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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา 

คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

โครงสรางรายวิชา 

บทที่  1  การพฒันาตนเอง  ชุมชน  สังคม 1 

เรื่องท่ี  1  การพัฒนาตนเอง 1 

 เรื่องท่ี  2  การพัฒนาชุมชน 4 

 เรื่องท่ี  3  การพัฒนาสังคม  7 
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 เรื่องท่ี 2  ขอมูลตนเอง ครอบครัว 13 

 เรื่องท่ี 3  ขอมูลชุมชน สังคม 13 

บทที่ 3  การจัดเกบ็ขอมูล และวิเคราะหขอมูล 15 

 เรื่องท่ี 1  การจัดเก็บขอมูล 15 

 เรื่องท่ี 2  การวิเคราะหขอมูล 17 

 เรื่องท่ี 3  การนําเสนอขอมูล 18 

บทที่ 4  การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 22 

 เรื่องท่ี 1  การวางแผน 22 

เรื่องท่ี 2  การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม24 

บทที่ 5  เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 28 

 เรื่องท่ี 1  เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 28 

 เรื่องท่ี 2  การจัดทําแผน 38 

 เรื่องท่ี 3  การเผยแพรสูการปฏิบัติ 44 
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สารบัญ (ตอ) 
  หนา 

 

บทที่ 6  บทบาท หนาที่ของผูนํา/สมาชิกทีด่ีของชมุชน สังคม 47 

 เรื่องท่ี 1  ผูนําและผูตาม 47 

 เรื่องท่ี 2  ผูนํา ผูตามในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน สังคม 55 

 เรื่องท่ี 3  ผูนํา ผูตามในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 58 
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 คําแนะนําในการใชเอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรู 

 
 หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคมรายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น  สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษาการศึกษา

นอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน 

สังคม ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

และขอบขายเน้ือหา 

 2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่

กําหนด แลวตรวจสอบกับแนวเฉลยกิจกรรมทายเลม ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทํา

ความเขาใจ ในเน้ือหานั้นใหม ใหเขาใจกอนท่ีจะศึกษาเรื่องตอไป 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายบทของแตละบท เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของ

เน้ือหาในเรื่องน้ัน ๆ อีกครั้ง  

 4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 6 บท คือ 

  บทท่ี  1  การพัฒนาตนเอง ชุมชน  สังคม 

  บทท่ี  2   ขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

  บทท่ี  3   การจัดเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล 

  บทท่ี  4   การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน  สังคม 

  บทท่ี  5   เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

  บทท่ี  6   บทบาท หนาที่ของผูนํา/สมาชิกที่ดีของชุมชน  สังคม 
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โครงสรางรายวิชาการพฒันาตนเอง ชุมชน  สังคม 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระสําคัญ  

 การพัฒนาตนเอง เปนการพัฒนาความสามารถของตนเองใหมีศักยภาพ สมรรถนะที่ทัน

ตอสภาพความจําเปน ตามความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เพื่อใหตนเองมีชีวิต

ที่ดีขึ้น ดังน้ัน การที่จะพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได จะตองมีความรู ความ

เขาใจหลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ความสําคัญของขอมูล ประโยชนของขอมูลตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม ในดานตาง ๆ รูวิธีการจัดเก็บ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการที่หลากหลาย 

และการเผยแพรขอมูล ความสามารถในการวางแผนพัฒนาตนเองและครอบครัว รูเทคนิคการมี

สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและสังคม เขาใจบทบาทหนาที่ของผูนําชุมชน ในฐานะ

ผูนํา และผูตาม ในการจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนและสังคม 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม 

2. บอกความหมายและความสําคัญของแผนชีวิต และแผนชุมชน สังคม 

3. วิเคราะหและนําเสนอขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม ดวยเทคนิคและวิธีการ 

ที่หลากหลาย 

4. จูงใจใหสมาชิกของชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนชีวิต และแผนชุมชน สังคมได 

5. เปนผูนําผูตามในการจัดทําประชาคม ประชาพิจารณของชุมชน 

6. กําหนดแนวทางในการดําเนินการเพื่อนําไปสูการทําแผนชีวิตครอบครัว ชุมชน 

สังคม 

7. รวมพัฒนาแผนชุมชนตามขั้นตอน 

ขอบขายเนื้อหา 

บทท่ี  1   การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

บทท่ี  2   ขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

บทท่ี  3   การจัดเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล 

บทท่ี  4   การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

บทท่ี  5   เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

บทท่ี  6   บทบาท หนาที่ของผูนํา และสมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม
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บทท่ี  1 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
 

เรื่องที่  1 การพัฒนาตนเอง  

 1.1 ความหมายของ “การพัฒนา”  

        การพัฒนา (Development) หมายถึง การทําใหดีขึ้น เจริญขึ้น เปนการทํา

ใหสิ่งตาง ๆ มีคุณคาเพิ่มขึ้น ในการพัฒนา อาจพัฒนาจากสิ่งที่มีอยูเดิม หรือสรางสรรคสิ่งใหม

ขึ้นมาก็ได 

1.2 ความหมายของ “การพัฒนาตนเอง” 

การพัฒนาตนเอง (Self Development) หมายถึง ความตองการของบุคคล 

ในการที่จะเพิ่มพูนความรู ความสามารถของตนจากที่เปนอยู ใหมีความรู  ความสามารถ

เพิ่มขึ้น เกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และหนวยงาน ในการพัฒนาตนเองสามารถทําได 

ทั้งการพัฒนาทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อจะไดเปนสมาชิกที่มีคุณภาพ

ของสังคม สามารถดําเนินชีวิตอยูในชุมทชนและสังคมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 1.3 ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง 

      การพัฒนาตนเองเปนการพัฒนาคุณสมบัติท่ีอยูในตัวบุคคล เปนการจัดการ 

ตนเองใหมีเปาหมายชีวิตท่ีดี ทั้งในปจจุบันและอนาคต การพัฒนาตนเอง จะทําใหบุคคลสํานึก

ในคุณคาความเปนคนไดมากยิ่งข้ึน 

    ปราณี  รามสูต และจํารัส  ดวงสุวรรณ (2545 : 125-129)  ไดกลาวถึง หลักการ

พัฒนาตนเอง แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

       ขั้นที่ 1 การตระหนักรูถึงความจําเปนในการปรับปรุงตนเอง เปนความตองการ

ในการที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อใหชีวิตประสบความสําเร็จ ความจําเปนในการปรับปรุงตนเอง 

มีทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 

       ขั้นที่ 2 การวิเคราะหตนเอง โดยการสังเกตตนเอง ประเมินตนเอง และสังเกต

พฤติกรรมของผูอื่น รวมท้ังเปรียบเทียบบุคลิกภาพที่สังคมตองการ  

       ข้ันที่ 3  การวางแผนพัฒนาตนเองและการตั้งเปาหมาย  
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 1.4  แนวทางการพัฒนาตนเอง 

      ในการพัฒนาตนเอง มีแนวทางการพัฒนาในแตละดาน ดังน้ี  

 1.4.1 การพัฒนาดานจิตใจ  ควรพัฒนาสภาพของจิตท่ีมีความรูสึกที่ดี 

ตอตนเองและสิ่งแวดลอม มองโลกในแงดี เชิงสรางสรรค 

  1.4.2 การพัฒนาดานรางกาย  ควรพัฒนารูปรางหนาตา กิริยาทาทาง  

การแสดงออก นํ้าเสียงวาจา การสื่อความหมาย รวมไปถึงสุขภาพอนามัย และการแตงกาย

เหมาะกับกาลเทศะ รูปรางและผิวพรรณ 

  1.4.3 การพัฒนาดานอารมณและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ  ควรพัฒนา

ความสามารถในการควบคุมความรูสึกนึกคิดและการแสดงออก ควบคุมอารมณที่เปนโทษตอ

ตนเองและผูอื่น  

  1.4.4 การพัฒนาดานสติปญญา ควรพัฒนาความรอบรู ความฉลาด ไหวพริบ 

ปฏิภาณ การวิเคราะห การตัดสินใจ ความสามารถในการแสวงหาความรู และฝกทักษะใหม ๆ 

เรียนรูวิถีทางการดําเนินชีวิตท่ีดี 

  1.4.5 การพัฒนาดานสังคม ควรพัฒนาการปฏิบัติตน ทาทีตอสิ่งแวดลอม 

ประพฤติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม 

  1.4.6 การพัฒนาดานความรู ความสามารถ ควรพัฒนาความรู ความสามารถ 

ที่มีอยูใหกาวหนายิ่งข้ึน 

  1.4.7 การพัฒนาตนเองสูความตองการของตลาดแรงงาน ควรพัฒนาความรู

ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญทางอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน        

 1.5 วิธีการพัฒนาตนเอง   

       วิธีในการพัฒนาตนเองสามารถกระทําไดหลายวิธี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสนใจ 

ความถนัด ศักยภาพและความพรอมของแตละบุคคล สิ่งสําคัญคือตองลงมือปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณของตนเองอยูเสมอ ทั้งน้ีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของชีวิตตาม 

ที่กําหนดไว วิธีการในการพัฒนาความรูและประสบการณ มีดังน้ี  

 1.5.1 การหาความรูเพิ่มเติม อาจใชวิธีการ ดังตอไปน้ี 

   1) การอานหนังสือเปนประจําและอยางตอเน่ือง 

   2) การเขารวมประชุมหรือเขารับการฝกอบรม 

   3) การสอนหนังสือหรือการบรรยายตาง ๆ 

   4) การรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนหรือองคการตาง ๆ 



3 

 

 

   5) การรวมเปนที่ปรึกษาแกบุคคลหรือหนวยงาน 

   6) การศึกษาตอหรือเพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเปด 

   7) การพบปะเยี่ยมเยียนบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ 

   8) การเปนผูแทนในการประชุมตาง ๆ 

   9) การจัดทําโครงการพิเศษ 

   10) การปฏิบัติงานแทนหัวหนางาน 

   11) การคนควาหรือวิจัย 

   12) การศึกษาดูงาน 

 1.5.2 การเพิ่มความสามารถและประสบการณ อาจใชวิธีการ ดังตอไปน้ี 

   1) การลงมือปฏิบัติจริง 

   2) การฝกฝนโดยผูทรงคุณวุฒิหรือหัวหนางาน 

   3) การอาน เอกสาร การฟงและการถามผูทรงคุณวุฒิหรือหัวหนางาน 

   4) การทํางานรวมกับบุคคลอื่น 

   5) การคนควาวิจัย 

   6) การหมุนเวียนเปลี่ยนงานหรือหนาที่ความรับผิดชอบ 

 1.6 ประโยชนของการพัฒนาตนเอง  

  บุคคลที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ จะไดรับประโยชนทั้งที่เกิดกับตนเองโดยตรง 

รวมถึงประโยชนจากการเกี่ยวของกับบุคคลอื่นและสังคม   ดังน้ี  

       1.6.1 ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง 

   1) ประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต  

   2) ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพการงาน  

   3) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ  

   4) มีความเช่ือมั่นในตนเอง  

   5) มีความสงบสุขทางจิตใจ 

   6) มีความเปนอยูและสภาพแวดลอมที่ดี 

       1.6.2 ประโยชนจากการเกี่ยวของกับบุคคลอื่นและสังคม  

   1) ไดรับความเช่ือถือและไววางใจจากเพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น  

   2) สามารถรวมมือและประสานงานกับบุคคลอื่น  

   3) มีความรับผิดชอบและความมานะอดทนในการปฏิบัติงาน  
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   4) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพื่อพัฒนางาน  

   5) มีความจริงใจ ความเสียสละ และความซื่อสัตยสุจริต  

   6) รักและเคารพหมูคณะ และการทําประโยชนเพื่อสวนรวม 

   7) ไดรับการยกยอง และยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 

 

เรื่องที่  2  การพัฒนาชุมชน 

 การพัฒนาชุมชน เปนการนําคําสองคํามารวมกัน คือ คําวา “การพัฒนา” กับคําวา

“ชุมชน” ซึ่งความหมายของคําวา “การพัฒนา” ไดกลาวถึงแลวในเรื่องของการพัฒนาตนเอง 

ในที่น้ีจะกลาวถึงความหมายของชุมชน 

 2.1 ความหมายของ “ชุมชน”   

  ชุมชน (Community) หมายถึง  กลุมคนที่อาศัยอยูในอาณาเขตเดียวกัน  

มีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน มีความศรัทธา ความเช่ือ เช้ือชาติ การงาน มีความสนใจ และ

ปฏิบัติตนในวิถีชีวิตประจําวันท่ีคลายคลึงกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน 

 2.2 ความหมายของ “การพัฒนาชุมชน”  

       การพัฒนาชุมชน (Community Development) หมายถึง การทําใหชุมชนมี

ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือเจริญขึ้น ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม  ชวยยกระดับใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้น โดยที่ประชาชนในชุมชน

รวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการ วางแผน ลงมือดําเนินการ ติดตามผล ถอดบทเรียน 

และรวมรับประโยชน ทั้งน้ีโดยใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนใหมากที่สุด และขอความชวยเหลือ

จากรัฐบาลและองคกรตาง ๆ สนับสนุนในกรณีเทาที่จําเปน 

 2.3 ปรัชญาขั้นมูลฐานของงานพัฒนาชุมชน 

        ในการพัฒนาชุมชน มีปรัชญาซึ่งเปนความเช่ือพื้นฐานที่สําคัญของการ

ดําเนินงาน สรุปได ดังน้ี 

         2.3.1 บุคคลแตละคนยอมมีความสําคัญ และมีความเปนเอกลักษณที่ไม

เหมือนกัน  จึงมีสิทธิอันพึงไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรม และไดรับการปฏิบัติอยางมี

เกียรติ โดยไมเลือกปฏิบัติ 

    2.3.2 บุคคลแตละคนยอมมีสิทธิ และสามารถที่จะกําหนดวิธีการดํารงชีวิต

ของตนไปในทิศทางที่ตนตองการ 
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    2.3.3 บุคคลแตละคนถาหากมีโอกาสแลว ยอมมีความสามารถที่จะเรียนรู 

เปลี่ยนแปลงทัศนะ ประพฤติปฏิบัติ และพัฒนาขีดความสามารถ ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม

สูงขึ้นได 

  2.3.4 มนุษยทุกคนมีพลังในเรื่องความเปนผูนํา ความคิดริเริ่มและความคิด 

ใหม ๆ  ซึ่งซอนเรนอยู ขณะเดียวกัน พลังความสามารถเหลาน้ีสามารถเจริญเติบโต และนํา

ออกมาใชได ถาพลังที่ซอนเรนเหลานี้ไดรับการพัฒนา 

  2.3.5 การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกดานเปนสิ่งที่พึง

ปรารถนา และมีความสําคัญย่ิงตอชีวิตของบุคคล ชุมชน และรัฐ   

 2.4 แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน 

       แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน มีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชน  

ซึ่งสมาชิกของชุมชน ผูนําชุมชน หรือนักพัฒนาจากภายนอกชุมชนควรนํามาใชเปนหลักในการ

กําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน  มีดังน้ี 

  2.4.1 การมีสวนรวมของประชาชน (People’s Participation) เปนหัวใจของ

การพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักของการมีสวนรวมที่วา ประชาชนมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ 

วางแผนปฏิบัติการ  บํารุงรักษา  ติดตาม ประเมินผล และรับประโยชน 

  2.4.2 การพึ่ งตนเอง (Self-reliance) เปนแนวทางในการพัฒนาที่สําคัญ

ประการหน่ึง ที่ตองพัฒนาใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น โดยมีรัฐคอยใหการ

ชวยเหลือสนับสนุน ในสวนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ 

ที่เหมาะสม   

  2.4.3 ความคิดริเริ่มของประชาชน (People’s Initiative) ในการทํางานกับ

ประชาชนตองยึดหลักการที่วา ความคิดริเริ่มตองมาจากประชาชน ซึ่งตองใชวิถีแหง

ประชาธิปไตย และหาโอกาสกระตุนใหการศึกษา ใหประชาชนเกิดความคิด และแสดงออก 

ซึ่งความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอชุมชน หมูบาน ตําบล ของตน 

  2.4.4 ความตองการของชุมชน (Community Needs) ในการพัฒนาชุมชนตอง

ใหประชาชน และองคกรประชาชน คิด และตัดสินใจบนพื้นฐานความตองการที่แทจริงของ

ชุมชน เพื่อใหเกิดความคิดที่วางานพัฒนาชุมชนเปนของประชาชน และจะชวยกันดูแลรักษา

ตอไป 
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        2.4.5 การศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Education) การทํางานพัฒนาชุมชน

ถือเปนกระบวนการใหการศึกษาตลอดชีวิตแกประชาชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคน การให

การศึกษาดังกลาวตองดําเนินการอยางตอเน่ืองไปตราบเทาที่บุคคลยังดํารงชีวิตอยูในชุมชน 

 2.5 หลักการพัฒนาชุมชน 

       จากปรัชญา และแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน ไดนํามาใชเปนหลักการ

พัฒนาชุมชน ซึ่งนักพัฒนาตองยึดเปนแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

        2.5.1 หลักความมีศักดิ์ศรี และศักยภาพของประชาชน และเปดโอกาส

ใหประชาชนใชศักยภาพที่มีอยูใหมากที่สุด จึงตองใหโอกาสประชาชนในการคิด วางแผนเพื่อ

แกปญหาชุมชนดวยตัวของเขาเอง นักพัฒนาควรเปนผูกระตุน แนะนํา สงเสริม 

   2.5.2  หลักการพึ่งตนเองของประชาชน ตองสนับสนุนใหประชาชนพึ่งตนเอง

ได  โดยการสรางพลังชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน สวนหนวยงานของรัฐหรือองคกรภายนอกจะ

สนับสนุนอยูเบื้องหลัง และชวยเหลือในสวนท่ีเกินความสามารถของประชาชนและชุมชน 

     2.5.3 หลักการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนรวม

คิด ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใด ๆ  

ที่จะทําในชุมชน เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางแทจริงในการดําเนินงาน อันเปนการ

ปลูกฝงจิตสํานึก ในเรื่องความเปนเจาของโครงการและกิจกรรมพัฒนา 

     2.5.4 หลักประชาธิปไตย ในการทํางานพัฒนาชุมชนจะตองเริ่มดวยการพูดคุย 

ประชุมหารือรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ และทํารวมกัน รวมถึงรับผิดชอบรวมกันภายใตความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย  

 

 นอกจากหลักการพัฒนาชุมชนที่กลาวมาแลว องคการสหประชาชาติ ยังไดกําหนด 

หลักการดําเนินงานพัฒนาชุมชนไว 10 ประการ ดังน้ี 

 1. ตองสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของประชาชน 

 2. ตองเปนโครงการเอนกประสงคที่ชวยแกปญหาไดหลายดาน 

 3. ตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปพรอม ๆ กับการดําเนินงาน 

 4. ตองใหประชาชนมีสวนรวมอยางเต็มท่ี 

 5. ตองแสวงหาและพัฒนาใหเกิดผูนําในทองถ่ิน 

 6. ตองยอมรับใหโอกาสสตรี และเยาวชนมีสวนรวมในโครงการ 

 7. รัฐตองเตรียมจัดบริการใหการสนับสนุน 
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 8. ตองวางแผนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพทุกระดับ 

 9. สนับสนุนใหองคกรเอกชน อาสาสมัครตาง ๆ เขามามีสวนรวม 

 10. ตองมีการวางแผนใหเกิดความเจริญแกชุมชนที่สอดคลองกับความเจริญในระดับชาติ 

   

เรื่องที่  3  การพัฒนาสังคม 

 3.1 ความหมายของการพัฒนาสังคม  

        การพัฒนาสั งคม (Social Development) หมายถึง กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม เพื่อให

ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งดานที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม สุขภาพอนามัย 

การศึกษา การมีงานทํา มีรายไดเพียงพอตอการครองชีพ ประชาชนไดรับความเสมอภาค ความ

ยุติธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งน้ี ประชาชนตองมีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงในทุก

ขั้นตอน อยางมีระบบ 

 3.2 ความสําคัญของการพัฒนาสังคม 

        เมื่อบุคคลมาอยูรวมกันเปนสังคม ปญหาตาง ๆ มักจะเกิดตามมาเสมอ  

ยิ่งสังคม มีขนาดใหญ ปญหาก็ยิ่งจะมีมากและมีความสลับซับซอนเปนเงาตามตัว ปญหาหน่ึง

อาจจะกลายเปนสาเหตุของอีกหลายปญหาหน่ึง เกี่ยวโยงกันเปนลูกโซ ถาปลอยไวก็จะเพิ่ม

ความรุนแรง เพิ่มความสลับซับซอน และขยายวงกวางออกไปเรื่อย  ๆ ยากตอการแกไข 

ประชาชนในสังคมน้ันก็จะไมมี ความสงบสุข ดังน้ัน ความสําคัญของการพัฒนาสังคม อาจกลาว

เปนขอ ๆ ได ดังนี้ 

 3.2.1 ทําใหปญหาของสังคมลดนอยลง และหมดไปในที่สุด 

 3.2.2 ปองกันไมใหปญหานั้นหรือปญหาในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีก 

 3.2.3 ทําใหสังคมเกิดความเจริญกาวหนา  

 3.2.4 ทําใหประชาชนในสังคมสมานสามัคคีและอยูรวมกันอยางมีความสุข ตาม

ฐานะของแตละบุคคล 

 3.2.5 ทําใหสังคมเกิดความเปนปกแผน มีความมั่นคง 

 3.3 แนวคิดในการพัฒนาสังคม 

  การพัฒนาสังคมมีขอบเขตกวางขวาง เพราะปญหาของสังคมมีมาก และ

สลับซับซอน การแกปญหาสังคมจึงตองทําอยางรอบคอบ และตองอาศัยความรวมมือกันของ

บุคคลจากหลาย ๆ ฝาย และโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในสังคมน้ัน ๆ จะตองรับรู พรอมที่จะ
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ใหขอมูลที่ถูกตอง และเขามามีสวนรวมในการพัฒนา การพัฒนาสังคมจึงเปนทั้งกระบวนการ 

วิธีการ กรรมวิธีเปลี่ยนแปลง และแผนการดําเนินงาน  ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 3.3.1 กระบวนการ (Process) การพัฒนาสังคมตองกระทําตอเน่ืองกันอยางมีระบบ 

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะหน่ึงไปสูอีกลักษณะหน่ึง ซึ่งตองเปนลักษณะที่ดี

กวาเดิม 

 3.3.2 วิธีการ (Method) การพัฒนาสังคมตองกําหนดวิธีการในการดําเนินงาน  

โดยเนนความรวมมือของประชาชนในสังคมน้ันกับเจาหนาที่ของรัฐบาลที่จะทํางานรวมกัน 

วิธีการดังกลาวนี้ตองเปนที่ยอมรับรวมกันวาสามารถนําการเปลี่ยนแปลงมาสูสังคมไดอยางถาวร 

และมีประโยชนตอสังคม 

 3.3.3 กรรมวิธีเปลี่ยนแปลง (Movement) การพัฒนาสังคมตองทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง    ใหได และจะตองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เพื่อใหคนในสังคมเกิดสํานึกในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลประโยชน

ของสวนรวม และรักความเจริญกาวหนาอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุตอไป 

 3.3.4 แผนการดําเนินงาน (Plan) การพัฒนาสังคมตองทําอยางมีแผน มีขั้นตอน 

สามารถตรวจสอบ และประเมินผลได แผนงานน้ีจะตองมีทุกระดับ นับตั้งแตแผนระดับชาติ

หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ลงมาจนถึงแผนพัฒนาระดับผูปฏิบัติในระดับพื้นท่ี  

 3.4 การพัฒนาสังคมไทย 

       การพัฒนาสังคมไทย สามารถกระทําทั้งการพัฒนาสังคมในเมืองและการ

พัฒนาสังคมชนบทควบคูกันไป แตเน่ืองจากสังคมชนบทเปนที่อยูอาศัยของประชาชนสวนใหญ

ของประเทศ ดังน้ัน การพัฒนาจึงทุมเทไปที่ชนบทมากกวาในเมือง การพัฒนาสังคมสามารถ

ดําเนินการพัฒนาหลาย ๆ ดาน ไปพรอม ๆ กัน โดยเฉพาะดานที่สงผลตอการพัฒนาดานอื่น ๆ 

ไดแก การศึกษา และการสาธารณสุข 

 การพัฒนาดานการศึกษา การศึกษาเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการวัดความเจริญของ

สังคม  สําหรับประเทศไทย การพัฒนาดานการศึกษายังไมเจริญกาวหนาอยางเต็มที่ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสังคม     ในชนบทของไทยยังมีประชาชนที่ไมรูหนังสือและไมจบการศึกษาภาคบังคับ

อยูคอนขางมาก 

 ความสําคัญของการศึกษาที่มีตอบุคคลและสังคม 

 การศึกษากอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทําใหคนมีความรู ความเขาใจ              

ในวิทยาการใหม ๆ กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตลอดทั้งมีเหตุผล
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ในการแกปญหาตาง ๆ การพัฒนาดานการศึกษา ก็คือ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของบุคคล และเมื่อบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของสังคมมีคุณภาพแลว ก็จะทําใหสังคมมีการพัฒนา

ตามไปดวย สถาบัน    ที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษา ไดแก บาน วัด โรงเรียน หนวยงาน 

อื่น ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน 

 การพัฒนาดานสาธารณสุข การสาธารณสุข เปนการปองกันและรักษาโรค ทํานุ

บํารุงใหประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี มีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ สังคม

จะเจริญรุงเรืองกาวหนาได จําเปนตองมีพลเมืองที่มีสุขภาพอนามัยดี  ดังน้ัน ในการพัฒนา

ประเทศจึงจําเปนตองจัดใหมีการพัฒนาดานสาธารณสุข เพราะการพัฒนาดานนี้มีความสําคัญ 

ทั้งตอตัวบุคคลและสังคม  

 การบริหารงานของทุกรัฐบาล มีเปาหมายมุงไปที่การสรางความกินดีอยูดี มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีใหแกประชาชน เพื่อใหคนมีความสุข มีรายไดมั่นคง มีสุขภาพดี ครอบครัวอบอุน ชุมชน

เขมแข็ง และสังคมอยูเย็นเปนสุข มีความสมานฉันท และเอื้ออาทรตอกัน ในดานการพัฒนาทาง

สังคมน้ัน อาจกลาวไดวา มีความมุงหมายเพื่อใหคนมีความเจริญ มั่นคงใน 10 ดาน ดังน้ี  

 1.  ดานการมีงานทําและรายได  

 2.  ดานครอบครัว  

 3.  ดานสุขภาพอนามัย 

 4.  ดานการศึกษา  

 5.  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สวนบุคคล)  

 6.  ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม     

 7.  ดานสิทธิและความเปนธรรม  

 8.  ดานสังคม วัฒนธรรม  

 9.  ดานการสนับสนุนทางสังคม  

 10. ดานการเมือง ธรรมาภิบาล และความมั่นคงของสังคม 
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บทท่ี 2  

ขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
 

เรื่องที่  1 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมูล 

 1.1 ความหมายและชนิดของขอมูล 

        ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริง (Facts) หรือปรากฏการณ (Phenomena) 

หรือ เหตุการณ (Events) ที่เกิดขึ้น หรือมีอยู เปนอยูเองแลวตามปกติ ซึ่งถูกตรวจพบและ

ไดรับการบันทึกหรือเก็บรวบรวมไวใชประโยชน หากขอเท็จจริง หรือปรากฏการณ หรือ

เหตุการณ เหลาน้ันไมมีผูใดพบเห็น และไมไดมีการบันทึกรวบรวมไวดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม 

ความเปนขอมูลก็ไมเกิดขึ้น ไพโรจน ชลารักษ (2552 : 1)  ชนิดของขอมูลสามารถจําแนกได

หลายแบบ ดังน้ี 

 1.1.1 จําแนกตามลักษณะของขอมูล จําแนกออกเปน 2 ชนิด ดังน้ี 

      1)  ขอมูลเชิงคุณภาพ หมายถึง  ขอมูลที่ไมสามารถบอกไดวามีคามากหรือนอย  

แตสามารถบอกไดวาดีหรือไมดี  หรือบอกลักษณะความเปนกลุมของขอมูล  เชน  เพศ  ศาสนา  

สีผม  อาชีพ  คุณภาพสินคา  ความพึงพอใจ  ฯลฯ  

      2) ขอมูลเชิงปริมาณ หมายถึง  ขอมูลที่สามารถวัดคาไดวามีคามากหรือนอย 

ซึ่งสามารถวัดคาออกมาเปนตัวเลขได  เชน  อายุ  สวนสูง  นํ้าหนัก อุณหภูมิ  ฯลฯ 

 1.1.2. จําแนกตามแหลงที่มาของขอมูล แบงออกไดเปน 2 ชนิด ดังนี้ 

      1)  ขอมูลปฐมภูมิ หมายถึง ขอมูลที่ผูใชเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลเอง    เชน  

การสอบถาม การทดลองในหองทดลอง การสังเกต การสัมภาษณ เปนตน 

      2) ขอมูลทุติยภูมิ หมายถึง ขอมูลที่ผูใชนํามาจากหนวยงานอื่นหรือผูอื่นที่ไดทํา

การเก็บรวบรวมไวแลวในอดีต เชน รายงานประจําปของหนวยงานตาง ๆ ขอมูลทองถิ่น  

ซึ่งแตละ อบต.  เปนผูรวบรวมไว  เปนตน 

 1.1.3 จําแนกตามเน้ือหาสาระของขอมูล   จําแนกเปน ชนิด ดังน้ี 

  1) ขอมูลดานภูมิศาสตร คือ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และสภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติ เชน ลักษณะของภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางกายภาพของ

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เปนตน 
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  2) ขอมูลดานประวัติศาสตร คือ ขอมูลเหตุการณที่เปนที่มาหรือเรื่องราวของ

ชุมชน สังคม ประเทศชาติตามที่บันทึกไวเปนหลักฐาน เชน ประวัติความเปนมาของหมูบาน/

ชุมชน/ตําบล/ จังหวัด สภาพความเปนอยูของคนในอดีต การปกครองในอดีต สถานที่สําคัญ

ทางประวัติศาสตร เปนตน 

  3) ขอมูลดานเศรษฐกิจ คือ ขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การซื้อขาย  

การกระจายสินคาและบริการ รายได รายจาย ท่ีมาของรายได ที่ไปของรายจาย 

  4) ขอมูลดานการเมืองการปกครอง  ขอมูลดานการเมือง คือ ขอมูลเกี่ยวกับการ

ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน และการใชอํานาจที่ไดมาเพื่อ

สรางความผาสุกใหแกประชาชน เชน ระบอบการปกครอง ระบบการเลือกตั้ง การแบงเขต

เลือกตั้ง  พรรคการเมือง  คณะกรรมการเลือกตั้ง การออกเสียงเลือกตั้ง เปนตน สวนขอมูลการ

ปกครอง หมายถึง ขอมูลการทํางานของ เจาหนาที่ของรัฐซึ่งจะดําเนินการตามกฎหมายและ

นโยบายที่รัฐมอบใหดําเนินการ โดยมุงที่จะสราง ความผาสุก ความเปนระเบียบ ความสงบ

เรียบรอยใหเกิดขึ้นในสังคม เชน การแบงเขตการปกครอง  ท่ีตั้งและอาณาเขตของการปกครอง 

ผูนําทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน  

  5) ขอมูลดานศาสนาและวัฒนธรรม คือขอมูลเกี่ยวกับ ศาสนาที่ประชาชนนับ

ถือศาสนสถาน ที่ตั้งศาสนสถาน วันสําคัญทางศาสนา ความเช่ือ ประเพณี ภาษา วรรณกรรม 

ดนตรี นาฏศิลป ศิลปกรรม เปนตน 

   6) ขอมูลดานหนาที่พลเมือง คือ ขอมูลเกี่ยวกับ หนาที่ความรับผิดชอบของ

บุคคลที่ตองปฏิบัติกิจที่ตองทํา เชน การปกปองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

การปฏิบัติตนตามกฎหมาย การไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง การมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  

การปองกันประเทศ การรับราชการทหาร การเสียภาษีอากร การชวยเหลือราชการ การศึกษา

อบรม การพิทักษปกปองและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชาติ การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาสาธารณสมบัติ การเสียสละ การมีจิตอาสาเพื่อ

ประโยชนของสวนรวม เปนตน 

      7) ขอมูลดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ คือ ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ 

ที่อยูรอบตัวเรา เชน ดิน นํ้า พืชพรรณ ปาไม ทุงหญา สัตว แรธาตุ พลังงาน แมนํ้า ทะเล  

เปนตน 
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  8) ขอมูลดานสาธารณสุข เชน จํานวนโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถานี

อนามัยประจําตําบล จํานวนแพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข จํานวนคนเกิดคนตาย 

สาเหตุการตาย โรคที่พบบอย โรคระบาด เปนตน 

  9) ขอมูลดานการศึกษา เชน จํานวนสถานศึกษา รายช่ือสถานศึกษา จํานวนครู 

จํานวนนักเรียนในสถานศึกษา จํานวนผูจบการศึกษา สภาพปญหาดานการศึกษา เปนตน 

 

 1.2 ความสําคัญของขอมูล 

 ขอมูลมีความสําคัญและมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตของบุคคล และการดํารงอยู

ของชุมชนและสังคม เพราะขอมูลสามารถนํามาใชเพื่อการสื่อสาร การตัดสินใจ การเรียนรู 

การศึกษาคนควา การกําหนดแนวทางในการพัฒนา การปรับปรุงแกไข ตลอดจนใชเปน

หลักฐานสําคัญตาง ๆ ในที่น้ีจะจําแนกความสําคัญของขอมูลออกเปน 2 ระดับ คือ ความสําคัญ

ของขอมูลที่มีตอปจเจกบุคคล และความสําคัญท่ีมีตอชุมชนและสังคม  

 

 1.2.1 ความสําคัญของขอมูลที่มีตอปจเจกบุคคล 

  1) ทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูรอดปลอดภัย  เพราะมนุษยรูจักนําขอมูล

มาใชในการดํารงชีวิตแตโบราณแลว  มนุษยรูจักสังเกตสิ่งตางๆ  ที่อยูรอบตัว  เชน  สังเกตวา

ดิน อากาศ ฤดูกาลใด ที่เหมาะสมกับการปลูกพืช ผักกินไดชนิดใด  พืชชนิดใดใชเปนยารักษา

โรคได  เปนตน การสะสม ขอมูลตางๆ  แลวถายทอดสืบตอกันมา ทําใหมนุษยสามารถนํา

ทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนอาหาร สิ่งของเคร่ืองใช  ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรคเพื่อการดํารง

ชีพได 

  2) ชวยใหมีความรูความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นรอบตัว เชน ความเขาใจ

เกี่ยวกับรางกาย จิตใจ ความตองการ และพฤติกรรมของมนุษย เปนตน ทําใหมนุษยสามารถ

ปรับตัวเอง ใหอยูรวมกับคนอื่นในครอบครัวและสังคมไดอยางมีความสุข 

  3) ชวยใหการตัดสินใจในการแกปญหาตาง ๆ มีประสิทธิภาพ ทั้งที่เปนการ

ตัดสินใจตอการกระทําหรือไมกระทําสิ่งใด เพราะการตัดสินใจโดยที่ไมมีขอมูลหรือมีขอมูลไม

ถูกตองอาจทําใหเกิดการผิดพลาดและเสียหายได  

 1.2.2 ความสําคัญของขอมูลที่มีตอชุมชนสังคม 
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  1) ขอมูลทําใหเกิดการศึกษาเรียนรู ซึ่งการศึกษาเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนา

ชุมชนและสังคมเปนอยางยิ่ง ท้ังน้ีเน่ืองจากชุมชนและสังคมใดมีสมาชิกของชุมชนและสังคมเปน

ผูมีการศึกษา    การพัฒนาก็จะเขาไปสูชุมชนและสังคมน้ันไดงายและรวดเร็วขึ้น  

  2) ขอมูลที่สะสมเปนองคความรูสามารถรักษาไวและถายทอดความรูไปสูคนรุน

ตอไปของชุมชนและสังคม ทําใหเกิดความรูความเขาใจระหวางคนในชุมชนและสังคมเดียวกัน 

และคนตางชุมชนและสังคม กอใหเกิดการอยูรวมกันไดอยางสงบสุข ทั้งในปจจุบันและใน

อนาคต 

  3) ขอมูลชวยเสริมสรางความรู ความสามารถใหม ๆ ในดานตาง ๆ ทั้งดาน

การเกษตร การคา การพาณิชย เทคโนโลยี การคมนาคม อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่เปนพื้นฐาน

เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 1.3 ความสัมพันธของขอมูล 

 ขอมูลในดานตางๆ มักมีความเกี่ยวของ สัมพันธและเชื่อมโยงกัน ในการนําขอมูลมา

ใชในการวางแผนการดําเนินงานพัฒนาชุมชนและสังคมน้ัน ผูใชขอมูลจึงตองนําขอมูลในทุก

องคประกอบ     ทุกประเภท ตลอดจนขอมูลที่มีความเปนปจจุบัน มาประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจ ทั้งน้ี เพื่อใหการวางแผนมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายของการพัฒนา 

ลดหรือขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบในดานลบ และกอเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและ

สังคม 

 

เรื่องที่ 2  ขอมูลตนเอง  ครอบครัว 

 2.1  ขอมูลตนเอง คือ ขอมูลความเปนตัวเราซึ่งมีสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตาง

จากผูอื่นทั้งภายนอกที่สามารถมองเห็นได  เชน  ช่ือ – นามสกุล วัน เดือน ปเกิด อายุ สัญชาติ 

เช้ือชาติ สถานภาพ สีผิว รูปราง สวนสูง นํ้าหนัก อาชีพ รายได และภายในตัวเรา เชน อารมณ 

บุคลิกลักษณะ ความคิดความรูสึก และความเช่ือ เปนตน 

 2.2  ขอมูลครอบครัว  เ ป น ข อ มู ล ขอ ง ก ลุ ม ค นตั้ ง แ ต  2  ค น ขึ้ น ไ ป ที่ มี

ความสัมพันธเกี่ยวของกันทางสายโลหิต การสมรส  หรือการรับผูอื่นไวในความอุปการะ เชน 

บุตรบุญธรรม คนใช ญาติพี่นอง มาอาศัยอยูดวยกันในครัวเรือนเดียวกัน เปนตน 

  ขอมูลครอบครัว เชน จํานวนสมาชิกในครอบครัว ขอมูลตนเองของสมาชิกใน

ครอบครัว  สภาพที่พักอาศัยและสภาพแวดลอม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน รายได – 

รายจายรวมตอเดือน หรือ  ตอป ของครอบครัว  เปนตน 
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เรื่องที่  3  ขอมูลชุมชน  สังคม 

 3.1  ขอมูลชุมชน 

    ดังไดกลาวามาแลววา ชุมชน  หมายถึง  กลุมคนที่อาศัยอยูในอาณาเขตเดียวกัน  

มีวัฒนธรรม ความเช่ือ จารีตประเพณีเดียวกัน มีความสัมพันธ และมีวิถีชีวิตประจําวัน

คลายคลึงกัน  ชุมชนมีลักษณะหลายประการเหมือนกับสังคม แตมีขนาดเล็กกวา มีความสนใจ

รวมที่ประสานสัมพันธกันในวงแคบกวาขอมูลชุมชน จึงเปนขอมูลเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในชุมชน 

เชน ขอมูลดานภูมิศาสตร ขอมูลดานประวัติศาสตรและความเปนมา ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

ขอมูลดานการเมืองและการปกครอง ขอมูลดานการศึกษา ขอมูลดานศาสนาและวัฒนธรรม 

และขอมูลดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เปนตน 

 3.2  ขอมูลสังคม 

 สังคม มีลักษณะคลายกับชุมชน แตมีขนาดใหญกวา ขอบเขตของขอมูลมีขนาด

กวางกวา สังคมมีที่มาจากการที่กลุมคนมากกวาสองคนขึ้นไปอยูอาศัยรวมกันเปนเวลาอัน

ยาวนานในพื้นที่เดียวกัน คนในกลุมมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน มีระเบียบแบบแผนรวมกัน

