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(1) 

ค ำน ำ 
 

 ต ำรำเรื่อง “กระบวนและเทคนิควธิกีำรพฒันำชุมชน” เล่มนี้ ผูเ้ขยีนมจีุดมุ่งหมำยเพื่อให้
นิสติหลกัสูตรศลิปศำสตรบณัฑติ สำขำวชิำกำรบรหิำรและพฒันำชุมชน ไดม้เีอกสำรประกอบกำร
เรยีนที่ตรงกบัรำยวชิำที่ศกึษำ และเพื่อให้ผู้สนใจหรอืผู้ที่ปฏบิตังิำนเกี่ยวขอ้งกบักำรบรหิำรและ
พฒันำชุมชน สงัคมและทอ้งถิน่ ไดม้โีอกำสศกึษำคน้ควำ้เพื่อท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบักระบวนและ
เทคนิควิธกีำรพัฒนำชุมชนในมติิต่ำงๆ ตำมควำมสนใจ ส ำหรบัเนื้ อหำของเอกสำรเล่มนี้แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ตอนทีห่นึ่ง เป็นเรื่องกระบวนกำรพฒันำชุมชน ซึง่ประกอบดว้ยสำระทีส่ ำคญั คอื 
แนวคิดกระบวนกำรกับกำรพัฒนำชุมชน กำรศึกษำวิเครำะห์ชุมชนในงำนพัฒนำชุมชน กำร
วำงแผนและโครงกำรในงำนพฒันำชุมชน กำรด ำเนินงำนพฒันำชุมชน และกำรประเมนิผลในงำน
พฒันำชุมชน ส่วนตอนที่สอง เป็นเรื่องเทคนิควธิกีำรพฒันำชุมชน ประกอบด้วยเนื้อหำเกี่ยวกบั
กระบวนกำรกลุ่มในงำนพัฒนำชุมชน และกระบวนกำรให้กำรศกึษำเพื่อกำรพฒันำชุมชน ทัง้นี้
เพื่อใหเ้นื้อหำสำมำรถตอบสนองวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรกำรบรหิำรและพฒันำชุมชน สำขำวชิำ
สงัคมศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ มหำวทิยำลยัทกัษิณ ที่ต้องกำรให้ผู้ที่ผ่ำน
กำรศกึษำมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ และสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏบิตัไิด้จรงิในชุมชน สงัคมและท้องถิน่ 
อกีทัง้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ที่จะศกึษำค้นคว้ำในเรื่องดงักล่ำวอกีด้วย ดงันัน้จงึ
หวงัว่ำเอกสำรนี้คงเป็นประโยชน์เป็นอย่ำงยิง่ อย่ำงไรก็ตำม หำกมคีวำมผิดพลำดประกำรใด
ผูเ้ขยีนขอน้อมรบัเพื่อกำรปรบัปรงุในโอกำสต่อไป 
 อนึ่ง ขอขอบคุณนักวชิำกำร ผู้น ำชุมชนท้องถิ่นทุกท่ำน เอกสำรทุกชิ้นที่ผู้เขียนได้
อำ้งองิผลงำนไวเ้ป็นอยำ่งสงู ณ โอกำสนี้ดว้ย ขอบคุณแรงหนุนเสรมิและก ำลงัใจทีด่จีำกครอบครวั 
อ. ดร. วิไลพิน แก้วเพ็ง ด.ช. วีรดล แก้วเพ็ง และคุณพ่อ-คุณแม่-พี่ๆ ตลอดจนผู้มีบุพกำร ี      
คร-ูอำจำรยท์ัง้หลำย ผูซ้ึง่มสี่วนช่วยท ำใหต้ ำรำเล่มนี้ส ำเรจ็ลุลวงดว้ยด ี
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 หลกักำรวำงแผนและโครงกำร 36 
 เทคนิควธิกีำรวำงแผนและโครงกำร 39 
 ขัน้ตอนกำรวำงแผนและโครงกำร 43 
 กำรด ำเนินงำนพฒันำชุมชน 50 
 กำรบรหิำรโครงกำร 52 
 กำรตดิตำมและควบคุมโครงกำร 53 
 กำรประเมนิผลในงำนพฒันำชุมชน 59 
 ควำมหมำยกำรประเมนิผล 59 
 หลกักำรของกำรประเมนิผล 60 
 ขัน้ตอนของกำรประเมนิผล 61 
 รปูแบบและวธิกีำรประเมนิผล 63 
 

ตอนท่ีสอง เทคนิควิธีกำรพฒันำชุมชน 69 
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ตอนท่ีหน่ึง 
กระบวนการพฒันาชมุชน 

 
 
 การพฒันาชุมชนเป็นการพฒันาก าลงัความคดิ และความสามารถของประชาชนในการ
ร่วมกนั ระหว่างเจา้หน้าที่รฐับาลกบัประชาชนและระหว่างประชาชนด้วยกนั เพื่อปรบัปรุงตนเอง
และชุมชนไปสู่ความเจรญิ ทัง้ในทางเศรษฐกิจ สงัคม การศึกษา อนามยัและขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรม อันจะน าไปสู่ความเจรญิ ความมัน่คงของชุมชนของตน จงึถือได้ว่าการ
พฒันาชุมชนเป็นกระบวนการเปลีย่นแปลงทางสงัคม ทีจ่งใจหรอืตัง้ใจใหเ้กดิขึน้อย่างมเีป้าหมาย
หรอืทิศทาง โดยมีแผนการหรอืโครงการไว้ล่วงหน้า หรอืเป็นกระบวนการให้การศึกษาซึ่ง
ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงที่พงึประสงคข์ึน้ในพฤตกิรรมของมนุษย ์ทัง้ในดา้นความรู ้ทกัษะและ
มลูเหตุจงูใจต่างๆ โดยจะตอ้งยดึถอืประชาชนเป็นหลกัส าคญัในการมสี่วนรวมในการเปลีย่นแปลง
หรอืการน าความรูไ้ปปฏบิตั ิหรอืกล่าวอกีนัยหนึ่ง การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการจดัระเบยีบ
ชุมชน เพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธ์และความร่วมมอืระหว่างปัจเจกชนและชุมชน เพื่อสรา้งความ
เจรญิกา้วหน้า และความสะดวกสบายและความผาสุกมาสู่สมาชกิในชุมชน 
 ดงันัน้ การพฒันาชุมชนจงึมคีวามส าคญัในการกระท าการเปลีย่นแปลงในสิง่ทีด่กีว่าอย่าง
มรีะบบระเบยีบ มขี ัน้ตอนเกี่ยวขอ้งสมัพนัธอ์ย่างต่อเนื่อง ซึง่การศกึษาถงึขัน้ตอนต่างๆ ของการ
พัฒนาชุมชน มีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศกึษาและปฎบิตังิานพฒันาชุมชนในฐานะที่เป็นกระบวนการ (community development as 
a process) ส าหรบับทนี้มเีนื้อหาทีน่ าเสนอใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนส าคญัของกระบวนการพฒันาชุมชน 
ได้แก่ แนวคดิกระบวนการกบัการพฒันาชุมชน การศึกษาวเิคราะห์ชุมชนในงานพฒันาชุมชน 
การวางแผนและโครงการเพื่อการพฒันาชุมชน การด าเนินงานพฒันาชุมชน และการตดิตามและ
ประเมนิผลการพฒันาชุมชน ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
 
 
 

การพฒันาชุมชนเป็นการด าเนินการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขัน้เป็นตอน 
จากจุดเริม่ต้นซึ่งเป็นภาวะหรอืเงื่อนไขหนึ่งที่ไม่พงึปรารถนา ไปสู่อกีสภาวะหรอืเงื่อนไขหนึ่งพงึ
ปรารถนาและด าเนินการต่อไป จนถงึจุดสุดท้ายของการพฒันาที่แสดงถงึความก้าวหน้าของการ
เปลีย่นแปลง อนัเป็นเป้าหมายของการพฒันา ซึง่การด าเนินงานพฒันาชุมชนแต่ละขัน้ตอนจะตอ้ง

แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการกบัการพฒันาชมุชน 
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ต่อเนื่องกันเชื่อมโยงสมัพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ซึ่งสามารถแสดงถึงความสมัพันธ์ของการ
พฒันาชุมชนในฐานะทีเ่ป็นกระบวนการไดด้งันี้  

1. กระบวนการให้การศึกษา (education process) เป็นกระบวนการที่สมาชิกใน
ชุมชนได้ร่วมได้รวมถงึกนัเพื่อระบุปัญหาและความต้องการแสวงหาแนวทางแก้ไข ทรพัยากรที่
จ าเป็นและปฏิบตัิตามแผนและหรอืเรยีนรู้จากการปฏิบตัินัน้ ซึ่งนักพัฒนาเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก (facilitator) เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พงึประสงค์ในพฤตกิรรมของมนุษย์ในด้าน
ความรอบรูท้ศันคต ิทกัษะและมลูเหตุจงูใจต่างๆ กระบวนการใหก้ารศกึษาในการพฒันาชุมชนจงึ
ตอ้งยดึถอืประชาชนเป็นหลกั เพื่อทีจ่ะช่วยใหเ้ขาสามารถพึง่ตนเองไดใ้นทีสุ่ด 

2. กระบวนการกลุ่มหรอืองค์กรประชาชน (group process) หัวใจส าคัญของการ
พฒันาชุมชนอยู่ที่การสรา้งโอกาสใหป้ระชาชนไดร้่วมมือ ร่วมใจ ท างานเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั 
ดังนัน้จงึมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยเทคนิคในการผนึกก าลังคนเป็นกลุ่ม วิธีการตามแบบ
ประชาธปิไตย วธิกีารเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วมและวธิกีารที่จะร่วมประชุมปรกึษาหารอื เพื่อท า
ความตกลงกนั ดงันัน้การพฒันาชุมชน (organization process) ในอนัที่จะแสวงหาปัญหาความ
ตอ้งการน ามาวางแผนและปฏบิตัริว่มกนั 

3. แนวความคดินี้เป็นการมองการด าเนินงานพฒันาชุมชนในรปูของการต่อเนื่องและ
การแก้ไขปัญหาหรอืหาวธิกีารด าเนินงานใหม่ๆ ที่เกื้อกูลกบังานทีท่ ามาก่อนๆ อยู่เสมออย่างไม่
ขาดระยะและโดยทนัท่วงท ีโดยความเป็นจริง การด าเนินงานเมื่อถงึระยะหนึ่งจะเกดิความเฉื่อย 
หากไมม่กีารแกไ้ขปรบัปรงุจะท าใหเ้กดิกจิกรรมทีช่ะงกังนั นักพฒันาจงึต้องคอยกระตุ้น คดิคน้หา
วธิกีารใหม่ๆ  ใหส้ามารถด าเนินการไดต้ลอดเวลา 

4. เป็นกระบวนการความร่วมมอืของประชาชนดว้ยศรทัธาที่จะสรา้งเสรมิระดบัความ
เป็นอยู่ของคนให้ดขีึน้ โดยอาศยัความรเิริม่ของตนเองเป็นส าคญั และกระบวนการก าหนดให้มี
หน่วยงานหรอืองค์กรรฐับาลเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในด้านเทคนิคและวิชาการ เพื่อช่วยให้
ความคดิรเิริม่ การช่วยตนเอง และความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัไดด้ าเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5. การพฒันาชุมชนในฐานะกระบวนการล าดบัขัน้ตอนทีเ่คลื่อนไหวเปลีย่นแปลงจาก
สภาพหนึ่ งไปสู่สภาพหนึ่ง เป็นความก้าวหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ โดย
ประชาชนในชุมชนนัน้ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนมาร่วมวิเคราะห์
สถานการณ์ ก าหนดความต้องการและตัดสนิใจปฏิบตัิการ เพื่อปรบัปรุงสถานการณ์ต่างๆ ให้
เป็นไปในทศิทางทีต่อ้งการ 
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ส าหรบัแนวคดิเกี่ยวกบัขัน้ตอนของการพฒันาชุมชนนัน้ ได้มีนักวิชาการการกล่าวไว้
หลายขัน้ตอน ดัง่ที่ วริชั  วริชันิภาวรรณ1 กล่าวถงึกระบวนการที่จ าน าไปบรหิารและปฏบิตังิาน
พฒันาชุมชนอยา่งมรีะเบยีบระบบ (organized actions) และมขีัน้มตีอนทัง้หมด 8 ขัน้ตอน คอื 

1. การพฒันาตนเอง ส าหรบันักบรหิารหรอืนักพฒันาชุมชน ก่อนที่จะลงพื้นที่หรอื
พัฒนาต่อผู้อื่นนัน้ จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองก่อน ทัง้การพัฒนาสภาพทางร่างกายและจติใจ 
กล่าวคือ การพัฒนาสภาพทางร่างกายที่ส าคัญคือ การฝึกและรกัษาสุขภาพของร่างกายให้
เขม้แขง็ อดทนสามารถลงไปปฏบิตังิานในพื้นที่ชนบทได้อย่างเขม้แขง็ สามารถกนิอาหาร หลบั
นอน ขบัถ่ายตามสภาพชุมชนที่จะไปบรหิารการพัฒนาได้  ส่วนการพัฒนาสภาพทางจิตใจ 
หมายถงึ การเตรยีมใจเพื่อทีจ่ะไปพบกบัปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเกดิจากระบบราชการหรอื
จากประชาชนในชุมชน รวมทัง้เตรยีมใจที่จะไปเผชญิกบัสภาพใหม่สะดวกสบายเท่ากบัในเมอื 
ขณะเดยีวกนัการที่จะลงไปปฏบิตัหิน้าที่พฒันาจะต้องฝึกตนเองใหม้อุีดมการณ์ และพยายามฝึก
ตนเองไม่ให้ถูกระบบราชการกลืนได้ง่าย อีกทั ้งต้องศึกษาและท าความเข้าใจปรัชญา 
แนวความคดิ และหลกั รวมทัง้กลยุทธใ์นการพฒันาชุมชนใหถ่้องแท ้การมอุีดมการณ์และความรู้
จะส่งผลใหม้ไีฟในตวัและสามารถปฏบิตังิานพฒันาดว้ยกายและใจ อนับงัเกดิผลดแีก่ประชาชนใน
ชุมชน ขัน้ตอนนี้ นอกจากจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารและการปฏบิตังิานพฒันาชุมชน
แลว้ ยงัจะช่วยท าใหไ้มไ่ปปฏบิตักิารใดๆ ทีจ่ะสรา้งปัญหาใหแ้ก่ชุมชนทีล่งไปปฏบิตัหิน้าทีอ่กีดว้ย 

2.  การศึกษาหาข้อเท็จจริงของชุมชน การพัฒนาชุมชนที่ประสบความส าเร็จ 
จะต้องมกีารเขา้ใจสภาพปัญหา สาเหตุ และความต้องการของประชาชนในชุมชนดว้ย ขัน้ตอนนี้
จงึมขี ัน้เพื่อสนับสนุนความคดิดงักล่าว การศกึษาหาขอ้เทจ็จรงิในชุมชนอาจกระท าไดห้ลายทาง
หลายวิธี ทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทัง้อย่างมีระเบียบ ระบบ หรอือย่างสภาพ
ธรรมชาต ิซึง่วธิกีารศกึษาหาขอ้เทจ็จรงิของชุมชน อย่างเช่น 1) การศกึษาจากเอกสาร เช่น จาก
สถติ ิจากรายงาน จากหนังสอืต่างๆ 2) การศกึษาจากการส ารวจสอบถาม เช่น การไปสอบถาม 
สมัภาษณ์ หรอืพูดคุยกบัผูน้ าในท้องถิน่ หรอืประชาชนในชุมชนนัน้ๆ และ 3) การวจิยัสนาม อนั
เป็นวธิกีารทีใ่ชเ้พื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิอยา่งละเอยีดมาก ซึง่อาจกระท าไดโ้ดยใชว้ธิกีารทัง้ 2 ประการ
ข้างต้นมาประกอบกัน พร้อมกับใช้วิธีสังเกตการณ์ หรอืเข้าไปร่วมกัน ร่วมอยู่ ร่วมคิด ร่วม
วางแผน และรว่มท างานกบัประชาชนในชุมชนกไ็ด้  

3. การรวมกลุ่มอภิปรายถกเถียงปัญหา เมื่อได้รู้ข้อเท็จจรงิรวมทัง้ปัญหาต่างๆ 
ของชุมชนแลว้ ขัน้ตอนต่อไปกค็อืการน าเอาขอ้เทจ็จรงิและปัญหาต่างๆ ที่ไดศ้กึษามาแลว้นัน้ไป
เข้ากลุ่ม เพื่อให้กลุ่มหรอืประชาชนได้ร่วมอภิปรายถกเถียง และตรวจสอบแก้ไขปรบัปรุง การ

                                                           
1วริชั  วริชันิภาวรรณ. การบริหารการพฒันาชุมชนเปรียบเทียบ. (กรุงเทพฯ: ส านักพมิพโ์อเดยีน 

สโตร.์ 2534) น. 128-132. 

 



 

 
4 

   

กระท าเช่นนี้จะท าให้ประชาชนมคีวามรูส้กึว่าตนเองได้เขา้มามสี่วนร่วมในการอภิปราย ถกเถยีง 
ไตร่ตรองปัญหาต่างๆ ในชุมชนของตนเองด้วยตนเอง อกีทัง้เป็นการปลูกฝังวธิกีารท างานตาม
แนวทางของระบอบประชาธปิไตย เช่น การอภปิรายและเปลี่ยนความคดิเห็น การรบัฟังความ
คดิเหน็ซึง่กนัและกนั ตลอดจนการเลอืกตัง้ประธาน และเลขานุการในทีป่ระชุม เป็นตน้  

4. การวิเคราะห์ปัญหาและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา หลงัจากมกีารเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนมารวมกลุ่มกนัเพื่ออภปิรายแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัญหาต่างๆ ในชุมชน
แลว้ กเ็ป็นขัน้ตอนของการร่วมวเิคราะห์ และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาเพื่อร่วมแรงร่วมใจ
กนัท าการพฒันาแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ ขัน้ตอนนี้จ าเป็นต้องรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนใน
ชุมชนใหม้ากทีสุ่ด เพราะประชาชนย่อมจะรูด้ทีีสุ่ดว่า ปัญหาของชุมชนของตนอยู่ทีไ่หน ปัญหาใด
ส าคญัทีสุ่ด และประชาชนต้องการแก้ไขปัญหาใดก่อนหลงั ซึง่บางครัง้อาจจะต้องชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ
บางประการใหป้ระชาชนไดท้ราบ เพราะเป็นความจรงิทีว่่า บางครัง้ประชาชนกไ็ม่อาจมองปัญหา
หรอืแจกแจงเรยีงล าดบัปัญหาไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา เป็นการ
ทีป่ระชาชนท าการเรยีงล าดบัว่าปัญหาใดในชุมชนควรจะแก้ไขก่อนหรอืท าการพฒันาก่อน ปัญหา
ใดไมร่บีรอ้นรอได ้หรอืปัญหาใดใหญ่โตเกนิก าลงัความสามารถหรอืก าลงัเงนิของประชาชน 

5. การร่วมกนัวางแผนพฒันา เมื่อประชาชนรูส้กึสภาพปัญหาในชุมชน มกีารร่วม
กลุ่มกนัอภปิรายแก้ไขปรบัปรุง วเิคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาโดยความร่วมมอื
ประสานงานและให้ค าแนะน าโดยผู้ปฏบิตังิานพฒันาแลว้ ขัน้ตอนต่อไปเป็นการร่วมกนัวางแผน
พฒันา จะต้องตัง้อยู่ในก าลงัความสามารถที่จะร่วมกนัแก้ไขได ้การร่วมกนัแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่
จะออกมาในรูปของโครงการหรอืกจิกรรมพฒันา อาจเป็นการแจกแจงว่า ใครจะท าอะไร ที่ไหน 
เมื่อใด มกีารใช้ค่าใช้จ่ายเท่าใด และต้องร่วมมอืประสานงานกบัใคร ในการด าเนินการวางแผน
พฒันานี้ไม่ควรตดิอยู่กบัรูปแบบที่เป็นทางการหรอืตดิอยู่กบัระเบยีบที่เคร่งครดันัก แต่ควรเป็น
การประชุมหรอืร่วมกนัวางแผนโดยใช้วธิทีี่เรยีบง่าย เป็นกนัเอง สะดวก ประหยดัและสอดคล้อง
กบัวฒันธรรมของชุมชนนัน้ๆ นอกจากนี้ ในการประชุมปรกึษาหารอืหรอืวางแผนต่างๆ ของ
ประชาชนในชุมชนก็ไม่จ าเป็นต้องมกีารลงมต ิยกมอื หรอืนับคะแนนเสยีงโดยใช้เสยีงส่วนมาก
ตดัสนิทุกครัง้ไป แต่ควรเป็นการพดูคุยหาจดุรว่มกนั หาขอ้ตกลง หรอืขอ้ยตุริว่มกนัโดยสนัตอิยา่ง
เป็นกนัเอง 

6. การระดมทรพัยากร หลงัจากขัน้ตอนร่วมกนัวางแผนแล้ว ก็เป็นขัน้ตอนระดม
ทรพัยากรที่มีอยู่ภายในและภายนอกชุมชน อย่างเช่น ในการสร้างฝายขนาดเล็ก ซึ่งมีการ
วางแผนร่วมกนัว่าจะของบประมาณจากทางราชการส่วนหนึ่ง และจากประชาชนในชุมชนอกีส่วน
หนึ่ง กเ็ป็นหน้าทีข่องผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งหรอืผูท้ีร่บัผดิชอบในส่วนนี้ไปตดิตามขอเบกิจากหน่วยราชการ 
หรอืไปรบัเงนิหรอืสิง่ของบรจิาคของผู้บรจิาคต่างๆ พรอ้มกบัมกีารตระเตรยีมก าลงัแรงงาน คอื 
นัดหมายเวลาที่แน่นอน ตระเตรยีมเครื่องมอื เครื่องจกัรกลที่จะใช้ในกิจกรรมพัฒนาให้พร้อม
เพรยีงทนัเวลาปฏบิตังิาน ถ้าหากไมม่ขี ัน้ตอนนี้ เมื่อถงึก าหนดเวลาลงมอืปฏบิตังิานอาจท าใหเ้กดิ
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การตดิขดัและเสยีเวลา เช่น เมื่อคนมาแล้วแต่ของยงัไม่มา หรอืของมาแล้วเครื่องมอืมาแลว้ แต่
คนยงัไม่มา เป็นต้น ขัน้ตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของประชาชนในชุมชนนั ้นมใิช่นักบรหิารการ
พฒันาชนบท 

7.  การลงมือปฏิบติังานพฒันา เป็นการลงมอืปฏบิตังิานตามโครงการหรอืกจิกรรม
พฒันาที่ประชาชนในชุมชนได้มสี่วนร่วมมาตัง้แต่แรกการลงมอืปฏบิตัิจะได้ผลดหีากมกีารแบ่ง
งานกนัท าให้สอดคล้องกบัความถนัดและประสบการณ์ของประชาชน เป็นโอกาสที่ประชาชนใน
ชุมชนจะมเีขา้มามสี่วนรว่มในขัน้ตอนนี้มาก เพราะเป็นขัน้ตอนทีต่อ้งใชแ้รงใชก้ าลงั  

8. การติดตามผลและประเมินผลงานพฒันา ขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนที่ตดิตามดูแล
ควบคุมใหก้ารปฏบิตังิานตามแผนหรอืตามกจิกรรมพฒันาเป็นไปตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้หม้ากทีสุ่ด 
การตดิตามและประเมนิผลนี้ ควรจะได้มกีารกระท าทุกระยะและทุกขัน้ตอน เพื่อจะได้รูถ้งึปัญหา
อุปสรรคและขอ้ขดัขอ้งของทุกขัน้ตอนว่ามหีรอืไม่ประการใด ซึ่งหากแก้ไขในครัง้นี้ไม่ทนั ก็อาจ
เป็นบทเรยีนส าหรบักจิกรรมพฒันาในครัง้ต่อไป  
 ซึง่ขัน้ตอนทัง้ 8 ขัน้ตอนของกระบวนการบรหิารและการปฏบิตังิานพฒันาชุมชนนี้ จะ
ช่วยให้ประชาชนเป้าหมายในชุมชนมคีุณภาพและคุณธรรม ในการพฒันาทัง้ในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมอืง อันเป็นจุดหมายปลายสูงสุดของการพฒันา และถือว่าเป็นการพัฒนาคน 
(human development) ผลของการพฒันายงัจะมผีลกระทบไปยงัส่วนต่างๆ ของสงัคมส่วนรวม 
ลดการพึง่พาพึง่พงิจากภายนอกสู่พึง่ตนเองมากยิง่ขึน้ 

 กระบวนการของการพฒันาชุมชนทีมุ่ง่สรา้งความเชื่อมัน่ ความศรทัธาในตวัเอง การรูส้กึ
เป็นเจา้ของในโครงการพฒันาต่างๆ ซึง่จะท าใหป้ระชาชนสามารถพฒันาตนเองไดด้ว้ยตนเองใน
ทีสุ่ด และเพื่อใหก้ารพฒันาชุมชนตามโครงการต่างๆ ไดบ้งัเกดิผลดต่ีอประชาชนอยา่งแทจ้รงิ 
และเป็นการพฒันาจติใจของประชาชนใหพ้ยายามช่วยเหลอืตนเอง และพยายามช่วยเหลอืผูอ้ื่น
ดว้ย ความพยายามท าการพฒันาทุกๆ ดา้นดว้ยความรู ้ความสามารถของตนเอง บทบาทของ 
“การพฒันาชุมชน” ในปัจจบุนัน้ีจงึมภีารกจิทีส่ าคญั 5 ขัน้ตอน ดงันี้2 

1. การเตรียมชุมชน 
1. การเตรยีมคน เป็นการใหก้ารศกึษาอบรมเพื่อยกมาตรฐานระดบัการศกึษาและ

ประสิทธิภาพแก่ประชาชน เพราะการศึกษาเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัที่ช่วยให้ประชาชนเกิด
ความคดิลกึซึง้ กวา้งไกลและมเีหตุมผีล นอกจากนี้การฝึกอบรมทางด้านการจดัการเกี่ยวกบัการ
ด ารงชวีติประจ าวนั ได้แก่ การใช้จ่ายในครอบครวั โภชนาการ สุขภาพอนามยั การพฒันาจติใจ 
และปลกูฝังอุดมการณ์ ใหป้ระชาชนมคีวามส านึกในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทัง้ต่อตวัเอง ครอบครวั 
ชุมชน และประเทศชาติ ให้ประชาชนรูว้่าการสิง่ใดควรไม่ควรกระท า การปลูกฝังคุณธรรมและ

                                                           
2ยุวฒัน์  วุฒเิมธ.ี การพฒันาชุมชนจากทฤษฎีสู่การปฏิบติั. (กรุงเทพฯ: หา้งหุน้สว่นจ ากดั บางกอก

บลอ็ก, 2534) น. 52-58. 
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ค่านิยมพื้นฐานของคนไทย จงึเป็นเรื่องส าคญัของการเตรยีมคน หน่วยงานต่างๆ จะต้องเขา้มา
ช่วยกนัด าเนินการอยา่งจรงิจงัและต่อเนื่อง  

2. การเตรยีมองคก์รของประชาชน การพฒันาในทุกๆ ดา้น จะก้าวหน้ามัน่คงได้ก็
โดยทีม่อีงคก์รของประชาชนเป็นฐานรองรบัความรบัผดิชอบในการปฏบิตัแิละรบัผดิชอบในการใช้
และบ ารุงรกัษา ด้วยเหตุนี้ การจดัตัง้กลุ่มต่างๆ ของประชาชนในชุมชนจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ 
เพื่อเป็นการแบ่งภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการพฒันาชุมชน ใหร้บัผดิชอบทัง้การปฏบิตั ิการ
ใช้ประโยชน์ และการดูแลรกัษา ดงันัน้การจดัตัง้กลุ่มคนในชุมชนจะด้วยตามลกัษณะของอาย ุ
เพศ อาชพี และลกัษณะเฉพาะของงาน เป็นเรือ่งทีต่้องกระท า และหากสามารถพฒันาองคก์รของ
ประชาชนใหเ้จรญิเตบิโตขึน้เป็นสถาบนัของประชาชนในรปูต่างๆ หรอืองคก์ารนิตบิุคคลไดก้เ็ป็น
เรื่องที่พงึกระท า เช่น การตัง้เป็นสหกรณ์ สมาคม มูลนิธ ิเป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมทัง้ทางด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม การปกครอง และความมัน่คงของชุมชน และพฒันาศกัยภาพในการบรหิารการ
จดัการภายในองค์กร ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและบุคลกิภาพของผู้น าและ
สมาชกิ จงึเป็นเรือ่งจ าเป็นและมคีวามส าคญัยิง่ 

3. การเตรยีมทรพัยากรในชุมชน เริม่ตัง้แต่การจดัเก็บข้อมูลทัว่ไปของชุมชนใน
ทุกๆ ด้าน ทัง้ขอ้มูลทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การเมอืงการปกครอง ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม เพื่อจะได้ทราบสภาพและปัญหาที่แท้จรงิของชุมชนและของประชาชนในทุกมติ ิ
แล้วน าข้อมูลเสนอต่อองค์กรของประชาชนที่ได้จดัตัง้ขึ้น เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาความ
ต้องการที่จ าเป็นและแท้จรงิอกีครัง้หนึ่ง และด าเนินการส ารวจข้อมูลเฉพาะด้านของปัญหาและ
ความต้องการอันแท้จรงิและจ าเป็น เพื่อหาแนวความคิดและความสามารถแก้ไขปัญหาหรอื
กระท าการใดๆ เพื่อสนองความต้องการนัน้ การเตรยีมทรพัยากรในชุมชนนี้ นอกจากเป็นการ
เตรยีมลู่ทางไว้ให้พร้อมเพื่อรองรบัการด าเนินงานตามโครงการทัง้ที่ประชาชนและรฐับาลจะ
ร่วมกันด าเนินการแล้ว ยังเป็นเครื่องช่วยให้ทราบสภาพของชุมชนทุกๆ ด้าน ตลอดจน
ทรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรมนุษย ์แหล่งบรกิารทางวชิาการ แนวโน้มของความเป็นไปไดใ้น
การพฒันา และศกัยภาพหรอืขดีความสามารถของการพฒันาว่าจะสามารถด าเนินการในเรื่องใด
ได้มากน้อยเพียงใด วสัดุอุปกรณ์จะเอาได้ที่ไหนจากใครในชุมชนนัน้ๆ และอะไรบ้างที่ต้องขอ
สนบัสนุนจากรฐับาลหรอืองคก์รเอกชน 

4. การเตรยีมศูนย์ปฏบิตัิการของชุมชน การด าเนินการพฒันาชุมชนนัน้คอื การ
ระดมแนวความคดิใหม่ๆ วทิยาคมใหม่ๆ วธิกีารใหม่ๆ ตลอดทัง้การแสงหาสิง่จงูใจมากระตุ้นให้
ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้แนวความคดิ ความรู ้ทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมต่างๆ 
ดงันัน้ควรจะต้องมศีูนย์กลางของการรวบรวมวทิยาการต่างๆ วฒันธรรมประเพณี ผลงานของ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเองและคนภายนอกชุมชนได้แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั เป็น
การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและแรงบนัดาลใจให้เกดิแนวความคดิที่พฒันาปรบัปรุงตวัเอง
และชุมชนอยา่งต่อเนื่องมากยิง่ขึน้  
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5. การเตรียมมวลชน เป็นการเตรียมคนทุกเพศทุกวัยให้พร้อมที่จะเข้าร่วม
ด าเนินการพฒันาไดทุ้กโอกาส ทีจ่ะมกีารด าเนินการพฒันาชุมชนของคนในทุกขัน้ตอนการพฒันา 
เช่น ตอ้งระดมพลงัประชาชนในการแสวงหาขอ้มลู การลงมอืลงแรงปฏบิตังิาน เป็นต้น ดงันัน้การ
เตรยีมมวลชนจงึเป็นการเตรยีมพรอ้มที่จะปฏบิตังิานขององคก์รต่างๆ ไดท้นัท ีดว้ยเหตุนี้ การมี
ระบบการจดัการด้านสหพันธ์รวมกลุ่ม กล่าวคือเมื่อแบ่งเป็นองค์กรย่อยๆ แล้ว ต้องสามารถ
จดัเป็นองคก์รรวมทัง้หมดของชุมชนไวด้ว้ย ทัง้นี้ เป็นการเตรยีมการในการสรา้งความสามคัคเีป็น
น ้าหนึ่งใจเดยีวกนัในชุมชนเป็นส าคญั  

2. การน าความคิดชุมชน  
1) การน าความคิดในหมู่ผู้น าชุมชน ผู้น ามบีทบาทและอิทธพิลต่อการตัดสนิใจ

ยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในชุมชน ในการปฏบิตัิงานพฒันาชุมชนจะต้อง
ปฏบิตังิานปรกึษาหารอืปัญหาต่างๆ ของชุมชนกบัผู้น าตลอดเวลา และจะต้องเป็นการปฏบิตัทิัง้
ทางด้านการรบัฟังความคดิเหน็จากผู้น า สอดแทรกวชิาการแนวความคดิใหม่ของแนวทางการ
พฒันาเขา้สู่ผูน้ า และแสวงหาแนวทางและขอ้ปฏบิตัเิพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกนั ดงันัน้ จงึหมัน่
เยี่ยมเยยีนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับผู้น าชุมชนอยู่เป็นนิจและต้องสามารถน าความรู้
ความคดิใหม่ๆ  ไปพดูคุยไดทุ้กโอกาส  

2) การน าความคดิประชาชน นอกจากผูน้ าชุมชนแล้ว ยงัมผีูน้ าเฉพาะเรื่องเฉพาะ
ดา้นอยู่ในหมู่ประชาชนดว้ย ซึง่กระบวนการน าความคดิประชาชนนัน้จะต้องเริม่จากการใหค้วาม
สนใจต่อผู้น าชุมชน แล้วน าความคิดเห็นที่ได้จากการปรกึษาหารอืกับผู้น าชุมชนไปพูดคุย
ปรกึษาหารอืกบัผูน้ าหรอืผูช้ านาญการเฉพาะดา้นของประชาชนดว้ย เพื่อทีจ่ะไดน้ าความคดิต่างๆ 
ไปพูดคุยปรกึษาหารอืกบัประชาชนต่อไป จากนัน้จงึนัดประชุมชาวบ้านเพื่อระดมความคดิของ
ประชาชน และให้ประชาชนก าหนดและจดัล าดบัปัญหาเร่งด่วน และระดบัความจ าเป็นที่จะต้อง
พฒันาขึ้นมา การกระท าเช่นนี้จะท าให้ประชาชนทุกคนทราบร่วมกนัว่า เราะจะท าอะไร เมื่อไร 
อยา่งไร และอะไรจะท าก่อนหลงั เป็นการเตรยีมพรอ้มน าความคดิของประชาชน  

3) การน าความคดิในหมู่ข้าราชการ นักวชิาการ เป็นการน าแนวความคดิปัญหา
อุปสรรคและความต้องการของประชาชนมาสู่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อจะไดพ้จิารณาหาแนวทาง
เขา้ไปสนับสนุนช่วยเหลอืประชาชนในการแก้ไขปัญหานัน้ๆ เป็นการร่วมกนัพจิารณาทัง้ความ
เป็นไปได้ในการด าเนินงาน ขีดความสามารถของหน่วยงานนัน้ๆ แนวทางที่จะเข้ามาช่วย
สนับสนุนได้ รวมทัง้การน าความคิดที่ได้จากการปรกึษาหารอืกันเสนอเข้าสู่การบรรจุลงใน
แผนพฒันาต าบล แผนพฒันาอ าเภอหรอืแผนพฒันาจงัหวดัแล้วแต่กรณี และเพื่อสัง่การปฏบิตัิ
และประสานการปฏบิตังิานกบัประชาชนต่อไป  

3. การประสานการปฏิบติังาน เป็นหัวใจส าคัญของการสร้างความเข้าใจในขีด
ความสามารถ และความพรอ้มปฏบิตัิงานของหน่วยงานต่างๆ และของประชาชนเป็นการปรบั
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนั ้นการติดต่อประสานงานจะต้องเป็นผู้รู้ปัญหา       
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ความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี รู้เข้าใจในโครงการ และขอบเขตความรบัผิดชอบ        
ขดีความสามารถของหน่วยงานที่รบัผดิชอบโครงการต่างๆ ในระดบัหมู่บ้านอย่างด ีและเขา้ใจ
รอบรูแ้ผนงานและโครงการตามแผนพฒันาต าบล แผนพฒันาอ าเภอและแผนพฒันาจงัหวดั ว่ามี
โครงการอะไรบ้าง จะด าเนินการเมื่อไร หน่วยงานไหนรับผิดชอบ และประชาชนกลุ่มใดเป็น
ผูร้บัผดิชอบโครงการ เพื่อจะได้ท าหน้าที่ผูต้ดิต่อประสานงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การตดิต่อ
ประสานงานสามารถด าเนินการในระยะเวลาต่างๆ ดงันี้  

1. การติดต่อประสานงานก่อนด าเนินการตามโครงการ เป็นการแจ้งแผนและ
ระยะเวลาด าเนินการของหน่วยงานนัน้ๆ เป็นการล่วงหน้า ก่อนทีจ่ะถงึเวลาเขา้ไปด าเนินงานใน
โครงการตามหน้าที่รบัผดิชอบ ทัง้นี้ เพื่อหน่วยงานนัน้จะได้เตรยีมตวัให้พรอ้มก่อนด าเนินงาน 
และช่วยใหเ้กดิการต่อเนื่องในการด าเนินงานตามโครงการ 

2. การตดิต่อประสานงานระหว่างด าเนินการ จะต้องคอยเตรยีมตวัประชาชนที่เข้า
รว่มด าเนินการ การสนับสนุนการขนส่งวสัดุ อุปกรณ์การด าเนินงาน และคอยช่วยเหลอืร่วมแก้ไข
อุปสรรคปัญหาต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ขณะปฏบิตังิานโครงการ ซึง่ปัญหานัน้อาจจะมาจากประชาชน
หรอืจากหน่วยงานทีต่อ้งรว่มมอืปฏบิตังิานดว้ยกนั  

3. การประสานการใช้ประโยชน์จากโครงการ หรอืการตดิต่อประสานงานภายหลงั
ที่โครงการเสรจ็แล้ว โครงการพฒันาชุมชนต่างๆ นัน้ถือว่าทุกคนมสีิทธจิะได้รบัประโยชน์เท่า
เทียมกัน และจะต้องน าไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดและยาวนานที่สุด การใช้ประโยชน์จาก
โครงการจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้แตกสามคัคใีนหมู่ประชาชน ดงันัน้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง
จะต้องช่วยกนัสรา้งความเขา้ใจ และจดัสรรผลประโยชน์จากโครงการใหป้ระชาชนอย่างเป็นธรรม
และต่อเนื่อง โดยอาศยัองคก์รประชาชนและกลุ่มต่างๆ เขา้มาร่วมรบัผดิชอบจดัสรรผลประโยชน์
และควบคุมดแูลรกัษาอยา่งใกลช้ดิ  

4. การเข้าร่วมด าเนินงานตามโครงการ เป็นการระดมสรรพก าลงัทัง้นักวชิาการ 
เจ้าหน้าที่ ผู้อ านวยความสะดวก และสนับสนุนต่างๆ ตลอดจนการแสวงหาก าลงัแรงงานจาก
ประชาชน จึงเป็นหลักการพัฒนาชุมชนที่จะต้องด าเนินการอย่างจริงจัง มิฉะนั ้นแล้วการ
ด าเนินงานตามโครงการจะกลายเป็นฝ่ายเจา้หน้าทีข่องรฐัท าใหป้ระชาชน ซึง่เป็นการผดิหลกัการ
พฒันาชุมชน หรอือย่างกรณีที่ประชาชนพรอ้มปฏบิตัิงาน แต่เจา้หน้าที่ฝ่ายรฐับาลไม่พรอ้มเข้า
ช่วยเหลือ ก็จะท าให้เสียหลักจติวิทยาและแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนได ้ 

5. การติดตามและประเมินผลโครงการ การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเกื้อกูลกนัตลอดระยะเวลา การด าเนินงานตามโครงการต้องสรา้ง
ขวญัและก าลงัใจแก่ประชาชนและผู้ร่วมปฏบิตัิงานจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดเวลา ดงันัน้การ
ด าเนินงานตามโครงการจะต้องมรีะบบและวธิกีารตดิตามตรวจสอบงาน เพื่อเตรยีมการเรง่รดังาน 
แก้ไขอุปสรรคปัญหาตลอดเวลา เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างราบรืน่ไมห่ยุดชะงกั จะช่วยให้
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เกดิขวญัก าลงัใจในการท างานรว่มกนั และเมื่อการด าเนินงานตามโครงการเสรจ็สิน้ลงแลว้ จะตอ้ง
มีการประเมินผลในด้านการปฏิบัติตามโครงการว่ามีอุปสรรคปัญหาหรอืข้อดีเด่นในการท า
โครงการนัน้อย่างไรบา้ง มอีะไรทีจ่ะน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามโครงการทีม่ลีกัษณะ
เดยีวกนันี้ในโอกาสต่อไปหรอืไม่ เป็นการรวมสรา้งความมัน่ใจในการปฏบิตัิงานต่อไป และลด
ค่าใชจ้่ายและเวลาในการด าเนินงาน ในขณะเดยีวกนัจะต้องคอยเฝ้าประเมนิผลที่เกดิจากการใช้
ประโยชน์จากโครงการผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การปกครอง สิง่เหล่านี้จะ
ช่วยในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่ต่อเนื่องกัน ให้ไปสู่ความเจรญิก้าวหน้าที่แท้จรงิ เป็นการ
เกื้อกูลให้แนวความคดิทีว่่าการพฒันาชุมชน เป็นกระบวนการน าการเปลีย่นแปลงที่ต่อเนื่ องและ
เป็นไปในทางทีด่ขี ึน้เรือ่ยๆ  
 การพฒันาชุมมลีกัษณะเป็นกระบวนการที่เกดิขึน้อย่างเป็นขัน้ตอนตามล าดบัก่อนหลงั 
ทุกขัน้ตอน จะตอ้งใหค้นในชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินการดว้ย ในการปฏบิตังิานพฒันา
ชุมชนจะตอ้งท าอยา่งต่อเนื่องเป็นกระบวนการ โดยมขีัน้ตอนดงันี้3 

1. การศึกษาชุมชน เป็นการเสาะแสวงหาข้อมูลต่างๆ ในชุมชน เช่น ข้อมูลด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติ การเมอืง การปกครอง และสภาพความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนปัญหาและความต้องการของชุมชนที่แท้จรงิ เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาชุมชน
ต่อไป  

2. การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน เป็นการวเิคราะหปั์ญหาร่วมกนักบัประชาชนเป็นการ
น าขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ด้จากการศกึษาชุมชนมาวเิคราะห์ถงึปัญหาความต้องการและสภาพที่เป็นจรงิ 
ผลกระทบ ความรุนแรงและความเสยีหายต่อชุมชน การค้นหาสาเหตุของปัญหาชุมชน และการ
แสวงหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาชุมชน การวเิคราะหปั์ญหาชุมชนจะเป็นแนวทางในการพจิารณา
แกไขปัญหาแต่ละปัญหา ตามขดีความสามารถของชุมชนได้ง่ายขึน้ และเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนพฒันาชุมชนอกีดว้ย 

3. การจัดล าดับปัญหาและความต้องการของชุมชน  เป็นการน าปัญหาจัด
ตามล าดบัความส าคญั ว่าปัญหาใดทีชุ่มชนส่วนรวมได้รบัความเดอืดรอ้นมากทีสุ่ด ปัญหาใดเมื่อ
แก้ไขแล้วน าไปสู่การแกไขปัญหาอื่นได้ง่ายขึ้น และเป็นปัญหาที่อยู่ในขีดความสามารถที่
ประชาชนแกไ้ขได ้สิง่เหล่านี้จะเป็นแนวทางในการลงมอืแกไ้ขต่อไป 

4. การวางแผนและโครงการเพ่ือการพฒันาชุมชน เป็นขัน้ตอนให้ประชาชนร่วม
ตัดสินใจและก าหนดโครงการ ภายใต้ขีดความสามารถของประชาชน  เป็นการก าหนด
วตัถุประสงค์ แนวทางการปฏบิตังิานพฒันาชุมชนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีว่างไว้ มกีารล าดบั
การด าเนินงานว่าควรท าอะไร ท าเมื่อใด ใครเป็นผูท้ าบา้ง ท าที่ไหน ท าไมถงึเลอืกวธิกีารด าเนิน
เช่นนัน้ 

                                                           
3สนธยา พลศร.ี ทฤษฎีละหลกัการพฒันาชุมชน. (สงขลา: สถาบนัราชภฏัสงขลา, 2542) น. 99. 
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5. การด าเนินงานพฒันาชุมชน เป็นการด าเนินงานตามแผนและโครงการทีก่ าหนด
ไว้ จงึต้องมกีารบรหิารโครงการ และการควบคุมและตดิตามโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานได้
บรรลุตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ ในขัน้นี้อาจจะต้องคอยแนะน าการปฏิบตัิงาน การให้
ค าปรกึษาหารอืในการแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน และส่งเสรมิให้ชาวบ้านเขา้มามี
ส่วนรว่มในการปฏบิตังิานมากขึน้ 

6. การประเมินผลงาน เป็นการตดิตามความกา้วหน้าของงานทีก่ าลงัด าเนินการตาม
โครงการ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบได้อย่างทันท่วงที และเมื่อเสรจ็สิ้นการ
ด าเนินงานแล้วได้เป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ อย่างไร จะได้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของการ
ด าเนินงาน เพื่อจะได้น าไปปรบัปรุงแก้ไข หรอืผลส าเรจ็ของการพฒันาจะไดน้ าไปสู่การขยายผล
ต่อไป 

7. การทบทวนเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เป็นการน าเอาผลจากการประเมนิ
งานพฒันาชุมชน มาหาแนวทางทีจ่ะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึน้ใหห้มดไป ทัง้ในโครงการ
ทีก่ าลงัด าเนินการอยู ่และโครงการทีจ่ะด าเนินการต่อไป 

จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกับการพัฒนาชุมชนข้างต้น ได้ชี้ให้เห็นว่าในการ
ด าเนินงานพฒันาชุมชนนัน้จะต้องประกอบไปดว้ยขัน้ตอนต่างๆ หลายขัน้ตอน ซึ่งแต่ละขัน้ตอน
ต้องด าเนินงานสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน จะขาดขัน้ตอนหนึ่งขัน้ตอนใดไม่ได้ นัน้หมายความว่า
ขัน้ตอนต่างๆ ในงานพฒันาชุมชนมคีวามส าคญัที่นักพฒันาชุมชนหรอืผูป้ฏบิตังิานพฒันาชุมชน
จะตอ้งตระหนกัและท าความเขา้ใจเป็นอยา่งด ีส าหรบัเนื้อหาต่อไปน าเสนอถงึขัน้ตอนทีส่ าคญัของ
การพฒันาชุมชน คอื การศกึษาวเิคราะห์ชุมชน การวางแผนโครงการ การด าเนินงาน และการ
ประเมนิผล ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

 
 
 
  
 การศึกษาชุมชนกับการวิเคราะห์ชุมชนเป็นค าที่ถูกน ามาใช้ควบคู่กันไป ใช้อย่าง
กว้างขวางส าหรบันักพัฒนาและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาทัง้ในอดีตและปัจจุบัน เนื่ องจาก
การศึกษาชุมชนเป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการพฒันาชุมชน กล่าวคือการศึกษาชุมชนเป็น
การศกึษาส ารวจหาสภาพการณ์และขอ้เทจ็จรงิในดา้นต่างๆ ของชุมชน ส่วนการวเิคราะหช์ุมชน
เป็นการคน้หาเพื่อใหไ้ดค้ าตอบตรงตามปัญหา สภาพการณ์ทีศ่กึษา หรอืเพื่อคน้หาปรากฏการณ์
ที่อยู่เบื้องหลงัของขอ้เทจ็จรงิเหล่านัน้ตามความเป็นจรงิ ดงันัน้การศกึษาวเิคราะห์ชุมชนจงึเป็น
หัวใจของการเริ่มต้นที่จะไปสู่การพัฒนาที่มาจากความเข้าใจอย่างแท้จริง โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ปัจจุบนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ การศกึษาเรยีนรูแ้ละการวเิคราะห์เพื่อให้
เขา้ใจสถานการณ์ต่างๆ ของชุมชน ยอ่มมคีวามจ าเป็นและมคีวามส าคญัยิง่ต่อการพฒันาชุมชน 

การศึกษาวิเคราะหช์มุชนในงานพฒันาชมุชน 
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 แนวคิดและความหมายการศึกษาวิเคราะหช์มุชน 
  แนวความคดิพืน้ฐานในการศกึษาวเิคราะหช์ุมชนนัน้ เป็นการก าหนดกรอบในการศกึษา

เพื่อให้เกิดความรู้ที่เท่าทันสภาพของชุมชนที่มีเปลี่ยนแปลง ให้มีความเข้าใจในฐานะและ
ความหมายของชุมชน เป็นการพจิารณาขอ้เทจ็จรงิในการศกึษาวเิคราะห์ชุมชน และมกีารศกึษา
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมของชุมชน เป็นตน้ ซึง่กรอบแนวคดิเหล่านี้เป็นหลกัการ
พืน้ฐาน เป็นเครือ่งมอืและขอ้สงัเกตทางทฤษฎทีีถ่อืไดว้่าเป็นสิง่ส าคญั และเป็นเครื่องมอืส่วนหนึ่ง
ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสงัคมและวฒันธรรม4 นักสงัคมศาสตร์ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
จ าเป็นต้องอาศยักรอบคดิทฤษฎ ีซึง่มกัจะแบ่งออกเป็น 2 แนวใหญ่ คอื แนวคดิทฤษฎโีครงสรา้ง
และหน้าที่ และกรอบแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมอืง นอกจากนี้ยงัต้องอาศัยปัจจยัและ
เงือ่นไขอื่นอกีในการศกึษาวเิคราะหช์ุมชน คอืมคีวามคดิพืน้ฐานว่าปรากฏการณ์ทางสงัคมมคีวาม
สลบัซบัซอ้นหลากหลาย และมคีวามสมัพนัธท์างสงัคมในลกัษณะเคลื่อนไหวและเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

  การศกึษาวเิคราะหช์ุมชนและการมองปรากฏการณ์ทางสงัคม เป็นการมองขอ้มลูชุดหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเวลาและสถานที่ที่บุคคลผู้นัน้สนใจ โดยอาศยัแนวความคดิ ทฤษฎีเป็น
เครื่องมอืน าทางในการมองหาข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มคีวามหมายและสามารถอธบิาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมนั ้นได้ ดังนั ้นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนหรือปรากฏการณ์และการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคม เพื่อต้องการที่จะอธบิายกระบวนการ เงื่อนไข กลไกในการเปลี่ยนแปลง
นัน้ ซึ่งนักวชิาการได้พยามยามพฒันาวธิกีารศึกษาขึน้มาศึกษาเพิม่เตมิ นอกจากแนวความคดิ 
ทฤษฎีเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลง นักวชิาการโดยเฉพาะนักมานุษยวิทยา ได้ก าหนดหลกัการ
เบือ้งตน้ในการศกึษาปรากฏการณ์ทางสงัคมไว ้4 ประการ ดงันี้ 
 1. ปรากฏการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมนัน้ ม ี2 ระดบั คอืปรากฏการณ์ทีอ่ยูใ่นระดบั
ผวิหน้า ซึง่เป็นสิง่สงัเกตเหน็ พรรณนาหรอืจ าแนกปรากฏการณ์เหล่านี้ใหเ้หน็เป็นหมวดหมู่อย่าง
มคีวามหมายได้ โดยหลกัการแล้วการพรรณนาปรากฏอย่างละเอยีดจะช่วยให้เขา้ใจสภาพการ
ด ารงอยู่และกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนความสมัพันธ์ของปรากฏการณ์ ยิ่ง
อธบิายมากเท่าใด ยิ่งเข้าใจปรากฏการณ์มากขึ้นเท่านัน้ ในลกัษณะที่สองปรากฏการณ์ที่อยู่
เบื้องหลงัของปรากฏการณ์ผวิหน้า คอืความพยายามที่จะศกึษาปรากฏการณ์ ค้นหาสาเหตุทีอ่ยู่
เบื้องหลังหรอืที่ลึกลงไป เป็นการมองหาสาเหตุไม่ว่าจะเป็นทางด้านชีวภาพหรอืทางสังคม
วฒันธรรม เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์เบื้องหลงั เพื่อหาความสมัพนัธ์ของสิง่ต่างๆ ในเชงิเหตุผล 

                                                           
4ชยันต์ วรรธนะภูติ. "การก าหนดกรอบคิดในการวิจัย" ใน คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องาน

พฒันา. อุทยั ดุลยเกษม บรรณาธกิาร, (ขอนแก่น: สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัข่อนแก่น, 2536) น. 
34-46.   
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หรอืที่มคีวามเชื่อมโยงเกี่ยวพนัทางประวตัศิาสตร ์เบื้องหลงัที่มา เป็นต้น ซึ่งเป็นการศึกษาหา
ความเป็นจรงิทางสงัคมในทุกดา้น 
 2. ปรากฏการณ์ทางสังคมนัน้ เป็นปรากฏการณ์ที่มีความสลับซับซ้อน มีมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยการมอง
ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้อยา่งสมัพนัธก์บัปรากฏการณ์อื่น หรอืเป็นการมองอยา่งองคร์วม รอบดา้น
สมัพนัธก์นัทัง้ทางดา้นประวตัศิาสตร ์เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและการเมอืง เป็นการมองเพื่อ
ทราบและเขา้ใจถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปรากฏการณ์นัน้กบัปรากฏการณ์อื่นๆ ว่ามอียูอ่ยา่งไร 
 3. โดยเหตุที่ความหมายของปรากฏการณ์ในสงัคมหนึ่งถูกก าหนดขึ้น และเข้าใจ
ความหมายรูก้นัในกลุ่มคน ซึง่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมเดยีวกนั ดงันัน้นกัมานุษยวทิยา
จงึต้องตัง้ค าถามว่า ความจรงิที่เหน็เป็นความจรงิของใคร ความเป็นจรงิในสายตาของคนในสงัคม
ที่ถูกศกึษาย่อมจะแตกต่างไป จากความเป็นจรงิในสายตาของผู้ศกึษา ดงันัน้การยอมรบัความ
เป็นจรงิทางสงัคมถูกสรา้งและก าหนดโดยคนในสงัคม การแสวงหาความเป็นจรงิและความหมาย
ของสงัคมย่อมจะต้องอาศัยกฎเกณฑ์หรอืรหัสของคนในสงัคมนัน้ เป็นเครื่องตัดสินและช่วย
อธบิาย ทัง้นี้เพราะผูศ้กึษาชุมชนหรอืนักวจิยัยอ่มมฐีานะทางชนชัน้ทีแ่ตกต่างออกไป และเป็นคน
นอกชุมชนอาจมบีรรทดัฐานที่แตกต่างกนั ซึ่งถ้าหากไม่ระวงัแล้ว ผู้ศกึษามกัจะใช้เกณฑข์องตน
เป็นเครื่องตดัสนิหรอือธบิายปรากฏการณ์นัน้ ยอ่มท าใหก้ารศกึษาแบบน้ีไม่สามารถสะทอ้นความ
เป็นจรงิของสงัคมนัน้ได ้ดงันัน้จงึตอ้งมกีารศกึษาชุมชนในลกัษณะของการมสี่วนรว่มมากขึน้ 
 4. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสงัคมและวฒันธรรม ย่อมต้องอาศยัการเปรยีบเทยีบ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสงัคมหนึ่งๆ แตกต่างหรอืเหมอืนกนัอย่างไร มติขิองการ
เปรยีบเทยีบย่อมช่วยใหผู้ศ้กึษาสามารถหาขอ้สรุปเชงิสากลเกีย่วกบัปรากฏการณ์นัน้ได ้โดยการ
เปรยีบเทยีบสงัคมมากกว่าหนึ่งแห่ง การเปรยีบเทยีบขอ้เหมอืนหรอืขอ้แตกต่าง และการศกึษา
โดยการให้รายละเอยีดเกี่ยวกบับรบิทหรอืเงื่อนไขของสงัคมนัน้ จะช่วยใหเ้ขา้ใจปรากฏการณ์นัน้
อยา่งชดัเจนมากขึน้   
 ดงันัน้ การที่จะเข้าใจชุมชนเป็นอย่างดี จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องลงไปวิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชนจากสนาม โดยเริม่ตัง้แต่การศึกษาชุมชน จนถึงเทคนิควธิกีารวเิคราะห์ชุมชน อย่างน้อย
ทีสุ่ดควรทีต่้องมกีารวางแผน โดยตดิต่อหาชุมชนเพื่อทีจ่ะลงไปปฏบิตังิานสนาม และสรุปผลของ
การวิเคราะห์ชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและวางแผน
โครงการการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการเตรยีมชุมชนต่อไป 

  การศกึษาชุมชนวเิคราะห์จะต้องมคีวามละเอยีดรอบคอบและด าเนินไปพรอ้มๆ กนั เป็น
การศึกษาข้อมูลไปด้วยแล้ววิเคราะห์ไปด้วย มิใช่เพียงแค่การไปเก็บข้อมูลในชุมชนเพื่อจะ
พรรณนาว่าชุมชนมปีระชากรจ านวนเท่าใด ประกอบอาชพีอะไร มปีระเพณีวฒันธรรมอย่างไร มี
ปัญหาอะไรในการด าเนินชีวิต มรีะดบัการพัฒนาอย่างไร หรอืเสมอืนเป็นการบรรยายให้เห็น
องค์ประกอบด้านต่างๆ ในลกัษณะเป็นภาพนิ่งเท่านัน้ โดยเฉพาะแนวคิดการศึกษาและการ
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พัฒนาชุมชนในอดีต ที่มีความเชื่อเบื้องต้นว่าจ าเป็นที่องค์กรพัฒนาจากภายนอกต้องน า
ทรพัยากรทุกชนิด นับตัง้แต่เงนิทุน วธิกีารท างาน ความรู ้วธิกีารจดัองคก์ร หรอืแมแ้ต่คุณค่าหรอื
จติส านึกในการพฒันาเขา้สู่ชุมชน แต่ในความเป็นจรงิประชาชนในชุมชนนัน้มไิดว้่างเปล่าอย่างที่
เราหรอืนักพฒันาคดิ5 ในกลุ่มประชาชนหรอืชุมชนมทีรพัยากรส่วนหนึ่งที่ด ารงอยู่แล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นศกัยภาพพลงัสรา้งสรรค ์ภมูธิรรม ภูมปัิญญา วธิกีารจดัองคก์ร บุคลากร แมแ้ต่แนวคดิในการ
พฒันาตนเองและชุมชนใหด้ขีึน้ การขาดเพยีงทุนทรพัยน์ัน้มไิดห้มายความว่าชุมชนจะขาดเสยีทุก
อย่าง การจนเงนิทุนนัน้มิได้หมายถึงการจนปัญญา จนใจหรอือับจนไปเสียทุกอย่าง ดังนัน้ 
การศกึษาวเิคราะหช์ุมชนจงึเป็นการศกึษาในส่วนทีข่าดหายไปรว่มกนั ไม่ละทิง้ของเก่า ไม่มวัเมา
สิง่ใหม ่เพื่อพฒันาสิง่ทีด่รีว่มกนั 
 จากข้อเท็จจรงิดงักล่าว จงึมกีารปรบัเปลี่ยนแนวความคิดในการศึกษาชุมชนและการ
วเิคราะห์ชุมชน มาเป็นการพฒันาแบบบูรณาการที่ท าควบคู่กันไป คือทัง้ศึกษาและวิเคราะห์
รวมกนั ซึ่งสงัเกตไดจ้ากกระบวนการพฒันาชุมชนทีเ่ปลี่ยนจากบนลงล่าง มาเป็นจากล่างขึน้บน 
(bottom-up approach) พร้อมกับได้มกีารเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาจากการน าความรู้จาก
ภายนอกเข้าไปแทนที่ความรู้ภายในชุมชน (strategies of substitution) มาเป็นการพยายาม
ประสานความรูท้ ัง้จากภายนอกและภายในเข้าด้วยกนั เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ที่
องค์กรพฒันาและองค์กรชาวบ้านจะมีบทบาทร่วมมอืประสานกนั โดยอยู่บนพื้นฐานความเท่า
เทยีมกนั  
 แนวความคิดในการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนดังกล่าว  ท าให้มองเห็นการเข้าไปศึกษา
วิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจในสภาพต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่นทัง้ทางด้านกายภาพ สังคม 
วฒันธรรม ประเพณ ีเศรษฐกจิ ความสมัพนัธใ์นรปูแบบต่างๆ หรอืเพื่อใหเ้ขา้ใจถงึปรากฏการณ์ที่
ซบัซ้อนอนัเป็นสาเหตุ ปัจจยัที่ซ่อนอยู่เบือ้งหลงัของขอ้เทจ็จรงิเหล่านัน้ โดยการศกึษาวเิคราะห์
อย่างถ่องแท้จะท าให้มองเหน็ปรากฏการณ์ที่ชดัเจนขึน้ เพื่อน าไปสู่การพฒันาชุมชนที่เหมาะสม
กบัสภาพการณ์ของชุมชนนัน้ๆ แต่ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการศึกษาวเิคราะห์ชุมชนที่
แตกต่างกนัไป 
 ส าหรบัความหมายของการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน ได้มนีักวชิาการกล่าวไว้หลายท่าน
กล่าวคือ ธนพรรณ  ธานี6 กล่าวถึงความหมายของการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน หมายถึง 
กระบวนการที่จะท าให้นักพฒันาสามารถวเิคราะห์ชุมชนในงานพฒันาได ้ซึ่งการศกึษาวเิคราะห์
ชุมชนจะมีความหมายตรงกันนัน้ นักพัฒนาจะต้องยอมรบัในแง่ที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีความ

                                                           

 5กาญจนา  แกว้เทพ. การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน. (กรุงเทพฯ: สภาคาทอลกิแห่งประเทศไทย

เพื่อการพฒันา, 2538) น. 13. 
6ธนพรรณ ธานี. การศึกษาชุมชน. (ภาควิชาพัฒนาสงัคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น: บรษิทัเพญ็พริน้ติง้, 2540) น. 14. 
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แตกต่างในด้านสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมอืง  เพื่อให้เข้าใจลกัษณะของแต่ชุมชน
อยา่งแทจ้รงิ  
 ชยนัต์ วรรธนะภูติ7 กล่าวถึงการศึกษาวเิคราะห์ชุมชน คือ การพยายามมุ่งที่จะศึกษา
ศกัยภาพของชุมชน องค์กรชาวบ้าน และบทบาทของผู้น าในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน โดย
การวเิคราะหช์ุมชนมหีลกัเกณฑท์ีค่ลา้ยคลงึกนัคอื เป็นการวเิคราะหแ์ยกย่อยใหเ้หน็องคป์ระกอบ
ต่างๆ ของชุมชน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยพจิารณาจากปัจจยัที่มาจากภายนอก เช่น 
การเข้ามาของรฐั และปัจจยัภายในซึ่งอาจหมายถึงบทบาทของผู้น า องค์กรชาวบ้าน กลุ่ม
ชาวบ้าน ชนชัน้ และที่ส าคญัคือ พลงัเหล่านี้ซึ่งมกีลุ่มต่างๆ เป็นตัวผลกัดนัภายใต้กรอบและ
เงื่อนไขทางวฒันธรรม ด าเนินไปอย่างไร และมผีลออกมาอย่างไร ผูศ้กึษาวจิยัต้องอาศยัแนวคดิ 
ทฤษฎ ีในฐานะเครือ่งมอืน าทางในการศกึษา  
 กาญจนา แก้วเทพ 8 กล่าวถงึการศกึษาวเิคราะห์ชุมชน หมายถงึ การคน้หาสาเหตุที่อยู่
เบื้องหลงัเหตุการณ์หรอืปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น ท าไมคนไทยปลูกข้าว แต่กลบัไม่มขี้าวกิน      
เป็นต้น เพื่อดูเบื้องหลงัสิง่ที่อยู่เบื้องหลงัของเหตุการณ์ ซึ่งอาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจ ความหมาย
ต่างๆ และหมายถงึการแยกแยะองคป์ระกอบของสิง่ต่างๆ ออกมาเป็นชิ้นส่วนย่อยๆ แล้วค้นหา
โครงสรา้งดงักล่าว ส าหรบัการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนเสนอการวเิคราะหช์ุมชน สงัคม ว่าเป็น
การวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของชุมชน ชีวิตของคนในชุม ชน ลักษณะทางกายภาพ 
โครงสรา้งปัจจุบนัดา้นต่างๆ ของชุมชน เป็นต้น วเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา พลงัของ
การแก้ไขปัญหา การวเิคราะห์ทบทวนอดตีและปัจจุบนั การด ารงชวีติความเป็นอยู่ รวมถึงการ
ทบทวนตวัเองของนักพฒันาและชาวบา้น และกจิกรรม กระบวนการท างานทีไ่ดล้งมอืไป ทัง้นี้จะ
ช่วยให้บุคคลภายนอก นักพฒันา มคีวามเขา้ใจ ชุมชนอย่างรอบด้านและลุ่มลกึ และเพื่อให้เกิด
จติส านึกทีถู่กตอ้งต่อชุมชนและสงัคมของตนเอง 
 จติต ิ มงคลชยัอรญัญา9 กล่าวว่า การศกึษาวเิคราะหช์ุมชน หมายถงึ การทีน่ักพฒันาซึง่
เป็นคนภายนอกชุมชนหรอืผูม้อีาชพีอื่น เขา้ไปเรยีนรูเ้รือ่งราวของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เพื่อใหเ้กดิ
ความเข้าใจว่า ชุมชนมีองค์ประกอบใดบ้าง มีโครงสร้าง มีคุณลักษณะทัง้ทางด้านกายภาพ 
ชวีภาพ เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมอืง การเรยีนรู้ อย่างไร มสีถานการณ์ใดเกิดขึ้นใน
ชุมชนบ้าง มปีระวตัคิวามเป็นมาอย่างไร คนในชุมชนมคีวามเป็นอยู่อย่างไร มคีวามคดิเหน็ต่อ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกบัตวัเขาอย่างไร มปัีญหา ความเดอืดรอ้นอย่างไร มคีวามต้องการที่จะแก้ไข
ปรบัปรุงหรอืไม่ มศีกัยภาพในชุมชนอะไรบ้าง เช่น ผู้น า กลุ่มหรอืการรวมตวัที่ เขม้แขง็ เป็นต้น 

                                                           
 7ชยนัต ์วรรธนะภูต.ิ คู่มือการวิจยัเชิงคณุภาพเพื่องานพฒันา. 2536, น. 170.   
 8กาญจนา แกว้เทพ. การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน. 2538, น. 175.   
 9จติติ มงคลชยัอรญัญา. การศึกษาชุมชนเพื่อการพฒันา. เอกสารประกอบการเรยีนภาควชิาการ
พฒันาชุมชน คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2540. น. 4. 
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และได้สรุปถึงการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ว่าต้องน ามาซึ่งความรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์และสิง่แวดลอ้มภายในชุมชนกบัความเขา้ใจเรือ่งของคนในชุมชน ว่าเขามแีบบแผนใน
การด าเนินชวีติและการตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ อย่างไร เพื่อท าให้สามารถระบุปัญหา และกลุ่มผู้
ไดร้บัผลกระทบจากปัญหานัน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมทัง้ประเมนิศกัยภาพต่างๆ ของชุมชนได ้อนัจะ
น ามาซึ่งการก าหนดโครงการ กิจกรรมเพื่อการพฒันาหรอืการแก้ไขปัญหาโดยทัง้ที่ชุมชนเสนอ
เองและจากการวเิคราะหข์องผูศ้กึษา      
 วนัรกัษ์  มิง่มณีนาคนิ10 กล่าวถึงความหมายและขอบเขตของการวเิคราะห์ชุมชน คือ 
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคนและสังคมหมู่บ้าน ศึกษาสิ่งที่เป็นตัว
ก าหนดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ซึ่งได้แก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรมและ
จติส านึกในระดบัและนอกชุมชน ส าหรบัวฒันธรรมนัน้ มคีวามสมัพนัธ์กบัวถิกีารผลติของชุมชน
และมวีวิฒันาการ เมื่อวธิกีารผลติเปลี่ยนแปลงไป วฒันธรรมของชาวบ้านก็เปลี่ยนแปลงไป จงึ
ต้องศกึษาพฒันาการของวถิกีารผลติและวฒันธรรมของชาวบา้นในช่วงประวตัศิาสตร ์การศกึษา
วเิคราะห์ชุมชนจงึประกอบด้วย การศึกษาประวตัิของหมู่บ้านสภาพการด ารงอยู่ของชุมชนใน
ปัจจุบนั สมัพนัธภาพส่วนต่างๆ ภายในและรอบๆ ชุมชน วัฒนธรรมการด ารงชวีติของชาวบ้าน 
และระบบคดิของชาวบ้าน ซึ่งการศกึษาความเป็นมาของชุมชนจะช่วยให้มองเหน็การเคลื่อนตวั
ของชุมชน การแทรกแซงของอิทธพิลภายนอก การด ารงอยู่และการสูญหายไปของคุณค่าที่ดี
ต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจสภาพและปัญหาในปัจจุบนั ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมี
เป้าหมาย และได้เสนอแนวคดิการวเิคราะห์โดยมองว่านักพฒันาที่มแีนวคดิต่างกนัจะวเิคราะห์
หรอืมองชุมชนโดยไดข้อ้สรุปออกมาต่างกนั และเป็นปัจจยัก าหนดการท างานต่างกนัดว้ย แนวคดิ
การวเิคราะหช์ุมชน ทีท่ าใหผ้ลการวเิคราะหอ์อกมาแตกต่างกนัม ี4 แบบ คอื 
 1.  เป็นการมองโดยยดึค่านิยม ความเชื่อ ความคุ้นเคย และแบบแผนการใช้ชวีติของ
ตนเองเป็นหลกั และมองเพยีงปรากฏการณ์ผวิเผนิ โดยสรุปว่าความจรงิสงัคมโดยส่วนรวมยงัด ี
เพยีงแต่บางกลุ่มเท่านัน้ทีต่อ้งการความช่วยเหลอื นกัพฒันาทีม่องแบบนี้จะท างานแบบสงเคราะห์ 
 2.  เป็นการมองโดยยดึตนเองเป็นหลกัเช่นเดมิ แต่มองว่า มบีางส่วนของสงัคมทีย่งัไม ่
เหมาะสม ตอ้งแกไ้ข ผูท้ีม่องแบบนี้งานกอ็อกมาแบบกึง่พฒันากึง่สงเคราะห์ 
 3. มองโดยยึดตนเองเป็นหลัก แต่เพิ่มความพยายามในการศึกษาต้นตอของ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ในมุมกวา้งขึน้ ซึง่พบว่า สงัคมยงัมโีครงสรา้งที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม 
แต่ยงัไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจวถิชีวีติและวฒันธรรมตลอดจนระบบคดิของชาวบา้นในชุมชน จงึใช้
ระบบคิดของตนซึ่งได้รบัอิทธพิลจากสงัคมเมอืงเป็นบรรทัดฐานในการวดัความถูกผิด งานที่
ออกมาจะเป็นแบบปฏวิตัสิงัคม 

                                                           
 10วนัรกัษ์  มิง่มณีนาคนิ. การพฒันาชนบทไทย. (กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 
2531) น. 22, 227. 
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 4.  พยายามมองให้พ้นจากจากตนเอง พยายามขจดัทัศนะที่มีไว้ล่วงหน้าออกไป
เสยีก่อน มองใหถ้งึวถิชีวีติ วฒันธรรม และระบบคดิของประชาชนในชุมชน ไม่น าบรรทดัฐานของ
ตนเองไปเปรยีบเทียบหรอืตัดสินการด าเนินชีวิตในด้านต่างๆ ของชาวบ้าน พร้อมที่จะสร้าง
จติส านึกหรอืปรบัปรุงวธิปีฏบิตัใิหม่ๆ ขึน้มาโดยยดึประชาชนเป็นหลกั การด าเนินงานพฒันาจะ
มุง่เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสงัคมใหเ้ป็นสงัคมทีม่คีุณภาพอยา่งแทจ้รงิ 
 อคนิ  รพพีฒัน์ 11  ได้กล่าวถงึการวเิคราะห์ชุมชนว่า ต้องวเิคราะห์ในด้านของโครงสรา้ง
และหน้าที่ คอื ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิของชุมชน และความแน่นแฟ้นในการรวมตวัของ
สงัคม และหน้าที่ของสงัคมหรอืสถาบนัที่เป็นแบบแผนพฤตกิรรมของสงัคม เช่นกรณี “บทเรยีน
จากยกกระบตัร” ไดว้เิคราะหถ์งึว่า การเปลีย่นแปลงในชุมชนไม่ไดเ้กดิจากคนภายนอกฝ่ายเดยีว 
แต่เป็นการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างภายนอกกบัภายในการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้เป็นลกัษณะพลวตั
ของชุมชน ที่เกิดจากความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนต่างๆ ซึ่งได้บทเรยีนในการ
วางแผนพฒันาชนบท เช่น จ าเป็นต้องศึกษาประวตัิและววิฒันาการของท้องที่นัน้โดยละเอยีด 
และศึกษาถึงโครงสร้างอ านาจผู้น าท้องถิ่น รวมทัง้ฐานอ านาจผู้น า แลผู้มีอิทธิพล ตลอดจน
ผลประโยชน์ในดา้นต่างๆ และการเลอืกกลุ่มเป้าหมาย ทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิและปัญหาร่วมกนัที่
จะสามารถรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกนั และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในกระบวนการช่วยเหลอื
ตนเอง เป็นตน้ 
 อภชิาต ิ ทองอยู่ 12 กล่าวถงึเนื้อหาของการวเิคราะหช์ุมชนและสงัคมโดยสงัเขป คอื 
 1. เนื้อหาเกี่ยวกบัสภาพความเป็นจรงิของชวีติชุมชน ชวีติบุคคล พฒันาการ และการ
เปลีย่นแปลงสภาพปัญหาปัจจบุนัของชุมชน สาเหตุต่างๆ และอนาคตของชุมชน 
 2. พิจารณาดูเนื้อหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายนอกแล้ว ควรสนใจต่อ
ปฏกิริยิาของคนในชุมชนทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงปฏกิริยิาไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ความรู้สกึ ดา้นความ
คดิเหน็ ดา้นการกระท า  
 3.  เนื้อหาการวเิคราะห์หาขุมพลงั ที่มอียู่เพื่อเป็นต้นทุนส าหรบัการก้าวเดินต่อไป 
ไดแ้ก่ ขุมพลงัในแงค่วามรูส้กึ ความสามารถ สตปัิญญาส าหรบัการแก้ไขปัญหา และขุมพลงัในแง่
คุณค่า คุณธรรม คุณงามความดทีีม่ใีนชุมชน และถ้าเมื่อวเิคราะหใ์นแงร่ะบบคุณค่า จะพบว่า เป็น
คุณค่าที่ชุมชนสร้างมาเองเห็นได้จากการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ เป็นค่านิยมที่อ านาจจาก
ภายนอกสอดแทรกเขา้มา และการปรบัประสานระหว่างคุณค่าดัง้เดมิและค่านิยมแบบใหม่ 
 

