และมีผลกระทบต	อกันเสมอ (สมพันธ5  เตชะอธิก และคนอ่ืนๆ, 2543: 43) เช	น กรมส	งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมส	งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2561:  
12) ไดดําเนินโครงการประเมินเทศบาลน	าอยู	อย	างยั่นยืน จึงมีแนวความคิดการพัฒนาเมืองท่ี
ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา อันประกอบดวย “เมืองอยู	ดี คนมีสุข สิ่งแวดลอมยั่งยืน และเทศบาล
แห	งการเรียนรูและการบริหารจัดการท่ีดี” เมืองอยูTดี คือมีการใชประโยชน5ท่ีดินอย	างเหมาะสม 
โครงสรางพ้ืนฐานเพียงพอสําหรับคนทุกกลุ	ม มีความม่ันคงดานท่ีอยู	อาศัยปลอดภัย และเศรษฐกิจ
ม่ันคง  คนมีสุข คือ คนมีสุขภาพดี ไดรับการศึกษา สวัสดิการ และการพิทักษ5สิทธิ์ท่ีเหมาะสมและเท	า
เทียม ครอบครัวอบอุ	น ชุมชนเอ้ืออาทร มีกิจกรรมสรางสรรค5สังคม ดํารงประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปdญญาทองถ่ิน ส่ิงแวดลอมย่ังยืน คือ ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ5 มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพียงพอ ภูมิ
ทัศน5สวยงาม ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการอย	างเหมาะสม และประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีเป(นมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  และเทศบาลแหTงการเรียนรูและบริหารจัดการท่ีดี  คือมีวิสัยทัศน5แผนงานชัดเจน 
บุคลากรมีความรอบรูและเชี่ยวชาญ ระบบการทํางานไดรับการพัฒนาอย	างต	อเนื่อง พรอมการบริหาร
จัดการท่ีดี และมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง 
 
หลักการพัฒนาสังคม 
 
 หลักการพัฒนาสังคม มีความสอดคลองกับกระบวนทัศน5การพัฒนาในปdจจุบัน คือให
ความสําคัญต	อคนในฐานเป(นศูนย5กลางการพัฒนาและยึดกระบวนการมีส	วนร	วมของประชาชน
แนวทางของประชารัฐ ผูเขียนไดวิเคราะห5สังเคราะห5หลักการพัฒนาของนักวิชาการดานการพัฒนา 
อาทิ สัญญา  สัญญาวิวัฒน5 ( 2551: 116-117) ยุวัฒน5 วุฒิเมธี (253 : 11-12) สนธยา พลศรี (2553: 
62-62)  และ อภิศักด์ิ ธีระวิสิษฐ5 (2553: 65-72) จําแนกไดเป(น 9 ประการ  ดังนี้ 
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 1. หลักการคนหาผูนํา และพัฒนาผูนํา (Reader)  
  ผูนําการพัฒนาตองเป(นผู ท่ี มีความรู  ฝyกฝนและพัฒนาได มีความสามารถและมี
บุคลิกภาพเด	นเป(นพิเศษ เป(นท่ียอมรับนับถือของบุคคลในสังคม ท้ังท่ีเป(นทางการและไม	เป(นทางการ 
ผูนําตองมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบาทท่ีไดรับมอบหมายและท่ีไดรับการแต	งต้ังซ่ึงอาจแตกต	าง
กันออกไปแต	ละบทบาท และบุคลิกภาพท่ีสําคัญๆ ท่ีตองมีอยู	ในตัวของผูนําไดแก	 การมีภาวะผูนํา 
การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ5ท่ีดี การประสานงาน ฯลฯ ซ่ึงจะทําใหไดรับความรักและศรัทธาไวเนื้อ
เชื่อใจในการพัฒนาต	อไป ซ่ึงหลักการนี้ถือว	าเป(นสิ่งสําคัญประการแรกท่ีเริ่มงานพัฒนา 
  2. หลักการทํางานรTวมกันเปIนกลุTม  (Grouping Process) 
  การทํางานโดยผ	านกระบวนการกลุ	มเป(นหลักการท่ีสําคัญสําหรับงานพัฒนาประชาชน
ตองกระตุนใหทํางานผ	านกระบวนกลุ	ม เพราะพลังกลุ	มมีอิทธิพลท่ีเขมแข็งและม่ันคงมากกว	าคนๆ
เดียว จนมีคํากล	าวเก่ียวกับกลุ	มในงานพัฒนาว	า “ไม	มีกลุ	มไม	มีการพัฒนา” (No Group No 
Development) ตรงจุดนี้รัฐบาลหรือหน	วยงานต	างๆ จะสนับสนุนในรูปแบบวิชาการ งบประมาณ 
หรืออ่ืนๆ ก็จะสนับสนุนผ	านกลุ	ม เช	น กลุ	มวิสาหกิจชุมชน กลุ	มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ5 กลุ	มประชา
รัฐ เป(นตน 
  3. หลักการมีสTวนรTวมของประชาชน (Participation) 

เป(นกระบวนการท่ีรัฐธรรมนูญก็บัญญัติใหประชาชนในฐานะพลเมืองของประเทศได
เขามามีส	วนร	วมในการพัฒนาท้ังในแง	การเมืองและมีส	วนร	วมในการพัฒนาในข้ันตอนต	างๆ ไดแก	 
ร	วมคิด ร	วมตัดสินใจ ร	วมวางแผน ร	วมแกไขปdญหา ร	วมประเมินผล ร	วมรับผิดชอบ ตลอดจนเป(นผูมี
อํานาจในการพัฒนาดวยศักยภาพของกลุ	ม ชุมชน หรือของสังคมเอง  

4. หลักการประสานงาน (Coordination) 
งานการพัฒนาเป(นงานท่ีเก่ียวของกับบุคคล กลุ	ม องค5กร ภาคีการพัฒนาต	างๆ 

ท้ังภายในสังคมเดียวกัน และระหว	างสังคม ตลอดจันภายนอกสังคม ดังนั้นจึงมีความจําเป(นอย	างยิ่งท่ี
จะตองมีการประสานความร	วมมือในรูปแบบ และลักษณะต	างๆเช	น ประสานในการทํางานร	วมกัน 
ประสานทรัพยากรการพัฒนา ประสานการพัฒนาคน ประสานและบูรณาการแผนและโครงการ
ตลอดจนงบประมาณ ประสานพ้ืนท่ีการทํางาน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการทํางานแบบร	วมมือเป(นหุนส	วนกัน
และกันอันจะนําไปสู	การพัฒนาท่ีเกิดประโยชน5สูงสุดต	อไป 

5.หลักการสอดคลองวัฒนธรรมทองถ่ิน (Cultural)    
วัฒนธรรมเป(นกุญแจสําคัญท่ีจะไขประตูเพ่ือเขาถึงประชาชนงานพัฒนาตองให

ความสําคัญกับสิ่งท่ีชาวบานเคารพนับถือท้ังสิ่งท่ีมองเห็นดวยตาเนื้อและสิ่งท่ีเรนลับและมองไม	เห็นแต	
มีความเคารพทางจิตใจของประชาชนในพ้ืนท่ี  เช	น ความเชื่อ ค	านิยม อุดมการณ5  ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีต	างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการกระทําหรือผลงานทางวัตถุ เช	น 
เครื่องมือ เครื่องใช สิ่งประดิษฐ5ต	างๆ ตลอดภูมิปdญญาแขนงต	างๆ  
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  6.หลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน (Democracy)   
งานพัฒนามีปรัชญาพ้ืนฐานท่ีใหความสําคัญกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

ของประชาชน โดยเริ่มจากประชาชนรูจักคิดดวยตนเอง รูจักอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทํางาน
ร	วมกันโดยประชาชน ตลอดจนร	วมกันทํางานตามขอตกลงท่ีไดร	วมกันกําหนดไวยึดถือในเสียงขาง
มากและรับฟdงเสียงขางนอย (Rule of Majority, Right of Minority)  

7.การดําเนินงานตองยืดหยุTนได (Flexible)  
สังคมมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู	ตลอดเวลา จึงจําเป(นตองมีวิธีการดําเนินงาน 

ท่ียืดหยุ	นท้ังในเรื่องของเวลา และสถานท่ีใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ5 เหตุการณ5หรือการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

8.ทําการประเมินผลตลอดเวลา (Evaluation) 
การประเมินผลมิ ใช	 เป( น เพียงการเปรียบ เทียบผลงานในอดีต เพ่ือให รู ว	 า มี

ความกาวหนาเพียงใดเท	านั้น แต	เป(นการเรียนรูถึง ขอดี ความผิดพลาด และความสําเร็จ ใน
สถานการณ5และสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ และสามารถนําไปประยุกต5ใชใน
การทํางานครั้งต	อไปได ซ่ึงการประเมินผลงานนั้น สามารถทําไดในทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน และ
หลังจากการดําเนินโครงการเสร็จแลว 

9.หลักการพัฒนาใหม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  (Stable, Prosperous, Sustainable) 
เป(นหลักการท่ีชี้ใหเห็นผลลัพธ5ของการพัฒนาท่ีตองเนนใหประชาชนสามารถพ่ึงพา

ตนเองได  มีคุณภาพชีวิตความเป(นอยู	ท่ีม่ันคงมีความกาวหนาในชีวิตและมีความสุข  การพัฒนาในทุก
มิติทุกดานมีความยั่งยืนโดยเฉพาะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะตองไม	ใช	การพัฒนาท่ี
ลางผลาญ  
 
ทฤษฎีการพัฒนาสังคม  
 
 ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลงในราว ค.ศ. 1950 ประเทศต	างๆไดรับอิสรภาพจาก
การเป(นอาณานิคม และการขยายตัวของสงครามเย็นระหว	างประทศมหาอํานาจ ไดมีการยื่นขอเสนอ
จากนักวิชาการกลุ	มหนึ่งต	อประธานาธิบดีเพ่ือฟ��นฟูประเทศในทวีปยุโรป เรียกว	า “Marshall  Plan” 
โดยมีเหตุผลเพ่ือความม่ันคงทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย และควบคุมความผาสุกทางเศรษบกิจ
ระบบทุนนิยมของโลกโดยส	วนรวมดวยการแทรกแซงทางการทหาร เศรษฐกิจ ความสัมพันธ5ระหว	าง
ประเทศ การพัฒนาตามแนวคิดนี้ เรียกว	า ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization  Theory) (สุมิตร 
สุวรรณ, 2554:  38)  ต	อมาไดถูกใชเป(นตนแบบของการพัฒนาและแพร	กระจายไปสู	ภูมิภาคและ
ประเทศต	างๆท่ัวโลก ซ่ึงสังคมแต	ละสังคมมีความเขาใจการพัฒนาท่ีแตกต	างกัน ส	งผลใหการพัฒนา
แตกต	างกันไปดวยแต	สิ่งท่ีตองพิจารณาเป(นพิเศษ คือ ความเขาใจ (Understanding) การรับรู 
(Perception) โลกทัศน5หรือมุมมอง (Worldview) เก่ียวกับการพัฒนา เป(นผลมาจากกระบวนการ
ทัศน5การพัฒนาหรือกรอบแนวคิดการพัฒนาสําหรับการพัฒนาสังคมหลักๆ ควรพิจารณาอยู	  
2 ประเด็น คือ แนวคิดท่ีสอดคลองกับสถานการณ5ภายในประเทศ และสถานการณ5ภายนอกประเทศ
หรือโลก เพ่ือมุ	งความอยู	รอดและการอยู	ร	วมกันต	อไป 
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 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคมส	วนใหญ	ไดรับอิทธิพลจากนักคิดของสํานักต	างๆ ในโลก
ตะวันตก สามารถจําแนกได 2 สํานักคือ สํานักแนวคิดทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก (Mainstream 
Social Development Concept and Theory) เช	 น  ท ฤษ ฎี ค วาม ทันส มั ย  (Modernization 
theory) ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth theory) ทฤษฎีการพ่ึงพา (Dependency 
theory) ทฤษฎีโลกาภิวัตน5 (Globalization theory) ฯลฯ 
 ส	 ว น สํ า นั ก แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ก า ร พั ฒ น าก ร ะแ ส ท าง เลื อ ก  (Alternative Social 
Development Concept and Theory) หรือทฤษฎีการพัฒนากระแสรอง เช	น แนวคิดบทบาท 
ห ญิ ง-ชาย  (Gender Theory) แนว คิดสตรีนิ ยม  (Feminism Approach) แน วคิดกรีนนิ สม5 
(Greenism approach) แนวคิดเรื่องการให อํานาจ (Empowerment Approach) แนวคิดการ
พัฒนาอย	างยั่งยืน (Sustainable Development Approach) แนวคิดการมีส	วนร	วมของประชาชน 
(People’s Participation Approach) ทฤษฎีใหม	 ฯลฯ (พัชรินทร5 สิรสุนทร, 2547) ผูเขียนจึงขอ
นําเสนอตัวอย	างทฤษฎีกลุ	มกระแสหลักและกระแสทางเลือก ไดแก	 ทฤษฎีความทันสมัย ทฤษฎีพ่ึงพา 
ทฤษฎีระบบโลก แนวคิดการพัฒนาอย	างยั่งยืน ทฤษฎีใหม	  ดังรายละเอียดดังต	อไปนี้ 
 
  1. ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization  Theory) 

1.1 อุดมคติและแนวคิดหลัก 
    ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization  Theory) เกิดข้ึนในราว ค.ศ. 1950 
เป(นทฤษฎีท่ีสรางข้ึนโดยมุ	งอธิบายความเปลี่ยนแปลงในสังคมประเทศกําลังพัฒนาหรือเรียกกันว	า
ประเทศโลกท่ี 3 (รัตนา โตสกุล บุญมัธยะ, 2541: 1) มีอุดมคติของทฤษฎี คือ ตองการเปลี่ยนทุก
สังคมโดยมีจุดหมายปลายทาง คือเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การเมืองแบบประชาธิปไตย สังคมเมืองหรือ
สังคมอุตสาหกรรมท่ีมีการแข	งขัน  โดยมีแนวคิดหลักของทฤษฎี คือ สังคมแต	ละสังคมมีความเจริญไม	
เท	ากัน สังคมไม	ควรยึดติดในขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก ประเทศท่ีร่ํารวยตองช	วยประเทศท่ี
ยากจนท้ังดานทุน เทคโนโลยี และวิชาการ ดวยการทําใหเป(นอุตสาหกรรม เพ่ือจะไดหลุดพนจาก
ความยากจน  โดยมีตัวชี้วัดการพัฒนาท่ีสําคัญเนนลงไปท่ีดานเศรษฐกิจ ไดแก	 การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Economic growth) ผลิตภัณฑ5มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ผลิตภัณฑ5มวลรวม
ประชาชาติ (GNP) รายไดประชาติ (NI) เป(นตน (สุมิตร สุวรรณ, 2554: 39)  ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตท้ัง
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีเกณฑ5ชี้วัดการพัฒนาทางดานสังคม ไดแก	 จํานวน
คนรูหนังสือ จํานวนพลเมืองท่ีอาศัยอยู	ในเมือง จํานวนเครื่องรับโทรศัพท5 รถยนต5 เครื่องใชไฟฟ+าต	อ
จํานวนประชากรท้ังประเทศและเกณฑ5ชี้วัดการพัฒนาทางดานการเมือง ไดแก	 การปกครองระบบอบ
ประชาธิปไตย (ดํารง ฐานดี, 2535: 17 อางใน สุมิตร  สุวรรณ, 2554: 40)  
 

1.2 การพัฒนาตามลําดับข้ันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  วอท5ล  รอสทาวน5 (Walt W.Rostow, 1960 อางใน สุมิตร  สุวรรณ, 2554:  

42) เป(นนักเศรษฐศาสตร5ชาวอเมริกัน ไดเสนอแนวความคิดการพัฒนาประเทศโลกท่ีสาม (ประเทศ
ดอยพัฒนา) และเชื่อว	า การพัฒนาประเทศใหประสบความสําเร็จ คือ แนวทางการพัฒนาของ
ประเทศท่ีมีอุสาหกรรมกาวหนา เช	น กลุ	มประเทศในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา  เพราะประเทศ
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เหล	านี้ประสบความสําเร็จในการพัฒนาแลว ประเทศท่ีเกิดข้ึนใหม	สามารถเจริญรอยตามประเทศท่ี
พัฒนาแลวนั้นจะตองผ	านลําดับ 5 ข้ัน เรียกว	า ข้ันตอนของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(The Stage of Economic Growth) โดยไม	ขามข้ันก็จะทําใหประสบความสําเร็จดวย มีรายละเอียด
ดังต	อไปนี้ 

ข้ันท่ี  1  Traditional คือ สังคมแบบด้ังเดิม  เป(นสังคมท่ีระบบเศรษฐกิจยังไม	มีการ
ขยายตัว การผลิตยังมีขีดจํากันท้ังในเรื่องการปรับปรุงพันธ5พืชและระบบชลประทาน มีการทําสงคราม
และการเกิดภัยพิบัติต	างๆ ประชาชนยังไม	มีความคิดท่ีจะพัฒนา มีการเชื่อถือในโชคชะตา 
  ข้ันท่ี  2  Precondition for Take-off คือ ข้ันเตรียมการพัฒนา มีการสะสมทุนและ
ความรูทางวิชาการ มีการเริ่มใชความรูทางวิทยาศาสตร5สมัยใหม	 โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
การศึกษาตองใหเหมาะสมสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจสมัยใหม	 มีการธนาคารหรือสถาบันในการ
ระดมเพ่ือการลงทุน โดยเฉพาะการขนส	งและการสื่อสาร รวมท้ังการหาวัตถุดิบในประเทศอ่ืนๆ 
  ข้ันท่ี  3  Take-off  Stage  คือ ข้ันกระบวนการพัฒนา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย	างรวดเร็วในทุกดาน มีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม	ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มีการ
สรางโรงงานอุตสาหกรรมใหม	เพ่ือตอบสนองความตองการหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาค
เกษตรกรรมเปลี่ยนเป(นเกษตรอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย5 โดยมีอัตราการลงทุน เงินฝาก หรือรายได
ประชาชาติเพ่ิมข้ึน 
  ข้ันท่ี  4  Stage  of  High  Mass  Consumption  คือ ข้ันการบริโภคจํานวนมาก 
ผลักดันเศรษฐกิจใหเติบโตเต็มท่ี จนประสบความสําเร็จทุกดาน ประชาชนมีรายไดต	อหัวเพ่ิมข้ึนทุก
ภาคส	วนท้ังในเขตเมืองและชนบท มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสวัสดิการสังคมและรักษาความ
ปลอดภัยโดยมีเป+าหมายการเป(นรัฐสวัสดิการ 
  ข้ันท่ี  5  Beyond  Consumption คือ ข้ันอุดมสมบูรณ5 ยังมีการบริโภคจํานวนมาก 
ระบบเศรษฐกิจมีความม่ันคง มีความอุดมสมบูรณ5ทางการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 
ประชาชนมีรายไดเหลือใชเหลือกิน 
 
 1.3 กลยุทธhในการพัฒนา 
  จากลําดับข้ันการพัฒนาของรอสทาวน5 (Rostov) เขาไดเสนอกลยุทธ5ในการพัฒนาไว
ดังนี้  
 1. ใหเอกชนเป(นผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมแทนรัฐ 
 2. เปลี่ยนฐานเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมเป(นอุตสาหกรรม โดยเพ่ิมผลผลิตใหมากข้ึน 
 3. เพ่ิมผลิตภัณฑ5มวลรวมประชาชาติและรายไดต	อหัวของประชาชน 
 4. ใชทรัพยากรและความม่ันคงในชนบทเป(นปdจจัยในการสรางความเจริญใหแก	เมือง 
 5. ใชกลไกของตลาดเป(นเครื่องกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ โดยส	งเสริมใหมีการคา
เสรีประเทศต	างๆ ท่ัวโลก 

 6. รัฐทําหนาท่ีสนับสนุนใหเกิดการลงทุน โดยรัฐจะเป(นผูลงทุนในโครงการข้ันพ้ืนฐาน 
เช	น ถนน ไฟฟ+า ประปา โทรศัพท5 รถไฟ ท	าเรือ สนามบิน เข่ือน นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนปรับปรุง
ระบบการศึกษาและระบบราชการ เพ่ือใหเอกชนสามารถใชประโยชน5ในการลงทุน อาจสราง
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บรรยากาศเพ่ือการลงทุน เช	น การยกเลิกการเก็บภาษีอากร การปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ือต	อการ
พัฒนา การใหกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ํา 

7. รัฐกําหนดค	าจางแรงงานใหอยู	ในระดับตํ่า เพ่ือใหนักลงทุนสามารถเห็นผลกําไร
อย	างชัดเจน 

8. รัฐจะตองสรางกําลังทหาร-ตํารวจใหเขมแข็ง เพ่ือปราบปรามประชาชนมิใหมี
เรียกรองหรือต	อตานรัฐบาล 

9. การพัฒนาตองเริ่มจากรัฐบาล จึงมีลักษณะสั่งการจากเบื้องบน (Top-Down 
Approach) ซ่ึงขาราชการจะมีบทบาทสําคัญต	อการพัฒนา เป(นตัวเร	งเพ่ือใหเกิดความเจริญข้ึนในทุก
ส	วนของประเทศ ขาราชการจึงควรมีการศึกษาสูงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ 
(ดํารง ฐานดี, 2538: 136)  
 
 1.4 ลักษณะการเปล่ียนแปลงสังคมสูTความทันสมัย 
  พัชรินทร5  สิรสุนทร (2556:  236-237) ไดกล	าวถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสังคม
สู	ความทันสมัย ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตจากเรียบง	ายในสังคมจารีตไปสู	การ
ดํารงชีวิตท่ีอยู	อาศัยความรูและเทคโนโลยีระดับสูง มีระบบคิดท่ีเป(นวิทยาศาสตร5 2) เปลี่ยนแปลง
ระบบการผลิตจากเกษตกรรมแบบยังชีพหรือการทําการเกษตรจากท่ีดินแปลงเล็กเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน เป(นการผลิตขนาดใหญ	เพ่ือการขายมีการจางงานภายนอกครอบครัวหรือชุมชนแทนการใช
แรงงานภายในครอบครัว  3) มีระบบอุตสาหกรรมในโรงงานและใชเครื่องจักรกลเพ่ิมมากข้ึน  
4) วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงจากความสัมพันธ5แบบไม	เป(นทางการเป(นแบบทางการเพ่ิมมากข้ึน  
5) เกิดเมืองพ่ิมข้ึนและมีการขยายตัวของสังคมเมือง 6) มีการสรางโครงสรางพ้ืนฐาน เช	น ถนน 
สาธารณูปโภค โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ 7) เกิดชนชั้นกลางและผูประกอบการ (Entrepreneur) 
เพ่ิมมากข้ึน  8) เปลี่ยนแปลงระบบความคิดความเชื่อของคนจากเหนือธรรมชาติ  เป(นความคิดเชิง
เหตุผล มีความเป(นปdจเจกชนนิยม (Individualism) และวัตถุนิยม (Materialism) 9) โครงสรางของ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวแบบขยายมาเป(นครอบครัวเด่ียว  10) สถาบันสังคมต	างๆมี
ความสลับซับซอนเพ่ิมมากข้ึน 11) การจัดระเบียบทางสังคมใชกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเป(น
ลายลักษณ5อักษรแทนท่ีบรรทัดฐานและวิถีประชาท่ีใชกันในสังคมจารีตมากข้ึน 
 
 1.5 ขอบกพรTองของทฤษฎี 
   ทฤษฎีภาวะความทันสมัยมีขอบกพรองอย	างนอย 3 ประการ (ปาริชา มารี เคน, 
2556:  19-40)  
   1. การแบ	งสังคมอย	างหยาบๆออกเป(นสังคมพัฒนากับสังคมดอยพัฒนานั้น
นอกจากจะไม	สอดคลองกับสภาพสังคมจริงๆ ท่ีมีอยู	ในโลกแลว ยังไม	สามารถแสดงใหเห็นถึงความ
แตกต	างของแต	ละประเทศในสังคมเดียวกัน ตัวอย	างเช	น ในประเทศท่ีถือว	าพัฒนาแลวยังปรากฎ
อาการของ “ความดอยพัฒนา” ใหเห็นเสมอๆหรือในประเทศท่ีถูกมองว	าดอยพัฒนาก็มีส	วนของ 
“ความพัฒนา” อยู	เช	นกันจึงไม	อาจสรุปไดง	ายๆ 
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   2. ทฤษฎีภาวะความทันสมัยไม	สามารถแสดงใหเห็นถึงความแตกต	างของข้ันตอน
การพัฒนาในแต	ละประเทศว	ามีความสัมพันธ5กับโครงสรางอ่ืนๆ ในสังคมซ่ึงร	วมกําหนดการพัฒนา
หรือดอยพัฒนาของสังคมเหล	านี้อย	างไร เช	น โครงสรางทางชนชั้น บทบาทของรัฐ และอิทธิพลของ
ระบบทุนนิยมโลก เป(นตน มีผลใหนักทฤษฎีแนวนี้มองการพัฒนาอย	างแคบว	าเป(นเรื่องการการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย	างเดียวบาง หรือไม	ก็เป(นเรื่องของการถ	ายทอดเทคโนโลยี เป(นตน 
ท้ังๆ ท่ีจริงแลวการพัฒนามีความหมายอย	างกวางขวางท่ีรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม
ท่ีรวมเอาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความรูสึกนึกคิด อุดมการณ5 
เทคนิควิทยาและอ่ืนๆ เขาดวยกัน 
  3. การท่ีทฤษฎีความทันสมัยสรุปว	า การพัฒนา หมายถึง การท่ีประเทศโลกท่ีสามตอง
เดินตามประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยมีประเทศในยุโรปและอเมริกาเป(นแม	แบบไม	มีทางเลือกเป(นอย	าง
อ่ืนนั้น นอกจากจะไม	ใหความสําคัญกับปdจจัยภายใน โดยเฉพาะอย	างยิ่งภูมิหลังทางประวัติศาสตร5
ของประเทศเหล	านั้นแลว ยังเป(นการดูถูกเหยียดหยามประเทศโลกท่ีสาม พรอมท้ังกับการหลงใหลได
ปลื้มกับการเป(นเลิศทางวัฒนธรรมของตนเอง (Ethnocentrism) และยังทําใหหลงประเด็นไปว	าการ
พัฒนากับการทําใหทันสมัยเป(นเรื่องเดียวกันซ่ึงความจริงแลวสองสิ่งนี้เป(นคนละเรื่องเพราะประเทศ
หนึ่งอาจมีความทันสมัยไดท้ังๆ ไม	มีการพัฒนา (Modernization without Development)  
 สรุปทฤษฎีความทันสมัยเป(นทฤษฎีท่ีเนนการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
มุ	งส	งเสริมในการผลิตแบบจํานวนมากหรือเป(นแบบอุตสาหกรรมและมีการกระตุนการบริโภคโดยใช
กลยุทธ5ท่ีหลากหลาย  สําหรับประเทศไทยไดในช	วง พ.ศ. 2500-2501 รัฐบาลไทยโดยการนําของ 
จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัตน5  นายกรัฐมนตรี ไดใหธนาคารโลก (World Bank) เขามาสํารวจสภาวะ
เศรษฐกิจของไทยและไดนําเสนอผลการวิจัย รวมท้ังขอเสนอในการพัฒนา  ซ่ึงต	อมาจอมพล สฤษด์ิ  
ธนะรัตน5  ไดเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศตามคําแนะนําของนักวิชาการอเมริกาโดยจัดทํา
แผนพัฒนาประเทศท่ีรูจักกันในชื่อ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ” และเริ่มตนการพัฒนาประเทศตาม
แนวคิดทฤษฎีความทันสมัยต้ังแต	บัดนั้นเป(นตนมา 
 
 2. ทฤษฎีการพ่ึงพา (Dependency Theory) 
  จุดกําเนิดของทฤษฎีการพัฒนาแบบพ่ึงพา มาจากความลมเหลวท่ีจะบูรณะฟ��นฟูสภาพ
เศรษฐกิจในดินแดนลาตินอเมริกาของโครงการภายใตความช	วยเหลือขององค5กรสหประชาชาติ 
(United Nations Economic Commission for Latin America) หรือเรียกย	อๆ ว	า (ECLA) ทฤษฎี
พ่ึงพาเป(นทฤษฎีการพัฒนาหนึ่งท่ีอธิบายถึงความสัมพันธ5ท่ีไม	เท	าเทียมกันระหว	างประเทศทุนนิยมท่ี
พัฒนาแลวหรือประเทศเมืองแม	 ซ่ึงรวมเรียกว	า พวกเหนือ (North) กับพวกใต (South) ซ่ึงหมายถึง 
ประเทศลาหลัง ดอยพัฒนา กําลังพัฒนา ประเทศโลกท่ีสาม หรือประเทศเมืองบริวารนั่นเอง 
ความสัมพันธ5ระหว	างประเทศเมืองแม	และเมืองบริวารเป(นความสัมพันธ5แบบครอบงําพ่ึงพิงซ่ึงทําให
ประเทศท่ีมีฐานะ และความสามารถทางเศรษฐกิจ การเมืองอยู	ในสภาพท่ีขยายตัวได ในขณะท่ี
เศรษฐกิจของประเทศพ่ึงพิงไม	สามารถขยายตัวได (วินิต ทรงประทุม, 2528: 21) 
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 2.1 อุดมคติและแนวคิดหลัก 
 อุดมคติของทฤษฎีการพ่ึงพา คือ การหลุดพนจากการพ่ึงพา โดยมี

จุดมุ	งหมายท่ีสําคัญ คือ การลดความไม	เท	าเทียมกัน การลดการว	างงาน การแกไขปdญหาความยากจน 
ดวยการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง แนวคิดหลักของทฤษฎีนี้ เชื่อว	า สภาพดอยพัฒนาในประเทศโลกท่ี 3 
เป(นผลมาจากการท่ีทรัพยากรและส	วนเกินทางเศรษฐกิจไหลไปสู	โลกท่ีเหนือกว	า เนื่องจากลัทธิล	า
อาณานิคม การพ่ึงพาระบบทุนนิยมทําใหประเทศกลายเป(นบริวารท้ังการเมืองและเศรษฐกิจ 
ตลอดจนเป(นแหล	งวัตถุดิบตลาดสินคาอุตสาหกรรม และเป(นแหล	งขยายตัวการลงทุน นอกจากนั้น
ความสัมพันธ5ยังเป(นไปในลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบโดยการกอบโกยผลประโยชน5 เช	น การท่ี
ตองขายวัตถุดิบในราคาถูก แต	กลับตองซ้ือสินคาอุตสาหกรรมในราคาแพง 

 
 2.2 แนวคิดเบ้ืองตนของทฤษฎี 

 1. การปฏิเสธไม	ยอมรับข้ันตอนความเจริญเติบโตของตัวแบบกระแสหลักท่ี
ถือว	าสภาพดอยพัฒนาเป(นภาวะเริ่มตนของทุกระบบในสังคม 

 2. ประเทศโลกท่ีสามมีความดอยพัฒนาก็เพราะระบบทุนนิยมโลกท่ีสืบทอด
กันมาแต	ยุคอาณานิคม กระบวนการนี้ผลักดันใหประเทศทุกประเทศนิยมเป(นศูนย5กลาง (Center) มี
โอกาสสะสมทุน ความม่ังค่ังและอํานาจโดยขูดรีดประเทศอ่ืนๆ ในรอบนอก (Periphery) ของโลก 

 3. ความดอยพัฒนาเป(นลักษณะเชิงโครงสรางและเป(นปรากฏการณ5
ธรรมดาท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาระบบทุนนิยมโลก 

 4.  การพัฒนาทุนนิยมในประเทศรอบนอกไม	อาจเกิดข้ึนได เพราะลักษณะ
พ่ึงพาและถูกดูดซับการสะสมจากศูนย5กลาง 

 5. ทางออกเดียวท่ีจะนําไปสู	การพัฒนาของประเทศรอบนอกคือ การ
ปลดปล	อยตัวเองใหรอดพนจากภาวการณ5พ่ึงพาและนําไปสู	การพ่ึงพิงตนเอง (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 
2542: 112-114)   
  สามารถสรุปลักษณะสําคัญของทฤษฎีการพ่ึงพา ไดเป(น 3 ประการ คือ 1) บริบท
ทางดานความสัมพันธ5ระหว	างประเทศมีผลทําใหประเทศบริวารตกอยู	ในฐานะท่ีเสียเปรียบประเทศ
เมืองแม	 เนื่องจาก “การแลกเปลี่ยนท่ีไม	เท	าเทียมกันบนพ้ืนฐานของวัตถุดิบท่ีมีมูลค	าเท	าเทียมกัน” 
(Mandel, 1979: 92) สายสัมพันธ5ระหว	างชนชั้นผูปกครองในประเทศบริวารกับประเทศเมืองแม	ท่ี
ร	วมกันในการเอาเปรียบผูยากไรและสมบัติของประเทศบริวาร และ 3) ความสัมพันธ5ท่ีไม	เท	าเทียมกัน
ดานการแลกเปลี่ยนสินคา ผ	านระบบตลาดระหว	างประเทศและการแบ	งงานกันทําในโลก นําไปสู	การ
ดอยพัฒนาของประเทศบริวาร  

 
   2.3 กลยุทธhการพัฒนาตามทฤษฎีการพัฒนาแบบพ่ึงพา 

ขอเสนอท่ีเป(นทางเลือกในการพัฒนาตามแนวคิดนี้คือ การปลดเปลื้อง
ภาวการณ5พ่ึงพา จากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโลก และพัฒนาแนวทางการพ่ึงตนเองของประเทศ
บริวารกลยุทธ5นี้ตองอาศัยความเขาใจต	อสถานการณ5 ศักยภาพ ทรัพยากรภายในของแต	ละประเทศ
เป(นอย	างยิ่ง เพ่ือท่ีจะกําหนดนโยบายเชิงปฏิบัติไดว	ามีสิ่งใดบางและถึงขอบเขตระดับไหนท่ีสามารถ
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พ่ึงพาทรัพยากรภายในประเทศได และถึงขอบเขตระดับไหนท่ีตองพ่ึงพาประเทศอ่ืน การศึกษาวิจัยถึง
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีจะสอดคลองกับเง่ือนไขทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ของแต	ละประเทศเป(นสิ่งจําเป(นดวยเช	นกัน 

สรุปทฤษฎีพ่ึงพาเป(นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงความไม	เท	าเทียมเอารัดเอาเปรียบกอบโกย
ประโยชน5ระหว	างประเทศศูนย5กลางหรือประเทศท่ีเป(นตนแบบในการพัฒนากับประเทศท่ีลาหลัง 
กําลังพัฒนา ดอยพัฒนา และประเทศบริวาร โดยการครอบงําทางสังคมและเศรษฐกิจซ่ึงประเทศกลุ	ม
ท่ีไม	ใช	ประเทศตนแบบการพัฒนาตองอยู	ในภาวการณ5พ่ึงพาประเทศตนแบบ ดังนั้น การท่ีประเทศท่ี
อยู	ในภาวการณ5พ่ึงพาจะไปสู	โอกาสในการพัฒนาคือการสลัดท้ิงซ่ึงการพ่ึงพาประเทศศูนย5กลางและ
ตองพ่ึงพาตนเองมากข้ึน 

 
 3. ทฤษฎีระบบโลก (Word-System) 
  อิมานูเอล วอลเลอสติน (Immanuel Wallerstein, 1978 อางอิงใน เก้ือ วงศ5บุญสิน, 
2545) นักสังคมศาสตร5ชาวสหรัฐอเมริกา เป(นผูเสนอแนวคิดนี้ต้ังแต	ในช	วงปลาย ค.ศ. 1970 ต	อเนื่อง
มาถึง ค.ศ. 1980 เพ่ือศึกษาพลวัตของเศรษฐกิจโลกและเพ่ืออธิบายปรากฏการณ5ใหม	 ๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึง
ทฤษฎีความทันสมัยและทฤษฎีการพ่ึงพาไม	สามารถอธิบายได เขาไม	เห็นดวยต	อการจําแนกศาสตร5
ออกเป(นสาขาวิชาต	างๆ ไดแก	 มานุษยวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร h รัฐศาสตร5 อาจรวมไปถึง 
ภูมิศาสตร h ประวัติศาสตร5 และจิตวิทยาดวย เขาเห็นว	าปรากฏการณ5ท่ีเกิดข้ึนในโลกนั้น ในความเป(น
จริงแลวไม	สามารถแยกไดว	าอยู	ในสาขาของศาสตร5ใด 
  นอกจากนี้วอลเลอสติน (Wallerstein) มองว	า ระบบโลกเป(นหน	วยของการวิเคราะห5
และมีเพียงระบบเดียวเท	านั้น ไม	ไดแบ	งออกเป(นระบบทุนนิยมหรือสังคมนิยม โลกท่ีหนึ่ง (ประเทศท่ี
พัฒนาแลว) หรือ โลกท่ีสาม (ประเทศท่ีกําลังพัฒนา) เขาเห็นว	า ระบบโลกประกอบดวยส	วนต	างๆ    
3 ส	วนคือ ส	วนแกน (Core) ไดแก	 บริเวณยุโรปตอนเหนือ ซ่ึงมีแรงงานท่ีมีความชํานาญในการผลิต
ทางดานเกษตร ส	วนบริวาร (Periphery) ไดแก	 บริเวณยุโรปตะวันออกและซีกโลกตะวันตกอันไดแก	 
อเมริกาเหนือและใตท่ีมีขาว ฝ+าย น้ําตาล เป(นสินคาส	งออก ตลอดจนมีการบังคับใชแรงงานหรือทาส
เป(นผูผลิตสินคาท่ีนําเงินเขาประเทศ และส	วนก่ึงบริวาร (Semi periphery) ไดแก	บริเวณยุโรปแถบ
เมดิเตอร5เรเนียนซ่ึงมีการประกอบการทางเกษตรกรรมท่ีแบ	งปdนผลประโยชน5กัน  

ทฤษฎีนี้เชื่อว	า กลไกท่ีทําใหเกิดระบบการแลกเปลี่ยนท่ีไม	เป(นธรรม ธํารงอยู	ไดมี      
3 ประการคือ (ดํารง ฐานดี, 2538: 92) 

1. รัฐศูนย5กลางมีอํานาจทางการทหารท่ีเขมแข็งกว	า เพ่ือใชสําหรับการปกป+อง
ผลประโยชน5ของตนเองในทุกภาคส	วนของโลก หากเกิดปdญหา เช	น รัฐบริวารไม	พอใจและเรียกรอง
ความเสมอภาคทางการคาหรือหรือการขู	ยึดทรัพย5สินท่ีไปลงทุนในประเทศนั้น รัฐศูนย5กลางก็จะขู	ดวย
การใชกําลังทหาร เช	น การซอมรบในน	านน้ําใกลรัฐบริวาร การปcดก้ันมิใหคาขายกับประเทศอ่ืนได 

2. มีการเลือกผูนําท่ีเขมแข็ง เพ่ือทํางานร	วมกันในการปกป+องมิใหทุนนิยมเสื่อมความนิยม
และเร	งพัฒนาใหลัทธินี้ขยายตัวออกไปเรื่อยๆ โดยการประกาศใหโลกรูว	าลัทธิทุนนิยมนี้ดีท่ีสุดและ
สามารถแกปdญหาทุกอย	างของโลกได 
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3. ลัทธิจักรวรรดินิยมจะทําใหเกิดเสถียรภาพทางดานการคาระหว	างประเทศ โดยรัฐ
ศูนย5กลางจะเป(นรัฐท่ีเขมแข็งและมีอิทธิพลเหนือรัฐบริวาร ส	วนรัฐบริวารจะอ	อนแอและถูกครอบงําท้ัง 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจากรัฐท่ีมีอํานาจเหนือกว	า 
 ปรากฏการณ5ท่ีชัดเจนตามท่ีกล	าวมา คือ ประเทศสหรัฐอเมริกามีกําลงทหารท่ีเขมแข็งกว	า
ประเทศอ่ืนใดในโลกภายหลังจากท่ีสหภาพโซเวียตล	มสลาย ส	วนประเทศไทยเราก็ถือว	าเป(นรัฐบริวาร
ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เริ่มต้ังแต	การตัดสินใจส	งกําลังทหารเขาร	วมรบ
ในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม การใหผูแทนจากธนาคารโลกเขามาศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาประเทศ การไดรับทุนไปศึกษาต	อ การไดรับเทคโนโลยีต	างๆ ท้ังแบบใหเปล	าและการซ้ือ
ขาย ไม	ว	าจะเป(นเครื่องจักรหรืออาวุธยุธโทปกรณ5ทางการทหาร เช	น เครื่องบิน จรวด รถถัง เป(นตน 
นอกจากนี้ค	านิยมของคนไทยในกลุ	มท่ีมีเงินหรือพอมีฐานะก็มักจะส	งลูกไปเรียนต	อท่ีสหรัฐอเมริกา 
ภายหลังเม่ือเรียนจบกลับมาเมืองไทยก็ไดนําวิชาความรูกลับมาพรอมกับค	านิยมและวิถีชีวิตแบบ
อเมริกัน ซ่ึงบางเรื่องอาจไม	เหมาะสมกับวิถีชีวิตหรือขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของ
สังคมไทย เช	น การอยู	กินกันก	อนแต	งงาน การบริโภคอาหารแบบหรูหราฟุwมเฟ�อย การใชของท่ีมียี่หอ 
(Brand name) หรือ ค	านิยมทางวัตถุต	างๆ ทําใหเราตองตกไปเป(นบริวารของเขาโดยไม	รูตัว (สุมิตร  
สุวรรณ, 2554: 51) 
 สรุปทฤษฎีระบบโลกเป(นทฤษฎีท่ีมุ	งเนนใหรัฐศูนย5กลางใชอํานาจในการสรางความไม	เป(น
ธรรม โดยการใชกําลังทางทหารหรืออํานาจทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในการควบคุม รวมท้ังการเขา
มามีบทบาทในการร	วมวางแผนพัฒนาประเทศและมอบโอกาสต	างๆ ท้ังท่ีมีการซ้ือขายและแบบให
เปล	า โดยมีวัตถุประสงค5เพ่ือแผ	กระจายลัทธิจักวรรดินิยมและปกป+องใหทุนนิยมนั้นมีเขมแข็ง 
ครอบงําทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจากรัฐท่ีมีอํานาจเขมแข็งใหรัฐบริวารเชื่อว	าทุนนิยมจะ
สามารถแกปdญหาต	างๆ ขอบโลกได  
 การพัฒนาตามแนวทางทฤษฎีการพัฒนากระแสหลักขางตนท่ีเนนการพัฒนาทางดานวัตถุ
และความเติบโตทางเศรษฐกิจเป(นหลักทําใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลงสู	ความเป(นเมือง มีการผลิตบน
วิถีการทําแบบอุตสหกรรมและใชทรัพยากรอย	างสิ้นเปลือง เกิดปdญหาดานสิ่งแวดลอม ทําใหสังคม
เสื่อมทรุดลงตามลําดับ จึงไดนําแนวคิดเรื่องการพัฒนาทางเลือกเป(นการเคลื่อนยายเชิงกระบวนทัศน5 
(Paradigm shift) ของการพัฒนา จากการพัฒนากระแสหลักท่ีเนนการพัฒนาทางดานวัตถุและความ
เติบโตทางเศรษฐกิจไปสู	การพัฒนามนุษย5อย	างเท	าเทียม มีส	วนร	วม และยั่งยืน ดวยการใชแนว
ทางการพัฒนาแบบใหม	ท่ีจะตองมีหลักคิดเรื่องความเสมอภาค ใชกระบวนการมีส	วนร	วม สรางความ
ยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม และพัฒนาความอยู	ดีกินดีของประชาชน  กล	าวคือ ตองไม	เกาะกับกระแสหลัก
แต	เพียงอย	างเดียว สังคมจะตองช	วยกันสรางกระแสทางเลือกเพ่ือถ	วงดุลกับความทันสมัยและกระแส
หลักใหไดและเป(นทางเลือกในการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมท่ีหลากหลาย ต	อมานักวิชาการ
หลายคน เรียกว	า การพัฒนากระแสรองหรือการพัฒนาทางเลือก ซ่ึงมีหลายแนวคิดทฤษฎีท่ีเกิดข้ึน
จากการไดประจักษ5ถึงความบกพร	องของการพัฒนาตามกระแสหลัก เช	น การพัฒนาอย	างยั่งยืน 
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และอ่ืนๆ อีกมากมาย ในท่ีนี้ผูเขียนขอนําเสนอแนวคิดการพัฒนา
กระแสรอง ท่ีมีความสําคัญต	อสังคมไทยเป(นอย	างมาก  ดังต	อไปนี้ 
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 1. แนวคิดการพัฒนาอยTางย่ังยืน (Sustainable Development) 
  1.1 ความเปIนมา 
   องค5การสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมสุดยอดระดับโลกว	าดวยสิ่งแวดลอม
และการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development: UNCED) หรือการ
ประชุม Earth Summit ท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือปi พ.ศ. 2535 ผลการประชุมนี้ 
ผูแทนของ 178 ประเทศรวมท้ังประเทศไทย ไดร	วมลงนามรับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) 
ซ่ึงถือเป(นแผนแม	บทของโลกท่ีประเทศสมาชิกตองตระหนักถึงปdญหาดานสิ่งแวดลอมและเห็น
ความสําคัญท่ีจะตองร	วมกันพิทักษ5สิ่งแวดลอม เพ่ือสรางการพัฒนาท่ียั่งยืนใหเกิดข้ึนในโลก โดย
กําหนดกิจกรรมต	างๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอย	าง
สมดุล พรอมท้ังกระตุนใหรัฐบาลประเทศต	างๆ สรางกลยุทธ5การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมุ	งเนนการพัฒนา
เศรษฐกิจท่ีรับผิดชอบต	อสังคม ในขณะเดียวกันก็ใหการคุมครองฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือ
ผลประโยชน5ของคนในรุ	นต	อไป ท้ังนี้ ควรเปcดโอกาสใหกลุ	มต	างๆ ในสังคมเขามามีส	วนร	วมอย	าง
กวางขวางท่ีสุด ซ่ึงจะทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนร	วมกันต	อไปไดต	อมาสหประชาชาติไดจัดใหมีการ
ป ระชุ ม สุ ด ยอด ระ ดั บ โล กว	 าด ว ย ก าร พั ฒ น า ท่ี ยั่ งยื น  (World Summit on Sustainable 
Development: WSSD) ข้ึนอีกครั้งหนึ่ง ท่ีนครโจฮันเนสเบอร5ก ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต 
ระหว	างวันท่ี 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2545 ซ่ึงไดนําไปสู	พันธกรณีของประเทศสมาชิกประมาณ 
180 ประเทศ รวมท้ังประเทศไทยท่ีจะตองสานต	อแผนปฏิบัติการ 21 เพ่ือดําเนินงานการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนใหกวางขวางและมีผลในทางปฏิบัติมากยิ่งข้ึน ท่ีสําคัญ คือ กําหนดใหประเทศสมาชิกจะตอง
บรรลุขอตกลงในการจัดทําเป+าหมายการพัฒนาแห	งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals 
: MDGs) ร	วมกันใหสําเร็จภายในปi พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เพ่ือผลของการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะ
อย	างยิ่งการดําเนินงานในดานต	างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและขจัดปdญหาความยากจนของคนใน
ประเทศประเทศสมาชิกควรมุ	งส	งเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย5 (Human Capacity Building) 
ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาดานการศึกษาและการจัดหาบริการดานสุขภาพอนามัยใหประชาชนอย	างท่ัวถึง
เสริมสรางจิตสํานึกเพ่ือกระตุนใหประชากรท่ัวโลกตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืน โดย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของแต	ละประเทศ ตองร	วมกันเป(นหุนส	วนเพ่ือการพัฒนา 
และร	วมกันพิทักษ5สิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนต	อไปท้ังนี้ ความเคลื่อนไหวในกระแสโลก
ดังกล	าว ถือเป(นความพยายามท่ีทาทายของมวลมนุษยชาติในอันท่ีจะบรรลุเป+าหมายของการพัฒนา
สมดุลและยั่งยืนใหไดภายในศตวรรษท่ี 21 โดยจะตองพยายามหาแนวทางความร	วมมือระหว	างกันให
มากข้ึน รวมท้ังเชื่อมโยงผลประโยชน5ในระดับทองถ่ินและระดับประเทศเขาดวยกัน เพ่ือลดช	องว	าง
ระหว	างประเทศร่ํารวยและประเทศยากจน อันจะนําไปสู	การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนรุ	นต	อไปใน
อนาคต 
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  1.2 ความหมาย 
  มีผูใหความหมายของ “การพัฒนาท่ียั่งยืน” ไวหลายนิยาม ซ่ึงลวนแลวแต	มี
ความหมายใกลเคียงกันท้ังสิ้น แต	ท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด ก็คือ คํานิยามของ World Commission on 
Environment and Development ท่ี ได ให ไ ว ใน ร า ย งาน  “Our Common Future” ซ่ึ ง ได
เสนอแนะว	า “การพัฒนาอย	างยั่งยืน คือ รูป แบบของการพัฒนาท่ีตอบสนองต	อความตองการของคน
ในรุ	นปdจจุบันโดยไม	ทําใหคนรุ	นต	อไปในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการท่ี
จะตอบสนองความตองการของตนเอง ( Sustainable Development is development that 
meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs)” กล	าวคือ การใชประโยชน5จากทรัพยากรต	างๆ เพ่ือ
ผลประโยชน5ของคนรุ	นปdจจุบัน จะตองไม	ใชทรัพยากรอย	างสิ้นเปลือง แต	ควรเป(นการใชทรัพยากรใน
เชิงอนุรักษ5และพัฒนาใหเต็มศักยภาพอยู	ตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาท่ียั่งยืนจะตองพิจารณาท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความยั่งยืนของระบบนิเวศไปพรอมๆ กัน 
 สําหรับประเทศไทย ไดมีนักวิชาการหลายท	านพยายามอธิบายความหมายของการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนใหชัดเจนยิ่งข้ึน ท่ีสําคัญคือ แนวคิดของพระธรรมปcฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2541) ไดอธิบายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนว	า “การพัฒนาท่ียั่งยืนมีลักษณะท่ีเป(นบูรณาการ (Integrated) คือทําใหเกิดเป(นองค5
รวม (Holistic) หมายความว	า องค5ประกอบท้ังหลายท่ีเก่ียวของจะตองมาประสานกันครบองค5และมี
ลักษณะอีกอย	างหนึ่งคือ มีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือ การทําใหกิจกรรมของมนุษย5 
สอดคลองกับกฎเกณฑ5ของธรรมชาติ” นั่นก็คือ การกําหนดแนวทางการพัฒนาจะตองคํานึงถึงปdจจัย
ดานมนุษย5โดยใหคุณค	าทางวัฒนธรรมรวมอยู	ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังการแกปdญหา
สิ่งแวดลอมดวย ดังนั้น ตามแนวคิด ของพระธรรมปcฏก  
 สรุปไดว	า “การพัฒนาท่ียั่งยืน” เป(นการพัฒนาท่ีครอบคลุมการพัฒนาในทุกดานและทุก
มิติ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จิตใจ วัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีคนเป(น
ศูนย5กลางหรือเป+าหมายของการพัฒนา เพ่ือใหคนอยู	ดี กิน ดีและมีความสุข ท้ังคนในรุ	นนี้และรุ	นต	อๆ 
ไป 
 
 1.3 มิติท่ีสําคัญของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
  ถึงแมว	าจะทําใหความหมายของคําว	า “การพัฒนาท่ียั่งยืน” ปรากฏแตกต	างกันไป
หลายรูปแบบ แต	ก็มีหลักการท่ีเหมือนกัน คือการพัฒนาท่ีดําเนินไปโดยคํานึงถึงขีดจํากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสนองความตองการในปdจจุบันโดยไม	ส	งผลเสียต	อความ
ตองการในอนาคตการพัฒนาท่ีคํานึงถึงความเป(น “องค5รวม” คือมองว	าการจะทําสิ่งใดตองคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสิ่งอ่ืนๆ ดังนั้น การพัฒนาแนวนี้จึงยึดหลักความรอบคอบ และค	อยเป(นค	อย
ไป รวมท้ังเปcดโอกาสใหภาคีการพัฒนาต	างๆ เขามามีส	วนร	วมในกระบวนการพัฒนาดวยการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนไม	ไดระบุว	าจะตองปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแต	ตองคํานึงว	าเทคโนโลยีท่ีนํามาใชนั้นควร
เป(นไปในทาง “สรางสรรค5” ไม	ใช	 “ทําลาย” 
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 กล	าวโดยสรุปแลว แนวทางท่ีสําคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืน จะมาจาก 3 มิติใหญ	ๆ ดวยกัน 
คือ มิติสังคมการพัฒนาท่ียั่งยืน จะตองสามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษย5ไปอย	าง
ต	อเนื่อง โดยคํานึงถึงความเป(นธรรมทางสังคมและกลุ	มชนระดับต	างๆ มิติดานสิ่งแวดลอม การพัฒนา
ท่ียั่งยืนใหความสําคัญลําดับสูงกับคุณค	าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเนนเรื่องความยั่งยืนของการ
ทํางานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศ เพ่ือก	อใหเกิดความยั่งยืนทางนิเวศในระยะยาว มิติเศรษฐกิจ
การพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึง การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย	างยั่งยืน ยาวนาน บนพ้ืนฐานการสงวน
รักษาทุนธรรมชาติไวใชประโยชน5สําหรับคนรุ	นปdจจุบันและรุ	นอนาคต ท้ังนี้ จําเป(นตองปรับปรุง
โครงสรางการผลิตและการบริโภค และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีไม	เป(นอันตรายต	อสิ่งแวดลอมฉะนั้น 
หากยึดแนวทางการพัฒนาดังกล	าวขางตน สังคมโลกก็จะดําเนินไปดวย 
 สรุปท้ัง 3 มิตินี้จะตองดําเนินการในแนวทางท่ียั่งยืนตามท่ีกล	าวมาแลวในมิติดานสังคมการ
พัฒนาท่ียั่งยืนนั้นจะตองวางอยู	บนรากฐานของ 2 หลัก คือ หลักการความยุติธรรม และหลักการ
ความเท	าเทียมกัน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในระยะยาว การเขาถึงทรัพยากรและโอกาสของคนในสังคม
จะตองมีความเท	าเทียมกัน สิทธิมนุษยชนและผลประโยชน5อ่ืนๆ เช	น อาหาร สาธารณสุข การศึกษา 
ท่ีอยู	อาศัยและโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความเป(นธรรมในสังคมนี้มีนัยยะถึงโอกาสท่ีเท	าเทียมกัน
ของประชาชนทุกคนในดานการศึกษาและการมีส	วนในการเสริมสรางผลิตภาพใหแก	สังคม สิ่งต	างๆ 
เหล	านี้จะทําใหเป+าหมายทางสังคมท้ังดานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเป(นธรรมใน
สังคม ความเท	าเทียมกันระหว	างเพศ และการมีส	วนร	วมของประชาชนประสบความสําเร็จ 

ในส	วนมิติดานสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชทรัพยากรอย	างยั่งยืน การรักษาไวซ่ึงทุน
ธรรมชาติไม	ว	าจะเป(นปwาไม แม	น้ํา ภูเขา แร	ธาตุอันเป(นสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติท่ีควรจะดํารงอยู	ท่ี
ทําใหส	วนประกอบท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม ดําเนินไปไดอย	างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีความมีเสถียรภาพ
ของระบบนิเวศน5ของโลกจะไม	ถูกกระทบกระเทือน  ดังภาพท่ี 2.1  
 

 
 

 ภาพท่ี 2.1  มิติของความยั่งยืน 
ท่ีมา: http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/04-03.html 
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 2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลจากการใชแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู	ความทันสมัย ไดก	อให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแก	สังคมไทยอย	างมากในทุกดาน ไม	ว	าจะเป(นดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม
และสิ่งแวดลอม อีกท้ังกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซอนจนยากท่ีจะอธิบายใน 
เชิงสาเหตุและผลลัพธ5ได เพราะการเปลี่ยนแปลงท้ังหมดต	างเป(นปdจจัยเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน  
สําหรับผลของการพัฒนาในดานบวกนั้น ไดแก	 การเพ่ิมข้ึนของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต	างๆ ระบบสื่อสารท่ีทันสมัย หรือการขยายปริมาณและ
กระจายการศึกษาอย	างท่ัวถึงมากข้ึน แต	ผลดานบวกเหล	านี้ส	วนใหญ	กระจายไปถึงคนในชนบท หรือ
ผูดอยโอกาสในสังคมนอย แต	ว	า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดเกิดผลลบติดตามมาดวย เช	น 
การขยายตัวของรัฐเขาไปในชนบท ไดส	งผลใหชนบทเกิดความอ	อนแอในหลายดาน ท้ังการตองพ่ึงพิง
ตลาดและพ	อคาคนกลางในการสั่งสินคาทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
ความสัมพันธ5แบบเครือญาติ และการรวมกลุ	มกันตามประเพณีเพ่ือการจัดการทรัพยากรท่ีเคยมีอยู	แต	
เดิมแตกสลายลง ภูมิความรูท่ีเคยใชแกปdญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญ
หายไป สิ่งสําคัญก็คือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซ่ึงเป(นเง่ือนไขพ้ืนฐานท่ีทําใหคนไทยสามารถ
พ่ึงตนเอง และดําเนินชีวิตไปไดอย	างมีศักด์ิศรีภายใตอํานาจและความมีอิสระในการกําหนด ชะตาชีวิต
ของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพ่ือใหตนเองไดรับการสนองตอบต	อความตอง 
การต	างๆ รวมท้ังความสามารถในการจัดการปdญหาต	างๆ ไดดวยตนเอง ซ่ึงท้ังหมดนี้ถือว	าเป(น
ศักยภาพพ้ืนฐานท่ีคนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู	แต	 เดิม ตองถูกกระทบกระเทือน ซ่ึงวิกฤตเศรษฐกิจ
จากปdญหาฟองสบู	และปdญหาความอ	อนแอของชนบท รวมท้ังปdญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน ลวนแต	เป(นขอ
พิสูจน5และยืนยันปรากฏการณ5นี้ไดเป(นอย	างดี (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560: ออนไลน5) 
 
  2.1 ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   เศรษฐกิจพอเพียง เป(นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู	และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ต้ังแต	ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันต	อโลกยุคโลกาภิวัตน5ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป(นท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันใน
ตัวท่ีดีพอสมควร ต	อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้จะตอง
อาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย	างยิ่งในการนําวิชาการต	างๆ มาใชในการ
วางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย5
สุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปdญญา และ
ความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมต	อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย	างรวดเร็วและกวางขวาง  
ท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเป(นอย	างดี 
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 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้  
 ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีท่ีไม	นอยเกินไปและไม	มากเกินไป โดยไม	
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เช	น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู	ในระดับพอประมาณ  
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเป(นไปอย	าง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปdจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว	าจะเกิดข้ึนจากการ
กระทํานั้นๆ อย	างรอบคอบ  
 ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานต	างๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเป(นไปไดของสถานการณ5ต	างๆ ท่ีคาดว	าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 โดยมี เง่ือนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต	างๆ ใหอยู	 ในระดับพอเพียง 
2 ประการ  ดังนี้  
 เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการต	างๆ ท่ีเก่ียวของรอบดาน ความ
รอบคอบท่ีจะนําความรูเหล	านั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ  
 เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตย5สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปdญญาในการดําเนินชีวิต 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา : http://www.chaipat.or.th/site_content/34-13/3579-2010-10-08-05-24-39.html 
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  2.2  พระราชดํารัสท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
   จากการศึกษาพระราชดํารัสท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงมีดังต	อไปนี้ (มูลนิธิชัย
พัฒนา, 2560: ออนไลน5)  
 
   “...เศรษฐศาสตร5เป(นวิชาของเศรษฐกิจ การท่ีตองใชรถไถตองไปซ้ือ เราตองใช
ตองหาเงินมาสําหรับซ้ือน้ํามันสําหรับรถไถ เวลารถไถเก	าเราตองยิ่งซ	อมแซม แต	เวลาใชนั้นเราก็ตอง
ป+อนน้ํามันใหเป(นอาหาร เสร็จแลวมันคายควัน ควันเราสูดเขาไปแลวก็ปวดหัว ส	วนควายเวลาเราใช
เราก็ตองป+อนอาหาร ตองใหหญาใหอาหารมันกิน แต	ว	ามันคายออกมา ท่ีมันคายออกมาก็เป(นปุ�ย 
แลวก็ใชไดสําหรับใหท่ีดินของเราไม	เสีย...” 
    พระราชดํารัส เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  
       ณ ศาลาดุสิดาลัย วันท่ี 9 พฤษภาคม 2529 
 
   “...เราไม	เป(นประเทศร่ํารวย เรามีพอสมควร พออยู	ได แต	ไม	เป(นประเทศท่ี
กาวหนาอย	างมาก เราไม	อยากจะเป(นประเทศกาวหนาอย	างมาก เพราะถาเราเป(นประเทศกาวหนา
อย	างมากก็จะมีแต	ถอยกลับ ประเทศเหล	านั้นท่ีเป(นประเทศอุตสาหกรรมกาวหนา จะมีแต	ถอยหลัง
และถอยหลังอย	างน	ากลัว แต	ถาเรามีการบริหารแบบเรียกว	าแบบคนจน แบบท่ีไม	ติดกับตํารามาก
เกินไป ทําอย	างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากัน จะอยู	ไดตลอดไป...” 
      พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
       ณ ศาลาดุสิดาลัย วันท่ี 4 ธันวาคม  2534 
 
   “...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ5ในทางดี ท่ีเขาเรียกว	าเล็งผลเลิศ ก็เห็นว	า
ประเทศไทย เรานี่กาวหนาดี การเงินการอุตสาหกรรมการคาดี มีกําไร อีกทางหนึ่งก็ตองบอกว	าเรา
กําลังเสื่อมลงไปส	วนใหญ	 ทฤษฎีว	า ถามีเงินเท	านั้นๆ มีการกูเท	านั้นๆ หมายความว	าเศรษฐกิจ
กาวหนา แลวก็ประเทศก็เจริญมีหวังว	าจะเป(นมหาอํานาจ ขอโทษเลยตองเตือนเขาว	า จริงตัวเลขดี 
แต	ว	าถาเราไม	ระมัดระวังในความตองการพ้ืนฐานของประชาชนนั้นไม	มีทาง...” 
      พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
       ณ ศาลาดุสิดาลัย วันท่ี 4 ธันวาคม 2536 
 
  “...เด๋ียวนี้ประเทศไทยก็ยังอยู	ดีพอสมควร ใชคําว	า พอสมควร เพราะเด๋ียวมีคนเห็นว	า
มีคนจน คนเดือดรอน จํานวนมากพอสมควร แต	ใชคําว	า พอสมควรนี้ หมายความว	าตามอัตภาพ...” 
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ณ ศาลาดุสิดาลัย วันท่ี 4 ธันวาคม 2539 
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  “...การจะเป(นเสือนั้นไม	สําคัญ สําคัญอยู	 ท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบ
พอมีพอกินนั้น หมายความว	า อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม	ไดหมายความ
ว	าทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง จะตองทอผาใส	เอง อย	างนั้นมันเกินไป แต	ว	าในหมู	บาน
หรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย	างผลิตไดมากกว	าความตองการก็ขาย
ได แต	ขายในท่ีไม	ห	างไกลเท	าไร ไม	ตองเสียค	าขนส	งมากนัก...” 
      พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
       ณ ศาลาดุสิดาลัย วันท่ี 4 ธันวาคม 2539 
 
  “...เม่ือปi 2517 วันนั้นไดพูดถึงว	า เราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว	า 
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถาแต	ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใชได ยิ่งถาท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และ
ประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป(นไม	พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม	มีเลย...” 
      พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
       ณ ศาลาดุสิดาลัย วันท่ี 4 ธันวาคม 2541 
 
 “...โครงการต	างๆ หรือเศรษฐกิจท่ีใหญ	 ตองมีความสอดคลองกันดีท่ีไม	ใช	เหมือนทฤษฎี
ใหม	 ท่ีใชท่ีดินเพียง 15 ไร	 และสามารถท่ีจะปลูกขาวพอกิน กิจการนี้ใหญ	กว	า แต	ก็เป(นเศรษฐกิจ
พอเพียงเหมือนกัน คนไม	เขาใจว	ากิจการใหญ	ๆ เหมือนสรางเข่ือนปwาสักก็เป(นเศรษฐกิจพอเพียง
เหมือนกัน เขานึกว	าเป(นเศรษฐกิจสมัยใหม	 เป(นเศรษฐกิจท่ีห	างไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แต	ท่ีจริง
แลว เป(นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...” 
      พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
       ณ ศาลาดุสิดาลัย วันท่ี 23 ธันวาคม 2542 
 
 “...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ทําอะไรใหเหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือทํา
จากรายได 200-300 บาท ข้ึนไปเป(นสองหม่ืน สามหม่ืนบาท คนชอบเอาคําพูดของฉัน เศรษฐกิจ
พอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือทําเป(น Self-Sufficiency มันไม	ใช	ความหมาย
ไม	ใช	แบบท่ีฉันคิด ท่ีฉันคิดคือเป(น Self-Sufficiency of Economy เช	น ถาเขาตองการดูทีวี ก็ควรให
เขามีดู ไม	ใช	ไปจํากัดเขาไม	ใหซื้อทีวีดู เขาตองการดูเพ่ือความสนุกสนาน ในหมู	บานไกลๆ ท่ีฉันไป เขา
มีทีวีดูแต	ใชแบตเตอรี่ เขาไม	มีไฟฟ+า แต	ถา Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุwมเฟ�อย เปรียบเสมือนคนไม	มี
สตางค5ไปตัดสูทใส	 และยังใส	เนคไทเวอร5ซาเช	 อันนี้ก็เกินไป...”  
        พระตําหนักเปi�ยมสุข วังไกลกังวล  
         17 มกราคม 2544 
 
 สรุปพระราชดํารัสกล	าวถึงการพ่ึงพาตนเอง นําสิ่งท่ีมีอยู	ใกลตัวมาปรับใชใหเกิดประโยชน5
สูงสุด ซ่ึงสามารถท่ีจะปรับใชกับประชาชนในทุกระดับชั้น และสามารถใชชีวิตบนหลักของความ
พอเพียง การบริหารจัดการทรัพยากรและประเมินศักยภาพของตนเอง ใหมีสติในการดําเนินชีวิตมี
ความรูคู	กับคุณธรรม เพ่ือเป(นภูมิคุมกันตนเอง 
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  2.3 การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริพอเพียง  
   พระบาทสมเด็จพระเจาอยู	หัว ทรงเขาใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เม่ือได
พระราชทานแนวพระราชดําริ หรือพระบรมราโชวาทในดานต	างๆ จะทรงคํานึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคม
ของประชาชนดวย เพ่ือไม	ใหเกิดความขัดแยงทางความคิด ท่ีอาจนําไปสู	ความขัดแยงในทางปฏิบัติได 
แนวพระราชดําริในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง  1) ยึดความประหยัด ตัดทอนค	าใชจ	ายในทุกดาน 
ลดละความฟุwมเฟ�อยในการใชชีวิต  2) ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซ่ือสัตย5สุจริต       
3)  ละเลิกการแก	งแย	งผลประโยชน5และแข	งขันกันในทางการคาแบบต	อสูกันอย	างรุนแรง  4) ไม	หยุด
นิ่งท่ีจะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกข5ยาก ดวยการขวนขวายใฝwหาความรูใหมีรายไดเพ่ิมพูนข้ึน 
จนถึงข้ันพอเพียงเป(นเป+าหมายสําคัญ   และ 5) ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตน
ตามหลักศาสนา 
 
  2.4 การประยุกตhใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ทฤษฎีใหมT  
   ทฤษฎีใหม	 คือ ตัวอย	างท่ีเป(นรูปธรรมของ การประยุกต5ใชเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
เด	นชัดท่ีสุด ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยู	หัวไดพระราชทานพระราชดํารินี้ เพ่ือเป(นการช	วยเหลือ
เกษตรกรท่ีมักประสบปdญหาท้ังภัยธรรมชาติและปdจจัยภาย นอกท่ีมีผลกระทบต	อการทําการเกษตร 
ใหสามารถผ	านพนช	วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ําไดโดยไม	เดือดรอนและยากลําบากนัก 
ความเสี่ยงท่ีเกษตรกร มักพบเป(นประจํา ประกอบดวย  1) ความเสี่ยงดานราคาสินคาเกษตร   
2) ความเสี่ยงในราคาและการพ่ึงพาปdจจัยการผลิตสมัยใหม	จากต	างประเทศ  3) ความเสี่ยงดานน้ํา 
ฝนท้ิงช	วง ฝนแลง  4) ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ และโรคระบาด  5) ความเสี่ยงดานแบบแผนการผลิต  เช	น 
ความเสี่ยงดานโรคและศัตรูพืช   ความเสี่ยงดานการขาดแคลนแรงงาน และ ความเสี่ยงดานหนี้สิน
และการสูญเสียท่ีดิน ทฤษฎีใหม	 จึงเป(นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการท่ีดินและน้ํา 
เพ่ือการเกษตรในท่ีดินขนาดเล็กใหเกิดประโยชน5สูงสุด โดยแบ	งข้ันตอนเป(น 3 ข้ัน ไดแก	 
 
   ข้ันท่ี 1 ทฤษฎีใหมTข้ันตน  
   ใหแบ	งพ้ืนท่ีออกเป(น 4 ส	วน ตามอัตราส	วน 30:30:30:10 ซ่ึงหมายถึง พ้ืนท่ีส	วน
ท่ีหนึ่ง ประมาณ 30% ใหขุดสระเก็บกักน้ําเพ่ือใชเก็บกักน้ําฝนในฤดูฝน และใชเสริมการปลูกพืชในฤดู
แลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว5และพืชน้ําต	างๆ พ้ืนท่ีส	วนท่ีสอง ประมาณ 30% ใหปลูกขาวในฤดูฝนเพ่ือ
ใชเป(นอาหารประจําวันสําหรับครอบครัวใหเพียงพอตลอด ปi เพ่ือตัดค	าใชจ	ายและสามารถพ่ึงตนเอง
ไดพ้ืนท่ีส	วนท่ีสาม ประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร	 พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใชเป(น
อาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหน	าย พ้ืนท่ีส	วนท่ีสี่ ประมาณ 10% เป(นท่ีอยู	อาศัย เลี้ยง
สัตว5 ถนนหนทาง และโรงเรือนอ่ืนๆ สําหรับประเภทพืชท่ีควรปลูกไดแก	 1) ไมผลและผักยืนตน 2) ผัก
ลมลุกและดอกไม เช	น มันเทศ เผือก ถ่ัวฝdกยาว มะเขือ มะลิ ดาวเรือง เป(นตน       3) เห็ด เช	น เห็ด
นางฟ+า เห็ดฟาง เห็ดเป�าฮ้ือ เป(นตน  4) สมุนไพรและเครื่องเทศ เช	น หมาก พลู พริกไท บุก บัวบก 5) 
ไมใชสอยและเชื้อเพลิง เช	น  ไผ	 มะพราว ตาล กระถินณรงค5 มะขามเทศ สะแก ทองหลาง จามจุรี 
กระถิน สะเดา ข้ีเหล็ก ประดู	 ชิงชัน และยางนา เป(นตน 6) พืชไร	 เช	น ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัว
พุ	ม เป(นตน พืชไร	หลายชนิดอาจเก็บเก่ียวเม่ือผลผลิตยังสดอยู	 และจําหน	ายเป(นพืชประเภทผักได 
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และมีราคาดีกว	าเก็บเม่ือแก	 ไดแก	 ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัวพุ	ม ถ่ัวมะแฮะ ออย และมัน
สําปะหลัง  และ 7) พืชบํารุงดินและพืชคลุมดิน เช	น ถ่ัวมะแฮะ ถ่ัวฮามาตา โสนแอฟริกัน โสน
พ้ืนเมือง ปอเทือง ถ่ัวพรา ข้ีเหล็ก กระถิน รวมท้ังถ่ัวเขียวและถ่ัวพุ	ม เป(นตน และเม่ือเก็บเก่ียวแลวไถ
กลบลงไปเพ่ือบํารุงดินได  และสัตว5เลี้ยงอ่ืนๆ ไดแก	  สัตว5น้ํา เช	น ปลาไน ปลานิล ปลาตะเพียนขาว 
ปลาดุก เพ่ือเป(นอาหารเสริมประเภทโปรตีน และยังสามารถนําไปจําหน	ายเป(นรายไดเสริมไดอีกดวย 
ในบางพ้ืนท่ีสามารถเลี้ยงกบไดสุกร หรือ ไก	 เลี้ยงบนขอบสระน้ํา ท้ังนี้ มูลสุกรและไก	สามารถนํามา
เป(นอาหารปลา บางแห	งอาจเลี้ยงเป(ดได  
  ท้ังนี้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว5นั้นจะตองสอดคลองกับความรูความสนใจและ
ความสามารถของเกษตรกรและสอดคลองกับภูมิสังคมดวย 
 
   ข้ันท่ี 2 ทฤษฎีใหมTข้ันท่ีสอง  
   เม่ือเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติในท่ีดินของตนจนไดผลแลว ก็ตอง
เริ่มข้ันท่ีสอง คือใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ	ม หรือ สหกรณ5 ร	วมแรงร	วมใจกันดําเนินการใน
ดาน  1) การผลิต (พันธุ5พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  เกษตรกรจะตองร	วมมือในการผลิต โดย
เริ่ม ต้ังแต	ข้ันเตรียมดิน การหาพันธุ5พืช ปุ�ย การจัดหาน้ํา และอ่ืนๆ เพ่ือการเพาะปลูก 2) การตลาด 
(ลานตากขาว ยุง เครื่องสีขาว การจําหน	ายผลผลิต)  เม่ือมีผลผลิตแลว จะตองเตรียมการต	างๆ เพ่ือ
การขายผลผลิตใหไดประโยชน5สูงสุด เช	น การเตรียมลานตากขาวร	วมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว 
เตรียมหาเครื่องสีขาว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดีและลดค	าใชจ	ายลงดวย 3) การ
เป(นอยู	 (กะปc น้ําปลา อาหาร เครื่องนุ	งห	ม ฯลฯ) ในขณะเดียวกันเกษตรกรตองมีความเป(นอยู	ท่ีดี
พอสมควร โดยมีปdจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต เช	น อาหารการกินต	างๆ กะปc น้ําปลา เสื้อผา  
ท่ีพอเพียง  4) สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู) แต	ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการท่ีจําเป(น เช	น  
มีสถานีอนามัยเม่ือยามปwวยไข หรือมีกองทุนไวกูยืมเพ่ือประโยชน5ในกิจกรรมต	างๆ ของชุมชน 
5) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) ชุมชนควรมีบทบาทในการส	งเสริมการศึกษา เช	น มีกองทุน
เพ่ือการศึกษาเล	าเรียนใหแก	เยาวชนของชมชนเอง  และ 6) สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป(นท่ีรวมใน
การพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป(นท่ียึดเหนี่ยว โดยกิจกรรมท้ังหมดดังกล	าวขางตน จะตอง
ไดรับความร	วมมือจากทุกฝwายท่ีเก่ียวของ ไม	ว	าส	วนราชการ องค5กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชน
นั้นเป(นสําคัญ  
    ข้ันท่ี 3 ทฤษฎีใหมTข้ันท่ีสาม  
    เม่ือดําเนินการผ	านพนข้ันท่ีสองแลว เกษตรกร หรือกลุ	มเกษตรกรก็ควร
พัฒนากาวหนาไปสู	ข้ันท่ีสามต	อไป คือติดต	อประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหล	งเงิน เช	น ธนาคาร 
หรือบริษัท หางรานเอกชน มาช	วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังนี้ ท้ังฝwายเกษตรกรและ
ฝwายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะไดรับประโยชน5ร	วมกัน กล	าวคือ เกษตรกรขายขาวไดราคาสูง 
(ไม	ถูกกดราคา) ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซ้ือขาวบริโภคในราคาตํ่า (ซ้ือขาวเปลือกตรงจาก
เกษตรกรและมาสีเอง)  เกษตรกรซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาตํ่า เพราะรวมกันซ้ือเป(นจํานวน
มาก (เป(นรานสหกรณ5ราคาขายส	ง)  ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพ่ือไป
ดําเนินการในกิจกรรมต	างๆ ใหเกิดผลดียิ่งข้ึน 
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ภาพท่ี 2.3  โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม	 
ท่ีมา: http://news.ch3thailand.com/economy/56760 

 
   2.5 ประโยชนhของทฤษฎีใหมT  
    ประชาชนพออยู	พอกินสมควรแก	อัตภาพในระดับท่ีประหยัด ไม	อดอยาก 
และเลี้ยงตนเองไดตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในหนาแลงมีน้ํานอย ก็สามารถเอาน้ําท่ีเก็บ
ไวในสระมาปลูกพืชผักต	างๆ ท่ีใชน้ํานอยได โดยไม	ตองเบียดเบียนชลประทาน ในปiท่ีฝนตกตาม
ฤดูกาลโดยมีน้ําดีตลอดปi ทฤษฎีใหม	นี้สามารถสรางรายไดใหแก	เกษตรกรไดโดยไม	เดือดรอนในเรื่อง
ค	า ใชจ	ายต	างๆ ในกรณีท่ีเกิดอุทกภัย เกษตรกรสามารถท่ีจะฟ��นตัวและช	วยตัวเองไดในระดับหนึ่ง 
โดยทางราชการไม	ตองช	วยเหลือมากนัก ซ่ึงเป(นการประหยัดงบประมาณดวย 
 
   2.6 ตัวอยTางเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพอเพียง (เกษตร
ทฤษฎีใหมT)  
   นายนิมิตร  ทักโลวา เกษตรกรผูยึดเกษตรทฤษฎีใหม	บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง  เจาของรางวัลเกษตรกรดีเด	นแห	งชาติ สาขาการพัฒนาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมพัฒนา
ท่ีดิน  หมอดินอาสาดีเด	นชนะเลิศ กรมพัฒนาท่ีดิน  ประจําปi 2556   การดําเนินงานเกษตรทฤษฎี
ใหม	ในพ้ืนท่ีบานเลขท่ี 66 หมู	ท่ี 1 บานนางัว ตําบลนางัว อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี  แหล	งเรียนรู
ของอําเภอน้ําโสม  นายนิมิตร  ทักโลวา เกิดวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513  อายุ  45 ปi  หมอดิน
อาสาประจําตําบล  มัธยมศึกษาตอนปลาย  สมรสกับ นางหอมหวล  ทักโลวา  มีบุตรธิดา 2 คน   
   นายนิมิตร ทักโลวา ไดนําหลักเกษตรทฤษฎีใหม	ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู	หัว มาปรับใชในพ้ืนท่ี และใชชีวิตแบบพอเพียง ทําใหพบกับ
ความสุขท่ีแทจริง”  หลังจากประสบความสําเร็จจากการนําหลักเกษตรทฤษฎีใหม	ร	วมกับความรูใน
การปรับปรุงบํารุงดินดวยนวัตกรรมของกรมพัฒนาท่ีดิน มาประยุกต5ใชในพ้ืนท่ีทําการเกษตรของ



 59

ตนเอง จนสามารถพลิกฟ��นพ้ืนท่ีดินรกราง มีปdญหาดินต้ืน เป(นดินลูกรัง และมีความลาดเท ใหสามารถ
กลับมาปลูกพืชไร	 พืชผัก ผลไม และทํานา  จนสามารถปลูกพืชได สรางรายได และไม	มีหนี้สิน  
หลังจากตัดสินใจหันหลังใหอาชีพใชแรงงานในกรุงเทพฯ มุ	งหนาสู	อาชีพอิสระ และเป(นนายตัวเอง 
อย	างอาชีพเกษตรกร โดยเริ่มจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว คือ ปลูกมันสําปะหลังสลับกับขาวโพดเลี้ยง
สัตว5 แต	ตองประสบความลมเหลว เนื่องจากเกิดการชะลางพังทลายของดิน เหลือแต	ดินลูกรังท่ีมี
สภาพเสื่อมโทรม อีกท้ังดินท่ีถูกไถบ	อยๆ เกิดเป(นดินดาน เม่ือฝนตกลงมาน้ําจะไม	ซึมลงดิน รวมท้ังยัง
เอาตะกอนดินท่ีไถข้ึนมาชะลางลงไปอีก ส	งผลรากพืชท่ีปลูกเกิดเป(นโรครากเน	าโคนเน	า ทําใหเกิดการ
ขาดทุน และเป(นหนี้   ต	อมาไดไปศึกษาดูงานท่ีศูนย5ลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง อ.ด	านขุนทด  
จ.นครราชสีมา จนทําใหรูจักกับ "หญาแฝก” ซ่ึงเป(นหญาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยู	หัว จึงไดนําแนวคิดในการใชประโยชน5จากหญาแฝกมาปรับใชในพ้ืนท่ี และในปi 2547 ก็ได
ตัดสินใจสมัครเป(นหมอดินอาสาและเริ่มเรียนรูการพัฒนาท่ีดินเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีของตน 
    นอกจากนี้ยังทํานาอินทรีย5 จํานวน 10 ไร	 ไดผลผลิต 800 กิโลกรัมต	อไร	 ซ่ึง
เพียงพอต	อการบริโภคตลอดท้ังปi และเหลือจําหน	าย ปลูกลําไย 3 ไร	 ใหผลผลิตปiละครั้ง ขายได 
45,000 บาทต	อปi (ใชน้ําหมักซุปเปอร5 พด.2 จากเครื่องในสัตว5เป(นฮอร5โมนกระตุนใหลําไยออกดอก
นอกฤดูกาล) ปลูกฝรั่ง 1 ไร	 เก็บผลผลิตขายทุกเดือน ขายได 80,000-120,000 บาทต	อปi ปลูก
ขาวโพดหวานและขาวโพดขาวเหนียว 6 ไร	 วางแผนปลูกตลอดปi โดยปลูกครั้งละ 1 ไร	 ทุก 10 วัน 
ปลูกปiละ 3 รอบ เก็บผลผลิตทุกวัน นําไปขายในลักษณะขาวโพดตม รายไดเฉลี่ย รอบละ 120,000 
บาท ซ่ึงการปลูกขาวโพดหวานสลับกับขาวโพดขาวเหนียวนั้น จะช	วยป+องกันการสะสมโรค 
โดยเฉพาะโรคราสนิม อีกท้ังยังไดร	วมกับสถานีพัฒนาท่ีดินอุดรธานี จัดต้ังกลุ	มเกษตรกรใชสารอินทรีย5
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร รวมท้ังสิ้นมากกว	า 250 กลุ	ม ตลอดจนเป(นวิทยากรใหความรูเรื่องการ
ใชหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษ5ดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4 นิมิตร ทักโลวา เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพอเพียง (เกษตรทฤษฎีใหม	)

อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี  
ท่ีมา: http://welovethaiking.com/blog 
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 สรุปเกษตรทฤษฎีใหม	เป(นมีความเหมาะสมอย	างยิ่งกับเกษตรกรชาวไทย  เพราะสังคมไทย
เป(นสังคมเกษตรกรรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และรัฐบาลไดมีนโยบายท่ีสําคัญในเรื่อง
แหล	งน้ําท่ีจะมาเป(นปdจจัยในการทําการเกษตร แต	ถึงอย	างไรก็ตามเกษตรทฤษฎีใหม	ในข้ันตนสอนให
พ่ึงตนเองโดยการบริหารจัดการท่ีดินออกเป(นสี่ส	วน คือ ส	วนการจัดการเรื่องน้ํา ส	วนการจัดการเรื่อง
ขาว ส	วนการจัดการเรื่องพืชผักผสมผสาน และจัดการเรื่องท่ีอยู	อาศัย ดังนั้นจึงเป(นหนทางสู	การพ่ึงพา
ตนเองไดอย	างยั่งยืน 
 
บทสรุป 
 
  การพัฒนาสังคม หมายถึง การพัฒนาอย	างมีระบบแบบแผนและเป(นกระบวนการเพ่ือจะ
นําไปสู	การทําใหสังคมมีคุณภาพชีวิตความเป(นอยู	 ท่ีดีข้ึนในทุกมิติ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม โดยมีเป+าหมายการพัฒนาสังคมเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความสุขท้ังสังคม
เมือง และสังคมชนบท แลวก็จะนําไปสู	ความความเขมแข็งของชุมชนสังคมซ่ึงลักษณะของชุมชนสังคม
เขมแข็ง ส	วนตัวชี้วัดนั้นก็เป(นเครื่องท่ีชี้เป+าหมายหรือทิศทางท่ีมุ	งหวังอยากใหเกิดข้ึน ซ่ึงใชบ	งบอก
สภาวะของสิ่งท่ีมุ	งวัดหรือสะทอนลักษณะรวมท้ังปdญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานอย	างกวางๆ 
ในช	วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพ่ือใชเป(นเครื่องมือวัดผลประเมินผลในการพัฒนา แต	การพัฒนาสังคมนั้นมี
พัฒนาการท่ีหลากหลายรูปแบบและแนวคิดทฤษฎีต	างๆ ท่ีมาอธิบายปรากฏการณ5ท่ีเก่ียวของกับการ
การพัฒนา ซ่ึงปdจจุบันมีการแบ	งแนวทางการพัฒนาออกเป(นสองนัยคือ การพัฒนาตามแนวทางทฤษฎี
การพัฒนากระแสหลัก ท่ีเนนการพัฒนาทางดานวัตถุและความเติบโตทางเศรษฐกิจเป(นหลักทําให
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงสู	ความเป(นเมือง มีการผลิตบนวิถีการทําแบบอุตสาหกรรมและใชทรัพยากร
อย	างสิ้นเปลือง เกิดปdญหาดานสิ่งแวดลอม ทําใหสังคมเสื่อมทรุดลงตามลําดับ จึงไดนําแนวคิดเรื่อง
การพัฒนาทางเลือกเป(นการเคลื่อนยายเชิงกระบวนทัศน5 (Paradigm Shift) ของการพัฒนาจากการ
พัฒนากระแสหลักท่ีเนนการพัฒนาทางดานวัตถุและความเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู	การพัฒนามนุษย5
อย	างไม	เท	าเทียมขาดความเป(นธรรมต	อประเทศท่ีตองอยู	ในภาวการณ5พ่ึงพา และเป(นการรวม 
ศูนย5อํานาจต	างๆ ใหกับประเทศตนแบบในการพัฒนา จึงก	อใหเกิดการพัฒนาตามแนวทางทฤษฎีการ
พัฒนากระแสรองหรือการพัฒนาทางเลือกข้ึนโดยท่ีไม	เกาะกับกระแสหลักแต	เพียงอย	างเดียว สังคม
จะตองช	วยกันสรางกระแสทางเลือกเพ่ือถ	วงดุลกับความทันสมัยและกระแสหลักใหไดและเป(น
ทางเลือกในการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมท่ีหลากหลาย เพ่ือปลดปล	อยตัวเองออกจาก
ภาวการณ5พ่ึงพิงและมีการใชศักยภาพของตนเองในการจะพัฒนาสังคมท่ีเห็นจะเป(นรูปธรรมท่ีชัดเจน
คือปรัชญาพอเพียงและทฤษฎีใหม	ท่ีมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย 
 
 
 
 



บทที่  3 
การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน 

 
 การส�งเสริมการมีส�วนร�วมนับว�าเป�นสิ่งท่ีสําคัญเพราะจะทําให�การพัฒนาโดยกระบวนการมี
ส�วนร�วมนั้นประสบผลสําเร็จได�จริงตามเป'าหมายท่ีกําหนดไว�  ผู�ท่ีมีบทบาทในการส�งเสริมการมีส�วน
ร�วม ในท่ีนี้ผู�เขียนใช�คําว�านักส�งเสริมการมีส�วนร�วม ในบทนี้ผู�เขียนมีเจตนาท่ีจะนําเสนอหัวข�อต�างๆ  
ได�แก� กระบวนการมีส�วนร�วม  วิธีการส�งเสริมการมีส�วนร�วม  แนวทางการส�งเสริมการมีส�วนร�วม 
ป/ญหาและอุปสรรคการมีส�วนร�วม บทบาทของนักส�งเสริมการมีส�วนร�วม  การวิเคราะห1ผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียในการพัฒนา  หลักการและเทคนิคการเข�าถึงประชาชน   วิธีการส�งเสริมการศึกษาแก�ประชาชน
เพ่ือเสริมสร�างการมีส�วนร�วม  และการปรับบทบาทจากผู�สอนเป�นวิทยากรกระบวนการ เพ่ือรู�และ
เข�าใจสามารถประยุกต1ใช�สนับสนุนการส�งเสริมการมีส�วนร�วมต�อไป 
 
กระบวนการมีส�วนร�วม 
 
 บัณฑร อ�อนดํา (2535 อ�างถึงใน โกวิทย1   พวงงาม, 2553: 351-352) ได�กล�าวถึง
กระบวนการมีส�วนร�วมในการพัฒนา ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีมีความละเอียดและเป�นการวัดเชิงคุณภาพ
ออกเป�น 5 ข้ันตอน ดังนี้   ข้ันตอนท่ี 1 การมีส�วนร�วมในข้ันการริเริ่มพัฒนา ซ่ึงเป�นข้ันตอนท่ี
ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการค�นหาป/ญหาและสาเหตุภายในชุมชนตลอดจนมีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจกําหนดความต�องการของชุมชนและมีส�วนร�วมในการจัดลําดับความต�องการของชุมชนและมี
ส�วนร�วมในการจัดลําดับความสําคัญของความต�องการด�วย  ข้ันตอนท่ี 2 การมีส�วนร�วมในข้ันการ
วางแผนในการพัฒนา เป�นข้ันท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงค1ของ
โครงการ กําหนดวิธีการ และแนวทางในการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหล�ง
ทรัพยากรท่ีจะใช�  ข้ันตอนท่ี 3 การมีส�วนร�วมในข้ันการดําเนินการพัฒนา เป�นข้ันตอนท่ีประชาชนมี
ส�วนร�วมในการสร�างผลประโยชน1โดยการสนับสนุนทรัพย1 วัสดุอุปกรณ1และแรงงาน หรือเข�ามาร�วม
บริหารงาน ประสานงานและดําเนินการขอความช�วยเหลือจากภายนอก   ข้ันตอนท่ี 4 การมีส�วนร�วม
ในข้ันการรับผลประโยชน1จากการพัฒนา เป�นข้ันตอนท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน1ท่ี
พึงได�รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชน1อันเกิดจากการพัฒนาท้ังด�านวัตถุและจิตใจ  ข้ันตอน
ท่ี 5 การมีส�วนร�วมในข้ันการประเมินผลการพัฒนา เป�นข้ันตอนท่ีประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมประเมิน
ว�า การพัฒนาท่ีได�กระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงค1เพียงไร ซ่ึงในการประเมินอาจปรากฏในรูป
ของการประเมินย�อย (Formative Evolution) เป�นการประเมินผลความก�าวหน�าเป�นระยะๆ หรือ
กระทําในรูปของการประเมินผลรวม (Summative Evolution) ซ่ึงเป�นการประเมินผลสรุปรวบยอด 
 สรุปกระบวนการมีส�วนร�วมในการพัฒนา มี 5 ข้ันท่ีสําคัญๆ ได�แก� การมีส�วนร�วมในข้ันการ
ริเริ่มพัฒนา  การมีส�วนร�วมในข้ันการวางแผนในการพัฒนา การมีส�วนร�วมในข้ันการดําเนินการพัฒนา  
การมีส�วนร�วมในข้ันการรับผลประโยชน1จากการพัฒนา และการมีส�วนร�วมในข้ันการประเมินผลการ
พัฒนา 
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วิธีการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 
 ธิติพร คําแก�น (2550: 90-91) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทขององค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองน�าอยู� กรณีศึกษา เขตเทศบาลนคร
เชียงราย ได�พบวิธีส�งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานและกิจกรรมต�างๆ ท่ีสําคัญ
ดังนี้ 

1. การค�นหาและวิเคราะห1ป/ญหา เพ่ือนําป/ญหาของชุมชนมากําหนดในการสร�างกิจกรรม
เพ่ือดําเนินโครงการ เพ่ือเป�นการสร�างกระบวนการของประชาชนต้ังแต�เริ่มต�น ผ�านการเปXดเวที
สาธารณะ  การจัดประชุมประชาคมของชาวบ�านให�ได�รับทราบและเข�าใจเก่ียวกับโครงการ ให�
ชาวบ�านได�มาวิเคราะห1ค�นหาป/ญหาและจัดลําดับความสําคัญของป/ญหาของชุมชนด�วยตัวของ
ชาวบ�านเอง เป�นการช�วยให�ชาวบ�านได�เกิดความตระหนักในป/ญหาท่ีเกิดข้ึนในฐานะท่ีเป�นสมาชิกของ
ชุมชนและเป�นเจ�าของชุมชน 

2. การทํางานเชิงรุก โดยท่ีเจ�าหน�าท่ีเทศบาลนครเชียงรายและเจ�าหน�าท่ีตํารวจเมือง
เชียงรายเข�าไปร�วมทํากิจกรรมกับชาวบ�านทุกข้ันตอนของกระบวนการเพ่ือแสดงให�เห็นถึงความจริงใจ 
และพร�อมท่ีจะให�ความช�วยเหลือและการสนับสนุนต�างๆ แก�ชาวบ�านอย�างเต็มท่ีและเต็ม
ความสามารถ เป�นสิ่งสําคัญท่ีช�วยเสริมสร�างสัมพันธภาพอันดีระหว�างเจ�าหน�าท่ีของรัฐและประชาชน 
ท่ีนําไปสู�การเกิดประบวนการทํางานร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพของโครงการมากยิ่งข้ึน 

3. การเชื่อมความสัมพันธ1ระหว�างเทศบาลกับชุมชน นํากลุ�มแกนนําของชาวบ�านมาเป�นผู�
เชื่อมความสัมพันธ1ระหว�างเทศบาลนครเชียงรายกับชาวบ�านให�เข�ามาดําเนินงานร�วมกัน ไม�ว�าจะเป�น
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และกรรมการกลุ�มต�างๆ อาทิกลุ�มอาสาสมัครสาธารณะสุขประจํา
หมู�บ�าน (อสม.) กลุ�มแม�บ�าน เป�นต�น แกนนําเหล�านี้เป�นกลุ�มบุคคลท่ีสําคัญในฐานะผู�ท่ีมีความสัมพันธ1
กับชาวบ�าน  ช�วยในการประชาสัมพันธ1โครงการและดึงดูดให�ชาวบ�านเข�ามาร�วมโครงการ และทาง
เทศบาลได�มอบหมายให�กับกลุ�มแกนนําเหล�านี้เป�นตัวแทนในการนําชาวบ�านเข�ามาพัฒนา  ปรับปรุง
และแก�ไขป/ญหาภายในชุมชนร�วมกัน โดยเทศบาลนครเชียงรายทําหน�าท่ีเป�นเป�นพ่ีเลี้ยงให�กับชุมชน
ท้ัง 3 ชุมชน ในการดําเนินกิจกรรม และคอยให�คําแนะนําปรึกษาและสนับสนุนช�วยเหลือการ
ดําเนินการต�างๆ 

4. พระสงฆ1และวัดเป�นตัวกระตุ�นการมีส�วนร�วมของชาวบ�านเนื่องจากวัดเป�นศาสนสถานท่ี
อยู�คู�กับวิถีชีวิตของชาวบ�านมายาวนาน ชาวบ�านต�างให�ความเคารพนับถือและเป�นศูนย1รวมจิตใจของ
ชาวบ�าน จึงให�วัดเป�นศูนย1กลางและเป�นจุดเริ่มต�นของการเข�ามาร�วมทํากิจกรรมร�วมกันของชาวบ�าน 
และยังให�วัดมีบทบาทเผยแพร�พระพุทธศาสนาได�นําแนวทางคําสอนของพระพุทธศาสนามาเป�น
แนวทางในการอบรมและขัดเกลาจิตใจชาวบ�านเพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพ่ือนําไปสู�
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ภายใต�กิจกรรมโครงการ Hart Land 

5. การประสานขอความร�วมมือระหว�างหน�วยงานและองค1กรอ่ืนๆ ให�เข�ามามีส�วนร�วมใน 
การพัฒนา เพ่ือรับรู�ถึงสภาพป/ญหาท่ีเกิดข้ึนและร�วมกันแก�ไขป/ญหาต�างๆ ให�สอดคล�องกับสภาพ
ความเป�นจริงและสามารถแก�ไขป/ญหาได�อย�างครอบคลุมและรอบด�าน เป�นการพัฒนาเชิงบูรณาการ
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เพ่ือให�ทุกภาคส�วนในสังคมเข�ามามีส�วนร�วมเพ่ือให�สามารถดําเนินการและแก�ไขป/ญหาได�อย�างถูกต�อง
และเหมาะสม 
 สําหรับ พรพิมล การญาณ (2555: 78-79) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค1การบริหารส�วนตําบลมะขุน
หวาน อําเภอสันป`าตอง จังหวัดเชียงใหม� ได�พบวิธีส�งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการ
ดําเนินงานและกิจกรรมต�างๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 

1. การจัดให�เกิดกระบวนการเรียนรู� โดยการให�ข�อมูลข�าวสารและการจัดฝbกอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะความรู�ด�านสุขภาพให�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี มีการกระตุ�นและการให�ข�อมูลข�าวสารอย�าง
ต�อเนื่องและสมํ่าเสมอโดยแกนนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน องค1การบริหารส�วน
ตําบลมะขุนหวาน โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลมะขุนหวาน รวมถึงการให�ข�อมูลตามความเป�น
จริงอย�างเป�นรูปธรรม การสะท�อนให�ประชาชนเห็นถึงประโยชน1ท่ีตนเองจะได�รับ ซ่ึงแกนนําเครือข�าย
ถือว�าเป�นกําลังสําคัญในการกระจายข�อมูลข�าวสารให�ครอบคลุมท่ัวถึงประชาชนทุกคนทุกกลุ�ม เพ่ือชัก
จูงให�เข�าร�วมกิจกรรม 

2. การร�วมลงมือปฏิบัติ ในระดับแกนนําชุมชน/เครือข�ายเป�นลักษณะของการเปXดโอกาสให�
นําเสนอโครงการเพ่ือจัดการป/ญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีหรือเป�นแกนหลักในการดําเนินกิจกรรมต�างๆ
สําหรับประชาชนท่ัวไปจะเป�นลักษณะของการเปXดโอกาสให�เข�าร�วมกิจกรรม ซ่ึงลักษณะการมีส�วน
ร�วมนั้นประกอบด�วยการร�วมค�นหาป/ญหา ร�วมตัดสินใจในการแก�ไขป/ญหาท่ีค�นพบ การดําเนินการ
ตามแนวทางการจัดการป/ญหาท่ีกําหนดไว� และร�วมรับประโยชน1ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน ในส�วน
ของการติดตามประเมินผลของประชาชนยังไม�มีความชัดเจนเป�นรูปธรรม ยังใช�รูปของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานเป�นส�วนใหญ� 

3. การรับฟ/งความคิดเห็น เพ่ือเปXดโอกาสให�ประชาชนนําเสนอข�อมูลและแสดงความ
คิดเห็นซ่ึงในการทําเวทีประชาคมนั้นทุกคนสามารถมีส�วนร�วมได�อย�างเต็มท่ี ส�วนการประชุม
ประจําเดือนขององค1การบริหารส�วนตําบลมะขุนหวาน จะเปXดโอกาสให�ประชาชนเฉพาะท่ีเป�นแกนนํา
ชุมชน/หมู�บ�าน  อาทิ กรรมการหมู�บ�าน กํานัน ผู�ใหญ�บ�านเท�านั้น  

4. การเปXดโอกาสให�ภาคประชาชน ได�แสดงศักยภาพและให�อํานาจอย�างเต็มท่ี ได�แก� การ
ร�วมเป�นคณะอนุกรรมการ  คณะทํางานด�านต�างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค1การบริหาร
ส�วนตําบลขนุน การสมทบเงินเข�ากองทุนฯ หรือในส�วนคณะกรรมการหมู�บ�านท่ีเข�ามาช�วยคัดกรอง
โครงการของชุมชนและการแสดงบทบาทของกลุ�มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�านในการตรวจ
สุขภาพประชาชน 

5. การอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข�ายและกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือให�
เอ้ือประโยชน1ต�อการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน แต�ก็พบว�ามีน�อยลงในระยะหลังด�วย
ข�อจํากัดของงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค1การบริหารส�วนตําบลมะขาม 
 ส�วน จิรัฐิติกาล วงษา (2555: 80) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทเทศบาลนครปากเกร็ดในการ
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการแก�ไขป/ญหาน้ําเน�าเสีย ได�พบวิธีส�งเสริมให�ประชาชนเข�ามา
มีส�วนร�วมในการดําเนินงานและกิจกรรมต�างๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 
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1. ดําเนินการในด�านกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบต�างๆ เช�น เทศบัญญัติติดต้ังบ�อดัก
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2551 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ํา ท่ีให�คุณภาพ
มาตรฐานก�อนการระบายสู�แหล�งรองรับน้ําท้ิง 

2. ดําเนินโครงการต�างๆ เผยแพร�ประชาสัมพันธ1 สร�างค�านิยม จําสํานึก ให�กับประชาชน  
ผ�านช�องทางต�างๆ เช�น เว็บไซต1 วารสาร หนังสือ เอกสาร คู�มือ แผ�นพับ การประชาสัมพันธ1ของ
โรงเรียนในสังกัด และการกระจายเสียงของชุมชน 

3. จัดประชุมหรือสัมมนาร�วมของภาครัฐกับภาคประชาสังคม เชื่อมโยงการส�งเสริม
เครือข�ายให�เป�นพลังขับเคลื่อนกิจกรรมการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน อาทิ เครือข�ายนคร
ปากเกร็ดรักษ1น้ํา เครือข�ายร�วมกับจังหวัดนนทบุรี 

4. มีการพัฒนาและการจัดโครงการอบรมต�างๆ ให�กับผู�นําชุมชนท้ัง 63 ชุมชน ซ่ึงเป�น
การสร�างองค1ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการส�งเสริมการมีส�วนร�วมโดยนําองค1ความรู�มาชี้แนะแนวทาง
ในการดําเนินงาน ก�อให�เกิดความรู�ใหม� ความเข�าใจในการดําเนินการแก�ไขป/ญหาต�างๆ ท่ีพึงประสงค1
ของชุมชนอย�างแท�จริง เริ่มท่ีบ�าน วัด โรงเรียน ให�มีจิตสํานึกท่ีดีต�อท�องถ่ินและสังคม เพ่ือให�เห็นถึง
คุณค�าของทรัพยากรธรรมชาติของท�องถ่ินตนเอง 
 นอกจากนี้ ดํารง รุ�งเรือง (2552: 62-63) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนขององค1การบริหารส�วนตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดน�าน ได�พบวิธีส�งเสริมให�
ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานและกิจกรรมต�างๆ ท่ีสําคัญ คือ การส�งเสริมให�ได�รับ
ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของ อบต. การส�งเสริมให�ได�รับข�อมูลข�าวสารท่ัวไปเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของ อบต. การส�งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ิน เช�น การมีส�วน
ร�วมในการดําเนินกิจกรรมของแผนพัฒนาท�องถ่ิน การมีส�วนร�วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  
และเป�นท่ีน�าสังเกตว�าการส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินในระดับน�อยมาก คือ 
การมีส�วนร�วมในการตวจสอบความโปร�งใสในการบริหารงานของ อบต.  
 สรุปจากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับวิธีส�งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการมีส�วน
ร�วมในข้ันการริเริ่มพัฒนา  การมีส�วนร�วมในข้ันการวางแผนในการพัฒนา การมีส�วนร�วมในข้ันการ
ดําเนินการพัฒนา การมีส�วนร�วมในข้ันการรับผลประโยชน1จากการพัฒนา และการมีส�วนร�วมในข้ัน
การประเมินผลการพัฒนา  โดยการมีส�วนร�วมมีลักษณะท่ีประชาชนเป�นฝ`ายริเริ่ม รัฐบาลท�องถ่ินเป�น
ฝ`ายริเริ่ม และ รัฐบาลท�องถ่ินร�วมกับประชาชน  ส�วนวิธีการส�งเสริมการมีส�วนร�วมได�มีวิธีการท่ี
หลากหลาย เช�น การให�ความรู�  เช�น เว็บไซต1  วารสาร หนังสือ เอกสาร คู� มือ แผ�นพับ การ
ประชาสัมพันธ1เสียงของชุมชน  การระดมความคิดเห็น  การจัดกระบวนการเรียนรู� การลงมือปฏิบัติ
และขับเคลื่อนการทํากิจกรรมร�วมกัน  ตลอดจนการดําเนินการด�านกฎหมายต�างๆ โดยใช�
คณะกรรมการท่ีมีความรู�ความสามารถเฉพาะด�านมาให�คําปรึกษาแนะนํา 
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แนวทางในการส�งเสริมการมีส�วนร�วม 
 
