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การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริม
จิตสํานึกการมีสวนรวม 2) เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมี
สวนรวม โดยศึกษาจากชุมชนที่มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 3 ชุมชน ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ควบคูกัน เก็บขอมูลโดยการลงพื้นที่
ภาคสนาม เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การ
สัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และการสนทนากลุม (Focus group) แตละชุมชนมาสังเคราะห
เพื่อนําเสนอแนวทาง
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม ไดแก 1.ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน
เปนแบบอยางเปนผูสอนถายทอดความรูและกระตุนใหเกิดความตระหนักในการมีสวนรวม 2. สภาผูนําองคกร
ชุมชน สภาผูนํา คณะแกนนําชุมชนเปนตัวแทนกลุมตางๆ ของชุมชนสมัครใจและไดรับการยอมรับ สามารถ
ทํางานรวมกันเปนทีม 3. ความตระหนักในปญหาและการเปลี่ยนแปลง รวมเห็นปญหารูสึกวาเปนปญหาของ
ตนเองจากขอมูลที่แทจริงของชุมชนเปดเวทีเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน 4. การรวมกลุมภายในชุมชนการสรางเสริม
ความสัมพันธรวมพลังสรางความสามัคคี มีพื้นที่ในการมีสวนรวม 5. กิจกรรมการมีสวนรวมมีความสรางสรรค
และตอเนื่อง 6. การสนับสนุนจากภาคีเครือขาย
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม เริ่มจากการคนหา
และสรางผูนํา เปนแบบอยางและเปนผูที่ถายทอดจิตสํานึกการมีสวนรวม สรางความตระหนักรวมกันของชุมชน
ดวยกระบวนการเรียนรูสูการพึ่งตนเอง โดยไมโดดเดี่ยวภายนอก เพียงแตเลือกสรรสิ่งที่เปนประโยชนตอชุมชน
สงเสริมกิจกรรมที่สรางสรรคบูรณาการบนพื้นฐานการพัฒนาอยางสมดุล เพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
อยางตอเนื่อง มาจากความตองการชุมชน ความรูสึกผูกพันและความรูสึกเปนเจาของเกิดความรักความสามัคคี
จัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม และติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา เปนแหลงเรียนรูในกับองคกรหรือ
หนวยงานภายนอก สรางความภาคภูมิใจ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางตอเนื่องยาวนาน
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The purposes of this research are as follows: 1) to study the factors influencing the learning process of
enhance social participation consciousness. 2) to propose the guidelines for arrangement of community learning
process to enhance social participation consciousness through the study of three communities with good practices.
The method used is in the forms of quantitative research and qualitative research concurrently. The data collection is
done through the fieldwork conducted in the area. The tools used in this research are the questionnaire, interview form,
participant observation and non-participant observation, in-depth interview, informal interview, discussion in focus
group. Each community brings the data obtained for synthesis to propose the related guidelines.
The result of the study can be concluded as follows: Factors influencing the learning process of enhance
social participation consciousness are namely 1) leader of change with characteristics of being a person with
knowledge, capability, vision, attaching the importance to the participation of community members, acting as a role
model. The said person must be able to educate, pass on knowledge to others so as to stimulate the awareness of
participation 2) the leader council of community organization, council of the leaders, the core people of the community
representing different groups voluntarily and being accepted, able to work together as a team 3) awareness of the
problems and changes, recognizing the problems with the perception that those are of their own on the basis of actual
information obtained from the open stage for discussion and exchange of ideas 4) integration within the community to
cultivate the relationship and strengthen the unity with space for participation 5) participant activities with creativity and
continuity 6) support from party to the network.
The guidelines for arranging the learning process of the community to cultivate and strengthen the awareness
of participation start by finding and creating leader as model and the person who can transmit a good sense of
participation, as well as raising common awareness of the community by the learning process towards self-reliance
without isolation from outside world. This is simply to choose what is beneficial to the community, to promote the
activities that create integration based on balanced development to cultivate and strengthen the awareness of
participation continually. This results from the needs of the community, the sense of attachment and the feeling of
possession which bring about love and unity, fair allocation of benefits as well as follow - up of the evaluation result for
development, being source of learning in the organization or external agencies, creating a sense of pride to generate
continual and long-standing practice.
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วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยดีโดยไดรับคําแนะนํา และความกรุณาอยางยิ่งจาก
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เมตตาอนุเคราะหเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้
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ไดรับ และขอบคุณครูอาจารยทุกทานในชีวิต ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาสละเวลา ใหความเมตตา
ชี้แนะ ทําใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณและเปนประโยชน
ขอขอบพระคุณองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนํา ชุมชน ปราชญช าวบา นและสมาชิก
ชุมชนทุกทาน ศูนยการเรียนรูชุมชน ทั้ง 3 ชุมชน ชุมชนบานหนองขุย เทศบาลตําบลหนอง
สาหราย ชุมชนบานหนองกลางดง องคการบริหารสวนตําบลศิลาลอย และชุมชนบานบากแดง
องคการบริหารสวนตําบลวังตะกอ ที่ใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก เสียสละเวลาให
ขอมูลมีสวนรวมกับผูวิจัยอยางดียิ่ง
ขอขอบพระคุณครอบครัว คุณยายผองศรี บวงราบ คุณพออดุลย ชั่งกฤษ และคุณแมจิรา
พันธ ชั่ ง กฤษ รวมถึ ง พี่ช าย น องสาว และญาติๆ ที่อยูเบื้องหลัง ในความสํา เร็จที่ไ ดใ หค วาม
ชวยเหลือสนับสนุนในทุกๆ ดานและใหกําลังใจตลอดมา จนผูวิจัยประสบความสําเร็จในวันนี้
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ขอขอบคุณพี่นองชาวพัฒนศึกษาทุกทาน ที่ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจและชวยเหลือผูวิจัย
ในทุกดาน เพื่อนมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา รุน 8 นางสาวจุฑารัตน ขนอม ที่ไดรวมเรียนรู
มานะพยายามและอดทนในการพัฒนาตนเองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
และสุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณประสบการณการเรียนรูในชีวิต ทั้งบุคคล สถานที่ ที่ชวย
สรางเสริมประสบการณ ที่จะพัฒนาตนเองตอไปอยางตอเนื่อง
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โลกยุคโลกาภิวัตนในบริบทของสังคมที่ซับซอน (Complexity) มีการเปลี่ยนแปลง อยาง
ตอเนื่อง เทคโนโลยี การสื่อสารและขอมูลขาวสารตางๆ สงถายถึงกันอยางรวดเร็ว ปญหาตางๆ ที่
เขามากระทบอยางหลากหลายและมีความซับซอน อีกทั้งวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในปจจุบัน ลดความอุดมสมบูรณลงทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ ดิน น้ํา ปาไม
และแรธาตุ ปญหาการเกิดมลภาวะหรือมลพิษ ทําใหเกิดปรากฏการณภาวะโลกรอน การเพิ่มขึ้น
ของประชากรสงผลใหแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนํามาใชประโยชนสนองความตองการของ
มากยิ่งขึ้น อีกทั้ งผลกระทบจากการใชวิท ยาการและเทคโนโลยี อยางกวางขวางทั้งในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการ
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศไทยนําพาทิศทางการพัฒนาแบบ ทุน
นิ ย ม ละเลยมองข า มความเป น มนุ ษ ย ส นใจการพั ฒ นาวั ต ถุ การบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาเป น
กระบวนการรวมศูนยอํานาจภายใตระบบอุปถัมภของระบบการเมืองและราชการ การวางแผนและ
นโยบายขาดขอมูลจากเบื้องลางสูเบื้องบน ขาดการประสานงาน แนวทางพัฒนาจึงมุงไปที่การ
เปนผูให เปนผูชี้นํา เปนผูอยูเหนือกวา เปนผูนําองคความรู ภูมิปญญาจากภายนอกเขาสูชุมชน
การพัฒนาแบบนําเขาจากคนภายนอก รูปแบบเหมือนๆ กัน โดยมิไดคํานึงถึงพื้นฐาน ศักยภาพ
ขององค ค วามรู ภู มิ ป ญ ญาของชุ ม ชนท อ งถิ่ น และพลั ง ชุ ม ชน มี ผ ลให ภ ารกิ จ มี ลั ก ษณะไม
หลากหลายสอดคลองกับพื้นที่ กิจกรรมเปลี่ยนแปลงตามคําสั่ง ไมไดเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
ตามการเรียนรูที่เกิดขึ้น จึงทําลายการเรียนรูทางสังคมทั้งของประชาชน ประชาชนถูกตัดขาดหรือ
ถู ก กั น ออกจากกระบวนการเรี ย นรู ใ นการจั ด การชุ ม ชนหรื อ สาธารณกิ จ ด ว ยตนเอง ไม ใ ห
ความสําคัญของการรวมกลุม อยา งมีเปา หมายเพื่อสวนรวม กระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นไมไ ด
เชื่อมตอกระบวนการเรียนรูของบุคคลตอชุมชน

2
การพัฒนาที่ทําลายกระบวนการเรียนรูของบุคคลและสังคมระดับชุมชน ขาดการมีสวน
รวมของประชาชน ผลกระทบที่ตามมาคือความลมเหลว ความไมเปนธรรมและปญหาการแยงชิง
ทรัพยากร ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรจึงเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงไดกลายเปนอุปสรรคสําคัญ
ของการปฏิ รูป การปกครอง การเมือ ง การศึ ก ษา ที่มุ ง การมีส วนรวมของประชาชนและการ
กระจายอํ า นาจ แม จ ะมี ก ารปรั บ แผนในเวลาต อ มาให มุ ง พั ฒ นาอย า งมี ส ว นร ว มมากขึ้ น แต
โครงสร า งอํ า นาจยั ง ไม ก อ ให เ กิ ด การมี ส ว นร ว มในระดั บ เกิ ด การเรี ย นรู เพราะขาดลั ก ษณะ
หลากหลายไม เ ชื่ อ มโยง ไม มี พ ลวั ต บทเรี ย นดั ง กล า วได ต อกย้ํ า ให สั ง คมเกิ ด การเรี ย นรู ถึ ง
ความสําคัญ “การมีสวนรวม” ในการพัฒนาจากพลังชุมชนที่เปนฐานรากเดิมของสังคมที่แทจริง
ระบบความสัมพันธเมื่อชุมชนลดการพึ่งพากันเองลงไป ระบบความสัมพันธเชิงอํานาจ
และผลประโยชน กอเกิดปญหาการทุจริต ทําใหเกิดชองวางของรายไดและความเหลื่อมล้ําขึ้น
ภายในชุมชนเดียวกันเอง สรางกระบวนการฉอฉลเอาเปรียบระหวางกันในขณะเดียวกันระบบ
ความสัมพันธระหวางชุมชนทั้งหลายที่เคยมีอยูไดถูกทําลายไปพรอมกับระบบความสัมพันธภายใน
ชุมชนดวย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานเศรษฐกิจไปพึ่งพาตลาดจากภายนอกเขาสูชุมชน การ
พัฒนาไปสูความทันสมัยไดเขาไปลมลางและปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของชุมชน สรางคานิยม
ใหมสูวัตถุนิยม วิถีชีวิตที่ทันสมัยที่ผูกโยงกับความร่ํารวย ความสุขที่เคยมีอยูในสังคมไทย เชน
ความสุขจากการมีน้ําใจ เอื้อเฟอแบงปนใหกัน ความอบอุนในครอบครัว ถูกลดทอนเหลือใหเปน
วัตถุ สงเสริมใหคนมุงแสวงหารายไดเพิ่ม เพื่อหาความสุขจากวัตถุในแบบตัวใครตัวมัน อีกทั้ง
การศึกษาระบบโรงเรียนขาดการเชื่อมโยงกับชุมชนและมีการแขงขันสูงมากจึงสรางกระบวนการ
เรียนรูของการแขงขันเอาตัวรอด บมเพาะความเห็นแกตัวมากกวาความผูกพัน ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
และการมีสวนรวมกันของชุมชน
สภาวการณปจจุบัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองที่เอื้อใหเกิดการเติบโต
และขยายตัวมากขึ้นขององคกรภาคประชาชนระดับตางๆ อยางกวางขวางไดสรางกระบวนการ
เรียนรูทวนกระแสรัฐและธุรกิจมาอยางตอเนื่อง เชนเนื้อหาการเรียนรูที่มุงบูรณาการ การศึกษาการ
พัฒนาชุ ม ชน มี แ หล ง เรี ย นรู นอกระบบสถาบัน การศึก ษา เช น กลุม องคก รชุม ชน ปราชญ
ชาวบาน ที่นําเสนอการศึกษาแบบทวนกระแสรัฐและตลาด มีการสรางกระบวนการเรียนรูของ
ชุมชนเพื่อผลิตความรูของชุมชนเอง รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เปดโอกาสใหประชาชนไดมี
สวนรวม ทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูการพึ่งตนเอง ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกของตนเอง
ตอชุมชน ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรคปญหาและชวยกันแกไขปญหาของชุมชน สามารถ
ตอบสนองความตองการตรงเปาหมาย และมีประสิทธิภาพ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เนนในดานการพัฒนาคุณภาพคนและความเขมแข็งของ
ชุม ชน ให ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว มในการบริ ห ารทอ งถิ่ น ให ม ากที่ สุด การเป ด โอกาสให
ประชาชนแตละชุมชนทองถิ่นไดรวมคิด รวมทํา สรางความรับผิดชอบรวมกันทางสังคม สราง
ฉันทามติรวมกันในกระบวนการตัดสินใจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน เสริมความ
เขมแข็งใหกับชุมชนทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาชุมชนเปนเรื่องสําคัญที่ตองพัฒนา
ให เข ม แข็ ง อยู เสมอ แต จะพั ฒนาชุม ชนเพีย งอยา งเดีย วคงไมเพีย งพอ จํา เปนตองมีการพัฒนา
ประชาชนในชุมชน ใหสามารถแสดงบทบาทและเขามามีสวนรวมอยางแทจริง การพัฒนาทั้ง
ภาคองคกรและภาคประชาชน ตองอาศัยกระบวนการเรียนรูของชุมชน เพื่อสงเสริมจิตสํานึกการมี
สวนรวม
กระบวนการเรียนรูของชุมชนมีความสําคัญที่สรางเสริมความตระหนักและจิตสํานึกการมี
สวนรวมใหแกประชาชนอยางทั่วถึงและตอเนื่อง ปจจัยหลัก 3 ประการที่สําคัญในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น คือ ความคิดริเริ่มของประชาชนในทองถิ่น ความรับผิดชอบและความรูสึก
เปนเจาของในการดําเนินโครงการ แตเนื่องจากประชาชนไมสามารถพัฒนาชุมชนและทองถิ่นได
ทั้งหมดไดดวยตนเอง ดังนั้นการพัฒนาชุมชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนจึงมุงเนนที่การ
สรางศักยภาพของประชาชน เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการมีสวนรวมของประชาชน ได
พบปะพูดคุยปรึกษาหารือกันอยางเปดกวางทางความคิด เพื่อเสนอสภาพปญหาและชี้แนะแนว
ทางการแก ไขปญหารวมกัน ทํา ใหไดแนวคิดที่หลากหลายสามารถสะทอนความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง
จากพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการเรียนรูเพื่อทําแผนชุมชน เนนความสําคัญ
การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาที่ยั่งยืน การทําใหชุมชนเขมแข็ง ไมสามารถทําไดโดยการสราง
จากบุคคลภายนอกชุมชน หรือทําโดยการสอน การฝกอบรม ชุมชนที่เขมแข็งจะมีกระบวนการใน
การจัดการของชุมชน มีการเรียนรูรวมกัน มีกิจกรรมเพิ่มคุณคาทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคน
ในชุมชน ภายใตระบบความสัมพันธระหวางคนในชุมชนลักษณะสรางความสัมพันธ ดังนั้นทุก
ชุมชนจึงตองรวมกันใชพลังของคนในชุมชนเพื่อการพัฒนา
กระบวนการการจัดทําแผนชุมชน เปนกลไกผลักดันหรือเปนเครื่องมือที่นําไปสูการปฏิบัติ
ขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุเปาหมายสําคัญโดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน สรางการ
เรียนรูและการแกไขปญหา อยางบูรณาการจากการไมประสบความสําเร็จของกลไกการแกไข
ปญหาตางๆ ของชุมชนในรูปแบบเดิมของภาครัฐ เชนมาตรการแกไขปญหาไมไดตอบสนองความ
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ตองการของชุมชน ความลมเหลวของกลไกการบริหารจัดการที่มีการคอรัปชั่น การวางแผนสั่งการ
จากบนลงลางทําใหขาดการมีสวนรวมจากประชาชนในพื้นที่ และยังสรางนิสัยประชาชนใหรอรับ
ความชวยเหลือตางๆ จากภาครัฐ และจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ที่ทําใหเกิดปญหา
การวางงานซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอแรงงานในระดับลางที่สวนใหญเปนคนในชนบทตองอพยพ
กลับไปยังถิ่นฐานเดิม สาเหตุตางๆ เหลานี้ทําใหชุมชนหลายชุมชนเห็นวาไมสามารถที่จะพึ่งพารัฐ
และหนวยงานราชการแตเพียงฝายเดียวและเห็นความสําคัญของการกลับมาพึ่งตนเอง ซึ่งเปนเวลา
เดียวกับที่ชุมชนและการรวมกลุมโดยธรรมชาติตางๆ เปนชุมชนเขมแข็งและมีการวางแผนชุมชนที่
ประสบความสําเร็จจากประชาชนเองของประเทศไทย ประกอบกับในระยะหลังมีกลุมองคกร
พัฒนาเอกชน (NGOs) เขามาทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนมากขึ้น ปจจัยเหลานี้ลวนเปนพลังที่
ทําใหกระบวนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนมีพัฒนาการมาโดยตลอด
ชุมชนที่มีการจัดทําแผนชุมชนไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง เปนการเรียนรูของชุมชน
เสริมสรางความเชื่อมั่น เพื่อพัฒนาภูมิปญญา และองคความรูในชุมชน เปนรากฐานสําคัญที่จะทํา
ไปสูการคิดเปน สรางคุณคา และจิตสํานึกเพื่อสังคมสวนรวม สรางเสริมความเอื้ออาทรชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในสังคม ปรับวิธีคิด และวิธีการทํางาน และลักษณะพึ่งพาตนเอง สรางความเขาใจ
ร ว มกั น เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเอง โดยเป ด โลกทั ศ น มี วิ สั ย ทั ศ น ที่ จ ะรั บ รู เรี ย นรู สิ่ ง ใหม ๆ
วิเคราะหและนําไปปรับใชใหเกิดประโยชน ตอตนเอง ชุมชน และทองถิ่น ตองมีสวนรวมแบบ
สมัครใจ สําหรับการมีสวนรวมแบบเสรีหรือแบบสมัครใจนี้จะเกิดขึ้นได เมื่อประชาชนมีความ
จิตสํานึกในการมีสวนรวมหรือความตระหนักวาการมีสวนรวมคือความจําเปนในการดํารงชีวิต
การพัฒนาชุมชนควรมุงเนนการพัฒนาที่สมดุลเพื่อเปนชุมชน จะทําใหประเทศชาติโดยรวมมีการ
พัฒนาดีขึ้นดวยเชนกัน
ปจเจกบุคคลตองการการยอมรับจากสังคมและเห็นคุณคาของการมีชีวิตรวมกันในชุมชน
ของตนเอง ทั้งความมั่นคงทางกายภาพ จิตใจ จึงมีความพรอมที่รับกฎระเบียบ และเขาไปมีสวน
รวม เพราะระบบชุมชนเขมแข็งเปนที่พึ่งไดของปจเจกบุคคล เอื้อใหพฤติกรรม วิธีคิดของบุคคล
ไดรับการขัดเกลาใหคิดถึงผูอื่น มีเปาหมายในการมีสวนรวม มากกวาคิดแบบปจเจกบุคคล ให
บุคคลปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหมีปญญาเพื่อแกปญหา มีจิตสํานึกทางสังคมที่บุคคลมีตอชุมชน
กระบวนการเรียนรูถึงความสําคัญและเชื่อมโยงของบุคคลกับสังคม กระบวนการเรียนรูของชุมชน
จากการลงมือปฏิบัติจริง ในการแกปญหาเกี่ยวกับความอยูรอด สภาพความเปนอยูเพื่อสนองตอ
การแกปญหาและสอดคลองกับแผนชุมชน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตอันเปนผลที่ประชาชนใน
ชุมชนเห็นเปนรูปธรรมได โดยมีชุมชนเปนแหลงการเรียนรู เปนพื้นฐานที่สําคัญใหกับองคกร
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ปกครองทองถิ่น เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกระบวนการเรียนรูของชุมชน สามารถพึ่งตนเอง โดย
ชุมชนใดมีจิตสํานึกการมีสวนรวมจะทําใหชุมชนนั้นอยูไดอยางอยางดีและยั่งยืน
ผู วิจัย จึ ง สนใจศึ ก ษา ชุ ม ชนที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ชุม ชนเป น
รากฐานสําคัญในการเสริมสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยกระบวนการ
เรียนรูของชุมชนเครื่องมือเชื่อมโยงความรูสึกความเปนเจาของ ความผูกพันเปนสวนหนึ่งและการ
มีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ สูพฤติกรรมการมีสวนรวมจากจิตสํานึก โดยผูวิจัยศึกษาปจจัยที่สงเสริม
กระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม และนําเสนอแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรูของชุมชนในการสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมเพื่อความเขมแข็งระดับ
ชุมชนและระดับประเทศตอไป
คําถามวิจัย
1. จากกระบวนการเรียนรูของชุมชนมีปจจัยอะไรบางที่ทําใหเกิดจิตสํานึกการมีสวนรวม
2. การสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการสรางจิตสํานึกการมีสวนรวม
จะมีแนวทางอยางไร เพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมี
สวนรวม
2. เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึก
การมีสวนรวม
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้นที่ ชุมชนที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) โดยการพิจารณา
จากผูเชี่ยวชาญดานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 3 ทาน (รายนามในภาคผนวก__) ตามเกณฑ
การพิจารณาดังนี้
1) เป นชุ ม ชนที่ มี ส วนร วมในการพั ฒ นาท องถิ่ นที่ ดี สมาชิ ก ชุม ชนมี สวนรวมกันใน
กระบวนการพัฒนาหรือแกปญหาของทองถิ่น
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2) เป นชุ ม ชนที่ มี ก ระบวนการเรี ย นรูข องชุ ม ชนแบบมีส วนรว ม สมาชิก มี ก ารเรีย นรู
รวมกัน มีการจัดการชุมชนที่ดี
3) เปนชุมชนมีการเรียนรูและปฏิบัติรวมกันอยางตอเนื่องนําไปสูกระบวนการเรียนรู
รวมกัน ตัดสินแกปญหารวมกันนําไปปฏิบัติไดจริงประสบความสําเร็จ
4) เปนชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองได มีการพัฒนากระบวนการเรีย นรูของชุมชนอยา ง
ตอเนื่อง
5) เปนชุมชนที่มีแผนชุมชน ซึ่งมาจากการเก็บขอมูลจริง และนําแผนไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม
ผูเชี่ยวชาญเสนอตรงกัน 3 ชุมชน พื้นที่ในการศึกษา ไดแก ชุมชนบานหนองขุย ชุมชน
บานหนองกลางดง และชุมชนบานบากแดง
ประชากร
ประชากรในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูชุมชน 3 ชุมชน ดังนี้
1. บานหนองขุย จํานวนประชากร 699 คน
2. บานหนองกลางดง จํานวนประชากร 1,615 คน
3. บานบากแดง จํานวนประชากร 637 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ครัวเรือนของชุมชน โดยแจกแบบสอบถามดวย
การสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามจํานวนครัวเรือนของแตละชุมชน ดังนี้
0

0

0

1) บานหนองขุย จํานวนครัวเรือน 195 ครัวเรือน
0

2) บานหนองกลางดง จํานวนครัวเรือน 203 ครัวเรือน
3) บานบากแดง จํานวนครัวเรือน 165 ครัวเรือน
0

0

0

0

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไวสําหรับกลุมตัวอยางแตละชุมชน

0

2. ขอบเขตดานเนื้อหา
2.1 ขั้นตอนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
1) ขั้นรวมวางแผน
2) ขัน้ รวมดําเนินงาน
3) ขัน้ รวมประเมินผล
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4) ขั้นรวมจัดสรรผลประโยชน
2.2 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึก
การมีสวนรวม มี 3 องคประกอบ ดังนี้
1) ผูใหการเรียนรู
2) วิธกี ารเรียนรู
3) เนื้อหาการเรียนรู
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
1. ชุมชน หมายถึง หมูบานที่มีกระบวนการเรียนรูของชุมชน ความสัมพันธทางสังคมที่ยึด
โยงสนับสนุนเกื้อกูลกัน มีความเอื้ออาทรรวมกัน มีกิจกรรมการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง
2. การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง การปกครองซึ่งทองถิ่นที่มีกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาในทุกๆ ขั้นตอนอยางตอเนื่อง
3. กระบวนการเรียนรูของชุมชน หมายถึง ขั้นตอนที่สมาชิกในชุมชนเขามาเรียนรูอยางมี
สวนรวมกับชุมชน ประกอบดวย เนื้อหาการเรียนรู วิธีการเรียนรู และผูรวมเรียนรู
4. จิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก
ตอการมี สวนร วมในการพั ฒนาท องถิ่น ดวยความสมัค รใจโดยใหเห็นถึง คุณคา ตนเอง มีค วาม
ตระหนักตอการมีสวนรวมเพื่อสวนรวม สูการรวมปฏิบัติกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวมอยาง
ตอเนื่อง
5. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะอันเปนลักษณะเฉพาะตัวของสมาชิกชุมชนที่
สงผลตอจิตสํานึกการมีสวนรวม ไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน ระดับการศึกษา
สู ง สุ ด อาชี พ ป จ จุ บั น รายได ต อ เดื อ น การเป น สมาชิ ก กลุ ม ในชุ ม ชน ตํ า แหน ง ในชุ ม ชน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
5.1 เพศ หมายถึง เพศชายหรือเพศหญิงของผูตอบแบบสอบถาม
5.2 อายุ หมายถึง อายุปเต็มของสมาชิกชุมชน นับตั้งแตเกิดจนถึงปที่ตอบแบบสอบถาม
5.3 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน หมายถึง ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนอาศัยตั้งแต
เกิด และจํานวนปที่ยายมาภายหลัง
5.4 ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด หมายถึ ง วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ ชั้ น สู ง สุ ด ของผู ต อบ
แบบสอบถาม ไดแก ไมไดเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และสูงกวาปริญญาตรี
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5.5 อาชีพปจจุบัน หมายถึง อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เกษตรกร
รับจางทั่วไป รับราชการ คาขาย พนักงาน และอื่นๆ นอกเหนือจากนี้
5.6 รายไดตอเดือน หมายถึง จํานวนเงินที่ไดรับทั้งหมดในแตละเดือนของผูตอบ
แบบสอบถาม
5.7 การเปนสมาชิกกลุมในชุมชน หมายถึง การเปนสมาชิกกลุมที่มีในชุมชน ไดแก
กลุม แม บ า น กลุ ม สตรี กลุ ม ออมทรัพ ย กลุม เยาวชน กลุม สมาชิก สหกรณก ารเกษตร กลุ ม
ผูสูงอายุ ไมเปนสมาชิกกลุมใด และอื่นๆ นอกเหนือจากนี้
5.8 ตําแหนงในชุมชน หมายถึง ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบในชุมชน ไมมีตําแหนง
หรือมีโดยระบุตําแหนง
6. พฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึก หมายถึง การแสดงออกการ
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชน 4 ขั้นตอน 1) ขั้นรวมวางแผน 2) ขั้นรวมดําเนินงาน
3) ขั้นรวมประเมินผล 4) ขั้นรวมจัดสรรผลประโยชน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําแนวทางประยุกตใชในสงเสริม
การสรางเสริมจิตสํานึกของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
2. ประชาชนมี ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการมี ส ว นร ว มในการดํ า รงชี วิ ต พั ฒ นา
จิตสํานึกการมีสวนรวมและเห็นถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีกรอบแนวคิดดังนี้

กรอบแนวคิด กระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
กระบวนการเรียนรูข องชุมชนเพือ่ สรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
รวมวางแผน
ปจจัยองคประกอบ
กระบวนการเรียนรูข องชุมชน
- ผูใหการเรียนรู
- วิธีการเรียนรู
- เนื้อหาการเรียนรู
( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2543 ; สีลาภรณ นาครทรรพ,
2539 ; อมรศรี งามวิทยาพงศ , 2549)

รวมปฏิบัติ

จิตสํานึกการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น
มีตระหนักเต็มใจเขารวม โดย
เขารวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ รูสึก
เปนสวนหนึ่ง เห็นคุณคา เชื่อมั่นใน
การมีสวนรวมและรูสึกเปนเจาของ
พรอมที่จะปฏิบัติอยางตอเนื่อง ดวย

ความอดทน มุง มั่น สม่ําเสมอ
รวมจัดสรร
ประโยชน

รวมติดตาม
ประเมินผล
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน
1.1 ความหมายของชุมชน
1.2 ความเปนชุมชนและลักษณะการเกิดชุมชน
1.3 โครงสรางของชุมชน
1.4 แนวคิดการเรียนรูของชุมชน
1.5 แนวคิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน
1.5.1 ความหมายของกระบวนการเรียนรูของชุมชน
1.5.2 ลักษณะของกระบวนการเรียนรูชุมชน
1.5.3 ความสําคัญของกระบวนการเรียนรูชุมชน
1.5.4 ขั้นตอนการเรียนรูชุมชน
1.5.5 องคประกอบกระบวนการเรียนรูของชุมชน
2. แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน
2.1 ความหมายของการมีสวนรวม
2.2 ระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชน
2.3 ขอควรคํานึงเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน
2.4 มิติของการมีสวนรวม
2.5 รูปแบบของการมีสวนรวม
2.6 เทคนิคการมีสวนรวมของประชาชน
2.7 ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน
2.8 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
2.9 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
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3. แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกการมีสวนรวม
3.1 ความหมายของจิตสํานึกและจิตสํานึกการมีสวนรวม
3.2 องคประกอบของจิตสํานึก
3.3 ระดับจิตสํานึกการมีสวนรวม
3.4 ลักษณะของจิตสํานึกการมีสวนรวม
4. แนวคิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
4.1 รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
4.2 ลักษณะการเรียนรูในชีวิตจริง
4.3 รูปแบบการเรียนรูเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
4.4 แนวทางการพัฒนาการเรียนรูของคนในชุมชน
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1. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูของชุมชน
ชุมชน (Community) ชวยใหเกิดสายใยแหงการเรียนรู ชุ มชนที่ มีความเขม แข็งจะชวย
สงเสริมการมีปฏิสัมพันธ และความสัมพันธบนพื้นฐานแหงความเคารพและความไววางใจ โดยจะ
สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวม การแลกเปลี่ยนความคิด การตั้งคําถามและการรับฟงอยางตั้งใจ
ชุมชนจัดไดวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะการเรียนรูนั้นจะเกี่ยวของกับการเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชนและกระบวนการทางปญญาเกี่ยวของทั้งทางกายและจิตใจดวย
กระแสการสนับสนุนเรื่องความเปนชุมชน ระหวางคําวา ชุมชน และทองถิ่น มีความหมาย
แตกตางกันแตมีความสัมพันธกัน กลาวคือ ในทางสังคมวิทยา ชุมชนเปนจุดๆหนึ่งในทองถิ่น แต
ทองถิ่ นคื อชุ ม ชนหลายๆชุ ม ชนอยูรวมกันและมีรูป แบบทางวัฒนธรรมใกลเคีย งกัน กลายเป น
กระแสใหญกระแสหนึ่งของการพัฒนา สาเหตุประการหนึ่งคือ การเกิดขึ้นของกระแสการพัฒนา
ทั้งที่เปนการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นและที่เสื่อมลง อันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสงผล
กระทบตอประชาชนเปนวงกวาง การตั้งรับกับกระแสการพัฒนาของชุมชนจึงเปนความสําคัญยิ่งที่
ทุกคนภายในชุมชนจะตองใหความรวมมือกัน มีสวนรวมและมีกระบวนการเรียนรูรวมกันเพื่อการ
พัฒนาที่มาจากกระแสหลักเขาสูชุมชนนั้น จะไดกลายเปนการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี เนนการมอง
ผลระยะยาว ตามทิศทางการพัฒนาอยางยั่งยืนสูการเปนชุมชนเขมแข็ง
1.1 ความหมายของชุมชน
คําวา “ชุมชน” แปลมาจากภาษาอังกฤษจากคําวา “Community” มีรากศัพทมาจากภาษา
ของ Indo-European คือ “Kom” ซึ่งหมายถึง “ดวยกับ” (with) ผสมกับคําวา “Mei” หมายถึง
“การเปลี่ยนแปลง” (change) หรือการแลกเปลี่ยน (Exchang) ก็จะไดคําวา “Kommein” หมายถึง
“แบงปนโดยทั้งหมด” (Share by all) (Seage, 1994 อางถึงใน อนุชาติและวีรบูรณ, 2540: 9)
“Community” คํ า ในความหลากหลายการให ค วามหมายเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชนในป จ จุ บั น มี
ลั ก ษณะหลากหลายทั้ ง ที่ เ ป น ความหมายที่ มี ค วามขั ด แย ง กั น ไม มี ค วามหมายตายตั ว หรื อ มี
ความหมายที่เปนกลาง
Community มีความหมายในภาษาไทยวา “ชุมชน” ในบางครั้งชวยใหเขาใจในเรื่อง
เกี่ยวกับ “การรวมตัวของคน” เทานั้น แตเมื่อพิจารณาถึงคําวา “com” มีความหมายที่ลึกลงไปถึงคํา
วา “together” และยังมีคําที่มีค วามหมายใกลเคียงกัน เชน Communal (ของชุมชน/เพื่อชุมชน)
Common (รวมเปนสมาชิกอยูดวย) Commune (ความรูสึกผูกพันใกลชิด) (ปาริชาติ วลัยเสถียร,
2543: 26)
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ราชบัณฑิตยสถาน (2549: 69) ใหความหมายของชุมชน ประชาคม (Community) คือ
1) ผูคนที่อาศัยรวมกลุมกันในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งความจําเปนในชีวิตประจําวันหลาย
อยางไดรับการตอบสนองโดยผานระบบความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกัน แมวาชุมชนจะกอรูป
เปนหนวยทางเศรษฐกิจขึ้นมาดวยการจัดสรรสินคา และบริการขั้นพื้นฐานหลายอยางใหแกผูอยู
อาศัย แตชุมชนไมจําเปนตองเปนหนวยทางการเมืองหรือการปกครอง และไมจําเปนตองจํากัดอยู
ในเขตแดนตามกฎหมาย ชุ ม ชนยั ง มี ค วามหมายถึ ง การที่ ผู อ ยู อ าศั ย ภายในเขตพื้ น ที่ ไ ด ส ร า ง
เอกลักษณเฉพาะขึ้นมา คนในชุมชนจะมีความรูสึกรวมกันเกี่ยวกับผลประโยชนและจุดมุงหมาย
บางประการ มีความรวมมือกันในระดับหนึ่ง และผูอยูในชุมชนรวมทั้งผูที่อยูในพื้นที่รอบชุมชนนั้น
ตระหนักถึงการมีอยูของชุมชน
2) ผูคนจํานวนหนึ่งซึ่งมีขนบประเพณี หรือผลประโยชนรวมกัน ในความหมายนี้
บุคคลที่เปนสวนหนึ่งของชุมชน หรือประชาคม ไมจําเปนตองรวมอยูบนพื้นที่เดียวกันอาจอยูกัน
อยางกระจัดกระจาย หรือหางไกลกันได เชน กลุมชาติพันธุ ชุมชนนักวิชาการ เปนตน
ประเวศ วะสี (2541) ให ค วามหมายชุ ม ชนคื อ กลุ ม คนที่ อ าศั ย อยู ร วมกั น มี วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมรวมกัน มีกิจกรรมที่ทําใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน มีสํานึกรวมเพราะตองเผชิญปญหา
รวมกันในสถานที่หนึ่ง ไมจํากัดเฉพาะอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร แตเปนไปตามกิจกรรมของ
ชุมชน การที่คนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน มีความเอื้ออาทรรวมกัน มีความพยายามทํา
กิจกรรมรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันและมีการติดตอสื่อสารกัน (Communicate)
Mask S. Homan, 1994: 82 (อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร , 2543: 26) ชุมชน หมายถึง
การที่คนจํานวนหนึ่งที่อาศัยอยูพื้นที่แหงหนึ่ง มีความเชื่อ ผลประโยชน กิจกรรม และมีคุณสมบัติ
อื่นที่คลายคลึงกัน คุณลักษณะเหลานี้มีลักษณะเดนเพียงพอที่จะทําใหสมาชิกนั้นตระหนัก และ
เกื้อกูลกัน ชุมชนอาจเปนกลุมคนจํานวนหนึ่งที่รวมตัวกันขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่ออยูอาศัย
รวมกัน มีการทํากิจกรรมรวมกัน มีการเรียนรูรวมกัน และมีความเอื้ออาทรตอกัน เปนตน ในแตละ
ชุ ม ชนควรมี คุ ณ ภาพชี วิต และสิ่ ง แวดล อ มที่ เหมาะสม ตอบสนองต อ การดํ า รงชี วิ ต ของชุ ม ชน
เกี่ยวของกับสภาพความเปนอยู ความพอใจและความตองการ
0

0

พระมหาสุทิตย อาภากโร(อบอุน) (2548: 99) สังคมไทยมักใหนิยามของ “ชุมชน” ใน
ขอบเขตของพื้นที่ทางกายภาพและการปฏิสัมพันธระหวางกันของคนในพื้นที่หรือหมูบานแหงใด
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แหงหนึ่ง แตในความเปนจริงชุมชน หมายถึง “การรวมตัวของคน” ที่มีจิตสํานึก และความมุงมั่น
รวมกัน เปนสายใยของความสัมพันธทางสังคมที่มีพลังยึดโยง สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
สภาองคกรชุมชน (2551) คํานิยามตาม พ.ร.บ.สภาองคกรชุมชน
“ชุม ชน” หมายความวา กลุม ประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชนและ
วัตถุประสงครวมกันเพื่อชวยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือทํากิจกรรมอันชอบดวยกฎหมายและ
ศีลธรรมรวมกัน หรือดําเนินการอื่นอันเปนประโยชนรวมกันของสมาชิก มีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุมได
“ชุมชนทองถิ่น” หมายความวา ชุมชนที่อยูรวมกันในพื้นที่หมูบานหรือตําบล
“ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม” หมายความวา ชุมชนทองถิ่นซึ่งเกิดขึ้นกอนประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมายเหตุ คํานิยามเปนการปรับใหสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญป 2550 (ม.66, ม.67)
ชุมชน มีความหมายที่หลากหลาย โดยรวมมีนัยหรือความหมายใกลเคียงกัน สามารถสรุป
รวมเปนแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนใน 4 แนวคิด ดังนี้ (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543: 29-39)
1) แนวคิดสังคมวิทยา ชุมชน หมายถึง หนวยทางสังคมและทางกายภาพ ไดแก
หมูบาน เมือง มีลักษณะรวมเชิงชุมชนวาประกอบดวย อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร ปฏิสัมพันธทาง
สังคม และมีความผูกพัน โดยชุมชนเปนระบบยอยอันแรกที่มีศักยภาพในการจัดใหมีสิ่งตางๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของคนทั้งกายภาพ จิตใจและสังคม
2) แนวคิดทางมนุษยนิยม มีความคิดวาชุมชนตองกอเกิดมิตรภาพ ความเอื้ออาทร
ความมั่นคงและความผูกพัน เนนความสัมพันธระหวางเพื่อนมนุษย และเสนอแนวคิดใหชุมชนมี
ขนาดเล็ก ที่เนนการกะทําที่เต็มไปดวยความรวมมือ รวมใจ ความรูสึกเปนเจาของ เปนสังคมที่ตน
รูจักอยางใกลชิดและสนิทสนม มีโครงสรางที่เหนียวแนน เพราะองคกรขนาดใหญใดที่สามารถ
ตอบสนองความตองการทางดานจิตใจของคน ในเชิงการยอมรับมิตรภาพ ความมั่นคง ความเปน
สมาชิก
3) แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน และประชาสังคม เกิดจากการเรียกรองหรือตองการอุด
ชองวาง ดวยการสงเสริมการมีสวนรวมและการเสริมพลังอํานาจใหกับ “ภาคประชาชน” ในการที่
จะเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในนโยบาย ทิศทางการพัฒนา หรือกิจกรรมสาธารณะ
4) แนวคิดเกี่ยวกับ ชุมชนในรูปแบบใหม เกิดขึ้นพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยี
และป ญ หาทางสั ง คมสมั ย ใหม ที่ มี ค วามซั บ ซ อ นและรุ น แรงขึ้ น การพิ จ ารณาป ญ หาและแนว
ทางแกไขปญหาไมอาจจํากัดอยูในอาณาเขตเล็กๆ ของชุมชนเพียงลําพัง การแกไขจึงตองการ ความ
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รวมมือ และทรัพยากรจากภายนอกชุมชน โดยมีจิตสํานึกรวม (Consciousness) หลักการ (Principle)
จุดมุงหมาย (Purpose) รวมกัน
การนําคําวา “ชุมชน” มาใชในประเทศไทยเปนอิทธิพลทางความคิดการพัฒนาของประเทศ
ที่ เ ผยแพร แ นวคิ ด การพั ฒ นาชุ ม ชน นํ า ไปสู ป ญ หาความอ อ นแอของชุ ม ชนที่ มี เ พิ่ ม มากขึ้ น
จนกระทั่งเมื่อมีการดําเนินงานพัฒนาชนบทโดยองคกรพัฒนาเอกชนเมื่อ 20 ปที่ผานมา ซึ่งมี
แนวทางสํ า คั ญในการปฏิ บั ติง านที่เนน กระบวนการเรีย นรูของทุก ฝา ย ทํา ใหชุม ชนไดรับ การ
ตีความหมายใหมมีนัยแหงพลังสรางสรรคและทุนทางสังคมที่เนนใหเกิดการมีสวนรวมมากที่สุด
1.2 ความเปนชุมชนและลักษณะการเกิดของชุมชน
1.2.1 ความเปนชุมชน เปนความสามารถในการเชื่อมโยงติดตอถึงกันของสมาชิกทํา
ให รวมตั วกั นเป นชุ ม ชนและดํา รงรักษาชุม ชนไวไ ด เมื่อพิจารณาจากความหมาย ลัก ษณะและ
องคประกอบของชุมชนพบวาความเปนชุมชนมีลักษณะหลายประการ ดังนี้ (สนธยา พลศรี, 2550:
70-73)
1) มีความหลากหลาย (Inclusion) ชุมชนประกอบดวยองคประกอบที่ตางกัน
มีหลากหลายมิติ และหลายองคประกอบ ทําใหสมาชิกเกิดการเรียนรู เอื้อใหเกิดการพัฒนาในคน
รุนตอไป ความหลากหลายของชุมชน เชน
- ความหลากหลายของการรวมตัว การรวมตัวของคนในชุมชนแตกตาง
กันออกไปตามระดับความพรอม หรือลักษณะของกิจกรรมที่สนใจรวมกัน เชน กลุม ชมรม สถาบัน
สภา คณะกรรมการ สหกรณ เปนตน
- ความหลากหลายเชิ ง พื้ น ที่ เป น ความแตกต า งกั น ของพื้ น ที่ ใ นการ
รวมตัวเปนชุมชน เชน หมูบา น ตําบล เขต หรือ ขอบเขตเชิงที่ตั้งของชุมชน เชน ลุมน้ํา สายน้ํา
คลอง นิคมสรางตนเอง นิคมอุตสาหกรรม เขตพื้นที่ชายฝง เปนตน
- ความหลากหลายของคนและกลุมคนที่รวมตัวกันเปนชุมชน เปนความ
แตกตางกันของสมาชิกของชุมชนในดานตางๆ เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ คานิยม
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และบทบาททางสังคม เปนตน
- ความหลากหลายในรูป แบบของกิจกรรม เปนความแตกตา งกันใน
กิจกรรมของชุมชนตามรูปแบบและความถนัดของสมาชิก กลุม องคกรชุมชน เชน กลุมที่ใหความ
สนใจในการรณรงคเผยแพรจะมีกิจกรรมเฉพาะในเรื่องสื่อ กลุมที่สนใจในดานการคนควาความรู
จะมีกิจกรรมในดานการวิจัย เปนตน
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- ความหลากหลายในประเด็ น ความสนใจป ญ หาต า งๆ เป น ความ
แตกตางของสมาชิก ในเรื่องความสนใจที่มีตอปญหาตางๆ แตกตางกันออกไป เชน การสังคม
สงเคราะห การออมทรัพย การอาชีพ การเกษตร การเมือง สิ่งแวดลอม เปนตน
2) ความรวมมือ (Cooperation) ความหลากหลายของชุมชนทําใหเกิดความ
แตกตางในชุมชนทั้งลักษณะของการรวมตัว พื้นที่อยูอาศัย ลักษณะของบุคคล กิจกรรมและความ
สนใจในเรื่ องต า งๆ ความเป นชุม ชนจึง เปนการรวมความหลากหลาย ความแตกตา งเหลานี้เข า
ดวยกัน หรือมีความเปนเอกภาพในทามกลางความแตกตางที่หลากหลาย ผูคนในชุมชนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางมีความสุข เคารพในวิถีชีวิตกันและกัน ไมเกิดความขัดแยง ไมเกิด
ความรุนแรง
ความเปนชุมชนอยูที่ความรวมมือกันของคน หรือสมาชิกในชุมชน เชน
มี วั ต ถุ ป ระสงค ร ว มกั น มี ก ารกระทํ า ร ว มกั น มี ก ารเรี ย นรู ร ว มกั น มี ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารกั น
(Communicate) และมีความเอื้ออาทรตอกัน คนจํานวนมากที่ไมมีสิ่งใดรวมกัน ยอมไมรักกัน ไม
ทําสิ่งใดรวมกัน ไมเรียนรูรวมกันจะไมใชชุมชนและไมมีพลังที่จะแกไขปญหาใดๆ เชน คนที่ตั้ง
บานเรือนอยูใกลกันแตหากไมมีกิจกรรมรวมกันยอมไมถือวาเปนชุมชน ดังนั้น ความเปนชุมชนจึง
เกิดขึ้นในสถานที่และสถานการณตางๆ มากมาย เชน มีความเปนชุมชนในครอบครัว มีความเปน
ชุมชนในที่ทํางาน มีความเปนชุมชนวิชาการ มีความเปนชุมชนสงฆ ประเวศ วะสี (2541: 12-16)
กลาววา ความรวมกันของคนในชุมชนทําใหเกิดจิตวิญญาณ (Spirituality) ของกลุมและชุมชน
กอใหเกิดความปติความสุขและเกิดพลังอยางมหาศาลในการรักษาชุมชน (Healing Power)
นอกจากนี้ ทําใหเกิดผูนําตามธรรมชาติและการจัดการซึ่งมีความเปนผูนํา
ที่แทจริง เพราะกระบวนการรวมคิดรวมทํา หรือกระบวนการเกิดความเปนชุมชน ทําใหภาวะผูนํา
ปรากฏออกมา ผูนําธรรมชาติ มีลักษณะที่สําคัญคือเปนผูมีปญญา เห็นแกสวนรวม ติดตอสื่อสารกับ
คนอื่นไดดีและเปนที่ยอมรับของสมาชิกทั้งมวล ผูนําธรรมชาติจะมีหลายคน ซึ่งการมีผูนําเพียงคน
เดียว และทําลายความเปนผูนําของผูอื่นเพราะกลัวจะเปนคูแขง ทําใหองคกร หรือชุมชนออนแอ
และไมยั่งยืน เพราะเมื่อผูนําที่ดีสูญหาย ถูกโยกยายหรือเปลี่ยนแปลง องคกรหรือชุมชนยอมไม
สามารถดํารงอยูได แตในความเปนชุมชนถาหากมีผูนําตามธรรมชาติหลายคนทั้งชายและหญิง
องคกรหรือชุมชนจะอยูในฐานะที่ดี มีการจัดการ มีความตอเนื่องและยั่งยืน
3) มีจิตสํานึกแบบประชาสังคม (Civic Consciousness) คือ คนในชุมชน
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเสียสละเพื่อสรางสรรคสังคมสวนรวมโดยสมัครใจ อันเปน
จิตสํานึกสาธารณะของชุมชน มีความรักและตระหนักถึงชุมชนมากกวาสวนตนเอง ยอมรับและ
ปฏิบัติตามบรรทัดฐาน คานิยม ไววางใจ เชื่อถือ ยอมรับกันและกัน ทําใหเกิดความเอื้ออาทร
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ชวยเหลือเกื้อกูลกัน อดทนอดกลั้นตอความขัดแยง เปดกวางยอมรับในความหลากหลาย ความ
แตกตางกันของคนในชุมชนและนําไปสูความรวมมือในรูปแบบตางๆ ในชุมชน
4) มีค วามผู กพันกัน (Bond) คนในชุมชนมีความสมานฉันท ความกลม
เกลียวของสมาชิกตอกันบนพื้นฐานแหงความรวมมือและการมีสวนรวมดวยสํานึกของการเปน
สมาชิกชุมชนหรือดวยจิตสํานึกตอความเปนพลเมืองของชุมชน มีความสนใจและปรารถนาตอ
ชุมชนรวมกัน ความผูกพันทําใหคนในชุมชนรวมกันเปนกลุมองคกรและเครือขายเปนพื้นฐานให
เกิ ด การถั ก ทอความรั ก ความเอื้ อ อาทรต อ กั น เป น กลไกของการรวมพลั ง ทางสั ง คม (Social
Synergy) และการพัฒนาชุมชน
5) มีการเชื่อมโยงสัมพันธกับชุมชนอื่น ชุมชนตองไมตั้งอยูอยางโดดเดี่ยว
ไมแยกตัวออกจากชุมชนอื่น ควรสรางความสัมพันธเพื่อเชื่อมโยงกับชุมชนอื่น ในลักษณะของ
ความรวมมือ การสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมของกันและกัน เพราะไมมีชุมชนใดสามารถดํารงอยู
ไดเพียงลําพัง
6) มี ค วามรู ชุ ม ชน และความสามารถในการจั ด การความรู ชุ ม ชนมี
ความสามารถในการสราง และสะสมองคความรูเพื่อแกไขและกําหนดทิศทางขางหนาของชุมชน
ไดดวยสติปญญาและภูมิปญญาของคนในชุมชน องคความรูสามารถปรับใชและเรียนรูใหเพิ่มพูน
ขึ้นไดตลอดเวลา มีการจัดการความรูทั้งความรูเกา ความรูใหม ความรูภายในชุมชน ความรูจาก
ภายนอกชุมชน ตลอดจนการถายทอดความรูไดอยางเหมาะสม
7) เปนชุมชนแหงการเรียนรู คนในชุมชนมีความสนใจเรียนรูเกี่ยวกับชุมชน
ของตน และชุ ม ชนภายนอกมี ค วามพร อมเรีย นรู รวมกันกั บ บุค คลอื่น ด วยการปฏิ บัติห รื อทํ า
กิจกรรมรวมกัน ทําใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับชุมชนระหวาง
กัน ทําใหเกิดเปนองคความรูของชุมชน มีความรูสึกเปนเจาของชุมชน ผลักดันใหเกิดการมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนตลอดเวลา เปนพลังสําคัญที่ทําใหชุมชนเกิดขึ้นและดํารงอยูอยาง
ยั่งยืน
8) มีกิจกรรมอยางตอเนื่อง ชุมชนมีกิจกรรมใหสมาชิกปฏิบัติรวมกันอยาง
เหมาะสมและตอเนื่อง กิจกรรมควรมีความหลากหลายไปตามลักษณะของกลุมคนในชุมชน และ
เปนพลวัต คือเคลื่อนไหวตลอดเวลาไมหยุดนิ่ง กิจกรรมตอเนื่องทําใหชุมชนเกิดกระบวนการ
เรียนรูรวมกันอยางสม่ําเสมอ และเปนกําลังขับเคลื่อนสําคัญประการหนึ่งของความเปนชุมชน
9) มีระบบการติดตอสื่อสารสาธารณะและเครือขายที่มีประสิทธิภาพ ระบบ
การติดตอ สื่อสารที่มีประสิทธิภาพชวยใหคนในชุมชนไดรับรูขาวสารจากภายในและภายนอก
ชุมชน ทําใหชุมชนสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง
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10) การจัดการชุมชนที่ดี ชุมชนมีการบริหารจัดการในลักษณะของความเปน
กลุมหรือองคกรประชาสังคม (Civic Organization) ที่เกิดจากจิตสํานึกประชาสังคมอยางแทจริงมี
การบริหารจัดการโดยการตัดสินใจรวมกันของสมาชิก การจัดโครงสรางองคกรแบบแนวราบ คือ
เนนความสัมพันธในระดับเดียวกันที่สมาชิกตางเปนสวนหนึ่งของระบบโดยรวม มีความสัมพันธ
กัน รวมกําหนดวิสัยทัศน แผนโครงการดําเนินการและการประเมินผลเพื่อผลประโยชนของชุมชน
1.2.2 ลักษณะการเกิดของชุมชน ตามลักษณะการเกิดขึ้นของชุมชน มี 2 แบบ
1) เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ มีนอยมาก ตองมีผูนําจํานวนหนึ่งที่เปนแกนนํา
หารือ พูดคุยกันมานานจนขยายวงกวาง เปนชุมชนที่มีพลังสูงมาก มีพลังทางปญญาและทางสังคม
ที่กอใหเกิดการรวมมือรวมใจกันทํางาน มีเปาประสงคชัดเจน และมีหลักการในการดําเนินแลว
คอยๆ ขยายออกไปสูความรวมมือในวงกวาง ใหชุมชนทุกสวนทุกฝายเขามามีสวนรวม โดยใหมี
บทบาทหนาที่ในการรวมงานกันชัดเจน
2) เกิ ดขึ้ น โดยการจั ดตั้ ง ตามโครงสร า ง เชน ชมรมขององค ก ร กํ า นั น
ผูใหญบาน อบต. โดยลักษณะก็เปนไปโดยระบบโครงสราง ถาหากมีการจัดการที่ดี มีแนวคิด
สรางสรรค มีแผนงานที่ชัดเจน มีความโปรงใส สมาชิกมีความรูสึก เปนเจาของ เครือขายนั้นงาน
ก็จะเดินไปไดดวยดี ไมเชนนั้นจะเหี่ยวแหงไมมีชีวิตชีวา ทําไปเพราะหนาที่เทานั้น ทําไปเพราะมี
ผลประโยชนที่ตองรักษาไว ไมใชเพื่อเปาประสงคของสวนรวมที่ตองบรรลุรวมกัน
เมื่อเกิดชุมชนขึ้นมาแลว ชุมชนจะมีการดําเนินการอยางไร มีความรวมมือกันโดย
ทุก คนมีบทบาทและมีความสําคัญ การถูก ครอบงํา ดวยวิธีก ารตางๆ ชุม ชนจะสู ญเสี ยพลั งของ
ตนเองและอยูไดไมนาน หรืออยูไดก็เพราะมีปจจัยอื่นหลอเลี้ยงมากกวาอยูไดเพราะสมาชิกพรอม
ใจกัน อาจอยูไดเพราะ พรอมเงิน หรือ พรอมผลประโยชน บางอยางแบบซอนเรนเห็นแกตัว
4
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1.3 โครงสรางของชุมชน
โครงสรางของชุมชนเปนสวนประกอบที่มีความสัมพันธเกาะเกี่ยวกัน มีองคประกอบ ดังนี้
1. กลุมคน หมายถึง การที่คนสองคนหรือมากกวาเขามาติดตอเกี่ยวของกันมี
ปฏิสัมพันธตอกันทางสังคมในชั่วเวลาหนึ่งดวยความมุงหมายรวมกันเปนการรวมมือชวยเหลือกัน
หรือเปนศัตรูตอกัน ในการรวมกลุมจะมีการคาดคะเนพฤติกรรมซึ่งกันและกันและตองปรับปรุง
พฤติ ก รรมให เป นไปในลั ก ษณะที่ ค นในกลุม ต องการ ในมิติ ข องชีววิท ยามนุ ษ ยเ ปนสิ่ง มีชีวิ ต
เชนเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่น จึงจําเปนตองตอบสนองความตองการทางสรีรวิทยา และจิตวิทยาซึ่ง
ความตองการนี้จะตองตอบสนองดวยศักยภาพหรือความสามารถซึ่งจะสมบูรณไดดวยกระบวนการ
4
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เรียนรู ประสบการณ การพัฒนาทั้งทางรางกายและจิตใจ เมื่อแรกเกิดมนุษยยังไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองไดจึงจําเปนจะตองอาศัยการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนจากบุคคลอื่นเปนเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหมนุษย มารวมกลุมกัน อาจกลาวไดวามนุษยรวมกลุมกันเพราะแรงขับดันทาง
ธรรมชาติ 2 ประการ คือ
- ความหิวกระหาย ทางรางกาย และทางจิตใจ เชน ความตองการอาหาร
ความตอง การทางเพศ การสังสรรคสมาคมกันผูอื่น เปนตน ความตองการเหลานี้กอใหเกิดการ
สังสรรควัฒนธรรมตางๆ เชน การเลี้ยงสัตว การเพาะปลูก การสมรส เปนตน
- การหลีกหนี หรือความตองการความปลอดภัย เชน หลีกหนีภัยธรรมชาติ
หลีกหนีความเจ็บปวย ความตาย เปนตน
หากแบงกลุมโดยยึดความสัมพันธของสมาชิกในกลุมเปนหลัก อาจแบงไดเปน
1) กลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) สมาชิกของกลุมอาจมีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด ทางการเปนเครือญาติ มิตรภาพ ลักษณะความสัมพันธของสมาชิกจะมีความใกลชิด มี
ความรูสึกเปนพวกเดียวกันอยางลึกซึ้งพรอมที่จะใหความชวยเหลือสนับสนุนเมื่อมีความจําเปน
โดยไมหวังสิ่งตอบแทน ความใกลชิดนี้เปนความสัมพันธกันทางรางกายและใจ สมาชิกในกลุมจะมี
ความรูสึกรวม กัน มีหนาที่สําคัญที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูทางสังคม (Socialization) กลุม
ปฐมภูมิที่สําคัญมี 2 กลุมคือ กลุมครอบครัว มีความผูกพันกันโดยเครือญาติ และกลุมเพื่อนซึ่ง
สัมพันธกันโดยมิตรภาพ
2) กลุมทุติยภูมิ (Secondary Groups) เปนกลุมที่สมาชิกของกลุมขาด
ความคุนเคยใกลชิด มีการพบปะกันเปนครั้งคราว ความสัมพันธเปนไปตามกําหนดกฎเกณฑแบบ
แผนของกลุม มีการสัมพันธกันเพื่อผลประโยชนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเขาเปนสมาชิกกลุมจะเปนไป
เพื่อผลประโยชนมากกวาความรูสึกรวมทางอารมณ และเมื่อใดที่สมาชิกรูสึกวาตนจะไมไดรับ
ประโยชนหรือไดรับประโยชนนอยลง อาจออกจากการเปนสมาชิกไดงาย เชน กลุมนายจางกับ
ลูกจาง กลุมพอคากับลูกคา หนวยราชการ เปนตน กลุมทุติยภูมิเปนกลุมใหญที่มีสมาชิกมาก
4