                                                           
 11อคิน  รพีพัฒน์. “การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในการวิจยัเชิงคุณภาพ.” ใน คู่มือการวิจยัเชิง
คณุภาพเพื่องานพฒันา. อุทยั ดุลยเกษม บรรณาธกิาร. 2536, น. 56. 
 12อา้งถงึใน กาญจนา แกว้เทพ. การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน. 2538, น. 198. 
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 บัณฑร อ่อนด า และ วิริยา  น้อยวงศ์  นยางศ์ 13 กล่าวถึงการวิเคราะห์ชุมชนว่า 
ประกอบด้วยการวเิคราะห์พื้นที่หรอืการวเิคราะห์สถานการณ์ซึ่งกระท าอยู่เสมอ การวเิคราะห ์
การวางแผนทัง้หมด การก าหนดสาเหตุของกจิกรรมอนัตัง้อยู่บนรากฐานของความคดิและปัญหา
ความต้องการ ส่วนเรือ่งที่น ามาวเิคราะหส์ถานการณ์ในชนบทมดีงันี้ ใครท าอะไร เมื่อใด อย่างไร
และท าไม รวมทั ้งภาวะผู้น าและเจตนารมณ์ของชุมชน บทบาทชายหญิงและเยาวชน 
ความสมัพนัธร์ะหว่างครอบครวัในชุมชน อทิธพิลของชุมชน ความคดิและความต้องการทีแ่ท้จรงิ
ของชุมชน มศีกัยภาพและทรพัยากรอะไรบ้างในชุมชนที่จะน ามาสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนได ้
 แนวคดิและความหมายของการศกึษาวเิคราะห์ชุมชนนัน้ มกีารเปลีย่นแปลงในมติต่ิางๆ 
มากขึน้ จากเดมิทีใ่หเ้น้นบุคคลภายนอกชุมชนมาศกึษาวเิคราะหช์ุมชนแต่เพยีงฝ่ายเดยีว มาเป็น
การศึกษาวเิคราะห์ที่ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา ในลกัษณะของการมีส่วนร่วมใน
การศกึษา การท างาน และการประเมนิผลแบบมีส่วนรว่ม ซึ่งจะท าใหก้ารศกึษาวเิคราะหช์ุมชนมี
ความชดัเจนมากขึน้ ที่ส าคญัท าให้ชุมชนท้องถิน่สามารถประเมนิตนเองผ่านการศกึษาวเิคราะห์
ได ้กล่าวคอืชุมชนทอ้งถิน่จะรูจ้กัตนเองมากขึน้ 
 
 วตัถปุระสงคแ์ละความส าคญัของการศึกษาวิเคราะหช์มุชน 
 การศกึษาท าความเขา้ใจชุมชนในฐานะทีเ่ป็นหน่วยการศกึษาหรอืวเิคราะห ์มคีวามส าคญั
ต่อการปฏิบตัิงานพฒันาชุมชนทัง้นี้ เนื่องจากการศึกษาวเิคราะห์ชุมชนมวีตัถุประสงค์เพื่อหา
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ที่เกดิขึน้ในชุมชนนัน้ๆ ทัง้ทางด้านสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ สงัคม วฒันธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง เพื่อน ามาซึ่งความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการ
ก าหนดปัญหา การประเมนิศกัยภาพในดา้นต่างๆ ของชุมชน อนัจะน ามาซึง่โครงการและกจิกรรม
เพื่อการพัฒนาหรอืแก้ไขปัญหา ทัง้นี้ เนื่องจากชุมชนแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน และมี
ลกัษณะทีเ่ฉพาะหรอืมลีกัษณะของความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชุมชน  
 ดงันัน้ การศึกษาวเิคราะห์ชุมชนจงึต้องศึกษาอย่างละเอียดของแต่ละชุมชน เพื่อให้ได้
ขอ้มลูทีถู่กต้องสมบูรณ์และเชื่อถอืได ้การศกึษาวเิคราะหช์ุมชนของแต่ละชุมชนอาจจะไมส่ามารถ
สรปุทัว่ไปใหก้บัชุมชนอื่นได ้แต่อาจจะเป็นแนวทางศกึษาชุมชนอื่นได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงค์

                                                           
 13บณัฑร อ่อนด า และวริยิา  น้อยวงศ์ นยางศ์. ยุทธศาสตรใ์นการพฒันาชนบท: ประสบการณ์
ของประเทศไทย . (กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร,์ 2533) น. 133. 
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ของการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนครัง้นัน้ๆ ซึ่ง สมศักดิ ์ศรสี ันติสุข14 กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของ
การศกึษาวเิคราะหช์ุมชนไวด้งันี้ 
 1.  การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อหาข้อเท็จจรงิต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ข้อมูลของการ
วเิคราะหช์ุมชนประเภทน้ี มกัจะเป็นการศกึษาชุมชนที่ตอ้งการท าการเกบ็ขอ้มลู เพื่อการวเิคราะห ์
ชุมชนมีลักษณะเป็นการบรรยายมากกว่าที่จะเป็นการอธิบายหาเหตุและผลในเรื่องของ
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูต่างๆ ในชุมชน การวเิคราะหช์ุมชนในลกัษณะนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลา
ยาวและข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ชุมชนสามารถที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
พฒันาต่อไป 
 2.  การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อทดสอบข้อเท็จจรงิต่างๆ ข้อมูลที่กล่าวนี้หมายถึงการ
ทดสอบสมมติฐานที่ตัง้ไว้ว่าเป็นจรงิหรอืไม่ เกี่ยวกบัชุมชนอย่างไรบ้าง การวเิคราะห์ชุมชนใน
ลกัษณะนี้จงึเป็นการวเิคราะหเ์ฉพาะเรื่องทีเ่กดิขึน้ภายในชุมชนตามวตัถุประสงคห์รอืสมมตฐิานที่
มอียู ่อาท ิการวเิคราะหช์ุมชนเกี่ยวกบัความขดัแยง้ในเรื่องผลประโยชน์ภายในชุมชน หลงัจากตัง้
วตัถุประสงค์เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความขดัแย้ง และน าไปทดสอบสมมติฐานต่างๆ จงึเป็นการ
วเิคราะหช์ุมชนตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการท าสอบขอ้เทจ็จรงิมากยิง่ขึน้ 
 3.  การวเิคราะห์ชุมชนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในงานพฒันา ขอ้มูลของชุมชนที่ได้จาก
การวเิคราะห์ชุมชนจะมลีกัษณะที่พจิารณาปัญหาต่างๆ มสีาเหตุมาจากอะไรบ้าง เพื่อน าขอ้มูล
ต่างๆ น าไปแกไ้ขปัญหาและใชป้ระโยชน์ในการวางแผนในระดบันโยบายทีก่่อใหเ้กดิการพฒันาได ้
การวเิคราะห์ชุมชนนี้ยงัใช้ทฤษฎีชุมชนประกอบการอธบิายสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา เพื่อที่จะแยกแยะประเภทข้อมูลต่างๆ ในการที่จะตอบปัญหาตามวตัถุประสงค์ของ
การศกึษาชุมชน ซึง่อาจจะใชว้ธิกีารศกึษาเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพกไ็ด ้ 
 4.  การวเิคราะหช์ุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาในชุมชน การวเิคราะหช์ุมชนในลกัษณะนี้จะใช้
เวลาไมม่ากนกั มกัจะเป็นการวเิคราะหปั์ญหาต่างๆ เท่าทีส่ามารถจะท าได ้หลงัจากนัน้จะเป็นการ
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา เพื่อจะได้น าไปด าเนินการวางแผนแก้ไขปัญหา และด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาจนกระทัง่มกีารประเมนิผลระยะแรกของโครงการทีไ่ดด้ าเนินไป 
 5. การวเิคราะห์ชุมชนร่วมกนัระหว่างนักพฒันาและชาวบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาของ 
ชุมชน การวเิคราะหช์ุมชนในลกัษณะเช่นนี้เป็นการคน้หาปัญหาต่างๆ ของชุมชนโดยการรว่มมอื
กนัระหว่างนักพฒันาและชาวบ้านเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการ
วางแผนแก้ไขปัญหา การวเิคราะหช์ุมชนในลกัษณะเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวนิิจฉัยชุมชน ที่
เกดิจากการตดิต่อสมัพนัธ์และแลกเปลี่ยนความรูใ้นเชงิวเิคราะห์ระหว่างนักพฒันากบัชาวบ้าน 
เพื่อหาขอ้เทจ็จรงิน าไปแกไ้ขปัญหาของชุมชนต่อไป 

                                                           
 14สมศกัดิ ์ ศรสีนัติสุข. สงัคมวิทยา: หลกัการศึกษา วิเคราะห์และปฏิบติังานชุมชน. พมิพค์รัง้ที ่
2, (กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัขอนแก่น, 2536) น.105. 
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 6.  การวเิคราะห์ชุมชนโดยบุคคลภายในชุมชน การวเิคราะห์ชุมชนในลกัษณะนี้เป็น
การวเิคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชนโดยบุคคลภายในชุมชนเอง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน 
พระสงฆ์ ครใูนชุมชน และชาวบ้าน เป็นต้น เป็นการวเิคราะห์ที่น่าเชื่อถอืในแง่ที่ว่าบุคลภายใน
ชุมชนได้ตระหนักและมจีติส านึกที่จะพฒันาชุมชนด้วยความรูค้วามสามารถของตน การวนิิจฉัย
ปัญหาและความต้องการจะมลีกัษณะทีจ่ะเป็นความต้องการของชุมชนมากทีสุ่ด อนึ่งลกัษณะการ
วเิคราะห์ชุมชนแบบนี้จะต้องท าการวเิคราะห์โดยกลุ่มบุคคลหรอืเป็นคณะกรรมการ จะท าให้ได้
ขอ้สรปุในดา้นปัญหาและความตอ้งการของชุมชนทีแ่ทจ้รงิมากทีสุ่ด 
 จากวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนดงักล่าว จงึมคีวามส าคญัและมคีวาม
จ าเป็นในการศกึษาชุมชนหลายประการดงันี้15 

 1. เป็นแนวทางพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเพราะเป็นการขยายความ
ต้องการทางการศึกษาไปสู่สงัคมอื่นทราบความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและความบกพร่องของ
สถาบนัในสงัคม 
 2.  เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถงึปัญหาความต้องการทีจ่ าเป็น อนั
เป็นพืน้ฐานในการวางแผนพฒันาของตนเองรว่มกบัผูป้ฏบิตังิานพฒันาชุมชน 
 3.  เป็นแนวทางส าหรบัการวางแผน ในการศึกษาอบรมนอกโรงเรยีนในด้านความรู้
ต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัแนวทางในการด ารงชวีติของคนในชุมชนนัน้ 
 4. เป็นพื้นฐานการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อน าไปสู่การช่วยเหลอืกันเองในชุมชนทาง
เศรษฐกจิตามวธิทีางประชาธปิไตย ประกอบกบัชุมชนมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จงึต้อง
ศกึษาสภาพชุมชนใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 
 5. เป็นเครื่องมือในการวัดความก้าวหน้าของความส าเร็จความล้มเหลวของการ
ด าเนินงานพฒันาชุมชน 
 อนุรกัษ์ ปัญญานุวฒัน์16 ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการศกึษาวเิคราะหช์ุมชนว่า  
 1. เพื่อน ามาซึ่งความรู ้ความเขา้ใจ ความสามารถในการก าหนดปัญหา การประเมนิ
ศกัยภาพในดา้นต่างๆ ของชุมชนทอ้งถิน่ ซึง่จะท าใหโ้ครงการและกจิกรรมเพื่อการพฒันา รวมทัง้
การแกไ้ขปัญหา ไดร้บัการวเิคราะหแ์ละความรว่มมอืจากทัง้ผูศ้กึษาและบุคคลในชุมชนเอง  
 2. เพื่อหาขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ที่เกดิขึน้ในชุมชน คอืเป็นการหาความรูใ้หม่หรอืเป็นการ
เพิม่เตมิความรูใ้ห้มากยิง่ขึน้ การหาขอ้เทจ็จรงิอาจจะเป็นขอ้เทจ็จรงิในลกัษณะกว้างทัว่ไปหรอื
ลกึซึง้มกีารวเิคราะหส์ิง่ต่างๆ อยา่งละเอยีดกไ็ด ้ตามวตัถุประสงคใ์นการศกึษา 

                                                           
15สานิตย์ บุญชู. การพฒันาชุมชน: ชุมชนศึกษาและวางแผนโครงการ. (เอกสารทางวิชาการ

หมายเลข 2 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2525) น. 1-2. 
16อนุรกัษ์ ปัญญานุวฒัน์. การศึกษาชมุชนเชิงพหลุกัษณ์ บทเรียนจากวิจยัภาคสนาม. (กรงุเทพฯ: 

โครงการเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชุมชนเป็นสขุ, 2548) น. 113-120.  
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 3. เพื่อทดสอบความรูเ้ดมิใหม้คีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ เป็นการทดสอบความรูต่้างๆ 
เพื่อยืนยนัและเป็นการท าให้ความรู้เดิมนัน้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เป็นเรื่องของการที่จะสร้าง
แนวความคดิและทฤษฎใีหมข่ึน้ 
 4. เพื่อน าขอ้เท็จจรงิไปใช้ประโยชน์ในงานพฒันา ซึ่งนับว่ามปีระโยชน์และส าคญัต่อ
งานพฒันาอย่างมาก เพราะจะได้น าไปวางแผนและน าไปปฏบิตัิในงานพฒันา ซึ่งถ้านักพฒันา
ปราศจากการศกึษาชุมชนจะท าใหไ้มเ่ขา้ใจในงานพฒันา  
 5. เพื่อเขา้ใจชุมชนท้องถิ่นหรอืหมู่บ้านที่จะพฒันา ความเขา้ใจนี้จะเป็นประโยชน์ใน
การด าเนินการประชุม (ระดมความคดิ) เพื่อช่วยงานการพฒันาหมูบ่า้น และเพื่อศกึษากลุ่มบุคคล
ต่างๆ ในชุมชนหรอืหมูบ่า้น 
 6. เพื่อให้เขา้ใจและเห็นลู่ทางในการกระตุ้น ส่งเสรมิให้คนหรอืกลุ่มในชุมชนได้รเิริม่
กจิกรรมต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาของตน  
 การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนถือได้ว่าเป็นหวัใจที่ส าคญัในงานพฒันาชุมชน ที่นักพัฒนา
ชุมชนหรอืผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจะต้องด าเนินการในขัน้ตอนแรกๆ ซึ่ง อคิน รพีพฒัน์  17 
กล่าวถงึการวเิคราะหช์ุมชนว่าเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาชุมชน ดว้ยเหตุผลดงันี้  
 1. เป็นกระบวนการซึ่งท าให้เหน็ถงึปฏกิริยิาหรอืการสนองตอบต่อปัจจยัที่ก่อให้เกิด
การเปลีย่นแปลงแบบต่างๆ และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจน ซึง่เป็นขอ้มูลประกอบใน
การวางแผนการพฒันาไดอ้ยา่งด ี
 2.  เป็นการศกึษาวจิยัระดบัจุลภาคเน้นเฉพาะในท้องถิน่ที่มขีอบเขตพื้นที่ไม่กวา้ง จงึ
ท าให้ผู้ศึกษาวจิยัสามารถเจาะเข้าไปค้นคว้าและวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะของท้องที่นัน้ๆ หรอื
ปัญหาเฉพาะของส่วนใดส่วนหนึ่งของท้องถิ่นนัน้ได้โดยสะดวก ซึ่งท าให้วางแผนการพฒันาที่
เหมาะสมกบัทอ้งทีไ่ดด้ ี
 3.  เป็นการศึกษาวิจัยระดับจุลภาคอาจเป็นชุมชนที่มีสมาชิกป ระมาณ 100-200 
ครอบครวั ซึง่ผูศ้กึษาวจิยัจะต้องวเิคราะหใ์หไ้ดว้่ามกีารแบ่งกลุ่ม แบ่งพวกทางสงัคมอยา่งไร กลุ่ม
ใดมฐีานะเช่นใด และมปัีญหาอย่างไรบา้ง ซึง่จะเอื้อต่อการวางแผนพฒันาและก าหนดกลุ่มบุคคล
เป้าหมายได ้
 4.  ในกระบวนการวเิคราะหช์ุมชนร่วมกบัสมาชกิของชุมชน หรือบางกลุ่มของชุมชนที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นส่วนส าคญัในกระบวนการพฒันา การวจิยัเชงิคุณภาพ และการวเิคราะห์
ชุมชน จะเป็นประโยชน์ในการทีบุ่คคลและกลุ่มบุคคลในชุมชนทีจ่ะท าการวเิคราะหช์ุมชนรว่มกบัผู้
ศกึษาวจิยั การวเิคราะหช์ุมชนเชงิคุณภาพ  

                                                           
 17อคิน รพีพัฒน์. “การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในการวิจัยเชิงคุณภาพ ” ใน คู่มือการวิจยัเชิง
คณุภาพเพื่องานพฒันา. 2536. น. 108. 
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 นอกจากนี้  สนธยา พลศรี18 กล่าวถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนว่ามี
ประโยชน์หลายประการ ดงันี้ 
 1.  เป็นแนวทางในการพจิารณาแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหา ตามขดีความสามารถของ 
ชุมชน 
 2.  ท าให้ทราบว่าปัญหาใดแก้ไขได้ง่าย ปัญหาใดแก้ไขได้ยาก สามารถเลือก
ด าเนินการไดก่้อนหลงัตามล าดบั หรอืปัญหาใดแกไ้ขพรอ้มๆ กนัได ้กด็ าเนินการไปพรอ้มๆ กนั 
 3.  เป็นการเตรยีมการในการแก้ไขปัญหาไวล้่วงหน้า ท าใหก้ารด าเนินการแก้ไขปัญหา
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 4. เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพฒันาชุมชนอย่างแทจ้รงิ เพราะการวเิคราะห์ปัญหา
ชุมชนนัน้เป็นการเชื่อมโยงปัญหาทัง้หมดเอาไวใ้นทุกแงทุ่กมมุ 
 จากความส าคญัและความจ าเป็นทีน่ักพฒันาจะต้องศกึษาวเิคราะหช์ุมชนดงักล่าวขา้งต้น 
จะเหน็ไดว้่าการศกึษาวเิคราะหช์ุมชนมปีระโยชน์หลายประการในหลายแงห่ลายมุม ทีจ่ะตอ้งใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ต่อการพฒันา กล่าวคอื 
 1.  การศึกษาวเิคราะห์ชุมชนเป็นการหาข้อเท็จจรงิ เพื่อการตดัสนิใจในการก าหนด
นโยบาย   เป้าหมายหรอืวตัถุประสงค ์และการวางแผนและโครงการปฏบิตังิาน 
 2.  เพื่อก าหนดทางเลอืกเป็นการหาวธิกีารที่จะมาปฏบิตังิานให้เหมาะสม ตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชน เพื่อใหก้ารด าเนินงานมปีระสทิธภิาพ 
 3. สามารถรูแ้ละเขา้ใจปัญหาอย่างเร่งด่วนที่จะมาจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ
และเพื่อประโยชน์ในการวางแผน 
 4.  ท าให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องต่อเนื่องและสนับสนุนซึ่งกนัและกนั
ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 5.  เป็นพืน้ฐานของการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาชุมชน 
 6.  เป็นขอ้มลูพืน้ฐานของการวจิยัประเมนิผลการพฒันาชุมชน 
 จงึกล่าวไดว้่า การศกึษาวเิคราะหช์ุมชนเป็นการจดัการขอ้มลู การจดัการความรู ้การแยก
ประเภทข้อมูลออกเป็นส่วนต่างๆ หลังจากได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว อาจจะเพื่อดูความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงต่างๆ ปัจจยัอะไรเป็นตวัก าหนดการเปลี่ยนแปลง และแยกแยะท า
ความเขา้ใจกบัปัญหาการพฒันาทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นและตอ้งการผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
โดยชาวบ้าน นอกจากนี้อาจจะวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ และความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคล 
ความสัมพันธ์ทางสงัคม ชนชัน้ ปฏิสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัภายในและภายนอกที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทัง้เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมของชุมชน ทัง้นี้ เนื่องจากการ
วเิคราะหช์ุมชนเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัและจ าเป็นยิง่ส าหรบันกัพฒันา ทีจ่ะตอ้งท าการศกึษาวเิคราะห์

                                                           
 18สนธยา พลศร.ี ทฤษฎีและหลกัการพฒันาชุมชน. 2542, น. 107. 
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ชุมชน ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้โดยใชก้ระบวนการของการวเิคราะหช์ุมชนทุกขัน้ตอน
อยา่งถูกตอ้ง เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาต่อไป 
 ดงันัน้ การศกึษาวเิคราะหช์ุมชนเป็นสิง่ผูป้ฏบิตังิานพฒันาชุมชนและบุคคลทีม่สี่วนไดร้บั
ประโยชน์จากการพฒันาชุมชนจะต้องตระหนักถงึ และกระท าการเพื่อเป็นพืน้ฐานทีจ่ะไดเ้ขา้ใจถงึ
สภาวะของสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม ความต้องการและปัญหาในชุมชนนัน้ๆ อย่างกวา้งขวาง
และลึกซึ้ง อนัเป็นประโยชน์ต่อการน าไปวิเคราะห์หาแนวทางในการวางแผนโครงการพัฒนา
ชุมชนต่อไป นอกจากนี้การศกึษาชุมชนยงัมผีลตอบสนองให้การวางแผนโครงการต่างๆ ในงาน
พฒันาชุมชนให้ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัสภาพความต้องการที่แท้จรงิของ
ประชาชนในปัจจบุนั และบรรลุไปสู่เป้าหมายอยา่งจรงิจงัมากยิง่ขึน้ 
 

 หลกัการศึกษาวิเคราะหช์มุชน 
 ในการศกึษาวเิคราะหช์ุมชนประเภทต่างๆ ทีม่คีวามหลากหลายนัน้ ควรน าแนวคดิต่างๆ 
มาเพิม่เตมิเพื่อให้สามารถน ามาใชท้ าความเขา้ใจ กบัสภาพความเป็นจรงิของชุมชนและสังคมให้
ชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อชุมชนมคีวามสมัพนัธ์กับรฐัในกระบวนการพฒันามากขึ้น และ
ในขณะทีม่กีารขยายตวัของความต้องการในการใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่ท าใหชุ้มชนกลายเป็น
เวทีของการแย่งชิงทรัพยากร ดังนั ้นแนวคิดที่จะน ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน จึง
จ าเป็นตอ้งขยายใหเ้ป็นประโยชน์ในการอธบิายเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ดว้ย  
 ชยนัต ์วรรธนะภตู1ิ9 ใหแ้นวทางหรอืขอ้เสนอแนะในการศกึษาวเิคราะหช์ุมชนไวด้งันี้ 
 1.  ประวตัศิาสตรห์มูบ่า้นและรปูแบบการใชท้รพัยากร คอืการศกึษาหมู่บา้นตัง้แต่อดตี
ถงึปัจจุบนั ศกึษาการเปลีย่นแปลงรปูแบบการใช้ทรพัยากรตัง้แต่เริม่ต้นจนถงึการใชท้รพัยากรใน
การผลติในปัจจุบนั เป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านเป็นช่วงๆ เพื่อ
จ าแนกใหเ้หน็ปัจจยัทีเ่ขา้มากระทบในลกัษณะการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆ  
 2.  ผูน้ าและบทบาทของผูน้ าในฐานะของ “คนกลาง” การศกึษาผูน้ าของชุมชนเป็นสิง่
ทีม่คีวามส าคญัต่อความเขา้ใจหมู่บา้น เป็นการศกึษาฐานอ านาจในหมู่บา้น ความสมัพนัธร์ะหว่าง   
หมู่บา้นกบัระบบภายนอก การตดัสนิใจของหมู่บา้นในการเลอืกผูน้ า และการไดม้าซึง่อ านาจ เพื่อ
เขา้ใจภาวะผู้น าในชุมชน ซึ่งกลุ่มผู้น ามบีทบาทส าคญัในการเป็นตวัเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกบัรฐั 
การกระจายผลประโยชน์ในชุมชน และทศิทางการเปลีย่นแปลงของชุมชน 
 3.  การศกึษาชุมชนเป็นการศกึษาทัง้ในด้านความสมัพนัธ ์และความขดัแยง้ที่เกดิขึน้
ในชุมชนเพื่อใหเ้ขา้ใจสภาพการณ์ต่างๆ ไดด้ขีึน้ 

                                                           
 19ชยันต์ วรรธนะภูติ. “การก าหนดกรอบคิดในการวิจยั” ใน คู่มือการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่องาน
พฒันา. 2536, น. 40–48. 
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 4.  การสร้างแบบจ าลอง (model) เพื่อเป็นเครื่องมือน าทางในการศึกษาและอธบิาย 
เช่น ศึกษาลักษณะส าคัญที่เป็นองค์ประกอบหรอืกลไกในการรวมกลุ่มของชุมชน ลักษณะ
ครอบครวัขยายที่อาศยัอยู่รวมกนัในบรเิวณบ้านเดยีวกนั ระบบเครอืญาติที่นับญาตทิัง้สองฝ่าย 
การใหค้วามส าคญัต่อกลุ่มบา้นทีเ่ป็นเพื่อนบา้น ความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หญ่ผูน้้อย การจดัแบ่งชน
ชัน้และสถานภาพ ผูน้ าและบรวิาร กลุ่มการเมอืง หมู่บา้นในฐานะเป็นองค์กรบรหิารและปกครอง 
สงัคมหมูบ่า้น และวดัของหมูบ่า้น เป็นตน้ ซึง่สิง่เหล่านี้จะเป็นแนวทางในการศกึษาชุมชนได ้ 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมของชุมชนหมู่บ้าน จะช่ วยให้เห็น
หลกัการพื้นฐาน และแนวคิดเกี่ยวกับสงัคมชนบท แต่สิ่งที่มกัจะขาดหายไปในการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงชุมชน คอืการพจิารณาถึงความสมัพนัธ์ทางสงัคมและกระบวนการทางสงัคมและ
วฒันธรรม ที่ท าหน้าที่ในการเป็นกลไกรองรบัหรอืปะทะกบัการเปลี่ยนแปลงที่มากจากภายนอก 
และการอธิบายการท างานของโครงสร้างในกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิกิริยาจาก
องค์ประกอบต่างๆ ของสงัคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทัง้การการขดัขนืต่อการ
เปลีย่นแปลง 
 จติติ มงคลชยัอรญัญา20 กล่าวถึงข้อปฏบิตัิในการศึกษาวเิคราะห์ชุมชนว่า การศึกษา
วเิคราะห์ชุมชนเพื่อการพฒันา นักพฒันาต้องศึกษาเรยีนรู้ชุมชนด้วยตนเอง เพราะหากใช้ผล
การศึกษาของผู้อื่น อาจไม่เข้าใจเรื่องชุมชนอย่างแท้จรงิ และอาจไม่สามารถรเิริม่กิจกรรมที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จรงิ และนอกจากนี้ในการเรยีนรู้ชุมชนยงัเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ใกล้ชดิระหว่างนักพฒันากบัคนในชุมชน ไม่ว่าจะใช้เทคนิคใดในการศกึษาชุมชน 
แต่อยา่งไรกต็าม ผูศ้กึษาชุมชนพงึตระหนกัหลกัปฏบิตัทิีส่ าคญั คอื  

1. การก าหนดวตัถุประสงคข์องการศกึษาชุมชนใหช้ดัเจน ว่าตอ้งการรูอ้ะไร เพื่ออะไร  
2. การใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูทุตยิภูม ิเพื่อการเขา้ใจชุมชนในเบือ้งตน้ 
3. การก าหนดประเดน็ค าถามทีจ่ะน ามาซึง่ค าตอบทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 
4. การเก็บข้อมูลที่หลากหลายในชุมชนโดยการสัมภาษณ์ ทัง้จากผู้น าชุมชน ผู้ที่

เกีย่วขอ้งในชุมชน และจากผูค้นในชุมชนทีม่คีุณสมบตัแิตกต่างกนั 
5. การเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น การสนทนากลุ่ม การประชุม เป็นตน้ 
6. การไมม่อีคตใินการศกึษาชุมชน และการจดัเกบ็ขอ้มลู 
7. การใชห้ลกัการในการเกบ็ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
8. ระหว่างที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน ผู้ศึกษาควรปฏิบัติตามหลักการ

แสวงหาและรวบรวมขอ้มลู คอืใช ้ตาด ูหฟัูง ปากถาม สมองคดิ และมอืเขยีน เป็นตน้ 
 ขอ้พจิารณาในการศกึษาวเิคราะหช์ุมชนดงักล่าว เป็นการสรา้งความเขา้ใจเบือ้งตน้ในการ
ที่ลงมอืศกึษาชุมชน ว่านักพฒันาหรอืผู้ศึกษาจะต้องปฏบิตัตินอย่างไร เมื่ออยู่ในชุมชน จะเก็บ

                                                           
 20จติต ิ มงคลชยัอรญัญา. การศึกษาชุมชนเพื่อการพฒันา. 2540, น. 10. 



 

 
24 

   

ข้อมูลด้านไหนบ้าง ด้วยวธิีการอย่างไร และหรอืเพื่อความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกดิขึน้ในชุมชน อนัจะน ามาซึง่ขอ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็นประโยชน์ในการพฒันาต่อไป 
 
 กระบวนการศึกษาวิเคราะหช์มุชน 
 การศกึษาวเิคราะห์ชุมชนเป็นกระบวนการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิหรอืสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชน ดงันัน้ การศึกษาวเิคราะห์ชุมชนในฐานะที่เป็นกระบวนการ ก็หมายความใน
การศกึษาชุมชนผู้ศกึษาจะต้องด าเนินการอย่างมรีะบบมรีะเบยีบแบแผน มขีัน้ตอนต่างๆ และแต่
ละขัน้ตอนเหล่านัน้จะตอ้งมคีวามเชื่อมโยงเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัตัง้แต่ต้นจนจบ จากนัน้กน็ าขอ้มลู
ทีไ่ด้เขา้สู่กระบวนการวเิคราะห์ชุมชนต่อไป ดงันัน้จงึน าเสนอให้เหน็ในแต่ละขัน้ตอนทัง้สองส่วน 
ดงันี้ 
 กระบวนการศึกษาชุมชน 
 การศกึษาชุมชนถอืได้ว่าเป็นตอนแรกในกระบวนการพฒันาชุมชน ที่ต้องกระท าเป็น
ล าดบัต้นๆ จงึเป็นฐานที่ส าคญัในการเรยีนรู้และปฏบิตัิงานในชุมชนนัน้ๆ ส าหรบัขัน้ตอนของ
การศกึษาชุมชน สมศกัดิ ์ศรสีนัตสิุข21 ไดก้ าหนดไว ้4 ขัน้ตอน คอื 
 1. การก าหนดวตัถุประสงค์ของการศึกษาชุมชน เนื่องจากการศึกษาชุมชนมี
หลายประเภทและเรื่องที่ต้องการศึกษาชุมชนแตกต่างกนัไป จงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมกีาร
ก าหนดวตัถุประสงค์ของการศกึษาชุมชนให้แน่นอน เพื่อที่จะได้ด าเนินการต่างๆ ต่อเนื่อง และ
สอดคลอ้งในการศกึษาชุมชน อย่างน้อยที่สุดในหวัขอ้ก าหนดวตัถุประสงค์ของการศกึษาชุมชน
จะตอ้งกล่าวถงึเรือ่งต่อไปนี้ 

1.1 ความเป็นมาของการไปศกึษาชุมชน เป็นการกล่าวอย่างกวา้งๆ ทัว่ไป บอกถงึ
เหตุผลความจ าเป็นของการศกึษาชุมชน เป็นการกล่าวน าก่อนที่จะเน้นเฉพาะวตัถุประสงค์ของ
การศกึษาชุมชน 

1.2 วตัถุประสงคข์องการศกึษาชุมชน เป็นการเน้นเฉพาะเรือ่งหรอืรายละเอยีดของ
วตัถุประสงคข์องการศกึษาชุมชน เป็นเสมอืนเป้าหมายที่ต้องการอย่างทราบเกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิ 
หรอืปัญหาต่างๆ ในชุมชนจงึเป็นเรือ่งทีส่ าคญัมากทีต่อ้งก าหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน 

1.3 ประโยชน์ของการศกึษาชุมชน เป็นการคาดหวงัหรอืคาดการณ์ประโยชน์ทีไ่ด้
จากการศึกษาชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ หากการศึกษาชุ มชนไม่มีประโยชน์มากนัก 
การศึกษา ชุมชนอาจจะได้ไม่คุ้มค่ากับการลงไปศึกษาชุมชน เพราะฉะนัน้ประโยชน์ที่ได้จาก
การศกึษาชุมชนจงึเป็นเรือ่งทีส่ าคญัอยา่งหนึ่ง   

                                                           
 21สมศกัดิ ์ศรสีนัตสิขุ. สงัคมวิทยาชุมชน: หลกัการศึกษา วิเคราะห ์และปฏิบติังานชุมชน. 2534,
น. 92. 
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 2. แนวความคิดและทฤษฎีชุมชนเพ่ือประกอบการศึกษา แม้ว่าจะได้ก าหนด
วตัถุประสงค์ของการศึกษาชุมชนไว้อย่างดี แต่ถ้าปราศจากแนวความคิดหรอืทฤษฎีชุมชน
ประกอบการศกึษาชุมชนแล้ว จะพบว่าการศกึษาชุมชนแบบผวิเผนิง่ายดาย ไม่ได้ขอ้เทจ็จรงิที่
ครบถ้วนและสมบูรณ์ เปรยีบเสมอืนกับว่าแนวความคิดและทฤษฎีชุมชนจะเป็นหลกัการที่จะ
ก าหนดแนวทางรายละเอียดต่างๆ ที่จะน าไปสู่จุดมุ่งหมายตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ อาทิ หาก
ต้องการศกึษาชุมชนเกี่ยวกบัปัญหาสุขภาพอนามยั เพื่อน ามาประกอบการเขยีนโครงการพฒันา 
ดงันัน้จะต้องค้นคว้าและศกึษาแนวความคดิและทฤษฎีชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องสุขภาพ
อนามยั เพื่อจะไดน้ าไปเป็นแนวคดิค าถามต่างๆ ที่จะน าไปเป็นค าถามกบัสมาชกิในชุมชนต่อไป 
การที่จะได้แนวคิดและทฤษฎีชุมชนเพื่อประกอบการศึกษาชุมชนนัน้จะต้องมหีลกัการพฒันา
ดงัต่อไปนี้ 

2.1 ศกึษาแนวความคดิและทฤษฎต่ีางๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับวตัถุประสงคข์องการศกึษา 
ชุมชน จากหนังสอืเอกสารต่างๆ รายงานการศกึษาชุมชน วารสารทีเ่กี่ยวขอ้งและอื่นๆ เพื่อเป็น
แนวทางประกอบการศกึษาชุมชนทีไ่ดก้ าหนดขึน้ และท าใหเ้กดิความมัน่ใจหรอืเชื่อมัน่มากยิง่ขึน้ 
ที่จะน าไปศึกษาชุมชนต่อไป ทฤษฎีชุมชนมคีวามส าคญัเสมอืนเป็นหวัใจของการศึกษาชุมชน 
ทัง้นี้เนื่องจากความเป็นมาปรชัญาหรอืแนวคดิเบือ้งหลงัของการศกึษาชุมชน จะสมัพนัธก์บัทฤษฎี
ชุมชนอยู่แลว้ แต่ไมส่ามารถทีจ่ะน าออกมาเป็นค ากล่าวได ้เช่น การศกึษาชุมชนในแงข่องพวกทีม่ ี
ลกัษณะอนุรกัษ์นิยม ทฤษฎชีุมชนทีพ่วกเขามอียูจ่ะเป็นทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งและหน้าที่
ชุมชน ส่วนผูท้ี่ศกึษา ชุมชนที่มลีกัษณะหวัรุนแรงต้องการเปลีย่นแปลง แนวความคดิและทฤษฎี
ชุมชนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัของเขากจ็ะเป็นทฤษฎคีวามขดัแยง้ของชุมชน เป็นตน้ 

2.2 ตวัแปรทีส่ าคญัใช้ในการศกึษาชุมชน เป็นการก าหนดตวัแปรหรอืขอ้มลูต่างๆ 
ทีต่้องการศกึษาชุมชน โดยจะต้องให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ที่ต้องการศกึษา อาทิ การศกึษา
ปัญหาสุขภาพอนามยัของชุมชน ตวัแปรทีส่ าคญัที่เกี่ยวขอ้งซึง่ต้องมกีารศกึษาแนวความคดิและ
ทฤษฎต่ีางๆ มาแลว้นัน้มาประกอบการศกึษาชุมชน เช่น โรคภยัไขเ้จบ็ ความเชื่อ พฤตกิรรมของ
การรกัษาพยาบาล อุปโภคนิสยั และปัญหาต่างๆ เป็นตน้ 

2.3 สมมติฐานของการศึกษาชุมชน เป็นการก าหนดสมมติฐานไว้ล่วงหน้าโดย
อาศยัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตัง้แต่สองหวัขอ้ขึ้นไป การศึกษาชุมชนที่มสีมมติฐานจงึเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องหรอืสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการศึกษาชุมชนหรอืไม่ การศึกษาชุมชน
บางครัง้อาจจะไมม่สีมมตฐิานกไ็ด ้

2.4 การก าหนดขอ้มลูทีจ่ะใชใ้นการศกึษาชุมชน การก าหนดขอ้มลูทัว่ไปหรอืขอ้มลู
ทีต่้องการศกึษาชุมชนทัง้หมดนัน้เป็นเรื่องทีส่ าคญัอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าหากต้องการขอ้มลูทัง้ชุมชนก็
จะเป็นการศึกษาชุมชนแบบโดยละเอียด เพื่อจะได้ทราบลกัษณะโครงสรา้งที่แท้จรงิของชุมชน 
โดยเฉพาะชุมชนที่ยงัไม่มผีูใ้ดศกึษามาก่อน ขอ้มลูในเชงิละเอยีดนี้จะมปีระโยชน์อย่างยิง่ทีจ่ะท า
ให้ทราบปัญหา และจะได้เป็นแนวทางวนิิจฉัยปัญหาต่อไป อย่างไรก็ตามไม่ว่าข้อมูลที่ได้รบัจะ
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เป็นแบบละเอยีดหรอืขอ้มูลเฉพาะเรื่อง จะต้องเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการศกึษาชุมชนครัง้
นัน้ๆ   
 3.  การก าหนดชุมชนท่ีจะศึกษา เป็นขัน้ตอนของการวางแผนแหล่งที่จะศกึษาหรอื
เป็นการเตรยีมสถานทีท่ีจ่ะศกึษาชุมชน โดยทัว่ไปนักพฒันามกัจะทราบชุมชนทีจ่ะน าไปศกึษาอยู่
แลว้ แต่ถา้หากตอ้งการทีจ่ะศกึษาเองจะตอ้งพจิารณาหลกัเกณฑห์ลายประการดงันี้ 

3.1 ชุมชนที่จะศึกษานั ้น เป็นตัวแปรอิสระ หมายความว่า ชุมชนจะต้องมี
ลกัษณะเฉพาะหรอืเด่น ซึง่อทิธพิลจากลกัษณะโครงสรา้งทางสงัคมของชุมชนจะมอีทิธพิลต่อชวีติ
ความเป็นอยู่ต่อสมาชกิในชุมชน ลกัษณะเช่นนี้จะต้องเลอืกชุมชนในหลายลกัษณะ เช่น ขนาด
ของชุมชน ชุมชนที่เป็นชาติพนัธุ์ และลกัษณะการพฒันาในชุมชน เป็นต้น เพื่อที่จะเป็นชุมชน
อสิระในเรื่องต่างๆ โดยให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการศกึษา ซึ่งจะมปีระโยชน์มากหากมี
การศกึษาชุมชนหลายชุมชนแลว้น ามาเปรยีบเทยีบ เพื่อเป็นการพฒันาความรูท้างแนวความคดิ
และทฤษฎมีากยิง่ขึน้ 

3.2 ชุมชนที่จะศึกษานั ้นเป็นตัวแปรตาม หมายความว่า ชุมชนจะต้องเป็น
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงหรอืเป็นลกัษณะโครงสรา้งทางสงัคมของชุมชนในปัจจุบนั ซึง่อาจ
ตอ้งเลอืก ชุมชนในลกัษณะทีต่้องการศกึษาชวีติความเป็นอยู่ต่างๆ เท่านัน้ เพื่อศกึษาปัญหาและ
หาหนทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคต หรอือาจจะมกีารศกึษาชุมชนในดา้นปัจจยัและผลกระทบ
ต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชุมชนนัน้ๆ ในลกัษณะเช่นนี้จะเลือกชุมชนใดก็ได้ แต่ต้อง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศกึษาชุมชนดว้ย 
 4. วิธีการศึกษาชุมชน การที่จะได้ขอ้มูลจากชุมชนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
การศกึษาแต่ละครัง้ และเป็นขอ้มลูทีม่คีวามเทีย่งตรงและเชื่อถอืได ้จงึเกี่ยวขอ้งกบัเทคนิค วธิขีอง
การรวบรวมขอ้มลู และเทคนิค วธิกีารศกึษาชุมชนจะมอียู่หลายวธิ ีซึ่งจะไดก้ล่าวในรายละเอยีด
ต่อไป 
 กระบวนการวิเคราะหช์ุมชน 
 ส่วนการวเิคราะห์ชุมชนนัน้ จะกระท าการหลงัจากได้มกีารเก็บรวบรวมข้อมูลหรอื
ศกึษาชุมชนแล้ว จงึน าเอาขอ้มูลเหล่านัน้มาท าการวเิคราะห์ ซึ่ง สมศกัดิ ์ศรสีนัตสิุข22 กล่าวถึง
กระบวนการวเิคราะหช์ุมชน ม ี4 ขัน้ตอนเช่นกนั คอื 
 1. การตรวจสอบข้อมูลชุมชน จากการทีไ่ด้ศกึษาชุมชนเกบ็รวบรวมขอ้มลูไม่ว่าจะ
ใชว้ธิกีารใดกต็าม จะตอ้งน ามาตรวจสอบความถูกตอ้ง เทีย่งตรง และไดค้รบตามวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาชุมชนหรอืไม่ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะต้องเป็นไปตามวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู ซึง่แยกได ้2 ประการ 

                                                           

 22สมศกัดิ ์ ศรสีนัตสิขุ. สงัคมวิทยา: หลกัการศึกษา วิเคราะหแ์ละปฏิบติังานชุมชน. 2536, น. 
107. 
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1.1 การตรวจสอบขอ้มลูชุมชนเชงิปรมิาณ เป็นการตรวจสอบขอ้มลูทีเ่กบ็ขอ้มลูโดย
การส ารวจ ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งจะตรวจสอบข้อมูลทัง้ในระหว่างและ
หลงัจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในภาคสนาม ว่าผูต้อบไดต้อบถูกตอ้งหรอืไม่ สอดคลอ้งกบัค าถาม
และตอบต่อเนื่องสมบูรณ์หรอืไม ่หากพบความบกพรอ่ง ตอ้งรบีเกบ็ขอ้มลูใหมท่นัท ีก่อนทีจ่ะออก
จากภาคสนาม 

1.2 การตรวจสอบขอ้มูลชุมชนเชงิคุณภาพ เป็นการตรวจสอบข้อมูลจากการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูแบบการสงัเกตการณ์ แบบมสี่วนร่วมอย่างใกลช้ดิ หรอืจากการสมัภาษณ์อย่างลกึ
ซึ่งจากบุคคลต่างๆ ในชุมชน จะต้องมกีารตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์ว่าได้มาตาม
วตัถุประสงค์หรอืไม่ มคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด ซึ่งสามารถท าได้โดยพยายามสอบถาม
ข้อมูลที่ได้รบัมานัน้จากบุคคลหรอืแหล่งข้อมูลภายนอกชุมชน เพื่อความถูกต้องอีกครัง้หนึ่ง
เพื่อใหข้อ้มลูทีน่่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ 
 2. การแยกประเภทข้อมูล การแยกประเภทขอ้มูลชุมชน จะต้องมกีารเตรยีมหวัขอ้ 
ต่างๆ เป็นแนวทางในการแยกประเภทข้อมูลชุมชนและการลงตารางต่อไป โดยจะต้องพจิารณา
จากวตัถุประสงคข์องการศกึษาชุมชนเป็นหลกั เพื่อจะจดัระเบยีบขอ้มลูไดถู้กตอ้ง และจะไดท้ราบ
ว่าขอ้มลูใดบา้งควรจะน ามาเกีย่วขอ้งหรอืสมัพนัธก์นั 
  2.1 การแยกขอ้มลูชุมชนเชงิปรมิาณ สามารถด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ ดงันี้ 
 1) การเตรยีมแบบสอบถามเพื่อที่จะลงรหสั เป็นการให้หมายเลขหรอืตรวจ
เลขทีแ่บบสอบถาม เพื่อทีจ่ะใส่ในการลงรหสั และเป็นการรวบรวมการเรยีงแบบสอบถาม 
 2) การสรา้งคู่มอืลงรหสั คอื การก าหนดกฎเกณฑใ์นการทีจ่ะแปลงค าตอบจาก
แบบสอบถามมาอยู่ในรูปของตวัเลข หรอืรหสัข้อมูลที่สอดคล้องกนักบัการวเิคราะห์ข้อมูลตาม
วตัถุประสงค์ของการศึกษา คู่มอืลงรหสัจะต้องมคีวามชดัเจน และรดักุมมากที่สุด เพื่อป้องกนั
ความสบัสนและลงรหสัผดิพลาด 
 3) การลงรหสั อาจท าได้ 2 แบบ คอื การลงรหสัในแบบสอบถามแลว้กรอดลง
ในแบบฟอร์มลงรหัสกับการลงรหัสในแบบฟอร์มเลย การลงรหัสต้องมกีารตรวจสอบเช่นกัน 
เพื่อใหข้อ้มลูถูกตอ้งทีสุ่ด 
 4) การตรวจหาความสอดคลอ้งของตวัแปรตามรหสัต่างๆ เนื่องจากค าถามใน
แบบสอบถามมีหลายแบบ บางค าถามอาจมีลกัษณะต่อเนื่องหรอืมคีวามสมัพันธ์กัน จงึต้อง
ตรวจหาความสอดคลอ้งของตวัแปรในแต่ละค าถามตามรหสัต่างๆ เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของ
ขอ้มลู 
 5) บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ หลังจากได้ตรวจแก้การลงรหัสใน
แบบสอบถามและแบบลงรหสัแลว้ จะต้องบนัทกึขอ้มลูที่เป็นตวัเลขนัน้ลงในคอมพวิเตอร ์ซึง่อาจ
ใชโ้ปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลูส าเรจ็รปู (SPSS) จากนัน้ควรท าการตรวจแก้ไขรหสัขอ้มลูทีบ่นัทกึไว้
ในคอมพวิเตอรก่์อนทีจ่ะท าการวเิคราะหข์อ้มลู 
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 2.2  การแยกประเภทขอ้มลูเชงิคุณภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ การ
สงัเกตการณ์แบบมสี่วนรว่มอยา่งใกลช้ดิ ขอ้มลูเหล่านี้จะตอ้งมกีารประมวลผลดงันี้ 
 1)  จดัขอ้มูลต่างๆ เข้าเป็นหมวดหมู่และให้เป็นเรื่องเดยีวกนั โดยพจิารณาจาก
วตัถุประสงคข์องการศกึษาเป็นหลกั 
 2)  การประมวลผลขอ้มลูบางครัง้ใช้ความถี่ในเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ ท าใหเ้ขา้ใจถงึ
ขอ้มลูทีไ่ดม้านัน้ เป็นเรือ่งส่วนใหญ่ของชุมชนหรอืไม่ 
 3) ส่วนเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้น้อยมากหรอืเป็นลกัษณะเด่น กเ็ป็นสิง่ทีอ่าจจะน ามา
ประมวลผลเพื่อจะไดน้ าไปวเิคราะหต่์อไป 
 4)  การสรุปผลของข้อมูลที่ได้มาอย่างถี่ถ้วนโดยน าภาพรวมเข้าด้วยกัน และ
พยายามเขยีนภาพรวมลงในตาราง ซึง่ถอืเป็นการสรปุตารางรวม 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เมื่อได้มกีารประมวลผลข้อมูลที่พร้อมที่จะวเิคราะห์
ขอ้มูลแลว้ จะต้องเขา้สู่การวเิคราะห์ขอ้มูล กค็อืการสรุปแยกแยะเนื้อหาสาระของขอ้มลู หาแบบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูล แปลความหมายขอ้มูลและการสรุปผลและขอ้เสนอแนะขอ้มูล การ
วเิคราะหข์อ้มลูจะเกี่ยวขอ้งกบัการใชส้ถติใินการวเิคราะหด์ว้ย และการเสนอผลของการวเิคราะห์
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศกึษาดว้ย 
 3.1 การวเิคราะหข์อ้มลูชุมชนเชงิปรมิาณ 
 1) การสรุปแยกแยะเนื้อหาสาระของข้อมูล เป็นการเสนอตัวเลขแบบง่ายๆ 
เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงลกัษณะทัว่ๆ ไป ซึ่งจะมอียู่ 2 ลกัษณะคอื ลกัษณะเบื้องต้นทัว่ไปของ
ประชากร เช่น ขอ้มลูด้านประชากร เศรษฐกจิ สงัคม เป็นต้น สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหจ์ะใช้สถติิ
อยา่งงา่ย ลกัษณะทีส่องเป็นลกัษณะทีส่ าคญัของประชากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาโดยตรง ขอ้มลู
ทีเ่สนอนัน้เป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคโ์ดยตรง สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหอ์าจจะเป็นสถติิ
ข ัน้สงู 
 2)  การลงตาราง เป็นการน าขอ้มลูเชงิสถติโิดยการน าขอ้มลู หลงัจากไดน้ับแลว้
ลงในตารางที่ไดเ้ตรยีมแยกประเภทไว ้การสรา้งตารางจะต้องตัง้ตามวตัถุประสงค์ของการศกึษา
ชุมชน ซึง่เป็นไปตามหวัขอ้ทีไ่ดเ้ขยีนไวแ้ลว้ 
 3)  สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล จะมากน้อย ยากง่ายอย่างไรนัน้ ขึ้นอยู่กบั
ความรู้ ความสามารถของผู้วิเคราะห์ชุมชน และประโยชน์ที่จะได้รบัจากการรายงานว่ามใีคร
ตอ้งการอ่านบา้ง ปัจจบุนัการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติไิดใ้ชค้อมพวิเตอรช์่วยเป็นอย่างมาก 
 4)  การหาแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เป็นการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร เป็นเรื่องที่ผู้วิเคราะห์ ชุมชนมีความสนใจในการวิเคราะห์หาแบบแผน
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรเป็นอยา่งมาก ซึง่จ าเป็นต้องใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูตัง้แต่สถติิ
อยา่งงา่ยจนถงึสถติทิีซ่บัซอ้น 
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเชิงคุณภาพ เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์
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ชุมชนได้ท าการศึกษาอย่างต่อเนื่ องเป็นข้อมูลที่เป็นพลวตัรอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีเทคนิคการ
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ ดงันี้ 
 1)  ขอ้สงสยัหรอืค าถาม ซึง่เป็นเรือ่งทีส่มัพนัธก์บัวตัถุประสงคข์องการศกึษา 
 2)  คาดคะเนค าตอบหรอืตัง้เป็นสมมตฐิานเป็นการรวบรวมความคดิ ซึง่อาจจะ
มทีฤษฎเีป็นหลกักไ็ด ้ซึง่การคาดคะเนน้ี อาจตัง้เป็นหลายขอ้กไ็ด้ 
 3)  การทดสอบต่อเนื่อง เป็นการพสิูจน์ข้อสมมติฐานจะต้องท าไปทลีะข้อหรอื
กระท าพรอ้มกนัไปตามกาลเทศะ และกระท าหลายครัง้ จนสมการทีจ่ะยนืยนัสมมตฐิานได้ 
 4)  การประมวลผลหรอืแยกประเภทข้อมูล เป็นการแสดงให้เห็นถงึการอาศยั
หลกัความคดิรวบยอดตลอดเวลา หากบางครัง้เกดิความไมแ่น่ใจ หรอืสงสยัตอ้งกลบัไปทดสอบว่า
ไดต้ามสมมตฐิานหรอืไม ่โดยตอ้งกลบัไปหาขอ้มลูใหมอ่กี 
 5) สรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลู เป็นการสรุปแบบครา่วๆ จากขอ้มลูทีไ่ดร้บัโดยมี
ความเชื่อมัน่สูง ถ้าหากยงัไม่แน่ใจจากการวเิคราะหห์รอืไม่ได้รบัค าตอบจากสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ ก็
ตอ้งกลบัไปเริม่กนัใหม่ 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพมกีระบวนการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้
ได้มาซึ่งความหมายของปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัสภาพแวดล้อมทัง้หมด และหาขอ้สรุปของโครงสรา้งของปรากฏการณ์
ในเชงิอุปมยั เพื่อน าไปอธบิายปรากฏการณ์หรอืสภาพแวดล้อม โดยไม่จ าเป็นต้องอาศยัวธิกีาร
วเิคราะหท์างสถติ ิ
 4.  ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน หลงัจากท าการวเิคราะห์ชุมชนทัง้ขอ้มูลเชงิ
ปริมาณและคุณภาพแล้ว ย่อมท าให้ทราบผลของการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ว่าได้ตอบ
วตัถุประสงค์ของการศกึษาชุมชนหรอืไม่ หากไม่ตรงแสดงว่าการวเิคราะห์ชุมชนนัน้ไม่สมบูรณ์ 
ตอ้งท าการวเิคราะหใ์หม ่ส าหรบัขัน้ตอนผลของการวเิคราะหข์อ้มลูชุมชนมดีงันี้ 
 4.1 การแปลความหมายขอ้มลูชุมชน หากมาจากขอ้มลูเชงิปรมิาณสามารถตคีวาม
ขอ้มลูจากการอนุมานโดยอาศยัหลกัตรรกวทิยา และเหตุผลที่สมัพนัธก์นัจากการวเิคราะห์ขอ้มูล
เชงิสถติ ิท าให้ทราบความหมายขอ้มูลชุมชนโดยตรง ส าหรบัการแปลความหมายขอ้มลูชุมชนที่
ได้จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ จะมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัการแปลความหมายขอ้มูลที่ได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรง แต่การอนุมานและความสมัพันธ์กันของข้อมูลอาจอาศัย
หลกัฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งเนื่องจากไม่มกีารวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิสถิต ิดงันัน้การแปลความหมาย
ขอ้มลูชุมชน ควรระลกึอยู่เสมอว่าขอ้มูลหลงัจากการแปลความหมายแลว้นัน้ ได้มกีารตรวจสอบ
ความถูกต้องหรอืไม่ ขอ้มูลที่มใีนลกัษณะตรงกนัขา้มเป็นอย่างไร ขอ้มูลกระจายทัว่ประชากรใน
ชุมชนมากน้อยอยา่งไร และตรงกบัวตัถุประสงคข์องการศกึษาหรอืไม่ 
 4.2 การสรุปและขอ้เสนอและ ซึ่งเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นต่อผลของการวเิคราะห์
ขอ้มลู เพื่อจะท าใหท้ราบผลของการศกึษาชุมชนว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรอืไม่ ทัง้นี้จะไดเ้ป็น
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แนวทางพฒันาหรอืคน้ควา้ศกึษาชุมชนต่อไป 
 นอกจากนี้หากพจิารณาในการปฏบิตังิานพฒันาชุมชนแลว้ การวเิคราะหปั์ญหาชุมชน
ถอืเป็นส่วนส าคญัยิง่ ทีจ่ะน าไปสู่การก าหนดการด าเนินงานพฒันาหรอืการแกไ้ขปัญหาของชุมชน 
สนธยา พลศร2ี3 ได้กล่าวถึงการวเิคราะห์ปัญหาชุมชนว่า เป็นการจดัระเบยีบ การแยกประเภท
ขอ้มลูทีเ่ป็นปัญหาชุมชนทีเ่ป็นสภาวการณ์หรอืความเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้หรอืแนวโน้มที่เกดิขึน้แก่
ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน ที่เป็นอุปสรรคต่อความเจรญิซึง่จะต้องป้องกนัแก้ไขใหห้มดไป การ
วเิคราะหปั์ญหาชุมชนสามารถด าเนินการได ้3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1.  การค้นหาปัญหาท่ีแท้จริงของชุมชน การวเิคราะห์ปัญหา เมื่อพบปัญหาจะต้อง
วเิคราะห์อย่างละเอียดเพื่อให้พบปัญหาที่แท้จรงิ เนื่องจากบางปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ ซบัซ้อน
หรอืเป็นปัญหาที่มหีลายปัญหาแฝงรวมอยู่ บางปัญหามคีวามคลุมเครอืไม่รูปั้ญหาที่แท้จรงิ เป็น
อย่างไร และบางปัญหาเป็นปัญหาเพ้อฝันหรอืเป็นขอ้เรยีกรอ้งต้องการ ที่เกินขดีความสามารถ
ของประชาชนทีจ่ะแกไ้ดก้ารคน้หาปัญหาทีแ่ทจ้รงิม ี3 วธิ ีคอื 
 1.1 ใช้เกณฑ์ช่วยในการพิจารณา ได้แก่ ความร้ายแรงเร่งด่วนที่ต้องรบีแก้ไข 
กระทบต่อคนส่วนมาก การยอมรบัของคนในสงัคมว่าเป็นปัญหาทีจ่ะต้องร่วมกนัแก้ไขใหห้มดไป 
และหากปล่อยทิง้ไวม้ผีลเสยีหายในอนาคต 
 1.2 ใชข้อ้มลูเป็นตวัชีว้ดั เป็นการน าขอ้มลูตวัเลขซึง่เป็นสถติต่ิางๆ มาเปรยีบเทยีบ
สภาวะปัญหากบัสภาวะปกติ อาจจะแสดงเป็นอตัราส่วนรอ้ยละหรอืตวัเลขจ านวนปรมิาณก็ได ้
หรอือาจใชเ้กณฑค์วามจ าเป็นพืน้ฐาน (จ.ป.ฐ.) ขึน้ต ่าเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 
 1.3  ยดึถอืแนวทางบางประการในการพจิารณา ดงันี้ 
 1)  วเิคราะห์ด้วยความเป็นธรรมและมองการณ์ไกล ปราศจากอคตแิละค านึง
สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
 2)  ตอ้งระบุปัญหาทีจ่ะวเิคราะหใ์หช้ดัเจนและตอ้งไมก่วา้งจนเกนิไป 
 3) คน้หาและระบุปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตุทีเ่หน็เด่นชดั 
 4) คน้หาปัจจยัทีซ่่อนเรน้ โดยใชท้ฤษฎต่ีางๆ มาใชใ้นการคน้หา 
 5) วเิคราะหท์ัง้ระบบ เพื่อจะไดแ้กไ้ขปัญหาใหส้มัพนัธก์นั 
 2.  การค้นหาสาเหตุของปัญหาชุมชน เมือ่ทราบปัญหาแลว้จะตอ้งคน้หาสาเหตุของ
ปัญหานัน้ โดยกระท าไดด้งันี้ 
 2.1 พจิารณาว่าปัญหานัน้มสีภาพเป็นอย่างไร จงึท าใหเ้กดิปัญหานัน้ๆ ขึน้มา 
 2.2 คน้หาสาเหตุของปัญหาใหค้รบทุกแงทุ่กมมุ 
 2.3 หาว่าสาเหตุนัน้อะไรเป็นสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ 
 2.4 สบืสาวจากผลของปัญหาทีเ่กดิขึน้ลงไปจนถงึตน้ตอของปัญหาทีแ่ทจ้รงิ 

                                                           
 23สนธยา พลศร.ี ทฤษฎีและหลกัการพฒันาชุมชน. 2542, น. 104. 
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 3. การแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาชุมชน เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาแลว้ 
จงึมาแสวงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดย 
 3.1 ศกึษารายละเอียดของปัญหาอย่างรอบคอบ ถึงสาเหตุของปัญหา อุปสรรคที่
ขดัขวางที่อาจจะเกดิขึน้ ควรที่จะเริม่ต้นแก้ไขที่จุดใดก่อน การน าสถาบนัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
การน าภูมปัิญญาหรอืพลงัชุมชนมาใช้ประโยชน์ การใช้ทรพัยากรหรอืเทคโนโลยใีนชุมชน และ
ความสามารถใชก้ารตดิต่อสื่อสารเกดิประโยชน์อยา่งไร 
 3.2 น าปัญหาทีค่น้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิมาพจิารณาแกไ้ขปัญหา ซึง่สาเหตุหนึ่งๆ อาจ
มวีธิกีารแกไ้ขไดห้ลายทาง 
 3.3 พยายามคน้หาวธิกีารแกไ้ขปัญหาจากสาเหตุทีห่าไดห้ลายวธิ ี
 3.4 พจิารณาคดัเลอืกวธิกีารแก้ไขปัญหาที่ดทีี่สุด โดยพจิารณาถึงความประหยดั
ทีสุ่ด มปีระโยชน์มากทีสุ่ด ใชเ้วลาน้อยทีสุ่ด มปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด และอยู่ในขดีความสามารถ
ของประชาชนทีแ่กไ้ขไดเ้อง 
 3.5 น าปัญหามาเสนอต่อชุมชนเพื่อใหเ้กดิความตระหนกัในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
นัน้ โดยการสาธติ น าไปทศันศกึษาดงูาน การอภปิราย เป็นตน้ 
 3.6 ใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มในการแกไ้ขปัญหาใหม้ากทีสุ่ด 
 อาจกล่าวไดว้่า การศกึษาวเิคราะหช์ุมชนใดชุมชนหนึ่งนัน้ จะตอ้งด าเนินการอยา่งเป็น
ล าดบัขัน้ตอน (set of action) อย่างมรีะบบ โดยแต่ละขัน้ตอนนัน้มคีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์ หรอื
เชื่อมโยงต่อเนื่องกนั ซึ่งหากผู้ศกึษาวเิคราะห์ชุมชนหรอืผู้ทีป่ฏบิตังิานชุมชน ได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนของการศึกษาวเิคราะห์ดงักล่าวแล้ว ย่อมท าให้มหีลกัเกณฑ์และถูกต้องตามหลกัการ
ปฏบิตังิานตามแนวทางทีก่ าหนดไว้อย่างชดัเจน ส่งผลให้การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนอย่างมี
ประสทิธภิาพ สามารถบรรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายที่ก าหนดได ้อย่างไรกต็าม 
การศกึษาวเิคราะหช์ุมชนต้องอาศยัทกัษะความช านาญเป็นอย่างมาก จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีผู่ศ้กึษา
หรอืผูป้ฏบิตังิานในชุมชนตอ้งน าไปสู่การปฏบิตัจิรงิเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูม้ากขึน้ 
 โดยสรุป การศกึษาวเิคราะห์ชุมชนมคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ ที่ต้องมเีทคนิคและ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและหรอืเครื่องมือช่วยจ าในการศึกษาวิเคราะห์ ตลอดจน
กระบวนการของการศึกษาวเิคราะห์ชุมชน เพื่อนักพฒันาจะได้เห็นภาพและเข้าใจถึงชุมชนใน
สภาวะและลกัษณะต่างๆ ได้ดยีิง่ขึน้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปวเิคราะห์ชุมชนต่อไปได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้จงึกล่าวไดว้่าการศกึษาชุมชนเป็นหวัใจส าคญัของการวเิคราะหช์ุมชน 
หากปราศจากการศกึษาชุมชนแลว้ กย็่อมทีจ่ะเป็นไปไดย้ากที่จะเขา้ใจชุมชน และเป็นแนวทางที่
จะท าใหน้กัพฒันาสามารถวเิคราะหช์ุมชนในงานพฒันาได้ 
 อย่างไรก็ตามชุมชนแต่ละชุมชนซึ่งมคีวามแตกต่างกันในด้านต่างๆ ผู้ศึกษาวเิคราะห์
ชุมชนจะต้องเข้าใจธรรมชาติและศึกษาวเิคราะห์ชุมชนอย่างถ่องแท้และโดยละเอียด ทัง้นี้ต้อง
ขึน้อยู่กบัผูท้ี่ศกึษาหรอืผู้ท างานภาคสนามจะมวีตัถุประสงค์ของการศกึษาวเิคราะห์ชุมชนในครัง้
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นัน้ ว่าต้องการเก็บขอ้มูลในเรื่องอะไร และท าไมต้องเก็บ การน าเอาเทคนิคและเครื่องมอืในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลชุมชนก็เป็นสิง่ที่ผูศ้กึษาพงึน ามาประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาวเิคราะห์ชุมชน การเก็บขอ้มูลในการศกึษาชุมชนอาจจะต้องใช้เทคนิคและเครื่องมอื
หลายเทคนิครวมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมตรงกับวตัถุประสงค์ของการศึกษาวเิคราะห์
ชุมชน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน ามาวเิคราะห์เพื่อให้เข้าใจในสภาพและความเปลี่ยนแปลงของชุมชน
อยา่งแทจ้รงิ อนัจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาต่อไป 
 
 
 
 
 การวางแผนและโครงการในงานพฒันาชุมชน เป็นขัน้หนึ่งของกระบวนการพฒันาชุมชน
ทีต่้องด าเนินการต่อจากขัน้ของการศกึษาวเิคราะหช์ุมชน หลงัจากการศกึษาวเิคราะหช์ุมชนจะท า
ให้ทราบถงึปัญหาและความต้องการของชุมชนที่มมีากมาย ซึ่งจะต้องด าเนินการแก้ไขหรอืเพื่อ
ตอบสนองความต้องการนัน้ อกีทัง้ท าใหท้ราบถงึความเกีย่วพนักนัของแต่ละปัญหาดว้ย สิง่เหล่านี้
จะเป็นแนวทางในการน ามาซึง่การวางแผนและโครงการเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ หรอื
เป็นพื้นฐานในการวางแนวทางการด าเนินงานพฒันาชุมชน ให้ไปสู่เป้าหมายตามที่ต้องการหรอื
ให้ประสบความส าเรจ็ ต้องอาศยัการวางแผนโครงการทีด่ ีดงันัน้จงึเป็นเรื่องส าคญัที่ผูป้ฏบิตังิาน
พฒันาชุมชนตอ้งศกึษาท าความเขา้ใจการวางแผนโครงการ เพื่อน าไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  
 ความหมายของการวางแผนและโครงการ 
 ก่อนทีจ่ะน าเสนอความหมายของการวางแผนโครงการ ในเบือ้งต้นจะน าเสนอความหมาย
ของค าว่า “การวางแผน” และ “โครงการ” อนัจะน าไปสู่ความหมายของการวางแผนโครงการมาก
ยิง่ขึน้ ซึง่ความหมายของการวางแผน ไดม้กีล่าวถงึความหมายไวม้ากมาย อาจจะใหค้วามหมาย
ทีแ่ตกต่างกนัออกไปบ้างตามลกัษณะของการน าไปใชห้รอืบรบิทขององค์กรนัน้ๆ ส าหรบัในงาน
พฒันาชุมชน กรมการพฒันาชุมชน24 ให้ความหมายการวางแผนไว้ว่า “เป็นการคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าว่าใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร ท ากบัใคร ซึง่เป็นการคาดการณ์อย่างมเีหตุผล มี
หลกัการและล าดบัขัน้ตอน” เช่นเดยีวกบั ไพรตัน์ เดชะรนิทร์25 กล่าวว่า “การวางแผนเป็นการ
ก าหนดวตัถุประสงคข์องเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีจ่ะปฏบิตั ิและพจิารณาก าหนดขัน้ของการปฏบิตัเิรื่อง

                                                           
24กรมการพฒันาชุมชน. คู่มือการปฏิบติังานพฒันาชุมชนส าหรบัพฒันากร. (กรุงเทพฯ:  กรมการ

พฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2526) น. 154. 
25ไพรตัน์ เดชะรนิทร.์ “การวางแผนงานและโครงการพฒันาชนบท” การบริหารงานพฒันาชนบท. 

(กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ 2527) น. 184. 

การวางแผนและโครงการในงานพฒันาชมุชน 
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นัน้ว่าใครจะเป็นผูป้ฏบิตัเิมื่อไร โดยวธิอีะไร เป็นมลูค่างบประมาณเพยีงใด เพื่อจะไดร้บัผลส าเรจ็
ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว”้ จากความหมายดงักล่าวอาจสรุปไดว้่า การวางแผนเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้ง
เตรยีมการเพื่อให้เกิดผลที่ต้องการในอนาคต กระท าการอย่างมกีระบวนการคอืประกอบด้วย
ขัน้ตอนทีจ่ าเป็นต้องด าเนินการ อาศยัการตดัสนิใจอย่างมรีะบบเพื่อเลอืกหาวธิทีีด่ทีี่สุดโดยการมี
ส่วนรว่มของประชาชน เพื่อเป้าหมายของประชาชนส่วนรวมหรอืของชุมชนเป็นหลกั 
 ส่วนค าว่า “โครงการ” หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรอืหลายกิจกรรมรวมกนัที่แสดงให้เห็น
สภาพปัญหา วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วธิกีาร ขัน้ตอน ลกัษณะของกจิกรรม สถานที่ด าเนินการ 
ปัจจยัและอุปกรณ์ด าเนินการ ผลประโยชน์ที่จะได้รบั ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผดิชอบ การ
จดัการและการบรกิารให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ รวมทัง้การแสดงข้อจ ากัด ปัญหาอุปสรรคที่
คาดการณ์ไว้ว่าอาจจะเกิดขึ้นก่อนหรอืระหว่างการด าเนินงานตามกิจกรรมเหล่านนัน้ ดังนัน้
โครงการก็คอื แผนงานย่อยสุดท้ายที่เป็นแผนปฏบิตักิาร ซึ่งจ าเป็นต้องก าหนดไว้อย่างละเอยีด 
เพื่อน าไปสู่การปฏบิตั ิการประสานงาน การควบคุม และการประเมนิผลตามล าดบั26 อาจกล่าวได้
ว่า โครงการเป็นแผนงานทีแ่ยกออกมาจากแผน หรอืเป็นการน าเอาแผนงานไปปฏบิตัโิดยก าหนด
โครงรา่งของกจิกรรมต่างๆ ทีร่ะบุประเภทของงานทีจ่ าเป็น การใชท้รพัยากรเพื่อหวงัผลประโยชน์
ตอบแทนเอาไว้ โครงการหนึ่งๆ จะครอบคลุมกิจกรรมประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวาง และ
กจิกรรมเหล่านัน้จะต้องเป็นหน่วยอสิระหน่วยหนึ่งทีส่ามารถท าการวเิคราะห ์วางแผน และน าไป
ปฏบิตั ิพรอ้มทัง้มลีกัษณะแจง้ชดัถงึจุดเริม่ต้นและจุดสิ้นสุดของเวลา เพื่อให้บรรลุผลส าเรจ็ตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ส าหรบัความหมายของ “การวางแผนและโครงการ” ไดม้กีารกล่าวถงึ อาท ิ“การวางแผน
โครงการ คอืกระบวนการพืน้ฐานในการวางแนวทางการด าเนินงานพฒันาชุมชน ซึง่แผนโครงการ
ในงานพฒันาชุมชนนัน้จะต้องเน้นออกมาในเชงิปฏบิตัิการ ทัง้นี้การวางแผนที่ดจีะต้องบอกให้
ทราบว่าจะท าอะไรบา้ง จะท าอยา่งไร และท าไมจงึตอ้งท าเช่นนัน้”27  
 พฒัน์ สุจ านงค์28 ได้ให้ความหมายและอธบิายไว้ว่า การวางแผนโครงการในงานพฒันา
ชุมชน หมายถงึกระบวนการท างานในกจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง อนัมวีธิกีารและมรีะบบในการ
เรยีงล าดบัในการด าเนินงานที่จะต้องมกีารปฏบิตัริ่วมกนัว่า ควรท าอะไร ท า เมื่อไร ใครเป็นผู้น า 
ท าทีไ่หน และท าไมจงึเลอืกวธิกีารด าเนินงานเช่นนัน้ ตลอดจนเป็นการฝึกอบรมให้ประชาชนท า
ความเขา้ใจวธิกีารจดัสรร มอบหมายการงานใหบุ้คคลทีเ่กี่ยวขอ้งไดท้ราบสถานภาพและบทบาท
ของแต่ละคน แต่ละกลุ่มว่า จะต้องรบัผดิชอบอะไร ทีไ่หน เมื่อไร ทัง้ยงัหมายถึงการคาดการณ์ใน
                                                           

26ไพรตัน์ เดชะรนิทร.์ “การวางแผนงานและโครงการพฒันาชนบท” การบริหารงานพฒันาชนบท. 
2527, น. 185. 

