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คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียน ชุดใหมนีข้ึ ้น เพื ่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที ่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทัง้แบบฝกหัดเพือ่ทดสอบความรูความเขาใจในสาระเนือ้หา              

โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจาก

ศึกษาหนังสือเรียนน้ี โดยนําความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น           

จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออ่ืนๆ 

                         ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกีย่วของหลายทานที่คนควา

และเรียบเรียงเน้ือหาสาระจากสื่อตางๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชน                  

ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดี                  

ไว ณ โอกาสน้ี 

  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน

ชุดนี้จะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 

 

 

 สํานักงาน กศน.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบญั 

  หนา 

คํานํา 

คาํแนะนําการใชหนังสือเรียน 

โครงสรางรายวชิา 

บทท่ี  1  การพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สงัคม 1 

เร่ืองที่  1  การพฒันาตนเอง 2 

 เร่ืองที่  2  การพัฒนาชุมชน 6 

 เร่ืองที่  3  การพัฒนาสังคม  9 

 กิจกรรมบทที่ 1 12 

บทท่ี  2  ขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 14 

 เร่ืองที่ 1  ความหมาย ของขอมูล ความสําคัญ และประโยชน 15 

 เร่ืองที่ 2  ขอมูลตนเอง ครอบครัว 20 

 เร่ืองที่ 3  ขอมูลชุมชน สังคม 21 

 กิจกรรมบทที่ 2 22 

บทท่ี 3  การจัดเก็บขอม฿ล และวิเคราะหขอมูล 23 

 เร่ืองที่ 1  การจัดเก็บขอมูล 24 

 เร่ืองที่ 2  การวิเคราะหขอมูล 26 

 เร่ืองที่ 3  การนําเสนอขอมลู 28 

 กิจกรรมบทที่ 3 32 

บทท่ี 4  การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สงัคม 34 

 เร่ืองที่ 1  การวางแผน 35 

เร่ืองที่ 2  การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 38 

 กิจกรรมบทที่ 4 42 

บทท่ี 5  เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 43 

 เร่ืองที่ 1  เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 44 

 เร่ืองที่ 2  การจัดทําแผน 54 

 เร่ืองที่ 3  การเผยแพรสูการปฏิบัติ 59 

 กิจกรรมบทที่ 5 62 

 

 

 



 

 

บทท่ี 6  บทบาท หนาท่ีของผูนํา/สมาชิกท่ีดีของชุมชน สังคม 63 

 เร่ืองที่ 1  ผูนําและผูตาม 64 

 เร่ืองที่ 2  ผูนํา ผูตามในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน สังคม 70 

 เร่ืองที่ 3  ผูนํา ผูตามในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคนเอง ชุมชน สังคม 73 

 กิจกรรมบทที่ 6 74 

แนวเฉลยกจิกรรม 75 

บรรณานุกรม 85 



คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน  

 

 หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม  รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น  สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษาการศึกษานอก

ระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน 

สังคม ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ

ขอบขายเนื้อหา 

 2. ศึกษารายละเอียดเนือ้หาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามทีก่ําหนด 

แลวตรวจสอบกบัแนวเฉลยกิจกรรมทายเลม ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจ

ในเน้ือหาน้ันใหม ใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเร่ืองตอไป 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายบทของแตละบท เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนือ้หา

ในเร่ืองน้ัน ๆ อีกคร้ัง  

 4. หนังสอืเรียนเลมน้ีมี 6 บท คือ 

  บทที่  1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน  สังคม 

  บทที่  2  ขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

  บทที่  3  การจัดเก็บ และวิเคราะหขอมูล 

  บทที่  4  การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน  สังคม 

  บทที่  5  เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

  บทที่  6  บทบาท หนาที่ของผูนํา/สมาชิกที่ดีของชุมชน  สังคม 

    ก 



โครงสรางรายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน  สังคม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระสําคัญ  

 การพัฒนาตนเอง เปนการพัฒนาความสามารถของตนเองใหมีศักยภาพ สมรรถนะทีท่ันตอ

สภาพความจําเปนตามความกาวหนา และการเปลีย่นแปลงของสังคม  เพื่อใหตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้น 

ดังนั้น การที่จะพัฒนาตนอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมไดจะตองมีความรู ความเขาใจหลักการ

พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ความสําคัญของขอมูล ประโยชนของขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

สังคม ในดานตาง ๆ รูวิธีการจัดเก็บ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูล 

การมสีวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม รูเทคนิคการมีสวนรวมในการ

จัดทําแผนครอบครัว ชุมชน สังคม เขาใจบทบาทหนาที่ของผูนําชุมชน ในฐานะผูนํา และผูตามใน

การจัดทํา และขับเคลื่อน แผนพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. เพื่อใหผูเรียนสามารถมีความรู ความเขาใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม 

2. บอกความหมายและความสําคัญของแผนชีวิต และชุมชน สังคม 

3. วิเคราะหและนําเสนอขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม ดวยเทคนิคและวิธีการที่

หลากหลาย 

4. จูงใจใหสมาชิกของชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนชีวิต และแผนชุมชน สังคมได 

5. เปนผูนําผูตามในการจัดทําประชาคม ประชาพิจารณของชุมชน 

6. กาํหนดแนวทางในการดําเนินการเพื่อนําไปสูการทําแผนชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม 

7. รวมพัฒนาแผนชุมชนตามขั้นตอน 

ขอบขายเน้ือหา 

บทที่ 1  การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

บทที่ 2  ขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

บทที่ 3  การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล 

บทที่ 4  การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

บทที่  5 เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

บทที่ 6  บทบาท หนาที่ของผูนํา/สมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม 

 

 

    ข 



บทที ่ 1 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

สาระสําคญั 

 การพัฒนาเปนการทําใหดีขึน้ ใหเจริญขึ้น เปนการเพิ่มคุณคาของสิ่งตาง ๆ พัฒนาจาก

สิง่ที ่มีอยู เดิม หรือสรางสรรคสิง่ใหมขึ ้นมา ดังนั้น การพัฒนาจึงเริ ่มตนดวยการพัฒนาตนเอง 

ตอจากนัน้เปนการพัฒนาชุมชน และทายสุดเปนการพัฒนาสังคม ซึ่งจะตองเรียนรู ความหมาย 

ความสําคัญ แนวคดิ หลักการ วิธีการ พัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทที่  1  จบแลว ผูเรียนสามารถ 

1. บอกความหมาย ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมได 

2. อธิบายหลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่  1  การพฒันาตนเอง 

 เร่ืองที่  2  การพัฒนาชุมชน 

 เร่ืองที่  3  การพัฒนาสังคม 
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เร่ืองท่ี  1  การพฒันาตนเอง  

 1.1 ความหมายของ “การพัฒนา” (Development) 

         การพัฒนา (Development) หมายถึง การทําใหดีขึ ้น ใหเจริญขึน้ เปนการเพิ ่ม

คุณคาของสิ่งตาง ๆ การพัฒนาอาจพัฒนาจากสิ่งที่มีอยูเดิม หรือสรางสรรคสิ่งใหมขึ้นมาก็ได 

1.2 ความหมายของ “การพฒันาตนเอง” 

การพัฒนาตนเอง (Self Development) หมายถึง ความตองการของบุคคล 

ในการที่จะพัฒนาความรู ความสามารถของตนจากที่เปนอยู ใหมีความรู  ความสามารถเพิม่ขึ้น เกิด

ประโยชนตอตน และหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนใหดีขึ้นทั้งทาง

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา เพื ่อเปนสมาชิกทีม่ีประสิทธิภาพของสังคม เปน

ประโยชนตอผูอ่ืน ตลอดจนเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

 1.3 หลักการพัฒนาตนเอง 

การพัฒนาตนเองเปนการพัฒนาคุณสมบัติที่อยูในตัวบุคคล เปนการจัดการตนเองให 

มีเปาหมายชีวิตที่ดี ทั้งในปจจุบันและอนาคต การพัฒนาตนเอง จะทําใหบุคคลสํานึกในคุณคาความ

เปนคนไดมากยิ่งขึ้น 

 ชาญชัย  อาจินสมาจาร (ม.ป.ป.) ไดกลาวถึง การพัฒนาตนเองเปนการเปลี่ยนแปลง

ตนเองจากศักยภาพเดิมที่มีอยูไปสูศักยภาพระดับที่สูงกวา โดย 

 1.31) บุคคลตองสามารถปลดปลอยศักยภาพระดับใหมออกมา 

 1.3.2) มีสิ่งทาทายภายนอกที่เหมาะสม   

 1.3.3) คนที่มีการพัฒนาตนเอง ควรรับรูความทาทายในตัวคนทั้งหมด (Total self) 

 1.3.4) เปนการริเริ่มดวยตัวเอง แรงจูงใจเบือ้งตนเกิดขึน้ผานผลสัมฤทธิ์ของตัวเอง และ

การทําใหบรรลุความสําเร็จดวยตนเอง รางวัลและการลงโทษจากภายนอกเปนเร่ืองที่รองลงมา 

 1.3.5) การพัฒนาตนเอง ตองมีการเรียนรู มีการหยั่งเชิงอยางสรางสรรค 

 1.3.6) การพฒันาตนเอง ตองเต็มใจที่จะเสี่ยง 

 1.3.7) ตองมีความต้ังใจที่เขมแข็งเพียงพอที่จะผานขึ้นไปสูศักยภาพใหม 

 1.3.8) การพัฒนาตนเองตองการคําแนะนํา และการสนับสนุนของนักพัฒนาตนเองทีม่ี

วุฒิภาวะมากกวา 

 ดังน้ัน การพัฒนาตนเองจะประสบความสําเร็จได เมื ่อมีความตองการที่เกิดจากงาน 

บุคคลควรมีความตองการในการปรับปรุงเพื่อใหเปนผูทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

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

ตนเอง แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 
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 ขั้นที่ 1 การตระหนักรูถึงความจําเปนในการปรับปรุงตนเอง เปนความตองการในการที่

จะพัฒนาตนเอง เพือ่ชีวิตที่ประสบความสําเร็จ คือ การพัฒนาตนเองในแงความรูและในทุกดานให

ดีขึ้นมากที่สุด เทาที่จะทําได 

 ขั้นที่ 2 เปนขัน้การวิเคราะหตนเอง โดยการสังเกตตนเอง ประเมินตนเอง และสังเกต

พฤติกรรมของผูอ่ืน รวมทั้งเปรียบเทียบบุคลิกภาพที่สังคมตองการ  

 ขั้นที่ 3  การวางแผนพัฒนาตนเองและการต้ังเปาหมาย 

 1.4 แนวทางการพฒันาตนเอง 

      นอกจากหลกัการพฒันาตนเองทีก่ลาวมาแลว   ยงัมีแนวทางการพฒันาตนเอง  

ดังน้ี  

 1.4.1 การพฒันาดานจิตใจ  หมายถึง การพัฒนาสภาพของจิตที่มีความรูสึกที่ดี 

ตอตนเองและสิง่แวดลอม มองโลกในแงดี เชิงสรางสรรค 

  1.4.2 การพัฒนาดานรางกาย  หมายถึง การพัฒนารูปรางหนาตา กริยาทาทาง การ

แสดงออก น้าํเสียงวาจา การสื่อความหมายรวมไปถึงสุขภาพอนามัย และการแตงกายเหมาะกับ

กาลเทศะ รูปรางและผิวพรรณ 

  1.4.3 การพัฒนาดานอารมณ  หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการควบคุม

ความรูสึกนึกคิดและการแสดงออก ควบคุมอารมณที่เปนโทษตอตนเองและผูอ่ืน  

  1.4.4 การพัฒนาดานสติปญญา และความเฉลียวฉลาดทางอารมณ  หมายถึง การ

พัฒนาความรอบรู ความฉลาด ไหวพริบ ปฏิภาณ การวิเคราะห การตัดสินใจ ความสามารถในการ

แสวงหาความรู และฝกทักษะใหม ๆ เรียนรูวิถีทางการดําเนินชีวิตที่ดี 

  1.4.5 การพัฒนาดานสังคม  หมายถึง การพัฒนาปฏิบัติตน ทาทีตอสิง่แวดลอม 

ประพฤติตนตามปทัสฐานทางสังคม 

  1.4.6 การพัฒนาดานความรู  ความสามารถ  หมายถึง การพัฒนาความรู   

ความสามารถที่มีอยูใหกาวหนายิ่งขึ้น 

  1.4.7 การพัฒนาตนเองสู ความตองการของตลาดแรงงาน หมายถึง การพัฒนา

ความรู ความสามารถ ทักษะ  ความชํานาญทางอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

 การพัฒนาคนในองคการ จึงจําเปนตองสรางวัฒนธรรมองคการทีส่งเสริมการเรียนรู 

เพิม่เติมอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสวงหาความรูโดยการอาน และการคิด เพราะความรูเปน

ทรัพยสินที่มีคาที่สามารถสรางคุณคาและประโยชนใหแกตนเองและองคการ 
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1.5 วิธีการพัฒนาตนเอง   

 องคกร หนวยงานตาง ๆ มีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาบุคลากรของตน ใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เปนผูทรงคุณคา การที่บุคลากรไดรับการพัฒนานัน้ จะเปนหลักประกันไดวา หนวยงานนั้น

จะสามารถรักษาบุคลากรไวไดยาวนาน และเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคาสูงขององคกรนั้นตอไป  ซึง่

มีวิธีการพัฒนาตนเองโดยการฝกอบรม ตามหลักวิชาการ ดังน้ี  

 1. การลงมือฝกปฏิบัติจริง 

2. การบรรยายในหองเรียน 

3. การลงมือปฏิบัติงานจริง นอกเวลางานควบคูกันไป 

4. การอบรมเพิ่มเติม 

5. การฝกจําลองเหตุการณ และใชวิธีการอ่ืน ๆ 

6. การศึกษา คนควาหาความรูดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ แลวนํามาประยุกตใช

ใหเปนประโยชนอยูเสมอ 

 เมื่อบุคคลไดมีการพัฒนาตนเองไดอยางสมบูรณแลว จะกอใหเกดิประโยชน 

ตาง ๆ กับตนเอง รวมถึงประโยชนจากการเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืนและสังคม   ดังน้ี 

 1. ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง    

  1.1 การประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต 

  1.2 การประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพการงาน 

  1.3 การมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ 

                 1.4 การมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

                    1.5 การมีความสงบสุขทางจิตใจ 

 2. ประโยชนจากการเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืนและสังคม 

    2.1 การไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากเพื่อนรวมงานและบุคคลอ่ืน 

     2.2 ความสามารถรวมมือและประสานงานกับบุคคลอ่ืน 

    2.3 ความรับผิดชอบและความมานะอดทนในการปฏิบัติงาน 

                      2.4 ความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพื่อพัฒนางาน ความเปนอยูและสภาพแวดลอม 

                      2.5 ความจริงใจ ความเสียสละ และความซื่อสัตยสุจริต 

   2.6 การรักและเคารพหมูคณะ และการทําประโยชนเพือ่สวนรวม 

                    2.7 การไดรับการยกยอง และยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 
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การดําเนินการพัฒนาตนเอง  เปนการลงมือปฏิบัติเพื ่อเสริมสรางตนเองใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่กําหนดไว ควรดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

 1. การหาความรูเพิ่มเติม อาจกระทําโดย 

     1.1 การอานหนังสือเปนประจําและอยางตอเน่ือง 

     1.2 การเขารวมประชุมหรือเขารับการฝกอบรม 

     1.3 การสอนหนังสือหรือการบรรยายตาง ๆ 

     1.4 การรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนหรือองคการตาง ๆ 

     1.5 การรวมเปนที่ปรึกษาแกบุคคลหรือหนวยงาน 

     1.6 การศึกษาตอหรือเพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเปด 

     1.7 การพบปะเยี่ยมเยียนบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ 

     1.8 การเปนผูแทนในการประชุมตาง ๆ 

     1.9 การจัดทําโครงการพิเศษ 

     1.10  การปฏิบัติงานแทนหัวหนางาน 

     1.11 การคนควาหรือวิจัย 

     1.12 การศึกษาดูงาน 

 2. การเพิ่มความสามารถและประสบการณ อาจกระทําโดย 

    2.1 การลงมือปฏิบัติจริง 

    2.2 การฝกฝนโดยผูทรงคุณวุฒิหรือหัวหนางาน 

    2.3 การอาน การฟง และการถาม จากเอกสารและหรือผูทรงคณุวุฒหิรือหัวหนางาน 

    2.4 การทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน 

    2.5 การคนควาวิจัย 

    2.6 การหมนุเวียนเปลีย่นงาน 
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เร่ืองที่  2  การพัฒนาชุมชน 

 การพัฒนาชุมชน เปนการนําคําสองคํามารวมกัน คือ คําวา “การพฒันา” กับคําวา 

“ชุมชน” ซึ่งความหมายของคําวา “การพัฒนา” ไดกลาวถึงแลวในเรื่องของการพัฒนาตนเอง ในทีนี่้

จะกลาวถึงความหมายของชุมชน 

 2.1 ความหมายของ “ชุมชน”  (Community) 

  ชุมชน (Community) หมายถึง  กลุมคนที่อาศัยอยูในอาณาเขตเดียวกัน มีความรูสึก

เปนพวกเดียวกัน มีความศรัทธา ความเชือ่ เชือ้ชาติ การงาน มีความสนใจ และปฏิบัติตนในวิถี

ชีวิตประจําวันที่คลายคลึงกัน มีความเอ้ืออาทรตอกนั 

 2.2 ความหมายของ “การพัฒนาชุมชน”  

       การพัฒนาชุมชน (Community Development) หมายถึง การทําใหชุมชนมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือเจริญขึ้น ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนใหดีขึ ้น ประชาชนในชุมชนนัน้ ๆ 

รวมกันวางแผนและลงมือกระทําเอง กําหนดวากลุมของตนและของแตละคนตองการ และมีปญหา

อะไร เพือ่ใหไดมาในสิ่งทีต่องการและสามารถแกไขปญหานั้น  โดยใชทรัพยากรในชุมชนใหมาก

ที่สุด ถาจําเปนอาจขอความชวยเหลือจากรัฐบาลและองคกรตาง ๆ สนับสนุน 

 ดังน้ัน เมื่อนําคําวา “การพัฒนา” รวมกับ “ชุมชน” แลวก็จะไดความหมายวา การ

พัฒนาชุมชน ก็คือ การเปลี่ยนแปลงชุมชนใหดีขึ ้น หรือใหเจริญขึน้ในทุก ๆ ดานนั่นเอง นัน่คือ

จะตองพัฒนาคน กลุมชน สิ่งแวดลอมทางวัตถุหรือสาธารณสมบัติ และพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ

และสังคม เพื่อใหบงัเกดิผลดีแกประเทศชาติโดยสวนรวม 

 2.3 ปรัชญาข้ันมูลฐานของงานพฒันาชมุชน 

        ปรัชญาขั้นมูลฐานของงานพัฒนาชุมชน สรุปไดดังนี ้

         2.3.1 บุคคลแตละคนยอมมีความสําคัญ และมีความเปนเอกลักษณที่ไมเหมือนกัน 

จึงมีสิทธิอันพึงไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรม และอยางบุคคลมีเกียรติในฐานะที่เปนมนุษย

ปุถุชนผูหน่ึง 

    2.3.2 บุคคลแตละคนยอมมีสิทธิ และสามารถทีจ่ะกําหนดวิธีการดํารงชีวิตของ

ตนไปในทิศทางที่ตนตองการ 

    2.3.3 บุคคลแตละคนถาหากมีโอกาสแลว ยอมมีความสามารถทีจ่ะเรียนรู   

เปลีย่นแปลงทัศนะ ประพฤติปฏิบัติและพัฒนาขีดความสามารถใหมีความรับผิดชอบตอสังคม

สูงขึ้นได 
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  2.3.4 มนุษยทุกคนมีพลังในเรื่องความคิดริเริ่ม ความเปนผูนํา และความคิดใหม ๆ 

ซึง่ซอนเรนอยู และพลังความสามารถเหลานีส้ามารถเจริญเติบโต และนําออกมาใชได ถาพลังที่

ซอนเรนเหลาน้ีไดรับการพัฒนา 

  2.3.5 การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกดานเปนสิ ่งที ่พึง

ปรารถนา และมีความสําคัญยิ่งตอชีวิตของบุคคล ชุมชน และรัฐ  

 2.4 แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน 

       การศึกษาแนวคิดพื้นฐานของงานพัฒนาชุมชน เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเจาหนาที่

หรือนักพัฒนาไดลงไปทํางานกับประชาชนไดอยางถูกตอง และทําใหงานมีประสิทธิภาพ ซึง่

แนวคดิพืน้ฐานงานพฒันาชมุชน มดีงัน้ี 

  2.4.1 การมีสวนรวมของประชาชน (People Participation) เปนหัวใจของการ

พัฒนาชุมชน โดยยึดหลักของการมีสวนรวมที่วา ประชาชนมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ วางแผน 

การปฏิบัติการ  รวมบํารุงรักษา  ติดตามและประเมินผล 

  2.4.2 การชวยเหลือตนเอง (Aide Self-Help) เปนแนวทางในการพัฒนาที่ยึดเปน

หลักการสําคัญประการหนึ่ง คือ ตองพัฒนาใหประชาชนพึ่งตนเองไดมากขึน้ โดยมีรัฐคอยใหการ

ชวยเหลือสนับสนุน ในสวนทีเ่กินขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑที่

เหมาะสม   

  2.4.3 ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) ในการทํางานกับประชาชนตองยึด

หลักการที่วา ความคิดริเริ่มตองมาจากประชาชน ซึง่ตองใชวิถีแหงประชาธิปไตย และหาโอกาส

กระตุนใหการศึกษา ใหประชาชนเกิดความคิด และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอ

หมูบาน ตําบล 

  2.4.4 ความตองการของชุมชน (Felt-Needs) ในการพัฒนาชุมชนตองใหประชาชน 

และองคกรประชาชนคิด และตัดสินใจบนพืน้ฐานความตองการของชุมชนเอง เพื่อใหเกิดความคิด

ที่วางานเปนของประชาชน และจะชวยกันดูแลรักษาตอไป 

        2.4.5 การศึกษาภาคชีวิต (Life-Long Education) ในการทํางานพัฒนาชุมชน ถือ

เปนกระบวนการใหการศึกษาภาคชีวิตแกประชาชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคน การใหการศึกษาตอง

ใหการศึกษาอยางตอเนื่องกันไป ตราบเทาที่บุคคลยังดํารงชีวิตอยูในชุมชน 

 2.5 หลักการพัฒนาชุมชน 

       จากปรัชญา และแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน ไดนํามาใชเปนหลักการ

พัฒนาชุมชน ซึ่งนักพัฒนาตองยึดเปนแนวทางปฏิบัติ มีดังน้ี 
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       2.51 หลักความมีศักด์ิศรี และศักยภาพของประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชน

ใชศักยภาพที่มีอยูใหมากที่สุด จึงตองใหโอกาสประชาชนในการคิด วางแผนเพือ่แกปญหาชุมชน

ดวยตัวของเขาเอง นักพัฒนาควรเปนผูกระตุน แนะนํา สงเสริม 

    2.5.2  หลักการพึ่งตนเองของประชาชน ตองสนับสนุนใหประชาชนพึ่งตนเองได 

โดยการสรางพลังชุมชนเพือ่พัฒนาชุมชน สวนรัฐบาลจะชวยเหลือ สนับสนุนอยูเบือ้งหลัง และ

ชวยเหลอืในสวนที่เกินความสามารถของประชาชน 

        2.5.3 หลักการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนรวม

คิด ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ที่จะ

ทําในชุมชน เพือ่ใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางแทจริงในการดําเนินงาน อันเปนการปลูกฝง

จิตสํานึกในเร่ืองความเปนเจาของโครงการ หรือกิจกรรม 

         2.5.4 หลักประชาธิปไตย ในการทํางานพัฒนาชุมชนจะตองเริม่ดวยการพูดคุย 

ประชุมหารือรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ และทํารวมกัน รวมถึงรับผิดชอบรวมกันภายใตความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย   

 นอกจากหลักการพัฒนาชุมชนดังกลาวแลว องคการสหประชาชาติ ยังไดกําหนด 

หลกัการดําเนินงานพฒันาชมุชนไว 10 ประการ คือ 

 1. ตองสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของประชาชน 

 2. ตองเปนโครงการเอนกประสงคที่ชวยแกปญหาไดหลายดาน 

 3. ตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปพรอม ๆ กับการดําเนินงาน 

 4. ตองใหประชาชนมีสวนรวมอยางเต็มที่ 

 5. ตองแสวงหาและพัฒนาใหเกิดผูนําในทองถิ่น 

 6. ตองยอมรับใหโอกาสสตรี และเยาวชนมีสวนรวมในโครงการ 

 7. รัฐตองเตรียมจัดบริการใหการสนับสนุน 

 8. ตองวางแผนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพทุกระดับ 

 9. สนับสนุนใหองคกรเอกชน อาสาสมัครตาง ๆ เขามามีสวนรวม 

 10. ตองมีการวางแผนใหเกิดความเจริญแกชุมชนที ่สอดคลองกับความเจริญใน

ระดับชาติดวย   

 จากหลักการดังกลาว สรุปไดวา การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการที ่จะพยายาม

เปลีย่นแปลงความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนใหดีขึ้นกวาเดิม โดยรวมมือ

กันพัฒนาใหชุมชนของตนเองเปนชุมชนที ่ดี สรางความรูสึกรักและผูกพันตอชุมชนตนเอง 

เปาหมายสําคัญของการพัฒนาชุมชนจึงมุงไปยังประชาชน โดยผานกระบวนการใหการศึกษาแก

ประชาชนและกระบวนการรวมกลุมเปนสําคัญ เพราะพลังสําคัญที่จะบันดาลใหการพัฒนาบรรลุผล

สําเร็จน้ันอยูที่ตัวประชาชน 
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เร่ืองที่  3  การพัฒนาสังคม 

 3.1 ความหมายของการพัฒนาสังคม  

        การพัฒนาสังคม (Social Development) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทีดี่ทัง้

ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม เพือ่ประชาชนจะไดมีชีวิตความ

เปนอยูที่ดีขึน้ทัง้ทางดานทีอ่ยูอาศัย อาหาร เครือ่งนุงหม  สุขภาพอนามัย การศึกษา การมีงานทํา มี

รายไดเพียงพอในการครองชีพ ประชาชนไดรับความเสมอภาค ความยุติธรรม มีคุณภาพชีวิต ทัง้นี้

ประชาชนตองมีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนอยางมีระบบ 

 3.2 ความสําคัญของการพัฒนาสังคม 

        เมื่อบุคคลมาอยูรวมกันเปนสังคม ปญหาตาง ๆ ก็ยอมจะเกิดตามมาเสมอ ยิ่งสังคม

มีขนาดใหญ ปญหาก็ยิ่งจะมีมากและสลับซับซอนเปนเงาตามตัว ปญหาหนึ่งอาจจะกลายเปนสาเหตุ

อีกหลายปญหาเกีย่วโยงกันไปเปนลูกโซ ถาปลอยไวก็จะเพิ่มความรุนแรง เพิ่มความสลับซับซอน 

และขยายวงกวางออกไปเรื่อย  ๆ ยากตอการแกไข ความสงบสุขของประชาชนในสังคมนัน้ก็จะไม

มี  ดังนั้น ความสําคัญของการพัฒนาสังคม อาจกลาวเปนขอ ๆ ไดดังน้ี 

  1. ทําใหปญหาของสังคมลดนอยและหมดไปในที่สุด 

  2. ปองกันไมใหปญหาน้ันหรือปญหาในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นแกสังคมอีก 