2. สิ่งแวดลอมชุมชน หมายถึง สิ่งตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่
อยูรอบตัวมนุษยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น และไมวาสิ่งแวดลอมนั้นจะ
มีชีวิตหรือไมมีชีวิตจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้นตางกอใหเกิดประโยชนและโทษกับ
มนุษยทั้งสิ้น (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ, 2546: 9)
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สิ่งแวดลอมชุมชนสิ่งตางๆ ที่อยูลอมรอบตัวมนุษยในบริเวณชุมชน ประกอบดวย
สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ นเองตามธรรมชาติ และสิ่ง ที่ ม นุษ ยส รา งขึ้นไวใ นชุม ชน สิ่ง แวดล อมชุม ชนเป นทั้ ง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตมีที่เปนรูปธรรมและนามธรรม (ที่มา: http://www.onep.go.th) [Online]
สิ่งแวดลอมชุมชนสรรพสิ่งและสภาพตางๆ ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต จับตองได
และจับตองไมได ที่มีอิทธิพลตอการอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน พิจารณาไดเปน 4 ดาน ดังนี้
1) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกายภาพ เชน แหลงน้ําธรรมชาติ ปา
ดิน อากาศ แหลงพลังงาน มลพิษ ภาวะน้ําทวม เปนตน
2) ดานเศรษฐกิจ หมายรวมถึง การจัดสรรทรัพยากร การทํามาหากิน การ
ประกอบอาชีพของประชาชน การมีงานทํา การมีรายได การกระจายรายได ภาวะหนี้สิน และรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
3) ดานสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง ที่อยูอาศัย บริการสาธารณูปโภค บริการ
ขั้นพื้นฐาน เชน การศึกษา การสาธารณสุขชุมชน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน การ
ติดตอสื่อสารคมนาคม วัฒนธรรม ศิลปกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และความรูสึกเปนชุมชนรวมกัน
เปนตน
4) ดานการบริหารจัดการสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชน การ
บริหารจัดการมีความโปรงใส (transparency) มีประสิทธิภาพ (efficiency) มีความรับผิดรับชอบ
(accountability) คํานึงถึงอนาคตและมีสวนรวมของประชาชน เปนตน
1.4 แนวคิดการเรียนรูของชุมชน
การเรียนรูของชุมชนเกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวางคนกับคน และคนกับสิ่งแวดลอม
เปนการเรี ย นรู กับ สิ่ ง ต า งๆ รอบตั ว เพื่อใหเกิดความรู ความเขา ใจและสามารถดํา รงชีวิตอยูไ ด
ทามกลางความเปลี่ยนแปลง การเรียนรูของชุมชน สวนหนึ่งมาจากการเรียนรูของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของกับวิธีคิด ประสบการณ และการสรางชุดความรูเพื่อจัดการแกไขปญหาขอขัดของอัน
เกี่ยวเนื่องกับชีวิต การงาน และความสัมพันธระหวางบุคคล การเรียนรูเปนกระบวนการที่มีทั้งการ
ยอมรับและการปฏิเสธ โดยมีความเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในชุมชนและบริบทของสังคมที่เขาสู
ชุมชน การเรียนรูอาจมีการแปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้น โดยแบงการเรียนรูในสังคมไทยที่
มีลักษณะรวมกันอยางนอย 4 ประการ คือ (พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน), 2548: 99)
1) การเรียนรูของชุมชนเปนเรื่องของชีวิตและการทํางาน ชุมชนเหมือนชีวิตที่มีการ
เกิดขึ้น เรียนรู เผชิญปญหา และติดตอสัมพันธกับผูอื่น ชุมชนจะดําเนินวิถีของชุมชนไมไดถาไม
เขาใจในบริบทที่ตนเองเปนอยู และไมตระหนักวา ตนเองเปนอยูอยางไร ดังนั้น การเรียนรูของ
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ชุมชนจึงเปนการเรียนรูที่เกี่ยวของกับชีวิต และงานที่จะตองมีก ารจัดการตนเองเพื่อใหกลุมหรือ
กิจกรรมตางๆ ภายในชุมชนไดประกอบกิจกรรมของตนตามสถานการณที่เกิดขึ้น
2) “ปญหา” เครื่องมือการเรียนรูของชุมชน การเรียนรูของชุมชน สิ่งที่เห็นรวมกัน
ประการหนึ่ง คือ การเรียนรูจากปญหาที่ชุมชนเผชิญอยู เชน ปญหาภาระหนี้สิน ปญหาเรื่องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน ลวนเปนปจจัยที่ทําใหชุมชนไดตอสูและหาทางออกรวมกัน
การเรียนรูที่ใชปญหาเปนตัวตั้ง จะตองอยูบนพื้นฐานของการทําความเขาใจ “ตนเอง” และพยายาม
ใชทรัพยากรที่มีอยูใหมากขึ้น รวมทั้งสรางวิธีคิด วิธีทํา ซึ่งจะตองใชความอดทน อดกลั้นอยางสูง
มีการลองผิดลองถูกเพื่อใหไดมาซึ่งความรูและความสุข
3) การเรียนรูของชุมชนเปนการเรียนรูรวมกัน การเรียนรูของปจเจกบุคคลเปนการ
เรียนรูเฉพาะตัวแตการเรียนรูของชุมชนเกิดจากความสัมพันธระหวางกัน ความเปนชุมชนที่มีความ
ใกลชิดสนิทสนม หรือมีความคุนเคยกัน สงผลใหมีการเรียนรูรวมกันในการทํากิจกรรมตางๆ อาจ
เปนการเรี ย นรู จากความรู ที่ ชุ ม ชนมี อยูหรือ ความรู จากภายนอกชุ ม ชน โดยการเรีย นรู และการ
ปรับตัวของชุมชนใหเขากับสถานการณที่แปรเปลี่ยน
4) การเรียนรูของชุมชนเปนการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง ชุมชนเปนแหลงความรู
และหองปฏิบัติการที่ยิ่งใหญ ทุกชุมชนมีความเกี่ยวของกับคน กลุมคน วิธีคิด ชุมชนไดเรียนรูจาก
การลงมื อปฏิ บัติรวมกันในรูป แบบตา งๆ เชน รูปแบบการผลิต รูป แบบความสัม พันธระหว า ง
สมาชิกในชุมชน เปนตน การเรียนรูจากการลงมือทํา มีการทดลอง ผลิตซ้ํา จนทําใหเกิดความรูและ
ความเขาใจจะชวยใหชุมชนเกิดการเรียนรูและมีวิถีของชุมชน ซึ่งถาไมมีการลงมือปฏิบัติกันอยาง
จริงจัง ชุมชนอาจไมสามารถเผชิญกับปญหา รวมทั้งขาดภูมิปญญาทองถิ่น
1.5 แนวคิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน
1.5.1 ความหมายของกระบวนการเรียนรูของชุมชน
กระบวนการเรี ย นรู ชุ ม ชนในแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2535 เรี ย ก
กระบวนการเรีย นรูของชุมชน เปนการศึกษาลัก ษณะกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิต ระบบการ
เรียนรูชุมชน ซึ่งเปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม
และโอกาส โดยการศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม หรือแหลงเรียนรูอื่นๆ
ซึ่งกระบวนการเรียนรูนี้ไมไดเกิดขึ้นทุกชุมชน แตมีเฉพาะในชุมชนที่มีการรวมตัวของคนในชุมชน
เป นองค ก ร เพื่ อแก ไขป ญหาของตนเองและชุม ชนรวมกัน ซึ่งอาจเกิดจากการกระตุนเรื่องการ
รวมตัวกันโดยรัฐ หรือนักพัฒนา ผูนํา เอกชน ผูรู ชาวบานดวยกันเองก็ได โดยเมื่อเกิดปญหาขึ้นใน
ชุมชนคนในชุมชนจะรวมตัวกันคิดวิเคราะหปญหา หาสาเหตุหาทางเลือกในการแกไข หาทาง
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เรียนรูเพิ่มเติมจากตัวอยางของชุมชนอื่นๆ ที่ประสบความสําเร็จในการแกปญหาที่คลายกัน และ
ตัดสินใจในการแกปญหารวมกัน ซึ่งเปนเครื่องมือที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง (คมพล สุวรรณกูฏ, 2544:
31-32)
กระบวนการเรี ย นรู เป น กลไกสํ า คั ญ ที่ ม นุ ษ ย ใ ช ใ นการปรั บ ตั ว เพื่ อ ให ส ามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางสอดคลองกับสิ่งแวดลอมรอบตัวที่มีอิทธิพลตอมนุษย ทั้งในระดับปจเจกบุคคล
และสังคมระดับตางๆ อาทิ ครอบครัว กลุม องคกร ประเทศและระบบนิเวศ (อรศรี งามวิทยาพงศ,
2549: 1) กระบวนการเรียนรูของชุมชนหมายถึง ลําดับขั้นตอนที่สมาชิกในชุมชนเขามารวมกลุม
เพื่อมาแกปญหาของชุมชน หรือสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหแกชุมชนโดยรวมกันคิดวิเคราะห แสวงหา
ทางเลือก ดําเนินการ และประเมิน ซึ่งประกอบดวยกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิต หรือกระบวนการ
เรียนรูนอกระบบโรงเรียน
อดุลย วังศรีคูณ (2543: 24) กลาววา ความหมายของคําวา “กระบวนการเรียนรู” และ
คํ า ว า “การเรี ย นรู ” มี ค วามหมายใกล เ คี ย งกั น มาก กล า วคื อ “กระบวนการเรี ย นรู ” โดยทั่ ว ไป
หมายถึ ง ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนที่ ก อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู ข องบุ ค คล อี ก คํ า คื อ “การเรี ย นรู ” ได มี ก ารให
ความหมายทั้งในลักษณะของผลที่เกิดขึ้น เชน การเรียนรูเปนผลจากการปฏิบัติและประสบการณ
แล ว ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางพฤติ ก รรม เป น ต น และการเรี ย นรู ใ นความหมายด า น
กระบวนการ กลาวคือ การเรียนรูเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอันเกิดจากการฝกหัด
หรือไดรับประสบการณ กระบวนการเรียนรูของชุมชน เปนกระบวนการถายทอดความรูซึ่งถือเปน
สวนสําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการพัฒนาเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน
ควรมีการดําเนินงาน ดังนี้ มีการรวบรวมแหลงความรู และใชประโยชนจากแหลงความรูในชุมชน
ซึ่งแหลงความรูอาจเปนสถานที่ที่รวบรวมความรูในชุมชน เชน วัด หรือในตัวบุคคล เชน หมอ
พื้ น บ า น ข า ราชการที่ เ กษี ย ณอายุ ผู รู ใ นเรื่ อ งต า งๆในชุ ม ชน ศู น ย ข อ มู ล หรื อ โรงเรี ย นมี
กระบวนการถายทอดความรูในหมูบาน ในลักษณะตางๆ เชน การจัดทําเปนเอกสารประชาสัมพันธ
การออกหอกระจายเสียง การถา ยทอดความรูภูมิปญญาพื้นบา น การพูดคุย การอบรมสัม มนา
พิธีกรรม ประเพณีหรือจัดกิจกรรมรณรงคใหความรูแกคนกลุมตางๆในชุมชน เปนตน
กระบวนการเรียนรูของชุมชน เปนลําดับขั้นการเรียนรูจากและผานการแลกเปลี่ยน
กั บ คนอื่ นการเรี ย นรู ข องชุ ม ชนไมแ ยกขาดจากจิตสํ า นึ ก สาธารณะ การเรี ย นรูข องชุม ชนเป น
จุดเริ่มตนของการพัฒนาชุมชนในวิถีทางที่ทําใหประชาชนรูสึก “เปนเจาของ” ชุมชน การสราง
ความเปนชุมชนจึงเปนหนึ่งเดียวกับการกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน ชุมชนที่อุดม
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ไปดวยชีวิต สาธารณะที่มีสุขภาพดีหรือชุมชนที่มีประชาสังคมเขมแข็ง เปนชุมชนแหงการเรียนรู
มีขั้นตอนของการแกปญหารวมกันโดยชุมชนและเพื่อชุมชนใหเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น เปนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
แนวคิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 แนวคิด (สมศรี จินะ
วงษ อางถึงใน นันทนุช สังวาลย, 2546: 28-29 ) ดังนี้
1. มนุษยมีศักยภาพในการเรียนรูสูงและสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได การเรียนรู
นอกจากจะสร า งสรรค ภูมิ ป ญญาใหม นุษ ยส ามารถพัฒ นาคุณภาพชีวิ ตไดอยา งตอ เนื่องแลวยั ง
กอใหเกิดความภาคภูมิใจ และความปติแกผูเรียนรูอีกดวย
2. การปฏิรูปการศึกษามุงแกปญหาความทุกขยากของคนสวนใหญของประเทศ โดยการ
กระจายการเรียนรูออกจาก “สถานศึกษา” ไปสู “ชุมชน” หรือการคืนการศึกษาใหชุมชนเพื่อให
การเรียนรูตอบสนองความตองการของชุมชน ทําใหเกิดการสะสม “องคความรู” ในทองถิ่นเปน
“ฐาน” สําหรับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และนําไปสูการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ทั้งยังชวยใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชนและสถานศึกษา ทําใหมีสวนรวมชวยเสริมสราง
ความเขมแข็งซึ่งกันและกัน หรืออีกนัยหนึ่ง นักเรียน ครู และชุมชน อยูในกระบวนการเรียนรู
รวมกัน คือเปนทั้งผูสอนและผูเรียนรูไปพรอมกัน
3. บุคคลและชุมชนมีความหลากหลาย ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ การนํา “รูปแบบการเรียนรู” ที่ประสบความสําเร็จในชุมชนหนึ่งไปใชในอีก
ชุมชนหนึ่ง หรือการวางแผนจากสวนกลาง แลวนําไปใหคนในชุมชนทองถิ่นปฏิบัติจึงมักประสบ
ความลมเหลว นอกจากนี้ปจจัยทั้งภายในและภายนอกชุมชน ยังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงตอง
พัฒนา “รู ปแบบการเรี ยนรู ” ในแตละชุมชนอยา งตอเนื่อง เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป
4. เปาหมายของการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน คือ เพื่อสราง “ปญญา” ให “คน”
ในชุ ม ชน (ทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ทุ ก อาชีพ ) สามารถพัฒ นาตนเอง ครอบครั ว และชุ ม ชนไดอ ยา ง
บูรณาการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เพื่อเสริมสราง “พลัง” ใหคนในชุมชนสามารถ “พึ่งตนเอง” และ
“พึ่งพากันเอง” ไดมากขึ้น โดยเนน “การมีสวนรวม” ในกระบวนการเรียนรู และ “การฝกฝน”
ตนเองในทุกดานของชีวิต รวมทั้ง สงเสริม การแลกเปลี่ย น เรีย นรู และเชื่อมตอประสบการณ
ระหวางบุคคลและชุมชนโดยผานกระบวนการกลุมและเครือขายการเรียนรู
5. การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางบูรณาการ
มีสาระและขอบเขตกวางขวาง โดยเฉพาะประเด็น “การเลี้ยงชีพ” ของคนในชุมชนซึ่งจําเปนตอง
อาศัย “ความรวมมือรวมใจ” หรือ “การผนึกกําลัง” จากทุกสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
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และภาคประชาชน อาทิ นักวิชาการ สื่อมวลชน นักธุรกิจ สถาบันการศึกษา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน ฯลฯ การเรียนรูในชุมชนจึงมิไดเกี่ยวของกับ
บุคลากรทางการศึกษาเทานั้น แตเปนการเรียนรูรวมกันของทุกฝาย
6. การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน ควรนําไปสูวัตถุประสงคหลาย ๆ ประการพรอมกัน
เชน เพื่อสืบคนผูนําจิตวิญญาณ สรางความเขาใจรวมกัน สรางคุณคาและจิตสํานึกใหม ปลูกฝง
คุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม เกิดความเอื้ออาทร สรางวิสัยทัศนรวมกัน สรางกระบวนทัศนใหม
(วิธีคิดและวิธีทํางาน) ไดปญหาและความตองการของชุมชน ไดแนวทาง วิธีการ และแผนงาน
การแกปญหา ไดเริ่มทดลองทํา ไดโจทยวิจัย เกิดการสะสมความรูในทองถิ่น ไดองคความรูใหม
และขยายผลผานการสรุปบทเรียนรวมกัน ไดหลักสูตรทองถิ่นและนําไปสูการปฏิรูปการเรียน การ
สอน ชุมชนมีโอกาสเรียนรูและจัดการรวมกัน และสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู
1.5.2 ลักษณะของกระบวนการเรียนรูของชุมชน
ลีลาภรณ นาครทรรพ (2539: 61-64) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของกระบวนการ
เรียนรูของชุมชนไวดังนี้
1. กระบวนการเรียนรูของชุมชนมีลักษณะเปนกระบวนการกลุม การเรียนรู
ของแตละคนจะเกิดขึ้นในกระบวนการที่ไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษวิจารณ
ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาระหวางคนในชุมชนดวยกัน และแมวาสมาชิกใน
กลุม/ชุมชนอาจจะไมตระหนัก แตแทที่จริงแลวกระบวนการกลุมนี้เทากับเปนการยอมรับความเทา
เทียมกันของคนในกลุมที่มารวมเรียนรูดวยกัน บางคนอาจรูมากกวาคนอื่นในบางเรื่อง แตก็มีหลาย
เรื่องที่เขาอาจเรียนรูไดจากคนอื่นเชนกัน นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูรวมกันเปนกลุม ยังทําให
เกิดพลัง ของสติปญญาที่ไ ดจากการระดมสมอง ทําใหส ามารถหาทางอออกที่ดีที่สุดและเปนที่
ยอมรับ ของทุก ฝา ยได เนื่องจากคนที่มาเรีย นรูรวมกันเปนคนในชุม ชน เขายอมเปนผูที่รูดีที่สุด
เกี่ยวกับปญหาของตนเองและชุมชน ไดมีประสบการณของการทดลองทางเลือกการแกปญหาตางๆ
มาแล ว ในชี วิ ต จริ ง การพู ด คุ ย ถกเถี ย งของคนในชุ ม ชน จึ ง เป น การเอาประสบการณ จ ริ ง มา
แลกเปลี่ยนกัน เพื่อหาการแกปญหาที่ดีที่สุด
2. กระบวนการเรีย นรูข องชุมชน เปนการเรีย นรูจากการลงมือปฏิบัติจริง
กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนเรื่องของความพยายามที่จะหาทางแกปญหาในชีวิตจริง พลวั ต
ของการเรียนรูเกิดขึ้นจากการไดพูดคุยไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะหปญหา สาเหตุของ
ปญหา และหาแนวทางแกไข เมื่อไดแนวทางแกไขแลวสมาชิกก็นํากลับไปลงมือปฏิบัติ ซึ่งอาจเปน
การกระทําของบุคคลหรือของกลุมก็ได แลวแตกรณีวาประเด็นปญหานั้นเปนเรื่องที่ตองการพลัง
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ของกลุมหรือไม เมื่อไดทดลองทําตามแนวทางที่ไดตกลงกันไวแลว ไดผลเปนอยางไร มีปญหา
อุ ป สรรคอะไรเกิ ด ขึ้ น ก็ นํ า กลั บ มาทบทวนวิ เ คราะห ร ว มกั บ กลุ ม เพื่ อ หาทางแก ต อ ไปอี ก
กระบวนการคิดทํา ทบทวนวิเคราะหทําจึงหมุนวนไป และสง ผลตอการยกระดับ สติปญญาของ
สมาชิกในกลุม/ชุมชน ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี เรียกกระบวนการนี้วา กระบวนการ
เรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธจากการกระทํารวมกัน (Interactive Learning Through Action)
3. กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนการเรียนรูจากปญหาในชีวิตจริง (Problem
Oriented) และเปนการเรียนรูเพื่อพยายามแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ การเรียนรูของชุมชนจึงมิไดมี
ความหมายเพียงยกระดับความคิดสติปญญาของคนในชุมชน แตยังหมายถึงการชวยแกปญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อันเปนผลที่คนในชุมชนสามารถเห็นเปนรูปธรรมได เมื่อชุมชนสามารถชวยกัน
แกปญหาของตนเองได ความมั่นใจในศักยภาพของตนเองก็จะสูงขึ้น และกลาที่จะริเริ่มคิดคน
หาทางเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองใหดีขึ้น นอกจากนี้การเรียนรูจากปญหาในชีวิต
จริงยังมีความหมายในอีกนัยหนึ่ง คือ การเรียนรูเชนนี้เปนการเรียนรูจากสิ่งที่อยูใกลตัวที่ผูเรียนรูอยู
แล ว การทํ า ความเข า ใจในสิ่ ง /สถานการณที่ผูเรีย นรูรูจัก อยูแลวยอมงา ยและเอื้อตอการพัฒนา
ความคิดของผูเรียนเกี่ยวกับเรื่องนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการที่ผูเรียนเรียนจากเรื่องที่ไกล
ตัวหรือไมรูจัก
การเรียนรูที่ปรากฏอยูในชุมชนเปนกระบวนการของขอมูลขาวสาร และความรูเกี่ยวของ
กับ วิ ถี ชี วิ ตของชาวบ า นและชุ ม ชน ที่ นํา ไปใช ป ระโยชนไ ดจริ ง การจัดการศึ ก ษาของชุม ชนมี
ลักษณะประการหนึ่ง คือ การถายทอดความรูและประสบการณวางอยูบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม
สัง คมของชุ ม ชน รู ป แบบการเรี ย นรูจึ ง เรีย บงา ย เปนธรรมชาติแ ละสอดคลองกับ แนวทางการ
ดํารงชีวิตในชุมชน สามารถเรียนรูไดโดยตรง รวดเร็วและกวางขวาง เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง จึงตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอยางแทจริง การเรียนรูของชุมชนไมไดมุงเฉพาะตัว
ความรูหรือเทคนิคแตรวมถึงแนวคิด ศีลธรรมและจริยธรรม จึงเรียกวาเปนการเรียนรูแบบองครวม
ไมแยกเปนสวนๆ
1.5.3 ความสําคัญของกระบวนการเรียนรูชุมชน
1. กระบวนการเรียนรูชุมชน เปนหัวใจหรือเปนแกนกลางของกระบวนการ
สําคัญ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการปรับใชวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา กระบวนการพัฒนากลไก
ทางสังคมวัฒนธรรม และกระบวนการสรางสรรคสถาบันของชุมชน
2. กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ที่พัฒนา
ศักยภาพของคนใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมยุคขอมูลขาวสาร ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปน
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3. กระบวนการเรียนรูของชุมชน เปนหัวใจที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง เนื่องจาก
ชวยใหเกิดศักยภาพในการวิเคราะห ปญหา สาเหตุ หาทางเลือกในการแกปญหา การตัดสินใจ
เลือก ทางเลือกในการแกปญหาและสรุปบทเรียน
4. กระบวนการเรียนรูของชุมชน กอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนจุดเดนของการพัฒนาชุมชนที่ประชาชนมี
สวนรวม และมีบทบาทในการกําหนดแผนงาน โครงการและวิธีการดําเนินงาน สงเสริมใหเกิด
การรวมกลุมตามธรรมชาติ และสรางเครือขายเกิดเปนขบวนการประชาชน ซึ่งรวมตัวกันหาทาง
เลือกและทางออกในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
1.5.4 ขั้นตอนการเรียนรูชุมชน
เริ่มจาก “รวมคน รวมคิด รวมทํา รวมสรุปบทเรียน และรวมรับผลจากการ
กระทํา” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543: 9-13 ) วงจรแหงการเรียนรูของชุมชนใดหมุนเร็ว หรือมี
พลวัตสูง แสดงวาชุมชนนั้นมี พลังการเรียนรูสูง
ภาพที่ 2.1 แผนภาพขั้นตอนกระบวนการเรียนรูชุมชน

ที่มา: ปรับปรุงจาก ประทีป วีระพัฒนนิรันดร, 2542
1. รวมคน การรวมคนมีวัตถุประสงคเพื่อรวม พลังใจ เปนการเสริมใจซึ่งกัน
และกัน สมาชิกขององคกรมีความสนใจและมีวัตถุประสงครวมกัน ทําใหเกิดการมีสวนรวมใน
การแกปญหาและพัฒนาชุมชนทองถิ่น เกิดความรัก ความสามัคคี และความเอื้ออาทร องคกร
ชุม ชนนั้ นยอมมี ค วามเข ม แข็ ง เพื่อกระตุนใหเกิดการระดมทุนทางสัง คมจากภายในชุม ชน มี
กิจกรรมกระบวนการเรียนรูใหคนในชุมชนสามารถมีสวนรวม เชน การออมทรัพย การอนุรักษ
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สิ่งแวดลอม ประเพณีพื้นบาน หรือประวัติศาสตรหมูบาน เปนตน หรือทําใหเกิดความเชื่อมตอ
องคกรในชุมชนเขาดวยกัน เชน กลุมปาชุมชน-กลุมสมุนไพร กลุมออมทรัพย-กลุมแปรรูปอาหาร
หรือกลุมวัฒนธรรม-วัด-โรงเรียน เปนตน
การมี ส ว นร ว มของประชาชนในชุ ม ชน สร า งเสริ ม จิ ต สํ า นึ ก การมี ส ว นร ว ม
สามารถกระทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับบริบทและสถานการณในแตละชุมชน วิธีที่ไดรับความนิยม
ไดแก การจัดเวทีชาวบาน หรือ เวทีประชาคม เปนการเปดพื้นที่ แลวนําประเด็นที่ชุมชนสนใจ
มากเปน เครื่องมือ ในการรวมคน และ การสืบคนผูนํา เชน การเลี้ยงชีพ ปญหาสิ่งแวดลอม ยา
เสพติด การรักษาสุขภาพ พิธีกรรมและประเพณี ดนตรีพื้นบาน ประวัติศาสตรชุมชน เปนตน
ชุม ชนหลายแห ง ใช ผู นํา ในชุม ชนเปนเครื่องมือ ในการรวมคน อาจเปนพระภิก ษุ ครู หมอ
พื้นบาน ผูนําทางจิตวิญญาณดานพิธีกรรม หรือผูนําภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งคนเหลานี้มักเปนผูนํา
ตามธรรมชาติ ซึ่งมีคุณธรรม ซื่อสัตย เสียสละ อดทน อดกลั้น และมีจิตอาสา
บางกรณี องค ก รจากภายนอกโดยเฉพาะหนว ยงานของรัฐ และองคก รพัฒนา
เอกชนเขาไปมีบทบาทในการกระตุนใหคนในชุมชนรวมตัวกัน เชน กรมการพัฒนาชุมชน กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และกรมสงเสริมการเกษตร เขาไปจัดกลุมออมทรัพย และกลุม
อาชีพ องคกรพัฒนาเอกชนกระตุนใหรวมตัวกันเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน
การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนใช คน เปนทั้ง ปจจัย และ เปาหมาย ของ
การเรียนรู ดังนั้น รวมคน จึงเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด การรวมคนดวย ความคิด จะสามารถรวม
พลังใจ ของ ผูนําจิตวิญญาณ ไดเปนอยางดี ทําใหไดคนที่มีคุณภาพ มีพลัง และมีการรวมตัวที่มี
ความยั่งยืน ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานในขั้นตอๆ ไปประสบความสําเร็จ
2. รวมคิด มีวัตถุประสงคเพื่อระดม “พลังความคิด” ใหรูแจงแทงตลอด ใน
รูปแบบการวางแผน โดยผานกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมอง เพื่อระดมความคิด สราง
ความเขาใจรวมกัน ปรับกระบวนทัศน สรางวิสัยทัศนรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณ
วิเคราะหปญหาและโอกาสอยางรอบดาน จัดลําดับความสําคัญของปญหา (เรียนรูอะไร) กําหนด
แนวทาง วิธีการ และแผนงานในการแกปญหา (เรียนรูอยางไร เรียนรูกับใคร เรียนรูที่ไหน)
3. รวมทํา มีวัตถุป ระสงคเพื่อรวม “พลังการจัดการ” ทํา ให แผนชุนชนมี
ชีวิต จากวิถีชีวิตของคนในชุมชน การฝกฝน และพัฒนาจากการทําการปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนจริง
กิจกรรมจริง สถานการณจริง ประกอบกับการใชหลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยี และระบบการ
บริหารจัดการที่ดีมาสรางการมีสวนรวมกัน ซึ่งการจัดแบงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของภาคี ก ารพัฒนาต า งๆ อย า งเหมาะสม ยอมทํา ใหก ารใชท รัพ ยากรมีป ระสิทธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด
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4. รวมสรุปบทเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อสราง “พลังภูมิปญญา” โดยเริ่มตนจาก
การประเมินตนเอง และประเมินผลงานผา นเวทีกลุมทีมงาน ทําใหเกิดการเชื่อตอทัก ษะ องค
ความรูและประสบการณ นําไปสูการพัฒนาของชุมชน จากนั้นเผยแพรองคความรูผานสื่อ ไปจาก
ภายในชุมชนเองสูชุมชนทองถิ่นอื่นๆ
5. รวมรับผลจากการกระทํา มีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ สร า ง “พลั งมิ ติ ” โดยการ
ยกยอง ชื่นชม และใหกําลังใจคนที่เสียสละและทํางานใหกับชุมชนและสังคม ทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจและมีความสุขจากการทํางานรวมกัน สวนผลจากการกระทําอาจไดรับในมิติที่แตกตาง
กัน เชน สมาชิก องคกร ชุมชน ไดรับผลทางดานเศรษฐกิจ นักเรียนไดเรียนรูวิธีคิดและการทํางาน
เปนทีม สวนครูไดเรียนรูศักยภาพของทองถิ่น ซึ่งนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียน
อรศรี งามวิทยาพงศ (2549: 111-112) กลาววา การเรียนรูของมนุษยเกิดขึ้น
อยางเปนกระบวนการมีการสั่งสม และประมวลพัฒนาขอมูลหรือชุดประสบการณที่ตนเองประสบ
มาโดยทางต า งๆ ตลอดเวลามิ ใ ช เ กิด ขึ้ นโดยฉั บ พลั น ทัน ที กระบวนการหรื อ ขั้น ตอนของการ
ประมวลขอมูลความรูของบุคคล เพื่อพัฒนาขึ้นเปนการเรียนรูในการสรางสรรคใหม อาจกลาววา
การเรียนรู คือ กระบวนการทางความคิดและการกระทําที่ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระ
ของความรู และการปฏิบัติที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม ซึ่งเปนผลเนื่องมาจาก
ประสบการณที่บุค คลมีปฏิสัมพันธกับสิ่ง แวดลอม หรือจากการฝกหัดรวมทั้ง การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณความรูของบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับการนึกคิด การวิเคราะห และการแกปญหาโดยการ
เรียนรูในเรื่องใดๆ คือ ความเขาใจถึงความสัมพันธและการเชื่อมโยงกับสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่อง
นั้นๆ หรือเปนการกระทําที่มีกระบวนการทางความคิดความรูเขามาเกี่ยวของพรอมกับการปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดขอสรุปและมีเปาหมายในการเรียนรู ไดดังนี้
1. การรับรู (Reception) หมายถึง ขั้นตอนพื้นฐานที่บุคคล “รับ” เอาขอมูลขาวสาร
และองคความรูตางๆ จากแหลงความรูที่หลากหลายซึ่งตนเองพบผานประสาทสัมผัส (ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ) เขามาสั่งสมไวเปนประสบการณของตนเอง
2. การเข า ใจ (Comprehension) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลสามารถมองเห็ น ถึ ง
ความหมายและความเชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ กั น ของข อ มู ล หรื อ ความรู ต า งๆ ที่ ต นเองรั บ รู ห รื อ มี
ประสบการณมาในระดับที่สามารถอธิบายในเชิงเหตุเชิงผลได การรับรูขอมูลขาวสารหรือองค
ความรูโดยขาดความเขาใจในการวิเคราะหแยกแยะ เชื่อมโยง และอธิบายเชิงเหตุผลไมได ถือวา
เปนเพียงกระบวนการ “รับรู”
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3. การปรั บ เปลี่ ย น (Transformation) เป น ระดั บ ของการเรี ย นรู ที่ แ ท จ ริ ง
หมายความว า จะต อ งทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงขึ้น ในตั วบุ ค คล เช น การเปลี่ ย นแปลงวิธี คิ ด
(Conceptualization) และ/หรือการเปลี่ยนแปลงระบบคุณคา (Values) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Behavior) ในสิ่ ง ที่ รับ รู และมี ค วามเขา ใจแล วเปนอยา งดี เปนการเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้นและ
ตระหนักรูจากภายในบุคคลเอง จึงเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถของบุคคลใหมีพลังในการคิด
และการกระทําใหมากขึ้นดวย
โดยสรุปกระบวนการเรียนรูขอชุมชนจะเกิดขึ้นไดดีเมื่อคนในชุมชนมีความพรอม
และชุมชนเทานั้นจะเปนคนบอกไดวามีความพรอมหรือไม เพื่อใหกระบวนการเรียนรูของชุมชน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. การยอมรับ และการปรับเปลี่ยนเจตคติของคนในชุมชน ที่ตองมีความเชื่อมั่นวา
“ชุมชนสามารถพัฒนา ไดดวยคนในชุมชน และมีเปาหมายของการพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด เปน
ลําดับแรก”
2. ความมุงมั่นรวมกันของคนในชุมชน ในการกําหนดอนาคตของตนเองดวยการใช
ขอมูลของชุมชนมาวิเคราะห และสังเคราะหโดยชุมชน และพี่เลี้ยงเพื่อนําไปใชพัฒนาชุมชน
3. คนในชุมชนมีความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมในเวที การแสดงความ
คิดเห็นในการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ การซักถาม ตลอดจน การอภิปรายการเสนอ
แนวทาง และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอชุมชน
4. คนในชุมชนตองเขามามีสวนรวม และตองมีความเขาใจในการมีสวนรวมตั้งแต
เริ่มแรก ซึ่งจะกอใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง ตั้งแตการรวมคิดวิเคราะห รวมตัดสินใจ รวม
เรียนรูรวมกัน รวมปฏิบัติ รวมกิจกรรมชุมชน รวมรับประโยชน และรวมประเมินผลกิจกรรมของ
ตนเอง
กระบวนการเรียนรูของชุมชนไมไดกําหนดวา ใครจะเปนคนทํา แตตองมีผูนําในการ
เปลี่ย นแปลง บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข องและมีบ ทบาทที่ สํา คัญคือ ผู นํา ชุม ชน ผู นํา ทางการ ผูนํา ไมเป น
ทางการ แกนนํ า ชุ ม ชน ปราชญ ชุ ม ชน เปน ทีม ผู ริ เริ่ม สร า งการมีสวนร วมกับ คนในชุม ชนและ
กระตุนพฤติกรรมชุมชนในการสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชน
1.5.5 องค ป ระกอบกระบวนการเรี ย นรู ของชุ ม ชน สํา นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2543) สีลาภรณ นาครทรรพ (2539) และ อมรศรี งามวิทยาพงศ (2549)
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กระบวนการเรียนรูที่ใหผลเชิงบวกในทางสงเสริมความสามารถของการปรับเปลี่ยน
กับสิ่งเดิมพรอมกับสรางสรรคสิ่งใหมของบุคคลและชุมชนตามแนวคิดและความเชื่อ ในการวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบดวย
1. คน ผูรวมการเรียนรู ประกอบดวยผูรูหรือปราชญชาวบาน ผูนําชุมชนหรือองคกร
และผูมีความรูความชํานาญเฉพาะดานในชุมชน พระนักบวชหรือผูนําศาสนา ครู และสมาชิกชุมชน
พอแม ปูยา ตายาย พี่ปา นาอา เปนตน
2. ความรู เนื้อหาหรือองคความรู คือ ความรูที่เปนภูมิปญญาชาวบาน ความรูทาง
วิชาการหรือที่มาจากภายนอก และชุดความรูหรือประสบการณที่ชุมชนและองคกรไดสะสมและ
พัฒนาขึ้น โดยมาจากความตองการและความจําเปนของชุมชนเปนหลักโดยมีเนื้อหาของการเรียนรู
ที่ หลากหลาย เป นแนวปฏิ บั ติม ากกวา ทฤษฏี เพราะนํ า ไปใช ใ นวิถี ชีวิ ตจริ ง ด า นตา งๆ ซึ่ง หาก
พิจารณาโดยผิวเผินแลวอาจคิดวาการเรียนรูของชุมชนไมมีเนื้อหา แตในความเปนจริงแลวกลับ
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาตางๆ ไวครบถวนเพียงแตเนื้อหาเหลานี้มิไดแยกออกมาเปนรายวิชา หากแต
สอดแทรกอยูในการดํารงชีวิตจริงแตละดาน เชน วิชาเศรษฐศาสตรเรียนรูจากการผลิต การบริโภค
และแลกเปลี่ยนผลผลิต ฯลฯ วิชารัฐศาสตรเรียนรูจากการปกครองภายในชุมชน วิชาจิตวิทยาเรียนรู
จากการติ ดต อสัม พันธ และอยู อาศัย ทํา งานรวมกัน วิช านิเวศวิท ยาเรีย นรูจากการทํา นาทําสวน
เรียนรูจากธรรมชาติ เทคโนโลยี เรียนรูจากการแสวงหาทางแกไขปญหา อุปสรรคในการดํารงชีวิต
เปนตน
3. วิ ธี ก ารเรี ย นรู มี วิ ธี ก าร เครื่ อ งมื อ ของการเรี ย นรู ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง การสอน
การสังเกต การอาน การฟง การถาม การทดลองทํา การเลียนแบบ การคิดไตรตรอง การแลกเปลี่ยน
เรียนรู กิจกรรมการเรียนรูทั้งหลายมีความยืดหยุนเหมาะสมกับเนื้อหาที่ไมเหมือนกัน ความถนัดที่
ไม เ ท า กั น ของบุ ค คลและมี โ ครงสร า งความสั ม พั น ธ ใ นด า นต า งๆในลั ก ษณะแบบแนวนอน
(Horizontal) มากกวาแบบแนวดิ่ง (Vertical) และมีระบบความสัมพันธเชิงสังคม (Social Relations)
มากกวาความสัมพันธเชิงอํานวย หรือผลประโยชน (Power Relations)
กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนจุดเดนของการพัฒนาชุมชนที่ประชาชนมีสวนรวม
และมีบทบาทในการกําหนดแผนงานโครงการและวิธีการดําเนินงาน สงเสริมใหเกิดการรวมกลุม
ตามธรรมชาติเกิดเปนขบวนการประชาชน ซึ่งรวมตัวกันหาทางเลือกและทางออกในการพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง (เสรี พงศพิศ, 2538 : 17)
กระบวนการเรียนรูของชุมชนสวนใหญเกิดจากปญหาและความตองการของชุมชน
น้ําหนักจึงอยูที่กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางความรู ความเขาใจวาเรื่องนี้เปนเรื่องของตน เปนเรื่อง
ที่ ป ระชาชนในชุ ม ชนต อ งลุ ก ขึ้ น มาดํ า เนิ น การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง ความสํ า เร็ จ ของการจั ด ทํ า
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กระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ใดยอมมีความเหมาะสมสําหรับที่นั้น เพราะแตละชุมชนจะมีความ
แตกตางกัน ทั้งบริบทของชุม ชน และทุนทางสัง คมของแตล ะชุม ชน ดังนั้น ผูที่จะเรียนรู ได ดี
ที่สุด คือคนในชุมชนนั่นเอง หนวยงานภาคีพัฒนาอื่นๆ จะทําหนาที่เปนผูเสริมหนุน เอื้ออํานวยให
กระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นในทุกชุมชนทองถิ่น และนําแผนของชุมชน ไปแปลงสูการปฏิบัติดวย
การบูรณาการอยางเต็มกําลังความสามารถของชุมชน
การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการเรียนรูในการมีสวนรวม เริ่มดวยการรวม
คิด รวมทํา รวมติดตามประเมินผล รวมรับประโยชน จากการมีสวนรวมในทุกขั้นตอน จากการ
พัฒนาชุมชนที่ผานมาประชาชนยังไมเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม มองวาเปนหนาที่ของผูนํา
หรือรัฐที่ตองดําเนินการ หากทุกชุมชนตระหนักรูถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในกระบวน
การเรียนรูของชุมชน จะชวยตอกย้ําใหชุมชนรูซึ้งถึงคุณคาของทุนทางสังคมที่มีอยูในแตละพื้นที่
ดังนั้นการเรีย นรูข องชุมชนตองมีความตอเนื่องไมใชทําครั้ง เดียวแลวถือวาเสร็จ แตชุม ชนตอง
เรียนรูสูการนํา ไปปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม แลวยอนกลับมาทบทวน
ปรับซึ่งจะตองทําซ้ําแลวซ้ําอีก อยางตอเนื่องจนกลายเปนธรรมชาติ
ดั ง นั้ นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากระบวนการเรีย นรูข องชุ ม ชนจึ ง เกิ ดขึ้ น ได ต ลอดเวลา
สอดแทรกไปกับการปรับตามสถานการณของชุมชน โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ชุมชน ที่ชุมชนตองสรางเอง ทําใหชุมชนคนพบตัวเอง ปรับเปลี่ยนฐานความคิด พฤติกรรมหันมา
พึ่งพาตนเอง เพราะกระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนกระบวนการทางปญญานําไปสูการพัฒนา
ตนเอง โดยสมาชิกชุมชนตองมีสวนรวมทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู
อยางตอเนื่องไปไมรูจบ กระบวนการเรียนรูของชุมชนที่มีประสิทธิภาพกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากข า งในชุ ม ชนเอง ช ว ยสร า งเสริ ม จิ ตสํ า นึ ก เกิ ด การตระหนั ก รู ทํ า ให เ กิด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม มีการจัดการชีวิตตนเองอยางเปนระบบ คํานึงถึงสวนรวมของชุมชนที่มีความสัมพันธกัน
อยางเหมาะสมตอเนื่องยาวนาน
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2. แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน
2.1 ความหมายของการมีสวนรวม
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) เปนกระบวนการซึ่ง
สาธารณชนมีความหวงกังวล มีความตองการ และมีทัศนะที่จะมีสวนรวมกับรัฐที่ตองตัดสินใจ
กระบวนการมี ส ว นร ว มของประชาชนเป น กระบวนการสื่ อ สารสองทาง (Two-way
communication) ที่มีเปาหมายโดยรวมเพื่อที่จะเกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและไดรับการสนับสนุนจาก
สาธารณชน
องคการสหประชาชาติ (United Nations: 1978) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม
วา หมายถึงกระบวนการที่ประชาชนระดับตางๆ เขาไปเกี่ยวของกับโครงการหรือกิจกรรมหนึ่งๆ
โดยความสมัครใจและดวยความกระตือรือรน ในกระบวนการตัดสินใจมีการกําหนดเปาหมายของ
สังคมและกําหนดการใชทรัพยากรเพื่อใหการบริหารกิจกรรมและโครงการนั้นบรรลุ โดยมีแนวทาง
พื้นฐานอยู 3 ประการที่จะทําความเขาใจกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาคือ
ประการแรก รวมตัดสินใจในการพัฒนา
ประการที่สอง รวมสนับสนุนความพยายามในการบริหารการพัฒนา
ประการที่สาม รวมรับผลประโยชนที่ไดจากการพัฒนา
ธนาคารโลก (World Bank: 2000) ใหความหมายวา การมีสวนรวมคือ การที่ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจกําหนดเปาหมายการพัฒนาและ
การใชทรัพยากรที่มีผลกระทบตอพวกเขา การมีสวนรวมของประชาชน จึงถือไดวาเปนวิธีการ
หนึ่งในการจัดการปญหาความขัดแยง (Conflict management) ในสังคมไดดีวิธีหนึ่ง
การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ ในการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่กําลัง
จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต ไมวาโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ จะเปนของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ถือวาเปนวิธีการที่จะพัฒนาประเทศเปนการคุมครองและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ควรหวงแหนที่มีประสิทธิภาพที่สุด
Reeders (1963) ใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชนไววา หมายถึงการมีสวน
รวมในการปฏิสัมพันธกันทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีสวนรวมของปจเจกบุคคลและการมี สวนรวม
ของกลุม
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Erwin (1976) ให แ นวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ความหมายของการมี ส ว นรว มว า เป น
กระบวนการให ป ระชาชนเข า มามี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการดํ า เนิ น งานพั ฒ นา ร ว มคิ ด ตั ด สิ น ใจ
แกปญหาของตน เนนการมีสวนรวมเกี่ยวของอยางแข็งขันของประชาชน ใชความคิดสรางสรรค
และความชํานาญของประชาชน แกไขปญหารวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน
ติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
แฟรงกลีน ลีสก (Franklyn Lisk, 1985) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนไววา “การมีสวนรวมของประชาชนจะตองมีความสัมพันธกับแนวความคิดของการ
เชื่อใจ และการยอมรับตนเอง เพื่อที่จะนําไปสูการมีสวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืน ซึ่ง
สามารถสังเกตไดจากระดับความพึงพอใจ ระดับการไววางใจ และตองครอบคลุมทัศนคติความ
คาดหวัง และกิจกรรมที่ตองปฏิบัติรวมกัน”
นิรันดร จงวุฒิเวศน (อางถึงในอุษณีย ศิริสุนทรไพบูลย: 2538, 26) ใหความหมายของ
การมีสวนรวมของประชาชนในดานของจิตใจ โดยแยกเปนองคประกอบตางๆ 3 ขอคือ
1) การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ เปนการที่เกี่ยวของทั้งรางกายและจิตใจ
ไมใชเฉพาะแตดานกําลังกายหรือทักษะ คือ ผูมีสวนรวมจะมีสวนเกี่ยวของทางจิตใจ ไมใชแต
เฉพาะดานการกระทํานั้น
2) การกระทําการเมื่อผูมีสวนรวมมีความเกี่ยวของ ทั้งดานการกระทําและจิตใจ
แลวเทากับเปนการเปดโอกาสใหเขาไดแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค กระทําการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของกลุม (Grop Goal) โดยเหตุนี้การมีสวนรวมจึงเปนมากกวาการยินยอมที่จะกระทํา
ตามคําสั่ง ซึ่งเปนการกระทําโดยปราศจากการยินยอมพรอมใจ และความคิดริเริ่มสรางสรรค การมี
สวนรวมจึงเปนความสัมพันธทางอารมณและจิตใจแบบ “ยุคลวิถี” คือมีการติดตอสื่อสารทั้งไปและ
กลับ
3) การมีสวนรวมรับผิดชอบ เมื่อเกิดการเกี่ยวของทางดานจิตใจ อารมณและได
กระทําการใหแกสถานการณกลุมนั้นแลว ผูมีสวนรวมจะเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกับกลุมนั้น
ดวยเพราะการมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคมที่บุคคลไปเกี่ยวของกับกลุมและตองการเห็น
ผลสําเร็จของการทํางานนั้นๆ ดวย
สําหรับประเทศไทย คําวาการมีสวนรวมถูกใชกันอยางกวางขวางตั้งแตมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (2525-2529) เปนตนมา และนักวิชาการไทยก็ไดใหนิยาม
ความหมายไวสอดคลองกับแนวคิดขางตน ปรัชญา เวสารัชช (2528: 5) ไดนิยามความหมายของ
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การมีสวนรวมไววา การมีสวนรวมเปนการที่ประชาชนเขามาเกี่ยวของโดยการมีสวนรวมตองยึด
หลักองคประกอบ คือ 1. มีประชาชนเขามาเกี่ยวของการพัฒนา และ 2. ผูเขารวมไดใชความพยายาม
บางสวน เชน ความคิด ความรู ความสามารถ แรงงานหรือทรัพยากรบางอยาง เชน เงินทุน วัสดุ
ในกิจกรรมการพั ฒนา ทั้ง นี้ จะตองเปดโอกาสใหป ระชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่มการ
พิ จารณาตั ดสิ นใจ การร วมปฏิ บั ติและรวมรับ ผิดชอบในเรื่องตา งๆ อันมีผลกระทบถึง ตัวของ
ประชาชน
การมีสวนรวมใน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งถือวาเปน
รัฐธรรมนูญแรกที่เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
มากที่สุดที่เคยมีมาการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม เปนพัฒนาการมีสวนรวมหรือเปน
แนวความคิดที่เคารพความแตกตาง (Difference) และความหลากหลาย (Diversity) ในมิติตาง ๆ
ของผูคนในสังคม ตั้งแตการเมือง ชีวิตทางสังคม และวัฒนธรรม (ธีรยุทธ บุญมี, 2543) อันเปนการ
สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการผลักดันหรือการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
กอใหชุมชนเขมแข็ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยึดมั่นในหลักการมี
สวนรวมของประชาชน และมุงทําใหเกิดผลมากยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มี
ผลในทางปฏิบัติ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนตองผลักดันใหประชาชนไดใชสิทธิสวนรวมตาม
เจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่อสรา งระบบประชาธิ ป ไตยแบบมี สวนร วม (Participatory
Democracy) ใหเปนกลไกหนึ่งที่จะทําใหเกิดความสมดุลในการพัฒนาประเทศตอไป
แมรัฐธรรมนูญกําหนดหลักการการมีสวนรวมทางของประชาชน แตประชาชนสามารถ
มีสวนรวมหรือไม และมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขคือทุกภาคสวนในสังคมไทยตอง
ยอมรับหลักการมีสวนรวมของประชาชน ลําพังแตการมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไมเพียงพอที่จะทํา
ใหการมีสวนรวมของประชาชนปรากฏเปนจริง เพราะการมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องของ
จิตสํานึก มิใชเรื่องของบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น หากตองพิจารณาถึงปจจัยการเติบโตของ
ขบวนการสิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย และการตื่นตัวทางการเมืองและจิตสํานึกการมีสวนรวม
ของประชาชนคนไทยดวยนั้นเอง
กลาวโดยสรุป การมีสวนรวมคือกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในทุก
ขั้นตอนตั้งแตการรวมรับรู รวมคิดริเริ่ม รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ และรวมตรวจสอบ โดยใชพลัง
ความสามารถในดานตางๆ ของตนเองรวมกับความรูและวิทยาการที่เหมาะสมอยางสรางสรรค
พรอมกับการเปนผูรับแบงปนผลประโยชนและรวมกันรับผิดชอบในผลกระทบที่ตามมาดวย
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2.1.1 การมีสวนรวมเกิดจากแนวความคิดสําคัญ 3 ประการคือ
1. ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความหวง
กังวลสวนบุคคล ซึ่งพองตองกัน กลายเปนความสนใจ และหวงกังวลรวมกันของสวนรวม
2. ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกัน ที่มีตอสถานการณที่เปนอยูนั้น
ผลักดันใหเกิดการรวมกลุม วางแผน และลงมือทํารวมกัน
3. การตกลงใจรวมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุมหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึง
ปรารถนาการตัดสินใจรวมกันนี้ จะตองรุนแรงมากพอที่จะทํา ใหเกิดความริเริ่ม กระทําการที่
สนองตอบ ความเห็นชอบของคนสวนใหญที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น
อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมยังเกิดจากแนวคิดอื่นๆ อีกเชน
1. ความศรัทธา ที่มีตอความเชื่อถือบุค คลสํา คัญ และสิ่งศักดิ์สิท ธิ์ทําให
ประชาชน มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เชน การลงแขก บําเพ็ญประโยชน การสรางโบสถวิหาร
2. ความเกรงใจ ที่มีตอบุคคลที่เคารพนับถือ หรือมีเกียรติยศตําแหนง ทําให
ประชาชนเกิดความเกรงใจและมีสวนรวมดวยทั้งๆ ที่ยังไมมีศรัทธาหรือความเต็มใจอยางเต็มเปยม
ที่จะกระทํา เชน ผูใหญออกปากของแรง ผูนอยก็ชวยแรง
3. อํานาจบังคับ ที่เกิดจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือกวาทําใหประชาชนถูกบีบ
บังคับใหมีสวนรวมในการกระทําตางๆ
นอกจากนี้แลว การมีสวนรวมยังเปนวิธีที่ทรงประสิทธิภาพในการเสริมสรางและ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา เพราะการมีสวนรวมทําใหผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวม
เขาใจสถานการณและอุทิศตนมากยิ่งขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนานั้น
นอกจากแนวความคิ ด ดั ง กล า วข า งต น ได ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การพั ฒ นาต อ งเริ่ ม ต น จาก
ประชาชน (Start where the people are) และประชาชนตองชวยตนเอง (Self-help) ซึ่งหมายความวา
การที่ประชาชนจะเริ่มและชวยตนเองไดนั้น ประชาชนตองมีโอกาสที่จะเขามามีสวนรวมในกิจการ
พัฒนาชุมชนเสียกอนกลาวคือ ตองมีเงื่อนไขสําคัญอยางนอย 3 ประการ ดังนี้
1. ตองมีอิสรภาพ (Freedom to participate) หมายถึง มีอิสระที่จะเขารวมหรือไมก็
ได การเขารวมตองเปนไปดวยความสมัครใจ การถูกบังคับใหเขารวมไมวาจะในรูปแบบใด ไมถือ
วาเปนการมีสวนรวม
2. ตองมีความเสมอภาค บุคคลที่เขารวมในกิจกรรมใดจะตองมีสิทธิเทาเทียมกับ
ผูเขารวมคนอื่นๆ
3. ตองมีความสามารถ (Ability to participate) บุคคลหรือกลุมเปาหมายจะตองมี
ความสามารถพอที่จะเขารวมในกิจกรรมนั้นๆ หมายความวา ในบางกิจกรรมแมจะกําหนดวา
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ผูเขารวมมีเสรีภาพและเสมอภาค แตกิจกรรมที่กําหนดไวมีความซับซอนเกินความสามารถของ
กลุมเปาหมาย การมีสวนรวมยอมเกิดขึ้นไมได
2.2 ระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชน
สถาบันพระปกเกลา (2545) วิธีการแบงระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงได
หลายวิธี ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและความละเอียดของการแบงเปนสําคัญ เชน การแบงระดับขั้น
การมีสวนรวมของประชาชนจากระดับต่ําสุดไปหาระดับสูงสุด ออกเปนระดับตางๆ และจํานวน
ประชาชนที่เขามีสวนรวมในแตละระดับจะเปนปฏิภาคกับระดับของการมีสวนรวม กลาวคือ ถา
ระดับการมีสวนรวมต่ําจํานวนประชาชนที่เขามีสวนรวมจะมาก และยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงขึ้น
เพียงใด จํานวนประชาชนที่เขามีสวนรวมก็จะลดลงตามลําดับ ระดับการมีสวนรวมของประชาชน
เรียงลําดับจากต่ําสุดไปหาสูงสุด ไดแก (คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ, 2545)
1. ระดับการใหขอมูล เปนระดับต่ําสุดและเปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอสื่อสาร
ระหวางผูวางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู
วางแผนโครงการ แตไมเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของใดๆ วิธีการใหขอมูล
อาจกระทํ า ได ห ลายวิ ธี เช น การแถลงข า ว การแจกข า ว การแสดงนิ ท รรศการ และการทํ า
หนังสือพิมพใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ
อยางไรก็ดี เพื่อปองกันมิใหรัฐบาลหรือเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจดุลพินิจในการให
หรือไมใหขอมูลดังกลาวแกประชาชน ตองมีขอกําหนดใหรัฐบาลหรือเจาหนาที่ของรัฐตองกระทํา
และกระทําอยางทั่วถึงดวย ยกเวนขอมูลบางประเภท เชน เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
อนึ่งขอมูลตางๆ ที่ประชาชนควรไดรับตองเปนขอมูลที่มีความถูกตอง ประชาชนได
รับทราบในเวลาที่เหมาะสมถูกตองหรือทันเหตุการณ มีปริมาณของขอมูลที่พอเพียงที่จะเขาใจได
และมี ภ าษาที่ เข า ใจได ง า ยด ว ย ตลอดจนมีช องทางการเข า ถึ ง ที่ไ มยุ ง ยาก และฟรี หรื อ ตอ งเสี ย
คาใชจายนอยที่สุด
2. ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับขั้นที่สูงกวาระดับแรก คือ
ผูวางแผนโครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไดขอมูลมากขึ้น และประเด็น
ในการประเมินขอดีขอเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ
ริเริ่มโครงการตางๆ และการบรรยายใหประชาชนฟงเกี่ยวกับโครงการตางๆ แลวขอความคิดเห็น
จากผูฟง เปนตน
3. ระดับการปรึกษาหารือ เปนระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนที่สูงกวาการ
เปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนการเจรจากันอยางเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการ
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และประชาชน เพื่อประเมินความกาวหนาหรือระบุประเด็นหรือขอสงสัยตางๆ เชน การจัดประชุม
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปดกวางรับฟงความคิดเห็น เปนตน
4. ระดับการวางแผนรวมกัน เปนระดับขั้นที่สูงกวาการปรึกษาหารือ คือเปนเรื่อง
การมีส วนรวมที่มี ข อบเขตกว า งขวางมากขึ้น มีความรับผิดชอบรวมกันในการวางแผนเตรีย ม
โครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการเหมาะสมที่จะใชสําหรับการพิจารณาประเด็น
ที่มีความยุงยากซับซอนและมีขอโตแยงมาก เชน การใชกลุมที่ปรึกษาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขา
ตา งๆ ที่เกี่ ย วข อง การใชอนุ ญาโตตุล าการเพื่อแกปญหาขอขัดแยง และการเจราจาเพื่อหาทาง
ประนีประนอม เปนตน
5. ระดับการรวมปฏิบัติ เปนระดับที่สูงถัดไปจากระดับการวางแผนรวมกัน คือเปน
ระดับ ที่ผูรับผิดชอบโครงการกับประชาชนรวมกันดําเนินโครงการ เปนขั้นการนําโครงการไป
ปฏิบัติรวมกันเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว
6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน
เพื่อแก ป ญหาขอขั ดแย ง ที่ มี อยู ทั้ ง หมด เชน การลงประชามติจะสะทอนถึง ความตองการของ
ประชาชนไดดีเพีย งใด อยางนอยขึ้นอยูกับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการ
กระจายขาวสารเกี่ยวกับขอดีขอเสียของประเด็นดังกลาวใหประชาชนเขาใจอยางสมบูรณและทั่วถึง
เพียงใด และในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแลวผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให
รัฐบาลตองปฏิบัติตาม เปนตน
สถาบันพระปกเกลา (คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยมและคณะ,2545) และไดจัดทําระดับขั้น
และกระบวนการของการมีสวนรวมของประชาชน ดังแสดงในภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 2-2 แสดงระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชน
สูง

การควบคุมโดยประชาชน
การทําประชามติ การเลือกตั้ง

ระดับของการ
มีสวนรวม

การรวมปฏิบัติและตรวจสอบ
ดําเนินกิจกรรมรวมกัน

มาก
นอย
จํานวน
ประชาชนที่
เ กี่ ย ว ข อ ง

การวางแผนรวมกัน
การมีสวนรวมที่กวางขึ้น มีความรับผิดชอบรวมกันในการ
วางแผนและผลทีจ่ ะเกิดขึ้น ใชสําหรับประเด็นทีซับซอนและมี
ขอโตแยงมาก เชน กลุมที่ปรึกษา การเจรจา การมี
อนุญาโตตุลาการ การประนีประนอม

มาก

ต่ํา

การปรึกษาหารือ
การเจรจาอยางเปนทางการ และไมเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการ
และประชาชน เพื่อประเมินความกาวหนา หรือระบุประเด็น เชน จัดประชุม
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เปดรับขอคิดเห็น

การเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน
ผูวางแผนโครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไดขอมูลมากขึ้น
และเพื่อใหประเด็นในการประเมินชัดเจนขึ้น เชน การสํารวจ การบรรยายให
ประชาชนฟงถึงกิจกรรม แลวรับขอคิดเห็น

การใหขอมูล
เปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอสื่อสารระหวางผูวางแผนโครงการและประชาชนเพื่อให
ขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูวางแผนโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ แตไมเปด
โอกาสใหมีการแสดงขอคิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของใดๆ เชนการแถลงขาว การแจกขาว การแสดง
นิทรรศการ การทําหนังสือพิมพใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม

ที่มา: คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ, 2545
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การมีสวนรวมของประชาชน แนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนมีพัฒนาการ
จากความเชื่ อที่ ว า การพั ฒ นาที่ ไ ดผ ลและยั่ ง ยื น จะต องให ป ระชาชนเข า มามี ส วนเกี่ ย วข อ งใน
การพัฒนา ซึ่งกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการพัฒนานั้น คือการรวมคิดรวม
ตัดสินใจในการแกปญหาของตนเอง รวมใชความคิดสรางสรรค ความรูและความชํานาญเขากับ
การใชวิทยาการที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้น ประชาชนควรเขามีสวน
เกี่ยวของทั้งกระบวนการตั้งแตการตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรม การแบงปนผลประโยชน และการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผล
2.3 ขอควรคํานึงเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน
จรัส สุวรรณมาลา (อางถึงในรัฐสภาสาร, 2546: 1-7) ไดสรุปเรื่องแนวคิดพื้นฐานวา
ดวยการมีสวนรวมของพลเมืองวา อุดมการณของการปกครองทองถิ่นคือการปกครองตนเองของ
พลเมืองในชุมชน การปกครองตนเองของชุมชนเปนกฎธรรมชาติทางสังคม แตชุมชนอาจจะมี
ระบบการปกครองตนเองแตกต า งกั น ไปตามแต ล ะชุ ม ชน ในการปกครองท อ งถิ่ น แบบ
ประชาธิปไตยนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของการใหประชาชนในชุมชนรวมกันรับผิดชอบดําเนินกิจการ
สาธารณะของชุม ชน (Local Public Affairs) ซึ่งเรียกวาหลัก “ความรับผิดชอบรว มกันของ
พลเมือง” (Collective Responsibility)
หลักความรับผิดชอบรวมกันของพลเมืองที่วานี้คือที่มาของหลักการมีสวนรวมของ
พลเมื องในการปกครองทองถิ่นที่ถูก ตองตามอุดมการณของการปกครองตนเองนั้น เปนการมี
สวนร วมที่ มี พื้ นฐานมาจากความรับผิด ชอบรว มกัน เรีย กวา (Participation with Collective
Responsibility) การมีสวนรวมที่วานี้เปนพฤติกรรมของกลุมคนในชุมชนที่รวมกันคิดและตัดสินใจ
เพื่อแสวงหาประโยชนอันเปนสาธารณะ (Public/Community Interests) รวมกัน
2.3.1 การมีสวนรวมของพลเมืองบนพื้นฐานของความรับผิดชอบรวมกัน ควรจะมี
คุณสมบัติอยางนอย 5 ประการคือ
1. คนในชุมชนรวมกันคิดและกําหนดวาชุมชนควรมีหรือทํากิจกรรมสาธารณะ
อะไรบาง เชน การจัดเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน สงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น
หรือจัดใหมีบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานตางๆ ในชุมชน เชน ถนน ระบบระบายน้ําปองกันน้ําทวม
เปนตน
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2. คนในชุมชนรวมกันสรรหา คัดเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลในชุมชนมาทํา
หนาที่เปนตัวแทนของคนในชุมชนเกี่ยวกับกิจการสาธารณะของชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถจัด
กิจกรรมสาธารณะตามความตองการของพลเมืองในชุมชนนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. คนในชุมชนรวมกันคิดและกําหนดวา จะชวยกันแบกรับภาระหรือคาใชจาย
อันเกิดจากการจัดกิจกรรมสาธารณะของชุมชนตามที่ไดตกลงกันไวอยางไร เชน จะใชวิธีเก็บภาษี
หรือเก็บคาบริการ หรือชวยกันออกแรงงาน ที่ดิน ทรัพยสิน วัสดุ ฯลฯ อยางไร ใครจะรับภาระมาก
นอยตางกันอยางไรจึงจะเปนธรรมและยอมรับรวมกันได เมื่อตกลงกันแลว พลเมืองทุกคนก็รวม
รับ ผิด ชอบกั น ใครไม ใ ห ค วามร วมมือ ก็ตองใชอํ า นาจแทรกแซงหรื อบั ง คับ ต องใหรับ ผิ ดชอบ
รวมกัน
4. คนในชุมชนรวมกันตรวจสอบ เฝามอง แสดงความคิดเห็น (เชน แสดงความ
พอใจหรือไมพอใจ) เกี่ยวกับผลการดําเนินกิจการสาธารณะของชุมชน ผลักดันใหมีการปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง ใหกิจการสาธารณะของชุมชนมีความยั่งยืนและเปนประโยชนสูงสุดตอชุมชนใน
ระยะยาว
5. คนในชุมชนรูสึกเปนเจาของ (Ownership) ทรัพยสินหรือกิจการสาธารณะ
ของชุมชนเสมือนหนึ่งเปนของตัวเอง โดยชวยกันทํานุบํารุงรักษา เฝาระวังดูแลและใหอยูในสภาพ
ที่ดีใชการไดและเปนประโยชนตอชุมชนเสมอ หวงแหนชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ของตนเอง เห็นความสําคัญของการจรรโลงการปกครองทองถิ่นและกิจการสาธารณะใหมั่นคง
ใหความไววางใจ เขาใจพลเมืองดวยกันเอง และวางใจชุมชนทองถิ่นของตนเอง
2.3.2 การมีสวนรวมที่ปราศจากความรับผิดชอบรวมกัน
ในโลกที่ เ ป น จริ ง นั้ น การมี ส ว นร ว มของพลเมื อ งในท อ งถิ่ น อาจไม จํ า เป น ต อ ง
สอดคล อ งกั บ อุ ด มการณ “การมี สว นร วมแบบรั บ ผิ ด ชอบร วมกั น” ดัง ที่ ก ล า วขา งต น เสมอไป
แตอาจเปนการมีสวนรวมที่ปราศจากความรับผิดชอบรวมกัน (Participation without Collective
Responsibility) ได การมีสวนรวมแบบหลังนี้จัดเปนพฤติกรรมระดับปจเจกชน ที่ตองการแสวงหา
ประโยชนเพื่อตนเอง ซึ่งตางจากการมีสวนรวมแบบแรกที่เปนพฤติกรรมของกลุมหรือของพลเมือง
ในฐานะสมาชิกของชุมชน และตองแสวงหาประโยชนอันเปนสาธารณะรวมกัน
1. คนในชุมชนมีการตื่นตัวไปรวมแสดงความคิดเห็น หรือเรียกรองใหชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําโนนทํานี้อยางกวางขวาง แตเรื่องที่เรียกรองใหทํานั้นลวนแตเปน
เรื่องผลประโยชนของตนเองหรือกลุมตนเอง ไมใชเรื่องของชุมชนหรือสวนรวม ไมไดนําปญหา
ของส วนรวมมาพู ดคุ ย ปรึก ษาหารือกัน การเรียกรองทํา นองนี้ มักจะขัดแยง กับ กลุมอื่นๆ ถา ไม
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ขัดแยงกันเพราะทรัพยากรมีจํากัด แบงกันไมลงตัว ก็ขัดแยงกันเพราะสิ่งที่ขอใหทํานั้น ไปทําให
คนอื่นเขาเสียประโยชน
2. คนในชุมชนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทองถิ่นกันทั้งชุมชน แตไปหยอน
บัตรเพราะตองการคาจาง หรือเพื่อให คนของตนเอง เขาไปรักษาผลประโยชนหรอหาประโยชน
ใหกับตนเองหรือกลุมของตน หรือไปหยอนบัตรเพราะกลัวอํานาจอิทธิพล สวนที่วาจะไดคนดี
ไวใจไดไปบริหารทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวมนั้น ไมใชเรื่องสําคัญ
3. คนในชุมชนแสดงความคิดเห็น เรียกรองใหชุมชนทองถิ่นทําโนนทํานี้ไมมี
ที่สิ้นสุด แตไมตองการรับภาระหรือคาใชจายอันเกิดจากการจัดกิจกรรมที่วานั้น กลับผลักภาระไป
ใหคนอื่น เชน อยากใหทองถิ่นปรับปรุงถนน สะพานดีๆ กวางๆ มีทางเดิน มีระบบระบายน้ําที่ดี
แตไมยอมจายภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ อยากใหทองถิ่นดูแลการจัดเก็บขยะใหสะอาดเรียบรอย
แต ไ ม ย อมให ขึ้ น ค า ธรรมเนี ย มขยะ หรื ออยากให มีร ะบบขนส ง มวลชนดี ๆ แต ไ มอ ยากให ขึ้ น
คาบริการใหคุมทุน ฯลฯ แตเรียกรองเอาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ขอใหคนอื่นชวย แตไมชวยตนเอง
4. คนในชุมชนไมสนใจตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนเอง คิด
เพียงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนทําอะไรใหบางก็ดีแลว ดีกวาไมไดอะไรเลย ปลอยให
พวกนักการเมืองฉกฉวยโอกาสในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํามาหากินกันไป ไมมีความรูสึก
เป น เจ า ของ (Ownership) ในทรั พ ย สิ น หรื อ กิ จ การสาธารณะของชุ ม ชน ไม ส นใจช ว ยกั น
ทํานุบํารุงรักษา เฝาดูแลและใหอยูในสภาพที่ดี เพราะคิดวาเปนของหลวง
5. การมีสวนรวมของคนในชุมชนนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของความไมไวใจซึ่งกัน
และกั นระหว า งประชาชนด วยกั นเอง หรือไมไ ววางใจตัวผูนํา ทองถิ่นหรือสภาทองถิ่นหรือมี
ความรูสึกที่เปนปฏิปกษระหวางกันและกัน เขาทํานอง “ถาเราไมไปรวมรับรู เรียกรองแสดงความ
คิดเห็น คนอื่นก็จะเอาไปกินหมด” หรือ “ถาไมไปก็จะเสียเปรียบคนอื่น” เปนตน
การมีสวนรวมที่ปราศจากความรับผิดชอบรวมกันนี้เปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาอยาง
ยิ่งหรือ “ไมสรางสรรค” เพราะนอกจากไมจรรโลงไมสรางสรรคระบอบการปกครองตนเองแบบ
ประชาธิปไตยในชุมชน ยังเปนอันตรายตอการปกครองตนเองแบบประชาธิปไตยในชุมชนดวย
2.4 มิติของการมีสวนรวม
เมื่อมองในมิติของการมีสวนรวม Cohen and Uphoff (1977:7-17) ไดเสนอแนวคิดเบื้องตน
ในการวิเคราะหการมีสวนรวมวามี 3 มิติ (Dimensions) โดยมิติการมีสวนรวมประกอบดวยประเด็น
คําถามดังนี้
1. มีสวนรวมอะไรบาง (What) แบงเปน (Cohen and Uphoff, 1980)
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1.1)
1.2)
1.3)
1.4)

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)
การมีสวนรวมในการดําเนินการ (Implementation)
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits)
การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)

2. มีสวนรวมกับใครบาง (Whose) ไดแก การมีสวนรวมกับชาวบาน ผูนําชุมชน
เจาหนาที่ของรัฐบาล เจาหนาที่ตางชาติ (จากองคกรที่ใหทุน) เปนตน ทั้งนี้ใหพิจารณาคุณลักษณะ
ทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจของผูเขามีสวนรวมในเรื่อง อายุ เพศ สถานภาพครอบครัวระดับ
การศึกษา ระดับชั้นทางสังคม อาชีพ ระดับรายได ระยะเวลาที่อยูอาศัย การถือครองที่ดิน
3. มีสวนรวมอยางไรบาง (How) โดยพิจารณาจาก
3.1) การมีสวนรวมเกิดจากเบื้องบนหรือเบื้องลาง
3.2) ถูกบังคับใหเขารวมกิจกรรมหรือแรงจูงใจ
3.3) โครงสรางชุมชน
3.4) ชองทางการมีสวนรวมที่เกิดขึ้น
- การมีสวนรวมโดยผานปจเจกชนหรือผานกลุม
- การมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออม (ผานตัวแทน)
- การมีสวนรวมอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ
3.5) ระยะเวลา (Duration) ความตอเนื่องของกิจกรรม
3.6) ขอบขาย (Scope) ความครอบคลุมของกิจกรรม
3.7) ผลที่เกิดจากการมีสวนรวม
มาตรวัดการมีสวนรวมของประชาชน Kasperson และ Breitbandm การกระทําโดยแตละ
บุคคล มิใชเปนการกระทําโดยกลุม เพื่อที่จะไดเห็นถึง คานิยม ความรับรู และพฤติกรรมของแต
ละบุคคล ความหนาแนนของการกระทํา (บอยครั้ง ยาวนาน) คุณภาพการเขารวม ดูจากผลและ
ผลกระทบ เชน ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ มีการทําการประเมินผล
2.5 รูปแบบของการมีสวนรวม
Sumayao ไดนําเสนอรูปแบบการมีสวนรวมโดยอาง Deshler, D. และ D.Sock (อางถึง
ในนันทนุช สังวาล, 2546: 52-54) ดังนี้
2.5.1 การมีสวนรวมแบบจอมปลอม (pseudo-participation) ซึ่งแบงออกเปน 2
ระดับ ไดแก
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1. การมีสวนรวมแบบไดรับการเลี้ยงดู (domestication) เปนการใชอํานาจและ
การควบคุม ซึ่งผูวางแผน ผูบริหาร อภิสิทธิ์ชนทองถิ่น นักวิชาการ หรือพวกมืออาชีพทั้งหลาย มีอยู
ในมือในกิจกรรมใดๆ เปนการทําใหเกิดการยอมรับโดยเทคนิคการมีสวนรวมแบบจอมปลอมใน
การดึงดูดใหประชาชนยอมตาม ในสิ่งซึ่งบุคคลภายนอกเหลานี้เห็นดีเห็นควร เพื่อผลประโยชนของ
พวกเขา มากกวาที่จะใหสิทธิ์อํานาจแกประชาชนผูเขารวม ซึ่งเปนการทําใหผูที่เขามีสวนรวมยอม
ทําตามทุกอยางเพราะการเลี้ยงดูนั้นทําใหผูมีสวนรวมเชื่องไมแข็งขอได การมีสวนรวมแบบเลี้ยงดูนี้
2.
การมี ส ว นร ว มแบบได รั บ ความช ว ยเหลื อ (assistentiallism) หรื อ
(paternalism) ซึ่งอํานาจและการควบคุมยังอยูในมือของบุคคลภายนอก ประชาชนผูเขารวมไดรับ
ขอมูลขาวสาร และไดรับการปรึกษาหารือไดรับการชวยเหลือ หรือ ปลอบใจ พวกเขาไดรับการ
ปฏิบัติเหมือนวัตถุ ไมสามารถเขามีสวนรวมอยางแข็งขันได ประชาชนผูเขารวมไมมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจหรือควบคุมใดๆ ในเรื่องผลประโยชน นักวิจัยหรือผูรับผิดชอบโครงการอาจเพงพิศ
ตรงการชวยเหลือกลุมใดกลุมหนึ่งเพื่อ “รักษาอาการ” มากกวาเยียวยารักษาสาเหตุของโรคสังคม
ซึ่งทําใหผูเขารวมตกเปนหนี้บุญคุณ ไมสามารถแสดงความเปนตัวของตัวเองออกมาได

ไดแก

2.5.2 การมีสวนรวมที่แทจริง (genuine participation) แบงออกไดเปน 2 ระดับ

1. การมี ส วนร วมแบบความร วมมื อ (cooperation) ซึ่ ง เปน กระบวนการที่
ประชาชนรวมมือกับบุคคลภายนอก ในการทํากิจกรรมใดๆ ที่ผลลัพธจะกลายเปนผลประโยชน
ของพวกเขา การตั ด สิ น ใจเกิ ด ขึ้ น โดยการเสวนา (dialogue) ระหว า งบุ ค คลภายในและ
บุคคลภายนอก ประชาชนเขาเกี่ยวของอยางแข็งขันในกิจกรรม อํานาจและการควบคุมไดรับการ
แบ ง ป นตลอดกระบวนการ เป นกระบวนการแบบอุป นัย ซึ่ง มีก ารสั่ง การจากลา งขึ้นบน ไมใ ช
กระบวนการสั่งจากบนลงลาง ซึ่งผูเขามีสวนรวมมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันกับบุคคลภายนอก หรือผูที่อยู
ในระดับตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมแบบประชาชนมีอํานาจ (empowerment) ซึ่งเปนรูปแบบของ
การมี ส วนร วมของประชาชนอย า งสมบูรณที่สุด เปน รูป แบบของการมีสวนรวมที่ป ระชาชนมี
ศัก ดิ์ศ รี และอํ า นาจในทุ ก มิ ติ ทุ ก ขั้นตอน ตลอดกระบวนการขององคก ร และกระบวนการซึ่ ง
เพื่อที่จะไดมาซึ่งอํานาจดังกลาว ประชาชนจะตองสามารถควบคุมอยางเบ็ดเสร็จ (citizen control)
ในโครงการหรือสถาบัน รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการมีสวนรวมในทุกๆ มิติ
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม การมีสวนรวมตองนําไปสูการสรางจิตสํานึก
ประชาธิปไตย ความสมานฉันทและการเปนผูนํา การมีสวนรวมควรอยูในรูปแบบของ “การกําหนด
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หนทางรวม” (co-determination) กับบุคคลภายนอก ซึ่งประชาชนผูเขารวมสรางความหมายใหมให
เกิดขึ้นดวยขอตอรองของพวกเขาเอง (their own terms) โดยการเสวนารวม ซึ่งเปนผลมาจาก
หลักการพื้นฐานของการออกแบบ และวิธีวิจัยในกระบวนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมนั้นเอง
2.6 เทคนิคการมีสวนรวมของประชาชน
เทคนิ ค การมี ส ว นร ว มของประชาชนมี ห ลากหลายที่ เ หมาะสม แต ล ะเทคนิ ค หรื อ
วัตถุประสงคที่แตกตางกันไป เชน การรายงานผลงาน การปดประกาศ เปนการใหขอมูลขาวสาร
ในขณะที่การทําแบบสอบถาม หรือรับความคิดเห็นทางเว็บไซต (Website) เปนเทคนิคการรับขอมูล
สวนเวทีสาธารณะ นอกจากใหขอมูลแกประชาชน ยังมีการรับฟงขอมูลการอธิบายปญหาขอของใจ
ใหชัดเจนมากขึ้น เพราะเปนการติดตอสื่อสารแบบสองทาง ตัวอยางเทคนิคการมีสวนรวม (อรทัย
กกผล, 2546: 289-294)
ตารางที่ 2.1 ตัวอยางเทคนิคการมีสวนรวม ประโยชนและขอจํากัด
เทคนิคการมีสวนรวม
เทคนิคการปรึกษาหารือ
1. เวทีสาธารณะ

2. การพบปะแบบ
ไมเปนทางการ

ประโยชน

ขอจํากัด

1. ยืดหยุนและเปดกวางสําหรับทุกคน 1. ถ า ในพื้ น ที่ โ ครงการมี ค วาม
2. เปดโอกาสใหซักถาม โตตอบ
ขั ด แย ง เวที นี้ อ าจทํ า ให เ กิ ด
3. มี เ จ า หน า ที่ ป ระจํ า โต ะ ข อ มู ล
ความขัดแยงเพิ่มขึ้น
เพื่อใหและรับขอมูลเพิ่มเติม
2. ตองคํานึงถึง วัน เวลา สถานที่
ต อ งสั ม พั น ธ กั บ ด า นอาชี พ
ศาสนา วัฒนธรรม
1. ชวยสรางความไววางใจ และสาย 1. ตอ งใชเ วลาที่ ยาวนานในการ
สั ม พั น ธ ที่ ดี ต อ กั น เพราะไม เ ป น
วางแผนและดํ า เนิ น การของ
ทางการ
เจาหนาที่
2. รูสึก ผอ นคลายและติ ดตอ สื่อ สาร 2. ประชาชนเขารวมคอนขางนอย
ไดสะดวกและงายยิ่งขึ้น

3. การจัดกิจกรรมการมีสวน 1. มีความใกลชิดและทราบปญหาที่ 1. ใชเวลาและบุคคลจํานวนมาก
2. มีความยากในการสื่อตอชุมชน
ร ว มของประชาชนแก
แทจริง
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ชุมชน
2. สามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมย อ ยให
สอดคลองกับสถานการณได
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4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การประชุมสัมมนา

1.
2.
3.
4.