27สานิตย ์บุญช.ู การพฒันาชุมชน: ชุมชนศึกษาและวางแผนโครงการ. 2525, น. 19. 
28อา้งถงึใน จรีพรรณ กาญจนจติรา. การพฒันาชุมชน. (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2523) 

น. 377-378. 
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อนาคตอกีดว้ยว่าการด าเนินงานพฒันาชุมชนนัน้จะไดก้ าลงัคนมาจากไหน ใครจะร่วมมอืดว้ย จะ
ใช้วธิกีารอย่างไร ต้องอาศยัเจ้าหน้าที่ฝ่ายวชิาการประเภทใดหรอืไม่ เงนิทุนที่จะต้องน ามาใช้
ประชาชนจะสมทบเท่าใด แรงงานเท่าใด เงนิเท่าใดต้องการความช่วยเหลอืจากหน่วยงานราชการ
หรอืองค์การใดบ้าง เป็นจ านวนเท่าไร ผลงานจะส าเร็จเมื่อใด โครงการนัน้ ๆ จะได้ผลดีแก่
ประชาชนและประเทศชาตอิย่างไร และเพยีงใด ใครเป็นผูร้บัผดิชอบในการบ ารงุรกัษาผลทีเ่กดิขึน้
จากโครงการนัน้ต่อไป 
 สนธยา พลศร2ี9 กล่าวถงึ การวางแผนและโครงการพฒันาชุมชนไวว้่า เป็นการเตรยีมตวั
และการลงมอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขี ึ้น และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โครงการ
พฒันาจงึเป็นส่วนส าคญัทีสุ่ดส่วนหน่ึงทีจ่ะท าใหชุ้มชนพฒันาไปไดต้ามตอ้งการ 

ส านักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน30 ได้กล่าวถึง การวางแผนเพื่อการพฒันาชุมชนไว้ว่า 
เป็นการก าหนดอนาคตและกิจกรรมการพฒันาของชุมชน โดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มกีาร
รวมตวักนัจดัท าแผนพฒันาชุมชนขึน้มา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนของตนเอง ให้
เป็นไปตามที่ต้องการและสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ คนในชุมชนมสี่วนร่วมคิด ร่วม
ก าหนดแนวทางและท ากิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิง
ภายนอก ค านึงถงึศกัยภาพ ทรพัยากร ภูมปัิญญา วถิชีวีติ วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มในชุมชน
เป็นหลกั 
 กล่าวโดยสรุป การวางแผนและโครงการเป็นการก าหนดขัน้ตอนและแนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เกดิขึน้ จะมกีารก าหนดเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน มวีธิกีารบรหิารที่เจาะจง มกีารวางแผน
และวเิคราะห์ถึงความเป็นไปได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและบรรลุตามวตัถุประสงค์ภายใน
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนด หรอืภายใต้ข้อจ ากัดที่มอียู่เพื่อจะได้ใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสุด 
  

ประเภทของแผนงานและโครงการในงานพฒันาชมุชน 
 การแบ่งประเภทของโครงการพัฒนาอาจจ าแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ31 การ
พจิารณาจากวตัถุประสงคข์องโครงการ และการพจิารณาจากผูด้ าเนินงานโครงการพฒันา 

1. การพิจารณาจากวตัถปุระสงคข์องโครงการ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 

                                                           
29สนธยา พลศร.ี กระบวนการพฒันาชุมชน. (สรุาษฎรธ์านี: วทิยาลยัครสูรุาษฎรธ์านี, 2531) น. 59. 
30ส านักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน. คู่มือการจดัท าแผนการพฒันาชุมชนท้องถ่ิน. (กรุงเทพฯ:  

สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน), 2559) น. 4.  
31มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานพฒันาชนบท หน่วยท่ี 

1-8. (กรุงเทพฯ: หา้งหุน้สว่นจ ากดั ป. สมัพนัพานิชย,์ 2520) น. 12-15.  
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1.1 โครงการพฒันาที่มวีตัถุประสงค์มุ่งไปที่วตัถุ เป็นโครงการที่ เน้นในการก่อสรา้ง
ถาวรวตัถุต่างๆ เพื่อใชป้ระโยชน์จากสิง่เหล่านี้ เป็นโครงการทีส่ามารถมองเหน็ไวท้ัว่ๆ ไปและคน
ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโครงการประเภทนี้เท่านัน้ที่เป็นโครงการพฒันา เช่น โครงการสร้างถนน 
ชลประทาน ไฟฟ้า เป็นตน้ 

1.2 โครงการพฒันาที่มวีตัถุประสงค์มุ่งไปที่ตวัตน เป็นโครงการที่มุ่ งจะพฒันาคนทัง้
ทางด้านร่างกาย สุขภาพอนามยัให้มคีวามสมบูรณ์แข็งแรง เพิ่มพูนสติปัญญา ความรู้ในด้าน
ต่างๆ  พฒันาทางด้านจติใจและคุณธรรม เช่น โครงการรณรงค์ให้ประชาชนอ่านออกเขยีนได ้
โครงการส่งเสรมิอาชพีต่างๆ โครงการป้องกนัโรคตดิต่อ โครงการพฒันาจติใจ เป็นตน้ 

2. การพิจารณาจากผูด้ าเนินโครงการพฒันา แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื 
2.1โครงการพฒันาที่รฐับาลด าเนินการโดยล าพงั เป็นโครงการขนาดใหญ่ระดบัชาติ

หรอืระดบัภาค มขีอบเขตด าเนินงานกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่หลายจงัหวดัต้องใช้งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ านวนมาก ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ เทคนิค เครื่องไม้เครื่องมอืในการ
ด าเนินงานมาก เช่น โครงการสร้างทางหลวงแผ่นดิน โครงการสร้างท่าเรอืน ้ าลึก โครงการ
ก่อสรา้งสนามบนิ โครงการสรา้งเขื่อนและระบบชลประทานขนาดใหญ่ เป็นต้น โครงการประเภท
นี้รฐับาลเป็นผูด้ าเนินการเอง โดยมอบใหห้น่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ 

2.2 โครงการพฒันาที่รฐับาลด าเนินงานร่วมกบัประชาชน เป็นโครงการที่มีขนาดเลก็
กว่าโครงการแรก การด าเนินงานครอบคลุมอยู่ในระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล หรอืหมู่บ้าน ใช้
งบประมาณ เครื่องมอือุปกรณ์ต่างๆ ไม่มากนัก เจ้าหน้าที่ของรฐับาลในระดบัจงัหวดัสามารถ
ด าเนินงานตามโครงการได ้ส่วนมากจะเป็นโครงการทีด่ าเนินงานในระดบัต าบลและหมู่บา้น เช่น 
โครงการประมงหมู่บ้าน โครงการสาธารณสุขมูลฐาน โครงการจดัหาน ้าสะอาด โครงการสร้าง
แหล่งน ้าขนาดกลางหรอืขนาดเลก็ เป็นต้น โครงการดงักล่าวนี้จะต้องอาศยัความร่วมมอืระหว่าง
ทางราชการกบัประชาชน เพราะทัง้สองฝ่ายไม่สามารถด าเนินงานได้ตามล าพงั เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณ เครื่องมอืและเทคนิควชิาการสมยัใหม่ซึ่งทางฝ่ายราชการม ีแต่ประชาชนไม่มแีต่
โครงการดังกล่าวประชาชนจะต้องเข้ามาร่วมมือด้วยจงึสามารถด าเนินงานได้หรอืก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จรงิ กล่าวคอืประชาชนจะเป็นผู้ได้รบัประโยชน์ที่เกดิขึน้จากโครงการ จงึต้อง
เป็นผู้ร่วมด าเนินงาน ตลอดจนดูแลรกัษาสิ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาต่างๆ เหล่านี้ต่อไป
นัน่เอง 

2.3 โครงการพัฒนาที่ประชาชนด าเนินการเองโดยล าพัง เป็นโครงการขนาดเล็ก 
ด าเนินงานในระดบัต าบล หมู่บ้าน ไม่ต้องใช้เทคนิควิชาการสมยัใหม่นัก ประชาชนในชุมชน
สามารถคดิและด าเนินการไดเ้อง เช่น โครงการปรบัปรุงถนนในหมูบ่า้น โครงการขดุลอกหนองบงึ
ในหมู่บา้น เป็นต้น โครงการประเภทนี้อาจจะไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณจากรฐับาลหรอืไม่ก็
ได้ แต่ประชาชนในชุมชนเป็นผู้ด าเนินการเอง จุดเด่นของโครงการประเภทนี้ก็คอืความร่วมมอื
รว่มใจของประชาชนทีจ่ะช่วยกนัพฒันาชุมชนของตนให้เจรญิก้าวหน้า ซึง่จะแสดงออกไดโ้ดยการ
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เสยีสละก าลงัแรงงาน เวลา ทรพัยส์นิ ตามฐานะและความสามารถของแต่ละบุคคล จงึสามารถ
สรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของโครงการและผลงานทีเ่กดิขึน้ไดง้่าย 

2.4 โครงการพัฒนาที่สถาบันเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ เป็นโครงการที่สถาบันหรอื
หน่วยงานเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ เช่น โครงการของสมาคม มูลนิธ ิชมรม กลุ่มองค์การต่างๆ 
เป็นต้น ทัง้นี้เพราะรฐับาลและประชาชนยงัมขีดีจ ากดัในการด าเนินงานโครงการพฒันาชุมชน ไม่
สามารถขยายพืน้ทีอ่อกไปไดม้ากนัก สถาบนัหรอืองคก์ารเอกชนทีม่คีวามปรารถนาด ีอยากสรา้ง
ความเจรญิก้าวหน้าให้กบัท้องถิ่นจงึเขา้มาด าเนินงานโครงการพฒันาต่างๆ การด าเนินงานนัน้
ตอ้งอาศยัความรว่มมอืระหว่างสถาบนัเอกชนกบัประชาชนในชุมชนเป็นพืน้ฐานส าคญั 

 
หลกัการวางแผนและโครงการ 

 สิง่ส าคญัของการพฒันาชุมชนท้องถิน่ที่จะสามารถท างานกบัประชาชนได้อย่างถูกต้อง
และท าให้งานมปีระสทิธิภาพ อนัประกอบด้วยแนวคดิพื้นฐานในการพฒันาชุมชนในระดบัการ
ปฏบิตั ิซึง่น ามาใชใ้นการวางแผนและโครงการในงานพฒันาชุมชน ดงันี้32 

1. การมสี่วนร่วมของประชาชน เป็นหวัใจของงานพฒันาชุมชนท้องถิน่ โดยยดึหลกั
ของการมสี่วนร่วมที่ว่า ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ วางแผนงาน การ
ปฏบิตักิาร และรว่มบ ารงุรกัษา 

2. การช่วยเหลอืตนเอง เป็นแนวทางในการพฒันาที่ยดึเป็นหลกัการส าคญัประการ
หนึ่ง คอื ต้องพฒันาให้ประชาชนในท้องถิ่นพึ่งตนเองได้มากขึ้น โดยมรีฐัคอยให้การช่วยเหลอื
สนบัสนุน ในส่วนทีเ่กนิขดีความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสม 

3. ความคิดรเิริม่ของประชาชน ในการท างานกับประชาชน ต้องยดึหลักการที่ว่า 
ความคดิรเิริม่ตอ้งมาจากประชาชนในชุมชนทอ้งถิน่ ซึง่ต้องใชว้ถิแีห่งประชาธปิไตยและหาโอกาส
กระตุ้นใหก้ารศกึษาใหป้ระชาชนเกดิความคดิ และแสดงออกซึง่ความคดิเหน็อนัเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนทอ้งถิน่ หมูบ่า้น ต าบล 

4. ความต้องการของชุมชน การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้องให้ประชาชนและองค์กร
ประชาชนคดิและตดัสนิใจบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิน่เอง เพื่อให้เกดิความคดิที่ว่างาน
เป็นของประชาชนและจะช่วยกนัดแูลรกัษาต่อไป 

5. การศกึษาภาคชวีติ การพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ถอืเป็นกระบวนการให้การศกึษาภาค
ชวีติแก่ประชาชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคน พฒันาท้องถิน่ การให้การศกึษา ต้องให้การศึกษา
อยา่งต่อเนื่องกนัไป ตราบเท่าทีบุ่คคลยงัด ารงชวีติอยูใ่นชุมชน 

สานิตย ์บุญชู33 กล่าวถงึหลกัการทีส่ าคญัในการวางแผนและโครงการในงานพฒันาชุมชน 
ดงันี้ 

                                                           
32ส านกัสนบัสนุนสภาองคก์รชุมชน. คู่มือการจดัท าแผนการพฒันาชุมชนท้องถ่ิน. 2559, น. 3-4. 
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1. การวางแผนและโครงการเป็นผลมาจากการศกึษาวเิคราะห์ขอ้เทจ็จรงิของสภาวะ
ทางสงัคม เศรษฐกจิ ความตอ้งการทีจ่ าเป็นและปัญหาของประชาชนในชุมชน 

2. ต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการที่จ าเป็นและความสนใจของประชาชน และการ
ด าเนินงานตอ้งเป็นไปตามล าดบัความส าคญัของปัญหาในชุมชน 

3. การตดัสนิใจจดัล าดบัความส าคญัต้องพจิารณาจ านวนประชาชน ความสนใจ ความ
ตอ้งการของบุคคลในครอบครวั 

4. ตอ้งมลีกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัค่านิยม ความเชื่อ ขอ้หา้มของประชาชนในชุมชน 
5. ตอ้งเริม่จากสิง่ทีป่ระชาชนมอียูแ่ละรูอ้ยูแ่ลว้ 
6. ตอ้งมวีตัถุประสงคท์ีส่อดคลอ้งกบัความสนใจของประชาชนในชุมชน 
7. ตอ้งมแีผนการปฏบิตังิานไวอ้ยา่งมรีะบบและชดัเจน 
8. ตอ้งก่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานพฒันาชุมชนไดด้ ี
9. ตอ้งอาศยัความรว่มมอื ประสานงานรว่มกบัองคผ์ูน้ าในชุมชน 
10. ตอ้งชีใ้หเ้หน็แนวทางในการประเมนิผลเป็นอยา่งด ี

นอกจากนี้ ไวย์เดน34 (A.F.Wileden) ได้เสนอว่าหลกัการวางโครงการว่าควรจะมี 10 
ประการ คอื  

1. เขา้ใจปัญหา การเขา้ใจปัญหาหรอืการคน้หาปัญหาของชุมชนนัน้ วธิกีารทีถู่กต้อง
และมกีารผดิพลาดน้อยทีสุ่ดคอื การศกึษาขอ้เทจ็จรงิก่อนจะเริม่ลงมอืวางแผน หรอืวางโครงการ
ในชุมชนใดกต็าม หากเพยีงแต่เขา้ใจอย่างผวิเผนิและทกึทกัว่า น่าจะมปัีญหาอย่างทีต่นคดิแลว้ก็
ลงมอืวางแผนนัน้ ย่อมจะมกีารคาดการณ์ผดิ จรงิอยูแ่มว้่าสภาพปัญหาโดยทัว่ๆ ไปในชุมชนจะมี
สภาพทีไ่มแ่ตกต่างกนัมากนัก แต่การรูเ้พยีงเท่านี้จะถอืว่าเขา้ขัน้การเขา้ใจปัญหาไมไ่ด ้เพยีงแต่มี
ปัญหาอะไร แต่ไม่รูต่้อไปว่าปัญหาที่มนีัน้เป็นอย่างไร ขอ้ใดเดอืดรอ้นมากที่สุดหรอืเป็นปัญหาที่
ชุมชนหนักใจมากทีสุ่ด แต่ละปัญหาย่อมมคีวามแตกต่างกนัในรายละเอยีด ฉะนัน้หวัใจส าคญัและ
ก้าวแรกที่จะต้องท าคอืการศกึษาสภาพปัญหาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และละเอียดพอแก่การที่จะ
เปรยีบเทยีบและหาวธิแีกไ้ขได ้ 

2. น าปัญหาสู่ชุมชน เมื่อผู้วางแผนได้ศึกษาข้อเท็จจรงิของแต่ละปัญหาของชุมชน
พอสมควรแล้ว การน าปัญหามาแจง้ให้คนในชุมชนได้ร่วมพจิารณาว่าปัญหาที่ค้นพบนัน้จะเป็น
จรงิหรอืไม ่ตามทีป่รากฏจากผลการศกึษา การวางแผนเพื่อชุมชนหรอืชนกลุ่มใหญ่ ควรจะใหเ้ป็น
ทีย่อมรบัของคนในชุมชนนัน้โดยส่วนรวม และก่อนหน้าจะน าขึ้นมาอภปิรายอยา่งเป็นทางการอาจ

                                                                                                                                                                         
33สานิตย ์บุญช.ู การพฒันาชุมชน: ชุมชนศึกษาและวางแผนโครงการ. 2525, น. 21. 
34สญัญา สญัญาววิฒัน์. การพฒันาชุมชน. (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิชย,์ 2523) น. 152–155.  
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มกีารหยัง่เสยีงอย่างไม่เป็นทางการในกลุ่มผู้น าหรอืผู้ที่มคีนนับหน้าถือตาทัว่ไปในชุมชน เพื่อ
สรา้งบรรยากาศสนบัสนุนหรอืเพื่อรบัความคดิเหน็อยา่งไมเ่ป็นทางการก่อน  

3. ก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ เมื่อชุมชนยอมรบัปัญหาตามผลการศึกษาแล้ว ขัน้
ต่อไปจะต้องให้ชุมชนร่วมกนัก าหนดเป้าหมายที่บรรลุในหลกัการต่างๆ และการจะให้แยกแยะ
ออกเป็นรายปี ในกรณีที่เป็นโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลานานหรอืเป็นโครงการที่ต้องต่อเนื่องกนั
ไปตลอด  

4. แสวงแหล่งทรพัยากร ทรพัยากรหรือความช่วยเหลือเพื่อที่จะน ามาสนับสนุน
โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นัน้ อาจจะได้มาทัง้จากภายในหรอืภายนอกชุมชน 
ความช่วยเหลอืหรอืทรพัยากรอาจแบ่งออกเป็นจากฝ่ายเอกชนและฝ่ายรฐับาล ก่อนจะลงมอืขัน้
อื่นจะต้องเสาะแสวงให้รู้ถึงแหล่งเหล่านี้เสยีก่อนว่า จะได้อย่างไร มทีี่ไหน ใครจะให้และจะได้
เมือ่ไร  

5. เลอืกสรรวธิแีก้ปัญหา เมื่อได้รูว้่าปัญหานัน้มอีย่างไร และชุมชนได้ยอมรบัปัญหา 
ตลอดจนก าหนดเป้าหมายทีจ่ะบรรลุและรูแ้หล่งทรพัยากรแลว้ ขัน้ต่อไปคอื การพจิารณากรรมวธิี
ทีจ่ะแก้ปัญหาซึ่งอาจจะกระท าได้หลายวธิ ีแต่จะมวีธิหีนึ่งที่ดทีี่สุด ผูว้างแผนควรปรกึษาบุคคลที่
เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สามารถให้ข้อแนะน าในการแก้ปัญหาได้ อาทิ เจ้าหน้าที่วิชาการหรือผู้มี
ประสบการณ์ในเรือ่งนัน้ๆ มาก่อน  

6. การตดัสนิใจ เมื่อได้รวบรวมและรูว้ธิแีก้ปัญหาหลายวธิแีล้ว การตดัสนิใจว่าการใช้
วธิใีดนัน้หากในกรณีที่เป็นปัญหาที่ต้องการการตดัสินใจของชุมชน ต้องเสนอวิธแีก้ปัญหาให้
ชุมชนหรอืตวัแทนของชุมชนเป็นผู้ตดัสนิ อาทิ เสนอคณะกรรมการพฒันาหมู่บ้านหรอืต าบลได้
รว่มกนัพจิารณาตดัสนิใจว่าวธิไีหนจะดทีีสุ่ด ไม่ใช่ผูว้างแผนตดัสนิใจเอง เพราะวธิแีก้ปัญหานี้ผล
จะผูกพนัต่อไปถึงการวางแผนปฏบิตักิารซึ่งจ าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจากสมาชกิในชุมชน 
และจะตอ้งเป็นทีย่อมรบัของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย  

7. การวางแผนขัน้ปฏบิตักิาร หลงัจากทีไ่ดต้ดัสนิใจเลอืกกรรมวธิแีก้ปัญหามาแลว้ ขัน้
ต่อมาที่ผู้วางแผนจะต้องด าเนินการคอื การวางแผนขัน้ปฏบิตักิารอย่างคร่าวๆ เพราะคนเป็นผู้
รอบรูเ้หตุการณ์มาตัง้แต่ต้นโดยละเอยีด แผนปฏบิตักิารนี้หมายรวมถงึขัน้ของวธิดี าเนินการของ
กจิกรรมหรอืโครงการทีจ่ะจดัท า และบุคคลผูท้ีจ่ะร่วมด าเนินการตามโครงการ หรอืเจา้หน้าทีร่่วม
ชุด นอกจากนี้การประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรบัโครงการหรอืกิจกรรมต้องรวมอยู่ในแผนด้วย 
แล้วน าเสนอผู้ร่วมด าเนินงานในโครงการนั ้นเพื่อพิจารณาในรายละเอียด และเห็นชอบการ
ปฏบิตักิารต่อไป  

8. มอบหมายด าเนินการตามแผน จากแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะได้น ามาแจ้ง
รายละเอยีดในเรื่องความรบัผดิชอบด าเนินงานแต่ละขัน้ตอน และเจา้หน้าที่ผู้ร่วมชุดรบัผดิชอบ
เป็นเรื่องๆ ไป ในขัน้นี้ขบวนการของ “What, When, Where และ Who” จะมบีทบาทมาก และ
จะต้องมอบหมายให้ทุกฝ่ายเป็นขัน้ไปตามล าดบัความส าคญัก่อนหลงั วธิกีารมอบหมายงานใน 
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ขัน้นี้ ควรให้กลุ่มผู้ร่วมงานช่วยพิจารณาและรบัทราบแผนงานนี้พร้อมกัน เพื่อเป็นการผูกพัน
ความรบัผดิชอบของตนต่อส่วนรวม และจากนัน้จะไดล้งมอืปฏบิตักิารตามแผน  

9. รายงานผลต่อชุมชน ในแต่ละขัน้ที่กล่าวมาขัน้ต้นอาจจะมขี่าวกระจายไปสู่ชุมชน
บ้าง แต่รูอ้ย่างผวิเผนิว่าจะมกีารวางแผนท าอะไร ส่วนการพจิารณาและการตดัสนิใจ ตลอดจน
รายละเอียดวิธดี าเนินการนัน้ เมื่อได้ผ่านการพิจารณาของผู้ร่วมงาน สิ่งที่ละเว้นมไิด้คือ การ
รายงานผลของการด าเนินงาน ตลอดจนวตัถุประสงค์วธิีด าเนินงานในขัน้ต่อไป และแผนการ
ทัง้หมดให้สมาชกิในชุมชนนัน้ได้รูก้ ันโดยทัว่ถึงวธิกีารแถลง หรอืน าข่าวสารอาจแพร่ข่าวด้วย
ชาวบ้านเอง หรอือาจเขยีนป้ายโฆษณาปิดในสถานที่ชุมนุมชน หรอืการเรยีกประชุมสมาชิก
ทัง้หมดในชุมชนเพื่อรบัทราบและจะท าใหไ้ดร้บัความร่วมมอืหรอืแรงสนับสนุนโดยทางอ้อมอย่าง
ดดีว้ย  

10. การตดิตามแผนและประเมนิผลงาน เมื่อแผนด าเนินงานไดน้ าออกปฏบิตักิารแล้ว
ขัน้สุดท้ายที่ส าคญัและเป็นขัน้ไปสู่ความส าเรจ็ของการวางแผน คอืการติดตามแผนที่ได้วางไว้
จะต้องคอยตรวจสอบทุกระยะว่า ทุกอย่างไดเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไวห้รอืไม่ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย
ไปแล้วได้ปฏิบตัิไปอย่างไร หรอืมอุีปสรรคข้อขดัข้องที่จะต้องหาวธิแีก้ต่อไป หรอืต้องเปลี่ยน
แผนการ หรอืไม่จะหวังว่าผู้มาร่วมงานทุกคนมีความสามารถที่จะด าเนินการตามแผนอย่าง
ถูกต้องไม่ได้ และวิธีการติดตามแผนนัน้ ในขณะเดียวกันจะได้ใช้วิธีการประเมินผลงานที่ได้
ด าเนินการไปแลว้ ทัง้นี้เพื่อจะไดป้ระเมนิไปทุกขัน้ตอน เมื่อพบสิง่ควรแก้ไขหรอืปรบัปรุงใหด้ขีึน้
จะได้รบัด าเนินการทนัท ีการประเมนิผลระหว่างด าเนินการตามแผนนี้ เปรยีบเสมอืนเป็นเครื่อง
ตรวจสอบความถูกต้อง หากพบแลว้ไม่รบีแก้ไข การประเมนิผลจะไม่มคี่าและจะท าลายแผนการ
ทัง้หมดไดอ้ยา่งสิน้เชงิ 
 

เทคนิควิธีการวางแผนและโครงการ  
การด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายไปไดด้ว้ยดนีัน้ จ าเป็นต้องมกีารวางแผนและแผนที่

ดกี็จะต้องมโีครงการรองรบั การจดัท าโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผนจะต้องมเีทคนิควธิกีาร
เฉพาะ จงึจะมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล วธิกีารต่างๆ ที่ใช้กนัอยู่โดยทัว่ไปนัน้ม ี4 วธิกีาร 
ดงันี้35  

1. การวางแผนและโครงการท่ีพิจารณาผลลพัธ์ก่อนแล้วจึงพิจารณาวิธีและ
แหล่งทรพัยากร (outcomes–methods resources planning model: O-M-R)  

                                                           
35มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. เอกสารสอนชุดวิชาการวางแผนพฒันาโรงเรียน. (กรุงเทพฯ: 

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เรอืงแสงการพมิพ,์ 2526) น. 23–27.  
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ผลลพัธ ์ก็คอืวตัถุประสงค์ (objectives) ของโครงการนัน้ ในการวางแผนโครงการนัน้ 
สิง่ส าคญัทีจ่ะตอ้งค านึงถงึกค็อื วตัถุประสงคห์รอืจดุหมายปลายทาง หรอืผลลพัธน์ัน่เอง ในการท า
โครงการนี้ เราต้องการบรรลุถึงสิง่ใด เพื่อที่จะแก้ปัญหา หรอืเพื่อพฒันาสิง่ที่เป็นอยู่นัน้ให้ดขีึ้น
เนื่องจากการวางโครงการพัฒนานัน้ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง ดงันัน้ สิง่
ส าคญัในการวางแผนโครงการ เราจงึจ าเป็นตอ้งทราบ ปัญหา และความตอ้งการเสยีก่อนจงึจะวาง
วตัถุประสงค์และเกง็ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะต้องไดร้บั ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดัเจน เช่น โครงการพฒันา
ชุมชนนัน้ พบว่ามปัีญหามากมายหลายประการในชนบท ขัน้ตอนของการวางแผนที่ได้กล่าว
มาแล้วในตอนต้นว่าเราจะต้องรวบรวมข้อมูลและชี้ประเด็นปัญหาให้ชดัเจนลงไปก่อน เพราะ
ปัญหาที่มอียู่มากมายนัน้ต่างก็มคีวามต้องการที่จะแก้ไขทัง้สิ้น แต่ปัญหาใดที่เป็นความจ าเป็น
อย่างรีบด่วน ควรจะได้ท าเสียก่อนก็ควรตัดสินใจท าเสียก่อน จึงจัดล าดับตามความส าคัญ
ก่อนหลงัได ้ 

เมื่อได้ก าหนดวตัถุประสงค์และเก็งผลลพัธ์ของโครงการไดแ้ล้ว ขัน้ต่อไปก็หาวธิทีี่จะ
ท าให้ได้มาซึ่งผลลพัธ์ดงักล่าวนัน้ ปัญหาของชนบทซึ่งส่วนใหญ่จะขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ว การ
จดัหาน ้ามาใช้จะท าได้โดยวธิใีดบ้าง เพื่อให้ชนบทมนี ้าใช้ได้ตลอดฤดูแล้ง ซึ่งอาจเกิดวธิกีารได้
หลายๆ วธิ ีอาท ิขุดบ่อน ้า ใชน้ ้าบาดาล ท าเขื่อนเก็บน ้า หรอืหาแหล่งน ้าที่อยู่ใกล้เคยีง  การทีจ่ะ
ตดัสนิใจเลอืกวธิใีด กต็อ้งยอ้นกลบัมาพจิารณาถงึ ทรพัยากรทีม่อียู่ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยากรดา้นบุคคล 
ดา้นเทคนิค ประสบการณ์ เงนิ วสัดุอุปกรณ์ และเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ถนน การ
ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น การวางแผนและโครงการรูปแบบนี้ เป็นเทคนิควธิกีารง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก
ซบัซ้อนอะไร และเป็นขัน้ตอนทีเ่ป็นไปตามเหตุและผล และอาจน าไปใชไ้ดห้ลายๆ โครงการของ
ชุมชน  

2. การวางแผนและโครงการท่ีอาศัยเหตุผลเชิงตรรกวิทยาเป็นหลกั (logical 
framework planning model)  

ซึ่งรูปแบบนี้มขี ัน้ตอน คอื การก าหนดเป้าหมาย โครงการนี้ต้องการแก้ปัญหาอะไร 
(ความมุ่งหวงัในระยะยาว) ก าหนดวตัถุประสงค์โครงการนี้ต้องการจะท าอะไรให้ส าเรจ็มากน้อย
ประการใด ก าหนดผลลพัธท์ีต่้องการโครงการน้ีต้องการผลลพัธอ์ะไร แจกแจงใหเ้หน็อย่างชดัเจน 
ก าหนดตัวป้อน (input) โครงการนี้ต้องการทรพัยากรอะไรบ้าง ที่จะช่วยให้ได้ผลผลิตตามที่
ต้องการ เช่น บุคคล เวลา วสัดุอุปกรณ์ เงนิ เป็นต้น ก าหนดตวับ่งชี้ (indicators) ว่าโครงการนี้
ส าเรจ็มากน้อยเพยีงใด และยนืยนัความถูกต้อง จะต้องมกีารยนืยนัว่าตวัชีบ้่งถูกต้องหรอืเชื่อถอื
ไดม้ากน้อยเพยีงใด เพื่อจะไดท้ราบว่าโครงการสมัฤทธิผ์ลไปไดม้ากน้อยเพยีงใด หลงัจากก าหนด
สิ่งเหล่านี้แล้วจงึร่างเป็นรายละเอียดของโครงการ ก่อนที่จะไปสู่ข ัน้ของการด าเนินงานตาม
โครงการต่อไป  
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3. การวางแผนและโครงการท่ีจะต้องตอบค าถามหลกั 11 ค าถาม (eleven key 
question model)  

การวางแผนและโครงการรปูแบบน้ี มุง่ทีจ่ะตอ้งตอบค าถามดงัต่อไปนี้  
1. ปัญหา คอือะไร จะตอ้งระบุตวัปัญหาใหช้ดัเจนลงไปว่าอะไรเป็นตวัปัญหาที่

โครงการนี้ตอ้งการจะแกไ้ข และภมูหิลงัของปัญหาเป็นอย่างไร 
2. ขอ้มลูพืน้ฐาน ทีเ่กีย่วกบัปัญหามอีะไรบา้ง เป็นการก าหนดเงือ่นไข สภาพ

ปัจจบุนัของปัญหา และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  
3. สภาพปัจจบุนั งานทีจ่ะท าในโครงการในปัจจบุนัมสีภาพเป็นอยา่งไร ด าเนินการ

ไปไดแ้ลว้มากน้อยแค่ไหน มอีะไรบา้งทีย่งัไมไ่ดท้ าและจะตอ้งท า ในการวางแผนจะต้องแจกแจง
รายละเอยีดใหท้ราบดว้ย  

4. การก าหนดเป้าหมาย โครงการจะตอ้งก าหนดเป้าหมาย ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ใน
ตอนตน้  

5. ความคาดหวงั ความคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัหลงัจากเสรจ็สิน้โครงการแลว้  
6. กรรมวธิใีนการจะด าเนินงาน มกีรรมวธิอีะไรบา้งทีจ่ะด าเนินงานใหบ้รรลุผล  
7. การประเมนิผล  
8. ก าหนดช่วงเวลาการท างาน (time frame) ควรจะไดก้ าหนดตารางเวลาของ

กจิกรรมแต่ละกจิกรรม เช่น เริม่งานเมือ่ใด ส าเรจ็เมือ่ใด งานใดจะตอ้งประสานกบักจิกรรมใด 
จะตอ้งอาศยัตารางก าหนดเวลาใหช้ดัเจน  

9. การเงนิ ทรพัยากรในดา้นเงนิทุน วสัดุ อุปกรณ์  
10. การจดัท างบประมาณ ท างบประมาณการรายรบั และรายจา่ย  
11. สมมตฐิานเบือ้งตน้ การวางแผนทีด่จีะตอ้งค านึงถงึสมมตฐิานเบือ้งตน้ไวด้ว้ย  

4. การวางแผนโครงการโดยยึดผลเป็นหลกั (planning for results model)  
 เป็นการวางแผนและโครงการพฒันาอกีรปูแบบหนึ่ง ไดแ้ก่ การตัง้ค าถามต่อไปนี้  

1. โครงการนี้ตอ้งการท าอะไร (what)  
2. โครงการนี้จะใชว้ธิกีารอยา่งไร (how)  
3. โครงการนี้จะใชใ้ครท า (who)  
4. โครงการนี้จะเริม่เมือ่ใด และส าเรจ็เมือ่ใด (when)  
5. โครงการนี้จะทดสอบ ประเมนิผลไดอ้ยา่งไร  
6. โครงการอาจจะมคีวามผดิพลาด บกพรอ่งเกดิขึน้ไดบ้า้ง และจะป้องกนัได้

อยา่งไร  
7. โครงการนี้จะมผีลไดอ้ะไรบา้ง  

 ในการเลือกหรือก าหนดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนควรพิจารณาที่เป็น
โครงการที่แก้ไขปัญหาส าคญัที่สุดของชุมชนก่อน ที่ตรงต่อสภาพปัญหาในชุมชน มคีวามจ า
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เป็นมากทีสุ่ด สามารถใชเ้ทคนิควธิอีย่างงา่ยๆ เป็นโครงการทีส่อดคลอ้งผสมผสานกนัในพืน้ทีแ่ละ
ไม่เกดิความซ ้าซ้อน ซึ่งการเขยีนรายละเอยีดของโครงการนัน้ มรีายละเอยีดแต่ละองค์ประกอบ 
ดงันี้ 

1. ชื่อโครงการ การก าหนดชื่อโครงการควรจะก าหนดให้มีความหมายชัดเจน 
เหมาะสมเพราะชื่อของโครงการจะบอกถงึทศิทางของโครงการว่า โครงการดงักล่าวจะท าอะไร  

2. บุคคลหรือหน่วยงานที่รบัผิดชอบ  เป็นการระบุตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่
รบัผิดชอบเพื่อสามารถท าการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ นอกจากนัน้ในกรณีที่เป็นการท า
โครงการรว่มกบับุคคลหรอืหน่วยงานอื่น กค็วรจะระบุบุคคลหน่วยงานนัน้ๆ ดว้ย  

3. หลักการและเหตุผล ควรมีการกล่าวถึงที่มาของโครงการว่ามีประวัติความ
เป็นมา สภาพปัญหาความต้องการในการจดัท าโครงการหรอืนโยบาย แผน ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนัน้ๆ เพื่อจะชีใ้หเ้หน็ถงึความส าคญัทีจ่ะตอ้งท าโครงการนัน้ เป็นการระบุเหตุผลทีต่้องท า
โครงการ ท าแลว้จะเกดิผลดหีรอืไม ่ถา้ไมท่ าจะมผีลเสยีอะไรบา้ง 

4. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย การก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ เป็นการระบุ
ผลงานทีต่้องการใหเ้กดิขึน้เมื่อด าเนินการตามโครงการนัน้แลว้ วตัถุประสงคจ์ะต้องสอดคลอ้งกบั
หลกัการและเหตุผล จะต้องมคีวามชดัเจนสามารถปฏบิตัไิด ้วตัถุประสงคจ์ะมปีระโยชน์ทัง้ในการ
ด าเนินงานและในการประเมนิผล นอกจากนัน้โครงการหนึ่งๆ อาจมวีตัถุประสงคไ์ดห้ลายขอ้ แต่ก็
ควรพิจารณาว่าอะไร เป้าหมายของโครงการ จะเป็นสิง่ที่ท าให้วตัถุประสงค์มคีวามชดัเจนขึ้น
เพราะเป็นการแสดงให้เหน็ผลส าเรจ็ของการด าเนินงานในเชงิปรมิาณ เช่น จ านวนเวลา จ านวน
ความยาก จ านวนน ้าหนกั เป็นตน้ 

5. ขอบเขตของโครงการ การก าหนดขอบเขตของโครงการ ท าใหโ้ครงการมคีวาม
ชดัเจนในการด าเนินงานมากขึ้น อาจแยกเป็นขอบเขตเรื่องระยะเวลา ว่าโครงการเริม่ต้นและ
สิน้สุดเมือ่ใด ขอบเขตทางภูมศิาสตร ์ซึง่หมายถงึความกวา้งขวางตามพืน้ทีข่องโครงการ ขอบเขต
ในการปฏิบัติ ซึ่งหมายถึงการที่โครงการอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และ
ขอบเขตอื่นๆ เช่น ความรูท้างวชิาการ เทคโนโลย ีและผลกระทบจากโครงการอื่นๆ เป็นตน้ 

6.  วธิกีารด าเนินงาน วธิกีารด าเนินงานเป็นการพจิารณาถงึแนวทาง กลยุทธ์และ
วธิกีารทีจ่ะท าในโครงการนัน้ๆ โดยละเอยีด ถ้าโครงการนัน้มวีตัถุประสงคใ์นการแกปั้ญหา วธิกีาร
ด าเนินงานกจ็ะกล่าวถงึวธิกีารแก้ปัญหานัน้ๆ ในกรณีทีม่ทีางเลอืกในการแก้ปัญหาไดห้ลายๆ วธิ ี
วธิกีารด าเนินงานกจ็ะเป็นตวัก าหนดว่าจะด าเนินการแกปั้ญหานัน้ๆ ดว้ยวธิใีด 

7. ทรพัยากรและงบประมาณที่ต้องใช้ในโครงการ ทรพัยากรและงบประมาณเป็น
ปัจจยัพื้นฐานของการบรหิารงาน ในการเขยีนโครงการนัน้ต้องระบุถึงทรพัยากรที่จะต้องใช้ใน
โครงการ เช่น บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนระบุถงึงบประมาณทีต่อ้งใชใ้นโครงการ เป็นตน้ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รบั  จะพิจารณาทัง้ผลที่เกิดขึ้นจากการที่โครงการบรรลุ
วตัถุประสงคห์รอืผลทีเ่กดิขึน้อื่นๆ ซึง่มทีัง้ผลประโยชน์โดยตรงและผลกระทบจากโครงการ 
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9. อื่นๆ อาจมกีารระบุถงึองคป์ระกอบอื่นๆ ของโครงการเพิม่เตมิไดอ้กี แต่ผูจ้ดัท า
โครงการจะตอ้งค าถงึถงึประโยชน์ขององคป์ระกอบพเิศษทีแ่ตกต่างไปนัน้เป็นส าคญั เช่น แผนภูม ิ
แผนที ่ขอ้มลูเพิม่เตมิ เป็นตน้  
 
 ขัน้ตอนการวางแผนและโครงการ 
 การวางแผนโครงการในงานพฒันาชุมชน จะต้องกระท าอย่างรดักุมรอบคอบ มรีะบบ
ระเบยีบที่ชดัเจน ทัง้นี้เพื่อให้การปฏบิตัิงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก า
หมดไวไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมขีัน้ตอนการวางแผนโครงการในงานพฒันาชุมชน 6 ขัน้ตอน 
ดงันี้36 

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของชุมชน รวมทัง้ปัญหาต่างๆกับโครงการ
อยา่งลกึซึง้และชดัเจน จะท าใหก้ารแกไ้ขปัญหาไดร้ดักุมเหมาะสมและตรงจดุ  

2. การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ มาประกอบให้มากที่สุด เพื่อท าให้การวางแผนโครงการ
ง่ายขึ้นและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ข้อมูลเหล่านี้  อาทิ ปัญหาและสาเหตุของปัญหาชุมชน แหล่ง
ทรพัยากรต่างๆ เงือ่นไขอื่นทีเ่กีย่วกบัโครงการทัง้ทางบวกและทางลบ 

3. การตัง้เป้าหมายและวตัถุประสงค์ เป้าหมายเป็นสิง่ที่ต้องการหรอืมุ่งหวงัไปให้ถึง 
อาจต้องอาศยัระยะเวลาทีย่าวนาน ซึง่จะสมัพนัธก์นักบัตวัปัญหาชุมชน ส่วนวตัถุประสงคเ์ป็นสิง่ที่
อาจจะบรรลุถงึไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ตามก าหนด ซึง่จะสมัพนัธก์นักบัเหตุของปัญหาชุมชน 

4. การวางแผนด าเนินงาน เป็นการแจกแจงงานที่จะต้องท าออกเป็นงานย่อยๆ ซึ่งมี
ข ัน้ตอนต่างๆ คือ การพิจารณาเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในด้านเกี่ยวกบัความเป็นไปได้กับ
ทรพัยากรที่มอียู่ การจดัท ารายการรวมทัง้ค าอธบิายถึงภารกิจหน้าที่ที่จะต้องท า การจดัล าดบั
ก่อนหลงัของภารกจิหน้าทีแ่ละก าหนดเวลาดว้ย และการคาดคะเนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

5. การจดัท างบประมาณ เป็นการจดัท ารายละเอยีดที่จะใช้จ่ายงบประมาณ โดยเป็น
การคาดคะเนไว้ล่วงหน้าในทุกๆ ด้านว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้าง การจดัท าประมาณการใช้จ่ายที่ด ี
จะต้องอาศยัความรอบคอบในการคดิอย่างถี่ถ้วน อาศยัความแม่นย า และที่ส าคญัต้องค านึงถึง
การเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตทีจ่ะกระทบต่อการจดัท างบประมาณโดยตรง 

6. การควบคุมและประเมินผล เป็นการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ และดูความก้าวหน้าหรอืปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และปรบัปรุงใน
โครงการอื่นต่อไป 

                                                           
36มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานพฒันาชนบท หน่วยท่ี 

1-8. 2520, น. 20-22. 
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นอกจากนี้ไพรตัน์ เดชะรนิทร์37 ยงัได้รวบรวมขัน้ตอนในการวางแผนและโครงการไว ้4 
รปูแบบ ดงันี้  

แบบท่ี 1 มีขัน้ตอนหลกั 3 ขัน้ตอน และสามารถปรบัใช้ได้กับการวางแผนและ
โครงการโดยทัว่ๆ ไปดงันี้  

1. การเริ่มต้นวางแผนและโครงการ ( formulation of plan) เริ่มตัง้แต่การเก็บ
รวบรวมขอ้มลูที่จ าเป็น การวเิคราะหข์อ้มลู สรปุประเดน็ ก าหนดปัญหาและแนวทาง การก าหนด
วตัถุประสงคเ์ป้าหมาย การประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ และการรบัอนุมตัโิครงการ  

2. การน าแผนและโครงการไปปฏิบตัิ ( implementation of plan) เป็นการประชุม
ทบทวนแผนโครงการที่รบัอนุมตัิ แบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบ จดัสรรวสัดุ อุปกรณ์ งบประมาณ 
แลว้แจง้ผลและก าหนดการของงานต่อผูเ้กีย่วขอ้ง จากนัน้จงึลงมอืปฏบิตัติามก าหนด  

3. การตดิตามและประเมนิผล (evaluation of plan) เริม่ด้วยการก าหนดมาตรการ 
ติดตามและประเมนิผล การมอบหมายและสร้างองค์กรติดตาม การสรา้งเครื่องมอืและก าหนด
ระยะเวลา การออกสนามและการประเมนิผล และการเสนอรายงานเพื่อการปรบัปรุงแผนและ
โครงการ  

แบบท่ี 2 แสดงขัน้ตอนเป็นกระบวนการต่อเน่ือง 12 ขัน้  ในแต่ละขัน้ตอน
จ าเป็นต้องมกีารจดัท าโครงการหรอืกิจกรรมปลีกย่อยออกไปอีก  คือ เริม่ตัง้แต่การวิเคราะห์
นโยบายและเป้าหมายที่กรมและจงัหวดัก าหนด ก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ จดัหาขอ้มูล
และวเิคราะห์ปัญหา พจิารณาขอ้จ ากดัและอุปสรรคการจดัท าโครงการ เสนอยุทธวธิดี าเนินงาน
หลายทาง วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ (คน เงนิ เวลา วสัดุ และอุปกรณ์) จดัท ารปูแบบ
และบนัทกึรายละเอยีดของโครงการ การพจิารณาของผู้เกี่ยวขอ้งและการอนุมตัโิครงการ การท า
ความเขา้ใจกบัผูร้่วมโครงการและแบ่งงาน การวางมาตรการควบคุมตามโครงการ การวางระบบ
การประเมนิผล และการจดัระบบการรายงานผลและประชาสมัพนัธ ์ 

แบบท่ี 3 แสดงขัน้ตอนหลกั 5 ขัน้ คอื  
1. การเผยแพร่ความคิด การน าความคิดหรือปัญหาที่ประสบในหมู่บ้านไป

ปรกึษาหารอืกบัราษฎรและเจา้หน้าทีท่างวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อรบัรูแ้ละรบัการสนับสนุนหากจะ
จดัท าโครงการ 

2. การแสวงหาข้อเท็จจรงิ การหาข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรอืเรื่องที่
ต้องการจดัท าเป็นโครงการให้เฉพาะเจาะจง จะได้รูว้่าจะแก้ไขปัญหานัน้ๆ ได้อย่างไร มวีธิกีาร

                                                           
37ไพรตัน์ เดชะรนิทร.์ “การวางแผนงานและโครงการพฒันาชนบท” การบริหารงานพฒันาชนบท. 

2527, น. 189–192.   
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แกไ้ขไดห้ลายทาง ตอ้งแสดงไวเ้พื่อการตดัสนิใจรว่มกนักบัผูเ้กีย่วขอ้งเลอืกสรรวธิกีารทีเ่หมาะสม
มากทีสุ่ด 

3. การวางโครงการ การพิจารณาแหล่งที่มาของวัสดุ เงิน อุปกรณ์ สถานที่
ด าเนินการ การแบ่งงานของเจา้หน้าที่ๆ  เกีย่วขอ้งและความพรอ้มของประชาชนทีจ่ะรว่มโครงการ 

4. การปฏบิตัิตามโครงการ การรบัอนุมตัิ การมอบหมายให้ทุกฝ่ายลงมอืปฏบิตัิ
ตามหน้าทีแ่ละลกัษณะงานทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นโครงการ 

5. การตดิตามผล การออกติดตามการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ เพื่อรายงานและ
เพื่อการแกไ้ขปรบัปรุงใหส้มบรูณ์  

แบบท่ี 4 แสดงขัน้ตอนการวางแผนและโครงการของชุมชน 10 ขัน้ตอน โดย
แจกแจงรายละเอยีดใหเ้หน็การเริม่ใหชุ้มชนรบัรู ้ไปถงึขัน้การลงมอืปฏบิตัแิละการตดิตามผล คอื  

1. การเขา้ใจปัญหาและการคน้หาปัญหาชุมชนโดยรว่มกบัผูน้ าชุมชน  
2. น าปัญหาเข้าสู่ชุมชนโดยการประชุมราษฎรในหมู่บ้าน อภิปรายสภาพปัญหา 

และพจิารณาความส าคญัของปัญหาทีค่วรแกไ้ข  
3. ก าหนดเป้าหมายและแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมกบัผู้น าของชุมชนแสดงให้เหน็

ปรมิาณงานและแนวทางทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย  
4. แสวงหาแหล่งทรัพยากร พิจารณาความสามารถของชุมชนก่อนว่าจะมี

ทรพัยากรเพื่อจดัท าโครงการเหล่านัน้ไดม้ากน้อยเพยีงไร แลว้จงึขอความช่วยเหลอืจากภายนอก  
5. เลอืกสรรวธิกีารแก้ไขปัญหา เพื่อรูข้ดีจ ากดัของทรพัยากรแลว้จงึตดัสนิใจว่าจะ

เลอืกการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธิใีดดทีีสุ่ด ควรใหชุ้มชนรบัรูผ้ลการตดัสนิของผูน้ าชุมชน  
6. การตัดสินใจและการอนุมัติ การตัดสินใจขัน้สุดท้ ายต้องไปหาแหล่งผู้ให้

ทรพัยากรทีเ่ป็นปัจจยัน าเขา้ของโครงการซึง่อาจท าใหต้้องยอ้นกลบัมาพจิารณาใหมอ่กี ในกรณีที่
ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุน 

7. การวางแผนเพื่อการปฏบิตัติามโครงการ เมื่อไดร้บัแจง้การอนุมตัแิละสนับสนุน
ด้านทรพัยากร ต้องน าโครงการมาท าการทบทวนวางแผนปฏิบัติอย่างรอบคอบอีกครัง้เพื่อ
ก าหนดเวลา หน้าที ่ประเภทงานใหแ้น่ชดั 

8. การมอบหมายงานตามขัน้ตอนทีไ่ดท้บทวน และลงมอืปฏบิตั ิ
9. การรายงานต่อชุมชนและชกัน าชุมชนเข้าร่วมโครงการที่ต้องการแรงงานของ

ประชาชน การน าขา่วสารแพรข่ยายต่อชุมชนเป็นเรือ่งส าคญัทีจ่ะใหชุ้มชนรบัรู้ 
10. การตดิตามและผลงาน เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยทีต่้องวางไวใ้นชดัเจนว่าใครจะเป็น

ผูต้ดิตามผลและการท านุบ ารงุผลงานใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามวตัถุประสงค์  
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 ส านักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน38 ได้ก าหนดการจดัท าแผนพัฒนาชุมชน ที่อยู่บน
พื้นฐานหรอืวตัถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนก าหนดอนาคตของชุมชนตนเอง จากกระบวนการในการ
จดัการชุมชน มกีารเรยีนรูร้่วมกนั เพิม่คุณค่าทางสงัคม และทุนทางเศรษฐกจิ เพื่อน าไปสู่การวาง
แนวทางในการพฒันา และแก้ไขปัญหาและชุมชน โดยมเีป้าหมาย แนวทางทีช่ดัเจนในการพฒันา
ใหค้นในชุมชนอยู่ดมีสีุข และมแีผนรองรบัการสนับสนุนจากภายนอกได้อย่างครอบคลุมสมบูรณ์ 
ซึง่การจดัท าแผนพฒันาชุมชน มขีัน้ตอนดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างวิทยากรการจดัท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน โดยการ
เตรยีมทีมวิทยากรที่หลากหลายอาชีพ เช่น ประกอบไปด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ องค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล สาธารณสุข เกษตรกร 
นักพฒันาชุมชน ประมง ปศุสตัว์ ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ทีมวทิยากรเป็นผู้
เผยแพร่แนวคดิ ตระหนักถงึความส าคญัและความจ าเป็นในการจดักระบวนการแผนพฒันาชุมชน
ทอ้งถิน่แบบมสี่วนรว่มรวมถงึประเดน็การเรยีนรู ้ดงันี้ 

1. เป้าหมายของการท างานเพื่อชุมชนและความส าคญัของประชาชนทุกคนในการ
ท างานเพื่อชุมชน 

2. สถานการณ์ของชุมชน 
3. สถานการณ์การท างานจากภาครัฐ ได้แก่ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัปัจจบุนัหรอืทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. แนวคดิการจดักระบวนการจดัท าแผนพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ 

ขัน้ตอนท่ี 2 เวทีการสร้างความเข้าใจของทีมวิทยากร เป็นเวทีที่จุดประกาย
ความคดิ กระตุ้นให้เกดิความในใจที่จะท าแผนพฒันาชุมชนและสรา้งความร่วมมือในการท างาน
รว่มกบัหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ดงันี้  

1. เตรยีมทีมวทิยากรกระบวนการ โดยค้าหาบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย จาก
หลากหลายหน่วยงาน องค์กร เครอืข่าย โดยจะต้องเป็นผู้มคีวามรู ้ความสามารถและเขา้ใจใน
กระบวนการจดัท าแผนชุมชน เป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการเป็นวทิยากรแผนชุมชน รูเ้ทคนิคการจดั
เวทกีระบวนการจดัท าแผนชุมชน 

2. ออกแบบการเปิดเวทีในแต่ละขัน้ตอนด้วยการก าหนดวตัถุประสงค์ เนื้อหา 
ขัน้ตอน กระบวนการ และเทคนิคทีใ่ชร้วมทัง้วทิยากรหลกั และวทิยากรผูช้่วย 

3. ซกัซ้อมแนวคิด กระบวนการ เทคนิค วิธกีาร ซึ่งเป็นเครื่องมอืส าคญัส าหรบั
วทิยากรกระบวนการแผนพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ 

4. เตรยีมประเด็นการพูดคุยในเวที เช่น แนวคิดของแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
เนื้อหาของการจดัท าแผนพฒันาชุมชนทอ้งถิ่น เตรยีมขอ้มลูทัว่ไปของชุมชนล่วงหน้า เช่น ขอ้มูล
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 ส านกัสนบัสนุนสภาองคก์รชุมชน. คู่มือการจดัท าแผนการพฒันาชุมชนท้องถ่ิน. 2559, น. 5-13. 
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สภาพของพื้นที่ของชุมชน อาณาเขตของชุมชน ประชากร และครวัเรอืน การประกอบอาชีพ 
รวมทัง้ประเดน็ปัญหาทีส่ าคญัๆ ของชุมชนนัน้ๆ 

5. เตรยีมพื้นที่ เช่น เตรยีมคน เตรยีมสถานที่ที่มคีวามพร้อมส าหรบัการจดัเวท ี
เตรยีมอุปกรณ์ และสื่อทีใ่ชใ้นการจดัท าเวท ีเป็นตน้ 

ขัน้ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเรียนรู้ตนเองและชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เรยีนรู้
ขอ้มูลตนเองเกี่ยวกบัประวตัศิาสตรช์ุมชน ประเพณี วฒันธรรม ตลอดจนภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เพื่อ
หาแนวทางความต้องการพัฒนาหรอืการจดัการชุมชน ที่ชุมชนต้องการให้มีความเข้าใจใน
แนวความคิด กระบวนทัศน์ และกระบวนการจดัท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น บทบาทความ
รบัผดิชอบของฝ่ายต่างๆ ตลอดจนการสรา้งความผูกพนัและการค้าหาบุคคลที่อาสามาเป็นกลุ่ม
แกนในการด าเนินงาน 

1. จดัเวทชีีแ้จงใหป้ระชาชน กลุ่มแกนน า ชุมชน องคก์รชุมชน และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมคีวามเข้าใจแนวความคดิกระบวนทศัน์ และแนวทางการจดัท าแผนพฒันาชุมชน 
ทอ้งถิน่ แบบองคร์วม โดยกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนทีมุ่่งสรา้งความเขม้แขง็ใหชุ้มชนที่
เน้นกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัของทุกฝ่ายและมกีารกระท ารว่มกนั 

2. ค้นหา ก าหนดตวับุคคล กลุ่มอาสาสมคัรที่จะเป็นผู้น าหรอืแกนในการผลกัดนั
ด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการจดัท าแผนพฒันาชุมชนท้องถิ่นแบบมสี่วนร่วมของภาคกีาร
พฒันาต่างๆ โดยเน้นความสมคัรใจ และใหชุ้มชนเป็นผูเ้สนอแนะ 

3. การจดัเวทที าได้ทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การเปิด
เวทอีย่างเป็นทางการ การพูดคุยภายหลงัการประกอบพธิกีรรทางศาสนา การพดูคุยในรา้นกาแฟ 
และการพดูคุยในกจิกรรมรว่มต่างๆ ของชุมชน 

4. ควรใหเ้วลากบัชุมชนในการท าความเขา้ใจ ดงันัน้การจดัเวทที าความเขา้ใจและ
กระตุน้ส านกัของชุมชน จงึมกัจะตอ้งท าหลายครัง้และหลายรปูแบบตามทีม่โีอกาส 

ขัน้ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อเข้าสู่การวิเคราะห ์
สงัเคราะห์ข้อมูล โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการบัรู้ข้อมูล เพื่อสะท้อนข้อมูลที่ค้นพบ อาท ิ
รายรบั รายจา่ย หนี้สนิ แยกแยะ ทุนทางสงัคมและสภาพสาเหตุปัญหา ศกัยภาพทีม่อียูแ่ละสภาพ
ปัญหาที่เป็นแนวโน้มก าลงัเกดิขึน้กับชุมชน ซึ่งชุมชนจะได้รบัขอ้มูลที่ถูกต้อง เป็นจรงิทีร่วบรวม
มาไดอ้ยา่งมรีะบบโดยชุมชนเอง โดยมแีนวทางด าเนินงาน ดงันี้ 

1. จดัเวทชีีแ้จงให้ประชาชนกลุ่มแกนน าชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ มคีวามเขา้ในใจการประเมนิศกัยภาพของชุมชน 

2. ก าหนดแนวทางและขัน้ตอนในการด าเนินงานและท าความเข้าใจร่วมกับผู้ที่
เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

3. ก าหนดประเดน็ของขอ้มูลทีจ่ะท าการศกึษาซึ่งมปีระเดน็ที่ส าคญั ได้แก่ ประวตัิ
หมู่บา้นหรอืชุมชนทรพัยากรทีม่อียู่ทัง้ที่เป็นทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น ทีด่นิ ทีท่ ากนิ ป่าไม ้แม่น ้า 
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เป็นต้น ทรพัยากรที่คนสรา้ง เช่น โรงเรยีน โบสถ์ ศาลา หอกระจายข่าว เป็นต้น และทรพัยากร
บุคคล อาท ิผู้รูห้รอืปราชญ์ ชาวบ้าน ผู้ประกอบพิธกีรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการอาชพี ผู้น าตาม
ธรรมชาตอิื่นๆ ผู้น าทางการรวมถงึกลุ่มองคก์รต่างๆ จารตีประเพณี วฒันธรรม เศรษฐกจิชุมชน 
เช่น กลุ่มอาชพีต่างๆ กองทุนชุมชน เป็นต้น รายรบั-รายจ่าย หนี้สนิ คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส 
สวสัดกิารชุมชน รวมทัง้ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ต่างๆ สถานการณ์ของชุมชนในปัจจุบนั เช่น ภยั
คุมคาม จดุแขง็ ขอ้จ ากดั และปัญหา เป็นตน้ 

4. รวบรวมขอ้มูลตามประเดน็ที่ก าหนด โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มๆ ท าการเก็บขอ้มูล
จากแหล่งต่างๆ เช่น ขอ้มูลที่มอียู่แล้ว บนัทกึรายงานของหน่วยงานต่างๆ การสอบถามจากผู้รู ้
การประชุมกลุ่มยอ่ยแลว้จงึน ามารวมกนัช่วยกนัตรวจสอบปรบัปรงุใหส้มบูรณ์ 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล เป็นการน าขอ้มูลที่ได้มาแยกแยะ และหาความสมัพนัธ์ใน
มติต่ิางๆ และน าไปสู่ขอ้สรุปเกี่ยวกบัปัญหา จุดอ่อน ขอ้จ ากดั ความเขม้แขง็ และศกัยภาพของ
ชุมชน ซึ่งสามารถบนัทึกในรูปของแผนที่การตัง้ถิ่นฐานของชุมชน หรอืแสดงแหล่งทรพัยากร
ต่างๆ แผนผงัความสมัพนัธ์ขององค์กร สถาบนัต่างๆ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นพื้นฐาน
ส าคญัในกระบวนการท างานขัน้ต่อไป 

6. ข้อมูลในเชิงศักยภาพของการพัฒนาและแนวโน้มของสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ประชาชน กลุ่มแกนน า องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมคีวามเข้าใจสภาพที่แท้จรงิ
ของชุมชนทัง้ในแงปั่ญหา ขอ้จ ากดัและศกัยภาพ 

7. ประชาชน องคก์รชุมชนและกลุ่มแกนน าต่างๆ เกดิความตระหนกัและส านึกรว่ม
ในการทีจ่ะช่วยแกไ้ขปัญหาของชุมชน และมคีวามเชื่อมัน่ในศกัยภาพทีชุ่มชนมอียู่ 

8. เป็นการเริม่กระตุ้นให้ประชาชน กลุ่มองค์กรชุมชน และที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้
คดิถงึชุมชนและเหน็ความสมัพนัธ์ของตวัเอง ครอบครวั กลุ่ม กบัชุมชน ในแง่มุมต่างๆ มากขึน้ 
มากกว่าทีจ่ะคดิถงึแต่เรื่องราวของตนเอง ครอบครวั หรอืกลุ่มทีต่วัเองสงักดัเท่านัน้ อนัจะน าไปสู่
การเกดิความตระหนกั และส านึกรว่มในการพฒันาของชุมชนต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 5 การยกร่างแผนพฒันาชุมชน ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการ
พฒันา เพื่อให้ชุมชนก าหนดเป้าหมายว่าจะพฒันาไปเป็นชุมชนแบบไหนในอนาคต พรอ้มทัง้
ก าหนดทศิทางและแนวทางการพฒันาตามศกัยภาพของชุมชน เป็นการปรบัฐานคดิการหาทาง
แก้ปัญหาของชุมชนโดยใชทุ้นทางสงัคม เศรษฐกจิ ทรพัยากรทอ้งถิน่และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ โดย
มรีายละเอยีดชดัเจน น าไปสู่การปฏบิตัไิด้จรงิ เช่น จะท ากจิกรรมอะไร ใครเป็นคนท า ท าที่ไหน 
ท าอย่างไร ทรพัยากรมาจากไหน ใครประเมินผล ใครรบัผิดชอบ เป็นต้น โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานคอื การจดัเวทรี่วมกบัเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าแผนพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ เพื่อ
น าผลการวเิคราะห์ศกัยภาพชุมชนและปัญหา ผสมผสานกบัความคดิสรา้งสรรค์ รวมทัง้กรอบ
สถานการณ์ภายนอกเพื่อใหช้่วยกนัก าหนดเป็น 1) วสิยัทศัน์การพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ 2) แนวทาง
ในการพฒันาของแต่ละชุมชน 3) จดุมุง่หมายในการพฒันาทีเ่ป็นรปูธรรม 4) ชุมชุนมวีสิยัทศัน์การ
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พฒันา โดยมกีรอบแนวทางและจุดมุ่งหมายการพฒันาที่ชดัเจนของชุมชน ที่ให้ทุกฝ่ายยดึมัน่
ร่วมกนัประชาชน องค์กรชุมชน กลุ่มแกนน า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาครฐั
และภาคเอกชน มจีดุมุง่หมายการพฒันาของชุมชนรว่มกนั 

ขัน้ตอนท่ี 6 การก าหนดแผนงานโครงการกิจกรรมพฒันาชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี
แนวทางในการพัฒนาชุมชน สู่การเป็นชุมชนที่ปรารถนา เป็นการร่วมกันก าหนดแผนงาน
โครงการกจิกรรมที่เหมาะสมเป็นไปได้ และสอดคล้องกบัภูมปัิญญาท้องถิ่นและกลยุทธ์ที่วางไว ้
เพื่อสานต่อเสรมิสร้างสิง่ที่ชุมชนท าได้ดีอยู่แล้วให้ดียิง่ขึ้น หรอืเพื่อบรรเทาข้อจ ากดัและแก้ไข
ปัญหาในดา้นต่างๆ ของชุมชน มแีนวทางด าเนินงาน คอื 

1. ตรวจสอบว่ามกีจิกรรมโครงการอะไรบา้งทีค่นชุมชนและองคก์รชุมชนท าอยูแ่ละ
เป็นประโยชน์ น าไปสู่การบรรลุวสิยัทศัน์และเป้าหมายการพฒันาชุมชนและสอดคลอ้งกุบกลยุทธ์
การพฒันาของชุมชนทีไ่ดเ้ลอืกไว ้

2. พจิารณากจิกรรม โครงการว่ามเีพยีงพอที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชนหรอืบรรลุ
วสิยัทศัน์และจุดมุ่งหมายของการพฒันาชุมชนหรอืไม่  ยงัมกีจิกรรมโครงการใดอกีหรอืไม่ทีค่วร
ท าเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยกจิกรรมทีจ่ะท าเพิม่เตมินัน้ควรจะสอดคล้องกบัศกัยภาพ
ของชุมชน 

3. แยกกจิกรรมออกเป็นสามกลุ่ม คอื 
1) กจิกรรมทีชุ่มชน กลุ่มองค์กรในชุมชน สามารถด าเนินการได้ดว้ยตนเอง ให ้

ก าหนดเป็นกจิกรรมทีชุ่มชนท าเอง 
2) กจิกรรมทีชุ่มชนไม่สามารถด าเนินการไดเ้อง แต่สามารถไดร้บัการสนับสนุน

จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และใหก้ าหนดเป็นขอรบัการสนบัสนุน 
3) กิจกรรมที่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้

ดว้ยตนเองทัง้หมดหรอืบางส่วน ใหก้ าหนดเป็นเสนอขอรบัการสนับสนุนจากอ าเภอ จงัหวดั ส่วน
ราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์รเอกชน 

4. พจิารณาจดัล าดบัความส าคญัของกจิกรรมใหช้ดัเจน 
ขัน้ตอนท่ี 7 การประชาพิจารณ์หรือประชาคมแผนพฒันาชุมชน เพื่อให้สะท้อน

ข้อมูลภาพรวมของต าบลและน าเสนอร่างแผนพฒันาชุมชนให้ชาวบ้านรบัรู้และเปิดโอกาสให้
ร่วมกนัพจิารณาถึงความเป็นไปได้ของแผน เหมาะสม ตรงความต้องการของชุมชนหรอืไม่ จดั
เรยีงล าดบัก่อนหลงัของการแก้ไขถูกต้องหรอืไม่ เพื่อใหป้ระชาชนทัง้ชุมชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาครฐั ได้มาร่วมกนัพจิารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการ
น าไปสู่การปฏบิตั ิรวมทัง้ใหค้วามเหน็ชอบและรว่มมอืกนัส่งเสรมิสนบัสนุนแผนงาน โครงการหรอื
กจิกรรมในแผนชุมชน โดยมแีนวทางด าเนินงานคอื เปิดเวทเีพื่อใหชุ้มชนและหน่วยงานสนับสนุน
ที่ไม่ได้มาร่วมเวทีจัดท าแผนพัฒนาชุมชนตัง้แต่ต้น  ได้มาร่วมในการแสดงความเห็น ให้
ข้อเสนอแนะหรอืเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้แผนพัฒนาชุมชนที่ได้จดัท าขึ้นเป็นแผนพัฒนา
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ชุมชนทีส่มบรูณ์และเป็นทีย่อมรบัของทุกฝ่ายและน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 
ขัน้ตอนท่ี 8 การปฏิบติัตามแผนพฒันาชุมชน เพื่อใหเ้กดิการรว่มมอืกนัของชุมชน

ที่จะปฏบิตัิตามแผนพฒันาชุมชน ที่ได้ผ่านกระบวนการคดิร่วมกนัและประชาพจิารณ์มาแล้วว่า
เหมาะสมกบัชุมชนอยา่งเป็นรปูธรรม 

ขัน้ตอนท่ี 9 การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลงัและสรุปบทเรียน เป็นการ
ประเมินว่าน าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้จรงิหรอืไม่ มีปัญหาอุปสรรค หรอื
ตอ้งการความช่วยเหลอืเรือ่งอะไร และเมื่อด าเนินกจิกรรมระยะหนึ่ง จะต้องสรปุบทเรยีนหรอืถอด
ประสบการณ์เพื่อคน้หาขอ้บกพรอ่ง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้และพรอ้มจะขยายผลใหชุ้มชน 
หรอืต าบลอื่นไดเ้รยีนรูต่้อไป 
  ซึ่งจากกระบวนการจดัท าแผนพัฒนาชุมชนของส านักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน 
สามารถสรปุไดต้ามแผนภาพ ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 แสดงสรปุบนัได 9 ขัน้ตอนสู่การจดัท าแผนพฒันาชุมชน 
 

กล่าวโดยสรุป การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการทีจ่ าเป็นต้องมกีารวางแผนและโครงการ
ในเชิงปฏิบัติการอย่างมรีะบบ แบบแผนที่แน่ชัด การก าหนดทิศทางและปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมเป็นสิง่ส าคญั การวางแผนและโครงการนอกจากจะช่วยให้ผู้ปฏิบตัิงานพฒันาเข้าใจ
ปัญหาความตอ้งการของคนในชุมชนตามล าดบัความส าคญัของปัญหาในชุมชน และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินงานพฒันา อนัน าไปสู่การรวมกลุ่มเพื่อเกดิพลงัในการ
แกไ้ขปัญหารว่มกนัแลว้ ยงัท าใหก้ลุ่ม/องคก์ร และชุมชนสามารถบรหิารจดัการทรพัยากรต่างๆ ที่
มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และสอดคล้องกับบริบทของชุมชนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ช่วยใหเ้กดิการประสานและเพิม่พลงัชุมชนในทุกระดบั และความรูส้กึต่อการมสี่วน

การตดิตามประเมนิผลแบบเสรมิพลงัและสรุปบทเรยีน 

การปฏบิตัติามแผนพฒันาชุมชน 

การประชาพจิารณ์หรอืประชาคมแผนพฒันาชุมชน 

การก าหนดแผนงานโครงการพฒันาชมุชน 

การยกร่างแผนพฒันาชุมชน ก าหนดเป้าหมายและทศิทางการพฒันา 

การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ขอ้มลูชุมชน 

การวเิคราะหข์อ้มลูเรยีนรูต้นเองและชมุชน 

เวทกีารสรา้งความเขา้ใจของทมีวทิยากร 

การสรา้งวทิยากรการจดัท าแผนพฒันาชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
51 

   

รว่มของคนในชุมชนและหน่วยงาน อกีทัง้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงการปฏบิตังิานพฒันาชุมชน
ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในท่ามกลางบรรยากาศความผนัผวนทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง และ
สิง่แวดลอ้ม และตามสภาวการณ์เปลีย่นแปลงของกระแสโลกาภวิฒัน์ทีเ่กดิพลวตัตลอดเวลา 
 
 
 
 

หลงัจากการวางแผนโครงการพัฒนาชุมชนแล้ว ก่อนที่จะด าเนินงานตามโครงการที่
ก าหนดไวน้ัน้ อาจน ามาพจิารณาวธิดี าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ ที่จะปฏบิตังิานแก้ไข
ปัญหาให้มคีวามรอบคอบว่ามคีวามถูกต้องเหมาะสมหรอืไม่อย่างไรอีกครัง้หนึ่ง โดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รบัและการประหยัดให้มากที่สุด ขนาด กรรมวิธี การแบ่งขัน้ตอนในการ
ด าเนินงาน แนวทางการจดัการและการบรหิารบุคคล ปัจจยัในการด าเนินงานของวธิกีารหรอื
กจิกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และผลงานของโครงการ ตลอดจนขอ้จ ากดัของ
ทรพัยากรอกีดว้ย และทีส่ าคญัควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการตดัสนิใจหรอื
พจิารณา ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชนเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
ซึง่แนวทางในการเลอืกโครงการพฒันาไปด าเนินการนัน้ ควรมแีนวทางดงันี้39  

1. การพจิารณาอย่างรอบคอบ ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการเลอืกหรอืก าหนดโครงการ
จะต้องรูจ้กัคดิใชเ้หตุและผลในการเลอืกโครงการพฒันาไปด าเนินงานในชุมชนอย่างรอบคอบ ไม่
ว่าจะเป็นการพจิารณาในเรื่องของความสอดคลอ้งระหว่างสภาพปัญหากบัโครงการ ความเป็นไป
ได้ที่จะด าเนินงานโครงการ ความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการ ผลประโยชน์ที่จะได้รบัจาก
โครงการ เป็นต้น การเลือกหรอืก าหนดโครงการพัฒนาโดยขาดการไตร่ตรองพิจารณาอย่าง
รอบคอบ จะไมก่่อใหเ้กดิประโยชน์อนัใดทัง้สิน้  

2. จะต้องยดึถอืผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั ในการเลอืกหรอืก าหนดโครงการ
พฒันา จะตอ้งยดึถอืผลประโยชน์ทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ไดร้บัเป็นทีต่ ัง้ และควรจะใหค้วามส าคญัทัง้
โครงการพฒันาประเภทก่อสร้างวตัถุและโครงการพฒันาคุณภาพของคนโดยตรงควบคู่กันไป 
เพราะถ้าหากว่าโครงการพฒันาต่างๆ สามารถท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่อยู่ดมีสีุขได้ กเ็ท่ากบัว่า
โครงการต่างๆ เหล่านัน้สามารถท าใหชุ้มชนเจรญิกา้วหน้านัน่เอง  

3. ลงทุนน้อยที่สุดได้ประโยชน์สูงสุด การยึดหลักลงทุนลงแรงน้อยที่สุด ให้ได้
ประโยชน์มากที่สุด กเ็ป็นเรื่องส าคญัในการเลอืกโครงการพฒันา ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการเลอืก

                                                           
39มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. เอกสารสอนชุดวิชาการวางแผนพฒันาโรงเรียน. 2526, น. 
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หรอืก าหนดโครงการพฒันาจะต้องค านึงอยู่เสมอๆ ว่า ท าอย่างไรจะใช้ประโยชน์จากโครงการ
พฒันาทีม่าด าเนินการในทอ้งถิน่ใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได้  

4. ยึดหลักความร่วมมือ การท างานร่วมกันเป็นความจ าเป็นอย่างมากที่จะท าให้
โครงการพฒันาประสบความส าเรจ็ ดงันัน้การเลอืกหรอืก าหนดโครงการพฒันาจะต้องค านึงอยู่
เสมอว่าโครงการนัน้ๆ จะก่อให้เกดิความร่วมมอืไดอ้ย่างไร ทัง้ความร่วมมอืระหว่างประชาชนใน
ต าบลหมู่บ้านและความร่วมมอืระหว่างเจา้หน้าทีข่องทางราชการและประชาชน บุคคลทีจ่ะมสี่วน
ช่วยกระตุน้ก่อใหเ้กดิความรว่มมอืไดด้ทีีสุ่ดกค็อื นกัพฒันาชุมชน นัน่เอง  

5. ยดึหลกัพึ่งตนเอง การเลือกหรอืก าหนดโครงการพัฒนาควรยึดหลกัการพึ่งพา
ตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ผู้ที่ส่วนเกี่ยวขอ้งในการเลอืกหรอืก าหนดโครงการพฒันา ควร
ค านึงอยู่เสมอว่าโครงการทีเ่ลอืกไวน้ัน้ มสี่วนใดบา้งทีชุ่มชนสามารถกระท าดว้ยตนเอง ถงึแมว้่า
อาจมโีครงการหลายโครงการทีท่างรฐับาลใหก้ารสนบัสนุนกต็าม  
 การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการที่ประชาชนหรอืชุมชน ต้องเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ด าเนินกจิกรรมโครงการอย่างจรงิจงั ตามแนวคดิทีว่่า “การด าเนินการโดยชุมชน ของชุมชน และ
เพื่อชุมชน” ดงันัน้การด าเนินงานตามแผนโครงการใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึจ าเป็นอย่าง
ยิง่ที่จะใหบุ้คคลหรอืกลุ่ม/องคก์รประชาชนในชุมชนเป็นผูร้บัผดิชอบใหม้ากทีสุ่ด แต่หากมปัีญหา
อุปสรรคหรอืสิง่ทีเ่กนิขดีความสามารถของชุมชน หน่วยงานภาครฐัหรอืหน่วยงานอื่นคอยใหก้าร
สนับสนุนช่วยเหลอื ส าหรบัการด าเนินงานพฒันาชุมชนงานใหป้ระสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายที่
วางไว ้ขึน้อยู่กบัการบรหิารโครงการและการตดิตามควบคุมการด าเนินงานโครงการพฒันาชุมชน 
ดงันี้ 
 
 การบริหารโครงการ 
 การบริหารโครงการจะอยู่ในการจัดหน่วยงานหรือบุคคลที่ร ับผิดชอบ ที่ เรียกว่า
ผู้รบัผิดชอบโครงการหรือผู้บรหิารโครงการ เป็นการน าวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อช่วยในการ
ด าเนินงานตามแผนโครงการพฒันาเป็นไปด้วยดี การก าหนดระเบยีบวธิปฏบิตัต่ิางๆ ตลอดจน
การควบคุมงานให้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ซึ่งผู้บริหารโครงการเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถทีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัปัญหาต่างๆ ได ้ต้องรบับทบาทในการควบคุมเวลา ค่าใชจ้่าย 
ทรพัยากรและก าลังคนเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในขอบเขตที่ได้วางแผนไว้ อีกทัง้ยังเป็นผู้
ประสานงานและท าหน้าที่หลกัในการวางแผน และควบคุมโครงการด าเนินไปตามแผน ซึ่งการ
บรหิารโครงการพฒันาชุมชนมหีลกัการทีส่ าคญัเพื่อยดึถอืปฏบิตั ิคอื40 

1. การจดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ของแผนโครงการเพื่อช่วยในการตดัสนิใจ 

                                                           
40มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานพฒันาชนบท หน่วยท่ี 

1-8. 2520, น. 42-43. 
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2. การท างานเป็นกลุ่มไมใ่ช่โดยคนใดคนหนึ่งเท่านัน้ 
3. การแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบงานใหช้ดัเจน 
4. การตดัสนิใจหรอืการตดัสนิปัญหาต่างๆ โดยการปรกึษาหารอืกนั ไม่ใช่มอบใหผู้ใ้ด

ผูห้นึ่งเป็นผูต้ดัสนิใจ 
5. การประชุมปรกึษาหารอืกนัอยู่เสมอ 
6. การจดบนัทกึเรือ่งราวหรอืรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัโครงการไวเ้พื่อประโยชน์ใน

การแกปั้ญหาอนัอาจจะเกดิขึน้ หรอืเมือ่ตอ้งการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในโอกาสต่างๆ 
อกีทัง้มขีอ้ควรค านึงในการบรหิารโครงการพฒันาชุมชน ดงันี้41 

1. โครงการตอ้งไดร้บัความสนใจและการสนบัสนุนจากประชาชนในชุมชนอยา่งจรงิจงั 
2. ผู้น าที่รบัผดิชอบโครงการจะต้องเป็นบุคคลที่มคีวามมัน่ใจในตนเอง เป็นบุคคลที่

ประชาชนในชุมชนยอมรบันบัถอื และใหค้วามรว่มมอือยูเ่สมอ 
3. ทรพัยากรในชุมชนรวมทัง้ทุน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์และผู้รบัผิดชอบจะต้อง

จดัเตรยีมไวใ้หพ้รอ้มในการทีจ่ะน าไปใชไ้ดท้นัทเีมือ่ตอ้งการ 
4. ต้องฝึกตัวบุคคลไว้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการบรหิารโครงการแทนผู้ เพื่อให้

สามารถท าหน้าทีใ่นการบรหิารโครงการในงานพฒันาชุมชนไดท้นัทเีมือ่ถงึความจ าเป็น 
5. ตอ้งมกีารตดิตามผลและประเมนิผลอยา่งใกลช้ดิใหม้าก 
6. ต้องจัดให้มีการประชุมเป็นระยะๆ  เพื่อเป็นการทบทวนถึงความเป็นไปได ้ 

ความส าเรจ็ และปัญหาอุปสรรคในการบรหิารโครงการในงานพฒันาชุมชนเพื่อหาแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหา 

ส าหรบัขัน้ตอนของการบรหิารโครงการ มดีงันี้42 
1. จดัใหม้กีารอ านวยการสัง่การ และแบ่งงานเป็นสดัส่วนตามแผนงานทีว่างไว ้
2. แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนงานใหเ้ขา้ใจอยา่งกระจ่างแจง้ ชดัเจน 
3. ก าหนดวธิกีารประสานงาน เพื่อการตดิต่อสื่อสาร ระหว่างตารางเวลาปฏบิตัิงาน 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณทางดา้นก าลงัคนและก าลงัเงนิ 
4. ก าหนดวิธี เทคนิคที่ใช้ในการด าเนินงานตรวจสอบและควบคุมงานโครงการให้

ชดัเจน จะใชร้ปูแบบใดในการด าเนินโครงการนัน้ๆ 
5.  ตรวจสอบและประเมนิผลงานเป็นระยะๆ อยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อปรบัปรุง

แผนงานอยู่ เสมอ ทัง้นี้ เพื่อให้แผนงานนั ้นคงเหมาะสมแก่การปฏิบัติตามกาลเวลา และ
สภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นไป พรอ้มทัง้รายงานใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงานโครงการทราบ เพื่อจะ
ไดพ้จิารณาล่วงหน้าถงึวธิกีารแกไ้ขโดยมทีางเลอืกหลายทาง 

                                                           
41สานิตย ์บุญช.ู การพฒันาชุมชน: ชุมชนศึกษาและวางแผนโครงการ. 2525, น. 26. 
42จรีพรรณ กาญจนจติรา. การพฒันาชุมชน. 2544, น. 275. 
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การน าโครงการไปปฏิบตัิและด าเนินงานตามขัน้ตอนต่างๆ ในขัน้นี้อาจน าเทคนิคการ
บรหิารเวลามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น แผนภูมแิท่ง (bar chart) ซึ่งเป็นการน าเอางานหรอืกจิกรรม 
มาสมัพนัธก์บัเวลา แลว้แสดงออกมาในลกัษณะแผนภูมแิท่ง นอกจากนัน้หากโครงการทีม่ขีนาด
ใหญ่หรอืมกีจิกรรมทีส่ลบัซบัซอ้น อาจมกีารน าเอาเทคนิคทีเ่รยีกว่า PERT (program evaluation 
and review technique) หรอืเทคนิค CPM (critical path method) มาใชด้ว้ยกไ็ด ้

 
การติดตามและควบคมุโครงการ 

 ในขัน้ของการด าเนินงานโครงการนอกจากจะบรหิารโครงการแลว้ ยงัจ าเป็นต้องนัน้การ
ตดิตามงานและควบคุมโครงการ ซึง่ผูบ้รหิารโครงการจะมกีารนิเทศงาน โดยการพบปะพูดคุยกบั
ผู้ปฏบิตังิานหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มกีารติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการและควบคุมงานให้เสรจ็สิ้นตามเวลาทีก่ าหนดไว ้ซึง่การตดิตามงานหรอืการตดิตาม
ผล (monitoring) เป็นกิจกรรมเชิงบรหิารที่ผู้บรหิารโครงการต้องรบัผิดชอบ  ในการก ากบัดูแล 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน ทัง้ในเรื่องทรพัยากร กระบวนการด าเนินงาน และกิจกรรม 
ตลอดจนผลทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมต่างๆ ในกระบวนการท างานพฒันาทีป่ระกอบดว้ยการวเิคราะห์
ปัญหา การก าหนดแผนงาน และการด าเนินงานนัน้ จะมกีารติดตามงานอย่างต่อเนื่องเพื่อดู
ความก้าวหน้าในการปฏบิตังิานตามแผนงานทีว่างไวแ้ละแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืสนับสนุนใหก้าร
ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ดัง่ที่ Alexandra Stephens43 กล่าวไว้ว่า การติดตามงานเป็น 
ระบบการเฝ้าระวงัจากผู้รบัผดิชอบโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนได้มากที่สุด 
ใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการติดตามงาน ในการวัดผล 
บันทึกและการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่ อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน 
นอกจากนัน้การตดิตามงานยงัเป็นระบบการป้อนกลบั ที่ท าให้ทราบผลการด าเนินงานเป็นระยะ
และต้องท าอย่างต่อเนื่องตัง้แต่เริม่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อทบทวนการด าเนินงานในแต่ละ
กจิกรรมแต่ละขัน้ตอนของการด าเนินงาน ช่วยให้แน่ใจว่า 1) ปัจจยัต่างๆ ส าหรบัโครงการได้รบั
การเตรยีมพรอ้มตรงตามเวลาที่วางไวอ้ย่างใกล้เคยีงที่สุด 2) การท างานทุกขัน้ตอนเป็นไปตาม
แผนที่วางไวอ้ย่างใกลเ้คยีงที่สุด 3) มกีารปรบัแผนด าเนินงาน แก้ไขการปฏบิตักิารใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ตามความจ าเป็น 4) บุคคลทุกฝ่ายได้รบัรูค้วามเคลื่อนไหวทุกระยะของโครงการ 
5) สามารถล่วงรู้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และมีการแก้ไขทันเวลา และ 6) การใช้
ทรพัยากรเป็นไปอยา่งประหยดัคุม้ค่า และมปีระสทิธภิาพ 

การตดิตามผลจะมุ่งเน้นขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัของโครงการ คอื 1) ผลการปฏบิตังิานหรอื
กิจกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบดูว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้ก าหนด ไว้หรือไม่ รวมทัง้

                                                           
43อา้งถึงใน ปารชิาติ วลยัเสถียร และคณะ. กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพฒันา. 