เพื่อใหการดํารงอยูเปนไปดวยดี มีกิจกรรมรวมกัน มีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีใชเปนแนวทางใน

การดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุขคลายคลึงกัน 

 ขอมูลทางสังคมมีลักษณะคลายกับขอมูลชุมชน แตมีจํานวนหรือปริมาณมากกวา 

ขอมูลดังกลาวประกอบดวย   ขอมูลดานภูมิศาสตร ขอมูลดานประวัติศาสตรและความเปนมา 

ขอมูลดานเศรษฐกิจ ขอมูลดานการเมืองและการปกครอง ขอมูลดานการศึกษา ขอมูลดาน

ศาสนาและวัฒนธรรม และขอมูลดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ขอมูลดานความมั่นคง และ

ขอมูลดานสาธารณสุข 
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บทท่ี 3 

การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

 
เรื่องที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  เปนขั้นตอนที่ใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตองการ มีความหมาย

รวมท้ังการเก็บขอมูลขึ้นมาใหม และการรวบรวมขอมูลจากผูอื่นที่ไดเก็บไวแลว หรือไดรายงาน

ไวในเอกสารตาง ๆ  ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลมีเทคนิคและวิธีการหลายวิธี ดังน้ี 

1.1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากระบบรายงาน (Reporting System) เปนผล 

พลอยไดจากระบบการบริหารงาน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานหรือจากเอกสารที่ 

ทําไวประกอบการทํางานซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานสวนมากใชเพียงครั้งเดียว  

จากรายงานดังกลาว อาจมีขอมูลเบื้องตน บางประเภทที่สามารถนํามาประมวลเปนยอดรวม

ขอมูลสถิติได วิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานของหนวยบริหาร เปนวิธีการรวบรวมขอมูลสถิติ

ที่ไมสิ้นเปลืองคาใชจายในการดําเนินงานมากนัก คาใชจายที่ใชสวนใหญก็เพื่อการประมวลผล 

พิมพแบบฟอรมตาง ๆ ตลอดจนการพิมพรายงาน วิธีการนี้ใชกันมากทั้งในหนวยงานของรัฐและ

เอกชน หนวยงานที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติในระดับประเทศ ประกอบดวย สํานักงานสถิติ

แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ  

1.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากทะเบียน (Registration) เปนขอมูลสถิติที่รวบรวม 

จากระบบทะเบียน มีลักษณะคลายกับการรวบรวมจากรายงานตรงที่เปนผลพลอยได

เชนเดียวกัน จะตางกันตรงที่ แหลงเบื้องตนของขอมูลเปนเอกสารการทะเบียน ซึ่งการเก็บมี

ลักษณะตอเน่ือง มีการปรับแกหรือเปลี่ยนแปลง ใหถูกตองทันสมัย ทําใหไดสถิติที่ตอเน่ืองเปน

อนุกรมเวลา ขอมูลที่เก็บโดยวิธีการทะเบียน มีขอรายการไมมากนัก เน่ืองจากระบบทะเบียน

เปนระบบขอมูลที่คอนขางใหญ ตัวอยางขอมูลสถิติที่รวบรวมจากระบบทะเบียน ไดแก สถิติ

จํานวนประชากรที่กรมการปกครอง ดําเนินการเก็บรวบรวมจากทะเบียนราษฎร ประกอบดวย 

จํานวนประชากร จําแนกตามเพศเปนรายจังหวัด อําเภอ ตําบล ขอมูลทะเบียนยานพาหนะของ

กรมการขนสงทางบก ที่จะใหไดขอมูลสถิติจํานวนรถยนต จําแนกตามชนิดหรือประเภทของ

รถยนต เปนตน 
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1.3 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีสํามะโน (Census) เปนการเก็บรวบรวมขอมูล 

สถิติของทุก ๆ หนวยของประชากรที่สนใจศึกษาภายในพื้นที่ที่กําหนด และภายในระยะเวลาที่

กําหนด การเก็บรวบรวมขอมูลสถิติดวยวิธีน้ี จะทําใหไดขอมูลในระดับพื้นที่ยอยในระดับ

หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด 

 ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2508 ไดบัญญัติไววา สํานักงานสถิติแหงชาติเปน

หนวยงานเดียวท่ีสามารถจัดทําสํามะโนได และการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติดวยวิธีการสํามะโน 

เปนงานที่ตองใชเงินงบประมาณ เวลาและกําลังคนเปนจํานวนมาก  สวนใหญจะจัดทําสํามะโน 

ทุก  ๆ 10 ป หรือ 5 ป 

1.4 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีสํารวจ (Sample Survey) เปนการเก็บรวบรวม 

ขอมูลสถิติ จากบางหนวยของประชากรดวยวิธีการเลือกสุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูลสถิติ

ดวยวิธีน้ี จะทําใหไดขอมูลในระดับรวม เชน จังหวัด ภาค เขตการปกครอง และรวมทั่วประเทศ 

และขอมูลที่ไดจะเปนคาโดยประมาณ การสํารวจเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชงบประมาณ 

เวลา และกําลังคนไมมากนัก  จึงสามารถจัดทําไดเปนประจําทุกป หรือทุก 2 ป ปจจุบันการ

สํารวจเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่มีความสําคัญ และใชกันอยางแพรหลายมากที่สุด  

ทั้งในวงการราชการและเอกชน ไมวาจะเปนการสํารวจเพื่อหาขอมูลทางดานการเกษตร 

อุตสาหกรรม สาธารณสุข การคมนาคม การศึกษา และขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ  

 1.5 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสังเกต (Observation) เปนวิธีเก็บขอมูล

โดยการสังเกตโดยตรงจากปฏิกิริยา ทาทาง หรือเหตุการณ หรือปรากฏการณ ที่เกิดขึ้นในขณะ

ใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไวโดยไมมีการสัมภาษณ วิธีน้ีใชกันอยางกวางขวางในการวิจัย เชน 

การใหเจาหนาที่สังเกตปฏิกิริยาของผูขับรถยนตบนทองถนนภายใตสภาพการจราจรตาง ๆ กัน  

การใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนสังเกตการประชุมและการมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นของ

สมาชิก อบต. เปนตน 

 1.6 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการบันทึกขอมูลจากการวัดหรือนับ 

(Counting) วิธีน้ีจะมีอุปกรณเพื่อใชในการวัดหรือนับตามความจําเปนและความเหมาะสม เชน 

การนับจํานวนรถยนตท่ีแลนผานที่จุดใดจุดหน่ึง ก็อาจใชเครื่องนับโดยใหรถแลนผานเครื่องนับ 

หรือการเก็บขอมูลจํานวนผูมาใชบริการในหองสมุดประชาชน ก็ใชเครื่องนับเมื่อมีคนเดินผาน

เครื่อง เปนตน  
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เรื่องที่ 2 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเปนข้ันตอนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาประมวลผลและทํา

การวิเคราะห โดยเลือกคาสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหใหเหมาะสม คาสถิติที่นิยมใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก    

 2.1 ยอดรวม (Total) คือ การนําขอมูลสถิติมารวมกันเปนผลรวมทั้งหมด เชน 

จํานวนนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดตราด  จํานวนประชากรทั้งหมดใน

จังหวัดระยอง  จํานวนคนที่เปนไขเลือดออกในภาคตะวันออก จํานวนคนวางงานทั้งประเทศ 

เปนตน 

 2.2 คาเฉลี่ย (Average, Mean) หมายถึง คาเฉลี่ยซึ่งเกิดจากขอมูลของผลรวม

ทั้งหมดหารดวยจํานวนรายการของขอมูล เชน การวัดสวนสูงของนักศึกษา กศน. ระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 10 คน  วัดไดเปนเซนติเมตร   มีดังน้ี 

คนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

สวนสูง 155 165 152 170 163 158 160 168 167 171 

 

สวนสูงโดยเฉลี่ยของนักศึกษา กศน. ระดับประถมศึกษา คือ  

=      
10

171167168160158163170152165155   

=      
10

1629  

=      162.9 เซนติเมตร 

2.3 สัดสวน (Proportion) คือ ความสัมพันธของจํานวนยอยกับจํานวนรวม 

ทั้งหมด โดยใหถือวาจํานวนรวมทั้งหมดเปน 1 สวน เชน การสํารวจการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 500 คน ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชา

ภาษาไทย จํานวน 300 คน   ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 200 คน   

ดังน้ัน สัดสวนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาภาษาไทย = 
500

300  = 0.60 และ

สัดสวนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ  = 
500

200  หรือ 1- 0.60  = 

0.40 
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 2.4 รอยละหรือเปอรเซ็นต (Percentage or Percent) คือ สัดสวน เมื่อเทียบตอ 

100 สามารถคํานวณได โดยนํา 100 ไปคูณสัดสวนที่ตองการหาผลลัพธก็จะออกมาเปนรอยละ 

หรือเปอรเซ็นต 

 ตัวอยาง ใน กศน. อําเภอแหงหน่ึง มีนักศึกษาทั้งหมด 650 คน แยกเปนนักศึกษา

ระดับประถมศึกษา จํานวน  118 คน  นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 250 คน  

และนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 282 คน เราจะหารอยละหรือเปอรเซ็นต

ของนักศึกษาแตละระดับไดดังน้ี  

 

ระดับประถมศึกษา = 100
650

118
       =  18.15 % 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน =  100
650

250
      =  38.46 % 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = 100
650

282
       =  43.38 % 

รวมทั้งหมด 100 % 

 

เรื่องที ่3 การนําเสนอขอมูล   

 โดยทั่วไปแลวการนําเสนอขอมูล แบงเปน 2 วิธี คือ การนําเสนอขอมูลอยางไม

เปนแบบแผน และการนําเสนอขอมูลอยางเปนแบบแผน  ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1 การนําเสนอขอมูลอยางไมเปนแบบแผน 

     การนําเสนอขอมูลอยางไมเปนแบบแผน เปนการนําเสนอขอมูลที่ไมตองยึดมั่น 

ตามกฎเกณฑและแบบแผนอะไรมากนัก มีวิธียอยท่ีนิยมใช 2 วิธี คือ 

       3.1.1 การนําเสนอขอมูลในรูปขอความ เปนการนําเสนอขอมูลโดยการ

บรรยายเกี่ยวกับขอมูลนั้น ๆ เชน 

  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา อัตราสวนนักเรียนตอ

อาจารยในปการศึกษา 2556 คือ 19 ตอ 1 ในปการศึกษา 2557 อัตราสวน คือ 21 ตอ 1 และ

ในปการศึกษา 2558 อัตราสวน คือ 22 ตอ 1 จะเห็นไดวา อัตราสวนของนักเรียนตออาจารย มี

แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด 
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3.1.2 การนําเสนอขอมูลในรูปขอความกึ่งตาราง เปนการนําเสนอขอมูลโดย 

การแยกขอความและตัวเลขออกจากกัน เพื่อไดเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลไดชัดเจน

ยิ่งข้ึน เชน 

 จากการสาํรวจตลาดสดแหงหน่ึง  ผลไมบางชนิดขายในราคา ดังตอไปน้ี 

 สมเขียวหวาน  กิโลกรัมละ 35 บาท 

 ชมพู   กิโลกรัมละ 25 บาท 

 มะมวง   กิโลกรัมละ 40 บาท 

 สับปะรด   กิโลกรัมละ 25 บาท 

 เงาะ   กิโลกรัมละ 15 บาท 

 มังคุด   กิโลกรัมละ 25 บาท 

 

3.2 การนําเสนอขอมูลอยางเปนแบบแผน 

 การนําเสนอขอมูลอยางเปนแบบแผน  เปนการนําเสนอที่จะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่ไดกําหนดไวเปนมาตรฐาน ตัวอยางการนําเสนอแบบน้ี เชน การนําเสนอในรูป

ตาราง กราฟ และแผนภูมิ เปนตน 

 3.2.1 การนําเสนอในรูปตาราง ขอมูลตาง ๆ ที่เก็บรวบรวมมาไดเมื่อทําการ

ประมวลผลแลวจะอยูในรูปตาราง สวนการนําเสนออยางอื่นเปนการนําเสนอโดยใชขอมูลจาก

ตาราง จํานวนขาราชการ ในโรงเรียนแหงหนึ่ง มี 22 คน จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด ดังน้ี 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวนขาราชการ(คน) 

ปริญญาเอก 1 

ปริญญาโท 16 

ปริญญาตร ี 5 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 0 

รวม 22 
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 3.2.2 การนําเสนอดวยกราฟเสน เปนแบบท่ีรูจักกันดีและใชกันมากที่สุดแบบ

หน่ึง เหมาะสําหรับขอมูลที่อยูในรูปของอนุกรมเวลา เชน ราคาขาวเปลือกในเดือนตาง ๆ 

ปริมาณสินคาสงออกรายป ราคาผลไมแตละป เปนตน  

 ตัวอยาง : ราคาขายปลีกลองกอง ท่ีตลาดกลางผลไมแหงหน่ึง ในระยะเวลา 5 ป  

มีดังน้ี 

 

ป พ.ศ. 2548 2549 2550 2551 2552 

ราคา (บาท) : 

กิโลกรัม 

120.-  95.- 80.- 65.- 40.- 

 

 จากขอมูลที่กลาวมา สามารถนําเสนอแนวโนมของราคาขายปลีกลองกอง 5 ป  

ดวยกราฟเสนไดดังน้ี 

ราคาลองกอง

0
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100
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140

พ.ศ. 2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

ราคา

 
 

 3.2.3 การนําเสนอดวยแผนภูมิแทง ประกอบดวยรูปแทงสี่เหลี่ยมผืนผาซึ่ง แตละ

แทงมี ความหนาเทา ๆ กันโดยจะวางตามแนวตั้งหรือแนวนอนของแกนพิกัดฉากก็ได 
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 ตัวอยาง: นักศึกษา กศน. ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน ที่สอบผานในหมวดวิชา

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และพัฒนาสังคมและชุมชน 

 

 
 

 3.2.4 การนําเสนอดวยรูปแผนภูมิวงกลม เปนการแบงวงกลมออกเปนสวนตาง ๆ  

  ตัวอยาง: แผนภูมิแสดงผลการสอบของนักศึกษาที่สอบผานจําแนกตามหมวดวิชา 
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บทท่ี  4 

การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม 
 

เรื่องที่  1 การวางแผน  

 การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการกําหนดวัตถุประสงค  

เพื่อการตัดสินใจ เลือกแนวทางในการทํางานใหดีที่สุด เพื่อใหบรรลุตามที่ตองการในระยะเวลา

ที่กําหนด 

 ความสําคัญของการวางแผน 

1. เพื่อลดความไมแนนอนและความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด 

2. สรางการยอมรับในแนวคิดใหม ๆ 

3. เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

4. ลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอน 

5. ทําใหเกิดความชัดเจนในการทํางาน 

 วัตถุประสงคในการวางแผน 

1. ทําใหรูทิศทางในการทํางาน 

2. ทําใหความไมแนนอนลดลง 

3. ลดความเสียหายหรือการซ้ําซอนของงานที่ทํา 

4. ทําใหรูมาตรฐานในการควบคุมใหเปนไปตามที่กําหนด 

 ขอดีของการวางแผน 

1. ทําใหเกิดการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น 

2. ทําใหเกิดการประสานงานดียิ่งข้ึน 

3. ทําใหการปรับปรุงและการควบคุมดีข้ึน 

4. ทําใหเกิดการปรับปรุงการบริหารเวลาใหดีขึ้น   

          หลักพื้นฐานการวางแผน 

1. ตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

2. เปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ 

3. เปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน 

4. ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของแผนงาน 
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  กระบวนการในการวางแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของแผนทีด่ ี

1. มีลักษณะชี้เฉพาะมากกวามีลักษณะกวาง ๆ หรือกลาวทั่ว ๆ ไป 

2. มีการจําแนกความแตกตางระหวางสิ่งที่รูและไมรูใหชัดเจน 

3. มีการเช่ือมโยงอยางเปนเหตุเปนผล  และสามารถนําไปปฏิบัติได 

4. มีลักษณะยืดหยุน สามารถปรับปรุงและพัฒนาได 

5. ไดรับการยอมรับจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

 

 

 

 

 

 

กําหนดวตัถปุระสงค ์ กําหนดข้อตกลงตา่ง ๆ ที�

เป็นขอบเขตในการวางแผน 

ประเมินทางเลือก 

(พิจารณาความเสี�ยง) 

พฒันาทางเลือก 

(แสวงหาทางเลือก) 

นําแผนสูก่ารปฏิบตั ิ

- ทําตารางการปฏิบตัิงาน 

- มาตรฐานการทํางาน 

- ปรับปรุง / แก้ไข 

พิจารณาข้อจํากดัตา่ง ๆ  

ที�อาจเกิดขึ �นในการวางแผน 
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เรื่องที่  2  การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม 

 การมีสวนรวม  หมายถึง  การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอน

ของการพัฒนาทั้งในการแกไขปญหาและปองกันปญหา  โดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการคิด

ริเริ่มรวมกําหนดนโยบาย รวมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน รวมตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐทุกระดับรวมติดตามประเมินผลรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบกับ

ประชาชน ชุมชนและภาคสวนตางๆ ในพื้นที่ 

 การมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมี

โอกาสไดเขารวมในการแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิด  

รวมตัดสินใจ รวมแกไขปญหา รวมติดตาม และรวมรับประโยชน 

 ประชาชนกับการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 

 มนุษยถูกจัดใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพที่สุดในสังคม  และยังเปนองคประกอบ 

ที่ถูกจัดใหเปนหนวยยอยของสังคม  สังคมจะเจริญหรือมีการพัฒนาไปไดหรือไมขึ้นอยูกับ

คุณภาพของประชาชนที่เปนองคประกอบในสังคมน้ัน ๆ 

 การที่สังคมจะพัฒนาไดอยางมีคุณภาพจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเริ่มตนลําดับแรก 

ที่การพัฒนาหนวยท่ียอยที่สุดของสังคมกอนคือ การพัฒนาคน และการพัฒนาในลําดับตอมา

เริ่มกันที่ครอบครัว  แลวตอยอดไปจนถึงระดับชุมชน สังคม และประเทศ ตอไป 

 2.1. การพัฒนาตนเอง และครอบครัว 

 การพัฒนาตนเอง  เปนการพัฒนาตนเองดวยตนเอง  เปนการเสริมสราง เพิ่มพูน

ความรู ประสบการณ บุคลิก ลักษณะ อุปนิสัยที่ดี ตลอดจนความสามารถในการจัดการดาน

อารมณ ซึ่งจะสงผลใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่น และมีสวนชวยทําใหสังคมเกิดความ 

สงบสุข   

 การจะใหทุกคน ทุกกลุมในหมูบานมีบทบาทในการตัดสินใจที่จะดําเนินการใด ๆ 

เพื่อหมูบานได ประชาชนแตละคนควรชวยกันแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนแกสวนรวม 

และตองเพิ่มความรู ความสามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูรอบรูอยูเสมอ มีขอมูลเพียงพอ  

เปนประโยชน และมีสาระสําคัญสอดคลองกับเรื่องที่จะดําเนินการ การพัฒนาตนเองจึงถือเปน

จุดเริ่มตนที่สําคัญของการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคม 

   การพัฒนาครอบครัว คือการที่สมาชิกของครอบครัวรวมกันพัฒนาชีวิตความ

เปนอยูของสมาชิกของครอบครัวใหดีขึ้น สมาชิกแตละคนของครอบครัวตองรับผิดชอบตอ

หนาที่ของตน มีความเอื้อเฟอ มีคุณธรรม  รูจักการพึ่งพาตนเอง มีความรวมมือรวมใจ   
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มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีความเช่ือมั่น เอื้ออาทรตอกัน และพัฒนาตนเองในทุกๆ ดานอยู