5. คณะที่ปรึกษา

ประโยชน
เลื อ กกลุ ม เฉพาะที่ ส นใจและที่
เกี่ยวของไดดี
ประชาชนมีสวนรวมในระดับสูง
มีปฏิสัมพันธกันตลอดเวลา
ใชจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ใ ช ท บ ท ว น แ ผ น ห รื อ พั ฒ น า
แผนการปฏิบัติงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขอจํากัด
การกระจายขอมูลไมคอยดี
จัดเวลาที่เหมาะสมไดยาก
คาใชจายสูง
ใชเวลาเตรียมการมาก
ผูนําการประชุมตองชํานาญ
ข อ มู ล อาจเบี่ ย งเบนตามผู นํ า
การประชุม

1. สร า งกลไกการมี ส ว นร ว มจาก 1. การประชุ ม ไม ส ามารถทํ า ได
ตัว แทนผู มี สว นได สว นเสี ย อย า ง
บอยครั้ง เพราะนัดหมายยาก
ตอเนื่อง
2. เกิ ด มุ ม มอง ประสบการณ แ ละ 2. มั ก ตั้ ง อยู ใ นความสนใจส ว น
บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานที่ ต น
ความเชี่ ย วชาญรอบด า นสํ า หรั บ
สมาชิกในคณะที่ปรึกษา
สั ง กั ด ทํ า ให ข าดเป า หมาย
3. สมาชิกในคณะที่ปรึกษาชวยเปน
รวมกัน
ก ร ะ บ อ ก เ สี ย ง ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ โดยอัตโนมัติ

เ ท ค นิ ค ก า ร รั บ ฟ ง ค ว า ม
คิดเห็น
1. การสัมภาษณรายบุคคล / 1. ไ ด สั ง เ ก ต ป ฏิ กิ ริ ย า ต า ง ๆ ที่ 1. คาใชจายคอนข างสูง ใชเวลา
และจํ า นวนผู ใ ห สั ม ภาษณ ใ น
เกี่ยวของ
การสัมภาษณเชิงลึก
ปริมาณทีเ่ หมาะสม
2. เก็บขอมูลเปนลายลักษณอักษรได
กรณี ผู ใ ห สั ม ภาษณ อ า นไม อ อก 2. ผูสั ม ภาษณ ค วรฝ ก ฝนมาก อ น
และตองมีประสบการณในการ
เขียนไมได
สัมภาษณพอสมควร
3. เ ป น ก า ร พู ด คุ ย ตั ว ต อ ตั ว ใ ห
รายละเอียดที่ลึกซึ้งกวา
4. ได ข อ มู ล ข อ เสนอแนะละเอี ย ด
ลึกซึ้ง
5. นิ ย มใช ห าข อ มู ล เฉพาะด า น ได
ขอมูลเชิงคุณภาพ
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2. การสนทนากลุมยอย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประโยชน
ขอจํากัด
คาใชจายนอย ทํางาย
1. ควรเลือกผูดําเนินการสนทนาที่
มีบุคลิกเชิญชวนใหคนพูด
เรื่ อ ง อ อ น ไหวหรื อ เรื่ อ งที่ จ ะ
2. ขอมูลจะประมวลและวิเคราะห
กอใหเกิดขัดแยง จะใชไดดี
ตีความยาก เพราะหลากหลาย
มี ค วา มยื ดห ยุ นใ นการ ค น ห า
3. ผู เ ข า ร ว มมั ก ถื อ ความสะดวก
ประเด็นหรือขอมูล
มากกวาเปนตัวแทนชุมชน
คนเข า ร ว มเท า เที ย มกั น ช ว ยลด
ความกลัวเกรง
ทราบทิ ศ ทาง แนวโน ม ขอ ง
ประชาชนตอโครงการ
เปนการสนทนากันแบบธรรมดาๆ
อยางไมเป นทางการ “จับเขาคุย ”
จะทํ า ให ไ ด ค วามในใจมากกว า
แบบเปนทางการ

3. การแสดงความคิ ด เห็ น 1. ติดตั้งที่ใดก็ได
1. ต อ ง อ า ศั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
ผานเว็บไซต
2. แสดงความคิ ด เห็ น ที่ ใ ดก็ ไ ด ซึ่ ง
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและ
Internet อยูในบริเวณนั้นๆ
ชองทางโทรคมนาคม
2. ใช ไ ด เ ฉพาะประชาชนที่ มี
ความรูความเขาใจ
4. การสํ ารวจความคิด เห็น / 1. ขอมูลเจาะกลุมเฉพาะไดดี
ทัศนคติ
2. ผู ไ ม ป ร ะ ส ง ค อ อ ก น า ม ใ น
แบบสอบถาม สามารถทําไดเต็มที่
และสบายใจ
3. วัดปริมาณได
4. การสอบถามทางโทรศั พท ได รั บ
ความคิดเห็นทันที
5. ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ ผู ไ ด รั บ
ผลกระทบทั้งโดยตรง/ โดยออม

1. แบบสอบถามอายไมไดแสดง
ความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชนอย า ง
แทจริง
2. ผลที่ ไ ด ขึ้ น อยู กั บ สั ด ส ว นการ
ตอบแบบสอบถาม
3. ใชเวลามาก ตองสุมตัวอยาง
4. การสอบถามทางโทรศัพ ทไ ม
คอยโปรงใส

5. สายดวนสายตรง

1. ใ ช ไ ด เ ฉ พา ะ พื้ น ที่ ที่ ติ ด ตั้ ง
โทรศัพท
2. ค า ใช จ า ยสู ง ในระยะแรกเป น
ภาระของที ม งานมากในการ
ตอบคําถามที่รวดเร็ว

1.
2.
3.
4.

สะดวก รวดเร็ว ถามีโทรศัพท
ลดการเผชิญหนา
ไดขอมูลจากหลากหลายคน
คาใชจายไมมากในการดําเนินการ
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6. ประชาพิจารณ

1.

2.
3.
4.
เทคนิคการใหขอมูล
1. การจัดทําเอกสาร
- เอกสารขอเท็จจริง
- จดหมายขาว
- รายงานการศึกษา
- ปดประกาศ

2. การจัดวีดีทัศน

ประโยชน
เป ด โอกาสให ป ระชาชนแสดง
ความคิ ด เห็ น อย า งเป น ทางการ
ประชาชนมั่นใจวาความคิดเห็นถึง
ผูตัดสินใจ
เปดโอกาสใหมีการซักถามไดถึ ง
ขอสงสัย
เกิ ด ระบบการตรวจสอบการใช
ดุลยพินิจของผูมีอํานาจ
ตองมีการบันทึกความคิดเห็นเปน
ลายลักษณอักษร

1.
2.
3.
4.

ขอจํากัด
มีความเปนทางการสูง
เปนการโตแยงแบบเผชิญหนา
อาจนําไปสูความขัดแยง
ใช เ งิ น ทุ น บุ ค ลากร และเวลา
สูงมาก
ควรทํ า ร ว มกั บ เทคนิ ค การมี
สวนรวมอื่น ๆ

1. ไมมีขอจํากัดดานเวลาการนําเสนอ
2. ชี้แจงขอเท็จจริงในรูปเอกสาร
3. เป น หลั ก ฐานประกอบอ า งอิ ง ใน
การดําเนินงาน
4. กระตุ น คนเข า มามี ส ว นร ว มใน
โครงการ

1. สํ า น ว น ก า ร เ ขี ย น มั ก เ ป น
ทางการ หรือศัพททางเทคนิค
2. ถาไมสะดุดตา จะไมมีผูสนใจ
3. เปนการสื่อสารทางเดียว
4. จํากัดเฉพาะผูอานออก
5. จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเจ า หน า ที่
คอยใหความรู

1. ใชไดหลายครั้ง
2. มี ค วามสมจริ ง ทั้ ง ภาพและเสี ย ง
ประกอบ
3. ไมมีความซับซอนในการทํางาน
4. นําเสนอใหผูรับไดครั้งละจํานวน
มาก
5. มีอายุการใชงานยาวนาน

1.
2.
3.
4.
5.

ตนทุนสูง
ตองใชมืออาชีพ
เปลี่ยนแปลงขอมูลไดยาก
ตองใชรวมกับอุปกรณอื่น
ใชไดเฉพาะสถานที่ที่มีไฟฟา

3. ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย ข อ มู ล 1. ช ว ยอํ า นวยความสะดวกในการ 1. เปนการสื่อสารเพียงทางเดียว
ขาวสาร
เป น แหล ง ข อ มู ล และข า วสารที่ มี 2. การหาสถานที่ใหเหมาะสมกับ
ใหบริการ
การเปนศูนยกลาง
3. ข อ มู ล ที่ จ ะ ต อ ง ทั น ส มั ย
ตลอดเวลา
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4. ก า ร สื่ อ ส า ร ผ า น ท า ง
สื่อมวลชน
- การแถลงขาว
- การพบสื่ อแบบไม เป น
ทางการ
- การสัมมนาทางวิชาการ
ใหสื่อมวลชน
- วิทยุกระจายเสียง
- หอกระจายขาว

1.
2.
3.

4.

ประโยชน
กระจายข อ มู ล ได ว งกว า งและ
รวดเร็ว
สื่ อ ม ว ล ช น ไ ด ข อ มู ล เ พื่ อ ไ ป
เผยแพรไดอยางถูกตอง
กรณีผานวิทยุกระจายเสียงหรือหอ
กระจายขาวชุมชนทําใหเขาถึงคน
ทุกระดับ และไมเสียเวลา
กระตุนความสนใจสื่อมวลชนใน
การทําขาว

1.

2.
3.
4.

5.

5. การให ข อ มู ล ข า วสาร
โ ด ย ต ร ง จ า กเ จ าข อ ง
โครงการ
- ทัศนศึกษา
- การนําเสนอ
- การชี้แจงในการประชุม
ของทางราชการ
- การบรรยายสรุป

1. ผูเขารวมมีประสบการณโดยตรง
ดวยตนเอง
2. ใชไดกับผูฟงหลายกลุม
3. รับรูอยางทั่วถึง และรวดเร็ว
4. กรณี ทั ศ นศึ ก ษาจะสร า งความ
เพลิดเพลินพรอมไปกับการเรียนรู
และจูงใจผูเขารวม
5. นําไปสูการสื่อสาร 2 ทางไดใน
ที่สุด

ขอจํากัด
การเตรี ย มข อ มู ล ที่ มี ค วาม
ถู ก ต อ งเพราะสื่ อ มวลชนต อ ง
ไปนําเสนอตอประชาชน
ประชาชนผูสนใจไมไดเขารวม
ในกรณีเฉพาะกลุมสื่อมวลชน
การสื่อสารผานวิทยุไมสามารถ
เสนอรายละเอียดที่ซับซอนได
ช ว งเวลาในการสื่ อ สารผ า น
วิทยุตองสอดคลองกับผูฟงที่มี
เวลาวางพอที่จะฟงได
การใชภาษาในการสื่อสารตอง
ใหเหมาะสม เชน ภาษาถิ่น เปน
ตน

1. ผูนํ าเสนอต องมี การเตรี ยมตั ว
มาอยางดี
2. ไมสามารถคุมคนที่ไมสนใจได
ในกรณีการทัศนศึกษา
3. คาใชจายสูงในการทัศนศึกษา
และการจัดประชุมชี้แจง
4. ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ข อ จํ า กั ด ของ
กลุมเปาหมายที่เขารวม

ที่มา: ปรับปรุงจากคูมือสมาชิกสภาทองถิ่น. 2546
2.7 ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน
วันชัย วัฒนศัพท (2544: 7-10) อรทัย กกผล (2546: 262-263) และสมพร อักษรสกุล
(2544) กลาวโดยสรุปวาโดยทั่วไปกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการที่ตอง
ดําเนินการอยางเปนขั้นตอน ตอเนื่อง ซึ่งกอใหเกิดตนทุนมากพอสมควร อยางไรก็ตาม ขอดีของ
การมี ส วนร วมคื อ การก อ ให เกิ ดการผลิตนโยบายและบริก ารสาธารณะที่ส อดคลองกั บ ความ
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ตองการของประชาชน เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรของสาธารณะใหสูงขึ้น
การมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิดประโยชนดานตางๆ ดังนี้
1. เพิ่ ม คุ ณ ภาพและศั ก ยภาพของการตั ด สิ น ใจ กระบวนการปรึ ก ษาหารื อ กั บ
ประชาชนชวยใหเกิดความกระจางในวัตถุประสงค และความตองการของโครงการหรือนโยบาย
ทํ า ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู การมี ส ว นร ว มกั น ทํ า กิ จ กรรมทํ า ให ไ ด เ รี ย นรู ซึ่ ง กั น และกั น
แลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็น ความหวงกังวล สามารถที่จะผลักดันใหเกิดการทบทวนขอ
สันนิ ษ ฐานที่ ป ดบั ง อยู ซึ่ ง อาจจะปดบัง ไมใ หม องเห็นทางออกที่มีป ระสิท ธิภาพที่สุด บอยครั้ง
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิดการพิจารณาถึงทางเลือกใหม จนไปสูการยอมรับ
ความแตกตางในรูปราง ความรู นิสัย คานิยมตางๆ อันเปนรากฐานของประชาธิปไตย
2. ลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา โดยทั่วไปกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
อยางเต็มรูปแบบมักจะสิ้นเปลืองคาใชจายและเสียเวลา แตในทางปฏิบัติแลวการมีสวนรวมของ
ประชาชนมาตั้งแตตน สามารถที่จะลดความลาชาและลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับความขัดแยงของ
ประชาชนได การตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งอาจจะดูวาสิ้นเปลืองและเสียเวลากวาที่จะตัดสินใจได
แตเมื่อตัดสินใจแลว เมื่อนํามาสูการปฏิบัติอาจเปนวิธีก ารที่ประหยัดกวา การตัดสินใจอยา งใด
อยางหนึ่งที่ทําไปอยางรวดเร็วและดูเหมือนวาจะไมสิ้นเปลือง อาจจะเสียคาใชจายมากกวาถาการ
ตัดสินใจนั้นไมไดทําใหเกิดขอตกลงระหวางกลุมหรือความเห็นชอบในกลุมตางๆ ที่มีผลประโยชน
ที่เกี่ยวของได แตกลับนําไปสูความขัดแยงของประชาชนอยางตอเนื่องมากขึ้น การมีสวนรวมของ
ประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอยางสูงตอการตัดสินใจโดยกลุมซึ่งมีสวนไดสวนเสียใน
การตัดสินใจนั้นๆ วิธีการนี้จะชวยลดความขัดแยงระหวางการนําไปปฏิบัติ ทําใหเกิดการประหยัด
คาใชจายซึ่งโดยทั่วไปมักจะแพงกวาคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจัดทําหรือดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมในระยะตน
3. การสรางฉันทามติ ทําใหรูสึกเปนเจาของการมีสวนรวมของประชาชนสามารถที่
จะสรางขอตกลงที่มั่นคงและยืนยาวและการยอมรับระหวางกลุมซึ่งกอนหนานี้อาจจะมีความขัดแยง
กันคนละทาง การมีสวนรวมนี้ยังกอใหเกิดความเขาใจระหวางคูกรณี ลดความขัดแยงและกอใหเกิด
ความชอบธรรมในการตัดสินใจ การรวมคิดรวมทํา ทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ ทําใหรวมดูแล
รักษา ซอมแซมและมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนรวมกันทําขึ้นมา
4. เพิ่มความสําเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ทํางานที่ยากสําเร็จได งานหลายอยางหากทําเพียงคนเดียว หรือคนรวมนอยอาจไมสําเร็จ ตองใหมีผู
เขามีสวนรวมงานมากจึงจะสําเร็จ หรืองานบางอยางตองการความรวมมือโดยตลอด จึงตองใหคน
ทั้งชุมชนเห็นดวยและรวมปฏิบัติเพิ่มความงายในการนําไปปฏิบัติ
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5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาหรือหลีกเลี่ยงความขัดแยงรุนแรง ความขัดแยงใน
โครงการอาจนํ า ไปสู ก ารเป น ปฏิ ปก ษ อันยากจะแก ไ ข กระบวนการมีส วนร วมของประชาชน
ก อ ให เกิ ดโอกาสที่ คู ก รณี จ ะแสดงความตอ งการของกลุ ม เขา และความหว งกั ง วลที่ป ราศจาก
ความรูสึกที่เปนปฏิปกษ การมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตตนสามารถลดการเผชิญหนากันอยาง
รุนแรงที่อาจจะเปนไปได อยางไรก็ดีการมีสวนรวมไมใชยาวิเศษไมอาจที่จะลดหรือกําจัดความ
ขัดแยงในทุกๆ กรณีได
6. ความนาเชื่อถือและความชอบธรรม โดยทั่วไปแลวการมีสวนรวมของประชาชน
เปนวิถีทางที่จะนําไปสูความชอบธรรมและความดํารงอยูของความชอบธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
การตัดสินใจกอใหเกิดความขัดแยง คือจะตองใชกระบวนการตัดสินใจซึ่งโปรงใสและนาเชื่อถือ
ตอสาธารณชนและซึ่งใหสาธารณชนมีสวนรวม โครงการมีสวนรวมของประชาชนยังกอใหเกิด
ความเขาใจถึงเหตุผลที่นําไปสูการตัดสินใจนั้นๆ
7. ทําใหความสัมพันธของฝายตางๆ ดีขึ้น ชวยทําใหเจาหนาที่ของรัฐมีความใกลชิด
กั บ ประชาชนและไวต อ ความรู สึ ก ห ว งกั ง วลของประชาชน และเกิ ด ความตระหนั ก ในการ
ตอบสนองตอความกังวลของประชาชน
8. การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธารณชน ถือวาเปนการ
ใหการศึกษาทองถิ่น เพื่อเรียนรูกระบวนการตัดสินใจและเปนเวทีฝกผูนําทองถิ่น
9. ชวยใหประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น เปนการเพิ่มทุนทางสังคม และ
ช ว ยเสริ ม สร า งให ป ระชาชนเป น พลเมื อ งที่ ก ระตื อ รื อ ร น สอดคล อ งกั บ การปกครองตามหลั ก
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
10. ทําใหบุค คลคิดชวยตนเอง ไมรอคอยความชวยเหลือ หากมารวมกันพิจารณา
จะสามารถแกไขปญหาและปฏิบัติไดเอง และจะรวมดูแลรักษาสิ่งนั้นมากขึ้น ทําใหชุมชนเขมแข็ง
ชุ ม ชนที่ เข ม แข็ ง ต องมี ส วนร วมกั นตัดสิน ใจ รวมดู แลปกครองพิทัก ษผลประโยชน ข องชุม ชน
นั้นเอง โดยมีสวนรวมคิดรวมทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนเสมอ
2.8 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
เป นกระบวนการที่ สํ า คั ญในการเสริม สรา งความเขม แข็ง ของชุม ชน การเขา รวมอย า ง
กระตือรือรนและมีพลังของประชาชนในการตัดสินใจ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ควรผานกระบวนการกลุม การพัฒนาทีมงาน โดยเนนคุณภาพการวางแผนระดับชุมชน แกปญหา
ความตองการพื้นฐานโดยสมาชิกของชุมชน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การใชวัฒนธรรมและการ
สื่อสารที่สอดคลองกับการพัฒนา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา คือใหประชาชนได
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ตัดสินใจ กําหนดปญหาความตองการของตนเองอยางแทจริง เปนการเสริมพลัง (Empowerment)
ใหแกป ระชาชนและชุ มชนให ส ามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและ
ควบคุมดูแลกิจกรรมตางๆ ในชุมชน สามารถกําหนดการดําเนินชีวิตไดดวยตนเองอยางมีศักดิ์ศรี
และพัฒนาศักยภาพชุมชนในดานภูมิปญญา ทักษะ ความรู ความสามารถและการจัดการ รูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลก
การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการสรางจิตสํานึกและ
เปนการสรางแรงจูงใจใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงการเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ทําให
เกิดการเชื่อมประสานเปนเนื้อเดียวกันของทั้งภายในและภายนอกชุมชน การดํารงอยูของชุมชน
เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในหนวยของสังคม
การพัฒนาชุมชนใหประสบความสําเร็จนั้น กระบวนการกลุม เปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่ง
เพราะการรวมกลุมกันยอมแสดงใหเห็นถึงการรวมสติปญญา ความคิด ความสามารถของคน อันมี
คาต อการดําเนินกิจกรรมตา งๆ และเปนเปา หมายสุดทายของการพัฒนาชุม ชนที่ตองการใหผ ล
ประโยชนความสุข ความเจริญตางๆ อันพึ่งมีคาแกประชาชน
เงื่อนไขในการพัฒนาชุมชนนั้น โดยขอเท็จจริงแลวมิใชเปนกระบวนการจากเบื้องลางสู
เบื้องบน (Bottom – up) เสมอไป แตเปนกระบวนการที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการ
ระหวาง Top – Down และ Bottom – up การมีสวนรวมของประชาชนพัฒนาชุมชนอยางแทจริง
โดยมี จุดมุงหมายเพื่อความเขมแข็งและยั่งยืนของชุมชนนั้น จะตองประกอบดวยการผนึกพลังจาก
ทั้งสองกระแสเขาดวยกันอยางมีประสิทธิภาพและกลมกลืน ภายใตกรอบยุทธศาสตรใหญแหง
การพัฒนาประเทศเพื่อผาฟนวิกฤตการณที่เกิดขึ้นรอบดาน ความหมายของการพัฒนาโดยยึดคน
เปนศูนยกลาง หมายถึง การพัฒนา “คน” ที่อยูในทุกระดับและทุกภาคสวนของสังคม ดวยการ
ผนึกกําลังถักทอความสัมพันธผานกระบวนการแลกเปลี่ยนองคความรู โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ
การอยูรอดของทุกคนอยางมีสันติสุข
2.9 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
การที่ชุมชนจะตัดสินใจเขามามีสวนรวมกันในแผนชุมชน และรวมรับผิดชอบในโครงการ
หรือกิจกรรมตางๆ ทั้งระบบนั้น ขึ้นอยูกับเงื่อนไขและปจจัยหลายประการ ทั้งปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนคุณลักษณะภายในของบุคคล ซึ่งเปนการรับรูขอมูลที่เกิดขึ้น
จากภายนอก ดังมีผูใหความเห็นไว ดังตอไปนี้
Cohen and Uphoff (1877:17-19) เสนอวาบุคคล 4 ฝายมีสวนสําคัญในการมีสวนรวม
ในโครงการพัฒนาสิ่ง แวดลอมชนบท ประกอบดวย ประชาชนในชุม ชน ผูนําชุม ชน เจาหนา ที่
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ของรัฐ และบุคคลภายนอก สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนนั้นยังมีปจจัยหลายปจจัยที่มีสวน
รวมเกี่ยวของ ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อายุและเพศ
สถานภาพในครอบครัว
ระดับการศึกษา
สถานภาพทางสังคม เชน ชั้นทางสังคม ศาสนา
อาชีพ
รายไดและทรัพยสิน
ระยะเวลาในทองถิ่น และระยะเวลาที่อยูในโครงการ
ที่ดินถือครองและสถานภาพแรงงาน

ทัดดาว บุญปาล (2530: 27) กลาวไววา การมีสวนรวมทางสังคมของชุมชนของบุคคล
นั้น มีปจจัยที่เกี่ยวของ คือ สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางอาชีพ
และที่อยูอาศัย โดยบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตกต่ํา จะเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ
ชุมชนนอยกวาบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง และความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน คือ ดานการศึกษา และการเงินเปนสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงสถานภาพทางสังคม แหลงอํานาจทั้งสอง
ชนิดนี้ ถาผูใดไดครอบครองหรือมีไว ก็จะเปนผูที่มีบทบาทสูงในชุมชน โดยเฉพาะในการมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
นอกจากฐานะทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษาแลว คุณลักษณะทางสังคม ไมวาจะเปน
ความเชื่ อ ค า นิ ย ม ตลอดจนนิ สั ย ประเพณี ใ นชุ ม ชน ก็ อ าจมี ผ ลต อ การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน
เชนเดียวกัน
เกียรติศักดิ์ เรืองทองดี (2536) ไดเสนอปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมไว 3 ประการ คือ
1. ปจจัยของสิ่งจูงใจ หมายถึง การที่ประชาชนจะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ นั้น คือ
ตนจะไดผลตอบแทนในสิ่งที่ทําไป และการไดรับการบอกกลาวหรือไดรับการชักชวนจากบุคคล
อื่นใหเขารวม
2. ปจจัยโครงสรางของโอกาสหรือชองทางในการเขารวม หมายถึง ชองทางการมีสวนรวม และ
มองเห็ น ประโยชน ที่ จ ะได รับ หลั ง การมี สวนรวม ดัง นั้นพื้ นฐานทางดา นโครงสรา งของการมี
สวนรวม คือ โอกาสใหทุกคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง มี
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การกําหนดเวลาของการมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมอยางชัดเจนสามารถกําหนดเงื่อนไขตามสภาพ
ความเปนจริง และมีการกําหนดลักษณะของกิจกรรมที่แนนอนวาจะทําอะไร
3. ปจจัยดานอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชน
สามารถกําหนดเปาหมายวิธีการและผลประโยชนของกิจกรรมได
2.9.1 ปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
การที่จะใหประชาชนมีสวนรวม นอกจากการปลูกฝงจิตสํานึกแลวจะตองมีการ
สงเสริมและกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางซึ่งควรพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ดังนี้
1. ป จจั ย เกี่ ย วกับ กลไกของภาครัฐ ทั้ง ในระดับ นโยบายมาตรการ และ
การปฏิบัติ ที่เอื้ออํานวย รวมทั้งการสรางชองทางการมีสวนรวมของประชาชน จําเปนที่จะตองทํา
ใหก ารพัฒนาเปนระบบเปดมีค วามเปนประชาธิป ไตย มีความโปรง ใส รับ ฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน และมีการตรวจสอบได
2. ปจจัยดานประชาชน ที่มีจิตสํานึกตอปญหาและประโยชนรวม มีสํานึกตอ
ความสามารถและภูมิปญญาในการจัดการปญหาซึ่งเกิดจากประสบการณและการเรียนรูซึ่งรวมถึง
การสรางพลังเชื่อมโยงในรูปกลุมองคกร เครือขายและประชาสังคม
3.ปจจัยดานนักพัฒนาและองคกรพัฒนา ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทในการสงเสริม
กระตุน สรางจิตสํานึก เอื้ออํานวยกระบวนการพัฒนาสนับสนุนขอมูลขาวสารและทรัพยากรและ
รวมเรียนรูกับสมาชิกชุมชน
การมีสวนรวมสัมพันธกับ ความเปนปจเจก (individualist) ซึ่งแตละคนมีศักยภาพ
ที่จะคิดเองแตตองมารวมตัวกันเพื่อผลประโยชนรวมกันทุกๆ คนภายใตกฎกติกาที่รวมกันกําหนด
ความเปนปจเจกที่ไมใชไปคนละทางตางคนตางอยู หากแตตระหนักในความจําเปนในความรวมมือ
กันความเปนจริงในสังคมตองประนีประนอมระหวางปจเจกชน และชุมชนเพราะเปนองคประกอบ
ซึ่งกันและกัน บางครั้งบุคคลยอมสละสิทธิ์สวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม
3. แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกการมีสวนรวมของประชาชน
3.1 จิตสํานึกการมีสวนรวม
3.1.1 ความหมายของจิตสํานึกและจิตสํานึกการมีสวนรวม
การศึกษาจิตสํานึกเริ่มตนเมื่อศตวรรษที่ 19 ศาสตรแหงจิตสํานึกโดยเนื้อหามุงเนน
ไปที่ความตระหนัก (awareness) โดยใชการวิเคราะหและการพิจารณาความคิดตน (introspection)
ในปจจุบันนักจิตวิทยายอมรับจิตสํานึกเปนโครงสรางทางความคิดที่ลึกซึ้ง ซึ่งเปนการนําเสนอจาก
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ภายใน จะเกิดขึ้นภายใตสถานการณภายในและสิ่งแวดลอมภายนอก มนุษยที่เปนสัตวชั้นสูงสุด
เทานั้นจึงจะมีจิตสํานึก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2524) ใหความหมายของจิตสํานึก
หมายถึง ภาวะที่จิตตื่นและรูตัว สามารถตอบสนองตอสิ่งเราจากประสาทสัมผัสทั้งหา คือ รูป
เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัสไดดวยกาย และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) ไดให
ความหมายของจิตสํานึกในทางสังคมวิทยา หมายถึง การรูวาตัวเองมีอยู หรือมีคนอื่นอยูดวยและ
ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมนั้น
Natsoulas (อางถึงในสุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี, 2547: 8) ไดแยกคําจํากัดความของคําวา
จิตสํานึก จาก Oxford English Dictionary ไว 7 คําจํากัดความ คือ 1. ความรูความเขาใจรวมกันของ
บุคคลที่มีความสนิทสนมกัน 2. ความเขาใจภายในหรือความมั่นใจในพฤติกรรมของตนเอง 3.
ลักษณะของความรูสึกตัว 4. ความรูสึกตัวทางตรงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องรวมกัน 5. ความรูสึกทาง
ตรงที่ไมรวมกัน 6. ภาวะการณรูตัวทั่วไป และ 7. กระบวนการรับรูที่มีความหลากหลายการเกิด
จิตสํานึก
Sigmund Freud (1856-1939) จิตสํานึก (Conscious Mind) ซึ่งเปนสภาวะที่บุคคลรับรู
ตามประสาทสั ม ผั ส ทั้ ง ห า ที่ บุ ค คลจะมีก ารรูตั วตลอดเวลาวา กํ า ลัง ทํา อะไรอยู คิ ดอะไรอยู คิ ด
อย า งไรเป น การรั บ รู โ ดยทั่ ว ไปของมนุ ษ ย ที่ ค วบคุ ม การกระทํ า ส ว นใหญ ใ ห อ ยู ใ นระดั บ
รูตัว (Awareness) และเปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยมีเจตนาและมีจุดมุงหมายจิตสํานึกเปน
สวนที่ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมสอดคลองกับหลักความเปนจริงในสถานการณตางๆ โดยอาศัยหลัก
แหงเหตุผล และศีลธรรมที่ตนเองเชื่อถือเพื่อเปนแนวทางในการแสดงพฤติกรรม
ไตรรงค เฉวียงหงส (2544: 7) ไดสรุปความหมายของจิตสํานึกในทางจิตวิทยาและ
ในทางสังคมวา จิตสํานึกคือ ลักษณะของจิตใจที่เกี่ยวของกับการรับรู ความคิด และความรูสึก
ของคนเราตอสิ่งเราที่เกิดขึ้น และมีแนวโนมเอียงดานจิตใจที่ตระหนักหรือมีความสนใจ ตั้งใจที่จะ
เลือกปฏิบัติตอสิ่งเราเหลานั้นอยางไร
นิ ภ า สุ ข พิ ทั ก ษ (2538: 28) ได ร วบรวมและสรุ ป ความหมายของจิ ต สํ า นึ ก ว า
ความหมายของจิตสํานึกทางจิตวิทยาคือ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอธิบายภาวะทาง
จิตใจของมนุ ษ ย ที่ มี องค ป ระกอบดา นความรู (cognitive) ความรูสึก ทางจิตใจ (affective) และ

55
พฤติกรรม (behavior) สวนจิตสํานึกในความหมายเชิงสังคมศาสตรจะอธิบายถึงสภาวะทางจิตใจที่
เกี่ยวกับความรูสึก ความคิดเห็น ความรู เจตคติ และพฤติกรรมที่มีตอสิ่งตางๆ
สมพงษ สิงหพล (2542: 16) กลาววา จิตสํานึกเปนเรื่องของจิตใจ เปนความรูสึกนึก
คิดภายในบุคคลที่เกิดขึ้นไดและเกิดขึ้นดวยการเรียนรู จิตสํานึกเมื่อเกิดขึ้นแลวยากที่จะหยุดหรือ
หมดหายไป คนที่ มี จิ ต สํ า นึ ก ซึ่ ง มั ก จะเป น จิ ตสํ า นึ ก ที่ ดี จ ะประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย า งเหมาะสมกั บ
จิตสํานึก และใชจิตสํานึกของตนเพื่อประโยชนตอสิ่งตางๆ จิตสํานึกที่ควรจะตองสรางขึ้นในตัวเด็ก
และเยาวชนควรจะมีอยู 3 ดานหลักๆ คือ
1. จิตสํานึกเกี่ยวกับตนเอง (Self-Consciousness) เปนจิตสํานึกเพื่อการพัฒนาตนเอง
ทํ า ให ต นเองเป น บุ ค คลที่ ส มบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น เช น ความขยั น หมั่ น เพี ย ร ความมานะอดทน ความ
รับผิดชอบ ความสนใจใฝรูและสรางสรรค จิตสํานึกในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม เปนตน
2. จิ ต สํ า นึ ก เกี่ ย วกั บ ผูอื่ น (Other Oriented Consciousness) เป นจิ ตสํ า นึ ก ของ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลในกลุ ม หนึ่ ง สั ง คมหนึ่ ง เช น ความรั ก ความเห็ น อดเห็ น ใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผ เปนตน
3. จิตสํานึกเกี่ยวกับสังคมหรือจิตสํานึกสาธารณะ (Social or Public Consciousness)
เปนจิตสํานึกที่ตระหนักถึงความสําคัญในการรวมกันหรือคํานึงถึงผูอื่นที่อยูรวมสัมพันธเปนกลุม
เดียวกัน ไดแก จิตสํานึกดานเศรษฐกิจ (เศรษฐกิจแบบพอเพียงแบบชวยเหลือกัน แบบพึ่งพาตนเอง
และเพื่อการแขงขันในสังคมโลก) จิตสํานึกดานการเมือง (การเมือง การประชาธิปไตยกาวหนา การ
มี ส วนร วมของประชาชน) จิ ตสํ า นึก ดา นสิ่ ง แวดลอม (การอนุ รัก ษสิ่ ง แวดลอม) จิ ตสํา นึ ก ดา น
สุขภาพ (การดูแลรักษาตนเอง) จิตสํานึกดานสังคม (การมีสวนรวมในการแกปญหาของสังคม)
จิตสํานึกดานวัฒนธรรม (ความเปนไทย การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นฐานไทย) รวมไปถึงจิตสํานึก
การรวมกลุม
พันธทิพย อธิปญจพงษ (2543: 38) ใหความหมายตอจิตสํานึกเปนสภาวะทางจิตใจที่
เกี่ยวของกับความรูสึก ความคิด และความปรารถนาตางๆ ในลักษณะที่ตื่นตัวตอบุคคล ตอหลักการ
หรือตอสิ่งที่เกิดจากการรับรู ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลไดรับความรู หรือประสบการณตางๆ ผานการ
ประเมินคาและตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งนั้น โดยอาจเกิดจากการมีความรู ความเขาใจ และ
ความรูสึกรับผิดชอบ ตลอดจนมีความสนใจในการปฏิบัติตนที่ถูกตอง
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โดยสรุ ป จิ ต สํ า นึ ก คื อ การที่ บุ ค คลสามารถรั บ รู โ ดยผ า นประสาทสั ม ผั ส ทั้ ง ห า
ตลอดเวลา และเรียนรูในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งตอตนเองและสังคม เกิดเปนความรูสึกภายในจิตใจ ความ
ตระหนักผานกระบวนการคิด แลวแสดงออกเปนพฤติกรรมตามความเปนจริงดวยความถูกตองของ
เหตุและผล ดังนั้น จิตสํานึกในการมีสวนรวม จึงหมายถึง การที่บุคคลสามารถรับรูและเรียนรู
การมีสวนรวมอยางแทจริง เกิดเปนความรูสึกเห็นคุณคาตนเอง รูสึกเปนสวนหนึ่ง รูสึกเปนเจาของ
มี ค วามตระหนั ก ต อ การมี ส ว นร ว ม มี ส ว นในการร ว มคิ ด ร ว มตั ด สิ น ใจ ร ว มปฏิ บั ติ แ ละ
รวมรับผิดชอบ ดําเนินการอยางตอเนื่อง
3.2 องคประกอบของจิตสํานึก
ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531: 117) กลาวถึงจิตสํานึกวาเปนมิติดานหนึ่งของเจตคติ ซึ่งมิตินี้มอง
วา เจตคตินั้นอยูในสภาวะจิตสํานึกหรือจิตไรสํานึก หรืออยูในสํานึกเพียงบางสวนหรือไมอยางไร
จึงอาจกลาวไดวา จิตสํานึกเปนสวนหนึ่งของการรับรูทางจิตใจซึ่งเกิดขึ้นกอนการเกิดพฤติกรรม
โดยมี องค ป ระกอบ 3 ประการ คื อการรู ความรูสึก ทางจิตใจ และพฤติก รรม ซึ่ง สอดคลองกั บ
องคประกอบของเจตคติที่มีอยู 3 ประการคือ
1. องคประกอบทางดานความรู (Cognitive Component) เปนเรื่องของการเรียนรู
ของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเปนการรับรูเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณตางๆ วารู
สิ่งตางๆดังกลาวนั้นไดอยางไร รูในทิศทางที่ดีหรือไมดี ทางบวกหรือทางลบ ซึ่งจะกอใหเกิดเจตคติ
ขึ้น ถาเรารูสิ่งหนึ่งในทางที่ดี เราก็จะมีเจตคติตอสิ่งนั้นในทางที่ดี และถาเรารูสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทาง
ไมดี เราก็จะมีเจตคติที่ไมดีตอสิ่งนั้นดวย ถาเราไมรูจักสิ่งใด เจตคติจะไมเกิด
2. องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective Component or Feeling Component)
เปนองคประกอบทางดานอารมณ ความรูสึก ซึ่งถูกเราขึ้นจากการรูนั้น และความรูสึกนี้ทําใหเกิด
เจตคติในทางใดทางหนึ่ง คือชอบหรือไมชอบ ความรูสึกนี้เมื่อเกิดขึ้นแลวจะเปลี่ยนแปลงไดยาก
3. องคประกอบทางดานแนวโนมเชิงพฤติกรรมหรือการกระทํา (Action Tendency
Component of Behavioral Component) เปนความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งนั้นๆในทางใดทาง
หนึ่ง คือ พรอมที่จะสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ หรือในทางทําลาย ขัดขวาง ตอสู
3.2.1 การกอเกิดของจิตสํานึก
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2543 ไดอธิบายถึงปจจัยการกอเกิด
จิตสํานึก ดังนี้ สํานึกของคนอยูภายใตอิทธิพลของปจจัยแวดลอมมากมาย จําแนกไดเปนปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายในคือ
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1. จิตสํานึกจากปจจัยภายนอก เปนปจจัยที่เกี่ยวกับภาวะทางสัมพันธภาพของ
มนุษย เมื่อมนุษยอยูในสังคมยอมหลีกเลี่ยงอิทธิพลของภาวะแวดลอมไมได เปนการเขามาโดย
ธรรมชาติ ภาวะดังกลาวไดอบรมกลอมเกลาและสะสมเรียนรูที่ละเล็กละนอยจนเกิดเปนรูปแบบ
อันหลากหลายของสํานึกในลักษณะของการตัดสินและแยกแยะ อะไรดี-ไมดี อะไรควร-ไมควร
กระบวนการในการพัฒนาจิตสํานึกในคนๆ หนึ่ง มีที่มาจากสภาวะแวดลอมทางสังคม เริ่มตั้งแต
พอแม ญาติ เพื่อน ครู สื่อมวลชน บุคคลทั่วไป ตลอดจนระดับที่สูงขึ้น ชุมชน องคกร วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้งภาวะแวดลอมดานสื่อสารมวลชน และสวนที่กํากับ
สํานึกของบุคคล คือ การไดสัม ผัสจากใชชีวิตที่มีพ ลังตอการเกิดสํานึก อาทิ การไปโรงเรีย น
ไปทํางาน ดูละคร ฟงผูคนสนทนากัน ซึ่งลวนมีสวนในการสรางสํานึกทั้งทางดีและทางไมดี เพื่อ
ขัดเกลาตนเองใหเปนไปทางใดทางหนึ่ง
2. จิตสํานึกจากปจจัยภายใน หมายถึง การครุนคิด ไตรตรอง ตรึกตรองของ
แตละคนในการพิจารณาตัดสินเชิงการใหคุณคาและความดีงาม เปนความจงใจเลือกสรร ซึ่งสงผล
ตอพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจเพื่อขัดเกลาตัวเองใหเปนไป
ทางใดทางหนึ่ง ฉะนั้น มนุษยทุกคนลวนสามารถสรา งสํานึกใหตนเองได โดยนําพาการรับ รู
จากการเรียนรู การมองเห็น การคิด ฯลฯ แลวนํามาพิจารณาเพื่อตัดสินใจตอวาตองการสรางสํานึก
แบบใดก็มีการฝกฝนและ สั่งสมสํานึกแบบนั้น ตัวอยางเชน คนๆ หนึ่ง แมจะเคยใชชีวิตฟุงเฟอ
ฟุมเฟอยมานาน แตวันหนึ่งเกิดไดสติวาพฤติกรรมอยางนั้นเปนสิ่งไมดี ก็สามารถปรับเปลี่ยนสํานึก
ของตนเองใหยึดถือในเรื่องของการประหยัด อดออม การมีวินัยในการใชจาย เปนการสรางสํานึก
ใหม เรียกวาใชปจจัยภายในเพื่อสรางสํานึกตัวเอง ยิ่งผานการขัดเกลา ตอกย้ําและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง คลายดังนักปฏิบัติธรรมที่ใชศีล สมาธิ ปญญา กลอมเกลาสํานึกของตนเองจนกลายเปน
นิสัย และเปนจิตใตสํานึก
3. ปฏิ สั ม พั นธ ระหวา งป จ จั ยภายนอกกับ ปจ จัย ภายในต อ จิต สํา นึก ปจ จั ย
ภายนอกและปจจัยภายในเปนปฏิสัมพันธที่ตอเนื่องกัน ไมมีตนไมมีปลาย เพราะทุกสรรพสิ่งมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกัน สํานึกที่มาจากภายนอกเปนการเขามาโดยธรรมชาติ กระทบตอจิตใจ
ความรูสึกนึกคิดของคนแลวกลายเปนสํานึกธรรมชาติและมักไมรูตัว แตสํานึกที่เกิดจากภายในเปน
การจงใจ เปนการเลือกสรร รูตัว สรางขึ้นเอง แทจริงทุกขณะจิตมีการปรับเปลี่ยน มีการตอบโต
ระหวางกันสิ่งที่มากระทบภายบนอกและสิ่งที่คิดเองจากภายใน เชน สิ่งที่มากระทบภายนอกมีคน
มาบอกวาทําดีไมเห็นไดดี แตเรามีสํานึกภายในดีจึงเกิดการตอสูกันเพราะเราเชื่อวาทําดีไดดี การที่
จะทําใหคนมีสํานึกที่ดีจะตองทําสองทางพรอมกัน ทางหนึ่งตองสงเสริมใหเกิดความรักและสราง
สํานึกที่ดีใหตนเอง พรอมกันนั้นตองพยายามหาวิธีการผลักดัน สงเสริม รณรงคใหสังคมทั่วไปทั้ง
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กลุ ม คนและองค ก รมี ก ารสร า งกิ จ กรรมหรื อ มี โ ครงการที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารสร า งจิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี
ดังแผนภาพ
ภาพที่ 2-3 แสดงความสัมพันธของพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย

อิทธิพลจาก
พฤติกรรมและ
การแสดงออก
สํานึกที่เกิดจากภายใน

ที่มา: ไพบูลย วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2543

พจน ทรายแกว (2545) ไดอธิบายถึงการกอรูปของจิตสํานึกวาเปนกระบวนการที่มีความ
ตอเนื่องยากที่จะกําหนด แยกแยะ หรือทําการจัดลําดับชั้นเพื่อบงชี้วาบุคคลมีความรูสึกอยูที่ใดได
ชัดเจน และยังมีความเกี่ยวพันกับคุณลักษณะทางดานสติปญญาและการกระทําของมนุษยผาน
กระบวนการเรียนรูที่มีองคประกอบสําคัญ 3 สวน ไดแก
1. คุณลักษณะดานพุทธิพิสัย หมายถึง การไดรับรู (Cognition) หรือการมีประสบการณตรง
กับสิ่งตางๆ ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมผานประสาทสัมผัสตางๆ ทําใหบุคคลรูจักหรือระลึกถึง
มีความเขาใจสามารถนําไปใชประโยชนได สามารถวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคุณคาของสิ่ง
ดังกลาวได
2. คุณลักษณะดานจิตพิสัย หมายถึง ความรูสึกทางจิตใจ (Affection) อันไดแกความสนใจ
หรือใฝใจในสิ่งดังกลาว โดยมีปฏิกิริยาสนองตอบการเห็นหรือใหคุณคา การจัดระบบของคุณคา
และสรางเปนคุณลักษณะนิสัย
3. คุณลักษณะทางดานทักษะพิสัย หมายถึง พฤติกรรม (Behavior) หรือการแสดงออกที่
สามารถจะสังเกตรูปแบบความประพฤติไดอยางชัดเจนเรียกวาบุคลิกภาพ
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การที่บุคคลมีพฤติกรรม การปฏิบัติตัวที่ถูกตองนั้น ตองอาศัยการมีความรูความเขาใจ ใน
เรื่องนั้นๆที่ถูกตอง รวมกับทัศนคติ ความตระหนักหรือจิตสํานึกที่ดี อันกอใหเกิดความตั้งใจที่จะ
กระทํา และนํามาซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกในที่สุด
3.3 ระดับจิตสํานึกการมีสวนรวม
Freire (1973) ไดกลาววาความหมายของ จิตสํานึก (consciousness) ไมไดมีความหมายแต
ในเชิงจิตวิทยาเทานั้นยังมีความหมายที่ลึกซึ้งในเชิงปรัชญาดวย กลาวคือ เปนความรูสึกในสิ่งที่เปน
ภาวะที่แทจริงของชีวิตมนุษยและสิ่งที่เปนโลกของมนุษยแบงออกเปน 4 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 จิตสํานึกที่ยังไมเปลี่ยนแปลง (Intransitive Consciousness) หมายถึง การที่
ประชาชนมี ความเชื่อในเรื่องโชคลาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโชคชะตา
ระดับที่ 2 จิตสํานึกกึ่งเปลี่ยนแปลง (Semi-intransitive Consciousness) หมายถึง การที่
ประชาชนยอมลดคาตนเอง มีความคิดที่ไมยึดมั่นถือมั่นในตนเอง รับคานิยมที่มี การถายทอดมา
อยางเต็มที่มีการใชอารมณและความรุนแรงในการตัดสินปญหามาก
ระดับที่ 3 จิตสํานึกเปลี่ยนแปลงที่ไรเดียงสา (Native-transitive Consciousness) หมายถึง
การที่ ป ระชาชนเริ่ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลง เริ่ ม ตระหนัก เห็น ปญ หาสั ง คม เริ่ ม มีก ารประทว ง
วิพากษวิจารณ แตมักจะถูกปลุกระดมใหเปนเครื่องมือของกลุมที่ไดรับผลประโยชน เนื่องจาก
ประชาชนยังไมเขาใจในปรากฏการณตางๆ ของสังคม และยังไมสันทัดจัดเจนในการวิเคราะห
สังเคราะหปรากฏการณนั้นๆ
ระดับที่ 4 จิตสํานึกขั้นวิพากษวิจารณ (Critical Consciousness) หมายถึง การที่ประชาชนมี
การคิดวิเคราะห วิพากษ วิจารณ ปญหาตางๆ ในสังคมอยางลึกซึ้ง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่นและไมหลีกเลี่ยงภาระหนาที่ของตนเอง
ระดับขั้นสํานึก ธีรยุทธ บุญมี (2547: 19) ไดวิเคราะหชี้ถึงรูปแบบการพัฒนาในการกอตัว
ของจิตสํานึกตอสวนรวมของคนในสังคมวาเปนหลักการพื้นฐานของประชาสังคม เนื่องจากการที่
คนในสังคมมีจิตสํานึกตอสวนรวมที่สมบูรณแบบและครบถวนสังคมจะพัฒนาเปนประชาสังคมจะ
มีลําดับขั้นของการพัฒนาที่สําคัญ 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การเกิ ดจิ ตสํ านึ กระดับสังคม ถือเปนขั้นตอนแรกสุดในการพัฒนาไปสูความ
เขมแข็งของชุมชน ซึ่งขั้นนี้เกิดขึ้นเมื่อไดมีการพัฒนาเศรษฐกิจไปไดระยะหนึ่ง ซึ่งไดเกิดปญหา
ต า งๆ ตามมา เช น ป ญ หาความยากจน ป ญ หาแรงงานเด็ ก ป ญ หาชุ ม ชนแออั ด และป ญ หา
สภาพแวดลอม เปนตน ในระยะนี้ถือวาเปนการเกิดจิตสํานึกรวมกันเปนครั้งแรก คือรูสึกวาตนเอง
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เปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งทุกคนมีความรับผิดชอบรวมกัน ในการที่จะตองรวมกันแกไขปญหา
รวมทั้งทุกคนมีสิทธิที่จะเรียกรองใหสวนรวมดีขึ้น
ขั้นที่ 2 การเกิดขึ้นของกลุม หรือองคกรทางสังคม องคกรทางเศรษฐกิจและทางสังคมดาน
ตางๆ ซึ่งองคกรเหลานี้มีสํานึกในการดูแลประโยชนซึ่งกันและกัน เชน กลุมงาน สังคมสงเคราะห
ไดแก สภาสตรีแหงชาติ อาสาสมัครสตรี ตลอดทั้งองคกรพัฒนาเอกชนที่เกิดขึ้นอยางกวางขวาง
โดยทํา หนาที่ในการดูแลปญหาสัง คมดา นตางๆ ทั้งดานเด็ก สิ่ง แวดลอม สตรีและชุมชนแออัด
เปนตน
ขั้นที่ 3 การกอรูปของอุดมการณรวมของคนในสังคม ขั้นนี้ถือวาอยูในชวงปจจุบันกลาวคือ
เปนชวงที่สมาชิกมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมสูงขึ้น การรวมตัวของกลุมตางๆ มีมากขึ้นจึงทําให
เกิดการมีอุดมการณรวมกัน ที่จะยึดเหนี่ยวผูกพันซึ่งกันและกัน เพื่อมีจุดมุงหมายใหสังคมเปนสังคม
ที่มีความเขมแข็งและมีคุณธรรม อันถือเปนขอเรียกรองรวมกันของประชาชนทั้งหมดของสังคมที่
ตองการใหบานเมืองดําเนินไปสูทิศทางที่พึงปรารถนาตอไป
ขั้ น ที่ 4 การตกผลึ ก เป นสถาบัน ของอุ ดมการณ สัง คมและกลุม องคก รต า งๆ ถือ เป น
เหตุการณในอนาคต เมื่อเกิดการตกผลึกเปนสถาบันที่ทุกคนใหการยอมรับวาเปนกฎเกณฑแหงวิถี
ชีวิตรวมกัน ปจจุบันมีองคกรที่พัฒนาจนเปนที่ยอมรับของประชาชน เชนองคกรเอกชนตลอดจน
สถาบันภาคเอกชนทั้งหลาย เปนตน
สรุปไดวา จิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น แบงออกไดเปน 4 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 จิตสํานึกที่ยังไมเปลี่ยนแปลง (Intransitive Consciousness) หมายถึง การที่
ประชาชนมี ความเชื่อในเรื่องโชคลาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโชคชะตา
ระดับที่ 2 จิตสํานึกกึ่งเปลี่ยนแปลง (Semi-intransitive Consciousness) หมายถึง การที่
ประชาชนยอมลดคาตนเอง มีความคิดที่ไมยึดมั่นถือมั่นในตนเอง รับคานิยมที่มี การถายทอดมา
อยางเต็มที่มีการใชอารมณและความรุนแรงในการตัดสินปญหามาก
ระดับที่ 3 จิตสํานึกเปลี่ยนแปลงที่ไรเดียงสา (Native-transitive Consciousness) หมายถึง
การที่ ป ระชาชนเริ่ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลง เริ่ ม ตระหนัก เห็น ป ญ หาสั ง คม เริ่ ม มีก ารประทว ง
วิพากษวิจารณ แตมักจะถูกปลุกระดมใหเปนเครื่องมือของกลุมที่ไดรับผลประโยชน เนื่องจาก
ประชาชนยังไมเขาใจในปรากฏการณตางๆ ของสังคม และยังไมสันทัดจัดเจนในการวิเคราะห
สังเคราะหปรากฏการณนั้นๆ
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ระดับที่ 4 จิตสํานึกขั้นวิพากษวิจารณ (Critical Consciousness) หมายถึง การที่ประชาชนมี
การคิดวิเคราะห วิพากษ วิจารณ ปญหาตางๆ ในสังคมอยางลึกซึ้ง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่นและไมบายเบี่ยงภาระหนาที่ของตนเอง
3.4 ลักษณะจิตสํานึกการมีสวนรวม
จิตสํานึก เกิดจาก "สมอง" ซึ่งรับรูโลกภาวะวิสัยที่ดํารงอยูแลว สะทอนกลับทําใหเกิด
จิตสํานึก สมองของคนเปนวัตถุมีวิวัฒนาการมาจน ถึงขั้นสูงสุด การวิวัฒนาการนี้เริ่มจากธาตุที่ไม
มีชีวิตไปสูสิ่งที่มีชีวิต จากไมมีความรูสึกของวัตถุไปสูสิ่งที่มีความรูสึกของวัตถุ จากไมมีจิตสํานึก
ของวัตถุไปสูการมีจิตสํานึก
อนุชาติ พวงสําลี และวีรบูรณ วิสารทสกุล (2540: 42-44) ไดกลาวถึงการมีจิตสํานึก
สาธารณะซึ่งเรียกอีกคําหนึ่งวา จิตสํานึกเพื่อสวนรวม วาเปนคุณลักษณะที่สําคัญและมีความหมาย
อยางยิ่งในสังคม ทําใหเกิดประชาสังคม คือเปนชุมชนที่มีความเขมแข็ง ซึ่งหมายถึงชุมชนแหง
สํานึก (Consciousness Community) ที่สมาชิกของชุมชนตางเปนสวนหนึ่งของระบบโดยรวมที่มี
ความสัมพันธกันอยางแนบแนน ซึ่งมีองคประกอบดังนี้
1. มีวิสัยทัศนรวมกัน คนในชุมชนตองมองอนาคตรวมกัน เรียนรูและทําความเขาใจ
รวมกันโดยอาศัยการคิด วิเคราะห สังเคราะหใหเห็นถึงสถานการณ แนวโนมความเปลี่ยนแปลง
พรอมควบคูไปกับการปฏิบัติ
2. ประชาชนสํานึกถึงพลังของตนเองวาจะสามารถรวมแกไขเปลี่ยนแปลงสังคมไดคือ การ
ทําใหเกิดกลุมที่ใหความสนใจตอสาธารณะจํานวนมาก ทําใหเกิดความเขมแข็งเปนพลังทางสังคม
ไมรอคอยใหผูอื่นแกปญหาใหกับตนเอง ซึ่งการที่บุคคลจะสํานึกถึงพลังของตน ตองใหความสําคัญ
กับกระบวนการเรียนรูรวมกันของสังคม (Civic Education)
3. ความรัก เอื้ออาทร สามัคคี การรวมกลุมของบุคคลในสังคมมีความหลากหลายจึง
จําเปนตองสรางขึ้นบนฐานแหงความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรและสามัคคี ความแตกตาง
ระหวางบุคคลยอมเกิดขึ้นได ซึ่งความแตกตางนี้เปนสิ่งดีและไมจําเปนตองนําไปสูความแตกแยก
เสมอไป ดังนั้นเงื่อนไขแหงความรักสมานฉันทจะเปนสวนเชื่อมโยงใหเกิดความรวมมืออยางมีพลัง
4. การเรียนรูที่มีการปฏิบัติรวมกัน (Interactive Learning Through Action) สํานึก
สาธารณะนั้นเปนนามธรรมไมสามารถบังคับใหเกิดได ดังนั้นตองสรางเงื่อนไขหรือกิจกรรม
รวมกันที่จะกอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนการพัฒนาใหเกิดความตอเนื่อง
5. การมีเครือขายและการติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยน เรียนรู สื่อสารและเครือขายเปน
สวนที่ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู ซึ่งเปนทางซึ่งนําใหเกิดจิตสาธารณะ
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ยุทธนา วรุณปติกุล (2542: 181-183) กลาวถึงบุคคลที่มีจิตสํานึกสาธารณะวาตองมี
คุณลักษณะดังนี้
1. การทุมเทและอุทิศตน สิทธิของพลเมืองจะตองสอดคลองกับความรับผิดชอบตอสังคม
บุคคลไมเพียงแตปฏิบัติตามสิทธิเทานั้น แตตองปฏิบัติเพื่อชวยเหลือใหบริการแกบุคคลอื่นเพื่อ
พัฒนาสังคมดวย อาทิ ถาตองการใหผูแทนราษฎรมีความรับผิดชอบตอความตองการและประโยชน
ของประชาชน ประชาชนก็ตองใหความใสใจและติดตาม ไมเพียงทําการหยอนบัตรเลือกตั้งเทานั้น
ตองเสียสละเวลาใหในการเขาไปมีสวนรวมกับการเมืองระดับทองถิ่นและในสถาบันตางๆ
2. เคารพความแตกตางระหวางบุคคล จากกระแสปจเจกชนนิยม สงผลใหคนในสังคมมี
ลักษณะปดกั้นตนเอง ไมไววางใจผูอื่น เลือกคบเฉพาะกลุมที่มีความเหมือนกัน ไมสนใจการเมือง
ทําใหไมสามารถปฏิบัติภารกิจของสังคมเพื่อผลประโยชนของสวนรวม เกิดขอขัดแยงการยุติขอ
ขัดแยงโดยการฟงเสียงขางมาก ไมนําไปสูประโยชนของสวนรวม ดังนั้นผูมีจิตสาธารณะตองเปน
พลเมืองในฐานะที่เปนเอกลักษณทางการเมืองสมัยใหม มีความอดทน ตระหนักวาการมีสวนรวม
ไมทําใหไดอยางที่ตองการเสมอไป ตองเคารพและยอมรับความแตกตางที่หลากหลายและหาวิธีอยู
รวมกับความขัดแยงโดยการแสวงหาทางออกรวมกัน การจําแนกประเด็นปญหา การใชเหตุผลใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตัดสินใจตองมีการพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันใหมาก
ที่สุด เพื่อหาขอยุติ (Dialogue and Debates) สรางการเขารวมรับรู ตัดสินใจและผนึกกําลัง (Political
Dialogue) เพื่อใหเกิดการยอมรับจากทุกฝาย
3. คํานึงถึงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม คนในสังคมตองคิดถึงการเมืองในฐานะ
กิจการเพื่อสวนรวมและเพื่อคุณธรรมมากขึ้น
4. การลงมือกระทํา การวิพากษวิจารณปญหาที่เกิดขึ้นเพียงอยางเดียวไมสามารถทําให
สถานการณดีขึ้นตองลงมือกระทํา โดยเริ่มจากครอบครัวในการวางพื้นฐานใหการอบรมดา น
จริยธรรมของพลเมือง สถาบันการศึกษาไมเพียงเปนสถานที่ฝกทักษะและใหความรูรับชวงตอใน
การสรางคานิยมที่เหมาะสมตอจากครอบครัว รวมทั้งเครือขายสังคมที่เกิดขึ้น ระหวางเพื่อนบาน ที่
ทํางานสโมสร สมาคมตางๆ เชื่อมโยงบุคคลที่สนใจเรื่องของตนเขาเปนกลุมที่ใสใจผูอื่น ชวยดํารง
รักษาประชาคม สังคม และกฎจริยธรรม รวมทั้งสถาบันที่มีอิทธิพลสูงตอสังคม คือ สถาบันศาสนา
และสื่อมวลชนนับวามีบทบาทสําคัญในการรวมสรางใหสังคมเขมแข็ง

63
จากการศึกษาของ จิรวัฒน วีรังกร (2549) ไดเสนอลักษณะรวมของนักศึกษาผูมีจิตสํานึก
เพื่อสวนรวม ดังนี้
1. การมีทัศนคติที่รับรูวาตนเองมีคุณคาเพียงพอ และรูสึกวาเปนหนาที่ของตนที่จะตอง
กระทําหรือไมกระทํา หรืองดเวนการกระทํา คิดเห็นไดดวยตนเองวาตนเปนสวนหนึ่งที่มีผลตอ
ความสําเร็จหรือไมสําเร็จของสวนรวม
2. การมีความยินดีที่ไดทําในสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม เชื่อมั่นวาตนทําได ไม
เห็นวาเปนภาระของตนเองที่มากจนเกินไป
3. เปนผูเห็นคุณคาในสิ่งที่ตนทํา ทําอยางมีความสุข ไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย และไมคิด หวังสิ่ง
ตอบแทนใดๆในสิ่งที่ตนไดทํา
4. รูสึกทนไมไดที่ตนเองมองขามผานไปโดยไมใหความรวมมือ
5. เปนคนมองประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
ลักษณะของจิตสํานึกโดยรวม William จําแนกไว 5 ประการ ดังนี้
1. เปนอัตวิสัย (subjectivity) เปนความคิดตางๆ เฉพาะตัวของบุคคล
2. มีการเปลี่ยนแปลง (change) จิตสํานึกมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ไมใชเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ
3. มีความตอเนื่อง (continuity) เปนกระแสความคิดที่จะสรางภาพจากเหตุการณใน
อดีตมาเชื่อมโยงเหตุการณปจจุบัน
4. เจตนาความตั้งใจ (intentionality) เปนความรูสึกตอบางสิ่ง เชน มีความตองการ
มีความสนใจ หรือมีความตั้งใจที่จะทําสิ่งนั้น
5. เปนการเลือก (selectivity) ในขณะนั้นจะเกิดความตระหนักในสิ่งเรา ทั้งภายนอก
และภายใน เปนกระบวนการเลือกที่จะใหความสนใจหรือตั้งใจในสิ่งนั้น เชน การรับรู การจดจํา
และการตัดสินใจเลือก เปนตน
การเขาใจตนเองในทางที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมและสังคม ตระหนักในสภาพความเปน
จริงของปญหา โดยไมไดใชสติปญญาเพียงอยางเดียว แตเปนการผสมผสานระหวางการกระทํา
และการใครครวญ เพื่อเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น การกระทําของมนุษยจะสัมพันธกับจิตสํานึกเสมอ
เมื่อใดที่มนุษยตระหนักในปญหา มีการใครครวญ วิพากษวิจารณสถานการณปญหาตางๆ อยาง
ลึกซึ้ง นั้นหมายถึงวามนุษยไดเขาถึงกระบวนการจิตสํานึกแลว ถาหากมนุษยมีจิตสํานึกที่ดี
มนุษยจะเขาไปมีสวนในการเปลี่ยนแปลงสังคมได โดย เปาโล แฟร กลาววาพฤติกรรมการเรียนรู
ดานที่ยากที่สุดคือ ดานจิตใจ การใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดานจิตใจ ความรูสึก ตองมีรูปแบบ
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สถานการณและเงื่อนไขที่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถเรียนรูดวยตนเอง และเกิดการเรียนรูดาน
จิตใจ และทัศนคติได โดยการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษวิจารณ มีการวิเคราะห
อยางอิสระ
จากระดับจิตสํานึกการและลักษณะของจิตสํานึก สามารถสรุปลักษณะจิตสํานึกการมีสวน
รวม
ตารางที่ 2.2 ตามรางระดับและลักษณะจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
ระดับจิตสํานึกการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น
1. จิตสํานึกที่ยังไมเปลี่ยนแปลง

2. จิตสํานึกกึ่งเปลี่ยนแปลง

3. จิ ต สํ า นึ ก เปลี่ ย นแปลงแบบไร
เดียงสา

4. จิตสํานึกขั้นวิพากษวิจารณ

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลักษณะจิตสํานึกการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น
เชื่อโชคลาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดิ้นรนเพื่อการมีชีวิตอยู
วัฒนธรรมเงียบ ไมแสดงออก
ยังไมเชื่อมั่นตนเอง
ใชความรุนแรง หรืออารมณตัดสินปญหา
ยอมรับคานิยมผิดๆ
ไมเปนตัวของตัวเอง พึ่งพาผูอื่น
ถูกจัดกระทํา
เริ่มตระหนักเห็นปญหา
ประทวง วิพากษวิจารณ แตยังไมมีความรูความ
เขาใจ วิเคราะหไมชัดเจน
เริ่มมีประสบการณกับความจริงในสังคม
แสดงความคิดเห็น การวิพากษ วิจารณในกลุม
คิดใครครวญ
อธิบายปญหาได มั่นใจในการพูด
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกอนตัดสินใจ
วิพากษ วิจารณ อยางมีเหตุผลและสรางสรรค
เชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักในคุณคาของตัวเอง
รูหนาที่ มีความรับผิดชอบ
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ระดับจิตสํานึกการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น

ลักษณะจิตสํานึกการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น
7. เคารพเสรีภาพของผูอื่น ยอมรับความเสมอภาค
ระหวางบุคคล
8. รู สึ ก ทนไม ไ ด ที่ ต นเองมองข า มผ า นไปโดย
ไมใหความรวมมือ
9. การกระทําสรางสรรค
10. ตัดสินขอโตแยงดวยสันติวิธี
11. อดทนรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางจากตนเอง
12. ไมหลีกเลี่ยงภาระหนาที่ของตน

