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คํานํา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป ระกาศใช ห ลั ก สู ต รการศึก ษานอกระบบระดั บการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 เมื่อวัน ที่ 18 กัน ยายน พ.ศ. 2551 แทนหลั กเกณฑแ ละวิธี การจัดการศึก ษานอกโรงเรี ยน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ ตามหลักปรัชญาและความเชื่อ
พื้ น ฐานในการจั ด การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นที่ มี ก ลุ ม เป า หมายเป น ผู ใ หญ มี ก ารเรี ย นรู แ ละสั่ ง สมความรู
และประสบการณอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึก ษาธิก ารได กํา หนดแผนยุทธศาสตรใ นการขับเคลื่อ นนโยบาย
ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพที่สามารถสรางรายได
ที่มั่งคั่งและมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวนิ ัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น สํานัก งาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
เนื้ อ หาสาระ ทั้ ง 5 กลุ มสาระการเรี ยนรู ของหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ใหมี ค วามสอดคล อ งตอบสนองนโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารซึ่งสง ผลใหตองปรับปรุ ง
หนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพรอม
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวขอ งสัมพันธกัน แตยังคงหลัก การและวิธีการเดิมในการ
พัฒนาหนังสือที่ใ หผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความรู
ความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรียนรู
และสื่ออื่น
การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือ อยา งดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิช า
และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อตาง ๆ มาเรียบเรียง
เนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหาสาระของรายวิชา
สํา นั กงาน กศน.ขอขอบคุ ณ ผูมี ส วนเกี่ ยวข องทุกทา นไว ณ โอกาสนี้ และหวัง วาหนั งสื อ เรีย นชุดนี้ จะเปน
ประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน.
ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง
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สารบัญ
คําแนะนําการใช้ หนังสือเรียน
โครงสร้ างรายวิชา
บทที 1 ความรู้เบืองต้นเกียวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สั งคม
ความหมาย และความสําคัญของการพัฒนาตนเอง และครอบครัว
แนวทางในการพัฒนาตนเอง
ความหมาย และความสําคัญของการพัฒนาชุมชน
หลักการพัฒนาชุมชน
บทที 2 ข้อมูลทีเกียวข้องกับการพัฒนาชุมชน
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมูล
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บทที 4 การเผยแพร่ ผลการปฏิบัติ
การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน
การเขียนรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
บทที
การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม
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คําแนะนําในการใช้ หนังสื อเรียน
หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม รหัสวิชา
สค21003 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนหนังสือเรียนสําหรับผูเรียนทีล่ งทะเบียนเรียนเปนนักศึกษา
นอกระบบ
ในการศึกษาแบบเรียนเลมนีผ้ ูเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
ขอบขายเนื้อหาเปนลําดับแรก
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กาํ หนด
แลวตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กาํ หนดไวทา ยเลม ถาผูเรียน ตอบผิดเปน
สวนใหญควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนือ้ หานั้นใหม ใหเขาใจกอนที่จะ
ศึกษาเรื่องตอไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่องใหครบถวน เพื่อเปนการสรุปความรู
ความเขาใจของเนือ้ หาในเรื่องนัน้ ๆ อีกครัง้ และการปฏิบัติกจิ กรรมของแตละเนือ้ หา
แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูผรู แู ละเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนใน
รายวิชาและระดับเดียวกันได
4. หนังสือเลมนีม้ ี 5 บท คือ
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
บทที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน
บทที่ 3 การจัดทําแผนชุมชน
บทที่ 4 การเผยแพรผลการปฏิบัติ
บทที่ 5 การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม
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โครงสรางรายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม รหัสวิชา สค 21003
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน


สาระสําคัญ
1.
2.
3.
4.



ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.
2.
3.
4.



ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประโยชนของการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
ความสําคัญของขอมูล วิธีการจัดเก็บและวิเคราะหขอ มูลอยางงาย
การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน
การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม

อธิบายสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลอยางงาย
มีสวนรวมและนําผลจากการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ไปใชในชีวิต
ประจําวัน
วิเคราะหศักยภาพของประเทศเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน
การจัดทําแผนชุมชน
การเผยแพรผลการปฏิบัติ
การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม
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แบบทดสอบกอนเรียน
1.

ขอใดไมใชหลักของการพัฒนาชุมชน
ก. ประชาชนมีสว นรวม
ข. ทําเปนกระบวนการและประเมินผลอยางตอเนื่อง
ค. ยึดประชาชนเปนหลักในการพัฒนา
ง. พัฒนาทุกดานไปพรอม ๆ กันอยางรวบรัดและเรงรีบ

2.

แนวทางในการพัฒนาตนเองอันดับแรกคืออะไร
ก. ปลุกใจตนเอง
ข. สํารวจตนเอง
ค. ลงมือพัฒนาตนเอง
ง. ปลูกฝงคุณสมบัติที่ดีงาม

3.

กิจกรรมใดเปนกิจกรรมระดับประเทศ
ก. การสัมมนา
ข. การสํารวจประชามติ
ค. การประชุมกลุมยอย
ง. การจัดทําเวทีประชาคม

4.

ขอใดเปนบทบาทที่สําคัญที่สุดของประชาชนในการดูแลชุมชน
ก. เขารวมประชุมทุกครัง้
ข. แสดงความเห็นในการประชุม
ค. เห็นคลอยตามผูนาํ ทุกเรื่อง
ง. ทํากิจกรรมพัฒนาชุมชนรวมกันทุกครั้ง
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5.

สถาบันใดทีม่ ีสวนสําคัญเปนลําดับแรกปองกันไมใหเกิดปญหาสังคม
ก. สถาบันการเงิน
ข. สถาบันศาสนา
ค. สถาบันครอบครัว
ง. สถาบันการศึกษา

6.

ขอใดคือการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน
ดวยตนเอง
ก. เวทีประชาคม
ข. การจัดทําประชาพิจารณ
ค. การเลือกตั้ง
ง. การเขียนโครงการ

7.

ขอใดไมใชเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชน
ก. อธิบาย
ข. สังเกต
ค. สัมภาษณ
ง. สนทนากลุม

8.

วัตถุประสงคของการจัดทําประชาพิจารณคอื ขอใด
ก. ตอบสนองความตองการของผูบ ริหาร
ข. ใหเกิดความคิดรวบยอดในการปฏิบัติงาน
ค. ปองกันการประทวงของผูเสียประโยชน
ง. รวบรวมความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
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9.

ขอใดบงบอกถึงความสําเร็จของโครงการ
ก. การประเมินโครงการ
ข. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
ค. การสรุปผลและรายงานโครงการ
ง. วัตถุประสงคของโครงการ

10. ขอใดเปนวิธีการเขียนรายงานผลการดําเนินงานที่ถูกตอง
ก. ถูกตอง กระชับรัดกุม ชัดเจนและสละสลวย
ข. เขียนบรรยายรายละเอียดใหมากที่สุด
ค. เขียนใหเปนภาษาวิชาการมาก ๆ
ง. เขียนโดยแบงเปนขอยอย ๆ
เฉลย

1. ง
6. ก

2. ข
7. ก

3. ข
8. ง

4. ง 5. ค
9. ข 10. ก

1

บทที 1
ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สั งคม


สาระสําคัญ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ประกอบดวย ความหมาย
ความสําคัญ แนวทางการพัฒนาตนเอง ความหมาย ความสําคัญ และหลักการพัฒนาชุมชน เปน
สิ่งจําเปนที่ตองทําความเขาใจเปนพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวของสัมพันธตอเนื่องกับกระบวนการ
พัฒนาชุมชน และสังคม


ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแลว ผูเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และแนวทางการพัฒนาตนเองได
2. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และหลักการพัฒนาชุมชนได
3. กําหนดแนวทางและจัดทําแผนในการพัฒนาตนเองและครอบครัวได



ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4

ความหมาย ความสําคัญของการพัฒนาตนเองและครอบครัว
แนวทางในการพัฒนาตนเอง
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาชุมชน
หลักการพัฒนาชุมชน
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บทที่ 1
ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับการพัฒนาตนเอง ชุ มชน สั งคม
ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา คนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของสังคม สังคมจะพัฒนา
และเจริญขึ้นไปไดขึ้นอยูกับคุณภาพของคนที่เปนองคประกอบของสังคม นั้น การจะพัฒนาชุมชน
ไดจึงตองเริ่มตนที่การพัฒนาคนเปนอันดับแรก นอกจากนี้ การพัฒนาชุมชนตองยึดหลักการมีสวน
รวมของประชาชนเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ เพราะเปาหมายสุดทายของ การพัฒนา คือ คน เนื่องจาก
คนเปนทั้งทรัพยากรที่จะถูกพัฒนา และเปนทั้งผูไดรับผลประโยชน จากการพัฒนานั่นเอง

เรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว
1.1 ความหมายของการพัฒนาตนเอง
นักวิช าการหลายทานไดใหความหมายของการพัฒนาตนเองในลักษณะที่คลา ยคลึงกัน
สรุปความไดวาการพัฒนาตนเอง คือการปรับปรุงดวยตนเองใหดีขึ้นกวา เดิม ทั้งดานรางกาย จิตใจ
อารมณแ ละสัง คม เพื่อ ใหส ามารถทํ า กิจ กรรมที่พึ ง ประสงคตามเป า หมายที่ ตนตั้ งไว เพื่ อ การ
ดํา รงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางปกติสุข รวมทั้งเพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม

1.2 ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง
โดยทั่วไป คนทุกคนตางตองการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ทั้งใน ครอบครัว
ชุมชน และสังคม ปจจัยสําคัญประการหนึ่งของการมีชีวิตที่มีความเปนปกติสุข คือ การปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง ทั้งวิธีคิดและการกระทําหรือพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณและ
สังคม เพื่อใหสามารถปรับตนเองเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี การพัฒนาตนเองมีความสําคัญ
สรุปไดดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

เปนการเตรียมตนเองในดานตาง ๆ เชน รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม รวมทั้ง
สติปญญาใหสามารถรับกับสถานการณตา ง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
มีความเขาใจตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง ทําใหสามารถทําหนาที่ตามบทบาทของ
ตนเองในครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางเต็มกําลังความสามารถ
สามารถปรับปรุงการปฏิบัติตน และแสดงพฤติกรรมใหเปนที่ยอมรับของบุคคลรอบขาง
ในครอบครัว ชุมชน และสังคม
สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง ใหพัฒนาไปสูเปาหมายสูงสุดของชีวิต
ตามทีว่ างแผนไว
เปนแบบอยางการพัฒนาของคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม
เปนการเตรียมคนใหมคี วามพรอมในการดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมัน่ ใจ มีความสุข
และเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาชุมชนและสังคม

1.3 ความสําคัญของการพัฒนาครอบครัว
ครอบครัวเปนหนวยยอยของสังคม การพัฒนาสังคมในหนวยยอยไปสูสังคมหนวยใหญที่
หมายถึงชุมชน มีจุดเริ่มตนที่เหมือนกันนั่นคือการพัฒนาที่คน บุคคล หากบุคคลในครอบครัวไดรับ
การพัฒนาใหเปนบุคคลที่มีจิตใจดี มีความเอื้อเฟอชวยเหลือ เกื้อกูลตอกัน รูจักพึ่งพาตนเอง มีความคิด
มีเหตุผล พรอมที่จะรับการพัฒนาในสิ่งใหม ๆ ยอมทํา ครอบครัวเปนครอบครัวที่มีความเขมแข็ง
มีความสุข สามารถชวยเหลือครอบครัวอืน่ ๆ ในชุมชนนั้น ๆ ได หากครอบครัว สวนใหญในชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได และตา งใหความ รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชุมชนนั้น ๆ ยอมเกิด
ความมั่นคงเขมแข็ง และชวยเหลือชุมชนอื่น ๆ ได เมื่อชุมชนสวนใหญเขมแข็งยอมสงผลใหสังคม
โดยรวมเขมแข็งมั่นคงตามไปดวย และที่สําคัญจะกอใหเกิดคานิยมของการพึ่งพาเกื้อหนุ น เอื้อ เฟอ เผื่อแผ และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ที่นําไปสูเปาหมายของการอยูรวมกันอยางอบอุน และมีความสุข
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เรื่องที่ 2 แนวทางในการพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จ สามารถอยูร วมกับบุคคลตาง ๆ ในครอบครัว และ
ชุมชนไดอยางมีความสุข มีแนวทางการพัฒนาได ดังนี้
1. การสํ ารวจตนเอง เพื่อจะไดทราบวาตนเองมีคุณสมบัติที่ดีและไมดีอยางไรบาง เพื่อที่จะ
หาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองใหดีขึ้น การสํารวจตนเองอาจทําไดหลายวิธี เชน การตรวจสอบ
ตนเองดวยเหตุและผล การใหบุคคลใกลชิดชวยสํารวจ ชวยพิจารณาอยางตรงไปตรงมา
2. การปลูกฝังคุณสมบัติทดีี งาม เปนการนําเอาแบบอยางที่ดีของบุคคลสําคัญที่ประทับใจ
มาเปนตัวแบบ เพื่อปลูกฝงคุณสมบัติที่ดีใหกับตนเอง ใหประสบความสําเร็จ สมหวังตามที่คาดหวังไว
3. การปลุกใจตนเอง การปลุกใจตนเองใหมีความเขมแข็งที่จะตอสูกับอุปสรรคดานตาง ๆ
นั้น มีความจําเปนยิ่ง เพราะเมื่อ ตนเองมีจิตใจที่เขมแข็งมีความมุงมั่น สามารถตอสูกับปญหา และ
อุปสรรค รวมทั้งสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองใหบรรลุเปาหมาย การปลุกใจตนเอง สามารถทําได
หลายวิธี เช น การนํา ตัวแบบของผู ประสบความสํา เร็จมาเปน แบบอยา ง การใช อุ ปสรรคเปน
ตัวกระตุน การใชขอมูลหรือการรับคําแนะนําจากผูใกลชิดหรือผูรู ฯลฯ
4. การส่ งเสริมตนเอง เปนการสรางกําลังกาย กําลังใจใหเขมแข็ง สรา งพลังความคิดที่
สามารถปฏิบัติได เชน การเลนกีฬา การออกกําลังกาย การพักผอ น การฝกสมาธิ การเขา รับการ
ฝกอบรมเรื่องที่เราสนใจ เปนตน
5. การลงมือพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองสามารถทํา ไดหลายวิธี เชน อานหนังสือ
เปนประจํา รวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ตามความสนใจ การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ การพบปะ
เยี่ยมเยียนเพื่อน หรือผูที่รูจักสนิทสนม การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การพยายาม
ฝกนิสัยที่ดีดวยความสม่ําเสมอ การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ฯลฯ
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เรื่องที่ 3 ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาชุมชน
3.1 ความหมายของการพัฒนาชุมชน
ความหมายของคําวา “พัฒนาชุมชน” ผูรูไดใหความหมายไวหลากหลาย สรุปไดดังนี้
1) การรวบรวมกําลังของคนในชุมชนรวมกันดําเนินการปรับปรุง สภาพความ
เปนอยูของคนในชุมชนใหมีความเขมแข็งเปนปกแผน โดยความรวมมือกัน
ระหวางประชาชนในชุมชน และหนวยงานภายนอก
2) เปนกระบวนการที่ประชาชน รวมกันดําเนินการกับเจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ
เพื่อทําใหสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดลอมของ ชุมชน
เจริญขึ้นกวาเดิม
3) เปนวิธีการสรางชุมชนใหเจริญโดยอาศัยกําลังความสามารถของประชาชน
และรัฐบาล
4) เปนการเปลี่ยนแปลงทีม่ ีการกําหนดทิศทางที่พงึ ปรารถนาโดยการมีสว นรวม
ของคนในชุมชน
สรุปไดวา การพัฒนาชุมชน คือการกระทําที่มุงปรับปรุง สงเสริม ใหกลุมคนที่อยู
รวมกันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในทุก ๆ ดาน ทั้งดานที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม
สุขภาพรา งกาย อาชี พที่ มั่ นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยอาศัยความรวมมื อจาก
ประชาชนภายในชุมชน และหนวยงานองคกรตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน

3.2 ความสําคัญของการพัฒนาชุมชน
จากการอยูรวมกันของครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวจนเปนชุมชน ความเปนอยูของคนแตละ
ครอบครัวยอมมีความสัมพันธกัน ความสลับซับซอนและมีปญหาเกิดขึ้นมากมาย จึงจํา เปนตอง
อาศัยความรวมมือกันของบุคคลหลาย ๆ ฝายโดยเฉพาะประชาชนเจาของชุมชนที่เปนเปาหมายของ
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การพัฒนาตอ งรวมกันรับรู รวมมือกันพัฒนาและปรับปรุงแกไขใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
เพื่อความสงบสุขของชุมชนนั้น ๆ การพัฒนาชุมชนจึงมีความสําคัญ พอจะจําแนกไดดังนี้
1. สงเสริมและกระตุนใหประชาชนไดมีสว นรวมในการแกไขปญหาพัฒนาตนเอง
และชุมชน
2. เปนการสงเสริมใหประชาชนมีจิตวิญญาณ รูจักคิด ทํา พัฒนาเพื่อสวนรวม และ
เรียนรูซึ่งกันและกัน
3. เปนการสงเสริมการรวมกลุม ในการดําเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย
4. ทําใหปญหาของชุมชนลดนอยลงและหมดไป
5. ทําใหสามารถหาแนวทางปองกันไมใหปญหาในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีก
6. ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาขึน้
7. ทําใหเกิดการอยูรวมกันอยางมีความสุขตามสภาพของแตละบุคคล และเกิดความ
ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง
8. ทําใหชุมชนนาอยู มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรชวยเหลือเกื้อกูลซึง่ กันและกัน
9. เปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