พมิพค์รัง้ที ่2. (กรุงเทพฯ: อุษาการพมิพ,์ 2546) น. 517-518. 
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งบประมาณในการด าเนินงาน 2) ผลการใช้ปัจจยัหรอืทรพัยากร  (input) เพื่อตรวจสอบดูว่า
โครงการ ได้รบัปัจจยัหรอืทรพัยากรทัง้ด้านปรมิาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรอืไม่ และ 3) ผลการด าเนินงาน (outputs) เพื่อตรวจสอบดูว่าไดผ้ลตรงตามเป้าหมายทีก่ าหนด
ไวห้รอืไม่เพยีงใดมปัีญหาอุปสรรคอะไรบา้ง ทัง้นี้ในการปฏบิตังิานตดิตามโครงการจะมขีัน้ตอนที่
ส าคญั ดงันี้44 

1. การก าหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตการตดิตาม การตดิตามโครงการเริม่ด าเนิน
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตาม ว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการ
ก าหนดการติดตามหรอืประเมนิไว้หรอืไม่ มคีวามชดัเจนเพยีงใด ใครเป็นผู้รบัผดิชอบ ใครเป็น
ผูใ้ช้ผลการตดิตาม เป็นต้น จากนัน้ศกึษาว่าผู้ใช้ผลต้องการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด
ข้อมูลหลกัๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลเป็นทางการหรอืเป็นลายลกัษณ์อักษร
หรอืไม ่มขีอ้เสนอแนะในการตดิตามผลอย่างไร ซึง่การศกึษาดงักล่าวอาจใชว้ธิกีารสมัภาษณ์และ/
หรอืสงัเกตแลว้น าผลทีไ่ดม้าก าหนดเป็นวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการตดิตาม 

2. วางแผนติดตาม น าวตัถุประสงค์และขอบเขตการติดตามงานมาวเิคราะห์ แล้ว
เขยีนรายละเอยีด ซึง่ประกอบดว้ย ประเดน็หลกัๆ คอื วตัถุประสงคก์ารตดิตามแหล่งขอ้มลู เวลา
ที่เก็บขอ้มูล วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล และวธิกีารวเิคราะห์ขอ้มูล จากนัน้สรา้งเครื่องมอืซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสมัภาษณ์หรอืแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรบัปรงุเครือ่งมอื 

3. ด าเนินการหรอืปฏบิตัติามแผน เป็นการด าเนินการตามแผนทีร่ะบุไว ้ซึง่สิง่ส าคญัที่
ต้องการในขัน้นี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดงันัน้ แม้จะวางแผนไว้ดแีละได้ข้อมูลที่มคีุณภาพ
เพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปรมิาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มเติมจนกว่าจะได้ครบขัน้ต ่าตามที่
ก าหนดไวต้ามแผน 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู เป็นการวเิคราะหต์ามวตัถุประสงค์ของการตดิตามทีก่ าหนดไว้
แต่ละข้อ โดยอาจใช้วธิกีารทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็นต้น หรอือาจใช้การวเิคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรยีบเทียบ หรอือาจใช้
หลายๆ วธิปีระกอบกนัตามความเหมาะสม 

5. รายงานผล เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนดไว้
ตามแผน ทัง้นี้ การรายงานผลการตดิตามงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมหีลายลกัษณะกไ็ดต้ามความ
เหมาะสมของผู้ใช้ อาจเขยีนเป็นรายงานเชงิเทคนิคที่มเีนื้อหาที่ส าคญั เช่น วตัถุประสงค์และ
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการตดิตาม ระเบยีบวธิกีารตดิตามงาน ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผลทีไ่ดร้บั
จากการตดิตาม สรุปและขอ้เสนอแนะ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเนื้อหาดงักล่าวไม่ไดก้ าหนดตายตวั
แต่อยา่งใด เป็นเพยีงแนวทางกวา้งๆ ทีผู่ต้ดิตามผลสามารถปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 

                                                           
44ส านักนโยบายและแผน. คู่มือการติดตามและประเมินผล. (กรุงเทพฯ: กลุ่มงานติดตามและ

ประเมนิผล ส านกันโยบายและแผน, 2550) น. 3-5. 
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6. การวินิจฉัยสัง่การ หลงัจากผู้เกี่ยวข้องหรอืผู้มอี านาจได้รบัรายงานสรุปแล้วจะ
วินิจฉัย/สัง่การ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป  ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรอืเสนอตาม
รายงานกไ็ดต้ามความเหมาะสม 
 ส่วนการควบคุมโครงการ (controlling) เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของผู้รบัผิดชอบโครงการ 
ที่จะต้องติดตามควบคุมอยู่เสมอ เพื่อที่จะดูว่างานต่างๆ ได้ปฏิบตัิการสามารถบรรลุผลส าเรจ็ 
หรอืไม่อย่างไร ซึ่ง จรีพรรณ กาญจนจติรา45 กล่าวว่า การควบคุมงานเป็นกระบวนการจดัการ
เพื่อให้งานด าเนินไปในขอบเขตหรอืมาตรฐานที่ก าหนดไว ้เพื่อตรวจสอบการปฏบิตังิานว่าบรรลุ
วตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลาทีก่ าหนดหรอืไม ่ในขณะเดยีวกนัเพื่อตรวจสอบดคูวามกา้วหน้าของ
แผนงานทีก่ าลงัด าเนินอยู่เพื่อจะไดด้ าเนินการแก้ไขหรอืปรบัปรงุใหด้ขีึน้ เช่นเดยีวกบั วสิูตร จริะ
ด าเกิง46 มองว่าการควบคุมโครงการเป็นการจดัการกบัปัญหาที่เกดิขึน้ระหว่างด าเนินโครงการ 
เพื่อใหโ้ครงการสามารถด าเนินการไดต้ามแผนทีว่างไว ้ทัง้ดา้นคุณภาพ เวลา และตน้ทุน  
 จะเห็นได้ว่า การติดตามและควบคุมโครงการมคีวามสมัพนัธ์เชื่อมโยงกนัอย่างแยกไม่
ออก โดยมเีป้าหมายเพื่อมุ่งไปสู่การด าเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล ส าหรบัวตัถุประสงคข์องการตดิตามและควบคุมโครงการ มดีงันี้47 

1. เพื่อให้งานที่มอบหมายด าเนินไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และให้ผลงานเข้าขัน้
มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และคุณภาพของผู้บรหิารโครงการและผู้ร่วม
โครงการในการวางแผนโครงการครัง้ต่อไป 

2. เพื่อตรวจสอบวธิปีฏบิตังิานว่าเหมาะสมเพยีงใด เพื่อป้องกนัทรพัยส์นิของทีอ่าจจะ
สญูหายหรอืสิน้เปลอืง หรอืน าไปใชผ้ดิวตัถุประสงค์ 

3. เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน และทราบอุปสรรคในการปฏบิตังิานเพื่อน า
ผลไปปรบัปรงุแกไ้ขโครงการใหส้ามารถด าเนินการต่อไปตามเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ 

4. เพื่อตรวจสอบผลงานหรอืโครงการว่าถูกต้อง มคีุณภาพได้มาตรฐานเพียงใด ซึ่ง
กระท าไดโ้ดยตรวจสอบคุณลกัษณะ และการใชส้ถติเิพื่อควบคุมคุณภาพ 

5. เพื่อบ ารุงขวญัหรอืจูงใจตวับุคคลในหน่วยงานในการปฏบิตัขิองคนใดคนหนึ่งว่าดี
หรอืต ่ากว่ามาตรฐาน 

6. เพื่อน าข้อมูลหรอืผลที่ได้จากการควบคุมและติดตามไปรายงานต่อผู้ร่วมงาน  
ผูบ้งัคบับญัชา แสดงผลงานของหน่วยงานทีต่นสงักดั รายงานผลต่อประชาชน 

                                                           
45จรีพรรณ กาญจนจติรา. การพฒันาชุมชน. 2544, น. 297. 
46วสิตูร จริะด าเกงิ. การบริหารโครงการ. (กรุงเทพฯ: วรรณกว,ี 2543) น. 170. 
47จรีพรรณ กาญจนจติรา. การพฒันาชุมชน. 2544, น. 297-298. 
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อาจกล่าวไดว้่า การด าเนินงานพฒันาชุมชนนัน้ การตดิตามและควบคุมโครงการจะท าให้
ผู้ที่ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการ ได้มีโอกาสรบัรู้
สถานการณ์และขอ้มูลร่วมกนั และเกดิการหนุนช่วยหรอืแก้ไขปัญหา การด าเนินอย่างทนัท่วงที
ระหว่างการด าเนินงาน ควบคุมดูแลโครงการหรอืกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ได้ด าเนินการตาม
แผนงานทีว่างไวห้รอืไม่ เพราะเหตุใด ตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และศกึษาหา
แนวทางในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระหว่างด าเนินงาน ดงันัน้การตดิตามและควบคุมโครงการ
พฒันาชุมชน สามารถกระท าไดห้ลายลกัษณะหรอืหลายรปูแบบ ดงันี้48 

1. การตดิตามและควบคุมดา้นปรมิาณ ที่ก าหนดในเป้าหมายของโครงการว่าเป็นไป
ตามทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่

2. การติดตามและควบคุมด้านคุณภาพ ว่าผลของโครงการมคีุณภาพในการใช้งาน
เป็นอยา่งไร 

3. การตดิตามและควบคุมดา้นเวลา ว่าการด าเนินงานโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไวใ้นโครงการหรอืไม ่อยา่งไร 

4. การตดิตามและควบคุมดา้นงบประมาณว่าเพยีงพอหรอืไม ่อยา่งไร 
5. การตดิตามและควบคุมดา้นวชิาการว่าโครงการถูกตอ้งตามหลกัวชิาการหรอืไม่ 
6. การตดิตามและควบคุมในแงค่วามคุม้ค่าของโครงการ เป็นการค านึงถงึความคุม้ค่า

ของโครงการว่าทีล่งทุนไปนัน้ไดผ้ลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชนคุม้ค่าหรอืไม่ 
ส าหรบัการด าเนินงานติดตามและควบคุมโครงการพฒันาชุมชน ผู้รบัผดิชอบโครงการ

หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรมหีลกัการและขัน้ตอนยดึถอืปฏบิตั ิสรปุไดค้อื  
1. สรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างผูป้ฏบิตังิานหรอืผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งเกี่ยวใหช้ดัเจนเกี่ยวกบั

วตัถุประสงค์หรอืเป้าหมาย ขอบเขตของการปฏิบตัิงาน แนวทางหรอืวธิีการด าเนินงาน และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นมา อาทิ การก าหนดมาตรฐานของชุดงานต่างๆ ที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ จ านวนงานเกีย่วกบัทรพัยากรทีต่อ้งใช ้ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณต่างๆ 

2. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อ
ประเมนิความกา้วหน้าของการด าเนินงาน ซึง่การเกบ็รวบรมขอ้มลูอย่างเป็นระบบสามารถสะทอ้น
ให้เห็นสถานะของการด าเนินงาน ความเคลื่ อนไหวของงานได้อย่างเป็นปัจจุบันหรอืเท่าทัน
เหตุการณ์ 

3. ตรวจสอบ ควบคุมและเฝ้าดูการใช้ทรพัยากร บุคลากร งบประมาณ ตลอดจนการ
ด าเนินกจิกรรมตามแผนงาน สภาวะแวดลอ้มอนัมผีลกระทบกระเทอืนต่อการด าเนินงาน เพื่อท า
การวดัขอ้มลูเกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้จรงิ ทรพัยากร และเวลาทีใ่ชไ้ป แลว้เปรยีบเทยีบ

                                                           
48ไพรตัน์ เดชะรนิทร.์ การบริหารงานพฒันาชนบท. (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันพานิช, 2524) น. 126-

129. 
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ระหว่างสิง่ที่เกดิขึ้นจรงิกบัสิง่ที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อดูว่ามคีวามแตกต่างเกิดขึ้นหรอืไม ่
มากน้อยเพยีงใด และเปรยีบเทยีบความคุม้ค่าของโครงการทีล่งทุน 

4. สรา้งกระบวนการเรยีนรูร้ะหว่างการท างาน และน าผลการเรยีนรูไ้ปสู่การปฏบิตัิ
หรอืการแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ไดท้นัท่วงทีหรอืปรบัให้ความแตกต่างที่เกดิขึน้นัน้ลดลง เพื่อดงึให้
โครงการกลบัมาสู่ตามแนวทางของแผนที่วางไว้เดมิ บางครัง้อาจต้องปรบัแผนใหม่แล้วก าหนด
มาตรฐานใหมเ่พื่อการเปรยีบเทยีบต่อไป 

5. สร้างกระบวนการพัฒนาโครงการและพัฒนาบุคลากร  จากบทเรียนและ
ประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการด าเนินงานมาสู่การวางแผนพฒันาโครงการ พฒันาองคก์รและบุคลากร 
ตลอดจนระบบการบรหิารจดัการ เพื่อใหเ้อือ้ต่อการด าเนินงานพฒันาในครัง้ต่อๆ ไป 
 นอกจากนี้ ในการติดตามและควบคุมโครงการพฒันาชุมชน ผู้รบัผดิชอบโครงการอาจ
น าเอาเครือ่งมอืเหล่านี้มาใชใ้นการด าเนินการ ไดแ้ก่  

1. รายงาน (report) เป็นการรายงานด้วยวาจา หรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อช่วยให้
สามารถตดิตามการเคลื่อนไหวของการปฏบิตังิานตามแผนงาน การรายงานจะตอ้งมคีวามถูกตอ้ง
กบัความเป็นจรงิ 

2. แผนภูม ิ(chart) แผนภูมจิะช่วยใหไ้ดเ้หน็ภาพของงานและสภาพแวดล้อมไดช้ดัเจน 
สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ขา้งหน้าไดอ้ย่างแม่นย า เมื่อมอุีปสรรคเกดิขึน้กส็ามารถแก้ไขปัญหา
ได้ง่าย รวดเรว็ และทนัต่อเหตุการณ์ แผนภูมดิงักล่าวอาจเป็น 1) แผนภูมแิสดงรูปการบรหิาร 
สามารถชีใ้หเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ความรบัผดิชอบของแต่ละส่วน การ
สัง่การ การแบ่งความรบัผดิชอบกจิกรรมทีแ่ต่ละฝ่ายก าลงัปฏบิตัอิยู่ 2) แผนภมูแิสดงสายทางเดนิ
ของงาน สามารถชีใ้หเ้หน็ว่างานเริม่ต้นจากใคร ทีใ่ด ฝ่ายใด สิน้สุดทีใ่คร ส่วนใด และ 3) แผนภูมิ
แสดงผลงานเปรยีบเทยีบสามารถไดเ้หน็ถงึผลงานในระยะเวลาต่างๆ  

3. แผนงาน แผนงานเป็นการวางกรอบของการปฏิบัติงานที่แน่นอน ช่วยให้การ
ด าเนินงานเป็นระเบยีบ ประหยดัก าลงัคน เงนิ วสัดุ และเวลา ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมและ
ตดิตามโครงการ 

4. การตรวจงาน เป็นการแสดงความเอาใจใส่ต่อผู้ปฏิบตัิงาน สร้างก าลงัใจกระตุ้น
เตอืนใหต้ระหนกัถงึความรบัผดิชอบของผูป้ฏบิตังิาน และท าใหท้ราบถงึสภาพของการปฏบิตังิาน 

5. ระเบยีบการปฏบิตัิงาน ซึ่งเป็นเครื่องมอืในการควบคุมงานโดยตรง เช่น ระเบยีบ
เกีย่วกบัตวัเจา้หน้าที ่การเงนิ และวสัดุ เป็นตน้  
 
 
 
 

การประเมนิผลการด าเนินงานพฒันาชุมชน (evaluation) เป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัอกีขัน้ตอน

การประเมินผลในงานพฒันาชมุชน 
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หนึ่งของกระบวนการพฒันาชุมชน เมื่อการการด าเนินงานกจิกรรมโครงการสิน้สุดลงตามก าหนด
ระยะเวลาหรอืเงื่อนไขอื่นๆ ก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานอีกขัน้ตอนหนึ่งด้วย เพื่อ
วเิคราะห์กระบวนการท างานโดยรวมและวดัผลส าเรจ็ของงานอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ
สร้างการเรยีนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ทัง้ในบทบาท
สนับสนุนโครงการหรอืได้รบัผลกระทบจากโครงการ หรอืทมีประเมนิจากภายนอกทีร่่วมทบทวน
และวเิคราะห์ขอ้มูลโครงการ ศกึษาจุดเด่น จุดด้อย โอกาสและขอ้จ ากดัในการท างาน พรอ้มทัง้
เสนอความคดิเหน็ตามมุมมองและประสบการณ์ เพื่อน าผลการเรยีนรูร้ะหว่างการประเมนิผลมา
ปรบัใช้ในการวางแผนงานของโครงการ รวมถงึหากเกดิแนวคดิหรอืบทเรยีนที่เป็นประโยชน์อาจ
สามารถน าไปเผยแพร่ต่อสงัคมในวงกวา้งต่อไป จงึเหน็ไดว้่าการมสี่วนร่วมจากทุกส่วนทุกฝ่ายใน
การประเมนิผลการด าเนินงานเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ และยงัสอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันา
ชุมชนทีย่ดึหลกัการมสี่วนรว่ม ฉะนัน้ จงึมุง่เน้นน าเสนอการประเมนิผลแบบมสี่วนรว่มเป็นส าคญั 

  
ความหมายการประเมินผล 
การประเมนิผลเป็นการจดัเก็บข้อมูลในการด าเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบ ทุก

ขัน้ตอนของการด าเนินงานโครงการ เพื่อจะได้ข้อมูลทุกๆ ด้านมาวิเคราะห์ปัจจัยต่ างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน และประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานตามโครงการในทุกขัน้ตอน ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถขจดัปัญหาข้อขดัข้อง และปรบัปรุงการด าเนินงานให้มปีระสทิธภิาพในทุกๆ 
ขัน้ตอนต่อไปในอนาคต49 ซึ่งการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่
โครงการและบุคคลกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เพื่อที่จะท าให้สามารถน าผลมาใช้ประกอบการ
ปรบันโยบายและวตัถุประสงค์ การจดัระบบองค์กรบรหิาร และการจดัการทรพัยากรในโครงการ
ใหมต่ามความจ าเป็น การประเมนิผลจะอาศยัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตดิตามผล รวมทัง้ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การประเมนิช่วงกึ่งกลางโครงการ และเมื่อสิน้สุดโครงการไประยะหนึ่งเป็นพืน้ฐานในการวเิคราะห ์
ทัง้นี้เพื่อจะได้ประเมนิผลกระทบของกจิกรรมทัง้หมดในโครงการ และผลที่เกดิขึน้ในทางลบจาก
การด าเนินงานโครงการก็จะได้รบัการประเมนิด้วย50 สอดคล้องกบั Pat Taylor51 กล่าวว่า การ
ประเมนิผลแบบมสี่วนร่วมเป็นการพสิูจน์หรอืตรวจสอบกจิกรรมของโครงการ โดยมกีระบวนการ
สะท้อน (reflection) อย่างต่อเนื่อง และมคีวามเข้าใจในกิจกรรมนัน้ ซึ่งให้ความส าคญัในการมี

                                                           
49ยุวฒัน์ วุฒิเมธี. การบริหารงานพฒันาชนบท. (กรุเทพฯ: สถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์, 

2527) น. 283. 
50Alexandra Stephens อา้งถงึใน ปารชิาต ิวลยัเสถยีร และคณะ. กระบวนการและเทคนิคการ

ท างานของนักพฒันา. 2546, น. 551-552. 
51Pat Taylor.  “Evaluation in the Voluntary Sector”  Community Development Journal 24. 

(October 1989): 25-26. 
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ส่วนร่วมและการร่วมมือของทุกฝ่าย ตัง้แต่ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผู้ปฏิบัติการ อาสาสมัคร 
ประชาชน และองคก์รเงนิทุน เพื่อมาก าหนดสิง่ทีต่อ้งท าส าหรบัการประเมนิรว่มกนั 

จงึกล่าวไดว้่า การประเมนิผลที่มุ่งเน้นแบบมสี่วนรว่มนัน้ คอืการที่ทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
โครงการพฒันาหนึ่งๆ ไดร้ว่มกนัศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูของโครงการทีต่่อเนื่องจากการตดิตาม 
ว่าการด าเนินงานโครงการส าเรจ็หรอืไม่ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ทีต่ ัง้ไว้ มเีงื่อนไขปัจจยัที่มผีลต่อ
การด าเนินงานโครงการ และหาแนวโน้มหรอืทศิทางการด าเนินงานในอนาคต ซึ่งการประเมนิผล
แบบมสี่วนร่วมนี้  จะท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาได้เรยีนรู้และมปีระสบการณ์
รว่มกนัจากการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ ว่าไดด้ าเนินไปตามเป้าหมายสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์มากน้อยเพียงใด เกิดผลกระทบหรอืการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้าง ทัง้ต่อวถิีชีวติ
ความเป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมาย สิง่แวดลอ้มของชุมชน เป็นต้น เพื่อเป็นขอ้มูลและทศิทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรบัปรงุและพฒันาการด าเนินงานในอนาคตใหด้ยีิง่ขึน้ 

 
หลกัการของการประเมินผล  
การด าเนินการประเมนิผลให้ส าเรจ็ลุลวงด้วยดี และเกิดประโยชน์การการด าเนินงาน

พฒันาชุมชนอย่างแทจ้รงิ ทีผู่้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลควรท าความเขา้ใจยดึปฏบิตัเิพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการประเมนิผลในงานพฒันาชุมชน ซึง่หลกัการทีส่ าคญัของการประเมนิผล
มดีงันี้ 

1. หลกัของการให้ความส าคญัของการประเมนิผล ก่อนที่จะท าการประเมนิผลต้องมี
การท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ที่ เกี่ยวข้องหรือทีมประเมินผลเกี่ยวกับหลักการและ
แนวความคดิการประเมนิผลแบบมสี่วนร่วม ขัน้ตอนและวธิปีฏบิตั ิบทบาทหน้าทีข่องแต่ละส่วนที่
จะเข้าร่วมประเมนิผล ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนต้องตระหนักในความส าคัญของการประเมนิผล
รว่มกนั การประเมนิผลจงึจะด าเนินไปอย่างราบรื่นและก่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงงานอย่าง
แทจ้รงิ 

2. การมสี่วนรว่มของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานโครงการ ใหค้วามส าคญักบั
การมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการ ได้แก่ 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รบัผิดชอบหรอืผู้บรหิารโครงการ องค์กรหรอืหน่วยงานต่างๆ    
เป็นต้น เพื่อเขา้มามสี่วนร่วมในการคดิ รว่มตดัสนิใจ ร่วมวางแผน รว่มด าเนินการ และรว่มรบัผล 
สิง่เหล่านี้จะท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรู ้บนพืน้ฐานความเป็นจรงิทีก่วา้งขวาง เนื่องจากแต่ละ
คนมคีวามหลากหลายทัง้ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ซึ่งจะพฒันาไปสู่
องค์ความรูใ้หม่ที่สรา้งสรรค์ สอดคล้องกบัความเป็นจรงิ กบัสถานการณ์ และความต้องการการ
พฒันาทีแ่ทจ้รงิ  

3.  เคารพในการแลกเปลีย่นประสบการณ์รว่มกบัผูป้ฏบิตังิานจรงิ ไม่ยดึมาตรฐานของ
ทมีประเมนิหรอืของใครคนใดคนหนึ่ง เนื่องจากผู้ปฏบิตังิานใกล้ชดิสถานการณ์และเขา้ใจสภาพ
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พืน้ทีไ่ด้ด ีแต่อาจจะเสนอขอ้มูลไม่ไดทุ้กเรื่องหรอือาจวิเคราะห์เขา้ขา้งตวัเอง ส่วนทมีประเมนิผล
จากภายนอกสามารถวเิคราะห์ได้เต็มที่ไม่ติดปัญหาความสมัพนัธ์ มมีุมมองที่หลากหลาย แต่
อาจจะไม่เขา้ใจรายละเอยีดทุกอย่างของโครงการได ้นอกจากนี้บางครัง้ผูป้ฏบิตังิานไมเ่หน็ปัญหา
อย่างครบคลุมทุกด้าน ดังนัน้จงึควรเป็นมาตรฐานที่ทุกฝ่ายร่วมกันก าหนด ไม่ควรยึดกรอบ
ความคดิของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง แต่ตอ้งเปิดโอกาสใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั  

4. มุ่งเน้นกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนั ไม่ใช่เป็นการชี้ผดิชี้ถูก เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานต่อไป อย่างเช่นโครงการด าเนินงานไปตามวตัถุประสงค์มากน้อยเพียงใด พัฒนา
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน เพื่อให้เห็นแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของชุมชน และพฒันาระบบการบรหิารงานใหเ้อื้อต่อการด าเนินงาน ดงันัน้การด าเนินงาน
ทีผ่่านมาไม่ว่าจะถูกหรอืผดิ ส าเรจ็หรอืลม้เหลวถอืเป็นบทเรยีนที่ส าคญั ทีช่ีใ้หเ้หน็จดุอ่อน จดุแขง็
ทีค่วรปรบัปรงุการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 

5. มีแผนงานการประเมินผลและปฏิบัติอย่างต่อเนื่ อง มีการท าความเข้าใจหรือ
ข้อตกลงร่วมอย่างชัดเจน เช่น เป้าหมาย วตัถุประสงค์ ขัน้ตอน วิธีการ เนื้อหา เวลาในการ
ด าเนินการ บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบ เป็นต้น แล้วบรหิารจดัการให้การประเมนิผล
ด าเนินไปโดยลุล่วง อกีทัง้ต้องลงพืน้ทีเ่พื่อพบกบักลุ่มเป้าหมาย มกีารประมวลสรุป ทบทวนอย่าง
สม ่าเสมอ มกีารบนัทกึอย่างเป็นระบบทุกขัน้ตอน โดยเฉพาะเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อการ
ประเมนิผล ซึง่การประเมนิผลเป็นวงจรทีต่่อเนื่องและเคลื่อนไปขา้งหน้า 

6. ใช้วิธีการและเครื่องมือหลายประเภท มักมีความเข้าใจผิดกันอยู่เสมอว่าการ
ประเมนิผลแบบมสี่วนร่วมเป็นการประเมนิผลโดยใช้วธิกีารและขอ้มูลเชงิคุณภาพ แท้ที่จรงิแล้ว 
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลแบบต่างๆ ได้หลายประเภท เพื่อให้
เหมาะสมกับความรู้ทักษะของผู้เข้าร่วม และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการประเมินผล 
ตลอดจนเอื้อให้เกิดการเรยีนรู้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

7. ใหค้วามส าคญักบักระบวนการและผลของโครงการ การประเมนิผลแบบมสี่วนร่วม
ใหค้วามส าคญัต่อผลของการด าเนินงานเช่นเดยีวกบัการประเมนิผลโดยทัว่ไป อกีทัง้มุ่งเน้นการ
ใช้ประโยชน์จากผลการประเมินผล เพื่อการตัดสินใจ ปรบัปรุง แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อการ
วางแผนด าเนินการต่อไป 
 
 ขัน้ตอนของการประเมินผล 
 การประเมินผลงานพัฒนาชุมชน มกีระบวนส าคัญที่มคีวามต่อเนื่องกันสามารถแยก
ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้การเตรียมการ  

1. การวางแผนประเมนิผล เป็นการวางแผนตดัสนิใจที่จะท าการประเมนิในเรื่องอะไร 
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ประเมนิท าไม ประเมนิอย่างไร ประเมนิเมื่อไหร่ ประเมนิที่ไหน และผู้ที่เกี่ยวขอ้งมใีครบ้าง เป็น
การก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมนิร่วมกนั เลอืกผู้ประสานงานประเมินผลเพื่อท าหน้าที่
วางแผนและจดัท ารายละเอียดของการประเมนิผล วางระบบการเก็บและรวบรวมข้อมูล เลอืก
วธิกีารประเมนิทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการประเมนิ 

2. การวเิคราะห์โครงการที่จะประเมนิ เป็นการศึกษารายละเอียดของโครงการและ
ความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนต่างๆ ของโครงการที่จะประเมนิ เพื่อใหผู้ป้ระเมนิเกดิความรูแ้ละความ
เขา้ใจโครงการ ตัง้แต่หลกัการและเหตุผลของโครงการ วตัถุประสงค ์วธิดี าเนินการ การเกบ็ขอ้มลู
การวเิคราะห์ข้อมูล จนถึงผลของโครงการ การวเิคราะห์โครงการอย่างละเอยีดรอบคอบจะเป็น
ส่วนส าคญัที่ท าให้ผูป้ระเมนิเกดิแนวคดิต่างๆ ทีจ่ะน าไปสู่การก าหนดประเดน็ของการประเมนิได้
ดงันัน้ การวเิคราะห์โครงการที่จะประเมนิจงึเป็นขัน้ตอนที่ส าคญัอย่างยิง่ในขัน้ตอนแรกของการ
ประเมนิ 

3. การศกึษารปูแบบของการประเมนิ ผู้ประเมนิต้องมคีวามรูเ้กี่ยวกบัรปูแบบของการ
ประเมิน (model) แบบต่างๆ อย่างกว้างขวาง รูปแบบการประเมินแต่ละแบบจะได้มาจาก
แนวความคดิของผูพ้ฒันารปูแบบแต่ละบุคคล และการศกึษารปูแบบการประเมนิหลายๆ แบบนัน้ 
จะท าใหผู้ป้ระเมนิไดเ้หน็ทางเลอืกทีห่ลากหลาย ทีจ่ะน าไปสู่การเลอืกรปูแบบทีเ่หมาะสมทีสุ่ดกบั
โครงการทีจ่ะประเมนิ แต่โดยส่วนใหญ่โครงการแต่ละโครงการไม่สามารถประเมนิโดยใช้รปูแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งอย่างเดียวเสมอไป ผู้ประเมินจงึใช้การผสมผสานหลายๆ  รูปแบบ เพื่อให้ผล
ประเมนิสมบรูณ์ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้

4. การก าหนดประเด็นของการประเมนิ  ผู้ประเมนิต้องก าหนดประเด็นการประเมนิ
อยา่งเหมาะสม เพื่อจะน าไปสู่การก าหนดรายละเอยีดในขัน้ตอนต่อไปอยา่งสมบูรณ์ตามประเดน็ที่
ก าหนด ประเด็นของการประเมนิอาจได้จากการวเิคราะห์โครงการที่จะประเมนิ ผสมผสานกับ
การศึกษารูปแบบของการประเมนิ ทัง้นี้ จะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้ผลประเมนิซึ่ง
อาจจะเป็นผูใ้ห้ทุน ผูบ้รหิาร หน่วยงาน/องคก์ร  ผู้ปฏบิตักิาร เป็นต้น เพื่อให้ผลจากการประเมนิ
ประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ 

5. การพฒันาตวัชี้วดัและการก าหนดเกณฑ์ ในการประเมนิสิง่ที่ส าคญัที่จะท าให้เกิด
ความเชื่อถือในผลการประเมินได้ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวชี้ว ัด  (indicator) และเกณฑ์
(criteria) ดงันัน้ ขัน้ตอนส าคญัของการประเมนิอีกขัน้ตอนหนึ่งก็คอื การพฒันาตวัชี้วดัและการ
ก าหนดเกณฑ์ที่เหมาะสม ตวัชี้วดัแต่ละตวัจะได้มาจากประเด็นของการประเมนิที่ผู้ประเมนิได้
ก าหนดไว ้ผูป้ระเมนิต้องต้องหาตวัชีว้ดัทีส่ามารถแสดงประสทิธภิาพของแต่ละประเดน็ใหช้ดัเจน
ที่สุดซึ่งสามารถสงัเกตหรอืวดัได้ เพื่อเป็นเกณฑ์ตดัสนิได้ว่าผลการด าเนินงานของโครงการที่
พจิารณาจากตวัชีว้ดัแต่ละตวันัน้ประสบความส าเรจ็เป็นไปตามเกณฑม์ากน้อยเพยีงใด 

6. การออกแบบประเมนิ หลงัจากที่ไดก้ าหนดประเดน็ของการประเมนิตวัชี้วดั/เกณฑ ์
ที่เหมาะสมแล้วก็เริม่ออกแบบประเมนิได้ เริม่ตัง้แต่การผสมผสานความคดิทัง้หมดเป็นรูปแบบ
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การประเมนิที่เลอืกใช้ให้เหมาะสมกบัโครงการที่จะประเมนิ การก าหนดวธิกีารประเมนิ การสุ่ม
ตวัอย่าง ตวัชี้วดัและเกณฑ์ที่จะใช้ แหล่งขอ้มูลที่ต้องการ เครื่องมอืที่ใช้ และการวเิคราะห์ขอ้มูล
การออกแบบ การประเมนิจงึเป็นเสมอืนแนวทางการประเมนิทีผู่ป้ระเมนิไดเ้ตรยีมการออกแบบไว้
ส าหรบัแต่ละโครงการ 

7. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ขัน้ตอนนี้จะสอดคลอ้งกบัขัน้ตอน
การเก็บรวบรวมขอ้มลู กล่าวคอื ถ้าผูป้ระเมนิเลอืกวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูวธิใีด เครื่องมอืที่ใช้
ตอ้งสอดคลอ้งกบัวธิกีารนัน้ ผูป้ระเมนิจ าเป็นต้องมคีวามรูใ้นเรื่องการสรา้งเครื่องมอืแต่ละชนิดให้
มคีุณภาพ เพราะผลการประเมนิจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึน้กบัเครื่องมอืที่มคีุณภาพ
เป็นส าคญั 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้การด าเนินการประเมินผล 
1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลงัจากไดอ้อกแบบประเมนิไวแ้ลว้ ผูป้ระเมนิตอ้งลงมอืเกบ็

รวบรวมขอ้มูลตามที่ต้องการ โดยอาจจะใช้วธิกีารหลายๆ อย่าง เช่น การสอบ การสงัเกต การ
สมัภาษณ์ การสอบถาม ซึง่การเลอืกใช้วธิกีารใดย่อมขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์องการประเมนิและ
ลกัษณะขอ้มลูทีต่อ้งการเป็นส าคญั 

2. การวเิคราะหข์อ้มลู เมื่อผูป้ระเมนิเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีต่อ้งการไดแ้ลว้ผู้ประเมนิตอ้ง
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธิกีารทางสถติทิี่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลออกมาตามวตัถุประสงค์ของ
การประเมนิ 

3. การตดัสนิผลการด าเนินงาน สรุปผล และอภปิรายการประเมนิ หลงัจากไดผ้ลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติแล้ว ผู้ประเมินจ าเป็นต้องตัดสินว่าโครงการดังกล่าวด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพียง โดยพิจารณาทัง้ผลผลิต (output/product) และผลลพัธ์ (outcome/impact) 
จากนัน้จงึสรุปผลการประเมนิใหเ้หน็ภาพรวมทัง้หมด และเพื่อใหเ้กดิแนวความคดิเชงิสรา้งสรรค์ 
ผู้ประเมนิจ าเป็นต้องอภิปรายผลการประเมนิด้วย  เพื่อจะได้ทราบเหตุผลต่างๆ ที่เกิดผลการ
ประเมนิดงัเช่นทีป่รากฏ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การสรปุและเผยแพร่ 
1. การเขยีนรายงานการประเมนิผล เมื่อการประเมนิได้เสรจ็สิ้น ผู้ประเมนิต้องเขยีน

รายงานการประเมนิ โดยน าเสนอการด าเนินการประเมนิโครงการทุกขัน้ตอน เพื่อให้ผู้อื่นได้รบั
ทราบและเข้าใจการประเมนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้บรหิารและผู้มอี านาจในการตดัสนิใจ เทคนิค
การเขยีนรายงานการประเมนิจงึมคีวามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

2. การน าผลการประเมนิไปใช้ และการเผยแพรผ่ลการประเมนิ เป็นการน าเอาผลทีไ่ด้
จากการประเมนิมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้หมดไป อนัจะท าให้การ
พฒันาด าเนินไปสู่ผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้น ยงัเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรบัปรุง
ส าหรบัแผนและโครงการอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั และเผยแพรข่ยายผลไปยงัชุมชนอื่นอกีดว้ย 
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รปูแบบและวิธีการประเมินผล  

 รปูแบบที่น ามาปรบัประยุกต์ใช้ในการประเมนิผลมหีลายรปูแบบและหลายแนวคดิ แต่ที่
เป็นที่ยอมรับกันทัว่ไปในปัจจุบัน  คือรูปแบบการประเมินผลของ ดาเนียล  (Daneil L. 
Stufflebeam) ที่เรียกว่า CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่ อง  มี
จุดเน้นที่ส าคญั คอื ใช้ควบคู่กบัการบรหิารโครงการ เพื่อหาข้อมูลประกอบการตดัสนิใจ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา ในที่นี้จะน าเสนอ CIPP Model เพื่อที่จะได้น าไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัการ
ประเมนิผลโครงการ การประเมนิแบบ CIPP Model ประกอบดว้ย52  

1. การประเมนิสภาวะแวดล้อมหรอืบรบิท (context evaluation: C) เป็นการประเมนิ
สภาวะแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก พิจารณาความต้องการและความจ าเป็นทัง้ในด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงการปกครอง และการศกึษา ตลอดจนศกึษาเงื่อนไขปัญหาอุปสรรคที่
อาจจะมผีลกระทบต่อโครงการ การประเมนิสภาวะแวดล้อมจะมปีระโยชน์ในการก าหนดทศิทาง
และวตัถุประสงคข์องโครงการ  

2. การประเมนิปัจจยัเบือ้งต้นหรอืปัจจยัป้อน (input evaluation: I) เป็นการตรวจสอบ
ความพรอ้มของปัจจยัต่างๆ ทัง้ในดา้นก าลงัคน วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ ตลอดจนระบบบรหิาร 
ระบบการจดัการ ตลอดจนวิธีการด าเนินงาน เพื่อวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับ
ทรพัยากรทีม่อียูแ่ละเป็นทางเลอืกทีม่โีอกาสท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการไดม้ากทีสุ่ด  

3. การประเมนิกระบวนการ (process evaluation: P) เป็นการประเมนิกระบวนการ
ของการบรหิารงานตามโครงการ เพื่อศกึษาว่าการด าเนินงานตามโครงการนัน้จะมปัีญหาอุปสรรค
อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อที่จะได้สามารถปรบัปรุงแก้ไขโครงการให้
ถูกตอ้งเหมาะสม  

4. การประเมนิผลผลติหรอืผลงาน (product evaluation: P) ผลติผลที่ได้รบัจากการ
ด าเนินงานตามโครงการ สามารถจะกระท าได้ทัง้ในระหว่างที่มกีารด าเนินงานตามโครงการและ
เมื่อโครงการเสรจ็สิ้น เพื่อให้ทราบว่าโครงการนัน้ประสบผลส าเรจ็หรอืไม่ โดยพจิารณาว่าผลที่
ได้รบับรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรอืดูว่าผลจากโครงการคุ้มค่าหรอืไม่  การประเมิน
ผลติผลจะมปีระโยชน์ต่อการแกไ้ขปรบัปรงุโครงการ การปรบัขยายหรอืการลม้เลกิโครงการ 

                                                           
52สมคดิ พรมจุย้. เทคนิคการประเมินโครงการ. (นนทบุร:ี ส านักพมิพม์หาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมา  

ธริาช, 2544). น. 55-58. 
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 นอกจากนี้ ซคัแมน (Edward A. Suchman) ไดน้ าเสนอการประเมนิผลตามวตัถุประสงค์
หรอืความต้องการทราบผลการประเมนิ ซึง่อาจน าไปเป็นกรอบหรอืแนวทางในการประเมนิผลใน
งานพฒันาชุมชนได ้ดงันี้53 

1. ความพยายาม (effort) เป็นการพจิารณาความส าเรจ็ในปรมิาณ และคุณภาพของ
กิจกรรม โดยการประเมินผลปัจจยัน าเข้า เช่น คน เงิน  วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น ว่าได้มีการ
ด าเนินการอะไรบา้ง และมคีุณภาพเพยีงใด  

2. การปฏิบตัิ (performance) เป็นการพิจารณาผลจากความพยายามมากกว่าที่จะ
เป็นการพจิารณาปัจจยัน าเขา้ โดยมกีารส ารวจดวู่ามคีวามเปลีย่นแปลงอะไรเกดิขึน้บา้ง  

3. ความพอเพียงของการปฏิบตัิ (adequacy of performance) เป็นการพิจารณาถึง
ระดบัของประสทิธผิลของการปฏบิตัวิ่าเพยีงพอต่อความตอ้งการทัง้หมดเพยีงใด  

4. ประสทิธภิาพ (efficiency) เป็นการพจิารณาถงึทางเลอืกหรอืวธิกีารด าเนินงานใน
รปูของตน้ทุนในดา้นเงนิ เวลา บุคลากร ต่างๆ มกีารเปรยีบเทยีบอตัราส่วนของความพยายามกบั
การปฏบิตั ิหรอืในรปูของผลทีไ่ดร้บักบัปัจจยัน าเขา้ (output/Input)  

5. กระบวนการ (process) เป็นการพจิารณาถงึกระบวนการด าเนินงานของโครงการ
และชีใ้หเ้หน็ว่า เหตุใดโครงการจงึประสบความส าเรจ็หรอืลม้เหลว วธิกีารทีม่กีารปฏบิตัหิรอืไมไ่ด้
ปฏบิตัใินโครงการเป็นอยา่งไร  

ส่วนวิธีการประเมินผลมีหลากหลายวิธี ซึ่งในการประเมินในงานพัฒนาชุมชนอาจ
จ าเป็นต้องใช้วิธีการหลายๆ วิธี ร่วมกันหรือผสมผสานกันไป เพื่อความเหมาะสมกับการ
ประเมินผลในครัง้นั ้น การเลือกใช้วิธีการประเมินผลให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งส าคัญ วิธีการ
ประเมนิผลสามารถใช้ได้ทัง้วธิีการเชิงคุณภาพและวธิีการเชิงปรมิาณ การเก็บรวบรวมข้อมูล
สนาม การใช้ข้อมูลเอกสาร ข้อมูลทุติยภูม ิการประชุมเชงิปฏบิตัิการ การจดักลุ่มสนทนา การ
อภปิราย ตลอดจนการสรา้งขบวนการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ซึง่ แจคสนั54 (Edward T. Jackson) 
ได้กล่าวถงึเทคนิควธิกีารประเมนิผลเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ การส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม และการ
วเิคราะห์สถิติโดยคอมพิวเตอร์ และการใช้ตวัแบบทางสถิติ ส่วนเทคนิควธิกีารประเมนิผลเชิง
คุณภาพ มดีงันี้ 

1. เทคนิควิธีทัว่ไป ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key–person interviews) 
การสมัภาษณ์ดว้ยค าถามเปิด การจดัประชุม การใชก้ลุ่มสนทนา การใชก้รณศีกึษา 

                                                           
53Edward A. Suchman. Evaluative Research. (New York: Russell Sage Foundation, 1967) 

pp.31-32. 
54Edward T. Jackson (1998) อ้างถึงใน ปารชิาติ วลยัเสถียร และคณะ. กระบวนการและเทคนิค

การท างานของนักพฒันา. 2546, น. 571-574. 
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2. เทคนิควิธีการประชุม (workshop–based techniques) เป็นวิธีการที่เสริมสร้าง
บรรยากาศการเรยีนรูร้่วมกนัได้เป็นอย่างดเีหมาะส าหรบัการประชุมที่มผีู้เขา้ร่วมจากหลายฝ่าย 
เครือ่งมอืต่างๆ ไดแ้ก่   

3. เทคนิควธิสีนาม (field–based techniques) ได้แก่ การประเมนิชนบทแบบมสี่วน
ร่วม (participatory rural appraisal: PRA) เป็นใช้เทคนิคกลุ่มแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้มกีาร
แลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารและใหผู้เ้กี่ยวขอ้งกบัโครงการไดท้ างานร่วมกนั มกีารใชแ้บบสมัภาษณ์
กึ่งมโีครงสรา้ง กลุ่มสนทนา อีกวธิีหนึ่ง คอื การวจิยัแบบมสี่วนร่วมหรอืการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
แบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ อาจใช้เทคนิคการประชุมแบบต่างๆ ได้ และยังมีเทคนิคการ
สงัเกตการณ์แบบมสี่วนรว่ม และการสนทนากลุ่มยอ่ย 

4.  เทคนิคการประเมนิตน ใชไ้ดท้ัง้เทคนิคการประชุมแบบต่างๆ และ PRA แต่เน้นที่
การดูพฒันาการของชุมชนตามตวัชีว้ดัของชุมชนเอง ใชต้วัชี้วดัความเขม้แขง็ของชุมชน (village 
development capacity index) ใชต้ารางสองมติ ิ(matrix) แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างกจิกรรมและ
ผลการด าเนินงาน หรอืความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถดดัแปลงใชใ้ห้เหมาะสมกบั
ผูใ้ชป้ระโยชน์ได ้เช่น การใชภ้าพแทนตวัอกัษร 

5.  เทคนิควิธีการเชิงวฒันธรรม อาจพิจารณาใช้การสื่อสารแบบดัง้เดิม ประเพณ ี
วฒันธรรมหรอืสื่อต่างๆ   

ปารชิาต ิวลยัเสถยีร และคณะ55 ได้แบ่งวธิกีารประเมนิผลแบบมสี่วนร่วม โดยแบ่งตาม
บทบาทของผูเ้ขา้รว่ม ออกเป็น 6 วธิ ีคอื 

1. การประเมินผลด้วยวิธีโดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งเป็นผู้ใช้
ประโยชน์โดยตรงจากโครงการ เพื่อจะใชเ้ป็นเครือ่งมอืและแนวทางในการบรหิาร จดัการโครงการ
ที่ตนเองมีส่วนร่วมท าและมีส่วนได้รบัผลประโยชน์ ทัง้นี้โดยผู้ที่มีความรู้ ความช านาญ เช่น 
นักวิจยั นักวิชาการ และนักพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการ เป็นผู้คอยให้ค าแนะน า สนับสนุน
ช่วยเหลอื การประเมนิผลวธินีี้จะท าใหป้ระชาชนท างานเป็นกลุ่ม เกดิกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัที่
จะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของตนเอง 

2. การประเมนิผลดว้ยวธิปีระชาชนมสี่วนรว่มในการประเมนิผลรว่มกบับุคคลภายนอก
เป็นรปูแบบทีเ่ป็นคณะผูป้ระเมนิผล ตัง้แต่การวางแผน การด าเนินการประเมนิ และวเิคราะหผ์ลที่
เกดิขึน้จากโครงการพฒันา การประเมนิแบบนี้เป็นการช่วยน าเอาศกัยภาพของประชาชนในฐานะ
กลุ่มเป้าหมายหรอืพื้นที่ กบับุคคลภายนอกอาจจะเป็นนักวจิยั นักวชิาการ และนักพฒันา จะท า
ให้ผลการประเมนิออกมามคีวามสมบูรณ์ชดัเจนมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัท าให้เกดิการปรบัตวัเขา้หา
กนั เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

                                                           
55Edward T. Jackson (1998) อา้งถงึใน ปารชิาต ิวลยัเสถยีร และคณะ. กระบวนการและเทคนิค

การท างานของนักพฒันา. 2546, น. 564-570. 
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3. การประเมนิผลโดยใชก้ารวจิยัแบบมสี่วนร่วมและการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วน
ร่วม หรอืที่เรยีกว่าการประเมนิผลเชงิสรา้งพลงัอ านาจ เป็นวธิกีารที่เชื่อมโยงการตรวจสอบเชงิ
สงัคมเข้ากบัการศกึษาและการปฏบิตั ิมกีารด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มผีู้ประเมนิซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกร่วมด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการสรา้งความรู ้เน้นการประเมนิผลร่วมกนั ใหคุ้ณค่าแก่วฒันธรรมชุมชน ประวตัศิาสตร์
ทอ้งถิน่ สรา้งและเผยแพรค่วามรูใ้หม่ 

4. การประเมนิผลโดยใช้การวจิยัเชงิส ารวจร่วมกบัการศกึษาเชงิคุณภาพ เป็นการใช้
สถติแิละการประเมนิผลเชงิปรมิาณ และการเมนิผลเชงิคุณภาพแบบมสี่วนรว่ม มาช่วยเสรมิขอ้มลู
ใหม้คีวามโดดเด่นและมคีวามกระจา่งชดัมากขึน้กนั 

5. การประเมนิผลโดยวธิกีารเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ เป็นการใชข้อ้มลูทัง้สองส่วน
นี้มาเสรมิเพื่ออธบิายให้กระจ่างชดัมากขึน้ กล่าวคอื วธิกีารเชงิคุณภาพเป็นการมุ่งประสทิธภิาพ
คุณภาพ สมัฤทธผิลและผลกระทบของการปฏบิตัิงานตามโครงการ ในขณะเดยีวกนัก็จะมกีาร
เสรมิด้วยวิธกีารเชิงปรมิาณ ซึ่งเป็นการประเมนิเพื่อมุ่งไปสู่ปรมิาณงานที่ปฏิบตัิว่าได้ผลเป็น
จ านวนเท่าไร ต้นทุนเท่าไร ผูไ้ด้รบัประโยชน์มใีครบ้าง จ านวนเท่าไร ท าให้ทราบสภาพที่เกดิขึน้
ทัว่ๆ ไปของการด าเนินงานตามโครงการ 

6.  การประเมินผลโดยวิธีการท างานร่วมกัน อาทิ การประชุมชนในรูปแบบต่างๆ  
เช่น การประชุมเชงิปฏบิตัิการ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์กลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ 
การประชุมหมู่บา้น เป็นต้น การประชุมร่วมกนัเป็นวธิกีารส าคญัในการวจิยัและประเมนิผลแบบมี
ส่วนรว่ม จะท าใหก้ารรวบรวมขอ้มลูโดยกลุ่มนัน้ช่วยใหค้วามรูม้คีวามแม่นตรงทางสงัคม เพราะจะ
มกีารตรวจสอบความจรงิทางสงัคมด้วยวธิกีารต่างๆ ไดแ้ก่ การเสวนา การอภปิราย การโต้แยง้ 
และการเหน็พอ้งตอ้งกนั 

กล่าวโดยสรปุ การประเมนิผลในงานพฒันาชุมชนเน้นความส าคญัการมสี่วนรว่ม โดยเปิด
โอกาสใหทุ้กส่วนทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานโครงการ ไดม้สี่วนรว่มในการประเมนิผลที่
ถอืได้ว่าเป็นอกีขัน้ตอนหนึ่งที่มคีวามส าคญัในกระบวนการพฒันาชุมชน ซึ่งไดต่้อเนื่องมาจากใน
ขัน้การด าเนินงานโครงการเสรจ็สิน้แลว้ การประเมนิผลจงึมคีวามส าคญัเนื่องจากจะท าใหท้ราบถงึ
ความส าเรจ็ของโครงการ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ผลกระทบของโครงการในทางดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม การเมอืง และการบรหิาร อนัเป็นประโยชน์ที่จะน ามาเป็นเครื่องชี้แนวทางในการวางแผน
โครงการ และการปฏบิตังิาน นอกจากยงัจะช่วยประหยดัการใช้ทรพัยากรในการด าเนินงานและ
ช่วยให้การจดัสรรทรพัยากรในอนาคตให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จงึท าให้มคีวามมัน่ใจในการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชนและน าผลที่ได้มาใช้ประโยชน์สู่การขยายผลต่อไป อย่างไรก็ตามการ
ประเมินอาจมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง อาทิ การไม่เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการ
ประเมนิผล ท าใหไ้มม่กีารประเมนิผลโครงการหรอืไม่กป็ระเมนิแบบไม่จรงิจงั หรอืปัญหาเกี่ยวกบั
การขาดผู้ที่ที่มคีวามรู้ความเข้าใจ และทกัษะ ประสบการณ์ในการประเมนิผล และขาดความ
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รว่มมอืกบัฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผล ซึง่ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ หากผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั
การพฒันาชุมชน ทัง้ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนหรอืชุมชนเป้าหมายได้ให้ความส าคญั  และท า
ความเข้าใจถึงความส าคัญของการประเมินผล หลักการและวิธีการประเมินผล ขัน้ตอนการ
ประเมนิผล ตลอดจนรูปแบบและเทคนิคการประเมนิผล แล้วน าไปปรบัประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัโครงการและบรบิทของชุมชน กจ็ะท าการด าเนินงานพฒันาชุมชนมคีวามมัน่คงและ
ยัง่ยนืยิง่ขึน้  



ตอนท่ีสอง 
เทคนิควิธีการพฒันาชมุชน 

 
 

การพัฒนาชุมชนมีลักษณะการด าเนินงานที่ตัง้อยู่บนราฐานของความเชื่อมัน่ ใน
ความสามารถและศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย์เป็นส าคัญ ทัง้ น้ีเพื่ อมุ่งหวังในด้านความ
เจรญิก้าวหน้าของชุมชนในทุกๆ ด้าน อาท ิด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม เป็นต้น และถอืว่า
ความส าเรจ็ในการพฒันานัน้ขึ้นอยู่กบัความปรารถนา และความร่วมแรงร่วมใจของประชาชน 
รวมทัง้การสนับสนุนส่งเสรมิจากองค์กร/สถาบนัต่างๆ ที่เป็นภาครฐับาลและเอกชน นอกจากนี้
ปรชัญาและหลกัการพฒันาชุมชน ท าให้มองเห็นแนวทางที่จะก าหนดเทคนิควธิกีารปฏบิตังิาน
พฒันาชุมชน จุดส าคญัอยู่ที่ว่าจะชกัชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมงานพฒันา ตัง้แต่การคดิรเิริม่ 
การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและการรบัผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัว
ประชาชนเองและชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนสามารถช่วยเหลอืตนเองได ้และมขีดีความสามารถทีจ่ะ
แก้ไขปัญหาหรอืตอบสนองความต้องการของตนเองและชุมชนไดม้ากขึน้ รวมทัง้สามารถปรบัตวั
ใหเ้ขา้กบัสภาพการเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม ส าหรบัในบทน้ีมสีาระทีเ่กี่ยวกบัเทคนิควธิกีาร
พฒันาชุมชน คอื กระบวนการกลุ่มในการพฒันาชุมชน และกระบวนการให้การศึกษาเพื่อการ
พฒันาชุมชน ทัง้นี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการน าไปปรบัประยุกต์ใช้ในการปฏบิตัิงานพฒันาชุมชน
ต่อไป  
 
 
 
 

มนุษยน์ัน้โดยธรรมชาตแิลว้เป็นสตัวส์งัคม (social animal) ไม่สามารถอยู่ตามล าพงัอยา่ง
โดดเดีย่วได ้ดงันัน้มนุษยพ์ยายามที่จะแสวงหาการอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าอยู่เสมอ
หรอืตลอดเวลา ทัง้นี้เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติในด้านการอยู่รอด ด้าน
ความมัน่คงปลอดภยั และด้านความต้องการทางจติใจเป็นส าคญั การรวมกลุ่มยงัเป็นสิง่ที่มสี่วน
ช่วยให้คนสามารถกระท าการ หรอืมคีวามกลา้ที่จะท าการสิง่ใดสิง่หนึ่งที่บุคคลเดยีวไม่อาจท าได ้
ถา้ใชก้ลุ่มจะไดผ้ลดกีว่ามปีระสทิธภิาพสูงกว่า เมื่อมนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นกลุ่มจะต้องปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัสภาพแวดล้อม ท างานและอยู่ร่วมกนั เพื่อให้ชุมชน /สงัคมมคีวามสงบสุข อนัจะน าไปสู่การ
พัฒนาทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
การเมอืงการปกครอง และสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

กระบวนการกลุ่มในการพฒันาชมุชน 
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แนวความคิดเก่ียวกบักลุ่มในการพฒันาชมุชน 

 กลุ่มเป็นการรวมตวัของบุคคลหรอืสมาชกิหลายคน ซึ่งแต่ละคนจะต้องมคีวามใกล้ชดิ มี
ปฏสิมัพนัธ์ต่อกนัทัง้ด้านส่วนตวัและการงานตามสถานภาพและบทบาท มคีวามรูส้กึผูกพนั มี
ความรูส้กึเป็นพวกเดยีวกนั มคีวามเชื่อในด้านคุณค่าร่วมกนัหรอืคล้ายกนั  โดยมวีตัถุประสงค์
อย่างเดยีวกนัและต่อเนื่องกนั  มพีลงัทีจ่ะท าใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มต่อไปได ้มกีารบรหิารงาน
และกจิกรรมของกลุ่มอยา่งต่อเนื่อง ภายใตบ้รรทดัฐานรว่มกนัอยา่งมรีะเบยีบแบบแผน ดว้ยความ
รกัความเอือ้อาทรต่อกนั อนัแสดงถงึความเจรญิกา้วหน้าของกลุ่ม1 

การพฒันาชุมชนเป็นการพฒันาก าลงัความคดิ และความสามารถของประชาชนในการ
ร่วมกนั ระหว่างเจา้หน้าที่รฐับาลกบัประชาชนและระหว่างประชาชนด้วยกนั เพื่อปรบัปรุงตนเอง
และชุมชนไปสู่ความเจรญิ ทัง้ในทางเศรษฐกิจ สงัคม การศึกษา อนามยัและขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรม อนัจะน าไปสู่ความเจรญิ ความมัน่คงของชุมชนของตน  ในดา้นปรชัญาของ
การพฒันาชุมชนนัน้ถอืว่า “คนเป็นทรพัยากรมนุษย์” (human resources) ที่มคีวามสามารถและ
พลงัอนัซ่อนเรน้ (potential ability) แฝงอยู่อนัได้แก่ ก าลงัความคดิ แรงงาน ฝีมอื หรอืทกัษะ ซึ่ง
พลังงานเหล่านี้ถ้าได้มีโอกาสอ านวยและมีผู้คอยชี้แนะ ขุดค้นที่ถูกทางและน ามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน นอกจากนี้การพัฒนาชุมชนเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนปรารถนาต้องการความ
ยุติธรรมที่จะมชีีวิตอยู่ในสงัคม (social justice) ต้องการอยู่ในสงัคมด้วยความสุขกายสบายใจ 
(social satistaction) และต้ อ งก ารอยู่ ใน สังคม ให้ เป็ นที่ ย อมรับ ของสังคมด้ วย 2 (social 
acceptability) จากปรชัญาการพฒันาชุมชนดงักล่าวจะเห็นได้ว่า ขบวนการพฒันาชุมชนต้องให้
ความส าคญัและความร่วมมอืจากประชาชน หรอืเมื่อพจิารณาจากประสบการณ์ในต่างประเทศ 
ปรากฏว่าโครงการพฒันาชุมชนที่ได้รบัความส าเรจ็นัน้ได้ใช้หลกั 10 ประการในการด าเนินงาน
พฒันาชุมชนไวด้งันี้3 
 1. กิจกรรมหรือโครงการด าเนินงานพัฒนาชุมชนนัน้จะต้องสอดคล้องกับความ
ตอ้งการอนัแทจ้รงิของประชาชน และเริม่จากโครงการงา่ยและไมส่ลบัซบัซอ้นก่อน 
 2. โครงการพฒันาชุมชนจะต้องเป็นโครงการอเนกประสงค์ คอื มวีตัถุประสงค์เพื่อ
แกปั้ญหาของชุมชน หรอืปรบัปรงุความสุขความเจรญิไดใ้นหลายดา้นพรอ้มกนั 

                                                           
1ด ารงศกัดิ ์แกว้เพง็. การพฒันาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม. (สงขลา: มหาวทิยาลยัทกัษณิ, 

2557) น. 15. 
2สานิตย์ บุญชู. ความรู้ทัว่ไปในการพฒันาชุมชน. (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพมิพ,์ 2525) น. 16-

17. 
3ยุวฒัน์  วุฒเิมธ.ี การพฒันาชุมชนจากทฤษฎีสู่การปฏิบติั. (กรุงเทพฯ: หา้งหุน้สว่นจ ากดับางกอก

บลอ็ก, 2534) น. 11-12. 
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3. การพฒันาชุมชนนัน้จะต้องเริม่ด าเนินการเพื่อเปลีย่นแปลงทศันคตขิองประชาชน
ไปพรอ้มกบัการด าเนินการตามโครงการ 

4. ต้องให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมอย่างเต็มที่ในโครงการต่างๆ ที่จดัขึ้น เพื่อเป็น
การสรา้งพลงัชุมชน และจดัรปูสถาบนัหรอืหน่วยการปกครองหรอืหน่วยการบรหิารของประชาชน
ขึน้ 

5. ต้องแสวงหาผู้น าในท้องถิ่นและพัฒนาคุณลักษณะของผู้น าตามลักษณะของ
กจิกรรมและความจ าเป็นของชุมชน 

6. ต้องยอมรบัและเปิดโอกาสให้สตรแีละเยาวชนได้เขา้มามบีทบาทร่วมในโครงการ
พฒันาชุมชนให้มากที่สุด เพราะสตรมีบีทบาทต่อการขยายตัวของงานและแนวความคดิต่างๆ  
ส่วนเยาวชนนัน้จะสามารถเป็นก าลงัรบัช่วงงานและขยายผลงานไดเ้ป็นอย่างด ี

7. รฐับาลจะต้องจัดบริการไว้ให้พร้อมเพื่อคอยเสริมงานของประชาชน อันเป็น
หลกัประกนัในประสทิธภิาพความส าเรจ็ของงานและก าลงัใจ 

8. การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมรีะบบและมีประสิทธิภาพ ตัง้แต่ระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ  รวมทัง้การจดับรหิารงานในทุกระดับจะต้องมีความคล่องตัวและมี
ประสทิธภิาพอยา่งแทจ้รงิ 

9. ในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนนั ้น ควรสนับสนุนได้องค์การเอกชน องค์การ
อาสาสมคัรต่างๆ  ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาตไิดเ้ขา้มามสี่วนรว่มดว้ย 

10. ในการวางแผนเพื่อพฒันาชุมชนต้องมกีารวางแผนด าเนินงานไห้เกดิความเจรญิ
พรอ้มกนัทุกระดบัทัง้ระดบัท้องถิน่และระดบัชาต ิเพื่อเป็นการสรา้งความเจรญิใหไ้ดร้ะดบักนัทุก
ส่วนของประเทศ 

จากความหมาย ปรชัญาและหลกัการพฒันาชุมชนดงักล่าวจะพบว่า วตัถุประสงคส์ าคญั
ของการพัฒนาชุมชนจึงมุ่งกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มได้รู้จ ักใช้
ความสามารถของตนเอง ช่วยตัวเอง (self–help) และเข้ามามสี่วนร่วม (participation) ในการ
สรา้งสรรคค์วามเจรญิทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การเมอืงการปกครอง และสิง่แวดลอ้ม
ใน ท้องถิ่น โดยอาศัยความต้องการที่แท้จรงิ (felt–needs) หรอืความคิดรเิริม่ (initiative) ของ
ประชาชนของชุมชนเป็นหลกัในการด าเนินงาน เพื่อใหเ้ขาสามารถตดัสนิใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
และท างานร่วมกนัเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ดงันัน้การพฒันาชุมชนทีป่ระสบความส าเรจ็ จงึมไิดอ้ยู่
กบัความส าเรจ็ในทางวตัถุเท่านัน้ หากแต่ขึน้อยู่กบัความส าเรจ็ในการก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ในด้านความรู ้ทศันคติ ทกัษะ และความสามารถของประชาชนเป็นประการส าคญั ดงันัน้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มสี่วนร่วมในการคดิรเิริม่  
การพจิารณาตดัสนิใจ การร่วมปฏบิตั ิการร่วมตดิตามประเมนิผล และการร่วมรบัผดิชอบในเรื่อง
ต่างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชน การมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพนัน้ ในทางยุทธวธิจีะต้องมกีารแสดงหาและรวบรวมผู้น าในทุกด้าน โดยจดัตัง้เป็น



 

 
72 

หน่วยน ารว่มหรอืทีเ่รยีกว่า “กลุ่มผูน้ า” เพื่อใหเ้ป็นตวัแทนของประชาชนในการระดมพลงัความคดิ 
และการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และในขัน้ตอนต่อไปได้เป็นการจดัตัง้กลุ่มหรอื
องคก์รประชาชน เพื่อระดมพลงัความคดิ การตดัสนิใจ การรว่มปฏบิตัแิละร่วมรบัผดิชอบ ในอนัที่
จะปฏบิตัติามมตขิองกลุ่มผู้น า เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพและความสมัฤทธผิลในโครงการพฒันา
ชุมชน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวการจดัตัง้และการพฒันากลุ่มหรอืองคก์รประชาชนในการพฒันาชุมชน 
จงึมคีวามส าคญัในอนัที่จะเป็นหลกัประกนัในความมัน่คงและยนืยาวของการด าเนินการพฒันา
ชุมชน ดงันัน้แนวความคดิเกีย่วกบักลุ่มในการพฒันาชุมชน อาจแบ่งออกเป็น 2 แนวคดิ คอื 

1. กลุ่มในฐานะท่ีเป็นวิธีการพฒันาชุมชน จะเหน็ว่าเป็นเป้าหมายหลกัของการพฒันา
ชุมชน มคีวามต้องการส่งเสรมิความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนรวมให้ดขีึน้ ต้องการให้ประชาชน
เขา้ร่วมอย่างจรงิจงั ดงันัน้เมื่อกจิกรรมการพฒันาต้องการใหป้ระชาชนส่วนรวมมสีภาพทีด่ขี ึน้ทัง้
ทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ถ้าหากประชาชนในชุมชนนัน้ๆ ไดร้วมกลุ่มกนักจ็ะท าใหเ้กดิ
พลงัความสามารถในการพฒันา เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ประการส าคญักลุ่มมอีิทธพิล
เหนือบุคคลอื่น เช่น 

1. กลุ่มสามารถเปลีย่นแปลงทศันคต ิค่านิยม ความเชื่อ ตลอดจนบรรทดัฐานทีบุ่คคล
ประพฤต ิปฏบิตัไิดต้ามทีส่งัคมก าหนดไว ้

2. กลุ่มจะช่วยสนับสนุนให้สมาชกิไดอ้ภปิราย ถกเถยีงถงึปัญหา ความคดิใหม่ๆ อนั
จะน าสู่การตดัสนิใจเกีย่วกบัเรือ่งหนึ่งเรือ่งใดไดง้า่ยและไดร้บัการยอมรบัของสมาชกิดว้ย 

3. กลุ่มช่วยให้เกิดพลงั  เกดิอ านาจต่อรองและเกิดการควบคุมสมาชกิในกลุ่มซึ่งกนั
และกนั 

4. กลุ่มจะช่วยให้สมาชิกของกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา
ตดัสนิใจ การว่มปฏบิตั ิ และการรว่มรบัผดิชอบในเรือ่งต่างๆ อนัมผีลกระทบต่อกลุ่มโดยส่วนรวม 