เสมอ สถาบันครอบครัวเปนหนวยที่เล็กที่สุดในการพัฒนา ดังน้ัน การพัฒนาครอบครัวอยาง

ตอเน่ืองและมีคุณภาพ จะสงผลดีตอการพัฒนาชุมชนและสังคม และเปนตัวขับเคลื่อนความ

เจริญกาวหนาใหแกประเทศในอนาคต 

 ในการพัฒนาชนบทหรือการพัฒนาเมืองน้ัน การแสวงหาแนวทางและวิธีการเพิ่มพูน

ความรู ประสบการณ ใหคนในพื้นที่น้ันๆ มีความสามารถและเรียนรูที่จะเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน ถือเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ ทั้งน้ี การพัฒนาคนที่ดีที่สุด คือ การรวมกลุม

ประชาชนใหเปนองคกรเพื่อพัฒนาคนในกลุม เพราะกลุมคนเหลาน้ันจะกอใหเกิดการเรียนรู  

ฝกการคิดและการแกปญหา และสรางเสริมบุคลิกภาพ ผานกระบวนการทํางานรวมกัน ซึ่งจะ

ชวยใหคนไดรับการพัฒนาในดานความคิด ทัศนคติ ความมีเหตุผล ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของ

ระบอบประชาธิปไตย 

 1.2 การพัฒนาชุมชน และสังคม 

 การพัฒนาชุมชน และสังคม หมายถึง การทํากิจกรรมท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของทุก

คนในชุมชนรวมกัน ดังน้ันการพัฒนาชุมชนและสังคม จึงตองใชการมีสวนรวมของประชาชนใน

ชุมชนและสังคม รวมกันคิดเกี่ยวกับปญหาตางๆ ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติรวมกันในกิจกรรม

เพื่อแกปญหาที่เปนปญหาสวนรวม เหตุท่ีตองใหประชาชนเขามามีสวนรวม เน่ืองจากประชาชน

รูวาความตองการของตนเองคืออะไร ปญหาคืออะไร จะแกปญหาน้ันอยางไร  

 1.3 หลักการพัฒนากับการมีสวนรวมของประชาชน 

  1.3.1 การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 

       เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด  เพราะถาประชาชนไมเขาใจปญหาและวิเคราะหหา

สาเหตุของปญหาดวยตนเองไมได  กิจกรรมตาง ๆ ที่ตามมาก็จะไมเกิดประโยชน  เน่ืองจาก

ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ และไมสามารถมองเห็นความสําคัญของกิจกรรมน้ัน 

      สิ่งที่สําคัญที่สุด  คือ  ประชาชนที่อยูกับปญหาและรูจักปญหาของตนเองดีที่สุด 

แตในกรณีที่มองปญหาไมออกก็อาจจะขอความรวมมือจากเพื่อน ประชาชนในชุมชนใกลเคียง 

หรือเจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องน้ัน ๆ มาชวยวิเคราะหปญหาและหาสาเหตุของปญหา

ก็ได 
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  1.3.2 การมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน 

     ในการวางแผนการดําเนินงานหรือกิจกรรม เจาหนาที่ของรัฐควรที่จะตองเขาใจ

ประชาชนและเขาไปมีสวนรวมในการวางแผน โดยคอยใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือช้ีแนะ

กระบวนการดําเนินงานใหกับประชาชนจนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการ 

  1.3.3 การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

 เจาหนาที่รัฐควรจะชวยสรางแรงบันดาลใจและจิตสํานึกใหประชาชน โดยใหรูสึกถึง

ความเปนเจาของ ใหเกิดสํานึกในการดูแล รักษา หวงแหนสิ่งน้ัน  ถาการลงทุนและการ

ปฏิบัติงานทั้งหมดมาจากภายนอก ในกรณีที่เกิดความเสียหายประชาชน จะไมรูสํานึกหรือ

เดือดรอนตอความเสียหายที่เกิดขึ้น  เน่ืองจากไมใชของตนเองจึงไมมีการบํารุงรักษา ไมตอง  

หวงแหน   

 นอกจากจะมีการเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานดวยตนเอง จะทําใหเกิด

ประสบการณตรง  โดยเรียนรูจากการดําเนินกิจกรรมอยางใกลชิดและสามารถดําเนินกิจกรรม

ชนิดน้ันดวยตนเอง ตอไปได ขณะเดียวกัน บุคคลควรมีคานิยมท่ีเกื้อหนุนในการพัฒนาสังคมอีก

ดวย ไดแก การเสียสละ การมีระเบียบวิ นัย ความอดทน ขยันขันแข็ง มานะอดออม  

ไมสุรุยสุราย ซื่อสัตย การเอื้อเฟอเผื่อแผ ตรงตอเวลา  ฯลฯ 

  1.3.4 การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน 

       ควรใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน 

เพื่อที่จะสามารถบอกไดวางานท่ีทําไปน้ันเปนไปตามแผนหรือไมเพียงใด ผลที่เกิดขึ้นสอดคลอง

กับเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

หรือไม ควรปรับปรุงแกไขอยางไร ดังน้ัน ในการติดตามและประเมินผลควรใหประชาชนใน

ชุมชนน้ันและบุคคลภายนอกชุมชนมีสวนรวมอยางเต็มที่ ซึ่งจะทําใหประชาชนเห็นคุณคาของ

การทํากิจกรรมน้ันรวมกัน 

 ตัวอยางที่ 1: การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษวัฒนธรรม 

 ในการอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิมของหมูบานวัฒนธรรมถลาง บานแขนน หมูบาน

วัฒนธรรมถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดเปนหมูบานที่สืบสานความรูดั้งเดิมของภูเก็ตตั้งแตสมัยทาว

เทพกระษัตรี อีกท้ังวัฒนธรรมในการปรุงอาหารซึ่งเปนอาหารตํารับเจาเมืองในสมัยโบราณของ

ภูเก็ต และศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปของภูเก็ต เชน การรํามโนราห  ไดมีการถายทอดและ

เปดโอกาสใหผูที่สนใจเขารวมสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิม และสามารถที่จะพัฒนาเปนชุมชนที่มี
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ความเขมแข็ง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสืบสาน

วัฒนธรรมทองถิ่นใหดํารงอยูอยางยั่งยืน 

 ตัวอยางที่ 2: การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในเขตวน

อุทยานแหงชาติ สิรินาถ จังหวัดภูเก็ต  

 เปนผลสืบเนื่องจากการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยการ

เขาไปขุดคลอง การปลอยน้ําเสียจากสถานประกอบการ สงผลใหประชาชนที่อยูบริเวณโดยรอบ

ไดรับผลกระทบ และเสียหาย จากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําให

ประชาชนและภาครัฐไดเขามามีสวนรวมในการจัดระบบการบําบัดนํ้าเสีย และการขุดลอกคู

คลอง เพื่อปองกันและอนุรักษสิ่งแวดลอมใหคงอยูในสภาพที่เปนธรรมชาติตอไป 

 ตัวอยางที่ 3: การบริหารจัดการของเสีย  โดยเตาเผาขยะและการบําบัดของเสียของ 

เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

 สืบเน่ืองจากปริมาณขยะที่มีมากถึง  500  ตันตอวัน  ซึ่งเกินความสามารถในการ

กําจัด  โดยเตาเผาที่มีอยูสามารถกําจัดขยะได  250  ตันตอวัน หลุมฝงกลบของเทศบาลมีเพียง 

5 บอ ซึ่งถูกใชงานจนหมด และไมสามารถรองรับขยะไดอีก   

 ประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมโดยใหความรวมมือในการคัดแยกขยะกอนทิ้ง ซึ่งแยก

ตามลักษณะของขยะ  เชน   

 1. ขยะอินทรีย หรือขยะเปยกท่ีสามารถยอยไดตามธรรมชาติ เทศบาลนครภูเก็ต ได

นําไปทําปุยหมักสําหรับเกษตรกร   

 2. ขยะรีไซเคิล เชน แกว พลาสติก กระดาษ ทองแดง เปนตน นําไปจําหนาย  

 3. ขยะอันตราย เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟ เปนตน นําไปฝงกลบและทําลาย   

 4. ขยะท่ัวไป นําเขาเตาเผาขยะเพื่อทําลาย 

 ในการจัดกระบวนการดังกลาว สงผลใหประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริม

สิ่งแวดลอมที่ดีใหกับจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเปนการบูรณาการในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน

ระหวางสวนราชการ เทศบาลนครภูเก็ต และภาคประชาชน เปนการสรางการมีสวนรวม

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนในการรวมกันสรางสรรคสิ่งแวดลอมที่ดี 

เพื่อคนในภูเก็ต                   
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บทท่ี  5 

เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

 
เรื่องที ่1  เทคนคิการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

 1.1  การมีสวนรวมของประชาชนในการจดัทําแผน 

  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผน ตัดสินใจ  ในการ

วางโครงการสําหรับประชาชนเอง  มีวัตถุประสงคเพื่อ  

1.1.1 ใหประชาชนยอมรับในแผนการดําเนินงาน และพรอมจะรวมมือ  เปนการลด 

การตอตาน และลดความรูสึกแตกแยกจากโครงการ   

  1.1.2  ใหประชาชนไดรวมตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ  ปญหาความตองการ 

ทิศทางของการแกปญหา และผลลัพธที่จะเกิดข้ึน   

  1.1.3  ใหประชาชนมีประสบการณตรงในการรวมแกปญหาของประชาชนเอง  

ทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูในกระบวนการแกปญหา 

 1.2  การจัดทําเวทีประชาคม 

 เวทีประชาคม เปนวิธีการกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางมีสวนรวม ระหวางคนที่มี

ประเด็นหรือปญหารวมกันโดยใชเวทีในการสื่อสารเพื่อการรับรูและเขาใจในประเด็น/ปญหา

และชวยกันหาแนวทางแกไขประเด็นปญหาน้ัน ๆ ซึ่งมีขั้นตอนในกระบวนการจัดทําเวที

ประชาคม ดังน้ี 

 1.2.1 เตรียมการ  

     การเตรียมทีมงานจัดเวทีประชาคม ควรแบงเปน 2 สวน  คือ 

         1)  ผูอํานวยการเรียนรูหลักหรือวิทยากรกระบวนการหลัก  ท่ีมีหนาที่

ขับเคลื่อนการมีสวนรวมเวทีประชาสังคมทั้งกระบวน  และเปนวิทยากรหลักที่ทําใหเกิดการ

แสดงความคิดเห็นรวมกันระหวางผูเขารวมอภิปรายในเวทีประชาคม 

         2)  ผูสนับสนุนวิทยากรกระบวนการ ซึ่งอาจจะแสดงบทบาทเปนวิทยากรเอง 

หรือผูจดบันทึกการประชุม ผูสนับสนุนฯ  มีหนาที่เติมคําถามในเวทีเพื่อใหประเด็นบางประเด็น

สมบูรณมากยิ่งขึ้น  สังเกตลักษณะทาทีและบรรยากาศของการอภิปราย สรุปประเด็นที่

อภิปรายไปแลว และใหขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับกลุมและบรรยากาศแกวิทยากรหลัก หากพบวา

ทิศทางของกระบวนการเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค หรือประเด็นที่ต้ังไว  



29 

 

 

 1.2.2  ดําเนินการเวทีประชาคม 

     ในกระบวนการนี้ผูอํานวยการเรียนรูหรือวิทยากรกระบวนการหลักมีบทบาท

มากที่สุด ขั้นตอนในกระบวนการนี้ประกอบดวย 

   1)  การทําความรูจักกันระหวางผูเขารวมอภิปราย คือ การละลายพฤติกรรมใน

กลุมและระหวางกลุมกับทีมงาน เพื่อสรางบรรยากาศท่ีดีระหวางการอภิปราย 

  2)  บอกวัตถุประสงคของการจัดเวทีประชาคม เพื่อใหผูเขาอภิปรายไดเตรียม

ตัว ในฐานะผูมีสวนเกี่ยวของกับประเด็น/ปญหา  การบอกวัตถุประสงคของการจัดเวที

ประชาคมน้ีสามารถทําไดหลายวิธี   อยางไรก็ตามการที่จะเลือกใชวิธีไหนนั้นตองคํานึงถึงความ

ถนัดและทักษะของวิทยากรกระบวนการ  และการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของผูรวม

อภิปราย ควรใชภาษาที่สอดคลองกับ ภูมิหลังของผูเขารวมอภิปราย  และตองใหผูรวมอภิปราย

ในเวทีประชาคมรูสึกไวใจตั้งแตเริ่มตน 

  3)  การเกริ่นนําเขาสูที่มาที่ไปของประเด็นการอภิปรายในเวทีประชาคม เพื่อให

ผูเขารวมอภิปรายไดเขาใจที่ไปที่มา  และความสําคัญของประเด็นตอการดําเนินชีวิต หรือวิถี

ชีวิต  ทั้งน้ีจุดมุงหมายของขั้นตอนนี้คือกระตุนใหผูเขารวมอภิปรายในฐานะผูมีสวนเกี่ยวของ

โดยตรงตอประเด็น/ปญหา ตองชวยกันผลักดันหรือมีสวนรวมในกระบวนการแกไขปญหาที่

สงผลกระทบโดยตรง 

  4)  การวางกฎ และระเบียบของการจัดเวทีประชาคมรวมกัน ขั้นตอนน้ีเปน

ขั้นตอนกอนการเริ่มอภิปรายในประเด็นที่ต้ังไว  มีจุดมุงหมายเพื่อรวมกันกําหนดขอบเขต และ

การวางระเบียบของการจัดทําเวทีประชาคมรวมกันระหวางผูดําเนินการอภิปรายและผูรวม

อภิปราย  ทั้งน้ีเพื่อปองกันความขัดแยงระหวางการอภิปราย  อยางไรก็ตามหากกติกา 

ที่ผูเขารวมไดเสนอแตเปนกฎพื้นฐานที่จําเปนสําหรับกิจกรรมระดมสมอง เชน เวทีประชาคม 

น้ัน วิทยากรกระบวนการจําเปนที่ตองเสนอในที่ประชุม  ซึ่งอาจจะเสนอเพิ่มเติมภายหลังจากที่

ผูเขารวมเวทีประชาคมไดเสนอมาแลว กฎพื้นฐาน คือ   

(1)  ทุกคนตองแสดงความคิดเห็น  (หรือหากเปนกลุมใหญ  ตัวแทนของแต

ละกลุมตองแสดงความคิดเห็น)   

(2)  กําหนดเวลาที่แนนอนในการพูดแตละครั้ง   

(3)  ไมแทรกพูดระหวางคนอื่นกําลังอภิปราย   
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(4)  ทุกคนในเวทีประชาคมมีความเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นไม

วาผูเขารวมจะมีสถานะทางสังคม  หรือสถานภาพที่ตางกัน  เชน  ลูกบาน  ผูใหญบาน  

ผูรับบริการ  ผูใหบริการ  ผูหญิง  ผูชาย  เปนตน 

(5)  ทุกคนสามารถเสนอประเด็นใหม ๆ ได  แตตองตรงกับประเด็นหลักที่

เปนประเด็นอภิปราย   

(6)  วิทยากรหลักเปนเพียงคนกลางที่ชวยกระตุนใหเกิดการพูดคุย  และ

สรุปประเด็นที่เกิดจากการอภิปราย  ไมใชผูเชี่ยวชาญในการแกปญหา 

  5)  การอภิปรายประเด็นหรือปญหา  ในขั้นตอนน้ีวิทยากรกระบวนการ/

ผูอํานวยการเรียนรูตองดําเนินการอภิปรายใหบรรลุตามวัตถุประสงค  ตามกระบวนการ  และ

ตามแผนที่วางไว  นอกจากน้ัน ทีมงานเองก็ตองชวยสนับสนุนใหเวทีประชาคมดําเนินการไป

อยางมีประสิทธิภาพ และตามแผนท่ีไดตกลงกันไว  วิทยากรหลักสามารถใชวิธีการอื่น ๆ เขามา

ชวยสนับสนุนการซักถามเพื่อกระตุนการมีสวนรวมในเวทีใหมากที่สุด    

6)  การสรุป  เปนขั้นตอนสุดทายของการจัดเวทีประชาคม ซึ่งวิทยากรหลัก/

ผูอํานวยการเรียนรูตองสรุปผลของการอภิปราย  โดยแยกเปนผลที่ไดจากการพูดคุยกันเพื่อ

นําไปเปนแนวทางในการแกปญหาตอไป  ผลที่ไมสามารถสรุปไดในเวทีและจําเปนตอง

ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตอไป ในขั้นตอนน้ีจําเปนตองมีการทบทวนรวมกัน  และทําเปน

ขอตกลงรวมกันวาจะตองมีการดําเนินการอยางไรกับผลที่ไดจากเวทีประชาคม  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งอาจระบุอยางชัดเจนวาใครจะตองไปทําอะไรตอ  และจะนัดหมายกลับมาพบกัน 

เพื่อติดตามความคืบหนากันเมื่อไร  อยางไร 

    1.2.3   ติดตาม-ประเมินผล 

       เปนกระบวนการตอเน่ืองหลังจากการจัดเวทีประชาคมเสร็จสิ้นแลว 

 ซึ่งสามารถแบงกระบวนการนี้เปน 2 ข้ันตอนใหญ  คือ การติดตาม  และการประเมินผล 

      1)  ขั้นตอนการติดตาม  เปนการตามไปดูวามีการดําเนินการอยางใดอยาง

หน่ึงหรือไมตามที่ไดตกลงกันไว  ขั้นตอนน้ีจําเปนตองเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูที่มีสวน

เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการติดตามผล โดยอาจจะกําหนดบทบาทหนาที่ทําแผนการ

ติดตาม และกําหนดวิธีการติดตามรวมกัน  และมีการติดตามรวมกันอยางสม่ําเสมอตามแผนที่

วางไว ขั้นตอนน้ีจะชวยใหผูเขารวม ในเวทีประชาคม เขาใจความสําคัญของการทํางานรวมกัน

ในฐานะเจาของประเด็น/ปญหาและเรียนรูจากประสบการณการติดตามเพื่อนําไปเพิ่มทักษะ

การจัดการปญหาของชาวบานเองในอนาคต 
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  2)  ข้ันตอนของการประเมินผล   คือ   

    (1)  เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงภายหลังการจัดเวทีประชาคมวา

ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม  เมื่อมีการจัดการอยางใดอยางหน่ึงแลว  เชน  เมื่อมี

การผลักดันประเด็นใดประเด็นหน่ึงที่เปนปญหาเขาสูความสนใจของผูมีอํานาจในการกําหนด

นโยบาย  หรือบรรจุอยูในนโยบายของรัฐแลว เปนตน   

    (2)  เพื่อประเมินทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัด

เวทีประชาคมทั้งหมดวา  ไดรับความรวมมือมากนอยเพียงใด  ลักษณะและกระบวนการที่ทํา

เอื้อตอ การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันหรือไม  ผลที่ไดรับคุมคาหรือไมและบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่วางไวหรือไมอยางไร 

 การสรุปขอมูลที่ไดจากการติดตามและการประเมินผล  จะชวยใหทั้งผูจัดเวที

ประชาคมและเขารวมไดมีบทเรียนรวมกัน  และสามารถนําประสบการณที่ไดไปใชพัฒนาใน

การจัดกิจกรรมประชาคมอื่น ๆ ตอไป 

 1.3  การประชุมกลุมยอย หรือการสนทนากลุม   

 การสนทนากลุม  หมายถึง  การรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลใน

ประเด็นปญหาที่เฉพาะเจาะจง  โดยมีผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผูคอยจุดประเด็น

ในการสนทนา เพื่อชักจูงใหกลุมเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนวทางการ

สนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผูเขารวมสนทนาในแตละกลุมประมาณ 6-10 คน 

ซึ่งเลือกมาจากประชากรเปาหมายที่กําหนดเอาไว (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549) 

 1.3.1  ขั้นตอนการจัดสนทนากลุม 

      นักวิชาการทานหน่ึง ช่ือ จูดิต ชาเกน ไซมอน (Judith Sharken Simon) 

กลาววา  การสนทนากลุมไมไดจัดทําไดในระยะเวลาอันสั้น กอนที่จะมีการประชุมควรมีการ

เตรียมการไมนอยกวา 4 สัปดาห บางครั้งกวาที่จะปฏิบัติไดจริงอาจใชเวลาถึง 6-8 สัปดาห  

กอนท่ีจะมีการดําเนินงาน  ผูรวมงานควรมีการตกลง ทําความเขาใจเกี่ยวกับหัวขอการสนทนา

และทดสอบคําถาม  เพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน  เพื่อใหการสนทนาที่เกิดขึ้นเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กําหนด  ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดสนทนากลุมดังนี้ 

  1)  กําหนดวัตถุประสงค (6-8 สัปดาหกอนการสนทนากลุม) 

 2)  กําหนดกลุมผูรวมงานและบุคคลกลุมเปาหมาย (6-8 สัปดาหกอนการสนทนา

กลุม) 
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 3)  รวบรวมที่อยูและเบอรโทรศัพทของผูรวมงาน (6-8 สัปดาหกอนการสนทนา

กลุม) 

        4)  ตัดสินใจวาจะทําการสนทนาเปนจํานวนกี่กลุม (4-5 สัปดาหกอนการสนทนา

กลุม) 

 5)  วางแผนเรื่องระยะเวลาและตารางเวลาการสนทนา (4-5 สัปดาหกอนการ

สนทนากลุม) 

 6)  ออกแบบแนวคําถามที่จะใช (4-5 สัปดาหกอนการสนทนากลุม) 

 7)  ทดสอบแนวคําถามที่สรางขึ้น (4-5 สัปดาหกอนการสนทนากลุม) 

 8)  ทําความเขาใจกับผูดําเนินการสนทนา และผูจดบนัทึก (4-5 สัปดาหกอนการ

สนทนากลุม) 

 9)  คัดเลือกผูเขารวมกลุมสนทนา และจัดทําบัตรเชิญสงใหผูรวมสนทนา   

(3-4 สัปดาหกอนการสนทนากลุม) 

 10) โทรศัพทเพื่อติดตามผลและสงบัตรเชิญใหผูรวมงาน  (3-4 สัปดาหกอน 

การสนทนากลุม) 

 11)  การจัดการเพื่อเตรียมการทําสนทนากลุม เชน จัดตําแหนงที่น่ัง จัดเตรียม

เครื่องมืออุปกรณ  เปนตน 

 12)  แจงสถานที่ใหผูเขารวมสนทนาทราบลวงหนา 2 วัน 

 13)  จัดกลุมสนทนา  และหลังจากการประชุมควรมีการสงจดหมายขอบคุณ

ผูรวมงานดวย 

 14)  สรุปผลการประชุม  วิเคราะหขอมูลและสงใหผูรวมประชุมทุกคน 

 15)  การเขียนรายงาน 

 1.3.2  การดําเนินการสนทนากลุม 

  1)  แนะนําตนเองและทีมงาน ประกอบดวย พิธีกร ผูจดบันทึก และผูบริการทั่วไป   

โดยปกติไมควรใหมีผูสังเกตการณ  อาจมีผลตอการแสดงออก 

 2)  อธิบายถึงจุดมุงหมายในการมาทําสนทนากลุม วัตถุประสงคของการศึกษา 

 3)  เร่ิมเกริ่นนําดวยคําถามอุนเครื่องสรางบรรยากาศเปนกันเอง 

 4)  เมื่อเริ่มคุนเคย  เร่ิมคําถามในแนวการสนทนาที่จัดเตรียมไวทิ้งชวงใหมีการถก

ประเด็น และโตแยงกันใหพอสมควร 
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 5)  สรางบรรยากาศใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอกัน  ควบคุมเกมไมให 

หยุดน่ิง อยาซักถามคนใดคนหน่ึงจนเกินไป  คําถามที่ถามไมควรถามคนเดียว  อยาซักถาม 

รายตัว 

 6)  ในการน่ังสนทนา พยายามอยาใหเกิดการขมทางความคิด  หรือชักนําผูอื่นให

เห็นคลอยตามกับผูที่พูดเกง ควรสรางบรรยากาศใหคนท่ีไมคอยพูดใหแสดงความคิดเห็นออกมา

ใหได 

 7)  พิธีกรควรเปนผูคุยเกงซักถามเกง  มีพรสวรรคในการพูดคุย จังหวะการถามดี   

ถามชา ๆ ละเอียด ควรมีการพูดแทรกตลกอยางเหมาะสมดวย  

 1.3.3  ขอดีของการจัดสนทนากลุม 

  1)  ผูเก็บขอมูล  เปนผูไดรับการฝกอบรมเปนอยางดี 

 2)  เปนการนั่งสนทนาระหวางผูดําเนินการกับผูรู  ผูใหขอมูลหลายคนที่เปนกลุม  

จึงกอใหเกิดการเสวนาในเรื่องท่ีสนใจ  ไมมีการปดบัง  คําตอบที่ไดจากการถกประเด็นซึ่งกัน 

และกัน ถือวาเปนการกลั่นกรองซึ่งแนวความคิดและเหตุผล  โดยไมมีการตีประเด็นปญหาผิดไป 

เปนอยางอื่น 

  3)  การสนทนากลุม  เปนการสรางบรรยากาศเสวนาใหเปนกันเองระหวางผูนํา  

การสนทนาของกลุมกับสมาชิกกลุมสนทนาหลาย ๆ คนพรอมกัน  จึงลดสภาวการณเขินอาย

ออกไปทําใหสมาชิกกลุมกลาคุยกลาแสดงความคิดเห็น 

 4)  การใชวิธีการสนทนากลุม ไดขอมูลละเอียดและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การศึกษาไดสําเร็จหรือไดดียิ่งข้ึน 

 5)  คําตอบจากการสนทนากลุม  มีลักษณะเปนคําตอบเชิงเหตุผลคลาย ๆ กับ 

การรวบรวมขอมูลแบบคุณภาพ 

 6)  ประหยัดเวลาและงบประมาณของผูดําเนินการในการศึกษา 

 7)  ทําใหไดรายละเอียด  สามารถตอบคําถามประเภททําไมและอยางไรไดอยาง

แตกฉาน  ลึกซึ้งและในประเด็นหรือเรื่องที่ไมไดคิดหรือเตรียมไวกอนก็ได 

 8)  เปนการเผชิญหนากันในลักษณะกลุมมากกวาการสัมภาษณตัวตอตัว ทําใหมี

ปฏิกิริยาโตตอบกันได 

 9)  การสนทนากลุม  จะชวยบงช้ีอิทธิพลของวัฒนธรรมและคุณคาตาง ๆ ของสังคม 

น้ันได  เน่ืองจากสมาชิกของกลุมมาจากวัฒนธรรมเดียวกัน 

 10)  สภาพของการสนทนากลุม  ชวยใหเกิดและไดขอมูลที่เปนจริง  
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 1.4  การสัมมนา 

  “สัมมนา” แปลวา  รวมใจ เปนศัพทบัญญัติใหตรงกับ คําวา  Seminar 

ความหมายของการสัมมนาคือ การประชุมของกลุมบุคคลที่มีความรู ความสนใจ ประสบการณ

ในเรื่องเดียวกัน ที่มีจุดมุงหมายเพื่อรวมกันวิเคราะหและหาแนวทางการแกปญหาที่ประสบอยู

ตามหลักการของประชาธิปไตย 

 1.4.1 ประโยชนของการสัมมนา 

  1)  ผูจัดสามารถดําเนินการจัดสัมมนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2)  ผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู แนวคิดจากการเขารวมสัมมนา 

  3)  ชวยทําใหระบบและวิธีการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  4)  ชวยแบงเบาภาระการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา 

  5)  เปนการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงาน 

  6)  เกิดความริเร่ิมสรางสรรค 

  7)  สามารถสรางความเขาใจอันดีตอเพื่อนรวมงาน 

  8)  สามารถรวมกันแกปญหาในการทํางานได และฝกการเปนผูนํา 

  1.4.2 องคประกอบของการสัมมนา 

  1)  ผูดําเนินการสัมมนา 

  2)  วิทยากร 

  3)  ผูเขารวมสัมมนา 

  1.4.3 ลักษณะทั่วไปของการสัมมนา 

  1)  เปนประเภทหน่ึงของการประชุม 

  2)  มีการยืดหยุนตามความเหมาะสม 

  3)  เปนองคความรูและปญหาทางวิชาการ 

  4)  เปนกระบวนการรวมผูที่สนใจในความรูทางวิชาการที่มีระดับใกลเคียงกัน

หรือแตกตางกันมาสรางสรรคองคความรูใหม   

  5)  อาศัยหลักกระบวนการกลุม   

  6)  เปนกิจกรรมท่ีเรงเราใหผูเขารวมสัมมนา มีความกระตือรือรน 

  7) มีโอกาสนําเสนอ พูดคุย โตตอบซักถาม และแสดงความคิดเห็นตอกัน 

  8)  ไดพัฒนาทักษะ  การพูด  การฟง  การคิด  และการนําเสนอความคิด ความ

เช่ือ  และความรูอื่น ๆ  ตลอดจนการเขียนรายงานหรือเอกสารประกอบการสัมมนา 
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  9) ฝกการเปนผูนําและผูตามในกระบวนการเรียนรู   

  10)  เล็งถึงกระบวนการเรียนรู (process) มากกวาผลที่ไดรับ (product) จาก

การสัมมนาโดยตรง   

 1.5 การสํารวจประชามต ิ

 ประชามติ (Referendum)  หมายถึง การลงประชามติ, คะแนนเสียงที่

ประชาชนลง ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง มติของ

ประชาชน สวนใหญในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือในที่ใดที่หน่ึง มติของ

ประชาชนที่รัฐใหสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรางกฎหมายที่สําคัญ ท่ีผานสภานิติบัญญัติแลว 

หรือใหตัดสินปญหาสําคัญ ๆ ในการบริหารประเทศ 

  1.5.1 ประเภทการสํารวจประชามติ 

 การสํารวจประชามติทางดานการเมือง สวนมากจะรูจักกันในนามของ Public 

Opinion Polls หรือการทําโพล ซึ่งเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย คือ การทําโพลการเลือกตั้ง 

(Election Polls) แบงได ดังนี้ 

 1)  Benchmark Survey เปนการทําการสํารวจเพื่อตองการทราบความเห็น

ของประชาชนเกี่ยวกับการรับรูเรื่องราว ผลงานของผูสมัคร ช่ือผูสมัคร และคะแนนเสียง

เปรียบเทียบ 

 2)  Trial Heat Survey  เปนการหยั่งเสียงวาประชาชนจะเลือกใคร 

 3)  Tracking Polls  คือการถามเพื่อดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลง สวนมากจะทํา

ตอนใกลเลือกตั้ง 

 4)  Cross-sectional vs. Panel  เปนการทําโพล ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หลาย ๆ 

คร้ัง  เพื่อทําใหเห็นวาภาพผูสมัครในแตละหวงเวลามีคะแนนความนิยมเปนอยางไร  แตไม

ทราบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในตัวคน ๆ เดียว จึงตองทํา Panel Survey 

 5)  Focus Groups  ไมใช Polls  แตเปนการไดขอมูลที่คอนขางนาเช่ือถือได

เพราะจะเจาะถามเฉพาะกลุมที่รูและใหความสําคัญกบัเรื่องน้ัน ๆ จริงจัง ปจจุบันนิยมเชิญ

ผูเชี่ยวชาญหลาย ๆ ดานมาใหความเห็นหรือบางครั้งก็เชิญกลุมตัวอยางมาถามโดยตรงเลย  

การทําประชุมกลุมยอยยังสามารถใชในการถามเพื่อดูวา ทิศทางของคําถามที่ควรถามควรเปน

เชนไรดวย 

 6)  Deliberative Opinion  คือการรวมเอาการสํารวจทั่วไป กับการทําการ

ประชุมกลุมยอยเขาดวยกัน  โดยการนําเอาตัวแทนประชาชนมารวมกัน แลวใหขอมูลขาวสาร
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หรือโอกาสในการอภิปรายประเด็นปญหา แลวสํารวจความเห็นในประเด็นปญหาเพื่อวัด

ประเด็นที่ประชาชนคิด 

 7)  Exit Polls  เปนการสัมภาษณผูใชสิทธิ์ออกเสียงเมื่อเขาออกจากคูหา

เลือกตั้ง เพื่อดูวาเขาลงคะแนนใหใคร  ปจจุบันในสังคมไทยนิยมมาก  เพราะมีความนาเช่ือถือ

มากกวา Polls ประเภทอื่น ๆ 

 การสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นทางดานการตลาด (Marketing Research) 

สวนมากจะเนนการศึกษาความเห็นของผูใชสินคาและบริการตอคุณสมบัติอันพึงประสงคของ

สินคาและบริการ รวมทั้งความคาดหวังในการไดรับการสงเสริมการขายที่สอดรับกับความ

ตองการของผูใชสินคาและบริการดวย 

 การสํารวจความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวของกับการอยูรวมกันในสังคม   

เปนการสํารวจความคิดเห็นของสาธารณชนในมิติที่เกี่ยวของกับสภาพความเบี่ยงเบนจากการ

จัดระเบียบสังคมที่มีอยูในสังคมใดสังคมหน่ึง  เพื่อนําขอมูลมากําหนดแนวทางในการแกไข

ปญหาความสัมพันธที่เกิดขึ้นเปนวิธีการที่ใชมากในทางรัฐศาสตรและสังคมวิทยา เรียกวา  

การวิจัยนโยบายสาธารณะ(Policy Research) 

  1.5.2 กระบวนการสํารวจประชามติ 

 1)  การกําหนดปญหาหรือขอมูลที่ตองการสํารวจ คือ การเลือกสิ่งที่ตองการจะ

ทราบจากประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย บุคคล คณะบุคคล เหตุการณ ผลงาน และสถานที่ตาง ๆ 

เชน ดานการเมือง  มักเกี่ยวของกับบุคคล นโยบายรัฐ ดานสังคมวิทยา เกี่ยวกับความสัมพันธ 

สภาพปญหาสังคมที่เกิดขึ้น 

 2)  กลุมตัวอยาง ตัวแทน คือ การกําหนดกลุมตัวอยางของการสํารวจประชามติ

ที่ดีตองใหครอบคลุมทุกเพศ วัย อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได เพื่อใหไดเปนตัวแทนที่

แทจริง ซึ่งจะมีผลตอการสรุปผล หากกลุมตัวอยางที่ไดไมเปนตัวแทนที่แทจริงทั้งในดาน

คุณภาพและปริมาณ การสรุปอาจผิดพลาดได  

 3)  การสรางแบบสอบถาม   แบบสอบถาม คือ เครื่องมือวิจัยชนิดหน่ึงใชวัด

คาตัวแปรในการวิจัย แบบสอบถามมีสภาพเหมือนมาตรหรือมิเตอรที่ใชในทางวิทยาศาสตร 

หรือใชในชีวิตประจําวัน เชน มาตรวัดความดันน้ํา มาตรวัดปริมาณไฟฟา แบบสอบถามที่ใชใน

การทําประชามติ คือ มาตรวัดคุณสมบัติของเหตุการณที่ทําการศึกษา (Likert scale) เครื่องมือ

วัดทัศนคติ หรือความคิดเห็นที่กําหนดคะแนนของคําตอบในแบบสอบถาม สวนใหญกําหนด

นํ้าหนักความเห็นตอคําถามแตละขอเปน 5 ระดับ เชน “เห็นดวยอยางยิ่ง” ใหมีคะแนนเทากับ 
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5 “เห็นดวย” ใหมีคะแนนเทากับ 4 “เฉย ๆ” หรือ “ไมแนใจ” หรือ “เห็นดวย  ปานกลาง”  

ใหมีคะแนนเทากับ 3  “ไมเห็นดวย”  ใหมีคะแนนเทากับ 2 และ ”ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” ใหมี

คะแนนเทากับ 1 คะแนนของคําตอบเกี่ยวกับทัศนคติหรือความคิดเห็นแตละชุด  จะนํามาสราง

เปนมาตรวัดระดับของทัศนคติหรือความคิดเห็นในเรื่องน้ัน ๆ การออกแบบสอบถามเปนทั้ง

ศาสตรและศิลป การออกแบบสอบถามไดชัดเจน เขาใจงาย สามารถเปดโอกาสใหไดมีโอกาส

คิดไดบาง เปนสิ่งที่ทําไดยาก เปนเรื่องความสามารถในการเรียบเรียงขอความใหตรงกับความ

เขาใจของคนตอบ และคนตอบตองเขาใจคลายกันดวย จึงจะทําใหไดขอมูลที่มีความนาเช่ือถือ  

 4)  ประชุมเจาหนาที่เก็บขอมูล  เปนการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจใน

ประเด็นคําถามที่ถามใหตรงกัน ความคาดหวังในคําตอบประเภทการใหคําแนะนําวิธีการ

สัมภาษณ  การจดบันทึกขอมูล  การหาขอมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ยังไมไดคําตอบ 

 5) การเก็บขอมูลภาคสนาม  เจาหนาที่เก็บขอมูลจะไดรับการฝกในเรื่องวิธีการ

สัมภาษณ การบันทึกขอมูล และการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การเก็บขอมูลการ

สํารวจประชามติสามารถดําเนินการได 3 ทางคือ การสัมภาษณแบบเห็นหนา (Face to Face) 

การสัมภาษณทางโทรศัพท และการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย  

 6) การวิเคราะหขอมูล ในกรณีการสํารวจประชามติ การวิเคราะหขอมูล

สวนมากไมสลับซับซอนเปนขอมูลแบบรอยละ เพื่อตีความและหยิบประเด็นที่สําคัญ จัดลําดับ

ความสําคัญ  

 7)  การนําเสนอผลการสํารวจประชามติ มีโวหารที่ใชนําเสนอผลการสํารวจ

ประชามติ ดังน้ี 

      (1) โวหารที่เนนนัยสําคัญทางสถิติ นําเสนอผลโดยสรางความเช่ือมั่นจาก

การอางถึงผลที่มีนัยสําคัญทางสถิติรองรับ 

      (2) โวหารวาดวยเปนวิทยาศาสตร การนําเสนอผลโดยการอางถึง

กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลที่เนนการสังเกตการณ การประมวลขอมูลดวยวิธีการที่เปนกลาง 

      (3) โวหารในเชิงปริมาณ นําเสนอผลโดยใชตัวเลขที่สํารวจไดมาสรางความ

นาเชื่อถือ และความชอบธรรมในประเด็นที่ศึกษา 

      (4) โวหารวาดวยความเปนตัวแทน การนําเสนอขอมูลในฐานะที่เปนตัวแทน

ของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา 
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1.6 การทําประชาพิจารณ 

    การทําประชาพิจารณ หมายถึง การจัดเวทีสาธารณะเพื่อใหประชาชนโดยเฉพาะ

ผูเกี่ยวของหรือผูที่มีสวนไดเสียโดยตรง ไดมีโอกาสทราบขอมูลในรายละเอียดเพื่อเปนการเปด

โอกาสใหมีสวนในการแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการใหขอมูลและความคิดเห็นตอ

นโยบายหรือโครงการน้ัน ๆ ไมวาจะเปนการเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม 

 1.6.1 ขั้นตอนการทําประชาพิจารณ   

  ในที่ น้ีขอนําเสนอตัวอยางการทําประชาพิจารณของสภารางรัฐธรรมนูญ   

เพื่อใหรางรัฐธรรมนูญฉบับที่จะทําขึ้นน้ีเปนของประชาชนโดยแทจริง สภารางรัฐธรรมนูญได

แตงตั้งคณะกรรมาธิการ รับฟงความคิดเห็น และประชาพิจารณขึ้น เพื่อรวบรวมความคิดเห็น

ของประชาชนเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญโดยมีข้ันตอนดังน้ีคือ 

1) ขั้นตอนที่ 1  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนําประเด็นหลัก และหลักการ 

สําคัญในการแกไขปญหา ซึ่งแยกเปน 3 ประเด็นคือ ประเด็นเรื่องสิทธิและการมีสวนรวมของ

พลเมือง ประเด็นเรื่องการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และประเด็นเรื่องสถาบันการเมืองและ

ความสัมพันธระหวางสถาบันการเมือง ออกไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเบื้องตน และ

นําขอมูลเสนอกรรมาธิการ ภายในชวงตนเดือนเมษายน 

2) ขั้นตอนที่ 2  กรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณออกรับฟง 