ซึ่งในการวิจัยการสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยทําการศึกษา
ลักษณะจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นที่ระดับจิตสํานึกขั้นวิพากษวิจารณ
โดยสรุป จิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก
ตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ดวยความสมัครใจโดยใหเห็นถึงคุณคาตนเอง มีความ
ตระหนักตอการมีสวนรวมเพื่อสวนรวม สูการรวมปฏิบัติกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม
อยางตอเนื่อง
4. แนวคิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
4.1 รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
จิ ตสํ า นึ ก เป นนามธรรมไม มีตัวตน แตเปน สิ่ง ที่ติ ดตัว มาพร อมกั บ ความเป นมนุษ ย ซึ่ ง
สามารถพัฒนาและอบรมขัดเกลาไดผานกระบวนการเรียนรู ซึ่งเปนกระบวนการทางสติปญญา
และกระบวนการทางจิตใจของบุคคลในการรับรูสิ่งเราตางๆและพยายามสรางความหมายของสิ่งเรา
หรือประสบการณที่ตนไดรับเพื่อใหเกิดความเขาใจในประสบการณนั้น โดยอาศัยกระบวนการทาง
สังคมเขามาชวย เปาหมายของการเรียนรูคือ การนําความรูไปใชเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง
ทางดานสติปญญาเกี่ยวกับความรู ความคิด ดานอารมณ ความรูสึก เจตคติ ความเขาใจ ตลอด
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางๆ ในการดํารงชีวิตประจําวันรวมกับผูอื่น
คนในสังคมที่มีการเรียนรูอยูตลอดเวลาและตอเนื่อง การเรียนรูของแตละคนแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับประสบการณและสิ่งแวดลอมของบุคคล การเรียนรูที่เกิดขึ้นมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด
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และตอวิถีการดํารงชีวิตของบุคคล เมื่อมีประสบการณแตกตางกัน มีความรูสึกนึกคิดแตกตางกัน
มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมแตกตางกัน มีวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองแตกตาง
กัน ทําใหแตละคนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตางกัน
การเรียนรูเกิดจากการศึกษาคนควาดวยตนเองหรือการเรียนรูจากกลุม การเรีย นรูเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นในอํานาจความนึกคิด (Conscious Act) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล
ปจจัยที่ชวยใหสามารถดําเนินชีวิตไดราบรื่นและประสบความสําเร็จคือ การเรียนรูทุกอยางที่จําเปน
และเกี่ยว ของกับการดําเนินชีวิต โดยไมเกี่ยวกับการเรียนเพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือวุฒิบัตรตางๆ
แตเปน
4.2 ลักษณะ การเรียนรูในชีวิตจริง
1. เรียนรูตนเอง ทานรูจักตัวเองมากนอยแคไหน หลายทานอาจไมมีคําตอบใหกับ
ตัวเองวารูจักตัวเองแคไหน ตรงนี้จําเปนอยางยิ่งเพราะ ถาเราไมรูจักตนเองจะไมสามารถควบคุม
ตัวเองได เชน ถาเรารูตัวเองวาหงุดหงิดงายตองเตือนตัวเองใหใจเย็น หรือถาเปนคนปากรายตอง
ระวังคําพูด เปนตน ลักษณะนี้ยอมทําใหเรามีปญหา กระทบกระทั่งกับผูอื่นนอยลง
2. เรี ยนรูผู อื่น เราไมไดอยูคนเดีย วในโลก มีครอบครัว มีสัง คมในที่ทํา งานและ
สังคมอื่นๆ ดังนั้นตองเรียนรูคนที่อยูรอบตัวเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่เราจะตองปฏิสังสรรคดวย
เสมอในชี วิตประจํ า วั น จํ า เป นต องรูจัก ใหม าก เพราะการรูจัก คนเหลา นี้ม ากเทา ไร ยิ่ง ทํา ให
สามารถควบคุมสถานการณของการอยูรวมกันไดมากเทานั้น
3. เรี ย นรู สั ง คมและการเปลี่ ย นแปลง ต อ งตระหนั ก ว า สั ง คมและข อ มู ล ต า งๆ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การมีขอมูลที่ถูกตอง เปนปจจุบันยอมชวยใหสามารถตัดสินใจในเรื่องราว
ตางๆ ของการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม ถูกตองและเที่ยงตรง
4. เรี ย นรู จังหวะและโอกาส การเรีย นรูจัง หวะชีวิต เพราะในการดํา เนินชีวิตไม
สามารถควบคุมปจจัยตางๆ ได ดังนั้นการดําเนินชีวิตตองอาศัยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม ตอง
รูจักรุกเมื่อโอกาสเอื้ออํานวย และรูจักถอยเมื่อโอกาสไมเอื้ออํานวย การที่พยายามทําอะไรใน
บรรยากาศหรือสถานการณไมเอื้ออํานวย นอกจากจะตองใชทรัพยากรมากแลว อาจนํามาซึ่งความ
ขัดแยงและผลเสียหายกับตนเองและผูอื่น
5. เรียนรูคุณธรรมและจริยธรรม ธรรมะค้ําจุนโลกเปนคํากลาวที่เปนจริง เพราะผูที่
ขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมยอมทําใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน ตัวอยางยอมมีใหพบเห็นเสมอ
เชน คนที่เปนพอเปนแม หากขาดคุณธรรมในเรื่องของความรับผิดชอบก็ไมอาจสามารถ เลี้ยงดู
บุตรใหเติบโตเปนคนดีและมีคุณภาพ หรือหากใครที่ขาดคุณธรรมในเรื่องความเกรงกลัว และ
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ละอายตอบาป ยอมจะไมยี่หระตอการทํา ผิดศีลธรรมนั่น ยอมนํามาซึ่งความเดือดรอนเสียหายแก
ตนเองหรือผูอื่น
6. เรียนรูความจริงแหงชีวิต ตองรูความเปนจริงนั้นมีสองดานเสมอ เชน มีสุข - ทุกข
มีสมหวัง – ผิดหวัง มีดีใจ - มีเสียใจ มีการให – มีการรับ มีสวย – มีขี้เหร มีรวย – มีจน เปนตน
ดังนั้นเมื่อสิ่งที่ประสบไมเปนไปอยางที่คิดหรือคาดหวังก็ใหเขาใจวา นั่นคือความ จริงแหงชีวิต ที่
ตองรับใหได เพื่อที่จะปรับและแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณและชีวิตของเรา
ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2541) ; คีรีบูน จงวุฒิเวศย และคณะ (2546: 18) ไดกลาวถึงลักษณะ
ของการเรียนรูคือ
1. ดานการเรียนรู ควรมีลักษณะเรียนรูตลอดชีวิต
1) การเรียนรูเพื่อรู คือการเรียนรูความรูทั่วไปอยางกวาง ๆ ผนวกกับการเรียน
วิชาจํานวนหนึ่งอยางลึกซึ้ง เปนการเรียนรูถึงวิธีการเรียนรูเพื่อใหไดประโยชนจากการศึกษาตลอด
ชีวิตดวย
2) การเรียนรูเพื่อทํา คือการฝกหัดอาชีพหรือการทํางานจําเปนตองมีการพัฒนา
ความสามารถเผชิญหนาในสถานการณที่หลากหลาย ที่ไมไดคาดคิดวาจะเกิดขึ้น
3) การเรี ย นรู เ พื่ อ เป น ทุ ก คนจํ า เป น ต อ งมี อิ ส ระเพิ่ ม ขึ้ น มี ก ารตั ด สิ น ใจที่
ถูกตองและมีความรับผิดชอบตอการทํางานของตน
4) การเรี ย นรู เ พื่ ออยู ร ว มกั น ต องเข า ใจผู อื่ น มี ส ว นร ว ม เขา ใจธรรมเนี ย ม
ประเพณีและจิตใจผูอื่น
2. ดานการปฏิบัติ เมื่อมีการเรียนรูแลวเกิดความรู โดยนําความรูสืบทอด ปฏิบัติ
ผานชองทางตางๆ เชน พิธีกรรม ประเพณี คานิยมตัวบุคคล วัฒนธรรมทองถิ่น วิถีชีวิต มีการเรียนรู
แบบการปฏิบัติเปนเนื้อเดียวกัน และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนกับผูอื่นที่มีมุมมองแตกตางไป
3. การนํ า สู ก ารเปลี่ ย นแปล ง กระบวนการเรี ย นรู ดั ง กล า วก อ ให เ กิ ด
การเปลี่ ย นแปลงอย า งต อ เนื่ อ งและค อ นข า งถาวรในเรื่ อ งความรู ทั ศ นคติ แ ละทั ก ษะกิ จ กรรม
การเรี ย นรู ประสบการณ การลงมือ ปฏิ บัติ จริง การประสบปญ หา แกไ ขป ญหาที่เ นน คนเป น
ศูนยกลางมุงใหทํากิจกรรม เพื่อเสริมสรางการเรียนรู (learning activities) ดวยตนเอง ควรมี
สวนรวมอยางกระตือรือรน (active participation) ทั้งดานการทํากิจกรรม การคิด การวิเคราะห
การแกปญหา การตัดสินใจ โดยใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุมีผล
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ดังนั้นการสรางเสริมจิตสํานึกของมนุษยจึงเกิดจากการเรียนรูที่เริ่มตนขึ้นตั้งแตแรกเกิด
และตอเนื่องไปจนตลอดชีวิตซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมถึงทัศนคติทั้งหลาย การ
เรียนรูจึงทําใหมนุษยมีการปรับตัวในดานสวนตัวและสังคม โดยเปาหมายของการเรียนรูเพื่อการ
ดํารงอยูของชีวิต โดยธรรมชาติของมนุษยโดยทั่วไป เรียนรูเมื่ออยูทามกลางสิ่งแวดลอมที่ตนเองมี
ปฏิสัมพันธโดยจะมีกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นนี้ ขึ้นอยูกับประสบการณของมนุษยเอง ถาเคยมี
ประสบการณในการเรียนรูเรื่องนั้นมากอน จะทําใหมีความสามารถในการตีความและการปรับตัว
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตไดดีขึ้น
การสรางเสริมการมีจิตสํานึกสวนรวม ในสังคมตามกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ
จะทําใหไดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งจิตสํานึกเปนกระบวนการทางสังคมและทางการศึกษา
(พัชรี พงษศิริ, 2541: 24) เปนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) อันเปนกระบวนการที่มีผล
ทําใหสมาชิกของสังคมเกิดการรับรู มีจิตสํานึกและพฤติกรรมการมีสวนรวมที่พึงประสงค การ
กลอ มเกลาทางสั ง คมโดยอาศั ย ระบบการศึก ษาเป นกลไกสํา คัญ ในการดํ า เนิ นการมีรู ป แบบที่
สัมพันธและตอเนื่อง การกลอมเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสรา งการเรีย นรูใ หบุคคลมีก ารรับ รู มี
จิตสํานึก มีบุคลิกภาพหรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงคจึงเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยา ง
ตอเนื่องตลอดชีวิต (สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี, 2547)
4.3 รูปแบบการเรียนรูเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
1) การเรี ย นรู แ บบเป น ทางการ ที่ ต อ งมี ก ารฝ ก กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห ผ า น
กระบวนการกลุมและกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่หลากหลายเพื่อสรางใหเกิดความเขาใจและ
ตระหนักในคุณคาสถานการณของทรัพยากร
2) การเรียนรูแบบไมเปนทางการ ที่เปนการเรียนรูดวยการมุงใหไดสัมผัสกับความเปน
จริงทางสังคม พรอมทั้งการประยุกตคานิยมทางจิตวิญญาณ และจารีตประเพณี เพื่อปลูกฝงสํานึก
รวมตอคุณคาของทรัพยากรในการดํารงอยูของตนเองและชุมชน
3) การเรียนรูตามอัธยาศัย ซึ่งมุงสรางใหเกิดดุลยภาพระหวางวิชาการและการปฏิบัติ
อยางเหมาะสม เพื่อสั่งสมเปนลักษณะคานิยมและนิสัยในการมีสวนรวม โดยการคํานึงถึงสภาพจริง
ของการดําเนินชีวิตในสังคม การใชหลักการสื่อสารเพื่อการเรียนรูและอิทธิพลของกลุมเพื่อนหรือ
กลุมอางอิงทางสังคมตางๆ ที่จะชวยทําใหเกิดความภาคภูมิใจเชื่อมั่นในวิถีทางที่เลือกกระทําเพื่อ
การพัฒนา
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สนธยา พลศรี (2550: 126-127) กลาววา การเรียนรูในชุมชนเปนการเรียนรูที่ประกอบดวย
สาระสําคัญหลายเรื่อง หลายวิธีเพราะชีวิตของคนในชุมชนเกี่ยวของกับการเรียนรูตลอดเวลา การ
เรียนรูที่มีอยูในชุมชนอาจแบงได 5 ประการ ดังนี้
1) การเรียนรูอยางไมเปนทางการ (Informal Learning) เปนการเรียนรูของคนใน
ชุมชนที่เปนผลจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งสิ่งแวดลอมธรรมชาติ (Nature Enviroment) และ
สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (Culture Enviroment) ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนในชุมชน
ไมมีหลักสูตร ไมมีตารางเรียนที่แนนอน แตเกิดขึ้นตลอดเวลา และตลอดชีวิต
2) การเรียนรูในระบบโรงเรียนหรือการเรียนรูอยางเปนทางการ (Formal Learning)
เปนการเรียนรูในระบบโรงเรียน/สถาบัน เปนการเรียนรูที่เกิดจากการจัดการหรือดําเนินการโดย
มนุษย มีจุดมุงหมาย มีสถาบันหรือมีองคกรรับผิดชอบ มีการแบงระดับชั้นเรียน หลักสูตร วิธีการ
เรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การประเมินผล ระยะเวลาของการเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คือระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา
3) การเรียนรูนอกระบบโรงเรียน (Nonformal Learning) การจัดการศึกษานี้ เรียกวา
การศึกษานอกโรงเรียน บุคคลที่อยูในระบบการเรียนนี้ เดิมทีอาจไมมีความพรอมที่จะเรียน เชน มี
ภาระหนาที่ตองรับผิดชอบมาก ไมมีเวลาเพียงพอ ยากจน เปนตน การเรียนรูนอกระบบโรงเรียน
ถู ก จั ดขึ้ นเพื่ อพั ฒนาบุ ค คล การศึ ก ษานอกโรงเรีย นมีลัก ษณะผสมระหวา งการเรีย นรูใ นระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน เชน มีระดับชั้นเรียน หลักสูตร การประเมินผล เปนตน เพื่อเปด
โอกาสใหผูที่ไมสามารถเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียนมีโอกาสเขารับการศึกษา
4) การเรียนรูตามอัธยาศัย เปนการเรียนรูที่ใหคนในชุมชนไดเรียนรูดวยตัวเองตาม
ความสนใจ ความถนัด ตามศักยภาพ ความพรอมและโอกาสที่จะเรียนรู โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอื่นๆ ในชุมชน หรือนอกชุมชน หรือ
เปนการขอเขารับการเรียนรูจากปราชญชาวบานโดยการฝากตัวเขาเปนศิษย อยูอาศัยกับอาจารย
ดูแลรับใชไปพรอมกับการชวยในการเรียนรูในเรื่องความรูนั้น เชน นักดนตรีที่มีความสนใจกับครู
ดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงของจังหวัด แลวนําพาตนเองไปฝากตัวเปนศิษยโดยทํางานแลกกับคาจางสอน
และปฏิบัติตามอยางครูที่ทําเปนประจํา เปนตน
5) การเรียนรูจากการศึกษาทางเลือก (Alternative Education) เปนการเรียนรูที่มี
เปาหมายเพื่อพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีการบูรณาการองคความรู วิธีการและผูเรียนแบบ
องครวมอยางเหมาะสม มีระบบความสัมพันธที่ทําใหผูเรียนและผูเกี่ยวของมีสวนรวมกันอยางเทา
เทียมกัน คือ ทุกคนรวมกันเรียนรู โดยเนื้อหาสาระของการเรียนรูสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน
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เกิดจากความตองการของผูเรียนเอง ผลลัพธข องการเรีย นรูเปนการพัฒนาผูเรียนและชุมชนไป
พรอมกัน
จากที่กลาวมาขา งตนแสดงไดวา จิตสํา นึกของมนุษยที่อยูในรูปของความเชื่อ คานิย ม
ทัศนคติ ความตระหนักที่กอใหเกิดพฤติกรรม เปนคุณลักษณะทางจิตที่กอรูปผานกระบวนการทาง
ปญญา เปนปฏิกิริยาตอบสนองตอปรากฏการณทางสังคมเกิดการเสริมสรางความรูใหแกมนุษยใน
สัง คมตามกระบวนการเรี ย นรูอย า งเปนระบบ โดยอาศัย รูปแบบการเรีย นรูในการดํา เนินการที่
สัมพันธ และตอเนื่องกันไปทั้ง 3 สวน คือ การเรียนรูแบบเปนทางการ การเรียนรูแบบไมเปน
ทางการและการเรียนรูตามอัธยาศัย เพื่อเสริมสรางการเรียนรูใหบุคคลมีการรับรู มีจิตสํานึก มี
พฤติกรรมที่พึงประสงคจึงเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
การใหความสําคัญกับปจเจกบุคคล ในฐานะศูนยกลางของการวิเคราะห หรือเนนการ
กระทําของมนุษย เนนวาประสบการณของปจเจกบุคคลและความหมายของกิจกรรม อธิบายการ
กระทําอยางตระหนักรูของผูกระทํา ซึ่งสิ่งสําคัญในการกระทําสําหรับผูกระทําคือ ความสามารถที่
จะรูวาควรจะกระทําอยางไรมากกวาเรื่องของแรงจูงใจหรือผลประโยชนในการกระทํา มนุษยใน
ฐานะผูกระทําซึ่งเปนผูตระหนักรูหรือมีสํานึกในระดับที่แตกตางกัน โดยมีผลกระทบตอวิถีทางที่
จะเขาไปมีสวนรวมหรือดําเนินกิจกรรม โดยมีสํานึกทั่วๆ ไป เปนความรูเกี่ยวกับการกระทําใน
สถานการณทั่วไป หรือสํานึกครุนคิด เปนวิธีการคิดวิธีแกปญหาหรือสถานการณหนึ่ง ๆ และ
คํานึงถึงการกระทําในอดีตและอนาคต
ในการทํางานทุกอยางนั้น ปจจัยสูความสําเร็จ คนหนึ่งคนไมสามารถทํางานใหสําเร็จอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุดได เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม ตองอยูรวมกัน พึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้น หาก
ประชาชนในชุมชนมีความเขาใจการทํางานสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางจริง จัง จะสามารถนํา
ชุ ม ชนไปสู ค วามสํ า เร็ จ ในการทํ า งานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เอกบุ ค คลที่ เ ฉลี ย วฉลาด อาจมี
ประสิทธิผลนอยกวาทีมงานที่เฉลียวฉลาด ที่ประกอบดวยปจเจกบุคคลหลายคน
ในทางการบริหารเริ่มในยุค ที่ส องทางการบริหารการศึกษา ถัดจากยุคดั้ง เดิมที่เนนให
ความสํ า คั ญ กั บ เรื่ อ งของงานหรื อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานเป น หลั ก ทฤษฎี ท างการ
บริหาร ตั้งแตยุคที่สองเปนตนมาใหความสําคัญกับ คน มาโย (Mayo อางถึงในกัญญา โพธิวัฒน,
2548: 10) ในชวงป 1924-1932 ผลการวิจัยพบวาองคประกอบที่สําคัญที่สุดที่ทําใหผลผลิตของงาน
เพิ่มขึ้น คือ การสรางความรูสึกเปนเอกลักษณของกลุมพนักงาน การไดรับการสนับสนุนจากสังคม
และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นพรอมกับการมีปฏิสัมพันธระหวางพนักงานที่เพิ่มขึ้น
รวมถึงพฤติกรรมของผูบริหารที่มีตอกลุมทดลองเหลานี้ลวนชวยสงเสริมน้ําใจของทีมงานที่มีต
อการปฏิบัติงานรวมกัน
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ชี้ใหเห็นวาพฤติกรรมของสมาชิกทีมงานซึ่งสวนใหญเนนกระบวนการภายในความจริงใจ
เปนสิ่งจําเปนสําหรับทีมงานที่มีประสิทธิผล ปทัสถานเหลานั้น ไดแก
1. สมาชิกมีความจริงใจในการแสดงความคิด และความรูสึกตางๆ
2. ทุกคนในกลุมตางเปดเผย มีความไววางใจกัน
3. สมาชิกชอบที่จะทดลองวิธีการแบบใหมที่แตกตางจากเดิม
4. สนับสนุนใหผูอื่นมีความจริงใจในการแสดงความคิดและความรูสึก
5. สนับสนุนใหผูอื่นเปดเผย
6. สนับสนุนใหสมาชิกทดลองวิธีการแบบใหมๆ
7. สมาชิกมีความเปนเอกัตบุคคล
8. สมาชิกกลาเสนอความคิดเห็น ขอคิดตางๆ
9. สมาชิกมีความหวงใย เอื้ออาทรตอกัน
10. สมาชิกมีความผูกพันและจงรักภักดีตอองคการ
จากพัฒนาการของการวิจัยและขอคนพบเกี่ยวกับ ดังกลาว นักทฤษฏีใหความสนใจและ
ความสําคัญตอเรื่องของ "คน"
แนวคิ ด โดยสรุ ป ลั ก ษณะการทํ า งานเป นร วมกัน เป นทีม ที่มี ป ระสิ ท ธิผ ล และไม มี
ประสิทธิผล สะทอนใหเห็นการมุงเนนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและปทัสถานใน
ทางบวก ของทีมงานที่มีตอองคการ นอกจากนี้ แนวคิดของการมีสวนรวม มุงใหความสําคัญตอ
ปจจัย ดานงานและดานคน ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกัน การทํางานรวมกันเปนกลุมมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
4.4 แนวทางการพัฒนาการเรียนรูของคนในชุมชน
ชาติชาย ณ เชียงใหม (2533: 33) แบงแนวทางการพัฒนาการเรียนรูของคนในชุมชน
ออกเปน 2 ระดับ คือ
1. การพัฒนาในระดับปจเจกชน หมายถึง การใหก ารศึก ษาแกประชาชนเพื่อให
ความรอบรู และทั ก ษะในการใช เหตุผลตัดสินใจในการดํา รงชีวิต รวมถึง พัฒนาจิตสํา นึก และ
กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในและนอกชุมชน
และในขณะเดียวกันสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพไดสอดคลองกับวัฒนธรรม และศักยภาพ
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารของชุมชน
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2. การพัฒนาในระดับกลุม หมายถึง การกําหนดเงื่อนไขและกระจายอํานาจการ
บริหาร ใหคนในชุมชนสามารถรวมกลุมและพัฒนาอํา นาจตอรองของชุมชน เพื่อใหสามารถ
ตานทานการเอารัดเอาเปรียบจากกลุมภายนอกได สามารถปรับปรุงดัดแปลงหรือควบคุมทรัพยากร
และภาวะแวดลอม เพื่อใหเกิดประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนชุมชน
จาก สุมณฑา พรหมบุญและคณะ (2546) มีฐานจากการศึกษาในระบบ แตสาระสามารถ
นํามาพิจารณาประยุกต เพื่อจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการทํางานกับชุมชนไดโดยเฉพาะ
เหตุผลที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม ไดแก
1. ความรูและความจริงเกี่ยวกับสิ่งตางๆ โลกถูกคนพบใหมเสมอๆ การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในสังคมเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา ทุกคนตองเรียนรูวิธีที่จะแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
2. การเรียนรูแบบมีสวนรวม ชวยเตรียมสมาชิกของชุมชนใหพรอมที่จะเผชิญกับ
ชีวิตจริง เพราะลักษณะของการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปดโอกาสใหผูรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเอง ไดลงมือปฏิบัติ ไดทํากิจกรรมกลุม ไดฝกฝนทักษะการเรียนรู ทักษะการบริหารการจัดการ
การเปนผูนํา-ผูตาม และที่สําคัญเปนการเรียนรูที่มีความสัมพันธสอดคลองกับชีวิตจริงมากที่สุดวิธี
หนึ่ง
3. การเรียนรูแบบมีสวนรวม ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี ฝกฝนความเปน
ประชาธิปไตย ฝกการชวยเหลือเกื้อกูล และการอยูรวมกันอยางเปนสุขตอชุมชน
4. การเรียน รูแบบมีสวนรวมชวยลดความสัมพันธเชิงอํานาจ ทุกคนไดรับการยอมรับ
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เกิดความสุขในการอยูรวมกัน
จะเห็นไดวา การเรียนรูแบบมีสวนรวมจะชวยใหสมาชิกไดรับประสบการณที่สําคัญกับ
ชีวิตจริง ไดรับการฝกฝนทักษะการแสวงหาความรูทักษะ การบันทึกความรู ทักษะการคิด ทักษะ
การจัดการกับความรู ทักษะการแสดงออก ทักษะการสรางความรูใหม และทักษะการทํางานกลุม
สิ่งเหลานี้จะชวยใหสมาชิกไดรับการพัฒนาไปสูการเปนคนเกง ดี และมีความสุข เปนการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับบุคคล และสงเสริมการรวมกลุม เพื่อการเปลี่ย นแปลงชุมชน จึง
สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม ซึ่งกอใหการ
พัฒนาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
กระบวนการเรียนรูของชุมชน เปนการเรียนรู และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนรูของชุมชน ประชาชนตองมีสวนรวมอยางแทจริง จึง
จะสามารถดําเนินการตามขั้นตอน ทําใหเกิดความรู ตระหนัก พฤติกรรมอยางมีจิตสํานึกการมี
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สวนรวม การจัดองคประกอบตางๆ เพื่อการเรียนรูของชุมชนใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการ
แกไ ขปญหาและการพัฒนาชุมชน เกิดจากการรวมตัวในรูป กลุม หรือองคกรชุม ชนตา งๆ เพื่อ
แสวงหาทางออกรวมกัน การแลกเปลี่ยนความรู การถายทอดประสบการณเปนไปโดยธรรมชาติ
ตรงกั บ ความต องการของชุ ม ชน โดยเริ่ม จากวิเคราะหถึง ปญหาของตนเองและชุม ชนรว มกั น
แสวงหาทางออกที่เหมาะสม นําไปสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งมีการประเมินผลและปรับเปลี่ยนให
เหมาะสม เนนการเรียนรูวิถีชีวิตแบบแผนความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติในชุมชนทองถิ่น ดวย
การรับฟงและยอมรับอยางมีวิจารณญาณ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นใจผูอื่น ในลักษณะของ
ใจประสานใจ สามารถรับรู เขาใจ มีความรูสึกรวม รับผิดชอบรวมและเกิดสํานึกดวยตนเอง

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนและนําเสนอแนวทางการ
จัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
ใช รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ควบคูกันไป โดยทําการลงพื้นทีว่ ิจัยภาคสนามในชุมชน ศึกษาจากชุมชนที่
มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดใชการวิจัยเชิงปริมาณ โดย
การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการวิจัยเพื่อยืนยันวาชุมชนมีพฤติกรรมการ
มีสวนรวมจากจิตสํานึก จากนั้นใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบของการสังเกตแบบมี
สวนรวม การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ และการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอกระบวนการ
เรียนรูเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม แลวนําเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของ
ชุ ม ชนเพื่ อ สร า งเสริ ม จิ ต สํ า นึ ก การมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และอภิ ป รายผลการวิ จั ย
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย รายละเอียดดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงค
ประเด็นที่ศึกษา
ขอที่
วิเคราะห
1
เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอ กระบวนการเรีย นรู
ของชุ ม ชนเพื่ อ สร า ง
เสริ ม จิ ต สํ า นึ ก การมี
สวนรวม

วิธีการ

ผลที่ได

1. สํารวจพื้นที่ชุมชน ศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับชุมชน
2. แบบสอบถาม
3. การสัมภาษณเชิงลึก ผูให
ขอมูลหลัก
4. การสังเกตแบบมี สวนรวม
5. การสังเกตแบบไมมีสวน
รวม

1. ขอมูลบริบทชุมชน
2. กระบวนการเรียนรูข องชุมชน
ในการสรางเสริมจิตสํานึกการมี
สวนรวม
3. พฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึก
4. ปจจัยสรางเสริมจิตสํานึกการ
มีสวนรวมของประชาชน
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วัตถุประสงค
ประเด็นที่ศึกษา
ขอที่
วิเคราะห
2
เ พื่ อ นํ า เ ส น อ แ น ว
ทางการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ข องชุ ม ชนเพื่ อ
สรางเสริมจิตสํานึกการ
มีสวนรวม

วิธีการ

ผลที่ได

1. การสนทนากลุม แตละ
ชุมชน
2. ยกรางแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรูข องชุมชน
เพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมี
สวนรวม

1.รางแนวทางทางการจัด
กระบวนการเรียนรูข องชุมชน
เพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมี
สวนรวม
2.แนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริม
จิตสํานึกการมีสวนรวม

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดการดําเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค โดยใชการวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริม
จิตสํานึกการมีสวนรวม
1. การคัดเลือกพื้นที่
คัดเลือกชุมชนแนวทางการปฏิบัติที่ดี Good Practices โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
1. เปนชุมชนที่มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นที่ดี สมาชิกชุมชนมีสวนรวมกันใน
กระบวนการพัฒนาหรือแกปญหาของทองถิ่น
2. เปนชุมชนที่มีกระบวนการเรียนรูของชุมชนแบบมีสวนรวม สมาชิกมีการเรียนรู
รวมกัน มีการจัดการชุมชนที่ดี
3. เปนชุมชนมีการเรียนรูและปฏิบัติรวมกันอยางตอเนื่องนําไปสูกระบวนการเรียนรู
รวมกัน ตัดสินแกปญหารวมกันนําไปปฏิบัติไดจริงประสบความสําเร็จ
4. เปนชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองได มีการพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนอยาง
ตอเนื่อง
5. เปนชุมชนที่มีแผนชุมชน ซึ่งมาจากการเก็บขอมูลจริง และนําแผนไปปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม
แลวนําเกณฑที่กําหนดใหผูเชี่ยวชาญดานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน พิจารณาเพื่อ
เสนอรายชื่อชุมชนตามเกณฑขางตน
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ชุมชนที่ผูเชี่ยวชาญเสนอชื่อตรงกันทั้งสามทาน มี 3 ชุมชน ไดแก
1. ชุมชนบานหนองกลางดง หมูที่ 7 ตําบลศิลาลอย อําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
2. ชุมชนบานหนองขุย หมูที่ 4 ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี
3. ชุมชนบานบากแดง หมูที่ 12 ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2. ประชากร
ประชากรในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูชุมชน 3 ชุมชน ดังนี้
1. บานหนองขุย จํานวนประชากร 699 คน
2. บานหนองกลางดง จํานวนประชากร 1,615 คน
3. บานบากแดง จํานวนประชากร 637 คน
3. กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั วอย า งในการวิ จัย คื อ ครั วเรือ นของชุม ชน โดยการสุม แบบเจาะจง (Purposive
sampling) ตามจํานวนครัวเรือนของแตละชุมชน ดังนี้
1. บานหนองขุย จํานวนครัวเรือน 195 ครัวเรือน
2. บานหนองกลางดง จํานวนครัวเรือน 203 ครัวเรือน
3. บานบากแดง จํานวนครัวเรือน 165 ครัวเรือน
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไวสําหรับกลุมตัวอยางแตละชุมชน
0

0

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ข อมู ล เชิ ง ปริ ม าณใช เป นแบบสอบถาม และข อมูล เชิง คุ ณภาพใชแ บบสั ม ภาษณเจาะลึ ก
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ คือแบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนการ
สรางเครื่องมือตามลําดับ ตอไปนี้
1. ศึกษาคนควาเอกสารวิชาการ ตารา งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม
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2. นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมมาออกแบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึก
ตอนที่ 3 ปจจัยการกอเกิดจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
3. การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ
3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาดัชนีความสอดคลองของ
ประเด็นยอยกับประเด็นหลัก (IOC: Index of Item – Objective Congruence) ความถูกตองเหมาะสม
ในการใชภาษาและใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข
4. ปรับปรุงแกไขประเด็นยอยที่มีคา IOC นอยกวา 0.5 และปรับปรุงความเหมาะสม
ของการใชภาษาตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
5. จัดพิมพเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขแลว เปนเครื่องมือฉบับสมบูรณและนําเครื่องมือ
ฉบับสมบูรณไปทดลองใช (Try-out) ที่ไมใชกลุมประชากรในการวิจัย
ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวยคําถาม
ประเภทตางๆ โดยแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามแบบ
เลือกตอบ (Check-list) รวมกับการตอบแบบสั้น มีคําถามจํานวน 8 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึก
แบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 3 ขอ สวนที่ 2 เปนคําถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิดกําหนดความถี่ 4 ระดับ จํานวน 27 ขอ
แบบสอบถามตอนที่ 2
การใหคะแนนดังนี้

สวนที่ 2

ความถี่ในการมีสวนรวมไมเคย
ความถี่ในการมีสวนรวมนานๆ ครั้ง
ความถี่ในการมีสวนรวมเกือบทุกครั้ง
ความถี่ในการมีสวนรวมทุกครั้ง

ผูวิจัยไดกําหนดการใหคาคะแนนโดยมีเกณฑ

หมายถึงไมเขารวม
หมายถึงเขารวมตั้งแตรอยละ1-50
หมายถึงเขารวมตั้งแตรอยละ51-75
หมายถึงเขารวมมากกวารอยละ 75
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การใหคะแนนพิจารณา ดังนี้
มีสวนรวมทุกครั้ง
มีสวนรวมเกือบทุกครั้ง
มีสวนรวมนานๆ ครั้ง
ไมเคยมีสวนรวม

ให
ให
ให
ให

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การแปลผลคะแนนรายขอและโดยรวม ใชคาเฉลี่ยที่มีคาตั้งแต 1.00 – 4.00 โดยพิจารณา
ตามเกณฑของเบสท (Best, 1977: 14) ดังนี้
Maximum – Minimum = คะแนนสูงสุด – ต่ําสุด
Interval
จํานวนชั้น
= 4–1
= 0.75
4
คะแนนเฉลี่ย 3.26 - 4.00 หมายถึง พฤติกรรมการมีสวนรวมจากจิตสํานึกระดับสูงที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.25 หมายถึง พฤติกรรมการมีสวนรวมจากจิตสํานึกระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 1.76 - 2.50 หมายถึง พฤติกรรมการมีสวนรวมจากจิตสํานึกระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.75 หมายถึง พฤติกรรมการมีสวนรวมจากจิตสํานึกระดับต่ํา
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการกอเกิดจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิดกําหนดระดับความคิดเห็น
5 ระดับ จํานวน 19 ขอ
มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ผูตอบเห็นดวยอยางยิ่งตอปจจัยการกอเกิดจิตสํานึกการมีสวนรวม
เห็นดวย
หมายถึง ผูตอบเห็นดวยตอปจจัยการกอเกิดจิตสํานึกการมีสวนรวม
ไมมีความเห็น
หมายถึง ผูตอบไมมีความคิดเห็นตอปจจัยการกอเกิดจิตสํานึกการมีสวนรวม
ไมเห็นดวย
หมายถึง ผูตอบไมเห็นดวยตอปจจัยการกอเกิดจิตสํานึกการมีสวนรวม
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ผูตอบไมเห็นดวยอยางยิ่งตอปจจัยการกอเกิดจิตสํานึกการมีสวนรวม
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การใหคะแนนพิจารณา ดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง
ให
เห็นดวย
ให
ไมมีความเห็น
ให
ไมเห็นดวย
ให
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ให

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การแปลผลคะแนนรายขอและโดยรวม ใชคาเฉลี่ยที่มีคาตั้งแต 1.00 – 5.00 โดยพิจารณา
ตามเกณฑของเบสท (Best, 1977: 14) ดังนี้
Maximum – Minimum = คะแนนสูงสุด – ต่ําสุด
Interval
จํานวนชั้น
= 5–1
= 0.80
5
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปจจัยการกอเกิดจิตสํานึกระดับมากที่สุด
ปจจัยการกอเกิดจิตสํานึกระดับมาก
ปจจัยการกอเกิดจิตสํานึกระดับปานกลาง
ปจจัยการกอเกิดจิตสํานึกระดับนอย
ปจจัยการกอเกิดจิตสํานึกระดับนอยที่สุด

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยภาคสนาม เปนการรวบรวมขอมูลในชุมชนเพื่อศึกษาวามีปจจัยที่สงผลตอ
กระบวนการเรียนรูของชุมชนในการสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดย
การแจกแบบสอบถาม การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม ดังนี้
1. ผูวิจัยนําบันทึกจากทางมหาวิทยาลัย แจงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 3 ชุมชน
สังกัด และแจงผูใหญบาน ผูนําชุมชน หรือทีมงานของชุมชน เพื่อแนะนําตัวและชี้แจงวัตถุประสงค
ในการทําวิจัย
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2.
ผู วิจัย ประสานงานกับ ผูนํา ทองถิ่นหรือผูนํา ทองที่ เชน สท. ส.อบต. กํา นั น
ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ทั้ง 3 ชุมชน เพื่อขอความรวมมือแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางคือ
จํานวนครัวเรือน ทุกครัวเรือนของชุมชน พรอมทั้งสงแบบสอบถามคืนผูวิจัยทางไปรษณียตามที่
อยูที่ผูวิจัยระบุไว
3. ผูวิจัยลงพื้นที่ เพื่อรวบรวมขอมูลภาคสนาม เก็บขอมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน ปจจัย
และกระบวนการเรียนรูของชุมชน โดยเขาไปพักอาศัยและรวมกิจกรรมในชุมชน ดังนี้
3.1) การสังเกต (Observation)
3.1.1) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non - Participation Observation) เพื่อ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพชุมชน กระบวนการเรียนรูของชุมชน พฤติกรรมการมีสวนรวม และ
ความสัมพันธของคนในชุมชน
3.1.2) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participation Observation) โดยเขารวม
การประชุมประจําเดือน การประชาคม การประชุมกลุมตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรีย นรูรวมกันของชุม ชน กระบวนการเรีย นรูข องชุมชน กระบวนการทํา งานรวมกัน ความ
ตอเนื่องของกิจกรรม
3.2) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
3.2.1) ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) โดยสัมภาษณผูนําทองถิ่นและ
ผูนําทองที่ของชุมชน เชน คณะบริหาร เทศบาลตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
เทศบาล หรือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน คณะกรรมการ
ชุมชน สภาผูนําชุมชน ปราชญชุม ชน ผูนํากลุม ตา งๆในชุมชน ฯลฯ ที่มีสวนรวมโดยตรงกับ
กระบวนการเรียนรูของชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนรวมสงเสริมและสนับสนุน
3.2.2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง แบบ
ลักษณะปลายเปดที่ไดมีการกําหนดหัวขอศึกษาไวอยางกวางๆ สามารถยืดหยุนหรือปรับปรุงคําถาม
ไดตามสถานการณ โดยมีแนวคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชน และ
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
3.3) การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview)
3.3.1) ผูใหสัมภาษณ ผูวิจัยสุมแบบสโนวบอล (Snowball Sampling)
สมาชิกชุมชนที่มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมโครงการตางๆ ของชุมชนอยางสม่ําเสมอ
และสมาชิกชุมชนที่ไมเขารวมกิจกรรมของชุมชน ฯลฯ
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3.3.2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง แบบ
ลักษณะปลายเปดที่ไดมีการกําหนดหัวขอศึกษาไวอยางกวางๆ สามารถยืดหยุนหรือปรับปรุงคําถาม
ไดตามสถานการณ โดยมีแนวคําถาม
4. รวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางทั้งหมดตรวจสอบความถูกตองและคัดเลือก
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณไวเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ตอไป
6. การวิเคราะหขอมูล
6.1 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณและ
การสังเกต ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึก และปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม จําแนกตามชุมชน โดย
วิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. การวิเคราะหคาสถิติเบื้องตน รวมจํานวนกลุมตัวอยาง โดยวิเคราะหดวยสถิติ
พื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
คาสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of variation)
3. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการ
สั งเกตวิ เคราะห เนื้ อหา (Content analysis) เพื่ อ สรุ ป กระบวนกาเรี ย นรู แ ละป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
กระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
2

วัตถุประสงคขอที่ 2 นําเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึก
การมีสวนรวม
ขั้ นตอนที่ 1
ผู วิ จัย สรุป ผลจากจั ดการสนทนากลุ ม (Focus group) แตล ะชุม ชน
โดยสนทนากลุมแกนนําชุมชน มีผูรวมสนทนา 6-10 คน เพื่อสรุปและรวมอภิปรายปจจัยจาก
แบบสอบถามที่มีผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
และสรุปแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชน
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ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม(Focus group) แตละชุมชน มาสรุป
วิเคราะห สังเคราะห แลวยกรางแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรา งเสริม
จิตสํานึกการมีสวนรวม
ขั้นตอนที่ 3 นําเสนอแนวทางทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมนเพื่อสรางเสริม
จิตสํานึกการมีสวนรวม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรู
ของชุมชนในการสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม 2) เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดกระบวนการ
เรีย นรู ข องชุ ม ชนในการสร า งเสริม จิ ตสํา นึก การมี สวนรวม ผูวิ จัยนําเสนอผลการวิเคราะห จาก
แบบสอบถามและจากการสังเกต การสัมภาษณ เพื่อยืนยันการเลือกชุมชนจากผูเชี่ยวชาญวาที่มีแนว
ทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) มีพฤติกรรมการมีสวนรวมจากจิตสํานึก ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ระดับพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในการพัฒ นาทองถิ่นจากจิต สํา นึก และปจ จัยเสริมจิตสํานึกการมีสว นรว ม จํา แนกตามชุมชน
ประกอบดวย
1.1) ผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
ชุมชน
1.2) ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
จากจิตสํานึกจําแนกตามชุมชน
1.3) ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของระดับปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมจําแนกตาม
ชุมชน
เพื่อใหทราบถึงการแจกแจงขอมูลโดยใชคาสถิติพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห ระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจาก
จิตสํานึก
2.1) ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยรวมของระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นจากจิตสํานึก
2.2) ผลการวิเคราะหระดับปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
2.3) ผลการวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของตัวแปรระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึกและระดับปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
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ชุมชน

1.1) ผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละขอมูลสว นบุค คลของกลุม ตัวอยา งจํา แนกตาม

ผลการวิ เ คราะห ส ถิ ติ พื้ น ฐานข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของกลุ ม ตั ว อย า งจํ า แนกตามชุ ม ชน
ประกอบดวย เพศ อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพปจจุบัน รายไดตอ
เดือน การเปนสมาชิกกลุมในชุมชน ตําแหนงในชุมชน พบวา
1. เมื่อพิจารณาตามเพศ ชุมชนบานหนองขุย ชุมชนบานหนองกลางดง และชุมชนบานบาก
แดง กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.09, 55.56 และ 51.54 ตามลําดับ
2. เมื่อพิจารณาตามอายุ ชุมชนบานหนองขุย ชุมชนบานหนองกลางดง และชุมชนบานบาก
แดง กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 40-60 ป คิดเปนรอยละ 50.65, 44.44 และ 46.51 ตามลําดับ
3. เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน ชุมชนบานหนองขุย ชุมชนบานหนองกลาง
ดง กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยตั้งแตเกิด คิดเปนรอยละ 91.50 และ 77.16 สวนชุมชนบานบากแดง
กลุมตัวอยางสวนใหญยายมาภายหลัง 64.29 ตามลําดับ
4. เมื่ อพิ จารณาตามระดั บการศึกษา ชุมชนบานหนองขุย ชุมชนบานหนองกลางดง และ
ชุมชนบานบากแดง กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ
64.29, 54.32 และ 50.38 ตามลําดับ
5. เมื่อพิจารณาตามอาชีพ ชุมชนบานหนองขุย และชุมชนบานบากแดง กลุมตัวอยางสวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 62.99 และ 78.46 ตามลําดับ และประกอบอาชีพรับ
ราชการนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.65 และ 0.00 ตามลําดับ และชุมชนบานหนองกลางดง กลุมตัวอยาง
สวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 43.83 และประกอบอาชีพรับราชการนอยที่สุด
คิดเปนรอยละ 0.62
6. เมื่อพิจารณาตามรายได ชุมชนบานหนองขุย ชุมชนบานหนองกลางดง และชุมชนบาน
บากแดง กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดอยูระหวาง 5,000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 56.21, 61.11
และ 44.96 ตามลําดับ
7. เมื่ อพิ จารณาตามการเปนสมาชิ กกลุมในชุมชน พบว า ชุมชนบานหนองขุ ย ชุ มชนบ าน
หนองกลางดง และชุมชนบานบากแดง กลุมตัวอยางสวนใหญเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย คิดเปนรอย
ละ 55.25, 43.78 และ 38.83 ตามลําดับ
8. เมื่อพิจารณาการมีตําแหนงในชุมชน พบวา ชุมชนบานหนองขุย ชุมชนบานหนองกลางดง
และชุมชนบานบากแดง กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีตําแหนงในชุมชน คิดเปนรอยละ 95.92, 96.18 และ
87.74 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1

85
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนกตามชุมชน
ขอมูลสวนบุคคล

1) เพศ

ชาย
หญิง
รวม

2) อายุ

ต่ํากวา 20 ป

20-39 ป
40-60 ป
60 ปขึ้นไป
รวม

3) ระยะเวลาที่อาศัย
อยูในชุมชน

อาศัยตั้งแตเกิด
ยายมาภายหลัง
รวม

4) ระดับการศึกษา
สูงสุด

ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

5) อาชีพปจจุบัน

เกษตรกร
รับจางทั่วไป
รับราชการ
คาขาย
พนักงาน
อื่นๆ
รวม

5.1) อาชีพอื่นๆ
ขาราชการบํานาญ
ชางกอสราง
ชางซอมรถ

บานหนองขุย
ความถี่ รอยละ

ชุมชน
บานหนองกลางดง
ความถี่ รอยละ

บานบากแดง
ความถี่ รอยละ

63
91
154
4
37
78
35
154
140
13
153
3
99
31
14
1
6
0
154
97
39
1
4
10
3
154

40.91
59.09
100.00
2.60
24.03
50.65
22.73
100.00
91.50
8.50
100.00
1.95
64.29
20.13
9.09
.65
3.90
.00
100.00
62.99
25.32
.65
2.60
6.49
1.95
100.00

72
90
162
6
66
72
18
162
125
37
162
4
88
42
18
5
5
0
162
62
71
1
17
8
3
162

44.44
55.56
100.00
3.70
40.74
44.44
11.11
100.00
77.16
22.84
100.00
2.47
54.32
25.93
11.11
3.09
3.09
.00
100.00
38.27
43.83
.62
10.49
4.94
1.85
100.00

63
67
130
6
38
60
25
129
45
81
126
2
66
22
25
7
9
0
131
102
12
0
0
6
10
130

48.46
51.54
100.00
4.65
29.46
46.51
19.38
100.00
35.71
64.29
100.00
1.53
50.38
16.79
19.08
5.34
6.87
.00
100.00
78.46
9.23
.00
.00
4.62
7.69
100.00

151
0
0
0

98.05
.00
.00
.00

159
0
1
0

98.15
.00
.62
.00

121
2
0
1

92.37
1.53
.00
.76
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ขอมูลสวนบุคคล
นักธุรกิจ
นักเรียน
นักศึกษา
แมบาน
ไมไดทํางาน
ลูกจางชั่วคราว
เลี้ยงเด็ก
รวม

6) รายไดตอเดือน

นอยกวา 5,000 บาท

5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท
อื่นๆ
รวม

7) การเปนสมาชิก
กลุมในชุมชน

กลุมแมบาน
กลุมสตรี
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
กลุมออมทรัพย
กลุมเยาวชน
กลุมสมาชิกสหกรณ
การเกษตร
กลุมผูสูงอายุ
ไมเปนสมาชิกกลุมใด
กลุมอื่นๆ ไดแก กองทุน
หมูบาน

8) มีตําแหนงใน
ชุมชน

รวม
ไมมี
มี
รวม

8.1) ระบุตําแหนง
กรรมการกองทุน

บานหนองขุย
ความถี่ รอยละ

ชุมชน
บานหนองกลางดง
ความถี่ รอยละ

บานบากแดง
ความถี่ รอยละ

0
1
0
0
1
1
0
154
22
86
7
12
26
0
153
14
19
6
121
5
20

.00
.65
.00
.00
.65
.65
.00
100.00
14.38
56.21
4.58
7.84
16.99
.00
100.00
6.39
8.68
2.74
55.25
2.28
9.13

0
0
0
1
0
0
1
162
37
99
15
4
7
0
162
6
7
10
88
7
15

.00
.00
.00
.62
.00
.00
.62
100.00
22.84
61.11
9.26
2.47
4.32
.00
100.00
2.99
3.48
4.98
43.78
3.48
7.46

1
4
2
0
0
0
0
131
23
58
31
8
9
0
129
22
22
9
73
2
26

.76
3.05
1.53
.00
.00
.00
.00
100.00
17.83
44.96
24.03
6.20
6.98
.00
100.00
11.70
11.70
4.79
38.83
1.06
13.83

29
5
0

13.24
2.28
.00

14
54
0

6.97
26.87
.00

13
20
1

6.91
10.64
.53

219
141
6
147
148
0

100.00
95.92
4.08
100.00
96.10
.00

201
151
6
157
156
0

100.00
96.18
3.82
100.00
96.30
.00

188
93
13
106
118
1

100.00
87.74
12.26
100.00
90.08
.76
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ขอมูลสวนบุคคล
กรรมการหมูบาน
ประธานโครงการ SML
ประธานชมรมผูสูงอายุ
ผูชวยผูใหญบาน
ไมระบุ
หมอดินอาสา
อบต.
อปพร.
อสม.
รวม

บานหนองขุย
ความถี่ รอยละ

0
0
1
1
2
0
0
0
2
154

.00
.00
.65
.65
1.30
.00
.00
.00
1.30
100.00

ชุมชน
บานหนองกลางดง
ความถี่ รอยละ

1
0
0
1
0
0
0
0
4
162

.62
.00
.00
.62
.00
.00
.00
.00
2.47%
100.00

บานบากแดง
ความถี่ รอยละ

5
1
0
1
1
1
1
1
1
131

3.82
.76
.00
.76
.76
.76
.76
.76
.76%
100.00

ขอมูลจากแบบสอบถามสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานของทั้ง 3 ชุมชน ในการลงพื้นที่จาก
การสัมภาษณ พบวา สมาชิกชุมชนทั้ง 3 ชุมชน สวนใหญเปนสมาชิกกลุมตางๆ ของชุมชน บาง
คนอาจเปนสมาชิกมากวาหนึ่งกลุมได จากชุมชนบานหนองขุย ดังคํากลาวของ อสม. ดังนี้
“...เปนสมาชิก สวัส ดิการ สมาชิกออมทรัพ ย อสม. กลุมแมบานสตรี ทําใหเราไดรว ม

กิจกรรมกับชุมชน ชุมชนมีกลุมมาก เชน กลุมขาวโพด กลุมปลูกผัก กลุมรับจาง กลุมเลี้ยงสัตว
กลุมชาวนา กลุมไรออย เยอะ...”
(นางชูศรี หวยหงสทอง, สัมภาษณ, 20 เมษายน 2555)
สอดคลองกับคํากลาวของสมาชิกชุมชนบานหนองกลางดง
“...กองทุนแมบาน ออมทรัพย อสม. ประปา เยอะมาก ทํางานชุมชนแลวไมคอยวางเดี่ยว
อําเภอเรียกประชุม อบต. เรียกประชุม แตทําใหเรามีประสบการณ ไดเจอเพื่อฝูง...”
(นางนิศารัตน บุญพยุง, สัมภาษณ, 8 เมษายน 2555)
และสอดคลองกับคํากลาวของสมาชิกชุมบานบากแดง
“...ชุมชนมีกลุมอะไรที่เกี่ยวกับเรา เราก็สมัครเขารวมตลอด จะไดคุยกับเพื่อนรูเรื่อง...”
(นางละมัย ฉิมมณี, สัมภาษณ, 16 เมษายน 2555)
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จากการลงพื้นที่ชุมชน ทําใหพบองคก รที่สําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุม ชนคือ
สภาผูนําชุมชน หรือกลุมแกนนําชุมชน ที่มาจากกลุมตางๆ ของชุมชน โดยเปนคนในชุมชนที่มี
สมัครอาสามาทํางานรวมกันเปนทีมงานพัฒนาชุมชน โดยไมไดรับคาตอบแทน จากชุมชนบาน
หนองขุย จากคํากลาวของผูใหญบานหนองขุย อดีตสภาผูนํา ดังนี้
“...จากการมีสภา 79 ทําใหเรามีคนเกง คนดี คนกลา มาเปนคนทํางานมากขึ้น เราผลัดกัน
เปนผูนํา ผูตาม แลวแตเรื่องวาใครถนัดหรือเกงดานไหน เราเปนตัวแทนของหมูบานเอาปญหา
มาชวยกันคิด มาหาทางออกรวมกัน ลดความขัดแยง ทําใหการทํางานงายขึ้นเพราะเราไดคุย
กันกอน เถียงกันกอน ทําความเขาใจกันกอนแลว...”
(นายพลวริศ วรรณา, สัมภาษณ, 19 เมษายน 2555)
สอดคลองกับชุมชนหนองกลางดง จากคํากลาวของ สภาผูนํา 59 ดังนี้
“...การแกปญหาของชุมชนทําคนเดียวไมมีทางสําเร็จ ผูนําเกงคนเดียวก็ยากที่จะสําเร็จ
การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มจากพวกเราในชุมชน แตละคนแตกตางกัน ดวยความจําเปนดานอาชีพ
ความกลาแสดงออก แตเราอยูรวมกันในชุมชน ไมมีทางที่ทั้งชุมชนจะมีแตคนเกง ขนาดนิ้วเรา
ยังไมเทากันเลย แตเราจะดึงคนที่เสียสละแถมมีความสามารถดวยมาทํางานรวมกันไดยังไง คือ
ใจเราตองตรงกันกอน คือตรงนี้ทําก็ไมไดเงินนะ ดีไมดีก็โดนดา ถาไมมีใจทําไมได...”
(นายบุญสวย สุวรรณภาพ, สัมภาษณ, 8 เมษายน 2555)

1.2 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจาก
จิตสํานึก จําแนกตามชุมชน
สวนที่ 1 การประชุมประชาคม
ผลการวิ เคราะหค าเฉลี่ ยของพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึก
จําแนกตามชุมชน เพื่อศึกษาใน 3 เรื่อง ไดแก 1) ความบอยของการประชุมประชาคมเรื่องที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาทองถิ่น 2) วัตถุประสงคของการประชุมประชาคม 3) ผูจัดการประชุมประชาคม และเปน
การตรวจสอบว ากลุมตั วอยางไดมี การเขารวมประชุมของชุมชนในแตละชุมชนเป นอยางไร ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
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1) เมื่อพิจารณาตามความบอยของการประชุมประชาคมเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น พบวา
ชุมชนบานหนองขุย ชุมชนบานหนองกลางดง และชุมชนบานบากแดง กลุมตัวอยางสวนใหญเขารวม
ประชุมประชาคมเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น เดือนละครั้งมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.05, 56.79
และ 51.54 ตามลําดับ
2) เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงคของการประชุมประชาคม พบวา ชุมชนบานหนองขุย ชุมชน
บานหนองกลางดง และชุมชนบานบากแดง กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคของการประชุม
ประชาคมเพื่อรวมแกไขปญหาสวนรวมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.93, 95.68 และ 69.11 ตามลําดับ
3) เมื่อพิจารณาตามผูที่จัดการประชุมประชาคม พบวา ชุมชนบานหนองขุย ชุมชนบานหนอง
กลางดง และชุมชนบานบากแดง กลุมตัวอยางสวนใหญมีผูที่จัดการประชุมประชาคมเปนผูใหญบาน
และกํานันมากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.67, 92.59 และ 73.44 ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึก จําแนกตามชุมชน
การประชุม

1. ความบอยของ

การประชุม
ประชาคมเรื่องที่
เกี่ยวกับการพัฒนา
ทองถิ่น

เดือนละมากกวา 1 ครั้ง
เดือนละครั้ง

2-3 เดือนตอครั้ง
4-6 เดือนตอครั้ง
ปละครั้ง
รวม

2.วัตถุประสงคของ วางแผนโครงการของบประมาณ
การประชุม
ประชาคม

รวมแกไขปญหาสวนรวม
รวม
อปท.

3. ผูจัดการประชุม
ประชาคม

สมาชิกในกลุมเอง
ผูใหญบาน กํานัน
รวม

บานหนองขุย
ความถี่ รอยละ

47
98
5
1
2
153
20
133
153
3
48
102
153

30.72
64.05
3.27
.65
1.31
100.00
13.07
86.93
100.00
1.96
31.37
66.67
100.00

ชุมชน
บานหนองกลางดง
ความถี่
รอยละ

27
92
34
4
5
162
7
155
162
1
11
150
162

16.67
56.79
20.99
2.47
3.09
100.00
4.32
95.68
100.00
.62
6.79
92.59
100.00

บานบากแดง
ความถี่ รอยละ

31
67
21
6
5
130
38
85
123
3
31
94
128

23.85
51.54
16.15
4.62
3.85
100.00
30.89
69.11
100.00
2.34
24.22
73.44
100.00
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
จากจิตสํานึกจําแนกตามชุมชน
1. ขั้นรวมวางแผน (ขอที่ 1-10)
เมื่อพิจารณาระดับจิตสํานึกการมีสวนรวมตามชุมชน พบวาในขั้นรวมวางแผน ทุกชุมชนมี
คาเฉลี่ยรวม 2.65 ระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึกอยูในระดับสูง
โดยชุมชนบานหนองขุย มีคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมจิตสํานึกการมีสวนรวมสูงที่สุด มี
คาเทากับ 2.91 รองลงมาคือชุมชนบานบากแดงมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70 และชุมชนบานหนองกลางดง
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด มีคาเทากับ 2.35
พิจารณาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึกในขั้นรวมวางแผน
พบวากลุมตัวอยางเขารวมประชุมแมไมไดรับคาตอบแทน มีคาเฉลี่ยรวมสูงที่สุด 2.98 อยูในเกณฑ
ระดับสูง และกลุมตัวอยางรวมแสดงความคิดเห็นคัดคานแผนหรือกิจกรรมการพัฒนาที่ทานเห็น
วาไมเปนประโยชนตอสวนรวมของชุมชน มีคาเฉลี่ยรวมนอยที่สุด 2.35 อยูในเกณฑระดับปาน
กลาง รายละเอียดดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึก ขั้นรวมวางแผน
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น จากจิตสํานึก

ชุมชน

รวม 3 ชุมชน
คาเฉลี่ย เกณฑ
สูง
สูง

2.91
3.05

บานหนองกลางดง
บานบากแดง
คาเฉลี่ย เกณฑ คาเฉลี่ย เกณฑ

1.ทานเขารวมการประชุมในชุมชน

2.65
2.90

บานหนองขุย
คาเฉลี่ย เกณฑ
สูง
สูง

2.35
2.57

ปานกลาง 2.70
สูง
3.13

สูง
สูง

2.ทานไดรวมพูดคุย ปรึกษาหารือ

2.70

สูง

2.99

สูง

2.33

ปานกลาง 2.83

สูง

2.75

สูง

3.00

สูง

2.44

ปานกลาง 2.83

สูง

2.98

สูง

3.10

สูง

2.73

3.16

สูง

ขั้นรวมวางแผน
เมื่อมีการประชุมตาง ๆ เชน การทํา
แผนชุมชน การประชาคม เปนตน

กั บ สมาชิ ก ในชุ ม ชน เกี่ ย วกั บ
ปญหาของชุมชน

3.ท านได เ ข าร ว มประชุ ม เพื่ อ
วางแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น เช น การ
พั ฒ นาถนนและสาธารณู ป โภค
การจัดงานประเพณีเทศกาล การ
พัฒนาอาชี พเสริ มเพิ่ม รายได เป น
ตน

4.ทานเขารวมประชุมแมไมไดรับ
คาตอบแทน

สูง
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พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น จากจิตสํานึก

รวม 3 ชุมชน
คาเฉลี่ย เกณฑ
สูง
5.ในการประชุ มทานแสดงความ 2.61
คิดเห็นเปนที่ยอมรับของที่ประชุม
สูง
6.ทานรวมเสนอปญหาของชุมชน 2.61

ชุมชน
บานหนองขุย
คาเฉลี่ย เกณฑ
สูง
2.93

บานหนองกลางดง
บานบากแดง
คาเฉลี่ย เกณฑ คาเฉลี่ย เกณฑ
2.40 ปานกลาง 2.48 ปานกลาง

2.85

สูง

2.34

ปานกลาง 2.68

สูง

ในที่ ประชุ ม เช น ป ญ หาน้ํ า ใช
การเกษตรไม เ พียงพอ ถนนชํารุ ด
ปญหาโรคระบาด เปนตน

2.62

สูง

2.82

สูง

2.30

ปานกลาง 2.78

สูง

2.35

ปานกลาง

2.58

สูง

2.12

ปานกลาง 2.37

ปานกลาง

9.ทานร วมกํ าหนดวั ตถุ ประสงค การ 2.49

ปานกลาง

2.88

สูง

2.20

ปานกลาง 2.38

ปานกลาง

ปานกลาง

2.93

สูง

2.12

ปานกลาง 2.28

ปานกลาง

7.ท า นร ว มลงมติ ใ นการกํ า หนด
ระดับความสําคัญของปญหา เพื่อ
แกไขกอน-หลัง เชน แกปญหาขาด
แคล นน้ํ า เพื่ อ การเก ษตรก อ น
ปรับปรุงถนนที่ยังพอจะใชได

8.ท า นร ว มแสดงความคิ ด เห็ น
คัด คา น แผนหรื อ กิ จ กรรมการ
พั ฒ น า ที่ ท า น เ ห็ น ว า ไ ม เ ป น
ประโยชนตอสวนรวมของชุมชน
วางแผนดําเนินกิจกรรมของชุมชน

10.ท านร วมกํ าหนดวิ ธี การดํ าเนิ น

2.44

กิจกรรม เพื่อการแกไขหรือพัฒนา
เชน การจัดการฝกอบรม การไปศึกษา
ดูงาน การจัดสรรที่ดินวางเปลาใหกับ
สมาชิ ก ที่ ย ากจนได ทํ า กิ น อย า ง
เหมาะสม เปนตน

1. ขั้นรวมดําเนินงาน (ขอที่ 11-16)
เมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึกตามชุมชน
พบวาในขั้นรวมวางแผน ทุกชุมชนมีคาเฉลี่ยรวม 2.75 ระดับจิตสํานึกการมีสวนรวมอยูใน
ระดับสูง โดยชุมชนบานหนองขุย มีคาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกการมีสวนรวมสูงที่สุด มีคาเทากับ 2.96
รองลงมาคือชุมชนบานบากแดง มีคาเทากับ 2.71 และชุมชนบานหนองกลางดง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
มีคาเทากับ 2.58
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พิจารณาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึกในขั้นรวมดําเนินงาน
พบวากลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรมการพัฒนาที่ไดจัดขึ้น เชน รวมจัดงานประเพณีของชุมชน รวม
รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย เปนตน มีคาเฉลี่ยรวมสูงที่สุด 2.95 อยูในเกณฑระดับสูง และเมื่อมี
ปญหาระหวางดําเนินกิจกรรมตางๆ กลุมรวมเสนอแนวทางปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการ มีคาเฉลี่ย
รวมนอยที่สุด 2.46 อยูในเกณฑระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึก ขั้นรวมดําเนินงาน
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น
จากจิตสํานึก
ขั้นรวมดําเนินงาน
11.ทานเขารวมปฏิบัติกิจกรรม แมวาทานตอง
เสียเวลาในการทํากิจกรรมสวนตัว
12.ทานเขารวมกิจกรรมการพัฒนาที่ไดจัดขึ้น เชน
รวมจัดงานประเพณีของชุมชน รวมรณรงคกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย เปนตน
13.เมื่อมีกิจกรรมของชุมชน ทานรวมสมทบเงิน
สนับสนุน เชน การแขงขันกีฬาประจําตําบล
โครงการอบรมเยาวชนตานภัยยาเสพติด กิจกรรม
ประเพณีเทศกาล เปนตน
14.เมื่อมีกิจกรรมของชุมชน ทานชักชวนเพื่อน
บานรวมกิจกรรม ดวยการสละเวลาและรวมออก
แรง เชน การรวมทําบุญตามเทศกาลของชุมชน
การรวมปลูกตนไมในวันสําคัญ เปนตน
15.ทานนําขอมูลที่ไดจากการเขาประชุม มา
ประชาสัมพันธใหผูที่ไมไดเขาประชุมทราบเชน
การใหรวมใสเสื้อสีเหลืองในวันพอ การรวม
สมทบเงินหรืออาหารใหกลุมเยาวชนของชุมชน
ในการฝกซอนการแขงขันกีฬา เปนตน
16.เมื่อมีปญหาระหวางดําเนินกิจกรรมตางๆ ทาน
รวมเสนอแนวทางปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการ

ชุมชน
รวม 3 ชุมชน
คาเฉลี่ย เกณฑ

บานหนองขุย
บานหนองกลางดง
คาเฉลี่ย เกณฑ คาเฉลี่ย เกณฑ

บานบากแดง
คาเฉลี่ย เกณฑ

2.75
2.74

สูง
สูง

2.96
2.97

สูง
สูง

2.58
2.50

สูง
ปานกลาง

2.71
2.77

สูง
สูง

2.95

สูง

3.09

สูง

2.84

สูง

2.92

สูง

2.77

สูง

3.01

สูง

2.52

สูง

2.80

สูง

2.86

สูง

2.95

สูง

2.70

สูง

2.95

สูง

2.73

สูง

2.89

สูง

2.62

สูง

2.68

สูง

2.46

ปานกลาง

2.84

สูง

2.28

2.23

ปานกลาง

ปานกลาง

2. ขั้นรวมประเมินผล (ขอที่ 17-21)
เมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึกตามชุมชน
พบวาในขั้นรวมประเมินผล ทุกชุมชนมีคาเฉลี่ยรวม 2.49 ระดับจิตสํานึกการมีสวนรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยชุมชนบานหนองขุย มีคาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกการมีสวนรวมสูงที่สุด มีคา
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เทากับ 2.86 รองลงมาคือชุมชนบานบากแดง มีคาเทากับ 2.31 และชุมชนบานหนองกลางดง มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด มีคาเทากับ 2.28
พิจารณาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึกในขั้นรวมประเมินผล
พบวากลุมตัวอยางติดตามการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในชุมชน มีคาเฉลี่ยรวมสูงที่สุด 2.74 อยูใน
เกณฑระดับสูง และกลุมตัวอยางไดเขารวมประเมินโครงการพัฒนาชุมชนของทาน เชน การใช
งบประมาณในการสรางอาคารเอนกประสงคมากเกินไปไมคุมคา เปนตน มีคาเฉลี่ยรวมนอยที่สุด
2.31 อยูในเกณฑระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึก ขั้นรวมประเมินผล
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น จากจิตสํานึก
ขั้นรวมประเมินผล
17.ทานติดตามการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใน
ชุมชน
18.เมื่อทานพบขอบกพรองของการพัฒนา
ทองถิ่น ทานแจงใหผูเกี่ยวของทราบ
19.ทานติดตามการใชจายงบประมาณ เพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
20.ทานไดรวมกับเพื่อนบานสังเกตการ
กอสรางหรือพัฒนาชุมชน เชน รวมกัน
สังเกตการณขุดแหลงน้ําของชุมชน เปนตน
21.ทานรวมแสดงความคิดเห็นในการ
ประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาที่ผาน
มาแลวของ อปท. เชน สรางถังเก็บน้ําฝน
ไมไดมาตรฐานตามแบบ เปนตน
22.เมื่อเกิดการผิดพลาดในโครงการพัฒนาที่มี
ตอชุมชน ทานรวมมือกับสมาชิกในชุมชน
แกไขปญหา เชน รวมลงชื่อคัดคานการสราง
ถนนที่ไมเปนตามสัญญาจาง รองเรียนการ
ทุจริต เปนตน
23.ทานไดเขารวมประเมินโครงการพัฒนา
ชุมชนของทาน เชน การใชงบประมาณใน
การสรางอาคารเอนกประสงคมากเกินไปไม
คุมคา เปนตน

รวม 3 ชุมชน
คาเฉลี่ย เกณฑ

บานหนองขุย
คาเฉลี่ย เกณฑ

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

2.31
2.74

สูง

2.84

สูง

2.48

ปานกลาง

2.45

ปานกลาง

ปานกลาง

2.72

สูง

2.21

ปานกลาง

2.21

ปานกลาง

2.55

สูง

2.87

สูง

2.28

ปานกลาง

2.53

สูง

2.40

ปานกลาง

2.82

สูง

2.25

ปานกลาง

2.10

ปานกลาง

2.43

ปานกลาง

2.98

สูง

2.18

ปานกลาง

2.09

ปานกลาง

2.31

ปานกลาง

2.89

สูง

1.97

ปานกลาง

2.04

ปานกลาง

สูง

2.86
2.91

2.60

สูง

2.38

สูง

บานหนองกลางดง
บานบากแดง
คาเฉลี่ย เกณฑ คาเฉลี่ย เกณฑ
2.28
2.58

2.49
2.74

ปานกลาง

ชุมชน

สูง
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3. ขั้นรวมจัดสรรผลประโยชน (ขอที่ 24-27)
เมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึกตามชุมชน
พบวาในขั้นรวมจัดสรรผลประโยชน ทุกชุมชนมีคาเฉลี่ยรวม 2.89 ระดับจิตสํานึกการมีสวนรวม
อยูในระดับสูง โดยชุมชนบานบากแดง มีคาเฉลี่ยระดับจิตสํานึกการมีสวนรวมสูงที่สุด อยูใน
ระดับสูง มีคาเทากับ 3.09 รองลงมาคือบานหนองขุย มีคาเฉลี่ย มีคาเทากับ 3.03 อยูในระดับสูง
และชุมชนบานหนองกลางดง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด มีคาเทากับ 2.61 อยูในระดับปานกลาง
พิจารณาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํา นึกในขั้นรวมจัดสรร
ผลประโยชน พบวากลุมตัวอยางไดรับความภาคภูมิใจจากการเขารวมพัฒนาชุมชน มีคาเฉลี่ยรวม
สูงที่สุด 2.97 อยู ในเกณฑระดับสู ง และกลุมคิดวาการมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส มีคาเฉลี่ยรวมนอยที่สุด 2.31 อยูในเกณฑระดับสูง
ตารางที่ 4.6 คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึก ขั้นรวมจัดสรรผลประโยชน
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น จากจิตสํานึก
ขั้นรวมจัดสรรผลประโยชน
24.การรวมกิจกรรมชุมชนทําใหทานรูสึกมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
25.ทานคิดวาการรวมกันพัฒนาทองถิ่นทําให
ทานไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
26.ทานคิดวาการมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นทํา
ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส
27.ทานไดรับความภาคภูมิใจจากการเขารวม
พัฒนาชุมชน