เรื่องที่ 4 หลักการพัฒนาชุมชน
หลักการพัฒนาชุมชนเปนหลักสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่อ สรางสรรคไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมาย ยึดถือการสรางความเจริญใหกับชุมชนโดยอาศัยหลักการ สรุปไดดังนี้
1. ประชาชนมีสวนรวมการดําเนินกิจกรรมของการพัฒนาทุกขัน้ ตอน ประชาชนจะตอง
เขามามีสวนเกี่ยวของและมีสวนรวมตั้งแต รวมคิด ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติแ ละ
ประเมินผล ประชาชนตองกลาคิด กลาแสดงออก เพราะผลที่เกิดจากการดํา เนินงาน
สงผลโดยตรงตอประชาชน
2. พิจารณาวัฒนธรรมและสภาพความเปนอยูของชุมชน หากทุกฝ า ยที่เกี่ยวของใน
การพัฒนาไดทราบและเขาใจขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสภาพความเปนอยูของ
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ชุมชนในทุก ๆ ดาน จะชวยใหการคิด การวางแผน และการดําเนินงานพัฒนา เปนไป
ในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม
3. ใหค วามสํ า คั ญ กั บ คนในชุ ม ชนโดยคนในชุ ม ชนต อ งเป น หลั ก สํ า คั ญ หรื อ เป น
ศูนยกลางของการพัฒนา โดยเริ่มจากการคนหาความตองการและปญหาที่แทจริงของ
ชุมชนตนเองใหพบ เพื่อนําไปสูกระบวนการพัฒนาในขั้นตอไป
4. การพัฒนาตองไมรวบรัดและเรงรีบ การดําเนินงานควรคํานึงถึงผลของการพัฒนาใน
ระยะยาว ดําเนินงานแบบคอยเปนคอยไป เพื่อใหทุกคนมีความพรอม มีความเชื่อมั่น
ไดมีเวลาพิจารณาคิดไตรตรองถึงผลที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนตอไป และในระยะยาว
ทั้งผลที่สําเร็จและไมสําเร็จ มิใชเรงรีบดําเนินการใหเสร็จอยางรวบรัดและเรงรีบ เพราะ
รวบรัดและเรงรีบใหเสร็จอาจนําไปสูความลมเหลว
5. ทําเปนกระบวนการและประเมินผลอยางตอ เนื่อง การพัฒนาชุมชนควรดําเนินการ
ดวยโครงการทีห่ ลากหลายภายใตความตองการที่แทจริงของชุมชน ขณะเดียวกันควร
ประเมินผลดวยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดรับทราบ
ขอดี ขอเสีย บทเรียนความสําเร็จ ไมสําเร็จ เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ดีขึ้นกวาเดิม
หลักการพัฒนาชุมชนดังกลาวขางตน เปนหลักการโดยทั่วไปที่มุงหวังใหประชาชนรวมมือกัน
พัฒนาชุมชนของตนโดยมีเปาหมายสูงสุดคือประชาชนมีความเปนอยูที่ดี และสังคมมีชุมชนที่นาอยู
เพราะฉะนั้น หากเราเปนสมาชิกของชุมชนใดก็ควรเขาไปมีสวนรวมใหความ รวมมือกับชุมชนนั้น ๆ
เชน รวมประชุมอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิด รวมพัฒนาทุกขั้นตอน
เพื่อนําไปสูเปาหมายที่ทุกฝายรวมกันกําหนดขึ้นนั่นเอง
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กิจกรรม
1. ใหผูเรียนคนควาเพิ่มเติม "แนวทางในการพัฒนาตนเอง ประโยชน และหลักการ
ชุมชนเพิ่มเติมจากแหลงความรูตา ง ๆ เชน หองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ
2. ใหผูเรียนอธิบายสิง่ ตอไปนี้ตามความเขาใจของผูเรียนโดยสรุป และเขียนบันทึก
ลงในสมุดของตนเอง
2.1 ความหมายของคําวา "การพัฒนา"
2.2 ความสําคัญในการพัฒนาตนเอง
2.3 แนวทางในการพัฒนาตนเอง
2.4 ความหมายของคําวา "การพัฒนาชุมชน"
2.5 ประโยชนของการพัฒนาชุมชน
2.6 หลักการพัฒนาชุมชน
3. ผูเรียนแบงกลุม อภิปรายรวมกันคิดประเด็นตอไปนี้ แลวนําเสนอผลการอภิปราย
ของกลุมตอเพื่อน ๆ
3.1 แนวทางในการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่พงึ ประสงค และเปนที่ยอมรับ
ของสังคม
3.2 แนวทางในการพัฒนาและการปฏิบัติตน เพื่อใหครอบครัวอบอุน
3.3 แนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเองใหเปนชุมชนทีเ่ ขมแข็ง
4. ใหผูเรียนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและครอบครัวตามแนวทาง ขอ 3.1 และขอ 3.2
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บทที่ 2
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน


สาระสําคัญ

การศึกษาความรูเบื้องตนที่เกี่ยวกับขอมูล เชน ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน ของ
ขอมูลจะช วยใหมีความเขา ใจขอ มูลที่เกี่ยวขอ งกับการพัฒนาชุม ชนซึ่ง มีหลายดา นดวยกัน เช น
ขอมูลดานครอบครัว ขอมูลดานเศรษฐกิจ ขอมูลดานสังคม ฯลฯ ขอมูลแตละดานลวนมีความจําเปน
และสําคัญตอการพัฒนาชุมชน



ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแลว ผูเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมูล
2. ระบุขอมูลในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนไดอยางนอย 5 ดาน
3. ยกตัวอยางรายการของขอมูลในแตละดานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนได
4. อธิบายเทคนิคและวิธีการเก็บขอมูลชุมชนไดอยางนอย 3 วิธี
5. สํารวจขอมูลชุมชนได
6. มีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลชุมชน



ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4

ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมูล
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน
เทคนิคและวิธีการเก็บขอมูลชุมชน
การวิเคราะหขอมูล
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บทที่ 2
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน มีหลายดานดวยกัน แตละดานควรรู
และทําความเขาใจ เพราะเปนสิ่งจําเปนและสํา คัญสําหรับกระบวนการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อเปน
เครื่องมือในการนํา ไปสูการวางแผน การกําหนดทิศทาง เปาหมาย การตัดสินใจ การปฏิบัติแ ละ
ประเมินผลของการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนใหนาอยู และดีขึ้นกวาเดิมในทุก ๆ ดาน

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมูล
1.1 ความหมายของขอมูล
มีผูรูไดใหความหมายของขอมูลในลักษณะเดียวกันสรุปไดวา ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริง
ของสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา เชน คน สัตว สิ่งของ สถานที่ ธรรมชาติ ฯลฯ ที่ถูกบันทึกไวเปนตัวเลข
สัญลักษณ ภาพ หรือเสียง ที่ชวยทําใหรูถึงความเปนมา ความสําคัญ และประโยชนของสิ่งเหลานั้น
ความหมายของขอมูล ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายวา
ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงสําหรับใชเปนหลักในการคาดการณคนหาความจริง หรือการคิดคํานวณ
กลาวโดยสรุป ขอมูล หมายถึง ขาวสารหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับสิ่งตาง ๆ ที่เปนสัญลักษณ
ตัวเลข ขอความ ภาพ หรือเสียงที่ไดมาจากวิธีการตาง ๆ เชน การสังเกต การนับ การวัดและบันทึก
เปนหลักฐานใชเพื่อคนหาความจริง
ตัวอยาง เชน
ก. สุนันทประกอบอาชีพทํานา
ข. ตําบลทํานบ มีจาํ นวนครัวเรือน 350 ครัวเรือน
ค. อบต.เกาะยอ ชาวบานมีอาชีพทําสวนผลไมและทําประมง
ง. จังหวัดสงขลามีหอ งสมุดประชาชนอําเภอ 16 แหง
จากตัวอยาง จะเห็นวา ขอ ข และ ง เปนขอมูลที่เปนตัวเลข ขอ ก และ ค เปนขอมูลที่ไม
เปนตัวเลข
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จากความหมายและตัวอยางของขอมูล จะเห็นไดวาขอมูลแบงเปน 2 ความหมาย คือ ขอมูลที่
มีลักษณะเปนตัวเลขแสดงปริมาณ เรียกวา ข้อมูลเชิงปริมาณ และขอมูลที่ไมใชตัวเลข เรียกวา ข้อมูลเชิง
คุณภาพ

1.2 ความสําคัญและประโยชนของขอมูล
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงของสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเราลวนมีประโยชนตอการพัฒนาตนเอง
ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเลือกนํามาใชใหถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ และโอกาส
โดยทั่วไปขอมูลจะใหประโยชนมากมาย เชน
1. เพื่อการเรียนรู ศึกษา คนควา
2. เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ
3. เพื่อการนําไปสูการปรับปรุงแกไขในสิ่งที่ดีกวา
4. เพื่อใชประกอบเปนหลักฐานอางอิงประเด็นสําคัญ
5. เพื่อการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล
6. เพื่อการตัดสินใจ
ฯลฯ
จากประโยชนดานตาง ๆ ที่กลาวถึง ขอยกตัวอยางประโยชนของขอมู ลในการชวยการตัดสินใจ
เชน ถารูขอมูลเกี่ยวกับคะแนนการเรียนวิชาคณิตศาสตร ผลคะแนนระหวางเรียนไมนาพึงพอใจ แต
ผูเรียนตองการใหสอบผานวิชานี้ ผูเรียนจะตองวางแผนการเรียน และเตรียมพรอมกับการสอบใหดี
ขยันเรียน ขยันทําแบบฝกหัดมากขึ้น ผลการเรียนวิชานี้นาจะผาน แตถาไมรูขอมูลเลยโอกาสที่จะ
สอบไมผานก็จะมีมากกวา
ในการพัฒนาชุมชนและสังคมจําเปนตองอาศัยขอมูลดานตาง ๆ ไดแก ขอ มูลเกี่ยวกับดาน
ความเปนมา ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ทรัพยากร สิ่งแวดลอม สาธารณสุข และการศึกษา เปนตน
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เรื่องที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชน จําเปนตองอาศัยขอมูลหลาย ๆ ดาน เพื่อใชในการเรียนรูและคนหาความจริง
ที่เปนพลังภายในของชุมชนที่ยังไมไดพัฒนา หรือยังพัฒนาไมเต็มที่ ขอมูลที่สํา คัญที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาชุมชน มีดังนี้
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ขอ มูลเกี่ยวกับครอบครัวและประชากร ไดแก ขอมูลรายรับ รายจา ย หนี้สิน ของ
ครอบครัว จะชวยใหเห็นที่มาของปญหาความยากจน หรือที่มาของรายได จํา นวน
รายไดและรายจายของครอบครัวในชุมชน จํานวนครัวเรือน เปนตน
ขอมูลดานเศรษฐกิจ ไดแก จํานวน ประเภทของการผลิต การกระจายผลผลิต การเปน
เจาของถือครองที่ดิน การเปนเจาของสถานประกอบการ โรงงาน และ รานคา การนําเขา
ทรัพยากรจากภายนอก การใชทรัพยากรที่มอี ยูในทองถิ่น การใชแรงงาน การบริโภค
สินคา การใชประโยชนที่ดิน อาชีพ ชนิดของพืชที่ปลูก จํานวนสัตวที่เลี้ยง ผลผลิต
รายได เปนตน
ขอมูลดานประเพณีและวัฒนธรรม ไดแก จํานวนกลุมที่สงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
การละเลน การกีฬาของทอ งถิ่น ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อศาสนา
ระบบเครือญาติ เปนตน
ขอมูลดานการเมือง การปกครอง ไดแก การเลือกผูน าํ ของคนในชุมชน และบทบาทของ
ผูนํา การมีสวนรวมของคนในชุมชน ดานการปกครอง และการพัฒนา การตัดสินใจ
ของผูนําชุมชน โครงสรางอํานาจ ความสัมพันธของคนในชุมชนและระหวางกลุม
การรวมกลุม การแบงกลุม เปนตน
ขอมูลดานสังคม ไดแก การศึกษาอบรม การเรียนรู แหลงเรียนรูในชุมชน การดูแล
สุขภาพ การใชทรัพยากร การใชภูมิปญญา กองทุนสวัสดิการ การรับความชวยเหลือ
จากภายนอก เปนตน
ขอ มูลดานระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ไดแก สภาพทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํ า
อากาศ การจัดการแหลงน้ํา เชน แมน้ํา ลําคลอง ทะเล ปาชายเลน สัตวบก สัตวน้ํา
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7.

สภาพการดํารงชีวิตของพืชและสัตว การพัฒนาชุม ชนกับจํา นวนและปริมาณของ
ทรัพยากร เปนตน
ความตองการของชุม ชน เปนความตองการที่แ ทจริงของชุม ชนดานตา ง ๆ ขอมูล
ดา นตาง ๆ เหลานี้จะเปนตัวชี้เกี่ยวกับ "ทุน" ที่มีอ ยูในชุมชน ซึ่งตองคนหา สํารวจ
รวบรวมและวิเคราะห เพื่อนํามาพัฒนาชุมชน การสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล จะตอง
รวมมือชวยกันหลายฝาย นอกจากนี้ผูสํารวจตองมีความละเอียด ในการใชเครื่องมือ
เพราะยิ่งไดขอมู ลที่มีความละเอี ยดมาก ยิ่งสงผลตอความแมนยํา ในการวิเคราะห
ความตองการ ความจําเปนของชุมชน

เรื่องที่ 3 เทคนิคและวิธีการเก็บขอมูลชุมชน
เทคนิคและวิธีการเก็บขอ มูลที่เกี่ยวขอ งกับการพัฒนาชุม ชนมีหลายวิธี เชน การสังเกต
การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม การศึกษาจากเอกสาร การสนทนากลุม การสํารวจ การจัดเวที
ประชาคม สวนการจะเลือ กใช เทคนิควิธี การใด จึง จะเหมาะสมขึ้น อยูกับหลาย ๆ ปจจัย เช น
แหลงขอมูล ความสะดวก ความประหยัด ฯลฯ การศึกษาและรวบรวมขอมูลชุมชน ผูศึกษาสามารถ
กระทําโดยยึดวัตถุประสงคของการศึกษา โดยอาจจําแนกประเด็นหลักและประเด็นยอย เพื่อใหได
รายละเอียดใหคลอบคลุมทุกดาน เทคนิควิธีการเก็บขอมูลมีวิธีตาง ๆ เชน
1. การสังเกต เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูสังเกตเฝาดูพฤติกรรมจริง หรือเหตุการณจริง
โดยผูสังเกตอาจเขาไปทํากิจกรรมรวมในเหตุการณ หรือไมมีสวนรวม โดยการเฝาดูอยูหาง ๆ ก็ได
การสังเกต มีทั้งแบบที่มีโครงสรางกับแบบไมมโี ครงสราง การสังเกตแบบมีโครงสราง ผูสังเกตตอง
เตรียมหัวขอ ขอบขาย ประเด็นที่ตองใชในการสังเกตลวงหนา แลวบันทึกรายละเอียดสิ่งที่สังเกต
พบเห็นตามหัวขอ การสังเกตแบบไมมีโครงสราง เปนการสังเกตไปเรื่อย ๆ ตามสิ่งที่พบเห็น
2. การสัมภาษณ เปนวิธีการเก็บขอมูลโดยผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณตองพบหนากัน
และมีการสัมภาษณซักถาม โดยใชภาษาเปนตัวกลางในการสื่อสาร การสัม ภาษณ มีทั้งแบบมี
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โครงสรา งและแบบไมมีโครงสราง การสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูสัมภาษณจะเตรียมคําถาม
เรียงลําดับคํา ถามไวลวงหนา ตามวัตถุประสงคของการสัม ภาษณ สวนการสัมภาษณแ บบไม มี
โครงสราง เปนการสัมภาษณแบบพูดคุยไปเรื่อย ๆ จะถามคําถามใดกอนหลังก็ได ไมมีการเรียงลํา ดับ
คําถาม
3. การใชแบบสอบถาม ผูเก็บขอมูลจะตองเตรียมและออกแบบ แบบสอบถามลวงหนา
แบบสอบถามจะประกอบดวยคําชีแ้ จง วัตถุประสงค รายการขอมูลที่ตองการถาม จําแนกเปนรายขอ
ใหผูตอบ ตอบตามขอเท็จจริง
4. การศึกษาจากเอกสาร เปนการรวบรวมขอมูล ที่มีผูเรียบเรียงไวแลว ในลักษณะของ
เอกสารประเภทตา ง ๆ เชน บทความ หนังสือ ตํารา หรือเว็บไซต การเก็บขอมูลดวยวิธีนี้จะตอ ง
คํานึงถึงความทันสมัย
5. การสนทนากลุม เปนการรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ประชากร อาชีพ ฯลฯ
จากวงสนทนาที่เปนผูใหขอมูลที่ถูกคัดสรร วาสามารถใหขอมูล ใหคําตอบตรงตามประเด็น คําถาม
ที่ผูศึกษาตองการ มีการถามตอบและถกประเด็นปญหา โดยเริ่มจากคํา ถามที่งายตอการเขา ใจแลว
จึงคอยเขาสูคําถามที่เปนประเด็นหลักของการศึกษา แลวจบดวยคําถามประเด็นยอย ๆ ขณะเดียวกัน
มีผูบันทึกเก็บขอมูล จากคําสนทนาพรอมบรรยากาศ และอากัปกิริยาของสมาชิกกลุมแลว สรุปเปน
ขอสรุปของการสนทนาแตละครั้ง
6. การสํารวจ การสํารวจขอมูลชุมชนทําไดในลักษณะตาง ๆ เชน 1) ขอมูลที่ครอบครัว
ควรทําเอง ไดแก บัญชีรายรับ-รายจายของครอบครัวแตละครอบครัว รวมทั้งหนี้สิน 2) ขอมูลทั่วไป
ของครอบครัว ไดแก จํานวนสมาชิก อายุ การศึกษา รายได ที่ทํากิน เครื่องมือ อุปกรณ ความรูของคน
ในครอบครัว และ การดูแลสุขภาพ เปนตน 3) ขอมูลสวนรวมของชุมชน ไดแก ประวัติความเปนมา
ของชุมชน ทรัพยากร ความรู ภูมิปญญาเฉพาะดาน การรวมกลุม โครงการของชุมชนผูนํา เปนตน
สําหรับวิธีการเก็บขอมูลดวยเทคนิคการสํารวจอาจใชแ บบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ
ตามความสะดวก ความประหยัดของผูเก็บขอมูล และไมสรางความยุงยากใหกับผูใหขอมูล
7. การจัดเวทีประชาคม เปนการพบปะของผูคนที่เปนผูแ ทนระดับของกลุมตาง ๆใน
ชุมชนซึ่งผูคนเหลานี้มีขอมูล ประสบการณ ความคิดที่หลากหลาย ไดมารวมกันแลกเปลี่ยน
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ขอมูล ประสบการณ ความคิด เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศน วิเคราะห สถานการณ ปญหา
วางแผน ดําเนินงาน ติดตามประเมินผลการทํางานรวมกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชน ใหสามารถ
บรรลุเปา หมายรวมกัน สวนเครื่องมือที่สํา คัญในการจัดเวทีประชาคม คือ ประเด็นคําถามที่มี
ลักษณะเปน คําถามปลายเปด เพื่อทําใหผูรวมเวทีสามารถตอบและอภิปรายไดละเอียดตามความรู
ความคิดและประสบการณของแตละคน ทํา ใหไดคําตอบที่เปนขอ มูลเชิงลึก ซึ่งเปนประโยชนตอ
การวิเคราะหขอมูลในแตละดานตอไป

เรื่องที่ 4 การวิเคราะหขอมูล
หลังจากการเก็บขอมูลเสร็จสิ้นแลว ผูเก็บขอมูลควรนําผลจากการจัดเก็บขอมูลไปตรวจสอบ
ความถูกตองและความสมบูรณกบั แหลงขอมูลอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกตอง และ เพิ่มเติมขอมูลใน
สวนที่ยังไมสมบูรณใหสมบูรณมากที่สุด ขั้นตอนถัดมาคือการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได มาจัดกระทําโดยจําแนก จัดกลุม
จัดระบบ หมวดหมู เรียงลําดับ คํานวณคาตัวเลข (เชิงปริมาณ) ตีความ สรุป และนําเสนอในรูปแบบ
ตาง ๆ ใหสามารถสื่อความหมายได เชน ตาราง แผนภูมิ ภาพ ฯลฯ
ขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลชุมชน อาจตองอาศัยผูรูเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเขา มา
ใหความรวมมือชวยเหลือในการวิเคราะหและเผยแพรขอมูล แตขณะเดียวกัน ประชาชนในชุมชน
ตองมีสวนรวมเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
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กิจกรรม
ใหผูเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้
1. เขียนอธิบายตามความเขาใจของผูเรียน
1.1 ความหมาย
1.2 ความสําคัญและประโยชนของขอมูล
2. เขียน ระบุ ขอมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอยางนอย 5 ดาน พรอมยกตัวอยาง
รายการขอมูลในแตละดาน
3. อธิบายเทคนิควิธีการเก็บขอมูลชุมชนมา 3 วิธี
4. ใหออกแบบเครื่องมือ และออกสํารวจขอมูลของชุมชนของผูเรียนพรอมนําเสนอผล
การสํารวจแลกเปลี่ยนในกลุม
5. ใหหาโอกาสเขามามีสวนรวมในขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลชุมชน และหรือ
เชิญผูรูเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะหขอมูลชุมชนมาอธิบายรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
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บทที่ 3
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน


สาระสําคัญ

แผนพัฒนาชุม ชน เปนแผนหลักที่รวมแนวทางการพัฒนาชุม ชนทุกดา น ที่เกิดจากการมี
สวนรวมของคนในชุม ชน รวมกันเรียนรูแ ละจัดทําขึ้น โดยมีกระบวนการและขั้นตอนของการ
พัฒนาที่เปนรูปธรรมชัดเจน เพื่อนําไปใชในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน


ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแลว ผูเรียนสามารถ
1. อธิบายขัน้ ตอนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน และการทําประชาพิจารณแผนชุมชน
2. สรางสถานการณจําลองในการจัดเวทีประชาคมได
3. มีสวนรวมในการจัดทําแผนและประชาพิจารณ รวมทั้งการประชุมกลุมยอย
4. ประเมินระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในชุมชนได



ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 5

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ขั้นตอนการจัดทําประชาพิจารณแผนชุมชน
ขั้นตอนการทําเวทีประชาคม
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
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บทที่ 3
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาชุมชน มีลักษณะเปนแผนหลักที่รวมแนวทางการพัฒนาทุก ๆ ดา นของชุมชน
เปนแผนที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูคนในชุมชน และเครือ ขายที่เกี่ยวของรวมกันจัดทําขึ้น เพื่อ
มุงใหคนในชุมชนไดเรียนรูและรวมดําเนินการแกไขปญหารวมกัน

เรื่องที่ 1 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
การจัดทํา แผนพัฒนาชุมชนแตละชุมชน อาจมีขั้นตอนของการดํา เนินการพัฒนาชุมชน
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับบริบทสิ่งแวดลอมของชุม ชนนั้น ๆ แตโดยทั่วไป การจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน มีขั้นตอนตอเนื่อง เปนกระบวนการตามลําดับ ตั้งแตขั้นการเตรียมการและวางแผน ขั้นการ
จัดทําแผนพัฒนา และขั้นการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
1. ขันการเตรียมการและการวางแผน เปนการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังนี้
1.1 การเตรียมหาบุคคลที่เกี่ยวของ เชน คณะทํางาน คณะวิชาการ อาสาสมัคร ผูนาํ
ฯลฯ
1.2 การเตรียมการจัดเวทีสรางความตระหนักรวมในการเปนเจาของชุมชนรวมกัน
เชน การรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ ทุกขั้นตอน
1.3 การศึกษาพัฒนาการของชุมชน โดยการศึกษา สํารวจ วิเคราะห สังเคราะห ขอมูล
ทุก ๆ ดานของชุมชน เชน ดานเศรษฐกิจ ดานประเพณีวัฒนธรรม ดานการเมืองการปกครอง เปนตน
1.4 การศึกษาดูงานชุม ชนตน แบบ เพื่อเรีย นรูจากประสบการณตรงจากชุ มชน
ตนแบบที่ประสบความสําเร็จ จะไดเห็นตัวอยางการปฏิบัติจริงที่เปนรูปธรรม เพื่อที่จะไดนําสิ่งที่ดี ๆ
ที่เปนประโยชนมาประยุกตใชกับชุมชนตนเอง และชวยกันคิดวาชุมชนของตน ควรจะวางแผน
บริหารจัดการที่จะนําไปสูการพัฒนาไดอยางไร
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ขันการจัดทําแผนพัฒนา ประกอบดวยขัน้ ตอนยอย ๆ ดังนี้
2.1 การรวมกันนําขอมูลที่ไดจากการเตรียมการมารวมกันวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาสและอุปสรรคของชุมชน เพื่อประเมินความสามารถ และประสบการณของชุมชนเพื่อนําไปสู
การกําหนดภาพอนาคตของชุมชนตามที่คาดหวัง (วิสัยทัศน)
2.2 การรวมกันคนหา และกําหนดการเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนา (ยุทธศาสตร)
2.3 รวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเขียนเอกสารแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมที่จะพัฒนาแกปญหาหรือปองกันปญหา
2.4 นําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม นําเสนอแลวพิจารณารวมกัน และใหขอมูล
เพิ่มเติม เพื่อใหเห็นภาพรวม เพื่อการประสานเชื่อมโยง และเพื่อการแบงงานกันรับผิดชอบ
2.5 เมื่อคณะทํางานทุกฝายเห็นชอบ จึงนํารางแผนชุมชนไปทําการประชาพิจารณ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในเวที เพื่อสรางความเขาใจกับสมาชิกของชุมชนทั้งหมด เปนการรวมใจเปนหนึ่งเดียว
ที่จะดําเนินการพัฒนารวมกันตามแผน
2.6 ปรับปรุง แกไข แผนใหถูกตองเหมาะสมตามมติ ความคิดเห็นที่ไดจากการ
ประชาพิจารณ
3. ขันการนําแผนไปสู่ การปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขั้นตอน
ยอย ๆ ดังนี้
3.1 จัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ
3.2 วิเคราะหความเปนไปไดของแตละโครงการ
3.3 จัดฝกอบรม เพิ่มเติมประสบการณความรูเกี่ยวกับประเด็นที่สําคัญที่กําหนดไว
ในแผน เพื่อขยายผลการเรียนรูไปยังคนในชุมชน
3.4 จัดระบบภายใน เชื่อมโยงเครือขายทั้งภายในและภายนอกเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน
3.5 ดําเนินการปฏิบัติตามแผน
3.6 ติดตามความกาวหนา และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้ง ประเมินผล
การดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่อยูในแผน เพื่อปรับปรุงแผนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
2.
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สําหรับผูที่จะทําหนาที่ในการประเมิน คือ แกนนํา และคนในชุมชน เพราะคนเหลานี้เปน
ทั้งผูบริหารจัดการ ผูปฏิบัติ และผูรับประโยชนโดยตรง

การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
หลังจากทุกฝายไดรว มมือกันทํางานตามแผนชุมชนของตนเองแลวควรจัดประชุม สรุปผล
การดําเนินงานรวมมือกันเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อเปนการสรุปบทเรียนทั้งโครงการวา ไดผลลัพธ
ตามเปาหมายหรือไม นั่นคือ คนในชุมชนมีพัฒนาการและเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร มีสิ่งที่ดี ๆ
อะไรเกิดขึ้นบางที่เปนผลพวงของการพัฒนา มีปญหาอุปสรรคอยา งไร มีวิธีการแกไขใหบรรลุผล
สําเร็จหรือไม อยางไร ถาจะพัฒนาตอไปควรปรับปรุงขั้นตอนใด ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อรวบรวมขอคิดเห็น
หลังการทํางานแลว ถอดและสรุปเปนบทเรียน เพื่อ เปนแนวทางในการทํากิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนาอื่นตอไป

เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการจัดทําประชาพิจารณแผนชุมชน
เมื่อชุมชนรวมกันจัดทําแผนชุมชนและโครงการเสร็จแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการนํา
แผนชุมชนฉบับรา งไปพิจารณาขอรับความคิดเห็นจากประชาชนที่มีสวนไดสวนเสีย หรือไดรับ
ผลกระทบจากแผนที่จัดทําขึ้น เรียกขั้นตอนนั้นวา “การจัดทําประชาพิจารณ”
การจัดทําประชาพิจารณแผนชุมชน เปนการนําเสนอแผนใหประชาชนในชุมชนไดรับทราบ
โดยทั่วกัน ในขั้น ตอนนี้ควรใหโอกาสประชาชนไดอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหขอ เสนอแนะ
ปรับปรุงแกไข เปนการแสดงออกรวมกันในเวที เปนการวิพากษวิจารณ ในลักษณะที่สรา งสรรค
เพื่อที่จะรวมมือกันดําเนินงานใหบรรลุเปา หมาย นั่นคือ การพัฒนาชุมชนที่อาศัยการพึ่งพาตนเอง
โดยอาศัยแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่รวมกันกําหนดขึ้น การประชาพิจารณควรดําเนินการ
ดังนี้
1. เตรียมการประชาสัมพันธสื่อสารใหประชาชนไดเขารวมเวทีประชาพิจารณ เตรียม
เอกสารแผนงานโครงการที่รวมกันคิด รวมกันกําหนดติดตอและเตรียมวิทยากร และคณะผูดําเนินการ
รวมทั้งเตรียมความพรอมในการจัดเวที
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2. จัดเวที สรางความเขาใจกับสมาชิกของชุมชนทั้งหมดโดยเชิญผูนํา ตัวแทนกลุมตาง ๆ และ
ประชาชนในชุมชนรวมเวที
3. ประชาพิจารณ วิพากษวิจารณ แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมแรงรวมใจใหเปนหนึ่งเดียว
เพื่อรวมกันปฏิบัติการตามแผน
4. ปรับปรุง แกไข แผนใหมีความถูกตองเหมาะสมตามมติของที่ประชุม โดยเขียนแผน
เปนลายลักษณอักษร จัดทํา เปนเอกสารใหชุมชนไดศึกษา และนําไปปฏิบัติใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน

องคประกอบของแผนชุมชน
โดยทั่วไป แผนชุมชนมีองคประกอบหลักในการเขียนดังนี้ คือ
1. วิสัยทัศน (ภาพอนาคตทีจ่ ะไปใหถึง)
2. เปาหมาย
3. ยุทธศาสตร (กลวิธ)ี
4. วัตถุประสงค
5. ขอมูลชุมชน ที่จาํ แนกเปนหมวดหมู
6. แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
7. แผนการปฏิบัติงาน แนวทางหรือวิธีการดําเนินการ
8. จํานวนงบประมาณ และทีม่ าของงบประมาณ
9. ระยะเวลาดําเนินการ
10. ตัวบงชี้ความสําเร็จ
สวนองคประกอบปลีกยอยอืน่ อาจเขียนเพิม่ เติมตามความจําเปน และเหมาะสมตามบริบท
สิ่งแวดลอมของแตละชุมชน
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เรื่องที่ 3 ขั้นตอนการทําเวทีประชาคม
เวทีประชาคม เปน สถานที่ที่ผู คนรวมตัวกันเพื่อ พูดคุยแลกเปลี่ยนขอ มู ล ความคิดเห็น
แกไขปญหา พัฒนาหรือปฏิบัติรวมกัน เพื่อประโยชนของชุมชน โดยใชการมีสวนรวมในการคนหา
ขอมูล วิเคราะหขอมูลและกําหนดกิจกรรมที่จะนําความเห็นรวมขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
ขั้นตอนการทําประชาคม (กรมการพัฒนาชุมชน. 2543 : 420) มีขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห ขอมูลที่เกี่ยวของกับชุมชน และที่เปนประเด็นรวมของชุมชน
กําหนดประเด็นเนื้อหา และวิธีการ
1.2 จัดตั้งคณะทํางานประชาคม พรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะทํางานให
ชัดเจน เชน ผูนําประชาคมทําหนาที่กระตุนใหประชาชนไดรวมคิดตามประเด็น สรา งบรรยากาศ
การมีสวนรวม ผูชวยผูนําประชาคม ทําหนาที่เสนอประเด็นที่ผนู ําประชาคม เสนอไมครบถวน หรือ
ผิดพลาด รวมทั้งบรรยากาศใหเกิดการตื่นตัว เกิดการผอ นคลาย ผูอํานวยความสะดวก ทําหนาที่
ใหบริการดานตาง ๆ เปนตน
1.3 กําหนดจํานวนประชาชนกลุมตาง ๆ ที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย ประมาณ 30-50 คน
เชน กรรมการหมูบาน ผูนํากลุมอาชีพ ผูนําทองถิ่น ผูนําตามธรรมชาติและอาสาสมัครเปนตน
1.4 กําหนดระยะเวลาของการทําประชาคม โดยพิจารณาใหมีความเหมาะสมตาม
ความพรอมของประชาชนและขึ้นอยูกับประเด็นการพูดคุย แตตองไมกระทบตอ เวลาการประกอบ
อาชีพของประชาชน
1.5 เตรียมชุมชน สถานที่ วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่ใชในการประชาคม
และประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ

2. ขั้นดําเนินการ
2.1 เตรียมความพรอมของประชาชนที่เขารวมประชาคม เชน สรางความคุนเคย
การแนะนําตัว ละลายพฤติกรรม ใหทุกคนไดรูจกั กันโดยทั่วถึง กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต กติกา
ในการทําประชาคมใหชัดเจน
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2.2 แลกเปลีย่ นเรียนรูซงึ่ กันและกัน ทั้งคณะทํางานและประชาชนรวมกัน สะทอน
ความคิดเห็นตอประเด็น
2.3 คนหาปจจัยเกื้อหนุนหรือ “ทุน” ในชุมชน โดยรวมกันพิจารณาจุดเดน จุดดอย
ขอจํากัดและโอกาสของการพัฒนาชุมชน ระดมสมองคนหา ทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูใน ชุมชน รวมทั้ง
ทุนทางสังคม ไดแก วัฒนธรรม ประเพณี ระบบเครือญาติ ความเอื้อ อาทร ฯลฯ เพื่อใชทุนเหลานี้
เปนพลังขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน

3. ขั้นติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
3.1 คณะทํา งานและประชาชนกลุมเปา หมายรวมกัน แสดงผลประเมิน จุดเดน
จุดดอย ขอบกพรอง และสิ่งที่ควรปรับปรุง สํา หรับการทําประชาคมครั้งตอไป รวบรวมผลงาน
ที่ผานมา เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ
3.2 ติดตามผลหลังการดําเนินงาน เมื่อจัดประชาคมเสร็จสิ้นแลว เชน คณะทํางาน
ประชาชนกลุมเปาหมาย และผูเกี่ยวขอ งทุกฝา ย ตองประสานงาน เพื่อ ใหเกิดการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามมติของประชาชนอยางตอเนื่อง ใหกําลังใจ ชวยเหลือกันและกันอยางจริงจัง

วัตถุประสงคของการทําประชาคม
ในการทําประชาคมมีวัตถุประสงคที่สาํ คัญหลายประการ (ณัฐนรี ศรีทอง, 2552, 418-419)
ดังนี้
1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง โดย
สามารถคิดวิเคราะหไดดว ยตนเอง
2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดวิเคราะหปญหาของชุมชน และสามารถกําหนด
ทิศทางการทํางานดวยตนเอง
3. เพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะใหเกิดขึ้น ประชาชนในชุมชนรูจ ักทํางานเพื่อ
สวนรวม และการพึ่งพาตนเอง
4. เพื่อคนหาผูน ําการเปลีย่ นแปลง (แกนนํา) ในชุมชน
5. เพื่อเปนการระดมพลังสมองในการคิดแกปญหาที่ตอบสนองตอความตองการ
ที่แทจริงของประชาชน (ประเด็นรวม)
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6. เพื่อใหประชาชน หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมใน
การตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ และติดตามผล ประเมินผลการทํางานเชิงพัฒนารวมกัน
7. เพื่อใหมีทางเลือกในการแกไขปญหารวมกันของประชาชน โดยเชื่อมโยง
ประสบการณตา ง ๆ และพัฒนาการคิดอยางเปนระบบ
8. เพื่อกอใหเกิดเวทีสําหรับการปรึกษาหารือ พบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็น
รวมกันของคนในชุมชน

เรื่องที่ 4 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
การจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ที่กอใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนนั้น สามารถทําได
หลายวิธี เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกลุมยอย เพื่อระดมความคิดเห็นรวมตอประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง การฝกอบรมเพื่อพัฒนา หรือสงเสริมศักยภาพของประชาชน การประชาพิจารณ เพื่อ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก ฯลฯ
กิจกรรมตา ง ๆ เหลา นี้ประชาชนทุกคนสามารถเขาไปมีสวนรวม เพราะเปนกระบวนการเรียนรู
รวมกัน แตการเขาไปมีสวนรวมในแตละกิจกรรมจําเปนตองเขาใจ และแสดงบทบาทของตนเองให
ถูกตอง สอดคลองและเหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดขึ้น

4.1 การมีสวนรวมของประชาชนในเวทีประชาคม
เวทีประชาคมเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีวิธีการกระตุนใหกลุมประชาชนไดเกิดการเรียนรู
อยางมีสวนรวมระหวางผูที่มปี ระเด็นรวมกันโดยจัดเวทีสื่อสารพูดคุยกันขึ้น เพื่อสรางการรับรู สราง
ความเขาใจในประเด็นปญหารวม เพื่อใหไดขอสรุปและแนวทางแกไขประเด็นนั้น ๆ แลวชวยกัน
ผลักดันใหเกิดผลตามแนวทางและเปาหมายที่ไดกําหนดขึ้นรวมกัน
การเขามามีสว นรวมของประชาชนในเวทีประชาคม ประชาชนอาจแสดง บทบาท
ของตนเองไดดังนี้
1. ควรทําความเขาใจตอวัตถุประสงคของการทําประชาคมอยางชัดเจน
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2.