 ผู�เขียนได�ศึกษางานวิจัยหลายเรื่องท่ีเก่ียวกับแนวทางในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน ดังนี้ 
 พรพิมล การญาณ (2555: 77-78) ได�เสนอแนวทางการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค1การบริหารส�วนตําบลมะขุนหวาน อําเภอ
สันป`าตอง จังหวัดเชียงใหม�  พบว�า แนวทางในการส�งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม คือ 1) การ
ส�งเสริมและเปXดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงบทบาทของตนเองในรูปแบบคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานท้ังในระดับบุคคลและระดับกลุ�ม ในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในชุมชน แบบเป�น
ทางการและไม�เป�นทางการ 2) ส�งเสริมให�ประชุมชนทุกกลุ�มนําเสนอโครงการให�ครอบคลุมทุกด�าน 
ได�แก� การส�งเสริมสุขภาพ การป'องกัน การฟhiนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิท่ี
จําเป�นผ�านแกนนําต�างๆ ในชุมชน  3) เปXดโอกาสให�ทุกภาคส�วนเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงาน/
กิจกรรมไม�ว�าจะเป�นหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค1กรในพ้ืนท่ีหรือภาคประชาชน  ส�วน วารุต   
มาลาแวจันทร1 (2559) ได�เสนอแนวทางการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน
องค1การบริหารส�วนตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  พบว�า 1) ด�านระเบียบกฎหมาย 
ส�งเสริมให�ประชาชนได�รู�ระเบียบกฎหมายและเข�าใจบทบาทหน�าท่ี 2) ด�านประชาธิปไตย โดยการ
สร�างจิตสํานึกจากพ้ืนฐานประชาธิปไตย และปลูกฝ/งประชาธิปไตยต้ังแต�ระดับครัวเรือนให�กับ
ประชาชน 3) ด�านการตอบสนองป/ญหาและความต�องการหรือแก�ป/ญหาของประชาชนให�รวดเร็วตรง
จุดมีความจริงใจในการแก�ไขป/ญหา 4) ด�านประชาสัมพันธ1 ปรับปรุงวิธีการแจ�งข�อมูลข�าวสาร และ
การประชาสัมพันธ1ให�กว�างขวางมากข้ึน 5) ด�านแรงจูงใจ สร�างแรงจูงใจให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม
โดยการสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมส�งเสริมการมีส�วนร�วมอย�างต�อเนื่อง 6) ด�านการสร�างความ
เป�นเจ�าของโดยกระตุ�นจิตสํานึกความเป�นเจ�าของและสร�างความต�องการจากการตระหนักถึงป/ญหา
ร�วมกัน  ส�วน ประสาน อุษณีย1กนก (2557: 60-61) ได�เสนอแนวทางการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยอย�างยั่งยืนของเทศบาลนครเชียงใหม� พบว�า  กลุ�มข�าราชการและ
ผู�บริหารเทศบาลนครเชียงใหม� ควรมีแนวทางดังนี้ 1) ออกข�อกําหนดและระเบียบวิธีการเพ่ือให�
เหมาะสมและสอดคล�องกับกลุ�มอาชีพ และกลุ�มคนหลากหลาย 2) ส�งเสริมการจัดทําแผนชุมชนสู�การ
พัฒนาชุมชนท�องถ่ินโดยกําหนดแนวทางการส�งเสริม และการนําแผนชุมชนสู�การปฏิบัติเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนเขตเมือง 3) มีการบูรณาการดําเนินงานร�วมกับหน�วยงานอ่ืนให�มากข้ึน โดยเน�นการ
ดําเนินงานเชิงรุก 4) เพ่ิมช�องทางในการสื่อสารระหว�างเทศบาลและแกนนําชุมชนและประชาชนด�าน
การจัดการป/ญหาขยะมูลฝอย  5) สร�างความตระหนักและความรับผิดชอบให�กับประชาชนในชุมชน
ว�าป/ญหาขยะมูลฝอยนั้นมีผลกระทบต�อสังคมโดยรวมโดยการร�วมคัดแยกขยะมูลฝอยจากต�นกําเนิด 
6) เพ่ิมช�องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ1เพ่ือเชิญชวนให�ประชาชนเข�าร�วมกิจกรรม  
7) จัดศึกษาดูงานเพ่ือเรียนรู�จากชุมชนต�นแบบของเขตเมืองในภูมิภาคอ่ืนๆ  และ 8) สร�างความ
ตระหนักให�กับประชาชนในการเข�ามามีส�วนร�วมในการประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยอย�างจริงจัง 
เพ่ือสําหรับใช�เป�นแนวทางในการจัดทําแผนท่ีมีประสิทธิภาพสู�การปฏิบัติได�จริง  กลุ�มองค1กรหรือ
บริษัทเอกชน ควรมีแนวทางดังนี้ 1) เพ่ิมช�องทางในการสื่อสารระหว�างเทศบาลและกลุ�มองค1กรหรือ
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บริษัทเอกชนในการจัดการป/ญหาขยะมูลฝอย 2) สร�างความตระหนักและความรับผิดชอบให�กับ
ประชาชนและชุมชนว�าป/ญหาขยะมูลฝอยนั้นมีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคมโดยรวม 3) เพ่ิมช�องทางใน
การสื่อสารและประชาสัมพันธ1เพ่ือเชิญชวนทุกภาคส�วนเข�าร�วมกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอย�าง
จริงจัง และ 4) สร�างความตระหนักให�กับประชาชนด�านความรับผิดชอบต�อสังคม โดยการเข�าร�วมลด
การแยกขยะมูลฝอยจากแหล�งกําเนิด และกลุ�มอ่ืนๆ ซ่ึงเป�นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียหรือผู�แทนของคนใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม�และมีส�วนได�ส�วนเสียกับการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม�  
ควรมีแนวทางดังนี้ 1) ส�งเสริมการจัดทําแผนชุมชนสู�การพัฒนาชุมชนท�องถ่ินโดยกําหนดแนวทางการ
ส�งเสริม และการนําแผนชุมชนสู�การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาชุมนเขตเมือง 2) เพ่ิมช�องทางในการสื่อสาร
ระหว�างเทศบาลและแกนนําชุมชนและประชาชนด�านการจัดการป/ญหาขยะมูลฝอย  3) สร�างความ
เข�าใจในการใช�กลยุทธ1 3R (Recycle Reuse Reduce) และ 4) ส�งเสริมการสร�างรายได�จากขยะมูล
ฝอย  นอกจากนี้ยังมีข�อเสนอแนะแนวทางส�งเสริมการมีส�วนร�วม คือ ควรจัดเวทีในชุมชนเพ่ือเปXด
โอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการทําแผนและปรับปรุงแผนให�มากท่ีสุด  และเทศบาลควร
จัดทําช�องทางในการสื่อสารกับประชาชนให�เข�าใจถึงแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย�างยั่งยืน โดย
อาจใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อออนไลน1 หรือการเปXดบ�าน (Open House) และธิติพร  
คําแก�น (2550: 90-91) ได�เสนอแนวทางการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง
น�าอยู� กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครเชียงราย คือ 1) เสริมสร�างกระบวนการปลูกจิตสํานึกให�ประชาชน
เกิดความตระหนักรักชุมชนพ้ืนท่ีของตน  2) ให�ความสําคัญกับการสร�างผู�นําในการพัฒนาท�องถ่ิน 
3) เสริมสร�างองค1ความรู�เก่ียวกับการพัฒนาเมืองให�น�าอยู�แก�ประชาชน  4) ปรับบทบาทประชาชนให�
เป�นผู�นําการพัฒนามากยิ่งข้ึน 5) องค1กรปกครองส�วนท�องถ่ินควรทํางานเชิงรุกมากยิ่งข้ึน และ 
6) สร�างเครือข�ายความร�วมมือกับชุมชนในพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึนเพ่ือช�วยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนา
เมืองน�าอยู� นอกจากนี้ วราวรรณ  ฐานปนธรรมชัย  (2556: 60-94) ได�เสนอกลยุทธ1การเริมสร�างการ
มีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  พบว�า  
กลยุทธ1ใน 4 ประเด็น ได�แก� 1) กลยุทธ1การส�งเสริมการประชาสัมพันธ1เชิงรุก 2) กลยุทธ1การเสริมสร�าง
ความรู�แก�ประชาชน เพ่ือการมีส�วนร�วมอย�างยั่งยืน 3) กลยุทธ1การประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ และ  
4) กลยุทธ1การสร�างจิตสํานึกการให�บริการเพ่ือเสริมสร�างการมีส�วนร�วมให�กับประชาชน 
 สรุปแนวทางในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมผู�มีส�วนเก่ียวข�องจะต�องเข�าใจและทราบบทบาท
หน�าท่ีของตนเองเป�นอย�างดีเสียก�อนเพ่ือท่ีจะสามารถออกแบบและกําหนดกิจกรรมการทํางานว�า
เก่ียวข�องกับบุคคลใด สถานท่ี เครื่องมือ เทคนิค วิธีการใด จึงจะเหมาะสมตามสภาพบริบทของพ้ืนท่ี
และวัฒนธรรมด�วย  แต�อย�างไรก็ตามแนวทางในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมควรจะครอบคลุมท้ัง 
5 ข้ันตอนของกระบวนการมีส�วนร�วม อันได�แก� การมีส�วนร�วมในข้ันการริเริ่มพัฒนา  การมีส�วนร�วมใน
ข้ันการวางแผนในการพัฒนา การมีส�วนร�วมในข้ันการดําเนินการพัฒนา การมีส�วนร�วมในข้ันการรับ
ผลประโยชน1จากการพัฒนา และการมีส�วนร�วมในข้ันการประเมินผลการพัฒนา และและการส�งเสริม
การมีส�วนร�วมต�องเป�นไปตามมาตรฐานแห�งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ส�วนการประยุกต1ใช�
เทคนิค วิธีการเครื่องมือต�างๆ ให�ไปไปตามขอบเขตเนื้อหาของการมีส�วนร�วมในเรื่องนั้นๆ และ
สอดคล�องกับสภาพของพ้ืนท่ี ท้ังนี้ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องจะต�องสร�างกระบวนการเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง
ให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือเป�นการกระตุ�นการมีส�วนร�วมของประชาชน 
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ป�ญหาและอุปสรรคการมีส�วนร�วม 
 
 ป/ญหาการมีส�วนร�วมนับว�าเป�นอุปสรรคขัดขวางการทํางานแบบมีส�วนร�วมให�ประสบ
ความสําเร็จตามความเป'าหมายท่ีกําหนดไว� หรืออาจสําเร็จแต�เป�นไปอย�างล�าช�า ผู�เขียนจึงได�ศึกษา
และวิเคราะห1ป/ญหาและอุปสรรคการมีส�วนร�วม จากงานวิจัยต�างๆ ซ่ึงมีผู�ท่ีทําการศึกษาไว�อย�าง
กว�างขวาง คือ  
 1. ป/ญหาข�าวลือ การกระจายข�าวไม�ท่ัวถึง ประชาชนไม�เข�าใจ ทําให�เกิดความแตกต่ืน 
เข�าใจผิด ก�อให�เกิดความขัดแย�งระหว�างเทศบาลกับประชาชนในชุมชน เป�นหน�าท่ีเทศบาลจะต�องให�
ข�อมูลข�าวสารท่ีถูกต�องแก�ประชาชน 
 2. การให�ประชาชนได�ร�วมมือปฏิบัติงานกับเทศบาล ในช�วงแรกๆ ขาดกําลังคนและ
อาสาสมัครเป�นจํานวนมาก เป�นเพราะน้ําท�วมไม�มาก และประชาชนยังไม�เห็นความสําคัญในการมี
ส�วนร�วมกับเทศบาลในการแก�ไขป/ญหาน้ําท�วมเจ�าหน�าท่ีเทศบาลจะต�องกระตุ�นให�ประชาชนมามีส�วน
ร�วมมากข้ึน (สุพัตรา ม�วงนุ�ม, 2558: 121)  
 3. ประชาชนส�วนใหญ�อาชีพเกษตรกร ฐานะยากจนจําเป�นต�องประกอบอาชีพไม�มีเวลาเข�า
ร�วมกิจกรรม กับองค1การบริหารส�วนตําบล นอกจากนี้การคมนาคมยังไม�สะดวกและการ
ประชาสัมพันธ1ข�อมูลข�าวสารไม�ท่ัวถึง (ดํารง รุ�งเรือง, 2552: 64)  
 4. ประชาชนไม�ให�ความสนใจท่ีจะเข�าร�วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําปp พร�อมท้ังการ
ใช�คําพูดท่ีสื่อถึงความไม�เห็นด�วยในการเข�าร�วมกิจกรรมท่ีองค1การบริหารส�วนตําบลได�จัดให�มีข้ึน การ
แก�ป/ญหาได�มีการดําเนินการโดยใช�วิธีการสร�างแรงจูงใจ โดยการแจกสิ่งของให�แก�ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
โดยแกนนําสุขภาพในชุมชนเป�นตัวกระตุ�น และการให�ข�อมูลชัดเจนอย�างเป�นรูปธรรมและยก
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามมา (พรพิมล การญาณ, 2555: 81) 
 5.การออกกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบต�างๆ ขัดแย�งกันในทางปฏิบัติ 
 6. ด�านบุคลากรและเจ�าหน�าท่ียังขาดความรู� ความเข�าใจในบทบาทการส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมของประชาชน และขาดการทํางานเชิงรุกของเจ�าหน�าท่ี  
 7. ประชาชนไม�เห็นความสําคัญและไม�เข�าใจการเข�ามามีส�วนร�วมในการเข�ามาแก�ไขป/ญหา
น้ําเน�าเสีย ท้ังค�านิยมในการดํารงชีวิตแบบเดิมๆ ไม�ยอมรับการเปลี่ยนแปลงว�าได�ไปสู�สังคมแบบสังคม
เมืองท่ีมีประชากรมาก ขาดจิตสํานึกในการเข�ามามีส�วนร�วมในการแก�ไขป/ญหาอีกด�วย  และมองว�า
การแก�ไขป/ญหาต�างๆ นั้นไม�ใช�ภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบของตนแต�เป�นอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลท่ี
ต�องดูแล (จิรัฐิติกาล วงษา, 2555: 81-82) มีความสอดคล�องกับ ประสาน อุษณีย1กนก (2557: 59) 
แกนนําชุมชนและประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม�ยังไม�
มาก ประชาชนคิดว�าเป�นการจัดบริการท่ี เทศบาลต�องจัดการให� มี เพราะประชาชนได�จ�าย
ค�าธรรมเนียม ในการจัดการขยะมูลฝอยให�กับเทศบาลและไม�ค�อยได�รับข�อมูลข�าวสารเท�าท่ีควร ท้ัง
ยังให�ความสนใจน�อยประกอบกับช�องทางการสื่อสารของเทศบาลในการให�ข�อมูลข�าวสารมีน�อย 
ประชาชนยังขาดความตระหนักในการเข�ามามีส�วนร�วมกับกิจกรรมของเทศบาล 
 8. มีหลายป/จจัยท่ีส�งผลต�อการจัดการขยะมูลฝอย เช�น วิถีชีวิตคนเมืองท่ีรีบเร�งในการ
ทํางาน ทําให�ไม�ค�อยมีเวลาในการเข�าร�วมกิจกรรม ยากต�อการนัดหมายในการทํากิจกรรม  
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 9. บางชุมชนประชากรไม�ใช�คนในพ้ืนท่ี และมาจากสถานท่ีอ่ืนๆ เช�น กลุ�มคนพ้ืนท่ีสูง 
กลุ�มคนต�างด�าว เป�นต�น ทําให�ความสนใจในการพัฒนาเมืองด�านการจัดการขยะมูลฝอยอย�างยั่งยืนมี
ระดับตํ่า และมีความรู�สึกเป�นเจ�าของชุมชนน�อยกว�าอีกชุมชน ท้ังนี้กลุ�มคนเหล�านี้จึงมักมีโอกาสในการ
เข�าร�วมพัฒนาเมืองในด�านอ่ืนๆ จึงมีน�อยมาก  
 10. บริษัทเอกชนให�ความสนใจน�อยโดยคิดว�าเม่ือเสียภาษาให�กับเทศบาลแล�วเป�นหน�าท่ี
ของเทศบาลต�องดําเนินการรักษาความสะอาดให�กับชุมชน และปกติแล�วบริษัทเอกชนมักทําตาม
ข�อเสนอตามข�อกําหนดท่ีระบุไว�เท�านั้น (ประสาน อุษณีย1กนก, 2557: 60-59) 
 11. ผู�บริหารไม� เข�ามาแก�ไขป/ญหาตามท่ีเสนอและไม�ให�ความสําคัญกับประชาชน         
(วารุต มาลาแวจันทร1, 2559) 
 12. การขาดความต�อเนื่องของการดําเนินงานของหน�วยงานต�างๆ ท่ีได�เข�ามาร�วม
ดําเนินการ เนื่องจากพบว�า มีบางหน�วยงานได�ถอนตัวออกไปจากโครงการ ทําให�การดําเนินงานใน
บางเรื่องต�องล�าช�า และขาดการสนับสนุนท้ังบุคลากรและงบประมาณในการเข�าไปบริการและ
ช�วยเหลือในด�านต�างๆ เทศบาลจึงต�องรับภาระเป�นผู�ดําเนินการหลักท้ังหมด ซ่ึงไม�ตรงกับจุดประสงค1
ของเทศบาลท่ีต�องการจะให�ทุกฝ`ายเข�ามาร�วมกันดําเนินการ เพราะโครงการนี้เป�นโครงการแก�ไข
ป/ญหาเชิงบูณาการ ดังนั้นทุกฝ`ายต�องเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินการ (ธิติพร คําแก�น, 2550: 101) 
 13. ชาวบ�านยังมองไม�เห็นความสําคัญในบทบาทของตน  และเกิดความเบื่อหน�ายต�อการ
ทํางานของข�าราชการ ชาวบ�านขาดความสามัคคีและมีการแบ�งพรรคแบ�งพวก (จินตนา ทองรอด, 
2529 อ�างใน ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะฯ, 2543: 168) 
 จากป/ญหาและอุปสรรคการมีส�วนร�วมพบว�ามาจาก  1) ประชาชน ท่ีขาดความตระหนัก
ความสนใจ มองไม�เห็นในบทบาทของตนเอง เกิดความเบื่อหน�ายในการทํางานของข�าราชการ เป�น
ประชากรแฝงท่ีเข�ามาอาศัยในพ้ืนท่ีจึงไม�เห็นความสําคัญของการมีส�วนร�วม ประชาชนขาดความเป�น
อาสาสมัครในการทํางานร�วมกับภาครัฐ  ประชาชนไม�มีเวลาว�างท่ีจะเข�าร�วมกิจกรรมได�อย�างเต็มท่ี
เพราะต�องทํามาหากิน  มองภาระหน�าท่ีบางอย�างไม�ใช�หน�าท่ีของตนโดยมองว�าเป�นภาระหน�าท่ีของรัฐ
ท่ีจะต�องบริการประชาชน  และประชาชนแตกแยกและขาดความสามัคคีกัน  2) ภาคเอกชน  มองใน
กรณีท่ีเป�นลักษณะผู�ประกอบการตามกฎหมาย เช�น ท่ีให�ความสนใจน�อยโดยคิดว�าเม่ือเสียภาษีให�กับ
เทศบาลแล�วเป�นหน�าท่ีของเทศบาลต�องดําเนินการรักษาความสะอาดให�กับชุมชน ฯลฯ ส�วน          
3) ข$าราชการ ผู$บริหาร รวมถึงกลุ�มผู$นําชุมชน ท่ีบุคลากรและเจ�าหน�าท่ียังขาดความรู� ความเข�าใจ
ในบทบาทการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน เช�น เครื่องมือ และเทคนิคต�างๆ และขาดการ
ทํางานเชิงรุกของเจ�าหน�าท่ี ส�วนผู�บริหารไม�เข�ามาแก�ไขป/ญหาตามท่ีเสนอและไม�ให�ความสําคัญกับ
ประชาชน  เป�นต�น  4) กฎหมาย  นโยบาย และการดําเนินงาน  เป�นการออกกฎหมาย เทศบัญญัติ 
ระเบียบต�างๆ ขัดแย�งกันในทางปฏิบัติ การขาดความต�อเนื่องของการดําเนินงานของหน�วยงานต�างๆท่ี
ได�เข�ามาร�วมดําเนินการ  ขาดการบูรณาการในการทํางานระหว�างหน�วยงานต�างๆ   
 ดังนั้นจึงจําเป�นอย�างยิ่งท่ีพิจารณาประเด็นดังกล�าวเพ่ือขจัดป/ญหาและอุปสรรคในการมี
ส�วนร�วมต�อไป 
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บทบาทของนักส�งเสริมการมีส�วนร�วม 
 
 ในป/จจุบันภาพรวมของการพัฒนาเน�นการพัฒนาคนเป�นศูนย1กลางของการพัฒนา 
เจ�าหน�าท่ีรัฐท่ีเคยสวมบทบาทในการเป�นพระเอก จะต�องมาทําหน�าท่ีส�งเสริมกระตุ�นและสนับสนุน
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู�ถ�ายทอด (ผู�ให�ความรู�) เป�นผู�อํานวยความสะดวกในการเรียนรู� 
(Facilitator) หรือ “คุณอํานวย” จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านต�างๆ ดังนั้นกระทรวง ทบวง 
กรมต�างๆ ได�จัดต้ังกรม กอง สํานัก ท่ีมีหน�าท่ีในการส�งเสริมและสนับสนุนการมีส�วนร�วมตามภารกิจท่ี
รับผิดชอบ  เช�น  สํานักส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน สํานักส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมของประชาชน กรส�งเสริมคุณภาพภาพสิ่งแวดล�อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม กองส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ1 
สํานักส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  เป�นต�น 
และเพ่ือทําหน�าท่ีรับผิดชอบภารกิจท่ีได�รับมอบหมายและเพ่ิมบทบาทใหม�ในการเป�นนักส�งเสริมการมี
ส�วนร�วม ซ่ึงจากการศึกษาพบคุณลักษณะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของนักส�งเสริมการมีส�วนร�วม
ดังต�อไปนี้ 
 1. มีความสามารถในการติดต�อสื่อสาร  หมายถึง  ความสามารถในการติดต�อกับ
บุคคลเป'าหมายได�แก�  เกษตรกรและสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนได�เป�นอย�างดี  มีศิลปะในการ
พูดการเขียน  รู�หลักจิตวิทยาในการติดต�อหรือเผยแพร�ความรู�กับบุคคลเป'าหมาย รู�ว�าเขามีลักษณะ
อย�างไร ควรใช�ศิลปะหรือเทคนิคอะไรท่ีจะทําให�เขาเข�าใจเรื่องราวต�างๆ ได�ง�าย และเกิดความเข�าใจ
อันดีต�อกัน เช�น ทําตัวเป�นกันเอง ใช�ภาษาง�ายๆ สุภาพนุ�มนวล หากสามารถพูดภาษาพ้ืนเมืองได�ก็จะ
สะดวกมาก  การรู�จักใช�สื่อ  (Communication media)  ประกอบทําให�เกิดความเข�าใจยิ่งข้ึน  
ฉะนั้น เม่ือได�รู�เขารู�เราอย�างชัดเจนแล�วและไม�มีข�อขัดแย�งในการติดต�อสื่อสารระหว�างกันงานก็จะ
ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยและสัมฤทธิ์ผลดังท่ีมุ�งหวัง 
 2. มีความคิดริเริ่มและเชื่อม่ันในตนเอง การเป�นนักส�งเสริมการมีส�วนร�วมต�องมี
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค1 เช�น การคิดริเริ่มกระบวนการการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดกิจกรรม
อย�างสร�างสรรค1 ตลอดจนนักส�งเสริมการมีส�วนร�วมจะต�องมีความเชื่อม่ันในตนเอง กล�าแสดงออก 
กล�าแลกเปลี่ยนข�อมูล กล�าท่ีจะนําเสนอในท่ีชุมชน เป�นต�น 
 3. มีความกระตือรือร�นในการทํางานและกระทําด�วยความจริงใจ  ต�องมีนิสัยรักในงาน  
มีความเสียสละ เพ่ือก�อให�เกิดประโยชน1ต�อบุคคลเป'าหมาย มีความกระตือรือร�นในการทํางาน และ
กระทําด�วยความจริงใจ       
 4. มีความรับผิดชอบและกระทําตนให�เป�นท่ีเชื่อถือศรัทธา  การรักษาคําม่ันสัญญาถือ
ว�าเป�นเรื่องสําคัญมาก  การท่ีมีความรับผิดชอบเป�นการทําลายความเชื่อม่ันศรัทธาในตัวเขาเอง และ
เป�นการยากท่ีจะสร�างข้ึนมาใหม�อีก 
 5. รู�จักถ�อมตนและมีทัศนคติท่ีดีต�อบุคคลอ่ืน  การรู�จักอ�อนน�อมถ�อมตนเป�นการ
ปฏิบัติท่ีดีงามของคนในสังคมไทยเคารพนบไหว�บุคคลท่ีอาวุโสหรือผู�ท่ีเข�าไปร�วมงานด�วยเพ่ือสร�าง
ความรักความเมตตาแก�ผู�ร�วมงานและได�พบปะกัน อีกท้ังนักส�งเสริมการมีส�วนร�วมจะต�องสร�าง
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ทัศนคติท่ีดีต�อบุคคลอ่ืนหรือต�องสร�างทัศนคติเชิงบวกเพ่ือสร�างพลังในการทํางานให�มีประสิทธิภาพ
ต�อไป 
 6. มีความเข�าใจและเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน คือสามารถท่ีจะคาดการณ1ความรู�สึกนึกคิด
ของบุคคลอ่ืนเพ่ือท่ีจะเข�าใจเขาดีข้ึน  หรือเป�นการเอาใจเขามาใส�ใจเรา  ทําให�รู�ว�าเขาคิดอย�างไร  
ทําไมเขาคิดอย�างนั้น  ทําอย�างนั้น  พยายามเข�าใจเขาและมีความเห็นใจเขาในป/ญหาต�างๆ  ท่ีเขาต�อง
เผชิญอยู�  หากเรามีความเข�าอกเข�าใจในสภาพวีถีชีวิตท่ีเขาเป�นอยู�  ก็สามารถท่ีจะแนะนําการ
แก�ป/ญหาได�ถูกทาง  แต�ความสําเร็จจะมีมากน�อยแค�ไหนนั้นข้ึนอยู�กับภูมิหลัง ประสบการณ1 และ
ความสามารถของเจ�าหน�าท่ี 
 7. มีความอดทนและความพยายาม งานพัฒนาเป�นงานท่ีต�องใช�ความอดทนเพราะเห็น
ผลของการพัฒนาช�า ต�นทุนการพัฒนาของแต�ละท�องท่ีไม�เท�ากัน ประชาชนในพ้ืนต�างก็มีทัศนคติ
แตกต�างกันออกไป และมีอีกหลายป/จจัยท่ีอาจเป�นการฉุดรั้งการส�งเสริมและสนับสนุนการมีส�วนร�วม 
เจ�าหน�าท่ีหรือมีส�วนเก่ียวข�องต�องใช�ความอดทนอดกลั้นและพยายามหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือนําสู�
เป'าหมายท่ีสําเร็จต�อไป 
 8. ปรับปรุงตนให�ทันเหตุการณ1โดยสมํ่าเสมอ  ป/จจุบันนี้เทคโนโลยีเจริญก�าวหน�า
เจ�าหน�าท่ีควรปรับปรุงตนเองให�มีความรู�ทันสมัย ทันเหตุการณ1  เพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานได�คล�องตัวเป�นท่ี
เชื่อถือศรัทธาของบุคคลเป'าหมาย ต�องพยายามเรียนรู�อยู�ตลอดเวลาเพ่ือพัฒนาภูมิรู� ภูมิธรรม       
ภูมิฐาน และปรับปรุงตัวเองให�มีความรู�ทันสมัย ทันเหตุการณ1 เช�น ศึกษายุทธศาสตร1ชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล ศึกษาเอกสารบทความ งานวิจัย ท่ีเผยแพร�เพ่ือเรียนรู�ความสําเร็จของพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และ
นํามาประยุกต1ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนเรียนรู�วิธีการสร�างกระบวนการมีส�วนร�วมท่ีเหมาะสมใน
ลักษณะหลากหลายจากสื่อต�างๆ ท้ังในและต�างประเทศ 
 สรุปคุณลักษณะท่ีเพ่ิมบทบาทและศักยภาพของนักส�งเสริมการมีส�วนร�วมท่ีจะต�องมี
เป�นพ้ืนฐานได�แก� มีความสามารถในการติดต�อสื่อสาร  มีความกระตือรือร�นในการทํางานและกระทํา
ด�วยความจริงใจ มีความรับผิดชอบและกระทําตนให�เป�นท่ีเชื่อถือศรัทธา  รู�จักถ�อมตนและมีทัศนคติท่ี
ดีต�อบุคคลอ่ืน  มีความเข�าใจและเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน  มีความอดทนและความพยายาม และ 
ปรับปรุงตนให�ทันเหตุการณ1โดยสมํ่าเสมอ      
 ท้ังนี้หลักท่ีนักพัฒนาควรตระหนักในฐานะท่ีเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Change 
Agent) คือ 1) ประชาชนจะต�องต�อต�านการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาท่ีอาจเสี่ยงต�อความเสียหาย 
2) ประชาชนจะต�อต�านการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาท่ีเขาไม�เข�าใจ 3) ประชาชนจะต�อต�านการถูก
บังคับให�เปลี่ยนแปลงท้ังโดยทางตรงและทางอ�อม 4) ประชาชนจะไม�ยอมรับการเสนอแนะให�
เปลี่ยนแปลง ด�วยเหตุท่ีประชาชนอาจมีความคิดเห็น หรือความเชื่อเป�นอย�างอ่ืน ซ่ึงไม�ตรงกับผู�นําการ
เปลี่ยนแปลง 5) ประชาชนอาจไม�เห็นด�วยกับการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากฐานะทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในครอบครัว หรือชุมชน ไม�เอ้ืออํานวย จึงไม�อาจทําให�ประชาชนเข�า
มาร�วมในการเปลี่ยนแปลงได� และ 6) ประชาชนจะไม�เข�าร�วมในการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา 
เพราะผู�นําการเปลี่ยนแปลงหรือนักพัฒนาคนก�อนสร�างชื่อเสียงท่ีไม�ดีหรือสร�างความเสียหายเอาไว� 
(อภิศักด์ิ  ธีระวิสิษฐ1, 2553: 103)  
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หลักการและเทคนิคการเข$าถึงประชาชน 
 
 การเข�าถึงประชาชนเป�นสิ่งสําคัญหรือเป�นประตูด�านแรกท่ีจะสร�างบรรยากาศหรือส�งเสริม
การมีส�วนร�วมให�มีประสิทธิภาพได� ซ่ึงการเข�าถึงประชาชนเป�นเทคนิคเฉพาะตัวท่ีสําคัญสําหรับผู�ท่ีเป�น
เจ�าหน�าท่ีภาครัฐหรือเจ�าหน�าท่ีภาคเอกชนท่ีมีบทบาทในการทํางานพัฒนาหรือเป�นนักส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมในรูปแบบต�างๆ เพ่ือสร�างความสัมพันธ1 ซ่ึงจะเป�นแรงผลักดันให�กระบวนการพัฒนาดําเนินไป
ด�วยความราบรื่นและบรรลุถึงจุดมุ�งหมาย เทคนิคของแต�ละคนอาจมีไม�เหมือนกันซ่ึงข้ึนอยู�กับ
ประสบการณ1และความสามารถของแต�ละบุคคล ท้ังนี้สามารถฝbกและเรียนรู�เพ่ือให�สามารถปฏิบัติงาน
ได�อย�างมีประสิทธิภาพต�อไป  โดยมีนักวิชาการด�านการพัฒนาได�เสนอหลักการและเทคนิคการเข�าถึง
ประชาชน ดังนี้ 
 Y.C. James Yen (โกวิทย1  พวงงาม และ ปรีดี  โชติช�วง, 2527: 56-58) Y.C. James 
Yen เป�นนักพัฒนาคนสําคัญของโลกท่ีได�รับการยกย�องว�าเป�น “บิดาของการบูรณะชนบท”  ได�ให�
หลักปฏิบัติงานพัฒนา  อันเป�นท่ีนิยมใช�อยู�มาจนถึงป/จจุบัน ดังนี้ 
 1. จงเข�าไปหาประชาชน  (Go to the people ) 
 2. จงเรียนรู�จากประชาชน (Learn from them) 
 3. จงอาศัยอยู�กับประชาชน (live among them) 
 4. จงวางแผนร�วมกับประชาชน (Plan with them) 
 5. จงเริ่มต�นสิ่งท่ีประชาชนรู� (Start with what they)  
 6. สร�างสรรค1จากสิ่งท่ีประชาชนมีอยู� (Build on what they have) 
 7. ไม�ยึดม่ันแต�จงมีการเปลี่ยนแปลง (Not faith but change) 
 8. จงอย�าสงเคราะห1แต�จงปลดปล�อย  (Not relief but relief but release) 
 9. สอนโดยการแสดงให�เห็นจริง (Teach by showing) 
 10. ไม�ทําแบบผักชีโรยหน�า แต�ให�ทําเป�นแบบอย�าง (Not a show case but a pattern) 
 11. ไม�ทํางานกระจัดกระจายแต�ทํางานอย�างมีระบบ (Not odds and ends but a 
system) 
 12. ไม� ทําเป�นเบี้ยหัวแตก  แต�ทําแบบเบ็ดเสร็จ (Not piecemeal but integrated 
approach) 
 13. ไม�ลอกแบบแต�ดัดแปลงให�เหมาะสม (Not conform but Transform) 
 14. เรียนรู�โดยการฝbกทําจริง (Learning by doing) 
 ในขณะท่ี โฮจิมินห1 ได�เขียนหลักปฏิบัติซ่ึงเป�นเทคนิคในการสร�างแรงจูงใจประชาชนเพ่ือ
การระดมพลังประชาชน มี 4 ประการ คือ 1) ช�วยประชาชนทํางานทุกอย�างท่ีทําให�เข�ามีชีวิตความ
เป�นอยู� ท่ีดีข้ึน เช�น สีข�าว โม�แป'ง ตักน้ํา เผาถ�าน ฯลฯ 2) ทําความสนิทสนมกับชาวบ�าน ศึกษา
ประเพณีท�องถ่ิน ตลอดจนนิสัย ใจคอ และความเชื่อของชาวบ�าน โดยสังเกตจากครอบครัวท่ีได�อาศัย
อยู�ในขณะนั้น 3) ศึกษาภาษาท�องถ่ิน สอนชาวบ�านอ�านและเขียนหนังสือสอนร�องเพลง เพ่ือสร�าง
ความสนิทสนมคุ�นเคย และจึงดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ไปทีละเล็กละน�อย และ 4) สร�างความเชื่อถือและ
ทําให�ชาวบ�านและมีทัศนคติท่ีถูกต�อง มีระเบียบ วินัย (อมร  รักษาสัตย1 และ ยุวัฒน1 วุฒิเมธี, 2524:  
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199 อ�างในถึง อภิศักด์ิ  ธีระวิสิษฐ1, 2553: 99)  สําหรับ พีระชัย จันทร1แก�ว (2560, ออนไลน1) 
ได�กล�าวเทคนิคการทํางานร�วมกับชุมชนและผู�นําชุมชน คือ 1) สร�างความคุ�นเคยกับผู�นําชุมชน และ
ปฏิสัมพันธ1ท่ีดีกับชุมชนเป�นอันดับแรกในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป�นสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะทําให�เราสามารถ
ทํางานร�วมกับประชาชนในพ้ืนท่ีได�เป�นอย�างดี  2) ให�ความเคารพและให�เกียรติผู�นํา โดยการอ�อน
น�อมถ�อมตนในสิ่งท่ีถูกกาลเทศะในการปฏิบัติงาน ให�เกียรติผู �นํา เพราะผู �นําเปรียบเสมือนบุคคล
สําคัญ เป�นแหล�งข�อมูลในพ้ืนท่ี ท่ีจะนําเราในการพัฒนาชุมชนให�ประสบผลสําเร็จ 3) ใช�กิจกรรม
นําพาชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมพัฒนาชุมชนเพ่ือให�เกิดการมีส�วนร�วมของประชาชนในชุมชน โดยการใช�
แรงจูงใจ และ 4) การแสดงออกถึงความต้ังใจ และมีความจริงใจท่ีจะทํางานในชุมชนร�วมกับผู�นํา
ชุมชน และชาวบ�านทุกคนและความจริงใจท่ีแสดงออกมานั้นจะทําให�ประชาชนตลอดจนผู�นําชุมชนให�
ความไว�วางใจเรา และมีความความคุ�นเคยท่ีจะทํางานร�วมกับเราได�เป�นอย�างดี  และจากการศึกษา
บทความสรุปสังเคราะห1บทเรียนการพัฒนาเสริมศักยภาพชุมชนเพ่ือการจัดการสุขภาพภายใต�
โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองและเขตชนบท โดยใช�เครื่องมือการจัดการความรู� เรื่อง 
บทเรียนจากงานชุมชน: หัวใจสําเร็จของการทํางานให�เข�าถึงใจชุมชน มีดังนี้ (ไม�ปรากฏชื่อผู�แต�ง, 
มปป: ออนไลน1) 
 1. ท�าที บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของคนทํางานชุมชน  มีดังนี้  1) คนทํางานชุมชน 
(โดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีของรัฐ) ต�องเปXดใจกว�าง รับฟ/งความคิด ความเห็นท่ีแตกต�างระหว�างเรากับ
ชุมชน  2) เข�าหาชุมชนด�วยความอ�อนน�อมถ�อมตน 3) ไม�ใช�อํานาจ ไม�ชี้นิ้ว ไม�สั่งการ ไม�ตัดสิทธิ์ ไม�
หักล�าง 4) เชื่อม่ันในศักยภาพของชุมชนว�าเขาทําได� 5)  เข�าร�วมกิจกรรมของชุมชนท้ัง “งานบุญ งาน
บ�าน งานวัด”  
 2. ทีมทํางานในองค1กรมีความเข�มแข็ง มีเป'าหมาย มีแนวคิด และวิถีการทํางานในทิศทาง
เดียวกัน  โดยการสร�างความสัมพันธ1ในองค1กรให�เกิดมีข้ึนให�รู�สึกว�าเป�นครอบครัวเดียวกัน และสร�าง
ความรู�สึกร�วมให�เกิดข้ึนในองค1กรว�างานสําเร็จได�ด�วยเพราะช�วยกันทุกคน 
 3. การสร�างกระบวนการเรียนรู�ในชุมชน  เช�น มีประเด็นท่ีสามารถนํามาสู�การสร�างความ
เป�นเจ�าของร�วมกัน เห็นเป'าหมายเดียวกัน ทําในเรื่องท่ีเป�นวิถีชีวิตของชุมชน  
 4. สร�างความสัมพันธ1กับท�องถ่ิน โดยการ 1) ต�องเป�นกลางทางการเมือง และไม�ควรแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง  2)  ต�องเรียนรู�ความเป�นตัวตนขององค1กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ีของ
เราว�า นายกองค1กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีบุคลิกลักษณะอย�างไร ปลัดเป�นอย�างไร เพ่ือเราจะเข�าหา
เขาได�ถูกจริต   3)  ใช�วิธีการเข�าหาแบบ “ตีสนิท” “พูดคุยทุกเวทีท่ีเจอกัน” ถ�ายังยากอยู�ก็ต�อง “เข�า
ทางเครือญาติของผู�บริหารท�องถ่ิน” 4) ให�ความสําคัญกับท�องถ่ิน ยกย�อง เชิดชู ท�องถ่ิน โดยชวนเข�า
ร�วมกิจกรรมในชุมชน ต้ังเป�นคณะทํางาน บางเรื่องให�ท�องถ่ินเป�นพระเอก เช�น ต้ังเป�นคณะกรรมการ
พัฒนาสาธารณสุขระดับตําบล แต�ท้ังนี้ต�องให�ท�องถ่ินได�แสดงบทบาทให�มากด�วย 5)  วางแผนการ
ทํางานร�วมกันโดยใช�แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร1 หรือกระบวนการทําแผนแบบอ่ืนๆ ท่ีเน�นให�องค1กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินเข�ามามีส�วนร�วม  
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 5. เสริมศักยภาพการทํางานชุมชนในคนรุ�นใหม�  โดยการ 1) มีพ่ีเลี้ยงเข�ามาช�วยดูแลและ
เตรียมความพร�อมท่ีจะเรียนรู�ในชุมชน  2) สัมผัสวิถีชีวิต รู�จักชุมชนอย�างลึกซ้ึง โดยใช�ความจริง ชีวิต
จริง ในพ้ืนท่ีพาเรียนรู�  3) “พาทํา” ทําให�เห็น ทําเป�นตัวอย�าง ว�าทํางานอย�างไรจนได�ใจและได�
ศรัทธาจากชุมชน  และ 4) ปรับแนวคิด ทัศนคติในเรื่องชุมชนมีศักยภาพ โดยสร�างโอกาส ผลักดันให�
ได�ไปพูดคุยเรียนรู�กับปราชญ1 และผู�นําในชุมชนตลอดจนทําให�คนรุ�นใหม�เห็นคุณค�าในตนเอง 
 สรุปเทคนิคการเข�าถึงประชาชนเป�นการพิจารณาท่ีตัวของผู�ท่ีจะเข�าไปในชุมชน คือจะต�อง
ปรับตัวปรับตนปรับสภาพจิตใจเพ่ือท่ีจะทําภาระหน�าท่ีในชุมชนหรือพ้ืนท่ีเป'าหมายให�ประสบความ
เร็จ ดังคํากลอนท่ีนักพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมต�องจําใส�ใจ คือ “ปลูกพืชต�องเตรียมดิน จะกินต�อง
เตรียมอาหาร จะพัฒนาการต�องพัฒนาคน จะพัฒนาคนต�องพัฒนาท่ีจิตใจ จะพัฒนาใครเขาต�อง
พัฒนาเราก�อน” การเข�าถึงชุมชนเช�นเดียวกันต�องเริ่มท่ีตัวนักพัฒนา หรือนักส�งเสริมการพัฒนา 
เทคนิคท่ีผู�เขียนมักใช�อยู�เสมอคือ การยกมือไหว� การมีสัมมาคาระวะ เจรจาท่ีเป�นมิตร ทําตัวเหมือน
เป�นลูกเป�นหลานเพ่ือเรียนรู�ข�อมูล  ช�วยออกแรงทํางาน แบ�งป/นน้ําใจและอาหาร หรือเรียนรู�วิชาคน
ฝbกฝนวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เป�นต�น ซ่ึงแต�ละพ้ืนท่ีอาจต�องมีการปรับกลยุทธ1ให�
เหมาะสมด�วย 
 
 
การวิเคราะห0ผู$มีส�วนได$ส�วนเสียในการพัฒนา 
 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2560: ออนไลน1) ได�กล�าวความสําคัญ ความหมาย และ
สาเหตุท่ีต�องวิเคราะห1ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย คือ ในอดีตการบริหารงานของภาครัฐใช�วิธีการรวมศูนย1
อํานาจในการตัดสินใจ โดยรัฐเป�นผู�กําหนดกฎและทิศทางของสังคม ประชาชนเป�นเพียงผู�ปฏิบัติตาม 
จากแนวปฏิบั ติดังกล�าวก็ให�เกิดความท�าทายใหม�เม่ือบริบทในการบริหารงานของภาครัฐได�
เปลี่ยนแปลงไป โดยประชาชนต่ืนตัว ให�ความสนใจต�อป/ญหาสาธารณะท่ีกระทบต�อตนเองมากข้ึน 
กระแสโลกาภิวัตน1 และการกระจายอํานาจ มาพร�อมกับความก�าวหน�าของเทคโนโลยี ส�งผลให�การ
กระจายข�าวสารทําได�รวดเร็ว จากป/ญหาท่ีไร�ประสิทธิภาพในการบริหารราชการทําให�เกิดการ
เรียกร�องให�มีการปฏิรูปการเมืองและการบริหาร โดยเฉพาะเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารราชการ 
ซ่ึงต�อมาในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ได�กําหนดหลักในการบริหารราชการแผ�นดินว�าต�องเป�นไป
เพ่ือประโยชน1สุขของประชาชน และตอบสนองความต�องการของประชาชน และพระราชกฤษฎีกาว�า
ด�วยหลักเกณฑ1และการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 8 (3) (4) และ (5) ท่ีต�องการ
ปรับเปลี่ยนทิศทางและวัฒนธรรมการทํางานของระบบราชการให�ยึดประชาชนเป�นศูนย1กลาง และ
ก�อให�เกิดผลการทบในทางท่ีดีต�อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
 การดําเนินโครงการหลายโครงการของภาครัฐ จึงต�องนําหลักการมาบูรณาการให�บริการ
ประชาชนอย�างท่ัวถึงและเป�นธรรม ในการดําเนินงานบางครั้งก็จะเกิดผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิง
ลบโดยตรงกับประชาชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ดังนั้น การท่ีจะวิเคราะห1ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในการ
กระบวนการมีส�วนร�วมของการดําเนินโครงการของภาครัฐจึงเป�นเรื่องสําคัญ  
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 1. ความสําคัญของผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย 
  การวิเคราะห1ผุ�มีส�วนได�ส�วนเสียเป�นเครื่องมือประเภทหนึ่งท่ีช�วยระบุผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
หลัก ช�วยประเมินผลประโยชน1ของของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และประเมินว�าผลประโยชน1นั้นจะมีผลต�อ
โครงการท่ีจะจัดอย�างไร การวิเคราะห1ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย จึงจะช�วยให�เราได�ข�อมูลท่ีสําคัญมากว�าใคร
บ�างได�รับผลกระทบจากโครงการท้ังทางบวกและทางลบ ใครบ�างท่ีอาจมีอิทธิพลสูงและมีศักยภาพต�อ
ความอยู�รอดของโครงการ ดังนั้น โครงการจึงต�องนําบุคคลเหล�านี้เข�ามาร�วม เพ่ือสร�างความเข�าใจ
และสนับสนุนโครงการ หรือบุคคลบางกลุ�มอาจไม�มีอํานาจอิทธิพลแต�เป�นกลุ�มเป'าหมายหลักของ
โครงการ เช�น เป�นชาวบ�านท่ีจะได�รับผลประโยชน1จากการมีโครงการ การสนับสนุนของบุคคลกลุ�มนี้
จึงสําคัญต�อความอยู�รอดของโครงการจึงจะต�องทําความเข�าใจต้ังแต�ต�น เป�นต�น ข�อมูลเหล�านี้จึงเป�น
ประโยชน1ต�อการวางแผนมีส�วนร�วมสําหรับโครงการท่ีจะจัดทําข้ึน ต้ังแต�ข้ันตอนการริเริ่มการวางแผน 
การนําแผนไปปฏิบัติ และการติดตามผลในเวลาต�อมา 
  
 2. ความหมายและประเภทของผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย 
  ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย คือ ป/จเจกบุคคลหรือกลุ�มบุคคล องค1การ สถาบัน หรือชุมชนท่ี
เก่ียวข�อง ท่ีได�รับผลกระทบท้ังทางบวกและลบจากการตัดสินใจหรือจากการท่ีมีโครงการหรือนโยบาย
นั้น นอกจากนี้ยังมีความหมายครอบคลุมถึงผู�ไม�เก่ียวข�องในกระบวนการตัดสินใจด�วย เช�น องค1การ
ระดับชาติ สถาบันการศึกษา องค1การเอกชน รัฐบาลท�องถ่ิน คู�สัญญา เป�นต�น โดยอาจจะจําแนกผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียออกเป�น 3 กลุ�ม คือ 
  1. ผู$มีส�วนได$ส�วนเสียโดยตรง หรือ Primary Stakeholders คือ บุคคลหรือกลุ�ม
ผู�ได�รับผลประโยชน1จากโครงการโดยตรงตามท่ีกําหนดไว�ในวัตถุประสงค1ของโครงการ ไม�ว�าจะเป�น
ผลกระทบทางบวกหรือทางลบ เช�น ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได�รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ มักมี
การแบ�งกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียโดยตรงตามเพศ ชั้นทางสังคม รายได� อาชีพ หรือกลุ�มผู�ใช�บริการ 
  2. ผู$มีส�วนได$ส�วนเสียรอง หรือ Secondary Stakeholders คือ บุคคล กลุ�ม 
องค1การ สถาบัน หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในโครงการ ซ่ึงอาจแบ�งเป�นเก่ียวข�องโดยเงินทุน (เป�นผู�ออกทุน 
เช�น บริษัทคู�สัญญาท่ีได�รับสัมปทาน) หรือเก่ียวข�องโดยเป�นหน�วยงานผู�ดําเนินการ (เช�น กระทรวง 
กรม ท่ีมีอํานาจหน�าท่ี) หรือเก่ียวข�องโดยเป�นหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีไม�ใช�เจ�าของโครงการโดยตรงแต�มี
อํานาจหน�าท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงจังหวัด องค1กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีเป�นท่ีต้ังของโครงการ หรือ
เก่ียวข�องโดยเป�นผู�ติดตามเรื่องนั้นโดยตลอด (เช�น บุคคล หรือ NGOs หรือสถาบันการศึกษาท่ีติดตาม
ทําวิจัยเรื่องนั้นมาโดยเฉพาะ) หรืออาจเป�นกลุ�มท่ีไม�เป�นทางการ เช�น นักการเมืองท�องถ่ิน ผู�นําชุมชน 
ผู�อาวุโส ผู�นําทางศาสนา ฯลฯ ผู�ท่ีเป�นอาจมีบทบาทอํานาจในการเป�นผู�นําความคิด เป�นต�น 
  3. ผู$มีส�วนได$ส�วนเสียหลัก หรือ Key Stakeholders คือ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมี
ความสําคัญ (Importance) หรือมีบทบาทอํานาจ (Influence) ท่ีส�งผลกระทบต�อความสําเร็จของ
โครงการ 
  ดังนั้น องค1การต�องมีการชี้บ�งผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เพ่ือการรับฟ/งความคิดเห็น การ
พิจารณาการสื่อสาร การพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงานขององค1การ 
การลดผลกระทบทางด�านลบต�อองค1การ การเสริมภาพบวกต�อองค1การ การกําหนดบทบาทหน�าท่ีต�อ



 75

ความรับผิดชอบต�อสังคมและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียขององค1การผลจากการรับฟ/งความคิดเห็นจะนําไปสู�
การกําหนดวิสัยทัศน1 พันธกิจและการจัดทําแผนงานในการบริหารจัดการขององค1การ 
 
 3. สาเหตุต$องวิเคราะห0ผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย 
  เพ่ือช�วยให�การระบุกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียหลักๆ ท่ีเก่ียวข�องและแยกกลุ�มสนับสนุนกับ
กลุ�มคัดค�าน และตระหนักถึงกลุ�มท่ีควรให�ความใส�ใจ เช�น กลุ�มผู�ด�อยโอกาส กลุ�มเยาวชน กลุ�มชาวเขา 
เป�นต�น ซ่ึงอาจกระทบจากการจัดทําโครงการของภาครัฐช�วยวิเคราะห1กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียด�าน
บทบาท อํานาจ และอิทธิพล ท่ีอาจส�งผลต�อโครงการท่ีจะจัดทําช�วยเป�นข�อมูลในการพิจารณาระดับ
การมีส�วนร�วมและเทคนิคท่ีเหมาะสมในกิจกรรมการมีส�วนร�วมแต�ละกิจกรรม แต�ละข้ันตอนของ
กระบวนการตัดสินใจในโครงการท่ีจะจัดทําช�วยประเมินกิจกรรมของโครงการดังกล�าวในอนาคต ซ่ึง
มุ�งเป'ามาท่ีกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เพ่ือลดผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึนจากการจัดทําโครงการ และปรับ
ความสัมพันธ1ระหว�างโครงการกับกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในทางท่ีสร�างสรรค1มากข้ึนเพ่ือระบุประเด็น
ทางสังคมอ่ืนๆ เช�น ความอ�อนไหวทางวัฒนธรรม ทางด�านภาษา ซ่ึงอาจส�งผลกระทบต�อความสําเร็จ
หรือความล�มเหลวของโครงการเปXดโอกาสให�เจ�าหน�าท่ีภาครัฐท้ังระดับชาติ ภูมิภาค และท�องถ่ิน ได�
ทํางานร�วมกันและได�ร�วมประสานกับกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และกลุ�มหลักๆ ในพ้ืนท่ีโดยวิธีพบหน�า
กันอย�างไม�เป�นทางการ  การวิเคราะห1ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ถ�าใช�การวิเคราะห1ข�อมูลแบบมีส�วนร�วม จะ
ช�วยให�เจ�าหน�าท่ีภาครัฐได�รวบรวมข�อมูลท่ีเป�นมุมมองและทัศนคติของกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
เก่ียวกับสาเหตุ ป/ญหา การแก�ไข เป�นต�น ซ่ึงเป�นประโยชน1ในการจัดทําโครงการในอนาคต โดยได�รับ
ความร�วมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีการดําเนินการวิเคราะห1ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียสามารถดําเนินการใน
ลักษณะดังต�อไปนี้  1) มีการระบุและให�คํานิยามคุณลักษณะของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียหลัก 2) แสดง
ผลประโยชน1ของผู� มีส�วนได�ส�วนเสียตามวัตถุประสงค1ของโครงการ 3) ระบุความขัดแย�งใน
ผลประโยชน1หรือ การมีผลประโยชน1ขัดกันระหว�างผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เพ่ือช�วยให�ผู�จัดสามารถ
วางแผนจัดการด�านความขัดแย�งดังกล�าวระหว�างดําเนินโครงการ 4) ระบุความสัมพันธ1ระหว�างผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสีย ความร�วมมือ และการสนับสนุนท่ีโครงการจะได�รับ  5) ประเมินศักยภาพของบุคคลและ
กลุ�มต�างๆ ในการเข�าร�วม 6) ประเมินระดับของการมีส�วนร�วมท่ีเหมาะสมกับวงจรของโครงการ เช�น 
ระดับของการให�ข�อมูล ระดับปรึกษาหารือ หรือระดับร�วมคิด ร�วมทํา แล�วแต�เป'าหมายในแต�ละช�วง
ของวงจร 
 
 4. ข้ันตอนการดําเนินการวิเคราะห0ผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย    มีข้ันตอนดังต�อไปนี้ (สมาคม
ส�งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ`น), 2560: ออนไลน1)  
  1.  การชี้บ�ง ข้ันตอนแรกนี้ คือ การชี้บ�งผู�มีส�วนได�-ส�วนเสียท่ีเก่ียวข�องท่ีสําคัญ โดยสิ่ง
ท่ีสําคัญ คือ การชี้บ�งความสําคัญ และการมีอิทธิพลของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
  2. การออกแบบและการประเมิน คือ การวิเคราะห1รายละเอียดผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ี
สําคัญท่ีมีส�วนเก่ียวข�องท้ังหมดโดยเป�นพ้ืนฐานในการออกแบบการวิเคราะห1ความเสี่ยง 
  3. การริเริ่ม การวิเคราะห1ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียถูกใช�เพ่ือการวางแผนการมีส�วนเก่ียวข�อง
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีแตกต�างกันในการเริ่มต�นนํากิจกรรมไปปฏิบัติ 
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  4. การนําไปปฏิบัติการวิเคราะห1ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียนํามาประยุกต1ใช�เพ่ือการสร�างความ
ม่ันใจในการมีส�วนเก่ียวข�องผู�ซ่ึงสนับสนุนต�อแผนงาน และการเฝ'าติดตามผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีต�อต�าน
หรือเป�นอุปสรรคต�อแผนงาน 
  5. การประเมินผล การทบทวน การวิเคราะห1และการประเมินผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ี
แตกต�างกันในด�านกิจกรรมต�างๆ 
 
 5. การวิเคราะห0ผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย 
  ข้ันตอนท่ี 1 การจัดต้ังทีม การเลือกทีมในการทํางานกลุ�ม 4-6 คน โดยสมาชิก 
กลุ�มอาจจะมีประสบการณ1ท่ีเหมือน หรือมีประสบการณ1หลากหลายผสมผสานกัน ทีมนี้จะร�วมกัน
ระดมสมองในการวิเคราะห1ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
  ข้ันตอนท่ี 2 การแจ�งผู�มีส�วนเก่ียวข�องในการวิเคราะห1ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง ผู�มีส�วนร�วม
จําเป�นต�องเข�าใจบทบาทและวัตถุประสงค1ของการวิเคราะห1ผู�รับผิดชอบในการวิเคราะห1ผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียต�องชี้บ�งผู� มีส�วนได�ส�วนเสียท้ัง 3 กลุ�ม คือ ผู� มีส�วนได�ส�วนเสียหลัก (Key) ข้ันพ้ืนฐาน 
(Primary) และข้ันรอง (Secondary) โดยหลักการสําคัญ คือ การวิเคราะห1ผู� มีส�วนได�ส�วนเสียท่ี
สามารถมีผลต�อกิจกรรมท้ังด�านบวกและลบ ข้ันตอนต�อมา คือ การอธิบายเหตุผลของวัตถุประสงค1
การวิเคราะห1ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เช�น การจัดการระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร การป'องกันน้ําท�วม
นั้นเป�นประโยชน1ต�อชาวนาและเกษตรกร แต�เป�นผลลบต�อชาวประมงเนื่องจากระบบนิเวศน1มีการ
เปลี่ยนแปลง ชาวประมงอาจจะไม�พึงพอใจได� และข้ันตอนของการวิเคราะห1ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย คือ 
   1. การชี้บ�งผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในตารางผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
   2. การชี้บ�งผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และความสําคัญ 
   3. การชี้บ�งความเสี่ยงท่ีอาจจะมีผลต�อกิจกรรมและวิธีการในการจัดการผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน 
 โดยวิธีการจัดการกับป/ญหาต�างๆ และความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนมีวิธีการจัดการได�
หลากหลายวิธี เช�น การกําหนดกรอบการทํางานเพ่ือการลดความขัดแย�ง การสร�างพันธมิตร การ
เจรจาต�อรอง การวิเคราะห1รายละเอียดข�อได�-เปรียบ ข�อจํากัด และการสร�างรายละเอียดการ
ตรวจสอบ (Checklist) การระดมสมองในการต้ังสมมติฐานต�างๆ เช�นการต้ังคําถามอะไร ถ�า (What-
If) เพ่ือหาแนวทางในการจัดการภาครัฐจัดทําโครงการประกันสินค�าทางการเกษตรต�อเกษตรกรนั้น 
เม่ือพิจารณาผู�มีส�วนได�ส�วนเสียแล�วจะพบว�ามีท้ังได�ประโยชน1และเสียประโยชน1   ดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางวิเคราะห1ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย: โครงการนโยบายการประกันราคาสินค�าทาง
การเกษตรของภาครัฐ 
 

ผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย ความสนใจต�อโครงการ ผลประโยชน0 
เกษตรกรรายย�อย รายได�สูงข้ึน + 
พ�อค�าคนกลาง การขายผลิตภัณฑ1 ได�มากข้ึนกลไก

ตลาดถูกเบี่ยงเบน 
+ 

ผู�ใช�แรงงาน มีการจ�างงานมากข้ึน + 
ธนาคารผู�ให�กู�ยืม มีการกู�ยืมลดลง - 
องค1กรภาครัฐ ความสําเร็จของนโยบาย 

ความนิยมในภาครัฐสูงข้ึน 
อํานาจการต�อรอง 
เกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

+ 

นักการเมือง คะแนนเสียง ความนิยมจากประชาชน + 
สื่อมวลชน การเฝ'าติดตาม การทุจริตโครงการ - 
ท่ีมา: http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/FQ145_p40-43.pdf 
 
 ข้ันตอนท่ี 3 การบันทึกตารางผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�ครบถ�วน ทีมงานวิเคราะห1ผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียจะบันทึกลงตารางผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีส�วนเก่ียวข�องท้ังหมด และวิธีการดําเนินการ คือ 
 1. การเขียนโครงสร�างตารางในกระดาษแผ�นใหญ� (Flipchart) 
 2. การชี้บ�งผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย โดยการระดมสมอง (โดยข�อแนะนํา คือ การเขียนใน Post-it 
1 ใบต�อ 1 ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย) 
 3. การวางตําแหน�งผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในคอลัมน1แรกของตาราง 
 4. การลําดับความสําคัญของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 10 ลําดับ และบันทึกข�อมูลในตารางการ
วิเคราะห1ให�ครบถ�วน 
 5. การตัดผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีไม�สําคัญออก (ถ�ามี) และบันทึกข�อมูลในตารางให�สมบูรณ1 
 
 ข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะห1 การมีอิทธิพลและความสําคัญ การมีอิทธิพล หมายถึง พลังของ
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีจะช�วยสนับสนุน หรือการขัดขวางการบรรลุผลของวัตถุประสงค1และกิจกรรมของ
องค1การความสําคัญ หมายถึง ลําดับความสําคัญต�อการให�ความพึงพอใจในความจําเป�นและความ
สนใจของแต�ละผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
  1. ให�คะแนนความสําคัญของความสําคัญของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ดังนี้ 
   คะแนน   0   สําหรับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ียังไม�มีข�อมูล 
   คะแนน   1 สําหรับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีความสําคัญน�อยหรือไม�มีความสําคัญ 
เช�น ไม�ใช�   กลุ�มเป'าหมายหลักตามวัตถุประสงค1ของโครงการ 
   คะแนน   2  สําหรับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีความสําคัญบ�าง 
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   คะแนน   3  สําหรับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีความสําคัญปานกลาง 
   คะแนน   4    สําหรับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีความสําคัญมาก 
   คะแนน   5   สําหรับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่ง เป�นเป'าหมาย
หลักตามวัตถุประสงค1ของโครงการ 
 
  2. วิเคราะห1การมีอิทธิพลของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และให�น้ําหนักในลักษณะเดียวกัน 
ดังนี้ 
   คะแนน  0    สําหรับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ียังไม�มีข�อมูล 
   คะแนน  1    สําหรับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีอิทธิพลน�อยและผลกระทบท่ีมีต�อ
ความสําเร็จของโครงการตํ่า 
   คะแนน  2    สําหรับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีอิทธิพลบ�าง 
   คะแนน  3    สําหรับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีอิทธิพลปานกลาง 
   คะแนน  4   สําหรับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีอิทธิพลมากและอาจส�งผลกระทบต�อ
ความสําเร็จของโครงการค�อนข�างสูง 
   คะแนน   5    สําหรับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีอิทธิพลสูงและสามารถส�งผลกระทบ
ต�อความสําเร็จของโครงการได� 
 
 
ตารางท่ี 3.2 ตารางวิเคราะห1ความสําคัญและการมีอิทธิพล 
 

ผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย ความสําคัญ การมีอิทธิพล 
เกษตรกรรายย�อย 5 2 
พ�อค�าคนกลาง 1 3 
ผู�ใช�แรงงาน 4 1 
ธนาคารผู�ให�กู�ยืม 1 4 
องค1กรภาครัฐ 4 5 
นักการเมือง 3 3 
สื่อมวลชน 1 4 
ท่ีมา: http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/FQ145_p40-43.pdf 
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ตารางท่ี 3.3 ตาราง Matrix ความสัมพันธ1ระหว�างความสําคัญและการมีอิทธิพล 
 

A 
สําคัญมาก /มีอิทธิพลน�อย 

B 
สําคัญมาก / มีอิทธิพลมาก 

 
C 

สําคัญน�อย / มีอิทธิพลน�อย 
D 

สําคัญน�อย / มีอิทธิพลมาก 
 

 
 
 

สําคัญมาก /มีอิทธิพลน�อย สําคัญมาก / มีอิทธิพลมาก 
A 

เกษตรรายย�อย 
ผู�ใช�แรงงาน 

 

B 
องค1การภาครัฐ 
นักการเมือง 

C 
พ�อค�าคนกลาง 

 

D 
ธนาคารผู�ให�กู�ยืม 

สื่อมวลชน 
 

สําคัญน�อย / มีอิทธิพลน�อย สําคัญน�อย / มีอิทธิพลมาก 
 
 จากตารางท่ี 3.3  แสดงให�เห็นถึงการนําผลการวิเคราะห1ไปประยุกต1ใช�โดยผลจากการ
วิเคราะห1การมีอิทธิพลและความสําคัญและวางยุทธศาสตร1ให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเข�ามาร�วมใน
กระบวนการมีส�วนร�วม  ทําให�องค1การภาครัฐซ่ึงต�องการผลักดันด�านนโยบายทางการเกษตร โครงการ
ประกันราคาสินค�า ซ่ึงองค1การภาครัฐซ่ึงเป�นผู�รับผิดชอบโครงการจะต�องมีการสื่อสาร สานเสวนา การ
ให�ความรู� ความเข�าใจต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเก่ียวข�องโดยตรงคือ เกษตรกรรายย�อย ขณะเดียวกัน
ต�องมีการประสานงานการยังประโยชน1ร�วมกันท้ัง 2 ฝ`ายกับองค1การ หรือบุคคลผู�เก่ียวข�อง เช�น 
พ�อค�าคนกลาง ธนาคาร และการกํากับดูแลกิจการท่ีเป�นธรรมาภิบาล มีความโปร�งใสในการจัดการ
เพ่ือให�สื่อสารมวลชน และประชาชนท่ัวไป นําเสนอข�าวในทางบวกและส�งผลต�อความสําเร็จของ
โครงการการวิเคราะห1ในกระบวนการดังกล�าวนี้สามารถประยุกต1ใช�ในระดับองค1การ ในการดําเนิน
โครงการกิจกรรมต�างๆ ให�ประสบความสําเร็จ และบรรลุผลตามโครงการได� เช�น การขยายกําลังการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต�องมีการคํานึงถึงผลกระทบทางด�านสิ่งแวดล�อมต�อชุมชน ผลกระทบ
ด�านวิถีชีวิตชุมชน การสานเสวนาในการลดความขัดแย�งท่ีอาจเกิดข้ึนการใช�จุดแข็งของโครงการ เช�น 
การจ�างงาน การส�งเสริมเศรษฐกิจชุมชนมาสื่อสารต�อชุมชน ในขณะเดียวกันองค1การต�องมีความ
จริงใจและให�ข�อมูลท่ีเป�นจริงต�อชุมชน ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง 
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วิธีการส�งเสริมการศึกษาแก�ประชาชนเพ่ือเสริมสร$างการมีส�วนร�วม 
 
 การส�งเสริมการศึกษาแก�ประชุมชนนั้นเป�นการกระตุ�นส�งเสริมความสนใจให�คนในชุมชนมี
ความเข�าใจในสภาพป/ญหาและความต�องการท่ีถูกต�อง และสามารถเปลี่ยนแปลงตนไปสู�พฤติกรรมท่ี
เหมาะสม 3 ด�าน คือ การเปลี่ยนแปลงในด�านความรู� (Knowledge) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
(Attitude) และการเปลี่ยนแปลงด�านทักษะและสมรรถนะ (Skill)    
  

 
 

ภาพท่ี 3.1 ปXรามิดแห�งการเรียนรู� 
ท่ีมา: http://www.princess-it.org/images/book/ict_integration.pdf 

 
 จากภาพ 3.1 จะเห็นได�ว�า แผนภาพปXรามิดการเรียนรู� แสดงถึงอัตราเฉลี่ยความคงทนการ
เรียนรู�ท่ีได�จากการใช�วิธีการสอนท่ีแตกต�างกัน เรียงลําดับจากส�วนยอดมายังฐานล�าง คือ การบรรยาย 
การอ�าน การใช�สื่อโสต การสาธิต การอภิปรายกลุ�ม การให�ปฏิบัติการสอนคนอ่ืนและการนําไปใช�
ในทันที  จากแผนภาพจะเห็นได�ว�า วิธีการบรรยาย ซ่ึงอยู�ท่ีส�วนยอดของปXรามิด เกิดสัมฤทธิผลของ
อัตราเฉลี่ยความคงทนร�อยละ 5 และท่ีฐานล�างของปXรามิด แสดงให�เห็นว�าวิธีท่ีจัดให�มีการสอนคนอ่ืน
หรือนําสิ่งท่ีรู�ไปใช�ในทันทีเกิดสัมฤทธิผลของอัตราเฉลี่ยความคงทนร�อยละ 90  ดังนั้นการให�
การศึกษากับประชาควรจะเลือกวิธีการให�เหมาะสมกับเพศ อายุ  การเรียนรู� สถานการณ1และ
สภาพแวดล�อม เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต�อไป (สวทช, 2551: 23)  
 
 
 
 
 
 



 81

 สําหรับการส�งเสริมการศึกษาแก�ประชาชนสามารถให�ได�ใน 3 ลักษณะ ได�แก� 1) การให�
การศึกษาโดยมุ�งให�ได�ผลถึงคนจํานวนมาก ซ่ึงทําให�เกิดการ “รับรู�” และ “สนใจ” ในเนื้อหานั้น เป�น
การเน�นวิธีการสอนท่ีผ�านทางสื่อสารมวลชน (Mass Media)  ได�แก� การสอนผ�านวิทยุ โทรทัศน1 หนัง
สื่อพิมพ1 ภาพยนตร1 หรือป/จจุบันมีสื่อในการเรียนรู�ท่ีหลากหลายโดยผ�านโลกออนไลน1 (Social 
Network) เช�นทาง Line  YouTube  หรือ Face book เป�นต�น 2) การให�การศึกษาโดยผ�านกลุ�มคน 
เป�นการให�ผู�รับรู�และสนใจได�รู�จัก “ประเมินค�า” และ “ทดลองปฏิบัติ” มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ได�แก�  การประชุม การอภิปราย  การสาธิต การจัดนิทรรศการ การทัศนศึกษา เป�นต�น โดยวิธีการ
ต�างๆสามารถนํากระบวนการข้ันตอนของเทคนิคการเรียนรู�แบบ Active learning ในป/จจุบันมา
ประยุกต1ใช�ได� เช�น การเรียนรู�แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอน (Co-5 Steps) การจัดการเรียนรู�โดยใช�ทีมเป�น
ฐาน (Team Based Learning) สเต็มศึกษา (STEM Education) เป�นต�น ท้ังนี้ต�องคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับเนื้อหา สถานการณ1 และผู�เรียนรู�  และ 3) การให�การศึกษาเป�นรายบุคคล เป�นการศึกษา
โดยใช�ความสัมพันธ1ส�วนตัวระหว�างผู�ให�และผู�รับเพ่ือให�เกิด “การยอมรับความคิดใหม�” ไปปฏิบัติให�
เกิดผลอย�างจริงจัง ได�แก� การออกไปพบปะเยี่ยมเยียน การติดต�อเป�นการส�วนตัวทางจดหมาย ทาง
โทรศัพท1 และการติดต�อส�วนตัวด�วยวิธีอ่ืน ดังภาพท่ี 3.2  
 

   
การให�การศึกษาคนจํานวนมาก การให�การศึกษาผ�านกลุ�มคน การให�การศึกษารายบุคคล 
 

ภาพท่ี 3.2 การส�งเสริมการศึกษาแก�ประชาชนเพ่ือเสริมสร�างการมีส�วนร�วม 
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 ผู�เขียนขอนําเสนอการส�งเสริมด�วยเทคนิคการให�ศึกษาแก�ประชาชนเพ่ือเสริมสร�างการมี
ส�วนร�วมบางประการ  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.4 การส�งเสริมด�วยเทคนิคการให�ศึกษาแก�ประชาชนเพ่ือเสริมสร�างการมีส�วนร�วม 
 

วิธีการ อธิบายโดยย�อ รูปภาพประกอบ 
การอภิปราย (Discussion) อาจ ทํ า ได� ห ลั งจ าก ท่ี ได�

ข� อ มู ล ค ว าม ส น ใจ ข อ ง
ประชาชนจากการไปเยี่ยม
เยี ย น  โด ย จั ด ให� มี ก า ร
อภิปรายโดยประชาชนท่ีมี
ความสนใจในเรื่องต�างๆ มี
ป/ญหาคล�ายกัน เป�นกลุ�ม
คนกลุ�มเดียวกัน เพ่ือเป�น
แนวทางในการพัฒนาต�อไป 

 

 

การสาธิต
(Demonstration) 

เป�นการแสดงให�เห็นคุณค�า
ของการปฏิบั ติเพ่ือให�เกิด
การยอมรับ โดยการแสดง
ให�ประชาชนเรียนรู�จากการ
เฝ'ามอง ทดลองทํา ให� มี
ทักษะในเรื่องสาธิตนั้นๆ 

 
การรณรงค0 (Campaign) เป� นวิธีการให� การศึกษา

อย�างเร�งรัดวิธีหนึ่ง หวังผล
ต�อคนจํานวนมาก โดยมีสื่อ
ป ระช าสั ม พั น ธ1 รู ป แบ บ
ต�างๆเพ่ือสนับสนุนให�สําเร็จ 
เช� น  รณ รงค1 เรื่ อ ง กํ าจั ด
ยุงลายป'องกันไข�เลือดออก 

 

 
การทัศนศึกษา 
(Sight seeing) 

เป�นการให�การศึกษาแก�คน
จํ านวนมากวิธีหนึ่ ง โดย
ประชาชนกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง
ไป ศึกษาห าความรู� แ ล ะ
ประสบการณ1จากพ้ืนท่ีอ่ืนท่ี
กําหนดเพ่ือประยุกต1ใช�ใน
การพัฒนาในพ้ืนท่ีตนเอง 
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วิธีการ อธิบายโดยย�อ รูปภาพประกอบ 
เอกสารส่ิงพิมพ0 

(Printed  Mattress) 
เป�นการศึกษาให�เกิดการ
เรียนรู�ด�วยตนเอง โดย
อาศัยสิ่ งพิ มพ1  เหมาะ
สํ าห รับประชาชน ท่ี รู�
หนังสือบ�างพอสมควร 
วิธีนี้อาจจัดเป�นลักษณะ 
ห� อ งส มุ ด ป ร ะ ช าช น 
ห�องสมุดเคลื่อนท่ี ท่ีอ�าน 
หรืออาจนําผ�านโซเชียล
เ น็ ต เ วิ ร1 ค  ( Social 
Network) ก็ได�  

 

 

บทละครประยุกต0เพ่ือ
การพัฒนาชุมชนสังคม 
(Applied Drama) 

เป�นการให�การศึกษาท้ัง
ความรู�และความบันเทิง
ไปพร�อมๆ กัน บทละคร
จะต�องเข�ากับเหตุการณ1 
หรือตามสถานการณ1 ท่ี
กํ า ห น ด  เช� น  ล ะ ค ร
ส ะ ท� อ น ก า ร พั ฒ น า
คุณธรรม จริยธรรม  

 
บทเพลงพ้ืนบ$าน 

(Traditional Music) 
เป�นการให�การศึกษาท้ัง
ความรู�และความบันเทิง
ไปพร�อมๆกัเช�นเดียวกับ
บทละครประยุกต1 เพ่ือ
การพัฒนาชุมชนสังคม
แต�การใช�เพลงพ้ืนบ�าน
เน�นท่ีการใช�สื่อเพ่ือความ
เข�าใจปรากฎการณ1และ
ป/ญหาในแต�ละพ้ืนท่ี โดย
ผ�านบทเพลง  
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การปรับบทบาทจากผู$สอนเปYนวิทยากรกระบวนการ 
 

วิทยากรกระบวนการเป�นผู�ท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีจะส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมในการ
พัฒนามากยิ่งข้ึน  ไม�ว�าจะเป�นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ เจ�าหน�าท่ีภาคเอกชน หรือผู�นําประชาชนจะต�องมี
คุณลักษณะการเป�นวิทยากรกระบวนการ ดังนั้นวิทยากรกระบวนการนั้นคือใคร มีความแตกต�างจาก
วิทยากรอย�างไร เป�นต�น ผู�เขียนขอนําเสนอดังต�อไปนี้ 

  
1. ความหมาย 

มีนักวิชาการได�ให�ความหมายของคําว�า “วิทยากรกระบวนการ” หรือภาษาอังกฤษ 
“Facilitator”  เช�น ทวีศักด์ิ นพเกษร (2544: 19) กล�าวว�า “วิทยากรกระบวนการ คือ คนกลางท่ี
ช�วยจัดและดําเนินงาน การพบปะ ประชุม อบรม ให�เกิดการคิดท่ีเป�นระบบ มีอิสระทางความคิดและ
สามารถสื่อสาร ทําความเข�าใจกันอย�างตรงไปตรงมา ด�วยการใช�เทคนิคและกระบวนการเรียนรู�แบบมี 
ส�วนร�วมเป�นหัวใจสําคัญ... วิทยากรกระบวนการเปรียบเสมือนท้ังผู�จัดการ ผู�ประสานงาน ผู�สังเกต    
ผู�กระตุ�น ผู�สร�างบรรยากาศ ผู�เอ้ืออํานวยให�เกิดการสื่อสารแนวราบ เป�นผู�ร�วม เรียนรู�ไปกับสมาชิกใน
กลุ�มและโค�ชการเรียนรู�หรือการแก�ป/ญหาด�วยตนเอง” ส�วน ปกรณ1 สุวรรณประภา (2545: 51-62) 
กล�าวสรุปและเปรียบเทียบวิทยากร กระบวนการว�า วิทยากรกระบวนการ คือ “ผู�เค�นศักยภาพ
มนุษย1” ไม�ใช�ผู�ให�คําตอบในการ ประชุมสัมมนา วิทยากรกระบวนการ คือ ซีอีโอ (Chief Executive 
Officer: CEO) ของเวที วิทยากรกระบวนการ คือครูสมัยใหม�ท่ีให�นักเรียนเป�นศูนย1กลาง คือนัก
จัดการในสมรภูมิ ความรู� คือผู�กํากับการแสดง จะต�องมีสมาธิ จดจ�ออยู�ตลอดเวลา มีสมาธิ ต�องมี
พละกําลัง กาย ใจ เข�มแข็ง หม่ันฝbกซ�อมอยู�สมํ่าเสมอและพ่ึงตัวเอง  ขณะท่ี จริยา วิไลวรรณ     
(2550: 54) สรุปว�า “วิทยากรกระบวนการ คือ ผู�ดําเนินการให� เกิดการเรียนรู�ร�วมกัน โดยใช�เทคนิค
กระบวนการการจัดการเรียนรู�แบบมีส�วนร�วม” สํานักพัฒนาสังคม (2548 : 37) สรุปว�า “วิทยากร
กระบวนการ คือ ผู�อํานวยการ จัดให�เกิดวงการเรียนรู� กระตุ�นให�เกิดความคิด ค�นหาศักยภาพของคน 
ด�วยความเชื่อท่ีว�าทุกคนมีสมองและศักยภาพในการเรียนรู� วิทยากรกระบวนการเป�นผู�เอ้ืออํานวย
ความสะดวก ให�คนเกิดความคิด เกิดการเรียนรู�” สําหรับ ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสด์ิ (2553) วิทยากร
กระบวนการ คือ ผู�อํานวยการและผู�จัดการ ท่ีทําให�การประชุม มีบรรยากาศดี เกิดการเรียนรู� บรรลุ
วัตถุประสงค1ด�วยเทคนิคและกระบวนการมีส�วนร�วม 

สรุปวิทยากรกระบวนการ หมายถึง บุคคลท่ีทําหน�าท่ีจัดกระบวนการเพ่ือให�เกิดกระบวนการ
ในการเรียนรู�เรื่องใดๆ ทําหน�าท่ีเป�นคนกลางท่ีช�วยจัดและดําเนินงานประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ 
กระตุ�นให� ผู� เข� าร�วมกิจกรรมเกิดการมีส�วนร�วมในลักษณะต�างๆ เช�น  ร�วมคิด ร�วมเรียนรู�              
ร�วมปฏิบั ติการ ในกิจกรรมต�างๆ ท่ีวิทยากรกระบวนการเป�นผู�ออกแบบกิจกรรมไว� ในฐานะ
ผู�อํานวยการ โดยจะต�องกระตุ�นให�ร�วมกิจกรรมได�สามารถแสดงออกและแสดงศักยภาพออกมาอย�าง
เต็มท่ี  วิทยากรจะมีความรู�ความสามารถอย�างรอบด�าน เช�น การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ด�านเนื้อหา 
ด�านโสตทัศนูปกรณ1 ด�านการเสริมสร�างบรรยากาศการเรียนรู�ท่ีดีและสามารถจัดกรรมนันทนาการได� 
และและพยายามให�บรรลุวัตถุท่ีกําหนดไว� 
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2. ความแตกต�างระหว�างวิทยากรกับวิทยากรกระบวนการ 
เม่ือมีคําว�า “วิทยากรกระบวนการ” ใช� ก็มีคําถามว�า แตกต�างกับ “วิทยากร” ท่ีรู�และ

เข�าใจกันดีแล�วนั้นอย�างไร จึงขอเปรียบเทียบให�เห็นความแตกต�าง ดังแสดง ในตารางท่ี 3.5 
 

ตารางท่ี 3.5  เปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างวิทยากรกับวิทยากรกระบวนการ 
 

วิทยากร วิทยากรกระบวนการ 
1. เป�นผู�มีความรู�มาก และทําหน�าท่ีเป�นผู�ถ�าย 
ทอดความรู�โดยการพูด บรรยาย อภิปราย หรือปาฐกถา 
2. การจัดการองค1ความรู� (Knowledge management 
KM) เป�นเรื่องของผู�เข�าประชุมสมัมนาและผู�จัดการ
ประชุมสมัมนา  
3. วิทยากรเป�นบุคคลสําคัญในการให�ความรู�ความคิด 
และช้ีแนะแนวทางต�าง ๆ เป�นผู� เอาความรู�มาให� 
4. วิทยากรมีสถานภาพเหนือกว�าผู�เข�าประชุมสมัมนา 
เพราะเป�นผู�มีความรู�มากกว�า  
5. คําตอบอยู�ท่ีวิทยากร ซึ่งควรตอบคําถามได�ทุกเรื่อง มี
คําตอบเดยีวตายตัว มีผดิมีถูก มุ�งหวังให�กลุ�มเป'าหมาย
เช่ือตามในสิ่งท่ีนําเสนอ  
6. มีรูปแบบและบรรยากาศเป�นทางการ 
7. เป�นการสื่อสารทางเดยีว เน�นการพูดมากกว�าการฟ/ง  
8. ให�ความสําคัญกับเน้ือหามากกว�ากระบวนการ 
9. รับผิดชอบเน้ือหาเฉพาะท่ีได�รับมอบหมายตามท่ีเวลา
กําหนดเท�าน้ัน ไม�คํานึงถึงความ เช่ือมโยงกับเน้ือหาอ่ืน 
ๆ และไม�ต�องรับ ผิดชอบต�อวัตถุประสงค1รวมของการ
ประชุมสมัมนา  
10. มุ�งเพ่ิมความรู�ซึ่งเป�นระดับเทคนิค (technical 
level) 
11. มีความรู�เช่ียวชาญเฉพาะด�าน  
12. ไม�จําเป�นต�องมีทีมงานผู�ช�วย 
13. เป�นผู�ตัดสินการเรียนรู�ของกลุ�ม 
14. อาจมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสดุการดําเนินการแล�ว 

1. เป�นผู�มีความรู� ความเข�าใจ และมีสามารถในเทคนิค
กระบวนการท่ีจะทํา ผู�เข�าร�วมประชุมสัมมนาแสดง
ศักยภาพและภูมริู�ออกมา  
2. มีบทบาทช�วยอํานวยการและจดัการองค1ความรู�
ร�วมกับผู�เข�าร�วมประชุมสัมมนา 
3. ผู�เข�าร�วมประชุมสัมมนา เป�นผู�ถ�ายทอดความรู� 
ความคิดและเสนอแนะแนวทาง ต�าง ๆ โดยมีวิทยากร
เป�นผู�อํานวยการและจัดการด�วยเทคนิคกระบวนการ  
4. วิทยากรกับผู�เข�าประชุมสมัมนามีสถานภาพ 
เท�าเทียมกัน มีความสัมพันธ1กันในแนวราบ  
5. คําตอบอยู�ท่ีการเรยีนรู�ร�วมกันของผู�เข�าร�วม
ประชุมสมัมนา คิด พิจารณา ไตร�ตรองด�วยตนเอง 
วิทยากรไม�จําเป�นต�องรู�ทุกเรื่อง  
6. มีรูปแบบและบรรยากาศไม�เป�นทางการยืดหยุ�น  
7. เป�นการสื่อสารสองทาง เน�นการฟ/งมากกว�าการพูด   
มีการพูดบรรยายเสริมเท�าท่ีจําเป�น  
8. ให�ความสําคัญกับกระบวนการ เน้ือหามาจากผู�เข�า
ประชุมสมัมนา  
9. รับผิดชอบเช่ือมโยงภาพรวมท้ังหมดและ รับผิดชอบ
ต�อวัตถุประสงค1ของการประชุม สมัมนาด�วย ต�องอยู�
ตลอดการประชุม สัมมนา 
10. มุ�งพัฒนายกระดับความคิด (mental level) 
11. มีความรู�เป�นสหวิทยาการ  
12. จําเป�นต�องมีทีมงานผู�ช�วย ท่ีเข�าใจกระบวนการ
เช�นเดียวกัน เพ่ือช�วยให�กระบวนการ ราบรื่น เพราะมี
รายละเอียดท่ีต�องจัดการหลายเรือ่ง  
13. ให�กลุ�มเป�นผู�ตัดสินการเรียนรู�ของตนด�วยตนเอง  
14. มีการประเมินผลเป�นระยะ ๆ เพ่ือปรับปรุงและ
แก�ไขสถานการณ1ให�การดําเนินการบรรลุ วัตถุประสงค1
รวม 
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 3. คุณสมบัติของวิทยากรกระบวนการ 
ผู�ท่ีจะเป�นวิทยากรกระบวนการได�ดี ควรมีคุณสมบัติ 20 ประการ (ธนากร สังเขป, 

2556:  205-206) 
1. เป�นผู�มีใจเปXดกว�าง คือ เป�นคนรับฟ/งความคิดเห็นของผู�อ่ืนและเคารพใน ความ 

คิดเห็นท่ีแตกต�าง พร�อมท่ีจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเม่ือมีความคิดเห็นท่ีดีกว�า เป�นผู�รู�จักปล�อยวาง
ไม�ยึดติดเม่ือเผชิญกับสถานการณ1ความขัดแย�ง หรือปฏิกิริยาจากการ ไม�ยอมรับนับถือของกลุ�ม    
(บางคน) 

2. เป�นผู�จิตอาสาท่ีจะทําประโยชน1ต�อส�วนรวม เพราะต�องรับผิดชอบต�อกระบวน  
การต้ังแต�ต�นจนจบ เป�นภารกิจหนัก ท่ีต�องทุ�มเทท้ังแรงกายและแรงใจ การจบกระบวนการ เป�น
จุดเริ่มต�นของงานอาจจะต�องร�วมรับผิดชอบต�อไป จนเกิดดอกออกผลเป�นประโยชน1 ต�อสังคม
ส�วนรวม 

3. เป�นผู�ท่ีเข�าใจธรรมชาติของมนุษย1 รู�จักและเข�าใจตนเอง ยอมรับความ แตกต�าง 
ของบุคคล รัก จริงใจและมีเมตตาต�อผู�อ่ืน เข�าใจและใช�หลักปรัชญาเพ่ือพัฒนา มนุษย1ให�สามารถคิด
และลงมือทําตามความคิดของตน ในทางท่ีถูกต�องเหมาะสมได� 

4. เป�นผู�ท่ีมีความเป�นตัวของตัวเอง คือ มีอิสระทางความคิดและมีความพร�อม 
สามารถจัดการชีวิตตัวเองได� ยืนหยุ�นสามารถปรับตัวได� มีความรับผิดชอบต�อความคิด ความรู�สึกและ
การกระทําของตนเองอย�างเต็มท่ี แต�ไม�ใช�แข็งกร�าวจนไม�ยอมรับเหตุผลและ การเปลี่ยนแปลง 

5. เป�นผู�เข�าใจความเป�นพลวัตของโลก สังคม มองสิ่งต�างๆ มีความเชื่อมโยง กันเป�น
องค1รวม 

6. เป�นผู�เรียนรู�อย�างต�อเนื่อง เป�นชาท่ีไม�เต็มถ�วยอยู�ตลอดเวลา  
7.  เป�นผู�มองโลกเชิงบวก มีสติ และสมาธิดี อารมณ1ม่ันคง ร�าเริง และนิ่งได� ตาม 

สถานการณ1 และนิ่งเป�นเม่ือต�องการใช�ความนิ่งในการแก�ป/ญหาหรือค�นหาทางออก 
8. เป�นผู�มีใจเป�นกลาง ไม�มีอคติ ถือคติว�า “ทุกคนเป�นพวกเรา” โดยเฉพาะ ความ 

เป�นกลางท�ามกลางเวที 
9. มีบุคลิกภาพเป�นกันเอง เรียบง�าย เป�นธรรมชาติ เปXดเผย 
10. มีทักษะในการสื่อสารได�อย�างแจ�มชัด สื่อสารจากใจ จากความรู�สึกท่ีแท�จริง 

และสามารถรับรู� เข�าใจ คําพูดท�าทางของคนอ่ืน สามารถจับและสะท�อนความคิดเห็นกลับ ได�ดี 
11. มีทักษะการฟ/ง คือ ความสามารถในการฟ/งอย�างลึกซ้ึง สามารถจับประเด็น 

และสรุปความได�ถูกต�อง เรียกว�า “ฟ/งเป�น” และ “รู�จักฟ/ง” 
12. เป�นคนช�างสังเกต เห็นได�ในหลายมิติ รับรู�อารมณ1และความรู�สึกของคน ได�เร็ว 
13. มีทักษะในการต้ังคําถาม หมายถึง คําถามท่ีน�าสนใจ น�าค�นหาคําตอบ (ท�าทาย)  

สร�างสรรค1 กระตุกอารมณ1คนได�อยู�และดี บางครั้งอาจเป�นคําถามชวนคิดท่ี ไม�ต�องการคําตอบ หรือ
คําตอบมีอยู�แล�วแต�ไม�ต�องตอบ ไม�ใช�คําถามพ้ืนๆ ไม�เฉียบคมหรือ ไร�สาระ วิทยากรกระบวนการ
จะต�องเป�นนักต้ังคําถามท่ีดี 

14. มีทักษะในการจดบันทึก คือ บันทึกเป�น หมายถึง การบันทึกความคิดไม�ใช�  
บันทึกการพูด ทักษะนี้วิทยากรกระบวนการจะต�องฝbกฝนให�ชํานาญ 
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15. มีทักษะในการออกแบบเวที ผู�ท่ีจะสามารถออกแบบเวทีได� จะต�องรู�และ เข�าใจ 
กระบวนการท้ังหมด สามารถปรับเปลี่ยนโยกย�าย เพ่ิม หรือลดกิจกรรมกระบวนการต�างๆ โดยท่ี
กระบวนการยังไหลลื่น และบรรลุวัตถุประสงค1 ความจําเป�นสําหรับทักษะนี้ ไม�เพียงแต�ตอนก�อนเริ่ม
เวทีเท�านั้น ในระหว�างท่ีกระบวนการดําเนินไปก็จะต�องปรับเปลี่ยน โยกย�ายเพ่ิมหรือลดกิจกรรม
เพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพการณ1หรือสถานการณ1ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแต�ละครั้งจะมีข�อปลีกย�อยท่ีแตกต�างกัน
ไป 

16. มีทักษะในการจัดการกับเวลา อันดับแรกวิทยากรกระบวนการต�องตรงเวลา  
ก�อน แล�วหาวิธีจัดการเพ่ือให�กลุ�มดําเนินกิจกรรมกระบวนการตรงตามเวลา อาจมีการกําหนดกติกา
กันไว�ก�อนว�า “จะต�องตรงต�อเวลา ช�วยกันบริหารเวลาให�ได�ตามท่ีกําหนด” หรืออาจจะใช�สัญลักษณ1
หรือสัญญาณอะไรเพ่ือควบคุมเวลา 

17. มีทักษะในการจัดการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือคลี่คลายสถานการณ1 หรือแก�ไขป/ญหา 
ต�างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหว�างดําเนินกิจกรรมกระบวนการ เช�น การจัดการความขัดแย�ง การ
จัดการการครอบงําความคิดผู�อ่ืน การจัดการยุติการพูดท่ียืดยาวไร�สาระหรือไม�ตรงประเด็น เป�นต�น 

18. มีทักษะในเครื่องมือท่ีใช�เพ่ือการเป�นวิทยากรกระบวนการ เช�น ทักษะ การเขียน 
แผนท่ีความคิด ทักษะการเขียนบัตรคํา การใช�บัตรคํา ทักษะกระบวนการ AIC หรือ F.S.C หรืออ่ืนๆ 
เป�นต�น 

19. มีความกล�าหาญ คือ กล�าคิดนอกกรอบ กล�าตัดสินใจ และกล�าเปลี่ยนแปลง  
20. สามารถเป�นแบบอย�างท่ีดี มีความน�านับถือน�าศรัทธา 
ดังนั้นคุณสมบัติท้ัง 20 ประการ อาจรู�สึกว�ามาก แล�วอาจมีคําถามว�าจะเป�นวิทยากร 

กระบวนการกันได�หรือจริงๆ  แต�ขอให�คิดว�าการเป�นวิทยากรต�องมีความรู�และทักษะรอบด�าน ตาม
คุณสมบัติท่ีระบุไว�เบื้องต�น เพ่ือให�การทําหน�าท่ีบทบาทวิทยากรกระบวนการประสบความสําเร็จ  
และผู�ท่ีจะทําหน�าท่ีวิทยากรกระบวนการจะต�องมีการฝbกฝนลับคมทางความรู� ความคิด และป/ญญา
อย�างสมํ่าเสมอจนเกิดความชํานิชํานาญและม่ันใจก็จะสามารถนําไปประยุกต1ใช�ในสถานการณ1การ
พัฒนาต�างๆ ได�อย�างมีประสิทธิภาพต�อไป  ดังภาพท่ี 3.3 
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ภาพท่ี 3.3  แผนภาพสรุปคุณสมบัติของวิทยากรกระบวนการ 
ท่ีมา :  ธนากร สังเขป (2556: 208) 

 
 
 

 4. บทบาทหน$าท่ีของวิทยากรกระบวนการ 
วิทยากรกระบวนการมีบทบาทและหน�าท่ี ดังนี้ (ธนากร สังเขป, 2556:  208-209) 
1. ออกแบบเวที คือ การกําหนดกิจกรรมกระบวนการ กําหนดเวลาให�ผลลัพธ1 ทําให�

บรรลุวัตถุประสงค1ของการจัดเวที 
2. ออกแบบกระบวนการกิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนด ผู�รับผิดชอบกระบวนการ  

ใครเป�นวิทยากรหลัก วิทยากรผู�ช�วย ใช�วัสดุอุปกรณ1อะไร ใช�อย�างไร ทําความเข�าใจร�วมกัน ระหว�าง
วิทยากรหลักกับวิทยากรผู�ช�วย 

3. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ1ท่ีจะใช� เช�น เอกสารประกอบการทํากิจกรรม 
ความรู� กระดาษปรูฟ กระดาษกาวย�น ปากกาเคมีปลายตัด เป�นต�น 

4. จัดเตรียมสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม ให�เอ้ือต�อการทํากิจกรรม อุปกรณ1แสง เสียง
เครื่องฉาย และอ่ืนๆ 

5. เป�นผู�ดําเนินการเวที โดยดําเนินการในเรื่องต�างๆ คือ  1) สร�างบรรยากาศให�มี
ปฏิสัมพันธ1ท่ีดีต�อกัน รู�จักคุ�นเคยกัน  2) กําหนดกติกาการประชุมร�วมกันกับสมาชิกกลุ�มและควบคุม
ให�เป�นไปตามกติกา  3) นําเข�าสู�กิจกรรมให�เป�นธรรมชาติและน�าสนใจ ให�โจทย1หรือประเด็นท่ี จะต�อง
คิด ทําให�ได�คําตอบร�วมกัน  4)  คอยกระตุ�นให�เกิดการคิดร�วม การทํากิจกรรมร�วม โดยอิงหลัก 
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จิตวิทยา หลักการพูดโน�มน�าว ชักจูง แต�จะต�องไม�ใช�เสียงรบกวนสมาธิตลอดเวลา 5) อํานวยความ
สะดวกให�กลุ�มได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู� และ ประสบการณ1  6) สังเกตการทํากิจกรรม เข�า
ช�วยคลี่คลายป/ญหา ถ�ามีป/ญหาหรือแนะนํา กระบวนการทํางานกลุ�ม แต�จะไม�แทรกแซงข้ึนนํา
ความคิด 7) กํากับการทํากิจกรรมให�บรรลุวัตถุประสงค1ตามกําหนดเวลา  8)  กํากับเวทีให�เกิดความ
เรียบร�อย ราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค1  9) เป�นคนกลางคลี่คลายความขัดแย�ง  และ 10) วิเคราะห1 
สังเคราะห1 สรุปเชื่อมโยงประเด็นเนื้อหาของท่ีประชุมทุกกิจกรรมและในภาพรวม 

6. เชื่อมประสานการทํางาน การแก�ไขป/ญหา การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรืออ่ืนๆ 
7. เป�นครูฝbกให�กับกลุ�มและเป�นผู�ร�วมเรียนรู�ไปกับกลุ�ม 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี  3.4  แผนภาพสรุปบทบาทและหน�าท่ีวิทยากรกระบวนการ 
ท่ีมา:  ธนากร สังเขป (2556: 209) 

 
สรุปเทคนิคเก่ียวกับความรู�ความเข�าใจเทคนิคกระบวนการเหล�านี้เป�นเครื่องมือและ 

วิธีการท่ีจะทําให�เกิดการพัฒนาโดยเฉพาะการส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชน ดังนั้น
หน�าท่ีของนักพัฒนาหรือนักส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมจะต�องสร�างความรู�ให�กับตนเอง พยายาม
ฝbกฝนตนเองให�มีความรู�ความสามารถตามคุณสมบัติท่ีกําหนด ฝbกวางแผน และออกแบบกระบวนการ
ทํางานในการเป�นวิทยากรกระบวนการ หรือในฐานะ “ผู�อํานวยการในการเรียนรู�” อยู�เป�นประจํา
เพ่ือให�เกิดความช่ําชองในบทบาทใหม�คือ วิทยากรกระบวนการ และเชื่อได�ว�าถ�าได�รับการฝbกฝนจน
ชํานาญแล�วก็สามารถท่ีจะประยุกต1ใช�ในสถานการณ1การพัฒนาต�างๆ ได�อย�างเหมาะสมต�อไป อย�าง
แน�นอน 
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บทสรุป 
 
 การส�งเสริมการมีส�วนร�วม เป�นทําความเข�าใจว�าสําหรับผู�ท่ีทําหน�าท่ีด�านในบทบาทการ
พัฒนาในฐานะนักส�งเสริมการมีส�วนร�วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือในรูปแบบลักษณะใดก็ตาม 
จะต�องเข�าใจในประเด็นต�างๆ เพ่ือให�สามารถเป�นผู�ส�งเสริมการมีส�วนร�วม ได�อย�างมีประสิทธิภาพ
ต�อไป โดยกระบวนการมีส�วนร�วมประกอบด�วย การมีส�วนร�วมในข้ันการริเริ่มพัฒนา  การมีส�วนร�วมใน
ข้ันการวางแผนในการพัฒนา การมีส�วนร�วมในข้ันการดําเนินการพัฒนา การมีส�วนร�วมในข้ันการรับ
ผลประโยชน1จากการพัฒนา และการมีส�วนร�วมในข้ันการประเมินผลการพัฒนา วิธีการส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมของประชาชน  ได�แก� การให�ข�อมูลข�าวสารกับประชาชน การร�วมรับฟ/งความคิดเห็นและร�วม
กิจกรรมกับชุมชนในรูปแบบต�างๆ แนวทางในการส�งเสริมการมีส�วนร�วม ผู�มีส�วนเก่ียวข�องจะต�อง
เข�าใจและทราบบทบาทหน�าท่ีเพ่ือท่ีจะสามารถออกแบบและกําหนดกิจกรรมการทํางานว�าเก่ียวข�อง
กับบุคคลใด สถานท่ี เครื่องมือ เทคนิค วิธีการใด และให�เหมาะสมสอดคล�องตามสภาพบริบทของ
พ้ืนท่ีและวัฒนธรรมด�วย  โดยจะต�องสร�างกระบวนการเรียนรู�อย�างต�อเนื่องให�กับประชาชนในพ้ืนท่ี
เพ่ือเป�นการกระตุ�นการมีส�วนร�วมของประชาชน และต�องสามารถการวิเคราะห1ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียใน
การพัฒนา เพ่ือเป�นประโยชน1ในการวางยุทธศาสตร1และส�งเสริมการมีส�วนร�วมได�อย�างเหมาะสม 
มีเทคนิคในการเข�าถึงประชาชนเพ่ือให�เข�าใจวิถีชีวิตความเป�นอยู�ของประชาชนและสังคม อีกท้ังเข�าใจ
ถึงสภาพป/ญหาของการมีส�วนร�วมในการพัฒนาเพ่ือท่ีจะสามารถวางแผนแก�ไขปรับกลยุทธ1ในการ
เสริมสร�างการมีส�วนร�วมโดยผู�เก่ียวข�องในการพัฒนาหรือนักส�งเสริมการมีส�วนร�วมจะต�องเปลี่ยนทํา
ตนเองในฐานะวิทยากรกระบวนการ เพ่ือกระตุ�นการเรียนรู�ของประชาชนในการท่ีจะร�วมการพัฒนา
ให�ประสบความสําเร็จต�อไป 
 
  



บทที่  4 
กระบวนการพัฒนาสังคม  

(การศึกษาข�อมูลชุมชน และการวิเคราะห#ป%ญหา) 
 
 ในบทท่ีผ	านมาได�นําเสนอความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับการพัฒนาสังคมและการมีส	วนร	วม ในบทนี้
ผู�เขียนจะได�นําเสนอเรื่องกระบวนการพัฒนาสังคม ซ่ึงมีรายละเอียดหัวข�อต	างๆ ประกอบด�วย         
1) กระบวนการพัฒนาสังคม: ตามตัวแบบทฤษฎีระบบ (System Theory)  2) กระบวนการพัฒนา
สังคม: แบบเป<นข้ันตอน (Social Development as Process) มีท้ังหมด 5 ข้ันตอน ประกอบด�วย  
1) การศึกษาชุมชน 2) การวิเคราะหKปLญหาและความต�องการของประชาชนในสังคม 3) การวางแผน
4) การจัดทําโครงการพัฒนา 5) การประเมินผลการพัฒนา ในบทนี้เพ่ือความเหมาะสมกับเนื้อหาการ
นําเสนอผู�เขียนได�นําเสนอ 2 ข้ันตอนแรก ได�แก	 การศึกษาชุมชน และการวิเคราะหKปLญหาและความ
ต�องการของประชาชนในสังคม ดังรายละเอียดต	อไปนี้ 
 