ชุมชน

รวม 3 ชุมชน
คาเฉลี่ย เกณฑ
2.89
2.89

สูง

ชุมชน
บานหนองขุย
คาเฉลี่ย เกณฑ

สูง

สูง

2.61
2.65

3.00

สูง

สูง

3.05

สูง

3.07

สูง

3.03
3.01

2.85

สูง

2.84
2.97

สูง

บานหนองกลางดง
บานบากแดง
คาเฉลี่ย เกณฑ คาเฉลี่ย เกณฑ
สูง

สูง

3.09
3.05

สูง

2.60

สูง

2.98

สูง

สูง

2.52

สูง

3.02

สูง

สูง

2.65

สูง

3.27

สูง

1.3) ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของระดับปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมจําแนกตาม

ผลการวิเคราะหสถิติพื้นฐานของระดับปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม กลุมตัวอยาง
จําแนกตามชุมชน ประกอบดวย ปจจัยสภาวะแวดลอมทางสังคม และปจจัยดานการมีสวนรวมทํา
กิจกรรม พบวา
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1. ปจจัยสภาวะแวดลอมทางสังคม
เมื่อพิจาณาปจจัยดานสภาวะแวดลอมทางสังคม พบวาคาเฉลี่ยของระดับปจจัยเสริ ม
จิตสํานึกการมีสวนรวมทั้ง 3 ชุมชน มีคาเฉลี่ยรวม 4.19 ปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมอยูใน
เกณฑระดับมาก โดยชุมชนบานหนองขุย มีคาเฉลี่ยระดับปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมสูงที่สุด
มีคาเทากับ 4.30 อยูในเกณฑมากที่สุด รองลงมาคือชุมชนบานบากแดง มีคาเทากับ 4.20 อยูใน
เกณฑมาก และชุมชนบานหนองกลางดง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด มีคาเทากับ 4.07 อยูในเกณฑมาก
เมื่อพิจาณาปจจัยดานสภาวะแวดลอมทางสังคม คาเฉลี่ยรวมของระดับปจจัยเสริมจิตสํานึก
การมีสวนรวม พบวาการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางเพื่อนบาน มีผลตอการเขารวมกิจกรรม
พัฒนาชุมชน มีคาเฉลี่ยรวมสูงที่สุด 4.33 อยูในเกณฑระดับมากที่สุด และการสงเสริมจากองคกร
เอกชน เอ็นจีโอ สมาคม มูลนิธิตางๆ มีผลตอการเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน มีคาเฉลี่ยรวมนอย
ที่สุด 3.91 อยูในเกณฑระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 คาเฉลี่ยของระดับปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมจากสภาวะแวดลอม จําแนกตามชุมชน
ปจจัย
สภาวะแวดลอมทางสังคม
1.การอบรมเลี้ยงดูจากพอแม ผูปกครองมีผลตอ
การเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
2.ความสัมพันธแบบญาติพี่นอง มีผลตอการเขา
รวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
3.การชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางเพื่อนบาน มี
ผลตอการเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
4.การอบรมสั่งสอนจากครู อาจารย มีผลตอ
การเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
5.การถายทอดความรูจากปราชญชาวบาน มีผล
ตอการเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
6.การกระตุนจากผูใหญบาน กํานัน มีผลตอ
การเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
7.การอบรมสั่งสอนจากพระ เจาอาวาส หรือ
ผูนํ า ทางศาสนา มี ผ ลตอ การเข า รว มกิ จ กรรม
พัฒนาชุมชน
8.การสนับสนุนจาก อบต. เทศบาลฯ มีผลตอ
การเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
9.การสงเสริมจากเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงาน
รัฐ มีผลตอการเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
10.การสงเสริมจากองคกรเอกชน เอ็นจีโ อ

รวม 3 ชุมชน

ชุมชน
บานหนองกลาง
บานหนองขุย
ดง

บานบากแดง

คาเฉลี่ย
4.19

เกณฑ
มาก

คาเฉลี่ย
4.30

เกณฑ
มากที่สุด

คาเฉลี่ย
4.07

เกณฑ
มาก

คาเฉลี่ย
4.20

เกณฑ
มาก

4.32

มากที่สุด

4.45

มากที่สุด

4.17

มาก

4.35

มากที่สุด

4.27

มากที่สุด

4.44

มากที่สุด

4.13

มาก

4.26

มากที่สุด

4.33

มากที่สุด

4.38

มากที่สุด

4.23

4.38

มากที่สุด

4.27

มากที่สุด

4.38

มากที่สุด

4.11

มาก
ที่สุด
มาก

4.32

มากที่สุด

4.16

มาก

4.32

มากที่สุด

4.01

มาก

4.17

มาก

4.30

มากที่สุด

4.34

มากที่สุด

4.30

4.24

มากที่สุด

4.16

มาก

4.29

มากที่สุด

4.06

มาก
ที่สุด
มาก

4.14

มาก

4.15

มาก

4.23

มากที่สุด

4.01

มาก

4.24

มากที่สุด

4.08

มาก

4.17

มาก

3.91

มาก

4.18

มาก

3.91

มาก

4.14

มาก

3.75

มาก

3.82

มาก
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สมาคม มู ล นิ ธิ ต า งๆ มี ผ ลต อ การเข า ร ว ม
กิจกรรมพัฒนาชุมชน
11.การติดตามขอมูล ขาวสาร ทั้งในและนอก
ชุมชนของทาน มีผลตอการเขารวมกิจกรรม
พัฒนาชุมชน

รวม 3 ชุมชน

ชุมชน
บานหนองกลาง
ดง
บานหนองขุย

บานบากแดง

คาเฉลี่ย

เกณฑ

คาเฉลี่ย

เกณฑ

คาเฉลี่ย

เกณฑ

คาเฉลี่ย

เกณฑ

4.12

มาก

4.19

มาก

4.06

มาก

4.11

มาก

2. ปจจัยดานการมีสวนรวมทํากิจกรรม
เมื่ อพิ จารณาป จจั ย ด า นการมี ส วนร วมทํ า กิ จกรรม พบว า ค า เฉลี่ ย ของระดั บ ป จจั ย เสริ ม
จิตสํานึกการมีสวนรวมทั้ง 3 ชุมชน มีคาเฉลี่ยรวม 4.15 ปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมอยูใน
เกณฑระดับมาก โดยชุมชนบานหนองขุย มีคาเฉลี่ยระดับปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมสูง
ที่สุด มีคาเทากับ 4.25 อยูในเกณฑมากที่สุด รองลงมาคือชุมชนบานบากแดง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22
อยูในเกณฑมากที่สุด และชุมชนบานหนองกลางดง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด มีคาเทากับ 4.01 อยูใ น
เกณฑมาก
เมื่อพิจาณาปจจัยดานการมีสวนรวมทํากิจกรรม คาเฉลี่ยรวมของระดับปจจัยเสริมจิตสํานึก
การมีสวนรวม พบวาการมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนทําใหเกิดความสามัคคีในชุมชนของ
กลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยรวมสูงที่สุด 4.25 อยูในเกณฑระดับมากที่สุด และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมพัฒนาชุมชนทําใหกลุมตัวอยางยอมรับนับถือกันมากขึ้นและลดความขัดแยง มีคาเฉลี่ย
รวมนอยที่สุด 4.04 อยูในเกณฑระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 คาเฉลี่ยของระดับปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม จากการมีสวนรวมทํากิจกรรม จําแนกตาม
ชุมชน
ปจจัย
การมีสวนรวมทํากิจกรรม
12.การมีส วนรว มในกิ จกรรมพั ฒนาชุ มชน
ทําใหทา นมีป ฏิสัม พัน ธที่ดี พูดคุ ยปรึ กษา
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น อย า งเป ด เผย
ตรงไปตรงมา
13.การมีส วนรว มในกิ จกรรมพั ฒนาชุ มชน
ทําใหทานมีความไววางใจกันและซื่อสัตยตอ
กัน

รวม 3 ชุมชน

ชุมชน
บานหนองขุย

บานหนองกลางดง

บานบากแดง

คาเฉลี่ย
4.15
4.19

เกณฑ
มาก
มาก

คาเฉลี่ย
4.25
4.28

เกณฑ
มากที่สุด
มากที่สุด

คาเฉลี่ย
4.01
4.06

เกณฑ
มาก
มาก

คาเฉลี่ย
4.22
4.25

เกณฑ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.10

มาก

4.22

มากที่สุด

4.01

มาก

4.07

มาก
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14.การมีส วนรว มในกิ จกรรมพั ฒนาชุ มชน
ทํ า ให ท า นได เ รี ยนรู พ ฤติ ก รรมของตนเอง
และผูอื่น เกิดความเขาใจในตนเองและเขาใจ
ผูอื่นไดดียิ่งขึ้น
15.การมีส วนรว มในกิ จกรรมพั ฒนาชุ มชน
ทําใหท านยอมรับนับ ถือกัน มากขึ้น และลด
ความขัดแยง
16.การมีส วนรว มในกิ จกรรมพั ฒนาชุ มชน
ทําใหเกิดความสามัคคีในชุมชนของทาน
17.การมีส วนรว มในกิ จกรรมพั ฒนาชุ มชน
ทํ า ให ท า นรู สึ ก ว า ตนเองมี ป ระโยชน ต อ
สวนรวม
18.การมีส วนรว มในกิ จกรรมพั ฒนาชุ มชน
ทําใหทานรูสึกรวมเปนเจาของชุมชน
19.การมีส วนรว มในกิ จกรรมพั ฒนาชุ มชน
ทํ า ให ท า นต อ งการร ว มทํ า กิ จ กรรมที่ เ ป น
ประโยชนตอชุมชน อยางตอเนื่อง

รวม 3 ชุมชน

ชุมชน
บานหนองขุย

บานหนองกลางดง

บานบากแดง

คาเฉลี่ย
4.14

เกณฑ
มาก

คาเฉลี่ย
4.20

เกณฑ
มาก

คาเฉลี่ย
4.00

เกณฑ
มาก

คาเฉลี่ย
4.24

เกณฑ
มากที่สุด

4.04

มาก

4.13

มาก

3.93

มาก

4.06

มาก

4.25

มากที่สุด

4.30

มากที่สุด

4.09

มาก

4.39

มากที่สุด

4.19

มาก

4.27

มากที่สุด

4.06

มาก

4.26

มากที่สุด

4.12

มาก

4.28

มากที่สุด

3.90

มาก

4.21

มากที่สุด

4.18

มาก

4.29

มากที่สุด

4.01

มาก

4.26

มากที่สุด

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึก
2.1) ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยรวมของระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
จากจิตสํานึก
ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยรวมของระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจาก
จิตสํานึก พบวา ระดับจิตสํานึกการมีสวนรวมมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.49 ถึง 2.89 โดยตัวแปรขั้น
ร วมจั ดสรรผลประโยชน มี ค า เฉลี่ย มากที่สุด คือ 2.89 อยูใ นระดับ สู ง รองลงมาคือ ขั้นรว ม
ดําเนินงาน มีคาเฉลี่ย 2.75 อยูในระดับสูง ขั้นรวมวางแผน มีคาเฉลี่ย 2.65 อยูในระดับสูง และตัว
แปรที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขั้นรวมประเมินผล มีคาเฉลี่ย 2.49 อยูในระดับปานกลาง รายละเอียด
ดังตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9 ค า เฉลี่ ย ของระดั บ พฤติ ก รรมการมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น จากจิ ต สํ า นึ ก
(n = 447)
ระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
ระดับ
พัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึก
มาตรฐาน
ขั้นรวมวางแผน
2.65
.73
สูง
ขั้นรวมดําเนินงาน
2.75
.71
สูง
ขั้นรวมประเมินผล
2.49
.76
ปานกลาง
ขั้นรวมจัดสรรผลประโยชน
2.89
.79
สูง

2.2) ผลการวิเคราะหระดับปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
2.2.1) ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของระดับปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของระดับปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม พบวา ระดับปจจัย
เสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.14 ถึง 4.15 อยูในระดับมากทุกดาน โดยปจจัย
ดานสภาวะแวดลอมทางสังคมมีคาเฉลี่ยสูงกวาปจจัยดานการมีสวนรวมทํากิจกรรม มีคาเทากับ
4.19 และ 4.15 ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 คาเฉลี่ยของระดับปจจัยการมีสวนรวม (n = 447)
สวนเบี่ยงเบน
ปจจัยการมีสวนรวม
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
สภาวะแวดลอมทางสังคม
4.19
.40
การมีสวนรวมทํากิจกรรม
4.15
.42

ระดับ
มาก
มาก

2.3) ผลการวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของตัวแปรระดับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึกและระดับปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
ผลการวิ เ คราะห ค า สถิ ติ พื้ นฐานตั ว แปรระดั บ พฤติ ก รรมการมี ส ว นร วมในการพั ฒ นา
ทองถิ่นจากจิตสํานึก พบวา ตัวแปรมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.49 ถึง 2.89 ตัวแปรขั้นรวมจัดสรร
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ผลประโยชน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 2.89 อยูในระดับสูง รองลงมาคือ ขั้นรวมดําเนินงาน มีคาเฉลี่ย
2.75 และตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขั้นรวมประเมินผล มีคาเฉลี่ย 2.49
เมื่ อ พิ จ ารณาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารกระจาย พบว า ขั้ น ร ว มจั ด สรรผลประโยชน มี ค า
สัมประสิทธิ์การกระจายสูงกวาขั้นอื่นๆ โดยมีคาเทากับ 61.62 เมื่อพิจารณาคาความเบ พบวา ตัว
แปรสวนใหญมีการแจกแจงในลักษณะเกือบโคงปกติ โดยพิจารณาจากคาความเบที่ไมตางจาก 0
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) ตัวแปรที่มีคาความเบมากที่สุดคือ ขั้นรวมประเมินผล รองลงมาคือ ขั้น
รวมวางแผน มีคาความเบ -0.13 และ -0.29 ตามลําดับ แสดงวาขอมูลของตัวแปรเหลานี้มีคาสูงกวา
คาเฉลี่ย มีการกระจายของขอมูลในลักษณะเบซาย และขั้นรวมจัดสรรผลประโยชน มีคาความเบ
นอยที่สุดคือ -0.54 แสดงวาขอมูลของตัวแปรนี้มีคาสูงกวาคาเฉลี่ย มีการกระจายของขอมูลใน
ลักษณะเบซาย เมื่อพิจารณาคาความโดง พบวา ตัวแปรสวนใหญมีการแจกแจงในลักษณะแบนกวา
โคงปกติ โดยตัวแปรที่มีความโดงมากที่สุดคือ ขั้นรวมจัดสรรผลประโยชน รองลงมาคือ ขั้นรวม
วางแผน มีคาความโดง -0.28 และ -0.46 ตามลําดับ สวนขั้นรวมประเมินผล มีคาความโดงนอยที่สุด
คือ -0.74
ผลการวิเคราะหคาสถิตพื้นฐานตัวแปรระดับปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม พบวา ตัว
แปรมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.15 ถึง 4.19 ซึ่งตัวแปรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกตัวแปร โดยตัวแปร
ปจจัยดานสภาวะแวดลอมทางสังคม มีคาเฉลี่ยมากที่สุด มีคาเทากับ 4.19 และปจจัยดานการมีสวน
รวมทํากิจกรรม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดมีคาเทากับ 4.15
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การกระจาย พบวา ปจจัยดานการมีสวนรวมทํากิจกรรม มีคา
สัมประสิทธิ์การกระจายสูงกวาปจจัยดานสภาวะแวดลอมทางสังคม มีคาเทากับ 17.89 และ 15.66
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคาความเบ พบวา ตัวแปรปจจัยสวนใหญมีการแจกแจงในลักษณะเกือบ
โคงปกติ โดยพิจารณาจากคาความเบที่ไมตางจาก 0 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) ซึ่งตัวแปรปจจัยมี
คาความเบอยูในชวง 0.18 ถึง 0.38 แสดงวาคาสวนใหญอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ย ลักษณะการ
กระจายของขอมูลสวนใหญเบขวา โดยตัวแปรปจจัยดานการมีสวนรวมทํากิจกรรมมีคาความเบ
มากกวาปจจัยดานสภาวะแวดลอมทางสังคม มีคาเทากับ 0.38 และ 0.18 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคา
ความโด ง พบว า ตั วแปรป จจั ยด า นสภาวะแวดลอมทางสัง คมและปจจัย ดา นการมีสวนรวมทํา
กิจกรรมมีคาความโดงเทากัน มีคาเทากับ 0.12 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 คาสถิติเบื้องตนของตัวแปรระดับจิตสํานึกการมีสวนรวมและระดับปจจัยเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
MEA
ระดับ
N
S.D. MIN MAX SK KU C.V.
ตัวแปร
พฤติกรรมการมีสวนรวม
จากจิตสํานึก
ขั้นรวมวางแผน
2.65
สูง
.73 1.00 4.00 -.29 -.46 53.07
ขั้นรวมดําเนินงาน
2.75
สูง
.71 1.00 4.00 -.36 -.54 50.98
ขั้นรวมประเมินผล
2.49
ปานกลาง
.76 1.00 4.00 -.13 -.74 57.09
ขั้นรวมจัดสรร
สูง
2.89
.79 1.00 4.00 -.54 -.28 61.62
ผลประโยชน
ปจจัยเสริมจิตสํานึกการมสวนรวม
สภาวะแวดลอมทางสังคม
4.19
มาก
.40 2.82 5.00 .18
.12 15.66
การมีสวนรวมทํากิจกรรม
4.15
มาก
.42 2.88 5.00 .38
.12 17.89

สรุปผลจากแบบสอบถาม ชุมชนทั้งสามชุมชนมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑที่ดี สามารถยืนยันได
วาสมาชิกชุมชนมีพฤติกรรมการมีสวนรวมจากจิตสํานึก

บทที่ 5
ผลการวิจัยจากกรณีศึกษา
จากการศึกษากระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น โดยทําการลงพื้นที่วิจัยภาคสนามในชุมชน ศึกษาจากชุมชนที่มีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practices) โดยการเลือกจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเสนอชื่อชุมชนตรงกัน 3 ชุมชน โดย
การใชแบบสอบถาม(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการยืนยันวาชุมชนมีสวนรวมจากจิตสํานึก
จากนั้นใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปของ การสังเกตแบบมีสวนรวม การสังเกตแบบไมมี
ส วนร วม การสั ม ภาษณ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) การสัม ภาษณแบบไมเปนทางการเพื่ อ
วิเคราะหเชิงปจจัย เพื่อไดปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการสรางเสริมจิตสํานึก
การมีสวนรวม แลวสนทนากลุม (Focus Group) แตละชุมชนเพื่อนําเสนอแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม ชุมชนที่ศึกษา 3 ชุมชน
ไดแก 1) ชุมชนบานหนองขุย ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 2) ชุมชน
บานหนองกลางดง ตําบลศิลาลอย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ และ 3) ชุมชน
บานบากแดง ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นําเสนอขอมูลตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ชุมชนบานหนองขุย
1.1 ขอมูลพื้นฐานของชุมชนบานหนองขุย
1.2 กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาของชุมชนบานหนองขุย
1.3 ปจจัย ที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูข องชุมชนบานหนองขุยเพื่อสรา ง
เสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
ตอนที่ 2 ชุมชนบานหนองกลางดง
2.1 ขอมูลพื้นฐานของชุมชนบานหนองกลางดง
2.2 กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาของชุมชนบานหนองกลางดง
2.3 ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนบานหนองกลางดงเพื่อ
สรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
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ตอนที่ 3 ชุมชนบานบากแดง
3.1 ขอมูลพื้นฐานของชุมชน
3.2 กระบวนการเรียนรูของชุมชนบานบากแดง
3.3 ปจจั ยที่ สงผลตอกระบวนการเรีย นรูข องชุม ชนบานบากแดงเพื่อสรา ง
เสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
ตอนที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
4.1 ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึก
การมีสวนรวม
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ตอนที่ 1 ชุมชนบานหนองขุย
1.1 ขอมูลพื้นฐานของชุมชนบานหนองขุย
หมูที่ 4 บานหนองขุย ตั้งอยูตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
คํ า ขวั ญ ชุ ม ชน “คนใจงาม เกษตรกรรมคู บ า น ถิ่ น ฐานเจ า แม เ บิ ก ไพร หลากหลาย
สวัสดิการ ธนาคารชุมชน”
ภาพที่ 5.1 แผนที่ชุมชนบานหนองขุย

1.1.1 ประวัติความเปนมา
หมูบานหนองขุย การปกครองเคยขึ้นอยูกับ ตําบลดอนเจดีย มีประวัติเลาตอกันมาวา
เมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งไดทรงกระทําการยุทธหัตถี ที่บานดอนเจดียนั้น ณ
บริเวณพื้นที่บานหนองขุยแหงนี้เคยใชเปนที่พักทัพพูดคุยปรึกษาหารือกันในการที่จะกระทําการรบ
ซึ่ ง พื้ นที่ แห ง นี้ มี ก อไผ จํ า นวนมากลอ มอยูร อบหนองน้ํ า ชาวบา นทั่ วไปจึง เรี ย กพื้น ที่แ หง นี้ว า
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“หนองคุย” (พูดคุย) ตอมาไดมีประชาชนชาวบานมาถากถางพื้นที่เพื่อใชในการทํานาทําไรกันมาก
ขึ้น จึงไดปลูกกระตอบหางนาเพื่อใชอาศัยพักแรมหลับนอน จนมีชาวบานเพิ่มมากขึ้น จึงไดตั้งเปน
หมูบาน โดยใชชื่อวาหมูบาน “หนองคุย” แตเนื่องจากสําเนียงการพูดของทองถิ่นเหนอ จึงทําให
คําพูดนั้นเพี้ยนจากคําวาบานหนองคุยกลายมาเปน หนองขุย (ซึ่งตรงตามสภาพพื้นที่ ที่มีหนองน้ํา
กอไผและขุยไผจํานวนมาก)
จนกระทั่งทุกวันนี้ ตอมาไดมีการแบงเขตการปกครองขึ้นใหมแยกจาก ตําบลดอน
เจดีย มาเปนตําบลหนองสาหราย เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535 โดยบานหนองขุยตั้งอยูหมูที่ 4
ตําบลหนองสาหราย โดยบานหนองขุยมีผูใหญบานที่เคยดูแลหมูบาน คือ 1) ผูใหญฤทธิ์ สมคิด 2)
ผูใหญแจม จิตนิยม 3)ผูใหญมั่ง สมคิด 4)ผูใหญแต สมคิด 5)ผูใหญเทียม จานแกว 6)ผูใหญจอง
ใจชุม 7)ผูใหญทองหลอ กระตายทอง และปจจุบันผูใหญพลวริศ วรรณะ โดยมีนายชนะ สุข
พรหม เปนกํานันคนแรก นายชลอ สมคิด เปนกํานันตําบลหนองสาหราย คนที่สอง กํานันคน
ปจจุบันคือนายพิสิษฐ โรจนชัยเกษม
1.1.2 ประชากร ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนหนองขุย
จํานวนครัวเรือน ตามทะเบียนราษฎร 195 ครัวเรือน
อาศัยอยูจริง ตามขอมูล จปฐ.
159 ครัวเรือน
จํานวนประชากร
699 คน
ชาย
322 คน
หญิง
377 คน
ประชากรสวนใหญเปนคนพื้นถิ่นดั้งเดิม มีความผูกพันแบบญาติพี่นอง ภาษาที่
ใชพูดในชุมชนคือภาษากลาง ซึ่งมีสําเนียง “เหนอ”
1.1.3 สภาพทางภูมิศาสตร
พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบ มีเนื้อที่ประมาณ 2,549 ไร เทากับ 4.07 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่สวนใหญใชทําการเกษตร ปลูกออย ปลูกพืชผัก และทํานา การคมนาคมถนนสายหลักราดยาง
ผานกลางหมูบานสามารถเดินทางติดตอระหวางหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ไดอยางสะดวก
รวดเร็ว โดยมีอาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ติดตอกับหมูที่ 4 บานหัวรัง ตําบลดอนเจดีย
ทิศใต
ติดตอกับหมูที่ 3 บานหนองปริก ตําบลหนองสาหราย
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ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูที่ 1 บานสระลุมพุก และหมูที่ 2 บานโกรกยาว
ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูที่ ตําบลดอนเจดีย
1.1.4 การประกอบอาชีพ
ประชากรสวนใหญของชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยแยกตามครัวเรือน
ดัง นี้ สวนใหญทํานา 105 ครัวเรือนและมีการปลูกพืชตามฤดูกาลหลัง การเก็บเกี่ย ว เลี้ย งสัตว
จําพวก โค กระบือ สุกร และไก 21 ครัวเรือน คาขาย รานขายของชํา และรานขายอาหาร 5
ครัวเรือน บริการ 2 ครัวเรือน รับจาง แรงงานทํานา ทําไร 38 ครัวเรือน ทํางานประจํารับราชการ
4 ครัวเรือน ทํางานประจําเอกชนบริษัท/โรงงาน 6 ครัวเรือน
1.1.5 การรวมกลุมในชุมชน
ชุมชนหนองขุยเปนที่ตั้งของสถาบันการเงินตําบลหนองสาหราย จุดรวมแหลงทุน
ของชุมชน โดยมีกลุมกองทุนหมูบาน และกลุมออมทรัพยฯ กลุมอาชีพ 2 กลุมคือกลุมสตรีอาสา
พัฒนาหมูบานและกลุมเกษตรกร กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) กลุมเยาวชน
หนองสาหรายเฟรชชี่ และกลุมฌาปนกิจสงเคราะหหมูบานหนองขุย โดยสมาชิกชุมชนบาน
หนองขุยสวนใหญเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยฯ
1.1.6 สภาพสังคม
ลักษณะบานเรือนเปนสวนใหญเปนบานชั้นเดียว และบานเรือนกระจุกตัวตามถนน
สายหลักของหมูบาน ลอมรอบชุมชนดวยนาขาว ไรออย จึงสะดวกตอการพบปะกัน มีความ
ผูกพันธกันแบบเครือญาติ ตามคํากลาวของ รองนายกเทศบาลตําบลหนองสาหราย ดังนี้
“...สวนหนึ่งชุมชนเราอยูกันแบบเปนญาติพี่นองกันมีอะไรก็ชวยเหลือกัน ก็เปนญาติ
กันทั้งหมูบาน...”
(นายศิวโรฒ จิตนิยม, สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2555)
สอดคลองกับคํากลาวของสมาชิกชุมชน ดังนี้
“...ก็มีการใหกําลังใจกัน คือเราก็พี่นองกันทั้งนั้น ลูกพี่ลูกนองกัน ญาติกันมีอะไรเราก็
ชวยเหลือกัน...”
(นางวารี สุทธิบุตร, สัมภาษณ, 21 เมษายน 2555)
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ทุกครัวเรือนมีอาชีพ มีงานทํา มีโรงเรียนบานหนองขุย ระดับประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหนองขุย สมาชิกทุกคนนับ
ถือศาสนาพุทธมีวัดหนองขุยเปนศูนยรวมของทั้งคนในหมูบานและหมูบานใกลเคียง โรงเรียนและ
วัดตั้งอยูตรงขามฝงถนนกัน และสถาบันการเงินชุมชนตั้งอยูในพื้นที่ของวัด ซึ่งนอกจากเปน
สถาบั น การเงิ นแล วยั ง เป นสถานที่จั ดประชุ ม ของหมูบา น เปนศู นยรวมการเรี ย นรูของชุม ชน
ประกอบไปดวยที่ทําการผูใหญบาน ธนาคารความดีชุมชนตําบลหนองสาหราย กลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต กองทุนหมูบาน ศูนยประสานงานองคกรชุมชนตําบลหนองสาหราย และหอกระจาย
ขาวประจําหมูบาน โดยติดตั้งลําโพงครอบคลุมทั้งหมูบาน
1.2 กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาชุมชนบานหนองขุย
จากการสะสมประสบการณกระบวนการพัฒนาชุมชนบานหนองขุย ขับเคลื่อนพรอมกับ
กับตําบลหนองสาหราย ทั้งทองถิ่นและทองที่ อยางเปนเนื้อเดียวกัน มีการรวมคนเกงคนกลา
พัฒ นาคน พั ฒนางาน เป นการสร า งการยอมรับ กระบวนการของตนเอง ประเมิ นตนเอง มี
โรงเรียนและวัดเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงพัฒนาเด็กและเยาวชน มีคณะกรรมการเขามารวม
กันเปนสภาผูนํา 79 ระดับตําบล จึงทําใหมีคนทํางานจํานวนมาก เกิดการเดินอยางมีทิศทางจุดจาก
การทําแผนชุมชน ทําใหมีการวางแผนแกไขปญหา มีทีมงานกลุมแกนนํา หนุนเสริมชุมชนอยาง
ตอเนื่อง ลําดับเหตุการณสําคัญ ดังนี้
การพัฒนาภาคประชาชน สายธารการเปลี่ยนแปลงของคนหนองสาหราย
ยุคเริ่มตนของการพัฒนาโดยภาคประชาชน ในพื้นที่ตําบลหนองสาหรายตั้งแตผูนําชุมชน
สามทาน (นายชนะ สุขพรหม นายชะลอ สมคิด และนายจอม ใจชุม) ที่ไดดําเนินการเสนอขอให
ชุมชนหนองสาหรายยกฐานะเปนตําบลหนองสาหราย ในป 2535 และผูนําชุมชนเหลานี้ได
กลายเปนผูนํา การเปลี่ยนแปลงที่มีแนวคิดพาชาวชุมชนหนองสาหรา ยเริ่มงานพัฒนา โดยยึด
หลักการ “การพัฒนาที่เกิดจากความตองการของคนในชุมชนตนเองและเพื่อความอยูดีมีสุขใน
ชุมชนของตน” ในระยะเริ่มแรกของการพัฒนาชุมชนไดมองที่จุดเดนศักยภาพของชุมชนที่คนใน
ชุมชนมีการดํารงชีวิตแบบเอื้อเฟอ เผื่อแผ ความสัมพันธแบบเครือญาติเดียวกัน คนในชุมชนรวม
ทุกขและสุขมาดวยกัน สะทอนจากวิถีการอยูรวมกันในรูปแบบ “ประเพณีวัฒนธรรม” เชน
ประเพณีลงแขกดํานา-เกี่ยวขาว ที่ไดกอเกิดวัฒนธรรมเพลงเหยย-กลองยาว เพลงเหยยเปนบทเพลง
พื้นบานที่ใชรอง ละเลนกันในงานนาเปนกิจกรรมที่สรางความสัมพันธ ความชื่นมื่นใหคลายความ
เหน็ดเหนื่อยจากการทํานา สวนประเพณีที่เกิดจากความทุกขของคนในชุมชน เชน ประเพณี
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แหนางแมว ที่เกิดขึ้นจากความแหงแลงฝนไมตกตองตามฤดูกาล จนกระทั่งระยะเวลาผานไป
ภาครัฐไดจัดทําโครงการชลประทานพระแทน ดําเนินการสรางคลองสงน้ําจากเขื่อนทามวง (เขื่อน
แมกลอง) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล เพื่อใหมีน้ําทําการเกษตรอยางพอเพียง จากความแหงแลง ที่
เคยทํานาเพียงปละครั้ง ปจจุบันชาวชุมชนสามารถทํานาไดถึง 2 ครั้งตอป ทําใหวิถีการเกษตร
เปลี่ยนแปลงไป ดังคํากลาวของ รองนายกเทศบาลตําบลหนองสาหราย ดังนี้
“...ชวงแรกๆดี ตอนป 2522-2523 ตอนนั้นมีค ลองชลประทานมาแลว แตพอมีก ารนํ า
เทคโนโลยี พวกรถไถ ปุยเคมี ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดี ปูปลาในหนองก็ไม
คอยมีแลวตายหมด การผลิตมากขึ้น เรงปลูก เรงผลิต การลงแขกชวยแรงกันแทบไมมีอีกแลว
แตสิ่งที่ได เปนหนี้กอนโต...”
(นายศิวโรฒ จิตนิยม, สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2555)
จากประสบการณรวมทุกขรวมสุขของชุมชนเปนความผูกพันอันแนนแฟนที่เกาะเกี่ยวให
คนในชุมชนรวมกันดําเนินงานพัฒนาชุมชนของตน เพื่อการดํารงอยูรวมกันอยางอยูดีมีสุขตาม
ทิ ศ ทางเป า หมายการป ก ธงการพั ฒ นาของกลุ ม ตน นอกจากการมองศั ก ยภาพไปที่ ค วาม
เอื้อเฟอเผื่อแผแลว ชาวชุมชนเริ่มรวมกลุมพัฒนาชุมชน ซึ่งไดมีการรวมวิเคราะหกลุมตางๆ ที่มีอยู
ในชุมชน สามารถจําแนกการเกิดขึ้นขององคกรได 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 กลุมที่ภาครัฐมาสั่งใหตั้งกลุม ซึ่งชาวชุมชนมองวา กลุมประเภทนี้เปนกลุมที่
มีกติกามาจากภายนอก เชน กลุมกองทุนหมูบาน โดยกลุมประเภทนี้เปนกลุมที่ชาวชุมชนเห็นวา
ไมยั่งยืน เปนกลุมที่ไมไดเกิดจากความตองการของชุมชน แตที่สามารถดํารงอยูไดเพราะมีกรอบ
และมีการสนับสนุนจากภาครัฐอยู
ประเภทที่ 2 เปนกลุมที่ภาครัฐสนับสนุนใหเกิด เชน กลุมออมทรัพย กลุมสตรี กลุม
แมบาน กลุม อสม. โดยภาครัฐมาสนับสนุนแนวคิด งบประมาณ การอบรม เปนกลุมที่เนนเรื่อง
รายได กลุมประเภทนี้เปนกลุมที่สวนใหญจะอยูไดคงที่ เพราะมีตัวงบประมาณเปนตัวหลัก
ประเภทที่ 3 เปนกลุมที่เกิดจากวิกฤตปญหาความตองการของชุมชน เชน กลุมเลี้ยงสัตว
เปนกลุมที่รวมตัวขึ้นมาตามอาชีพของคนสวนใหญในชุมชน เชน กรณีวัวของชาวบานปวยกอน
หนาที่ยังไมมีการรวมกลุม ชาวบานไปขอใหปศุสัตวมาทําการรักษาวัวที่ปวย แตปศุสัตวไมมา
รักษาวัวให จากวิกฤตจุดนี้จึงเปนที่มาของการตั้งกลุมเลี้ยงสัตวขึ้นในตําบลหนองสาหราย ทั้งนี้
เพื่องายตอการขอความชวยเหลือหนวยตางๆ และชาวชุมชนเห็นวาภาคีภาครัฐหรือหนวยงานตางๆ
ควรมาสนับสนุนกลุมประเภทนี้มากกวากลุมอื่นๆ ซึ่งจะเปนกลุมที่มีความเขมแข็งและยั่งยืน
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โดยหลักของความยั่งยืนในความหมายของชาวบานคือ การไดผลประโยชนรวมกัน จับ
ตองได ทุกคนในชุมชนสามารถเขาถึงไดงาย
จากการสํารวจกลุมองคกรชุมชนในตําบลหนองสาหรายในปจจุบัน ทั้ง 3 ประเภท มี
จํานวนทั้งสิ้น 93 กลุม โดยแยกประเภทองคกรเปน 5 ประเภทใหญ ดังนี้
1) องคกรการเงิน เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนหมูบาน สหกรณ กลุมกูเงิน
ธ.ก.ส.
2) องคกรดานอาชีพ เชน กลุมปลูกขาว เลี้ยงสัตว ปลูกออย รับจาง ฯลฯ
3) องคกรดานสุขภาพ เชน กลุม อสม. กลุมออกกําลังกาย ฯลฯ
4) องคกรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม เชน ชมรมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน
กลุมสตรี เปนตน
5) องคกรดานสวัสดิการ เชน กองทุนสวัสดิการเกิด แก เจ็บ ตาย กองทุนฌาปนกิจ
การศึกษา
โดยในความหมายของการรวมกลุมเพื่อการพัฒนา ในมุมมองสายตาของชาวบานมีมุมมอง
ที่หลากหลาย จากคํากลาวของ ปราชญชาวบาน และเลขาฯนายกเทศบาลตําบลหนองสาหราย
ดังนี้
“...การสนั บ สนุ นการรวมตัวของชาวบา นเปนกลุม องคก ร ควรต องมองที่ ชุม ชนได
ประโยชนผลประโยชนที่เอาชุมชนเปนตัวตั้งเปนสําคัญ ดังนั้นภาครัฐตองฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ตองถามประชาชนกอนเปนลําดับแรก สวนในความคิดมุมมองของการรวมกลุมเปน
กลุมที่เขมแข็ง เห็นวา กลุมที่เขมแข็งตองหมายถึงกลุมที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีความชัดเจน
โปรงใส มีระเบียบ มีคณะกรรมการ มีทิศทางและแผนปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน...”
(นายบุญมี เนตรสวาง, สัมภาษณ, 19 เมษายน 2555)
“...การรวมกลุมของชุมชนในปจจุบัน เนนไปที่การรวมกลุมอาชีพที่มุงตอบรับกับตลาด
สภาวะเศรษฐกิจ หรือเปนกลุมที่มีความจําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวัน คนไดมาพูดคุยกัน
แลกเปลี่ยนความรูกัน รวมมือกัน เปนที่ยึดเหนี่ยวกัน เชน กลุมปุยชีวภาพ กลุมออมทรัพย กลุม
เลี้ยงสัตว ซึ่งเห็นวาปจจัยนี้เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการคงอยูของกลุมมาจากคนในชุมชน
...”
(นายแรม เชียงกา, สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2555)
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จากมุ มมองได ตอกย้ํ า ถึง ความตองการที่แทจริงของชาวบาน ความตองการการพัฒนา
ชุมชนของตนดวยตนเอง อันเปรียบเสมือนเปนจุดเปลี่ยนสายธารลําน้ําเสนใหมที่มีความแตกตางไป
จากสายธารลําน้ําเสนเกาที่ถูกขีดการพัฒนาโดยภาครัฐ ในการสนับสนุนการพัฒนาขบวนชาวบาน
ไดอยางถูกตองและมีทิศทาง
จุดเริ่มตนรวมกลุมคนหาแนวทางการกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนรวมกัน โดยเริ่มจาก
กลุม อสม. ที่เขมแข็งเปนแรงสําคัญในการระดมความคิด ระดมคนในการแกปญหา ทําหนาที่เปน
กลไกในการเชื่อมประสานการทํา งานระหวา งหนวยงานราชการและชุมชนอยา งตอเนื่อง จาก
สุขภาพใกลตัว พบวานอกจากสุขภาพปากทองสําคัญเชนกัน ขยายผลเกิดการรวมกลุมกิจกรรม
เริ่มเกิดความชัดเจนประมาณปลายป 2544 จากการศึกษาดูงาน คณะแกนนํา อสม. เกิดประกาย
ความคิดในการพัฒนา แนวทางการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น และเริ่มกระจายแนวคิดสู อสม.
ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น และประชาชนในชุมชน โดยผานเวทีประชุมประชาคมระดับหมูบาน
และระดั บ ตํ า บล ร ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข า ยทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ในการระดมความคิ ด เช น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ธกส.สาขาพนมทวน สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สํานักพัฒนา
ชุมชนอํา เภอพนมทวน องคก รชุมชนในตําบลหนองสาหรา ย เปนตน ทําใหเกิดกระบวนการ
เรี ย นรู ตั ว ตนของตนเอง การจั ด การสภาพป ญ หาของชุ ม ชนเอง สอดคล อ งกั บ คํ า กล า วของ
ผูใหญบานหนองขุย และรองนายกเทศบาลตําบลหนองสาหราย ดังนี้
“...เริ่มกระบวนการจัดการทําแผนแมบทชุมชน โดยสาธารสุขจังหวัดเขามารวมดวย วา
ตองทํายังไง โดยมีนโยบายของภาครัฐมากอนสมัยหมอประเวศ ใช 3 เหลี่ยมเขยื่อนแตมันก็ยัง
ไมเปนโลเปนพาย...”
(นายพลวริศ วรรณา, สัมภาษณ, 19 เมษายน 2555)
“...ชวงนั้นไดจากสาธารณะสุข พัฒนาชุมชน มหาลัยราชภัฏ สนับสนุนเลยทําใหเราเห็น
แนวทางแกไขมากขึ้น ทําใหทราบขอมูลที่เรายังไมเคยรู...”
(นายศิวโรฒ จิตนิยม, สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2555)
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การบูรณาการงานพัฒนา จุดเชื่อมสูกระบวนการสรางการยอมรับและรับรองสถานภาพ
กลวิธีการดําเนินงานในการระดมความคิด ทําใหทราบปญหา ขอมูลตนทุนทางสังคมที่
ชุมชนกําลังเผชิญ กับปญหาหนี้สินจํานวนมาก จึงมีขอสรุปในการวางกรอบและแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน
กระบวนการพัฒนาเปนรูปธรรมในชุมชนหนองสาหราย เชน แผนแมบทชุมชน สวัสดิการ
ชุมชน ฟนฟูชุมชนทองถิ่น องคกรการเงิน หรือสภาผูนําชุมชนหนองสาหราย รูปธรรมทั้งหลาย
เหลานี้ลวนเกิดขึ้นและเปนเครื่องมือของการพัฒนาโดยภาคประชาชนในชุมชนหนองสาหรายการ
เกิดและการคงอยู ดังนี้
1. แผนแมบทชุมชน
ชุ ม ชนคนหนองสาหร า ย เริ่ ม ดํ า เนิ นการจั ดทํ า แผนแมบ ทชุม ชนประมาณวัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2545 โดยที่มาของแนวคิดการจัดทําแผนแมบทชุมชนเกิดจากแนวคิดของผูนําชาวบาน
เองที่มีการติดตามขอมูลขาวสาร สถานการณโลกภายนอกอยูตลอดเวลา ในการดําเนินการจัดทํา
แผนชุมชน มีกระบวนการตัดสินใจผานการมีสวนรวม เพราะมีสวนเกี่ยวของและมีผลตอคนใน
ชุมชนทุกคน การยอมรับเสียงขางมากและการใหคุณคาเสียงขางนอย ทั้งนี้ผูตัดสินใจคือ แกนนํา
อสม. อบต.หนองสาหราย ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น และทุกภาคสวนในการหาขอสรุปรวมกันใน
เวทีประชุมประชาคมระดับหมูบานและตําบล กระบวนการแผนแมบทชุมชนเกิดขึ้นจาก อสม.
และนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ รวมกัน เก็บ ขอมู ล ชุม ชน โดยมี ธ นาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณชวยในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งใชระยะเวลาเกือบ 1 ป
โดยในที่ประชุมไดมีจัดทําการสํารวจสภาพปญหา หนี้สิน รายรับ รายจายในชุมชนวาเปน
อยางไร เพื่อที่วาการสํารวจครั้งนี้จะเปนประโยชนในการทํางานพัฒนาชุมชนอยางมีทิศทาง จาก
การดําเนินการสํารวจปญหาตางๆ ภายในชุมชน สามารถประมาณการตัวเลขจากการสํารวจได คือ
การประเมินรายไดของคนในชุมชน ประมาณ 72 ลานตอป การประเมินหนี้สิน การกูเงินทั้งในและ
นอกระบบ ประมาณ 88 ลานตอป และการสํารวจรายรับ – รายจายในครัวเรือน โดยการออกแบบ
สํารวจแจกจายใหครัวเรือนสํารวจตนเอง ซึ่งการออกแบบสํารวจครั้งนี้ไดมีธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณมาชวยสนับสนุน และปรากฏวา รายรับ – รายจายในครัวเรือนประมาณ 76 ลานตอป
เมื่อการสํารวจเสร็จสิ้นไดมานําเสนอตอที่ประชุมและประเมินการรวมกัน หักลบกลบหนี้แลวเห็น
วา ราบรับนอยกวารายจาย ปญหาหนี้สินหากความเปนอยูของคนในชุมชนเปนเชนนี้ตอไป คนใน
ชุมชนจะมีหนี้สินทวมตัวซึ่งสงเปนมรดกตกทอดมาถึงรุนลูก รุนหลาน เมื่อเห็นปญหาดังกลาว
รวมกันแลวจึงไดมีการปรึกษาหารือหาทางแกไขรวมกัน
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โดยการแกไขในระยะแรกเห็นวาควรสนับสนุนการใหความรู การรูเทาทันกับสถานการณ
หรือการศึกษาดูงานชุมชนอื่นที่ประสบผลสําเร็จในการแกไขปญหาชุมชน ดังนั้นการประชุม
ประจําเดือนของตําบลหนองสาหรายไดมีการสรุปขอตกลงรวมกันที่จะไปศึกษาอบรม ดูงานจาก
ภายนอกชุมชน เริ่มจากพัฒนาคนในตําแหนงกอนโดยเลือกแกนนํา และเลือกสถานที่ไปศึกษาดู
งาน เชน ที่อบต.เขาคราม จังหวัดกระบี่ การดูงานที่เครือขายคุณประยงค รณรงค ในเรื่องการทํา
แผนแมบทชุมชนและการไปดูงานการดําเนินการสภาผูนําชุมชนภาคประชาชนของคุณโชคชัย ลิ้ม
ประดิษฐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนภาคีหนึ่งที่ทํางานรวมกับชุมชน จากการไปศึกษาดูงานในสถานที่
ตางๆ เปนเสมือนการเปดโลกทัศนใหมในดานการพัฒนาของภาคประชาชนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผล
ที่ไดจากการไปศึกษาดูงานไดเปนแรงบันดาลใจที่จะมาคิดรูปแบบการดําเนินการการพัฒนาใน
ชุมชนของตน วาควรจะพัฒนาชุมชนในดานใดบาง ความรูจากการไปศึกษาดูงานไดถูกนํามา
ถายทอดใหสมาชิกในชุมชนไดรับทราบและไดรวมกันระดมสมอง จากการพูดคุยกันเปนประจํา
อย า งต อเนื่ องทํ า ให ค นในชุ ม ชนรวมตัวกันเปน คณะทํา งานเรีย กวา “คณะประสานงานชุม ชน
ทองถิ่นทองที่” จากการศึกษาขอมูลจากเอกสารและสื่อตางๆ จากแบบสอบถาม และการชวนคิด
ชวนคุย คณะทํางานตัวแทนทองถิ่น ทองที่ จะลงพื้นที่รวมกันในการประชุม สัญจรประชาคม
หมูบานประจําทุกเดือน เพื่อรับทราบสถานการณความเคลื่อนไหว ปญหา ความตองการ และการ
แจงขาวความเคลื่อนไหว โดยมีการกําหนดปฏิทินการลงพื้นที่แนนอนทุกเดือน โดยชุมชนรวม
กําหนดเปน ปฏิทินชุมชน สอดคลองกับคํากลาวของรองนายกเทศบาลตําบลหนองสาหราย ดังนี้
“...แผนชุมชนเหมือนกระจกบานใหญ ถาเราอยากรูวาคนในชุมชนเปนยังไง ผิวขาวไหม
เปนสิวไหม รางกายสะอาดไหม กระจกจะชวยสะทอนตัวเราออกมา ตรงไหนยังไมดีเราก็
รวมกันแกไข...”
(นายศิวโรฒ จิตนิยม, สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2555)
การแกปญหาเรื่องใดกอนเปนลําดับแรก การพูดคุยหารือหลายเสียงรวมเปนเสียงเดียว
แกไขปญหาดานการเกษตรเพราะการเกษตรถือวาเปนอาชีพหลักของคนในชุมชน ซึ่งจากการ
สํารวจการใชเงินซื้อปุยเคมีภายในชุมชนในแตละป ปรากฏวาสูญเสียเงินซื้อปุยเคมีเปนจํานวนถึง
11 ลานตอปนับวาเปนการสูญเสียเงินของพี่นองเกษตรกรจํานวนมาก สอดคลองกับคํากลาวของ
นายกเทศบาลตําบลหนองสาหราย ดังนี้
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“...ตรงนี้เลย เพราะเมื่อกอนเราก็ทําแบบ 5 คนคิด แลวก็ไปทําพวก โครงสรางตางๆ เสา
ไฟฟา ถนน คลอง จากการมีขอมูลมันจะสะทอนออกมาวาทําไมไมไปทําลานตากขาว จาก
การที่เราไดมีขอมูล วิเคราะหขอมูล เรารูวาเราตองทําอะไร ทําใหใครก็เถียงไมได ถาเขาเถียง
มา ก็สามารถยอนกลับไดวาทานตอบมาในแบบสอบถาม พอจะทําอะไรลงไปในชุมชนปุปมัน
จะถูกสะทอนกลับมาจากชาวบานเอง เหมือนถาเกิดเขาจะแกไขอะไรโดยไมถามเลยจะมีปญหา
ตามมาได แตชุมชนจะทําอะไร เราจะถามกอน...”
(นายชนะ สุขพรหม, สัมภาษณ, 20 เมษายน 2555)
ดังนั้นจากจุดนี้ จึงเปนที่มาของการตั้งกลุมเกษตรกร การตั้งโรงงานปุยอัดเม็ดสาหรายทอง
ขึ้นที่หมู 1 บานสระลุมพุก สนับสนุนใหคนในตําบลหันมาใชปุยอินทรียแทนการใชปุยเคมีนับเปน
การชวยลดการทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ อีกทั้งเปนการสรางรายไดใหกับคนในชุมชน
โดยผลผลิตที่ผลิตออกมาจะเนนไปที่การใหประโยชนของคนในชุมชนตําบลหนองสาหรายกอน
เปนอันดับแรก และหากเหลือจึงสงขายภายนอกชุมชน
เชนเดียวกับการตั้งโรงงานผลิตน้ําดื่มตราสาหรายทองในพื้นที่ หมู 2 บานโกรกยาว ที่มา
จากการเห็นปญหาวาชาวชุมชนตองสูญเสียเงินในการซื้อน้ําดื่มถึง 4 ลานกวาบาทตอป หลายคนให
เหตุผลวา ถึงแมจะมีการรองน้ําฝนไวใชแตไมมีใครกลาบริโภค เพราะน้ําฝนที่รองไวมีกลิ่น ฝุน
ละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากเมรุเผาศพที่อยูใกลชุมชน เปนสาเหตุใหชาวชุมชนไมกลา
บริโภคน้ําฝน จึงเปนที่มาของการตั้งโรงงานผลิตน้ําดื่มตราสาหรายทอง เพื่อใหคนในชุมชนไดซื้อ
น้ําบริโภคในราคาถูก
หมูที่ 3 บานหนองปริก มีธนาคารขยะ เนื่องดวยการมองเห็นปญหาขยะที่มีมากในชุมชน
อีกทั้งในการขายขยะผานพอคาคนกลางนั้นอาจทําใหคนในชุมชนไมไดประโยชนเทาที่ควร จึงคิด
กอตั้งธนาคารขยะขึ้นเพื่อใหคนในชุมชนที่มีขายขยะนั้นไดมีสวนรวมในการเปนเจาของ รวมไปถึง
การไดรับเงินปนผลเพื่อเปนการตอบแทนดวย นอกจากนั้นยังมีรานคาชุมชนเพื่อใหคนในชุมชนซื้อ
สินคาที่จําเปนในราคาที่เปนธรรม
ขณะที่หมูที่ 4 บานหนองขุย มีการจัดตั้งสถาบันการเงินและธนาคารความดี ซึ่งเปนสิ่งที่
เปนประโยชนตอคนในชุมชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะในสวนของระบบบริหารจัดการที่มีระบบ
เพื่อจุดมุงหมายคือการใชความดีในการเขาถึงแหลงทุน และเปาประสงคเพื่อเปนการขจัดหนี้สินของ
คนในชุมชนใหหมดไป
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ขณะที่หมูที่ 5 บานปลักเขวา มีการทําน้ํายาอเนกประสงค (น้ํายาลางจาน และน้ํายาซักผา)
ใชเองและจําหนาย เพื่อเปนการลดคาใชจายในสวนของใชที่จําเปนในชีวิตประจําวันใหมีตนทุนที่
นอยลงและเพื่อเปนการสรางรายได
สําหรับหมูที่ 6 บานหนองทราย มีศูนยการเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ใชเปนสถานที่ศึกษาดูงาน เผยแพรความรูใหแกผูมาศึกษาและตลาดกลางรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตร
สวนหมูที่ 7 บานหนองแหน มีหมอดินผูผลิตน้ําหมักชีวภาพเพื่อใชในการเกษตรที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และไมทําลายระบบสุขภาพ
หมูที่ 8 บานใหมพัฒนา มีผลิตภัณฑกลวยอบเนยและเบเกอรี่ เพื่อเปนการสรางรายไดสราง
อาชีพใหกับคนในชุมชน
และหมูที่ 9 บานหนองสาหราย มีผลิตภัณฑไมกวาดทางมะพราวจําหนายซึ่งเปนผลิตภัณฑ
ของกลุมผูสูงอายุ ผลิตภัณฑมะพราวแกว น้ําพริกเผา เพื่อเปนการสรางรายไดใหกับคนในชุมชน
การรวมกลุมกันแกไขปญหาและสรางเวทีแหงความเขาใจ โดยใชวิธีการรวมกันประชุม
หมูบานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนการประชุมเวทีสัญจรที่มีความตอเนื่องในทุกหมูบาน ไดเปนที่มา
ของการรวมทํากิจกรรมรวมกันในชุมชน อันเปนผลใหเกิดผลผลิตที่เปนความรัก ความสามัคคี
ความเอื้ออาทร ความเอื้อเฟอเผื่อแผและความเห็นอกเห็นใจ เขาใจกัน ไดสรางสรรครวมกันเปน
“พลังชุมชน” ที่ชาวชุมชนสรางขึ้นเองไดและพลังชุมชนนี้เอง คือ พลังที่ชวยผลักดันการเกิดกลุม
พัฒนาตางๆขึ้นในชุมชน จากการดําเนินการ จากกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมสรางสรรค
นําสูการพัฒนาที่มั่นคงตอไป จากคํากลาวของ อสม. ดังนี้
“...เราเจอกันก็ทักทาย ถามสารทุกขสุกดิบ ยิ้มแยมใหกัน สวนมากในหมูบานเรามีปญหา
อะไรก็ใหพูดใหคุยกัน ใหคุยกันในที่ประชุม...”
(นางชูศรี หวยหงสทอง, สัมภาษณ, 20 เมษายน 2555)
สอดคลองกับคํากลาวของ สมาชิกชุมชน ดังนี้
“...ชุมชนเรารวมกันดี ดีมาก แลวเราก็มีความสุข ที่เรารวมแรงรวมใจ รวมหัวกัน ชวยกัน
พัฒนาชุมชนดวยพลังของพวกเราทุกคนในชุมชน...”
(นางวารี สุทธิบุตร, สัมภาษณ, 21 เมษายน 2555)
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“...เรารวมกลุมกัน ทําอะไรเราก็ไดชวยเหลือกัน ทําคนเดียวก็ไมไหว เราไดรวมกันทํา
แบงงานกัน มีอะไรเราก็ชวยเหลือรวมกันพัฒนา มันก็เร็วมันก็คลอง หมูบานจะไดเดินรวมทาง
กันไปชวยกันพัฒนาไดดี...”
(นายคอย มาลาพงษ, สัมภาษณ, 21 เมษายน 2555)
กลไกที่แปลงนโยบายสูกิจกรรมการพัฒนา คือ
1. ปฏิทินชุมชน การทําเวทีประชาคมประจําเดือนสัญจรไปในแตละหมูบาน โดยทั้งคนใน
ชุมชนและภายนอกชุมชนจะรับทราบปฏิทินนี้ หากหนวยงานใดมีความประสงคเขารวมประชุมกับ
ชาวบานสามารถรวมไดตามแผนปฏิทินชุมชน ที่ชุมชนไดรวมกันกําหนด เปนเครื่องมือในการ
บริหารของตําบลและภาครัฐ
2. มีขอมูลเคลื่อนสูประชาชนทั้ง 9 หมูบาน( 9 เวที) โดยใชขอมูลประชาชนมาพัฒนา
เทศบาลฯ ดวยกิจกรรมการพัฒนาตางๆ และคืนขอมูลและงบในรูปของกิจกรรม โครงการพัฒนา
ของทั้ง 9 หมูบาน
2. สภาผูนําองคกรชุมชนตําบลหนองสาหราย (สภา 79)
การจุดประกายแนวคิดสภาผูนําองคกรชุมชนตําบลหนองสาหราย ไดมีแนวคิดเริ่มตนมา
จากการไปศึกษาดูงานเครือขายสภาผูนําของผูใหญโชคชัย ลิ้มประดิษฐ ที่บานหนองกลางดง ตําบล
ศิลาลอย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนเครือขายที่มีความเดนเรื่องการจัดตั้ง
สภาผู นํา ชุ ม ชน โดยสภาผู นํา องค ก รชุม ชนตํา บลหนองสาหร า ยไดถือกํา เนิดขึ้นเมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2549 โดยคัดเลือกจากบุคคลในชุมชนที่ชาวชุมชนใหความเคารพนับถือ สอดคลองกับคํา
กลาวของปราชญชาวบาน ดังนี้
“...แกนนํา สภา 79 หลักตองแนวแน จะมีแกนหลัก มีเจาภาพในแตละเรื่องๆ ไป แตแกน
ที่ วา พู ดยั ง ไงชาวบ า นจึ ง เชื่ อ อันนี้สํา คัญวา ตองเปนบุค คลที่พูดแลวชาวบา นฟง คือมาจาก
พฤติกรรม การประพฤติตนตองขาวสะอาด เปนแบบอยางได เชนไมมีเบื้องหลัง ไมทําแลว
ประโยชนเขาตัว...”
(นายบุญมี เนตรสวาง, สัมภาษณ, 19 เมษายน 2555)
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สอดคลองกับคํากลาวของรองนายกเทศบาลตําบลหนองสาหราย ดังนี้
“...เราตองสรางความตระหนักใหกับผูนํากอน คือถาผูนํา ทีมงาน เขมแข็งก็จะทํางานได
งายชาวบานก็จะรับเลย แตจะสรางจากชาวบานทั่วไปจะยากกวา ชาวบานก็จะไดเรียนรูจากผูนํา
วาเขาทํางานอะไรกันยังไง แลวก็มามีสวนรวมมาชวยกันทํางานใหสําเร็จ ใหชาวบานรับรูรวม
คิด กิจกรรมรวมกัน มีการซึมซับจากการฟง จากการเห็นทุกวันๆ...”
(นายศิวโรฒ จิตนิยม, สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2555)
ที่มาของสภา 79 คือ
- ผูนําชุมชนทุกหมูบาน
- ผูนําทองถิ่นทุกหมูบาน
- ตัวแทนกลุมอาชีพ
- ตัวแทนเยาวชน
- ตัวแทนผูสูงอายุ
- ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข
- ตัวแทนทุนหมูบาน
- ตัวแทนกลุมสตรี
- ผูอํานวยการโรงเรียน
- เจาอาวาส
- หัวหนาสถานีอนามัย
- ตัวแทนสภา เทศบาลตําบล

9
9
9
9
9
9
9
9
3
2
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
รูป
คน
คน

มีการตั้งประธานคณะกรรมการอยางเต็มรูปแบบการบริหาร สภาผูนําหนองสาหราย ทําให
ชาวชุมชนมี โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูปรึกษาหารือกันอยางมีทิศมีทางมากขึ้น เอาปญหาจาก
แตละหมูบานเขามารรวมคุย รวมคิด รวมแก จากการวิเคราะหระหวางกลุมตัวแทน ทําใหชุมชน
มองเห็นเปาของเสนทางเดินรวมกัน วาอยากจะพัฒนาชุมชน อยากจะแกไขปญหาชุมชน สรางให
ชุมชนอยูดีมีสุข สอดคลองกับคํากลาวของผูใหญบาน ดังนี้
“...แกนนําตองเชื่อประสานกับชาวบาน ตองบอก ตองอธิบายและฝกการยอมรับความไม
สมหวัง ยอมรับฟงเหตุผลของผูอื่น พวกเราก็ตองเรียนรูและฝกฝนตลอด บางโครงการไมใชวาคน
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จะบอกวาดีทั้งหมด มันเปนเรื่องปกติ คนในครอบครัวเดียวกัน ก็ไมใชจะเห็นตรงกันทั้งหมด
ไมไดมองเหมือนกัน คิดเหมือนกัน เปนเรื่องปกติของสังคมที่อยูรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตเรามี
ตัวเชื่อมเยอะ เราทํางานคนเดียวไมได ตองชวยกัน ผูสูงอายุบาง เยาวชนบาง เราตองชวยกัน ทําให
เรามีสภา 79 โดยในการทําอะไร เราตองมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเปนหลัก...”
(นายพลวริศ วรรณา, สัมภาษณ, 19 เมษายน 2555)
ซึ่งมีบทบาทหลัก คือ การสอดสองดูแลสารทุกขสุกดิบในชุมชน เชน เรื่องการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ คนดอยโอกาส ฯลฯ จากนั้นจะมานําเสนออุปสรรคปญหาที่พบในหมูบานของตน
ในที่ประชุมเทศบาล เพื่อรวมกันปรึกษา หาทางแกไขรวมกันวาจะแกไขปญหานั้นอยางไร ทั้งนี้
การเกิดขึ้นของสภาผูนําองคกรชุมชนตําบลหนองสาหรายจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรวมกันคิดแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน เปนตัวแทนการประชุมประจําตําบล ซึ่งถือไดวาเปนคณะทํางานที่ชาวชุมชนหนอง
สาหรายใหการยอมรับและเชื่อถือ จากคนที่มีจิตสํานึกสาธารณะ หรือมีจิตอาสา และเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่อง สอดคลองกับคํากลาวของปราชญชาวบาน ดังนี้
“...กอนทํา เราไดคุยกันกอน แกนนําที่รูเรื่องวาจะตองทําอะไรในชุมชนของเรา เราจะเรียก
แกนนํามากอนในเบื้องตน เราไดมีการพูดคุยกันกอน แตบางคนที่ตีโจทยไมแตก อาจจะมองวา
เปนการบล็อก ซึ่งไมใช คือเราไดทะเลาะ ไดคุยกันกอนที่จะมาเปนโครงการหรือกิจกรรมขึ้น
นอกจากจะคุยกลุมยอยกอนเราก็จะมี เวทีกลุมใหญ คือสภาองคกร 79 ที่ใหมาแชรมาฉาย
ความคิดกัน ที่นี้มีแผนงานโครงการเปนหมวดคุณภาพชีวิตเยอะ ไมใชโครงสรางพื้นฐาน มัน
เปนเรื่องที่ตอบโจทยชุมชน แตวาจังหวัดเขาไมชอบ ฉะนั้นจึงมองวาแกนนําชุมชนตองมีความ
เสียสละตองมีก ารรับฟง พูดคุยใหชาวบานเขาใจ และเอาปญหาจากชาวบานมาคุยกันในที่
ประชุม...”
(นายบุญมี เนตรสวาง, สัมภาษณ, 19 เมษายน 2555)
สอดคลองกับคํากลาวของเลขาฯนายกเทศบาลตําบลหนองสาหราย ดังนี้
“...ในการทํ า กิ จ กรรมร ว มกั น คื อ ชุ ม ชนเรามี ผู นํ า เยอะ โดยผู นํ า ส ว นใหญ ไ ด เ ป น
ผูใหญบาน อบต. ทั้งหมดเลย เราใชระบบใครเกงใหเปนผูนํา คือเราดูวาใครถนัดอะไร ดูจาก
บริบทของเขา โดยผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา เราก็เปนผูตาม มีความสามารถก็เปนผูนําในสิ่งที่เขา
นําได ไมวาจะดาน อพปร. ดานจิตอาสา ของเราจะใหเกียรติ เกลี่ยกัน แลวแตกิจกรรมเชน
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วันนี้ รองฯ เปนหัวหนา แตเมื่อไปที่หมูบานอื่น กิจกรรมอื่น คนอื่นก็เปนผูนําในแตละเรื่องแทน
เราผลัดกันขึ้นผลัดกันลง แตถาใครหมดแรงหรือไมส ามารถนําไดก็จะลงใหคนอื่นขึ้นแทน
เพราะฉะนั้นในชุมชนเราผูนําคอนขางจะเยอะ และเชนถาผมไมอยูก็มีคนพูดแทนได ประเด็น
อาจไมครบแตมาเติมเต็มกันได และสภา 79 มีจุดเดนในการประสาน บางทีผูใหญบานรับงาน
มา ก็ตองหาคนในการกระจาย หรือประสานงาน นี้เปนการจัดการ ไมใชผูใหญบานทํางานอยู
คนเดียว เปนการจัดสรางผูนํา เพราะถาวันใดที่เขาพรอม และประชาชนมองเห็นเขาก็จะกาว
ขึ้นมาเปนผูนําได เราก็ตองมีการเตรียมคนไวแตเตรียมในลักษณะกลายๆ เราตองกระจายคนใน
แตละงาน ในแตละสาขา ไมใชแขงขันกันแตกระจาย แบงกัน อาจจะมีผูใหญบานบางหมูนํา
ไมไดเรื่องไดราว แตก็จะมีคนอื่นคอยประสาน ดําเนินงานใหประสบความสําเร็จไปได...”
(นายแรม เชียงกา, สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2555)
สอดคลองกับคํากลาวของกํานัน ดังนี้
“...เพราะเรามีสภาองคกร สภาผูนํา 79 ตางคนตางรูบริบทและหนาที่ของกัน และสมาชิก
ทุกคนเกงภาษาตําบลหนองสาหราย เขาเลยพูดแลวฟงกันรูเรื่อง เรือของชุมชนที่ยังเคลื่อนไป
ได เพราะมีกลไกไปได มีทั้งผูนํา และมีการเปดเวทีใหมาแสดงความคิด ใหมาบนกัน ในเวที ก็
จะมีทั้ง ผอ. นายกฯ รองนายกฯ ปลัด หมอ ครู พระ ก็มานั่งฟงชาวบาน มานั่งบน นั่งวา นั่งพูด
กัน เราตองรับฟงกัน โดยมี รองฯศิวโรจ มาเปนคนวางโครงวาเราตองมาแสดงความคิดเห็น
รวมกัน...”
(นายพิสิษฐ โรจนชัยเกษม, สัมภาษณ, 19 เมษายน 2555)
3. องคกรการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชน
ที่มาของแนวคิดองคกรการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชนของตําบลหนองสาหราย ไดมี
แนวคิดการเกิดขึ้นหลายประการ ดังประมวลไดดังนี้
ประการแรก เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชน การตั้งเปนกลุม องคกร เพื่อรวมกัน
แกไขปญหาตางๆ ภายในชุมชนไมวาจะเปนปญหาหนี้สิน ความยากจน อาชีพหรือสุขภาพอนามัย
ซึ่งชาวชุมชนไดสรุปบทเรียนการรวมกลุมรวมกันวา เปนเรื่องที่ดี การรวมกลุมสามารถเปนกลไก
การขับเคลื่อนการแกไขปญหาของชุมชนได
ประการที่สอง เกิดจากฐานงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยมีแกนนําที่มองสุขภาพ
เชื่อมโยงสูปากทองของชาวบาน ที่ไดริเริ่มการจัดสวัสดิการดานการศึกษา การจัดสวัสดิการกรณี
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เสียชีวิต การจัดสวัสดิการคนจน คนดอยโอกาส กลุมผูเคยติดยาเสพติดซึ่งมีสวัสดิการดานที่ดินทํา
กินใหคนกลุมนี้ โดยใชที่ดินสาธารณะของหมูบาน วัดโรงเรียนประมาณ 30 - 40 ไร มาจับฉลาก
แบงสรรปนสวน แตการจัดสวัสดิการดังกลาวยังไมสามารถครอบคลุมทุกกลุมไดอยางทั่วถึงและ
เทาเทียมได ดังนั้นจึงเห็นรวมกันวาควรมีการตั้งกลุมองคกรการเงินและองคกรสวัสดิการชุมชน
ขึ้นมา
ประการสุดทาย การที่คนในชุมชนอยากเห็นการบูรณาการองคกรการเงินชุมชน เพื่อ
จัดเปนสวัสดิการเกิด แก เจ็บ ตาย ใหกับคนในชุมชนจากชาวบานสวนใหญใหมีอาชีพเปน
เกษตรกรไมสามารถไดรับสวัสดิการจากรัฐ ดังนั้นจึงมองเห็นความจํา เปนที่จะตองมีการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลกันเองภายในชุมชนจากเหตุผลแนวคิดสําคัญทั้งสามประการ ผูนําชุมชนและ
ชาวบานไดเห็นพองรวมกันวา ควรที่จะมีการดําเนินการจัดตั้งองคกรการเงินชุมชน และ กองทุน
สวัสดิการเกิด แก เจ็บ ตาย หรือที่เรียกวากองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองสาหรายขึ้นมาใน
ชุมชน
โดยองคกรทั้งสองตองเปนลักษณะการทํางานที่ควบคู ตอบสนอง ขยายผลและบูรณาการ
กองทุนซึ่งกันและกัน โดยการดําเนินการจัดตั้งไดเริ่มขึ้นประมาณป 2546 ซึ่งรายไดที่นํามาจัดสรร
เปนกองทุนสวัสดิการมาจากหลายทางดวยกัน เชน จากกองทุนหมูบาน ปละ 10,000 - 20,000 บาท
จากสถาบันการเงินชุมชนสมทบ 30% ของกําไรทุกป จากเทศบาลฯ ปละ 100,000 บาท และจาก
สมาชิกออมทรัพยสมทบคนละ 400 บาทตอป สําหรับพื้นทีดําเนินการไดใช หมู 4 บานหนองขุย
เปนพื้นที่ตนแบบในการดําเนินการและขยายแนวคิด ภายใตกรอบคิดที่วา “ใหอยางมีคุณคา รับ
อยางมีศักดิ์ศรี เปนธรรม ครอบคลุม ทั่วถึงดูกันเองและมีวินัยในการออม” โดยไดเริ่มจัดสวัสดิการ
แบบครบรูปแบบใน 12 ดาน ดังนี้
1. การเกิด : จายเปดบัญชีขวัญชีวี 1,000 บาท ตอ เด็ก 1 คน
2. การแก : จายผูสูงอายุเดือนละ 100 - 1,200 บาท
3. เจ็บปวย : จายคารักษาพยาบาล เมื่อนอนโรงพยาบาลคืนละ 50 - 300 บาท ไมเกิน 12
คืน/รักษาฟรี
4. เสียชีวิต : จาย 6,000 – 20,000 บาท
5. สุขภาพ : จายผูพิการ ผูมีปญหาสุขภาพจิต ผูติดเชื้อ เดือนละ 100 บาท
6. การศึกษา : มอบทุนการศึกษาตั้งแตประถม – มหาวิทยาลัย
7. ทําดีเปนทุนและที่ดินทํากิน : ใหทุนประกอบอาชีพไมคิดดอกเบี้ย,ใหที่ดินเกษตรกรที่
ไมมีที่ดินทํากินรายละ 2 ไร ปละ 15 ราย
8. ผูนําชุมชน : จายเบี้ยเลี้ยงการประชุมและอบรม
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9.
10.
11.
12.