5. กลุ่มจะช่วยส่งเสรมิปรชัญาทีว่่า “มนุษยท์ุกคนต่างมคีวามปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกบั
ผูอ้ื่นอย่างเป็นสุข ได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และเป็นทีย่อมรบัของผูอ้ื่น และพรอ้มที่จะอุทศิ
ตนเพื่อกจิกรรมของชุมชน  ขณะเดยีวกนัจะต้องยอมรบัด้วยความบรสิุทธิใ์จว่าสามารถพฒันาได้
ถา้มโีอกาสและค าชีแ้นะทีถู่กทาง” 

6. กลุ่มช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตย  การด าเนินงานของ
กรมการพฒันาชุมชน ไดก้ าหนดหลกัปฏบิตังิาน (4 ป) คอื ประชาชน ประชาธปิไตย ประสานงาน 
และประหยัด ส าหรับหลักประชาธิปไตยนั ้น ถือว่างานพัฒนาชุมชนคือ ที่ที่สร้างพื้ นฐาน
ประชาธปิไตยใหเ้กดิขึน้ในกลุ่มประชาชน การท างานยดึหลกัการจดัตัง้กลุ่มเพื่อสอนใหป้ระชาชน
ไดรู้จ้กัคดิรเิริม่ คดิแกไ้ขปัญหา ปรกึษาหารอืกนั กไ็ดย้ดึหลกัประชาธปิไตย 

7. กลุ่มจะช่วยใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มไดป้ระหยดัเวลาและแรงงาน 
 ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนนั ้น มุ่ งส่งเสริมให้ประชาชนท างานเป็นกลุ่ม มีการ
สนับสนุนใหม้กีารจดัตัง้กลุ่มอาชพีต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตร ีและกลุ่มผู้น าอาสาพฒันา
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ชุมชน เป็นต้น การรวมกลุ่มและท างานกบักลุ่มตามกระบวนการพฒันาชุมชนถอืว่าเป็นโรงเรยีน
ฝึกหัดประชาธิปไตยเบื้องต้นในหมู่บ้าน เพราะท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาช่วยกันคิด 
ช่วยกันตัดสินใจ ช่วยกันวางแผน และช่วยกันปฏิบัติงาน นอกจากนี้การรวมกลุ่มยงัช่วยให้
ประชาชนเกิดความกระตือรือร้นสนใจร่วมพัฒนา สร้างความเจริญ  เป็นการผนึกก าลัง
ความสามารถของประชาชนมาเป็นพลงักลุ่ม การรวมกลุ่มในงานพฒันาชุมชนจะช่วยสรา้งระบบ
ต่างๆ ให้เกดิขึน้ในชุมชน เช่น มกีารสรา้งและพฒันาองค์กรหรอืสถาบนัการศกึษา แลกเปลี่ยน
ความรูแ้ละรบัแนวความคดิใหม่ๆ  ตลอดจนเป็นแกนน าในทางปฏบิตังิานเพื่อชุมชนต่อไป 

ดงันัน้ การรวมกลุ่มจดัได้ว่าเป็นยุทธวิธหีนึ่งในกระบวนการพัฒนาชุมชน ที่จะช่วยให้
บุคคลท างานร่วมกนัได ้เป็นการสรา้งสรรคค์วามรกัความสามคัค ีนอกจากนี้กลุ่มยงัเป็นช่องทาง
ของการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและเป็นพลงัต่อรองของกจิกรรมต่างๆ ตลอดทัง้การศกึษาเกี่ยวกบั
การตดิต่อสมัพนัธ์ทางสงัคม ก็อาจจะศกึษาในลกัษณะของกลุ่ม หรอืกจิกรรมของกลุ่มได้ ดงันัน้ 
การที่ประชาชนได้รวมตวักนัเป็นกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นทางการหรอืกลุ่มธรรมชาต ิจงึมี
ความส าคญัและมปีระโยชน์ต่อการพฒันาสงัคมและประเทศชาตไิด้ 

2. กลุ่มในฐานะท่ีเป็นองคก์ารของประชาชน กลุ่มทีเ่ป็นองคก์รประชาชนจะตอ้งเป็นที่
ยอมรบัของประชาชน เป็นลกัษณะตวัแทนของประชาชนทัง้หมดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ กลุ่มก็
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และกลุ่มในฐานะเป็นองค์กรประชาชนนัน้มี
ความเป็นอสิระ ปลอดอทิธพิลครอบง า สามารถตดัสนิใจได้อย่างอสิระ การท างานภายในกลุ่มก็มี
ประสทิธภิาพ ซึ่งกลุ่มในฐานะองค์กร ประชาชนเพื่อพฒันาชุมชน การให้ประชาชนเขา้มามสี่วน
ร่วมโดยเป็นองค์กรประชาชนขึ้นเพื่อพัฒนาคน องค์กรสามารถรบัผิดชอบและสร้างกิจกรรม
ต่อเนื่องจากโครงการต่างๆ ทีด่ าเนินการไปแลว้  โครงการทีร่เิริม่ใหมก่ส็ามารถขยายขอบเขตของ
ประโยชน์จากการพฒันาที่จะท าให้ประชาชนพึงได้รบัอย่างกว้างขวางและรอบด้าน เมื่อกลุ่มมี
อิทธพิลในการพัฒนาคน เช่น กลุ่มเป็นสถาบนัสนับสนุนการรบัรู้ แก้ปัญหา ฝึกก าหนดบุคลิก 
สร้างแรงจูงใจ สะท้อนให้รู้จกัตัวเองมากขึ้น การท าให้เกิดพลงั เป็นรากฐานประชาธิปไตย มี
เหตุผล  เปลีย่นแปลงทศัคตแิละพฒันาจติใจ และกลุ่มมสี่วนช่วยผลกัดนัใหอ้ยากรวมกลุ่มเพราะมี
ความรูส้กึอบอุ่นเกดิความพงึพอใจ และท าใหรู้จ้ดุหมายปลายทาง ฐานะต าแหน่งดา้นการงาน เพื่อ
ความผาสุกรว่มกนั   

การพฒันาไม่ว่าจะเป็นในชนบทหรอืเมอืง การฝึกอบรมให้คนมขีดีความสามารถและมี
การเรยีนรู้ในอันที่จะเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงานนับว่าเป็นปัจจยัพื้นฐานที่ส าคญั และ
วธิกีารพฒันาคนที่ดทีี่สุดวธิหีนึ่งคอื การจดัตัง้กลุ่มของประชาชนขึน้มาให้เป็นองค์กรเพื่อพฒันา
คน ทัง้นี้เพราะ4 

1. ชวีติของคนหนีกลุ่มไมพ่น้ตัง้แต่แรกเกดิจนตาย 

                                                           
4ยุวฒัน์  วุฒเิมธ.ี การพฒันาชุมชนจากทฤษฎีสู่การปฏิบติั. 2534, น. 70-71 
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2. กลุ่มเป็นสถาบนัทีส่นบัสนุนการเรยีนรู ้ การคดิและการแกปั้ญหาของบุคคล 
3. กลุ่มเป็นสถาบนัทีฝึ่กและก าหนดบุคลกิภาพของบุคคล 
4. กลุ่มเป็นเครือ่งสะทอ้นใหบุ้คคลรูจ้กัตนเองไดด้ขีึน้ 
5. กลุ่มช่วยในการสรา้งแรงจงูใจใหบุ้คคลไดด้ ี
6. กลุ่มสามารถทีจ่ะก่อใหเ้กดิพลงัมหาศาลไดท้ัง้ดแีละเสยี 
7. กลุ่มเป็นสถานการณ์ทีจ่ะช่วยใหค้นพฒันาหรอืเจรญิเตบิโตทางดา้นจติใจ 
8. การเปลีย่นทศันคตขิองบุคคลเกดิขึน้ในกลุ่มไดง้า่ยกว่าในแต่ละบุคคล 
9. คนเรามกัจะมคีวามคดิมากขึน้  และมเีหตุผลดขีึน้เมือ่อยูร่ว่มกนัเป็นกลุ่ม 
10. การท างานในรปูกลุ่มเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
เมือ่กลุ่มมอีทิธพิลในการพฒันาคนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ กลุ่มยงัมสี่วนผลกัดนัเพราะกลุ่ม

ในฐานะองค์กรประชาชนจะเกิดลกัษณะที่เป็นแนวทาง และข้อชี้แนะในการประพฤติปฏบิตัขิอง
สมาชกิ คอื 

1. สามารถก าหนดไดว้่าใครเป็นสมาชกิของกลุ่มได ้
2. สมาชกิมองเหน็ว่าพวกเขาเป็นส่วนประกอบของกลุ่ม 
3. สมาชกิรูส้กึว่า มวีตัถุประสงคร์ว่มกนั 
4. สมาชกิมกีารพดูจากนัไดง้า่ยและมคีวามสบายใจกว่าตดิต่อกบัคนภายนอกกลุ่ม 
5. สมาชกิรูต้วัว่าจะประพฤตต่ิอกนัอยา่งไรในสถานการณ์ต่างๆ กนั 
6. พฤตกิรรมของสมาชกิจะไดร้บัการประเมนิอยูต่ลอดเวลาว่าเหมาะสมเพยีงใด 
7. สมาชกิมคีวามรูส้กึผกูพนัทีจ่ะตอบสนองความรูส้กึของสมาชกิคนอื่น 
8. จะมกีารจดัล าดบัฐานะและต าแหน่งของสมาชกิในกลุ่มเกดิขึน้อยูเ่สมอ 

จงึเหน็ได้ว่า แนวคดิของกลุ่มในการพฒันาชุมชนมาจากความเชื่อมัน่ และศรทัธาในตวั
ของบุคคลทีม่คีวามสามารถและพลงัอนัซ่อนเรน้ หากไดถู้กน าออกมาใชใ้นการพฒันาชุมชนกจ็ะ
ท าให้ชุมชนและสงัคมสามารถพึ่งตนเองได้ โดยรฐัเพียงให้การหนุนเสรมิหรอืสนับสนุนเท่านัน้ 
นอกจากนี้ยงัมคีวามเชื่อว่าบุคคลสามารถพฒันาได ้จงึต้องมกีารชีแ้นะชี้น าในสิง่ทีถู่กต้องและถูก
ทาง สิง่เหล่านี้จงึเป็นที่มาที่ถูกน าเอากลุ่มมาใช้เป็นวธิกีารหนึ่งในการพฒันาชุมชน โดยเอากลุ่ม
เป็นตัวตัง้ในการขบัเคลื่อนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบรบิทและตอบสนองความต้องการขอ ง
สมาชกิและกลุ่ม ในขณะเดยีวกนักลุ่มจ าเป็นจะต้องพฒันาใหม้ฐีานะเป็นองคก์รประชาชนดว้ย นัน้
หมายความว่าผลประโยชน์ของกลุ่มมิได้เพียงเฉพาะสมาชิกและกลุ่มเท่านัน้ แต่จะต้องเป็น
ผลประโยชน์ของสาธารณะหรอืของสงัคมดว้ย 

 
 ความส าคญัของพลงักลุ่มในการพฒันาชมุชน 
 กลุ่มมคีวามจ าเป็นต่อผูค้นในสงัคมทีอ่ยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข กลุ่มน าพาใหผู้ค้นและชุมชน
ไปสู่จุดหมายที่วางไว้ ถ้ากลุ่มมคีวามเขม้แขง็ พลงัของกลุ่มจะช่วยบรรเทาความทุกขห์รอืสภาพ
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ปัญหาที่แต่ละบุคคลมอียู่ซึ่งบางครัง้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ก็จะสามารถแก้ไขได้
ดว้ยพลงัของกลุ่ม ดงันัน้ ความส าคญัหรอืความจ าเป็นในการเสรมิสรา้งกลุ่มกม็คีวามจ าเป็นอย่าง
ยิง่ เพราะจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาดงักล่าว Harvery L. Perliws (1980) กล่าวถงึความจ าเป็นที่
ตอ้งมกีารจดัตัง้กลุ่ม 4 ประการ คอื5 

1. การพัฒนาที่มุ่งเน้นตัวประชาชน ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากการจดัตัง้องค์กร
ประชาชนใหม้สี าหรบัการมสี่วนรว่มอย่างกระตอืรอืรน้ และการพึง่พากนัระหว่างประชาชน 

2. ในสงัคมท าหน้าที่จดัตัง้บนพื้นฐานหลกัการองค์กรประชาชน ดงันัน้ การจดัตัง้
องคก์รประชาชนจะเป็นเทคนิคใหก้ารศกึษา ผ่านประสบการณ์ส าหรบัอนาคตของพวกเขา 

3. องค์กรประชาชนไม่ใช่ของใหม่ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมอืง และวฒันธรรม ลว้นมพีืน้ฐานจากหลกัการองคก์รประชาชน 

4. การจดัตัง้องค์กรประชาชนจะท าให้ประชาชน สามารถวางแผนได้อย่างเป็นระบบ
ในการสนองความตอ้งการพืน้ฐาน 
 ความจ าเป็นในการเสริมสร้างกลุ่มดังกล่าว เป็นกระแสของการพัฒนาที่เน้นคนเป็น
ศูนยก์ลางในการพฒันา ในขณะแนวคดิการสรา้งองคก์รประชาชนเพื่อการพฒันาในสงัคมไทย ได้
ถูกน ามาอธบิายในกจิกรรมการพฒันา โดยเฉพาะงานพฒันาในชุมชน และองคก์รในพืน้ทีท่ีจ่ะตอ้ง
อาศัยความร่วมมอืจากหลายฝ่าย อาทิ วฑิูรย์ เพิ่มพงศ์เจรญิ6 ได้กล่าวถึง การสร้างกลุ่มหรอื
องค์กรประชาชนเพื่อการพฒันาว่า เป็นแนวคดิที่ได้ให้ความส าคญักบัการศกึษาโครงสรา้งของ
ชุมชนในเชิงพัฒนาการทางประวตัิศาสตร์ กล่าวคือ เป็นการศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมอืง และ วฒันธรรม ของชุมชนจากอดตีถงึปัจจุบนัว่ามกีารเปลีย่นแปลงมาอย่างไร เช่น การ
ผลติแบบพอกนิพอใชม้าสู่การผลติเพื่อการคา้ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงจากชุมชนอสิระมาสู่
การขึ้นต่อรฐัศูนย์กลางและวัฒนธรรมแบบชุมชนดัง้เดิมสู่ว ัฒนธรรมแบบทุนนิยม เป็นต้น 
การศึกษาถึงเงื่อนไขปัจจยัในการเปลี่ยนแปลง เช่น เงื่อนไขภายใน การเพิ่มขึ้นของจ านวน
ประชากร สภาพการใช้ที่ดนิ แรงงาน จากเงื่อนไขภายนอก การเขา้ไปของศาสนา กลไกของรฐั
และกลไกของตลาด เป็นต้น ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของสถาบนัต่างๆ ในชุมชน อาท ิสถาบนั
ครอบครวัและเครอืญาต ิสถาบนัศาสนา 
 นอกจากนี้ การศึกษาถึงพฤตกิรรมความเชื่อ ที่สะท้อนออกมาในรูปพธิกีรรม ประเพณี
วฒันธรรม ในกรณีทีชุ่มชนอพยพมาตัง้ใหม่ กใ็หค้วามส าคญักบัวฒันธรรมเดมิและความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมของคนในชุมชน เป็นต้น ในการศกึษาจะท าใหเ้ขา้ใจถงึลกัษณะเฉพาะและเหน็พลงั

                                                           
5อา้งถึงใน วรางคณา วงศ์มหาชยั. “บทบาทของผู้น าในการพฒันาองค์กรประชาชน” วิทยานิพนธ์

มหาบณัฑิต. (คณะสงัคมสงเคราะห ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 2535) น. 24. 
6อ้างถึงใน ปารชิาติ วลยัเสถียร และคณะ. กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพฒันา. 

2546, น. 389-390. 
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ของชุมชน ก็ส่งเสรมิให้ชาวบ้านได้เกิดจิตส านึกต่อบทบาทและพลังเหล่านัน้ (ในทางปฏิบัติ
การศกึษาและการปลุกจติส านึกจะกระท าควบคู่กนัไป เรยีกว่าการวจิยัแบบปลุกจติส านึก ) กลุ่ม
หรอืองค์กรประชาชนในชุมชนนัน้ก็จะก่อรูปขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่สอดคล้องกับพัฒนาการทาง
ประวตัิศาสตร์และสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยมีสถาบันต่างๆ ในชุมชนท าหน้าที่อย่างเชื่อม
ประสานกนัภายใต้วฒันธรรมและทศิทางแห่งอุดมการณ์เดยีวกนั และพฒันาศกัยภาพขององคก์ร
ชุมชนใหบ้รรลุสู่การพึง่ตนเองในการพฒันาในทีสุ่ด 
 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา7 อธบิายความส าคญัของกระบวนการท างานกลุ่มในงานพฒันาว่า 
การพฒันาจะต้องเป็นแบบกลุ่ม (collective) ชาวบ้านจะต้องอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน เป็นหมู่บ้าน 
ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ และจะต้องมกีารรวมตวักนัในรปูสหพนัธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องมกีาร
รวมตัวกนัเป็นกลุ่มในหน่วยย่อย คือ ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านเหล่านี้ สามารถที่จะร่วมกันเป็น
สหพนัธ ์กล่าวคอื ต้องพฒันาใหเ้ป็นเขต เช่น ควรจะมยีุง้ฉาง โรงส ีโรงเรยีน และศูนยว์ฒันธรรม 
ที่สามารถรองกบัสถาบนัภายนอก อาทิ พ่อค้า และรฐั ได้อย่างมพีลงั ซึ่งอาจจะเป็นปัจจยัเพื่อ
ก่อใหเ้กดิเครอืขา่ยของหมูบ่า้น 
 บณัฑร อ่อนด า และวริยิะ น้อยวงศ์ นยางศ์8 ไดอ้ธบิายถงึ การรวมกลุ่มเกษตรกรว่า เป็น
สิง่จ าเป็นในกระบวนการพฒันาชนบทที่ส าเรจ็ เนื่องจากถ้าหากไม่มีกลุ่มเกษตรกรแล้ว อ านาจ
ต่อรองทางด้านการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม ของเกษตรกรก็จะไม่มอี านาจการต่อรองในด้าน
ต่างๆ ตามมา กจิกรรมดงักล่าวเป็นเงื่อนไขส าคญัส าหรบัการเปลีย่นแปลงทางดา้นโครงสรา้งและ
หน้าที่ในลกัษณะของค าที่ว่า “คนเราจะปลดปล่อยตนเองได้นัน้ก็จากการรวมตวักันเขา้เป็นกลุ่ม
ธรรมชาตเิท่านัน้”   
 จติต ิมงคลชยัอรญัญา9 ไดพ้ยายามสะท้อนใหเ้หน็ถงึความส าคญัและความจ าเป็นในการ
รวมกลุ่มว่า คนที่อยู่ในปัจจุบนัมปัีญหาหรอืมคีวามต้องการที่มคีวามจ าเป็นแต่ยงัไม่ได้รบัการ
ตอบสนองไดค้รบคนเหล่านี้กไ็ดใ้ชค้วามพยายามทีจ่ะแก้ไขมาแลว้ระดบัหนึ่ง ประสบผลส าเรจ็บา้ง 
และไม่ประสบผลส าเรจ็บ้าง รูปธรรม คอื สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั และดูเหมอืนว่า หาก
เป็นคนจนหรอืดอ้ยโอกาสมากเท่าไดกย็ิง่จะต้องมารวมพลงักนัเพื่อแก้ไขมากขึน้เท่านัน้ และการ
รวมพลงันี้อาจจะตอ้งร่วมกบัคนอื่นทีอ่าจมใิช่ญาตพิีน้่องหรอืคนในครอบครวัเดยีวกนั (เพราะปกติ
กค็งพยายามช่วยกนัแลว้แต่กย็งัไมส่ าเรจ็) เพื่อจะไดเ้พิม่โอกาสในการแกไ้ขปัญหา เพราะคนอื่นๆ 

                                                           
7อ้างถึงใน สันติสุข เทศประสิทธิ.์ “บทบาทองค์กรประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท ”. 

วิทยานิพนธม์หาบณัฑิต (คณะสงัคมสงเคราะห ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 2529) น. 11. 
8บณัฑร อ่อนด า และวริยิะ น้อยวงศ ์นยางศ.์ ยุทธศาสตรใ์นการพฒันาชนบท: ประสบการณ์ของ

ประเทศไทย. (กรุงเทพฯ: สาขาการพฒันาชุมชน คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 
2533) น. 140. 

9จติต ิมงคลชยัอรญัญา. กระบวนการและขัน้ตอนในการจดัตัง้และสนับสนุนการด ารงอยู่ของ
กลุ่ม. (เอกสารอ าส าเนา) น. 24. 
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อาจมคีวามสามารถทีแ่ตกต่างกนัออกไป หากน ามาใชถู้กวธิ ีกาลเทศะ กอ็าจน าไปสู่การแก้ปัญหา
ของตนเองและชุมชนได ้โดยผลจากการรวมพลงัของการรวมกลุ่มที่ถูกตอ้ง จติต ิมงคลชยัอรญัญา 
มองว่า  

ประการแรก คอื ทุกคนทีเ่ขา้มารว่มต่างกม็คีวามรู ้ความสามารถมากขึน้ ทัง้จากการ
แลกเปลี่ยน ความรู ้ประสบการณ์ ระหว่างกนัและกนั และการได้ท างาน เพิม่ประสบการณ์ใหม่
รว่มกนั ความรูท้ีไ่ดน้ี้ อาจมากกว่าทีแ่ต่ละคนมมีารวมกนักไ็ด ้เช่น เราจะพบว่า บางทใีนทีป่ระชุม 
เรามกัจะได้แนวคิดใหม่ๆ เสมอ ที่ทุกคนในที่ประชุมอาจไม่เคยมมีาก่อน แต่ความคิดนี้จะไม่
เกดิขึน้เลยหากไม่มกีารน าความคดิเหน็ของแต่ละคนมาพูดคุย และเปลีย่นอย่างเป็นระบบภายใน
กลุ่มของตน 

ประการท่ีสอง คอื การเพิม่โอกาสในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ปัจจยัของกลุ่ม เช่น 
คนๆ เดยีวอาจมเีงนิไม่มากพอทีจ่ะลงทุน แต่หากมกีลุ่มออมทรพัย ์ซึง่สมาชกิบางคนอาจจะยงัไม่
จ าเป็นต้องใชเ้งนิ กจ็ะเปิดโอกาสให ้คนทีต่้องการใชเ้งนิสะสมทัง้ของตนและเพื่อนๆ (ทีฝ่ากไวก้บั
กลุ่ม) น ามาพฒันาอาชพีของตนก่อน เมื่อท าแลว้ก็ช าระเงนิคืนเขา้กลุ่มพรอ้มดอกเบี้ย ท าให้ทุน
นัน้ไมส่ญูหายแต่งอกเงย พรอ้มทีจ่ะเปิดโอกาสใหค้นอื่นไดใ้ชป้ระโยชน์ภายหลงั 

ประการท่ีสาม คอื อ านาจหรอืพลงั (แฝง) ทีเ่กดิขึน้จากการรวมตวักนั ซึง่อ านาจหรอื
พลงัต่อรองนี้ จะไม่มทีางเกดิขึน้ได้เลยหากต่างคนต่างอยู่หรอื ไม่มกีารรวมตัวที่เหนียวแน่นพอ
พลังหรอือ านาจนี้อาจจะไม่ส่งผลแก่ตัวสมาชิกเหมือนกับผลที่ได้ใน 2 ประการแรก แต่จะมี
ผลประโยชน์ต่อสมาชกิทางออ้ม เพราะจะท าใหค้นอื่นทีอ่ยูน่อกกลุ่มใหค้วามเกรงใจเปิดโอกาส ไม่
กลา้ทีจ่ะเอารดัเอาเปรยีบกลุ่มหรอืสมาชกิ เช่น พ่อคา้เกรงใจกลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้มแขง็ นกัการเมอืง
รวมตวัเป็นพรรค เพื่อคอยปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและคนอื่น เป็นตน้ 
 จากผลประโยชน์ 3 ประการทีก่ล่าวมาขา้งต้นท าใหส้รุปไดว้่า มคีวามจ าเป็นต้องรวมกลุ่ม
เพื่อเปิดโอกาสให้กบัตนเองและคนอื่นๆ ได้พฒันาตนเองมากขึน้ แมว้่าการเขา้ร่วมนัน้จะมสี่วน
เสยีบา้งกต็าม เช่น เสยีเวลา เป็นต้น นอกจากนี้ การรวมกลุ่มยงัสรา้งกระบวนทศัน์ หรอืการเปิด
มุมมองใหม่ๆ ของผู้คนในสงัคมที่มารวมกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทกัษะ การท างาน 
การวางตนในสงัคม และการสรา้งความคดิทีม่จีะท าใหส้งัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตมิากขึน้ 
 กล่าวโดยสรุป จากการศกึษาถงึแนวคดิและความจ าเป็นในการเสรมิสรา้งกลุ่ม จะเหน็ได้
ว่า การส่งเสรมิการรวมกลุ่ม หรอืเสรมิสรา้งองคก์รประชาชนนัน้ ในช่วงแรกอาจจะเป็นไปเพื่อการ
แลกเปลี่ยน เพิม่พูนความรูป้ระสบการณ์ระหว่างบุคคลที่เขา้ร่วมกลุ่ม ต่อมาการเสรมิสรา้งการ
รวมกลุ่มจดัเป็นปัจจยัที่ส าคญัในการแลกเปลี่ยนเชงิโครงสรา้ง เพื่อสร้างพลงัในการต่อรองกับ
ภายนอก หรอืเพื่อการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ซึง่จะเกดิขึน้เมื่อกลุ่ม
มกีารพฒันาขดีความสามารถและมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
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 กระบวนการจดัตัง้กลุ่มในการพฒันาชมุชน 
 ในการพัฒนาชุมชนการให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม โดยการจดัตัง้กลุ่มหรอืองค์กร
ประชาชนขึน้มา จงึมคีวามส าคญัและเป็นความจ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นแกนกลางของการระดมความคดิ 
การปฏบิตั ิการขจดัความขดัแยง้ในการพฒันาตามโครงการต่างๆ และส าคญัทีสุ่ดกลุ่มหรอืองคก์ร
ที่จะสามารถรบัผดิชอบและสรา้งกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการพฒันาต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไป
แล้ว ท าให้ขยายขอบเขตของประโยชน์จากการพัฒนาที่ประชาชนจะพึงได้ร ับกว้างขวาง
ครอบคลุมไปหลายๆ ด้าน ซึง่จะเป็นการเขา้มาช่วยแบ่งเบาภาระของรฐับาลได้อย่างดยีิง่ และยงั
เป็นหลกัประกนัในความมัน่คงและยนืยาวของการด าเนินการพฒันาชุมชน และการใช้ประโยชน์
จากผลการพฒันานัน้ๆ การจดัตัง้กลุ่มในชุมชน จะด้วยตามลกัษณะของอายุ เพศ อาชพี และ
ลกัษณะเฉพาะของงาน เป็นเรื่องที่ต้องกระท า ซึง่หากสามารถพฒันาใหก้ลุ่มมคีวามเจรญิเตบิโต
ขึ้นเป็นสถาบันของประชาชนในรูปต่างๆ หรือองค์การนิติบุคคลได้ก็เป็นเรื่องที่พึงกระท า 
อยา่งเช่น การตัง้เป็นสหกรณ์ สมาคม มลูนิธ ิเป็นตน้ 
 การจดัตัง้กลุ่มเพื่อการพฒันาชุมชนต้องเกดิขึน้จากความต้องการของประชาชนทีอ่ยู่บน
พืน้ฐานแห่งความเป็นจรงิในการจะแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึน้ในชุมชนได้ ดงันัน้กลุ่มจะต้องไดร้บั
การจดัตัง้อย่างถูกวิธ ีกลุ่มจงึจะมีคุณค่าและเจรญิก้าวหน้าต่อไป กองการฝึกอบรม กรมการ
พฒันาชุมชน ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนการจดัตัง้กลุ่ม ดงันี้10 

1. ส ารวจความต้องการและปัญหาของประชาชน ซึ่งจะท าให้ทราบสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการของประชาชนทีแ่น่นอน 

2. ประชาสัมพันธ์ความต้องการปัญหาเพื่ อหยัง่ ความคิด ความสนใจ ในการ
ประชาสมัพนัธค์วรใหผู้น้ าของชุมชน เพราะมอีทิธพิลเหนือความเชื่อความศรทัธาต่อชาวบา้น 

3. ประชุมประชาชนที่มคีวามสนใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่และมคีวามต้องการ
เหมอืนกนั  เพื่อแสวงหาแนวทางการจดัตัง้กลุ่ม 

4. การจดัตัง้กลุ่มต่างๆ ขึน้ตามลกัษณะพืน้ฐานของสมาชกิและความต้องการทีร่่วมกนั 
เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชาวสวนยาง เป็นตน้ 
 การจดักลุ่มในงานพฒันาชุมชน ซึ่งมคีวามหลากหลายหรอืมหีลายลกัษณะที่นักพฒันา
ชุมชนจะต้องท าความเข้าใจ และจดัตัง้กลุ่มต่างๆ เหล่านี้เพื่อการพฒันาให้มปีระสทิธภิาพ จติต ิ 
มงคลชัยอรญัญา11 ได้กล่าวถึงขัน้ตอนในการสร้างพลังกลุ่ม ออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ การ
เตรยีมการ การสรา้งกลุ่ม และการบ ารงุรกัษากลุ่ม ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
  ขัน้ท่ี 1 การเตรียมการหรือการเตรียมความพร้อม ในขัน้ตอนนี้ จะต้องท าการ
ตัง้แต่การศึกษาวเิคราะห์ชุมชน การสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจ การวิเคราะห์ปัญหาของ

                                                           
10อา้งถงึใน สนุทร  พนูเอยีด. การพฒันาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม. 2535, น. 56. 
11จติต ิ มงคลชยัอรญัญา. แนวทางในการท างานกบักลุ่ม. (เอกสารอดัส าเนา), น. 3-23. 
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ชาวบา้นรายครวัเรอืนอยา่งละเอยีด พรอ้มทัง้การกระตุน้ปลุกจติส านึกใหอ้ยากเขา้มามสี่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาของตน โดยภาพรวมขัน้ตอนนี้ค่อนขา้งจะเน้นหนกัไปทางดา้นงานวจิยัทางสงัคม 
งานสรา้งมนุษยสมัพนัธแ์ละพสิูจน์ความจรงิใจในการท างานของเจา้หน้าที ่และงานสรา้งจติส านึก 
ซึง่มวีธิกีารเตรยีมการดงันี้ 

1. เริม่ด้วยการศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชนและพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถเข้าใจ
รายละเอยีดดา้นต่างๆ ของหมู่บา้น ทัง้ทางกายภาพ ชวีภาพ ลกัษณะเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม 
และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่อให้ว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละชนิดเป็นใคร เช่น คนจนที่
ท านา คนจนที่มอีาชพีรบัจ้าง คนรวยที่ท าการเกษตร คนรวยที่ไม่ท าการเกษตรมอีาชพี  แบบ
แผนการผลติและด ารงชวีติของแต่ละกลุ่มฐานะเป็นอย่างไร  มปัีญหาหลกัอะไร มศีกัยภาพในการ
แก้ไขหรอืไม่ อย่างไร โดยเน้นศึกษาวเิคราะห์เนื้อหาด้านสงัคมศาสตร ์ซึ่งอาจจะยดึวธิกีารและ
หลกัการศกึษาวเิคราะหร์ะบบชนบท (Rural System Analysis) จากการมสี่วนร่วมของประชาชน
และนกัพฒันาเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์ถูกตอ้ง 

2. เยีย่มและสอบถามปัญหา รายละเอยีดต่างๆ เพิม่เตมิ อาจจะเป็นรายครวัเรอืน 
หรอืหากจะเก็บเป็นกลุ่มก็ต้องเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 2-3 ครวัเรอืน ที่อยู่ติดกนัหรอืมปัีญหาความ
เดอืนรอ้น ฐานะใกลเ้คยีงกนั ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์ พูดคุย สอบถามสารทุกขส์ุขดบิ แนวความคดิ
ทีม่ต่ีอปัญหา ความรูป้ระสบการณ์ในอดตี (ทีค่าดว่าน่าจะน ามาใช้ไดใ้นการท างานกลุ่ม) ที่เคยใช้
แก้ไขปัญหา ผู้ที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เป็นใคร แนวทางแก้ไข ขีดจ ากัด เป็นต้น ทัง้หมดนี้ เพื่อ
ตอ้งการทราบสภาพของปัญหาและสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ 
  ในระหว่างการศกึษารายละเอยีดของแต่ละครวัเรอืน และหรอืกลุ่มย่อยก็คอืการปลุก
จติส านึก การกระตุ้นโดยการตัง้ค าถามอย่างเป็นระบบ ท าใหช้าวบา้นคดิถงึปัญหา แนวทางแก้ไข
ที่เป็นไปได้ โดยค านึงถงึศกัยภาพที่ม ีและต้องเริม่ถามจากค าถามที่ง่ายไปหายาก เริม่จากเรื่อง
ใกลต้วัทีเ่ป็นรปูธรรม มใิช่การไปบรรยายหรอืชีแ้จง ชกัชวนใหค้นมาเหน็คลอ้ยตามความเหน็ของ
ตน อาจจะไดข้อ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิตามความจ าเป็นเท่านัน้ 

3. บันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างเป็นระบบ ตามลักษณะปัญหา ข้อจ ากัด 
ศักยภาพ ความร่วมมอืระหว่างกัน เพื่อจะน ามาวเิคราะห์ และวางแผนท างานในขัน้ต่อไปได ้
โดยสะดวก 

ขัน้ท่ี 2 การสร้างกลุ่ม จะเริม่ตัง้แต่การสรา้งกลุ่มเรยีนรู ้โดยจากการที่นักพฒันาใช้
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเตรยีมความพรอ้มในขัน้ที่ 1 มาสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัของผูท้ีม่คีวาม
สนใจ อาจจะเป็นการประชุมหรอืการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการอภปิรายแลกเปลี่ยนความรูแ้ละ
ประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั เช่น สภาพปัญหา ปัจจยัการผลติ การจดัองคก์ร กฎ ระเบยีบ กตกิา 
เป็นต้น อันจะท าให้เกิดความรู้แตกฉาน สามารถน าความรู้ไปปรบัปรุงชีวติความเป็นอยู่และ
ประกอบอาชพีของตนเองได ้อกีทัง้ยงัก่อให้เกดิประสบการณ์ทีด่ ีทีจ่ะน าไปสู่การเพิม่ความมัน่ใจ
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ในการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลอื อันก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัจนน าไปสู่กลุ่มกิจกรรมในที่สุด 
ดงันัน้ในขัน้การสรา้งกลุ่ม ไดน้ าเสนอวธิกีารจดัตัง้กลุ่มเรยีนรู ้และกลุ่มกจิกรรม ดงันี้ 
 1. วิธีการจดัตัง้กลุ่มเรียนรู้ การจดัตัง้กลุ่มเรยีนรู้สามารถด าเนินการจดัตัง้ตาม
ขัน้ตอน ดงันี้ 

1.1 กระตุ้นให้เกิดการนัดประชุมระหว่างคนที่มปัีญหาคล้ายคลึงกัน แต่ไม่มี
ปัญหาในเรื่องความแตกแยกในหมู่เดยีวกนั นอกจากนั ้น หากเป็นผู้ที่มฐีานะใกล้เคยีงกนั ก็ยิง่ดี
เพราะจะท าใหห้าขอ้ตกลง แนวทางในการแก้ไขปัญหาไดเ้รว็ขึน้ จ านวนมากน้อยเท่าใดไม่เป็นสิง่
ส าคญั 

1.2 ในการประชุมปรึกษาหารือ จะต้องกระตุ้นให้มีการพูดคุยเรื่องปัญหา
อะไรบา้งทีป่ระสบอยู่ จากนัน้มกีารจดัหมวดหมู่ แยกออกว่าอะไรจะท าไดก่้อนหลงัโดยตวัของเขา
เอง และบางอย่างอาจต้องได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พรอ้มทัง้กระตุ้นให้มกีาร
แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหานัน้ๆ หรอืปัญหาทีใ่กลเ้คยีงกนั  

1.3 สรุปให้เป็นประเดน็ชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเดน็ปัญหาที่สามารถจะ
แกไ้ขไดโ้ดยการเพิม่ความรูแ้ละประสบการณ์ ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นความรูท้างดา้นเทคโนโลยใีนการ
ปรบัปรุงการผลติ การตลาด สุขภาพอนามยั ในเวลาเดยีวกนัก็ควรจะกระตุ้นให้ทุกคนได้ระดม
ศกัยภาพทีจ่ะน ามาใชแ้กไ้ขปัญหาว่ามอีะไรบา้ง ขดีจ ากดัในการแกไ้ขแต่ละปัญหามอีะไรบา้ง  

1.4 ในกรณีที่ไม่มีใครในกลุ่มมีความรู้พอที่จะแก้ไขปัญหานัน้ได้ เจ้าหน้าที่
อาจจะเสนอแนะให้ข้อมูล ความรู้ หรือประสานติดต่อหาผู้ที่มีความรู้ความช านาญ หรือมี
ประสบการณ์มาช่วยใหค้วามรูแ้ทน  

1.5 การเชิญผู้ที่มาให้ความรู้ควรเริ่มจากชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีความ
ช านาญในด้านนัน้ๆ ก่อน หากไม่มคี่อยเสาะแสวงหาจากหมู่บ้าน ต าบลใกล้เคยีงเพราะจะเป็น
ความรูท้ี่มคีวามเหมาะสม และเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กบัพื้นที่ได้มากที่สุด หากไม่มจีงึค่อย
เชญิเจา้หน้าทีห่รอืผูท้ีม่คีวามรูค้วามช านาญพเิศษของหน่วยงานอื่น และหากเป็นไปไดอ้าจจะจดั
ศกึษาดงูานเพิม่ความรู ้ประสบการณ์ ความช านาญใหแ้ก่สมาชกิกลุ่มได ้

1.6 ในขณะที่มกีารเสรมิความรูแ้ก่กลุ่ม จะต้องคอยสงัเกตว่าสมาชกิเข้าใจใน
เนื้อหานัน้หรอืไม ่หากเหน็ว่าไม่ชดัเจนอาจจะช่วยถามซ ้า หรอืจะสรุปสิง่ทีว่ทิยากร (ชาวบา้นหรอื
เจา้หน้าที)่ พูดอกีกไ็ด ้เพื่อช่วยขยายความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องที่ฟังจะไดใ้หค้นอื่นไดฟั้งทวนอกี
ครัง้ และหากพบว่ายงัมคีวามเข้าใจผดิก็จะได้แก้ไขความเข้าใจนัน้ให้ถูกต้องได้ทนัท่วงท ีและ
จดุส าคญัหลงัจากทีม่กีารใหค้วามรูแ้ลว้จะต้องสอบถามกลุ่มว่าไดค้วามรูอ้ะไรเพิม่ และจะสามารถ
ดดัแปลง ประยกุต ์ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของตนเองไดห้รอืไม ่อยา่งไร 

1.7 ก่อนจบการเสรมิความรูแ้ต่ละครัง้ ควรจะนัดแนะการพบปะกนัหรอืประเดน็
ที่จะพูดคุยกนัในครัง้ต่อไปไว้ด้วย เพื่อทุกฝ่ายจะได้เตรยีมตวั และได้รบัประโยชน์จากการร่วม
กจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งเตม็ที ่หากเป็นไปไดต้อ้งใหก้ลุ่มเป็นคนก าหนดเรือ่งเวลา สถานทีเ่อง 
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1.8 เยี่ยมเยยีน นิเทศการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั เผื่อสมาชิกยงัไม่
เขา้ใจด ีก็อาจจะเสรมิความรูไ้ด้อกีครัง้พรอ้มกนั หมัน่สอบถามเรื่องการนัดหมายครัง้ต่อไปว่ายงั
จ าไดห้รอืไม ่สอบถามเรือ่งผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเขา้กลุ่ม เป็นตน้ 
 2. วิธีการจดัตัง้กลุ่มกิจกรรม การจดัตัง้กลุ่มกจิกรรมที่เริม่จากกลุ่มเรยีนรูน้ัน้มี
ข ัน้ตอนการจดัตัง้ดงันี้ 

2.1 สอบถาม สงัเกต การน าความรูข้องสมาชกิไปใช้ว่าไดผ้ลเตม็ที่หรอืไม่ หาก
ไม่ได้ผลเต็มที่ มสีาเหตุอื่นอีกหรอืไม่ เช่น ขาดเรื่องปัจจยัการผลติ เครื่องมอื อุปกรณ์ เป็นต้น 
หรอือาจจะท าได้ผลด ีแต่ยงัมปัีญหาอื่นๆ ที่ต้องการแก้ไขอกีและไม่อาจจะแก้ไขได้โดยการเพิม่
ความรูแ้ต่เพยีงอยา่งเดยีว ประเดน็เหล่านี้จะน าไปสู่การสรา้งกลุ่มกจิกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหานัน้  

2.2 ระดมผู้ที่ประสบปัญหาร่วมเหล่านัน้ มาปรกึษาหารอืกนัถึงแนวทางแก้ไข 
และสรปุประเดน็ส าคญัทีจ่ะแกไ้ข โดยอาศยัความรว่มมอืของกลุ่มก่อน  

2.3 กระตุ้นและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากการร่วมมอืกันในกลุ่มเรยีนรู ้
โดยการให้สมาชิกตอบตลอดเวลา และอาจเสรมิเรื่องตัวอย่างการที่เราไม่พึงตนเองหรอืผล
เสยีหายจากการพึง่ผูอ้ื่น ขดีจ ากดัของหน่วยงานในการช่วยเหลอื เป็นต้น ท าให้สมาชกิเกดิความ
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะแก้ไขปัญหาของตนใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะไดท้ า และทุกคนจะต้องเหน็ฟ้องต้องกนั
ในวตัถุประสงคข์องกลุ่มทีช่ดัเจน   

2.4 เมื่อกลุ่มเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาแลว้ ควรจะถามซ ้าถงึความเป็นไป
ได้  เงื่อนไขที่จะท าให้งานกลุ่มส าเรจ็ ขดีจ ากดัของกลุ่ม ศักยภาพด้านต่างๆ ที่ม ีหากมคีวาม
ชดัเจน ก็ควรกระตุ้นต่อว่าจะให้ใครท าอะไรบ้าง จงึจะท าให้งานดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ีมี
ความสามารถด้านใดบ้างที่จ าเป็นและจะน ากลุ่มไปสู่ความส าเรจ็ เช่น คนให้ความรูแ้ก่กลุ่ม คน
ตดิต่อเจา้หน้าที่หรอืประสานงานกบัหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อให้สมาชกิหาคนที่มคีวามสามารถมี
ความรบัผดิชอบและมคีุณภาพเหมาะสม กฎ ระเบยีบ กตกิา วธิกีารด าเนินงานของกลุ่มมคีวาม
เหมาะสมหรอืไม่ อย่างไร ควรคอยระวงัดูแลตดิตามอย่างใกลช้ดิ ไม่ปล่อยปละละเลยจนเรื่องนัน้
ขยายความรนุแรงต่อไป และต้องใหก้ารศกึษาเพิม่ทนัททีีท่ างานไดร้ะยะหนึ่ง อาท ิกลุ่มไมม่รีะบบ
บัญชี ต่อมาเกิดเรื่องไม่พอใจกันระแวงกัน จึงต้องรบีเข้าไปจดัการ และชี้ให้เห็นว่าควรจะมี
วธิแีก้ไขกนัอย่างไรพรอ้มกบัสอบถามว่าใครสนใจจะเขา้มาเรยีนรูว้ธิที าบญัช ีหากใชว้ธินีี้จะไดค้น
ทีต่ ัง้ใจจะเรยีนวธิที าบญัช ีและกลุ่มเองกเ็หน็ความส าคญัของระบบบญัชอีกีดว้ย 

2.5 หากมีความจ าเป็นต้องระดมทรพัยากรจากสมาชิก ก็ควรจะก าหนดให้
ชดัเจนและค านึงถงึความเป็นไปได้ด้วย และควรจะกระตุ้นให้เขาลองคดิดูว่าจะป้องกนัมใิห้เกิด
ความเสยีหายทีอ่าจตามมาไดอ้ย่างไร   

2.6 กระตุน้ใหเ้กดิการท างานตามแผนทีว่างไว ้หมัน่สอบถามผูเ้กีย่วขอ้งว่าไดท้ า
ตามแผนไปมากน้อยเพยีงใด มปัีญหาขอ้ขดัขอ้งหรอืไม ่เพื่อจะไดแ้กไ้ขไดท้นัท่วงที 
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2.7 การกระตุ้นให้คนคดิโดยการถามอย่างเป็นระบบ และหากเห็นว่าเขาขาด
ขอ้มลู ข่าวสาร ก็เป็นหน้าทีข่องเจา้หน้าที่ทีจ่ะน าขอ้มูลเหล่านั ้นมาให ้บทบาทในทีป่ระชุมต้องให้
ประธานหรอืหวัหน้ากลุ่มเป็นใหญ่ หากมเีรื่องทีจ่ าเป็นต้องใหก้รรมการอื่นๆ ทราบอาจจะบอกกบั
ประธานล่วงหน้าก่อนการประชุมหรอืหากจะใหป้ระธานน าการประชุมไปในทศิทางใด กค็วรจะได้
มกีารปรกึษาหารอืกนัสองต่อสองล่วงหน้ามาก่อน ซึ่งทัง้หมดนี้จะท าให้เสรมิสรา้งความสามารถ
ใหแ้ก่ประธานและ/หรอืกรรมการคนอื่นๆ ท าหน้าที่ของตนในกลุ่มได้ด ีท าให้เกดิการพฒันาผู้น า 
และระบบการท างานเป็นกลุ่มทีด่ไีด ้ 

2.8 หลงัจากที่กลุ่มด าเนินงานไปไดร้ะยะหนึ่ง ควรจะทบทวนกบัคณะกรรมการ
และสมาชกิกลุ่มว่าได้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายไปแลว้เพยีงใด ขดีจ ากดัอะไรที่ยงัไม่สามารถ
แก้ไขให้ลุล่วงไปได้ มปัีญหาอื่นๆ เกิดเพิ่มหรือไม่ในขณะที่ท างานเป็นกลุ่ม อาทิ เกิดความไม่
เขา้ใจ ระแวงในการถอืเงนิของกลุ่ม การให้อ านาจในทางที่ผดิ แบ่งปันผลประโยชน์ไม่เป็นธรรม 
เป็นต้นแลว้หาทางแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ อาจจะโดยการฝึกอบรม การใหค้ าแนะน าปรกึษา หรอืให้
กลุ่มลองหาทางออกกเ็ป็นได ้

2.9 หมัน่ตรวจสอบ การท างานทีอ่าจจะท าใหเ้กดิปัญหาในกลุ่มได ้ดงัต่อไปนี้ 
1) การตดิต่อ สื่อสารภายในดหีรอืไม่ สมาชกิเข้าใจวตัถุประสงค์ แนวทาง

ด าเนินงานหรอืเปล่า หรอืมขี่าวลอืท าให้เกดิความเสยีหายหรอืไม่ ควรจะหาวธิแีก้ไขหากม ีเช่น 
การประชุมบ่อยขึน้ หรอืมวีธิแีจง้ขอ้มลูดว้ยวธิอีื่นๆ เป็นตน้ 

2) แนวทางการท างาน กฎ ระเบยีบต่างๆ มคีวามเหมาะสมเพยีงใด ยาก
ง่าย มากน้อยเพยีงใด เกนิความจ าเป็นหรอืไม่ สมาชกิเขา้ใจในเรื่องดงักล่าวดเีพยีงใด ใครว่าง 
ใครไดป้ระโยชน์ มกีารแกไ้ขปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบักาลเวลาหรอืไม่ 

3) ระบบการเงนิ และการบญัชเีป็นอยา่งไร ก่อใหเ้กดิช่องโหว่ไดห้รอืไม ่ใคร
ถือเงนิ ได้มากเท่าไร ใครเซ็นเงนิ ใครท าบญัช ีความรูค้วามสามารถ ความซื่อสตัย์ ความเป็น
ระเบยีบมมีากน้อยเพยีงใด สมาชกิเกดิความระแวงหรอืไม ่มหีนี้สนิคา้งมากน้อยเพยีงใด มกีารเอา
เงนิกลุ่มไปใชส้่วนตวัหรอืไม ่เพราะเหตุใด จะแกไ้ขอยา่งไร 

4) การบันทึก การประชุม หรือผลการปฏิบัติงานเป็นช่วงๆ เพื่อเป็น
บทเรยีนส าหรบัการพฒันาต่อไป ตลอดจนเป็นแนวทางให้คนรุ่นใหม่สามารถเรยีนรูป้ระสบการณ์
เก่าได ้เขา้ใจเรื่องเดนิไดด้ ีใครบนัทกึ สม ่าเสมอหรอืไม ่เนื้อเรื่องทีบ่นัทกึน ามาใชป้ระโยชน์ในการ
วางแผนปรบัปรงุงานไดห้รอืไม่ 

5) กรรมการเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนดหีรอืไม่ มเีวลาปฏบิตังิานหรอืไม่มี
ความตัง้ใจเพื่อท าให้อุดมการณ์เป็นจรงิหรอืไม่ เพียงใด สามารถแก้ไขข้อขดัแย้งภายในได้ดี
เพยีงใด หรอืเป็นตวัการแห่งความขดัแยง้และสรา้งปัญหาเอง ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการและ
สมาชกิเป็นอยา่งไร 
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6) กจิกรรมของกลุ่มมคีวามก้าวหน้ามากน้อยเพยีงใด สาเหตุจากอะไรควร
จะมกีารปรบัปรุงหรอืไม่ สมาชิกและกรรมการมคีวามเห็นต่อกิจกรรมนัน้ๆ อย่างไร ตรงตาม
วตัถุประสงค์หรอืไม่ หากพบว่า มจีุดบกพร่องหรอืน่าสงสยัและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง 
ควรรบีปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขาใหช้่วยเหลอืหรอืใหค้ าแนะน าโดยเรว็ 

2.10 หากประสงค์จะจดัการฝึกอบรม ควรวิเคราะห์ปัญหาให้ถ่องแท้ก่อนว่า 
กลุ่มมปัีญหาอะไร ขาดความรู้ ความสามารถด้านใด แล้วจดัเนื้อหาวชิาที่จะฝึกอบรมได้อย่า ง
ถูกต้องที่จะแก้ปัญหาของกลุ่ม หากไม่สามารถจดัฝึกอบรมเองได้ ก็ควรหาหน่วยงานอื่นที่จดั
ฝึกอบรมในเนื้อหาที่เราต้องการหรอืจ าเป็นต่อกลุ่ม หากไม่มหีรอืมแีต่ไม่สอดคล้องก็ต้องหาทาง
จดัเอง โดยเชญิวยิากรผูเ้ชีย่วชาญมาใหก้ารฝึกอบรม 

2.11 เพิม่เติมเทคโนโลยทีี่จะท าให้กิจกรรมเกิดผลก าไร มปีระสทิธภิาพสูงขึ้น
เรือ่ยๆ แต่ทัง้นี้จะตอ้งมคีวามเหมาะสมต่อสภาพกายภาพ ชวีภาพ เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง
ของชุมชนและกลุ่ม ทัง้นี้เพื่อให้กลุ่มมกีจิกรรมที่ท าแลว้ตอบสนองความต้องการหรอืแก้ไขปัญหา
ของสมาชกิดว้ย 

2.12 เมื่อกลุ่มได้ท ากิจกรรมบรรลุเป้าหมายแล้ว ควรสอบถามกลุ่มว่าจะท า
กจิกรรมอยา่งอื่นต่อหรอืไม่ หรอืจะเอาเพยีงเท่านี้ พรอ้มทัง้ใหส้รุปบทเรยีนของการท างานรว่มกนั
ว่ามีประโยชน์เพียงใด หากจะท าต่อควรจะปรบัปรุงแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นไปอีก เพื่อให้กลุ่ม
เจรญิเตบิโต แต่ตอ้งนึกถงึคุณภาพใหม้ากขึน้ กลุ่มกจ็ะสามารถขยายตวัไดเ้องในอนาคต 
  3. การบ ารงุรกัษากลุ่ม ขัน้ตอนนี้จะเริม่ตัง้แต่การที่กลุ่มกจิกรรมได้เริม่ด าเนินการ
ตามแผนงาน และวตัถุประสงค์ของกลุ่ม ในอนัที่จะแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง (single purpose) จน
ส าเรจ็หรอืเกอืบส าเรจ็แล้ว ซึ่งกลุ่มเองอาจจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนมากมาย กลุ่มอาจจะมคีวาม
ต้องการที่จะขยายวตัถุประสงค์ในการช่วยเหลือสมาชิกในหลายๆ ด้าน (multi purpose) เมื่อ
ปริมาณงานมากขึ้น สมาชิกมากขึ้น ปัญหาก็ย่อมมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว แม้ว่าอาจจะมี
ทรพัยากรมากขึ้น และอาจจะขยายตลาดส าหรบัผลผลติของกลุ่ม ซึ่งเป็นการเพิ่มเชิงปรมิาณ 
(economy of scale) แต่มไิด้หมายความว่า จะเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการเพิม่อ านาจต่อรองได้
ทัง้หมด เพราะการรวมคนไม่เหมอืนกบัการรวมวตัถุเข้าด้วยกนั ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นที่กลุ่ม
จะต้องมกีารบรหิารจดัการในลกัษณะทีเ่ป็นมอือาชพี (professional) มากขึน้ มใิช่ท าแบบประสาน
เพื่อนบา้นทีต่อ้งการช่วยเหลอืกนั 

นอกจากนี้ จติต ิมงคลชยัอรญัญา12 ได้อธบิายถงึขัน้ตอนการด าเนินการในการสรา้งและ
พฒันากลุ่ม โดยการกระตุน้ใหเ้กดิกลุ่มใหม ่ดงันี้ 

 
 

                                                           
12จติต ิ มงคลชยัอรญัญา. แนวทางในการท างานกบักลุ่ม. (เอกสารอดัส าเนา) น. 7-23. 
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  1. ขัน้การกระตุ้นให้เกิดกลุ่มใหม่ ในขัน้น้ีมขี ัน้ตอนทีส่ าคญั คอื 
   1.1 สรา้งศรทัธาหาแนวร่วม เป็นการเขา้ไปในหมู่บา้นเพื่อพูดคุยกบัชาวบา้น เป็น
การเกริน่น า และให้เกษตรกรเห็นว่าเจา้หน้าที่มคีวามสนใจ และสรา้งแกนน าในการพฒันา โดย
การสร้างความเข้าใจและปลุกจติส านึกแก่ผู้น าในท้องถิ่น ให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการที่
แทจ้รงิของเกษตรกรและการช่วยเหลอืกนัในรปูแบบกลุ่ม ทีส่ าคญัสรา้งอุดมการณ์ใหก้บัแกนน าใน
การท างานกลุ่มเพื่อแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการของเกษตรกร 
   1.2 ศึกษาข้อมูล สถานการณ์ ปัญหาของเกษตรกรอย่างกว้างๆ อาจเป็นการ
วเิคราะห์พืน้ที่และเกษตรกร และเมื่อก าหนดกลุ่มคนเป้าหมายไดแ้ลว้ อย่างเช่น เป็นกลุ่มคนที่มี
กจิกรรมเหมอืนกนั มคีวามตอ้งการเหมอืนกนัหรอืมปัีญหาทีค่ลา้ยคลงึกนั เจา้หน้าทีจ่งึด าเนินการ
ศึกษาข้อมูล สถานการณ์ ปัญหา เป็นต้น เพิ่มเติมเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มย่อยเพื่อตรวจสอบ
ขอ้มลูเบือ้งตน้ และใหท้ราบถงึศกัยภาพของเกษตรกรทีจ่ะรวมตวักนัเป็นกลุ่มเพื่อแกไ้ขปัญหา 
   1.3 กระตุ้นให้เกษตรกรเห็นปัญหาที่แท้จริง โดยพบปะพูดคุยกับเกษตรกร
เป้าหมาย โดยพูดถงึปัญหาและความต้องการของเกษตรกร พรอ้มทัง้ปลุกจติส านึก อุดมการณ์ให้
เกษตรกรมปีณิธานและเกดิความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาและความต้องการร่วมกนั จากนัน้นัด
หมายเกษตรกรทีม่ปัีญหาความตอ้งการเหมอืนกนัมาพบปะพดูคุยกนั 
   1.4 ให้ข้อมูลทางเลือก เจ้าหน้าที่ที่อาจะให้ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีแก่
เกษตรกร โดยท าตวัเป็นเพื่อนคู่คดิทีด่ขีองเกษตรกร 
   1.5 เกษตรกรทีม่ปัีญหาเหมอืนกนั ตดัสนิใจ เพื่อแกไ้ขปัญหา 
  2. ขัน้การด าเนินงานกลุ่ม เมื่อกลุ่มได้ก าหนดขึ้นมาแล้วจะท าย่างไร กลุ่มจงึจะยงั
เป็นกลุ่มอยู่อย่างมคีวามหมาย คอื สมาชกิกลุ่มยงัมคีวามสมัพนัธ์ที่ดต่ีอกนั และทุกคนในกลุ่ม
ยงัคงจะท ากิจกรรมมุ่งสู่วตัถุประสงค์ของกลุ่มได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และทุกคนพอใจในการ
ท างานรว่มกนั  
 จงึกล่าวได้ว่า การสร้างกลุ่มหรอืการจดัตัง้กลุ่มในการพัฒนาชุมชนนัน้ ประกอบด้วย
ขัน้ตอนหลายขัน้ตอน ซึ่งแต่ละขัน้ตอนมรีายละเอยีดที่แตกต่างกนัไปตามบรบิทของชุมชนหรอื
สงัคมนัน้ๆ ที่นักพฒันาชุมชนหรอืผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาต้องท าความเข้าใจอย่าง  ถ่องแท ้
นอกจากนี้แต่ละขัน้ตอนของการจดัตัง้กลุ่มจะต้องมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนั ไม่ว่าจะเริม่ต้นดว้ย
กลุ่มเรยีนรูแ้ล้วไปสู่กลุ่มกจิกรรม การศกึษาวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการสู่การ
สรา้งกลุ่ม เป็นตน้ ซึง่สิง่เหล่านี้มคีวามเกีย่วขอ้งและต่อเนื่องกนั 
 
 พฒันาการและการเคล่ือนไหวของกลุ่มในการพฒันาชมุชน 
 กลุ่มที่เกิดขึ้นหรอืจดัตัง้ขึ้น จะมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (group dymamic) ไม่มี
กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเลยที่หยุดนิ่งอยู่กบัที่ (group static) แต่การเปลี่ยนแปลงของแต่ละกลุ่มย่อมมี
ระดบัทีแ่ตกต่างกนั บางกลุ่มกเ็ปลีย่นไปมาก บางกลุ่มกเ็ปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ ส าหรบั
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สาเหตุการเปลีย่นแปลงหรอืเคลื่อนไหวในกลุ่มอาจจะเกดิขึน้เนื่องจากสิง่แวดลอ้มภายในกลุ่ม เช่น 
การเปลีย่นแปลงของโครงสรา้ง การเปลีย่นแปลงผูน้ า การเปลีย่นแปลงสมาชกิ การเปลีย่นแปลง
วตัถุประสงค์ และการเปลีย่นแปลงการด าเนินงานของกลุ่ม เป็นต้น แต่การเปลีย่นแปลงบางครัง้
จะเกิดขึ้นจากสิง่แวดล้อม หรอืสภาพภายนอกกลุ่มที่มากระทบ แล้วท าให้กลุ่มเปลี่ยนแปลงไป 
ตามสภาพแวดล้อมนัน้ เพื่อปรบัให้กลุ่มต้องท างานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มนัน้ๆ ซึ่งหาก
กลุ่มไม่ยอมเปลีย่นแปลงหรอืเคลื่อนไหวแลว้ กลุ่มจะเป็นกลุ่มไรป้ระสทิธภิาพหรอืต้องสลายไปใน
ที่สุด สภาพการเปลี่ยนแปลงหรอืการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่กล่าวข้างต้นนัน้ ถือว่า ”เป็นการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มเพื่อที่จะพัฒนากลุ่มให้สามารถด ารงอยู่ได้ ” ส าหรบัการพัฒนากลุ่มที่มี
ตลอดเวลานี้ ได้มนีักวชิาการเสนอขัน้ตอนการพฒันาของกลุ่มไว ้เช่น Tuckman ได้สรุปขัน้ของ
การพฒันาการของกลุ่มแบบ Task Group และ Growth Group ไว ้4 ขัน้ เป็นตวัแบบ (model) ให้
ชื่อว่า “Forming–Stroming–Norming–Performing Model” แต่ละขัน้ตอนมสีาระสรปุได ้ดงันี้13 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้ของการสร้างกลุ่มหรือจดัตัง้กลุ่ม (forming stage) เป็นขัน้แรกของการ
เริม่ต้นของกลุ่ม โดยที่เมื่อบุคคลมารวมกนัเป็นกลุ่ม และมกีารก าหนดขอบเขต แนวทางในการ
ปฏบิตังิาน รวมทัง้การก าหนดกฎระเบยีบขอ้บงัคบั และก าหนดพฤตกิรรมให้กบัสมาชกิของกลุ่ม 
กลุ่มก็จะเริม่ท างานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว้ สมาชิกจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เครง่ครดัและเชื่อฟังค าสัง่ ค าแนะน าของผูน้ าอยา่งเครง่ครดั และถอืว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
 ขัน้ท่ี 2 ขัน้หวัเล้ียวหวัต่อหรือระยะขดัแย้ง (storming stage) เป็นขัน้ที่กลุ่มเริม่มี
ปัญหา มอุีปสรรคและมขีอ้ขดัแขง้ต่างๆ เกดิในกลุ่มมากมาย อาจจะกล่าวไดว้่าในขัน้นี้เป็นระยะที่
กลุ่มจะเกิดการขดัแย้ง (conflict) กันภายในกลุ่มมากที่สุด จะพบว่ากลุ่มที่อยู่ในขัน้นี้จะอยู่ใน
ลกัษณะทีส่มาชกิแต่ละคนมคีวามเหน็ไม่ตรงกนั สมาชกิเริม่คดิว่าตนท างานใหก้ลุ่มเพื่ออะไร และ
กลุ่มจะให้อะไรตนบ้าง เกดิความแตกแยกและทะเลาะกนัในหมู่สมาชกิ เป็นศตัรูกบักลุ่มต่อต้าน
กลุ่ม ขัน้น้ีจงึมคีวามแตกแยกภายในกลุ่มมากทีสุ่ด 

 ขัน้ท่ี 3 ขัน้การสร้างบรรทดัฐานของกลุ่มหรือระยะยินยอม (norming stage) หาก
การพฒันากลุ่มผ่านขัน้ตอนที่สองมาได้โดยที่กลุ่มไม่สลายตวัไป กลุ่มก็จะพฒันาเขา้สู่ข ัน้ที่สาม
โดยทีส่มาชกิจะรูส้กึตวัว่าต่อต้านเขามากไป พูดมากไป ใช้อารมณ์มากไป รูส้กึเหนื่อยและเพลยี 
และไดข้อ้คดิเหน็จากการอภปิรายของสมาชกิคนอื่นมากขึน้ จนจ านนดว้ยเหตุผล จงึมกีารตกลง
ร่วมกันระหว่างสมาชิกของกลุ่มแต่ละคน กับวตัถุประสงค์ของกลุ่มโดยจะมกีารแสดงออกซึ่ง
ความเหน็ ความรูส้กึของสมาชกิแต่ละคนในเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วกบักลุ่ม เช่น วตัถุประสงคข์องกลุ่ม  
การด าเนินงาน การควบคุมของผูน้ า ความพงึพอใจในสภาพการท างาน และผลตอบแทนทีก่ลุ่มใน
กบัสมาชกิ โดยสมาชกิจะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั ซึง่จะท าใหส้มาชกิแต่ละคนมกีาร
ยอมรบัซึง่กนัและกนั รว่มกนัเสนอความคดิเหน็ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าทีจ่ะตัง้ตวัเป็น
                                                           

13อา้งถงึใน จ าเนียร ช่วงโชต ิและคณะ. ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มบุคคล. 2523, น. 88-91. 
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ศตัรูกนัเอง และช่วยกนัหาข้อสรุปของความคดิเห็นในเรื่องต่างๆ ยอมรบัในข้อสรุปนัน้ แล้วน า
ขอ้สรุปที่ได้จากการตกลงร่วมกนั มาตัง้เป็นบรรทดัฐานของกลุ่ม (group norm) ขึน้มาซึ่งทุกคน
ยอมรบั ยดึถอืเป็นแนวทาง กฎเกณฑข์อ้บงัคบัในการปฏบิตั ิ

 ขัน้ท่ี 4 ขัน้ของการร่วมมือกนัปฏิบติังานหรือระยะการด าเนินงาน (performing 
stage) ในขัน้นี้สมาชกิจะรวมพลงัเพื่อทีจ่ะร่วมมอืกนัปฏบิตังิานใหก้ลุ่มบรรลุวตัถุประสงคท์ีไ่ดว้าง
ไว ้โดยสมาชกิจะปฏบิตัติามบทบาททีต่นพงึพอใจตามที่ไดท้ าการตกลงกนัไว้ และแสดงบทบาท
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกลุ่มไดเ้ป็นอย่างด ีเพื่อทีจ่ะน ามาซึง่ผลส าเรจ็ของกลุ่ม 

 ขัน้พฒันาการของกลุ่มทัง้ 4 ขัน้นี้ Tuckman ได้เปรยีบเทยีบการพฒันาเหมอืนกบัการ
พฒันาการของมนุษย์เรา คือ ขัน้ Forming Stage เปรยีบเสมอืนวยัทารก ขัน้ Stroming Stage 
เปรยีบเสมอืนวยัรุน่ ขัน้ Norming Stage เปรยีบเสมอืนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ทีเ่ริม่จะยอมรบัในเหตุผล 
และขัน้ Performing Stage เปรยีบเสมอืนวยับุคคลที่บรรลุนิติภาวะ (Maturity) ยอมรบัในตนเอง 
สามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ไปเป็นอย่างดี และจากขัน้จากพฒันาทัง้สี่ข ัน้นี้สามารถเขยีนเป็น
รปูแบบ (Model) ไดด้งันี้ 
 

    2. Stroming 
 

              1. Forming                            3. Norming 
                                

แผนภาพท่ี 2 แสดงระยะพฒันาการของกลุ่ม 
 
 การศกึษาพลวตัรกลุ่มนัน้ควรที่จะต้องรูข้ ัน้ตอนของพฒันาการกลุ่ม เพื่อที่จะน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ ท าให้สามารถเข้าใจการพัฒนากลุ่ม สามารถท าการวิเคราะห์ไว้ว่ากลุ่มนัน้มี
พฒันาการอย่างไร ถ้าจะพจิารณาขัน้ตอนที่ระยะแห่งการพฒันาของกลุ่มนัน้สามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ระยะ ดงัต่อไปนี้ 

1. ระยะที่สมาชกิยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง และมกีารแข่งขนัระหว่างสมาชกิแต่ละคน 
(individually centered, competitive phase) โดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนย่อมเห็นว่าตนเอง
ส าคญั ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง เมื่อรวมตวักนัเป็นกลุ่มย่อมท าให้เกดิปัญหาขึน้มาทุกคนจะต่อสู้
เพื่อใหต้นเองเป็นทีย่อมรบัของกลุ่ม จะมกีารแขง่ขนัในดา้นต่างๆ เพื่อสรา้งความยิง่ใหญ่และความ
โดดเด่นใหแ้ก่ตนเอง หรอือาจแข่งขนักนัเพื่อเป็นผูน้ ากลุ่มหรอืท าใหเ้กดิการแตกแยกได ้ในระยะนี้
ต่างคนต่างอยู ่ไมค่่อยใหค้วามส าคญักบัการรวมกลุ่มมากนกั 

4. Performing 
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2. ระยะที่สมาชกิมคีวามรูส้กึขดัแยง้และคบัขอ้งใจ (frustration  and  conflict phase) 
เมือ่กลุ่มสมาชกิมกีารแขง่ขนักนั กจ็ะท าใหแ้ต่ละคนมคีวามรูส้กึต่างๆ เกดิขึน้  อาจจะรูส้กึอดึอดัใจ 
คับข้องใจ ไม่รู้ว่าจะท าอย่างไรให้กลุ่มมารวมกันได้ดีกว่าสภาพที่เป็นอยู่ ซึ่งไม่มีความเป็น
เอกภาพของกลุ่ม สมาชกิบางคนอาจจะรูส้กึขดัแยง้ในจติใจ 
  ซึ่งระยะนี้ต้องมกีารแก้ไขปัญหาสถานการณ์ และระยะนี้เป็นระยะหวัเลี้ยวหวัต่อไปสู่
การรวมตัวกัน บางครัง้อาจต้องใช้ผู้น าทัง้ที่ไม่เป็นทางการหรอืทางการเข้ามาประนีประนอม
ความคดิของกลุ่มเขา้หากนั ให้กลุ่มตดัสนิใจแก้ปัญหาร่วมกนัอย่างประชาธปิไตย จะช่วยให้กลุ่ม
หาขอ้ยตุเิกีย่วปัญหาต่างๆ ได ้และน าไปสู่ระยะแห่งการพฒันากลุ่มในขัน้ต่อไป 

3. ระยะทีส่มาชกิกลุ่มเริม่มคีวามสามารถ (group-harmony phase) เมื่อผ่านทัง้ 2 ขัน้
มาแลว้ แสดงว่าสมาชกิเริม่พฒันาความคดิบางประการให้สอดคล้องกนัขึน้ในกลุ่ม  สมาชกิกลุ่ม
พยายามขจดัปัญหาในเรื่องส่วนตวัออกให้หมด แต่กลุ่มก็ยงัมปัีญหาบ้าง  สมาชกิก็จะหลกีเลี่ยง 
ผลงานของกลุ่มก็ยงัไม่เป็นที่ประจกัษ์ เพราะกลุ่มในระยะนี้ยงัไม่เป็นกลุ่มที่แท้จรงิ เนื่องจากยงั
ไมไ่ดก้ระท าอะไรเพื่อจดุมุง่หมายทีแ่น่นอนของกลุ่มเพยีงแต่รกัษากลุ่มเอาไวเ้ท่านัน้ 

4. ระยะที่สมาชิกยดึกลุ่มเป็นศูนย์กลาง และมผีลงานของกลุ่มปรากฎขึ้น (group–
centered, productive phase) เป็นระยะทีทุ่กคนจะท าอะไรกต็ามเพื่อสนองความต้องการของกลุ่ม
เป็นอนัดบัแรก สมาชกิในกลุ่มจะนึกถงึกลุ่มมากกว่าตนเอง ถ้ามขีอ้ขดัแยง้ระหว่างสมาชกิก็จะน า
ขอ้ขดัแยง้ทัง้หลายมาอภปิราย มกีารยอมรบัความจรงิของตนเองมากขึน้ และพรอ้มที่จะแกไ้ขและ
ปรบัปรงุทีด่ขี ึน้ 
 ในแง่ของการท างาน สมาชกิแต่ละคนจะไดร้บัมอบหมายหน้าทีใ่ห้ปฏบิตังิานในกลุ่ม ทุก
คนจะมคีวามรบัผิดชอบต่อหน้าที่อย่างจรงิจงั และอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และจะ
ช่วยกนัท างานเป็นทมี (team work) มผีลงานปรากฏออกมา จะเห็นได้ว่าการรวม กลุ่มนัน้ไม่ใช่
เป็นเรื่องที่จะกระท าง่ายนัก เพราะการที่จะท าให้ทุกคนมีความรู้สึกเสียสละ เพื่อกลุ่มโดยไม่
ค านึงถงึตนเองนัน้ท าให้ยากล าบากมาก ดงันัน้นักพฒันาจะต้องทราบว่ากลุ่มเกดิการพฒันาถึง
ระดบัไหน เพราะจะไดเ้ขา้ไปเสรมิการท างานกบักลุ่มไดด้ยีิง่ขึน้ 

 จากการศกึษาการพฒันากลุ่มหรอืองค์กรชุมชนในภาคอสีาน ของ กาญจนา  แก้วเทพ14 
พบว่า มลีกัษณะรว่มกนัของการพฒันา 4 ขัน้ตอนคอื 

1. ขัน้ก่อร่างสร้างกลุ่ม ในขัน้ตอนนี้จะประกอบด้วย 2 ขัน้ตอนย่อย ที่อาจจะท าได้
ไปพรอ้มๆ กนั หรอืเหลื่อมล ้ากนัคอื 

                                                           
14 อา้งถงึใน นักวจิยัประจ าสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัขอนแก่น. องคก์รชุมชน กลไกเพื่อ

แก้ปัญหา และพฒันา. (กรุงเทพฯ: บรษิทัแปลน พริน้ติง้ จ ากดั, 2540), น. 21-22. 