  3. ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาขึ้นมาแทน  

  4. ทําใหประชาชนในสังคมสมานสามัคคีและอยูรวมกันอยางมีความสุขตามฐานะ

ของแตละบุคคล 

  5. ทําใหเกิดความเปนปกแผนมั่นคงของสังคม 

 3.3 แนวคิดในการพัฒนาสังคม 

  การพัฒนาสังคมมีขอบเขตกวางขวาง เพราะปญหาของสังคมมีมาก และสลับซับซอน 

การแกปญหาสังคมจึงตองทําอยางรอบคอบ และตองอาศัยความรวมมือกันของบุคคลจากหลาย ๆ 

ฝาย และโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในสังคมนัน้ ๆ จะตองรับรู พรอมทีจ่ะใหขอมูลทีถู่กตองและ

เขามามีสวนรวมดวยเสมอ การพัฒนาสังคมจึงตองเปนทั ้งกระบวนการ วิธีการ กรรมวิธี

เปลีย่นแปลง และแผนการดําเนินงาน  ซึ่งมีรายละเอียด คือ 

 1. กระบวนการ (Process) การแกปญหาสังคมตองกระทําตอเนือ่งกันอยางมีระบบ 

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะหน่ึงไปสูอีกลักษณะหน่ึง ซึ่งจะตองเปนลักษณะที่ดีกวาเดิม 

 2. วิธีการ (Method) การกําหนดวิธีการในการดําเนินงาน โดยเฉพาะเนนความรวมมือ

ของประชาชนในสังคมนั้นกับเจาหนาทีข่องรัฐบาลที่จะทํางานรวมกัน และวิธีการนี้ตองเปนที่

ยอมรับวา สามารถนําการเปลี่ยนแปลงมาสูสังคมไดอยางถาวรและมีประโยชนตอสังคม 
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 3 .  กรรมวิธี เปลี ย่นแปลง (Movement) การพัฒนาสังคมจะตองทําให เกิดการ

เปลีย่นแปลงใหได และจะตองเปลีย่นแปลงไปในทางทีดี่ขึน้ โดยเฉพาะเนนการเปลีย่นแปลง

ทัศนคติของตน เพื่อใหเกิดสํานึกในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลประโยชนของสวนรวม และรัก

ความเจริญกาวหนาอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ 

 4. แผนการดําเนินงาน  (Planning) การพัฒนาสังคมจะตองทําอยางมีแผน มีขัน้ตอน 

สามารถตรวจสอบ และประเมินผลได แผนงานนี้จะตองมีทุกระดับ นับตั้งแตระดับชาติ คือ 

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ลงมาจนถึงระดับผูปฏิบัติ แผนงานจึงมีความสําคัญและ

จําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาสังคม 

 3.4 การพัฒนาสังคมไทย 

       การพัฒนาสังคมไทย สามารถกระทําไปพรอม ๆ กันทัง้สังคมในเมืองและสังคม

ชนบท แตเน่ืองจากสังคมชนบทเปนที่อยูอาศัยของชนสวนใหญของประเทศ การพัฒนาจึงทุมเทไป

ที่ชนบทมากกวาในเมือง และการพัฒนาสังคมจะตองพัฒนาหลาย ๆ ดาน ไปพรอม ๆ กัน โดย

เฉพาะที่เปนปจจัยตอการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ไดแกการศึกษา และการสาธารณสุข 

 การพัฒนาดานการศึกษา การศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่สุด ในการวัดความเจริญของ

สังคม สําหรับประเทศไทยการพัฒนาดานการศึกษายังไมเจริญกาวหนาอยางเต็มที ่โดยเฉพาะอยาง

ยิง่สังคมในชนบทของไทย จะพบประชาชนที่ไมรู หนังสือ และไมจบการศึกษาภาคบังคับอยู 

คอนขางมาก 

 ความสําคัญของการศึกษาท่ีมีตอบุคคลและสังคม 

 การศึกษากอใหเกิดความเปลีย่นแปลงไปในทางทีดี่ ทําใหคนมีความรู ความเขาใจใน

วิทยาการใหม ๆ กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตลอดทั้งมีเหตุผลในการ

แกปญหาตาง ๆ การพัฒนาดานการศึกษา ก็คือ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคคล และ

เมื่อบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของสังคมมีคุณภาพแลว ก็จะทําใหสังคมมีการพัฒนาตามไปดวย สถาบันที่

สําคัญในการพัฒนาการศึกษา ไดแก บาน วัด โรงเรียน หนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน 

 

 การพัฒนาดานสาธารณสุข การสาธารณสุข เปนการปองกันและรักษาโรค ทํานุบํารุง

ใหประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที ่ดี มีความสมบูรณทั ้งทางรางกายและจิตใจ สังคมใดจะ

เจริญรุงเรืองกาวหนาได จําเปนตองมีพลเมืองทีม่ีสุขภาพอนามัยดี อันเปนสวนสําคัญในการพัฒนา

ประเทศ จึงจําเปนตองจัดใหมีการพัฒนาสาธารณสุขขึ้น เพราะมีความสําคัญทั้งตอตัวบุคคลและ

สังคม  

 การบริหารงานของทุกรัฐบาล เนนที ่ ความกินดี อยู ดี หรือมีคุณภาพชีวิตที ่ดีของ

ประชาชน อยากใหคนมีความสุข มีรายไดมั่นคง  มีสุขภาพดี ครอบครัวอบอุน มีชุมชนเขมแข็ง และ
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สังคมอยูเย็นเปนสุข มีความสมานฉันท และเอือ้อาทรตอกัน ในดานการพัฒนาทางสังคมนัน้ อาจ

กลาวไดวา ทําไปเพือ่ใหคนมีความมัน่คง 10 ดาน คือ ดานการมีงานทําและรายได ดานครอบครัว 

ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สวนบุคคล) ดานทีอ่ยู

อาศัยและสิง่แวดลอม ดานสิทธิและความเปนธรรม ดานสังคม วัฒนธรรม ดานการสนับสนุนทาง

สังคม ดานการเมือง ธรรมาภิบาล  หรือมีความมั่นคงทางสังคมนั่นเอง 
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กิจกรรมบทที่ 1 

ใหผูเรียนทํากิจกรรมตอไปน้ี 

ขอ 1 บอกความหมายของคําตอไปนี้ 

         1) การพัฒนาตนเอง หมายถึง............................................................................... 

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

         2) การพัฒนาชุมชน  หมายถึง.............................................................................. 

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

         3) การพัฒนาสังคม  หมายถึง ............................................................................. 

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

ขอ 2 บอกวิธีการพัฒนาตนเองของตัวทาน 

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

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

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

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

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

ขอ 3 บอกหลักการพัฒนาตนเอง  

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

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

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

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

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

ขอ 4 บอกประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาตนเองที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

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

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

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

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

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

ขอ 5 บอกวิธีการพัฒนาตนเองดวยการหาความรูเพิ่มเติม กระทําไดโดยวิธีใด 

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

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

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

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

ขอ 6 อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน 

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

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

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

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

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

ขอ 7 อธิบายหลักการพัฒนาชุมชน 

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

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

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

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

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

ขอ 8 อธิบายแนวคิดของการพัฒนาสังคม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................... ............................................................................ 
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บทที่ 2  

ขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

 

สาระสําคัญ 

 ขอมูล  คือ  ขอเท็จจริงของบุคคล  สัตว  สิ่งของ  หรือเหตุการณตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจเปน

ขอความ  ตัวเลข  หรือภาพก็ได  ขอมูลมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย   มนุษยนําขอมูลตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม มาใชประโยชนในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงาน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทที่  2 จบแลว  ผูเรียนสามารถ   

1. บอกความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมูลได 

2. บอกขอมูลของตนเองและครอบครัวได 

3. บอกขอมูลของชุมชนและสังคมได 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่  1  ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมูล 

 เร่ืองที่  2  ขอมูลตนเอง ครอบครัว 

 เร่ืองที่  3  ขอมูลชุมชน สังคม 
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เร่ืองท่ี  1  ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมูล 

           ขอมูล (Data) หมายถึง กลุมตัวอักขระที่เมื่อนํามารวมกันแลวมีความหมายอยางใดอยางหน่ึง

และมคีวามสําคัญควรคาแกการจัดเก็บเพื่อนําไปใชในโอกาสตอ ๆ ไป ขอมูลมักเปนขอความที่อธิบายถึงสิ่ง

ใดสิ่งหน่ึง อาจเปนตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณใด ๆ ที่สามารถนําไปประมวลผลดวยคอมพิวเตอรได 

(IT Destination Tech Archive [00005] : 1) 

 ขอมูล  (Data)  หมายถึง  ขอเท็จจริงของสิง่ตาง ๆ  ทีอ่ยู รอบตัวเรา  ไมวาจะเปนคน  สัตว  

สิ่งของ  สถานที่ตาง ๆ  ธรรมชาติทั่วไป  ลวนแลวแตมีขอมูลในตนเอง  ทําใหเรารูความเปนมา  ความสําคัญ

และประโยชนของสิ่งเหลานั้น  ดังนั้นขอมูลของทุก ๆ  สิง่จึงมีความสําคัญมาก (ภิรมย  เกตขวัญชัย, 2552 : 

1 ) 

 ไพโรจน ชลารักษ (2552 : 1) กลาววา ขอมูล (data) หมายถึง ขอเท็จจริง (facts) หรือ

ปรากฏการณธรรมชาติ(phenomena) หรือ เหตุการณ (events) ทีเ่กิดขึน้หรือมีอยูเปนอยูเองแลวตามปกติ

และไดรับการตรวจพบและบนัทกึหรือเกบ็รวบรวมไวใชประโยชน หากขอเท็จจริง หรือปรากฏการณหรือ

เหตุการณเหลาน้ันไมมีผูใดไดพบเห็น  ไดมกีารบนัทกึรวบรวมไวดวยวิธกีารใด ๆ ก็ตาม ความเปนขอมูลก็

ไมเกิดขึน้ ตัวอยางเชน ทุก ๆ เชา มีนักศึกษา เดินทางไปเรียน คนทัง้หลายไปทํางาน มีลมพัดแรงบาง เบา

บาง อากาศรอนบาง เย็นบาง เปนปกติแตหากมีใครบางคนทําการสังเกตแลวบันทึกวาโรงเรียนใดมี

นักเรียนไปเรียนกี่คนในแตละวัน มีผูโดยสารรถไปทํางานวันละกีค่น มีรถวิ่งกีเ่ที่ยว ลมพัดดวยความเร็ว

เทาใด เวลาใด อุณหภูมิแตละวันสูง ตํ่า เพียงใด ซึ่งที่ตรวจพบและบันทึกไวน้ีเรียกวาขอมูล 

 กัลยา  วานิชยบัญชา (2549 : 9)  กลาววา  ขอมูล  หมายถึง  ความจริงทีเ่กิดขึน้ซึ่งอาจจะเปน

ตัวเลขหรือขอความ  หรือประกอบดวยขอมูลทั้งขอความ  และตัวเลข   เชน  

 1.  “นางกัลยา  วานิชยบัญชา  จบปริญญาเอก  สาขาสถิติ  จาก  University  of  Georgia  

ประเทศสหรัฐอเมริกา”  ซึ่งเปนขอมูลที่แสดงความจริงของนางกัลยา  ซึ่งอยูในรูปขอความเพียงอยางเดียว 

 2.  “นางกัลยา  วานิชยบัญชา    รับราชการเปนอาจารยที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และมี 

เงนิเดือน  25,000   บาท”  ซึ่งเปนขอมูลที่อยูในรูปขอความและตัวเลข 

 3.  “ยอดขายรายวันของหางสรรพสินคา  ก.  ในสัปดาหที่ผานมาเปน  5.4, 3, 4.1,  6,  3.5,  และ  

4.3  ลานบาท”  เปนขอมูลที่อยูในรูปตัวเลข   

 สรุปไดวา  ขอมูล  (Data)  หมายถึง  ขอเท็จจริงของคน  สัตว  วัตถุ  สิ่งของที่ไดจากการสงัเกต

ปรากฏการณ  การกระทําหรือลักษณะตาง ๆ  แลวนํามาบันทึกเปนตัวเลข  สัญลักษณ  เสียง  หรือภาพ 
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ชนิดของขอมูล 

 1. จําแนกตามลักษณะของขอมูล  จําแนกออกไดเปน  2  ชนิด  คือ 

      1.1  ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative  Data)  หมายถึง  ขอมูลที่ไมสามารถบอกไดวามีคา 

มากหรือนอย  แตสามารถบอกไดวาดีหรือไมดี  หรือบอกลักษณะความเปนกลุมของขอมูล  เชน  เพศ  

ศาสนา  สีผม  อาชีพ  คุณภาพสินคา  ความพึงพอใจ  ฯลฯ  

       1.2 ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative  Data)  หมายถึง  ขอมูลที่สามารถวัดคาไดวามีคามาก

หรือนอยซึ่งสามารถวัดคาออกมาเปนตัวเลขได  เชน  อายุ  สวนสูง  นํ้าหนัก อุณหภูมิ  ฯลฯ 

 2. จําแนกตามแหลงท่ีมาของขอมูล  แบงออกไดเปน  2  ชนิด  คือ 

       2.1  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary  Data)  หมายถึง  ขอมูลทีผู่ใชเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลเอง  

เชน  การเก็บแบบสอบถาม  การทดลองในหองทดลอง  การสังเกต  การสัมภาษณ  เปนตน 

        2.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Second Data)  หมายถึง  ขอมูลที่ผูใชนํามาจากหนวยงานอืน่  หรือ

ผูอืน่ที่ไดทําการเก็บรวบรวมไวแลวในอดีต  เชน  รายงานประจําปของหนวยงานตาง ๆ  ขอมูลทองถิ่น  ซึ่ง

แตละ  อบต.  เปนผูรวบรวมไว  เปนตน 

 ตัวอยางขอมูลในดานตาง ๆ         

 ขอมูลดานภูมิศาสตร 

 คือ  ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิง่แวดลอมทางธรรมชาติกับสังคม  เชน จํานวน

ประชากร  ลักษณะของภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  เขตการปกครองตําบล/อําเภอ/เทศบาล จังหวัด  

ทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  ปาไม  แรธาตุ  แหลงน้าํ  การคมนาคมขนสงทางบก  ทางน้าํ  ทางอากาศ  สังคม

และวัฒนธรรม  เชน เชือ้ชาติของประชากร  การนับถือศาสนา  การตั้งถิ่นฐานของประชากร  ความเชื่อ  

ขอบเขตของสถานที ่ สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  สภาพปญหาและภัยธรรมชาติ 

 ขอมูลดานประวัติศาสตร 

 คือ  ขอมูลเหตุการณที่เปนมาหรือเรือ่งราวของประเทศชาติตามที่บันทึกไวเปนหลักฐาน เชน  

ประวัติความเปนมาของหมูบาน/ตําบล/ชุมชน/จังหวัด  สภาพความเปนอยูของคนในอดีต  การปกครองใน

อดีต  สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร  เปนตน 

 ขอมูลดานเศรษฐศาสตร 

  คือ  ขอมูลการผลิต  การบริโภค  การกระจายสินคาและบริการ   
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 ขอมูลดานการเมือง 

 การเมือง  คือ กระบวนการและวิธีการ ทีจ่ะนําไปสูการตัดสินใจของกลุมคน คํานี้มักจะถูก

นําไปประยุกตใชกับ3รัฐบาล3 แตกิจกรรมทางการเมืองสามารถเกิดขึน้ไดทั่วไปในทุกกลุมคนทีม่ีปฏิสัมพันธ

กัน ซึ่งรวมไปถึงใน 3บรรษทั3, แวดวงวิชาการ และในวงการ3ศาสนา3 

 ขอมูลดานการเมือง  เชน ผูนําชุมชน  ผูนําทองถิ่น  อาสาสมัคร  พรรคการเมือง  คณะกรรมการ

เลือกต้ัง  การแบงเขตเลือกตัง้  องคการบริหารสวนตําบล  การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทาง

การเมือง  เปนตน  

 ขอมูลดานการปกครอง     

 เชน  ผูบริหารองคกรทองถิ่น  องคกรทองถิน่  ผูนําในดานตาง ๆ  ของทองถิน่  เชน  กํานัน  

ผูใหญบาน การแบงเขตการปกครอง  ที่ต้ังและอาณาเขตของการปกครอง 

 ขอมูลดานศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี 

 ดานศาสนา  เชน  ศาสนาที่ประชาชนนับถือ  ศาสนสถาน  สถานทีตั่ง้ศาสนสถาน  วันสําคัญ

ทางศาสนา 

 ดานวัฒนธรรม  เชน  คานิยม  ความเชื่อ  ภาษา โบราณสถาน  โบราณวัตถุ ความรูและระบบ

การถายทอดความรู  สภาพปญหาที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม 

 ดานประเพณี  เชน  การเกิด  การบวชนาค  การแตงงาน  การทําบุญขึน้บานใหม  พิธีกรรมใน

วันสําคัญ   สภาพปญหาที่เกี่ยวของกับประเพณี 

 ขอมูลดานหนาท่ีพลเมือง 

 หนาที ่ หมายถึง  ภาระรับผิดชอบของบุคคลทีต่องปฏิบัติกิจที่ตองทํา  กิจที่ควรทํา  เปนสิ่งที่

กําหนดใหทํา  หรือหามมิใหกระทํา 

 พลเมือง  หมายถึง  พละกําลังของประเทศซึ่งมีสวนเปนเจาของประเทศ 

 ขอมูลดานหนาทีพ่ลเมือง  เชน  ความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ความ

รับผิดชอบตอหนาที ่ ความมีระเบียบวินัย  ความซือ่สัตย  ความเสียสละ  ความอดทน  การไมทําบาป         

ความสามัคคี  การรักษาชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  การปฏิบัติตามกฎหมาย การไปใชสิทธิเ์ลือกตั้ง        

การพัฒนาประเทศ  การปองกันประเทศ   การรับราชการทหาร  การเสียภาษีอากร  การชวยเหลือราชการ                   

การศึกษาอบรม    การพิทักษปกปองและสืบสานศิลปะ  วัฒนธรรมของชาติ  และภูมิปญญาทองถิ ่น                   

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2�
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ขอมูลดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากร 

 สิ่งแวดลอม5 หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไมมีชวีติ เห็นไดดวยตาเปลา 

และไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น   หรือ

อาจจะกลาวไดวาสิ่งแวดลอมจะประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้นใน

ชวงเวลาหนึ่งเพื่อสนองความตองการของมนุษยน่ันเอง 

           5

             สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก สาธารณูปการตาง ๆ เชน ถนน เขื่อนกั้นนํ้า ฯลฯ หรือ

ระบบของสถาบันสังคมมนุษยที่ดําเนินชีวิตอยู ฯลฯ 

 สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไดแกบรรยากาศ  นํ้า  ดิน แรธาตุ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู

บนโลก (พืช และสัตว) ฯลฯ 

           ทรัพยากรธรรมชาต5ิ

   ขอมูลดาน สิ่งแวดลอม  ทรัพยากร เชน 

 หมายถึง สิ่งตาง ๆ(สิง่แวดลอม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย

สามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน นํ้า ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน และกําลัง

แรงงานมนุษย เปนตน 

 1.  กลุมขอมูลดานธรณีวิทยา  เชน  โครงสรางของโลก  สวนประกอบของโลก  คุณสมบัติของ

ดิน  แผนดินไหว  ภูเขาไฟ  นํ้าพุรอน  แหลงแร  หินและวัฏจักร  การเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก    

 2.  กลุมขอมูลทางทะเล  เชน  อุณหภูมิของน้ําทะเล  ตําแหนงทีต่รวจวัดอุณหภูมิ  ตัวเลขที่

แสดงอุณหภูมิ 

 3.  กลุมขอมูลนิเวศวิทยา  เชน  ตําแหนงที่ตั้งของสัตวหายาก  สภาพภูมิประเทศ  สภาพ

ภูมิอากาศที่มักพบสัตวหายาก  ลักษณะการต้ังถิ่นฐาน  ฤดูกาลที่อพยพ 

 4.  กลุมขอมูลเกีย่วกับน้ํา  เชน  ปริมาณฝนตก  ปริมาณความชืน้สัมพัทธในอากาศ  ตําแหนง

ที่ต้ังสถานีวัดปริมาณนํ้าฝนในแตละภาค 

 5.  กลุมขอมูลอากาศ  เชน  อุณหภูมิอากาศที่ระดับความสูงตาง ๆ 

 6.  กลุมขอมูลเสน  เชน  ขอมูลเสนรอบจังหวัด  ขอมูลเสนถนน  และทางรถไฟ 

 7.  กลุมขอมูลโทรสัมผัส (Remote  Sensing) เชน  ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม  ขอมูลทาง

ดาวเทียมที่แสดงขอเท็จจริงของสภาพพื้นที่ของเกาะ  หรือภูเขา 

 ขอมูลดานสาธารณสุข 

 เชน  จํานวนโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  สถานีอนามัยประจําตําบล  จํานวนแพทย  

พยาบาล  เจาหนาที่สาธารณสุข  จํานวนคนเกิด  คนตาย  สาเหตุการตาย โรคที่พบบอย  โรคระบาด 
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ขอมูลดานการศึกษา 

 เชน  จํานวนสถานศึกษาในระดับตาง ๆ  รายชือ่สถานศึกษา  จํานวนครู  จํานวนนักเรียนใน

สถานศึกษาน้ัน ๆ  จํานวนผูจบการศึกษา  สภาพปญหาดานการศึกษา 

 1.2 ความสําคัญของขอมูล 

 ความสําคัญของขอมูลตอตนเอง 

 1.  ทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูรอดปลอดภัย  มนุษยรูจักนําขอมูลมาใชในการดํารงชีวิต

แตโบราณแลว  มนุษยรูจักสังเกตสิง่ตาง ๆ  ทีอ่ยูรอบตัว  เชน  สังเกตวาดิน  อากาศ  ฤดูกาลใดทีเ่หมาะสม

กับการปลูกพืชผักกินไดชนิดใด  พืชชนิดใดใชเปนยารักษาโรคได  สะสมเปนองคความรูแลวถายทอดสืบ

ตอกันมา  ขอมูลตาง ๆ  ทําใหมนุษยสามารถนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนอาหาร  สิ่งของเคร่ืองใช  ที่อยู

อาศัย  และยารักษาโรคเพื่อการดํารงชีพได 

 2.  ชวยใหเรามีความรูความเขาใจเรือ่งราวตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นรอบตัว  เชน  เรื่องรางกาย  จิตใจ  

ความตองการ  พฤติกรรมของตนเอง  และผู อืน่  ทําใหมนุษยสามารถปรับตัวเอง ใหอยู รวมกับคนใน

ครอบครัวและสังคมไดอยางมีความสงบสุข 

 3.  ทําใหตนเองสามารถแกปญหาตาง ๆ  ทีเ่กิดขึน้ใหผานพนไปไดดวยดี  การตัดสินใจตอการ

กระทําหรือไมกระทําสิ่งใดที่ไมมีขอมูลหรือมีขอมูลไมถูกตองอาจทําใหเกิดการผิดพลาดเสียหายได  

 ความสําคัญของขอมูลตอชุมชน/สงัคม 

 1. ทําใหเกิดการศึกษาเรียนรู  ซึ่งการศึกษาเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาชุมชน/สังคมเปนอยางยิง่  

ชุมชน/สังคมใดที่มีผูไดรับการศึกษา  การพัฒนาก็จะเขาไปสูชุมชน/สังคมน้ันไดงายและรวดเร็ว  

 2. ขอมูลตาง ๆ ที่สะสมเปนองคความรูน้ัน  สามารถรักษาไวและถายทอดความรูไปสูคนรุนตอ 

ๆ ไปในชุมชน/สังคม  ทําใหเกิดความรูความเขาใจ  วัฒนธรรมของชุมชน/สังคม ตนเอง  และตางสังคมได

กอใหเกิดการอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 

 3. ชวยเสริมสรางความรู  ความสามารถใหม ๆ  ในดานตาง ๆ  ทัง้ทางดานเทคโนโลยี  

การศึกษา  เศรษฐศาสตร  การคมนาคม  การเกษตร  การพาณิชย  ฯลฯ  ที่เปนพืน้ฐานตอการพัฒนาชุมชน/

สังคม 

 1.3  ประโยชนของขอมูล 

1. เพื่อการเรียนรู 

2. เพื่อการศึกษาคนควา 

3. เพือ่ใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

4. เพื่อใชในการนํามาปรับปรุงแกไข 

5. เพื่อใชเปนหลักฐานสําคัญตาง ๆ 

6. เพื่อการสื่อสาร 

7. เพื่อการตัดสินใจ 
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 ขอมูลในชีวิตประจําวันมีจํานวนมากท่ีนําไปใชประโยชนตาง ๆ  กัน  เชน 

 ขอมูลภูมิอากาศ  ใชประโยชนในดานการพยากรณอากาศ 

 ขอมูลประชากร  ใชประโยชนทางดานการวางแผนพัฒนาประเทศ 

 ขอมูลดานการเงิน  ใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ขอมูลวิทยาศาสตร  ใชประโยชนในดานการวิจัย 

  ขอมูลดานทรัพยากร  สิ่งแวดลอม  ใชประโยชนในดานการติดตามสถานภาพของสิ่งแวดลอม 

การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร  การวางแผนการพัฒนาทองถิน่หรือการทองเที่ยว        การ

วางแผนการจัดการดานสิง่แวดลอม 

 ขอมูลดานภูมิศาสตร  ใชประโยชนในการประเมินคาความเสียหายของการเกิดภัยทาง

ธรรมชาติ  ประเมินภาษีปาย  โรงเรือน  ที่ดิน  วิเคราะหการลงทุนสรางสาธารณูปโภค 

เร่ืองท่ี 2  ขอมูลตนเอง  ครอบครัว 

 2.1  ขอมูลตนเอง 

   คือ  ขอมูลความเปนตัวเราซึ ่งมีสิ ่งที ่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางจากผู อื ่นทั ้งภายนอกที่

สามารถมองเห็นได  เชน  ชื่อ – นามสกุล  วัน  เดือน  ปเกิด  อายุ  สัญชาติ  เชื ้อชาติ  สถานภาพ  สีผิว  

รูปราง  สวนสูง  น้าํหนัก  อาชีพ  รายได  และภายในตัวเรา  เชน  อารมณ  บุคลิกลักษณะ  ความคิด

ความรูสึก  และความเชื่อ  เปนตน 

 2.2  ขอมูลครอบครัว 

 เปนขอมูลของกลุมคนตั้งแต  2  คนขึน้ไปทีม่ีความสัมพันธเกีย่วของกันทางสายโลหิต  การ

สมรส  หรือการรับผูอ่ืนไวในความอุปการะ  เชน  บุตรบุญธรรม  คนใช  ญาติพีน่อง  มาอาศัยอยูดวยกันใน

ครัวเรือนเดียวกนั 

  ขอมูลครอบครัว  เชน  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  ขอมูลตนเองของทุกคนในครอบครัว  

สภาพที่พักอาศัยและสิง่แวดลอม  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน  รายได – รายจายรวมของครอบครัว : 

เดือน  ป  เปนตน 
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เร่ืองท่ี  3  ขอมูลชุมชน  สงัคม 

 3.1  ขอมูลชุมชน 

    ชุมชน  หมายถึง  อาณาเขตบริเวณหน่ึงที่มีกลุมคนซึ่งมีวิถีชีวิตเกี่ยวของกัน  อาศัยอยูรวมกันมา

