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มาก และระดับทีมงาน ด้านการมีความไว้วางใจอยูใ่ นระดับมาก 2) พลังอานาจชุมชนด้านการจัดทาแผนชุมชน
ประกอบด้วย กระบวนการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน ได้แก่ การเตรี ยมความพร้อม
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1 มี 2 องค์ประกอบคือ การเตรี ยมความพร้อม และการจัดทาแผนชุมชน วงรอบที่ 2 พบว่า กิจกรรมการสร้าง
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This research aimed to 1) explore the situation of community empowerment for community
planning; 2) examine community empowerment for community planning; 3) develop the model of community
empowerment for community planning; and 4) propose the model of community empowerment for community
planning. The research comprised of 4 phrases, Phrase 1: Exploring the situation of community empowerment
for community planning by using a questionnaire, with the sample including 400 members of village
committees in 8 provinces; Phrase 2: Examining community empowerment for community planning using the
lesson learned from 2 model communities, i.e. Ban Nongklangdong community, Silaloy sub-district, Sam Roi
Yod district, Prachuab Khiri Khan province, and Nong Sarai community, Nong Sarai sub-district, Panon Tuan
district, Kanchanaburi province, with 10 key informants; Phrase 3: Developing the model of community
empowerment for community planning by conducting a participatory action research in the pilot community of
Plaiklongpardmorn village, Samut Sakorn province, with 26 key informants; Phrase 4: proposing the model of
community empowerment for community planning by conducting the model meeting, with 18 key informants.
The quantitative analysis employed descriptive statistics, and the qualitative analysis involved data
categorization.
The research result revealed the followings 1) The situation of community empowerment for
community planning is at moderate level for both the individual and teamwork levels. For individual level,
community commitment was at high level, while for the teamwork, trust is at high level. 2) Community
empowerment for community planning involved the process of empowering community for community
planning, which included community preparation, analysis of data for self and community learning, identifying
vision and direction for development, identifying the plan or project, documenting the community plan. At
individual level, the requirements included awareness of community plan, determination, community
commitment, self-esteem, and knowledge about community planning. The requirements at teamwork level were
establishment of relationship, teamwork communication, social support, and trust. 3) Development of the model
of community empowerment for community planning involved round 1 with 2 elements, i.e. preparedness, and
community planning; and round 2 with 6 activities to empower the community in community planning,
including awareness of the importance of community planning, recruitment of community planning teamwork,
determination for community planning, setting up community planning teamwork, capacity building for
community planning, and promoting the pride of community planning teamwork. 4) The participants in the
model meeting viewed the model as appropriate.
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ฏ

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒ นาชุ มชนของประเทศไทยในอดี ต ที่ ผ่านมา ส่ ว นใหญ่ เป็ นการด าเนิ น การ
ควบคุ ม และบริ ห ารจัด การโดยภาครั ฐ ลัก ษณะบนลงล่ าง (Top down) ที่ มุ่ง เน้น ให้เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงสภาพชุมชนเพื่อไปสู่ความทันสมัย ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติฉบับที่ 1- 4 โดยรัฐเป็ นผูก้ าหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยส่ งเจ้าหน้าที่ไป
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิการพร้อมงบประมาณและโครงการสาเร็ จรู ปที่เน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามประเทศ
ตะวันตก เช่น การทาเกษตรเชิงเดียว การเกษตรเพื่อการส่ งออก เป็ นต้น จากการพัฒนาดังกล่าว
ส่งผลให้ชุมชนติดการพึงพาจากภายนอกชุมชน และชุมชนไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้
เกิดความเข้มแข็งขึ้นได้ แต่กลับอ่อนแอมากขึ้น บทบาทของประชาชนเป็ นเพียงผูค้ อยรับการพัฒนา
จากกิจกรรมที่ภาครัฐได้กาหนดขึ้นแล้วนาไปปฏิบตั ิ ประชาชนจึงต้องพึ่งพาภาครัฐตลอดมา จนทา
ให้ประชาชนเกิดความเคยชินต่อระบบพึ่งพา และมักจะมองว่าการพัฒนาไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง
ฉะนั้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องมีหน้าที่ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาเพียงฝ่ ายเดียว ด้วยความคิดเช่นนี้จึงทา
ให้คนในชุมชนไม่ก ระตือรื อร้น ที่จะพัฒนาตนเอง มักคิ ดว่าตนเองไม่ใช่ นักวิชาการ ไม่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอในเรื่ องการพัฒนาชุมชน ทั้งๆที่การพัฒนาชุมชนตนเองเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพชีวิตของตนเองโดยตรง สถานการณ์เช่นนี้ เรี ยกว่า ประชาชนตกอยู่ในภาวะไร้อานาจ
( Levin ,1987)
นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคนเป็ นศูนย์กลาง เพื่อเป็ น
รากฐานในการพัฒนาประเทศ เริ่ มมีมาตั้งแต่ช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
5 (พ.ศ. 2525 – 2529) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนมีบทบาทในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาของตนเองให้มากที่ สุด โดย
ภาครัฐให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ มกิจกรรมที่จะเพิ่มศักยภาพของชุมชนในทุกด้าน ให้สามารถ
บริ หารจัดการทรัพยากรชุมชนเอง พร้อมทั้งเร่ งสร้างภูมิคุม้ กันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมคน ในสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ ผลกระทบจาก
1

2
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ
มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่สร้างเสริ มพลังอานาจให้ทุกภาคส่ วนสามารถเพิ่มทางเลือก
การใช้ชีวิต ในสังคม และมีส่ว นร่ ว มในเชิ งเศรษฐกิ จ สังคม และการเมือง ได้อย่างมีคุ ณ ค่าและ
ศัก ดิ์ ศรี ให้ ทุ ก คนสามารถแสดงออกทางความคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ เพิ่ ม ศัก ยภาพและขี ด
ความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุ นการรวมกลุ่มอาชีพที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริ มให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเป็ นพลังร่ วมในการพัฒนาสังคม (กระทรวงมหาดไทย, 2555)
แผนชุมชนเป็ นกิจ กรรมหนึ่ งของสถาบันการปกครอง เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการ
พัฒนาชุมชน ซึ่งเป็ นช่องทางให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาของ
ชุมชนตนเอง และยังเป็ นเหมือนคู่มือให้กบั ชุมชนในการปฏิบตั ิงานตามแผน/กิจกรรม/โครงการ ที่
วางไว้ได้อย่างมีทิศทาง นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้
แผนชุมชนที่ดีตอ้ งเป็ นแผนชุมชนที่เกิดจากคนในชุมชนร่ วมลงมือทาทุกขั้นตอน ในคู่มือการทา
แผนชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนกาหนดว่าหน้าที่หลักของแผนชุมชนคือเป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนาชุมชนจากฐานรากขึ้นไปสู่ นโยบายพัฒนาตาบลระดับบน (Bottom up) โดยเริ่ มจากการ
กระตุน้ จิตสานึ ก และความรับผิดชอบของประชาชนในชุมชน ให้มีจิตสาธารณะ และร่ วมกันคิด
ร่ วมกันจัดหาข้อมูล ร่ วมกันเรี ยนรู้ วิเคราะห์ เพื่อให้รู้จกั และเข้าใจตน กระบวนการจัดทาแผนชุมชน
เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งทาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือการสารวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพ
ของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุแนวทางแก้ไข แล้วกาหนดอนาคตรวมทั้งทิศทางการพัฒนาตนเอง
หมู่บา้ นหรื อชุมชน ออกมาเป็ นกิจกรรม/โครงการที่จะแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการ
การพัฒ นาในลัก ษณะจากชุ มชนโดยชุ มชนเพื่อชุ มชน ซึ่ งจะเป็ นการส่ งเสริ มการเข้มแข็งแล ะ
พึ่งตนเองอย่างยัง่ ยืนของชุมชน (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551)
จะเห็นว่าความสาคัญของแผนชุมชนสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาประเทศได้ แต่จากรายงาน
การวิจยั โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลแผนชุมชนสาหรับบูรณาการการบริ หารจัดการเชิงพื้นที่ของ
สานัก งานกองทุ น สนับ สนุ น การวิ จ ัย ปี 2555 พบว่ า หลายหมู่บ้านยัง ขาดการมี ส่ ว นร่ วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนขาดความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
การจัดทาแผนชุมชน นอกจากนี้ ในงานวิจยั ของนักวิชาการหลายท่าน พบว่าประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการจัดทาแผนชุมชนเพียงชายขอบ คือไม่ได้มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ ม หรื อวางแผนอย่างจริ งจัง
ทาให้ภาครัฐดาเนินการพัฒนาไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริ งของชุมชน เช่น เขมภัทท์ เย็น
เปี่ ยมม (2552) กล่าวถึงปัญหาของการทาแผนชุมชนดังนี้ ผูเ้ ก็บข้อมูลขาดความรู้และเทคนิ ค ขาด
ผูน้ าทางความคิ ด ขาดการสนับสนุ น งบประมาณและเทคนิ ค ประชาชนขาดความสนใจ ขาด
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กระบวนการการเรี ยนรู้ ในการจัด ทาแผนชุ มชน อบต. ไม่ได้น าแผนชุ มชนไปบูรณาการกับ
แผนพัฒ นาตาบล ที่ สาคัญคื อภาครั ฐมักน าวิธีการทาแผนชุมชนแบบเบ็ด เสร็ จ ไปให้ก ับชุมชน
สอดคล้องกับผลวิจยั ของ ชฎาพร กมลกิจไพศาล (2554) ธนิ ศรา สุ ภาษี (2552) และอนุ พนธ์ ฐิติวร
(2552) พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนชุมชน ได้แก่ ขาดการเตรี ยมความพร้อม การ
จัดลาดับความสาคัญของปั ญหามีน้อย การกาหนดเป้ าหมายและทิศทางการพัฒนาไม่ชดั เจน การ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการไม่ชดั เจนความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่มีนอ้ ย และการมี
ส่วนร่ วมในการติดตามและการประเมินผลน้อย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดทาแผนชุมชนอยูใ่ นระดับน้อย แกนนาบางส่ วนยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในลาดับขั้นของ
กระบวนการจัด ทาแผนชุ มชน ที่ สาคัญคือการขาดความร่ ว มมือระหว่างแกนน ากับประชาชน
รวมทั้งการขาดงบประมาณเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนชุมชน และการขาดแคลงเอกสารทาง
วิชาการ จากปัญหาที่พบเหล่านี้ทาให้แผนชุมชนไม่เป็ นแผนของชุมชนอย่างแท้จริ ง ประกอบกับ
ที่ผา่ นมาชุมชนยังขาดการประสานในลักษณะเครื อข่ายที่ชดั เจน รวมทั้งการผนึ กกาลังของคนใน
ชุมชนที่ยงั ขาดความเข้มแข็ง คนในชุมชนขาดความมัน่ ใจตนเองในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ตนเอง ทาให้ชุมชนมีลกั ษณะที่อ่อนแอ พึ่งตนเองได้นอ้ ย หากภาครัฐจะพัฒนาชุมชนโดยใช้แผน
ชุมชนเป็ นเครื่ องมือ จึงจาเป็ นต้องพัฒนาให้ชุมชนมีพลังอานาจในตนเอง มีสามารถควบคุมด้าน
ความเป็ นส่วนตัว ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และการผลักดันด้านการเมือง เพื่อที่จะดาเนิ นกิจกรรม
ต่างๆ ในการที่จะยกฐานะความเป็ นอยู่ของตนเองให้ดี ดังนั้นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการทาแผนชุมชน
ควรจะต้องมีแนวทางในการเสริ มสร้างพลังอานาจให้แก่ชุมชน ได้แก่ผนู้ า แกนนา และชาวบ้าน
ให้มีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเองว่าสามารถจัดทาแผนชุมชนเองได้ อันจะนาไปสู่การพัฒนา
ตนเองและชุมชน หากคนในชุมชนมีพลังอานาจในตนเองเชื่อในความสามารถของตนเอง พร้อมที่
จะรับผิดชอบปัญหาของชุมชน ด้วยการร่ วมกันคิดวิเคราะห์และทาแผนชุมชน คนในชุมชนต้องมี
การรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดพลังอานาจชุมชน การสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนดังกล่าวจะต้องมีการ
วางแผนอย่างเป็ นระบบ มีการสร้างโอกาสและขีดความสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างพอเพียง
และมีทางเลือกที่เกิดจากความคิด ความต้องการของกลุ่ม จนเกิดเป็ นพลังปัญญา และพลังการพัฒนา
สามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเองในการวางแผนดาเนิ นงานพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Jack (1995) และ Rappaport (1984) คือ มองว่าการสร้างพลังอานาจเป็ นการมุ่งเน้นให้ประชาชนมี
ความรับผิดชอบในการดูแลจัดการความเป็ นอยูข่ องตนเอง ต้องมีการจัดสรรทรัพยากร มีหุ้นส่ วนที่
จะร่ วมกันคิด เชื่อว่าตนเองสามารถดาเนินกิจกรรมการจัดทาแผนชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเองได้ มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนร่ วมอย่างจริ งใจ จากประเด็นนี้ จะเห็นว่า การสร้างเสริ มให้คนในชุมชนมี
พลังอานาจในตนเอง ให้เกิ ดการยอมรั บตนเอง ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความเข้าใจในระบบของ
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สังคม ความสามารถในการวางแผน การรักษาสิทธิของตนเองและการตัดสิ นใจ ความตั้งใจในการ
ดาเนิ น การในเรื่ องที่ เกี่ ยวเนื่ องระหว่างตนเองและชุมชน ส่ งผลให้ค นในชุ มชนสามารถดาเนิ น
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชนได้อย่างมัน่ ใจ (Zimmerman and Rappaport ,1988) นอกจากนี้
พลังอานาจระดับบุคคลจะเชื่อมต่อกับระดับชุมชน ฉะนั้นการพัฒนาบุคคลที่จะให้เกิดการกระทา
การสนับสนุ นทางสังคม การอยู่ร่วมกับคนอื่น และทักษะการแสดงออกทางการเมืองผ่านการทา
แผนชุมชน จึงเป็ นสิ่งที่นกั ปฏิบตั ิการในชุมชนควรคานึงถึงเสมอ
พลังอานาจชุมชน (Community Empowerment)หมายถึงชุมชนที่ท้งั บุคคล ทีมงานและ
องค์กรได้มีการใช้ทกั ษะและทรัพยากรของตนเองและกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
มีความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับกว้าง ทาให้
เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร มีการระบุประเด็นปัญหาและหนทางแก้ไขเอง การมีส่วน
ร่ ว มในการพัฒ นาชุ มชน มีความรู้ สึก ของการเป็ นเจ้าของชุ มชนที่ชัดเจน จนเกิด เป็ นระบบการ
ช่วยเหลือกันอย่างเป็ นธรรมชาติส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อเนื่ องและยัง่ ยืน ส่ วนการ
ขาดพลังอานาจหมายถึงการที่บุคคลรู้สึกขาดอานาจในตัวเอง หรื อชุมชนขาดความสนใจในปั ญหา
ในชุมชนเอง แม้ว่าในความเป็ นจริ งทั้งบุ คคลและชุมชนจะมีศกั ยภาพก็ตาม (Jackson and et al
,1989) การสร้างพลังอานาจในชุมชน มักทาคู่ไปกับการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมกับชุมชน โดยมีส่วน
ร่ วมโดยมุ่งหวังให้เกิดการเรี ยนรู้ การมีความรู้สึกถึงความเป็ นชุมชน โดยใช้กิจกรรมหลักคือ 1) การ
มีส่วนร่ วม 2)การเรี ยนรู้ร่วมกัน 3)การสะท้อนความรู้สึกบทเรี ยนในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ดว้ ยเหตุ
ด้วยผล 4) การทากิจกรรมกระบวนการสร้างพลังอานาจให้เกิดให้เกิดในระดับจิตวิทยาบุคคล และ
กลุ่มหรื อชุมชน (Israel,1994) นอกจากนี้ Keiffer (1984) ยังได้เสนอแนวทางการพัฒนาให้เกิดพลัง
อานาจชุ มชนได้น้ ันต้องประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ การพัฒ นามุมมองที่มีต่อตนเองใน
ทางบวก การพัฒนามุมมองเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว และการเชื่อมโยงทรัพยากร
และศักยภาพของบุคคลและสังคมเข้าด้วยกันในกิจกรรมของชุมชน นักวิชาการที่มีความสาคัญต่อ
การพัฒนาแนวคิดการเสริ มสร้างพลังอานาจอีกท่านคือ Gibson (1991) ซึ่งได้กล่าวว่า การเพิ่มพลัง
อานาจเป็ นกระบวนการที่จะช่วยให้บุคคลได้เรี ยนรู้ และตระหนัก ตลอดจนพัฒนาความสามารถ
ของตนเองในการตอบสนองความต้องการ การแก้ไขปัญหา และการแสวงหาและการใช้ทรัพยากร
หรื อแหล่งประโยชน์ เพื่อควบคุมสถานการณ์ในชีวิตของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1) การค้นพบสถานการณ์จริ ง (Discovering Reality) เป็ นการตอบสนองทางด้านอารมณ์ ความคิด
สติปัญญา (Cognitive Response) โดยการพิจารณา ไตร่ ตรองสิ่ งที่เผชิ ญอยู่ค ้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาชุมชนตนเอง ความรู้และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรับรู้ถึงสิ ทธิของประชาชนใน
การจัด การชุ มชนตนเอง 2) การสะท้อนคิด อย่างมีวิจ ารณญาณ (Critical Reflection) เกี่ ยวกับ
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สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองเป็ นระยะของการพัฒนาพลังอานาจในตัวบุคคลในการตรวจสอบ
และค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจ มีผลนาไปสู่การปรับเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดใหม่ เช่นการจัดทาแผน
ชุมชนเป็ นหน้าที่ของทุกคนในชุม ชน ไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของผูใ้ ดผูห้ นึ่ ง ซึ่ งจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติ ก รรมตามมา 3) การตัด สิ น ใจเลือ กวิธีป ฏิบัติ ที่ เหมาะสมกับตนเอง ( Taking
Charge) โดยมีการจัดเวทีให้ประชาชนได้พดู คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ เป็ นสิ่ งที่ ช่ว ยประกอบการตัด สิ น ใจด้ว ยตนเองและ 4) การคงไว้ซ่ึ งการปฏิ บัติ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ (Holding on) ได้แก่ การมีพฤติกรรมการเข้าร่ วมกิจกรรมในการจัดทาแผนอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ ซึ่งสามารถส่งเสริ มได้ดว้ ยการให้ขอ้ มูลย้อนกลับในทางบวกเพื่อเป็ นแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิต่อไป ตามแนวคิดของ Gibson นั้นปัจจัยนาที่ทาให้บุคคลเกิดการเสริ มพลังอานาจ ได้แก่
ความมุ่ง มัน่ ทุ่ มเท (Commitment) ที่ จ ะสนองความต้องการของตนเอง ส่ ว นปั จ จัยที่ เ กี่ ยวข้อ ง
(Influencing Factors) ในกระบวนเสริ มสร้ างพลังอานาจ ได้แก่ ความเชื่ อ ความตระหนัก ใน
ความสามารถตนเอง ค่านิยม ประสบการณ์เป้ าหมาย และการสนับสนุ นทางสังคม โดยมีความคับ
ข้องใจ (Frustration) เป็ นปัจจัยที่ผลักดันให้บุคคลได้พฒั นาตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่สาคัญ
ของการเสริ มพลังอานาจ ก็คือความรู้สึกถึงความสามารถในการควบคุม (Sense of Control) ซึ่งจะ
ช่วยให้บุค คลมีศกั ยภาพในการมีส่วนร่ ว ม การรู้ สึกถึงความสาเร็ จในสถานการณ์ของตนเองการ
พัฒนาตนเอง พึงพอใจตนเองที่สามารถควบคุมทิศทางการพัฒนาชุ มชนตนเอง ด้วยการเข้าร่ ว ม
จัดทาแผนชุมชนที่ตอบสนองและแก้ปัญหาชุมชนตนเองได้ตรงกับความต้องการ
ปัจจุบนั มีงานวิจยั หลายเรื่ องที่ศึกษาเรื่ องเกี่ยวกับชุมชน และการสร้างพลังอานาจ เช่น
งานของ Rennie (1995) ระบุในคู่มือภาคสนามสาหรับปรับกลยุทธ์ของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบ
มีส่วนร่ วม(PAR) ว่าเป็ นวิธีการที่มีกิจกรรมหลายหลายในการดาเนิ นงานที่จะช่วยให้คนในชุมชน
ท้องถิ่นหรื อผูน้ าของชุมชนสามารถจัดการกับโครงสร้างทางสังคมที่มีหลากหลายระดับได้อย่าง
เหมาะสม สาหรับงานงานวิจยั ที่นารู ปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมมาใช้ในงานที่
เกี่ ยวกับชุ มชนและการสร้ างพลังอ านาจ ได้แก่ The International Institute for Sustainable
Development : IISD (1999) ศึกษาเรื่ องการสร้างพลังอานาจชุมชนเพื่อวิถีชีวิตที่ ยงั่ ยืน ซึ่งเป็ น
โครงการที่ ทาการศึก ษาในหลายประเทศ เกี่ ยวกับการสร้ างพลังอานาจให้ก ับชุมนในการดารง
รักษาการวิถีชีวิตดัง่ เดิม พบว่าแนวทางการดารงชีวิตแบบยัง่ ยืนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนก็คือความ
เข้ม แข็ ง ของชุ มชน ควรใช้ก ารสร้ างเสริ ม พลังอ านาจมากกว่า การให้สวัส ดิ ก าร นอกจากนี้
Aziz (2013) ศึกษาเรื่ องการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อการเพิ่มพลังอานาจของผูห้ ญิง ซึ่ง
เป็ นการศึกษาขีดความสามารถของผูห้ ญิงในปากีสถาน และศึกษาถึงการเชื่อมช่องว่างของความรู้
และการดาเนินการกรณี ศึกษาสาหรับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ซึ่งเป็ นการศึกษาใน
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บริ บทของการดาเนิ นงานในปากีสถานเรื่ องสิ ทธิสตรี และการเพิ่มขีดความสามารถในบริ บทของ
ชาวมุสลิม (WEMC) สอดคล้องกับงานของ Bowes (2013) ศึกษาเรื่ อง การประเมินผลกลยุทธ์การ
วิจยั เพิ่มพลังอานาจ : ผลสะท้อนในการดาเนิ นการวิจยั กับผูห้ ญิงเอเชียใต้ ในงานวิจยั ที่กล่าวมา
ข้างต้นส่วนใหญ่ใช้วิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้นารู ปแบบการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory action research) มาเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการ
เพื่อพัฒนารู ปแบบการสร้ างเสริ มพลังอานาจชุ มชนในการจัดทาแผนชุมชน โดยผูเ้ กี่ยวข้องใน
ชุมชนเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการค้นหาแนวทางและร่ วมพัฒนารู ปแบบที่เหมาะสมร่ วมกัน ซึ่งรู ปแบบ
การวิจยั ดังกล่าวนี้เป็ นการนาเอาหลักการการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action research) และการวิจยั แบบ
มีส่วนร่ วม (Participatory research) มาผสมผสานกัน โดยมีกลุ่มเป้ าหมายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
และอาศัยความร่ วมมืออย่างแข็งขันจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิจยั นับตั้งแต่การระบุแนว
ทางการด าเนิ น การ การร่ ว มหาวิธีก ารด าเนิ น งาน หรื อส่ งเสริ มกิ จ กรรม การวิเ คราะห์ข ้อมูล
ตลอดจนการติ ดตามผล และประเมิน ผล (สุ ภางค์ จัน ทวานิ ช, 2542 ) และให้ความสาคัญกับ
กระบวนการตามขั้นตอนการวางแผน (Plan) การปฏิบตั ิการ (Act) การสังเกต (Observe) และการ
สะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect) โดยมีการกระทาเป็ นวงรอบของ Kemmis and McTaggart (2005)
ซึ่งรู ปแบบดังกล่าวนี้ จะทาให้ทุกฝ่ ายได้มีโอกาสร่ วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น ข้อมูลข่าวสาร
รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ในรู ปแบบการวิจยั ที่ใช้ชุมชนเป็ นฐาน
เพื่อนาไปสู่การค้นหาแนวทางการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในที่สุด
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ต้งั ประเด็นปั ญหาหลักของการวิจยั ไว้ว่า การสร้าง
เสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อจัดทาแผนชุมชน โดยให้คนในชุมชนมาเป็ นผูร้ ่ วมวิจยั และใช้ชุมชน
เป็ นฐานในการปฏิบัติก าร มีรู ปแบบอย่างไร เพื่อร่ ว มมือกัน พัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลัง
อานาจชุมชนเพื่อการจัด ทาแผนชุมชน ที่ทาให้หมู่บา้ นมีทีมทาแผนชุ มชนที่ มีศกั ยภาพสามารถ
จัดทาแผนชุมชนของตนเองได้ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองอย่างแท้จริ ง
คาถามในการวิจยั
การสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชนมีรูปแบบอย่างไร
วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
2. เพื่อศึกษาพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน
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3. เพื่อพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
4. เพือ่ นาเสนอรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
ขอบเขตในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั แบ่งเป็ น 4 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ ของพลังอานาจชุมชนเพือ่ การจัดทาแผนชุมชน
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ โดยศึกษาเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาสร้าง
เครื่ องมือแบบสอบถาม สารวจสภาพปัจจุบนั ของพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน ด้วยการ
ใช้แ บบสอบถามกับ ผู้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การจัด ท าแผนชุ ม ชนโดยตรงในระดับ ต าบล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ขอบเขตด้านพื้นที่ ผูว้ ิจยั ใช้ภูมิภาคละ 2 จังหวัดของ
ประเทศไทย ซึ่งแบ่งเขตพื้นที่โดยกรมทางหลวง ได้แก่ น่ าน สุ โขทัย นครราชสี มา อุบลราชธานี
สมุทรสาคร กาญจนบุรี สงขลา นครศรี ธรรมราช ประชากร คือ คณะกรรมการหมู่บา้ นของ
ประเทศไทยจ านวน 74,956 หมู่บ้าน (ข้อมูลจากสานัก ทะเบี ยนกลางกรมการปกครอง,2554)
โดยกาหนดหมู่บา้ นละ 5 คน รวมเป็ นจานวน 374,780 คน ตัวอย่าง คือ คณะกรรมการหมู่บา้ น
ทาการก าหนดจ านวนตัว อย่างด้ว ยสู ตรของ ยามาเน่ (Yamane,1973) ที่ร ะดับความเชื่ อมัน่
ร้อยละ 95 ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ตวั อย่างจานวน 400 คน โดยใช้การสุ่ มแบบหลาย
ขั้น ตอน (Multi-stage Random Sampling) ได้ 8 จัง หวัด ที่ เป็ นตัว อย่า ง ดัง นี้ น่ าน สุ โ ขทัย
นครราชสีมา อุบลราชธานี สมุทรสาคร กาญจนบุรี สงขลา นครศรี ธรรมราช จากนั้นทาการเลือก
หมู่บา้ นเพื่อเป็ นตัวอย่างแบบเจาะจง จังหวัดละ 10 หมู่บา้ น และตัวอย่างตามความสมัครใจ หมู่บา้ น
ละ 5 คน ได้จานวน 400 คน
ระยะที่ 2 การศึกษาพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน
ผูว้ ิจ ัยใช้วิธีศึก ษาจากชุมชนต้น แบบที่ประสบความสาเร็ จในเรื่ องในการจัด ทาแผน
ชุมชน จานวน 2 ชุมชน (Best Practices) ได้แก่ บ้านหนองกลางดง ตาบลศิลาลอย อาเภอสามร้อย
ยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และหนองสาหร่ าย ตาบลหนองสาหร่ าย อาเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี โดยพิจารณาจากความสาเร็ จในเรื่ องสร้างทีมทาแผนชุมชน แล้วนามาถอดบทเรี ยน
เครื่ องมือ ที่ ใ ช้คื อ เอกสารที่ เกี่ ย วข้องกับ ชุ ม ชนต้น แบบ และการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) ลักษณะคาถามเป็ นแบบกึ่งโครงสร้างซึ่งผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้ นจากข้อมูลเชิงคุณ ภาพใน
ระยะที่ 1 จากนั้นนามาตีความและวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิจยั ในระยะที่ 1 นารู ปแบบที่ได้ให้
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูท้ ี่เกี่ยวข้องจานวน 5 ท่าน รับรองความเหมาะสม ตัวอย่าง คือ คณะผูจ้ ดั ทาแผน
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ชุมชน ได้แก่ ผูน้ าชุมชน แกนนาชุมชน เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนชุมชน ของ
ชุมชนบ้านหนองกลางดง และชุมชนหนองสาหร่ าย
ระยะที่ 3 การพัฒนารูปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนเพือ่ การจัดทาแผนชุมชน
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research :PAR)
โดยนาร่ างรู ปแบบที่ได้จากการวิจยั ในระยะที่ 2 มาเป็ นแนวทางสาหรับชุมชนนาร่ อง ด้วยการใช้
เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม(Appreciation-Influence-Control : A-I-C) เครื่ องมือ
ที่ใช้ ได้แก่ ตัวผูว้ ิจยั เครื่ องบันทึกเสี ยง และสมุดจดบันทึก กล้องถ่ายภาพ แนวคาถามเพื่อใช้ใน
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินผลกิจกรรม วิเคราะห์วิธีเชิงคุณภาพด้วย
วิธีการจัดกลุ่มข้อมูล ขอบเขตด้านพื้นที่ ผูว้ ิจยั เลือกหมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ตาบลเจ็ด
ริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นพื้นที่นาร่ อง ในการนาร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลัง
อานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนที่ได้จากการทาวิจยั ในระยะที่ 2 มาเป็ นแนวทางในการสร้าง
รู ปแบบที่เหมาะสมกับบริ บทในพื้นที่ พร้อมทั้งปรับปรุ งและพัฒนาโดยใช้วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบ
มีส่วนร่ วม
ขอบเขตผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ช่ ว งเตรี ย มความพร้ อ ม ตัว อย่างในการสัม ภาษณ์ คื อ ผูน้ าชุ ม ชน / แกนน า
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐบาล และ ชาวบ้านที่เคยเข้าร่ วมจัดทาแผนชุมชน/ไม่เคยเข้าร่ วม ในชุมชนบ้าน
หมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน ตาบลเจ็ดริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 20 คน
โดยใช้วิธีสนทนาเป็ นกลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก
ช่วงดาเนินการวิจยั สาหรับการวิจยั ในช่วงนี้ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
1. กลุ่มผูร้ ่ วมวิจ ัย (Participants) ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการดาเนิ น กิจกรรมร่ วมกัน
ระหว่างบุคคล 3 ฝ่ าย คือผูว้ ิจยั เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนชุมชน และคนในชุมชน
1.1 ผูน้ าชุมชน ได้แก่ 1) ผูใ้ หญ่บา้ น 2) ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น 3) สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 4) ผูแ้ ทนกลุ่มหรื อองค์กรในหมู่บา้ น 5) กรรมการหมู่บา้ นผูท้ รงคุณวุฒิ
หรื อปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน 6) ชาวบ้านของหมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 จานวน 7
คน
1.2 เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริ หารส่วนตาบล ที่ตอ้ งรับผิดชอบดูแลการจัดทาแผนชุมชนโดยตรง จานวน 2 คน
2. กลุ่มผูใ้ ห้ข ้อมูลหลัก (Key informant) บุค คลกลุ่มนี้ คือ ผูท้ ี่ จ ะมาให้ข ้อมูลสาคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อแผนชุมชน มีดงั นี้
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2.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของการทาแผนชุมชน ประกอบด้วย ตัวอย่างที่
เป็ นชาวบ้านในพื้นที่นาร่ อง จานวน 260 คน
2.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการพัฒนารู ปแบบ ประกอบด้วย ทีมทาแผนชุ มชน
เป็ นผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั จานวน 26 คน
ระยะที่ 4 การนาเสนอรู ป แบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุ มชนเพื่อการจัดทาแผน
ชุมชน
ผูว้ ิจยั ใช้การประชุมผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholder) เพื่อใช้เป็ นแนวทางพัฒนาการจัดทา
แผนชุมชน ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล สถานที่จ ัดประชุม คื อ
องค์การบริ หารส่วนตาบลเจ็ดริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตัวอย่าง คือผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียในเรื่ องการจัดทาแผนชุมชน ได้แก่ ผูน้ าชุมชน ผูร้ ่ วมวิจยั เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (อบต.) นักวิชาการ
และประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ จานวน 18 คน
ขอบเขตด้ านเวลา
ในการวิจยั ครั้งนี้มีกาหนดการจัดทาแผนชุมชนเป็ นกรอบในการดาเนิ นการ ซึ่งขึ้นอยู่
กับระยะการจัดสรรงบประมาณประจาปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบล ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้ระยะเวลา
ที่ทาการศึกษา คือ ในระหว่างปี งบประมาณ 2557- 2559
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. แผนชุมชน หมายถึง แนวทางการพัฒนาชุมชนที่เกิดจากผลของกระบวนการการ
จัดทาแผนชุมชนในระดับหมู่บา้ น ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยประกอบด้วยปั ญหา/ความต้องการ
ของชาวบ้าน และ กิจกรรม/โครงการ ในการพัฒนาชุมชน เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของชุมชน
ได้ตรงกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด
2. การจัดทาแผนชุมชน หมายถึง กระบวนการการปฏิบตั ิงานของทีมทาแผนชุมชน ใน
การกาหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรื อ
ท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการและสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ โดยให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมกาหนดแนวทางและทากิจกรรมการพัฒนาร่ วมกัน ยึดหลักการพึ่งตนเอง
ลดการพึ่งพิงภายนอก คานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม
ในท้องถิ่นเป็ นหลัก
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3. ทีมทาแผนชุมชน หมายถึง บุคคลในชุมชนที่ได้รับการคัดสรรจากผูน้ าชุมชน ให้
มาร่ วมเป็ นทีมจัดทาแผนชุมชน ในระดับตาบล ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนที่
มาร่ วมด้วยความสมัครใจ
4. พฤติกรรมของทีมทาแผนชุมชน หมายถึง การกระทาในกิจกรรมการจัดทาแผน
ชุมชน ได้แก่ การเตรี ยมความพร้อม การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเรี ยนรู้ตนเองและชุมชน การกาหนด
วิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา การกาหนดแผนงานหรื อโครงการ การจัดทารู ปเล่มแผนชุมชน
5. ชุมชนที่ มีพลังอานาจ คื อ ทั้งบุ ค คลและที มงานในชุ มชนได้มีก ารใช้ทัก ษะและ
ทรั พยากรของตนเองและกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของชุ มชน มีค วามสามารถที่ จ ะมี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจและทาให้เกิ ดความเปลี่ยนแปลงในระดับ บุ คคลและชุมชน โดยใช้แผน
ชุมชนเป็ นเครื่ องมือ
6. การเสริ มสร้างพลังอานาจชุมชน หมายถึง กระบวนการพัฒนาชุมชนให้สามารถ
สร้างทีมทาแผนชุมชนให้มีความชานาญ และศักยภาพ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผน
ชุมชน เพื่อให้สามารถควบคุ ม พฤติ กรรมของตนเอง ในการจัดทาแผนชุ มชนได้ ซึ่ งแบ่ งเป็ น 2
ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับทีมงาน ได้แก่
6.1 ระดับบุคคล หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาที่ส่งผลแต่ละคนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับระดับความสามารถของการรับรู้ ของแต่ละคน เช่น การตระหนัก การเรี ยนรู้จากการเข้าอบรม
การฝึ กปฏิบตั ิ ความภาคภูมใจ เป็ นต้น
6.2 ระดับทีมงาน หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาที่ส่งผลต่อทุกคนในทีมงานทาแผน
ชุมชน เช่น การสรรหาคนมาเข้าร่ วมทีม การสร้างทีมงาน เป็ นต้น
7. รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน หมายถึง รู ปแบบ
หรื อกิจกรรมที่พฒั นาขึ้นโดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมระหว่างผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั
ซึ่งเป็ นคนในชุมชน โดยมีเป้ าหมายที่จะสร้างทีมทาแผนชุมชนที่มีศกั ยภาพในการจัดทาแผนชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1. ได้รูปแบบในการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน เพื่อสร้าง
ทีมทาแผนชุมชนที่มีความสามารถ ในการจัดทาแผนชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถ
นาไปประยุก ต์ใช้ในชุมชนที่มีบริ บทใกล้เคียงกัน สาหรับผูป้ ฏิบัติงานในชุมชน เช่ น ผูน้ าชุมชน
เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน หรื อนักวิจยั
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2. ได้มีการเรี ยนรู้ร่วมกันจากการปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ซึ่งเป็ นแนวทางให้ทุกฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น คนในชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิจยั และภาคีหุน้ ส่วนชุมชน มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาสามารถของตนเอง ของคนใน
ชุมชนให้สามารถแก้ปัญหาและพึ่งตนเองได้
3. ผลการวิจยั เป็ นแนวทางให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องสามารถร่ วมกับชุมชนเป้ าหมายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ฏิบตั ิการด้านแผนชุมชน โดยนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลัง
อานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนมาใช้
4. ได้แ นวทางการสร้ า งเสริ มพลัง อ านาจชุ ม ชนเพื่ อ จัด ท าแผนชุ ม ชน และการ
ปฏิบตั ิงานที่ผสมผสานระหว่างคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และนักวิจยั ในการสร้างทีมทาแผน
ชุมชนที่มพี ลังอานาจ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อ การจัดทา
แผนชุมชน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตามลาดับดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเสริ มพลังอานาจ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนชุมชน
3. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
4. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศและการถอดบทเรี ยน
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
6. กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสร้ างเสริมพลังอานาจ
แนวคิดหลักของการสร้างเสริ มพลังอานาจ (Empowerment)ได้มาจากงานของ Alinsky
(1971), Freire (1970) และ Rothman (1968)นักคิดทั้งสามคนได้ร้อยเรี ยงประเด็นสาคัญที่กลายมา
เป็ นทฤษฎีของการสร้างเสริ มพลังอานาจ นัน่ คือ กระบวนการหลักของการสร้างเสริ มพลังอานาจซึ่ง
ต้องมีการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคล การมีส่วนร่ วม การกระตุน้ ให้เกิดสานึ ก และ การทางานด้าน
การปรับเปลี่ยน หรื อเปลี่ยนแปลงสังคม
1.1 ความหมายของพลังอานาจ
คาว่าพลังอานาจ ถูกกล่าวถึงในปี 1960 ในกระบวนการปฏิบตั ิการทางสังคม (social
action) ต่อมาในปี 1970 พลังอานาจมีความหมายในเรื่ องของการพึ่งตนเอง (Self help) ร่ วมกับการ
ช่วยเหลือกันซึ่งเป็ นรู ปแบบดังเดิมของสังคม Gibson (1991) และในช่วงก่อนปี 1990 คาว่าพลัง
อานาจ ถูกกล่าวถึงในลักษณะของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาบุคคล
วงจรคุณภาพ และแผนกลยุทธ์ จนกระทัง่ ในปี 1990 เป็ นต้นมาได้มาการอธิบายในหลากหมายมิติ
ขึ้น รวมทัง่ มีการนาไปใช้ในลักษณะสหสาขา ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การ
เคลื่อนไหวเรื่ องสิทธิเสรี ภาพ เรื่ องความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน ประชาคม การพัฒนาคุณภาพ
12
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การบริ หารยุคใหม่ รวมทั้งทางด้านพัฒนาชุมชน (Rappaport,1984; Gibson ,1991; Kanter,1983;
Honold,L.,1997 )
ค าว่า การสร้ างเสริ ม พลังอ านาจ(Empowerment) มาจากภาษาลาติ น ว่า ‚Potere‛
หมายถึง “to be able‛ ที่แปลว่า มีความสามารถ ส่วนคาว่า Power หมายถึง การควบคุม อานาจ และ
การปกครอง สาหรับคาว่า Em เป็ นคานาหน้าที่แปลว่า เป็ นสาเหตุให้ หรื อ ทาให้เกิดด้วย ซึ่งตาม
ความหมายของ Em เป็ นการสะท้อนความหมายของกระบวนการ คาต่อท้าย ment หมายถึง
ผลลัพธ์ที่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม สิ่งของ หรื อ การกระทาที่เกิดขึ้น ดังนั้น Empowerment จึงหมายถึง
กระบวนการที่สะท้อนให้เห็นความสามารถของบุคคลในการที่จะดึงสิ่ งที่มีอยู่ภายในตัวเองในการ
ควบคุม จัดการสร้างอิทธิพลกับตนเอง และ สังคมรอบข้างอันจะส่งผลเป็ นรู ปธรรมต่อชีวิตตนเอง
นักวิชาการได้นิยาม Empowerment ในแต่ละสาขาที่นาไปใช้ เช่น ด้านการพัฒนา ได้
อธิบายถึงพลังอานาจว่าเป็ นความสามารถของบุคคลในการที่จะได้รับ ได้เข้าใจ สามารถควบคุม
ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และการผลักดันด้านการเมือง เพื่อที่ จะปฏิบตั ิการ
ใดๆ ในการที่จะยกฐานะความเป็ นอยูข่ องตนเองให้ดีข้ ึน ในขณะที่ Jack (1995) ซึ่งมีแนวคิดคล้าย
กับแรพาพอร์ท คือ มองว่าการสร้างพลังอานาจเป็ นการมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรับผิดชอบใน
การดูแลจัดการความเป็ นอยูข่ องตนเอง ต้องมีการจัดการสรรทรัพยากร มีหุ้นส่ วนที่จะร่ วมกันคิด
และจ าเป็ นที่ตอ้ งวิจยั เพิ่มเติ มเพราะการสร้างเสริ มพลังอานาจนั้นเป็ นเรื่ องที่ซับซ้อนและยังไม่มี
ความชัดเจน ส่ วนอีกด้านหนึ่ งซึ่งได้รับความสนใจมากในปั จจุบนั คือด้านการบริ หารและการ
จัดการองค์กร โดย Ronald (2000) Kieman (1993) Havens and Mills (1992) ได้อธิบายว่า เป็ น
การสร้ า งบรรยากาศที่ ท าให้พ นัก งานรู้ สึก ถึ ง การได้รับ อ านาจในการท างานให้ส าเร็ จ และ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ในขณะที่ Block (1988) กล่าวว่าพลังอานาจเป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างประสิ ทธิผลขององค์กรกับการทางานของพนักงานภายใต้ความไว้วางใจที่มีต่อกัน และ
บรรยากาศที่มนั่ คงขององค์ก ร เช่ นเดียวกับ Dubrin (2000) อธิ บายว่าการสร้ างพลังอานาจเป็ น
กระบวนการพัฒ นาองค์กรอย่างต่ อเนื่ องด้ว ยการเสริ มสร้ างพลังอานาจของบุ ค คล ที มงานใน
ขอบข่ า ยหน้า ที่ หรื อเป็ นการสนับ สนุ น หรื อให้ท รั พ ยากรแก่ ผูใ้ ต้บัง คับ บัญ ชา เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ เพิ่มความรู้สึกเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของตนเอง เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การตัดสินใจ และการมอบอานาจแก่กลุ่ม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ ดังนั้นจึง
สามารถระบุก ารสร้างพลังอานาจได้ในหลายระดับ กล่าวโดยสรุ ปคือเป็ นกระบวนการที่บุคคล
องค์กร และชุมชน สามารถควบคุมจัดการกับชีวิตหรื อกระบวนการพึ่งตนเองได้นนั่ เอง
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า การสร้างพลังอานาจในระดับบุคคลมักเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความภาคภูมิใจในตนเองศักยภาพความสามารถและทัก ษะต่ างๆ บุค คลจะได้รับการสนับสนุ น
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ส่ งเสริ มให้แสดงออก เพื่อกระทาผลงานที่ สามารถทาให้ได้ค ้นพบความสาเร็ จ และได้รับการ
ยอมรับจากผูอ้ ื่น สามารถแยกแยะได้ระหว่างการพึ่งพาผูอ้ ื่นและการพึ่งพาตนเอง สาหรับการพึ่งพา
ผูอ้ ื่นแม้จะเป็ นการได้พบหรื อรู้แนวทางของการได้รับความช่วยเหลือ แต่ก็เปรี ยบเหมือนผูอ้ ื่นเป็ นผู้
แผ่หรื อขยายอานาจมาสู่บุคคลเป็ นผลก่อให้เกิดปั ญหาเรื้ อรังในภายหลัง ในทางตรงกันข้ามการ
พึ่งตนเองทาให้บุคคลมองเห็นความสาคัญของตนเอง และความสาคัญที่ตนเองมีต่อผูอ้ ื่นเป็ นการ
สร้ างความสมดุ ลย์ ระหว่างการได้รับความสนับสนุ น ช่ว ยเหลือ และการรู้จ ักควบคุ มช่ วยเหลือ
ตนเอง ส่วนการสร้างพลังอานาจในระดับชุมชนมีหลักการว่าคุณภาพชีวิตที่ดีจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ
บุคคลเกิดสานึ กในชุมชนของตน (Sense of Community) ดังนั้นการสร้างพลังอานาจในชุมชนจึง
เริ่ มจากการที่ ก ลุ่มบุ ค คลที่ มีค วามต้องการหรื อมีค วามสนใจตรงกัน มาร่ ว มกลุ่มกันเพื่อกระทา
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งให้บรรลุเป้ าหมาย กิจกรรมที่กระทามักมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการหรื อความพึงพอใจร่ วมกันของคนในชุมชน เป็ นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงชุมชน แก้ไข
ปัญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชุมชน การเข้าร่ วมในกลุ่มเน้นปฏิสมั พันธ์และความรับผิดชอบของ
สมาชิ ก ทุ ก คนในกลุ่ม ก่ อให้เกิ ด เอกลัก ษณ์ ข องกลุ่มทาให้สมาชิ ก ในกลุ่ มสามารถให้ก าลังใจ
สนับสนุนกันและกัน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับรู้ตวั แบบต่างๆ จากกลุ่ม เรี ยนรู้และ
เข้าใจปัญหาของกันและกัน เกิดแนวคิดในวิธีจดั การกับปัญหา เกิดการช่วยเหลือระหว่างสมาชิกใน
กลุ่ม เป็ นผลให้เกิดสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้ นและสร้างสานึกที่จะกระทากิจกรรม
ความหมายเกี่ยวกับการสร้างเสริ มพลังอานาจตามแนวคิดของ Gibson (1991) สรุ ปได้
10 ประการ ดังนี้
1. เป็ นกระบวนการที่ บุ ค คล องค์ก ร/ที ม งานหรื อชุ ม ชนใช้ใ นการให้ ไ ด้ม าซึ่ ง
ความสามารถ ในการควบคุมกับการดารงชีวิตของตนเอง
2. เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ความคิด ความรู้สึก และมีลกั ษณะที่ท้งั สองฝ่ ายต้องใช้ความพยายามร่ วมกัน
3.การเพิ่มพูนความรู้สึกสานึกในคุณค่าของตน และการสร้างประสิ ทธิภาพของตนใน
การทากิ จ กรรมต่ า งๆ หรื อการสร้ างเสริ มพฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมในแต่ ละบุ ค คล ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมด้วย
4. การที่บุคคลเรี ยนรู้การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน การทางานร่ วมกันเป็ นการเชื่ อมโยง
ทรัพยากรที่มีอยูภ่ ายในบุคคล ภายนอกบุคคลและที่มีอยูใ่ นชุมชน
5. กระบวนการที่มีลกั ษณะสาคัญที่มีการปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างประโยชน์ร่วมกันที่มุ่ง
เพิ่มความแข็งแกร่ งให้เกิดในโครงสร้าง และสภาพการณ์ที่เป็ นอยู่ในหน่ วยเล็กและหน่ วยใหญ่ คือ
ชุมชน
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6. กระบวนการที่เป็ นการหาทางออก ทางแก้ปัญหามากกว่าที่ตวั ปั ญหา เน้นที่ความ
แข็ง แกร่ ง สิทธิและความสามารถของบุคคลมากกว่าข้อจากัดหรื อจุดด้อยของบุคคล
7. กระบวนการที่มีกลไกเกี่ยวกับอานาจของบุคคล มีท้งั การให้และการรับอานาจหรื อ
การใช้อานาจร่ วมกัน ไม่ใช่เพียงผูใ้ ช้อานาจพยายามสร้างอานาจ แต่รวมถึงผูม้ ีอานาจมีการใช้และ
ถ่ายโอนอานาจ
8. กระบวนการที่เป็ นการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก หรื อกระทากิจกรรมร่ วมกัน
เพื่อให้มีความเจริ ญเติบโต และพัฒนาการของบุคคล ครอบครัวหรื อชุมชน เพื่อให้บุคคลที่มีความรู้
ความ สามารถเฉพาะที่ต้งั ใจปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
9. กระบวนการของการช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลให้ป ระสบความส าเร็ จ ในการควบคุ ม
สิ่งแวดล้อมและควบคุมหรื อกาหนดทิศทางชีวิตของตนเองได้
10. การสร้างเสริ มพลังอานาจ เป็ นแนวคิ ดที่อธิ บายกระบวนการทางสังคมของการ
แสดงการยอมรั บ และชื่ น ชม การส่ ง เสริ ม การพัฒนาและสร้ างเสริ มความสามารถในการใช้
ทรัพยากรที่จาเป็ นในการดารงชีวิต เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ในตนเอง และรู้สึกว่าตนเองมีอานาจ
สามารถควบคุมความเป็ น อยูห่ รื อชีวิตของตนเองได้
Zimmerman and Rappaport (1988) ได้พฒั นาแนวคิดการสร้างพลังอานาจในระดับ
ต่างๆที่จะประยุกต์เข้าสู่ชุมชน องค์กรและนโยบายสังคม การสร้างเสริ มพลังอานาจจะเกี่ยวข้องกับ
การมีความสามารถในการควบคุม และการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละระดับ ต่างส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับอื่นด้วย การสร้างเสริ ม
พลังอานาจทางจิตวิทยาเป็ นการทางานระดับบุคคลที่ควรเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการยอมรับ
ตนเอง ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความเข้าใจในระบบของสังคม ความสามารถในการวางแผน การ
รักษาสิ ทธิของตนเองและการตัดสิ นใจ ความตั้งใจในการดาเนิ นการในเรื่ องที่เกี่ยวเนื่ องระหว่าง
ตนเองและสังคมหรื อชุมชน จากแนวคิ ดนี้ ผวู้ ิจยั จึ งนามาประยุก ต์ใช้เป็ นแนวทางในการสร้าง
คาถามเพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อจัดทาแผนชุมชน
1.2 คุณลักษณะของการสร้ างเสริมพลังอานาจ
การสร้างเสริ มพลังอานาจ โดยทัว่ ๆ ไป มีคุณลักษณะหลายประการตามแนวคิดการ
วิเคราะห์ของ Gibson (1991) ดังนี้
1. การสร้ างเสริ มพลังอานาจเป็ นแนวคิดที่มีหลายมิติ คือ การสร้ างเสริ มพลังอานาจ
มองได้ว่าเป็ นกระบวนการ และผลลัพธ์ เมื่อมีการดาเนินตามกระบวนการอย่างมีข้ นั ตอนและมีการ
ประเมินที่ชดั เจน จะเป็ นผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างเสริ มพลังอานาจ
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2. การสร้างเสริ มพลังอานาจเป็ นกระบวนการที่ เพิ่มความมีคุณค่าในตนเองและเพิ่ม
ความมีศกั ยภาพในตนเอง นอกจากนี้ยงั เป็ นกระบวนการที่สร้างเสริ มพฤติกรรมเชิงบวกในตัวบุคคล
3. การสร้ างเสริ มพลังอ านาจเป็ นแนวคิ ด เชิ ง บวก (Positive Concept) และเป็ น
กระบวนการที่ตอ้ งทาอย่างต่อเนื่อง
4. การสร้างเสริ มพลังอานาจเป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ ซึ่งอาศัยกระบวน การที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5. การสร้างเสริ มพลังอานาจเป็ นกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงในการแก้ปัญหาในการ
จัดการกับสถานการณ์แสดงถึงความแข็งแกร่ งและความสามารถของบุคคล
6. การสร้างเสริ มพลังอานาจเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่ได้รับการสร้าง
เสริ มพลังอานาจ
ดังนั้นในการเสริ มพลังอานาจเพื่อช่วยให้บุคคลทางานด้านจัดทาแผนชุมชนจะต้องมี
ความเชื่อมัน่ พื้นฐานดังนี้
1. คนในชุมชนเป็ นเจ้าของชุมชน ซึ่งแต่ละคนในชุมชนที่ตอ้ งรับผิดชอบร่ วมกัน ไม่ใช่
ความรับผิด ชอบของผูใ้ ดผูห้ นึ่ ง แม้ว่าบุค ลากรด้านการจัด ทาแผนจะมีหน้าที่ในการจัดทาแผน
ชุมชนตามบทบาทหน้าที่ตามที่ภาครัฐกาหนด แต่ตอ้ งเคารพในสิทธิของคนในชุมชน
2. คนในชุมชนควรได้รับความเคารพนับถือต่อศักยภาพของตน ในการที่จะพัฒนา
ชุมชนตนเอง สามารถทาแผนชุ มชนได้ที่ สนองตอบต่ อเป้ าหมายในชี วิต ของตัว เองและชุ มชน
สามารถตัดสินใจเรื่ องใดๆ ของตนเองได้
3. บุ คลากรที่ รับผิดชอบจัด ทาแผนชุมชนต้องยอมรั บความสาคัญของการให้ค วาม
ร่ วมมือของชุมชน ต้องมีสานึกในเรื่ องของอิสรภาพ บุคคลจะตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ไม่
จาเป็ นต้องทาตามคาแนะนาของบุคลากรที่รับผิดชอบจัดทาแผนชุมชน เพราะอาจทาให้ถกู ชัดจูง
4. กระบวนการสร้างเสริ มพลังอานาจจะเกิดได้ จากความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
ระหว่างคนในชุมชนทุกระดับความสัมพันธ์ ปฏิสมั พันธ์ของทั้งทุกฝ่ ายควรเป็ นแบบเกื้อกูลกัน
5. คนในชุมชนต้องมีความเชื่อใจกันและกัน
ตามแนวคิดของ Gibson (1993) ปัจจัยที่จะทาให้บุคคลมีกระบวนการสร้างเสริ มพลัง
อานาจก็คือ ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท (Commitment) ความผูกพัน (Bond) และความรัก (Love) ของบุคคล
ที่มีต่อเรื่ องนั้นๆ ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรื อมีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชน
ได้แก่ ความเชื่อ (Belief) ค่านิยม (Values) ประสบการณ์ส่วนบุคคล(Experience) การสนับสนุนทาง
สังคม (Social support) และเป้ าหมายในชีวิต (Determination) โดยมีความคับข้องใจ(Frustration)
ความขัดแย้ง ปัญหาหรื ออุปสรรค เป็ นปัจจัยที่ทาให้บุคคลเข้าสู่ข้นั ตอนต่างๆ ของกระบวนการ
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1.3 เงื่อนไขสาคัญในการเสริมสร้ างพลังอานาจ
การเสริ มสร้ างพลังอานาจเป็ นกระบวนการสาคัญในการขับเคลื่อนเพื่อหนุ นเสริ ม
บุคคลให้พฒั นาจิตสานึกหรื อการตระหนักถึงต้นตอของปัญหา และพร้อมที่จะกระทาตามจิตสานึก
สาหรับการเสริ มสร้างพลังอานาจนั้น Gibson (1993) เสนอว่าควรคานึ งเงื่อนไขสาคัญของการ
เสริ มสร้างพลังอานาจ ดังนี้
1. การเสริ มสร้างพลังอานาจสามารถอธิ บายได้ท้ งั ในลักษณะของกระบวนการ
หรื อ ในลักษณะผลลัพธ์ อย่างช้าๆ และสะท้อนในลักษณะของคุณภาพ การเสริ มสร้างพลังอานาจมี
ลักษณะค่อนข้างเป็ นนามธรรม ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เป็ นกระบวนการที่คน องค์กร และชุมชน
สามารถควบคุมชีวิตและ ความเป็ นอยูข่ องตนเอง อธิบายได้อีกลักษณะหนึ่งคือ เป็ นการแสดงออก
หรื อความเป็ นไปได้ การเพิ่มขึ้ น หรื อการได้รับโอกาส ดังนั้นการเสริ มสร้ างพลังอานาจ จึงไม่
สามารถอธิบายได้ในความหมายเดี่ยวๆ แต่ตอ้ งอธิบายเชื่อมโยงกับผูค้ นที่เกี่ยวข้อง
2. การเสริ มสร้ า งพลังอานาจ เป็ นแนวคิ ด ที่ เปลี่ ยนแปลงได้ (Transactional
Concept) โดยมีความหมายไม่ใช่เพียงแต่เป็ นการเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้กบั บุคคล หรื อการส่ งเสริ ม
ให้บุคคลสามารถมีพฤติกรรมมีส่วนร่ วม ในระดับบุคคลและการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมเท่านั้น
แต่ตอ้ งมีการผสมผสาน และแบ่งปันทรัพยากร และการร่ วมแรงร่ วมใจ ต้องนาไปสู่ความเข้มแข็ง
ต้องประนีประนอมระหว่างบุคคลกับสังคม
3. การเสริ มสร้างพลังอานาจมุ่งแก้ปัญหามากกว่าหาปั ญหา เป็ นการทาให้บุคคล
เข้มแข็ง มีสิทธิ มีความสามารถจัดการกับปั ญหาต่างๆ ได้ ดังนั้นการเสริ มสร้างพลังอานาจจึงเป็ น
การเสริ มแรงทางบวก
4. การเสริ มสร้างพลังอานาจเป็ นแนวคิดที่มีการเคลื่อนไหว และอาจใช้อธิบายถึง
แนวคิดประชาธิปไตย และเป็ นกระบวนการตัดสินทางสังคม
5. การเสริ มสร้างพลังอานาจมีลกั ษณะของความเป็ นเหตุเป็ นผล มุ่งพัฒนาอานาจ
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้มีพลังอานาจเพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขและป้ องกันความขัดแย้ง
6. การเสริ มสร้ า งพลัง อ านาจเป็ นการพัฒ นาความรู้ สึ ก ที่ เ ป็ นไปได้ เป็ น
กระบวนการที่ต่อเนื่ อง ต้องใช้เวลา และพัฒนาให้เกิดทัก ษะการมีส่วนร่ วมและความเข้าใจด้าน
การเมือง ซึ่งอธิบายได้ เป็ น 4 ระยะ คือ 1) ระยะเริ่ มต้น (Entry Phase) การวิเคราะห์ระดับการมีส่วน
ร่ วมระดับบุคคล 2) ระยะต่อเนื่ อง (Advance Phase) เป็ นช่วงของการร่ วมแรงร่ วมใจ และร่ วมกัน
แก้ปัญหา 3) ระยะของการประสานความร่ ว มมือ (Incorporation Phase) เป็ นช่วงของการดาเนิ น
กิจกรรมเพื่อเผชิญสถานการณ์ที่เป็ นปัญหาและอุปสรรคทั้งในส่วนที่เป็ นปัญหาระดับบุคคล องค์กร
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ชุมชน และพัฒนาทักษะเพื่อความอยูร่ อด 4) ระยะของการสร้างพันธสัญญาหรื อความยึดมัน่ ผูกพัน
(Commitment) เป็ นช่วงของการผสมผสานระหว่างบุคคลเข้ากับโครงสร้าง
1.4 หลักการของการเสริมสร้ างพลังอานาจ
การเสริ มสร้างพลังอานาจให้ประสบผลสาเร็ จ มีดงั นี้ (Dean ,1994 ; Hawks, 1992;
Galbrath and Lawler, 1993)
1. ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าต้องมีค วามจริ งใจและมุ่งมัน่ ในการให้ค าสัญ ญาในการ
เสริ มสร้างพลังอานาจด้วยการแสดงออกทั้งคาพูด และการกระทา การให้อานาจที่แท้จริ ง มีการ
ตัดสินใจ รวมทั้งสมาชิกต้องมีพนั ธสัญญาและมีความผูกพัน
2. ต้องมีก ารตกลงร่ ว มกันในกระบวนการระหว่างผูเ้ สริ มสร้ าง และผูร้ ั บการ
เสริ มสร้าง ควรมีหลายๆ ทางเลือกให้กบั ผูร้ ั บเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ต้องมีค วามสมัครใจมีการ
สร้างวิสัยทัศน์ร่ วมกัน และมีก ารก าหนดเป้ าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้เห็น ความแตกต่างระหว่างผู้
เสริ มสร้างและผูร้ ับ
3. เป้ าหมายของกระบวนการควรมุ่งที่จะให้บรรลุเป้ าหมาย มากกว่าการควบคุม
หรื อทาตามกฎเกณฑ์
4. การเสริ มสร้างพลังอานาจในชุมชนจะต้องทาความเข้าใจให้ชดั เจน เพราะการ
เสริ มสร้างพลังอานาจมีท้ งั จุดอ่อน จุดแข็ง มีท้ งั โทษและประโยชน์ และต้องมีการประเมินผลที่
เหมาะสม
5. ต้องสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Establish Mutual Trust) ด้วยการให้
ความรู้ ขอ้ มูล ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าต้องเปิ ดเผยจริ งใจ และส่ งเสริ มคนในชุมชนในทุกระดับ มีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิผล การเข้าถึงทรัพยากรและมีการปรับเปลี่ยนระบบการตอบแทนให้เหมาะสม
6. ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าต้องมีความมัน่ ใจในความสามารถของคนในชุมชน รวมทั้ง
ต้องให้ความสาคัญกับผูบ้ ริ หารระดับกลาง ซึ่งเป็ นกาลังสาคัญส่ วนหนึ่ งขององค์ก ร และชุมชน
และเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีความสามารถทั้งในเรื่ องทักษะ มนุษยสัมพันธ์ และการแก้ปัญหา และต้องให้
อิสระในการทางาน
7. กลุ่มและชุมชนต้องมีความตระหนักหรื อจิ ตสานึ กในตนเองและกลุ่ม มีการ
ยอมรับในความแตกต่างในกลุ่มย่อย และ มีการร่ วมแรงร่ วมใจ (Collaboration)
8. มีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสมและมีความปรองดองกัน การตัดสิ นใจ
ที่เหมาะสม มีการจัดวางความสัมพันธ์ และมีความชัดเจนในบทบาท
9. มีการปฏิบตั ิการ (action) และสอดแทรกกิจกรรม (intervene)
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1.5 ปัจจัยที่มผี ลต่อการเสริมสร้ างพลังอานาจ
ปั จจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการเสริ มสร้างพลังอานาจ ประกอบไปด้วย ปั จจัยภายใน
บุ ค คล ได้แก่ ความเชื่ อ (Beliefs) ค่ านิ ย ม(Values) ประสบการณ์ (Experience) ความตั้งใจ
(Determination) และปัจจัยระหว่างบุคคล ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ในเรื่ อง
การให้ความรู้ การให้คาแนะนา การให้กาลังใจ การให้การประคับประคอง การให้ความมัน่ ใจที่จะ
ดูแล ได้แก่
1. ความไว้วางใจ (Trust) เป็ นการแสดงออกถึงความเชื่อมัน่ ระหว่างกันว่าทุกคนมี
ความเต็มใจและความสามารถในการที่จะดาเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน และมีความเห็น
พ้องต้องกันในเป้ าหมายของชุมชน ทั้งนี้ ผนู้ าต้องศรั ทธาในตัวสมาชิกในชุมชน บรรยากาศของ
ความไว้ว างใจ คื อการเปิ ดเผย จริ งใจ เป็ นมิต ร และที่ สาคัญความไว้วางใจส่ งผลให้เกิ ดความ
ร่ วมมือ การเกาะเกี่ยวกัน และความผูกพัน เป็ นต้น (Ronald, 2000; Kirkman and Rosen, 2000 ;
Spreitzer , 1996 ; Jones,1994 ; Michele, 1996 ; Koberg, and et al.,1999 )
2. ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กร (Organizational Commitment) คือความสัมพันธ์
อย่างแน่นแฟ้ นของปัจเจกบุคคลต่อการยอมรับและเข้าไปมีส่วนร่ วมกับองค์กรและชุมชน และจะ
แสดงออก 3 ประการ คือ 1) มีความเชื่อมัน่ และยอมรับในเป้ าหมายตลอดจนค่านิยมขององค์กรและ
ชุมชน 2) เต็มใจใช้ความพยายามในการปฏิบตั ิงาน 3) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทางาน
และ คงความเป็ นสมาชิกขององค์กรและชุมชน ทั้งนี้ การที่คนจะผูกพันต่อกลุ่ มองค์กรหรื อชุมชน
นั้น พบว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ หลายปัจจัย เช่น การให้เกียรติ การยอมรับนับถือ การให้ขอ้ มูล
ข่าวสาร การตระหนักต่อองค์กร และชุมชน (Steers,1984 ; Greenberg and Baron, 1995; Dubios ,
P.(1996))
3. การประสานความร่ วมมือ (Collaborative) เป็ นการประสานความร่ วมมือจาก
ฝ่ ายต่างๆ ทั้งในและนอกชุมชน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มและองค์กรในชุมชน องค์กรพัฒนา
เอกชน เพื่อขยายเครื อข่ายผูเ้ กี่ยวข้องให้มากขึ้น มีการขยายกิจกรรม ขยายการช่วยเหลือเกื้อกูล
ขยายแหล่งความรู้ความคิด และประสบการณ์ให้กว้างขวางขึ้น ขยายทรัพยากรด้านวัตถุปัจจัยให้
มากขึ้นรวมทั้งขยายความรับผิดชอบ(กาญจนา แก้วเทพ, 2538 ; ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์,2543) การจัด
วางความสัมพันธ์ ของกลุ่มองค์ก ร เป็ นการประสานความหลากหลาย โดยกลไก วิธีการ เทคนิ ค
หรื อกิจกรรมต่างๆ เพื่อประสานคน/กลุ่ม ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่ วมมืออย่างสมดุล
เช่น ความสมดุลระหว่างการเรี ยนรู้กบั การปฏิบตั ิ ความสมดุลระหว่างการริ เริ่ มของบุคคลกับมติ
ของกลุ่ม และความสมดุลระหว่างผูน้ ากับคนในชุมชน สาหรับการจัดการที่เหมาะสม ได้แก่ การ
ติดต่อสื่อสาร หรื อกิจกรรมร่ วมกัน (สีลาภรณ์ นาครทรรพ, 2538)
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4. การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิผล (Effectiveness Information) เป็ นการให้ขอ้ มูลแก่
ชุมชนเกี่ ยวกับการตัด สิ นใจ แผนงาน กิ จ กรรมที่ เกี่ยวข้องกับงาน การเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญใน
องค์กรและชุมชน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ชุมชนกาลังเผชิญ โดยผ่านกระบวนการสื่ อสารหรื อ
ช่องทางการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล (DuBoire,1996; ประทุม ฤกษ์กลาง, 2538;
Laschinger, 1994 ; Clair, 1990)
5. กระบวนการเรี ยนรู้ ของกลุ่ม (Group Learning Process) เป็ นกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ซ่ ึงกันและกันโดยอาศัยช่องทางต่างๆ เช่น เครื่ องมือ เทคโนโลยี พิธีกรรม แบบแผน
ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิ ยม วิถีชีวิตและเครื อข่ายการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
พึ่งตนเอง โดยการที่กลุ่มได้เรี ยนรู้แง่มุมต่างๆ ในงานพัฒนา เช่นการวางแผนพัฒนาชุมชน การ
ตัดสินใจ การร่ วมแรงร่ วมใจในการปฏิบตั ิกิจกรรม โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาร่ วมกัน ซึ่งเทคนิ ค
หรื อเครื่ องมือที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชนมีหลายรู ปแบบ ได้แก่ การปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม การเรี ยนรู้ผา่ นการปฏิบตั ิ การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมกลุ่มเฉพาะ การศึกษาดู
งาน การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู้ การจัดกระบวนการเรี ยนรู้อย่างมีส่วนร่ วม
การจัดเวที กระบวนการเรี ยนรู้ก่อให้เกิดปั ญญาและศักยภาพ (กาญจนา แก้วเทพ, 2538 ; บัญชร
แก้วส่อง และคณะ,2543; สมพันธ์ เตชะอธิก,2540 , กฤษฎา บุญชัย, 2542 ; ประเวศ วะศี, 2540 )
6. การสร้างทีมงาน (Team Building) เป็ นกลุ่มของบุ คคลที่ ทากิจ กรรมในงาน
ร่ วมกันเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้ นร่ วมกัน ซึ่ งการ
ทางานในลัก ษณะดัง กล่ าวมีอ งค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คื อ 1) การพึ่ง พาซึ่ ง กัน และกัน
(Interdependent) คือการที่สามาชิกแต่ละคนทาประโยชน์ให้ก ับกลุ่ม 2) ความรับผิดชอบร่ วมกัน
(Share responsibility) หมายถึงสมาชิกของทีมทุกคนต้องเข้าใจ ร่ วมรับผิดชอบต่อจุดมุ่งหมายและ
เป้ าประสงค์ของกลุ่มมากกว่าที่จะขึ้นกับผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าเท่านั้น และ 3) ผลลัพธ์ (Outcome) คือผล
ที่เกิดขึ้นจากการร่ วมกันทางานของกลุ่มทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ (Walker,1995 ) และในการ
พัฒนาทีมนั้นมีหลายรู ปแบบเช่น การใช้กระบวนการพัฒนาองค์กร (Harvey and Brown, 1992;
French and Bell, 1990; Bruke, 1994)
7. ความตระหนักท้องถิ่น (Local Awareness) เป็ นสถานการณ์ที่กระตุน้ ให้คนใน
ชุมชนตระหนักอย่างจริ งจังต่อผูอ้ ื่นในชุมชน ในสภาพความเป็ นจริ ง และตระหนักถึงความสามารถ
ที่ จ ะเปลี่ย นแปลงสถานการณ์ น้ ัน ๆ โดยร่ วมปฏิ บัติ ก ารอย่า งมี จิ ต ส านึ ก ใส่ ใจ มุ่ ง มัน่ และ
กระตือรื อร้นในการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การที่จะสร้างความตระหนักให้
เกิ ด ขึ้ นได้ ต้อ งเริ่ มในเรื่ องของความเป็ นมิ ต ร การมี พ ัน ธทางการเมื อ ง การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ความรู้สึกถึงการรวมกลุ่ม และการสร้างความตระหนักต่อชุมชนท้องถิ่นในประเด็น
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ของสานึกประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น สานึ กภูมิปัญญาท้องถิ่น สานึ กในปั ญหาและการพัฒนา สานึ ก
ในการนาสู่การปฏิบตั ิ (Freire , 1970 ; Sansak, 1995; 2543; Garcia,1984; Sarason,1974; Weiler,
1991; บัญชร แก้วส่อง และคณะ,2542)
8. การมีส่วนร่ วม (Participation) เป็ นกระบวนการที่สมาชิกขององค์กรและชุมชน
ได้มีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนของการบริ หาร โดยเฉพาะในเรื่ องของการตัดสินใจ (Sansak, 1995;
Osland, and Rubin, 2001)
นอกจากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมา ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเป็ นองค์รวม การร่ วมแรง
ร่ วมใจ ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน มีผอู้ านวยความสะดวกและการอานวยความสะดวก การมอบ
งานใหม่ การเรี ยนรู้งานใหม่ ความปลอดภัยในงาน (Holpp,L.,1994) การให้โอกาสในการเรี ยนรู้
การมอบหมายงาน การให้อานาจในการตัด สิ นใจ การกระจายอานาจให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา ให้มี
อานาจและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (Osland and Rubin, 2001; Hersey, Blanchard
and Johnson,2001 )
1.6 ปัจจัยที่มผี ลต่อการเสริมสร้ างพลังอานาจชุมชน
ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริ มสร้างพลังอานาจชุมชน ประกอบไปด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้อง
หลายหลาย ได้แก่ (Gomez and Rosen, 2001; Kanter, 1983; Klakovich, 1996; Laschinger and
Haven, 1994; Morrison, et al.,1997; Tebbitt, 1993 ; พิสมัย ฉายแสง, 2540)
1. ระบบโครงสร้างชุมชน โดยทัว่ ไปโครงสร้างและระบบการจัดการในชุมชนจะ
ขึ้นอยูก่ บั อานาจหน้าที่และตาแหน่ง
2. วัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมชุมชนแบบสร้างสรรค์ที่ให้ความสาคัญต่อค่านิ ยม
ที่สร้างความพึงพอใจในบุคคลของชุมชน คือ ต้องการความสาเร็ จบนพื้นฐานของการส่งเสริ มความ
รักและสัมพันธภาพที่ดีในชุมชนเป็ นการทางานที่มีเป้ าหมายร่ วมกัน ส่ วนวัฒนธรรมชุมชนแบบ
ปกป้ องเฉื่ อยชา (Passive defensive organization culture) ซึ่งเป็ นการบริ หารแบบตั้งรับเมื่อเกิด
ปัญหาในยามปกติชุมชนจะไม่มีการเคลื่อนไหว ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
3. ผู้น าชุ ม ชน ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเสริ มสร้ า งพลัง อ านาจชุ ม ชน เป็ นดัง นี้ ต้อ งมี
ความสามารถในการบริ หารงาน ต้องมีภาวะที่เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกในชุมชน สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิงาน คานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคลและกระตุน้ ให้สมาชิกในชุมชนใช้
สติปัญญาในการสร้างสรรค์งาน
4. บุคลากรในชุมชนจะมีบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน ที่เกิดจากความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม ค่านิยม พื้นฐานการศึกษา ระดับความเชี่ยวชาญ
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5. ความไว้ว างใจในชุ มชน ความไว้ว างใจเป็ นการแสดงออกถึงความเชื่ อมัน่
ระหว่างกันว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันในเป้ าหมายของชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย การเปิ ดเผย จริ งใจ
เป็ นมิตรต่อกัน
6. ลักษณะงาน ลักษณะงานที่ทาให้เกิดการเสริ มสร้างพลังอานาจไว้ตอ้ งมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้ เป็ นงานที่ยดึ กฎระเบียบในหน่ วยงานน้อย มีความยืดหยุ่นในบางโอกาส เป็ นงานที่ยึด
ระบบอาวุโสน้อยและเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความรู้ความสามารถ
7. สัมพันธภาพระหว่างผูน้ ากับประชาชน เป็ นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์และ
การตอบแทนซึ่งกันและกันโดยที่ ผูน้ าให้ความไว้วางใจ ยอมรับในความสามารถของประชาชน มี
ความผูกพันทั้งเรื่ องงานและเรื่ องส่ วนตัว ซึ่งส่ งผลให้ประชาชนเต็มใจที่จ ะปฏิบัติงานตามที่ถูก
มอบหมายและทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถของตน
1.7 วิธีการที่ใช้ ในการเสริมสร้ างพลังอานาจชุมชน
วิธีการที่ใช้ในการเสริ มสร้างพลังอานาจชุมชน (สุระเชษฐ เกตุสวัสดิ์, 2552) มี ดังนี้
1. การสร้างและคงไว้ซ่ึงสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง การ
สร้างสัมพันธภาพเป็ นเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ทุกขั้นตอนของกระบวนการเสริ มสร้างพลังอานาจ
2. การให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ เพื่อให้บุคคลเกิดการรับ เกิด
ความเข้าใจที่ถกู ต้องในสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยงข้อง
3. การให้ค าปรึ ก ษา คาแนะน าและให้แนวทางโดยยึด ความจ าเป็ น และความ
ต้องการของแต่ละบุคคล
4. การให้การสนับสนุ นและอานวยความสะดวก ให้แหล่งประโยชน์หรื อแหล่ง
ทรัพยากรที่เป็ นประโยชน์
5. การให้มีส่วนร่ วมให้การตัดสินใจ การกาหนดเป้ าหมายที่เป็ นจริ ง และแนวทาง
เลือกที่เป็ นไปได้ร่วมกัน
6. การใช้คาถาม เพื่อค้นหาประเด็นที่ตรงกับความต้องการและความจาเป็ นของแต่
ละบุคคลหรื อการถามซ้ า
7. การประเมินผลย้อนกลับเชิงบวก การสะท้อนถึงสิ่งที่น่าพอใจเพื่อกระตุน้ ให้เกิด
แรงจูงใจ และเกิดกาลังใจที่จะกระทาต่อไป
8. การยอมรับในความเป็ นบุคคล ส่งเสริ มให้เกิดคุณค่าในตนเอง ให้ความสาคัญ
และยอมรับในศักยภาพในความสามารถของบุคคล