 

 
88 

1.1 ขัน้การวเิคราะหช์ุมชน ประชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการศกึษาและวเิคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพราะความส าเรจ็ของการพฒันาอยู่ที่ประชาชนผู้อยู่
กบัปัญหามคีวามเขา้ใจต่อปัญหาอย่างถูกต้องและมคีวามเขา้ใจร่วมกนัอย่างเป็นเอกภาพ อย่าง
เป็นน ้าหนึ่งใจเดยีว และความคดิเดยีวกนั เพื่อใหเ้กดิการเพิม่พลงั ความรู้ของประชาชนในการวดั
ล าดบัความส าคญัของปัญหา การมองเหน็สาเหตุหลกัสาเหตุรอง  การตรวจสอบสาเหตุที่แท้จรงิ 
รวมทัง้ตรวจสอบการวเิคราะหข์องตวัเองกบัคนอื่นในชุมชน 

1.2 ขัน้การแสดงหาทางเลอืกเพื่อท ากิจกรรม เป็นการระดมความคิดเพื่อเลอืกท า
กจิกรรมก่อนหลงัให้เหมาะสมกบัความสามารถ โดยกระท าภายในของกลุ่มเอง หรอืการศกึษาดู
งานของกลุ่มพฒันาอื่น เพื่อเป็นการขยายฐานความรูใ้นการแก้ปัญหา การคดิคาดการณ์ล่วงหน้า
ถงึปัญหาที่อาจจะเกดิขึ้นในอนาคต การประเมนิความเป็นไปได้ในการท ากจิกรรมขึน้ในอนาคต 
การประเมนิความเป็นไปไดใ้นการท ากจิกรรม รวมทัง้การประเมนิโอกาสและขดีจ ากดัของกลุ่ม ใน
ขัน้ตอนนี้อาจจะมกีารตระเตรยีมจติใจและระเบยีบวนิัยของสมาชกิในการท างานกลุ่มร่วมกนัไป
ดว้ยกไ็ด ้

2. ขัน้ลงมือปฏิบติัการ หากกลุ่มสามารถวเิคราะห์ปัญหาและศกัยภาพของกลุ่มได้
ใกล้เคยีงกบัความจรงิและมปีระสบการณ์กวา้งขวางในการหาทางออกก็สามารถเลอืกกจิกรรมได้
อย่างเหมาะสมกบัธรรมชาติของกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามในการปฏบิตังิานของกลุ่มสิง่ที่ไม่อาจจะ
เลีย่งไดก้ค็อืต้องมกีารลองผดิลองถูก กลุ่มจงึต้องมกีระบวนการเรยีนรู ้ซึง่ยอ่มมคีวามผดิพลาดใน
ช่วงแรกๆ ของการท ากจิกรรม แต่อย่างไรกต็ามที่จะท าใหค้วามผดิพลาดนัน้ไม่ส่งผลสะเทอืนถงึ
ขัน้กลุ่มแตกหรอืล้ม ดงันัน้จงึให้ประธานได้มสี่วนร่วมตัง้แต่ต้นเมื่อมสี่วนร่วมในการท าผิด ก็มี
โอกาสจะมสี่วนรว่มในการแกไ้ขความผดิเช่นกนั 

3. ขัน้ขยายตวั เป็นขัน้ที่กลุ่มได้มกีารขยายประเภทกจิกรรมของกลุ่ม เช่น กจิกรรม
เริม่แรก คอื การซื้อขายปุ๋ ยต่อมากข็ยายกจิกรรมไปยงัการซื้อขายขา้วเปลอืกและกจิกรรมจดัตัง้
โรงสใีนที่สุด นอกจากนี้กลุ่มยงัขยายแนวคดิและกิจกรรมในแง่พื้นที่ เช่น กลุ่มเลี้ยงววัความที่
เริม่ท ากิจกรรมจนได้ผลจึงได้ถ่ายทอดบทเรียนไปยงัพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น ทัง้นี้ เนื่ องจาก
ขอ้จ ากดัเรื่องทรพัยากร จงึจ าเป็นสรา้งเครอืข่ายขึน้มา ในการขยายฐานงานพฒันาและความรูใ้ห้
กวา้งไกลออกไป การระดมทรพัยากรในการท ากจิกรรมใหห้ลากหลายกเ็ป็นไปได ้นอกจากนี้การ
ขยายเครอืขา่ยยงัเป็นหลกัประกนัดา้นความเสีย่งแบบธุรกจิประกนัสมยัใหม ่แต่อยูบ่นพืน้ฐานการ
ช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั ด้วยเหตุนี้การขยายแนวทางของกลุ่มจงึจ าเป็นในการธ ารงรกัษา
ความยัง่ยนืของกลุ่ม 

4. ขัน้พลงัคือสามคัคี หลงัจากกลุ่มมคีวามเขม้แขง็แล้ว ความเขม้แขง็ดงักล่าวก็จะ
สามารถระดมความร่วมมอืจากกลุ่มบุคคลภายนอกที่เรยีกว่าองค์กรพนัธมติรและยางกรณีอาจ
เป็นไปในรปูของการต่อรอง ซึ่งโดยธรรมชาตขิองกลุ่มทีม่คีวามเขม้แขง็มาก สามารถส าแดงพลงั
ในรปูแบบต่างๆ ไดม้าก เช่น กลุ่มสามารถขยายกจิกรรมไปท าธุรกจิร่วมดว้ยการเปิดสถานีน ้ามนั
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กบับรษิทับางจาก (มหาชน) จ ากดั หรอืกลุ่มสามารถต่อสู้เรื่องปุ๋ ยปลอมจากบรษิัทจนได้ชยัชนะ 
เป็นตน้ 
 กลุ่มเป็นขบวนการทีม่รีะบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงเคลื่อนทีอ่ยู่ตลอดเวลา ซึง่จะท าใหก้ลุ่มมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ รวมถึงการพฒันาในเรื่องการด าเนินงานของกลุ่ม บรรยากาศการ
ปกครอง ลกัษณะและขนาดของกลุ่ม บรรยากาศภายในกลุ่ม การเกดิขอ้ขดัแยง้และการแก้ไขขอ้
ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในกลุ่ม การตดิต่อสื่อสาร และบทบาทของผูน้ า ดว้ย  การเปลีย่นแปลงและพฒันา
ของกลุ่มจะเป็นอย่างไรนัน้ ยอ่มเป็นไปตามขบวนการของกลุ่มและสิง่ทีม่าเกีย่วกนักบักลุ่มดงัภาพ
ขา้งล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3 แสดงระบบการด าเนินงานของกลุ่ม 
 

จากภาพจะเหน็ว่าขบวนการกลุ่มประกอบไปดว้ยสิง่เหล่านี้ คอื 
1. ปัจจัยน าเข้า ( input) คือ สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มโดย

สภาพแวดล้อมนี้เป็นสิง่ที่กลุ่มจะน ามาใช้เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่ม อนัได้แก่ บุคคล 
(สมาชิกและผู้ร ับบริการ ) ข่าวสารและข้อมูล สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
สภาพแวดลอ้มอื่นๆ 

2. กระบวนการ (conversion process) คอื ขบวนการทีเ่กดิขึน้ในกลุ่มเป็นขบวนการที่
น าเอาปัจจยัน าเข้าทัง้หมดมาใช้ประโยชน์ให้กลุ่มสามารถด าเนินได้ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
ขบวนการที่เกิดขึ้นนี้จะท าให้กลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ (dynamics) ซึ่งประกอบด้วย 
โครงสรา้งและลกัษณะของกลุ่ม วตัถุประสงค์ของกลุ่ม การด าเนินงานของกลุ่ม (รวมทัง้บทบาท
ต่างๆ ของสมาชิก ) การติดต่อสื่อสารภายในกลุ่ม ขบวนการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในกลุ่ม การพฒันาบุคคลซึ่งเป็นสมาชกิของกลุ่ม รางวลัและ
แรงจงูใจ 

สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกทีม่อีทิธพิล
ต่อกลุ่ม  (Input) 

กลุ่มจะม ี
Conversion 

Process 

ผลผลติและสิง่ทีก่ลุ่มไดก้บั
สภาพแวดลอ้มภายนอก  

(Out puts) 

การสะทอ้นกลบัหลงัจากสภาพแวดลอ้ม
ไดร้บั Out puts แลว้สะทอ้นกลบั 

(Feedback) 
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3. ผลลพัธ์ (out puts) คือ ผลผลิตและสิ่งที่กลุ่มให้กับสภาพแวดล้อมภายนอก  ซึ่ง
อาจจะเป็นทัง้สิง่ที่ดหีรอืไม่ดกีไ็ด ้หรอือาจเป็นผลผลติที่สภาพแวดลอ้มภาพนอกต้องการหรอืไม่
ต้องการก็ได้ ผลลพัธ์ของกลุ่มจะอยู่ในรูปของสนิค้า (goods) บรกิาร (service) ผลงานของกลุ่ม 
ปัญหาต่างๆ ทีไ่ดร้บัการแกไ้ข และนโยบายของกลุ่ม 

4. ผลยอ้นกลบั (feedback) คอื การสะท้อนกลบัหลงัจากที่สภาพแวดล้อมได้รบัแล้ว 
แบ่งเป็นการสะท้อนกลบัเนื่องจากได้รบัความพึงพอใจ (satisfied feedback) หรอืเป็นทางบวก 
และการสะทอ้นกลบัจากไมไ่ดร้บัความพงึพอใจ (unsatisfied feedback) หรอืเป็นทางลบ 
 จากการที่กลุ่มมีขบวนการอย่างมีระบบดงักล่าว การบรหิารงานกลุ่มจงึต้องค านึงถึง
สภาวะแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีองค์ประกอบการบริหารที่ส าคัญ คือระเบียบวินัย 
วตัถุประสงคร์ว่มหรอืผลประโยชน์รว่ม กจิกรรมต่างๆ และตวัแปรทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบักลุ่ม 
 ส าหรบัการเคลื่อนไหวของกลุ่มนัน้ นักพฒันาจะต้องจดักิจกรรมให้มอียู่เสมอ อันเป็น
เครื่องผูกมัดหรือยึดกลุ่มให้คงอยู่ และต้องค านึงถึงความผูกพันระหว่างสมาชิก โดยการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มพฒันาจะตอ้งค านึงองคป์ระกอบ ดงันี้ 

1. ส่งเสรมิให้มกีารประชุมพบปะระหว่างสมาชกิ เพื่อให้เกดิการแลกเปลีย่นความคดิ 
มคีวามใกลช้ดิกนัและจะน ากลุ่มสู่เป้าหมายทีว่างไว้ 

2. ส่งเสรมิแนวความคดิยกระดบัจติใจ นักพฒันาต้องพยายามกระตุ้นหรอืหาวธิกีาร 
เพื่อส่งเสรมิแนวความคดิและยกระดบัจติใจของสมาชกิกลุ่มในการที่จะร่วมมอื ร่วมใจ เพื่อให้
เป้าประสงคข์องกลุ่มส าเรจ็ 

3. ส่งเสรมิการมีระเบียบวินัย เนื่องจากบุคคลที่มาร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมคีวามคิด
แตกต่างกัน หรอืนานาจติตัง ดงันัน้การด าเนินงานของกลุ่มต้องมีกรอบ กฎเกณฑ์ ข้อบงัคับ 
เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัขิองสมาชกิเป็นไปอย่างราบรืน่ 

4. ส่งเสรมิสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล กลุ่มจะมปีระสิทธภิาพในการด าเนินงานนัน้ 
สมาชกิในกลุ่มตอ้งมคีวามสามคัคกีลมเกลยีวกนัตลอดจนบุคคลทีเ่กีย่วกบัสมาชกิของกลุ่มดว้ย 

5. ส่งเสรมิการมกีิจกรรมกลุ่มจะมกีารเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ต้องจดัให้มกีิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อสมาชกิและกลุ่มอยูเ่สมอ 

6. ส่งเสรมิวชิาการ เนื่องจากวชิาการเป็นมูลฐานของการปฏบิตัิงานและวชิาการจะ
ช่วยพฒันาบุคคลใหม้คีวามคลา้ยคลงึและใกลเ้คยีงกนัขึน้ในระดบัสตปัิญญาและจติใจ จงึควรให้มี
การเสรมิวชิาการในรูปแบบต่างๆ แก่สมาชกิ เช่น การฝึกอบรม การประชุมสมัมนา การศึกษา   
ดงูาน เป็นตน้ 

7. ส่งเสริมผลประโยชน์ร่วม การด าเนินงานหรือการเคลื่อนไหวของกลุ่มต้อง
ตอบสนองผลประโยชน์ของสมาชกิ ทัง้ในระดบัสมาชกิโดยตรง และระดบัผลประโยชน์ร่วมของ
กลุ่มไปพรอ้มกนั 
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8. ส่งเสรมิและด ารงไวซ้ึ่งสถานภาพผูกพนั โดยให้สมาชกิทุกคนในกลุ่มได้มบีทบาท
หน้าทีใ่นกลุ่ม 
 สรปุไดว้่า กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทีเ่กดิขึน้นัน้ยอ่มมพีฒันาการและการเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา
เสมอืนกบัสิง่มชีวีติ หากกลุ่มไม่มชีวีตินัน้หมายความว่ากลุ่มเหล่านัน้ได้ล่มสลายจนไม่อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นกลุ่มในการพฒันาชุมชนอกีต่อไป พฒันาการและการเคลื่อนไหวของกลุ่มในแต่ละช่วง
หรอืในแต่ระยะมคีวามหมายและมคีวามส าคญัมาก ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาการและการเคลื่อนใน
เชงิปรมิาณ อาท ิจ านวนสมาชกิ การขยายกจิกรรม เป็นต้น และในเชงิคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นดา้น
ความสมัพนัธค์วามผูกพนัของสมาชกิ การเชื่อมโยงเครอืข่าย ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
กลุ่ม เป็นต้น ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหรอืสนับสนุนกลุ่มในทุกระยะและเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องเพื่อใหก้ลุ่มมปีระสทิธภิาพต่อไปได้ 
 
 หลกัการท างานและการใช้กลุ่มในการพฒันาชมุชน 
 วธิกีารพฒันาชุมชนจุดส าคญัอยู่ที่การให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในงานพฒันาชุมชน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการในการท างาน และที่ส าคัญอยู่ที่บุคคลผู้เป็นผู้น าการ
เปลีย่นแปลง (change agent) หรอืนักพฒันาควรใหค้วามสนใจกบักระบวนการท างานกบักลุ่มทัง้
ในระดบักลุ่มย่อยและการสรา้งเสรมิศักยภาพโดยการขยายตวัของกลุ่ม เพื่อให้การปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะบุคคลเหล่านี้มสี่วนส าคญัยิง่ต่อการบรรลุผล
ส าเรจ็ของงานพฒันาชุมชน กล่าวคอืนักพฒันาเมือ่ปฏบิตังิานในชุมชน วธิกีารปฏบิตังิานกค็อืตอ้ง
ไปท างานกบักลุ่มคน หรอืเรยีกว่าจุดยนืในการท างานนัน้อยู่ที่กลุ่มคนในชุมชน จะเป็นกลุ่มผู้น า 
กลุ่มอาชพี กลุ่มเยาวชน กแ็ลว้แต่สถานการณ์และลกัษณะของงานทีจ่ะตอ้งท ารว่มกบัประชาชน  
 T.R. Batter กล่าวว่ากระบวนการท างานกับกลุ่มมีขัน้ตอนต่างๆ ในขบวนการกระตุ้น
ความคดิไปจนถงึการปฏบิตักิารของกลุ่ม ดงันี้15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15อา้งถงึใน ปารชิาต ิวลยัเสถยีร. เอกสารประกอบการสอน. (เอกสารอดัส าเนา) น. 13-14. 
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สมาชิกของกลุ่ม    บทบาทของนักพฒันา  
 
ขัน้ตอนท่ี1 ความไม่พอใจอย่างคลุมเครอื       ตัง้เป้าหมายและสถานการณ์ใหก้ลุ่มคดิว่า 
                แต่ไม่แสดงปฏกิริยิาอะไร  ท าไมจงึยงัไม่พอใจ และอะไรทีย่งัไม่พอใจ 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 ตระหนกัถงึปัญหาบางอย่าง      น าความคิดให้คิดว่ า จะมีการเปลี่ยนแปลง

อะไรบ้าง เพื่อคลี่คลายปัญหาที่มีอยู่ตามสาเหตุของ
ปัญหา  

 
ขัน้ตอนท่ี 3 ตระหนกัชดัว่าตอ้งการ      น าทศันะใหก้ลุ่มพจิารณาว่าควรจะท าอะไร 
                 เปลีย่นแปลงในบางชนิด เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีต่อ้งการ โดยการ 
                 เป็นการเฉพาะ ปฏบิตักิารของกลุ่ม 
 
ขัน้ตอนท่ี 4 ตดัสนิใจว่าจะพยายามหรอืไม่      หากมคีวามจ าเป็น กระตุ้นให้กลุ่มพจิารณาว่าจะ

จดัการกนัเองอย่างไรดทีีสุ่ด เพื่อแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
เป็นการสรา้งศรทัธาใหเ้กดิขึน้กบักลุ่ม 

ขัน้ตอนท่ี 5 วางโครงการว่าจะท าอะไร                             กระตุน้ใหก้ลุ่มพจิารณาแลว้ตดัสนิใจใน 
                 และจะท าอย่างไร รายละเอยีดว่าจะท าอะไร ใครจะท าอะไร เมื่อไร และ

อย่างไร ใหค้วามรูท้างวชิาการ เสรมิขดีความสามารถ
ของกลุ่มในเรื่องการวางโครงการ 

 
ขัน้ตอนท่ี 6 ปฏบิตัติามโครงการทีว่างไว ้      กระตุ้นใหก้ลุ่มคดิถงึปัญหาและอุปสรรคไม่ไดค้าด

ไว้ก่อน ซึ่งอาจจะประสบในระหว่างด าเนินงานที่เขา
ต้องการกระท า (นักพัฒนาอาจต้องกลับไปช่ วย
พจิารณาขัน้ตอนทัง้ 5 ก่อนหน้านี้อกีครัง้หนึ่ง ในการ
ตดัสนิใจว่าจะแกปั้ญหาในแต่ละขัน้ตอน ไดอ้ย่างไร) 

 
ขัน้ตอนท่ี 7 พอใจกบัผลทีส่ามารถด าเนินการ      ด าเนินการตามขัน้ตอนเช่นน้ีเรื่อยไป โดยให ้
 จนบรรลุผลส าเรจ็ได ้และคดิทีจ่ะ กลุ่มคดิว่าจะด าเนินการในเรื่องใดต่อไปอกี 
 ด าเนินการในเรื่องอื่นต่อไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มทีจ่ะเสรมิสรา้ง 
  ขดีความสามารถของกลุ่มใหส้งูขึน้ 
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 หลักการส่งเสรมิการรวมกลุ่มและกระบวนการพัฒนาองค์กรภาคประชาชน ซึ่งเป็น
กระบวนการและเป็นพื้นฐานของการเสรมิสรา้งกลุ่มและเครอืข่าย เรยีกว่า “หลกัการรวมกลุ่ม 3 
ขัน้ 8 ตอน” มรีายละเอยีดดงันี้ 16 
 ขัน้ท่ี 1 ว่าด้วยการจดัตัง้กลุ่ม เป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัอย่างยิง่ เพราะถ้าหากไดด้ าเนินการ
จดัตัง้ใหถู้กวธิทีุกขัน้ตอนตัง้แต่เริม่แรก กจ็ะท าใหก้ลุ่มมคีุณค่า และเจรญิก้าวหน้าไปสู่ข ัน้ตอนอื่น
ไดง้า่ยขึน้ ในการจดัตัง้กลุ่มมหีลกัเกณฑท์ีค่วรยดึถอือยู ่8 ขัน้ตอน กล่าวคอื 
  ตอนที ่1 ว่าดว้ยการคน้หาผูน้ า หรอืหน่วยน าของหมูบ่า้น 
  ตอนที่ 2 ว่าด้วยการหาความต้องการของแต่ละบุคคล ก่อนที่จ าน ามาก าหนดความ
ตอ้งการรว่มของกลุ่ม 
  ตอนที ่3 ว่าด้วยความสมคัรใจในการเขา้ร่วมกลุ่ม รวมถงึการสรา้งความซื่อสตัย ์และ
ความภกัดต่ีอกลุ่ม 
  ตอนที่ 4 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ท าให้
สามารถท างานรว่มกนัไดง้่าย และเกดิความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 
  ตอนที ่5 ว่าดว้ยการมวียัใกลเ้คยีงกนั ท าใหม้คีวามคดิอ่าน ความสนใจ ความต้องการ
และความสามารถในการท างานใกลเ้คยีงกนั เขา้ใจกนังา่ยในการท างาน 
  ตอนที ่6 ว่าด้วยเพศเดยีวกนั กจิกรรมบางอย่างอาจจ าเป็นต้องแบ่งแยกเพศ ในขณะ
บางกจิกรรมอาจรว่มกนัท าทัง้หญงิและชาย 
  ตอนที่ 7 ว่าด้วย การมคีวามสมัพนัธ์ต่อกนัไม่ขดัแยง้ การที่กลุ่มมคีวามสามคัคกีลม
เกลยีว ช่วยกนัคดิ ช่วยกนัท า จนท าใหง้านกลุ่มประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 
  ตอนที่ 8 ว่าด้วยสถานการณ์บบีตัว หมายถึง สถานการณ์ที่จะท าให้คนรวมกันเพื่อ
ความอยูร่อด เพื่อผลประโยชน์ ฯลฯ ซึง่ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่ม หรอืสมาชกิทีจ่ะมารวมกนั 
 สรุปแลว้ ในขัน้การจดัตัง้กลุ่มประกอบส่วนที่ส าคญัคอื เรื่องเกี่ยวกบัผูน้ ากลุ่ม สมาชกิใน
กลุ่ม และเรื่องของสถานการณ์ ซึง่ถ้าหากมคีรบส่วนทุกส่วนประกอบทุกชนิดแลว้ย่อมจะเกดิกลุ่ม
ได้ นักพฒันาจะต้องด าเนินการในขัน้นี้ใหร้อบคอบ เพราะมฉิะนัน้แล้ว อาจจะน ากลุ่มยุบสลายไป
ในภายหลงั ซึง่อาจจะท าใหเ้สยีก าลงัใจทีจ่ะจดัการรวมกลุ่มต่อไปกไ็ด ้สิง่ส าคญัทีน่ักพฒันาควรจะ
ระมดัระวงัในเรื่องนี้ กค็อืการเกดิของกลุ่มนัน้มใิช่หน้าทีโ่ดยตรงของนักพฒันา แต่เป็นผู้ทีก่ระตุ้น 
ชี้และสนับสนุนประคบัประคองให้มกีารรวมกลุ่มเกดิขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนในการพฒันา สรา้งเงา 
(ตวัแทน) ฉะนัน้ จงึต้องคอยกระตุ้นและใหค้ าปรกึษาแก่เงา (ตวัแทน) ของตน หรอืผู้น าดงักล่าว
ใหด้ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะดไีด ้ทัง้นี้เพื่อใหก้ลุ่มไดก่้อรปูรา่งอยา่งแขง็แกรง่ต่อไป 

                                                           
16พฒัน์ บุณยรตันพนัธุ.์ การสร้างพลงัชุมชนโดยขบวนการพฒันาชุมชน. (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันา

พานิช จ ากดั, 2517, น. 150-166. 
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 ขัน้ท่ี 2 ว่าด้วยการเคล่ือนไหวของกลุ่ม หลงัจากทีไ่ดด้ าเนินการจดัตัง้กลุ่มอย่างถูกวธิี
แล้ว จะต้องส่งเสรมิให้กลุ่มเกดิ “ความเคลื่อนไหว” เพราะการเคลื่อนไหวของกลุ่มเป็นขัน้ตอนที่
ส าคญัอนัจะช่วยผลกัดนัใหก้ลุ่มเกดิพลงัการตอ้สู ้และพลงัในการต่อรองในโอกาสต่อไป 
 การด าเนินงานเพื่อใหก้ลุ่มมกีารเคลื่อนไหว จงึมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ทีน่ักพฒันาจะตอ้งใช้
ความอดทนในการท าความเข้าใจกับสมาชกิทุคนของกลุ่ม ให้ตระหนักและซาบซึ้งในบทบาท
หน้าทีข่องตนเอง เพื่อใหทุ้กคนไดผ้นึกรวมก าลงัอย่างมรีะเบยีบแบบแผน อนัจะน าไปสู่การสรา้ง
พลงัการต่อสูห้รอืพลงัการต่อรองในโอกาสต่อไป ในขัน้ตอนนี้มหีลกัเกณฑท์ี่ควรยดึถอือยู่ดว้ยกนั 
8 ตอน คอื 
  ตอนที่ 1 ว่าด้วยการส่งเสรมิการประชุมพบปะ เพื่อแลกเปลี่ยนทศันะความคดิซึ่งกนั
และกนัเพื่อสรา้งความสมัพนัธใ์นกลุ่มใหแ้น่นแฟ้นขึน้และหาแนวทางปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
  ตอนที ่2 ว่าดว้ยการส่งเสรมิแนวความคดิ ยกระดบัจติใจของสมาชกิในกลุ่ม 
  ตอนที ่3 ว่าดว้ยการส่งเสรมิการมรีะเบยีบวนิยั ไดแ้ก่ การมกีฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัในการ
รวมกลุ่ม และมรีะเบยีบวนิยัในการปฏบิตัต่ิอกนั 
  ตอนที ่4 ว่าดว้ยการส่งเสรมิสมัพนัธภาพบุคคล เพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธข์องสมาชกิ
ในกลุ่มใหม้คีวามแน่นแฟ้นกลมเกลยีว 
  ตอนที ่5 ว่าดว้ยการส่งเสรมิกจิกรรม เพื่อท าให้กลุ่มไดเ้คลื่อนไหวและเป็นการฝึกกลุ่ม
ใหไ้ดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 
  ตอนที ่6 ว่าดว้ยการส่งเสรมิวชิาการ ควรส่งเสรมิทางวชิาการ ความรูใ้หม่ๆ ในรปูแบบ
ต่างๆ ทีจ่ าเป็น และเกดิประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่ม 
  ตอนที ่7 ว่าดว้ยการส่งเสรมิผลประโยชน์รว่ม เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยใหก้ลุ่มด ารงอยูไ่ด ้
การจดัสรรผลประโยชน์ต้องเทีย่งธรรม หรอืขดัผลประโยชน์กนั กลุ่มกจ็ะแตกสามคัคแีละสลายตวั
ในทีสุ่ด  
  ตอนที ่8 ว่าดว้ยการส่งเสรมิและด ารงไวซ้ึง่สถานภาพผูกพนั โดยพยายามส่งเสรมิใหม้ี
ความผูกพนัระหว่างสมาชกิ ส่งเสรมิให้ทุกคนมบีทบาทหน้าทีใ่นกลุ่ม และรูจ้กัรบัผดิชอบร่วมกนั
กบักลุ่ม 
 สรุปในขัน้การเคลื่อนไหวของกลุ่มมีองค์ประกอบส าคญั 3 ประการ คือ ระเบียบวินัย 
วตัถุประสงค์ร่วมหรอืผลประโยชน์ร่วม และกจิกรรมต่างๆ ฉะนัน้ในขัน้นี้จะเหน็ว่าเป็นขัน้การลง
มอืด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของกลุ่ม ซึง่เป็นหน้าทีโ่ดยตรงของนักพฒันาทีจ่ะต้องจดักจิกรรมต่างๆ 
ให้มอียู่เสมอ เพราะสิง่ต่างๆ เหล่านี้จะเป็นเครื่องผูกมดัหรอืยดึโยงให้กลุ่มคงอยู่ไม่แตกสลาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การส่งเสรมิและด ารงไวซ้ึง่สถานภาพผกูพนัของกลุ่ม  
 ขัน้ท่ี 3 ว่าด้วยการเจริญเติบโตของกลุ่ม ประกบดว้ย 8 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
  ตอนที่ 1 ว่าด้วยสหพนัธ์การรวมกลุ่ม เป็นการท าให้กลุ่มเลก็ๆ มาสนธเิข้าเป็นกลุ่ม
ใหมก่ลุ่มเดยีว 
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  ตอนที่ 2 ว่าดว้ยการสรา้งหน่วยน ารว่ม โดยการน าเอาตวัแทนหรอืผูน้ าของแต่ละกลุ่ม
มารวมกันเป็น “หน่วยน าร่วม” เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกลุ่มเล็ก ประสานงาน ประสาน
ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่ม 
  ตอนที่ 3 ว่าด้วยสร้างผลประโยชน์ร่วม เพื่อช่วยให้กลุ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทาง
เดยีวกนั เกาะติดกนั เพราะเกิดผลประโยชน์ในกิจกรรมร่วมกนั แต่ละกลุ่มมสี่วนได้ส่วนเสยีใน
กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
  ตอนที ่4 ว่าดว้ยสรา้งกจิกรรมพึง่พา เป็นวธิกีารทีก่ลุ่มจะต้องอาศยัซึง่กนัและกนั โดย
ม”ีหน่วยน ารว่ม” เป็นตวักลางช่วยใหก้จิกรรมของกลุ่มต่างๆ มคีวามเกีย่วพนักนั พึง่พากนั แลว้จงึ
จะมผีลประโยชน์สงูขึน้ไป 
  ตอนที่ 5 ว่าด้วยสนธวิชิาการเป็นการแลกเปลี่ยนและอาศยัความรู้ทกัษะ ตลอดจน
ความตอ้งการระว่างกลุ่มทีม่ต่ีอกนั ซึง่จะช่วยเสรมิสรา้งความสามารถและกจิกรรมอื่นใหม่ๆ   
  ตอนที่ 6 ว่าด้วยการสรา้งพลงัร่วมในการด าเนินการร่วมโดยการส่งเสรมิให้กลุ่มเกิด
การร่วมทุน รว่มวชิาการ ร่วมจดัการ ร่วมก าลงัคน ร่วมก าลงัวสัดุ ซึง่ถ้ากลุ่มไดร้ว่มกนัมากเท่าไร 
พลงัมหาศาลกจ็ะเกดิขึน้มาเท่านัน้ 
  ตอนที ่7 ว่าดว้ยลดความสิน้เปลอืงรว่ม ไดแ้ก่ การลดความสิน้เปลอืงของแรงงาน วสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้ดา้นบรหิารและการบรกิารดว้ย เมือ่ความสิน้เปลอืงลดลง  
  ตอนที่ 8 สร้างพลงัต่อรอง ก็คอื อ านาจของกลุ่มในการรกัษาผลประโยชน์และด ารง
กลุ่มไว้พลงัต่อรองเป็นพลงัในการต่อสู้ของชุมชนซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกัน จงึนับเป็นหวัใจ
ส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันา 
 สรุปในขัน้การเจรญิเตบิโของกลุ่ม นักพฒันาจะต้องพยายามเอากลุ่มต่างๆ หลายกลุ่มให้
มาสนธเิขา้กนั จะต้องสรา้งสิง่ต่างๆ ขึน้เพื่อท าใหก้ลุ่มขยายตวัไปสู่การเจรญิเตบิโตยิง่ขึน้ จะเหน็
ไดว้่าการเสรมิสรา้งและการพฒันากลุ่มให้มคีวามเขม้แขง็นัน้ จะต้องกระท าอย่างเป็นขัน้ตอนที่มี
การพฒันาอยา่งต่อเนื่องและสามารถน าไปประยกุตไ์ดใ้นทุกสถานการณ์ 
 นอกจากหลกัการ 3 ขัน้ 8 ตอนดงักล่าวแลว้ กระบวนการพฒันาจติส านึกใหค้นในชุมชน
หรอืกลุ่มเป้าหมายเหน็ความส าคญัและร่วมกนัแก้ปัญหาดว้ยตนเอง พึง่พาอาศยักนัเอง ตลอดจน
การก าหนดประเด็นที่จ าเป็นต้องหาความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก จงึมขี ัน้ตอนการ
ท างานเพื่อพฒันาจติส านึกและด าเนินงานโดยกลุ่มหลายขัน้ตอน กล่าวคอื17 
  1. ขัน้ตอนการเตรียมกลุ่ม (group preparation stage) เป็นการน าเอาข้อมูลของ
ชุมชน ศกัยภาพและปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนผลการวเิคราะหเ์บือ้งต้น มาน าเสนอและ
วเิคราะห์ร่วมกับชาวบ้านเพื่อแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และ สอดคล้องกับเงื่อนไข

                                                           
17ดเิรก สาระวดี. องค์กรชุมชนกลไกเพื่อแก้ปัญหาและพฒันาสงัคม. (สถาบนัวิจยัและพัฒนา 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2540) น. 137-138. 
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ความสามารถของชุมชนอกีครัง้หนึ่ง โดยวธิกีารนี้จะเป็นการร่วมคดิ รว่มเรยีนรู ้สรา้งความคุน้เคย 
ความไว้วางใจ และความร่วมมอืระหว่างชาวบ้านเป้าหมายจนสามารถรวมกลุ่มรเิริม่ท ากจิกรรม
รว่มกนัได ้
  2. ขัน้กลุ่มเรียนรู้ (group learning stage) เป็นการน าเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ 
กบักลุ่ม ทัง้การจดัศกึษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบักลุ่มอื่นๆ หรอือกีนัยหนึ่งคอืการให้
การศกึษาแก่ชาวบา้น ซึง่จ าเป็นต้องอาศยับุคคลหรอืวทิยากรทีเ่ป็นนักวชิาการ หรอืวทิยากรจาก
ทอ้งถิน่ทีม่คีวามรูแ้ละเป็นนักปฏบิตั ิท าหน้าทีแ่ลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็และใหข้อ้คดิ เป็นการเปิดโลก
ทศัน์และสรา้งแนวคดิทางเลอืกใหม่แก่ชาวบา้น รวมทัง้การปรบัปรุงเทคโนโลย ีอนัจะน าไปสู่การ
พฒันากจิกรรมในทีสุ่ด   
  3. ขัน้ด าเนินกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรม (action group) จะต้องมกีารบรหิารจดัการ
กลุ่มอย่างเหมาะสม สมาชกิและกรรมการจะตอ้งไดร้บัประโยชน์อย่างยุตธิรรม กลุ่มกจิกรรมหลาย
กลุ่มมโีครงสรา้งการท างานเกีย่วขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น กลุ่มออมทรพัย์เป็นแมข่่ายในการรวมความ
เป็นชุมชนของทุกกจิกรรมเขา้ด้วยกนั เพื่อให้การท างานสอดประสานกนั และหากแต่ละชุมชนมี
องค์กรของตนเองและสร้างเป็นเครอืข่ายกับหลายชุมชนแล้ว ก็จะเกิดการร่วมมือและอ านาจ
ต่อรองเชงิเศรษฐกจิ 

เช่นเดยีวกบัจากประสบการณ์ของโครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของเกษตรกรในงาน
พฒันา (SFPP) บณัฑร อ่อนด า และคณะ18 ได้สรุปกระบวนการกระตุ้นใหเ้กดิกลุ่มของเกษตรกร
รายยอ่ยว่าประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื 

ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมกลุ่ม (pre group stage) เป็นขัน้ตอนที่ต้องเข้าไปสร้าง
ความคุน้เคย การยอมรบั และความไวว้างใจจากชุมชนและกลุ่มเกษตรกรรายย่อย โดยมบีทบาท
หน้าที่ไปพูดคุยกับเกษตรกรรายย่อยทุกครอบครวั และดงึปัญหาและความต้องการของแต่ละ
ครอบครวัออกมาให้ได้เพราะในกระบวนการกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย เราต้องเอาปัญหาและ
ความต้องการมาเป็นฐานในการรวมกลุ่มของพวกเขา จากนัน้จงึเอาความรู้มาจดัเป็นกลุ่ มเพื่อ
ท างานในขัน้กลุ่มศกึษาเรยีนรู ้(learning group stage) ต่อไป 

สิง่ทีต่้องตอกย ้าในขัน้ตอนการเตรยีมกลุ่มนี้คอื งานทีท่ าในขัน้ตอนการเตรยีมกลุ่มถอื
ว่าเป็นงานวางพืน้ฐาน (group work) หรอืเป็นงานสรา้งฐาน (found action) ของกลุ่ม จ าเป็นต้อง
ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ถ้าหากฐาน (foundation) ไม่แขง็แรงจะท าให้กลุ่มซึ่งเปรยีบเสมอืน
บา้นกจ็ะไมแ่ขง็แรงทนทาน 

ขัน้ตอนท่ี 2 กลุ่มศึกษาเรียนรู้ (learning group stage) เป็นขัน้ตอนนี้ ต่อจาก
ขัน้ตอนทีห่นึ่ง กล่าวคอื เมื่อไดแ้บ่งกลุ่มเกษตรกรรายยอ่ยตามความต้องการทีเ่หมอืนกนั จากนัน้

                                                           
18 บณัฑร อ่อนด า และคณะ. ยุทธศาสตรใ์นการพฒันาชนบท: ประสบการณ์ของประเทศไทย. 

2533, น. 84-90 
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จดัใหม้กีารประชุมกนัระหว่างกนัจะเป็นกี่กลุ่มกไ็ดต้ามความต้องการนัน้ เช่น กลุ่มไก่กเ็อาเฉพาะ
ผูท้ี่ต้องการเลี้ยงไก่มาประชุมกนั กลุ่มสบัปะรดก็เอาเฉพาะผู้ต้องการปลูกสบัปะรดมาประชุมกนั 
(อย่าให้มกีารประชุมทุกกลุ่มรวมกนั) การประชุมครัง้แรกของกลุ่มแต่ละกลุ่มจะเป็นการประชุม
อยา่งไมเ่ป็นทางการ เป็นการพบปะหารอืกบัผูท้ีม่คีวามตอ้งการเหมอืนกนั ท าใหไ้ดข้อ้มลูทีไ่ดจ้าก
การคุยที่เหมือนกันเพื่อน ามากระตุ้นให้ปรกึษาหารอืกันว่าจะท าอย่างไรจงึจะแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความตอ้งการทีเ่หมอืนกนันัน้  

การประชุมเป็นการชี้ให้เห็นความส าคัญของความรู้ทางวิชาการ หรอืความรู้ทาง
เทคโนโลย ีกล่าวคอืการมคีวามรูพ้อที่จะท ากจิกรรมนัน้ๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพพอควร การมี
ความรู้ดังกล่าวไม่ใช่รู้เท่านัน้แต่ต้องปฏิบัติได้ด้วย ขัน้กลุ่มศึกษาเรยีนรู้จงึเน้นการมีความรู้
เกี่ยวกบัการท ากจิกรรมและสามารถท ากจิกรรมไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ นอกจากนี้เน้นให้สมาชกิ
ภายในกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรูก้นัภายในกลุ่ม และกระตุ้นใหเ้กดิความต้องการ
ในการเรยีนรู้มากขึ้น พรอ้มทัง้กระตุ้นให้พบปะกันอีกเพื่อปรกึษาหารอื และหาทางหาความรู้
เพิม่เตมิ อาท ิการไปศกึษาดูงาน สลบักบัการเชญิวทิยาการมาเสรมิใหค้วามรู ้รวมทัง้การทดลอง
ท าในบางเรือ่ง การกระตุ้นใหก้ลุ่มศกึษาเรยีนรู ้ท าการศกึษาและฝึกหดัท าเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ท ากจิกรรมไดทุ้กดา้น มฉิะนัน้จะมปัีญหาในการท ากจิกรรมเกดิขึน้มาภายหลงัได้ 

ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้กลุ่มกิจกรรม (activity group stage) เป็นขัน้ตอนสุดท้ายของ
กระบวนการกระตุ้นใหเ้กดิกลุ่มเกษตรรายย่อย เมื่อประเมนิดูว่ากลุ่มศกึษาเรยีนรูม้คีวามรู ้ความรู้
ทางวิชาการหรอืความรู้ทางเทคโนโลยีพอที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดกลุ่มกิจกรรม 
(activity group) ต่อไป ในขัน้นี้ต้องการเพยีงให้ได้มโีอกาสท างานร่วมกันเป็นหลกั ยงัไม่คาดหวงั
ให้เป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างชดัเจนแต่อย่างใด เนื่องจากยงัเป็นกลุ่มเล็ก สมาชิกทุกคนสามารถ
ร่วมกนัคดิ ร่วมกนัวางแผนร่วมกนัท า ยงัไม่มหีวัหน้าหรอืประธานกลุ่มเป็นกจิลกัษณะ ใครถนัด
ดา้นใดกลุ่มก็ให้ท าด้านนัน้ ยงัไม่มกีารแบ่งหน้าที่กนัชดัเจน กลุ่มแบบนี้จงึเป็นกลุ่มธรรมชาตทิี่มี
อยู่ในหมู่บา้นมาก่อน กล่าวคอื เป็นกลุ่มทีม่ลีกัษณะ เป็นกลุ่มกจิกรรมอย่างหนึ่ง อาท ิการลงแขก
ในการท างานต่างๆ โดยคาดหวงัว่ากลุ่มกจิกรรมที่เริม่ต้นแบบนี้จะได้รบัการพฒันาต่อไป ทัง้นี้
โดยต้องเพิ่มความรูเ้รื่องการบรหิารกลุ่มก่อน และจากนัน้จงึจะเข้าไปกระตุ้นเกษตรกรายย่อย
พฒันาตนเองและก าหนดทศิทางของกลุ่มต่อไป ทัง้ในโครงสรา้งของกลุ่มและกจิกรรมของกลุ่ม 
 ดงันัน้เมื่อมกีารจดัตัง้กลุ่มขึน้ กลุ่มจะมกีารบรหิาร เคลื่อนไหวกลุ่มเพื่อไปสู่เป้าหมายของ
กลุ่ม การที่นักพฒันาจะเข้าไปท างานร่วมกบักลุ่มต่างๆ นัน้จะต้องมหีลกัการปฏบิตังิานร่วมกบั
กลุ่มหลายประการคอื19 

1. เคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องชาวบา้น 
2. ยอมรบัชาวบา้นและกลุ่มชาวบา้นในฐานะทีเ่ป็นตวัของเขาเอง 

                                                           
19สนุทร  พนูเอียด. การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม. 2533, น. 71-72 
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3. นกัพฒันาจะตอ้งสรา้งความรูส้กึรว่มกบัชาวบา้นหรอืหมูบ่า้นชาวบา้น 
4. นกัพฒันาตอ้งยอมรบัว่า พฤตกิรรมของชาวบา้นทีแ่สดงออกมามคีวามหมาย 
5. นกัพฒันาตอ้งเขา้ใจพฤตกิรรมของชาวบา้น 
6. นกัพฒันาจะตอ้งยอมรบับทบาทของผูม้อี านาจเหนือชาวบา้น 
7. นกัพฒันาจะตอ้งใชอ้ านาจในหน้าทีข่องเขาโดยไม่วจิารณ์ชาวบา้น ต าหนิตเิตยีนถอื

โทษชาวบา้น 
8. นกัพฒันาจะตอ้งสามารถยดืหยุ่นตามทีก่ลุ่มตอ้งการ 
9. นกัพฒันาจะตอ้งสนบัสนุนใหช้าวบา้นมองเหน็ปัญหาทีเ่ขาเผชญิอยู่ 
10. นกัพฒันาตอ้งสนบัสนุนใหช้าวบา้นหรอืกลุ่มตดัสนิใจปัญหาหรอืท ากจิกรรมเอง 
11. นักพฒันาต้องสามารถเห็นความต้องการ ความสนใจของกลุ่มที่รบัผิดชอบและ

กลุ่มทัว่ไป 
12. นักพฒันาต้องมคีวามสามารถในการเป็นตวัแทนของหน่วยงานของตวั หรอืเข้า

รว่มกบักลุ่มต่างๆ   
13. นักพฒันาต้องเขา้ในและยอมรบัความมุ่งหมายหน้าทีข่องหน่วยงานทีต่นสงักดัอยู่

ว่ามขีอบเขตหน้าทีแ่ค่ไหนอยา่งไร 
 นอกจากนี้การท างานกบักลุ่มในงานพฒันาชุมชน จงึมคีวามส าคญัและความจ าเป็นอย่าง
ยิง่ส าหรบันักพฒันา ในขณะเดยีวกนัใช่ว่านักพฒันาทุกคนจะสามารถท างานด้านนี้ได้ดเีสมอไป 
ดงันัน้แนวทางในการท างานกบักลุ่มจงึมขีอ้ควรพจิารณา ดงันี้20 
 1. คนที่จะท างานกบักลุ่มได้ดนีัน้ต้องมคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะพื้นฐานหลาย
ดา้น นอกจากนัน้ก็ยงต้องมคีวามเชื่อมัน่ในพลงักลุ่มอกีดว้ย มฉิะนัน้กอ็าจจะทอ้ถอยในระหว่างที่
ท างานพฒันากลุ่มไดง้่าย นิสยับุคลกิภาพของคนทีท่ างานดา้นนี้ไดด้ ีไดแ้ก่ คนทีล่ะเอยีดอ่อน ไม่
หยาบกระด้าง ไม่มองขา้มความสามารถและศกัดิศ์รขีองคนอื่น จะต้องเป็นคนที่รูจ้กัเอาใจเขามา
ใส่ใจตนเอง ช่างสงัเกต ไหวพรบิด ีมจีติใจรกัเพื่อนมนุษย ์และอยากเหน็คนอื่นมคีวามสุข 
 2. นักพฒันาผูท้ี่จะสามารถสนับสนุนกลุ่มได้ดนีัน้ นอกจากจะมคีวามรูด้้านเทคโนโลยี
เองแล้ว ยงัจ าเป็นต้องรู้แหล่งทรพัยากร (ทางปัญญา) ในบรเิวณที่ตนเองรบัผิดชอบบรเิวณ
ใกลเ้คยีง รวมทัง้หน่วยงานต่างๆ เพื่อจะไดป้ระสานงานขอความสนบัสนุนไดใ้นเวลาสมควร 
 3. นักพัฒนาต้องมทีักษะในการน าอภิปรายกลุ่มย่อยอย่างดี เพื่อจะต้องมาท าการ
ฝึกอบรมใหม้คีวามพรอ้มแก่สมาชกิกลุ่มใหเ้กดิพฒันาการเรยีนรู ้

1. เป้าหมายและสภาพที่เราพงึประสงค์ต่อการพฒันาโดยกระบวนการกลุ่มนัน้  ควร
จะมคีวามชดัเจน และควรจะก าหนดยุทธศาสตร ์ขัน้ตอนต่างๆ เป็นระยะ แล้วค่อยพฒันาขึน้มา
ตามล าดบัอยา่งมแีผนและเป็นระบบ 

                                                           
20จติต ิ มงคลชยัอรญัญา. แนวทางในการท างานกบักลุ่ม. (เอกสารอดัส าเนา) น. 7-23. 
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2. นักพัฒนาไม่ควรยึดติดกับการตั ้งชื่ อกลุ่ม  ระเบียบกลุ่ม  จ านวนสมาชิก 
วตัถุประสงค์และกจิกรรมดัง้เดมิสมยัที่เริม่ก่อตัง้ เพราะกลุ่มมใิช่เป้าหมายสุดทา้ยของการพฒันา
เป็นเพยีงเครื่องมอืเท่านัน้ ดงันัน้กลุ่มอาจจะคงอยู่ หรอืปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงหรอืสลายไปก็ได ้
ตราบทีส่มาชกิมคีุณภาพชวีติที่ดแีละมอุีดมการณ์ จติส านึกที่จะร่วมพลงักนัแก้ไขปัญหาอื่นที่คน
เดยีวท าไดไ้มส่ าเรจ็ และพรอ้มทีจ่ะกลบัมารว่มมอืกนัตลอดเวลา หรอือาจจะคงสภาพการรวมพลงั
เพื่อแก้ไขปัญหาอื่นๆ ไปเรื่อยๆ แต่สิง่ที่ต้องพจิารณาคอื จะท าอย่างไรให้บุคคลเป้าหมายมกีาร
เรยีนรู ้และน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ  

3. นกัพฒันาควรจะสรา้งแกนกลาง ซึง่เป็นคนในกลุ่มทีม่คีวามสนใจ ใฝ่รูแ้ละไมเ่หน็แก่
ตวั เพื่อจะไดเ้ป็นศูนยก์ลางในการนดัหมาย แจง้ขา่วสาร ขอ้มลูต่างๆ   

4. หากนักพฒันารบัตดิต่อหาวทิยากรใหก้บักลุ่มไว ้จะต้องรกัษาค ามัน่นัน้ ใหไ้ดค้นที่
มคีุณสมบตัิเหมาะสม หรอืหากไม่สามารถติดต่อได้หรอืมเีหตุข้อขดัข้องประการใด ควรแจ้งให้
กลุ่มทราบล่วงหน้าโดยมชิกัชา้ เพื่อจกัไดห้าทางออกอยา่งอื่นแทนต่อไป 

5. การเพิม่ความรู ้ควรจะแบ่งออกเป็นขัน้ตอนใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลา ในการพบกนั 
แต่ละครัง้ และการก าหนดหวัขอ้ก็ควรมคีวามชดัเจนในสาระ ไม่ควรจดัความรูทุ้กเรื่องมารวมใน
คราวเดยีวกนั เพราะจะก่อใหเ้กดิความสบัสนได ้อยา่งเช่น ครัง้นี้เน้นเรือ่งการเตรยีมดนิ การเลอืก
เมลด็พนัธุ ์การใส่ปุ๋ ย คราวหน้าอาจจะเป็นเรือ่งการป้องกนัก าจดัศตัรพูชื การเกบ็เกีย่ว เป็นตน้   

6. หากมเีอกสาร คู่มอืประกอบการอภปิรายกนั ควรแจกหลงัการประชุมแล้ว  และใน
ระหว่างการประชุมใหค้วามรู ้หากเป็นไปไดค้วรใชส้ื่อช่วยเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีล่กึซึง้ยิง่ขึน้ 
 10. การท างานกบักลุ่มมใิช่การท างานกบัผู้น า หรอืกรรมการเท่านัน้ แม้ว่าในหลาย
กรณีเจา้หน้าที่อาจต้องฝึกอบรม ประชุม แนะน าการท างานใหก้บักรรมการ แต่จุดส าคญัคอื การ
ช่วยให้สมาชกิได้รบัผลประโยชน์ ฉะนัน้ควรตรวจสอบความคดิเหน็ของสมาชกิเป็นครัง้คราวว่า
กลุ่มด าเนินงานสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ หรอืไม่หากพบขอ้บกพร่องควรแจง้ให้ทางกรรมการ
หาทางแกไ้ข และย า้เรื่องการใหข้อ้มลู ขา่วสารของกลุ่มแก่สมาชกิอยา่งสม ่าเสมอ  
 11. ควรย ้าเรื่องจติส านึกในการท างานเป็นกลุ่ม และย ้าเรื่องสมาชกิต้องมบีทบาทใน
การตดัสนิใจ การเลอืกผู้แทนที่เหมาะสม เอาใจใส่ สอบถามข่าวคราวความคบืหน้า ร่วมประชุม 
และอาจจะช่วยเป็นกรรมการตรวจสอบกจิการดว้ยกไ็ด ้
 12. การสรา้งผู้น ารุ่นใหม่เพื่อให้เกดิการเรยีนรูก้ารท างานกลุ่มแทนผู้น าเก่า แต่ควร
ท าโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการเดมิ และอาจให้เขามบีทบาทส าคญัในการเตรยีมคนรุ่น
ใหม่กไ็ด ้ทัง้นี้เนื่องจากเพื่อใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไป หรอืผูน้ าเก่าบางคน
อาจมคีุณสมบตั ิความสามารถไมเ่หมาะสมต่อการด าเนินงานของกลุ่มในปัจจุบนักเ็ป็นไปได้  
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 นอกจากนี้  จิตติ มงคลชัยอรญัญา21 ยังได้อธิบายกระบวนการและขัน้ตอนในการ
สนับสนุนการด ารงอยู่ของกลุ่ม จากประสบการณ์การท างาน โดยจ าแนกออกเป็น 5 กระบวนการ 
คอื 

1. การปลุกจิตส านึก (conscientization) คอืการทีจ่ะท าใหส้มาชกิของกลุ่มเกดิความ
ตระหนกัว่ามปัีญหาทีเ่ผชญิอยู ่และสมาชกิมคีวามประสงคท์ีจ่ะแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ใหห้มดไป 
ตามก าลงัและความสามารถ ซึง่ถ้าสมาชกิมจีติส านึกในเรือ่งของการทีจ่ะแก้ปัญหา กจ็ะน ามาสู่การ
รวมตวั 

2. การรวมพลงั (organization) จะเกดิขึ้นหลงัจากที่สมาชกิได้มคีุณสมบตัิดงักล่าว
ข้างต้น เกิดความตระหนักอยากแก้ไขปัญหาจงึได้มกีารพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน หรอืตกลงที่จะ
ด าเนินการต่างๆ รว่มกนั ซึง่ความเป็นกลุ่มกจ็ะเกดิขึน้หลงัจากทีส่มาชกิไดม้กีารตดัสนิใจรว่มกนัว่า
จะท ากจิกรรมบางอย่างร่วมกนั ในขัน้ตอนนี้อาจจะมกีารเลอืกผู้แทน มาท าหน้าที่ในการประสาน
ความคดิ ท าหน้าทีใ่นการด าเนินการตดิต่อในนามของกลุ่มและผู้แทนนัน้อาจจะเป็นผูท้ี่น าสมาชกิ
ท ากจิกรรมในทศิทางทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

3. การส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี (technology) ซึ่งจ าเป็นในการประยุกต์ใช้ที่
จะปรบัหรอืแก้ไขปัญหาของตนเอง กระบวนการทางเทคโนโลยนีี้อาจจะเกดิขึน้จากการที่สมาชกิ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั สมาชิกที่มาร่วมต่างก็ได้ความรูม้ากขึ้น และน าไปใช้ใน
ชวีติประจ าวนั ตวัอยา่งทีพ่บเหน็ไดบ้่อย คอื การรวมตวัของกลุ่มอาชพีต่างๆ เช่น กลุ่มท านา กลุ่ม
ปลูกมะม่วง กลุ่มปลูกสบัปะรด กลุ่มเลี้ยงไก่ เป็นต้น กระบวนการนี้นอกเหนือจากสมาชกิจะมา
แลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกนัก็อาจจะสามารถเพิม่ความรูท้างเทคโนโลย ีโดยเชญิผู้ที่มคีวามรู้
เหนือกว่า ซึง่อาจเป็นคนในหมูบ่า้นนัน้หรอืหมูบ่า้นใกลเ้คยีงมาเป็นผูใ้หค้วามรู ้หรอืถา้จ าเป็นกอ็าจ
เชญิวทิยากรทีม่จีากหน่วยงานภายนอกกไ็ด ้

4. การบริหาร–การจดัการ (management) กระบวนการบรหิารจดัการนัน้ มเีนื้อหา
ที่ค่อนขา้งกว้าง การบรหิารจดัการที่ดใีนกลุ่ม จะประกอบด้วย การท าบญัชเีพื่อสรา้งหลกัฐานให้
สมาชกิเกดิความไวว้างใจ การบนัทกึเหตุการณ์หรอืขอ้ตกลงหรอืกจิกรรมต่างๆ ที่ได้เกดิขึน้ เช่น 
บนัทึกรายงานการประชุม บนัทกึข้อตกลง นับทึกระเบียบที่ได้ตกลงไว้ การก าหนดกฎระเบยีบ 
โดยสมาชกิเป็นผู้ก าหนด การประสานงานภายใน เป็นการส่งข่าวให้หมู่สมาชกิเขา้ใจและเห็นว่า
การกระจายผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นไปอยา่งยุตธิรรม การประสานงานในระหว่างผูแ้ทนกลุ่ม เพื่อ
เขา้บทบาทและตดิตามการท างานตามระบบ ขัน้ตอนของกลุ่ม การระดมทรพัยากร ทัง้ภายในและ
ภายนอก 

5. กระบวนการสนับสนุน (support) ในกรณีทีก่ลุ่มไดผ้่านกระบวนการทัง้ 4 มาแลว้ 
ส าหรบับุคคลภายนอกที่มีบทบาทในการส่งเสริมในการพัฒนาของกลุ่มนี้  ก็น่าจะหาวิธีการ

                                                           
21จติต ิ มงคลชยัอรญัญา. แนวทางในการท างานกบักลุ่ม. (เอกสารอดัส าเนา) น. 7-23. 
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สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นวสัดุอุปกรณ์หรอืปัจจยัต่างๆ หรอืแมก้ระทัง่การเงนิ เพื่อทีจ่ะใหก้ลุ่มนัน้ไดม้ี
ศกัยภาพสูงขึน้ หากจะรอแต่ทรพัยากรภายในอยา่งเดยีว การแกไ้ขปัญหากจ็ะเป็นไปอย่างล่าชา้ไม่
ทนัการณ์ อย่างไรกต็ามการสนับสนุนใด นัน้ต้องกระหนักว่ากลุ่มจะต้องผ่านกระบวนการทัง้ 4 มา
ก่อน นัน้หมายความว่ากลุ่มได้เตรยีมระบบหรอืกลไกบางอย่างในการที่จะรบัการสนับสนุนจาก
ภายนอก และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์โดยไม่ท าลายอุดมการณ์ในการช่วยเหลอืตวัเอง  
 ตามความเป็นจริงแล้วนั ้น ประชาชนโดยเฉพาะชาวชนบทเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกบัการพฒันาด้านเทคโนโลยคี่อนขา้งน้อย แต่ประสบการณ์ดา้นสภาพปัญหา
ความยากแคน้และอทิธพิลของธรรมชาตแิวดลอ้มตวัเองนัน้นบัว่ามมีาก ดงันัน้การทีป่ระชาชนเขา้
มาเป็นสมาชกิกลุ่มย่อมจะมกีารคาดหวงัว่ากลุ่มจะให้ประโยชน์แก่เขาได้ ทัง้ด้านการเรยีนรู ้และ
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆ จุดส าคญัจงึอยู่ที่ว่าจะสามารถตอบสนองความคาดหวงัของ
ประชาชนได้อย่างไร หากสามารถตอบสนองได้ก็จะเป็นการสรา้งแรงบนัดาลใจในการเข้าร่วม
กจิกรรมและคดิพึ่งพาตนเองในที่สุด ดงันัน้การท างานเพื่อดงึกลุ่มมาเป็นแกนในการพฒันานัน้
น่าจะไดพ้จิารณาดงันี้22 

1. หาวธิกีารทีเ่ปิดกวา้งทีจ่ะใหป้ระชาชนมโีอกาสเขา้รว่มกจิกรรมของกลุ่ม 
2. กิจกรรมที่ด าเนินการนัน้ ควรเริม่จากสิง่ที่ประชาชนเขามอียู่แล้ว และค่อย  เพิ่ม

กจิกรรมทีย่ากและใหม่ๆ  ทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชพีของประชาชน 
3. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (ข้าราชการหรอืบุคคลภายนอก) อย่าเข้าไปสอดแทรกใน

ลกัษณะชีน้ าหรอืสงัเกต แต่ใหแ้ฝงอยูใ่นรปูของผูส้นบัสนุนเสนอแนะทางเลอืกปฏบิตัิ 
4. ต้องพยายามสร้างผู้น า และผู้น าช่วยให้เกิดในกลุ่มและหาแนวทางประสานถ่าน

ทอดความเป็นผู้น าไปยงัผู้ช่วยและสมาชิกอยู่เสมอ โดยการสร้างกิจกรรมด้านต่างๆ  และให้
สมาชกิรบัผดิชอบไปปฏบิตัใินกจิกรรมยอ่ยนัน้ 

5. หลักวิธีการต่างๆ ที่เป็นของรฐันัน้ไม่ควรแตกต่างกันในการด าเนินงานอย่าง
เดยีวกนั  หากจ าเป็นจะตอ้งแตกต่างกนัจะตอ้งชีแ้จงใหก้ลุ่มไดเ้ขา้ในอย่างแจม่แจง้ 

6. การด าเนินการใดกต็ามในชุมชนจะต้องใหก้ลุ่มเขา้ร่วมทุกขัน้ตอน ตัง้แต่เริม่งานจน
สิน้สุด 

7. การน าเอากลุ่มมาร่วมในการตดิตามประมวลผลการปฏบิตังิานและการประเมนิผล
งานจะช่วยให้กลุ่มเกิดความตระหนักในข้อดีข้อเสียของงานที่ท า เกิดความส านึกในความ
รบัผดิชอบและเกดิประสบการณ์ความช านาญดว้ย 

8. การพยายามสรา้งสหพนัธส์มัพนัธร์ะหว่างกลุ่มต่างๆ ในชุมชนทัง้กลุ่มทีเ่ป็นองคก์ร
บรหิารและกลุ่มสนับสนุนปฏบิตักิจิกรรม จะสรา้งความสมัพนัธแ์ละความสามคัครีะหว่างผูน้ ากลุ่ม

                                                           
22ยุวฒัน์  วุฒเิมธ.ี การพฒันาชุมชนจากทฤษฎีสู่การปฏิบติั. 2534, น. 75-76. 
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และสมาชกิลุ่ม และหากได้จดัระบบความสมัพนัธ์ขึน้ในระดบัอ าเภอจงัหวดัและประเทศ ก็จะยงั
สรา้งความเหนี่ยวแน่นและความภาคภูมใิจในการท างานของกลุ่มยิง่ขึน้ 

9. เยาวชนควรจะเป็นกลุ่มที่ต้องเน้นเพื่อพฒันาให้ไปสู่กลุ่มผู้น าทัง้ด้านบรหิารและ
กลุ่มสนบัสนุน 
 ส าหรบัวตัถุประสงคข์องการพฒันาชุมชนนัน้มุง่สรา้งระบบต่างๆ ใหเ้กดิขึน้ในชุมชน ทัง้นี้
โดยพยายามสรา้งและพฒันากลุ่มใหเ้กดิขึน้ในชุมชนในรปูแบบต่างๆ เพื่อด าเนินงาน หรอืเพื่อการ
แก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ จงึจ าเป็นต้องพฒันากลุ่มเพื่อเป็นองค์กรของประชาชน เป็นแหล่งกลางใน
การศกึษาเรยีนรู ้การรบัแนวความคดิใหม่ และเป็นแกนน าในการปฏบิตั ิการพฒันาชุมชนจงึมุ่ง
ไปสู่การท างานกบักลุ่ม การใช้กลุ่มในการด าเนินงานการพฒันาชุมชน หรอืการให้มสี่วนช่วยใน
การแก้ไขปัญหาหรอืการใช้กลุ่มเพื่อให้เกิดผลในทางใดนัน้ ย่อมขึ้นอยู่กับการจดัตัง้กลุ่มนัน้
โดยตรง นอกจากนี้การใช้กลุ่มเพื่อประโยชน์ในการท างาน อาจจะใช้กลุ่มเพื่อวตัถุประสงค์ที่
แตกต่างกนัไดห้ลายอยา่ง คอื23 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และข้อมูล ขอ้เท็จจรงิที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
รว่มกนั อนัจะท าใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูร้ะหว่างภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม 

2. เพื่อเป็นที่ประมวลความคิด ระดมความคิดเห็น การแสดงเหตุผลในแง่มุมและ
ประเดน็ต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง 

3. เพื่อใหข้อ้เสนอแนะวธิที างาน 
4. เพื่อเป็นทีร่ว่มตดัสนิใจหรอืก าหนดนโยบายการท างาน 
5. เพื่อประเมนิผลงานหรอืประเมนิสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง 
6. เพื่อเป็นทีเ่ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารหรอืแลกเปลีย่นขา่วสาร 
7. เพื่อสอดแทรกอทิธพิลของผูน้ า 
8. เพื่อเป็นทีเ่ปิดโอกาสใหส้มาชกิไดพ้ฒันาตนเอง ทัง้ทางดา้นสงัคม และดา้นการงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่มในการพฒันาชมุชน 
 การส่งเสรมิใหก้ลุ่มมปีระสทิธภิาพในการท างานสูง นัน่หมายความว่าสมาชกิของกลุ่มได้
รว่มมอืร่วมใจในการท างานของกลุ่มเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไวข้องกลุ่มเป็นประการส าคญั มี
ความส าเร็จนี้ย่อมอยู่บนฐานที่ว่าพฤติกรรมของกลุ่มที่ปรากฎออกมานั ้น เป็นผลจากการ        
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแต่ละคนของกลุ่มในสถานการณ์ต่างๆ ดังนัน้การจะท าให้กลุ่มมี
ประสทิธภิาพในการท างานสูงจงึเกี่ยวขอ้งกบัการจดับรรยากาศ และสภาพการท างานของกลุ่ม 

                                                           
23อุทัย บุญประเสริฐ. กลุ่มสัมพันธ์และการบริหารทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ. (กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2532) น. 40-41. 
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ทัง้นี้เพื่อใหส้มาชกิของกลุ่มไดท้ าหน้าทีต่ามบทบาทของตนในกลุ่มไดเ้ตม็ที ่อนัจะเกดิผลดแีก่กลุ่ม
โดยส่วนรวม  
 การพฒันากลุ่มให้มปีระสทิธภิาพ เป็นการพฒันาองค์ประกอบหรอืปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อ
ประสิทธิภาพของกลุ่ม สนธยา พลศรี24 ได้กล่าวถึงแนวทางในการสนับสนุนให้กลุ่มมี
ประสทิธภิาพดงันี้ 

1. ภารกิจหรือกิจกรรมของกลุ่ม เป็นสิง่ที่สมาชกิแต่ละคนต้องด าเนินการให้ส าเรจ็ 
กลุ่มที่มีประสิทธิภาพควรส่งเสรมิให้มีการก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันระหว่าง
สมาชกิโดยมคีวามชดัเจนเป็นทีร่บัรูแ้ละมคีวามเขา้ใจตรงกนั มภีารกจิสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของกลุ่ม ที่ส าคญัต้องสมาชกิของกลุ่มมคีวามรูค้วามเขา้ใจยอมรบัและยนิดปีฏบิตัิ
ภารกจิตามที่ไดร้บั โดยภารกจินัน้ไม่ยุ่งยากเกนิไป สมาชกิสามารถปฏบิตัไิดด้้วยตวัเองและดว้ย
การร่วมมอืกบัสมาชกิคน รวมทัง้ต้องมขี ัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานที่ชดัเจน แน่นอน 
ท าใหผู้น้ าและสมาชกิของกลุ่มปฏบิตังิานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

2. สมาชิกของกลุ่ม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของกลุ่ม ที่จะต้องพฒันาเขา้ใจใน
ภารกจิของกลุ่มและบทบาทหน้าทีข่องตนเองในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของกลุ่ม ใหม้คีวามรบัผดิชอบ
ในภารกจิของตนเองทีม่ต่ีอกลุ่มเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกบักลุ่มและสมาชกิ โดยเฉพาะต้องมี
คุณสมบตัทิีเ่หมาะสม เช่น มคีวามรูค้วามสามารถหรอืทกัษะในการท างานกบัผูอ้ื่น ซื่อสตัยส์ุ จรติ 
ขยนั มคีวามเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรม จรยิธรรม มอุีดมการณ์ มีความพอเพียง เป็นต้น 
นอกจากนี้ต้องสรา้งพนัธะสญัญาที่หนักแน่นต่อกลุ่มและสมาชกิคนอื่นๆมคีวามมัน่คงในการเป็น
สมาชกิกลุ่ม 

3. ผู้น ากลุ่ม เป็นกลไกส าคญัในการประสานงานและขบัเคลื่อนการท างานของกลุ่ม 
จะต้องเสรมิสรา้งผูน้ าของกลุ่มใหม้จีติส านึกของความเป็นกลุ่ม เชื่อมัน่ว่าการท างานเป็นกลุ่มเป็น
วธิทีี่ด ีไม่ยดึติดในความเป็นผู้น าแบบปัจเจกบุคคล พฒันาศกัยภาพความรู ้ประสบการณ์ และ
ทกัษะในการท างานแบบกลุ่ม สามารถผลกัดนัให้การด าเนินงานของกลุ่มประสบความส าเรจ็ได ้
อาจจะรวมทัง้พฒันาด้านบุคลกิภาพที่ด ีและภาวะความเป็นผู้น า เช่น มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
ตดัสนิใจอย่างมเีหตุผล เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตวัเอง มคีวามเป็นประชาธปิไตย จงูใจ
คนอื่นไดด้ ีมคีวามซื่อสตัย ์เสยีสละอุทศิตนใหก้บักลุ่ม อดทน ประสานงานไดด้ ีเป็นตน้  

4. การบริหารและจดัการกลุ่ม เป็นสิง่ก าหนดขอบข่ายของกลุ่ม บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิก และกิจกรรมอันจะน าไปสู่ความส าเร็จของกลุ่ม จึงต้องพัฒนาให้กลุ่มมีวิสัยทัศน์ 
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจที่สมาชิกร่วมกันก าหนดเหมาะสมกับกลุ่มและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ จดัโครงสร้างของกลุ่มที่เหมาะสมกับภารกิจ การบรหิารจดัการในรูป

                                                           
24สนธยา พลศร.ี การพฒันาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม. (กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร,์ 2556) 

น.156-161. 
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คณะกรรมการที่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ สร้างระบบการติดต่อ
ประสานงานทีด่ ีมรีะบบการตดิต่อสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ มสีายงานเชื่อมโยงสมาชกิกบัเครอืขา่ย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้การสนับสนุนส่งเสรมิสมาชิกได้ทันท่วงทีและมีคุณภาพ 
นอกจากนี้พฒันาระบบการตดิตามปละเมนิผลงานที่มปีระสทิธภิาพและประสทิธพิล สามารถน า
ผลจากการตดิตามและประเมนิผลมาใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขพฒันากลุ่มและสมาชกิ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6. บรรทัดฐานของกลุ่ม หรือระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม เป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัิงานร่วมกนั อีกทัง้ยงัเป็นกลไกส าคญัในการควบคุมการปฏบิตัิงานของสมาชกิและกลุ่ม 
ดงันัน้ต้องสนับสนุนสมาชกิร่วมกนัก าหนดบรรทดัฐานของกลุ่มให้เป็นที่ยอมรบัและพงึพอใจของ
สมาชกิ ปราศจากการครอบง าหรอืการใช้อ านาจ ให้มกีารก าหนดสถานภาพ บทบาท หน้าที่ของ
สมาชิกไว้อย่างชัดเจนเป็นที่รบัรู้กันโดยทัว่ไป มีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงของกลุ่มและสมาชกิ และสามารถตอบสนองสิง่ทีส่มาชกิคาดหวงัท าให้
สมาชกิมคีวามมัน่ใจในความส าเรจ็ของกลุ่ม 

7. เทคนิควิธีการท างานของกลุ่ม เป็นกลไกส าคญัในการน าพลงัของสมาชกิและ
กลุ่มมาใช้เพื่อขบัเคลื่อนกลุ่มให้ประสบความส าเรจ็ จงึต้องส่งเสรมิการท างานเป็นทมีเพื่อผนึก
ก าลงักันท างานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ท างานแบบมสี่วนรวมในทุกขัน้ตอนของกิจกรรมกลุ่ม
สมาชกิมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์สถานการณ์หรอืปัญหาของกลุ่ม การจดัท าแผนและโครงการ 
การปฏบิตัิงาน และประเมนิผลและการรบัผลประเมนิ เป็นต้น เน้นส่งเสรมิการด าเนินงานแบบ
ประชาธิปไตย สมาชิกยอมรบัความคิดเห็นของกันและกัน มีเหตุผล รวมทัง้กระตุ้นให้เกิด
กระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัของสมาชกิเพื่อแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ในการท างานกลุ่ม
อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (active leaning) ท าให้ได้ข้อสรุปหรือ
บทเรียนของกลุ่มที่น ามาใช้ปรบัปรุงการด าเนินงานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้การสรา้งแรงจงูใจเพื่อใหส้มาชกิด าเนินงานรว่มกบักลุ่มอย่างมุง่มัน่และสม ่าเสมอดว้ย 

8. ระบบผลประโยชน์ จะตอ้งก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการจดัสรรผลประโยชน์ทีช่ดัเจน 
เป็นที่ยอมรบัและรบัรูก้นัโดยทัว่ไปของสมาชกิ ควรเน้นการจดัสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
สุจรติและโปร่งใส ให้เป็นที่ยอมรบัเชื่อถอืและเป็นที่พงึพอใจของสมาชกิ ไม่รูส้กึว่าตนเองถูกเอา
เปรยีบ และที่ส าคัญควรให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการจดัระบบผลประโยชน์ ไม่ผูกขาดเฉพาะ
ผูบ้รหิารหรอืผูน้ ากลุ่มเพยีงฝ่ายเดยีว 

9. การจดัการกบัความขดัแย้ง เพื่อป้องกนัและแก้ไขความขดัแยง้ที่อาจจะเกดิขึ้น
ภายในกลุ่ม จงึต้องสรา้งทมีงานหรอืการท างานเป็นทมีเพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดรีะหว่างสมาชกิ 
การปรบัเปลี่ยนความขดัแย้งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกันของกลุ่ม ไม่ให้เป็นความขดัแย้ง
ระหว่างบุคคล หาขอ้สรุปใหเ้ป็นทีย่อมรบัร่วมกนั ซึ่งอาจพฒันาและใชก้ลกลต่างๆ ในการจดัการ
ความขดัแยง้ ทัง้การใชก้ลไกการบรหิาร เช่น การปรบัเปลีย่นผูบ้รหิาร การจดัโครงสรา้งของกลุ่ม
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ใหม่ การแก้ไขระเบยีบข้อบงัคบัของกลุ่มให้เหมาะสม เป็นต้น การใช้เทคนิควธิกีารที่เหมาะสม 
เช่น การสมานฉันท์ (accommodation) การประนีประนอม (compromise) การร่วมมอือย่างเท่า
เทยีมกนั (collaboration) เป็นต้น หรอืการใช้ยุทธศาสตรท์ีเ่หมาะสม (strategy) เช่น ยุทธศาสตร์
แก้ไขปัญหาความขดัแย้งแบบต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ชนะ (win-win strategy) ซึ่งเป็นที่พอใจของคู่
ขดัแยง้ ทุกฝ่ายไดร้บัประโยชน์สงูสุดและมคีวามยตุธิรรม เป็นตน้ 

10. บรรยากาศในการท างานของกลุ่ม ควรสรา้งบรรยากาศที่เอื้ออ านวยในการ
ท างาน ที่ส าคญัคอื มสีิง่แวดล้อมเหมาะสม สรา้งความไว้วางใจซึ่งกนัและกนัระหว่างสมาชกิ มี
ความเป็นกัลยาณมิตร มรีะบบความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกของกลุ่ม และสร้างสิ่งจูงใจให้
สมาชกิเขา้รว่มการท างานกบักลุ่ม  

11. การขยายกลุ่ม กลุ่มที่มปีระสทิธภิาพต้องมกีารขยายตวั จงึต้องสนับสนุนและ
พฒันาให้กลุ่มมกีารขยายตวัของสมาชกิและกจิกรรมของกลุ่มเพิม่ขึน้ สรา้งความร่วมมอืกบักลุ่ม
และองค์กรอื่นๆ ในรูปเครอืข่ายตามรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อผนึกพลงัและศกัยภาพของกลุ่มให้
เขม้แขง็มากยิง่ขึน้ ซึง่จะท าใหก้ลุ่มมคีวามมัน่คงและยัง่ยนื  
 การพฒันาองค์กรชาวบ้านให้เตบิโตอย่างต่อเนื่องและเขม้แขง็จะต้องพฒันาแนวคดิและ
กจิกรรม ทัง้ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และการบรหิารจดัการใหค้วบคู่กนัไปทัง้ 
4 ดา้น อยา่งเป็นขัน้ตอนและด าเนินไปพรอ้มกนั ดงัแสดงในแผนภาพ ต่อไปนี้25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 4 แสดงกิจกรรมการพฒันาความเข้มแขง็ของชุมชน 

                                                           
25อ้างถึงใน สมัพนัธ์ เตชะอธกิ. NGOs อีสานทางเลือกแห่งพลงัเปล่ียนแปลง. กรุงเทพฯ: เจรญิ

วทิยก์ารพมิพ,์ 2540) น. 78-79. 