เปนเวลานาน  มีการติดตอสื่อสารกันเปนปกติอยางตอเน่ือง  มีวัฒนธรรม  ความเชื่อ  จารีตประเพณีเดียวกัน  

ใชสาธารณสถานและสถาบันรวมกัน   

 ชุมชนมีลักษณะหลายประการเหมือนกับสังคม  แตมีขนาดเล็กกวา  มีความสนใจรวมที ่

ประสานสมัพนัธกนัในวงแคบกวา  

 ขอมูลชุมชน  ประกอบดวยขอมูลดานตาง ๆ  ดังนี ้ คือ  ขอมูลดานภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร

และความเปนมา  ขอมูลดานเศรษฐกิจ – สังคม  ขอมูลดานการเมืองและการปกครอง  ขอมูลดานศาสนา

และวัฒนธรรม  และขอมูลดานสิ่งแวดลอม  เปนตน 

 3.2  ขอมูลสังคม 

 สังคม  หมายถึง  กลุมคนมากกวาสองคนขึ้นไปอยูอาศัยรวมกันเปนเวลาอันยาวนานในพืน้ที่ที่

กําหนด  คนในกลุมมีความสัมพันธเกีย่วของกัน  มีระเบียบแบบแผนรวมกันเพื่อใหการดํารงอยูเปนไป

ดวยดี  มีกิจกรรมรวมกัน  มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เหมือนกันเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยูรวมกัน

ในสังคมอยางสงบสุข   

 ขอมูลทางสังคม  เชน  ขอมูลดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  สาธารณสุข  

อาชญากรรม  สาธารณภัย  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิง่แวดลอม  เศรษฐศาสตร  การเมืองการปกครอง  หนาที่

พลเมือง  ประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร  เปนตน 
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กิจกรรมบทที่ 2 

ใหผูเรียนทํากิจกรรมตอไปน้ี 

1.  ขอมูล  หมายถึงอะไร 

2.  ขอมูล  มีความสําคัญอยางไร 

3.  จงบอกถึงประโยชนของขอมูล 

4.  จงกรอกขอมูลตนเองลงในแบบพิมพที่กําหนด 
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บทที่ 3 

การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล 

สาระสําคัญ 

 สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว  ทัง้ในดานขาวสาร  เศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพ  และการดําเนินชีวิตในแตละวัน  การพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินชีวิต หรือ

ประกอบอาชีพ  จําเปนจะตองใชขอมูลหลาย ๆ ดาน นํามาวิเคราะหขอมลูเพือ่หาแนวโนม 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

 เมื่อศึกษาบทที่ 3  จบแลว ผูเรียนสามารถ 

   

 1.  บอกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลได 

 2.  วิเคราะหขอมูลได 

 3.  นําเสนอขอมลูได 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่  1  การจัดเก็บขอมูล 

 เร่ืองที่  2  การวิเคราะหขอมูล 

 เร่ืองที่  3  การนําเสนอขอมลู 
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เร่ืองท่ี 1 การจัดเก็บขอมูล 

 การเกบ็รวบรวมขอมูล  เปนขัน้ตอนทีใ่หไดมาซึ่งขอมูลที่ตองการมีความหมายรวมทัง้

การเก็บขอมูลขึ้นมาใหม และการรวบรวมขอมูลจากผูอื่นที่ไดเก็บไวแลว หรือไดรายงานไวใน

เอกสารตาง ๆ เพื่อนํามาศึกษาตอไป  

 ตัวอยาง เชน เมื่อตองการเก็บรวบรวมขอมูลพืน้ฐานเรือ่งอาชีพและรายไดครัวเรือน

ของคนในหมูบาน อาจเริม่ตนดวยการออกแบบสอบถามสําหรับการไปสํารวจขอมูล เพื่อให

ครอบครัวตางๆ ในหมูบานกรอกขอมูล มีการสงแบบสอบถามไปยังผูกรอกขอมูลเพือ่ทําการกรอก

รายละเอียด มีการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลมีเทคนิคและวิธีการหลายวิธี ดังน้ี 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน (Reporting System) เปนผลพลอยไดจากระบบ

การบริหารงาน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานทีท่ําไวหรือจากเอกสารประกอบการทํางาน 

ซึง่การเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานสวนมากใชเพียงครัง้เดียว จากรายงานดังกลาว อาจมีขอมูล

เบื้องตน บางประเภทที่สามารถนํามาประมวลเปนยอดรวมขอมูลสถิติได วิธีเก็บรวบรวมขอมูลจาก

รายงานของหนวยบริหาร นับวาเปนวิธีการรวบรวมขอมูลสถิติโดยไมตองสิ้นเปลืองคาใชจายใน

การดําเนินงานมากนัก คาใชจายที ่ใชสวนใหญก็เพื ่อการประมวลผล พิมพแบบฟอรมตาง ๆ 

ตล อ ด จ น ก า ร พิ ม พ ร า ย ง า น  วิ ธี ก า ร นี ใ้ ช กั นม า ก ทั ง้ ใ น ห น ว ย ง า นรั ฐ บ า ล แ ล ะ เ อ ก ช น 2  

2หนวยงานของรัฐทีม่ีขอมูลสถิติที่รวบรวมจากรายงาน ไดแก กรมศุลกากรมีระบบการรายงาน

เกี่ยวกับการสงสินคาออก และการนําสินคาเขา และกระทรวงศึกษาธิการ มีรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนภายในสังกัด ซึ่งสามารถนํามาใชในการประมวลผลสถิติทางการศึกษาได  

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากทะเบียน 

 

(Registration) เปนขอมูลสถิติที่รวบรวมจาก

ระบบทะเบียน มีลักษณะคลายกับการรวบรวมจากรายงานตรงที่เปนผลพลอยไดเชนเดียวกัน จะ

ตางกันตรงที่ แหลงเบื้องตนของขอมูลเปนเอกสารการทะเบียนซึ่งการเก็บมีลักษณะตอเน่ือง มีการ

ปรับแกหรือเปลี่ยนแปลง ใหถูกตองทันสมัย ทําใหไดสถิติที่ตอเน่ืองเปนอนุกรมเวลา ขอมูลที่เก็บ

โดยวิธกีารทะเบยีน มีขอรายการไมมากนัก เนื่องจากระบบทะเบียนเปนระบบขอมูลที่คอนขางใหญ 

ตัวอยางขอมูลสถิติที่รวบรวมจากระบบทะเบียน ไดแก สถติิจํานวนประชากรที่กรมการปกครอง 

ดําเนินการเกบ็รวบรวมจากทะเบยีนราษฎร ประกอบดวย จํานวนประชากร จําแนกตามเพศเปนราย

จังหวัด อําเภอ ตําบล นอกจากทะเบียนราษฎรแลวก็มีทะเบียนยานพาหนะของกรมตํารวจที่จะทําให

ไดขอมูลสถิติจํานวนรถยนต จําแนกตามชนิดหรือประเภทของรถยนต เปนตน 
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4 3. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีสํามะโน ( Census ) 

2

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติ

ของทุกๆ หนวยของประชากรทีส่นใจศึกษาภายในพื้นทีท่ีก่ําหนด และภายในระยะเวลาที่กําหนด 

การเกบ็รวบรวมขอมูลสถิติดวยวิธีน้ี จะทําใหไดขอมูลในระดับพื้นที่ยอย เชน หมูบาน ตําบล อําเภอ 

และทําใหไดขอมูลที่เปนคาจริง 

 4

 ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ . ศ .2508 ไดบัญญัติไววา สํานักงานสถิติแหงชาติเปน

หนวยงานเดียวทีส่ามารถจัดทําสํามะโนได และการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติดวยวิธีการสํามะโน เปน

งานที่ตองใชเงินงบประมาณ เวลาและกําลังคนเปนจํานวนมาก  สวนใหญจะจัดทําสํามะโนทุก  ๆ 10 ป 

หรือ 5 ป 

4. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีสํารวจ (Sample Survey) เปนการเก็บรวบรวมขอมูล

สถิติ จากบางหนวยของประชากรดวยวิธีการเลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูลสถิติดวยวิธีนี้ จะ

ทาํใหไดขอมูลในระดับรวม เชน จังหวัด ภาค เขตการปกครอง และรวมทัว่ประเทศ และขอมูลทีไ่ด

จะเปนคาโดยประมาณ การสํารวจเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชงบประมาณ เวลา และกําลังคน

ไมมากนักจึงสามารถจัดทําไดเปนประจําทุกป หรือ ทุก 2 ป ปจจุบันการสํารวจเปนวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลสถิติที่มีความสําคัญ และใชกันอยางแพรหลายมากที่สุด ทัง้ในวงการราชการและ

เอกชน ไมวาจะเปนการสํารวจเพือ่หาขอมูลทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข การ

คมนาคม การศึกษา และขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ เปนตน2  

 45. วิธีการสังเกตการณ (Observation) เปนวิธีเก็บขอมูลโดยการสังเกตโดยตรงจาก

ปฏิกิริยา ทาทาง หรือเหตุการณ หรือปรากฏการณ ทีเ่กิดขึน้ในขณะใดขณะหนึง่ และจดบันทึกไว

โดยไมมีการสัมภาษณ วิธีนีใ้ชกันอยางกวางขวางในการวิจัย เชน จะศึกษาดูปฏิกิริยาของผูขับ

รถยนตบนทองถนนภายใตสภาพการณจราจรตาง ๆ กัน ก็อาจจะสงเจาหนาทีไ่ปยืนสังเกตการณได 

การสังเกตจํานวนลูกคาและบันทึกปริมาณการขายของสถานประกอบการ โดยพนักงานเก็บภาษี

ของกรมสรรพากร เนือ่งจากการไปสัมภาษณผูประกอบการถึงปริมาณการขาย ยอมไมไดขอมูลที่

แทจริง 

 

 

6. วิธีการบันทึกขอมูลจากการวัดหรือนับ วิธีนี้จะมีอุปกรณเพื่อใชในการวัดหรือนับ

ตามความจําเปนและความเหมาะสม เชน การนับจํานวนรถยนตทีแ่ลนผานทีจุ่ดใดจุดหนึ่ง ก็อาจใช

เครื่องนับโดยใหรถแลนผานเครือ่งนับ หรือ การเก็บขอมูลจํานวนผู มาใชบริการในหองสมุด

ประชาชน ก็ใชเคร่ืองนับเมื่อมีคนเดินผานเคร่ือง เปนตน 
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เร่ืองท่ี 2 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเปนขั้นตอนการนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลและทําการวิเคราะห 

โดยเลือกคาสถิติที่นํามาใชใหเหมาะสม คาสถิติที่นิยมใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก    

 

 2. คาเฉลี่ย (Average, Mean) หมายถึง คาเฉลี่ยซึ่งเกิดจากขอมูลของผลรวมทั้งหมดหาร

ดวยจํานวนรายการของขอมูล เชน การวัดสวนสงูของนักศึกษา กศน. ระดับประถมศึกษา ศรช. บาน

เพ จํานวน 10 คน  วัดไดเปนเซน็ติเมตร   มีดังน้ี 

1. ยอดรวม (Total) คือ การนําขอมูลสถิติมารวมกันเปนผลรวมทั้งหมด เชน จํานวน

นักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดตราด  จํานวนประชากรทั้งหมดในจังหวัด

ระยอง  จํานวนคนที่เปนไขเลอืดออกในภาคตะวันออก จํานวนคนวางงานทั้งประเทศ เปนตน 

คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

สวนสงู 155 165 152 170 163 158 160 168 167 171 

สวนสงูโดยเฉลี่ยของผูนักศึกษา กศน. ระดับประถมศึกษา ศรช. บานเพ คือ  

=      
10

171167168160158163170152165155 +++++++++
 

=      
10

1629
 

=      162.9 เซนติเมตร 

 3.  สัดสวน (Proportion) คือ ความสัมพันธของจํานวนยอยกับจํานวนรวมทัง้หมด โดย

ใหถอืวาจํานวนรวมทัง้หมดเปน 1 สวน เชน การสํารวจการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศน. 

ระดับมธัยมศกึษาตอนตน จังหวัดนครนายก จํานวน 500 คน ลงทะเบยีนเรียนในหมวดวิชา

ภาษาไทย 300 คน   ลงทะเบยีนเรียนในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 200 คน   ดังน้ันสดัสวนของ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาภาษาไทย = 
500
300

 = 0.60 และสดัสวนของนักศกึษาที่

ลงทะเบยีนเรียนในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ  = 
500
200

 หรือ 1- 0.60  = 0.40 
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 4. อัตรารอยละหรือเปอรเซ็นต (Percentage or Percent) คือ สัดสวน เมือ่เทียบตอ 100 

สามารถคาํนวณได โดยนํา 100 ไปคูณสัดสวนที่ตองการหาผลลัพธก็จะออกมาเปนรอยละ หรือ

เปอรเซน็ต 

ตัวอยาง ใน กศน. อําเภอ แหงหน่ึง มีนักศึกษาทั้งหมด 650 คน แยกเปนนักศึกษาระดับ

ประถมศึกษา จํานวน  118 คน  นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 250 คน  และนักศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 282 คน เราจะหารอยละหรือเปอรเซน็ตของนักศึกษาแตละ

ระดับ ไดดังน้ี  

ระดับประถมศึกษา = 100
650
118

×       =  18.15 % 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน =  100
650
250

×      =  38.46 % 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = 100
650
282

×       =  43.39 % 

รวมท้ังหมด 100 % 
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เร่ืองท่ี 3 การนําเสนอขอมูล  

 การนําเสนอขอมูล 0

(Presentation of Data) 

(Presentation of Data)

1.  การนําเสนอขอมูลอยางไมเปนแบบแผน 

โดยทัว่ไปแบงเปน 2 วิธี คือ การนําเสนอ

ขอมูลอยางไมเปนแบบแผน และการนําเสนอขอมูลอยางเปนแบบแผน  ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

     การนําเสนอขอมูลอยางไมเปนแบบแผน หมายถึง   การนําเสนอขอมูลที่ไมตอง 

ถูกกฎเกณฑและแบบแผนอะไรมากนัก นิยมใช 2 วิธี คือ 

       1.1 การนําเสนอขอมูลในรูปขอความ เปนการนําเสนอขอมูลโดยการบรรยาย

เกี่ยวกับขอมูลน้ัน ๆ เชน 

  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา อัตราสวนนักเรียนตออาจารย

ในปการศึกษา 2548  คือ 19 ตอ 1 ในปการศึกษา 2549 อัตราสวน คือ 21 ตอ 1 และในปการศึกษา 

2550 อัตราสวน คือ 22 ตอ 1 จะเห็นไดวา อัตราสวนของนักเรียนตออาจารย มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง

เห็นไดชดั 

1.2  การนําเสนอขอมูลในรูปขอความกึ่งตาราง เปนการนําเสนอขอมูลโดยการ 

แยกขอความและตัวเลขออกจากกัน เพื่อไดเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

เชน 

 จากการสํารวจตลาดสดแหงหนึ่ง  ผลไมบางชนิดขายในราคา ตอไปนี้ 

 สมเขยีวหวาน  กโิลกรัมละ 35 บาท 

 ชมพู   กโิลกรัมละ 25 บาท 

 มะมวง   กโิลกรัมละ 40 บาท 

 สับปะรด   กโิลกรัมละ 25 บาท 

 เงาะ   กโิลกรัมละ 15 บาท 

 มังคุด   กโิลกรัมละ 25 บาท 

2. การนําเสนอขอมูลอยางเปนแบบแผน 

 การนําเสนอขอมูลอยางเปนแบบแผน  เปนการนําเสนอทีจ่ะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑทีไ่ดกําหนดไวเปนมาตรฐาน ตัวอยางการนําเสนอแบบนี  ้เชน การนําเสนอในรูป

ตาราง กราฟ และแผนภูมิ เปนตน 
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 2.1 การนําเสนอในรูปตาราง (Tabular Presentation)

จํานวนขาราชการ ในโรงเรียนแหงหน่ึง มี 22 คน จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด ดังน้ี 

 ขอมูลตางๆ ที่เก็บรวบรวมมาได

เมื่อทําการประมวลผลแลวจะอยูในรูปตาราง สวนการนําเสนออยางอ่ืนเปนการนําเสนอโดยใช

ขอมูลจากตาราง  

 

คุณวุฒิสูงสุด จํานวนขาราชการ(คน) 

ปริญญาเอก 1 

ปริญญาโท 16 

ปริญญาตรี 5 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 0 

รวม 22 

 2.2 การนําเสนอดวยกราฟเสน (Line graph)

ราคาขายปลีกลองกอง ที่ตลาดกลางผลไมตําบลตะพง 5 ปมีดังน้ี 

 เปนแบบที่รูจักกันดีและใชกันมากที่สุด

แบบหน่ึง เหมาะสําหรับขอมูลที่อยูในรูปของอนุกรมเวลา เชน ราคาขาวเปลือกในเดือนตาง ๆ 

ปริมาณสินคาสงออกรายป ราคาผลไมแตละป เปนตน  

ป พ.ศ. 2548 2549 2550 2551 2552 

ราคา (บาท) : กโิลกรัม 120.-  95.- 80.- 65.- 40.- 

สามารถนําเสนอแนวโนมของราคาขายปลีกลองกอง 5 ป ดวยกราฟเสนไดดังน้ี 

ราคาลองกอง

0

20

40

60

80

100

120

140

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

ราคา
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 2.3 การนําเสนอดวยแผนภูมิแทง (Bar Chart)

 ตัวอยาง นักศึกษา กศน. ระดับ ม.ตน ในภาคตะวันออกที่สอบผานในหมวดวิชา

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และ พัฒนาสังคมและชุมชน 

 ประกอบดวยรูปแทงสี่เหลี่ยมผืนผาซึ่ง

แตละแทงมีความหนาเทาๆ  กนัโดยจะวางตามแนวต้ังหรือแนวนอนของแกนพกิดัฉากกไ็ด 

นักศึกษา กศน.ม.ตน ที่สอบผาน
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ตัวอยาง  จํานวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในจังหวัดชลบรีุ และจังหวัดระยอง แบงตามระดับ

การศึกษา 
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 2.44 การนําเสนอดวยรูปแผนภูมิวงกลม  (Pie Chart)

 

 เปนการแบงวงกลมออกเปนสวน

ตาง ๆ ตามตัวอยางแผนภูมิแสดงผลการสอบของนักศึกษาที่สอบผานจําแนกตามหมวดวิชา 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษา กศน.ม.ตน ที่สอบผาน
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กิจกรรมบทที่  3 

ใหผูเรียนทํากิจกรรมตอไปน้ี 

 ขอ 1  ถาครูตองการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษา  ครูควรจะเก็บ

รวบรวมขอมลูดวยวิธใีดจึงจะเหมาะสม..................................................................................... 

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

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

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

 ขอ 2 ใหผูเรียนเก็บรวบรวมขอมูลครอบครัวของตนเองตามแบบสํารวจ ตอไปน้ี 

 

แบบสํารวจขอมูลครอบครัว 

1. จํานวนสมาชิกในครอบครัว........................คน 

2. หัวหนาครอบครัว 

 2.1 ชื่อ................................................อายุ..............ป 

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

 2.3 อาชพีรอง/อาชพีเสริม..............................รายไดตอป............บาท  

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

 2.5  การศึกษาสูงสุดของหัวหนาครอบครัว.................................................. 

2.6  บทบาทในชุมชน (กาํนัน, ผูใหญบาน, สมาชิก อบต. ฯลฯ).....................                  

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

3. โปรดใสรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกภายในครอบครัวทุกคนที่อาศัยอยูรวมกัน ในตารางตอไปนี้ 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล 

 

อายุ 

ความสัมพันธ

กับหัวหนา

ครอบครัว 

อาชีพ

หลัก 

อาชีพรอง/

เสริม 

รายไดเฉล่ีย

ตอป 
การศกึษา

สูงสุด 

กําลัง

ศกึษา

ระดับ 

บทบาทใน

ชุมชน 
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4. การถอืครอง/การใชประโยชนของที่ดิน    มี    ไมมี 

    การถือครองที่ดิน   เปนของตนเอง  รับการจัดสรรจากทางราชการ 

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

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

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

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

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

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

7. รายไดเงินสด จากการทําการเกษตร และนอกเหนือจากการทําการเกษตร 

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

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

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

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

    รายจายอ่ืน ๆ..............................................................................บาท/ป 

9. ครอบครัวของทาน มีความเชี่ยวชาญ หรือความสามารถพิเศษ ในเร่ืองใดบาง 

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

10. ความตองการในการพัฒนาอาชีพ/ฝกอาชีพ/ประกอบอาชพี 

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

  

 ขอ 3  จากขอมลูการสอบปลายภาคเรียนหมวดวิชาภาษาไทย นักศกึษาระดับประถมศึกษา 

จํานวน 7 คน ไดคะแนนดังน้ี  33 36 25 29 34 28 37  จงหาคะแนนเฉลี่ยของหมวดวิชาภาษาไทย 

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

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

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

 ขอ 4  ในชุมชน ๆ หน่ึง  มีผูประกอบอาชีพ  เลี้ยงไก  26 คน  เลี้ยงวัว  30 คน ทําไร

ขาวโพด  15 คน  ทําสวนผลไม  50 คน  จงนําเสนอขอมูลในรูปของตาราง

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

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

............................................................................................................... 
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บทที่  4 

การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม 

 

สาระสําคัญ  

 การพัฒนาตนเอง  การพัฒนาครอบครัวนําไปสูการพัฒนาชุมชน  และการเขาไปมีสวน

รวมในการวางแผนพัฒนาทุกภาคสวนของสังคม  โดยการเขารวมแสดงทัศนะ  รวมเสนอปญหาใน

ประเด็นที่เกี่ยวของ  รวมวางแนวทาง  รวมแกไขปญหา  และรวมในกระบวนการตัดสินใจ  เปนแรง

บันดาลใจในการสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม  และเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมและประเทศชาติ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแลว  ผูเรียนสามารถ 

 1.  รูและเขาใจวิธกีารวางแผนพฒันาตนเอง  พัฒนาครอบครัวและการพัฒนาชุมชน 

 2.  มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและสังคม 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่  1  การวางแผน 

 เร่ืองที่  2  การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม 
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เร่ืองท่ี  1  การวางแผน  

 แผนเปนสิง่ทีแ่สดงใหเห็นวาองคการพยายามทีจ่ะทําสิง่ที่ทําอยูใหไดผลออกมาดีทีสุ่ด

และประสบความสําเร็จ  ฉะน้ัน  การวางแผนเปนการตัดสินใจลวงหนากอนเหตุการณน้ันเกิดขึ้นจริง 

 การวางแผน (Planning) หมายถึง  กระบวนการในการกําหนดวัตถุประสงค  เพื่อการ

ตัดสินใจ  เพื่อเลือกแนวทางในการทํางานใหดีที่สุด  สําหรับอนาคตและใหองคการไดบรรลุตาม

วัตถุประสงค 

 ความสําคัญของการวางแผน 

1. เพื่อลดความไมแนนอนและความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด 

2. สรางการยอมรับในแนวคิดใหม ๆ 

3. เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

4. ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซอน 

5. ทําใหเกิดความชัดเจนในการทํางาน 

 วัตถุประสงคในการวางแผน 

1. ทําใหรูทิศทางในการทํางาน 

2. ทาํใหลดความไมแนนอนลง 

3. ลดความเสียหายหรือการซ้ําซอนของงานที่ทํา 

4. ทําใหรูมาตรฐานในการควบคุมใหเปนไปตามที่กําหนด 

 ขอดีของการวางแผน 

1. ทําใหเกิดการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น 

2. ทําใหเกิดการประสานงานดียิ่งขึ้น 

3. ทําใหการปรับปรุงและการควบคุมดีขึ้น 

4. ทําใหเกิดการปรับปรุงการบริหารเวลาใหดีขึ้น  ซึ่งเปนสวนที่สําคัญที่สุดในการ

วางแผน 

           หลักพื้นฐานการวางแผน 

1. ตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ 

2. เปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ 

3. เปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน 

4. ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของแผนงาน 
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กระบวนการในการวางแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของแผนท่ีดี 

1. มีลักษณะชี้เฉพาะมากกวามีลกัษณะกวาง ๆ หรือกลาวทั่ว ๆ ไป 

2. มีการจําแนกความแตกตางระหวางสิ่งที่รูและไมรูใหชัดเจน 

3. มีการเชื่อมโยงอยางเปนเหตุเปนผล  และสามารถนําไปปฏิบัติได 

4. มีลักษณะยืดหยุนสามารถปรับปรุงและพฒันาได 

5. ตองไดรับการยอมรับจากกระบวนการที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดวตัถปุระสงค กําหนดขอตกลงตาง ๆ ท่ีเปน

ขอบเขตในการวางแผน 

ประเมนิทางเลือก 

(พิจารณาความเส่ียง) 

พัฒนาทางเลือก 

(แสวงหาทางเลือก) 

นําแผนสูการปฏิบัต ิ

- ทําตารางการปฏิบัติงาน 

- มาตรฐานการทํางาน 

- ปรับปรุง / แกไข 

พิจารณาขอจาํกัดตาง ๆ ท่ีอาจ

เกิดขึ้นในการวางแผน 
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ตัวอยางแผนการมีสวนรวมของประชาชน  (คนเกบ็ขยะ) 
              การทํางานของเทศบาลนครพิษณุโลก จะเนนท่ีการมีสวนรวมของประชาชน2

               ประชาชนเขามามีสวนรวมตัง้แตขั้นตอนการวางแผน  ทางเทศบาลไดมีการจัดทําแผน

เฉพาะการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล  โดยใหประชาชนและผูทีเ่กีย่วของทั้งหมดเขามามีสวน

รวมในการทําแผน และไดเร่ิมขยายการจัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอยลงในชุมชนบางแหง มีการ

อบรมใหความรูดานการจัดการขยะมูลฝอยแกประชาชนในชุมชนและกลุมตาง ๆ เชน  ชมรมสตรี

อาสาพัฒนา  กลุมผูประกอบการอาหาร  สถานศึกษาในพื้นที่  กลุมเยาชน  กลุมออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ ฯลฯ  พรอมทัง้ขอความรวมมือในการจัดการขยะมูลฝอย  เชน  ชวยในการคัดแยกของขาย

ได (หรือขยะรีไซเคิล) ระดับครัวเรือน  ชวยคัดแยกขยะอินทรียหรือขยะชีวภาพทําปุยหมักทีบ่าน

หรือรวมมือกันทําระดับชุมชน  ชวยจัดหาถังขยะของแตละครัวเรือนเอง นําถังขยะออกมาให

สัมพันธกับเวลาจัดเก็บ  ทําใหชุมชนปลอดถังขยะหรือถนนปลอดถังขยะ เทศบาลสามารถลด

ความถี่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยลงได  บางชุมชนนัดหมายเทศบาลมาเก็บขยะสัปดาหละครัง้ หรือ

อยางนอยก็สามารถลดลงไดเปนวันเวนวัน  ทั้งยังใหความรวมมืออยางดีในการชําระคาธรรมเนียม

ขยะมูลฝอย 

 นอกจากจะ

ใหประชาชนรวมคิด  เชน  การใหประชาชนมีสวนในการทําแผนพัฒนาเทศบาลแลว ยงัไดขยายลง

ไปถึงการทําแผนพัฒนาชุมชนประจําป  ซึ่งเปนการจัดทําประชาคม ใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวม

ในการทําแผนพัฒนาชุมชนของตัวเองและไดเรียงลําดับความสําคัญหรือความตองการของชุมชน

น้ัน ๆ                            

             ภาครัฐควรใสใจและทําการประชาสัมพันธและรณรงค  เพื่อสื่อสารทําความเขาใจกับ

ประชาชน  รวมทั้งขอความรวมมือจากประชาชน ถาประชาชนเขาใจและเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้น