สงเสริมการออกกําลังกาย : สนับสนุนการออกกําลังกาย
เลนกีฬา : สนับสนุนการแขงขันกีฬา ดูแลผูบาดเจ็บจากกีฬา
สงเสริมการประกอบอาชีพ : ตั้งกลุมอาชีพ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน : ติดตั้งโคมไฟในชุมชน สนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.)

สอดคลองกับคํากลาวของสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้
“...อยางลูกชายเรียนอนุบาล เด็กเล็กๆ พูดในที่ประชุม ด.ช.สงศักดิ์ เสือผู รับเงินสวัสดิการ
เดือนนี้ 50 บาท เรียกเขาไปรับ รับปุบเงินไปไหน ใสที่บัญชีของเขา ตอนนี้บัญชีของเขามีเงิน
ฝากประจํา ฝากประจําที่ธนาคารมากกวาพออีกครับ แลวก็มีทุนการศึกษาใหเรียนถึงมหาลัย เขา
คิดวาชุมชนดูแลเขาโตขึ้นเขาก็รักชุมชนแนนอน...”
(นายจรัล เสือผู, สัมภาษณ, 19 เมษายน 2555)
เมื่อการรวมกันแกไขปญหาของชุมชนในเรื่องของอาชีพ หนี้สิน ความเปนอยูของคนใน
ชุมชนสมาชิกในชุมชนไดรับประโยชนอยางทั่วถึงแลว ชาวชุมชนไดมีการคิดตอในเรื่องของการ
ฟนฟูชุมชนทองถิ่น การฟนฟูวัฒนธรรมชุมชน ดวยเห็นวาชุมชนของตนมีวัฒนธรรมที่ดีงามควรคา
แกการอนุรักษ สืบทอด ถายทอดใหแกลูกหลานรุนหลังตอไป ดังเชน เพลงเหยย รําเหยย รําไทย
กลองยาวประยุ ก ต ประกอบกั บ กระแสความตื่นตัวดา นแนวคิดความเปนทองถิ่นนิย มที่หลาย
หนวยงานไดนํามาเปนทิศทางการพัฒนาโดยใชวัฒนธรรมชุมชนกับความเปนทองถิ่นนิยมอยาง
เขมขนเขามาใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาชุมชน โดยออกมาในรูปแบบโครงการสนับสนุน
สงเสริม การอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบานหรือการฟนฟูชุมชนทองถิ่น ชุมชนหนองสาหรายไดทํา
โครงการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมเพลงเหยย ขึ้นในป 2547 โดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) และไดดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายดาน เชน การคนหาพอ
เพลงแมเพลงรําเหยย การรวบรวมจัดเปนทําเนียบครูเพลงรําเหยยภูมิปญญาทองถิ่น การรวมมือกับ
โรงเรียนภายในตําบลจัดฝกอบรมรําเหยย รําไทย รํากลองยาวประยุกตจัดเปนกิจกรรมหลักสูตร
ทองถิ่นสรางเครือขายกลุมวัฒนธรรมระดับตําบล อําเภอ เกิดเครือขายเด็ก เยาวชนเรียนรูรากเหงา
วัฒนธรรมของตน
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4. สถาบันการเงินชุมชน
สถาบันการเงินตําบลหนองสาหราย เปนเครื่องมือที่ชาวชุมชนนํามาใชในการเรียนรูการ
จัดการกับปญหาที่เผชิญอยู จากฐานคิดของปญหาคือ หนี้สิน ในแตละปนั้น เงินจํานวนหลายลานที่
ไหลออกไปนอกชุมชน เพื่อไปใชหนี้ เปนดอกเบี้ย ดวยเหตุนี้ สถาบันการเงินตําบลหนองสาหราย
จึงเกิดขึ้น สถาบันการเงินจึงเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2549 โดยมีจุดมุงหมายใหเปนแหลง
ทุนของชุมชนมาตรฐานระดับชาติ เพื่ออุดชองโหวการไหลออกของเงินในชุมชน เพื่อแกไขปญหา
เรื่องหนี้สิน และชาวชุมชนทุกคนรวมกันออม ยึดมั่นหลักคุณธรรมนําการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คม โอนหนี้จากภายนอก มาเปนหนี้ใ นชุมชน สถาบันการเงิน สรา งการเรีย นรู สรางคนดีมี
คุณธรรมใหชุมชน
กระบวนดํ า เนิ น งานของสถาบั น นั้ น มี ค ณะกรรมการดู แ ล บริ ห ารจั ด การ โดย
คณะกรรมการตางเปนตัวแทนจากกลุมกิจกรรมของชุมชน 9 หมูบาน กิจกรรมของสถาบันเริ่ม
จาก การรณรงคใหชาวบานรูจักการออมเงิน ไดจัดทํากระปุกออมสินจํานวนกวา 2,000 ใบแจกจาย
ใหชาวบา น ระยะเริ่ม แรกนั้ น ใชเวลากวา 4-5 เดือนที่จะมีเงินเขามา แรงจูงใจที่ส ถาบันใชนั้น
คือ “ไมตองเอาเงินออมจากรายได แตใหอดออมจากรายจาย”
วิธีการอดออมจากรายจายนั้น ชุมชนสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันดวยการลดคาใชจาย
โดยการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได อยางนอย 3 ชนิดตอหนึ่งหลังคาเรือน ทําบันทึกรายรับ –
รายจาย และกลไกสําคัญที่นอกจากจะเปนกลไกในการควบคุมแลว ยังเปนเครื่องมือเสริมแรง
กระตุน และสรางเสริมคนในชุมชนคือ คนดี และความดี 22 ขอ 63 ตัวชี้วัด ภายใตยุทธศาสตร
ชุมชนอยูดีมีสุขตําบลหนองสาหราย โดยมีเกณฑ หรือตัวชี้วัดความดีและคนดี ดังนี้
ความดี และคนดีตําบลหนองสาหราย “เรากําหนด ไมใชสถาบันกําหนด”
ผูนําดี (ซึ่งมีทั้งผูในตําแหนงและผูนําตามธรรมชาติ) และผูตามดี ที่หมายถึง คนที่คิดดี
พูดดี ทําดีเปนประโยชนโดยรวมตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ มีความซื่อสัตย มุงมั่น
ตั้งใจจริง ทํางานโปรงใส เสียสละ มีความรับผิดชอบ (โดยชาวชุมชนจะประเมินดวยวิธีแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน) สุขภาพดี รางกายแข็งแรง จิตใจผองใส ไมเปนโรคซึม เศรา บานเรือน
สะอาดเรียบรอย รวมมือชวยทําความสะอาดในหมูบาน และออกกําลังกายสม่ําเสมอ (อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบานชวยติดตาม ประเมิน) อาชีพดี ทํางานสุจริตไมผิดกฎหมาย มีรายไดพอเลี้ยง
ครอบครัว กลุมองคกรดี มีการรวมกลุมกันทํางาน และสามารถแกไขปญหาได มีโครงสรางการ
บริหารและกรรมการ มีระเบียบขอบังคับชัดเจน และผานการยอมรับจากชุมชน ครอบครัวดี ไมมี
การทะเลาะเบาะแว ง ทํ า กิ จ กรรมร ว มกั น รั บ ประทานอาหารพร อ มกั น จิ ต ใจดี มี ค วาม
เอื้อเฟอเผื่อแผ เชน บริจาคเงินใหวัด โรงเรียน ชุมชน สาธารณะ มีค วามเมตตา กรุณา มีสัจจะ
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ซื่อตรง (ยืมเงิน กูเงิน ชําระคืนตามเวลาที่กําหนด ประเมินโดยแหลงทุนและกองทุนตางๆ ของ
ชุมชน) เรียนรูดี มีความกตัญู ประพฤติตนอยูในศีลธรรม ตักบาตร ทําบุญ ประหยัดอยูแบบ
พอเพียง ไมใชจายฟุมเฟอย (จดบันทึกรายรับ รายจายแลวสามารถลดการใชจายฟุมเฟอยไดไมนอย
กวารอยละ 5 ) ใชน้ํา ใชไฟ ประหยัดคาไฟ คาน้ําลดลง ตรงตอเวลา เขารวมประชุม นัดหมายมา
ตรงเวลา การมาทํางานเขาเรียน (ประเมินตามการลงเวลาที่ประชุม) ละเวนสิ่งเสพติดและอบายมุข
ไมเสพยาเสพติด ไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ไมดื่มสุราในเวลาทํางานและขับรถ ไมเลนการพนัน
มีมารยาทและวัฒนธรรมไทยที่ดี รูจักเคารพผูอาวุโส มีสัมมาคารวะ และมีสวนรวมดี เขารวม
ประชุมหมูบาน เขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชน ตัวชี้วัดตางๆ จะมีกลไกในการประเมินตางกัน
ไปบางข อนั้ น อสม. เป นผู ป ระเมิ น บางขอโรงเรีย น ผูใ หญบา น สถาบันการเงิน อบต. เปน ผู
ประเมิน เปนตน
ภายใตธรรมนูญหมูบาน เกณฑธนาคารความดี ความดีปลดหนี้ไดดังกลาว ชาวบานเขา
รวมโดยการถือหุน ที่จํากัดอยูที่จํานวน 11 หุนตอคน ในราคาหุนละ 1,000 บาท ชาวบานรวมคิด
และยอมรับกระบวนการของสถาบันการเงินแหงนี้ เพราะกลไก กฎระเบียบตางๆ นั้น “เรากําหนด
ไมใชสถาบันกําหนด” กระบวนการตางๆ เกิดขึ้นอยางมีสวนรวม ชาวบานเขามามีสวนรวมในการ
กําหนด กฎเกณฑตางๆ นับแตการยกรางสถาบันฯ ทิศทาง การดําเนินงาน ดังนั้นทุกคนจึงรูสึก
รวมกันในการเปนเจาของสถาบันการเงินตําบลหนองสาหราย ทั้งนี้ กฎเกณฑตางๆ นี้มีผลตอการ
กูยืมเงินของชาวบาน หากใครทําความดีเปนคนดีสามารถกูยืมเงินไดโดยไมตองค้ําประกัน โดยที่
สถาบันการเงินก็จะคอยตรวจตรา และประเมินดวยวาคนใดมีความประพฤติดีตรงตามกฎเกณฑ
ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ในแตละวัน ชาวบานจะออมเงินกันคนละ 2 บาทตอวัน แบงเปนเงินออมทรัพยและ
เงินสวัสดิการ ชาวบานทั้งชุมชน เงินออมตอวันที่สามารถนํามาฝากเองที่สถาบันการเงิน ซึ่งตั้งอยู
ที่บานหนองขุย หมู 4 ตําบลหนองสาหราย หรือนําเงินมาออมในชวงการประชุมของชุมชน ที่มี
การทําปฏิทินชุมชน ระบุวัน เวลา และสถานที่การประชุมของชุมชนตามหมูตางๆ
จากจํานวนเงินออมนี้ ชาวบานจะมีสมุดเงินฝาก 3 เลม ประกอบดวย สมุดเงินฝาก สมุด
การถือหุน และสมุดประจําตัวสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งสมุดเงินดังกลาวจะเปนเครื่อง
สะทอนถึงความสัมพันธ ประโยชนของสมาชิกที่ไดรับจากสถาบันการเงินของชุมชน การไดรับ
เงินปนผลจากจํานวนการถือหุน และการไดรับสวัสดิการตางๆ จากกองทุนสวัสดิการ ซึ่งสมาชิก
ออมรายปๆ ละ 400 บาท ซึ่งเปนเงินสะสมสําหรับชุมชน
กระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้น สําหรับ สถาบันการเงินตําบลหนองสาหราย อยูในระยะ
เริ่มตนผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการยังไมชัดเจน ยังไมมีคนดีที่เขามากูยืมเงินตามกฎกติกาที่ไมตอง

122
ค้ําประกัน เพราะกวา 60 รายที่มากูยืมยังตองค้ําประกันอยู แตพบวาสถาบันไดใชกระบวนการ
ชุมชนในการปลอยกู ชาวบานจะรูวาใครเปนคนดี หรือไมดีและจะรูวาควรจะค้ําใหใคร หรือไมค้ํา
ใหใคร คนจะกูไดจึงตองเปนคนดีพอที่จะมีคนมาค้ําใหได
ปจจุบันสถาบันการเงินตําบลหนองสาหราย ยังไมสามารถบูรณาการสรางคนดีไดดังที่
ตั้งใจ แตกลับพบวากระบวนการหวานเพาะคุณธรรม ความดีนี้กําลังปฏิบัติการอยางเขมขน กําลัง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูคนในชุมชนทีละเล็กทีละนอย ดังคํากลาวของผูชวยเลขานุการสถาบัน
การเงิน ดังนี้
“...หามไมใหเปนหนี้ หามยาก หามไมได แตสถาบันจะเปนผูดูแล ควบคุมเพื่อปรับเปลี่ยน
การใชเงินของคนในชุมชน ใหคนในชุมชนคอยๆ ปรับเปลี่ยนดวยตนเอง...”
(นางบุบผา วัลลา,สัมภาษณ, 21 เมษายน 2555)
ขณะเดี ย วกั นกระบวนการของสถาบัน การเงิ นไมไ ดแยกขาดจากกระบวนการทํา งาน
กิจกรรมอื่นๆ ของชุมชน การออมจากรายจายมาพรอมกับสรางรายไดจากอาชีพ คนหนึ่งคนใน
ชุมชนเปนสมาชิกกลุมกิจกรรมหลายตอหลายกลุม ในแตละกลุมจะมีการออมของกลุมอีก เชน
กลุมปลูกออย ออมเดือนละ 10 บาท กลุมเลี้ยงวัว ออมเดือนละ 10 บาท กลุมปลูกขาว เดือนละ 20
บาท เปนตน ดวยความเชื่อวา กระบวนการดังกลา วจะลดรายจาย ลดการเปนหนี้ และทําให
ชาวบานอยูไดอยางพอเพียง และชุมชนพึ่งตนเองได
1.3 ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนบานหนองขุยเพื่อสรางเสริมจิตสํานึก
การมีสวนรวม
จากการศึ ก ษากระบวนการเรี ย นรู ข องชุ ม ชนบ า นหนองขุ ย พบว า มี ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
กระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม ดังนี้
1. ผู นําการเปลี่ ยนแปลง ในชุม ชนมีทั้ง ผูนํา ทางการ และผูนําธรรมชาติของชุม ชน มี
ลักษณะคือเปนคนดี มีวิสัยทัศน เปนที่เคารพนับถือ ทําตนเปนตัวอยางที่ดี มีความมุงมั่นในการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย กระจายภาระหนาที่ความรับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด
ของแตละบุคคล เขาใจในปจจัยเงื่อนไขสถานการณภายของชุมชน
ผูนําทําตนเปนครูผูสอน มีความสามารถในการกระตุนใหเกิดความตระหนักถึงการมีสวน
รวมกันในชุมชน ชี้ใหเห็นแนวทางและประโยชนของการดําเนินงาน มีอิทธิพลตอผูอื่น สามารถ
ดึงคนที่มีความสามารถเขามารวมกลุม รูจักรอคอยจังหวะและโอกาส
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สามารถประสานความขัดแยง ทําใหสมาชิกกลาแสดงความคิดของตนเอง เขาใจมุมมองที่
แตกต าง และหาทางออกที่ ทุก คนเห็นพองตองกันได เขาใจในความแตกตา งของแตละบุคคล
สรางเสริม การทํางานรวมกันเปนทีมและความรวมมือกัน มีศักยภาพในการเชื่อมประสานการ
ดําเนินงานระดับเครือขายทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกชุมชน
2. สภาผูนําองคกรชุมชน (สภา 79) เปนตัวแทนสมาชิกกลุมตางๆ ของชุมชนในแตละ
หมูบาน เปนผูที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม โดยไมไดรับคาตอบแทนเปน
ตัวเงิน ชื่อเสียง หรืออํานาจใดๆ ดวยความตั้งใจและตระหนักตอการมีสวนรวม มาทํางานรวมกัน
เพื่อพัฒนาชุมชน มีลักษณะดังนี้
เปนบุคคลที่สมาชิกชุมชนใหความเคารพเชื่อถือ พูดแลวชาวบานเชื่อ พูดแลวชาวบานฟง
เปนผลมาจากพฤติกรรมที่ขาวสะอาด เปนแบบอยางได ไมมีเบื้องหลังและผลประโยชนเขาตัว
กลาคิด กลานํา กลาทําในสิ่งที่ดี มีความรูความสามารถ รูบทบาทหนาที่ของตนเอง มีการกระจาย
งานแบงหนาที่รับผิดชอบ ไมใชทํางานคนเดียวหรือเกงอยูคนเดียว รูจักการทํางานรวมกันเปนทีม
เปนตัวกลางเชื่อมประสานคนในชุมชน ใหความสําคัญกับสมาชิกชุมชนรับฟงปญหาและ
ความตองการของชาวบา นระดับ หมูบาน แลวนํา มาปญหาเสนอตอที่ประชุม ระดับตําบล เป น
ฟนเฟองสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนไปสูเปาหมายที่รวมกันวางไว
3. ความสัมพันธแบบเครือญาติ มีความผูกพันที่ใกลชิดชวยเสริมใหเกิดความไววางใจกัน
พึ่งพาอาศัยชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีความผูกพันกับถิ่นฐานที่อยู ความรูสึกความคิดไปในทิศทาง
เดียวกันคือตองใหชุมชนพัฒนา ใหความรวมมือ
4. ความตระหนักในปญหาและการเปลี่ยนแปลง ชุมชนเห็นปญหาและทุกคนรูสึกวาเปน
ปญหาของตนเอง จากการกระตุนจากขอมูลที่สะทอนมาจากการวิเคราะห เมื่อสมาชิกชุมชนมี
ความตระหนักรวมกันแลว ทําใหการแกปญหาอยามีทิศทาง จากการปรึกษาหารืออยางมีสวนรวม
เพื่อทบทวนประสบการณของชุมชน ควรมีการย้ําหรือพูดซ้ําไปซ้ํามาเพื่อมีการซึมซับความรูสึก
จากการฟง การเห็น และการรวมกันปฏิบัติไปสูจิตสํานึก
5. การรวมกลุมภายในชุมชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย รวมพลังสรางความสามัคคี มี
อํานาจตอรอง เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน รวมกันการแลกเปลี่ยนประสบการณ
การเรียนรู
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6. กิจกรรมการมีสวนรวม เปนกิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมอยางแทจริง สรางความ
ตระหนักใหทุกคนในชุมชน รวมกันกําหนดเปาหมาย รวมคิด รวมทํา รวมประเมิน รวมรับผล
มีการแบงบทบาทหนาที่ รับผิดชอบความรูสึกเปนเจาของ
กิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชน เชน สวัสดิการชุมชน สถาบันการเงิน
ชุมชน สงเสริมคุณธรรม โดยทุกกิจกรรมบูรณาการเพื่อการเขาถึงการมีสวนรวมของสมาชิกทุกคน
ในชุมชน
7. ชุมชนเปนแหลงเรียนรู เปนชุมชนตนแบบ เผยแพรความรู เปนชุมชนตนแบบใหกับ
ชุมชน หนวยงาน และผูสนใจไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
8. การสนับสนุนภาคีเครือขาย หนวยงานภายในชุม ชน หนวยงานภายนอกชุม ชน ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคลองกับชุมชน
หรือมาจากความตองการของชุมชน สนับสนุนองคความรูเชน หนวยงานดานการศึกษา
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ตอนที่ 2 ชุมชนบานหนองกลางดง
2.1 ขอมูลพื้นฐานของชุมชนบานหนองกลางดง
หมู ที่ 7
ประจวบคีรีขันธ

บ า นหนองกลางดง ตั้ ง อยู ตํ า บลศิ ล าลอย อํ า เภอสามร อ ยยอด จั ง หวั ด

วิสัยทัศนของชุมชน “ชุมชนเขมแข็ง เปนแหลงเรียนรูวิทยาการชุมชน คนหาแนวทางการ
พัฒนา เปดสภาพัฒนาแผนชุมชน ฝกฝนอาชีพสตรี มีเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง”
ภาพที่ 5.2 ภาพถายทางอากาศบานหนองกลางดง

ประวัติความเปนมา
เริ่มเปนชุมชน ตั้งแตป พ.ศ. 2498 โดยคนบานโปง จ.ราชบุรี ประมาณ 10 ครอบครัว
ครอบครัว คือ นายนิวัตร ลิ้มประดิษฐ, นายลวน แกวฉวี , นายเรือง เข็มทอง, นายเลี่ยม แกวฉวี,
นายแดง สงวนวงษ , นางฮวย แซอึ้ง , นายศรี โพธิ์สงา ฯลฯ มาตั้งถิ่นฐาน

2.1.1 ประวัติความเปนมา
บานหนองกลางดง เริ่มเปนชุมชนยอยตั้งแตป พ.ศ. 2498 โดยมีผูคนอพยพมาจาก
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ประมาณ 10 ครอบครัว คือ นายนิวัตร ลิ้มประดิษฐ นายลวน แกว
ฉวี นายเรือง เข็มทอง นายเลี่ยม แกวฉวี นายแดง สงวนวงษ นางฮวย แซอึ้ง นายศรี โพธิ์สงา
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บานหนองกลางดง ตั้ง ชื่อตามลักษณะสภาพภูมิศ าสตรหมูบาน คือ มีหนองน้ํา
ธรรมชาติใหญอยูกลางหมูบาน มีผูคน กองเกวียน ที่สัญจรไปมาใชเปนที่พักพิง หุงหาอาหารอยูเปน
ประจําในอดีต ตั้งแต พ.ศ. 2500 – 2510 และปจจุบันแหลงน้ําแหงนี้ไดจัดสรางถังน้ําประปา
หมูบานใหชาวบานหนองกลางดง ใชเรื่อยมาชาวบานจึงขนานนามวา “หนองกลางดง” จนถึง
ปจจุบัน
ป 2510 เปนหมูที่ 1 ต.ศิลาลอย อ.ปราณบุรี มีนายจันทร เชียรโชติ เปนผูใหญบาน
ป 2520 เปนหมูที่ 10 ต.ศิลาลอย อ.ปราณบุรี มีนายเนย พลายมีศรี เปนผูใหญบาน
ป 2525 เปนหมูที่ 4 ต.ศิลาลอย อ.ปราณบุรี มีนายบุญยืน วิเศษสมบัติ เปนผูใหญบาน
ป 2538 เปนหมูที่ 7 ต.ศิลาลอย กิ่ง อ.สามรอยยอด มีนายวิชา กลองแกว เปนผูใหญบาน
ป 2539 – ปจจุบัน เปนหมูที่ 7 ต.ศิลาลอย อ.สามรอยยอด มีนายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ
เปนผูใหญบาน ( 16 ป )
2.1.2 ประชากร ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนหนองกลางดง
จํานวนครัวเรือน ตามทะเบียนราษฎร
281 ครัวเรือน
อาศัยอยูจริง ตามขอมูล จปฐ.
203 ครัวเรือน
จํานวนประชากร
1,615 คน
ชาย
762 คน
หญิง
853 คน
ประชากรยายถิ่นฐานเขามาอาศัยเปนสวนใหญ ภาษาที่ใชเปนภาษากลาง เพราะยาย
มาจาก ราชบุรี เปนสวนใหญ
2.1.3. ลักษณะภูมิประเทศ
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศโดยทั่ ว ไปพื้ น ที่ ส ว นใหญ เ ป น ที่ ร าบสู ง เอี ย งลาดมาทางทิ ศ
ตะวั นออก มี ค ลองชลประทาน สาย 16 ซา ย พาดผา นตลอดหมูบา น จากทิ ศ ตะวัน ตกไปทิ ศ
ตะวั น ออก เนื้ อ ดิ น ปนทรายร ว นซุ ย อุ ด มสมบู ร ณ ด ว ยอิ น ทรี ย วั ต ถุ และไม ข าดน้ํ า จากคลอง
ชลประทาน เหมาะกับการทําสวนผลไมยืนตน พืชผัก นาขาว และไรสับปะรด มีสถานที่ทองเที่ยว
คือ วัดเขาถ้ําดาวราย ซึ่งมีถ้ําที่สวยงาม ลึกประมาณ 100 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 3,750 ไร
(ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร) เปนพื้นที่เกษตร ประมาณ 2,175
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เสนทางการคมนาคม ถนนเสนหลักเสนเดียวเขาหมูบาน เปนถนนลาดยางทางหลวง
ชนบทหมายเลข ปข 1001 เปนทางเขาหมูบานติดถนน เพชรเกษม ( ซอยหนองกลางดง- หวยลึก)
ระยะทาง 6 กม. ซึ่งอดีตเคยเปนเสนทางผานของสัมปทานเหมืองแรเหล็กที่ปจจุบันยังมีกลุมทุน
ขอสัมปทานซึ่งยังเปนปญหาของชุมชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสมานมิตร ระยะทาง 2
กม. ถนนลาดยางซอยแยกเนินพยอม - สมานมิตร ระยะทาง 2 กม. และถนนลูกรังสายตอลาด
ยางเนินพยอม – วัดเขาถ้ําดาวราย ระยะทาง 1.5 กม.
2.1.4 สภาพเศรษฐกิจ
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา สวนมะมวง ไรสับปะรด เปนตน
มีรายไดเฉลี่ยของประชากร 53,398 บาท/คน/ป (ขอมูล จปฐ. ป 2551) พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกัน
คือ ขาว สับปะรด มะมวง ผลผลิตที่ไดขายใหกับโรงสีในเขตอําเภอปราณบุรี และบางสวนมี
อาชี พ ค า ขาย และอาชี พ รั บ จ า ง ถ า รั บ จ า งก็ จ ะรั บ จ า งในภาคอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง มี โ รงงาน
อุตสาหกรรมอยูในตําบลใกลเคียง และอําเภอใกลเคียง การประกอบอาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ไรสับปะรด
สวนมะมวง
ทํานา
สวนมะพราว
สวนขนุน
ไรออย
สวนผัก / พืชลมลุก
อาชีพรับจาง

87
68
27
10
17
2
20
39

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

เนื้อที่ 931 ไร
เนื้อที่ 861 ไร
เนื้อที 235 ไร
เนื้อที่ 45 ไร
เนื้อที่ 30 ไร
เนื้อที่ 120 ไร
เนื้อที่ 130 ไร
(งานกอสราง และโรงงาน)

2.1.5 การรวมกลุมในชุมชน
ชุมชนบานหนองกลางดงมีการรวมตัวกันภายในชุมชนเปนกลุมตางๆ ตามบริบท
ชุมชน สวนใหญเปนกลุมทางดานเศรษฐกิจ และกลุมอาสา ดังนี้ กลุมกองทุนหมูบาน 1 ลาน
บาท กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีการสงสัจจะ ทุกวันอาทิตยแรก ของทุกเดือน กลุมรานคา
ชุมชน / ปมน้ํามัน กลุมกองทุนแมของแผนดิน กลุมสตรีแปรรูปผลไม กลุมโรงสีขาวชุมชน กลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) และกลุมอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง อฟป.
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กลุมอาชีพของชุมชน ไดแก กลุมสับปะรด กลุมชาวนา กลุมไมยืนตน กลุมรับจาง
แรงงาน กลุมปลูกผัก กลุมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน กลุมโรงสีขาวชุมชน กลุมเลี้ยงสัตว ที่เกิดจาก
การรวมตัวกันเองของชาวชุม ชน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ และเปนตัวแทนของสภาผูนํา
ชุมชน
2.1.6 สภาพสังคม
ชุมชนบานหนองกลางดงมีไฟฟาใชทุกหลังคาเรือน มีน้ําประปาหมูบานใชทุกหลังคา
เรือนโดยมีคลองชลประทานผานหมูบานความยาว 7 กม. ในชุมชนไมมีโรงเรียน แตมีแหลง
เรียนรูของชุมชนคือศูนยศึกษาวิทยาการชุมชนบานหนองกลางดง และศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
หมูบานใชเปนที่ประชุมประจําเดือนของสภาผูนําชุมชนและชาวบานทุกวันอาทิตยแรกของเดือน
และเปนศูนยการเรียนรูใหกับภายนอกชุมชน โดยที่ตั้งศูนย อยูติดถนนสายหลักอยูกึ่งกลางของ
หมู บานสามารถเดินทางไดส ะดวก การขอมูล การทํา แผนชุมชนทํา ใหไ ดขอสรุป ในการแกไ ข
ปญหาจึงมาการตั้งรานคาชุมชน ปมน้ํามันของชุมชน อยูติดกับศูนย และโรงสีขาวชุมชน การ
กระจายขาวสารและการประชุมประจําเดือนผานเสียงตามสายหมูบาน ความยาว 14 กิโลเมตร
ลําโพง 74 จุด ศูนยรวมจิตใจของชุมชนวัดเขาถ้ําดาวราย ทั้งยังเปนแหลงทองเที่ยวถ้ําที่มีความ
สวยงาม
2.2 กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาของชุมชนบานหนองกลางดง
ยุคเปลี่ยนแปลงวิถีปา
ปพ.ศ. 2536 อดีตพื้นที่ชุมชนหนองกลางดง ประชาชนมีวิถีชีวิตอยูกับธรรมชาติ ซึ่ง
ประชาชนในหมูบานสามารถเขาไปใชประโยชนจากปาได เชน การเก็บของปามาขายในชุมชน การ
ลาสัตวเพื่อนํามาประกอบอาหาร ฯลฯ แตในขณะเดียวกัน ประชาชนเริ่มมีการตัดไมทําลายปาไป
พรอมๆ กัน จนทําใหเกิดไฟไหมปาทุกป ฝนไมตกตามฤดูกาล มีปญหาฝนแลง ตนไมถูกโคนปา
กลายเปนภูเขาหัวโลน บริเวณหมูบานมีฝุนละอองเพิ่มมากขึ้นจากการที่นายทุนสัมปทานเหมืองแร
เหล็ก ซึ่งอยูใกลกับชุมชน และตองมีการขนสงผานเสนทางหลักของชุมชน สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ทําใหประชาชนในหมูบานไดรับผลกระทบตอสุขภาพจนเกิดความรําคาญ แมวาจะเกิด
สภาวะปญหาดังกลาวแตกลับไมมีประชาชนหรือผูนํารวมตัวกันคัดคาน เพื่อชวยกันขจัดปญหา
จนกระทั่งประชาชนเริ่มมีการรวมตัวกันเปนกลุมเล็กๆ จากการที่กรมพัฒนาชุมชนเขามา
เสนอแนะใหตําบลจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ชาวบานเริ่มรวมตัวกันขึ้นเปนการออมครั้ง
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จนมีการพัฒนากลุมออมทรัพยเรื่อยมา นําผลกําไรมาจัดสรรใหสมาชิกและมอบใหหมูบานเพื่อจัด
กิจกรรมหรือดําเนินการในเรื่องสาธารณะของหมูบานใหเกิดประโยชน เชน การทําบุญ ผาปา การ
แขงกีฬาหมูบาน เปนตน
ยุคเกิดผูนํา การรวมแกนนํา
ป พ.ศ. 2539 นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ ลงรับสมัครเลือกตั้งเปนผูนําชุมชนในตําแหนงของ
ผูใหญบานหมูที่ 7 ทามกลางกระแสการวิพากษวิจารณ มีทั้งกลุมที่เห็นดวยและไมเห็นดวย
เนื่องจากประวัติสวนตัวที่ติดตัวมาจากเปนนักเลงที่ขึ้นชื่อคนหนึ่งในหมูบาน
จากคํากลาวของผูชวยผูใหญบาน ดังนี้
“...ถาไดยินเสียงปนเมื่อไหรแสดงวา ผูใหญโชคมาถึงบานแลว ยิงตั้งแตทางเขาบานจนถึง
บานเลย...”
(นายปรีชา ทองออน, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2555)
จากประสบการณทําใหผูใหญโชคชัยมองเห็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงนั้นในหมูบาน
มีปญหาความแตกแยก ของหายทุกวัน มีปญหายาเสพติดในหมูบาน ประชาชนตางคนตางอยูการ
บุกรุกแยงชิงทรัพยากรทองถิ่นจากนายทุนภายนอก ผูใหญโชคชัยจึงเลือกที่จะแกไขปญหายาเสพ
ติดในหมูบานดวยความเด็ดขาดเอาจริงเอาจังดวยตัวเองจนปญหายาเสพติด ปญหาการลักขโมย และ
ผูมีอิทธิพลในหมูบานหมดไป ทําใหลูกบานมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในผูนํามากขึ้น
โดยสรุปหัวใจสําคัญในการแกไขปญหายาเสพติดของผูนําชุมชนคือเอาปญหาเปนตัวตั้ง
ผูนําเดียวแกไขปญหาไมได ในการประชุมชาวบาน ตองมีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับชุมชนเปนหลัก
และตองพูดความจริง เริ่มจากขอความรวมมือกับชาวบานใหดูขางบานตัวเอง 1) ลูกใครติดยาเสพ
ติด 2) ใครขายยาเสพติด 3) ใครเปดบอนการพนัน เปนการวัดใจชาวบาน ซึ่งผูนํามีขอมูลอยูแลว
เมื่อเอาปญหาเขาสูเวทีประชุมชาวบาน และมีการถายทอดเสียงไปทั่วทั้งหมูบาน ขอมูลที่ไดคือ มี
เด็กติดยางอมแงม 13 ราย และอนุมานวาเปน 13 ขโมยดวยเพราะของในหมูบานหายบอย มีคนขาย
ยาบา 3 ราย และมีบอนการพนัน 2 บอน ที่ประชุมชาวบานมีมติ ไมตองการใหมีบอน และไม
ตองการใหมีการขายยา ขอตกลง ถาเลิกไมมีการรื้อฟนเรื่องเดิม ถาไมเลิกตองถูกตํารวจจับ ประกาศ
ใหรับรูทั่วกัน
1. มีขอตกลงรวมกัน และตองปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น หลังจากนั้นมีชาวบาน
แจงวา ทั้งบอนการพนันและการขายยายังไมยอมเลิก ถาไมลงมือปฏิบัติจะขาดความเชื่อถือจาก
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ชาวบานเพราะมีการติดตามสถานการณของชาวบานอยู และตองประสานงานกับตํารวจในจับบอน
การพนันและการคายาบา
2. ไดรับผลสําเร็จจากการเอาจริงเอาจังรวมกัน ไมมีบอนการพนันและการคายาบาใน
หมูบาน ไมมีของหาย ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
นอกจากนั้น ผูใหญโชคชัยไดเห็นความสําคัญของการใหคนอยูรวมกับปา จึงเรงฟนฟูและ
อนุรักษปา โดยการปรึกษาหารือพูดคุยกันในเวทีประชาคมของชุมชนถึงแนวทางการแกไขและการ
อนุรักษปา จนทําใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของปาและเกิดการรวมตัวกันตอตานไมให
มีโรงโมหินและเหมืองแรเหล็กในเขตตําบล
เนื่องจากชุมชนบานหนองกลางดงมีภูเขาอยูกลางหมูบานพื้นที่ ประมาณ 725 ไร เดิมเปน
เขาหัวโลน จากสัมปทานเหมืองแรเหล็ก จึงมีการพื้นฟูปาดวย “ทฤษฎีการปลูกปาโดยไมตอง
ปลูก” ตามที่ในหลวงไดพระราชทานพระราชดําริไว ถูกนํามาใชพรอมใหชาวบานที่อยูรอบเชิงเขา
เปนผูดูแล ถามีใครมาตัดไมชาวบานแถวนั้นเขาจะไปไลเอง ตัวชี้วัดที่บอกวาปาเริ่มอุดมสมบูรณ คือ
ถึงหนาเห็นโคนมีเห็ดโคนใหชาวบานเก็บไปขายหลายตัน
แตดวยภูเขาดังกลาวเปนพื้นที่เคยทําโรงโมหินและเหมืองแรเหล็ก แมจะหมดอายุสัมปทาน
ไปแลวแตนายทุนนอกพื้นที่ยังใชอิทธิพลใหไดรับสัมปทานตออยูตลอดเวลา มีการติดตอเสนอเงิน
ใหผูใหญโชค 27 ลานบาท ใหเลิกเปนแกนนําในการอนุรักษ จากคําใหสัมภาษณหนังสือพิมพ
“เงินผมก็อยากไดแตปามันไมใชของผม” นอกจากการตอบปฏิเสธแลวผูใหญโชคยังชี้แจงผานเสียง
ตามสายใหชาวบานรับรูเรื่องนี้ดวย การจดทะเบียนพื้นที่ภูเขาเปนปาชุมชน การระดมทุนชาวบาน
ซื้อที่ดินปดทางเขาหนาเหมืองแร การออกรายการที่วีเพื่อชี้แจงเรื่องราว และการประสานงานกับ
สมาชิกวุฒิสภา เปนสิ่งที่ชาวบานรวมกับผูใหญโชคไดรวมกันอนุรักษพื้นที่ปา
ยุครวมตัว เคลื่อนไหว
ป พ.ศ. 2539 เหมืองแรเหล็กหมดสัมปทาน ประชาชนจึงรวมตัวกันอีกครั้งในการตอตาน
ไมใหเปดโรงโมหินและเหมืองแร ผูใหญโชคชัยไดประสานงานกับหนวยงานราชการตางๆ ที่
เกี่ยวของทั้งในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด ไมใหมีการตอสัมปทาน จนสามารถยกเลิกสัมปทาน
โรงโมหินในชุมชนไดในที่สุด แตอยางไรก็ตามยังคงมีความพยายามในการใหสัมปทานเหมืองแร
ยังคงอยู จากคํากลาวของผูใหญโชคชัย ลิ้มประดิษฐ ดังนี้
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“...หลังจากหมดอายุสัมปทาน ในป 2552 ไดมีการตออายุใบอนุญาตอีก ซึ่งเมื่อวันที่ 6 มี.ค.
ที่ผานมา อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ไดมีหนังสือถึงผูวาฯ ใหแจงตอ
อบต.ศิลาลอยเพื่อทราบวาบริษัทเอกชนจะเขาทําการสํารวจขุดเจาะในพื้นที่ แตพื้นที่ดังกลาว
นอกจากเปนปาอนุรักษแลวยังตั้งอยูใจกลางชุมชน มีถนน น้ํา ไฟลอมรอบ มีวัดตั้งอยูเชิงเขา มี
ถ้ําสวยงาม 7 ถ้ํา เปนที่อยูของไกปา ซึ่งชาวบานไดใชเวลา 10 กวาป เพื่อฟนฟูพื้นที่ดังกลาวที่เคย
เปนเขาหัวโลนใหเปนปาอุดมสมบูรณ ผมและชาวบานยืนหยัดตอตานเรื่องนี้มาตลอด จนไม
นานมานี้ไดมีผูมีอิทธิพลเขามาเจรจา และยังมี ส.ส.พรรคหนึ่งเสนอเงินใหผม 20 ลานบาท
เพื่อใหหยุดตอตานและเพิ่มใหอีก 7 ลานเพื่อใหนําไปจายเปนคานายหนาใหกับผูมีอิทธิพลใน
จังหวัด แตผมตอบกลับไปวาแมจะให 100 ลาน ก็ไมเอาเพราะมันไมใชของผม หลังจากนั้นจึงมี
การฝากขู ม าว า เอาเงิ น ไปให ไ ม เ อา เดี๋ ย วจะให ลู ก ป น แทน ซึ่ ง ผมยอมรั บ ว า รู สึ ก เป น ห ว ง
สวัสดิภาพความปลอดภัยครอบครัว ถึงแมจะตองตายผมก็จะไมยอมใหใครมาทําลายทรัพยากร
เด็ดขาด...”
(นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2555)
การทําความดีตองตอสูกับ ความโลภ เปนชัยชนะครั้งที่1 ตองตอสูกับความกลัว เปนชัย
ชนะครั้งที่2 แตการตอสูกับอํานาจรัฐ เปนสิ่งที่นาเศราใจ ดวยสิ่งที่เจ็บใจและเสียใจคือนอกจากจะ
ไมสนับสนุนชาวบานแลว หนวยงานของรัฐในจังหวัดยังคงอนุมัติใหสัมปทานในพื้นที่ภูเขาของ
หมูบาน และยังมีขาราชการคอยติดตอใหหยุดการคัดคานการเขามาหาผลประโยชนของนายทุนจาก
พื้นที่ ที่ชาวบานไดรวมกันฟนฟูจนอุดมสมบูรณแลว ถาคนในชุมชนไมตระหนักถึงปญหารวมกัน
ไมออกรวมตัวกัน คงไมสามารถรักษาปาไวได
เศรษฐกิจตกต่ํา รวมกลุมอาชีพ
ป พ.ศ. 2540 กระทบจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจของประเทศในชวงที่ผานมา จากภาวะ
ความออนแอของชุมชนที่เปนปญหาดังกลาวเกิดผลกระทบโดยทั่วไปทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และความเสื่อมโทรมดานศีลธรรม และการถูกกําหนดจากคนภายนอกมาโดยตลอด ทําใหชาวบาน
ตองพึ่งทรัพยากรจากภายนอกอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทําใหดินเสียจึงตอง
พึ่งปุยเคมีที่ชาวบา นผลิตเองไมไ ด ในขณะเดียวกันตองรับราคาซื้อที่ต่ํากวาทุน ชาวนาชาวไร
เปรียบเปนแคแรงงานบนไรนาของตัวเอง โครงการพัฒนาที่ผานมาชาวบานไมมีความรูสึกเปน
เจาของ รวมทั้งตัวผูนําหรือหนวยงานไมไดถามความคิดเห็นและความตองการของชาวบาน เพราะ
คนที่รูปญหาดีที่สุดคือชาวบาน การแกปญหาที่ผานมาจึงมักไมตรงจุดและไมยั่งยืน
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ผูใหญโชคชัย ลิ้มประดิษฐซึ่งเปนผูใหญบานผูนําการเปลี่ยนแปลงการพัฒนามาสูชุมชน
ตามคํากลาว ดังนี้
“จากปญหาการทะเลาะกัน ก็พบวา เกิดจากการที่คนไมพูดคุยกัน ตางคนตางอยู และเห็นวา
ผูนําคนเกามีการรีดไถ ดูดายกับปญหา ผูนําไมมีการปฏิสัมพันธกับสมาชิก การแกปญหาเหลานี้
จึงเปนจุดเดนของผม ในการสรางความรวมมือกันใหกับชาวบาน โดยการประชุมกัน และเห็น
ตัวอยางจากหมูบานตางๆ ที่เขมแข็ง พบวา มีการประชุมกันสม่ําเสมอ การวางยุทธศาสตร ตอง
วางที่ตัวผูนํา จุดสําคัญ คือ ตองเริ่มที่ตัวผูนําที่นําการเปลี่ยนแปลงและนําความคิด”
(นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ, สนทนากลุม, 29 เมษายน 2555)
สอดคลองกับคํากลาวของเลขาฯผูใหญบาน ดังนี้
“...หมูบานเพิ่งพัฒนาได ชวง ป 39 ที่อาผูใหญมาเปน ชวงนั้นปญหายาเสพ เรื่องปญหา
สังคม ลักเล็กขโมยนอย จนรวมระดับหนึ่ง เคาเริ่มคิดเรื่องงานชุมชนคอนขางเยอะ เห็นแกนนําที่
เขามามีบ ทบาทคอนขางเยอะ เชนแกนนํากลุมสตรี พวกกลุมคนแกนนําคนหลัก คนใหญใ น
หมูบาน แลวก็เริ่มมีวิธีการจะทําไงใหงานมันตอเนื่องมั่นคง ก็เลย ไดเกิดการไปเรียนรู...”
(นายพลสิทธิ์ แยมเจริญกิจ, สนทนากลุม, 29 เมษายน 2555)
จากปญหาสับปะรดลนตลาด ขายไมหมด ประชาชนที่ปลูกสับปะรดจึงตองทิ้งและปลอย
ใหสับปะรดเนาเสีย ผูใหญโชคชัยจึงเสนอแนะใหประชาชนที่ทําไรสัปปะรดรวมตัวกันไปศึกษาดู
งานที่บานคลองชายธง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธวาเขาทําอยางไรในฐานะที่มีการปลูกสับปะรด
เชนเดียวกัน หลังจากการศึกษาดูงานประชาชนจึงเกิดความคิดในการจัดตั้งเปน “กลุมแปรรูปผลไม”
โดยผูที่ประกอบอาชีพทําไรสับปะรดรวมตัวกัน วางแผนและทํากิจกรรมแบบกลุม มีการรับซื้อ
สับปะรด มีกระบวนการแปรรูปโดยนําสับปะรดนํามากวน บรรจุใสกลอง เริ่มหาตลาดกันเองโดย
การนําไปฝากขายตามรานขายของฝาก ก็พอจะสรางรายไดแกครอบครัวได
การประชุมประจําเดือนเปนการประชุมเพื่อแจงขาวสารทางราชการและเปดโอกาสใหคน
ในชุมชนไดมีเวทีในการพูดคุยแสดงออกถึงความตองการและมีสวนรวมในการแกปญหาภายใน
ชุมชน กําหนดแนวทางการพัฒนาอยางสรางสรรค ที่สุดสามารถแกไขปญหาการพนัน ยาเสพติด
และลักขโมย ไดอยางเด็ดขาด ป พ.ศ. 2543 ถูกคัดเลือกใหไปรับธงหมูบานปลอดยาเสพติด ซึ่งเปน
หมูบานเดียวของกิ่งอําเภอสามรอยยอด(ปจจุบันอําเภอสามรอยยอด) ที่ไดรับการรับรองจากทุกฝาย
วาปลอดยาเสพติด 100% สอดคลองกับคํากลาวของ สมาชิก อบต. ดังนี้
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“...การแกป ญหาเรื่ องยาเสพติด บอนการพนัน ดวยการใหชาวบานเปนสวนในการหา
ขอมูล แตละบานดูบานขางๆ ซายขวา ใครเห็นใครมีพิรุธใหเก็บเปนขอมูลนําเรื่องเขาสภาผูนํา
จนบอนตองปด ยาเสพติดหมดไป เพราะหูตาของชาวบานเปนหลัก นี่แหละถึงจะเรียกวา เปน
การระดมสมอง ระดมความคิด ระดมหูระดมตา ชวยกันดูชวยกันแล ผูใหญบานคนเดียวดูแลไม
ทั่วถึงตอใหตํารวจดูกันเปนโรงพักก็เถอะ ไมมีทางดูแลกันทั่วถึง หากชาวบานไมชวยกันดู...”
(นายสมใจ ชัยสุวรรณ, สนทนากลุม, 29 เมษายน 2555)
จากการแกปญหาของชุมชนใชหลักกระบวนการมีสวนรวมชองชาวบาน โดยการเปดเวที
ประชุมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแนวความคิดของชาวบานใหทุกคนคิดวา
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้นเปนปญหาของทุกคน ไมใชปญหาของผูนําเพียงคนเดียว
การพัฒนาแบบมีแผนชุมชน
สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม ไดสนับสนุนไปดูงานและไดแนวคิดแรงบันดาลใจของ นา
ประยงค รณรงค แหงชุมชนไมเรียง จ.นครศรีธรรมราช ตนแบบแผนแมบทชุมชน สภาผูนํา หนอง
กลางดงจึงคิดเรื่องแผนชุมชนของตัวเองในป พ.ศ.2543 และซักซอมทําความเขาใจ ปรับสภาพให
เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะวิ ถี ข องชุ ม ชนตนเอง หนึ่ง ปตอมา พ.ศ. 2544 จึง ไดเริ่ม รา งแบบสอบถาม
สอดคลองกับคํากลาวของ เลขาฯผูใหญบาน ดังนี้
“...ไปที่ไมเรียง เลยไดแนวคิดในการทําเรื่องสภาผูนํา ตรงกับใจวาอาศัยเรื่องผูนําทางการ
อยางเดียวไมได ผูใหญบาน กํานันไมพอ แตก็มีคนในชุมชนที่มีความคิด ความรู มีความสามารถ
เยอะ เลยเก็บเกี่ยวคนเหลานี้มารวมงาน มาเปนสภาผูนํา ก็ทําดับหมูบาน แตพอป 44 เราเก็บ
ขอมูล ครัวเรือน ที่เอามาวิเคราะห เราเจอปญหาหนี้สินเยอะ จะพัฒนาอยา งไรถนนยังไมดี
ระบบสาธารณูปโภคยังไมดีเทาไหร ก็เริ่มประสานงาน เรียนรูกระบวนการในการทําแผน ที่
เรียนมา ก็เอามาใชวาหมูบานเปนไง เอามาวิเคราะห มาเขียนแผน แตละเรื่องๆ ก็แยกอะไรที่ทํา
เอง อะไรทํารวม ก็วางคน ใครจะทําเรื่องอะไร ใชวิธีคิดรวมคิด แตแยกทํา นึกถึงความถนัดเปน
หลัก พยายามกระจายงานความรับผิดชอบ เชน พี่เจี๊ยบก็ทําเรื่องออมทรัพย เรื่องอสม. เรื่อง
เกษตรก็มีอีกชุดนึง เรื่องโรงสี น้ําประปา เรื่องเยาวชนก็มีคนทําแยกไปทํา...”
(นายพลสิทธิ์ แยมเจริญกิจ, สนทนากลุม, 29 เมษายน 2555)
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การพัฒนาชุมชนตลอดระยะเวลามีการประชุมอยางตอเนื่องไมมีขาด ทั้งเพื่อแจงขาวสาร
ทางราชการและเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดมีเวทีในการพูดคุยแสดงออกถึงความตองการ สราง
การมีสวนรวมในการแกปญหาภายในชุมชน พรอมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาเชิงสรางสรรค
โดยมีแผนแมบทชุมชนเปนเครื่องมือ
กระบวนการทําแผนชุมชน ชวยแกปญหาจากขอจํากัดเดิมๆ ทําใหการเก็บขอมูลเปนระบบ
ระเบียบ สามารถเอาขอมูลจากหลายๆ คน หลายๆ บาน มารวมกันและทําใหทุกคนเห็น ชุมชน เปน
ภาพรวมเดียวกัน ทุกคนสามารถเชื่อมโยงขอมูลของตัวเองกับขอมูลของคนอื่นได โดยขอมูลที่
แลกเปลี่ยนกันถูกเก็บสะสมอยูในตัวบุคคลแตละคนมากนอยไมเทากัน ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ตองทําการ
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่มีอยูในหัว ขอมูลจะถูกกลั่นกรองออกมาเปนความรูสึก ทําใหไมมี
ขอมูลที่เปนตัวเลข คนที่เคยรับรูมาเหมือนกันจะสามารถเขาใจได แตคนที่รับรูมานอยยังไมรูสึก
มากนัก เพราะความรูสึกเปนเรื่องที่ตองสัมผัสเองจึงจะเขาใจไดอยางแทจริง ซึ่งที่บานหนองกลาง
ดงเคยใชความรูสึกแบบนี้ในการแกปญหาตางๆ ของหมูบาน เชน ปญหาการพนัน การลักขโมย
หรือปญหายาเสพติด จนไดผลสําเร็จ แต ต อ มาไดมีเ ทคนิค การทํา แผนชุม ชนมาชว ยใหก าร
แกป ญหามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น สอดคลองกับ คํา กลา วของผูชวยผูใหญบาน ดังนี้
“...ในกระบวนการจัดทําแผนมัน จะเชื่อมขอมูลที่แตละคนมีใหเปนภาพเดียวกันได ให
มองเห็นไดดวยตาจึงเกิดความนาเชื่อถือและมีพลังจนสามารถสรางการมีสวนรวมไดอยางไม
ตองสงสัย...”
(นายประเสริฐ ศรีคํา, สนทนากลุม, 29 เมษายน 2555)
โดยการทําแผนชุมชนที่หมูบานหนองกลางดงนั้นเริ่มจากการประสบการณที่พบวาการเปดเวที
เพื่อระดมความคิดเห็นของชาวบานไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากชาวบานบางสวนยังไมกลาแสดง
ความเห็นเทาที่ควร ซึ่งจากสมาชิกพันกวาคน จะมีคนที่ยอมบอกขอมูลจริง ของตัวเองไมเกิน 10
คน เมื่อเปนเชนนั้น “แบบสอบถาม” จึงถูกคิดคนขึ้นเพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือในการสํารวจขอมูล
เรื่องตาง ๆ ทําใหรูวาปญหาของตัวเองอยูที่ไหน อะไรคือสาเหตุ ตลอดจนเห็น แนวทางที่จะแกไข
และปองกันไมใหปญหาเหลา นี้เกิดขึ้นอีก ซึ่งกระบวนการจัดทํา “แผนชุมชนพึ่ งตนเอง” นั้ น
ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. รวมกันคิดแบบสอบถาม เริ่มจากการคิดแบบสอบถาม โดยแกนนําคุมไมนอยกวาคุมละ
10 คน มานั่งคุยกันชวยกันคิดวาอยากรูเรื่องอะไรเกี่ยวกับชุมชนของเรา ซึ่งจะนําไปสูคําถามกอนลง
เก็บขอมูลภายในชุมชน โดยมีการประสานใหเยาวชนและพี่เลี้ยงจากภายนอกมามีสวนในการทําให
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แบบสอบถามสมบู รณแบบ แต ชาวบา นมีความอายที่ตอบคํา ถามบางคํา ถามและบางทีก็โกหก
กันเอง โกหกคนบันทึก แตมีความใกลเคียงทั้งนี้เพราะชาวบานรูจักกันเห็นๆ กันอยู จึงโกหกไดไม
มาก
2. ลงพื้นที่เก็บขอมูล หลังจากไดแบบสอบถาม เราก็ลงเก็บขอมูลชุมชน แบงคนออกเปน
กลุมกลุมละ 2 คน คุมละประมาณ 20-30 หลังคาเรือน โดยมีเยาวชนที่เปนบัณฑิตอาสามาเปนผูชวย
จดบั นทึ ก และตั้ ง คํ า ถาม มี เหตุผลเปนเพราะหากวา ใหคนขางนอกไปเก็บ โดยไมมีคนในพื้นที่
ชาวบานจะเกร็ง การใชคนสองกลุมมาทํางานเพราะบางทีคนที่อยูคุมเปนเพื่อน เปนญาติกัน อาจให
ขอมูลแทน แตหากมีเฉพาะคนนอกชาวบานก็จะเกร็งอีก หรือตั้งคําถามแลวชาวบานไมเขาใจอีก
การทํางานรวมกันระหวางคนสองกลุมจะทําใหไดขอมูลที่เปนจริงมากกวา
3. รวบรวม สังเคราะห ขั้นตอนการรวบรวมสังเคราะห เมื่อไดรับขอมูลมาแลว เราได
ประสานไปทางพี่เลี้ยง บัณฑิตอาสา ที่มีความรูจากหนวยงานภายนอกใหเขามาชวยเหลือในการ
สังเคราะหขอมูล ทําความเขาใจเรื่องตัวเลข อธิบายใหชาวบานเขาใจงายๆ ทําแผนที่ขอมูล ทําแผนที่
ความคิด จัดขอมูลใหเปนระบบและมองเห็นภาพเพื่อเขาใจวาจะนําไปใชอยางไร
4. รับรูและวิเคราะหขอมูลรวมกัน ขั้นนี้จะเปนการระดมชาวบานทั้งชุมชน อยางนอยก็
บานละ 1 คน นําขอมูลที่ไดมาตีแผ รวมกันวิพากษวิจารณ หาจุดออน จุดแข็งชุมชน ขั้นตอนนี้ทําให
ชาวบานมองภาพปญหาและชุมชนออก มองเห็นตัวเลขหนี้สิน รายได พื้นที่ทําการเกษตร ปญหาทุก
อยาง ขอมูลจึงกลายเปนบทสรุปหลักที่ตองใหความสําคัญในการทํางานพัฒนาชุมชนและตองให
ชาวบานมีสวนรับรูและรวมทําความเขาใจ เราจะเห็นทุกอยางขึ้นอยูกับวาเราจะนําขอมูลไปใชอะไร
เพื่อแกปญหาและกําหนดทิศทางของชุมชนตอไป
แกปญหาหนี้สินของคนในหมูบานกวา 13.8 ลานบาท ซึ่งเปนปญหาที่ชาวบานตองการให
แกไขเปนอันดับแรก จากการรวมกันคิดวิเคราะหจนมาเปนแผนเพื่อเหาวิธีการสูการปฏิบัติไดจริง
เชน แผนลดตนทุนการผลิต โดยทําการเกษตรธรรมชาติ ลดการใชปุย แผนเพิ่มมูลคาผลผลิต โดย
การระดมทุนชุมชนทําสับปะรดกวนขาย แผนประหยัดรายจาย ตั้งรานคาชุมชน ปมน้ํามัน แผนหา
เงินทุนดอกเบี้ยต่ําใหสมาชิกในหมูบานกูยืม ตั้งกองทุนชุมชน เปนตน
การทําแผนชุมชนควรจัดทําทุก ๆ ปไมใชแคเพียงครั้งเดียว เนื่องจากปญหาในแตละปนั้น
จะแตกตางกันออกไป รวมทั้งตองมีการประเมินผลดวยวาในแตละปแผนที่จัดทําไปนั้นประสบ
ความสําเร็จมากนอยเพียงใดหรือตองปรับปรุงแกไขในเรื่องใดบาง เปนการพัฒนาตอไป
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สภาผูนํา 59
การประชุมของชุมชนมีมาอยางตอเนื่องทั้งเพื่อแจงขาวสารทางราชการและเปดโอกาสให
คนในชุมชนไดมีเวทีในการพูดคุยแสดงออกถึงความตองการ สรางการมีสวนรวมในการแกปญหา
ภายในชุมชน พรอมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาเชิงสรางสรรคโดยมี สภาผูนํา 59 เปนเครื่องมือ
โครงสรางเกี่ยวกับชีวิต ความคิด และการทํามาหากินของชาวบาน
สภา 59 ผูนํา คัดสรรตัวแทนมาจากกลุมงานตางๆ ภายในชุมชน 14 กลุม กลุม ละ 4 คน
ผูใหญบาน 1 คน อบต. 2 คน รวม 59 คน ผูทรงคุณวุฒิ
กลุ ม อาชี พ ต า งๆ ได แ ก 1.กลุ ม สั บ ปะรด 2.กลุ ม ชาวนา 3.กลุ ม ไม ยื น ต น 4.กลุ ม รั บ จ า ง
แรงงาน 5.กลุมปลูกผัก 6.กลุมเลี้ยงสัตว 7.กลุมเกษตรชุมชน 8.กลุมผูสูงอายุ 9.กลุมเยาวชน 10.กลุม
ออมทรัพย 11.กลุมอาสาสมัคร 12.กลุมรานคาชุมชน 13.กลุมแปรรูปผลไม 14. กลุมโรงสีขาวชุมชน
สภาผูนําจะทําใหชาวบานเขาใจวาเราตองไมยึดถือตัวบุคคลแตตองศรัทธาในคุณธรรม
ศรัทธาในการทํางานรวมกัน สิ่งที่มันสะเปะสะปะไมเขาที่เขาทางจะไดรับการจัดการโดยคนใน
ชุมชนเปนหลัก ที่เหลือบากวาแรงคอยติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก สภาผูนํา
เปนจุดแข็งของชุมชนที่มีพัฒนาการสองระยะดวยกัน
ระยะแรก คื อ การสรา งคน ทํา ใหช าวบา นกลา ที่จะพูด กลา ที่จะแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องราวของตนดวยการเห็นแบบอยางจากผูนําที่แตละกลุมยอมรับ แตละกลุมเห็นพองวาเปนคนเกง
มีความสามารถ แสดงใหสมาชิกเห็นวามีความความรู และตองแสดงออกมาเพื่อเปนสวนหนึ่งของ
พลังในการสรางสรรคชุมชน การสรางสภาผูนํา คือคนเปนผูนําตองสรางการเปลี่ยนแปลงไดโดยมี
ลักษณะดังนี้
1. ตองเปนคนฉลาด คนฉลาดไมจําเปนตองจบปริญญาตรี ฉลาดตามวิถี ฉลาดตามแบบ
ของชีวิต
2. ต อ งมี จิ ต ใจสาธารณะ ตรงนี้ สํ า คั ญ มาก จิ ต ใจที่ เ ห็ น ประโยชน ส ว นรวมมากกว า
ประโยชนสวนตัว ตรงนี้ติดมากับคน มันมากับการเรียนรู เปนคนเกงแตเห็นแกตัวไมมีประโยชน
3. พูดจารูเรื่อง พูดแลวคนมันรูสึกรวมดวย เรียกวา พูดเปน สื่อสารได เรื่องนี้เปนศาสตร
และศิลป ศาสตร คือ พูดแลวมีขอมูล มีวิธีคิดที่เปนสากล ศิลป คือ พูดแลวชวนใหคนทํา คนฟง
เห็นชอบขอมีสวนรวมดวย
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ปจจัยความสําเร็จของการลงมือปฏิบัติ มีองคประกอบที่สําคัญ คือ
1. ความเชื่อมั่นและความกระตือรือรนของชาวบาน เพราะความสําเร็จของการรวมไม
รวมมือแกปญหาของชาวบานหนองกลางดงที่ผานมานั้นไดสะสมจนเปนความเชื่อมั่นในพลังของ
ตัวเอง
2. ผูนําและแกนนําที่เชื่อมั่นวาปญหาตางๆ ในชุมชนตองอาศัยความรวมมือจากคนใน
ชุมชนเทานั้น ปญหาจึงจะถูกแกไข
3. ขอมูลที่รวบรวมมาไดนั้นถูกตองและมีการวิเคราะหอยางเชื่อมโยงกับคนในชุมชน
4. เรื่องที่จะลงมือทําไมใหญเกินไปจนชาวบานไมสามารถทําได
จากคํากลาวของ อสม. ดังนี้
“...สภา 59 มีกระบวนการเรียนรูมันตองเรียนรูตั้งแตตน ตองรูปญหาของตัวเองกอน คือ
ตองรูปญหาของตัวเองกอนวาจะทําไปทําไม ทําแลวมันแกอะไร ที่นี่เราตั้งโจทย เอาปญหาเขามา
ตั้งโจทย วา ปญหาเราคืออะไร แลวผมก็มานั่ง วิเคราะหสาเหตุ แลวก็เอาไปเขา กระบวนการ
วิเคราะห แลวก็เอาสาเหตุมาวิเคราะหวาเราจะทํายังไงกับมัน คือแกที่ตนเหตุ แลวก็แก ก็ตองดูวา
จะ ใครจะแก ใครทํา ก็จะมีวิธี กําหนดการวิเคราะห พวกนี้มันก็จะมีวิธี คอย ๆ ไลคุย...”
(นางสาวนิศารัตน บุญพยุง, สนทนากลุม, 29 เมษายน 2555)
สอดคลองกับคํากลาวของผูประสานงานเครือขาย โครงการตําบลสุขภาวะ ดังนี้
“...การที่สภาผูนําไดมารวมกันคิด รวมกันเสนอมันคือกระบวนการวิเคราะหกระบวนการ
ที่ใชทั้งระบบขอมูล ใชทั้งระบบโฟกัสกลุม ใชทุกเรื่องเวลาคุยกับชาวบาน เวลาคุยกันเราก็ตองมี
ชองทางขึ้นมา ไมไดใชความรูสึกวาเราอยากทํานูน เราอยากทํานี่ ไปเห็นที่นูนทําดี เราก็อยากทํา
แตมันไมไดเปนปญหาของเรา บางที่มันก็ไมเหมาะกับเรา บางทีมันก็ลม โอกาสที่จะลมเหลวมัน
ก็มี ในแตละเรื่องเราก็ตองมานั่งวิเคราะห เกี่ยวกับเรื่องสถานการณในบางปที่มันเกิดขึ้นมา เชน
ภัยแลง หนี้นอกระบบที่เขามา เราไมสามารถประเมินไดวามันจะมาตอนไหน ถาเขามาปุบยังเงี้ย
แตถาเรามีกระบวนการประชุมอยางนี้ตลอด ผูนําเคาจะไดรับรูสภาพตอมา ๆ แลวก็มานั่งคุยวา
จะแกยังไง...”
(นายสรพงศ ธารีบุตร, สนทนากลุม, 29 เมษายน 2555)
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คิดอะไรแลวทําทันที มองปญหาใหเหมือนกับปญหาของเรา ชุมชนทองถิ่นจะโดดเดี่ยว
ตัวเองไมได เราตองพึ่งพาภายนอกแตเราจะพึ่งพาหรือใชใหเกิดประโยชนกับชุมชนของเรา เรา
มองวาราชการเปนเครื่องมือของเรา สวนหนึ่งเราทําเอง จากความรูความสามารถของเราเอง แลว
มองวาอะไรที่ขาด ขาดเรื่องวิชาการ ขาดความรูเสริมหรือขาดงบประมาณ ขอความชวยเหลือจาก
ขางนอก เชน ตองใหความรูสาเหตุหลักที่เปนหนี้สินมาจากนโยบายของรัฐ นโยบายรัฐที่บอกวา
การแก ปญหาความยากจนเกิดจากการที่ชาวบานไมสามารถเขาถึงแหลงเงินกู แปลไทยเปนไทย คือ
คนไทยจนเพราะไมมีโอกาสกูเงิน เขาจึงแกปญหาดวยการเอาเงินกูมาโยนให มีทุนแลวจะทําใหทุก
คนร่ํารวย ซึ่งปรัชญาหรือหลักคิดเชนนี้ไมตรงกับของเรา เรื่องนี้ตองหาสาเหตุ จะทําใหคนเขมแข็ง
ทางความคิดไดตองมาหาสาเหตุ เราตั้งโจทยวา ทําไมเกษตรกรจึงเปนกลุมบุคคลที่ยากจน จากผล
ของการสํารวจขอมูลทําใหเรามองเห็นวาเราถูกเอากําไรไป 3 ทาง
1. ผูผลิตเอาตนทุนการผลิตของเราไปหมด พวกนี้เอาไปหมด กูเงินมาไดเทาไร ขยายพื้นที่
มากเทา ไรก็ไปทําใหบริษัทผลิตยา ผลิตปุยและเคมีเกษตร สารเคมียากําจัดศัตรูพืช อาหารสัตว
อยางเชน บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑหรือซีพี คนกลุมนี้สามารถกําหนดราคาไดอยางเสรี ไมมี
ใครควบคุม
2. อุตสาหกรรมประเภทธุรกิจสงออก เกษตรกรจะลงทุน จะทําการเกษตรตองไปถามวายา
ราคาเทา ไร ยาฆา หญาตนทุนเทาไร เขาบอกเทาไรเราซื้อเทานั้น ตนทุนกําไรไมตองพูดถึง ขาย
ผลผลิตก็ตองไปถามเคาอีก เคาบอกเทาไรก็ตองขายเทานั้น แลวจะมีกําไรที่ตรงไหน
3. ผูผลิตสินคาประเภทฟุมเฟอยที่ระบาดเขามาในหมูบาน วันนี้สินคาฟุมเฟอยเต็มไปหมด
โทรทัศนทุกชอง วิทยุทุกคลื่นความถี่ หนังสือพิมพทุกฉบับ ปายคัตเอาทตามถนนหนทาง เหลานี้
มันกระตุนใหคนเกิดความตองการ ยิ่งมีความตองการมากเทาไร ยิ่งเบียดเบียนทรัพยสินของเราเอง
คนเหลานี้จริงๆ ทั่วโลกมีอยูไมถึง 10% ขณะที่จํานวนประชากรยากจนมากกวา 90% ถูกฉก
เอามูลคาสวนเกินไป ที่นี้ เราจะอยูรอดจากเรื่องนี้ไดอยางไร
หากหัวใจสําคัญ คือ การสรางความคิดใหสมาชิกในชุมชนไดเขาใจในกลไกที่เขามาเอา
เปรียบ เกิดสํานึกและเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจาย การเกิดจิตสํานึกเปนหลักสําคัญ ที่จะชวยแก
วิกฤติการ ไมใชคิดวาทําอะไรแลวตองร่ํา รวย ตัวกิจกรรมเปนเพียงเครื่องมือในการสรางสํานึก
พอเพียง ใหคนมารวมตัวกันเพื่อสํานึกรวมหมู เกิดความรูเทาทัน จากคํากลาวของผูใหญบาน ดังนี้
“...คนสวนมากมักจะคิดวากิจกรรมชุมชน คือ ตองทําใหคนในชุมชนร่ํารวยแตดอกผลของ
ชุ ม ชนเรา ที่ สํ า คั ญ คื อ การทํ า ให เ กิ ด จิ ตสํ า นึ ก รู เ ทา ทั น โครงสร า ง อี ก ทั้ ง ยั ง เป นการพั ฒ นา
ความคิดใหเปนระบบ ชุมชนจะเขมแข็งไดตองเขมเข็งทางความคิด วันนี้ เราถูกกระแสใหญเขา