ความคิดเห็นจากประชาชนจังหวัดตาง ๆ จนถึงเดือนมิถุนายน 

3) ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณสงผล 

สรุปความคิดเห็นของประชาชนที่ไดจากการจัดทําสมัชชาระดับจังหวัดใหกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญ 

 

เรื่องที ่2 การจัดทําแผน 

    2.1 แผน   

แผน (Plan) หมายถึง การตัดสินใจที่กําหนดลวงหนาสําหรับการเลือกใช 

แนวทาง  การปฏิบัติการ  ประกอบดวยปจจัยสําคัญ  คือ  อนาคต  ปฏิบัติการและสิ่งที่ตองการ

ใหเกิดขึ้นนั่นคือ  องคกร  หรือแตละบุคคลที่ตองรับผิดชอบ (ขรรคชัย  คงเสนห  และคณะ, 

2545)   
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แผนแบงออกเปน 2 ประเภท ตามขอบเขตของกิจกรรมที่ทํา คือ 

  2.1.1  แผนกลยุทธ  (Strategic plan)  เปนแผนที่ทําขึ้น  เพื่อสนองความ

ตองการในระยะยาวและรวมกิจกรรมทุกอยางของหนวยงาน  ผูบริหารระดับสูงที่วางแผนกล

ยุทธจะตองกําหนดวัตถุประสงคของทั้งหนวยงาน  แลวตัดสินใจวาจะทําอยางไร  และจะ

จัดสรรทรัพยากรอยางไรจึงจะทําใหสําเร็จตามเปาหมายน้ัน  จะตองใชเวลาในการกําหนด

กิจกรรมท่ีแตกตางกันในแตละหนวยงาน  รวมทั้งทิศทางการดําเนินงานที่ไมเหมือนกัน  ใหอยู

ในแนวเดียวกัน  การตัดสินใจที่สําคัญของแผน กลยุทธก็คือ  การเลือกวิธีการในการดําเนินงาน

และการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเหมาะสม  เพื่อที่จะนําพาหนวยงานใหกาวไป

ขางหนาอยางสอดคลองกับสถานการณแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  2.1.2  แผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ  (Operational plan)  เปนแผนท่ี

กําหนดขึ้นมาใชสําหรับแตละกิจกรรมโดยเฉพาะ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของแตละกิจกรรม 

ซึ่งเทากับเปนแผนงานเพื่อใหแผนกลยุทธบรรลุผลหรือเปนการนําแผนกลยุทธไปใชน่ันเอง  

แผนดําเนินงานท่ีแยกตามกิจกรรม ไดแก  แผนการผลิต  แผนการเงิน  แผนการตลาด   

แผนทรัพยากรมนุษยและแผนอุปกรณ   

  ปจจุบันหนวยงานไดนําแผนที่มีขอบขายความรับผิดชอบเชื่อมโยงนโยบายกับ

แผนงาน  เปน  “ยุทธศาสตร” คือ การตัดสินใจจากทางเลือกที่เช่ือวาดีที่สุด และเปนไปไดที่สุด 

เรียกวา แผนยุทธศาสตร 

  แผนท่ีดีตองประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ คือ กําหนดวัตถุประสงคของแผน

อยางชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติงาย  และสะดวกตอการปฏิบัติ ยืดหยุนไดตามสภาพการณ 

กําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานไวลวงหนา มีความละเอียดถ่ีถวน และเปนที่ยอมรับและ

เกิดประโยชนแกผูเกี่ยวของ  สามารถจูงใจใหทุกคนปฏิบัติตามแผน 

2.2  โครงการ  

โครงการ (Project)  เปนสวนประกอบสวนหน่ึงในการวางแผนพัฒนาที่ชวยให 

เห็นภาพ และทิศทางการพัฒนา มีขอบเขตที่สามารถติดตามและประเมินผลได ถือเปน

สวนประกอบสําคัญของแผน จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาใดปญหาหน่ึงขององคกร  

แผนงานที่ปราศจากโครงการยอมเปนแผนงานที่ไมสมบูรณ  ไมสามารถนําไปปฏิบัติใหเปน

รูปธรรมได  โครงการจึงมีความสัมพันธกับแผนงาน 
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  การเขียนโครงการข้ึนมารองรับแผนงานเปนสิ่งสําคัญและจําเปนยิ่ง เพราะจะทํา

ใหงายในการปฏิบัติและงายตอการติดตามและประเมินผล  เพราะถาโครงการบรรลุผลสําเร็จ  

น่ันหมายความวา  แผนงานและนโยบายน้ันบรรลุผลสําเร็จดวย  โครงการจึงเปรียบเสมือน

พาหนะที่นําแผนปฏิบัติการไปสูการดําเนินงานใหเกิดผล เพื่อไปสูจุดหมายปลายทางตามที่

ตองการ  อีกทั้งยังเปนจุดเช่ือมโยงจากแผนงานไปสูแผนเงิน และแผนคนอีกดวย 

  โครงการมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 

  1.  เปนระบบ มีขั้นตอนการดําเนินงาน 

  2.  มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง ชัดเจน 

  3.  มีระยะเวลาแนนอน  (มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดในการดําเนินงาน) 

  4.  เปนเอกเทศและมีผูรับผิดชอบโครงการอยางชัดเจน 

  5.  ตองใชทรัพยากรในการดําเนินการ 

  6.  มีเจาของงานหรือผูจัดสรรงบประมาณ  

  ในปจจุบันสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได

ใชวิธีการเขียนโครงการแบบผสมผสานระหวางแบบประเพณีนิยม  และแบบตารางเหตุผล

ตอเน่ือง  ซึ่งมีองคประกอบและรายละเอียด  ดังน้ี 

หัวขอ ลักษณะ/รูปแบบ/แนวทางการเขียน 

1.  ช่ือโครงการ เปนช่ือที่สั้น  กระชับ  เขาใจงาย  และสื่อไดชัดเจนวาเน้ือหา

ส า ร ะ ข อ งสิ่ ง ที่ จ ะ ทํ า คื อ อ ะ ไ ร  โ ด ยทั่ ว ไ ป ช่ื อ โ ค ร ง ก า ร  

มีองคประกอบ 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนประเภทของโครงการ 

เชน โครงการฝกอบรม  โครงการสัมมนา  โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ  สวนที่  2 เปนลักษณะหรือความเกี่ยวของของ

โครงการ วาเกี่ยวกับเรื่องอะไร  หรือเกี่ยวกับใคร  เชน  กําหนด

ตามตําแหนงงานของผูเขารวมโครงการ  กําหนดตามลักษณะของ

เน้ือหาวิชาหลักของหลักสูตรหรือประกอบกันทั้งสองสวน เชน 

โครงการอบรมอาชีพไมดอกไมประดับ โครงการสรางเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ  โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เปนตน 

2.  หลักการและเหตุผล ความสําคัญของโครงการ  บอกสาเหตุหรือปญหาที่ทําใหเกิด

โครงการน้ีขึ้น  และที่สําคัญคือตองบอกไดวา  ถาไดทําโครงการ
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แลวจะแกไขปญหานี้ตรงไหน  การเขียนอธิบายปญหาที่มา

โครงการ  ควรนําขอมูลสถานการณปญหาจากทองถ่ินหรือพื้นที่ท่ี

จะทําโครงการมาแจกแจงใหผูอานเกิดความเขาใจชัดเจนข้ึน  โดย

มีหลักการเขียน  ดังน้ี 

1.  เขียนในลักษณะบรรยายความ ไมนิยมเขียนเปนขอ ๆ 

2.  เขียนใหชัดเจน อานเขาใจงาย  และมีเหตุผลสนับสนุน

เพียงพอ ลําดับที่หน่ึง เปนการบรรยายถึงเหตุผลและความจําเปน

ในการจัดโครงการโดยบอกท่ีมา และ ความสําคัญของโครงการ

น้ัน ๆ  ลําดับที่สอง  เปนการอธิบายถึงปญหาขอขัดของ หรือ 

พฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนจากหลักการที่ควรจะเปน  ซึ่งทําใหเกิด

ความเสียหายในการปฏิบัติงาน(หรืออาจเขียนรวมไวในลําดับแรก

ก็ได)สุดทายเปนการสรุปวาจากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น 

ผูรับผิดชอบจึงเห็นความจําเปนที่จะตองจัดทําโครงการขึ้นในเรื่อง

อะไรและสําหรับใครเพื่อใหเกิดผลอยางไร 

3.  วัตถุประสงค ระบุสิ่งที่ตองการใหเกิดข้ึนเมื่อดําเนินการตามโครงการน้ีแลว โดย

ตอบคําถามวา “จะทําเพื่ออะไร” หรือ “ทําแลวไดอะไร” โดย

ตองสอดคลองกับหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงคที่ดีควรเปน

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  ซึ่งสามารถสังเกตไดและวัดได  

องคประกอบของวัตถุประสงคที่ดี  มีดังน้ี 

1.  เขาใจงาย  ชัดเจน  ไมคลุมเครือ 

2.  เฉพาะเจาะจง  ไมกวางจนเกินไป 

3.  ระบุถึงผลลัพธที่ตองการ  วาสิ่งที่ตองการใหเกิดข้ึนคือ อะไร 

4.  สามารถวัดได  ทั้งในแงของปริมาณและคุณภาพ 

5.  มีความเปนไปได ไมเลื่อนลอย หรือทําไดยากเกินความเปน

จริง  คํากริยาที่ควรใชในการเขียนวัตถุประสงคของโครงการ แลว

ทําใหสามารถวัดและประเมินผลได   ไดแก คําวา  เพื่อให  แสดง  

กระทํา  ดําเนินการ วัด  เลือก  แกไข  สาธิต  ตัดสินใจ  
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วิเคราะห  วางแผน  มอบหมาย  จําแนก  จัดลําดับ ระบุ  อธิบาย  

แกปญหา  ปรับปรุง   

พัฒนา  ตรวจสอบ 

4.  เปาหมาย ระบุสิ่งที่ตองการใหเกิดข้ึนทั้งในเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพใน

แตละชวงเวลาจากการดําเนินการตามโครงการน้ีแลว  โดยตอบ

คําถามวา  “จะทําเทาใด” 

5.  กลุมเปาหมาย ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ  หากกลุมเปาหมายมีหลาย

กลุมใหบอกชัดลงไปวา ใครคือกลุมเปาหมายหลัก  ใครคือ

กลุมเปาหมายรอง 

6.  วิธีดําเนินการ บอกรายละเอียดวิธีดําเนินการ  โดยระบุเวลาและกิจกรรมการ

ดําเนินโครงการ  (ควรมีรายละเอียดหัวขอกิจกรรม) 

7.  งบประมาณ เปนสวนที่แสดงยอดงบประมาณ  พรอมแจกแจงคาใชจาย 

ในการดําเนินกิจกรรมข้ันตาง ๆ โดยทั่วไปจะแจกแจงเปนหมวด

ยอย ๆ เชน  หมวดคาวัสดุ  หมวดคาใชจาย  หมวดคาตอบแทน  

หมวดคาครุภัณฑ  ซึ่งการแจกแจงงบประมาณจะมีประโยชนใน

การตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสม  นอกจากนี้ควร

ระบุแหลงที่มาของงบประมาณดวยวาเปนงบประมาณแผนดิน  

งบชวยเหลือจากตางประเทศ  เงินกูหรืองบบริจาค  จํานวนเทาไร  

ในการจัดทํา   ประมาณการคาใชจายของโครงการ จะตอง

ตระหนักวาคาใชจายทั้งหมด  แบงออกไดเปน 2 สวน คือ 

คาใชจายจากโครงการ  หรืองบประมาณสวนที่จายจริง  และ

คาใชจายแฝง  ไดแก  คาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกิดขึ้นจริง  หรือมีการใช

จายอยูจริง  แตไมสามารถระบุรายการคาใชจายน้ัน ๆ เปน

จํานวนเงินไดอยางชัดเจน  ดังน้ัน ผูคิดประมาณการตองศึกษา

และทําความเขาใจในรายละเอียดโครงการหลักเกณฑและอัตรา

การเบิกจายเงินงบประมาณตามระเบียบดวย 
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8.  ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ตอบคําถามวา  “ทําเมื่อใด  และนานเทาใด”  (ระบุเวลาเริ่มตน  

และเวลาสิ้นสุดโครงการอยางชัดเจน)โดยจะตองระบุ วัน เดือน ป 

เชนเดียวกับการแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) 

9.  สถานท่ี เปนการระบุสถานที่ต้ังของโครงการหรือระบุวากิจกรรมน้ันจะทํา 

ณ  สถานท่ีแหงใด  เพื่อสะดวกตอการประสานงานและจัดเตรียม

สถานที่ใหพรอมกอนที่จะทํากิจกรรมน้ัน ๆ 

10.  ผูรับผิดชอบ เปนการระบุเพื่อใหทราบวาหนวยงานใดเปนเจาของ  หรือ

รับผิดชอบโครงการ  โครงการยอย ๆ บางโครงการระบุเปนช่ือ

บุคคลผูรับผิดชอบเปนรายโครงการ 

11.  โครงการ/กิจกรรม

ที่เกี่ยวของ 

หลาย ๆ โครงการที่หนวยงานดําเนินงานอาจมีความเกี่ยวของกัน  

หรือในแตละแผนอาจมีโครงการหลายโครงการ  หรือบาง

โครงการเปนโครงการยอยในโครงการใหญ  ดังน้ันจึงตองระบุ

โครงการท่ีมีความเกี่ยวของดวย 

 12.  เครือขาย/

หนวยงานที่ใหการ

สนับสนุน 

ในการดําเนินการโครงการ ควรจะประสานงานและขอ   ความ

รวมมือกับหนวยงานอื่น หากมีหนวยงานรวมดําเนินโครงการ

มากกวาหน่ึงหนวยงานตองระบุช่ือใหครบถวน  และแจกแจงให

ชัดเจนดวยวาหนวยงานที่รวมโครงการแตละฝายจะเขามามีสวน

รวมโครงการใน สวนใด  ซึ่ งจะเปนขอมูลสะทอนใหเห็นวา

โครงการจะประสบผลสําเร็จและเกิดผลตอเน่ือง 

3.  ผลที่คาดวาจะไดรับ เมื่อโครงการน้ันเสร็จสิ้นแลว  จะเกิดผลอยางไรบางใครเปน  ผู

ไดรับผลประโยชนโดยตรงและผลประโยชนในดานผลกระทบของ

โครงการ 

14.  การประเมิน

โครงการ 

บอกรายละเอียดการใหไดมาซึ่งคําตอบวาโครงการท่ีจัดนี้มี

ประโยชนและคุมคาอยางไร  โดยบอกประเด็นการประเมิน/

ตัวช้ีวัด  แหลงขอมูล  วิธีการประเมิน  ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ 
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15.  ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ

ของโครงการ 

1.  ตัวช้ีวัดผลผลิต (output)  หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีแสดงผลงาน

เปนรูปธรรมในเชิงปริมาณและ / หรือคุณภาพอันเกิดจากงาน

ตามวัตถุประสงคของโครงการ   

2. ตัวช้ีวัดผลลัพธ (out come) หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึง

ผลประโยชนจากผลผลิตที่มีผลตอบุคคล ชุมชน  สิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม 

 

เรื่องที ่3 การเผยแพรสูการปฏิบตั ิ

3.1 การเขียนรายงาน  

 การเขียนรายงาน  คือ  การเขียนรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของบุคคลในหนวยงาน  ซึ่งรายงานแตละประเภทน้ัน  ก็จะมีวิธีการเขียนที่แตกตางกันออกไป  

รายงานจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญในการบริหารงาน  และการที่จะเสนอการเขียนรายงานน้ัน

ใหออกมาอยางมีประสิทธิภาพ  และรวดเร็วน้ัน  ควรที่จะมีการวางแผนกําหนดเวลาเริ่มตนและ

เวลาสิ้นสุดของแตละรายงานไวดวย 

3.1.1 วิธีการเขียนรายงาน 

  1)  เขียนใหสั้นเอาแตขอความที่จําเปน 

  2)  ใจความสําคัญครบถวนวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 

  3)  เขียนแยกเรื่องราวออกเปนประเด็น ๆ  

  4)  เน้ือความที่เขียนตองลําดับไมสับสน 

  5)  ขอมูล ตัวเลข หรือสถิติตาง ๆ ควรไดมาจากการพบเห็นจริง 

  6)  ถาตองการจะแสดงความคิดเห็นประกอบ ควรแยกความคิดออกจากตัวขาว

หรือเร่ืองราวที่เสนอไปน้ัน 

  7)  การเขียนบันทึกรายงาน ถาเปนของทางราชการ ควรเปนรูปแบบที่ใช

แนนอน 

  8)  เมื่อบันทึกเสร็จแลว ตองทบทวนและตั้งคําถามในใจวา ควรจะเพิ่มเติมหรือ

ตัดทอนสวนใดท้ิงหรือตอนใดเขียนแลวยังไมชัดเจน ก็ควรจะแกไขใหเรียบรอย 
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 3.1.2 วิธีการเขียนรายงานจากการคนควา 

  1) รายงานคนควาเชิงรวบรวม เปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาเรียบ

เรียงปะติดปะตอกันอยางมีระบบระเบียบ 

  2) รายงานคนควาเชิงวิเคราะห เปนการนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดมาวิเคราะห หรือ

คนหาคําตอบในประเด็นใหชัดเจน 

3.1.3 วิธีการนําเสนอรายงาน 

  1) รายงานดวยปากเปลา หรือเสนอดวยวาจา โดยการเสนอแบบบรรยายตอท่ี

ประชุมตอผูบังคับบัญชา ฯลฯ ในกรณีพิเศษเชนน้ี ควรจัดเตรียมหัวขอที่สําคัญ ๆ ไวใหพรอม 

โดยการคัดประเด็นเรื่องที่สําคัญ จัดลําดับเรื่องที่จะนําเสนอกอนหนาหลังไว 

  2)  รายงานเปนลายลักษณอักษรมักทําเปนรูปเลม เปนรูปแบบการนําเสนอ

อยางเปนทางการ   

3.1.4 ลักษณะของรายงานที่ดี 

  1)  ปกสวยเรียบ รูปเลมสวยงาม 

  2) กระดาษที่ใชมีคุณภาพดี มีขนาดถูกตอง 

  3)  มีหมายเลขแสดงหนา 

  4)  มีสารบัญหรือมีหัวขอเรื่อง 

  5) มีบทสรุปยอ 

  6)  การเวนระยะในรายงานมีความเหมาะสม 

  7) ไมพิมพขอความใหแนนจนดูลานตาไปหมด 

  8) ไมมีการแก ขูดลบ พิมพอยางสะอาดและดูเรียบรอย 

  9)  มีผังหรือภาพประกอบตามความเหมาะสม 

  10)  ควรมีการสรุปใหเหลือเพียงสั้น ๆ แลวนํามาแนบประกอบรายงาน 

  

3.2 การเขียนโครงงาน  

 โครงงานเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง  เพราะ

ผูเรียนเปนผูที่สรางความรูดวยตนเอง  เร่ิมจากการเลือกหัวขอหรือปญหาที่มาจากความสนใจ    

ความสงสัย หรือความอยากรูอยากเห็นของตนเอง หัวขอของโครงงานควรเปนเรื่องใหม ท่ี

เฉพาะเจาะจง และที่สําคัญตองเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน การเขียนโครงงาน

เปนการกําหนดกรอบในการทํางาน การเขียนโครงงานโดยท่ัวไปจะมีองคประกอบเชนเดียวกับ
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การเขียนโครงการ แตโครงงานเปนงานที่ทําเสร็จแลวจะมีช้ินงานดวยเมื่อมีโครงงาน และ

ดําเนินการจัดทําโครงงานเสร็จเรียบรอยแลว ชิ้นสุดทายคือการเขียนรายงานโครงงาน  

3.2.1 องคประกอบของการเขียนรายงานโครงงาน  

 รายงานของการจัดทําโครงการมีองคประกอบหรือรายการที่ควรนําเสนอ ดังน้ี 

1) ช่ือโครงงาน ช่ือผูทําโครงงาน 

2) คํานํา - สารบัญ 

  3) ที่มาของโครงงาน อธิบายเหตุผลในการทําโครงงานน้ี 

  4) วัตถุประสงคของการทําโครงงาน 

  5) วิธีดําเนินการควรแยกเปน 3 ขั้นตอน 

       ข้ันตอนที่ 1  การเตรียมการ 

       ข้ันตอนที่ 2  กระบวนการ วิธีดําเนินงานโครงงาน 

       ข้ันตอนที่ 3  ผลงานโครงงาน ประโยชนที่ไดรับ 

6) สรุปผลและขอเสนอแนะ  
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บทท่ี  6 