ทัง้ตอตนเองและสวนรวมแลว  จะสงผลใหเกิดความรวมมือเปนอยางดี  ทําใหการงานตาง ๆ สําเร็จ

ลุลวงตามวัตถุประสงค และกอใหเกิดประโยชนตอทุกฝาย 
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เร่ืองท่ี 2  การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สงัคม 

 การมีสวนรวม  หมายถึง  การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของ  

การพัฒนาทั้งในการแกไขปญหาและปองกันปญหา  โดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม  

รวมกําหนดนโยบาย  รวมวางแผน  ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน  รวมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

ทุกระดับ  รวมติดตามประเมินผลรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบกับประชาชน  ชุมชน

และเครือขายทุกรูปแบบในพื้นที่ 

 การมีสวนรวมของประชาชน  (Public Participation)  หมายถึง  กระบวนการที ่

ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาสไดเขารวมในการแสดงทัศนะ  รวมเสนอปญหา  ประเด็นสําคัญ

ที่เกี่ยวของ  รวมคิดแนวทาง  รวมแกไขปญหา  และรวมในกระบวนการตัดสินใจ 

 ประชาชนกับการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 

 มนุษยถูกจัดใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพที่สุดในสังคม  และยังเปนองคประกอบทีถู่ก

จัดใหเปนหนวยยอยของสังคม  สังคมจะเจริญหรือมีการพัฒนาไปไดหรือไมขึน้อยูกับคุณภาพของ

ประชาชนที่เปนองคประกอบในสังคมนั้น ๆ 

 การที่สังคมจะพัฒนาไดอยางมีคุณภาพจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเร่ิมตนที่จะทําการพัฒนา

หนวยที ่ยอยที ่สุดของสังคมกอน  ซึ ่งไดแก การพัฒนาคน การพัฒนาในลําดับตอมาเริ ่มกันที ่

ครอบครัว  และตอยอดไปจนถึงชุมชน สังคม และประเทศ 

1.  การพฒันาตนเอง และครอบครัว 

 การพัฒนาตนเอง  หมายถึง  การพัฒนาตนเองดวยตนเอง  หรือการสอนใจตนเองใน

การสรางอุปนิสัยที่ดี  ซึ่งจะสงผลใหเกิดประโยชนตอตนเองและทําใหสังคมเกิดความสงบสุข   

 การเปดโอกาสใหทุกคน  ทุกกลุ มในหมูบานมีสวนเกี ่ยวของในการตัดสินใจที ่จะ

ดําเนินการใด ๆ เพื่อหมูบาน  แตละคนตองเขามามีสวนรวม ซึ่งลักษณะการทํางานดังกลาวจะมี

ลักษณะของ  “หุนสวน”  ระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชน  ซึ่งจะเปนผูไดรับผลจากการพัฒนา 

การทํางานลักษณะนี้จะตองอาศัยประชาชนทุกคนมามีสวนรวมตั้งแตการตัดสินใจการดําเนินงาน 

การตรวจสอบผลงาน และการประเมินผลงาน ดังนั ้นประชาชนแตละคนตองเพิ ่มความรู   

ความสามารถพัฒนาตนเองใหเปนผู รอบรู เพือ่ชวยกันแสดงความคิดเห็นทีเ่ปนประโยชนแก

สวนรวม 

   การพัฒนาครอบครัว  หมูบาน  ตําบล อําเภอ  จังหวัด และประเทศ  การพัฒนาสังคม

ในหนวยยอยนําไปสูการพัฒนาสังคมที่เปนหนวยใหญ  มักจะมีจุดเร่ิมตนที่เหมือนกันคือการพัฒนา

ท่ีตัวบุคคล  ซึ่งบุคคลเหลานี้จะกระจายอยูตามสังคมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนจํานวนมาก

มักจะอาศัยอยูตามชนบท  ถาประชาชนเหลานีไ้ดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลทีม่ีจิตใจดีงาม  มีความ
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เอื้อเฟอ  มีคุณธรรม  รูจักการพึ่งพาตนเอง มีความรวมมือรวมใจ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มี

ความเชื่อมัน่ในภูมิปญญาของตนเอง  และพรอมที่จะรับความรูใหม ๆ เชน  ดานวิชาการ  วิชาชีพ  

หรือแมกระทัง่ขาวสารขอมูลทีจ่ะเปนประโยชนตอตนเองและสังคมแลวประชาชนเหลานี้ก็จะเปน

กลุมคนที่มีคุณภาพและมีคุณคาตอสังคมไทย ซึ่งสามารถเปนตัวขับเคลื่อนความเจริญกาวหนาใหแก

ประเทศในอนาคต 

 การพัฒนา  ไมวาจะเปนชนบทหรือในเมือง  ถาไดมีการฝกใหคนไดมีความสามารถ

และมีการเรียนรูท่ีจะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  นับไดวาเปนปจจัยพืน้ฐานทีส่ําคัญ  ซึ่งการ

พัฒนาคนที่ดีทีสุ่ดคือ  การรวมกลุมประชาชนใหเปนองคกรเพื่อพัฒนาคนในกลุม  เพราะกลุมคน

น้ันจะกอใหเกิดการเรียนรู  ฝกการคิดและการแกปญหา  หรือกลุมที่ฝกฝนดานบุคลิกภาพของคน  

ฝกในการทํางานรวมกัน  ซึ่งจะชวยใหคนไดเกิดการพัฒนาในดานความคิด  ทัศนคติ  ความมีเหตุผล  

ซึ่งเปนรากฐานท่ีสําคัญของระบอบประชาธิปไตย 

2.  การพัฒนาชุมชน และสังคม 

 การพัฒนาชุมชน และสังคม หมายถึง การทํากิจกรรมทีม่ีผลตอคุณภาพชีวิตของทุกคน

ในชุมชนรวมกัน ดังนั้นการพัฒนาชุมชนและสังคม จึงตองใชการมีสวนรวมของประชาชน รวมกัน

คิดเกี ่ยวกับปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด สิ ่งแวดลอมที ่ถูกทําลาย ปญหาที ่ไมพึงประสงคอื ่นๆ 

ตัดสินใจรวมกันในกิจกรรมทีเ่ปนปญหาสวนรวม เหตุทีต่องใหประชาชนมามีสวนรวม เนือ่งจาก

ประชาชนรูวาความตองการของเขาคืออะไร ปญหาคืออะไร และจะแกปญหานัน้อยางไร ถา

ประชาชนชวยกันแกปญหา กิจกรรมทุกอยางจะนําไปสูความตองการที่แทจริง 

 

 หลักการพัฒนากับการมีสวนรวมของประชาชน 

 1.  การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 

       เปนขั ้นตอนทีส่ําคัญทีสุ่ด  เพราะถาประชาชนไมสามารถเขาใจปญหาและหา

สาเหตุของปญหาดวยตนเองได  กิจกรรมตาง ๆ ทีต่ามมาก็จะไมเกิดประโยชน  เนื่องจากประชาชน

ขาดความรู ความเขาใจและไมสามารถมองเห็นความสําคัญของกิจกรรมน้ัน 

      สิ่งที่สําคัญที่สุด  คือ  ประชาชนที่อยูกับปญหาและรูจักปญหาของตนเองดีที่สุด  แต

อาจมองปญหาไมออกนั้น  อาจจะขอความรวมมือจากเพื่อนหรือขาราชการที่รับผิดชอบในเร่ือง 

นั้น ๆ มาชวยวิเคราะหปญหาและหาสาเหตุของปญหา 

 2.  การมีสวนรวมในการวางแผนการดาํเนินงาน 

      ในการวางแผนการดําเนินงานหรือกิจกรรม  เจาหนาที่ของรัฐควรทีจ่ะตองเขาใจ

ประชาชนและเขาไปมีสวนรวมในการวางแผน โดยคอยใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือชี ้แนะ

กระบวนการดําเนินงานใหกบัประชาชนจนกวาจะเสร็จสิน้กระบวนการ 
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 3.  การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

 เจาหนาทีรั่ฐควรจะชวยสรางแรงบันดาลใจและจิตสํานึกใหประชาชน  โดยใหรูสึกถึง

ความเปนเจาของ  ใหเกิดสํานึกในการดูแลรักษาหวงแหนสิ่งนั้น  ถาการลงทุนและการปฏิบัติงาน

ทั้งหมดมาจากภายนอก  ในกรณีทีเ่กิดความเสียหายประชาชนจะไมรูสํานึกหรือเดือดรอนตอความ

เสียหายที่เกิดขึ้น  เพราะไมเดือดรอนเน่ืองจากไมใชของตนเอง จึงไมมีการบํารุงรักษา ไมตองหวงแหน   

 นอกจากจะมีการเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานดวยตนเอง  จะทําให เกิด

ประสบการณตรง  โดยเรียนรูจากการดําเนินกิจกรรมอยางใกลชิดและสามารถดําเนินกิจกรรมชนิด

น้ันดวยตนเองตอไปได  นอกเหนือจากการพัฒนาตนเองในดานบุคลิกภาพ  อารมณ  สังคม  

สติปญญาแลว  บุคคลควรมีคานิยมที่เกื้อหนุนในการพัฒนาสังคมอีกดวย  ไดแก  การมีระเบียบวินัย  

ความอดทน ขยันขันแข็ง มานะอดออม ไมสุรุยสุราย ซื่อสัตย การเอ้ือเฟอเผื่อแผ ตรงตอเวลา   

 4.  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน 

       ควรใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน  เพือ่ทีจ่ะ

สามารถบอกไดวางานที่ทําไปนั้นไดรับผลดีเพียงใด  กอใหเกิดประโยชนหรือไม  ดังนั้น ในการ

ประเมินผลควรทีจ่ะตองมีทัง้ประชาชนในชุมชนนัน้  และบุคคลภายนอกชุมชนชวยกันพิจารณาวา  

กิจกรรมที่กระทําลงไปนัน้เกิดผลดีหรือไมดีอยางไร  ซึ่งจะทําใหประชาชนเห็นคุณคาของการทํา

กิจกรรมน้ันรวมกัน 

ตัวอยางท่ี  1  การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษวัฒนธรรม 

ในการอนุรักษวัฒนธรรมดั ้งเดิมของหมู บานวัฒนธรรมถลาง บานแขนน หมู บาน

วัฒนธรรมถลาง จังหวัดภูเก็ต  จัดเปนหมูบานที่สืบสานความรูดั้งเดิมของภูเก็ตตั้งแตสมัยทาวเทพ

กษัตริยตรี  อีกทั้งวัฒนธรรมในการปรุงอาหารซึ่งเปนอาหารตํารับเจาเมืองในสมัยโบราณของภูเก็ต 

และศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปของภูเก็ต  เชน  การรํามโนราห  ไดมีการถายทอดและเปดโอกาส

ใหผูที่สนใจเขารวมสืบสานวัฒนธรรมดัง้เดิม  และสามารถที่จะพัฒนาเปนชุมชนทีม่ีความเขมแข็ง

ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  ในการสืบสานวัฒนธรรม

ทองถิ่นใหอยูอยางยั่งยืน 

ตัวอยางท่ี  2  การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในเขตวนอุทยาน  

                  แหงชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต  

 เปนผลสืบเนือ่งจากการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  โดยการเขา

ไปขุดคลอง  การปลอยน้ําเสียจากสถานประกอบการ  สงผลใหประชาชนที่อยูบริเวณโดยรอบไดรับ

ผลกระทบเสียหาย  จากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทําใหประชาชนและภาครัฐ
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ไดเขามามีสวนรวมในการจัดระบบการบําบัดน้าํเสีย  และการขุดลอกคูคลอง  เพื่อปองกันและ

อนุรักษสิ่งแวดลอมใหคงอยูในสภาพที่เปนธรรมชาติตอไป 

ตัวอยางที่  3  การบริหารจัดการของเสีย  โดยเตาเผาขยะและการบําบัดของเสียของเทศบาลนครภูเก็ต     

จังหวัดภูเก็ต 

 สืบเนือ่งจากปริมาณขยะที่มีมากถึง  500  ตันตอวัน  ซึง่เกินความสามารถในการกําจัด  

โดยเตาเผาทีม่ีอยูสามารถกําจัดขยะได  250  ตันตอวัน  หลุมฝงกลบของเทศบาลมีเพียง  5  บอ  ซึ่ง

ถูกใชงานจนหมด  และไมสามารถรองรับขยะไดอีก   

 ประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมโดยใหความรวมมือในการคัดแยกขยะกอนทิ้ง  ซึง่แยก

ตามลักษณะของขยะ  เชน   

 1.  ขยะอินทรีย หรือขยะเปยกที่สามารถยอยไดตามธรรมชาติ เทศบาลนครภูเก็ต ได

นําไปทําปุยหมักสําหรับเกษตรกร   

 2.  ขยะรีไซเคิล เชน แกว พลาสติก กระดาษ ทองแดง เปนตน  นําไปจําหนาย  

 3.  ขยะอันตราย เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟ  เปนตน  นําไปฝงกลบและทําลาย   

 4.  ขยะทั่วไปที่จะนําเขาเตาเผาขยะเพื่อทําลาย 

 ในการจัดกระบวนการดังกลาว สงผลใหประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริม

สิ่งแวดลอมที่ดีใหกับจังหวัดภูเก็ต อีกทัง้เปนการบูรณาการในการดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวาง

สวนราชการเทศบาลนครภูเก็ต และภาคประชาชน เปนการสรางการมีสวนรวมระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนในการรวมกันสรางสรรคสิ่งแวดลอมที่ดีตอกัน                   
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กิจกรรมบทที่ 4 

 

ขอ  1  ใหผูเรียนแบงกลุม  3 – 4  คนตอ  1  กลุม  และใหรวมกันศึกษารูปแบบขั้นตอนในการ

วางแผน  โดยชวยกันระดมความคิด  อภิปราย  จากน้ันทําการสรุปและรวมกันจัดทําแผนการพัฒนา

ชุมชน  หรือหมูบานของผูเรียน  ใหมีความเปนอยูที่ดี  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มากลุมละ 1 

แผน 

 

ขอ 2  ใหผูเรียนศึกษาตัวอยางของการมีสวนรวมของภาคประชาชน  ในการเขารวมพัฒนาสังคม  

จากน้ันใหรวมกนัจัดทาํแนวทางการบริหารจัดการโดย  การมีสวนรวมของประชาชนในดาน

ตอไปน้ี 

1. การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2. การอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรมไทย 

3. การรณรงคปองกันยาเสพติด 

4. การรณรงคปองกันไขหวัด  2009 

 5.   การรณรงคการเลือกใชผลิตภัณฑของไทย 

 (ใหเลือกเฉพาะดานใดดานหน่ึงเทาน้ัน) 
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บทที่  5 

เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

สาระสําคัญ 

 แผนมีปจจัยสําคัญ คือ สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้น การจัดทําแผนใหเปนที่ยอมรับ

จําเปนตองมีวิธีการรวมมือ รวมตัดสินใจ ใหประสบการณตรงในการเรียนรู ความตองการ

กระบวนการแกปญหา และผลลัพธที่จะเกิดขึ้น 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทที่  5  จบแลว  ผูเรียนสามารถ 

 1. มีความรู ความเขาใจ แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน 

 2. บอกขั้นตอนการจัดทําเวทีประชาคม การจัดสนทนากลุม การทําประชาพิจารณ 

ลักษณะของการสัมมนาและกระบวนการประชามติได 

 3. บอกลักษณะสําคัญของการจัดทําแผนและโครงการได 

 4. บอกวิธีการเขียนรายงานและโครงงานได 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่  1  เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

 เร่ืองที่ 2   การจัดทําแผน 

 เร่ืองที่ 3   การเผยแพรสูการปฏิบัติ 
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เร่ืองที่ 1  เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

 

 1.1  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน 

  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผน ตัดสินใจ  ในการ

วางโครงการสําหรับประชาชนเอง  มีวัตถุประสงคเพื่อ  

 1.1.1  ใหประชาชนยอมรับในแผนการดําเนินงาน และพรอมจะรวมมือ  เปนการลด

การตอตาน  และลดความรูสึกแตกแยกจากโครงการ   

 1.1.2  ใหประชาชนไดรวมตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ  ปญหาความตองการ  ทิศทาง

ของการแกปญหา  และผลลัพธที่จะเกิดขึ้น   

 1.1.3  ใหประชาชนมีประสบการณตรงในการรวมแกปญหาของประชาชนเอง  ทําให

ประชาชนเกดิการเรียนรูในกระบวนการแกปญหา 

 1.2  การจดัทําเวทีประชาคม 

 เวทีประชาคม เปนวิธีการกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางมีสวนรวม ระหวางคนที่มี

ประเด็นหรือปญหารวมกัน  โดยใชเวทีในการสื่อสารเพือ่การรับรูและเขาใจในประเด็น/ปญหา   

และชวยกนัหาแนวทางแกไขประเด็นปญหาน้ัน ๆ  ซึ่งมีขั้นตอนในกระบวนการจัดทําเวทีประชาคม 

ดังน้ี 

 1.2.1  เตรียมการ  

  การเตรียมทีมงานจัดเวทีประชาคม ควรแบงเปน 2 สวน  คือ 

      1)  ผูอํานวยการเรียนรูหลักหรือวิทยากรกระบวนการหลัก  ที่มีหนาที่ขับเคลื่อน

การมีสวนรวมเวทีประชาสังคมทั้งกระบวน  และเปนวิทยากรหลักที่ทําใหเกิดการแสดงความ

คิดเห็นรวมกันระหวางผูเขารวมอภิปรายในเวทีประชาคม 

       2)  ผูสนับสนุนวิทยากรกระบวนการ  ซึ่งอาจจะแสดงบทบาทเปนวิทยากรรอง  

หรือผูจดบันทึกการประชุม  ผูสนับสนุนฯ  มีหนาที่เติมคําถามในเวทีเพื่อใหประเด็นบางประเด็น

สมบูรณมากยิ่งขึ้น  สังเกตลักษณะทาทีและบรรยากาศของการอภิปราย  สรุปประเด็นทีอ่ภิปรายไป

แลว  และใหขอมูลเพิม่เติมที่เกี ่ยวกับกลุมและบรรยากาศแกวิทยากรหลักหากพบวาทิศทางของ

กระบวนการเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค  หรือประเด็นที่ต้ังไว  

 1.2.2  ดําเนินการเวทปีระชาคม 

  ในกระบวนการน้ี  ผูอํานวยการเรียนรูหรือวิทยากรกระบวนการมีบทบาทมาก

ที่สุด  ขั้นตอนในกระบวนการน้ีประกอบดวย 

  1)  การทําความรูจักกันระหวางผูเขารวมอภิปราย  และทีมงานจัดการ  ซึ่งวิธีการ

อาจจะใหหลากหลายกิจกรรมขึ้นอยูกับกลุม  และภูมิหลังกลุม  จุดมุงหมายของขั้นตอนน้ีคือการ

ละลายพฤติกรรมในกลุมและระหวางกลุมกับทีมงาน  เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีระหวางการอภิปราย 



45 
 

  2) บอกวัตถุประสงคของการจัดเวทีประชาคม  เปนการบอกกลาว  เพื่อใหผูเขา

อภิปรายไดเตรียมตัว  ในฐานะผูมีสวนเกี่ยวของกับประเด็น/ปญหา  การบอกวัตถุประสงคของการ

จัดเวทีประชาคมนี้สามารถทําไดหลายวิธี  ต้ังแตการบอกวาวัตถุประสงคของการจัดเวทีประชาคมมี

อะไรบาง  หรือ  เร่ิมดวยการถามถึงสาเหตุการเขามารวมกันในเวที  การใหเขยีนบนกระดาษและติด

ไวใหผูอภิปรายไดเห็นพรอมกัน  การใชการดสี  ฯลฯ  อยางไรก็ตามการที่จะเลือกใชวิธีไหนน้ัน

ตองคํานึงถึงความถนัดและทักษะของวิทยากรกระบวนการ  และการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวม

ของผูรวมอภิปราย  ควรใชภาษาที่สอดคลองกับภูมิหลังของผูเขารวมอภิปราย  และตองใหผูรวม

อภิปรายในเวทีประชาคมรูสึกไวใจต้ังแตเร่ิมตน 

  3) การเกร่ินนําเขาสูที่มาที่ไปของประเด็นการอภิปรายในเวทีประชาคม  เพื่อให

ผูเขารวมอภิปรายไดเขาใจที่ไปที่มา  และความสําคัญของประเด็นตอการดําเนินชีวิต  หรือวิถีชีวิต  

และบอกถงึความจําเปนในการรวมมือกนั  หรือแสดงความคดิเห็นตอประเด็นน้ีรวมกัน  เพื่อหา

จุดยนืหรือแนวทางแกปญหาของประเด็นดังกลาว  ทั้งน้ีจุดมุงหมายของขั้นตอนน้ีคือกระตุนให

ผูเขารวมอภิปรายในฐานะผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงตอประเด็น/ปญหา  ตองชวยกนัผลักดันหรือมี

สวนรวมในกระบวนการแกไขปญหาที่สงผลกระทบโดยตรง 

  4)  การวางกฎ  และระเบียบของการจัดเวทีประชาคมรวมกัน  ขั ้นตอนนีเ้ปน

ขั้นตอนกอนการเร่ิมอภิปรายในประเด็นที่ต้ังไว  มีจุดมุงหมายเพื่อรวมกันกําหนดขอบเขต  และการ

วางระเบียบของการจัดทําเวทีประชาคมรวมกันระหวางผูดําเนินการอภิปรายและผูรวมอภิปราย  

ทั้งนี้เพื่อปองกันความขัดแยงระหวางการอภิปราย  การมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง

ตอคนอ่ืน ๆ   เพื่อใหเวทีประชาคมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามวัตถุประสงคที่วาง

ไว  การวางกฎระเบียบรวมกันนี้  สามารถเริม่ไดจากการที่วิทยากรกระบวนการใหผู เขารวมเวที

ประชาคมเสนอกติกาการพูดคุยรวมกัน  วากฎกติกามารยาทของเวทีจะมีอะไรบาง  เพือ่จะชวยให

การพูดคุยกันเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว  และมีบรรยากาศการพูดคุยที่ดี  เมื่อผูเขารวมเวที

เสนอกติกาใดกติกาหนึ่งขึน้มา  วิทยากรตองจดไวในกระดาษใหทุกคนเห็น  เมือ่รวบรวมขอเสนอ

ไดแลว  ใหมกีารโหวตรวมกนัวากติกามารยาทระหวางการจัดเวทีประชาคมที่ทุกคนตกลงรวมกันมี

อะไรบาง  เมื่อไดขอสรุปแลวตองเขียนกติกามารยาทนัน้ในกระดาษ  หรือกระดาน  วางหรือติดไว

ในทีท่ีทุ่กคนเห็นไดตลอดเวลาของการจัดเวทีประชาคม  ขอเสนอทีไ่ด  เชน  ตองปดเสียง

โทรศัพทมือถือ  ตองตรงตอเวลา  ตองยกมือกอนพูด  ตองพูดตรงประเด็น  เปนตน  การไดกฎกติกา

ที่มาจากกลุมจะชวยใหกลุมเกิดความรูสึกวาตองเคารพกฎกติกาน้ัน ๆ มากกวาที่จะเปนกฎที่ผูจัดเวที

เปนฝายกําหนดขึน้  อยางไรก็ตามหากกติกาที่ผูเขารวมไดเสนอแตเปนกฎพื้นฐานทีจํ่าเปนสําหรับ

กิจกรรมระดมสมอง  เชน  เวทีประชาคมนั้น  วิทยากรกระบวนการจําเปนทีต่องเสนอในทีป่ระชุม  

ซึ่งอาจจะเสนอเพิ่มเติมภายหลังจากที่ผูเขารวมเวทีประชาคมไดเสนอมาแลว  กฎพื้นฐาน  คือ   
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(1)  ทุกคนตองแสดงความคิดเห็น  (หรือหากเปนกลุมใหญ  ตัวแทนของแตละ

กลุมตองแสดงความคิดเห็น)   

(2)  กาํหนดเวลาทีแ่นนอนในการพดูแตละคร้ัง   

(3)  ไมแทรกพูดระหวางคนอ่ืนกําลังอภิปราย   

(4)  ทุกคนในเวทีประชาคมมีความเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นไมวา

ผูเขารวมจะมีสถานะทางสังคม  หรือสถานภาพที่ตางกัน  เชน  ลูกบาน  ผูใหญบาน  ผูรับบริการ  ผู

ใหบริการ  ผูหญิง  ผูชาย  ฯลฯ  

(5)  ทุกคนสามารถเสนอประเด็นใหม ๆ ได  แตตองตรงกับประเด็นหลักที่

เปนประเด็นอภิปราย   

(6)  ทุกคนสามารถเสนอประเด็นใหม ๆ ได แตตองตรงกับประเด็นหลักที่เปน

ประเด็นอภิปราย  

 (7)  วิทยากรหลักเปนเพียงคนกลางที่ชวยกระตุนใหเกิดการพูดคุย  และสรุป

ประเด็นที่เกิดจากการอภิปราย  ไมใชผูเชี่ยวชาญในการแกปญหา 

  5)  การอภิปรายประเด็นหรือปญหา  ในขั ้นตอนนี ้วิทยากรกระบวนการ /

ผูอํานวยการเรียนรูตองดําเนินการอภิปรายใหบรรลุตามวัตถุประสงค  ตามกระบวนการ  และตาม

แผนทีว่างไว  นอกจากนั้นทีมงานเองก็ตองชวยสนับสนุนใหเวทีประชาคมดําเนินการไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  และตามแผนที่ไดตกลงกันไว  วิทยากรหลักสามารถใชวิธีการอื่น ๆ เขามาชวย

สนับสนุนการซักถามเพื่อกระตุนการมีสวนรวมในเวทีใหมากที่สุด    

6)  การสรุป  เปนขัน้ตอนสุดทายของการจัดเวทีประชาคม  ซึง่วิทยากรหลัก/

ผูอํานวยการเรียนรูตองสรุปผลของการอภิปราย  โดยแยกเปนผลที่ไดจากการพูดคุยกันเพื่อนําไป

เปนแนวทางในการแกปญหาตอไป  ผลทีไ่มสามารถสรุปไดในเวทีและจําเปนตองดําเนินการอยาง

ใดอยางหนึ่งตอไป  ในขั้นตอนนี้จําเปนตองมีการทบทวนรวมกัน  และทําเปนขอตกลงรวมกันวา

จะตองมีการดําเนินการอยางไรกับผลทีไ่ดจากเวทีประชาคม  โดยเฉพาะอยางยิง่อาจระบุอยาง

ชัดเจนวาใครจะตองไปทําอะไรตอ  และจะนัดหมายกลับมาพบกันเพือ่ติดตามความคืบหนากัน

เมื่อไร  อยางไร 

    1.2.3   ติดตาม-ประเมินผล 

   เปนกระบวนการตอเนือ่งหลังจากการจัดเวทีประชาคมเสร็จสิ้นแลว  ซึ่งสามารถ

แบงกระบวนการน้ีเปน 2 ขั้นตอนใหญ  คือ  การติดตาม  และการประเมินผล 

  1)  ขั้นตอนการติดตาม  เปนการตามไปดูวามีการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง

หรือไมตามทีไ่ดตกลงกันไว  ขัน้ตอนนี้จําเปนตองเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูที่มีสวนเกีย่วของ