ควรใชความคิดและนําเสนอโดยการพูดสื่อสารใหเห็นความเชือ่ มโยง และเปน

ระบบ
3. พยายามเขาใจและเรียนรูร ับฟงเหตุผลของผูอนื่
4. ควรรับฟงประเด็นและความคิดเห็นของผูอนื่ อยางตัง้ ใจ หากไมเขาใจ
ควรซักถามผูดาํ เนินการดวยความสุภาพ
5. ความคิดเห็นควรมีความเปนไปได มีความเหมาะสม
6. ควรเสนอความคิดเห็นอยางสรางสรรค นั่นคือใชเหตุและผลประกอบ
ความคิดเห็น
7. รับฟงและเคารพความคิดเห็นของผูอนื่ เพราะแตละคนมีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน
8. แสดงความคิดเห็นตอประเด็นรวมอยางตรงไปตรงมา
9. ไมวางตนเปนผูข ัดขวางตอการดําเนินงาน

4.2

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน

1. การมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุของปญหา เนื่องจากปญหาเกิดกับประชาชน
ประชาชนในชุมชนยอมรูจักและเขาใจปญหาของตนดีที่สุด หากไดรวมกลุมกัน จะสามารถชวยกัน
คิดวิเคราะหปญหาและสาเหตุไดอยางชัดเจนและรอบดาน
2. การมีสวนรวมในการรวมคิด รวมวางแผน ประชาชนอาจรวมกันใชขอมูลที่ได
จากการสํารวจและเรียนรูรวมกันจากการรวมกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากการคนหาศักยภาพ
ของชุมชน หรือจากการศึกษาดูงาน แลวนําขอ มูลเหลานั้นมาคิดวางแผนรวมกัน ตัดสิน ใจรวมกัน
ขั้นตอนนี้อาจคอยเปนคอยไป และอาศัยแกนนําที่เขมแข็ง
3. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ เนื่องจากประชาชนมีทุนของตนเอง ตั้งแตแ รงงาน
ประสบการณและทรัพยากร หากไดรวมกันปฏิบัติโดยใชทุนที่มี อยู ยอมทําใหรูสึกถึงความเปน
เจาของรวมกัน เกิดการเรียนรูในการทํา งานรวมกัน การแกไขปญหารวมกัน โอกาสที่จะนํา ไปสู
เปาหมาย จึงมีสูงกวาการปฏิบัติโดยอาศัยบุคคลภายนอก
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4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล เมื่อประชาชนเปนผูป ฏิบัติ และ
ขณะเดียวกันประชาชนควรเปนผูติดตามและประเมินผลรวมกัน เพื่อจะไดรว มกันพิจารณาวาสิ่งที่
ดําเนินการรวมกันนัน้ เกิดผลดีบรรลุตามเปาหมายทีก่ ําหนดหรือไมเพียงใด ควรปรับปรุงอยางไร ซึ่ง
จะทําใหประชาชนเห็นคุณคาของการทํากิจกรรมเหลานั้น

4.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการประชุมกลุม ยอย
การประชุมกลุมยอย เปนการประชุม เพื่อระดมความคิด สําหรับการทํางานอยางใด
อยางหนึง่ โดยมีผูเขาประชุมประมาณ 4-12 คน
องค์ประกอบของการประชุ มกลุ่มย่ อย
1. กําหนดประเด็นการประชุม
2. ผูเขาประชุมประกอบดวย 1) ประธาน 2) เลขานุการ 3) สมาชิกกลุม
3. เลือกและกําหนดบทบาทผูเขาประชุมเพื่อทําหนาที่ตา ง ๆ เชน ประธานทีท่ ําหนาที่
ดําเนินการประชุม เลขานุการทําหนาที่สรุปความคิดเห็นของที่ประชุม จดบันทึกและรายงานการ
ประชุม สมาชิกกลุม ทําหนาทีแ่ สดงความเห็นตามประเด็น
4. สถานที่กาํ หนดตามความเหมาะสม
วิธีการประชุมกลุ่มย่อย
1. ประธานเปนผูท ําหนาที่เปดประชุม แจงหัวขอการประชุมใหสมาชิกในที่ประชุม
รับทราบ
2. ผูเขารวมประชุมอาจชวยกันตั้งหัวขอยอยของประเด็น บางครั้งหนวยงานเจาของ
เรื่องที่จัดประชุมอาจกําหนดประเด็นและหัวขอยอยไวใหแลว
3. ประธานเสนอประเด็นใหสมาชิกที่ประชุมอภิปรายทีละประเด็น และสรุปประเด็น
การพูดคุย
4. สมาชิกทีป่ ระชุมรวมกันแสดงความคิดเห็น
5. เลขานุการจดบันทึกสรุปความคิดเห็นของที่ประชุม และจัดทํารายงานหลังจาก
ประชุมเสร็จสิน้ แลว
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การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในการประชุ มกลุ่มย่อย
ในการประชุมกลุม ยอยจําเปนตองอาศัยความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน ดังนั้นเพื่อใหการ
จัดประชุมบรรลุตามเปาหมาย สมาชิกในที่ประชุมควรมีสว นรวมดังนี้
1. พูดแสดงความคิดเห็นพรอมเหตุผลทีละคน
2. ในการพูดสนับสนุนความคิดเห็นของผูอ ื่น ควรแสดงความคิดเห็นและใชเหตุผล
ประกอบ
3. ผูเขารวมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น คัดคานความคิดเห็นของผูอื่นได แตควร
ใชเหตุผลและความเปนไปไดในการคัดคาน
4. ควรใชคําพูดที่สุภาพ เชน ขอโทษ ขอบคุณ ในโอกาสที่เหมาะสม

เรื่องที่ 5 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอนของการพัฒนา ตั้งแต
การรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมกํากับติดตาม รวมประเมินผล และรับผลประโยชน จากการ
พัฒนาหากการพัฒนาเปนไปตามกระบวนการดังกลาว ถือวาการพัฒนานั้นเปนของ ประชาชนโดย
แทจริง เพราะเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความพรอม ความตื่นตัว ความรวมมือ ความเขมแข็ง เปนปกแผน
ของชุมชนซึ่งเปนตัวบงชี้ของการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง
ระดับของการมีส่วนร่ วม แบงไดเปน 3 ระดับ ดังนี้คอื
1. ระดับเปนผูรับประโยชนจากการพัฒนา เปนการเขามามีสวนเกี่ยวของ ดวยการรับ
ผลประโยชนเพียงอยางเดียว ถือเปนระดับต่าํ สุดของการมีสวนรวม หากชุมชนใด
ประชาชนสวนใหญมีสวนรวมในระดับนี้ ยังจําเปนที่จะตองพัฒนาความรวมมือ
ความเปนปกแผน ใหมีพลังเปนหนึง่ เดียว ยังไมถอื วาเปนการพัฒนาโดยประชาชน
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2.

ระดับเปนผูใหความรวมมือ ประชาชนเขามามีสว นเกี่ยวของโดยคอยใหความรวมมือกับ
เจาหนาที่รฐั ตามโอกาสและเวลาที่เจาหนาที่รฐั เปนผูก ําหนด
เปนการใหความรวมมือในระดับที่ดี แตยังเปนระดับที่ประชาชนยังไมไดเปนผู
ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติการเอง
3. ระดับเปนผูตัดสินใจ ประชาชนจะเปนผูศึกษาสถานการณและตัดสินใจที่จะดําเนินการ
พัฒนาเรื่อ งตาง ๆ ตลอดกระบวนของการพัฒนาดวยตนเองนั บตั้งแตการรวมมื อ
วางแผน การปฏิบัติ การประเมิน และการแบงปนผลประโยชนรวมกัน เจาหนาที่รัฐ
เปนเพียงผู ใหคําปรึกษา หากประชาชนที่มี สวนรวมในลักษณะนี้ถือ วา เปนระดับ
สูงสุดของการมีสวนรวม
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กิจกรรม
ใหผูเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้
1. อธิบายขัน้ ตอนของการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนทั้ง 3 ขั้นตอน พรอมยกตัวอยาง การมี
สวนรวมของตนเองในการพัฒนาทองถิ่นหรือชุมชนของตนเอง
2. อธิบายขัน้ ตอนการจัดทําประชาพิจารณแบบพัฒนาชุมชน
3. หาโอกาสเขา รวมสังเกตการณ หรือมีสวนรวมในกิจกรรม การจัดทํา แผนพัฒนา
ชุมชน และการประชาพิจารณแผนพัฒนาชุมชน รวมทั้งการประชุมกลุมยอยในทองถิ่น หรือชุมชน
ของผูเรียน แลวบันทึกขั้นตอนหรือกระบวนการจากการสังเกตลงในสมุดบันทึก
4. เชิญแกนนําหรือนักพัฒนาชุมชนมาใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน พรอมจดบันทึกขัน้ ตอนและกระบวนการจัดทําแผน
5. ใหสั งเกตและประเมิน ระดับ การมี ส วนร ว มในการพั ฒนาชุ ม ชนของประชาชน
ในชุมชนของผูเรียนวา ประชาชนสวนใหญมีสวนรวมอยูในระดับใด
6. หาโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุ มชนในพื้นที่ใกลเคีย ง แลวนํ าผลของ
การศึกษามาเปรียบเทียบกับชุมชนของตนเอง
7. ใหผู เรียนแบงกลุม (ตามความเหมาะสม) สรา งสถานการณจํา ลอง จัดทํ า เวที
ประชาคม โดยใหทุกคนรวมกันกําหนดประเด็น และมีสวนรวมในการจัดเวทีประชาคม ภายใตการ
ใหคําปรึกษาแนะนําของครูประจํากลุม
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บทที่ 4
การเผยแพรผลการปฏิบัติ


สาระสําคัญ

การเผยแพรผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาชุมชนเปนขั้นตอนของการสื่อสาร
ผลการดําเนินงานใหสาธารณชนไดรับรู การสื่อสาร อาจเขียนเรียบเรียงเปนรายงานผลการดํา เนินงาน
ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะ นอกจากนี้ในการทํา งานพัฒนา เมื่อ เสร็จสิ้นการวางแผน กอนที่จะถึงขั้นตอน
การปฏิบัติ จําเปนตองเขียนโครงการ เพื่อสื่อสารกระบวนการดําเนินงานในอนาคต เพื่อเปนเครื่องมือ
ขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบและมีเปาหมายที่ชัดเจน


ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแลวผูเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมาย ลักษณะองคประกอบสําคัญของโครงการ
2. อธิบายสวนประกอบที่สาํ คัญ หลักการเขียน และรูปแบบของรายงานผล
การดําเนินงานได
3. เขียนโครงการพัฒนาชุมชนได
4. สรุปความหมาย และความสําคัญของรายงานผลการดําเนินงานได
5. เขียนรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชนได


ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่
เรื่องที่

1
2

การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน
การเขียนรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
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บทที่ 4
การเผยแพรผลการปฏิบัติ
กระบวนการพัฒนาชุมชนอาจเริ่มจากการจัดทํา แผนพัฒนาชุมชนการเขียนโครงการ
ขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการนั้น ๆ แลวสรุปบทเรียนประเมินผลโครงการ
เขียนรายงานผลการดําเนินงาน แลวดําเนินการพัฒนาตอไปตามกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการโดย
การเขียนโครงการเพื่อการนําไปปฏิบัติตอไป การเขียนโครงการและรายงานผลการดํา เนินงาน
มีลักษณะเฉพาะและมีรูปแบบที่แตกตางกัน ผูเขียนจําเปนตองศึกษาองคประกอบ และรายละเอียด
ใหชัดเจนจึงจะลงมือเขียนได

เรื่องที่ 1 การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน
1.1 ความหมายของโครงการ
มีผูใหความหมายของคําวา “โครงการ” ไวหลายความหมาย ดังนี้
1) โครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมที่ตอบสนองวัตถุประสงค โดยมีเวลาเริ่มตน
และสิน้ สุดทีช่ ัดเจน (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา. 2545 : 37)
2) โครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน มุงตอบสนอง
เปาหมายเดียวกัน มีระยะเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดที่ชัดเจน เปนงานพิเศษที่ตางจากงานประจํา
(ทวีป ศิริรัศมี. 2544 : 31)
3) โครงการ หมายถึง กิจกรรมที่จัดทําขึ้น เพื่อจะแสดงใหเห็นวาจะทํางานอะไร
อยางไร ที่ไหน เมื่อไร และจะเกิดผลอยางไร (กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2537 : 7)
สรุปความหมายของโครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมอยา งใดอยา งหนึ่งที่จัดทําขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคการปฏิบัติ และชวงเวลาที่ชัดเจน
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1.2 ลักษณะของโครงการ
โครงการที่ดีโดยทั่วไปตองมีลกั ษณะที่สาํ คัญ ดังนี้
1) นําไปปฏิบัติได
2) สอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม ชุมชน
3) มีรายละเอียดเพียงพอ ระบุชว งเวลา กลุมเปาหมายแนวทางการปฏิบัติ
ทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ)
4) มีตัวบงชี้ทนี่ ําไปสูการพัฒนา

1.3 วิธีพัฒนาโครงการ
โครงการ เปนกรอบการคิดวางแผนเคาโครงการทํางานในอนาคต การพัฒนาโครงการ
มีขั้นตอนพอสรุปไดดังนี้
1) ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันของชุมชนเพื่อกําหนดปญหาและความตองการ
ในการพัฒนา
2) กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการทํางาน
3) กําหนดกิจกรรมและจัดทํารายละเอียดตามองคประกอบของโครงการ
4) กําหนดทรัพยากร เชน งบประมาณ บุคลากร
5) กําหนดการติดตาม/ประเมินผล

1.4 โครงสราง/องคประกอบของโครงการ
โดยทั่วไปการเขียนโครงการจะตองเขียนตามหัวขอตางๆ เพื่อผูเกี่ยวของทุกฝาย จะได
ทราบวาจะทําอะไร อยางไร ที่ไหน เมื่อไร สําหรับโครงสรางหรือองคประกอบที่มักใชในการเขียน
โครงการ มีดังนี้
1) ชื่อโครงการ ควรเขียนเปนขอความที่มีความหมายชัดเจน กระชับ และเขาใจงาย
2) หลักการและเหตุผล ควรเขียนลักษณะบรรยายรายละเอียดตั้งแต สภาพความ
เปนมา เหตุผลความจําเปน หลักการมีทฤษฎี นโยบาย สถิติที่เปนขอมูลอางอิงประกอบ
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3) วัตถุประสงค เปนขอความที่แสดงถึงความตองการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สอดคลองกับ
หลักการเหตุผล สามารถปฏิบัติได อาจระบุปริมาณหรือคุณภาพของการดําเนินงานดวย ก็ได
4) เปาหมายการดําเนินงาน เปนรายละเอียดที่แสดงผลผลิตของโครงการ ในเชิง
ปริมาณ และคุณภาพที่มีลักษณะเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค
5) วิธี ดําเนิ นงาน เปนรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บกิจกรรมที่จะปฏิบั ติใหบรรลุ ตามวัตถุประสงค กิจกรรม อาจมีมากกวา 1 กิจกรรม โดยเขียนเรียงตามลําดับ จากการเริ่มตนจนสิ้นสุดการ
ทํางาน แสดงระยะเวลาที่ชัดเจนแตละกิจกรรม อาจแสดงดวยปฏิทินการปฏิบัติงาน
6) ระยะเวลา ควรระบุระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนเสร็จสิน้ โครงการ
7) ทรัพยากรหรืองบประมาณที่ใชในการดําเนินการ ซึ่งตองสอดคลองกับเปาหมาย
และกิจกรรม
8) เครือขายที่เกี่ยวของ ระบุ กลุมบุคคล ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของที่สนับสนุน
สงเสริมและสามารถขอประสานความรวมมือในการดําเนินงาน
9) การประเมินผล ระบุวิธีการประเมินเปนระยะตลอดการดําเนินงาน เชน กอน
โครงการ ระหวา ง สิ้นสุดโครงการ เพื่อจะไดทราบวางานที่จะทําเปนไปตามวัตถุประสงค และ
เปาหมายหรือไม คุณภาพของงานเปนอยางไร
10) ผูรับผิดชอบโครงการ ระบุ ชื่อผูรับผิดชอบ หรือ หนวยงาน พรอมหมายเลข
โทรศัพท เพื่อความชัดเจน และสะดวกในการติดตอ
11) ความสัมพันธกับโครงการอื่น ระบุชื่องาน หรือโครงการ ที่เกี่ยวของของหนวยงาน
หรือชุมชนวามีโครงการใดบางที่สัมพันธกับโครงการนี้ และเกี่ยวของในลักษณะใดเพื่อความรวมมือ
ในการทํางาน
12) ผลที่คาดวาจะไดรับ เปนผลที่เกิดผลจากการที่โครงการบรรลุวัตถุประสงค และ
เปา หมายโดยระบุถึง ผลที่จะไดรับภายหลังการดํา เนิ น โครงการ ผลดังกลา ว ควรสอดคลอ งกับ
วัตถุประสงคของโครงการ
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เรื่องที่ 2 การเขียนรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
การเขียนผลการดําเนินงานของบุคคล กลุม องคกร หรือหนวยงาน เปนการเขียนรายงาน ซึ่งมี
วิธีการเขียนแตกตางกัน แตการเขียนรายงานที่สามารถสื่อสารใหเขาใจ จําเปนตองมีการวางแผนและ
เรียบเรียงอยางเปนระบบ จึงจะทําใหรายงานฉบับนั้นมีประโยชน นาอาน และนําไปใชในการวางแผน
ไดอยางตอเนื่อง และสามารถใชเปนขอมูลสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุง พัฒนางานตอไป

2.1 ความหมายและความสําคัญของรายงานผลการดําเนินงาน
รายงาน คือ เอกสารที่เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน เปา หมาย ผลการ
ดํา เนินงาน ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะในการดําเนินงานของบุคคล กลุม
องคกร หรือหนวยงาน
รายงานผลการดําเนินงานมีความสําคัญ เพราะเปนเอกสารที่แสดงใหเห็น รายละเอียด
ของผลการดําเนินงานที่ผานมาวาประสบผลสําเร็จ ไมสําเร็จอยางไร เพราะอะไร มีอุปสรรค ปญหา
ในการดําเนินงานดานใด อยางไร จะมีแนวทางแกไขอยางไร หากจะพัฒนา ตอเนื่องจะมีขอเสนอแนะ
ที่เปนไปไดอยางไร

2.2 การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน
การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน เปนวิธีการนําเสนอผลจากการดําเนินงาน โครงการใด
โครงการหนึ่งอยางมีระบบและเปนแบบแผน เพื่อสื่อสารใหผเู กี่ยวของไดรับทราบ การเขียนรายงานให
มีประโยชนแ ละคุณภาพตอผูอา นหรือผูเกี่ยวของ ผูเขียนรายงานตองศึก ษาทําความเขา ใจตั้งแต
วิธีการเขียน การใชภาษาที่เหมาะสม การรูจักนํา เสนอขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียด และขั้นตอนของ
การดําเนินงาน ตั้งแตแ รกเริ่ม จนจบ เรียงลํา ดับตั้งแตความเปน มา วัตถุประสงค วิธีดํา เนิน งาน
ปญหาอุปสรรค พรอ มขอเสนอแนะ ฯลฯ เพื่อสื่อสารใหผูอานเขาใจตามลําดับ และจัดพิมพเปน
รายงานฉบับสมบูรณที่นาเชื่อถือ สามารถนําไปใชอางอิงได
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ขันตอนการเตรียมการเขียนรายงาน
การเขียนรายงานที่ดีมีคุณภาพ ตองมีการวางแผนและเตรียมการอยางเปนลําดับ
ขั้นตอน ดังนี้
ขันทีหนึง เตรียมขอมูลที่เกี่ยวของทั้งที่เปนเนื้อหา และสวนประกอบ เชน วัตถุประสงค
และขอบขายเนื้อหา รายละเอียดเนื้อหาที่ครบถวน ซึ่งตองใชเวลาในการรวบรวม
ขันทีสอง กําหนดประเภทของผูอานรายงาน ผูเขียนจะตองทราบวา รายงานที่จัดทําขึ้น
มีใครบางที่จะเปนผูอ าน เพื่อจะไดนาํ เสนอรายงานดวยรายละเอียด เลือกภาษาที่เหมาะสมสอดคลอง
กับระดับของผูอาน
ขันทีสาม กําหนดเคา โครงเรื่อง หรือ กรอบของการเขียนรายงานเปนการกํา หนด
หัวขอหลักและหัวขอยอยนั่นเอง หัวขอของเคาโครงเรื่องควรครอบคลุมประเด็นที่ตองการนําเสนอ
เพื่อ ชวยใหงา ยและสะดวกตอ การเขีย น สามารถเรียงลํา ดับเนื้ อหาหรือผลการดํา เนิน งานตั้งแต
เริ่มตนจนจบ
หลักการวางเค้าโครงเรืองในการเขียนรายงาน
1. ควรจัดเรียงลําดับหัวขอเรื่องอยางตอเนื่อง และสัมพันธกนั
2. การจัดเรียงหัวขอ ควรเชื่อมโยงกันอยางเปนเหตุเปนผล
3. ควรคํานึงถึงความสนใจของผูอา น
4. หัวขอแตละหัวขอควรครอบคลุมรายละเอียดที่ตองการนําเสนอ
หลักและข้อควรคํานึงในการเขียนรายงาน
การเขี ย นรายงานทุ ก ประเภทใหมี คุ ณ ภาพสามารถนํ า เสนอและสื่ อ สารได ต รง
ประเด็นตามที่ตองการ ผูเขียนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ความถูกตอ ง ควรนําเสนอขอ มูล รายละเอียดเนื้อหาที่ถูกตอง ไม บิดเบือ น
ความจริง นําเสนออยางตรงไปตรงมา
2. ความกระชับ รัดกุม ตรงประเด็น ตรวจทานอยางละเอี ยดถี่ถวน หลีกเลี่ย ง
ถอยคําที่ฟุมเฟอย วลีที่ซ้ํา ๆ กัน คุณคา ของรายงานไมไดวัดที่ปริมาณจํา นวน
หนา แตวัดจากความชัดเจน ครบถวน ความตรงประเด็นของเนื้อหา
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3.