139
มาสร างความอ อนแอ มันโถมใสเขา มาหาเราทุก วัน ปญหา คือ ตองแกไ ขความออนแอทาง
ความคิดใหกับผูคนทั้งประเทศ นี่คือ ยุทธศาสตรของเรา ไมใชตัวกิจกรรม กิจกรรมเปนเพียง
เครื่องมือ และสําหรับผมแลว การสรางความคิดที่เขมแข็งที่งายที่สุด คือ การคลี่ความจริงออกมา
(นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ, สนทนากลุม, 29 เมษายน 2555)
รูปแบบสภา 59 ผูนํา เปนกําลังหลักในการสรางการมีสวนรวมทางความคิดใหกับชุมชน
เปนระบบการเมืองชุมชนที่ไมมีผลประโยชนแตเนนไปที่เรื่องคุณธรรม ไมหาผลกําไรแตเนนไปที่
การพลิกฟนเศรษฐกิจชุมชน บนฐานคิดของความพยายามสรางคน สรางชาวบานใหกลาคิดกลา
วิเคราะหและสามารถกํา หนดอนาคตของตนเอง ประสานหนวยงานภาครัฐ มองวา คนเปนคน
เทากันเรียนรูและพัฒนาความสามารถไดเทากัน ไมแบงแยกวาใครเปนชาวบาน ใครเปนคน ทํางาน
ภาครัฐ รูปแบบสภา 59 ผูนํา จึงมีลักษณะยืดหยุนตัวสูง สรรหาความรวมมือและสรรหาบุคคลที่มี
ความสามารถสนับสนุนใหเขามารวมทํางาน สรางแนวทางการพัฒนาอันยั่งยืนดวยการสรางแผน
แมบทชุมชน โครงการชุมชนเปนสุข ลดรายจา ยครัวเรือน เริ่มจากตัวเองสูครอบครัวสูชุมชนสู
สังคม จากหนวยเล็กที่สุดไปจนถึงหนวยที่ใหญที่สุด โดย ใชฐานขอมูลชุมชนชวยวิเคราะหแกไข
ปญหา ใชหลักคิดอยางเปนเหตุผลในการคิดวิเคราะหประเด็นทางสังคมและสรางระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพีย ง ผลลัพ ธจากการปฏิบัติก ารสภา 59 ผูนํา ในการสรา งกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน
นิยามคําวา “ชุมชนเขมแข็ง” ในความหมายของคนในชุมชน มิไดหมายถึงชุมชนที่มั่งคั่ง
แตหมายถึง ชุมชนที่ผนึกกําลังกันไดอยางเหนียวแนน รวมกันเดินไปในทิศทางเดียวกันเคารพใน
สิทธิ และความคิดของกันและกัน มีจุดคิดเดียวกันวา ชุมชนเปนของทุกคน คนในชุมชนทุกคนมี
หนาที่ ที่จะทําใหชุมชนมีความเปนปกติสุข เปาหมายสูงสุด คือ ความสุขแบบพอเพียงของแตละ
คนตามสถานะของตน สภาผูนํา 59 บานหนองกลางดง ไดเปลี่ยนแปลงความคิดของคนในชุมชน
จากการปฏิบัติใหเห็นจริง และชี้ใ หเห็นถึงแนวทางในการแกไ ขปญหา จากปญหายาเสพติดถึง
ปญหาบอนการพนัน สรางการมีสวนรวมดวยการใหชาวบานชวยกันสอดสองดูแล หนึ่งครอบครัว
ดูอีกสองครอบครัว ซายขวา บานหนึ่งหลังดูบานสองหลัง ซายขวา บานติดกันดูอีกสองบาน การ
ชวยกันดูแลเชนนี้ คือ การกระจายความรูสึกรวมสรางสํานึกเชิงสรางสรรคในการแกปญหา การ
พนันและยาเสพติดแลวนําปญหาเขาสูสภาผูนํา เฟนหาคนเกงที่มีคุณธรรม แบงกลุมงานตามสมัคร
ใจ สนใจ เนนการทํางานหนักแตมีความสุขกับการทํางาน ปลดหนี้สินดวยการลดตนทุนการผลิต
และลดราย จายครัวเรือน ปรับพฤติกรรมคนในชุมชนดวยสํานึกสาธารณะที่มีตัวผูนําเปนแบบอยาง
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ชาวบานสามารถคิดและวิเคราะหปญหาได พรอมจะดูแลปกปองหมูบานตนเอง มีการกระจาย
อํานาจ มีการสรางการมีสวนรวม มีธรรมาภิบาลในการจัดการหมูบาน และมีการนําของผูนําที่มี
ศักยภาพ โดยการเปนผูนําตองลดอัตตาลงใหได ตองเปลี่ยนจากการเปนผูนําคนเดียวมาเปนผูนํา
กลุม ตองทําศัตรูใหเปนมิตร ตองคุยกับทุกกลุมได ใหการยอมรับและเชื่อถือขอมูลจากแผนชุมชน
ทําใหทุกคนเห็นปญหารวมกัน อะไรคือปญหาที่ตนเองและชุมชนกําลับเผชิญ ตัวผูนําตองไมคิด
ในมุมตัวเอง ตองเขาใจชาวบาน และตองอดทน เพราะการจะสร า งการมี สวนรวมในชุมชนนั้น
เปนเรื่องที่ตองใชเวลา ที่สําคัญคนเปนผูนําหรือแกนนําตองเปนแบบอยางดวย การอยูในชุมชนเรา
คือการไดคุยไดแสดงออก ภายใตกรอบของความถูกตอง รวมกันคิด รวมกันทํา ชาวบานจะคอยๆ
เปลี่ยนแปลง เริ่มเขาใจ เริ่มแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
2.3 ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น
1. ผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนผูนําที่มีจิตสํานึก มีความกลาหาญ คิด พูด และทําจริง ผูนําทํา
ตนเป นครู ผู ส อน ผู ถ า ยทอด กระตุน ให คิด สร า งความตระหนั ก ถึ ง การมีส วนรว ม ให เห็ นแนว
ทางการดําเนินงานรวมกัน ผูตามตระหนักถึงคุณคาของเปาหมายของการทํางานรวมกัน และสราง
แรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่มีคุณคา สรางความศรัทธาในการทํางานรวมกัน
2. การรวมกลุมภายในชุมชน สมาชิกชุมชนบานหนองกลางดงสวนใหญอพยพมาจากที่อื่น
แลวมาตั้งถิ่นฐานในชุมชน การสรางเสริมความสัมพันธในชุมชนเปนแบบเพื่อนบาน และมีการ
รวมกลุมอาชีพเพื่อใหมีพื้นที่ในการมีสวนรวม มีเรื่องราวใหพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน สรางความ
ผูกพันที่จะอยูรวมกันอยางตอเนื่อง
3. ตระหนักถึงปญหารวมกัน ชุมชนเปนของทุกคน การรับรูขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับชุมชน
เปดเวทีเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเปนปญหาของทุกคนไมใช
ปญหาของผูนําคนเดียว เชนปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหายาเสพติด ปญหา
เศรษฐกิจ
4. สภาผูนํา 59 มาจากบุคคลในกลุมตางๆ ของชุมชนที่ไดรับการเห็นพองวาเปนที่ยอมรับ
ในความสามารถ จากการปฏิ บั ติง านชุ ม ชน การสรา งสภาผู นํา คื อคนเป นผู นํา ตองสร า งการ
เปลี่ยนแปลงไดโดยมีลักษณะดังนี้ ตองเปนคนฉลาด ไมจําเปนตองจบปริญญาตรี ฉลาดตามวิถี
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ฉลาดตามแบบของชีวิต ตองมีจิตใจสาธารณะ จิตใจที่เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตัว มากับการเรียนรู เปนคนเกงแตเห็นแกตัวไมมีประโยชน พูดจารูเรื่อง พูดเปน สื่อสารได
เรื่องนี้เปนศาสตรและศิลป ศาสตร คือ พูดแลวมีขอมูล มีวิธีคิดที่เปนสากล ศิลป คือ พูดแลวชวนให
คนทํา คนฟงเห็นชอบขอมีสวนรวมดวย
5. กิจกรรมในการพัฒนาชุมชน กิจกรรมมาจากการรวมเก็บขอมูลและรวมวิเคราะหขอมูล
จริง ไมไดมาจากความรูสึกหรือนึกคิดเอง รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนมาจากความตองการของคนใน
ชุมชน เปนกิจกรรมที่คนในชุมชนมีสวนรวมสูชุมชนเปนสุข
6. การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ชุมชนทองถิ่นจะโดดเดี่ยวตัวเองไมได เราตอง
พึ่งพาภายนอกแตเราจะพึ่ง พาหรือใชใหเกิดประโยชนกับ ชุม ชนของเรา เรามองวา ราชการเปน
เครื่องมือของเรา สวนหนึ่งเราทําเอง จากความรูความสามารถของเราเอง แลวมองวาอะไรที่ขาด
ขาดเรื่องวิชาการ ขาดความรูเสริมหรือขาดงบประมาณ ขอความชวยเหลือจากขางนอก
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ตอนที่ 3 ชุมชนบางบากแดง
3.1 ขอมูลพื้นฐานของชุมชนบานบากแดง
หมูที่ 12 บานบากแดง ตั้งอยูตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
คําขวัญชุมชน “บานบากแดง ชุมชนเขมแข็ง แหลงกองทุน คุณภาพผลไม รานคาชุมชน
อุดมพืชพันธ ธารสวยน้ําใส ขจัดสิ้นภัยยาเสพติด”
แผนที่ชุมชน
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3.1.1 ประวัติความเปนมา
ในอดีตประมาณ ป พ.ศ.2480 ชาวบานจากตําบลแหลมทราย และตําบลนาขา อําเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร ชุดแรกไดเดินทางมาหาของปา ลาสัตวและดวยความอุดมสมบูรณของ
พื้นที่ ซึ่งเหมาะแก การทําเกษตรกรรม จึงเริ่มชักชวนเพื่อนฝูง ญาติพี่นองเขามาจับจองพื้นที่ ถาง
ปาใหญ เพื่อการปลูกขาว ปลูกพืชไร และเลี้ยงสัตว มีการสรางที่พักอยูรวมกันบริเวณทางเขา
หมูบานในปจจุบัน ซึ่งมีตนตะบากแดง ตนใหญเปนจุดเดน จึงเปนที่มาของชื่อ หมูบานบากแดง
พ.ศ. 2514 หมูบานบากแดง ไดอยูภายใตการปกครองของบานปากป หมูที่ ๘ ตําบล
วังตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และไดแยกออกจากบานปากป หมูที่ 8 เปนหมูที่ 12
ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2536
พัฒนาการของชุมชนบานบากแดง
ยุคบุกเบิก (ปพ.ศ. 2480 – พ.ศ. 2503) บานบากแดงมีพื้นที่ปาอุดมสมบูรณ สัตวปา-สัตวน้ํา
ชุกชุม มีความชื้นสูง อากาศหนาวเย็น เคยมีการสรางคอกชาง จับชา งไปเปนจํานวนมาก ตอมา
ชาวบานจากตําบนแหลมทรายและตําบนนาขา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไดเดินทางมาขยาย
พื้นที่ทํากิน เนื่องจากความแออัดของพื้นที่ในบานเกิด จนกระทั่งไดพบความอุดมสมบูรณของพื้นที่
บางก็มาหาของปา สัตวปา โคนไมใหญ ทําไรเลื่อนลอย ปลูกขาวไร โดยนําพันธุพืชมาจากบานเกิด
ไดแก ขาวไร เผือก มัน ขาวโพด พริก มะเขือ มะพราว ฯลฯ ตอมาเริ่มมีเพื่อนฝูง ญาติพี่นองมาทําไร
เพิ่มขึ้นและไดกอตั้งชุมชนเล็ก ๆ ขึ้น ประมาณ 10 หลังคาเรือน มีระบบการปกครองกันเอง โดยการ
สรางขนําอยูรวมกัน ชวยกันดูแลโจรผูรายและสัตวปา ในสภาวะไรผูนํามีการชวยเหลือเอื้อเฟอ ไมมี
เหตุการณทะเลาะเบาะแวงรุนแรง
ยุคสัมปทานปา (ป พ.ศ.2503- พ.ศ.2514) โรงเลื่อยจากอําเภอหลังสวน (โกยี้) ไดสัมปทาน
ตัดไมในพื้นที่ปา ใชรถไถตัดทางเพื่อนํารถมาบรรทุกไมซุง ชาวบานไดเดินทางตามทางรถไมซุง
เพื่อเขามาจับจองพื้นที่ปาเปนจํานวนมาก เนื่องจากโรงเลื่อยไดตัดไมใหญออกไป จึงเหลือพื้นที่ที่
เหมาะสําหรับการทําเกษตรกรรม เริ่มมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงไดแยกยายไปสรางบานในพื้นที่
ของตนเอง มีการปลูกมะพราว พืชผักสวนครัว ขาวโพด เลี้ยงสัตว เพื่อใชในการจําหนาย โดยใชมา
เปนพาหนะในการขนสง จนกระทั่งปาไมเขาตีตราพื้นที่เขตปาสงวน ซึ่งชาวบานตองขออนุญาตทํา
ไรเปนรายๆ ไป
สอดคลองกับคําบอกเลาของอดีตผูชวยผูใหญบาน อยูในตําแหนง 14 ป ปจจุบันอายุ 55 ป
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“...ที่นี้มีคนขึ้นมาบุกเบิกป 2500 มาทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทอง แตกอนมีไรเลื่อนลอย
หลังจากเสร็จสิ้นสัมปทานปาไม ชาวบานก็ไดเขามาจับจองที่ดินทําไร ปลูกขาวเปนสวนใหญ
ปลูกกินกันเอง เพราะไปมาก็ยังลําบากอยู ถามาจากในหลังสวน ตีหนึ่งกลางคืน ก็มาถึงนี้ ตี
หนึ่งกลางวัน 12 ชั่วโมง เมื่อกอนตองเดิน มีมาบาง ถาดวงดีหนอยก็ไดขึ้นรถไมซุง มารุน
หลังๆ มีรถ มีเทคโนโลยีแลว รุนผมนี้เดิน...”
(นายสุรัตน ทองอนันต, สัมภาษณ 10 เมษายน 2555)
ยุคกลาง (ปพ.ศ.2514- พ.ศ.2526) ทางการแบงพื้นที่การปกครองชัดเจนขึ้น บานบากแดงจึง
อยูภายใตการปกครองของหมูที่ 8 (บานปากป) ตําบลวังตะกอ มีการแยงชิงพื้นที่ระหวางตําบลหาด
ยายและตําบลวังตะกอ สุดทายหมูที่ 8 ตําบลวังตะกอ ไดครองครองโดยความสมัครใจของชาวบาน
ตอมาใน ป พ.ศ.2515 ถนนสายหลังสวน-ราชกรูด ตัดผานหนาหมูบาน มีผลใหชาวบานเดินทาง
สะดวก ที่ดินเริ่มมีราคา และมีการจับจองพื้นที่เพื่อการคา แตยังมีการคัดเลือกผูซื้อ โดยเนนที่เครือ
ญาติและเพื่อนฝูง จนกระทั่งป พ.ศ.2518 องคการอุตสาหกรรมปาไม เขาตั้งสํานักงาน เปนที่ทําการ
สวนปา ไดเขา มาแสดงการเปนเจา ของและปก แนวเขตสวนปาทับที่ดินจากการครอบครองของ
ชาวบานไดปลูกสรางมานานนับสิบป พรอมทั้งประกาศเปนเขตสวนปาหลังสวน ในชวงแรก ๆ
เจาหนาที่มีความขัดแยงกับชาวบาน แตดวยความเปนชาวบานเมื่อเจาหนาที่ยกขอกฎหมาย มาพูด
มาอาง สุดทายก็ตองถอยหนีไป
ยุค เกษตรกรรม (ตั้งแต ปพ.ศ.2526) ชาวบา นเริ่ม ทําเกษตรกรรมไมผลเพื่อการคา ปลูก
ผลไม ไดแก มังคุด เงาะ ทุเรียน การปลูกพืชผักลมลุก กลวยน้ําวา มีรายไดจากการเกษตร สามารถ
ปลูกบานถาวรโดยการซื้ออุปกรณและออกปาก (ลงแขก) ในการกอสราง ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ (ธกส.) เขามาเสนอเงินกู โดยใหกูไดรายละไมเกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป
โดยใชบุคคลเปนผูค้ําประกัน
ยุคหมูบานรมเย็น (ปพ.ศ.2527) เกิดปญหาการตอสูภาคใต ทางการจึงจัดใหชาวบานรูจัก
การปองกันตนเอง โดยการรับสมัครชาวบานเพื่อเขารับการฝกอาสาพัฒนาปองกันหมูบาน (อพป.)
และไทยอาสาปองกันชาติ (ทสปช.) มีการจัดเวรยาม หนวยงานราชการเริ่มเขามาในพื้นที่ จับเหลา
เถื่อน กัญชา ชาวบานไดรวมกันสรางโรงเรียน เนื่องจากลูกหลานตองเดินทางไปเรียนตางตําบล ซึ่ง
เปนระยะทางไกล โดยใชงบประมาณจากการฝก อพป. เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท ผาปาจากทาง
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนจํานวนเงิน 30,000 กวาบาท และชาวบานรวมสมทบและกอสรางกันเอง
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เปดมาไดประมาณ 10 ป ก็ตองยกเลิก เนื่องจากไมมีครู พ.ศ.2529 เริ่มปลูกทุเรียนหมอนทอง (ทุเรียน
บางกอกหรือทุเรียนนนท) ไดเอกสารทํากิน (สทก.) มีไฟฟาใชในป พ.ศ.2530 จึงมีชาวบานอพยพ
เขามาเปนจํานวนมาก รวมทั้งสินคาเงินผอน ชาวบานมีรายจายเพิ่มขึ้น
ยุคใหม (ปพ.ศ.2536 – ปจจุบัน) จากการที่มีไฟฟา ถนนที่ตัดผานหมูบาน ทําใหผูค น
หลั่งไหลมาซื้อที่ดินเพื่อทําการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้น สงผลใหจากกลุมบานที่มีอยูไมกี่ครัวเรือนก็เพิ่ม
มากขึ้นมีการแบงเขตการปกครองชัดเจนขึ้นทั่วประเทศ บานบากแดงจึงไดแยกตัวออกจากหมูบาน
ที่ 8 เปนหมูบานที่ 12 ตําบลวังตะกอ โดยมีนาย นุกูล นายจุติ เปนผูใหญบานคนแรก (ปจจุบันดํารง
ตําแหนงกํานันตําบลวังตะกอ) ปพ.ศ.2538 เริ่มมีการกอตั้งกลุมในชุมชน ไดแก ศูนยหมูบานและ
กลุมแมบานเกษตรกร ตอมามีกลุมปรับปรุงคุณภาพไมผล กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมรานคา
เศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ
สอดคลองกับคําบอกเลาของอดีตผูชวยผูใหญบาน อยูในตําแหนง 14 ป ปจจุบันอายุ 56 ป
“...แตถามวา หมูบานเปลี่ยนแปลงไวไหม เปลี่ยนแปลงไว ตั้งแตระยะป 36 ตรงนี้จะไมมี
ไหรเลยนะ ถนนหนทางก็ลําบาก เปนทางธรรมดาทางรถไมซุง ลาดยางป 40 กวาๆ ไฟฟา ก็พึ่ง
เขามา หลังจากนั้นสิ่งอํานวยความสะดวกก็เขามาหลายๆ เรื่อง สมัยกอนซื้อทีวีขาวดําใชหมอ
แบตฯ มานั่งดูรวมกันเวลาจะชารตนะ ลําบากอีก เริ่มปลูกยาง 4-5 บาน พื้นที่เริ่มมียาง ปาลม
มากขึ้น ราวๆ 10 กวาปที่ผานมา แตที่นี้สวนปาลม จะมากกวาสวนยาง สวนผลไม กับสวน
ปาลม เทาๆ กัน เปนคนในพื้นที่ชุมชนเองที่ปลูก ไมมีการจํากัดวาจะปลูกอะไร...”
(นายสมชาย บุณยะจิตติ, สัมภาษณ, 15 เมษายน 2555)
เปนผูนําทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหมูบาน ในป 2543 หมูบานไดรับคัดเลือกจาก
ทางอําเภอใหเขาประกวดและไดรับรางวัลหมูบานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองดีเดน รางวัล
ตําบลเขียวที่ดีเดน รางวัลหมูบานสาธารณสุขมูลฐานดีเดน การพัฒนาสถาบันครอบครัวดีเดน ทํา
ใหเปนแรงกระตุนใหชาวบากแดงเขามามีสวนรวมในการทํางานกับสวนรวมมากยิ่งขึ้น แตพลัง
ความรวมมือนี้จะคงอยูเฉพาะในชวงที่มีคนภายนอกเขาไปกระตุน เมื่อคนภายนอกออกมาพลัง
ความรวมมือเหลานี้จะออนแรงลงไป

146
3.1.2 ประชากร
ชุมชนบานบากแดง มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 183 ครัวเรือน จํานวนประชากร 637
คน แยกเปนเพศชาย 332 คน เพศหญิง 305 คน ภาษาที่ใชในชุมชนภาษาใต
3.1.3 ลักษณะสภาพพื้นที่
มีการยายถิ่นฐานจากตางถิ่นมาทํามาหากินและอาศัยนานนับหลายสิบป ชุมชนบาน
บากแดงมีพื้นที่ 4,373 ไร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสลับกับพื้นที่ราบสูงและภูเขา การถือ
ครองสิทธิ์แบบโฉนด 205 ไร สปก. 3,532 ไร และจับจองโดยไมมีเอกสารสิทธิ์ 636 ไร
3.1.4 การประกอบอาชีพ
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบางควบคูกับอาชีพคาขาย ธุรกิจ
สวนตัว รับจาง รับราชการและอื่น ๆ การใชประโยชนและการถือครองที่ดิน ชุมชนบานบากแดง
มีพื้นที่ทั้งหมด 4,373 ไร โดยแบงการถือครองสิทธิ์แบบโฉนด 205 ไร สปก. 3,532 ไร และจับจอง
โดยไมมีเอกสารสิทธิ์ 636 ไร
การใชประโยชนจากพื้นที่สําหรับอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมด 4,131 ไร แบงเปนสวน
ยางพารา 913 ไร สวนปาลมน้ํามัน 969 ไร สวนมะพราว 383ไร สวนมังคุด 364 ไร สวนทุเรียน
569 ไร สวนเงาะ 71 ไร สวนผลไมผสม 835 ไร ไรนาสวนผสม 17 ไร พืชผักลมลุก 10 ไร
พื้นที่สําหรับที่อยูอาศัย 204 ไร พื้นที่สาธารณะ 38 ไร
3.1.5 โครงสรางพื้นฐาน
ชุมชนบานบากแดง ไมมีวัดและโรงเรียนในชุมชน มีสิ่งสาธารณะ ไดแก สนามกีฬา
ที่ทําการศูนยหมูบาน ไฟสองสวางสาธารณะ ถนนสาธารณะ ซึ่งประกอบไปดวย ถนนควนตาไยหินชา งสี ระยะทาง 7,200 เมตร ซอยคลองกริม ระยะทาง 2,700 เมตร ซอยกลางบาน ระยะทาง
1,200 เมตร ซอยทอนยวน ระยะทาง 1,000 เมตร ซอยธารทิพย ระยะทาง 1,300 เมตร
ทรัพยากร ไดแก สวนปาลมน้ํามัน จํานวน 3 ไร ปาไมสัก จํานวน 4 ไร ติดถนนหลัง
สวน – ราชกรูด ปาไมตะเคียนและไมอื่น ๆ ริมถนนสายควนตาไย – บานหินชางสี จํานวน 15 ไร
สระน้ําสาธารณะ พื้นที่ 5 ไร ปริมาณน้ํา 12,000 ลบ.ม. สระน้ําขนาด 1 ไร 30 สระ บอน้ําบาดาล 4
บอ บอน้ําตื้น 86 บอ คลองกริม คลองป หวยแขยง หนวยธุรกิจชุมชน อันไดแก รานคาชุมชน
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3.1.6 โครงสรางการปกครอง
การกําหนดโครงสรางการปกครองหมูบาน มีกลไกการทํางานดังนี้ คณะกรรมการ
หมูบาน มีทั้งฝายทองที่ คือ ผูใหญบาน ฝายทองถิ่น สมาชิก อบต. อาสาสมัคร และ ตัวแทน
ชาวบานที่คัดเลือกจากที่ประชุม โดยมีตําแหนงดังนี้ ประธาน ( ผูใหญบาน ) กรรมการฝายตาง ๆ
อาทิ ฝายพัฒนา ฝายการคลัง ฝายปกครอง ฝายปองกัน ฝายสวัสดิการ ฝายศึกษา ฝายสาธารณสุข
ฝายสตรี ฝายฟนฟู นอกจากนี้ยังมีกลุมอาสา อาทิ ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน ผูนําอาสาหมอดิน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ( อพปร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ( อสม.)
3.1.7 การรวมกลุมในชุมขน
ชาวบานบากแดงทุมเทกับการทํางานกลุมตางๆ ดวยความเชื่อมั่น วาเปนเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของหมูบาน อดีตที่ผานมา กลุมตางๆจึงเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง แตสิ่งที่ไมโตเหมือนกับ
กลุม คือ คุณภาพชีวิตของชาวบานบากแดง เนื่องจากกระบวนการกอกําเนิดกลุม ดังนี้
กลุ ม แมบ า นเกษตรกร กอตั้ง ป 2538 โดยไดรับคํา แนะนํา จากสํา นัก งานเกษตร
อําเภอหลังสวน มีกิจกรรมการออมเงินและใหกูยืมลงทุนประกอบอาชีพ และเขารวมกิจกรรมงาน
ประเพณีของหมูบานหรือของอําเภอ
กลุมปรับปรุงคุณภาพไมผล กอตั้งป 2539 สนับสนุนการกอตั้งโดยเกษตรอําเภอหลัง
สวน มีสมาชิก 78 คน เงินทุนแรกตั้ง 80,000 บาท ปจจุบันมีเงินทุน 160,000 บาท ใชเงินทุนซื้อปุย
ใหสมาชิก คิดดอกเบี้ยรอยละ 5 บาทตอป กลุมไดสงเสริมใหสมาชิกในกลุมไดพัฒนาคุณภาพไมผล
เพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานบากแดง กอตั้งป 2542 โดยการสนับสนุนจากพัฒนา
ชุมชน อ.หลังสวน ปจจุบันมีสมาชิก 364 คน เงินทุนรวม 2,926,432 ใหสมาชิกกูจํานวน โดยคิด
ดอกเบี้ยรอยละ 1 บาทตอเดือน มีการจัดสรรดอกผลกําไรใหเปนทุนการศึกษาแกเยาวชนใน
หมูบาน และ นําไปใชเพื่อกิจการสาธารณะประโยชนของหมูบาน
กลุมรานคาเศรษฐกิจชุมชนบานบากแดง กอตั้งขึ้นเมื่อป 2542 ดวยทุนจากสมาชิกลง
หุน และเงินจากกลุมออมทรัพย และใชเงินหมูบานและเงินที่ชาวบานสมทบกันสรางอาคารรานคา
โดยแรงงานใชแรงงานชาวบาน ปจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินคาอุป โภคบริโภคมา
จําหนาย 253,300 บาท
กลุมพัฒนาสตรี กอตั้งป 2543 สนับสนุนการกอตั้งโดยพัฒนาชุมชน อ.หลังสวน มี
กิจกรรมการออมทรัพยและใหสินเชื่อใหแกสมาชิกกลุม สงเสริมอาชีพ(ขนมไทย แปรรูปอาหาร)
มีสวัสดิการมอบทุนการศึกษา ชวยเหลือผูประสบภัย ชวยเหลืองานศพสมาชิกกลุม
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กองทุนหมูบาน กอตั้งป 2544 ตามนโยบายของรัฐบาล ใหสมาชิกกูจํานวน จํานวน
เงิน 5,000 – 20,000 บาทตอ คนมาจากเงินอุดหนุนหนึ่งลาน ใชกลุมกูเงินจากธนาคารออมสิน
500,000 บาท
กลุ ม ปุ ย หมั ก ชี ว ภาพ ก อ ตั้ ง ป 2544 สนั บ สนุ น การก อ ตั้ ง โดย พั ฒ นาชุ ม ชน การ
ดําเนินการของกลุมคือ ใชเงินทุนซื้อปุยใหสมาชิก เพื่อใหสมาชิกในกลุมไดใชปุยในราคาถูก คิด
ดอกเบี้ยรอยละ 5 บาท/ป
กลุ ม เครื่ องป นดิ นเผาบา นบากแดง จากบัณฑิตที่อยากกลับ มาทํา งานที่บา น และ
คนพบดินซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญ จากในพื้นที่ชุมชนสงเสริมใหสมาชิกในชุมชนมีงานทํานํารายได
มาสูชุมชน
มีกลุมธรรมชาติที่ชาวจัดตั้งเพื่อทํากิจกรรม แตกลุมเหลานี้มีการทํากิจกรรมเปนครั้ง
คราว ตามจังหวะและสถานการณ ไมมีรูปแบบ ไมมีพิธีรีตอง ไมมีการกูยืมเงิน เมื่อเสร็จสิ้น
ภารกิจหนึ่งก็ไมมีกิจกรรมอื่น เพราะสมาชิกมักจะใชโอกาสพบปะในกิจกรรมอื่นตามกลุมที่ตนเอง
สังกัดอยูหลายกลุมแลว เชน
กลุมธนาคารตนไม สงเสริมใหราษฎรปลูกตนไมบานละ 80 ตนเพื่อรักษาปาและตน
น้ํา สงเสริ ม ให ชุ ม ชนสร า งงาน สรา งรายไดเพาะชํา กลา ไมเพื่อ แจก แลก ขาย แก ส มาชิก และ
เครือขายเพื่อนํารายไดมา สงเสริมการเพาะชํากลาไม ของธนาคารตนไม มีเงินกองทุน 210,000 บาท
กลุมแมบานทําเครื่องแกง มีสมาชิกทั้งหมด 25 คน เงินกองทุน 22,000 บาท รับซื้อ
วัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปนําออกจําหนายในหมูบานและสงขายในทองตลาด
3.2 กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาชุมชนบานบากแดง
โครงสรางตามระบบราชการจัดตั้ง
คณะกรรมการหมูบาน บานบากแดง จากการจัดตั้งสามคณะที่ผานมานั้นมีการดําเนินการ
ไมเต็มรูปของคณะกรรมการ เนื่องจากในทางปฏิบัติกรรมการทํางานพัฒนาหมูบานมีตําแหนงอื่น
อยู โดยกรรมการสวนหนึ่งมาโดยตําแหนง อีกสวนหนึ่งมาจากการคัดเลือกในที่ประชุมหมูบาน
เพราะไมมีใครตองการเปนกรรมการหมูบาน ตองทํางานมากกวา คนอื่นๆ จึงดําเนินการเสนอ
รายชื่อใหทางราชการ นายอําเภอเปนผูแตงตั้ง และออกหนังสําคัญแตงตั้งเพื่อเปนเกียรติประวัติแก
ผูที่เปนกรรมการหมูบาน
จากการแตงตั้งกรรมการหมูบานไดมีการจัดประชุมอยางเปนทางการเพียงสองถึงสามครั้ง
ดวยเพราะทางราชการมีหนังสือใหตองจัดประชุม ในความเปนจริงในปฏิบัติคือ คณะกรรมการมี
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การปรึก ษาหารืออยางไมเปนทางการ หรือเปนการสอบถามความคิดเห็น หาแนวทางรวมกัน
เกี่ยวกับการพัฒนาหมูบาน ซึ่งเปนบทบาทหนาที่ของผูใหญ หรือบุคคลที่ผูใหญบานมอบหมาย
หากมีประเด็นที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายจึงนําเขาที่ประชุมหมูบานเพื่อตัดสินใจรวมกัน
ซึ่งสวนใหญแลวชาวบานไมขัดของในสิ่งที่ผูนําเสนอในที่ประชุม หากประเด็นหรือเรื่องนั้นไม
กระทบตอตนเองมากนัก เพราะชาวบานสวนใหญคิดวาเปนเรื่องของผูใหญบาน หรือ ของคณะ
ผูนํา ที่ตองมีหนาที่ดําเนินการ ชาวบานทั่วไปมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม กิจกรรมที่คณะกรรมการ
หมูบานบากแดงดําเนินการอยางตอเนื่องจนเปนวิถีปฏิบัติตลอดมา คือ
1. การพัฒนาถนน หรือสิ่งสาธารณะของหมูบาน ในวันที่ 12 สิงหาคม (วันแมแหงชาติ)
และ วันที่ 5 ธันวาคม (วันพอแหงชาติ) โดยชาวเกือบทุกครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม บางปจะมี
กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระในชวงเชาชาวบานตางนําปนโต หรือ นําขาวหมอแกงหมอมารวม จากนั้น
นํามาเลี้ยงกลุมผูชายที่ออกไปพัฒนาหมูบาน เชนตัดหญาริมทางเดิน เก็บขยะ ทําความสะอาดพื้นที่
รวมของหมูบาน
2. การดูแลรักษาพื้นที่สวนปาสาธารณะของหมูบาน จํานวน 18 ไร ที่ปลูกตนไมไวหลาย
ชนิด มีการดําเนินการดูแลรักษา หรือ การปลูกเพิ่มเติม หรือ ซอมแซม เฉลี่ย 3-4 ครั้งตอป
3. การเขารวมกิจกรรมแหพระแขงเรือของอําเภอหลังสวน โดยการคัดเลือกตัวแทนของ
หมูบานเขารวมเปนผูพายเรือของระดับตําบล ในสวนของชาวบานนั้นจะเขารวมกิจกรรมเกือบทั้ง
หมูบาน ไปสงแรงเชียรตัวแทนของตนที่เขารวมแขงขัน ไปรวมกิจกรรมทําบุญตักบาตร นําญาติพี่
นองที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบานเที่ยวชมงาน ซึ่งมีการจัดอยางนอยเกาวันเกาคืน หากปใดที่ชนะ
การแขงขันก็จะมีการการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงฉลองถวยรางวัลพระราชทาน อยางสมเกียรติ และถือ
เปนเกียรติประวัติของชุมชน
ฉะนั้ น การที่ ผู นํ า หรื อ ชาวบ า นดํ า เนิ น การในกระบวนการพั ฒ นาชุ ม ชนนั้ น โดยให
ความสําคัญกับองคกรคณะกรรการหมูบานที่เต็มรูปแบบครบทั้งองคคณะมีนอย แตจะเปนการ
ปฏิบัติตามฐานกิจกรรมเดิมที่มีองคที่จัดตั้งไวมากกวา เพราะกลุมและกองทุนตาง ๆ มีทรัพยากรที่
นํามาใชในการบริหารจัดการ สามารถสนับสนุนชวยเหลือชาวบานใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
จากการที่ ง านชุ ม ชนเป นสุข ไดป ฏิ บัติก ารในการสนับ สนุนใหอ งคก รคณะกรรมการ
หมูบานไดมีกิจกรรมขับเคลื่อนนั้นระยะแรกมักกระตุนใหเปนรูปแบบที่เปนทางการ แตไมประสบ
ความสําเร็จ
ตอมาไดมีการระดมความคิด “หากตองการที่จะใชคณะกรรมการหมูบานเปนกําลังหลัก
ในการบริหารจัดการชุมชนนั้นควรทําอยางไร” หลากหลายความคิด ใหความเห็นวา ในความเปน
จริ ง นั้ น กรรมการหมู บ า นทุ ก คนมี ห น า ที่ ใ นกลุ ม หรื อ กองทุ น ต า ง ๆ อยูแ ล ว หากต อ งการให
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กรรมการหมูบานเปนหัวใจหลักนั้นไมพอ เพราะยังมีคนอีกหลายคนที่ทํากิจกรรมอยู ควรที่จะ
ชักชวนคนเหลาคนมาเขารวมเวทีการพูดคุยในการวางแผนการบริหารจัดการหมูบาน จึงเกิดเปน
เวทีคณะแกนนําชุมชน ทุกวันที่ 15 ของเดือนที่มีทั้งกรรมการหมูบาน กรรมการกลุม กรรมการ
กองทุน มาประชุมรวมกันเพื่อกําหนดแนวทาง หรือ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานของชุมชน
บทเรียนหนึ่งที่พบ คือการที่มีการประชุมที่เปนทางการ กรณีคณะกรรมการหมูบานนั้น
การแสดงความคิดเห็นมีนอยมาก จะมีผูที่เสนอเพียงไมกี่คน หากแตมีการประชุมของคณะแกนนํา
ซึ่งไมเปนทางการ การเสนอความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยน หรือการโตตอบจะมีมาก แลวทุกคนมี
ความสนุก สบายกับการที่ไดมานั่งพูดคุย คิดคนหาหนทางในการพัฒนาหมูบานของตนเอง
หยุดทบทวน คนหาตนเอง
ปลายป พ.ศ.2547 กลุมแกนนําหมูบาน ซึ่งประกอบดวยแกนนํารุนเกา รุนกลาง และรุน
ใหม ไดเขารวมโครงการพัฒนาชุมชนเปนสุขที่ภาคใตดับบานดับเมือง : เรียนรูอยูดีที่ปากใต
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดเวทีเสวนา
ชาวบาน คิดทบทวนกระบวนการพัฒนาที่ผานมา ดวยการตั้งประเด็นการพูดคุย ทุกข และ ปญหา
ที่สําคัญของคนบากแดงวันนี้ คือ อะไร อยางไร แลวจะแกไขปญหาอยางไรใหเกิดความสุข
จากการแลกเปลี่ยนพูดคุย แสดงความคิดเห็นอยางเปดใจกัน หลายคนบอกวาปญหาของ
หมูบานไมคอยมีอะไรอยูอาศัยกันเปนปกติสุขดี แตที่ยังขัดของของการทํางาน รวมเสนอความ
ตองการของชุมชน ดังนี้
1. เรื่องระบบบัญชีของกลุม ตองการทําบัญชีเหมือนกับระบบทางราชการ เพื่องายตอการ
ตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณะ
2. อาชีพเสริม ตองการอาชีพเสริมของแมบาน เพื่อไดมีการรวมกลุมกันเหนียวแนน
3. ปญหาเรื่องน้ํา ตองการใหแกไขปญหาเรื่อไมมีน้ําใช น้ําในบอแหง น้ําในสระ น้ําใน
คลองไมเพียงพอตอพืชผล
ตั้งคําถามตอ แลวอะไรบางคือสิ่งดีของคนบากแดง แลวที่ดีไดนั้นเพราะอะไร
สมาชิ ก หลายคนช ว ยกั น บอกเล า สิ่ ง ที่ ดี ทั้ ง เรื่ อ งกลุ ม เรื่ อ งกิจ กรรมการพัฒ นา เรื่ อ ง
ทรัพยสินสิ่งกอสรางในหมูบาน โดยเฉพาะรางวัลตางที่ไดรับจากการประกวด อยางภาคภูมิใจ
หลังผานการพูดคุยกันของแกนนํา จึงไดเกิดขอสรุปเปน โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการทุนของชุมชน ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ การฝกอบรมการจัดทําบัญชี การฝกอบรมการแปรรูป
อาหาร การศึกษาดูงาน และ เวทีเรียนรู
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หลังจากที่โครงการไดรับอนุมัติ ยังคงมีการจัดเวทีชาวบานอยางตอเนื่อง ซึ่งแบงเปนเปน
สองระดั บ คื อ ระดั บ แกนนํ า และระดั บ ประชาชนทั่ ว ไป ซึ่ ง จะใช โ อกาสของการประชุ ม
ประจําเดือนทุกวันที่ 6 ของเดือน ครั้งตอมา ใสประเด็นคําถามใหทุกคนรวมกันคิด เชน รางวัล
ตางๆ ที่ชุมชนเคยไดรับจากการประกวดนั้น ทําใหคุณภาพชีวิตของพี่นองชาวบานบากแดงดีขึ้น
หรือยัง และกลุมตางๆ ที่ตั้งขึ้นชวยทําใหคนบากแดงมีความสุขหรือไม มันเปนสุขจริง หรือสุข
แบบหลอกๆ
จากประเด็นคําถาม ทําใหสมาชิกหลายคนนั่งนิ่งฉุกคิดตอคําถามที่ไดถูกหยิบยกขึ้นมา
พูดคุย สิ่งไดคือความภาคภูมิใจ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่ทางราชการยกยอง การเปนหมูบานเขมแข็ง
ผูคนจากหมูบา นอื่นๆ ยกยองชื่นชม แตคุณภาพชีวิตของตนเอง คนในชุม ชนยัง คงเหมือนเดิม
หนี้สินเทาเดิม ยังตองซื้อปุยจากรานจีนในตลาดมาใชในสวน ยังคงกูยืมจากกลุมนี้แลวนําไปชําระ
หนี้อีกกลุมเหมือนเดิม สิ่งที่ไมเทาเดิม คือ หนาที่ที่ตองออกมาชวยงานสวนรวมมีมากยิ่งขึ้นเพราะ
หลายหนวยงานเขามาสนับสนุนการพัฒนาหมูบาน วัวควายที่เคยมีอยูหลายตัวตองขายเอาเงินมา
ใช เพราะไมมีเวลาทํางานหารายไดตองทํางานเพื่อสวนรวม รักษาหนาตาและชื่อเสียงของตนเอง
และของชุมชน ซึ่งเปนคําตอบหนึ่งที่กลาวไวในวา กลุมโตแตคนไมโต ดังคํากลาวของ กํานัน
สะทอนความคิดเห็นตอการเขารวมประชุมของชาวบานบากแดง ดังนี้
“...เวลาคนขางนอก หรือ เจาหนาที่ราชการ มาพูดใหฟงหรือมาเยี่ยมเยียน คนจะอยูฟงกัน
เต็มที่ประชุม แตถาปกติแลวนั้นมาฝากเงินเสร็จก็กลับบาน เปนอยางที่เขาวา หนังบานเองเลนแลว
ไมมีใครแล จริง ๆ แลวชวนกันมาประชุมพูดคุยเรื่องของตนเองกันทั้งนั้น...”
(นายนุกูล นาคจุติ, สัมภาษณ, 13 เมษายน 2555)
นอกจากการมี เวที ก ารประชุ ม ทั้ง ในระดับ แกนนํ า ชุม ชน และการประชุม ประจํา เดือ น
ตามปกติของหมูบานที่มักจะมีการเชิญเจาหนาที่ราชการมาพูดคุยใหความรูแลวยังมีกิจกรรมอื่น ๆที่
ดําเนินการในระยะตอมา
กิจกรรมการฝกอบรมและปฏิบัติการการทําขนมไทย
กรรมการกลุมแมบานและกลุมสตรี ไดเชิญคุณปากุหลาบ เปนวิทยากรที่มีความรูความ
ชํานาญในการทําขนมไทยๆ อาทิ ขนมขี้มอด กาละแม ทองมวน ทองพับ ฯลฯ มาฝกการทําขนม
ใหแกสมาชิกกลุมแมบานและกลุมพัฒนาสตรีจํานวน 20 คน ใชเวลาในชวงบายหลังจากที่กรีด
ยางพารา หรือเสร็จจากทํางานในสวน มาฝกการทําขนมจํานวน 5 วัน โดยเนนที่การฝกปฏิบัติ
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ทดลองทํามีวิทยากรใหคําแนะนําขั้นตอน และเทคนิคหรือเคล็ดลับตางๆ สําหรับเครื่องมือและ
อุปกรณนั้นไดรับสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหลังสวน การมาฝกทําขนมนั้นไดมี
การพูดคุย ปรับทุกขปรับสุขซึ่งกัน หาแนวทางในการพัฒนากลุมและความเปนอยูในครัวเรือนไป
โดยปริยายหลังจากที่เสร็จการฝกอบรม จึงเกิดกิจกรรมการทําขนมขายในหมูบานโดยจําหนายใน
รานคาชุมชน และสงขายตามรานคาทั่วไป ซึ่งเปนการสรางเสริมรายไดของกลุมสตรีที่เห็นผลเปน
รูปธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดทํากิจกรรมเพิ่มเติม อาทิ การผลิตเครื่องแกง การผลิตของใชใน
ครัวเรือน น้ํายาลางจาน น้ํายาปรับผานุม ฯลฯ ที่ทาง ธกส. หลังสวนเขาไปสงเสริมในระยะตอมา
กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทําบัญชี โดยมี ก รรมการก ลุ ม ก รรมก าร
กองทุนตางๆ เขารวม จํานวน 40 คน มีหมูบานในกริมและบานหินชางสีเขารวมดวยใชระยะเวลา
3 วัน มีคณะวิทยากรจาก ธนาคารหมูบานดอนมะมวง ตําบลทุงคา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
จํานวน 5 คน บรรยากาศในการสัมมนานั้นจะเนนการปฏิบัติโดยแบงเปนกลุมยอย 4 กลุม มี
วิทยากรประจํากลุมคอยใหคําปรึกษาแนะนําแบบตัวตอตัว ซักถามแลกเปลี่ยนกันฉันพี่นอง เมื่อ
ผูเขารวมอบรมทุกคนเขาใจในกระบวนการของการจัดทําบัญชีแลว จะมีการนําบัญชีของกลุมของ
ตนเองมาทดลองทํา และไดรับคําชี้แนะจากวิทยากรวาควรมีการปรับปรุงระบบการจัดทําบัญชีให
ถูกตอง
แลบานเพื่อน เห็นมุมกวางขึ้น
การศึกษาเรียนรูจากชุมชนอื่น เชน การผลิตปุยชีวภาพที่ วัดปายาง นครศรีธรรมราช เมื่อ
คราวไปเสนอโครงการกับดับบานดับเมือง หลังจากกลับมาผูใหญดํา (ปจจุบันเปนกํานัน) กลับมา
สื่อสารกับแกนนําคนอื่น “ ที่ปายางเขาทําปุยอินทรียชีวภาพ สอบหนึ่ง 260 บาทเอง ที่เราซื้อมาใช
สอบตั้ง สามสี่รอย ทําก็ไมใชยาก เอาขี้ไก ขี้หมู ผสมกับหินฟอสเฟต ใสน้ําหมัก ตักใสจานปน
เม็ด ตากไว สี่หาวันก็ขายไดแลว ตอหรือบานเราทํามั่งที่ ” หลังจากนั้นก็มีการไปดูงานคณะเล็กๆ
ในเฉพาะกลุมแกนนํา ในหลายพื้นที่ หลังจากกลับมาก็จะนํามาหารือกันในเวทีแกนนํา แตยังไม
เกิดทิศทางในการพัฒนา หลังจากนั้นไดนําคณะแกนนําและชาวบานทั้งผูหญิงและผูชาย จํานวน
50 คน ไปศึกษาดูงานการทําเกษตรอินทรีย และดูครัวเรือนตัวอยางที่ ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุก
อยางที่ปลูก ที่อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร หลายคนไดแนวคิดใหมและรูปแบบ ทั้งการปลูกพืชผัก
ขางบาน การปลูกตนไมแซมในสวนเพื่อเปนไมใชสอย การทําปุยหมักใชเอง การเลี้ยงปลาไวกิน
หลังกลับจากการเรียนรู ไดมีการทดลองทําที่บานของตนเอง แตยังมีอยูจํานวนนอย
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กลางป 2548 ได นํา คณะแกนนํา และชาวบา น ที่เขา รวมในการทํา งานพัฒนาหมูบา น
บ อ ยครั้ ง ไปศึ ก ษาดู ง าน บ า นหนองกลางดง ตํ า บลศิ ล าลอย อํ า เภอสามร อ ยยอด จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ ชุมชนตนแบบแหงการพัฒนาตนเอง เมื่อคณะไปถึง ผูใหญโชคชัย ไดเลา
กระบวนการพัฒนาของหมูบาน “ ยินดีตอนรับคณะที่มาจากจังหวัดชุมพร คณะที่ทานมาถึงหนอง
กลางดง เปนคณะที่ 850 หนองกลางดงเริ่มเขาสูกระบวนการเรียนรูดวยการจัดทําแผนแมบท
ชุมชนพึ่งตนเอง เมื่อป 40 โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) เริ่มการ
ทําขอมูล ตั้งแตระดับครัวเรือน ทั้งขอมูลรายได รายจาย หนี้สิน ปญหา ความตองการ ศักยภาพ
เพื่อใหทุกคนในครัวเรือนรูจักครัวเรือนตนเอง แลวนํามา รวบรวมประมวลเปนขอมูลหมูบาน
แลวเสนอให ที่ป ระชุม ชาวบา นเห็น เพื่อจะไดคิด วิเคราะห หาทางออกรวมกัน รวมถึง การ
กําหนดแผนงาน โครงการ และผูที่จะรับผิดชอบในการดําเนินการ ที่นี่จะมีการจัดทําขอมูล
หมูบานทุกป เพื่อประเมินผลการทํางาน วา สามารถลดหนี้ของชาวบานไดจริงหรือไม ลดรายจาย
การซื้อปุยไดหรือไม อื่นๆ ในสวนการจัดการนั้น ที่นี่จะมีสภาผูนํา หรือสภา 49 แบงหนาที่กัน
ทํางาน เมื่อทําแลวจะนําผลการดําเนินงานมาสรุป ในที่ประชุมผานทางเวทีสภาผูนํา เพื่อหาทาง
แกไข หรือพัฒนา หรือ หาขอยุติในที่ประชุม ขณะนี้สิ่งที่กําลังดําเนินการ คือ การสรางเยาวชนรุน
ใหมใหเขามาทํางานรวมกับคณะแกน การใชขอมูลในการทํางาน และการเรียนรูอยางตอเนื่อง
และความมุงมั่น ตั้งใจ เสียสละ ของผูนําเปนสิ่งที่สําคัญ หลายคนตางวิพากษวิจารณเปรียบเทียบ
กับที่ชุมชนของตนเอง ทั้งสภาพพื้นที่เปนทุงนาแหงแลง ดินทราย พืชหลัก คือสับปรด การ
เปนอยูอาศัย การประกอบอาชีพ แตทําไมเขาจึงทําได จัดการคน จัดการหนี้ สรางรายได หาก
เมื่อเปรียบเทียบกับ บานบากแดง หลังสวน แลวตางกันมากนัก ทั้งความอุดมสมบูรณดิน น้ํา ปา
ไม จะปลูกพืชพันธุเจริญ ทําใหแกนนําเกิดแนวคิดในการทํางาน
การเรียนรูสูการจัดการชุมชน
หลังจากกลับจากดูงานสามวันคณะแกนนําทั้งหญิงทั้งชายนัดมาคุย สรุปการไปดูงานเขา
เดนเรื่องขอมูล มีการปรับปรุงอยูตลอด เขาสามารถใชขอมูลมาวางแผนการพัฒนา เขาเดนเรื่อง
การจัดการใหเกิดการเรียนรูทั้งผูนํารุนใหญ รุนกลาง และ เยาวชน เดนเรื่องการจัดระบบการจัดการ
ทั้งสภาผูนํา ทั้งจัดคนทํางานตามความถนัด ทุกคนในหมูบานมีหนาที่ สามารถจัดการผลผลิตให
มีมูลคาเพิ่ม แตหากมองบานบากแดงแลวมีศักยภาพทั้งดานคน ดานทรัพยากร ไดเปรียบกวา
หลายเทาแตเราไมมีระบบการจัดการและการดําเนินการอยางตอเนื่อง
หากมองยอนกลับ ไป เมื่อป พ.ศ.2546 ไดมีการจัดทํา แผนชีวิตชุมชนฅนวังตะกอ ขึ้น
โดยมีแกนนําหมูบานบากแดงเปนสวนหนึ่งในการจัดทําแผนชุมชนและไดสําเร็จลุลวงจนมีชื่อเสียง
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โดงดัง เกิดกลุม เกิดการพัฒนาตางๆ มากมายในระดับตําบล จากประสบการณระดับตําบล พลัง
ของแกนนําชุมชน ซึ่งไดรวมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด สงผลใหเกิดพลังแฝง
อันยิ่งใหญ ที่คอยชวยกันคนละไมคนละมือ ดวยกาย ดวยใจ ดวยแรงศรัทธา นั่นคือการประเมินผล
ดวยพลังสามัคคี แตคนชาวบานบากแดงยังมองไมเห็นวาแผนชุมชน นั้นสนองตอบความตองการ
และแกไขความเดือดรอนของเขาไดตรงประเด็น ไมรูสึกเปนเจาของ หลังจากการศึกษาเรียนรูการ
ทําแผนในตําบล สิ่งที่ไดรับและเปนพลังตอเนื่องของการพัฒนา คือ หลักคิดของการพึ่งตนเอง ซึ่ง
ตองนําไปประยุกตหรือไปคิดคนตอใหเหมาะสมกับชุมชนของตนเอง กระบวนการเรียนรูของคน
ในชุมชน ที่รวมกันคิด รวมกันคนหา เรียนรู เพื่อใหชุมชนรูและเขาใจตนเอง โดยใชการสํารวจ
ขอมูลปญหาและศักยภาพ เปนเครื่องมือทําใหเกิดการทบทวนตนเองโดยการมีสวนรวมของคนใน
ชุม ชนท อ งถิ่ น เพื่ อกํ า หนดอนาคตและทิ ศ ทางการพั ฒ นาตนเอง ที่ ชุ ม ชนคนเป น ศู นย ก ลาง มี
ความสัมพันธกับภาคีพัฒนาแบบ “เปนหุนสวนการพัฒนา” แผนชุมชนจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่
ทําใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาขีดความสามารถของคนชุมชน ในการแกไขปญหาและพัฒนาสู
ความรมเย็นเปนสุขอยางยั่งยืนกลุมแกนนําบานบากแดงจึงมีความเห็นรวมกันคิดแนวทางการจัดทํา
แผนชุมชนระดับหมูบาน เพื่อคนหาขอมูลความจริง ศึกษาทุนและศักยภาพ สํารวจปญหาและ
ความตองการ เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา ภายใตขอมูลและความจริง ที่ผานมาชุมชนทํางาน
พัฒนาตามนโยบาย ตอไปนี้พวกเราจะลองกําหนดนโยบายของตนเอง
ดั ง นั้ น จึ ง เกิ ด เวที ผู นํ า บ า นบากแดงขึ้ น ซึ่ ง ประกอบด ว ย แกนนํ า ชุ ม ชน 25 คน จาก
คณะกรรมการหมูบาน กรรมการกลุมตางๆ กรรมการกองทุน และ อาสาสมัครที่ทํางานเกี่ยวของ
ในชุมชน มานั่งปรึกษาหารือ เพื่อกําหนดภารกิจเบื้องตน คือ การจัดทําแผนแมบทชุมชนระดับ
หมูบาน และใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน พรอมการวางแผนการทํางานในหมูบา น
รวมกัน นั้นกระบวนการจัดทําแผนชุมชนจึงเริ่มขึ้น พอประมวลสรุปไดดังนี้
ขั้นที่หนึ่ง การจุดประกายความคิดโดยใชโอกาสจากการไปศึกษาดูงานและมานั่งสรุป
บทเรียน
ขั้นที่สอง การคนหาแกนนํา ในเบื้องตนมีแกนนําชุมชน จํานวน 25 คน มาประชุมเพื่อ
กําหนด แนวทางการเก็บขอมูล สรางแบบฟอรมสํารวจขอมูลพรอมกับการทําความเขาใจกับผูที่
จัดเก็บขอมูล จากนั้นจึงมีการวางแผนการทํางานและกําหนดชวงเวลาในการดําเนินการในแตละ
ชวงใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน
ขั้นที่สาม แกนนําดําเนินการจัดเก็บขอมูลใหม โดยมอบหมายใหแกนนําหนึ่งคนไปเก็บ
ขอมูล ประมาณ 5 – 7 บาน และนัดหมายหนึ่งเดือนจึงเอาขอมูลมาตรวจสอบ
ขั้นที่สี่ นําขอมูลที่จัดเก็บไดมาประมวลสรุป จําแนกขอมูลเปนหมวดหมู
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ขั้นที่หา นําขอมูลที่ไดมานั่งวิเคราะหและสังเคราะห ทั้งในวงของแกนนํา และนําเขาที่
ประชุมประจําเดือนของหมูบานเพื่อใหชาวบานไดรวมในการรับรูขอมูล และรวมระดมความคิดใน
การหาทางออก หรือแนวทางพัฒนารวมกัน ภายใตศักยภาพ ปญหาและสถานการณของชุมชน
ขั้นที่หก นําผลจากการประชุมของหมูบานมาประมวล ยกรางรางเปน แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ขั้นที่เจ็ด นํารางแผนงาน โครงการนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นเสนอแนะ
ปรับปรุง
การดําเนินการของคณะแกนนําชุมชนบานบากแดงใชเวลาหาเดือน จึงเกิดเปน แผนชีวิต
ชุมชนบานบากแดง เปนเครื่องมือหนึ่ง ที่จะชวยใหชาวบานไดเรียนรูใ นการพัฒนาตนเองอยา ง
ลึกซึ้ง กวางขวาง มีการทบทวนทุนเดิมในชุมชนวามีอะไรบาง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม
ทุนทางธรรมชาติ และทุนทางสติปญญา ทุนทางการเงินเปนอยางไร และสรางสรรคการพัฒนาบน
วิถีของชุมชน
กระบวนการในการสรางชุมชนเปนสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินการขับเคลื่อนชุมชนเปนสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือที่สําคัญคือ
การเรียนรูของชุมชนทั้งเวทีเรียนรู และการเพิ่มทักษะความสามารถในการจัดการตนเองใหแกแกน
นําและสมาชิกในชุมชน กระบวนการสรางชุมชนเปนสุข โดยการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป ไดอาศัย
การสํารวจสถานการณในชุมชน และการจัดประชุมระดมความคิดจากแกนนํา ปราชญชาวบาน และ
เครือขา ยภาคีดานการพัฒนาสังคม แลวสังเคราะหออกมาเปนแผนงาน เพื่อใหแตละกิจกรรม
สอดคลองกับเงื่อนไข โอกาส และความตองการของชุมชนเอง เนนการบูรณาการกิจกรรมการ
พัฒนาที่มีอยูเดิมแลว ใหมุงไปสูการเรียนรู
จากสภาพปญหาและอุปสรรคของชุมชนบานบากแดง
1. ชาวบานชุมชนบานบากแดง สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตปญหาที่ตองเผชิญ
อยูทุกป คือ สภาพความแหงแลง การขาดความรูดานการจัดการ และประสบปญหาในเรื่องตนทุน
ทางการเกษตรสูง ราคาผลผลิตตกต่ํา
2. ปญหาหนี้สินในครัวเรือน
3. การจัดตั้งกลุมองคกรชุมชนที่มีมากมายหลายกลุม แตขาดการเชื่อมโยงและตอบสนอง
การพัฒนาชุมชนแบบองครวม
อุปสรรคที่สําคัญ คือ ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการจัดการตนเองดวย เพราะกลุม
กิจกรรมตางๆ ไดรับการสงเสริมจากภาคราชการในการกอตั้ง และการสวมหมวกหลายใบของแกน
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นําทําใหไมมีโอกาสที่ไดมาปรึกษาหารือการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมใหสอดคลองกับวิถี
ของชุมชน ยังตองคอยราชการมาจัดการใหซึ่งบางครั้งไมตรงกับความตองการของชุมชน และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน
การมุงสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนบานบากแดง มีหลักการที่สําคัญ คือ ตองเกิดจาก
ความสมัครใจของคนในชุมชนมาเรียนรูรวมกัน เปดโอกาสการมีสวนรวมใหกับทุกคน ทุกเพศ
ทุกวัย และเนนฐานจากทุนทางสังคมของชุมชน ใชเวลาหลายเดือนกวาจะออกมาในรูปแผน
หมูบาน เพื่อนําไปสูการผลักดันแผนงานสูการปฏิบัติ นั้นคือ แผนงานที่ชุมชนสามารถดําเนินการ
ไดเอง แกนนําในชุมชนจะเปนคนกระตุนและผลักดันไปสูการทํากิจกรรมเพื่อแกไขปญหา เชน
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒนาระบบบั ญ ชี การเตรี ย มการขยายกิจ กรรมกลุ ม ออมทรั พ ย เ พื่ อรองรั บ
นโยบายการธนาคารหมูบาน เพื่อแกปญหาในเรื่องทุนสํารองของชุมชน การพัฒนากลุมไมผลเพื่อ
แก ปญหาตนทุนการเกษตรที่มีราคาแพง เปนตน สํา หรับในสวนแผนงานที่ชุมชนไมส ามารถ
ดําเนินการเองไดจะบูรณาการกับหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนภาคประชาสังคม องคการบริหาร
สวนตําบล ตลอดจนหนวยงานราชการตางๆ ซึ่งชุม ชนบานบากแดงไดรับ การหนุนเสริมอยา ง
ตอเนื่องตลอดมา
การยกระดับสูหมูบานตนแบบ
ผูใหญคนแรกและคนเดียวขอบชุมชนบานบากแดง จวบจนปจจุบันเปนกํานันของตําบลวัง
ตะกอ กลาววา
“การทํา งานพัฒนาชุมชน มีหลักการที่สําคัญ คือ ตองเกิดจากความสมัครใจของคนใน
ชุมชนมาเรียนรูรวมกัน เปดโอกาสการมีสวนรวมใหกับทุกคน และเนนการนําจากทุนทางสังคม
ของชุมชน”
(นายนุกูล นาคจุติ, สัมภาษณ, 13 เมษายน 2555)
แม วันนี้ ชุ ม ชนบ า นบากแดงรวมพลัง ของคนในชุม ชนเพื่อพัฒนาและแกไ ขป ญหาของ
ชุมชน ดวยพลังของชุมชนเองอยางตอเนื่องและเกิดรูปธรรมความสําเร็จ และคาดวาความสําเร็จจาก
การทําไปเรียนรูไป สามารถเปนแหลงเรียนรูดูงานได ผลจากการดําเนินการดังกลาวเริ่มสงผลให
หมูบานใกลเคียงเขามารวมเรียนรู และกลับไปดําเนินการอีกหลายหมูบาน อาทิ ชุมชนบานหินชาง
สี ตําบลวังตะกอ และชุมชนบานในกริม ตําบลหาดยาย โดยใชกระบวนการวิทยากรชุมชนใน
ลักษณะพี่สอนนอง เพื่อนสอนเพื่อน
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ตอมาหมูบานไดรับรางวัลจากการประเมิน หมูบานสงางาม และมีหลายหนวยงานเขามา
สนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหบานบากแดงเปนแหลงเรียนรู ศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งบาน
บากแดงมีจุดเดนโดยเฉพาะดานการบริหารจัดการทุนของชุมชนทั้งสามดาน ประกอบดวย ทุน
ทางสังคม ผานทางการรวมตัวของชาวบานในการทํากิจกรรมตางๆ หรือการแปลงแผนชุมชนไปสู
การปฏิบัติการจริงที่กอเกิดประโยชนตอชาวบาน ทุนที่เปนเงินตรา ผานทางกลุมออมทรัพย
กลุมรานคาเศรษฐกิจชุมชน และทุนทรัพยากรธรรมชาติ จากการดูแลรักษาปาชุมชนและสภาพ
สิ่งแวดลอมของหมูบาน
นอกจากนี้คณะแกนนํามีการวางแผนและกําลังดําเนินการในการสรางเครือขายแหลงเรียนรู
โดยการสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝาย อาทิ ธกส. หลังสวน อบต. วังตะกอ สวนราชการอําเภอหลัง
สวน มีการกําหนดแผนงานการเชื่อมโยงเครือขายกับ การจัดการทองเที่ย วแบบโฮมสเตยเกาะ
พิทักษ การจัดการปาตนน้ําหนวยจัดการตนน้ําพะโตะ เพื่อใหผูที่สนใจที่ไดเรียนรูไดศึกษาจาก
แหลงเรียนรูที่หลากหลายรูปแบบทั้งทะเล หมูบาน ปาเขา
ความสุขของชาวบากแดง
ความตองการของชาวบานบากแดง ในระดับชุมชน คือตองการใหหมูบานเจริญกาวหนา
มีความสงบรมเย็น ไมมีโจรผูราย ชุมชนปลอดยาเสพติด สมาชิกในชุมชนมีความรวมมือ สามัคคี
ไดรับการสนับสนุน จากทางราชการในดานตางๆ ระดับครอบครัว ตองการชําระหนี้สินใหหมด
สินคาเกษตรมีราคาดี ลูกหลานไดเรียนสูงๆ จบแลวมีงานทํา มีรายไดใชจายอยางเพียงพอ มีอาชีพ
เสริม มีความรัก สามัคคี ในครอบครัว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไมมีโรคภัยไขเจ็บ
ลูกหลานเชื่อฟง ไมติดยาเสพติด สอดคลองกับคํากลาวของแกนนําเยาวชน และผูชวยผูใหญบาน
ดังนี้
“...คือทําแลวมีความสุขมารวมทํางานพัฒนาชุมชน มีความเพลิดเพลิน ไดเจอ ไดคุย ได
ปรึกษา ไดเจอผูหลักผูใหญ ไดรับการแนะนําสรางเสริมประสบการณชีวิตเราดวย...”
(นายจรุพงษ ชวยเกิด, สัมภาษณ, 14 เมษายน 2555)
“... ก็คุยเชาๆ กินกาแฟ เย็นๆ ไดพบปะกัน ไดพบปะเพื่อนฝูง ไดคุยหนุก คุยหัวกัน เรา
ตองมีการเปดกวาง วาเราจะประชุมอะไร พอบางคนเห็นวาตรงนี้มีประสิทธิภาพในการทํางาน
...”
(นางอัญชนีย แทนแกว, สัมภาษณ, 16 เมษายน 2555)
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แนวทางการทําใหเกิดความสุขชุมชนบานบากแดง ที่สามารถทําใหเกิดขึ้นจริงได ไดแก
ใหผลผลิตราคาดี นั้นหมายถึง สามารถนําเงินมาใชจายไดอยางพอเพียง ลดคาใชจายและสินคา
ฟุมเฟอยใหพอเหมาะกับรายได หาอาชีพเสริมเพื่อใหมีรายไดเสริมทําอยางจริงจัง ไมอิงราชการ
ปลูกฝงจิตสํานึกของบุตรหลาน ทางดานศีลธรรม เศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น
จากการศึ ก ษากระบวนการเรี ย นรู ข องชุ ม ชนบ า นบากแดง พบว า มี ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
กระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม ดังนี้
1. ผูนําและคณะแกนนําชุมชน มาจากบุคคลที่มีบทบาทในชุมชน ตัวแทนจากกลุมตางๆ
ในชุมชนทั้งที่เปนผูนําทางการและไมเปนทางการ ที่มีความสมัครใจ มีความสามารถ ใฝรู ใฝพัฒนา
เปนที่ยอมรับ รูจักคนและชุมชนเปนอยางดี สามารถถายทอดความรูที่ไดเรียนรูมาจากการศึกษา
จากแหลงเรียนรู หรือจากการลงมือปฏิบัติ ใหกับคนในชุมชนได
2. การรวมกลุมในชุมชน สมาชิกกลุมตองมีการเรียนรู มีสวนรวมอยางจริงจัง แบงหนาที่
รับผิดชอบ รวมกันพัฒนากลุมพรอมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหดีขึ้น
3. มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเสียสละเพื่อชุมชนดวยความสมัครใจ รูสึก
เปนเจาของชุมชน ดูแลรักษาและมีสวนรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง
4. มีกิจกรรมพัฒนาชุมชน ที่ตอเนื่องเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน เริ่มจากความ
ตองการปญหาและความตองการของคนในชุมชน ที่ไดรวมกันวิเคราะหจากขอมูลของชุมชน
5. การสนับสนุนจากภาคีเครือขาย ทั้งจากองคกรภายในและภายนอกชุมชน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
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ตอนที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
4.1 ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
จากการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริม
จิตสํานึกการมีสวนรวม มีดังนี้
1. ผูนําการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาพบวา ผูนําของชุมชนทั้ง 3 ชุมชน มีลักษณะ
ความเปนผูนําที่มีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของสมาชิก
ชุมชน มีความมุงมั่นในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ทําตัวเปนแบบอยาง กระจายภาระหนาที่
ความรับ ผิดชอบตามความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล เขาใจในปจจัย เงื่อนไข
สถานการณภายของชุมชน
ผูนําทําตนเปนครูผูสอน มีความสามารถในการกระตุนใหคิดสรางความตระหนักถึง
การมีสวนรวม ชี้ใหเห็นแนวทางและประโยชนของการดําเนินงาน มีอิทธิพลตอผูอื่น สามารถดึง
คนที่มีความสามารถเขามารวมกลุม รูจักรอคอยจังหวะและโอกาส
สามารถประสานความขัดแยง ทําใหส มาชิก กลา แสดงความคิดของตนเอง เขา ใจ
มุมมองที่แตกตาง และหาทางออกที่ทุกคนเห็นพองตองกันได เขาใจในความแตกตางของแตละ
บุคคล สรางเสริมการทํางานรวมกันเปนทีมและความรวมมือกัน มีศักยภาพในการเชื่อมประสาน
การดําเนินงานระดับเครือขายทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกชุมชน
2. สภาผูนําองคกรชุมชน สภาผูนํา คณะแกนนําชุมชน เปนตัวแทนสมาชิกกลุมตางๆ
ของชุมชน มีความตั้งใจและตระหนักตอการมีสวนรวม มาทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาชุมชน เปน
บุคคลที่สมาชิก ชุมชนใหค วามเชื่อถือ เปนแบบอยางได กลาคิด กลานํา กลาทําในสิ่งที่ดี มี
ความรูความสามารถ รูบทบาทหนาที่ของตนเอง ทํางานรวมกันเปนทีม
เป น ตั วกลางเชื่ อมประสานคนในชุม ชน คนประสานคน ใจประสานใจ เพื่ อให
สมาชิกชุมชนไดมีสวนรวมกันอยางเทาเทียม มีศาสตรและศิลปในการพูด ศาสตร คือ พูดแลวมี
ขอมูล มีวิธีคิดที่เปนสากล ศิลป คือ พูดแลวชวนใหคนทํา คนฟงเห็นชอบขอมีสวนรวมดวย
3. ความตระหนักในปญหาและการเปลี่ยนแปลง ชุมชนเห็นปญหาและทุกคนรูสึกวา
เปนปญหาของตนเอง การรับรูขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับชุมชน เปดเวทีเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน เห็น
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ความสําคัญของการเสียสละทํางานเพื่อชุมชนดวยความสมัครใจ รูสึกเปนเจาของชุมชน ดูแลรักษา
และมีสวนรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง
4. การรวมกลุมภายในชุมชน การสรางเสริมความสัมพันธรวมพลังสรางความสามัคคี
มีพื้นที่ในการมีสวนรวม มีเรื่องราวใหพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน แบงหนาที่รับผิดชอบ รวมกัน
พัฒนากลุมพรอมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหดีขึ้น สรางความผูกพันที่จะอยูรวมกันอยาง
ตอเนื่อง
5. กิจกรรมการมีสวนรวม กิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมอยางแทจริง รวมพูดคุย
แลกเปลี่ยนมาจากความตองการของคนในชุมชน เปนกิจกรรมที่คนในชุมชนมีสวนรวมอยางเทา
เทียมเปดโอกาสใหกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย รวมไดอยากอิสระ จัดขึ้นเพื่อแกปญหาที่มาจากความ
ตองการ เชน จัดดูงาน กิจกรรมจากกลุมตางๆ รับผิดชอบรวมกัน รวมทั้งเปนกําลังใจใหแกกันอยาง
ตอเนื่อง
การสนับสนุนภาคีเครือขาย ความรวมมือระหวางองคกรภายในและภายนอกชุมชน ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ใหการสนับสนุนทั้งดานงบประมาณ ดานวิชาการ สรางเสริมการมีสวน
รวมกับภายนอกชุมชน