23
โดยสรุ ป ชุมชนที่มีพลังอานาจ คือ ชุมชนที่ท้ งั บุคคลและกลุ่มได้มีการใช้ทกั ษะและ
ทรัพยากรของตนเองและกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม มีความสามารถที่จะมีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจและทาให้เกิ ดความเปลี่ยนแปลงในระดับกว้าง ทาให้เกิดความเสมอภาคในการ
เข้าถึงทรัพยากร มีการระบุประเด็นปัญหาและหนทางแก้ไขเอง การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน
มีค วามรู้ สึก ของการเป็ นเจ้าของชุ มชนที่ ชัด เจน จนเกิ ด เป็ นระบบการช่ ว ยเหลือกัน อย่างเป็ น
ธรรมชาติส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อเนื่ องและยัง่ ยืน ดังนั้นพลังอานาจระดับบุคคล
เชื่อมต่อกับระดับชุมชน ในการพัฒนาความสามารถที่จะจัดการให้เกิดการกระทา การสนับสนุ น
ทางสังคม การอยูร่ ่ วมกับคนอื่นและทักษะการแสดงออกทางการเมืองผ่านการจัดทาแผนชุมชน
1.8 การประยุกต์การสร้ างพลังอานาจในชุมชน
การสร้างพลังอานาจในชุมชน มักทาคู่ไปกับการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมกับชุมชน โดยมี
ส่วนร่ วมโดยมุ่งหวังให้เกิดการเรี ยนรู้ การมีความรู้สึกถึงความเป็ นชุมชน โดยใช้กิจกรรมหลักคือ
1) การมีส่วนร่ วม 2) การเรี ยนรู้ร่วมกัน 3) การสะท้อนความรู้สึกบทเรี ยนในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
ด้วยเหตุดว้ ยผล 4) การทากิจกรรมกระบวนการสร้างพลังอานาจให้เกิดให้เกิดในระดับจิตวิทยา
บุคคล กลุ่มหรื อชุมชน (Israel, 1994) การสร้างพลังอานาจชุมชนเป็ นไปได้ท้ งั แบบไม่เป็ นทางการ
และเป็ นทางการ แบบเป็ นทางการคื อการที่ ชุมชนมีบทบาทและมีอานาจการตัด สิ น ใจที่ เป็ นที่
ยอมรับจากภาครัฐ แบบไม่เป็ นทางการคือการที่ชุมชนมีศกั ยภาพในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นอิสระ
จากระบบหรื อกระบวนการของภาครัฐ ในการทางานทั้งสองรู ปแบบ พอสรุ ปได้ว่า ระดับการมี
พลังอานาจของชุมชนสามารถเรี ยงจากน้อยไปมาก โดยดูลกั ษณะกิจกรรมของชุมชนได้ดงั นี้
1. การมีขอ้ มูลข่าวสาร หมายถึงชุมชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่มีการตัดสิ นใจ
ไปแล้ว
2. การปรึ กษาหารื อ หมายถึงชุมชนได้รับเชิญให้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ง แต่ความเห็นของชุมชน อาจจะมีหรื อไม่มีผลต่อการตัดสินใจก็ได้
3. การมีส่วนร่ วมแบบเป็ นทางการ หมายถึงชุมชนได้มีการระบุหรื อส่ งตัวแทนให้เข้า
ไปมีบทบาทในการตัดสินใจ
4. การมีอานาจตัดสินใจ หมายถึง ชุมชนมีสิทธิที่จะตัดสินใจเพื่อตนเอง และมีวิธีการที่
จะดาเนินการตามที่ตดั สินใจ
กล่าวโดยสรุ ปการมีพลังอานาจในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการจะเกิดขึ้น
ได้ ขึ้นกับความสามารถในการรวมกลุ่มของชุมชนเองจึงมักเรี ยกกันว่า ต้นทุนทางสังคม (Social
capital) ชุมชนจะไม่สามารถมีอานาจแบบเป็ นทางการ ถ้าชุมชนไม่สามารถชี้ประเด็นที่สนใจ หรื อ
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เกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่นได้ ในขณะเดียวกัน ชุมชนก็จะไม่สามารถดาเนินการใดๆได้ถา้ สมาชิกในชุมชนไม่
มีทัก ษะในการรวมกลุ่มและการสื่ อสาร ดังนั้น การสร้ างพลังอานาจในชุ มชน จึ งจ าเป็ นต้องมี
กิจกรรมการรวมกลุ่ม การฝึ กทักษะการเรี ยนรู้และการสื่อสารนัน่ เอง
1.9 แนวคิดเกีย่ วกับการเสริมสร้ างพลังอานาจของบิสชอป
การเสริ มสร้างพลังอานาจ (Empowerment) เป็ นแนวคิดที่มีความซับซ้อน แต่เดิมนั้น
แนวคิดนี้ เป็ นที่สนใจในวงการจิตวิทยา การเมืองและด้านจริ ยธรรม โดยเริ่ มต้นจากแนวคิดทาง
สังคมจิตวิทยาที่ใช้แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เช่น ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ความเหลื่อมล้ าทางสังคม
ความด้อยโอกาสในสังคม การเหยียดสี ผิว เป็ นต้น ต่อมาจึงมีการนาแนวคิดนี้ มาเชื่อมโยงกับแนว
ทางการพัฒนาสังคมและถูกกาหนดเป็ นกลยุทธ์ของการพัฒนา ซึ่งมีการนามาใช้กนั อย่างกว้างขวาง
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น การเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรี กลุ่มรักร่ วมเพศ การส่งเสริ มสุขภาพ
บุคคลและชุมชน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มพยาบาล รวมทั้งองค์กรในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ฯลฯ
(Gibson,1991; Rodwell, 1996 ) การเสริ มสร้างพลังอานาจมีกระบวนการเรี ยนรู้ หลักการจัดการ
ศึกษาเพื่อการเสริ มสร้างพลังอานาจ องค์ประกอบของการเสริ มสร้างพลังอานาจ ดังนี้
กระบวนการเรียนรู้การเสริมสร้ างพลังอานาจของบิสชอป (Bishop)
การศึกษาเพื่อการเสริ มสร้ างพลังอานาจมีกระบวนการเรี ยนรู้ที่มีความต่ อเนื่ องเป็ น
วงจรอย่างไม่มีที่สิ้น สุ ด คือ เริ่ มจากประสบการณ์ หรื อสิ่ งที่ปฏิบตั ิ อยู่แล้วน ามาคิ ดวิเคราะห์
ไตร่ ตรอง(Reflection) ว่ามีปัญหาอะไร มีความเป็ นมาอย่างไร และมีปัจจัยสาเหตุใดบ้าง โดยโยงให้
เห็นความเกี่ยวเนื่องของปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจต่อปั จจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันจะ
นาไปสู่การวางแผน การปฏิบตั ิ และการลงมือปฏิบตั ิเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยผลของการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนรู้จะกลายเป็ นประสบการณ์ใหม่ที่นามาสู่วงจรการเรี ยนรู้ที่ต่อเนื่อง
ต่อไปองค์ประกอบของกระบวนการเรี ยนรู้ในการศึกษาเพื่อสร้างพลังอานาจที่เป็ นวงจรต่อเนื่ อง
สามารถแบ่งย่อยออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้ (Bishop et al., 1988, อ้างถึงใน นิตยา เพ็ญศิรินภา, 2548)
ขั้นตอนที่ 1 การได้รับประสบการณ์ (Experiencing) การมีประสบการณ์จดั เป็ นหัวใจ
สาคัญของการเรี ยนรู้ และเป็ นขั้น ตอนแรกของกระบวนการสะท้อนกลับ ประสบการณ์ที่จ ะ
รวบรวมทุก สิ่ งทุก อย่างที่ ได้ประสบมาทุก อย่างที่เป็ นทุก อย่างที่ ทาทุก อย่างที่ รู้สึกที่ เห็ นที่ ได้ยิน
ประสบการณ์ที่เป็ นจริ ง สิ่งเหล่านี้ ต่างก็เสริ มประสบการณ์ชีวิต เป็ นจุดเริ่ มต้นของการเรี ยนรู้ เช่น
การอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน การไปศึกษาดูงานในชุมชนที่ประสบความสาเร็ จใน
การจัด ทาแผนชุมชน เพื่อให้เห็นและ ได้สัมภาษณ์พูด คุยกับผูน้ าและคณะจัดทาแผนชุ มชนที่ มี
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ประสบการณ์ ให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการจัดการ หรื ออาจจาลองประสบการณ์จริ งและมี
ความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนออกมาในรู ปแบบของการภาพยนตร์ การแสดงบทบาทสมมติ ภาพถ่าย มาใช้
ร่ วมกับประสบการณ์ที่บุคคลมีอยู่แล้ว ให้เป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการเรี ยนรู้ที่แต่ละคนนามา
แลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม ประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นต้องเป็ นจริ งและเป็ นรู ปธรรมมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 การระบุ ประสบการณ์ (Naming Experience) การระบุ ประสบการณ์
จัดเป็ นขั้นตอนที่ 2 ของการเรี ยนรู้ กล่าวคือ เป็ นการอธิบายเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น เราได้พดู อะไร
ไปเราได้กระทาอะไรลงไป เรารู้สึกอย่างไร คนอื่นพูดอย่างไร แล้วคนอื่นทาอย่างไร รู้สึกอย่างไร
แล้วเหตุการณ์น้ ี มีความสาคัญอย่างไร และอะไรเป็ นสิ่ งที่เราไม่เข้าใจในกระบวนการเรี ยนรู้ เช่น
ภายหลังจากการไปศึก ษาดู งานแล้ว ให้ผรู้ ่ ว มกิ จ กรรมได้มาเล่าถึงความรู้ สึ ก ของตนเองที่ มีต่ อ
ประสบการณ์ ดังกล่าวร่ วมกัน จะทาให้เกิดความเชื่อมโยงสิ่ งนั้นกับชีวิตของตนเอง และมองเห็น
ความสาคัญทาให้เกิดการเรี ยนรู้ได้เป็ นอย่างดี
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of an Experience) เป็ นขั้นตอนที่
พยายามทาความเข้าใจประสบการณ์อย่างลึกซึ้ง เช่น ใครคือผูท้ ี่มีอิทธิพลในสถานการณ์ดงั กล่าว
ใครเป็ นผูต้ ดั สิ น ใจหรื อใครมีอิท ธิพลกว่าคนอื่น ใครเป็ นผูท้ ี่ได้รับความไว้วางใจ ใครเป็ นผูท้ ี่ มี
อานาจในการตัดสินใจ และใครเป็ นผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิ นใจนั้น ประสบการณ์ที่กาลัง
วิเคราะห์อยูน่ ้ นั มีอะไรคล้ายคลึงกับสถานการณ์อื่นที่ตนเองเคยประสบมาก่อน เช่น การให้ผรู้ ่ วมเข้า
อบรมคิดว่าอะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้คนในชุมชนไม่อยากเข้าร่ วมในกิจกรรมการจัดทาแผนชุมชน
ให้ผเู้ รี ยนรู้ได้เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมดังกล่าว เป้ าหมายของการ
เรี ยนรู้ในขั้นตอนนี้ เพื่อการช่วยให้แต่ละคนเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปั จจัยและความสัมพันธ์ของสิ่ ง
ต่าง ๆและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ นั ๆ ได้ดว้ ยตัวของผูเ้ รี ยนรู้เอง
ขั้นตอนที่ 4 การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็ นขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่ ง
ให้ผเู้ รี ยนรู้คิดหาวิธีการปฏิบตั ิเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยเมื่อผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจต่อประสบการณ์
หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และผูเ้ รี ยนรู้คิดหาวิธีการจะทาอย่างไรให้สามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้
จากประสบการณ์ การเรี ยนรู้ที่ผ่านมาพร้อมทั้งกาหนดวิธีการที่จะนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป เช่ น
ภายหลังจากที่ผเู้ รี ยนรู้ได้เรี ยนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการขาดพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผน
ชุมชน ผูเ้ รี ยนรู้ในฐานะของผูน้ าและแกนนาหมู่บา้ นจะต้องคิดว่าตนเองและสมาชิกจะมีบทบาท
อย่างไรในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการวางแผนการดาเนินงานเพื่อสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนใน
การจัดทาแผนชุมชน
ขั้นตอนที่ 5 การปฏิบตั ิ (Doing) การลงมือปฏิบตั ิจะเป็ นขั้นตอนต่อไป ซึ่งการปฏิบตั ิน้ ี
นอกจากจะรวมการทดสอบ การค้นหา การทดลองและการปฏิบตั ิแล้ว ยังอาจหมายถึงการรอคอย
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การฟัง การเฝ้ าดู เพราะการลงมือปฏิบตั ิจะเป็ นประสบการณ์จริ งที่เราจะต้องคิดพิจารณาและหวังจะ
ได้เรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากประสบการณ์ใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นหลังการฝึ กอบรมหรื อศึกษาดูงาน และ
ประสบการณ์ใหม่จะเป็ นเป้ าหมายใหม่ของการเรี ยนรู้ การปฏิบตั ิจะทาให้เกิดประสบการณ์เริ่ มต้น
วงจรใหม่
การได้รับประสบการณ์ (Experiencing)
การระบุประสบการณ์ (Naming Experience)
การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of an Experience)
การวางแผน (Planning)
การปฏิบตั ิ (Doing)
ภาพที่ 1 กระบวนการเรี ยนรู้ของการศึกษาเพื่อการเสริ มสร้างพลังอานาจ
ที่มา : Bishop et al., Basic and Tool: a Collection of Popular Education Resources and
Activities. 1988, อ้า งถึ ง ใน นิ ต ยา เพ็ญ ศิ ริ นภา.(2544). คู่ มือ การฝึ กอบรมการสร้ างพลัง
(Empowerment) ในงานส่ งเสริมสุ ขภาพ.เอกสารประกอบการสร้างพลัง ในงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ.
จัดโดย กองสาธารณสุขภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ จังหวัดนครนายก.
อย่างไรก็ต ามแนวคิ ด การเสริ มสร้ างพลังอานาจมีหลายแนวคิ ด ซึ่ งมีรายละเอียดที่
แตกต่างกันอยู่บ้างเล็ก น้อยและมีก ารนาไปประยุก ต์ใช้ที่แตกต่างกันในบริ บทต่ าง ๆ กล่าวคื อ
แนวคิดของเปาโลแฟร์ (Freire, 1970) เน้นการค้นพบตัวเองในกระบวนการศึกษาจึงนิ ยมใช้ในการ
สร้างพลังมวลชน
สอดคล้องกับแนวคิด ของกิ บสัน (Gibson, 1991) ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเป็ น
กระบวนการระหว่างบุคคลที่มีความความเชื่อมโยงและมีความต่อเนื่ องกัน การที่บุคคลจะผ่านแต่
ละขั้นตอนนั้น จะต้องมีพลังใจ พลังความคิดจากปั จจัยต่างๆ มาช่ วยสร้างเสริ มแรงจูงใจให้รู้สึก
มัน่ ใจที่จะแก้ปัญหาให้ได้ดว้ ยตนเอง ซึ่งแนวคิดนี้ สามารถนาไปใช้ได้กบั บุคคลทุกกลุ่มรวมถึงทุม
งานและชุมชน ที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่สิ่งที่คาดไว้ โดยใช้ศกั ยภาพของตนเองในการ
ค้นหาและเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับตนเองภายใต้บริ บทของสิ่ งแวดล้อมของ
แต่ชุมชน
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สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมในกลุ่มผูน้ าและผู้
ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนชุมชนเพื่อให้มีการรับรู้พลังอานาจ มีความรู้ และการรับรู้ความสามารถ
ในการจัดทาแผนชุมชน โดยเริ่ มจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ผ่านกระบวนการคิดพิจารณาไตร่ ตรอง
ถึงความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกับผูว้ ิจยั หาแนวทางในการพัฒนา
รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนตามบทบาทของตน และการลงมือ
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู้และพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่ วมในทุก
ขั้นตอนของผูร้ ่ วมวิจยั ซึ่งเหมาะสมกับแนวคิดการเสริ มสร้างพลังอานาจของบิสชอป (Bishop et
al.,1988, อ้างถึงในนิ ตยา เพ็ญศิรินภา, 2548) ที่มีกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขั้นตอนอย่างต่อเนื่ อง และ
เป็ นวงจรอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อการสร้างพลังอานาจในระดับบุคคล และการสร้างพลังทีมงาน ซึ่ง
ในแต่ ละขั้น ตอนสามารถน าไปประยุก ต์ใช้ในการจัด กิจ กรรมร่ ว มกับกระบวนการเรี ย นรู้ ด ้ว ย
กระบวนการกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
1.10 องค์ประกอบของการเสริมสร้ างพลังอานาจ
การเสริ มสร้างพลังอานาจเป็ นการตั้งเป้ าหมาย กาหนดกลยุทธ์ และการวางแผนไปสู่
การปฏิบตั ิเพื่อจะทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานรับผิดชอบในการกระตุน้ ให้เกิดการทางาน รวมถึงการเชื่อมโยง
คุณ ลัก ษณะ ทัศนคติ และความสามารถในแต่ ละบุ คคลกับกลุ่มหรื อที มงานและให้เข้าได้ก ับ
สภาพแวดล้อมของการจัดทาแผนชุมชน โดยให้อานาจและให้โอกาสแต่ละบุคคล ได้แสดงศักยภาพ
ให้เ กิ ด การเปลี่ ยนแปลงอย่างต่ อ เนื่ อ งในระดับ ที่ องค์ก ารต้องการออกมา (Zimmerman and
Rappaport, 1988; Scott and Jatte, 1991อ้างถึงใน อติพร ทองหล่อ, 2546) การเสริ มสร้างพลังอานาจ
จึงเป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้อนและเป็ นระดับ และต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบขององค์การทั้ง 3
ระดับ (ประวิต เอราวรรณ์, 2539 อ้างถึงในอติพร ทองหล่อ, 2546)
1. ระดับบุคคล ผูป้ ฏิบตั ิ งานในองค์การนั้นต้องมีค วามสามารถตัดสิ นใจ นัก
แก้ปัญหาที่ดี มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และรับผิดชอบในงาน ดังนั้นจึงต้องมีการเสริ มสร้างพลัง
อานาจในระดับบุคคลเพื่อให้มีบุคลากรมีลกั ษณะดังกล่าว ให้ทุกคนมีความรู้สึก ตั้งใจและต้องการ
ทางานให้ดีที่สุดไม่ใช่ทาเพราะหน้าที่หรื อคาสัง่
2. ระดับที มงาน การมีปฏิสัมพันธ์ต่ อกันของผูป้ ฏิบัติงาน มีความสาคัญต่ อ
ความสาเร็ จของงาน ทีมงานที่ได้รับการเสริ มสร้างพลังอานาจทุกคนต้องมีความรู้สึกเป็ นเจ้าของ
และร่ วมรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้น มีการปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง และ
ผลสัมฤทธิ์ในงานเพิ่มสูงขึ้ น รวมทั้งต้องมีก ารติด ต่อสื่ อสารและประสานงานแลกเปลี่ย นข้อมูล
ข่าวสารในการทางานทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอีกด้วย
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3. ระดับองค์การ การแบ่งระดับองค์การตามการบริ หารมี 2 ลักษณะ คือแบบ
ปิ รามิด(Pyramid) และแบบวงกลม (Circle) การบริ หารวางแผนที่จาเป็ นมีลกั ษณะการตัดสิ นใจ
กาหนดเป้ าหมายและนโยบายจากบนลงล่าง ทุกคนทาตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย องค์การ
ปรับเปลี่ยนได้ชา้ การส่ งข้อมูลย้อนกลับและติดต่อสื่ อสารทาได้ลาบาก องค์กรที่มีลกั ษณะนี้ คือ
องค์กรราชการส่วนตรงข้ามกัน คือ องค์กรเอกชน ที่มีการบริ หารงานแบบวงกลม เป้ าหมายสาคัญ
อยูท่ ี่ผรู้ ับบริ การแต่ปัจจุบนั ทุกองค์การพยายามปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการบริ หารในองค์การ
เป็ นแบบวงกลม ซึ่งถือได้ว่าเป็ นก้าวแรกของการนาไปสู่การเสริ มสร้างพลังอานาจ คือการทาให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความคาดหวังในความสาเร็ จของงานที่ทา และได้ทางานตามความต้องการไม่ใช่จาก
การบังคับหรื อเพราะผลตอบแทนแต่ทางานด้วยความเต็มใจ และต้องการความสาเร็ จ
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะในระดับบุคคลและระดับทีมงาน เท่านั้น เพื่อให้
ผูน้ าและแกนน าในการจัด ทาแผนชุมชนของหมู่บ้านมีค วามสามารถในการตัดสิ น ใจ สามารถ
แก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และรับผิดชอบในงาน มีความรู้สึกต้องการปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ
การทาแผนชุมชนให้ดีที่สุด และส่งเสริ มการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันซึ่งมีความสาคัญต่อความสาเร็ จ มี
การปรั บปรุ งและพัฒ นาการปฏิบัติ งานอย่างต่ อเนื่ อง รวมทั้งต้อ งมีก ารติ ด ต่ อสื่ อสารและ
ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการปฏิบตั ิท้งั ในระดับบุคคลและระดับทีมงาน
1.11 ประโยชน์ ของการเสริมสร้ างพลังอานาจ
การเสริ มสร้างพลังอานาจมีประโยชน์ท้งั ต่อบุคคล องค์กรหรื อทีมงาน และชุมชน
ดังนี้
1. ประโยช์ต่อบุคคล เป็ นการเพิ่มทักษะ เพิ่มความมัน่ ใจในความสาเร็ จ การเพิ่ม
ความรู้สึกในการควบคุม และสามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง (Stewart, 1994) ทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมี
ความรั บผิด ชอบต่ อ หน้า ที่ ข องตนเอง มี ค วามสุ ข มุ่ง มัน่ และทุ่ มเทให้ก ับ การท างาน(Hersey,
P.,Blanchard , and Johnson, 2001) ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความพึงพอใจในการละทิ้งองค์กรย้อยลง
(Kolberg, C.et al.,1999) รวมทั้งยังเป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การ (Dean and Evan, 1994)
2. ประโยชน์ต่อองค์กรหรื อทีมงาน คือการเพิ่มประสิทธิผล เพิ่มสมรรถภาพของ
องค์กรหรื อทีมงาน ทาให้องค์กรหรื อทีมงานสามารถปรับตัวได้รวดเร็ ว ยืดหยุ่น มีประสิ ทธภาพ
(Stewart, 1994) มีก ารปฏิบัติ งานร่ ว มกัน เป็ นที มและสามารถพัฒ นาผลงานและเพิ่ม ผลผลิ ต
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับผลประโยชน์ และรางวัล (Dean and Evan, 1994; Laschinger, Finegan, and
Shamine, 1994) ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรหรื อทีมงาน

29
(Ehin, 1993; Holpp, 1994) การทางานบรรลุเป้ าหมาย (Spreitzer, 1996) ก่อให้เกิดทุนทางปั ญญา
(Intellectual Capital) (Osland and Rubin, 2001)
3. ประโยชน์ต่อชุมชน คือประชาชนมีความรู้สึกร่ วม มีกระบวนการเรี ยนรู้และมี
ศักยภาพตลอดจนเกิดความรู้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุมชนและกิจกรรมต่างๆ มี ชีวิตชีวา (Bennis
and Goldsmith ,1994)
สรุ ปได้ว่าการเสริ มสร้างพลังอานาจเป็ นแนวคิ ดที่ มีค วามซับซ้อน จึ งน ามาใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาทั้งบุคคล ทีมงาน อย่างกว้างขวาง และมีความหมายที่แตกต่างกันตาม
บริ บทของการนาไปใช้เพื่อการตั้งเป้ าหมาย กาหนดแนวทาง และวางแผนสู่การปฏิบตั ิโดยเชื่อมโยง
คุณลักษณะส่วนบุคคล ทัศคติ และความสามารถในระดับบุคคลกับทีมงานหรื อองค์กร เพื่อให้เกิด
ศักยภาพในการตั้งเป้ าหมายสู่ความสาเร็ จของงานที่ทาด้วยความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิเอง ซึ่งเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ที่มีความต่อเนื่องเป็ นวงจรที่ไม่สิ้นสุด เริ่ มจากการได้รับประสบการณ์ หรื อสิ่ งที่
ปฏิบตั ิอยู่ แล้วนามาคิดวิเคราะห์อย่างไตร่ ตรอง เชื่อมโยงกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอันจะนาสู่การ
วางแผนและการลงมือปฏิบตั ิ โดยผลของการปฏิบตั ิจะเริ่ มต้นเป็ นประสบการณ์ใหม่ที่นาเข้าสู่วงจร
การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องจากการมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งของผูเ้ รี ยนรู้ในทุกขั้นตอน
1.12 ทฤษฎีเกีย่ วกับการสร้ างเสริมพลังอานาจ
ทฤษฎี ที่ ใ ช้อ ธิ บ ายการสร้ า งเสริ มพลัง อ านาจ คื อ ทฤษฎี ศ ัก ยภาพการพัฒ นา
(development potential theory) และ ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support Theory)
1. ทฤษฎี ศกั ยภาพการพัฒ นา (development potential theory) มี ล ัก ษณะ
ผสมผสานความรู้ ทางสังคมวิท ยาและความรู้ ทางมนุ ษ ยวิทยา รวมทั้งได้น าองค์ป ระกอบทาง
กายภาพหรื อเสรี ภาพ (physical environment) เข้ามาร่ วมพิจารณาด้วย ทฤษฎีน้ ี กล่าวถึงสังคมหนึ่ ง
สังคมใดจะมีการพัฒนาหรื อเจริ ญ ก้าวหน้านั้น จะต้องมีปัจ จัย หลายอย่างสนับสนุ น ได้ก ล่าวถึง
ทฤษฎีศกั ยภาพในการพัฒนาไว้ ดังนี้ (สัญญา สัญญาวิวฒั น์ ,2549)
1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งที่มนุ ษย์
สร้างขึ้น เช่น ดินน้ า ป่ า แร่ ธาตุ น้ ามัน ก๊าซ ทองคา เพชร เป็ นต้น จะทาให้เกิดเป็ นทรัพย์สินเงินทอง
สามารถจะนาไปใช้จ่ายยกระดับคุณภาพชีวติ ให้สูงขึ้นได้ ซึ่งหากมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าจานวน
มากก็จะยิง่ ทาให้ระดับการพัฒนาสูงขึ้น
1.2 ทรัพยากรมนุ ษ ย์ หมายถึง กลุ่มคนในวัยแรงงาน หากมีคนในวัยแรงงาน
มากเท่าใดก็จะยิง่ ทาให้ระดับการพัฒนาสูงมากขึ้น คือ คนในวัยแรงงานมีกาลังแรงงานที่สามารถใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตได้ เช่น เพิ่มการศึกษา ทาให้สุขภาพอนามัยแข็งแรง จิตใจมัน่ คง
เข้มแข็ง ทาให้เกิดการพัฒนาได้
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1.3 องค์ก ารสัง คม หมายถึง กลุ่ มคนประเภทต่ า งๆ เช่ น กลุ่ มอาชี พ
คณะกรรมการหมู่บา้ นซึ่งจะทาให้เกิดพลังในการทางานได้ใหญ่ข้ ึนและมากขึ้น เพราะได้ร่วมคิด
ร่ วมพิจารณามีความรอบคอบ ไม่บกพร่ องหรื อบกพร่ องน้อย ทาให้เกิดการพัฒนาได้
1.4 ภาวะผูน้ า หมายถึง จ านวนคนที่เป็ นผูน้ า เช่น ผูน้ าทางการเมือง ผูน้ า
ทางการศึกษา ผูน้ าทางเศรษฐกิจ ผูน้ ากลุ่มชาวไร่ ชาวนา เป็ นต้น ซึ่งหากได้ผนู้ าที่มีคุณภาพหรื อมี
บารมีก็จะทาให้คนมารวมตัวกันทางานได้เป็ นจานวนมาก สามารถทางานใหญ่หรื องานปริ มาณมาก
ได้ รวมทั้งทางานอย่างทุ่มเท จึงเกิดผลดีต่อการพัฒนา
1.5 การติดต่อสื่ อสาร หมายถึง การติดต่อระหว่างชุมชน ระหว่างเมืองหรื อ
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ ดอ้ ยพัฒนาจะได้ประโยชน์ เพราะทาให้เกิ ดการถ่ายทอด
เรี ยนรู้ รับเอาความรู้ความชานาญ สิ นค้า เทคโนโลยี จากสังคมที่เจริ ญมาใช้หรื อผลิตเครื่ องมือ
เครื่ องใช้
1.6 การฝึ กอบรม หมายถึง การได้รับการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะ
การศึกษาที่เป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต เช่น การฝึ กอาชีพ การสาธารณสุ ข การตลาด การช่าง
เพราะทาให้ความรู้ความชานาญด้านต่าง ๆ ทาให้เกิดการพัฒนาสูงขึ้น
ปัจจัยทั้ง 6 ประการ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ ส่ วนที่เป็ นศักยภาพ (potential) ของ
ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยแรก 4 ประการ หมายความว่าหากชุมชนใดมีปัจจัยทั้ง 4 ประการครบ
มีแนวทางว่าชุมชนนั้นจะมีปัจจัยที่สามารถพัฒนาความเจริ ญมากกว่าชุมชนที่มีปัจจัยเหล่านั้นอยู่
น้อย และอีกส่ วนหนึ่ งคือปั จจัยที่ 5-6 เป็ นส่ วนของทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัต กรรม (diffusion
theory)
ดังนั้น ถ้าชุ มชนที่ มีปัจ จัย เหล่านี้ ได้แก่ ทุ น ทางด้านทรั พยากรธรรมชาติ ทรั พยากร
มนุษย์ ผูน้ าของชุมชน องค์กรทางสังคมของชุมชน การติดต่อกับโลกภายนอก ระดับการศึกษา
ของคนในชุมชน ที่สามารถนามาเป็ นปัจจัยพื้นฐานที่สร้างความมัน่ ใจในความสามารถของตนเอง
ที่จะทากิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ในรู ปแบบของจัดทาแผนชุมชน ซึ่งเป็ นสิ่ ง
สาคัญในการพัฒนาชุมชน จะนาไปสู่การพัฒนาชุมชนที่พ่งึ ตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
2. ทฤษฎีแรงสนับสนุ นทางสังคม (Social Support Theory) แรงสนับสนุ นทาง
สังคม (Social Support) ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางพฤติกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์
รวมทั้งพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน เพราะสาเหตุที่ว่า คนเราเกิดมาแล้วไม่ได้อยู่คน
เดียวในสังคม ต้องมีการติดต่อพบปะกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ การติดต่อกันทาให้รู้จกั กัน ทาให้เกิด
ความสัมพัน ธ์ก ับคนอื่น หลายคน จนกลายเป็ นเครื อข่ ายทางสังคม ( Social Network) ขึ้ น ซึ่ ง
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เครื อข่ายทางสังคม เป็ นเครื อข่ายโยงใยที่แสดงให้เห็นว่า คนนั้นมีการติดต่อสัมพันธ์กบั ใครบ้างเช่น
กับคนในครอบครั ว และญาติ เป็ นต้น จากคนใกล้ต ัวขยายวงกว้างออกไปถึงเพื่อนบ้าน เพื่อน
ร่ วมงาน ผูน้ าชุมชน เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน และสมาชิกชมรมหรื อสมาคมต่าง ๆ เป็ นต้น
2.1 ความหมายของการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุ นทางสังคม (Social Support) มีความหมาย กว้างขวาง ได้มีผู้
ศึกษาวิจยั และให้คาจากัดความไว้ดงั นี้ พิชามญชุ์ โตโฉมงาม (2552) เสนอว่า การสนับสนุ นทาง
สังคม หมายถึง การแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ผใู้ ห้การสนับสนุ นจะแสดงออกถึงความ
สนใจช่ ว ยเหลือซึ่ งกัน และกัน ไม่ว่าจะเป็ นการช่ ว ยเหลือด้านวัตถุ สิ่ งของ ข้อมูลข่ าวสาร หรื อ
อารมณ์ โดยที่มีลกั ษณะของการติดต่อสัมพันธ์กนั ประกอบด้วยการถ่ายทอดข้อมูลสาระสาคัญที่ทา
ให้ผรู้ ับเชื่อว่ามีคนเอาใจใส่ และมีความรักความหวังดี และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็ นที่ยอมรับใน
สังคม และเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็ นประโยชน์แก่ สังคม และ อรุ ณี เกสรอุบล (2544) เสนอ
ว่ า การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมมี ล ัก ษณะที่ เ ป็ นปฏิ สั ม พัน ธ์ ซ่ึ งเกิ ด ขึ้ นในช่ ว งเวลาของการมี
ความสัมพันธ์ทางสังคม บุคคลจะประเมินว่าเขาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือหรื อประคับประคอง
ได้ม ากน้อ ยอย่า งไร บุ ค คลที่ มีก ารสนับ สนุ น ทางสัง คมจะเป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้รับ การยอมรั บ และ
ความเห็นใจช่ วยเหลือ ทั้งในด้านการให้สิ่งของ แรงงาน การให้คาแนะนาข้อมูลข่าวสาร การให้
ข้อมูลย้อนกลับและการมีส่ว นร่ วมทางสังคม จากการติ ดต่ อสัมพัน ธ์ก ับคนในกลุ่มสังคม ทาให้
บุคคลรู้สึกได้รับความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุ ณค่าและยกย่องตัวเขาว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม
สอดคล้องกับนักวิชาการด้านจิตวิทยาต่างประเทศที่ ให้ความหมายของการสนับสนุ นทางสังคม
คล้ายกับได้แก่ Kaplan(1976) ; Barreara (1982); Pilisuk (1982) ได้ให้คาจากัด ความของแรง
สนับ สนุ น ทางสังคมว่ า หมายถึง ความสัมพัน ธ์ระหว่ างคนที่ มี ค วามใกล้ชิ ด การได้รับ การ
ช่วยเหลือในรู ปสิ่งของ เงิน แรงงาน การให้คาแนะนา ข้อมูลข่าวสาร การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ และ
การมีส่วนร่ วมทางสังคม รวมทั้งด้านอารมณ์ เช่น ความมัน่ คงทางอารมณ์ รวมไปถึงการที่บุคคล
รู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มด้วย ซึ่งจะเป็ นแรงผลักดันให้ผรู้ ับไปสู่
เป้ าหมายที่ผรู้ ับต้องการ
2.2 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหลายแหล่งทาให้ผวู้ ิจยั พอจะสรุ ปประเภท
ของการสนับสนุนทางสังคม ได้ดงั ต่อไปนี้
2.21 การสนับสนุ นทางด้านอารมณ์ (Emotional support) คือ ความรู้สึก
ของความรักและห่วงใย การทาให้ไว้วางใจรวมถึงความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของให้กบั บุคคล เมื่ อ
บุคคลรู้สึกว่าเรื่ องต่างๆ มีคนรับฟังและให้คุณค่า เขาก็จะพัฒนาการตระหนักในความสาคัญของการ
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มีแ ผนชุ ม ชน การยกย่อ งชื่ น ชมจากคนรอบข้า งทาให้ เกิ ด ความมีคุ ณ ค่ าในตัว เองเพราะการ
สนับสนุนทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและคงที่ ของพฤติกรรม ( Haber, 2003)
2.2.2 การสนับสนุ นทางด้านสิ่ งของและบริ การ (Instrumental support)
หมายถึง การให้ความช่วยเหลือที่เป็ นรู ปธรรมและการให้บริ การซึ่งได้ช่วยบุคคลที่มีความต้องการ
โดยตรงยกตัวอย่างเช่น การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและอุปกรณ์ สถานที่ การสนับสนุ น
ทางด้านการบริ การเป็ นเครื่ องช่วยที่ดีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ขณะเดียวกันยัง
สามารถทาให้เพิ่มความพึงพอใจในชีวิตให้มากขึ้น (Haber, 2003)
2.2.3 การสนับสนุนทางด้านข้อมูล (Information support) หมายถึงการให้
คาแนะนาชี้แนะแนวทาง การให้ผลป้ อนกลับ (Feedback) เพื่อช่วยให้บุคคลรับรู้สถานการณ์ของ
ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ (Haber, 2003)
2.2.4 การสนับสนุ นทางด้านศักดิ์ศรี (Esteem support) เป็ นลักษณะของ
การสนับสนุ นซึ่งทาให้บุคคลได้รับการปฏิบตั ิ หรื อการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะที่
เห็นด้วยกับความคิดหรื อความรู้สึกหรื อให้กาลังใจจะทาให้บุคคลนั้นมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
มีความหมาย และพร้อมจะต่อสูก้ บั ปัญหาหรื อความเครี ยดที่เกิดขึ้น การสนับสนุ นในลักษณะนี้ จึง
ช่วยให้บุคคลมองตนเองในแง่ดี และมีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากยิง่ ขึ้น (สุรีย ์ กาญจนวงศ์. 2551)
Jacobson (1987) แบ่งการสนับสนุนทางสังคมเป็ น 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทแรกคือการ
สนับสนุนทางด้านอารมณ์ หมายถึงพฤติกรรมที่ทาให้บุคคลรู้สึกสบายใจ และเชื่อว่าเขาได้รับความ
รัก ความเอาใจใส่ ความยกย่องนับถือจนเกิดความมัน่ ใจ ประเภทที่สองคือการสนับสนุ นทางด้าน
ความคิด หมายถึงการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร คาแนะนาที่จะช่วยให้บุคคลเข้าใจสิ่ งต่างๆ และ
สามารถเข้าร่ วมในการจัดทาแผนชุมชนอย่างถูกต้อง ประเภทสุ ดท้ายคือการสนับสนุ นทางด้าน
สิ่ งของ หมายถึงการให้วตั ถุ สิ่ งของและบริ การต่างๆ ที่ช่วยในการระดมการมีส่วนร่ วมในการ
จัดทาแผนชุมชนของชาวบ้าน
House and Umberson (1988) ได้ แบ่งประเภทของการสนับสนุ นทางสังคมออกเป็ น
4 ประเภท คือ
1. การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ เป็ นความรู้สึกเห็นใจ การให้การดูแลเอาใจใส่ ให้
กาลังใจ การยอมรับ ยกย่อง
2. การสนับสนุนด้านการประเมินเปรี ยบเทียบ ทาให้เกิดความมัน่ ใจ
3. การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร เป็ นการให้ข ้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จ จริ ง การให้
คาแนะนา
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4. การสนับ สนุ น ด้านสิ่ งของหรื อ บริ การ เป็ นการให้ค วามช่ ว ยเหลื อในรู ป วัต ถุ
สิ่งของ หรื อแรงงาน
ประเภทของการสนับสนุ น ทางสังคมในการจัด ทาแผนชุ มชนสามารถอธิ บายตาม
แนวคิดของ House and Umberson (1988) ดังนี้ 1) การสนับสนุ นทางด้านอารมณ์ เป็ นความรู้สึก
เห็นใจ การให้การดูแลเอาใจใส่ ให้กาลังใจ การยอมรับ ยกย่อง เช่น เห็นคุณค่าของการเข้าไปมี
ส่วนร่ วมจัดทาแผนชุมชนของประชาชน เป็ นการแสดงถึงความรักความผูพ้ นั ที่มีต่อกัน 2) การ
สนับสนุนด้านการประเมินเปรี ยบเทียบ เป็ นการรับข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปประเมินตนเอง ทาให้
เกิ ด ความมั่น ใจและรู้ สึ ก เปรี ยบเที ย บตนเองกับ ผูอ้ ื่ น เช่ น ชุ ม ชนตนเองกับ ชุ ม ชนที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จในการดึงให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมจัดทาแผนชุมชน 3) การสนับสนุ นด้านข้อมูล
ข่ าวสาร เป็ นการให้ข ้อมูลข่ าวสาร ข้อเท็จ จริ ง การให้ค าแนะน า ซึ่ งสามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจในการเข้าไปมีส่ว นร่ วมจัดทาแผนชุมชนของประชาชน 4) การสนับสนุ นด้านสิ่ งของ
หรื อบริ การ เป็ นการให้ความช่วยเหลือในรู ปวัตถุ สิ่ งของ หรื อแรงงาน เช่น ผูน้ า แกนนาชุมชน
เสี ยสละเวลาส่ วนตัวในการ เข้าร่ วมกิจ กรรมการสร้างความมีส่วนร่ วมของชุมชนในการทาแผน
ชุมชน
2.3 แหล่งของการสนับสนุนทางสังคม
Kaplan (1976) ในการจาแนกกลุ่มบุคคล ซึ่งเป็ นแหล่งของการสนับสนุ นทาง
สังคมไว้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่มีความผูพ้ นั กันตามธรรมชาติ ประกอบด้วยบุคคล 2
ประเภท คื อ ประเภทหนึ่ งเป็ นบุ คคลที่ อยู่ในครอบครั วสายตรง ได้แก่ ปู่ ย่า ตายาย พ่อแม่
ลูกหลาน กับอีกประเภทหนึ่ งเรี ยกว่าครอบครัวใกล้ชิด ได้แก่ เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน ผูร้ ู้จกั คุน้ เคย
คนในที่ทางานด้วยกัน กลุ่มที่สองคือ องค์กรและสมาคมที่ให้การสนับสนุ น หมายถึงกลุ่มบุคคล
ที่มารวมตัวกันเป็ นหน่ วย เป็ นชมรม สมาคม เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มสุ ดท้ายคือกลุ่มผู้
ช่วยเหลือวิชาชีพ หมายถึง บุคคลที่อยูใ่ นวงการส่งเสริ ม พัฒนาศักยภาพขอประชาชน หรื อผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนชุมชน ให้มีประสิทธิภาพในการทาแผนชุมชน
2..4 ระดับของการให้การสนับสนุนทางสังคม
Gottlieb (1985) ได้แบ่งเป็ น 3 ระดับคือ ระดับแรกคือ ระดับ Macro เป็ นการ
เข้ามีส่วนร่ วมในสังคม วัดได้จากความสัมพันธ์กบั สถาบันในสังคม การเข้าร่ วมกับกลุ่มต่างๆ ด้วย
ความสมัครใจ ระดับที่สองคือ ระดับ Mezzo เป็ นการวัดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบุคคลที่มีสมั พันธภาพ
สม่าเสมอ เช่น กลุ่มเพื่อนบ้าน ระดับสุ ดท้ายคือ ระดับ Micro เป็ นระดับที่บุคคลมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกันที่สุด ซึ่งเน้นที่ความ สัมพันธ์ในเชิงคุณภาพมากกว่าปริ มาณ ความสัมพันธ์ระดับนี้ได้แก่
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สามีภรรยา สมาชิกในครอบครัว คนรักซึ่งมีการสนับสนุนด้านจิตใจ แสดงออกถึงความรัก ความ
ห่วงใย
ดังนั้น พอสรุ ปได้ว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลได้รับ
ความช่วยเหลือ ความร่ วมมือจากบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ติดต่อสัมพันธ์ ในด้านวัตถุสิ่งของ ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ผนู้ าชุมชน หรื อชาวบ้านในชุมชน มีพลังอานาจสามารถ
ปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแผนชุมชน
แผนพัฒนาชุมชนเปรี ยบเหมือนเครื่ องมือหรื อคู่มือ ที่ทาให้คนในชุมชนสามารถ
ดาเนินการพัฒนาชุมชนตนเองได้อย่างมีทิศทาง หมายถึง รู้ว่าใครจะทาอะไร ทาที่ไหน ทาอย่างไร
ทาเมื่อไร เพื่อให้การพัฒนาชุมชนมุ่งไปสู่เป้ าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน
2.1 ความหมายของแผนชุมชน
ความหมายของแผนชุมชนมีท้งั องค์กรต่างๆและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนได้ให้
ความหมายไว้หลากหลายดังนี้
องค์ก รหลัก ส าคัญ ที่ เกี่ ย วข้องโดยตรงกับการพัฒ นาชุ ม ชนคื อ กรมพัฒนาชุ มชน
(2553) ซึ่ ง ได้นิ ย ามความหมายของแผนชุ มชนในมุมมองของนัก วิชาการและชาวบ้านพอเป็ น
ตัวอย่างเพื่อความเข้าใจรวมกัน ดังนี้ 1) ขบวนการวิเคราะห์ วินิจฉัยปั ญหาว่าคืออะไร และจะทา
อะไร คือ การวิเคราะห์ทางเลือก เป็ นกระบวนการทางปั ญญาที่ทรงพลัง เมื่อวิเคราะห์และนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนาไปสู่การแก้ปัญหา กระบวนการจัดทาแผนชุมชนเป็ นการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิ บัติ จ ริ ง 2) แผนชุ ม ชน คื อ ส่ ว นหนึ่ งของระบบการบริ หารจัด การชุ ม ชน ซึ่ ง แสดงถึ ง
ประสิทธิภาพของความร่ วมมือและการเรี ยนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อแก้ไขปั ญหาและพัฒนา
ชุมชนของตน ชุมชนที่สามารถบริ การจัดการกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ ชุมชนจะ
มีการดาเนินการใน 6 เรื่ อง คือ มีระบบข้อมูล มีแผนชุมชน มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันมี
การนาแผนไปปฏิบตั ิ มีทุนของชุมชน และมีองค์กรเข้มแข็งอย่างน้อย 1 องค์กร 3) แผนชุมชน
หมายถึง กิ จกรรมพัฒ นาที่เกิดขึ้ นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพื่อจัดทาแผนขึ้ นมาใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนหรื อท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการและสามารถแก้ปัญหา
ที่ชุมชนเผชิญอยูร่ ่ วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่ วมกันคิดร่ วมกาหนดแนวทาง และกิจกรรมการ
พัฒนาของชุมชน โดยยึด หลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอกด้วยการค านึ งถึงศักยภาพ
ทรั พ ยากร ภู มิ ปั ญ ญา วิถี ชี วิ ต วัฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้อ มใน ท้อ งถิ่ น เป็ นหลัก (ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม, 2550) ซึ่งบางกิจกรรมที่ชุมชนไม่สามารถทาเองได้ ก็
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สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้ โดยชุมชนเสนอแผนชุมชนเข้าเป็ นแผนของ
องค์การบริ หารส่วนตาบล (อบต.) หรื อแผนงาน/โครงการของทางราชการได้ แผนชุมชนมีชื่อเรี ยก
แตกต่างกันตามความเข้าใจของแต่ละท้องถิ่น อาทิ แผนแม่บทชุมชน แผนชุ มชนพึ่งตนเอง แผน
ชีวิต เป็ นต้น และ 4) แผนชุมชน หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู้ ปรับความคิดของคนในชุมชนให้
ตรงกันโดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เป็ นเครื่ องมือในการแก้จนได้
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คาจ ากัดความของแผนชุมชน ในคู่มือการจัดเก็บข้อมูล
กชช.2 ค (ปี 2550 – 2554) ไว้ดงั นี้ แผนชุมชนหมายถึง การกาหนดอนาคตและกิจกรรมพัฒนาของ
ชุมชนโดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทาแผนขึ้นมา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนหรื อท้องถิน่ ของตนเอง ให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ และสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญ
อยูร่ ่ วมกัน โดยคนในชุมชนมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมกาหนดแนวทาง และทากิจรรมการพัฒนาร่ วมกัน
โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น เป็ นหลัก จึงกล่าวได้ว่า ‚แผนชุมชน เป็ นของชุมชน
ดาเนิ นการโดยชุมชนและเพื่อประโยชน์ ‛ของชุ มชน ซึ่งแตกต่างจากแผนที่ ภาครัฐจัดทาขึ้น เพื่อ
จัดสรรงบประมาณเป็ นหลัก
สาหรั บนัก วิชาการสาคัญๆที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาประเทศได้แก่ ประเวศ วะสี
(2548) ซึ่งให้ความหมายแผนชุมชน ดังนี้ กระบวนการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ว่าคืออะไร แล้ว
จะทาอะไร คือการวิเคราะห์ทางเลือก เป็ นกระบวนการทางปั ญญาที่ทรงพลัง เมื่อวิเคราะห์แล้ว
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนาไปสู่การแก้ปัญหา กระบวนการจัดทาแผนชุมชน เป็ นการเรี ยนรู้
จากการปฏิบตั ิจริ ง (Interactive Learning Interaction) ส่ วนจารุ พงศ์ พลเดช (2546) กล่าวว่าแผน
ชุมชน หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพื่อจัดทาแผนขึ้นมาใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรื อท้องถิน่ ของตนเอง ให้เป็ นไปตามความต้องการและสามารถ
แก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยูร่ ่ วมกันได้โดยคนในชุมชนได้มาร่ วมกันคิด ร่ วมกาหนดแนวทาง และ
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคานึ งถึง
ศักยภาพทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็ นหลัก ความหมาย
ดังกล่าวคล้ายกับกับแนวคิดของ ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ (2548) ที่กล่าวเกี่ยวกับความหมายของ
การจัดทาแผนชุมชนว่าคือการวางแผน การใช้พลังของชุมชนในการแก้ไขปั ญหาและการพัฒนา
ชุมชนเพื่อการเรี ยนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน นามาใช้ดาเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง การวางแผนชุมชนจึงต้องเป็ นสิ่ งที่ริเริ่ มโดยชุมชน การจัดทาแผนชุมชนเป็ นกระบวนการ
ของชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน ร่ วมใจ ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมสรุ ปบทเรี ยน และร่ วมรับ
ผลประโยชน์จากการเรี ยนรู้ที่ต่อเนื่ อง ทาให้มีระบบและมีขอ้ มูลที่ เพีย งพอในการตัด สิ น ใจ เกิ ด
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ความเชื่อมัน่ ในทรัพยากรชุมชน ศักยภาพของชุมชน และภูมิปัญญาของตนเองเพิ่มมากขึ้น และการ
จัด ทาแผนชุมชนสามารถน าไปสู่ก ารเกิ ด พลังอานาจในการจัดการกับปั ญหาของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความหมายของแผนชุมชนตามความคิดของ สวัสดี ศรี อุไร (2550)
ที่กล่าวว่า แผนชุมชน คือ แผนที่คนในชุมชนร่ วมกันคิด ร่ วมกันกาหนดเพื่อวางเป้ าหมายในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ของตนเอง โดยใช้ขอ้ มูลเป็ นฐานเป็ นแผนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนโดยตรง เป็ นแผนงานหรื อกิจกรรมทางเลือกที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการแก้ไขปั ญหาของ
คนในชุมชน เป็ นกิจกรรมหรื อแผนงานที่คนในชุมชนช่วยกันคิด เพื่อให้อนาคตของคนในชุมชน
เป็ นไปอย่างที่หวังไว้ นักวิชาการสาคัญอีกท่านหนึ่งคือโกวิทย์ พวงงาม (2553) ให้ความหมายของ
แผนชุมชน ในมุมมองที่แตกต่างว่าเป็ นการสร้างฐานพลังอานาจในการจัด การตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น แผนชุมชนเป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อนพลังชุมชน อันจะนามาซึ่งรู ปแบบ วิธีการ
และการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยชุมชน และเพื่อชุมชนเอง
จากความหมายของแผนชุมชนที่มีผนู้ ิยามไว้หลากหลาย สามารถสรุ ปได้ว่า แผนชุมชน
หมายถึง การกาหนดกิจกรรมพัฒนาของชุมชนตนเอง โดยคนในชุมชนมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมทาทุก
ขั้นตอนตามความสามารถของบุคคล จากนั้นนามาเขียนเป็ นแผนงานโครงการ ตลอดจนจัดทาเป็ น
แผนชุมชน ที่สามารถแก้ไขปั ญหาชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็ นการสร้างพลังอานาจในการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่นในรู ปแบบของแผนชุมชนที่จดั ทาโดยชาวบ้าน หรื อสามารถกล่าวอีกนัย
หนึ่งได้ว่าแผนชุมชน คือกลไก หรื อเครื่ องมือ ในการพัฒนาชุมชน โดยคนในชุมชน เพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืนนั้นเอง
2.2 ความเป็ นมาของแผนชุมชน
แผนชุมชนมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันตามความเข้าใจของแต่ละท้องถิ่น ก่อนปี พ.ศ. 2523
เคยมีแผนพัฒ นาหมู่บา้ น แต่ทากันในบางหมู่บา้ น โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหมู่บา้ น (กพม.)
ร่ วมกันทา (ปัจจุบนั ไม่มี กพม. มีกรรมการหมู่บา้ น หรื อ กม. แทน) ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้นาแนวทางการวางแผนพัฒนาหมู่บา้ นแบบมีส่วนร่ วมด้วย
เทคนิค AIC มาใช้ ในการพัฒนาหมู่บา้ น/ตาบล โดยสนับสนุ นให้มีการวางแผนพัฒนาหมู่บา้ นใน
ตาบลนาร่ อง และในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการขยายผลครอบคลุมทุกหมู่บา้ นในเขตชนบท ซึ่งถือเป็ น
ขั้นตอนหนึ่งตาม กระบวนการพัฒนาชุมชน
แผนชุ มชน เป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านมานาน โดยเป็ นแนวทางการ
พัฒนารู ปแบบหนึ่ งที่ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสนับสนุ นกระบวนการ