ไดเขามามีสวนรวมในการติดตามผล  โดยอาจจะกําหนดบทบาทหนาที ่ ทําแผนการติดตาม  และ

กําหนดวิธีการติดตามรวมกัน  และมีการติดตามรวมกันอยางสม่าํเสมอตามแผนที่วางไว  ขัน้ตอนนี้
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จะชวยใหผู เขารวมในเวทีประชาคม  เขาใจความสําคัญของการทํางานรวมกันในฐานะเจาของ

ประเด็น/ปญหา  และเรียนรูจากประสบการณการติดตามเพื่อนําไปเพิม่ทักษะการจัดการปญหาของ

ชาวบานเองในอนาคต 

  2 ) ขั้นตอนของการประเมินผล   คือ   

(1)  เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงภายหลังการจัดเวทีประชาคมวาประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้นหรือไม  เมื ่อมีการจัดการอยางใดอยางหนึง่แลว  เชน  เมื ่อมีการผลักดัน

ประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เปนปญหาเขาสูความสนใจของผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบาย  หรือ

บรรจุอยูในนโยบายของรัฐแลว  เปนตน   

(2)  เพื่อประเมินทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดเวที

ประชาคมทั้งหมด  วา  ไดรับความรวมมือมากนอยเพียงใด  ลักษณะและกระบวนการที่ทําเอ้ือตอ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันหรือไม  ผลที่ไดรับคุมคาหรือไมและบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว

หรือไมอยางไร 

 การสรุปขอมูลที่ไดจากการติดตามและการประเมินผล  จะชวยใหทั้งผูจัดเวที

ประชาคมและเขารวมไดมีบทเรียนรวมกัน  และสามารถนําประสบการณที่ไดไปใชพัฒนาในการ

จัดกิจกรรมประชาคมอ่ืน ๆ ตอไป 

 1.3  การประชุมกลุมยอย หรือการสนทนากลุม   

 การสนทนากลุม  หมายถึง  การรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลใน

ประเด็นปญหาที่เฉพาะเจาะจง  โดยมีผูดําเนินการสนทนา  (Moderator)  เปนผูคอยจุดประเด็นใน

การสนทนา  เพื่อชกัจูงใหกลุมเกดิแนวคิดและแสดงความคดิเห็นตอประเด็นหรือแนวทางการ

สนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซึ้ง  โดยมีผูเขารวมสนทนาในแตละกลุมประมาณ 6-10 คน  ซึ่ง

เลือกมาจากประชากรเปาหมายที่กําหนดเอาไว  (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549) 

 1.3.1  ขัน้ตอนการจัดสนทนากลุม 

   Judith Sharken Simon (ม.ป.ป.)  กลาววา  การสนทนากลุมไมไดจัดทําไดใน

ระยะเวลาอันสั้น  กอนที่จะมีการประชุมควรมีการเตรียมการไมนอยกวา 4 สัปดาห  บางคร้ังกวาที่

จะปฏิบัติไดจริงอาจใชเวลาถึง 6-8 สปัดาห  กอนที่จะมีการดําเนินงาน  ผูรวมงานควรมีการตกลง  

ทําความเขาใจเกี่ยวกับหัวขอการสนทนาและทดสอบคําถาม  เพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน  เพื่อให

การสนทนาที่เกิดขึ้นเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดสนทนากลุมดังน้ี 

       1)  กาํหนดวัตถปุระสงค  (6-8 สปัดาหกอนการสนทนากลุม) 

  2)  กําหนดกลุมผูรวมงานและบุคคลกลุมเปาหมาย  (6-8 สปัดาหกอนการสนทนา

กลุม) 

       3) รวบรวมที่อยูและเบอรโทรศัพทของผูรวมงาน  (6-8 สปัดาหกอนการสนทนา

กลุม) 
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         4)  ตัดสินใจวาจะทําการสนทนาเปนจํานวนกี่กลุม  (4-5 สปัดาหกอนการสนทนา

กลุม) 

        5) วางแผนเร่ืองระยะเวลาและตารางเวลาการสนทนา  (4-5 สปัดาหกอนการ

สนทนากลุม) 

        6) ออกแบบแนวคําถามที่จะใช  (4-5 สปัดาหกอนการสนทนากลุม) 

        7) ทดสอบแนวคําถามที่สรางขึ้น  (4-5 สปัดาหกอนการสนทนากลุม) 

        8) ทําความเขาใจกับผูดําเนินการสนทนา  (Moderator)  และผูจดบันทึก  (Note 

taker)  (4-5 สปัดาหกอนการสนทนากลุม) 

        9)  คัดเลือกผูเขารวมกลุมสนทนา  และจัดทําบัตรเชิญสงใหผูรวมสนทนา  (3-4 

สปัดาหกอนการสนทนากลุม) 

        10) โทรศัพทเพื่อติดตามผลและสงบัตรเชิญใหผูรวมงาน  (3-4 สปัดาหกอนการ

สนทนากลุม) 

        11)  การจัดการเพื่อเตรียมการทําสนทนากลุม  เชน  จัดตําแหนงที่น่ัง  จัดเตรียม

เคร่ืองมืออุปกรณ  เปนตน 

        12)  แจงสถานที่ใหผูเขารวมสนทนาทราบลวงหนา 2 วัน 

        13)  จัดกลุมสนทนา  และหลังจากการประชุมควรมีการสงจดหมายขอบคุณ

ผูรวมงานดวย 

        14)  สรุปผลการประชุม  วิเคราะหขอมูลและสงใหผูรวมประชุมทุกคน 

        15)  การเขียนรายงาน 

 1.3.2  การดําเนินการสนทนากลุม 

  1)  แนะนําตนเองและทีมงาน  ประกอบดวย  พิธีกร  ผูจดบันทึก  และผูบริการ

ทั่วไป  โดยปกติไมควรใหมีผูสังเกตการณ  อาจมีผลตอการแสดงออก 

        2)  อธิบายถึงจุดมุงหมายในการมาทําสนทนากลุม  วัตถุประสงคของการศึกษา 

        3)  เร่ิมเกร่ินนําดวยคําถามอุนเคร่ืองสรางบรรยากาศเปนกันเอง 

        4)  เมื่อเร่ิมคุนเคย  เร่ิมคําถามในแนวการสนทนาที่จัดเตรียมไวทิง้ชวงใหมกีารถก

ประเด็น  และโตแยงกนัใหพอสมควร 

        5)  สรางบรรยากาศใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอกัน  ควบคุมเกมไมให

หยุดน่ิง  อยาซักคนใดคนหน่ึงจนเกินไป  คําถามที่ถามไมควรถามคนเดียว  อยาซักรายตัว 

        6)  ในการน่ังสนทนา  พยายามอยาใหเกิดการขมทางความคิด  หรือชักนําผูอ่ืนให

เห็นคลอยตามกับผูที่พูดเกง (Dominate)  สรางบรรยากาศใหคนที่ไมคอยพูดใหแสดงความคิดเห็น

ออกมาใหได 
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        7)  พิธีกรควรเปนผูคุยเกงซักเกง  มีพรสวรรคในการพูดคุย  จังหวะการถามดี  ถาม

ชา ๆ ละเอียดควรมีการพูดแทรกตลกอยางเหมาะสมดวย  

 1.3.3  ขอดีของการจัดสนทนากลุม 

  1)  ผูเก็บขอมูล  เปนผูไดรับการฝกอบรมเปนอยางดี 

  2)  เปนการน่ังสนทนาระหวางผูดําเนินการกับผูรู  ผูใหขอมูลหลายคนที่เปนกลุม       

จึงกอใหเกิดการเสวนาในเร่ืองที่สนใจ  ไมมีการปดบัง  คําตอบที่ไดจากการถกประเด็นซึ่งกันและ

กันถือวาเปนการกลั่นกรองซึ่งแนวความคิดและเหตุผล  โดยไมมีการตีประเด็นปญหาผิดไปเปน

อยางอ่ืน 

  3)  การสนทนากลุม  เปนการสรางบรรยากาศเสวนาใหเปนกันเองระหวางผูนําการ

สนทนาของกลุมกับสมาชิกกลุมสนทนาหลาย ๆ คนพรอมกัน  จึงลดภาวการณเขินอายออกไปทํา

ใหสมาชิกกลุมกลาคุยกลาแสดงความคิดเห็น 

  4)  การใชวิธีการสนทนากลุม  ไดขอมูลละเอียดและสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของการศึกษาไดสําเร็จหรือไดดียิ่งขึ้น 

  5)  คําตอบจากการสนทนากลุม  มีลักษณะเปนคําตอบเชิงเหตุผลคลาย ๆ กับการ

รวบรวมขอมูลแบบคุณภาพ 

  6)  ประหยัดเวลาและงบประมาณของผูดําเนินการในการศึกษา 

  7)  ทําใหไดรายละเอียด  สามารถตอบคําถามประเภททําไมและอยางไรไดอยาง

แตกฉาน  ลึกซึ้งและในประเด็นหรือเร่ืองที่ไมไดคิดหรือเตรียมไวกอนก็ได 

  8)  เปนการเผชิญหนากนัในลักษณะกลุมมากกวาการสัมภาษณตัวตอตัว  ทําใหมี

ปฏิกิริยาโตตอบกันได 

  9)  การสนทนากลุม  จะชวยบงชี้อิทธิพลของวัฒนธรรมและคุณคาตาง ๆ ของ

สังคมนั้นได  เนื่องจากสมาชิกของกลุมมาจากวัฒนธรรมเดียวกัน 

  10)  สภาพของการสนทนากลุม  ชวยใหเกิดและไดขอมูลที่เปนจริง  

 1.4  การสัมมนา 

  “สัมมนา”  มาจาก  คําวา  ส + มน  แปลวา  รวมใจ  เปนศัพทบัญญัติใหตรงกับคํา

วา  Seminar  หมายถึง  การประชุมที่สมาชิกซึ่งมีความรู  ความสนใจในเร่ืองเดียวกันมาประชุมดวย

ความรวมใจ  ปรึกษาหารือ  รวมใจกันคิดชวยกันแกปญหา  ซึ่งมีผูใหคํานิยามและทัศนะตาง ๆ ไว 

สรุปความหมายของการสัมมนาคือ  การประชุมของกลุมบุคคลที่มีความรู  ความสนใจ  

ประสบการณในเร่ืองเดียวกัน  ที่มีจุดมุงหมายเพื่อรวมกันวิเคราะหและหาแนวทางการแกปญหาที่

ประสบอยูตามหลักการของประชาธิปไตย 

 

 



50 
 

 ประโยชนของการสมัมนา 

  1.  ผูจัดสามารถดําเนินการจัดสัมมนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.  ผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู  แนวคิดจากการเขารวมสัมมนา 

  3.  ชวยทําใหระบบและวิธีการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึน้ 

  4.  ชวยแบงเบาภาระการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา 

  5.  เปนการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงาน 

  6.  เกิดความริเร่ิมสรางสรรค 

  7.  สามารถสรางความเขาใจอันดีตอเพื่อนรวมงาน 

  8.  สามารถรวมกันแกปญหาในการทํางานได  และฝกการเปนผูนํา 

  องคประกอบของการสัมมนา 

  1.  ผูดําเนินการสัมมนา 

  2.  วิทยากร 

  3.  ผูเขารวมสัมมนา 

  ลักษณะท่ัวไปของการสัมมนา 

  1.  เปนประเภทหนึ่งของการประชุม 

  2.  มีการยืดหยุนตามความเหมาะสม 

  3.  เปนองคความรูและปญหาทางวิชาการ 

  4.  เปนกระบวนการรวมผูที่สนใจในความรูทางวิชาการ  ที่มีระดับใกลเคียงกัน

หรือแตกตางกันมาสรางสรรคองคความรูใหม  จากการแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเห็น  นํามา

ทดสอบประเมินคาความรูจากคนคนหนึ่งสูอีกคนหนึ่ง  ซึ่งจะมีคุณคามากมาย  เปนลักษณะการ

แพรกระจายสูหลากหลายวงการอาชีพ  ซึ่งจะทําใหความรูเหลาน้ันไดถูกนําไปใชอยางแพรหลาย

มากขึ้น 

  5.  อาศัยหลักกระบวนการกลุม  (Group dynamic หรือ group process) 

  6.  เปนกิจกรรมที่เรงเราใหผูเขารวมสัมมนา  มีความกระตือรือรน 

  7.  มีโอกาสนําเสนอ  พูดคุย  โตตอบซักถาม  และแสดงความคิดเห็นตอกัน 

  8.  ไดพัฒนาทักษะ  การพูด  การฟง  การคิด  และการนําเสนอความคิด ความเชื่อ  

และความรูอ่ืน ๆ  ตลอดจนการเขียนรายงานหรือเอกสารประกอบการสัมมนา 

  9.  ฝกการเปนผูนําและผูตามในกระบวนการเรียนรู  คือ  อาจมีผูทรงคุณวุฒิ  

คณาจารย  หรือผูเชี่ยวชาญ  ทั้งหลายมาเปนวิทยากร  หรือผูดําเนินรายการ  คอยชวย

ประคับประคองกระบวนการสัมมนาใหบรรลุวัตถุประสงค  ขณะเดียวกันผูรวมสัมมนาจะเปนผู

ตามในการเรียนรู  มีการแลกเปลี่ยนความรูในระหวางการสัมมนา 
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  10.  เล็งถึงกระบวนการเรียนรู  (process)  มากกวาผลที่ไดรับ  (product)  จากการ

สัมมนาโดยตรง  นั่นคือ  ผลของการสัมมนาจะไดในรูปของผูรวมสัมมนาไดมีการพัฒนา

กระบวนการฟง  การคิด  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  การทดสอบองคความรู  การ

ประเมินคาความคิดเห็นจากผูรวมสัมมนา  เชน การไดเรียนรูวา  การคิดของผูอ่ืนและของตนเองมี

วิธีการคิดที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  รูจักตนเองวามีภูมิรูเปนที่ยอมรับของบุคคลอ่ืนมากนอย

แคไหน  ตนเองจะตองพัฒนาความรูความสามารถดานใด  จึงจะเสนอความรู  ความคิด  ความเชื่อ  

และอ่ืน ๆ ของตนเองใหผูอ่ืนรับได  และความรูเดิมกอใหเกิดความรูใหมอะไรบาง  อยางไร 

 1.5  การสาํรวจประชามต ิ

 ประชามติ (Referendum)  หมายถึง  การลงประชามติ, คะแนนเสียงที่ประชาชนลง 

ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง มติของประชาชนสวน

ใหญในประเทศทีแ่สดงออกในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งหรือในที่ใดที่หนึ่ง มติของประชาชนทีรั่ฐใหสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนรับรองรางกฎหมายทีส่ําคัญ ทีผ่านสภานิติบัญญัติแลว หรือใหตัดสินปญหา

สําคัญ ๆ ในการบริหารประเทศ 

  ประเภทการสาํรวจประชามต ิ

 การสํารวจประชามติทางดานการเมือง สวนมากจะรูจักกันในนามของ Public 

Opinion Polls หรือการทําโพล ซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย คือ การทําโพลการเลือกต้ัง 

(Election Polls) แบงได ดังน้ี 

 1.  Benchmark Survey  เปนการทําการสํารวจเพื่อตองการทราบความเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับการรับรูเร่ืองราว ผลงานของผูสมัคร ชื่อผูสมัครและคะแนนเสียงเปรียบเทียบ 

 2.  Trial Heat Survey  เปนการหยั่งเสียงวาประชาชนจะเลือกใคร 

 3.  Tracking Polls  การถามเพือ่ดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลง สวนมากจะทําตอน

ใกลเลือกต้ัง 

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

เพื่อทําใหเห็นวาภาพผูสมัครในแตละหวงเวลามีคะแนนความนิยมเปนอยางไร  แตไมทราบรูปแบบ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวคน ๆ เดียว จึงตองทํา Panel Survey 

 5.  Focus Groups ไมใช Polls  แตเปนการไดขอมูลที่คอนขางนาเชื่อถือไดเพราะ

จะเจาะถามเฉพาะกลุมที่รูและใหความสําคัญกับเร่ืองน้ัน ๆ จริงจัง ปจจุบันนิยมเชิญผูเชี่ยวชาญ

หลาย ๆ ดานมาใหความเห็นหรือบางคร้ังก็เชิญกลุมตัวอยางมาถามโดยตรงเลย  การทําประชุมกลุม

ยอยยังสามารถใชในการถามเพื่อดูวา ทิศทางของคําถามที่ควรถามควรเปนเชนไรดวย 

 6.  Deliberative Opinion  รวมเอาการสํารวจทั่วไป  กับการทําการประชุมกลุมยอย

เขาดวยกัน  โดยการนําเอาตัวแทนประชาชนมารวมกัน แลวใหขอมูลขาวสารหรือโอกาสในการ

อภิปรายประเด็นปญหา แลวสาํรวจความเห็นในประเด็นปญหาเพือ่วัดประเด็นทีป่ระชาชนคดิ 
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 7.  Exit Polls  การสัมภาษณผูใชสิทธิ์ออกเสียงเมื่อเขาออกจากคูหาเลือกตัง้  เพื่อดู

วาเขาลงคะแนนใหใคร  ปจจุบันในสังคมไทยนิยมมาก  เพราะมีความนาเชือ่ถือมากกวา Polls 

ประเภทอ่ืน ๆ 

 การสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นทางดานการตลาด (Marketing Research) สวนมาก

จะเนนการศึกษาความเห็นของผูใชสินคาและบริการตอคุณสมบัติอันพึงประสงคของสินคาและ

บริการ รวมทั้งความคาดหวังในการไดรับการสงเสริมการขายที่สอดรับกับความตองการของผูใช

สนิคาและบริการดวย 

 การสํารวจความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวของกับการอยูรวมกันในสังคม  เปนการ

สํารวจความคิดเห็นของสาธารณชนในมิติที่เกี่ยวของกับสภาพความเบี่ยงเบนจากการจัดระเบียบ

สังคมที่มีอยูในสังคมใดสังคมหนึ่ง  เพื่อนําขอมูลมากําหนดแนวทางในการแกไขปญหา

ความสัมพันธที่เกิดขึ้น  เปนวิธีการที่ใชมากในทางรัฐศาสตรและสังคมวิทยา เรียกวา การวิจัย

นโยบายสาธารณะ (Policy Research) 

  กระบวนการสํารวจประชามติ 

 1.  การกําหนดปญหาหรือขอมูลที่ตองการสํารวจ คือ การเลือกสิ่งที่ตองการจะ

ทราบจากประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย บุคคล คณะบุคคล เหตุการณ ผลงาน และสถานที่ตาง ๆ เชน 

ดานการเมือง มักเกี่ยวของกับบุคคล นโยบายรัฐ ดานสังคมวิทยา เกี่ยวกับความสัมพันธ สภาพ

ปญหาสังคมที่เกิดขึ้น 

 2.  กลุมตัวอยาง ตัวแทน คือ การกําหนดกลุมตัวอยางของการสํารวจประชามติที่ดี 

ตองใหครอบคลุมทุกเพศ วัย อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได เพื่อใหไดเปนตัวแทนที่แทจริง ซึ่ง

จะมีผลตอการสรุปผล หากกลุมตัวอยางที่ไดไมเปนตัวแทนที่แทจริงทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ 

การสรุปอาจผิดพลาดได  

 3.  การสรางแบบสอบถาม   แบบสอบถาม คือ เคร่ืองมือวิจัย (Research Tool) 

ชนิดหนึ่งใชวัดคาตัวแปรในการวิจัย แบบสอบถามมีสภาพเหมือนมาตรหรือมิเตอรที่ใชในทาง

วิทยาศาสตร หรือใชในชีวิตประจําวัน เชน มาตรวัดความดันนํ้า มาตรวัดปริมาณไฟฟา 

แบบสอบถามที่ใชในการทําประชามติ คือ มาตรวัดคุณสมบัติของเหตุการณที่ทําการศึกษา     

(Likert scale) เคร่ืองมือวัดทัศนคติ หรือความคิดเห็นที่กําหนดคะแนนของคําตอบในแบบสอบถาม 

สวนใหญกาํหนดนํ้าหนักความเห็นตอคําถามแตละขอเปน 5 ระดับ เชน “เห็นดวยอยางยิ่ง” ใหมี

คะแนนเทากับ 5 “เห็นดวย” ใหมีคะแนนเทากับ 4 “เฉย ๆ” หรือ ”ไมแนใจ” หรือ “เห็นดวยปาน

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

คะแนนเทากบั 1 คะแนนของคําตอบเกี่ยวกับทัศนคติหรือความคิดเห็นแตละชุด  จะนํามาสรางเปน

มาตรวัดระดับของทศันคติหรือความคิดเห็นในเร่ืองน้ัน ๆ  การออกแบบสอบถามเปนทั้งศาสตร

และศิลป การออกแบบสอบถามไดชัดเจน  เขาใจงาย สามารถเปดโอกาสใหไดมีโอกาสคิดไดบาง 
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เปนสิ่งที่ทําไดยาก เปนเร่ืองความสามารถในการเรียบเรียงขอความใหตรงกับความเขาใจของคน

ตอบ และคนตอบตองเขาใจคลายกันดวย จึงจะทําใหไดขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ (Reliable) 

 4.  ประชุมเจาหนาที่เก็บขอมูล  เปนการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจในประเด็น

คําถามที่ถามใหตรงกัน ความคาดหวังในคําตอบประเภทการใหคําแนะนําวิธีการสัมภาษณ  การจด

บันทึกขอมูล  การหาขอมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ยังไมไดคําตอบ 

 5.  การเก็บขอมูลภาคสนาม  เจาหนาที่เก็บขอมูลจะไดรับการฝกในเร่ืองวิธีการ

สัมภาษณ การบันทึกขอมูล และการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การเก็บขอมูลการสํารวจ

ประชามติสามารถดําเนินการได 3 ทางคือ การสัมภาษณแบบเห็นหนา ( Face to Face ) การ

สัมภาษณทางโทรศัพท และการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย  

 6.  การวิเคราะหขอมูล ในกรณีการสํารวจประชามติ การวิเคราะหขอมูลสวนมาก

ไมสลับซับซอนเปนขอมูลแบบรอยละ เพื่อตีความและหยิบประเด็นที่สําคัญ จัดลําดับความสําคัญ  

 7.  การนําเสนอผลการสํารวจประชามติ มีโวหารที่ใชนําเสนอผลการสํารวจ

ประชามติ ดังนี้ 

 7.1โวหารที่เนนนัยสําคัญทางสถิติ นําเสนอผลโดยสรางความเชื่อมั่นจากการอาง

ถึงผลที่มีนัยสําคัญทางสถิติรองรับ 

 7.2 โวหารวาดวยเปนวิทยาศาสตร การนําเสนอผลโดยการอางถึงกระบวนการ

ไดมาซึ่งขอมูลที่เนนการสังเกตการณ การประมวลขอมูลดวยวิธีการที่เปนกลาง 

 7.3 โวหารในเชิงปริมาณ นําเสนอผลโดยใชตัวเลขที่สํารวจไดมาสรางความ

นาเชื่อถือและความชอบธรรมในประเด็นที่ศึกษา 

 7.4 โวหารวาดวยความเปนตัวแทน การนําเสนอขอมูลในฐานะที่เปนตัวแทนของ

กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา 

1.6  การประชาพิจารณ 

 การทําประชาพิจารณ หมายถึง การจัดเวทีสาธารณะเพื่อใหประชาชนโดยเฉพาะ

ผูเกี่ยวของหรือผูที่มีสวนไดเสียโดยตรง ไดมีโอกาสทราบขอมูลในรายละเอียดเพื่อเปนการเปด

โอกาสใหมีสวนในการแสดงความคดิเห็น และมสีวนรวมในการใหขอมลูและความคดิเห็นตอ

นโยบายหรือโครงการน้ัน ๆ ไมวาจะเปนการเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกต็าม 

 การจัดทําประชาพิจารณ เปนกระบวนการหนึ่งในการดําเนินการของรัฐเกี่ยวกับ

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการจัดทําหรือการดําเนินโครงการของ

หนวยงานของรัฐกอนการดําเนินโครงการ  ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  หนวยงานของ

รัฐตองประกาศใหประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่  ตลอดจน

รายละเอียดอ่ืนที่เพียงพอแกการที่ประชาชนจะเขาใจและแสดงความคิดเห็นได 
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 ข้ันตอนการทําประชาพิจารณ   

 นําเสนอตัวอยางการทําประชาพิจารณของสภารางรัฐธรรมนูญ   เพื่อใหรางรัฐธรรมนูญ

ฉบับที่จะทําขึ้นนี้เปนของประชาชนโดยแทจริง สภารางรัฐธรรมนูญไดแตงต้ังคณะกรรมาธิการรับ

ฟงความคิดเห็น และประชาพิจารณขึ้น เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับราง

รัฐธรรมนูญโดยมีขั้นตอนดังน้ีคือ 

ข้ันตอนท่ี 1  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนําประเด็นหลัก และหลักการสําคัญในการแกไข

ปญหา ซึ่งแยกเปน 3 ประเด็นคือ ประเด็นเร่ืองสิทธิและการมีสวนรวมของพลเมือง ประเด็นเร่ือง

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และประเด็นเร่ืองสถาบันการเมืองและความสัมพันธระหวางสถาบัน

การเมืองออกไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเบื้องตน และนําขอมูลเสนอกรรมาธิการ ภายใน

ชวงตนเดือนเมษายน 

ข้ันตอนท่ี 2  กรรมาธกิารรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณออกรับฟงความคิดเห็นจาก

ประชาชนจังหวัดตาง ๆ จนถงึเดือนมถินุายน 

 ข้ันตอนท่ี 3  คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณสงผลสรุปความ

คิดเห็นของประชาชนที่ไดจากการจัดทําสมัชชาระดับจังหวัดใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

 

เร่ืองที่ 2  การจัดทําแผน 

2.1 แผน  (plan)  หมายถึง  การตัดสินใจที่กําหนดลวงหนาสําหรับการเลือกใชแนวทางการ

ปฏิบัติการ  ประกอบดวยปจจัยสําคัญ  คือ  อนาคต  ปฏิบัติการและสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้น  น่ันคือ  

องคกร  หรือแตละบุคคลที่ตองรับผิดชอบ (ขรรคชัย  คงเสนห  และคณะ,2545)   

แผนแบงตามขอบเขตของกิจกรรมที่ทํา  (Scope of activity)  เปน 2 ประเภทคือ 

  1.  แผนกลยุทธ  (Strategic plan)  เปนแผนที่ทําขึ้น  เพื่อสนองความตองการใน

ระยะยาวและรวมกิจกรรมทุกอยางของหนวยงาน  ผูบริหารระดับสูงที่วางแผนกลยุทธจะตอง

กําหนดวัตถุประสงคของทั้งหนวยงาน  แลวตัดสินใจวาจะทําอยางไร  และจะจัดสรรทรัพยากร

อยางไรจึงจะทําใหสําเร็จตามเปาหมายนั้น  จะตองใชเวลาในการกําหนดกิจกรรมที่แตกตางกันใน

แตละหนวยงาน  รวมทัง้ทศิทางการดําเนินงานทีไ่มเหมอืนกนั  ใหอยูในแนวเดียวกัน  การตัดสนิใจ

ที่สําคัญของแผนกลยุทธก็คือ  การเลือกวิธีการในการดําเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู

อยางจํากัดใหเหมาะสม  เพื่อที่จะนําพาหนวยงานใหกาวไปขางหนาอยางสอดคลองกับสถานการณ

แวดลอมภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

  2.  แผนดําเนินงานหรือแผนปฏบิติัการ  (Operational plan)  เปนแผนทีก่าํหนด

ขึ้นมาใชสําหรับแตละกิจกรรมโดยเฉพาะ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของแตละกิจกรรมซึ่งเทากับเปน