ที่มาของกระบวนการมองกระบวนการพัฒนาสังคม 
 
 คําสําคัญในบทนี้ คือ กระบวนการพัฒนาสังคม ผู�เขียนได�ทําการศึกษาค�นคว�าข�อมูลจาก
เอกสารต	างๆท่ี เก่ียวกับ “กระบวนการพัฒนาสังคม” ซ่ึงเป<นคําสองคํามารววมกัน ได�แก	 
กระบวนการ + พัฒนาสังคม ซ่ึงคําว	า กระบวนการ หมายถึง  (น). กรรมวิธีหรือลําดับการกระทําซ่ึง
ดําเนินต	อเนื่องกันไปจนสําเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง เช	น กระบวนการเคมีเพ่ือผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2560: ออนไลนK) ส	วนคําว	า พัฒนาสังคม หมายถึง การมุ	งพัฒนาคุณภาพคน
เพ่ือให�สามารถพัฒนาสังคมให�ก�าวหน�า มีความสงบสุข เกิดความเป<นธรรม สรรสร�างและสนับสนุน
การพัฒนาประเทศส	วนรวมพร�อมๆ กับธํารงไว�ซึ่งเอกลักษณKของชาติ วัฒนธรรม และค	านิยมอันดีและ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชนบทและในเมืองให�ได�ตามเกณฑKความจําเป<นพ้ืนฐาน 
(กรรณิการK กาญจนวัฏศรี, มปป: 123) ดังนั้นเม่ือนําสองคํามารวมกันจึงสามารถสื่อความหมายได�ว	า 
กระบวนการพัฒนา คือ กรรมวิธีท่ีต	อเนื่องต้ังแต	เริ่มต�นพัฒนาไปสู	ความสําเร็จในการพัฒนาท่ี 
มุ	งพัฒนาคนพัฒนาสังคมให�ก�าวหน�า มีความสงบสุข เกิดความเป<นธรรม สรรสร�างและสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศส	วนรวมพร�อมๆ กับธํารงไว�ซ่ึงเอกลักษณKของชาติ วัฒนธรรม และค	านิยมอันดี 
ตลอดจนการพัฒนาท่ีสอดคล�องมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม  
 เม่ือพิจารณาคําว	า “กระบวนการพัฒนาสังคม (Social Development Process)” 
เพ่ือให�เป<นประโยชนKในการศึกษาและอธิบายในบทนี้ถึงกระบวนการพัฒนาสังคมต	อไปผู�เขียนมองว	า
สามารถจําแนกออกได�เป<น 2 นัยยะ ได�แก	 1) องคKประกอบของกระบวนการอธิบายโดยอาศัยทฤษฎี
ระบบ (System Theory) ว	ามีองคKประกอบอะไรบ�าง แต	ละองคKประกอบสามารถอธิบายได�อย	างไร 
และสามารถตัวอย	างของการกระบวนการพัฒนาสังคมได�อย	างไร 2) เป<นข้ันตอนต	างๆ เป<นท่ียอมรับ
ของนักวิชาการท่ีได�อธิบายไว�ว	ากระบวนการพัฒนาสังคมว	ามีก่ีข้ันตอนอะไร และมีอะไรบ�าง 
ดังรายละเอียดท่ีจะได�นําเสนอตามลําดับต	อไป  



 94

กระบวนการพัฒนาสังคม: ตามตัวแบบทฤษฎีระบบ (System theory) 
 
 ระบบทําให�สามารถอธิบายพฤติกรรมทุกส	วนขององคKการได�ทุกระดับ ท้ังในระดับบุคคล 
ระดับกลุ	ม และระดับองคKการ การท่ีผู� เขียนได�นําเอาแนวคิดของวิธีการเชิงระบบ (System 
Approach) มาใช�ในการอธิบายกระบวนการพัฒนาสังคม หรือ มองท่ีกิจกรรมด�านการพัฒนาสังคม 
ด�วยเหตุผลท่ีว	าในปLจจุบันมีการขยายตัวอย	างรวดเร็วและสลับซับซ�อนยากท่ีจะพิจารณาถึงแนวทาง 
หรือวิธีการในเพ่ือนําไปสู	การปฏิบัติให�ครอบคลุมทุกแง	มุมได�โดยเครื่องมือใดหรือวิธีการใดอย	างเดียว
แบบอิสระโดยท่ีไม	ต�องเก่ียวข�องกับสิ่งอ่ืน ทําให�ผู�เขียนสนใจกระบวนการพัฒนาสังคมเป<นระบบย	อย
ซ่ึงอยู	ในระบบใหญ	ของสังคม จึงต�องมีความสัมพันธKกับโครงสร�างทางสังคม นโยบายของรัฐ บริบท
ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล�อมอยู	ตลอดเวลา ดังนั้นเพ่ือให�เข�าใจมากยิ่งข้ึนผู�เขียนจึงขอ
นําเสนอรายละเอียดดังต	อไปนี้ 
 

1. ความเปBนมาของทฤษฎีระบบ 
   ลัดวิก วอน เบอรทาแลนฟbc (Ludwig Von Bertalanffy) คือผู�ท่ีคิดค�นทฤษฎีระบบ 
ซ่ึงเป<นนักชีววิทยา เข�าเป<นคนแรกท่ีเขียนหนังสือชื่อ “General System Theory” โดยนําเอา
แนวความคิดมาจากระบบชีววิทยา ซ่ึงเป<นระบบเปnดท่ีมีปฏิสัมพันธKกับสิ่งแวดล�อมว	าระบบชีววิทยาท่ี
สมบูรณKจะช	วยให�ท้ังคน สัตวK และพืช สามารถปรับตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อมได�ท้ังในด�านการเรียนรู� 
ปฏิกิริยาตอบสนอง และการแก�ไขปLญหา เขามีความเชื่อว	าในเม่ือองคKการเป<นระบบเปnด จึงย	อมมี
ปฏิสัมพันธKกับสิ่งแวดล�อม และเปลี่ยนแปลงได�อย	างมีระบบมีความเก่ียวพันต	อกันหลายด�าน หลาย
ระดับ และส	วนต	างๆ ของของการก็เป<นส	วนสําคัญเท	าๆ กันกับตัวขององคKการเอง ดังนั้นทฤษฎีระบบ
จะรวมเอาระบบย	อยๆ ทุกชนิดท้ังทางด�านชีวภาพ กายภาพ พฤติกรรม ความคิดเก่ียวกับการควบคุม
โครงสร�างเปoาหมาย และกระบวนการปฏิบัติงานไว�ด�วยกัน (จันทรานี สงวนนาม, 2545: 84) 
 ในส	วนด�านสังคมศาสตรKมีการนําทฤษฎีระบบมาประยุกตKใช�โดยเฉพาะในการพัฒนา
สังคม เพราะในสังคมหนึ่งๆ มีลักษณะเป<นโครงสร�างทางสังคม ซ่ึงประกอบด�วย คน (Population) 
กลุ	มคน (Groups) สถาบันทางสังคม (Social Institution) และสถานภาพและบทบาท (Status and 
Role) ซ่ึงในสังคมต�องมีหน�าท่ีต	างๆ ตามสถานภาพและบทบาททําให�มีการประสานงานติดต	อสัมพันธK
กันอยู	ตลอดเวลาเพ่ือให�สังคมนั้นๆ มีการพัฒนาให�ประชาชนมีความอยู	ดีกินดี ครอบครัวมีความผาสุก 
ชุมชนสังคมเข�มแข็งและยั่งยืนตามลําดับ นอกจากนี้ในสังคมยังมีสถาบันทางสังคมต	างๆ ทําหน�าท่ีใน
การพัฒนาด�านสังคมแทบทุกกระทรวง ทบวง กรม ตามบทบาทท่ีได�รับมอบหมาย อันจะทําให�
ประชาชนในสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จึงทําให�ต�องมีการกระทําในสังคมในลักษณะต	างๆ เช	น 
การติดต	อสื่อสาร  มีการประสานความร	วมมือกันสู	การปฏิบัติท่ีดีท้ังภายในองคKกรตนตลอดจนมีการ
ประสานความร	วมมือข�ามองคKกรหรืออาจมีการประสานความร	วมมือกับสังคมภายนอกท่ีมีลักษณะ
ข�ามวัฒนธรรมเพ่ือมาตรฐานความสําเร็จท่ีสูงยิ่งข้ึนต	อไป ทําให�มีบริบททางสังคม ตลอดจนปLจจัย
ภายในและปLจจัยภายนอก เป<นองคKประกอบร	วมท่ีจะทําให�ประสบความสําเร็จหรือความล�มเหลวใน
การพัฒนา นอกจากนี้ทฤษฎีระบบยังนิยมใช�เป<นตัวแบบในการสร�างยุทธศาสตรKการพัฒนาในด�าน
ต	างๆ อีกด�วย 
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2. ความหมายของระบบ 
ระบบ หมายถึง กลุ	มของสิ่งซ่ึงมีลักษณะประสานเข�าเป<นสิ่งเดียวกันตามหลักแห	ง

ความสัมพันธKท่ีสอดคล�องกัน ด�วยระเบียบของธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ เช	น ระบบ
ประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบจักรวาล ระบบสั งคม ระบบการบริหารประเทศ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2545: ออนไลนK) นอกจากนี้ กิติมา ปรีดีดิลก (2529: 59) ได�ให�ความหมาย 
ระบบ คือ องคKประกอบหรือปLจจัยต	างๆ ท่ีมีความสัมพันธKกันและมีส	วนกระทบต	อปLจจัยระหว	างกันใน
การดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคKขององคKการ อีกท้ังสิ่งท่ีประกอบข้ึนด�วยองคKประกอบหรือ
หน	วยย	อย องคKประกอบหรือหน	วยย	อยเหล	านี้มีความสัมพันธKซ่ึงกันและกันเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคK
ท่ีกําหนด และระบบเป<นกลุ	มองคKประกอบต	างๆ ท่ีมีความสัมพันธKระหว	างกันและมีความเก่ียวข�องกัน
ในลักษณะท่ีทําให�เกิดความเป<นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือกระทํากิจกรรมเพ่ือให�ได�ผลสําเร็จตามความ
ต�องการขององคKการ (จันทรานี สงวนนาม, 2545: 85) 
 สรุประบบหมายถึงองคKประกอบหรือหน	วยย	อยซ่ึงมีลักษณะประสานเข�าเป<นสิ่งเดียวกันมี
ความสอดคล�องสัมพันธKกันและมีส	วนกระทบต	อปLจจัยต	างๆ ระหว	างกัน ซ่ึงระบบใหญ	จะเก่ียวข�องกับ
ระบบย	อยและแต	ละระบบจะมีหน�าท่ีของตนเองเพ่ือเสริมสมรรถนะในการดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุ
วัตถุประสงคKขององคKการ 
 

3. หลักคิดของทฤษฎีระบบ 
หลักคิด และความเชื่อ ของทฤษฎีระบบ มีดังนี้ 

   1. ทฤษฎีระบบมีความเชื่อว	า ระบบจะต�องเป<นระบบเปnด (Open System) 
กล	าวคือจะต�องมีปฏิสัมพันธKกับสิ่งแวดล�อมโดยได�รับอิทธิพลหรือผลกระทบตลอดเวลาจาก
สภาพแวดล�อม 
   2. มีรูปแบบของการจัดลําดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะระบบ
ย	อยท่ีสัมพันธKกัน 
   3. มีรูปแบบของปLจจัยปoอนเข�าและผลผลิต (Input Output Model) ซ่ึงแสดงให� 
เห็นถึงผลของปฏิสัมพันธKท่ีมีกับสิ่งแวดล�อม โดยเริ่มต�นจากปLจจัย กระบวนการ และผลผลิตตามลําดับ
เป<นองคKประกอบของระบบ 
   4. แต	ละองคKประกอบของระบบจะต�องมีส	วนสัมพันธKกันหรือมีผลกระทบต	อกัน
และกัน (The Entities Model) หมายความว	า ถ�าองคKประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป ก็จะ
มีผลต	อการปรับเปลี่ยนขององคKประกอบตัวอ่ืนด�วย 
   5. ทฤษฎีระบบเชื่อในหลักการของการมีเหตุและผลของสิ่งต	างๆ (Cause and  
Effect) ซ่ึงเป<นหลักการทางวิทยาศาสตรKท่ีสามารถพิสูจนKได� ทฤษฎีระบบไม	เชื่อผลของสถานการณKใด 
สถานการณKหนึ่ง เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต	ทฤษฎีระบบเชื่อว	าปLญหาทางการบริหารท่ี
เกิดข้ึนมักจะมาจากสาเหตุท่ีมากกว	าหนึ่งสาเหตุ 
   6. ทฤษฎีระบบจะมองทุกๆ อย	างในภาพรวมของทุกองคKประกอบมากกว	าท่ีจะ
มองเพียงส	วนใดส	วนหนึ่งของระบบ 
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  7. ทฤษฎีระบบคํานึงถึงผลของการปฏิบั ติ ท่ี เป<น “Output” หรือ “Product” 
มากกว	า “Process” ซ่ึงผลสุดท�ายของงานท่ีได�รับอาจมีมากมายหลายสิ่งซ่ึงก็คือผลกระทบ 
(Outcome or Impact) ท่ีเกิดข้ึนตามมาในภายหลังนั่งเอง 
  8. ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและปoอนข�อมูลย�อนกลับ 
(Feedback) เพ่ือบอกให�รู�ว	าระบบมีการเบี่ยงเบนอย	างไร ควรจะแก�ไขท่ีองคKประกอบใดของระบบซ่ึง
ก็คือ (System  Analysis) นั่นเอง 

 
4. รูปแบบของทฤษฎีระบบ (System  Approach Model) 

   จากหลักคิด ความเชื่อ และแนวคิดของทฤษฎีระบบ ระบบประกอบด�วยส	วนประกอบ
ท่ีสําคัญ ดังต	อไปนี้ (จันทรานี  สงวนนาม, 2545: 86-87) 
  1. ปLจจัยนําเข�า หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆด�าน ได�แก	 บุคลากร (Man) 
งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณK (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และจูงใจ 
(Motivations) ท่ีเป<นส	วนเริ่มต�นและเป<นตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานขององคKการ ท้ังหมดเรียก
โดยย	อว	า 4Ms (ปLจจุบันมีหลายหลายองคKประกอบเพ่ิมมากข้ึน เช	น M5 การให�บริการประชาชน 
(Market) M6 การบริหารคุณธรรม (Morality) M7 การบริหารข	าวสารหรือข�อมูล ข	าวสาร 
(Message) และ M8 วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) 
  2. กระบวนการ คือ การนําเอาปLจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช�ใน
การดําเนินงานร	วมกันอย	างเป<นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย	อยๆ รวมกันอยู	หลาย
ระบบครบวงจร เพ่ือให�ปLจจัยท้ังหลายเข�าสู	กระบวนการทุกกระบวนการได�อย	างมีประสิทธิภาพ 
  3. ผลผลิต หรือ ผลลัพธK เป<นผลท่ีเกิดจากกระบวนการของการนําเอาปLจจัยมาปฏิบัติ
เพ่ือให�เกิดประสิทธิผลตามเปoาหมายท่ีกําหนดไว� 
  4. ผลกระทบ เป<นผลท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากผลลัพธKท่ีได� ซ่ึงอาจเป<นสิ่งท่ีคาดไว�หรือไม	
เคยคาดคิดมาก	อนว	าจะเกิดข้ึนก็ได� ดังแสดงในภาพท่ี 4.1 
 

 
ภาพท่ี 4.1  องคKประกอบของทฤษฎีระบบ 

 
5. รูปแบบของการวิเคราะห#ระบบ (System Analysis Model)  

   การวิเคราะหKระบบจะช	วยให�ผู�บริหารทราบว	า หากผลผลิตหรือผลลัพธKท่ีเกิดข้ึนไม	
เป<นไปตามเปoาหมายท่ีคาดไว� ปLญหานั้นจะเกิดจากองคKประกอบใดของระบบมีความสัมพันธKเก่ียวข�อง
กันหรือไม	 อย	างไร ข�อมูลย�อนกลับจะทําให�ทราบถึงประเภทของปLญหา จุดท่ีต�องได�รับการพัฒนา
แก�ไขหรือปรับปรุงได�มากข้ึน การแก�ไขปรับปรุงก็จะต�องกระทําอย	างเป<นระบบมิใช	แก�ไขปLญหาเฉพาะ
ด�านใดด�านหนึ่งเท	านั้น  ดังแสดงในภาพท่ี 4.2  
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ภาพท่ี 4.2  รูปแบบการวิเคราะหKของทฤษฎีระบบ 

 
 จากภาพท่ี 4.2 การอธิบายของทฤษฎีระบบจะเริ่มเกิดจากจุดเริ่มต�นคือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช	น 
กิจกรรม โครงการพัฒนา หรืออ่ืนๆ ในภาพจุดเริ่มต�นคือโครงการพัฒนา ในโครงการดังกล	าว
ผู�รับผิดชอบโครงการและผู�มีส	วนเก่ียวข�องจะต�องรู�ว	าวัตถุประสงคKมาทําไปเพ่ืออะไร จึงนําไปสู	ปLจจัย
นําเข�า (Input) ได�แก	 ได�แก	 บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณK  (Materials) 
การบริหารจัดการ (Management) และจูงใจ (Motivations) แต	ต�องยึดหลักความประหยัดและ
ศักยภาพ  และข้ันต	อไปคือกระบวนการ (Process) อันได�แก	 การดําเนินกิจกรรมต	างๆ ตามข้ันตอนท่ี
กําหนดโดยท่ีผู�รับผิดชอบโครงการ และจึงจะเป<นผลผลิต (Out put) ท่ีได�รับ จึงขอยกตัวอย	าง
กระบวนการเจียวไข	 ซ่ึงการเจียวไข	 ผู�ปรุงอาจจะมีข้ันตอนอย	างไรก็แล�วแต	 ไม	เหมือนกันข้ึนอยู	กับ
สูตรหรือเคล็ดลับตลอดจนทักษะของผู�ทํา บางคนอาจตีไข	แล�วปรุงรสและค	อยเทใส	กระทะท่ีต้ังไฟ
ความร�อนพอดีแล�วเจียวไข	ให�สุก หรือบางคนอาจต้ังกระทะให�ร�อนก	อนแล�วค	อยตีไข	ปรุงรสและเจียว
ไข	ให�สุก แต	ผลงานท่ีได�รับก็คือ ไข	เจียว ดังนั้นไข	เจียวจึงเป<นผลผลิตนั่นเอง สําหรับข้ันต	อไปคือ
ผลลัพธK (Out come) คือ ผลประโยชนKท่ีได�จากผลผลิตดังนั้นผลลัพธKของไข	เจียวคือความเป<น
ประโยชนKต	อร	างกายเพราะมีโปรตีนท่ีเหมาะสมในการบํารุงร	างกาย เป<นต�น อย	างไรก็ตามภายใต�
ทฤษฎีระบบยังมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการเพ่ือตอบคําถามว	าทําไปแล�วตรงตาม
วัตถุประสงคKหรือไม	มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลอย	างไร และมีข�อมูลย�อนกลับ (Feedback) 
เพ่ือเสนอแนะจุดท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาต	อไป จึงสรุปว	าทฤษฎีระบบจะเน�นกระบวนการมากกว	า
ผลผลิตและผลลัพธKแต	อย	างไรก็ตามก็ยังให�ความสําคัญกับกิจกรรมต	างๆ ทุกข้ันตอน 
 

6. การนําทฤษฎีระบบมาประยุกต#ใช�ในการพัฒนาสังคม 
 นักวิชาการในประเทศไทย คือ ศาสตราจารยK ดร.เฉลียว บุรีภักดี ท	านได�ศึกษาและนํา

ทฤษฎีระบบมาพัฒนาและจัดทําเป<นตัวแบบทางความคิด เรื่องยุทธศาสตรKพัฒนา ซ่ึงตัวแบบดังกล	าว
เป<นในลักษณะสหวิทยาการ และนําไปสู	การเปnดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขา
ยุทธศาสตรKการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห	งท่ัวประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงมี
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ปรัชญาในการเป<นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน  โดยมีวัตถุประสงคKเพ่ือผลิตนักวิชาการ 
และนักพัฒนาท่ีมีความรู�ความสามารถปฏิบัติการได�ในการแก�ไขปLญหาต	างๆ ในสังคม โดยคําว	า 
ยุทธศาสตร# นั้นคือ “แผนการหรือวิธีการอันชาญฉลาดเพ่ือบรรลุจุดหมายอย�างหนึ่งอย�างใด ซ่ึงเป$น
เป%าหมายท่ีมีความยากเป$นพิเศษไม�บรรลุได+โดยวิธีธรรมดาท่ีคนท่ัวไปรู+อยู�แล+ว” ตัวแบบทางความคิด
ดังกล	าวจึงผ	านการทดลองใช�มาแล�วในการเรียนการสอนและการทําวิจัยนักศึกษาและคณาจารยK
ตลอดจนนักพัฒนาในชุมชนท�องถ่ินอย	างมากมาย และสามารถนํามาใช�งานได�ใน 2 ลักษณะคือ  
ลักษณะแรกนํามาใช�ในการออกแบบยุทธศาสตรK โดยทําตามข้ันตอนต้ังแต	หมายเลข 1 จนถึง
หมายเลข 5 ส	วนลักษณะท่ีสอง นํามาใช�ในการปฏิบัติใช�หรือทดลองยุทธศาสตรKท่ีออกแบบแล�วนั้น 
โดยดําเนินการตามข้ันตอนย�อนกลับ ต้ังแต	หมายเลข 5 จนถึงหมายเลข 1 (เฉลียว  บุรีภักดี, 2551: 
19) ดังภาพท่ี 4.3 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3 ตัวแบบทางความคิด เรื่อง ยุทธศาสตรKการพัฒนา 
ท่ีมา: เฉลียว บุรีภักดี (2551: 2/19) 

 
  จากแผนภาพคือตัวแบบทางความคิดว	าด�วยยุทธศาสตรKการพัฒนา แสดงให�เห็นว	าการ
สร�างยุทธศาสตรKการพัฒนา สําหรับปLญหาทุกร�อนแต	ละครั้งจะประกอบด�วย 5 ข้ันตอนคือ  
1) การระบุและวิเคราะหKปLญหาทุกขKร�อน  2) การกําหนดและวิเคราะหKปLญหาเปoา 3) การกําหนด
เปoาหมายของยุทธศาสตรK 4) การสร�างหน	วยระบบทํางาน และ 5) การจัดหาทรัพยากร และสามารถ
อธิบายดังนี้ 
 1. การระบุและวิเคราะหKปLญหาทุกร�อน 

  ปLญหาทุกขKร�อนในท่ีนี้หมายถึง สภาพอันไม	พึงประสงคKของผู�เป<นเจ�าของทุกขKคนหนึ่งคน
ใดหรือกลุ	มหนึ่งกลุ	มใดท่ีมีตัวตนแน	นอน เจ�าของทุกขKนั้นสามารถให�ข�อมูลเก่ียวกับสภาพความทุกขK
ร�อนหรือสภาวะอันไม	พึงประสงคKนั้นได�เพ่ือประกอบการวิเคราะหKดังกล	าว ท้ังนี้การระบุและวิเคราะหK
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ปLญหาทุกขKร�อนเพ่ือสะดวกคัดเลือกปLญหาใดปLญหาหนึ่งมาเป<นปLญหาเปoาสําหรับยุทธศาสตรKเพ่ือแก�ไข
ปLญหานั้นต	อไป 
 2. การกําหนดและวิเคราะหKปLญหาเปoา 
  โดยมีเกณฑKคือ หน	วยปLญหาเปoานี้เม่ือได�รับการแก�ไขจะตอบสนองความต�องการเจ�า
ทุกขKได�มาก จะนําความคลี่คลายมาสู	หน	วยระบบอ่ืน ผู�รับผิดชอบสามารถสร�างยุทธศาสตรKมาแก�ไข
ปLญหาได� ท่ีไม	ใช	ทรัพยากรมากเกินไป 
 3. การกําหนดเปoาหมายของยุทธศาสตรK 
  การกําหนดเปoาหมายของยุทธศาสตรK คือ การคิดอนุมานจากผลการวิเคราะหKปLญหาเปoา
สิ่งท่ีต�องตัดสินใจในข้ันนี้ คือ จะกําหนดเปoาหมายของยุทธศาสตรKในคุณภาพระดับใด ท้ังนี้เพราะว	าแต	
ละระดับของคุณภาพจะหมายถึงการใช�ทรัพยากรคือทุนท่ีแตกต	างกัน 
 4. การสร�างหน	วยระบบทํางาน 
  หน	วยระบบทํางานแต	ละหน	วยก็คือ “หน	วยระบบ” ท่ีเราสร�างข้ึนตามหลักของทฤษฎี
ระบบนั่นเอง กล	าวคือ เรากําหนดว	าจะให�ได�ผลผลิต (O) เป<นเช	นไร จากนั้นจึงกําหนดกระบวนการ 
(P) และกําหนดปLจจัยนําเข�า (I) ท่ีจะทําให�เกิดผลผลิตท่ีต�องการ 
 5. การจัดหาทรัพยากร 
  ทรัพยากรท่ีจะนํามาใช�เป<นปLจจัยนําเข�า ย	อมได�มาจากบริบทภายนอกและบริบทภายใน
ของหน	วยระบบทํางานแต	ละหน	วย โดยท่ีควรได�รับการเลือกสรรอย	างเหมาะสม และมีความคุ�มทุน 
ได�แก	 กําลงคน เงิน วัสดุสิ่งของ เวลาดําเนินการ ตลอดจนสิ่งท่ีเป<นนามธรรม เช	น สติปLญญา ความรู� 
ความสามารถ ค	านิยม ความเชื่อ ความศรัทธา และอ่ืนๆ 
 ท้ังนี้ผู� เขียนขอยกตัวอย	างการนําตัวแบบทางความคิด เรื่อง ยุทธศาสตรKการพัฒนา 
ของ รัตนา ขุนพรหม (2560: 91) ท่ีได�จัดทํายุทธศาสตรKการพัฒนาการสอนทักษะการวิเคราะหKของ
นักเรียนวัดศรีอุทุมพร จังหวัดนครสวรรคK โดยการนําข�อมูลพ้ืนฐานท่ีได�จากประชุมคณะคุณครูจัดเวที
สนทนากลุ	ม และคิดวิเคราะหKข�อมูลเชิงวิชาการของโรงเรียน นํากรอบความคิดสร�างยุทธศาสตรKการ
พัฒนามา แทนค	าตัวแบบยุทธศาสตรKการพัฒนา 6 ข้ันตอนดังนี้ 1) ปLญหาทุกขKร�อนคือนักเรียนไม	
สามารถคิดวิเคราะหKได� ซ่ึงมาจากปLญหาปLจจัย คือ นักเรียนไม	มีความสามารถในการคิดวิเคราะหK 
ไม	ได�ฝ�กการคิดวิเคราะหK ไม	ได�เรียนนอกห�องเรียน ไม	มีความสามารถในการคิดแก�ปLญหา ครูสอนไม	
เน�นการคิดวิเคราะหK ครูขาดความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการสอนคิดวิเคราะหK ครูสอนไม	เน�นผู�เรียนเป<น
ศูนยKกลาง จากปLญหาทุกขKร�อนดังกล	าวถ�าไม	ได�รับแก�ไขจะส	งผลให�เกิดปLญหาสืบเนื่อง นั่นคือ นักเรียน
คิดวิเคราะหKสังเคราะหKไม	เป<น นักเรียนคิดวิเคราะหKเพ่ือแก�ปLญหาในชีวิตประจําวันไม	ได� 2) ปLญหาเปoา
คือนักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะหKเชิงระบบ ซ่ึงมีองคKประกอบเชิงโครงสร�าง ดังนี้  การคิด
วิเคราะหKองคKประกอบ  หน�าท่ี  ข้ันตอนกระบวนการ ความสัมพันธK/เชื่อมโยง และหลักการ   
3) เปoาหมายของยุทธศาสตรK คือ ยุทธศาสตรKการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหK 4) หน	วยระบบทํางาน 
มี 4 หน	วยระบบ คือ ศึกษาสภาพปLจจุบันปLญหาของโรงเรียนวัดศรีอุทุมพร สร�างยุทธศาสตรKการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหK การทดลองยุทธศาสตรKการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหK และประเมิน
ยุทธศาสตรK 5) ทรัพยากรท่ีใช� นักเรียน ครู  ผู�บริหาร แหล	ง เรียนรู�ภูมิปLญญา ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู�เชี่ยวชาญ แบบประเมิน และ 6) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องทฤษฎี
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ระบบ ทฤษฎีการคิดวิเคราะหK ทฤษฎีการเรียนรู� ทฤษฎีวิทยาศาสตรKกายภาพ ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรK
และสังคมศาสตรK ทักษะการคิด กระบวนการคิด วิธีสอนแบบต	างๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และผล
การวิพากษKของผู�เชี่ยวชาญให�ปรับ โดยการนําปLญหาปLจจัย คือ นักเรียนคิดวิเคราะหKไม	เป<นให�มาเป<น
ปLญหาสืบเนื่อง  ดังภาพท่ี 4.4  
 

 
ภาพท่ี 4.4 ยุทธศาสตรKการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหKของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 

ท่ีมา : รัตนา ขุนพรหม (2560: 100) 
 
 
กระบวนการพัฒนาสังคม: แบบเปBนข้ันตอน (Social Development as Process)  
 
 กระบวนการพัฒนาสังคมแบบเป<นข้ันเป<นตอนมีนักวิชาการได�แสดงทัศนะไว�ต	างกัน ดังนี้
ทนงศักด์ิ  คุ�มไข	น้ํา (2542) ได�กล	าวว	าข้ันตอนการพัฒนา มีอยู	 6 ข้ันตอน ประกอบด�วย 1) การศึกษา
ชุมชน 2) การวิเคราะหKปLญหาของชุมชนท่ีได�ข�อมูลมากจากการศึกษาชุมชน 3) นํามาจัดลําดับปLญหา
และความต�องการ 4) วางแผนแก�ไขปLญหาในลักษณะโครงการ/กิจกรรม 5) ปฏิบัติหรือดําเนินการ  
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6) การประเมินผลเพ่ือนําไปสู	การแก�ไขปLญหาต	อไป ส	วน พาณี อนันตชัย (2542) ได�กล	าวว	าข้ันตอน
การพัฒนา มีอยู	 6 ข้ันตอน  ประกอบด�วย 1) การศึกษาชุมชน 2) การวิเคราะหKชุมชน 3) การวางแผน
โครงการ 4) การดําเนินงานพัฒนา 5) การควบคุมติดตามประเมินผล  ส	วน สนธยา พลศรี (2553)  
ได�กล	าวว	า ข้ันตอนการพัฒนา มีอยู	 6 ข้ันตอน ประกอบด�วย 1) การศึกษาชุมชนหรือชุมชนศึกษา   
2) การรวิเคราะหKปLญหาชุมชน  3) การจัดลําดับปLญหาและความต�องการของชุมชนสังคม 4) การวาง
วางแผนและโครงการเพ่ือพัฒนา  5) การดําเนินงานพัฒนา 6) การประเมินผลงาน และ  
7) การทบทวนเพ่ือแก�ปLญหาและอุปสรรค  และณรัชชKอร ศรีทอง (2558) ได�กล	าวว	าข้ันตอนการ
พัฒนา มีอยู	 7 ข้ันตอน ประกอบด�วย 1) การเตรียมชุมชนในการพัฒนาแบบองคKรวมโดยมีคนเป<น
ศูนยKกลาง 2) การประเมินศักยภาพของชุมชน 3) จัดทําแผนชุมชนโดยมีการกําหนดวิสัยทัศนK แนวคิด 
ค	านิยมหลัก และจุดมุ	งหมายในการพัฒนาชุมชน 4) การกําหนดกลยุทธKในการพัฒนาของชุมชน  
5) การกําหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมการพัฒนาชุมชน 6) การดําเนินโครงการกิจกรรม การ
พัฒนาของชุมชน และ 7) การเรียนรู�ผลการพัฒนาของชุมชน  สัญญา  สัญญาวิวัฒนK (2551) ได�กล	าว
ว	าข้ันตอนการพัฒนา มีอยู	 7 ข้ันตอน ประกอบด�วย 1) ควรเริ่มต�นจากสภาพท่ีชุมชนเป<นอยู	  
2) สิ่งท่ีจะต�องพัฒนาเป<นลําดับแรกอาจเป<นด�านเศรษฐกิจ 3) กิจกรรมท่ีจะต�องปฏิบัติข้ันนี้ ได�แก	  
การผสมผสานของใหม	ต	างๆ คือ ความคิด ค	านิยม ทัศนคติ เข�ามาเป<นบุคลิกภาพของบุคคลท่ีพัฒนา
กรต�องการพัฒนา ทาสิ่งใหม	ฝLงเข�าไปเป<นส	วนหนึ่งของวัฒนธรรม 4) จะต�องพยายามสร�างวงใน คือ 
การพ่ึงตนเอง (Self reliance) ข้ึนมาก	อน แล�วจึงค	อยสร�างวงนอก คือ การพัฒนา (Development) 
ข้ึนมาทีหลัง 5) กระบวนการดําเนินการจะเป<นกระบวนการท้ังสร�างความเจริญไปพร�อมๆ กับการวิจัย 
โดยมีท้ังนักพัฒนาและชาวบ�านเข�ามามีส	วนร	วม หรือร	วมกันทํางาน เรียกว	า กระบวนการ PAR  
6)  การสร�างความเจริญจะต�องเป<นกระบวนการ BAN (Balance Ability and Networking) คือ 
สร�างความสามารถของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 5 ด�าน (TERMS) และความสามารถในการจัดการ
ชุมชน การสร�างความสมดุลในแต	ละปLจจัยและความสมดุลระหว	าง 5 ปLจจัยนั้น และการสร�าง
เครือข	ายไว�ช	วยเหลือซ่ึงกันและกัน และ 7) วิธีให�การศึกษาและการจัดระเบียบชุมชน (Education 
and Community Organization) นั่นคือ การเน�นวิธีการให�การศึกษาอบรมแก	ชุมชนในทุกเรื่องท่ีจะ
ทาการพัฒนา และการส	งเสริมการรู�จักตัวเองของชุมชน การรวมตัวกันของประชากรในชุมชนเพ่ือ
รับผิดชอบงานของชุมชน การวางแผนดําเนินงาน การดาเนินการตอบแทน การประเมินการทางาน 
ตลอดจนการต้ังกลุ	มคนหรือคณะกรรมการมาดูแลผลงานการพัฒนาท่ีได�สร�างข้ึนมาแล�วของชุมชน 
เพ่ือให�การพัฒนามีความยั่งยืน 
 จากกระบวนการพัฒนาสังคมในทัศนะของนักวิชาการข�างต�นสามารถสรุปได�เป<น 2 ลักษณะ 
ได�แก	 ลักษณะแรกเป<นการบอกให�เห็นถึงข้ันตอนท่ีสําคัญๆ ว	ากระบวนการพัฒนาสังคมมีก่ีข้ันตอน
ประกอบด�วยอะไรบ�าง พร�อมรายละเอียดต	างๆ ด�วย มีนักวิชาการท่ีให�ทัศนะลักษณะดังกล	าวได�แก	 
ทนงศักด์ิ  คุ�มไข	น้ํา (2541)  พาณี อนันตชัย (2542) และ สนธยา พลศรี (2553)  ดังตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1   วิเคราะหKกระบวนการพัฒนาจากนักวิชาการ 
 

 
ลักษณะท่ีสองเป<นการบ	งบอกเก่ียวกับข้ันตอนการพัฒนาว	ามีข้ันตอนอย	างไร และจะทํา

อย	างไร โดยได�ลงรายละเอียดให�เห็นวิธีการปฏิบัติเสมือนจริง มีนักวิชาการท่ีให�ทัศนะลักษณะดังกล	าว
ได�แก	 สัญญา  สัญญาวิวัฒนK (2551) และณรัชชKอร ศรีทอง (2558)  ดังภาพท่ี 4.5 

ภาพท่ี 4.5 กระบวนการชุมชน 
ท่ีมา: ณรัชชKอร ศรีทอง (2558: 48)   

 
ในทัศนะผู� เขียนสามารถสรุปกระบวนการพัฒนาสังคมหลักๆ ได�เป<น 5 ข้ันตอน  คือ         

1) การศึกษาชุมชน 2) การวิเคราะหKปLญหาและความต�องการของประชาชนในสังคม 3) การวางแผน   
4) การจัดทําโครงการพัฒนา  5) การประเมินผลการพัฒนา ดังภาพท่ี 4.6 
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7.การเรียนรู�ผล
การพัฒนา 

6.ดําเนินผลการ
พัฒนา 

5.กําหนดแผนการ
พัฒนา 

4.กําหนด     
 กลยุทธKการพฒันา 

3.จัดทําแผนพฒันา

2.ประเมิน
ศักยภาพของ

ชุมชน 

1. เตรียมชุมชน 

กระบวนการ
ชุมชน 
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ภาพท่ี 4.6 กระบวนการพัฒนาสังคม 
 
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาชุมชน 
 การศึกษาชุมชนเป<นข้ึนตอนแรกของกระบวนการพัฒนาสังคมซ่ึงมีความสําคัญและจําเป<น
มากเนื่องจากการจะรู�ประวัติความเป<นมาและเรื่องราวด�านต	างๆ ของสังคมๆ หนึ่งนักวิชาการและ
นักพัฒนาจะต�องทําความเข�าใจก	อนอย	างถ	องแท� ดังปรัชญาพระราชทานของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ�าอยู	หัว รัชกาลท่ี 9 พระราชทานว	า “เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา” จากปรัชญาพระราชทานท่ีได�
อัญเชิญมานั้นแสดงให�เห็นว	าก	อนท่ีจะไปพัฒนาพ้ืนท่ีใด หัวใจสําคัญคือข�อมูลด�านต	างๆ และต�อง
ละเอียดในทุกมิติทุกแง	มุม สร�างความศรัทธาประชาชนก	อนท่ีจะมีการพัฒนาและต�องสอดคล�องกับ
หลักภูมิสังคม1  
 

1. ความหมายของการศึกษาชุมชน 
  การศึกษาชุมชน หรือบางครั้งถูกเรียกว	า การวิจัยชุมชน หรือ การศึกษาวิเคราะหK
ชุมชน มีผู�ให�ความหมายไว�หลายท	าน คือ  ธนพรรณ ธานี (2542: 34 ) กระบวนการท่ีจะทําให�
นักพัฒนาสามารถวิเคราะหKชุมชนในงานพัฒนาได� ในการศึกษาชุมชนนั้น นักพัฒนาจะต�องยอมรับใน
แง	ท่ีชุมชนแต	ละชุมชนมีความแตกต	างกันในด�านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ดังนั้น 
เพ่ือให�เข�าใจลักษณะของแต	ละชุมชนอย	างแท�จริง จึงต�องมีการศึกษาชุมชน  ชยันตK วรรณธนะภูติ 

                                         

1 หลักภูมิสังคม เป<นหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู	หัวในราชกาลที่ 9 หมายถึง การพัฒนาใดๆ ต�องคํานึงถึงสภาพ
ภูมิประเทศของบริเวณนั้นว	าเป<นอย	างไร และสังคมวิทยาเก่ียวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต	ละ
ท�องถ่ินที่มีความแตกต	างกัน “การพัฒนาจะต�องเป<นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตรKและภูมิประเทศทางสังคมศาสตรK ในสังคม
วิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให�คนอ่ืนคิดอย	างอ่ืนไม	ได� เราต�องแนะนํา เข�าไปดูว	าเขาต�องการอะไรจริงๆ แล�วก็
อธิบายให�เขาเข�าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนKอย	างย่ิง” (สํานักงาน กปร.ออนไลนK) 

การศึกษาชุมชน 

การวิเคราะหKปLญหาและความต�องการของประชาชนในสังคม 

การจัดการโครงการพัฒนา 

การวางแผนพัฒนา 

การวัดและประเมินผลการพัฒนา 
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(2537: 43-44) และอธิบายอย	างเป<นระบบ ชุมชนนั้นมีสภาพโดยรวมเป<นอย	างไร มีรูปแบบ
ความสัมพันธKระหว	างสมาชิกในชุมชนอย	างไร มีปLจจัยหรืออิทธิพลจากชุมชนภายนอกมาเก่ียวข�อง
อย	างไร ชุมชนมีองคKความรู� ท่ีได�สะสมมาอย	างไร มีวิธีการ มีศักยภาพอย	างไรในการแก�ปLญหา 
ส	วน บําเพ็ญ เขียวหวาน (มปป: 9) กระบวนการศึกษาเก่ียวกับชุมชนในด�านต	างๆ ท้ังด�านกายภาพ 
ชีวภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม อย	างรอบด�าน และเป<นองคKรวม เพ่ือนําไปสู	การ
แสวงหาทางเลือกในการแก�ปLญหา หรือการกําหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชน ได�อย	างเหมาะสม           
และ ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสด์ิ (2553: 7) การท่ีเข�าไปศึกษาข�อความจริงของชุมชนในด�านต	างๆ 
ท้ังกายภาพ ชีวภาพ วิถีชีวิต ความเป<นอยู	 ระบบวิถีคิด การทํางาน ความสัมพันธKในด�านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม ตลอดจน ปLญหาและปรากฏการณKต	างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
 สรุปความหมายการศึกษาชุมชน หมายถึง กระบวนการศึกษาท่ีเป<นข้ันเป<นตอนโดยมี
วัตถุประสงคKเพ่ือท่ีจะทราบข�อมูลต	างๆ ภายในชุมชนท้ังรูปแบบวิถีชีวิต โครงสร�างทางสังคม ประเพณี
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ความสัมพันธKกับบุคคลและหน	วยงานภายนอกและมีการ
วิเคราะหKข�อมูลท่ีได�จากการศึกษา รวมท้ังรายงานผลการศึกษาชุมชนสังคมนั้นๆ อีกท้ังนําเสนอผล
การศึกษาสู	ประชาคมในชุมชนสังคมด�วย 
 

2. วัตถุประสงค#การศึกษาชุมชน  
1.  การศึกษาชุมชนเพ่ือหาข�อเท็จจริงต	างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนวัตถุประสงคKของการจัด

การศึกษาชุมชน ในลักษณะนี้ต�องการหาข�อเท็จจริงต	างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนี้ เป<นการหาความรู�ใหม	
หรือเป<นการเพ่ิมเติมความรู�ให�มากยิ่งข้ึน การหาข�อเท็จจริงอาจจะเป<นในลักษณะกว�างๆ หรือ
ข�อเท็จจริงท่ีลึกซ้ึงมีการวิเคราะหKสิ่งต	างๆ 

2.  การศึกษาชุมชนเพ่ือทดสอบความรู�เดิมให�มีความเชื่อถือมากยิ่งข้ึนต�องการท่ีจะ
ศึกษาชุมชนเพ่ือทดสอบข�อเท็จจริงต	างๆ ท่ีเคยมีผู�กระทําการศึกษามาแล�วได�รับผลเหมือนกันหรือไม	 
เป<นการทดสอบความรู�ต	างๆ เพ่ือเป<นการยืนยันและเป<นการทําให�ความรู�เดิมน	าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน เป<น
เรื่องของการท่ีจะสร�างแนวความคิดและทฤษฎีใหม	ๆ ข้ึนแต	ท้ังนี้จะต�องมีการศึกษาชุมชน และเป<น
ตัวแทนของประชากรในเรื่องเหล	านั้น เช	น การศึกษาชุมชนเก่ียวกับประเพณีลงแขก และประเพณี
การแต	งงาน  เป<นต�น 
  3. การศึกษาชุมชนเพ่ือนําข�อเท็จจริงไปใช�ประโยชนKในการพัฒนาต�องการท่ีจะศึกษา
ชุมชนเพ่ือประยุกตKใช�ได�ในงานพัฒนา อาจจะกล	าวได�ว	า มีประโยชนK และมีความสําคัญต	อการพัฒนา
มาก เพราะจะนําไปวางแผนและนําไปปฏิบัติในงานพัฒนา 
 หากสังเกตวัตถุประสงคKข�อท่ี 1 และ 2 จะเก่ียวข�องกับงานวิชาการซ่ึงจะเก่ียวข�องกับ
หลักสูตรในรายวิชาการเรียนการสอน ผู� ท่ี เก่ียวข�อง ได�แก	  นักศึกษา อาจารยK นักวิจัย  ส	วน
วัตถุประสงคKข�อท่ี 3 จะเป<นการศึกษาเพ่ือประโยชนKในการวางแผนเพ่ือแก�ไขปLญหาต	อไป ผู�ท่ีเก่ียวข�อง
มีหลายฝ�ายท้ังข�าราชการ พนักงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป<นต�น 
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3. ประเภทการศึกษาชุมชน 
ประเภทของการศึกษาชุมชนมีหลาย ประเภท ได�แก	  

1. การจําแนกตามวัตถุประสงค#ของการนําความรู�ไปใช� สามารถแบ	งออกได� 
เป<น 3 ประเภทได�แก	  
    1.1 การศึกษาชุมชนแบบความรู�พ้ืนฐานท่ัวไป เป<นการศึกษาชุมชนใน 
ลักษณะหาข�อเท็จจริงท่ัวๆ ไปภายในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ียังไม	เคยมีใครได�ศึกษาหรือมีข�อมูลมา
ก	อน  
    1.2 การศึกษาชุมชนแบบทดสอบความรู�เดิม เป<นการศึกษาชุมชนใน
ลักษณะท่ีต�องการทดสอบความรู�ต	างๆ ท่ีเคยมีคนทําการศึกษาชุมชนมาแล�วทําให�เกิดความรู�ท่ี
น	าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน เนื้อหาความรู�ท่ีศึกษาอาจจะเป<นเรื่องท่ีเฉพาะเจาะจง หรือเรื่องท่ัวๆ ไปชุมชนก็
ได� 
    1.3 การศึกษาชุมชนแบบนําความรู�ไปใช�ในงานพัฒนา เป<นการศึกษา 
ชุมชนท่ีต�องการศึกษาหาข�อเท็จจริงภายในชุมชนในเรื่องต	างๆ เพ่ือให�ใช�งานพัฒนา ซ่ึงเรื่องท่ีศึกษานั้น
อาจจะเป<นเรื่องเฉพาะเจาะจงในเรื่องท่ีต�องการพัฒนา 

 
2. การจําแนกตามเนื้อหาของข�อมูลท่ีจะนําไปใช� สามารถแบ	งออกได�เป<น 

2 ประเภท คือ 
    2.1 การศึกษาชุมชนแบบข�อมูลโดยรายละเอียด เป<นการศึกษาชุมชนท่ี
ต�องการหาข�อมูลโดยละเอียดในทุกๆ ด�าน ไม	ว	าจะเป<นด�านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
โดยท่ัวไปการศึกษาชุมชนแบบนี้จะนําข�อมูลไปวางแผนในอนาคตหรือเป<นแนวทางวางแผนการพัฒนา 
    2.2 การศึกษาชุมชนแบบข�อมูลเฉพาะหรือข�อมูลแบบคร	าวๆ เป<น
การศึกษาชุมชนท่ีต�องการข�อมูลเฉพาะบางเรื่องท่ีจะนําไปใช�ในการวางแผนเขียนโครงการเฉพาะ
เก่ียวกับชุมชนนั้น เพ่ือจะนําไปลงมือปฏิบัติงานพัฒนาทันที  

 
   3. การจําแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล ในการแบ	งการศึกษาชุมชนตาม
วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลสามารถแบ	งออกได�เป<น 4 ประเภท คือ 
    3.1 การศึกษาชุมชนแบบสํารวจ เป<นการศึกษาชุมชนโดยใช�วิธีการเก็บ
รวบรวมข�อมูลในเชิงปริมาณ เช	น การสํารวจโดยการใช�แบบสอบถาม ใช�เวลาศึกษาไม	นานนัก 
เหมาะสมกับการศึกษาชุมชนในลักษณะท่ีต�องการหาข�อมูลเฉพาะบางเรื่องตามวัตถุประสงคKของ
การศึกษาชุมชนเท	านั้น  

3.2 การศึกษาชุมชนแบบมีส	วนรวมอย	างใกล�ชิด เป<นการศึกษาชุมชนท่ีใช�
วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงคุณภาพ เช	น การใช�แนวทางในการสัมภาษณKอย	างลึกซ้ึง การศึกษา
ชีวประวัติส	วนตัว เข�าไปศึกษาชุมชนโดยมีการสังเกตการณKอย	างต	อเนื่อง และการมีส	วนร	วมอย	าง
ใกล�ชิดกับชุมชนซ่ึงการศึกษาชุมชนแบบนี้ต�องเข�าไปอยู	ชุมชนอย	างน�อย 3 เดือนข้ึนไป หรือ 1 ปb 



 106

   3.3 การศึกษาชุมชนแบบเอกสาร เป<นการศึกษาชุมชนจากข�อมูลท่ีได�มีการบันทัก
ไว�เรียบร�อยแล�ว เช	น ทําเนียบข�อมูลของประชากรในชุมชน การสํามะโนเก่ียวกับเรื่องต	างๆ ภายใน
ชุมชน จึงสามารถท่ีจะนํามาสังเคราะหKและวิเคราะหKข�อมูลในประเด็นท่ีตั้งไว�ได� 
   สรุปประเภทของการศึกษาชุมชนจําแนกตามวัตถุประสงคKของการนําความรู�ไปใช�   
การจําแนกตามเนื้อหาของข�อมูลท่ีจะนําไปใช� และการจําแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 
 4. กระบวนการศึกษาชุมชน 
  กระบวนการศึกษาชุมชน หมายถึง ข้ันตอนต	างๆ ของการศึกษาชุมชน ท้ังนี้อาจกล	าว
โดยสรุปถึงข้ันตอนท่ีสําคัญและรายละเอียดในแต	ละข้ันตอน ได�ดังนี้ (บําเพ็ญ เขียวหวาน, มปป: 26) 
  4.1 การกําหนดวัตถุประสงคKของการศึกษาชุมชน เนื่องจาการศึกษาชุมชนมีหลาย
ประเภทและเรื่องท่ีต�องการศึกษาชุมชนแตกต	างกันไป จําเป<นอย	างยิ่งท่ีจะต�องมีการกําหนด
วัตถุประสงคKของการศึกษาชุมชนให�แน	นอน เพ่ือท่ีจะได�ดําเนินการต	างๆ ได�อย	างต	อเนื่อง และ
สอดคล�องในการศึกษาชุมชน ท้ังนี้จะต�องกล	าวถึง 1) ความเป<นมาของการศึกษาชุมชน และ             
2) วัตถุประสงคKของการศึกษาชุมชน และ 3) ประโยชนKของการศึกษาชุมชน ซ่ึงเป<นความคาดหวังหรือ
คาดการณKประโยชนKท่ีได�รับจากการศึกษาชุมชนตามวัตถุประสงคKท่ีต้ังไว� หากการศึกษาชุมชนไม	มี
ประโยชนKมากนัก การศึกษาชุมชนอาจจะได�ไม	คุ�มกับการลงไปศึกษาชุมชน เพราะฉะนั้นประโยชนKท่ี
ได�จากการศึกษาชุมชนจึงเป<นเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่ง 
  4.2 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีชุมชนเพ่ือประกอบการศึกษาชุมชน แม�ว	าจะได�กําหนด
วัตถุประสงคKของการศึกษาชุมชนได�อย	างดี แต	ถ�าปราศจากแนวความคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับชุมชนมา
ประกอบการศึกษาแล�ว จะพบว	า การศึกษาชุมชนจะไม	ได�ข�อเท็จจริงท่ีครบถ�วนและสมบูรณK 
เปรียบเสมือนว	า แนวความคิดและทฤษฎีชุมชนเป<นหลักการท่ีจะกําหนดแนวทางรายละเอียดต	างๆ 
ท่ีจะนําไปสู	จุดมุ	งหมายตามวัตถุประสงคK ท่ี ต้ังไว� คือ 1) ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีต	างๆ 
ท่ีเก่ียวข�องกับวัตถุประสงคKของการศึกษาชุมชน 2) กําหนดตัวแปรสําคัญท่ีใช�ในการศึกษาชุมชน  
เป<นการกําหนดตัวแปรหรือข�อมูลต	างๆ ท่ีต�องการศึกษาชุมชน โดยจะต�องให�สอดคล�องกับ
วัตถุประสงคKท่ีต�องการจะศึกษาชุมชน เช	น การศึกษาปLญหาการทําเกษตรของชุมชน ตัวแปรท่ีสําคัญ
ท่ีเก่ียวข�องซ่ึงต�องมีการศึกษา เช	น วิถีชีวิต การยอมรับเทคโนโลยี สภาพภูมิประเทศ และปLญหาต	างๆ 
เป<นต�น 3) กําหนดสมมติฐานของการศึกษาชุมชน เป<นการกําหนดสมติฐานไว�ล	วงหน�า โดยอาศัย
ความสัมพันธKระหว	างตัวแปรต้ังแต	สองตัวข้ึนไปเป<นสมมติฐานของการศึกษาชุมชน ท้ังนี้ ก็ต�อง
พิจารณาว	าเป<นเรื่องท่ีเก่ียวข�องหรือสอดคล�องกับวัตถุประสงคKของการศึกษาชุมชนหรือไม	 เนื่องจาก
การศึกษาชุมชนบางครั้งไม	ต�องมีการต้ังสมมติฐานก็ได� และ 4) กําหนดข�อมูลท่ีจะใช�ในการศึกษา
ชุมชน อาจจะกําหนดว	าจะศึกษาข�อมูลท่ัวไป หรือข�อมูลท่ีจะต�องศึกษาชุมชนท้ังหมด โดยเฉพาะ
การศึกษาชุมชนท่ียังไม	มีผู�ใดศึกษามาก	อน ซ่ึงจะมีประโยชนKอย	างยิ่งต	อการทราบปLญหาและแนวทาง
วินิจฉัยปLญหาต	อไป แต	ในบางกรณีจะเป<นการศึกษาท่ีกําหนดข�อมูลเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเด็นตาม
วัตถุประสงคK (สมศักด์ิ     ศรีสันติสุข, 2537: 94)   
  4.3 การกําหนดชุมชนท่ีจะศึกษา ข้ันตอนนี้เป<นข้ันตอนของการวางแผนกําหนดแหล	ง
ท่ีจะศึกษาชุมชนโดยท่ัวไป นักพัฒนามักจะทราบชุมชนท่ีจะศึกษาอยู	แล�ว แต	ถ�าหากต�องการท่ีจะ
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เลือกชุมชนท่ีจะศึกษาเองจะต�องพิจารณาหลักเกณฑKหลายประการ ซ่ึง สมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2537: 
94) กล	าวไว�ดังนี้  1) ชุมชนท่ีจะศึกษานั้นเป<นตัวแปรอิสระ หมายความว	า ชุมชนท่ีต�องการศึกษานั้นมี
ลักษณะเฉพาะหรือเด	น ซ่ึงอิทธิพลจากลักษณะโครงสร�างทางสังคมของชุมชนจะมีอิทธิพลต	อวิถีชีวิต
ความเป<นอยู	ต	อสมาชิกในชุมชน ลักษณะเช	นนี้จะต�องเลือกชุมชนในหลายลักษณะ เช	น ขนาดของ
ชุมชน ชุมชนท่ีเป<นชาติพันธุKและลักษณะการพัฒนาในชุมชน โดยสอดคล�องกับวัตถุประสงคKของ
การศึกษาชุมชน  และ 2) ชุมชนท่ีจะศึกษานั้นเป<นตัวแปรตาม หมายความว	า ชุมชนท่ีต�องการศึกษา
นั้นเป<นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงหรือเป<นลักษณะโครงสร�างทางสังคมของชุมชนในปLจจุบัน 
นักวิจัยชุมชนต�องการเลือกชุมชนในลักษณะท่ีต�องการศึกษาชีวิตความเป<นอยู	ต	างๆ เท	านั้น เพ่ือศึกษา
ปLญหาและหาหนทางในการแก�ไขปLญหาในอนาคตหรืออาจจะมีการศึกษาชุมชนในด�านปLจจัยและ
ผลกระทบต	างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงชุมชนนั้นๆ ในลักษณะเช	นนี้จะเลือกชุมชนใดก็ได� 
อย	างไรก็ตาม การเลือกชุมชนนี้ก็ต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงคKของการศึกษาชุมชนหรือวิจัยชุมชน
ด�วย 
  4.4 การเตรียมทีมงานและเตรียมความพร�อมของชุมชน การเตรียมทีมงานเก็บข�อมูลมี
ความสําคัญมากในกรณีท่ีการเก็บข�อมูลท่ีดําเนินการโดยเจ�าหน�าท่ีหรือบุคคลภายนอก การเตรียม
ความพร�อมของชุมชนอาจเป<นเพียงการแจ�งให�ผู�นําหรือผู�ให�ข�อมูลทราบถึงจุดประสงคKของการเก็บ
ข�อมูล แต	ถ�าเป<นการเก็บข�อมูลร	วมกันระหว	างเจ�าหน�าท่ีกับชุมชน หรือการเก็บข�อมูลโดยชุมชนเองนั้น 
การเตรียมชุมชนถือเป<นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดข้ันตอนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการเตรียม
ทีมงาน ดังนี้ 

  1. การเตรียมทีมงานของบุคคลภายนอกชุมชน ทีมงานภายนอกชุมชนอาจ
เป<นบุคคลเดียวท่ีมีความรู�และทักษะในการมองปLญหาอย	างรอบด�าน และมีพ้ืนฐานความรู�ท้ังทาง
วิทยาศาสตรK นิเวศวิทยา และสังคมศาสตรKมีทักษะในการสัมภาษณK เก็บข�อมูล ระเบียบวิธีวิจัย หรือ
อาจเป<นกลุ	มบุคคลหรือทีมวิจัยซ่ึงควรมีความชํานาญ และประสบการณKพอสมควร ดังนั้น จึงจําเป<นท่ี
จะต�องมีกลุ	มคนท่ีมีความหลากหลายประสบการณKและมุมมองในการพิจารณาข�อมูล สมาชิกในกลุ	ม
อาจมีคุณสมบัติ คือ ความชํานาญในสหสาขาวิชา เช	น เกษตรศาสตรK และสังคมศาสตรK การเก็บข�อมูล
อย	างมีส	วนร	วม ภาษาถ่ิน มีความคุ�นเคยกับพ้ืนท่ีเป<นต�น 

  2. การเตรียมทีมงานภายในชุมชนและความพร�อมของชุมชน ในกรณีท่ี
เจ�าหน�าท่ีทําการศึกษาและรวบรวมข�อมูลร	วมกับชุมชน เจ�าหน�าท่ีภาคสนามอาจต�องหากลุ	มสนใจ 
คนกลุ	มนี้อาจหมายถึงกลุ	มผู�นําองคKกรชุมชนท่ีเป<นเปoาหมายการพัฒนาเป<นผู�รู� การหาผู�ร	วมเก็บข�อมูล
อาจร	วมปรึกษากับกลุ	มแกนนําชุมชนเพ่ือคิดว	าชุมชนจะเข�ามาส	วนร	วมได�อย	างไร ใครควรจะร	วม 
ท้ังนี้ควรให�ชุมชนเข�ามามีบทบาทในการดําเนินการคัดเลือกให�มากท่ีสุด 
  4.5 การกําหนดวิธีการและแผนการศึกษาชุมชน เป<นข้ันตอนท่ีจะต�องกําหนด
รายละเอียดของการศึกษาชุมชนว	าภายใต�วัตถุประสงคKของการศึกษาชุมชนนั้น จะมีวิธีการวิจัยต้ังแต	
การกําหนดประเด็นการกําหนดคําถามหลักการย	อยในการวิจัย วิธีการเก็บข�อมูล และเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข�อมูลตลอดจนแผนการดําเนินการศึกษาในแต	ละข้ันตอน ต้ังแต	ต�นจนสิ้นสุดว	ามีข้ันตอน 
วิธีการ ระยะเวลา รวมถึงผู�รับผิดชอบ ในรายละเอียดแต	ละข้ันตอนอย	างไร 
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  4.6 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหKข�อมูลทุติยภูมิก	อนการเก็บข�อมูล ทีมเก็บข�อมูลควร
อาศัยข�อมูลท่ีมีอยู	ของพ้ืนท่ีนั้น โดยในข้ันตอนแรกต�องเริ่มค�นหาแหล	งข�อมูลท่ีมีการศึกษาไว�แล�ว และ
จดบันทึกข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง และต�องตระหนักไว�ว	า ข�อมูลนั้นอาจเป<นข�อมูลท่ีไม	ถูกต�อง หรือใช�ไม	ได� 
หลังรวบรวมข�อมูล ควรนํามาปรึกษา วิเคราะหKข�อมูลทุติยภูมิเพ่ือให�เห็นภาพคร	าวๆ ของชุมชนและสิ่ง
ท่ีต�องการศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร	วมกัน เพ่ือทําความชัดเจนเก่ียวกับประเด็นศึกษา 
  4.7 ในการเก็บข�อมูลปฐมภูมิ (Primary data) หรือข�อมูลภาคสนาม นอกจากต�องมี
กรอบการศึกษาและประเด็นท่ีชัดเจนแล�ว ผู�สัมภาษณKยังต�องวางแผนว	าจะสัมภาษณKใครในการเก็บ
ข�อมูล ซ่ึงผู�ให�ข�อมูลสามารถจําแนกได�ดังนี้ 1) ผู�ให�ข�อมูลหลักในเรื่องต	างๆ ของชุมชน 2) ผู�ให�ข�อมูล
เฉพาะตัว 3) ผู�ให�ข�อมูลระดับครัวเรือน และ 4) ผู�ให�ข�อมูลกลุ	มต	างๆ เช	น กลุ	มอาชีพ กลุ	มเพศ กลุ	ม
วัย และกลุ	มอ่ืนๆ การเก็บรวบรวมข�อมูลภาคสนามมักมีลําดับข้ันตอนท่ัวไปดังนี้ 

   1. เริ่มต�นรวบรวมข�อมูลระดับกลุ	มและชุมชน โดยการใช�เครื่องมือตามท่ีได�
วางแผนไว� และรับฟLงจากผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีเชื่อถือได� เช	น ผู�นําทางการ ผู�นําทางธรรมชาติ ผู�อาวุโส 
และผู�รู�ในประเด็นนั้นๆ นอกจากนั้นอาจเป<นบุคคลภายนอกท่ีมีบทบาทอยู	ภายในชุมชน เช	น ครู 
เกษตรตําบล พัฒนากร หรือ นักพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ี 

   2. รวบรวมข�อมูลระดับครัวเรือน โดยการสังเกต สัมภาษณK และเครื่องมือ
อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมการจํากัดวงเข�าไปถึงข�อมูลของแต	ละครัวเรือน เนื่องจากเปoาหมายของการศึกษา
ไม	ได�อยู	เพียงแค	ทําความรู�จักกันรูปแบบโดยท่ัวไปของชุมชน แต	ต�องการทําความเข�าใจกับความผัน
แปรต	างๆ ของบรรดาครัวเรือนในชุมชนนั้นด�วย 
  4.8 การประมวลผลข�อมูล ตรวจสอบและวิเคราะหKเบื้องต�น โดยนําข�อมูลมาจัดเรียง 
เพ่ือพิจารณาประเด็นท่ีขาดหาย หรือไม	ม่ันใจความถูกต�องของข�อมูล เพ่ือเก็บข�อมูลเพ่ิมเติมและ
ตรวจสอบข�อมูล นอกจากนี้ยังนําข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะหKข้ันต�นโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. การทบทวนข�อมูลรายวัน สิ่งสําคัญได�แก	 มีการทบทวนกิจกรรม
การศึกษา เครื่องมือท่ีใช�และข	าวสารข�อมูลท่ีรวบรวมได� ควรตรวจสอบวัตถุประสงคK และเปoาหมาย 
และข�อมูลท่ีรวบรวมมาว	าตรงตามวัตถุประสงคKหรือไม	 หรือได�มาเพียงพอหรือไม	 รวมท้ังตรวจสอบว	า
มีข�อมูลใดบ�างท่ีจะต�องรวบรวมเพ่ิมเติมและอาจจะเกิดประเด็นใหม	ท่ีจะต�องติดตามสอบถามต	อไป  

 2. การตรวจสอบข�อมูล การตรวจสอบข�อมูลและเก็บข�อมูลท่ีขาดและ
ต�องการศึกษาเชิงลึกโดยใช�การประชุมกลุ	มหรือการนําเสนอข�อมูลสู	ชุมชนท่ีผ	านการวิเคราะหKข้ันต�น
ต	อชุมชน เพ่ือรับฟLงความคิดเห็น แล�วแก�ไขเพ่ิมเติมโดยอาศัยความคิดเห็นเหล	านั้น ในการเก็บ
รวบรวมข�อมูลเพ่ือตรวจยืนยันความถูกต�อง จากการพิจารณาใช�ต	างวิธีการและเทคนิคท่ีหลากหลาย 
อย	างน�อย   สามเส�า (Triangulation)2 การบันทึกประเด็นตรวจสอบข�อมูล (Checklist) ตรวจสอบ

                                         

2 หลักของการตรวจสอบข�อมูลแบบสามเส�า คือ  การไม	ปLกใจว	าแหล	งข�อมูลแหล	งใดแหล	งหน่ึงท่ีได�มาต้ังแต	แรกเป<นแหล	งท่ีเช่ือถือ
ได�  แล�ว  นักวิจัยจําเป<นต�องแสวงหาความเป<นไปได�ว	ายังมีแหล	งอื่นใดอีกบ�าง  มีวิธีการตรวจสอบข�อมูลแบบสามเส�า โดยใช�วิธีการดังน้ี  
1) วิธีตรวจสอบโดยใช�วิธีการเก็บข�อมูลท่ีต	างกันออกไป(methodological triangulation)  2) วิธีตรวจสอบโดยใช�แหล	งข�อมูลท่ีต	างกัน
(data triangulation)ใช�วิธีการโดยเปล่ียนแหล	งท่ีเป<นบุคคลเวลาหรือสถานท่ีท่ีให�ข�อมูล  และ 3) วิธีตรวจสอบโดยใช�ผู�เก็บข�อมูลท่ี
ต	างกัน(investigator triangulation)  
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เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข�อมูลในแต	ละประเด็น ใช�บันทึกประเด็นตรวจสอบข�อมูลข�อ
เตือนขณะทํางานภาคสนาม  

 3. การวิเคราะหKข�อมูลเบื้องต�น หลังจากลงสนามได�สิ้นสุดลง ควรจัดทําการ
วิเคราะหKข�อมูลข้ันต�น และสรุปประเด็นปLญหาต	างๆ รวมท้ังผลงานสนาม ความคิดเห็นของชุมชนนั้น 
ท้ังในระดับชุมชนและลงไปถึงครัวเรือน รวมท้ังข�อมูลทุติยภูมิหลังต	างๆ  

 
  4.9 การจัดทํารายงานผลการศึกษาชุมชน ในข้ันตอนสุดท�ายของการวิจัยชุมชน คือ 
ข้ันตอนท่ีผู�วิจัยจะดําเนินการจัดทํารายงานผลการวิจัยชุมชนในรายละเอียดท้ังหมด ตามลักษณะของ
รายงานการวิจัย  

สรุปกระบวนการศึกษาชุมชน มี 9 ข้ันตอน ได�แก	 1) การกําหนดวัตถุประสงคKของ
การศึกษาชุมชน  2) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีชุมชนเพ่ือประกอบการศึกษาชุมชน  3) การกําหนด
ชุมชนท่ีจะศึกษา  4) การเตรียมทีมงานและเตรียมความพร�อมของชุมชน  5) การกําหนดวิธีการและ
แผนการศึกษาชุมชน  6) การเก็บรวบรวมและวิเคราะหKข�อมูลทุติยภูมิ  7) การเก็บรวบรวมข�อมูลปฐม
ภูมิหรือข�อมูลภาคสนาม  8) การประมวลผลข�อมูล ตรวจสอบและวิเคราะหKเบื้องต�น และ 9) การ
จัดทํารายงานผลการศึกษาชุมชน  ดังภาพท่ี 4.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4.7   กระบวนการศึกษาชุมชน 
 
 

 

1.กําหนดวัตถุประสงคKของการศึกษาชุมชน 

2.ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 

5.การกําหนดวิธีการและแผนการศึกษาชุมชน 

7.การเก็บข�อมูลปฐมภูมหิรือข�อมลูภาคสนาม 

8.การประมวลผล การตรวจสอบ และวิเคราะหKข�อมลูเบ้ืองต�น 

3.การกําหนดชุมชนท่ีจะศึกษา 

6.การเก็บรวบรวมและวิเคราะหKข�อมูลทุติยภูม ิ

4.การเตรียมทีมงานและความพร�อมของชุมชน 

9. การจัดทํารายงานผลการศึกษาชุมชน 
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5. วิธีการศึกษาชุมชน 
การศึกษาชุมชนมีวิธีการศึกษาหลายวิธี วธิีการท่ีเป<นท่ีนิยมโดยท่ัวไป มีดังต	อไปนี้ 

(สนธยา พลศรี, 2556: 88-89) 
5.1 การสังเกต (Observation) การสังเกตเป<นการศึกษาชุมชนเพ่ือทราบถึง

ข�อมูลเบื้องต�นโดยตรงของชุมชน ด�วยการบันทึกสภาวการณKท่ีเป<นจริงตามเหตุการณKท่ีเกิดข้ึนใน
ขณะนั้น หรือ รวบรวมเอาเหตุการณKท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญมาบันทึกไว�เป<นข�อมูลเบื้องต�นอีกด�วย อาจจะ
โดยใช�วิธีสังเกตแบบง	ายๆ โดยผู�สังเกตไม	 เข�าไปมีส	วนร	วมในสภาวการณK  (Non-Participant 
Observation) หรือผู�สังเกตเข�าไปมีส	วนร	วมในสภาวการณK  (Participant Observation) ก็ได�       
ในการสังเกตชุมชน อาจใช�เครื่องมือหรืออุปกรณKต	างๆ ช	วยในการสังเกตด�วยก็ได� เช	น สมุดบันทึก
ประจําวัน ภาพถ	ายแผนท่ี เป<นต�น 

5.2 การสัมภาษณ# (Interview) การสัมภาษณK เป<นกระบวนการสื่อสารระหว	าง
บุคคลด�วยการพบประกบผู�ให�ข�อมูลโดยตรง ซ่ึงอาจจะโดยการใช�คําพูด ท	าทาง สัญลักษณK และ
ความรู�สึกท่ีแสดงออกก็ได� เป<นวิธีการท่ีเหมาะสมในการศึกษาชุมชนจากเด็กๆ และผู�ไม	รู�หนังสือมาก  
โดยท่ัวไปสัมภาษณK มี 3 รูปแบบ คือ การสัมภาษณKเป<นรายบุคคลและรายกลุ	ม (Individual or 
Grouped Interview) การสัมภาษณKแบบมาตรฐาน (Standardized o Structured Interview) ซ่ึง
กําหนดคําถามไว�อย	างแน	นอนล	วงหน�า และการสัมภาษณKแบบไม	มีคําถามท่ีแน	นอน (Unstructured 
Interview) ในการสัมภาษณKท่ีดีนั้น ผู�สัมภาษณKต�องเตรียมการล	วงหน�า ท้ังความรู�ในเรื่องท่ีจะถาม 
การเลือกและเตรียมผู�ท่ีจะให�สัมภาษณK คําถามและภาษาท่ีใช�บรรยากาศในขณะท่ีสัมภาษณK เป<นต�น 
ข�อจํากัดของการสัมภาษณKคือ สิ้นเปลืองค	าใช�จ	าย แรงงานและเวลามากผู�ศึกษายุ	งยากในการ
เตรียมการ เกิดการอคติหรือลําเอียงได�ง	าย และถ�าใช�ผู�สัมภาษณKหลายๆ คนแล�ว จะควบคุมให�อยู	
มาตรฐานเดียวกันได�ยาก 

5.3 การใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามเป<นคําถามหรือชุด
ของคําถามซ่ึงสร�างข้ึนอย	างมีกฎเกณฑK เพ่ือใช�รวบรวมข�อมูลต	างๆ ท่ีต�องการศึกษา ซ่ึงผู�ศึกษาอาจจะ
ทําการศึกษาตนเอง ให�คนอ่ืนไปศึกษาแทน หรือส	งแบบสอบถามไปให�ตอบก็ได� ดังนั้น การศึกษา
ชุมชนโดยวิธีนี้ จึงใช�กับคนอ	านหนังสือออกและเขียนหนังสือได�เท	านั้น อาจเป<นแบบสอบถามแบบ
ปลายปnด (Closed end Question) คือ ให�ตอบคําถามตามท่ีกําหนดคําตอบไว�ให�เลือกเท	านั้นหรือ
อาจจะเป<นคําถามแบบปลายเปnด (Open end Question) คือ เปnดโอกาสให�ผู�ตอบได�ตอบคําถามเอง
โดยอิสรเสรีก็ได� ถ�าต�องการทราบเจตคติหรือความคิดเห็นเป<นสําคัญในการใช�แบบสอบถามเพ่ือ
การศึกษาชุมชนนั้น ข�อท่ีควรระมัดระวังเป<นอย	างยิ่ง คือ การสร�างแบบสอบถาม ต�องให�ถูกต�องตาม
หลักวิชาการ และครอบคลุมในสิ่งท่ีจะศึกษาท้ังหมดเนื่องจากผู�ทําการศึกษาชุมชนอาจจะไม	มีโอกาส
ได�พบกับกลุ	มประชากรท่ีศึกษาเลยก็ได� 

5.4 การศึกษาจากผู�รู�และแหล̂งวิชาการต^างๆ  ท้ังเป<นบุคคล เช	นนักวิชาการ 
หรือผู�ท่ีมีความรู� ผู�ท่ีเก่ียวข�องในเรื่องนั้นๆ และจากเอกสารข�อมูลต	างๆ ท่ีหน	วยราชการได�ศึกษาไว�
แล�ว เช	น รายงานศึกษาวิจัยในเรื่องนั้นๆ ผลการสํารวจข�อมูลของหน	วยงานราชการ เป<นต�น 
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   5.5 การสํารวจ (Surveys) เป<นการศึกษาชุมชนโดยใช�วิธีการทางวิทยาศาสตรK
เข�าช	วยและอย	างมีระบบ ซ่ึงอาจใช�วิธีอ่ืนๆ ร	วมกัน เช	น การทําแผนท่ี การถ	ายรูป การสัมภาษณK  
การบันทึก การสืบประวัติ การขุดค�นทางโบราณคดี เป<นต�น 
   5.6 การวิจัย (Research) การวิจัยเป<นการค�นหาความรู� ความจริง ท่ีเชื่อถือได� 
โดยใช�วิธีการท่ีเป<นระบบแบบแผนทางวิทยาศาสตรK เพ่ืออธิบายความรู� ความจริงท่ีทําการศึกษานั้น 
และนําผลท่ีได�ไปสร�างกฎเกณฑKทฤษฎีต	างๆ เพ่ือนําไปใช�ในการอ�างอิง และเป<นการทําให�สามารถ
ทํานายและควบคุมการเกิดปรากฎการณKต	างๆ ได� ซ่ึงรูปแบบการวิจัยในปLจจุบันมีหลายหลาย เช	น 
การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส	วนร	วม เป<นต�น 

1.7 สนทนากลุ̂มย̂อย  แนวคิดการสนทนากลุ	มวิธีการศึกษาแบบการสนทนา
กลุ	ม (นงพรรณ พิริยานุพงศK, 2546) ได�กล	าวไว�ว	าการสนทนากลุ	ม หมายถึง การรวบรวมข�อมูลการ
สนทนากับกลุ	มผู�ให�ข�อมูลในประเด็นปLญหาท่ีเฉพาะเจาะจง โดยมีผู�ดําเนินการสนทนา (Moderator) 
เป<นผู�คอยจุดประเด็นในการสนทนาเพ่ือชักจูงให�กลุ	มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต	อประเด็น 
หรือแนวทางการสนทนาอย	างกว�างขวางละเอียดลึกซ้ึง โดยมีผู�เข�าร	วมสนทนาในแต	ล	ะกลุ	มประมาณ 
6-10 คน ซ่ึงเลือกมาจากประชากรเปoาหมายท่ีกําหนดเอาไว�  ประโยชนKของการสนทนากลุ	ม คือ ใช�ใน
การศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู�สึก การรับรู� ความเชื่อและพฤติกรรม ใช�ในการกําหนด
สมมติฐานใหม	  ใช�ในการกําหนดคําถามต	างๆ ท่ีใช�ในแบบสอบถาม  ใช�ค�นหาคําตอบท่ียังคลุมเครือ 
หรือยังไม	แน	ชัดของการวิจัยแบบสํารวจเพ่ือช	วยให�งานวิจัยสมบูรณKยิ่งข้ึน สําหรับข�อดีของการสนทนา
กลุ	ม คือ เป<นการเผชิญหน�ากันในกลุ	มลักษณะกลุ	มมากกว	าการสัมภาษณKตัวต	อตัว ให�มีปฏิกิริยา
โต�ตอบกันได�  บรรยากาศของการคุยกันเป<นกลุ	มจะช	วยลดความกลัวท่ีจะแสดงความคิดเห็น ส	วน
ข�อจํากัดในการสนทนากลุ	ม คือ ถ�าในการสนทนากลุ	ม มีผู�สนทนาเพียงไม	ก่ีคนท่ีแสดงความคิดเห็นอยู	
ตลอดเวลาจะทําให�ข�อมูลท่ีได�เป<นเพียงความคิดเห็นของคนส	วนน�อยเหล	านั้น ดังนั้นจึงต�องระวังไม	ให�
มีการผูกขาดสนทนาข้ึน และพฤติกรรมบางอย	างซ่ึงเป<นสิ่งท่ีไม	ยอมรับในชุมชนอาจไม	ได�รับการ
เปnดเผยในกลุ	มสนทนา ในกรณีนี้ใช�การสัมภาษณKตัวต	อตัวจะดีกว	า ถ�าผู�ดําเนินในการสนทนาคุมเวที
สนทนาไม	ได� การสนทนากลุ	มจะไม	ราบรื่น  สําหรับหน�าท่ีข้ันตอนในการจัดสนทนากลุ	ม  ผู�ท่ีเป<น
เจ�าของเรื่องจะต�อง กําหนดวัตถุประสงคKให�ชัด  กําหนดกลุ	มเปoาหมายของผู�ให�ข�อมูล  ตัดสินใจว	าจะ
ทําก่ีกลุ	ม วางแผนเรื่องประเด็นในการสนทนาระยะเวลาและตารางเวลา  ทดสอบแนวคําถามท่ีสร�าง
ข้ึน  และจะต�องทําความเข�าใจกับผู�ดําเนินการสนทนา (Moderator) และผู�จดบันทึก (Note Taker)  
ผู�ดําเนินการสนทนา (Moderator) ต�องสร�างบรรยากาศในการสนทนาโดยสวมบทบาทการเป<น
วิทยากรกระบวนการได�เป<นอย	างดีให�เกิดความเป<นกันเองมากท่ีสุด ผู�ดําเนินสนทนา (Moderator) 
จะต�องไม	แสดงความคิดเห็นของตนเอง ควรจะปล	อยให�ผู�เข�าร	วมแสดงความคิดเห็นได�เต็มท่ีมีอิสรเสรี
และเป<นธรรมชาติมากท่ีสุด ผู�ดําเนินสนทนา (Moderator) ท่ีดีจะต�องสามารถแก�ไขปLญหาเฉพาะหน�า
ได�เป<นอย	างดี สําหรับผู�จดบันทึก (Note Taker) จะต�องอยู	ร	วมตลอดเวลา และควรทําหน�าท่ีในการ
จดบันทึกเพียงอย	างเดียวไม	ควรร	วมสนทนาด�วย เพราะจะทําให�การจดบันทึกไม	ครบถ�วนและจะต�อง
เป<นผู�ถอดเทปด�วยตัวเอง เพ่ือความเข�าใจในสิ่งท่ีได�บันทึกและเนื้อหาสาระในเทปท่ีตรงกันผู�ช	วยท่ัวไป 
(Assistant) มีหน�าท่ีคอยคุมคุมเครื่องบันทึกเสียงและเปลี่ยนเทปขณะท่ีกําลังดําเนินการสนทนา และ
อํานวยความสะดวกแก	ผู�ดําเนินการสนทนาและผู�จดบันทึกเพ่ือให�แต	ละคนทําหน�าท่ีได�อย	างเต็มท่ี 
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   5.8 การปฏิบัติการภาคสนาม (Field Work) การเข�าสนามหรือการลงสู	ชุมชน
มีความสําคัญต	อการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะในการศึกษาชุมชน เพราะว	าการเข�าสนามอย	าง
ถูกต�อง การกําหนดบทบาทท่ีเหมาะสมของนักวิจัยท่ีอยู	ในสนาม และความไว�เนื้อเชื่อใจให�เกิดข้ึนใน
ชุมชน ล�วนเป<นเง่ือนไขสําคัญของการทํางานวิจัยชุมชนต	อไป โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมข�อมูลของ
ชุมชนท่ีจําเป<นต	อการศึกษาวิจัยการปฏิบัติการภาคสนามจะมีข้ันตอนต้ังแต	ก	อนเข�าปฏิบัติการ
ภาคสนามเข�าปฏิบัติการภาคสนามข้ันตอนการปฏิบัติการภาคสนามและหลังการปฏิบัติการภาคสนาม 
(ทวีศีกด์ิ นพเกษร, 2545: 305)  และเพ่ือให�การปฏิบัติการเก็บข�อมูลภาคสนามประสบความสําเร็จ 
จะต�องมีเทคนิคดังนี้  1) การวางท	าทีสงบเสง่ียมไม	ทําตัวให�เด	นจนผิดสังเกต 2) หลีกเลี่ยงการถาม
คําถามท่ีทําให�ชาวบ�าน/ผู�ตอบรู�สึกอึดอัดและจําเป<นต�องปกปoองตน  3) อย	าพยายามทําตัวทัดเทียม
ผู�นําหมู	บ�าน  4) พยายามเข�าไปมีส	วนร	วมในเหตุการณKต	างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน แต	เก่ียวข�องอย	างสงบ 
และพร�อมท่ีจะช	วยเหลือจะทําให�ได�รับการยอมรับจากชาวบ�านเร็วข้ึน  5) หาใครคนหนึ่งเป<นผู�เริ่ม
แนะนําเราให�รู�จักกับชาวบ�าน 6) เม่ือมีความรู�สึกอึดอัด ให�เข�าใจว	าเป<นเรื่องปกติธรรมดา เพราะเข�าสู	
สิ่งแวดล�อมใหม	  7) ให�ถือว	าสิ่งต	างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสนามเป<นเรื่องของงาน 8) เป<นมิตรกับทุกคน 
(สุภางคK จันทวานิช, 2536) 
 จะเห็นได�ว	าวิธีการศึกษาชุมชนคือเครื่องมือท่ีจะให�ได�ข�อมูลมาตรงตามวัตถุประสงคKของ
การศึกษาชุมชนท่ีได�กําหนดไว� ซ่ึงอาจเป<นไปเพ่ือการศึกษาเรียนรู�ทางการเรียนการสอน หรือเพ่ือนํา
ข�อมูลไปใช�ในการพัฒนา ซ่ึงก็มีหลายหลายวิธีการ อาทิเช	น การสังเกต (Observation) การสัมภาษณK 
(Interview) การใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) การศึกษาจากผู�รู�และแหล	งวิชาการต	างๆ การ
สํารวจ (Surveys) การวิจัย (Research) สนทนากลุ	มย	อย  (Focus Group) และ การปฏิบัติการ
ภาคสนาม (Field Work) ฯลฯ ท้ังวิธีการท่ีเลือกใช�ท่ีข้ึนอยู	กับความเหมาะสมในการศึกษาท่ีแตกต	าง
กันออกไปท้ังนี้เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีสมบูรณKมากข้ึนผู�ศึกษาควรใช�วิธีการท่ีหลากหลายแบบผสมผสานกัน 
อย	างไรก็ตามในส	วนของเทคนิคการมีส	วนร	วมในข้ันตอนการศึกษาชุมชนผู� เขียนจะนําเสนอ
รายละเอียดในบทท่ี 6 ต	อไป 
 สรุปกระบวนการพัฒนาสังคมในข้ันตอนท่ี 1  คือการศึกษาชุมชนมีความสําคัญและจําเป<น
มากอาจกล	าวได�ว	าการศึกษาชุมชนเป<นหัวใจในการวิเคราะหKปLญหาและความต�องการของประชาชน
ในชุมชนสังคม ต�องมีวิธีการและเทคนิคในการเก็บข�อมูลท่ีหลากหลายวิธี  เพราะยิ่งผู�ศึกษาได�
ทําการศึกษาชุมชนแล�วและได�ข�อมูลท่ีสะท�อนความเป<นจริงมากเท	าไหร	ยิ่งทําให�สามารถเข�าใจชุมชน
สังคมมากข้ึนเท	านั้นและจะเป<นเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาสังคมในข้ันต	อไปได�  ดังนั้นใน
การศึกษาชุมชนผู�ศึกษาจะต�องเข�าใจความหมาย ประเภทการศึกษาชุมชน กระบวนการศึกษาชุมชน
ซ่ึงมีท้ังหมดท่ีผู�เขียนสรุปไว�มีถึง 9 ข้ันตอนด�วยกัน และท่ีเป<นสิ่งท่ีมีความจําเป<นอย	างยิ่งในการศึกษา
ชุมชนก็คือวิธีการท่ีจะได�ข�อมูลมาซ่ึงก็มีหลากหลายวิธีท้ังนี้ต�องเลือกใช�ให�เหมาะสมกับสถานการณK
และวัตถุประสงคKในการศึกษาชุมชน 

 
 
 
 



 113

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห#ป%ญหาและความต�องการของประชาชนในสังคม 
 ข้ันตอนการวิเคราะหKปLญหาและความต�องการของประชาชนในสังคมนับว	าเป<นข้ันตอน
สําคัญท่ีต	อเนื่องจากข้ันตอนการศึกษาชุมชน ถือได�ว	าข้ันตอนนี้เป<นหัวใจของการท่ีจะนําไปวางแผน
พัฒนาต	อไป ดังนั้นผู�เขียนจึงขอทําความเข�าใจและนําเสนอรายละเอียดดังต	อไปนี้ 
 

1. ความหมายของการวิเคราะห#ป%ญหาและความต�องการของประชาชน 
ก	อนอ่ืนขอทําความเข�าใจกับคํา 2 คํา คือ คําว	า “การวิเคราะห# (Analysis) ” หรือ

การคิดวิเคราะหK มีผู�ให�ความหมายไว�ว	า แยกออกเป<นส	วนๆ เพ่ือศึกษาให�ถ	องแท�  (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554: ออนไลนK) เกรียงศักด์ิ เจริญวงศKศักด์ิ (2546: 24) ให�ความหมายของการคิดวิเคราะหKว	าเป<น
ความสามารถในการจําแนกแจกแจงและแยกแยะองคKประกอบต	างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2548: 52) กล	าวว	า องคKประกอบของการคิดวิเคราะหK
ประกอบด�วย 1) การตีความ ความเข�าใจ และให�เหตุผลแก	สิ่งท่ีต�องการวิเคราะหKเพ่ือแปลความของสิ่ง
นั้นข้ึนกับความรู�ประสบการณKและค	านิยม  2) การมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะหK   
3) การช	างสังเกต สงสัย ช	างถาม ขอบเขตของคําถาม ท่ีเก่ียวข�องกับการคิดเชิงวิเคราะหKจะยึดหลัก 
5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When) ทําไม (Why) อย	างไร 
(How)  และ 4) การหาความสัมพันธKเชิงเหตุผล (คําถาม) ค�นหาคําตอบได�ว	า อะไรเป<นสาเหตุให�เรื่อง
นั้นเชื่อมกับสิ่งนี้ได�ส	งผลกระทบอย	างไรมีวิธีการ แก�ไขปLญหาอย	างไร  สรุปการวิเคราะหK หมายถึง 
เป<นการแยกแยะสิ่งท่ีจะพิจารณาออกเป<นส	วนย	อยท่ีมีความสัมพันธKกัน เพ่ือทําความเข�าใจแต	ละส	วน
ให�แจ	มแจ�ง โดยผ	านกระบวนการตีความ ความรู�ในเรื่องท่ีวิเคราะหK คิดเชิงวิเคราะหK และหา
ความสัมพันธKเชิงเหตุผลเพ่ือนําไปสู	การพัฒนาให�ดีข้ึนต	อไป 
 ส	วนคําว	า “ป%ญหา (Problem)” มีผู�ให�ความหมายไว�ว	า คือข�อเดือดร�อนท่ีเป<นอุปสรรค
ขัดขวางความเจริญก�าวหน�าของท�องถ่ิน และเป<นสิ่งท่ี เป<นผลก	อให�ประชาชนไม	ได�รับความ
สะดวกสบายเท	าท่ีควร จําเป<นท่ีจะต�องให�ได�รับการแก�ไขปLญหาให�หมดไป (วีระพล สุวรรณนันตK, 
2525: 1) หรือมีแนวโน�มท่ีจะไม	ตรงกับความต�องการ ทําให�เดือนร�อน และจะต�องหาทางแก�ไขหรือ
กําจัดให�หมดสิ้นไป  สรุปปLญหา หมายถึงสิ่งท่ีกระทบกระเทือนท้ังกายและใจประชาชนในสังคมและ
เป<นระยะเวลาต	อเนื่องมาสักระยะหนึ่งและแล�วและยังคงมีให�เห็นอยู	และมีแนวโน�มท่ีจะคงอยู	ต	อไป 
หากไม	แก�ไขจะทําให�เดือนร�อนและไม	ตรงกับความต�องการของประชาชนต�องแก�ไขให�ปLญหาทุเลาเบา
บางลงและให�หมดสิ้นไป 
 ดังนั้นการวิเคราะหKปLญหาและความต�องการของประชาชน จึงหมายถึง การวิเคราะหK
จําแนกแยกแยะสภาพการณKท่ีไม	พึงประสงคKและสร�างความเดือนร�อนรําคาญของประชาชนในพ้ืนท่ี
โดยคิดวิเคราะหKหาความสัมพันธKเชิงเหตุผล พร�อมท้ังหาวิธีทางและแนวทางในการแก�ไขให�ปLญหานั้น
ลดลงและหมดไป 

อนึ่ง ความต�องการของประชาชน หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลปรารถนา และพยายามตอบสนอง 
ความต�องการนั้น ซ่ึงความต�องการบางสิ่งก็มีความจําเป<นต	อการดํารงชีวิต (Need) บางสิ่งก็ไม	จําเป<น
แต	เป<นความอยาก (Want) ซ่ึงความต�องการสามารถเรียนรู�เพ่ิมเติมได�จากทฤษฎีความต�องการของ
มาสโลวK (Abraham M. Maslow) 
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 2. ประเภทของป%ญหาชุมชน 
ปLญหาต	างๆ ในชุมชนนั้นมีมากมายหลายปLญหา แต	อาจจะจําแนกตามลักษณะของ

ปLญหาได� 5 ประเภท  ได�แก	 1) ปLญหาด�านเศรษฐกิจ เช	น ความยากจน ขาดเงินทุน ผลิตผลราคาตํ่า
และสินค�าล�นตลาด ขาดการผลิตคิดค�นนวัตกรรม เป<นต�น  2) ปLญหาด�านสังคม เช	น การเพ่ิมของ
ประชากรจํานวนมาก ด�อยการศึกษา เป<นต�น 3) ปLญหาด�านวัฒนธรรม เช	น วัตถุนิยม การรับ
วัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไป เป<นต�น 4) ปLญหาด�านการเมืองการปกครอง เช	น การซ้ือสิทธิ์ขายเสียง 
การไม	 มีส	วนร	วมทางการเมืองและการพัฒนา เป<นต�น และ 5) ปLญหาด�านสิ่งแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย (พาณี  อนันตชัย, 2542) 
 
 3. ลําดับความรุนแรงของป%ญหา 
  ลําดับความรุนแรงหรือความจําเป<นเร	งด	วน มี 3 ระดับ ดังนี้ (พัฒนK สุจํานง และคนอ่ืน, 
2525: 71) 
   3.1 ความต�องการท่ีแท�จริง (Felt Needs) คือความเดือดร�อนท่ีชาวบ�านรู�สึกว	า
ตนเดือดร�อน และยอมรับว	าจะต�องขจัดให�หมดสิ้นไป เช	น การขาดแคลนน้ําใช�ในฤดูแล�ง การขาด
สินเชื่อในการลงทุน จึงควรแก�ไขปLญหาท่ีมาจากความต�องการท่ีแท�จริงของคนในพ้ืนท่ี จึงจะได�รับ
ความร	วมมือในการพัฒนาร	วมกันต	อไป 
    3.2 ความต�องการท่ีมีความรุนแรงน�อยลง (Unfelt Needs) ความต�องการ
ชนิดนี้ประชาชนอาจรู�สึกขัดข�องเดือนร�อนมาก แต	ยังไม	เห็นถึงความจําเป<นท่ีจะต�องแก�ไข เช	น บ�าน
สกปรก ไม	มีรั้วบ�าน เลี้ยงสัตวKใต�ถุนบ�าน ปLญหาเหล	านี้จะแก�ไขหรือไม	ก็ได� ถ�าให�การศึกษาชี้ให�เห็นคุณ
และโทษของสิ่งเหล	านี้ ประชาชนจึงจะยอมรับว	าเป<นปLญหา 
   3.3 ความต�องการท่ีประชาชนยังไม̂รู�สึกเดือนร�อน (Unaware Needs) เป<น
ความต�องการหรือปLญหาท่ีมีอยู	ในพ้ืนท่ี แต	ไม	รู�สึกว	าเป<นปLญหาและสมควรท่ีจะได�รับการแก�ไข  เช	น 
ความเชื่อท่ีผิดๆ เก่ียวกับความนิยมรับประทานปลาน้ําจืดท่ีไม	ผ	านการปรุงให�สุก เพราะทําให�เสีย
รสชาติและคุณประโยชนKของสารอาหารจะลดลง ซ่ึงเป<นความเข�าใจท่ีผิด เพราะปLจจุบันนี้ข�อมูลจาก
กระทรวงสาธารณะสุขพบว	าแนวโน�มของการเป<นโรคพยาธิใบไม�ในตับของคนอีสานสูงข้ึนและ
พัฒนาการเป<นโรคมะเร็งในถุงน้ําดี ซ่ึงสาเหตุมาจากการรับประทานปลาดิบนั่นเอง ดังนั้นต�องกระตุ�น
ให�ชาวบ�านเห็นโทษและปรับเปลี่ยนทัศนคติและมีความเข�าใจท่ีถูกต�อง 
   ผู�ท่ีเก่ียวข�องในการวิเคราะหKปLญหาและความต�องการต	างๆ3 ควรท่ีจะนําข�อมูล
เหล	านั้นมาจัดประเภทเสียก	อนว	า เป<นปLญหาท่ีแท�จริงก	อให�เกิดความเดือนร�อน หรือไม	อย	างไร  
โดยใช�ข�อพิจารณา คือ  1) ปLญหาบางข�อท่ีเสนอข้ึนมาอาจเป<นปLญหาใหญ	และมีความสลับซับซ�อน 
หรือเป<นปLญหาหลายปLญหาแฝงอยู	 จําเป<นต�องแยกแยะปLญหาท่ีแท�จริงให�ถูกต�อง ชัดเจน จะได�
พิจารณาแก�ไขได�ง	าย  2) ปLญหาบางข�ออาจสับสน คลุมเครือ ไม	รู�ว	าปLญหาท่ีแท�จริงเป<นอย	างไร  
เป<นความเดือดร�อนหรือเป<นอุปสรรคต	อการสร�างความเจริญแค	ไหน เพียงใด จะต�องหาปLญหาท่ี

                                         

3 อาจแบ	งได�เป<น 3 ฝ�าย ได�แก	  1) ฝ�ายราชการ โดยเฉพาะตัวองคKการแบบราชการ (Bureaucracy)    2) ฝ�ายชุมชนสังคมในพื้นท่ี และ 
3) ตัวนักพัฒนา (สัญญา  สัญญาววิัฒนK อ�างแล�ว)  
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แท�จริงให�ได�ว	าคืออะไรกันแน	 เพ่ือจะหาทางแก�ไขได�ถูกต�อง และ 3) ปLญหาบางข�อเป<นพียงปLญหา 
เพ�อฝLน หรือเป<นข�อเรียกร�อง ต�องการเกินกว	าความสามารถของประชาชนในพ้ืนท่ีจะช	วยกันได�  
 เม่ือสามารถแยกประเภทได�ว	าปLญหาใดคือปLญหาท่ีแท�จริงท่ีควรแก�ไขแล�ว จะต�องพิจารณา
ว	าจะแก�ไขอย	างไรโดยต�องคํานึงถึงสิ่งต	างๆดังต	อไปนี้ 

1. เป<นปLญหาท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถแก�ไขเองได� 
2. เป<นปLญหาท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีแก�ไขด�วยการแสวงหาความร	วมมือจากภายนอก  

และเป<นไปเพ่ือสามารถพ่ึงตนเองได�ในระยะเวลาต	อมา 
3. เป<นปLญหาใหญ	ท่ีต�องพ่ึงพารัฐในการแก�ไขปLญหา 
 

 4. การพิจารณาเลือกป%ญหาท่ีแท�จริง 
  แนวทางท่ีจะใช�พิจารณาว	าปLญหาใดเป<นปLญหาท่ีแท�จริงหรือไม	ท้ังในระดับชุมชน 
หมู	บ�าน ท�องถ่ิน ฯลฯ อาจใช�วิธีการต	างๆ คือ  

4.1 ใช�เกณฑ#ช̂วยในการพิจารณา  
 การใช�เกณฑKช	วยในการพิจารณา ซ่ึงอยู	  4 หลักเกณฑK คือ 1) ความรุนแรง

เร	งด	วน หมายถึง ปLญหาท่ีอยู	ในสภาพหนัก มีผลเสียรุนแรง และเป<นอันตรายต�องแก�ไขรีบด	วนหากรอ
ช�าจะเป<นอันตราย 2) ผลกระทบต	อคนส	วนมาก หมายถึง ปLญหานั้นมีผลกระทบทําความเดือดร�อนกับ
คนในพ้ืนท่ีมากน�อยเพียงใด ถ�ากระทบคนจํานวนมากก็ถือว	าเป<นปLญหา  3) การยอมรับของประชาชน
ในพ้ืนท่ี หมายถึง ถ�าเรื่องใดเป<นท่ียอมรับของคนส	วนมากกว	าท่ีเดือดร�อน เรื่องนั้นย	อมมีโอกาสได�รับ
การยอมรับว	าเป<นปLญหา 4) ผลเสียหายในอนาคต หมายถึง เรื่องนั้นหรือปLญหานั้นถ�าปล	อยท้ิงไว�จะมี
ผลกระทบทําให�เกิดความเสียหายต	อการพัฒนาในอนาคตอย	างไร ถ�ากระทบและมีแนวโน�มว	าจะ 
ทวีความรุนแรงในอนาคตมากถือว	าเป<นปLญหาถ�ากระทบน�อยอาจไม	ถึงระดับเป<นปLญหา 

4.2 การใช�ข�อมูลของตัวช้ีวัดการพัฒนา 
  ใช�ตัวข�อมูลการคํานวณดัชนีของตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมใน

การคัดเลือกประเด็นปLญหา เช	น การสร�างความเสมอภาคการมีส	วนร	วม  ดัชนีการมีส	วนร	วม คํานวณ
จากกระบวนการท่ีประชาชนผู�มีส	วนได�ส	วนเสีย ได�เข�ามามีส	วนร	วมทางการเมืองพิจารณาจากผู�มีสิทธิ์
ท้ังหมด  โดยกําหนดเปoาหมายร�อยละ 100  เป<นต�น  

4.3 การใช�เกณฑ#ความจําเปBนพ้ืนฐานข้ันต่ําเปBนข�อมูลเปรียบเทียบ 
โดยเครื่องชี้วัดข�อมูลความจําเป<นพ้ืนฐาน ช	วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห	งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด (กรมการพัฒนาชุมชน, 2559 : 3-9)  
4.4 ประชาสังคม (Civil Society) 

เป<นการส	งเสริมให�ประชาชนทํางานร	วมกันแบบเป<นเครือข	ายร	วมกันทํางานใน
ฐานะเป<นเจ�าของปLญหาและทรัพยากรร	วมกันและเป<นหุ�นส	วนการพัฒนา การท่ีจะให�รัฐแบกรับภาระ
และจัดการปLญหาทุกอย	างคงจะเป<นไปไม	ได�หรือทําก็อาจไม	ประสบความสําเร็จ ดังนั้นจึงต�องรวมกลุ	ม
ในรูปแบบประชาสังคมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจัดการกระบวนการเรื่องข�อมูลต	างๆ ในพ้ืนท่ีและ
ร	วมแสดงหาทางออกร	วมกันอย	างเหมาะสมและยั่งยืนต	อไป 
 



 116

5. วิธีการวิเคราะห#ป%ญหาและสาเหตุ 
การแก�ไขปLญหานั้นข้ันตอนสําคัญประการหนึ่งคือการวิเคราะหKปLญหาและสาเหตุของ

ปLญหาในการปฏิบัติของนักพัฒนานั้น มีวิธีการหลายวิธีท่ีจะช	วยในการวิเคราะหKปLญหาและสาเหตุของ
ปLญหาให�มีความชัดเจนยิ่งข้ึนในท่ีนี้จะขอกล	าวถึงวิธีการบางวิธีท่ีสามารถนํามาใช�ในการเลือกหัวข�อ
ปLญหา การจัดลําดับความสําคัญของปLญหา การวิเคราะหKสาเหตุของปLญหาดังกล	าวถึงต	อไปนี้ 
(บําเพ็ญ  เขียวหวาน, มปป: 3-36) 

5.1 การเลือกหัวข�อป%ญหาโดยพิจารณาตามตัวช้ีวัดการประเมิน 
5.1.1 การประเมินโดยใช�สัญลักษณK เป<นการประเมินโดยใช�สีหรือสัญลักษณKตาม

เกณฑKท่ีได�กําหนดไว� การประเมินลักษณะนี้จะทําให�ผู�ประเมินสามารถเห็นความแตกต	างของน้ําหนัก
ปLญหาแต	ละปLญหาโดยเหมาะกับการพิจารณาท่ีจะทําให�ความสําคัญกับตัวชี้วัดเป<นบางตัวในการ
พิจารณาแต	ละขณะมากกว	าการพิจารณาภาพรวมท้ังหมด เช	น จากการศึกษาพบว	าชุมชนมีปLญหา
ขาดแคลนน้ําทําการเกษตร ไม	มีความรู�ในการปลูกพืช ไม	มีการรวมกลุ	ม ขาดแหล	งสินเชื่อ วิธีการ
ประเมินปLญหาในชุมชนดังตัวอย	าง  ดังตารางท่ี 4.2  

 
ตารางท่ี 4.2 ตัวอย	างการประเมินปLญหาท่ีสําคัญของชุมชน  

ปLญหา 
 
 

ตัวช้ีวัด 

ความรุนแรงของ
ปLญหา 

เก่ียวข�องกับคน เป<นสาเหตุให�เกิด
ปLญหาอ่ืนๆ 

ความสามารถใน
การจัดการได� 

1.ขาดแคลนนํ้าทํา
การเกษตร     

2.ไม	มีความรู�ในการ
ปลูกพืช     

3.ไม	มีการรวมกลุ	ม 
    

4.ขาดแหล	งสินเช่ือ
ชุมชน     

5.................. .................. .................. .................. .................. 
หมายเหตุ:  = มาก   = ปานกลาง   = น�อย 
 

5.1.2 การประเมินโดยการให�คะแนน เป<นการให�คะแนนปLญหา โดยให�คะแนน
ตามตัวชี้วัดท่ีมีน้ําหนักของตัวชี้วัดเท	ากัน การให�คะแนนอาจจะเป<นสัญลักษณKท่ีนับได�หรือตัวเลข ซ่ึง
เหมาะกับการพิจารณาภาพรวมของปLญหาตามตัวชี้วัดท้ังหมด ดังตารางท่ี 4.3  
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ตารางท่ี 4.3  ตัวอย	างการประเมินปLญหาการทําฟารKมของเกษตร 
 

ตัวช้ีวัด 
 
 

ปLญหา 

ส	งผลกระทบ
โดยตรงต	อ
ความสําเร็จ 

ความรุนแรง
ของปLญหา 

ความสําคัญ
เชิง

เปรียบเทียบ
กับปLญหา

อ่ืนๆ 

เป<นปLญหาท่ี
ส	งผลระยะ

ยาว 

รวมคะแนน อันดับ
ความสําคัญ 

1.ดินดาน
ความอุดม
สมบูรณK 

5 4 4 5 18 1 

2.ขาดแคลน
เมลด็พันธุK 

4 3 3 4 14 3 

3.ปLจจัยการ
ผลิตท่ีมีราคา
แพง 

3 3 2 2 10 4 

4.ขาดความรู�
ความเข�าใจใน
การผลิต 

4 3 4 4 15 2 

5.................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. 
หมายเหตุ: 5 = ระดับมาก 4 = ค	อนข�างมาก 3 = ปานกลาง 2 = ค	อนข�างน�อย 1 = น�อย 