37
วางแผนพัฒนาชุมชน หมู่บา้ น ตาบล อาเภอ และ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 กรมการพัฒนาชุมชน ได้
เริ่ มดาเนินการส่งเสริ มกระบวนการแผนชุมชนตามแนวทางปัจจุบนั ดังนี้
1. ปี พ.ศ. 2546 ร่ ว มกับสานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ และสังคม
แห่งชาติ และภาคีการพัฒนา 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมส่งเสริ มการเกษตร กรมสนับสนุนการ
บริ การสุขภาพ กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน และกองบัญชาการทหารสูงสุ ด โดยรับผิดชอบการ
ประสานการดาเนินงานในพื้นที่ 14 จังหวัด
2. ปี พ.ศ. 2547 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จดั สรรงบประมารณให้จงั หวัดดาเนิ นงาน
ส่ งเสริ มเครื อข่ายการเรี ยนรู้ เพื่อการจัดทาแผนชุ มชน เพื่อให้หมู่บา้ นที่ยงั ไม่สามารถจัดทาแผน
ชุมชนได้ทบทวนกระบวนการจัดทาแผนชุมชนของตนเองและเรี ยนรู้จากหมู่บา้ นที่สามารถจัดทา
แผนชุมชนได้ และกิจกรรมเจรจาภาคีการพัฒนาเพื่อสนับสนุนแผนชุมชน เพื่อผลักดันให้เกิดการ
สนับสนุ นกิ จกรรมตามแผนชุมชนที่หมู่บ้านต่างๆ จัด ทาขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุ น
งบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ให้พฒั นาระบบฐานข้อมูลแผนชุมชน
ของกรมฯ เพื่อสนับสนุ น ดาเนิ น งานโครงการนาร่ องบูร ณาการการบริ หารจัด การเชิ งพื้น ที่ (12
จังหวัด) และการขยายผลของโครงการต่อไปในอนาคตโดยติดตั้งไว้ให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผูส้ นใจเข้าใช้ประโยชน์ได้ทางเว็บไซต์
3. ปี พ.ศ. 2548 กรมการพัฒนาชุมชนได้จดั ทาระบบฐานข้อมูลคุณภาพแผนชุมชน เป็ น
3 ระดับ คือระดับดี (A) ระดับปานกลาง (B) ระดับพอใช้ (C) โดยใช้ตวั ชี้วดั และเกณฑ์ดงั นี้ ตวั ชี้วดั
4 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย
1. มีกระบวนการวิเคราะห์ตนเองของคนในชุมชนโดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการ
ใช้บญั ชีรับ-จ่ายของครัวเรื อนในการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในระดับครัวเรื อน
2. มีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผน โดยพิจารณาจากฐานข้อมูล ระดับ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในเวทีจดั ทาแผนชุมชน
3. มีแผนชุมชนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดทาแผนตั้งแต่ตน้ โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการมีส่วนร่ วมของ อบต. ในการจัดทาแผน
ตั้งแต่ตน้ เกณฑ์ประกอบด้วย มีขอ้ มูลที่ครัวเรื อนทาและใช้ (บัญชีรายรับรายจ่าย)ร้อยละ 70 ขึ้นไป
มีแผนชุมชนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นรู ปเล่ม ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนร้อยละ 70 ขึ้นไป
และมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่ วมจัดทาแผนตั้งแต่ตน้
4. ปี พ.ศ. 2549 กรมการพัฒนาชุมชน จัดสรรงบประมาณให้จงั หวัดดาเนิ นงาน
กิจกรรมพัฒ นาศักยภาพแกนน าชุ มชนในการสร้ างกลยุทธ์การบริ หารจัด การแก้ไขปั ญหาความ
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ยากจน และงบประมาณสาหรับจัดกระบวนการเพื่อปรับแผนชุมชนโดยเป็ นงบประมาณส่ วนหนึ่ ง
ของโครงการปฏิบตั ิการแก้จนแบบเข้าถึงทุกครัวเรื อน (ปี 2549)
5. ปี พ.ศ. 2550 กรมการพัฒนาชุมชน จัด สรรงบประมาณให้จ ังหวัด สร้ างการ
เรี ยนรู้ และการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนโดยเป็ นงบประมาณส่ ว นหนึ่ งของโครงการหมู่บ้า น
เศรษฐกิจพอเพียง “อยูเ่ ย็น เป็ นสุข” การประเมินคุณภาพแผนชุมชน ปี 2550 กรมการพัฒนาชุมชน
ได้จดั สรรงบประมาณให้จงั หวัดดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพแผนชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพแผน
ชุมชน และได้กาหนดตัวชี้วดั ในการประเมินคุณภาพแผนชุมชนใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วดั เดิม 4
ตัวชี้วดั และตัวชี้วดั ใหม่ 2 ตัว ตัวชี้วดั แรกคือ มีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีแผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อยูด่ ี มีสุข ตัวชี้วดั ที่สอง
คือ มีกิจกรรมพึ่งตนเอง (ทาเอง) อย่างน้อยร้อยละ 30 ของกิจกรรมในแผนชุมชนและมีการปฏิบตั ิ
ได้จริ งร้อยละ 30 ของกิจกรรมพึ่งตนเอง
6. ปี พ.ศ. 2551 กรมการพัฒนาชุ มชน จัด สรรงบประมาณให้จ ังหวัด ด าเนิ น
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแผนชุมชนงบประมาณ 174 ล้านบาทและกรมการพัฒนาชุมชน ได้จา้ ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดาเนิ นการประเมินคุณภาพแผนชุมชน
ระดับคุณภาพดีเด่น (ระดับจังหวัด) และดีเยีย่ ม (ระดับเขต) ซึ่งสถาบันฯ ได้ออกแบบกระบวนการ
ประเมิน คุ ณ ภาพแผนและก าหนดตัว ชี้ ว ดั ที่ แตกต่ างจากวิธีก ารประเมิน คุ ณ ภาพแผนชุ มชนที่
กรมการพัฒนาชุมชน ใช้อยูเ่ ดิม เรี ยกว่า การประเมินคุณภาพแผนชุมชนแบบมีส่วนร่ วม โดยใช้
ตัวชี้วดั 5 ตัวชี้วดั คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการมีส่วนร่ วม กระบวนการเรี ยนรู้ การ
นาแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ และโครงสร้างแผนชุมชน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพแผนชุมชนใน
พ.ศ. 2551 มีแผนชุมชนดีเด่น จานวน 75 แผน/หมู่บา้ น และแผนดีเยี่ยม จานวน 42 แผน/หมู่บา้ น
(ประเมินโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง )
7. ปี พ.ศ. 2552 กรมการพัฒนาชุมชน ให้จงั หวัดดาเนิ นงานส่ งเสริ มกระบวนการ
แผนชุมชนเพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยให้มีการทบทวนและปรับปรุ งกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดทาแผนชุมชนทุกระดับ ทบทวนและปรับแผนชุมชนของหมู่บา้ นให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยประเมินผลการจัดทาแผนชุ มชนและการนาไปใช้ประโยชน์ และ
ดาเนิ นการประเมินคุ ณ ภาพแผนชุมชนโดยหมู่บา้ นประเมิน แผนชุ มชนเบื้ องต้น ด้วย ตัวชี้ ว ดั 6
ตัวชี้วดั และตัวชี้วดั 5 ตัวชี้วดั ของกระบวนการประเมินคุณภาพแผนชุมชนแบบมีส่วนร่ วม และมี
ระบบรับรองคุณภาพแผนชุมชน เพื่อให้แผนชุมชนมีมาตรฐานและเกิดการยอมรับแก่หน่ วยงาน
ต่างๆ ที่ตอ้ งการสนับสนุ นกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนชุมชนชนของหมู่บา้ น และจัดบูรณาการ
แผนชุมชนระดับอาเภอ
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8. ปี พ.ศ. 2553 กรมการพัฒนาชุมชน ให้จงั หวัดดาเนินการเพื่อสนับสนุ นให้มีการ
พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชน และพัฒนากระบวนการบูรณาการแผนชุมชนในระดับ
จังหวัด เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การทาให้แผนชุมชนซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นหน่วยงานประสานการ
ดาเนินงานเป็ นเครื่ องมือที่มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุ นยุทธศาสตร์ ระดับจังหวัดสอดคล้องกับ
สถานการณ์ และแก้ไขปั ญหาชุ มชนได้อย่างมีป ระสิ ทธิ ภ าพเป็ นไปตามเป้ าหมาย
เพื่อให้
กระบวนการขับเคลื่อนแผนชุ มชนในพื้ น ที่ ด าเนิ น การได้อย่างต่ อเนื่ องมี ค วามสอดคล้องใน
ภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย มีการกาหนดให้ทุกหน่ วยในพื้นที่บูรณาการการทางานร่ วมกัน
โดยสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็ นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ กรมการปกครองเป็ น
หน่วยงานหลักในการทาความเข้าใจ และซักซ้อมแนวทางปฏิบตั ิในการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บา้ น/ชุมชน กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นเป็ นหน่วยงานหลักในการสร้างความเข้าใจให้กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กรมการพัฒนาชุมชนเป็ นหน่วยงานหลักในการสนับสนุ นข้อมูล
สารสนเทศเพื่ อ การพัฒ นา วิ ท ยากรกระบวนการ และระบบรั บ รองมาตรฐานแผนชุ ม ชน
นอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางให้เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชนได้ทาความ
เข้าใจและพิจ ารณาบทบาทในการสนับสนุ น การขับเคลื่อนแผนชุมชนเพิ่มเติ ม ดังนี้ (1) การ
ตรวจสอบคุณภาพแผนชุมชน และการสนับสนุ น ข้อมู ลสารสนเทศเพื่อ การพัฒนา (2) การเป็ น
วิทยากรกระบวนการ (3) ระบบการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน
9. ปี พ.ศ. 2554 – 2555 กรมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุ นงบประมาณให้จงั หวัด
ดาเนิ นการขับเคลื่อนแผนชุมชน จานวน 2 โครงการ คือ โครงการที่ 1 คือ การบูรณาการแผน
ชุมชน สนับสนุ นกระบวนการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล โครงการที่ 2 คือการรับรอง
มาตรฐานแผนชุ มชน สนับสนุ น กระตุน้ ให้ชุมชนยกระดับแผนชุ มชนให้มีมาตรฐาน เชื่อถือได้
ท้องถิน่ และหน่วยงานต่างๆ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการประสานงานและบูรณาการกิจกรรม
โครงการ นอกจากนี้ ยังได้ จัด ทาเอกสารคู่มือแนวทาง 1ชุ ด มี 3 เรื่ อง คื อ 1) การขับเคลื่อน
กระบวนการแผนชุมชน 2)การรับรองมาตรฐานแผนชุมชน 3) การบูรณาการแผนชุมชน ให้ก ับ
เจ้าหน้าที่และผูเ้ กี่ยวข้อง ทุกตาบลใช้เป็ นแนวทางดาเนิ นงาน ตลอดจนผูส้ นใจใช้เป็ นข้อมูลเรี ยนรู้
ในเรื่ องการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนในปัจจุบนั
2.3 แนวคิดเกีย่ วพืน้ ฐานของแผนชุมชน
แนวคิดของแผนชุมชนคือการให้ชาวบ้านในหมู่บา้ นและชุมชน จัดทาแผนชุมชนเพื่อ
พัฒนาหมู่บา้ น/ชุมชนของตนเองมีแนวคิดหลักการและความเชื่อในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้ (กรมการ
พัฒนาชุมชน,2553 ก)
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1. แนวคิ ด จากปรั ชญาพัฒนาชุ มชน ซึ่ งเป็ นสากลที่ บอกว่าชาวบ้านมีศกั ยภาพ
สามารถพัฒนาตนเองได้ถา้ ให้โอกาส และการพัฒนาต้องเริ่ มต้นที่ชาวบ้าน
2. แนวคิ ด จากหลัก การพัฒ นาชุ ม ชน คื อ การมี ส่ ว นร่ ว ม การพึ่ งตนเอง การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง
3. แนวคิดในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง คือการให้ชุมชนได้มีกระบวนการใน
การจัดการชุมชนมีการเรี ยนรู้ร่วมกันในกระบวนการชุมชน
4. แนวคิดในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง คือการสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชนใน
การพัฒนาชุมชน
5. แนวคิดที่ว่าไม่มีใครรู้ปัญหาชุมชนเท่าคนในชุมชน ดังนั้น การแก้ปัญหาชุมชน
จึงเริ่ มจากชุมชน การให้การสนับสนุนของภาครัฐจะต้องเป็ นลักษณะ Bottom-up ไม่ใช่ Top Down
จากแนวคิดดังกล่าวแผนชุมชนสามารถสรุ ปความสาคัญของแผนชุมชนดังนี้ 1) ทาให้
ชาวบ้านเกิดการรู้ตวั เอง แทนที่ชาวบ้านจะทาตามหน่วยงานอย่างเดียว แต่กลับตั้งสติ ได้เริ่ มคิด เริ่ ม
จัดการข้อมูลและดูปัญหา ดูแนวทางการพัฒนา นามาสู่การเริ่ มจัดการทุกอย่างด้วยตนเอง 2) ทาให้
ชาวบ้านมีขอ้ มูล รับรู้ขอ้ มูล รู้ว่าทาเรื่ องนี้ ไปทาไม นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไร มีการเชื่อมโยง
รวมตัวเป็ นการทางานเป็ นเครื อข่ ายร่ วมกัน หรื อเชื่ อมโยงความสัมพัน ธ์ระหว่างขบวนที่ทางาน
ต่างกัน 3) ทาให้เกิ ดการความสัมพัน ธ์ที่ดี และระหว่างชาวบ้านกับหน่ ว ยงาน 4) ทาให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งประเด็นนี้เป็ นสิ่งสาคัญที่ได้จากกระบวนการจัดทาแผนชุมชน
2.4 หน่ วยงานที่เป็ นภาคีเครือข่ ายในการพัฒนาแผนชุมชน
การประสานความร่ ว มมื อ กับ ภาคี เครื อข่ าย ทั้ง ภายในกระทรวงมหาดไทยและ
หน่ วยงานอื่น ๆ นอกเหนื อจากนั้น กรมพัฒนาชุ มชน ได้มีก ารหารื อเพื่อประสานแนวทางความ
ร่ วมมือดังนี้ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2553 ก)
1. ร่ วมมือกับเครื อข่ ายแผนชุมชน 4 ภาค (พอช.) ในการพัฒนาแผนชุมชนไปสู่
แผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระดับตาบลสู่การจัดการตนเอง ใน
พื้นที่ 152 ตาบลทัว่ ประเทศ ซึ่งนอกจาก พอช.แล้วยังมีหน่ วยงานภาคีจากกระทรวงต่างๆ และ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเข้าร่ วม จานวนมากกว่า 10 หน่วยงาน
2. ร่ วมกับสานักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับรายได้ชุมชน (สานัก นายกรัฐ มนตรี ) ในการนากิจกรรมตามแผนชุมชนมาทารายละเอียดเพื่อขอมติจากเวทีประชาคมในการรับ
การสนับสนุนงบประมาณตามขนาดหมู่บา้ น และใช้ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน
เป็ นพื้นที่ในการต่อยอดกิจกรรมโครงการเพิ่มเติมจากปกติ
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3. ร่ วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ในการพัฒนาคุณภาพแผน
ชุมชน โดยใช้ขอ้ มูลการจัด ทาบัญชี รับจ่ายครัว เรื อน ซึ่ ง ธกส. และกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ จะมี
บทบาทในระดับบุค คล/ครัว เรื อน กทบ.จะมีบทบาทในระดับกลุ่มองค์ก ร กรมฯและสกว. จะมี
บทบาทในระดับของชุมชนหมู่บา้ น
4. ร่ วมกับกรมการปกครอง และส่ วนราชการและสถาบันการศึกษา สนับสนุ น
การขับเคลื่อนการด าเนิ น งานของ กม. โดยเฉพาะการบูรณาการแผนชุมชน/คุ ้มบ้าน กลุ่มบ้าน
แผนกลุ่มองค์กรที่มีอยูใ่ นหมู่บา้ นให้เป็ นแผนพัฒนาหมู่บา้ นเพียงฉบับเดียว เพื่อนาส่ งต่อกิจกรรม
แก้ไขปัญหาและความต้องการให้กบั ท้องถิ่น/อาเภอต่อไป (ตามมติ ครม.ปี 2552)
5. ร่ วมกับกรมการปกครอง ในการบรรยายสร้างความเข้าใจในเรื่ องการเชื่อมโยง
แผนชุ ม ชนกับ แผนยุท ธศาสตร์ พ ัฒ นาอ าเภอ ให้ก ับนายอาเภอหรื อปลัด อาเภอผูร้ ั บ ผิด ชอบ
สานักงานอาเภอ ในอาเภอนาร่ องทัว่ ประเทศ จานวนทั้งสิ้ น 6 ครั้ง เพื่อเชื่อมกระบวนการแผนที่
บรรจุ กิจ กรรมโครงการตามความต้องการและการแก้ไขปั ญหาของพี่น้องประชาชนในชุ มชน
หมู่บา้ น ให้สู่ระบบงบประมาณของรัฐผ่านคาเสนอขอรับงบประมาณ (แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด)
6. ประสานความร่ วมมือกับ ปภ.ในการเน้นนาประเด็นการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเข้าไปคุยและวางแผนงานร่ วมกันของชุมชนในแผนชุมชน
7. ประสานความร่ วมมือกับกระทรวงเกษตรฯในการนาประเด็นเรื่ องการเกษตร
เข้าไปคุยและวางแผนงานร่ วมกันของชุมชนในแผนชุมชน
2.5 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน (2553 ข) ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนชุมชน ไว้
ดังนี้
1. เพื่อให้ชาวบ้านซึ่งเป็ นเจ้าของชุมชน กาหนดอนาคตของชุมชนตนเอง
2. เพื่อให้เกิดกระบวนการในการจัดการชุมชน มีการเรี ยนรู้ร่วมกัน
3. เพื่อนาไปสู่การวางแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาและชุมชน
4. เพื่อให้ชุมชนได้มีเป้ าหมาย แนวทางที่ชดั เจนในการพัฒนาให้คนในชุมชนอยู่ดี
มีสุขในทุกบ้าน
5. เพื่อให้ชุมชนได้มีแผนรองรั บการสนับสนุ นจากภายนอกได้อย่างครอบคลุม
สมบูรณ์
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2.6 องค์ประกอบของแผนชุมชนเนือ้ หาดังนี้
กรมการพัฒนาชุมชน (2553) ได้กาหนดไว้ในคู่มือแผนชุมชน ปี 2553 ว่าประกอบไป
ด้วยเนื้อหาดังนี้
1. ข้อมูลสภาพพื้นที่
2. ตานาน ความเป็ นมา วิถีชีวิตและแนวทางปฏิบตั ิของชุมชน
3. ศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิสังคม ทุ นทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โอกาส การ
พัฒนา
4. สภาพความเป็ นจริ งในปั จจุ บนั ของชุมชน สะท้อนความต้องการและปั ญหา
ส่วนรวม ของชุมชน
5. วิธี ก าร รู ป แบบการวิเคราะห์และผลการวิ เคราะห์ ข ้อมูลการเชื่ อมโยงกั บ
สถานการณ์แวดล้อมภายนอก การคาดหมายเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
6. เป้ าหมายความสาเร็ จ ที่ชุมชนต้องการให้เกิด ขึ้น สาหรับเตรี ยมการ ป้ องกัน
แก้ไขและรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต
7. กรอบแนวทาง ยุทธศาสตร์ ในการทาให้เป้ าหมายที่ต ้องการเกิด ขึ้ น จริ งใน
อนาคต
8. วิธีก ารในการทาให้ก รอบแนวทางและการไปถึงเป้ าหมายได้อย่างแท้จ ริ ง
หมวดหมู่และประเภทของกิจกรรมหรื อโครงการ ที่ดาเนินการตามลาดับความสาคัญเร่ งด่วน
9. องค์กร กลุ่ม หรื อบุคคลที่รับผิดชอบใน การบริ หารจัดการ กิจกรรมโครงการ
10. และหรื ออื่นๆ ตามแต่ตอ้ งการ เช่น กลวิธี ขั้นตอนกระบวนการจัดทาแผนของ
ชุมชน
2.7 ขั้นตอนการจัดทาแผนชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน (2553 ข) ได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาแผนชุมชนไว้ 5 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรี ยมความพร้อมชุมชน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่ วมกันของทีมทางานในชุมชน ประชุม/พูดคุย/แลกเปลี่ยน ทา
ความเข้าใจร่ ว มกัน ในที มงานเตรี ยมข้อมูลชุ มชน (จปฐ กชช.๒ค ข้อมูลศัก ยภาพชุ มชน บัญชี
ครัวเรื อน ฯลฯ ) ประมวลสภาพชุมชนเบื้องต้นแนวนโยบายแห่งรัฐ / ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการ ขั้นตอน การจัดกระบวนการแผนชุมชน ประโยชน์ของแผนชุมชน
คุณภาพแผนชุมชน (๖ ตัวชี้วดั ) เตรี ยมการจัดเวที ประชาคม (จ านวนเวที ประชาคม / ผูเ้ ข้าร่ วม /
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บทบาทของผูเ้ ข้าร่ วม) แผนปฏิบตั ิการของทีมแกนนาเพื่อจัดกระบวนการแผนชุมชน ผลลัพธ์ของ
ขั้นตอนนี้คือ ทีมงานทาแผนชุมชนมีความเข้าใจและพร้อมจัดกระบวนการแผนชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเรี ยนรู้ตนเองและชุมชน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจสภาพชุมชนในปัจจุบนั เรี ยนรู้ประวัติความเป็ นมาของชุมชนตั้ง
คาถามกระตุก ใจเพื่อการเรี ยนรู้สารวจ / วิเคราะห์เรี ยนรู้ขอ้ มูลชุมชนวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน อาทิ
ออกแบบเครื่ อ งมือ เก็บ ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค บัญ ชี ค รั ว เรื อนข้อมูล ศัก ยภาพชุ มชนวิเคราะห์
ผลกระทบที่มีต่อชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกในทุกระดับ ได้แก่ ประเทศ โลก และทุกมิติ
ได้แก่ เศรษฐกิ จ สังคม การเมือง วิเคราะห์สภาพชุ ม ชนได้แก่ จุ ด แข็ง จุ ด อ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เพื่อรู้ศกั ยภาพของตนเองและชุมชนรู้โอกาสในการพัฒนา และรู้ขอ้ จากัดวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาของชุมชนวิเคราะห์คาดการณ์ แนวโน้ม ผลที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนใน
อนาคต ผลลัพธ์ของขั้นนี้คือ ชุมชนมีความเข้าใจในสภาพและศักยภาพของตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา
เพื่อให้ได้เป้ าหมายและทิ ศทางการพัฒนาของหมู่บา้ น มองเห็ นอนาคต สะท้อนถึง
ตัวตนที่ตอ้ งการจะเป็ นใน 5-10 ปี ข้างหน้า กาหนดเป้ าหมายการพัฒนาหมู่บา้ น (วิสยั ทัศน์) และทิศ
ทางการพัฒนาตามศักยภาพของหมู่บา้ น กาหนดการพัฒนาอาชีพและแหล่งรายได้เพื่อสร้างรายได้
ให้ชุมชนตามศักยภาพชุมชนและกลไกการตลาดกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากาหนดประเด็นหลัก
ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ กาหนดเป้ าหมายการพัฒนาตามประเด็นหลักกาหนดวิธีการพัฒนา
ตามประเด็น หลัก เพื่อทาให้บรรลุยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ข องขั้น นี้ คื อ มีเป้ าหมายและทิ ศทางการ
พัฒนาหมู่บา้ น
ขั้นตอนที่ 4 กาหนดแผนงาน/โครงการ
เพื่อให้ได้แผนชุ มชนที่เป็ นของชุมชนอย่างแท้จ ริ ง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และ
นาไปสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์ที่วางไว้กาหนดแผนงาน/โครงการ โดยมีการจัดประเภทของโครงการ/
กิจกรรม การจัดลาดับความสาคัญ รวมถึงการประชาพิจารณ์แผนชุมชน ซึ่งพิจารณาจากอัตลักษณ์
ของชุมชนกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษายุทธศาสตร์อยูด่ ีมีสุขเป็ นแนวทางประกอบพิจารณา
กาหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บรรลุยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แยก
ประเภทโครงการ/กิจกรรม (ทาเอง ทาร่ วม ทาให้)จัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมร่ าง
แผนชุมชนประชาพิจารณ์แผนชุมชน ผลลัพธ์ของขั้นนี้ คือ แผนงาน/โครงการ เพื่อบรรลุเป้ าหมาย
การพัฒนา
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ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบตั ิการตามแผนชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒ นาชุมชนตามแผนชุมชน จัดตั้งคณะทางานปฏิบตั ิตามแผน
ชุมชน (เพื่อรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์อยูด่ ีมีสุข/กิจกรรมทาเอง/กิจกรรมทาร่ วม/
กิจกรรมขอรับการสนับสนุ น) จัดองค์กรสาหรับรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ /โครงการ/
กิจกรรมจัดระบบการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนาของชุ มชน ประสานภาคีก ารพัฒนา/หน่ ว ย
สนับสนุนวางแผนกาหนดรู ปแบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนชุมชน ผลลัพธ์
ของขั้นนี้คือ การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามแผนชุมชน
การจัดทาแผนชุมชน 5 ขั้นตอน ดังกล่าวข้างต้นเป็ นแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนได้
ศึกษาค้นคว้าจากกรณี ศึกษาแผนชุมชนที่ประสบความสาเร็ จในการส่งเสริ มกระบวนการแผนชุมชน
อาจปรั บให้เข้า กับบริ บทล้อมรอบหรื อภูมิ สังคมแต่ ล ะพื้น ที่ ได้ต ามความเหมาะ โดยค านึ งถึ ง
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดาเนินงานนั้นๆ
2.8 ประโยชน์ ของแผนชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน (2553 ก) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแผนชุมชน ดังนี้
1. เป็ นการเสริ มสร้างการการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา หมู่บา้ นของคนในชุมชน
โดยการร่ วมคิด ร่ วมทาค้นหาศักยภาพและ พัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น ไปสู่การพึ่งพาตนเอง โดย
คนในหมู่บา้ น ร่ วมกันค้นหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. ทาให้คนในชุมชนได้เห็นข้อดี ข้อเด่น โอกาส ข้อจากัดของชุมชนในการพัฒนา
อย่างมีเป้ าหมาย
3. สร้ างพลังความสามัคคี ในชุ มชนทาให้ชุมชนใช้ประสบการณ์ และความรู้
ร่ วมกันกาหนด ทิศทาง แนวทางการพัฒนาชุมชนได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพ สามารถดาเนิ นการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ เหมาะสม กับสภาพพื้นที่และสถานการณ์
4. กระบวนการแก้ไขปั ญหาที่สาเหตุของปั ญหามีเป้ าหมาย ความสาเร็ จที่ชดั เจน
เชื่ อมโยงรองรั บนโยบายการพัฒ นาของประเทศ และ ก าหนดระยะเวลาเพื่อความสาเร็ จ ของ
เป้ าหมายในการดาเนินการได้
5. มีข้นั ตอนสาหรับการทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน มีลกั ษณะ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนปฏิบตั ิได้ดว้ ย ความสามารถและ ศักยภาพของคนในชุมชน
เอง โดยพึ่งพาภายนอกให้นอ้ ยที่สุด
6. เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาและการเชื่อมประสานภาคีการพัฒนา ทั้งภาครัฐบาล
และเอกชน ในการสนับสนุ นงบประมาณและวิชาการ หรื ออื่น ๆ ได้ดว้ ยเป้ าหมาย ของการจัด
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กระบวนการแผนชุมชน เพื่อ เสริ มสร้างให้คนในชุมชนมีความสามารถในการบริ หารจัดการตนเอง
และชุมชนได้
7. เป็ นการเสริ มสร้างให้เกิดวิถีประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในหมู่บา้ น โดยการทางาน
ร่ วมกับภาครัฐ และประชาชน
2.9 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการตนเองของชุมชน
แนวคิด การจัดการตนเองนั้น เริ่ มต้นมาจากการนาแนวคิด ‚การพึ่งตนเอง‛ ในประเด็น
การพัฒนาต่างๆ เช่น ประเด็นเกี่ยวกับป่ าชุมชนและเกษตรทางเลือก และประเด็นการพัฒนาอื่นๆ
ซึ่งเป็ นแนวคิดที่เกิดขึ้นมายาวนานและกระจายอยู่ทวั่ ประเทศ ประเด็นการกระจายอานาจให้แก่
ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองในด้านทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และการกระจายอานาจให้กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีหลักคิด คือ ต้องการจะลดบทบาทของรัฐส่ วนกลางลงและเพิ่ม
อานาจให้ทอ้ งถิ่น เป็ นการ ‚ลดอานาจรัฐ เพิ่มอานาจประชาชน‛ และประชาชนสามารถบริ หาร
จัดการท้องถิ่นนั้นๆ ได้เอง
2.9.1 ความหมายของการจัดการตนเอง
โกวิทย์ พวงงาม (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการตนเอง นั้นมีความเกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นตัวตนของหน่วยๆ หนึ่งที่มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ระดับหน่วยย่อยไปจนถึงหน่วยที่มี
ขนาดใหญ่ในภาพรวม ที่สามารถจัดการตนเองได้ โดยที่การจัดการตนเองนั้น จะมีความซับซ้อนมี
ลักษณะไม่เป็ นมาตรฐาน (Non-Standardize) และไม่อยูใ่ นภาวะดุลยภาพ (Non-Equilibrium) แต่จะ
มีลกั ษณะที่สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงแบบอิสระในเชิงพลวัต ตามบริ บทที่เกิ ดขึ้นภายใต้องค์
ความรู้ที่มีอยู่ของตนเอง ดังนั้น การส่ งเสริ มชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ก็จะเป็ นผลต่อการลด
ภาระของรัฐบาลในอนาคตซึ่งกระบวนการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น เป็ นการปลดปล่อย
(Liberating) ที่ทาให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นมีความคิดอย่างเป็ นอิสระในการจัดการตนเอง โดย
สามารถก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนและทาให้พลังอานาจของคน กลุ่ม องค์กร
ในชุมชน (Empowerment) จะนาไปสู่เป้ าหมายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้นั่นก็คือ การ
จัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง ส่วนทางด้าน สมพันธ์ เตชะอธิก (2540) ได้กล่าว
ไว้ว่า การจัดการตนเอง หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจกาหนดทิศ
ทางการพัฒนา การบริ หารจัดการจังหวัดของตนเองในทุกด้าน ทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาวะทางร่ างกาย จิ ต ใจ สังคมปั ญญา ที่
สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของประชาชน เมื่อเกิดปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและ
สังคม ก็สามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่นได้ดว้ ยตนเองและเท่าทันกับสถานการณ์ปัญหา
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จากความหมายดังกล่าวข้างตนนั้นทาให้ พอสรุ ปได้ว่า การจัดการตนเอง หมายถึงการ
ที่ ประชาชนภายในชุ มชนมีส่ว นร่ วมในการก าหนดทิ ศ ทางการพัฒ นาทั้งทางด้าน การเมือ ง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาวะ อยูบ่ นพื้นฐานของ
การเสริ มสร้ างพลังอานาจให้ก ับชุ มชนท้องถิ่น การสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนให้สามารถ
พึ่งตนเองในทุกด้านได้อย่างยัง่ ยืน
2.9.2 แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชน
การจัด การตนเองของชุ มชนจะเกิด ขึ้นได้น้ นั ชุมชนท้องถิ่นเองจะต้องมีแนวคิ ด
โดยเฉพาะความเชื่อพื้นฐานในปรัชญาการพัฒนาชุมชนว่ามนุษย์มีความสามารถและมีพลังอันซ่อน
เร้น (Potential Ability) แฝงอยูท่ ้งั ความคิด ทักษะแรงงานที่มีความสามารถพัฒนาตนเองได้ตามขีด
ความสามารถทางคุณภาพ และคุณธรรม หากโอกาสอานวยและมีผใู้ ห้การสนับสนุ น ซึ่งการอยู่ใน
ชุมชน สังคมมนุ ษย์ตอ้ งการอยู่ดว้ ยความสุ ขกาย สบายใจและมีความเป็ นธรรมโดยชุมชนมีความ
สมดุลในการพัฒนา ดังนั้นการที่ชุมชนจะสามารถจัดการตนเองได้น้ นั ชุมชนจะต้องมีความเชื่อมัน่
ในศักยภาพของคน และชุมชนว่าสามารถจัดการตนเองได้ ด้วยการยึดหลักการพึ่งตนเองเป็ นที่ต้ งั
(โกวิทย์ พวงงาม,2553 )
มนตรี และศิรินภา กรรพุมฆาตย์ (2551)ได้เสนอแนวคิดการสร้างเสริ มศักยภาพ
ชุมชน (Community Capacity Building – CCB) ซึ่งให้นิยามว่าเป็ นการเสริ มสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
และยัง่ ยืนภายใต้ฐานความยุติธรรมทางสังคม และการยอมรับซึ่งกันและกัน ในที่น้ ี การเสริ มสร้าง
ชุมชนเน้นความสาคัญของคุณค่าแห่ งความเป็ นธรรม ความเสมอภาคภาค หลักความรับผิดชอบ
โอกาส การเลือก การมีส่วนร่ วม และการยอมรับซึ่งกันและกัน การเสริ มสร้างความสามารถและการ
เสริ มสร้างพลังอานาจหลัก ของการพัฒนาชุมชน
ศัก ยภาพของชุมชน หมายถึง ปฏิสัมพัน ธ์
ระหว่างทุ นมนุ ษ ย์ ทรั พยากรในองค์ก รและทุน ทางสังคมที่มีอยู่ภายในชุมชนหนึ่ ง ๆ ที่สามารถ
ยกระดับเพื่อแก้ไขปัญหาของส่วนรวม และปรับปรุ งหรื อผดุงรักษาความเป็ นอยูท่ ี่ดีของชุมชนนั้น ๆ
การดาเนินการอาจกระทาผ่านกระบวนการของสังคมแบบไม่เป็ นทางการ หรื อการรวมกลุ่มของ
ปั จ เจกบุ ค คล องค์ก รและเครื อข่ ายทางสังคมที่ มีอยู่ในระดับต่ าง ๆ รวมทั้งในระดับชุ มชน ซึ่ ง
ลักษณะศักยภาพชุมชน มักประกอบไปด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ ความรู้สึกของความเป็ นชุมชน (Sense
of community) การมีคามัน่ สัญญา (Commitment) ความสามารถในการแก้ปัญหา (Ability to solve
Problems)การเข้าถึงทรัพยากร (Access to Resource)
สรุ ปการจัดการตนเองของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชน มีความสามรถจัดการกับ
ปัญหาและสามารถจัดการความสัมพันธ์ของชุมชน หรื อจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ที่ต้ งั
อยูบ่ นพื้นฐานของความอิสระ ทั้งทางด้านความคิด การแสดงออก และมีองค์ความรู้ (Knowledge)
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ที่อาจจะถูกถ่ายทอดในรู ปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่น หรื อเกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์ข อง
ชุมชนท้องถิ่นเอง ซึ่งอาจแสดงออกมาในรู ปของการจัดทาแผนงานและโครงการเป็ นของชุมชน
เองการจัดรู ปแบบองค์กรชุมชน สถาบันชุมชน หรื อสภาองค์กรชุมชน การวางกฎระเบียบชุมชน
เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิน่ โดยคนในชุมชนท้องถิน่ และเพื่อคน
ในชุมชนท้องถิ่น โดยคานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรมสิทธิมนุษยชน และอัตลักษณ์ของชุมชนเอง
2.9.3 การเสริ มสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการตนเองของชุมชน
การจัด การตนเอง มีค วามเกี่ ย วข้องกับความเป็ นตัว ตนของหน่ ว ย ๆ หนึ่ ง ที่ มี
ความหมายครอบคลุมตั้งแต่ระดับหน่ วยย่อย ไปจนถึงหน่ วยที่มีขนาดใหญ่ในภาพรวม ที่สามารถ
จัดการตนเองได้ โดยที่การจัดการตนเองนั้น จะมีความซับซ้อน มีลกั ษณะที่ไม่เป็ นมาตรฐาน (NonStandardize) และไม่อยู่ในภาวะดุ ลยภาพ (Non-Equilibrium) แต่จ ะมีลกั ษณะที่ สามารถปรั บตัว
เปลี่ยนแปลงแบบอิสระในเชิงพลวัตตามบริ บทที่เกิดขึ้นภายใต้องค์ความรู้ที่มีอยูข่ องตนเอง
บัญชา แก้วส่อง และคณะ(2537) ทาการศึกษาศักยภาพขององค์กรชาวบ้านในภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ได้สรุ ปองค์ประกอบที่ สาคัญในการพิจ ารณาศักยภาพที่ สาคัญขององค์ก ร
ชาวบ้าน ดังเช่น
1. ศักยภาพในการริ เริ่ มโครงการ องค์กรชาวบ้านในหลายพื้นที่สามารถรวมตัว
กัน เอง โดยริ เริ่ มโครงการเพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาและพัฒ นาอี ก ทั้ง ความสามารถในการประสาน
ประสบการณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมของโครงการ
2. ศักยภาพการบริ หารจัดการ องค์กรชาวบ้านหลายกลุ่มหลายองค์กรสามารถที่จะ
แบ่ ง บทบาทหน้า ที่ และจัด การทั้ง ในเรื่ องคน เรื่ องเงิ น และกิ จ กรรม รวมทั้ง การกระจาย
ผลประโยชน์สู่สมาชิกได้อย่างทัว่ ถึง
3. ศักยภาพในการระดมทุน มีท้งั การระดมทุนภายในชุมชนด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การลงหุน้ การเก็บเงินสมาชิก การทอดผ้าป่ า การรวมกลุ่มออมทรัพย์ เป็ นต้น และการระดมทุนจาก
ภายนอก เช่น ในรู ปแบบของการกูย้ มื เงิน การประสานโครงการพัฒนาแบบให้เปล่าจากภาครัฐ การ
ประสานงบประมาณจากองค์กรพัฒนาเอกชน และแหล่งทุนจากภาคธุรกิจ ซึ่งหลายองค์กรพบว่า
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆเหล่านี้ได้เป็ นอย่างดี และมีความสามารถในการนาเงินทุนมาใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ศัก ยภาพในการต่ อรองทางการเมืองการรวมกัน เป็ นเครื อ ข่ ายขององค์ก ร
ชาวบ้านสามารถ มีอานาจต่อรองทางการเมือง ซึ่งมีให้เห็นในหลายกรณี ปัญหา เช่น ปั ญหาป่ าไม้
ที่ดิน สิ่งแวดล้อม หรื อปัญหาการประกอบอาชีพ ซึ่งการต่อรองทางการเมือง จะทาให้ชาวบ้านลด
ความกลัว และกล้าแสดงออกต่อผูท้ ีอานาจหรื อกลุ่มทุนมากขึ้น
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5. ศักยภาพผูน้ าชาวบ้าน ซึ่งผูน้ าถือว่าเป็ นคนที่มีความสาคัญอย่างสูง ผูน้ าเหล่านี้
อาจประกอบด้วยผูน้ าทางความคิด ผูน้ าทางศีลธรรม ผูน้ าทางด้านอาชีพ หรื อเทคนิค หรื อการ
ปฏิบตั ิ ผูน้ าที่สามารถประยุกต์งานและประสานงานกับทางราชการ และเอกชน รวมทั้งประสาน
ภายในหมู่บา้ น ศักยภาพของผูน้ าต่าง ๆ เหล่านี้มีอยูจ่ ริ ง และได้รับการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ยงั พบว่าผูน้ าที่สร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรชาวบ้าน มักมีคุณสมบัติหลายประการ คือ
เป็ นนักประสานงาน มีความสามารถในการบริ หารจัดการ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีการพูดที่ชกั
จูงคนได้ มีความสามารถในการจดจาและบันทึกได้ระเอียด ได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน มีความ
เท่าทันต่อสถานการณ์ภายนอกชุมชน รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น มีความเชื่อมัน่ และเป็ นตัวของ
ตัวเอง ซึ่งหากชุมชนได้มีผนู้ าในลักษณะนี้กจ็ ะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กบั ทั้งองค์กรชุมชนได้
เป็ นอย่างดี
John (1996) ได้อธิบายถึงการเสริ มสร้างศักยภาพของครัวเรื อนในฐานะหน่ วย
การกระทาในภาคพลเรื อน คือ สิ่งที่ภาคประชาชนต้องเรี ยกร้องและรัฐต้องสนองตอบในการจัดการ
ให้เกิ ด ขึ้ น อัน เป็ นพื้น ฐานส าคัญ ในการเสริ มสร้ างศัก ยภาพ และอ านาจของภาคประชาชน
(Empowerment) ที่เน้นศักยภาพของครัวเรื อน ซึ่งประกอบด้วย
1. ครัวเรื อนต้องสามารถมีพ้นื ที่ในการดารงดาเนินชีวติ (Defensible Life Space)
เช่น บ้าน ที่ทากิน รวมทั้งพื้นที่ในชุมชน เพื่อสามารถสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนและสังคมได้
2. ต้องมีเวลาเหลือที่จะไปทากิจกรรมอื่นๆ เป็ นการพัฒนาตนเองนอกเหนือไปทา
มาหากิน (Surplus Time)
3. ต้อ งได้รั บ การพัฒ นาความรู้ และความช านาญเฉพาะทาง ที่ เ ขาสนใจ
(Knowledge and Skill)
4. ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้องและพอเพียง (Appropriate Information)
5. สามารถมีการจัดองค์กรได้ (Clubs และ Association ต่าง ๆ)
6. ต้องมีเครื อข่ายทางสังคมทั้งที่เป็ นและไม่เป็ นทางการ (Social Networks)
7. มีเครื่ องมือในการทางานและดารงชีพตามสมควร (Instrument of Work and
Livelihood)
8. ต้องมีแหล่งทุนตามสมควร (Financial Resources)
กล่าวโดยสรุ ป การเสริ มสร้ างศักยภาพของชุมชนอย่างแท้จ ริ ง จาเป็ นต้องปรั บ
บทบาทของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการทางานพัฒนาให้เป็ นผูส้ นับสนุ นส่ งเสริ มให้สมาชิกเข้ามีส่วนร่ วม
ในกระบวนการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาจึงเป็ นเพียงผูส้ นับสนุ นให้เกิดการพัฒนาโดยชาวบ้านเป็ น
ผูพ้ ฒั นาชุมชนได้ดว้ ยตนเอง หรื อกระตุน้ ให้เกิดการจัดการตนเองของชุมชนโดยมีวิธีการ ดังนี้ 1)
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การเสริ มสร้างศักยภาพชุมชนในการวางแผนและดาเนิ นงานพัฒนาชุมชน 2) การสร้างพลังอานาจ
โดยชุมชนเป็ นเจ้าของกิจการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเอง 3) การร่ วมมือกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ
ทั้งภายในชุมชนและระหว่างชุมชน 4) การขยายขอบเขตกิจกรรมของชุมชนให้กว้างขึ้นและคลอบ
คลุมประเด็นต่าง ๆ 5) การเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูล ชุมชนได้ทราบและเรี ยนรู้ขอ้ มูลการ
พัฒนาชุมชนของหน่ วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา 6) การพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม ไม่แยกเป็ นรายกิจกรรมย่อย เพื่อให้เกิดความร่ วมมือ ทางาน
พัฒนาชุมชนอย่างรอบด้าน
2.9.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตนเองของชุมชนและแผนชุมชน
การจัดการตนเองของชุมชน เป็ นผลที่มาจากการสังเคราะห์แผนชุมชน หมายถึง
การจัดการตนเองของชุมชนด้านแผนชุมชน เป็ นการสร้างอานาจชุมชนท้องถิ่นเพื่อช่วยในการดูแล
ตัวเองโดยใช้ “แผนชุมชน” เป็ นกลไกหลัก ในการขับเคลื่อนการจัดการตนเองของชุมชน โดย
ตัวอย่างชุมชนที่สามารถสร้างแผนชุมชนขึ้นมาเป็ นเครื่ องมือในการต่อสู้กบั ปั ญหา จนนาไปสู่การ
สร้างโอกาสให้กบั คนในชุมชน ซึ่งสามารถนามาเป็ นตนแบบในการพัฒนาชุมชนให้กบั สังคม และ
ประเทศชาติอย่างชุมชน บ้านหนองกลางดง อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กล่าวได้
ว่า การจัดการตนเองของชุมชน ที่ใช้แผนชุมชนเป็ นเครื่ องมือนั้น ต้องเน้นกระบวนการการเรี ยนรู้
ทั้งการเรี ย นรู้ ในการร่ วมคิด ร่ ว มเรี ย นรู้ ขอ้ มูล วิเคราะห์ข ้อมูลและรับรู้ข ้อมูลร่ วมกัน เพื่อร่ ว ม
แก้ปัญหา และกาหนดทิศทางของชุมชนในแง่วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนปฏิบตั ิการของ
ชุมชน ซึ่งกาหนดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต ความเป็ นอยู่ สุ ขภาพอนามัย อาชีพที่มนั่ คง
การพัฒนาเกษตรแบบยัง่ ยืน การจัดการผลผลิตและวิสาหกิจ การพัฒนาการเรี ยนรู้ของชุมชน
2.9.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตนเองและการสร้างพลังอานาจชุมชน
การบริ หารจัด การชุ มชน ประกอบด้ว ย คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ เพื่อ
พัฒนาชุมชนตนเองไปสู่เป้ าหมายอย่างยัง่ ยืน คนในชุมชนมีจิตสานึกสาธารณะ รู้เป้ าหมาย เชื่อมัน่
วิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและความสัมพันธ์กบั ภาคี โดยใช้แผนชุมชน
จัดการทุนชุมชนแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างเป็ นระบบ เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ดังนั้นกระบวนการขับเคลื่อนที่มีพลังในชุมชน นอกจากอาศัยภาคีความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชนและนักวิชาการต่างๆ แล้ว สิ่งจาเป็ นต่อ
การจัดการตนเอง (Self-organization) คือการสร้างพลังอานาจชุมชน ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ประการหนึ่ ง ดังนั้นถ้าชุ มชนมีพลังอานาจในการจัด การชุมชนตนเองตามกระบวนการจัด การ
ตนเองที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็ นแนวทางก่อให้เกิดการกระจายอานาจจากรัฐส่ วนกลางซึ่งเป็ นการ
ปกครองแบบรวมศูนย์อานาจนาไปสู่การกระจายอานาจสู่ ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสามารถแก้ไขปั ญหาได้
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ตรงกับความต้องการของประชาชน และประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจกาหนดทิศทางการ
พัฒนาของชุ มชนตนเองได้ในทุ ก ด้านโดยผ่านการร่ ว มจัด ทาแผนชุ มชน ซึ่ งน าไปสู่ ก ารความ
เข้มแข็งของชุมชน และชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด
2.10 ทฤษฎีเกีย่ วกับแผนชุมชน
ทฤษฏีที่นามาใช้ในการอธิบายกระบวนการของการจัดทาแผนชุมชน มีดงั นี้
2.10.1. ทฤษฎีเครือข่ ายทางสังคม (Social Network Theory)
ในกระบวนการจัด ท าแผนชุ มชน จ าเป็ นอย่างยิ่ง ที่ ต ้อ งมี เครื อ ทางสัง คมคอย
สนับสนุ น เช่น เครื อข่ ายชุ มชนเข้มแข็ง เครื อข่ ายภาครั ฐ เครื อข่ายภาคประชาน เป็ นต้น ดังนั้น
ทฤษฎีเครื อข่ายทางสังคม (Social Network Theory) จึงเป็ นอีกทฤษฎีที่สามารถใช้อธิบายการมีส่วน
ร่ วมของชุมชนในกระบวนการการจัดทาแผนชุมชน
แนวคิดเครือข่ ายทางสังคม
แนวคิดเครื อข่ายทางสังคม (Social Network Concept) มีพฒั นาการมาจากพื้นฐาน
ของทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) โดยมีนัก คิ ด คนสาคัญ คื อ Richard Emerson
(1976)ซึ่งต่อยอดความคิดมาจาก George C. Homans (1958) โดยมีฐานคติ (Assumption) คือ ใน
เครื อข่ายสังคม จะประกอบไปด้วยบุคคลหรื อตัวแสดง (Actor) ที่มีความสัมพันธ์ (Relation) ซึ่งกัน
และกัน ตามบทบาทหรื อหน้าที่ ที่แต่ ละคนหรื อคู่ค วามสัมพัน ธ์มีอยู่ ซึ่ งแต่ ละคนนั้น มิได้มีเพีย ง
บทบาทเดียว หากแต่มีหลายบทบาทที่จะต้องสวมในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
เครื อข่ายสังคม บางครั้งอาจเป็ นไปตามทฤษฎีของการแลกเปลี่ยน เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ทาตาม
บทบาทหน้า ที่ ที่ ค าดหวัง ในสัง คม หรื อตามบรรทัด ฐานที่ ไ ด้รั บ การถ่ า ยทอดมาเท่ า นั้น แต่
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังขึ้นอยูบ่ นพื้นฐานของการรับรู้และการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกันระหว่างคู่ค วามสัมพันธ์ ทั้งในด้านวัตถุและทางด้านจิ ตใจ ในปั จจุ บนั สถานภาพองค์
ความรู้ข องแนวคิ ดนี้ ได้ถูก ใช้ในการศึกษาวิจ ัยเกี่ย วกับการวิเคราะห์เครื อข่ ายทางสังคม(Social
Network Analysis) การสร้ างตัว ตนของเครื อ ข่ ายการแลกเปลี่ ยนเชิ ง บูร ณาการ (Integrated
Exchange Forming) รวมไปถึงการศึกษาอานาจและการพึ่งพา (Power and Dependence) ภายใน
เครื อข่าย
ความหมายเครือข่ ายทางสังคม
มีผใู้ ห้นิ ย ามของค าว่า เครื อข่ ายทางสั งคม ไว้ห ลายความหมาย โดยผูว้ ิจ ัย ขอ
นาเสนอโดยสังเขป ดังนี้
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Catherine and Hage . (1993) กล่าวว่า เครื อข่าย Network คือ รู ปแบบทางสังคม ที่
เปิ ดโอกาสให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยน การสร้างความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียว
และการร่ วมกันทางาน เครื อข่ายประกอบด้วยองค์กรจานวนหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตที่แน่ นอนหรื อไม่ก็
ได้ และองค์กรเหล่านี้ มีฐานะเท่าเทียมกัน ซึ่งตรงกับในหนังสื อ Encyclopedia of Sociology
(Volume 4 : S-Z Index) ที่นิยาม เครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ว่าหมายถึง ปรากฏการณ์ทาง
สังคมในรู ปแบบหนึ่ งที่ แสดงให้เห็น ถึงรู ปแบบการจัด เรี ยงความสัมพันธ์ (Patterned Arrays of
Relationship) ระหว่างปัจเจกชน (Individual) ที่ร่วมกระทาการในสังคม
Jeremy (1974) ให้ความหมายของเครื อข่ายทางสังคมว่าเป็ นความ สัมพันธ์ทาง
สังคมของบุคคล โดยมีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน สอดคล้องกับ
ใน The SAGE Dictionary of Sociology (2006 ) ที่นิยามว่า เครื อข่ายทางสังคม คือ รู ปแบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปั จเจกชน (Individual) ซึ่งนักสังคม
วิทยาถือว่าเป็ นหน่ วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการศึกษา และใช้วิธีศึกษาโดยการสังเกต
(Observation) ก่อนจะเขียนออกมาเป็ นแผนที่ปฏิสมั พันธ์ (Interaction Mapping) ซึ่งตรงกับแนวคิด
ของ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) ที่กล่าวว่าเครื อข่ายทางสังคม ว่าหมายถึง ความสัมพันธ์ใน
สังคมมนุษย์ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับเครื อข่าย โดย
เป็ นการอธิบายถึงพฤติ กรรมและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่าง ๆ เช่น กิจกรรม การสื่ อสาร
ความร่ วมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรู ปแบบ
ที่หลากหลาย ส่ วนเสรี พงศ์พิศ (2546) ได้เพิ่มเติมเรื่ องความสัมพันธ์ว่าเครื อข่าย (Network)
หมายถึง กลุ่มบุคคลหรื อกลุ่มองค์กรที่สมัครใจสื่ อสารสัมพันธ์กนั หรื อดาเนิ นกิจกรรมบางอย่าง
ร่ วมกัน โดยไม่ทาให้แต่ละคนหรื อแต่ละองค์กรสูญเสียความเป็ นอิสระ
จากที่กล่าวมาในข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า เครื อข่ายทางสังคม (Social Network)
หมายถึง รู ปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปั จ เจกบุค คล
(Individual) กลุ่ม (Group) และองค์ก ร (Organization) ผ่านรู ปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
(Social Interaction) ในรู ปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรม การสื่ อสาร ความร่ วมมือ การพึ่งพาอาศัย การ
แลกเปลี่ยน การเรี ยนรู้ ซึ่ งเป็ นปฏิสัมพัน ธ์ที่มีโครงสร้างและรู ปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนมี
เป้ าหมายร่ วมกัน
ประเภทของเครือข่ ายทางสังคม (Type of Social Network)
ในการจาแนกประเภทของเครื อข่ายทางสังคม สามารถแบ่งได้ในหลายรู ปแบบ
โดยมีนกั วิชาการหลายคนที่ได้จาแนกประเภทของเครื อข่าย ผูว้ ิจยั ขอเสนอ ดังนี้
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นฤมล นิราทร (2543 ) ได้จาแนกประเภทของเครื อข่ายทางสังคม ตามมิติ 4 มิติ
ดังนี้ 1) จาแนกตามพื้นที่ดาเนิ นการ เช่น เครื อข่ายระดับหมู่บา้ น ตาบล อาเภอ จังหวัด ภาค และ
ประเทศ 2) จาแนกตามกิจกรรมหรื อประเด็นปั ญหา เช่น เครื อข่ายที่ทางานเกี่ยวกับแผน ชุมชน
พัฒ นาชุมชน สิ ทธิมนุ ษ ยชน สิ่ งแวดล้อม 3) จาแนกตามอาชี พหรื อสถานภาพทางสังคม เช่ น
เครื อข่ายด้านการพัฒนาชุมชน เครื อข่ายชุมชนเข้มแข็ง เครื อข่ายองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่น เป็ น
ต้น 4)จาแนกตามรู ปแบบโครงสร้างหรื อความสัมพันธ์ ทาให้เกิดเครื อข่ายใน 2 ลักษณะ ลักษณะ
แรกคือเครื อข่ายตามแนวตั้ง คือ เครื อข่ายที่มีโ ครงสร้างเป็ นช่วงชั้น ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ก รภายในเครื อข่ ายไม่เท่ ากัน และ อีก ลัก ษณะคื อ เครื อข่ ายตามแนวนอน เป็ นเครื อข่ ายที่
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายในเครื อข่ายเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ Kilduff Martin and Wenpin
Tsai (2003 ) ได้แบ่งประเภทของเครื อข่ายตามระดับของการศึกษาวิเคราะห์เครื อข่าย (Network
Analysis) โดย แบ่ งได้เป็ น 4 ประเภท คือ 1) เครื อข่ายระดับปั จ เจกบุ คคล (Individual Level
Network) 2) เครื อข่ายระดับหน่ วยธุรกิจ (Business Unit Level Network) 3) เครื อข่ายระดับองค์กร
(Organization Level Network) และ 4) เครื อข่ายระดับอื่นๆ (Other Level Network) หรื อระดับ
ระหว่างองค์กร อย่างไรก็ตาม แม้มิติของการจาแนกประเภทของเครื อข่ายทางสังคมดังกล่าว จะ
ค่อนข้างชัดเจน สามารถจาแนกประเภทได้ แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดแล้วจะพบว่า บางเครื อข่าย
อาจมีลกั ษณะทับซ้อนกันอยู่ในแต่ ละมิติ เช่ น เครื อข่ายแรงงาน มีลกั ษณะเป็ นทั้งเครื อข่ายด้าน
แรงงาน และเป็ นเครื อข่ายระดับประเทศด้วย
สาเหตุการสร้ างเครือข่ ายทางสังคม (Social Network Construct)
การสร้างเครื อข่าย (Networking) หมายถึง กิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่ม ซึ่งอาจ
เป็ นกลุ่มองค์กร หรื อกลุ่มบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม หรื อการผลิต
ระหว่างองค์กรสมาชิก ต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่ ว มกัน มาก่ อนหน้าที่จ ะทาความตกลงเป็ น
องค์กรเครื อข่ าย นฤมล นิ ราทร (2543 ) กล่าวว่าการสร้างเครื อข่ายมีมาจากสาเหตุ 5 ประการ
ดังนี้ 1) ต้องการมีเพื่อนในการทางาน ต้องการมีหมู่ มีพวก 2) ต้องการทรัพยากรในการทางาน 3)
ต้องการรับภาระความเสี่ ยงในกิจกรรมร่ วมกัน 4) ต้องการความชานาญเฉพาะด้านในการแก้ไข
ปัญหา 5) ต้องการประหยัด และ 6) ต้องการเรี ยนรู้ประสบการณ์ในการทางานร่ วมกัน รวมไปถึงมี
ปั จจัยเสริ มที่เป็ นเงื่อนไขสาคัญ คื อ ความเต็มใจที่จะเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่าย ส่ วนพระมหาสุ ทิต ย์
อาภากโร (2547) ให้เหตุผลว่าการสร้างเครื อข่ายทางสังคมเกิดจากเหตุผล 3 ประการดังนี้ ประการ
แรก คื อ สถานการณ์ ปัญ หาและสภาพแวดล้อ มที่ ซ้ าซ้อ น หลากหลาย และขยายตัว จนเกิ น
ความสามารถของปั จ เจกบุค คล หรื อกลุ่ม ที่จะด าเนิ นการแก้ไข ประการที่ สองคือเครื อข่ ายเป็ น
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เครื่ องมือหรื อยุทธศาสตร์ ในการสร้างพื้นที่ทางสังคม และ ประการสุ ดท้าย เพื่อให้การประสาน
ผลประโยชน์เป็ นไปอย่างเท่าเทียม จากเหตุผลของนักวิชาการทั้งสองท่าน จะเห็นได้ว่าประเด็น
สาคัญของการสร้ างเครื อข่ายทางสังคม คื อ การมุ่งที่ จะบรรลุเป้ าหมายของปั จ เจกบุค คล ซึ่งไม่
สามารถทาได้ดว้ ยตนเองโดยลาพัง แต่ตอ้ งอาศัยการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากร
อันจะส่งผลให้สามารถดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย อันเป็ นการประสานผลประโยชน์ซ่ึงกันและ
กัน
องค์ประกอบของเครือข่ ายทางสังคม (Social Network Components)
มีนกั วิชาการหลายท่านได้กาหนดองค์ประกอบของเครื อข่ายทางสังคม ไว้หลาย
แนวทาง ซึ่งผูว้ ิจยั ขอเสนอ ดังนี้
พระมหาสุ ทิต ย์ อาภากโร (2547) กล่าวว่าองค์ประกอบที่ สาคัญของความเป็ น
เครื อข่าย ประกอบด้วย 1) หน่วยชีวิตหรื อสมาชิก 2) จุดมุ่งหมาย 3) การทาหน้าที่อย่างมีจิตสานึ ก
4) การมีส่วนร่ วมและการแลกเปลี่ยน และ 5) ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร ส่วนเกรี ยงศักดิ์
เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2543) กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญของเครื อข่าย ว่ามีอยู่ 7 ประการ ประกอบด้วย
1) การรับรู้มุมมองร่ วมกัน 2) การมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน 3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่ วมกัน
4) การมีส่วนร่ วมของสมาชิกเครื อข่ายอย่างกว้างขวาง 5) มีกระบวนการเสริ มสร้ างซึ่งกันและกัน
6) มีการพึ่งอิงร่ วมกัน และ 7) การมีปฏิสมั พันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
ความสาคัญของเครือข่ ายทางสังคมต่อการจัดทาแผนชุมชน
พื้นฐานของความสัมพันธ์ทางสังคมที่สาคัญ คือ การติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคล
กับบุคคลอื่นๆ อย่างไรก็ตามการติดต่อสื่ อสารอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะเรี ยกว่า เป็ นเครื อข่าย
สังคมได้ จาเป็ นต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วย ซึ่งได้แก่ก ารปฏิสัมพันธ์ (interaction) และการ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล เครื่ องใช้ไม้สอย อาหาร การบริ การ (transaction) ระหว่างบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันและกันของบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในเครื อข่ายสังคมนั้น
เป็ นความสัมพัน ธ์ในทุ กๆ ด้านที่บุค คลทั้งหมดในเครื อข่ายสังคมมีต่ อกัน ทั้งในด้านของระบบ
เศรษฐกิจ การแต่งงาน เครื อญาติ การเมือง สุขภาพอนามัย ฯลฯ เครื อข่ายสังคมของบุคคลหนึ่ งๆ จึง
เปรี ย บเสมือนสิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่ มีอิทธิพลต่อพฤติก รรมของบุ คคลนั้นๆ และขณะเดี ยวกัน
บุคคลนั้นๆ ก็เปรี ยบเสมือนส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมทางสังคมของบุคคลอื่นๆ ในเครื อข่ายสังคม
ซึ่ งสามารถมีผ ลกระทบต่ อพฤติ ก รรมของผูอ้ ื่น ด้ว ยเช่ น กัน เครื อข่ ายสังคมของบุ ค คลหนึ่ ง
ประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมดที่บุคคลนั้นมีอยู่ในสังคม นับตั้งแต่ความสัมพันธ์
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ในครอบครัว ระหว่างญาติพี่นอ้ ง เพื่อนร่ วมงาน เพื่อนบ้าน เป็ นต้น ถ้าหากจะมองเครื อข่ายสังคมให้
เป็ นรู ปธรรมขึ้นมา เครื อข่ายสังคมก็เปรี ยบเสมือนรู ปภาพของจุดต่างๆ ที่มีเส้นหลายๆ เส้น โยงมา
ระหว่างจุดต่างๆ เหล่านี้กบั จุดๆ หนึ่ง ซึ่งเป็ นจุดศูนย์กลาง จุดศูนย์กลางเปรี ยบเสมือนบุคคลคนหนึ่ง
และจุดต่างๆ เป็ นตัวแทนของบุคคลอื่นรอบๆ ข้า งที่บุคคลนั้นมีความสัมพันธ์ดว้ ย ส่ วนเส้นโยง
หลายๆ เส้นนั้น ความสัมพันธ์ทางสังคมหลายๆ ความสัมพันธ์ที่บุคคล และหรื อกลุ่มบุคคลมีต่อกัน
และกัน ดังนั้น ในการจัดทาแผนชุ มชนอย่างมีส่ว นร่ วม จ าเป็ นต้องอาศัย พฤติก รรมที่ ก่อให้เกิ ด
ความสัมพันธ์ทางสังคมขึ้น ได้แก่ การไปมาหาสู่เยี่ยมเยือนกัน การปรึ กษาหารื อกัน การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุ ปแนวคิดเครื อข่ายทางสังคม มีหลัก การที่ว่าในเครื อข่ ายสังคมจะ
ประกอบไปด้วยบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ตามบทบาทหรื อหน้าที่ที่แต่ ละคนหรื อคู่
ความสัมพันธ์มีอยู่ ซึ่งแต่ละคนนั้นมิได้มีเพียงบทบาทเดียว หากแต่มีหลายบทบาทที่จะต้องสวมใน
ชีวิตประจาวัน บุคคลไม่เพียงแต่ทาตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังในสังคม หรื อตามบรรทัดฐานที่
ได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้น แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการรับรู้และ
การตัด สิ นใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านวัตถุ ด้านข้อมูลและทางด้านจิ ตใจ ใน
ปัจจุบนั สถานภาพองค์ความรู้ของแนวคิดนี้ ได้ถูกใช้ในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาทั้งระดับ
ชุมชน หมู่บา้ น ตาบล จังหวัด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อ จัดทา
แผนชุมชนได้ดว้ ยตนเอง
2.10.2 ทฤษฎีการแลกเปลีย่ นระดับบุคคล (Individualistic Exchange Theory)
George C.Homans (1958) ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากทฤษฎีจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม
(Behavioral Psychology) ของ B.F. Skinner โดยเขาได้เสนอแนวคิดสาคัญ คือ กระบวนการของการ
เสริ มแรง(Process of Reinforcement) ในการอธิบายปฏิสัมพันธ์ของมนุ ษย์โดยเสนอว่าพฤติกรรม
ของมนุ ษย์เป็ น เรื่ องของการมีปฏิสัมพันธ์( Interaction) ระหว่างกัน การที่บุคคลคนหนึ่ งจะแสดง
พฤติก รรมอย่างใด ย่อมมีเหตุผลมาจากรางวัล (Reward) หรื อ การลงโทษ (Punish) ซึ่งเป็ นการ
เสริ มแรงทางบวก (Positive Reinforcement) และทางลบ (Negative Reinforcement) ตามลาดับ สิ่งที่
George C.Homans ใช้เป็ นตัว ชี้ ว ดั เพื่อสนับสนุ น แนวคิ ด ดังกล่าว คือ ปริ มาณของการกระทา
(Quantity of Activity) และระดับของคุณค่าของการกระทา (Value of Activity) การที่บุคคลจะเลือก
กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งในเชิงปริ มาณ George C.Homans ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ( Principle of
Economics) อธิบายว่ามนุษย์จะเลือกหนทางที่ให้ผลกาไร (Benefit) สูงสุด ในขณะที่ระดับคุณค่านั้น
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George C.Homans ใช้หลัก อุปสงค์-อุปทาน (Principle of Demand and Supply) มาเชื่อมโยงกับ
แนวคิดทางจิตวิทยาพฤติกรรม คือ ความพอเพียง (Satisfaction) และความขาดแคลน(Deprivation)
แนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีการแลกเปลีย่ นระดับบุคคล
George C.Homans (1958) ได้อาศัย ความคิ ด พื้น ฐานทางจิ ต วิ ทยาเชิ ง พฤติ ก รรม
(Behavioral Psychology) ของ B.F. Skinner เพื่อเป็ นข้อเสนอของทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ดังนี้ (1)
ข้อเสนอด้านความสาเร็ จ (Success Proposition) (2) ข้อเสนอด้านตัวกระตุน้ (Stimulus Proposition)
(3) ข้อเสนอด้านคุ ณ ค่ า (Value Proposition) (4) ข้อ เสนอด้านการสู ญเสี ย ความพึ ง พอใจ
(Deprivation-Satiation Proposition) (5) ข้อเสนอด้านการก้าวร้าว-ยอมรับ (Aggression-Approval
Proposition) ซึ่ งจากข้อเสนอดังกล่าว ยิ่งสะท้อนให้เห็ น ได้ว่า George C.Homans นั้น เน้น ที่
พฤติกรรมการกระทาของปัจเจกในฐานะคู่แลกเปลี่ยน (Exchange Dyadic)
ลักษณะการแลกเปลีย่ นระหว่างบุคคล
George C.Homans พบว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลมีลกั ษณะ 10 ประการ ดังนี้
1) ถ้าความถี่ของการกระทาระหว่างกันของบุคคล 2 คน หรื อมากกว่า 2 คน เพิ่มขึ้น ระดับของ
ความชอบพอกันก็จะสูงขึ้นหรื อกลับตรงกันข้าม 2) การเพิ่มขึ้นของความรู้สึกชอบพอของบุคคลจะ
แสดงออกด้วยการเพิ่มการกระทาระหว่างกันหรื อกลับตรงกันข้าม 3) การกระทาระหว่างกันของ
บุคคลยิง่ บ่อยมากขึ้นเพียงใด ความคล้ายคลึงของการกระทาและความรู้สึกก็จะยิง่ เพิ่มขึ้น หรื อกลับ
ตรงกันข้าม 4) บุคคลมีตาแหน่งในกลุ่มสูงเพียงใด ก็จะยิง่ กระทาตามบรรทัดฐานของกลุ่มมากขึ้น
เพียงนั้น หรื อกลับตรงกันข้าม 5) บุคคลยิ่งมีตาแหน่ งทางสังคมสูงมากเพียงใด ก็จะยิ่งมีขอบเขต
ของการกระทากว้างขวางมากขึ้นเพียงนั้น 6) บุคคลยิ่งมีตาแหน่ งทางสังคมสูงมากเพียงใด จานวน
คนที่จะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการกระทาให้เขาไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม ก็จะยิ่งมีมากขึ้นเพียง
นั้น 7) ยิง่ บุคคลมีตาแหน่ งทางสังคมสูงมากเพียงใด จานวนคนที่เขาจะต้องริ เริ่ มกิจการให้โดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตามจะยิง่ เพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น 8) บุคคลยิง่ มีตาแหน่ งทางสังคมใกล้เคียงกัน
มากเพียงใด ก็จะยิง่ มีการกระทาระหว่างกันบ่อยมากขึ้นเพียงนั้น 9) บุคคลยิ่งมีการกระทาระหว่าง
กันถี่มากขึ้นเพียงใด ขณะที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการกระทาระหว่างกันมากกว่าใคร
ความชอบพอกันก็จ ะยิ่งมีมากขึ้น และจะมีค วามสะดวกใจในการที่ค นเหล่านี้ จะรวมอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน 10) เมื่อบุคคลสองคนมีการกระทาระหว่างกัน หากคนหนึ่งในสองยิง่ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มการกระทา
ระหว่างกันให้อีกคนหนึ่ งมากขึ้ นเพีย งใด อีก คนหนึ่ งจะยิ่งเพิ่มความ มากขึ้น เพียงนั้น และจะยิ่ง
พยายามลดความถี่ของการกระทาระหว่างกันให้นอ้ ยลงเพียงนั้น
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จากทฤษฎีก ารแลกเปลี่ยนระดับบุค คลของ George C.Homans สามารถใช้อธิบาย
พฤติ กรรมการแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับบุคคล เช่ น
ความถี่ในการติดต่อสื่อสารอาจทาให้ประชาชนเห็นความสาคัญของการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทา
แผนชุ ม ชน ต าแหน่ ง ของผูส้ ่ งสารมีผลต่ อ พฤติ ก รรมของผูร้ ั บสาร และสอดคล้องกับ แนวคิ ด
หลักการเรื่ องความไว้วางใจ (Trust) ระหว่างกัน ของการเสริ มพลังอานาจในชุมชนในกิจกรรมการ
ทาแผนชุมชน
2.10.3 ทฤษฎีการแลกเปลีย่ นรวมหมู่ (Collective Exchange Theory)
ทฤษฎีน้ ีต่อเนื่องจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระดับบุคคล นักทฤษฎีที่สาคัญคือ Peter
M. Blau (1960) นักทฤษฎีชาวอเมริ กนั ซึ่งมีแนวความคิดที่สาคัญ 2 ประการคือ หลักการแลกเปลี่ยน
รวมหมู่เ บื้ อ งต้น และทฤษฎี อ านาจหลัก การแลกเปลี่ ย นรวมหมู่เ บื้ อ งต้น (Basic Exchange
Principles) ซึ่งมีหลัก การแลกเปลี่ยนรวมหมู่เบื้องต้น ซึ่ งมีหลักการเบื้ องต้น 7 ประการ ดังนี้ 1)
ความคาด หมายถึง ยิง่ บุคคลความคาดหวังว่าจะได้กาไรจากการกระทากิจกรรมเฉพาะใด เขาก็ยงิ่ มี
แนวโน้มจะกระทากิจกรรมนั้นมากขึ้น ทาให้บุคคลเลือกทากิจกรรมที่เขาคาดว่าจะได้รับรางวัลหรื อ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมนั้น ยิ่งหวังว่าจะได้มากเท่าไร ก็ยิ่งทากิจ กรรมนั้นเท่านั้น 2) ความถี่
หมายถึงยิง่ บุคคลได้ทาการแลกเปลี่ยนรางวัลกับบุคคลอื่นบ่อยครั้งมากขึ้นเพียงใด โอกาสที่ความ
ผูกพันระหว่างกันจะเกิดมากยิง่ ขึ้น และความผูกพันนี้จะกาหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของเขาทั้งสอง
ที่จะติด ตามมา รางวัลหรื อผลประโยชน์ ต่ างตอบแทนกันนี้ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นสิ่ งเดีย วกัน อาจจะ
แตกต่างกันได้แต่ท้งั สองฝ่ ายต้องเห็นว่าเป็ นสิ่งคู่ควรกันเมื่อแลกเปลี่ยนรางวัล กันนาน และบ่อยครั้ง
ก็จะสร้ างความผูกพันระหว่างกันหรื อความผูกพันต่ างตอบแทนขึ้น ซึ่ งโดยทั่วไปในสังคมจะมี
บรรทัดฐานแห่งการตอบแทนกัน (Norm of Reciprocity) ที่บงั คับให้บุคคลตอบแทนสิ่ งที่ผอู้ ื่นให้อยู่
แล้ว ทาให้ความสัมพันธ์น้ ียนื ยาวยิง่ ขึ้น 3) ลักษณะความสัมพันธ์ หมายถึง ยิง่ ความผูกพันต่างตอบ
แทนถูก ฝ่ าฝื นมากยิ่ง ขึ้ นเพี ย งใด คู่ สั ม พัน ธ์ผู้เ สี ย ประโยชน์ ก็ จ ะยิ่ง แสดงสิ ท ธานุ ม ัติ ท างลบ
(ขบวนการหรื อวิธีการสร้างระบบการควบคุม และลงโทษทางสังคมเป็ นเครื่ องมือของสังคมที่สร้าง
ขึ้นให้คนในสังคมปฏิบตั ิตามบรรทัดฐานที่ถูกต้อง ดีงามมากยิ่งขึ้น) กล่าวคือในความผูกพันต่าง
ตอบแทนนี้ ถ้าหากคู่สมั พันธ์ฝ่ายหนึ่งไม่ได้ตอบแทนให้แก่อีกฝ่ ายหนึ่ ง ฝ่ ายที่ไม่ได้รับตอบแทนก็
จะแสดงสิ ทธานุ มตั ิทางลบ (Negative Sanction) มากยิ่งขึ้ นเพียงนั้น เช่น แสดงความไม่เป็ นมิตร
แสดงความไม่พึงพอใจ ลดผลประโยชน์ลง เลิกสัมพันธ์แลกเปลี่ยนหรื ออาจกลายเป็ นศัตรู คู่แข่งกัน
ก็ได้ 4) คุณค่าของผลประโยชน์ หมายถึง บุคคลยิง่ ได้รับรางวัลที่คาดหวังไว้จากการกระทาเฉพาะ
ใดบ่อยมากขึ้นเพียงใด บุ คคลก็ยิ่งลดคุณค่าของกิจกรรมเฉพาะนั้นลง พร้อมทั้งยิ่งลดการกระทา