4.

5.

6.

ความชัดเจนและสละสลวย โดยพิจารณาประโยคที่งาย ถูกตองตามหลักการ
เขียน หลักไวยากรณ และเครื่องหมายวรรคตอน การยอหนา รวมทั้งการสะกด
คํา หลีกเลี่ยงการใชภาษาถอยคําที่คลุมเครือ มีหลายความหมาย ควรใชหัวขอ
ยอยเพื่อไมใหสับสน
การเขียนเรียบเรียงรายงาน ซึ่งอาจแบงเนื้อ หาจากภายในเลมเปนตอน หรือ
เปนบท ตองมีความตอเนื่องกันตลอดทั้งเลม เมื่อเขียนตนรางเสร็จ ควรไดอาน
ตรวจทานทุกขอความ อา นแลวไมรูสึกสะดุดมีความตอเนื่อง อยางสม่ําเสมอ
ตลอดทั้งเลม
การนําเสนอขอมูลในการเขียนรายงาน มีขอมูลที่นําเสนอ แบงเปน สอง ประเภท
คือ ขอมูลที่เปนจํานวน สถิติ ตัวเลข และขอมูลที่เปนขอความบรรยาย สํา หรับ
การนํ า เสนอขอ มูล ที่เปน สถิติ ตัวเลข ควรนํ า เสนอในรูปแบบของตาราง
แผนภูมิ หรือแผนภาพตามความเหมาะสม พรอมทั้งมีเลขที่และชือ่ กํากับตาราง
หรือแผนภูมิดวย เพื่อผูอานจะไดทราบวาเปนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใด นอกจากนี้
ตองระบุที่มาของขอมูลใหชัดเจนอีกดวย สวนขอมูลที่เปนขอความบรรยาย
ตอ งนํ า เสนอขอ มู ลที่เ ปน สาระสํา คัญ หากข อ มู ลใดที่สํ า คัญแตเนื้ อ หาไม
ตอเนื่องกับกรอบเคาโครงที่กําหนดไว ควรนําไปไวในภาคผนวก ทั้งนี้ เพื่อ ให
ไดรายงานที่เปนเอกภาพ ผูอา นอ า นแลวสามารถจับประเด็นที่นํ า เสนอได
ชัดเจน การนําเสนอขอมูล ตองคํานึงถึงลํา ดับกอนหลัง โดยเริ่มตนดวยขอมูล
เบื้องตนที่งายแกการเขาใจกอน แลวจึงนําเสนอขอมูลที่ซับซอนกวาตามลําดับ
การแบงยอหนา โดยทั่วไปยอหนาแตละยอหนาจะบอกเรื่องราวเพียงประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง การจัดแบงยอหนา ควรเรียงลํา ดับ เพื่อใหเนื้อ ความตอเนื่อง
สัมพันธกัน การแบงยอหน าขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูเขียนแตละคน เช น
ตองการสื่อสารกับผูอาน ตองการเนนขอความบางตอน ตองการชวยใหผูอาน
อานขอความแตละยอหนาไดรวดเร็ว เปนตน
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7.

การอานทบทวนซึ่งเปนขั้นสุดทายของการเขียน คือ อา นทบทวนสิ่งที่เขียน
ทั้งหมดวามีขอความใดที่ยงั ไมสมบูรณ การเรียงลําดับเรื่องมีความเชื่องโยงกัน
หรือไม ขอความสําคัญที่ยังไมไดกลาวถึงจะทําใหมองเห็นจุดที่ควรแกไข

2.3 รูปแบบรายงาน
รูปแบบของรายงาน จะประกอบดวยสวนที่สําคัญ 3 สวน คือ สวนประกอบตอนตน
สวนเนื้อเรื่อง และสวนประกอบตอนทาย รายงานแตละสวน ประกอบดวยสวนยอย ๆ ดังนี้
1. สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย
1.1 ปกนอก ระบุชื่อเรือ่ ง ชื่อผูท ํารายงาน ชื่อหนวยงาน
1.2 ใบรองปก เปนกระดาษเปลา 1 แผน
1.3 ปกใน มีขอความเชนเดียวกับปกนอก
1.4 คํานํา เปนขอความเกริน่ ทั่วไปเพื่อใหผูอา นเขาใจขอบขายเนือ้ หาของ
รายงาน อาจกลาวถึงความเปนมาของการสํารวจ และรวบรวมขอมูล
และขอบคุณผูใหความชวยเหลือ
1.5 สารบัญ เปนการเรียงลําดับหัวขอของเนื้อเรือ่ งพรอมทั้งบอกเลขหนา
ของหัวขอเรื่อง
2. สวนเนื้อเรือ่ ง ประกอบดวย
2.1 บทนํา เปนสวนที่บอกเหตุผลและความมุงหมายของการทํารายงาน
ขอบขายของเรื่อง วิธีการดําเนินการโดยยอ การศึกษาคนควาหาขอมูล
2.2 เนื้อหา ถาเปนเรื่องยาว ควรแบงออกเปนบท ๆ ถาเปนรายงานสัน้ ๆ
ไมตองแบงเปนบท แบงเปนหัวขอตอเนือ่ งกันไป
2.3 สรุป เปนตอนสรุปผลการศึกษาคนควา และเสนอแนะประเด็นที่ควร
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมตอไป
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3.

สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย
3.1 ภาคผนวก เปนขอมูลที่มิใชเนื้อ หาโดยตรง เชน ขอความ ภาพ สถิติ
ตาราง ชวยเสริมรายละเอียดเพิ่มเติมแกเนื้อหา
3.2 บรรณานุ กรม คือ รายชื่อหนังสือ เอกสารหรือแหลงขอมูลอื่ น ๆ ที่ใช
ประกอบในการเขียนรายงาน โดยเรียงลําดับตามพยัญชนะตัวแรกของชื่อ
ผูแตงหรือแหลงขอมูล ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ
สํานักพิมพ และปที่พิมพ ถาขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ใหขึ้นตนดวยขอมูลที่เปนภาษาไทยกอน

กิจกรรม
ใหผูเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้
1. อธิบายความหมายของโครงการโดยสรุป แลวบันทึกลงในสมุดบันทึกการเรียนรูของ
ผูเรียน
2. สรุปลักษณะของโครงการที่ดแี ละวิธพี ัฒนาโครงการ โดยบันทึกลงในสมุดบันทึก
3. อธิบายองคประกอบและเขียนรายงานโครงการพัฒนาใดโครงการพัฒนาหนึ่งใน
ชุมชนของผูเรียนโดยปรึกษากับบุคลากรของ อบต. เจาหนาที่สถานีอนามัย หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้อาจศึกษาและดูตัวอยางโครงการตาง ๆ
จากหนวยงานดังกลาว แลวนําสงครูประจํากลุม
4. สรุปความหมาย และความสําคัญของรายงานผลการดําเนินงานโดยบันทึกลงในสมุด
บันทึกการเรียนรู
5. ประสานงานกับหนวยงานองคกรตาง ๆ ในชุมชนของผูเรียน เชน อบต. โรงเรียน
สถานีอนามัย ฯลฯ เพื่อขอดูตัวอยางและศึกษาเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน หรือ
คนควาจากหองสมุด
6. รวมกลุ ม กั บ เพื่ อ นร ว มมื อ กั น เขี ย นรายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นา
โครงการใดโครงการหนึ่งที่สนใจ แลวฝกการนําเสนอและรายงานสรุปผล พรอมทั้ง
นํา สงรายงานผลการดําเนิน งานดังกลา วใหครูประจํากลุม ตรวจเพื่อ ทราบขอ ควร
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป
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บทที่ 5
การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม
สาระสําคัญ
การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม มีความจํา เปนตองสอดคลองสัมพันธกับตลาดแรงงานในระดับ
ประชาคมอาเซียน และศักยภาพของประเทศไทย ดานทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และทําเลที่ตั้ง
ศิล ปวัฒนธรรม ประเพณี และวิ ถีชีวิต รวมถึงศัก ยภาพดานทรัพยากรมนุษย โดยนํา ศักยภาพของประเทศมา
พัฒ นาอาชี พในชุม ชนและสั งคมใน 5 กลุ ม อาชีพ คื อ เกษตรกรรม พาณิ ชยกรรม อุ ตสาหกรรม ความคิ ด
สรางสรรค และการบริหารจัดการและการบริการ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาบทที่ 5 แลวผูเรียนสามารถ
1. รูและเขาใจแนวโนมการพัฒนาและสงเสริมอาชีพในกลุม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. รูและเขาใจศักยภาพของประเทศไทย
3. อธิบายความสัมพันธระหวางศักยภาพของประเทศไทย เพื่อนําไปสูอ าชีพในชุมชนและสังคมได

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 อาเซียนกับการพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 2 จุดเดนของประเทศไทยในการผลักดันเศรษฐกิจสรางสรรค
เรื่องที่ 3 ศักยภาพของประเทศไทยกับการพัฒนาอาชีพ

40

บทที่ 5
การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม
เรื่องที่ 1 อาเซียนกับการพัฒนาอาชีพ
การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนใหมีความเจริญกาวหนาและแขงขันได
ในระดับสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งความเคลือ่ นไหวและเปลีย่ นแปลงซึง่ เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องในหลายดาน
ที่สงผลใหโลกเขาสูยุคโลกาภิวัตนอันเปนยุค ของสังคมฐานความรู กลไกความรวมมือดา นการศึก ษาจึงเปน
สิ่งจําเปนพื้นฐานในการสรา งอาเซียนสูการเปนประชาคมที่มีความมั่นคงทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือ งและ
สังคม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพมนุษยเพื่อสรางอนาคตที่รุงเรืองของอาเซียน
การพัฒนามาตรฐานอาชีพที่เนนศักยภาพในอาเซียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมทรัพยากรมนุษย
ใหมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก พรอมทั้งสามารถสนองตอบความตองการของภาคอุตสาหกรรม
ความรวมมือของอาเซียนดานการศึกษาเปนสวนหนึง่ ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งมีเปาหมายที่
จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาภูมิภาคอยางยั่งยืนโดยมีประชาชนเปน ศูนยก ลางสําหรับ
ประเทศไทยประโยชนที่จะไดรับในกรอบความรวมมือกับอาเซียน ไดแก ความชวยเหลือ ดานวิชาการ และ
เทคนิ ค ภายใตโครงการตาง ๆ รวมทั้งการกําหนดนโยบายที่อาศัยการผลัก ดันรวมกันภายใตก รอบอาเซียน
นอกจากนี้ยังเปนโอกาสในการเสริมสรา งศัก ยภาพของประเทศ และโอกาสที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการผลัก ดัน
นโยบายของประเทศสูเวทีระดับนานาชาติ ตลอดจนโอกาสในการรักษาผลประโยชนข องประเทศไทยในเวที
โลก ความรวมมือระหวา งประเทศไทยดา นการศึก ษาเป นไปในทิศทางที่ส อดคล อ งกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การนําโครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีก ารสื่อสารเขามารองรับการขยาย
โอกาสและการยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อ สรา ง
ประชาคมอาเซียนใหเปนดินแดนแหงความสงบสุข สันติภาพและมีความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบผสม มีรายไดหลักจากอุตสาหกรรมการสงออกสินค า การทองเที่ย ว
การบริการ เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยเปนประเทศที่มีมูลคาการสงออกเปน อันดับที่ 24
ของโลก และมีมู ล คา การนํา เข า เปน อัน ดับที่ 23 ของโลก ตลาดนํา เข า สิ น ค า ไทยที่สํ าคั ญ ไดแ ก ญี่ปุน จีน
สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สิงคโปร ไตหวัน เกาหลีใต ซาอุดิอาระเบีย และอินโดนีเซีย
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อยางไรก็ตาม แรงงานสวนใหญของไทยอยูใ นภาคเกษตรกรรม โดยมีขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักที่
สําคัญที่สุดของประเทศ และถือไดวาเปนประเทศที่สงออกขาวเปนอันดับ 1 ของโลก ดวยสัดสวนการสงออก
คิดเปนรอยละ 36 ของโลก ประเทศไทยมีพื้นที่ซึ่งเหมาะตอการเพาะปลูกกวา 27.25% ซึ่งในจํานวนนี้กวา 55%
ใชสําหรับการปลูกขาว สวนพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ ไดแก ยางพารา ผักและผลไมตาง ๆ การเพาะเลี้ยง ปศุสัตว
เชน วัว สุกร เปด ไก สัตวน้ําทั้งปลาน้ําจืด ปลาน้ําเค็มในกระชัง การทํานากุง การเลี้ยงหอย รวมไปถึงการประมง
ทางทะเล เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณดานพืชพรรณธัญญาหารตลอดป จึงไดชื่อวาเปนแหลงผลิต
อาหารที่สําคัญของโลก และเปนผูสงออกอาหารรายใหญของโลกเปนอันดับที่ 5

เรื่องที่ 2 จุดเดนประเทศไทย ในการผลักดันเศรษฐกิจสรางสรรค
การแบงอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศไทยนั้น คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติแบงออกเปน 4 กลุม 15 สาขา คือ
1. กลุมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เชน งานฝมือ การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร ธุรกิจอาหารไทยและการแพทยแผนไทย
2. กลุมศิลปะ เชน ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป
3. กลุมสือ่ เชน ภาพยนตร สิ่งพิมพ กระจายเสียง เพลง
4. กลุมงานสรางสรรคเพือ่ ประโยชนใชสอย เชน การออกแบบ แฟชั่นตาง ๆ อาทิ เสื้อผา
กระเปา รองเทา เครื่องประดับ สถาปตยกรรม โฆษณา และซอฟแวรตา ง ๆ

2.1 การนําจุดเดนของประเทศไทย มาใชผลักดันเศรษฐกิจสรางสรรค
ชาวตางชาติชื่นชมเมืองไทยวามีความโดดเดนดานความสามารถสรางสรรค นอกจากอาหารไทยเปน
อาหารอรอยและเปนอาหารเพื่อสุขภาพดานวัฒนธรรม เชน ดนตรี ศาสนา แฟชั่น ศิลปะการตอสู (มวยไทย) วิถี
การดําเนินชีวิต (แบบไทยพุทธ) กีฬา การละเลนตาง ๆ และชางไทย และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เมืองไทย
มีจุดเดนที่เห็นไดชัดเจนก็คือเรื่อง "จิตสํานึกในการใหบริการ" ในการพัฒ นาศัก ยภาพบุคลากรในสาขาบริการ
เชน
1. การโรงแรม
2. การแพทย พยาบาล และผูชวยในโรงพยาบาล ทั้งการแพทยตะวันตกและตะวันออก (โดยเฉพาะ
แพทยแผนไทย) งานในสวนของทันตกรรม และศัลยกรรมความงาม
3. อาหารและบริก ารด านอาหาร ที่ใ ชค วามคิดสรา งสรรค มาประดิษ ฐหรือพัฒนาอาหารไทยให
ทัน สมั ย ประยุก ต ปรั บปรุงใหดียิ่งขึ้ น มีเ มนู นา สนใจ ในส วนของรานอาหารตอ งสงเสริมยกระดับใหเ ปน
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มาตรฐานสากล คือ การบริหารจัดการรานอาหารเพื่อใหสามารถอยูไดอยา งยั่งยืน มีการจัดการที่เปนระบบ
พนักงานเสิรฟไดรับการอบรมใหสามารถใหบริการไดในระดับมาตรฐานสากล เปนตน

2.2 จุดเดนของผลิตภัณฑผาในงานหัตถกรรมพื้นบาน
ผาในงานหัตถกรรมพื้นบาน โดยทั่วไปมีอยู สอง ลักษณะ คือ ผาพื้นและผาลาย ผาพื้นไดแก ผาที่ทอ
เปนสีพื้นธรรมดาไมมีลวดลาย ใชสีตามความนิยม ในสมัยโบราณสีที่นิยมทอ คือ สีน้ําเงิน สีกรมทา และสีเทา
สวนผาลายนั้น เปนผาที่มีการประดิษฐลวดลายหรือ ดอกดวงเพิ่มขึ้น เพื่อ ความงดงาม มีชื่อเรียกเฉพาะตามวิธี
เชน ถาใชทอ (เปนลายหรือดอก) เรียกวา ผายก ถาทอดวยเสนดายคนละสีกับสีพื้นเปนลายขวาง และตาหมากรุก
เรียกวา ลายตาโถง ถา ใชเขียนหรือพิมพจากแทงแมพิมพโดยใชมือกด เรียกวา ผา พิมพ หรือผา ลาย ซึ่งเปน
ผาพิมพลายที่คนไทยเขียนลวดลายเปนตัวอยาง สงไปพิมพที่ตางประเทศ เชน อินเดีย ผาเขียนลายสวนมากเขียน
ลายทอง แตเดิมชาวบานรูจักทอแตผาพื้น (คือ ผาทอพื้นเรียบไมยกดอกและมีลวดลาย) สวนผาลาย (หรือผายก) นั้น
เพิ่งมารูจักทําขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน หรือสมัยอยุธยาตอนปลาย
การทอผา นี้ มีอ ยูในทุกภาคของประเทศ หลั ก การและวิธี การนั้น คลา ยคลึ ง กัน ทั้งหมด แตอาจมี
ขอปลีกยอยแตกตางกันบาง การทอจะทําดวยมือโดยตลอดใชเครื่องมือเครื่องใชแบบงาย ๆ ซึ่งตองอาศัยความ
ชํานาญและความประณีต
การทอผาที่ชาวบานทํากันนั้น ตองอาศัยความจําและความชํานาญเปนหลัก เพราะไมมีเขียนบอกไว
เปนตํารา นอกจากนี้ยังพยายามรักษารูปแบบและวิธีการเอาไวอยางเครงครัด จึงนับวาเปนการอนุรักษศิลปกรรม
แขนงนี้ไวอีกดวย