  
ซ่ึงในการประเมินจากผู�ประเมินอาจจะใช�สัญลักษณKแทน เพ่ือให�เห็นความแตกต	าง

ของความสําคัญของปLญหาชัดเจนข้ัน เช	น เม่ือรวมคะแนนแล�วปLญหาใดท่ีได� คะแนนมากท่ีสุดก็จะ
เป<นปLญหาท่ีมีความสําคัญเป<นอันดับแรกและคะแนนรองไปก็จะเป<นความสําคัญอันดับรองไป 

  5.2 การวิเคราะห#สาเหตุของป%ญหา สาเหตุ และแนวทางการแก�ไข เม่ือพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญของปLญหาแล�วในการวิเคราะหKสาเหตุของปLญหาดังกล	าวมีวิธีการวิเคราะหKหลาย
วิธี ในท่ีนี้จะขอยกตัวอย	างวิธีการวิเคราะหKปLญหา 3 วิธี คือ การใช�แผนผังก�างปลา การใช�แผนผัง
ความสัมพันธK และการใช�แผนผังต�นไม�ปLญหา ดังนี้ (บําเพ็ญ  เขียวหวาน, มปป: 3-36) 

5.2.1 การใช�แผนผังก�างปลา (Fishbone Diagram) บางครั้งเรียกว	า แผนผัง
เหตุ-ผล (Cause effect Diagram) หรือแผนผังอิชิกาว	า (Ishikawa Diagram) ซ่ึงเป<นแผนผังท่ีมี
ลักษณะเหมือนก�างปลาแสดงความสัมพันธKอย	างเป<นระบบระหว	างสาเหตุหลายๆ สาเหตุท่ีส	งผล
กระทบไปถึงปLญหาหนึ่งๆ การทําแผนภูมิก�างปลาจะมีข้ันตอนดําเนินการ 7 ข้ันตอน ดังนี้ 1) กําหนด
ข�อหัวปLญหาท่ีจะระดมสมองไว�ท่ีหัวปลา 2) เขียนลูกศรจากซ�ายไปขวา (เขียนแกนกลางปลา)   
3) ระบุสาเหตุเป<นใหญ	เป<นก�างปลาใหญ	ท่ีจะเขียนเข�าหาแกนกลาง (หาสาเหตุหลักของปLญหา)  
4) เขียนสาเหตุย	อยเป<นก�างปลาใหญ	 (หาสาเหตุย	อยของสาเหตุหลัก) 5) เขียนสาเหตุย	อยๆ เป<นกลาง
ปลาย	อยๆ เข�าหาก�างย	อย 6) จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ 7) หาแนวทางท่ีจะแก�ไขตามสาเหตุท่ี
ได�ระบุไว�  ดังภาพท่ี 4.8 
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ภาพท่ี 4.8 องคKประกอบของการเขียนแผนผังก�างปลา (Fishbone Diagram) 

 
   5.2.2 การใช�แผนผั งความสัมพันธK  (Relation Diagram) เป<นแผนผั งท่ี มี
ความสําคัญคล�ายคลึงกับแผนผังก�างปลาแต	จุดจะมีจุดเด	นเพ่ิมเติมคือการหาความสัมพันธKของสาเหตุ
ต	างๆ ด�วยว	ามีความสัมพันธKเก่ียวข�องกันอย	างไร โดยมีการเชื่อมโยงความสัมพันธKของสาเหตุต	างๆ  
ทุกด�านทุกมุมเป<นแผนผังท่ีมีจุดประสงคKเพ่ือพิจารณาปLญหานั้นๆ อย	างชัดเจน มีเหตุผลและเห็น
สถานการณKโดยรวม รูปแบบของแผนผังจะไม	ตายตัว สามารถจัดกลุ	มหาความสัมพันธKโดยอิสระและ
เป<นการสร�างความเข�าใจท่ีตรงกันแก	สมาชิกทุกคน โดยมีข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือจัดทําแผน
ความสัมพันธKดังนี้  1) เขียนปLญหาท่ีต�องการวิเคราะหKไว�ท่ีจุดก่ึงกลางกระดาษ  2) ระบุสาเหตุของ
ปLญหานั้นโดยเขียนลงในบัตรข�อความ (Cards) โดยผู�ร	วมวิเคราะหKสาเหตุเขียนสาเหตุท่ีเก่ียวข�องกับ
ปLญหานั้นโดยอิสระ  3) นําบัตรข�อความในข�อ 2) มาพิจารณาข�อความท่ีใกล�เคียงกันหรือมี
ความสัมพันธKกันมาไว�ใกล�เคียงกัน  4) จัดความสัมพันธKของบัตรข�อความทีละใบว	าใบใดเป<นเหตุ 
ใบใดเป<นผล  5) ลากโยงเส�นความสัมพันธKของบัตรข�อความท้ังหมด หากบัตรข�อความใดไม	สามารถ
เป<นเหตุเป<นผลกับปLญหาใดก็ตัดออกไป และ  6) อธิบายความสัมพันธKของสาเหตุต	างๆ ท่ีทําให�เกิด
ปLญหาดังภาพท่ี 4.9 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.9 แผนผังความสัมพันธK (Relation Diagram) 
ท่ีมา: http://www.bigq.co.th/article_detail.php?id= 

ไม	มีการบํารุงรักษา
เคร่ืองจักร 

เคร่ืองหยุดบ	อย 

เคร่ืองจักรเสียบ	อย 

วัตถุดิบไม	เหมาะสม 

% ของเสียสูง 

มีการส่ังงานซํ้าซ�อน 

การส่ือสารไม	ชัดเจน 

พนักงานไม	ได�รับการ
ฝ�กอบรม 

วิธีการทํางานไม	ถูกต�อง 

พนักงานไม	มีทักษะการทํางาน 

พนักงานขาด 

ลากลูกศร
โยงความ 
สัมพันธK 

ไม	เข�าพวกคัดออก 
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 5 .2 .3  การใช� แผนผั งต� น ไม� ปLญ หา (Problem Tree) เป< นแผนผั ง ท่ี แสดง
ความสัมพันธKของปLญหาและสาเหตุในลักษณะเหตุและผล (Cause-Effect Relationship) เช	นกัน 
เป<นแผนผังท่ีดีในการมองปLญหาอย	างเป<นระบบ โดยพิจาณาท้ังสาเหตุของปLญหาและผลท่ีเกิดข้ึนจาก
ปLญหานั้นๆ ด�วย โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 1) กําหนดปLญหาสําคัญ (Major Problems) 
ภายในสถานการณKนั้นๆ ร	วมกัน  2) คัดเลือกปLญหาหลัก (Core Problem) จากปLญหาท่ีได�ระบุไว� 
โดยเขียนในบัตรข�อความในรูปประโยคสั้นๆ 3) สาเหตุ (Cause) ท่ีทําให�เกิดปLญหาหลัก ท้ังในส	วนของ
สาเหตุใหญ	 สาเหตุย	อยและสาเหตุย	อยๆ 4) หาผลต	างๆ (Effect) ท่ีเกิดข้ึนจากปLญหาหลักว	ามีผล
อะไรบ�างท่ีเกิดข้ึนจากปLญหาหลัก  5) เขียนแผนผังแสดงความสัมพันธKเชิงเหตุและผลในรูปของต�นไม�
ปLญหา (Problem Tree)  6) พิจารณาทบทวนแผนผังโดยส	วนรวมท้ังหมดโดยพิจารณาว	ามีความ
สมเหตุสมผลและสัมพันธKกันหรือไม	 ท้ังสาเหตุ ปLญหา และผลท่ีเกิดข้ึน  และ 7) กําหนดแนวทางการ
แก�ไขปLญหาจากสาเหตุท่ีได�  ดังภาพท่ี 4.10 

 

 

ภาพท่ี 4.10   แผนผังต�นไม�ปLญหา (Problem Tree) 
ท่ีมา : https://www.gotoknow.org/posts/578129  
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  เม่ือแยกประเภทและจําลําดับความสําคัญของปLญหาแล�ว  จะต�องนํามาศึกษาหาแนว
ทางแก�ไข เพ่ือหาสาเหตุของปLญหา โดยมีข้ันตอน คือ 1) จะต�องระบบปLญหาท่ีจะวิเคราะหKให�ชัดเจน
ไม	กว�างเกินไป 2) ข้ันตอนในการค�นคว�าหาสาเหตุและระบุปLจจัยท่ีทําให�เกิดปLญหา และ 3) ค�นหา
ปLจจัยท่ีซ	อนเร�น ซ่ึงจะต�องนําเอาทฤษฎีต	างๆมาใช�เป<นแนวทางในการค�นหาปLจจัยดังกล	าว 
 วิธีการท่ีจะนํามาใช�ในการเลือกแก�ไขปLญหาใดอาจพิจารณาจากหลักดังนี้  1) ปLญหาท่ี
ค�นหาวาเหตุท่ีแท�จริงได�แล�วต�องนํามาพิจารณาว	า จากสาเหตุดังกล	าวจะมีวิธีการแก�ไขอย	างไรบ�าง 
สาเหตุหนึ่งอาจมีวิธีการแก�ไขได�หลายทาง  2) ให�พยายามคัดเลือกดูว	า วิธีการแก�ไขปLญหาจากสาเหตุ
ท่ีหาได�วิธีใดดีท่ีสุด  3) หนทางท่ีจะประสบความสําเร็จมีมากน�อยเพียงใด 4) เป<นประโยชนKต	อ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเป<นส	วนใหญ	หรือไม	 5) มีความสัมพันธKกับจุดมุ	งหมายของแผนยุทธศาสตรK และ
โครงการ  และ 6) มีผลกระทบต	อเปoาหมายและวัตถุประสงคKอ่ืนๆ หรือไม	  ดังตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4  การนําเสนอแนวทางการวิเคราะหKปLญหา สาเหตุ และแนวทางการแก�ไข 
 

ป%ญหา สาเหตุของป%ญหา แนวทางแก�ไข 

อัตราการเกิดสูง 

-ความเชื่อในศาสนาและค	านิยม -เปลี่ยนความเชื่อค	านินม 
-ขาดความรู�ความเข�าใจในการ
คุมกําเนิด** 

-ให�ความรู�ความเข�าใจในการ
คุมกําเนิด** 

-ขาดเครื่องมือในการคุมกําเนิด -จั ด ห า เค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
คุมกําเนิด 

 
 จากตารางท่ี 4.4 จะเห็นได�ว	าปLญหาเดียวมีหลายสาเหตุ ซ่ึงสาเหตุแต	ละข�อจะมีแนว
ทางแก�ไข ผู�มีส	วนเก่ียวข�องจะต�องพิจารณาว	าปLจจัยใดมีความเก่ียวข�องสัมพันธKกัน สาเหตุใดเป<น
สาเหตุท่ีทรงพลังหมายความว	าถ�าแก�ไขสาเหตุนั้นได�สาเหตุอ่ืนๆ จะลดลงด�วย เช	นในกรณีตัวยกท่ี
ยกข้ึนมาจะเห็นว	าการท่ีแนวทางการแก�ไขอัตราการเกิดสูงด�านการเปลี่ยนแปลงค	านิยม ความเชื่อ 
เป<นการทําได�ยาก ต�องใช�เวลานาน การแก�ไขท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือการให�ความรู�ความเข�าใจเรื่องการ
คุมกําเนิด เม่ือประชาชนมีความรู�ความเข�าใจแล�วท่ีถูกต�องแล�ว สาเหตุอ่ืนๆ ก็จะได�รับการแก�ไขให�
หมดไปด�วยตามลําดับ 
  สรุปกระบวนการพัฒนาสังคมในข้ันตอนท่ี 2  คือการวิเคราะหKปLญหาและความ
ต�องการของประชาชนในสังคมนั้นนักพัฒนาหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องจะต�องมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ
ปLญหาและความต�องการของประชาชนในชุมชนและสังคม  เป<นกระบวนการท่ีมีความสําอย	างยิ่งใน
การวางแผนพัฒนาและจัดทําโครงการ   การพัฒนาในข้ันตอนนี้จะต�องเข�าใจประเภทของปLญหา 
ความรุนแรงของปLญหา และวิธีการวิเคราะหKปLญหาและสาเหตุและแนวทางแก�ไข เพ่ือท่ีจะใช�เป<น
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาในข้ันตอนต	อไป  
 
 
  



 121

 
 

ภาพท่ี 4.11 ประชาชนมีส	วนร	วมในการระดมความคิดเห็นและวิเคราะหKปLญหา 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.12 ประชาชนมีส	วนร	วมในการระดมความคิดเห็นและวิเคราะหKปLญหา 
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บทสรุป 
 
 ความเข�าใจเก่ียวกับกระบวนการพัฒนา ซ่ึงกระบวนการพัฒนาสามารถจําแนกได� 2 มิติ คือ
มิติท่ี 1 กระบวนการพัฒนาสังคม: ตามตัวแบบทฤษฎีระบบ (System theory) เป<นการนําเอาทฤษฏี
ระบบมาอธิบายเพ่ือ โดยมีองคKประกอบของตัวแบบทฤษฎีระบบ ประกอบด�วย ปLจจัยนําเข�า (Input) 
กระบวนการ (Process)  ปLจจัยนําออก (Out put) และมีผลลัพธK (Out come) โดยมีข�อมูลย�อนกลับ 
(Feed black) เพ่ือเสนอแนะจุดท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา  ส	วนการนําเอาตัวแบบทฤษฎีระบบ
ประยุกตKใช�ในการพัฒนาสังคมก็จะเห็นได�ว	าสามารถนํามาประยุกตKใช�ได�จริงเพราะมีนักวิชาการระดับ
แนวหน�าของประเทศไทยได� พัฒนาเป<นตัวแบบทางความคิด เรื่อง ยุทธศาสตรKการพัฒนา 
ประกอบด�วย 5 ข้ันตอนคือ 1) การระบุและวิเคราะหKปLญหาทุกขKร�อน  2) การกําหนดและวิเคราะหK
ปLญหาเปoา 3) การกําหนดเปoาหมายของยุทธศาสตรK 4) การสร�างหน	วยระบบทํางาน และ  
5) การจัดหาทรัพยากร  ซ่ึงสามารถนํากระบวนการดังกล	าวไปประยุกตKใช�ในการพัฒนาสังคมเชิง
ประเด็นต	างๆ ตามความเหมาะสมได�ต	อไป ส	วนมิติท่ี 2 คือ กระบวนการพัฒนาสังคมแบบเป<นข้ันตอน 
ซ่ึงจากการสังเคราะหKงานเขียนของนักวิชาการพบว	ามีข้ันตอนหลักๆ ท่ีสําคัญ 5 ข้ันตอน คือ  
1) การศึกษาชุมชน 2) การวิเคราะหKปLญหาและความต�องการของประชาชนในสังคม 3) การวางแผน 
4) การจัดทําโครงการพัฒนา 5) การประเมินผลการพัฒนา สําหรับในบทนี้ได�นําเสนอเป<น 2 ข้ันตอน 
คือ การศึกษาชุมชน ซ่ึงเป<นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญและจําเป<นท่ีจะทําให�ผู�ศึกษาเข�าใจและเข�าถึง
ชุมชนมากยิ่งข้ึนโดยอาศัยวิธีการศึกษาชุมชนท่ีหลากหลาย ท้ังการสังเกต สัมภาษณK ฯลฯ หรือใช�
กระบวนการวิจัยเพ่ือทําให�เข�าใจหรือเข�าถึงข�อมูลของชุมชนตามวัตถุประสงคKท่ีได�กําหนดไว� และ
ข้ันตอนท่ีสอง การวิเคราะหKปLญหาและความต�องการของประชาชนในสังคม เป<นข้ันตอนท่ีมี
ความสําคัญไม	น�อยกว	าข้ันตอนของการศึกษาชุมชนเพราะว	าจะเป<นข�อมูลท่ีส	งต	อในการวางแผน
พัฒนาตลอดจนการเขียนโครงการพัฒนาต	อไป ดังนั้นการวิเคราะหKปLญหาและความต�องการของ
ชุมชนและสังคมนั้นจึงเป<นการทําให�รู�แจ�งถึงปLญหาท่ีมีอยู	ในชุมชนสังคมโดยจะต�องมีการนําข�อมูล
ต	างๆจากหน	วยภาครัฐท่ีได�ทําการเก็บรวมรวมไว�แล�วมาพิจารณาด�วย และวิเคราะหKสังเคราะหKข�อมูล
โดยการเลือกหัวข�อปLญหาโดยพิจารณาตามตัวชี้วัดการประเมิน และการวิเคราะหKสาเหตุของปLญหา 
สาเหตุ และแนวทางการแก�ไข โดยการใช�แผนผังก�างปลา การใช�แผนผังความสัมพันธK และการใช�
แผนผังต�นไม�ปLญหา เพ่ือให�ได�ข�อมูลเก่ียวกับปLญหาและความต�องการโดยการมีส	วนร	วมของประชาชน 
  
 
 
 

 



 

 

บทที่  5 
กระบวนการพัฒนาสังคม (ภาคต�อ ) 

(การวางแผนพัฒนา  การจัดการโครงการ และการประเมินผลโครงการ) 
 
 ในบทท่ีผ	านมาได�นําเสนอความรู�เรื่องกระบวนการพัฒนาสังคม 2 ข้ันตอนแรก ได�แก	 
การศึกษาชุมชน และการวิเคราะห+ป-ญหาและความต�องการของประชาชนในสังคม ในบทนี้จะ
นําเสนอข้ันตอนท่ีเหลืออีก 3 ข้ันตอน คือ  1) การวางแผน 2) การจัดการโครงการพัฒนา  และ  
3) การประเมินผลโครงการพัฒนา ซ่ึงการวางแผนท่ีดีจะนําไปสู	เป5าหมายและอนาคตท่ีเรามุ	งหวังดัง
ปรารถนา ข้ันตอนต	อไปจึงนําไปสู	การจัดการโครงการพัฒนาซ่ึงเป8นการดําเนินการเพ่ือให�แผนท่ี
กําหนด การดําเนินโครงการจะต�องบริหารงาน เงิน คน ทรัพยากรต	างๆ เพ่ือให�โครงการบรรลุผล
สําเร็จตามท่ีต้ังเป5าหมายไว�  และเม่ือโครงการดําเนินไปหรือสิ้นสุดลงการประเมินผลโครงการก็เข�ามา
มีบาทสําคัญท่ีจะประเมินว	าได�ดําเนินการไปตามวัตถุประสงค+ท่ีกําหนดไว� หรือไม	อย	างไร ท้ังนี้ 
ทุกข้ันตอนจะต�องให�ความสําคัญกับภาคประชาชนเข�ามามีส	วนร	วม  การดังรายละเอียดดังต	อไปนี้ 
 
 
ข้ันตอนท่ี 3 : การวางแผนพัฒนา 
 

ความหมายของการวางแผน 
 นักวิชาการได�ให�ความหมายของการวางแผนไว� คือ อุทัย บุญประเสริฐ (2538: 19)            
การวางแผนเป8นกิจกรรมท่ีกําหนดวิธีทํางานในอนาคตเพ่ือให�บรรลุจุดมุ	งหมายบรรลุวัตถุประสงค+และ
เป5าหมายท่ีกําหนดไว�อย	างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน+ต	อหน	วยงานมากท่ีสุด โดยท่ี อนันต+   
เกตุวงศ+ (2541: 3-4) อธิบายเพ่ิมเติมว	าการวางแผนจะเป8นการตอบคําถามต	อไปนี้ คือ จะทําอะไร 
(What) ทําไมจึงต�องทํา (Why) ใครบ�าง ท่ีจะเป8นผู�กระทํา (Who) จะกระทําเม่ือใด (When)  
จะกระทํากันท่ีไหนบ�าง (Where)และจะกระทํากันอย	างไร (How) ส	วนเขมขนิษฐ+ แสนยะนันท+ธนะ 
(2552: 27) ได�ระบุว	าการวางแผนเป8นกระบวนการท่ีจําเป8น และจําต�องปฏิบัติให�เสร็จสิ้นก	อนท่ีจะมี
การดําเนินการในกิจกรรมต	างๆ จําเป8นต�องมีการเลือกวิธีการและสิ่งท่ีจะกระทําในการดําเนินงานใน
อนาคตไว�ก	อนล	วงหน�าด�วยความรอบคอบ  เนตร+พัณณา ยาวิราช (2553: 81) ได�อธิบายว	าการ
วางแผน คือ ช	วยให�ทราบทิศทางการทํางาน โดยการกําหนดแผนการไว�ล	วงหน�า ลดความเสี่ยงในการ
ดําเนินการท่ีปราศจากแผน ซ่ึงสอดคล�องกับ Mondy and Premeaux (1995: 138) ท่ีได�กล	าวว	า 
การวางแผน หมายถึง กระบวนการกําหนดวัตถุประสงค+ล	วงหน�า และวิธีการดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุ
วัตถุประสงค+ท่ีต้ังไว� และ Robbins and Coulter (2005: 158) ได�สรุปว	าการวางแผน ต�องมีวิธีการ
หรือกลยุทธ+ในการดําเนินงานเพ่ือให�สําเร็จตามเป5าหมาย ซ่ึงกรจัดทําแผนนั้นเป8นความร	วมมือของทุก
ฝaายในองค+การ 
 สรุปความหมายของการวางแผนหมายถึงการวางแผนเป8นกิจกรรมท่ีคาดหวังว	าจะต�องปฏิบัติ
ซ่ึงเป8นผลจากการค�นหาและกําหนดวิธีทํางานในอนาคตเพ่ือให�บรรลุจุดมุ	งหมายบรรลุวัตถุประสงค+



 

 

124

และเป5าหมายท่ีกําหนดไว� แสดงให�เห็นว	าจะมีการทําอะไร ทําท่ีไหนเม่ือใดให�ใครทํา ทําอย	างไร และ
ให�รายละเอียดอ่ืนๆ ต�องมีวิธีการหรือกลยุทธ+ในการดําเนินงาน  
 

ลักษณะของการวางแผนท่ีดี 
ลักษณะของการวางแผนท่ีดีมีดังต	อไปนี้ (เขมขนิษฐ+ แสนยะนันท+ธนะ, 2552: 33)  
1. มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) หมายความว	า แผนนั้นสามารถนําไปใช�ได�โดยตรง 

สําหรับโครงการนั้น เช	น ระบุว	าควรใช�วิธีการอย	างไรจึงจะได�ผลดีท่ีสุด 
2. มีความยืดหยุ	น (Flexibility) ในบางครั้งองค+ประกอบบางประการของแผนอาจจะต�องมี 

การปรับเปลี่ยนได� เนื่องจากสภาพแวดล�อมบางประการมีการเปลี่ยนแปลงได� ดังนั้นแผนจึงต�องมี 
ลักษณะยืดหยุ	นได�เพ่ือการปรับเปลี่ยนให�เหมาะสมกับสถานการณ+ 

3. ระยะเวลาของแผน (Time Span) การวางแผนท่ีดีควรมีระยะเวลากํากับเพ่ือให�การ 
ปฏิบัติงานมีความชัดเจนว	า ทําอะไร เม่ือไร และจะสิ้นสุดกิจกรรมท่ีต�องดําเนินงานเม่ือใด 

4. ทําให� เกิดการประสานงาน (Improve Coordination) ลักษณะของแผนท่ีดีจะต�อง 
กําหนดให�มีหน�าท่ีต	างๆ และฝaายต	างๆ ท่ีเก่ียวข�อง มีการประสานงานกันในการปฏิบัติงาน 

5. มีความครอบคลุม (Comprehensiveness) การวางแผนควรจะมีแผนหลักและแผนย	อย 
ครอบคลุมกิจกรรมย	อยของท้ังองค+การ เพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค+ท่ีองค+การต้ังไว� 

6. มีการกําหนดเกณฑ+การควบคุม (Control Standard) แผนท่ีดีต�องเป8นแนวทางและเป8น 
มาตรฐานเพ่ือท่ีจะสามารถใช�ควบคุมการปฏิบัติงานให�เป8นไปตามวัตถุประสงค+ท่ีกําหนดไว� 

7. มีความคุ�มค	า (Cost Effectiveness) การวางแผนมีการกําหนดงบประมาณในการดําเนิน 
กิจกรรม ผลการดําเนินงานมีความคุ�มค	ากับเงินท่ีใช�ในการทํากิจกรรมเหล	านั้น 

8. มีเหตุมีผล (Rationality) การวางแผนท่ีดีต�องมีเหตุมีผลในการจัดทํา และได�รับการ 
ยอมรับจากทุกคน 

9. สามารถนําไปใช�งานได�จริง (Practically Plan) เป8นแผนท่ีเหมาะสมไม	เกินจริงและ 
สามารถปฏิบัติตามแผนได� 

10. มีลักษณะเน�นอนาคต (Future Oriented) เนื่องจากแผนเป8นการคํานึงถึงอนาคตว	า 
องค+การควรจะดําเนินการอย	างไร โดยอาศัยการพยากรณ+เหตุการณ+ในอนาคต เพ่ือนําข�อมูลมา 
วางแผน 

11. มีความต	อเนื่ อง (Continuous Process) การวางแผนนอกจากจะมีการกําหนด 
ระยะเวลาในการดําเนินงานไว�อย	างแน	นอนแล�ว เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการทํางาน ดังนั้น การ 
วางแผนดําเนินงานจะต�องมีความต	อเนื่องเพราะการบริหารงานเพ่ือให�องค+การก�าวไปข�างหน�าอย	างมี 
ประสิทธิภาพ 

โดยสรุปลักษณะการวางแผนท่ีดี ประกอบด�วย แผนมีความเฉพาะเจาะจง ยืดหยุ	นได� 
ครอบคลุมทุกกิจกรรมย	อยของท้ังองค+การ และท่ีสําคัญคือมีความคุ�มค	า สามารถพยากรณ+เหตุการณ+ 
ในอนาคต เพ่ือนําข�อมูลมาวางแผน อีกท้ังความต	อเนื่องท่ีแสดงให�เห็นระยะเวลาในการดําเนินงานไว� 
อย	างแน	นอน  
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กระบวนการวางแผน 
กระบวนการวางแผน (Planning process) เป8นกลไกสําคัญท่ีช	วยให�ผู�บริหารและพนักงาน 

มีโอกาสมองเห็นถึงความก�าวหน�าและสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค+ขององค+การ และเป8นช	องทางใน 
การสื่อสารกับทุกฝaาย เพ่ือกําหนดทิศทางขององค+การร	วมกัน รวมถึงช	วยในการตัดสินใจและควบคุม 
การดําเนินงานให�เป8นไปตามแผน ซ่ึงกระบวนการวางแผนท่ีจะกล	าวต	อไปนี้ประกอบด�วย 3 ข้ันตอน 
ได�แก	 

1. ข้ันตอนการวางแผน เป8นการประเมินศักยภาพขององค+การในสภาพป-จจุบันว	าเป8น 
อย	างไร โดยการวิเคราะห+สภาพแวดล�อมท่ี มีอิทธิพลต	อการดําเนินงานขององค+การ ได�แก	 
สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกองค+การ อาทิ การเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี ลูกค�า เจ�าหนี้ ผู�จําหน	ายวัตถุดิบหรือสินค�า ชุมชน แรงงาน ผู�บริหาร พนักงาน วัฒนธรรม 
องค+การ การดําเนินงานของฝaายต	างๆ ในองค+การ เป8นต�น เพ่ือวิเคราะห+ว	าองค+การมี จุดแข็ง จุดอ	อน 
โอกาสและอุปสรรคในการดําเนินงานป-จจุบันอย	างไรบ�าง จากการวิเคราะห+ดังกล	าวนําไปสู	การ
กําหนด ทิศทางขององค+การในอนาคต และกลยุทธ+หรือแผน 
 2. ข้ันตอนการปฏิบัติตามแผน เป8นข้ันตอนท่ีองค+การนําแผนท่ีได�วางจากข้ันตอนการ 
วางแผนไปสู	การปฏิบัติ หากองค+การมีแผนแล�วไม	นําแผนนั้นไปปฏิบัติก็จะทําให�องค+การไม	สามารถ 
บรรลุวัตถุประสงค+และเป5าหมายท่ีองค+การกําหนดไว� องค+การจึงต�องมีการนําแผนท่ีกําหนดไว�ไป
ปฏิบัติ ให�ประสบผลสําเร็จตามท่ีองค+การต�องการ 

3. ข้ันตอนการควบคุมและประเมินผล เม่ือนําแผนท่ีได�กําหนดไว�แล�วไปปฏิบัติ เพ่ือให�บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค+และเป5าท่ีได�กําหนดไว� องค+การต�องมีวิธีการในการควบคุมและประเมินผลให�ผลของ 
การปฏิบัติงานเป8นไปตามแผน โดยการเปรียบเทียบผลการทํางานจริงกับแผน ถ�าหากไม	เป8นไปตาม 
แผนท่ีได�กําหนดไว�องค+การจะได�ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขให�เป8นไปตามแผนหรือแก�ไขปรับปรุงแผนให� 
เหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือให�แผนนั้นสามารถนําไปสู	การปฏิบัติได�อย	างแท�จริง  

 
ความหมายของแผน 
มีนักวิชาการได�ให�ความหมายของคําว	า แผน  เช	น  สุพาดา สิริกุตตา และคณะ (2543: 19) 

ได�กล	าวว	า แผน (Plan) หมายถึง เอกสารท่ี กําหนดวิธีการ (Mean) หรือการปฏิบั ติ (Action)  
ซ่ึงผู�บริหารต้ังใจท่ีจะใช�เพ่ือให�บรรลุเป5าหมายของ องค+การ สําหรับ สุภาพร พิศาลบุตร (2550: 15) 
ให�ความหมายว	า แผน หมายถึง วิธีการให�บรรลุ จุดมุ	งหมาย แผนจะช	วยเป8นสะพานเชื่อมระหว	าง
สภาพป-จจุบันไปยังสภาพอนาคต  และ Ghillyer (2012: 50) ได�อธิบายว	าแผน หมายถึง เอกสารท่ี
จัดทําข้ึน โดยพัฒนาจากความ ต�องการบุคคลและองค+การ ซ่ึงอาจทําเป8นลายลักษณ+อักษร ท่ีเป8น
ทางการหรือไม	เป8นทางการก็ได� 

สรุปว	า แผน คือ ผลลัพธ+ท่ีได�จากการวางแผน ซ่ึงได�กําหนดวิธีการ หรือแนวทางในการ
ดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค+และเป5าหมายขององค+การ  

ประเภทของแผน 
จากการวิเคราะห+และสังเคราะห+ของวิไลรัตน+ มีการแบ	งไว�มากมายหลากหลายเกณฑ+ดังนี้ 

(วิไลรัตน+  สุภามา, 2558: 11-16) 
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1. แบ�งประเภทของแผนตามระดับการบริหารงานขององค-การ สามารถแบ	งได� 3 ประเภท 

ได�แก	 แผนกลยุทธ+ แผนยุทธวิธี และแผนปฏิบัติการ อธิบายได�ดังนี้ 
1.1 แผนกลยุทธ+ (Strategic Plan) เป8นแผนท่ีจัดทําข้ึนโดยผู�บริหารระดับสูง เพ่ือให�  

สอดคล�องกับเป5าหมายขององค+การแล�วประสานไปยังผู�บริหารกลาง และระดับล	าง จึงมีลักษณะเป8น 
การวางแผนจากระดับบนลงล	าง (Top-down) ผู�บริหารระดับสูงมีบทบาทสําคัญท่ีสุด แผนในระดับนี้ 
จะมีขอบเขตกว�างๆ ครอบคลุมทรัพยากรขององค+การท่ีมีอยู	 รวมถึงการพยากรณ+สิ่งแวดล�อมท้ัง 
ภายในและภายนอก โดยมุ	งเน�นให�องค+การเจริญเติบโตและดํารงอยู	 ได�ในอนาคต และเพ่ิม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค+การ ดังนั้น ผู�บริหารระดับสูงจึงต�องใช�เวลา 
สําหรับการวางแผนนี้เป8นเวลานานหลายๆ เดือนหรือหลายๆ ปu 

1.2 แผนยุทธวิธี (Tactical Plan) เป8นแผนท่ีดําเนินการจัดทําร	วมกันระหว	าง 
ผู�บริหารระดับสูงและผู�บริหารระดับกลาง เพ่ือให�องค+การธุรกิจก�าวไปสู	ความสําเร็จท่ีวางไว� ตาม 
เป5าหมายยุทธวิธีและสอดคล�องกับแผนกลยุทธ+ ซ่ึงแผนยุทธวิธีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและเป8น 
กิจกรรมท่ีต�องกระทําโดยหน	วยงานย	อยภายในองค+การ และอยู	ภายในขอบเขตของแผนกลยุทธ+ แต	 
แผนยุทธวิธีจะทําหน�าท่ีผสมผสานสอดคล�องระหว	างแผนกลยุทธ+และแผนปฏิบัติการ โดยเน�นให� 
ครอบคลุมในส	วนท่ีสําคัญ ได�แก	 ค	าใช�จ	าย รายได� และเครื่องมืออุปกรณ+ท่ีใช�ในการดําเนินงาน ดังนั้น 
ผู�บริหารระดับกลางมีความรับผิดชอบจํากัดเฉพาะในฝaายของตน แต	ต�องประสานกับหน	วยงานอ่ืนเพ่ือ 
ประสานการวางแผนให�สอดคล�องกับหน	วยงานอ่ืน จึงต�องใช�เวลาค	อนข�างยาวเป8นหลายสัปดาห+ หรือ 
หลายๆ เดือน และหากเป8นไปได�อาจจะเป8นปuล	วงหน�า 

1.3 แผนปฏิบัติการ (Operational Plan) เป8นแผนท่ีมีเป5าหมายเฉพาะหน	วยงานซ่ึง  
เป8นงานท่ีต�องทําประจําวันต	อวัน และผู�บริหารระดับต�นท่ีจะต�องกระทําตามเป5าหมาย และให� 
สอดคล�องกับแผนยุทธวิธีและแผนกลยุทธ+ แผนปฏิบัติการจึงมีลักษณะเป8นแผนระยะสั้น ซ่ึงเก่ียวข�อง 
กับทรัพยากรภายในองค+การ กรณีการวางแผนปฏิบัติการนี้ผู�บริหารระดับต�นจะเก่ียวข�องกับการ 
วางแผนในแผนกงานของตนเอง ส	วนมากจะใช�เวลาในการวางแผนย	อยเฉพาะหน�าท่ี จึงใช�เวลาเฉพาะ 
อาจจะเป8นหลายๆ วัน หลายสัปดาห+ และหากยุ	งยากมากข้ึนก็อาจจะใช�เวลาประมาณมากกว	าหนึ่ง
เดือน 
 

2. แบ�งประเภทของแผนตามระยะเวลา โดยอาศัยระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนเป8น 
เครื่องมือในการพิจารณา สามารถจําแนกแผนออกได�เป8น 3 ประเภท ได�แก	 

2.1 แผนระยะยาว (Long Range Plan) เป8นการวางแผนระยะยาว จะคํานึงถึง  
อนาคตข�างหน�าไม	ตํ่ากว	า 5 ปuข้ึนไป ซ่ึงจะเชื่อมโยงการบริหารและการปฏิบัติการภายในองค+การเข�า 
กับสภาวะแวดล�อม จัดเป8นแผนในระดับกลยุทธ+ท่ีผู�บริหารระดับสูงดําเนินการจัดทํา 

2.2 แผนระยะปานกลาง (Intermediate Range Plan) เป8นแผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือให� 
การปฏิบัติงานภายในองค+การตามยุทธวิธี จะครอบคลุมระยะเวลาการดําเนินงานต้ังแต	 1 ปu ถึง 5 ปu 
แผนนี้จึงเป8นสื่อกลางประสานระหว	างแผนระยะยาวกับแผนระยะสั้น บางครั้งองค+การธุรกิจบางแห	ง 
อาจรวมเอาแผนระยะสั้นและระยะปานกลางเข�าด�วยกัน โดยมีเป5าหมายในการทํากําไรขององค+การ 
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เป8นหลัก หรือพัฒนาหรือขยายกิจการ ขยายกําลังการผลิตโดยใช�ระยะเวลาอยู	ในช	วง 1-5 ปu เป8น 
เกณฑ+ 

2.3 แผนระยะสั้น  (Short Range Plan) เป8นการวางแผนเพ่ือให�ครอบคลุม
แผนปฏิบัติ การท่ีวางไว�ตามปกติ แผนนี้จะสอดคล�องกับแผนระยะปานกลางและระยาว มักใช�เวลาใน
การ ปฏิบัติงานในช	วงเวลาไม	เกิน 1 ปu ส	วนมากเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานประจําวัน 

จะเห็นได�ว	าการแบ	งประเภทของแผนตามระยะเวลาจะประกอบด�วยแผนระยะยาว  
เป8น แผนท่ีใช�ในการดําเนินงานในอนาคตมีระยะเวลาต้ังแต	 5 ปuข้ึนไป จัดเป8นแผนกลยุทธ+ของ
องค+การท่ี ผู�บริหารระดับสูงรับผิดชอบในการจัดทําแผน สําหรับแผนระยะปานกลางเป8นแผนท่ีอยู	
ในช	วง ระยะเวลาเกิน 1 ปuแต	ไม	เกิน 5 ปuและแผนระยะสั้น ระยะเวลาไม	เกิน 1 ปu ส	วนมากจะเป8น
แผนท่ีใช� ปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงเกณฑ+การแบ	งระยะเวลาข้ึนกับองค+การแต	ละแห	งเป8นผู�กําหนดตาม
ความเหมาะสม  
  นอกจากนี้ยังมีการแบ	งประเภทของแผนอีกหลายแบบ เช	น  แบ	งประเภทของแผน
ตามหน�าท่ีดําเนินงาน (Functional Plan)   แบ	งประเภทของแผนตามความถ่ีของการนําแผนไปใช� 
(Repetitiveness Use Plan)  และแบ	งประเภทของแผนตามขอบเขตครอบคลุมของแผน (Scope of 
Plan)   

ท้ังนี้ยังมีแผนชุมชนซ่ึงเป8นแผนท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาหมู	บ�านชุมชนเมือง
เพราะเป8นการส	งเสริมให�ประชาชนมีส	วนร	วมต้ังแต	กระบวนการเริ่มต�นการพัฒนาโดยยึดประชาชน
เป8นศูนย+กลางในการพัฒนา (Bottom up) ป-ญหาและความต�องการๆของประชาชนจะต�องเริ่มต�น
วางแผนแก�ไขหรือปรับปรุงโดยประชาชนเสียก	อน หากป-ญหานั้นเกินความสามารถของประชาชนจึง
จะนําบรรจุไว�ในแผนท�องถ่ิน แผนจังหวัด เพ่ือนําสู	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�ดียิ่งข้ึน
ต	อไป ดังนั้นแผนชุมชนคือ อนาคตของชุมชนท่ีกําหนดโดยคนในชุมชน ทิศทางของชุมชนท่ีจะก�าวไป
ด�วยกัน ตามวิถีชุมชน  กิจกรรมท่ีชุมชนจะพัฒนาเพ่ือให�ไปสู	อนาคต  กระบวนการคิดวิเคราะห+และ
จัดการทรัพยากรของชุมชน  กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู� และแก�ป-ญหาของชุมชน  โดยมี
วัตถุประสงค+เพ่ือ 1) ให�ชุมชนเป8นผู� กําหนดอนาคตของตนเอง  2) ให�เกิดกระบวนการเรียนรู� 
การจัดการ 3) ให�ชุมชนมีเป5าหมาย แนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน และ 4) ให�ชุมชนมีแผนรองรับการ
สนับสนุนจากภายนอก  โดยมีกระบวนการในการจัดทําแผนดังต	อไปนี้ 

 
1. ข้ันท่ี 1  การเตรียมความพร�อมของบุคคล  ส	วนราชการ/อปท./ผู�นําชุมชน/ประชาชน 
2. ข้ันท่ี 2  การเตรียมความพร�อมของข�อมูลและพ้ืนท่ี ข�อมูลสภาพชุมชนด�านต	างๆ  

ศักยภาพ 
ของพ้ืนท่ี เช	น องค+กร ภูมิป-ญญา  

3. ข้ันท่ี 3 ข้ันการจัดทําแผนชุมชน ใช�เวทีประชาคมเป8นหลัก เพ่ือให�ช	วยกัน - คิดวิเคราะห+ 
ข�อมูล - ระบุป-ญหาร	วมกัน - วิเคราะห+ป-ญหา - กําหนดทางเลือกในการแก�ป-ญหาหรือพัฒนา 

4. ข้ันท่ี 4   เสนอแผนให�ผู�เก่ียวข�องรับไปดําเนินการ  1. ชุมชนทําเองไม	ใช�เงินหรือใช�เพียง
เล็กน�อย ลงมือทําทันที  2. ขอรับบริการจากหน	วยงานให�เสนอหน	วยงานราชการนั้นๆ  3. ขอรับการ
สนับสนุนจากท�องถ่ิน  เพราะเกินความสามารถของชุมชน ใช�เงินมากให�เสนอท�องถ่ิน 
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ภาพท่ี 5.1 การเชื่อมประสานแผนจากแผนชุมชนสู	แผนท�องถ่ิน (อปท.) 
 

จากการแบ	งประเภทของแผนท่ีกล	าวมาแล�วจะเห็นได�ว	าการแบ	งประเภทของแผนข้ึนอยู	กับ
การนําแผนนั้นไปใช�ในลักษณะใดและบุคคลใดเป8นผู�กําหนดการวางแผน บางครั้งชื่อแผนเดียวกันแต	
เม่ือนํามาใช�ในการปฏิบัติจะเรียกแผนนั้นต	างกัน เช	น นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติเป8นท้ังแผนท่ีใช�
ประจําและแผนตามขอบเขตการควบคุมจากแผนต	างๆ ท่ีได�จากการวางแผนนั้น ต�องนําไปสู	การ
ปฏิบัติ ดังนั้นในแต	ละแผนจึงกําหนดกิจกรรมย	อยเป8นแผนงานและแต	ละแผนงานจะประกอบด�วย
กิจกรรมหรืองานท่ีเรียกว	าโครงการ ซ่ึงผู�บริหารมีหน�าท่ีในการขับเคลื่อนโครงการให�ประสบ
ความสําเร็จ จึงต�องมีการบริหารโครงการเพ่ือให�แผนนั้นๆ บรรลุตามวัตถุประสงค+ท่ีกําหนดไว�ซ่ึงจะได�
กล	าวในข้ันตอนต	อไป 
 

ตัวอย�างการจัดทําแผน: กรณีแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบมีส�วนร�วม 
1. การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 

การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนมุ	งเน�นกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกัน เพ่ือจุดมุ	งหมาย
ในการนําแนวคิด กําหนดวัตถุประสงค+ เป5าหมาย และทิศทางในการผลิตหรือบริการ ไปสู	ผู�รับบริการ
ของวิสาหกิจชุมชน การแปลงแนวคิดเป8นแผนการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนท่ีสอดคล�องกับแผน
แม	บทชุมชนแบบมีส	วนร	วม ตลอดจนแสดงถึงการถ	ายทอดแนวทางปฏิบัติตามแผนไปสู	สมาชิกการ
ติดตามควบคุมและการปรับแผน ประกอบด�วยข้ันตอนต	างๆดังต	อไปนี้ (สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส	งเสริมวิสาหกิจชุมชน  กรมส	งเสริมการเกษตร, 2555: 8-18) 

1. จัดทําแผนวิสาหกิจชุมชน เริ่มจากการเก็บรวบรวมข�อมูลท้ังภายในและภายนอก
ชุมชนท่ีจําเป8นต	อการจัดทําแผนอย	างเป8นระบบ เช	น ข�อมูลจากเอกสาร จากแผนแม	บท หรือได�มา
จากการหาข�อมูลโดยตรงจากสมาชิกและชุมชน 

2. วิเคราะห+ข�อมูลต	างๆ ท่ีเก็บรวบรวมไว� เพ่ือนํามาใช�ประกอบการตัดสินใจในการ
จัดทําแผนอย	างมีเหตุผล เช	น วิเคราะห+จุดแข็ง จุดอ	อน โอกาส และอุปสรรค ความต	อเนื่องของธุรกิจ 
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การตลาดแข	งขัน ความสามารถในการปฏิบัติตามแผน ท่ีส	งผลต	อความสําเร็จในอนาคต และมีการนํา
ข�อมูลจากแผนชุมชนมาใช�ประกอบกับข�อมูลท่ีเก็บรวบรวม 

3. กําหนดแผนของวิสาหกิจชุมชน โดยมีการประชุมเพ่ือกําหนดแผนและจัดทําแผน
ร	วมกันระหว	างผู�นํา กรรมการ และสมาชิกหรือผู�แทนสมาชิกในกรณีท่ีวิสาหกิจมีสมาชิกมีจํานวนมาก 

4. กําหนดเป5าหมายแผนการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน โดยกําหนดเป5าหมายของ
แผนให�ครบถ�วนท้ังเชิงปริมาณ เช	น การกําหนดจํานวนการผลิต/บริการ การลงทุน รายจ	าย รายได� 
หรือจํานวนการให�สวัสดิการชุมชน และเชิงคุณภาพ เช	น การคํานึงถึงคุณภาพสินค�า บริการ คุณภาพ
ชีวิต สังคม สิ่งแวดล�อมท่ีดี เป8นต�น  

5. ทําแผนปฏิบัติงาน  โดยกําหนดรูปแบบท่ีชัดเจน กําหนดผู�ปฏิบัติ การแบ	งงาน การ
กําหนด สถานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ และผู�ร	วมปฏิบัติ 

6. ถ	ายทอดแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องเข�าใจแผนปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
และสามารถปฏิบัติงานได� 

7. ปฏิบัติงานตามแผน ท่ีวิสาหกิจชุมชนกําหนดไว� และสนับสนุนให�มีการดําเนินงาน
ตามแผนท่ีกําหนดไว� เช	น มีระยะเวลา กําหนดการดําเนินเนินงานตามแผน และมีการติดตามเป8น
ระยะ 

8. กําหนดผู�รับผิดชอบและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน เพ่ือให�เป8นไปตามแผนท่ี
กําหนดไว� เช	น กําหนดระยะเวลาส	งมอบผลผลิตต	อสมาชิกและลูกค�า และหากมีป-ญหาอุปสรรค
สามารถปรับแผนได�ตามสถานการณ+ 

9. คาดการณ+ความสําเร็จของแผน อย	างมีเหตุผล เพ่ือสร�างความม่ันใจแก	สมาชิก และ
ลูกค�า เช	น การส	งสินค�าเข�าสู	ตลาด ตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว�อย	างต	อเนื่อง  เป8นต�น และยังเป8นการ
เตรียมความพร�อมในการปรับกระบวนการดําเนินงาน ในกรณีท่ีไม	สามารถดําเนินงานได�สําเร็จ
ครบถ�วนตามแผนท่ีกําหนดไว� ซ่ึงการณ+คาดการณ+นั้น อาจมีการนําข�อมูลท่ีมีอยู	มาวิเคราะห+หรือใช�
ประกอบการพิจารณา เพ่ือให�การคาดการณ+ถูกต�องตามท่ีควรจะเป8นมากท่ีสุด 

สรุปการวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน ประกอบด�วยข้ันตอนต	างๆ คือ จัดทํา
แผนวิสาหกิจชุมชน  วิเคราะห+ข�อมูลต	างๆ ท่ีเก็บรวบรวมไว�  กําหนดแผนของวิสาหกิจชุมชน กําหนด
เป5าหมายแผนการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ทําแผนปฏิบัติงาน ถ	ายทอดแผนปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติงานตามแผน กําหนดผู�รับผิดชอบและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน และคาดการณ+ความสําเร็จ
ของแผน อย	างมีเหตุผล 
 

2. การจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบมีส�วนร�วม  
ในการจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบมีส	วนร	วม ควรมีเจ�าหน�าท่ีจากหน	วยงานท่ี

เก่ียวข�องมาช	วยเหลือกลุ	มอาชีพของวิสาหกิจชุมชน โดยให�คําปรึกษา แนะนํา กระตุ�น สนับสนุน 
ประสาน ประเมินผล ในการจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เช	น จัดทําเวทีเพ่ือรับฟ-งป-ญหาและ
ความคิดเห็นของผู�ท่ีมีส	วนเก่ียวข�อง  เช	น หน	วยงานราชการในพ้ืนท่ี องค+กรปกครองส	วนท�องถ่ิน 
สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน ภาคเอกชน เพ่ือให�ข�อมูลในการจําทําแผนอย	างมีส	วนร	วม  โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ (จินตนา กาญจนวิสุทธ+, 2558: 27-31) 
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1. เจ�าหน�าท่ีเตรียมการ มีเจ�าหน�าท่ีจากหน	วยงานประชุมทีมงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือการวาง 
แผนการจัดเวที 

2. เจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีจัดเวที อาจจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีจัดเวทีจํานวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
2.1 จัดเวทีครั้งท่ี 1 เริ่มต�นด�วยการให�ทุกคนแนะนําตัว ทําความคุ�นเคย พูดคุย 

ร	วมทํา กิจกรรมนันทนาการและเกม แล�วร	วมกันเก็บรวบรวมข�อมูลเบื้องต�นเก่ียวกับบริบทชุมชน โดย
ให�สมาชิกบอกสถานภาพและป-ญหา โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ+ และให�ข�อมูล เจ�าหน�าท่ีจาก
หน	วยงานใช�เครื่องมือจดบันทึก เช	น แผนท่ีความคิด (Mind Map) การรวบรวมข�อมูลจากเอกสาร 
ท่ีเก่ียวข�อง และสรุปข�อมูลผลจากการจัดเวที 

2.2 จัดเวทีครั้งท่ี 2 ให�ทบทวนรายละเอียดจากการจัดเวทีครั้งท่ี 1 โดยเพ่ิมเติมใน
ส	วนท่ียังขาด ด�วยการกระตุ�นให�สมาชิกวิสาหกิจมองเห็นความสําคัญของการทําแผนพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน อาจใช�สื่อต	างๆ เช	น วีดิทัศน+ เพ่ือให�สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมองเห็นภาพท่ีชัดเจนมากข้ึน แล�ว
ให�แลกเปลี่ยนประสบการณ+ หรือยกตัวอย	างกลุ	มวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ มีการแบ	งกลุ	ม
ระดมความคิดเห็น วิเคราะห+ป-ญหา สาเหตุ ผลกระทบ และความต�องการ/ความคาดหวัง โดยใช�
เครื่องมือ เช	น บัตรคํา แผนท่ีความคิด แผนภูมิต�นไม�ในการวิเคราะห+ป-ญหา (Problem Tree 
Diagram) การวิเคราะห+ SWOT (SWOT Analysis) เป8นต�น ให�เรียงลําดับความสําคัญของป-ญหา/
ความต�องการ แล�วมอบหมายภารกิจให�สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ไปเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ิมเติมใน
ประเด็นท่ียังไม	สมบูรณ+  โดยมอบการบ�านให�สมาชิกวิสาหกิจชุมชนไปจัดเวทีย	อย ในการประชุม
พบปะพูดคุยกับสมาชิกภายในกลุ	มของตนเอง แล�วสรุปผลการจัดเวที 

2.3 จัดเวทีครั้งท่ี 3 โดยให�ทบทวนจากการจัดเวทีครั้งท่ี 2 โดยให�สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนนําเสนอข�อมูลเพ่ิมเติม วิเคราะห+ข�อมูล ป-ญหา ความต�องการ ศักยภาพในการพัฒนา กําหนด
แนวทางการพัฒนา จัดลําดับความสําคัญ จัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยแบ	งเป8น แผนพัฒนา
ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนสามารถดําเนินการได�เอง และแผนท่ีต�องขอรับการสนับสนุนจากหน	วยงาน แล�ว
สรุปผลการจัดเวทีครั้งท่ี 3 

2.4 จัดเวทีครั้งท่ี 4 ให�ทบทวนการจัดเวทีครั้งท่ี 3 โดยเชิญหน	วยงานภาคีมาร	วม
เวทีเสวนา แล�วจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน	วยงานท่ี
เก่ียวข�อง แล�วสรุปผลการจัดเวทีครั้งท่ี 4 

2.5 จัดเวทีครั้งท่ี 5 ให�มีการประสานงาน การบูรณาการ การติดตามผลการ
ดําเนินงานและเสนอความก�าวหน�าของแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

3. การดําเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแผนท่ีวางไว� ทุกฝaายร	วมกันดําเนินการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนแบบมีส	วนร	วมในด�านต	างๆ จากป-ญหาท่ีได�มาจากการจัดเวที เช	น ด�านการบริหาร
จัดการองค+กร ด�านผลิตภัณฑ+/กิจกรรม ด�านการตลาด และด�านเครือข	าย ดังตัวอย	างต	อไปนี้ 

3.1 ด�านการบริหารจัดการองค+กร ให�ทุกฝaายท่ีเก่ียวข�อง ร	วมกันดําเนินการ
ทบทวนและปรับปรุง โครงสร�างองค+กร บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิก กฎระเบียบ
ข�อบังคับเพ่ือการวางแผนของวิสาหกิจชุมชน เช	น การประชุม การระดมทุน การจัดระบบข�อมูล 
การทําบัญชีการจัดสรรผลประโยชน+ และการกําหนดข�อตกลงร	วมกัน เช	น การใช�ระบบประชาธิปไตย 
และธรรมาภิบาล มีจริยธรรม มีความร	วมแรงร	วมใจ เอ้ืออาทรในการอยู	ร	วมกัน การพัฒนาผู�นํา 
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คณะกรรมการและสมาชิก เช	น การสร�างความรู�ความเข�าใจ การมีวิสัยทัศน+ร	วม การพัฒนาร	วมกัน 
การบริหารจัดการแบบมีส	วนร	วม การสร�างคนรุ	นใหม	 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�อย	างต	อเนื่องและ
เสมอภาค 

3.2 ด�านผลิตภัณฑ+/กิจกรรม ให�ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห+ข�อมูลด�านการ
ผลิต เพ่ือวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาการผลิต ให�สอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความ
ต�องการตลาดท่ีเชื่อมโยงแบบครบวงจร การค�นหาผู�รู� รวบรวมภูมิป-ญญา องค+ความรู� การจัดเวที
เรียนรู� เช	น การพัฒนาด�านการผลิตและแปรรูป การประสานเครือข	าย การต	อยอดภูมิป-ญญาท�องถ่ิน 
เพ่ือสร�างผลิตภัณฑ+ท่ีมีเอกลักษณ+เด	น และพัฒนาด�านการผลิต เช	น กระบวนการผลิตและแปรรูป 
เพ่ือให�ได� คุณภาพมาตรฐาน การเพ่ิมประสิทธิภาพและการรักษาสิ่งแวดล�อม โดยมีการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนเรียนรู�และการศึกษาดูงาน 

3.3 ด�านการตลาด ให�ดําเนินการศึกษา และวิเคราะห+ข�อมูลด�านการตลาด  
เพ่ือวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาด�านการตลาด เช	น ศึกษาความต�องการของตลาดหรือผู�บริโภค 
การสํารวจตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ+ การเชื่อมโยงเครือข	ายการตลาด การขยายช	องทางการตลาด 
การส	งเสริมการขาย เน�นตลาดในชุมชนเป8นหลัก และขยายสู	ตลาดภายนอกชุมชน สร�างความม่ันใจใน
คุณภาพมาตรฐาน และประชาสัมพันธ+ทางการตลาด การสํารวจความพึงพอใจของลูกค�า การไปศึกษา
ดูงาน และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู� 

3.4 ด�านเครือข	าย ให�ดําเนินการศึกษาและจัดทําฐานข�อมูลเครือข	ายและภาคีท่ี
เก่ียวข�องเพ่ือวางแผน และจัดทําแผนบูรณาการร	วมกัน กําหนดบทบาท และข�อตกลงร	วมกัน การจัด
กระบวนการเรียนรู�ของเครือข	าย เช	น การจัดเวที พบปะพูดคุย ศึกษาดูงาน จัดทําแปลงเรียนรู� ศึกษา
ทดสอบพัฒนาการกระบวนการผลิต การแปรรูปและการตลาด การทํากิจกรรม การกําหนดปริมาณ
การผลิต การแปรรูปและการตลาด และการเชื่อมโยงเก้ือหนุนกันท้ังภายในและภายนอกชุมชน 
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ภาพท่ี 5.2 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบมีส	วนร	วม 
ท่ีมา: จินตนา กาญจนวิสุทธ+ (2558: 30) 

 
 สรุปข้ันตอนการวางแผนผู�ศึกษาต�องเข�าใจระหว	างการวางแผนซ่ึงเป8นบทบาทหน�าท่ีสําคัญยิ่ง
ของผู�บริหารองค+กร ถ�าเป8นองค+กรทางสังคม หรือชุมชนหมู	บ�าน ก็คือผู�นํากลุ	มองค+กรต	างๆ นั่นเอง 
แต	ต�องเข�าใจว	าลําพังผู�บริหารอย	างเดียวไม	เพียงพอท่ีจะทําให�การวางแผนประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพท่ีท่ีเป8นจริงควรจะเป8นท่ีแท�จริงหากการร	วมมือร	วมใจของคนในองค+กร ส	วนแผนก็เป8น
เครื่องมือหรือแผนท่ีเข็มทิศท่ีจะมุ	งไปข�างหน�าซ่ึงมีอยู	หลายประเภท  ดังนั้นการทําแผนจึงต�องมี
กระบวนการท่ีสําคัญข้ันตอนเพ่ือจะให�ได�แผนท่ีดีมีคุณภาพ สามารถนําไปประยุกต+ในการพัฒนาได�
อย	างเหมาะสมและใช�ได�จริงต	อไป สิ่งท่ีต�องคํานึงคือกระบวนการได�มาซ่ึงแผนนั้นจะต�องมีข�อมูล
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ข�อเท็จจริง มาเพ่ือใช�ในการตัดสินใจวางแผนและก�าวไปข�างหน�า โดยพลังการมีส	วนร	วมของคนใน
องค+กรและผู�มีส	วนได�ส	วนเสีย และต�องรับผิดชอบต	อสังคมด�วย 
  
ข้ันตอนท่ี 4 : การจัดการโครงการพัฒนา 

เม่ือข้ันตอนท่ีแล�วคือการวางแผน การวางแผนจะต�องมีโครงการมารอบรับเพ่ือท่ีจะทําให�แผน
ท่ีวางไว�เป8นจริง ในข้ันนี้คือข้ันการจัดการโครงการพัฒนาเป8นข้ันตอนท่ีต	อเนื่องจากการวางแผนพัฒนา 
การจัดการโครงการพัฒนาเป8นกระบวนการข้ันตอนและกระบวนการท่ีต	อเนื่อง ได�แก	 การกําหนด
โครงการ การจัดเตรียมโครงการ การประเมินโครงการและการอนุมัติโครงการ การนําโครงการไป
ปฏิบัติ และการประเมินผลโครงการ  

การจัดการโครงการพัฒนาจึงกระบวนการพัฒนาต�องผ	านข้ันตอนการประชุมปรึกษาหารือกับ
กลุ	มคนท่ีเก่ียวข�องในองค+กรนั้นๆ และรวมถึงผู�ท่ีมีบทบาทในโครงการนั้นๆ โดยเฉพาะโครงการพัฒนา
ท่ีต�องใช�งบประมาณจากทางราชการ หรืองบประมาณท่ีได�รับการสนับสนุนต�องมีการประชุมหลาย
ข้ันตอนและหลายเวทีกว	าจะได�ข�อสรุปในการจัดทําโครงการต	างๆ เพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการ
และแนวทางการพัฒนาของท้ังภาครัฐและประชาชน โดยหัวใจสําคัญคือการใช�กระบวนการเข�ามามี
ส	วนร	วมของประชาชน จึงจะประสบความสําเร็จต	อไป  ท้ังนี้การท่ีจะทําให�โครงการพัฒนาต	างๆ เป8น
ท่ีสนใจและเห็นความสําคัญจําเป8นของผู�มีอํานาจในการตัดสินใจอนุมัติให�ใช�จ	ายงบประมาณ (ซ่ึงเป8น
งบประมาณของทางราชการ) หรือสามารถดําเนินการโครงการนั้นได� ผู�ท่ีเป8นผู�นําการพัฒนา หรือผู�นํา
ชุมชน หัวหน�ากลุ	มต	างๆ หรือผู�ท่ีรับผิดชอบ จะต�องเข�าใจแนวทางการเขียนโครงการท่ีถูกต�องว	าทํา
อย	างไร มีแนวทางอย	างไร มีรูปแบบอย	างไรบ�าง ดังนั้นจึงต�องทําความเข�าใจเพ่ือจะได�ประยุกต+ใช�ได�
อย	างถูกต�อง เหมาะสมต	อไป 
 

1. รูปแบบการเขียนโครงการ 
การเขียนโครงการท่ีนิยมกันท้ังภาครัฐและภาคเอกชน คือการเขียนโครงการแบบด้ังเดิม

หรือประเพณีนิยม (Conventional Method) ซ่ึงหน	วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนมักใช�วิธีเขียน
โครงการแบบด้ังเดิมนี้ โดยเน�นถึงหลักการท่ีว	า 6W 2H ได�แก	 What หมายถึง ชื่อโครงการอะไร Why 
หมายถึง ทําไมถึงทําโครงการนี้ นั่นคือ หลักการและเหตุผล รวมถึงวัตถุประสงค+และเป5าหมายของ
โครงการ How หมายถึง ทําโครงการอย	างไร นั่นคือ กิจกรรมของโครงการท่ีต�องดําเนินการ When 
หมายถึงทําโครงการเม่ือใด Whom หมายถึงสถานท่ีดําเนินงานโครงการ Who หมายถึง ใครเป8น
ผู�รับผิดชอบดําเนินงานโครงการ Whom หมายถึง ใครเป8นผู�ได�รับผลประโยชน+จากการดําเนิน
โครงการ และ How much หมายถึง โครงการนี้ใช�เงินงบประมาณเท	าไร จากการใช�หลักดังกล	าว 
องค+ประกอบของโครงการ มีดังต	อไปนี้ 1) ชื่อโครงการ  2) หลักการและเหตุผล  3) วัตถุประสงค+     
4) เป5าหมายของโครงการ  5) วิธีดําเนินงานหรือกําหนดโครงการ  6) ระยะเวลาดําเนินงาน            
7) สถานท่ีดําเนินงานโครงการ 8) งบประมาณโครงการ  9) ผู�รับผิดชอบโครงการ  10) การประเมิน
โครงการ และ 11) ผลท่ีคาดว	าจะได�รับจากโครงการ  องค+ประกอบของโครงการท้ัง 11 ประเด็น โดย
นําเสนอในแต	ละประเด็น ดังต	อไปนี้ (สํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักงานงบประมาณ, 2549)  
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           1. ช่ือโครงการ ควรประกอบด�วยคําสําคัญท่ีแสดงให�เห็นถึงความต�องการผลิต 
ผลลัพธ+หรือเป5าหมายของโครงการ ชื่อโครงการควรทํากิริยา ส	วนมากมาจากกิจกรรมหลัก จะทําอะไร
แก	ใคร เรื่องอะไร  
           2. หลักการและเหตุผล บางครั้งอาจเรียกว	า ท่ีมาและความสําคัญของโครงการ เป8น
การประมวลข�อมูลและสาระท่ีได�รับจากแหล	งข�อมูลต	างๆ ซ่ึงแสดงถึงป-ญหา ความจําเป8นท่ีต�องมี
โครงการหากไม	จัดทําโครงการแล�ว ป-ญหาท่ีเกิดข้ึนอาจไม	ได�รับการแก�ไขได� และเป8นป-ญหาท่ีทวีความ
รุนแรงยิ่งข้ึนต	อไป ดังนั้น ผู�เขียนโครงการควรระบุถึงป-ญหาท่ีเกิดข้ึน พร�อมท้ังข�อมูลสนับสนุนให�
ชัดเจนว	าป-ญหาท่ีเกิดข�นเป8นอย	างไร และควรจัดการโครงการเพ่ือแก�ไขป-ญหา หรือแสดงถึงความ
ต�องการพัฒนาองค+การ ทําไมต�องมีการพัฒนา เม่ือดําเนินการแล�วองค+การจะได�รับผลประโยชน+จาก
การพัฒนาอย	างไรบ�าง นอกจากนี้ยังแสดงให�เห็นว	าโครงการนี้สอดคล�องกับแผนหรือนโยบายของ
องค+การ เม่ือดําเนินงานตามโครงการแล�วจะเกิดประโยชน+อย	างไรต	อกลุ	มเป5าหมาย และไม	ใช	
กลุ	มเป5าหมายหรือส	วนรวมอย	างไรบ�าง การเขียนหลักการและเหตุผล จะมีส	วนประกอบอยู	สามย	อ
หน�า แต	ละย	อหน�าสามารถอธิบายได�ดังนี้ 
           ย�อหน5าแรก  จะบอกถึงแหล	งท่ีมาของโครงการ อาจมาจากนโยบายองค+การ มติ
คณะรัฐมนตรี แผนยุทธศาสตร+ มักจะข้ึนต�นประโยคด�วยคําหลัก คือ เนื่องด�วย ตามท่ี ป-จจุบัน 
          ย�อหน5าท่ีสอง  จะบอกถึง สภาพป-ญหา หากไม	แก�ไขหรือปรับปรุงจะทําให�องค+การ
ไดรับความเสียหายอย	างไรหรือได�รับผลกระทบอย	างไรบ�าง มักจะมีคําหลักในส	วนท่ีสอง คือ ดังนี้ จึง 
โดย 
          ย�อหน5าท่ีสาม  จะบอกถึง กิจกรรมท่ีทําแล�ว แก�ป-ญหาได�อย	างไร เกิดประโยชน+กับ
ใครได�บ�าง มักจะมีคําหลักในส	วนท่ีสาม คือ เพ่ือให�เกิด เพ่ือสร�าง เพ่ือเป8นประโยชน+ 
           3. วัตถุประสงค-ของโครงการ เป8นการแสดงถึงผลลัพธ+ของโครงการ ท่ีเก่ียวข�องกับ
กลุ	มเป5าหมายจะได�รับผลประโยชน+จากโครงการอย	างไรบ�าง หรือเป8นการแสดงถึงจุดหมายปลายทาง
ท่ีต�องการเม่ือได�ดําเนินงานตามโครงการ โดยการกําหนดวัตถุประสงค+ของโครงการควรกําหนด  
1-3 ข�อ มักจะเขียนโดยใช�คําว	า “เพ่ือ” ในการเขียนวัตถุประสงค+ และไม	นําเอากิจกรรมหรือ
เป5าหมายของโครงการมากําหนดเป8นวัตถุประสงค+  ท้ังนี้การเขียนวัตถุประสงค+อาจใช�หลัก SMART 
เพ่ือประกอบการพิจารณ า คือ 1) ชี้ ชั ดและเป8 น ไป ได�  (Specific and Sensible) หมายถึง 
วัตถุประสงค+ท่ีดีต�องมีความชัดเจนและมีความเป8นไปได�ในการดําเนินงานตามโครงการ 2) วัดได� 
(Measurable) คือ วัตถุประสงค+ท่ีดีต�องสามารถวัดได�และประเมินผลได� ซ่ึงสามารถวัดได�ตามตัวชี้วัด 
5 มิติ (พิชัย เพชรยิ้ม, 2553: 32) ได�แก	 วัดได�ในเชิงคุณภาพ (Quality) เชิงปริมาณ (Quantity) 
กลุ	มเป5าหมาย (Target) สถานท่ี (Place) และเวลาท่ีดําเนินงาน (Time) 3) ทําได�หรือระบุสิ่งท่ี
ต�องการ (Attainable) คือ วัตถุประสงค+ท่ีดีต�องสามารถทําได�หรือระบุสิ่งท่ีต�องการท่ีชัดเจนหรือ
เฉพาะเจาะจงได�มากท่ีสุด  4)  เป8นจริงได� (Realistic) คือ วัตถุประสงค+ท่ีดีต�องสามารถปฏิบัติงานได�
จริง และ 5) รู�ทันเวลา (Time) คือ วัตถุประสงค+ท่ีดีต�องมีขอบเขตของเวลาท่ีแน	นอนในการปฏิบัติงาน 
          4. เป7าหมายของโครงการ เป8นการกําหนดผลผลิตท่ีได�จากการดําเนินงานโครงการ
เม่ือแล�วเสร็จหรือกําหนดความต�องการท่ีคาดว	าจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ อาจขยาย 
วัตถุประสงค+ให�มีรูปธรรมมากข้ึน อาจกล	าวได�ว	าเป5าหมายจะต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค+ ซ่ึงมี 
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ความเฉพาะเจาะจงมากกว	าวัตถุประสงค+ โดยระบุท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป5าหมายของ
โครงการบอกให�ทราบว	าโครงการจะดําเนินการอย	างไร ผลท่ีได�รับจากโครงการคืออะไร และใครใช�
ประโยชน+จากผลผลิตของโครงการ ท้ังนี้สามารถวัดได�ตามตัวชี้วัด 4 มิติ ได�แก	 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
(ปริมาณในการผลิต) เชิงคูณภาพ (ความถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ+) ต�นทุนท่ีใช�ในการดําเนินโครงการ 
(ต�นทุนต	อหน	วยในการผลิต) และระยะเวลาท่ีกําหนด (ระยะเวลาท่ีนําส	งผลิตผล)  
         5. วิธีดําเนินงานหรือการกําหนดกิจกรรม เป8นข้ันตอนการกําหนดรายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีจะปฏิบัติ โดยเริ่มจากการกําหนดงานหลัก ต	อมาเป8นการกําหนดงานรองและกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินงาน โดยลําดับกิจกรรมก	อนหลังต้ังแต	เริ่มโครงการจนกระท่ังถึงเวลาเสร็จสิ้นโครงการ 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน ระบุเวลาในการดําเนินงานของแต	ละกิจกรรมต้ังแต	เริ่ม
โครงการจนเสร็จสิ้น ซ้ึงอาจจะใช�เวลาในการดําเนินงานเท	าใดแล�วแต	ว	าโครงการนั้นจะต�องดําเนินงาน
แต	ละกิจกรรมใช�เวลามากน�อยอย	างไร ซ้ึงการกําหนดระยะเวลาจะสัมพันธ+กับกิจกรรมท่ีจะดําเนินงาน
โดยส	วนมากนิยมเขียนกิจกรรมและระยะเวลาในตารางการปฏิบัติงานหรือแผนภูมิ Gantt Chart  
เป8นต�น 

7. สถานท่ีในการดําเนินงาน เป8นสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีท่ีใช�ในการดําเนินโครงการ หรือ
คุณสมบัติเฉพาะของพ้ืนท่ีท่ีให�บริการของโครงการ ซ้ึงข้ึนกับความเหมาะสมของแต	ละพ้ืนท่ี เนื่องจาก
แต	ละพ้ืนท่ีมีข�อจํากัดท่ีแตกต	างกัน เช	น ความแตกต	างทางด�านกายภาพ ความแตกต	างด�านสังคม 
วัฒนธรรม และศาสนา ความแตกต	างด�านการเมือง กานปกครอง เป8นต�น ดังนั้น ผู�จัดทําโครงการควร
วิเคราะห+ศักยภาพและข�อจํากัดตามลักษณะด�านต	างๆ ของพ้ืนท่ี 

8. งบประมาณทรัพยากรท่ีใช5 เป8นการประมาณกาค	าใช�จ	ายของโรงการและระบุ
จํานวนคน จํานวนวัสดุครุภัณฑ+ท่ีใช�ดําเนินงานโครงการ โดยพิจารณาป-จจัยสําคัญ 4 ประการ ดังนี้  
1) Economy คือ ความประหยัด 2) Efficiency คือ ความมีประสิทธิภาพ 3) Effectiveness  
คือ ความมีประสิทธิผล การดําเนินงานโครงการต�องบรรลุตามวัตถุประสงค+และเป5าหมายของ
โครงการ และ 4) Equity  คือ ความยุติธรรม  

9. ผู5รับผิดชอบโครงการ เป8นการระบุหน	วยงานหรือบุคคล หรือคณะกรรมการ
ผู�รับผิดชอบในการจัดทําโครงการ เพ่ือจะได�ทราบว	าผู�รับผิดชอบโครงการมีความเหมาะสมและ
น	าเชื่อถือมากน�อยเพียงใด สามารถดําเนินงานโครงการได�จนสําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค+และ
เป5าหมายท่ีกําหนดไว� 

10. การประเมินโครงการ เป8นการระบุวิธีหรือเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน
โครงการ เช	น การสังเกต การสอบถาม การสมภาษณ+ การทดสอบ การรายงานจากเอกสาร โดยระบุ
บุคคลหรือหน	วยงานท่ีรับผิดชอบในการประเมินโครงการ พร�อมท้ังบอกระยะเวลาในการประเมิน
โครงการ เช	น ก	อนดําเนินการ ขณะดําเนินการ หรือหลังดําเนินการ 

11. ผลท่ีคาดว�าจะได5รับจากโครงการ เป8นผลประโยชน+ท่ีคาดว	าจะได�รับเม่ือ
ดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล�ว อาจจะเป8นผลกระทบท้ังทางตรงหรือทางอ�อมท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพท่ีเกิดกับผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากโครงการจะเป8นผู�จัดทําโครงการ หรือชุมชนหรือสังคมหรือ
ผู�เก่ียวข�องก็ได�นอกเหนือจากท่ีได�ระบุไว�ในวัตถุประสงค+ของโครงการ ซ้ึงควรระบุผู�ได�รับผลประโยชน+
หรือผลกระทบจากโครงการให�ชัดเจน 
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โดยสรุป การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยมต�องเขียนเนื้อหารายละเอียดท่ีชัดเจน
เฉพาะเจาะจง ซ่ึงรูปแบบการเขียนโครงการแบบนี้ สามารถตอบคําถามดังต	อไปนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ 
2557: 16)   

 
1) โครงการอะไร  1)  ชื่อโครงการ 
2) ทําไมต�องทําโครงการ  2)  หลักการและเหตุผล 
3) ทําเพ่ืออะไร  3)  วัตถุประสงค+ของโครงการ 
4) ทําในปริมาณเท	าใด  4)  เป5าหมาย 
5) ทําอย	างไร  5)  วิธีการดําเนินงาน 
6) ทําเม่ือใด  6)  ระยะเวลาดําเนินงาน 
7) ทําท่ีไหน  7)  สถานท่ีดําเนินงาน 
8) ใช�ทรัพยากรอะไรมากน�อย

เพียงใด 
 8)  งบประมาณและทรัพยากร 

9) ใครทํา  9)  ผู�รับผิดชอบโครงการ 
10) จะทราบผลได�อย	างไร  10) การประเมินโครงการ 
11) จะมีผลพลอยได�อะไร  11) ผลท่ีคาดว	าจะได�รับ 

 
ดังนั้น หากโครงการใดท่ีตอบคําถามข�างต�นได�ครบถ�วน การเขียนโครงการนั้นมี

ความสมบูรณ+ แต	อย	างไรก็ตามทุกโครงการจะต�องสอดคล�องกับแผนขององค+การ เพ่ือความเข�าใจใน
การเขียนโครงการ จึงขอยกตัวอย	างการเขียนโครงการแบบด้ังเดิมหรือประเพณีนิยม ท่ีมีองค+ประกอบ
ตามท่ีได�กล	าวไว�ข�างต�น  
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2. ตัวอย�างการเขียนโครงการ 
 

ช่ือโครงการ :  โครงการ UDRU SMART DRIVES 
……………………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
  จังหวัดอุดรธานีเป8นจังหวัดท่ีมีการขยายตัวและความเติบโตทางธุรกิจอย	างรวดเร็วในช	วง  
3 ปu ท่ีผ	านมาพบว	ามีศูนย+การค�าเกิดข้ึนมากมาย ท้ังในเขตเทศบาลและรอบเมือง โครงการหมู	บ�าน
จัดสรร โรงแรมท่ีพัก สถาบันกวดวิชา สถานบันเทิง ก็เพ่ิมจํานวนข้ึนเช	นกัน ปริมาณยวดยานพาหนะก็
เพ่ิมข้ึนเป8นทวีคูณ ในชั่วโมงเร	งด	วนสภาพการจราจรติดขัด ในช	วงปกติปริมาณรถมากการจราจรไม	
คล	องตัว จากสภาพเมืองท่ีกลายเป8นศูนย+กลางของธุรกิจ และเป8นแหล	งพักผ	อนของประชาชนในเขต
และจังหวัดใกล�เคียงรวมถึงประเทศเพ่ือนบ�าน นอกจากการเป8นเมืองหลักเรื่องเศรษฐกิจแล�ว จังหวัด
อุดรธานียังเป8นเมืองแห	งการศึกษา มีสถานศึกษามากมายเกิดข้ึนในจังหวัดและได�รับความนิยมจาก
ผู�ปกครองท้ังในจังหวัดและต	างจังหวัด ส	งบุตรหลานเข�าเรียนเป8นจํานวนมาก ป-ญหาท่ีเกิดตามมาไม	
สามารถหลีกเลี่ยงได�เลยคือป-ญหาการจราจร สถิติความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุบนท�องถนนเป8น
เครื่องยืนยันได�เป8นอย	างดีว	าจังหวัดอุดรธานี เข�าสู	ภาวะวิกฤตกลายเป8นเมืองท่ีไม	มีความปลอดภัยบน
ท�องถนน ซ่ึงยานพาหนะส	วนใหญ	ท่ีนักเรียนนักศึกษาใช�คงหนีไม	พ�นรถจักรยานยนต+ ด�วยจํานวนของ
ยานพาหนะและจํานวนของสถานศึกษาเม่ือรวมกันแล�วก็เกิดเป8นป-ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน ไม	ว	าจะ
เป8นเรื่องของการปฏิบัติตนตามกฎจราจรหรือจิตสํานึกในการรักความปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาส	วน
ใหญ	ขับข่ีจักรยานยนต+โดยไม	คํานึงถึงความปลอดภัย ไม	สวมหมวกนิรภัยเม่ือเกิดอุบัติเหตุข้ึนแล�วการ
บาดเจ็บและการสูญเสียจึงมีความรุนแรงตามลําดับ จากป-ญหาท่ีกล	าวมา สถานศึกษาต	างๆ ในจังหวัด
ควรตระหนักถึงป-ญหาท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางร	วมกันในการแก�ไข เพ่ือเป8นการป5องกันการบาดเจ็บท่ี
รุนแรงและการเสียชีวิต แนวทางหนึ่งท่ีสถานศึกษาสามารถดําเนินการได�คือ การรณรงค+หรือการ
บังคับใช�กฎหมายให�นักเรียนนักศึกษาในสังกัดสวมหมวกนิรภัยปฏิบัติตามกฎจราจรเพ่ือให�เกิดความ
ปลอดภัยในเบื้องต�น การทําให�เกิดความร	วมมือในระดับสถานศึกษา จําเป8นต�องอาศัยระบบเครือข	าย
ซ่ึงดําเนินการในแนวทางเดียวกัน และช	วยกันทํางานจึงจะบังเกิดผล จากการถอดบทเรียนเรื่องป-ญหา
การจราจรวิธีการหนึ่งท่ีสามารถช	วยได�คือการสร�างแกนนําแก�ป-ญหาในระดับสถานศึกษาซ่ึงต�องอาศัย
นักเรียนนักศึกษา ซ่ึงเป8นกลุ	มเยาวชนท่ีมีพลังในการขับเคลื่อนงานด�านการป5องกันและลดอุบัติเหตุ 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในฐานะของสถานบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน
และได�รับมอบหมายให�ดําเนินการ เก่ียวกับโครงการย	อยตามแผนงาน “อุดรธานีก�าวสู	ทศวรรษแห	ง
ความปลอดภัยทางถนน “ เรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100% จึงได�กําหนดจัดโครงการ UDRU SMART 
DRIVES สวมหมวก 100% ข้ึน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, กองพัฒนานักศึกษา, 2555: อัดสําเนา) 
 
2. วัตถุประสงค-  
 2.1 เพ่ือสร�างต�นแบบนักศึกษาในการป5องกันและแก�ไขป-ญหาอุบัติเหตุทางถนน 
 2.2 เพ่ือสร�างจิตสํานึกให�แก	นักศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร มีใบอนุญาตขับข่ี 
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งท่ีขับข่ีจักรยานยนต+ 
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 2.3 เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินโครงการลดป-ญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน และลดการบาดเจ็บ
ท่ีรุนแรงจากอุบัติเหตุทางจักรยานยนต+ของนักศึกษา 
 2.4 เพ่ือขยายผลสู	สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 
 
3. กลุ�มเป7าหมาย 
 3.1 แกนนํานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 3.2 อาจารย+ บุคลากร เจ�าหน�าท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
4. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 4.2 พ้ืนท่ีเขตจังหวัดอุดรธานี 
 
5. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 กรกฎาคม 2554 – เมษายน 2555 
 
6. กลุ�มผู5ใช5ประโยชน-จากโครงการ  
 6.1 ครูอาจารย+ท่ีรับผิดชอบงานด�านการจราจรของสถานศึกษา 
 6.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 6.3 ประชาชนผู�ใช�รถใช�ถนนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 
 
7. จํานวนบุคลากรท่ีร�วมโครงการ  
 7.1 ภาคราชการ 
  1) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  2) โรงพยาบาลอุดรธานี 
  3) สํานักงานขนส	งจังหวัดอุดรธานี 4) กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี 
  5) สํานักงานประกันสังคม  6) สํานักงานประชาสัมพันธ+จังหวัด 
  7) วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  8) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 
  9) โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  
 7.2 นักศึกษา 
  1) นักเรียน นักศึกษาแกนนํา UDRU SMART DRIVES จํานวน 100 คน 
  2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 5 คณะ 
  3) เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 

4) คณาจารย+ จากสถานศึกษาเครือข	าย และเจ�าหน�าท่ีตํารวจ 
8. ผลผลิตของโครงการ 
 8.1 เกิดแกนนําขับเคลื่อนป5องกันและแก�ไขป-ญหาอุบัติเหตุทางถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 
 8.2 เกิดจิตสํานึกรักความปลอดภัยกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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 8.3 อุบัติเหตุบนท�องถนนในจังหวัดอุดรธานีลดลง และลดการบาดเจ็บท่ีรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ทางจักรยานยนต+ของนักศึกษา 
 
9. วิธีดําเนินงาน  

วัตถุประสงค- กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
- เพ่ือสร�างต�นแบบนักศึกษาใน
การป5องกันและแก�ไขอุบัติเหตุ
ทางถนนนิรภัย 100%  

1. จัดประชุมสัมมนาแกนนํา
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธานี 
2. จัดทําเสื้อและหมวก สําหรับ
แกนนําในการปฏิบัติงาน 

1. แกนนํานักศึกษาอาสาจราจร 5 คณะ 
ช	วยรณรงค+และกํากับดูแล วินัยจราจร 
จํานวน 100 คน 
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปฏิบัติตามกฎจราจรสวมหมวกนิรภัย 
100% 

- เ พ่ื อ ส ร� า ง จิ ต สํ า นึ ก ให� แ ก	
นักศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามกฎ
จราจร มีใบอนุญาตขับข่ี สวม
ห ม วก นิ รภั ย ทุ ก ค รั้ ง ท่ี ขั บ ข่ี
จักรยานยนต+ 

1. จัดอบรมเพ่ือสอดรับ
ใบอนุญาตขับข่ีแก	นักศึกษา และ 
บุคลากร 
2. จัดทําสื่อรณรงค+เผยแพร	 เช	น 
สปอร+ตวิทยุ ป5ายรณรงค+ 
เก่ียวกับการปฏบัิติตามกฎจราจร
ภายในมหาวิทยาลัย 
3. จัดโครงการคาราวาน ขับข่ี
ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% 

1. นักศึกษาท่ีใช�จักรยานยนต+มีใบอนุญาต
ขับข่ี 100% 
2. นักศึกษาหมวกนิรภัย 100% 
3. จํานวนสื่อรณรงค+ท่ีเผยแพร	  
4. นักศึกษาแกนนําได�ร	วมรณรงค+เก่ียวกับ
การสวมหมวกนิรภัย 100% ภายใต�
โครงการขับข่ีปลอดภยัสวมหมวกนิรภัย 
100% 

- เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนิน
โครงการลดป-ญหาอุบัติเหตุบน
ท�องถนน และลดการบาดเจ็บท่ี
รุ น แ ร ง จ า ก อุ บั ติ เห ตุ ท า ง
จักรยานยนต+ของนักศึกษา 

1. จัดทําสถิติเปรียบเทียบ 
(RANKING SMART) การฝaาฝ�น
กฎจราจร เช	น การซ�อนสาม, ไม	
สวมหมวกนิรภัย, จอดรถในท่ี
ห�ามจอด ระหว	างคณะ 5 คณะ 
2. จัดเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดกับนักศึกษา 5 คณะ 
3. ประเมินสรุปโครงการ 

1. สถิติเปรยีบเทียบการฝaาฝ�นกฎจราจร
จาก 5 คณะ 
2. การจัดอันดับ (RANKING SMART) 
คณะท่ีฝaาฝ�นกฎจราจร 

- เพ่ือขยายผลสู	สถานศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 

1. ขยายผลสู	สถานศึกษาใน
เครือข	าย ในรูปแบบของการ
เสนอแผนบริหารจัดการใน
สถานศึกษา 

1. จํานวนสถานศึกษาท่ีเป8นเครือข	าย 
2. จํานวนแกนนําในสถานศึกษา 
3. แผนบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
เครือข	าย 

  
10. งบประมาณ 
 1) งบประมาณท่ีเสนอรับการสนับสนุนจาก สสส. จํานวน 150,000 บาท  
 
หมายเหตุ รายละเอียดแสดงในภาคผนวก 
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11. ผลท่ีคาดว�าจะได5รับ 
 11.1 เกิดแกนนําขับเคลื่อนป5องกันและแก�ไขป-ญหาอุบัติเหตุทางถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 
 11.2 นักศึกษาเกิดจิตสํานึกรักความปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน และนักศึกษาท่ีใช�
จักรยานยนต+มีใบอนุญาตขับข่ี และสวมหมวกนิรภัย 100% 
 11.3 อุบัติเหตุบนท�องถนนในจังหวัดอุดรธานีลดลง และลดการบาดเจ็บท่ีรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ทางจักรยานยนต+ของนักศึกษา 
 11.4 เกิดนวัตกรรม/บทเรียนการพัฒนา เพ่ือนําไปสู	การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในเวทีต	างๆ 
 
12. การติดตามและประเมินผล 
 12.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมทุกเดือน เพ่ือเปรียบเทียบสถิติและส	งข�อมูล
ให�กับคณะได�รับทราบ 
 12.2 สรุปการดําเนินโครงการ 
 
13. การมีส�วนร�วมของเครือข�ายหรือหน�วยงานอ่ืนๆ 

รายช่ือภาคีร�วมงาน/หน�วยงานสนับสนุน บทบาทสําคัญและการสนับสนุน 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู�ดําเนินการโครงการ 
2. โรงพยาบาลอุดรธานี สนับสนุนข�อมูลและการอบรมให�ความรู�แกนนํา 
3. สํานักงานขนส	งจังหวัดอุดรธานี ให�ความรู�และจัดทําใบอนุญาตขับข่ี 
4. กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนข�อมูลและการอบรมให�ความรู�แกนนําบังคับใช�กฎหมาย 
5. สํานักงานประกันสังคม สนับสนุนและนิเทศติดตามประเมินผล 
6. สํานักงานประชาสัมพันธ+จังหวัด ประชาสัมพันธ+โครงการ 
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เสนอแผนโครงการ และดําเนินโครงการในสถานศึกษา 
8. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เสนอแผนโครงการ และดําเนินโครงการในสถานศึกษา 
9. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เสนอแผนโครงการ และดําเนินโครงการในสถานศึกษา 
 
14. ผู5รับผิดชอบโครงการ 

 นายเกียรติชัย วาณิช  (หัวหน�ากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา) 
  
15. ผู5เสนอโครงการ 

ผู�ช	วยศาสตราจารย+วงศ+วีระ   วรรณพงศ+   (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 
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 3. การนําโครงการไปปฏิบัติ 
สําหรับการนําโครงการไปไปปฏิบัติเป8นอีกกิจกรรมหนึ่งของข้ันตอนการจัดทําโครงการ

พัฒนาโครงการท่ีผ	านการประเมินและอนุมัติโครงการแล�ว จะเข�าสู	ข้ันตอนการนําโครงการไปปฏิบัติ 
เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค+ท่ีกําหนดไว� ดังนั้นในข้ันตอนนี้จึงเก่ียวข�องกับการเตรียมแผนการปฏิบัติงาน
ให�เหมาะสม มีการควบคุมและคิดตามความก�าวหน�าของงานอย	างต	อเนื่อง เพ่ือให�เสร็จสิ้นตาม
กําหนดเวลา อยู	ภายใต�งบประมาณ และได�ผลงานตามท่ีได�กําหนดไว� แต	อย	างไรก็ตามในทางปฏิบัติ
ข้ันตอนการนําโครงการไปปฏิบัติอาจจะเกิดป-ญหาท่ีคาดไม	ถึงแม�ว	าจะมีการจัดเตรียมโครงการอย	าง
รอบคอบแล�ว ดังนั้นความยืดหยุ	นจึงเป8นสิ่งท่ีจําเป8นสําหรับข้ันตอนนี้เพ่ือสามารถทําให�การดําเนินงาน
ของโครงการประสบความสําเร็จลุล	วงได� (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560: ออนไลน+)  

สําหรับการบริหารโครงการอย	างมีประสิทธิภาพ  โดยมีข้ันตอนท้ังหมด  8  ข้ันตอน  
ได�แก	 (มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559: ออนไลน+) 

1. การทําความรู�จักกับโครงการ ข้ันตอนในการกําหนดโครงการมีท้ังหมด 4 ข้ันตอน
ตามลําดับ ได�แก	 1) กําหนดขอบเขตของโครงการ 2) การวางแผนปฏิบัติ 3) วิธีการนําไปสู	การปฏิบัติ  
และ 4) การทําให�โครงการประสบความสําเร็จ 

ในแต	ละโครงการจะต�องมีการกําหนดแผนและกิจกรรมย	อยๆ เป8นส	วนประกอบผู�ปฏิบัติ
จึงจําเป8นต�องรู�จักวิธีการจัดการกิจกรรมย	อยให�เสร็จตามเวลาเพ่ือให�แผนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเวลาท่ี
กําหนด นอกจากนั้น ความเปลี่ยนแปลงในระหว	างท่ีโครงการกําลังดําเนินอยู	 เช	น งบประมาณ  
บุคลากรและกระบวนการการทํางานก็ถือเป8นอุปสรรคสําคัญและอาจเกิดข้ึนได�ระหว	างการจัดการ
โครงการ 

ดังนั้นคุณสมบัติของผู�บริหารโครงการประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการบริหาร
ความเปลี่ยนแปลง 

2. ค�นหาความต�องการของกลุ	มเป5าหมาย  ในข้ันตอนของการกําหนดขอบเขตของ
โครงการ ผู�บริหารโครงการจําเป8นอย	างยิ่งท่ีจะต�องคํานึงถึงเวลา ค	าใช�จ	ายและคุณภาพของงานท่ี
กลุ	มเป5าหมายสามารถรับได� โดยต�องไม	ลืมคํานึงว	าในแต	ละโครงการมีส	วนประกอบสําคัญ 3 ส	วนท่ีจะ
นําไปสู	ความสําเร็จ ได�แก	 เวลา ค	าใช�จ	ายและคุณภาพของงาน   

3. การวางแผนโครงการ เป8นสิ่งสําคัญแต	ท่ีสําคัญมากกว	านั้น คือ เม่ือนําแผนไปสู	การ
ปฏิบัติแล�ว แผนนั้นก็อาจมีความเปลี่ยนแปลงได�เสมอ ดังนั้น การวางแผนโครงการจึงไม	จําเป8นต�อง
รีบเร	ง แต	ต�องคํานึงถึงความเป8นไปได�ในการนําแผนไปสู	การปฏิบัติ ซ่ึงเทคนิคท่ีอาจช	วยในการ
วางแผน  ประกอบด�วยคําถามเหล	านี้ เช	น ในแผนนั้นมีกิจกรรมอะไรบ�างท่ีต�องทํา ในแต	ละกิจกรรม
จะต�องใช�ระยะเวลานานเท	าใด จะต�องทําอะไรบ�าง จะต�องเตรียมการอะไรล	วงหน�าก	อนท่ีจะเริ่ม
ดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ต�องใช�ทรัพยากรท่ีจําเป8นอะไรบ�างและต�องใช�งบประมาณจํานวนเท	าใด 

4. การตรวจสอบการดําเนินการตามแผนอย	างต	อเนื่อง ในการดําเนินกิจกรรมแต	ละครั้ง  
จะต�องถามตัวเองอยู	เสมอว	า อะไรคือ ความเสียงในแต	ละกิจกรรม หากเกิดข�อผิดพลาดข้ึนจะทํา
อย	างไร และอะไรจะเกิดข้ึนตามมา ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหว	างการดําเนิน
กิจกรรมจึงเป8นสิ่งสําคัญ เพ่ือป5องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว	างการดําเนินกิจกรรม เช	น 
หากดําเนินกิจกรรมหนึ่งแต	ไม	สามารถทําให�สําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดได� ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจาก
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อุปสรรคบางประการเก่ียวกับกําลังคน นักบริหารโครงการก็จําเป8นต�องวางแผนกําลังคนสํารองไว�
ล	วงหน�าเพ่ือไม	ให�เกิดการขาดแคลนกําลังคน 
 5. การมีส	วนร	วม การมีส	วนร	วมจะก	อให�เกิดพันธะสัญญาของสมาชิกในทีมท่ีจะดําเนิน
โครงการให�สําเร็จได�  ดังนั้น  ผู�บริหารโครงการจึงจําเป8นต�องกระตุ�นให�สมาชิกในโครงการมีส	วนร	วม
ในกิจกรรมต	างๆ เช	น การวางแผนโครงการ ผู�บริหารโครงการอาจแยกออกเป8นแผนย	อยๆ และแบ	ง
ให�สมาชิกในทีมมีส	วนร	วมในการวางแผนแต	ละส	วน ไม	ว	าจะเป8นการกําหนดกิจกรรมต	างๆ ในแต	ละ
แผนย	อย การกําหนดทรัพยากรท่ีจําเป8นต�องใช�ในกิจกรรมต	างๆ และหาแหล	งทรัพยากรท่ีจําเป8นต�อง
ใช�มาจากไหน 
            6. ให�ความจริงจังกับการปฏิบัติตามแผน หากผู�บริหารโครงการไม	ได�มีการควบคุมอย	าง
เคร	งครัด อาจเกิดป-ญหาตามมาเก่ียวกับ เวลา งบประมาณ และคุณภาพของแผนได� ดังนั้น ผู�บริหาร
โครงการควรมีการนัดประชุมเพ่ือตรวจสอบการดําเนินการตามแผนเสมอ พยายามกระตุ�นหรือหา
แรงจูงใจให�สมาชิกในทีมเกิดความต่ืนตัวและพร�อมท่ีจะแก�ป-ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว	างท่ีกําลัง
ดําเนินการตามแผน หากสมาชิกในทีม ไม	สามารถจะแก�ป-ญหาได� ผู�บริหารโครงการก็ควรสนับสนุนให�
สมาชิกเหล	านั้นถามถึงแนวทางในการแก�ป-ญหาเพ่ือป5องกันไม	ให�กิจกรรม แผนหรือโครงการเกิดความ
เสียหายหรือไม	เป8นไปตามเวลาท่ีกําหนดโดยไม	จําเป8นได� 
             7. ควบคุมการดําเนินโครงการอย	างเคร	งครัด ผู�บริหารโครงการควรทําความตกลงกับ
สมาชิกในทีมให�ชัดเจนว	า เม่ือได�ดําเนินกิจกรรมต	างๆ แล�วก็ไม	อาจเปลี่ยนแปลงกระบวนการต	างๆ 
ท่ีได�วางเอาไว�ได� นอกเสียจากว	าสมาชิกในทีมจะนําป-ญหามาถกเถียง และเม่ือผู�บริหารโครงการ
เห็นชอบ ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได� ตัวอย	างเช	น เม่ือดําเนินการตามกิจกรรมท่ีได�วางไว�แล�ว สมาชิก
อาจควบคุมให�กิจกรรมสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนดได�หรือกิจกรรมนั้นอาจใช�เวลามากเกิดกว	าท่ีได�
กําหนดเอาไว� นอกจากนั้น สมาชิกก็ควรประเมินว	าป-ญหาเช	นนี้จะหาวิธีการป5องกันอย	างไร ดังนั้น  
ความสามารถในการควบคุมการดําเนินโครงการจึงถือเป8นสิ่งสําคัญ 
            8. การทําให�โครงการสําเร็จอย	างมืออาชีพ กุญแจท่ีสําคัญท่ีสุดของผู�บริหารโครงการ คือ  
จะต�องสร�างความแน	ใจให�ได�ว	า  ผู�เข�าร	วมโครงการเกิดความพึงพอใจกับผลลัพธ+ท่ีเกิดจากการดําเนิน
โครงการ  ผู�บริหารโครงการท่ีมีประสิทธิภาพจะต�องสามารถประเมินโครงการเป8นระยะๆ อยู	เสมอ  
เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันว	าโครงการดําเนินไปตามความต�องการของผู�เข�าร	วมโครงการ นอกจากนี้ การ
ตรวจสอบและการประเมินโครงการยังช	วยทําให�ทราบถึงป-ญหาท่ีเกิดข้ึนกับโครงการและความ
พยายามท่ีจะทําให�โครงการประสบผลสําเร็จของสมาชิกในทีม การให�กําลังใจและการชื่นชมสมาชิกใน
ทีมถือเป8นสิ่งสําคัญเนื่องจากเป8นแรงกระตุ�น แต	การตรวจสอบและประเมินผลสมาชิกในทีมก็ถือว	า
เป8นสิ่งท่ีสําคัญเช	นกัน เพราะผู�บริหารโครงการจะต�องไม	ลืมว	า ความพึงพอใจของผู�เข�าร	วมโครงการ  
คือ ความสําเร็จของการบริหารโครงการแบบมืออาชีพ 
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 4. ตัวอย�างการนําโครงการไปปฏิบัติ 
 เพ่ือให�ผู�ศึกษาได�ตัวอย	างการนําโครงการไปปฏิบัติว	าเป8นลักษณะอย	างไร ผู�เขียนขอ
ยกตัวอย	างของกรณี แนวคิดท่ีจะก�อสร5างทางหลวงพิเศษระหว�างเมือง สายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (วงแหวนรอบท่ี 3) กรมทางหลวงมีแนวคิดท่ีจะได�ก	อสร�างถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิ เษก) เพ่ือช	 วยลดภาวะความคับ ค่ังของการจราจรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย	างไรก็ตาม เนื่องจากการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมือง
ยังคงเป8นไปอย	างต	อเนื่อง ส	งผลให�ปริมาณจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ิมสูงข้ึน
อย	างรวดเร็ว ประกอบกับถนนวงแหวนดังกล	าวจะสามารถรองรับปริมาณจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนได�ในระดับ
หนึ่ง และอีกไม	นานก็จะเต็มความจุ จึงมีแนวคิดท่ีจะก	อสร�างทางหลวงพิเศษระหว	างเมืองสายวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบท่ี 3 ซ่ึงเป8นโครงข	ายสายทางตามแผนกลยุทธ+ทางหลวงพิเศษระหว	าง
เมืองของประเทศไทย ปu 2560-2579 เพ่ือเสริมสร�างระบบโครงข	ายถนนในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑลให�
สมบูรณ+ยิ่งข้ึน และลดปริมาณการจราจรท่ีจะผ	านเข�า-ออก ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ
อย	างยิ่ง รถบรรทุก นอกจากนี้ จากเหตุการณ+มหาอุทกภัยในปu พ.ศ. 2554 ทําให�มีแนวคิดการพัฒนา
โครงการเพ่ือป5องกันป-ญหาน้ําท	วมในบริเวณลุ	มแม	น้ําเจ�าพระยา ซ่ึงมีผลทําให�แนวเส�นทางโครงการท่ี
ได�ศึกษาไว�ในปu พ.ศ. 2552 อาจไม	มีความเหมาะสม ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและการใช�ประโยชน+
ท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีเขตอิทธิพลได�มีการเปลี่ยนแปลงอย	างมาก จึงจําเป8นต�องมีการทบทวนแนวเส�นทาง
และรูปแบบโครงการ เพ่ือให�เกิดประโยชน+สูงสุดและเป8นการใช�ทรัพยากรได�อย	างมีประสิทธิภาพ 
(สํานักแผนงานกรมทางหลวง, 2560: ออนไลน+) 
 ดังนั้นเพ่ือเป8นกระบวนการท่ีส	งเสริมให�ภาคประชาชนได�มีโอกาสแลกเปลี่ยนข�อมูล แสดง
ความคิดเห็น ในการพัฒนาโครงการให�เกิดความเหมาะสมและเป8นท่ียอมรับของทุกฝaายท่ีเก่ียวข�อง 
ซ่ึงจะเป8นประโยชน+ต	อการพัฒนาโครงการ โดยมีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการหลักๆ มีดังนี้  
 
1. การประชุมปฐมนิ เทศโครงการ
พิจารณาแนวเส�นทางเลือกท่ีเหมาะสม
ของโครงการ 
2. การประชุมผลการคัดเลือกแนว
เส�นทางท่ีเหมาะสมของโครงการ 
3. การประชุมหารือมาตรการป5องกัน 
แก�ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล�อม
ต	 อแน ว เส� นท าง ท่ี เห มาะสมของ
โครงการ 
4. การประชุมสรุปผลการศึกษาของ
โครงการ     

 
  

ภาพท่ี 5.3 แผนการดําเนินโครงการ 
ท่ีมา: สํานักแผนงานกรมทางหลวง (ออนไลน+) 
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 1. วัตถุประสงค+ 
  1. เพ่ือเผยแพร	ข�อมูลและข�อเท็จจริงเก่ียวกับโครงการให�ประชาชนกลุ	มเป5าหมายทราบ 
เพ่ือเป8นการสร�างความเข�าใจเก่ียวกับโครงการอย	างถูกต�องและตรงกัน 
  2. เพ่ือสร�างความเข�าใจอันดีระหว	างกลุ	มเป5าหมายทุกส	วนกับผู�ดําเนินโครงการ   
ตลอดจนเพ่ือเสริมสร�างทัศนคติท่ี ดีต	อโครงการและเกิดช	องทางการติดต	อสื่อสารระหว	าง
กลุ	มเป5าหมายกับผู�ดําเนินโครงการ และเจ�าของโครงการ 
  3. เพ่ือเป�ดโอกาสให�กลุ	มเป5าหมายมีส	วนร	วมในการแสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ
ท่ีเป8นประโยชน+ในการนําไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต	ละข้ันตอนของการพัฒนาโครงการ 
 
 2. พ้ืนท่ีเป5าหมายและกลุ	มเป5าหมายในการดําเนินการ 
  การดําเนินงานการมีส	วนร	วมของประชาชน ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตการปกครองในรัศมี 
500 เมตร ตามแนวเส�นทางโครงการ จํานวน 43 ตําบล 11 อําเภอ ครอบคลุมจังหวัดสมุทรสาคร 
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา 
 