เศรษฐกจิ-พฒันาอาชพี 

สงัคมวฒันธรรม 
ความเข้มแขง็ของ 
องคก์รชุมชน การเมอืง 

การบรหิารจดัการ 

- ลดรายจ่าย 
- เพิ่มรายได้ 
- สร้างมลูคา่เพิม่ของผลผลติ 
- ธุรกิจชมุชน 

- สรา้งและพฒันา 
- องคก์รชุมชน 
- ใหช้ว่ยเหลอื 
- เกือ้กลูกนั 
- เป้าหมาย 

- สรา้งอ านาจต่อรอง 
- ใชท้รพัยากร 
- กลไกตลาด 
- กฎหมายคุม้ครอง 

- วตัถุประสงค ์
- การจดัการองคก์ร 
- แผนปฏบิตังิาน 
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 ด้านการเมือง กลุ่มหรอืองค์กรชุมชน ต้องสามรถสร้างอ านาจการต่อรองในการ
แสวงหาทรพัยากรจากภาครฐัและภายนอกกลุ่มได้ และต้องศกึษาเรยีนรูก้ลไกตลาด และระบบ
การต่อรองภาคธุรกจิได ้รวมทัง้ตอ้งผลกัดนัใหม้กีฎหมายคุม้ครองการรวมตวักนัเป็นองคก์รชุมชน
แบบไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของรฐั แต่ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณ ทรพัยากร บุคคล 
วชิาการ ขอ้มลูเทคโนโลย ีเป็นตน้ 
 ด้านเศรษฐกิจ ต้องเสรมิสรา้งกจิกรรมที่ลดรายจ่าย เพิม่รายได้มกีารแปรรูปผลผลติ
เพื่อเพิม่มลูค่า และการท ากจิกรรมธุรกจิชุมชนทีชุ่มชนมอี านาจ เช่น ปัม้น ้ามนั รา้นคา้ การคา้ขาย
ผา้พืน้เมอืง แปรรปูขา้ว แปรรปูววั–ควาย เป็นตน้ 
 ด้านสังคมวัฒนธรรม  ต้องการการรวมกลุ่มที่น าเอาวัฒนธรรมประเพณี การ
ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั มาเกาะเกี่ยว การรวมตวัให้เหนียวแน่นขึน้ เช่น การรกัษาประเพณีลงแขก
ด านา ปลกูขา้ว เกีย่วขา้ว หรอืกจิกรรมทีส่รา้งความสามคัคภีายในกลุ่ม ภายในชุมชนของตวัเอง 
 ด้านการบริหารจดัการ ต้องมกีารเรยีนรูร้ะบบการบรหิารจดัการ ระบบการบญัช ีและ
ก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ การจดัการองค์กร โดยมรการแบ่งบทบาทหน้าที่ และการจดัท า
แผนปฏบิตังิานรว่มกนั 
 สุนทร พูนเอยีด26 กล่าวถงึหลกัการทีส่ าคญัซึง่จะช่วยใหก้ลุ่มมปีระสทิธภิาพในการท างาน
ยิง่ขึน้หลายประการ คอื 

1. บรรยากาศการท างานของกลุ่ม  (group atmosphere) ควรเป็นกันเองหรือ
เสรภีาพของสถานการณ์ทีม่คีวามเป็นมติร ใหโ้อกาสแก่สมาชกิกลุ่มไดแ้สดงความคดิเหน็ สมาชกิ
เต็มใจที่จะร่วมแสดงความรูส้กึส่วนตวั มคีวามจรงิใจที่จะแสดงความรู้สกึที่แท้จรงิต่อปัญหาหรอื
เรือ่งทีเ่สนอขึน้ในกลุ่ม สมาชกิท างานรว่มกนัอยา่งใกลช้ดิสนิทสนมในฐานะทีใ่กลเ้คยีงกนั ไมม่ใีคร
เป็นหวัหน้า หรอืลกูน้อง เป็นตน้ การสรา้งบรรยากาศทีด่จีงึมคีวามจ าเป็นต่อการท างานกลุ่มมาก 

2. ลดภาวะตึงเครียดท่ีท าให้เกิดความวิตกกงัวล เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากความ
กดดัน ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากเวลาจ ากัด มคีวามขดัแย้งระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มกีารต่อต้าน
พฤตกิรรมบางอย่าง อนัจะท าใหส้มาชกิของกลุ่มเกดิความหวาดกลวั  รูส้กึอดึอดั ไม่ค่อยสบายใจ 
ไม่มัน่คงและปลอดภยัในการท างานร่วมกบัคนอื่นในกลุ่ม ดงันัน้ จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องลดภาวะ
ตงึเครยีดของสมาชกิของกลุ่มลงโดยให้สมาชกิแต่ละคนสนิทสนมคุ้นเคยกนั กล้าที่จะแสดงออก
และยอมรบัความผดิพลาดของตน และผูน้ าตอ้งแสวงหาวธิกีารทีจ่ะลดภาวะดงักล่าวนี้ลง 

3. การกระจายภาวะผู้น าไปยงัสมาชิกทุกๆ คน ของกลุ่มในสถานการณ์กลุ่มส่วน
ใหญ่ จะมบีางคนได้รบัเลอืกหรอืแต่งตัง้ให้เป็นผู้น ากลุ่มอย่างเป็นทางการ แต่ในหลายกรณีการ
ท างานกลุ่มมปีระสทิธภิาพโดยไม่จ าเป็นต้องมผีูท้ าหน้าที่หวัหน้ากลุ่มเป็นทางการขึน้มาเลยกไ็ด ้
สมาชกิทุกคนของกบลุ่มอาจมสี่วนร่วมในการท าหน้าที่ของหสัหน้ากลุ่มได้อย่างด ีซึ่งการมสี่วน

                                                           
26สนุทร พนูเอยีด. การพฒันาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม. 2535, น. 103-104. 
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ร่วมในการท าหน้าที่ผู้น า ท าให้สมาชกิแต่ละคนมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองและคนอื่นๆ รูส้กึว่าตนมี
ความส าคญัและเป็นทีย่อมรบัของคนอื่น เป็นผลใหม้กี าลงัใจทีจ่ะท างานของกลุ่มใหไ้ดด้ทีีสุ่ด 

4. การมีส่วนร่วมในการตัง้จุดมุ่งหมายของกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มต่างๆ ก็มี
จุดมุ่งหมายของแต่ละคน เมื่อเขา้มารวมกลุ่มสมาชกิทุกคนควรมสี่วนทีจ่ะไดท้ าประโยชน์ให้กลุ่ม
ในแนวทางทีต่นคดิว่าเหมาะสมหรอืดทีีสุ่ด ดงันัน้วธิกีารส าคญัประการหนึ่งคอื การใหส้มาชกิของ
กลุ่มมโีอกาสทีจ่ะมสี่วนรว่มในการตัง้จุดมุง่หมายทีเ่ป็นทีย่อมรบัของสมาชกิโดยส่วนรว่ม 

5. การด าเนินงานโดยฟังเสียงส่วนใหญ่ ในการตดัสนิใจการด าเนินงานของกลุ่ม
บางครัง้จ าเป็นต้องฟังเสยีงของสมาชกิ ดงันัน้ในการตดัสนิใจการด าเนินงานควรเปิดโอกาสให้
สมาชกิ ไดแ้สดงความคดิเหน็ เสนอทางเลอืกหลายๆ ช่องทาง และเปิดโอกาสใหส้มาชกิตดัสนิใจ
ว่าจะเลอืกอยา่งไร  โดยฟังเสยีงขา้งมาก แต่ทัง้นี้ต้องค านึงถงึเสยีงส่วนน้อยดว้ย 

6. ความยืดหยุ่น การด าเนินงานกลุ่มได้มกีารวางจุดมุ่งหมาย กรรมวธิกีารท างาน 
หรอืก าหนดมาตรฐานของกลุ่มไวแ้น่นอนแต่ในบางครัง้บรรยากาศและสถานการณ์การท างานกลุ่ม
อาจไม่เป็นไปตามทีค่าดหมาย หรอืสถานการณ์เปลีย่นแปลงไป เมื่อเป็นอย่างนี้สิง่ทีก่ลุ่มตกลงไว้
ในเบื้องต้นต้องสามารถยดืหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ โดยค านึงความสนใจ ความพอใจ หรอืความ
ตอ้งการของสมาชกิเป็นประการส าคญั 

7. การตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืนในกลุ่ม บุคคลที่มา
ประกอบเป็นสมาชกิย่อมมบีทบาทของตน หากเขาได้ตระหนักถึงบทบาทภาระหน้าที่และความ
ต้องการของตนเองและของสมาชกิคนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนทีส่มัพนัธก์บัสมาชกิคนอื่น
แลว้จะท าใหก้ารท างานของกลุ่มมคีวามราบรื่นและมปีระสทิธภิาพ 

8. มีการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกลุ่มโดยสม า่เสมอ กลุ่มทีม่ปีระสทิธภิาพจะต้องรู้
ว่า กิจกรรมของกลุ่มนั ้นเป็นสิ่งที่สมาชิกของกลุ่มต้องการหรือไม่ กลุ่มจะต้องจัดให้มีการ
ประเมนิผล    กิจกรรมและจุดมุ่งหมายของกลุ่มอยู่เสมอ ผลจากการประเมนิผลจะท าให้กลุ่มมี
โอกาสปรบัปรงุเปลีย่นแปลงสิง่ต่างๆ ทีย่งัไมบ่รรลุเป้าหมายส าหรบัสิง่ทีด่อียูแ่ลว้กจ็ะท าต่อไป 
 การท าความเขา้ใจถงึประสทิธภิาพของกลุ่มในการพฒันาชุมชน นอกจากท าความเขา้ใจ
วงจรหรอืขัน้ตอนการรวมกลุ่มแล้ว จ าเป็นต้องเข้าใจแนวความคดิและความหมายของกลุ่มที่มี
ประสทิธภิาพ จากนัน้ควรวเิคราะห์ถงึลกัษณะและองค์ประกอบที่เกี่ยวขอ้งตลอดจนปัจจยัที่มผีล
ต่อการส่งเสรมิและพฒันากลุ่ม ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินของกลุ่ม จะช่วยท าให้เหน็ถงึปัจจยัที่
เกี่ยวข้องหรอืสมัพนัธ์กบัการส่งเสรมิและพฒันากลุ่ม  เพื่อจะได้สามารถก าหนดแนวทางในการ
ส่งเสรมิการพฒันากลุ่มไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์เงือ่นไขของแต่ละกลุ่ม  
 โดยสรุป กระบวนการกลุ่มถอืเป็นหวัใจส าคญั และจดัได้ว่าเป็นยุทธวธิหีนึ่งในการพฒันา
ชุมชน ที่จะช่วยให้บุคคลท างานร่วมกนัได้ เป็นการสรา้งความรกัความสามคัค ีสามารถน าเอา
ศกัยภาพของแต่ละบุคคลในกลุ่มมาใชใ้นการพฒันา เพื่อตอบสนองความตอ้งการและประโยชน์สุข
ของกลุ่มได้มากที่สุด นอกจากนี้กลุ่มยงัเป็นช่องทางในการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและเป็นพลงั
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ต่อรองของกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้การศึกษาการติดต่อสมัพนัธ์ทางสงัคม อย่างไรก็ตามในการ
พฒันาชุมชนทีต่อ้งอาศยัการขบัเคลื่อนโดยพลงักลุ่มแลว้ กลุ่มเองกจ็ าเป็นตอ้งอาศยัการสนับสนุน
จากหน่วยงาน และอาศยัการท างานร่วมกนักบันักพฒันาชุมชนหรอืภาคอีื่นด้วย ทัง้นี้เนื่องจาก
กลุ่มอาจจะมขีอ้จ ากดัภายในกลุ่มเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขดีความสามารถ ความรูแ้ละประสบการณ์ 
และทรพัยากร เป็นต้น หรอือาจจะเพราะเหตุจากภายนอกที่มากระกระทบกบักลุ่ม ดงันัน้ การ
ท างานกบักลุ่มจงึมคีวามส าคญัที่มกัพฒันาหรอืผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องท าความเข้าใจและท างาน
รว่มกบักลุ่มในทุกขัน้ตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อทีจ่ะพฒันากลุ่มใหม้ศีกัยภาพทีสู่งขึน้ และสามารถใช้
ศกัยภาพของกลุ่มในการพฒันาอยา่งเตม็ทีต่่อไป 
 
 

 
 
การให้การศึกษาเพื่อการพฒันาชุมชน เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่

ปรารถนาขึน้ในตวัประชาชนในดา้นความรอบรู ้ทศันคต ิทกัษะ และมลูเหตุจงูใจ อกีทัง้เป็นวธิกีาร
ทีท่ าให้ชุมชนเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ถ่ายทอดความรู ้ความคดิเหน็ ขอ้เทจ็จรงิ ประสบการณ์ 
ขอ้มูลต่างๆ ระหว่างประชาชนกบันักพฒันาหรอืบุคคลภายนอก และระหว่างประชาชนในชุมชน
หรอืนอกชุมชนดว้ยกนัเอง เพื่อใหเ้กดิความรูแ้ละการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมอนัจะน าไปสู่ความมี
คุณภาพทีด่ ี ดงันัน้การใหก้ารศกึษาเป็นการใชก้ารศกึษาแก่ประชาชนในชุมชน ไดม้โีอกาสเรยีนรู้
และเข้าใจสภาพปัญหาต่างๆ ที่เผชิญอยู่ และชี้ให้เห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ได้ด้วย
ตนเอง โดยการน าเอาศกัยภาพที่ตนมอียู่หรอืที่ได้รบัมาใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด โดยสรุปก็คอื 
การให้การศึกษาเพื่อการพฒันาชุมชนเป็นวธิกีารกระตุ้นและส่งเสรมิให้คนในชุมชน เรยีนรูแ้ละ
ศกึษาร่วมกนัในขอ้เทจ็จรงิต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและตระหนักถงึปัญหาความต้องการของ
ชุมชนที่แท้จรงิ ตลอดจนสามารถค้นหาและก าหนดวธิกีารต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลดว้ยตนเอง 

 การให้การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน อาจปรบัเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที่เป็นอยู่จรงิ กล่าวคอื นอกจากการให้การศกึษามุ่งเผยแพร่วทิยาการ
หรอืเทคโนโลย ี(diffusion of innovation) ไปสู่ประประชาชนในชุมชน เพื่อยกระดบัความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนให้สูงขึ้น ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นจงึมีลกัษณะค่อนข้างเป็นรูปธรรม เช่น การ
ส่งเสรมิอาชพี การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การท าปุ๋ ยชวีภาพ เป็นต้น การให้
การศึกษายงัมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเกิดความสนใจในการรวมกลุ่ม เพื่อ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกนับนพื้นฐานของขอ้เท็จจรงิ อนัจะน ามาซึ่งความเข้าใจและ
ตระหนักถงึสภาพปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จรงิของชุมชน ตลอดจนรูจ้กัการศกึษาคน้ควา้หา
วธิกีารแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง กระทัง่สามารถตดัสนิใจร่วมกนัในการก าหนดทศิทางและ

การให้การศึกษาเพ่ือการพฒันาชมุชน 
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วิธีการแก้ไขปัญหานัน้ๆ ได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม การให้การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน มี
วตัถุประสงคใ์หป้ระชาชนในชุมชนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ ี3 ประการ คอื 

1. เพื่อให้เกิดความรู้ที่เพิ่มขึ้นในสิ่งต่างๆ รอบตัว ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมอืง ที่จะช่วยให้รูจ้กัเหตุและผล รูจ้กัคดิ ทนัต่อเหตุการณ์ เขา้ใจปัญหาสภาพแวดล้อมเพื่อ
หาแนวทางป้องกน้และแกไ้ขปัญหาได ้

2. เพื่อใหเ้กดิทกัษะและความชดัเจนในชวีติ ทีส่ามารถกระท ากจิกรรมใดๆ ไดอ้ย่างด ี
เพราะมคีวามช านาญ ชดัเจน ท าใหก้ารปฏบิตังิานถูกตอ้งรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3. เพื่อให้เกิดทศันคติหรอืความส านึกดใีนการประกอบอาชพี ต่อการรกัษาสุขภาพ
อนามยั ต่อสงัคม เป็นต้น การให้การศกึษาสรา้งให้เกดิทศันคตทิี่ดใีนความขยนัหมัน่เพยีร รูจ้กั
ท างานกบัเพื่อน เหน็ผลประโยชน์ของการท างาน รูจ้กัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ เป็นพลเมอืงทีด่ใีน
ระบบประชาธปิไตย 

ดงันัน้ การให้การศกึษาเพื่อการพฒันาชุมชนจงึมีเป้าหมายอยู่ที่การพฒันาศกัยภาพของ
คนในชุมชน ให้สามารถคดิและตดัสนิใจแก้ปัญหาของชุมชนได้ด้วยตนเอง ลกัษณะของการให้
การศกึษาจงึเป็นกระบวนการที่ประชาชนผู้เขา้รบัการศกึษามสี่วนส าคญัมากที่สุด ซึ่งต้องเรยีนรู้
ด้วยตนเองไม่มผีู้ใดสามารถเรยีนแทนกนัได้ แต่ด้วยเหตุที่ผู้เข้ารบัการศึกษามคีวามสามารถใน
การเรยีนรู้ไม่เท่าเทียมกัน จงึควรน าเอาประสบการณ์ของผู้เข้ารบัการศึกษาในเรื่องที่เข้ารบั
การศกึษามผีลต่อการเรยีนรูม้าก โดยผ่านประสาทสมัผสัในรปูแบบต่างๆ และที่ส าคญัต้องค านึง
และยดึถอืว่าการเรยีนรูเ้ป็นผลจากวตัถุประสงค์ในปัจจุบนัของผู้เขา้รบัการศกึษา ความส าเรจ็ใน
ระดบัหนึ่งของผูเ้ขา้รบัการศกึษาจะสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รบัการศกึษาประสบความส าเรจ็ในสิง่ทีท่ าได้ 
นอกจากนี้ ปัจจยัส าคญัทีท่ าใหก้ารศกึษาประสบความส าเรจ็ ได้แก่ แรงจงูใจ สมาธ ิปฏกิริยิา การ
จดัระเบยีบ ความเขา้ใจ หรอืความซ ้าซาก 

 
แนวคิดและหลกัการศึกษา 
หากพจิารณาสงัคมบรรพกาล การศกึษาเกดิขึน้ไดจ้ากการเรยีนรูต้ามธรรมชาต ิจากการ

มชีวีติร่วมกนัในครอบครวั หรอืมชีวีติท่ามกลางวงศาคณาญาต ิชวีติการงาน ชวีติการเงนิ ชวีติใน
พธิกีาร หรอืชวีติในงานฉลองต่างๆ การศกึษาจงึเกดิขึน้โดยไมต่้องอาศยัสถาบนัทางการศกึษาแต่
อย่างใด แต่ในสมยัปัจจุบนันี้ เมื่อสถาบนัทางการศกึษาได้รบัภาระหน้าที่จากสถาบนัอื่นๆ สงัคม
และเกดิการเปลี่ยนแปลงทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีย่างกว้างขวางทางการศึกษาจงึเป็น
สิ่งจ าเป็น ทัง้นี้เพื่อช่วยให้ระบบการศึกษาในสถาบันทางการศึกษามปีระสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมาย และเพื่อช่วยให้มนุษยส์ามารถปรบัตวักบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 
ตลอดจนสามารถคงไวแ้ละถ่ายทอดมรดกทางสงัคมไปสู่ชนรุ่นหลงั จงึท าใหม้นุษยส์ามารถมชีวีติ
รอดอยูไ่ดเ้พราะความรูท้ีม่กีารถ่ายทอดกนัมา หรอือกีนยัหน่ึงเพราะการศกึษานัน่เอง 
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  “การศกึษา” ไดม้นีกัปราชญแ์ละผูรู้ใ้หค้วามหมายไวม้ากมายหลายทศันะดว้ยกนั กล่าวคอื 
จาก Dictionary of Education ไดใ้หค้วามหมายของการศกึษาไว ้4 นยั ดงันี้ 

1. การศึกษา หมายถึง กระบวนการเบ็ดเสร็จที่บุคคลน ามาพัฒนาความสามารถ
ทศันคตแิละพฤตกิรรมต่างๆ ทีม่คีุณค่าอนัเป็นทีพ่งึปรารถนาในสงัคมทีบุ่คคลนัน้อาศยัอยู่ 

2. การศกึษา หมายถงึ กระบวนการทางสงัคมซึง่เลอืกสรรและควบคุมสิง่แวดลอ้ม ให้
บุคคลไดร้บัความสามารถและพฒันาตนเองอยา่งดทีีสุ่ด ตามทีส่งัคมปรารถนา 

3. การศึกษา หมายถึง วิชาต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอน เพื่อเตรยีมผู้ไป
ประกอบอาชพีคร ูซึง่ส่วนมากเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัจติวทิยาการศกึษา ปรชัญาและประวตัศิาสตร์
การศึกษา หลกัสูตรวธิกีารสอนเฉพาะ และวธิสีอนทัว่ไป หลกัการศกึษา การบรหิารการศึกษา 
การนิเทศการศกึษา และวชิาอื่นๆ ทีร่วมเรยีกว่าศกึษาศาสตรห์รอืวชิาคร ู

4. ศลิปะการถ่ายทอดความรูจ้ากอดตี ซึง่จดัไวอ้ยา่งมรีะเบยีบใหแ้ก่บุคคลแต่ละรุน่ 
เปลโต ้ (Plato) ไดใ้ห้แนวความคดิเกี่ยวกบัการศกึษาว่า การศกึษานัน้ คอื กระบวนการ

ตลอดชวีติ การศึกษาจะต้องเป็นพลงัอย่างหนึ่งที่จะส่งเสรมิการสร้างสงัคมที่ด ีและเชื่อว่าหาก
ประชาชนได้รบัการแนะน าที่ด ีเขาจะสามารถพึ่งตนเองได้ และมคีวามพรอ้มที่จะแก้ไขปรบัปรุง
คุณภาพชีวิต และการศึกษาไม่ควรจะให้ความส าคัญแต่เฉพาะด้านความจ าหรือวิชาการ 
การศกึษาทีถู่กตอ้งนัน้ ควรเป็นการศกึษาทีจ่ะใหบุ้คคลออกไปสรา้งสรรคส์งัคม27 

จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) กล่าวว่า การศึกษา คอื ความเจรญิงอกงาม (education is 
growth) เป็นการมองในแง่ที่ไดร้บั โดยมุ่งให้เจรญิงอกงาม 4 ทาง คอื ทางกาย ทางอารมณ์ ทาง
สงัคม และทางสตปัิญญา แต่ถา้พฒันาไปในทางลบ สงัคมไมย่อมรบักไ็มถ่อืว่าเป็นการศกึษา  
 การศึกษา คือชีวิต (education is life) จอห์น ดิวอี้ มองการศึกษาแง่นี้ ในด้านการ
ปรบัตัว โดยเชื่อว่าบุคคลจะมีชีวิตอยู่ได้นั ้นก็อาศัยความสามารถในการปรบัตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมได้ โดยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ ในการปรบัตัวนั ้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมใหม้คีุณภาพดกีว่าเดมิ 
 การศึกษา คือ การเสริมสร้างประสบการณ์แก่บุคคล ความหมายนี้ เป็นการมอง
การศกึษาในแงป่ระสบการณ์ว่า บุคคลจะเพิม่พูนประสบการณ์ใหแ้ก่ตนเอง เพื่อปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
สิง่แวดลอ้มไดด้นีัน้จะตอ้งเกดิจากการปะทะกบัสิง่แวดลอ้มทีด่ ีดงันัน้ ไม่ว่าจะเป็นบดิามารดาหรอื
ครอบครวั โรงเรยีน  ชุมชน กค็วรจดัประสบการณ์ทุกๆ ดา้นไปในแนวทางทีพ่งึปรารถนา เพื่อให้
สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งราบรื่น 

อาจกล่าวได้ว่าการศกึษาเป็นกระบวนการพฒันาคน ให้มกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นทัง้ในด้านความรู้ ความช านาญ และความประพฤติ คนที่มกีารศึกษาจงึเป็นคนที่ได้ร ับการ

                                                           
27อุนตา นพคุณ. การศึกษานอกระบบโรงเรียน. (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2523)     

น. 57. 
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ฝึกฝนอบรมใหม้คีวามรูใ้นสิง่ทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่ตวัเองและสงัคม มคีวามช านาญในการหาเลีย้ง
ชพีและท าตวัเป็นคนดมีศีลีธรรม จงึจะเหน็ไดว้่าการศกึษาเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบั
ชวีติ เพื่อช่วยยกระดบัของตนเองและสงัคมให้สูงขึน้ เพราะการศกึษาเป็นการรวมพลงัแห่งอารย
ธรรมและเป็นเครื่องวดัระดบัของชวีติร่วมกัน อีกทัง้ยงัจะช่วยสร้างสรรค์การบรกิารใหม่ๆ แก่
มนุษย์ โดยสรุป การศึกษามีความส าคัญทั ้งต่อผู้ได้รบัการศึกษา ต่อชุมชน /สังคม และต่อ
ประเทศชาต ิ

หากพจิารณาจากประเภทของการศกึษาซึง่แยกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. การศึกษาในระบบโรงเรยีน (formal education) เป็นการจดัระบบการศึกษาที่มี

โครงสรา้งเป็นล าดบัชัน้ แบ่งระดบัการเรยีนตามอายุของนักเรยีนตัง้แต่โรงเรยีนประถมไปจนถึง
มหาวทิยาลยั และนอกจากจะมกีารเรยีนการสอนด้านวชิาการทัว่ไปแล้ว ยงัรวมถงึโปรแกรมฝึก
และสถาบนัช านาญเฉพาะดา้นส าหรบัให้การฝึกฝนดา้นเทคนิคและวชิาชพีแบบเตม็เวลาดว้ย นัย
หนึ่งเป็นการเขา้เรยีนตามหลกัสูตรของรฐั หรอืที่รฐัรบัรองเมื่อเรยีนส าเรจ็แลว้มกีารให้ใบรบัรอง 
ใบประกาศนียบตัร และปรญิญาบตัร โดยมกีารวดัและประเมนิผูท้ีอ่ยูใ่นสถาบนัอยา่งเป็นระบบ 

2. การศกึษานอกระบบโรงเรยีน (non-formal education) กจิกรรมหรอืสถาบนัใดๆ ที่
โครงการต่างๆ ในสงัคมจดัขึ้น โดยมเีจตนาและวตัถุประสงค์ที่จะให้การเรยีนรู้แก่ประชาชนที่
สามารถจะก าหนดตวัได้ ผูร้บัการศกึษาเองและผูใ้ห้การศกึษาต่างกม็วีตัถุประสงค์เชงิการศกึษา 
กจิกรรมดงักล่าวอาจจดัให้กบัประชาชนทุกเภททุกวยั ทุกชุมชน และทุกระดบัการศกึษา เพื่อให้
บุคคลดงักล่าวมคีวามรู ้ทกัษะ และทศันคตแิละค่านิยมที่ด ีกจิกรรมทางการศกึษาที่เรยีกว่าเป็น
การศกึษานอกระบบโรงเรยีน จะต้องจดัขึน้ในระยะเวลาอนัสัน้ หลกัสูตรยดืหยุ่น ประหยดั และ
สนองความตอ้งการ ความสนใจของผูเ้รยีนและปัญหาของชุมชน 

3. การศึกษาแบบธรรมดาวสิยั (informal education) หมายถึงการเรยีนรู้ของมนุษย์
แบบที่เป็นธรรมชาติที่สุด หรอือาจเรยีกว่าเป็นการเรยีนรู้แบบสญัชาติญาณ เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องตลอดชวีติที่แทจ้รงิ ซึ่งจากกระบวนการนี้ท าใหแ้ต่ละคนไดร้บัและสะสมทศันคต ิค่านิยม 
ทกัษะและความรูจ้ากประสบการณ์ประจ าวนัที่เกดิขึน้เป็นกจิวตัร รวมทัง้กจิกรรมและทรพัยากร
ในสภาพแวดลอ้มของเขาเหล่านัน้อนัส่งผลด้านการศกึษา ไม่ว่าจะเป็นครอบครวัและเพื่อนบ้าน 
การท างานและการเล่นหอ้งสมดุและสื่อมวลชน เป็นตน้ 

จากการศกึษาหรอืการเรยีนรูท้ ัง้ 3 ประเภท ดงักล่าวข้างต้น อาจจะมสี่วนซ้อนกนั ส่วน
เกื้อกูลกนัอยู่มาก จะมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างกนั และเกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรูใ้นงานพฒันาชุมชน 
โดยเฉพาะการศกึษานอกระบบโรงเรยีน และการศกึษาแบบธรรมดาวสิยัซึ่งมคีวามคล้ายคลงึกนั 
แต่หากพิจารณาอาจจะความแตกต่างกันบ้างอย่างน้อยใน 2 ด้าน คือ 1 ) ด้านวตัถุประสงค ์
การศกึษานอกระบบโรงเรยีนในการจดัโครงการหรอืกจิกรรมทางการศกึษา มวีตัถุประสงคห์ลกัที่
จะยอมรบัว่าเป็นกิจกรรมที่ให้การศึกษาเฉพาะเรื่องนัน้ๆ  อาท ิการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมอาชพี 
หลกัสูตรการจดัการสิง่แวดล้อมชุมชน ส่วนการศึกษาแบบธรรมดาวสิยั วตัถุประสงค์หลกัของ
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กจิกรรมไม่ใช่เพื่อการศกึษาโดยตรง อาท ิการสนทนากนัในหมู่เพื่อนฝงู แต่ในการสนทนาไดเ้กดิ
การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้แบบธรรมดาวสิยัขึ้น อาจได้รบัความรูใ้หม่ๆ ทัง้ด้านการเมอืง เศรษฐกิจ 
สิง่แวดลอ้มไปดว้ย 2) ดา้นประชากรทีเ่ป็นเป้าหมาย การศกึษานอกระบบโรงเรยีน กลุ่มเป้าหมาย
หรอืประชากรที่จะเป็นผู้เข้ารบัการศึกษาเฉพาะกลุ่ม เช่น จะจดักิจกรรมเพื่อกลุ่มสตร ีกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มเยาวชน เป็นต้น แต่ส าหรบัการศกึษาแบบธรรมดาวสิยัแล้ว กลุ่มเป้าหมายอาจจะ
กวา้งขวาง ไมม่กีารก าหนดกลุ่ม ไมม่กีารก าหนดวยั เพศ หรอืระดบัความรูพ้ืน้ฐาน  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาทัง้ 3 ประเภท มคีวามสมัพันธ์ระหว่างกนั 3 ลกัษณะ คือ 1) 
การศกึษานอกระบบโรงเรยีนอย่างสมบูรณ์ อาท ิโครงการกลุ่มสนใจ โครงการฝึกอบรมระยะสัน้ 
2) การศกึษานอกระบบโรงเรยีนแบบมรีะบบแบบแผน ไดแ้ก่ การจดัการศกึษาผู้ใหญ่สายสามญั
ต่างๆ ซึ่งย่อหลักสูตรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัด
การศึกษาแบบนี้ก็เพื่อการขจดัการไม่รู้หนังสือ หรอืการเทียบความรู้ ซึ่งอาจจะกระท าได้ใน
รปูแบบของการเรยีนทางวทิยุ ไปรษณีย ์การเรยีนในโรงเรยีนกวดวชิา โรงเรยีนการศกึษาผูใ้หญ่ 
เป็นต้น 3) การศึกษานอกระบบโรงเรยีนแบบไม่มเีป้าหมายประชากรชดัเจน เป็นการศึกษาที่
ใหแ้ก่ประชาชนทัง้หลายทัว่ไปหรอืมวลชน อาท ิการปาฐกถา หนังสอื วารสาร สิง่พมิพต่์างๆ และ
แหล่งเผยแพรค่วามรูต่้างๆ เช่น หอ้งสมุดประชาชน ทีอ่่านหนงัสอืพมิพป์ระจ าหมูบ่า้น เป็นต้น ซึง่
ลกัษณะของความสมัพันธ์ของระบบการศึกษาทัง้หมดนี้ ล้วนแล้วเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการ
พัฒนาประชาชนให้ศักยภาพในการจดัการตนเอง ชุมชน/สังคม และประเทศชาติ นัน้ก็คือ
เป้าหมายของการพฒันาชุมชนนัน้เอง 

ส าหรบัของหลกัการให้การศึกษา ซึ่งนับเป็นปัจจยัหรอืเครื่องมอืที่ส าคัญที่สุดในการ
พฒันามนุษยแ์ละสงัคมให้เจรญิก้าวหน้า การศกึษาจะท าหน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากน้อย
เพยีงใดนัน้ ยอ่มขึน้อยู่กบัประสทิธภิาพในการจดัการศกึษาเป็นส าคญั เพื่อไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
ที่สามารถบูรณาการธรรมชาติแวดล้อมและเศรษฐกิจ รวมทัง้การท ากิจกรรมของมนุษย์ให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เพื่อให้เกิดภาวะที่ย ัง่ยนืทัง้ในทางเศรษฐกิจและในทาง
สภาพแวดล้อม28 หลักการให้การศึกษาเพื่อฝึกอบรมหรอืพัฒนาประชาชนในชุมชนให้เกิด
กระบวนการเรยีนรู ้ในการตอบสนองต่อปัญหาในชวีติจรงิ และเป็นแกนกลางในการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
ดงันัน้ การจดัการศึกษาให้มคีวามหมายและคุณค่าเพื่อก่อให้เกิดการพฒันาที่ย ัง่ยนืในโลกยุค
ข้อมูลข่าวสารนัน้ จะต้องจดัอย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมอืง 
สงัคม วฒันธรรมและเทคโนโลย ีการจดัการศึกษาดงักล่าวจงึต้องค านึงถึงหลกัในการจดั 10 
ประการ คอื29 

                                                           
28พระธรรมปิฎก. การพฒันาท่ียัง่ยืน. (กรุงเทพฯ: บรษิทั สหธรรมกิ จ ากดั, 2540) น. 55-57. 
29ธนภณ สมหวงั. การศึกษากบัการพฒันาท่ียัง่ยืน. (วารสารศรปีทุม ปีที่ 2 ฉบบัที่ 1 กรกฎาคม-

ธนัวาคม 2542) น. 23-28. 



 

 
113 

1. การศึกษาเพ่ือสงัคมทัง้มวล (education for all) การศกึษาจะต้องเป็นเครื่องมอื
ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องคนทุกคนในสงัคมอย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ การจดัการศกึษาดงักล่าวนี้ จะ
เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อสงัคมทัง้มวลเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาด้วย (all for education) ทัง้
โรงเรยีน ครอบครวั ชุมชน วดั กองทพั หน่วยราชการทุกกระทรวง รฐัวสิาหกจิ ภาคธุรกิจและ
เอกชน องค์กรเอกชนและสาธารณประโยชน์ ศิลปะ การแสดง การกีฬา สื่อและสื่อสารมวลชน 
รวมทัง้ส่วนอื่นๆ ของสงัคม เมื่อทุกส่วนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาดงักล่าวก็จะท าให้
สงัคมได้กลายเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้ ( learning society) หรอืสงัคมแห่งการศึกษาที่ทุกคน
สามารถก่อให้เกิดการเรยีนรูไ้ด้ทุกวยั ทุกขณะ ทุกสถานที่ไปโดยปรยิาย  นอกจากทุกส่วนของ
สงัคมจะเข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการจดัการศึกษาแล้ว ทุกส่วนของสงัคมยงัจะต้องเป็นผู้
ควบคุมการด าเนินการศกึษาและเป็นผูป้ระเมนิผลการศกึษาอกีดว้ย 

2. การศึกษาเพ่ือสร้างสงัคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ (learning society) เมื่อ
สงัคมเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร ที่อาศัยสื่ออันทนัสมยัเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันอย่างไร้พรมแดน 
การศกึษาและการเรยีนรูใ้นยุคใหม่จะไม่จ ากดัอยูแ่ต่เฉพาะในหอ้งเรยีนเท่านัน้ การศกึษาสามารถ
ศกึษาโดยผ่านทางสื่ออนัทนัสมยัต่างๆ ทัง้ในรูปของคอมพวิเตอร ์ดาวเทยีมและสื่อเทคโนโลยี
อื่นๆ ซึง่เป็นเครือ่งมอืส าคญัในการเรยีนรูแ้ละแสวงหาขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ทีทุ่กคนสามารถเรยีนรู้
ได้จากทุกที่ในทุกเมื่อ พลานุภาพของเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัจงึมสี่วนส าคญัต่อการสรา้งชวีติแห่ง
การเรยีนรูแ้ละสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ที่ทุกคนสามารถเรยีนรูผ้่านสื่อต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างทัว่ถึง 
การเรยีนรูใ้นยคุนี้จงึสามารถเกดิในบุคคลทุกๆ คน และในทุกกระบวนการของกจิกรรมของมนุษย์
ด้วย มสี่วนส าคญัต่อการพฒันาตัวบุคคล ครอบครวั และการผนึกก าลงักันเป็นชุมชน เพื่อให้
สามารถเพิม่ศกัยภาพการเรยีนรูข้องบุคคลครอบครวั และชุมชน รวมทัง้ส่งเสรมิบุคคลให้มคีวาม
เขา้ใจและทกัษะเกี่ยวกบักระบวนการเรยีนรูเ้พื่อศกึษาและพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ
อกีด้วย อย่างไรก็ตาม การที่สงัคมจะเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูด้งักล่าวนี้ บุคคลแต่ละคนจะต้อง
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ (learning person) และสงัคมจะต้องสร้างวฒันธรรมแห่งการเรยีนรู ้
(learning culture) ด้วย กล่าวคอื ในส่วนบุคคลนัน้ จะต้องพฒันาจติใจให้เป็นผู้ใฝ่เรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ 
อยู่เสมอคดิอะไรเป็นเหตุเป็นผล ไม่เชื่อง่าย ไม่งมงาย ชอบคน้ควา้ เป็นต้น และในส่วนสงัคมทุก
ส่วนกจ็ะตอ้งส่งเสรมิและสรา้งบรรยากาศแห่งการเรยีนรูข้ ึน้มา 

3. การศึกษาเพ่ือสร้างความสุขให้เกิดกบัคนทุกๆ คนและในสงัคมทุกระดับ 
การศกึษาจะตอ้งถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะท าใหค้นมคีวามสุข การศกึษาจงึตอ้งฝึกฝนพฒันาบุคคลใหรู้จ้กั
แก้ปัญหาดบัทุกขแ์ละท าตนให้เป็นสุขใหไ้ด้ แลว้ต่อจากนัน้จงึแสวงหาความสุขทีป่ระณีตยิง่ขึน้ๆ 
ไป พรอ้มทัง้แผ่ขยายความสุขแก่ผู้อื่นในวงกว้างออกไป การจดัการศกึษาเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
จงึตอ้งถอืเอาความสุขเป็นเป้าหมายของการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาบุคคลแต่ละคนใหม้ศีกัยภาพ
ที่จะพฒันาตนเองให้มคีวามสุขหรอืสรา้งความสุขให้ได้ เมื่อบุคคลมคีวามสุขแล้ว ก็จะสามารถ
สรา้งสรรคส์งัคมใหม้สีนัตสิุขต่อไปได ้
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4. การจดัการศึกษาเพ่ือความสมดลุหรือเพ่ือสร้างดลุยภาพ การจดัการศกึษาทีจ่ะ
ก่อใหเ้กดิความยัง่ยนืไดน้ัน้ จะตอ้งสามารถสรา้งความสมดุลหรอืดุลยภาพใหเ้กดิขึน้ใหไ้ด ้เพื่อให้
ทุกหน่วยได้มาประสานสมัพนัธ์เชื่อมโยงกนัอย่างกลมกลืนเป็นองค์รวมอนัเดียวกัน โดยผ่าน
กระบวนการบูรณาการ (integration) คอื การท าให้หน่วยย่อยๆ ทัง้หลาย ที่สมัพนัธ์องิอาศยัซึ่ง
กนัและกนัเขา้มาร่วมท าหน้าทีป่ระสานกลมกลนืเป็นองคร์วมหนึ่งเดยีวทีม่คีวามครบถ้วนสมบูรณ์
ในตวั  

 การจดัการศกึษาจะต้องสรา้งความสมดุลหรอืความพอดใีห้เกดิขึ้นในทุกๆ หน่วย
ของการศกึษาและสงัคม  กล่าวคอืจะตอ้งสรา้งความสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกจิและเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยักบัคุณค่าแบบไทย รวมทัง้ภูมปัิญญาสากลกบัภูมปัิญญาไทย อนัเป็นการเชื่อมโยงคุณค่า
ความเป็นไทยกบัความเป็นสากล เพื่อใหอ้ยู่รว่มกนัไดก้บัประชาคมโลกและธรรมชาต ิทัง้นี้เพราะ
เราตอ้งอาศยัอยู่ในโลกกบัเพื่อนมนุษยชาต ิในขณะเดยีวกนัเรากต็้องมเีอกลกัษณ์ของตนเองอยา่ง
ชดัเจนและมภีูมปัิญญาทีจ่ะใหก้บัเพื่อนมนุษยชาต ิจะต้องสรา้งความสมดุลระหว่างการเรยีนรูก้บั
การปฏบิตัโิดยไม่แยกจากกนั เพื่อให้การปฏบิตัเิป็นการเรยีนรูแ้ละเพื่อให้การเรยีนรูน้ าไปสู่การ
ปฏิบัติ จะต้องสร้างความสมดุลระหว่างความสามารถในการด ารงตนในฐานะปัจเจกชนกับ
ความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ จะต้องสร้างความสมดุลระหว่างเสรภีาพกับความ
รบัผดิชอบว่าจะตอ้งไปดว้ยกนั เป็นต้น 

การจดัการศึกษาบนพื้นฐานแห่งดุลยภาพหรอืความสมดุลดงักล่าวมา จงึเป็นการ
เชื่อมโยงประสานสมัพนัธก์นัขององคป์ระกอบต่างๆ ใหด้ าเนินไปดว้ยดอีนัเป็นการช่วยเสรมิสรา้ง
ความเจรญิทางด้านวตัถุและความเจรญิทางด้านจติใจให้กบัสงัคมไทยและสงัคมโลกไปในเวลา
เดยีวกนั 

5. การจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต และความต้องการของบุคคล 
ชุมชน และสงัคม การจดัการศึกษาจะต้องส่งเสรมิการการจดัการศึกษาให้ชุมชน โดยการจดั
การศึกษาที่สอดคล้องกับจุดเด่นของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพฒันาทกัษะ 
ความช านาญของแรงงานฝีมอืท าใหเ้กดิความภาคภูมใิจและรกัษาภูมปัิญญาทอ้งถิน่ไว ้นอกจากนี้
ยงัจะช่วยลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นเขา้สู่กรุงเทพฯและเมอืงใหญ่ๆ ลงได้ ช่วยให้เกิดการจา้ง
งานในท้องถิ่นนัน้ อันน ามาซึ่งการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและความเจรญิ อนัจะส่งผลให้
ครอบครวัและชุมชนมศีกัยภาพในการพฒันาทอ้งถิน่ใหม้คีวามเข้มแขง็ การจดัการศกึษาดงักล่าว
นี้ จงึต้องกระจายอ านาจสู่ท้องถิน่ให้ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรวชิาชพีและ
เอกชนเขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการศกึษา 

6. การศึกษาเพ่ือสร้างเสรีภาพ หรืออิสรภาพ การศกึษาที่จะก่อใหเ้กดิการพฒันาที่
ย ัง่ยนืได้นัน้ จะต้องให้อสิรภาพแก่ผู้เรยีน ผู้จดัการเรยีนการสอนในทุกระดบั ทัง้ในระดบัผู้เรยีน 
การจดัการศกึษาจะต้องยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางในกระบวนการจดัการศกึษาใหก้วา้งขวางมคีวาม
เป็นอิสระและมเีสรภีาพทางวชิาการในระดบัโรงเรยีนและชุมชนทุกหน่วยของชุมชนและสงัคม 
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ควรจะไดม้อีสิรภาพในการจดัการศกึษา เช่น การศกึษาในครอบครวัหรอืการศกึษาที่บา้น (home 
school) โดยมพี่อแม่เป็นครู การจดัโรงเรยีนที่ผู้ปกครองเขา้มามสี่วนร่วม การสรา้งเครอืข่ายการ
เรยีนรูร้ะหว่างโรงเรยีนและครอบครวั การสรา้งศูนยก์ารเรยีนรูใ้นชุมชนเป็นต้น โดยรฐัเปิดโอกาส
และสนับสนุนการจดัการศกึษาให้ครอบครวัและชุมชนที่มศีกัยภาพและความพรอ้มสามารถที่จะ
ด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตลอดชวีติได้ 

7. การจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล เป็น 
แนวคดิในการจดัการศกึษาใหม่เพื่อเป้าหมายเสรมิสรา้งพลงัความสามารถของแต่ละบุคคลทีม่อียู่
ในตนเองให้เจรญิเติบโตอย่างเต็มขดีความสามารถและน าศกัยภาพนี้มาพฒันาตนและสงัคมได้
อย่างเหมาะสมกบัความสามารถแห่งตน การพฒันาศกัยภาพของบุคคลดงักล่าวนี้ สามารถพฒันา
ไดโ้ดยผ่านกระบวนการเรยีนรูก้ารสอนและการประเมนิตามสภาพเป็นจรงิ โดยครจูะแสดงบทบาท
ในฐานะเป็นผูเ้อื้ออ านวยกระตุน้การเรยีนรู ้(facilitator) เพื่อใหแ้ต่ละคนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตน
อยา่งเตม็ทีจ่นกลายเป็นคนเก่ง คนดแีละมคีวามสุข หรอืเป็นการพฒันาบุคคลทีจ่ะใหม้ศีกัยภาพให้
ครบถ้วนทัง้ 4 ด้าน คอื 1) การพฒันากาย (physical growth) หรอืความเจรญิงอกงามทางด้าน
ร่างกาย เพื่อให้ร่างกายแขง็แรง มสีุขภาพด ีและจะต้องพฒันาความสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมทาง
กายอย่างถูกต้องดงีาม 2) การพฒันาศลี (social growth) หรอืความเจรญิงอกงามทางสงัคม การ
ไม่เบยีดเบยีน ไม่ท าความเดอืดรอ้นแก่ผู้อื่นแก่สงัคมและการประพฤตทิี่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่
ผู้อื่น แก่สงัคม การมรีะเบียบวนิัย การอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดีและการประกอบอาชพีสุจรติด้วย
ความขยนัหมัน่เพยีร 3) การพฒันาจติ (spiritual or emotional growth) หรอืความเจรญิงอกงาม
ทางอารมณ์ การฝึกฝนอบรม เสรมิสรา้งจติใจให้พรัง่พรอ้มด้วยคุณสมบตัทิัง้ 3 คอื ดา้นคุณภาพ
จติ สรา้งเสรมิจติใจใหด้งีาม มคีุณธรรมต่างๆ ดา้นสมรรถภาพจติ สรา้งเสรมิความสามารถของจติ 
เช่น ความมสีตดิ ีความมวีริยิะ ความมขีนัต ิมสีมาธ ิจติใจแน่วแน่ มสีจัจะความจรงิใจ เป็นตน้ และ
ด้านสุขภาพจติ สรา้งเสรมิจติให้มสีุขภาพด ีมจีติใจที่เป็นสุข สดชื่นร่าเรงิ เบกิบาน ปลอดโปร่ง 
สงบผ่องใส ไม่คบัข้องขุ่นมวั ไม่หม่นหมอง หดหู่หรอืโศกเศร้า เป็นต้น 4) การพัฒนาปัญญา 
(Intellectual growth) หรอืความเจรญิงอกงามทางปัญญา การพฒันาความรูค้วามเขา้ใจในศิลป
วทิยาการต่างๆ การรบัรูเ้รยีนรูอ้ย่างถูกต้องตามความเป็นจรงิ ไม่บดิเบอืนหรอืเอนเอยีงดว้ยอคต ิ
การคดิวนิิจฉัยสิง่ต่างๆ ด้วยการใช้ปัญญาอย่างบรสิุทธิใ์จรวมทัง้ความรูค้วามเขา้ใจโลกและชวีติ
ตามความเป็นจรงิ รูว้ธิแีก้ไขปัญหาและสรา้งสรรค์ความส าเรจ็ เพื่อพฒันาตน ชวีติและสงัคมให้
เจรญิดงีามยิง่ๆ ขึ้นไป รวมทัง้การมปัีญญารู้เท่าทนัโลกและชวีติ เข้าถึงความจรงิแท้ จนท าให้
จติใจเป็นอสิระ หลุดพน้จากความทุกขโ์ดยสมบรูณ์ 

8. การศึกษาเพ่ือสร้างสรรคค์วามเป็นไทย การจดัการศกึษาจ าต้องค านึงถงึวถิชีวีติ
แห่งความเป็นไทยและภูมปัิญญาของประเทศที่แสดงถงึความเป็นตวัตนของประเทศ เพื่อสบืต่อ
คุณค่าดัง้เดมิไวใ้นขณะเดยีวกนักเ็ป็นสิง่ที่สามารถจะอวดกบัชาวต่างชาตดิว้ยความภาคภูมใิจได ้
และเป็นสิง่ทีจ่ะมสี่วนต่อการสรา้งสรรคอ์ารยธรรมของโลกไดอ้ย่างยัง่ยนื ดงันัน้ การจดัการศกึษา
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จะต้องค านึงถึงการสร้างสรรค์ความเป็นตัวตนให้ปรากฏชดั คือ การสร้างสรรค์ความเป็นไทย
นัน่เอง ถา้ไมเ่ช่นนัน้แลว้ ความเป็นไทยกจ็ะถูกกลนืโดยอารยธรรมสายอื่นๆ  

9. การศึกษาเพ่ือความเป็นสากล เป็นการจดัการเรยีนรู้เกี่ยวกับวฒันธรรมและ
ความเป็นไปของโลกนี้ให้มากขึน้ทัง้ในด้านภาษา วทิยาการต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาวต่างชาตไิปจนถงึสิง่ต่างๆ ที่เป็นปัญหาร่วมของมนุษยชาต ิเช่น ปัญหาสิง่แวดล้อม ปัญหา
ความไมเ่ท่าเทยีมกนัในสทิธมินุษยชน ปัญหาสงครามและการใชก้ าลงัเขา้แกปั้ญหาต่อกนั เป็นต้น 
การจดัการเรยีนการสอนจงึควรเป็นการเตรยีมความพร้อมให้กับนักเรยีนให้มคีวามเป็นสากล 
สามารถเรยีนรูไ้ด้เท่าเทยีบกบันานาชาติ จนมคีวามสามารถในการ “รูเ้ขา รูเ้รา” สามารถติดต่อ
สมัพนัธแ์ละเขา้ใจเพื่อนร่วมโลกได้ดแีละการเรยีนรูค้วามเป็นสากลยงัจ าเป็นต่อการเป็นพลเมอืง
โลกทีด่อีกีดว้ย 
 นอกจากนี้แล้ว ยงัเป็นหน้าที่ของการศึกษาที่จะต้องศึกษาถึงความเป็น “สากล” ที่
แทจ้รงิว่า อะไรคอืสิง่ทีเ่ป็นสากลหรอืเป็นความจรงิแทท้ัว่ไป ไมใ่ช่เป็นเพยีงสิง่ทีช่าวโลกส่วนมาก
ยอมรบัเท่านัน้ เมือ่เขา้ถงึความจรงิดงักล่าวนี้ไดแ้ลว้ กเ็ท่ากบัว่าไดเ้ขา้ถงึความเป็นสากลทีแ่ทจ้รงิ 

10. การศึกษาเพ่ือสนัติภาพ เป็นการจดัการศึกษาเพื่อ “ความสงบใจ” อนัหมายถึง
สภาพจติใจที่เป็นอิสระจากความคดิหรอือารมณ์ที่กระสบักระส่ายอดึอดัร าคาญ อนัเนื่องมาจาก
รากเหงา้แห่งความขดัแย้ง 3 ประการ คอื ความปรารถนาในวตัถุกามและสิง่ปรนเปรอ (ราคะ) 
ความโกรธและความเกลยีด (โทสะ) และความหลงหรอืความเขลา (โมหะ) สนัตภิาพภายในจะเป็น
ปัจจยัให้เกดิสนัตภิาพภายนอก ดงันัน้ สนัตภิาพจงึก่อให้เกดิความสุขทัง้ภายในและความสุขใน
ภายนอก คอื ความสงบสุขแห่งจติใจและความสงบสุขของสงัคม 

การใหก้ารศกึษาจงึต้องปลูกฝังจติส านึกในการให ้การฝึกใหเ้ดก็เกดิมคีวามสุขจากการ
ให้และก่อให้เกดิเมตตาธรรม คอื ความปรารถนาที่จะให้คนอื่นมคีวามสุข แผ่ขยายความสุขของ
ตนออกไปแก่คนรอบข้างและช่วยบรรเทาความขัดแย้งแก่งแย่งชิงดีกัน ความเปลี่ ยนแปลง
ดงักล่าวนี้จะต้องเริม่ที่ใจ และใจที่จะท าการเปลีย่นแปลงนี้ได้ส าเรจ็ ก็คอื จติใจทีเ่ขา้ถงึความสงบ 
อสิรภาพและความสุขภายในทีเ่ป็นอสิระดว้ยความหลุดพน้จากความใฝ่ทะยานหาสิง่เสพบ าเรอสุข 
ความใฝ่แสวงอ านาจ และบรรดาทฐิทิีก่่อใหเ้กดิความแก่งแยง่และแบ่งแยกทัง้หลาย 

นอกจากนี้ ส าหรบัในงานพฒันาชุมชนอาจยดึหลกัการใหก้ารศกึษา ดงันี้ 
1. มนุษยมี์ศกัยภาพและศกัด์ิศรี บุคคลทุกคนมพีลงัและศกัยภาพซ่อนเรน้อยู ่มพีลงั

ของการเป็นผูน้ า ความนึกคดิและความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ถ้าหากพลงัทีซ่่อนเรน้เหล่านี้ไดร้บัการ
พฒันา ไดร้บัการส่งเสรมิจะเกดิประโยชน์แก่ทัง้ตวับุคคลและสงัคมบุคคลโดยทัว่ไป ทีไ่มผ่ดิปกตมิี
ความสามารถในการเรยีนรูก้ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและทศันคต ิมคีวามสามารถทีจ่ะใครค่รวญ
ตดัสนิปัญหาต่างๆ และมคีวามสามารถทีจ่ะพฒันาตนเองและสงัคมได้ 

2. บคุคลมีความสามารถท่ีจะช่วยเหลือตนเอง (self help) การใหก้ารศกึษาจะตอ้ง
ใหบุ้คคลเป็นอสิระ เป็นผูท้ี่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ รูจ้กัคดิ รูจ้กัพึ่งตนเองเพื่อที่จะด ารงชวีติ
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อยู่ต่อไปในสงัคมได้ ด้วยเหตุนี้การจดัโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ ผู้รบัสามารถที่จะเรยีนรู ้และ
เกดิประสบการณ์ทีจ่ะพึง่ตนเองได ้

3. ความต้องการท่ีแท้จริง (felt needs) การศกึษาต้องยดึเอาความต้องการทีแ่ทจ้รงิ
ของประชาชนเป็นหลกัใหญ่ของการด าเนินงานเป็นสิง่ทีเ่อื้อประโยชน์ต่อวถิชีวีติของเรา ซึง่เหตุที่
จะส่งผลต่อถงึความรว่มมอืของประชาชน 

4. ความคิดริเร่ิม ความรูห้รอืโครงการต่างๆ เป็นสิง่ทีป่ระชาชนไดค้ดิสรา้งขึน้มา อนั
เกิดจากการลงทุนด้วยก าลงัความคิดแรงงาน และความสามารถของตนเอง สิ่งที่เกิดขึ้นจาก
ความคดิรเิริม่ของเขาเอง เขายอ่มรูส้กึหวงแหน ทะนุถนอม ภาคภมูใิจ 

5. ใช้ทรัพยากรในชุมชน  (community resources) งานการศึกษานอกระบบ
โรงเรยีนเป็นงานที่จะต้องพยายามใช้ทรพัยากรของชาวบ้าน หรือทรพัยากรในชุมชนนัน้ให้มาก
ที่สุด โดยพยายามดดัแปลงแก้ไข และใช้ทรพัยากรที่มอียู่ในทางที่ประหยดัและมปีระสทิธภิาพ
มากทีสุ่ด 

6. วธิกีารทีม่พีืน้ฐานของหลกัประชาธปิไตย (democratic process) หมายความว่าใน
การด าเนินงานนัน้ ให้ยดึหลกัประชาธปิไตย เจา้หน้าทีจ่ะให้การศกึษาแก่บุคคลภายในชุมชนทุก
คน ไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องฐานะ เพศ หรอืวยั ทุกคนในชุมชนจะต้องมสีทิธเิสยีงเท่า
เทยีบกนั การตดัสนิใจของชุมชนในเรื่องใดจะต้องเป็นการตดัสนิของคนส่วนมาก สิง่ที่จดัท าเป็น
โครงการ ควรเป็นโครงการทีเ่กดิขึน้จากเบือ้งล่างหรอืตวัประชาชนในระดบัหมูบ่า้น 

7. ความเป็นธรรมในการศึกษา ความเป็นธรรมในการศกึษาเกิดจากความเชื่อใน
สทิธิมนุษยชนในด้านการศึกษา 2 ประการ คอื  สิทธทิี่จะได้รบัการศึกษา (right to education) 
และสิทธิที่จะได้รบัความเสมอภาคในโอกาส เนื่องมาจากการศึกษา ( right to the equality of 
opportunity through education) มนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะรับ
การศกึษา 

8. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สภาพแวดล้อมและสังคม การศึกษาจะต้อง
ค านึงถงึมนุษยแ์ละสงัคม ถ้าขาดการค านึงถงึขอ้นี้แล้ว การศกึษาอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมอืที่จะ
ครอบง ากดขี่มนุษย์ได้ เพราะการศึกษาที่จดัให้ผู้เรยีนไม่ได้เกี่ยวข้องหรอืสมัพนัธ์กบัชีวติของ
ผูเ้รยีนเลย 

โดยสรุป แนวคดิและหลกัการศกึษาเหล่านี้สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นงานพฒันาชุมชน
ได้ เนื่ องจากกระบวนการให้การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญกระบวนการหนึ่ง ซึ่งน าไปสู่
เป้าหมายของงานพฒันาชุมชน โดยน าแนวคดิเหล่านี้เขา้มาใช้ในกระบวนการให้การศกึษา เช่น 
รปูแบบหรอืวธิกีารให้ความรูน้ัน้ จะไม่มผีู้ให้หรอืผู้รบั ไม่มผีู้รูด้กีว่ากบัผู้ไม่รู ้แต่จะเป็นการให้ใน
ลักษณะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันความรู้ต่างๆ นั ้นจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกบัวถิชีวีติของคนในชุมชน เป็นความรูท้ี่จะเอื้อประโยชน์ให้คนในชุมชนเขา้ใจตนเอง
และสภาพแวดล้อม เรยีนรู้และเข้าใจบทบาทของตนเองตามสภาพแวดล้อมและเกิดความคิด
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สรา้งสรรค์หรอืคกิแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรอืโดยคนในชุมชนเอง ซึ่งสามารถน าไปสู่
เป้าหมายของงานพฒันาชุมชน คอืให้เขาสามารถพึ่งตนเองหรอืก าหนดทศิทางการเปลีย่นแปลง
ไดด้ว้ยตนเอง 

 
การให้การศึกษากบัการพฒันาชมุชน 
การให้การศกึษาในงานพฒันาชุมชนถือได้ว่าเป็นกุญแจส าคญัสู่การพฒันาอย่างแท้จรงิ 

ประชาชนในชุมชนคอืหน่วยส าคญัที่จะท ากจิกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนวถิชีวีติด้วยตนเอง 
เลิกรอบุคคลภายนอกเข้ามาก าหนดและเปลี่ยนแปลงให้ การพิจารณาด้วยตนเองและการ
พึ่งตนเองต้องมาก่อน การให้ความรูแ้ก่ชุมชนเพื่อให้เขาได้เข้าใจถึงสาเหตุแห่งปัญหา สามารถ
ควบคุมค้นหา และก าหนดวธิกีารแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งการที่รวมเอาวธิกีารศึกษาและ
ข้อมูลทางวิชาการไว้ด้วยกันนี้  จึงเป็นวิธีการพึ่งพาตนเองในการพัฒนานัน่เอง ด้วยเหตุที่
กลุ่มเป้าหมายในการพฒันาชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชาชนในชุมชน มลีกัษณะเป็นผูใ้หญ่จะอยู่
ในวยัทีม่อีายุเฉลี่ย 25–35 ปี การให้การศกึษาจงึเป็นการศกึษาผู้ใหญ่ (adult education) ซึ่งเป็น
กระบวนการทีม่นุษยไ์ดพ้ยายามปรบัปรุงตนเอง โดยวธิกีารเพิม่ทกัษะ ความรู ้และประสบการณ์ 
เพื่อพยายามให้เกดิการเปลี่ยนแปลงวถิชีวีติและมุ่งตอบสนองความต้องการ ความสนใจในการ
เรยีนรูข้องบุคคลและกลุ่มใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาต่อไปได้30  

การศึกษาผู้ใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของวธิกีารพึ่งพาตนเองในการพฒันา ซึ่งมแีนวความคดิ
ทีว่่า 1) การพฒันา คอื การเปลีย่นแปลงทางสงัคม วฒันธรรม และการเมอืง 2) ต้องเปลีย่นแปลง
ทศันคติแบบดัง้เดิมบางอย่าง และสร้างทศันคติในเรื่องความอยากมอียากเป็น รวมทัง้พฒันา
ความมัน่ใจ ให้เกดิขึน้ระหว่างคนในชุมชนด้วยกนัเอง 3) ต้องสรา้งความร่วมมอืร่วมใจในชุมชน
โดยการพัฒนาผู้น าและ 4) ข่าวสารต่างๆ ต้องมีการถ่ายทอดไปมาหาสู่กันได้ทัง้สองทาง คือ 
ระหว่างชุมชน และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก จากแนวคิดดงักล่าว การให้การศึกษาจงึมคีวาม
จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมคีวามรู ้ความสามารถและเข้าใจลกัษณะธรรมชาติการเรยีนรู้ของคน 
โดยเฉพาะการเรยีนรูข้องผู้ใหญ่เป็นอย่างด ีเป็นต้นว่า การที่ก าหนดว่าจะใช้หลกัสูตรอะไรหรอื
วธิกีารสอนหรอืฝึกอบรมอย่างไรจงึจะก่อให้เกดิการเรยีนรูส้ าหรบัผูใ้หญ่ดทีี่สุด ทัง้ในดา้นความรู ้
ทกัษะ ทศันคต ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่การเรยีนรูเ้ร ือ่งผูใ้หญ่ 

                                                           
30Houle. Cyril Q. The education of adult education Learders. Handbook of Aducation in the 

United States. Edited by Malcolm S Knowles. (Chicago. Adult Edult Assocociation of the U.S.A. 
Printed in the United States of America. 1960) p. 3. 
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ซึ่งจากการศกึษาของ โรเจอร ์(Roger) เกี่ยวกบัทฤษฏกีารเรยีนรูข้องผู้ใหญ่ ได้กล่าวไว้
ดงันี้ คอื31   

1. เราไม่สามารถจะสอนผูอ้ื่นไดโ้ดยตรง เราสามารถเพยีงแต่ช่วยอ านวยความสะดวก 
(facilitate) ใหเ้ขาเรยีนรู ้ทัง้นี้เพราะว่าบุคคลทุกคนจะอยู่ในโลกแห่งประสบการณ์ของตน เขาจะมี
ปฏสิมัพนัธต่์อปรากฏการณ์ต่างๆ ตามทีเ่ขาแต่ละคนประสบและรบัรูอ้ยู่ 

2. บุคคลจะเรยีนรูไ้ด้ในสิง่ที่เขารบัรูแ้ละคดิว่า สิง่นัน้ๆ จะมสี่วนช่วยส่งเสรมิหรอืช่วย
ใหเ้ขาสามารถรกัษาโครงสรา้งภายในของตนเองได ้(organization of self) 

3. บุคคลจะต่อต้านหรอืปฏเิสธประสบการณ์ที่เขาคดิว่าเป็นประสบการณ์ที่จะต้องให้
เขาเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภายในของตนเอง 

4. ถา้หากบุคคลอยู่ในสิง่แวดลอ้มหรอืสถานการณ์ทีเ่ขาคดิว่าข่มขู่โครงสรา้งภายในตวั
ของเขา บุคคลผู้นัน้จะยิง่ยนืหยดัไม่ยอมยดืหยุ่นปรบัตวัเองให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม แต่ถ้าเขา
รูส้กึว่าเขาอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัไมม่สีิง่ใดมาท าใหเ้ขาตงึเครยีด เขาจะปรบัตวัเองใหเ้ขา้
กบัประสบการณ์ได ้

5. ประสบการณ์ทางการศกึษาทีจ่ะมปีระสทิธภิาพทีสุ่ดในการส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู ้
จะต้องเป็นประสบการณ์ที่ไม่ข่มขู่ผู้เรยีน และเป็นประสบการณ์ที่ผูเ้รยีนสามารถจ าแนกวเิคราะห์
องคป์ระกอบของสถานการณ์ทีเ่ขาก าลงัประสบและรบัรูอ้ยู่ 

นอกจากนี้ จากการสรุปของโครงการส่งเสรมิองคก์รพฒันาเอกชนไทย เกี่ยวกบัหลกัการ
เรยีนรูข้องผูใ้หญ่ทีส่ าคญั ดงันี้32 

1. การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้เกิดขึ้นต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมในลกัษณะถาวร ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงความรู ้ความเขา้ใจ ทักษะ ความสนใจ 
ค่านิยม ทศันคต ิเป็นตน้ 

2. วธิกีารบางอย่างก่อใหเ้กดิประสทิธผิลต่อการเปลีย่นแปลงดา้นใดดา้นหนึ่งมากกว่า
วธิกีารอื่น เช่น การบรรยายหรอืการให้อ่านบทความ ส่งผลกระทบด้านการเปลีย่นแปลงทศันคติ
น้อยกว่าการให้ผู้เขา้ร่วมอบรมได้ด าเนินการเพื่อหาข้อสรุปด้วยตนเอง โดยวธิกีารแบบบทบาท
สมมตุ ิและกรณศีกึษา เป็นตน้ 

3. การเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นหากผู้เข้าร่วมอบรมไม่มคีวามคดิที่จะเปลี่ยนแปลง
หรอือกีนัยหนึ่งคอื ไม่มแีรงจูงใจที่จะเรยีนรู ้อาท ิหากผู้เข้าร่วมอบรมไม่ตระหนักถงึปัญหาที่จะ
แก้ไขเขากจ็ะไม่มแีรงจงูใจทีจ่ะเปลีย่นแปลง ดงันี้เพื่อใหเ้กดิการคดิทีจ่ะเปลีย่นแปลง จ าเป็นอย่าง

                                                           
31สมบูรณ์ ศาลยาชวีนิ. จิตวิทยาเพื่อการศึกษาผู้ใหญ่. (เชยีงใหม่: ลานนาพิมพ์, 2526) น. 123-

125. 
32โครงการส่งเสรมิองค์กรพัฒนาเอกชนไทย. หลกัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่. เอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมหลกัสตูรการฝึกอบรมเพื่อเป็นนกัฝึกอบรม. (อดัส าเนา) 
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ยิง่ทีต่อ้งรูบ้างสิง่บางอยา่งเพิม่เตมิทีจ่ะสามารถ กระท าบางสิง่บางอย่างไดโ้ดยทีผู่เ้ขา้รว่มอบรมไม่
เคยท ามาก่อน และประยกุตใ์ชท้กัษะในสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

4. การเรยีนรู้ของผู้ใหญ่เป็นลักษณะพึ่งตนเอง ผู้ใหญ่อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เรยีนรู ้และต้องการมคีวามอสิระในการเรยีนรูม้ากกว่าพึง่พงิผูอ้ื่น และเป็นทีเ่ชื่อว่าผลสรุปจากการ
เรยีนรู้ด้วยตนเองจะก่อให้เกิดผลเป็นอย่างมาก เมื่อเปรยีบเทียบกับการรบัรู้ด้านแนวเทคนิค 
ทฤษฏ ีอย่างไรกต็าม การสรา้งบรรยากาศ ความไวว้างใจซึ่งกนัและกนัที่จะท าใหม้คีวามมัน่ใจใน
บทบาทของตนเอง นบัเป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นเบือ้งตน้ของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

5. การรบัรูด้้านประสาทสมัผสัของผู้ใหญ่จะช้าลงเมื่อมอีายุมากขึน้ อย่างไรก็ตามแม้
ผูใ้หญ่ตดัสนิใจชา้ลงและมลีกัษณะความเป็นอนุรกัษ์นิยม แต่ผูใ้หญ่กม็กีารตดัสนิใจทีร่อบคอบและ
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

6. อารมณ์เป็นสิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้  บรรยากาศที่ไม่
สรา้งสรรค์ อาท ิความโกรธ ความกงัวล เป็นสิง่ที่ไม่เอื้ออ านวยในการเรยีนรู ้ในทางตรงกนัขา้ม
การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพจ าเป็นตอ้งมสีิง่ทีก่่อใหเ้กดิความรูส้กึปลอดภยั และสรา้งแรงจงูใจ 

7. การเรยีนรูท้ีเ่กดิไดเ้ตม็ที ่หากเริม่ตน้ตามระดบัพืน้ฐาน ประสบการณ์ทีม่อียูเ่ดมิแลว้
ค่อยเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นนามธรรม ทัง้นี้การเรยีนรู้จะต้องปรบัให้เหมาะสมกบัความสามารถการ
เรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการศกึษาหรอืผูเ้ขา้รว่มอบรม 

8. การเรียนรู้ที่ดีต้องมีจุดมุ่งหมาย กล่าวคือ การเรียนรู้นั ้นต้องมีประโยชน์ มี
วตัถุประสงคช์ดัเจน และมกีารตดิตามสนบัสนุนการน าไปปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ 

9. ความส าเรจ็ในช่วงแรกของการเรยีน จะช่วยสร้างความมัน่ใจในการเรยีนรู้ และ
น าไปประยกุตใ์ชต่้อไป 

10. การสื่อสารในกระบวนการเรยีนรู ้ผูเ้ขา้รบัการศกึษาหรอืผูเ้ขา้ร่วมอบรมจะใหค้วาม
สนใจรบัรูข้อ้มลูในส่วนทีต่รงกบัทศันคตขิองตนเอง และจะช่วยใหค้วามเชื่อถอืในขอ้มลูจากบุคคล
ทีไ่วว้างใจหรอืรูส้กึว่าบุคคลนัน้เป็นคนทีม่คีวามรบัผดิชอบ 

11. ในกระบวนการเรยีนรู ้ผู้เขา้ร่วมอบรมควรมโีอกาสสอบถามขอ้สงสยั และมสี่วน
รว่มในการอภปิรายเพื่อใหค้วามเขา้ใจในเรือ่งนัน้ๆ 

12. การเรยีนรู ้เป็นกระบวนการของความร่วมมอืและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ความ
ร่วมมอืจะช่วยเสรมิสรา้งการเรยีนรู ้และมสี่วนสนับสนุนให้ผู้เขา้รบัการศกึษาหรอืผู้เขา้ร่วมอบรม 
ไดร้ว่มก าหนดเป้าหมายวางแผนท างานรว่มเป็นทมีในการแกปั้ญหาต่างๆ  

13. ให้ความส าคญัการเรยีนรู ้ไม่ใช่การสอน นัน่คอื ผู้ด าเนินการควรให้ขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้และวธิกีารเรยีนรูค้วรเป็นการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั มากกว่าการเรยีนรูจ้าก
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในลกัษณะการสื่อสารทางเดยีว 

14. ผู้ใหญ่มกัมีความคาดหวังที่จะมีส่วนร่วมในการก าหนดหรอืเลือกเนื้อหา และ
วธิกีารในการเรยีนรูข้องตนเอง 
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15. การเรยีนรูต้้องการเวลาส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู หากมกีารใหข้อ้มูลมากเกนิไป 
จะมผีลต่อการเรยีนรู ้ฉะนัน้การเรยีนรูไ้ม่ควรมกีจิกรรมและเนื้อหามากจนเกนิไปเนื่องจากผูใ้หญ่
ตอ้งการเวลาบางส่วนในการปรบัตวัดา้นความสนใจและตดิตามการเรยีนรู ้

ในการให้การศกึษาในงานพฒันาชุมชนนัน้ การท าความเขา้ใจในทฤษฏกีารเรยีนรูผู้ใ้หญ่
ย่อมจะมคีวามส าคญัและมปีระโยชน์ต่อนักพฒันาชุมชนผู้ให้การศึกษาหรอืวทิยากรอย่างมาก 
เพราะ ท าให้มคีวามรู ้และมคีวามเขา้ใจว่าการเรยีนรูน้ัน้เกิดขึน้ได้อย่างไร ได้เขา้ใจหลกัปฏบิตัิ
หรอืปฏบิตัติวัในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีต่นเองเขา้ใจ และนิยมที่
จะปฏบิตั ิอกีทัง้สามารถตดัสนิใจเลอืกกจิกรรมและวธิกีารเรยีนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม และที่
ส าคญัก็คอื ทฤษฏกีารเรยีนรูจ้ะช่วยให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าท าอย่างไรจงึจะปฏบิตักิารได้สม
กบัวตัถุประสงค์หรอืจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ควรจะใช้วธิกีารสอนแบบใดจงึจะได้ผลดทีี่สุดหรอื
เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งทัง้หมดนี้ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายให้ประชาชนในชุมชนได้มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พงึปรารถนาในด้านความรู ้ทศันคติ และทกัษะ โดยให้การศกึษาได้มี
โอกาสเรยีนรูแ้ละเขา้ใจสภาพปัญหาต่างๆ ทีป่ระสบอยู่ และสามารถน าเอาความรูท้ีไ่ดไ้ปปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ให้ดขีึ้นด้วยตนเอง โดยสรุปวตัถุประสงค์ในการให้การศึกษา
ชุมชนทีจ่ะพฒันาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ ีมดีงันี้ 

1. เพ่ือให้เกิดความรู้เพ่ิมขึ้นการศึกษาหรือความรู้ท่ีให้แก่ชุมชน ไม่ใช่เพยีงแต่
การสอนใหชุ้มชนรูห้นังสอืกถ็อืว่าเพยีงพอ แต่ต้องใหชุ้มชนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ในสิง่ต่างๆ รอบตวัใน
ดา้นการเมอืง สงัคม และเศรษฐกจิ ความรูท้ี่ชุมชนได้รบัไปนั ้นจะช่วยให้เขาเกดิความเจรญิงอก
งามขึน้ เป็นบุคคลที่รูจ้กัเหตุ รูจ้กัผล รูจ้กัคดิ ทนัต่อเหตุการณ์ เขา้ใจปัญหาและสภาพแวดล้อม
ของตน และเพื่อว่าชุมชนจะไดม้คีวามรูห้าแนวทางทีจ่ะแกไ้ขปัญหาของชุมชนต่อไป 

ประชาชนหรอืชาวบ้านนัน้ ไม่ใช่ว่าเป็นคนโง่ เฉื่อยชาเสมอไป มอียู่หลายกรณีที่เขา
ต้องการจะช่วยเหลอืตนเอง แก้ไขปัญหาของเขา แต่ทว่าเขาขาดความรู ้ขาดประสบการณ์ไม่
ทราบขอ้เทจ็จรงิ ไม่ทราบแหล่งทีเ่ขาอาจจะไปขอความช่วยเหลอืได ้การศกึษาชุมชนจงึมุ่งหมาย
ทีจ่ะใหป้ระชาชนไดร้บัความรู ้ไดท้ราบถงึสิง่ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชวีติของเขา เพื่อว่าจะ
ไดเ้ป็นเครือ่งมอืของชุมชนในการพฒันาชุมชนและประเทศชาต ิ