แผนงานเพื่อใหแผนกลยุทธบรรลุผลหรือเปนการนําแผนกลยุทธไปใชน่ันเอง  แผนดําเนินงานที่
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แยกเปนแตละกิจกรรมก็ไดแก  แผนการผลิต  แผนการเงิน  แผนการตลาด  แผนทรัพยากรมนุษย

และแผนอุปกรณ  เปนตน 

  ปจจุบันหนวยงานไดนําแผนที่มีขอบขายความรับผิดชอบเชื่อมโยงนโยบายกับ

แผนงาน  เปน  “ยุทธศาสตร”  คือ  การตัดสินใจจากทางเลือกที่เชื่อวาดีที่สุด  และเปนไปไดที่สุด  

เรียกวา  แผนยุทธศาสตร 

  แผนที่ดีตองประกอบดวยคุณลักษณะดังตอไปน้ี 

  ตองกําหนดวัตถุประสงคของแผนอยางชัดเจน 

  ตองนําไปปฏิบัติงาย  และสะดวกตอการปฏิบัติ 

  ตองยืดหยุนไดตามสภาพการณ 

  ตองกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานไว 

  ตองมีความละเอียดถี่ถวนเปนแผนที่สมบูรณแบบ 

  ตองทําใหเกิดประโยชนแกผูเกี่ยวของ  เพื่อจูงใจใหทุกคนปฏิบัติตามแผนน้ัน 

2.2 โครงการ (Project) 

  โครงการ คอื “แผนหรือ เคาโครงการตามที่กําหนดไว” เปนสวนประกอบสวน

หน่ึงในการวางแผนพฒันาที่ชวยใหเห็นภาพ และทิศทางการพัฒนา มีขอบเขตที่สามารถติดตามและ

ประเมนิผลได 

 โครงการ (project)  ถือเปนสวนประกอบสําคัญของแผน เปนแผนจุลภาคหรือแผน

เฉพาะเร่ือง  ที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาใดปญหาหนึ่งขององคกร  แผนงานที่ปราศจาก

โครงการยอมเปนแผนงานที่ไมสมบูรณ  ไมสามารถนําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมได  โครงการจึงมี

ความสัมพันธกับแผนงาน 

  การเขียนโครงการขึ้นมารองรับแผนงานยอมเปนสิ่งสําคัญและจําเปนยิ่ง  จะทําให

งายในการปฏิบัติและงายตอการติดตามและประเมินผล  เพราะถาโครงการบรรลุผลสําเร็จ  น่ัน

หมายความวา  แผนงานและนโยบายน้ันบรรลุผลสําเร็จดวย  โครงการจึงเปรียบเสมือนพาหนะที่นํา

แผนปฏิบัติการไปสูการดําเนินงานใหเกิดผลเพื่อไปสูจุดหมายปลายทางตามที่ตองการ  อีกทั้งยังเปน

จุดเชื่อมโยงจากแผนงานไปสูแผนเงนิ และแผนคนอีกดวย 

  โครงการมีลักษณะสําคัญดังน้ี 

  1.  เปนระบบ (System)  มขีัน้ตอนการดําเนินงาน 

  2.  มีวัตถุประสงค (Objective)  เฉพาะชัดเจน 

  3.  มรีะยะเวลาแนนอน  (มีจุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุดในการดําเนินงาน) 

  4.  เปนเอกเทศและมีผูรับผิดชอบโครงการอยางชัดเจน 

  5.  ตองใชทรัพยากรในการดําเนินการ 
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  6.  มีเจาของงานหรือผูจัดสรรงบประมาณ  

 ในปจจุบันสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดใชวิธีการ

เขียนโครงการแบบผสมผสานระหวางแบบประเพณีนิยม  และแบบตารางเหตุผลตอเน่ือง  ซึ่งมี

รายละเอียดและขั้นตอน  ดังน้ี 

หัวขอ ลักษณะ/รูปแบบ/แนวทางการเขียน 

1.  ชื่อโครงการ เปนชื่อที่สั้น  กระชับ  เขาใจงาย  และสื่อไดชัดเจนวาเน้ือหา

สาระของสิ่งที่จะทําคืออะไร  โดยทั่วไปชื่อโครงการมี

องคประกอบ 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนประเภทของโครงการ 

เชน โครงการฝกอบรม  โครงการสัมมนา  โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ  สวนที่ 2 เปนลักษณะหรือความเกี่ยวของของ

โครงการ  วาเกี่ยวกับเร่ืองอะไร  หรือเกี่ยวกับใคร  เชน  

กําหนดตามตําแหนงงานของผูเขารวมโครงการ  กําหนดตาม

ลักษณะของเน้ือหาวิชาหลักของหลักสูตรหรือประกอบกันทั้ง

สองสวน เชน โครงการอบรมอาชีพไมดอกไมประดับ 

โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  โครงการัดการมูลฝอย

ชุมชน เปนตน 

2.  หลกัการและเหตุผล หรือความสําคัญของโครงการ  บอกสาเหตุหรือปญหาที่ทําให

เกิดโครงการน้ีขึ้น  และที่สําคัญคือตองบอกไดวา  ถาไดทํา

โครงการแลวจะแกไขปญหาน้ีตรงไหน  การเขียนอธิบาย

ปญหาที่มาโครงการ  ควรนําขอมูลสถานการณปญหาจาก

ทองถิ่นหรือพื้นที่ที่จะทําโครงการมาแจกแจงใหผูอานเกิด

ความเขาใจชัดเจนขึ้น  โดยมีหลักการเขียน  ดังน้ี 

1.  เขียนในลักษณะบรรยายความ ไมนิยมเขียนเปนขอ ๆ 

2.  เขียนใหชัดเจน อานเขาใจงาย  และมีเหตุผล 

     สนับสนุนเพียงพอ ลําดับแรก  เปนการบรรยายถึงเหตุผล    

     และความจําเปนใน การจัดโครงการ  โดยบอกที่มา  และ 

     ความสําคัญของโครงการน้ัน ๆ ลําดับที่สอง  เปนการ 

     อธิบายถึงปญหาขอขัดของ  หรือพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจาก 

     หลักการที่ควรจะเปน  ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายในการ 

     ปฏิบัติงาน (หรืออาจเขียนรวมไวในลําดับแรก กไ็ด)   

     สุดทายเปนการ สรุปวาจากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น   

     ผูรับผิดชอบจึงเห็น ความจําเปนที่จะตองจัดทําโครงการขึ้น 
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     ในเร่ืองอะไร  และสําหรับใคร  เพื่อใหเกิดผลอยางไร 

3.  วัตถุประสงค ระบุสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อดําเนินการตามโครงการน้ีแลว  

โดยตอบคําถามวา  “จะทาํเพือ่อะไร”  หรือ  “ทาํแลวไดอะไร”  

โดยตองสอดคลองกับหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงคที่ดี

ควรเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  ซึ่งสามารถสังเกตไดและ

วัดได  องคประกอบของวัตถุประสงคที่ดี  มีดังน้ี 

1.  เขาใจงาย  ชัดเจน  ไมคลุมเครือ 

2.  เฉพาะเจาะจง  ไมกวางจนเกินไป 

3.  ระบุถึงผลลัพธที่ตองการ  วาสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นคือ 

      อะไร 

 4.  วัดได  ทั้งในแงของปริมาณและคุณภาพ 

 5.  มีความเปนไปได  ไมเลื่อนลอย  หรือทําไดยากเกินความ 

       เปนจริง  คํากริยาที่ควรใชในการเขียนวัตถุประสงคของ 

       โครงการ  แลวทําใหสามารถวัดและประเมินผลได  ไดแก   

       คําวา  เพื่อให  แสดง  กระทํา  ดําเนินการ  วัด  เลือก   

       แกไข  สาธิต  ตัดสินใจ  วิเคราะห  วางแผน  มอบหมาย   

       จําแนก  จัดลําดับ  ระบุ  อธิบาย  แกปญหา  ปรับปรุง   

       พัฒนา  ตรวจสอบ 

4.  เปาหมาย ระบุสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ

ในแตละชวงเวลาจากการดําเนินการตามโครงการน้ีแลว  โดย

ตอบคําถามวา  “จะทําเทาใด” 

5.  กลุมเปาหมาย ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ  หากกลุมเปาหมายมีหลาย

กลุมใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก  ใครคือ

กลุมเปาหมายรอง 

6.  วิธดํีาเนินการ บอกรายละเอียดวิธีดําเนินการ  โดยระบุเวลาและกิจกรรมการ

ดําเนินโครงการ  (ควรมีรายละเอียดหัวขอกิจกรรม) 

7.  งบประมาณ เปนสวนที่แสดงยอดงบประมาณ  พรอมแจกแจงคาใชจายใน

การดําเนินกิจกรรมขั้นตาง ๆ โดยทั่วไปจะแจกแจงเปนหมวด

ยอย ๆ เชน  หมวดคาวัสดุ  หมวดคาใชจาย  หมวด

คาตอบแทน  หมวดคาครุภัณฑ  ซึ่งการแจกแจงงบประมาณ

จะมีประโยชนในการตรวจสอบความเปนไปไดและความ 
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 เหมาะสม  นอกจากนี้ควรระบุแหลงที่มาของงบประมาณดวย

วาเปนงบประมาณแผนดิน  งบชวยเหลือจากตางประเทศ  

เงินกูหรืองบบริจาค  จํานวนเทาไร  ในการจัดทําประมาณการ

คาใชจายของโครงการจะตองตระหนักวาคาใชจายทั้งหมด  

แบงออกไดเปน 2 สวน  คือ  คาใชจายจากโครงการ  หรือ

งบประมาณสวนที่จายจริง  และคาใชจายแฝง  ไดแก  

คาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นจริง  หรือมีการใชจายอยูจริง  แตไม

สามารถระบุรายการคาใชจายนั้น ๆ เปนจํานวนเงินไดอยาง

ชัดเจน  ดังน้ัน ผูคิดประมาณการตองศึกษาและทําความเขาใจ

ในรายละเอียดโครงการหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณตามระเบียบดวย 

8.  ระยะเวลาดําเนินงาน ตอบคําถามวา  “ทําเมื่อใด  และนานเทาใด”  (ระบุเวลาเร่ิมตน  

และเวลาสิน้สดุโครงการอยางชดัเจน)  โดยจะตองระบุ  วัน  

เดือน  ป  เชนเดียวกบัการแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) 

9.  สถานที่ เปนการระบุสถานที่ต้ังของโครงการหรือระบุวากิจกรรมนั้น

จะทํา ณ  สถานที่แหงใด  เพื่อสะดวกตอการประสานงานและ

จัดเตรียมสถานที่ใหพรอมกอนที่จะทํากิจกรรมน้ัน ๆ 

10.  ผูรับผิดชอบ เปนการระบุเพื่อใหทราบวาหนวยงานใดเปนเจาของ  หรือ

รับผิดชอบโครงการ  โครงการยอย ๆ บางโครงการระบุเปน

ชื่อบุคคลผูรับผิดชอบเปนรายโครงการ 

11.  โครงการ/กจิกรรมที่ 

      เกี่ยวของ 

หลาย ๆ โครงการที่หนวยงานดําเนินงานอาจมีความเกี่ยวของ

กนั  หรือในแตละแผนอาจมีโครงการหลายโครงการ  หรือ

บางโครงการเปนโครงการยอยในโครงการใหญ  ดังน้ันจึง

ตองระบุโครงการที่มีความเกี่ยวของดวย 

12.  เครือขาย/หนวยงานทีใ่ห 

      การสนับสนุน 

ในการดําเนินการโครงการ  ควรจะประสานงานและขอความ

รวมมือกับหนวยงานอ่ืน  หากมีหนวยงานรวมดําเนิน

โครงการมากกวาหนึ่งหนวยงานตองระบุชื่อใหครบถวน  และ

แจกแจงใหชดัเจนดวยวาหนวยงานทีร่วมโครงการแตละฝาย

จะเขามามีสวนรวมโครงการในสวนใด  ซึ่งจะเปนขอมูล

สะทอนใหเห็นวาโครงการจะประสบผลสําเร็จและเกิดผล

ตอเน่ือง 



59 
 

13.  ผลที่คาดวาจะไดรับ เมื่อโครงการน้ันเสร็จสิ้นแลว  จะเกิดผลอยางไรบางใครเปนผู

ไดรับผลประโยชนโดยตรงและผลประโยชนในดาน

ผลกระทบของโครงการ 

14.  การประเมินโครงการ บอกรายละเอียดการใหไดมาซึ่งคําตอบวาโครงการที่จัดนี้มี

ประโยชนและคุมคาอยางไร  โดยบอกประเด็นการประเมิน/

ตัวชี้วัด  แหลงขอมูล  วิธีการประเมิน  ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ 

15.  ตัวชี้วัดผลสําเร็จของ 

      โครงการ 

1.  ตัวชี้วัดผลผลิต (output)  หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงผลงาน

เปนรูปธรรมในเชิงปริมาณและ / หรือคุณภาพอันเกิดจากงาน

ตามวัตถุประสงคของโครงการ  2. ตัวชี้วัดผลลัพธ (out come) 

หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลประโยชนจากผลผลิตที่มีผลตอ

บุคคล ชุมชน  สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม 

 

เร่ืองที่ 3 การเผยแพรสูการปฏิบัต ิ

3.1  การเขียนรายงาน  

 การเขียนรายงาน  คือ  การเขียนรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ

บุคคลในหนวยงาน  ซึ่งรายงานแตละประเภทน้ัน  ก็จะมีวิธีการเขียนที่แตกตางกันออกไป  รายงาน

จึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญในการบริหารงาน  และการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นใหออกมา

อยางมีประสิทธิภาพ  และรวดเร็วน้ัน  ควรที่จะมีการวางแผนกําหนดเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุด

ของแตละรายงานไวดวย 

 วิธีการเขียนรายงาน 

  1.  เขียนใหสั้นเอาแตขอความที่จําเปน 

  2.  ใจความสําคัญครบถวนวา  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไหร  อยางไร 

  3.  เขยีนแยกเร่ืองราวออกเปนประเด็น ๆ  

  4.  เน้ือความที่เขียนตองลําดับไมสับสน 

  5.  ขอมูล  ตัวเลข  หรือสถิติตาง ๆ ควรไดมาจากการพบเห็นจริง 

  6.  ถาตองการจะแสดงความคิดเห็นประกอบ  ควรแยกความคิดออกจากตัวขาว

หรือเร่ืองราวที่เสนอไปน้ัน 

  7.  การเขียนบันทึกรายงาน  ถาเปนของทางราชการ  ควรเปนรูปแบบที่ใชแนนอน 

  8.  เมื่อบันทึกเสร็จแลว  ตองทบทวนและต้ังคําถามในใจวา  ควรจะเพิ่มเติมหรือ

ตัดทอนสวนใดทิ้งหรือตอนใดเขียนแลวยังไมชัดเจน  ก็ควรจะแกไขใหเรียบรอย 
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  วิธีการเขียนรายงานจากการคนควา 

  1.  รายงานคนควาเชิงรวบรวม  เปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาเรียบ

เรียงปะติดปะตอกันอยางมีระบบระเบียบ 

  2.  รายงานคนควาเชิงวิเคราะห  เปนการนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดมาวิเคราะห  หรือ

คนหาคาํตอบในประเด็นใหชัดเจน 

  วิธีการนําเสนอรายงาน 

  1. รายงานดวยปากเปลา (Oral Reports)   หรือเสนอดวยวาจา  โดยการเสนอแบบ

บรรยายตอที่ประชุมตอผูบังคับบัญชา ฯลฯ  ในกรณีพิเศษเชนน้ี  ควรจัดเตรียมหัวขอที่สําคัญ ๆ ไว

ใหพรอม  โดยการคัดประเด็นเร่ืองที่สําคัญ  จัดลําดับเร่ืองที่จะนําเสนอกอนหนาหลังไว 

  2.  รายงานเปนลายลักษณอักษร (Written Reports)  มักทําเปนรูปเลม  เปนรูปแบบ

การนําเสนออยางเปนทางการ  (Formal Presentation) 

  ลักษณะของรายงานท่ีดี 

  1.  ปกสวยเรียบ 

  2.  กระดาษที่ใชมีคุณภาพดี  มีขนาดถูกตอง 

  3.  มหีมายเลขแสดงหนา 

  4.  มีสารบัญหรือมีหัวขอเร่ือง 

  5.  มีบทสรุปยอ 

  6.  การเวนระยะในรายงานมีความเหมาะสม 

  7.  ไมพมิพขอความใหแนนจนดูลานตาไปหมด 

  8.  ไมมีการแก  ขูดลบ 

  9.  พิมพอยางสะอาดและดูเรียบรอย 

  10.  มีผังหรือภาพประกอบตามความเหมาะสม 

  11.  ควรมีการสรุปใหเหลือเพียงสั้น ๆ แลวนํามาแนบประกอบรายงาน 

  12.  จัดรูปเลมสวยงาม 

3.2  การเขียนโครงงาน  

 โครงงานเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง  เพราะ

ผูเรียนเปนผูที่สรางความรูดวยตนเอง  เร่ิมจากการเลือกหัวขอหรือปญหาที่มาจากความสนใจ ความ

สงสัย หรือความอยากรูอยากเห็นของตนเอง หัวขอของโครงงานควรเปนเร่ืองใหม ที่เฉพาะเจาะจง 

และที่สําคัญตองเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน การเขียนโครงงานเปนการกําหนดกรอบ

ในการทํางาน การเขียนโครงงานโดยทั่วไปจะมีองคประกอบเชนเดียวกับการเขียนโครงการ แต

โครงงานเปนงานที่ทําเสร็จแลวจะมีชิ้นงานดวยเมื่อมีโครงงาน และดําเนินการจัดทําโครงงานเสร็จ
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เรียบรอยแลว ชิ้นสุดทายคือการเขียนรายงานโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน โดยทั่วไปมี

องคประกอบดังนี้ 

1. ชื่อโครงงาน ชื่อผูทําโครงงาน 

2. คํานํา - สารบัญ 

  3. ที่มาของโครงงาน อธิบายเหตุผลในการทําโครงงานนี้ 

  4. วัตถุประสงคของการทําโครงงาน 

  5. วิธดํีาเนินการควรแยกเปน 3 ขั้นตอน 

       ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการ 

       ขั้นตอนที่ 2  กระบวนการ วิธดํีาเนินงานโครงงาน 

       ขั้นตอนที่ 3  ผลงานโครงการ ประโยชนที่ไดรับ 

  6. สรุปผลและขอเสนอแนะ  
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กิจกรรมบทที่ 5 

 

คําชี้แจง 

ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ โดยเขียนตอบลงในสมุดบันทึกกิจกรรมของผูเรียน แลวตรวจสอบ

ความถูกตองจากแนวเฉลยกิจกรรมทายหนังสือเรียน 

1.  เขียนการเตรียมประเด็นหนึ่งประเด็นในการจัดทําเวทีประชาคมโดยใชตาราง 

2.  บอกขอดีของการจัดสนทนากลุม 

3.  บอกประโยชนของการสัมมนา 

4.  การสํารวจประชามติมีกี่ประเภท อะไรบาง 

5. บอก ลักษณะของรายงานที่ดีมีกี่ขอ อะไรบาง 

6.  ใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูในเร่ืองที่ตนเองสนใจแลวนํามาเขียนรายงานในรูปแบบ

การเขียนรายงานคนควาเชิงรวบรวมไมนอยกวา 1 หนากระดาษ 

7.  เขียนสรุปลักษณะของโครงงานหน่ึงหัวขอโดยระบุที่มา/ชื่อผูเขียนดวย 

8.  เขียนสรุปการทํางาน/กิจกรรมเปนกลุมน้ันมปีระโยชน ทําใหไดพัฒนาตนเองอยางไร 
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บทที่  6 

บทบาท  หนาที่ของผูนํา  สมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม 

สาระสําคัญ 

 สิ่งสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของการพัฒนาชุมชน และสังคม  ก็คือ  ผูนํา  เพราะผูนํามี

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบทีจ่ะตองวางแผน สั่งการ  ดูแล  และควบคุมใหการทํางานใด ๆ สําเร็จ  ซึ่ง

ในการปฏิบัติงานตาง ๆ  จะมีการแบงบทบาท  หนาที ่ ความรับผิดชอบ  เพือ่ใหการทํางานเปนไปดวยความ

ราบรืน่  มีปญหาอุปสรรคนอยที่สุด  งานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไว  และเกิดประโยชนตอองคการ  ซึ่ง

การจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน  และสังคม  จะสําเร็จไดก็จะตองมีผูนําและผูตามที่ดี    

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทที่  6  จบแลว  ผูเรียนสามารถ 

1.  รูและเขาใจ  บทบาท  หนาที่ของผูนําชุมชน 

 2.  เปนผูนํา  ผูตามในการจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม   

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่  1  ผูนําและผูตาม   

เร่ืองที่  2  ผูนํา  ผูตาม  ในการจัดทําแผนพฒันาชุมชน  สังคม 

เร่ืองที่  3  ผูนํา  ผูตามในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม   
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เร่ืองท่ี  1  ผูนําและผูตาม   

 ในการจัดทําและขับเคลื ่อนแผนพัฒนาชุมชน  สังคม  สิ ่งสําคัญที ่มีผลตอความสําเร็จของการ

พัฒนาชุมชน  และสังคม  ก็คือผูนํา  เพราะผูนํามีภาระหนาที่และความรับผิดชอบทีจ่ะตองวางแผน สั่งการ  

ดูแล  และควบคมุใหการทํางานใด ๆ สําเร็จ  ซึ่งในการปฏิบัติงานตาง ๆ  จะมีการแบงบทบาท  หนาที ่ ความ

รับผิดชอบ  เพื ่อใหการทํางานเปนไปดวยความราบรื่น  มีปญหา  อุปสรรคนอย  และงานสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่ต้ังไว  ซึ่งการจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน  สังคม  จะสําเร็จไดตองอาศัยการทํางาน

ที่มีผูนําและผูตามที่ดี 

1.1  ผูนํา    

ความหมายของผูนํา 

          ผูนํา (Leader) คือ บุคคลที่มีความสามารถในการชักจูงใหคนอืน่ทํางานในสวนตาง ๆ ทีต่องการให

บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไว   ทัง้นีผู้นําอาจเปนบุคคลทีม่าจากการเลือกตัง้  หรือแตงตั้ง หรือการ

ยกยองขึ้นมาของกลุม เพื่อใหทําหนาทีเ่ปนผูชีแ้นะและชวยเหลือใหกลุมประสบความสําเร็จ และมีการเขียน

ชื่อผูนําแตกตางกันออกไปตามลักษณะงานและองคการทีอ่ยู  เชน ผูบริหาร  ผูจัดการ  ประธานกรรมการ 

ผูอํานวยการ  อธิการบดี  ผูวาราชการ  นายอําเภอ  กํานัน เปนตน  

องคประกอบของความเปนผูนํา 

 1. ความรู  เชน  วิชาการ   รูรอบ  รูตน  รูคน  รูหนาที่  เปนตน 

 2.  ความคิดและจิตใจ  เชน  คิดเชิงบวก  คิดเชิงวิเคราะห  คิดเชิงระบบ  หลักคิด  สมาธิ  วิสัยทัศน  

คิดริเร่ิมสรางสรรค  เปนตน 

 3.  บุคลิกภาพ  เชน  การวางตน  ความมั่นใจ  เอกลักษณ  อารมณ  การพดู  การเปนผูให 

เปนตน 

 4.  ความสามารถ  เชน  รูปแบบการทํางาน  การตัดสนิใจ  เปนตน 

ประเภทของผูนํา 

ผูนําตามลักษณะของการใชอํานาจหนาท่ี  แบงไดเปน  3  ประเภท  คือ 

 1.  ผูนําแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership)  หมายถึง  ผูนําทีเ่นนการบังคับบัญชาและการออก

คําสัง่  มักจะทําการตัดสินใจดวยตนเองเปนสวนใหญ  และไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกผูตามหรือ

ผูใตบังคับบัญชามากนัก  ลักษณะของผูนําชนิดน้ีเปนลักษณะเจานาย   

 2.  ผูนําแบบประชาธิปไตย  (Democratic Leadership)  เปนผูนําทีใ่หความสําคัญกับผูตามหรือ

ผูใตบังคับบัญชา  ไมเนนการใชอํานาจหนาที่  หรือกอใหเกิดความเกรงกลัวในตัวผูนํา  แตจะใหโอกาส       ผู

ตาม ไดแสดงความคิดเห็น  ในการปฏิบัติงานทุกคนจะมีโอกาสเขารวมพิจารณาและรวมตัดสินใจไดดวย 
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 3.  ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez – faire or  Free – rein Leadership)  ผูนําชนิดนี้จะใหอิสระเต็มทีก่ับ

ผูตาม  หรือใหผูตามสามารถทําการใด ๆ ตามใจชอบ  ผูตามจะตัดสินปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง  และอาจไดรับ

สิทธิในการจัดทําเปาหมายหรือวัตถุประสงค  หรือจัดทําแผนงานตาง ๆ ได 

 ผูนําตามลักษณะการจัดการแบบมุงงานกับมุงคน  แบงได  2  ประเภท  คือ 

 1.  ผูนําแบบมุงงาน (Job Centered)  ผูนําชนิดน้ีใหความสําคัญตองาน  โดยถือวาคนเปนปจจัยทีจ่ะ

นํามาใชชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จ  ซึ่งจะตองควบคุมดูแลอยางใกลชิด  และไมควรมอบอํานาจ

การตัดสินใจใหกับลูกนอง 

 2.  ผูนําแบบมุงคน (Employee Centered)  ผูนําชนิดนี้ใหความสําคัญและเห็นคุณคาของคน มีความ

เชื่อมั่นในตัวลูกนองหรือผูตาม  จะไมขัดขวาง และคอยใหความชวยเหลือสนับสนุน  สงเสริมใหลูกนองมี

สวนรวมในการตัดสนิใจตาง ๆ  

  ผูนําตามลักษณะการยอมรับจากกลุมหรือสังคม  แบงได   5  ประเภท  คือ 

1. ผูนําตกทอด (Hereditary Leader)  คือ  ผูที่กลุมหรือสังคมใหการยอมรับในลักษณะที่เปนการสืบ

ทอด เชน  การไดรับตําแหนงตกทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือผูที่เปนที่เคารพนับถือของกลุมหรือสังคมน้ันมา

กอน  

              2. ผูนําอยางเปนทางการ (Legal Leader)  คือ  บุคคลที่กลุมหรือสังคมใหการยอมรับในลักษณะที่

เปนทางการ เชน การไดรับการแตงต้ังหรือไดรับการเลือกต้ังอยางเปนทางการ เน่ืองจากมีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะเปนผูนํา  

              3. ผูนําตามธรรมชาติ (Natural Leader)  คือ  ผูนําที่กลุมหรือสังคมยอมรับสภาพการเปนผูนําของ

บุคคล ใดบุคคลหน่ึงใหเปนผูนํากลุมไปสู เปาหมายอยาง ไมเปนทางการ และผูนําก็ปฏิบัติไปตามธรรมชาติ 

ไมไดมีการ ตกลงกันแต ประการใด  

               4. ผูนําลักษณะพิเศษ  หรือ  ผูนําโดยอํานาจบารมี (Charismatic Leader)  คือ  ผูที่ไดรับ  

การยอมรับจากกลุมหรือสังคมในลักษณะที่เปนเพราะความศรัทธา ทั้งนี้เนื่องจากมีความเคารพ เชื่อถอืเพราะ

บุคคลน้ันมี คุณสมบัติพิเศษที่เปนที่ยอมรับของกลุม  

                5. ผูนําสัญลักษณ (Symbolic Leader)  คือ  บุคคลที่ไดรับการยอมรับในลักษณะที่เปนเพราะบุคคล