 3. กลุ	มเป5าหมายในการมีส	วนร	วมของประชาชน 
  ผู�ได�รับผลกระทบได�แก	 ผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากการโยกย�ายเวนคืน กลุ	มผู�นําชุมชนใน
พ้ืนท่ี กลุ	มพ้ืนท่ีอ	อนไหวด�านสิ่งแวดล�อม กลุ	มครัวเรือนท่ีได�รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ�อมจากการ
พัฒนาโครงการหน	วยงานท่ีมีหน�าท่ีจัดทํารายงานวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ
(หน	วยงานเจ�าของโครงการ) หน	วยงานท่ีทําหน�าท่ีพิจารณารายงานการวิเคราะห+ผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมหน	วยงานในระดับต	างๆ ท้ังหน	วยงานภาครัฐ ส	วนกลาง ส	วนภูมิภาคและส	วนท�องถ่ิน 
รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และหน	วยงานในกํากับองค+กรเอกชนด�านสิ่งแวดล�อม องค+กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระสื่อมวลชนประชาชนท่ัวไป กลุ�มเป7าหมายหลัก คือ ผู�มีส	วนได�
ส	วนเสียโดยตรง ประกอบด�วย 1) ผู�ได�รับผลประโยชน+ ครอบคลุมถึง ประชาชน ชุมชน และภาคส	วน
อ่ืนๆ ในเขตพ้ืนท่ีโครงการ (ภายในรัศมี 500 เมตร) หรือกลุ	มผู�ใช�เส�นทางประจํา ท่ีสามารถใช�เส�นทาง
อ่ืนแทนได�ระหว	างการพัฒนาโครงการ และได�รับประโยชน+ภายหลังท่ีโครงการเป�ดให�บริการ  
2) ผู�ได�รับผลกระทบทางลบ หมายถึง ประชาชน ชุมชน และภาคส	วนอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนท่ีโครงการ 
(ภายในรัศมี 500 เมตร) หรือกลุ	มผู�ใช�เส�นทางประจํา ท่ีไม	สามารถใช�ทางอ่ืนทดแทนได�ระหว	างการ
พัฒนาโครงการ และได�รับผลกระทบภายหลังท่ีโครงการเป�ดให�บริการ และกลุ�มเป7าหมายรอง 
ประกอบด�วย 1) หน	วยงานท่ีมีหน�าท่ีจัดทํารายงานวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ 
หมายถึง ผู�แทนกรมทางหลวง 2) หน	วยงานในระดับต	างๆ ท้ังหน	วยงานภาครัฐ ส	วนกลาง ส	วน
ภูมิภาคและส	วนท�องถ่ิน รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และหน	วยงานในกํากับ 3) องค+กรเอกชนด�านสิ่งแวดล�อม 
องค+กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ  4) สื่อมวลชน 5) ผู�ใช�เส�นทาง และ  
6) ประชาชนท่ัวไป 
 ดังนั้น จากตัวอย	างของโครงการท่ียกเป8นตัวอย	างนั้นผู�บริหารจะต�องจัดทีมเพ่ือบริหาร
โครงการอย	างเหมาะสม ต�องใช�หลักการวางแผน ประสานงาน และการทํางานเชิงรุก ประชุมติดตาม
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ความก�าวหน�าเป8นระยะๆเพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให�เป8นไปตามแผนท่ีกําหนดหากมีป-ญหา
ติดขัดท่ีตรงจุดใดจะได�รีบแก�ไขอย	างทันท	วงที อย	างไรก็ตามการจัดการโครงการให�มีประสิทธิภาพนั้น
ต�องมีการบริหารโครงการเป8นอย	างดี  

 
 5. การบริหารโครงการ 
 การดําเนินโครงการให�ประสบความสําเร็จได� ข้ึนอยู	กับเง่ือนไข 3 เง่ือนไข (วิไลรัตน+  
สุกามา, 2558) ได�แก	 1) ขอบข	ายของงานหรือขอบเขตของโครงการ (Scope) ต�อง เป8นไปตาม
วัตถุประสงค+เฉพาะ ท่ีระบุผลลัพธ+ (Out come) ท่ีคาดหมายไว�ล	วงหน�า โดยมีเป5าหมายท่ีระบุตัวชี้วัด
ไว�แล�ว 2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ (Time) จะต�องดําเนินโครงการไปตามห�วงระยะเวลาท่ีกําหนด 
3) และงบประมาณในการดําเนินงาน (Cost)   ผู�บริหารโครงการต�องผลักดันให�มีการใช�จ	ายใน
โครงการให� มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน+สูงสุด ท้ังนี้  บรรจง อมรชีวิน 
(2557: 54) กล	าวว	า ต�องอาศัยหลักการของหน�าท่ีการบริหารองค+การ 5 ข้ัน ได�แก	 การวางแผน
โครงการ (Planning)  การจัดองค+กรของโครงการ (Organizing) การจูงใจทีมงาน (Motivating) การ
อํานวยการ (Directing) ซ่ึงเก่ียวข�องในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรของโครงการ การพัฒนา
ภาวะผู�นําและการตัดสินใจ และการควบคุม (Controlling) เก่ียวข�องกับการวางระบบต�นทุนและ
กําหนดการ การติดตามความก�าวหน�า และการประเมินโครงการ 
  สําหรับความล�มเหลวของการบริหารโครงการ มีสาเหตุจาก เช	น ผู�บริหารโครงการขาด
ความรู�ความสามารถและภาวะผู�นํา ผู�บริหารระระดับสูงไม	ให�การสนับสนุนโครงการ ขาดข�อมูลการ
บริหารท่ีดีและเพียงพอ ขาดเทคนิคการบริหารโครงการ ไม	ได�ใช�เทคนิคการบริหารสําหรับโครงการ  
สมาชิกขาดความผูกพันกับโครงการ ในโครงการท่ีมีเป5าหมายสําหรับประชาชนผู�บริหารโครงการไม	
สามารถสร�างแรงจูงใจให�ประชาชนเข�ามามีส	วนร	วมในกระบวนการ เป8นต�น  
  สรุปข้ันตอนการจัดการโครงการพัฒนาเป8นการวิเคราะห+ความจําเป8นและท่ีมาโครงการ
พัฒนาว	าจะทําโครงการอะไร การดําเนินโครงการต�องพิจารณาว	าองค+กรนั้นๆ มีบทบาทหน�าท่ีอย	างไร 
เช	นองค+กรภาคเอกชนก็มุ	งหวังผลกําไร ส	วนโครงการท่ีเป8นขององค+กรภาครัฐต	างก็มีเป5าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจากนั้นถ�าเป8นองค+กรภาคประชาชน
ประชาสังคมต�องมาพิจารณาว	ามีความจําเป8นและต�องการพัฒนาอะไร เม่ือมีข�อมูลเพียงพอท่ีจะลงมือ
เขียนโครงการแล�วจะต�องจึงเขียนให�สอดคล�องตามหัวข�อต	างๆ ท่ีกําหนดโครงการท่ีเขียนข้ึนจะต�องยึด
หลัด SMART 1) ชี้ชัดและเป8นไปได� (Specific and Sensible) 2) วัดได� (Measurable) 3) ทําได�
หรือระบุสิ่งท่ีต�องการ (Attainable) 4) เป8นจริงได� (Realistic) และ 5) รู�ทันเวลา (Time) นอกจากนั้น
นําโครงการสู	การปฏิบัติโดยต�องดึงผู� ท่ีมีส	วนได�ส	วนเสีย (Stakeholder) เข�ามามีส	วนร	วมในการ
ดําเนินโครงการแต	ละละข้ันตามท่ีกําหนดไว�ในโครงการ และการจัดการโครงการให�มีประสิทธิภาพ
จะต�องใช�หลักการบริหารโครงการอันจะนําไปสู	ความสําเร็จตามเป5าหมายท่ีกําหนดไว�ต	อไป ส	วนการ
ประเมินผลโครงการผู�เขียนจะนําเสนอเป8นข้ันตอนต	อไป 
 
 
 



 

 

146

 
ข้ันตอนท่ี 5: การประเมินผลโครงการการพัฒนา   
 

ความหมายของการประเมินผลโครงการ 

ได�มีนักวิชาการหลายท	านได�ให�คํานิยามของคําว	าการประเมินผล และการประเมินผลการ
พัฒนาไว�อย	างหลากหลายและน	าสนใจดังนี้  Suchman (1967: 31) ได �สรุปรวมนิยามของการ
ประเมินผลไว�ว	า คือการศึกษาพิจารณา (ไม	ว	าจะมีพ้ืนฐานจากวามคิดเห็น การบันทึกข�อมูลส	วนตัว
หรือข�อมูลท่ีเป8นกลาง) เก่ียวกับผลลัพธ+ (ไม	ว	าจะเป8นในทางบวกหรือทางลบ ชั่วคราวหรือถาวร เร	งรัด
หรือเฉ่ือยชา) ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมบางประเภท (ไม	ว	าในลักษณะโครงงานหรือก่ึงโครงงาน ต	อเนื่อง
หรือเพียงครั้งเดียว) ท่ีมุ	งให�บรรลุถึงวัตถุประสงค+หรือเป5าประสงค+ท่ีปรารถนา (ไม	ว	าในความพยายาม
ระดับสู ง-กลาง-ตํ่ า ระยะยาวหรือระยะสั้ น )  ส	 วน  American Public Health Association 
(1955: 255-226) ได�ให�คําจํากัดความท่ีเพ่ิมความกระจ	างข้ึนว	า การประเมินผล คือ กระบวนการใน
การพิจารณากําหนดคุณค	าหรือระดับความสําเร็จในการบรรลุถึงวัตถุประสงค+ท่ีกําหนดไว�แต	ต�น 
กระบวนการดังกล	าวอย	างน�อยประกอบด�วยข้ันตอนต	อไปนี้ (ก) กําหนดวัตถุประสงค+ (ข) ระบุเกณฑ+
มาตรฐานสําหรับวัดความสําเร็จ (ค) พิจารณาและอธิบายถึงระดับความสําเร็จ และ (ง) เสนอแนะ
สําหรับโครงการต	อไป ส	วน พิชิต ฤทธิ์จํารูญ (2557: 41) ให�ความหมายว	า การประเมินผลโครงการ 
หมายถึง กระบวนการเชิง ระบบเพ่ือตรวจสอบหรือบ	งชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 
ซ่ึงจะช	วยให�ได�ข�อมูล สารสนเทศท่ีเป8นประโยชน+ต	อการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุง
และพัฒนาโครงการ  อีกท้ัง Mantel, et al. (2011: 272) กล	าวว	า การประเมินผลโครงการเป8นการ
ประเมิน ความก�าวหน�าของโครงการและผลการดําเนินงานของโครงการ เป8นไปตามวัตถุประสงค+และ
เป5าหมาย ตามท่ีแผนได�กําหนดไว� 

จากความหมายของการประเมินผล และประเมินผลการพัฒนา ดังกล	าว จะเห็นได�ว	า การ
ประเมินผลเป8นส	วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร (Management Process) ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้คือ 
(1) การวางแผน (Planning) (2) การดําเนินงานตามแผน (Implementation) และ (3) การ
ประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานในแต	ละข้ันตอนในกระบวนการบริหารดังกล	าวจะ
ต	อเนื่องกันเป8นวงจร จนกว	าโครงการนั้นจะบรรลุวัตถุประสงค+  

สรุปว	าความหมายของการประเมินผลการโครงการพัฒนาหรือการประเมินผลต	าง หมายถึง 
กระบวนการเชิงระบบท่ีพิจารณากําหนดคุณค	าหรือระดับความสําเร็จในการบรรลุถึงวัตถุประสงค+ท่ี
กําหนดไว�แต	ต�น ซ่ึงจะช	วยให�ได�ข�อมูล สารสนเทศท่ีเป8นประโยชน+ต	อการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหาร
จัดการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ  ดังนั้นเพ่ือให�ง	ายต	อการจําเก่ียวกับความหมายของการ
ประเมินผล คือ การ เทียบ ระหว	างสิ่งท่ี คิด กับสิ่งท่ี ทํา นั่นเอง 

จากความหมายของการประเมินผลท่ีได�กล	าวอ�างมาข�างต�น พอจะสรุปได�ว	า การ
ประเมินผลต�องเกิดจากสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. ต�องมีงานหรือโครงการท่ีจะประเมินผล 
2. งานหรือโครงการนั้นๆ จะต�องมีการวางแผน (Project Planning) คือ ต�องมีการ 
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กําหนด ข้ันตอนการดําเนินงาน กําหนดระยะเวลาทํางาน กําหนดเป5าหมายในระดับต	างๆ
กําหนดแผนปฏิบัติงาน (Operation Plan) เป8นต�น 

3. ต�องมีการวัดผลท้ังในด�าน Quality และ Quantity ในระดับต	างๆ เปรียบเทียบกับ 
เป5าหมายท่ีกําหนดไว�เดิม 

4. จะต�องมีระบบการ Feed Back ท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะ Feed Back System นี ้
เป8นหัวใจของการประเมินผลโครงการ การประเมินผลจะสําเร็จสมบูรณ+ไม	ได�หากขาดระบบการ 
Feed Back ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค-ของการประเมินผลโครงการ 

วัตถุประสงค+ของการประเมินผลก็เพ่ือวัดผลกระทบของโครงการ เทียบกับวัตถุประสงค+ท่ี
กําหนดไว�ในฐานะเป8นมรรควิธีท่ีนําไปสู	การตัดสินใจเก่ียวกับโครงการและการปรับปรุงโครงการใน
อนาคต กล	าวอีกนัยหนึ่ง การประเมินผลไม	ได�มีจุดมุ	งหมายเพ่ือการสร�างทฤษฎีสําหรับอธิบายปรากฎ
การณ+ แต	เพ่ือการทดสอบโดยการนําความรู�ท่ีมีอยู	ไปใช�ประโยชน+ในทางปฏิบัติ ถึงแม�กระนั้นก็ไม	ได�
หมายความว	า การประเมินผลจะไม	ก	อให�เกิดความรู�ใหม	ๆ เพียงแต	ว	าเน�นด�านปฏิบัติมากกว	าด�าน
ทฤษฎี (Weiss, 1973: 4) 
 

ปRจจัยท่ีต5องพิจารณาในการประเมินโครงการ 

 ป-จจัยสําคัญท่ีผู�ประเมินโครงการควรให�ความสําคัญและจะต�องพิจารณาอย	างรอบคอบมีอยู	
ด�วยกันหลายประการ ดังนี้ (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ+, 2547: 6-7) 

1. ขอบเขตของโครงการ เป8นการพิจารณาถึงความครอบคลุมพ้ืนท่ี เช	น ประเทศ จังหวัด 
ชุมชน เป8นต�น  

2. ขนาดของโครงการ เป8นการพิจารณาถึงจํานวนของผู�ท่ีเข�ามามีส	วนเก่ียวข�องกับโครงการ 
ซ่ึงผู�ประเมินต�องพิจารณาอย	างรอบคอบ 

3. ระยะเวลาของโครงการ เป8นการพิจารณาถึงระยะเวลาท่ีมีการดําเนินโครงการต้ังแต	เริ่มต�น
จนสิ้นสุดกิจกรรม 

4. ความชัดเจนและความเฉพาะเจาะจงของป-จจัยนําเข�า เป8นการพิจารณาถึงป-จจัยท่ีนําเข�า
ไปใช�ในการดําเนินการ เช	น บุคลากร วัสดุ อุปกรณ+ งบประมาณ เป8นต�น 

5. ความสลับซับซ�อนของเป5าหมาย เป8นสิ่งท่ีผู�ประเมินโครงการจะต�องวิเคราะห+และพิจารณา
ถึงความสลับซับซ�อนของเป5าหมายโดยเฉพาะอย	างยิ่งเม่ือมีเป5าหมายย	อยๆ และมีความต�องการบรรลุ
ต	างกัน 

6. ช	วงเวลาของเป5าหมาย เป8นการพิจารณาถึงช	วงเวลาเป5าหมายท้ังระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว ท่ีจะต�องกําหนดช	วงเวลาการประเมินให�ชัดเจน 

7. ความคิดริเริ่มสร�างสรรค+ใหม	ๆ หมายถึงว	าเป8นการพิจารณาแนวทางการประเมินอย	าง 
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เหมาะสมตามลักษณะท่ีแตกต	างออกไปจากแนวทางเดิมๆ ซ่ึงผู�ประเมินจะต�องมีความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค+นั่นเอง 

จากป-จจัยข�างต�นในทัศนะของผู�เขียนมองต	อไปว	าป-จจัยท่ีจะต�องให�ความสําคัญเพ่ิม 
เติม คือ หัวหน�าและบุคคลากรท่ีจะประเมินจะต�องมีความรู�ความเข�าใจในเนื้อหาและบริบทของ
โครงการท่ีจะทําการประเมินเป8นอย	างดี และมีความเป8นกลางไม	มีส	วนได�ส	วยเสียโดยตรงของโครงการ  
อีกท้ังป-จจัยอีกอย	าง คือ เครื่องมือหรือแบบประเมินสอบถามท้ังหลายจะต�องมีความเหมาะสมตอบ
โจทย+ครอบคลุมวัตถุประสงค+ท่ีจะประเมินอย	างครบถ�วน จึงจะทําให�การประเมินผลโครงการบรรลุผล
อย	างมีประสิทธิภาพต	อไป 

 

ประโยชน-ของการประเมินผลโครงการ 

ประโยชน+ท่ีองค+การได�รับจากการประเมินผลโครงการมีหลายประการ โดยได�ประมวลจาก 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557: 45) สุภาพร พิศาลบุตร (2550: 229) และวิไลรัตน+ สุภามา (2558: 160) 
ดังต	อไปนี้ 

1. ช	วยให�การกําหนดวัตถุประสงค+และมาตรฐานการดําเนินงานมีความชัดเจนข้ึน เนื่องจาก 
การประเมินโครงการ สามารถนําผลการประเมินโครงการนั้นปรับปรุงแก�ไข จึงช	วยให�ก	อนนํา
โครงการ ไปดําเนินงาน ผู�บริหารจะต�องทําการตรวจสอบอย	างละเอียดถ�าหากส	วนใดไม	ชัดเจน ย	อม
ต�องมีการ กําหนดให�ชัดเจน เพ่ือสามารถนําแผนโครงการไปสู	การปฏิบัติ 

2. ช	วยในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู	อย	างจํากัด ให�เกิดประโยชน+คุ�มค	าหรือเกิดประโยชน+ 
เต็มท่ี เพราะการประเมินโครงการจะต�องวิเคราะห+ท้ังป-จจัยนําเข�า กระบวนการและผลผลิตจาก
โครงการ หากส	วนใดมีป-ญหาจะได�รับการแก�ไข เช	น วัสดุหรืออุปกรณ+ไม	เพียงพอ หรือมีมากเกินไปจะ 
ได�จัดสรรให�ในปริมาณท่ีเพียงพอ สําหรับการดําเนินงานโครงการ 

3. ช	วยให�แผนงานบรรลุวัตถุประสงค+ เพราะโครงการเป8นส	วนหนึ่ งของแผน ดังนั้น  
เม่ือโครงการได�รับการประเมินผลและแก�ไขปรับปรุงในส	วนท่ีมีป-ญหา ย	อมทําให�โครงการสามารถ 
ดําเนินงานสําเร็จตามวัตถุประสงค+ของโครงการได� ในขณะเดียวกันจะทําให�แผนประสบความสําเร็จ 
และบรรลุตามวัตถุประสงค+ของแผนเช	นเดียวกัน 

4. ช	วยในการแก�ไขป-ญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของโครงการ และข�อบกพร	องของโครงการท่ี 
ได�จากการประเมินผลโครงการให�ลดน�อยลง ทําให�การดําเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

5. ช	วยในการควบคุมคุณภาพของโครงการ ดังกล	าวแล�วว	าการประเมินโครงการเป8นส	วน 
หนึ่งของการควบคุมโครงการในการวัดค	าผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับมาตรฐานท่ีได�กําหนดไว�ในแผน 
ดังนั้น ป-จจัยทุกอย	างท่ีใช�ในการดําเนินงานจึงได�รับการวิเคราะห+อย	างละเอียด ต้ังแต	ป-จจัยนําเข�า 
(Input) กระบวนการดําเนินงาน (Process) และผลงาน (Output) หากพบว	ามีป-ญหาหรือไม	มี 
คุณภาพจะได�รับการพิจารณาให�เป8นข�อมูลย�อนกลับให�ผู�บริหารได�ตัดสินใจแก�ไขปรับปรุงให�ได�ผลงาน 
เป8นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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6. ช	วยในการสร�างขวัญกําลังใจให�แก	ผู�ปฏิบัติงานตามโครงการ เพราะการประเมินผล 
โครงการเป8นการวิเคราะห+รายละเอียดของโครงการท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานจริงกับแผนโครงการท่ี 
กําหนดไว� เพ่ือปรับปรุงงานและวิธีการใหม	ๆ ท่ีใช�ในการปฏิบัติงาน ก	อให�เกิดผลดีต	อโครงการ ซ่ึงทํา 
ให�ผู�ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร�นในการทํางาน เป8นการสร�างขวัญกําลังใจและเกิดความพึงพอใจใน 
การปฏิบัติงานแก	ผู�ปฏิบัติงาน 

7. ช	วยในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการโครงการ เนื่องจากข�อมูลสารสนเทศท่ีได�จากการ 
ประเมินผลโครงการจะเป8นประโยชน+ต	อการตัดสินใจของผู�บริหาร กล	าวคือ ผู�บริหารได�ทราบถึง 
ป-ญหา อุปสรรค จุดเด	น จุดด�อย ความเป8นไปได�และแนวทางในการปรับปรุงแก�ไขโครงการ 
ซ่ึงผู�บริหารใช�ในการตัดสินใจว	าจะดําเนินงานต	อไปหรือยุติโครงการ และเป8นข�อมูลในการวางแผน
หรือ กําหนดนโยบายในการบริหารองค+การต	อไป 

สรุปได�ว	า การประเมินผลโครงการมีประโยชน+ต	อการบริหารโครงการ กล	าวคือ การ 
ประเมินผลโครงการช	วยให�องค+การได�ข�อมูลท่ีเป8นสารสนเทศเก่ียวกับความก�าวหน�า ป-ญหา อุปสรรค 
ความสําเร็จหรือความล�มเหลวของโครงการ เป8นการสร�างขวัญกําลังใจแก	ผู�ปฏิบัติงาน ตลอดจนการ 
ตัดสินใจของผู�บริหารในการปรับปรุงแก�ไข การวางแผนและกําหนดนโยบายในการบริหารงานองค+การ 
 

 ประเภทของการประเมินผลโครงการ 
 การแบ	งประเภทการประเมินโครงการคงมิใช	เป8นการกําหนดเกณฑ+เด็ดขาด  แต	จําเป8นต�อง
อาศัยเกณฑ+หลายชนิดมาจําแนกประเภท เช	น ใช�เวลา วัตถุประสงค+ วิธีการ และรูปแบบการประเมิน
มาบ	งบอกถึงประเภทของการประเมิน ซ่ึงในท่ีนี้อาจจําแนกการประเมินโครงการออกเป8น 4 ประเภท 
ดังนี้ (จักษวัชร ศิริวรรณ, 2555: ออนไลน+) 

1. การประเมินโครงการก�อนดําเนินการ (Preliminary  Evaluation) เป8นการศึกษา 
วิเคราะห+ และประเมินความเป8นไปได� (Feasibility Study)  ก	อนท่ีจะเริ่มโครงการใดโครงการหนึ่ง 
ซ่ึงจะมีประโยชน+ในแง	การตัดสินว	า จะดําเนินโครงการต	อไปหรือไม	 อย	างไร  โดยทําการศึกษาถึง
สภาพแวดล�อมเชิงปฏิบัติการ (Operating Environment) ของโครงการ ความพร�อมและความ
เหมาะสมของป-จจัยนําเข�า อันได�แก	 ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ และความพร�อมของบุคลากร 
เครื่องมือ งบประมาณและกระบวนการงบประมาณ รวมไปถึงสมรรถนะในการบริหารจัดการ ท้ังยัง
ต�องพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระบวนการท่ีจะนํามาใช�ในการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจน
ป-ญหา อุปสรรค และความเสี่ยงของการดําเนินโครงการ รวมไปถึงประสิทธิผลท่ีคาดว	าจะได�รับ แต	ใน
ขณะเดียวกันยังมีความจําเป8นท่ีจะต�องศึกษาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการ ในด�านต	างๆ  
อาทิ การประเมินผลกระทบด�านสังคม (Social Impact Assessment: SIA) การประเมินผลกระทบ
ด�านนิเวศ (Ecological Impact Assessment: EIA) การประเมินผลกระทบด�านการเมือง (Political 
Impact Assessment: PIA) การประเมินผลกระทบด�านเทคโนโลยี  (Technological Impact 
Assessment: TIA) การประเมินผลกระทบด�านประชากร (Population Impact Assessment: PIA) 
การประเมินผลกระทบด�านนโยบาย (Policy Impact Assessment: POIA) การประเมินผลกระทบ
ทางด�านเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment) เป8นต�น 
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2. การประเมินระหว�างดําเนินโครงการ (Formative Evaluation)  เป8นการประเมินผล
เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ ผลท่ีได�จากการประเมินระหว	างดําเนินโครงการนั้น 
อาจจะกระทําในระหว	างข้ันตอนการพัฒนาโครงการ ซ่ึงจะมีส	วนช	วยให�การกําหนดวัตถุประสงค+ 
(Objectives) ของโครงการเป8นไปอย	างสมเหตุสมผลยิ่งไปกว	านั้นการประเมินระหว	างดําเนินโครงการ 
อาจจะกระทําในระหว	างข้ันตอนการดําเนินโครงการ ซ่ึงจะมีส	วนช	วยตรวจสอบว	าโครงการได�ถูก
ดําเนินการไปตามแผนของโครงการหรือไม	อย	างไร ซ่ึงเรียกอย	างเฉพาะเจาะจงว	า Implementation 
Evaluation อย	างไรก็ดีการประเมินระหว	างดําเนินโครงการนี้อาจเป8นการตรวจสอบความก�าวหน�า
ของโครงการว	าโครงการได�ถูกดําเนินการไปอย	างได�ผลดีหรือไม	เพียงใด ซ่ึงเรียกอย	างเฉพาะเจาะจงว	า  
Progress Evaluation 

3. การประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ (Summative Evaluation)  หรืออาจเรียกว	า 
การประเมินผลผลิตเป8นการประเมินผลรวมสรุปภายหลังจากสิ้นสุดการดําเนินโครงการในการรวม
สรุปข�อมูลอันเกิดจากโครงการระยะยาวนั้น จะรวบรวมจากผลของการประเมินระหว	างดําเนิน
โครงการ (Formative Evaluation) ทําให�เป8นผลของการประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการ (Summative 
Evaluation)  ซ่ึงผลรวมสรุปท่ีได�จะนําสู	การรายงานว	า โครงการได�บรรลุเป5าประสงค+ขององค+การ 
(Corporate Goals) หรือไม	อย	างไรตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการว	าประสบ
ความสําเร็จหรือล�มเหลวอย	างไร พบป-ญหาหรืออุปสรรคอะไรในการดําเนินโครงการ เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการโครงการของหน	วยงานให�ดียิ่งข้ึนในการดําเนินโครงการนี้หรือโครงการ
อ่ืนๆ ต	อไป 

4. การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)  เป8นการประเมินโครงการท่ี
มุ	งเน�นตรวจสอบผลผลิตและกระบวนการได�มาซ่ึงผลผลิต และมุ	งท่ีจะทราบความสําเร็จหรือความ
ล�มเหลว รวมไปถึงความคุ�มค	าของการดําเนินโครงการนั้นๆ ท้ังนี้เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู�ให�
บริหารโครงการหรือผู�ให�ทุนว	า จะการยุติหรือขยายการดําเนินโครงการ ยิ่งไปกว	านั้นในป-จจุบันการ
ประเมินประสิทธิภาพโครงการยังมีความสําคัญเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เนื่องจากการประเมินประสิทธิภาพ
โครงการนั้นเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
ในแง	ของประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหน	วยงานภาครัฐกิจ ซ่ึงถือเป8นแนวคิดกระแสหลักในการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม	 (New Public Management: NPM) 

สรุปประเภทของการประเมินผลโครงการมาหลายประเภทแต	ขอสรุปเบื้องต�นมี 4 ประเภท 
ได�แก	 การประเมินโครงการก	อนดําเนินการ (Preliminary  Evaluation) การประเมินระหว	างดําเนิน
โครงการ (Formative Evaluation) การประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการ (Summative Evaluation)  
และการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)   
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การประเมินผลโครงการ 

หลักการพ้ืนฐานในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช�วงจรคุณภาพของเดมม่ิง 
โดย พิจารณาจากกิจกรรมท้ัง 4 กิจกรรม ดังนี้ (สุทัศน+ รัตนเก้ือกังวาน, 2556: 329) 1) Plan (แผน) 
หมายถึง ผลลัพธ+ท่ีเกิดจากการวางแผนซ่ึงได�กําหนดวัตถุประสงค+และ เป5าหมาย ข้ันตอน วิธีการ
ดําเนินงาน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค+และเป5าหมายท่ีกําหนดไว� 2) Do (ปฏิบัติ) หมายถึง การปฏิบัติ
ให�เป8นไปตามแผนท่ีได�กําหนดไว� โดยผู�รับผิดชอบปฏิบัติ ตามแผนจะต�องศึกษารายละเอียดข�อมูลและ
เง่ือนไขต	างๆ ของสภาพงานท่ีเก่ียวข�อง 3) Check (ตรวจสอบ) เป8นกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือประเมินผลว	า
มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม	 มี ป-ญหาเกิดข้ึนระหว	างการปฏิบัติงานหรือไม	 4) Act (การดําเนินงาน) 
เป8นกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือแก�ไขป-ญหาท่ีเกิดข้ึนหลังจากได�ตรวจสอบ แล�ว หรือการค�นหาสาเหตุท่ีแท�จริง
ของป-ญหาเพ่ือป5องกันไม	ให�เกิดป-ญหาซํ้า การปรับปรุงการทํางาน อาจทําให�นําไปสู	การกําหนด
มาตรฐานของวิธีการทํางานท่ีต	างจากท่ีเดิม เพ่ือดําเนินการตามวงจร PDCA รอบใหม	  ดังภาพท่ี 5.4 

 

 
ภาพท่ี 5.4 วงจรแห	งคุณภาพ 

ท่ีมา: https://goleansixsigma.com/pdca-pdsa/ 

การดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามวงจร PDCA เพ่ือให�ได�ข�อมูลสารสนเทศ 
ย�อนกลับสําหรับผู�บริหารในการแก�ไขปรับปรุงการทํางานตามโครงการให�เป8นไปตามวัตถุประสงค+และ 
เป5าหมายของโครงการ ทําให�การปฏิบัติงานโครงการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในท่ีสุด 

 สําหรับข้ันตอนท่ีสําคัญในการประเมินผลโครงการ มี 6 ข้ันตอน ดังนี้ (มยุรี อนุมานราชธน, 
2548: 263-271) 

 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดผู�เก่ียวข�องกับโครงการ โดยผู� ท่ีเก่ียวข�องกับโครงการท้ังท่ีผู� ท่ีได�รับ
ประโยชน+หรือผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากการประเมินผล เช	น กรณี ผู�ท่ีมีส	วนได�ส	วนเสียจากโครงการ
ก	อสร�างรถไฟฟ5าความเร็วสูงเส�นทางจากนครราชสีมาถึงหนองคาย จะต�องวิเคราะห+ว	ามีใครบ�างให�
ชัดเจนท้ังส	วนผู� ท่ีอยู	ตามแนวรถไฟฟ5าผ	านหรือประชาชนท่ัวไปตลอดจนผู�ประกอบการต	างๆท่ี
เก่ียวข�อง เป8นต�น 



 

 

152

 ข้ันตอนท่ี 2 จัดประชุมเบื้องต�นก	อนท่ีจะตัดสินใจทําการประเมินและกําหนดรายละเอียดของ
โครงร	างการประเมินผล เพ่ือพบปะเบื้องต�นกับบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับโครงการตลอดจนชี้แจงการรับรู�
เพ่ือเป8นแนวปฏิบัติต	อไป 

 ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินความสามารถท่ีจะรับการประเมิน เป8นการวิเคราะห+และพิจารณาข�อมูล
เก่ียวกับสถานการณ+ของโครงการว	ามีความพร�อมท่ีจะรับการประเมินหรือไม	  โครงการท่ีสามารถ
ประเมินได�ต�องเป8นโครงการท่ีดําเนินการจริงมีความสัมพันธ+ตามหลักเหตุผลระหว	างสิ่งท่ีคาดหวังว	าจะ
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานในอนาคต  

 ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับโครงการ ผู�ประเมินควรสนใจประเด็นสําคัญ 
เช	น เคยมีการประเมินผลโครงการแบบนี้หรือไม	และทําการประเมินรูปแบบใด เครื่องมือหรือมาตรวัด
ได�ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือให�ในการประเมินผลหรือไม	 เครื่องมือดังกล	าวมีความเชื่อม่ันและมีความเท่ียวตรง
เพียงใด ใช�สถิติประเทใดเหมาะสมกับการวิเคราะห+หรือไม	 เป8นต�น 

 ข้ันตอนท่ี 5 กําหนดระเบียบวิธีวิจัย ได�แก	 กลยุทธ+และการออกแบบระเบียบวิธีวิทยา 
ประชากรและกลุ	มตัวอย	าง กลุ	มควบคุมและกลุ	มทดลอง การเลือกวิธีการวัด การเก็บรวบรวมข�อมูล 
การเลือกสถิติและการเขียนรายงานผล เป8นต�น  

 ข้ันตอนท่ี 6 การนําเสนอโครงร	างการประเมินผลท่ีเป8นลายลักษณ+ อักษร หลังจากได�
ดําเนินการตามข้ันตอนต	างๆ แล�ว ผู�ประเมินต�องเตรียมจัดทําร	างผลการประเมินท่ีเป8นลายลักษณ+
อักษรหรือเอกสารรายงานผลสําหรับนําเสนอต	อผู�บริหารโครงการและผู�บริหารระดับสูง และโครงร	าง
นี้ควรได�รับควรเห็นชอบร	วมกันระหว	างผู�ประเมินกับผู�ปฏิบัติงาน 

 สําหรับการวางแผนการประเมินผลและข้ันตอนการประเมินผลเป8นกระบวนการท่ีต�องทําให�
เกิดความเชื่อม่ันโดยเฉพาะต�องถูกตามหลักวิชาการและแนวปฏิบัติ หน�าท่ีของการประเมินผลต�อง
ประเมินและอธิบายได�ว	าผลจากการดําเนินโครงการกิจกรรมในข้ันตอนนั้นๆ เป8นอย	างไร ดังนั้นจึง
เป8นสิ่งท่ีต�องระมัดระวังในกรรมวิธีต	างๆ โดยเฉพาะความลําเอียง (Bias) ผู�ประเมินจะต�องประเมิน
ตามสภาพท่ีเป8นจริงตามหลักฐาน อันจะนําไปสู	การสะท�อนผลการปฏิบัติตามโครงการท่ีแท�จริง ส	วน
ผลท่ีได�จากการประเมินเป8นสิ่งท่ีผู�ท่ีเก่ียวข�องจะต�องนําไปทบทวนเพ่ือพัฒนาให�มีสิทธิภาพยิ่งข้ึนต	อไป 

สรุปข้ันตอนการประเมินผลโครงการเป8นการดําเนินการหลังจากดําเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมไปแล�ว ท้ังนี้สามารถประเมินข�อมูลก	อนดําเนินการไว�ก	อนได�เพ่ือเปรียบเทียบกิจกรรมว	ามี
การพัฒนาและแตกต	างไปหรือไม	อย	างไร ท้ังนี้เพราะการประเมินมีความสําคัญโดยเฉพาะต�องมีการ
วางเป8นกระบวนการข้ันตอนต	างๆ อย	างถูกต�องเหมาะสม ผู�ประเมินต�องเข�าใจระบบของการประเมิน
แต	ละประเภทตลอดจนเทคนิควิธีการในแต	ละวิธีจะต�องมีความเข�าใจลึกซ้ึง การดึงประชาชนเข�า
มาร	วมในกระบวนการประเมิน เครื่องมือท่ีเก็บรวมรวมนั้นจะต�องมีความน	าชื่อถือได� การเลือกใช�สถิติ
ในการเก็บรวบวิเคราะห+และแปลผลต�องถูกต�องแม	นยํา การเขียนรายงานผลตามองค+ประกอบของ
เขียนรายงานตาท่ีหน	วยงานนั้นๆ กําหนดและท่ีสําคัญจะต�องเขียนอย	างถูกต�องตามหลักภาษาอันจะ
นําไปสู	การเป8นข�อเสนอเสนอสรุปผู�บริหารท่ีจะใช�ในการตัดสินใจบางประการเพ่ือพัฒนาหรือขยายต	อ
ยอดโครงการ หรืออาจปรับกลยุทธ+การดําเนินโครงการเพ่ือให�เหมาะสมต	อสถานการณ+ยิ่งข้ึนต	อไป 
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บทสรุป 

 
 ในกระบวนการพัฒนาสังคมในบทนี้ดังท่ีผู�เขียนได�นําเสนอกระบวนการการพัฒนาสังคม 
3 ข้ันตอนประกอบด�วย การวางแผน  การจัดการโครงการพัฒนา และประเมินผลโครงการ 
ซ่ึงกระบวนการท้ัง 3 ข้ันตอนดังกล	าวนี้ผู� ท่ีเก่ียวข�องหรือเป8นผู�นําการพัฒนาจะต�องเป�ดโอกาสให�
ประชาชนเข�ามามีส	วนร	วมในการวางแผน การจัดการโครงการ และประเมินผลโครงการ อย	างแท�จริง 
โดยกระบวนการวางแผน เป8นเครื่องมือหรือเป8นแผนท่ีเข็มทิศท่ีจะมุ	งไปข�างหน�า ดังนั้นการทําแผนจึง
ต�องมีกระบวนการท่ีสําคัญข้ันตอนเพ่ือจะให�ได�แผนท่ีดีมีคุณภาพ สามารถนําไปประยุกต+ในการพัฒนา
ได�อย	างเหมาะสมและใช�ได�จริงต	อไป สิ่งท่ีต�องคํานึงคือกระบวนการได�มาซ่ึงแผนนั้นจะต�องมีข�อมูล
ข�อเท็จจริงต	างๆ มาเพ่ือใช�ในการตัดสินใจวางแผน โดยพลังการมีส	วนร	วมของคนในองค+กรและผู�มี
ส	วนได�ส	วนเสีย ส	วนการจัดการโครงการพัฒนาเป8นการวิเคราะห+ความจําเป8นและท่ีมาโครงการพัฒนา
ว	าจะทําโครงการอะไร ท้ังนี้โครงการท่ีเป8นขององค+กรภาครัฐต	างก็มีเป5าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เม่ือมีข�อมูลเพียงพอท่ีจะลงมือเขียนโครงการแล�วจะต�องจึง
เขียนให�สอดคล�องตามหัวข�อต	างๆ ท่ีกําหนดโครงการท่ีเขียนข้ึนจะต�องยึดหลัก SMART จากนั้นนํา
โครงการสู	การปฏิบัติโดยต�องดึงผู�ท่ีมีส	วนได�ส	วนเสีย (Stakeholder) เข�ามามีส	วนร	วมในการดําเนิน
โครงการแต	ตามท่ีกําหนดไว�ในโครงการ และข้ันตอนสุดท�ายการประเมินผลโครงการเป8นการ
ดําเนินการหลังจากดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมไปแล�ว ท้ังนี้สามารถประเมินข�อมูลก	อน
ดําเนินการไว�ก	อนได�เพ่ือเปรียบเทียบกิจกรรมว	ามีการพัฒนาและแตกต	างไปหรือไม	อย	างไร การ
ประเมินต�องมีการวางเป8นกระบวนการข้ันตอนต	างๆ อย	างถูกต�องเหมาะสม ผู�ประเมินต�องเข�าใจ
ระบบของการประเมินแต	ละประเภทตลอดจนเทคนิควิธีการในแต	ละวิธีจะต�องมีความเข�าใจลึกซ้ึง 
การดึงประชาชนเข�ามาร	วมในกระบวนการประเมิน  กระบวนการเก็บรวมรวมข�อมูลวิเคราะห+รายงาน
ผลข�อมูลเครื่องมือต�องมีความถูกต�อง ท้ังนี้ก็จะนําไปสู	การปรับปรุงทบทวนแก�ไขพัฒนาให�ดียิ่งข้ึน
ต	อไป 
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บทที่  6 
เทคนิคการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาสังคม 

 
 ในสองบทท่ีแลว (บทท่ี 4-5) ผูไดนําเสนอเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาสังคม สําหรับในบทนี้
ผูเขียนมุงนําเสนอเก่ียวกับเทคนิคการมีสวนรวมตางๆ ท่ีจะใหเห็นถึงการเขาไปมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการพัฒนาสังคม โดยเทคนิคท่ีจะนําเสนอจะครอบคลุมข้ันตอนตางๆ ของ
กระบวนการพัฒนาสังคม  ท้ังการศึกษาชุมชน การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน
ในสังคม การวางแผนพัฒนา การจัดการโครงการพัฒนา และการประเมินผลโครงการพัฒนา 
ซ่ึงเทคนิคการมีสวนรวมท่ีจะนําเสนอ ประกอบดวย เทคนิค 1) การประเมินสภาวะชนบทอยาง
เรงด วน  (Rapid Rural Appraisal: RRA)  2) เทคนิค  (Appreciation Influence Control: AIC)  
3) เท ค นิ ค  (Future Search Conference: F.S.C) 4 ) ป ระช า พิ จั ย  (People research and 
development:   PR & D) 5 ) การวิ จั ยป ฏิ บั ติ ก ารแบบ มี ส วน ร วม  (Participatory Action 
Research: PAR)  6) เทคนิค (After Action Review: AAR) โดยบางเทคนิคผูเขียนไดยกตัวอยาง
งานวิจัยมาประกอบดวย ดังรายละเอียดท่ีจะนําเสนอแตละเทคนิคตอไป 
 

การประเมินสภาวะชนบทอยางเรงดวน (Rapid Rural Appraisal: RRA) 
 

RRA (Rapid Rural Appraisal) หรือชื่อภาษาไทย เทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอยาง
เรงดวน  เปนเทคนิคท่ีใชกันอยางแพรหลายในหมูนักวิชาการ และผูปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาชนบท
และการเกษตร  โดยโครงการ วิจัยการทําฟารมของมหาวิทยาลัยขอนแกน และไดเผยแพรไปสู
หนวยงานตางๆ ท่ัวประเทศ  สําหรับความหมายของคําวา RRA ยอมาจาก Rapid หมายถึง เรงดวน    
Rural  หมายถึง ชนบท  Appraisal  หมายถึง การประเมิน 

RRA เปนผลของความ พยายามในการคนพบทางสายกลางระหวางงานวิจัยแบบประเพณี
นิยมท่ียุงยากใชเวลานานกวาจะรูผล กับการศึกษาแบบขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงแมจะ
ใหผลเร็วแตยังขาดความ ถูกตอง RRA จึงเปนเทคนิคท่ีสามารถชวยใหเรียนรูสภาพชนบทอยางถูก 
ตองในระยะเวลาอันสั้น มีการใชเครื่องมือและวิธีการศึกษาหลายๆ อยางประกอบกัน เพ่ือชวยให
เขาใจสภาพชนบทดียิ่งข้ึน โดยใชขอมูลมือหนึ่งเปนสําคัญ เนนการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
ระหว างผู วิ จั ยจากสาขาวิชาต างๆ  และเรียนรู จ าก  ความรูป ระสบการณ ของชาวบ าน 
(จิตติ มงคลชัยอรัญญา, 2540: 17-21)  

ดังนั้น RRA จึงเปนเทคนิควิธีการศึกษาแบบกลางๆ ซ่ึงสามารถทําการศึกษาในระยะสั้น 
แตตองทําการศึกษาอยางเปนระบบ ทําใหไดขอมูลท่ีถูกตองท่ีจะนําไปใชไดทันเวลา ประหยัดเงิน และ
เวลา มีการวางแผนลวงหนาเปนอยางดี และผูวิจัยตองมีความต้ังใจสูงในการทํางานและทําการศึกษา
ดวยตนเอง (สุจินต สิมารักษ และ สุเกสินี สุภธีระ, 2530: 14-15) 
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 1. ลักษณะท่ีสําคัญของเทคนิค RRA คือ 

1. ใชการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structured Interviewing: SSI) เปนวิธี
กลางๆ ระหวางการศึกษาท่ีมีรูปแบบตายตัว คือการใชแบบสอบถาม กับการ ศึกษาท่ีมีอิสระเต็มท่ี
แบบวิธีการของผูสื่อขาว ในการรวบรวมขอมูลในสนาม โดยใช “กรอบคําถาม” หรือ “แนวคําถาม” 
ท่ีเตรียมไว เชน ประวัติหมูบาน การประกอบอาชีพ การถือครองท่ีดิน การตลาด ระบบการปลูกพืช 
ฯลฯ ลักษณะการสัมภาษณจะพยายามจัดใหเหมือนกับการพูดคุยตามปกติ เพียงแต จะควบคุมไมให
หลุดจากกรอบท่ีตั้งไว โดยไมสนใจวาจะเริ่มประเด็นใดกอนหลัง ข้ึน กับบรรยากาศของการสนทนาแต
ละครั้ง เม่ือตองการขอมูลเรื่องใดเปนพิเศษ นักวิจัย หรือผูสัมภาษณก็จะถามเจาะลึก (Probing)  
ไปเรื่อยๆ จนเปนท่ีเพียงพอ 

2. เนนการใชเทคนิคตางๆ เสริมการสัมภาษณแบบ SSI โดยเฉพาะการ สังเกต การใชตัว
บงชี้ การวัดตางๆ และการถายภาพเปนตน โดยท่ีการสัมภาษณ จะเปนไปอยางตอเนื่องและมี
บรรยากาศเปนกันเอง ดังนั้น นักวิจัยจึงจําเปนตองมี เครื่องมือชวยจํา (Conceptual Tools) ท่ีไมอยู
ในรูปแบบของแบบสอบถาม เครื่อง มือดังกลาวนี้ไดแก ก) การเขียนผังกิจกรรม (Activity Chart)  
ซ่ึงจะทําใหนักวิจัย ทราบวาเกษตรกรท่ีใหขอมูลนั้นมีกิจกรรมการผลิตอะไรบาง มากนอยเพียงใด 
ได ผลดีแคไหน เปนตน ข) การเขียนพฤกษาครอบครัว (Family Tree) ซ่ึงจะทําให ทราบวามีสมาชิก
และแรงงานในครัวเรือนก่ีคน อาชีพนอกภาคเกษตร ความรู ความ สามารถของสมาชิกในครอบครัว      
ค) การเขียนปฏิทินแรงงาน (Labor Calendar) ซึ่งจะชวยใหนักวิจยัทราบถึงการจดัสรรแรงงาน และ
การกระจายแรงงานทํากิจกรรม ตางๆ ในรอบป สําหรับการวางแผนทํากิจกรรมเสริมกับชาวบาน  
ง) การใชภาพ อ่ืน ๆ ท่ีทําใหชาวบานสามารถบอกขอมูลเรื่องตางๆ ท่ีจําเปน และนักวิจัยสามารถ 
บันทึกลงไปได ตามแตจินตนาการ และทักษะท่ีมี เชน การวาดภาพชุมชน การวาด ภาพตัดขวางของ
พ้ืนท่ี (Cross Section ) เปนตน 

3. เนนการศึกษาท่ีใชผูวิจัยมาจากสาขาวิชาตางๆ หรือท่ีมีลักษณะเปนสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary Team) คือแตละทีมจะมีนักวิชาการท้ังทางดานสังคม ศาสตรและวิทยาศาสตร
ธรรมชาติทํางานรวมกัน สมาชิกในทีมจะตองมีการประชุม ทําความเขาใจเรื่องวัตถุประสงคประเด็น
คําถาม เทคนิคการถามประเภทและแหลงของขอมูลท่ีตองการเครื่องมือท่ีจะใชการแบงบทบาทหนาท่ี
ระหวางกัน กอนท่ีจะลงปฏิบัติการในชุมชน นอกนี้แลวยังตองรวมกันศึกษาชุมชนชวยกันบันทึกขอมูล
รวมท้ังหาทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกัน และรวมกันทํารายงานผลการศึกษาในท่ีสุด 

4. เนนการเรียนรูของนักวิจัยท่ีรวดเร็วและตอเนื่อง (Rapid and Progressive Learning) 
กลาวคือ ทีมนักวิจัยจะตองมารวมสรุปผลการศึกษาเปนระยะ เชน ทุกคืนหรือทุกสองคืน เพ่ือประเมิน
วาไดขอสรุป หรือเรียนรูตรงตามวัตถุประสงคและ เปาหมายท่ีตั้งไวแลวหรือไม หากยังไดขอมูลไมครบ 
หรือเกิดความคิดใหมหรือเกิดความสงสัยในขอมูลหรือการตีความของทีม ก็สามารถไปตรวจสอบความ
ถูกตอง หรือไปเก็บขอมูลเพ่ิมเติมไดในวันถัดไป แทนท่ีจะรอมาทบทวนหลังจากท่ีถอน ทีมออกจาก
ชุมชนแลว กระบวนการดังกลาวนี้ จะไมเพียงใหผูวิจัยไดขอมูลเทานั้น หากแตยังกอใหเกิดการเรียนรู
หรือความเขาใจในเรื่องตางๆ ของชุมชนดีข้ึน 
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5. ใชแนวคิดเรื่องสามมิติ (Triangulation) สําหรับการพิจารณาขอมูลแตละชนิด โดยใชทีม
วิจัยจากหลายสาขาวิชา รวมท้ังใชเปนหลักในการเลือกพ้ืนท่ีหรือครัวเรือนท่ีจะศึกษา เชน เลือกศึกษา
ระบบการปลูกขาวในแปลงขนาดใหญ ขนาด กลาง และขนาดเล็ก เลือกผูใหขอมูลท้ังจากคนท่ีฐานะดี 
ปานกลาง และยากจนเปน ตน และพยายามเลือกคนท่ีนาจะเปนผูใหขอมูลไดดี ไดถูกตอง (Key 
Informant) ตามวัตถุประสงคของการศึกษาและตามหลักสามมิติ 

6. RRA ถูกพัฒนามาเพ่ือใชสํารวจความรูในเบื้องตนและมิใชทําเสร็จภาย ในครั้งเดียว 
(Exploratory and Highly Interactive Research) ปกติแลว การศึกษาในรอบแรกจะไมไดขอมูลท่ี
ตองการท้ังหมด ตองมีการทําซํ้ารอบท่ีสอง สาม หรือสี่ หรือจนกวาจะไดขอมูลท่ีตองการในระดับท่ีพึง
พอใจ โดยไมกําหนดปริมาณผูใหขอมูลลวงหนา แตการศึกษาแตละรอบรวมท้ังชวงระยะเวลาระหวาง
การศึกษาแตละรอบจะไมเสียเวลานานนัก อีกท้ังนักวิจัยยังสามารถใชวิจารณญาณของตนปรับปรุง
เพ่ิม ลด เปลี่ยนแปลงสมมติฐาน หรือแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความเปนจริงไดตลอดเวลา 
(สุจินต สิมารักษ และสุเกสินี สุภธีระ, 2530: 15-16) 

 

 2. หลักการสําคัญของเทคนิค 
การศึกษาของเทคนิค RRA สามารถแบงออกได 2 ประเภท คือ 1) การศึกษาท้ังระบบ 

(General RRA) 2) การศึกษาขอมูลเฉพาะ (Specific RRA) และหลักการสําคัญของเทคนิค RRA คือ 
(สุจินต สิมารักษ และ สุเกสินี สุภธีระ, 2530: 16) 

1. การพิจารณาแบบสามมิติหรือสามเสา (Triangulation) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองมาก
ข้ึน การพิจารณาแบบสามมิติ ตองพิจารณาจาก  1) ทีมนักวิจัย ตองมาจากหลายสาขาท่ีเก่ียวของและ
เหมาะสมกับเรื่องท่ีจะศึกษา 2) การกําหนดตัวอยางท่ีหลากหลาย 3) การกําหนดวิธีการ เครื่องมือ 
และเทคนิคท่ีใชในการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของขอมูล 

2. การวิจัยแบบสํารวจหาความรูในเบื้องตน และทําซํ้าอยางตอเนื่อง (Exploratory and 
Highly Iterative Research) 

3. การเรียนรูอยางรวดเร็วและกาวหนา (Rapid and Progressive Learning) 
4. การใชประโยชนจากภู มิปญญาของชาวบาน (Substantial Use of Indigenous 

Knowledge) 
5. การใชแนวทางการศึกษา และทํางานเปนทีมแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary 

Approach and Teamwork) 
6. ความคล องตั วและการใช วิ จารณ ญ าณ  (Flexibility and Use of Conscious 

Judgment) 
 

 

 



 158 

3. ข้ันตอนในการดําเนินการตามเทคนิค RRA 
ข้ันตอนในการศึกษาตามเทคนิควิธี RRA มีข้ันตอนท่ีสามารถปรับไดตามความเหมาะสม

ในสถานการณตางๆ แตก็มีข้ันตอนตางๆ ท่ีควรยึดเปนหลักปฏิบัติดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.1 ข้ันตอนในการศึกษาโดยวิธี RRA 

ท่ีมา: สุจินต สิมารักษ และ สุเกสินี สุภธีระ (2530: 63) 

 

หัวขอ กําหนดทีม 

วัตถุประสงค วิเคราะห ประชุม  

แนวคําถาม (Subtopics) สมัภาษณ 

กําหนดวิธีการ เลือกพ้ืนท่ี และผูใหสัมภาษณ 
(ใชหลักการ Triangulation) 

 

การจดัการ 
แบงกลุมผูสัมภาษณ 

และกําหนดขอตกลง (Protocols) 
 

สัมภาษณ 
 

ประชุมกลุมยอย ประชุมกลุม
ใหญ 

 

ประชุมวิเคราะหครั้งสดุทาย 

 

รายงาน 
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4. ขอดีของเทคนิค RRA 
ขอดีของเทคนิค RRA มีอยูหลายประการ ดังนี้ 
1. เปนเทคนิคท่ีประหยัดเวลา สามารถสรุปผลการศึกษาไดเร็ว ทันเหตุการณ 
2. ชวยใหผูวิจัยมีความเขาใจในเรื่องท่ีศึกษาลึกซ้ึงมากข้ึน มากกวาวิธีการ วิจัยแบบสํารวจ 

หรือวิจัยแบบประเพณีนิยม เพราะเปนผูทําการศึกษาเอง และรูวัตถุ ประสงคของการศึกษาเปนอยาง
ดี มีโอกาสซักถามเพ่ิมเติมขอมูลอยางตอเนื่อง 

3. ชวยเสริมสรางการทํางาน และเรียนรูรวมกันของนักวิชาการสาขาตางๆ ทําใหคนหา
ขอเท็จจริงไดดีกวา ถูกตองกวา และลึกซ้ึงกวา เพราะสิ่งตางๆ ในโลก ยอมมีความสัมพันธเก่ียวของกัน 
และไมมีศาสตรสาขาใดสาขาหนึ่งจะสามารถเขาใจ สภาพการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดทุกดาน 

4. เปนเทคนิคท่ีมีความคลองตัวสูง สามารถปรับปรุงหัวขอ รายละเอียด และ คําถามรวม
ตลอดถึงวิธีการ ตารางเวลา ในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม สอดคลองกับ เง่ือนไขท่ีเปนจริงในขณะนั้น 

5. เสียคาใชจายต่ํา เพราะเครื่องมือท่ีสําคัญในการศึกษาในการศึกษา คือ ตัวของนักวิจัย
เอง และใชเพียงอุปกรณเครื่องเขียนสําหรับบันทึกเนื้อหาจากการ สัมภาษณเทานั้น ขอมูลมือสองท่ี
ตองการมักจะหาได หรือขอยืมจากหนวยงานตางๆ ในระดับอําเภอ หรือตําบล (สุจินต สิมารักษ และ 
สุเกสินี สุภธีระ, 2530: 16-17) 

 

 5. ขอจํากัดของเทคนิค RRA  
อยางไรก็ตาม RRA ก็มีจุดออนของตัวเอง กลาวคือ  

1. แมเทคนิคนี้จะทําใหผูศึกษาเขาใจเรื่องราวไดลึกซ้ึงกวาการใชแบบสอบ ถาม แตการไม
ลึกซ้ึงเทากับการศึกษาแบบมานุษยวิทยา และขอมูลท่ีไดจาก RRA มัก จะเปนขอมูลเชิงคุณภาพเปน
สวนใหญ จะขาดขอมูลเชิงปริมาณไปบาง 

2. โดยเหตุ ท่ี RRA ไมใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงานวิจัยอ่ืนๆ แตใชการเลือก Key 
Informant ตามหลักการพิจารณาแบบสามมิติ (Triangulation) ซ่ึงมักจะมีจํานวน ผูใหขอมูลไมมาก
นัก จึงไมสามารถใชวิธีการทางสถิติได 

3. ผูศึกษาตองมีความเขาใจ และประสบการณในการทํา RRA ดีพอ และ ตองมีความ
ต้ังใจอยางแนวแนท่ีจะเรียนรูเรื่องของชุมชน มิฉะนั้นแลว อาจเกิดขอ ผิดพลาดไดงาย เพราะใชเวลา
ลงชุมชนไมนาน สามารถเลือกพ้ืนท่ี กลุมตัวอยาง รวมท้ังประเด็นศึกษาไดดวยตนเอง เทคนิคนี้เปด
ชองใหมีการยืดหยุนไดมาก หาก ผูศึกษายังไมมีความชํานาญควรหานักวิจัยท่ีเชี่ยวชาญการใช RRA 
เขารวมทีมดวย 

กลาวโดยสรุป เทคนิค RRA เปนทางเลือกท่ีดีอีกทางหนึ่งสําหรับผูท่ีตองการ จะเรียนรู
เรื่องของชุมชนอยางไดอยางพอสมควรในเวลาท่ีไมนานจนเกินไป และเสีย คาใชจายตํ่า เทคนิคนี้ไดมี
การนําไปประยุกตใชในงานวิจัยพัฒนาดานตางๆ และมีความพยายามในการพัฒนาปรับปรุงเทคนิคนี้
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนอยางตอเนื่อง 
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6. การใชประโยชน 
การใชประโยชนจากเทคนิค RRA สามารประยุกตใชในงานพัฒนาในหลายรูปแบบ เชน 

เพ่ือคนหา ระบุ และวิเคราะหสถานการณ และปญหา  เพ่ือวางแผนดําเนินการ ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ  เพ่ือพัฒนา สงเสริม และถายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือชวยในการตัดสินใจ และ
กําหนดนโยบาย เพ่ือชวยใหผูเก่ียวของสามารถกําหนดความชวยเหลือไดเหมาะสม  ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณฉุกเฉิน หรือมีภัยพิบัติ  หรือเพ่ือใชเสริม หรือปรับปรุงวิธีการวิจัยอ่ืนๆ  

สรุปการประเมินสภาวะชนบทอย างเร งด วน  (Rapid Rural Appraisal: RRA) มี
วัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาชุมชนและวิเคราะหชุมชนอันจะสามารถนําไปวางแผนพัฒนาหรือวาง
นโยบายการพัฒนาตางๆตอไป ตลอดจนคนหาโจทยวิจัยเพ่ือแกไขปญหาสังคมในดานตางๆ เทคนิค 
RRA เปน เทคนิค ท่ี ให ความสําคัญ กับ  Key Informant ตามหลักการพิจารณ าแบบสามมิ ติ 
(Triangulation) จึงเปนการเหมาะสมในสังคมปจจุบันท่ีตองการความรวดเร็วทันเวลาในการพัฒนา 
ไมยุงยากในวิธีการและข้ันตอนตางๆ  อยางไรก็ตามผูท่ีจะเลือกใชเทคนิคนี้ในการศึกษาชุมชนและ
วิเคราะหสภาพปญหาของชุมชนจะตองทําการศึกษาขอมูลมือสองใหถองแทกอนท่ีจะลงไปปฏิบัติ
การศึกษาชุมชนเพ่ือท่ีจะทําใหทราบบริบทของชุมชนในเบื้องตนกอนซ่ึงเปนปจจัยคัญท่ีจะทําให
เทคนิค RRA ประสบความสําเร็จ เชน การศึกษาพ้ืนท่ี  การศึกษาแผนท่ี การศึกษาขอมูล จปฐ.  
ขอมูล กชช2ค หรือขอมูลท่ีทันสมัยจากแหลงอ่ืนๆ รวมท้ังผูศึกษาหรือนักวิจัยจะตองฝกฝนทักษะการ
เขาถึงชุมชน เทคนิคการสัมภาษณ  การสังเกต ตลอดจนการตรวจสอบความถูกตองในดานตางๆ ใน
แบบสามมิติ (Triangulation)  เพ่ือจะทําใหขอมูลท่ีไดมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
 
เทคนิคการประชุมปฏิบัตกิารอยางมีสวนรวมและสรางสรรค (Appreciation 
Influence Control: AIC)  
 

AIC (Appreciation Influence Control) บิลล สมิท (Bill Smith) นักบริหารจัดการชาว
อังกฤษคิด ข้ึนและรวมกับ ทูริด ซาโต  (Turid Sato) โดยไดจัดตั้ งสถาบัน  Organization for 
Development: an International Institute (ODII) ท่ีกรุงวอชิงตัวดีซี (Washington DC) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ประเวศ วะสี,2540ข : 39-42) เทคนิคนี้ไดมีการใชแพรหลายในองคกรตางๆท้ังใน
ระดับประเทศและระดับโลก เชน โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ในประเทศไทยไดมา
การนําเทคนิค AIC ใชอยางแพรหลาย เชน มูลนิธิบูรณะชนบท สมาคมเอกชนท่ีทํางานพัฒนาคน  
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) เพ่ือพัฒนาประชากรและคุณภาพชีวิต  

จากการศึกษาไดพบวา กระบวนการเทคนิค AIC เปนกระบวนการท่ีมี ศักยภาพในการสราง
พลังและกระตุนการยอมรับของชาวบานใหรวมพัฒนาชุมชน และยังมีศักยภาพท่ีจะขยายผลได 
เทคนิค AIC ท่ีนํามาประยุกตสําหรับการประชุม ระดมความคิดในการพัฒนาหมูบาน คือ เทคนิคการ
ระดมความคิดท่ีใหความสําคัญ ตอความคิดและการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนบนพ้ืนฐานแหง
ความเสมอภาค เปนกระบวนการท่ีนําเอาคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา (อรพินท สพโชคชัย, 2537: 
13) และเปนวิธีการท่ีสงเสริมใหคนมีความรักความเขาใจกัน และมีการเรียนรูรวมกัน ในระบบการ
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งกลาวไดวาเปนกระบวนทัศนใหสําหรับงานพัฒนา ท่ีทุกฝายเขา
มาเรียนรูรวมกันโดยการทํางานดวยกันใชความพยายามรวมกันและไมเปนปรปกษตอกัน (ประเวศ  
วะสี และ ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, 2537: 14-17) กระบวนการเทคนิค AIC เปนเทคนิคท่ีงาย และ
สามารถนํามาประยุกตให เหมาะสําหรับการวางแผนพัฒนาหมูบานและการกําหนดแผนปฏิบัติ และ
ยังสามารถ ใชเปนเครื่องมือในการะดมความคิดเห็นและข้ันตอนท่ีจะรวมความคิดและความ ตองการ
ไวในแผนได เพราะในสวนรายละเอียดของเทคนิค AIC มีเทคนิควิธีการ ประชุมระดมความคิดท่ีเปด
โอกาสใหผูรวมระดมความคิดไดมีสวนรวมอยางเปน ประชาธิปไตย มีการแลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณ ขอมูลขาวสาร ซ่ึงทําให เขาใจถึงสภาพปญหาขอจํากัด ความตอง และศักยภาพของผูท่ี
ระดมความคิดทุกคน (ธนพรรณ ธานี, 2540: 91) 

เทคนิค AIC เปนวิธีการท่ีรวมพลังปญญา และพลังสรางสรรคของแตละคน เขามาเปนพลังใน
การพัฒนา ซึ่งมีข้ันตอน 3 ข้ันตอน ดังนี้ (อรพินท สพโชคชัย, 2537: 13) 

1. ข้ันตอนการสรางความรู (Appreciation หรือ A) เปนข้ันตอนท่ีเปดสําคัญท่ีใหผูเขารวม
ประชุมไดเสนอควมคิดเห็น โดยใชการวาดรูปเปนสื่อในการแสดงขอคิดเห็นซ่ึงแบงกิจกรรมในข้ันตอน
นี้ออกเปน 2 ชวง คือ 1) การวิเคราะหสถานการณของหมูบานในปจจุบันวาเปนอยางไร และ 2) การ
วาดภาพฝนท่ีอยากจะใหหมูบานของเรามีและเปนไปในอนาคต (A2) 

2. ข้ันตอนการสรางแนวทางการพัฒนา (Influence หรือ I)  คือ การหาวิธีการหรือกลยุทธท่ี
จะพัฒนาหมูบานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีไดต้ังเอาไว (A2) โดยเปนการการคนหา เหตุผลเพ่ือ
จัดลําดับความสําคัญตามความเห็นของกลุมผูเขารวมประชุม กิจกรรมในข้ันตอนนี้สามารถแบงออก 
เปน 2 ชวงคือ 1) การคิดโครงการกิจกรรมท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ท่ีไดตั้งไว  2) การเรียงลําดับความสําคัญและเรงดวนของโครงการ  โดยแยกออกเปน 3 ประเภท คือ 
กิจกรรมหรือโครงการท่ีชาวบานทําเอง กิจกรรมหรือโครงการท่ีชาวบานทําเองบางสวนและขอความ 
ชวยเหลือจากแหลงทุนภายนอก และกิจกรรมหรือโครงการท่ีขอรับการสนับจากภาครัฐโดยผาน
กระบวนการจัดทําแผนระดับตําบลหรือแผนท่ีเก่ียวของในลําดับถัดไป 

3. ข้ันตอนการสรางแนวทางปฏิบัติ (Control หรือ C) คือ การนําเอาโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ มาสูการปฏิบัติและจัดกลุม ผูดําเนินงานซ่ึงจะรับผิดชอบตอโครงการหรือกิจกรรมข้ันตอนนี้ โดย
แบงออกเปน 2 ชวงไดแก 1) การแบงกลุมรับผิดชอบ 2) การตกลงในรายละเอียดในการดําเนินงาน  

โดยทุกข้ันตอนจะตองมีวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) เปนผูดําเนินการโดยมีวิทยากร
หลัก และวิทยากรผูชวยตามความจําเปน โดยมีหลักในการ คือ สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมทุก
ข้ันตอน ในกลุมยอยจะไมวิพากษวิจารณงานหรือความคิดของคนอ่ืน แตซักถามเพ่ือความกระจางได  
ในกลุมใหญหรือการประชุมรวมสามารถรวมอภิปรายใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมได ในขณะมีคนอ่ืนพูด
จะตองต้ังใจฟง วิทยากรกระบวนการมีหนาท่ีดําเนินกิจกรรม ต้ังประเด็นหรือโจทย กระตุนใหสมาชิก
รวมทํากิจกรรม ดวยเทคนิคตางๆ ฟงถามและสรุปประเด็น และกลุมยอยควรมีสมาชิก 5-8 คน ทุกคน
ใหวางยศและตําแหนง มีความเทาเทียมกันและผลัดกันนําเสนอ ไมผูกขาดการพูดและไมครอบงํา
ความคิดของคนอ่ืน  ท้ังนี้วิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหมีการนั่งเปนรูปครึ่งวงกลม หรือรูปตัวยู  
ทําความรูจักและคุนเคยกันกอนการทํางานรวมกัน กําหนดประเด็น โจทยหรือเรื่องท่ีจะพิจารณาให
ชัดเจน และสรุปประเด็นท่ีจะเปนผลไปสูกิจกรรมข้ันตอนตอไป (ธนากร  สังเขป, 2556: 135-136)  
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ตารางท่ี 6.1 กระบวนการการประชุมเชิงปฏิบัติการ AIC 
 

ขั้นตอน การจัดกลุม กิจกรรม 
Appreciation 
A-1     -    เขาใจอดีต/ทบทวนงาน 
 

-   เขาใจสภาพ/สถานการณ
ปจจุบัน 

 
 
A-2     -   อนาคต/วิสัยทัศน 
 
 
 
 
 

Influence 
I-1  - แนวทางสูวิสัยทัศนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
I-2  - วิเคราะหจําแนกจัดลาํดับแนวทางสู
วิสัยทัศน 
 
 
 
 
 
 

 
- กลุมใหญ 
 
-กลุมยอย 
 
 
-ประชุมรวม 
-กลุมใหญ 
-กลุมยอย 
 
-ประชุมรวม 
 
 
 
-กลุมยอย 
 
 
-ประชุมรวม 
 
 
 
 
-กลุมใหญ 
 
 
 
 
 

 
-ตั้งประเด็น วาดภาพ จินตนาการ ความคิด 
ความรูสึก ความรู 
-เลาอธิบายภาพของตน ไมวิจารณกัน ทุกคนรับฟง
ความคิดเห็นคนอ่ืน 
-รวมภาพทุกคนเปนภาพเดยีวในกระดาษแผนใหญ 
-เสนอภาพกลุมในท่ีประชุม 
-วาดภาพอนาคตท่ีอยากเห็น 
-รวมภาพทุกคนเปนภาพเดยีวในกระดาษแผนใหญ 
-นําเสนอ อธิบาย อภปิราย 
-ผูแทนกลุมรวมภาพจากทุกกลุมเปนภาพเดียว
นําเสนอ อธิบายความหมาย อภิปราย วิจารณ ตอ
เติมวิสยัทัศนรวม (จินตนาการภาพ) 
 
-ถาจะบรรลุวิสยัทัศน ตองมีกิจกรรมใดบาง เขียนช่ือ 
กิจกรรม คนละ 1-2 กิจกรรม ลงการด แผนละ 1 
กิจกรรม 
-เสนอกิจกรรมและอธิบายความจาํเปนใหทุกคนฟง
เลือกกิจกรรทมท่ีเห็นวาเหมาะสมจํานวนหน่ึง 
-เสนอช่ือกิจกรรม อธิบายเหตผุล 
-ผูแทนกลุม เลือกกิจกรรมจากทุกกลุม 
-ช้ีแจงเสนอท่ีประชุม รวมกันเลือก และวิจารณ 
-ผูแทนกลุมนํารายช่ือกิจกรรมท่ีเลอืกไว มาแยก
ประเภท คือ  
  1. กิจกรรมท่ีทําไดเอง 
  2. กิจกรรมท่ีตองทํารวมกับผูอ่ืน 
  3. กิจกรรมท่ีตองใหผูอ่ืนทําให 
-วิจารณถาบางกิจกรรมไมแนใจวาจะทําได ใครจะทํา
ใหลงคะแนนรายคน 
-จัดลําดับความสําคัญท่ีแตละคนเลือกจากแตละ
ประเภท โดยจดัลําดับท่ี 1-2-3 กิจกรรมใดคะแนน
มากท่ีสุด กิจกรรมน้ันเปนอันดับ 1 
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ตารางท่ี 6.1 กระบวนการการประชุมเชิงปฏิบัติการ AIC (ตอ) 
 
ข้ันตอน การจัดกลุม กิจกรรม 

 
Control 
C-1  - เลือกแนวทางท่ีสมคัรใจจะทํา 
 
C-2  - ทําแผนปฏบัิตกิาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-รายบุคคล 
 
-กลุมสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ประชุมรวม 

 
 
-เลือกกิจกรรมตามความสนใจท่ีจะทํา และเขียนช่ือ
ลงท่ีกิจกรรม 
-ชวยกันเขียนวากิจกรรมน้ัน 
 1. จะทําอะไร (ช่ือ) 
 2. ทําแลวเกิดผลอยางไร  
 3. ทําท่ีไหน 
 4. ทําอยางไร (วิธีดําเนินการ) 
 5. ตองใชอุปกรณอยางไร 
 6. ดําเนินการเมื่อไหร 
 7. ช่ือใครบางท่ีจะชวยทํา 
 8. ช่ือผูรับผิดชอบประสานงาน 
 -กิจกรรมท่ีตองทํารวมกับผูอ่ืนและกิจกรรมท่ีตองให
ผูอ่ืนทําให ตองระบุช่ือผูอ่ืน (หนวยงานอ่ืน) เพ่ิมเติม 
-ผูแทนนําเสนอท่ีประชุมรวม 
-ซักถามเพ่ิมเติม ปรับปรุง 
-รวบรวมนําเสนอผูรับผดิชอบดําเนินการตอไป 

 

 สรุปกระบวนการเทคนิค AIC เปนการประชุมท่ีกอใหเกิดการทํางานรวมกันเพ่ือจัดทําแผน 
โดยเปนวิธีการท่ีเปดโอกาส ใหผูเขารวมประชุมไดมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน ความรูประสบการณ 
นําเสนอขอมูลขาวสารท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจ ถึงสภาพปญหา ความตองการขอจํากัด และ
ศักยภาพของผู ท่ี เก่ียวของตางๆ เปนกระบวนการท่ีชวยใหมีการระดมพลังสมองในการศึกษา 
รวมสรางความเขาใจในการดําเนินงาน สรางการยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะ สมาชิกของชุมชน 
เกิดความรูสึกเปนเจาของ และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานท่ีตนมีสวนรวม กระบวนการพัฒนาชุมชน 
จึงเกิดความตอเนื่อง และกอใหเกิดความสําเร็จสูง วิเคราะหพัฒนาทางเลือก เพ่ือใชในการแกไขปญหา
และพัฒนา เกิดการตัดสินใจรวมกัน เกิดพลังของการสรางสรรคและรับผิดชอบตอการพัฒนาชุมชน 
ทองถ่ิน  
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เทคนิคและกระบวนการการประชุมคนหาอนาคตรวมกัน (Future Search 
Conference: F.S.C) 

 F.S.C เปนเทคนิคการประชุมแบบมีสวนรวมท่ีพัฒนาจากหลักการทางสังคมจิตวิทยาโดยภาค
ธุรกิจในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา มีการพัฒนามาตลอดระยะเวลา 20 ปท่ีผานมา องคกรอ่ืนๆ นอก
ภาคธุรกิจในประเทศตางๆ ไดนําเทคนิค F.S.C. ไปใชอยางแพรหลายอยางไรก็ตาม F.S.C. เพ่ิงมีการ
นํามาใชในประเทศไทยเพียง 3 ปเทานั้น และยังใชอยูในวงจํากัด องคการสหประชาชาติ (UNFPA)   
รวมกับ FIT (Foundation for International Training, Canada) และสมาคมวางแผนครอบครัว 
แหงประเทศไทยนํามาใชและเผยแพรตั้งแตป 2539 

 1. ความหมาย 
     F.S.C ยอมาจากคําวา Future Search Conference หมายถึง การประชุมคนหาอนาคต
รวมกัน เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือระดมความคิดสรางสรรครวมกัน 

   
 2. วัตถุประสงค 
     กระบวนการเทคนิค F.S.C มีวัตถุประสงคในการประชุม ดังนี้ 
     1. เพ่ือรวมกันทําความเขาใจสถานการณในอดีตและปจจุบัน ท่ีมีความเชื่อมโยง ซ่ึงจะมี
ผลกระทบในอนาคต 
     2. เพ่ือเสนอภาพรวมของสถานการณปจจุบัน มีการลงมติและสรางพันธสัญญาในการมี
วิสัยทัศนของอนาคตรวมกัน 
     3. เพ่ือรวบรวมแนวคิด ความเขาใจ ขอมูลพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการ ท่ีจะใชในการสราง 
อนาคตรวมกัน 
 
 3. ผลลัพธจากการประชุมแบบ F.S.C 

1. เขาใจ ปจจัย องคประกอบ เหตุการณในอดีตท่ีมีผลตอสภาพปจจุบันและแนวโนมท่ีมี
ผลกระทบตออนาคต 

2. ทุกคนเห็นภาพรวมเปนภาพเดียวกัน เกิดวิสัยทัศนในอนาคตรวมกันท่ีเต็มไปดวย
ความหวังและพันธสัญญารวมกัน 

3. ทุกคนเกิดความตระหนัก ไดแลกเปลี่ยนแนวคิดใหมๆ รวมกัน เปนการขยายเครือขาย
มีสัมพันธภาพท่ีดีเขาใจและเห็นคุณคาซ่ึงกันและกัน ความคิดทุกอยางอยูในสมองของทุนคนและ
ตระหนักวาทุนคนลงเรือเดียวกันมีจุดมุงหมายปลายทางรวมกัน มีแผนงานท่ีชัดเจนรวมกัน 
  
 
 
 



 165 

4. ลักษณะการประชุม F.S.C 
การประชุม F.S.C. เต็มรูปแบบจะใชเวลา 2-3 วัน จํานวนคนท่ีเหมาะประมาณ 50-60 คน 

ถาคนนอยเกินไป ความหลากหลายทางความคิดและประสบการณจะนอยถาคนมากเกินไปจะทําใหใช
เวลามากควบคุมไดยากการบริหารจัดการประชุมไมสะดวกวิทยากรและกระบวนการไมท่ัวถึง 
กระบวนการประชุมจะเริ่มจากการสรางสัมพันธภาพสมาชิกในกลุมและแบงผูเขาประชุมเปนกลุมยอย 
กลุมละไมเกิน 10 คน  ดังนั้นจึงขอนําเสนอลักษณะของการประชุม F.S.C ดังนี้ 

1. กําหนดบทบาทผูเขาประชุมใหชัดเจน คือ 1) ตองเป นผู ค นหาขอมูลให ข อมูล 
ประสบการณวิเคราะหขอมูล/ประสบการณ  2) ชวยกันทํางานภายในกลุมตามท่ีไดรับมอบใหทันเวลา
ท่ีกําหนด  3) ชวยกันสรางภาพของอนาคตท่ีพึงปรารถนา  คนหา “ความคิดเห็นรวม” ของ กลุ ม      
4) ชวยกันกําหนดกิจกรรมท่ีจะนํา “ความคิดเห็นรวม” ไปสูการปฏิบัติ  และ 5) ในกลุมจะตองมีการ
แบงหนาท่ีดังนี้  เปนผูนําสนทนา  ผูจดบันทึก  ผูเขียนและใชแผนพลิก ผูควบคุมเวลา  และผูนําเสนอ  
ดังตารางแสดง ตารางท่ี 6.2 

ตารางท่ี 6.2  บทบาทของผูเขารวมประชุม F.S.C 

บทบาท คาํอธบิายบทบาท รูปภาพประกอบ 
ผูนําสนทนา เปนผูตั้ งประเด็นหรือโจทยตามท่ีไดรับ

มอบหมายจากวิทยากร ควรกระตุนให
สมาชิกภายในกลุมไดแสดงความคิดเห็นกัน
อยางท่ัวถึง ดูแลทุกคนใหเขาใจและทํางาน
ตาม เง่ือน ไขและเวลา ท่ี กํ าหนด  และ
พยายามใหสมาชิกในกลุมเปนผูฟงท่ีด ี  

(ท่ีมา : https://www.ect.go.th/ect_th/news_page) 

ผูจดบันทึก 

 

 

 

 

 

เขียนขอความสําคัญๆ ท่ีสมาชิกในกลุมพูด
บันทึกใหกระชับ ชัดเจนตามท่ีสมาชิกพูด
สรุปรวบรวมรอยรัดประเด็นสําคัญ เตรียม
นําเสนอรายงานของกลุมตอท่ีประชุม 

 
(ท่ีมา : http://phayao.cad.go.th/ewt_new) 
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บทบาท คาํอธบิายบทบาท รูปภาพประกอบ 
ผูเขียนและใช

แผนพลิก 
ตั้งใจฟงการอภิปรายของสมาชิกทุกคนและ
ดึงประเด็นสําคัญจากการอภิปรายมาบันทึก
บน   แผนพลิกเปนคําสั้นๆ (Key Word) ท่ี
มีความหมายตรงกับประเด็นสํ า คัญ ท่ี
สมาชิกอภิปราย หากไมแนใจวาสรุปตรง
ประเด็นและใชคําสั้นๆ ตรงกับความหมาย
ของผู อภิปรายหรือไมใหสรุปทวนซํ้ากับผู 
อภิปรายจนเขาใจตรงกัน แล วจึงบันทึก
บนแผนพลิก เพ่ือใหสมาชิกกลุมอ่ืนมีโอกาส
รับรู  ร วม กัน  และควรมีการเขียน เพ่ื อ
นําเสนอใหนาสนใจ เชน แผนผังความคิด 
หรอืภาพประกอบ เปนตน  

 
(ท่ีมา:http://samutsongkhram.cdd.go.th) 

ผูควบคุม
เวลา 

ทําหนาท่ีกํากับเวลาการทํางานของกลุม 
ประเมินข้ันตอนการทํางานของกลุมใหสอด
คลองกับเวลาท่ีกําหนดดูแลกลุมใหทํางาน
ใหเสร็จตามเวลา 

 
(ท่ีมา : https://www.wisegeek.com) 

ผูนําเสนอ เปนผูรายงานการประชุมของกลุมตอท่ี
ประชุมรวม ตองมีทักษะดานการสื่อสาร 
สรางบรรยากาศการนําเสนอใหนาสนใจ 
รายงานท่ีเปนความคิดเห็นท่ีเปนมติของ
สมาชิก ในกลุ ม  นํ าเสนอภายในกรอบ
ระยะเวลาท่ีวิทยากรกําหนด   

(ท่ีมา : https://www.ect.go.th/ect_th/news_page,) 

ท้ังนี้ใหหมุนเวียนสับเปลี่ยนหนาท่ีกันในแตละกิจกรรม  เพราะเปนการประชุมเชิงสรางสรรค
ทุกคนทุกบทบาทมีความสําคัญท่ีจะสงผลตอความสําเร็จและท่ีสําคัญไปกวานั้นคือเปนการฝกใหทุกคน
ไดเรียนรูในบทบาทตางๆ อันเปนการพัฒนาศักยภาพของตนดวย 

 2. สรางขอตกลงเบ้ืองตน หรือ กติกาการประชุมรวมกันเพ่ือใหผูเขามาประชุมรับทราบและ
ถือปฏิบัติอยางเคารพ คือ 1) ถือวาทุกความเห็น ความคิด ประสบการณมีประโยชนใหคุณคาในการ
ทําให สมาชิกรับรู เข าใจมีมุมมองและวิสัยทัศน ท่ีรอบดานครอบคลุมครบถวน ซ่ึงมีคุณคาตอ
ความสําเร็จของการประชุม  2) ทุกความคิดเห็น  ขอมูล ประสบการณท่ีสมาชิกในกลุมเสนอตองไดรับ
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การเขียนเปนคําสั้นๆ (Key Words) บนแผนพลิก 3) สมาชิกในกลุมชวยกันบริหารเวลาการทํางานให
เปนไปตามท่ีกําหนด 4) สมาชิกจะรวมกันทํางานในประเด็นท่ีสมาชิกกลุมเห็นพองหรือตกลงรวมกัน
เทานั้นประเด็นใดท่ีไมเห็นพองยังถือวามีคุณคาจะไดรับการบันทึกและนํามาหารือรวมกันเม่ือมีเวลา
หรือในโอกาสตอไป กลุ มจะไมทํางานในประเด็นท่ีสมาชิกกลุมมีความคิดเห็นแตกตางไมเห็นพอง 
5) กลุ มจะไมทํางานนอกประเด็นท่ีวิทยากรมอบหมาย  และ 6) สมาชิกท่ีเขาประชุมตองอยู รวม
กิจกรรมตลอดเวลาของการประชุมเพ่ือความตอเนื่อง 
  3. ในการประชุมจะใชเทคนิคกระบวนการกลุม โดยลักษณะการจัดกลุมสามารถ
จัดได 3 กลุม ไดแก  1) กลุมเฉพาะ (Stake holders) คือกลุมท่ีสมาชิกในกลุมมีลักษณะบางอยาง
รวมกัน เชน อาชีพเดียวกัน เพศเดียวกัน วัยเดียวกัน สถานภาพทางสังคมระดับเดียวกัน  มาจาก
องคกรเดียวกัน สถานท่ีเดียวกัน มีสวนไดสวนเสียในงานหรืออาชีพเหมือนกัน เปนตน 2) กลุมผสม 
(Mixed Group) คือ กลุมท่ีสมาชิกมีความหลากหลายคละกัน เชน ในกลุมทํางานท่ีมีท้ังผูกําหนดนดย
บาย ผูปฏิบัติงานระดับสูง ผูปฏิบัติงานระดับกลาง และผูปฏิบัติงานระดับลาง ท้ังเพศชาย เพศหญิง 
ตางระดับทางการศึกษา เปนตน  และ 3) กลุ มสนใจ (Self-Selected Group) สมาชิกแตละคน
ตัดสินใจเลือกประเด็นท่ีกลุมไดรวบรวมจัดลําดับไวแลว การตัดสินใจเลือกประเด็นเปนการตัดสินใจส
วนบุคคล สมาชิกท่ีสนใจประเด็นเดียวกันจะรวมตัวกันเปนกลุมสนใจประเด็นนั้นๆ เพ่ือรวมกันทํางาน
ตามท่ีวิทยากรมอบหมาย 

  4. การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณท่ีจะตองใชใหเพียงพอ ไดแก บอรด (Board) 
กระดาษแผนใหญ บัตรคํา กระดาษบันทึก ปากกาเคมีปากหนา กระดาษกาวยน ตลอดอุปกรณ
สํานักงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

  5. วิทยากรกระบวนการ  ลักษณะท่ีสําคัญของการประชุมโดยใชเทคนิค F.S.C 
ท่ีประสบผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคนั้น จะขาดวิทยากรกระบวนการไมได ซ่ึงวิทยากร
กระบวนการไมใชวิทยากรและไมใชประธานในท่ีประชุม แตจะเปนผูอํานวยการในการประชุม หรือ 
ผูเอ้ืออํานวยใหการประชุมขับเคลื่อนไปไดดวยความเรียบรอย ดังนั้นบทบาทหนาท่ีของวิทยากร
กระบวนการจึงมีดังนี้  1) สรางบรรยากาศความเปนกันเองสรางความคุนเคยโดยกิจกรรมกลุมสัมพันธ
เพ่ือใหทุกคนท่ีเขารวมประชุมไดถอดหัวโขนออกใหหมดกอนแลกเปลี่ยนเรียนรู 2) สรางความเขาใจใน
กติกาการประชุม และคอยดูแลกําหับการประชุมใหเปนไปตามกติกา  3) มอบหมายงานและกิจกรรม
แกผูเขารวมประชุมโดยอธิบายชี้แจงใหสมาชิกเขาใจชัดเจน 4) กระตุนเชิญชวนใหสมาชิกมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและเปนผูสรุปประเด็นสําคัญของกลุมท้ังหมด 5) ควรมีผูชวยวิทยากร
กระบวนการหลักเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกประสานงานกับฝายตางๆ เชน ประสานงานกับกลุม
ยอย โดยอาจตองชวยอธิบายชี้แจงงานท่ีวิทยากรกระบวนการหลักไดมอบหมายตลอดจนใหคําแนะนํา
เพ่ือกลุมยอยตางๆ และชวยกระตุนและเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีดี ตลอดจนประสานงาน
ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากวิทยากรกระบวนการหลักหรือท่ีไดประชุมเตรียมความพรอมไว
แลว ท้ังนี้ท้ังผูชวยวิทยากรกระบวนการจะตองเขาใจกระบวนการเปนอยางด ี
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 5.ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม F.S.C 
 
ตารางท่ี 6.3  ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม F.S.C  

ข้ันตอน กิจกรรม ลักษณะของกลุม 
1.อดีต 1. เสนแบงเวลา 

2.เขาใจอดีต 
3.การหยั่งเห็น 

กลุมผสม 
กลุมผสม 
ประชุมรวม 

2.ปจจบุนั 4.การสรางแผนท่ีความคิด 
5.มุมมองจากผูท่ีเก่ียวของ 
6.ความภมิูใจและเสียใจ 
7.การสังเคราะหและจินตนาการ 

ประชุมรวม 
กลุมเฉพาะ 
กลุมเฉพาะ 
ประชุมรวม 

3.อนาคต 8.ความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นท่ี
เปนไปได 
9. แผนปฏิบัติการสวนบุคคล 
10.แผนปฏิบัติการกลุมสนใจ 
11.แผนปฏิบัติการกลุมผูเก่ียวของ 

กลุมผสม 
 
รายบุคคล 
กลุมสนใจ 
กลุมเฉพาะ 

 
 จากตารางท่ี 6.3  ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม F.S.C ทําใหทราบข้ันตอน กิจกรรม และ
ลักษณะของการแบงกลุม เพ่ือใหเห็นภาพข้ันตอนและการดําเนินกิจกรรม ผูเขียนขอนําเสนอดังนี ้
 ข้ันตอนอดีต 

 กิจกรรมท่ี 1 เสนแบงเวลา (Time line)  
  กิจกรรมเสนแบงเวลาอาจกําหนดหวงเวลาของประเด็นตางๆเปน 10 ป หรือ 20 ป 
หรือ 30 ปท่ีผานมา แลวแตความเหมาะสมกับกลุมสมาชิกท่ีเขารวม กิจกรรมเสนแบงเวลาจะใหแบง
เวลาการเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม หรืออ่ืนๆ ตามท่ีผูดําเนินการจะกําหนดซึ่งเปน
กิจกรรมกลุมผสมท่ีทุกคนจะตองชวยกันระดมความคิดและเขียนความคิดเห็นลงบัตรคําหรือเขียน
ความคิดเห็นลงในกระดาษท่ีกําหนด  สมาชิกระดมความคิดเห็นกลุมละไมเกิน 10 คน ตัวอยางการ
เปลี่ยนแปลงดานสังคม และเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี 

กิจกรรมท่ี 2 เขาใจอดีต  (Understanding the Past)  
  กิจกรรมนี้จะสอดคลองกับกิจกรรมท่ีผานมา จัดกลุมในลักษณะกลุมผสม โดยการให
สมาชิกภายในกลุมอานขอมูลจากกิจกรรมเสนแบงเวลาท่ีติดไว แลววิเคราะหเชื่อมโยงกับประเด็นหรือ
โจทยท่ีวิทยากรมอบหมายใหแตละกลุม เชน การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานีภายหลัง
เปนสถานท่ี ต้ังฐานทัพของทหารอเมริกา (GI) วามีผลกระทบดานใดบางและมีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร   
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 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการหย่ังเห็น (Insight)  
  กิจกรรมนี้จัดกลุมในลักษณะการประชุมกลุมรวม โดยวิทยากรกระบวนการชี้แจงให
ผูเขารวมประชุมทุกคนชวยกันแสดงความคิดเห็นตอผลการวิเคราะหของกลุมตางๆอาจเพ่ิมเติมความ
คิดเห็นของตนเพ่ือใหเขาใจอดีตมากยิ่งข้ึนและชวนใหสมาชิกในท่ีประชุมไดเขาใจสภาพนั้นๆ และ
สามารถเสนอแนะไดดวยวาจะในปจจุบันจะทําอยางไรประเด็นท่ีวิเคราะหรวมกันจึงจะดีท่ีสุด เชน 
สภาพปาไมท่ีอุดมสมบูรณในอดีต จะทําอยางไรในปจจุบันจึงจะอุดมสมบูรณเชนดังอดีต เปนตน      
(สุรพงษ ลือทองจักร, 2552: 15-18) 

 

 ข้ันตอนปจจุบัน 

 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการสรางแผนท่ีความคดิ (Mind Map)  
  กิจกรรมแผนท่ีความคิดเปนการเชื่อมโยงประเด็นท้ังหลายจากกิจกรรมข้ันตอนใน
อดีต เพ่ือนําเขาสูหัวขอหลักของการประชุมโดยใชวิธีการกําหนดหัวขอหลักแลวนําประเด็นท่ีไดจาก
ข้ันตอนดังกลาวหรือเสนอใหมเพ่ิมเติมมาจัดกลุมและเชื่อมโยงกันดวยเสนเหมือนตนไมโดยแตก
ประเด็นจากหัวขอหลักของการประชุม ดังนี้ แตกเปนประเด็นหลัก (รากแกว) ประเด็นรอง (ราก
แขนง) ประเด็นยอยและประเด็นยอยๆ (รากฝอย) จากนั้นใหสมาชิกลงเปนคะแนนขางๆความคิดเห็น
ท่ีตนเห็นดวยและแตละความคิดนั้นจะใหคะแนนเทาไหรก็ได ท้ังนี้แตละคนจะมี 3-5 คะแนน เทากัน
ทุกคน เม่ือลงคะแนนเรียบรอยแลววิทยากรจะชวยนับและจัดลําดับเพ่ือนําเสนอท่ีประชุมรวมแลว
นําไปดําเนินการข้ันตอนตอไป 

 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมมุมมองของผูเกี่ยวของ (Stakeholder Perspectives) 
กิจกรรมนี้จัดกลุมในลักษณะของกลุมเฉพาะ โดยการจัดกลุมผูเก่ียวของท่ีเปนกลุม

เฉพาะ จากความคิดเห็นท่ีไดจากการจัดลําดับในกิจกรรมสรางแผนท่ีความคิดมา 3-5 ความคิดเห็น 
มาจัดลําดับความสําคัญใหม แลวใหผูเก่ียวของไดแสดงจุดยืนของกลุมใหท่ีประชุมรวมรับรูถึงความ
คิดเห็นเปนขอมูลพิจารณาตอไป 

 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมความภูมิใจและเสียใจ (Prouds and Sorries) 
 กิจกรรมนี้จัดในลักษณะกลุมเฉพาะ เปนข้ันตอนการประเมินตนเอง โดยทบทวน

ผลงานและภารกิจหนาท่ี ของตนเองท่ีเคยกระทําในอดีตและปจจุบันหรอืละเลยไมไดทําเก่ียวกับความ
คิดเห็นท่ีคัดเลือกมานั้นวาตนเองมีความภูมิใจหรือเสียใจในเรื่องใด อยางไร เพราะเหตุใด และจะทํา
อยางไรตอไป การกระทํานี้จะทําใหเขาใจสภาวะความสามารถและขีดจํากัดของกันและกัน จากนั้นให
สมาชิกในกลุมรวมกันคัดเลือกความภูมิใจและเสียใจอยางละ 3 ลําดับเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนในท่ี
ประชุมรวม 
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 กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมการสังเคราะหและจินตนาการ (Synthesis and Imagination) 
กิจกรรมนี้จัดกลุมในลักษณะการประชุมรวม เปนข้ันตอนการรับรูความรูสึก 

ความสามารถ ขีดจํากัด การเปดใจและยอมรับซ่ึงกันและกันของกลุมเฉพาะแตละกลุม เพ่ือเตรียมทุก
คนสูอนาคตและรวมจินตนาการออกแบบอนาคตรวมกัน 

 

 ข้ันตอนอนาคต 

 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นท่ีเปนไปได (Common and 
Promising Ideas) 
  กิจกรรมนี้จัดกลุมในลักษณะของกลุมของกลุมผสม โดยใหกลุมเลือกจินตนาการใน
กิจกรรมการสังเคราะหและจินตนาการของแตละกลุมมา 2-3 ประเด็น มาพิจารณาวาประเด็นใดเปน
ความคิดเห็นรวม (ความคิดเห็นท่ีสมาชิกกลุมทุกคนเห็นชอบเปนเอกฉันท) และประเด็นใดเปน
ประเด็นความคิดเห็นท่ีเปนไปได (ความคิดเห็นท่ีสมาชิกกลุมบางคนเทานั้นเห็นชอบ) เพ่ือใหเหลือ
ประเด็นความคิดเห็นเพียงชุดเดียวพรอมจัดเรียงลําดับความสําคัญ 

 กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมแผนปฏิบัติการสวนบุคคล (Action Plans Individual) 
  กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมรายบุคคล เปนข้ันตอนการพิจารณาเลือกประเด็นท่ีตนสนใจ
หรือใหความสําคัญจากความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นท่ีเปนไปไดท่ีผานมติของท้ังหองประชุมแลว
ในกิจกรรมท่ีผานมาเพียงประเด็นเดียว เพ่ือดําเนินการเองหรือประสานงานกับผูอ่ืนท่ีเลือกประเด็น
เดียวกัน หรือประสานกับองคกรท่ีตนเองสังกัดเพ่ือดําเนินงานนั้นตอไป 

 กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมแผนปฏิบัติการกลุมสนใจ (Action Plans Self – Selected 
Group) 
  กิจกรรมนี้เปนข้ันตอนสําหรับผูท่ีสนใจประเด็นเดียวกัน รวมกลุมกันเพ่ือพิจารณา
ศักยภาพ กลยุทธ การดําเนินกิจกรรม ปญหาอุปสรรค รวมท้ังแนวทางการปรับปรุงแกไข จากนั้น
นําเสนอตอท่ีประชุมรวม 

 กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมแผนปฏิบัติการกลุมผูเกี่ยวของ (Action Plans Stekeholder 
Group) 
  กิจกรรมนี้เปนของกลุม 34เฉพาะ 34ท่ีเกิดจากการรวมกลุมผูท่ีสนใจประเด็นเดียวกันโดย
สมาชิกกลุมกําหนดแผนงานท่ีรวมกันคนหาและวางกลยุทธโดยนําประเด็นความสนใจจากกิจกรรมท่ี
ผานมาในการดําเนินการจํานวนก่ีประเด็น พรอมระบุปญหาอุปสรรค ขอจํากัด กลยุทธ และปจจัย
สนับสนุนเก่ียวกับประเด็นนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในอนาคต 

 สรุปเทคนิคและกระบวนการการประชุมคนหาอนาคตรวมกัน เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมเพ่ือระดมความคิดสรางสรรครวมกัน ทําใหเขาใจ ปจจัย องคประกอบ เหตุการณใน
อดีตท่ีมีผลตอสภาพปจจุบันและแนวโนมท่ีมีผลกระทบตออนาคต  ทุกคนเห็นภาพรวมเปนภาพ
เดียวกัน เกิดวิสัยทัศนในอนาคตรวมกันท่ีเต็มไปดวยความหวังและพันธสัญญารวมกัน เกิดความ



 171 

ตระหนัก ไดแลกเปลี่ยนแนวคิดใหมๆ รวมกัน เปนการขยายเครือขายมีสัมพันธภาพท่ีดีเขาใจและเห็น
คุณคาซ่ึงกันและกัน ความคิดทุกอยางอยูในสมองของทุนคนและตระหนักวาทุนคนลงเรือเดียวกันมีจุด
มุงหมายปลายทางรวมกัน มีแผนงานท่ีชัดเจนรวมกัน  จึงมีความสําคัญตองานพัฒนาสังคมอยางยิ่ง
และสามารถประยุกตใชไดจริง 
 

เทคนิคและกระบวนการประชาพิจัย (People Research and Development:  
PR & D)  
 
 ประชาพิจัยมีความหมาย ความเปนมาและความสําคัญ หลักการ และกระบวนการดังตอไปนี้ 
 1. ความหมาย 

ประชาพิจัยหรือเรียกเต็มๆ วา “ประชาพิจัยและพัฒนา” (People Research and 
Development: PR & D) “เปนกระบวนการวิจัยและพัฒนาของประชาชน มีเปาหมายเพ่ือเกิดการ
เรียนรูในกลุมประชาชนท่ีเขารวมกระบวนการประชาพิจัย เปนกระบวนการวิจัยท่ีเกิดจากการสรุป
ประสบการณของชุมชนในชนบท ซ่ึงมีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมการนํากระบวนการ 
ประชาพิจัยไปใชในชุมชนเมืองหรือสังคมอ่ืน จําเปนตองมีการปรับประยุกตกระบวนการใหสอดคลอง
กับคนและสังคมนั้น” (วิชิต นันทสุวรรณ, 2545: 227) 

“การเรียนรูในกระบวนการประชาพิจัย คือ การเรียนรูท่ีเนนใหคนท่ีเขารวมกระบวนการ
รูจักตนเองและรูจักโลก การรูจักตนเองและรูจักโลกตองการขอมูลความรูท่ีเก่ียวของกับชีวิต ชุมชน 
และเง่ือนไขปจจัยท่ีเก่ียวของ หรือมีอิทธิพลตอชีวิตและชุมชนของตนเอง การดําเนินกระบวนการ
ประชาพิจัยจึงมี เครื่องมือและวิธีการชุดหนึ่ งเพ่ือช วยให เขาถึงขอมูลความรู ท่ี เก่ียวของ…  
“แผนชุมชน”… คือ ผลผลิตของกระบวนการประชาพิจัยหรือผลของการเรียนรู” (วิชิต นันทสุวรรณ, 
2545: 227) 

จากการอธิบายดังกลาว สะทอนการมองงานวิจัยวา ไมใชเรื่องผูกขาดเฉพาะนักวิจัยหรือ
นักวิชาการเทานั้น ชาวบานก็ทําวิจัยได โดยความเปนจริงชาวบานก็แสวงหาความรูใหมเพ่ือแกไขและ
เปนพลังสรางสรรคสิ่งใหม มาตลอดทุกยุคทุกสมัยเพียงแตไมเรียกวา งานวิจัย ถาแนะนําและใหความ
ชวยเหลือดานการจดัการก็จะเปนงานวิจัยได การทําแผนแมบทชุมชน คือ โอกาสท่ีพวกเขาไดรับเพ่ือ
การเรียนรูเปนนักวิจัยและทําแผนสําหรับตนเอง โดยตั้งอยูบนฐานของรากเหงาทางวัฒนธรรม ทุนทาง
ธรรมชาติ ทุนทางเศรษฐกิจและสังคม ปรุงแตงใหกลายเปนความรูใหมสรางฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน
บนฐานของความรู ความรูท่ีถักทอกันเปนองครวมท่ีเราเรียกวา “ปญญา” หลักประกันแนนหนาเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน การทําแผนชุมชนเริ่มตนท่ีระดับครอบครัว และระดับชุมชน ซ่ึงแตกตางจาก
กระบวนการวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีสนใจเฉพาะกลุมตัวอยางจึงคัดเลือกและดําเนินการเฉพาะกับกลุมตัวอยาง
เทานั้น (วิชิต นันทสุวรรณ, 2545: 229) 
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สรุปวา ประชาพิจัย หรือประชาพิจัยและพัฒนา (PR & D) การเรียนรูกระบวนการถักทอ
ขอมูลความรูเก่ียวกับชีวิต ชุมชนและปจจัยท่ีเก่ียวของหรืออิทธิพลตอชีวิตและชุมชนของตนเองสราง
เปนองคความรูใหม คือ แผนแมบทชุมชนเพ่ือแกไขปญหาของชุมชนอยางยั่งยืนเปนวิจัยโดยประชาชน
และเพ่ือประชาชน 

 

2. ความเปนมาและความสําคญั 
 ประชาพิจัยเกิดข้ึนพรอมๆ กับการต้ังมูลนิธิหมูบาน เม่ือ พ.ศ.2531 เปนเครื่องมือของ

มูลนิธิหมูบานท่ีทํางานการพัฒนาชุมชนติดตอกันมาจนถึงปจจุบันโดยเฉพาะในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 9 ทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนแมบทชุมชนท่ัว
ประเทศ โดยใชแผนตนแบบโดยใชแผนตนแบบประชาพิจัยของมูลนิธิหมูบานเปนเครื่องมือ ขณะนี้มี
หลายชุมชนกําลังทํากันอยู  แผนแมบทเปรียบเสมือนแผนยุทธศาสตรของหนวยงานองคกรตางๆ
ตั้งแตในระดับทองถ่ินจนถึงระดับประเทศอยางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยท่ีแผน
แมบทชุมชนเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชุมชน (อาจเปนหมูบาน หรือตําบล หรือจังหวัด) 

 

3. หลักการประชาพิจัย 
 หัวใจสําคัญของการทําประชาพิจัย คือ การสรางกระบวนการเรียนรูใหกับคนในชุมชน

เพ่ือใชชุมชนหลุดพนจากวิธีคิดแบบพ่ึงพาและรอคอยความชวยเหลือจากภาครัฐหรือภายนอก (เสรี 
พงศพิศ, วิชิต นันทสุวรรณ และทีมงานมูลนิธิหมูบาน, 2545: 14) ซ่ึงทําประชาพิจัยหลักการสําคัญคือ 
การรูท้ังภายนอก ภายใน และการวิเคราะห กลาวคือ รูภายนอกคือ รูจักโลก รูจักสังคมไทย เรียนรู
จากจากตัวอยางชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ รูภายในคือ รูจักตัวเอง รูรากเหงาและเอกลักษณ  
รูศักยภาพและทุน รูรายรับ รายจาย หนี้สินของเองและชุมชน สวนการวิเคราะหคือ การวิเคราะห
ขอมูลศักยภาพของตนเองเพ่ือสรางทางเลือกและกําหนดเปนแผนแมบทชุมชน 

  

4. องคประกอบของกระบวนการประชาพิจัย 

กระบวนการประชาพิจัยมีองคประกอบ 6 ประการ คือ 1) ขอบเขตพ้ืนท่ี ขนาดขอบเขต
พ้ืนท่ีควรเปนระดับตําบล เพราะมีพลังพ่ึงพาตนเองภายในชุมชนได 2)  คนและบทบาท คนท่ีเขารวม
กระบวนการประชาพิจัยจะมีอยู 3 กลุมหลัก คือ กลุมผูนําชุมชน ผูประสานงาน วิทยากร  3) เวทีการ
เรียนรู เปนเวทีการเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยน ไมใชเวทีประชุมชี้แจง บรรยาย อภิปรายท่ีเปนทางการ 
แตตองมีการเตรียมประเด็น กระบวนการท่ีจะใชในเวทีและมีการบันทึกผลเพ่ือดําเนินการตอไป 4) 
ขอมูลและความจริง กระบวนการประชาพิจัยใหความสําคัญกับขอมูลท่ีเปนขอมูลท่ีเปนจริงและเปน
ปจจุบัน ท้ังนี้ใหประชาชนเปนผูวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเอง 5)  เครื่องมือและวิธีการ เครื่องมือ 
คือสิ่งท่ีจะทําใหเขาถึงขอมูลอาจเปนแบบสอบถามหรือการใหบอกเลาในประเด็นตางๆ เชน ประเด็น
เก่ียวกับครอบครัว ชุมชน ผูนําชุมชน สภาพปญหาตางๆ เปนตน สําหรับวิธีการ คือ วิธีการมีสวนรวม
โดยยึดถือความเสมอภาคเทาเทียมเคารพซ่ึงกันและกัน และ 6)  แผนแมบทชุมชน เปนผลของ
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กระบวนการเรียนรู ผลของประชาพิจัยเปนกรอบและทิศทางการพัฒนาชุมชนท่ีเกิดจากภายในชุมชน
อยางแทจริง 

 

 5. แผนแมบทชุมชน 
  แผนแมบทชุมชน คือ กระบวนการเรียนรูของ

คนในชุมชน ท่ีรวมกันคิด รวมกันคนหา และเรียนรู เพ่ือให
ชุมชนรูและเขาใจตนเอง โดยการสํารวจขอมูลปญหาและ
ศักยภาพ เปนเครื่องมือทําใหเกิดการทบทวนตนเองโดย
การมีสวนรวมของคนในชุมชนทองถ่ิน เพ่ือกําหนดอนาคต
และทิศทางการพัฒนาตนเอง โดยยึดคนในชุมชนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา มีความสัมพันธกับภาคีการพัฒนา
แบบเปนหุนสวนการพัฒนา แผนแมบทชุมชนจึงเปน
เครื่องมือท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาขีด
ความสามารถของคนในชุมชน เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหา
สงัคมและเอาชนะความยากจน ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

 

ภาพท่ี 6.2  ครูประยงค รณรงค ปราชญชาวบานดานแผนแมบทชุมชนตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง  
จงัหวัดนครศรีธรรมราชรับไดรางวัลแมกไซไซ สาขาผูนําชุมชน พ.ศ. 2547 และรางวัลปราชญเกษตร

ของแผนดิน สาขาผูนําชุมชน พ.ศ. 2551 
 
 6. ตัวอยางงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการประชาพิจัยในการจัดทําแผนแมบทชุมชน 

ชัยวัฒน  เสือสา (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชกระบวนการประชาพิจัยในการ
เรียนรูและการจัดทําแผนแมบทชุมชนตําบลกุดดู  อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู”  
มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษากระบวนการการเรียนรูจากการจัดทําแผนแมบทชุมชนโดยกระบวนการ
ประชาพิจัยของตําบลกุดดู และศึกษากระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชนของตําบลกุดดู การศึกษาใน
ครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณกลุม โดยสราง
คําถามท่ีเปนขอมูลชุมชนแบงเปน 2 สวน สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานชุมชน ซ่ึงจะประกอบดวย ประวัติ
ความเปนมา ภาษา ประเพณี เหตุการณสําคัญในอดีต อาณาเขตการปกครอง การคมนาคม ลักษณะ
ภูมิประเทศ การปกครองและประชากร ศักยภาพ สภาพทางสังคม สภาพทางกายภาพ วิถีการดําเนิน
ชีวิต คานิยมความเชื่อ ผูนําชุมชน กลุมทางสังคม สวนท่ี 2 ขอมูลเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงประกอบดวย 
รายได คาใชจาย หนี้สิน โดยใชเวลาศึกษาต้ังแต เดือนกุมภาพันธ 2546 ถึง เดือนสิงหาคม 2547จาก
การศึกษาพบวา คนในชุมชนไดมีเวทีการเรียนรูแบบมีสวนรวมไดเรียนรูถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ประเทศไทย สังคมชนบท เรียนรูในการสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล และสามารถเก็บ
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ขอมูลชุมชนได ไดเรียนรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนจากผูรู ผูเชี่ยวชาญ เรียนรูจากการศึกษาดูงาน
ชุมชนตนแบบ ไดวิเคราะหขอมูล ไดกําหนดทางเลือก ไดทําแผนแมบทชุมชน สําหรับขอมูลพ้ืนฐาน
ชุมชนตําบลกุดดู พบวาเปนชุมชนท่ีอพยพมาจากจังหวัดในภาคอีสานหลายจังหวัด ปจจุบันแบงการ
ปกครองออกเปน 14 หมูบาน อาชีพสวนใหญเปนเกษตรกร ทําการเกษตรแบบธรรมชาติ ในหนาแลง
ไมมีแหลงน้ําทําการเกษตรเพียงพอ สําหรับเศรษฐกิจชุมชนพบวาเปน ชุมชนท่ีมีคาใชจายมากกวา
รายได คาใชจายสวนใหญเปนคาอาหารและเครื่องด่ืม รายไดสวนใหญมาจากการทําการเกษตร  
จึงเปนชุมชนท่ีมีหนี้สินท้ังในระบบและนอกระบบ การเขียนแผนแมบทชุมชนตําบลกุดดู ชุมชนไดนํา
ขอมูลมาศึกษาวิเคราะหหาทางเลือก โดยนําเอาผลจากการศึกษาขอมูลชุมชน ปญหาชุมชน ทุนทาง
สงัคม ศักยภาพชุมชน ความตองการของชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน แนวคิดในเรื่องการพ่ึงพาตนเอง 
เศรษฐกิจพอเพียง มาประกอบการเขียนแผนแมบทชุมชน ไดกําหนดเปนยุทธศาสตรในการพ่ึงพา
ตนเองตําบลกุดดู ซ่ีงประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร คือ ระบบอาหารและการผลิต ระบบของใช ระบบ
สุขภาพ ระบบการจัดการ ระบบวิสาหกิจชุมชน ซึ่งท้ัง 5 ยุทธศาสตร จะทําใหลดคาใชจาย เพ่ิมรายได 
ลดการใชสารพิษ คุณภาพดินดีข้ึน แปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร ใชพ้ืนท่ีสาธารณะใหเกิด
ประโยชนสูงข้ึน มีการออมมากข้ึน พัฒนาภูมิปญญาชาวบาน สังคมอยูดีสงบสุข พัฒนาผลิตภัณฑ
ตางๆ ใหโอกาสกับคนในชุมชน เปนชุมชนท่ีเขมแข็งพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน และไดนําแผนแมบท
ชุมชนตําบลกุดดู เปดเวทีประชาพิจารณใหคนในชุมชนแสดงความคิดเห็น และเห็นชอบใหถือใชแผน
แมบทชุมชนตําบลกุดดูเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตําบลกุดดูตอไปขอเสนอแนะ ผูนําชุมชน
ควรติดตามผลการดําเนินการตามแผน และมีการปรับปรุงแผนตามสภาวการณตางๆ รวมท้ังพยายาม
แสวงหาเครือขายพันธมิตรจากชุมชนอ่ืนเพ่ือเปนการเชื่อมโยงและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให
เขมแข็งและยั่งยืน สวนราชการทองถ่ินควรนําแผน แมบทชุมชนตําบลกุดดูไปเปนแนวทางในการให
การสนับสนุนทางดานวิชาการ งบประมาณ ตอไป และควรไดมีการนําหลักประชาพิจัยและพัฒนานี้ไป
สรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับชุมชนอ่ืนๆ ในโอกาสตอไป 

  
ภาสวรรณ จีนสกุล (2548) ไดศึกษาการทําประชาพิจัยและพัฒนาแผนแมบท

ชุมชน กรณีศึกษา ตําบลบานใหม อําเภอหนองบุญนาก จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาประชาพิจัยและพัฒนาแผนแมบทชุมชน และความเห็นท่ีมีตอความสําเร็จในการทําประชาพิจัย
และพัฒนาแผนแมบทชุมชน ตลอดจนอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไข  
โดยคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 2 แหง คือ ชุมชนตําบลบานใหม อําเภอหนองบุญนาก จังหวัดนครราชสีมา 
และชุมชนตําบลกุดบาก จังหวัดสกลนคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยั คือ คณะทํางานชมุชน จํานวน  
57 คน และสมาชิกชุมชน จํานวน 50 คน เก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม โดยใชคารอยละ  
ไคสแควร และแกมมา ในการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษาพบวา คณะทํางานชุมชนสวนใหญมีความ
คิดเห็นวาการทําประชาพิจัยและพัฒนาแผนแมบทชุมชนประสบความสําเร็จอยูในระดับสูง ปจจัยท่ีมี
ตอการทําประชาพิจัยและพัฒนาแผนแมบทชุมชน มีดังนี้ 1) ความรูความเขาใจแนวคิดการทํา 
ประชาพิจัยและพัฒนาแผนแมบทชุมชน 2) ความพรอมของทรพัยากรท่ีใชในการดําเนนิงาน 3) ความ
ตอเนื่องในการจัดการเรียนรู 4) การมีสวนรวมในการจัดทําแผนแมบทชุมชน 5) การยอมรับแผน
แมบทชุมชน 6) ความสามารถในการนําแผนไปปฏิบัติ สวนอุปสรรคท่ีพบในการทําประชาพิจัยและ
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พัฒนาแผนแมบทชุมชนก็คือยังไมสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติใหประชาชนพ่ึงตนเองไดมากนัก 
เนื่องจากผลการพัฒนาท่ีผานมาประชาชนมักเกิดความเคยชินการรับความชวยเหลือจากภาครัฐ และ
ประชาชนสวนใหญยังมองวางบประมาณเปนสิ่งสําคัญท่ีจะนํามาใชดําเนินงานจึงตองการใหภาครัฐเขา
มาสนับสนุน  ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา คือ ตองปลูกฝงแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
ชุมชนพ่ึงตนเองใหแกประชาชนอยางท่ัวถึงในแตละพ้ืนท่ี ใหความรูดานการบริหารจัดการเก่ียวกับ
การเงินเพ่ือใหชุมชนสามารถบริหารงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมให
ประชาชนทําการเกษตรผสมผสานเพ่ือลดตนทุนในการใชสารเคมีและปองกันความเสี่ยงจากราคา
ผลผลิตตกตํ่าอันเนื่องมาจากสินคาลนตลาด ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของชุมชนดวยการสราง
เครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน  

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชกระบวนการประชาพิจัยในการเรียนรูและการ
จัดทําแผนแมบทชุมชนผูเขียนมองวาเปนสิ่งท่ีมีประโยชนคือใหประชาชนไดเรียนรูแบบมีสวนรวม รวม
คิดรวมทํา กําหนดอนาคตของตนเองดวยตนเอง เพ่ือสรางความเขมแข็งและยั่งยืนของชุมชนตอไป 
อยางไรก็ตามตองไดรับการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐท่ีมีบทบาทในการเปนพ้ีเลี้ยง เชน ความรูดาน
วิชาการ การบริหารจัดการ ท้ังดานงาน เงินคน ท้ังนี้จะตองมีกระบวนการพัฒนาท่ีคอยๆ 
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนจากท่ีคอยรับการชวยเหลือใหมีพลังท่ีจะพ่ึงตนเองบนฐานการ
ดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปเทคนิคและกระบวนการประชาพิจัยจึงเปนเทคนิคท่ีเหมาะนําไปประยุกตกับ
การพัฒนาสังคมดานแผนพัฒนาชุมชน หรือแผนทองถ่ินเพ่ือพ่ึงพาตนเอง ท้ังในระดับหมูบาน ตําบล 
อําเภอ หรือจังหวัด ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสําคัญคือคุณธรรมของคนในชุมชน ความสามัคคีในชุมชน 
การต่ืนตัว และรวมเรียนรูของผูนําและสมาชิกในชุมชน เห็นปญหาของตน และหาวิธีการจัดการ
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

 

เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action research: 
PAR)  
 
 1. เกริ่นนําทางความคิด 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR)  นับเปน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาสังคมและชุมชนท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย
ปรับเปลี่ยนกระทวนทัศนของการวิจัยจากรูปแบบด้ังเดิมท่ีการต้ังประเด็นของปญหาเริ่มตนและจบ
กระบวนการโดยนักวิจัย ซ่ึงพบวางานวิจัยหลากหลายชิ้นมิไดถูกนําไปเผยแพรหรือนําไปทดลองใช
หรือถูก “เก็บข้ึนหิ้ง”  อันเปนการสูญเสียท้ังกําลังความคิด งบประมาณและทรัพยากรเวลาอยางนา
เสียดายยิ่ง   มาเปนงานวิจัยท่ีเริ่มตนจากชุมชน ชุมชนมีสวนรวม ท้ังในมิติของการรวมกันเรียนรู
รวมกันแสวงหาปญหา และคิดคนแนวทางออกเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาท่ีเปนเรื่องอันเปนฉันทามติ
ของชุมชน รวมท้ังรวมรับผลของการพัฒนา โดยมีนักวิจัยภายนอกทําหนาท่ีเปนผูเอ้ืออํานวยหรือ
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วิทยากรกระบวนการรวมกับนักวิจัยชุมชนท่ีเปนชาวบาน ดังนั้น การวิจัยจึงสรางคุณลักษณะของการ
เรียนรูแบบพหุภาคี พรอมกับบังเกิดผลพลอยไดท่ีเปนจิตสํานึกตระหนักในปญหา หนาท่ี และรวมกัน
แกปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  สงเสริมกิจกรรมกลุม ทํางานรวมกันท้ังแกปญหา และ
พัฒนาอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ตาม งานวิจัยเชิงปฏิบัติการซ่ึงมีหัวใจสําคัญอยูท่ีการมีสวนรวมนี้ 
ยอมไมใชเรื่องงายดังท่ีนักวิจัยผูมีประสบการณภาคสนามหลายทานสะทอนความเห็นและขอสังเกต
เอาไว โดยเฉพาะประเด็นของการสรางสวนรวมในกระบวนการวิจัยแตละข้ันตอนอันจะเปนแนวทาง 
และคําแนะนําท่ีนาสนใจ รวมท้ังชวยใหนักวิจัยท่ีสนใจใชรูปแบบนี้ในการทําวิจัยปญหาของสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะการวิจัยเพ่ือพัฒนา (Research and Development) (ชัชวาลย 
ทัตศิวัช, มปป.) 
 