57
กิจกรรมเฉพาะนั้นลงด้วย เป็ นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าหรื อผลประโยชน์ของกิจกรรมที่
ขึ้นลงตามความถี่ของการได้รับรางวัล อันเนื่ องมาจากกิจ กรรมเฉพาะนั้น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ เรื่ องกฎอรรถประโยชน์หน่วยสุ ดท้าย (Law of Marginal Utility) ที่ว่ายิ่งบุคคลได้รับ
รางวัลใดมากขึ้นบุคคลก็จะยิง่ รู้สึกอิม่ (Satiate) กับรางวัลนั้นคุณค่าของรางวัลนั้นก็จะค่อยๆ ลดลง
แต่จะเริ่ มหารางวัลอื่นมาทดแทน ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเขาได้รับรางวัลน้อยก็จะถึงจุดอิ่มตัวอีก
เช่นเดียวกัน 5) ความมัน่ คงของความสัมพันธ์ หมายถึง ยิ่งความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนมีความมัน่ คง
มากขึ้นเพียงใด ความเป็ นไปได้ที่จะใช้บรรทัดฐานแห่งการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรมก็จะยิ่งมากขึ้น
เพียงนั้น ความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนที่มนั่ คง หมายถึง ความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนที่คู่สัมพันธ์ไม่ว่าจะ
เป็ นเพียงสองคน หรื อมากกว่ายอมรับว่ามีอยูต่ ่างได้ทดแทนแลกเปลี่ยนรางวัลต่อกันเป็ นเวลานาน
จนกลายเป็ นเรื่ องปกติ ความสัมพันธ์แบบนี้ จะทาให้เกิดบรรทัดฐานหรื อมาตรฐานสังคมในการ
แลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรมมากขึ้น 6) ความยุติธรรม หมายถึง ยิ่งมีการปฏิบตั ิตามบรรทัดฐานแห่ ง
ความยุติ ธ รรมในการแลกเปลี่ ยนน้อ ยลงไปเท่ าใด คู่สัม พัน ธ์ที่ไม่ไ ด้รับ ความยุติ ธ รรมในการ
แลกเปลี่ยนก็จ ะยิ่งใช้สิทธานุ มตั ิ ทางลบต่ ออีกฝ่ ายหนึ่ งมากขึ้ น 7) ความสมดุ ล หมายถึง ยิ่ง
ความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเกิด ความสมดุล และความมัน่ คงขึ้นในบางหน่ วยสังคม ก็ยิ่งเป็ นไปได้
มากกว่าความสัมพันธ์แลกเปลี่ย นในหน่ ว ยสังคมอื่น จะไม่สมดุลและมัน่ คง อย่างไรก็ตามหาก
ความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนของบางหน่วยสังคม เช่น สถาบันการเมืองการปกครอง มีความสมดุลและ
มัน่ คง ความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนของอีกบางหน่วยสังคมในสังคมเดียวกัน เช่น เศรษฐกิจ ครอบครัว
ศาสนาจะไม่สมดุลและมัน่ คง ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากการทุ่มเททรัพยากรและความเอาใจใส่ น้อยกว่า
สถาบันการเมือง การปกครอง
จากแนวคิดและหลักการของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนรวมหมู่ สามารถใช้อธิบายว่า การ
ดารงอยู่ การเปลี่ยนแปลง และล่มสลายของชุมชนเป็ นไปอย่ างไร รวมทั้งความจ าเป็ นในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระดับกลุ่มที่มีความหลายหลาย เช่น ต่างอาชีพ ต่างระดับการศึกษา สามารถร่ วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริ มการสร้างพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน เพื่อให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งลดการพึ่งพา
3. แนวคิดเกีย่ วกับการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม
การสร้ างเสริ มพลังอานาจชุ มชนเพื่อจัด ทาแผนชุ มชน สามารถน าวิธีก ารวิจ ัยเชิ ง
ปฏิบัติก ารแบบมีส่ว นร่ ว ม (Participatory action research: PAR) มาใช้เป็ นแบบแผนในการ
ดาเนินการได้ เนื่องจากเป็ นวิธีการของการพัฒนารู ปแบบที่ส่งเสริ มศักยภาพแก่ชุมชน เพราะบริ บท
พื้นที่แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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3.1 ความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม
Kermis; and Wilkinson (1998) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็ นการวิจยั ในลักษณะของ
กิจกรรมทางสังคมที่ดาเนินการอย่างรอบคอบภายใต้ความสัมพันธ์ที่เป็ นปัจเจกชนและสังคม และมี
การเข้าร่ วมจากประชาชนในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และค่านิยม และการทาความกระจ่างใน
สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ โดยเป็ นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาจากการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการคือความร่ วมมือจากคนอื่นๆ
และต่อมา Kemmis and McTaggart (2005) ได้กล่าวถึงลักษณะของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่วนร่ วมไว้เพิ่มเติมว่า เป็ นผลสรุ ปที่เกิดจากการมีส่วนร่ วมในสถานการณ์เฉพาะ ซึ่งพัฒนาขึ้นมา
จากจุดเริ่ มต้นของความคิดของผูเ้ ข้าร่ วมที่แตกต่างกันไปอันเนื่องมาทัศนคติ ทฤษฎี หรื อวาทกรรม
จนเกิดเป็ นความคิดความเข้าใจในเรื่ องนั้น ๆ ในที่สุด และช่วยให้เกิดความชัดเจนในกลวิธีที่นาไปสู่
การพัฒนาชีวิตและงานในบริ บทนั้น ๆ ได้ สาหรับ สุ ภางค์ จันทวานิ ช (2542) ได้กล่าวถึงการวิจยั
ประเภทนี้ ว่า เป็ นการประยุก ต์ห ลัก การการวิ จ ัย เชิ ง ปฏิบัติ ก ารเข้ากับการวิจ ัย แบบมีส่ ว นร่ ว ม
(Participatory research) ซึ่งผูถ้ กู วิจยั จะเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมวิจยั นับตั้งแต่การระบุปัญหา
การดาเนินการ การร่ วมหาวิธีการแก้ไขปัญหา หรื อส่งเสริ มกิจกรรม การวิเคราะห์ขอ้ มูล ตลอดจน
การติดตามผล และประเมินผล และสาหรับ สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (2545) ที่กล่าวถึงการวิจยั ใน
แง่ของกระบวนการว่า เป็ นการวิจยั ที่ผคู้ นจานวนหนึ่งในองค์กรหรื อชุมชน เข้ามาร่ วมศึกษาปั ญหา
โดยกระทาร่ วมกันกับนักวิจยั ผ่านกระบวนการวิจยั ตั้งแต่ตน้ จนกระทัง่ เสร็ จสิ้ นการเสนอผล และ
อภิ ปรายผลการวิจ ัย เป็ นการเริ่ มต้น ของผูค้ นที่ อยู่ก ับปั ญหา ค้น หาปั ญหาที่ ต นเองมีอยู่ร่ ว มกับ
นักวิชาการ จึงเป็ นกระบวนการที่ผคู้ นในองค์กรหรื อชุมชนไม่ใช่ผถู้ กู กระทา แต่เป็ นผูก้ ระทาการที่
มีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้น และมีอานาจร่ วมกันในงานวิจยั
จากความหมายการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมที่นัก วิชาการ ได้กล่าวดังข้างต้น
สรุ ปได้ว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม หมายถึง การวิจยั ที่มีส่วนร่ วมของนักวิจยั ผูป้ ฏิบตั ิ
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในปั ญหาเข้ามาร่ วมศึกษาปั ญหาโดยกระทาร่ ว มกัน ในกระบวนการวิจยั ในทุ ก
ขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา การหาแนวทางในการแก้ปัญหา ตลอดจนการ
ดาเนินงานและประเมินผล ซึ่งผลจากการดาเนินการวิจยั ทาให้เกิดความรู้ วิธีการ และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่มีความคล้ายคลึงกัน หรื อแตกต่างกันตามสภาพ บริ บทในแต่ละพื้นที่เพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิได้จริ ง
3.2 คุณลักษณะของการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม
Kemmis; and Wilkinson (1998) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ 6 ประการ ของการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมว่า
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1. เป็ นกระบวนการทางสังคมที่ผวู้ ิจยั แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างรอบคอบกับคนอื่น
2. การวิจยั อาจเริ่ มต้นโดยนักวิจยั แต่ในระหว่างกระบวนการ จะเน้นการมีส่วนร่ วม
ของทุกคนในกลุ่ม โดยนาเสนอความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ ทักษะ และมุมมองต่างๆ
3. เป็ นการวิจยั ที่เน้นกลวิธีและการมีส่วนร่ วม โดยการมีส่วนร่ วมนี้ จะเป็ นการวิพากษ์
ร่ วมกันกับคนอื่นๆ จนได้ขอ้ สรุ ป สาหรับกลวิธีที่ปฏิบตั ิจะลดความไม่มีเหตุผล ความเอนเอียง หรื อ
ความรู้สึกไม่พอใจที่กระทบกระทัง่ กันด้วยกระบวนการสื่อสารและการสร้างองค์ความรู้
4. เป็ นกระบวนการวิจยั ที่มีความเป็ นอิสระ คือช่วยคนได้หลุดพ้นจากข้อจากัดของการไม่
มีเหตุผล และความไม่ยตุ ิธรรมจากโครงสร้างที่จากัดการพัฒนาตัวตนและความคิดเห็น
5. เจตนาของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมคือการช่วยให้ปัจเจกบุคคลมีอิสระ
ด้วยตัวของเขาเองจากอิทธิพลของสื่อ ภาษา ขั้นตอนการทางาน และอานาจทางการศึกษาที่ควบคุม
6. มีก ารด าเนิ นการที่ต่ อเนื่ อง โดยมีการสะท้อนผลที่น าไปสู่ การเปลี่ยนแปลงกลวิธี
โดยมีลกั ษณะเป็ นวงรอบการปฏิบตั ิการ
เป้ าหมายของการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วมคือการร่ ว มกันคิดและทาเพื่อมุ่ง
ปรับปรุ งคุณภาพชีวิตของคนในองค์กรหรื อชุมชน รวมทั้งคนในครอบครัว ซึ่งจะต้องร่ วมกันค้นหา
ประเด็นปั ญหา และกาหนดแผนการและวิธีการ โดยใช้ชุมชนเป็ นฐานในการปฏิบตั ิ และในการ
ปฏิบตั ิจะต้องเกี่ยวข้องกับภูมิหลัง วัฒนธรรม รวมทั้งการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์และสัมผัสกับอารมณ์
ความรู้สึกต่างๆ ของบุคคล (Stringer,1999 ) การวิจยั ลักษณะนี้จึงมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับจากผลการ
ปฏิบตั ิเป็ นวงจรต่อเนื่อง ทาให้การดาเนินการต้องกระทาเป็ นวงรอบจนกว่าจะได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ
(Hawkins, 1981 ) ซึ่งการดาเนิ นการแบบสะท้อนผลการปฏิบตั ิ และปรับเปลี่ยนวิธีการหลายครั้ ง
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายนี้ มี 4 ขั้นตอนคือ (Kemmis and McTaggart, 1998)
1. การวางแผน (Plan) เป็ นขั้น ของการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดการปฏิบัติ หรื อการ
ปรับปรุ งแผนในกรณี ที่มีการดาเนินการมาก่อนหน้านี้
2. การปฏิบตั ิ (Act) เป็ นการนาแผนไปปฏิบตั ิให้สาเร็ จ
3. การสังเกต (Observe) เป็ นการสังเกตผลที่เกิดขึ้นในแต่ละบริ บทจากการปฏิบตั ิตาม
แผนที่กาหนดขึ้นก่อนหน้า
4. การสะท้อนผล (Reflect) เป็ นการสะท้อนผลภายหลังการปฏิบตั ิ และเป็ นจุดเริ่ มต้น
สาหรับการวางแผนในครั้งต่อไป
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วางแผน
ปฏิบตั ิการและสังเกต
สะท้อนผลการปฏิบตั ิ
ปรับปรุ งแผน
ปฏิบตั ิการและสังเกต
สะท้อนผลการปฏิบตั ิ
ได้ผลลัพธ์ที่พอใจ
ภาพที่ 2 วงรอบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมของ
ที่มา : Kemmis, S. and McTaggart, R. Participatory Action Research: Communicative Action
and the Public Sphere, 3rd.ed. (Denzin, N.K.; and Lincoln, Y.S. Editors, 1998) pp.559-603.
คุณลักษณะของการวิจยั ประเภทนี้จะมุ่งในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง และเน้นความ
ร่ วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการอภิปราย (Dialogue) ในประเด็นที่ตอ้ งการพิสูจน์ รวมทั้ง
ในขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่ วนการปฏิบตั ิการแทรกแซงในที่พิเศษและ
อ่อนไหวจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างรอบคอบ ซึ่งกระบวนการวิ จยั ที่ดีจะสามารถ
สร้างองค์ความรู้หรื อทฤษฎีใหม่ได้
3.3 วิธีดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม
การวิจ ัยเชิงปฏิบตั ิ การแบบมีส่ว นร่ วม ในบริ บทที่ เป็ นชุ มชน มีการด าเนิ น การใน 2
ระยะ ดังนี้ (ปาริ ชาติ วลัยเสถียร และคณะ,2543 ; ชอบ เข็มกลัด และโกวิทย์ พวงงาม, 2547 )
3.3.1 ระยะก่อนทาการวิจยั (Pre- research phase)
เป็ นขั้นการเตรี ยมชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่ วมของการวิจยั
โดยในขั้นนี้จะมีกระบวนการที่เริ่ มจากการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักวิจยั กับชาวบ้านในชุมชน
ผูน้ าชุ ม ชน และเจ้า หน้า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ชุ ม ชนในลัก ษณะแบบไม่ เ ป็ นทางการเพื่ อ ให้ เ กิ ด
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ความคุน้ เคยและไว้วางใจในตัวนักวิจยั หากนักวิจยั มีสมั พันธภาพที่ดีกบั ชุมชนจะทาการสารวจและ
ศึกษาข้อมูลของชุมชนเป็ นไปได้ง่ายซึ่งจะส่ งผลให้นักวิจยั ได้ขอ้ มูลที่จะนามาใช้ในการคัดเลือก
ชุมชนที่เหมาะสมต่อไป และเมื่อได้ทาการเลือกชุมชนที่เหมาะสมแล้วกระบวนการขั้นต่อไปคือการ
เข้าสู่ชุมชนและทาการเตรี ยมเครื อข่าย เตรี ยมทีม เตรี ยมผูน้ า ให้พร้อมในทุกด้านเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในวิ ธีก ารวิจ ัย และอยากที่ จ ะมี ส่ว นร่ วมท าวิ จ ัย ปฏิ บัติ ก ารอย่า งมีส่ ว นร่ ว มต่ อไป โดย
กระบวนการทั้งหมดในขั้นระยะก่อนทาวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
1. การสร้างสัมพันธภาพ ในระยะเริ่ มต้นจะเป็ นการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการกับ
ชาวบ้านและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน ซึ่งนักวิจยั แต่ละคนอาจจะมีทกั ษะและเทคนิ คที่แตกต่าง
กัน อาจจะมีท้งั การแวะทักทายตามบ้านแนะนาตนเองและพูดคุยชีวิตความเป็ นอยูท่ วั่ ไป รวมทั้งการ
เข้าช่ ว ยเหลือกิ จ กรรม ประเพณี ต่ างๆของชุ มชนที่ จ ัด ขึ้ น เพื่อให้ชาวบ้านเกิ ด การยอมรั บและ
ไว้วางใจในตัวผูว้ ิจยั มากขึ้นจนเหมือนกับคนในชุมชนเดียวกัน หากความสัมพันธ์ของนักวิจยั ดีใน
ระยะแรกนี้การดาเนินงานในขั้นต่อๆ ไป ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การสารวจและศึกษาชุมชน เป็ นการสารวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน
นับตั้งแต่ลกั ษณะทางกายภาพ แหล่งทรั พยากรของชุมชน ข้อมูลด้านประชากร สังคม เศรษฐกิ จ
การสื่อสาร และวัฒนธรรม ซึ่งสามารถทาการศึกษารวบรวมข้อมูลได้ท้งั ในเชิงปริ มาณและคุ ณภาพ
โดยใช้แหล่งข้อมูลทั้งจากหน่ วยงานราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดต่อกับผูน้ าหรื อบุคคล
สาคัญในชุมชนเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลของชุมชนมากยิง่ ขึ้นเพื่อเป็ นประโยชน์ในการคัดเลือกชุมชน
3. การคัด เลือ กชุ ม ชน ชุ ม ชนที่ เ ลือ กมัก พิจ ารณาจากความด้อยโอกาสของ
ประชาชนในชุมชน หรื อการด้อยโอกาสทางสังคมกว่าชุมชนอื่น เพื่อเป้ าหมายในการยกระดับ
คุณ ภาพชีวิต และสร้ างโอกาสให้เกิ ด ความเท่ าเทีย มกัน มากยิ่งขึ้ น เพื่อให้ชาวบ้านเห็ นคุ ณ ค่าใน
ตนเองและร่ วมมือกันพัฒนาชุมชนให้พฒั นาอย่างยัง่ ยืน
4. การเข้าสู่ชุมชน ผูว้ ิจยั จะต้องเริ่ มดาเนินการสร้างความสัมพันธ์ กับชาวบ้านด้วย
การแนะนาตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการในรู ปแบบไม่เป็ นทางการ เช่น การพูดคุย การ
จัด ประชุ ม กึ่ ง ทางการ รวมทั้ง การประชาสัม พัน ธ์โ ครงการให้ ชุ ม ชนได้รั บ รู้ วิ ธี ก ารสร้ า ง
ความสัม พัน ธ์ข้ นั ต้น ที่ ดี ที่ สุด คื อ การไปพัก อาศัย อยู่ก ับชาวบ้าน โดยผูว้ ิจ ัย ต้องปฏิ บัติ ต นให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ควรร่ วมทากิจกรรมทุกอย่างของชุมชน เพื่อจะช่วยให้ผวู้ ิจยั เข้าใจ
โลกทัศน์ของชาวบ้านได้เร็ วขึ้น และช่วยให้ชาวบ้านยอมรับนักวิจยั ได้โดยสนิ ทใจ ไว้วางใจ แต่
นักวิจยั ต้องระมัดระวังในเรื่ องการมิให้ตนมีบทบาทเกิ นกว่าที่ควรจะเป็ น และมิให้เกิดความลาเอียง
ในการดาเนินงาน เมื่อเข้าสู่ชุมชนนักวิจยั ควรทาการพบปะกลุ่ม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
ปรึ กษาและแลกเปลี่ย นความคิด เห็ น และประสบการณ์ รวมทั้งการพบปะผูน้ าชุ มชน เพื่อชี้แจง
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วัตถุประสงค์ รวมทั้งกระบวนการและวิธีการปฏิบตั ิ อย่างเป็ นทางการมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากเป็ นการ
วิจยั รู ปแบบใหม่ที่ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอน การเตรี ยมทุกฝ่ ายให้เข้าใจและพร้อม
จึงเป็ นสิ่งที่สาคัญที่ตอ้ งคานึงถึง
5. การเตรี ยมคน การเตรี ยมเครื อข่าย กระบวนการในขั้นสุ ดท้ายของการเตรี ยม
ชุมชนก่อนที่จะเข้าสู่ข้นั ระยะการทาวิจยั คือการเตรี ยมคนและเตรี ยมเครื อข่าย ให้เกิดความพร้อมใน
การลงมื อด าเนิ น งาน เพราะการวิจ ัย ปฏิบัติ ก ารอย่า งมี ส่ว นร่ วมนั้น ผูม้ ีส่ ว นร่ ว ม คื อ นัก วิ จ ัย
นักพัฒนา และชาวบ้านจะต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อให้เกิดการประสานงานกันในการปฏิบตั ิ
5.1. การเตรี ยมคน คือ การเตรี ยมความพร้อมให้กบั ชาวบ้านแกนนา นักวิจยั และ
นัก พัฒ นา ซึ่ ง การเตรี ยมชาวบ้า น ควรก าหนดกิ จ กรรมที่ จ ะกระตุ ้น ให้ช าวบ้า นได้เ ห็ น
กระบวนการวิจยั ซึ่งจะสะท้อนถึงการมีส่วนร่ วมและการแก้ปัญหาของกระบวนการวิจยั นอกจากนี้
การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของการวิจยั จะทาให้ชาวบ้านเข้าใจและมองภาพของ
การวิจยั ประเภทนี้ได้มากขึ้น ว่าเป็ นการทางานอย่างมีส่วนร่ วม และเห็นคุณค่าของมนุษย์ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีเป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ร่วมกันซึ่งจะก่อประโยชน์ให้กบั ชุมชนต่อไป
นอกจากนั้น การเตรี ยมชาวบ้านให้เป็ นกลุ่มหรื อทีมในการวิจยั เช่น ทีมวิจยั ทีมวางแผน และทีม
ปฏิบตั ิ จะทาให้ชาวบ้านรู้สึกว่าทุกคนในชุมชนเป็ นทรัพยากรที่สาคัญในการพัฒนาชุมชนได้ ซึ่งทา
ให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองคุณค่าและศักดิ์ศรี ในตนเองให้มากขึ้น
5.2. การเตรี ยมเครื อข่าย คือการที่นกั วิจยั จะประสานงานกับเครื อข่ายต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนเพื่อให้กระบวนการดาเนิ นไปได้อย่างที่ ซึ่งเครื อข่ายภายในอาจจะเป็ น
ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ในชุมชน หรื ออาสาสมัครก็ได้ ส่วนเครื อข่ายภายนอกนั้นเช่น องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ตอ้ งการเข้ามาให้ความร่ วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน แสวงหาทรัพยากร
ที่ชุมชนต้องการในการแก้ปัญหา ความร่ วมมือในลักษณะของการสร้างเครื อข่ายเป็ นการสนับสนุ น
ให้เกิดการมีส่วนร่ วมและเติมในสิ่งที่ชุมชนด้อยไป
3.3.2 ระยะของการทาวิจยั (Research phase)
1. การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ขั้นนี้เป็ นการศึกษาปั ญหาและความ
ต้องการของชุมชน ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ เป็ นการศึกษาที่ลึกกว่าในระดับแรก คือ การประเมิน
ถึงศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อดูขีดความสามารถของชุมชนนั้น ขั้นตอนนี้ จะเน้น
การศึกษา วิเคราะห์ชุมชน และการให้การศึกษากับชุมชนพร้อมกันไป โดยเน้นกระบวนการเรี ยนรู้
ด้ว ยการฝึ กปฏิบตั ิ โดยการอภิปรายปั ญหา แลกเปลี่ยนความคิ ด เห็ นกับชาวบ้าน ซึ่ งสามารถน า
เทคนิ คของ AIC ในการระดมความคิดเห็นของทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่ม มาประเมินปั ญหา
และความต้องการของชุมชน พร้อมกับการประเมินความเป็ นไปได้ดา้ นทรัพยากร
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2. การพิจ ารณาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ข องโครงการ โดย
ชาวบ้านและนักวิจยั จาเป็ นต้องพิจารณาร่ วมกันว่าปั ญหาใดเร่ งด่วน และจะแก้ไขด้วยวิธีใดจึงจะ
เหมาะสม การพิจ ารณาความเหมาะสมของโครงการ อาจพิจ ารณาในด้า นความคุ ้ม ทุ น ความ
เหมาะสมกับพื้ น ที่ ความเข้า กัน ได้ก ับขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องชุ ม ชน และการจัด ล าดับ
ความสาคัญของปัญหา เป็ นต้น ซึ่งชาวบ้านควรจะเป็ นตัวหลักในการเลือกกาหนดลาดับความสาคัญ
ของปัญหา แนวทาง การแก้ไข และกาหนดโครงการหรื อกิจกรรม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ
ของ ขนาด ความเร่ งด่วน ความพร้อม ความร่ วมมือและความสนใจของประชาชนต่อปัญหา
3. ระยะของการจัดทาแผน เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจร่ วมกันเพื่อคัดเลือก
โครงการและกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการ เป็ นโครงการที่ประชากรในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
ทุกขั้นตอน ซึ่งต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ต่างๆ ให้ชดั เจน กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในการดาเนิ นกิจกรรม ผูว้ ิจยั
ควรจะต้องมีวิธีการที่จะกระตุน้ ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่ว นร่ วมมากยิ่งขึ้ น โดยจะต้องให้มีการตอบ
คาถามร่ วมกันของกลุ่มผูด้ าเนินงานในประเด็นเกี่ยวกับโครงการนั้นเป็ นโครงการที่มีกิจกรรมอะไร
ใครเป็ นผูท้ า ทาอย่างไร ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเจรจาต่อรอง เป็ นต้น
4. ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ ในการปฏิบัติ ต ามแผนที่ ก าหนดไว้ ควร
จะต้องมีแกนนาหรื อกลุ่มในชุมชนเป็ นกลุ่มทีมทางาน โดยกลุ่มทางานหรื อกลุ่มแกนนานี้ อาจจะ
เป็ นกลุ่มหรื อองค์กรที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อลักษณะ
ของงาน ส่วนกรณี ที่ชุมชนยังไม่มีกลุ่มหรื อองค์กรที่เหมาะสม ก็จาเป็ นต้องตั้งกลุ่มขึ้นใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมที่ต้งั ไว้ สิ่งสาคัญในขั้นนี้ คือ การกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่างๆระหว่างสมาชิกของกลุ่ม ระหว่างสมาชิกในกลุ่มทางาน ระหว่างสมาชิกชุมชนกับผูว้ ิจยั และ
การมอบหมายงานให้ตรงกับศักยภาพและความสามารถของบุคคล การกระจายทรัพยากร และการ
ให้สมาชิกได้มีส่วนในการดาเนินงานต่างๆ
5. ระยะติ ดตามประเมินผลการปฏิบัติ งาน การติ ด ตามและประเมิน ผล
โครงการเป็ นกิจกรรมที่จาเป็ นและขาดไม่ได้ ขั้นตอนนี้เป็ นการตรวจสอบของชาวบ้านหรื อองค์กร
ชาวบ้านตลอดเวลา ว่างานหรื อกิจ กรรมที่ได้เริ่ มทาไปนั้น สามารถด าเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่ อง/
เหมาะสมหรื อไม่ เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้หรื อไม่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้มาก
น้อยเพียงใด มีอะไรบ้างที่จ ะต้องแก้ไข มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรหรื อไม่ เพื่ อที่จะได้มีการแก้ไข
หรื อปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมได้ทนั การ ซึ่งเป็ นการติดตามและประเมินผลโดยสมาชิกของ
ชุมชน
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3.4 เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม (Appreciation Influence Control
Technique : AIC)
ในการด าเนิ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิก ารแบบมีส่วนร่ ว ม จะมีเทคนิ คหรื อเครื่ องมือที่ใช้
สาหรับการวิจยั หลายเทคนิคที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกลุ่มผูว้ ิจยั แกนนาชุมชน
หรื อผูน้ าชุมชน และ ชาวบ้านหรื อผูเ้ ผชิญ กับปั ญหานั้น ๆ ได้มีส่วนร่ วม คื อ ตัดสิ น ใจวางแผน
แก้ปัญหาชุมชนร่ วมกัน และเป็ นเทคนิ คที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งผูว้ ิจยั ควรพิจารณาเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมของสภาพปัญหาและบริ บทของชุมชน ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และ
การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม เป็ นต้น สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้เทคนิคกระบวนการวางแผน
แบบมีส่วนร่ วม เป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั
3.4.1 ความหมายของกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม (AIC)
พีรสิทธิ์ คานวณศิลป์ (2544) ให้ความหมายของกระบวนการวางแผนแบบมีส่วน
ร่ วม (Appreciation Influence Control Technique : AIC) ว่าเป็ นกระบวนการที่มีวิวฒั นาการมาจาก
กระบวนการกลุ่ม แบบโนมินอล (Nominal Group Technique) และแบบเดลฟาย (Delphi) โดย
เทคนิคกระบวนการ AIC ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองกระบวนทัศน์ใหม่ในการทางานทางด้านการ
พัฒนา (New Development Paradigm) โดยมองว่าการพัฒนาสังคมเป็ นเรื่ องที่ยุ่งยาก และซับซ้อน
ไม่ตรงไปตรงมาเหมือนการพัฒนาทางด้านวัตถุ กระบวนการ AIC จะดึงบุคคลที่หลากหลาย และ
จากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมาร่ วมกัน เพื่อแก้ไขปั ญหาในภาพรวม โดยไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อกัน และเน้น
การคิดในเชิงบวกเป็ นสาคัญ
ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2543) ให้ความหมายของเทคนิ คกระบวนการ AIC ว่าเป็ น
การประชุมที่ก่อให้เกิดการทางานร่ วมกันเพื่อจัดทาแผน โดยเป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่ วม
ประชุม ได้มีเวทีพดู คุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่จะทาให้เกิดความ
เข้าใจถึงสภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจากัด และศักยภาพของผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็ นกระบวนการ
ที่ช่วยให้มีการระดมพลังสมองในการศึกษา วิเคราะห์หาทางเลือก เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหา และ
การพัฒนา มีการตัดสินใจร่ วมกัน เกิดพลังของการสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชน
สามารถสรุ ปความหมายของกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วมได้ว่าเป็ นเทคนิค
การประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่ วมอย่างสร้างสรรค์ที่การระดมสมองทาให้เกิดความเข้าใจสภาพ
ปัญหา/ขีดจากัด ความต้องการ/และศักยภาพของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในเรื่ องต่างๆ เป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาส
ให้ผเู้ ข้าร่ วมประชุมได้มีเวทีพดู คุยแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่จะทา
ให้เกิดความเข้าใจ ถึงสภาพปัญหา ความต้องการข้อจากัด และศักยภาพของผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็ น
กระบวนการที่ช่วยให้มีการระดมพลังสมองในการศึกษา วิเคราะห์พฒั นาทางเลือก เพื่อใช้ในการ
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แก้ไขปัญหาและพัฒนา เกิดการตัดสินใจร่ วมกัน เกิดพลังของการสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
3.4.2 ความสาคัญของกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม (AIC)
ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2543) ได้สรุ ปความสาคัญของเทคนิคกระบวนการวางแผน
แบบมีส่วนร่ วม จากประสบการณ์ในการนาเอาเทคนิคกระบวนการ AIC ไปใช้ในการพัฒนา ดังนี้
3.4.2.1 เทคนิคกระบวนการ AIC ช่วยให้ประชาชน และกลุ่มองค์กรต่างๆทั้ง
ใน และนอกชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่ วม มีความกระตือรื อร้นในการเข้าร่ วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมาก
ขึ้น
3.4.2.2 เทคนิ ค กระบวนการ AIC เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผแู้ ทนกลุ่มต่ างๆ
ประชาชนโดยเฉพาะผูร้ ู้ กลุ่มคนจน ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูห้ ญิง และเยาวชน เข้ามามีบทบาทในการร่ วมคิด
กาหนดแนวทางการพัฒนา และการจัดสรรทรัพยากร การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม และการเสริ มสร้าง
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็ นการรวมพลังเชิงสร้างสรรค์
3.4.2.3 ประชาชน กลุ่มองค์ก รต่ างๆ มีค วามรู้ สึก เป็ นทั้งเจ้าของกิ จ กรรม
โครงการผลของการพัฒนา และความเป็ นเจ้าของชุมชนท้องถิ่น ทาให้เกิดความมีพลัง รู้ถึงศักยภาพ
ในการพึ่งพาตนเอง
3.4.2.4 องค์ก รต่ างๆทั้งภาครั ฐ และเอกชน เรี ยนรู้ ที่จ ะร่ ว มมือกัน ในการ
พัฒนาอย่างประสานสอดคล้องสามารถสรุ ปได้ว่า เทคนิ คกระบวนการ AIC ช่วยให้เกิดการระดม
แนวคิดที่สร้างสรรค์มีส่วนร่ วม และเสริ มสร้างพลังของชุมชนในการพัฒนา
3.4.3 ขั้นตอนการดาเนินการเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม (AIC)
เทคนิคกระบวนการ AIC มีข้นั ตอนที่สาคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ (ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2543)
3.4.3.1 เป็ นขั้น ตอนการสร้ า งความรู้ ค วามเข้าใจในสภาพของหมู่บ้า น
(Appreciation หรื อ A) เป็ นขั้นตอนที่สร้างการรับรู้ การเรี ยนรู้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริ ง
จากมุมมองความคิ ดเห็น และประสบการณ์ ของบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่ ว มประชุม วัตถุประสงค์ใน
ขั้นตอนนี้เน้นการสร้างการยอมรับ และความเข้าใจ โดยเปิ ดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความ
คิดเห็น และรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งหาข้อสรุ ปที่ทุกคนเข้าใจ และยอมรับร่ วมกัน อย่างเป็ น
ประชาธิปไตย หัวใจของการเปิ ดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประชุมอย่างเสรี จะช่วย
ให้บุคคลมีความเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น ซึ่งจะทาให้เกิดการปรับทัศนคติ และเจตคติ (Paradigm
Shift) และจุดเด่นของขั้นตอนอยูท่ ี่การสร้างบรรยากาศที่เป็ นมิตร เปิ ดโอกาสให้มีการแสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึกโดยไม่มีการวิพากษ์ หรื อการต่อต้าน สาหรั บการประชุมในขั้น Appreciation
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แบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บา้ นในปั จจุบนั (A1) และ 2) การกาหนด
อนาคตของหมู่บา้ นว่าต้องการให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางใด (A2)
3.4.3.2 ขั้นตอนการสร้างแนวทางพัฒนา (Influence หรื อ I) เป็ นขั้นตอนที่
สมาชิกได้มีโอกาสคิดแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนโดยใช้
กระบวนการจัดทาแผนชุ มชนร่ วมกัน โดยสมาชิก ทุกคนจะร่ ว มกัน คิดหาวิธีการหรื อโครงการ/
กิ จ กรรมที่ จ ะน าไปสู่ ค วามสาเร็ จ และบรรลุเป้ าหมายตามที่ ต้ งั ไว้ในช่ ว ง (A2) ในการก าหนด
โครงการ/กิ จ กรรมของผูเ้ ข้าร่ วมระดมความคิ ด ทั้ง หมดจะต้อ งช่ ว ยกัน คิ ด วิเคราะห์ร่ ว มกัน ว่ า
โครงการ/กิจกรรมใดบ้างที่มีค วามสาคัญเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด และที่
สาคัญต้องเป็ นโครงการ/กิจกรรมที่เป็ นที่ยอมรับของบุคคลที่เกี่ยวข้องในชุมชนด้วย การประชุม
แบ่ งออกเป็ น 2 ช่ ว ง คื อ 1) การคิ ดโครงการ/กิ จ กรรมที่ จะให้บรรลุวตั ถุประสงค์ (I2) 2) การ
คัดเลือกและจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม (I2) โดยแยกออกเป็ น 3 ประเภทคือ 1)
โครงการ/กิจกรรมที่หมู่บา้ นหรื อชุมชนทาได้เอง 2) โครงการ/กิจกรรมที่บางส่ วนต้องการความ
ร่ วมมือ หรื อสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อหน่ วยงานที่ร่วมทางานสนับสนุ นอยู่
3) โครงการ/กิจ กรรมที่หมู่บา้ นหรื อชุมชนไม่สามารถดาเนิ น การได้เองต้องขอความร่ วมมือจาก
ภาครัฐหรื อเอกชน (ปาริ ชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543)
3.4.3.3 ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบตั ิ (Control หรื อ C) เป็ นการนาเอา
แนวคิดในการพัฒนามาวางแผนปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมโดยการนาเอาโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ได้
ร่ วมตกลง และยอมรับมากาหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิอย่างละเอียดเพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิ และจัดกลุ่มผู้
ดาเนิ นงานซึ่งจะรั บผิดชอบต่อโครงการ/กิ จกรรม ขั้นตอนนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ช่ว ง ได้แก่ 1) การ
แบ่งกลุ่มรับผิดชอบ (C1) 2) การตกลงรายละเอียดในการดาเนิ นงาน (C2) นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่ได้
จากการประชุม คือ
1. รายชื่ อกิ จ กรรม หรื อโครงการที่ ก ลุ่ ม องค์ก รชุ มชนด าเนิ น การได้เอง
ภายใต้ความรับผิดชอบและเป็ นแผนปฏิบตั ิการของหมู่บา้ นชุมชน
2. กิจกรรมโครงการของชุมชนหรื อองค์กรชุมชน เสนอขอรับการส่ งเสริ ม
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่ทางานหรื อสนับสนุน
3. รายชื่อกิจกรรมโครงการ ที่ชาวบ้านต้องแสวงหาทรัพยากร และประสาน
ความร่ วมมือ จากภาคีความร่ วมมือต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
สรุ ปได้ว่า ขั้นตอนการระดมความคิดตามเทคนิคกระบวนการ AIC ประกอบด้วย
ขั้นตอนแรกคือการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบนั และการกาหนดอนาคตที่อยากเป็ น ขั้นตอนต่อไป
คือการสร้างแนวทางการพัฒนาจากสมาชิกทุกคนร่ วมกันคิด และขั้นตอนสุดท้ายคือ การสร้างแนว
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ทางการปฏิบัติหรื อกิ จกรรมการปฏิบัติเพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายของการมีส่วนร่ ว มของชุ มชนอย่าง
แท้จริ ง
3.4.4 ปัจจัยที่สาคัญที่จะช่วยให้เทคนิคกระบวนการ AIC ประสบความสาเร็ จได้
ธี ร ะพงษ์ แก้ว หาวงษ์ (2543) กล่ า วว่ า ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ทคนิ ค
กระบวนการ AIC ประสบความสาเร็ จ มีดงั นี้
3.4.4.1 การเน้นความเป็ นกระบวนการ คือจะดาเนิ นการข้ามขั้นตอน หรื อ
สลับขั้นตอนไม่ได้ เน้นการระดมความคิด และสร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน ให้ความสาคัญกับ
การตัด สิ นใจในการกาหนดอนาคตร่ วมกัน และเน้น การสร้ างพลังความคิด วิเคราะห์ และเสนอ
ทางเลือกในการพัฒนา และพลังความรัก ความเอื้ออาทร การสร้างบรรยากาศที่เป็ นมิตร อันเป็ น
พลังเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนา
3.4.4.2 การศึกษาและการเตรี ยมชุมชน
3.4.4.2.1 การศึก ษาชุ ม ชนเพื่ อให้เ ข้าใจสภาพการณ์ ข องหมู่บ้าน/
ชุมชน หรื อตาบลความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆ การทราบความสามารถ ศักยภาพของกลุ่ มสภาพการ
พึ่งตนเอง เป็ นต้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพียงพอ และเป็ นข้อเท็จจริ งในการกาหนดอนาคต ทางเลือก
รวมทั้งกลวิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา และการประสานความร่ วมมือ
3.4.4.2.2 การเตรี ยมชุมชนเพื่อทาให้กลุ่มต่ างๆ ภายในชุมชน และ
ประชาชนเข้าใจแล้ว ส่ งผูแ้ ทนที่มีอานาจในการตัดสิ นใจของกลุ่ม เข้าร่ วมประชุม รวมทั้งมีการ
พิจารณาเพื่อกระจายโอกาสให้กลุ่มต่ างๆในชุมชนเข้ามามีส่ว นร่ วม เช่น กลุ่มสตรี เด็ก คนจน ผู้
ประสบปัญหาต่างๆ เป็ นต้น
3.4.4.2.3 วิ ท ยากรกระบวนการ ที่ เ ข้ า ใจขั้ นตอนของเทคนิ ค
กระบวนการ AIC มีประสบการณ์ ความรู้ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องในการประชุม มีไหวพริ บในการแก้ไข
ปั ญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า สามารถไกล่เกลี่ย หรื อมีวิธีก ารในการจัดการกับความขัด แย้งที่
เหมาะสม ในกรณี ที่อาจเกิดขึ้นโดยสามารถทาหน้าที่ ดังนี้ 1)เตรี ยมชุ ม ชน เตรี ยมการประชุ ม
ดาเนินการประชุม และสรุ ป 2) สร้างบรรยากาศในการประชุมเพื่อคลายความตึงเครี ยด ของผูร้ ่ วม
ประชุม 3)ควบคุมขั้นตอน และการใช้เวลาในการดาเนิ นการประชุมให้เป็ น ไปตามกระบวนการ
AIC ที่วางแผนไว้ 4) การสรุ ปความเห็นที่แท้จริ งของผูป้ ระชุม โดยไม่สอดแทรกความคิดเห็น หรื อ
ทัศนคติ ของตนเองลงไป 5) ในกรณี ที่มีขอ้ ถกเถียงระหว่างผูร้ ่ วมประชุม ซึ่ งเกิด ความต้องการ
ปกป้ องผลประโยชน์ ข องตนเอง ผูน้ าการประชุ ม ต้อ งท าหน้าที่ ไกล่เ กลี่ย และหาข้อ ยุติ ให้ไ ด้
6) วิเคราะห์ และสังเกตบรรยากาศในการประชุม สาหรับจานวนผูจ้ ดั การประชุมอาจมีเพียงคนเดียว
ก็ได้ เป็ นผูน้ าการประชุม ซึ่งอาจมีขอ้ ดีคือกระบวนการประชุมจะเป็ นเอกภาพมากกว่า แต่หากไม่