2. เพ่ือให้เกิดทกัษะหรือความจดัเจนในชีวิต การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดทกัษะ
หรอืความจดัเจนในชวีติ หมายถึง ความสามารถในการกระท ากจิกรรมใดๆ ได้อย่างด ีเพราะมี
ความช านาญ ความจดัเจน คนเราถ้ามคีวามรูอ้ย่างเดยีว แต่ไม่มคีวามสามารถปฏบิตังิานไดโ้ดย
ถูกต้อง รวดเรว็ ประหยดัเวลาแล้ว ก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร และในบางครัง้กลบัท าให้เกิดความ
เสยีหายขึ้นได้ ความสามารถที่จะท ากจิกรรมใดๆ ได้อย่างดนีัน้ หมายถึงทัง้การประกอบอาชพี
และการด าเนินชวีติประจ าวนั ไดแ้ก่ การรกัษาสุขภาพของครอบครวั การวางแผนครอบครวัตาม
ความเหมาะสม การเลี้ยงเดก็อย่างด ีการดูแลผูป่้วย การรูจ้กัซื้อและใชจ้่ายอย่างรอบคอบในดา้น
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การประกอบอาชพี เรากห็มายถงึทกัษะหรอืความสามารถในการเพาะปลูก รูจ้กัใชเ้ครื่องผ่อนแรง 
วธิใีชปุ้๋ ย เป็นตน้ 

3. เพ่ือให้เกิดทศันคติท่ีดีหรือความนึกคิดท่ีดีวตัถปุระสงค์ในการศึกษา เพื่อให้
เกดิทศันคตทิีด่นีัน้นับว่าเป็นการเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมทีท่ าไดย้ากทีสุ่ด เพราะเท่าทีท่ราบกนั
อยู่มหีลายคนที่มคีวามรู ้ได้รบัการศึกษาอย่างดแีต่มคีวามรู้สกึนึกคดิและทศันคติในทางที่ไม่ด ี
เป็นบุคคลทีเ่หน็แก่ตวัไม่มคีวามส านึกและรูส้กึรบัผดิชอบต่อผูอ้ื่น หรอืสงัคมส่วนรวม ทศันคตทิีด่ ี
นี้ หมายถงึ ทศันคตใินการท างานประกอบอาชพี ทศันคตต่ิอการรกัษาสุขภาพอนามยั ทศันคตต่ิอ
สงัคม เป็นต้น ในเรือ่งการสรา้งทศันคตทิีด่ใีนการท างานเป็นเรื่องหนึ่งทีก่ารศกึษาจะต้องสรา้งให้มี
ทศันคติที่ด ีตัง้แต่เด็กและอย่างต่อเนื่องให้เกิดความขยนัหมัน่เพียร รู้จกัท างานกบัเพื่อน เห็น
ประโยชน์ของการท างาน หรือในเรื่องการสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธปิไตย เป็นตน้  

ส าหรบัประเทศที่ก าลงัพฒันาหรอืด้อยพฒันานัน้ การสรา้งทศันคติให้ประชาชนเกิด
ความรูส้กึว่าตนจะต้องมสี่วนสรา้งสงัคมนัน้ว่ามคีวามส าคญัยิง่ ถ้าจะด าเนินการพฒันาประเทศให้
บรรลุเป้าหมายมทีศันคตหิลายอย่างที่เกี่ยวขอ้งในการสรา้งสงัคม อาท ิทศันคตขิองประชาชนใน
ฐานะผู้ผลติ ผู้บรโิภค ผู้ประกอบการ ทศันคตขิองประชาชนในเรื่องการมสี่วนร่วมในการพฒันา 
การจดัการตนเองหรอืการพึง่ตนเอง ทศันคตกิารรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 
องคป์ระกอบของการให้การศึกษาเพ่ือการพฒันาชมุชน  
 ในการด าเนินการให้การศึกษาแก่ชุมชนเพื่อการพฒันานัน้ หากพจิารณาตามหลกัการ

ของสื่อสาร (communication) จะมอีงค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินงานไปลุล่วงด้วยด ี
ดงันี้ 

1. ผู้ให้การศึกษา (sender) อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ให้การศึกษาชุมชนโดย
อาศยัสื่อมวลชน ได้แก่ นักพฒันาหรอืเจา้หน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน เช่น นักวชิาการ
พัฒนาชุมชน นักวิชาการการเกษตร เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เป็นต้น และนักพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการให้การศึกษา มขีอบเขตการท างานค่อนข้างกว้างขวาง สามารถเข้าถึงประชาชน
โดยตรงหรอืผ่านกลุ่มผูน้ าของหมู่บา้นกไ็ด้ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู ้และ
ด าเนินการใหเ้กดิการใหก้ารศกึษาขึน้ โดยมแีนวทางในการด าเนินการดงันี้33  

1) ตอ้งรูข้อ้มลูของผูท้ีเ่ขา้รบัการศกึษาเป็นอยา่งด ี
2) ตอ้งรูว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการใหก้ารศกึษาเป็นอย่างด ี
3) มคีวามรูใ้นเนื้อหาสาระทีจ่ะใหก้ารศกึษาเป็นอยา่งด ี

                                                           
33สนธยา พลศร.ี ทฤษฎีและหลกัการพฒันาชุมชน. 2542, น.79. 
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4) เตรียมความรู้ที่จะให้แก่ผู้ที่ เข้ารับการศึกษาให้เพียงพอ และความรู้ต้อง
เหมาะสมแก่ผูท้ีเ่ขา้รบัการศกึษาและเวลาทีก่ าหนดไว้ 

5) ฝึกฝนใหม้บีุคลกิภาพทีด่ ีทัง้ค าพูด กริยิาท่าทาง และมมีนุษยสมัพนัธ์เพื่อสรา้ง
ความสนใจและความเลื่อมใสศรทัธาใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการศกึษา 

6) รูจ้กัเลอืกใช้สื่ออย่างเหมาะสม มเีทคนิคและวธิกีารสอนหลายรูปแบบ สามารถ
ปรบัใชก้บัผูท้ีเ่ขา้รบัการศกึษาได ้

7) มจีติวทิยาในการเรยีนการสอนและการติดต่อกับผู้อื่น เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ช่วยชี้แนะแนวทาง ใช้แรงจูงใจ เพื่อให้ผู้เข้ารบัการศึกษามสี่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบการณ์ ความคดิเหน็ต่างๆ ในลกัษณะของการระดมสมอง การอภปิราย เป็นตน้ 

2. ส่ิงท่ีจะน าไปให้การศึกษา (message) คือ ข้อมูลหรอืปัญหาของหมู่บ้านและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหานัน้ๆ (เช่น แผนงาน) โดยมุ่งให้ชุมชนได้รบัรู ้เขา้ใจ และตระหนักใน
ปัญหาของตนเอง ตลอดจนสามารถพจิารณาหาทางแก้ไขปัญหานัน้ๆ ดว้ยตนเองได้ นอกจากนี้
อาจเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานพฒันาชุมชน เช่น กระบวนการพฒันาชุมชน 
การพฒันากลุ่มหรอืองคก์รประชาชน ภาวะผูน้ าในงานพฒันาชุมชน การพึง่ตนเองและการพฒันา
ทีย่ ัง่ยนื วสิาหกจิชุมชน การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้  

3. เทคนิควิธีการให้การศึกษา (channel) มอียู่มากมายหลายรูปแบบตัง้แต่การให้
การศึกษาโดยมุ่งคนเป็นจ านวนมาก การให้การศกึษาโดยใช้กลุ่มคน และการให้การศึกษาเป็น
รายบุคคล หรอืใช้เทคนิควิธีการให้การศึกษาแบบต่างๆ เช่น การพบปะพูดคุย การประชุม 
จนกระทัง่ถงึการสมัมนา การฝึกอบรม และการใชส้ื่อต่างๆ เป็นตน้ 

4. ตวัผู้รบัการศึกษา (receiver) เป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายของการใหก้ารศกึษา ส่วน
ใหญ่จะเป็นประชาชนในชุมชนนัน้ๆ ซึ่งมอียู่มากมายหลายประเภท และแต่ละประเภทก็มขีดี
ความสามารถในการรบัไม่เท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 
สตปัิญญาและทศันคต ิโดยปกตพิวกที่มคีวามรูค้วามสามารถและมที่าททีีด่ต่ีอการพฒันา จะเป็น
ผูน้ าของชุมชนหรอืผูน้ าองคก์รต่างๆ ซึง่กลุ่มเป้าหมายของการใหก้ารศกึษาควรมลีกัษณะ ดงันี้34  

1) เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรทีจ่ะศกึษาไมท่างใดกท็างหนึ่ง 
2) เป็นผูท้ีม่คีวามสนใจในเรือ่งทีจ่ะศกึษา 
3) เป็นผูท้ีม่เีวลาเพยีงพอทีจ่ะเขา้รบัการศกึษาจนจบหลกัสตูร 
4) เป็นผูท้ีส่ามารถน าผลการศกึษาไปใชป้ระโยชน์ได ้
5) เป็นผู้ที่มคีวามเป็นผู้น าหรอืมลีกัษณะของผู้น าสามารถน าไปใช้ด าเนินการใน

กลุ่มหรอื องคก์รของตนเองได ้
 

                                                           
34สนธยา พลศร.ี ทฤษฎีและหลกัการพฒันาชุมชน. 2542, น. 79. 
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 รปูแบบของการให้การศึกษาเพ่ือการพฒันาชมุชน 
 ไดม้นีักวชิาการไดก้ล่าวถงึรปูแบบของการใหก้ารศกึษาเพื่อการพฒันา ทีส่ามารถน ามาใช้
ในการพฒันาความสามารถของบุคคลและกลุ่มไวห้ลากหลาย มาล ีพฤกษ์พงศาวล ี35 มองว่า การ
ใหก้ารศกึษามจีดุมุ่งหมายในการพฒันาชุมชน จะเริม่ทีก่ระบวนการสรา้งเสรมิการเรยีนรูใ้หเ้กดิใน
บุคคลและกลุ่มซึง่จะน าไปสู่การพฒันาในดา้นอื่นๆ ได้จ าแนกวธิกีารจดัการเรยีนรูใ้นระดบับุคคล
และกลุ่ม กล่าวคอื  
 1. ในระดบับุคคล จะใช้วธิกีารส่งเสรมิการศึกษาขัน้พื้นฐาน การส่งเสรมิข้อมูลเพื่อ
ขยายการรบัรูป้ระกอบการตดัสนิใจ การส่งเสรมิการพฒันาตนเอง เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการ
เข้าร่วมในกระบวนการพฒันา การพฒันาด้านจติใจตามแนวทางพุทธศาสนา การพฒันาอาชพี 
เป็นต้น ไดเ้สนอกระบวนการทางปัญญาในการพฒันาและเสรมิสรา้งการเรยีนรูใ้นแต่ละบุคคล โดย
มเีทคนิคดงันี้36 
 1.1 ฝึกสงัเกต สงัเกตสิง่ทีเ่ราเหน็หรอืสิง่แวดลอ้ม หรอืในการท างาน การฝึกสงัเกต
จะท าใหเ้กดิปัญญามาก โลกทศัน์และวธิคีดิ สต-ิสมาธ ิจะเขา้ไปมผีลต่อการสงัเกตและสิง่ทีส่งัเกต 
 1.2 ฝึกบันทึก เมื่อสงัเกตอะไรแล้วฝึกบันทึกโดยจะวาดรูปหรอืบันทึกข้อความ 
ถ่ายภาพ ถ่ายวดีีโอ ละเอียดมากน้อยตามวยัและตามสถานการณ์ การบันทึกเป็นการพฒันา
ปัญญา 
 1.3 ฝึกน าเสนอต่อที่ประชุมกลุ่ม เมื่อมกีารท างานกลุ่ม เราไปเรยีนรูอ้ะไรมาบนัทกึ
อะไรมา จะน าเสนอใหผู้อ้ื่นรูเ้ร ือ่งได้อยา่งไร 
 1.4 ฝึกการฟัง ถ้ารูจ้กัฟังคนอื่นจะท าใหฉ้ลาดยิง่ขึน้ ทีเ่รยีกว่าพหูสูต บางคนไม่ได้
ยนิคนอื่นพูด เพราะหมกมุ่นอยู่ในความคดิของตนเอง หรอืมคีวามฝังใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจน
เรือ่งอื่นเขา้มาไมไ่ด ้ฉนัทะ สต ิสมาธ ิจะช่วยใหฟั้งไดด้ขีึน้ 
 1.5 ฝึกปุจฉา-วสิชันา เมื่อมกีารน าเสนอและฟังแล้วฝึกปุจฉา-วสิชันา หรอื ถาม-
ตอบ ซึง่เป็นการฝึกใชเ้หตุผล วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ท าใหเ้กดิความแจม่แจง้ในเรือ่งนัน้ๆ 
 1.6 ฝึกตัง้สมมติฐานและตัง้ค าถาม เวลาเรยีนรู้อะไรไปแล้ว เราต้องสามารถตัง้
ค าถามได้ว่า สิง่นี้คอือะไร สิง่นัน้เกดิจากอะไร อะไรมปีระโยชน์ ท าอย่างไรจงึจะส าเรจ็ประโยชน์
อนันัน้ และมกีารฝึกการตัง้ค าถามถา้กลุ่มช่วยกนัคดิค าถามทีม่คีุณค่าและมคีวามส าคญั กอ็ยากจะ
ไดค้ าตอบ 

                                                           
35มาล ีพฤกษ์พงศาวลี. รายงานการวิจยัประกอบการร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...

ประเดน็องคก์รพฒันาเอกชนกบัการศึกษา. (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการศกึษาแห่งชาต,ิ 2541) น. 
99-125. 

36ประเวศ วะส.ี “กระบวนการทางปัญญาในการพฒันา” สานปฎิรปู 2. (สงิหาคม 2542) น. 42-43. 
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 1.7 ฝึกการค้นหาค าตอบ เมื่อมคี าถามแลว้ก็ควรไปคน้หาค าตอบจากหนังสอื จาก
ต ารา จากอินเทอร์เน็ต หรอืไปคุยกับคนเฒ่าคนแก่ แล้วแต่ธรรมชาติของค าถาม การค้นหา
ค าตอบต่อค าถามที่ส าคญั จะสนุกท าให้ได้ความรูม้าก ต่างจากการท่องหนังสอืโดยไม่มคี าถาม 
บางค าถามเมื่อคน้หาค าตอบทุกวถิทีางจนหมดแลว้ไม่พบ แต่ค าถามยงัอยู่และมคีวามส าคญัต้อง
หาค าตอบต่อไปดว้ยการวจิยั 
 1.8 การวจิยั การวจิยัเพื่อหาค าตอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรูทุ้กระดบั 
การวจิยัจะท าใหค้น้พบความรูใ้หม ่ซึง่จะท าใหเ้กดิความภมูใิจ สนุก และมปีระโยชน์มาก 
 1.9 เชื่อมโยงบูรณาการ ให้เห็นความเป็นทัง้หมดและเห็นตัวเองธรรมชาติของ
สรรพสิง่ลว้นเชื่อมโยง เมือ่เรยีนรูอ้ะไรมาอยา่ใหค้วามรูน้ัน้แยกเป็นส่วนๆ แต่ควรจะเชื่อมโยงเป็น
บูรณาการให้เหน็ความเป็นทัง้หมดในการบูรณาการความรูท้ี่เรยีนรูม้าให้รูค้วามเป็นทัง้หมดและ
เหน็ตวัเองนี้จะน าไปสู่อสิรภาพและความสุข เราะหลุดพน้จากความบบีคัน้ของความไม่รู้ 
 1.10 ฝึกการเขยีนเรยีบเรยีงทางวชิาการ ถึงกระบวนการเรยีนรูแ้ละความรูใ้หม่ที่
ได้มา การเรยีบเรยีงทางวิชาการเป็นการเรยีบเรยีงความคิดให้ประณีตขึ้น ท าให้ค้นคว้าหา
หลกัฐานทีม่าทีอ่้างองิของความรูใ้หถ้ี่ถ้วนแม่นย าขึน้ การเรยีบเรยีงทางวชิาการจงึเป็นการพฒันา
ปัญญาของตนเองอยา่งส าคญั และเป็นประโยชน์ในการเรยีนรูข้องผูอ้ื่นในวงกวา้งออกไป 
 2. ในระดบักลุ่ม จะใช้กลุ่มเป็นกลไกของการท างานในระดบัชุมชนและเป็นกลไกใน
การให้การศึกษาในหลายเนื้อหา เช่น ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท างานร่วมกัน 
กระบวนการจะเริม่จากการสรุปสภาพปัญหาหรอืความต้องการที่ด ารงอยู่ จากนัน้จะวเิคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาและจงึแสวงหาแนวทางแกไ้ขหรอืสนองความต้องการ เทคนิค วธิกีารทีใ่ชใ้นการ
เสรมิสร้างการเรยีนในระดบักลุ่ม ได้แก่ การประชุมทัว่ไป อภิปรายกลุ่ม การสาธิต การแสดง
นิทรรศการ ตลอดจนการทศันาจรด้วยเมื่อได้มกีารเสนอความคดิใหม่แก่กลุ่ม สมาชกิก็จะมกีาร
สอบถามปัญหาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และมกีารสนบัสนุนใหน้ าไปปฏบิตั ิ
 การให้การศกึษาแก่ชุมชนนักพฒันาชุมชนจะต้องรูใ้นวธิกีารต่างๆ เพื่อเข้าหาชุมชน
และท างานรวมกนักบัเขา ตลอดจนกระตุ้นใหชุ้มชนเกดิความสนใจและไดเ้รยีนรูใ้นประสบการณ์ที่
น าไปแกไ้ขปัญหาต่างๆโดยทัว่ไปแบ่งวธิกีารศกึษาแก่ชุมชนเป็น 3 ประเภท ดงันี้37 

1. การให้การศึกษาโดยมุ่งคนเป็นจ านวนมาก ได้แก่ การสอนผ่านทางวิทย ุ
โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ ์จดหมายเวยีน แผ่นโปสเตอร ์เป็นตน้ ซึง่เหมาะแก่การจะใหป้ระชาชนเกดิ
ความตระหนกั (awareness) ว่ามสีิง่ใดอยูแ่ละเกดิความสนใจในความคดิและสิง่ใหม่ๆ  

                                                           
37นิรนัดร์ จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ วจันะภูมิ “ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท” 

เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตรก์บัการพฒันาชุมชน หน่วยท่ี 1-7. (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั 
สโุขทยัธรรมาธริาช, 2534) น. 29-30. 
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2. การให้การศกึษาโดยใชก้ลุ่มคน ไดแ้ก่ การประชุมทัว่ไป การอภปิรายกลุ่ม การ
สาธติผล การปฏบิตังิาน การจดันิทรรศการ การทศันศกึษา เป็นตน้ จะท าใหป้ระชาชนเคลื่อนจาก
ขัน้มคีวามตระหนกั (awareness) ไปสู่ข ัน้เกดิความสนใจ (interes) หรอืถงึขนัลงมอืทดลองปฏบิตั ิ

3. การให้การศกึษาเป็นรายบุคคล ได้แก่ การเยี่ยมบ้านและไร่นา การติดต่อเป็น
การส่วนตวั ประชาชนสามารถยอมรบัแนวความคดิใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แห่งความรู้ และการ
แกไ้ขปัญหา 

กล่าวได้ว่า ในการด าเนินงานให้การศึกษาเพื่อการพฒันาชุมชน อาจต้องอาศยัเทคนิค
วิธีการในลักษณะของการเผยแพร่หรือโฆษณา มุ่งให้เกิดการยอมรับจากชุมชน (direct 
approach) วิธีนี้ประชาชนมแีนวโน้มว่าจะได้รบัการพัฒนาศักยภาพทัง้ด้านความคิดและการ
กระท าน้อย เนื่องจากเป็นผูร้บัฝ่ายเดยีวไม่มสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ หรอือาจใชว้ธิกีาร
ในลกัษณะของการกระตุ้นให้รูจ้กัคดิและหาเหตุผล ตลอดจนแนวทางที่เหมาะสมเองโดยไม่บอก
กล่าวตรงๆ  (non–direct approach) ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ใช้เป็น
ความคดิและการปฏบิตัไิดใ้นอนาคต ส่วนการจะใช้รปูแบบไหนนัน้ขึน้อยู่กบัเป้าหมายของการให้
การศกึษาในครัง้นัน้ๆ หรอือาจจะผสมผสานกนัเพื่อให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายและ
ความตอ้งการหรอืวตัถุประสงคข์องการใหก้ารศกึษา  
 

เทคนิควิธีการให้การศึกษาเพ่ือการพฒันาชมุชน 
เทคนิควิธีการให้การศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มเป็นสิ่งที่มี

ความส าคญั เพราะจะน าไปสู่การกระบวนการและการพฒันาในด้านอื่นๆ เทคนิควธิกีารเสมอืน
เครื่องมอืที่เสรมิสร้างความในการพฒันาความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติและพฤติกรรม 
เทคนิคบางอย่างสามารถก่อใหเ้กดิความเขา้ใจระหว่างกนัเกดิสามคัค ีและกลัน่ความรูใ้หอ้อกเป็น
แนวทางการด าเนินการที่ เหมาะสม ดังนั ้น เทคนิควิธีการที่ เริ่มตัง้แต่วิธีการง่ายจนไปสู่
กระบวนการทีต่้องใชค้วามสามคัคแีละการมสี่วนรว่มของหลายฝ่าย เทคนิค กระบวนการดงักล่าว
สามารถเสรมิสรา้งการพฒันาของบุคคลและกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 ส าหรบัเทคนิควธิกีารให้การพฒันาความสามารถของบุคคลและกลุ่มนัน้ มหีลายเทคนิค
วธิสีิ่งที่นักพัฒนาชุมชนจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัการเรยีนรู้ของประชาชนเพื่อการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ซึง่มหีลายวธิทีีจ่ะต้องท าความเขา้ใจ ซึ่งจะน าเสนอเทคนิควธิทีีส่ าคญับางเทคนิควธิ ี
ดงันี้ 
 1. การเย่ียมบ้านและไร่นา (visitting) 
 เป็นวิธีการที่นักพัฒนาจะต้องติดต่อกับประชาชนโดยตรง (direct confact) ซึ่งจะเป็น
รายบุคคล ครอบครวั หรอืเป็นกลุ่ม ในขณะที่ประชาชนก าลงัประกอบอาชพีอยู่ที่บ้านหรอืไร่นา 
เพื่อท าความรูจ้กัคุ้นเคย สงัเกตการณ์และอภปิรายปัญหา เป็นการกระตุ้นให้ทราบถงึปัญหาและ
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ความต้องการทีแ่ทจ้รงิ การวางแผนการจกัเตรยีมการสาธติหรอืสอนทกัษะบางอย่าง การตดิตาม
และประเมนิผลการปฏบิตังิาน การยัว่ยใุหรู้จ้กัคดิและการรวมกลุ่มในการแกไ้ขปัญหา 
 การใช้วธินีี้นักพฒันาจะต้องมวีตัถุประสงค์ (opjective) ในการสนทนาพูดคุยหรอืเยี่ยม
เยยีน โดยพยายามศกึษาดูว่าชาวบา้นยกยอ่งและนบัถอืใครเป็นผูน้ า ดว้ยเหตุผลอยา่งไรชาวบา้น
สนใจเรื่องใด คณะกรรมการในหมู่บา้น ต าบล เหน็ว่าปัญหาเรื่องใดส าคญั และมคีวามคดิเหน็ต่อ
การแก้ปัญหาอย่างไร และจะต้องอธิบายชี้แจงวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายของโครงการให้แก่
ชาวบา้นทราบดว้ย 
 ในการสนทนากบัชาวบา้นโดยตรงนกัพฒันาจะตอ้งยดึหลกัการปฏบิตั ิดงันี้ 
  1. พูดจาดว้ยความจรงิใจ ใชภ้าษาทีง่่ายๆทีเ่ขา้ใจได ้แสดงกรยิาวาจาใหเ้หน็ว่าเขา้ใจ
และรกัชาวบา้นทีม่าปฏบิตังิานเพื่อช่วยเหลอือยา่งแทจ้รงิ  
  2. มศีลิปะในการฟังรูจ้กัอดทนไมค่ดัคา้น ถกเถยีงหรอืแสดงกริยิาว่าตนเป็นผูรู้ด้กีว่า 
  3. ต้องแน่ใจเสมอว่าข้อเท็จจรงิที่ท่านรู้นัน้ถูกต้อง เมื่อไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้แล้วจะหา
ขอ้เทจ็จรงิมาบอกภายหลงั 
  4. ระหว่างการสนทนาหากมคีวามคดิใหม่และส าคญัเกิดขึ้น จะต้องท าให้ชาวบ้าน
เขา้ใจว่าเกดิจากเขาหรอืกลุ่มเอง 
  5. การจากไปอยา่งเป็นมติร มคีวามพงึพอใจทีไ่ดส้นทนากบัเขา 
          ประโยชน์ท่ีได้จากการใช้วิธีเย่ียมบ้านและไร่นา 
   1. ได้รู้ปัญหาที่แท้จรงิของชาวบ้านและของชุมชนจากชาวบ้านด้วยตวัเอง และ
สามารถเขา้ถงึชาวบา้นไดด้ ี
   2. จะก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่และความเขา้ใจซึง่กนัและกนั 
   3. ไดท้ราบผูน้ าทอ้งถิน่ทีส่ าคญัๆ เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน 
   4. ช่วยกระตุ้นความเขา้ใจ การเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาและแก้ไขปัญหาเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพ 
   5. เป็นพืน้ฐานการน าวธิกีารต่างๆไปเสนอแก่ประชาชน 
        นอกจากนี้การใช้วธิกีารเยี่ยมบ้านและไร่นานักพฒันาจะต้องรูจ้กัใช้และมคีวามช านาญ
อย่างเพียงพอในการใช้ศิลปะในการพูดคุยสนทนา และการใช้หลกัมนุษย์สมัพนัธ์ หรอืการใช้
หลกัการพฒันาชุมชน มฉิะนัน้แล้วจะไม่เกิดผลดีแต่อย่างใดทัง้ยงัต้องใช้เวลามากพอในการที่
นกัพฒันาไปศกึษาชุมชนสรา้งความเขา้ใจ ศรทัธาความเชื่อมัน่ใหป้รากฏแก่ประชาชน 
 2. การศึกษาดงูาน (field trip) 
 การศึกษาดูงานเป็นการดูผลและการกระท าที่ ได้ปรบัปรุงแล้วในสถานการณ์จรงิๆที่
นอกเหนือจากการเรยีนรูใ้นภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นการช่วยขยายแนวความคดิ สรา้งความสนใจละ
กระตอืรอืรน้ให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างด ีเพราะได้ฟังได้เหน็ของจรงิ และยงัได้รบับทเรยีนจากผู้ที่
อยูใ่นสถานการณ์ใกลเ้คยีงกบัตน คอืเป็นชาวบา้นเหมอืนกนั 
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         บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  
  1. ผู้ด าเนินการ เป็นผู้ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานหรอืสถานที่ที่ต้องการจะไป
ศกึษา จะต้องก าหนดวตัถุประสงคท์ีจ่ ากดัและชดัเจน และตอ้งอธบิายใหช้าวบา้นทีไ่ปศกึษาดงูาน
ทราบถึงวตัถุประสงค์ รายละเอียดต่างๆที่จ าเป็น นอกจากนี้ยงัเป็นผู้เตรยีมการ ควบคุมการให้
การศกึษาดงูานเป็นไปตามแผนหรอืวตัถุประสงคท์ีว่างไว้ 
  2. ตัวแทนหน่วยงานหรือสถานที่ที่ไปศึกษาดูงาน เป็นผู้คอยประสานงานกับ
ผู้ด าเนินการ เตรยีมการส าหรบักิจกรรมหรอืเรื่องที่จะศึกษาดูงาน ว่าจะท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
โดยจะตอ้งทราบวตัถุประสงคข์องการทีจ่ะศกึษาดงูานนัน้ดว้ย 
  3. ชาวบ้านที่จะไปศึกษาดูงาน จะต้องเตรยีมคณะบุคคลว่าจะเอาใคร จ านวนกี่คน 
ท าไมต้องเอาบุคคลเหล่านัน้ และจะต้องจดัทมีอย่างไรทีจ่ะให้มบีทบาทที่จะศกึษาเจาะลกึในเรื่อง
อะไร กบัใคร 
         วิธีด าเนินการ 
  1. ขัน้เตรยีมการ 
   1.1 เลือกหน่วยงานหรอืสถานที่ที่จะไป โดยค านึงถึงประโยชน์ ความร่วมมอืที่
ได้รบั และสถานที่ต้องมเีงื่อนไขต่างๆไม่แตกต่างกนัมากนัก หากมคีวามแตกต่างจะไม่สามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดม้ากนกั 
   1.2 ตดิต่อขอความร่วมมอืจากหน่วยงาน แจง้วตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดต่างๆที่
จะไปศกึษาดงูาน 
   1.3 จดัเตรยีมก าหนดการ เส้นทาง ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง อุปกรณ์
เครือ่งใชต่้างๆ อาท ิเครือ่งเสยีง อาหารเครือ่งดื่ม เป็นตน้ โดยแจง้ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ 
  2. ขัน้เดนิทาง 
   2.1 ตรวจสอบรายชื่อ จ านวนผูร้ว่มคณะก่อนออกเดนิทาง 
   2.2 ก่อนจะถงึสถานทีท่ีจ่ะศกึษาดงูานแต่ละจดุ ควรจะแจง้ใหค้ณะทราบว่าสถานที่
ใด วตัถุประสงคใ์นการเขา้ชมคอือะไร ใชเ้วลานานเท่าใด 
  3. ขัน้ระหว่างศกึษาดงูาน 
   3.1 ทุกคนจะต้องพยายามศึกษาจากข้อมูล จากการซักถาม พูดคุย จากการ
สงัเกตใหไ้ดม้ากทีสุ่ดตามทีไ่ดต้ระเตรยีมในประเดน็ต่างๆเอาไว้ 
   3.2 เมื่อสิ้นสุดการศึกษาดุงานควรจะต้องมีการเขียนรายงาน หรือสรุปผล
การศึกษาดูงานร่วมกันว่าแต่ละคนแต่ละทีมได้ยนิ ได้เห็นอะไรบ้าง แล้วสรุปว่าได้เรยีนรู้อะไร 
(What is to Learn) จากที่ได้ยนิ ได้เห็นมา แล้วเราจะประยุกต์ใช้กับบ้านเราได้อย่างไร (What 
can be applied) มเีงือ่นไขหรอืตอ้งเปลีย่นแปลงอะไรบา้งเพื่อความเหมาะสม 
   3.3 เขยีนจดหมายขอบคุณเจา้ของสถานทีห่รอืหน่วยงานทีไ่ปศกึษาดงูาน 
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         ข้อดีและข้อจ ากดั 
   1. ช่วยขยายแนวความคดิ เพิ่มความเข้าใจได้ดี และถูกต้องตามความเป็นจรงิ 
จากการทีไ่ดเ้หน็การปฏบิตัจิรงิมากกว่าทีจ่ะได้รบัฟัง 
   2. เป็นการสรา้งความสนใจ และความกระตอืรอืรน้ใหแ้ก่ชาวบา้นไดเ้ป็นอยา่งด ี
   3. จะไดม้คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิในการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัไดม้ากขึน้ 
   4. เป็นประโยชน์ในการรว่มมอื ตดิต่อประสานงาน เนื่องในโอกาสต่อไป 
  ส่วนขอ้จ ากดั มดีงันี้ 
   1. การศกึษาดูงานนอกสถานที่ จ าเป็นต้องใช้งบประมาณมากและใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมากดว้ย 
   2. หากขาดความร่วมมอืจากบุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งแล้ว จะท าให้ได้รบั
ประโยชน์ไมเ่ตม็ที ่
   3. การควบคุมการจดัการศกึษาดงูานใหเ้ป็นไปตามแผนท าไดย้าก 
   4. การเดนิทางไกลๆอาจท าใหเ้หน็ดเหนื่อย ท าใหไ้ม่สามารถศกึษาในสิง่ต่างๆได้
ไมเ่ตม็ที ่
   5. การเขา้ชมหน่วยงานอาจท าให้หน่วยงานนัน้ต้องเสยีเวลาหรอืหยุดปฏบิตังิาน
ตามปกต ิ
  3. การประชุมปฏิบติัการ (workshop) 
  การประชุมปฏบิตักิารเป็นการที่บุคคลตัง้แต่ 10-25 คน มคีวามสนใจหรอืมปัีญหาที่
จะต้องร่วมกนัแก้ไข ได้มาพบปะปรกึษาหารอื ศกึษาค้นคว้าหรอืวเิคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาทาง
ภาคปฏบิตัิ อันเป็นการเรยีนรู้เพิ่มพูนความรูใ้ห้กว้างขวางขึ้น โดยผ่านทางกลุ่มได้มโีอกาสได้
ศกึษาปัญหาต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนและไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
  ประชุมปฏบิตักิารเป็นวธิกีารจดัหอ้งฝึกงานขึน้ เพื่อใหช้าวบา้นไดฟั้งค าบรรยาย และ
เขา้ห้องปฏบิตักิารตามเรื่องหรอืทฤษฎีที่เรยีนมา ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ได้อย่างทนัท่วงทที าให้
เขา้ใจและจดจ าไดม้ากขึน้ การจดัประชุมปฏบิตักิารอาจจะเป็นการรวมบุคคลจากทีต่่างๆทีม่คีวาม
สนใจในปัญหาเดยีวกนั แลว้เชญิวทิยากรทีเ่ชีย่วชาญมาเป็นผูใ้หก้ารอบรมและด าเนินงาน 
         วตัถปุระสงค ์
   1. เพื่อใหช้าวบา้นไดเ้รยีนรูโ้ดยการท างาน และสนทนาร่วมกนั โดยอาศยัความรู้
และประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
   2. จดัจ านวนสมาชกิของประชุมปฏบิตักิาร ซึง่มกัจะเป็น 10 คนขึน้ไป อาจมมีาก
เป็น 100 คนกไ็ด ้
   3. การวางแผนและการด าเนินงานต้องเป็นไปตามความต้องการของสมาชกิโดย
ส่วนรวม บรรยากาศเป็นกนัเอง เพื่อใหม้กีารเรง่เรา้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้โดยการสนทนา แลกเปลีย่น
เรยีนรูป้ระสบการณ์ซึง่กนัและกนั 



 

 
130 

   4. ประธานแสดงความเป็นกันเอง แนะน าให้สมาชิกท าความรู้จกักันโดยการ
แนะน าตนเอง และอธบิายถงึประสบการณ์ภมูหิลงัของตนเองพอสมควร 
   5. ด าเนินการประชุมใหญ่สมาชกิทัง้หมด อาจมกีารเชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาย หรอื
ผูท้รงคุณวุฒมิาบรรยาย 
   6. จดัประชุมกลุ่มย่อยโดยแต่ละกลุ่มมปีระธานและเลขานุการกลุ่ม และมกีาร
พจิารณาแก้ปัญหาหรอืกระท ากจิกรรมเฉพาะเรื่องๆไป แลว้ให้กลุ่มสรปุผลการประชุมย่อยพรอ้ม
กบัขอ้เสนอแนะต่อทีป่ระชุมใหญ่ 
   7. มีการประเมินผลประชุมปฏิบัติการ โดยประธานอาจขอให้สมาชิกกรอก
ขอ้ความลงไปในแบบสอบถามทีไ่ดต้ระเตรยีมเอาไวส้ าหรบัในการวดัผลเพื่อปรบัปรงุใหด้ขีึน้ต่อไป 
          ข้อดีและข้อจ ากดั 
   1. เปิดโอกาสให้แต่ละคนมสี่วนร่วมได้มาก กลุ่มได้มโีอกาสก าหนดเป้าหมาย 
และวธิกีารไดเ้อง และท าใหไ้มเ่บื่อหน่ายในการเรยีนรู ้
   2. สมาชกิไดเ้พิม่พนูความรู ้ความสามารถ จากการไดส้งัสรรค์ 
   3. ผลของงานจะน าเอาไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัท ีและก่อใหเ้กดิก าลงัใจในสิง่อนัทีจ่ะ
ท างานใหเ้จรญิกา้วหน้าต่อไป 
   ส่วนขอ้จ ากดั มดีงันี้ 
   1. วทิยากรและผู้เข้ารบัการเรยีนรู้ต้องให้เวลาแก่งานนี้มาก และใช้เจ้าหน้าที่
ผูป้ฏบิตังิานจ านวนมาก 
   2. ต้องใช้อุปกรณ์หรอืเครื่องอ านวยความสะดวกพเิศษ และผู้เขา้รบัการเรยีนรู้
ตอ้งพรอ้มทีจ่ะท างานตามล าพงัคนเดยีว และแบบรว่มมอืกนั 
  4. การบรรยายเป็นชุดหรือการชุมนุมปาฐก (symposium) 
  เป็นการบรรยายโดยให้ผูท้ี่มคีวามรูห้รอืเชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆ ตัง้แต่ 2-6 คน ซึ่งจะ
บรรยายหรอืแสดงความคดิเหน็ตามหวัขอ้ทีไ่ดก้ าหนดใหโ้ดยปัญหาใดปัญหาหนึ่งทีถู่กหยบิยกขึน้
มาในแง่มุมต่างๆ โดยผู้บรรยายแต่ละคนในแต่ละด้านไม่ตรงหรอืเหมอืนกนั เช่น บรรยายเรื่อง
ปัญหาความยากจนของชาวชนบท ผู้บรรยายแต่ละคนก็แสดงทัศนะอาจเป็นปัญหาด้านที่ดิน 
ปัญหาด้านการตลาด ด้านสุขภาพอนามยั เป็นต้น โดยมีประธานหรอืพิธีกรเป็นผู้ด าเนินการ
อภปิรายและเป็นผูเ้ชื่อมโยงระหว่างผูพ้ดูกบัผูฟั้ง 
         วตัถปุระสงค ์
   1. เพื่อเสนอข้อคดิเห็น ขอ้เท็จจรงิ ส ารวจปัญหาและเพื่อแนวทางให้ผู้ฟังค้นหา
ขอ้เทจ็จรงิต่อไป 
   2. เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งไดซ้กัถามขอ้คดิเหน็ ใหข้อ้เทจ็จรงิ หลงัจากบรรยาย 
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          บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
   1. ประธานหรอืพิธกีรเป็นผู้จดัแผนงาน เตรยีมการบรรยายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 
กล่าวเปิด-ปิด ควบคุมการบรรยายใหด้ าเนินไปตามแนวทางและวตัถุประสงคท์ีว่างไว้ 
   2. ผู้บรรยาย เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่บรรยาย มคีวามสามารถในการเสนอเรื่อง
สมเหตุสมผลตรงประเดน็ รกัษาเวลาการบรรยาย ปกตจิะไมเ่กนิครัง้ละ 10-25 นาทต่ีอคน 
   3. ผู้ฟัง ฟังหรอือ่านเอกสาร หนังสอืที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่จะบรรยายไวล้่าวงหน้า 
หากมกีารเปิดโอกาสให้วกถามหลงัจากการบรรยาย ก็สามารถแสดงความคดิเห็นหรอืซกัถาม
เพิม่เตมิได ้
          วิธีด าเนินการ 
   1. จดัเตรยีมสถานทีใ่หผู้น้ัง่บรรยายอยูสู่งกว่าผูฟั้งพอสมควร และจดัตัง้อุปกรณ์ใน
การประกอบการบรรยาย เช่น จอ เครื่องฉายข้ามศีรษะ กระดานด า ไมโครโฟน เป็นต้น เพื่อ
ความสะดวกแก่ผูฟั้งใหม้ากทีสุ่ด และหอ้งบรรยายตอ้งไมม่เีสยีงรบกวนมากกนิไป 
   2. พธิกีรกล่าวเปิดการบรรยาย แนะน าหวัขอ้เรื่องที่จะบรรยาย วธิกีารด าเนินการ
แนะน าวทิยากรแต่ละคนเพื่อใหผู้ฟั้งทราบพืน้ฐานและภมูหิลงัพอสงัเขป 
   3. เริม่การบรรยาย โดยพธิกีรคอยประสานเชื่อมโยงการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละท่าน สรุปในบางตอน และคอยควบคุมให้การบรรยายด าเนินไปตามหัวข้อเรื่ องและ
วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้
   4. เมื่อผู้บรรยายแต่ละคนบรรยายจบ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมสี่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเหน็ พธิกีรจะตอ้งคอยป้อนค าถามใหแ้ก่ผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่าน 
   5. พธิกีรกล่าวสรปุ และขอบคุณผูบ้รรยาย 
          ข้อดีและข้อจ ากดั 
   1. ใช้ได้กบัผู้เขา้รบัการเรยีนรูก้ลุ่มใหญ่ และผู้ฟังจะสนใจมากกว่าถ้ามผีู้บรรยาย
คนเดยีว 
   2. ผูฟั้งมโีอกาสไดร้บัความรู ้ความคดิเหน็ และการวเิคราะหปั์ญหาหลายแงห่ลาย
มมุจากผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละดา้น 
   3. เป็นการพดูอยา่งสัน้ๆ เพื่อใหผู้ฟั้งเกดิการตื่นเตน้ และถูกจดุถูกประเดน็จรงิๆ 
   4. ได้เนื้อหาวชิาตามหวัขอ้ที่ก าหนดครบถ้วน และเพื่อให้เขา้ใจครอบคลุมอย่าง
สมบรูณ์ต่อปัญหานัน้ๆ ตามเวลาทีจ่ ากดั 
          ส่วนขอ้จ ากดั มดีงันี้ 
   1. เป็นการจกัทีเ่ป็นลกัษณะพธิกีาร เป็นการสื่อสารทางเดยีวท าใหผู้ฟั้งเบื่อหน่าย 
   2. วิทยากรและผู้บรรยายต้องมีความรู้ในเนื้อหาวิชาเป็นอย่างดีมิฉะนัน้จะไม่
เกดิผลเท่าทีค่วร 
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   3. ผู้ฟังไม่ค่อยมบีทบาทมสี่วนร่วม และโอกาสที่จะอภิปรายมเีพียงเล็กน้อยใน
ระหว่างผูพ้ดูแต่ละคน 
  5. การสอนงาน (coaching) 
  เป็นการช่วยให้ชาวบ้านได้มปีระสบการณ์ตมความต้องการ โดยการแนะน าให้รูจ้ ัก
วธิกีารปฏบิตังิานที่ถูกต้อง ซึ่งปกตจิะเป็นการสอนหรอือบรมในระหว่างการปฏบิตังิาน อาจสอน
เป็นรายบุคคลหรอืสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ วิธีการนี้ไม่จ าเป็นต้องอาศัยวิทยากรจากที่อื่น แต่ใช้
หวัหน้างาน ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีม่ปีระสบการณ์และทกัษะในเรือ่งทีจ่ะสอนนัน้เป็นอย่างดี 
           บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
   1. ผู้สอนงาน เป็นผู้ที่มคีวามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ในการท างานมากกว่าผู้
เขา้รบัการเรยีนรู ้ผู้สอนงานจะเป็นผูช้่วยในการวางแผน และควบคุมดูแลให้การสอนงานเป็นไป
ตามแผนทีว่างไว ้
   2. ผู้ถูกสอนงานหรอืผู้ขา้รบัการเรยีนรู ้อาจมสี่วนร่วมในการวางแผนการเรยีนรู้
ด้วยก็ได้ และจะเรยีนงานจากผู้สอนตามแผนที่วางไว้ ขณะเดยีวกนัก็ได้รบัประสบการณ์อื่นๆ
เพิม่เตมิไปพรอ้มกนัดว้ย 
          วิธีด าเนินการ 
   1. จดัเตรยีมสถานทีท่ี่เป็นทีป่ฏบิตังิานจรงิๆ ไม่จ าเป็นต้องจดัสถานทีเ่ฉพาะและ
อาจตอ้งจดัเตรยีมหอ้งใหเ้พยีงพอกบัจ านวนคนและตรงตามวตัถุประสงคข์องการใชห้อ้ง 
   2. จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆทีใ่ช้ในการสอนงาน เช่น กระดานด าส าหรบัเขยีน
อธบิายงาน เครือ่งฉายประกอบการอธบิาย เป็นตน้ 
   3. ให้ผู้สอนงานและผู้รบัการเรยีนรูง้านท าความตกลงในเรื่องความต้องการของ
แต่ละฝ่ายในระหว่างการสอนงาน 
   4. จดัแผนหรอืจดัล าดบัก่อนหลงัของการสอน ตามทีผู่จ้ดัไดก้ าหนดวตัถุประสงค์
ของการเรยีนรูไ้ว ้
   5. ในระหว่างการสอนงานผู้จดัอาจให้ความช่วยเหลือในด้านการจดัเอกสาร 
พฒันาเอกสาร จดักจิกรรมต่างๆใหด้ว้ย 
          ข้อดีและข้อจ ากดั 
   1. สามารถเลอืกเน้นไปทางใดทางหนึ่งตามความต้องการและความสามารถของ
แต่ละบุคคลได ้
   2. ผูร้บัการเรยีนรูส้ามารถตดิต่องานไดน้อกเหนือจากอยู่ระหว่างการสอนงานซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ในด่านการรว่มมอืและประสานงาน 
   3. ผู้เรยีนรูง้านได้รบัประโยชน์ทัง้ประสบการณ์ของผู้รบัการเรยีนรูแ้ละผู้ ให้การ
เรยีนรู ้ขณะเดยีวกนัผูส้อนกไ็ดรู้ถ้งึสภาพและปัญหาของผูร้บัการเรยีนรูใ้หม่ๆ ดว้ย 
   ส่วนขอ้งจ ากดัมดีงันี้ 
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   1. การเรยีนรูง้านจะมคีุณค่ามากเพยีงใดขึน้อยู่กบัความสามารถของผู้สอนงาน
เป็นสิง่ส าคญั 
   2. เป็นการยากที่จะให้หวัหน้างาน ผู้บรหิารหรอืผู้ที่มคีวามเชี่ยวชาญ สละเวลา
จ านวนมากๆ ใหก้บัการสอนงานเพื่อใหเ้กดิผลดไีด้ 
   3. ในบางกรณผีูเ้ขา้รบัการเรยีนรูเ้ป็นผูส้งัเกตงาน หรอืผูเ้ลยีนแบบพฤตกิรรมของ
ผูส้อนงานไปได ้
  6. การแสดงบทบาทสมมติุ (role playing) 
  การแสดงบทบาทสมมุตเิป็นการแสดงบทบาทในสถานการณ์ที่เหมอืนจรงิ เพื่อการ
แก้ไขปัญหา การพัฒนาการท างานหรอืฝึกฝนการวิเคราะห์และวิจารณ์ความเห็นของผู้อื่น 
ตลอดจนเสรมิสรา้งความเข้าใจระหว่างกนั อนัน าไปสู่การปรบัปรุงด้านมนุษยสมัพนัธ์ และการ
เปลีย่นแปลงทศันคต ิ

  บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
   1. ผู้จดัการแสดง เป็นผู้ก าหนดหวัขอ้เรื่องและจุดมุ่งหมายของการเรยีนรู ้เลอืก
ตวัผูแ้สดง และคอยสงัเกตการณ์ จดัเตรยีมอุปกรณ์ และน าการอภปิราย 
   2. ผูแ้สดง มาจากกลุ่มหรอืนอกกลุ่ม แลว้สวมบทบาทตามทีผู่จ้ดัจดัให ้แสดงตาม
ความคดิ ความรูส้กึของตน 
   3. ผู้ชม ชมอย่างพนิิจ พเิคราะห์ ท าความเขา้ใจสภาพการณ์ เพื่อประโยชน์การ
อภปิราย วเิคราะห ์
   4. ผูส้งัเกตการณ์ สงัเกตและวเิคราะหก์ารณ์ 

  สถานท่ีและเวลา 
   จดัให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ที่สมมุติขึน้ ให้ผู้ชมมองเหน็อย่างชดัเจน ควรใช้
เวลาประมาณ 10-30 นาท ี
   วิธีด าเนินการ 
   1. เลอืกหวัขอ้เรือ่งหรอืสถานการณ์สมมตุ ิ

  2. เล่าเรื่องหรอืสถานการณ์สมมุติให้ผู้ชมเข้าใจตรงกัน แต่ไม่มีการซักซ้อม
บทบาท 

  3. เลอืกผูแ้สดงและกลุ่มผูส้งัเกตการณ์ 
  4. เมือ่แสดงพอสมควรตอ้งตดับท 
  5. วเิคราะห์การแสดง อภปิรายร่วมกนั แลกเปลีย่นประสบการณ์ ความคดิ และ

สรปุบทเรยีนรว่มกนั 
  ข้อดีและข้อจ ากดั 

   1. กระตุ้นให้เกดิความสนใจให้แสดงออกซึ่งปัญหาและช่วยกนัอภปิราย เพื่อให้
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
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  2. บรรยากาศเป็นกนัเอง 
  3. ช่วยใหเ้ขา้ใจถงึความสมัพนัธร์ะหว่างกนั 
  ส่วนข้องจ ากัดบางคนไม่ชอบการแสดงออก และบางครัง้ผู้แสดงไม่เข้าใจใน

บทบาทท าใหไ้มส่ามารถแสดงไดต้ามก าหนด 
  7. การสาธิต (demonstration) 
  เป็นการแสดงให้ผู้เข้ารบัการเรยีนรู้ได้เห็นการปฏบิตัิงานจรงิ โดยแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการ หรอืขัน้ตอนของการปฏบิตังิานภายใตส้ภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน่ เพื่อใหเ้หน็ผลการ
ปฏบิตั ิและยอมรบัวธิกีารใหม่ๆ ไปใช ้
   บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

  1. พธิกีร ท าหน้าทีแ่นะน าผูส้าธติ ชีแ้จงเกีย่วกบัการสาธติพอสงัเขป หรอือาจช่วย
บรรยายระหว่างการสาธติ 
   2. ผู้สาธติ เป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ หรอืประสบการณ์ความส าเรจ็ในดา้น
นัน้ๆเป็นอยา่งด ีมทีกัษะในการถ่ายทอดใหค้วามรูค้วามเขา้ใจถูกตอ้ง ซึง่อาจมมีากกว่า 1 คนกไ็ด ้
   3. ผูช้ม ชมการสาธติ ซกัถามขอ้สงสยั หรอืลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

  กระบวนการ 
  1. จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ะใชใ้นการสาธติใหพ้รอ้มและเหมาะสม 
  2. พธิกีรกล่าวน าผูส้าธติและชีแ้จงเกีย่วกบัการสาธติพอสงัเขป 
  3. ด าเนินการสาธติซึง่หากผูส้าธติไม่อาจท าไดเ้อง แต่อธบิายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจโดยใช ้

V.D.O. เขา้ช่วยกไ็ด ้ถา้หากมสีมาชกิมากอาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยหรอืสถานีไป การสาธติถ้าไม่อาจ
ใชข้องจรงิแต่ใชก้ารจ าลองกไ็ด ้

  4. พธิกีรหรอืผู้สาธติอาจบรรยายไปด้วย เพื่อให้ผู้ชมเขา้ใจยิง่ขึน้ ซึ่งอาจบอกวธิี
ท า เคลด็ลบั และปัญหาอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิ 

  5. ให้ผู้ชมซกัถามขอ้สงสยัและรายละเอียดเพิม่เตมิ จากนัน้ให้ทดลองปฏบิตัจิรงิ 
เพื่อทดสอบความเขา้ใจ แลว้ชีแ้นะจดุบกพรอ่ง 

  6. เปิดการอภปิรายแสดงความคดิเหน็ในสิง่ทีไ่ดเ้หน็ไดป้ฏบิตัไิปแลว้ 
  สถานท่ีและเวลา 
  จดัเป็นรปูวงกลมหรอืตวัยทูี่ใหผู้ช้มมองเหน็ได้ชดัเจน สถานทีก่ารสาธติอาจอยู่สูง

กว่าผู้ชม และต้องไม่ไกลเกนิไป มแีสงสว่างพอเพยีง ไม่มเีสยีงรบกวน เวลาที่ใช้ในการสาธติไม่
ควรเกนิ 2-3 ชัว่โมง 

  ข้อดีและข้อจ ากดั 
  1. เกดิความรู ้ความเขา้ใจไดเ้รว็ มคีวามน่าเชื่อถอืสงู และเพิม่ทกัษะไดด้ี 
  2. ขัน้ตอนต่างๆยดืหยุน่ได ้หรอืท าไดต้ามความตอ้งการ ไมเ่บื่อหน่าย 
  3. สามารถน าของจรงิหรอืรปูแบบจ าลองมาแสดงใหเ้หน็ได้ 
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  ส่วนขอ้จ ากดัมดีงันี้ 
  1. ใชเ้วลาในการเตรยีมและงบประมาณมาก 
  2. เหมาะสมกบักลุ่มเลก็ๆ หากกลุ่มใหญ่ไมส่ามารถเหน็การแสดงไดช้ดัเจน 
  3. หากผูส้าธติไมม่ฝีีมอืในการสาธติท าใหเ้กดิผลเสยีได ้
  4. ไมส่ามารถสาธติไดก้บัทุกเรือ่ง 

  8. การอภิปรายเป็นคณะ (panel discussion) 
  การอภิปรายเป็นคณะเป็นการให้ความรู้ ข้อเท็จจรงิ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการ
แก้ไขปัญหาของผูร้่วมอภปิราย การแลกเปลีย่นความคดิระหว่างผูร้่วมการอภปิรายและผูร้่วมการ
อภปิรายกบัผูฟั้ง วเิคราะหปั์ญหา พจิารณาขอ้ดขีอ้เสยีของการปฏบิตัใินเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
   บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
   1. พิธกีร อาจเป็นคนเดียวกับประธานในการอภิปราย มหีน้าที่ในการแนะน าผู้
อภิปราย วางแผนการอภิปรายร่วมกับผู้อภิปราย ประสานเชื่องโยงและสรุปการอภิปรายขอ ง
วทิยากรแต่ละคนอยา่งเป็นกลาง เปิดโอกาสใหผู้ฟั้งซกัถาม 
   2. ผู้อภปิราย เป็นผูท้รงคุณวุฒปิระมาณ 3-10 คน เสนอความคดิเหน็ตามปัญหา
หรอืหวัขอ้เรื่องที่ก าหนดไว้ อาจมกีารจดัท าเอกสารประกอบการอภปิราย และเป็นผู้แลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ 
   3. ผูฟั้ง เป็นผูร้บัฟังความคดิเหน็ ซกัถามขอ้ขอ้งใจ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็
กบัผูอ้ภปิราย 
   กระบวนการ 

  1. ผู้ด าเนินการอภปิรายกล่าวเปิด และกล่าวถงึขอ้ปัญหาหรอืหวัขอ้เรื่อง จากนัน้
แนะน าผูอ้ภปิราย และกล่าวเชญิผูร้ว่มอภปิรายพดูหรอืแสดงความคดิเหน็แต่ละคน 

  2. ประสานการอภปิราย พูดสรุปหรอืเน้นในบางตอนเมื่อผูอ้ภปิรายพูดจบในแต่ละ
คน 

  3. เปิดโอกาสใหผู้ฟั้งซกัถามปัญหาหรอืคดิเหน็ขอ้เสนอแนะ 
  4. กล่าวขอบคุณผูอ้ภปิราย 

   สถานท่ีและเวลา 
   จดัรปูวงกลมหรอืเป็นแถวตรงหนัหน้าเขา้หาผูฟั้ง ผู้อภปิรายควรสูงกว่าผูฟั้ง เพื่อ
จะไดเ้หน็ผูฟั้งชดัเจน และพธิกีรนัง่ตรงกลาง จดัอุปกรณ์ต่างๆ ใหพ้รอ้มก่อนการอภปิราย เวลาที่
ใชใ้นการอภปิรายไมค่วรเกนิ 3 ชัว่โมง และผูอ้ภปิรายแต่ละคนใชเ้วลาไมเ่กนิ 20 นาท ี

  ข้อดีและข้อจ ากดั 
  1. ไดร้บัความคดิเหน็ของผูอ้ภปิรายหลายคนท าใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างกวา้งขวาง 
  2. เป็นกิจกรรมที่ดงึดูดความสนใจได้ด ีไม่เบื่อหน่ายมบีรรยากาศเป็นกนัเอง มี

โอกาสไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ได ้
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  3. ใชไ้ดก้บัผูฟั้งจ านวนมากๆ 
  4.  ผู้ร่วมการอภปิรายมคีวามรูส้กึอสิระที่เสนอขอ้คดิเหน็ได้มาก ซึง่อาจเหน็ด้วย

หรอืไมเ่หน็ดว้ยกไ็ด ้
  ส่วนขอ้จ ากดัมดีงันี้ 
  1. เวลาที่ก าหนดให้แก่ผู้อภปิรายอาจไม่เต็มที่ในการเสนอความคดิเหน็หรอืตอบ

ปัญหา 
  2. โอกาสทีผู่ร้ว่มอภปิรายบรรลุถงึความคดิเหน็เป็นอนัหนึ่งกนัมน้ีอย 
  3. หากการอภิปรายความคดิของผู้อภปิรายเหมอืนกัน แนวเดยีวกนั อาจท าให้

ขาดรสชาตแิละไมไ่ดผ้ลเท่าทีค่วร 
  4. หากผูอ้ภปิรายมคีวามรูแ้ละประสบการณ์น้อยจะไมเ่กดิประโยชน์เท่าทีค่วร 
  5. การควบคุมอภปิรายและรกัษาเวลาท าไดย้าก บางครัง้ออกนอกเรื่องมากเกนิไป

จงเป็นภาระแก่วทิยากร 
  9. กรณีศึกษา (case study) 
  เป็นการศกึษาเรื่องราวที่รวบรวมจากเหตุการณ์ที่เกดิขึน้จรงิ มาน าเสนอให้ทีป่ระชุม
พจิารณาศกึษาวเิคราะห ์และคน้หาวธิกีารแก้ไขปัญหานัน้ๆ โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รบัการเรยีนรู้
ไดแ้สดงความคดิเหน็ ร่วมกนัระดมก าลงัใจ พลงัสมอง เพื่อวเิคราะห์แก้ปัญหา และยงัไดคุ้้นเคย
กบัการวเิคราะหปั์ญหา ทดสอบความคดิเหน็ของตน ไดศ้กึษาเรยีนรู ้ทศันะความคดิเหน็ของผูอ้ื่น
ดว้ย 
   บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

  1. ทีป่รกึษา เป็นผูน้ าแนวทางใหม้ากกว่าเป็นผูบ้รรยาย 
  2. สมาชกิ เป็นผูศ้กึษากรณีศกึษาแล้วร่วมกนัวเิคราะห์ แลกเปลี่ยนความคดิเหน็

และแนวทางแกไ้ขปัญหาในกรณศีกึษา 
   กระบวนการ 

  1. น ากรณีศกึษามาเสนอต่อสมาชกิ อาจเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มกไ็ด ้ลกัษณะของ
กรณีศกึษาอาจเป็นค าพูด ขอ้เสนอแนะ เป็นลายลกัอกัษร เครื่องบนัทกึเสยีง จดหมายเหตุหรอื
รายงาน ภาพยนตร ์แผ่นภาพหรอืภาพ แผนทีจ่ าลอง เป็นตน้ 

  2. ระบุวตัถุประสงคท์ีต่้องการในการศกึษาวเิคราะหก์รณีศกึษา และต้องการผลแค่
ไหน 

  3. ทีป่รกึษาค่อยช่วยน าแนวทางใหส้มาชกิวเิคราะหปั์ญหาตามวตัถุประสงค ์
  4. สรปุผลทีไ่ดจ้ากกรณศีกึษา 
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  สถานท่ีและเวลา 
   ควรจดัสถานที่ให้สมาชกิในกลุ่มเห็นหน้ากนัทัว่ ได้ยนิเสยีงพูดชดัเจน ไม่มเีสยีง
รบกวน อาจจดัที่นัง่แบบวงกลม สี่เหลี่ยม ตวัยูก็ได้ เวลาที่ใช้ในการกรณีศึกษาไม่ควรเกิน 1-2 
ชัว่โมง 
   ข้อดีและข้อจ ากดั 

  1. ช่วยให้ผู้เขา้รบัการเรยีนรูไ้ด้วเิคราะห์ ตดัสนิปัญหาในเรื่องที่เหมอืนจรงิ และ
น าไปปรบัใชไ้ด ้

  2. เป็นกิจกรรมที่มบีรรยากาศเป็นกันเอง เพราะทุกคนมโีอกาสได้แลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็และประสบการณ์ 

  3. ก่อใหเ้กดิความรว่มมอืระหว่างผูเ้ขา้รบัการเรยีนรู ้
  ส่วนขอ้งจ ากดัมดีงันี้ 
  1. สิน้เปลอืงเวลาและงบประมาณ 
  2. บางครัง้ตอ้งใชผู้รู้ ้ผูเ้ชีย่วชาญมาพจิารณ์ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา 
  3. สมาชกิบางคนครอบง าความคดิของผูอ้ื่น เพราะบุคลกิภาพ วยัวุฒ ิคุณวุฒ ิ
  4. หาเรือ่งทีเ่หมาะสมกบัผูร้บัการเรยีนรู ้เหมาะสมกบัเวลายาก 
  5. หากทีป่รกึษาไมม่คีวามสามารถ ไมอ่าจบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวไ้ด้ 

  10. การระดมสมอง (brain storming) 
 เป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กคนในกลุ่มไดม้คีวามอสิระในการแสดงความคดิเหน็อยา่งเสร ี

โดยปราศจากขอ้จ ากดัหรอืกฎเกณฑใ์ดๆ ในหวัขอ้ใดหวัขอ้หนึ่ง หรอืปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยไม่
ค านึงว่าถูกหรอืผดิ ดหีรอืไม่ด ีความคดิหรอืขอ้เสนอทุกอย่างจะถูกจดไว้แล้วน าไปกลัน่กรองอกี
ขัน้หน่ึง 

  บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
  1. ผู้ด าเนินการ เป็นผู้เสนอหวัขอ้ในรูปของค าถามหรอืปัญหาให้กลุ่มทราบ แล้ว

กระตุน้ใหส้มาชกิออกความคดิเหน็ จากนัน้จดขอ้เสนอแนะทัง้หมดของกลุ่มไว ้
  2. สมาชกิกลุ่ม เสนอความคดิเหน็ในหวัขอ้ทีไ่ดร้บัใหม้ากทีสุ่ด โดยไมต่้องค านึงว่า

ปฏบิตัไิดจ้รงิหรอืไม่ 
  กระบวนการ 
  1. ผูด้ าเนินการอธบิายถงึความมุ่งหมาย หวัขอ้ (ควรเป็นปัญหาเดยีว) สาระส าคญั 

กตกิา เงือ่นไขต่างๆ 
  2. สอดประเด็นให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นให้ได้มากที่สุด โดยไม่จ าเป็นต้อง

ค านึงถงึคุณภาพ 
  3. จดบนัทกึบนกระดานทัง้หมด โดยไมต่อ้งวจิารณ์หรอืขดัขวางใดๆ ทัง้สิน้ 
  4. ถามเหตุผลของแต่ละวธิ ี(จรงิๆ แลว้วธิรีะดมสมองจบตรงน้ี) 
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  5. ใหก้ลุ่มพจิารณาวเิคราะห ์และประเมนิคุณค่าขอ้เสนอแนะหรือรวมขอ้ ปรบัปรุง
แกไ้ขเพิม่เตมิบางขอ้ใหส้มบรูณ์ เพื่อใหผ้ลสรปุเป็นทีพ่อใจและยอมรบัของทีป่ระชุมใหญ่ 

  สถานท่ีและเวลา 
  สถานที่ไม่จ าเป็นต้องกว้างขวางนักก็ได้ แต่ต้องไม่มเีสยีงรบกวน จดัที่นัง่แบบ

วงกลม ตวัยูหรอืตวัวตีามความเหมาะสม สามารถมองเห็นกระดานด าได้ เวลาที่ใช้ทัง้หมดรวม
สรปุดว้ยไมค่วรเกนิ 1.30 ชัว่โมง และแต่ละคนแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอไมเ่กนิคนละ 1 นาท ี

  ข้อดีและข้อจ ากดั 
  1. ผู้เขา้รบัการเรยีนรูม้สี่วนร่วมโดยตรงในการช่วยกนัคดิ เสนอในสิง่สรา้งสรรค ์

เพื่อแกไ้ขปัญหาทีเ่ผชญิอยูแ่ละมคีวามหลากหลาย ดว้ยเวลาอนัจ ากดั 
  2. สามารถเรา้ความสนใจ ตัง้ใจท างานด้วยความเต็มใจ ภาคภูมใิจ บรรยากาศ

เป็นกนัเอง 
  3. ช่วยใหเ้กดิการรว่มแรงรว่มใจระหว่างสมาชกิในกลุ่ม สอนใหรู้จ้กัเคารพและยอง

รบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
  ส่วนขอ้จ ากดัมดีงันี้ 
  1. ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ านวนมาก อาจมคีุณคาน้อย 
  2. ตอ้งจ ากดัขนาดกลุ่ม เพื่อใหทุ้กคนไดแ้สดงความคดิเหน็ 
  3. สมาชกิอาจล าบากใจ เพราะมกันึกเสมอว่าควรเสนอเฉพาะความคดิเห็นที่ใช้

การไดเ้พยีงอยา่งเดยีว 
  4. การอภปิรายประเมนิผลจ าเป็นตอ้งวพิากษ์วจิารณ์ความเหน็ของสมาชกิทีเ่สนอ

ดว้ย  
  11. การประชุมถกเถียง (buzz discussion) 
  เป็นการแบ่งผูเ้ขา้รบัการเรยีนรูจ้ากกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มย่อย ประมาณกลุ่มละ 3-6 คน 
โดยให้ได้มสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น พจิารณาประเดน็ปัญหา อาจเป็นปัญหาเดยีวกนั
หรอืต่างกัน ในชัว่เวลาจ ากดั โดยอภิปรายปัญหาหรอืประเด็นของกลุ่มย่อยแล้วหาข้อยุติ เพื่อ
เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

  บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
  1. ผูน้ าอภปิราย เป็นผูแ้นะน าหลกักฎเกณฑต่์างๆ ทีจ่ าเป็น จดัแบ่งกลุ่มยอ่ย มอบ

หวัขอ้ให้กลุ่มย่อย แล้วคอยแนะน าช่วยเหลอืระหว่างประชุมกลุ่มย่อย จากนัน้สรุปความคดิเห็น
จากกลุ่มใหญ่เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

  2. ผูฟั้ง เป็นผู้ออกความคดิเหน็ พจิารณาปัญหาหรอืหาแนวทางแก้ไขปัญหาตาม
หวัขอ้ทีก่ าหนด 

  กระบวนการ 
  1. ผูน้ าอภปิรายแนะน าหลกักฎเกณฑใ์นการประชุมกลุ่มยอ่ย 
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  2. จดัแบ่งกลุ่มย่อย แลว้มอบหวัขอ้เรือ่งใหแ้ต่ละกลุ่มไปพจิารณา โดยใหก้ลุ่มย่อย
เลอืกประธานและเลขากลุ่ม เพื่อด าเนินการพจิารณา 

  3. ผูน้ าอภปิรายใหค้วามช่วยเหลอืเมือ่กลุ่มสงสยัหรอืมปัีญหา 
  4. น าความคดิเหน็ของกลุ่มยอ่ยเสนอต่อกลุ่มใหญ่ 
  5. สรุปความคดิเห็นจากกลุ่มใหญ่ เพื่อที่สมาชกิจะได้ยดึถือหรอืพิจารณาน าไป

ปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิประโยชน์ 
  สถานท่ีและเวลา 
  จดัที่นัง่ของกลุ่มแบบวงกลมหรอืสี่เหลี่ยม โดยให้อยู่ในห้องประชุมใหญ่ทุกกลุ่ม 

ควรมชี่องทางเดนิระหว่างกลุ่มยอ่ยไดส้ะดวกแก่ผูท้ีจ่ะใหค้ าแนะน า เวลาทีใ่ชท้ัง้หมดไมค่วรเกนิ 2 
ชัว่โมง และกลุ่มยอ่ยแสดงความคดิเหน็ไดก้ลุ่มละประมาณ 20 นาท ี

  ข้อดีและข้อจ ากดั 
  1. ไดเ้ปิดโอกาสใหทุ้กคนแสดงความคดิเหน็ ไดพ้ดูคุยกนั 
  2. ทุกคนไดม้สี่วนรว่ม ท าใหบ้รรยากาศเป็นกนัเอง 
  ส่วนขอ้จ ากดัมดีงันี้ 
  1. ท าใหเ้สยีเวลาและคุมสถานการณ์ไดย้าก 
  2. การประชุมกลุ่มยอ่ยในหอ้งเดยีวกนั อาจท าใหเ้กดิเสยีงรบกวนต่อกนั 
  3. ประธานทีเ่ลอืกไดอ้าจไมม่ลีกัษณะเป็นผูน้ า 
  4. หากการด าเนินการไมด่ ีท าใหข้าดการแสดงความคดิเหน็ บางกลุ่มอาจไดค้วาม

คดิเหน็น้อย 
จากเทคนิควธิกีารพฒันาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม ซึง่มหีลายวธิกีาร แต่ละวธิกีาร

จะมลีกัษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปและใช้กับโอกาสหรอืสถานที่ที่ต่างกัน ดงันัน้นักพัฒนา
ชุมชนจะตอ้งพจิารณาถงึ “ท าอยา่งไร ทีจ่ะใชเ้ทคนิควธิกีารหลากหลายเหล่านัน้ใหไ้ดด้ทีีสุ่ด” (how 
to make best use of various methods) และไม่ใช่ว่าจะใช้วธิกีารใดวธิกีารหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
แต่ตอ้งใชว้ธิกีารอื่นๆ เสรมิดว้ย ซึง่ปัจจยัทีน่กัพฒันาจะตอ้งพจิารณาเลอืกใช ้ดงันี้ 

 1. วทิยากรผู้ให้การเรยีนรู้ ต้องมคีวามรู้ ความเข้าใจ ทกัษะประสบการณ์ และสื่อ
ขอ้ความในแต่ละวธิกีารทีใ่ชใ้นการใหก้ารศกึษาแก่ชุมชนเป็นอย่างด ี

 2. ผูเ้ขา้รบัการเรยีนรู ้การเลอืกใชว้ธิกีารใดตอ้งค านึงถงึลกัษณะผูเ้ขา้รบัการเรยีนรูใ้น
ด้านระดบัสตปัิญญา พื้นฐานการศกึษาและการท างานของเขา อายุและเพศ ขนากของกลุ่มและ
บรรยากาศความสัมพันธ์ของกลุ่มที่เข้ารบัการเรียนรู้ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางสังคม และ
วฒันธรรม 

 3. วตัถุประสงค์ของการเรยีนรู ้จะต้องวเิคราะห์ดูความจ าเป็นของการให้การศกึษา
และวตัถุประสงค์ว่าจะใช้วธิกีารใดเหมาะสม เช่น ต้องการเพิ่มพูนความรูใ้หม่ๆ การหล่อหลอม
หรอืเปลีย่นแปลงทศันะคต ิการพฒันาความสามารถในการปฏบิตังิาน 
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 4. เนื้อหาสาระวชิาของหลกัสูตรและหวัขอ้วชิา ลกัษณะขอบเขตของเนื้อหาสาระของ
วชิาการนัน้ๆ บางวชิาเป็นเรื่องเฉพาะ อาจจะต้องใช้วิธีการบรรยาย แบบฝึกหัด การให้อ่าน
เอกสาร เป็นต้น บางวชิาเกี่ยวกบักระบวนการ อาจต้องใชห้ลายๆ วธิกีาร เช่น การอภปิรายกลุ่ม 
การสมัมนา การแสดงบทบาทสมมตุ ิ

 5. เวลา สถานที ่และอุปกรณ์ทีจ่ะตอ้งใช ้ตอ้งเลอืกใชว้ธิกีารใหเ้หมาะสม เช่น 
  5.1 การใชว้ธิกีารศกึษาเฉพาะกรณี เกม จ าเป็นต้องใชเ้วลาในการเตรยีมการมาก 

และใชเ้วลาในการซกัซอ้มก่อนใชจ้รงิ 
  5.2 หากมีเวลาก าหนดให้ในแต่ละหัวข้อไม่มากนัก จึงเหมาะที่จะใช้วิธีการ

อภปิราย บทบาทสมมตุ ิ
  5.3 หากมเีวลา ควรเลอืกใชว้ธิกีารทีจ่ะท าใหผู้เ้ขา้รบัการเรยีนรูไ้ดม้สี่วนรว่มหรอืมี

กจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิการตื่นตวัและสนใจในบทเรยีนสม ่าเสมอ 
  5.4 เรื่องอุปกรณ์การสอนและเครือ่งมอืเครื่องใช ้ตลอดจนการจดัสถานที ่อาจเป็น

ขอ้จ ากดัในการเลอืกใชว้ธิกีารเรยีนรูน้้อยลง 
จากเทคนิควธิกีารให้การศกึษาเพื่อการพฒันาชุมชนดงักล่าว ซึง่มหีลายเทคนิควธิแีต่ละ

เทคนิควธิกีม็คีวามแตกต่างกนั และมจีุดแขง็จุดอ่อนไม่เหมอืนกนั ดงันัน้สิง่ที่ส าคญัคอืนักพฒันา
ชุมชนต้องศึกษาท าความเข้าใจในแต่ละเทคนิควธิแีล้วฝึกใช้จนให้เกิดทกัษะ ให้สามารถน าไป
พฒันาไดอ้ย่างเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาหรอืประเดน็ทีต่้องการใหก้ารศกึษา เพื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสุดในการพฒันาชุมชนต่อไป 

โดยสรุป กระบวนการให้การศกึษาแก่ชุมชน เป็นเทคนิควธิีการพฒันาชุมชนทีส่ าคญั ซึ่ง
เป็นกระบวนการทีก่่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงในทางที่ดขี ึน้ของประชาชนในชุมชน ทัง้ในดา้นการ
เพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะการเปลีย่นแปลงทศันคตแิละพฤตกิรรมไปในทศิทางที่พงึประสงค ์หรอื
ก่อใหเ้กดิความเจรญิกา้วหน้าแก่ตนเองสงัคม และประเทศชาต ิเนื่องจากการใหก้ารศกึษาเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ถ่ายทอดความรู้ความคิดเห็น ข้อเท็จจรงิ ประสบการณ์ หรอืข้อมูลต่างๆ 
ระหว่างชาวบ้านกบันักพฒันา หรอืบุคคลภายนอก และระหว่างชาวบ้านด้วยกนัเอง เพื่อให้เกิด
ความรูแ้ละการเปลีย่นแปลงทางดา้นพฤตกิรรม อนัเป็นพืน้ฐานทีจ่ าเป็นแก่การพฒันาใหป้ระชาชน
มีคุณภาพ ตลอดจนการเสรมิสร้างทักษะเพื่อให้ความสามารถปฏิบัติกิจการนัน้ได้อย่างดี มี
ประสทิธภิาพและประสบผลส าเรจ็ดว้ยด ีหรอืกล่าวอกีนยัหนึ่ง คอื เป็นการพฒันาคนใหม้คีุณภาพ
นัน่เอง เมื่อประชาชนมคีุณภาพกจ็ะไดม้โีอกาสเรยีนรู้และเขา้ใจถงึสภาพปัญหาต่างๆ ทีเ่ผชญิอยู่
และชี้ให้เหน็ว่ามสีามารถแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ด้วยตนเองได้ เพื่อจะน าไปสู่ความมคีุณภาพชวีติ   
ทีด่ ี
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