 2. ความหมายและคุณลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

มีนักวิชาการไดใหความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ สุภางค     
จันทวานิช (2531: 67) กลาวไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการผสมผสานกัน
ระหวางการวิจัยปฏิบัติการ (Action) ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมท่ีโครงการวิจัยจะตองดําเนินการ และคําวา 
การมีสวนรวม (Participation) อันบงบอกลักษณะการมีสวนจากฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในงานวิจัย 
เชน นักพัฒนา ประชาชน นักวิชาการ โดยมีสวนรวมต้ังแตกระบวนการเริ่มตนจนสิ้นสุด โดยมีความ
หมายถึง วิธีการท่ีใหผู ถูกวิจัยหรือชาวบาน เขามามีสวนรวมในการวิจัย เปนการเรียนรูจาก
ประสบการณ โดยอาศัยการมีสวนรวมอยางแข็งขันจากทุกฝายท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมวิจัย นับต้ังแต
การระบุปญหาของการดําเนินการ การชวยใหขอมูลและการชวยวิเคราะหขอมูล  ตลอดจนชวยหา
วิธีแกไขปญหาหรือสงเสริมกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ขอมูลจาการทํา
วิจัยทุกข้ันตอนชาวบานเปนผูรวมกําหนดปญหาของชุมชนและหาแนวทางในการแกไขปญหา 
กระบวนการวิจัยจึงดําเนินไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางชาวบานกับผูวิจัย 
เพ่ือใหไดขอสรุปเปนข้ันๆ การวิจัยแบบนี้จึงเปนวิธีการท่ีสนับสนุนใหชาวบานหรือตัวแทนในชุมชน
เปนคนสรางองคความรูใหมใหกับตนเองและชุมชน โดยการศึกษาเรียนรูหาขอมูล การศึกษาวิเคราะห
ถึงปญหา รวมท้ังการแกไขปญหาท่ีกําลังประสบอยู โดยการรวมกันวางแผน และกําหนดการ
ดําเนิน งานตามแผนหรือโครงการ พรอม ท้ั งการปฏิบั ติตามแผน เพ่ือใหบรรลุ เป าหมาย 
ในการแกไขปญหาไดถูกตองตรงตามความตองการ ประกอบกับการใชภูมิปญญาและทุนท่ีมีอยูใน
ชมุชน การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ 
นอกจากจะสงผลดังท่ีไดกลาวไปแลว ยังชวยใหเกิดการพัฒนาของผลงานวิจัยและกระบวนการวิจัยใน
ตัวของมันเองอีกดวย และอีกทางหนึ่งการวิจัยยังเปนสวนสําคัญในการสรางองคความรูใหแก
ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมการวิจัย ซึ่งสามารถเปนตัวนําของการพัฒนาลงสูชุมชนทองถ่ินอยางไดผล
และมีประสิทธิภาพอีกดวย สวน (ชัชวาลย ทัตศิวัช, มปป.) ไดกลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีสวนรวมหมายความถึง การรวมกันดําเนินกระบวนการวิจัยโดยผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ท้ังท่ีเปน
ชาวบานและนักพัฒนา กับผูวิจัยภายนอก เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพความจริงของสังคมนั้น  
และเพ่ือใหเห็นภาพแหงคุณลักษณะสําคัญของการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมท่ีเดนชัด 
สวน กมล สดุประเสริฐ (2540: 8) ไดใหความหมายไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) 



 177 

คือ การวิจัย คนวา และหาความรูตามหลักการของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตรแบบเดิมๆ ตางกัน
เพียงแตวา PAR นั้นมีวัตถุประสงคมุงไปท่ีการแกปญหาในการพัฒนา และเปนการวิจัยท่ีดําเนินไปดวย
การมีสวนรวมของชุมชน ผูรวมงาน รวมท้ังในกระบวนการวิจัย และในการมีหุนสวนใชประโยชนของ
การวิจัย และ นิตยา เงินประเสริฐศรี ไดกลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกลยุทธท่ี
สะทอนใหเห็นถึงการเดินทางไปสูการพัฒนา (Journey of Development) โดยมีการเปลี่ยนแปลง
จากสิ่งท่ีเปนอยูไปสูสิ่งท่ีสามารถเปนไปได ท้ังในระดับปจเจกชนและระดับสังคม โดยหัวใจสําคัญของ
การเปลี่ยนแปลงอยูท่ีกระบวนการวิจัย ซ่ึงใชแนวทางความรวมมือ (Collaborative Approach) 
ระหวางนักวิจัยกลุมผู มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ท้ั งนี้ กระบวนการวิจัยจะตองเปน
ประชาธิปไตย  ยุติธรรม  มีอิสระ และสงเสริมคุณคาของชีวิต และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียจะเขารวม
สังเกต ตรวจสอบสถานการณตางๆ  สะทอนความคิดเห็นและความตองการของตน ทรัพยากรท่ีมีอยู  
อุปสรรคและปญหาท่ีปรากฏอยู  ตรวจสอบทางเลือกท่ีเปนไปได และมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
จิตสํานึกไปสูการเปลี่ยนแปลงใหม (นิตยา เงินประเสริฐศรี, 2544: 61-62) 

สรุปความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หมายถึง เปนการวิจัยรูปแบบ
หนึ่งท่ีตองการใหผูท่ีเก่ียวของ คือ นักวิจัย ประชาชน นักวิชาการ ฯลฯ กับการพัฒนาในประเด็นใน
ดานท่ีตองการศึกษาและพัฒนามีสวนรวมมากท่ีสุดเปนสวนเก่ียวของในงานวิจัยรวมกันไดรับ
ผลประโยชนจากงานวิจัยรวมกัน โดยประเด็นการศึกษาและพัฒนาจะตองเปนไปเพ่ือแกไขปญหาให 
มีสภาพท่ีดียิ่งข้ึนกวาเดิมกอนท่ีจะมีกระบวนการวิจัย และผูท่ีเก่ียวของในการวิจัยจะตองเริ่มตั้งแต
การศึกษาบริบทชุมชน กําหนดประเด็นศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล วางแผน ดําเนินการแกไข 
ประเมินผล และเขียนรายงานสรุป  

สําหรับคุณลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยแบบด้ังเดิม
ผูเขียนขอนําเสนอใหเห็นความแตกตางดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 6.4 เปรียบลักษณะงานวิจัย PAR กับงานวิจัยดั้งเดิม 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

การวิจัยแบบด้ังเดิม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

รูปแบบ เปนแนวทางท่ีผูวิจัยกําหนดตายตวั เปนกระบวนการเรยีนรูท่ีเกิดจากการเรยีนรูรวมกัน 
อุดมการณ/
ปรัชญา 

เนนกลุมคนเฉพาะเรื่อง เนนกลุมคนท่ีสนใจและมีสวนรวมในการวิจัยและ
พัฒนาไปพรอม ๆ กัน 

จุดมุงหมาย ทําใหไดขอมูลเพ่ือตอบปญหาการวิจัย เปาหมายเพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนทองถ่ิน  
ก รอ บ ก าร
วิจัย 

กําหนดโดยนักวิจัยองคกร กําหนดโดยประชาชนในพ้ืนท่ี 

จุดเนน วัตถุเนนการสรางสิ่งของ เริ่มท่ีคนเปนหลัก ทําใหคนมีคณุคาสรางความ
ภาคภูมิใจและกําลังใจ 
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ตารางท่ี 6.4 เปรียบลักษณะงานวิจัย PAR กับงานวิจัยดั้งเดิม (ตอ) 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

การวิจัยแบบด้ังเดิม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

เปาหมาย กําหนดไวลวงหนา ปรับเปลีย่นตามความตองการของทองถ่ินตามเง่ือนไข
ความเหมาะสม 

ยุทธวิธี เนนการวางแผนท่ีอางวาชาวบาน 
ไมสามารถวางแผนเองได 

เนนการมสีวนรวม เช่ือมั่นในความสามารถในการ
เรียนรูของคน 

วิธีการ เปนการวิจัยรูปแบบเชิงปรมิาณ มี
ระเบียบวิธีการดําเนินการวิจยัท่ีคอยขาง
เจาะจงลงไปคอนขางชัดเจน วิเคราะห
ดวยสถิติข้ันสูง 

ชาวบานเรียนรูไดงาย และเรียนรูพรอม ๆ กัน 
บางอยางสามารถนําแนวคดิของชาวบานมา
ประยุกตใชเปนวิธีการเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

การ
วิเคราะห
สถานการณ 

เนนการยอสวน (Reductionism) การมององครวม (Holistic Approach) 

รูปแบบการ
พัฒนา 

ควบคุม ช้ีแนะและใหแรงจูงใจเปนวัตถุ  
เนนการทํางานตามแผนและสงเสริม
วัฒนธรรมการพ่ึงพา 

ปลดปลอย สรางกําลังอํานาจในการคิดและตอรองให
สําเร็จในสิ่งท่ีไดกระทํา โดยมีแรงจูงใจคือความภูมใจ
ในศักดิ์ศรีของตน และเปนการสงเสริมวัฒนธรรมการ
พ่ึงพาตนเอง 

มอง
ชาวบาน 

เปนผูรับประโยชนจากความสําเรจ็ของ
โครงการวิจัย 

เปนผูทําประโยชน เปนผูลงมือกระทําโครงการสําเร็จ 
และมีสวนรวม 

ผลลัพธ 
(Output) 

เนนวัตถุท่ีเปนผลิตผลของโครงการ เชน 
รั้ว ถนน อาคารเปนตน 

ไมเนนวัตถุ แตเนนความสามารถของชุมชน เนนการ
เรียนรู  ความพอใจ ความหลากหลาย กําลังใจและ
แรงใจของประชาชน 

ท่ีมา: พันธทิพย  รามสูตร (2540: 60-63)  

นอกจากนี้ เฉลียว บุรีภักดีและคณะ (2545: 238) ไดกําหนดลักษณะกิจกรรมของการวิจัย
เชิงปฏิบั ติการแบบมีสวนรวม 3 ประการ คือ 1) การคนควาวิจัยเพ่ือให ได คําตอบท่ีจําเปน 
เปนการศึกษาเพ่ือหาขอมูลท่ีมีเปาหมายเพ่ือใชประโยชนท้ังใหไดความจริงของปญหา แผนการ
ดําเนินงานเพ่ือการพัฒนา หรือแกไขปญหาและติดตามประเมินผลการพัฒนา  2) การมีสวนรวมของ
สมาชิกในชุมชนทองถ่ิน เปนการกําหนดใหคนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมดําเนินการวิจัย เนื่องจาก
คนในชุมชนเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากการวิจยั และ 3) การปฏิบัติการตามการดําเนินชีวิตจริง 
เปนการวิจัยท่ีไมใชการจําลองเหตุการณจริงแตเปนการวิจัยบนสถานการณท่ีเปนจริงโดยธรรมชาติ 
จึงไมใชการทดลองแบบการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร 
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คุณลักษณะท่ีพิเศษอีกประการท่ีมีความสําคัญท่ีคอนขางท่ีจะแตกตางจากรูปแบบการวิจัย
ดั้งเดิมคือ การมีสวนรวมของฝายตางๆในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซ่ึง สุภางค  
จันทวานิช (2531: 31) อธิบายไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น เปนการผสมผสาน
ความรูเชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยของนักวิจัย และวัตถุประสงคของนักวิจัยและนักพัฒนาควบคูไป
กับความตองการความรู และประสบการณของผูถูกวิจัย ดังนั้นการดําเนินการและผลของการวิจัยจึง
เปนเรื่องท่ีเก่ียวเก่ียวของกับบุคคลหลายฝาย  ซึ่งในการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้  มักจะประกอบไปดวย
บุคคล 3 ฝายประกอบดวย 1) บุคคลเปาหมาย อาจเปนผูแทนของกลุมบุคคลเปาหมาย หรือชุมชนท่ี
จะทําการศึกษา ซ่ึงถือวาคนในชุมชนหรือกลุมนั้น  ซ่ึงเปนผู ท่ีรูขอมูลเก่ียวของกับตนเองดีท่ีสุด  
2) นักวิจัย  ซ่ึงจะเปนคนนอกโดยเปนผูแทนในสวนนักวิชาการท่ีมีความสนใจและถนัดในงานวิจัยและ
พัฒนา จตองมีประสบการณและเชี่ยวชาญเรื่องแนวความคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจัย และ 3) 
นักพัฒนา  เปนกลุมผูมีความรูและมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนา ซึ่งมักจะเปนผูแทนของฝายรัฐบาลหรือ
องคกรพัฒนาเอกชน ซ่ึงแมวาเปนคนนอก  แตก็นับวาเปนบุคคลท่ีคอนขางจะใกลชิดกับบุคคล
เปาหมายของการพัฒนาหรือบุคคลกลุมแรกมากท่ีสุด  ซึ่งบางครั้งในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม นักวิจัยและนักพัฒนาอาจเปนบุคคลเดียวกันก็ได   

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจึงเปนการใหประชาชนในชุมชนไดมีโอกาสเขามาเปน
นักวิจัยรวมกันในการรวมคิดวางแผนและตัดสินใจในการวิจัย ชุมชนจะมีสวนรวมตลอดกระบวนการ
การวิจัยต้ังแตการศึกษาชุมชน วิเคราะหปญหา วางแผน ลงมือปฏิบัติ และติดตามประเมินผล การมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชนกอใหเกิดการพัฒนาท่ีมาจากชุมชนลดการพ่ึงพิงจากสังคมภายนอกให
ประชาชนตัดสินใจรมกัน ชาวบานเปนศูนยกลาง พ่ึงพาตนเองได และจะกอการสรางองคความรูจาก
การผสมผสานความรูของนักวิชาการกับความรูพ้ืนบานใหเกิดองคความรูใหม ซ่ึงเปนการเรียนรู
รวมกัน รวมท้ังยังเกิดการผสมผสานความรูจากทฤษฎี (จากนักวิจัย) และการปฏิบัติ (จากชาวบาน) 
เขาดวยกัน ความรูท่ีประชาชนไดรับจาก PAR เปนการปฏิบัติท่ีไมใชการเขาใจเพียงอยางเดียวแตจะ
เกิดจากการลงมือกระทําใหความเขาใจ (ด้ังเดิม) ท่ีเปนนามธรรมออกมาสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 
ท้ังนี้จะเห็นไดวา PAR นั้นเปนการวิจัยท่ีนําไปสูการพัฒนาท้ังวิธีการวิจัยและการพัฒนามนุษยอยาง
แทจริง ดังภาพท่ี 6.3  
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ภาพท่ี 6.3 การมีสวนรวมของฝายตางๆ ในกระบวนการวิจยัเชงิปฏิบติัการแบบมีสวนรวม 

ท่ีมา: สภุางค  จันทวานิช (2531: 31) 

 

จากแผนภาพดังกลาวขางตน สุภางค อธิบายไววา วงกลมแตละวง คือโลกทัศนหรือวิธีการ
มองปญหาของคนแตละกลุมท่ีเก่ียวของกับการวิจัย ซ่ึงวิธีการมองนี้ยอมแตกตางกับไปตามกรอบ
แนวความคิดท่ีแตละบุคคลยึดถือ ซึ่งภายหลังจากท่ีมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแลว บุคคล
ท้ังสามกลุม ซ่ึงประกอบดวยนักวิจัย ชาวบานหรือบุคคลกลุมเปาหมายและนักพัฒนา  จะมีความ
เขาใจถึงปญหาและความเขาใจรวมกันในการพัฒนาซึ่งเปนรากฐานท่ีสําคัญสําหรับความสําเร็จในการ
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พัฒนา  และเปนจุดเริ่มตนของโครงการตางๆ ของชุมชนและปฏิบัติงานสามารถเปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพ  

สรุปลักษณะท่ีสําคัญในงานวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีสวนรวมหัวใจท่ีสําคัญคือ “คน” ท่ีจะมา
มีสวนรวมในกระบวนการท่ีตองประกอบดวย บุคคลเปาหมาย ไดแก ประชุมชนในชุมชน ผูนํากลุม 
นักวิชาการแบบสหวิทยาการ และนักพัฒนา คือ บุคคลท่ีทําหนาท่ีกระตุนหรือสงเสริมใหการทํางาน
วิจัยเพ่ือแกไขปญหารวมกัน นอกจากคนแลวการออกแบบกระบวนการวิธี ข้ันตอนจะตองเปน
กระบวนการท่ีมีสวนรวม ตลอดจนเปาหมาย วิธีการ กลยุทธ รูปแบบการพัฒนา ตองเกิดการจากมี
สวนรวมของประชาชนผูรวมกระบวนการเปนสําคัญ  

3. วัตถุประสงคของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

วัตถุประสงคของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไว 3 ประการ คือ 1) เพ่ือเปด
โอกาสใหประชาชนในชุมชนทองถ่ินแตละแหงเขามารวมศึกษาคนควาหาขอมูล รวมท้ังการหา
ประเด็นปญหาเชิงพัฒนา และวรรณกรรมเพ่ือแกไขปญหาของชุมชนตน  มิใชรอคอยแตนักวิจัยและ
นักพัฒนามาดําเนินการให  2) เพ่ือใหไดขอมูลความเปนจริง แนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม หรือมี
ความพอดีกับบริบทของชุมชนทองถ่ินนั้นและ 3) เพ่ือใหมีการขับเคลื่อนมวลสมาชิกเขาดวยกัน 
เปนกระบวนการของผูมีความรับผิดชอบรวมกัน เรียนรูดวยกันและแกไขปญหาไปพรอมกัน (สุภางค  
จันทวานิช, 2531: 31) 

 4. เปาหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
เปาหมายหลักของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นมีปลายประการประกอบดวย  

1) คนหาความรูพ้ืนบานท่ีเปนท่ียอมรับและใชกันอยางแพรหลาย  2) สงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง
วัฒนธรรม  3) สรางดุลยภาพระหวางวิทยาศาสตร ความรูทางวิชาการและความรู พ้ืนฐาน   
4) ยอมรับในความไมเทาเทียมกันของภาวะสังคมเศรษฐกิจ (พันธทิพย รามสูตร, 2540: 35) ท้ังนี้อรุณ
รุง ระบุเปาหมายไววา 1) ชาวบาน ชุมชน ผูดอยโอกาสจะตื่นตัว ไดรับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน สามารถ
คิดวิเคราะหเหตุการณตางๆ ไดอยางถูกตอง  มีความเชื่อม่ันในทางท่ีจะใหความรวมมือกันหรือมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพ่ือกอประโยชนสูงสุดแกตนเองและ
ชุมชน 2) ประชาชนไดรับการแกไขปญหา  ผูดอยโอกาสมีโอกาสมากข้ึน การจัดสรรทรัพยากรตางๆ 
มีการกระจายอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  รวมท้ังมีขอมูลขาวสารท่ีสงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีตอคนใน
ชุมชน  3) มีวิจัยและพัฒนาไดเรียนรูจากชุมชน ไดประสบการณการทํางานรวมกับชุมชน อัน
กอใหเกิดความเขาใจอันดี และเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเองของนักวิจัยและพัฒนาอยางแทจริง 
และ 4) ผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที  เนื่องจากไดลงมือทํากิจกรรมโดยอาศัย
หลักการมีสวนรวมจากทุกฝายในชุมชนและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของเกิดการผนึกกําลังรวมกันโดย
ท่ีประชาชนเปนผูรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ ตลอดจนเกิดความรูสึกเปนเจาของผลงานท่ี
โครงการท่ีดําเนินการอยู (อรุณรุง บุณธนันตพงศ, 2549: 25) 
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 5. ระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
กิจกรรมของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีแตกตางกันอยูสองชุดซ่ึงจําแนกได

ดังนี้ (กมล สุดประเสริฐ, 2540: 12)    
1. กิจกรรมการวิจัยปฏิบั ติการ หรือการวิจัย เชิ งปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ 

ผูประสานงาน หรือผูอํานวยการวิจัย  โดยเปนกิจกรรมการแสวงหาความรูของนักวิจัยตามโครงการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชุมชนพ้ืนท่ีเปาหมายของผูวิจัยแตละคน โดยจุดมุงหมายท่ี
สําคัญของนักวิจัยคือการสรางรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลนั้น จะตองเปนรูปแบบท่ีสามารถ
แกไขปญหาของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองเงินทองและกอใหมีคาใชจายไมมากนัก 
แตในเวลาเดียวกันก็ไดผลตอบแทนจากการวิจัยคอนขางสูง   

2. กิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุมชน  
หรือเรียกวา กิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการของชุมชน เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากความพยายามในการ
แกไขปญหาชุมชนของนักวิจัยท่ีปฏิบัติการรวมกันกับชุมชน  โดยนักวิจัยทําหนาท่ีเปนผูประสานงาน 
หรือเปนผูอํานวยการวิจัย ซ่ึงมีบทบาทหลักในการเปนผูชวยเหลือในกระบวนการวิจัยตั้งแตแรกเริ่ม 
และคอยๆ  ลดการชวยเหลือลง และหวังวาเม่ือดําเนินการวิจัยไปจนสิ้นสุดโครงการแลว ประชาชน 
จะมีความรูจากการเรียนรูรวมกัน  และสรางพลังท่ีพอเพียงกระท่ังสามารถแกไขปญหาของชุมชนได
โดยลําพังอยางมีประสิทธิภาพ   มิตองรอรับการชวยเหลือจากภายนอกอีก   

โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีนักวิชาการหลายทานไดเห็นพองกัน 
คือ สุภางค จันทวานิช (2531) พันธทิพย รามสูตร (2540) กมล สุดประเสริฐ (2540) อรุณรุง 
บุณธนันตพงศ (2549)  ดังรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ระยะเตรียมการวิจยั (Pre-research Phase)  
ใน ระยะนี้   เป น การ เต รี ยมชุ มชน  เพ่ื อ ให มี ค วามพรอม เข า มี ส วน ร วม ใน

กระบวนการวิจัย  ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญและเปนแกนแกนหลักของการวิจัยแบบนี้  โดยการดําเนินงาน
ข้ันตอนนี้มีจุดมุงเนนสําคัญท่ีจะใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูวิจัย  ผูนําชุมชน ชาวบาน รวมถึง
เจาหนาท่ีหนวยงานตางๆ ท่ีจําเปนตองเก่ียวของ  ในข้ันเตรียมการนี้ ประกอบดวยข้ันตอนยอย
กลาวคือ 1) การสรางความสัมพันธกับชุมชน (Build-up Rapport)  2) การสํารวจ ศึกษาชุมชน 
(Surveying and Studying Community) 3) คัดเลือกชุมชน (Selecting Community)  4) การเขา
สูชุมชน (Entering Community)  5) การเตรียมคนและเครือขายความรวมมือ        

  
 2. ระยะดําเนินการวิจัย (Research Phase)   

                    ประกอบดวยข้ันตอนยอยคือ 1) การศึกษาและวิเคราะหปญหาชุมชน (Problem 
Identification and Diagnosis) 2) การพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ 
(Project Appraisal and Identification) 3) การกําหนดแผนงาน โครงการและการจัดการ 
(Planning Phase) และ 4) การปฏิบัติตามโครงการ (Implementation Phase) 
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3. ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation 
Phase)  

      เปนข้ันตอนท่ีเก่ียวกับการการวัดผลสําเร็จของโครงการ  ซ่ึงหากโครงการมีสามารถ
ดําเนินการไดอยางเหมาะสมและอยางตอเนื่อง  ก็อาจจะเปนขอพิสูจนถึงความไมประสบผลสําเร็จ
ของโครงการได  ในข้ันตอนนี้โดยมากแลวคณะผูวิจัยจะรวมกับชาวบานท่ีเปนผูรวมงานวิจัย ทําการ
ตรวจสอบขอมูลท่ีเปนผลของการวิจัยวาครบถวนถูกตองหรือไม จากนั้นจะมีการจัดทํารายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ และจัดเวทีชาวบาน  เพ่ือนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือเรียนรูรวมกันระหวางคณะผูวิจัย
กับชุมชน  รวมถึงการสานตอใหชาวบานนําผลของการวิจัยไปดําเนินการแกไขปญหาหรือพัฒนาชุมชน
ตอไป  

สรุประเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research-
PAR)  นับเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาสังคมและชุมชนท่ี โดยเปนงานวิจัยท่ีเริ่มตนจาก
ชมุชนอยางมีกระบวนการข้ันตอนท่ีลึกซ้ึง ประกอบดวย ระยะเตรียมการวิจยั (Pre-research Phase) 
ระยะดําเนินการวิจัย  (Research Phase)  และระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ 
(Monitoring and Evaluation Phase)  

 
6. ตัวอยางงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

เทวี สวรรยาธิปติ (2549) ไดศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของสมาชิก
ชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนนาอยูของประชาชนบานหวยผากในพ้ืนท่ีโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาบริบทชุมชน
และยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนนาอยูของประชาชนบานหวยผาก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผล
การศึกษามีขอคนพบ ดังนี้ 1) บริบทชุมชนบานหวยผาก เปนชุมชนท่ีต้ังอยูบริเวณแนวตะเข็บ
ชายแดน อําเภอสวนผึ้ง กับสหภาพเมียนมาร โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีก้ันพรมแดน ประชาชนในพ้ืนท่ี
ประกอบดวย กลุมคน 3 สัญชาติ คือ ไทย กะเหรี่ยง และพมา โดยมีบุคคลสัญชาติกะเหรี่ยงมากท่ีสุด
ประมาณรอยละ 70 ของประชากรท้ังหมด จากลักษณะท่ีต้ังของชุมชนทําใหมีการตั้งท่ีอยูอาศัยแยก
ตามกลุม กลาวคือ กลุมชนชาวกะเหรี่ยงจะอยูรวมกันเปนกลุมบานชาวกะเหรี่ยงพุทธ และ 
ชาวกะเหรี่ยงคริสต ประกอบอาชีพรับจางและทําการเกษตร โดยมีวิถีชีวิตตลอดจนประเพณี
วัฒนธรรมเปนของตนเอง เชน การใชภาษากะเหรี่ยงพูดกันในกลุมชนและมีประเพณีผูกแขนเรียก
ขวัญท่ีคนสวนใหญรูจักกันคือประเพณีกินขาวหอท่ีจัดข้ึนในเดือนเกาของทุกป ท่ีสามารถยึดใหชนชาว
กะเหรี่ยงท่ีอยูตางถ่ินฐานไดรูจักญาติพ่ีนองท่ีเปนกลุมพวกของตนเอง จากการศึกษาสภาพปญหาท่ี
ยังคงเกิดข้ึนในชุมชนพบวา มีปญหาดานการใชทรัพยากรธรรมชาติท้ังของคนในและนอกชุมชน เชน 
มีการลักลอบตัดไม การเก็บหาของปา การลาสัตวปา และปญหาไฟปา สําหรับปญหาดานสุขภาพ
อนามัยกลาวคือ ประชาชนกะเหรี่ยงจะเปนโรคประจําถ่ินท่ีสําคัญคือ มาเลเรีย (ไขจับสั่น) และปญหา
ดานวัฒนธรรมคือ เยาวชนบางกลุมขาดจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาว
กะเหรี่ยง เชน การไมใชภาษากะเหรี่ยงทําใหคนรุนใหมบางคนไมพูดภาษาดั้งเดิมของตน 2) การจัดทํา
เวทีประชาคมเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนนาอยูบานหวยผาก  
ในท่ีประชุมไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาชุมชน คือ ชุมชนหวยผากนาอยู ควบคูปาไม สาธารณสุข
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กาวไกล ใสใจสืบสานวัฒนธรรม โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 1) ปลูกจิตสํานึกของคนในชุมชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 2) สงเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบาน 3) สรางเสริมสุขอนามัยใน
ชุมชน โดยมีโครงการรองรับท้ังหมด 23 โครงการ แตจากขอคนพบ ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูแบบ 
มีสวนรวมในกิจกรรมโครงการตางๆ อยูในระดับปานกลางเทานั้น ซ่ึงกระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
รวมนาจะเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูการสรางพลังชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชนนาอยู ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาคนชุมชนไดเปนอยางดี  
 

สนธยา พลศรี และคณะ (2549) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจชุมชน กรณี กลุมผลิตภัณฑกะปบานพระพุทธ หมูท่ี 2 ตําบลเทพา และกลุม
กลุมผลิตภัณฑกะปบานปากบางสะกอม หมูท่ี 4 ตําบลสะกอน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคท่ัวไปเพ่ือศึกษารูปแบบเครือขายวิสาหกิจชุมชนในอาหารแปรรูปภาคใต
เพ่ือพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือศึกษาสถานภาพและศักยภาพของกลุม
ผลิตภัณฑกะปบานพระพุทธและบานปากบางสะกอม เพ่ือสรางและทดลองดําเนินงานเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนระหวางกลุมท้ังสอง กลุมตัวอยางท่ีใชคือผูนําและสมาชิกของกลุมแมบานพระพุทธ 
จํานวน 35 คน กลุมบานปากบางสะกอม  จํานวน 15 คน ผูนําทองถ่ิน ประชาชน และผูบริโภคกะป 
จํานวน 50 คน แตกลุมบานปากบางสะกอมไมมีผลิตภัณฑท่ีจะสงเขารวมทดลองการวิจัยไดตลอด
โครงการ จึงไมไดเขารวมโครงการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบเครือขายวิสาหกิจชุมชนในอาหารแปรรูป
ภาคใตเพ่ือพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนตลอดโครงการ โดยใชเครื่องมือในการวิจัยคือการประชุมกลุม  
การสัมภาษณ การจัดเวทีประชาคม การศึกษาดูงาน และการทดลองปฏิบัติจริง  ผลวิจัยพบวา 
รูปแบบเครือขายวิสาหกิจชุมชนในอาหารแปรรูปภาคใตเพ่ือพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืนท่ีทดลองมีความ
เหมาะสมควรดําเนินการตอไป กลุมผลิตภัณฑกะปบานพระพุทธมีจุดแข็งในเรื่องชุมชนเปนเจาของ
กิจการ ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน มีการริเริ่มสรางสรรคในนวัตกรรมของชุมชน พ่ึงตนเอง
ได แตมีจุดออนในเรื่องทรัพยากรในการผลิตไมเพียงพอ ขาดกระบวนการเรียนรู ไมมีความรูความ
เขาใจในเรื่องเครือขายและไมมีการดําเนินงานแบบเครือขายกับกลุมอ่ืนๆ กลุมผลิตภัณฑกะปบานปาก
บางสะกอม มีจุดแข็งคือชุมชนเปนเจาของกิจการ ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน พ่ึงตนเองได 
แต มีจุ ดอ อนด านทรัพยากรในการผลิต ไม เพียงพอ ขาดการดํ าเนิ นการแบบบู รณ าการ  
ขาดกระบวนการเรียนรู ไมมีความรูความเขาใจในเรื่องเครือขายและไมมีการดําเนินงานแบบเครือขาย
กับกลุมอ่ืนๆ รูปแบบของเครือขายวิสาหกิจชุมชนภาคใตท่ีประสบความสําเร็จและควรดําเนินการ
ตอไป ไดแก เครือขายการผลิต เครือขายการตลาด เครือขายการเรียนรู เครือขายขอมูลและกลุม
ผลิตภัณฑกะปท้ังสองตกลงเปนเครือขายการผลิตและเครือขายการเรียนรูแบบไมเปนทางการ โดยให
ผูนําของท้ังสองกลุมเปนแกนกลางในการประสานงาน 
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พอเพียง ทรัพยอินทร (2551) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนา
ศักยภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศในวัด กรณีศึกษา วัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศในวัดสามชุก โดยการมีสวนรวมของชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และใชกระบวนการ POAR  
ตามแนวคิดของ เคมมิส และแมกทากาด ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันวางแผน (Plan) ข้ันลงมือ
ปฏิบัติ (Action) ข้ันสังเกตการณ (Observe) และข้ันสะทอนผล (Reflection) ผลการวิจัยพบวาวัด
สามชุกมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศเนื่องจากมีทุนทางวัฒนธรรม 
ดานธรรมชาติสิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม มีกลไกท่ีมีการบริหารการทองเท่ียว โดยชุมชน 
และองคกรทองถ่ิน มีพิพิธภัณฑทองถ่ิน มีการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียวทางน้ํา (แมน้ําทาจีน)  
ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพราะเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ี
สามชุก และพบวาวัดสามชุกมีจุดแข็งดานโบราณสถานท่ีเกาแก ภูมิประเทศเปนธรรมชาติรมรื่น  
มีกิจกรรมทางศาสนาท่ีใหความรูกับนักทองเท่ียว และการมีสวนรวมของชุมชนท่ีเขมแข็ง โอกาส  
วัดสามชุกเปนทางผานสูการทองเท่ียวท่ีสําคัญ และใกลตลาดสามชุก สําหรับวัดสามชุกยังมีจุดออน
เรื่องการประชาสัมพันธ ทําใหนักทองเท่ียวยังไมรูจักดี และอุปสรรคคือชุมชนไมไดตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองท่ียวเชิงนิเวศ  ผลการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิง
นิเวศในวัดสามชุก ในระยะท่ีทําการวิจัย (พ.ศ. 2550-2551) พบวามีการปรับปรุงโบราณสถานและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว มีความรวมมือรวมใจกันของชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมทองถ่ินเริ่มมีเครือขายเชื่อมโยงการทองเท่ียว 

 

สุณีรัตน ย่ังยืน และคณะฯ (2556) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการ
จัดการขยะของชุมชนบานหัวหนอง ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
เพ่ือศึกษาศึกษาสถานการณขยะและการจัดการแบบมีสวนรวม กลุมผูรวมวิจัยประกอบดวย 
ผูนําชุมชน กรรมการหมูบาน ประชาชน และเจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ จํานวน 54 คน 
เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ เชนการสัมภาษณ เชิงลึก  สังเกตแบบมีสวนรวม  
การประชุมดวยกระบวนการเอไอซี (AIC) การใชแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห 
ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาขอมูลสถานการณขยะใน
ชุมชน พบวา ประชาชนกําจัดขยะโดยวิธีใหเทศบาลนําไปกําจัด และมีการคัดแยกขยะกอนท้ิง และ
ขยะท่ีคัดแยกสามารถนําไปขายได การใชประโยชนจากขยะมากท่ีสุดคือ นําไปขาย ทําปุย เลี้ยงสัตว 
และนํามาประยุกตใชใหม ตามลําดับ ปญหาเก่ียวกับการจัดการขยะในชุมชน ไดแก ถังขยะมีจํานวน
ไมเพียงพอ เทศบาลเก็บขนไมสมํ่าเสมอทําใหขยะเนา สงกลิ่นเหม็น มีน้ําเนาเสียจากขยะ มีสัตว 
คุยเข่ีย จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางรูปแบบการจัดการและวิธีการดําเนินงานของธนาคาร
ขยะของชุมชนโดยการมรีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานตางๆ หลังจากดําเนินการไดศึกษาการมี
สวนรวมของประชาชนในการดําเนินการพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการธนาคารขยะของ
ชุมชน การเสนอแนวทางแกไขปญหา  การมีสวนรวมวางแผน การมีสวนรวมดําเนินงาน การมีสวน
รวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล ซ่ึงสวนใหญมีความพึงพอใจ
ในการบริการของธนาคารขยะระบบไมยุงยาก ประชาชนอยากใหมีการดําเนินการตอเนื่องทําให
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ประชาชนรูจักวิธีคัดแยกขยะไดอยางถูกตอง มีสวนรวมในการจัดการขยะของชุมชน ทําใหประชาชนมี
รายได ชวยลดปริมาณขยะ เสริมสรางใหชุมชนมีจิตสํานึกตอปญหาและประโยชนรวมกัน  

จะเห็นไดวางานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นเปนงานวิจัยท่ีตอบโจทยการแกไข
ปญหาของทองถ่ิน โดยบุคลากรในงานวิจัยจะมาจากภาคราชการ วิชาการ ประชาชน นักพัฒนา 
ทํางานรวมกันเพ่ือศึกษาปญหา รวมกันวางแผน กําหนดแนวทางในการพัฒนารวมกัน ซ่ึงเปนรูปแบบ
งานวิจัยท่ีไดใชประโยชนตอชุมชนเปนอยางดี ทําใหประชาชนไดคิด ไดเรียนรู ไดมีสวนรวม กลาแสดง
ความคิดเห็น ฯลฯ ดังนั้นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีหลากหลายเรื่องราวท้ังทางดาน
ประเพณีวัฒนธรรม ยาเสพติด สุขภาพ การพัฒนาสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ผูเขียนจึงขอเชิญชวนสืบคนไดในระบบสืบคนงานวิจัย หรือ http://tdc.thailis.or.th 
และพิมพคําวา “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” ก็จะสามารถเห็นงานวิจัยมากมายและ
หลากหลายภายในพริบตา สามารถนําไปเปนตัวอยางไดตอไป 

 

เทคนิคและกระบวนการ (After Action Review : AAR) 
 
 AAR (After Action Review) เปนเครื่องมือการวิเคราะหหลังปฏิบัติ ท่ี เชื่อในแนวคิด       
“ตีเหล็กกําลังรอน” AAR เปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาองคกร หรือพัฒนางานระหวางการ
ปฏิบัติ ซ่ึงถูกพัฒนามาจากกระบวนการเรียนรูของกองทัพสหรัฐในชวงกลางทศวรรษ 1970 ภายหลัง
ความพายแพในสงครามเวียดนาม ความภาคภูมิใจของกองทัพสหรัฐเสื่อถอยลงไปมาก จึงมีการ
ทบทวนบทเรียนในอดีตและเกิดการเรียนรู ทําใหความภาคภูมิใจของกองทัพสหรัฐกลับคืนมาอีกครั้ง
หนึ่ง AAR ไดรับความนิยมและยึดเปนหลักนิยมในกองทัพสหรัฐท่ีผูนํากองทัพสหรัฐจะตองเรียนรู 
AAR ไดรับการสถาปนาเปนหลักนิยมและระบบการเรียนรูเชิงสถาบัน (International Leaning 
System) ท่ีสําคัญของกองทัพสหรัฐอเมริกาในชวง 30 ปเศษท่ีผานมา (เนาวรัตน พลายนอย, 2547: 
7-9)  

 1. วัตถุประสงคของ AAR 
  การทํา AAR  มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน ไมวาจะเปนการทํางาน

ขององคกร การทํางานของโครงการหรือของงานตางๆท่ีสะทอนขอมูลกลับในทันทีท่ีปฏิบัติงานผานไป 
เพ่ือไมใหหลงลืมหรือละเลยประเด็นใดประเด็นหนึ่งท่ีจะตองปรบัปรงุไป 

 2. วิธีการ 
วิธีการ AAR คือ การต้ังคําถามเพ่ือใหสมาชิกตอบจากการทํางานท่ีผานมาคําถามหลักๆ

ของ AAR คือ (Garvin, 1996 อางถึงใน ศุภวัลย พลายนอย, 2547: 6) 

  2.1 อะไรท่ีกําหนดวาจะทํา 
  2.2 อะไรท่ีเกิดข้ึนจริง 
  2.3 ทําไมจึงเกิดความแตกตางจากสิ่งคาดหมาย 
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  2.4 ไดเรียนรูอะไร เราจะทําอะไรตอไปในอนาคต จะดํารงจุดแข็งและปรับปรุง
จุดออนไดอยางไร 
 3. ข้ันตอนในการทํา AAR 

การทํา AAR มีข้ันตอนสําคัญอยู 4 ข้ันตอน 

  1. ข้ันการวางแผน คือ การทํา AAR จะตองทําทันทีภายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมท้ังนี้
ตองวางแผนวาจะทํา AAR ตอนไหน ทําอยางไร ใชเวลาเทาไหร ใครบางท่ีจะรวมในกระบวนการ  
ใครจะเปนวิทยากรกระบวนการ จะกําหนดประเด็นอยางไรบาง เปนตน ปจจัยสําคัญในการทํา AAR 
คือ ผูเขารวมและวิทยากรกระบวนการ กลาวคือ ผูเขารวมนั้นควรจะมีศักยภาพท่ีใกลเคียงกันเพราะ
จะสามารถสะทอนความคิดไดหลากหลาย สวนวิทยากรกระบวนการนั้นควรเปนผู ท่ีจะทําให
กระบวนการเรียนรูจาก AAR ลื่นไหลและไมขัดแยงไดประเด็นครบถวน 

  2. ข้ันเตรียมการ ในข้ันนี้ตอเนื่องจากข้ันวางแผน คือ เม่ือวางแผนแลว ตองประสาน
ผูเก่ียวของไดแก วิทยากรกระบวนการ ผูเขารวมในกระบวนการ รวมถึงการเตรียมประเด็น คําถาม 
อุปกรณ สถานท่ี กติกา 
  3. ข้ันปฏิบัติการ ข้ันนี้เปนบทบาทของวิทยากรกระบวนการและสมาชิกผูเขารวมใน
กระบวนการ คือ วิทยากรตองมีบทบาทหนาท่ีในการแจงกติกา ควบคุมการดําเนินการ การสราง
บรรยากาศ เก็บประเด็นสําคัญ กระตุนสมาชิก และสรุปผล ในสวนของสมาชิกผู เขารวมใน
กระบวนการมีบทบาทหนาท่ีในการเสนอขอสังเกตและความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนอยาง
ตั้งใจ  ชวยสรางบรรยากาศในการประชุม ทําตามท่ีวิทยากรกระบวนการมอบหมาย 

  4. ข้ันการนําไปใชและติดตามประเมินผล เปนข้ันท่ีผูเก่ียวของท้ังหลายนําผลของ 
AAR ไปปรับปรุงการทํางานครั้งตอไปหรือปรับปรุงการดําเนินงานเปนระยะๆ และระหวางการ
ดําเนินงานตองมีการติดตามประเมินผล ซ่ึงอาจจะใชกระบวนการ AAR ติดตามประเมินผลอีกก็ได 
  สรุป เท คนิ ค  AAR ห รือ  After Action Review ห รือ ชื่ อภ าษ าไท ย เรี ย กว า  
"การทบทวนหลังกิจกรรม" เปนข้ันตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน เปนการทบทวนวิธีการทํางาน ท้ังดาน
ความสําเร็จและปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ ไมใชเพ่ือคนหาคนท่ีทํางานผิดพลาด ไมใชการกลาวโทษใคร
ท้ังสิ้น แตเปนการทบทวนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไมใหเกิดข้ึน
อีก ในขณะเดียวกันก็คงไวซ่ึงวิธีการท่ีดีอยูแลว ซ่ึงทําใหเรียนรูวาในการทํางานตางๆ ตองยอมรับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนดวย ปญหาคือโอกาสในการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนางานนั่นเอง  ฝกการรับฟงความ
คิดเห็นหรือคําแนะนําของเพ่ือนรวมงาน ฝกการทํางานเปนทีม  สมารถแประยุกตไดกับทุกกิจกรรม
ทุกงาน ผูท่ีเขารวมคือเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนรวมแผนก หรือทีมงาน อันการจัดการเรียนรูท่ีดีของคนใน
องคกรและการพัฒนา 
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บทสรุป 
  
 เทคนิคการมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางกระบวนการพัฒนาสังคม ในปจจุบันมีจํานวน
หลากหลายเทคนิค แตอยางไรก็ตามเทคนิคท่ีผูเขียนนํามาเสนอในบทนี้ จะชวยใหกระบวนการพัฒนา
มีสวนรวมเปนอยางยิ่งท้ังในการศึกษาชุมชน การวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไข การวางแผน 
การจัดการโครงการพัฒนา ตลอดจนการประเมินผลโครงการพัฒนา โดยสรุปการประเมินสภาวะ
ชนบทอยางเรงดวน (Rapid Rural Appraisal: RRA) ใชประโยชนเพ่ือการศึกษาชุมชนและวิเคราะห
ชุมชนอันจะสามารถนําไปวางแผนพัฒนาหรือวางนโยบายการพัฒนาตางๆ ตอไป ตลอดจนคนหา
โจทยวิจัยเพ่ือแกไขปญหาสังคมในดานตางๆ สําหรับเทคนิค AIC เปนการประชุมท่ีกอใหเกิดการ
ทํางานรวมกันเพ่ือจัดทําแผน เปนกระบวนการท่ีชวยใหมีการระดมพลังสมองในการศึกษา และ 
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานท่ีตนมีสวนรวม เกิดพลังของการสรางสรรคและรับผิดชอบตอการพัฒนา
ชุมชน ทองถ่ิน  ในขณะท่ีเทคนิคและกระบวนการการประชุมคนหาอนาคตรวมกัน ก็เปนการประชุม
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือระดมความคิดสรางสรรครวมกัน ทําใหเขาใจ ปจจัย องคประกอบ 
เหตุการณในอดีตท่ีมีผลตอสภาพ ปจจุบันและแนวโนมท่ีมีผลกระทบตออนาคต  ทุกคนเห็นภาพรวม
เปนภาพเดียวกัน เกิดวิสัยทัศนในอนาคตรวมกันท่ีเต็มไปดวยความหวังและพันธสัญญารวมกัน เกิด
ความตระหนัก ไดแลกเปลี่ยนแนวคิดใหมๆ รวมกัน  สําหรับกระบวนการประชาพิจัยนําไปประยุกต
กับการพัฒนาสังคมดานแผนพัฒนาชุมชน หรือแผนทองถ่ินเพ่ือพ่ึงพาตนเอง ท้ังในระดับหมูบาน 
ตําบล อําเภอ  หรือจังหวัด  การวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research: PAR)  นับเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาสังคมและชุมชนท่ีไดรับความสนใจ
อยางแพรหลายในปจจุบัน โดยเปนงานวิจัยท่ีเริ่มตนจากชุมชน  สนับสนุนใหชาวบานหรือตัวแทนใน
ชุมชนเปนคนสรางองคความรูใหมใหกับตนเองและชุมชน และเทคนิค AAR หรือ After Action 
Review หรือ เปนการทบทวนวิธีการทํางาน ท้ังดานความสําเร็จและปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนไมใหเกิดข้ึนอีก อันการจัดการเรียนรูท่ีดีของคนในองคกรและการพัฒนา  ถึงอยางไรก็ตามเวลา
ผูนําก็จะตองพิจารณาความเหมาะสมของเทคนิคและสามารถนําแตละเทคนิคมามาประยุกตใชงาน
รวมกันไดตามความเหมาะสมตอไป 
 
 



บทที่  7 
เทคนิคการมีส�วนร�วมเพ่ือเสริมสร�างความเป�นพลเมือง 

 
 ในบทท่ีผ	านมาผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับเทคนิคการมีส	วนร	วมในกระบวนการพัฒนาสังคม 
ในบทนี้จะนําเสนอเทคนิคการมีส	วนร	วมเพ่ือเสริมสรางความเป$นพลเมือง ซ่ึงพลเมืองแปลว	า ผูเป$น
กําลังของเมือง ในการดังกล	าวผูท่ีจะเป$นพลังของเมืองจะตองเป$นผูท่ีมีคุณลักษณะเห็นความสําคัญ
ของเมืองมีส	วนร	วมในการพัฒนาเมือง สําหรับเทคนิคการเสริมสรางการเป$นพลเมืองมีหลายเทคนิคท่ี
รัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถ่ิน เจาหนาภาครัฐ หรือองค3กรเอกชน ตองส	งเสริมใหประชาชนในฐานะท่ี 
จะเป$นพลเมือง ประกอบดวย  3 กลุ	มเทคนิค ไดแก	 เทคนิคการมีส	วนร	วมในการใหขอมูลข	าวสาร 
แก	ประชาชน เทคนิคการมีส	วนร	วมในการแสดงความคิดเห็น และเทคนิคการมีส	วนร	วมในการ
ปรึกษาหารือ ซ่ึงเทคนิคดังกล	าวจะเป$นแนวทางท่ีจะส	งเสริมใหประชาชนมีส	วนร	วมมากยิ่งข้ึนและ
พัฒนาสู	ความเป$นพลเมืองต	อไป ดังท่ีจะไดนําเสนอในรายละเอียดต	อไป 
 

แนวคิดพ้ืนฐานของความเป�นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีหลักประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต ปฏิบัติตามกฎหมาย
และทําตัวใหเป$นประโยชน3ต	อสังคม ซ่ึงการสรางความเป$นพลเมืองไม	ใช	การทําใหประชาชนรูสึกถึง
สิทธิและหนาท่ีของตัวเองมีแต	สิ่งท่ีจะตองทําใหประชาชนไดเรียนรูและเขาใจอย	างถูกตอง สิ่งแรก คือ 
"พ้ืนฐานความเป$นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย" มี 3 ประการ คือ 1) เคารพศักด์ิศรีความเป$น
มนุษย3 ทุกคนเกิดมามีคุณค	าเท	ากันอาจล	วงละเมิดได การมีอิสรภาพและความเสมอภาคการยอมรับ
ในเกียรติภูมิของแต	ละคน โดยไม	คํานึงถึงสถานภาพทางสังคมยอมรับความแตกต	างของทุกคน   
2) เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฏกติกาของสังคมท่ีเป$นธรรม โดยใหความสําคัญต	อสิทธิเสรีภาพ การมี
กฏกติกาท่ีวางอยู	บนความยุติธรรมและชอบธรรม มีหลักในการคุมครองสิทธิเสรีภาพไม	ใหถูกละเมิด  
และ 3) รับผิดชอบต	อตนเอง ผูอ่ืนและสังคม โดยคํานึงถึงบทบาท หนาท่ีของความเป$นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยมุ	งเนนไปท่ีคุณลักษณะสําคัญในหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเองต	อ
สังคมและการช	วยเหลือเก้ือกูลกัน ใชสติป@ญญาในการแกไขป@ญหาดวยเหตุผล 

ดังนั้น หากประชาชนไดเขาใจในหลักพ้ืนฐานความเป$นพลเมืองท้ัง 3 หลักการท่ีกล	าวมา
ขางตนแลวคือ ตองเคารพศักด์ิศรีความเป$นมนุษย3 ตองเคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฏกติกาของสังคมท่ี
เป$นธรรม และตองรับผิดชอบต	อตนเอง ผูอ่ืนและสังคม  สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลไดก็จะทําให
สังคมไทยพัฒนาเป$นสังคมประชาธิปไตยไดอย	างแทจริง 
 เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานบางประการผูเขียนขอนําเสนอเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐานของความเป$น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยบางประการ ดังต	อไปนี้ 
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 1. ความหมายของพลเมือง 

คําว	า พลเมือง (Citizen) หมายถึงพลหรือพละแห	งเมืองหรือประเทศ แปลว	า ประชาชนมี
สิทธิอย	างเต็มท่ี ดังนั้น จึงตีความว	าพลเมืองหมายถึงคนท่ีอยู	ในประเทศท่ีมีอํานาจทางการเมือง 
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2548: ออนไลน3) แต	อย	างไรก็ตามยังมีคําท่ีมีความหมายท่ีใกลเคียงกันท่ีหลายคนอาจ
ตีความหมายว	าเป$นคําเดียวกัน คือ คําว	า ประชาชน และราษฏร ดังนั้นจึงขอใหความาหมายท่ีมี
ลักษณะชี้ใหเห็นความแตกต	างท้ังคําว	า ประชาชน ราษฎร และพลเมือง ดังต	อไปนี้ 

(1) ประชาชน   คือ คนท่ัวไป คนของประเทศ (เป$นคํากลางๆ) 

(2) ราษฎร  คือ 1) โดยท่ัวไปมักหมายถึง คนธรรมดา หมู	คนท่ีมิใช	ขาราชการ หรือ ทหาร 
ตํารวจ มีความหมายคลายกับคําว	า ประชาชน แต	มีความเป$นทางการนอยกว	าคําว	า ประชาชน   
2) ขาดการมีส	วนร	วมอาจจะเป$นคนท่ีไม	มีสิทธิหนาท่ีภายในรัฐก็ได 

(3) พลเมือง  คือ 1) บ	งบอกถึงคุณภาพในทางท่ี “มีศักด์ิศรีแห	งความเป$นคน มีอิสระ 
มีความรู มีเหตุผล มีส	วนร	วมในกิจการของส	วนรวม หรือกระบวนการทางนโยบาย” จึงเป$นกําลังของ
บานเมือง 2) มีความสํานึกในสิทธิและหนาท่ีมาเก่ียวของ 

ดังนั้นผูเขียนจึงขอสรุปความหมายในทัศนะของตนว	า “พลเมือง” คือบุคคลของแผ	นดินท่ี
เคารพศักด์ิศรีความเป$นมนุษย3 เคารพสิทธิ เสรีภาพ และปฏิบัติตามกฏกติกาของสังคมท่ีเป$นธรรม  
รักและหวงแหนแผ	นดินของตน รับผิดชอบต	อตนเอง ผูอ่ืนและสังคม ท่ีพรอมพัฒนาตนใหมีคุณภาพ  
มีศักด์ิศรีแห	งความเป$นคน มีอิสระ มีความรู มีเหตุผล มีส	วนร	วมในกิจการของส	วนรวมสังคม 

 

 2. ความสําคัญของการเป�นพลเมือง 

พลเมืองมีความสําคัญยิ่งต	อการพัฒนาประเทศชาติ และประเทศชาติหรือสังคมหนึ่งๆ 
ก็ตองการพัฒนาคน ประชาชน หรือราษฎร สู	ความเป$นพลเมือง ดังจะเห็นไดอย	างชัดเจนใน
รัฐธรรมนูญต้ังแต	ฉบับ พ.ศ. 2550 เป$นตนมาไดใหความสําคัญกับการพัฒนาความเป$นพลเมืองของคน
ในชาติเป$นอย	างมาก ดังนั้นความสําคัญท่ีพอจําแนกไดมีอยู	  3 ประการ ไดแก	 ประการท่ีหนึ่ง 
ความสําคัญในดานการเมือง  เพราะประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จไดประชาชนจะตองเป$น
พลเมือง กล	าวคือตองรูสิทธิ และหนาท่ี รูกิจท่ีควรทํา รูกิจท่ีไม	ควรทํา เป$นตน  ประการท่ีสอง
ความสําคัญในดานเศรษฐกิจ ท่ี เกิดความเป$นธรรมใน การผลิต การบริโภค การกระจาย  
การแลกเปลี่ยนสินคา หรือบริการ นํามาซ่ึงความกินดีอยู	ดีของคนในสังคม และปรพการท่ีสาม
ความสําคัญในดานสังคม คือสังคมมีความเป$นระเบียบ เรียบรอย เกิดความรักและความสามัคคีใน 
หมู	คณะ สมาชิกในสังคมอยู	ร	วมกันอย	างมีความสุข 

ดังนั้นบานเมืองจะสงบสุขเรียบรอยปลอดภัยเป$นธรรมมีประสิทธิภาพและพัฒนาสู	ความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ไดนั้นตองมีพ้ืนฐานท่ีสําคัญคือประชาชนในสังคมและประเทศชาติไดพัฒนา
ตนเองสู	คนคุณภาพนั่นก็คือ เป$นพลเมือง หรือ เป$นกําลังท่ีมีคุณภาพของเมืองนั่นเอง 
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 3. ลักษณะสําคัญของพลเมืองดี 

     ลักษณะท่ีสําคัญๆ ท่ีจะบ	งบอกความเป$นพลเมืองดี สามารถจําแนกไดดังต	อไปนี้   

 1. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 1) เคารพกฎหมายและกติกา
ของสังคม เช	น ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขอบังคับของสังคม ตามยึดม่ันในหลักนิติธรรม 2) เคารพสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน เช	น ยึดหลักความเสมอภาคและเท	าเทียมกันตามหลักประชาธิปไตย 
ซ่ึงมิไดใหผูหนึ่งผูใดมีสิทธิเหนือผูอ่ืน 3) มีเหตุผลและรับฟ@งความคิดของผูอ่ืน ไดแก	 การแสดงความคิด
อย	างมีเหตุผล การรับฟ@งขอคิดเห็นของผูอ่ืน การยอมรับเม่ือผูอ่ืนมีเหตุผลท่ีดีกว	า การตัดสินใจโดยใช
เหตุผลมากกว	าอารมณ3 การเคารพระเบียบของสังคม 4) มีความรับผิดชอบต	อตนเอง ชุมชน สังคม 
ประเทศชาติและสังคมโลก คือ การมีระเบียบวินัยรับผิดชอบต	อหนาท่ี มีความเสียสละมีจิตสาธารณะ 
เห็นแก	ประโยชน3ของส	วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ  5) เขาร	วมกิจกรรมการเมืองการปกครอง 
เช	น การกลาเสนอความคิดเห็นต	อส	วนรวม กลาเสนอตนเองในการทําหนาท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาการทํางานอย	างเต็มความสามารถเต็มเวลา และมีส	วนร	วมในการตรวจสอบ
อํานาจรัฐ  และ 6) มีส	วนร	วมในการปVองกัน แกไขป@ญหาการเมือง เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม 
เช	น การส	งเสริมใหคนดีปกครองบานเมืองและควบคุมคนไม	ดีไม	ใหมีอํานาจ การประหยัดอดออม 
การซ่ือสัตย3สุจริต การใชเวลาว	างใหเป$นประโยชน3ต	อตนเองและสังคม การสรางงานและสรางสรรค3
สิ่งประดิษฐ3ใหม	ๆ 

  2. พลเมืองดีของสังคม ซ่ึงมีลักษณะดังนี้  1) การคํานึงถึงประโยชน3ส	วนรวม
มากกว	าประโยชน3ส	วนตัวไดแก	 การลดความเห็นแก	ตัว และเสียสละแรงกายและใจเพ่ือทําประโยชน3
ใหแก	ส	วนรวม ช	วยกันดูแลรักษาทรัพย3สินท่ีเป$นสาธารณสมบัติ 2) วินัย ไดแก	 การฝXกกาย วาจา  
และใจ ใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ใหอยู	ในระเบียบแบบแผนท่ีดีงาม เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานและการอยู	ร	วมกัน ของกลุ	มในสังคมนั้นเป$นไปดวยความ เรียบรอย 3) ความรับผิดชอบต	อ
หนาท่ี ไดแก	 การเอาใจใส	 ต้ังใจ และมุ	งม่ัน ปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทของตนอย	างเต็มความสามารถ 
ท้ังนี้ เพ่ือให งานบรรลุผลตามเปVาหมายตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4) ความอดทน ไดแก	 การมีจิตใจ
หนักแน	น เยือกเย็น สามารถคาบคุมอารมณ3 และพฤติกรรมใหเป$นปกติ เม่ือตอง เผชิญกับป@ญหาหรือ
สิ่งท่ีไม	พึงพอใจ  5) การประหยัดและอดออม ไดแก	 การรูจักใชจ	ายตามความจําเป$น อย	างคุมค	า และ
เกิดประโยชน3สูงสุด 6) การมีน้ําใจเป$นนักกีฬา ไดแก	 การมีจิตใจเป[ดเผย รูจักรูแพรูชนะ และใหอภัย
กันและกัน ทํางานในลักษณะช	วยเหลือเก้ือกูลกันไม	 แข	งขันหรือแก	งแย	งชิงดีกัน 7) ความซ่ือสัตย3
สุจริต ไดแก	 มีความจริงใจ ไม	มีอคติ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานตรงไปตรงมาตามระเบียบปฏิบัติ ไม	ใชเล	ห3
เหลี่ยมหรือกลโกง  และ 8) การอนุรักษ3ความเป$นไทย ไดแก	 มีจิตสํานึกในความเป$นไทย เช	น พูด 
เขียน และใช ภาษาไทยใหถูกตอง อนุรักษ3วัฒนธรรมและภูมิป@ญญาไทยและ ตลอดจนถ	ายทอดความ
เป$นไทยสืบต	อไปยังคน รุ	นหลังไดอย	างถูกตองเหมาะสม (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2556) 

  3. คุณธรรมและจริยธรรมของการเป�นพลเมืองดี  ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 1) ความ
เอ้ือเฟ]^อเห็นแก	ประโยชน3ส	วนรวม 2) การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต	อหนาท่ี 3) รับฟ@งความ
คิดเห็นของกันและกันและเคารพในมติของเสียงส	วนมาก 4) ความซ่ือสัตย3สุจริต 5) ความสามัคคี  
6) ความละอายและเกรงกลัวในการกระทําชั่ว 7) ความกลาหาญและเชื่อม่ันในตนเอง 8) การส	งเสริม
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ใหคนดีปกครองบานเมืองและควบคุมคนไม	ดีไม	ใหมีอํานาจ  ส	วนจริยธรรม คือ หลักในการประพฤติ
ปฏิบัติท่ีไม	ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เสียหาย 1) ความจงรักภักดีต	อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย3 หมายถึง 
การ ตระหนักในความสําคัญของความเป$นชาติไทย การยึดม่ันในหลัก ศีลธรรมของศาสนา และการ
จงรักภักดีต	อพระมหากษัตริย3 2) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การยึดม่ันในการอยู	ร	วมกันโดยยึด 
ระเบียบวินัย เพ่ือความเป$นระเบียบเรียบรอยในสังคม 3) ความกลาทางจริยธรรม หมายถึง ความกลา
หาญในทางท่ีถูกท่ีควร 4) ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชน3ส	วนตนเพ่ือผูอ่ืน หรือ
สังคมโดยรวมไดรับประโยชน3จากการกระทําของตน 5) การเสียสละ หมายถึง การยอมเสีย
ผลประโยชน3ส	วนตนเพ่ือผู อ่ืน หรือสังคมโดยรวมไดรับประโยชน3จากการกระทําของตน  และ  
6) การตรงต	อเวลา หมายถึง การทํางานตรงตามเวลาท่ีไดรับ มอบหมาย เป$นตน (รุจน3 หาเรือนทรง, 
2560: ออนไลน3) 

สรุปความเป$นพลเมือง (Citizenship)ในระบอบประชาธิปไตย เป$นคําท่ีมีความสําคัญต	อ
การพัฒนาประชาธิปไตย ประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จไดไม	ใช	เพียงมีรัฐธรรมนูญท่ีดีเท	านั้น 
แต	ประชาชนจะตองเป$นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยดวย กล	าวคือ มีสมาชิกของสังคมท่ีใชสิทธิ
เสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิผูอ่ืน เคารพความแตกต	าง เคารพกติกา ในต	างประเทศ 
เช	น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนี จัดใหมีการศึกษาเพ่ือสรางความเป$นพลเมือง  
(Civic Education) ข้ึนมา และประสบความสําเร็จในการสรางพลเมือง จนเป$นตัวอย	างใหกับประเทศ
ต	างๆ ท่ัวโลก ประเทศไทยจัดว	าพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยมาร	วมกว	า 80 ปi แต	ยังคงมีป@ญหา
ของการถอยกลับไปสู	ยุคท่ีเรียกว	า ขาดความเป$นประชาธิปไตย ดวยเหตุผลหลายประการ (ถวิลวดี  
บุรีกุล และ รัชวดี แสงมหะหมัด, 2557: 4-5) ดังนั้นจะตองจะตองช	วยกันพัฒนาประเทศชาติ
โดยเฉพาะประชาชนในสังคมจะตองมีค	านิยมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ไดแก	 การเสียสละ สามัคคี 
มีวินัย เคารพผูอาวุโสกว	า มีจิตอาสา ทํางานเพ่ือส	วนรวม ปฏิบัติตามหลักศาสนาและกฎหมาย 
นอกจากนั้นจะตองมีความรูเก่ียวกับการเป$นพลเมือง เช	น รูสิทธิรูหนาท่ีของตนเอง มีความรูเรื่อง
การเมือง ศึกษานโยบายพรรคการเมืองและตัดสินใจเลือกบนฐานขอมูลต	างๆ มีส	วนร	วมทางการเมือง
และการพัฒนาต	างๆ ตลอดกํากับติดตามตรวจสอบการทํางานของนักการเมืองทุกระดับเพ่ือยกระดับ
การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต	อไป 

  สําหรับเทคนิคการมีส	วนร	วมท่ีจะนําเสนอต	อไปเป$นแรงกระตุนใหประชาชนไดเรียนรู
และต่ืนตัวในความเป$นพลเมือง อันจะนําไปสู	การเป$นพลังของเมืองอย	างแทจริง ซ่ึงเทคนิคการมีส	วน
ร	วมท่ีจะส	งเสริมและเป$นตัวกระตุนใหประชาชนรับรูขอมูลข	าวสาร  เช	น หอกระจายข	าวชุมชน 
ทัศนศึกษา/เยี่ยมชมโครงการ การนําเสนอ การชี้แจงใหประชาชนในการประชุมของทางราชการ 
เป$นตน ส	วนเทคนิคการแสดงความคิดเห็น มีอยู	ดวยกันหลายเทคนิค เช	น การแสดงความคิดเห็น
ผ	านเว็ปไซต3 การ การปรึกษาหารืออย	างเป$นทางการณ3 (ประชาพิจารณ3) และเทคนิคการมีส	วนร	วม
แบบปรึกษาหารือ เช	น เวทีสาธารณะ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ และคณะท่ีปรึกษา ดังจะนําเสนอ
ต	อไป 
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เทคนิคการมีส�วนร�วมในการให�ข�อมูลข�าวสาร 
 
  เทคนิคการใหขอมูลข	าวสารเป$นเทคนิคการมีส	วนร	วมข้ันตนแต	มีความสําคัญยิ่งเนื่องจาก
เป$นการใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูขอมูลข	าวสารต	างๆ จากทางราชการอันจะนําไปสู	การเป$น
พลเมืองท่ีดีและมีส	วนร	วมในกิจกรรมต	างๆ ต	อไปไดมากยิ่งข้ึน  ผูเขียนจึงขอนําเสนอเทคนิคการมีส	วน
ร	วมในการใหขอมูลข	าวสารดังต	อไปนี้  
 
 1. หอกระจายข�าวชุมชน (Village News Announcement) 

 

 
 

ภาพท่ี 7.1 หอกระจายข	าวประจําหมู	บาน 

ท่ีมา: http://www.maesamlab.go.th/information.php?iid=20170706114659 

 

 1.1 วัตถุประสงคGของเทคนิค 

วัตถุประสงค3ของเทคนิค คือ 1) เพ่ือนําเสนอขอมูลแก	ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ี
มีส	วนเก่ียวของกับโครงการไดรับทราบเก่ียวกับเรื่องราวของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน  2) เพ่ือใหกลุ	ม
ชาวบานท่ีอยู	ในหมู	บานไดมีโอกาสสะทอนความ คิดเห็นกลับไปสู	องค3กร บนพ้ืนฐานแนวคิดท่ีว	าขอมูล
ดังกล	าว จะถูกนําไปประมวลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจก	อนการ ดําเนินโครงการ และ 3) เพ่ือให
ชุมชนไดรับรูเก่ียวกับความกาวหนา ความต	อเนื่องของโครงการ รวมท้ังสื่อสารใหชุมชนไดทราบถึง
ประเด็นต	างๆ ท่ีเกิดข้ึน  

 1.2 ลักษณะของเทคนิค 

ลักษณะของเทคนิค คือ 1) เป$นกิจกรรมท่ีองค3กรจัดทําข้ึนโดยการใหขอมูลผ	าน
หอกระจายข	าวชุมชน ท่ีมีอยู	แลวในแต	ละชุมชน 2) เป$นการกระจายข	าวและเผยแพร	ขอมูลให
ชาวบานไดรับรู ดวยการใชหอกระจายข	าวในการสื่อสารขอมูลกับคนในชุมชน นับเป$นกิจกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพราะกระจายขอมูลไดรวดเร็ว กวางขวาง โดยเฉพาะอย	างยิ่งขอมูลกระจายลงสู	
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ชาวบานท่ีอยู	ในระดับหมู	บาน  และ 3) องค3กรผูรับผิดชอบจําเป$นท่ีจะตองดําเนินกิจกรรมการสื่อสาร
สู	ชุมชนผ	านหอกระจายข	าวอย	างต	อเนื่องเป$นระยะ 

 1.3 วิธีดําเนินการ 

1. ผูรับผิดชอบและผูไดรับมอบหมายประสานงานภายใน จนเกิดความชัดเจน
ในคณะบุคคลและส	วนงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ัง ใหเกิดความชัดเจนในจุดประสงค3ของการจัดทําขอมูล
สื่อสารผ	านหอกระจายข	าวชุมชน  

2. กําหนดกลไกบุคคลในองค3กรท่ีจะทําหนาท่ีสื่อสารกับชุมชนกรณีมีการติดต	อ
ขอขอมูลเพ่ิมเติม หรือมีคําถามมายังองค3กร 

3. กําหนดพ้ืนท่ีเปVาหมายและกลุ	มบุคคลท่ีตองการสื่อสารใหชัดเจนท้ังนี้ตองให
ชัดเจนว	าการดําเนินกิจกรรมดังกล	าวจะดําเนินการ ในพ้ืนท่ีไหนบาง นอกจากนี้องค3กรท่ีรับผิดชอบ
ควรท่ีจะได ศึกษาขอมูลใหทราบว	า หอกระจายข	าวมีความสามารถกระจาย ข	าวครอบคลุมไปถึงพ้ืนท่ี
ส	วนไหนบาง เปรียบเทียบกับกลุ	มเปVาหมายท่ีตองการจะสื่อสาร 

4. ศึกษาคนควาใหทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการหอกระจายข	าวของ
ชุมชน ว	าท่ีผ	านมาดําเนินการอย	างไร ใครเป$นผูรับผิดชอบ และช	วงเวลาในการกระจายข	าว 

5. ศึกษาศักยภาพ และขอจํากัด ความเป$นไปไดในการใชหอกระจายข	าว 
เพ่ือการสื่อสารกับชุมชน เพราะแต	ละชุมชนอาจ จะมีหรือไม	มีหอกระจายข	าว หรือมีหอกระจายข	าว
แต	ไม	มีการ จัดกิจกรรม เป$นตน 

6. จัดทําขอมูลท่ีจะสื่อสารกับชุมชนโดยใชภาษาง	ายๆ มีรายละเอียดขอมูลท่ี
กระจ	างชัด รวมท้ังสาระขอมูลท่ีเก่ียวของกับ ชุมชนและประเด็นท่ีตองการใหชุมชนแสดงความคิดเห็น 
รวม ท้ังใหขอมูลรายละเอียดสถานท่ีและบุคคลติดต	อท่ีชุมชนจะ สามารถติดต	อกลับมาได ชื่อ 
หมายเลขโทรศัพท3ของบุคคลท่ี จะติดต	อไดถากรณีท่ีตองการขอมูลเพ่ิมเติม 

 

1.4  สถานการณGท่ีเหมาะสมกับการใช� 

1. ช	วงเวลาท่ีเหมาะสมในการสื่อสารกับชุมชน ท่ีควรจะไดดําเนินการริเริ่ม
โครงการ ท้ังช	วงก	อนดําเนินโครงการ ระหว	างการ ดําเนินโครงการ ท้ังการนําเสนอความกาวหนา 
รวมท้ังในกรณี ท่ีมีประเด็นสําคัญๆ ท่ีตองการแจงใหชุมชนทราบ รวมท้ังขอความคิดเห็นกับชุมชน 
และเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

2. การกําหนดช	วงเวลาในการเสนอขอมูล ควรเป$นช	วงเวลาท่ีชาวบานอยู	บาน 
ซ่ึงส	วนใหญ	แลวจะเป$นช	วงเชาหรือช	วงก	อนคํ่า ช	วงเวลาท่ีไม	เหมาะสมคือช	วงกลางวันเพราะคนใน
ชุมชนออกไปทํางาน  

3. การสื่อสารกับชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช	น การประชุมกับชุมชน 
การสัมมนาดานวิชาการ ไม	ใช	เพียงสื่อสารดวยหอกระจายข	าวอย	างเดียว 
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4. ควรใหขอมูลเพ่ือใหชุมชนทราบว	าความคิดเห็นต	างๆ ไดนําไปสู	การ
ปรับเปลี่ยน หลักการ แผนปฏิบัติงานอย	างไร 

 

  1.5  ประโยชนGและข�อจํากัด 

 สําหรับประโยชน3ของเทคนิค  คือ 1) การนําเสนอขอมูลผ	านหอกระจายข	าว
เป$นโอกาสใหผูเก่ียวของในโครงการนั้นๆ ไดมีการนําเสนอขอมูลแก	ผูเก่ียวของและมี ส	วนไดส	วนเสีย
โดยตรงกับโครงการนั้นๆ ในระดับชุมชน ทําให เกิดการรับรูนําไปสู	การแลกเปลี่ยนประเด็นท่ีแตกต	าง
กันในทางขอมูลและขอคิดเห็นในระดับชุมชน  2) เป$นการเตรียมการใหผูเก่ียวของและมีส	วนไดส	วน
เสียโดยตรงกับโครงการนั้นๆ ในระดับชุมชน มีความเขาใจเก่ียวกับ โครงการนั้นโดยตรงจาก
ผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง ขณะ เดียวกัน การสะทอนกลับของคําถาม ขอสงสัยและขอคิดเห็น 
ของคนในระดับชุมชนโดยตรง ย	อมเป$นประโยชน3แก	ผูรับผิดชอบในโครงการนั้นๆ  ส	วนขอจํากัดของ
เทคนิค  1) การสื่อสารผ	านหอกระจายข	าวมีเทคนิคและเวลาจํากัดในขอบเขตของชุมชนนั้นๆ หาก
ชุมชนนั้นไม	ค	อยสนใจหรือเบื่อหน	ายต	อหอกระจายข	าวของตนเอง การใชหอกระจายข	าวในชุมชนนั้น
อาจไม	ไดรับความสนใจไปดวย และไม	ไดผล  2) การศึกษาภาษาทองถ่ินและการสื่อความหมายท่ี
เขาถึงวัฒนธรรมของทองถ่ิน ตองใชเวลาและคนในทองถ่ินหรือชุมชน นั้นๆ คนภายนอกมีขอจํากัดท่ี
จะเขียนบทและสื่อขอความลงสู	ชุมชน การใชภาษากลางอย	างเป$นทางการทําใหการสื่อสาร 
ผ	านหอกระจายข	าวไม	น	าสนใจ การรับรูเรื่องราวจะอยู	ในวง จํากัดและไม	กวางขวาง อาจนําไปสู	ความ
เขาใจท่ีไม	ตรงกับขอ เท็จจริงของโครงการนั้นๆ ได (เรวดี ประเสริฐเจริญสุข, 2546: 75) 

สรุปเทคนิคในการมีส	วนร	วมในการใชหอกระจายข	าวชุมชน เป$นเทคนิคท่ี
ใกลชิดกับชุมชนหมู	บานตลอดจนเป$นแหล	งขอมูลข	าวสารท่ีสําคัญของประชาชน อีกท้ังเป$นเครื่องมือท่ี
สําคัญของผูนําชุมชนท่ีจะกระจายขอมูลข	าวสารสู	ประชาชน เพราะส	วนใหญ	ประชาชนจะรับรูขอมูล
ข	าวสารจากช	องทางนี้มากท่ีสุด หอกระจายข	าวชุมชนจึงมีบทบาทและความจําเป$นอย	างมาก
โดยเฉพาะในชุมชนชนบท วิถีชีวิตเป$นแบบเกษตรกรรม การประชาสัมพันธ3ขอมูลข	าวสารตอง
ประชาสัมพันธ3ตอนรุ	งแจง หรืออาจตอนคํ่า จะไดผลเป$นอย	างดี แต	อย	างไรก็ตามป@จจัยท่ีจะทําใหสาร
ท่ีประชาสัมพันธ3ถึงกลุ	มเปVาหมายอย	างมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ผูนําชุมชนมีความรูและทักษะใน
การสรุปใจความขอมูลข	าสารไดอย	างถูกตองและเขาใจง	าย เครื่องขยายเสียงจะตองมีประสิทธิภาพ
เสียงส	งครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการของชุมชน และความสนใจรับขอมูลข	าวสารจากประชาชน ดังนั้น
หน	วยงานท่ีเก่ียวของจึงควรมีโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาผูนําหมู	บานชุมชน (โดยเฉพาะผูนําหนา
ใหม	) ดานการสื่อสารทางหอกระจายข	าวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกระจายขอมูลข	าวสารต	อไป 
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2. ทัศนศึกษา การเย่ียมชมโครงการ (Facility Tour/Site Visit) 

 

 
 

ภาพท่ี 7.2 การศึกษาดูงานตามพระราชดําริของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

  2.1 วัตถุประสงคGและลักษณะ 

  การจัดทัศนศึกษาเป$นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรูท่ีช	วยเสริม สรางความเขาใจท่ี
ดี ตลอดจนการมีส	วนร	วมรับรูขอมูล โดยเป$นท่ีเชื่อกันว	าเป$นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดรูปแบบ
หนึ่ง เนื่องจากเป$นการใหขอมูลโดยใชสถานท่ีจริง ซ่ึงประชาชนสามารถ สัมผัสและพบเห็นจากความ
เป$นจริงอันแตกต	างจากการรับรูโดย การฟ@ง ซ่ึงจะตองใชจินตนาการในการทําความเขาใจ 

 การจัดทัศนศึกษาเป$นกิจกรรมท่ีแมจะใหประสิทธิผลในดานการ เรียนรูท่ีดี
เพียงใดก็ตาม การสื่อความหมายของกิจกรรมทัศนศึกษา ก็มีความจําเป$นท่ีจะตองสรางสรรค3รูปแบบ
หรือเทคนิคการสื่อความ หมายเสริมเขาไปในกิจกรรมทัศนศึกษา เพ่ือใหการจัดทัศนศึกษา สามารถ
บรรลุเปVาหมายตามท่ีวางเอาไวโดยครบถวนทุกประการ รูปแบบการสื่อความหมายประกอบการจัด
ทัศนศึกษาท่ีถูกนํามาใช สมํ่าเสมอ ไดแก	 1) การบรรยายโดยใชวิทยากร การสื่อความหมายโดยใช
วิทยากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ ท้ังในดานท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีตองการใหประชาชนไดรับรู และทักษะ
ในการบรรยายของตัววิทยากรท่ีมีส	วนทําใหประชาชนสามารถซักถาม ไดเม่ือมีขอสงสัย 2) การใช
โสตทัศนูปกรณ3การสื่อความหมายโดยใชสื่อทัศนูปกรณ3ในรูปแบบต	างๆ เป$น เทคนิคหนึ่งท่ีสามารถใช
ในการ สื่อความหมายประกอบการเรียนรู ของประชาชนต	อโครงการในบางแง	มุม หรือบางกรณีท่ี
วิทยากร ไม	สามารถสื่อความหมายได เช	น การสื่อถึงกลไกในการทํางานของ เครื่องยนต3 ระบบ
นิเวศวิทยาในสังคม ฯลฯ รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อย	างครบถวนในทุกแง	มุม การบันทึกภาพเป$น
ภาพถ	ายหรือวิดีโอ สื่อถึงข้ันตอนการเกิดข้ึนของสภาพการณ3บางอย	างเป$นช	วงๆ ใน รอบระยะเวลา
ของการเกิดสภาพการณ3นั้น และนํามาใชแสดงเป$น กิจกรรมประกอบการทัศนศึกษา จึงเป$นเทคนิคท่ี
ทําใหการจัด ทัศนศึกษาเกิดผลสําเร็จ 

 

 



 197

  2.2  วิธีดําเนินการ 

 ข้ันตอนในการจัดทัศนศึกษา  

 1. ข้ันเตรียมการ  จะตองกําหนดวัตถุประสงค3ใหตรงกับความตองการของ
ผูสนใจ และเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม  สํารวจขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีในทุกแง	ทุกมุมใหมากท่ีสุดเท	าท่ีจะ
ทําได เช	น ประวัติ ความสําคัญ บุคลากร หัวหนาหรือเจาของ ท่ีตั้ง เป$นตน  สํารวจจํานวนและรายชื่อ
ผูสนใจท่ีจะเขาร	วมในการทัศนศึกษาและผูรับผิดชอบในการจัดใหครบถวน หากเป$นการเดินทาง ไกล
ควรทําประกันชีวิตแบบกลุ	ม พรอมท้ังเตรียมเวชภัณฑ3 เพ่ือปVองกันและแกไขการเจ็บปwวยดวย         
ทําหนังสืออนุญาตเขาชม โดยระบุวันเดือนปiและเวลาเขาชมใหชัดเจน ระบุจํานวนผูชม พรอมท้ัง
ขอใหเจาของโครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการท่ีจะเขาไปทัศนศึกษาเป$นมัคคุเทศก3ให  กําหนดการ
เดินทาง ควรระบุเวลาใหเหมาะสมกับแต	ละกิจกรรมหรือแต	ละสถานท่ีท่ีเขาชม อย	าปล	อยเวลานาน
หรือเร	งรัดเกินไป  ติดต	อยานพาหนะใหมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูโดยสารรถควรอยู	ในสภาพท่ีดี
พรอมท่ีจะเดินทางไดอย	างปลอดภัย พนักงานขับรถตองเป$นผูท่ีสุภาพเรียบรอย สุขภาพจิตดี ไม	มี
อารมณ3ฉุนเฉียว  ติดต	อเจาหนาท่ีปลายทางเพ่ือยืนยันการเดินทางเขาชมอย	างแน	นอน 

2. ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมระหว	างทัศนศึกษา  ผูรับผิดชอบในการจัดทัศน
ศึกษาและสมาชิกทุกคน ตองรักษาเวลาและกําหนดการอย	างเคร	งครัด เนนกิจกรรมส	งเสริมใหผูทัศน
ศึกษาไดรับความรูและสามารถตอบป@ญหาได ผูรับผิดชอบในการจัด/มัคคุเทศก3 ตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงเก่ียวกับเสนทางและกิจกรรมท่ีตกลงกันไว ในระหว	างการทัศนศึกษา ตองเป[ดโอกาสให
ผูเขาร	วมทํากิจกรรมต	างๆ เช	น การซักถามป@ญหาและจดบันทึกเพ่ือใหไดคําตอบตามท่ีตองการ  

3. ข้ันสรุปอภิปรายและประเมินผลหลังการทัศนศึกษาเสร็จสิ้นแลว ควรมีการ
ประเมินผลดานต	างๆ เช	น ความรู ความคิด โดยการอภิปรายซักถาม  ความรูสึกหรือทัศนคติจากคณะ
ผูทัศนศึกษาโดยการซักถาม และกิจกรรมต	อเนื่องจากการทัศนศึกษา 

 

  2.3  สถานการณGท่ีเหมาะสมกับการใช� 

 การเยี่ยมชมโครงการจะใชเม่ือ  1) มีความสนใจอย	างมากเก่ียวกับโครงการ
หรือกิจกรรม โดยเฉพาะอย	างยิ่งความสนใจของเจาหนาท่ี  2) ตองการสรางความเขาใจท่ีดีต	อ
โครงการหรือกิจกรรม และลดความกังวลใจของประชาชน สามารถดําเนินการไดและมีความปลอดภัย
แก	ประชาชน และ 3) อยู	ในระหว	างท่ีมีการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานต	างๆ ให เป$นไปอย	างถูกตอง 

 

  2.4  เทคนิคอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง และเทคนิคอ่ืนๆ ท่ีใช�ทดแทนกันได� | คล�ายคลึงกัน 

 เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีใชควบคู	กับการเยี่ยมชมโครงการหรือกิจกรรม ไดคือ การใช
เอกสารขอเท็จจริง การแสดงและการนําเสนอ ซ่ึงรวมถึงการบรรยายสรุป การชี้แจงและการถามตอบ 
นอกจากนี้ยังอาจใชการฉายวิดิทัศน3แสดงกิจกรรมและการดําเนินการต	างๆ ของโครงการทดแทนใน
กรณีท่ีไม	สามารถจัดใหมีการเยี่ยมชมโครงการได 



 198

  2.5  ประโยชนGและข�อจํากัด 

 ประโยชน3ของเทคนิค 1) ผูเขาร	วมทัศนศึกษาไดรับประสบการณ3ตรงดวย
ตนเอง 2) ผูเขาร	วมทัศนศึกษาเกิดการเรียนรูพรอมๆ กับความเพลิดเพลินกับสถานท่ี  3) ผูเขาร	วม
ทัศนศึกษาไดมีโอกาสเขาร	วมมือกันเป$นหมู	คณะท้ังการเดินทางและกิจกรรมต	างๆ 4) การทัศนศึกษา
สามารถจูงใจผูเขาร	วมไดดีท้ังรายบุคคลและกลุ	มใหญ	 และ 5) ผูจัดและผูเขาร	วมไดมีโอกาสวางแผน
ร	วมกันในการดําเนินกิจกรรม สําหรับขอจํากัดของเทคนิค อาทิ 1) เสียเวลาและค	าใชจ	ายในการ
เดินทาง 2) ตองวางแผนและเตรียมการอย	างรอบคอบเพ่ือปVองกันอันตรายและความผิดพลาด  
3) ไม	สามารถควบคุมคนท่ีไม	สนใจได 4) การจัดกิจกรรมกับคนกลุ	มใหญ	จะก	อใหเกิดป@ญหามากมาย 
และ 5) หากมีอันตรายเกิดข้ึนระหว	างการดําเนินกิจกรรม ผูเสนอโครงการตองรับผิดชอบอย	างเต็มท่ี  
(โสภารัตน3  จารุสมบัติ, 2546: 83) 

 สรุปเทคนิคการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโครงการเป$นการเรียนรูโดยใชสถานท่ี
จริง ซ่ึงประชาชนสามารถ สัมผัสและพบเห็นจากความเป$นจริงอันแตกต	างจากการรับรูโดย การฟ@ง 
ซ่ึงจะตองใชจินตนาการ การสื่อความหมายของกิจกรรมทัศนศึกษา มีความจําเป$นท่ีจะตองสรางสรรค3
รูปแบบหรือเทคนิคการสื่อความหมายเสริมเขาไปในกิจกรรมทัศนศึกษา เพ่ือใหการจัดทัศนศึกษา 
สามารถบรรลุเปVาหมายตามท่ีวางเอาไวโดยครบถวนทุกประการ วิทยากรบรรยายจะทําใหประชาชน
ไดรับความรูและประสบการณ3ต	างๆ มากยิ่งข้ึน หากสนใจท่ีจะสอบถามประเด็นอะไรก็สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูได นอกจากนั้นยังเรียนรูจากสื่อวีดีทัศน3ต	างๆ ประกอบการเรียนรูได และเรียนรูจาก
สิ่งแวดลอมรอบตัวภายในสถานท่ีศึกษาดูงาน เช	น การปลูกตนไม การจัดภูมิทัศน3 กิจกรรมต	างๆ 
ในแหล	งศึกษาดูงาน ก็จะเป$นประโยชน3ในการนําไปประยุกต3ใชในการพัฒนาในทองถ่ินตนไดดวย 

 

3.การนําเสนอ (Presentation) 

 

  
 

ภาพท่ี 7.3 การนําเสนอเรื่องเทคนิคการเขาถึงชุมชน 
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  3.1  วัตถุประสงคGและลักษณะ 

 การนําเสนอเป$นกระบวนการใหขอมูลดวยการพูด การบอก การอธิบายความรู
ในเนื้อหาเพ่ือใหผูฟ@งรับรูเรื่องต	างๆ โดยในการนําเสนออาจทําไดท้ังในลักษณะท่ีเป$นทางการโดยใช
วิธีการอ่ืนประกอบดวย เช	น การใชเทปหรือวิดีโอ เพ่ือใหผูฟ@งไดมีความเขาใจ ท่ีดีต	อการดําเนินการ
ต	างๆ ท้ังในดานการอนุญาตใหมีการดําเนินการและการปรับปรุงแกไขกิจกรรมต	างๆ นอกจากนี้การ
นําเสนอ ยังสามารถดําเนินการในลักษณะท่ีไม	เป$นทางการได โดยการพบปะพูดคุยแบบไม	เป$น
ทางการ โดยในการนําเสนอจะตองมีสาระสําคัญของเรื่องเป$นองค3ประกอบ 

 

  3.2  วิธีดําเนินการ  

 1. ข้ันการเตรียมการ ในข้ันนี้ถือว	ามีความสําคัญเป$นอย	างยิ่ง หากผูนําเสนอ
เตรียมการดีพรอมจะช	วยให เกิดความม่ันใจในการนําเสนอ การเตรียมท่ี ดีควรปฏิบั ติ  คือ  
1) ต้ังวัตถุประสงค3ใหสอดคลองกับเนื้อหาท่ีจะนําเสนอใหชัดเจนว	า ตองการเนนใหผูฟ@งเกิดเจตคติท่ีดี 
หรือไดรับความรูอย	างลึกซ้ึง หรือตองการใหผูฟ@งปฏิบัติตามอย	างไรหรือไม	 2) ศึกษาภูมิหลังของผูฟ@ง
ในหลายๆ ดาน อาทิ ความรู ความสามารถ ความสนใจ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 3) ศึกษาเนื้อหาท่ีจะนําเสนออย	างแจ	มแจง  4) ประยุกต3เนื้อหาใหมีความยากง	าย
เหมาะสมกับภูมิหลังของผูฟ@ง  5) กําหนดเคาโครงเรื่อง โดยจัดลําดับเนื้อหาตามข้ันตอน ไดแก	 
การเกริ่นนํา การบรรยายเนื้อหาและการสรุป 6) การเตรียมภาษาท่ีจะใชในการนําเสนอใหสอดคลอง
กับลักษณะของผูฟ@ง เช	น การใชภาษาทองถ่ิน  7) การนําเสนอท่ีมีรสชาติ ผูนําเสนอควรเตรียม
ตัวอย	างหรือกรณีศึกษาท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและภูมิหลังของผูฟ@งสอดแทรกไปพรอมกับการนําเสนอ 
8) การกระตุนความสนใจและการเสนอความรูอย	างเป$นรูปธรรมผูนํ าเสนออาจใชสื่อต	างๆ 
ประกอบการนําเสนอ เช	น รูปภาพของจริง หุ	นจําลอง สไลด3 แผ	นใส ฯลฯ 9) หากเป$นเรื่องท่ีผูฟ@งตอง
ทําความเขาใจในเนื้อหาดวยการอ	านหรือเนื้อหาท่ีตองพิจารณาทบทวนหลายครั้ง ผูนําเสนอควร
เตรียมเอกสารใหผูฟ@งอ	านก	อนหรือหลังการบรรยาย และ 10) ควรมีการซักซอมการนําเสนอหลายๆ 
ครั้ง เพ่ือใหเกิดทักษะและความแม	นยําในเนื้อหา และเพ่ือใหการนําเสนอเป$นไปตามเวลาท่ีกําหนดไว 
  