68
มัน่ ใจในการดูแลบรรยากาศการประชุม ควรจัดทีมงานมาช่วยกันโดยแบ่งหน้าที่ให้ชดั เจน และต้อง
ทาความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการให้ตรงกันและสอดรับกัน
กล่าวได้ว่าหัวใจของเทคนิ ค กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม (AIC) คือการ
ระดมความคิ ด และสร้างการยอมรั บซึ่งกันและกันของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ให้ความสาคัญกับการ
ตัด สิ น ใจ ในการก าหนดอนาคตร่ ว มกัน และเน้น การสร้ างพลังความคิ ด วิ เคราะห์ และเสนอ
ทางเลือกในการพัฒนา ฉะนั้น วิทยากรกระบวนการจะต้องทาการศึกษา และการเตรี ยมชุมชนก่อน
ดาเนินการมาเป็ นอย่างดี รวมทั้งต้องมีประสบการณ์ ความรู้ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องในการประชุม มีไหว
พริ บในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เหมาะสม จึงจะสามารถดาเนิ นการตามขั้นตอนได้อย่าง
ถูกต้อง
3.4.5 จุดแข็งและจุดอ่อนของเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม (AIC)
3.4.5.1 จุดแข็งของเทคนิคกระบวนการ AIC มีดงั นี้
3.4.5.1.1 เกิดความร่ วมมือกันทางด้านสติปัญญา และทรัพยากรทา
ให้มีพลัง
3.4.5.1.2 ทุกคนได้ความเป็ นผูน้ า และรู้ว่าเมื่อใดควรแสดงออก
3.4.5.1.3 สามารถประสานความแตกต่าง ความถือตนของแต่ละคน
มาเป็ นพลังในการจัดการดาเนินงาน และประเมินผลอย่างสร้างสรรค์ได้
3.4.5.1.4 เป็ นเครื่ องมือของการจัดการ เพื่อวางแผนกลวิธี หา
วิธีแก้ไขปัญหาลดความขัดแย้งของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่ องเดียวกัน
3.4.5.1.5 สร้างทีม พัฒนางาน พัฒนากลุ่มชุมชนเพื่อการมีส่วนร่ วม
3.4.5.1.6 พัฒนาการจัดการด้วยวิธีการใหม่ที่ได้ผลในการพัฒนาคน
ไปพร้อมกัน
3.4.5.2 จุดอ่อนของเทคนิคกระบวนการ AIC มีดงั นี้
3.4.5.2.1 เทคนิ ค กระบวนการ AIC นี้ ต้อ งทาอย่างต่ อเนื่ อง ใน
หน่วยงานจึงจะเกิดสัมฤทธิผล และทุกคนมีความรู้สึกพอใจกับงาน
3.4.5.2.2 เทคนิคกระบวนการ AIC ไม่มีการตัดสินใจว่าจะให้ใครทา
อะไร ผูป้ ระชุมเป็ นผูเ้ ลือก และตัดสินเอาเองว่าตนมีศกั ยภาพจะทาอะไรได้ อิทธิพลที่ได้รับจากการ
ถกอภิปรายกับผูอ้ ื่นในขั้น ตอนต่ างๆมีผลกระทบต่ อสถานะของตนเอง จึ งต้องชั่งใจเอง ยอมรั บ
สภาพความพร้อมและยอมรับผูอ้ ื่น ซึ่งอาจทาได้ไม่ง่ายนัก
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3.4.5.2.3 เทคนิ ค กระบวนการ AIC เป็ นการทาแผนร่ วมกับผูอ้ ื่น
หลายระดับงาน และต่างประสบการณ์จะต้องเชื่อผูอ้ ื่นบ้าง จึงยากที่ผเู้ คยชินการทาแผนกับคนพวก
เดียวกันจะยอมเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ และแนวคิดเดิมๆของตน
สรุ ปได้ว่า จุด แข็งของของเทคนิ คกระบวนการ AIC คื อการเกิ ด ความ
ร่ วมมือในทุกด้าน การสร้างภาวะผูน้ า การสร้างทีม ก่อให้เกิดพลังในการทางาน ในส่ วนของ
จุดอ่อน คือ จะต้องมีการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง การเปิ ดใจยอมรับทุกความคิดเห็นการยอมรับ
ผูอ้ ื่น และหากไม่เคยชินจะทาให้ไม่เกิดการยอมรั บในการเปลี่ยนแปลงหรื อปรั บเปลี่ยนแนวคิ ด
แบบเดิมๆของตนเอง
จากการศึกษาด้านความหมาย ความสาคัญ ขั้นตอนการดาเนิ นการ ปั จจัยที่สาคัญ
รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วมหรื อเทคนิ คกระบวนการ AIC
เป็ นกระบวน กล่า วได้ว่ าเป็ นการพัฒนาที่ เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้า ร่ ว มในกิ จ กรรมได้มี เวที พูด คุ ย
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ สามารถนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่จะทาให้เกิดความเข้าใจถึง
สภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจากัด และศักยภาพของผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่างๆ ช่วยให้เกิดการระดมสมอง
ในการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาทางเลือกเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา เกิดการตัดสิ นใจร่ วมกัน ช่วย
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการวางแผนและตัด สิ นใจ ร่ วมสร้างความเข้าใจในการด าเนิ นงาน
สร้างการยอมรับ มีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความ
เป็ นเจ้าของและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานที่ตนมีส่วนร่ วม เกิดพลังของการสร้างสรรค์และ
รับผิด ชอบต่ อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง ดังนั้น งานวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั จึ งได้น าเอา
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วมหรื อเทคนิคกระบวนการ AIC มาใช้ในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม (Participatory action research : PAR) เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการพัฒนารู ปแบบ
การสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อจัดทาแผนชุมชน โดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
4. แนวคิดเกีย่ วกับวิธีปฏิบัตทิ เี่ ป็ นเลิศและการถอดบทเรียน
4.1 วิธีปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ (Best Practices)
4.1.1 ความหมายของวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ(Best Practices)
วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) หมายถึง แนวทางหรื อวิธีการปฏิบตั ิในเรื่ อง
ต่างๆ ที่นาองค์กรไปสู่ความสาเร็ จและบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
เช่น Best Practice Process Management, Best Practice Human Resources Focus, Best Practice
Customer Satisfaction and Relationships Focus เป็ นต้น คาที่ มีความหมายใกล้เคียงกับ Best
Practice ก็คือ Good Practice เป็ นคาที่มีความหมายค่อนข้างกว้างใช้ในความหมายเกี่ยวกับการ
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ปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ข้อเสนอแนะ คาแนะนา แนวทางการปฏิบตั ิงานที่อยู่บนพื้นฐาน
ของความสาเร็ จของงานที่เป็ นความคาดหวังของการปฏิบตั ิงานโดยทัว่ ๆ ไป ส่ วนอีกคาหนึ่ งก็คือ
Innovative Practice หมายถึง จุดเน้นและแนวทางการทางานที่น่าสนใจ
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2548) กล่าวว่า วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) คือ
วิธิการปฏิบตั ิ ในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สาเร็ จ ซึ่งเป็ นผลมาจากการนาความรู้ไปปฏิบตั ิจริ ง แล้ว
สรุ ปความรู้และประสบการณ์น้นั เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุดของตนเอง
วิจารณ์ พานิช (2555) กล่าวว่า วิธีการจัดการความรู้อย่างง่าย คือ การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้จากวิธีการทางานแบบ Best Practice องค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งของการจัดการความรู้
คือ การมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศของหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่นเป็ นที่ยอมรับใน
ด้านต่างๆ เช่น ด้านแนวคิด กระบวนการวางแผน การดาเนินงานตามแผน การประเมินผล และการ
มีส่วนร่ วมของชุมชน โดยมีการเผยแพร่ วิธีปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ เพื่อให้หน่วยงานหรื อชุมชนอื่นได้
นาไปปรับใช้ ซึ่งเป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 11 ระบุว่า ‚ส่ วนราชการมีหน้าที่พฒั นาความรู้ในส่ วนราชการ เพื่อให้มี
ลักษณะเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้อย่างสม่าเสมอ‛
กล่าวโดยสรุ ป วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ หมายถึง เป็ นบทสรุ ปของวิธีการปฏิบตั ิที่เป็ น
Tacit Knowledge (ความรู้ในตัว คน) ซึ่งเผยแพร่ เป็ น Explicit Knowledge (ความรู้ที่ปรากฏให้
เห็นชัดแจ้งในรู ปแบบต่างๆ) เพื่อให้ผอู้ ื่นได้นาไปทดลองปฏิบตั ิ กล่าวอีกนัยคือ วิธีปฏิบตั ิหรื อ
กระบวนการที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จ หรื อวิธีปฏิบตั ิที่นาองค์กรไปสู่ความเป็ นเลิศ ซึ่ง
เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นสิ่ งที่สามารถทาได้หรื อเหมาะสมกับทุกองค์ก ร
หลักการสาคัญของวิธีการปฏิบตั ิที่ดีเลิศ คือ การได้นาความรู้ที่ได้ไปใช้ ความรู้น้ นั ก็ยิ่งเพิ่มคุณค่า
เพราะทาให้เกิดการต่อยอดความรู้ให้แตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง
4.1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices)
คุณ ลัก ษณะสาคัญของกรณี ศึก ษาที่ ดีเลิศ คือ การสังเคราะห์ (Systematic) การ
บูรณาการ (Integrate) และการเชื่อมโยง (Linkage) ในการจัดทากรณี ศึกษาที่ดีเลิศนั้น โดยทัว่ ไปมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อนาเสนอกรณี ที่ประสบความสาเร็ จ (Success Cases)
2. เพื่อเป็ นการเล่าเรื่ องราวที่เป็ นกรณี ศึกษา (Stories Telling)
3. เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
4. เพื่อเป็ นต้น แบบและแรงบัน ดาลใจให้ก ับองค์กรหรื อชุ มชนอื่น ๆ ที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกันเดียวกัน (Lessons and Inspiration)
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5. เพื่อสร้างบรรยากาศแห่ งการแข่งขันเพื่อนาไปสู่ความเป็ นเลิศ (The good
gets better)
4.1.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
การวิเคราะห์กรณี ศึกษาที่ดีเลิศ มีวิธีการดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การศึกษากระบวนการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานอย่างเป็ นระบบ
2. ศึกษาประวัติของการดาเนินการและเส้นทางสู่ความสาเร็ จ
3. วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จ
4. บทเรี ยนจากกรณี ศึกษา
4.1.4 รู ปแบบของการเขียนวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices)
1. รู ปแบบการเขียนเฉพาะกระบวนการ (Process Best-practices)
2. รู ปแบบการเขียนเฉพาะระบบงาน (System Specific Best-practices) เช่น
เขียนเฉพาะการเรี ยนรู้ การสอน หรื อการบริ หาร เป็ นต้น
3. รู ปแบบการเขียนครอบคลุมทั้งองค์กร (School/Level Best-practices)
4.1.5 ขั้นตอนการจัดทากรณี ศึกษาที่ดีเลิศ (Best Practices)
การจัดทาวิธีปฏิบตั ิ ที่เป็ นเลิศ มีข้ นั ตอนดาเนิ น การ 4 ขั้นตอน ดังต่ อไปนี้ การ
เตรี ยมการ การเลือกกรณี ศึกษา การเก็บข้อมูล และ การเขียนกรณี ศึกษา (Case Study)
1. ขั้นการเตรี ย มการ ประกอบด้วย ก าหนดกรอบแนวทางในการศึกษา
กาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ค วามเป็ นเลิศ อ่านเอกสาร Best Practices ที่ มีค นเขี ยนไว้แล้ว
สุดท้ายเลือกทีมงาน
2. ขั้นการเลือกกรณี ศึกษา ประกอบด้วย การเลือกกระบวนการที่จะศึกษา
และหน่วยงานหรื อชุมชน กาหนดระยะเวลาในการศึกษา จัดทาแผนการเก็บข้อมูล กาหนดผู้
ประสานงานของทั้งสองฝ่ าย
3. ขั้นการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย กาหนดและเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key
Informants) ก าหนดประเด็น หรื อกรอบค าถามในการเก็บข้อมูล กาหนดวิธีก ารเก็บข้อมูล
ประสานงานและนัดหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูล ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งการบันทึกข้อมูลไว้เป็ น
หลักฐาน
4. ขั้นการเขียนกรณี ศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเลือก
รู ปแบบการเขียน การลงมือเขียนและเรี ยบเรี ยงกรณี ศึกษา การตรวจทานแก้ไข การจัดทารู ปเล่ม
หรื อรายงาน
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กล่าวโดยสรุ ปคุณลักษณะสาคัญของวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) คือ เป็ น
การศึกษาวิจยั เพื่อเข้าใจที่มาแห่งกระบวนการที่เป็ นเลิศของต้นแบบ เป็ นกระบวนการวิจยั ทางเชิง
คุณภาพวิธีหนึ่ ง (Grounded Theory) เป็ นวิธีการหนึ่ งของ Knowledge Capturing เป็ นการเรี ยนรู้
และเข้าใจที่ มาของความสาเร็ จ ขององค์กรหรื อชุมชนเพื่อการนาไปใช้ให้เกิ ดผลต่อไป ส่ ว น
อุปสรรคขัดขวางการนาวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) ไปขยายผล คือขาดความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการของกรณี ศึกษาที่ดีเลิศที่มีอยู่ ขาดการจูงใจในการนาไปใช้ให้เกิดผล และสุ ดท้าย
ขาดทักษะและองค์ความรู้ที่แท้จริ งที่จะช่วยให้บรรลุความสาเร็ จ
4.2 การถอดบทเรียน
การถอดบทเรี ยน เป็ นทั้งแนวคิดและเครื่ องมือในการสร้างการเรี ยนรู้ เป็ นการสกัด
ความรู้ ที่มีอยู่ในตัว ตนออกมาเป็ นบทเรี ยนที่ ชัด แจ้ง ซึ่ งผลที่ได้จ ากการถอดบทเรี ยนทาให้ได้
บทเรี ยนในรู ปแบบชุดความรู้ และเกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันของผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการ ที่นาสู่การปรับ
วิธีคิดและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพที่ดียงิ่ ขึ้นในที่สุด
4.2.1 ความหมายของการถอดบทเรี ยน
วิจารณ์ พานิ ช (2555) กล่าวว่า การถอดบทเรี ยนจะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู้จาก
ความสาเร็ จหรื อความผิดพลาดจากการทางาน กล่าวคือ การถอดบทเรี ยนจะช่วยให้เราสามารถสกัด
บทเรี ยนออกมาว่า เพราะอะไรหรื อเพราะเราทาอย่างไรจึงทางานสาเร็ จ หรื อมีปัจจัยอะไรบ้างที่
เกี่ยวข้องกับความสาเร็ จ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิ อยู่ในแนวเดียวกันจะได้หยิบเอาบทเรี ย นหรื อความรู้น้ ี ไปใช้
เพื่อให้ปฏิบัติ งานได้ส าเร็ จ เช่ น กัน รวมทั้ง อาจพัฒ นาการปฏิบัติ งานให้ดี ยิ่งขึ้ น กว่าเดิ ม ใน
ขณะเดียวกันหากการปฏิบตั ิงานเกิดความผิดพลาด หรื อไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ การถอด
บทเรี ยนจะช่วยให้เราทราบว่าเราพลาดตรงจุดใด พลาดเพราะอะไรและควรปรับปรุ งอย่างไร การ
ถอดบทเรี ยนจึงช่วยให้เราไม่เกิดความผิดพลาดซ้ าซาก และยังช่วยต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ให้ลึกซึ้ง
หรื อกว้างขวางยิง่ ขึ้น
ประภาพรรณ อุ่นอบ และณภัทร ประภาสุ ชาติ. (2551) กล่าวว่า การถอดบทเรี ยน
คือ วิธีการจัดการความรู้รูปแบบหนึ่งที่เน้นเสริ มสร้างการเรี ยนรู้ในกลุ่มที่เป็ นระบบเพื่อสกัดความรู้
ฝังลึกในตัวคนและองค์ความรู้ของท้องถิ่นออกมาเป็ นบทเรี ยนที่สามารถนาไปสรุ ปและสังเคราะห์
เป็ นชุดความรู้ คู่มือ สื่อรู ปแบบต่างๆ โดยผลที่ได้จากการถอดบทเรี ยนนอกจากสื่ อชุดความรู้แล้ว
สิ่งที่สาคัญที่สุด คือผูร้ ่ วมกระบวนการถอดบทเรี ยนจะต้องเกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันอันนามาซึ่งการ
ปรับวิธีคิด และวิธีการทางานที่สร้างสรรค์ และมีคุณภาพยิง่ ขึ้นการสรุ ปหลังปฏิบตั ิกิจกรรม
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สรุ ปได้ว่า การถอดบทเรี ยน หมายถึง วิธีการจัดการความรู้ รู ปแบบหนึ่ งที่เน้นการ
เสริ มสร้างการเรี ยนรู้ในกลุ่มที่เป็ นระบบ สกัดความรู้ที่ฝังลึกในตัวคนและความรู้ทอ้ งถิ่น ออกมา
เป็ นบทเรี ยน ที่สามารถนาไปสรุ ปสังเคราะห์ ความรู้ที่ฝังลึกในตัวคนและความรู้สิ่งที่สาคัญ คือ ผู้
ร่ วมกระบวนการต้องเกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน อันนามาซึ่งการปรับวิธีคิด และวิธีทางานที่สร้างสรรค์
และมีคุณภาพมากขึ้นโดยบทเรี ยนที่ได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่เราเรี ยนรู้ได้จากสิ่ งที่ชุมชนเคยทาและประสบ
ความสาเร็ จมาก่อนในเรื่ องแผนชุมชน อันจะนาไปเป็ นบทเรี ยนที่เป็ นแบบอย่างแก่ผอู้ ื่นหรื อชุมชน
อื่น กระบวนการถอดบทเรี ยนที่เหมาะสม ต่อการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชน
เพื่อการจัดทาแผนชุมชน
4.2.2 วิธีการถอดบทเรี ยน
4.2.2.1 การถอดบทเรี ยนอาจทาแบบเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ
การถอดบทเรี ยนแบบเป็ นทางการเป็ นลักษณะที่มีการกาหนดวันเวลา
สถานที่ หัวข้อที่จะทาการถอดบทเรี ยนรวมทั้งกาหนดรู ปแบบการรายงานความรู้ชดั แจ้งล่วงหน้า
ซึ่งต้องมีการจัดเตรี ยมอย่างเป็ นทางการ รวมทั้งใช้อุปกรณ์และเวลามากกว่า และผูว้ ิจยั มักจะเป็ น
บุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ภายหลังเสร็ จสิ้นโครงการวิจยั เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนใน
ชุมชนแห่งหนึ่ง คณะผูว้ ิจยั ได้ขอให้ผเู้ ขียนซึ่งไม่ได้อยู่ในทีมวิจยั ช่วยดาเนิ นการถอดบทเรี ยนเพื่อ
สังเคราะห์บทเรี ยนของความสาเร็ จและไม่สาเร็ จ โดยมีการวางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ หัวข้อ
และรู ปแบบการรายงานผลไว้ล่วงหน้า
การถอดบทเรี ยนแบบไม่เป็ นทางการ เป็ นลักษณะการปฏิบตั ิทนั ที ณ
บริ เวณที่จดั กิจกรรม ภายหลังเสร็ จสิ้ นภารกิจหรื อระหว่างดาเนิ นงาน ผูท้ ี่ร่วมอยู่ในกิจกรรมนั้นๆ
ซึ่งมัก ใช้อุปกรณ์และเวลาเพียงเล็กน้อย การบันทึ กอาจเป็ นรายงานแบบสั้นๆ เพื่อให้สามารถ
ปรับปรุ งงานได้อย่างทันท่วงที ตัวอย่างเช่นในการจัดประชุมวิชาการใหญ่ๆ ที่ใช้เวลา 3-5 วัน หลัง
เสร็ จสิ้นการประชุมวันแรก ทีมงานอาจใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที เพื่อถอดบทเรี ยนการจัดการ
ประชุมที่ผา่ นมา เพื่อปรับปรุ งการจัดประชุมในวันต่อๆไป ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต้งั ไว้
4.2.3 กระบวนการถอดบทเรี ยน
รัตนา ดวงแก้ว (2553) กล่าวถึง ขั้นตอนการถอดบทเรี ย นว่าประกอบด้วย 4
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นเตรี ยมการถอดบทเรี ยน ขั้นดาเนิ นการถอดบทเรี ยน ขั้นเขียนรายงานการถอด
บทเรี ยน และ ขั้นติดตามการนาบทเรี ยนไปใช้ประโยชน์
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4.1.3.1.ขั้นเตรี ยมการถอดบทเรี ยน
1. สร้ า งที ม งานถอดบทเรี ยนที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการ
ปฏิ บัติ งานได้จ ริ ง ประมาณ 3-6 คน พร้ อ มทั้ง ท าค าสั่ง แต่ ง ตั้งเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
2. เรี ยนรู้ทีมงานถอดบทเรี ยนโดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น
ภายในทีมงาน เน้นการเคารพซึ่งกันและกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และความเท่าเทียมกัน
3. วิเคราะห์หวั ข้อการศึกษาวิจยั เพื่อให้ทีมงานมีความเข้าใจตรงกัน
ในแต่ละประเด็นของเรื่ องที่ศึกษาวิจยั ได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ กลุ่มเป้ าหมาย ขั้นตอนการด าเนิ น งานและกิจ กรรมในโครงการ ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน และงบประมาณ
4. กาหนดบทบาทหน้าที่ของทีมงานถอดบทเรี ยน ซึ่งประกอบด้วย
ดังนี้ 1)หัวหน้าทีมหรื อผูว้ ิจยั เป็ นผูท้ ี่ทาให้ก ารถอดบทเรี ยนดาเนิ นงานได้อย่างราบรื่ นและบรรลุ
เป้ าหมายที่กาหนด 2) ผูว้ ิจยั เป็ นผูท้ ี่กระตุน้ ให้ผรู้ ่ วมถอดบทเรี ยนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิ ดังนั้น จึงต้องมีทกั ษะในการตั้งคาถามที่ กระตุน้ ให้ผรู้ ่ วมถอด
บทเรี ยนได้วิเคราะห์สาเหตุของความสาเร็ จและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน 3) ผูจ้ ดบันทึก
เป็ นผูจ้ ดบันทึกการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ การอภิปรายของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยน พร้อมทั้ง
เขียนเรี ยบเรี ยงเป็ นเรื่ องราวให้น่าสนใจตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดโครงการ 4 )ผูป้ ระสานงาน เป็ น
ผูช้ ่วยเหลือให้ทีมงานถอดบทเรี ยนมีความสะดวกในการติดต่อระหว่างสมาชิกทีมงานถอดบทเรี ยน
เพื่อให้สามารถทางานร่ วมกันได้อย่างดี รวมทั้งประสานความร่ วมมือจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับการถอดบทเรี ยน
5. จัด ท าแผนภู มิ โ ครงร่ างกระบวนการถอดบทเรี ยนซึ่ ง
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) กิจกรรมที่ตอ้ งการถอดบทเรี ยน 2) กาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
ร่ วมการถอดบทเรี ยน 3)เลือกวิธีก ารถอดบทเรี ยนที่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย 4) กาหนด
ขั้นตอนในการถอดบทเรี ยนตามลาดับก่อนหลัง 5) กาหนดประเด็นคาถามที่มีความชัดเจน โดย
เรี ยงลาดับตั้งแต่เริ่ มต้นจนกระทัง่ สิ้ นสุ ด 6) กาหนดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการถอดบทเรี ย น
พร้อมทั้งจัดทาเอกสารการถอดบทเรี ยน 7) เลือกเทคนิ คการถอดบทเรี ยน ควรเป็ นเทคนิ คที่ช่วย
ให้ทีมงานถอดบทเรี ยนและผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ในระหว่างการทางานและได้บทเรี ยน
พัฒนาวิธีการทางานให้ดีข้ ึน เช่น เทคนิคการวิเคราะห์หลังการปฏิบตั ิ (After Action Review : AAR)
8) จัดทาปฏิทินการถอดบทเรี ยน เพื่อวางแผนการดาเนินการถอดบทเรี ยนของแต่ละกิจกรรมตั้งแต่
เริ่ มต้นจนสิ้นสุดการดาเนินงาน โดยหัวข้อที่ควรปรากฏในปฏิทินการถอดบทเรี ยนได้แก่ ลาดับที่
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ของกิจกรรม ประเด็นกิจกรรม ระยะเวลาในการดาเนิ นงานแต่ละกิจกรรม ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม
และวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในกิจกรรม
4.2.3.2. ขั้นดาเนินการถอดบทเรี ยน
ทีมงานควรแจ้งก าหนดการ ระยะเวลาและสถานที่ที่จ ะดาเนิ น การถอด
บทเรี ยนให้กลุ่มเป้ าหมายที่ร่วมถอดบทเรี ยนทราบล่วงหน้า ในขั้นนี้ แบ่งด้วย 2 ช่วง คือ ช่วงการ
ถอดบทเรี ยน และช่วงการบันทึกบทเรี ยน
1. ช่วงการถอดบทเรี ยนมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.1. การสร้างบรรยากาศ เพื่อให้ผเู้ ข้าร่ วมการถอดบทเรี ยนมี
ความผ่อนคลายเป็ นกัน เอง ซึ่งอาจใช้เพลงหรื อเกมในการละลายพฤติ ก รรม รวมทั้งผูอ้ านวย
กระบวนการควรชี้แจงถึงความเสมอภาคและสิทธิในการร่ วมแสดงความคิดเห็นของผูร้ ่ วมการถอด
บทเรี ยน
1.2. การกาหนดกติกาในการถอดบทเรี ยนอย่างมีส่วนร่ วม โดย
กติกาควรครอบคลุมประเด็นที่สาคัญ ดังนี้ เป้ าหมายการถอดบท และวัตถุประสงค์ วิธีที่ใช้การถอด
บทเรี ยนบทบาทหน้าที่ของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยน และข้อพึงระวังในการถอดบทเรี ยนควร เช่น ไม่
ตาหนิ และไม่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยน
1.3. การจัดกิจกรรมอุ่นเครื่ อง ผูอ้ านวยกระบวนการชี้แจงให้ผู้
ร่ วมถอดบทเรี ยนเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีดาเนินกิจกรรมเพื่อให้สามารถทบทวนความทรงจาจาก
การเข้าร่ วมกิจกรรมที่ผา่ นมา
1.4. การเข้าสู่ประเด็นสาคัญของการถอดบทเรี ยนเป็ นขั้นตอน
สาคัญในการสกัดความรู้จากผูร้ ่ วมถอดบทเรี ย นโดยมีข้ นั ตอนดังนี้ 1) การเล่าประสบการณ์จาก
วิธีก ารปฏิบัติ งานของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยน 2) การเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างระหว่างวิธีก าร
ปฏิบตั ิงานที่กาหนดในแผนปฏิบตั ิงานกับวิธีการปฏิบตั ิงานจริ ง 3) การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิงานที่
ทาได้เป็ นอย่างดี 4) การให้ขอ้ เสนอแนะวิธีการปฏิบตั ิงานต่อไปให้ดีข้ ึน 5) การวิเคราะห์อุปสรรคที่
เกิดขึ้น ระหว่างการปฏิบตั ิ งาน 6) การให้ข ้อเสนอแนะวิธีการป้ องกัน ไม่ให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงาน 7) ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ควรทาเพิ่มเติมในการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา 8) การประเมินความ
พึงพอใจผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา 9) ทั้งนี้ ผจู้ ดบันทึกต้องจดรายละเอียดของข้อมูลทุกขั้นตอน
บันทึกเสียงพร้อมทั้งสังเกตบรรยากาศในระหว่างการถอดบทเรี ยนและจดบันทึกไว้ประกอบการ
จัดทารายงานการถอดบทเรี ยน
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2. ช่วงการบันทึกบทเรี ยนมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1. การเตรี ยมตัว ก่อนบัน ทึก บทเรี ยน เป็ นขั้นตอนที่ ที่ผจู้ ด
บันทึกควรเตรี ยมความพร้อมก่ อนบัน ทึกบทเรี ยนใน 4 ประเด็ น คือ 1) ศึกษารายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรมที่จะถอดบทเรี ยน 2) ศึกษารายละเอียดการถอดบทเรี ยนเกี่ยวกับกรอบแนวคิด
ขั้นตอนการถอดบทเรี ยน และประเด็นคาถามที่ใช้ในการถอดบทเรี ยน 3) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการ
บันทึกการถอดบทเรี ยน และ 4) เตรี ยมความพร้อมด้านทางด้านร่ างกายจิตใจ
2.2. การบันทึกข้อมูลการถอดบทเรี ยน ข้อมูลที่ตอ้ งจดบันทึก
ระหว่างการถอดบทเรี ยน คือ 1) ข้อมูลขั้นตอนและวิธีการจัดกิจกรรมถอดบทเรี ยน 2) ข้อมูลการเล่า
เรื่ องการวิเคราะห์ และการอภิปรายของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยน 3) ข้อมูลบรรยากาศของระหว่างการถอด
บทเรี ยน
2.3. การสรุ ปและรายงานการถอดบทเรี ยน ผูจ้ ดบันทึกต้องอ่าน
รายงานการถอดบทเรี ยนให้ที่ประชุมของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยนและทีมงานการถอดบทเรี ยนได้รั บ
ทราบข้อมูลที่จ ดบัน ทึกไว้เพื่อให้มีการปรั บแก้และเพิ่มเติมให้ข ้อมูลมีความสมบูร ณ์ยิ่งขึ้น โดย
บทเรี ยนที่ถอดได้ตอ้ งได้รับการสรุ ปให้เห็นอย่างน้อย 2 ประเด็นคือ 1) อะไรคือสิ่ งที่ดีอยู่แล้วและ
ควรทาต่อไปเพื่อกลับไปวางแผนพัฒนาลงมือทาแล้ว ตามด้วยการวิจยั ให้ก ้าวหน้าต่ อเนื่ องเป็ น
DandR (Development and Research) 2) อะไรคือสิ่งที่ยงั บกพร่ องเป็ นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุ ง
อย่างไร มีความรู้พอที่จะปรับปรุ งหรื อ ไม่ ถ้าไม่ ควรทาวิจยั เพื่อหาแนวทางปรับปรุ งเป็ นการวิจยั
แล้วพัฒนาแบบR & D (Research and Development) ทั้งนี้ R & D และ R & D ควรเป็ นการวิจยั
แบบ PAR (Participatory Action Research) ที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู้ของคนทั้งหมด
4.2.3.3. ขั้นเขียนรายงานการถอดบทเรี ยน
ในขั้นตอนนี้ แบ่งเป็ น 3 ประเด็นดังนี้
1. ความเป็ นมาของโครงการ/กิ จ กรรมที่ จ ะถอดบทเรี ยน
วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรี ยน
2. การเตรี ยมการถอดบทเรี ยน เป็ นการเล่ารายละเอียดของขั้นตอน
ต่างๆ ได้แก่ วิธีการ ทีมงาน บทบาทหน้าที่ กรอบแนวคิด เทคนิคการถอดบทเรี ยน กลุ่มเป้ าหมายที่
ร่ วมถอดบทเรี ยน และปฏิทินการการถอดบทเรี ยน
3. เนื้อเรื่ องการดาเนินการถอดบทเรี ยน เป็ นการเล่ารายละเอียด ซึ่ง
ครอบคลุมประสบการณ์จ ากวิธีก ารปฏิบตั ิ งานจริ งของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยน วิธีก ารปฏิบตั ิ งานที่
ก าหนดในแผนปฏิบัติ งานเปรี ยบเที ย บความแตกต่ า ง สิ่ ง ที่ ทาได้เ ป็ นอย่างดี จ ากการปฏิ บัติ
ข้อเสนอแนะวิธีก ารปฏิบัติ งานต่ อไปให้ดี ข้ ึ น ปั ญ หาอุปสรรคที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่างการปฏิบัติ งาน
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ข้อเสนอแนะวิธีการป้ องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานข้อเสนอแนะในสิ่งที่ควรทาเพิ่มเติม
ในการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา
4.2.3.4.ขั้นติดตามการนาบทเรี ยนไปใช้ประโยชน์
ในขั้นตอนนี้ ให้ความสาคัญกับการนาบทเรี ยนที่เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงาน
ไปใช้เพื่อให้การปฏิบตั ิงานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึ้น ดังนั้นผูว้ ิจยั ควรได้
มีการกากับติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะๆเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการนาบทเรี ยนไป
ใช้ประโยชน์รวมทั้งอุปสรรคหรื อสาเหตุของการที่ไม่นาไปใช้
กล่าวโดยสรุ ปการถอดบทเรี ยนในปัจจุบนั จะมุ่งเน้นไปที่การมองอนาคต ทาสิ่งที่ดี
ขึ้นในอนาคต มากกว่า จะแสวงหาความล้มเหลวของผลงานในอดีต การถอดบทเรี ยนควรมุ่งเน้น
ประเด็ น ที่ สิ่งสาคัญ และจ าเป็ นสาหรั บการวางแผนเพื่อความสาเร็ จในอนาคต นอกจากนี้ ไม่
จ าเป็ นต้องถอดบทเรี ย นของสิ่ ง ที่ ศึ ก ษาในทุ ก เรื่ อ ง แต่ จ ะให้ค วามส าคัญเฉพาะประเด็ น ที่ มี
ความสาคัญเป็ นพิเศษ หรื อ ประเด็นที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยให้การดาเนินกิจกรรมใน
ครั้งต่อไปดีข้ ึน และลดข้อผิดพลาด สาหรับการศึกษาเพื่อพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจ
ชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน ผูว้ ิจยั ได้ใช้การกรณี ศึกษาที่ดีเลิศและการถอดบทเรี ยนจากการศึกษา
มาเป็ นแนวทางในการพัฒนา
6. งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจ
ชุมชนเพื่อจัดทาแผนชุมชนโดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
6.1 งานวิจยั ประเทศไทย
ศิริขวั ญ อุทา (2548) ศึกษากระบวนการจัดทาแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่ วมในจังหวัด
ลาพูน พบว่า วิทยากรหรื อแกนนาควรมีทกั ษะ และความรู้เรื่ องการพึ่งตนเอง การะบวนการมีส่วน
ร่ วม เทคนิคการรวบรวมข้อมูล การประสานงาน และการจัดการความรู้ นอกจากนี้ตอ้ งจัดการให้
เกิดการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย และขั้นตอนและเทคนิ คในการจัดทาแผนชุมชนใน คือ การสร้าง
แกนนาก่อนเข้าร่ วมด้วยการศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ อุปสรรคต่อการทาแผนชุมชน
คือ ไม่มีการตั้งทีมงานอย่างเป็ นทางการ และชัดเจน ซึ่งทาให้ชุมชนขาดความกระตือรื อร้นในการ
ผลักดันแผนชุมชนไปสู่การปฏิบตั ิจริ งได้
เสาวลักณ์ ลิ้มศิริว งศ์ (2548) ศึกษาสภาพและปั ญหากระบวนการจัดทาแผนชุ มชน
กรณี ศึกษา : เขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลของจังหวัดพิษณุ โลก พบว่า สภาพกระบวนการ
จัดทาแผนชุมชน มีการนาหลักการจัดทาแผนกลยุทธ์มาใช้ดาเนินกระบวนการจัดทาแผนชุมชนครบ
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ทุกด้าน และสรุ ปภาพรวมในแต่ ละด้านดังนี้ ด้านการศึก ษาสภาพวิเคราะห์สารวจข้อมูลชุ มชน
พบว่า มีการจัดเวทีศึกษาข้อมูล ด้านการกาหนดแผนชุมชนพบว่าทั้งผูน้ าและประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการกาหนด ด้านการนาแผนชุมชนไปปฏิบตั ิพบว่าการใช้ภาวะผูน้ าและมีการรวมกลุ่ม และด้าน
การประเมิน ผลแผนชุ มชนพบว่าแผนชุ มชนสามารถแก้ปัญหาให้ค นในต าบลได้ ส่ ว นสภาพ
กระบวนการจัดทาแผนชุมชนในต าบลพบว่าส่ วนใหญ่เห็ นว่ามีความแตกต่างกันในด้านเทคนิ ค
วิธีการ ขั้นตอน และเครื่ องมือในการดาเนิ นงานในแต่ละด้านของกระบวนการจัดทาแผนชุมชน
แตกต่างกันไปตามสภาพของพื้นที่และปัญหาของตาบล ความต่อเนื่องของการดาเนินกระบวนการ
จัดทาแผนชุ มชน และระยะเวลาเรี ยนรู้ในกระบวนการจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งปั จ จัยภายนอก
ชุ มชนที่ อาจส่ งผลกระทบต่ อชุ ม ชนซึ่ งไม่ส ามารถควบคุ มได้ สาหรั บปั ญหาในภาพรวมของ
กระบวนการจัดทาแผนชุ มชนในแต่ ละด้านมีดงั นี้ ด้านการศึกษาสภาพวิเคราะห์สารวจข้อมูล
ชุมชนพบว่า มีปัญหาการจัดเวทีศึก ษาข้อมูล ด้านการก าหนดแผนชุ มชนพบว่า มีปัญหาในการ
กาหนดแผนจากผูน้ าและประชาชนในชุมชนที่ร่วมกันกาหนด ด้านการนาแผนชุมชนไปปฏิบัติ
พบว่ า มี ปัญหาจากผูน้ าและประชาชนในชุ ม ชนไม่สามารถบริ หารจัด การชุ มชนได้ ด้านการ
ประเมินผลแผนชุมชนพบว่า มีปัญหาแผนชุมชนไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนในตาบลได้เพราะผูน้ า
ท้องถิ่น และขาดบุคลากรและหน่ วยงานจากภายนอกที่ เข้ามาสนับสนุ นกระบวนการจัดทาแผน
ชุมชน
ศุภชัย เทพบุตร (2550) ศึกษาเรื่ องการสร้างยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนชุมชนแบบมี
ส่วนร่ วมของชุมชนบ้านหนองเข้ หมู่ที่ 6ตาบลหนองปรง อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า 1)
ยุทธศาสตร์ การสร้างแผนชุ มชนแบบมีส่ว นร่ วมของชุมชนบ้านหนองเข้ มีหน่ วยระบบทางาน 2
หน่ วยระบบ ได้แก่ หน่ วยระบบทางานที่ 1 การสร้างแผนชุมชนแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนบ้าน
หนองเข้ หน่ วยระบบทางานที่ 2 การประชาพิจารณ์แผนชุมชนแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนบ้าน
หนองเข้ 2) ภายหลังการวิจยั สร้างแผนชุมชนแบบมีส่วนร่ วมของชุ มชนบ้านหนองเข้ หลังการ
ทดลองตัว แทนชุมชนบ้านหนองเข้มีระดับความรู้ ในการจัด ทาแผนชุมชนแบบมีส่ว นร่ ว มโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อนาความรู้เปรี ยบเทียบกันโดยใช้สถิติค่าที ความรู้ก่อนการทดลองมีความ
แตกต่ างจากหลังการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแทนชุมชนมีค วามพึง
พอใจในการจัดทาแผนชุมชนแบบมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก
อนุรักษ์ ลักษณะภู่(2550) ศึกษาปัจจัยในการมีส่วนร่ วมจัดทาแผนชุมชนของประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลท่าหลวง อาเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนชุมชน อยูใ่ นระดับปานกลาง ปัจจัยในการมีส่วนร่ วมจัดทาแผนชุมชน
ได้แก่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ การเป็ นสมาชิกของกลุ่มในชุมชน ระยะเวลา
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ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน ความเสมอภาคในการมีส่วนร่ วมจัดทาแผนชุมชน การรับรู้ข่าวสารและความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน ส่ วนปั จจัยที่ไม่มีความแตกต่างในการมีส่วนร่ วมจัดทา
แผนชุ มชน ได้แก่ เพศ และอายุ สาหรั บข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่ว นร่ ว มของ
ประชาชนคือ ควรพัฒนารู ปแบบและกระบวนการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชนอย่างทัว่ ถึง และควรเสริ มสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแผน
และการจัดทาแผนชุมชน โดยจัดการฝึ กอบรม หรื อสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการจัดทาแผน
ชุมชนให้แก่ประชาชนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิและความ
เสมอภาคในการมีส่วนร่ วมจัดทาแผนชุมชน อย่างเท่าเทียมกัน
สมาน นวลจัน ทร์ (2551) ศึก ษาเรื่ องการมีส่วนร่ ว มของประชาชนในการจัด ทาแผน
ชุมชนตาบลนายูง อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ในการทาแผนชุมชน ทุกหน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีการพัฒนาที่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดทาแผนชุมชน
ทุ ก ระดับในการจัด ทาแผนชุ ม ชนของหมู่บ้า น ควรร่ ว มด าเนิ น การดัง นี้ 1.จ าเป็ นต้อ งสร้ า ง
กระบวนการเรี ยนรู้ ในเรื่ องการจัดทาแผนชุมชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแก่ทีมปฏิบตั ิการแผน
ชุมชนหมู่บา้ น กลุ่มองค์กร และประชาชน ตามกระบวนการแผนชุมชนและสร้างความตระหนักใน
การเข้ามีส่วนร่ วมของประชาชนในการได้รับผลประโยชน์ โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 2. ร่ วมให้คาปรึ กษา แนะนา ช่วยในการประสานงานกับหน่ วยงานราชการต่างๆ หาก
ชุมชนเกิดปัญหาในการจัดทาแผนชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปั ญหา เกิดความรู้ เห็น
แนวทางสู่ ค วามสาเร็ จ และผลประโยชน์ ที่ จ ะได้รับ จะเป็ นการกระตุ ้น ให้ประชาชนมี ความ
กระตือรื อร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น 3. การมีส่วนร่ วมของประชาชนมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ในการจัดทาแผนชุมชน จ าเป็ นอย่างยิ่งจะต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่ว นร่ วมในการ
ตัดสินใจ การวางแผนการปฏิบตั ิ การรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล โดยการจัดเวที
ประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็ นการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ในการจัดทาแผนชุมชน
ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานราชการเป็ นผูด้ าเนินการเอง
ไพบูลย์ ดาวเวียงกันและคณะ (2551) ศึกษาเรื่ องการพัฒนากระบวนการจัดทาแผน
แม่บทชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นบ้านป่ าไม้แดง หมู่ 2 ต.ป่ าป้ อง อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม่ พบว่าสิ่งที่ตอ้ งคานึงในการทาแผนแม่บทชุมชน มีดงั นี้ 1) การทาบัญชีครัวเรื อนสามารถ
ทาให้ชุมชนได้รู้ถึงความสาคัญของรายรับ รายจ่าย ซึ่งส่ งผลในการดาเนิ นชีวิตประจาของตนเอง
2) การส ารวจข้อมูลในด้า นต่ างๆของชุ มชนท าให้ชุม ชนได้ท ราบถึ งสภาพปั ญ หา ผลกระทบ
ตลอดจนทราบถึงความต้องการของคนในชุมชน เพื่อร่ วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาให้ถูก
ทาง 3) การไปศึกษาดูงานในชุมชนที่ประสบความสาเร็ จทาให้เราได้ทราบถึงแนวทางที่ สามารถ
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นามาปรับประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป 4) กระบวนการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน แผน
แม่บทที่ดีตอ้ งมาจากกระบวนการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน เช่น ต้องเป็ นแผนที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ซึ่งชุมชนเป็ นผูค้ ิดเอง ต้องเป็ นแผนที่สามารถทาได้จริ ง ข้อมูลที่ได้ตอ้ งเป็ นจริ งหรื อใกล้เคียงความ
เป็ นจริ งมากที่สุด แผนแม่บทที่ได้สมารถพัฒนาชุมชนให้อยู่ได้อย่างยัง่ ยืน 5) วิธีการทางานเป็ น
กลุ่ม ทาให้เราได้ตระหนักรู้ถึงขั้นตอนการทางานอย่างเป็ นระบบและต้องมีเป้ าหมายที่ชดั เจนในแต่
ละกิจกรรม เช่น ในกลุ่มต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าที่การทางานอย่างชัดเจน ก่อนทางานต้องมีการ
วางแผน หลังจากทางานต้องมีการนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ ประเมินผล และทาการสรุ ป 6) การ
ร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาให้เราได้ องค์ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนาไปใช้เป็ น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชน เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชนอาจจะมีความใกล้เคียง
กันหรื อมีลกั ษณะคล้ายกัน ดังนั้นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จึงนับว่าเป็ นเวทีที่มีความสาคัญต่อนักวิจยั
ทุกๆคน ส่วนปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นงาน ทีมวิจยั ชาวบ้านบางคนยังไม่เข้าใจ
รู ปแบบการดาเนิ นงานอย่างแท้จริ ง ทีมวิจยั ยังมีแนวความคิดไม่ตรงกัน การดาเนิ นงานไม่
สามารถทาได้อย่างจริ งจังเพราะที มวิจยั ไม่มีเวลาเนื่ องจากแต่ละคนมีภ ารกิ จต้องทางานหาเลี้ย ง
ครอบครัว ชาวบ้านไม่ให้ความร่ วมมือกับทีมวิจยั ทาให้ขอ้ มูลที่สารวจมาได้อาจไม่ตรงกับความ
จริ ง ทีมวิจยั ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการค้นหาข้อมูล บันทึกข้อมูลเสนอข้อคิดเห็น
ตลอดจนการเขียนรายงานวิจยั
ทิน กร ศิลาพัน ธุ์ (2551) ศึก ษาบทบาทของประชาชนที่ มีต่ อการจัด ทาแผนชุ มชน:
กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ ว นตาบลท่าเยี่ยม อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิ ตร พบว่า ประชาชนมี
บทบาทในการจัดทาแผนชุมชนในตอนการติดตามและสรุ ปบทเรี ยนในประเด็นการเข้าร่ วมประชุม
ติดตามความคืบหน้าแผนชุมชน และไม่มีบทบาทในขั้นตอนการยกร่ างแผนชุมชนในประเด็นการ
ยกร่ างกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการกิจกรรมของแผน ส่ วนสาเหตุที่ทาให้
ประชาชนไม่มีบทบาทต่อการจัดทาแผนชุมชนพบว่าในด้านประชาชนส่ วนใหญ่เห็นว่าไม่มีเวลา
มาร่ วมกิจกรรมจัดทาแผนชุมชนเท่าที่ค วรจะเป็ น ผูว้ ิจยั เสนอว่าแนวทางที่ จะทาให้ประชาชนมี
บทบาทต่อการจัดทาแผนชุมชนมากขึ้นนั้น ควรเพิ่มความรู้ค วามเข้าใจในการจัดทาแผนชุมชน
ให้แก่ประชาชน ในด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐควรเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความรู้ ในด้านกระบวนการ
ควรมีการประสานความร่ วมมือจากกลุ่มหรื อองค์กรต่างๆ ให้มากขึ้น
วิว รรธน์ ขัน เพียแก้ว (2551) ศึกษาเรื่ อง การจัด ทาแผนชุ มชนเพื่อพัฒ นาท้องถิ่น
กรณี ศึก ษา ตาบลบ้านยาง อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัด นครราชสี มา พบว่า อบต. มีศกั ยภาพและ
บทบาทในกระบวนการพัฒ นาแผนชุ ม ชนระดับ ต าบลใน 4 ประการคื อ 1) การสนับ สนุ น
งบประมาณในโครงการวิจยั กระบวนการจัดทาแผนชุมชน 2) การสนับสนุ นงบประมาณส่ งเสริ ม
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อาชีพตามโครงการในแผนชุมชน 3) การสนับสนุ นการก่อตั้งเครื อข่ายผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแผน
ชุ มชนระดับต าบล และกิ จ กรรมของเครื อข่ าย 4) บทบาทในการสนับสนุ น วิ สาหกิ จ ชุ มชน
เสริ มสร้างเศรษฐกิจชุมชนในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการยกระดับการพัฒนากิจกรรม
ของเครื อข่ายแผนแม่บทชุมชนระดับตาบล
สยาม วิชาพรม (2552) ศึกษาเรื่ องการเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนชุมชน
: กรณี ศึกษาการจัดทาแผนชุมชนของเทศบาลตาบลรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์ ผลการศึกษาด้วยวิธี
วิจยั เชิงคุณภาพพบว่า การจัดทาแผนชุมชนมีปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ คือ ภาคประชาชน
ภาครัฐ ภาคกระบวนการ ในภาคประชาชนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนชุมชนดี และมองเห็นผลประโยชน์ของแผนชุมชน แต่การมีส่วนร่ วมในการทาแผนชุมชนยัง
อยูใ่ นระดับต่ากว่าที่ควรจะเป็ น ที่เป็ นเช่นนี้เพราะไม่มีเวลา มองว่าการจัดทาแผนชุมชนเป็ นหน้าที่
ของรัฐ และประชาชนไม่เห็นความจาเป็ นในการทาประชาพิจารณ์แผน ในภาครัฐพบว่าส่ วนใหญ่
การให้ความรู้ของภาครัฐมีความเหมาะสม วิทยากรมีความรู้ แต่ควรมีวิธีการอื่นๆ เพื่อสามารถทาให้
ประชาชนมีค วามรู้ ความเข้าใจและเห็น ความสาคัญของการมีส่วนร่ ว มในการทาแผนมากขึ้ น
นอกจากนี้ควรมีการให้ความรู้แก่สมาชิกเทศบาลเพื่อสามารถให้คาแนะนาแก่ชาวบ้านได้ สาหรับ
ในภาคกระบวนการ พบว่ากระบวนการคัดเลือกพื้นที่มีความเหมาะสม แต่ดา้ นทีมงานควรจะมีการ
แต่ งตั้งบุค ลากรอื่น ๆ ที่ มีความเชี่ย วชาญเฉพาะทาง ร่ ว มในกลุ่มการจัด ทาแผนชุ มชนด้วย เพื่อ
สามารถให้ค าปรึ ก ษา และเสนอแนะแนวทางการพัฒ นาชุ ม ชนที่ เหมาะสมได้ สาหรั บผล
การศึก ษาด้ว ยวิธีวิจ ัยเชิ งปริ มาณพบว่าปั จ จัยด้าน ภาคประชาชน ภาครั ฐ ภาคกระบวนการมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนชุมชน ผูว้ ิจยั เสนอแนวทางการ
เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในการจัดทาแผนชุมชนที่จะทาให้การจัดทาแผนชุมชนมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ได้แก่ ด้านนโยบาย คณะกรรมการชุ มชนที่ ทาแผนควรมาจากการคัด เลือกจาก
ประชาชน และควรมีค่าตอบแทนเพื่อเป็ นแรงจูงใจ ภาครัฐควรส่งเสริ มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนชุมชนอย่างครอบคลุมทุกด้านให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ด้านปฏิบตั ิการควรมีการส่งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนชุมชนให้มีระดับ
เพิ่มมากขึ้น ในส่ วนของประชาชนควรเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน ให้
ค่าตอบแทน ลดผลกระทบด้านเวลา และปรับความเชื่อที่ว่าการจัดทาแผนชุมชนเป็ นหน้าที่ของรัฐ
เพียงอย่างเดียว สุดท้ายด้านวิชาการ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชน
โดย และศึกษาในเรื่ องความสาเร็ จในการแก้ไขปัญหาชุมชนจากการใช้แผนชุมชน
เขมภัท ท์ เย็น เปี่ ยม (2552) ศึ ก ษาวิ จ ัย กระบวนการจัด ท าแผนชุ ม ชนพึ่ ง ตนเอง
กรณี ศึก ษา : เปรี ยบเที ย บระหว่า งชุ ม ชนต้น แบบในแถบภาคกลาง กับ ชุ มชนน าร่ องในเขต
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กรุ งเทพมหานครผลการวิจยั พบว่า 1) กระบวนการจัดทาแผนชุมชน ของชุมชนต้นแบบในแถบภาค
กลางและชุมชนในเขตกรุ งเทพมหานครมีความคล้ายคลึงกัน 2) วิธีการจัดทาแผนชุมชนของชุมชน
ต้นแบบในแถบภาคกลางและชุมชนในเขตกรุ งเทพมหานครมีความแตกต่างกันใน ประเด็นของ
วิทยากรกระบวนการ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการวางแผนชุมชน และขั้นตอนของการติดตามประเมินผล 3)
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทาแผนชุมชน ประกอบด้วย ผูเ้ ก็บข้อมูลขาดความรู้และเทคนิ คใน
การเก็บข้อมูลข้อมูลที่เก็บได้คาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ขาดผูน้ าทางความคิด ผูน้ าที่มีจิต
อาสา และผูน้ าที่ขาดความรู้และวิธีการ ขาดการสนับสนุ นงบประมาณและเทคนิ ค ประชาชนขาด
ความสนใจในการเข้าร่ วมประชุมในเวทีชาวบ้าน ภาครัฐนาเอาวิธีการทาแผนชุมชนแบบเบ็ดเสร็ จ
ไปดาเนินการทาแผนให้กบั ชุมชนต่างๆ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่ได้นาแผนชุมชนไปบูรณา
การกับแผนพัฒ นาตาบลและประชาชนขาดกระบวนการการเรี ยนรู้ในการจัดทาแผนชุ มชน 4)
แนวทางกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ดีมี 2 แนวทาง คือ เริ่ มต้นจากกิจกรรม นาไปสู่ การจัดทา
แผน และกระบวนการสร้างการเรี ยนรู้ นาไปสู่ กระบวนการจัดทาแผนชุมชน และ 5) แนวทางการ
นาแผนชุมชนไปสู่การปฏิบตั ิประกอบด้วย การจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเอง ควรให้ประชาชนใน
ชุมชนร่ วมกัน ทาด้ว ยตนเอง โดยให้หน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ ยวข้องในระดับต าบล และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรให้ความสาคัญกับ
แผนชุมชนที่จดั ทาโดยชาวบ้าน โดยนามาบูรณาการร่ วมกับแผนพัฒนาตาบลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรนาวิธีการและรู ปแบบการพัฒนาที่เบ็ดเสร็ จไปครอบงาชาวบ้านหรื อสั่งให้ทา
พื้นที่ไหนที่มีความพร้อมก็สามารถดาเนิ นการทาได้ โดยไม่ควรนารู ปแบบและวิธีการของชุมชน
ต้นแบบไปทาพร้อมกันทัว่ ประเทศ ชุมชนใดที่มีลกั ษณะเป็ นชุมชนเข้มแข็งควรให้สนับสนุ นการ
สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ หรื อเทคนิคใหม่ๆ ให้กบั กิจกรรมของชุมชน เพื่อ
เป็ นการเพิม่ ทักษะและศักยภาพให้แก่ชุมชน ขณะที่ชุมชนอ่อนแอต้องพัฒนากระบวนการคิด สร้าง
กระบวนการเรี ยนรู้ ให้เกิด ขึ้น โดยนาเอาวิธีก ารจัดการความรู้มาใช้ แผนชุมชนควรพัฒนาบน
พื้นฐานของวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ และนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ การจัดทาแผน
ชุมชนไม่ควรยึดตามกรอบเวลา การพัฒนาผูน้ าเป็ นสิ่ งสาคัญโดยเฉพาะการพัฒนาให้เป็ นวิทยากร
กระบวนการในการจัดทาแผนชุมชน ก่อนเก็บข้อมูลต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนและการเก็บ
ข้อมูลควรมีเทคนิคในการสอบถาม
ประวิทย์ อกตัน (2552) ศึกษาเรื่ อง บทบาทของผูน้ ากลุ่มต่าง ๆ ในการจัดทาแผน
ชุมชน:กรณี ศึกษาอาเภอทุ่งหัว ช้าง จังหวัดลาพูน ผลการศึกษา ในเชิงปริ มาณผลการศึกษาเชิ ง
ปริ มาณพบว่าบทบาทมีส่วนร่ วมของผูน้ ากลุ่มต่าง ๆ ในการจัดทาแผนชุมชนของอาเภอทุ่งหัวช้าง มี
ส่วนร่ วมปานกลาง ซึ่งในแต่ละประเด็นผลปรากฏ ดังนี้ 1) กระบวนการมีส่วนร่ วมในการจัดทา
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แผนชุมชนของผูน้ า กลุ่มต่าง ๆ คือ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาแผนชุมชน
2) รู ปแบบและระดับของการเข้าไปมีส่วนร่ วมของผูน้ ากลุ่มต่าง ๆ ในการ
จัดทาแผนชุมชนคือ ต้องการแสดงความคิดเห็น 3) สาเหตุของการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนชุมชนของผูน้ ากลุ่มต่าง ๆ พบว่าผูน้ าต้องการเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนชุมชน 4)
ปัญหาและอุปสรรคของการเข้าไปมีส่วนร่ วมของผูน้ ากลุ่มต่าง ๆในการจัดทาแผนชุมชน คือห้วง
เวลาในการจัดทาแผนชุมชนไม่เหมาะสม ส่วนผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ในประเด็นต่าง ๆ ใน
การจัดทาแผนชุมชนสามารถสรุ ปผลการศึกษาในแต่ละส่วน ดังนี้ 1) ทัศนะและความเข้าใจต่อแผน
ชุมชนของผูน้ ากลุ่มต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบตั ิงานในตาบล คือ แผนชุมชนเป็ นแผนพัฒนาของ
แต่ละหมู่บา้ นที่จดั ทาขึ้นโดยผ่านเวทีประชาคมของหมู่บา้ น 2) กระบวนการขั้นตอนการจัดทา แผน
ชุมชนผูน้ า กลุ่มต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานในระดับตาบล มีกระบวนการขั้นตอนในการจัดทา
แผนชุมตามแนวทางที่ทางหน่วยงานราชการกาหนด 3) รู ปแบบการจัดทาแผนชุมชน ผูน้ ากลุ่ม ที่
ได้ดาเนินการ ในหมู่บา้ น คือ การพบปะพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการ การ ประชุมประชาคมอย่างเป็ น
ทางการ โดยมีเจ้าหน้าที่มาให้คาแนะนา 4) ปัญหาอุปสรรคในการจัดทาแผนชุมชน เจ้าหน้าที่ไม่มี
ความชานาญในการเป็ นวิทยากรกระบวนการ ผูน้ าชุมชน และประชาชน ไม่ให้ความสาคัญในการ
จัดทาแผนชุมชน สาหรับข้อเสนอแนะของผูว้ ิจยั คือ ผูน้ าชุมชนและประชาชนต้องให้ความสาคัญ
และนาแผนชุมชนไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง หน่ วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องมีการบูรณาการกัน
ทางานร่ วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็ นตัวหลักในการดาเนิ นการจัดทาแผนชุมชน
และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องสนับสนุน งบประมาณและเจ้าหน้าที่
ในการจัดทาแผนชุมชน
วีระวิทย์ อินทรสุภา (2552) ศึกษาเรื่ อง บทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในการ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน: ศึกษาเฉพาะ
กรณี องค์การบริ หารส่วนตาบลในพื้นที่จงั หวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริ หารส่วนตาบล
มีบทบาทในการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนด้วยกระบวนการแผนชุมชนน้อย เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ หาร สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตาบล พนักงานส่ วนตาบล ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ให้
ความส าคัญกับ การจัด ทาแผนชุ มชนในส่ ว นของผู้น าชุ มชนและประชาชนในหมู่บ้า น/ชุ มชน
นอกจากนี้ยงั พบว่าการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแผนชุมชน จึงทาให้ขาดความร่ วมมือ
จากบุค คล/ชาวบ้าน ผูว้ ิจ ัยได้เสนอว่า แนวทางในการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนด้ว ย
กระบวนการแผนชุมชนจะต้องเริ่ มต้นจากระดับครัวเรื อน ชุมชน หมู่บา้ น และตาบล โดยองค์การ
บริ หารส่ ว นต าบลจะเข้า ไปมี ส่ ว นร่ วมในการสนับสนุ น ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุ ม ชนเกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู้ และร่ วมกันคิด ค้นหาข้อมูล โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
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และภูมิสังคมตนเอง และมีการทบทวนการพัฒนา ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาของหมู่บา้ นชุมชน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยัง่ ยืน
อนุ พนธ์ ฐิติวร (2552) ปั จจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องและปั ญหาในกระบวนการจัดทาแผน
ชุมชนของเทศบาลเมือง จ.จันทบุรี พบว่า 1) แกนนาการจัดทาแผนชุมชน มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดทาแผนชุมชนอยูใ่ นระดับมากและปานกลาง 2) แกนนามีบทบาทในร่ วมปฏิบตั ิใน
กระบวนการจัด ทาแผนชุ มชน 3) ผูบ้ ริ ห ารเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ภ าครั ฐ มีน โยบายแนวทาง
สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน ในขั้นตอนหลักของการดาเนิ นการ ทั้งขั้นเตรี ยมการ ขั้น
ปฏิบัติ ก ารจัด ทาแผนชุ มชน การน าแผนสู่ ก ารปฏิบัติ และขั้น ขยายผล/ติ ด ตามประเมิน ผล 3)
อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ นในกระบวนการจัด ท าแผนชุ ม ชน คื อ ประชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจใน
กระบวนการจัดทาแผนชุมชนอยูใ่ นระดับน้อย แกนนาบางส่ วนยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจใน
ลาดับขั้นของกระบวนการจัดทาแผนชุมชน ที่สาคัญคือการขาดความร่ วมมือระหว่างแกนนากับ
ประชาชน รวมทั้งการขาดแคลงงบประมาณเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนชุมชน และการขาด
แคลงเอกสารทางวิชาการ 4) แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ 4.1) จัดให้มีการประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจในเรื่ องแผนชุมชนแก่ประชาชนในชุมชนอย่างสม่าเสมอ 4.2) จัดให้มีการอบรม
เพิ่มความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนแก่แกนนาการจัดทาแผนชุมชน 4.3) จัด
อบรมผูบ้ ริ หารองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เจ้า หน้า ที่ และบุ ค ลากรผูร้ ั บ ผิด ชอบให้เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญและประโยชน์ ข องการจัด ท าแผนชุ มชนอย่างจริ งจัง 4.4) จัด สรรงบประมาณเพื่ อ
สนับสนุนการบริ หารจัดการในการจัดทาแผนชุมชนของแต่ละชุมชน
ธนิ ศรา สุ ภาษี (2552) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ งเสริ มคุณภาพการวางแผนชุมชนในอาเภอ
เมืองลาพูน พบว่า 1) ปัจจัยด้านผูน้ าชุมชน ประชาชน และกลไกภาครัฐ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผล
ให้ก ารวางแผนชุ มชนมีคุ ณภาพในระดับมาก 1.1) ผูน้ าชุมชนเป็ นผูท้ ี่ มีศกั ยภาพในด้านความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ ตัด สิ น ใจได้ และเป็ นแบบอย่างที่ ดี พร้อมน าประชาชนเข้าร่ ว ม
กระบวนการวางแผนชุมชน 1.2) ส่ วนประชาชนเป็ นพลังสาคัญในการเข้าไปมีส่ว นร่ วมให้เกิ ด
กระบวนการวางแผนชุมชน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจเข้าร่ วมเวทีประชาคม เพื่อ
เข้าไปมีส่วนร่ วมแลกเปลี่ยนความรู้คิดวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปั ญหาชุมชนร่ วมกัน 1.3) ด้าน
กลไกภาครัฐ เป็ นปัจจัยภายนอกที่เข้าไปเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่มีความรู้ ความสามารถในการกระตุน้ ให้ชุมชนจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนชุมชน 2) การมี
ส่วนร่ วมของประชาชนทาให้แผนชุมชนมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก โดยประชาชนควรเข้าไปร่ วม
ในทุกขั้นตอนของการจัดทาแผนชุมชน 3) ปั ญหาอุปสรรคในการวางแผนชุมชนให้มีคุณภาพ คือ
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ โดยคิดว่าการวางแผนชุมชนเป็ นเรื่ องของรัฐและผูน้ า
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ชุมชนเท่านั้น จึงไม่ให้ความสนใจเข้าร่ วมเท่าที่ควร ในส่ วนของภาครัฐขาดการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ในความสาคัญของแผนชุมชนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่ อง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
มีภาระงานตามบทบาทหน้าที่มาก จึงทาให้การติดตามประเมินผลในแต่ละขั้นตอนของการจัดทา
แผนไม่จริ งจัง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทาให้แผนชุมชนขาดคุณภาพ
ชฎาพร กมลกิจไพศาล (2553) ศึกษาเรื่ อง กระบวนการจัดทาแผนชุมชนบ้านทางยาว
หมู่ที่ 8 ตาบลคลองควาย อาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการ
จัดทาแผนชุมชนบ้านทางยาว มีจานวน 4 ขั้นตอนได้แก่ 1.1) ขั้นตอนวิเคราะห์ชุมชน 1.2) ขั้นตอน
การวางแผน 1.3) ขั้นตอนการดาเนินการ และ 1.4) ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผล 2) แผน
ชุมชนได้แบ่งแผนงานแบ่งออกเป็ นแผนพึ่งตนเองแผนความร่ วมมือ และแผนขอรับการสนับสนุ น
3) กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน ชาวบ้านมีส่วนร่ วมจัดทาแผนชุมชนระดับมากในขั้นตอนการ
วิเคราะห์ชุมชนโดยให้ขอ้ มูลปัญหาและความต้องการ และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา ขั้นตอน
การวางแผนใช้วิธีประชุมประชาคมให้ชาวบ้านส่ วนใหญ่เข้าร่ วมกาหนดเป้ าหมาย วิสัยทัศน์และ
โครงการของชุมชน ขั้นตอนการดาเนิ นการผูน้ าชุมชนจะเป็ นผูป้ ระสานกับหน่ วยงานสนับสนุ น
ชาวบ้านจะเข้าร่ ว มดาเนิ นกิ จ กรรมหรื อเป็ นสมาชิ กโครงการ และขั้น ตอนการติ ดตาม และการ
ประเมินผลชาวบ้านมีส่วนร่ ว มน้อยส่ ว นใหญ่ผนู้ าชุมชนจะเป็ นผูต้ ิด ตามและรายงานผล และ 4)
ปั ญหาและอุ ปสรรคในการจัด ท าแผนชุ ม ชน ได้แก่ ขาดการเตรี ย มความพร้ อ ม การจั ด ล าดับ
ความสาคัญของปัญหามีน้อย การกาหนดเป้ าหมายและทิศทางการพัฒนาไม่ชดั เจน การวิเคราะห์
ความสอดคล้องของโครงการไม่ชดั เจนความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่มีนอ้ ย และการมีส่วนร่ วม
ในการติ ด ตามและการประเมิน ผลน้อยดังนั้น จึ งควรส่ งเสริ มกระบวนการวิเคราะห์ชุมชน ให้
วิเคราะห์ค วามสาคัญและเชื่ อมโยงได้พร้ อมกับปรับปรุ งแผนเป็ นรายปี และบูรณาการแผนของ
หน่วยงานในพื้นที่
สุพิชญา พยัคฆ์เกรง (2553) ศึกษาเปรี ยบเทียบการนาแผนชุมชนไปสู่การปฏิบตั ิของ
ภาคีการพัฒนาอาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ผลการศึกษาระดับการนาแผน
ชุมชนไปสู่การปฏิบตั ิของภาคีการพัฒนา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก7 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้านคือ ด้าน
การเรี ยนรู้ร่วมกันขององค์กร และด้านการนา แผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ขององค์กร ส่ วนผลการ
เปรี ยบเที ยบการน าแผนชุ มชนไปสู่ ก ารปฏิบัติ ร ะหว่างภาคี ก ารพัฒนาต่ างหน่ ว ยงาน และต่ า ง
สถานภาพ ในภาพรวม พบว่า ภาคีการพัฒนาต่างหน่วยงาน และต่างสถานภาพ มีการนาแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบตั ิขององค์กรไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าด้านกิจกรรมในแผน
ชุมชนสอดคล้องกับแนวเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการนาแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ของภาคีการ
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พัฒนาต่างหน่วยงาน มีการนาแผนชุมชนไปสู่การปฏิบตั ิแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ
.05
นิภา อมรางกูร (2553) ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผน
ชุมชนเทศบาลเมืองพิจิ ตร อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบว่า 1) ประชาชนมีส่วนร่ วมของในการ
จัดทาแผนชุมชนน้อยมาก และไม่ตอ้ งการเข้ามามีส่วนร่ วมของในการจัดทาแผนชุมชน เพราะไม่
เข้าใจเรื่ องแผนชุมชนและกระบวนการจัดทาแผนชุมชน 2) แนวทางในการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่ วมของในการจัดทาแผนชุมชน คือ เทศบาลต้องเพิ่มช่องทางให้เข้าถึงประชาชน เพื่อรับทราบ
ข้อมูลของชุ มชน โดยผ่านเว็บไซต์ การออกพบปะประชาชน และการออกแบบสอบถาม เพื่อ
ส่งเสริ มให้เกิดกระบวนการจัดทาแผนชุมชน โดยเผยแพร่ ข่าวสารถึงชุมชนและรับฟังผลการตอบ
รั บของทุ ก ชุ มชน อย่างต่ อเนื่ อง ต้องมีก ารประชาสัมพัน ธ์ทุก รู ปแบบ การร่ วมประชุ ม การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสมาชิก สภา การติด ต่ อทางเว็บไซต์เทศบาล การให้ค วามรู้ การอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการด้านการจัดทาแผนชุมชนอย่างต่อเนื่องให้กบั ผูน้ าทุกกลุ่มในชุมชน
เครื อวัลย์ ทาแดง (2554) บทบาทของอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจ าหมู่บ้าน ใน
กระบวนการการจัดทาแผนชุมชนด้านสุ ขภาพ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า
แรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อบทบาทการจัดทาแผนชุมชนด้านสุ ขภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั บทบาทการจัดทาแผนชุมชนด้านสุ ขภาพของ อสม. ได้แก่ เพศ,
อายุ, การเคยได้รับการอบรมการจัดทาแผนชุมชนด้านสุขภาพ, การมีตาแหน่งเป็ นผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น,
การเป็ นคณะกรรมการหมู่บา้ น, การไม่มีตาแหน่ งอื่น ทางสังคม และแรงสนับสนุ นทางสังคม มี
ความสัมพันธ์กบั บทบาทการจัดทาแผนชุมชนด้านสุขภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.005 ปั ญหา
อุปสรรคในกระบวนการการจัดทาแผนชุมชนด้านสุขภาพที่พบบ่อย คือ 1) ขาดการมีส่วนร่ วมจาก
ประชาชน 2) งบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทาแผนชุมชนด้านสุขภาพไม่เพียงพอ 3) อสม.
ขาดความรู้ดา้ นการจัดทาแผนชุมชนด้านสุขภาพ ส่วนข้อเสนอแนะคือ ประการแรกให้มีการจัดการ
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทาแผนชุมชนด้านสุขภาพให้ประชาชนในหมู่บา้ นทราบโดยทัว่ ถึง
ประการที่สองให้มีการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่ อสม.ในเรื่ องการจัดทาแผนชุมชนด้านสุ ขภาพ และ
ประการสุดท้ายให้ส่วนราชการจัดสิ่งสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ เพิ่มเติมให้เพียงพอ
กิตติก านต์ ใจคา (2554) ศึกษาเรื่ อง บทบาทคณะกรรมการชุมชนในการจัดทาแผน
ชุมชนของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า คณะกรรมการชุมชนในการ
จัด ทาแผนชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ค วามเข้าใจอยู่ในระดับมาก ปั ญหาอุปสรรคของบทบาท
คณะกรรมการชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน แต่ละขั้นตอนคณะกรรมการยังไม่ให้ความสาคัญต่อ
การจัดทาแผนชุมชน ในการร่ วมปฏิบตั ิเกิดความเบื่อหน่ ายการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนชุมชน
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เนื่องจากเคยเสนอแผนงาน กิจกรรม โครงการไปแล้วไม่ได้รับการตอบสนองหรื อทาตาม เพราะ
งบประมาณของเทศบาลไม่เพียงพอ และไม่ค่อยมีเวลาว่างเนื่ องจากต้องประกอบอาชีพการเกษตร
และรับจ้าง การเข้าร่ วมทาให้ขาดรายได้ อีกประการคือขาดความสานึ กร่ วมรับผิดชอบการมีจิ ต
บริ การสาธารณะ ผูว้ ิจยั ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขดังนี้ บริ หารจัดการเชิงรุ กออกชุมชน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ คณะกรรมการชุ มชน เกี่ ยวกับการจัดทาแผนชุม ชน ประโยชน์ในการ
จัดทาแผนชุมชน และผลที่ได้รับจากการจัดทาแผนชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมใน
ชุมชน เป็ นประจาทุก ปี และสนับสนุ นงบประมาณเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารการจัด การของ
คณะกรรมการชุ มชน การจัด อบรมสร้ างความรู้ ค วามเข้าใจให้แก่ ผบู้ ริ หารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
เทศบาล และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนชุมชน ให้เล็งเห็นความสาคัญ และประโยชน์ของการ
จัดทาแผนชุมชนอย่างจริ งจัง และประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสายให้ประชาชนในชุมชนทราบอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเพื่อเกิดการตื่นตัว ในการจัดทาแผนชุมชนและมีความ
ตระหนักถึงความสาคัญของแผนชุ มชนเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาชุ มชนโดยชุมชนเป็ น
เป้ าหมายทิศทางการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนต้องสร้างความร่ วมมือในการแก้ไขปัญหา
ชุมชนด้วยตนเอง
งานวิจยั ต่างประเทศ
Rennie (1995) ศึกษาเรื่ องการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่ อการดารงชีวิตแบบ
ยัง่ ยืน พบว่า จุดเริ่ มต้นของ IISD (สถาบันระหว่างประเทศที่ดาเนิ นการให้คาแนะนานโยบายใน
ด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาอย่างยืน) ตามแนวทางการดารงชีวิตแบบยัง่ ยืนเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนก็คือความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อลดภาวะขาดแคลน แนวทางนี้ ถือ
ว่าชุมชนเป็ นทั้งผูก้ ระทาและเป้ าหมายของการเปลี่ยนแปลง และชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างมากและ
มีความรู้อย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาของตนเอง แนวคิดนี้เน้นย้าปัญหาความยัง่ ยืนในด้าน
ความเป็ นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และสังคมของประชาชน การปกครองและนโยบาย
รวมทั้งความเชื่ อมโยงของสิ่ งเหล่านี้ แนวทางนี้ ใช้ก ารสร้ างเสริ มพลังอานาจมากกว่าการให้
สวัสดิการ การเพิ่มผลิตภาพของระบบการดารงชีวิตที่เป็ นอยู่ และสร้างโอกาสใหม่ๆอย่างยัง่ ยืน
แนวทางการดารงชีวิตแบบยัง่ ยืนเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสร้างเสริ มพลังอานาจของชุมชน ที่ช่วยใน
การสร้างตัวชี้วดั เพื่อวัดการพัฒนาในระบบการดารงชีวิตและความยัง่ ยืนของระบบเหล่านี้
Aziz et.al (2013) ศึกษาเรื่ องการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อเป็ นวิธีการสร้าง
เสริ มพลังอานาจสตรี พบว่าการสร้างเสริ มอานาจสตรี ได้รับการยอมรับว่าเป็ นเครื่ องมือเพื่อการ
บรรลุซ่ ึงสิทธิ สุขภาพ และการพัฒนาของสตรี ความสาเร็ จของการสร้างเสริ มอานาจสตรี ซึ่งเป็ น
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เป้ าหมายสุดท้ายหรื อเป็ นการเริ่ มต้นกระบวนการจาเป็ นต้องใช้วิธีการที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมและ
การดาเนินการเชิงผลักดัน หน่วยงานวิทยาศาสตร์สุขภาพชุมชน (The Community Health Sciences
Department -CHS) ของมหาวิทยาลัย Aga Khan University Karachi ซึ่งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
การศึกษาแบบ 5 องค์ประกอบ (five-component study) (ใน 4 ประเทศเอเชีย ) ที่มีชื่อโครงการว่า
‘การสร้างเสริ มพลังอานาจสตรี ในบริ บทมุสลิม -Women’s Empowerment in Muslim Contexts’
(WEMC) ได้ใช้วิธีวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อสร้างเสริ มพลังอานาจสตรี การทางานกับ
ชุมชนประกอบด้วย การสะท้อนคิด การวิเคราะห์ และการปฏิบตั ิ ไม่เพียงเพื่อสร้างความรู้เท่านั้น
แต่ ร วมไปถึง การให้ค วามรู้ การพัฒนาจิ ต ส านึ ก ให้รัก ตัว เองรู้ สึก ว่า ตนเองมีคุ ณ ค่ า และการ
ขับเคลื่อนเพื่อดาเนินการ เราปรับใช้เครื่ องมือประเมินท้องถิ่นแบบมีส่วนร่ วม [participatory rural
appraisal (PRA) tools] เพื่อศึกษามุมมองและการสะท้อนคิดของสตรี ในสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ ของ
พวกเขา และความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการสร้างเสริ มพลังอานาจ ทันตสุ ขภาพ สุ ขภาพจิต
อนามัยการเจริ ญพันธุ์ ภาระงานประจาวัน การเข้าถึงทรัพยากร การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ และ
การกระทารุ นแรงต่อสตรี ประสบการณ์ของเราแสดงในรู ปแบบของโมเดล 5 ขั้นตอนของการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้างเสริ มพลังอานาจสตรี ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการสื บเสาะภาคสนาม (field
inquiry) การวิจยั การปฏิบตั ิ (analysis for action) การฝึ กอบรมให้ความรู้ (advocacy training) การ
สนทนาด้านนโยบาย (policy dialogue) และการติดตามการปฏิบตั ิเพื่อการเปลี่ยนแปลง (tracking
action for change) การสะท้อนคิดในโมเดลนี้ เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู้สาหรับผูซ้ ่ึงทางานในชุมชน
และการปฏิรูปสังคม
Bowes (2013) ศึกษาเรื่ องการประเมินผลวิธีการวิจยั แบบสร้างเสริ มพลังอานาจ : การ
พิจารณาการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในสตรี เอเชียใต้ พบว่า สังคมวิทยาต่อต้านลัทธิเหยียดผิว สังคมวิทยา
สตรี นิยม และการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ต่างก็ให้ความสนใจในการสร้างเสริ มพลังอานาจแก่ ‚กลุ่ม
ตัวอย่างการวิจยั ‛ บทวิจารณ์แนวคิดการสร้างเสริ มพลังอานาจตามแนวทางต่อต้านลัทธิเหยียดผิว
สตรี นิยม และการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ได้นามาใช้เพื่ออธิบายการใช้แนวคิดของ Stauss ในการศึกษา
การต่อรองอานาจในกระบวนการวิจ ัย และอธิ บายอานาจการต่อรอง (Power negotiation) ใน
กรณี ศึกษาแบบสะท้อนคิดของโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการซึ่งดาเนิ นการในกลุ่มสตรี เอเชียใต้ใน
กลาสโกว์ กรณี ศึกษานี้ประกอบด้วยการจัดตั้งโครงการที่มุ่งสร้างเสริ มพลังอานาจในตัวเอง การ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่พยายามตอบสนองข้อวิตกของชุมชน และประสบการณ์ของนักวิจยั 2 คนใน
โครงการนี้ สรุ ปได้ว่า การสร้างเสริ มพลังอานาจ นอกจากจะเป็ นเป้ าหมายที่ตอ้ งการโดยทัว่ ไปแล้ว
ยังคงเป็ นประเด็นที่มีการถกเถียงอย่างต่อเนื่อง
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Erika (2009) ศึกษาบทบาทของการกาหนดวิสยั ทัศน์ในการมีส่วนร่ วมของประชาชน
เพื่อการวางแผนชุมชน: กรณี ศึกษาของเขตอัลเลน มลรัฐอินเดียน่า โดยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บ
ข้อมูลด้วย การสัมภาษณ์ความคิดเห็นกลุ่มใหญ่ และการสารวจโดยใช้ การสารวจผ่านe-mail และ
ทางโทรศัพท์ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี้ เพื่อศึกษาการใช้วิธีก าหนดวิสัยทัศน์ของชุมชนเป็ น
เทคนิคหนึ่งของการมีส่วนร่ วมของประชาชนเพื่อพัฒนาแผนชุมชนที่ครอบคลุม ผลการวิจยั พบว่า
ผูเ้ ข้าร่ ว มหลัก แสดงข้อค้น พบที่เหมือนกัน เป็ นส่ วนใหญ่เช่น เดี ยวกับกรณี ศึกษาที่ อา้ งไว้ในการ
ทบทวนวรรณกรรม ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่มองในแง่ดีเกี่ยวกับการใช้วิธีกาหนดวิสัยทัศน์ในการ
รวบรวมความคิดเห็นของประชาชน และส่วนใหญ่เป็ นผูส้ ามารถวางแผนชุมชนได้หรื อทางานด้าน
การวางแผนชุมชนได้ ในขณะที่ทุกคนพอใจกับแนวคิดการกาหนดวิสัยทัศน์ชุมชน แต่มีความไม่
พึงพอใจกับผลลัพธ์บางประการ เป็ นไปได้ว่าหากการศึกษาครั้งนี้ มีบุคคลธรรมดาเข้าร่ วมมากขึ้น
น่าจะแสดงให้เห็นความไม่พึงพอใจมากกว่านี้
ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ
Shipley และคณะ (2004) ที่พบว่าผูป้ ฏิบตั ิในการวางแผนชุมชนและผูอ้ านวยความสะดวกค่อ นข้าง
พอใจกับการก าหนดวิสัยทัศน์ ในขณะที่ ผเู้ ข้าร่ ว มพึงพอใจน้อ ยกว่า และสอดคล้องกับ Lee
Uyesugi & Shipley (2005) ที่ว่าบุคคลมีความพึงพอใจกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ ผูใ้ ห้สมั ภาษ์
4 รายระบุว่าแผนชุมชนสุดท้ายน่าจะชัดเจนกว่านี้ ประโยชน์ของการกาหนดวิสัยทัศน์สามารถวัด
ได้จากประสิทธิผลของแผนชุมชน จากบทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หารของแผน Plan-it Allen! แผนชุม
นที่ครอบคลุมเป็ นแนวทางสาหรับแก้ปัญหาการใช้และพัฒนาพื้นที่ ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้พบว่า
วิสยั ทัศน์ที่รวบรวมกระบวนการวางแผน Plan-it Allen! ได้นามาบรรจุไว้ในแผน ซึ่งยังเร็ วเกินไปที่
จะบอกได้ว่าแผนจะประสบความสาเร็ จได้จริ งหรื อไม่ในการแก้ปัญหาการใช้และพัฒนาพื้นที่ ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์รายหนึ่งรู้สึกว่าแผนชุมชนนี้ลม้ เหลวเพราะไม่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนรู ปแบบการพัฒนา
ในเขตนี้ แต่ส่วนใหญ่ยงั คงมองในแง่ดีเกี่ยวกับแผนชุมชนและสามารถมีอิทธิพลต่อการเติบโตและ
พัฒ นาในอนาคตของเขตนี้ ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1)ได้ว ัต ถุ ป ระสงค์แ สดงทิ ศ ทางนโยบายที่
เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและช่วยสร้างกลยุทธ์การพัฒนา กลยุทธ์จะเป็ นรายละเอียดการดาเนิ นการที่
จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการและข้อกาหนดของแผนรวมและคาอธิบายเรื่ องการมี
ส่วนร่ วมของประชาชน 2) ในแผนชุมชนของในอินเดียน่าต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
2.1) การระบุวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาในอนาคต 2.2) การระบุนโยบายการพัฒนาการใช้พ้ืนที่
2.3) การระบุนโยบายการพัฒนาเส้นทางสาธารณะ สถานที่สาธารณะ พื้นที่สาธารณะ โครงสร้าง
และสาธารณู ปโภค 3) แผนชุ มชนต้องสามารถคาดทานายความต้องการของชุ มชน ก าหนด
วิสยั ทัศน์ชุมชน 20 ปี และกาหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย มิใช่แผนรวบอานาจของรัฐ แผน
โครงการ แผนการเงินหรื อแผนธุรกิจ และควรปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั ทุกๆ 5 ปี 4) ประโยชน์ของ
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การแผน มี ด ัง นี้ มี วิสัย ทัศน์ ชุ ม ชนที่ ชัด เจนที่ เ กิ ด จากชุ ม ชน แสดงถึ ง ค่ า นิ ย ม เป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของชุมชน มีนโยบายที่เป็ นปั จจุบนั ชี้แนะการส่ งเสริ มการพัฒนาทางกายภาพและ
เศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน เป็ นการเตรี ยมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในอนาคต เป็ น
การสงวนรั กษาไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง เป็ นแนวทางสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึ น เป็ น
แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้การ
วางแผน เพื่อการพัฒนาชุมชน และสร้างแนวคิดใหม่ๆ
Hall (2010) บทบาทการปฏิบตั ิ และศักยภาพของเทศบาลและชุมชนชนบทในการเข้า
ร่ วมการวางแผนพัฒนาชุมชน โดยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มย่อย ,
การสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง , การถอดเรื่ องเล่า , การจัดเวทีประชาคม และการวิเคราะห์เอกสาร
มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี้ 1.เพื่อวิเคราะห์และตีความแนวคิดบางอย่างจากทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการตัดสิ นใจในเทศบาลชนบท 2.เพื่ออธิบายและตีความบทบาท
การปฏิบตั ิ และศักยภาพของเทศบาลชนบทและชุมชนในการวางแผนพัฒนาชุมชน 3.เพื่อวิเคราะห์
ความสอดคล้องเชิงอธิบายของแนวคิดการพัฒนาชุมชนในการวางแผนพัฒนาชุ มชน 4. เพื่อระบุ
นัยที่เกี่ยวข้องสาหรับทฤษฎีการพัฒนาชุมชน การวางแผนและการปฏิบตั ิดา้ นการพัฒนาในชุมชน
ชนบท การศึกษาครั้งนี้บรรลุวตั ถุประสงค์การวิจยั ที่กาหนดไว้ ภายในวาทกรรมการพัฒนาชุมชน
แนวคิดการสร้างความหมายร่ วมกัน การมีส่วนร่ วม อานาจ และองค์กร เป็ นหัวใจสาคัญของทฤษฎี
พัฒนาชุมชน มีการตีความแนวคิดเหล่านี้เกี่ยวกับการวางแผนและการตัดสินใจของเทศบาลชนบท
กรอบแนวคิดที่พฒั นาขึ้นจากวรรณกรรม ได้นามาใช้เพื่อตีความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ
การสนทนากลุ่มจากการวางแผนพัฒนาชุมชน 3 กรณี ในเขตฮาลิเบอร์ ตนั ออนตาริ โอ จากนั้น
อธิบายรายละเอียดและตีความบทบาทและการปฏิบตั ิของเทศบาลและชุมชนชนบทในการวางแผน
พัฒนาชุมชน จากการวิเคราะห์ดงั กล่าว การตีความเพิม่ เติมระบุว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้าง
คงไว้ และบัน่ ทอนศักยภาพของเทศบาลและชุมชนชนบทในการเข้าร่ วมการวางแผนพัฒนาชุมชน
แนวคิ ด การพัฒนาชุ มชนอธิบายข้อค้น พบในการวางแผนแต่ละกรณี และมีอานาจเชิงอธิ บายใน
ระดับที่ต่างกันไปในกรณี ศึกษา และได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาชุ มชนและอานาจเชิ ง
อธิบาย ดังนี้ 1) ผลการศึกษายืนยันว่าทฤษฎีพฒั นาชุมชนของ Bhattacharyya โดยอิง Hustedde &
Ganowicz มีความสอดคล้องกับการปฏิบตั ิ ทฤษฎีของ Bhattacharyya อยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า
ชุมชนคือความเป็ นปึ กแผ่นและการพัฒนาคือองค์กร กล่าวคือความเป็ นปึ กแผ่นเป็ นปั จจัยเบื้องต้น
สาหรับองค์กร และต่างก็เป็ นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาชุมชน Bhattacharyya ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนา
ชุมชนสร้างความเป็ นปึ กแผ่นและองค์กรโดยยึดหลักปฏิบตั ิ 3 ข้อ คือ การช่วยเหลือตนเอง การรับรู้
ความต้องการ และการมีส่ว นร่ ว ม ทฤษฎี พฒ
ั นาชุ มชนเป็ นการศึก ษาต้น เหตุ โดยการก าหนด
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วิธีดาเนิ นการไปสู่เป้ าหมายที่ก าหนดไว้แล้ว จุดมุ่งหมายหรื อเหตุผลของการพัฒนาจึงมีอิทธิพล
และปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิของผูเ้ กี่ยวข้องตลอดกระบวนการพัฒนา 2) ผลการศึกษาแสดงว่าการ
พัฒนาชุมชนตามลัก ษณะของแนวคิด การสร้ างความหมายร่ ว มกัน การมีส่วนร่ ว ม อานาจ และ
องค์กรสามารถช่วยอธิบายความสัมพันธ์ของเหตุและผลระหว่างกระบวนการวางแผนพัฒนากับ
ผลลัพธ์การวางแผนพัฒนา กระบวนการที่ไม่เปิ ดเวทีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
อย่างมีความหมายเกี่ ยวกับประเด็ นสาคัญด้านการวางแผนและการพัฒนา เพื่อสร้ างความหมาย
ร่ วมกันและความเป็ นปึ กแผ่น ย่อมส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง และศักยภาพอันจากัดขององค์กรและ
ชุมชน แนวคิดจากทฤษฎีพฒั นาชุมชนดังกล่าวนี้ สามารถช่วยอธิบายกระบวนการวางแผนพัฒนา
ชุมชน และเป็ นแนวทางแก่นักวางแผนชนบทและนักวิชาการพัฒนาชุมชนในการสร้างความเป็ น
ปึ กแผ่นและองค์กร 3) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีเรื่ องทุนทางสังคมและระบบการจัดการมี
ความสอดคล้องกับการปฏิบตั ิดา้ นพัฒนาชุมชน งานวิจยั หลายเรื่ องแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผลระหว่างทุนทางสังคมกับรัฐบาลที่มีประสิ ทธิภาพ การเข้าร่ วมของประชาสังคมจะ
ช่วยสร้างทุนทางสังคม กล่าวคือ มีอุปทานเพิ่มขึ้นตามการใช้ และลดลงหากไม่ใช้ ทฤษฎีสามารถ
ให้แนวทางแก่รัฐบาลท้องถิ่นในแง่ของการใช้ทุนทางสังคมในชุมชนเพื่อประโยชน์ของประชาชน
งานวิ จ ัย แสดงให้เห็ น ว่ า สังคมแบบมีส่ ว นร่ วมท างานได้ดี ก ว่ า เพื่ อ ให้รั ฐบาลมี ค วามซื่ อ สัต ย์
รั บผิด ชอบ และมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ช่ ว ยให้บ รรลุเ งื่ อ นไขเกี่ ย วกับ ความโปร่ ง ใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ จากผลการวิจ ัยสรุ ปว่าชุมชนชนบทเป็ นสถานที่ที่มีความหลากหลาย มีทรัพย์สิน
หลายอย่าง และที่สาคัญที่สุดคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน สถานที่และพื้นที่ชนบทมีปัญหา
เฉพาะที่ตอ้ งให้ความสนใจในแง่ของการวางแผนและการพัฒนา กรอบโครงสร้างทางกฎหมายและ
ขั้นตอนการวางแผนโดยตัวมันเองแล้วมิใช่การวางแผนชุมชนแต่แสดงถึงมิติทางกายภาพของการ
พัฒนา และจึงมีวิธีการอันจากัดในการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ของชุมชนโดยรวม
Victoria (1998) ศึกษาศักยภาพของการวางแผนโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานเพื่อลดความ
ยากจนในเขตเมือง: กรณี ศึกษาเมืองกอนโดลายู ใน ยอกยากาต้า, อินโดนีเซีย โดยมีคาถามการวิจยั 2
ประเด็ นคื อ 1) อะไรคื อศักยภาพของการวางแผนชุ มชน (การวางแผนที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น เพื่อ
ตนเอง การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิธีปฏิบตั ิการวางแผน) เพื่อบรรเทาความยากจนใน
เมือง 2) อะไรคือกระบวนการที่ผอู้ ยู่อาศัยในท้องถิ่น นามาใช้ในการวางแผนชุมชนเพื่อบรรเทา
ความยากจนในเมือง ผลการวิจยั พบว่าผูอ้ ยูอ่ าศัยในท้องถิ่นสร้างกรอบความคิดความยากจนในแง่
ของภาวะขาดแคลนในหลายมิติ และเพื่อจุด มุ่งหมายของการวางแผนชุมชน จึงระบุขอ้ บ่งชี้ของ
ความยากจน 3 ด้าน เพื่อการบรรเทาความยากจน ได้แก่ (1) ความไม่มนั่ คงของการถือครองที่ดิน
(2) ขาดการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกัน และ (3) ขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเอกสารเพื่ออ่าน จาก
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การวิเคราะห์ความพยายามในการวางแผนชุมชนในพื้นที่เหล่านี้ การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นพื้นที่
ทางสังคมหลายด้านอันเป็ นช่องทางให้แก่โอกาสและปั ญหาอุปสรรคของความพยายามบรรเทา
ความยากจนของชุมชน สรุ ปได้ว่าศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถ
ของผูอ้ ยูอ่ าศัยในท้องถิน่ ในการค้นหาพื้นที่เหล่านี้ บางครั้งต้องอาศัยนักกิจกรรมชุมชนเพื่อกาหนด
พื้นที่ที่มีอยู่ สร้างพื้นที่ใหม่ และ/หรื อละทิ้งพื้นที่ซ่ึงพิจารณาแล้วว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้ และพบว่าผู้
อยูอ่ าศัยในท้องถิ่นเข้าร่ วมในการวางแผนชุมชนในลักษณะที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในโมเดลการมี
ส่ วนร่ วมของพลเมืองทั้งในการรวมตัวและการขับเคลื่อนทางสังคม รู ปแบบใหม่ของการมีส่วน
ร่ วมของพลเมืองเช่นนี้ ซึ่งหมายถึง 'การให้อานาจในทางปฏิบตั ิ ’ เป็ นลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป
ตามลาดับ มีตน้ กาเนิดในระดับรากหญ้า และมีวตั ถุประสงค์ที่เป็ นรู ปธรรม (ตรงข้ามกับการเมือง)
โดยสรุ ป ตัวอย่าง 3 เรื่ องของการวางแผนชุมชนที่ น ามาวิเคราะห์ แสดงให้เห็ นว่าผูอ้ ยู่อาศัยใน
ท้องถิ่นมีภูมิปัญญาอันเป็ นประโยชน์ต่อการบรรเทาความยากจนในระดับชุมชน แต่ไม่สามารถ
แก้ปัญหาความยากจนเรื้ อรังในระดับครัวเรื อน ในแง่ของนัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ ข้อค้นพบ
นาไปสู่ขอ้ สรุ ปที่ว่า นอกเหนือจากการวางแผนชุมชนแล้ว จาเป็ นต้องมีเครื อข่ายความปลอดภัยทาง
สั ง คมที่ พ่ึ งพาได้ห ากต้อ งการลดความยากจนระดั บ ครั ว เรื อนได้ อ ย่ า งยั่ง ยื น ในอนาคต
ข้อเสนอแนะมีดงั นี้การวางแผนชุมชนที่ไม่สามารถเจาะลึกไปในพื้นที่ระดับจุลภาคของครัวเรื อน
และบรรเทาความยากจนเรื้ อรัง ชุมชนที่เป็ นกรณี ศึกษาแสดงถึงสภาวะแวดล้อมที่ดีที่สุดที่เป็ นไปได้
ในหลายๆด้า นเพื่อ พัฒ นาการวางแผนชุ มชน เป็ นชุ มชนที่ ยึด เกาะกัน ผูอ้ ยู่อาศัยส่ ว นให ญ่ มี
ประวัติศาสตร์และผลประโยชน์ร่วมกัน และเต็มไปด้วยนักกิจกรรมที่มีภูมิปัญญา มีความสามารถ
และสร้างสรรค์ที่มุ่งมัน่ พัฒ นาสุ ข ภาวะของผูอ้ ยู่อาศัย ผูว้ ิจ ัย คิ ด ว่ากรณี ศึก ษานี้ ชี้ให้เห็ นว่าการ
วางแผนชุมชนตอบสนองความต้องการเฉพาะในระดับชุมชนได้เป็ นอย่างดี เป็ นต้นว่า สิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพที่เสื่อมโทรม ขาดการดูแลสุ ขภาพ และการเข้าไม่ถึงเอกสารสาหรับอ่าน เหล่านี้ ลว้ น
เป็ นข้อบ่งชี้สาคัญของความยากจนในระดับชุมชน
Sharon (1998) ศึกษาการมีส่ว นร่ วมของชุ มชนและการวางแผนการออกแบบการ
ให้บริ การสาหรับเด็กและครอบครัวในทางตะวันตกเฉียงใต้อลั เบอร์ตา้ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย
การสารวจและใช้เอกสารที่ เกี่ ยวข้อ ง โดยมีว ัต ถุ ประสงค์เ พื่อ 1)ประเมิ น การมี ส่ว นร่ วมของ
ประชาชนที่ใช้ในการออกแบบบริ การสังคมสาหรับเด็กและครอบครัวในตะวันตกเฉี ยงใต้อลั เบอร์
ต้า 2 )การประเมินผลของความพยายามในการทางานร่ วมกันดาเนินการโดยผูม้ ีส่วนร่ วมของชุมชน
ในระหว่างการริ เริ่ มดาเนินการ ผลการวิจยั พบว่า รัฐบาลอัลเบอร์ ตา้ ขาดแคลนในกลยุทธ์ดา้ นการ
ประสานงานโดยรวมสาหรับการมีส่ว นร่ วมของชุมชน หมายความว่าองค์ประกอบที่สาคัญของ
กระบวนการการวางแผนและการด าเนิ น การมีก ารทุ จ ริ ต และถูก ละเลยจากการตรวจสอบจาก
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ประชาชน การขาดการสนับสนุนจากทางการเมืองที่ชดั เจน ในการส่งเสริ มการวางแผนการบริ การ
แบบบูรณาการ หมายความว่า เจ้าหน้าที่จากหน่ วยงานภาครัฐที่ให้บริ การเด็ก ไม่มีการส่ งเสริ มให้
ชุมชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการ ทาให้คนในชุมชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลเกี่ ยวกับ
การให้เข้ามามีส่วนร่ วม ส่ วนประเด็น กระบวนการก่อให้เกิดปั ญหาในระดับภูมิภาคและระดับ
ท้องถิ่น คือการขาดคาอธิบายที่ชดั เจน ทาให้มีความสับสนในการวางแผนชุมชน ในเรื่ องบทบาท
และความรับผิดชอบ ทาให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผเู้ ข้าร่ วม นอกจากนี้ การที่มีมาตรการวัดผลที่
หลากหลาย อาจทาให้เกิดการว่าจ้างในการปรับปรุ งกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนที่นามาใช้
และเสริ มสร้างความร่ วมมือที่เกิดขึ้น แม้ว่าคาแนะนาในงานวิจยั นี้ เจาะจงไปยังการออกแบบวาง
แผนการให้บริ การเด็ก แต่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประยุกต์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจการ
และการวางแผนการทางานร่ วมกัน
Samantha (2001) ศึกษาการวางแผนชนบทและการพัฒนาชุมชนในเกาะ พริ นซ์ เอ็ด
เวิร์ด. โดยวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ เก็บข้อมูลโดย การสารวจ การศึก ษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่ น
รายงานการประชุมของสมาชิก, การสัมภาษณ์ผทู้ ี่เกี่ยวข้องกับการวางแผน โดยมีวตั ถุประสงค์การ
วิจยั ดังนี้ คือ 1. เพื่อศึกษาการวางแผนและการพัฒนาชุมชนในเกาะพริ นซ์ เอ็ดเวิร์ด เพื่อให้เข้าใจว่า
มีค วามเชื่ อมโยงซึ่งกัน และกัน อย่างไรในจังหวัดนั้น และในที่ อื่น มีค วามเชื่อมโยงหรื อไม่และ
อย่างไร และผลกระทบที่มีร่วมกันหรื อแยกกันต่อชุมชนบนเกาะ 2. เพื่อศึกษาโมเดลการวางแผนทั้ง
2 แบบ ที่ จ ะน ามาใช้เพื่อก าหนดเกณฑ์และคุ ณลัก ษณะของกระบวนการวางแผนที่ ช่วยในการ
วิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า 1) ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการของสานักพัฒนาชุมชนกับวิธี
ปฏิบตั ิ ในการวางแผนของเกาะพริ น ซ์ เอ็ดเวิร์ด มีค วามแตกต่ างกัน ถึงแม้จ ะมีขอ้ เท็จจริ งพบว่า
หลายๆโครงการจะคล้า ยคลึ งกัน เช่ น โครงการปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ส าธารณะ โครงการฟื้ นฟู
สิ่ งแวดล้อม และโครงการสาธารณะ ซึ่งโดยพื้นฐานมีค วามคล้ายคลึงกัน 2) การเปรี ยบเที ย บ
ระหว่างกระบวนการของสานักพัฒนาชุมชนกับการวางแผนชุมชน แสดงให้เห็ นว่ามีความเป็ นไป
ได้อย่างมากที่ จะพบความสัมพัน ธ์อย่างมากระหว่างทั้งสองกระบวนการ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่ อ
ชุมชนทั้งในแง่ของการวางแผนและการพัฒนาชุมชน ในด้านการบูรณาการการวางแผนระยะยาว
ของเกาะกับกระบวนการของสานักพัฒนาชุมชนไม่แตกต่างกัน รู ปแบบการพัฒนาที่มีอยู่เ ป็ น
เครื่ องมือสาหรับดาเนิ นกระบวนการที่กาลังดาเนิ นอยู่แล้ว ยกเว้นด้านกฎระเบียบและการมุ่งเน้น
เป้ าหมายระยะยาว จะเห็นได้ว่าความเชื่อมโยงดังกล่าวเป็ นสิ่ งสาคัญ 3) การตรวจสอบการพัฒนา
ชุมชนและการวางแผนชนบทของเกาะพริ นซ์ เอ็ดเวิร์ด เปิ ดโอกาสให้มีการพิจารณาสิ่ งที่เกี่ ยวข้อง
ต่างๆโดยนักวางแผนและนักพัฒนาชุมชนทั้งในจังหวัดและในชุมชนที่ใหญ่ข้ ึน ดังนี้ 3.1) ชุมชนบน
เกาะได้รับการตอบสนองและสนับสนุนอย่างไรบ้างจากรัฐบาล 3.2) เป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดที่
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พวกเขาจะสามารถกาอนาคตไว้ในมือของตนเอง ซึ่งเป็ นการทาความเข้าใจลักษณะการกระจาย
อานาจและความรั บผิดชอบ
3.2) ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาชุมชนกับการวางแผน
ข้อสรุ ปหลายแบบเกี่ยวกับความเชื่อมโยงโดยทัว่ ไประหว่างการพัฒนาชุมชนกับการวางแผน และ
นัยที่เกี่ยวข้อง 4. ในทางปฏิบตั ิ ทั้งสองกระบวนการไม่ประสานงานกัน ส่ วนหนึ่ งอาจเป็ นเพราะ
ปั จ จุ บันกระบวนการพัฒ นาชุ มชนมีอายุค่ อนข้างสั้น ชุมชนที่ เข้าร่ ว มมิได้เข้าไปเกี่ย วข้องนาน
พอที่ จ ะถึ ง ระยะการควบคุ ม มี ห ลายชุ ม ชนและหลายพื้ น ที่ ไ ม่ มี ป ระสบการณ์ ม ากนัก กับ
กระบวนการปกครองท้องถิ่นหรื อปกครองตนเอง ดังนั้นจึงค่อนข้างไม่วิตกหรื อสนใจในการวาง
ระเบียบหรื อควบคุมในปั จจุบนั ด้วยเหตุน้ ี เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชนจึงไม่มีเหตุผลที่ตอ้ งคานึ งถึงว่า
เครื่ องมือดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการอย่างไร แต่เห็นได้ชดั ว่าอายุของกระบวนการพัฒนาชุมชนมิใช่
อุปสรรคเดียวสาหรับความพยายามเพื่อให้ร่วมมือมากขึ้น ผลของการมี 2 กระบวนการแยกกันก็ คือ
การพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชนเกิดขึ้นในด้านหนึ่ ง และอีกด้านหนึ่ ง เทศบาลจ้างนักวางแผน
เพื่อสร้างแผนทางการและเทศบัญญัติ โดยแทบไม่มีหรื อไม่มีการประสานกันระหว่างทั้งสองฝ่ าย
Low (2006) ศึกษาการวางแผนชุมชนในชุมชนชนบทของหมู่บา้ นกรณี ศึกษาเฟาสต์
ด้วยการเก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ Key Informant,และการสารวจ.
จากการศึก ษาอกสารพบว่า ชุ มชนชนบทอัลเบอร์ ต ้าเผชิ ญปั ญหาที่ แตกต่ างกันกว่าชุ มชนเมือง
รวมทั้งการสูญเสียของการให้บริ การที่เป็ นประโยชน์ สาหรับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้ คือ
การร่ างองค์ประกอบที่ สาคัญ ที่ ประกอบด้ว ยแผนชุมชน (แผนโครงสร้ างพื้น ที่ ในชุ มชน) ซึ่ งมี
แนวคิดเบื้องต้น มาจากความต้องการของชุมชนโดยผ่านการวิเคราะห์และขั้นตอนการออกแบบของ
กระบวน การเพื่อผลลัพธ์สุด ท้ายของแผนโครงสร้ างพื้น ที่ในชุ มชน เพื่อให้บริ การที่ ดีที่สุด ของ
ชุ ม ชน การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มีส องประเด็ น หลัก ประเด็ น แรกคื อ ผลลัพ ธ์ที่ ได้จ ากเงิ น สมทบของ
โครงการวิจยั ที่ส่งผลในการพัฒนาของแผนโครงสร้างพื้นที่สาหรับหมู่บา้ นเล็ก ๆ แห่ งเฟาสต์ใน
เทศบาลตาบลแห่ งทะเลสาบใหญ่ ประการที่สองคื อการตรวจสอบเชิ งลึกของกระบวนการการ
วางแผนชุ มชนที่ถูก นามาใช้เพื่อเน้นขั้นตอนหลักที่ ก่ อตัวขึ้ น จากการพัฒ นาโครงสร้ างพื้นที่ ใน
ชุมชน ประเด็นสาคัญของการศึกษาครั้งนี้ คือข้อเสนอแนะ ที่ใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนใน
อนาคตของชุมชนในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิง่ เทศบาลตาบลแห่งทะเลสาบใหญ่ ได้แก่ 1)เจ้าหน้าที่
ภาครัฐต้องมีรายละเอียดชุมชนที่ระบุปัญหาต่างที่ ได้รับการพบผ่านแผนชุมชน แผนชุมชนที่ถูก
สร้างขึ้นมาเพื่อใช้แก้ปัญหาที่ถูก ระบุ เช่น การส่ งเสริ มการจัดหาที่ อยู่อาศัยที่ ราคาไม่แพง การ
ตรวจสอบประสิ ทธิผลของการดาเนิ นงาน ส่ งเสริ มบริ การด้านการป้ องกันเหตุฉุ กเฉิ นที่ อาจจะ
เกิดขึ้นเพิ่มการบริ การและส่งเสริ มโอกาสทางการศึกษาสาหรับหมู่บา้ นเล็ก ๆ 2) แนวคิดเกี่ยวกับ
รู ปแบบของแผนชุมชน ควรจะนามากาหนดบทบาทพิเศษในนโยบายของรัฐ เพื่อประสิทธิภาพของ
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การวางแผนในอนาคต ซึ่ งเป็ นขั้นตอนเริ่ มต้นของแผนการพัฒ นา 3) การมีแผนชุ มชนจะเป็ น
แนวทางให้ภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือในอนาคตเมื่อแผนได้รับการรับรอง
Meghan (2008) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการมีส่วนร่ วมระหว่างรัฐบาลในวางแผน
ชุมชน : กรณี ศึกษาบทเรี ยนที่ได้รับจากการโพสต์แคทรี นามิสซิสซิปปี วัตถุประสงค์ของการศึกษา
คื อ 1)การพัฒ นาของความร่ ว มมือแนวตั้งระหว่างรั ฐบาลท้องถิ่ น และรั ฐ 2) ความร่ ว มมื อใน
แนวนอนระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น ผลการวิจ ัยพบว่าระบบความสัมพันธ์ท้ งั แนวตั้งและแนวราบ
ส่งผลต่อความร่ วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและชุมชนท้องถิ่น โดยสัมพันธ์แนวราบชุมชนจะ
ให้ความร่ วมมือมากกว่า การเกิดวิกฤติข้ ึนในชุมชนจะส่งผลให้เกิดการทางานร่ วมกันเพิ่มมากขึ้น
ผลจากการสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง พบว่า หนี้สิน อารมณ์ และความคิดเห็น ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าร่ วมดาเนินงานวางแผนชุมชน จากการสังเคราะห์เอกสารพบว่า ทุกทฤษฎีให้ความสาคัญกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ศักยภาพชุมชน ความไว้วางใจ และความเป็ นผูน้ า เป็ นปั จจัยที่ มี คืออิทธิ พลต่อการ
พัฒนาการมี ส่ว นร่ วมระหว่า งรั ฐบาล ผลการศึก ษาเชิ ง ปริ ม าณพบว่า ปั จ จัยด้านลัก ษณะของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีอิทธิพลต่อการทางานร่ วมกันในการวางแผนในระดับสูง ปั จจัยด้านความเสมอภาค
ของอานาจมีอิทธิพลต่อการทางานร่ วมกันในการวางแผนในระดับปานกลาง ประเด็นของปั ญหามี
อิทธิพลต่อการทางานร่ วมกันในการวางแผนในระดับต่า นอกจากนี้ ยงั พบว่า งบประมาณ ความรู้
เกี่ยวกับการวางแผน ค่านิยมและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลสาคัญในการทางานร่ วมกัน
ระหว่างรัฐบาล ส่วนการเป็ นผูน้ าแบบการอานวยความสะดวก และความสัมพันธ์ในชุมชนแบบ
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีความสาคัญต่อการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั การทางานร่ วมกัน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความร่ วมมือในการวางแผน
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6.3 สรุปผลการวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ทาการสรุ ปผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชนโดยใช้ตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
ผู้แต่ ง