2.3 สถานที่ทองเที่ยว จุดเดนที่นาสนใจ
อาณาเขตพื้นที่ของปาสงวนแหงชาติ ปาเขาพระวิหาร ปาฝงซายลําโดมใหญ ทองที่อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอน้าํ ยืน จังหวัดอุบลราชธานี สภาพธรรมชาติที่มีทัศนียภาพสวยงามเดนชัดเฉพาะตัว
อยูหลายแหง มีสภาพปาไมที่อุดมสมบูรณ เปนแหลงของแรธาตุหลายชนิด ตลอดจนโบราณสถานสํา คัญ ๆ อีก
หลายจุดที่สามารถจัดใหเปนแหลงนันทนาการ ควรคาแกการศึกษาหาความรู และพักผอนหยอนใจไดเปนอยางดี
อีกหลายแหง เชน ผามออีแดง นับเปนสถานที่ตรงจุดชายแดนเขตประเทศไทย ติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ใกลทางขึ้นสูปราสาทเขาพระวิหารที่มที ัศนียภาพสวยงาม เปนจุดชมวิวทิวทัศนพื้นที่แนวชายแดนราชอาณาจักร
กัมพูชา และบริเวณปราสาทเขาพระวิหารไดอ ยา งสวยงามและกวา งไกลที่สุด จุดสูงสุดของหนา ผามออีแดง
สามารถสองกลองชมปราสาทเขาพระวิหารไดชัดเจน มีความสวยงามและมีคุณคาทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน
และหากในอนาคตอันใกลนี้ ประเทศไทยสามารถเปดความสัมพันธไมตรีกับราชอาณาจักรกัมพูชาไดแลว มีการใช
ประโยชนรวมกันทั้งสองประเทศไดอยางใกลชิดและมีคายิ่งนัก ปราสาทโดนตวล เปนปราสาทหนึ่งที่สําคัญ อีก
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แหงหนึ่งที่มีศิล ปวัฒนธรรมน าศึก ษาอยูมาก ตั้งอยูตรงเขตชายแดนของประเทศไทยอยูหา งจากหนา ผาเพีย ง
เล็กนอ ย ประมาณ 300 เมตร สถูป คู เปนโบราณวัตถุมีอยู 2 องค ตั้งคูอยูบริเวณทิศตะวันตกของผามออีแดง
ถาเดินทางจากผามออีแดงไปยังเขาพระวิหารก็จะผานสถูปคูนี้ มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมและสวนบนกลม กอสรางดวย
หินทราย เปนทอนที่ตัดและตกแตงอีกที นับวา แปลกจากศิลปวัฒนธรรมยุคอื่นใด ทํานบสระตราว สรา งดวย
ทอนหินทราย ซึ่งตัดมาจากแหลงตัดหินมาวางเรียงกันอยางเปนระเบียบ และตอนนี้ไดมีการบูรณะและทําความ
สะอาดบริเวณสระตราว สามารถเก็บกักน้ํา นําขึ้นมาใชอุปโภคบริการแกเจาหนาที่ และนักทองเที่ยว ณ บริเวณ
ผามออีแดง และปราสาทเขาพระวิหารไดอยางเพียงพอ
ในเขตชายแดนฝ งตะวันออกและตะวัน ตกของประเทศไทย ซึ่งมีอ าณาเขตติดตอ กับสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ราชอาณาจักรกัมพูชา มีสภาพภูมิประเทศสวยงามดวย
ทิวเขายาวสุดสายตา ปกคลุมดวยปาไม น้ําตก และแมน้ําสายสําคัญ เชน แมน้ําโขง แมน้ําสาละวิน นอกจากเปน
แหลงทองเที่ยวแลว ยังเปนที่จับจายใชสอยขาวของเครื่องใชของประเทศเพื่อนบา น เชน ตลาดการคาชายแดน
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ตลาดการคา ชายแดนอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ตลาดการคาชายแดนชองเม็ก
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตลาดการคาชายแดนจังหวัดมุกดาหาร นอกจากเปนชองทางการคาระหวา ง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานแลวยังเปนเสนทางการเดินทางไปทองเที่ยวในประเทศเพื่อนบานไดอีกดวย

เรื่องที่ 3 ศักยภาพประเทศไทยกับการพัฒนาอาชีพ
3.1 ภูมิศาสตร
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ประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตรที่หลากหลาย ภาคเหนือเปนพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซอน จุดที่สูง
ที่สุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท ประมาณ 2,565 ตารางกิโลเมตรเหนือระดับน้ํา ทะเล รวมทั้งยังปกคลุม
ดวยปาไมอันเปนตนน้ําลําธารที่สําคัญของประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญเปนพื้นที่ข องที่ราบสูง
โคราช สภาพของดินคอนขางแหงแลงและไมเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกผัก แมน้ําเจาพระยาเกิดจากแมน้ํา
หลายสายที่ไหลมาบรรจบกันที่ปากน้ํา โพ จังหวัดนครสวรรค อัน ไดแ ก แมน้ํา ปง แมน้ํา วัง แมน้ํายม
และแมน้ํานาน ทําใหภาคกลางกลายเปนที่ราบลุมแมน้ําที่มีความอุดมสมบูรณที่สุดในประเทศ และถือไดวาเปน
แหลงปลูกขาวที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก ภาคใตเปนสวนหนึ่งของคาบสมุทรไทย-มาเลย ขนาบดวยทะเลทั้งสอง
ดาน มีจุดที่แคบลง ณ คอคอดกระ แลวขยายใหญเปนคาบสมุทรมลายู สวนภาคตะวันตกเปนหุบเขาและแนว
เทือกเขาซึ่งพาดตัวมาจากทางตะวันตกของภาคเหนือ
แม น้ํา เจา พระยาและแมน้ํา โขงถือ เปนแหลงเกษตรกรรมที่สํา คั ญของประเทศไทย การผลิ ตของ
อุตสาหกรรมการเกษตรจะตองอาศัยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดจากแมน้ําทั้งสองและสาขาทั้งหลาย อาวไทยกินพื้นที่
ประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งไหลมาจากแมนา้ํ เจาพระยา แมน้ําแมกลอง แมน้ําบางปะกง และแมน้ําตาป
ซึ่งเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยว เนื่องจากน้ําตื้นใสตามแนวชายฝงของภาคใตและคอคอดกระ อาวไทยยังเปน
ศูนยกลางทางอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากมีทาเรือหลักในสัตหีบ และถือไดวา เปนประตูที่จะนําไปสู
ทาเรืออื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร สวนทะเลอันดามันเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคามากที่สุด เนื่องจาก
มีรีสอรทที่ไดรับความนิยมอยางสูงในทวีปเอเชีย รวมถึงจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา
จังหวัดตรัง เปนตน

ผานกแอน ในอุทยานแหงชาติภูกระดึง
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ภูมิภาค
สภาวิจัยแหงชาติไดแบงประเทศไทยออกเปน 6 ภูมิภาค ตามลักษณะธรรมชาติ รวมถึงธรณีสันฐาน
และทางน้ํา รวมไปถึงรูปแบบวัฒนธรรมมนุษย โดยภูมิภาคตา ง ๆ ไดแ ก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต ภูมิภาคทางภูมิศาสตรทั้งหกนี้มีค วามแตกตางกันโดยมี
เอกลักษณของตนเองในดานประชากร ทรัพยากรพื้นฐาน ลักษณะธรรมชาติ และระดับของพัฒนาการทางสังคม
และเศรษฐกิจ ความหลากหลายในภูมิภาคตาง ๆ เหลานี้ไดเปนสวนสําคัญตอลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

ปาสนในจังหวัดเชียงใหม

ภาคเหนื อ มีลั กษณะภูมิประเทศแบบภูเ ขาสูงสลั บกั บหุบเขาและพื้น ที่สู งซึ่ งติ ดต อกั บเขตที่ราบลุ ม
ตอนกลางของประเทศ มีทิวเขาที่วางตัวยาวในแนวเหนือ-ใต ระหวางทิวเขาจะมีหุบเขาและแองที่ราบระหวา ง
ภูเขาเปนที่ตั้งของตัวจังหวัด เชน จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน นาน และแพร ทิวเขาที่สําคัญไดแก ทิวเขา
ถนนธงชัย ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาขุนตาน ทิวเขาผีปนน้ํา และทิวเขาหลวงพระบาง ชวงฤดูหนาวในเขตภูเขาของ
ภาคเหนือ อุณหภูมิต่ําเหมาะสมตอการปลูกไมผลเมืองหนาว อาทิ ลิ้นจี่แ ละสตรอวเบอรรี่ แมน้ําในภาคเหนือ
หลายสาย รวมไปถึงแมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ํายม และแมน้ํานาน ไหลมาบรรจบกันและกอ ใหเกิดเปนที่ราบลุม
แมน้ําเจาพระยา ในอดีตลักษณะทางธรรมชาติเหลานี้ทําใหภาคเหนือสามารถทํา การเกษตรไดหลายประเภท
รวมไปถึงการทํานาในหุบเขาและการปลูกพืชหมุนเวียนในเขตพื้นที่สูง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรื อภาคอี สาน ประกอบดวยจังหวัด 20 จังหวั ด มีเนื้ อที่ 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งประเทศ สภาพพื้นที่อยูบนที่ราบสูง มีแมน้ําโขงเปนแมน้ําสายหลัก
อาชีพหลัก คือ การทํานา ปลูกออย มันสํา ปะหลัง ยางพารา และผลิตผา ไหม เปนอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาท
สํา คัญ ตอ เศรษฐกิ จ เนื่ องจากผา ไหมเปน ที่นิ ยมทั้งคนไทยและชาวตา งชาติ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ แบ ง
ลักษณะภูมิ-ประเทศ เปน 5 เขต ไดแก
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ทิวเขาดานทิศตะวันตก ประกอบดวยทิวเขาดงพญาเย็น มีลักษณะเดน คือ สวนที่เปนหินทราย
จะยกตัวสูงขึ้นเปนขอบชันกับพื้นที่ภาคกลาง และมีภูเขายอดตัดจํานวนมาก ไดแก ภูเรือ ภูหอ ภูหลวง ภูก ระดึง
เปนภูเขาหินทราย พบภูเขาหินปูนแทรกสลับอยูบาง
ทิวเขาทางดานใต มีทิวเขาสันกําแพงและทิวเขาพนมดงรักเปนทิวเขาหลัก ทิวเขาสันกําแพงมี
ลักษณะเปนหินปูน หินดินดานภูเขาไฟ และหินทราย สวนทิวเขาพนมดงรักเปนทิวเขาที่เปนภูเขาหินทราย และ
ยังมีภูเขาไฟดับแลวตั้งอยู
ทิวเขาตอนกลาง เปนเนินและภูเขาเตี้ย เรียกวา ทิวเขาภูพาน
ที่ราบแองโคราช เปนพื้นที่ราบของลุมน้ํา ชี และมูล ที่ไหลลงสูแ มน้ํา โขง เปนที่ราบที่มีเนื้อที่
กวางที่สุดของประเทศ จุดเดนของแองโคราชคือ มีการพบซากดึกดําบรรพ ไมก ลายเปนหิน ชางโบราณและ
ไดโนเสารจํานวนมาก
แองสกลนคร เปน ที่ราบบริเวณฝงแมน้ํา โขง มีแ มน้ํา สายสั้น ๆ เชน แมน้ํ าสงคราม เปนตน
บริเวณนี้มีหนองน้ําขนาดใหญ เรียกวา "หนองหาน" เกิดจากการยุบตัวจากการละลายของเกลือหิน

ทิวเขาเพชรบูรณ

ภาคกลาง เปนพื้นที่ที่มีความสมบูรณทางธรรมชาติ จนไดรับการขนานนามวา "อูขาวอูน้ํา " มีระบบ
ชลประทานที่ไดพัฒนาสําหรับเกษตรกรรมทํานาในภาคกลาง โดยไดพัฒนาตอเนื่องมาตั้งแตอาณาจักรสุโขทัย
มาจนถึงปจจุบัน ภูมิประเทศเปนที่ราบลุมมีแนวภูเขาเปนขอบดานตะวันออกและตะวันตก ไดแก ทิวเขาเพชรบูรณ
และทิวเขาถนนธงชัย ลักษณะทางภูมิศาสตรบริเวณภาคกลางตอนบนเปนที่ราบเชิงเขา ลานพักลํา น้ํา และเนิน
ตะกอนรูปพัด สวนดานตะวันออกเปนที่ราบลาดเนินตะกอนเชิงเขาและภูเขาโดดเตี้ย ๆ ซึ่งเปนภูเขาไฟเกา พบทั้ง
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หินบะซอลต หินไรโอไลต และหินกรวดภูเขาไฟ มีพื้นที่ราบลุมแมน้ํายม แมน้ําเจาพระยาตอนบน และแมน้ําปาสัก
สวนภาคกลางตอนล าง มีลัก ษณะเปนที่ ราบลุ มโดยตลอด มีล านตะพัก ลําน้ํ า เป นที่ราบน้ําทวมถึ ง และคัน ดิน
ธรรมชาติยาวขนานตามแมน้ําเจาพระยา แมน้ําลพบุรี แมน้ําปาสัก แมน้ําทา จีน ที่ราบภาคกลางตอนกลางมีชื่อ
เรียกวา "ทุงราบเจาพระยา" เริ่มตั้งแตจังหวัดนครสวรรคไปจนสุดอาวไทย
ภาคตะวันออก ประกอบดวย 7 จังหวัด มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันออก ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศใตและทิศตะวันตก ติดกับอาวไทย มีเนื้อที่ 34,380 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศของภาคตะวันออกแบงได 4 ลักษณะ คือ ภูมิประเทศสวนทิวเขา มีทิวเขาสันกําแพง ทิวเขาจันทบุรี
และทิวเขาบรรทัด ภูมิประเทศสวนที่เปนที่ราบลุมน้ํา คือ ที่ราบลุมน้ําบางปะกง ที่ราบชายฝงทะเล ตั้งแตปาก
แมน้ําบางปะกงไปจนสุดเขตแดนที่จังหวัดตราด สวนใหญชายฝงทะเล จะมีหาดทรายสวยงาม ทั้งสวนเกาะและ
หมูเกาะ เชน เกาะสีชัง เกาะเสม็ด หมูเกาะชาง และเกาะกูด

เมืองพัทยา

ภาคตะวันตก ประกอบดวย 5 จังหวัด มีเนื้อที่ 53,679 ไร มีเทือกเขาตะนาวศรีเปนเทือกเขายาวตั้งแต
ภาคเหนือมาถึงภาคตะวันตกของประเทศ และเปนพรมแดนทางธรรมชาติระหวางไทยกับพมา สภาพภูมิประเทศ
ของภาคตะวันตก มีลักษณะเชนเดียวกับภาคเหนือ โดยมีภูเขาสูงสลับกับหุบเขา ซึ่งมีแมน้ําไหลผาน มีที่ราบลุมน้ํา
สําคัญ ไดแก ที่ราบลุมน้ําปง -วัง ที่ราบลุมน้ําแมกลอง และที่ราบลุมน้ําเพชรบุรี ภาคตะวันตกมีพื้นที่ปา ที่อุดมสมบูรณเปนจํานวนมาก ทรัพยากรน้ําและแรธาตุ เปน ทรัพยากรที่สําคัญของภาค โดยอุตสาหกรรมเหมืองแร
ถือวาเปนอุตสาหกรรมหลัก นอกจากนี้ภาคตะวันตกยังเปนที่ตั้งของเขื่อนที่สําคัญของประเทศ
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หาดมาหยา ในหมูเกาะพีพี

ภาคใต เปนสวนหนึ่งของคาบสมุทรแคบ ๆ มีความแตกตา งกับภาคอื่น ๆ ของไทยทั้งในดา นสภาพ
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และทรัพยากร ลักษณะภูมิประเทศของภาคใตแบงเปน 4 แบบ ไดแก
ทิวเขา ประกอบดวยทิวเขาสําคัญ ไดแก ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช และทิวเขาสันกาลาคีรี
ที่ราบฝงอาวไทยและที่ราบฝงอันดามัน โดยที่ราบฝงอาวไทย ตั้งอยูทางตะวันออกของภาคใต
มีลักษณะเปนอาวขนาดใหญกระจัดกระจาย ชายฝงคอนขางเรียบตรง และมีหาดทรายสวยงาม และยังมีสวนที่
เปนหาดเลนและโคลน จะเปนปาชายเลน มีลักษณะเดน คือ มีแหลมที่เกิดจากการทับถมของทรายและโคลน
2 แหง ไดแก แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช และแหลมตาชี จังหวัดปตตานี และมีทะเลสาบสงขลา
เปนทะเลสาบ 3 น้ํา คือ น้ําเค็ม น้ําจืด และน้ํากรอย ซึ่งจะตางกันตามสภาพการรับน้ําที่ไหลเขา ทะเลสาบ ที่เกิด
จากคลื่นและกระแสน้ําพัดพาตะกอนทรายไปทับถมเปนแนวสันทราย สวนที่ราบฝงทะเลอันดามัน จะอยูดา น
ตะวันตกของภาค มีลักษณะเปนชายฝงแบบยุบตัว มีที่ราบแคบเนื่อ งจากมีชายเขาและหนาผาติดชายฝง และมี
หาดทรายขาวแคบ ๆ
เกาะ ภาคใตมีเกาะและหมูเกาะมากมาย โดยฝงอาวไทยมีเกาะสําคัญเชน เกาะสมุย เกาะพงัน หมูเกาะอางทอง เปนตน สวนฝงอันดามันมีเกาะภูเก็ต ซึ่งเปนเกาะที่ใหญที่สุดในประเทศไทย หมูเกาะพีพี หมูเกาะสิมิลัน
เกาะตะรุเตา
เศรษฐกิจของภาคใต ขึ้นอยูกับการผลิตยางสําหรับอุตสาหกรรม การปลูกมะพราว การทําเหมืองแรดีบุก และการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่ง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งไดรับความนิยมอยางมาก ลักษณะเดนของภูมิประเทศ
แบบมวนตัวกับภูเขาและการขาดแมน้ําสายใหญ ๆ มีแนวภูเขาซึ่งเรียงตัวกันในแนวเหนือ-ใต และ ปาฝนเขตรอน
อันลึกลับไดทําใหเกิดการโดดเดี่ยวในยุค เริ่มตน และการพัฒนาทางการเมืองแยกตา งหากกับสวนอื่น ๆ ของ
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ประเทศ การเขาถึงทะเลอันดามันและอาวไทย ทําใหภาคใตเปนทางผานของทั้งพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
โดยมีศูนยกลางอยูที่จงั หวัดนครศรีธรรมราช และศาสนาอิสลาม โดยอดีตมีศูนยกลางอยูที่อาณาจักรปตตานี ซึ่ง
มีพรมแดนติดตอกับประเทศมาเลเซีย