น้ันอยูในตําแหนงหรือฐานะ อันเปนที่เคารพยกยอง ของคนทั้งหลาย  

คุณลักษณะของผูนํา 

1. ทางความรูและสติปญญา  เชน  รูรอบ  มีทักษะการคิดที่ดี  ชอบริเร่ิมสรางสรรค  เปนตน 

2. ทางรางกาย  เชน  มีสุขภาพดี  มีมาดที่ดูดี  เปนตน 

3. ทางอารมณและวุฒภิาวะ  เชน  สมาธิดี  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ปรับตัวและมคีวามยืดหยุนสงู  เปนตน 

4. ทางอุปนิสัย  เชน  นาเชื่อถือไวใจได  กลาที่จะเผชิญปญหาอุปสรรค  รับผิดชอบดี  มุงมั่น   

อดทน  พากเพียร  พยายาม  ชอบสังคม  เปนตน 
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ผูนําท่ีดี 

ผูนําที่ดี  ควรมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

 1.  วิสัยทัศน (Vision) ผูนําที่ดีตองมีวิสัยทัศน  การมีวิสัยทัศนเปนการมองการณไกล เพื่อกําหนด

ทิศทางที่ควรจะเปนในอนาคต  การมองเห็นกอนคนอ่ืนจะทําใหประสบความสําเร็จกอน  และเปนแรงขับที่

นําไปสูจุดหมายที่ตองการ  และผูนําจะตองสามารถสื่อสารวิสัยทัศนของตนไปยังผูเกี่ยวของได  และชักจูง

หรือกระตุนใหผูตามพึงปฏิบัติไปตามวิสัยทัศนของผูนําน้ัน ๆ 

 2.  ความรู (Knowledge)  การเปนผูนําน้ัน ความรูเปนสิ่งจําเปนที่สุด ความรูในที่น้ีมิไดหมายถึง 

เฉพาะความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่เทาน้ัน หากแตรวมถึงการใฝหาความรูเพิ่มเติมในดานอ่ืนๆ ดวย การจะ

เปนผูนําที่ดี หัวหนางานจึงตองเปนผูรอบรู ยิ่งรอบรูมากเพียงใด ฐานะแหงความเปนผูนําก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้น

เพียงน้ัน 

3.  ความริเร่ิม (Initiative)  ความริเร่ิม คือ ความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขต 

อํานาจหนาที่ไดดวยตนเอง  โดยไมตองคอยคําสั่ง หรือความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่จะแกไขสิ่ง

หน่ึงสิง่ใดใหดีขึ้น หรือเจริญขึ้นไดดวยตนเอง  ความริเร่ิมจะเจริญงอกงามได หัวหนางานจะตองมีความ

กระตือรือรน คือมีใจจดจองานดี มีความเอาใจใสตอหนาที่ มีพลังใจที่ตองการความสําเร็จอยูเบื้องหนา  

4.  มีความกลาหาญและความเด็ดขาด ( Courage and Firmness)  ผูนําที่ดีจะตองไมกลัวตอ 

อันตราย ความยากลําบาก หรือความเจ็บปวดใดๆ ทั้งทางกาย วาจา และใจ  ผูนําที่มีความกลาหาญ จะชวยให

สามารถเผชิญตองานตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได  นอกจากความกลาหาญแลว ความเด็ดขาดก็เปนลักษณะ

หน่ึงที่จะตองทําใหเกิดในตัวของผูนํา 

5.  การมีมนุษยสัมพันธ (Human Relations)    ผูนําที่ดีจะตองรูจักประสานความคิด    

ประสานประโยชน  สามารถทํางานรวมกับคนทุกเพศ  ทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได  ผูนําที่มีมนุษยสัมพันธดี

จะชวยใหปญหาใหญกลายเปนปญหาเล็กได 

6. มีความยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริต ( Fairness and Honesty)  ผูนําที่ดีจะตองอาศัยหลัก 

ของความถูกตอง  หลักแหงเหตุผลและความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน เปนเคร่ืองมือในการวินิจฉัยสั่ง

การ หรือปฏิบัติงานดวยจิตที่ปราศจากอคติ  ปราศจากความลําเอียง ไมเลนพรรคเลนพวก 

7. มีความอดทน (Patience)  ความอดทนจะเปนพลงัอันหน่ึงที่จะผลักดันงานใหไปสู 

จุดหมายปลายทางไดอยางแทจริง 

8. มีความตื่นตัว ( Alertness )  ความต่ืนตัว หมายถึง ความระมัดระวัง ความสุขุม  รอบคอบ  

ความไมประมาท  ไมยืดยาดหรือขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการปฏิบัติงานทันตอเหตุการณ  

ความต่ืนตัวเปนลักษณะที่แสดงออกทางกาย  และทางจิตใจ จะตองหยุดคิดไตรตรองตอเหตุการณตาง ๆ ที่

เกิดขึ้น  รูจักใชดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งตาง ๆ หรือเหตุตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  คือ  ผูนําที่ดีจะตองรูจักวิธี

ควบคุมตัวเองนั่นเอง (Self Control) 
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9. มีความภักดี (Loyalty)  การเปนผูนําหรือหัวหนาที่ดีน้ัน จําเปนตองมีความจงรักภักดีตอหมู 

คณะ  ตอสวนรวมและตอองคการ  ความภักดีน้ี จะชวยใหผูนําไดรับความไววางใจ และปกปองภัยอันตราย

ในทุกทิศไดเปนอยางดี 

 10. มีความสงบเสงี่ยมไมถือตัว (Modesty)  ผูนําที่ดีจะตองไมหยิง่ยโส  ไมจองหอง  ไมวางอํานาจ 

และไมภูมิใจในสิ่งที่ไรเหตุผล  ความสงบเสงี่ยมน้ี ถามีอยูในผูนําหรือหัวหนางานคนใดแลว ก็จะทําใหผูตาม

หรือลูกนองมีความนับถือ และใหความรวมมือเสมอ 

การเสริมสรางภาวะผูนําชุมชน 

 การเสริมสรางภาวะผูนําชุมชน  หมายถึง  การทําใหผูนําชุมชนมีภาวะผูนําเพิ่มขึน้  หรือการทําให

ผูนําชุมชนมีการปรับปรุงความสามารถในการทําหนาที่หรือการเขาไปมีบทบาทในแตละดานใหกับชุมชนได

ดีขึ้น  การเสริมสรางภาวะผูนํา  ไดแก  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนารูปลักษณ  การพัฒนาทักษะในการ

ติดตอสื่อสาร  การพัฒนาความทรงจํา  และการพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 การพัฒนาบุคลิกภาพของผูนํา  ไดแก  การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ  เชน  การควบคุมตนเอง  การ

รับฟงผูอืน่  การมีความซื่อสัตยตองาน  เพื่อนรวมงาน  การรูจักถอมตน  การใหความรวมมือกับผูอืน่  การ

ถนอมนํ้าใจผูอ่ืน  เปนตน  การเขาใจความตองการของชุมชน  และการสรางภาพลักษณ  เชน  ความมัน่ใจใน

ตัวเอง  แรงจูงใจในการทํางาน  การปรับตัวเขากับผูอ่ืน  การแสดงความคิดเห็น  เปนตน 

 การพัฒนารูปลักษณของผูนํา   ไดแก  การออกกําลังกาย  การรับประทานอาหารที่เปนประโยชน

ถูกหลักโภชนาการ  การรักษารูปรางและสัดสวน  การรูจักการแตงกาย  และการพัฒนามารยาท  เชน  มารยาท

ในการแนะนําตัว  มารยาทในโตะอาหาร  มารยาทตอคนรอบขาง  มารยาทในทีท่ าํงาน  มารยาทในการประชมุ  เปนตน 

 การพัฒนาทักษะในการติดตอสื่อสาร  ไดแก  การพูด  การฟง  การสื่อสารทางโทรศัพท  การพูดใน

ที่ชุมชน  การวิเคราะหกลุมผูฟง  การวิเคราะหเน้ือหา  การอาน  การเขียน  การใหคําแนะนํา  คําปรึกษา 

 การพัฒนาความทรงจํา  ไดแก  การจํารายละเอียดของงาน  การจํารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล 

การจําเกี่ยวกับตัวเลข 

 การพัฒนาความคิดริเริม่สรางสรรค  เปนการพัฒนาเพือ่หาวิธีการใหม ๆ  ทําใหกลาคิด  กลา

แสดงออก  ทําใหมองโลกกวางและมีความยืดหยุน   สรางผลงานใหม ๆ  

ภาวะผูนําของชุมชน  

1. ดานการบริหารตนเอง  ผูนําควรเปนผูมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม 

มวีนิยัในตนเอง  และมีบุคลิกภาพดี 

 2.  ดานการบริหารงาน  ผูนําควรมีการวางแผน  การปรับปรุงแกไขงบประมาณ  การเงิน บัญชี    

การบริหารงบประมาณ  การเงิน  บัญชี  การพัฒนางานอยางตอเนือ่ง  การควบคุมและประเมินผล  การสราง

และการพัฒนาทีมงาน  และการมีความรับผิดชอบตอชุมชน 

 3.  ดานการบริหารสังคม  ผูนําควรมีมนุษยสัมพันธที่ดี  ความเปนประชาธิปไตย  การประสานงาน

ดี  และการเปนที่ปรึกษาที่ดี 
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หนาท่ีของผูนําชุมชน 

 ในการทําหนาทีเ่ปนผู นําชุมชนนัน้  จะตองเปนผู รักษาหรือประสานใหสมาชิกของชุมชนอยู

รวมกัน  คือ  ตองอยูใกลชิดกับชุมชน  มีความสัมพันธกับคนในชุมชน  และเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน    

อีกทัง้ผูนําจะตองเปนผูปฎิบัติภารกิจของชุมชนใหบรรลุวัตถุประสงค  คือ  ตองรับผิดชอบในกระบวนการ

วิธีการทํางานดวยความมั่นคงและเขาใจ  และตองทํางานใหบรรลุเปาหมาย  นอกจากนัน้  ผูนําชุมชนจะตอง

มีบทบาทในการสนับสนุนใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม  คือ  จะตองปฏิบัติงานในลักษณะอํานวยความ

สะดวกใหสมาชิกในชุมชนเกิดการติดตอสัมพันธและปฏิบัติตอกันดวยดี  การติดตอสื่อสารที่ดีจึงเปนสิ่ง

สําคัญ  และเปนการชวยใหหนาที่ผูนําชุมชนบรรลุเปาหมาย 

แนวทางในการทําหนาท่ีผูนําชุมชน 

1. สรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน 

2. กระตุนใหสมาชิกทําสิ่งที่เปนประโยชนตอชุมชน 

3. พัฒนาสมาชิกใหเกิดภาวะผูนํา 

4. รวมกับสมาชิกกําหนดเปาหมายของชุมชน 

5. บริหารงาน  และประสานงานในชุมชน 

6. ใหคาํแนะนํา  และชี้แนวทางใหกับชุมชน 

7. บํารุงขวัญสมาชิกในชุมชน 

8. เปนตัวแทนชมุชนในการติดตอประสานงานกบัหนวยงานอ่ืน ๆ 

9. รับผิดชอบตอผลการกระทําของชุมชน 

บทบาทผูนําชุมชน 

ดานเศรษฐกิจ   

1. ทําใหครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได 

2. สงเสริมอาชีพที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

3. สงเสริมวิสาหกิจชุมชนตามความเหมาะสม 

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 

2. เสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดี 

3. วางระบบโครงสรางพื้นฐานเพียงพอตอความตองการ 

ดานสุขภาพอนามัย 

1. วางระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อสุขภาพจากการมีสวนรวมของชุมชน 

2. จัดการเพื่อเสริมสรางสุขภาพ 

3. การปองกนัโรค 

4. การดูแลสขุภาพดวยตนเอง 
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ดานศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี 

1. การนับถือศาสนาที่ยึดเหน่ียวจิตใจ 

2. การมีวิถีชีวิตแบงปนเอ้ืออาทร 

3. การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

ดานการพัฒนาคน 

1. การจัดการความรู / ภูมิปญญา 

2. การพัฒนาผูนํา / สมาชิกในชุมชน 

ดานการบริหารจดัการชมุชน 

1. การจัดทําระบบขอมูล 

2. การจัดทําแผนชุมชน 

3. การจัดสวัสดิการชุมชน 

4. การเสริมสรางการเมือง  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1. การปองกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชน 

2. การปองกันภัยธรรมชาติ 

1.2  ผูตาม 

ความหมายของผูตาม  (Followers)  และภาวะผูตาม  (Followership)   

 ผูตาม  และภาวะผูตาม  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานในองคการที่มีหนาที่  และความรับผิดชอบที่จะตอง

รับคําสั่งจากผูนําหรือผูบังคับบัญชามาปฏิบัติใหสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค 

พฤติกรรมของผูตาม  5  แบบ  ดงัน้ี 

 1.  ผูตามแบบหางเหิน  มีลักษณะเปนคนเฉื่อยชา  มีความเปนอิสระ  และมีความคิดสรางสรรคสูง  

สวนมากเปนผูตามที่มีประสิทธิผล  มีประสบการณ และผานอุปสรรคมากอน 

2.  ผูตามแบบปรับตาม  หรือเรียกวา ผูตามแบบครับผม  มีลักษณะเปนผูที่มีความกระตือรือรน  

ในการทํางาน  แตขาดความคิดสรางสรรค 

3.  ผูตามแบบเอาตัวรอด  มีลักษณะเลอืกใชพฤติกรรมแบบใดขึ้นอยูกับสถานการณที่จะเอ้ือ

ประโยชนกับตัวเองไดมากที่สุดและมีความเสี่ยงนอยที่สุด 

4.  ผูตามแบบเฉื่อยชา  มีลักษณะชอบพึ่งพาผูอ่ืน  ขาดความอิสระ  ไมมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

5.  ผูตามแบบมีประสิทธิผล  มีลักษณะเปนผูที่มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานสูง  มีความสามารถ

ในการบริหารจัดการงานไดดวยตนเอง   
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ลักษณะผูตามท่ีมีประสิทธิผล  ดงัน้ี 

     1.  มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองไดดี       

 2.  มีความผูกพันตอองคการและวัตถุประสงค 

     3.  ทํางานเต็มศักยภาพ  และสุดความสามารถ 

 4.  มีความกลาหาญ  ซื่อสัตย  และนาเชื่อถือ 

การพัฒนาศักยภาพตนเองของผูตาม 

การพัฒนาลักษณะนิสัยตนเองใหเปนผูตามที่มีประสิทธิผล มี  7  ประการ  คือ 

1.  ตองมีนิสัยเชิงรุก (Be  Proactive)  

2.  เร่ิมตนจากสวนลกึในจิตใจ (Begin  with  the  end  in  Mind)   

3.  ลงมือทําสิ่งแรกกอน (Put  first  Things  first) 

4.  คิดแบบชนะทั้งสองฝาย  (Think  Win-Win) 

5.  เขาใจคนอ่ืนกอนจะใหคนอ่ืนเขาใจเรา  (Seek  first  to Understand, Then  to  be  Understood)  

6. การรวมพลงั  (Synergy)  หรือ  ทํางานเปนทีม  (Team  Work) 

7. ลับเลื่อยใหคม หรือพฒันาตนเองอยูเสมอ (Sharpen  The  Saw)   

  แนวทางสงเสริมและพัฒนาผูตามใหมีคุณลักษณะผูตามท่ีพงึประสงค  มีดังน้ี  

1.  การดูแลเอาใจใส  เร่ืองความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยใหกับสมาชิกและเปนธรรม 

2.  การจูงใจดวยการใหรางวัลคําชมเชย 

3.  การใหความรู  และพัฒนาความคิดโดยการจัดโครงการฝกอบรม  สัมมนาและศึกษาดูงาน 

4.  ผูนําตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง 

5.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

6.  ควรนําหลักการประเมินผลงานที่เนนผลสัมฤทธิ์ 

7.  สงเสริมการนําหลักธรรมมาใชในการทํางาน  

8.  การสงเสริมสนับสนุนใหผูตามนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

 

เร่ืองท่ี  2  ผูนํา  ผูตามในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน  สงัคม 

แผนพัฒนาชุมชน  สังคม มีชือ่เรียกแตกตางกันไปในแตละทองถิน่  เชน  แผนชุมชน  แผนชุมชน

พึ่งตนเอง  แผนชีวิต  แผนชีวิตชุมชน  แผนชีวิตชุมชนพึง่ตนเอง  แผนแมบทชุมชน  แผนแมบทชุมชน

พึง่ตนเอง  เปนตน 

แผนชุมชน  คือ  เครือ่งมือพัฒนาชุมชนที่คนในชุมชนรวมตัวกันจัดทําขึน้เพื่อใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาชุมชนของตนเองใหเปนไปตามสภาพปญหาและความตองการทีชุ่มชนประสบอยูรวมกัน โดยคน

ในชุมชนรวมกันคิด  ตัดสนิใจ  กําหนดแนวทางและทํากิจกรรมการพัฒนาของชุมชนดวยหลักการพึง่ตนเอง

ตามศักยภาพ  ภูมิปญญา  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ทรัพยากรและสิง่แวดลอม  ในทองถิ่นเปนหลัก 
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กลาวโดยสรุป  แผนชุมชน  หมายถึง  แผนที่ทุกคนในชุมชนมีสวนรวมคิด  รวมทําทุกขั้นตอน  เพื่อ

ใชแกปญหาชุมชนตนเองและทุกคนในชุมชนไดรับผลประโยชนจากการพัฒนารวมกัน 

การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนนั้น  ผูนําชุมชนจะตองเปนผูริเริม่จัดทําโดยสรางการมีสวนรวมของคน

ในชุมชน  ดังน้ี 

 1.  เตรียมความพรอมทีมงาน       

          1.1  ทีมงานจัดทําแผน       

            ผูนําชุมชนรวมกับทีมงานพัฒนาชุมชนระดับอําเภอเผยแพรความคิด  สรางความรูความ

เขาใจแกสมาชิกในชุมชนเกีย่วกับแผนชุมชนถึงกระบวนการ เทคนิคการเปนวิทยากร บทบาท

หนาที ่ ความสําคัญในการจัดทําแผนชุมชนเพื่อคนหา  คัดเลือกบุคคลเปนคณะทํางานระดับหมูบาน/ชุมชน 

รวมกับทุกภาคสวนโดยพิจารณา ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการทํางาน ตองการทํางานเพื่อชุมชน ชุมชนให

การยอมรับใหเปนคณะทํางาน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําตามธรรมชาติ แกนนําอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.)  อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)  ภูมิปญญา  ผูเฒาผูแก พระสงฆ นักวิชาการทองถิน่ บุคคล

ในองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  สวนราชการและหนวยงานเอกชน  เปนตน    

1.2  ทีมงานผูสงเสริมกระบวนการจัดทําแผน 

ทีมงานภาคีเครือขายในการจัดทําแผน เปนภาคีการพัฒนาซึง่มีทัง้ภาคราชการ ภาคประชาสังคม 

สถาบันวิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชน  จํานวน  19  องคกร  ไดแก  

1.2.1  ภาคราชการ จํานวน 11 องคกร คือ  กรมการปกครอง  กรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิน่  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมสงเสริมวิชาการ

เกษตร กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กรมประชาสัมพันธ องคการ

สื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  และสํานักงานกองบัญชาการทหารสูงสุด 

(บก.สูงสุด) 

1.2.2  ภาคประชาสังคม จํานวน  3  องคกร คือ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) 

สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) และสํานักงานคณะกรรมการ

กองทุนเพื่อการวิจัย (สกว.) 

1.2.3  สถาบันวิชาการ จํานวน  2  องคกร คือ  ทบวงมหาวิทยาลยั  และสถาบนัราชภัฏ  

1.2.4  ภาคเอกชน จํานวน 3 องคกร คือ มูลนิธิหมูบาน วิทยาลัยการจัดการทางสังคม 

(วจส.)  และสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา 

            2.  เตรียมความพรอมขอมูลและพื้นท่ี               

 2.1  ขอมูล ไดแก ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน/ชุมชน (กชช. 

2 ค) คือ ขอมูลพื้นฐานของหมูบานทีแ่สดงใหเห็นสภาพทั่วไปและปญหาตาง ๆ ของหมูบาน ไดแก 
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โครงสรางพืน้ฐาน เศรษฐกิจ สุขภาพและอนามัย ความรู และการศึกษา ความเขมแข็งของชุมชน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สภาพแรงงาน ยาเสพติด ขอมลูศกัยภาพชมุชน  

         2.2  พื้นท่ี คือ ความพรอมของพื้นที่มีดานใดบาง เชน ทุนทางสังคม ไดแก บุคคล ภูมิปญญา ทุน

ทางเศรษฐกจิ ไดแก ทรัพยากรในการประกอบอาชพี ทนุของชมุชนทีเ่อ้ือตอการวางแผนชมุชน         
 

3.  ดําเนินการจัดทําแผนชุมชน การจัดทาํแผนพัฒนาชุมชนน้ัน คณะทํางานซึ่งเปนแกนนําชุมชนในการจัดทํา

แผนใชเวทีประชาคมในการประชุมเพื่อวางแนวทางดวยกระบวนการกลุมชุมชน  ดังน้ี  

                    3.1  การศึกษาชุมชนตนเอง        

            คณะทํางานชุมชนนําพาสมาชิกชุมชนใหศึกษาเรียนรูชุมชนของตนเอง เชน สภาพการเงิน

ของครัวเรือนเปนอยางไร สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมในอดีตกับปจจุบันแตกตางกันหรือไม 

อยางไร เน่ืองจากเหตุใด สภาพสังคมนัน้พฤติกรรมของคนในชุมชนพึงประสงคเปนไปตามจารีตประเพณี 

วัฒนธรรมเพียงใด เปนตน               

    3.2  สํารวจรวบรวมขอมูลชุมชน       

                 ผูนําและสมาชิกในชุมชนรวมกันออกแบบเครื่องมือสํารวจขอมูลเอง หรือนําแบบสํารวจ

ขอมูลที่หนวยงานมีอยู เชน กชช. 2ค หรือ จปฐ. มาปรับปรุงเพิม่เติมขอมูลทีต่องการทราบ  แลวนําไปสํารวจ

ขอมูลชุมชน หรือสํารวจขอมูลโดยการจัดเวทีประชาคมเพือ่เรียนรูสภาพปญหาและความตองการของชุมชน 

ซึ่งผูสํารวจขอมูลและผูใหขอมูลก็คือคนในชุมชนน้ันเอง 

                           3.3  วิเคราะหขอมูล/สังเคราะหขอมูล 

      คณะทํางานชุมชน ผูนําชุมชน สมาชิกในชุมชนรวมกับทีมงานสงเสริมกระบวนการ

จัดทําแผนชุมชนนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาแยกแยะตามประเภทของขอมูล เชน ขอมูลดานครอบครัว ดาน

เศรษฐกิจ ดานอาชีพ ดานสังคม ดานการคมนาคม ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ดานการ

สาธารณสุข ดานการเมืองการปกครอง ดานโครงสรางพื ้นฐานที ่จําเปนตอการดํารงชีวิต ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน  ซึ่งจะทําใหทราบถึงปญหาและสาเหตุของปญหาในชุมชน 

                 3.4  จัดทําแผนชุมชน       

             3.4.1  ยกรางแผนชุมชน คณะทํางานจัดทําแผนเชิญบุคคลที่มีความรอบรูและมีสวน

เกี่ยวของกับการทําแผน ประชาชนในชุมชน  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางเคาโครงของแผนชุมชน จัดทํา

แผนงาน โครงการกิจกรรมบนพืน้ฐานของขอมูลชุมชนทีส่อดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ ยึดหลักแนว

ทางการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน  

   3.4.2  ประชาพิจารณแผนชุมชน จัดประชุมประชาคมสมาชิกชุมชนเพื่อนําเสนอรางแผน

ใหสมาชิกในชุมชนรวมแสดงความคิดเห็น รวมกันพิจารณาตรวจสอบขอมูล แกไข ปรับปรุง เพิ่มเติม

แผนงานโครงการ กิจกรรมใหถูกตองตามความเปนจริงและเปนปจจุบัน สอดคลองกับสภาพปญหาและ

ความตองการของชุมชน ประชาชนในชุมชนใหความเห็นชอบ ยอมรับเปนเจาของรวมกันเพือ่ผลักดันแผน
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ชุมชนใหเกิดการใชงานไดจริง แลวจัดทําเอกสารเปนรูปเลมที่สามารถอางอิง นําไปใชในการประสานงาน 

การสนับสนุนใหเกิดโครงการ กิจกรรมตามทีก่ําหนด ตลอดจนใชเปนเครือ่งมือการดําเนินงานพัฒนาชุมชน

และประสานความรวมมือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกในชุมชนและสามารถตรวจสอบระดับ

ความกาวหนาของการพัฒนากับแนวทางที่วางไวได 

              กลาวโดยสรุปแลวทั้งผูนําและผูตามจะตองมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนทุก

ขั้นตอน ทั้งในดานการศึกษาเรียนรูชุมชน ตนเอง การสํารวจ รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูล ตรวจสอบ

ขอมูล เพื่อคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา ยกรางแผนและจัดทําแผนฉบับสมบูรณ 

               เมื่อแตละหมูบาน/ชุมชน ไดจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเสร็จแลว ก็นํามาบูรณาการในระดับตําบล/

เทศบาล อําเภอ และจังหวัด เปนแผนพฒันาสงัคม  ดังน้ี 

              1.  คณะทํางานแผนระดับหมูบาน/ชุมชน นําแผนชุมชนตนเองเขารวมบูรณาการแผนชุมชน สังคม 

ระดับตําบล / เทศบาล โดยคณะทํางานระดับตําบล/เทศบาล เปนผูอํานวยการบูรณาการขึน้ จากนั้นมอบแผน

ของหมูบาน/ชุมชน ระดับตําบล/เทศบาล ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานภาคีเครือขาย 

นําไปบูรณาการกับแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนพัฒนาของหนวยงานภาคีตางๆ  และนําไปสูการปฏิบัติ 

          2.  ในระดับอําเภอก็จะนําแผนชุมชนมาบูรณาการเปนแผนพัฒนาระดับอําเภอและแผนพัฒนาของทุก ๆ 

อําเภอ ก็จะถูกนํามาบูรณาการเปนแผนระดับจังหวัด ซึง่แผนพัฒนาชุมชน สังคมนี้ ภาครัฐก็สามารถนํามา

กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี เนื่องดวยแผนนัน้เกิดขึน้มาจากการมีสวน

รวมในการพัฒนาจากประชาชนในทองถิ่น 

          3.  คณะทํางานแผน ซึ่งเปนผูนําในการจัดทําแผนตองติดตามผลวา แผนที่ไดจัดทําขึ้นนั้นมีผลเปน

อยางไร มีหนวยงานใดบางทีแ่ปลงแผนพัฒนาชุมชนไปดําเนินการ ดําเนินการแลวมีผลอยางไร แกปญหาได

หรือไม แผนใดไมไดรับการนําไปสูการปฏิบัติ แลวสรุปเปนขอมูลเพื ่อใชเปนแนวทางในการจัดทํา

แผนพัฒนาหมูบาน / ชุมชน ในคร้ังตอไป 

          4.  คณะทํางานแผน ทําการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาอยางตอเนือ่งทุกป เพือ่ใหกระบวนการเรียนรู

การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน สังคม แบบมีสวนรวมนัน้เปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพยกระดับคุณภาพ

ของคนในหมูบาน / ชุมชน 
 

 เร่ืองท่ี  3  ผูนํา  ผูตามในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม 