บทที่ 6
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
การนําเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการสรางเสริมจิตสํานึกการมี
สวนร วม เปนการนําผลจากการศึกษาจากชุมชนที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
3 ชุมชน คือ ชุมชนบานหนองขุย ชุมชนบานหนองกลางดง และชุมชนบานบากแดง ขอมูลจาก
แบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณมาวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของ
ชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม นําประเด็นจากการวิเคราะหปจจัยรวมสนทนากลุม
แตละชุมชน จากนั้นทําการสังเคราะหแลวนําเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชน
เพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม โดยนําเสนอขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 สังเคราะหปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริม
จิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมนี้ได
จากการศึกษาจากชุมชนที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) โดยวิเคราะหจากการลงพื้นที่
การสังเกต การสัมภาษณ และการสนทนากลุมชุมชน ดังนี้
1.1 การวิเคราะหจากการสนทนากลุม เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูเพื่อ
สรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม ปจจัยรวมที่นํามาใชในการนําแนวทางทางการจัดกระบวนการ
เรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม คือ
1.1.1 ผูนําการเปลี่ยนแปลง
ผูนําที่มีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
สมาชิกชุมชน มีความมุงมั่นในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ทําตัวเปนแบบอยาง กระจาย
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล เขาใจในปจจัย
เงื่อนไขสถานการณภายของชุมชน
ผู นํ า ทํ า ตนเป น ครู ผู ส อน มี ค วามสามารถในการ กระตุ น ให คิ ด สร า งความ
ตระหนักถึงการมีสวนรวม ชี้ใหเห็นแนวทางและประโยชนของการดําเนินงาน มีอิทธิพลตอผูอื่น
สามารถดึงคนที่มีความสามารถเขามารวมกลุม รูจักรอคอยจังหวะและโอกาส สามารถประสาน
1

1

1

1

1

1

1
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ความขัดแยง ทําใหสมาชิกกลาแสดงความคิดของตนเอง เขาใจมุมมองที่แตกตาง และหาทางออกที่
ทุกคนเห็นพองตองกันได เขาใจในความแตกตางของแตละบุคคล สรางเสริมการทํางานรวมกัน
เปนทีมและความรวมมือกัน มี ศักยภาพในการเชื่อมประสานการดําเนินงานระดับ เครือขาย ทั้ง
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกชุมชน
จากประเด็นการสนทนากลุมนอกจากปจจัยผูนําชุมชนแลว ในการสรางเสริม
จิตสํานึกการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นและตอเนื่อง ประกอบดวยบุคคลหรือองคกรสถาบันแวดลอม
ดังนี้
1) ครอบครัว พอแม ผูปกครอง เปนจุดเริ่มตนที่ชวยใหปจเจกบุคคลกอเกิด
จิตสํานึกเห็นความสําคัญของสวนรวม การอบรมสั่งสอน ความใกลชิดทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกัน
และเห็นใจซึ่งกันและกัน ครอบครัวเปนแบบอยางการแสดงพฤติกรรม
2) ครู อาจารย ซึ่งกระบวนการเรียนรูของชุมชน ผูใหการเรียนรูไมจํากัดอยูเพียง
การศึกษาในระบบเทานั้น แตเนนรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต
1

1

1

1

1.1.2 สภาผูนําองคกรชุมชน สภาผูนํา คณะแกนนําชุมชน
เป น ตั ว แทนจากสมาชิ ก กลุ ม ต า งๆ ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ของสมาชิ ก มี ค วามรู
ความสามารถ มี ค วามตั้ ง ใจและตระหนัก ตอ การมีสว นร วม ทํา งานรว มกัน เพื่ อพัฒ นาชุ ม ชน
สมาชิ ก ชุ ม ชนให ค วามเชื่ อถื อ เป น แบบอย า งได กล า คิ ด กลา นํ า กล า ทํา ในสิ่ ง ที่ดี มี ค วามรู
ความสามารถ รูบทบาทหนาที่ของตนเอง ทํางานรวมกันเปนทีม
เปนตัวกลางเชื่อมประสานคนในชุมชน คนประสานคน ใจประสานใจ เพื่อให
สมาชิกชุมชนไดมีสวนรวมกันอยางเทาเทียม มีศาสตรและศิลปในการพูด ศาสตร คือ พูดแลวมี
ขอมูล มีวิธีคิดที่เปนสากล ศิลป คือ พูดแลวชวนใหคนทํา คนฟงเห็นชอบขอมีสวนรวมดวย
จากการสนทนากลุม ทั้ง 3 ชุมชนแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันวา สภาผูนํา
เปนการพูดคุยกึ่งทางการ เปนการฝกฝนคนใหกลาพูดกลาแสดงความคิดเห็น ฝกการวิเคราะห
โดยคนในชุมชนเปนศูนยกลางในการเรียนรู มีความยืดหยุนในตัวสูง
1.1.3 ความตระหนักในปญหาและการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนเห็นปญหาและทุกคนรูสึกวาเปนปญหาของตนเอง การรับรูขอมูลที่
แทจริงเกี่ยวกับชุมชน เปดเวทีเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน เห็นความสําคัญของการเสียสละทํางานเพื่อ
ชุมชนดวยความสมัครใจ รูสึกเปนเจาของชุมชน ดูแลรักษาและมีสวนรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง
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1.1.4 การรวมกลุมภายในชุมชน
การสรางเสริมความสัมพันธรวมพลังสรางความสามัคคี มีพื้นที่ในการมีสวน
รวม มีเรื่องราวใหพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน แบงหนาที่รับผิดชอบ รวมกันพัฒนากลุมพรอมกับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหดีขึ้น สรางความผูกพันที่จะอยูรวมกันอยางตอเนื่อง
1.1.5 กิจกรรมการมีสวนรวม
กิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมอยางแทจริง รวมพูดคุยแลกเปลี่ย นมาจาก
ความตองการของคนในชุมชน เปนกิจกรรมที่คนในชุมชนมีสวนรวมอยางเทาเทียมเปดโอกาส
ใหกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย รวมไดอยากอิสระ จัดขึ้นเพื่อแกปญหาที่มาจากความตองการ เชน จัด
ดูงาน กิจกรรมจากกลุมตางๆ รับผิดชอบรวมกัน รวมทั้งเปนกําลังใจใหแกกันอยางตอเนื่อง และ
พึ่งตนเองพึ่งกันและกันในชุมชน สรางความรูสึกเปนสวนหนึ่ง (Sense of belonging) ของชุมชน
1

1.1.6 การสนับสนุนภาคีเครือขาย
ความร ว มมื อ ระหว า งองค ก รภายในและภายนอกชุ ม ชน ทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ใหการสนับสนุนและสงเสริมในดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ ควบคูกับการสงเสริม
การเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน เชน ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานวัสดุอุปกรณ เปน
ตน

รวม

ตอนที่ 2 แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวน

จากการศึกษาขอมูลจากพื้นที่ 3 ชุมชน นําเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของ
ชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม

รวม

ขั้นกอเกิดจิตสํานึก จิตสํานึกที่มีมากอน หรือไดรับการกระตุนใหตระหนักตอการมีสวน

1. คนหาผูนํา สรางผูนํา ลักษณะของผูนํา เปนแบบอยาง มีความคิดสรางสรรค มีความรู
ความสามารถ ซื่อสัตย เปนครูผูถายทอดแนวคิดวิธีการปลูกฝงจิตสํานึกใหกับคนในชุมชน โดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยพูดและฟงอยางใสใจ
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2. สรางใหรูสึกตระหนักและเห็นคุณคาของการมีสวนรวม จากประวัติศาสตรความเปนมา
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของชุมชนจากรุนสูรุน จุดเปลี่ยนความคิด พึ่งตนเอง พึ่งพากันเองใน
ชุมชน ลดการพึ่งพิงจากภายนอกหรือรอรับความชวยเหลือ เพิ่มความรูสึกผูกพันกับชุมชน
3. กําหนดเปาหมายรวมกัน โดยเปดเวที เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประชุมกลุมยอยกลุม
ใหญ
ขั้นพัฒนาจิตสํานึก การเขารวมซ้ํา การเรียนรูจิตสํานึกการมีสวนรวม
4. สงเสริมกิจกรรมที่สรางสรรค ชุมชนเปนแหลงเรียนรู เชน เรียนรูปญหาของตนเอง
เรียนรูจากสภาพจริงที่คนในชุมชนมีความสัมพันธ หรือเกี่ยวของ กิจกรรมที่ปฏิบัติแลวแกปญหา
สําเร็จ ทําใหอยากทําซ้ํา
กิจกรรมสรางสรรค แกไขปญหาของชุมชนเอง สามารถเปนไปได ทําไดจริง กิจกรรม
กลุมที่สมาชิกทุกคนในชุมรวมกันปฏิบัติได โดยมีการแบงหนาที่รับผิดชอบตามความสามารถ
สงเสริมการคิดที่อิสระ และตัดสินใจไดอยางอิสระ บูรณาการบนฐานการพัฒนาอยางสมดุล ทั้ง
ดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
วิธีการ ตองมีการคิด และทํา ตระหนัก ยอมรับมติรวม สูการปฏิบัติจริง เวทีแลกเปลี่ยน
ระดมสมอง เปดพื้นที่เรียนรู แนวทางการขับเคลื่อนที่สรางการเรียนรูรวมกันของชุมชน
ขั้นดํารงจิตสํานึก มีพฤติกรรมการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง
5. หนวยงานภายใน เชน อบต. เทศบาลฯ ใหการสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวม
6. มีหนวยงานจากภายนอกใหการสนับสนุน ตรงกับปญหาและความตองการของชุมชน
7. ภาคีเครือขาย สงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชนอยางบูรณาการ
8. จัดสรรผลประโยชนอยางยุติธรรม รวมรับผลประโยชนที่อาจไมไดเปนตัวเงิน แตเปน
ความรูสึกผูกพัน ความสามัคคี ความชวยเหลือเกื้อกูลกัน
9. มีการประเมินติดตามผลเพื่อการพัฒนา
10. มีการประชาสัมพันธ เปนแหลงเรียนรูใหกับภายนอก
ในการปฏิบัติขั้นตอนกระบวนการตางๆ ไมตองเรียงลําดับ 1,2,3,4,5... เสมอไปขึ้นอยูกับ
สภาพปญหา ความพรอม จังหวะ โอกาส จุดเดน จุดดอย ของแตละชุมชนเปนแนวทางสูการ
ปฏิบัติทุกขั้นตอนสามารถยืดหยุนได

บทที่ 7
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จัย เรื่ องกระบวนการเรีย นรูข องชุม ชนเพื่อสรา งเสริม จิตสํา นึก การมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อ
สรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม 2) เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชน
เพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคูกันไป
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําการลงพื้นที่วิจัยภาคสนามในชุมชน
ศึกษาจากชุมชนที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ชุมชนที่ผูเชี่ยวชาญเสนอชื่อตรงกัน
3 ชุมชน ไดแก 1) ชุมชนบานหนองกลางดง ตําบลศิลาลอย อําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคี รีขันธ 2) ชุม ชนบ านหนองขุ ย ตําบลหนองสาหรา ย อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 3) ชุมชนบานบากแดง หมูที่ 12 ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อยืนยันวาชุมชนที่ศึกษาเปนชุมชนที่มีพฤติกรรมการมีสวนรวมจาก
จิตสํานึก ดวยการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามตามจํานวนครัวเรือนของชุมชน 3 ชุมชน
แลวนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณเพื่อคัดแบบสอบถามที่ไม
สมบูรณออก แลวนาเอาฉบับสมบูรณมาคัดแยกและจัดหมวดหมูเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล ดัง
ตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 แสดงจํานวนและรอยละแบบสอบถามที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ชุมชน
1. บานหนองขุย
2. บานหนองกลางดง
3. บานบากแดง
รวม

ครัวเรือนทั้งหมด

แบบสอบถามที่ไดรับ

แบบสอบถามที่ใช
วิเคราะห

ความถี่

รอยละ

ความถี่

รอยละ

ความถี่

รอยละ

195
203
165
563

100
100
100

167
179
138
484

88.64
88.18
83.64

154
162
131
447

78.97
79.80
79.39

166
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ขอมูลพื้นฐานของชุมชน กระบวนการเรียนรูและ
การพัฒนาของชุมชน และปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึก
การมีสวนรวม ดวยการลงพื้นที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน ปจจัยและกระบวนการเรียนรูของ
ชุมชน ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสังเกตแบบมีสวนรวม การ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม
ขั้นตอนที่ 3 การนําเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริม
จิตสํานึกการมีสวนรวม โดยการวิเคราะหปจจัย จากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสังเกตแบบ
มีสวนรวม การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุมแตละชุมชน
แลวนําแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวน
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สรุปจากแบบสอบถามเพื่อยืนยันชุมชนที่ศึกษามีพฤติกรรมการมีสวนรวมจากจิตสํานึก
จากแบบสอบถามกลุมตัวอยางทั้ง 3 ชุมชนมีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นจากจิตสํานึก กลุมตัวอยางสวนใหญเขารวมประชุมประชาคมเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น
เดือนละครั้งมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงคของการประชุมประชาคมเพื่อรวมแกไขปญหาสวนรวมมาก
ที่สุด และผูที่จัดการประชุมประชาคมเปนผูใหญบานและกํานันมากที่สุด
พฤติ ก รรมการมี ส ว นร ว มในการพัฒ นาท อ งถิ่ น จากจิต สํ า นึ ก พบว า กลุ ม ตัว อยา งทั้ง 3
ชุมชนมีความถี่ในการมีสวนรวมแตละขั้นตอน ขั้นรวมวางแผน ขั้นรวมดําเนินงาน ขั้นรวม
ประเมิ นผล ขั้ นร วมจั ดสรรผลประโยชน อยูใ นระดับ สูง สามารถสรุป ผลเพื่อยืนยันพื้นที่ใ น
การศึกษา ชุมชนที่ศึกษามีจิตสํานึกการมีสวนรวม
ตอนที่ 2 สรุปปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวน
รวม
การวิเคราะหจากการสนทนากลุม เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูเพื่อสราง
เสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม ปจจัยรวมที่นํามาใชในการนําแนวทางทางการจัดกระบวนการเรียนรู
ของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม คือ
1. ผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูนําที่มีความรูความสามารถ ผูนําทําตนเปนครูผูสอน มี
ความสามารถในการกระตุนใหคิดสรางความตระหนักถึงการมีสวนรวม
1

1
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2. สภาผูนําองคกรชุมชน สภาผูนํา คณะแกนนําชุมชน ตัวแทนจากสมาชิกกลุม
ตางๆ ที่เปนที่ยอมรับของสมาชิก มีความรูความสามารถ เปนตัวกลางเชื่อมประสานคนในชุมชน
3. ความตระหนักในปญหาและการเปลี่ยนแปลง ชุมชนเห็นปญหาและทุกคนรูสึกวา
เปนปญหาของตนเอง รูสึกเปนเจาของชุมชน ดูแลรักษาและมีสวนรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง
4. การรวมกลุ ม ภายในชุ ม ชน การสรา งเสริ ม ความสัม พัน ธ ร วมพลั ง สรา งความ
สามัคคี มีพื้นที่ในการมีสวนรวม สรางความผูกพันที่จะอยูรวมกันอยางตอเนื่อง
5. กิจกรรมการมีสวนรวม สงเสริมการมีสวนรวมอยางแทจริงและเทาเทียม รวมคิด
รวมทํา รับผิดชอบรวมกัน รวมทั้งเปนกําลังใจใหแกกันอยางตอเนื่อง สรางความรูสึกเปนสวน
หนึ่ง (Sense of belonging) ของชุมชน
6. การสนับสนุนภาคีเครือขาย ใหการสนับสนุนและสงเสริมในดานงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ ควบคูกับการสงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน
1

ตอนที่ 3 การนําเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการ
มีสวนรวม
แนวทางแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวน
รวม โดยมีองคประกอบดังนี้
ขั้นกอเกิดจิตสํานึก จิตสํานึกที่มีมากอน หรือไดรับการกระตุนใหตระหนักตอการมีสวน
รวม คนหาผูนํา เปนแบบอยางและเปนครูผูถายทอดแนวคิดวิธีการปลูกฝงจิตสํานึกใหกับคนใน
ชุมชน สรางใหรูสึกตระหนักและเห็นคุณคาของการมีสวนรวม จุดเปลี่ยนความคิด พึ่งตนเอง
พึ่งพากันเองในชุมชน ลดการพึ่งพิงจากภายนอก เพิ่มความรูสึกผูกพันกับชุมชน กําหนดเปาหมาย
รวมกัน โดยเปดเวที เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประชุมกลุมยอยกลุมใหญ
ขั้นพัฒนาจิตสํานึก การเขารวมซ้ํา การเรียนรูจิตสํานึกการมีสวนรวม สงเสริมกิจกรรมที่
กิจกรรมที่ปฏิบัติแลวแกปญหาสําเร็จ ทําใหอยากทําซ้ํา บูรณาการบนฐานการพัฒนาอยางสมดุล
ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม วิธีการเวทีแลกเปลี่ยน ระดมสมอง เปดพื้นที่เรียนรู
แนวทางการขับเคลื่อนที่สรางการเรียนรูรวมกันของชุมชน
ขั้ น ดํ า รงจิ ต สํ า นึ ก มี พ ฤติ ก รรมการมี ส ว นร ว มอย า งต อ เนื่ อ ง ภาคี เ ครื อ ข า ย ส ง เสริ ม
กระบวนการเรี ย นรู ข องชุ มชนอย า งบูรณาการ จัดสรรผลประโยชนอยางยุติธ รรม
รวมรับ
ผลประโยชนที่อาจไมไดเปนตัวเงิน แตเปนความรูสึกผูกพัน ความสามัคคี ความชวยเหลือเกื้อกูล
กัน มีการประเมินติดตามผลเพื่อการพัฒนา มีการประชาสัมพันธ เปนแหลงเรียนรูใหกับภายนอก
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
จากผลการวิจัยพบวา
1. ผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนคนกลาและเปดเผย มีความสุขุม พรอมเผชิญกับความ
จริง เปดเผยความจริง เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต เรียนรูสิ่งใหม ๆ ติดตามขาวสารเพื่อพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา ทําตนเปนตัวอยางที่ดี ทําใหเกิดความรูสึกไววางใจ เคารพนับถือ ชื่นชม สื่อสาร
ชั ด เจน มอบหมายแจกจ า ยภาระหนา ที่ กระจายงานให ผู อื่น ได ทํา อย า งอิ ส ระ เชื่ อ ว า คนอื่ น มี
ความสามารถ ผูตามใชวิธีการตามความถนัด ตามความสามารถของแตละคน เพื่อจุดมุงหมาย สราง
ความเขาใจ และมุมมองในการพัฒนาไปไดเรื่อยๆ สรางแรงบันดาลใจผูชี้นําและทําใหคนเห็นตาม
ภารกิจที่มีรวมกัน โดยวิธีการที่ทําใหเกิดแรงบันดาลใจใหผูอื่นทําตามได แสดงใหเห็นความมุงมั่น
ที่จะดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย และวิสัยทัศนที่มีรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ ไพบูลย วัฒนศิริ
ธรรม และสังคม สัญจร (2543) ไดอธิบายกระบวนการพัฒนาจิตสํานึก ของคนๆ หนึ่ง มาจาก
สภาวะแวดลอม เริ่มตั้งแต พอ แม ญาติ เพื่อน ตลอดจนระดับที่สูงขึ้นเชน ชุมชน องคกร และ
การใชชีวิตที่มีผลตอจิตสํานึก เชน การไปโรงเรียน การไปทํางาน การจะสงเสริมใหเกิดจิตสํานึก
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นที่ดีนั้น ตองมาจากตนเอง
ผูนําทําตนเปนครูผูสอน ผูถายทอด กระตุนใหคิดสรางความตระหนักถึงการมีสวน
รวม ใหเห็นแนวทางการดําเนินงานรวมกัน ผูตามตระหนักถึงคุณคาของเปาหมายของการทํางาน
รวมกัน และสรางแรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่มีคุณคา มีความเชี่ยวชาญใน
การพัฒนาความสามารถของผูอื่นไดจะ แสดงความสนใจอยางแทจริงในตัวคนที่เขาชวย เขาใจ
เปาหมาย จุดแข็งและจุดออนของเขา สามารถใหผลสะทอนกลับที่สรางสรรคและรูเทาทันความ
เปนไปได มีอิทธิพลตอผูอื่น รูวาจะใชวิธีใดในการดึงดูดใจ รูวิธีจะดึงบุคคลสําคัญเขามารวมกลุม
รูจักหวานลอมชักจูง รอคอย ทําใหคนคลอยตามได สามารถจัดการกับปญหาความขัดแยง ทําให
ทุกฝายกลาแสดงความคิดของตนเอง เขาใจมุมมองที่แตกตางของแตละฝายและหาทางออกที่ทุกคน
เห็นพองตองกันได ปรับ ทัศ นคติใ หเปนไปในทิศทางที่ม าจากการตกลงรวมกันการสรา งความ
ผูกพัน สรางสายใยแหงสายสัมพันธ เขาใจในความแตกตางของแตละบุคคล สรางความเชื่อถือและ
ความไววางใจ รวมทั้งความปรองดองกัน สรางเสริมการทํางานรวมกันเปนทีมและความรวมมือกัน
การทํ างานร วมกัน เพื่ อสร างบรรยากาศของการมีอํา นาจระหวางเพื่อนรวมงานที่เปนมิตร เป น
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แมแบบของการใหความเคารพ การชวยเหลือกัน และการรวมมือกัน ความพยายามในระดับกลุม ใช
เวลาในการหลอหลอมและเชื่อมประสานความสัมพันธเขาดวยกัน ใหไปไกลเกินกวาที่ภาระหนาที่
ในการทํางานไดกําหนดไว
2 สภาผูนําองคกรชุมชน สภาผูนํา คณะแกนนําชุมชน เปนตัวแทนจากสมาชิก
กลุมตางๆ ที่เปนที่ยอมรับของสมาชิก มีความรูความสามารถ มีความตั้งใจและตระหนักตอการมี
สวนรวม ทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาชุมชน สมาชิกชุมชนใหความเชื่อถือเปนแบบอยางได กลาคิด
กลานํา กลาทําในสิ่งที่ดี มีความรูความสามารถ รูบทบาทหนาที่ของตนเอง ทํางานรวมกันเปนทีม
เปนตัวกลางเชื่อมประสานคนในชุมชน คนประสานคน ใจประสานใจ เพื่อใหสมาชิกชุมชนไดมี
สวนรวมกันอยางเทาเทียม มีศาสตรและศิลปในการพูด ศาสตร คือ พูดแลวมีขอมูล มีวิธีคิดที่เปน
สากล ศิลป คือ พูดแลวชวนใหคนทํา คนฟงเห็นชอบขอมีสวนรวมดวย สอดคลองกับการศึกษา
ความสัมพันธเปนสวนตัวของผูนําทําใหชาวบานเลื่อมใสเกิดการรวมกลุมไดงาย (สุดาวดี ดิษฐกิจ,
2543) สอดคลองกับ ดํารงควัฒนา และคณะ (2547) จากศึกษาภาวะผูนํากับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในหมูบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาสรุปไดวาแมวาผูมีสถานภาพสูงในชุมชน
หมูบานเปนผูอาวุโส พระ ครู และผูใหญบาน และบุคคลเหลานี้ไดแสดงบทบาทตามตําแหนงที่ถูก
กําหนดไวแตความมีสถานภาพสูงเปนเพียงคุณสมบัติหนึ่งขององคประกอบของภาวะผูนําที่แทจริง
ในกระบวนการตัดสินใจของหมูบาน ธรรมชาติของผูนําจะไดรับผลกระทบจากการสอดแทรกของ
ผลงานตางๆ ของรัฐบาลที่เขามายังหมูบาน สถาบันตางๆ ในระดับหมูบาน ไดแก คณะกรรมการ
หมูบาน คณะกรรมการพัฒนาตําบล สภาตําบล และกลุมเกษตรกร ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อ
เสริมสรางการมีสวนรวมในการปรับปรุงการบริหารงาน การพัฒนาชุมชน และการปรับปรุงเทคนิค
ดานการเกษตร ดังนั้นปฏิสัมพันธของขาราชการและชาวบานก็มีมากขึ้น
3. ความตระหนักในปญหาและการเปลี่ยนแปลง ชุมชนเห็นปญหาและทุกคนรูสึกวา
เปนปญหาของตนเอง การรับรูขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับชุมชน เปดเวทีเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน เห็น
ความสําคัญของการเสียสละทํางานเพื่อชุมชนดวยความสมัครใจ รูสึกเปนเจาของชุมชน ดูแลรักษา
และมีสวนรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง สอดคลองกับสมพงษ สิงหพล (2542: 16) กลาววา จิตสํานึก
เป น เรื่ อ งของจิ ต ใจ เป น ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ภายในบุ ค คลที่ เ กิ ด ขึ้ น ได แ ละเกิ ด ขึ้ น ด ว ยการเรี ย นรู
จิตสํานึกเมื่อเกิดขึ้นแลวยากที่จะหยุดหรือหมดหายไป คนที่มีจิตสํานึก ซึ่งมักจะเปนจิตสํานึกที่ดีจะ
ประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสมกับจิตสํานึก และใชจิตสํานึกของตนเพื่อประโยชนตอสิ่งตางๆ
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4. การรวมกลุมภายในชุมชน การสรางเสริมความสัมพันธรวมพลังสรางความสามัคคี
มีพื้นที่ในการมีสวนรวม มีเรื่องราวใหพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน แบงหนาที่รับผิดชอบ รวมกัน
พัฒนากลุมพรอมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหดีขึ้น สรางความผูกพันที่จะอยูรวมกันอยาง
ตอเนื่อง สอดคลองกับสํานึก ธีรยุทธ บุญมี (2547: 19) ไดวิเคราะหชี้ถึงรูปแบบการพัฒนาในการ
กอตัวของจิตสํานึกตอสวนรวมของคนในสังคมวาเปนหลักการพื้นฐานของประชาสังคม เนื่องจาก
การที่คนในสังคมมีจิตสํานึกตอสวนรวมที่สมบูรณแบบ การเกิดขึ้นของกลุมหรือองคกรทางสังคม
องคกรทางเศรษฐกิจและทางสังคมดานตางๆ ซึ่งองคกรเหลานี้มีสํานึกในการดูแลประโยชนซึ่งกัน
และกัน สอดคลองกับชาติชาย ณ เชียงใหม (2533: 33) การพัฒนาในระดับกลุม หมายถึง การ
กําหนดเงื่อนไขและกระจายอํานาจการบริหาร ใหคนในชุมชนสามารถรวมกลุมและพัฒนาอํานาจ
ตอรองของชุม ชน เพื่อใหสามารถตานทานการเอารัดเอาเปรีย บจากกลุม ภายนอกได สามารถ
ปรับปรุงดัดแปลงหรือควบคุมทรัพยากรและภาวะแวดลอม เพื่อใหเกิดประโยชนตอการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของคนชุมชน
5. กิจกรรมการมีสวนรวม กิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมอยางแทจริง รวมพูดคุย
แลกเปลี่ยนมาจากความตองการของคนในชุมชน เปนกิจกรรมที่คนในชุมชนมีสวนรวมอยางเทา
เทียมเปดโอกาสใหกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย รวมไดอยากอิสระ จัดขึ้นเพื่อแกปญหาที่มาจากความ
ตองการ เชน จัดดูงาน กิจกรรมจากกลุมตางๆ รับผิดชอบรวมกัน รวมทั้งเปนกําลังใจใหแกกันอยาง
ตอเนื่อง และพึ่งตนเองพึ่งกันและกันในชุมชน สรางความรูสึกเปนสวนหนึ่ง (Sense of belonging)
ของชุมชน สอดคลองกับไพบูลย วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2543 ไดอธิบายถึงปจจัยการ
กอเกิดจิตสํานึก ดังนี้ สํานึกของคนอยูภายใตอิทธิพลของปจจัยแวดลอมมากมาย การที่จะทําให
คนมีสํานึกที่ดีจะตองทําสองทางพรอมกัน ทางหนึ่งตองสงเสริมใหเกิดความรักและสรางสํานึกที่ดี
ใหตนเอง พรอมกันนั้นตองพยายามหาวิธีการผลักดัน สงเสริม รณรงคใหสังคมทั่วไปทั้งกลุมคน
และองคกรมีการสรางกิจกรรมหรือมีโครงการที่จะนําไปสูการสรางจิตสํานึกที่ดี สอดคลองกับ
อนุชาติ พวงสําลี และวีรบูรณ วิสารทสกุล (2540: 42-44) ไดกลาวถึงการมีจิตสํานึกสาธารณะซึ่ง
เรียกอีกคําหนึ่งวา จิตสํานึกเพื่อสวนรวม สํานึกสาธารณะนั้นเปนนามธรรมไมสามารถบังคับให
เกิดได ดังนั้นตองสรางเงื่อนไขหรือกิจกรรมรวมกันที่จะกอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนการ
พัฒนาใหเกิดความตอเนื่อง
1

1

6. การสนับ สนุ นภาคีเครือขาย ความรว มมือระหวางองคก รภายในและภายนอก
ชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหการสนับสนุนและสงเสริมในดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ
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ควบคูกับการสงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน เชน ดานสุขภาพ ดานการศึกษา
ดานวัสดุอุปกรณ เปนตน
2. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม
ขั้นกอเกิดจิตสํานึก จิตสํานึกที่มีมากอน หรือไดรับการกระตุนใหตระหนักตอการมีสวน
รวม คนหาผูนํา สรา งผูนํา ลัก ษณะของผูนํา เปนแบบอยาง มีความคิดสรา งสรรค มีความรู
ความสามารถ ซื่อสัตย เปนครูผูถายทอดแนวคิดวิธีการปลูกฝงจิตสํานึกใหกับคนในชุมชน โดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยพูดและฟงอยางใสใจ จรัส สุวรรณมาลา, 2546 คนในชุมชนรวมกันสรร
หา คั ดเลื อกบุ ค คลหรื อคณะบุค คลในชุมชนมาทํา หนา ที่เปนตัวแทนของคนในชุม ชนเกี่ย วกั บ
กิจการสาธารณะของชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถจัดกิจกรรมสาธารณะตามความตองการของ
พลเมืองในชุมชนนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางใหรูสึกตระหนักและเห็นคุณคาของการมี
สวนรวม จากประวัติศาสตรความเปนมา การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของชุมชนจากรุนสูรุน จุด
เปลี่ย นความคิด พึ่ง ตนเอง พึ่ง พากันเองในชุม ชน ลดการพึ่ง พิงจากภายนอกหรือรอรับ ความ
ชวยเหลื อ เพิ่ ม ความรู สึ ก ผู ก พั น กับ ชุม ชน กํา หนดเปา หมายรว มกัน โดยเปด เวที เนน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ประชุมกลุมยอยกลุมใหญ สอดคลองกัน ประทีป วีระพัฒนนิรันดร (2542) ที่
ศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน มีเปาหมายเพื่อพัฒนาคน เสริมสรางพลังใหคนใน
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองไดการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนใหมีคุณภาพ เพื่อ
พัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางบูรณาการนั้น มีสาระและขอบเขตกวางขวาง โดยเฉพาะการเลี้ยงชีพของ
คนในชุมชน ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน อาทิ นักวิชาการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน นักธุรกิจองคกรบริหารสวน
ทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน การเรียนรูในชุมชนควรนําไปสูวัตถุประสงคหลายๆ ประการพรอม
กันๆ กัน เชน เพื่อสืบ คนผูนําจิตวิญาณ สร างความเขาใจรวมกัน สรางคุณคาและจิตสํานึก ใหม
ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม เกิดความเอื้ออาทร สรางวิสัยทัศนรวมกัน สรางกระบวนทัศน
ใหม วิ ธี คิ ดและวิ ธี ทํ า งาน ทราบปญหาและความตองการของชุม ชน ไดแนวทาง วิธีก าร และ
แผนงานการแกปญหา ไดเริ่มทดลองปฏิบัติ ไดโจทยวิจัย เกิดการสะสมองคความรูในทองถิ่น ได
องคความรูใหม และขยายผลผานการสรุปบทเรียนรวมกัน การเรียนใหรูเกิดขึ้นในจิตใจสวนรวม
มากเทาใดจะยิ่งเรียนรูไดมากเทานั้น สงผลตอการเกิดจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
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ขั้นพัฒนาจิตสํานึก การเขารวมซ้ํา การเรียนรูจิตสํานึกการมีสวนรวม สงเสริมกิจกรรมที่
สรางสรรค ชุมชนเปนแหลงเรียนรู เชน เรียนรูปญหาของตนเอง เรียนรูจากสภาพจริงที่คนใน
ชุมชนมีความสัมพันธ หรือเกี่ยวของ กิจกรรมที่ปฏิบัติแลวแกปญหาสําเร็จ ทําใหอยากทําซ้ํา
กิจกรรมสรางสรรค แกไขปญหาของชุมชนเอง สามารถเปนไปได ทําไดจริง กิจกรรมกลุมที่
สมาชิกทุกคนในชุมรวมกันปฏิบัติได โดยมีการแบงหนาที่รับผิดชอบตามความสามารถ สงเสริม
การคิดที่อิสระ และตัดสินใจไดอยางอิสระ บูรณาการบนฐานการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม วิธีการ ตองมีการคิด และทํา ตระหนัก ยอมรับมติรวม สูการปฏิบัติ
จริง เวที แลกเปลี่ ย น ระดมสมอง เปดพื้นที่เรียนรู แนวทางการขับ เคลื่อนที่สรา งการเรีย นรู
รวมกันของชุมชน อดุลย วังศรีคูณ (2543: 24) กระบวนการเรียนรูของชุมชน เปนลําดับขั้นการ
เรียนรูจากและผานการแลกเปลี่ยนกับคนอื่นการเรียนรูของชุมชนไมแยกขาดจากจิตสํานึกสาธารณะ
การเรียนรูของชุมชนเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาชุมชนในวิถีทางที่ทําใหประชาชนรูสึก “เปน
เจาของ” ชุมชน การสรางความเปนชุมชนจึงเปนหนึ่งเดีย วกับการกระตุนใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูของชุมชน ชุมชนที่อุดมไปดวยชีวิต สาธารณะที่มีสุขภาพดีหรือชุมชนที่มีประชาสังคม
เขมแข็ง เปนชุมชนแหงการเรียนรู มีขั้นตอนของการแกปญหารวมกันโดยชุมชนและเพื่อชุมชนให
เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น เปนการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคลองกับ จรัส สุวรรณมาลา, 2546 การมีสวน
ร ว มของความรั บ ผิ ด ชอบร วมกั น คนในชุ ม ชนร ว มกั นคิ ด และกํา หนดว า ชุ ม ชนควรมี ห รื อ ทํ า
กิจกรรมสาธารณะอะไรบาง เชน การจัดเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน สงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่นหรือจัดใหมีบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานตางๆ ในชุมชน เชน ถนน ระบบ
ระบายน้ําปองกันน้ําทวม
ขั้นดํารงจิตสํานึก มีพฤติกรรมการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง หนวยงานภายใน เชน อบต.
เทศบาลฯ ใหการสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวม มีหนวยงานจากภายนอกใหการสนับสนุน
ตรงกับปญหาและความตองการของชุมชน ภาคีเครือขาย สงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน
อยางบูรณาการจัดสรรผลประโยชนอยางยุติธรรม รวมรับผลประโยชนที่อาจไมไดเปนตัวเงิน แต
เปนความรูสึกผูกพัน ความสามัคคี ความชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีการประเมินติดตามผลเพื่อการ
พัฒนา มีการประชาสัมพันธ เปนแหลงเรียนรูใหกับภายนอก ในการปฏิบัติขั้นตอนกระบวนการ
ตางๆ ไมตองเรียงลําดับ 1,2,3,4,5... เสมอไปขึ้นอยูกับ สภาพปญหา ความพรอม จังหวะ โอกาส
จุ ด เด น จุ ด ด อ ย ของแต ล ะชุ ม ชนเป น แนวทางสู ก ารปฏิ บั ติ ทุ ก ขั้ น ตอนสามารถยื ด หยุ น ได
สอดคลองกับสมศรี จินะวงษ อางถึงใน นันทนุช สังวาลย, 2546: 28-29 การจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ใ นชุ ม ชนที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนท อ งถิ่ น อย า งบู ร ณาการ มี ส าระและขอบเขต
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กวางขวาง โดยเฉพาะประเด็น “การเลี้ยงชีพ” ของคนในชุมชนซึ่งจําเปนตองอาศัย “ความรวมมือ
รวมใจ” หรือ “การผนึกกําลัง” จากทุกสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
อาทิ นักวิชาการ สื่อมวลชน นักธุรกิจ สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
พัฒนาเอกชน องคกรชุมชน ฯลฯ การเรียนรูในชุมชนจึงมิไดเกี่ยวของกับบุคลากรทางการศึกษา
เทานั้น แตเปนการเรียนรูรวมกันของทุกฝาย การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน ควรนําไปสู
วัตถุประสงคหลาย ๆ ประการพรอมกัน เชน เพื่อสืบคนผูนําจิตวิญญาณ สรางความเขาใจรวมกัน
สรา งคุ ณ คา และจิ ตสํ า นึก ใหม ปลูก ฝง คุณธรรมและคา นิย มที่ดีง าม เกิดความเอื้ออาทร สร า ง
วิสัยทัศนรวมกัน สรางกระบวนทัศนใหม (วิธีคิดและวิธีทํางาน) ไดปญหาและความตองการของ
ชุมชน ไดแนวทาง วิธีการ และแผนงาน การแกปญหา ไดเริ่มทดลองทํา ไดโจทยวิจัย เกิดการ
สะสมความรู ใ นท องถิ่ น ได องค ค วามรู ใ หม และขยายผลผ า นการสรุ ป บทเรี ย นร ว มกัน ได
หลั ก สู ตรท องถิ่ นและนํ า ไปสู ก ารปฏิรูป การเรีย น การสอน ชุม ชนมีโอกาสเรีย นรูและจัดการ
รวมกัน และสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู สอดคลองกับ การมีสวนรวมที่มีความ
รับผิดชอบ จรัส สุวรรณมาลา, 2546 คนในชุมชนรวมกันตรวจสอบ เฝามอง แสดงความคิดเห็น
(เชน แสดงความพอใจหรือไมพอใจ) เกี่ยวกับผลการดําเนินกิจการสาธารณะของชุมชน ผลักดัน
ใหมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ใหกิจการสาธารณะของชุมชนมีความยั่งยืนและเปนประโยชน
สู ง สุ ดต อชุ ม ชนในระยะยาว คนในชุม ชนรูสึก เปนเจา ของ(Ownership) ทรัพ ยสิ นหรือ กิจการ
สาธารณะของชุมชนเสมือนหนึ่งเปนของตัวเอง โดยชวยกันทํานุบํารุงรักษา เฝาระวังดูแลและให
อยูในสภาพที่ดีใชการไดและเปนประโยชนตอชุมชนเสมอ หวงแหนชุมชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นของตนเอง เห็นความสําคัญของการจรรโลงการปกครองทองถิ่นและกิจการสาธารณะ
ใหมั่นคง ใหความไววางใจ เขาใจพลเมืองดวยกันเอง และวางใจชุมชนทองถิ่นของตนเอง
ขอเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ข อ เสนอแนะในการนํ า แนวทางการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ข องชุ ม ชนเพื่ อ สร า งเสริ ม
จิตสํานึกการมีสวนรวมไปใช
1. ในการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวม ควรมี
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมสงเสริมการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีการบูรณาการกับ
การทําแผนชุมชนจากระดับหมูบาน ตําบล อบต. เทศบาล และระดับจังหวัด การวางแผนพัฒนา
จาก bottom up เพื่อกอใหเกิดผลที่เปนรูปธรรม
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2. เนื่ องจากชุ ม ชนแต ล ะชุ ม ชนมี บ ริ บ ทที่ แตกต า งกั น ป จจั ย เงื่ อนไข ของแต ล ะพื้น ที่
แตกตางกัน การสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูของชุนชนเพื่อนสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวน
รวม ควรมีความยืดหยุน สอดคลองกับความตองการ ความพรอม และความสามารถของแตละ
ชุมชน
3. ภาครัฐที่ใหการเรีย นรูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูข องชุม ชนเพื่อสรา งเสริม
จิตสํานึกการมีสวนรวม การจะทําใหคนมีสํานึกที่ดีจะตองใหการสงเสริมสองทางพรอมกัน ทาง
แรกคือสงเสริมนโยบายที่ไมใหเกิดความขัดแยง พรอมกับรณรงคใหสังคมมีการสรางกิจกรรมหรือ
โครงการที่ใหไปสูจิตสํานึกการมีสวนรวมที่ดี
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยหรือเงื่อนไขทางลบ ที่ไมสงเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น เพื่อสามารถสงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชนไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
2. การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาชุมชนที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ซึ่งมีการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนมาตลอดอยางตอเนื่อง ควรศึกษาชุมชนที่มีการพัฒนาแตไม
ตอเนื่องมีปจจัยเงื่อนไขใด ที่จะสงเสริมใหประสบความสําเร็จ
3. ควรมีก ารศึก ษาใหทั่วทุก ภาคของประเทศไทย เพื่อนํา เสนอแนวทางที่หลายหลาย
ใกลเคียงสอดคลองกับบริบทของชุมชน เพื่อเปนคลังบทเรียนสําหรับการเรียนรูของประเทศตอไป
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกพื้นที่
1. นายกฤษดา สมประสงค
หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
2. นายเจษฎา มิ่งสมร
คณะประสานงานเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
3. นายแกว สังขชู
กรรมการบริหาร สภาพัฒนาองคกรชุมชน

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือวิจัย
1. อาจารย ดร.ประชา อินัง
อาจารยผูสอน ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
2. อาจารย ดร.วิชุดา กิจธรธรรม อาจารย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
3. ดร.ประไพ ศิวะลีวิลาศ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สถาบันการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
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แบบสอบถาม
“กระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น”
*************************************************
คําชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้เทานั้น ขอมูลที่ไดรับจะไมมีการ
เผยแพรหากไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากทาน
2. แบบสอบถามฉบับนี้ มีทั้งหมด 3 ตอน แบงเปน
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึก
ตอนที่ 3 ปจจัยการกอเกิดจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
3. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  และเติมขอความที่เหมาะสมใหตรงกับความเปน
จริงทุกขอ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1) เพศ
 1. ชาย
2) อายุ





1.
2.
3.
4.

 2. หญิง

ต่ํากวา 20 ป
20 - 39 ป
40 - 60 ป
60 ปขึ้นไป

3) ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน
 1. อาศัยตั้งแตเกิด

 2. ยายมาภายหลัง (โปรดระบุจํานวนปที่อาศัยในชุมชน
นี้)..................................ป

4) ระดับการศึกษาสูงสุด
 1. ต่ํากวามัธยมศึกษา
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 5. ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
 7. อื่นๆ (โปรดระบุ)........................

 2. มัธยมศึกษาตอนตน
 4. อนุปริญญา/ปวส.
 6. สูงกวาปริญญาตรี
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5) อาชีพปจจุบัน
 1. เกษตรกร
 4. คาขาย

 2. รับจางทั่วไป
 5. พนักงาน

6) รายไดตอเดือน
 1. นอยกวา 5,000 บาท
 4. 15,001-20,000 บาท

 3. รับราชการ
 6. อื่นๆ (โปรด
ระบุ)..............

 2. 5,000-10,000 บาท
 5. มากกวา 20,000 บา

 3. 10,001-15,000
 6. อื่นๆ (โปรด
ระบุ).................

7) ปจจุบันทานเปนสมาชิกกลุมใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1. กลุม
 2. กลุมสตรี
 3.กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
แมบาน
(อสม.)
 4. กลุม
 5. กลุมเยาวชน
 6.กลุมสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพย
การเกษตร
 7. กลุม
ผูสูงอายุ

 8.ไมเปนสมาชิก
กลุมใด

 9.อื่นๆ (โปรดระบุ).................

8) ทานมีตําแหนงในชุมชนหรือไม ถามี โปรดระบุ
 1. ไมมี
 2. มี โปรดระบุ
............................................
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากจิตสํานึก
1) ในชุมชนของทานมีการประชุมประชาคมบอยเพียงใด
 1. เดือนละครั้ง
 2. 2-3 เดือนตอครั้ง
 3. 4-6 เดือนตอครั้ง
 4. ปละครั้ง
2) วัตถุประสงคของการประชุมประชาคม
 1. วางแผนโครงการของบประมาณ
 2. รวมแกไขปญหาสวนรวม
 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................
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3) การประชุมประชาคมจัดโดย
 1. อปท.
 2. สมาชิกในชุมชนเอง
 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................

ประเด็นคําถาม
ขั้นรวมวางแผน
1. ทานเขารวมการประชุมในชุมชน เมื่อมีการประชุม
ตาง ๆ เชน การทําแผนชุมชน การประชาคม เปนตน
2. ทานไดรวมพูดคุย ปรึกษาหารือกับสมาชิกในชุมชน
เกี่ยวกับปญหาของชุมชน
3. ทานไดเขารวมประชุม เพื่อวางแผนพัฒนาทองถิ่น
เชน การพัฒนาถนนและสาธารณูปโภค การจัดงาน
ประเพณีเทศกาล การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได
เปนตน
4. ทานเขารวมประชุม แมจะไมไดรับคาตอบแทน
5. ในการประชุม การแสดงความคิดเห็นของทาน เปนที่
ยอมรับของที่ประชุม
6. ทานรวมเสนอปญหาของชุมชนในทีป่ ระชุม เชน
ปญหาน้ําใชการเกษตรไมเพียงพอ ถนนชํารุด ปญหา
โรคไขเลือดออก เปนตน
7. ทานรวมลงมติในการกําหนดระดับความสําคัญของ
ปญหา เพื่อแกไขกอน-หลัง เชน แกปญหาขาดแคลน
น้ําเพื่อการเกษตรกอน ปรับปรุงถนนที่ยังพอจะใชได
8. ทานรวมแสดงความคิดเห็นคัดคาน แผนหรือกิจกรรม
การพัฒนาที่ทานเห็นวาไมเปนประโยชนตอสวนรวม
ของชุมชน
9. ทานรวมกําหนดวัตถุประสงคการวางแผนดําเนิน
กิจกรรม เชน การเพิ่มรายไดโดยการฝกอบรมอาชีพ
เสริม ความปลอดภัยดานสาธารณะภัยโดยการฝก

ทุกครั้ง

ความถี่
เกือบทุก นานๆ
ครั้ง
ครั้ง

ไมเคย
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ประเด็นคําถาม
อาสาสมัครปองกันภัยพลเรือน เปนตน
10.ทานรวมกําหนดวิธีการดําเนินกิจกรรม เพื่อการแกไข
หรือพัฒนา เชน การจัดการฝกอบรม การไปศึกษาดู
งาน การจัดสรรที่ดนิ วางเปลาใหกับสมาชิกที่ยากจน
ไดทํากินอยางเหมาะสม เปนตน
ขั้นดําเนินงาน
11.ทานเขารวมปฏิบัติกจิ กรรม แมวาทานตองเสียเวลาใน
การทํากิจกรรมสวนตัว
12.ทานเขารวมกิจกรรมการพัฒนาที่ไดจัดขึ้น เชน รวม
จัดงานประเพณีของชุมชน รวมรณรงคกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย เปนตน
13.เมื่อมีกิจกรรมของชุมชน ทานรวมสมทบเงิน
สนับสนุน เชน การแขงขันกีฬาประจําตําบล
โครงการอบรมเยาวชนตานภัยยาเสพติด กิจกรรม
ประเพณีเทศกาล เปนตน
14. เมื่อมีกิจกรรมของชุมชน ทานชักชวนเพื่อนบานรวม
กิจกรรม ดวยการสละเวลาและรวมออกแรง เชน การ
รวมทําบุญตามเทศกาลของชุมชน การรวมปลูก
ตนไมในวันสําคัญ เปนตน
15. ทานนําขอมูลที่ไดจากการเขาประชุม มา
ประชาสัมพันธใหผทู ี่ไมไดเขาประชุมทราบเชน การ
ใหรวมใสเสื้อสีเหลืองในวันพอ การรวมสมทบเงิน
หรืออาหารใหกลุมเยาวชนของชุมชนในการฝกซอน
การแขงขันกีฬา เปนตน
16. เมื่อมีปญหาระหวางดําเนินกิจกรรมตางๆ ทานรวม
เสนอแนวทางปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการ
ขั้นรวมประเมินผล
17. ทานติดตามการดําเนินงานในโครงการ ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น
18. เมื่อทานพบขอบกพรองของการพัฒนาทองถิ่น ทาน
นํามาเสนอตอทีป่ ระชุม

ทุกครั้ง

ความถี่
เกือบทุก นานๆ
ครั้ง
ครั้ง

ไมเคย
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19. ทานติดตามการใชจายงบประมาณ เพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
20. ทานไดรวมกับเพื่อนบานสังเกตการกอสรางหรือ
พัฒนาชุมชน เชน รวมกันสังเกตการณขุดแหลงน้ํา
ของชุมชน เปนตน
21. ทานรวมแสดงความคิดเห็นตอผลการดําเนินงาน
พัฒนาที่ผานมาแลวของ อปท. เชน สรางถังเก็บ
น้ําฝนไมไดมาตรฐานตามแบบ เปนตน
22. เมื่อเกิดการผิดพลาดในโครงการพัฒนาที่มีตอชุมชน
ทานรวมมือกับสมาชิกในชุมชนแกไขปญหา เชน
รวมลงชื่อคัดคานการสรางถนนทีไ่ มเปนตามสัญญา
จาง รองเรียนการทุจริต เปนตน
23. ทานไดเขารวมประเมินโครงการพัฒนาชุมชนของ
ทาน เชน การใชงบประมาณในการสรางอาคาร
เอนกประสงคมากเกินไปไมคุมคา เปนตน
ขั้นรวมจัดสรรผลประโยชน
24.การรวมกิจกรรมชุมชนทําใหทานรูสึกความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
25.ทานคิดวาการรวมกันพัฒนาทองถิ่นทําใหทานไดรบั
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
26.ทานคิดวาการมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส
27. ทานไดรบั ความภาคภูมิใจจากการเขารวมพัฒนา
ชุมชน

ทุกครั้ง

ความถี่
เกือบทุก นานๆ
ครั้ง
ครั้ง

ไมเคย
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ประเด็นคําถาม
ปจจัยอันเกิดจากสภาวะแวดลอมทางสังคม
1. การอบรมเลี้ยงดูจากพอแม ผูปกครองมีผลตอ
การเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
2. ความสัมพันธแบบญาติพี่นอง มีผลตอการเขา
รวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
3. การชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางเพื่อนบาน มี
ผลตอการรวมเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
4. การอบรมสั่ ง สอนจากครู อาจารย มี ผลต อ
การรวมเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
5. การถายทอดความรูจากปราชญชาวบาน มีผล
ตอการรวมเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
6. การกระตุนจากผูใหญบาน กํานัน มีผลตอ
การรวมเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
7. การอบรมสั่งสอนจากพระ เจาอาวาส หรือ
ผู นํ า ทางศาสนา มี ผ ลต อ การร ว มเข า ร ว ม
กิจกรรมพัฒนาชุมชน
8. การสนับสนุนจาก อบต. เทศบาลฯ มีผลตอ
การรวมเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
9. การสงเสริมจากเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงาน
รัฐ มี ผ ลต อการร ว มเขา ร วมกิ จกรรมพัฒ นา
ชุมชน
10. การส ง เสริ ม จากองค ก รเอกชน เอ็ น จี โ อ
สมาคม มูลนิธิตางๆ มีผลตอการรวมเขารวม
กิจกรรมพัฒนาชุมชน
11. การติ ด ตามข อ มู ล ข า วสาร ทั้ ง ในและนอก
ชุมชนของทาน มีผลตอการเขารวมกิจกรรม
พัฒนาชุมชน

เห็นดวย
อยางยิ่ง

ระดับ
เห็นดวย
ไมมี
ความเห็น

ไมเห็น
ดวย
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ปจจัยอันเกิดจากการมีสวนรวมทํากิจกรรม

เห็นดวย
อยางยิ่ง

ระดับ
เห็นดวย
ไมมี
ความเห็น

ไมเห็น
ดวย

12. การมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนทําให
ท า น มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี พู ด คุ ย ป รึ ก ษ า
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น อย า งเป ด เผย
ตรงไปตรงมา
13. การมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนทําให
ทานมีความไววางใจกันและซื่อสัตยตอกัน
14. การมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนทําให
ทานไดเรียนรูพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น
เกิดความเขาใจในตนเองและเขาใจผูอื่นไดดี
ยิ่งขึ้น
15. การมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนทําให
ทา นยอมรับ นับ ถือ กัน มากขึ้ นและลดความ
ขัดแยง
16. การมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนทําให
เกิดความสามัคคีในชุมชนของทาน
17. การมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนทําให
ทานรูสึกวาตนเองมีประโยชน
18. การมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนทําให
ทานรูสึกรวมเปนเจาของ
19. การมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนทําให
ทานตองการรวมทํากิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอชุมชน อยางตอเนื่อง

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ตอบแบบสอบถาม
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แบบสัมภาษณผูใหขอมูลหลักในการวิจัยเรื่อง
“กระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น”
*************************************************
คําชี้แจง แบบสัมภาษณเชิงลึกฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการรวบรวมขอมูลการวิจัยภาคสนาม
ชุมชน......................................................
ขอมูลพื้นฐาน ผูนําชุมชน
ชื่อ-สกุล......................................................................................
เพศ ......................... อายุ......................ป
อาชีพหลัก..................................................................................
ตําแหนง/หนาที่ รับผิดชอบ.........................................................
เวลาเริ่มตน-สิ้นสุดการสัมภาษณ..................................................
1. สาเหตุที่ทานเริ่มเขารวมในการพัฒนาชุมชน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ทานมีแนวคิดและวิธีการ ขยายผล ใหคนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นอยางไร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. ทานคิดวาประชาชนในชุมชนเขารวมในการพัฒนาชุมชนทุกคนหรือไม
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. สําหรับคนที่ไมเขารวม ทานมีแนวคิด วิธีการอยางไรที่จะสงเสริมใหเขารวม
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. ทานมีแนวคิดหรือวิธีการที่จะสรางคนรุนใหมที่มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนอยางไร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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5. ในกระบวนการเรียนรูของชุมชนของทาน ทานคิดวาใครหรือหนวยงานใด ควรมีบทบาท
ในกระบวนการเรียนรูดังกลาว และอยางไร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. ทานคิดวาควรจะมีการสรางเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชนในปจจุบันเพิ่มเติมหรือไม
และอยางไร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ผูสัมภาษณ...........................................................
วันที่......................................................................
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แบบสัมภาษณสมาชิกชุมชน
“กระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางเสริมจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น”
*************************************************
คําชี้แจง แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการรวบรวมขอมูลการวิจัย
ชุมชน..........................................................................................
ขอมูลพื้นฐาน สมาชิกชุมชน
ชื่อ-สกุล......................................................................................
เพศ ......................... อายุ......................ป
อาชีพหลัก..................................................................................
ตําแหนง/หนาที่ รับผิดชอบ.........................................................
เวลาเริ่มตน-สิ้นสุดการสัมภาษณ..................................................

1. ผูนํา (ผูนําโดยธรรมชาติหรือผูนําโดยตําแหนง) มีวีธีการอยางไรใหทานเขารวมในการ
พัฒนาชุมชน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. ทานคิดวาสมาชิกในชุมชน เขารวมพัฒนาชุมชนทุกคนหรือไม
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. ทานคิดวาเพราะสาเหตุใดสมาชิกชุมชนจึงไมเขารวมในการพัฒนาชุมชน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. สําหรับคนที่ไมเขารวม ทานจะมีวิธีการอยางไรที่จะสงเสริมใหเขารวม
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. ทานมีแนวคิดหรือวิธีการอยางไร ที่จะสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในระยะยาว
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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6. ทานตองการใหใครหรือหนวยงานใด สงเสริมหรือสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนของทาน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
7. ทานมีแนวคิดหรือวิธีการที่จะสรางคนรุนใหมที่มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนอยางไร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ผูสัมภาษณ...........................................................
วันที่......................................................................
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รายชื่อผูใหสัมภาษณ
รายชื่อผูใหสัมภาษณ
ชุมชนบานหนองขุย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
1. นายชนะ สุขพรหมอดีต
นายกเทศบาลตําบลหนองสาหราย
2. นายศิวโรฒ จิตนิยม
รองนายกเทศบาลตําบลหนองสาหราย
3. นายแรม เชียงกา
เลขานายกเทศบาลตําบลหนองสาหราย
4. นายจรัล เสือผู
สมาชิกสภานายกเทศบาลตําบลหนองสาหราย
5. นายพิสิษฐ โรจนชัยเกษม
กํานันตําบลหนองสาหราย
6. นายพลวริศ วรรณา
ผูใหญบานหมู 4 บานหนองขุย
7. นางวันเพ็ญ วิเศษสิงห
หัวหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานสระลุมพุก
8. นายบุญมี เนตรสวาง
หมอดิน ปราชญชาวบาน
9. นายราตรี มาลาพงษ
สารวัตรกํานัน
10. นางชูศรี หวยหงสทอง
อสม.
11. นางน้ําผึ้ง ทรงเมือง
สมาชิกชุมชน
12. นางพาใจ ชุมศรี
สมาชิกชุมชน
13. นางวารี สุทธิบุตร
สมาชิกชุมชน
14. นางบุษกร พรหมมา
สมาชิกชุมชน แมเพลงรําเหยย
15. นายคอย มาลาพงษ
สมาชิกชุมชน
16. นางบุบผา วัลลา
ผูชวยเลขานุการสถาบันการเงิน
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รายชื่อผูใหสัมภาษณ
ชุมชนบานหนองกลางดง อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
1. นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ
ผูใหญบาน หมูที่ 7 บานหนองกลางดง
2. นายพลสิทธิ์ แยมเจริญกิจ
เลขาผูใหญบาน
3. นายสมใจ ชัยสุวรรณ
สมาชิก อบต.
4. นายปรีชา ทองออน
ผูชวยผูใหญบาน
5. นายบุญชู หมวกใหม
สภาผูนํา
6. นางสุภาพร สมศักดิ์
สภาผูนํา
7. นายณรงค บัวสุวรรณ
สมาชิกชุมชน
8. นายสุนทร ทองโปรง
สมาชิกชุมชน
9. นายสุวรรณ รวมวงษ
สมาชิกชุมชน
10. นายบุญสวย สุวรรณภาพ
สมาชิกชุมชน
11. นางนิศารัตน บุญพยุง
อสม.

รายชื่อผูใหสัมภาษณ
ชุมชนบานบากแดง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
1. นายนุกูล นาคจุติ
กํานันตําบลวังตะกอ
2. นายวิทยสุ แกวชูสมัย
ผูนาํ ธรรมชาติ
3. นายประวิทย ภูมิระวิ
อดีตกํานันตําบลวังตะกอ
4. นายสมบัติ ดึงสุวรรณ
อดีตประธานบริหาร อบต.
5. นายสุรัตน ไชยวัฒน
สมาชิก อบต.
6. นายประสิทธิ คงมี
สมาชิก อบต.
7. นางอัญชนีย แทนแกว
ผูชวยผูใหญบา น
8. นายสมชาย บุณยะจิตติ
อดีตผูชวยผูใหญบาน
9. นางอนงค ธรรมโร
เลขารานคาชุมชนบานบากแดง
10. นายสุรัตน ทองอนันต
สมาชิกชุมชน
11. นายจรุพงษ ชวยเกิด
ผูนําเยาวชน
12. นางละมัย ฉิมมณี
สมาชิกชุมชน
13. นางศรีวรรณ ขาวสุวรรณ
สมาชิกชุมชน
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รายชื่อผูรวมสนทนากลุม
บานหนองขุย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
1. นายบุญมี เนตรสวาง
ปราชญชาวบาน หมอดินอาสา ม.7
ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. นายศิวโรฒ จิตนิยม
รองนายกเทศบาลตําบลหนองสาหราย
ที่ปรึกษาสถาบันการเงินหนองขุย
3. นายพลวริศ วรรณา
ผูใหญบาน ม. 4 บานหนองขุย
ประธานสภาองคกรชุมชนหนองสาหราย
4. นายแรม เชียงกา
เลขาฯนายกเทศบาลตําบลหนองสาหราย
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนอทราย
5. นางวันเพ็ญ วิเศษสิงห
หัวหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานสระลุมพุก
6. นายจรัล เสือผู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองสาหราย
7. นางสาวกาญจนา สุกก่ํา
สมาชิกสภาองคกรชุมชน
8. นายบุญลาด สมคิด
ผูใหญบานหมูที่ 6 บานหนองทราย
9. ดร.ยุทธภัณฑ เตชะแกว
นักวิชาการอิสระ
3

3

1

รายชื่อผูรวมสนทนากลุม
บานหนองกลางดง อําเภอสามรอยยอด
1. นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ
2. นายประเสริฐ ศรีคํา
3. นายสมใจ ชัยสุวรรณ
4. นายพลสิทธิ์ แยมเจริญกิจ
5. นายสุภาพ แกวฉวี
6. นางสาวนิศารัตน บุญพยุง
7. นางนงนุช ทรัพยจงนิมิต
8. นายสรพงศ ธารีบุตร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
สมาชิก อบต.
เลขาฯผูใหญบาน
เกษตรกรดีเดน การทํานา การทํานําหมักชีวภาพ
อสม.
ประธานกลุมสตรีแปรรูปผลไม
ผูประสานงานเครือขาย โครงการตําบลสุขภาวะ
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รายชื่อผูรวมสนทนากลุม
บานบากแดง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
1. นายประวิทย ภูมิระวิ
อดีตกํานันตําบลวังตะกอ
วิ ท ยากรศู น ย เ รี ย นรู ต ามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญตามพระราชดําริ
2. นายวิทยสุ แกวชูสมัย
ผูจัดการ ธกส. ผูนําธรรมชาติ
3. นายสมบัติ ดึงสุวรรณ
อดีต ประธานบริหาร อบต.
4. นายสุรัตน ไชยวัฒน
สมาชิก อบต.
5. นายประสิทธิ คงมี
สมาชิก อบต.
6. นางอัญชนีย แทนแกว
ผูชวยผูใหญบาน
7. นายสุทัศน ทองยอย
หมอดินอาสา
8. นายวุฒิพงษ แกวเจริญ
เจาหนาที่โครงการ 84 ตําบลวิถีพอเพียง
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวอัญธิกา ชั่งกฤษ เกิดวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2527 ณ จังหวัดชุมพร สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในปการศึกษา 2549
และเขาศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2551