3.2 ภูมิอากาศ
พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้นหรือแบบสะวันนา ตามการแบงเขต
ภูมิอากาศแบบเคิปเปน ในขณะที่ภาคใตและทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเปนเขตภูมิอากาศแบบมรสุม
เขตรอน ทั่วประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 19-38°C ในฤดูแลง อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงครึ่งหลัง
ของเดือนมีนาคม โดยสูงกวา 40°C ในบางพื้นที่ในชวงกลางเดือนเมษายนเมื่อดวงอาทิตยเคลื่อนผานจุดเหนือ
ศีรษะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใตซงึ่ พัดเขาสูประเทศไทยระหวางเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม (ยกเวนภาคใต)
เปนจุดบงชี้วาประเทศไทยเขาสูฤ ดูฝน ซึ่งกินเวลาจนถึงเดือนตุล าคม และเมฆซึ่งปกคลุมทําใหอุณหภูมิลดลง
แตมีความชื้นสูงมาก เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมเปนจุดเริ่มตนของฤดูแลงและอุณหภูมิในเวลากลางคืน
เหนือพื้นดินสามารถลดต่ําลงกวาจุดเยือกแข็ง อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น อีกครั้งในชวงเดือนมกราคม เมื่อ ดวงอาทิตย
สองแสงมายังภูมิประเทศ ฤดูแลงในภาคใตมีระยะเวลาสั้นที่สุด เนื่องจากการที่ภาคใตตั้งอยูใกลทะเลจากทุกดาน
ในคาบสมุทรมลายู พื้นที่ทั้งประเทศไดรับปริมาณฝนอยางเพียงพอ ยกเวนบางพื้นที่เทานั้น แตระยะเวลาของฤดู
ฝนและปริมาณฝนมีความแตกตางกันไปตามภูมิภาคและระดับความสูง
ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตวอยูมาก อันเปนรากฐานอันมั่นคง
ของการผลิตในภาคการเกษตร และประเทศไทยไดมีผลไมเมืองรอนหลากชนิดพื้นที่ราว 29% ของประเทศไทย
เปนปาไม รวมไปถึงพื้นที่ปลูกยางพาราและกิจกรรมปลูกปา บางแหงประเทศไทยมีเขตรักษาพันธุสัตวปากวา
50 แหง เขตหามลาสัตวปาอีก 56 แหง โดยพื้นที่ 12% ของประเทศเปนอุทยานแหงชาติ (ปจจุบันมี 110 แหง)
และอีกเกือบ 20% เปนเขตปาสงวนประเทศไทยมีพืช 15,000 สปชีส คิดเปน 8% ของสปชีสพืชทั้งหมดบนโลก
ในประเทศไทย พบนกจํานวน 982 ชนิด นอกจากนี้ ยังเปนถิ่นที่อยูของสัตวสะเทินน้ํา สะเทินบก นก สัตวเลี้ยง
ลูกดวยน้ํานม และสัตวเลื้อยคลานกวา 1,715 สปชีส
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3.3 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยูอ ยางมากมาย แบงได ดังนี้
ทรัพยากรดิน ในประเทศไทยแบงออกเปน 4 ชนิด ไดแ ก ดินเหนียว พบไดใ นบริเ วณแองโคราช
ที่ราบลุมแมน้ําบางปะกง แมน้ําแมกลอง แมน้ําตาป แมน้ําปากพนัง ดินรวน พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวัน ออก ภาคกลางตอนบน และภาคเหนือ ดินทราย พบมากในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ดินอินทรี ย
พบมากในปาพรุ เชน ปาพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส
ทรัพยากรปาไม ปาไมจะกระจายอยูทั่วประเทศ มีลักษณะแตกตางกันตามภูมิประเทศและภูมิอ ากาศ
มี 2 ประเภท ไดแก ปาผลัดใบ พบไดในทุกภูมิภาค แตภาคใตพบนอยที่สุด และปาไมผลัดใบ สวนใหญอยูใ น
พื้น ที่ภ าคใต และบนภูเ ขาสูง ที่มีความชุมชื้น เชน อุ ทยานแหง ชาติดอยอิน ทนนท อุ ทยานแหงชาติเขาใหญ
อุทยานแหงชาติภูสอยดาว เปนตน
ทรัพยากรน้ํา ในประเทศไทยมีแหลงน้ํา สําคัญ 2 แหลงคือ จากน้ําผิวดิน ซึ่งมีแมน้ํา เจาพระยาเปน
แมน้ําสายสํา คัญ ที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีแมน้ํา ตา ง ๆ ตามภูมิภาค เชน แมน้ํามู ล ชี ป ง วัง ยม นา น
แมกลอง ตาป เปนตน และจากน้ําบาดาล
ทรัพยากรแรธาตุ พบอยูทั่วไปในทุกภูมิภ าคของประเทศไทย แตกตางกันตามสภาพทางธรณีวิทยา
เชน สังกะสีพบมากในภาคตะวันตกและภาคเหนือ ดีบุกพบมากในภาคใต แรรัตนชาติพบมากในภาคตะวันออก
และแรเชื้อเพลิง ซึ่งพบมากในอาวไทย เชน แกสธรรมชาติ สวนลิกไนตจะพบมากในภาคเหนือ

3.4 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ประเทศไทย ตั้งอยูบนพื้นฐานของเอกลักษณและความศรัทธาของไทยสมัยใหม ทําใหพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยไดมีการพัฒนาตามกาลเวลา ซึ่งรวมไปถึงการรวมเอาความเชื่อทองถิ่นที่มาจากศาสนาฮินดู การถือผี
และการบูชาบรรพบุรุษ สวนชาวมุส ลิมอาศัยอยูทางภาคใตของประเทศไทยเปนสวนใหญ รวมไปถึงชาวจีน
โพนทะเลที่เขามามีสวนสําคัญอยูในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกลเคียง ซึ่งการ
ปรับตัวเขากับสังคมไทยไดเปนอยางดี ทําใหกลุมชาวจีนมีตําแหนงและบทบาททางเศรษฐกิจและการเมือง
วัฒนธรรมไทยมีสวนที่คลายคลึงกับวัฒนธรรมเอเชีย กลาวคือ มีการใหความเคารพแกบรรพบุรุษ ซึ่ง
เปน การยึดถื อ ปฏิ บัติ กั น มาอยา งชา นาน ชาวไทยมัก จะมีค วามเปน เจ า บา นและความกรุณ าอยา งดี แต ก็ มี
ความรูสึกในการแบงชนชั้นอยางรุนแรงเชนกัน ความอาวุโสเปนแนวคิดที่สําคัญในวัฒนธรรมไทยอยา งหนึ่ง
ผูอาวุโสจะตองปกครองดูแลครอบครัวของตนตามธรรมเนียม และนองจะตองเชื่อฟงพี่

51

การทัก ทายตามประเพณี ของไทย คือ การไหว ผูน อ ยมักจะเปน ผูทัก ทายก อนเมื่อ พบกัน และผูที่
อาวุโสกวาก็จะทักทายตอบในลักษณะที่คลาย ๆ กัน สถานะและตําแหนงทางสังคมก็มีสวนตอการตัดสินวาผูใด
ควรจะไหวอีกผูหนึ่งกอนเชนกัน การไหวถือวา เปน สัญลัก ษณในการใหความเคารพและความนับถือแกอี ก
ผูหนึ่ง
ศิลปะ

พระทีน่ ั่งไอศวรรยทิพยอาสน พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จิตรกรรมไทย เปนลักษณะอุดมคติ เปนภาพ 2 มิติ โดยนําสิ่งใกลไวตอนลา งของภาพ สิ่งไกล
ไวตอนบนของภาพ ใชสีแบบเบญจรงค คือ ใชหลายสีแตมีสีที่โดดเดนเพียงสีเดียว
ประติมากรรมไทยเดิม ชางไทยทํา งานประติมากรรมเฉพาะสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ เชน พระพุทธรู ป
เทวรูป โดยมีสกุลชางตาง ๆ นับตั้งแตกอ นสมัยสุโขทัย เรียกวา สกุลชางเชียงแสน สกุลชา งสุโขทัย สกุลชา ง
อยุธยา และสกุลชางรัตนโกสินทร โดยใชทองสําริดเปนวัสดุหลักในงานประติมากรรม เนื่องจากสามารถแกะ
แบบดวยขี้ผึ้งและตกแตงไดแลวจึงนําไปหลอโลหะ เมื่อเทียบกับประติมากรรมศิล าในยุคกอ นนั้น งานสําริด
นับวาออนชอยงดงามกวามาก
สถาปตยกรรมไทย มีปรากฏใหเห็น ในชั้น หลัง เนื่องจากงานสถาปตยกรรมสวนใหญชํารุด
ทรุดโทรมไดงาย โดยเฉพาะงานไม ไมปรากฏรองรอยสมัยโบราณเลย สถาปตยกรรมไทยมีใหเห็นอยูในรูปของ
บานเรือนไทย โบสถ วัด และปราสาทราชวัง ซึ่งลวนแตสรางขึ้นใหเหมาะสมกับสภาพอากาศและการใชสอยจริง
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แกงมัสมั่น

อาหารไทย
อาหารไทยเปน การผสมผสานรสชาติค วามหวาน ความเผ็ด ความเปรี้ยว ความขม และความเค็ ม
สวนประกอบซึ่งมักจะใชในการปรุงอาหารไทย รวมไปถึง กระเทียม พริก น้ํา มะนาว และน้ําปลา และวัตถุดิบ
สําคัญของอาหารในประเทศไทย คือ ขาว โดยมีขาวกลองและขาวซอมมือเปนพื้น มีคุณลักษณะพิเศษ คือ ให
คุณค าทางโภชนาการครบถ วน และใหสรรพคุณ ทางยาและสมุนไพร อาหารที่ขึ้ นชื่อที่สุดของคนไทย คื อ
น้ําพริกปลาทู พรอมกับเครื่องเคียงที่จัดมาเปนชุด สวนอาหารที่ไดรับความนิยมและเปนที่รูจักไปทั่วโลกนั้น คือ
ตมยํากุง เมื่อ พ.ศ. 2554 เว็บไซต CNNGO ไดจัดอันดับ 50 เมนูอ าหารที่อรอยที่สุดในโลกโดยการลงคะแนนเสียง
ทางเฟสบุคปรากฏวา แกงมัสมั่นไดรับเลือกใหเปนอาหารที่อรอยที่สุดในโลก
ภาพยนตรไทย
ภาพยนตรไทยมีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน ปจจุบันประเทศไทยมีภาพยนตรที่มุงสูตลาดโลก เชน
ภาพยนตรเรื่อง ตมยํากุง ที่สามารถขึ้นไปอยูบนตารางบ็อกซออฟฟศในสหรัฐอเมริกา และยังมีภาพยนตรไทย
หลายเรื่ อ งที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ในเทศกาลภาพยนตร ล า สุ ด ภาพยนตร เ รื่ อ ง ลุ ง บุ ญ มี ร ะลึ ก ชาติ กํ า กั บ โดย
อภิชาตพงศ วีระเศรษฐกุล ไดรับรางวัลปาลมทองคํา จากงานเทศกาลภาพยนตรเมืองคานส ครั้งที่ 63 นับเปน
ภาพยนตรจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเรื่องแรกที่ไดรับรางวัลนี้ นอกจากนั้นปจจุบันเยาวชนไทยไดหัน
มาสนใจผลิตหนังสั้นเขาประกวดในระดับนานาชาติ เปนความคิดสรางสรรคงานทั้งที่เปนหนังสั้นและแอนนิเมชั่น
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ดนตรีไทย
ดนตรีในประเทศไทยนั้นไดรับอิทธิพลมาจากประเทศตา งๆ ดนตรีไทยเปนดนตรีที่มีค วามไพเราะ
นาฟง มี 4 ประเภท ไดแก ดีด สี ตี เปา ในอดีตดนตรีไทยนิยมเลนในการขับลํานําและรองเลน ตอมามีการนําเอา
เครื่องดนตรีจากตางประเทศเขา มาผสม ดนตรีไทยนิยมเลน กันเปนวง เชน วงปพาทย วงเครื่องสาย วงมโหรี
ดนตรีไทยเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยใชประกอบงานมงคล งานอวมงคล ฯลฯ ในปจจุบัน
ดนตรีไทยไมคอยเปนที่นิยมกันแพรหลายนักเนื่องจากหาดูไดยาก คนสวนใหญจึงไมคอยรูจักดนตรีไทย

การปลอยโคมลอยในงานประเพณียี่เปง

เทศกาลประเพณี
เทศกาลประเพณี ในประเทศไทยนั้ นมีค วามหลากหลายและอลัง การ ทั้งประเพณี ไทยดั้งเดิม เชน
ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตักบาตรดอกไม ประเพณีบุญบั้งไฟ และประเพณีที่เปนสากล
เชน เทศกาลวันคริสตมาส เทศกาลวันขึ้นปใหม ฯลฯ
สรุ ปจุดเดน ของประเทศไทย ทั้ งดา นทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ ภู มิอ ากาศ และทํา เลที่ตั้ ง
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต และความสามารถของคนไทย ที่สามารถนํามาเปนจุดขายเพื่อการสรางงาน
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อาชีพใหกับคนไทยไดอยางมากมาย หากสามารถดึงศักยภาพเหลานั้นมาคิดและหาแนวทางการสราง
งานที่สอดคลองกับความรู ความสามารถของตนเองได

4. กลุมอาชีพที่สัมพันธกับศักยภาพของประเทศไทย
อาชี พ หมายถึ ง การทํ า กิ จ กรรม การทํ า งาน การประกอบการที่ ไ ม เ ป น โทษแก สั ง คม
และมีรายไดตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู ทักษะ อุปกรณ เครื่องมือ วิธีการ แตกตางกันไป
ประเภทและลั กษณะของอาชี พ การแบงประเภทของอาชีพ สามารถจั ดแบง ตามลัก ษณะไดเปน
2 ลักษณะ คือ การแบงตามเนื้อหาวิชาของอาชีพ และแบงตามลักษณะของการประกอบอาชีพ
ลักษณะที่ 1 การแบงอาชีพตามเนื้อหาวิชาของอาชีพ สามารถจัดกลุมอาชีพตามเนื้อหาวิชาไดเปน
6 ประเภท ดังนี้
1. อาชีพเกษตรกรรม ถือวาเปนอาชีพหลัก และเปนอาชีพสําคัญของประเทศ ปจจุบันประชากรของ
ไทยไมนอยกวา รอยละ 60 ยังประกอบอาชีพนี้อยู อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการผลิต การจัด
จําหนายสินคา และบริการทางดานการเกษตร ซึ่งผลผลิตทางการเกษตร นอกจากใชในการบริโภคเปนสวนใหญ
แลวยังใชเปนวัตถุ ดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรมอี กดวย อาชีพเกษตรกรรม ไดแ ก การทํานา ทําไร ทําสวน
เลี้ยงสัตว ฯลฯ
2. อาชี พ อุ ต สาหกรรม การทํ า อุ ต สาหกรรม หมายถึ ง การผลิ ต สิ น ค า อั น เนื่ อ งมาจาก
การนําเอาวัสดุ หรือสินคาบางชนิดมาแปรสภาพใหเกิดประโยชนตอผูใ ชมากขึ้น กระบวนการประกอบการ
อุตสาหกรรม ประกอบดวย
วัตถุดิบหรือสินคา