  เมื่อจัดทําแผนชุมชนเปนรูปเลมเอกสารเรียบรอยแลว ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนมีสวน

รวมขับเคลื่อนนําไปสูการปฏิบัติจึงจะมีคุณคาและเกิดประโยชนตอชุมชน  ซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนมี

ดังน้ี 

              1.  คณะทํางานระดับหมูบาน/ชุมชน และชาวบาน ซึง่เปนสมาชิกของชุมชนจัดประชุมปรึกษา หารือ

รวมกนัพจิารณาการนําโครงการ/กิจกรรมไปดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดโดย 



74 
 

       1.1  จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม วาโครงการใด มีความสําคัญทีต่องดําเนินการ

กอน-หลงั 

       1.2  จัดประเภทของแผนงาน ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท  คือ 

1.2.1  แผนชุมชนที่ชุมชนสามารถดําเนินการไดเอง 

1.2.2  แผนชมุชนทีช่มุชนและหนวยงานภายนอก รวมกนัดําเนินการ 

1.2.3  แผนชุมชนที่ตองประสานหนวยงานภายนอก เขามาใหการสนับสนุน 

               2.  แบงบทบาทหนาที่ของคณะทํางาน อาสาสมัคร สมาชิกชุมชน เปนผูรับผิดชอบแผนงาน 

โครงการ/กจิกรรม เพื่อผลักดันใหมีการนําไปปฏิบัติจริงในชุมชน 

               3.  รวมกันดําเนินกิจกรรมของโครงการใหบรรลุผลตามที่ต้ังไวในแผน 

               4.  ติดตามผลความกาวหนา ปญหา อุปสรรคของการดําเนินโครงการตามแผนงาน เพือ่ชวยกัน

แกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

           5.  ประเมินผลการดําเนินการโครงการกิจกรรมสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม เพียงใด 

 

 

 

กิจกรรมบทที่ 6 

1. ใหผูเรียนอธิบายความหมายของผูนําชุมชน  และหนาที่ของผูนําชุมชน 

 2.  ใหผูเรียนอธิบายการเปนสมาชิกที่ดีหรือผูตามที่ดี  

 3.  ใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ  5  คน  และรวมกนัระดมความคดิ  โดยแบงบทบาทหนาที่ของสมาชิก

ในกลุม  ใหเปนผูนํา และผูตาม  ในการจัดทําโครงการการปองกัน ”ไขหวัด  2009” หรือ “ไขหวัดใหญสาย

พันธุใหม ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1)” ในชุมชนของผูเรียน  วาควรปฏิบัติหนาที่อยางไรใหเกิดความเหมาะสม 
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แนวเฉลยกิจกรรม 

 

แนวเฉลยกิจกรรมบทท่ี 1 

ขอ 1 ความหมาย 

    1. การพัฒนาตนเอง หมายถึง  ความตองการของบุคคลที่จะพัฒนาความรู ความสามารถ

ของตนจากที่เปนอยู ใหมีความรู ความสามารถท่ีมากขึ้นหรือสูงขึ้น 

  2. การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น โดย

ประชาชนเขารวมมือและริเริ่มดําเนินงานเอง 

  3. การพัฒนาสังคม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดีท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

การปกครอง วัฒนธรรม เพื ่อประชาชนจะไดมีชีวิตความเปนอยูที ่ดีขึ ้นทั้งทางดานอาหาร ที่อยูอาศัย 

การศึกษา สขุภาพอนามัย การมีงานทํา มีรายไดเพียงพอในการครองชีพ ประชาชน ไดรับความเสมอภาค 

ความยุติธรรม มีคุณภาพชีวิต  ทั้งนี้ประชาชนจะตองมีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอน

อยางมีระบบ 

ขอ 3 หลักการพัฒนาตนเอง มีดังตอไปน้ี 

     1. บุคคลตองสามารถปลดปลอยศักยภาพระดับใหมออกมา 

        2. คนที่มีการพัฒนาตนเอง ควรรับรูความทาทายในตัวคนทั้งหมด (Total self) 

         3. เปนการริเริ่มดวยตัวเอง แรงจูงใจเบือ้งตนเกิดขึน้ผานผลสัมฤทธิ์ของตัวเอง และการทําให

บรรลุความสําเร็จดวยตนเอง รางวัลและการลงโทษจากภายนอกเปนเรื่องท่ีรองลงมา 

  4. การพัฒนาตนเอง ตองมีการเรียนรู มีการหย่ังเชิงอยางสรางสรรค 

  5. การพัฒนาตนเอง ตองเต็มใจท่ีจะเสี่ยง 

ขอ 4  ประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาตนเองท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง 

          1. การประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต 

          2. การประสบความสําเร็จในการประกอบอาชพีการงาน 

          3. การมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ 

          4. การมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

          5. การมีความสงบสุขทางจิตใจ 

ขอ 5 การพัฒนาตนเองดวยวิธีหาความรูเพิ่มเติม กระทําไดโดย 

  1. การอานหนังสือเปนประจําและอยางตอเนื่อง 

  2. การเขารวมประชุมหรือเขารับการฝกอบรม 



76 
 

 

  3. การสอนหนังสือหรือการบรรยายตาง ๆ 

  4. การรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนหรือองคการตาง ๆ 

ขอ 6 แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน 

         1. การมีสวนรวมของประชาชน (People Participation)  

         2. การชวยเหลือตนเอง (Aide Self-Help) 

         3. ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) 

         4. ความตองการของชุมชน (Felt-Needs)  

         5. การศึกษาภาคชวีติ (Life-Long Education)  

ขอ 7 หลักการพัฒนาชุมชน 

           1. ยึดหลักความมีศักด์ิศรี และศักยภาพของประชาชน 

            2. ยึดหลักการพึ่งตนเองของประชาชน  

            3. ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน 

          4. ยึดหลักประชาธิปไตย   

ขอ 8  แนวคิดของการพัฒนาสังคม 

 1. กระบวนการ (Process) การแกปญหาสังคมตองกระทําตอเนือ่งกันอยางมีระบบ เพือ่ให

เกิดการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะหนึ่งไปสูอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งจะตองเปนลักษณะที่ดีกวาเดิม 

 2. วิธีการ (Method) การกําหนดวิธีการในการดําเนินงาน โดยเฉพาะเนนความรวมมือของ

ประชาชนในสังคมนั้นกับเจาหนาที่ของรัฐบาลท่ีจะทํางานรวมกัน  

 3. กรรมวิธีเปลี่ยนแปลง (Movement) การพัฒนาสังคมจะตองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงให

ได และจะตองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

 4. แผนการดําเนินงาน  (Planning) การพัฒนาสังคมจะตองทําอยางมีแผน มีขั ้นตอน 

สามารถตรวจสอบ และประเมินผลได  

 

แนวเฉลยกิจกรรมบทท่ี  2 

ขอ  1  ขอมูล  คือ  ขอเท็จจริงของบุคคล  สัตว  สิ่งของ  หรือเหตุการณตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น  ซึ่ง 

อาจเปนขอความ  ตัวเลข  หรือภาพก็ได 

ขอ  2  ขอมูลมีความสําคัญ  ดังนี้ 

ความสําคัญของขอมูลตอตนเอง 

1.  ทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูรอดปลอดภัย  มนุษยรูจักนําขอมูลมาใชในการดํารงชีวิตแต

โบราณแลว  มนุษยรูจักสังเกตสิ่งตาง ๆ  ที่อยูรอบตัว  เชน  สังเกตวาดิน  อากาศ  ฤดูกาลใดที่เหมาะสม
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กับการปลูกพืชผักกินไดชนิดใด  พืชชนิดใดใชเปนยารักษาโรคได  สะสมเปนองคความรูแลวถายทอดสืบ

ตอกันมา  ขอมูลตาง ๆ  ทําใหมนุษยสามารถนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนอาหาร  สิ่งของเครือ่งใช  ที่

อยูอาศัย  และยารกัษาโรคเพื่อการดํารงชีพได 

 2.  ชวยใหเรามีความรูความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นรอบตัว  เชน  เรื่องรางกาย  จิตใจ  

ความตองการ  พฤติกรรมของตนเอง  และผูอ่ืน  ทําใหมนุษยสามารถปรับตัวเอง ใหสามารถอยูรวมกับคน

ในครอบครัวและสังคมไดอยางมีความสงบสุข 

 3.  ทําใหตนเองสามารถแกปญหาตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นใหผานพนไปไดดวยดี  การตัดสินใจตอการ

กระทําหรือไมกระทําสิ่งใดท่ีไมมีขอมูลหรือมีขอมูลไมถูกตองอาจทําใหเกิดการผิดพลาดเสียหายได  

 ความสําคัญของขอมูลตอชุมชน/สังคม 

 1.  ทําใหเกิดการศึกษาเรียนรู  ซึ่งการศึกษาเปนสิง่จําเปนตอการพัฒนาชุมชน/สังคมเปน

อยางย่ิง  ชุมชน /สังคมใดท่ีมีผูไดรับการศึกษา  การพัฒนาก็จะเขาไปสูชุมชน/สังคมนั้นไดงายและรวดเร็ว  

 2.  ขอมูลตาง ๆ ทีส่ะสมเปนองคความรูนัน้  สามารถรักษาไวและถายทอดความรูไปสูคนรุน

ตอ ๆ ไปในชุมชน/สังคม  ทําใหเกิดความรูความเขาใจ  วัฒนธรรมของชุมชน/สังคม  ตนเอง  และตาง

สังคมไดกอใหเกิดการอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 

 3.  ชวยเสริมสรางความรู   ความสามารถใหม ๆ  ในดานตาง ๆ  ทั้งทางดานเทคโนโลยี  

การศึกษา  เศรษฐศาสตร  การคมนาคม  การเกษตร  การพาณิชย  ฯลฯ  ที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนา

ชุมชน/สงัคม 

ขอ  3  ประโยชนของขอมูล 

1.  เพื่อการเรียนรู 

2.  เพื่อการศึกษาคนควา 

3.  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

4. เพื่อใชในการนํามาปรับปรุงแกไข 

5.  เพื่อใชเปนหลักฐานสําคัญตาง ๆ 

6.  เพื่อการสื่อสาร 

7.  เพื่อการตัดสินใจ 
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แนวเฉลยกิจกรรมบทท่ี  3 

 1.  ถาครูตองการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษา  ครูควรจะเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยวิธีสังเกตจึงจะเห็นพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษา 

 3.  คะแนนเฉลี่ยของหมวดวิชาภาษาไทย  ของนักศึกษาระดับประถมศึกษา หาไดดังนี้         

=  
7

37283429253633 ++++++  =   
7

222            =  31.71 

  

 4.  การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 

 

อาชีพ จํานวน 
เลี้ยงไก   26 คน 
เลีย้งวัว   30 คน 

ทําไรขาวโพด   15 คน 
ทําสวนผลไม   50 คน 

รวมทั้งหมด 121 
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แนวเฉลยกิจกรรมบทท่ี 5 
 

ขอ 1   ตัวอยาง  การเตรียมประเด็นการจัดทําเวทีประชาคมโดยใชตาราง 

 

ประเด็น ประเด็นยอย ขอมูลท่ีตองการสื่อในประชาคม 

ความคิดเห็นของ

ประชาชนเรื่องการ

ใหบริการหองสมุด

ประชาชนอําเภอ...... 

-  ความพอใจในบริการ 

-  ความตองการใหเกิดการ

ปรับปรุงบริการ 

-  การมีสวนรวมของประชาชน

ในการปรับปรุงบริการ 

-  เพื่อใหประชาชน/ผูเก่ียวของแสดง

ความรูสึก/ความคิดเห็นเหมือนเปน

เจาของบริการ 

-  ในฐานะเจาของบริการสามารถบอก

ไดวาตองการบริการแบบใด 

-  ในฐานะเจาของบริการ  เปนหนาที่

และท่ีตองการวมมือกันในการสนับสนุน

ใหเกิดการจัดบริการตามที่ตองการ 

 

ขอ 2   ขอดีของการจัดสนทนากลุมมี 10 ขอ ดังนี้       

 1.  ผูเก็บขอมูล  เปนผูไดรับการฝกอบรมเปนอยางดี 

 2.  เปนการนั่งสนทนาระหวางนักวิจัยกับผูรูผูใหขอมูลหลายคนที่เปนกลุม  จึงกอใหเกิดการ

เสวนาในเรื่องที่สนใจ  ไมมีการปดบัง  คําตอบที่ไดจากการถกประเด็นซึ่งกันและกันถือวาเปนการ

กลั่นกรองซึ่งแนวความคิดและเหตุผล  โดยไมมีการตีประเด็นปญหาผิดไปเปนอยางอ่ืน 

 3.  การสนทนากลุม  เปนการสรางบรรยากาศเสวนาใหเปนกันเองระหวางผูนําการสนทนา

ของกลุมกับสมาชิกกลุมสนทนาหลาย ๆ คนพรอมกัน  จึงลดภาวการณเขินอายออกไปทําใหสมาชิกกลุม

กลาคุยกลาแสดงความคิดเห็น 

 4.  การใชวิธีการสนทนากลุม  ไดขอมูลละเอียดและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา

ไดสําเร็จหรือไดดีย่ิงขึ้น 

 5.  คําตอบจากการสนทนากลุม  มีลักษณะเปนคําตอบเชิงเหตุผลคลาย ๆ กับการรวบรวม

ขอมูลแบบคุณภาพ 

 6.  ประหยัดเวลาและงบประมาณของนักวิจัยในการศึกษา 

 7.  ทําใหไดรายละเอียด  สามารถตอบคําถามประเภททําไมและอยางไรไดอยางแตกฉาน  

ลึกซึ้งและในประเด็นหรือเรื่องที่ไมไดคิดหรือเตรียมไวกอนก็ได 

 8.  เปนการเผชิญหนากันในลักษณะกลุมมากกวาการสัมภาษณตัวตอตัว  ทําใหมีปฏิกิริยา

โตตอบกันได 
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 9.  การสนทนากลุม  จะชวยบงชี้อิทธิพลของวัฒนธรรมและคุณคาตาง ๆ ของสังคมน้ันได  

เนื่องจากสมาชิกของกลุมมาจากวัฒนธรรมเดียวกัน 

 10.  สภาพของการสนทนากลุม  ชวยใหเกิดและไดขอมูลที่เปนจริง 

 

ขอ 3   ประโยชนของการสัมมนามี 8 ขอ ดังนี้ 

 1.  ผูจัดหรือผูเรียนสามารถดําเนินการจัดสัมมนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  ผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู  แนวคิดจากการเขารวมสัมมนา 

 3.  ชวยทําใหระบบและวิธีการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 4.  ชวยแบงเบาภาระการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา 

 5.  เปนการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงาน 

 6.  เกิดความริเริ่มสรางสรรค 

 7.  สามารถสรางความเขาใจอันดีตอเพื่อนรวมงาน 

 8.  สามารถรวมกันแกปญหาในการทํางานได  และฝกการเปนผูนํา 

 

ขอ 4   การสาํรวจประชามติม ี7 ประเภท ดังนี้  

  การสํารวจประชามติทางดานการเมือง สวนมากจะรูจักกันในนามของ Public Opinion Polls 

หรือการทําโพล ซึ่งมีที่รูจักกันอยางแพรหลาย คือ การทําโพลการเลือกต้ัง (Election Polls) แบงได ดังนี้ 

1.  Benchmark Survey เปนการทําการสํารวจเพื่อตองการทราบความเห็นของประชาชนเก่ียวกับ

การรับรูเรื่องราว ผลงานของผูสมัคร ชื่อผูสมัครและคะแนนเสียงเปรียบเทียบ 

2.  Trial Heat Survey  เปนการหย่ังเสียงวาประชาชนจะเลือกใคร 

3. Tracking Poll การถามเพื่อดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลง สวนมากจะทําตอนใกลเลือกต้ัง 

4.  Cross-sectional vs. Panel เปนการทาํโพล ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง หลาย ๆ ครั้ง เพื่อทําใหเห็น

วาภาพผูสมัครในแตละหวงเวลามีคะแนนความนิยมเปนอยางไร แตไมทราบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นในตัวคนๆเดียว จึงตองทํา Panel Survey 

5.  Focus Groups ไมใช Poll แตเปนการไดขอมูลที่คอนขางนาเชื่อถือไดเพราะจะเจาะถาม

เฉพาะกลุมท่ีรูและใหความสําคัญกับเรื่องน้ีจริงจัง ปจจุบันนิยมเชิญผูเชี่ยวชาญหลาย ๆ ดานมาให

ความเห็นหรือบางครั้งก็เชิญตัวกลุมตัวอยางมาถามโดยตรงเลย การทําประชุมกลุมยอยยังสามารถใชใน

การถามเพือ่ดูวา ทิศทางของคําถามทีค่วรถามควรเปนเชนไรดวย 

6.  Deliberative Opinion  รวมเอาการสํารวจทั่วไป กับการทําการประชุมกลุมยอยเขาดวยกัน  

โดยการนําเอาตัวแทนประชาชนมารวมกัน  แลวใหขอมูลขาวสารหรือโอกาสในการอภิปรายประเด็น

ปญหา แลวสํารวจความเห็นในประเด็นปญหาเพื่อวัดประเด็นที่ประชาชนคิด 
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7.  Exit Polls การสัมภาษณผูใชสิทธิ์ออกเสียงเมื่อเขาออกจากคูหาเลือกต้ัง เพื่อดูวาเขา

ลงคะแนนใหใคร ปจจุบันในสังคมไทยนิยมมาก เพราะมีความนาเชื่อถือมากกวา Poll ประเภทอ่ืน ๆ 

 

ขอ 5   ลักษณะของรายงานที่ดีมี 12 ขอ ดังนี้  

1.  ปกสวยเรยีบ 

 2.  กระดาษท่ีใชมีคุณภาพดี  มีขนาดถูกตอง 

 3.  มีหมายเลขแสดงหนา 

 4.  มีสารบัญหรือมีหัวขอเรื่อง 

 5.  มีบทสรุปยอ 

 6.  การเวนระยะในรายงานมีความเหมาะสม 

 7.  ไมพิมพขอความใหแนนจนดูลานตาไปหมด 

 8.  ไมมีการแก  ขูดลบ 

 9.  พิมพอยางสะอาดและดูเรียบรอย 

 10.  มีผังหรือภาพประกอบตามความเหมาะสม 

 11.  ควรมีการสรุปใหเหลือเพียงสั้น ๆ  แลวนํามาแนบประกอบรายงาน 

 12.  จัดรูปเลมสวยงาม 

 

 

ขอ 6     

ภาพ ทอมัส เจฟเฟอรสัน (THOMAS 

JEFFERSON) 

ทอมัส เจฟเฟอรสัน เปนประธานาธิบดีแหง

สหรัฐอเมริกา   คนที่ 3 (ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 4 

มีนาคม ค.ศ. 1801 – 4 มีนาคม ค.ศ. 1809) และผูประพันธ 

“คําประกาศอิสรภาพ” (Declaration of Independence) 

เขาเปนประธานาธิบดีคนแรกท่ีเปนหัวหนาพรรคการเมือง

และใชอํานาจผานพรรคการเมืองในการควบคุมรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา และเปน 1 ใน 4 ประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกาที่รูปใบหนาไดรับการสลักไวที่อนุสรณสถานแหงชาติ เมานตรัชมอร (Mount Rushmore) 

ใบหนาของเขาปรากฏบนธนบัตรราคา 2 ดอลลารสหรัฐและเหรียญนิกเกิล 5 เซนต 

 



82 
 

 

 

ภาพสลักใบหนาทอมัส เจฟเฟอรสัน 

(THOMAS JEFFERSON) ที่อนุสรณสถานแหงชาติ 

เมานตรัชมอร (Mount Rushmore) 

 

ขอ 7  

ตัวอยาง ลักษณะของโครงงาน ท่ีมีผูเขียนไว ดังนี้ 

ลัดดา  ภูเกียรติ (2544) โครงงานนับวาเปน

กระบวนการเรียนรูอยางหนึ่งที่เนนการสรางความรูดวย

ตนเองของผูเรียนโดยการบูรณาการสาระความรูตาง ๆ ท่ีอยากรูใหเอ้ือตอกัน  หรือรวมกันสรางเสริม

ความคิด  ความเขาใจ  ความตระหนัก  ท้ังดานสาระและคุณคาตาง ๆ ใหกับผูเรียน  โดยอาศัยทักษะทาง

ปญญาหลาย ๆ ดาน  ทั้งที่เปนทักษะขึ้นพื้นฐานในการแสวงหาความรูและทักษะขึ้นสูงที่จําเปนในการคิด

อยางสรางสรรคและมีวิจารณญาณ   

 สุวิทย – อรทัย  มูลคํา (2545) การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  เปนกระบวนการเรียนรูที่เปด

โอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความสามารถ

ของตนเอง  ซึ่งอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หรือกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเปนระบบไปใชในการศึกษา

หาคําตอบในเรื่องนั้น ๆ  

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2546) การทําโครงงานของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนนั้นมี

วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดนําองคความรูจากหมวดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมโดย

ผลิตผลงานที่เปนการบูรณาการองคความรูตามหมวดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกับการนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันจากการปฏิบัติจริงในเรื่องที่สอดคลองกับความสนใจความตองการของตนเองรวมท้ัง

สามารถสรางและสรุปองคความรูที่ไดอยางเปนระบบ   

 สุรพล  เอ่ียมอูทรัพย  (2547)  การสอนแบบโครงงานยังเนนใหผูเรียนมีความคิดท่ีตองการจะ

คนหาคําตอบที่ตองการรูหรือคิดแกปญหาตาง ๆ โดยการทํางานกลุมอยางมีระบบขั้นตอน  สามารถคิด

สรางสรรคในเรื่องตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคมได  การสอนแบบโครงงานหรือการใหผูเรียน

จัดทําโครงงานตองการใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูดังน้ี   

 1.  มีความคิดและแสดงออกอยางอิสระสามารถคิดเปน ทําเปน และแกปญหาได 

 2.  มีความคิดสรางสรรค จากการศึกษาคนควา  การคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  การวินิจฉัย  

การสรุปผลประเมินคา  คิดแยกแยะ 

 3.  มีความคิดในการเสาะแสวงหาความรูหรือแหลงการเรียนรูตาง ๆ ไดตามความสนใจและ

ความชอบของตนเอง 
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 4.  รูจักการทํางานเปนทีม  เปนกลุมใหความสนใจตอเพื่อนรวมงาน  เรียนรูการอยูรวมกัน

อยางเปนประชาธิปไตย  รูจักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  และการใหอภัยตอกัน 

 5.  การฝกปฏิบัติงานและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงที่เห็นในชีวิตประจําวัน  และ

สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการฝกปฏิบัติไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 6.  ฝกการควบคุมอารมณและจิตใจของตนเอง  เพื่อการอยูรวมกันในสังคมไดอยางมี

ความสขุ 

สุวิทย – อรทัย  มูลคํา (2544) โครงงานเปนกระบวนการท่ีตรงกับหลักการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพที่วา  “การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นเมื่อผูเรียน” 

 -   รูวาตองทําอะไร 

 -   เขาใจวาทําไมตองกระทําสิ่งนั้น 

 -   รูวาเมื่อไรจะถูกประเมินและดวยวิธีใด 

 -   ไดมีโอกาสเขาถึงสื่อท่ีสามารถเขาใจได 

 -   มโีอกาสในการพฒันาทักษะ 

 -   ไดรับการสนับสนุนท่ีเหมาะสมจากครู  เพื่อน  และผูเก่ียวของ 

 -   ไดทํางานตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับตนเอง 

 -   สนใจในสิ่งที่กําลังทํา 

 -   ไดทํากิจกรรมอยางหลากหลาย 

 -   ไดมโีอกาสทบทวนความกาวหนาของตนเอง 

 -   มีความเปนเจาของสิ่งที่กําลังทํา 

 

ขอ 8  การพัฒนาตนเอง จากการมสีวนรวมในการทํางาน / กจิกรรม ดังนี้ 

การทํางานเปนกลุมเปนทีมทําใหผูเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  ไดฝกการ

ประเมินตนเอง  รูจักตนเอง  เห็นคุณคาของตนเองและยอมรับผูอ่ืน  เกิดการเขาใจอารมณ  ความรูสึกนึก

คิดของผูอ่ืนและการควบคุมตนเอง  เปนการชวยพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ  หรือระดับ

สติปญญาทางอารมณ  (Emotional Quotient)  หรือความสามารถในการตระหนักถึงความรูสึกของตนเอง  

(การมสีติ)  และผูอ่ืน  พรอมทั้งสามารถบริหารหรือจัดการอารมณของตนได  เชน  การฝกควบคุมอารมณ

ของตนเอง  ทําใหเปนคนมีวินัยในตนเองและตรงตอเวลาและสามารถสรางสัมพันธภาพ  (การมีมนุษย

สัมพันธ)  กับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  รูจักกระตุนและจูงใจตนเอง  ทําใหเกิดความพยายาม  มุมานะ  ในการ

ทํางานจนประสบความสําเร็จในชีวิต  นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาระดับสติปญญาทางศีลธรรมหรือระดับ

ความไมเห็นแกตัว  (Moral Quotient)  ใหกับผูเรียนโดยไมรูตัวอีกดวย  (ลดัดา  ภูเกียรติ. 2544 : 28-29) 

 



84 
 

 

แนวเฉลยกิจกรรมบทท่ี 6 

ขอ 1  ผูนําชุมชน  หมายถึง  บุคคลที่มีความสามารถในการชักจูงใหคนอ่ืนทํางานในสวนตาง ๆ ที่ตองการ

ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไว   ซึ่งผูนําชุมชนอาจเปนบุคคลที่มาจากการเลือกต้ัง  หรือแตงต้ัง 

หรือการยกยองขึ้นมาของสมาชิก เพื่อใหทําหนาที่เปนผูชี้แนะและชวยเหลือใหการจัดทําและขับเคลื่อน

แผนพัฒนา ชุมชน  ประสบความสําเร็จ  

หนาที่ผูนําชุมชน  มีดังนี้   

1. สรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน 

2. กระตุนใหสมาชิกทําสิ่งที่เปนประโยชนตอชุมชน 

3. พัฒนาสมาชิกใหเกิดภาวะผูนํา 

4. รวมกับสมาชิกกําหนดเปาหมายของชุมชน 

5. บริหารงาน  ประสานงานในชุมชน 

6. ใหคําแนะนํา  ชี้แนวทางใหกับชุมชน 

7. บํารุงขวัญสมาชิกในชุมชน 

8. เปนตัวแทนชุมชนในการติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

9. รับผิดชอบตอผลการกระทําของชุมชน  

ขอ 2  การเปนสมาชิกท่ีดีหรือผูตามที่ดี  ควรมีลักษณะดังนี้  เปนผูมีความสามารถในการบริหาร 

จดัการตนเองไดดี    มีความผูกพันตอชุมชนตอวัตถุประสงคของงาน  ทาํงานเต็มศักยภาพ  และสุด

ความสามารถ  และมคีวามกลาหาญ  ซื่อสัตย  และนาเชื่อถือ 

 

 

 

 

         
 

ขอมูล กชช.  
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3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นายวิวฒันไชย จันทนสคุนธ ขาราชการบํานาญ 

5. นางสาวสุรีพร เจริญนิช ขาราชการบํานาญ 

6. นางพิชญาภา ปติวรา ขาราชการบํานาญ 

8. นางธญัญวดี เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ 

9. นางเอ้ือจิตร สมจิตตชอบ ขาราชการบํานาญ 

10. นางสาวชนิตา จิตตธรรม ขาราชการบํานาญ 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

 นางสาววรรณพร     ปทมานนท  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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