2. ข้ันการนําเสนอ เป$นข้ันท่ีผูนําเสนอเผชิญสถานการณ3อยู	เบื้องหนาผูฟ@ง ท้ังนี้ 
ผูนําเสนอจะตองแสดงบทบาทท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพการสรางบรรยากาศในระหว	างการ
นําเสนอ คือ 1) การนําเสนอท่ีดีควรเริ่มตนดวยการทักทาย การแนะแนะนําองค3กรท่ีเก่ียวของและ
เกริ่นนําเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาและเชื่อมโยงกับประสบการณ3เดิมของผูฟ@ง เพ่ือสรางความ
เขาใจและโนมนาวไปสู	สาระท่ีจะนําเสนอต	อไป 2) การนําเสนอใหเป$นเนื้อหาสาระหรือประเด็นควร
เสนองานเป$นหลัก ควรนําเสนอตามเนื้อหาท่ีไดเตรียมไว โดยพยายามหลีกเลี่ยงการบรรยายเพียง
อย	างเดียว ควรกระตุนใหผูฟ@งมีส	วนร	วมดวยการตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นสลับไปเป$นช	วงๆ 
ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและสถานการณ3  3) ผูนําเสนอตองระมัดระวังอากัปกิริยาและการ
แสดงออกมิใหเป$นการหันเหความสนใจของผูฟ@งจากเนื้อหาในการพูด 4) ตองระมัดระวังในการใชสื่อ
ใหมีส	วนส	งเสริมเนื้อหาสาระท่ีนําเสนอใหชัดเจนท่ีสุด 5) เวลาเป$นของผูฟ@งเวลามีจํากัดตองใชเวลา
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อย	างมีประสิทธิภาพ  และ 6) ก	อนจบการนําเสนอทุกครั้งควรเป[ดโอกาสใหผูฟ@งซักถามป@ญหาหรือ
แสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสมของเวลา เนื้อหา  

3. ข้ันการสรุปและประเมินผล การนําเสนอแต	ละครั้ง ผูนําเสนอควรสรางความ
ประทับใจใหกับผูฟ@ง โดยการสรุปเนื้อหาสาระใหกะทัดรัด กินใจ ดวยเทคนิคต	างๆ เช	น รูปภาพ ขอคิด
คําถาม คําชมเชย เป$นตนการประเมินผลจะเป$นผลยอนกลับ ทําใหผูนําเสนอรูจุดเด	นจุดดอยของการ
นําเสนอแต	ละครั้งสามารถนําไปทบทวนและปรับปรุงใหดีข้ึนในครั้งต	อไป การประเมินผลสามารถทํา
ไดหลายวิธี เช	น การสังเกตความสนใจ และความร	วมมือ การใชคําถาม การแสดงความคิดเห็น 
เป$นตน 

 

  3.3  สถานการณGท่ีเหมาะสมกับการใช� 

 การนําเสนอเป$นเทคนิคท่ีควรนํามาใชในช	วงเริ่มตนของการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรม ท้ังนี้เพ่ือเป$นการสรางความสัมพันธ3 และความเขาใจท่ีดีของประชาชน การอธิบายให
ประชาชนผูสนใจ ไดรับรูขอมูลเก่ียวกับโครงการ รวมท้ังไดมีโอกาสซักถามขอสงสัยไดในการนําเสนอ
ควรมีการแจกเอกสารขอเท็จจริงแก	ผูท่ีเขาฟ@ง เป$นการดึงดูดความสนใจแก	ผูฟ@งไดดี และจะช	วยทําให
สามารถอธิบายรายละเอียดของประเด็นท่ีมีความซับซอนได 

3.4  ประโยชนGและข�อจํากัด 

ประโยชน3ของเทคนิค 1) สามารถใชไดกับผูฟ@งต้ังแต	กลุ	มเล็กจนถึงกลุ	มใหญ	   
2) สื่อความหมายไดรวดเร็ว ไม	มีกระบวนการท่ีสลับซับซอนแต	อย	างใด 3) ผูนําเสนอ/วิทยากรมี
ปฏิสัมพันธ3กับผูฟ@งตลอดเวลา และ 4) ประหยัดค	าใชจ	าย ไม	จําเป$นตองมีวัสดุอุปกรณ3ท่ีมีราคาแพง 
ส	วนขอจํากัดของเทคนิค อาทิ 1) ผูฟ@งมีส	วนร	วมในกิจกรรมการเรียนรูนอย 2) หากผูนําเสนอขาดการ
เตรียมตัวท่ีดีหรือขาดทักษะ จะทําใหการนําเสนอจืดชืดน	าเบื่อ 3) ผูฟ@งขาดการเรียนรูกับสิ่งท่ีเป$น
รูปธรรม  4) ผูนําเสนอตองฝXกฝนคนควาจนมีทักษะในการพูดเป$นอย	างดีอย	างหลีกเลี่ยงไม	ได    
(โสภารัตน3 จารุสมบัติ, 2546: 89) 

สรุปเทคนิคการนําเสนอขอมูลนั้นผูนําเสนอจะตองมีการเตรียมความพรอมใน
ขอมูลในสิ่งท่ีจะนําเสนอต	อสาธารณะชน อีกท้ังตองมีความม่ันใจ การท่ีจะทําใหนําเสนอไดดีและมี
ความม่ันใจสรางความประทับในนั้น โดยสิ่งแรกผูนําเสนอจะตองกําหนดเคาโครงเรื่อง ศึกษาขอมูล
กลุ	มเปVาหมายท่ีจะนําเสนอใหเขาฟ@งว	าเป$นใคร เพศอะไร อายุส	วนใหญ	เท	าไหร	 มีความสนใจเรื่องใด
เป$นพิเศษ สถานท่ีนําเสนอมีอุปกรณ3อํานวยความสะดวกอะไร อย	างไร และตองฝXกซอม ซอมจนเกิด
ความชํานาญ ท้ังนี้ไม	ไดซอมเฉพาะเนื้อหาอย	างเดียว ตองฝXกซอมบุคลิกภาพการเดิน การทักทาย และ
การตอบคําถาม การแกไขป@ญหาเฉพาะหนา ฯลฯ เม่ือถึงวันนําเสนอก็ตองสรางความม่ันใจทําหนาท่ี
ใหดีท่ีสุด สบตาและสนใจผูฟ@ง สรางกระบวนการมีส	วนร	วมกับผูฟ@งไดก็จะจําใหการนําเสนอนั้นมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ก	อนจบการนําเสนอทุกครั้งควรเป[ดโอกาสใหผูฟ@งซักถามป@ญหาหรือแสดงความ
คิดเห็นตามความเหมาะสมของเวลา  
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 4. การช้ีแจงให�ประชาชนในการประชุมของทางราชการ 

 

 
 

ภาพท่ี 7.3 การประชุมชี้แจงการดําเนินงาน 
ท่ีมา: http://psdg-obec.nma6.go.th/734 

   

4.1  วัตถุประสงคGและลักษณะ 

 การประชุมชี้แจงใหประชาชนทราบเป$นเทคนิคการใหขอมูลของภาครัฐ ท่ีมี
วัตถุประสงค3เพ่ือใหประชาชนท่ีเขาร	วมประชุมไดรับความรูในแง	มุมต	างๆ เพ่ิมข้ึน ในส	วนท่ีเก่ียวกับ
โครงการต	างๆ ของรัฐ ซ่ึงเป$นการเป[ดโอกาส ใหประชาชนไดรับรูขอมูลไดอย	างเป$นระบบ โดยบางครั้ง
อาจตอง จัดเตรียมเอกสาร คู	มือ วีดีทัศน3 และรายละเอียดขอมูลต	างๆ ใหประชาชนอันเป$นประโยชน3
ในการสรางแรงจูงใจใหประชาชนไดรับรูและการยอมรับขอมูลต้ังแต	ตน ซ่ึงประชาชนไดเขาไปเป$น
ส	วน หนึ่งของการรับรูในโครงการต	างๆ ของรัฐ สามารถลดความหวาดหวั่นและการลังเลใจของ
ประชาชนต้ังแต	เนิ่นๆ ท่ีถือไดว	าเป$นการสื่อสารในระดับขอมูล (Information Level) ท่ีจะนําไปสู	 
การสื่อสารกันในระดับความสัมพันธ3 (Relationship Level) ต	อไป และประชาชนมีโอกาสท่ีจะ
ติดตามและแสดงความคิดเห็น ท่ีจะเป$นประโยชน3ต	อการตัดสินใจในโครงการต	างๆ ของรัฐไดดวย 

 

4.2  วิธีดําเนินการ 

1. การวางแผนการประชุมชี้แจงเบื้องตน เพ่ือใหไดขอมูลวันเวลาการประชุม
ชี้แจงขอมูล วิทยากร ประชาชน สถานท่ี เสนทางการเดินทาง เวลาการประชุม การเตรียมเอกสาร
และวิธีการประชุมท่ีจะทําใหประชาชนไดมีส	วนร	วมในการประชุมใหมากท่ีสุด ตลอดจนการเตรียม
วัสดุอุปกรณ3ท่ีจะใชในการประชุมชี้แจงใหไดภาพรวมก	อน  

2. การเตรียมการประชุมระยะท่ีสอง เม่ือไดขอมูลภาพรวมแลวในข้ันตอนต	อไป 
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของตองแบ	งหนาท่ีความรับผิดชอบ ในการประสานงานและเตรียมการประชุมชี้แจง
ใหพรอมโดยแยกการรับผิดชอบออกเป$น 3 กลุ	ม คือ   
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กลุ	มแรก ประสานติดต	อกับผูเก่ียวของภายนอก อันไดแก	 วิทยากร (หากมี
บุคคลภายนอกมาร	วมดวย) เจาของสถานท่ี และประชาชนกลุ	มเปVาหมาย ซ่ึงตองเตรียมหนังสือเชิญ
บุคคล ท่ีเก่ียวของทุกฝwายมาร	วมงานตามวัน เวลาท่ีกําหนด รวมท้ังประสานการตอบรับมาร	วมงาน
ดวย นอกจากนี้จะตองประชาสัมพันธ3ใหกลุ	มเปVาหมายทุกฝwายไดรูวัน เวลา และสถานท่ีจัดการประชุม
ใหกวางขวางและท่ัวถึงมากท่ีสุด   

กลุ	มท่ีสอง จัดเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือให
การประชุมชี้แจงมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผูรับผิดชอบโครงการตองกําหนดหัวขอการประชุมใหชัดเจน 
และเฉพาะเจาะจงใหมากท่ีสุดเท	าท่ีจะทําได โดยไม	ใหครอบคลุมหรือกวางมากเกินไป และตองต้ัง
คําถามล	วงหนาว	า ผูเขาร	วมประชุมตองการรูหรือสนใจประเด็นไหนเป$นการเฉพาะเจาะจงหรือไม	 
เพ่ือใหฝwายผูชี้แจงเตรียมขอมูลหรือแจงให วิทยากรทราบล	วงหนาได นอกจากนี้เรื่องเครื่องมืออุปกรณ3 
หรือเครื่องโสตทัศนูปกรณ3ต	างๆ ท่ีใชประกอบการประชุมชี้แจงก็จําเป$นตองรูก	อนล	วงหนา ตลอดจน
สภาพแวดลอมของหองประชุมก็ตองตรวจสอบใหรอบคอบว	ามีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลม รอนหรือ
เย็นเกินไปหรือไม	มี เสียงจากภายนอกรบกวนหรือมีเสียงสะทอนภายในหองหรือไม	 นอกจากนี้จะตอง
เตรียมปVองกันจากเหตุการณ3 ท่ีไม	คาดคิด เช	น ไฟฟVาดับ อุปกรณ3ต	างๆ ขัดของ เป$นตน หากว	าในการ
ประชุมชี้แจงมีพิธีเป[ดก็ตองเตรียมอุปกรณ3ต	างๆ ท่ีใชประกอบพิธีเป[ด เช	น โต{ะหมู	บูชา พระบรม 
ฉายาลักษณ3 ธงชาติ ธูปเทียน และแท	นกล	าวใหพรอมดวย  

กลุ	มท่ีสาม การดําเนินการของฝwายอํานวยการและปฏิบั ติการในขณะ
ประชุมและหลังการประชุม เม่ือวันประชุมมาถึงเจาหนาท่ีทุกฝwายโดยเฉพาะฝwายอํานวยการและ
สวัสดิการควรเดินทางมาตรวจการประชุมทุกอย	างล	วงหนา เพ่ือปVองกันความสับสนเม่ือเวลาท่ีทุกฝwาย
เดินทางมาถึงเจาหนาท่ีตองพรอมอยู	หนาหองประชุมท่ีจะใหทุกคนลงทะเบียน การเตรียมปVายชื่อ 
การแจกเอกสาร คู	มือ เอกสาร แผ	นพับ หรือวีดีทัศน3 เม่ืออยู	ในช	วงการดําเนินการประชุมเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบในภาระกิจมอบหมายต	างๆ ตองพรอมท่ีจะแกป@ญหาเฉพาะหนาได และเม่ือการประชุม
เสร็จเรียบรอยจะตองมีการแจกแบบฟอร3มการประเมิน ผลการประชุมชี้แจง เพ่ือจะไดทราบขอมูล
ยอนกลับจากประชาชนเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขครั้งต	อๆ ไปมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

4.3  สถานการณGท่ีเหมาะสมกับการใช� 

การประชุมชี้แจงเป$นเทคนิคท่ีควรนําไปใชท้ังในข้ันตอนก	อนท่ี จะเริ่มดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรม เพ่ือสรางความเขาใจและแรงจูงใจใหประชาชนไดรับทราบขอมูลและ
รายละเอียดท่ีถูกตองในโครงการต	างๆ ของภาครัฐ ท้ังเชิงบวกและเชิงลบของโครงการ ตลอดการ
ดําเนินโครงการกิจกรรมและหลังการดําเนินการสิ้นสุด 

 

  4.4  ประโยชนGและข�อจํากัดของเทคนิค 

 ประโยชน3ของเทคนิค เป$นการสรางฐานแห	งความเขาใจท่ีถูกตองใหประชาชน
ไดรับรู ขอมูลท่ีถูกตอง เป$นจริง เพราะเป$นความรูท่ีมาจากแหล	งกําเนิด โครงการหรือกิจกรรมโดยตรง 
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และหากมีขอมูลใหม	ก็สามารถ สื่อสารใหประชาชนไดรับรูไดอย	างท่ัวถึง รวดเร็ว ในส	วนของ 
ผู ดําเนินการเองก็เท	ากับว	าเป$นการประมวล รวบรวมขอมูลโครงการ และกิจกรรมใหเป$นระบบ และ
ง	ายท่ีจะนําไปใชอางอิงในโอกาสต	อๆ ไปดวย นอกจากนี้ยังเป$นการขยายเครือข	ายไปสู	ภาคต	างๆ ของ
สังคมใหไดรับรูขอมูลท่ีถูกตอง ซ่ึงเป$นการพัฒนากระบวนการร	วมและการตรวจสอบความเขาใจของ
ประชาชนต	อของการมีส	วนร	วมของโครงการหรือกิจกรรมไดเป$นอย	างดี  

ส	วนขอจํากัดของเทคนิค การจัดประชุมชี้แจงอาจสรางภาระค	าใชจ	ายให
ประชาชน เนื่องจากตองเดินทางมาร	วมประชุมซ่ึงอาจเดินทางดวยระยะเวลานาน และไกล และทําให
ประชาชนเสียเวลาในการประกอบอาชีพประจํา ดังนั้นการจัดประชุมใดๆ จึงควรคํานึงถึงขอจํากัดของ
กลุ	มเปVาหมายใหมาก มิฉะนั้นจะเกิดการต	อตานหรือไม	ไดรับความร	วมมือเท	าท่ีควร สําหรับฝwาย
ผูจัดการประชุมเองจะตองเตรียมตัวผูชี้แจงใหดี จะตองเป$นผูท่ีมีความรูและมีความม่ันใจเชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้นๆ เป$นอย	างดี มิฉะนั้นจะทําใหเกิดความรูสึกเบื่อหน	ายและพูด ไม	ตรงประเด็น และไม	ไดรับ
ความสนใจเท	าท่ีควร (โสภารัตน3 จารุสมบัติ, 2546: 95) 

ดังนั้นจะเห็นไดว	าเทคนิคการชี้แจงใหประชาชนในการประชุมของทางราชการ      
จะเป$นเรื่องของทางราชการ เช	น ระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ตลอดจนโครงการและนโยบายการ
พัฒนาท่ีจะเก่ียวของกับประชาชนโดยตรง สําหรับเทคนิคนี้ราชการท่ีเป$นหน	วยงานทําหนาท่ีชี้แจง
จะตองสรางความน	าเชื่อถือและความสนใจใหแก	ประชาชนท่ีจะเขามารับทราบโดยมีกลยุทธ3ต	างๆ  
ท่ีเหมาะสม การนําเสนอตองน	าสนใจ มีการเตรียมเอกสารความรูต	างๆ อย	างเพียงพอและเหมาะสม 
และอาจทําวีดีทัศน3เพ่ือกระตุนใหน	าสนใจมากยิ่งข้ึน หรือตองมีผูทําหนาท่ีจัดกระบวนการเพ่ือให
ประชาชนผูเขามารับฟ@งมีส	วนร	วมและอาจเกมส3 หรือกิจกรรมนันทนาการเล็กนอยมาช	วยสราง
บรรยากาศก็จะทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน 

สรุปเทคเก่ียวกับการมีส	วนร	วมของประชาชนในการใหขอมูลข	าวสารกับ
ประชาชนดังท่ีไดนําเสนอมาขางตนมีวัตถุประสงค3ท่ีสําคัญคือเพ่ือเพ่ิมความรู ความคิด ทัศนคติมุมมอง 
และประสบการณ3ต	างๆ แก	ประชาชนโดยตามเจตนารมณ3แห	งพระราชบัญญัติขอมูลข	าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 และการท่ีภาครัฐพยายามท่ีจะแสวงหาการทําหนาท่ีตามบทบาทท่ีดึงประชาชน
เขามามีส	วนร	วมตามแนวคิดยึดคนเป$นศูนย3กลางในการพัฒนา ซ่ึงเป$นการเปลี่ยนกระบวนทัศน3การ
พัฒนาใหม	ท่ีเนนคนเป$นจุดศูนย3กลางต้ังแต	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห	งชาติ ฉบับท่ี 8 เป$นตน
มา และการใหขอมูลข	าวสารเป$นจุดสําคัญในการพัฒนาสังคมเพราะจะทําใหมีแนวคิดมุมมองท่ีตรงกัน
หรืออาจแตกต	างกันบางแต	ก็เขาใจยอมรับก	อนเริ่มตนในการทํางานซ่ึงเป$นการใหความสําคัญอย	าง
จริงใจในการทํางานร	วมกันสรางความรักศรัทธาอันจะเป$นป@จจัยท่ีสําเร็จนําไปสู	ความสําเร็จ ดัง
ปรัชญาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยู	หัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงพระราชไวว	า “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” นั่นก็หมายความว	าคําว	า “เขาใจ” คือการมุ	งส	งเสริมใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลข	าวสารดวย
เทคนิควิธีการต	างๆ นั่นเอง 
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เทคนิคการมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น 
  
 ลักษณะของเทคนิคการมีส	วนร	วมท่ีสําคัญคือการจัดกระบวนการ เวที สถานการณ3 เพ่ือให
ประชาชนและผูท่ีมีส	วนไดส	วนเสียเขามาแสดงความคิดเห็นในท่ีนี้การแสดงความคิดเห็นอาจเป$นใน
รูปแบบต	างๆ ท้ังมาแสดงความคิดเห็นในสถานท่ีท่ีจัดใหเป$นท่ีแสดงความคิดเห็นโดยตรง หรือการ
แสดงความคิดเห็นผ	านช	องทางต	างๆ เช	น จัดรับฟ@งความคิดเห็น สื่อออนไลน3 เป$นตน ผูเขียนไดรวบ
เทคนิคการมีส	วนร	วม ดังต	อไปนี้ 
 
 1. การแสดงความคิดเห็นผ�านเว็บไซตG (Interactive Website) 
  1.1  วัตถุประสงคGของเทคนิค 

 วัตถุประสงค3ของเทคนิค คือ 1) เพ่ือใหเป$นเครื่องมือรับฟ@งความคิดเห็นของ
ประชาชนแบบสองทางสามารถโตตอบหรือแลกเปลี่ยนขอมูลและข	าวสารกับประชาชนท่ี แสดงความ
คิดเห็นระหว	างกันได สมควรจัดใหการรับฟ@งความ คิดเห็นผ	านเว็บไซต3เป$นส	วนหนึ่งของศูนย3ขอมูล
ข	าวสาร (News Repositories) ดวย  และ 2) เพ่ือใหการแสดงความคิดเห็นผ	านเว็บไซต3มีลักษณะ
เป$นการสื่อสารขอมูลและข	าวสารแบบสองทางอย	างสมบูรณ3 นอกจากการใหบริการขอมูลและ
ข	าวสารทางอินเทอร3เน็ตดังกล	าวขางตน สมควรจัดพ้ืนท่ีบนเว็บไซต3ท่ีบรรจุขอมูลและข	าวสารดังกล	าว
ใหประชาชนท่ีสนใจสามารถแสดงความคิดเห็นของตนไดดวย  
 

 
 

ภาพท่ี 7.5  เว็ปไซต3การรับฟ@งความคิดเห็นของประชาชน Thailand e-Government 
ท่ีมา: https://www.egov.go.th/th/e-government-service/114/ 
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  1.2  ลักษณะของเทคนิค 
 การแสดงความคิดเห็นผ	านเว็บไซต3 (Interactive Website) เป$นเครื่องมือใน

การรับฟ@งความคิดเห็นของประชาชนดวยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร3และอินเทอร3เน็ต ช	วยใหประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นไดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส3 (E - mail) โทรศัพท3หรือพ้ืนท่ีตอบคําถามท่ี
ไดรับคําถามบ	อยๆ (Frequently Ask Questions: FAQ) ก็ได 
 
  1.3  ประโยชนGของเทคนิค 

 การจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผ	านเว็บไซต3มีขอดีเนื่องจากเป$นการ
ดําเนินการบนระบบอินเทอร3เน็ต ซ่ึง Internet จะติดต้ังอยู	ท่ีใดก็ได ไม	จําเป$นตองติดต้ังในทองท่ี 
ท่ีโครงการหรือกิจกรรมต้ังอยู	 ในกรณีท่ีหน	วยงาน บุคคล หรือองค3กรอ่ืนท่ีรับผิดชอบมีโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีรับผิดชอบหลายโครงการหรือกิจกรรม ก็ไม	จําเป$นตองติดต้ังอุปกรณ3ต	างๆ ในพ้ืนท่ีต้ัง
โครงการหรือกิจกรรมก็ได แต	สามารถติดต้ังไวท่ีใดท่ีหนึ่ง เช	น ท่ีสํานักงานใหญ	เพียงแห	งเดียวก็
เพียงพอแลว เพราะดวยเทคโนโลยีอินเทอร3เน็ตนั้น ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ	านเว็บไซต3
จากท่ีใดก็ไดท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร3เชื่อมต	อกับระบบอินเทอร3เน็ต  
 
  1.4  ข�อจํากัดของเทคนิค 

 เนื่องจากเป$นเครื่องมือท่ีอาศัยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร3 อินเทอร3เน็ตและ
ช	องทางโทรคมนาคม เช	น โทรศัพท3 ดังนั้น การแสดงความคิดเห็นผ	านเว็บไซต3จึงสามารถกระทําได 
เฉพาะประชาชนท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร3และช	องทางโทรคมนาคม ท่ีสามารถใชบริการอินเทอร3เน็ตได
เท	านั้น และประชาชนท่ีมีความรูความเขาใจในการใชเครื่องคอมพิวเตอร3และระบบอินเทอร3เน็ต
เท	านั้นท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นผ	านเว็ปไซต3ได (ชาคริต  สิทธิเวช, 2546: 21) 

สรุปเทคนิคการแสดงความคิดเห็นผ	านเว็บไซต3 สามารถรับฟ@งความคิดเห็นของ
ประชาชนแบบสองทางสามารถโตตอบหรือแลกเปลี่ยนขอมูลและข	าวสารกับประชาชนท่ี แสดงความ
คิดเห็นระหว	างกันไดดวยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร3และอินเทอร3เน็ต ช	วยใหประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็นโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส3 (E-mail) โทรศัพท3หรือพ้ืนท่ีตอบคําถามท่ีไดรับคําถาม 
(Frequently Ask Questions:  FAQ) ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นผ	านเว็บไซต3จึงสามารถกระทําได 
เฉพาะประชาชนท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร3และช	องทางโทรคมนาคม ท่ีสามารถใชบริการอินเทอร3เน็ตได
เท	านั้น และประชาชนท่ีมีความรูความเขาใจในการใชเครื่องคอมพิวเตอร3และระบบอินเทอร3เน็ต
เท	านั้นท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นผ	านเว็ปไซต3ได ซ่ึงในป@จจุบันนี้การมีส	วนร	วมโดยผ	านช	องทางนี้ก็มี
มากยิ่งข้ึน 
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 2. การรับฟ̂งความคิดเห็นอย�างเป�นทางการ (ประชาพิจารณG) 
สังคมไทยในป@จจุบัน ภาคประชาสังคมไดต่ืนตัวและใหความสนใจ กับการมีส	วนร	วมใน

กระบวนการนโยบายของภาครัฐอย	างกวางขวาง อันเป$นปรากฏการณ3ท่ีเห็นไดชัดเจนหลังจากมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญปi พ.ศ. 2540 เป$นตนมา และการมีส	วนร	วมท่ีภาครัฐไดนํามาใชอย	างเป$น
ทางการและซํ้าซากไดแก	 ประชาพิจารณ3อันเป$นการจัดรับฟ@งความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว	าดวยการรับฟ@งความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ3 ปi พ.ศ. 2539 
จนทําใหสังคมเขาใจว	าประชาพิจารณ3เป$นเพียงเทคนิคเดียวในการรับฟ@งความคิดเห็นของประชาชน 
 
  2.1  วัตถุประสงคGและลักษณะของเทคนิค 

 วัตถุประสงค3และลักษณะท่ีสําคัญของเทคนิค คือ 1)  เพ่ือเป[ดโอกาสให
ประชาชนผูมีส	วนไดเสียไดมีโอกาสความคิดเห็นต	อการตัดสินใจดําเนินนโยบาลหรือโครงการของ
ภาครัฐ 2) เพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับของกฎหมาย/ระเบียบ ท่ีระบุว	ารัฐตองรับฟ@งความคิดเห็นอย	าง
เป$นทางการของประชาชนผูเก่ียวของ  3) เป$นกิจกรรมท่ีตองจัดข้ึน ก	อนการตัดสินใจ จึงอาจจัด
ในช	วงการร	างใบอนุญาต หรือช	วงท่ีหน	วยงานภาครัฐทําการปรับปรุง ดัดแปลงขอเสนอท่ีเคยจัดทําข้ึน 
หรือในช	วงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีเหมาะสม แต	ตองเป$นก	อนทําการตัดสินใจข้ันสุดทาย  4) มีลักษณะเป$น
ทางการ กล	าวคือ ประชาชนจะเสนอความคิดเห็นและจะตองมีการจัดทําการบันทึกคําใหการซ่ึงในท่ีนี้
คือ ความคิดเห็นดังกล	าว เพ่ือส	งใหเจาหนาท่ีรัฐผูมีอํานาจตัดสินใจ ไดใชประกอบการพิจารณา และ
บันทึกท่ีทําข้ึนนี้ตองเป[ดเผยแก	สาธารณะชน  5)  เป$นการสื่อสารทางเดียว กล	าวคือ เป$นการใหขอมูล
เพียงดานเดียวจากประชาชนหรือผูแทนกลุ	มท่ีมีส	วนไดเสีย ผูจัดรับฟ@ง ความคิดเห็นจะนั่งฟ@งและทํา
การบันทึก อาจมีการซักถาม แลกเปลี่ยนขอมูลจากผูแทนหน	วยงานภาครัฐนั้น แต	อยู	ใน ขอบเขต
จํากัด เนื่องจากเป$นเวทีการรับฟ@งความคิดเห็นของ ประชาชน มิใช	เวทีการสนทนาโตตอบแลกเปลี่ยน
ความเห็นกับภาครัฐ  6) ผลการรับฟ@งความคิดเห็น แมจะไม	มีผลผูกพันใหหน	วยงานทางปกครองตอง
ปฏิบัติตาม แต	หน	วยงานจําตองนําขอคิดเห็น ท้ังดานบวกและดานลบ รวมท้ังประเด็นสําคัญไป
ประกอบการพิจารณา 
 
  2.2  วิธีและข้ันตอนดําเนินการ 

 หลักเก่ียวกับวิธีและข้ันตอนดําเนินการดังต	อไปนี้  
 1. ผูจัด (ซ่ึงอาจอยู	ในรูปของคณะกรรมการ เจาหนาท่ีประชาพิจารณ3 หรือคน

กลางจะทําการประเมินสถานการณ3ประเด็นป@ญหาโดยการสํารวจเบื้องตนว	าชาวบานรับทราบขอมูล
เก่ียวกับโครงการมากนอยเพียงใด และมีขอโตแยงต	อโครงการอย	างไรบาง มีความคาดหวังอะไรจาก
โครงการ ฯลฯ ในกรณีท่ีชาวบานยังไม	ค	อยรับทราบเก่ียวกับโครงการมากนัก ผูจัดควรเผยแพร	
ข	าวสารใหแก	ชาวบานในรูปของเอกสารขอเท็จจริง (Fact Sheets) เพ่ือแจกจ	ายแก	ชาวบานในชุมชน
นั้น  
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2. บุคคลผูมีสิทธิในการเขาร	วมในการรับฟ@งความคิดเห็น แบ	งเป$นประเภท
ต	างๆ ได ดังนี้  1) ผูมีส	วนไดเสีย (Stakeholders) 2) ผูท่ีสนใจในโครงการ กิจกรรม หรือการตัดสินใจ
ของภาครัฐในเรื่องนั้นๆ  และ 3) ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทําของรัฐ  

3. สถานท่ีและช	วงเวลาการจัด ควรตองพิจารณาช	วงเวลาท่ีประชาชนส	วนใหญ	
สามารถเขาร	วมได โดยคํานึงถึงป@จจัยอ่ืน ประกอบ เช	น อาชีพ ศาสนา และวัฒนธรรม การจัด 
กิจกรรมอาจจัดในเวลาเย็นหลังเลิกงาน หรือในวันหยุดเพ่ือ อํานวยความสะดวกแก	ประชาชน สถานท่ี
ควรพิจารณาความ เป$นกลาง เป$นท่ียอมรับของประชาชน เช	น หองสมุดโรงเรียน วัด ซ่ึงสามารถจัด
ใหมีท่ีนั่งพอเพียง มีความสว	าง ไมโครโฟนเครื่องบันทึกเสียง พรอมท้ังอุปกรณ3อ่ืนท่ีจําเป$น  

4. การประกาศกําหนดการรับฟ@งความคิดเห็นล	วงหนา ควรทําล	วงหนาอย	าง
นอย 15 ถึง 30 วัน ผ	านหนังสือพิมพ3 สื่อมวลชน สื่อในแต	ละทองถ่ิน และไปรษณีย3 อาจมีการ
โทรศัพท3 ติดตามผลการประกาศสําหรับประกาศควรระบุรายละเอียดดังต	อไปนี้  (1) สรุปความ
เป$นมาของ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ร	างกฎหมาย โครงการหรือกิจกรรม การอนุมัติและออกใบอนุญาต 
ท่ีจะมีการพิจารณาตัดสิน  (2) วัน เวลา และสถานท่ีในการรับฟ@งความคิดเห็น (3) สถานท่ี บุคคลท่ี
ติดต	อได และเบอร3โทรศัพท3เพ่ือขอรับขอมูล ความเป$นมา และขอเท็จจริง หรือเพ่ือชี้แจงความ 
ประสงค3เป$นกรณีพิเศษ เช	น ตองมีการใชล	ามทองถ่ินหรือไม	 หรือกรณีผูทุพพลภาพ จะอํานวยความ
สะดวกอย	างไร เป$นตน (4) การลงทะเบียนผูเขาร	วมแสดงความคิดเห็นล	วงหนา ตองกําหนดชัดเจนว	า
ทําท่ีไหนและอย	างไร  (5) กําหนดระยะเวลา สถานท่ี บุคคลท่ีติดต	อได โทรศัพท3โทรสาร ในการส	ง
ขอคิดเห็นเป$นหนังสือ กรณีไม	สามารถแสดงความคิดเห็นดวยวาจาตามวันและเวลา ท่ีกําหนด  

5. จัดเตรียมความพรอม สถานท่ี เอกสารลงทะเบียนเพ่ือกรอกชื่อ ท่ีอยู	 
โทรศัพท3 และขอมูลอ่ืนท่ีจําเป$น รวมถึงการอํานวย ความสะดวกในกรณีต	างๆ เช	น ล	าม หรือการ
อํานวยความสะดวกแก	ผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพ  

6. เตรียมเอกสารแจกผูเขาร	วมแสดงความคิดเห็น กรณีเป$นเอกสารเชิงวิชาการ 
ควรมีสรุปเป$นภาษาท่ีอ	านไดเขาใจง	าย ถาเป$นเอกสารต	างประเทศ ควรมีการแปลหรือสรุปให
ประชาชนสามารถไดรับทราบขอมูลโดยชัดเจนและอ	านง	าย  

7. เตรียมเจาหน า ท่ีบัน ทึกเสียง และถอดเทป ซ่ึงอาจเป$นคนเดียวกับ 
เจาพนักงานรับฟ@งความคิดเห็น    

การรับฟ@งความคิดเห็น จะเริ่มตนจากการกล	าวเป[ดโดย เจาหนาท่ีผูรับฟ@งความ
คิดเห็นหรือประชาชน โดยกล	าวสรุปถึงความเป$นมา วัตถุประสงค3 ขอมูลเบื้องตน และขอสําคัญตอง
พูดถึงกฎระเบียบและวิธีการในการรับฟ@งความคิดเห็นใหชัดเจน โดยตองกําหนดระยะเวลาท่ีแต	ละ
บุคคลหรือตัวแทนของกลุ	มจะแสดงความคิดเห็น และตองปฏิบัติตามอย	างเคร	งครัด และการสรุปถึง
ความเป$นมา และประเด็นเพ่ือพิจารณา อาจใหผูรองขอใบอนุญาตหรือเจาของโครงการกล	าวโดยสรุป
หรืออาจนําเสนอขอมูลดวยวีดีทัศน3ประกอบเพ่ือใหเขาใจไดง	ายข้ึน  
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สําหรับการแสดงความคิดเห็น สามารถทําไดหลายวิธี กล	าวคือ 1) ในกรณีท่ีมี
การลงทะเบียนล	วงหนา จะเป$นไปตามลําดับของการลงทะเบียน  2) ในกรณีท่ีไม	มีการลงทะเบียน
ล	วงหนา อาจจัดใหมีการลงทะเบียนหนาสถานท่ีจัดกิจกรรมโดยตองระบุความประสงค3ในการแสดง
ขอคิดเห็น และรอเจาหนาท่ีผูจัดเรียกใหแสดงความคิดเห็น และ 3) ในกรณีท่ีมีเวลาเหลือ อาจใหผูท่ี
เขาร	วมท่ีไม	ไดลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นได  

ในการแสดงความคิดเห็นผูแสดงความคิดเห็นควรระบุชื่อและชื่อสกุล 
เพ่ือประโยชน3ในการบันทึกและถอดเทปการแสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรมรับฟ@งความคิดเห็น 
อาจจัดทํามากกว	าหนึ่งครั้งข้ึนอยู	กับระดับความสําคัญ ความซับซอนของ ประเด็นพิจารณา และความ
สนใจของประชาชน และจํานวนของผูมีส	วนไดเสีย และการแสดงความคิดเห็นเป$นหนังสือ เนื่องจากมี
การจํากัด เวลาในการแสดงความคิดเห็นของแต	ละบุคคล ดวยเหตุนี้หากยังมีประเด็นเพ่ิมเติมใหทํา
เป$นหนังสือส	งไปยัง เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
  หลังจากการท่ีไดมีการจัดการรับฟ@งความคิดเห็นแลว เจาหนาท่ีรับความคิดเห็น
จะตองจัดทําเอกสารรวบรวมบันทึกการแสดงความ คิดเห็นดวยวาจา และท่ีเป$นหนังสือ และประกาศ
สถานท่ีท่ี ประชาชนสามารถขอดูและตรวจสอบเอกสารบันทึกการแสดงความคิดเห็นใหทราบท่ัวกัน  
เจาหนาท่ีประชาพิจารณ3ตองจัดทํารายงานสรุปผลขอคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ
ผูบริหาร รายงานควร ระบุชื่อและองค3กรของผูแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเอกสารและหนังสือท่ีผูจัด
ไดรับจากการจัดกิจกรรมรับฟ@งความคิดเห็น 
  สรุปวิธีการและข้ันตอนการดําเนินการประชาพิจารณ3 ประกอบดวย กรรมการจัด
ประชาพิจารณ3จะทําการประเมินสถานการณ3ประเด็นป@ญหาโดยการสํารวจเบื้องตนว	าชาวบาน
รับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการมากนอยเพียงใด อย	างไร การวางขอบเขตบุคคลผูมีสิทธิ์ในการเขา
ร	วมในการรับฟ@งความคิดเห็น วางแผนสถานท่ีและช	วงเวลาการจัดท่ีประชาชนส	วนใหญ	สามารถเขา
ร	วมได  การประกาศกําหนดการรับฟ@งความคิดเห็นล	วงหนา จัดเตรียมความพรอม สถานท่ี เอกสาร
ลงทะเบียน เตรียมเอกสารแจกผูเขาร	วมแสดงความคิดเห็น เตรียมเจาหนาท่ีบันทึกเสียงและถอดเทป  
เริ่มกระบวนการแสดงความคิดเห็น และมีการจัดทํารายงานรวบรวมการแสดงความคิดเห็นหลังจาก
การท่ีไดมีการจัดการรับฟ@งความคิดเห็นแลว  
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ภาพท่ี 7.6  ปVายเชิญชวนร	วมประชาพิจารณ3 
ท่ีมา: https://iptv.mahidol.ac.th/event20170621 

 
 

2.3  สถานการณGท่ีเหมาะสมกับการใช� 
 หน	วยงานภาครัฐในส	วนกลาง ส	วนภูมิภาค และส	วนทองถ่ิน สามารถนํา

เทคนิคการรับฟ@งความคิดเห็นอย	างเป$นทางการ (ประชาพิจารณ3) มาปรับใชในสถานการณ3ดังต	อไปนี้  
 1. ระหว	างการพิจารณา ออกกฎระเบียบ ขอบังคับ และขอบัญญัติทองถ่ิน  

ท่ีอาจมีผลกระทบต	อประโยชน3สาธารณะ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส	วน 
ไดเสียของประชาชนในทองถ่ิน เช	น กําหนดมาตรฐานควบคุม การปล	อยน้ําเสียหรืออากาศเสียลงสู	
แหล	งสาธารณะหรือสู	สิ่งแวดลอม การกําหนดเขตผังเมือง การออกขอบัญญัติทองถ่ินเก่ียวกับการ
จัดการสาธารณูปโภค  

2. ระหว	างการพิจารณาอนุมัติการขอสัมปทาน ใบอนุญาตประกอบหรือขยาย
กิจการโรงงาน รวมถึงโครงการท่ีอาจมีผลกระทบต	อประโยชน3สาธารณะ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส	วนไดเสียของประชาชนในทองถ่ิน กรณีมีการจัดรายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ประชาชนควรเขามามีส	วนร	วมต้ังแต	ข้ันตนของกระบวนการจัดทํารายงาน 
และหลังจากท่ีไดมีการจัดทําร	างรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีท่ีประชาชนรองขอหรือ
กรณีท่ีโครงการอาจมีผลกระทบต	อประโยชน3สาธารณะและส	วนไดเสียของประชาชน ควรจัดใหมีการ
รับฟ@งความคิดเห็นอย	างเป$นทางการ โดยชี้แจงใหประชาชนทราบโดยชัดเจนว	าเป$นกระบวนการมี 
ส	วนร	วมในการพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยท่ีหน	วยงานยังไม	ไดตัดสินใจในโครงการนั้นๆ ตัวอย	าง
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สถานการณ3ท่ีสามารถนําเทคนิคมาปรับใช เช	น การขอสัมปทานทําเหมืองแร	 สรางทางหลวง การขอ
ใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน โรงไฟฟVา โรงบําบัดน้ําเสีย บ	อฝ@งกลบหรือเตาเผาขยะ  

3. ระหว	างการพิจารณายกร	างกฎหมายท่ีมีผลกระทบต	อประโยชน3สาธารณะ 
เช	น ร	างกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการวิทยุโทรคมนาคม การบริหารจัดการ ปwาสงวน การพัฒนา
ท่ีดิน  

4. ระหว	างการพิจารณากําหนดนโยบายและแผนของแต	ละหน	วยงาน เช	น 
นโยบายและแผนการจัดการน้ําท	วม นโยบายการบริหารจัดการอุทยานแห	งชาติ นโยบายการมีส	วน
ร	วมของ ประชาชนในการตัดสินใจ 
ประโยชน3และขอจํากัด 
 

2.4  ประโยชนGของเทคนิค 
1. ทําใหการพิจารณาตัดสินใจของหน	วยงานของรัฐในส	วนกลางภูมิภาคและ

ทองถ่ิน มีขอมูลรอบดาน ท้ังขอมูลสนับสนุนกรณีท่ีภาครัฐและขอเท็จจริงจากท้ังภาครัฐและประชาชน 
มีงบประมาณและบุคลากรจํากัดในการแสวงหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ ประชาชนท่ีอาจจะไดรับ
ผลกระทบจะสามารถใหขอเท็จจริงในประเด็นสาระสําคัญแก	ภาครัฐ  

2. เป[ดโอกาสใหประชาชนแสดงขอคิดเห็นอย	างเป$นทางการ ท้ังในดาน
สนับสนุน และคัดคาน โดยการแถลงดวยวาจาหรือทําเป$นหนังสือ ซ่ึงจะเป$นเอกสารสําคัญนําไป
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจต	อไป และเป$นหลักฐานเอกสารในการตรวจสอบว	าหน	วยงานไดนํา
ประเด็นซ่ึงเป$นสาระสําคัญไปประกอบการพิจารณาหรือไม	 

3. สนับสนุนกระบวนการมีส	วนร	วมของประชาชนในการพิจารณาตัดสินใจใน
ระบอบประชาธิปไตย  
 

2.5 ข�อจํากัดของเทคนิค  
1. การรับฟ@งความคิดเห็นเป$นเทคนิคท่ีจัดทําในข้ันตอนทายของกระบวนการ

พิจารณาตัดสินใจ หากไม	มีการนําเทคนิคการมีส	วนร	วมอ่ืนมาประกอบก	อนจะจัดใหมีการรับฟ@งความ
คิดเห็น อาจทําใหประชาชนมีอคติ ขาดความไววางใจ เกิดความระแวงซ่ึงอาจนําไปสู	ความขัดแยง 
และการต	อตานอย	างรุนแรง  

2. ลักษณะเทคนิคมีความเป$นทางการสูง มักก	อใหเกิดความรูสึกต	อตาน 
แบ	งแยกระหว	างฝwายสนับสนุนและฝwายคัดคานหรือระหว	างภาครัฐกับภาคประชาชน และมีโอกาส
จํากัดในการชี้แจงประเด็น จึงควรจัดใหมีการพบปะอย	างไม	เป$นทางการ เพ่ือใหขอเท็จจริงโดย
ครบถวน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนเสียก	อน ก็จะช	วยลดการเผชิญหนา สรางความ 
ไววางใจ และช	วยใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น อย	างมีเหตุผลบนฐานขอมูลท่ีถูกตอง 

3. เนื่องจากลักษณะของเทคนิคท่ีมีความเป$นทางการสูง จึงตองมีการเตรียม
ความพรอม ซ่ึงจําเป$นตองใชเวลา บุคลากรและงบประมาณสูง เม่ือเทียบกับเทคนิคการมีส	วนร	วมใน
การรับ ฟ@งความคิดเห็นอ่ืน (สมศักด์ิ สามัคคีธรรม, วัชรี ลิมานนนท3 และพัชรี สิโรรส, 2546: 43) 
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สรุปประชาพิจารณ3เป$นเทคนิคการมีส	วนร	วมรูปแบบท่ีเป$นทางการแบบหนึ่งและเป$น

เทคนิคในการรับฟ@งความคิดเห็นท่ีสําคัญท่ีกฎหมายรองรับไวท่ีจะตองดําเนินการท่ีเป$นโครงการท่ี
กระทบต	อวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอม การนําเทคนิคอ่ืนๆ มาร	วมดําเนินการก็จะโยชน3 เช	น การชี้แจงให
ประชาชนทราบขอมูล การนําเสนอวีดิทัศน3 การประชาสัมพันธ3หอกระจายข	าว เป$นตน  ท่ีผ	านมาการ
ทําพิจารณ3ท่ีจัดทําอยู	ในประเทศไทย มีท้ังประสบความสําเร็จและไม	ประสบความสําเร็จท่ีไม	ประสบ
ความสําเร็จยังไดก	อใหเกิดป@ญหาความขัดแยงท่ีตามมาหลังจากการจัดทําแลว และไดรับการดังนั้น
ควรจะศึกษาบทเรียนและปรับใหเหมาะสมกับสภาพใหเหมาะสมกับทองถ่ินต	อไป  
   

เทคนิคการมีส�วนร�วมในการปรึกษาหารือ 
  
 1. เวทีสาธารณะ (Public Meeting/Forum) 

1.1 วัตถุประสงคGของเทคนิค 

  การจัดเวทีสาธารณะมีวัตถุประสงค3เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูล ระหว	างคณะทํางาน
แลกเปลี่ยนขอมูลและประชาชนผูสนใจ เป$นการประชุมท่ีมีผูเขาร	วมจํานวนมากและทุกคนสามารถ
เขาร	วมไดการประชุมจะเป[ดโอกาสใหผูเขาร	วมประชุมใหขอคิดเห็น เสนอแนะ รวมท้ังการซักถามเพ่ือ
ทราบรายละเอียดท่ีเก่ียวของโดย คณะทํางานแลกเปลี่ยนขอมูลจะเป$นผูตอบขอซักถามและนําขอ 
เสนอแนะท่ีไดจากการประชุมไปพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดการ ดําเนินโครงการใหมีความเหมาะสม
ต	อไป  การจัดเวทีสาธารณะมิไดจํากัดว	าจะตองใชในกรณีท่ียังไม	มีโครงการเท	านั้น อาจจัดข้ึนเพ่ือการ
แกไขปรับปรุงหรือการพัฒนา โครงการท่ีมีอยู	เดิมใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนก็ไดเช	นกัน ผลท่ีได
จากเวทีสาธารณะจะนําไปสู	การพัฒนาโครงการใหม	 หรือการปรับปรุงแกไขรายละเอียดของโครงการ
ใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

ภาพท่ี 7.7 เวทีสาธารณะ ประเด็น เสียงประชาชนท่ีตองฟ@งก	อนการปฏิรูป 
ท่ีมา: https://thaienews.blogspot.com/2014/11/thai-pbs.html 
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1.2  ลักษณะของเทคนิค 

 กิจกรรมเวทีสาธารณะจะเริ่มตนดวยการแจงใหประชาชนทราบ ความเป$นไป
ของโครงการ การแลกเปลี่ยนขอมูลและอภิปรายใน ประเด็นซับซอนหรือสําคัญโดยไม	มีการตัดสินใจ 
ดวยเหตุนี้จึงเป$นการเป[ดกวางและยืดหยุ	น  เวทีสาธารณะเป$นเทคนิคท่ีช	วยใหการทําประชาพิจารณ3มี
ความสมบูรณ3โดยสามารถใชเวทีสาธารณะเป$นเวทีสําหรับ การอภิปราย ถกป@ญหาก	อนท่ีจะมีการทํา
ประชาพิจารณ3 

 

  1.3  วิธีดําเนินการ 

 การดําเนินกิจกรรมเวทีสาธารณะมีหลายข้ันตอนดังต	อไปนี้  

1. คณะทํางานแลกเปลี่ยนขอมูลคาดหมายจํานวนผูเขาร	วมประชุมประเด็นท่ี
คาดว	าประชาชนใหความสนใจหรือมีความวิตกกังวล ระบุประเด็นท่ีจะมีการอภิปรายกัน สิ่งท่ี
คาดหมายและผลท่ีตองการ ประเมินระยะเวลาท่ีตองใชในกิจกรรมเวทีสาธารณะโดยอาศัยขอมูล
เหล	านี้  

2. กําหนดสถานท่ีและเวลาในการประชุม โดยพิจารณาช	วงเวลาท่ีประชาชน
สามารถเขาร	วมประชุมได และสถานท่ีท่ีทุกฝwายยินดีเขาร	วมประชุม  

3. จัดใหมีท่ีนั่งและแสงสว	างเพียงพอ มีไมโครโฟนและเครื่องบันทึกเสียง พรอม
ท้ังอุปกรณ3อ่ืนๆ ท่ีจําเป$น  

4. ประกาศกําหนดการประชุมล	วงหนาประมาณ 2-4 สัปดาห3ผ	านผูนําชุมชน
หนังสือพิมพ3 สื่อมวลชน ปVายประกาศ ส	งประกาศการประชุมถึงกลุ	มผูสนใจโดยทางไปรษณีย3หรือทาง 
โทรศัพท3 ท้ังนี้ควรเลือกวิธีการสื่อสารท่ีประชาชนกลุ	มต	างๆ ท่ีเก่ียวของมีโอกาสท่ีจะเขาร	วมประชุม
อย	างเท	าเทียมกัน  

5. ร	างระเบียบวาระการประชุมในประเด็นสําคัญท่ีจะพิจารณาหรือประเด็นท่ี
ตองการไดรับความคิดเห็นจากการประชุม อาจเป[ดโอกาสใหประชาชนมีส	วนร	วมกําหนดประเด็นการ
อภิปราย โดยแจงมายังผูจัดการประชุม หรือเพ่ิมเติมประเด็นในระหว	างการประชุม  

6. จัดเตรียมเอกสารท่ีตรงกับประเด็นป@ญหาท่ีจะอภิปรายในทางสาธารณะให
ประชาชนไดศึกษาก	อนการประชุม โดยเผยแพร	 ผ	านผูนําชุมชน และเตรียมไว ณ สถานท่ีจัดประชุม 
แจกแก	ผูสนใจ รวมท้ังเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

7. อํานวยความสะดวกใหประชาชนท่ีจะเขียนคําถาม ขอคิดเห็นและวิจารณ3 
เพ่ือเป[ดโอกาสใหผูท่ีตองการมีส	วนร	วมแต	ไม	 สามารถเขาร	วมประชุมได ใชวิธีนี้ส	งเอกสารแสดงความ
คิดเห็นล	วงหนา  

8. อํานวยความสะดวกแก	ผูเขาร	วมประชุมในกรณีต	างๆ เช	นกรณีท่ีมีผูอภิปราย
ใชภาษาอ่ืนท่ีไม	ใช	ภาษาถ่ิน ใหจัดเตรียมล	าม และถามีผู พิการทางหูควรจัดใหมีล	ามภาษามือ  
การอํานวยความสะดวกแก	ผูสูงอายุ และผูพิการ เป$นตน  
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9. เตรียมเอกสารลงทะเบียนเพ่ือใหผูเขาร	วมประชุมไดกรอกชื่อท่ีอยู	 ท่ีจะส	ง
ข	าวสารทางไปรษณีย3 ทางโทรศัพท3 หรือวิธีการท่ีสะดวกเพ่ือการติดต	อกับผูเขาร	วมประชุมไดใน
ภายหลัง  

10. ซอมการนําเสนอล	วงหนา โดยเฉพาะผูท่ีไม	คุนเคยกับการพูดในท่ีสาธารณะ 
นําคําติชมท่ีไดรับในระหว	างการฝXกซอมมาปรับปรุงวิธีการพูด และเนื้อหาท่ีจะพูดใหง	ายต	อการเขาใจ  

11. เริ่มการประชุมโดยแจงวัตถุประสงค3ของการประชุม และระเบียบวาระการ
ประชุม  

12. นํ า เสนอในประเด็น ท่ี เก่ียวกับ ท่ี ต้ั งโครงการ ข อ มูล เบื้ องตนและ
วัตถุประสงค3ของโครงการการนําเสนอใหใชเวลาท่ีสั้น เพ่ือผูเขาร	วมประชุมจะไดมีเวลาเพียงพอ
สําหรับการชักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นต	างๆ ไดอย	างครบถวน 

13. พิจารณารูปแบบการประชุมท่ีแตกต	างจากการประชุมอย	างเป$นทางการ
เพ่ือกระตุนใหผูเขาร	วมประชุมไดแสดงความคิดเห็นอย	างเต็มท่ี ผูดําเนินการประชุมอาจเดินไปรอบๆ 
ผูเขาร	วมประชุมหรือรูปแบบอ่ืนๆ แทนท่ีจะดําเนินการอยู	บนเวทีอย	างเดียว นอกจากนี้การแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุมควรเป[ดโอกาสใหผูเขาร	วมประชุมไดแสดงความคิดเห็นในรูปแบบอ่ืน เช	น
การเขียนขอเสนอแนะส	งใหผูดําเนินการนอกเหนือจากการแสดงความคิดเห็นทางวาจา  

14. บันทึกเก่ียวกับประเด็นท่ีสําคัญซ่ึงอยู	ในความสนใจ ความวิตกกังวลของ
ประชาชน พรอมท้ังเตรียมสรุปย	อในประเด็นต	างๆ ท่ีไดมาจากท้ังการอภิปรายและการเขียนเม่ือเสร็จ
การประชุม พรอมท้ังประกาศใหทราบในโอกาสอันเหมาะสมต	อไป 

 

  1.4 สถานการณGท่ีเหมาะสมกับการใช� 

1. เวทีสาธารณะเป$นเวทีท่ีอนุญาตใหผูเขาร	วมประชุมซักถามและหยิบยก
ประเด็นท่ีสนใจข้ึนมาอภิปรายกันในทํานองของการสื่อสารสองทางหรือการแลกเปลี่ยนขอมูลระหว	าง
กัน การใชประโยชน3เวทีสาธารณะในชุมชนจําเป$นตองประเมินความขัดแยงก	อน ถาเวทีสาธารณะเคย
ลมเหลวในพ้ืนท่ีนี้มาก	อน ใหใชวิธีการอ่ืนในการมีส	วนร	วมของชุมชน เช	น การพบปะกันเป$นกลุ	มเล็ก 
(Small Group Meeting) เป$นตน และจําเป$นท่ีจะตองคํานึงถึง วัน เวลา สถานท่ีจัดประชุมท่ีสัมพันธ3 
กับป@จจัยดานอาชีพ ศาสนา วัฒนธรรมดวย เช	น เกษตรกรอาจไม	สะดวกในการเขาร	วมประชุมในช	วง
เก็บเก่ียว หรือฤดูกาลเพาะปลูก หรือการจัดประชุมในสถานท่ีซ่ึงมิใช	เป$นศูนย3กลาง ประชาชนบาง 
กลุ	มอาจไม	ยินดีเขาร	วมประชุม เช	น การจัดประชุมท่ีวัด ผูนับถือศาสนาอ่ืนอาจไม	เขาร	วมประชุมหรือ
การจัดประชุมท่ีตําบลหนึ่ง ประชาชนตําบลอ่ืนอาจไม	เขาร	วมประชุมดวย เป$นตน 

2. เวทีสาธารณะอาจจัดในขนาดเล็ก เฉพาะชุมชน เช	น การจัดประชุมท่ีละ
ตําบล ท่ีละอําเภอ ซ่ึงอาจเรียกว	า Community Meeting โดยท่ัวไปเรียกว	า การประชุมรับฟ@งความ
คิดเห็น ระดับตําบล อําเภอ เป$นตน กรณีท่ีมีความหลากหลายของ ผูเขาร	วมประชุมและมีผูเขาร	วม
ประชุมจํานวนมากอาจเรียกว	า Public Selecting หรือการประชุมรับฟ@งความคิดเห็นประชาชน  
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3. การจัดเวทีสาธารณะ นอกเหนือจากการประชุม รับฟ@งความคิดเห็นใน
โครงการพัฒนาต	างๆ แลวยังพัฒนาใชกับการประชุมรับฟ@งความคิดเห็นในกรณีอ่ืนๆ ดวย เช	น กรณี
การพิจารณา กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับต	างๆ การร	วมกันพิจารณา แนวทาง/นโยบายการพัฒนา 
การพิจารณาแผนงานต	างๆ เป$นตน 

 

  1.5  ประโยชนGและข�อจํากัดของเทคนิค  

 ประโยชน3ของเทคนิค คือ เวทีสาธารณะเป$นกิจกรรมท่ีเป[ดโอกาสใหมีการถก
ป@ญหา ประชาชนผูสนใจสามารถซักถาม อภิปราย แสดงความวิตกกังวล โตตอบท้ังในประเด็นท่ี
กําหนดไวและประเด็นท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนด เวทีนี้จึงเป$นเครื่องมือท่ียืดหยุ	นและเป[ดกวางสําหรับ
ทุกคน ในกรณีท่ีบางรายไม	สะดวกท่ีจะพูดเม่ือมีการประชุมเนื่องจากป@ญหา ความแตกต	างทาง
ความคิด ความเขาใจในรายละเอียดโครงการ และความแตกต	างของขอมูลท่ีมี ผูดําเนินการอาจเป[ด
โอกาสใหแลกเปลี่ยนขอมูล ส	วนขอจํากัดของเทคนิคคือวัน เวลา สถานท่ีจัดประชุม ท่ีไม	ใชเป$นศูยน3 
กลางอาจไม	สะดวกในการเขาร	วมประชุมชนได (พิสิฐ ศุกรียพงศ3, 2546: 1) 

 สรุปเทคนิคเวทีสาธารณะเป$นเทคนิคท่ีเป[ดใหประชาชนมีส	วนร	วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว	างคณะทํางานแลกเปลี่ยนขอมูลและประชาชนผูสนใจ  โดยเวทีสาธารณะจะมี
ผูเขาร	วมประชุมเป$นจํานวนมาก ประเด็นท่ีร	วมแลกเปลี่ยนจะตองเป$นประเด็นท่ีประชาชนใหความ
สนใจ หรือเป$นประเด็นท่ีเป$นทิศทางการพัฒนาของพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงแต	ละทองถ่ินอาจมีประเด็น
สาธารณะท่ีแตกต	างกันออกไป หัวใจของเวทีสาธารณะคือมุมมองท่ีสะทอนความคิดระหว	างประชาชน
กับผูท่ีร	วมเวทีท่ีเป$นวิทยากรในท่ีนี้อาจเป$นนักวิชาการ นักวิจัย ผูจัดกระบวนการเรียนเชิญมาร	วมเวที
ดวย ซ่ึงเปVาหมายท่ีสําคัญของเวทีสาธารณะคือการการสื่อสารสองทางหรือการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหว	างกัน การใชประโยชน3เวทีสาธารณะเพ่ือนําไปสู	กระบวนการคิดอย	างต	อเนื่องเพ่ือใหเป$น
ประโยชน3ต	อไป 
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 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

 2.1 วัตถุประสงคGและลักษณะของเทคนิค 

  การประชุมเชิงปฏัติการมีวัตถุประสงค3เพ่ือ 1) ใหเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นภายในกลุ	มตามประเด็นท่ีกําหนด และนําผลท่ีไดไปเป$นแนวทางปฏิบัติ 2) เป$นการทํา
ความเขาใจในประเด็นท่ีกําหนด หรือปVองกันความเขาใจท่ีไม	ถูกตอง 3) เพ่ือใหไดขอตกลงในเรื่องท่ีจะ
ดําเนินการ  4) ใชในการตัดสินใจเสนอทางเลือกหรือการพัฒนาทางเลือก 5) เพ่ือใหมีการกําหนด 
คนหาขอกังวล และขอห	วงใยในเรื่องต	างๆ และ 6) เพ่ือพิจารณาทบทวนวิธีการศึกษา และ
กระบวนการมีส	วนร	วมของประชาชน  ลักษณะของเทคนิค คือ 1) เป$นการประชุมท่ีมีเปVาหมาย
แน	นอน มีวัตถุประสงค3เฉพาะและตองการคําตอบท่ีชัดเจน และ 2) เป$นการสื่อสารสองทางท่ีได
แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็น 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7.8  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุทัยธานี 

ท่ีมา: https://www.matichon.co.th/region/news_648911 
 

2.2  ข้ันตอนการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ 

 ข้ันตอนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถแบ	งไดเป$น 3 ข้ันตอน ไดแก	   

 1. ข้ันเตรียมการ  ผูดําเนินการจะตอง 1) กําหนดหัวขอหรือประเด็นท่ีจะ
ประชุมว	าเรื่องอะไร 2) กําหนดประเด็นหรือเปVาหมายของการประชุมใหชัดเจนว	าตองการอะไรมาก
นอยเพียงใด ตองการท่ีจะไดขอสรุปอะไร เช	น ข้ันตอนของการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมหรือการ
ประเมินความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรม เป$นตน 3) วางแผนการประชุม วัน เวลา สถานท่ี 
วิธีการข้ันตอนการดําเนินการประชุม ขอมูลท่ีจะตองใช  4) ผู เขาร	วมประชุม ควรพิจารณาให
รอบคอบว	าเก่ียวของกับใครบาง กลุ	มใด  5) ตองประชาสัมพันธ3ใหทราบอย	างท่ัวถึงดวยวิธีการต	างๆ 
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ท่ีหลากหลายและเหมาะสม 6) เตรียมคณะทํางานสําหรับเป$นผูนําการประชุม หรือผูอํานวยการกลุ	ม 
(Facilitator) 7) กําหนดข้ันตอน รูปแบบกิจกรรม และกลยุทธ3ในการกระตุนมหผูเขาประชุมมีส	วน
ร	วมและนําไปสู	 เนื้อหาท่ีตองการ 8) เตรียมวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีจะประชุม และ 
9) เตรียมการประเมินผล 

2. ข้ันดําเนินการ ควรปฏิบัติดังนี้ 1) สรางความคุนเคยระหว	างผูเขาร	วมประชุม
และผูจัด 2) ใหทุกคนไดทราบและเขาใจวัตถุประสงค3ของการจัดประชุมและผลท่ีน	าจะเกิดข้ึนจากการ
ประชุมครั้งนี้ 3) นําเสนอขอมูลท่ีจําเป$น และเสนอหัวขอ/ประเด็นย	อยท่ีตองการใหอภิปราย 
4) กระตุนใหผูเขาร	วมประชุมไดแสดงความคิดเห็นเต็มท่ีท่ัวถึงและเท	าเทียม ดวยความเคารพใน
ขอคิดเห็นของทุกคน  5) ถาความเห็นหรือขอเสนอแนะใดๆ ท้ังของบุคคลหรือของกลุ	ม ตองไดรับการ
บันทึกอย	างเป[ดเผย เช	น บันทึกลงแผ	นพลิก แลวป[ดไวท่ีผนังหองเพ่ือใหผูเขาประชุมตรวจสอบไดว	า
ถูกตอง  6) ประเด็นท่ีซับซอนหรือตองการขอคิดเห็นขอเสนอแนะท่ีชัดเจนอาจแบ	งกลุ	มย	อย 5-6 คน
เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยน และผลการประชุมกลุ	มย	อยตองนําเสนอต	อกลุ	มใหญ	ใหไดมีความเห็นร	วมกัน
ท้ังหมด (การแบ	งกลุ	มย	อยอาจแบ	งสมาชิกเป$นคนในกลุ	มเดียวกันหรือคละกันก็ได แลวแต	ประเด็นท่ี
ตองการ)  7) ผูนําการประชุมตองสังเกตและเขาใจสถานการณ3 และแกไขความอึดอัด ความไม	สบาย
ใจ หรือความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในท่ีประชุม และพรอมจะยืดหยุ	นหรือเปลี่ยนแปลงกติกา 
บางอย	าง  8) ผูนําการประชุมตองกระตือรือรน แสดงความจริงใจ และยอมรับกระบวนการมีส	วนร	วม
ของประชาชนอย	างแทจริง  9) จัดหมวดหมู	ของขอคิดเห็น จัดทําเป$นขอสรุป ขอเสนอแนะแลวให 
ผูเขาประชุมตรวจสอบจนยอมรับว	าถูกตอง  และ 10) ขอสรุปดังกล	าวในขอใด ควรส	งสําเนาไปใหทุก
คนท่ีเขาร	วมการประชุมดวย  

3. ข้ันประเมินผล อาจดําเนินการได 1) ประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 
เพ่ือดูว	าผูเขาประชุมบรรลุผลอะไรบาง และพอใจเพียงใด จะตรงกับท่ีผูจัดคาดหวังหรือไม	 และ      
2) อาจติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการประชุมแลว 1-2 วันเพ่ือติดตามดูประเด็นอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหว	างการประชุม เพราะหากเกิดความประทับใจในทางไม	ดีข้ึน โดยไม	ไดติดตามแกไขทันที 
จะกลายเป$นความไม	พอใจในวงกวาง และเป$นป@ญหาอุปสรรคในการดําเนินงานได 

 

  2.3  สถานการณGท่ีเหมาะสมกับการใช�เทคนิค 

 1. สามารถใชไดในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ ต้ังแต	 ข้ันการระบุป@ญหา
การศึกษาทางเลือก การประเมินทางเลือก และการเลือกทางเลือก  

 2. ควรจัดข้ึนก	อนจัดทําประชาพิจารณ3 อย	างเป$นทางการแต	ถามีประเด็นท่ี
ตองการคําตอบท่ีชัดเจนในภายหลัง ก็สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการไดตามท่ีจําเป$นทุกข้ันตอน  

 3. ตองการผลการประชุมท่ีชัดเจน นําไปเป$นแนวทางปฏิบัติไดจริง ไม	ใช	ให
แสดงความคิดเห็นแลวผ	านไป และควรใชกับประเด็นท่ีมีความซับซอน 

 4. เม่ือมีประเด็นเฉพาะท่ีตองการพูดคุยแลกเปลี่ยนในรายละเอียดโดยเฉพาะท่ี
เก่ียวของกับการประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชน 
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 5. เม่ือตองทําความเขาใจประเด็นเชิงนโยบายหรือเชิงเทคนิคและความ
ตองการของชุมชน 

 

  2.4  เทคนิคอ่ืนท่ีเก่ียวข�องและเทคนิคอ่ืนๆ ท่ีใช�ทดแทนกันได� (คล�ายคลึงกัน) 

สําหรับเทคนิคการมีส	วนร	วมอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชร	วมกันซ่ึงจะทําใหการประชุม
เชิงปฎิบัติการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช	น 1) การจัดนิทรรศการ เป$นการช	วยใหขอมูลท่ีครบถวน 
ซ่ึงจะช	วยสรางความเขาใจท่ีมากข้ึน  2) เอกสารท่ีใหขอมูลต	างๆ 3) การระดมความคิดเห็นในรูปแบบ
ต	างๆ  4) การพบปะแบบไม	เป$นทางการ  5) การสํารวจความคิดเห็นเพ่ือนํามากําหนดประเด็นและ
เนื้อหาท่ีตองการ  และ 6) การจัดประชุมกลุ	มย	อย (Focus Group) เพ่ือใหไดความคิดเห็นท่ีผ	านการ
พิจารณาไตร	ตรองร	วมกัน 

 

  2.5  ประโยชนGและข�อจํากัด 

 ประโยชน3ของเทคนิค คือ เป$นการเลือกกลุ	มเฉพาะท่ีเก่ียวของและสนใจใน
ประเด็นนั้นเป$นอย	างดี  เป$นการประชุมท่ีประชาชนมีส	วนร	วมในระดับสูง มีการปฏิสัมพันธ3กัน
ตลอดเวลา  เป$นการใหขอมูลสาธารณะไดมากกว	า  ทําใหเกิดการสื่อสารสองทาง  ทําใหเขาถึง
ความคิดของผูนํา กลุ	มสนใจ และกลุ	มผูมีส	วนไดส	วนเสียต	างๆ และนําไปสู	ขอเสนอแนะท่ีเชื่อถือได  
ใชจัดลําดับความสัญของป@ญหาในประเด็นนั้นๆ ได  ใชเป$นการทบทวนแผนหรือการพัฒนาแผน 
ส	วนขอจํากัดของเทคนิค คือ  การกระจายของขอมูลอาจไม	ดี  มีตัวแทนกลุ	มอิทธิพลหรือกลุ	ม
การเมืองเขาแทรกแทรงง	าย ไม	สะดวก จัดเวลาท่ีเหมาะสมไดยาก เพราะสามชิกท่ีมาร	วมประชุมตอง
เสียสละเวลาใหตรงกันทุกคน  ค	าใชจ	ายสูง ใชเวลาเตรียมการมาก ผู เขาร	วมประชุมมีความ
หลากหลาย บางคนมีฐานะ ยศ ชั้น ตําแหน	งในสังคม อาจครอบงําทางความคิดของกลุ	มคนอ่ืนๆ 
ได และขอมูลอาจเบี่ยงเบนตามผูนําการประชุม (รัชฎาภรณ3 แกวสนิท, 2546: 5-28) 

  สรุปเทคนิคการประชุมเชิงปฏิบั ติการเป$นการประชุมท่ี มีเปVาหมายแน	นอน  
มีวัตถุประสงค3เฉพาะและตองการคําตอบท่ีชัดเจน  และเป$นการสื่อสารสองทางท่ีไดแลกเปลี่ยนขอมูล 
ความคิดเห็น โดยมีข้ันตอนการจัดประชุม 3 ข้ันตอน คือข้ันเตรียมการ ข้ันดําเนินการ และข้ัน
ประเมินผล  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการใหเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ	มตาม
ประเด็นท่ีกําหนด และนําผลท่ีไดไปเป$นแนวทางปฏิบัติ  เป$นการทําความเขาใจในประเด็นท่ีกําหนด 
หรือปVองกันความเขาใจท่ีไม	ถูกตอง เหมาะสําหรับนําไปใชไดในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ ต้ังแต	ข้ัน
การระบุป@ญหาการศึกษาทางเลือก การประเมินทางเลือก และการเลือกทางเลือก 
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 3. คณะท่ีปรึกษา (Advisory Group) 

  3.1  วัตถุประสงคGและลักษณะของเทคนิค 

 คณะท่ีปรึกษา คือ เทคนิคการมีส	วนร	วมท่ีมุ	งนําตัวแทนกลุ	ม ผูมีส	วนไดส	วน
เสีย (Stakeholders) ท้ังภายในและภายนอกองค3กร มาทํางานร	วมกันในรูปของ คณะกรรมการ เพ่ือ 
ใหคําปรึกษา ท่ีจําเป$นต	อการดําเนินงานแก	ผูบริหารขององค3กรท้ังในระดับแผนงาน โครงการหรือ
สถานการณ3ป@ญหาต	างๆ  โดยท่ัวไปคณะท่ีปรึกษาเป$นเทคนิคการมีส	วนร	วมท่ีมุ	งจัดต้ังกลุ	มผูมีส	วนได
ส	วนเสีย ใหเป$นส	วนหนึ่งของโครงสรางการบริหารขององค3กร โดยผูบริหารฯ ถือเป$นข้ันตอนสําคัญใน
การขอขอคิดเห็นจากคณะท่ีปรึกษาก	อนการจัดทําดําเนินการหรือขออนุมัติ การดําเนินงานในขณะท่ี
เทคนิคการมีส	วนร	วมประเภทอ่ืนมักมีลักษณะเป$นการจัดกิจกรรมเป$นครั้งคราวไปโดยมีกําหนดเวลา
เริ่ม ตนและสิ้นสุดอย	างชัดเจน 

คณะท่ีปรึกษา เป$นเทคนิคการมีส	วนร	วมในระดับท่ีเรียกว	า Consultative 
Level กล	าวคือ เป$นคณะกรรมการท่ีจะใหขอคิดเห็นต	อเม่ือผูบริหารขององค3กรนําประเด็นทางเลือก 
หรือขอซักถาม เช	น ทางเลือกเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานภายใตแผนงาน โครงการ ไดแก	 ควรใช
เกณฑ3อะไร ในการเลือกท่ีดินสําหรับกําจัดขยะ เป$นตน การบรรจุวาระการประชุม ซ่ึงมักกําหนด
กําหนดความถ่ีแน	นอน เช	น 3 เดือนต	อครั้ง เป$นตน เวนเสียแต	จําเป$นตองเรียกประชุมเป$นการด	วน
เนื่องจากเกิดสถานการณ3ป@ญหาฉุกเฉินข้ึน 

  

 3.2  การแบ�งประเภทคณะท่ีปรึกษา 

 สามารถแบ	งคณะท่ีปรึกษาออกเป$น 3 ประเภท ไดแก	 

 1.คณะท่ีปรึกษาประชาชนในทองถ่ิน (Citizen Advisor Group) ประกอบไป
ดวยตัวแทนจากชุมชนท่ีอยู	 ในพ้ืนท่ีดําเนินงานตาม แผนงานและ/หรือโครงการขององค3กร 
วัตถุประสงค3สําคัญของ การจัดต้ังคณะท่ีปรึกษาประเภทนี้ มักไดแก	 การเป[ดโอกาสให ชุมชนมี
ตัวแทน เป$นกระบอกเสียงสะทอนป@ญหาและความตองการ ต	อการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับแผนงาน
โครงการองค3กร 

2. คณะท่ีปรึกษาผูเชี่ยวชาญ (Expert Advisory Group) ประกอบไปดวย
ตัวแทนผูชํานาญการจากสาขาต	างๆ ท่ีเก่ียว ของกับการดําเนินงานทางเทคนิคเฉพาะดานขององค3กร  
เช	น อาจเชิญอาจารย3ในมหาวิทยาลัย หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาต	างๆ มาเป$นท่ีปรึกษา เช	น ดานจัดการ
น้ําเสีย ดานจัดการภัยภิบัติ เป$นตน ดังนั้นวัตถุประสงค3ของการจัดต้ังคณะท่ีปรึกษาดังกล	าว ก็เพ่ือให
ขอเสนอแนะทางเทคนิคเฉพาะดาน ท่ีส	งผลดําเนินงานสามารถบรรลุเปVาหมายโดยส	งผลกระทบ
ในทางลบนอยท่ีสุดหรือไม	มีเลย 

3. คณะท่ีปรึกษาจากหลายฝwาย (Multi Party Advisory Group)  ประกอบ
ไปดวยตัวแทนจากหลายองค3กรและหน	วยงาน เช	น ผูนําชุมชน นักวิชาการหรือตัวแทนจากหน	วยงาน
ภาครัฐ ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เป$นตน วัตถุประสงค3ของการจัดต้ัง คณะท่ีปรึกษาประเภท
นี้ คือ การสะทอนมุมมองท่ีหลากหลายและรอบดาน วัตถุประสงค3ประการต	อมาก็เพ่ือสรางเครือข	าย
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ความร	วมมือจากกลุ	มผูมีส	วนไดส	วนเสียท่ีหลากหลาย เนื่องจากการดําเนินงานในเรื่องนั้นมีขอบข	าย
ของผลกระทบในวงกวาง และเก่ียวพันทับซอนกับการดําเนินงานของหน	วยงานอ่ืนๆ ภายนอกองค3กร
ดวย 

 

 
 

ภาพท่ี 7.9 โครงสรางของศูนย3ดํารงธรรมจังหวัด 
ท่ีมา: http://www.lamphun.go.th/damrongtam/activity_view.php?id=112 

 

  3.3  วิธีดําเนินการ 

 ประกอบไปดวย 4 ข้ันตอนหลัก ดังนี้  

 1. การกําหนดกรอบบทบาทหนาท่ีของคณะท่ีปรึกษา คือ การระบุว	าคณะท่ี
ปรึกษามีบทบาทใหคําปรึกษาในเรื่องใดในเรื่องนั้นๆ จําเป$นตองคํานึงถึงป@จจัยใดเป$นพิเศษบาง วิธีให
คําปรึกษา อยู	ในรูปของการใหขอเสนอแนะในท่ีประชุมเพียงวิธีเดียวหรือในรูปอ่ืนดวย เช	น รายงาน 
ขอเสนอแนะ เป$นตน และควรมีการใหคําปรึกษาบ	อยครั้งเพียงใด กรอบบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจนจะทํา
ใหสามารถกําหนดคุณสมบัติ ของคณะท่ีปรึกษาไดอย	างเจาะจงและสอดคลองได  

 2. การกําหนดคุณสมบั ติและคัดเลือกสมาชิกของคณะท่ีปรึกษา คือ 
การกําหนดจํานวนคณะท่ีปรึกษา คุณสมบัติของคณะท่ีปรึกษาโดยอิงกับกรอบบทบาทหนาท่ี ในขอ      
1) หลังจากนั้นจึงกําหนดรายชื่อบุคคลกลุ	มเปVาหมายแลว ใหคะแนนคัดเลือกเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ 
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 3. การเชิญเขาเป$นคณะท่ีปรึกษา คือ การเลือกวิธีการเขาถึง (Approach)  
ท่ีเหมาะสม มักเริ่มจากการทาบทามดวยวาจาโดยผูท่ีบุคคลเปVาหมายเคารพนับถือเป$นการส	วนตัว 
หลังจากนั้นคือการ ออกจดหมายเชิญอย	างเป$นทางการและตองม่ันใจว	า บุคคลเปVาหมาย เขาใจใน
กรอบบทบาทหนาท่ีและระยะเวลาท่ีตอง อุทิศใหอย	างชัดเจน อนึ่ง การออกจดหมายเชิญอย	างเป$น
ทางการ ควรกําหนดวัน เวลาสําหรับการประชุมครั้งแรกเสียเลย เพ่ือสรางแรงเหวี่ยง (Momentum) 
ขับเคลื่อนไปสู	ข้ันตอนต	อไป  

 4. การจัดประชุมคณะท่ีปรึกษา คือ การกําหนดวัตถุประสงค3ของ การประชุม
ใหชัดเจน กล	าวคือ ตองการไดขอเสนอแนะอย	างเจาะจงในดานใด แลวจึงกําหนดวาระการประชุมโดย
เริ่มจากการให ขอมูลท่ีจําเป$นต	อคณะท่ีปรึกษาเสียก	อน แลวเขาสู	วาระการประชุมท่ีเป[ดโอกาสให
คณะท่ีปรึกษาเสนอขอคิดเห็นอย	างท่ัวถึงตามประเด็นคําถามท่ีมีการกําหนดไวล	วงหนาอย	างชัดเจน 

  3.4  สถานการณGท่ีเหมาะสมกับการใช� 

 การจัดต้ังคณะท่ีปรึกษาหรือการขอคําปรึกษาจากคณะท่ีปรึกษา ควรกระทํา
ในสถานการณ3กรณีต	อไปนี้ 

 1. เหมาะสําหรับกรณีท่ีองค3กรตองการสรางกลไกการมีส	วนร	วมของประชาชน
และกลุ	มผูมีส	วนไดส	วนเสียอย	างต	อเนื่อง โดยเฉพาะองค3กรท่ีมีแผนงานโครงการซ่ึงส	งผลกระทบต	อ
ประชาชนสูง และเป$นแผนงานโครงการท่ีมีการดําเนินงานอย	างต	อเนื่องยาวนาน 

 2. เหมาะสําหรับกรณีท่ีอยู	ในระหว	างการจัดทําแผนงานหรือโครงการสําคัญ  

 3. เหมาะสําหรับกรณี ท่ีจําเป$นตองวิเคราะห3สาเหตุและแนวทางแกไข
สถานการณ3ป@ญหาท่ีละเอียดอ	อน เนื่องจากเป$นป@ญหาท้ังในดานเทคนิค (ครอบคลุมท้ังดานกฎหมาย) 
ดานผล ประโยชน3และดานขอมูลข	าวสาร 

 

  3.5  เทคนิคอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง และเทคนิคอ่ืนๆท่ีใช�ทดแทนกันได�คล�ายคลึงกัน 

 เทคนิคท่ีจําเป$นสําหรับการจัดต้ังและขับเคลื่อนคณะท่ีปรึกษา คือ เทคนิคการ
จัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจ (Task Force) ซ่ึง หมายถึง คณะทํางานท่ีมีบทบาทในการศึกษาหรือ
ปฏิบัติการเฉพาะเรื่อง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แนวทางการประยุกต3ใช Task Force ประกอบ
เทคนิคนี้ก็คือ ผูบริหารฯ อาจมอบหมายใหตัวแทน คณะท่ีปรึกษา ทําหนาท่ีเป$นหัวหนาหรือสมาชิก
ของคณะทํางาน เฉพาะกิจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันจะส	งผลใหระดับการมีส	วนร	วมของ คณะท่ีปรึกษามี
มากข้ึน อีกท้ังผูบริหารฯ ก็จะไดรับคําปรึกษาท่ีตั้งอยู	บนขอเท็จจริงมากข้ึนดวย 
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  3.6  ประโยชนGและข�อจํากัด ประโยชนGของเทคนิค    

 ประโยชน3ของเทคนิค คือ เป$นการสรางกลไกการมีส	วนร	วมจากตัวแทนกลุ	ม 
ผูมีส	วนไดส	วนเสียอย	างต	อเนื่อง นํามาซ่ึงขอเสนอแนะท่ีเกิดจากมุมมอง ประสบการณ3ตลอด จนความ
เชี่ยวชาญท่ีรอบดานหลากหลาย อันจะส	งผลใหการดําเนินงานขององค3กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เป$นการสรางกลไกการประชาสัมพันธ3อย	างไม	เป$นทางการเนื่องจากสมาชิกของคณะท่ี
ปรึกษา จะทําหนาท่ีเป$นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ3การดําเนินงานขององค3กรโดยอัตโนมัติ 
(โดยเฉพาะในกรณีท่ีสนับสนุนการดําเนินงานในเรื่องนั้นๆ) และยังเป$นการสรางความรูสึกเป$นเจาของ 
(Sense of Belonging) ต	อองค3กร จากการร	วมคิด ร	วมใหขอเสนอแนะ ผ	านสมาชิก ของคณะท่ี
ปรึกษาไปยังชุมชนและหน	วยงานสังกัด  ส	วนขอจํากัดของเทคนิค การประชุมคณะท่ีปรึกษา 
ไม	สามารถทําไดบ	อยครั้ง เนื่องจากการนัดหมายมักประสบกับป@ญหาเวลาว	างท่ีไม	ตรงกันของสมาชิก 
ความแตกต	างและหลากหลายของมุมมองและความเชี่ยวชาญอันนําไปสู	ความขัดแยงท่ีไม	จําเป$น จน
ส	งผลกระทบต	อภาพ ลักษณ3ของแผนงาน โครงการหรือต	อองค3กรโดยรวมได (อรัญ โสตถิพันธุ3, 2546: 
38) 

สรุปเทคนิคการมีส	วนร	วมคณะท่ีปรึกษาเหมาะสําหรับกรณีท่ีองค3กรตองการ
สรางกลไกการมีส	วนร	วมของประชาชนและกลุ	มผูมีส	วนไดส	วนเสียอย	างต	อเนื่อง โดยเฉพาะองค3กรท่ีมี
แผนงานโครงการซ่ึงส	งผลกระทบต	อประชาชนสูงและเป$นแผนงานโครงการท่ีมีการดําเนินงานอย	าง
ต	อเนื่องยาวนาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานจึงจําเป$นตองมีคณะท่ีปรึกษาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะคณะท่ีปรึกษา เป$นการท่ีมุ	งนําตัวแทนกลุ	มผูมีส	วนไดส	วนเสีย (Stakeholders) ท้ัง
ภายในและภายนอกองค3กรมาทํางานร	วมกันในรูปของคณะกรรมการเพ่ือใหคําปรึกษาท่ีจําเป$นต	อการ
ดําเนินงานแก	ผูบริหารขององค3กร ท้ังในระดับแผนงาน โครงการหรือสถานการณ3ป@ญหาต	างๆ  
โดยท่ัวไป 

 

บทสรุป 

 
 เทคนิคการมีส	วนร	วมประกอบดวย 3 กลุ	มเทคนิคหลักๆ ไดแก	 เทคนิคการมีส�วนร�วมในการ
ให�ข�อมูลข�าวสารประชาชน เช	น เทคนิคหอกระจายข	าวชุมชน เป$นเทคนิคท่ีใกลชิดกับชุมชนหมู	บาน
ตลอดจนเป$นแหล	งขอมูลข	าวสารท่ีสําคัญของประชาชน อีกท้ังเป$นเครื่องมือท่ีสําคัญของผูนําชุมชนท่ี
จะกระจายขอมูลข	าวสารสู	ประชาชน ส	วนสรุปเทคนิคการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโครงการเป$นการ
เรียนรูโดยใชสถานท่ีจริง ซ่ึงประชาชนสามารถ สัมผัสและพบเห็นจากความเป$นจริงอันแตกต	างจาก
การรับรูโดย การฟ@ง ซ่ึงจะตองใชจินตนาการ การสื่อความหมายของกิจกรรมทัศนศึกษา และเทคนิค
การนําเสนอขอมูลจะเป$นประโยชน3ท้ังผูใหขอมูลท่ีจะไดฝXกประสบการณ3แก	ตนเองและเป$นประโยชน3
แก	ผูรับท่ีจะไดรูขอมูลข	าวสารต	างๆเพ่ือประยุกต3ใชในชีวิตประจําวันหรือหนาท่ีการงานต	อไป  
ส�วนกลุ�มเทคนิคการมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น เช	น การแสดงความคิดเห็นผ	านเว็บไซต3 
สามารถรับฟ@งความคิดเห็นของประชาชนแบบสองทางสามารถโตตอบหรือแลกเปลี่ยนขอมูลและ
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ข	าวสารกับประชาชนท่ีแสดงความคิดเห็นระหว	างกันไดดวยเทคโนโลยี แต	ก็อาจมีขอจํากัดของการ 
ใชงานบางกลุ	ม เช	น กลุ	มวัยสูงอายุ หรือกรรมกร เป$นตน ซ่ึงอาจไม	สะดวกเพราะขาดองค3ความรูใน
การใชงาน  ส	วนเทคนิคการประชาพิจารณ3 กรรมการจัดประชาพิจารณ3จะตองวางแผนกระบวนงาน
ต	างๆใหรอบคอบท่ีรัดกุมและใหมีประสิทธิภาพ เป$นกลาง  และกลุ�มเทคนิคการมีส�วนร�วมแบบ
ปรึกษาหารือ เช	น เทคนิคเวทีสาธารณะเป$นเทคนิคท่ีเป[ดใหประชาชนมีส	วนร	วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว	างคณะทํางานแลกเปลี่ยนขอมูลและประชาชนผูสนใจในประเด็นท่ีประชาชนใหความ
สนใจ หรือเป$นประเด็นท่ีเป$นทิศทางการพัฒนาของพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงแต	ละทองถ่ิน  ส	วนเทคนิคการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเป$นการประชุมท่ีมีเปVาหมายแน	นอนเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภายในกลุ	มตามประเด็นท่ีกําหนด และนําผลท่ีไดไปเป$นแนวทางปฏิบัติ  เป$นการทําความเขาใจ 
ในประเด็นท่ีกําหนด และเทคนิคการมีส	วนร	วมคณะท่ีปรึกษาเหมาะสําหรับกรณีท่ีองค3กรตองการ
สรางกลไกการมีส	วนร	วมของประชาชนและกลุ	มผูมีส	วนไดส	วนเสียอย	างต	อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของงานจึงจําเป$นตองมีคณะท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ คณะท่ีปรึกษา เป$นการท่ี
มุ	งนําตัวแทนกลุ	ม ผูมีส	วนไดส	วนเสีย (Stakeholders) ดังนั้นการส	งเสริมความเป$นพลเมืองจึงเป$น
หนาท่ีท้ังของฝwายรัฐบาลและฝwายประชาชนตลอดจนภาคส	วนต	างๆท่ีตองใหการสนับสนุน ผลักดัน 
รณรงค3 การกระตุน ฯลฯ เพ่ือใหเป$นประโยชน3ต	อประชาชน สังคม  และประเทศชาติต	อไป  

  



บทท่ี  8 
การประยุกต�ใช�เทคนิคการมีส�วนร�วมในการพัฒนาสังคม 

 
 ข้ันสุดยอดแหงการเรียนรู�เรื่องเทคนิคการมีสวนรวมคือความสามารถในการประยุกต"ใช�
เทคนิคให�เหมาะสมกับสถานการณ"ตางๆ ดังท่ีได�เรียนรู�ในบทท่ีผานมา เก่ียวกับเทคนิคการมีสวนรวม
ซ่ึงมีอยูเป+นจํานวนมากท้ังเทคนิคท่ีเป+นภูมิป/ญญาด้ังเดิมของไทย เทคนิคท่ีได�รับการพัฒนาพัฒนาและ
ถายทอดมาจากตางประเทศ ก็ล�วนแล�วแตมีความมุงหมายท่ีจะสงเสริมการมีสวนรวมให�แกประชาชน
และผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกระดับนั่นเอง จึงปฏิเสธไมได�วาการท่ีจะนําเทคนิคการมีสวนรวมไปประยุกต"ใช�ได�
นั้นเป+นสิ่งท่ีไมงายเลยเพราะนอกจากองค"ความรู�แนวคิดและข้ันตอนท่ีจะต�องปฎิบติท่ีผู�จะนําเทคนิค
ไปประยุกต"ใช�ต�องแมนยําดีแล�ว จะต�องเก่ียวข�องกับผู�คนท่ีเก่ียวข�องท่ีจะต�องมีการเตรียมการและ
ประสานงานไว� ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข�อง แตอยางไรก็ตามก็ไมเป+นสิ่งท่ียากจนเกินไปเหนือ
ความสามารถท่ีจะปฏิบัติให�ประสบความสําเร็จได� หากอาศัยความพยายามและฝ:กฝนให�พรั่งพร�อมอยู
ตลอดเวลา ดังนั้นในบทนี้ผู�เขียนจึงมีวัตถุประสงค"ท่ีจะนําเสนอตัวอยางการนําเทคนิคการมีสวนรวมไป
ประยกต"ใช�ในการพัฒนาสังคม เพ่ือเป+นกรณีศึกษาในการเรียนรู�ตอไป 
 
 

การส�งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย�างย่ังยืน  
กรณี เทศบาลตําบลเจริญศิลป) อําเภอเจริญศิลป) จังหวัดสกลนคร 

 
 

โครงการการส�งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืน  (Local Agenda 21)  
 
 ความเป:นมาของโครงการ 
 การพัฒนาท่ีขาดความสมดุลทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมสงผลกระทบตอ
สภาวะสิ่งแวดล�อม และการดํารงชีวิตของมนุษย"ในป/จจุบันท้ังใน ระดับโลก ระดับประเทศ จนถึง
ระดับชุมชน แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซ่ึงถือวาเป+นแผนแมบทของโลกวาด�วยการพัฒนาท่ี
สมดุลและยั่งยืน โดยองค"การสหประชาติได�สงตอแนวคิดแกประเทศสมาชิก รวมท้ังประเทศไทยนําสู
การปฏิบัติโดยลําดับและในการประชุม Rio+20 ในปMงบประมาณ 2555 ได�เน�นย้ําให�ประเทศสมาชิก 
สานตอและนําประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป+นธงนําทางในการพัฒนา
ประเทศ การสร�างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกแกประชาชน โดยการสงเสริมบทบาทภาคี ทุกภาค
สวนในสังคมให�เข�ามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนชุมชนและท�องถ่ินของตนเองสูสังคมสีเขียวท่ียั่งยืน 
โดยมุงเน�นคนเป+นศูนย"กลางของการพัฒนาอยางยั่งยืน 
           ป/จจุบันประเทศไทยมีองค"กรปกครองสวนท�องถ่ิน จํานวน 7,852 แหง ประกอบด�วย 
เทศบาล จํานวน 2,441 แหง องค"การบริหารสวนจังหวัด จํานวน 76 แหง องค"การบริหารสวนตําบล 
จํานวน 5,333 แหง กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม ได�นําแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนซ่ึงยึด
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หลักการพัฒนาแบบบูรณาการท่ีเป+นองค"รวม มีคนเป+นศูนย"กลางการพัฒนาและนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป+นหลักคิดในการดําเนินงานซ่ึงสอดคล�องกับแนวทางตามยุทธศาสตร"การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ของประเทศ ท่ีมุงเน�นการพัฒนาเมืองศูนย"กลาง
ของจังหวัด (1 จังหวัด 1 เมืองนาอยู) ให�บรรลุเป\าหมายการพัฒนาท่ีอยางท่ัวถึงครอบคลุม 76 จังหวัด 
ท่ัวประเทศไทย นับต้ังแตปM 2547 จนถึงป/จจุบันมีภาคีตางๆ เข�ารวมดําเนินโครงการสงเสริมท�องถ่ินสู
สังคมสีเขียว (LA 21) กับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม ประกอบด�วย องค"กรปกครองสวนท�องถ่ิน
(เทศบาล อบต. อบจ.) และพหุภาคีรวมดําเนินงาน ได�แก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมจังหวัด สํานักงานสิ่งแวดล�อมภาค สถาบันการศึกษา องค"กรภาคเอกชน ฯลฯ รวมพ้ืนท่ี
ดําเนินงาน จํานวน 208 แหง กระจายอยูท่ัวประเทศและนํารองขับเคลื่อนจังหวัดต�นแบบสิ่งแวดล�อม
ยั่งยืน รวม 6 จังหวัด ได�แก จังหวัดสกลนคร สตูล ลําปาง ขอนแกน สงขลา และระยอง เพ่ือรวมมือ
กันขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ เชน การลดมลพิษและของเสีย คัดแยกขยะจาก
ครัวเรือนและชุมชน สร�างคุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ีดี (อนุรักษ"ปaา ปaาชายเลน เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
เป+นต�น) สงเสริมการดําเนินชีวิตประจําวันแบบเป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อม รวมท้ังรวมกันบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยใช�กลไกการมีสวนรวมของพหุภาคีทุก
ภาคสวนในชุมชนและท�องถ่ินเป+นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินงานเสริมสร�างและยกระดับการมีสวน
รวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินงานต้ังแต รวมคิดรวมวางแผน รวมตัดสินใจแก�ป/ญหา รวมลงมือ
ปฏิบัติ รวมรับประโยชน" รวมถอดบทเรียนและติดตามประเมินผล ผานเวทีแลกเปลี่ยนองค"ความรู� 
และเสริมสร�างประสบการณ"รวมกันอยางตอเนื่อง และเชื่อมโยงความรวมมือกันเป+นเครือขายสงเสริม
เมืองสิ่งแวดล�อมยั่งยืน (Local Agenda; 21 & Green City; GC) และมีพหุภาคีรวมดําเนินงานท้ังใน
ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือยกระดับการพัฒนาท�องถ่ิน ท่ีมีพลังรวม
ขับเคลื่อนสูสังคมสีเขียวและสิ่งแวดล�อมเมืองยั่งยืน (Green City) อยางเป+นรูปธรรม 
          โดยกลไกของการขับเคลื่อนงาน มีองค"กรปกครองสวนท�องถ่ินท่ีสมัครเข�ารวมโครงการเป+น
หนวยงานหลักในการจัดสรรงบประมาณ และขับเคลื่อนกิจกรรมในพ้ืนท่ีด�วยตนเอง กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล�อมเป+นหนวยงานวิชาการท่ีแปลงนโยบายการพัฒนาท่ียั่งยืนสูการปฏิบัติ สนับสนุน
วิชาการและงบประมาณสร�างความเข�มแข็งให�แก องค"กรปกครองสวนท�องถ่ิน เครือขายและพหุภาคี
ทุกภาคสวนในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมท้ังได�พัฒนากลไกและเครื่องมือท่ีได�มาตรฐานและ
สงตอแนวคิดให�แก องค"กรปกครองสวนท�องถ่ินสูการปฏิบัติท่ีเป+นรูปธรรม เพ่ือให�ประชาชน ชุมชน 
ท�องถ่ินและสังคมปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันและพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมสีเขียวท่ี
เป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และยกระดับสูการเป+นชุมชนท�องถ่ินนาอยูและสิ่งแวดล�อมเมืองยั่งยืนตาม
แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป+นการพัฒนาท่ีมีความสมดุล
ท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม, 2555: ออนไลน") 
 
  วัตถุประสงค� 
           1. เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพชุมชน ท�องถ่ินให�รวมมือกันขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตางๆ สงเสริมการดําเนินชีวิตประจําวันแบบเป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และพฤติกรรมการ
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บริโภคสีเขียว รวมท้ังรวมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของท�องถ่ินอยาง
สมดุลและยั่งยืน 
          2. เพ่ือพัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาท�องถ่ินสูเมืองสิ่งแวดล�อมยั่งยืน (Green City) โดย
ใช�กระบวนการมีสวนรวม 
          3. เพ่ือเสริมสร�างเครือขายการพัฒนาท�องถ่ินให�เกิดพลังการขับเคลื่อนสูสังคมสีเขียวและเมือง
สิ่งแวดล�อมยั่งยืน 
          4. เพ่ือเผยแพรรูปแบบ แนวคิดและองค"ความรู�การพัฒนาท่ียั่งยืนสูสาธารณะ ท้ังในระดับภาค 
และประเทศ 
 
 ขอบเขตการดําเนินงาน 
         กิจกรรมสงเสริมท�องถ่ินนาอยูสูสังคมสีเขียว และสิ่งแวดล�อมเมืองยั่งยืนมีขอบเขตการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
           1. กรมส�งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล�อม  มีบทบาทดังนี้ 1) สร�างความเข�าใจแนวทางการ
ดําเนินงานแก อปท. ทสจ. สสภ. และภาคีท่ีเก่ียวข�อง 2) ให�องค"ความรู�ด�านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล�อมท�องถ่ิน แก เจ�าหน�าท่ี อปท. แกนนําทุกระดับ 3) จัดประชุมเครือขายระดับภาค/ประเทศ
เพ่ือแลกเปลี่ยนองค"ความรู�  และประสบการณ"ระหวางกัน 4) นิ เทศงาน ติดตามประเมินผล 
ให�คําปรึกษาแนะนํา และเป+นพ่ีเลี้ยงโครงการ/เครือขาย GC 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต�  5) ขยายแนวคิด และเผยแพรผลการดําเนินงาน แก อปท. พ้ืนท่ีตางๆ
ท่ัวท้ังประเทศ โดยการจัดประชุมระดับประเทศ และผานชองทางตางๆ 
           2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมจังหวัด และสํานักงานส่ิงแวดล�อม
ภาค   มีบทบาทดังนี้  1) เชิญชวนและสร�างความเข�าใจแกองค"กรปกครองสวนท�องถ่ินใหมท่ีสนใจ
สมัครเข�ารวมกิจกรรม  2) ลงพ้ืนท่ีประสาน ติดตาม และเป+นท่ีปรึกษา พ่ีเลี้ยงในระดับพ้ืนท่ี  
ให�คําแนะนําในการดําเนินงาน แกองค"กรปกครองสวนท�องถ่ิน/เครือขาย GC  3) เข�ารวมเป+นวิทยากร
ประจํากลุมให�คําแนะนําในการจัดทําแผนปฏิบัติการท�องถ่ิน/แผนพัฒนาท�องถ่ินสูเมืองสิ่งแวดล�อม
ยั่งยืน   4) เป+นวิทยากร สงเสริมให�ท�องถ่ินเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการท�องถ่ิน 
ท่ีได�จากการจัดทําแผนปฏิบัติการท�องถ่ิน อยางน�อย 1 กิจกรรม  5) สร�างความเข�มแข็ง แก เครือขาย
ระดับภาค และระดับจังหวัด   6) เข�ารวมประชุม สัมมนา และอบรม ท่ีกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล�อม จัดข้ึนในกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพองค"กรปกครองสวนท�องถ่ินและชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวน และ 
7) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
           3. องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  มีบทบาทดังนี้  1) จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน/แผนปฏิบัติ
การท�องถ่ินอยางมีสวนรวม ตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) สร�าง
ผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent, CA) 3) ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4) ถอด
บทเรียน และประเมินตนเอง  5) ยกระดับการมีสวนรวม พัฒนาท�องถ่ินสูมาตรฐานการจัดการเมือง
สิ่งแวดล�อมยั่งยืน 4 องค"ประกอบ ได�แก เมืองอยูดี คนมีสุข สิ่งแวดล�อมยั่งยืน เมืองแหงการเรียนรู� 
และการบริหารจัดการท่ีดี  และเป+นต�นแบบท�องถ่ินนาอยูอยางยั่งยืนและขับเคลื่อนไปสูสังคมสีเขียว 
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 ผลการท่ีคาดว�าจะได�รับ 
           1. ชุมชน ท�องถ่ินท่ีเข�ารวมกิจกรรมเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันและ
การบริโภคแบบเป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ินอยางสมดุลและยั่งยืน  
           2. มีเครือขายการพัฒนาท่ียั่งยืน สามารถขับเคลื่อนท�องถ่ินสูสังคมสีเขียวและสิ่งแวดล�อม
เมืองยั่งยืน 
           3. ท�องถ่ินได�รับการพัฒนา ตอยอด เสริมสร�าง กลไกการดําเนินงาน พัฒนายกระดับเป+น
ต�นแบบ ชุมชน ท�องถ่ินนาอยูอยางยั่งยืน และก�าวสูสังคมสีเขียวโดยการมีสวนรวมของพหุภาคีทุกภาค
สวน  
          4. ได�รูปแบบ แนวคิด และองค"ความรู�การพัฒนาสังคมสีเขียวท่ียั่งยืน เผยแพร และ
ถายทอดสูสมาชิกเครือขาย Green City (GC) และสาธารณะในทุกระดับ 
 