บทบาท  หนาที่ของผูนํา  สมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม 

 
เรื่องที ่ 1  ผูนําและผูตาม   

 ในการจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน  สังคม  สิ่งสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ

ของการพัฒนาชุมชน  และสังคม  ก็คือผูนํา  เพราะผูนํามีภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่

จะตองวางแผน สั่งการ  ดูแล  และควบคุมใหการทํางานใด ๆ สําเร็จ  ซึ่งในการปฏิบัติงาน 

ตาง ๆ  จะมีการแบงบทบาท  หนาที่  ความรับผิดชอบ  เพื่อใหการทํางานเปนไปดวยความ

ราบรื่น  มีปญหา  อุปสรรคนอย  และงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ซึ่งการจัดทําและ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน  สังคม  จะสําเร็จไดตองอาศัยการทํางานที่มีผูนําและผูตามที่ดี 

1.1  ผูนํา    

         ความหมายของผูนํา 

          ผูนํา (Leader) คือ บุคคลที่มีความสามารถในการชักจูงใหคนอื่นทํางานในสวนตาง ๆ  

ที่ตองการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไว      

          องคประกอบของความเปนผูนํา 

 1. ความรู  เชน  วิชาการ   รูรอบ  รูตน  รูคน  รูหนาที่  เปนตน 

 2.  ความคิดและจิตใจ เชน  คิดเชิงบวก  คิดเชิงวิเคราะห  คิดเชิงระบบ  หลักคิด  

สมาธิ  วิสัยทัศน  คิดริเริ่มสรางสรรค  เปนตน 

 3.  บุคลิกภาพ  เชน  การวางตน  ความมั่นใจ  เอกลักษณ  อารมณ  การพูด  การเปน

ผูให เปนตน 

 4.  ความสามารถ  เชน  รูปแบบการทํางาน  การตัดสินใจ  เปนตน 

          ประเภทของผูนํา 

                ผูนําตามลักษณะของการใชอํานาจหนาที่  แบงไดเปน  3  ประเภท  คือ 

 1.  ผูนําแบบเผด็จการ หมายถึง  ผูนําที่เนนการบังคับบัญชาและการออกคําสั่ง  มักจะ

ทําการตัดสินใจดวยตนเองเปนสวนใหญ  และไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกผูตาม หรือ

ผูใตบังคับบัญชามากนัก  ลักษณะของผูนําชนิดน้ีเปนลักษณะเจานาย   
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 2.  ผูนําแบบประชาธิปไตย  เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา ไม

เนนการใชอํานาจหนาที่ หรือกอใหเกิดความเกรงกลัวในตัวผูนํา แตจะใหโอกาสผูตาม ไดแสดง

ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานทุกคน จะมีโอกาสเขารวมพิจารณาและรวมตัดสินใจไดดวย 

 3.  ผูนําแบบเสรีนิยม ผูนําชนิดน้ีจะใหอิสระเต็มท่ีกับผูตาม หรือใหผูตามสามารถทําการ

ใด ๆ ตามใจชอบ  ผูตามจะตัดสินปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง และอาจไดรับสิทธิในการจัดทํา

เปาหมายหรือวัตถุประสงค หรือจัดทําแผนงานตาง ๆ ได 

 ผูนําตามลักษณะการจัดการแบบมุงงานกับมุงคน  แบงได  2  ประเภท  คือ 

 1.  ผูนําแบบมุงงาน ผูนําชนิดน้ีใหความสําคัญตองาน  โดยถือวาคนเปนปจจัยที่จะ

นํามาใชชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จ  ซึ่งจะตองควบคุมดูแลอยางใกลชิด  และไมควร

มอบอํานาจการตัดสินใจใหกับลูกนอง 

 2.  ผูนําแบบมุงคน ผูนําชนิดน้ีใหความสําคัญและเห็นคุณคาของคน  มีความเช่ือมั่นใน

ตัวลูกนองหรือผูตาม  จะไมขัดขวาง และคอยใหความชวยเหลือสนับสนุน  สงเสริมใหลูกนองมี

สวนรวมในการตัดสินใจตาง ๆ  

  ผูนําตามลักษณะการยอมรับจากกลุมหรือสังคม  แบงได   5  ประเภท  คือ 

1. ผูนําตกทอด คือ ผูที่กลุมหรือสังคมใหการยอมรับในลักษณะที่เปนการสืบทอด เชน 

การไดรับตําแหนงตกทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือผูที่เปนที่เคารพนับถือของกลุมหรือสังคมน้ัน

มากอน  

              2. ผูนําอยางเปนทางการ คือ บุคคลที่กลุมหรือสังคมใหการยอมรับในลักษณะที่เปน

ทางการ เชน การไดรับการแตงตั้งหรือไดรับการเลือกตั้งอยางเปนทางการ เน่ืองจากมีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะเปนผูนํา  

              3. ผูนําตามธรรมชาติ คือ ผูนําที่กลุมหรือสังคมยอมรับสภาพการเปนผูนําของบุคคล

ใดบุคคลหน่ึงใหเปนผู นํากลุมไปสูเปาหมายอยางไมเปนทางการ และผูนําก็ปฏิบัติไปตาม

ธรรมชาติ ไมไดมีการตกลงกันแตประการใด  

               4. ผูนําลักษณะพิเศษ หรือผูนําโดยอํานาจบารมี คือ ผูที่ไดรับการยอมรับจากกลุม

หรือสังคมในลักษณะที่เปนเพราะความศรัทธา ทั้งน้ีเน่ืองจากมีความเคารพ เช่ือถือเพราะบุคคล

น้ัน มีคุณสมบัติพิเศษท่ีเปนที่ยอมรับของกลุม  

                5. ผูนําสัญลักษณ คือ บุคคลที่ไดรับการยอมรับในลักษณะที่เปนเพราะบุคคลน้ัน

อยูในตําแหนงหรือฐานะอันเปนที่เคารพยกยองของคนทั้งหลาย  
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ผูนําทีด่ ี

             ผูนําที่ดี  ควรมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

 1.  วิสัยทัศน (Vision) ผูนําที่ดีตองมีวิสัยทัศน การมีวิสัยทัศนเปนการมองการณไกล 

เพื่อกําหนดทิศทางที่ควรจะเปนในอนาคต การมองเห็นกอนคนอื่นจะทําใหประสบความสําเร็จ

กอน และเปนแรงขับที่นําไปสูจุดหมายที่ตองการ และผูนําจะตองสามารถสื่อสารวิสัยทัศนของ

ตนไปยังผูเกี่ยวของได และชักจูงหรือกระตุนใหผูตามพึงปฏิบัติไปตามวิสัยทัศนของผูนํานั้น ๆ 

 2.  ความรู (Knowledge)  การเปนผูนํานั้น ความรูเปนสิ่งจําเปนที่สุด ความรูในที่น้ีมิได

หมายถึง เฉพาะความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่เทาน้ัน หากแตรวมถึงการใฝหาความรูเพิ่มเติมใน

ดานอื่น ๆ ดวยการจะเปนผูนําที่ดี หัวหนางานจึงตองเปนผูรอบรู ยิ่งรอบรูมากเพียงใด ฐานะ

แหงความเปนผูนําก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเทาน้ัน 

3.  ความริเริ่ม (Initiative)  ความริเริ่ม คือ ความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ไดดวยตนเอง  โดยไมตองคอยคําสั่ง หรือความสามารถในการแสดงความ

คิดเห็นที่จะแกไข  สิ่งหนึ่งสิ่งใดใหดีขึ้น หรือเจริญขึ้นไดดวยตนเอง  ความริเริ่มจะเจริญงอกงาม

ได หัวหนางานจะตองมีความกระตือรือรน คือมีใจจดจองานดี มีความเอาใจใสตอหนาที่ มีพลัง

ใจที่ตองการความสําเร็จอยูเบื้องหนา  

5. มีความกลาหาญและความเด็ดขาด (Courage and Firmness)  ผูนําที่ดีจะตอง 

ไมกลัวอันตราย ความยากลําบาก หรือความเจ็บปวดใดๆ ทั้งทางกาย วาจา และใจ  ผูนําที่มี

ความกลาหาญ จะชวยใหสามารถเผชิญตองานตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได  นอกจากความกลา

หาญแลว ความเด็ดขาดก็เปนลักษณะหนึ่งที่จะตองทําใหเกิดในตัวของผูนํา 

5.  การมีมนุษยสัมพันธ (Human Relations)   ผูนําที่ดีจะตองรูจักประสานความคิด 

ประสานประโยชนสามารถทํางานรวมกับคนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได ผูนําที่มีมนุษย

สัมพันธดีจะชวยใหปญหาใหญกลายเปนปญหาเล็กได 

6. มีความยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริต (Fairness and Honesty)  ผูนําที่ดีจะตองอาศัย

หลักของความถูกตอง  หลักแหงเหตุผลและความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผู อื่น  

เปนเครื่องมือในการวินิจฉัย  สั่งการ หรือปฏิบัติงานดวยจิตที่ปราศจากอคติ  ปราศจากความ

ลําเอียง ไมเลนพรรคเลนพวก 

7. มีความอดทน (Patience) ความอดทนจะเปนพลังอันหน่ึงที่จะผลักดันงานใหไปสู

จุดหมาย ปลายทางไดอยางแทจริง 
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8. มีความตื่นตัว (Alertness)  ความตื่นตัว หมายถึง ความระมัดระวัง ความสุขุม 

รอบคอบ  ความไมประมาท ไมยืดยาดหรือขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการ

ปฏิบัติงานทันตอเหตุการณ ความตื่นตัวเปนลักษณะที่แสดงออกทางกาย  และทางจิตใจ 

จะตองหยุดคิดไตรตรอตอเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  รูจักใชดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งตาง ๆ 

หรือเหตุการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง คือ ผู นําที่ดีจะตองรูจักวิธีควบคุมตัวเองน่ันเอง  

(Self Control)  

9. มีความภักดี (Loyalty) การเปนผูนําหรือหัวหนาที่ดีน้ัน จําเปนตองมีความจงรักภักดี 

ตอหมูคณะตอสวนรวมและตอองคการ  ความภักดีน้ี จะชวยใหผูนําไดรับความไววางใจ และ

ปกปองภัยอันตรายในทุกทิศไดเปนอยางดี 

 10. มีความสงบเสงี่ยมไมถือตัว (Modesty)  ผูนําที่ดีจะตองไมหยิ่งยโส ไมจองหอง  

ไมวางอํานาจ และไมภูมิใจในสิ่งที่ไรเหตุผล  ความสงบเสงี่ยมน้ีถามีอยูในผูนําหรือหัวหนางาน

คนใดแลว ก็จะทําใหผูตามหรือลูกนองมีความนับถือ และใหความรวมมือเสมอ 

การเสริมสรางภาวะผูนําชุมชน 

 การเสริมสรางภาวะผูนําชุมชน  หมายถึง  การทําใหผูนําชุมชนมีภาวะผูนําเพิ่มขึ้น  หรือ

การทําใหผูนําชุมชนมีการปรับปรุงความสามารถในการทําหนาที่หรือการเขาไปมีบทบาทในแต

ละดานใหกับชุมชนไดดีข้ึน  การเสริมสรางภาวะผูนํา  ไดแก  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนา

รูปลักษณ  การพัฒนาทักษะในการติดตอสื่อสาร การพัฒนาความทรงจํา และการพัฒนา

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. การพัฒนาบุคลิกภาพของผูนํา  ไดแก  การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ  เชน  การ

ควบคุมตนเอง  การรับฟงผูอื่น  การมีความซื่อสัตยตองาน  เพื่อนรวมงาน  การรูจักถอมตน  

การใหความรวมมือกับผูอื่น  การถนอมนํ้าใจผูอื่นเปนตน การเขาใจความตองการของชุมชน

และการสรางภาพลักษณ  เชน ความมั่นใจในตัวเอง  แรงจูงใจในการทํางาน  การปรับตัวเขา

กับผูอื่น  การแสดงความคิดเห็น  เปนตน 

 2. การพัฒนารูปลักษณของผูนํา   ไดแก  การออกกําลังกาย  การรับประทานอาหาร 

ที่เปนประโยชนถูกหลักโภชนาการ  การรักษารูปรางและสัดสวน  การรูจักการแตงกาย  และ

การพัฒนามารยาท  เชน  มารยาทในการแนะนําตัว  มารยาทในโตะอาหาร  มารยาทตอคน

รอบขาง  มารยาทในที่ทํางาน  มารยาทในการประชุม  เปนตน 
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 3. การพัฒนาทักษะในการติดตอสื่อสาร  ไดแก  การพูด  การฟง  การสื่อสารทาง

โทรศัพท  การพูดในท่ีชุมชน  การวิเคราะหกลุมผูฟง  การวิเคราะหเนื้อหา  การอาน  การเขียน  

การใหคําแนะนํา  คําปรึกษา 

 4. การพัฒนาความทรงจํา  ไดแก  การจํารายละเอียดของงาน  การจํารายละเอียด

เกี่ยวกับบุคคลการจําเกี่ยวกับตัวเลข 

 5. การพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เปนการพัฒนาเพื่อหาวิธีการใหม ๆ  ทําใหกลา

คิด กลาแสดงออก  ทําใหมองโลกกวาง และมีความยืดหยุน   สรางผลงานใหม ๆ  

 

ภาวะผูนําของชุมชน  

1. ดานการบริหารตนเอง  ผูนําควรเปนผูมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม  ศีลธรรม   

จริยธรรมมีวินัยในตนเอง  และมีบุคลิกภาพดี 

            2. ดานการบริหารงาน ผูนําควรมีการวางแผน การปรับปรุงแกไขงบประมาณ 

การเงิน บัญชี  การบริหารงบประมาณ การพัฒนางานอยางตอเน่ือง การควบคุมและ

ประเมินผล การสรางและการพัฒนาทีมงาน และการมีความรับผิดชอบตอชุมชน 

            3. ดานการบริหารสังคม  ผูนําควรมีมนุษยสัมพันธที่ดี  ความเปนประชาธิปไตย  การ

ประสานงานดี  และการเปนที่ปรึกษาที่ดี 

 

หนาที่ของผูนําชุมชน 

ในการทําหนาที่เปนผูนําชุมชนน้ัน  จะตองเปนผูรักษาหรือประสานใหสมาชิกของชุมชน

อยูรวมกัน  คือ  ตองอยูใกลชิดกับชุมชน  มีความสัมพันธกับคนในชุมชน และเปนที่ยอมรับของ

คนในชุมชน  อีกทั้งผู นําจะตองเปนผูปฏิบัติภารกิจของชุมชนใหบรรลุวัตถุประสงค  คือ   

ตองรับผิดชอบในกระบวนการวิธีการทํางานดวยความมั่นคงและเขาใจ  และตองทํางานให

บรรลุเปาหมาย  นอกจากน้ัน  ผูนําชุมชนจะตองมีบทบาทในการสนับสนุนใหเกิดการติดตอ

สัมพันธในกลุม  คือ  จะตองปฏิบัติงานในลักษณะอํานวยความสะดวก ใหสมาชิกในชุมชนเกิด

การติดตอสัมพันธและปฏิบัติตอกันดวยดีการติดตอ สื่อสารที่ดีจึงเปนสิ่งสําคัญ และเปนการชวย

ใหหนาที่ผูนําชุมชนบรรลุเปาหมาย 

แนวทางในการทําหนาที่ผูนําชุมชน 

1. สรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน 

2. กระตุนใหสมาชิกทําสิ่งที่เปนประโยชนตอชุมชน 
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3. พัฒนาสมาชิกใหเกิดภาวะผูนํา 

4. รวมกับสมาชิกกําหนดเปาหมายของชุมชน 

5. บริหารงาน  และประสานงานในชุมชน 

6. ใหคําแนะนํา  และชี้แนวทางใหกับชุมชน 

7. บํารุงขวัญสมาชิกในชุมชน 

8. เปนตัวแทนชุมชนในการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ 

9. รับผิดชอบตอผลการกระทําของชุมชน 

 

บทบาทผูนําชุมชน 

ดานเศรษฐกิจ   

1. ทําใหครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได 

2. สงเสริมอาชีพที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

3. สงเสริมวิสาหกจิชุมชนตามความเหมาะสม 

ดานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 

2. เสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดี 

3. วางระบบโครงสรางพื้นฐานเพียงพอตอความตองการ 

ดานสุขภาพอนามัย 

1. วางระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อสุขภาพจากการมีสวนรวมของชุมชน 

2. จัดการเพื่อเสริมสรางสุขภาพ 

3. การปองกันโรค 

4. การดูแลสุขภาพดวยตนเอง 

ดานศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณ ี

1. การนับถือศาสนาที่ยึดเหน่ียวจิตใจ 

2. การมีวิถีชีวิตแบงปนเอื้ออาทร 

3. การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

ดานการพัฒนาคน 

1. การจัดการความรู / ภูมิปญญา 

2. การพัฒนาผูนํา / สมาชิกในชุมชน 
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ดานการบริหารจัดการชุมชน 

1. การจัดทําระบบขอมูล 

2. การจัดทําแผนชุมชน 

3. การจัดสวัสดิการชุมชน 

4. การเสริมสรางการเมือง  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

1. การปองกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชน 

2. การปองกันภัยธรรมชาติ 

 

1.2 ผูตาม 

ความหมายของผูตาม  (Followers)  และภาวะผูตาม (Followership)   

 ผูตาม  และภาวะผูตาม  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานในองคการที่มีหนาที่  และความ

รับผิดชอบที่จะตองรับคําสั่ งจากผู นําหรือผูบังคับบัญชามาปฏิบัติใหสําเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค 

พฤติกรรมของผูตาม  5 แบบ ดังน้ี 

   1.  ผูตามแบบหางเหิน มีลักษณะเปนคนเฉื่อยชา มีความเปนอิสระ และมีความคิด

สรางสรรคสูง สวนมากเปนผูตามที่มีประสิทธิผล มีประสบการณ และผานอุปสรรคมากอน 

2.  ผูตามแบบปรับตาม หรือเรียกวา ผูตามแบบครับผม มีลักษณะเปนผูที่มีความ

กระตือรือรน  

ในการทํางาน  แตขาดความคิดสรางสรรค 

3.  ผูตามแบบเอาตัวรอด  มีลักษณะเลือกใชพฤติกรรมแบบใดขึ้นอยูกับสถานการณที่

จะเอื้อประโยชนกับตัวเองไดมากที่สุดและมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 

4.  ผูตามแบบเฉื่อยชา  มีลักษณะชอบพึ่งพาผูอื่น  ขาดความอิสระ  ไมมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

5.  ผูตามแบบมีประสิทธิผล  มีลักษณะเปนผูที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานสูง  มี

ความสามารถในการบริหารจัดการงานไดดวยตนเอง   

ลักษณะผูตามที่มีประสิทธผิล  ดังนี ้

     1.  มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองไดดี       

 2.  มีความผูกพันตอองคการและวัตถุประสงค 



54 

 

 

     3.  ทํางานเต็มศักยภาพ และสุดความสามารถ 

 4.  มีความกลาหาญ ซื่อสัตย และนาเช่ือถือ 

การพัฒนาศกัยภาพตนเองของผูตาม 

การพัฒนาลักษณะนิสัยตนเองใหเปนผูตามที่มีประสิทธิผล มี  7 ประการ คือ 

1.  ตองมีนิสัยเชิงรุก  

2.  เร่ิมตนจากสวนลึกในจิตใจ  

3.  ลงมือทําสิ่งแรกกอน  

4.  คิดแบบชนะท้ังสองฝาย  

5.  เขาใจคนอื่นกอนจะใหคนอื่นเขาใจเรา 

6. การรวมพลัง หรือทํางานเปนทีม  

7. ลับเลื่อยใหคม หรือพัฒนาตนเองอยูเสมอ   

  แนวทางสงเสริมและพัฒนาผูตามใหมีคุณลักษณะผูตามที่พึงประสงค  มีดังน้ี  

1.  การดูแลเอาใจใส เร่ืองความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยใหกับสมาชิกและเปน

ธรรม 

2.  การจูงใจดวยการใหรางวัลคําชมเชย 

3.  การใหความรู และพัฒนาความคิดโดยการจัดโครงการฝกอบรม สัมมนา และ

ศึกษาดูงาน 

4.  ผูนําตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง 

5.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

6.  ควรนําหลักการประเมินผลงานท่ีเนนผลสัมฤทธิ์ 

7.  สงเสริมการนําหลักธรรมมาใชในการทํางาน  

8.  การสงเสริมสนับสนุนใหผูตามนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานอยาง

จริงจัง 
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เรื่องที่  2  ผูนํา  ผูตามในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน  สังคม 

แผนชุมชน  คือ  เครื่องมือพัฒนาชุมชนที่คนในชุมชนรวมตัวกันจัดทําขึ้นเพื่อใชเปน

แนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองใหเปนไปตามสภาพปญหาและความตองการที่ชุมชน

ประสบอยูรวมกัน โดยคนในชุมชนรวมกันคิด  ตัดสินใจ  กําหนดแนวทางและทํากิจกรรม 

ก า รพั ฒนา ขอ ง ชุ มชนด ว ยหลั ก ก า รพึ่ ง ตน เ อ ง ต า มศั ก ยภ า พ   ภู มิ ป ญญา    

วิถีชีวิต วัฒนธรรม  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ในทองถ่ินเปนหลัก 

การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนน้ัน  ผูนําชุมชนจะตองเปนผูริเริ่มจัดทําโดยสรางการมีสวน

รวมของคนในชุมชน  ดังน้ี 

2.1 การเตรียมความพรอมทีมงาน      

2.1.1 ทีมงานจัดทําแผน                   

  ผูนําชุมชนรวมกับทีมงานพัฒนาชุมชนระดับอําเภอเผยแพรความคิด สราง

ความรู ความเขาใจแกสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับแผนชุมชนถึงกระบวนการเทคนิคการเปน

วิทยากร บทบาทหนาที่  ความสําคัญในการจัดทําแผนชุมชนเพื่อคนหา คัดเลือกบุคคลเปน

คณะทํางานระดับหมูบาน/ชุมชน รวมกับทุกภาคสวนโดยพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

การทํางาน ตองการทํางานเพื่อชุมชน ชุมชนใหการยอมรับใหเปนคณะทํางาน เชน กํานัน 

ผูใหญบาน ผูนําตามธรรมชาติ แกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) อาสา

พัฒนาชุมชน (อช.)  ภูมิปญญา  ผูเฒาผูแก พระสงฆ นักวิชาการทองถิ่น บุคคลในองคการ

บริหารสวนตําบล (อบต.)  สวนราชการและหนวยงานเอกชน  เปนตน  

2.1.2 ทีมงานผูสงเสริมกระบวนการจัดทําแผน 

ทีมงานภาคีเครือขายในการจัดทําแผน เปนภาคีการพัฒนาซึ่งมีทั้งภาคราชการ  

ภาคประชาสังคม สถาบันวิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชน  จํานวน  19 องคกร ไดแก  

1)  ภาคราชการ จํานวน 11 องคกร คือ กรมการปกครอง กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

กรมสงเสริมวิชาการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 

กรมประชาสัมพันธ องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร (ธกส.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.)  และสํานักงานกองบัญชาการทหารสูงสุด (บก.สูงสุด) 
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2) ภาคประชาสังคม จํานวน 3 องคกร คือ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) 

สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) และสํานักงาน

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย (สกว.) 

3)  สถาบันวิชาการ จํานวน 2 องคกร คือ ทบวงมหาวิทยาลัย   

และสถาบันราชภัฏ  

4)  ภาคเอกชน จํานวน 3 องคกร คือ มูลนิธิหมูบาน วิทยาลัยการจัดการทาง

สังคม (วจส.)  และสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 

             2.2 การเตรียมความพรอมขอมูลและพื้นที่      

 2.2.1 ขอมูล ไดแก ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐานระดับ

หมูบาน/ชุมชน  (กชช. 2 ค) คือ ขอมูลพื้นฐานของหมูบานที่แสดงใหเห็นสภาพทั่วไปและปญหา

ตาง ๆ ของหมูบาน ไดแก โครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจ สุขภาพและอนามัย ความรูและ

การศึกษา ความเขมแข็งของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สภาพแรงงาน ยาเสพติด 

ขอมูลศักยภาพชุมชน  

            2.2.2 พื้นที่ คือ ความพรอมของพื้นที่มีดานใดบาง เชน ทุนทางสังคม 

ไดแก บุคคล  ภูมิปญญา ทุนทางเศรษฐกิจ ไดแก ทรัพยากรในการประกอบอาชีพ ทุนของชุมชนที่

เอื้อตอการวางแผนชุมชน         

               2.3 การดําเนินการจัดทําแผนชุมชน  

  การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนน้ัน คณะทํางานซึ่งเปนแกนนําชุมชนในการจัดทําแผน

ใชเวทีประชาคมในการประชุมเพื่อวางแนวทางดวยกระบวนการกลุมชุมชน  ดังน้ี 

2.3.1 การศึกษาชุมชน                     

คณะทํางานของชุมชนนําพาสมาชิกชุมชนใหศึกษาเรียนรูชุมชนของตนเอง เชน  

สภาพการเงินของครัวเรือนเปนอยางไร สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในอดีตกับ

ปจจุบันแตกตางกันหรือไม อยางไร เน่ืองจากเหตุใดสภาพสังคมน้ันพฤติกรรมของคนในชุมชน

พึงประสงคเปนไปตามจารีตประเพณี วัฒนธรรมเพียงใด เปนตน 

         2.3.2 สํารวจรวบรวมขอมูลชุมชน       

                 ผูนําและสมาชิกในชุมชนรวมกันออกแบบเครื่องมือสํารวจขอมูลเอง 

หรือนําแบบสํารวจขอมูลที่หนวยงานมีอยู เชน กชช. 2ค หรือ จปฐ. มาปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูล 

ที่ตองการทราบ  แลวนําไปสํารวจขอมูลชุมชน หรือสํารวจขอมูลโดยการจัดเวทีประชาคม 
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เพื่อเรียนรูสภาพปญหาและความตองการของชุมชน ซึ่งผูสํารวจขอมูลและผูใหขอมูลก็คือคนใน

ชุมชนน้ันเอง 

              2.3.3 วิเคราะหขอมูล/สังเคราะหขอมูล 

                   คณะทํางานชุมชน ผูนําชุมชน สมาชิกในชุมชนรวมกับทีมงานสงเสริม

กระบวนการจัดทําแผนชุมชนนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาแยกแยะตามประเภทของขอมูล เชน 

ขอมูลดานครอบครัว  ดานเศรษฐกิจ ดานอาชีพ ดานสังคม ดานการคมนาคม ดานการศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ดานการสาธารณสุข ดานการเมืองการปกครอง ดานโครงสราง

พื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน  ซึ่งจะทําให

ทราบถึงปญหาและสาเหตุของปญหาในชุมชน 

 

              2.3.4 จัดทําแผนชุมชน ตามขั้นตอนดังน้ี       

  1) ยกรางแผนชุมชน คณะทํางานจัดทําแผนเชิญบุคคลที่มีความรอบรูและมีสวน

เกี่ยวของกับการทําแผนประชาชนในชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางเคาโครงของแผน

ชุมชน จัดทําแผนงาน โครงการกิจกรรมบนพื้นฐานของขอมูลชุมชนที่สอดคลองกับแนวนโยบาย

ของรัฐ ยึดหลักแนวทางการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน  

   2) ประชาพิจารณแผนชุมชน จัดประชุมประชาคมสมาชิกชุมชนเพื่อนําเสนอราง

แผนใหสมาชิกในชุมชนรวมแสดงความคิดเห็น รวมกันพิจารณาตรวจสอบขอมูล แกไข ปรับปรุง 

เพิ่มเติมแผนงานโครงการ กิจกรรมใหถูกตองตามความเปนจริงและเปนปจจุบัน สอดคลองกับ

สภาพปญหาและความตองการของชุมชน ประชาชนในชุมชนใหความเห็นชอบ ยอมรับเปน

เจาของรวมกันเพื่อผลักดันแผนชุมชนใหเกิดการใชงานไดจริง แลวจัดทําเอกสารเปนรูปเลมที่

สามารถอางอิง นําไปใชในการประสานงาน การสนับสนุนใหเกิดโครงการ กิจกรรมตามที่

กําหนด ตลอดจนใชเปนเครื่องมือการดําเนินงานพัฒนาชุมชนและประสานความรวมมือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของสมาชิกในชุมชนและสามารถตรวจสอบระดับความกาวหนาของ

การพัฒนากับแนวทางที่วางไวได 

               2.3.5 การประสานแผนหรือการบูรณาการแผนพัฒนาชุมชน มีขั้นตอน

ดังน้ี 

                1)  คณะทํางานแผนระดับหมูบาน/ชุมชน นําแผนชุมชนตนเองเขารวม

บูรณาการแผนพัฒนาระดับตําบล/เทศบาล โดยคณะทํางานระดับตําบล/เทศบาล  

เปนผูอํานวยการบูรณาการ จากน้ันจะมอบแผนพัฒนาของหมูบาน/ชุมชน และแผนพัฒนา
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ระดับตําบล/เทศบาล ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานภาคีเครือขาย นําไป

บูรณาการกับแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนพัฒนาของหนวยงานภาคีตาง ๆ และนําไปสูการ

ปฏิบัติ 

            2)  ในระดับอําเภอก็จะนําแผนพัฒนาชุมชนมาบูรณาการเขากับ

แผนพัฒนาระดับอําเภอและแผนพัฒนาของทุก ๆ อําเภอก็จะถูกนํามาบูรณาการเขากับแผน

ระดับจังหวัด ซึ่งแผนพัฒนาชุมชน สังคมน้ี ภาครัฐจะสามารถนํามากําหนดเปนแผนยุทธศาสตร

ในการพัฒนาจังหวัดไดเปนอยางดี เน่ืองดวยแผนนั้นเกิดขึ้นมาจากการมีสวนรวมในการพัฒนา

จากประชาชนในทองถ่ิน 

            3) ใหคณะทํางานแผนซึ่งเปนผูนําในการจัดทําแผนตองติดตามผลวา 

แผนพัฒนาที่ไดจัดทําขึ้นเปนอยางไร มีหนวยงานใดบางที่แปลงแผนพัฒนาชุมชนไปดําเนินการ 

ดําเนินการแลวมีผลอยางไร แกปญหาไดหรือไม แผนใดไมไดรับการนําไปสูการปฏิบัติ แลวสรุป

เปนขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชนในคร้ังตอไป 

            4) ใหคณะทํางานแผนทําการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาอยางตอเน่ือง

ทุกป เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและสังคมแบบมีสวนรวม 

และใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ หรือ ยกระดับคุณภาพของคนในหมูบาน/ชุมชน 

ตอไป 

 

 เรื่องที่  3  ผูนํา  ผูตามในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม 

   

เมื่อจัดทําแผนชุมชนเปนรูปเลมเอกสารเรียบรอยแลว ผูนําชุมชน องคกรชุมชน และ

ประชาชนในชุมชนทุกฝายควรมีสวนรวมขับเคลื่อนนําไปสูการปฏิบัติจึงจะมีคุณคาและเกิด

ประโยชนตอชุมชน  ซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนมีดังน้ี 

              1.  คณะทํางานระดับหมูบาน/ชุมชน และประชาชน ซึ่งเปนสมาชิกของชุมชน

จัดประชุมปรึกษา หารือรวมกันพิจารณาการนําโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนไป

ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคโดยใหดําเนินการ ดังน้ี 

       1.1 จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม วาโครงการใด มีความสําคัญที่

ตองดําเนินการกอน-หลัง 

       1.2 จัดประเภทของแผนงาน ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

  1.2.1 แผนชุมชนที่ชุมชนสามารถดําเนินการไดเอง 
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  1.2.2 แผนชุมชนที่ชุมชนและหนวยงานภายนอก รวมกันดําเนินการ 

  1.2.3 แผนชุมชนที่ตองประสานหนวยงานภายนอก เขามาใหการสนับสนุน 

        2. แบงบทบาทหนาที่ของคณะทํางาน อาสาสมัคร สมาชิกชุมชน เปนผูรับผิดชอบ

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อผลักดันใหมีการนําไปปฏิบัติจริงในชุมชน 

                 3. รวมกันดําเนินกิจกรรมของโครงการใหบรรลุผลตามที่ต้ังไวในแผน 

                4. ติดตามผลความกาวหนาในการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของ

การดําเนินโครงการตามแผนงาน เพื่อจะไดชวยกันแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

             5. ประเมินผลการดําเนินงาน วาผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการและ

กิจกรรม เปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม เพียงใด 
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กิจกรรมทายเลม 

 

ใหนักศึกษาทํากิจกรรมตอไปน้ี  

ขอ  1 ใหบอกความหมายของคําตอไปน้ี  

- การพัฒนาตนเอง  

- การพัฒนาชุมชน 

- การพัฒนาสังคม 

 และนักศึกษาอธิบายวาจะนําความรูเรื่องการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ไปประยุกตใช

ในการพัฒนาตนเองในชีวิตประจําวันไดอยางไร 

 

ขอ  2 ใหนักศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลครอบครัวของตนเอง ตามแบบสํารวจ ตอไปน้ี 

 

แบบสํารวจขอมูลครอบครัว 

1. สมาชิกในครอบครัวมีจํานวนทั้งหมด........................คน 

2. หัวหนาครอบครัว 

 2.1 ช่ือ................................................อายุ..............ป 

 2.2 อาชีพหลัก......................................รายไดตอป....................บาท 

 2.3 อาชีพรอง/อาชีพเสริม..............................รายไดตอป............บาท  

 2.4  รายไดรวมตอป.................................บาท 

 2.5  ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนาครอบครัว.................................................. 

2.6  โปรดระบุบทบาทในชุมชนของหัวหนาครอบครัว (เชน กํานัน, ผูใหญบาน, สมาชิก 

อบต. ฯลฯ) 

.................................................................................................................................    
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3. โปรดใสรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกภายในครอบครัวทุกคนที่อาศัยอยูรวมกัน ในตาราง

ตอไปน้ี 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล 

 

อายุ 

ความสัมพันธ

กับหัวหนา

ครอบครัว 

อาชีพ

หลัก 

อาชีพ

รอง/

เสริม 

รายได

เฉลี่ยตอ

ป 

การศึกษา

สูงสุด 

กําลัง

ศึกษา

ระดับ 

บทบาท

ในชุมชน 
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4. การถือครอง/การใชประโยชนของที่ดิน    มี    ไมมี 

    การถือครองที่ดิน   เปนของตนเอง  รับการจัดสรรจากทางราชการ 

 การใชประโยชนที่ดิน คือ....................................................................... 

 ปญหาที่ดิน........................................................................................... 

5. การเพาะปลูกพืช/การกระจายผลผลิต....................................................... 

    จากการขาย................................................................บาท/ป 

6. การเลี้ยงสัตว/การกระจายผลผลิต............................................................. 

  รายไดจากการขาย...................................................บาท/ป 

7. รายไดเงินสด จากการทําการเกษตร และนอกเหนือจากการทําการเกษตร 

  รายไดเงินสดจากการทําการเกษตร...............................................บาท/ป 

     รายไดเงินสดนอกเหนือจากการทําการเกษตร................................บาท/ป 

8. รายจายหลักในการประกอบอาชีพ................................................บาท/ป 

    รายจายประจําเดือนภายในครัวเรือน............................................บาท/ป 

    รายจายอื่น ๆ..............................................................................บาท/ป 

9. ครอบครัวของทาน มีความเช่ียวชาญ หรือความสามารถพิเศษ ในเรื่องใดบาง 

     ........................................................................................................................................ 

10. ความตองการในการพัฒนาอาชีพ/ฝกอาชีพ/ประกอบอาชีพ 

      ......................................................................................................................................... 

 

 

ขอ  3  ใหนักศึกษาเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณการจัดกิจกรรมดานการพัฒนาอาชีพใน

ชุมชนจากองคการปกครองสวนทองถิ่น  1 โครงการ 

 .........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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ขอ  4   ใหนักศึกษาบอกลักษณะของผูนําที่ดี ตามความคิดเห็นของตนเอง 

          ....................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

........................................................ 

 

 

แนวเฉลยกิจกรรมทายเลม 
 

ขอ  1. ความหมาย 

    1. การพัฒนาตนเอง หมายถึง  ความตองการของบุคคลในการที่จะเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถของตนจากที่เปนอยู ใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น ทั้งดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อจะไดเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม สามารถดําเนินชีวิต

อยูในชุมทชนและสังคมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

  2. การพัฒนาชุมชน หมายถึง การทําใหชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

เจริญขึ้น ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  เพื่อใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

ดีขึ้น โดยประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอน และใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนใหมาก

ที่สุด 

  3. การพัฒนาสังคม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงใหสังคมมีสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง  การปกครอง วัฒนธรรม ดียิ่งขึ้น เพื่อประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นใน

ทุกๆ ดาน ท้ังดาน ที่อยูอาศัย การศึกษา สุขภาพอนามัย การมีงานทํา รายได บนพื้นฐานของ

ความเสมอภาคและความยุติธรรม ทั้ง น้ี ประชาชนจะตองมีสวนรวมในกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงทุกข้ันตอนอยางมีระบบ 
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ขอ 3  ข้ันตอนการเขียนโครงการ 

   1.  ช่ือโครงการ    9.  สถานท่ี 

2.  หลักการและเหตุผล  10.  ผูรับผิดชอบ 

3.  วัตถุประสงค   11. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของ 

 4.  เปาหมาย    12.  เครือขาย/หนวยงานที่ใหการสนับสนุน 

5.  กลุมเปาหมาย   13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

6.  วิธีดําเนินการ    14.  การประเมินโครงการ 

    7.  งบประมาณ   15.  ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 

8.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

 

ขอ  4     ผูนําที่ดี ควรมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 1.  มีวิสัยทัศน (Vision)  

 2.  มีความรู (Knowledge)   

3.  มีความริเริ่ม (Initiative)   

4.  มีความกลาหาญและความเด็ดขาด (Courage and Firmness)   

         5. มีมนุษยสัมพันธ (Human Relations)     

6. มีความยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริต (Fairness and Honesty)    

7. มีความอดทน (Patience)    

8. มีความตื่นตัว ( Alertness )     

9. มีความภักดี (Loyalty)    

 10. มีความสงบเสงี่ยมไมถือตัว (Modesty)    

 

......................................................................... 
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คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรกึษา 

          นายสุรพงษ  จําจด   เลขาธิการ  กศน. 

นายประเสริฐ  หอมดี   รองเลขาธิการ  กศน. 

 นางตรีนุช  สุขสุเดช   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 นายวิเชียรโชติ  โสอุบล   ผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 นายทรงเดช  โคตรสิน           รองผูอํานวยการ สถาบัน กศน. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผูสรปุเนื้อหา 

 นางพวงเพชร  ชมมี   ครู ชํานาญการ  กศน.อําเภอหนองวัวซอ 

 นางนงลักษณ  แกวนามเมือง  ครู  กศน.อําเภอหนองแสง 

 นายเทพพร  เต็มตาวงษ  ครู  กศน.อําเภอเพ็ญ 

 นายเสกสรร  สงวนนาม  ครู  กศน.อําเภอหนองหาน 

ผูตรวจและบรรณาธกิาร 

 นางพวงเพชร  ชมมี   ครู ชํานาญการ  กศน.อําเภอหนองวัวซอ 

 นางนงลักษณ  แกวนามเมือง  ครู  กศน.อําเภอหนองแสง 

 นายเทพพร  เต็มตาวงษ  ครู  กศน.อําเภอเพ็ญ 

 นายเสกสรร  สงวนนาม  ครู  กศน.อําเภอหนองหาน 

 

ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

    และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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