ปี

ศิริขวัญ
อุทา

2548

เสาวลักษณ์
ลิ้มศิริวงศ์

2548

ศุภชัย
เทพบุตร

2550

วิธีการและ
เครื่องมือ
วิจยั เชิงคุณภาพ

วิจยั เชิงคุณภาพ
-การสัมภาษณ์เชิง
ลึก
วิจยั เชิงปริ มาณ
-แบบสอบถาม
การวิจยั และพัฒนา
- แบบสารวจความ
พึงพอใจ
-แบบทดสอบ
ความรู้

ตัวอย่ าง/ผู้ให้ ข้อมูล
ผลการวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
หลัก
ผูจ้ ดั ทาแผนชุมชน -พบว่า ขั้นตอนและเทคนิคในการจัดทาแผนชุมชนใน
ขั้นตอนแรกคือ การคัดเลือกแกนนาก่อนเข้าร่ วม
นอกจากนี้ หากผูน้ าไม่เข้าใจและให้ความสาคัญ ทาให้การ
สื่ อสารต่อไปยังบุคคลเพื่อมาร่ วมเป็ นทีมทาแผนชุมชนมี
น้อยลง และ การสร้างแกนนาก่อนเข้าร่ วมด้วยการศึกษาดู
งานชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ
-อุปสรรคต่อการทาแผนชุมชนคือ ไม่มีการตั้งทีมงานอย่าง
เป็ นทางการ และชัดเจน ซึ่ งทาให้ชุมชนขาดความ
กระตือรื อร้นในการผลักดันแผนชุมชนไปสู่การปฏิบตั ิจริ ง
ได้
-การเพิ่มทักษะในการสื่ อสารประสานงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพทั้งภายในชุมชนและภายนอก และกลไกการ
ขยายข้อมูลข่าวสาร เพราะถ้าผูท้ ี่เกีย่ วข้องกับการทาแผน
ชุมชนขาดสิ่ งนี้ไป ทาให้ขอ้ มูลกระจุก
-ผูน้ าชุมชน
พบว่าปั ญหาในภาพรวมของกระบวน การจัดทาแผนชุมชน
-แกนนาทาแผน
มีดงั นี้ ปั ญหา การจัดเวทีศึกษาข้อมูล ปั ญหาในการ
ชุมชน
กาหนดแผนและบริ หารจัดการจากผูน้ า/ประชาชนในชุมชน
จานวน 5 ตาบล
ปั ญหาขาดบุคลากรและหน่วยงานจากภาย นอกที่เข้ามา
จังหวัดพิษณุ โลก
สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน
-แกนนาชุมชน
-ตัวแทนกลุ่มต่างๆ
ในชุมชนบ้าน
หนองเข้ หมู่ที่ 6
ตาบลหนองปรง
อาเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี

พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบความรู้ หลังการทดลองใช้แผน
ชุมชนแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนบ้านหนองเข้ที่สร้างขึ้น
ตัวแทนชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดทาแผนชุมชนแบบ
มีส่วนร่ วมอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน (ต่อ)
ผู้แต่ ง

ปี

อนุรักษ์
ลักษณะภู่

2550

สมาน
2551
นวลจันทร์

ไพบูลย์
ดาวเวียง
กันและ
คณะ

2551

วิธีการและ
เครื่องมือ
วิจยั เชิงปริ มาณ
-แบบสอบถาม

การวิจยั เชิง
สารวจ
-แบบสอบถาม
การวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ
-การสัมภาษณ์
เชิงลึก
-การสังเกตแบบ
มีส่วนร่ วมและ
เทคนิค AIC
การวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ
-แบบสอบถาม
-การสัมภาษณ์
-การจัดประชุม
กลุ่มย่อย
-การศึกษาดูงาน
-การวิเคราะห์
SWTO analysis

ตัวอย่ าง/ผู้ให้ ข้อมูลหลัก

ผลการวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ประชาชนที่มีอายุ 18 ขึ้น
ไป ที่อยู่
ในเขตเทศบาลตาบลท่า
หลวง อาเภอท่าเรื อ
พระนครศรี อยุธยา
ประชาชนที่มีอายุ 18 ขึ้น
ไป ที่อยู่
ในเขตเทศบาลตาบลท่า
หลวง อาเภอท่าเรื อ
พระนครศรี อยุธยา

-ปั จจัยในการมีส่วนร่ วมจัดทาแผนชุมชน การเป็ น
สมาชิกของกลุ่มในชุมชน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน ความเสมอภาคในการมีส่วนร่ วมจัดทาแผน
ชุมชน การรับรู้ข่าวสารและความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการจัดทาแผนชุมชน
-ข้อเสนอแนะว่า เทศบาลควรจะต้องให้ความสาคัญ
อย่างจริ งจังในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการจัดทาแผนชุมชน
อย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง โดยเน้นรู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงประชาชนได้โดยตรงให้มาก
ยิ่งขึ้น เช่นการทาแผ่นพับใบปลิว วารสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รถ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และกระจายเสี ยงไปสู่ชุมชน
อย่างทัว่ ถึง

-ทีมปฏิบตั ิการขับเคลื่อน
แผนชุมชน
-ทีมแกนนาหมู่บา้ นสว่าง
หมู่ที่ 2 ตาบลนายูง
อาเภอนายูง จังหวัด
อุดรธานี

พบว่า ยุทธศาสตร์ดา้ นการปฏิบตั ิจดั ทาแผนชุมชน
ควรสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ในการจัดทา
แผนชุมชน อย่างชัดเจน โดยถ้าประชาชนมีความ
ตระหนัก เข้าใจเกีย่ วกับแผนชุมชน จะทาให้ชาวบ้าน
สานึกว่าแผนชุมชนเป็ นของตนเอง

ทีมแกนนาชุมชนบ้านป่ า
ไม้แดง หมู่ 2 ตาบลป่ า
ป้ อง อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่

พบว่า แผนแม่บทที่ดีตอ้ งมาจากกระบวนการมีส่วน
ร่ วมของคนในชุมชน และการร่ วมเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทาให้เราได้ องค์ความรู้ ประสบการณ์
ใหม่ๆ เพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ของชุมชน ปั ญหาคือ ทีมวิจยั ชาวบ้านบางคนยังไม่
เข้าใจรู ปแบบการดาเนินงานอย่างแท้จริ ง
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน (ต่อ)
ผู้แต่ ง
ทินกร
ศิลาพันธุ ์

วิวรรธน์
ขันเพีย
แก้ว

โกมินทร์
วังอ่อน

สยาม วิชา
พรม

เขมภัทท์
เย็นเปี่ ยม

ปี

วิธีการและ
เครื่องมือ
2551 วิธีวิจยั เชิงสารวจ
- แบบสอบถาม

ตัวอย่ าง/ผู้ให้ ข้อมูล
หลัก
-คณะกรรมการ
หมู่บา้ น
-ตัวแทนครัวเรื อน
จานวน 6 ตาบล
ตาบลท่าเยี่ยม อาเภอ
สากเหล็ก จังหวัด
พิจิตร
2551 วิจยั เชิงปฏิบตั ิการ -ผูบ้ ริ หาร อบต.
แบบมีส่วนร่ วม
- ผูน้ าชุมชน
-แบบประเมิน
ตาบลบ้านยาง อาเภอ
สภาพชุมชน
ลาทะเมนชัย จังหวัด
-แบบสอบถาม
นครราชสี มา
-การสังเกตแบบมี
ส่ วนร่ วมและไม่มี
ส่ วนร่ วม
2552 วิจยั เชิงสารวจ
-หัวหน้า/ตัวแทน
-แบบสอบถาม
ครัวเรื อน
ตาบลแม่ขา้ วต้ม
อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
2552 วิจยั เชิงคุณภาพ
-กรรมการชุมชน
-การสัมภาษณ์เชิง -เจ้าหน้าที่เทศบาล
ลึก
-ประชาชน
ตาบลรัตนบุรี จังหวัด
วิจยั เชิงปริ มาณ
สุ รินทร์
-แบบสอบถาม

2552 วิธีการวิจยั เชิง
คุณภาพ
-การสัมภาษณ์เชิง
ลึก

คณะบุคคลที่เกีย่ ว
ข้องกับกระบวน การ
จัดทาแผน ชุมชน
พึ่งตนเองในแถบภาค
กลาง

ผลการวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
-พบว่ า ในการจัด ท าแผนชุ ม ชน ประชาชนคิ ด ว่ า แผน
ชุ มชนเป็ นเรื่ องของทางราชการ ไม่ ใช่ หน้าที่ ของชุ มชน
แผนชุ ม ชนไม่ ส ามารถแก้ไ ขปั ญหาของคนในชุ มชนได้
ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านไม่ได้ตระหนักถึ งความสาคัญ
ของแผนชุมชน และบทบาทของประชาชนในการทาแผน
ชุ มชนในขั้นตอนการเตรี ยมพื้นที่ และเตรี ยมที มงาน คื อ
การเป็ นอาสาสมัครหรื อทีมจัดทาแผนชุมชน
พบว่า กลยุทธ์ในการจัดทาแผนชุมชนในแต่ละระดับ ควร
สนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของบุคคล
ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลให้สามารถทาการพัฒนาโดย
ใช้วิ จัยเชิ งปฏิบัติ การแบบมี ส่ว นร่ ว มเพื่ อสนับสนุ นการ
จัดทาแผน

พบว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผน
ชุมชนคือด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนและด้านการ
ตัดสิ นใจวางแผนชุมชน ปั ญหาอุปสรรคคือด้านการ
เตรี ยมความพร้อม ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และ
ด้านงบประมาณวัสดุ
-แนวทางการเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดทาแผนชุมชนที่จะทาให้การจัดทาแผนชุมชนมี
ประสิ ทธิ ภาพ คือ คณะกรรมการชุมชนที่ทาแผนควรมา
จากการคัดเลือกจากประชาชน และควรมีค่าตอบแทนเพื่อ
เป็ นแรงจูงใจ ภาครัฐควรส่ งเสริ มความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการจัดทาแผนชุมชนอย่างครอบคลุมทุกด้านให้แก่
ประชาชนอย่างทัว่ ถึง เพิม่ การประชาสัมพันธ์
-ในการจัดทาแผนชุมชนที่จะทาให้การจัดทาแผนชุมชนมี
ประสิ ทธิ ภาพ คือ ควรมีค่าตอบแทนเพื่อเป็ นแรงจูงใจ
-พบปั ญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อความสาเร็ จในการจัดทา
แผนชุมชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร คือ ประชาชนไม่เห็น
ความสาคัญในการจัดทาแผนชุมชน เนื่องจากประชาชน
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนชุมชน
-ขั้นตอนแรกของการทาแผนชุมชนคือ ค้นหาแกนนาและ
องค์กรท้องถิ่น สร้างทีมที่จะเข้าร่ วมและสร้างความเข้าใจ
ร่ วมกัน
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน (ต่อ)
ผู้แต่ ง

ปี

วิธีการและ
เครื่องมือ
วิจยั เชิงปริ มาณ
-แบบสอบถาม
วิจยั เชิงคุณภาพ
-การสัมภาษณ์

ตัวอย่ าง/ผู้ให้ ข้อมูล
หลัก
ผูน้ ากลุ่มต่าง ๆ ใน
การจัดทาแผน
ชุมชนในเขตอาเภอ
ทุ่งหัวช้างจังหวัด
ลาพูน
-ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน อบต.
-ผูน้ า
-ประชาชนใน 8
อาเภอ
จังหวัดชุมพร

ประวิทย์
อกตัน

2552

วีระวิทย์
อินทรสุ
ภา

2552

วิจยั เชิงสารวจ
-แบบสอบถาม

อนุพนธ์
ฐิติวร

2552

วิจยั เชิงปริ มาณ
-แบบสอบถาม
วิจยั เชิงคุณภาพ
-การสัมภาษณ์

-ผูบ้ ริ หารเทศบาล
-เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
-แกนนาในการทา
แผนชุมชน
ในเทศบาลเมือง
จังหวัดจันทบุรี

ธนิศรา
สุ ภาษี

2552

วิจยั เชิงปริ มาณ
-แบบสอบถาม
วิจยั เชิงคุณภาพ
-การสัมภาษณ์

ชฎาพร
กมลกิจ
ไพศาล

2553

วิจยั เชิงคุณภาพ
-การสัมภาษณ์
เชิงลึก
- การสังเกต
แบบมีส่วนร่ วม

-คณะทางาน
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการ
วางแผนชุมชนใน
ระดับหมู่บา้ น
อาเภอเมืองลาพูน
คณะกรรมการ
หมู่บา้ น ผูน้ ากลุ่ม
บ้าน ผูน้ ากลุ่ม
องค์กรในหมู่บา้ น
และเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กีย่ วข้อง ของ
หมู่ที่ 8 ตาบลคลอง
ควาย อาเภอสาม
โคก จ.ปทุมธานี

ผลการวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พบปั ญหาและอุปสรรคที่ทาให้ ผูน้ ากลุ่มต่างๆเข้าร่ วมในการ
จัดทาแผนชุมชน คือ ไม่ได้รับการฝึ กอบรม หรื อสัมมนาใน
การจัดทาแผนชุมชน

พบว่าองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลมี บ ทบาทในการเสริ มสร้ า ง
ความเข้ม แข็ ง ของชุ ม ชนด้ว ยกระบวนการแผนชุ ม ชนน้อ ย
เนื่องจากผูบ้ ริ หาร สมาชิก องค์การบริ หารส่ วนตาบลและผูน้ า
ชุมชน ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ให้ความสาคัญกับการทา
แผนชุมชน จึงทาให้ขาดความร่ วมมืออย่างจริ งจัง

-ปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทาแผนชุมชน คือ
ขาดการทางานเป็ นทีม
-แนวทางหลักในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
จัดทาแผนชุมชน คือการจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนให้แก่แกนนาการ
จัดทาแผนจัดทาแผนอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
และ การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการ
ในการจัดทาแผนชุมชนของแต่ละชุมชน งบประมาณนี้เพื่อใช้
จ่ายด้านการสร้างแผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ของแผนชุมชนให้ประชาชนได้ทราบอย่างทัว่ ถึง
พบว่า ปั ญหาอุปสรรคในการวางแผนชุมชนให้มีคุณภาพ คือ
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ โดยคิดว่าการ
วางแผนชุมชนเป็ นเรื่ องของรัฐและผูน้ าชุมชนเท่านั้น จึงไม่ให้
ความสนใจเข้าร่ วมเท่าที่ควร ในส่ วนของภาครัฐขาดการ
ประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ในความสาคัญของแผน
ชุมชนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
พบปั ญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนชุมชน ได้แก่ ขาดการ
เตรี ยมความพร้อม
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน (ต่อ)
ผู้แต่ ง

ปี

วิธีการและ
เครื่องมือ
การวิจยั เชิง
สารวจ
-แบบสอบถาม

ตัวอย่ าง/ผู้ให้ ข้อมูล
หลัก
ภาคีการพัฒนาที่
ปฏิบตั ิในงาน
ในพื้นที่ อาเภอ
บางปะหัน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

สุ พิชญา
พยัคฆ์
เกรง

2553

นิภา
อมราง
กูร

2553

วิจยั เชิงสารวจ
-แบบสอบถาม

ประชาชนที่มีอายุ
18 ขึ้นไป ที่อยู่
ในเขตเทศบาล
เมืองพิจิตร อาเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร

เครื อวัลย์
ทาแดง

2554

วิจยั เชิงสารวจ
-แบบสอบถาม

กิตติ
กานต์ ใจ
คา

2554

วิจยั เชิงคุณภาพ
-การสัมภาษณ์
-สนทนากลุ่ม
-แบบสอบถาม
ปลายปิ ด

อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ น
อาเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
-คณะกรรมการ
ชุมชน
- ผูบ้ ริ หารและ
เจ้าหน้าที่ ของ
เทศบาลตาบลบ้าน
แม่ข่า อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

ผลการวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พบว่า ผลเปรี ยบเทียบการนาแผนชุมชนไปสู่การปฏิบตั ิของ
ภาคีการพัฒนา ในด้านต่อไปนี้ นโยบาย บทบาทหน้า
แผนปฏิบตั ิการ งบประมาณ การติดตามประเมินผล การมี
ส่ วนร่ วม ไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นด้านกิจกรรมในแผนชุมชนสอดคล้องกับแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และด้านการนาแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ของ
องค์กรแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .05
พบว่าแนวทางในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมของใน
การจัดทาแผนชุมชน คือ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ทุก
รู ปแบบ การร่ วมประชุม การประชาสัมพันธ์ผ่านสมาชิกสภา
การติดต่อทางเว็บไซต์เทศบาล การให้ความรู้ การอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการด้านการจัดทาแผนชุมชนอย่างต่อเนื่องให้กบั ผูน้ า
ทุกกลุ่มในชุมชน
พบข้อเสนอแนะว่า ให้มีการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพแก่
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ในเรื่ องการจัดทาแผน
ชุมชนด้านสุ ขภาพ

-ปั ญหาอุปสรรคของบทบาทคณะกรรมการชุมชนในการจัดทา
แผนชุมชน แต่ละขั้นตอน คือคณะกรรมการยังไม่ให้
ความสาคัญต่อการจัดทาแผนชุมชน งบประมาณของเทศบาล
ไม่เพียงพอ และไม่ค่อยมี เวลาว่าง อีกประการคือขาดความ
สานึกร่ วมรับผิดชอบการมีจิตบริ การสาธารณะ
สาหรับแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดทาแผนชุมชน
คือ การไปศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งและมี
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดทาแผนชุมชน
-แนวทางและการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดทาแผน
ชุมชน คือ การบริ หารเชิงรุ ก เชิ ญวิทยากรจากหน่วยงาน
ราชการที่เกีย่ วข้อง และสร้างทีมงานเจ้าหน้าที่ทาแผนชุมชน
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการชุมชน ประชาชน
เกีย่ วกับการจัดทาแผนชุมชน
-แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดทาแผนชุมชน ที่สาคัญ
ที่สุด คือการจัดให้มีการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่คณะกรรมการ
ชุมชนในเรื่ องการจัดทาแผนชุมชน ซึ่ งจะทาให้
คณะกรรมการชุมชนทุกคนมีระเบียบ รู้วิธีการจัดทาแผน
ชุมชน
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน (ต่อ)
ผู้แต่ ง

ปี

Rennie

1995

Bowes,
Alison

2013

Ayesha
Aziz,
Meenaz
Shams,
Kausar S
Khan
Erika L.
Hinshaw

2013

2009

วิธีการและ
เครื่องมือ
วิธีวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบ
มีส่วนร่ วม
-การสัมภาษณ์
เชิงลึก
-การสนทนา
กลุ่ม
วิธีวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบ
มีส่วนร่ วม
-การสัมภาษณ์
เชิงลึก
-การสนทนา
กลุ่ม
วิธีวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบ
มีส่วนร่ วม
-แบบประเมิน
ท้องถิ่นแบบมี
ส่ วนร่ วม
วิธีการวิจยั เชิง
คุณภาพ เก็บ
ข้อมูลด้วย การ
สัมภาษณ์ความ
คิดเห็นกลุ่ม
ใหญ่ และการ
สารวจโดยใช้
การสารวจผ่าน
e-mail และทาง
โทรศัพท์

ตัวอย่ าง/ผู้ให้ ข้อมูล
หลัก
ชุมชนในประเทศ
-ซิ มบับเว
-บูร์กนิ าฟาโซ
-แคนนาดา
-เคนย่า
-เอธิ โอเปี ย
-แอฟริ กาใต้
กลุ่มสตรี เอเชียใต้
ในกลาสโกว์

ผูห้ ญิงใน 4
ประเทศเอเชีย

กรณี ศึกษาของ
เขตอัลเลน มลรัฐ
อินเดียน่า

ผลการวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พบว่าแนวทางการดารงชีวิตแบบยัง่ ยืนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนก็
คือความเข้มแข็งของชุมชน ควรใช้การสร้างเสริ มพลังอานาจ
มากกว่าการให้สวัสดิการ

พบว่า สังคมวิทยาต่อต้านลัทธิ เหยียดผิว สังคมวิทยาสตรี นิยม
และการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ต่างก็ให้ความสนใจในการสร้าง
เสริ มพลังอานาจแก่ ‚กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ‛และสามารถ
นามาใช้เพื่ออธิ บาย การศึกษาการต่อรองอานาจใน
กระบวนการวิจยั และอธิ บายการต่อรองอานาจ

พบว่า รู ปแบบของโมเดล 5 ขั้นตอนของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อสร้างเสริ มพลังอานาจสตรี ประกอบด้วยขั้นตอนการ
สื บเสาะภาคสนาม การวิจยั การปฏิบตั ิ การฝึ กอบรมให้ความรู้
การสนทนาด้านนโยบาย และการติดตามการปฏิบตั ิเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่ งการสะท้อนคิดในโมเดลนี้ เป็ นเครื่ องมือการ
เรี ยนรู้สาหรับผูซ้ ่ ึ งทางานในชุ มชนและการปฏิรูปสังคม
พบว่า ประโยชน์ของการดาเนินแผน มีดงั นี้
- มีวิสัยทัศน์ชุมชนที่ชดั เจนที่เกิดจากชุมชน แสดงถึง
ค่านิยม เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของชุมชน
- มีนโยบายที่เป็ นปั จจุบนั ชี้แนะการส่ งเสริ มการพัฒนา
ทางกายภาพและเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
- มีการเตรี ยมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
ในอนาคต
- มีการสงวนรักษาไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง
- มีแนวทางสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
- มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะร่ วมกัน
- สามารถประยุกต์ใช้การวางแผน เพื่อสร้างแนวคิด
ใหม่ๆ

102
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน (ต่อ)
ผู้แต่ ง

ปี

วิธีการและ
ตัวอย่ าง/ผู้ให้ ข้อมูล
เครื่องมือ
หลัก
วิธีการวิจยั เชิง
กรณี ในเขตฮาลิ
คุณภาพ เก็บ
เบอร์ตนั ออนตาริ
ข้อมูลด้วยการ
โอ
สนทนากลุ่ม
ย่อย การ
สัมภาษณ์อย่างมี
โครงสร้าง การ
ถอดเรื่ องเล่า

Hall,
Kate

2010

Victoria
A.
Beard,

1998

ใช้การวิจยั เชิง
คุณภาพ
เก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์,
การสารวจ, การ
บอกเล่า
ประวัติศาสตร์,
สามโน
ประชากร

กรณี ศึกษาเมือง
กอนโดลายูในยอก
ยากาตา
อินโดนีเซี ย

Sharon
Mae
Stroick

1998

ใช้การวิจยั เชิง
คุณภาพ
วิธีการเก็บ
ข้อมูลด้วย การ
สารวจและใช้
เอกสารที่
เกีย่ วข้อง

เด็กและครอบครัว
ในทางตะวันตก
เฉียงใต้อลั เบอร์ตา้

ผลการวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พบว่าเป็ นดังนี้ 1) การพัฒนาชุ มชนที่ มีลักษณะของแนวคิ ด
การสร้ า งความหมายร่ ว มกัน การมี ส่ ว นร่ ว ม อ านาจ และ
องค์กร จะช่ วยอธิ บายความสัมพันธ์เชิ งเหตุ และผลระหว่า ง
กระบวนการวางแผนพัฒ นากับผลลัพธ์ การวางแผนพัฒ นา
แนวคิดนี้เป็ นพื้นฐานทฤษฎีการพัฒนาชุ มชน และช่ วยอธิ บ าย
กระบวนการวางแผนพัฒ นาชุ มชน และเป็ นแนวส าหรั บนัก
วางแผนชนบทและผูเ้ ชี่ ยวชาญการพัฒนาชุ มชนเพื่อให้บรรลุ
ความเป็ นปึ กแผ่นและองค์กร 2) การวางแผนพัฒนาชุ มชน
เป็ นกระบวนการและการปฏิ บัติ ซึ่ งช่ ว ยให้ป ระชาชนและ
รัฐบาลท้องถิ่นร่ วมมื อกันแก้ปั ญหาที่ ซับ ซ้อนและบรรลุ สิ่งที่
ยิ่งใหญ่ สร้ างความเป็ นปึ กแผ่ น จากการมี ส่วนร่ วมในการ
หารื อเพื่อสร้างความหมายร่ วมกันของฝ่ ายต่างๆ โดยชุมชนเข้า
ร่ วมในการระบุ ปั ญหาที่ พ บ และร่ วมในกิจ กรรมที่ กาหนด
ความเป็ นอยู่ที่ดี
พบว่าเป็ นดังนี้ 1 การวิจยั เรื่ องนี้สนับสนุนทฤษฎีการวางแผน
ใน 2 ด้าน คือ 1) เป็ นการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ต่อศักยภาพของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปฏิบ ัติด้านการวางแผน 2) เป็ นการ
วิเ คราะห์ก ระบวนการซึ่ งผู้อ ยู่อ าศัย เข้าร่ ว มในระหว่ างการ
วางแผนชุมชน จากทั้ง 2 ประเด็น ท าให้ค้นพบมิ ติท างสังคม
และกายภาพเพื่อการวางแผนชุมชน และการระบุ รูปแบบใหม่
ของการให้ อ านาจในทางปฏิ บั ติ โ ดยการมี ส่ ว นร่ วมของ
ประชาชน นั้นคื อ การให้อ านาจในทางปฏิบ ัติ ซึ่ งควรเป็ น
ลักษณะค่ อยเป็ นค่ อยไปตามลาดับ และมี ต้นกาเนิ ดในระดับ
รากหญ้า
พบว่าเป็ นดังนี้ 1 รัฐบาลอัลเบอร์ตา้ ขาดแคลนในกลยุทธ์ด้าน
การประสานงานโดยรวมส าหรั บ การมี ส่ วนร่ วมของชุ มชน
องค์ประกอบที่ สาคัญของกระบวนการการวางแผนและการ
ดาเนิ นการมี การทุ จริ ตและถูก ละเลยจากการตรวจสอบจาก
ประชาชน 2 การขาดการสนับสนุนจากทางการเมืองที่ชดั เจน
ในการส่ งเสริ มการวางแผน หมายความว่าปั จจุ บันเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริ การ ไม่ มีการส่ งเสริ มให้ชุมชนมี
ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการ 3 คนในชุ ม ชนไม่ ไ ด้รั บ ข้อ มู ล
ข่ า วสารจากรั ฐบาลเกีย่ วกับ การให้เ ข้า มามี ส่ว นร่ ว ม ส่ ว น
ประเด็ นกระบวนการก่อ ให้เกิดปั ญหาในระดับภู มิภ าคและ
ระดับ ท้อ งถิ่ น คื อ การขาดค าอธิ บ ายที่ ชัด เจน ท าให้มีค วาม
สั บ สนในการวางแผนชุ ม ชน ในเรื่ องบทบาทและความ
รับผิดชอบ ทาให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผเู้ ข้าร่ วม
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน (ต่อ)
ผู้แต่ ง

ปี

วิธีการและ
เครื่องมือ
วิธีการวิจยั เชิง
คุณภาพ
เก็บข้อมูลโดย
การสารวจ
การศึกษา
เอกสารที่
เกีย่ วข้อง

Samanth
a J.
Murphy.