ผาน

กระบวนการ
ผลผลิต

ไดผลผลิต

สินคาสําเร็จรูป

จําหนาย

ผูบริโภค

ในขัน้ ตอนของกระบวนการผลิต มีปจจัยมากมายนับตั้งแตแรงงาน เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ เครื่องใช เงินทุน ที่ดนิ
อาคาร รวมทั้งการบริหารจัดการ
การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมแบงตามขนาด ไดดังนี้
2.1 อุตสาหกรรมในครอบครัว เปนอุตสาหกรรมที่ทาํ กันในครัวเรือน หรือภายในบาน ใชแรงงานคน
ในครอบครัวเปนหลัก บางทีอาจใชเครือ่ งจักรขนาดเล็กชวยในการผลิต ใชวัตถุดิบ วัสดุที่หาไดในทองถิน่ มาเปน
ปจจัยในการผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนเชน การทอผา การจักสาน การทํารม การทําอิฐมอญ การทําถั่วเนาแผน
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น้ําพริกลาบ น้ํามันงา ฯลฯ ลักษณะการดําเนินงานไมเปนระบบมากนัก รวมทั้งการใชเทคโนโลยีแบบงาย ๆ ไม
ยุงยากซับซอน และมีการลงทุนไมมาก
2.2 อุตสาหกรรมขนาดยอม เปนอุตสาหกรรมที่มีการจางคนงานไมเกิน 50 คน ใชเงินทุนดําเนินการ
ไมเกิน 10 ลา นบาท อุตสาหกรรมขนาดยอม ไดแก โรงกลึง อูซอมรถ โรงงานทํา ขนมปง โรงสีขา ว เปน ตน
ในการดําเนินงานของอุตสาหกรรม ขนาดยอมมีขบวนการผลิตไมซับซอน และใชแรงงานที่มีฝมือไมมาก
2.3 อุตสาหกรรมขนาดกลาง เปนอุตสาหกรรมที่มีการจางคนงานมากกวา 50 คน แตไมเกิน 200 คน
ใชเงินทุนดําเนินการมากกวา 10 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท อุตสาหกรรมขนาดกลางไดแก อุตสาหกรรม
ทอกระสอบ อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป เปนตน การดําเนินงานของอุตสาหกรรมขนาดกลางตองมีการจัดการ
ที่ดี แรงงานที่ใชตอ งมีทักษะ ความรู ความสามารถในกระบวนการผลิตเปนอยางดี เพื่อที่จะไดสินคาที่มีคุณภาพ
ระดับเดียวกัน
2.4 อุตสาหกรรมขนาดใหญ เปนอุตสาหกรรมที่มีคนงานมากกวา 200 คนขึ้น ไป เงินทุนในการ
ดําเนินการมากกวา 200 ลานบาท อุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน อุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต อุตสาหกรรมผลิตเครื่อ งใชไฟฟา เปนตน อุตสาหกรรมขนาดใหญมีระบบการ
จัดการที่ดี ใชคนที่มีความรู ทักษะ ความสามารถเฉพาะดา น หลายสาขา เชน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสใ นการ
ดําเนินงานผลิตมีกรรมวิธีที่ยุงยาก ใชเครื่องจักร คนงาน เงินทุน จํานวนมากขึ้น มีก ระบวนการผลิตที่ทันสมัย
และผลิตสินคาไดทีละมาก ๆ มีการวาจางบุคคลระดับผูบริหารที่มีความสามารถ
3. อาชีพพาณิชยกรรมและอาชีพบริการ
3.1 อาชีพพาณิชยกรรม เปนการประกอบอาชีพที่เปนการแลกเปลี่ยนระหวางสินคากับเงิน สวนใหญ
จะมีลัก ษณะเปนการซื้อ มาและขายไป ผูประกอบอาชีพทางพาณิชยกรรมจึงจัดเปนคนกลาง ซึ่งทํา หนาที่ซื้อ
สินคาจากผูผลิตและนํามาขายตอใหแกผูบริโภค ประกอบดวยการคาสงและการคาปลีก โดยอาจจัดจําหนายใน
รูปของการขายตรงหรือขายออม
3.2 อาชีพบริการ หมายถึง อาชีพที่ทํา ใหเกิดความพอใจแกผูซื้อ การบริการอาจเปน สินคา ที่มี
ตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได การบริการที่มีตวั ตน ไดแก บริการขนสง บริการทางการเงิน สวนบริการที่ไมมีตัวตน
ไดแก บริการทองเที่ยว บริการรักษาพยาบาล เปนตน
3.3 อาชีพพาณิชยกรรม จึงเปนตัวกลางในการขายสินคา หรือบริการตาง ๆ นับตั้งแตการนําวัตถุดิบ
จากผูผลิตทางดานเกษตรกรรม ตลอดจนสินคาสําเร็จรูปจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งคหกรรม ศิล ปกรรม
หัตถกรรม ไปใหผูซื้อ หรือผูบริโภค อาชีพพาณิชยกรรม จึงเปนกิจกรรมที่สอดแทรกอยูทุกอาชีพในการประกอบอาชีพพาณิชยกรรม หรือบริการ ผูประกอบอาชีพจะตองมีความสามารถในการจัดหา มีความคิดริเริ่ม และมี
คุณธรรม จึงจะทําใหการประกอบอาชีพเจริญกาวหนา
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4. อาชีพคหกรรม การประกอบอาชีพคหกรรม เชน อาชีพที่เกีย่ วกับการประกอบอาหาร ขนม การตัดเย็บ
การเสริมสวย ตัดผม เปนตน
5. อาชีพหัตถกรรม การประกอบอาชีพหัตถกรรม เชน อาชีพที่เกี่ยวกับงานชาง โดยการใชมือในการผลิต
ชิ้นงานเปนสวนใหญ เชน อาชีพจักสาน แกะสลัก ทอผาดวยมือ ทอเสื่อ เปนตน
6. อาชีพศิลปกรรม การประกอบอาชีพศิลปกรรม เชน อาชีพเกี่ยวขอ งกับการแสดงออกในลักษณะ
ตาง ๆ เชน การวาดภาพ การปน การดนตรี ละคร การโฆษณา ถายภาพ เปนตน
ลักษณะที่ 2 การแบงอาชีพตามลักษณะของการประกอบอาชีพ การจัดกลุมอาชีพตามลักษณะการ
ประกอบอาชีพ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ อาชีพอิสระ และอาชีพรับจาง
1. อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพทุกประเภทที่ผูประกอบการดําเนินการดวยตนเอง แตเพียงผูเดียวหรือ
เปนกลุมอาชีพอิสระเปนอาชีพที่ไมตองใชคนจํานวนมาก แตหากมีความจําเปนอาจมีการจางคนอื่นมาชวยงานได
เจาของกิจการเปนผูลงทุน และจําหนายเอง คิดและตัดสินใจดวยตนเองทุกเรื่อง ซึ่งชวยใหการพัฒนางานอาชีพ
เปนไปอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ การประกอบอาชีพอิสระ เชน ขายอาหาร ขายของชํา ซอมรถจักรยานยนต ฯลฯ
ในการประกอบอาชีพอิสระ ผูประกอบการจะตองมีความรู ความสามารถในเรื่อง การบริหารการจัดการ เชน
การตลาด ทําเลที่ตั้ง เงินทุน การตรวจสอบ และประเมินผล นอกจากนี้ยังตองมีความอดทนตองานหนัก ไมทอถอย
ตอปญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมองเห็นภาพการดําเนินงานของตนเองไดตลอดแนว
2. อาชีพรับจาง หมายถึง อาชีพที่มีผูอื่นเปนเจาของกิจการ โดยตัวเองเปนผูรับจางทํางานให และ
ไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง หรือเงินเดือน อาชีพรับจางประกอบดวย บุคคล 2 ฝาย ซึ่งไดตกลงวาจางกัน บุคคล
ฝายแรกเรียกวา "นายจาง" หรือ ผูวาจาง บุคคลฝายหลัง เรียกวา "ลูกจาง" หรือ ผูรับจาง มีคาตอบแทนที่ผูวา จา ง
จะตองจายใหแก ผูรับจางเรียกวา "คาจาง" การประกอบอาชีพรับจาง โดยทั่วไปมีลักษณะ เปนการรับจางทํางาน
ในสถานประกอบการหรื อโรงงาน เปน การรับจา งในลั กษณะการขายแรงงาน โดยไดรับคา ตอบแทนเปน
เงินเดือน หรือคาตอบแทนที่คิดตามชิ้นงานที่ทําได อัตราคาจางขึ้นอยูกับการกําหนดของเจาของสถานประกอบการ
หรือนายจาง การทํางานผูรับจางจะทําอยูภายในโรงงาน ตามเวลาที่นายจางกําหนด การประกอบอาชีพรับจา ง
ในลักษณะนีม้ ีขอดี คือ ไมตองเสี่ยงกับการลงทุน เพราะลูกจางจะใชเครื่องมือ อุปกรณที่นายจางจัดไวใหทํางาน
ตามที่นายจางกําหนด แตมีขอเสีย คือ มักจะเปนงานที่ทําซ้ํา ๆ เหมือนกันทุกวัน และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของนายจาง ในการประกอบอาชีพรับจางนั้น มีปจจัยหลายอยางที่เอื้ออํานวยใหผูประกอบอาชีพรับจางมีความ
เจริญกาวหนาได เชน ความรู ความชํานาญในงาน มีนิสัยการทํางานที่ดี มีความกระตือรือรน มานะ อดทน และมี
วินัยในการทํางาน ยอมรับกฎเกณฑและเชื่อฟงคําสั่ง มีความซื่อสัตย สุจริต ความขยัน หมั่นเพียร รับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี รวมทั้งสุขภาพอนามัยที่ดี อาชีพตาง ๆ ในโลกมีมากมาย หลากหลายอาชีพ
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ซึ่งบุคคลสามารถจะเลือกประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ ความชอบ และความสนใจ
ไมวาจะเปนอาชีพประเภทใด จะเปนอาชีพอิสระ หรือ อาชีพรับจาง ถา หากเปนอาชีพที่สุจริตยอ มจะทําใหเกิด
รายไดมาสูตนเอง และครอบครัว ถาบุคคลผูนั้นมีความมุงมั่น ขยัน อดทน ตลอดจนมีความรู ขอมูลเกี่ยวกับ
อาชีพตาง ๆ จะทําใหมองเห็นโอกาสในการเขาสูอาชีพ และพัฒนาอาชีพใหม ๆ ใหเกิดขึ้นอยูเสมอ
กระทรวงศึก ษาธิ การ โดย ฯพณฯทา นรั ฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิก าร ไดมีนโยบายการจั ด
การศึกษาเพื่อการมีงานทําใหสถาบันการศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึก ษาธิการ จัดการศึกษา
อาชีพใน 5 กลุม ดังนี้
1. เกษตรกรรม
2. อุตสาหกรรม
3. พาณิชยกรรม
4. ความคิดสรางสรรค
5. บริหารจัดการและบริการ
โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหส อดคลองกับศักยภาพที่มีอยูใ นทองถิ่น รวมถึงสนองตอ
ตลาดแรงงานในระดับทองถิ่น ประเทศ และภูมิภาคของโลก ประชาชนไทยสามารถรับบริการการศึกษาอาชีพได
ณ ศูนยฝกอาชีพชุมชนของสถาบันการศึกษา สถานศึกษาตาง ๆ โดยเฉพาะศูนยฝกอาชีพชุมชน กศน. ในระดับ
อําเภอไดทั่วประเทศ
การมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพ
การมองเห็นโอกาสและความสามารถที่จะนําโอกาสนั้นมาประกอบอาชีพไดกอนผูอื่น เปนหัวใจ
สํา คัญ ของการประกอบอาชีพ หากผู ใดประกอบอาชีพตามที่ตลาดตองการ และเปน อาชีพที่เ หมาะสมกั บ
สภาพการณในขณะนั้น ผูนั้นยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จ เราสามารถพัฒนาตนเองใหมองเห็นโอกาสใน
การประกอบอาชีพ ดังนี้
1. ความชํานาญจากงานที่ทําในปจจุบัน การงานที่ทําอยูในปจจุบันจะเปนแหลงความรู ความคิดที่จะ
ชวยใหมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพไดมาก บางคนมีความชํานาญทางดานการทําอาหาร ตัดเย็บเสื้อผา
ซอมเครื่องใชไฟฟา ตอ ทอน้ํา ประปา ชา งไม ชา งปูก ระเบื้อ ง เปน ตน ซึ่งสามารถนํา ความชํา นาญดังกลาวมา
พัฒนาและประกอบเปน อาชีพขึ้นมา บางคนเคยทํา งานที่โรงงานทํา ขนมปง เมื่อ กลับไปภูมิลําเนาของตนเอง
สามารถใชประสบการณที่ไดรับไปประกอบอาชีพของตนเองได
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2. ความชอบ ความสนใจสวนตัว หรืองานอดิเรก เปนอีกทางหนึ่งที่จะชวยใหมองเห็นโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ บางคนชอบประดิษฐดอกไม บางคนชอบวาดรูป เปนตน บุคคลเหลานี้อาจจะพัฒนางานที่ชอบ
งานอดิเรกไดกลายเปนอาชีพหลักที่ทํารายไดเปนอยางดี
3. การฟงความคิดเห็นจากแหลงตาง ๆ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลกลุมตาง ๆ เปน
แหลงความรูและกอใหเกิดความคิดริเริ่มเปนอยางดี ในบางครั้งเรามีความคิดอยูแลว การไดคุยกับบุคคลตา ง ๆ
จะชวยใหการวิเคราะหความคิดชัดเจนขึ้น ชวยใหมองไปขางหนาไดอยางรอบคอบ กอนที่จะลงมือทํางานจริง
4. การศึกษา คนควาจากหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ การดูวดี ิทัศน ฟงวิทยุ ดูรายการโทรทัศน เปนตน
จะชวยทําใหเกิดความรูและความคิดใหม ๆ ได
5. ขอมูล สถิติ รายงาน ขาวสารจากหนวยราชการและเอกชน รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในการมองหาชองทางในการประกอบอาชีพ ผูที่จะมองหาอาชีพ พัฒนาอาชีพจึงควรใหความสนใจในขอ มูล
ขาวสารตางๆ เพื่อติดตามใหทันตอเหตุการณ แลวนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ
6. ทรัพยากรรอบ ๆ ตัว หรือในชุมชน ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ ทั้งดา นทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถชี ีวิต ที่เอื้อตอการประกอบอาชีพ ซึ่งแตละพื้นที่แตกตางกัน
นอกเหนือไปจากความรู ความสามารถที่มีอยู
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กิจกรรม
1. ใหยกตัวอยางอาชีพของคนไทยที่ใชศกั ยภาพดานทรัพยากรธรรมชาติ มาเปนองคประกอบใน
การเลือกประกอบอาชีพ 1 อาชีพ
2. อาชีพสมัยใหมที่พึงมีขึ้นในประเทศไทย ที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของคนไทย มีอะไรบาง
ยกตัวอยาง 1 อาชีพ พรอมอธิบายประกอบดวย
3. ในทองถิน่ ที่นกั ศึกษาอยู มีความโดดเดนในเรื่องใดบาง ที่สามารถนํามาประกอบการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพได ใหยกตัวอยาง 1 อาชีพ
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ภาคผนวก
ตัวอยางการเขียนโครงการ
โครงการ

คายอาสาพัฒนาชุมชนโรงเรียนหนองมวง
ต.เมืองไผ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย
องคกร/สถาบัน
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน
ที่ตั้ง
สํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ผูประสานงานโครงการ นายประจวบ ใจดวง

1. ความเปนมาโครงการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 ใน
หมวดที่ 1 มาตราที่ 6 วาดวยการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา ความรูแ ละคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรว มกับผูอ ื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญในการสรางทรัพยากรมนุษยที่ทุก
สถานศึกษา พึงรับมาปฏิบัติความสําเร็จของเปาหมายมิใชอยูทคี่ วาม เขมแข็งของสถานศึกษาเทานัน้
ความรวมมือของภาคครัวเรือน ชุมชน จนถึงระดับรัฐมีความ จําเปนที่จะตองสรางความแข็งแกรง
ดานคุณธรรมในทุกภาคสวน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรู ความเขาใจ และแบบอยางการประพฤติ
ปฏิบัติ โดยผานการปลูกฝงคานิยม และจิตสํานึกที่ดใี น ทุกกลไกในการดําเนินการสรางคุณธรรมสู
สังคมไดแก ครู ผูปกครองและนักเรียน ในการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตอง
เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซือ่ สัตย และใหมีความ
รอบรูท ี่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อให
สมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
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ทางสํานักงานศึกษากรุงเทพมหานครไดสงเสริมใหเยาวชน นักเรียน มีจิตสาธารณะ ใน
การใชชีวิตอยางพอเพียง คือ พอมีพอกิน พึ่งพาตนเองได และชวยเหลือผูอนื่ ได โดยใหเยาวชน
จัดคายอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเปนการปลูกฝงวินัยในการทําดีเพื่อสังคม โดยเห็น ประโยชนสวนรวม
มากกวาเห็นประโยชนสว นตน ปจจุบันความวุน วายของสังคมมีมากนัก การแขงขันที่รอ นแรงใน
ทุก ๆ ดาน การทําลายสิง่ แวดลอม การเอาเปรียบผูดอ ยโอกาส การปลอยมลพิษสูสังคม การวาราย
เสียดแทง การแกงแยงชิงดี ฯลฯ ลวนแลวแตมาจากสาเหตุเบื้องตนคลาย ๆ กัน คือ ความเห็นแกตัว
หรือเอาแตไดในสวนตนเปนหลัก ทําอยางไรจึงจะลดความเอาแตไดลงบาง ตรงกันขามกับการเอา
เขามาใสตวั ก็คอื “การให” แกคนอื่นออกไป เมื่อคนตาง ๆ เริ่มมองออกสูภายนอก แคนอกจาก
ตัวเองเทานัน้ มองเห็นผูอ ื่นอยางลึกซึ้งแทจริงมากขึน้ เริ่มเขาใจมุมมองของคนอื่น เขาตองการอะไร
เขาอยูในสภาพไหน เราชวยอะไรไดบา ง มองเห็นสังคม เห็นแนวทางที่จะชวยกันลดปญหา เริ่มแรก
ใหเริ่มสละสิ่งที่เรามีอยู ไมวา จะเปนเวลา แรงงาน เงิน สิ่งของ อวัยวะหรือแมกระทั่งสละความเปน
ตัวเราของเรา ซึ่งนั่นเปนหนทางการพัฒนาจิตใจแตละคนไดอยางเปนรูปธรรม
จิตสาธารณะตรงนี้ทมี่ องเห็นผูอนื่ เห็นสังคมดังนี้เอาที่เราเรียกกันวา “จิตอาสา” จิตใจที่
เห็นผูอนื่ ดวย ไมเพียงแตตัวเราเอง เราอาจจะยื่นมือออกไปทําอะไรใหไดบาง เสียสละอะไรไดบา ง
ชวยเหลืออะไรไดบา ง แบบเพื่อนชวยเหลือซึง่ กันและกัน ไมใชผูเหนือกวา มีน้ําใจแกกนั และกัน
ไมนงิ่ ดูดายแบบที่เรื่องอะไรจะเกิดขึน้ ไมเกี่ยวกับฉัน ฉันไมสนใจ สามารถแสดงออกมาไดใน
หลายรูปแบบ ทั้งการใหรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนการอาสาเพื่อชวยเหลือสังคม
ดังนั้น โครงการจิตอาสาพัฒนาจึงจะจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีความรูทถี่ ูกตอง เกี่ยวกับ
จิตอาสาเพื่อกระตุนใหแตละคนลุกขึน้ มาทําความดีกนั คนละนิด คนละนิดเดียวเทานัน้ ประเทศชาติ
ของเรานาจะงดงามขึน้ อีกไมนอย เชน เพียงรวมกันบริจาคเงินกันเพียงคนละเล็กละนอย เราก็จะมี
งบประมาณชวยเหลือสังคมขึน้ มาทันที ในกรณีโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน จึงจัดตัง้ โครงการ
จิตอาสาขึน้ โดยใหนักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศนไดรว มกันทําความดี เพื่อพัฒนาโรงเรียนใน
ชนบท เชน บูรณะพืน้ ที่ตา ง ๆ ในโรงเรียน รับบริจาคหนังสือ เครื่องใชตาง ๆ ไปมอบใหแก
โรงเรียนวัดหนองมวง ตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรมั ย ในวันที่ 23 ตุลาคม 255126 ตุลาคม 2551
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2. วัตถุประสงค

3. เปาหมายของโครงการ
3.1 ด้ านปริมาณ
บุคลากรครูที่รับผิดชอบโครงการ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ
ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน แบงเปนบุคลากรครู จํานวน 6 คน
และการรับสมัครและคัดเลือกจํานวน 60 คน
3.2 ด้ านคุณภาพ
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเปนผูมจี ิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจ
ในการชวยเหลือผูอ ื่นอยูเสมอ
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4. กิจกรรมดําเนินการ
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี้

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเดือน พ.ค. – ต.ค. 2551
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6. งบประมาณ
รายละเอียดของงบประมาณดําเนินการจัดกิจกรรม ในการออกคายอาสาพัฒนาชุมชน
จํานวน 110,000 บาท โดยงบประมาณทั้งหมดไดจากการบริจาคของผูปกครอง นักเรียน คณะครู
พอคาประชาชน

7. ปญหาและอุปสรรค
จํานวนสิง่ ของและเงินบริจาคอาจไมเพียงพอ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนและบุคลากรที่เขารวมโครงการมีนา้ํ ใจและจิตสาธารณะ

9. การติดตามและประเมินผลโครงการ
9.1 ผูติดตามและประเมินผล
9.1.1 ครู บุคลากรและนักเรียนที่เขารวมโครงการ
9.2 วิธีติดตามและประเมินผล
9.2.1 การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
9.2.2 การตอบแบบสอบถาม
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คณะผู้จัดทํา
ทีปรึกษา
1. นายประเสริฐ
2. ดร.ชัยยศ
3. นายวัชรินทร
4. ดร.ทองอยู
5. นางรักขณา

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
แกวไทรฮะ
ตัณฑวุฑโฒ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอาํ นวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผู้เขียนและเรียบเรียง
1. นางมยุรี

สุวรรณเจริญ

สถาบัน กศน. ภาคใต จังหวัดสงขลา

ผู้บรรณาธิการและพัฒนาปรั บปรุง
1. นายวิวฒ
ั นไชย
จันทนสุคนธ
2. นางพิชญาภา
ปติวรา
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท
4. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
5. นายสุรพงษ
มั่นมะโน
6. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผู้พฒ
ั นาและปรับปรุ งครังที
1. นางสาวสุดใจ
บุตรอากาศ
2. นางพรทิพย
เข็มทอง
3. นางบุษบา
มาลินีกุล
4. นางพรทิพย
พรรณนิตานนท
5. นางสาวกรวรรณ
กวีวงษพิพัฒน

ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
ขาราชการบํานาญ
ครูชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
2. นายศุภโชค
3. นางสาววรรณพร
4. นางสาวศริญญา
5. นางสาวเพชรินทร
ผู้พมิ พ์ ต้นฉบับ
1. นางปยวดี
2. นางเพชรินทร
3. นางสาวกรวรรณ
4. นางสาวชาลีนี
5. นางสาวอริศรา
ผู้ออกแบบปก
1. นายศุภโชค

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
ปทมานนท
กุลประดิษฐ
เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คะเนสม
เหลืองจิตวัฒนา
กวีวงษพิพัฒน
ธรรมธิษา
บานชี

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูป รับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ป พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ
2. นายประเสริฐ

จําจด
หอมดี

3. นางตรีนุช

สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหนาทีร่ องเลขาธิการ กศน.
ผูอาํ นวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูป รับปรุงขอมูล
นายธนพัฒน

พรรณนา

กศน.เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
อําไพศรี
ปนมณีวงศ
เพ็ชรสวาง
วงคเรือน
อมรเดชาวัฒน
สังขพชิ ัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุรพงษ
นายศุภโชค
นางสาวเบ็ญจวรรณ
นางเยาวรัตน
นางสาวสุลาง
นางสาวทิพวรรณ
นางสาวนภาพร
นางสาวชมพูนท