 ข้ันตอนการเข�าร�วมดําเนินงานโครงการ LA 21 
         1. สมัครเข�ารวมโครงการ  องค"กรปกครองสวนท�องถ่ิน ประเมินตนเองวามีความพร�อม 
มีเจ�าหน�าท่ีประสานงานและดําเนินโครงการ มีผู�นํา และชุมชนท่ีมีจิตอาสาและมีสวนรวมดําเนิน
กิจกรรมกับท�องถ่ิน และสงใบสมัครเข�ารวมกิจกรรม (LA 21 & GC) ภายในเดือนกันยายน 
ของปMงบประมาณ ท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัด ทุกแหงท่ัวประเทศ และ
ลงทะเบียนผานชองทางเว็บไซต"ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม  https://www.deqp.go.th 
หรือ Application  Green 4 Thai 
           2. ดําเนินงานตามกรอบแนวคิดโครงการโดยยึดหลักความตอเนื่อง ตอยอด และขยายผล 
ดังนี้  
               2.1 ก�าวยางอยางม่ันคง ตามเส�นทางบันไดสูความสําเร็จ 4 ข้ัน คือ 
                       ข้ันท่ี 1 เสริมสร�างการมีสวนรวมของประชาชน โดยใช�แผนปฏิบัติการ
ท�องถ่ิน (LA 21 & GC) เป+นเครื่องมือ 
                       ข้ันท่ี 2 ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท�องถ่ิน  
                       ข้ันท่ี 3 ทบทวนบทเรียน ถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการดําเนิน
กิจกรรม 
                       ข้ันท่ี 4 ยกระดับเป+นแหลงเรียนรู�/ต�นแบบ และขยายผลสูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
                2.2 เส�นทาง Fast Track   
            สําหรับ อปท. ท่ีมีศักยภาพสูง และมีต�นทุนเดิมในพ้ืนท่ี เดินตามเส�นทางลัด
แบบก�าวกระโดด คือ 1) เสริมสร�างการมีสวนรวม และถอดบทเรียน 2) พัฒนาต�นแบบ และ  
3) ขยายผล 
 สรุปโครงการการสงเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน  (Local Agenda 21) 
เป+นโครงการท่ีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
เป+นเจ�าภาพและสร�างความรวมมือกับองค"กรปกครองสวนท�องถ่ินท่ีสมัครเข�ารวมโครงการและพัฒนา
ตนเองตามบันได 4 ข้ัน ได�แก ข้ันท่ี 1 เสริมสร�างการมีสวนรวมของประชาชน โดยใช�แผนปฏิบัติการ
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ท�องถ่ิน (LA 21 & GC) เป+นเครื่องมือ  ข้ันท่ี 2 ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท�องถ่ิน  ข้ันท่ี 3 
ทบทวนบทเรียน ถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม  ข้ันท่ี 4 ยกระดับเป+นแหลง
เรียนรู�/ต�นแบบ และขยายผลสูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  โดยเฉพาะข้ันท่ี 1 องค"กรปกครองสวนท�องถ่ินท่ีสมัครเข�า
รวมโครงการต�องเสริมสร�างการมีสวนรวมของประชาชน โดยใช�แผนปฏิบัติการท�องถ่ิน (LA 21 & GC) 
ท่ีต�องเน�น 4 มิติ คือ เมืองอยูดี คนมีสุข สิ่งแวดล�อมยั่งยืน เทศบาลแหงการเรียนรู�และบริหารจัดการท่ี
ดี  ดังนั้นในข้ันท่ี 1 องค"กรปกครองสวนท�องถ่ินต�องสร�างกระบวนการมีสวนรวมให�แกประชาชน โดย
ประสานงานหกับหนวยงานตางๆเข�ามามีสวนรวมในการพัฒนาในลักษณะพหุภาคีในการสงเสริมการมี
สวนรวม สําหรับสถาบันการศึกษาท่ีอยูในท�องถ่ินมีบทบาทในการเป+นวิทยากรกระบวนการเพ่ือพัฒนา
กระบวนการทํางานการมีสวนรวม ซ่ึงจะได�กลาวในหัวข�อตอไป 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับบทบาทการพัฒนาท�องถิ่น 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี  มีภารกิจตาม มาตรา 7 คือ แห งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 โดยมีใจความวา “ให�มหาวิทยาลัยเป+นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ท�องถ่ินท่ีเสริมสร�างพลังป/ญญาของแผนดิน ฟstนฟูพลังการเรียนรู� เชิดชูภู มิป/ญญาของท�องถ่ิน 
สร�างสรรค" ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก�าวหน�าอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษาการใช�ประโยชน"จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอยางสมดุล และยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงค"ให�การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให�บริการทาง
วิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และสงเสริมวิทยฐานะครู” ยิ่งกวานั้นสมเด็จพระเจ�าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรง
มีพระกรุณาพระราชดํารัสเก่ียวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2560 ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน ดังใจความวา  
 “ข�าพเจ�าได�ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏตอเนื่องมาเป+น
เวลากวา 30 ปMแล�ว ทําให�รู�สึกมีความสุขและผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ังหลายอยางมาก ไปทุก
ครั้งก็มีความสุขอยากให�ทุกคนมีกําลังใจท่ีจะทําให�มหาวิทยาลัยราชภัฏของเราเป+นประโยชน"กับ
ประชาชน เป+นประโยชน"ตอภูมิภาค และท�องถ่ินจริงๆ จังๆ ในเรื่องการดํารงชีวิต ในเรื่องความรู�ท่ัวไป 
และข�อสําคัญคือผลิตคนดี ผลิตคนดีท่ีเห็นประโยชน"แกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย" และสังคม คิดวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป+นสถาบันท่ีเป+นประโยชน"และเป+นกลไกท่ีพัฒนาประเทศได�อยางยิ่งถ�าหากต้ังใจ 
รวมกัน และคุยกันมากๆ จะเป+นสถาบันหลักท่ีพัฒนาประเทศและประชาชนได�อยางมาก ...” 
 ดังนั้นราชภัฏจึงมีแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือสนองพระบรมราโชบาย ท่ีมีเป\าหมายท่ี
ต�องการบรรลุ 2 เป\าหมายหลักๆ ได�แก ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท�องถ่ินในท�องถ่ินตน 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมีคุณลักษณะท่ีจะทํางานให�เข�าเป\าในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ได�แก 
ผลิตและพัฒนาครูให�มีประสิทธิภาพและตรงสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  สงเสริมและพัฒนาภูมิป/ญญา
ท�องถ่ินให�เป+นท่ียอมรับ  ถายทอดและสร�างงานวิจัยในการพัฒนาองค"ความรู� เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ท่ีตอบโจทย"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย"ของประเทศสร�างภาคีเครือขายในการถายทอดองค"
ความรู�  และทัศนคติท่ีถูกต�อง ท้ังในระดับชุมชนท�องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
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สร�างระบบติดตามบัณฑิต จบแล�วต�องมีงานทํา สวนคุณลักษณะท่ีจะทํางานให�เข�าเป\าในการพัฒนา
ท�องถ่ินในท�องถ่ินตน ได�แก สงเสริมให�รู�จักบริบทของพ้ืนท่ีให�บริการอยางถองแท�  มีฐานข�อมูลท�องถ่ิน
ท่ีจําเป+นสําหรับการวิเคราะห"ป/ญหาเพ่ือหาแนวทางแก�ไขให�ชุมชนท�องถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนกิจกรรมท่ีสร�างการยอมรับและความไว�วางใจระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ และชุมชน
ท�องถ่ินสงเสริมการพัฒนาภูมิป/ญญาท�องถ่ินให�เป+นท่ียอมรับ และนําไปใช�ประโยชน" ตลอดจนยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนได�สนับสนุนการถายทอดและสร�างงานวิจัยในการพัฒนาองค"ความรู�เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ท่ีสามารถแก�ป/ญหาของชุมชนท�องถ่ินสร�างแรงจูงใจให�นักศึกษา และสงเสริมการ 
บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวข�องท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏในการ
พัฒนาชุมชนท�องถ่ินอยางยั่งยืน (ดาว"พงษ" รัตนสุวรรณ, 2560: ออนไลน")  ดังภาพท่ี 8.1 
 

 
 

ภาพท่ี 8.1  แนวทางการดําเนินการเพ่ือทํางานให�เข�าเป\าในการพัฒนาท�องถ่ินในท�องท่ีตน 
ท่ีมา: ดาว"พงษ" รัตนสุวรรณ (2560: ออนไลน") 

 
 สรุปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับบทบาทการพัฒนาท�องถ่ินตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2547 ประกอบด�วย สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน 
วิจัย ให�บริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และสนองพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี 10 ในยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และพัฒนาท�องถ่ินในท�องถ่ินตน จึงทําให�ผู�บริหาร คณจารย" บุคลากร นักศึกษา 
ตลอดจนศิษย"เกาต�องทํางานรวมด�วยชวยกันกับท�องถ่ินในด�านท่ีตนถนัดเพ่ือชวยพัฒนาท�องถ่ินให�
เข�มแข็งยั่งยืนตอไป 
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การดําเนินงานการพัฒนาโครงการส�งเสริมพหุภาคีในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลเจริญศิลป)  
 
 1. ความเป:นมาก�อนการลงพ้ืนท่ี 
 เนื่องด�วยเทศบาลตําบลเจริญศิลปx อําเภอเจริญศิลปx จังหวัดสกลนคร ได�สมัครเข�ารวม
โครงการการสงเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน  (Local Agenda 21) เม่ือปM พ.ศ. 2555  
โดยจะต�องจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน/แผนปฏิบัติการท�องถ่ินอยางมีสวนรวม ตามหลักการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยในข้ันตอนนี้ต�องประสานหนวยงานจากสถาบันทาง
การศึกษามารวมเป+น “วิทยากรกระบวนการ” ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน/แผนปฏิบัติการ
ท�องถ่ินอยางมีสวนรวม  ในเบื้องต�นกอนการดําเนินงานมีเจ�าหน�าท่ีจากสํานักสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นําโดย 
นางทองใบ เวชพันธ" (นักวิชาการสิ่งแวดล�อมชํานาญการพิเศษ) และคณะฯ ได�เดินทางมาท่ีสํานักงาน
เทศบาลตําบลเจริญศิลปx อําเภอเจริญศิลปx จังหวัดสกลนคร เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 
09.00 น. เป+นต�นไป ณ ห�องประชุมเทศบาล เพ่ือมารวมปรึกษาหารือชี้แจงการดําเนินงานโครงการ
สงเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ภายใต�แผนปฏิบัติการท่ี 21 ระดับท�องถ่ิน (Local 
Agenda 21) โดยมี นายกเทศมนตรี (นายสมาน ศิลาแดง)  ปลัดเทศมนตรี (นายจันทร"ศรี คําพล) 
และนางเยาวภรณ"  วิเศษลา (ผู�อํานวยการองวิชาการและแผนงาน) และตัวแทนผู�นําชุมชน ให�การ
ต�อนรับและเข�ารวมประชุม ในการนี้ทางเทศบาลตําบลเจริญศิลปxได�เรียนเชิญผู�เขียน (ในฐานะ
วิทยากรกระบวนการ1) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เข�ารวมประชุมปรึกษาหารือด�วย  
 

    

นายสมาน ศิลาแดง  
(นายกเทศมนตรี) 

นางทองใบ เวชพนัธ�  
(นักวิชาการสิ่งแวดล�อมชํานาญการพเิศษ) 

ปลัดเทศมนตรี  
(นายจันทร�ศรี คําพล) 

นางเยาวภรณ�  วิเศษลา  
(ผู�อํานวยการองวิชาการและ

แผนงาน) 
ภาพท่ี 8.2  บุคคลสําคัญในการดําเนินโครงการ LA 21 เทศบาลตําบลเจริญศิลปx 

 

 ในครั้งนั้นได�มีการประชุมชี้แจงข้ันตอนการดําเนินงานในข้ันท่ี 1 เสริมสร�างการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยใช�แผนปฏิบัติการท�องถ่ิน (LA 21 & GC) เป+นเครื่องมือ  (คือบันไดข้ันท่ี 1)  
วาจะต�องทําอยางไร มีก่ีข้ันตอน ตลอดจนการเปyดโอกาสให�มีการสอบถามเพ่ือความเข�าใจใน
กระบวนการข้ันตอนการดําเนินงาน และได�ข�อสรุปวาให�ทางเทศบาล และวิทยากรกระบวนการได�ตก
                                         

1 เป+นวิทยากรกระบวนการในพ้ืนที่เป+นเครือขายการทํางานรวมกันกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือสนับสนุนภารกิจองค"กรปกครองในพ้ืนที่บริการที่สมัครเข�ารวมโครงการ LA 21  
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ลงกันวาจะมีข้ันตอนอยางไรโดยได�กําหนดโจทย"รวมกันวา “การจัดทําอย�างไรการวางแผนพัฒนา
ท�องถ่ินจึงจะสร�างกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชน” ซ่ึงฝaายวิทยากรกระบวนการได�นําไป
ศึกษาทําความเข�าใจและวางแนวทางเพ่ือท่ีจะเสนอแผนการทํางานให�เทศบาลตัดสินใจตอไป  
 
 2. การประชุมวางแผนเพ่ือปฏิบัติการส�งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย�างย่ังยืน  
  ตอมาวิทยากรกระบวนการได�ประชุมกับผู�บริหารเทศบาลตําบลเจริญศิลปxอีกครั้งเพ่ือ
เสนอกรอบการทํางานโดยแผนการทํางานมีอยู 2 ข้ันตอนท่ีสําคัญๆ ได�แก   1) กระบวนการพัฒนา
ประชาชนในพ้ืนท่ีให�มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเรียนรู�เทคนิคและเครื่องมือการทําแผนตลอด
การสร�างประสบการณ"ท่ีดีในการทํางาน (ซ่ึงเรียกวา ครู ก หรือ แม�ไก�)  2) ข้ันตอนการทําแผนแบบมี
สวนรวมเป+นรายชุมชนและการรวมบูรณาการเป+นแผนของเทศบาลตลอดจนการมอบแผนให�คณะ
ผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือนําไปเข�าสภาตามลําดับตอไปบทบาทนี้เป+นบทบาทโดยตรงของทีมครู ก แตละ
หมูบ�าน รวมกับเจ�าหน�าท่ีเทศบาลท่ีได�รับมอบหมายให�ดูแลแตละพ้ืนท่ี  สวนวิทยากรกระบวนการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏทําหน�าท่ีพ่ีเลี้ยงให�คําปรึกษาแนะนํา  ดังภาพท่ี 8.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8.3  ข้ันตอนการดําเนินโครงการสงเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน   
เทศบาลเจริญศิลปx อําเภอเจริญศิลปx จังหวัดสกลนคร 

ท่ีมา: เกรียงไกร ธุระพันธ" (2556) 
 
 

พัฒนาท่ีวิทยากรระดับ
หมูบ�าน (ครู ก) 

ประชาสัมพันธ"ให�ข�อมูล
ขาวสารประชาชน 

สํารวจสภาพภูมิสังคม
ของชุมชน 

วางแผนแก�ไข ใสใจ
ชุมชน คิดค�นยุทธศาสตร" 

สงมอบแผนให�แก
ผู�บริหารเทศบาลเพื่อ
นําไปเข�าสภาและ

ออกเป+นเทศบัญญัติ
พัฒนาตอไป 

เปyดมุมมองสะท�อน
ป/ญหา  พัฒนาภาคี 

บูรณาการแผน
สร�างสรรค"ชุมชน 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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 เพ่ือให�เข�าใจข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมขออธิบายแตละข้ันตอนดังนี้ 
 
 ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาทีมวิทยากรกระบวนการระดับหมู�บ�าน 
 เป+นกิจกรรมให�ความรู�ความเข�าใจ สร�างความสัมพันธ"อันดี และมีทักษะในการทํางานรวมกัน
ในระดับหมูบ�านชุมชน โดยใช�เทคนิคการฝ:กอบรมการจัดกิจกรรม เรียนรู�ดูงานชุมชนอ่ืนท่ีประสบ
ความสําเร็จตลอดจนการวางแผนปฏิบัติการทํางานรวมกัน (เรียนรู�เทคนิคเครื่องมือในการทํางาน
ตางๆ)  เชน ความรู�เก่ียวกับชุมชน การพัฒนาชุมชน ทฤษฎี หลักการ แนวคิด การทํางานกับ
ประชาชน การมีสวนรวมในการพัฒนาแบบยั่งยืน  เทคนิคเครื่องมือการทํางานกับประชาชนท่ี
เก่ียวข�องในการจัดทําแผนชุมชน  การพูดและการสื่อสารในงานพัฒนาชุมชน  มนุษย"สัมพันธ"ในการ
ทํางานรวมกัน  กฎหมายท่ีเก่ียวข�องท่ีต�องรู�ในการทํางานกับชุมชนท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล�อม  กลุมเป\าหมายท่ีต�องเข�ารวม (คณะกรรมการจัดทําแผนระดับหมูบ�าน) 1) ผู�ใหญบ�าน 
2) ประธานชุมชน (หมูบ�าน ชุมชนละ 1 คน)  3) คณะกรรมการหมูบ�านและชุมชน (หมูบ�าน ชุมชนละ 
2 คน)  4) สมาชิก อบต. หรือสมาชิกสภาเทศบาล (หมูบ�าน ชุมชนละ 2 คน) 5) ประธานกลุมทุกกลุม 
เชน ออมทรัพย" อสม. กองทุนหมูบ�าน กลุมอาชีพ หรืออ่ืนๆ (กลุมละ 1 คน)  6) ประชาชนท่ัวไป 
(หมูบ�าน ชุมชนละ 2 คน)  และ 7) กลุมเยาวชน (หมูบ�าน ชุมชนละ 2 คน) สถานท่ีอบรม 
คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตําบลหมากแข�ง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี  ระยะเวลาฝ:กอบรม จํานวน 2 วัน 

 
ข้ันท่ี 2 ให�ข�อมูลข�าวสารกับชาวบ�าน 
เป+นการให�ข�อมูลขาวสารเก่ียวกับกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนวัตถุประสงค" 

เป\าหมาย และแลกเปลี่ยนข�อมูล เพ่ือประยุกต"ใช�ในการทํางาน วิธีการให�ข�อมูลขาวสารการชี้แจง
ข�อมูลขาวสารผานการประชุมประจําเดือนหมูบ�าน การทําจดหมายขาว และหอกระจายขาว 
ดังตารางท่ี 8.1 

 
ตารางท่ี 8.1  กระบวนการให�ข�อมูลขาวสารกับชาวบ�าน 

Input Process Output 
� ประชาชนในชุมชนไมน�อยกวา
ร�อยละ 70 ท่ีมีสิทธ์ิใช�สิทธ์ิเลือกตั้ง 

1. ประชุมเตรียมการคณะกรรมการ
จัดทําแผนระดับหมูบ�าน 

 
ประชาชนในหมูบ�านได�รับข�อมลู
ขาวสารในการจัดทําแผน LA 21 � คณะกรรมการจัดทําแผนทีม

วิทยากรประจําหมูบ�าน  
2. ออกแบบกําหนดการและเน้ือหา
ข�อมูล และรูปแบบวิธีการดําเนินการ 

� เจ�าหน�าท่ี อปท. ท่ีรับผิดชอบ
หมูบ�าน ชุมชนน้ันๆ หมูบ�านละ 2 
คน 

3. ประสานงานกับผู�นําชุมชนและ
กลุมเป\าหมายท่ีเก่ียวข�อง 

� วัสดุอุปกรณ"ท่ีเก่ียวข�อง เชน สื่อ
สิ่งพิมพ" วีดีทัศน" เอกสาร
ประกอบการบรรยาย ฯลฯ 

4. ดําเนินการให�ข�อมลูขาวสารการ
จัดกิจกรรมตามท่ีได�กําหนดไว� 

� ฯลฯ 5. สรุปผลการดําเนินการ 
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ข้ันท่ี 3 สํารวจสภาพภูมิสังคมชุมชน (เวทีครั้งท่ี 1) (ระดับหมู�บ�านและชุมชน) 
 
ตารางท่ี 8.2  กระบวนการสํารวจสภาพภูมิสังคมชุมชน 
 

Input Process Output 
� คณะกรรมการจัดทํา
แผนประจําหมูบ�าน 
จํานวน 12 คน 

1. ประชุมเตรียมการคณะกรรมการ
จัดทําแผนระดับหมูบ�านเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพภูมิสังคมของชุมชน 

- ผลการประชุมเตรียมการจัดทํา
แผนระดับหมูบ�านเพ่ือสํารวจ
สภาพภูมิสังคมของชุมชน 

� เจ�าหน�าท่ี อปท. ท่ี
รับผิดชอบหมูบ�าน ชุมชน
นั้นๆ หมูบ�านละ 2 คน 

2. กําหนดประเด็นเครื่องมือ 
เครื่องมือ และวิธีการศึกษาสภาพ
ภูมิสังคมของชุมชน 

- ได�ประเด็นศึกษา เครื่องมือ และ
วิธีการศึกษาสภาพภูมิสังคมของ
ชุมชน 

� ผู�ให�ข�อมูลคือ
ประชาชน ในหมูบ�านและ
ชุมชนนั้นๆ 

3. ออกแบบกําหนดการห�วงวันเวลา
สถานท่ีเพ่ือความเรียบร�อยในการ
ทํางาน 

- กําหนดการห�วงเวลาสถานท่ีใน
การปฏิบัติงาน 

� เครื่องมือในการศึกษา 
เชน แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ" ฯลฯ 

4. ปฏิบัติการศึกษาสภาพบริบท
สภาพภูมิสังคม ด�านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล�อมตามท่ีกําหนด 

- ศึกษาสภาพบริบทสภาพภูมิ
สังคม ด�านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล�อมตามท่ีกําหนดในพ้ืนท่ี
จริง 

� วิธีการศึกษา การ
สนทนากลุม การสังเกต 
การสัมภาษณ" การศึกษา
เอกสารมือสอง 

5. วิเคราะห" สังเคราะห" และแปล
ผลข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาในข�อ 
(4) 

- ได�ผลการวิเคราะห" สังเคราะห"
และสรุปผลข�อมูลชุมชนท่ีศึกษา 

� วัสดุอุปกรณ"ท่ี
เก่ียวข�อง เชน ปากกา 
กระดาษ กล�องถายภาพ 
คอมพิวเตอร" เครื่องปริ้น
เตอร" ฯลฯ 

6. นําเสนอข�อมูลชุมชนผาน
กระบวนการเวทีการนําเสนอข�อมูล
ในชุมชน หมูบ�าน 

- ประชาชนได�มีสวนรวมรับรู�
ข�อมูลของชุมชน และเสนอแนะ
เก่ียวกับข�อมูลเพ่ิมเติมได� 

7. จัดทํารายงานผลการศึกษาสภาพ
บริบทสภาพภูมิสังคม ด�าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม 

- รูปเลมรายงานการศึกษาสภาพ
บริบทสภาพภูมิสังคม ด�าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม 
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ข้ันท่ี 4 เปSดมุมมอง สะท�อนปTญหา พัฒนาภาคี (เวทีครั้งท่ี 2) (ระดับหมู�บ�านและชุมชน) 
 
ตารางท่ี 8.3  กระบวนการเปyดมุมมอง สะท�อนป/ญหา พัฒนาภาคี 
 

Input Process Output 
�ข�อมูลท่ีได�จากเวทีครั้งท่ี 1 
�คณะกรรมการจัดทําแผน
ประจําหมูบ�าน จํานวน 12 คน 
�เจ�าหน�าท่ี อปท. ท่ีรับผิดชอบ
หมูบ�าน ชุมชนนั้นๆ หมูบ�านละ 
2 คน 
�ผู�ให�ข�อมูลคือประชาชน ใน
หมูบ�านและชุมชนนั้นๆ 
�หนวยงานท่ีมีบทบาทพัฒนา
ด�านตางๆ ท้ังท่ีเป+นหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 
�เครื่องมือในการศึกษา เชน 
แบบฟอร"มการวิเคราะห"ท่ี
กําหนด ตารางExcel ฯลฯ 
�วิธีการศึกษา AIC Mind 
map Graphic Review group 
Discussion ฯลฯ 
�วัสดุอุปกรณ"ท่ีเก่ียวข�อง เชน 
ปากกา กระดาษ กล�องถายภาพ 
คอมพิวเตอร" เครื่องปริ้นเตอร" 
ฯลฯ 

1. ประชุมตรียมการ
คณะกรรมการจัดทําแผนระดับ
หมูบ�าน 

- ผลการประชุมเตรียมการ
คณะกรรมการจัดทําแผนระดับ
หมูบ�านเพ่ือเปyดมุมมองสะท�อน
ป/ญหา พัฒนาภาคี 

2. กําหนดรูปแบบการวิเคราะห"
ป/ญหาการจัดเรียงความสําคัญ
และจําเป+นและแนวคิดอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข�อง 

- ได�รูปแบบการวิเคราะห"ป/ญหา
การจัดเรียงความสําคัญและ
จําเป+น และแนวคิดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�อง  

3. ออกแบบกําหนดการห�วงวัน
เวลาสถานท่ีเพ่ือความเรียบร�อย
ในการทํางาน 

- กําหนดการห�วงวันเวลา
สถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

4. ปฏิบัติการวิเคราะห" 
สังเคราะห"ป/ญหาชุมชน โดย
ประสานงานกับภาคีท่ีเก่ียวข�อง
มารวมให�ข�อมูลการพัฒนาท่ี
ผานมา ดําเนินอยู และอนาคต
ในด�านนั้นๆ 

- ได�ข�อมูลเก่ียวกับป/ญหาตางๆ
ในชุมชนและภาคีพัฒนาท่ี
เก่ียวข�อง 

5. จัดรียงลําดับความสําคัญของ
ป/ญหาชุมชนตามแบบฟอร"มท่ี
กําหนด 

- ผลการวิเคราะห" และแปลผล
ข�อมูลป/ญหาของชุมชน 

6. ปฏิบัติการ Ranking ผล
ข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาในข�อ 
(5) 

- ผลการวิเคราะห"และผลข�อมูล
การจัดเรียง 

7. นําเสนอข�อมูลชุมชนผาน
กระบวนการเวทีการนําเสนอ
ข�อมูลในชุมชนหมูบ�าน 

- ประชาชนได�มีสวนรวมรับรู�
ข�อมูลของชุมชน และเสนอแนะ
เก่ียวกับข�อมูลเพ่ิมเติมได� 

8. จัดทํารายงานผลการศึกษา
ป/ญหาการวิเคราะห" และ
จัดเรียงป/ญหาของชุมชน 

- รูปเลมรายงานการศึกษาผล
การการศึกษาป/ญหา การ
วิเคราะห" และจัดเรียงป/ญหา
ของชุมชน 
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ข้ันท่ี 5 วางแผนโครงการ แก�ไขใส�ใจชุมชน (เวทีครั้งท่ี 3) (ระดับหมู�บ�านและชุมชน) 
 
ตารางท่ี 8.4  กระบวนการวางแผนโครงการ แก�ไขใสใจชุมชน 
 

Input Process Output 
�ข�อมูลท่ีได�จากเวทีครั้งท่ี 2 
�คณะกรรมการจัดทําแผน
ประจําหมูบ�าน จํานวน 12 คน 
�เจ�าหน�าท่ี อปท. ท่ีรับผิดชอบ
หมูบ�าน ชุมชนนั้นๆ หมูบ�านละ 
2 คน 
�ผู�ให�ข�อมูลคือประชาชน ใน
หมูบ�านและชุมชนนั้นๆ 
�หนวยงานท่ีมีบทบาทพัฒนา
ด�านตางๆ ท้ังท่ีเป+นหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
�เครื่องมือในการศึกษา เชน 
แบบฟอร"มการเขียนแผน
โครงการ ฯลฯ 
�วิธีการศึกษา การวางแผน
แบบมีสวนรวม ฯลฯ 
�วัสดุอุปกรณ"ท่ีเก่ียวข�อง เชน 
ปากกา กระดาษ กล�องถายภาพ 
คอมพิวเตอร" เครื่องปริ้นเตอร" 
ฯลฯ 

1.ประชุมตรียมการ
คณะกรรมการจัดทําแผนระดับ
หมูบ�านเพ่ือจัดกิจกรรมวางแผน
โครงการ แก�ไขใสใจชุมชน 

- ผลการประชุมเตรียมการ
คณะกรรมการจัดทําแผนระดับ
หมูบ�านเพ่ือจัดกิจกรรมวางแผน
โครงการ แก�ไขใสใจชุมชน 

2.กําหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรม วางแผน โครงการ 
แก�ไขใสใจชุมชน 

- ได�รูปแบบการวิเคราะห"ป/ญหา
การจัดเรียงความสําคัญและ
จําเป+น และแนวคิดอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข�อง  

3.ออกแบบกําหนดการห�วงวัน
เวลาสถานท่ีเพ่ือความเรียบร�อย
ในการทํางาน 

- กําหนดการห�วงวันเวลา
สถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

4.ปฏิบัติการวางแผนโครงการ 
กิจกรรม ตามแบบฟอร"มท่ี
กําหนด 

- ได�วางแผนโครงการ กิจกรรม 

5.นําเสนอข�อมูลชุมชนผาน
กระบวนการเวทีการนําเสนอ
ข�อมูลในชุมชนหมูบ�าน 

- ประชาชนได�มีสวนรวมรับรู�
ข�อมูลของชุมชน และเสนอแนะ
เก่ียวกับข�อมูลเพ่ิมเติมได� 

6.จัดทํารายงานวางแผน 
โครงการพัฒนา หมูบ�าน ชุมชน 

- รูปเลมรายงานวางแผน 
โครงการพัฒนา หมูบ�าน ชุมชน 
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ข้ันท่ี 6   บูรณาการแผนสร�างสรรค�ชุมชน (เวทีครั้งท่ี 4) (ระดับตําบล) 
 
ตารางท่ี 8.5  กระบวนการบูรณาการแผนสร�างสรรค"ชุมชน 
 

Input Process Output 
�ข�อมูลท่ีได�จากเวทีครั้งท่ี 3 
�คณะกรรมการจัดทําแผน
ประจําหมูบ�าน จํานวน 12 คน 
�เจ�าหน�าท่ี อปท. ท่ีรับผิดชอบ
หมูบ�าน ชุมชนนั้นๆ หมูบ�าน
ละๆ 2 คน 
�ผู�วิพากษ" เป+นนักวิชาการ 
นักพัฒนา นักวิเคราะห"นโยบาย
และแผน 
�ผู�ทรงคุณวุฒิในการประเมิน
แผน 
�หนวยงานท่ีมีบทบาทพัฒนา
ด�านตางๆ ท้ังท่ีเป+นหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
�เครื่องมือในการศึกษา เชน 
แบบสอบถาม แบบประเมิน 
ฯลฯ 
�วิธีการศึกษา การจัดเวที และ
บูรณาการแผน ฯลฯ 
�วัสดุอุปกรณ"ท่ีเก่ียวข�อง เชน 
ปากกา กระดาษ กล�องถายภาพ 
คอมพิวเตอร" เครื่องปริ้นเตอร" 
ฯลฯ 

1. ประชุมตรียมการ
คณะกรรมการจัดทําแผนระดับ
หมูบ�านเพ่ือจัดกิจกรรมบูรณา
แผนรวมกัน สร�างสรรค"ชุมชน 

- ผลการประชุมเตรียมการ
คณะกรรมการจัดทําแผนระดับ
หมูบ�านเพ่ือจัดกิจกรรมบูรณา
การแผนรวมกัน สร�างสรรค"
ชุมชน 

2. กําหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรมบูรณาการแผนรวมกัน
สร�างสรรค"ชุมชน 

- ได�รูปแบบการจัดกิจกรรม
บูรณาการแผนรวมกัน 
สร�างสรรค"ชุมชน  

3. ออกแบบกําหนดการห�วงวัน
เวลาสถานท่ีเพ่ือความเรียบร�อย
ในการทํางาน 

- กําหนดการห�วงวันเวลา
สถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

4. ปฏิบัติการบูรณาการรวมกัน 
สร�างสรรค"ชุมชน ตาม
แบบฟอร"มท่ีกําหนด 

- บูรณาการและแลกเปลี่ยน
รวมกันเก่ียวกับแผน 

5. ประเมินผลหลังจากการบูร
ณาการแผนโดยกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

- ได�ผลการวิเคราะห"และแปล
ผลการบูรณาการแผนโครงการ 
กิจกรรมการพัฒนาหมูบ�าน 
ชุมชน 

6. นําเสนอข�อมูลชุมชนผาน
กระบวนการเวทีการนําเสนอ
ข�อมูลในชุมชนหมูบ�าน 

- ประชาชนได�มีสวนรวมรับรู�
ข�อมูลของชุมชน และเสนอแนะ
เก่ียวกับข�อมูลเพ่ิมเติมได� 

7. จัดทํารายงานวางแผนบูรณา
การโครงการพัฒนา หมูบ�าน 
ชุมชนฉบับสมบูรณ" ระดับตําบล 

- รูปเลมรายงานแผนบูรณาการ
โครงการพัฒนา หมูบ�าน ชุมชน
ฉบับสมบูรณ" ระดับตําบล 
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ข้ันท่ี 7  สงมอบแผนให�แกผู�บริหารเทศบาลเพ่ือนําเข�าสภาเทศบาลและออกเป+นเทศบัญญัติพัฒนา
ตอไป 
 ในข้ันตอนนี้ตัวแทนชาวบ�าน ผู�นําชุมชน จากชุมชนตางๆ ได�ทําการมอบแผนท่ีประชาชน
ชวยกันจัดทําสงมอบให�ผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือพิจารณานําเข�าสภาเทศบาลและนําสูการปฏิบัติตอไป 
  
 3. ผลการดําเนินการตามแผนเพ่ือปฏิบัติการส�งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย�าง
ย่ังยืน  

3.1 ผลการดําเนินการข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาทีมวิทยากรกระบวนการระดับหมู�บ�าน  
   กระบวนการพัฒนาประชาชนในพ้ืนท่ีให�มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเรียนรู�
เทคนิคและเครื่องมือการทําแผนตลอดจนการศึกษาดูงานการจัดการขยะในพ้ืนท่ีท่ีประสบความสําเร็จ
เพ่ือนําไปประยุกต"ใช�ในแนวทางการพัฒนา (ซ่ึงเรียกวา ครู ก หรือ แมไก) 2) โดยได�กําหนดจัดในวันท่ี 
6-7 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห�องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี เป+นการอบรมแบบเข�มเต็มสองวัน ด�วยเหตุผลท่ีวาประชาชนและผู�เข�ารับการพัฒนา
จะได�เรียนรู�อยางเต็มท่ีและตอเนื่องไมต�องกัลวลวาจะไปทําภาระกิจอยางอ่ืน มีข�อจํากัดท่ีน�อยกวาจัด
ในหมูบ�านหรือพ้ืนท่ีภายในชุมชน ผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนา รวมจํานวน 62 คน ประกอบด�วย 
ผู�บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด พนักงานสวนท�องถ่ิน เจ�าหน�าท่ีเทศบาล ประธานชุมชน 
กรรมการชุมชน รวมจํานวน 62 คน หลักสูตรท่ีอบรมและพัฒนาประกอบด�วย 1) หลักการพัฒนา
ชุมชนและแนวทางการพัฒนาเทศบาลให�นาอยูอยางยั่งยืน 2) การเสริมสร�างบุคลิกภาพในการทํางาน
กับชุมชนอละการสื่อสารในการพัฒนาสังคม 3) กฎหมายท่ี เก่ียวข�องในการพัฒนาสังคม  
4) Mini Walk Rally เพ่ือเสริมสร�างพลังในการทํางานและการทํางานเป+นทีม 5) เทคนิคและเครื่องมือ
ในการทําแผนพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เน�นการพัฒนา 3 มิติ คือ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติ
สิ่งแวดล�อม เพ่ือนําไปสูเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน 4 มิติ คือ เมืองอยูดี คนมีสุข สิ่งแวดล�อมยั่งยืน 
เทศบาลแหงการเรียนรู�และบริหารจัดการท่ีดี และ 6) การจัดประสบประการณ"การเรียนรู�ศึกษาดูงาน
พ้ืนท่ีตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จด�านการจัดการขยะ ซ่ึงเป+นพ้ืนท่ีนํารองโครงการสงเสริมพหุภาคีใน
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ภายใต�แผนปฏิบัติการท่ี 21 ระดับท�องถ่ิน (Local Agenda 21) ในพ้ืนท่ี
จังหวัดอุดรธานี คือ เทศบาลตําบลหนองสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สําหรับวิทยากรเป+น
อาจารย"ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีท่ีถนัดและเก่ียวข�องกับเนื้อหา ตลอดจนวิทยากรท่ีมีความ
ชํานาญเฉพาะเรื่องในพ้ืนท่ี ดังตารางท่ี 8.6 
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ตารางท่ี 8.6  การจัดกรอบหลักสูตรการพัฒนาทีมวิทยากรกระบวนการระดับหมูบ�าน (ครู ก)  
เพ่ือเรียนรู�เทคนิคการวางแบบมีสวนรวม  

 
ประเด็นอบรมและ

พัฒนา 
วัตถุประสงค�/รายละเอียด วิธีพัฒนา วัน/เวลา/

วิทยากร 
กิจกรรมละลายพฤติกรรม
และกิจกรรม เพลง และ
กิจกรรมนันทนาการ  

เพ่ือให�สนุกสนาน ผอนคลาย สร�าง
ความสัมพันธ" ท่ีมี ในการทํางาน
กลุมรวมกัน โดยมีกิจกรรมเพลง 
กิจกรรมนันทนาการตางๆ 

-กิจกรรมกลุมสมัพันธ"  
-กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวการร�อง
เพลงการเลานิทาน 

6-7 เมษายน 2556  
ตลอดรายการตาม
เวลาท่ีเหมาะสม 

1) หลักการพัฒนาชุมชน
และแนวทางการพัฒนา
เทศบาลให�นาอยูอยางยั่งยืน  

เ พ่ื อ ให� มี ค ว าม รู� ค ว าม เข� า ใจ
เ ก่ี ย ว กั บ แ น ว คิ ด ก า ร พั ฒ น า
เบ้ืองต�น เชน หลักการทํางานกับ
ประชาชน การพัฒนาด�านตางๆท่ี
สําคัญ เครื่องมือการศึกษาชุมชน
บางอยาง  

-บรรยาย 
-วีดีทัศน" 
-การอภิปราย 
-การระดมความ
คิดเห็น 
-การนําเสนอ 

ดร.เกรียงไกร   
ธุระพันธ" และคณะ 
วันท่ี 6 เมษายน 56 
19.00-20.00 

2) การเสริมสร�างบุคลิกภาพ
ในการทํางานกับชุมชนและ
การสื่อสารในการพัฒนา
สังคม  

เพ่ือให�มีความรู�และสามารถปฏิบัติ
ได�อยางถูกต�อง เชน บุคลิกภาพ
ก าร ไห ว�  ก าร ทั ก ท าย  ส วัส ดี 
ขอบคุณ ตลอดจนการสื่อสารใน
การพัฒนา เชน การพูดในท่ีชุมชน 

-บรรยาย 
-วีดีทัศน" 
-การฝ:กปฏิบัติ 
แบบมีสวนรวม 
-การนําเสนอ 

ผศ.จินตนา ด�วงแพง 
และคณะ 
วันท่ี 6 เมษายน 56 
09.00-12.00 น. 

3) กฎหมายท่ีเก่ียวข�องใน
การพัฒนาสังคม  

เพ่ือให�มีความรู�เก่ียวกับกฎหมาย
ท่ั ว ไป  เช น  ก ฎ ห ม ายจ ราจ ร 
กฎหมายการจัดการขยะ กฎหมาย
ท่ีดิน กฎหมายผังเมือง ฯลฯ 

-บรรยาย 
-วีดีทัศน" 
-กรณีศึกษา 
-การถามตอบ 

ผศ.ณัฐฐานุช เมขลา 
และคณะ 
วันท่ี 6 เมษายน 56 
13.00-16.00 

4) เทคนิคและเครื่องมือใน
การทําแผนพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน 

เพ่ือให�มีความรู�และทักษะเก่ียวกับ
เทคนิคและเครื่องมือในการทํา
แผนพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เชน 
การศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม 
การวิเคราะห"ชุมชน เทคนิค AIC 
เป+นต�น 

-บรรยาย 
-ฝ:กปฏิบัติ 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู� 

รศ.สุรพงษ" ลือทอง
จักร 
อ.ประเวศน"   
ศรีหาโคตร 
วันท่ี 7 เมษายน 56 
09.00-13.00 

5 ) Mini Walk Rally เ พ่ื อ
เสริมสร�างพลังในการทํางาน
และการทํางานเป+นทีม 

เพ่ือฝ:กการทํางานเป+นโดยปฏิบัติ
กิจกรรมเป+นฐานตางๆ 

-กิจกรรมภาคปฏิบัติ
ก ล างแจ� งแบ บ การ
ทํางานเป+นทีม 

อ.นันทวัฒน"  
พินิจพรม และคณะ 
วันท่ี 6 เมษายน 56 
เวลา 16.00-18.00 

6) การจัดประสบประการณ"
การเรียนรู�ศึกษาดูงานพ้ืนท่ี
ตัวอยาง 

เพ่ือให�ได�รับตัวอยางประสบการณ"
ท่ีดี (Good Practice) 

-การศึกษาดูงาน ดร.เกรียงไกร  
ธุระพันธ" และคณะ 
7 เมษายน 56  
13.00-16.00 น. 
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ภาพท่ี  8.4 การลงทะเบียนของผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนา 
 
 จากภาพท่ี 8.4 มีผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนารวมจํานวน 62 คน จําแนกเป+น เพศชาย 
จํานวน 40 คน คิดเป+นร�อยละ 64.52  เพศหญิง จํานวน 22 คน  คิดเป+นร�อยละ 35.48  เม่ือจําแนก
ตามสถานภาพและบทบาท พบวา ฝaายบริหารสวนท�องถ่ิน จํานวน 3 คน คิดเป+นร�อยละ 4.83 
พนักงานสวนท�องถ่ิน จํานวน 9 คน คิดเป+นร�อยละ 14.52 สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 10 คน  
คิดเป+นร�อยละ 16.13 และคณะกรรมการชุมชนและประชาชน  จํานวน 40 คน คิดเป+นร�อยละ 64.52  
ดังแสดงในตารางท่ี 8.7 
 
ตารางท่ี 8.7 จํานวนและร�อยละของผู�เข�าอบรมและพัฒนา 
 
        สถานภาพ                             จํานวน                                     ร�อยละ 
    เพศ 
          ชาย                                       40                                           64.52 
         หญิง                                       22                                           35.48 
    สถานภาพ 
        ฝaายผู�บริหารเทศบาล                      3                                             4.83 
        พนักงานสวนท�องถ่ิน                      9                                            14.52 
        สมาชิกสภาเทศบาล                      10                                           16.13 
        คณะกรรมการชุมชน                     40                                           64.52 
              รวม                                62                                           100 
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ภาพท่ี  8.5 พิธีเปyดการอบรมและพัฒนา โดย นายสมาน ศิลาแดง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล
เจริญศิลปx อําเภอเจริญศิลปx จังหวัดสกลนคร เพ่ือกลาวถึงความสําคัญของการจัดอบรมและพัฒนา 

และชี้ให�เห็นความสําคัญของการมีสวนรวม และให�โอวาทผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนา 
 

 
 

ภาพท่ี  8.6 วิทยากรกระบวนการและคณะ 
 

 ในภาพท่ี 8.6 วิทยากรกระบวนการได�อธิบายชี้แจงเก่ียวกับกติกาและข�อตกลงเบื้องต�นใน
การอบรมและพัฒนา และได�แนะนําทีมผู�ชวยวิทยากรกระบวนการ ซ่ึงเป+นอาจารย" และนักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จํานวน 6 คน ท้ังนี้บทบาทของผู�ชวยวิทยากรกระบวนการ ได�แก  
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การจัดเตรียมอุปกรณ"เพ่ือการทํากิจกรรม กระตุ�นการรวมกิจกรรม กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ สังเกต
วิทยากรกรกระบวนการและผู�ชวยวิทยากรกระบวนการต�องติดป\ายและเขียนชื่อตัวเองด�วย 
 

 
 

ภาพท่ี  8.7 กิจกรรมละลายพฤติกรรม ชื่อกิจกรรมนับยอดสมาชิก 
 
 

 
 

ภาพท่ี  8.8 กิจกรรมละลายพฤติกรรม ชื่อกิจกรรมสวัสดี 
 
 ในภาพท่ี 8.7-8.8 เป+นกิจกรรมกรรมละลายพฤติกรรมกอนเข�าสูการอบรมในหัวข�อตางๆ 
วิทยากรกระบวนการต�องสร�างความสัมพันธ"อันดีระหวางผู�เข�าเข�ารับการอบรมและพัฒนาด�วยกัน 
และกับวิทยากรกระบวนการ ตลอดท้ังทีมงานผู�ชวยวิทยากร เพ่ือเป+นการตรวจสอบความพร�อมและ
ความสนใจของผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนา ท้ังนี้ต�องมีการการเตรียมกิจกรรมไว�หลายอยางตลอดจน
วัสดุอุปกรณ"ท่ีเก่ียวข�องและสามารถปรับใช�ให�เหมาะสมกับสถานการณ" เวลา และบุคคล  
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  1) การดําเนินกิจกรรมการอบรมและพัฒนา (ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาทีมวิทยากร
กระบวนการระดับหมู�บ�าน) 
  ในด�านเนื้อหาการอบรมพัฒนาและจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ"ได�จัดแบบ
กระบวนการท่ีตอเนื่อง  ซ่ึงมีกิจกรรมดังตอไปนี้ 
 
 1. การให�ความรู�เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนและแนวทางการพัฒนาเทศบาลให�น�าอยู� 
อย�างย่ังยืน 
  หัวข�อบรรยายนี้วิทยากร วาท่ีร�อยโท 
ดร.เกรียงไกร ธุระพันธ" อาจารย"ประจําสาขาวิชา
ก า ร พั ฒ น าสั งค ม  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร" แ ล ะ
สังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
   สําหรับเนื้อหาท่ีวิทยากรได�บรรยายให�
ความรู�เก่ียว คือ แนวคิดการพัฒนา ลักษณะของ
สังคมเมือง ลักษณะของสังคมชนบท ป/ญหาสังคม
พ ร�อมยก ตั วอย า งโด ยการ เปy ด วี ดิ ทั ศน" เรื่ อ ง   
“วิกฤติแผนดินไทย” ท่ีสะท�อนให�เห็นถึงป/ญหา
สังคมด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมในวีดิทัศน"               ภาพท่ี  8.9 วิทยากรบรรยาย 
จะเลาเรื่องราวถึงสาเหตุของการเกิดป/ญหา และแนวทางการแก�ไข หลังจากวีดิทัศน"จบเรื่อง วิทยากร
ได�โอกาสให�ผู�เข�ารับการอบรมได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�โดยมีการแบงกลุมระดมความเห็นออกเป+น  3 กลุม 
โดยแตละกลุมให�กําหนดตัวประเด็นตัวอยางของป/ญหาด�านละ 1 ตัวอยาง ได�แก ป/ญหาสังคมด�าน
เศรษฐกิจ ป/ญหาด�านสังคม และป/ญหาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยเขียนใสกระดาษ 
Flip Chart กลุมละ 1 แผน  ผู�เข�ารับการอบรมให�ความรวมมือเป+นอยางดีและต้ังใจกันทํางานตามท่ี
ได�รับมอบหมาย และให�แตละกลุมมีตัวแทนนําเสนอ 1 คน เพ่ือนําเสนอผลงานผลงาน เม่ือทุกกลุม
นําเสนอเสร็จเรียบร�อยวิทยากรได�สรุปให�เห็นถึงท่ีมาของป/ญหาตางๆ วามาจากหลายป/จจัยแตสาเหตุ
หลักๆ เกิดมาจากท่ีมนุษย"ท่ีมาอาศัยอยูรวมกันมากข้ึน และมีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมพ่ึงพา
ตนเองเป+นสังคมพ่ึงพาคนอ่ืนหรือบริโภคนิยม สังคมท่ีเคยชวยเหลือเก้ือกูลกันได�แตกลับพ่ึงพาอาศัย
กันได�น�อยลง และมีข�อจํากัดในตัวเองอันเนื่องมาจากอาชีพ หน�าท่ีการงานเป+นตัวเรงเร�าทําให�ผลัก
ภาระบางประการออกไปจากตัวเอก ยกตัวอยางเชน ป/ญหาขยะ แท�ท่ีจริงของสาเหตุท่ีทําให�เกิด
ป/ญหาคือมนุษย"เอง เพราะไมรู�จักแยกขยะจากต�นทางท่ีมาจากครัวเรือน มองวาเป+นเรื่องของเทศบาล
หรือองค"กรปกครองสวนท�องถ่ินแตเพียงอยางเดียว จึงทําให�มีการท้ิงขยะไมเลือก ไมมีการคัดแยกขยะ
วาขยะใดเป+นขยะอินทรีย" ขยะใดมีพิษ  ขยะใดสามารถนํากลับมาใช�ใหมได�ตามหลัก 3R (Reduce 
Reuse Recycle) ขยะท้ังหมดท้ิงลงถังขยะหน�าบ�านหมด ท่ีตามมาคือ สงกลิ่นเนาเหม็นเนื่องจากการ
เก็บขยะทับถมเนาเสียเจ�าหน�าท่ีเก็บไมทันเพราะรถขนย�ายและคนมีจํากัด  เป+นต�น  
 เม่ือวิทยากรบรรยายเสร็จแล�วผู�เข�ารับการอบรมตางก็สนใจสอบถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ป/ญหาของชุมชนมากข้ึน และจบลงด�วยการให�ตัวแทนผู�เข�ารับการอบรมสรุปในสิ่งท่ีได�จากการเรียนรู� 
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 2. การเสริมสร�างบุคลิกภาพในการทํางานกับชุมชนและการส่ือสารในการพัฒนาสังคม 
  
 หัวข�อบรรยายนี้ได�รับเกียรติจาก
วิทยากร ผู�ชวยศาสตราจารย"จินตนา ด�วงแพง 
อาจารย"ประจําสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร  คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 สํ าห รั บ เนื้ อห า ท่ี วิ ท ย าก รได�
บรรยายให�ความรู�เก่ียว คือ ความหมายของ
บุคลิกภาพ การแตงกาย การไหว�ท่ีถูกต�อง การ
วางตัว กริยาทาทาง มารยาททางสังคม และการพูด  ภาพท่ี  8.10 กระบวนการฝ:กอบรม 
ในท่ีชุมชนตามสถานการณ"ตางๆ โดยวิทยากรได�ใช�วิธีการบรรยายพร�อมสาธิตและแสดงตัวอยางให�ผู�
เข�าอบรมดูและให�ผู�เข�าอบรมฝ:กปฏิบัติ โดยหัวข�อนี้ท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรอบรมเนื่องจากวาการ
เสริมสร�างบุคลิกภาพของผู�นําเป+นสิ่งสําคัญ ผู�นําต�องมีบุคลิกภาพท่ีดีพร�อมให�ผู�ตามมีอยากจะทํางาน
รวมด�วย  
 วิทยากรให�ความรู�ภาคทฤษฎีชี้ให�เห็นลักษณะท่ีดีลักษณะท่ีต�องปรับปรุงของบุคลิกภาพ
ของบุคคล จากนั้นได�สาธิตบุคลิกภาพในการ ยืน นั่ง ทาทางกริยา ท่ีเหมาะท่ีควรในสถานการณ"ตางๆ
และวิทยากรให�ผู�เข�ารับการอบรมปฏิบัติให�ดูเป+นรายบุคคลซ่ึงเป+นการประเมินไปในตัว กิจกรรมท่ี
สร�างความสนใจอีกอีกอยางคือ การไหว�ท่ีถูกต�องสําหรับบุคลระดับตางๆ เชน ไหว�พระสงฆ" ไหว�ครู
อาจารย" ไหว�คนระดับเดียวกัน ซ่ึงกอนท่ีจะสาธิตวิทยากรให�ผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนาไหว�พร�อม
กันเพ่ือเป+นการประเมินโดยภาพรวม ปรากฏวาสวนใหญยังทําไมถูกต�อง วิทยากรจึงสาธิตให�ดูพร�อม
อธิบายให�เข�าใจทีละข้ันท่ีละตอนจนเป+นท่ีเข�าใจและให�ผู�เข�าอบรมปฏิบัติหลายๆ ครั้งจนเกิดความ
ถูกต�อง ดังนั้นนั้นกิจกรรมนี้จึงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผู�เข�ารับการอบรมได�เป+นอยางดี และจาก
การสังเกตหลังเสร็จการอบรมผู�เข�าอบรมจะยกมือไหว�กัน ไหว�วิทยากร ถูกต�องสวยงาม ซ่ึงพฤติกรรม
การไหว�ท่ีถูกต�องก็เชื่อวาผู�นําท่ีเข�ารับการอบรมจะนําไปประยุกต"ใช�ตอไปได�  
 นอกจากนั้นวิทยากรได�หยิบยกมารยาททางสังคม โดยยกตัวอยางการด่ืมกาแฟท่ีฝaาย 
ผู�จัดได�จัดไว�สําหรับชวงพักรับประทานอาหารวาง ท่ียกตัวอยางมานี้สวนใหญมีให�เห็นอยูเกือบทุกท่ีท่ีมี
การอบรมสัมมนา ซ่ึงวิทยากรได�แนะนําให�ความรู�มารยาทการรับประทานอาหารวางต้ังแตการฉีกหรือ
ตัดซองการแฟหรือโอวัลตินวาควรทําอยางไร การเติมน้ําร�อนควรปริมาณเทาไหร การชงกาแฟหรือ
โอวัลตินควรทําอยางไร การด่ืมทําอยางไร และการรับประทานขนมท่ีจัดไว�เป+นอาหารวางควรจะต�องมี
ข�อพิจารณาและปฏิบัติอยางไร ซ่ึงได�รับความสนใจเป+นอยางมากเพราะท่ีผานมาผู�เข�าอบรมตางก็บอก
วาไปประชุมอบรมหรือสัมมนามาก็หลายท่ีก็ไมเคยได�รับการแนะนําในการปฏิบัติอยางถูกต�องเชนนี้
 สุดท�ายจึงเป+นการนําเสนอเก่ียวกับการสื่อสารท่ีประสบความสําเร็จคือการสื่อสารแบบ
สองทาง และวิทยากรมีเกมส"และกิจกรรมเพ่ือสอดแทรกการบรรยายเก่ียวกับการสื่อสาร และ
แบงกลุมยอยๆ ให�ฝ:กพูดในท่ีชุมชนในสถานการณ"ตางๆ อีกด�วย หัวข�อนี้สร�างความประทับใจและ
รอยยิ้มของผู�เข�ารับการอบรมอยางมาก 
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 3. กฎหมายท่ีเก่ียวข�องในการพัฒนาสังคม 
 

 
 

ภาพท่ี  8.11 กระบวนการฝ:กอบรมกฏหมายท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาสังคม 
 
 หัวข�อบรรยายนี้ได�รับเกียรติจากวิทยากร ผู�ชวยศาสตราจารย"ณัฐฐานุช เมขลา อาจารย"
ประจําสาขาวิชานิติศาสตร"  คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 สําหรับเนื้อหาท่ีวิทยากรได�บรรยายให�ความรู�เก่ียว คือ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนา
สังคม เจตนารมณ"ของการกําหนดเรื่องกฎหมายเพ่ือการพัฒนาสังคม เพ่ือใช�ในการอบรมในครั้งนี้ก็
ด�วยเหตุวาผู�นําชุมชนท่ีเข�ารับการอบรมต�องได�นําพาชาวบ�านทําแผนชุมชนตอไปและในขณะท่ีอยูใน
กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนอาจมีชาวบ�านสอบถามหรืออาจมีข�อสงสัยในเวทีการจัดทํา
แผนวาเรื่องนี้ทําได�หรือไมอยางไร ติดขัดกับกฎหมาย ระเบียบตัวใดหรือไม จึงได�นําความรู�ด�าน
กฎหมายอบรมผู�เข�ารับการพัฒนาในครั้งนี้เพ่ือนําไปเป+นประโยชน"ในการคิดใครครวญในการจัดทํา
แผนชุมชน หรือการดํารงชีวิตตนตอไปได�  
 วิทยากรได�จําแนกหัวข�อกฎหมายตางๆ อยางกว�างเพ่ือให�ผู�เข�าอบรมสามารถสอบถามหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�เก่ียวกับกฎหมายท่ีสนใจได� เชน กฎหมายเก่ียวกับเด็ก กฎหมายเก่ียวกับสตรี 
กฎหมายเก่ียวกับคนพิการ กฎหมายเก่ียวกับผู�สูงอายุ กฎหมายเก่ียวกับสวัสดิการสังคม กฎหมาย
เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายเก่ียวกับทรัพย"สินทางป/ญญา เป+นต�น วิทยากรได�ใช�การบรรยาย 
และหยิบยกตัวอยางจากกรณีศึกษา และวีดีทัศน"เก่ียวกับกฎหมายตางๆ มานําเสนอให�ผู�เข�ารับการ
อบรมและพัฒนาได�เห็นเป+นตัวอยาง ท้ังนี้วิทยากรได�เปyดโอกาสให�ผู�เข�ารับการอบรมสอบถามประเด็น
กฎหมายท่ีต�องการทราบเพ่ิมเติม เชน กฎหมายวิสาหกิจชุมชนจะชวยยกระดับการพัฒนากลุมอาชีพ
ในชุมชนได�อยางไร ซ่ึงวิทยากรก็ได�ยกตัวอยางเห็นผู�เข�ารับการอบรมทราบและสามารถนําไป
ประยุกต"ใช�ในพ้ืนท่ีตอไป  ซ่ึงเป+นบรรยากาศการเรียนรู�ท่ีดีโดยผู�เข�ารับการอบรมมีสวนรวม 
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   4. กิจกรรมอบรมเทคนิคและเครื่องมือในการทําแผนพัฒนาชุมชนอย�างย่ังยืน 
 

ภาพ A วิทยากรบรรยายเทคนิคการทําแผน ภาพ B  ผู�เข�ารับการอบรมชวยกันทํากิจกรรม
ข�อดีข�อเสียในชุมชนตนเอง 

ภาพ C  ระหวางอบรมมีกิจกรรมนันทนาการ
แทรกด�วยก็จะทําให�สนุกสนานสงเสริมการเรียนรู� 

ภาพ D ผู�เข�ารับการอบรมกําลังสร�างบ�านในฝ/น
โดยใช�หลอดกาแฟและอุปกรณ"ท่ีเตรียมให� 
 

ภาพ E  ทุกครั้งวิทยากรก็อบรมให�ความรู�แตละ
เทคนิคกอนฝ:กปฏิบัติการ 

ภาพ F  ผู�เข�ารับการอบรมฝ:กนําเสนอผลงานของ
กลุมตามโจทย"ท่ีได�รับมอบหมาย 

 
ภาพท่ี 8.12  กิจกรรมการอบรมการใช�เทคนิคและเครื่องมือในการทําแผนพัฒนาชุมชน 

ท่ีมา: เกรียงไกร ธุระพันธ" (2556) 
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 กิจกรรมอบรมเทคนิคและเครื่องมือในการทําแผนพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน โดยได�รับเกียรติ
จากวิทยากร คือ รองศาสตราจารย"สุรพงษ" ลือทองจักร วาท่ีร�อยโท ดร.เกรียงไกร ธุระพันธ" และ
อาจารย"นันทวัฒน"  พินิจพรม  อาจารย"ประจําสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร"และ
สังคมศาสตร"  และอาจารย"ประเวศน"  ศรีหาโคตร  อาจารย"พิเศษสาขาวิชาการพัฒนาสังคม และอดีต
พัฒนาการหลายอําเภอในเขตจังหวัดอุดรธานี และทีมผู�ชวยวิทยากรกระบวนการ 
 หัวข�อบรรยายประกอบด�วยการศึกษาชุมชน การศึกษาข�อมูลเม่ือสองเพ่ือเป+นการเรียนรู�
เพ่ือศึกษาชุมชนและวิเคราะห"ชุมชนได�เร็วข้ึน การวิเคราะห"ชุมชน การจัดทําแผน การวิเคราะห"หา
ภาคีท่ีจะรวมพัฒนา ตลอดจนเทคนิคในการศึกษาชุมชน การวิเคราะห"ชุมชน และการจัดทําแผน
ชุมชน เชน เทคนิค AIC, Picture Review และ  F.S.C โดยเน�นการบรรยายท่ีเข�าใจงาย สาธิตให�เห็น
เป+นตัวอยาง และให�ผู� เข�ารับการอบรมและพัฒนาฝ:กฏิบั ติ การเรียนรู�แตละเรื่องให�หลักการ  
(เรียนรู�หลักการ - สาธิต -  ฝ:กปฏิบัติ - นําเสนอ) วิทยากรได�แนะนําอุปกรณ"ท่ีเก่ียวข�องท่ีจําเป+นท่ี
จะต�องใช�เพ่ือการเรียนรู�ชุมชน การวิเคราะห"ป/ญหา การจัดทําแผน เชน กระดาษฟลิปชาร"ด สมุด 
ปากกา กระดาษกาว บัตรคํา กระดาษสี ปากกาเคมี กล�องถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร" เครื่อง
โสตทัศนูปกรณ" เพราะในสถานการณ"จริงท่ีจะต�องไปทํางานกับประชาชนในพ้ืนท่ีทีมครู ก และ
เจ�าหน�าท่ีเทศบาลท่ีรับผิดชอบในแตละชุมชนจะได�เตรียมตัวและปฏิบัติได�อยางถูกต�องเหมาะสม  
 วิทยากรได�ให�ความรู�ของเทคนิค AIC โดยได�แนะนําข้ันตอนต้ังแตเริ่มต�นจนถึงสิ้นสุด 
ประกอบด�วย 1. ข้ันตอนการสร�างความรู� (Appreciation หรือ A) เป+นข้ันตอนการเรียนรู�และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ" ข้ันตอนนี้จะเปyด โอกาสให�ผู�เข�ารวมประชุมทุกคนแสดงข�อคิดเห็นรับฟ/ง 
และหาข�อสรุปรวมกันอยาง เป+นประชาธิปไตย โดยใช�การวาดรูปเป+นสื่อในการแสดงข�อคิดเห็น
แบงเป+น 2 ชวง คือ 1) การวิเคราะห"สถานการณ"ของหมูบ�านในป/จจุบัน 2) การกําหนดอนาคต ของ
หมูบ�านวาต�องการให�เกิดการพัฒนาในทิศทางใด (A2)  2. ข้ันตอนการสร�างแนวทางการพัฒนา 
(Influence หรือ I)  คือ ข้ันตอนการหาวิธีการท่ีจะทําให�พัฒนาหมูบ�านตามเป\าหมายท่ีต้ังไว� ในชวง 
(A2) และเป+นชวงการหามาตรการหรือวิธีการในการพัฒนาและการค�นหา เหตุผลเพ่ือจัดลําดับ
ความสําคัญตามความเห็นของกลุมผู�เข�ารวมประชุม แบงออก เป+น 2 ชวงคือ 1) การคิดโครงการท่ีจะ
ให�บรรลุวัตถุประสงค" 2) การจัดลําดับ ความสําคัญของโครงการ โดยแยกออกเป+น 3 ประเภท คือ 
กิจกรรมหรือโครงการ ชาวบ�านทําเอง กิจกรรมหรือโครงการท่ีชาวบ�านทําเองบางสวนและขอความ 
ชวยเหลือจากแหลงทุนภายนอก และกิจกรรมหรือโครงการท่ีสามารถขอจากภาครัฐโดยผานตําบล   
3. ข้ันตอนการสร�างแนวทางปฏิบัติ (Control หรือ C) คือ การนําเอาโครงการหรือกิจกรรมตางๆ มาสู
การปฏิบัติและจัดกลุม ผู�ดําเนินงานซ่ึงจะรับผิดชอบตอโครงการหรือกิจกรรมข้ันตอนนี้ โดยแบง
ออกเป+น 2 ชวงได�แก 1) การแบงกลุมรับผิดชอบ 2) การตกลงในรายละเอียดในการดําเนินงาน  
 กิจกรรมในภาพ คือ  ภาพ A และ E  วิทยากรบรรยายเทคนิคการทําแผนกอนการฝ:ก
ปฏิบัติ  ภาพ B  ผู�เข�ารับการอบรมชวยกันทํากิจกรรมข�อดีข�อเสียในชุมชนตนเอง  ภาพ C  ระหวาง
อบรมมีกิจกรรมนันทนาการแทรกด�วยก็จะทําให�สนุกสนานสงเสริมการเรียนรู�  ภาพ D ผู�เข�ารับการ
อบรมกําลังสร�างบ�านในฝ/นโดยใช�หลอดกาแฟและอุปกรณ"ท่ีเตรียมให� ภาพ F  ผู�เข�ารับการอบรมฝ:ก
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นําเสนอผลงานของกลุมตามโจทย"ท่ีได�รับมอบหมาย  ซ่ึงในกระบวนการผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนา
ให�ความสนใจและมีสวนรวมในกิจกรรมอยางดีมาก 
 
   5) Mini Walk Rally เพ่ือเสริมสร�างพลังในการทํางานเป:นทีม 

ภาพ A แบงกลุมทํากิจกรรมและเดินไปด�วยความ
พร�อมเพรียงสามัคคี 

ภาพ B กิจกรรมรวมชวยด�วยใจ ความพยายาม
ยื่นหยิบปyงปองโดยไมให�รางกายโดยเชือก 

ภาพ C  ฐานรักษ"องค"กร โดยให�สมาชิกทุกคน
ชวยกันเขียนชื่อองค"กรตัวเอง 

ภาพ D กิจกรรมค�นหาสมบัติโดยใช�การสื่อสาร
แบบทางเดียว 

ภาพ E  ฐานลําเลียงพลข�ามแดน ทุกคนจะต�อง
ชวยกันข�ามลําเลียงกลองไปไว�ฝ/�งตรงข�าม 

ภาพ F กิจกรรมค�นหาสมบัติโดยใช�การสื่อสาร
แบบทางเดียวซ่ึงมีอุปสรรคในการทํางาน 

 
ภาพท่ี 8.13  กิจกรรม Mini Walk Rally เพ่ือเสริมสร�างพลังในการทํางานเป+นทีม 

ท่ีมา: เกรียงไกร ธุระพันธ" (2556) 
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 กิจกรรม Mini Walk Rally เพ่ือเสริมสร�างพลังในการทํางานเป+นทีม ได�รับเกียรติโดยทีม
วิทยากร คือ วาท่ีร�อยโท ดร.เกรียงไกร ธุระพันธ" และอาจารย"นันทวัฒน"  พินิจพรม  อาจารย"ประจํา
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร"  และทีมผู�ชวยวิทยากรกระบวนการ 
อีกจํานวน 6 คน กิจกรรมนนี้มีวัตถุประสงค"เพ่ือให�ผู�เข�ารับการพัฒนาทีมวิทยากรกระบวนการระดับ
หมูบ�าน (ครู ก) ได�มีความรักและสามัคคีในหมูคณะ ทํางานเป+นทีม รู�จักวางแผน และสื่อสารในการ
ทํางานท่ีดี มีความรักในท�องถ่ินของตน  และเพ่ือเป+นการสร�างมิติใหมในการจัดกิจกรรมอบรม
ชาวบ�านเพราะผู�เข�ารับการอบรมยังไมเคยเข�ารวมการอบรมลักษณะเชนนี้มากอน  ดังนั้นกิจกรรมนี้
ทําให�ได�เห็นรอยยิ้ม ความสุข เสียงหัวเราะ และเหง่ือท่ีไหลออกมาจากการทํากิจกรรมท่ีตางคนตาง
รวมกันทําอยางมุงม่ันและต้ังใจ โดยเริ่มต�นของกิจกรรมมีการแบงกลุมภายในห�องอบรมให�เรียบร�อย 
สมาชิกในกลุมประมาณ กลุมละ 10-15 คน  แตละกลุมให�ต้ังชื่อกลุม คําขวัญประจํากลุม Step  
(ทาประกอบ) ประจํากลุม เม่ือทุกกลุมผานการตรวจสอบความพร�อมแล�ว ก็จะเดินออกจากห�อง
ประชุมแบบไปเป+นทีม ดังภาพ A คือ แบงกลุมทํากิจกรรมและเดินไปด�วยความพร�อมเพรียงสามัคคี 
โดยจะมีเชือกฟางผูกไว�ให�ท้ังทีมเข�าไปอยูภายในวงของเชือกฟางพร�อมทองชื่อกลุม และคําขวัญของ
กลุม ไปจนถึงฐานกิจกรรม โดยไมใครออกมาจากภายในวงของเชือกฟาง นี้ถือวาเป+นกติกาเบื้องต�น
ของผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนาจะปฏิบัติเหมือนกันทุกกลุม  เม่ือทีมตางๆ เดินทางไปถึงฐาน
กิจกรรมแล�วกอนท่ีจะมีการลงมือปฏิบัติ   แตละทีมมาถึงก็จะปลดเชือกฟางออก หัวหน�าทีมจะบอก
ให�สมาชิกภายในทีมยืนแถวหน�ากระดานแล�วแนะนําชื่อกลุมพร�อมกัน คําขวัญกลุม และStep ประจํา
กลุม หลังจากนั้นวิทยากรประจํากลุมจะอธิบายวิธีการและอุปกรณ"พร�อมท้ังกติกากอนให�สมาชิกใน
กลุมวางแผนเตรียมความพร�อมกอนลงมือทํา ใช�เวลาฐานะละประมาณ 30 นาที  
 สําหรับฐานของกิจกรรม Mini Walk Rally เพ่ือเสริมสร�างพลังในการทํางานเป+นทีม 
ทีมวิทยากร ได�กําหนดเป+น 4 ฐานกิจกรรม แบบทุกกลุมหมุนเวียนเข�าให�ครบทุกฐานกิจกรรม 
ประกอบด�วย  
 กิจกรรมฐานท่ี 1 “รักษ�องค�กร” วิทยากรประจํากลุมได�ชี้แจงวาเป+นกิจกรรมท่ีมุงสร�าง
ความรักในชุมชน หมูบ�านพ้ืนท่ีอําเภอ จังหวัด และประเทศชาติอันเป+นท่ีรักของเรา โดยกิจกรรมนี้มี
อุปกรณ"คือทอนไม�ขนาดใหญ มีความหนักพอประมาณ มียาวประมาณ 3 เมตร เป+นสัญลักษณ"แทน
ดินสอ ด�านหนึ่งของไม�คือด�านดินสอสําหรับเขียน อีกด�านคือยางลบสําหรับลบให�สะอาดเม่ือเขียนผิด 
หลังจากนั้นให�ทุกคนชวยกันแบกไมข้ึนบาแล�วให�เขียนคําวา “เทศบาลเจริญเจริญศิลปx” ลงในพ้ืนดิน 
เม่ือเขียนไปสักพักมีการเขียนผิด หรือไมสวยงาม ก็แล�วแตเทคนิคของวิทยากรจะเป+นผู�กําหนด โดยให�
นําด�านท่ีเป+นยางลบมาลบ ทําอยางนั้นซํ้าๆ จนสําเร็จ หลังจากเสร็จสิ้นแล�ววิทยากรก็ให�ตัวแทนกลุม
มาสรุปข�อคิดท่ี ได�จากการทํากิจกรรมนี้  แล�ววิทยากรประจํากลุมได�สรุปให� มุมมองอีกครั้ ง 
ดังภาพประกอบ C  
 กิจกรรมฐานท่ี 2 “ร�วมช�วยด�วยใจ”  วิทยากรประจํากลุมได�ชี้แจงกติกา รวมถึงอุปกรณ"ท่ี
จะเก่ียวข�อง สําหรับอุปกรณ" ได�แก เชือกฟาง และลูกปyงปอง โดยให�ผูกเชือกฟางให�เป+นแนวตรงโดย
อาจผู�ติดกับต�นไม�ก็ได�หากไมมีก็สามารถผูกกับเก�าอ้ีเป+นแนวตรง โดยผู�ให�มีความสูงจากพ้ืนประมาณ 
60-70 เซนติเมตร และก็วางถาดพร�อมลูกปyงปองตามจํานวนสมาชิกในกลุม ไว�ฝ/�งด�านหน�าเชือกฝาง
ด�านใดด�านหนึ่งโดยหางจากเชือกประมาณ  60-80 เซนติเมตร กติกาให�สมาชิกในกลุมทุกคนต�องยืน
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ด�านหลังเชือกฝางท่ีผูกไว� โดยให�ใช�ขาข�างท่ีถนัดเป+นจุดทรงตัวพร�อมโค�งตัวหยิบจับลูกปyงปองท่ีวางไว�
อยูด�านหน�าเพียง 1 ลูก โดยสมาชิกในกลุมทุกคนสามารถชวยกันเพ่ือไมให�สมาชิกท่ีกําลังหยิบลูก
ปyงปองล�มได� แตท้ังนี้ห�ามให�รางกายทุกสวนของท้ังผู�ท่ีกําลังหยิบลูกปyงปองและเพ่ือนสมาชิกสัมผัส
เชือกฟาง ถ�าโดนเชือกจะให�พยายามทําใหมอีกครั้งจนกวาจะสําเร็จ และทําให�ครบทุกคน  หลังจาก
นั้นให�ตัวแทนกลุมมาสรุปข�อคิดท่ีได�จากการทํากิจกรรมนี้ แล�ววิทยากรประจํากลุมได�สรุปให�มุมมอง
อีกครั้ง ดังภาพประกอบ B  
 กิจกรรมฐานท่ี 3 “ค�นหาสมบัติ”  วิทยากรประจํากลุมได�ชี้แจงกติกา และอุปกรณ" โดย
อุปกรณ" มีผ�าปyดตา และสิ่งของท่ีเป+นจะให�หา  สวนกติกาและวิธีการเลนนั้นผู�เลนทุกคนจะต�องยืนเป+น
แถวตอนเดียว มือแตะไหลของคนด�านหน�าท้ังสองข�าง ใช�ผ�าปyดตาไว�เพ่ือไมให�มองเห็น ยกเว�นคนท่ี
เป+นผู�นํากลุม ซ่ึงยืนอยูตําแหนงคนสุดท�ายจะมองเห็นทุกอยาง กิจกรรมนี้ห�ามสื่อสารด�วยการพูด 
ยกเว�นการให�สงสัญญาณกันเทานั้น โดยกอนปฏิบัติจะให�เวลาทีมได�ตกลงกันกอนวาจะใช�สัญญาณ
อะไรในการทําอะไร อยางไร เชน เดินหน�า เลี้ยวซ�าย นั่ง หรือหยุด จะทําอยางไร  เป+นต�น  คนท่ีจะสง
สัญญาณดังกลาวคือคนท่ีเป+นผู�นําทีมเทานั้นและสงตอกันมาจนถึงคนแรกท่ียืนอยูหัวแถว คนท่ียืนอยู
หัวแถวมีหน�าท่ีค�นหาสมบัติตามสัญญาณท่ีได�รับมาจากผู�นําแถวผานมายังสมาชิกทุกๆ คน  ซ่ึงสมบัติท่ี
ค�นนั้นหัวหน�าทีมจะทราบเพียงคนเดียววาคืออะไร อยูตําแหนงไหน ชี้ให�เห็นถึงการทํางานแบบการ
สื่อสารทางเดียวสมาชิกภายในทีมไมมีโอกาสได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ เปรียบเสมือนการปyดหู 
ปyดตา ก็ยอมมีป/ญหาและอุปสรรคพบความสําเร็จได�ยากลําบากข้ึน ดังภาพประกอบกิจกรรม D, F 
 กิจกรรมฐานท่ี 4 “ลําเลียงพลข�ามแดน” วิทยากรประจํากลุมได�ชี้แจงกติกา และอุปกรณ" 
โดยอุปกรณ" มีเพียงกลองสําหรับเหยียบข�าม จํานวน 3-4 กลอง  ตามความเหมาะสมของสมาชิก 
สําหรับกติกาในฐานนี้คือให�วางกลองท่ีกําหนดวางเป+นจุดๆ เป+นแนวตรงเพ่ือไปยังเป\าหมายและให�ทุก
คนเดินข้ึนไปยืนท่ีกลองและต�องย�ายกลองไปด�วยจนถึงจุดหมายปลายทาง จากจุดเริ่มต�นไปถึง
เป\าหมายระยะทางประมาณ 10 เมตร และเม่ือคนใดเม่ือข้ึนไปยืนบนกลองแล�วห�ามลงมาระหวางทาง
จนกวาจะถึงเส�นชัย  โดยในกิจกรรมนี้จะฝ:กการวางแผนให�สําเร็จโดยสมาชิกในทีมต�องปรึกษาหารือ
เก่ียวกับกลยุทธ"ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ ซ่ึงสมาชิกในทีมจะต�องวางแผนกันเป+นอยางดีเนื่องจากมี
โจทย"วาจะทําอยางไรจึงจะข�ามไปให�ถึงเป\าหมายและนํากลองข�ามไปให�ถึงฝ/�งด�วย ตอนแรกสมาชิกยัง
ตีโจทย"ไมชัดเจน ตางคนตางเดินข้ึนไปยืนและไมรู�วาจะทําอยางไรตอ หลังจากนั้นจึงก็ประชุมทีมอีก
ครั้งและคอยๆ คิดหาวิธีการจนนําไปสูหนทางแก�ไขป/ญหา ดังภาพประกอบ E 
 สรุปการจัดกิจกรรม Mini Walk Rally เพ่ือเสริมสร�างพลังในการทํางานเป+นทีม ได�สร�าง
พลังกายพลังใจในการทํางานเป+นทีม การทํางานเชิงบวก มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค" มองเห็นศักยภาพ
ท่ีมีของแตละคน เพราะผู�เข�ารับการพัฒนาทีมวิทยากรกระบวนการระดับหมูบ�าน (ครู ก) สวนใหญ
เป+นผู�นําชุมชน เป+นกลุมแกนนํา และเป+นเจ�าหน�าท่ีของเทศบาลท่ีจะต�องปฏิบัติงานในท�องถ่ิน จะได�
นํากิจกรรมไปประยุกต"ใช�ในการทํางานสวนตัว และสามารถนํากิจกรรมดังกลาวไปประยุกต"ใช�ใน
กิจกรรมการทํางานรวมกับประชาชนในท�องถ่ิน โดยเฉพาะโครงการสงเสริมพหุภาคีในพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลตําบลเจริญศิลปx ได�อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
 



 249

   6) การจัดประสบประการณ�การเรียนรู�ศึกษาดูงานพ้ืนท่ีตัวอย�าง 
 

ภาพ A  ผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนาฟ/งบรรยาย
สรุป ธนาคารขยะ เทศบาลเมืองหนองสําโรง 

ภาพ  B  ศึกษาดูงาน ท่ี ทํ าการธนาคารขยะ
เทศบาลเมืองหนองสําโรง 

ภาพ C  ผู� เข� ารับการอบรมและพัฒนามี ท้ั ง
เจ�าหน�าท่ีเทศบาลและประชาชนและผู�บริหาร 

ภาพ D  ศึกษาศูนย"การเรียนรู�การเพาะเลี้ยง
ไส�เดือนดินกําจัดขยะเปMยกขยะอินทรีย" 

ภาพ E  ขยะในครัวเรือนสามารถเลี้ยงไส�เดือนดิน
ได� 

ภาพ F  ประกาศเกียรติคุณ แผนพับให�ความรู� 
และน้ําฉ่ีไส�เดือนอนุรักษ"สิ่งแวดล�อม 

 
ภาพท่ี 8.14  การจัดประสบการณ"เทคนิคการเรียนรู�ศึกษาดูงานพ้ืนท่ีตัวอยาง 

ท่ีมา: เกรียงไกร ธุระพันธ" (2556) 
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 การจัดศึกษาดูงาน เยี่ยมชมโครงการและกิจกรรม เป+นเทคนิคการมีสวนรวมท่ีเป+น
ประโยชน"ท่ีจะนําผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนาได�สัมผัสกับสภาพท่ีเป+นจริง และได�มีโอกาสแลกเปลี่ยน
รู�เรียนกับคนทํางานท้ังในระดับผู�สงเสริมและผู�ปฏิบัติอยางแท�จริง โดยการเดินทางไปศึกษาษาดูงาน
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองหนองสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค"เพ่ือศึกษารูปแบบ
การดําเนินงานธนาคารขยะของเทศบาลเมืองหนองสําโรง และวิธีการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะเปMยก) 
ในชุมชน  โดยกอนมีการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและเทศบาลตําบลเจริญศิลปxได�
ประสานงานขอเข�าศึกษาดูงานในวันเวลาท่ีกําหนดไว�เบื้องต�นแล�ว ในวันเดินทางคณะวิทยากรพร�อม
ท้ังผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนาได�เดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไปยังสํานักงานเทศบาล
เมืองหนองสําโรง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร  เม่ือเดินทางไปถึงห�องประชุมเทศบาล           
นายชาญวิทย" ศรีสุพล ผู�อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมได�กลาวต�อนรับและบรรยาย
ภาพรวมของโครงการธนาคารขยะของเทศบาลเมืองหนองสําโรง โดยเฉพาะเรื่องความเป+นมา 
วัตถุประสงค" การบริหารจัดการ การสนับสนุนสงเสริมขององค"กรภายนอกและเครือขายท่ีเข�ามา
รวมกับเทศบาล เทคนิคการสร�างการมีสวนรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ตลอดจนการสงเสริมการกําจัดขยะเปMยกหรือขยะอินทีรย"ท่ียอยสลายได�งายโดยใช�วิธีการเลี้ยงใส�เดือน
ดิน ซ่ึงทําให�ผู�ศึกษาดูงานได�รับความรู�ความเข�าใจถึงแนวทางการทํางานมากยิ่งข้ึน  หลังจากนั้นได�ลง
พ้ืนท่ีเพ่ือเยี่ยมชมกิจกรรมการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการขยะอยู 2 แหลงเรียนรู� คือ ธนาคาร      
รีไซเคิล สาขาชุมชนบอน้ํา หมูท่ี 7 ซ่ึงกิจกรรมของธนาคารขยะ คือ รับซ้ือขยะ รับฝากขยะ และ
เปลี่ยนขยะเป+นเงิน สมาชิกธนาคารขยะจะมีสวัสดิการในลักษณะกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห"ศพด�วย 
ซ่ึงจากการศึกษาดูงานคณะกรรมธนาคารรีไซเคิล กําลังปฏบัติหน�าท่ีรับซ้ือขยะจากสมาชิกในชุมชนท่ี
นํามาฝากสมาชิกทุกคนจะมีสมุดบัญชีการรับฝากธยะไว�เพ่ือเป+นหลักฐาน สําหรับการเปyดทําการเพ่ือ
รับฝาก รับซ้ือขยะจะเปyดทําการในวันเสาร"สัปดาห"ละครั้ง และตอจากนั้นได�เดินทางไปศึกษาดูงานตอ
ท่ีชุมชนใกล�เคียงกัน คือ ศูนย"การเรียนรู�การเพาะเลี้ยงไส�เดือนดินกําจัดขยะเปMยกขยะอินทรีย"  
ณ ชุมชนแสงทอง ได�เรียนรู�ถึงหลักการและเหตุผล แรงบัลดาลใจ และประโยชน"ท่ีได�รับ ของผู�นํา
ชุมชนและผู�ท่ีเลี้ยงไส�เดือนดินเพ่ือกําจัดขยะอินทรีย"หรือขยะเปMยกภายในชุมชน ท่ีได�รับการสนับสนุน
จากเทศบาล การเลี้ยงไส�เดือนดินจะเลี้ยงงายกินงายโดยกินขยะอินทรีย"ท่ีเราผลิตในครัวเรือนทุกวัน 
เชน ผัก เปลือกผลไม� อาหารท่ีเรารับประทานเหลือ แตต�องไมเผ็ด ฯลฯ หรืออาจไปนําเศษผักในตลาด
ชุมชนมาเลี้ยงเพ่ิมเติมได� สวนผลประโยชน"ท่ีได�รับคือมูลของไส�เดือนนํามาเป+นปุ�ยบํารุงดินท่ีเราปลูก
ป/กสวนครัวรั้วกินได�  สวนน้ําฉ่ีไส�เดือนผสมน้ําเพ่ือรดผักภายในครอบครัวและสามารถจําหนายได�ด�วย 
และท้ังนี้ยังสามารถขายพันธุ"ไส�เดือนดินแกเกษตรกรหรือประชาชนท่ีมาศึกษาดูงานได�ด�วยเพราะ
ไส�เดือนดินจะมีการขยายพันธุ"อยางรวดเร็ว ดังนั้นจากกิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการและ
กิจกรรมในการจัดการขยะแบบครบวงจรในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ทําให�ผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนาได�รับความรู� แนวความคิด และประสบการณ" ตัวอยางในการ
ดําเนินการ เพ่ือจะนําไปประยุกต"ใช�ในพ้ืนท่ีของตน จากการสอบถามผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนาตาง
ก็มีความประทับใจในการท่ีได�มาศึกษาดูงานเพราะเป+นเรื่องใกล�ตัวท่ีสามารถนําไปถายทอด
ประสบการณ"ท่ีดีๆ ให�กับพ่ีน�องประชาชนในชุมชนของตนเองได�เรียนรู�ด�วย และจะเริ่มต�นในการ
จัดการขยะท่ีถูกต�องท่ีครอบครัวของตน 
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 สรุปผลการจัดกิจกรรมข้ันตอนการพัฒนาการพัฒนาทีมวิทยากรกระบวนการระดับชุมชน 
(ครู ก) โดยกระบวนการพัฒนาแบบเข�ม  โดยวิทยากรได�ผลดังนี้   
 
ตารางท่ี 8.8 การประเมินผลการอบรมและพัฒนาทีมวิทยากรกระบวนการระดับชุมชน (ครู ก)  
โดยวิทยากร 
 

ประเด็นอบรมและ
พัฒนา 

วัตถุประสงค�/คําอธิบาย ผลประเมินระหว�างการ
พัฒนา 

(โดยวิทยากร) 
กิจกรรมละลายพฤติกรรม
และกิจกรรมเพลง และ
กิจกรรมนันทนาการ  

เ พ่ื อ ให� ส นุ ก ส น า น  ผ อ น ค ล า ย  ส ร� า ง
ความสัมพันธ"ท่ีมีในการทํางานกลุมรวมกัน 
โดยมีกิจกรรมเพลง กิจกรรมนันทนาการตางๆ 

ผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนาให�
ความรวมมือเป+นอยางดี 
สนุกสนาน  
กล�าแสดงออก  
มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค"  
มีความสมัพันธ"อันดี ให�เกียรติผู�อ่ืน   
มีสวนรวมดีมาก 

1) หลักการพัฒนาชุมชน
และแนวทาง 
การพัฒนาเทศบาลให�นาอยู
อยางยั่งยืน  

เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับแนวคิดการ
พัฒนาเบ้ืองต�น  เชน  หลักการทํางานกับ
ประชาชน การพัฒนาด�านตางๆ ท่ีสําคัญ 
เครื่องมือการศึกษาชุมชนบางอยาง  

จากการประเมินโดยการสอบถาม
ความรู�ผู�เข�ารับการอบรมมีสวน
ใหญสามารถบอกได�อยางถูกต�องวา
หลักการพัฒนากับประชาชนควรมี
อะไรบ�างเป\าหมายของการพัฒนา
เป+นอยางไรสรุปวาผู�เข�ารับการ
อบรมและพัฒนามีความรู�พร�อมท่ี
นําไปประยุกต"ใช�ตอไป 

2) การเสรมิสร�างบุคลิกภาพ
ในการทํางานกับชุมชนและ
การสื่อสารในการพัฒนา
สังคม  

เพ่ื อสามารถปฏิ บัติ ได�อย างถูกต� อง เช น 
บุคลิ กภาพการไหว�  การทั กทาย  ส วัสดี 
ขอบคุณ ตลอดจนการสื่อสารในการพัฒนา 
เชน การพูดในท่ีชุมชน 

จากการประเมินผู�เข�ารับการอบรม
และพัฒนาสามารถปฏิบัติการ
เสรมิสร�างบุคลิกภาพได�ถูกต�องดี
งามมากข้ึนกอนท่ีจะมาการอบรม
และพัฒนา เชน การไหว� การเดิน
การรับประทานอาหาร การพูดในท่ี
ชุมชน สามารถปฏิบตัิได�ด ี
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ตารางท่ี 8.8 การประเมินผลการอบรมและพัฒนาทีมวิทยากรกระบวนการระดับชุมชน (ครู ก)  
โดยวิทยากร (ตอ) 
 

ประเด็นอบรมและพัฒนา วัตถุประสงค�/คําอธิบาย ผลประเมินระหว�างการพัฒนา 
(โดยวิทยากร) 

 เพ่ือให�มีความรู� เก่ียวกับกฎหมาย
ท่ั ว ไป  เช น  ก ฎ ห ม า ย จ ร า จ ร 
กฎหมายการจัดการขยะ กฎหมาย
ท่ีดิน วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 

จากการประเมินโดยวิธีการถามตอบ
ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�เบ้ืองต�น
เก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป  และผู�เข�า
รับการอบรมมีสวนรวมและสนใจใน
แลกเปลี่ยนข�อมูลเป+นอยางดี 

4) เทคนิคและเครื่องมือในการทํา
แผนพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

เพ่ือให�มีความรู�และทักษะเก่ียวกับ
เทคนิคและเครื่องมื อในการทํ า
แผนพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เชน 
การศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม การ
วิเคราะห"ชุมชน เทคนิค AIC เป+นต�น 

จากการประเมินทักษะการ
ปฏิบัติการผู�เข�ารับการอบรมและ
พัฒนาสามารถปฏิบัตติามคําแนะนํา
ของวิทยากรได�เป+นอยางดี โดยมี
ความเข�าใจสามารถปฏิบัติ และ
นําเสนอกิจกรรมท่ีปฏบัิติได�อยาง
ถูกต�องเหมาะสมโดยการทํางานเป+น
กลุม อยางริเริ่มสร�างสรรค" 

5) Mini Walk Rally เพ่ือเสริมสร�าง
พลังในการทํางานและการทํางาน
เป+นทีม 

เพ่ือฝ:กการทํางานเป+นโดยปฏิบัติ
กิจกรรมเป+นฐานตางๆ 

จากการประเมินผู�เข�ารับการอบรม
และพัฒนาให�ความตั้งใจทําตาม
กติกาชวยกันทํางานเป+นทีมพิชิต
ภารกิจท่ีมอบหมายอยางเต็มท่ีเต็ม
ศักยภาพและมีความเป+นหน่ึง 

6) การจัดประสบประการณ"การ
เรียนรู�ศึกษาดูงานพ้ืนท่ีตัวอยาง 

เพ่ือให�ได�รับตัวอยางประสบการณ"ท่ี
ดี (Good Practice) 

จากการประเมินผู�เข�ารับการอบรม
และพัฒนาสนใจกับกิจกรรม
การศึกษาดูงานเป+นอยางดียั่งได�รบั
ประสบการณ"ท่ีเต็มเปM�ยมพร�อม
พัฒนาตนและเทศบาลให�สะอาดนา
อยูตอไป 

 
 สรุปผลการจัดกิจกรรมข้ันตอนการพัฒนาการพัฒนาทีมวิทยากรกระบวนการระดับหมูบ�าน 
(ครู ก) โดยกระบวนการพัฒนาแบบเข�ม  โดยผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนา ดังได�แสดงรายละเอียด
ของข�อมูลพ้ืนฐานของผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนาไว�แล�วตามตารางท่ี 8.7 (หน�า 238) ซ่ึงผลการ
ประเมินดังตารางท่ี 8.9 คือ  
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ตารางท่ี 8.9  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินตนเองของผู�เข�ารับการพัฒนา 
 

รายการประเมิน ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการพัฒนาด�านแนวคิด และหลักการ
พัฒนา 

4.19 0.83 มาก 

2. เทคนิคเบ้ืองในการศึกษาและวิเคราะห"ชุมชน เชน การเขียน
แผนท่ีชุมชน การใช�ข�อมูลมือสอง ฯลฯ 

3.81 0.91 มาก 

3. การเสริมสร�างและพัฒนาบุคลิกภาพให�มีความนาเช่ือถือ 4.18 0.75 มาก 
4. การสื่อสารในการพัฒนา เชน การพูดในท่ีชุมในสถานการณ"
ตางๆ 

4.20 0.62 มาก 

5. กฎหมายพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข�องในการพัฒนา กฎหมายสิ่งปลูกสร�าง 
กฎหมายรักษาความสะอาด กฎหมายจราจร ฯลฯ 

3.96 0.84 มาก 

6. ความรู�และความเข�าใจในข้ันตอนปฏิบัติเทคนิคและเครื่องมือใน
การวางแผนพัฒนาชุมชน 

4.11 0.83 มาก 

7. การประยุกต"ใช�เทคนิคและเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาชุมชน 4.16 0.73 มาก 
8. การฝ:กปฏิบัติกิจกรรม Mini Walk Rally เพ่ือเสริมสร�างพลังใน
การทํางานและการทํางานเป+นทีม 

4.14 0.81 มาก 

9. ประสบประการณ"การเรียนรู�ศึกษาดูงานพ้ืนท่ีตัวอยาง 4.30 0.77 มากท่ีสุด 
รวม 4.09 0.80 มาก 

 
 จากตารางท่ี 8.9 ผู�เข�ารับการอบรมและพัฒนาประเมินตนเองและประเมินภาพรวมการจัด
กิจกรรม พบวา โดยรวมประเมินอยูในระดับมาก (4.09) ประสบประการณ"การเรียนรู�ศึกษาดูงานพ้ืนท่ี
ตัวอยาง (4.30) อยูในระดับมากท่ีสุด นอกจากนั้นอยูในระดับมากทุกข�อ เรียงตามลําดับดังนี้   
การสื่อสารในการพัฒนา เชน การพูดในท่ีชุมในสถานการณ"ตางๆ (4.20) ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ
การพัฒนาด�านแนวคิด และหลักการพัฒนา (4.19) การเสริมสร�างและพัฒนาบุคลิกภาพให�มีความ
นาเชื่อถือ (4.18) การประยุกต"ใช�เทคนิคและเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาชุมชน (4.16) การฝ:ก
ปฏิบัติกิจกรรม Mini Walk Rally เพ่ือเสริมสร�างพลังในการทํางานและการทํางานเป+นทีม (4.14) 
ความรู�และความเข�าใจในข้ันตอนปฏิบัติเทคนิคและเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาชุมชน (4.11) และ
น�อยท่ีสุดคือ กฎหมายพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข�องในการพัฒนา กฎหมายสิ่งปลูกสร�าง กฎหมายรักษาความ
สะอาด กฎหมายจราจร ฯลฯ (4.39)  
 
   3.2  ผลการดําเนินการข้ันตอนท่ี 2-6 
    ในสวนของผลการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 2-6 (รายละเอียดข้ันตอนหน�า 
231-235) ซ่ึงเป+นข้ันตอนท่ีต�องใช�ศักภาพยภาพของวิทยากรกระบวนการระดับหมูบ�าน เจ�าหน�าท่ี 
ท่ีรับเทศบาลท่ีรับผิดชอบแตละชุมชน ตลอดจนฝaายบริหารและแผนงานและวิชาการจากเทศบาล
ตําบลเจริญศิลปxท่ีได�รับการอบรมมาแล�วในข้ันตอนท่ี 1 โดยมีทีมวิทยากรกระบวนการและผู�ชวย
วิทยากรกระบวนการจากสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป+นพ่ีเลี้ยง ดังนั้นภาพรวมการทํางานของเทศบาลขอสรุปข้ันตอนปฏิบัติ
สําหรับข้ันท่ี 2-6 ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8.15  ภาพรวมการดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 2-6 
ท่ีมา: เกรียงไกร ธุระพันธ" (2556) 

 
    3.2.1 จํานวนชุมชนท่ีลงปฏิบัติการจัดทําแผน   

จํานวนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเจริญศิลปx อําเภอเจริญศิลปx 
จังหสวัดสกลนคร มีจํานวน 18 ชุมชน ได�แก  1) ชุมชนศิริราษฎร" 2) ชุมชนเจริญสุขสันต"  3) ชุมชน
เจริญพัฒนาชุม 4) ชุมชนศิริประชา 5) ชุมชนเจริญศิลปxวิทยา 6) ชุมชนมวงงาม 7) ชุมชนเกษตร
ยั่งยืน 8) ชุมชนเกษตรสมบูรณ" 9) ชุมชนเกษตรก�าวหน�า 10) ชุมชนวัดใหมเจริญศิลปx 11) ชุมชนชาง
ศิลปx 12) ชุมชนน�อยพัฒนา 13) ชุมชนชัยชนะ 14) ชุมชนเจริญรุงเรือง 15) ชุมชนสมานมิตร       
16) ชุมชนใหมชัยเจริญ  17) ชุมชนยิ่งเจริญ  และ 18) ชุมชนพัฒนา 
 
 

สํารวจ
สภาพภูมิ
สังคมของ
ชุมชน  

เปyดมุมมอง 
สะท�อน
ป/ญหา 
พัฒนาภาคี
  

วางแผน
แก�ไข ใสใจ
ชุมชน 
คิดค�น
ยุทธศาสตร" 

บูรณาการแผน สร�างสรรค"ชุมชน 

ระ
ด

บั
เท

ศ
บ

าล
 

 
ประชาสัมพันธ�ให�ข�อมูลข�าวสารประชาชน 

 

ระ
ด

บั
ชุม

ชน
 จ

าํน
วน

 �
� 

ชุม
ชน
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    3.2.2  กําหนดการและรูปแบบการดําเนินการระดับชุมชน 
 กําหนดการในการปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน เจ�าหน�าท่ี

เทศบาลตําบลเจริญศิลปxและผู�นําชุมชน วิทยากรกระบวนการระดับชุมชน ตลอดจนประชาชน ได�มี
การประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเพ่ือให�เกิดความเหมาะสมและเป+น
ประโยชน"รวมกัน จึงได�กําหนดการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานในระดับชุมชนในทุกชุมชนโดยแบงเป+น 6 วันๆ
ละ 3 ชุมชน โดยแตละชุมชนใช�บริเวณกลางประชาชาคมภายในชุมชนเป+นสถานท่ีวางแผนปฏิบัติการ
ชุมชน ดําเนินการโดยทีมวิทยากรกระบวนการระดับชุมชนรวมกับทีมวิทยากรกระบวนการท่ีเป+นพ่ี
เลี้ยงของชุมชน   สําหรับในแตละชุมชนก็จะมีรูปแบบการปฏิบัติการไปทิศทางเดียวกัน เทคนิค AIC 
เป+นหลักและมีเทคนิคอ่ืนๆมาผสมผสานเพ่ือให�เหมาะสมกับประชาชนท่ีมารวมกันคิดค�นแผนและ
สร�างบรรยากาศท่ีดีเพ่ือให�ประสบความสําเร็จตามเป\าหมายงานท่ีกําหนดไว� โดยใช�เวลาตลอด 1 วัน
เต็ม (เริ่มกิจกรรมประมาณ 08.30 -17.00 น.)   
 

  

  
 

   ภาพท่ี 8.16  ภาพการลงปฏิบัติการจัดทําแผนระดับชุมชน 
              ท่ีมา: เกรียงไกร ธุระพันธ" (2556) 

 
3.2.2  ปTญหาของชุมชนและภาคีท่ีจะร�วมแก�ไขปTญหาของชุมชน  

 สภาพของชุมชนภายในเขตเทศบาลเจริญศิลปx อําเภอเจริญศิลปx 
จังหวัดสกลนคร ประชาชนสวนใหญยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม วิถีชีวิตยังเป+นแบบสังคมชนบทคือ
ความสัมพันธ"แบบญาติพ่ีน�อง มีการอนุรักษ"สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท�องถ่ินอยางเครงครัด เชน 
บุญบั้ งไฟ บุญเข�าพรรษา บุญข�าวประดับดิน บุญข�าวสาก บุญข�าวประดับดิน บุญกฐิน และ 
บุญสงกรานต" ดังนั้นสภาพวิถีชีวิตความเป+นอยูและป/ญหาท่ีพบในแตละชุมชนจะคล�ายๆ กัน ดังนี้ 
ขยะมูลฝอย ป/ญหาน้ําทวมขัง ป/ญการวางงาน ยาเสพติด ป/ญหาด�านสุขภาพของคนในชุมชน เชน 
ไข�เลือดออก ป/ญหาสุขภาพของผู�สูงอายุ  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า ป/ญหาหนี้สินนอกระบบ 
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ตัดไม�ทําลายปaา เสียงตามสายขัดข�อง เด็กติดเกมส" อุบัติเหตุจราจร ฯลฯ โดยประชาชนท่ีมีสวนรวม
เวทีในการปฏิบัติจัดทําแผนระดับชุมชนได�รวมกันแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุ และแนวทางแก�ไข 
ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะแก�ไขป/ญหานั้น รวมถึงได�เสนอแนะภาคีท่ีเก่ียวข�อง่ีจะมารวม
พัฒนาโครงการและกิจกรรมตางๆ ด�วย 
   จากการระดมความคิดเห็นภาคีท่ีจะรวมในการพัฒนามีท้ังหนวยงานในพ้ืนท่ี
และหนวยงานภายในจังหวัด ตลอดจนหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง เชน ประชาชนในชุมชน เทศบาล 
ครู โรงเรียนในชุมชน เจ�าหน�าท่ีตํารวจ พัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอ พานิชย"จังหวัด สาธารณสุขอําเภอ 
อาสาป\องกันบรรเทาสาธารณภัย (อพปร.) องค"การบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมจังหวัด (ทสจ.)  และสิ่งแวดล�อม ภาค 9 (ทสภ.) สํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม
จังหวัดสกลนคร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ"การเกษตร  (ธกส.) ศูนย"เพาะพันธุ"กล�าไม�จังหวัด
สกลนคร  ผู�ประกอบการในเขตเทศบาล เชน เจ�าของธุรกิจค�าขาย ศาสนสถาน (วัด) ฯลฯ 
  หลังจากปฏิบัติการจัดทําแผนในแตละชุมชนแล�ว คณะวิทยากรกระบวนการ
ระดับชุมชน (ครู ก ) รวมกับเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบเรื่องการจัดทําแผนโดยหน�าท่ีความรับผิดชอบของ
กองวิชาการและแผนงาน  และคณะวิทยากรกระบวนการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได�ประชุม
เพ่ือทําการวิเคราะห" สังเคราะห"แผนให�ออกมาเป+นภาพรวมของเทศบาลตามยุทธศาสตร"ตางๆ 
หลังจากนั้นได�จัดประชุมเพ่ืนเป+นเวทีบูรณาการแผนโดยเทศบาลได�เรียนเชิญหัวหน�าสวนราชการและ
หนวยงานตางๆ ภายในอําเภอและภายในจังหวัดท่ีเก่ียวข�องและเจ�าหน�าท่ีจากกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล�อม   มารวมรับฟ/งและให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับแผนและเป+นการสร�างกระบวนการการมีสวน
รวมและความรวมมือในการแก�ไขป/ญหาตางๆ ภายในชุมชนรวมกัน เม่ือเวทีการบูรณาการแผนเสร็จ
สิ้นคณะกรรมชุดเดิมได�มีการประชุมเพ่ือปรับแก�ไขตามข�อเสนอแนะตางๆ และทําเป+นแผนฉบับรูปเลม
ท่ีสมบูรณ"เสนอคณะผู�บริหารของเทศบาลตําบลเจริญศิลปxเพ่ือพิจารณานําเข�าสูสภาเทศบาลและออก
ประกาศเป+นเทศบัญญัตินําไปสูการแก�ไขป/ญหาของชุมชนแบบมีสวนรวม โดยในพิธีมอบแผนได�เรียน
เชิญประชาชนในพ้ืนท่ี ภาคี เครือขาย ทุกภาคสวนรวมเป+นสักขีพยานรวมกัน  
  สรุปการดําเนินการในข้ันตอนการจัดทําแผนชุมชนจนถึงการบูรณาการเป+น
แผนของเทศบาลได�ให�ความสําคัญกับวิทยากรกระบวนการในระดับชุมชน  เจ�าหน�าท่ีเทศบาล รวมกับ
วิทยากรกระบวนการ โดยให�ประชาชนมารวมในการบวนการศึกษาและวิเคราะห"ชุมชน วางแผน
พัฒนาชุมชนตนเอง และให�ความสําคัญกับภาคีการพัฒนาท่ีจะมามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนให�
เข�มแข็งยั่งยืน  
 จากท่ีได�เรียนรู�กระบวนการการนําเทคนิคการมีสวนรวมมาประยุกต"ใช�ในกระบวนการด�าน
การจัดทําแผนของเทศบาลตําบลเจริญศิลปx อําเภอเจริญศิลปx จังหวัดสกลนคร หากผู�ศึกษาสนใจ
ข�อมูลเพ่ิมเติม ตลอดจนผลงานการทํางานของคณะผู�บริหาร พนักงานเจ�าหน�าท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
ได�ชวยกันสร�างสรรค"ชุมชนของตนเองบนฐานการมีสวนรวม ตามโครงการสงเสริมพหุภาคีในการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน (Local Agenda 21) สามารถการเข�าถึงแหลงข�อมูลสารสนเทศของเทศบาล
เจริญศิลปx www.tessabancharoensil.go.th  ดังเว็ปไซต"ตัวอยางนี้  
  



 257

 
    

ภาพท่ี 8.17 เว็ปไซต"ของเทศบาลตําบลเจริญศิลปx อําเภอเจริญศิลปx จังหวัดสกลนคร   
ท่ีมา: http://www.tessabancharoensil.go.th/index.php 

 
บทสรุป 

 

 จากตัวอยางท่ีผู�เขียนได�นํามาเสนอเพ่ือเป+นตัวอยางในการประยุกต"ใช�เทคนิคการมีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคม กรณี การดําเนินงานการพัฒนาโครงการสงเสริมพหุภาคีในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบล
เจริญศิลปx  อําเภอเจริญศิลปx จังหวัดสกลนคร  ถึงแม�วาประเด็นยังไมได�ชี้ให�เห็นถึงผลลัพธ"ปลายทาง
ความสําเร็จและยั่งยืนก็ตาม แตได�ชี้ให�เห็นวาองค"กรปกดครองสวนท�องถ่ินมีความจริงใจและได�ให�ถึง
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน เพราะคนเป+นศูนย"กลางของการพัฒนา ยุทธศาสตร"ชาติ
โดยรัฐบาลได�มุงทิศทางการพัฒนาไปท่ี “ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” นั่นก็แปลวา ฐานรากของการ
พัฒนานั่นก็คือประชาชนต�องมีความม่ันคงท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมและทุกมิติอ่ืน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงเป+นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน จะต�องชวยพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือ
พันธกิจท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสนองพระบรมราโชบาย ท่ีมีเป\าหมาย
ท่ีต�องการบรรลุ 2 เป\าหมายหลักๆ ได�แก ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท�องถ่ินในท�องถ่ินตน 
อยางไรก็ตามการยกกรณีตัวอยางนี้ เป+นเพียงตัวอยางท่ีผู� เขียนได�มีสวนรวมในการออกแบบ
กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม  แตแท�ท่ีจริงการทํางานพัฒนาสังคมยังมีอีกมากมายหลายด�าน
นักสงเสริมการมีสวนรวม หรือนักพัฒนายังสามารถประยุกต"รูปแบบตาง ๆ และเสริมสร�าง
กระบวนการมีสวนรวมได�อยางหลากหลายท้ังนี้ ข้ึนอยูกับวัตุประสงค"ปละเป\าหมายของโครงการ
กิจกรรม และต�องให�สอดคล�องกับความรู�และสามารถของบุคคลท่ีเข�าในกระบวนการมีสวนรวมด�วย 
คํานึงถึงความแตงตางในด�านเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมด�วย อันจะนําไปสู
การการมีสวนรวมในการพัฒนาอยางแท�จริง 
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