2001

Low,
Shawn
M.,

2006

วิธีการวิจยั เชิง
คุณภาพ

Meghan
Zimmer
man
Gough,

2008

ใช้วิธีวิจยั เชิง
คุณภาพและเชิง
ปริ มาณ

ตัวอย่ าง/ผู้ให้ ข้อมูล
ผลการวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
หลัก
ชุมชนในเกาะ
พบว่ า เป็ นดังนี้
1. การสนับสนุ นการวางแผนชุ ม ชน มี
พริ นซ์ เอ็ดเวิร์ด
อิทธิ พลอย่างมากต่อเกาะนี้ ในปั จจุ บ ัน การที่ จังหวัดไม่ มีการ
วางแผนอย่างจริ งจัง และขาดการสนับสุ นนจากเทศบาล ทาให้
เกิดช่องว่างในหลายๆชุมชน แต่ปัจจุ บ ันช่ องว่างเหล่ านั้น ได้
เติมเต็มโดยสานักพัฒนาชุมชนและความพยายามพัฒนาชุ มชน
และเศรษฐกิจ 2. แผนชุมชนเป็ นการทดลองปรั บโครงสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ท้ ังจังหวัด ในลักษณะที่ ค รอบคลุ ม และเข้า ถึ ง
อย่างกว้างขวาง เกิดการยอมรับการเปลี่ ยนแปลงว่าชุ มชนจะ
แก้ปัญหาและความร่ วมมือมากกว่าประสบความสาเร็ จหากมี
การพิจารณาร่ วมกันทางสังคม เศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ
แผนดังกล่าวเป็ นโอกาสผลักดันไปสู่ความทันสมัย รวมทั้งเป็ น
กลไกการมี ส่วนร่ วมของผูอ้ ยู่อาศัยบนเกาะซึ่ งต้องการทาให้
เกาะน่าอยู่ข้ ึ น การวางแผนเกิดขึ้ นอย่างเป็ นรู ป ธรรมทุ กด้าน
ในลักษณะของการวางแผนชุมชน การวางแผนพัฒนา และการ
วางแผนสังคม
กรณี ศึกษาเฟาสต์ พบ ประเด็ น ส าคั ญ ที่ ใ ช้ เ ป็ นแนวทางในการวางแผนใน
อนาคตของชุมชนในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตาบล
แห่ ง ทะเลสาบใหญ่ ได้ แ ก่ 1 เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ต้ อ ง มี
รายละเอี ย ดชุ มชนที่ ระบุ ปัญหาต่ างที่ ได้รั บการพบผ่า นแผน
ชุมชน แผนชุ มชนที่ ถูก สร้ างขึ้ นมาเพื่อใช้แก้ปั ญหาที่ ถูกระบุ
เช่ น การส่ งเสริ ม การจัด หาที่ อ ยู่อ าศัย ที่ ร าคาไม่ แ พง การ
ตรวจสอบประสิ ทธิ ผ ลของการดาเนิ นงาน ส่ งเสริ มบริ การ
ด้านการป้ องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มการบริ การและ
ส่ งเสริ มโอกาสทางการศึกษาสาหรับหมู่บ้านเล็ก ๆ 2 แนวคิ ด
เกีย่ วกับรู ปแบบของแผนชุ มชน ควรจะนามากาหนดบทบาท
พิเศษในนโยบายของรัฐ เพื่อประสิ ทธิ ภาพของการวางแผนใน
อนาคต ซึ่ งเป็ นขั้นตอนเริ่ มต้นของแผนการพัฒนา 3. การมี
แผนชุ ม ชนจะเป็ นแนวทางให้ ภ าครั ฐ สามารถให้ ค วาม
ช่วยเหลือในอนาคตเมื่อแผนได้รับการรับรอง
กรณี ศึกษาบทเรี ยน พบว่าเป็ นดังนี้ 1 ระบบความสัมพันธ์ท้ งั แนวตั้งและแนวราบ
ที่ได้รับจากการ
ส่ ง ผลต่ อ ความร่ ว มมื อระหว่ า งเจ้า หน้า ที่ ของรั ฐ และชุ ม ชน
โพสต์แคทรี นา
ท้อ งถิ่ น โดยสั ม พัน ธ์ แ นวราบชุ ม ชนจะให้ ค วามร่ วมมื อ
มิสซิ สซิ ปปี
มากกว่า 2 การเกิดวิกฤติในชุมชนจะเพิ่มการทางานร่ วมกัน
3 ผลจากการสัมภาษณ์ก่งึ มี โครงสร้ าง พบว่า หนี้ สิน อารมณ์
และความคิ ดเห็น ส่ งผลต่ อ การตัดสิ น ใจเข้าร่ วมด าเนิ น งาน
วางแผนชุมชน
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน (ต่อ)
ผู้แต่ ง

ปี

วิธีการและ
เครื่องมือ

ตัวอย่ าง/ผู้ให้ ข้อมูล
หลัก

ผลการวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
4. จากการตอบแบบสอบถามพบว่ า งบประมาณ ความรู้
เกีย่ วกับการวางแผน ค่านิยมและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมมี
อิ ทธิ พลสาคัญในการทางานร่ ว มกันระหว่างรั ฐบาล 5. การ
เป็ นผูน้ าแบบการอานวยความสะดวก และความสัมพันธ์ใน
ชุมชนแบบการพึ่งพาซึ่ งกันและกัน มีความสาคัญต่ อการสร้ าง
และรั ก ษาความสั ม พัน ธ์ ก บั การท างานร่ ว มกัน เพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ความร่ วมมือในการวางแผน

จากตารางที่ 2.1 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ทาให้ผูว้ ิจยั ได้
แนวคิดที่จะนามาเป็ นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ คือ แนวคิดเกี่ ยวกับพลังอานาจชุมชน แนวคิ ด
เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับกรณี ศึกษาที่ดีเลิศ แนวคิดเกี่ยวกับการถอดบทเรี ยน
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตนเองของชุมชน ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory Action Research : PAR) เนื่ องจากการวิ เคราะห์ง านวิ จ ัย ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถใช้เพื่อศึกษาเรื่ องเกี่ยวกับชุมชนและการเสริ มพลังอานาจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูว้ ิจยั เลือกแนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมแบบรอบวงจร
ของ Kemmis and Mc Taggaret (1990) ร่ วมกับเทคนิ คการวางแผนแบมีส่วนร่ วม (AppreciationInfluence-Control : A-I-C) เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบการวิจยั จนนาไปสู่การพัฒนา
รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อจัดทาแผนชุมชน
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิดเกี่ยวกับพลังอานาจชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
แนวคิดเกี่ยวกับการถอดบทเรี ยน
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตนเองของ
ชุมชน

ศึกษาสถานการณ์ของ
พลังอานาจชุมชนในการ
จัดทาแผนชุมชน
ถอดบทเรี ยนเรื่ องพลัง
อานาจชุมชน ของชุมชนที่
ประสบความสาเร็ จในการ
จัดทาแผนชุมชน 2 ชุมชน
- ชุมชนหนองสาหร่ าย
- ชุมชนหนองกลางดง

ร่ างรูปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนเพือ่ จัดทาแผนชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
อย่างมีส่วนร่ วมแบบวงรอบ ของ Kemmis
and Mc Taggaret (1990)

พัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลัง
อานาจชุมชนเพื่อจัดทาแผนชุมชน

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนด้วยเทคนิค
(Appreciation-Influence-Control
: A-I-C)

รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชน
เพื่อจัดทาแผนชุมชน

แนวทางการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนเพือ่ จัดทาแผนชุมชน

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทา
แผนชุมชน โดยวิธีการเชิงประยุกต์ (Applied Research) และการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory action research: PAR) ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ของพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
ระยะที่ 2 การศึกษาพลังอานาจชุมชนด้านการจัดทาแผนชุมชน
ระยะที่ 3 การพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
ระยะที่ 4 การนาเสนอรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผน
ชุมชน
1. ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ของพลังอานาจชุมชนเพือ่ การจัดทาแผนชุมชน
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีวิจยั เชิงพรรณา เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทา
แผนชุมชนโดยศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาสร้างเครื่ องมือ สารวจสภาพการ
จัดทาแผนชุมชน ซึ่งเป็ นข้อมูลในการตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ของการวิจยั และใช้เป็ นข้อมูลใน
การร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อทาแผนชุมชน
1.1 ขอบเขตของการวิจยั
1.1.1 ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
1.1.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการสารวจ ครั้งนี้ คือ คณะกรรมการหมู่บา้ นของประเทศ
ไทยจานวน 74,956 หมู่บา้ น (ข้อมูลจากสานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง,2554) โดยกาหนด
หมู่บา้ นละ 5 คน รวมเป็ นจานวน 374,780 คน
1.1.1.2 ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ คณะกรรมการหมู่บา้ น
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1.1.1.3 กาหนดขนาดตัว อย่างโดยโดยคานวณจากสูตรของยามาเน่
(Yamane,1967) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 โดยกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อย
ละ 5 ได้จานวนตัวอย่าง 400 คน
การกาหนดขนาดตัวอย่างโดยการคานวณจากสูตร Yamane (1967)
n =
N
1 + N (e)2
n = ขนาดของตัวอย่าง
N = ขนาดของกลุ่มประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ยอม
ให้เกิด ความคลาดเคลื่อน + 5 %
แทนค่าในสูตร
n =
374,780
= 400
1 + 374,780 (0.05)2
ดังนั้น การวิจยั นี้ตวั อย่างจานวน 400 คน
1.1.2.3 การสารวจครั้งนี้ทาการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multi-stage Random Sampling) มีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1. แบ่งเขตพื้นที่ประเทศไทยออกเป็ น 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ มีรายละเอียดดังนี้
ภาคเหนื อ มี 15 จัง หวัด ประกอบด้ว ย เชี ยงใหม่ เชี ยงราย
แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง พะเยา น่ าน อุตรดิตถ์ แพร่ พิษณุ โลก สุ โขทัย ตาก กาแพงเพชร
นครสวรรค์ พิจิตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ มี 21 จังหวัด ประกอบด้วย อานาจเจริ ญ
บึงกาฬ บุรี รัมย์ ชัยภูมิ กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น เลย มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม นครราชสี มา
หนองบัวลาภู หนองคาย ร้ อยเอ็ด สกลนคร ศรี สะเกษ สุ ริ นทร์ อุบลราชธานี อุด รธานี ยโสธร
เพชรบูรณ์
ภาคกลาง มี 27 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท
สิ งห์บุรี อ่างทอง พระนครศรี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
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ภาคใต้ มี 14 จังหวัด ประกอบด้วย ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง
สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรี ธรรมราช ยะลา สงขลา พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี
2. ทาการเลือกจังหวัดเพื่อเป็ นตัวอย่าง ภาคละ 2 จังหวัด ด้วยการจับ
ฉลาก ได้จงั หวัดที่เป็ นตัวอย่างดังนี้
ภาคเหนือ ได้แก่ น่าน สุโขทัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี
ภาคกลาง ได้แก่ สมุทรสาคร กาญจนบุรี
ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา นครศรี ธรรมราช
3. ทาการเลือกหมู่บา้ นเพื่อเป็ นตัวอย่างด้วยการจับฉลาก จังหวัดละ
10 หมู่บา้ น
4. ทาการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงและความสมัครใจหมู่บา้ นละ 5
คน ได้จานวนตัวอย่างที่เป็ นคณะกรรมการหมู่บา้ น จานวน 400 คน ดังแสดงในภาพที่ 4
พื้นที่ในการวิจยั

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

น่าน

อุบลราชธานี

สมุทรสาคร

สุ โขทัย

นครราชสี มา

กาญจนบุรี

คณะกรรมการหมู่บา้ น
จานวน 100 คน

คณะกรรมการหมู่บา้ น
จานวน 100 คน

คณะกรรมการหมู่บา้ น
จานวน 100 คน

ภาคใต้
สงขลา
นครศรี ธรรมราช
คณะกรรมการหมู่บา้ น
จานวน 100 คน

ภาพที่ 4 แสดงการเลือกพื้นที่ของตัวอย่าง
1.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1.2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจ ัยครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุ ด สาหรั บ
คณะกรรมการหมู่บา้ น ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ ผูท้ างานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาแผนชุมชนในระดับตาบลได้แก่ สถานะผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การร่ วมจัดทาแผนชุมชน แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของพลังอานาจชุมชนในการจัดทา
แผนชุมชน ซึ่งผูว้ ิจยั สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จานวน 52 ข้อ มี 2 ระดับ ประกอบด้วย ระดับบุคคล และระดับทีมงาน
ระดับบุคคล ได้แก่ 1) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนชุมชน 2) การเห็น
คุณค่าในตนเอง 3) ความเชื่อมัน่ ในตนเอง 4) ความพึงพอใจในงาน 5) การแก้ปัญหาและจัดการ
สถานการณ์ 6) มีความยึดมัน่ ผูกพันกับชุมชน 7) ทักษะการสื่ อสาร 8) การตัดสิ นใจ 9) ความ
ตั้งใจมุ่งมัน่
ระดับทีมงาน ได้แก่ 1) การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทาแผน
ชุมชน 2) ความไว้วางใจ 3) การส่งเสริ มในเชิงบวก 4) มีการปรับปรุ งระบบการติดต่อสื่ อสารใน
ทีมงาน 5) การสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่ วม 6) การประสานความร่ วมมือ 7) การสนับสนุนทาง
สังคม 8) มีการพัฒนาสัมพันธภาพของบุคลากร
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating scale) ประกอบ
ด้วยตัวเลือก 5 ระดับ ได้แก่
5
หมายถึง มีการปฏิบตั ิในเรื่ องนั้นมากที่สุด
4
หมายถึง มีการปฏิบตั ิในเรื่ องนั้นมาก
3
หมายถึง มีการปฏิบตั ิในเรื่ องนั้นปานกลาง
2
หมายถึง มีการปฏิบตั ิในเรื่ องนั้นน้อย
1
หมายถึง ไม่เคยปฏิบตั ิในเรื่ องนั้นเลย
โดยในแบบสอบถามให้ผตู้ อบเลือกเพียง 1 ตัวเลือกและมีเกณฑ์ในการให้คะแนน
คือ ข้อความที่แสดงถึงการปฏิบตั ิในเรื่ องนั้น จะได้คะแนน 5 ถึง 1 คะแนน จากคาตอบมากที่สุดถึง
น้อยที่สุด ส่วนข้อความที่ตรงกันข้ามจะได้คะแนนกลับกัน ผูท้ ี่ได้คะแนนมากแสดงว่า มีการปฏิบตั ิ
ในเรื่ องนั้นเป็ นประจามากกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนน้อย
เกณฑ์ก ารแบ่ งกลุ่มคะแนนเฉลี่ยของระดับ การปฏิบัติ ในเรื่ องประเด็ น คาถาม
ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนของเบสท์ (Best, 1977) รายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง
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ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า อยูใ่ นระดับไม่เคย
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามลัก ษณะคาถามปลายเปิ ดที่ ถามเรื่ องความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้บุคคล และทีมงาน มีความสามารถในการจัดทาแผนชุมชนมากขึ้น
1.3 การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือ
ในการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ มีข้นั ตอนการดาเนินการดังนี้
1.3.1 ผูว้ ิจ ัยศึก ษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจยั และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกั บการ
เสริ มสร้างพลังอานาจชุ มชน เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยขอค าแนะนาจาก
อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
1.3.2 สร้ างเครื่ องมือ ซึ่ งพัฒ นาเป็ นแบบสอบถามที่ มี เนื้ อหาครอบคลุมตาม
วัต ถุ ประสงค์ข องการวิ จ ัย โดยผ่า นการตรวจสอบ ความเที่ ยงตรงตามโครงสร้ าง (construct
validity) และความถูกต้องความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนความชัดเจนของ
ข้อความ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่ องมือการวิจยั โดยนาแบบสอบถามที่ผวู้ ิจยั
สร้างขึ้นให้อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ และผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบ รวมทั้งสิ้ นจานวน 5 ท่ าน
ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective congruence: IOC) ของความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเฉพาะข้อรายการ (items) ที่มีค่า IOC=0.5 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึง
ข้อรายการนั้นมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่จะวัด ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะวัด
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะวัด
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะวัด
จากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ผเู้ ชี่ยวชาญได้ลงความคิดเห็นแล้วมาวิเคราะห์
ความเหมาะสมและความสอดคล้อ งของเครื่ องมือ โดยใช้ด ัชนี ค วามสอดคล้อ งรวมทั้ง แก้ไ ข
ปรับปรุ ง ให้เรี ยบร้อยตามคาแนะนาที่ผเู้ ชี่ยวชาญได้ให้ไว้ โดยคานวณได้ตามสูตร ดังนี้
จากสูตร

IOC =
ΣR =

ΣR

N

ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective congruence:
IOC) ของความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน พบว่า ทั้งระดับบุคคลและระดับทีมงาน ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง มากกว่า 0.5 ทุกข้อ
1.3.3 นาแบบสอบถามที่พฒั นาขึ้นจากข้อ 3.2 ซึ่งผ่านการปรับปรุ งแก้ไข ตาม
คาแนะนาของอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ และผูท้ รงคุณวุฒิ ไปทดลองใช้ (Try out) กับ
คณะกรรมการหมู่บา้ นที่ทางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนชุมชนในระดับตาบล ที่ไม่ใช่ ตวั อย่างที่
ใช้ในการวิจยั จานวน 30 คน
1.3.4 นาแบบสอบถาม ที่นาไปทดลองใช้ ไปหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย
ใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient, อ้างถึงใน พวงรั ตน์
ทวี รัต น์ , 2543) วิเ คราะห์ โ ดยใช้โ ปรแกรมวิเ คราะห์ ข ้อมูลทางสถิ ติ ไ ด้ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถาม แต่ละด้าน ดังนี้
1.3.4.1 สถานการณ์ของพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนระดับ
บุคคล มีขอ้ คาถามจานวน 27 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมัน่ .9777
1.3.4.2 สถานการณ์ของพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนระดับ
ทีมงาน มีขอ้ คาถามจานวน 25 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมัน่ .9653
1.3.5 น าแบบสอบถาม ที่ ป รั บปรุ งและแก้ไขจนมีคุ ณ ภาพแล้ว ไปใช้เก็บกับ
ตัวอย่างต่อไป
1.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
1.4.1.1 ผูว้ ิจยั ทาหนังสือถึงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
ทาหนังสื อขอความร่ ว มมือจากนายกองค์การบริ หารส่ ว นจังหวัด ที่ เป็ นตัว อย่าง ให้คณะทางาน
เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้ นตอบแบบสอบถาม
1.4.1.2 ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถาม ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุ งให้มีคุณภาพ
ในระดับที่ยอมรับได้ไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จานวน 400 ชุด
1.4.1.3 ผู้วิ จ ั ย ตรวจสอบค วามสมบู ร ณ์ ของแ บบสอบถาม พบว่ า
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้เป็ นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จานวน 400 ชุด คิดเป็ นร้อย
ละ 100.0 พร้อมทั้งลงรหัสในแบบสอบถาม แล้วนามาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป
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1.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
1.5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ โดย มีข้นั ตอนการวิเคราะห์ดงั นี้
1.5.1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานะ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการร่ วมจัดทาแผนชุมชน โดยใช้
สถิติการแจกแจงความถี่ (frequency) และร้อยละ(percentage)
1.5.1.2 วิเคราะห์ค่าระดับของสถานการณ์ของพลังอานาจชุมชนในการจัดทา
แผนชุมชน โดยใช้สถิติพรรณา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
โดยใช้เกณฑ์ของ เบสท์ (Best ,1977)
1.5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
โดยการจัดข้อมูลเป็ นหมวดหมู่และวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพื่อมุ่งตอบโจทย์งานวิจยั ที่กาหนด
(Goodwin , 1993)
2. ระยะที่ 2 การศึกษาพลังอานาจชุมชนที่ประสบความสาเร็จด้ านการจัดทาแผนชุมชน
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีศึกษาจากชุมชนต้นแบบที่ประสบความสาเร็ จในเรื่ องการจัดทาแผนชุมชน
จานวน2 ชุมชน (best practices) แล้วนามาถอดบทเรี ยนด้านการเสริ มสร้างพลังอานาจชุมชน เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 จากนั้นนามาตีความและวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ในการ
ร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน จากนั้นประชุมเพื่อรับรองร่ าง
รู ปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบในระยะที่ 3
ต่อไป
2.1 ขอบเขตการวิจยั
2.1.1 พื้นที่ในการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้เลือกชุมชนชนต้นแบบ 2 ชุมชน เพื่อลงพื้นที่ ศึกษาด้วยตนเอง โดยพิจารณา
จากความสาเร็ จในเรื่ องการจัดทาแผนชุมชน คือ
2.1.1.1 ชุมชนหนองสาหร่ าย ตาบลหนองสาหร่ าย อาเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี
2.1.1.2 ชุ ม ชนบ้า นหนองกลางดง ต าบลศิ ล าลอย อ าเภอสามร้ อ ยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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2.1.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2.1.2.1 ชุมชนหนองสาหร่ าย จานวน 5 คนได้แก่ คณะกรรมการแผนแม่บท
ชุมชน จานวน 1 คน ประธานกรรมการสถาบันการเงินชุมชนตาบลหนองสาหร่ าย จานวน 1 คน
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 7 จานวน 1 คน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 2 จานวน 1 คน ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 4 จานวน 1
คน โดยเลือกแบบเจาะจง
2.1.2.2ชุมชนบ้านหนองกลางดงจานวน 5 คน ได้แก่ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ าย
ปกครองบ้านหนองกลางดง จานวน 1 คน อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นหนองกลางดง
จานวน 2 คน ผูน้ าชุมชนบ้านหนองกลางดง จานวน 1 คน ปราชญ์ชาวบ้านของบ้านหนองกลางดง
จานวน 1 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
2.1.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 2 รู ปแบบ ดังนี้
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต้นแบบ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเบื้องต้น
2.1.3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็ นคาถามแบบกึ่งมีโครงสร้าง ในเรื่ อง
ปั จ จัยการเสริ มสร้ างพลังอานาจชุมชนต่ อการจัดทาแผนชุ มชน ในระดับบุค คลและทีมงาน ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั พัฒนาจากข้อมูลเชิงคุณภาพในระยะที่ 1
2.1.3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ จดบันทึก เครื่ องบันทึกเสียง กล่องถ่ายรู ป
2.1.4. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้ว ยวิธี เชิ ง คุณ ภาพ ประกอบด้ว ย การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เอกสาร จาแนกข้อมูลตามเหตุการณ์ การวิเคราะห์โดยการเปรี ยบเทียบเหตุการณ์ เพื่อง่ายต่อการ
ร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
2.1.5. ทาการตรวจสอบร่ างรู ปแบบเพื่อรับรองรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจ
ชุมชนเพื่อการจัด ทาแผนชุ มชน โดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องจานวน 5 ท่าน ด้วยวิธีใช้
แบบสอบถามกิจกรรมเป็ นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ประกอบด้วยตัวเลือก 5
ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็ นราย
ข้อ โดยมีเกณฑ์แบ่งระดับ (Best, 1977 ) แบ่งเป็ นช่วง แต่ละช่วงมีแปลผลดังนี้
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ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.50-5.00 หมายความว่า ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.50-4.49 หมายความว่า ระดับความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.50-3.49 หมายความว่า ระดับความเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.50-2.49 หมายความว่า ระดับความเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.00-1.49 หมายความว่า ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
ผลการตรวจสอบเพื่อรับรองร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการ
จัดทาแผนชุมชน พบว่ากิจกรรมทั้งระดับบุคคลและระดับทีมงาน ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้นการเข้ารับการอบรมเรื่ องการออกแบบการเครื่ องมือจัดเก็บข้อมูลวิธีการสารวจ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงนาร่ าง
รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน ที่ผา่ นการรับรองไปเป็ นแนวทาง
ใช้กบั พื้นที่จริ ง ในระยะที่ 3
3. ระยะที่ 3 การพัฒนารูปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนเพือ่ การจัดทาแผนชุมชน
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 โดยนาร่ าง
รู ปแบบที่ได้จากการวิจยั ในระยะที่ 2 มาเป็ นแนวทางในการสร้างรู ปแบบที่เหมาะสมกับบริ บทใน
พื้นที่ ขั้นตอนของการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงแรกคือการเตรี ยมความพร้อม ได้แก่ การ
คัดเลือกพื้นที่วจิ ยั ค้นหาผูร้ ่ วมวิจยั จากผูน้ าชุมชน บุคลากรภาครัฐบาล ตัวแทนกลุ่มต่างๆ
ตลอดจนประชาชน ที่มคี วามเต็มใจเข้าร่ วมงานวิจยั
ช่วงที่สองคือการดาเนินการวิจยั ตามวงจร
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม
ด้วยการใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม
(Appreciation-Influence-Control : A-I-C)
3.1 ช่ วงการเตรียมความพร้ อม
3.1.1 การเลือกพื้นที่ที่ใช้ในการวิจยั
3.1.1.1 การคัดเลือกพื้นที่วิจยั ผูว้ ิจยั คัดเลือก ตาบลเจ็ดริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นพื้นที่ในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
หลักการคัดเลือกหมู่บา้ น เพื่อใช้ในพัฒนาร่ างรู ปแบบที่ได้จากการวิจยั ใน
ระยะที่ 2 โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกหมู่บา้ น ดังนี้
1. เป็ นตาบลที่อยูภ่ ายใต้การปกครองขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่ถูกคัดเลือกให้เป็ นกรณี ศึกษา เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของการทางานร่ วมกันระหว่างคนใน
ชุมชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
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2. สมาชิกของชุมชนยินดีให้ความร่ ว มมือ และยืน ยันที่จ ะเข้าร่ ว ม
กิจกรรมอย่างสม่าเสมอจนสิ้นสุดโครงการ มีความกระตือรื อร้นที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมและให้ขอ้ มูล
ที่เป็ นจริ ง
3. เป็ นชุ มชนที่ มี ค วามขัด แย้ง น้อย คื อ สมาชิ ก ของชุ มชน และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน สามารถดาเนินกิจกรรมร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี มีการ
ประสานและให้ความร่ วมมือซึ่งกันและกัน สามารถพูด คุยหรื อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ สาหรับการตรวจสอบข้อมูลในประเด็นความขัดแย้ง ผูว้ ิจ ัยได้สอบถามกับชาวบ้าน และ
พัฒนากรของตาบลเจ็ดริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
4. จากการสอบถามพบว่า เป็ นต าบลที่ ชาวบ้านยังไม่เคยทาแผน
ชุมชนด้วยตนเอง
3.1.1.2 การเข้าสู่พ้นื ที่ ผูว้ ิจยั นาหนังสือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ยืน่ ต่อนายก
องค์การบริ หารส่วนตาบลเจ็ดริ้ ว อย่างเป็ นทางการ พร้อมทั้งประสานกับนักพัฒนากรตาบล เพื่อขอ
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชนของ ชุมชนบ้านต้นคลองเจ็ดริ้ ว ตาบลเจ็ดริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัด สมุทรสาคร จากนั้นจึ งจะติด ต่อประสานงานกับผูน้ าชุมชนทั้งที่เป็ นทางการ และไม่เป็ น
ทางการในพื้นที่ เพื่อแสดงเจตจานงที่จะศึกษาวิจยั โดยผูว้ ิจยั ได้ช้ ีแจงโครงการวิจยั ให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้อง
ได้ทราบ รวมทั้งประสานงานกับเครื อข่ายพัฒนาชุมชนเช่น เกษตรตาบล สาธารณสุ ขตาบล ผูว้ ิจยั
จะแนะนาตนเองกับผูน้ าชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้างความคุน้ เคย ก่อนที่เข้าสู่ชุมชนแบบเต็มตัว
3.1.1.3 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับ
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจยั ด้วยเอกสาร และการสัมภาษณ์ ก ลุ่มชาวบ้านในประเด็น การทาแผนชุมชน
และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูท้ ี่ เกี่ยวข้องกับการทาแผนชุ มชน ได้แก่ ผูน้ าชุมชน คนในชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนชุมชน ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนนี้ เป็ นการศึกษาในระยะ
เริ่ มต้นที่ผวู้ ิจยั ได้ลงพื้นที่ ซึ่งข้อมูลบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ข้อมูลที่ ได้ในเบื้ องต้น นี้ ใช้เพื่อ ค้น หาผูร้ ่ ว มวิจ ัย และเป็ นการยืนยัน ว่าบริ บทของชุ มชนมีความ
เหมาะสมที่จะใช้เป็ นพื้นที่วิจยั ได้
3.1.2 การกาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสาหรับการวิจยั ในช่วงนี้ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
3.1.2.1 กลุ่มผูร้ ่ วมวิจยั (Participants) เนื่องจากในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการดาเนิ น
กิจกรรมร่ วมกัน ระหว่างบุคคล 3 ฝ่ าย ผูว้ ิจยั เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนชุมชน และ
ผูน้ าชุมชน จานวน 7 คน
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3.1.2.1.1 เจ้า หน้า ที่ ภ าครั ฐ ที่ มีส่ ว นเกี่ ย วข้องกับ แผนชุ ม ชน ได้แ ก่
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบล ที่ตอ้ งรับผิดชอบดูแลการจัดทาแผนชุมชนโดยตรง 1 คน
3.1.2.1.2 ผูน้ าชุมชนที่เป็ นทางการ ไม่เป็ นทางการ ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ที่ทาการวิจยั มีจานวน 6 คน
เมื่อได้ผรู้ ่ วมวิจยั แล้ว ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผน
ชุมชนของผูร้ ่ วมวิจยั ด้วยแบบวัดความรู้ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้นจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จานวน 20 ข้อ ลักษณะข้อคาถามแบบมีตวั เลือก 2 ตัวเลือก ให้เลือกเพียงคาตอบเดียว โดยกาหนด
เกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ ถ้าตอบถูกได้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน และถ้าตอบผิดได้คะแนน
เท่ากับ 0 คะแนน (ค่าพิสยั อยูร่ ะหว่าง 0 – 20 ) เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของระดับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชนของผูร้ ่ วมวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การประเมินแบบอิงกลุ่ม ใช้ค่าเฉลี่ย (  )
และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามแนว ความคิ ดของสมหวัง พิธิยานุ วฒั น์ และอุษาวดี
จันทรสนธิ (2537 ) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า  – 1 S.D. คะแนน มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผน
ชุมชนอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  – 1 S.D. ถึง  + 1 S.D. คะแนน มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชนอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า  + 1 S.D. คะแนน มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทา
แผนชุมชนอยูใ่ นระดับมาก
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก พิจารณาจากบทบาทการแสดงออกในชุมชน ที่
เป็ นผูน้ าทั้งทางความคิดและการกระทาอันมีอิทธิพลต่อคนในชุมชนในทางใดทางหนึ่ง เช่น ใน
ฐานะบุคลากรภาครัฐหรื อตัวแทนประชาชนที่มีหน้าที่ในชุมชน หรื อในฐานะผูเ้ สียสละอุทิศตน
ให้กบั ชุมชนและสังคม โดยบุคคลเหล่านี้จะต้องเต็มใจที่จะเข้าร่ วมในกระบวนการวิจยั ทุกขั้นตอน
และมีเวลาร่ วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้ าหมาย
3.1.2.2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informant) บุคคลกลุ่มนี้ คื อผูท้ ี่จะมาให้ขอ้ มูล
สาคัญเกี่ยวกับสถานการณ์แผนชุมชนในปัจจุบนั และผลที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการสร้างเสริ ม
พลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชนที่พฒั นาขึ้น ซึ่งผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนา
กลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก มีรายละเอียดดังนี้
3.1.2.2.1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบนั ของการแผนชุมชน
ในตาบลเจ็ดริ้ ว และผลการพัฒนากิจกรรมในการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผน
ชุมชน กลุ่มนี้ จะเป็ นหมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 โดยบุ คคลกลุ่มนี้ จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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สาคัญเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจ จุบนั ของการแผนชุมชนและ ผลที่เกิดขึ้ นกับตนเองและชุมชนอัน
เนื่องมาจากกิจกรรมพัฒนา ด้วยวิธีการเชิงปริ มาณ เครื่ องมือคือแบบสอบถามความคิดเห็นและแบบ
วัดความรู้ที่ผรู้ ่ วมวิจยั และผูว้ ิจยั สร้างขึ้น
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ผูว้ ิจยั พิจารณาตามสะดวก จากบุคคลที่เต็มใจจะ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองภายหลังจากมีการดาเนินกิจกรรมตามรู ปแบบฯ
3.1.2.2.2 ทีมทาแผนชุมชน บุคคลกลุ่มนี้คือผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรมในรู ปแบบ
การสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุ มชน มีจ านวน 26 คน เป็ นผูม้ าให้ขอ้ มูล
สาคัญเกี่ยวกับกิจกรรมการเสร้างพลังอานาจชุมชนในการทาแผนชุมชน และผลที่เกิดขึ้นจากการใช้
รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชนที่พฒั นาขึ้น
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งในขั้นนี้ ผรู้ ่ วมวิจยั และผูว้ ิจยั จะทาการคัดเลือก
และทาบทามบุคคลเป้ าหมาย โดยพิจารณาความสมัครใจเข้ามาร่ วมเป็ นทีมทาแผนชุมชน
3.2 ช่ วงการดาเนินการวิจยั
การดาเนินการวิจยั โดยวิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม โดยผูว้ ิจยั ใช้แนวคิด
ของ Kemmis (1990) เป็ นวงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อพัฒนารู ปแบบสร้าง
เสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน เน้นการมีส่ว นร่ วมของกลุ่มผูป้ ฏิบัติงานในทุ ก
ขั้นตอน โดย เริ่ มต้นจาก การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผนและการสังเกต และการสะท้อน รวม
กับเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม(Appreciation-Influence-Control : A-I-C) ดังภาพที่
5
วางแผน
ปฏิบตั ิการและสังเกต
สะท้อนผลการปฏิบตั ิ
ปรับปรุ งแผน
ปฏิบตั ิการและสังเกต
สะท้อนผลการปฏิบตั ิ
รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน

ภาพที่ 5 วงรอบการปฏิบตั ิการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
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การวางแผน ขั้นตอนวางแผนการพัฒนากิจกรรมที่ผวู้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั กาหนดไว้ 2
ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้แก่ผรู้ ่ วมวิจยั 2 วัน ดังนี้ วันแรกเป็ นการชี้แจง
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจยั เรื่ องการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนใน
การทาแผนชุมชน และนาเสนอร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน
ที่ผวู้ ิจยั ร่ างขึ้น ในวันที่ 2 ผูว้ ิจยั อธิบายถึงวิธีการดาเนินการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมด้วยกระบวนการ
AIC เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จากนั้นผูว้ จิ ยั เปิ ดโอกาสให้ผรู้ ่ วมวิจยั พูดคุยเกี่ยวกับ ประสบการณ์ทาแผน
ชุมชน เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
ผูว้ ิจยั ทาการประเมินประสบการณ์ทาแผนชุมชนและความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิของการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนของผูร้ ่ วมวิจยั ด้วย
แบบสอบถามที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ช่วงที่ 2 เป็ นจัดประชุมปฏิบตั ิการ เพื่อวางแผนพัฒนารูปแบบการสร้างเสริ มพลัง
อานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน ในวันที่ 13 กันยายน 2557 โดยใช้กระบวนการ A-I-C
(Appreciation-Influence-Control )เพื่อกาหนดรู ปแบบกิจกรรมการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชน ซึ่ง
จะแบ่งเป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้ น ตอน A (Appreciation) วิเ คราะห์ สภาพการณ์ ใ นปั จจุบัน และก าหนด
อนาคต
ขั้น ตอน A วิเคราะห์สภาพการณ์ ทาแผนชุ มชนในปั จ จุบัน และก าหนดแนว
ทางการทาแผนชุมชนในอนาคต เพื่อทราบสถานการณ์ของการทาแผนชุมชน โดยเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทาแผนชุมชนที่เหมาะสมกับ
ชุมชน รวมทั้งรับฟังข้อสรุ ปร่ วมกันอย่างสร้างสรรค์และเท่าเทียมกัน ซึ่งทาให้ผรู้ ่ วมวิจยั เกิดการ
รับรู้เกี่ยวกับปัญหาของพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน ผูร้ ่ วมวิจยั ร่ วมกัน ทบทวนร่ าง
รู ปแบบที่ผวู้ ิจยั นาเสนอ ขั้นตอน A แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอนย่อย คือขั้นตอน A 1 และ ขั้นตอน A 2
ขั้นตอน A 1 วิเคราะห์สภาพการณ์ในปั จจุบนั เป็ นการวิเคราะห์สภาพและ
ปัญหาการขาดพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน โดยกิจกรรมแบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ และ
ดาเนิ นการดังนี้ ขั้นแรกสมาชิก ของแต่ละกลุ่มระดมสมองนาเสนอความคิดเห็นด้วยการวางภาพ
แผนชุมชนที่ชุมชนต้องการ ขั้นต่อมาให้แต่ละกลุ่มนาเสนอสาเหตุของปัญหาการขาดพลังอานาจ
ชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน และแนวทางในการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชน จากนั้นให้ท้ งั 2
กลุ่มนาเสนอสรุ ปของแต่ละกลุ่ม โดยให้สมาชิกของกลุ่มอื่นตั้งใจฟัง และเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามได้
โดยไม่มีก ารวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อน าเสนอครบทั้งสองกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอความคิด เห็ น
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เพิ่มเติม ขั้น สุ ด ท้าย ทั้งหมดร่ ว มกันสรุ ปลัก ษณะของปั ญหาการขาดพลังอานาจในการทาแผน
ชุมชน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
ขั้นตอน A 2 การกาหนดอนาคตหรื อภาพที่พึงประสงค์ของการสร้างเสริ ม
พลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุน โดยสมาชิกทุกคนกลุ่มร่ วมกันแสดงความคิดเห็นอย่ างเท่า
เทียมกัน รวมไปถึงผูว้ ิจยั ที่คอยช่วยเหลือและบันทึกข้อสรุ ปของที่ประชุม ผูร้ ่ วมวิจยั แต่ละกลุ่ม
ร่ วมกันวางแผนอนาคตร่ วมกัน โดยใช้ร่างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทา
แผนชุมชนที่ผวู้ ิจยั ร่ างขึ้นในระยะที่ 2 เป็ นแนวทางกาหนดอนาคตของการสร้างเสริ มพลังอานาจ
ชุมชนในการจัดทาแผนชุนให้เหมาะสมกับบริ บทชุมชน
ขั้นตอน I (Influence) การสร้ างแนวทางปรับปรุงและพัฒนารู ปแบบการสร้ าง
เสริมพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุน
ขั้นตอน I การสร้างแนวทางการปรับปรุ ง/พัฒนารู ปแบบ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
หาวิธีการ และเสนอแนวทางการพัฒนาตามที่มองภาพแผนชุมชนในอนาคตไว้ แนวทางปฏิบตั ิ
ของขั้นตอนนี้ ผูร้ ่ วมวิจยั นาร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชนที่
ผูว้ ิจยั ร่ างขึ้นมาช่วยกันหาแนวทางวิธีการ และกิจกรรมสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนที่จะสอดคล้อง
กับบริ บทชุมชน โดยนาความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มที่มองภาพในอนาคตมาพิจารณาร่ วมกัน ซึ่งขั้น
ตอนนี้แบ่งเป็ น 3 ส่วนได้แก่
ขั้นตอน I 1 คือ การปรับร่ างรู ปแบบที่ผวู้ ิจยั ร่ างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบริ บท
ของตาบลเจ็ดริ้ ว ซึ่งในขั้นตอนนี้ ใช้การแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม เปิ ดโอกาสให้ผรู้ ่ วมวิจยั พิจารณาและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่ างรู ปแบบที่ผวู้ ิจยั ร่ างขึ้นกับปัญหาที่วิเคราะห์ในขั้นตอน A โดยให้ท้ งั
สองกลุ่มเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ ท และส่ งตัวแทนมานาเสนอ จากนั้นจึงนาข้อเสนอของทั้ง
สองกลุ่มมาสรุ ปร่ วมกัน
ขั้นตอน I 2 คือ การกาหนดแนวทางการทาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนารู ปแบบการ
สร้างเสริ มพลังอานาจชุมชน ของขั้นตอน I 1 การดาเนินงานคือแบ่งผูร้ ่ วมวิจยั เป็ น 2 กลุ่ม แล้วให้
แต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทาในแต่ละเงื่อนไข โดยใช้ร่างรู ปแบบที่ผวู้ ิจยั ร่ าง
ขึ้นเป็ นแนวทางประกอบกับการคานึงถึงความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิจริ งตามบริ บทของตาบลเจ็ด
ริ้ ว จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนาเสนอ และสรุ ปร่ วมกัน
ขั้นตอน I 3 คือ การแยกแยะจัดหมวดหมู่ และเรี ยงลาดับกิจกรรม ให้ผรู้ ่ วมวิจยั
ร่ วมกันพิจารณากิจกรรมที่มีความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ คือ สามารถปฏิบตั ิได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ข องกิจกรรม และรวมกิจ กรรมที่เหมือนกันไว้ดว้ ยกัน จากนั้นจึงพิจารณาต่อว่า
กิจกรรมใดควรทาก่อนหลัง เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม และสามารถปฏิบตั ิได้อย่างราบรื่ น
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ขั้นตอน C (Control) การวางแนวทางปฏิบัติ
ในขั้น ตอนนี้ ผู้ร่ วมวิ จ ัย น าแนวทางปฏิ บัติ ใ นขั้น ตอน I 3 มาก าหนด
ผูร้ ับผิดชอบตามกิจกรรมที่กาหนดขึ้น พร้อมตกลงรายละเอียดของการดาเนิ นการตลอดกิจกรรม
ผูร้ ่ ว มวิจยั เขี ยนข้อสรุ ปของกิจ กรรมที่ แต่ ละกลุ่มน าเสนอ ได้แก่ กิจ กรรมที่คิ ดว่าดี ที่สุด และ
สามารถนามาปฏิบตั ิได้จริ งโดยพิจารณาจากทรัพยากรของชุมชน และสามารถนามาปฏิบตั ิได้จริ ง
จากนั้นผูร้ ่ วมวิจยั กาหนดแผนงานของแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม
วัต ถุ ป ระสงค์ เทคนิ ค ที่ ใ ช้ วิ ธี ด าเนิ น การ วัส ดุ อุ ป กรณ์ งบประมาณ สถานที่ ด าเนิ น การ
ผูร้ ับผิดชอบ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และประเมินผล
การปฏิบัตแิ ละการสังเกต ขั้นนี้เป็ นการนาแผนการปรับปรุ ง/พัฒนารู ปแบบการสร้าง
เสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน ไปปฏิบตั ิจริ งตามที่กาหนดไว้ โดยใช้รูปแบบ
การสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนที่กาหนดไว้ในขั้นวางแผน ในขณะเดียวกันผูว้ ิจยั จะมีหน้าที่ให้
คาแนะนา พิจารณาถึงความเหมาะสมของกิจกรรมในแต่ละด้าน และประสานสมาชิกของชุมชนที่
เกี่ ยวข้อง ดังนั้นเมื่อสิ้ น สุ ดกระบวนการนี้ จะสามารถสร้ างที มทาแผนชุ มชนขึ้ นได้ รวมทั้ง
สามารถทาแผนชุมชนของตนเองได้
การสะท้ อนผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นการนาผลการสังเกตของผูร้ ่ วมวิจยั
บันทึกกิจกรรมของผูร้ ่ วมวิจยั และการประเมินผลกิจกรรมของชาวบ้านในชุมชน ที่เข้าร่ วมกิจกรรม
การสร้ างเสริ มพลัง อานาจชุ มชนเพื่อการจัด ทาแผนชุ มชน มาตี ค วาม อธิ บ าย วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับแผนการพัฒนารู ปแบบกิจกรรมสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนใน
การจัดทาแผนชุมชน แล้วทาการบูรณาการข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา ในการปรับแผนด้านกิจกรรม
จากนั้นนาผลที่ได้ไปสู่วงจรที่ 2 คือ การปฏิบตั ิและการสังเกต และ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิงาน
การด าเนิ น การ ในวงจรที่ 1 ของการวิจ ัย เชิ ง ปฏิบัติ ก ารแบบมีส่ว นร่ ว มเริ่ มตั้งแต่
กันยายน 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 เป็ นเวลา 5 เดือน
การปรับปรุ งแผน เป็ นการดาเนิ นการ โดยผูว้ ิจยั และผูม้ ีส่วนร่ วมวิจยั เข้าร่ วมกันคิ ด
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิและการสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบตั ิงาน
ในวงจรแรก เพื่อปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการจัดทาแผนชุมชนด้วยการสร้างเสริ มพลังอานาจ
ชุมชน
ได้ รูปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจเพื่อการจัดทาแผนชุ มชน เป็ นรู ปแบบที่ สามารถ
สร้างทีมทาแผนชุมชนได้ และแสดงแนวทาง/วิธีการในการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนให้เชื่อมัน่
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ในความสามารถของตนเองว่าสามารถทาแผนชุมชนเองได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ได้แผน
ชุมชนที่สนองความต้องการของชุมชนเองได้
การด าเนิ น การ ในวงจรที่ 2 ของการวิจ ัย เชิ ง ปฏิบัติ ก ารแบบมีส่ว นร่ ว มเริ่ ม ตั้งแต่
กุมภาพันธ์ 2558 – สิงหาคม 2558 เป็ นเวลา 7 เดือน
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ผวู้ ิจยั ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ ตัวผูว้ ิจยั เครื่ องบันทึกเสียงและ
สมุดจดบันทึ ก กล้องถ่ายภาพ แนวคาถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
และแบบบันทึกผลกิจกรรม
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในหลาย ๆ ช่วง ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้ในแต่ละส่วนจะนามาเชื่อมโยงและปรับใช้ในการพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมกับ บริ บท
ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนให้มีพลังอานาจมากขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลจึงต้องทาอย่างเป็ นขั้นตอน
ดังนี้
3.2.1.1 แหล่งข้อมูลที่สาคัญในการตอบคาถามการวิจยั คือ คนในชุมชนที่
อยูใ่ นพื้นที่และเกี่ยวข้องกับการทาแผนชุมชน ตาบลเจ็ดริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
และ กลุ่มการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
3.2.1.2 เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูลมีท้งั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณในการพัฒนา
รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน ประกอบด้วย แบบสอบถามคน
ในชุมชนเกี่ยวกับประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิในการจัดทาแผนชุมชน แบบ
วัดระดับความรู้ในเรื่ องแผนชุมชน แบบบันทึกการสังเกตของผูร้ ่ วมวิจยั ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
3.2.1.2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในขั้นเตรี ยมความพร้อม
แบบสอบถามและแบบวัด ความรู้ เกี่ ยวกับ แผนชุ ม ชน เพื่ อศึก ษา
สถานการณ์ ปัจ จุ บัน ของแผนชุ มชนในพื้ น ที่ ซึ่ ง ผูว้ ิ จ ัย สร้ างขึ้ น จากการศึ ก ษาเอกสารและการ
สัมภาษณ์ ค นในชุมชน ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมิน ค่ า (Rating scale)
ประกอบด้วยตัวเลือก 5 ระดับ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ประสบการณ์เกี่ยวกับแผนชุมชน และความ
ต้องการเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิในการจัดทาแผนชุมชน ส่ วนแบบวัดความรู้ เกี่ยวกับแผนชุมชน เป็ น
ลักษณะเลือกตอบถูกผิด นอกจากนี้ก่อนทาวิจยั ผูว้ ิจยั ยังสัมภาษณ์คนในชุมชน และเจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐบาล ด้านประวัติความเป็ นมาของแผนชุมชน สิ่ งที่สนับสนุ นอุปสรรคในจัดทาแผนชุมชน
รวมทั้งบริ บททางสิ่ งแวดล้อมของชุมชน ตาบลเจ็ดริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อ
รวบรวมเป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการ
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จัดทาแผนชุมชน ภายในช่วงแรกของการลงพื้นที่ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 สัปดาห์
แบบสอบถามผูร้ ่ วมวิจ ัย เกี่ ยวกับ ประสบการณ์ ทาแผนชุ ม ชน มี
จานวน 10 ข้อ และความต้องการเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน 10 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ประกอบด้วยตัวเลือก 5 ระดับ ได้แก่
5 หมายถึง มีการปฏิบตั ิหรื อมีความต้องการอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบตั ิหรื อมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบตั ิหรื อมีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบตั ิหรื อมีความต้องการอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบตั ิ หรื อมีความต้องการอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
โดยในแบบสอบถามให้ผตู้ อบเลือกเพียง 1 ตัวเลือกและมีเกณฑ์ใน
การให้คะแนน คือ ข้อความที่แสดงถึงการมีประสบการณ์และความต้องการในการจัดทาแผนชุมชน
ของผูร้ ่ วมวิจ ัย จะได้ค ะแนน 5 ถึง 1 คะแนน จากคาตอบมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ส่ วนข้อความที่
ตรงกันข้ามจะได้คะแนนกลับกัน ผูท้ ี่ได้คะแนนมากจะมี ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวปฏิบตั ิของการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนสูงกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนน้อย
เกณฑ์ก ารแบ่ ง กลุ่ ม คะแนนเฉลี่ ย ของประสบการณ์ แ ละความ
ต้องการในการจัด ทาแผนชุ มชน ผูว้ ิจ ัย ใช้ก ารแบ่ ง ระดับคะแนนของเบสท์ (Best, 1977)
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า มีประสบการณ์และความต้องการ
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิของการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า มีประสบการณ์และความต้องการ
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิของการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า มีประสบการณ์และความต้องการ
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิของการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนอยู่ในระดับปาน
กลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า มีประสบการณ์และความต้องการ
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิของการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนอยูใ่ น ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า มีประสบการณ์และความต้องการ
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิของการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด
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นอกจากประเมินผูร้ ่ ว มวิจยั ด้วยแบบสอบถามแล้ว ผูว้ ิจ ัยยังทาการ
สัมภาษณ์ พูด คุ ยอย่างไม่เป็ นทางการกับผูร้ ่ ว มวิจยั เพื่อน าข้อมูลมาประกอบกับผลประเมิน เชิ ง
ปริ มาณ เป็ นการยืนยังประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
3.2.1.3 แนวคาถามแบบสอบถามชาวบ้านผูเ้ ข้าร่ วมทาแผนชุมชน เรื่ องผล
ของกิจกรรมการเสริ มพลังอานาจ ผูว้ ิจยั ใช้สมั ภาษณ์คนในชุมชนที่เข้าร่ วมกิจกรรม เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของคนในชุมชน ต่อกิจกรรมการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชน รวมทั้ง ข้อเสนอแนะและ
สิ่งที่ตอ้ งการปรับปรุ ง แนวคาถาม มีลกั ษณะคาถามแบ่งเป็ นด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านช่องทางการรับ
ความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชน ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของแผนชุมชน มีสิ่งใดที่ตอ้ ง
ปรับปรุ งในการจัดทาแผนชุมชนครั้งต่อไป เป็ นต้น
3.2.1.4 แบบบันทึ กผลสังเกตการทางานของผูร้ ่ วมวิจยั โดยผูว้ ิจยั รวบรวม
ข้อมูลจากการบัน ทึก ผลการสังเกตการทางานของผูร้ ่ วมวิจ ัยแต่ ละท่าน เพื่อใช้ต รวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลที่เกิดขึ้ นจากการร่ วมกิ จกรรมสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนของผูร้ ่ วมวิจยั และ
ประชาชนที่ร่วมจัดทาแผนชุมชน
3.2.2. วิธีการรวมรวมข้ อมูลในด้ านต่าง ๆ
3.2.2.1 การบันทึกการประชุม เป็ นการบันทึก เสี ยงที่เกิดขึ้นจริ งตลอดการ
ดาเนินการวิจยั ประกอบกับบันทึกลงกระดาษทันทีที่มีการประชุมหรื อการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ
แล้วจึงนามาจัดพิมพ์เก็บเป็ นเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็ นระบบ เพราะจะช่วยให้ได้ขอ้ มูล
ถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน ซึ่งในการบันทึกมีรายละเอียดในเรื่ องต่าง ๆ
1. เรื่ องราวเกี่ยวกับการสนทนา การบรรยาย การซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น
2. ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตในระหว่างดาเนิ นการประชุม หรื อทา
กิจกรรม
3. การประชุมสะท้อนผลการปรับปรุ งและพัฒนารูปแบบการสร้าง
เสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อทาแผนชุมชน
4. ข้อสรุ ปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดในแต่ละกิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้
3.2.2.2 การบันทึกข้อมูลในระหว่างการสัมภาษณ์ การดาเนิ นการวิจยั ผูว้ ิจยั
บันทึกสิ่งที่สงั เกตเห็น ได้แก่ เหตุการณ์ คาพูด การกระทา อารมณ์ ความรู้สึกของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อนา
ข้อมูลมาตีความและวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
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3.2.2.3 การบันทึกเสียง ผูว้ ิจยั บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม และ
การแสดงความคิดเห็ นของบุ คคลต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจ ัย ซึ่ งเมื่อจบการบัน ทึกเทปทุกครั้ ง
ผูว้ ิจยั จะถอดเทปและวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อใช้ประกอบการผลการตีความหมาย
3.2.2.4 การถ่ายภาพ เป็ นการบันทึกภาพถ่ายตลอดเวลาการวิจยั ภาพถ่ายจะ
ช่วยบรรยายสภาพความเป็ นไปของสถานการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ดีกว่าการเขียนคาบรรยาย
ยาว ซึ่งผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทันที่ที่พบเหตุการณ์
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.3.1 ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล เชิงปริ มาณ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับแผน
ชุมชน ประสบการณ์ในการจัดทาแผนชุมชน และความต้องการในการจัดทาแผนชุมชน ดังนี้
3.3.1.1 ข้อมูลที่เก็บจากประชากร ใช้ค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (µ)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
3.3.1.2 ข้อมูลที่เก็บจากตัว อย่าง ใช้ค่ าสถิติ พรรณา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
3.3.2 สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังต่อไปนี้
3.3.2.1 รวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือต่าง ๆ เพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูล (Constant
comparison) และตรวจสอบความสอดคล้องและถูกต้องของข้อมู ล เช่น ความเกี่ ยวข้องระหว่าง
บุคคล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการขาดพลังอานาจของชุมชนในการทาแผนชุมชนมาจากสาเหตุใด
ผลเป็ นอย่างไร เพื่อนาไปสู่การปรับปรุ ง/พัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการ
จัดทาแผนชุมชน ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และปรับปรุ งจนสามารถใช้เป็ นแนวทางในการสร้าง
เสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชนได้ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
3.3.2.2 การจัดระเบียบข้อมูล (Data organizing) การนาข้อมูลที่ได้จากแบบ
บันทึกกิจกรรมของผูน้ าชุมชน แบบสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เข้าร่ วมกิจกรรม และแบบบันทึกผลการ
สังเกตการของผูร้ ่ วมวิจยั นามารวบรวมให้อยู่ในรู ปของการพิมพ์ที่ เป็ นเอกสารอย่างเป็ นระเบียบ
พร้อมที่จะใช้ได้สะดวก จากนั้นจึงจัดระเบียบออกเป็ นหน่ วยย่อย ๆ ตามความเหมาะสมของการ
ประเด็นที่จะศึกษาให้เป็ นหมวดหมู่ เพื่อเป็ นข้อมูลในการตอบคาถามการวิจยั
3.3.2.3 ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลจะทาไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งทุ ก
ครั้ งที่ ได้ข ้อมูลมาต้องจัดประเภทและจัด หมวดหมู่ข องข้อมูล สังเคราะห์ แปลความหมายและ
ตีความข้อมูลที่ได้รวบรวมมา เมื่อสัมภาษณ์ขอ้ มูลทุกครั้ง หลังการสัมภาษณ์ผวู้ ิจยั นาข้อมูลไปถอด
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เทป รวบรวม เรี ยบเรี ยงความ และตรวจสอบความหมายกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นบุคคลสาคัญในแต่ละ
กลุ่ม พร้อมทาการแก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้องจนครบ
3.3.2.4 ตรวจสอบความเชื่ อ ถื อได้ (Credibility) ของข้อ มูล ด้ว ยวิ ธี ก าร
ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) เพื่อ ตรวจสอบสาระที่ ไ ด้จ ากหลาย ๆ มุ มมองที่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลมากกว่า 3 คน ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชนแบบเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ ผูอ้ าวุโสของชุมชน นักพัฒนากรอาเภอ เจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ชาวบ้านในชุมชน ถ้าผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1 ตรงกับคนที่ 2 และ 3 แสดงว่า ข้อมูลที่รวบรวมได้มีความ
ถูกต้อง แล้วนาข้อมูลจากเอกสารและเครื่ องมือที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาอภิปรายร่ วมกันกับ
ผูว้ ิจยั ผูร้ ่ วมวิจยั ทีมทาแผนชุมชน หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านที่เข้าร่ วมกิจกรรม เพื่อเป็ น
การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหรื อนาไปให้ผใู้ ห้มูลตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งนักวิจยั มีการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ที่แบ่งการตรวจสอบความน่าเชื่อถือตามแนวของ ชาย
โพธิสิตา (2547) ไว้ 2 ประการ คือ
3.3.2.5 ตรวจสอบจากภายในทาได้โดยตรวจสอบคุ ณภาพของข้อมูลและ
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ผูว้ ิจยั เน้นการนาข้อมูลที่มีคุณภาพมาวิเคราะห์ สิ่ งที่ตอ้ งคานึ งถึงคุณภาพ
คือ แหล่งข้อมูลหรื อสถานที่ที่เลือกมาศึกษาเหมาะสมกับเรื่ องและคาถามของการวิจยั ระยะเวลาใน
การอยูใ่ นสนามควรนานพอที่จะได้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องและน่าเชื่อถือ ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลควรตอบ
คาถาม ข้อค้นพบ ข้อสรุ ป เพื่อหาหลักฐานที่หนักแน่ น น่ าเชื่อถือ และขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ชัดเจน ตรวจสอบได้ เช่น การสัมภาษณ์ที่เป็ นกลางในทุกครั้ง เพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูลและ
ผูว้ ิจยั มีการบันทึกภาคสนาม (Field note) ควบคู่ไปด้วยทุกครั้งทั้งการสังเกตบรรยากาศของสถานที่
สี หน้าท่าทางของตัวอย่าง แล้วนาข้อมูลสองส่ วนมาร่ วมกันวิเคราะห์ เพื่อลดอคติต่อสิ่ งที่ได้เห็ น
ได้ยนิ
3.3.2.6 ตรวจสอบจากภายนอก ที่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบด้วยวิธีการ
ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ในการวิจ ัย ครั้ งนี้ ผวู้ ิจยั ใช้การตรวจสอบจากภายนอก ด้ว ย
วิธีการใช้แหล่งข้อมูลที่แตกต่างมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสรุ ปความสอดคล้องของข้อมูล ซึ่งใช้เก็บ
ข้อมูลในส่วนของการศึกษาประวัติ ความเป็ นมาของชุมชนหมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5
ตาบลเจ็ดริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ส่ วนการใช้เครื่ องมือเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน
ผูว้ ิจยั ได้ใช้เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดวงจรปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ได้แก่ แบบบันทึ ก
กิจกรรมของผูร้ ่ วมวิจยั แบบบันทึกผลการสังเกตการณ์มีส่วนร่ วมของทีมทาแผนชุมชนในการร่ วม
กิจกรรม แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ อย่างไม่เป็ นทางการกับ ชาวบ้านที่เข้าร่ วมกิจกรรม ใช้
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ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกตรวจสอบกับการประชุมกลุ่มย่อย และตรวจสอบด้วยการสังเกต หรื อ
การบันทึกข้อมูล
4. ระยะที่ 4 การประชุ มเพื่อนาเสนอรู ปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุ มชนเพื่อการจัดทาแผน
ชุมชน
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 ผูว้ ิจ ัยจัดประชุมผูท้ ี่ เกี่ยวข้องจานวน 18 คน สถานที่
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเจ็ดริ้ ว ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เพื่อนาเสนอรู ปแบบการสร้าง
เสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์วิธีเชิงคุณภาพ
ผูเ้ ข้าร่ วมประกอบไปด้วยหน่วยงานภายในตาบลเจ็ดริ้ ว ได้แก่ ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล 1 คน
พัฒนากรตาบลเจ็ดริ้ ว จานวน 1 คน ผูใ้ หญ่ บา้ นหมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน จานวน 1 คน
คณะกรรมการหมู่บา้ น จานวน 1 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม ) จานวน 3 คน
ผูร้ ่ วมวิจยั จานวน 4 คน ทีมทาแผนชุมชน จานวน 4 คน และหน่ วยงานภายนอก ประกอบด้วย
อาจารย์ ราชภัฏ นครราชสี มา จ านวน 1 คน นัก วิชาการพัฒนาชุมชนระดับ อาเภอ ของอาเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 2 คน นอกจากนี้ ผวู้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่
ระดับจังหวัด เพิ่มเติม 2 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ 1 คน และนักวิชาการพัฒนา
ชุมชนชานาญการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม 1 คน
ประเด็นที่ใช้ในการประชุม (ซึ่งมาจาก ผลการวิจยั ระยะที่ 3 ) ประกอบด้วย
1. รายงานผลการวิจยั
2. ความเหมาะสมของรู ปแบบการเสริ มสร้างพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
ของตาบลเจ็ดริ้ ว
3. แนวทางการพัฒนากิจกรรมในรู ปแบบการเสริ มสร้างพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทา
แผนชุมชนในพื้นที่อื่น
4. สรุ ปแนวทางการใช้รูปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
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ระยะที่1 ศึกษาสถานการณ์ ของพลังอานาจ
ชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
-เตรี ยมชุมชน
-สร้างผูร้ ่ วมวิจยั

ระยะที่ 2 ศึกษาพลังอานาจชุ มชนด้ านการจัดทาแผน
ชุมชน

ร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชน
เพื่อการจัดทาแผนชุมชน

รับรองร่ าง
รู ปแบบ ฯ

ระยะที่ 3 พัฒนารูปแบบการสร้ างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน (PAR)
เตรี ยมความพร้อม โดยใช้วิธีสนทนากลุ่ม

การวางแผน โดยใช้เทคนิค AIC

ปฏิบตั ิ และสังเกตผล

กิจกรรมการเสริ มสร้างพลังอานาจชุมชนในการทาแผนชุมชน
ชุมชน

สะท้อนผลการ
ดาเนินงาน

ประเมินกิจกรรมการเสริ มสร้างพลังอานาจชุมชนในการทา
แผนชุมชน
ชุมชน

ปรับปรุ งแผนการดาเนินงาน

ปฏิบตั ิ และสังเกตผลของกิจกรรม
สะท้อนผลการดาเนินงาน

ปรับปรุ ง/การพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
สรุ ปผลการใช้รูปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน

รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
ระยะที่ 4 ประชุมนาเสนอรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
แนวทางการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุ มชน

ภาพที่ 6 สรุ ปขั้นตอนในการวิจยั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข ้อมูลในครั้ งนี้ เป็ นการดําเนิ นการภายหลังจากได้มีก ารเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามแบบแผนการวิจยั แล้วนํามาข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดย ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล จําแนกออกเป็ น 4 ระยะ คือ
ผลระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ของพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชน
ผลระยะที่ 2 การศึกษาพลังอํานาจชุมชนด้านการจัดทําแผนชุมชน
ผลระยะที่ 3 การพัฒนารู ปแบบการสร้ างเสริ มพลังอํานาจชุ มชนเพื่อการจัดทําแผน
ชุมชน
ผลระยะที่ 4 การนําเสนอรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผน
ชุมชน
ผลระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ของพลังอานาจชุมชนเพือ่ การจัดทาแผนชุมชน
เพื่อให้เป็ นไปตามวัต ถุประสงค์ของการวิจ ัยข้อที่ 1 คือ ศึก ษาสถานการณ์ของพลัง
อํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั โดยนําข้อมูล
ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน มาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเป็ น 3 ตอน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับสถานการณ์ของพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนชุมชนในระดับตําบล
ได้แก่ สถานะผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการร่ วมจัดทําแผนชุมชน ที่เป็ น
ตัวอย่าง จํานวน 400 คน โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
สถานะผู้ให้ ข้อมูล
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เข้าร่ วมในการจัดทําแผนชุมชน
2. ผูน้ าํ /แกนนําชุมชน ที่เข้าร่ วมในการจัดทําแผนชุมชน
3. ประชาชน/ชาวบ้าน ที่เข้าร่ วมในการจัดทําแผนชุมชน
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
อายุ
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
2. 20 – 30 ปี
3. 31 - 40 ปี
4. 41 – 50 ปี
5. 51 - 60 ปี
6. มากกว่า 60 ปี
ระดับการศึกษา
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษา
3. ระดับอนุปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
4. ระดับปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
5. สูงกว่าปริ ญญาตรี
ประสบการณ์ในการร่ วมจัดทาแผนชุมชน
1.ไม่เคย
2. จํานวน 1 ครั้ง
3. จํานวน 2 ครั้ง
4. จํานวน 3 ครั้ง
5 จํานวน 4 ครั้ง
6. มากกว่า 4 ครั้งขึ้นไป

จานวน

(n = 400)
ร้ อยละ

11
239
121

2.7
59.7
30.3

200
192

50.0
48.0

28
87
159
101
15

7.0
21.7
39.7
25.3
3.8

58
89
144
93
8

14.5
22.3
36.0
23.3
2.0

46
67
90
75
41
68

11.5
16.8
22.5
18.8
10.3
17.0
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จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นผูน้ าํ /แกนนําชุมชน ที่เข้าร่ วมในการจัดทํา
แผนชุมชน จํานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.7 เป็ นเพศชาย จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.0
มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จํานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.7 มีระดับการศึกษาอนุ ปริ ญญาตรี /
เทียบเท่า จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.0 และมีประสบการณ์ในการร่ วมจัดทําแผนชุมชน
จํานวน 2 ครั้ง จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ระดับสถานการณ์ของพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน
การวิเคราะห์ระดับสถานการณ์ของพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน โดยเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนชุมชนในระดับตําบลที่เป็ นตัวอย่าง ซึ่ง
มี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล และระดับทีมงาน ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และค่าระดับของสถานการณ์
ของพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนในระดับบุคคล
(n = 400)

สถานการณ์ของพลังอานาจชุมชน
ในการจัดทาแผนชุมชนในระดับบุคคล
การมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทํา แผน
ชุมชน
การเห็นคุณค่าในตนเอง
การมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
การมีความพึงพอใจในงาน
การแก้ปัญหาและจัดการสถานการณ์
การมีความยึดมัน่ ผูกพันกับชุมชน
การมีทกั ษะการสื่อสาร
การตัดสินใจ
การมีความตั้งใจมุ่งมัน่
โดยภาพรวม

ระดับสถานการณ์ฯ ในระดับบุคคล
S.D.
ค่าระดับ

3.08
0.99
ปานกลาง
3.46
3.30
3.47
3.40
3.52
3.39
3.48
3.56
3.41

0.94
0.82
0.92
0.97
0.94
0.84
0.85
0.94
0.82

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ลาดับ
9
5
8
4
7
2
6
3
1

131
จากตารางที่ 3 พบว่า สถานการณ์ของพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนระดับ
บุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.41 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ใน
ระดับมากคือ การมีความตั้งใจมุ่งมัน่ (  =3.56) และการมีความยึดมัน่ ผูกพันกับชุมชน (  =3.52)
ตามลําดับ นอกนั้นอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงลําดับได้ดงั นี้ การตัดสิ นใจ (  =3.48) รองลงมา
คือ การมีความพึงพอใจในงาน (  = 3.47) การเห็นคุณค่าในตนเอง (  = 3.46) การแก้ปัญหาและ
จัดการสถานการณ์ (  = 3.40) การมีทกั ษะการสื่ อสาร (  = 3.39 ) การมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
(  = 3.30) และการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนชุมชน (  = 3.08) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และค่าระดับของสถานการณ์
ของพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนในระดับทีมงาน
(n = 400)

สถานการณ์ของพลังอานาจชุมชน
ในการจัดทาแผนชุมชนในทีมงาน
การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนชุมชน
การมีความไว้วางใจ
การส่งเสริ มในเชิงบวก
การปรับปรุ งระบบการติดต่อ สื่อสารในทีมงาน
การสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่ วม
การประสานความร่ วมมือ
การสนับสนุนทางสังคม
การพัฒนาสัมพันธภาพของบุคลากร
โดยภาพรวม

ระดับสถานการณ์ ฯ ในระดับทีมงาน

3.31

S.D.
0.93

ค่าระดับ
ปานกลาง

3.62
3.41
3.13
3.39
3.40
3.20
3.29
3.34

0.91
0.91
0.88
0.90
0.93
0.89
0.90
0.81

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง



ลาดับ
5
1
2
8
4
3
7
6

จากตารางที่ 4 พบว่า สถานการณ์ของพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนระดับ
ทีมงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.34) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ใน
ระดับมากคือ การมีความไว้วางใจ (  =3.62) นอกนั้นอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงลําดับได้ดงั นี้ การ
ส่ งเสริ มในเชิงบวก (  =3.41) รองลงมาคือ การประสานความร่ วมมือ (  = 3.40 ) การสร้าง
ความรู้สึกการมีส่วนร่ วม (  =3.39) การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
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(  =3.31) การพัฒนาสัมพันธภาพของบุคลากร (  =3.29) การสนับสนุ นทางสังคม (  = 3.20)
และการปรับปรุ งระบบการติดต่อสื่อสารในทีมงาน (  =3.13) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข ้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการส่ งเสริ ม ให้บุค คลและที มงาน
มีความสามารถในการจัดทําแผนชุมชนมากขึ้น
การวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิ ด ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้ อหา (Content analysis) โดยการจัด ข้อ มูลเป็ นหมวดหมู่และวิเ คราะห์อย่างเป็ นระบบ
ได้รายละเอียดดังนี้
ด้ านบุคคล
เงื่ อนไขเกี่ ยวกับ การสร้ างเสริ มพลังอํานาจที่ ทาํ ให้บุค คลเข้าร่ ว มในการจัดทําแผน
ชุมชนมากขึ้น พบว่า สามารถแยกเป็ นเงื่อนไขหลักได้ 2 เงื่อนไข คือ
เงื่อนไขภายในบุคคล คือ การรู้จกั ควบคุมตนเอง ได้แก่ ความตั้งใจการมุ่งมัน่ การมี
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง การตระหนักในคุณค่าแห่ งตน การยอมรับฟังคําแนะนําของผูอ้ ื่น การมี
ความรับผิดชอบชุมชน ให้ความสนใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ความรักในชุมชนของตนเอง มี
ทัศนคติและเป้ าหมายที่จะพัฒนาชุมชน การตัดสินใจ
เงื่อนไขภายนอกบุคคล คือ การได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น ได้แก่ การ
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน การพัฒนาทักษะการสื่ อสาร กําลังใจ
จากชาวบ้านและเพื่อนร่ วมงาน การร่ วมมือกันของชาวบ้าน สัมพันธภาพในชุมชน ค่าตอบแทน
ในการทําแผนชุมชนแต่ละครั้ง การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วางแผนที่ดี ความพร้อมของอุปกรณ์และบุคคลที่เข้าร่ วมจัดทําแผนชุมชน ความสามัคคีในชุมชน
ด้ านทีมงาน
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสร้างเสริ มพลังอํานาจทําให้ทีมงานมีการจัดทําแผนชุมชนมากขึ้น
พบว่า สามารถแยกเป็ นเงื่อนไขหลักได้ 2 เงื่อนไขคือ
เงื่อนไขที่ ทีมงานสามารถดําเนิ นการได้เอง ได้แก่ การสร้างบรรยากาศให้เกิด ความ
ไว้วางใจ การประสานงานของผูน้ าํ ชุมชนกับกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน การให้เกียรติซ่ึงกันและกัน
ในทีม การจัดระบบการสื่ อสารที่เหมาะสม จัดให้มีการลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อเข้าใจในสภาพ
ปั ญ หาที่ เ ป็ นจริ ง จัด การประชุ ม และปรึ กษาหารื อกัน เกี่ ย วกับ การจัด ทํา แผนชุ ม ชน การ
ประชาสัมพันธ์ของข้อมูลข่าวสารของหมู่บา้ น การประชาคมการจัดทําแผนชุมชน

133
เงื่อนไขที่ทีมงานต้องดําเนิ น งานร่ วมกับภายนอก ได้แก่ จัดฝึ กอบรมให้ความรู้และ
ความสําคัญของแผนชุมชน การพัฒนาบุค ลากรในทักษะที่ เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน การ
ประสานความร่ วมมือจากภาคชุมชนและเครื อข่าย
หาเงิ นสนับสนุ นการจัด ทําแผนชุมชน
จัดหาที่ปรึ กษาในการจัดทําแผนชุมชน การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสําเร็ จด้าน
แผนชุมชน
ผูว้ ิจยั นําผลการวิเคราะห์ข ้อเสนอแนะมาสร้ างเป็ นคําถามแบบกึ่ งมีโครงสร้ างด้าน
เงื่อนไขการเสริ มสร้างพลังอํานาจชุมชนต่อการจัดทําแผนชุมชน ในระดับบุคคลและทีมงานเพื่อใช้
เป็ นเครื่ องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในระยะที่ 2 ต่อไป
ผลระยะที่ 2 การศึกษาพลังอํานาจชุมชนด้านการจัดทําแผนชุมชน
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 2 ผูว้ ิจยั การศึกษาพลังอํานาจชุมชน
ด้านการจัดทําแผนชุมชน ด้วยการถอดบทเรี ยนจาก 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองกลางดง ตําบล
ศิลาลอย อําเภอสามร้ อยยอด จังหวัดประจวบคีรี ขนั ธ์ และชุม ชนหนองสาหร่ าย ตําบลหนอง
สาหร่ าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยผูว้ ิจยั ใช้การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และนําเสนอข้อมูล
ดังนี้
บริบทของหมู่บ้านหนองกลางดง ตาบลศิลาลอย อาเภอสามร้ อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (แหล่งข้อมูลจาก เอกสารขององค์การบริ หารส่วนตําบลศิลาลอย, 2557)
ข้ อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
1.ประวัติหมู่บา้ น
บ้านหนองกลางดง ตําบลศิลาลอย อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เริ่ มเป็ น
ชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 โดยมีผคู้ นอพยพมาจากอําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุ รี ประมาณ 10
ครอบครัว คือ นายนิวตั ร ลิ้มประดิษฐ์นายล้วน แก้วฉวี , นายเรื อง เข็มทอง, นายเลี่ยม แก้วฉวี ,
นายแดง สงวนวงษ์ , นางฮวย แซ่อ้ ึง , นายศรี โพธิ์สง่า ฯลฯ มาตั้งถิ่นฐาน หนองกลางดงตั้งชื่อ
ตามลักษณะภูมิศาสตร์ คือ มีหนองนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่กลางหมู่บา้ นซึ่งสมัยโบราณมีกอง
เกวียนสัญจรไปๆ มาๆ ใช้เป็ นที่พกั พิงหุงหาอาหารอยูเ่ ป็ นประจํา จึงเรี ยกชื่อตามนั้นว่า “หนองกลาง
ดง” จนถึงปัจจุบนั
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2. พื้นที่ท้งั หมด
บ้านหนองกลางดงมีพ้ืนที่ 6.25 ตารางกิโลเมตรหรื อประมาณ 3,750 ไร่ พื้นที่เกษตร
และที่อยูอ่ าศัยประมาณ 2,000 ไร่
3. อาณาเขตและที่ต้งั
ทิศเหนือ
ติดลําห้วยสาธารณะ เส้นแบ่งเขต อ.ปราณบุรี
ทิศใต้
ติดถนน รพช.เพชรเกษมหนองหญ้าปล้อง หมู่ 5 ต.ศิลาลอย
ทิศตะวันออก ติดถนนเพชรเกษม หมู่ 1 ต.ศิลาลอย
ทิศตะวันตก
ติดคลองชลประทานสายใหญ่ หมู่ 4 ต.ศิลาลอย
4. ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสูงเอียงลาดมาทางทิศตะวันออก มีคลองชลประทาน สาย 16
ซ้าย พาดผ่านตลอดหมู่บา้ น จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก เนื้อดินปนทรายร่ วนซุย อุดมสมบูรณ์
ด้วยอินทรี ยวัตถุ และไม่ขาดนํ้าจากคลองชลประทาน เหมาะกับการทําสวนผลไม้ยืนต้น พืชผัก นา
ข้าว และไร่ สบั ปะรด มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ วัดเขาถํ้าดาวราย ลึกประมาณ 100 เมตร
5. เส้นทางการคมนาคม
เส้นทางการคมนาคม (ระบุเส้นทาง ถนนในหมู่บา้ น ระยะทางที่เข้าสู่หมู่บา้ น)
ถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข ปข 1001 เป็ นทางเข้าหมู่บา้ นติดถนนเพชร
เกษม ( ซอยหนองกลางดง- ห้วยลึก ) ระยะทาง 6 กม.
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายซอยสมานมิตร ระยะทาง 2 กม.
ถนนลาดยางซอยแยกเนินพยอม - สมานมิตร ระยะทาง 2 กม.
ถนนลูกรังสายต่อลาดยางเนินพยอม – วัดเขาถํ้าดาวราย ระยะทาง 1.5 กม.
6. ระบบสาธารณูปโภค
ไฟฟ้ า ครบทุกหลังคาเรื อน
โทรศัพท์สาธารณะ 2 จุด
โทรศัพท์บา้ น 25 หลังคาเรื อน
คลองชลประทานสาย 16 ซ้าย ความยาว 7 กม.
การกําจัดขยะและของเสียในชุมชน กําจัดโดยวิธีเผาและฝัง
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7. จํานวนครัวเรื อน 281 ครัวเรื อน จํานวนประชากร รวมทั้งสิ้น 1,615 คน
7.1 ชาย 762 คน หญิง 853 คน
7.2 ผูส้ ูงอายุ ( อายุ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ) รวมทั้งสิ้น 119 คน
แยกเป็ น ชาย 52 คน หญิง 67 คน
7.3 คนพิการ รวมทั้งสิ้น 6 คน แยกเป็ น ชาย 4 คน หญิง 2 คน
8. การประกอบอาชีพ
8.1 อาชีพหลักของครัวเรื อน
1. อาชีพ ไร่ สบั ปะรด
2. สวนมะม่วง
3. ทํานา
4. สวนมะพร้าว
5. สวนขนุน
6. ไร่ ออ้ ย
8.2 อาชีพเสริ ม หรื อ อาชีพรอง
1. สวนผัก / พืชล้มลุก
2. อาชีพรับจ้าง
9. จํานวนกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ จํานวน
9.1 กลุ่มเกษตรกร
9.2 กลุ่มโรงสีขา้ ว
9.3 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บา้ น
9.4 กลุ่มผูส้ ูงอายุ
9.5 กลุ่มเยาวชน
9.6 กลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ
9.7 กลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

87
68
27
10
17
2

ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน

จํานวน 20
จํานวน 39

ครัวเรื อน
ครัวเรื อน

7 กลุ่ม ดังนี้
สมาชิกจํานวน 216
สมาชิกจํานวน 35
สมาชิกจํานวน 18
สมาชิกจํานวน 119
สมาชิกจํานวน 43
สมาชิกจํานวน 276
สมาชิกจํานวน 216

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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10. กองทุนในหมู่บา้ น
มีจาํ นวน 6 กองทุน ดังนี้
10.1 กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
10.2 กองทุนหมู่บา้ น
10.3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน
10.4 กองทุนกลุ่มร้านค้า / ปั๊ มนํ้ามัน
10.5 กองทุนกลุ่มสตรี แปรรู ปผลไม้
11. การบริ การสาธารณะและสถานที่สาํ คัญ
11.1 ศูนย์ศึกษาวิทยาการชุมชนบ้านหนองกลางดงใช้เป็ นที่ประชุมประจําเดือน
ของสภาผูน้ าํ ชุมชนและชาวบ้านทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน
11.2 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บา้ น
11.3 เสี ยงตามสายหมู่บา้ น ความยาว 14 กิโลเมตร ลําโพง 74 จุด
11.4 วัดเขาถํ้าดาวราย
11.5 ร้านค้าชุมชน
11.6 ปั้มนํ้ามันชุมชน
11.7 โรงสีขา้ วชุมชน
11.8. โทรศัพท์สาธารณะ
12. การศึกษา ศาสนาและประเพณี วฒั นธรรม
บ้านหนองกลางดง ไม่มีโรงเรี ยนอยูใ่ นเขตการปกครอง เนื่ องจากมีโรงเรี ยนใกล้เคียง
อยูแ่ ล้ว ถึง 4 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนบ้านหนองตาแต้ม ห่ างจากหมู่บา้ น 3 กิโลเมตร โรงเรี ยนบ้าน
ลาดวิถี ห่างจากหมู่บา้ น 2 กิโลเมตร โรงเรี ยนบ้านหนองหญ้าปล้อง ห่ างจากหมู่บา้ น 3 กิโลเมตร
โรงเรี ยนบ้านหนองตาเมือง ห่างจากหมู่บา้ น 3 กิโลเมตร และมีรถรับส่ งนักเรี ยนบริ การถึงบ้านทุก
บ้านจึงไม่เป็ นอุปสรรคทางการศึก ษา ด้านศาสนา มีว ดั ถํ้าดาวราย พระเดิ นบิณ ฑบาต ตลอด
หมู่บา้ น และเป็ นศูนย์รวมในการประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนา ทุกวันพระและวันสําคัญต่าง ๆ
ด้านการศึกษาและภาษา ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็ นภาษากลาง ด้านการศึกษา เดิมคนส่วนใหญ่จะจบ
การศึกษาภาคบังคับ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในปัจจุบนั จะส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อนอกชุมชน
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แผนชุ มชนพึ่งตนเองบ้ านหนองกลางดง (แหล่งข้อมูลจากเอกสารของศูน ย์ศึก ษา
วิทยาการชุมชนบ้านหนองกลางดง, 2557)
ความเป็ นมา
ในอดี ต ที่ ผ่า นมาอนาคตของชุ ม ชนบ้า นหนองกลางดง มัก จะถูก กํา หนดจากคน
ภายนอกมาโดยตลอด ทําให้ชาวบ้านต้องพึ่งทรัพยากรจากภายนอก อย่างเช่น การส่งเสริ มให้ปลูก
พืชเชิ งเดี่ ยว ทําให้ดิน เสี ยจึงต้องพึ่งปุ๋ ยเคมีที่ชาวบ้านผลิตเองไม่ได้ แต่ ในขณะเดี ยวกัน ก็ต ้อง
ยอมรั บราคาซื้อที่ต่าํ กว่าทุนที่ลงไป ชาวนาชาวไร่ จึ งเปรี ย บเสมือนเป็ นแค่แรงงานบนไร่ นาของ
ตัวเอง และเมื่อทุนนิยมเข้ามาสู่หมู่บา้ นเพิ่มมากยิง่ ขึ้น ก็ยงิ่ ทําให้ทุกฝ่ ายละเลยในสิ่ งที่เรี ยกว่า ทุน
ทางสังคม ที่เคยร้อยรัดคนในชุมชนเอาไว้ จนในที่สุดชุมชนหรื อหมู่บา้ นก็อ่อนแอลงตามลําดับ
ประกอบกับที่ผา่ นมาแผนงานส่วนใหญ่มกั จะเป็ นแผนงานที่ผนู้ าํ คิดให้และทําให้เท่านั้น ส่ งผลให้
ชาวบ้านไม่มีความรู้สึกเป็ นเจ้าของชุมชน จึงไม่ได้ให้ความร่ วมมือ รวมทั้งตัวผูน้ าํ เองก็ไม่ได้ถาม
ความคิ ด เห็ น และความต้อ งการของชาวบ้า นเลย ทั้ง ๆ ที่ ค นที่ รู้ ปั ญ หาดี ที่ สุ ด ก็ คื อ ชาวบ้า น
เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าการแก้ปัญหาที่ผ่านมาจึงมักไม่ตรงจุดและไม่ยงั่ ยืนรวมทั้งยังไม่ได้
รับความร่ วมมือจากชาวบ้านอย่างเต็มที่อีกด้วย ดังนั้นเมื่อชุมชนหรื อหมู่บา้ นอยู่ในภาวะที่เป็ นแค่
แรงงาน ในที่ ดิน ของตัวเองและไม่สามารถรอคอยการแก้ปั ญหาแบบเดิ มๆ ที่ นัก การเมืองและ
หน่วยงานราชการทําให้อีกต่อไป ชุมชนจึงเกิดการล่มสลาย เกิดความแตกแยกทางความคิด ต่างคน
ต่างอยู่ ซึ่งหนทางเดี ย วที่ จ ะช่ว ยให้ชุมชนอยู่ร อดได้นั่นก็คื อ การพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงจาก
ภายนอกให้ได้มากที่ สุด เพื่อเป้ าหมายที่สําคัญใน 3 เรื่ อง คือ 1.ทําให้ต ัว เองและครอบครั ว
พอมีพอกิน ไม่เป็ นหนี้ 2.เพื่อให้ลูกหลานอยู่ทาํ กินได้ต่อไปในชุมชน ไม่ตอ้ งไปเร่ ขายแรงงาน
3.เพื่อวิถีชีวิตที่มีคุณค่า มีความภูมิใจและมีศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นคน
ผูใ้ หญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ซ่ึงเป็ นผูน้ าํ ชุมชนได้แรงบันดาลใจจากประยงค์ รณรงค์
แห่งชุมชนไม้เรี ยง จ.นครศรี ธรรมราช ที่ได้ชื่อว่าเป็ นต้นแบบงานแผนแม่บทชุมชน ดังนั้นบ้าน
หนองกลางดง จึงคิดเรื่ องแผนชุมชนของตัว เองในปี พ.ศ.2543 และซัก ซ้อมทําความเข้าใจ ปรั บ
สภาพให้เหมาะสมกับลัก ษณะวิถีข องชุ มชนตนเอง โดยยึด หลัก การพึ่งตนเอง ร่ ว มกับหลัก
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชาวบ้าน โดยการเปิ ดเวทีประชุมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันรวมทั้งมีการ
เปลี่ยนแนวความคิดของชาวบ้านให้ทุกคนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้นเป็ นปัญหาของทุก
คน ไม่ใช่ปัญหาของผูน้ าํ เพียงคนเดียว ซึ่งเทคนิคที่ผนู้ าํ ท่านนี้ ผใู้ หญ่โชคชัย ใช้ในการดึงชาวบ้าน
เข้ามามีส่วนร่ วมนั้นก็คือการสร้างศรั ทธาในตัวผูน้ าํ ก่อน โดยที่ตวั ผูน้ าํ ต้องเรี ยกศรั ทธาในตัว 4
อย่าง คื อ 1) กล้าหาญ 2) เสี ยสละ 3) อดทน และ 4) มีคุณ ธรรม จนในที่ สุด มีก ารพัฒนา
กระบวนการคิด กลายมาเป็ น แผนแม่บทชุมชนที่ได้ม าจากแบบสอบถามข้อมูลที่ เป็ นจริ งของ
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ชาวบ้าน และเมื่อชุ มชนมีแผนเป็ นของตนเองแล้วยังได้มีการออกไปศึกษาดูงานในชุมชนอื่น ๆ
ร่ วมด้วย เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของกันและกัน ซึ่งเมื่อได้ความรู้ใหม่ ๆ มาก็จ ะ
นํามาปรับใช้ให้เข้ากับชุมชนตัวเองต่อไป
ความหมายของแผนชุ มชน คื อ แผนของชุ มชนหรื อหมู่บ้านที่ ชาวบ้านได้ร่ ว มกัน
กําหนดว่าชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้าของพวกเขาและของลูกหลานจะเดินไปอย่างไร รวมถึงการ
แก้ปัญหาที่เผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั ด้วย โดยการกําหนดร่ วมกันออกมาเป็ นแผนงานที่สามารถปฏิบตั ิได้
ด้วยตัวของชาวบ้านเอง และพึ่งพาภายนอกชุมชนเท่าที่จาํ เป็ นเท่านั้น ซึ่งก่อนที่ชุมชนบ้านหนอง
กลางดงจะได้เรี ยนรู้กระบวนการจัดทําแผนแบบใหม่ที่มีการบันทึกข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มี
การจัดข้อมูลที่เป็ นระบบระเบี ยบ เพื่อให้ง่ายต่ อการคิด วิเคราะห์และการเห็น ภาพรวมในด้าน
ต่ างๆ ของชุ มชนที่ เ หมือ นๆ กัน นั้น ในอดี ต ภายในชุ ม ชนเองก็ มีก ระบวนการของเขาอยู่เดิ ม
เหมือนกัน เพียงแต่ไม่ได้ถกู เรี ยกว่าเป็ นการทําแผนเท่านั้นเอง ซึ่งขั้นตอนเกือบทุกขั้นตอนเป็ นไป
ตามธรรมชาติ อาจไม่ได้มีการจดบันทึก ไม่มีการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ แต่การเก็บข้อมูลของ
ชาวบ้านจะเป็ นการสื่ อสารแบบ 2 ทาง ซึ่งก็คือการพูดคุยร่ วมกันตั้งแต่เรื่ องในครอบครัว อาชีพ
ดินฟ้ าอากาศ การเมืองอย่างเป็ นธรรมชาติ เป็ นการพูดคุยตามสถานที่และการรวมกิจกรรมต่าง ๆ
ในชุมชน อย่างเช่น ศาลาวัดริ มทาง ตลาด เป็ นต้น โดยข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นจะถูกเก็บสะสม
อยู่ในตัว บุคคลแต่ละคนมากน้อยไม่เท่ากัน ซึ่ งเมื่อถึงเวลาที่ตอ้ งทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลที่มีอยูใ่ นหัว ข้อมูลจะถูกกลัน่ กรองออกมาเป็ นความรู้สึก ทําให้ไม่มีขอ้ มูลที่เป็ นตัวเลข คน
ที่ เคยรั บรู้ มาเหมือนกัน ก็จ ะสามารถเข้าใจได้ แต่ ค นที่ รับรู้ มาน้อยก็ยงั ไม่รู้ สึ ก มากนัก เพราะ
ความรู้สึกเป็ นเรื่ องที่ต ้องสัมผัสเองจึ งจะเข้าใจได้อย่างแท้จ ริ ง ซึ่งที่บ้านหนองกลางดงก็เคยใช้
ความรู้สึกแบบนี้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของหมู่บา้ นมาบ้างแล้ว อย่างเช่น ปั ญหาการพนัน การลัก
ขโมยหรื อปัญหายาเสพติด จนได้ผลสําเร็ จ แต่ต่อมาได้มีเทคนิคการทําแผนแบบใหม่มาช่วยให้การ
แก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในระบบเดิมข้อมูลในหมู่บา้ นจะถูกนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนผ่านเวทีประจําเดือนของ
หมู่บา้ นในทุกอาทิตย์แรกของเดือนซึ่งในตอนแรก ๆ ก็เป็ นการพูดคุยกันในหมู่ผนู้ าํ 10 กว่าคนแล้ว
ก็ขยายออกไปมีคนเข้าร่ วมมากขึ้น จนปัจจุบนั ได้เกิดเวทีใหม่อีก 1 เวทีเป็ นเวทีสาํ หรับผูน้ าํ ของแต่
ละกลุ่มในหมู่บา้ นเข้ามานัง่ เป็ นองค์ประชุมที่เรี ยกว่า สภาผูน้ าํ ชุมชน อย่างไรก็ตามกระบวนการ
แบบเดิมมีขอ้ จํากัด ดังนี้ 1) ความน่ าเชื่อถือของผูน้ าํ จากคนนอก เพราะพูดทีไรก็เป็ นเรื่ องของ
ความรู้ สึกทุก ที พูดไม่เ หมือนกัน ไม่มีน้ าํ หนัก ไม่มีตวั เลข ไม่มีกระดาษที่ จดบัน ทึกอย่างเป็ น
ระบบระเบียบ 2) การสะสมข้อมูลและประสบการณ์ไม่เท่ากัน บางครั้งจึงยากที่จะทําให้ทุกคนใน
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ชุมชนเห็นปั ญหาที่ตวั เองไม่เคยได้สัมผัสให้เป็ นภาพเดียวกัน 3) ข้อจํากัดด้านการแสดงความ
คิดเห็น ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม โดยเฉพาะคนด้อยโอกาส
ดังนั้นกระบวนการจัดทําแผนแบบชุมชนใหม่น้ ีสามารถจะเชื่อมต่อข้อมูลที่แต่ละคนมี
ให้เป็ นภาพเดียวกันได้ ที่สามารถมองเห็นได้ มีความน่าเชื่อถือและมีพลังสามารถสร้างการมีส่วน
ร่ วมได้ กระบวนการทําแผนชุมชนแบบใหม่ที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาข้อจํากัดแบบเดิม นั้น ทําให้
การเก็บข้อมูลเป็ นระบบระเบียบ สามารถเอาข้อมูลจากหลาย คน หลายบ้านมารวมกันและทําให้ทุก
คนเห็น ชุมชนหรื อหมู่บา้ น เป็ นภาพรวมเดียวกัน ทุกคนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของตัวเองกับ
ข้อมูลของคนอื่นได้ โดยการทําแผนชุมชนที่หมู่บา้ นหนองกลางดงนั้นเริ่ มจากการประสบการณ์
ของผูใ้ หญ่ โ ชคชัย ที่พบว่าการเปิ ดเวที เพื่อระดมความคิ ด เห็ น ของชาวบ้านไม่ประสบผลสําเร็ จ
เนื่ องจากชาวบ้านบางส่ วนยังไม่กล้าแสดงความเห็นเท่าที่ควร แบบสอบถามถูกคิดค้นขึ้นเพื่อ
นํามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการสํารวจข้อมูลเรื่ องต่าง ๆ ที่บา้ นหนองกลางดงอยากรู้ ซึ่งการได้ขอ้ มูล
เรื่ องต่าง ๆ เหล่านี้ทาํ ให้รู้ว่าปั ญหาของตัวเองอยู่ที่ไหน อะไรคือสาเหตุ ตลอดจนเห็นหนทางที่จะ
แก้ไขและป้ องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้ เกิดขึ้นอีก ซึ่งกระบวนการจัดทํา แผนชุมชนพึ่งตนเอง นั้น
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1.การร่ วมกันคิดแบบสอบถาม ใช้วิธีการให้แกนนําของคุม้ ไม่นอ้ ยกว่าคุม้ ละ10 คนมา
นัง่ คุยกันและช่วยกันคิดแบบสอบถามว่าเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับชุมชน ซึ่งจะนําไปสู่คาํ ถามที่ใช้ใน
การเก็ บ ข้อ มูล และค้น หาคํา ตอบโดยประสานงานกับ พี่ เ ลี้ ย งจากภายนอกชุ ม ชนมาช่ ว ยร่ าง
แบบสอบถาม
2. การลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยจะใช้คนในพื้นที่คุม้ ละ 2 คน และบัณฑิตอาสามาช่วย
จดบันทึก ตรงนี้ตอ้ งระวังเพราะ ถ้าใช้คนในพื้นที่ บางทีอาจถือโอกาสให้ขอ้ มูลแทนเพราะรู้จกั คน
ในคุม้ ของตน แต่หากให้คนข้างนอกไปเก็บโดยไม่มีคนในพื้นที่เลยก็อาจเกิดปั ญหาชาวบ้านกังวล
ไม่เข้าใจคําถามหรื อให้ขอ้ มูลที่ไม่เป็ นจริ ง จึ่งต้องใช้ท้งั คนในพื้นที่และคนนอกชุมชน
3. การรวบรวม สังเคราะห์ เมื่อได้ขอ้ มูลมาแล้ว ขั้นตอนนี้ ผใู้ หญ่จ ะให้พี่เลี้ย งจาก
ภายนอกมาช่วยทําความเข้าใจเรื่ องตัวเลขทํา แผนที่ชุมชน หรื อ แผนที่ความคิด ช่วยทําบันทึก เพื่อ
จัดระบบข้อมูลให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
4.การวิเคราะห์และรับรู้ขอ้ มูลร่ วมกัน โดยระดมชาวบ้านทั้งชุมชนอย่างน้อย บ้านละ
1 คนนําข้อมูลออกมาตีแผ่ วิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน ซึ่งในขั้นตอนนี้
เราจะเห็นทุ กอย่างขึ้นอยู่กบั ว่าเราจะนําข้อมูลไปใช้อะไร เพื่อแก้ปัญหาและกําหนดทิศทางของ
ชุมชนต่อไป
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หลังจากได้ขอ้ มูลชุมชนทั้งหมดแล้วจึงสรุ ปออกมาเป็ นแผนชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนอง
กลางดง ประกอบด้วย 10 แผนงาน ดังนี้ 1) การบริ หารจัดการ 2) วัฒนธรรมและประเพณี พ้นื บ้าน
3) ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม 4) สวัสดิ ก ารและสวัสดิ ภ าพชุ มชน 5) ด้านสุ ข ภาวะ
6) การลดต้น ทุน การผลิต 7) ลดรายจ่ ายของครอบครัว 8) เพิ่มมูลค่าผลผลิตเพิ่มรายได้ชุมชน
9) ธนาคารชุมชน 10) โครงสร้างพื้นฐาน
แผนชุมชนของบ้านหนองกลางดงมีการจัดทําทุก ๆ ปี ไม่ใช่แค่เพียงครั้งเดียว เนื่องจาก
ปัญหาในแต่ละปี นั้นจะแตกต่างกันออกไป รวมทั้งต้องมีการประเมินผลด้วยว่าในแต่ละปี แผนที่
จัด ทําไปนั้น ประสบความสําเร็ จ มากน้อยเพีย งใดหรื อต้องปรั บปรุ งแก้ไขในเรื่ องใดบ้าง ปั จ จัย
ความสําเร็ จของการได้แผนและลงมือปฏิบตั ิ มีองค์ประกอบที่สาํ คัญ คือ
1. ความเชื่อมัน่ และความกระตือรื อร้นของชาวบ้าน เพราะความสําเร็ จของการร่ วมมือ
ในการแก้ปัญหาของชาวบ้านหนองกลางดงที่ผ่านมานั้นได้สะสมจนเป็ นความเชื่อมัน่ ในพลังของ
ตัวเอง
2. ผูน้ าํ และแกนนําที่เชื่อมัน่ ว่าปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนต้องอาศัยความร่ วมมือจากคนใน
ชุมชนเท่านั้น ปัญหาจึงจะถูกแก้ไข
3. ข้อมูลที่รวบรวมมาได้น้ นั ถูกต้องและมีการวิเคราะห์อย่างเชื่อมโยงกับคนในชุมชน
4. เรื่ องที่จะลงมือทําต้องไม่ใหญ่เกินไปจนชาวบ้านไม่สามารถทําได้
กระบวนการทําแผนชุมชนพึ่งตนเองนั้น นอกจากจะทําให้ชุมชนพึ่งตนเองได้แล้ว ยัง
ทําให้ได้โครงสร้างพื้นฐานที่สาํ คัญของชุมชน ดังนี้ 1)โครงสร้างสภาผูน้ าํ ชุมชน คือ การสร้างสภา
ผูน้ าํ 2)โครงสร้างกองทุนหมู่บา้ น ซึ่งกองทุนนี้ จะสนับสนุ น 2 เรื่ องหลัก เรื่ องแรกคือสนับสนุ น
กลุ่มอาชี พต่ าง ๆ ในชุ มชนโดยกู้ยืมไปเป็ นเงิน ลงทุ น ด้านอาชี พ ส่ ว นอีก เรื่ องคือสนับสนุ น
สงเคราะห์ ผูส้ ู ง อายุ การศึ ก ษา ผู้ด ้อ ยโอกาส ซึ่ ง เป้ าหมายสู ง สุ ด คื อ ทํา ให้ค นในชุ ม ชน
รักษาพยาบาลฟรี 3)โครงสร้างระบบข้อมูลชุมชน ข้อมูลที่หมู่บา้ นหนองกลางดงรวบรวมนั้นมี
รายละเอียดมากพอสมควรที่จะทําให้เห็นภาพรวมของทรัพยากรพื้นฐานของชุมชน ศักยภาพของ
ชุมชนและปั ญหาในด้านต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ สาํ คัญสําหรับทั้งคนในชุมชน (บุคคล
กลุ่ม ผูน้ าํ ) และคนภายนอกที่จะเข้ามาสนับสนุนด้าน ต่าง ๆ ทําให้การแก้ปัญหาและการสนับสนุ น
ช่ว ยเหลือจากภายนอกตรงกับความต้องการของชุมชนดังนั้น เมื่อมีฐานข้อมูลแล้ว เราก็สามารถ
เพิ่มเติมแก้ไขให้ทนั สมัยและใช้งานได้ต่อไปอีก ทําให้สมาชิ กในชุมชนเห็นความก้าวหน้าและมี
กําลังใจ
กล่าวโดยสรุ ป หมู่บ้านหนองกลางดง ตําบลศิลาลอย เป็ นหมู่บา้ นที่ ทาํ แผนชุมชน
พึ่งตนเอง โดยเรี ยนรู้ความสําเร็ จและความล้มเหลวจากของตนเองและหมู่บา้ นอื่น ๆ มาก่อน และ
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ได้คิดค้น ดัดแปลง กระบวนการจัดทําแผนชุมชนพึ่งตนเองใหม่ให้มีค วามเหมาะสมกับหมู่บา้ น
ตัวเอง ผลจากการทําแผนชุมชน ทําให้ได้เห็นเป็ นรู ปธรรมที่สามารถลงมือปฏิบตั ิและแก้ปัญหา
ของหมู่บา้ นได้อย่างชัดเจน
บริ บ ทของชุ มชนหนองสาหร่ าย ตาบลหนองสาหร่ าย อ าเภอพนมทวน จัง หวัด
กาญจนบุรี (แหล่งข้อมูลจากเอกสารขององค์การบริ หารส่วนตําบลหนองสาหร่ าย ,2557)
ข้ อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
1.ประวัติหมู่บา้ น
ตามเรื่ องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมา คนเฒ่าคนแก่ของชุมชนหนองสาหร่ าย
ที่นี่ ได้กล่าวขานถึงภูมิหลังของคนในท้องถิ่นแห่งนี้ว่าเป็ นคนท้องถิ่นเดิมที่มิได้โยกย้ายมาจากที่ใด
อีก ทั้งได้บอกกล่าวถึงที่ มาของชื่ อหนองสาหร่ ายดิ น แดนอาศัย ของกลุ่มตนไว้ 3 ประการ ดังนี้
ประการแรกเป็ นพื้นที่พกั ทัพและเสด็จผ่านในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประการที่สอง ชื่อ
หนองสาหร่ า ยถูก ตั้งขึ้ น มาตามสภาพแวดล้อมที่ มี หนองนํ้าและมีต ้น สาหร่ ายเป็ นจํานวนมาก
ประการที่ สาม คําว่าหนองสาหร่ ายเป็ นชื่ อที่ เพี้ยนสําเนี ย งมาจากคําว่า หนองทราย เป็ น หนอง
สาหร่ าย ซึ่ งโดยปกติ แล้ว คนหนองสาหร่ ายจะมีสําเนี ยงพูด ที่เป็ นเอกลัก ษณ์ข องตนเอง มีความ
แตกต่างไปจากสําเนียงคนท้องถิ่นอื่นในแถบจังหวัดกาญจนบุรี จะอย่างไรก็ตามถึงแม้ชื่อของหนอง
สาหร่ ายจะมีที่มาที่แตกต่างหลากหลายดังกล่าวเบื้องต้นแต่ก็มิได้ทาํ ให้คนหนองสาหร่ ายแตกแยก
ความสามัคคีก ันแต่ประการใด หากแต่กลับพบว่า ณ ดินแดนชุมชนหนองสาหร่ ายแห่ งนี้ ได้เป็ น
ดินแดนแห่งความร่ วมมือ ร่ วมใจที่ได้สร้างสรรค์งานพัฒนาให้ชุมชนของตนได้มีความเป็ นอยู่ที่ดี
ขึ้นเรื่ อยๆ ดังที่จะได้บรรยายถึงเป็ นลําดับต่ อไปเดิมชุมชนหนองสาหร่ าย ได้ถูกผนวกเป็ นหมู่บา้ น
หนึ่งในตําบลดอนเจดีย ์ และได้ขอแยกออกมาเป็ นตําบลหนองสาหร่ าย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2535
โดยมีผนู้ าํ 3 ท่าน ที่ได้ร่วมใจกันดําเนินการเสนอขอแยกหมู่บา้ นหนองสาหร่ ายเป็ นตําบล คือ นาย
ชนะ สุ ขพรหม (ผูใ้ หญ่บา้ นบ้านหนองสาหร่ า ยในสมัยนั้น)นายจอม ใจชุ่ม และนายชะลอ สมคิด
(ปัจจุบนั เป็ นกํานันตําบลหนองสาหร่ าย) โดยเหตุผลของการขอแยก ได้กล่าวถึง ตําบลดอนเจดีย ์ ที่
เป็ นตําบลใหญ่ ครอบคลุ มถึ ง 13 หมู่บ้า นในสมัย นั้น ทํา ให้ก ารดําเนิ น การพัฒ นา การได้รั บ
งบประมาณจากภาครัฐไม่ทวั่ ถึง ถนนหนทางการเดินทางไปมาลําบากสภาพพื้นที่ตอ้ งอาศัยนํ้าฝน
ตามฤดูกาล หากหมดหน้าฝนจะเป็ นพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรทํานา ปลูกพืชไม่ได้ผล เกิดการโยกย้าย
ถิ่นฐานออกมาหางานทําในตัวเมือง หากแยกออกมาเป็ นตําบลจะสามารถเสนอของบประมาณจาก
ภาครัฐมาดําเนินการสร้างถนน พัฒนาแหล่งนํ้าในชุมชนได้ ด้วยสาเหตุดงั กล่าวจึงเป็ นที่มาของการ
ขอแยกหนองสาหร่ ายออกมาเป็ นตําบล
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2. อาณาเขตตําบลหนองสาหร่ าย มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลพนมทวน ตําบลพังตรุ อําเภอพนมทวน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลตะครํ้าเอน อําเภอท่ามะกา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลอุโลกสี่หมื่น อําเภอท่ามะกา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลดอนเจดีย ์ อําเภอพนมทวน
3. อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ทํานา ทําไร่ เลี้ยงสัตว์ และ
ค้าขาย อาชีพรอง รับจ้าง จักสาน เย็บผ้าโหล
4. ประชากร
หมู่บา้ นหนองสาหร่ ายมีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่จาํ นวน 3,840 คน เป็ นชาย 1,896
คน เป็ นหญิง 1,944 คน มีจาํ นวนครัวเรื อน 782 ครัวเรื อน
5. การปกครอง
หมู่บา้ นหนองสาหร่ ายเดิ มได้รับจัดตั้งตามลักษณะปกครองท้องที่ ในเขตตําบลดอน
เจดีย ์ และได้ประกาศจากกระทรวงมหาดไทยตั้งเป็ นตําบลหนองสาหร่ าย เมื่อวัน ที่ 15 กันยายน
พ.ศ. 2535 ได้รับจัดตั้งเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองสาหร่ าย ชั้น 5 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2540 ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็ นเทศบาลตําบลหนองสาหร่ าย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ซึ่ง
เป็ นเทศบาลขนาดเล็ก ซึ่งมีการแบ่ งเขตการปกครองออกเป็ น 9 หมู่บา้ น ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านสระลุ
มพุก หมู่ที่ 2 บ้านโกรกยาว หมู่ที่ 3 บ้านหนองปริ ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุย หมู่ที่ 5 บ้านปลัก
เขว้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองทราย หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่พฒั นา หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองสาหร่ าย
6. ด้านสังคม
6.1 สถานศึกษา มีโรงเรี ยน 3 แห่ง ได้แก่
โรงเรี ยนบ้านสระลุมพุก (เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา เริ่ มตังแต่ช้ นั
อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3)
โรงเรี ยนบ้านหนองขุย(ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6)
โรงเรี ยนเกียรติวธั นเวคิน 2 (ชั้นอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6)
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6.2 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 2 แห่ง และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วดั ปลักเขว้า 1 แห่ง
6.3 สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บา้ น 4 แห่ง
6.4 หน่วยงานสาธารณสุข สถานีอนามัยประจําตําบล 1 แห่ ง ตั้งอยู่บา้ นสระลุมพุก
หมู่ที่ 1 และอัตราการมีและการใช้สว้ มราดนํ้า ร้อยละ 98%
6.5 ศาสนาประชากรส่วนใหญ่นบั ถือ ศาสนาพุทธ มีสถาบันทางด้านศาสนา คือ วัด
ซึ่งมีท้งั สิ้น 2 แห่ง ได้แก่ วัดหนองขุย และวัดปลักเขว้า
6.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจุดตรวจประจําตําบล 1 แห่ง
7. เส้นทางคมนาคม
เส้นทางคมนาคมในชุมชน มีถนนลาดยางเป็ นถนนสายหลักของตําบล สามารถติดต่อ
ได้ทุกหมู่บา้ น และมีถนนลาดยางติดต่อระหว่างตําบลถึงอําเภอและจังหวัด รวมทั้งมีการเชื่อมโยง
ถนนลูกรังในหมู่บา้ นทัว่ ถึงทุกพื้นที่
8. ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ตาํ บลหนองสาหร่ ายโดยทัว่ ไป เป็ นที่ราบปนทราย มีโครงการชลประทาน
ตอนพระแท่นซึ่งได้มีการสร้างคลองส่งนํ้า มาจากเขื่อนท่าม่วง (เขื่อนวชิราลงกรณ์) ครอบคลุมทั้ง 8
หมู่บา้ นในตําบลหนองสาหร่ าย
9. กลุ่มองค์กร
กลุ่มองค์กรในตําบลหนองสาหร่ ายในปัจจุบนั ทั้ง 3 ประเภท มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 93 กลุ่ม
โดยแยกประเภทองค์กรเป็ น 5 ประเภทใหญ่ ดังนี้
9.1 องค์กรการเงิน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต , กองทุนหมู่บา้ น, สหกรณ์ ,
กลุ่มกูเ้ งิน ธ.ก.ส.
9.2 องค์กรด้านอาชีพ เช่น กลุ่มปลูกข้าว, เลี้ยงสัตว์, ปลูกอ้อย, รับจ้าง ฯลฯ
9.3 องค์กรด้านสุขภาพ เช่น กลุ่ม อสม., กลุ่มออกกําลังกาย ฯลฯ
9.4 องค์กรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม เช่น ชมรมผูส้ ูงอายุ, กลุ่ม
เยาวชน, กลุ่มสตรี
9.5 องค์กรด้านสวัสดิการ เช่น กองทุนสวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย, กองทุนฌาปนกิจ
การศึกษา
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แผนแม่ บทชุ มชนหนองสาหร่ าย (แหล่งข้อมูล เอกสารจากศูน ย์เรี ยนรู้เศรษฐกิ จ
พอเพียงบ้านหนองทราย ตําบลหนองสาหร่ าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี,2557)
ชุ ม ชนคนหนองสาหร่ าย เริ่ มดําเนิ น การจัด ทําแผนแม่บ ทชุ มชนประมาณวัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2545 โดยที่มาของแนวคิดการจัดทําแผนแม่บทชุมชนเกิดจากแนวคิดของผูน้ าํ ชาวบ้าน
เองที่มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์โลกภายนอกอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับช่วงปี 2545
รัฐบาลได้มีนโยบายกองทุนหมู่บา้ นลงสู่หมู่บา้ นต่างๆ ในประเทศไทย เช่นเดียวกันกับชุมชนหนอง
สาหร่ ายก็เป็ นชุ มชนหนึ่ งที่ ได้รั บผลจากนโยบายนั้น ซึ่ งในระยะการลงมาของเงิ น งบประมาณ
กองทุน หมู่บา้ นปรากฏว่าไม่มีสมาชิก ชาวบ้านท่ านใดในชุ มชนมาขอใช้เงิ นสิ ทธิ ประโยชน์ จาก
กองทุนหมู่บา้ นนั้นเลย ดังนั้นการประชุมประจําเดือนของชุมชนจึงได้มีการหารื อกันว่า “เราควรที่
จะนําเงินกองทุนนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชนของเรา” โดยในที่ประชุมได้มีขอ้ ตกลงที่จะนํา
เงิน กองทุน หมู่บา้ นนั้น มาจัดทําการสํารวจสภาพปั ญ หา หนี้ สิ น รายรับ รายจ่ ายในชุ มชนว่าเป็ น
อย่างไร เพื่อที่ว่าการสํารวจครั้งนี้จะได้เป็ นประโยชน์แก่การทํางานพัฒนาชุมชนอย่างมีทิศทางของ
กลุ่มตนต่อไปจากการดําเนินการสํารวจปัญหาต่างๆ ภายในชุมชนดังกล่าว จึงเป็ นที่มาของการจัดทํา
แผนแม่บทชุมชนตําบลหนองสาหร่ าย โดยการสํารวจได้สาํ รวจประเมินรายได้ หนี้ สินและรายจ่าย
ตลอดทั้งปี ของคนทั้งตําบลหนองสาหร่ าย สามารถประมาณการตัวเลขจากการสํารวจได้ คือ การ
ประเมินรายได้ของคนในชุมชน ประมาณ 72 ล้านต่อปี การประเมินหนี้สิน การกูเ้ งินทั้งในและนอก
ระบบ ประมาณ 88 ล้านต่อปี และการสํารวจรายรับ – รายจ่ายในครัวเรื อน โดยการออกแบบสํารวจ
แจกจ่ายให้ครัวเรื อนสํารวจตนเอง ซึ่งการออกแบบสํารวจครั้งนี้ ได้มีธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์มาช่วยสนับสนุน และปรากฏว่า รายรับ รายจ่ายในครัวเรื อนประมาณ 76 ล้านต่อปี เมื่อการ
สํารวจเสร็ จสิ้นได้มานําเสนอต่อที่ประชุมและประเมินการร่ วมกัน หักลบกลบหนี้แล้วเห็นว่า ความ
เป็ นอยู่ของคนในชุ มชนต่อไปอาจอยู่ไม่ได้ ชุมชนอาจเสื่ อมสลาย หนี้ สินอาจติดพันตัวไปถึงรุ่ น
ลูกหลาน เมื่อเห็นปัญหาดังกล่าวร่ วมกันแล้วจึงได้มีการปรึ กษาหารื อหาทางแก้ไขร่ วมกัน โดยการ
แก้ไขในระยะแรกเห็นว่าควรสนับสนุนการให้ความรู้ การรู้เท่าทันกับสถานการณ์หรื อการศึกษาดู
งานชุมชนอื่น ที่ประสบผลสําเร็ จ ในการแก้ไขปั ญ หาชุมชน ดังนั้น ในที่ประชุมประจําเดื อนของ
ตําบลหนองสาหร่ ายในวัน นั้น จึ งได้มีก ารสรุ ปข้อตกลงร่ ว มกัน ที่ จะไปศึก ษาอบรม ดูงานจาก
ภายนอกชุมชน โดยชุมชนที่แกนนําตําบลหนองสาหร่ ายเลือกไปศึกษาดูงาน เช่น ที่อบต.เขาคราม
จังหวัดกระบี่, การดูงานที่เครื อข่ายคุณประยงค์ รณรงค์ ในเรื่ องการทําแผนแม่บทชุมชนและการไป
ดูงานการดําเนิ น การสภาผูน้ ําชุ มชน สภาภาคประชาชนของคุ ณ โชคชัย ลิ้ม ประดิ ษ ฐ์ จังหวัด
ประจวบคี รี ขัน ธ์ใ นการไปศึก ษาดูง านครั้ งนี้ ได้รั บ การสนับ สนุ น งบประมาณจากกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเป็ นภาคีหนึ่งที่ทาํ งานร่ วมกับชุมชน
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จากการไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ได้เป็ นเสมือนการเปิ ดโลกทัศน์ใหม่ในด้านการ
พัฒนาของภาคประชาชนอีกรู ปแบบหนึ่ง ซึ่งผลที่ได้จากการไปศึกษาดูงานได้เป็ นแรงบันดาลใจที่
จะมาคิดรู ปแบบการดําเนิ นการการพัฒนาในชุมชนของตนว่า ควรจะพัฒนาชุมชนในด้านใดบ้าง
ความรู้จากการไปศึกษาดูงานได้ถูกนํามาถ่ายทอดให้สมาชิกในชุมชนได้รับทราบและได้ร่วมกัน
ระดมสมองว่า จะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่ องใดก่อนเป็ นลําดับแรก จากการพูดคุยหารื อ หลายเสี ยงรวม
เป็ นเสี ยงเดียวว่า จะแก้ไขปั ญหาด้านการเกษตรเพราะการเกษตรถือว่าเป็ นอาชีพหลักของคนใน
ชุมชน ซึ่ งจากการสํารวจการใช้เงิน ซื้อปุ๋ ยเคมีภายในชุ มชนในแต่ ละปี ปรากฏว่าสูญ เสี ยเงิน ซื้ อ
ปุ๋ ยเคมีเป็ นจํานวนถึง 11 ล้านต่อปี นับว่าเป็ นการสูญเสียเงินของพี่นอ้ งเกษตรกรจํานวนมาก ดังนั้น
จากจุดนี้ จึงเป็ นที่มาของการตั้งกลุ่มเกษตรกร การตั้งโรงงานปุ๋ ยอัดเม็ดสาหร่ ายทอง ขึ้นที่หมู่ 1 บ้าน
สระลุมพุก โดยผลผลิตที่ผลิตออกมาจะเน้น ไปที่ก ารให้ประโยชน์ ของคนในชุมชนตําบลหนอง
สาหร่ ายก่อนเป็ นอันดับแรก และหากเหลือจึงส่งขายภายนอกชุมชน เช่นเดียวกับการตั้งโรงงานผลิต
นํ้าดื่ มตราสาหร่ ายทองในพื้น ที่ หมู่ 2 บ้านโกรกยาว ก็มีที่มาที่ มิได้แตกต่างกัน มากนัก โดยเห็ น
ปัญหาว่าชาวชุมชนต้องสูญเสี ยเงินในการซื้อนํ้าดื่มถึง 4 ล้านกว่าบาทต่อปี หลายคนให้เหตุผลว่า
ถึงแม้จะมีการรองนํ้าฝนไว้ใช้แต่ไม่มีใครกล้าบริ โภค เพราะนํ้าฝนที่รองไว้มีกลิ่น ฝุ่ นละอองจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและจากเมรุ เผาศพที่ อยู่ใกล้ชุมชน เป็ นสาเหตุให้ชาวชุมชนไม่ก ล้าบริ โภค
นํ้าฝน จึงเป็ นที่มาของการตั้งโรงงานผลิตนํ้าดื่มตราสาหร่ ายทองในเวลาต่อมา นอกจากนี้ รูปธรรม
ของการเกิดกิจกรรมการรวมกลุ่มยังปรากฏให้เห็นในหมู่บา้ นทุกหมู่ของตําบลหนองสาหร่ ายดังนี้
หมู่ 3 บ้านหนองปริ ก รวมกลุ่มทําพริ กแกงเผ็ดตํามือ
หมู่ 4 บ้านหนองซุย รวมกลุ่มจักสาน และผลิตไข่เค็ม
หมู่ 5 บ้านปลักเขว้า รวมกลุ่มผลิตนํ้ายาเอนกประสงค์ เช่น นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาซัก
หมู่ 6 บ้านหนองทราย รวมกลุ่มผลิตข้าวสารบรรจุถุง
หมู่ 7 บ้านหนองแหน รวมกลุ่มผลิตดินปลูกต้นไม้ภูเกษม
หมู่ 7 บ้านใหม่พฒั นา รวมกลุ่มผลิตกล้วยฉาบ กล้วยอบเนย
การรวมกลุ่มกัน แก้ไขปั ญหาและสร้ างเวที แห่ งความเข้าใจ โดยใช้วิธีก ารร่ ว มกัน
ประชุมหมู่บา้ นอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งเป็ นการประชุมเวทีสญ
ั จรที่มีความต่อเนื่องในทุกหมู่บา้ น ได้เป็ น
ที่มาของการร่ วมทํากิจกรรมร่ วมกันในชุมชน อันเป็ นผลให้เกิดผลผลิตที่เป็ นความรัก ความสามัคคี
ความเอื้ออาทร ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจกัน ทุกสิ่งทั้งมวลที่ได้สร้างสรรค์
ร่ วมกันได้กลายเป็ น “พลังชุมชน” ที่ชาวชุมชนสร้างขึ้นเองได้และพลังชุมชนนี้ เอง คือ พลังที่ช่วย
ผลักดันการเกิดกลุ่มพัฒนาต่างๆขึ้นในตําบลหนองสาหร่ ายแห่งนี้
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การถอดบทเรียนจากชุมชนบ้ านหนองกลางดงและชุมชนหนองสาหร่ าย
เมื่อศึก ษาบริ บทของชุ มชนทั้ง 2 แห่ งจากเอกสารแล้ว ผูว้ ิจ ัย จึ งลงศึก ษาในพื้น ที่
ดังกล่าวได้แก่ ชุมชนบ้านหนองกลางดง ตําบลศิลาลอย อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ในวันที่ 20 กันยายน 2556 และ วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ชุมชนหนองสาหร่ าย ตําบลหนองสาหร่ าย
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 และ วันที่ 27 ตุลาคม 2556 ซึ่งเป็ น
ชุมชนที่ ประสบความสําเร็ จ ในเรื่ องแผนชุ มชน เพื่อศึกษาแนวทางการส่ งเสริ ม การจัด ทําแผน
ชุมชน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้พบประเด็นเงื่ อนไขที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ดังนี้
1. เงื่อนไขระดับบุคคลในการสร้ างเสริมพลังอานาจในการจัดทาแผนชุมชน
1.1) ความตระหนักเกีย่ วกับแผนชุมชน ความตระหนักเป็ นสภาวะตื่นตัวทางจิตใจ
ต่อเหตุการณ์หรื อสถานการณ์น้ นั ๆของบุคคลเช่น ความรู้สึก ความคิดเห็น ความสํานึ กได้ เป็ นการ
เห็นความสําคัญของแผนชุมชนจากการรับรู้หรื อได้รับประสบการณ์ต่างๆ ผ่านระยะเวลาหนึ่ ง ตรง
กับคําให้สมั ภาษณ์ของนายแรม เชียงกา คณะกรรมการแผนแม่บทชุมชนตําบลหนองสาหร่ าย วันที่
1 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวถึงการตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนชุมชนดังนี้
“...เราต้องมีความตั้งใจที่จะพยายามบอกชาวบ้านว่า แผนชุมชนหรื อข้อมูลที่
เขา(ชาวบ้าน)ให้มามันเป็ นกระจกบานใหญ่ที่สามารถจะให้คุณส่องแล้วสะท้อนกลับมา
ว่าคุณมีปัญหาอะไร แล้วก็เอากระจกบานใหญ่ที่สะท้อนกลับมาเป็ นข้อมูล เอาปั ญหาที่
พบมาขึ้นเป็ นปัญหาของท้องถิ่น แล้วก็วางทางแก้ แก้ปัญหาต่อไป 2 -3 ประเด็น นี่ คือ
ความจําเป็ นที่เราต้องร่ วมกันทําแผนชุมชนของเราเอง...”
สอดคล้องกับ ศิวโรฒ จิตนิยม ประธานกรรมการสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนอง
สาหร่ าย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการทําแผนชุมชนว่า
“...เรามีภาวะหนี้สินที่มาก เราต้องทําไงถึงจะลด ถ้าเกิดเราไม่ลดปุ๊ บ ไม่ชา้ ไม่นานเราจะ
ถูกเขายึดไปหมดเลย วิธีการก็คือว่า เราต้องมาร่ วมกันทําการวางแผน แล้วก็เอาปั ญหา
เอาข้อมูลทั้งหมดมาร้อยเรี ย งว่า ปั ญ หาที่เกิด มันเรื่ องอะไร เช่ น ปั ญ หาเรื่ องดิน ให้
ชุ ม ชนที่ มี ค วามถนั ด ในเรื่ องนั้ นแก้เ รื่ องดิ น ปั ญ หาเรื่ องเงิ น ก็ ใ ห้ ห มู่ บ้า นที่ มี
ความสามารถดูแลเรื่ องเงิน มีปัญหาเรื่ องนํ้า ก็ให้หมู่บา้ นที่มีความสามารถเรื่ องนํ้าทํา
เรื่ องนํ้า...”
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และยังตรงกับที่นายพลวริ ศ วรรณะผูใ้ หญ่ บา้ นหมู่ 4 บ้านหนองขุย ตําบลหนอง
สาหร่ าย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ได้กล่าวถึงการให้ความสําคัญของการร่ วมทําแผนชุมชนว่า
“...บางคนอาจจะคิ ดว่าการให้ข ้อมูลทําแผนชุ มชนมัน ไม่มีความสําคัญ มัน
เหมือนกับการที่เราจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําให้เขา
รู้สึกว่าการทําแผนชุมชนที่เราทําอยู่น้ นั สําคัญและทําให้ชีวิตเค้าดีข้ ึนอย่างไร จะทําให้
เขาเข้ามาร่ วมมากขึ้น หรื ออย่างน้อยก็ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง...”
นอกจากการตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนชุมชนแล้ว การตระหนัก ถึง
แผนชุมชนที่ลม้ เหลวในอดีต ส่งผลต่อการตัดสินใจของบุคคลในเข้าร่ วมกิจกรรมจัดทําแผนชุมชน
ด้ว ยเช่ นกัน ดัง นั้น การพัฒ นาตามแผนชุมชนที่ ไม่ได้เกิ ดจากคนในชุ มชนเอง จะส่ งผลให้ก าร
พัฒนาชุมชนหรื อการแก้ไขปัญหาไม่ตรงกับความต้องการของคนในชุมชน เห็นได้จากคําสัมภาษณ์
ของนายพลสิทธิ์ แย้มเจริ ญกิจ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครองบ้านหนองกลางดง วันที่ 20 กันยายน
2556 ที่กล่าวถึงการพัฒนาตามแผนชุมชนที่ผา่ นมาว่า
“...เมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้หมู่บา้ นทําแผนพัฒนาชุมชนขึ้นมา แนวนี้คิดดีครับ
แต่ทาํ ไปทํามาแผนชุมชนมันกลายเป็ นเป้ าหมาย ก็คือคนที่รับผิดชอบเรื่ องนี้ตอ้ งการแค่
ให้แต่ละหมู่บา้ นมีแผนก็พอ พอทุกหมู่บา้ นมีแผนครบล่ะก็จบ เขาลืมคิดถึงเป้ าหมาย
ที่แท้จริ งของการทําแผนชุมชน เขาลืมเอาเป้ าหมายนั้นมาแปลงว่าทํายังไงแผนชุมชน
มันถึงจะเป็ นเครื่ องมือไปสู่เป้ าหมายชุมชนก็คือ ความสุขของคนในหมู่บา้ น ...”
และสอดคล้องกับนายบุญมี เนตรสว่าง ผูใ้ หญ่ บา้ นหมู่ 7 บ้านหนองแหน ตําบล
หนองสาหร่ าย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่พดู ถึงแผนชุมชนที่ไม่ได้เกิดจากคนในชุมชนเองดังนี้
“...จากข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่ ออกไป ว่าตําบลหนองสาหร่ ายมีแผนชุมชนที่ดี
มีนนั่ มีนี่ มีโน่น นี่ละครับเป็ นแรงกระตุน้ ที่ตอ้ งมีกิจกรรมตามแผนชุมชน เพื่อรองรับ
เขา(เวลาคนมาดู งาน) แต่ พอมีไปสัก พัก มัน ไม่ ใช่ แล้ว ละ มันไม่ใช่ มีแผนชุ มชน
เฉพาะไว้อวดเขา ให้เขารู้ว่ามีน้ นั มีนี่ละ ไม่ใช่แล้ว พอเราเริ่ มทําจริ งจัง ผลสะท้อน
กลับมามันดี เราก็พบว่าแผนชุมชนที่ดี แผนที่เป็ นของเราจริ งๆมันช่วยเราเยอะมาก...”
เมื่อบุคคลเกิ ดความตระหนักต่อการจัด ทําแผนชุ มชนและความล้มเหลวของแผน
ชุมชนในอดีต บุคคลก็จะประเมิน สถานการณ์ ว่าส่ งผลกระทบต่อตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่างไร ทําให้เกิดความตื่นตัว และพยายามค้นหาสาเหตุและแนวทางเพื่อจัดการแก้ไขปั ญหาและ
อุปสรรคต่ อ การจัด ทําแผนชุ มชน ดังคําสัมภาษณ์ ข องนางสาวพวงเงิ น บุ ญพยุง อาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจําหมู่บา้ นหนองกลางดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่พูดถึงการเข้ามาร่ วมทําแผน
ชุมชนของเด็กเยาวชนว่า
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“...ความเปลี่ยนแปลงของแผนชุมชน เรื่ องที่ชดั เจนมากขึ้น ปั จจุบนั มีการให้
ความร่ วมไม้ร่วมมือ ทุกคนก็จะมาช่วยกันทํางาน ดีข้ ึนกว่าแต่ก่อนเยอะมาก แต่ก่อน
บ้านละคน หรื อบางบ้านไม่มาเลย เดี๋ยวนี้มีมากขึ้น มีวยั รุ่ น เข้ามาร่ วมให้ขอ้ มูลทําแผน
มากขึ้น เมื่อก่อนพอประชุมแผนชุมชนจะมีแต่คนสูงอายุผเู้ ฒ่า ผูแ้ ก่ มาร่ วม เดี๋ยวนี้
เด็กเยาวชนก็เริ่ มเข้ามาแล้ว เป็ นเพราะเราจัดกิจกรรมกีฬาในชุมชนและให้พวกเค้าคิด
กันเองว่าจะแข่งอะไร......เพราะเราทําให้เขามองว่าแผนชุมชนเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
เขาได้เข้ามาร่ วมแสดงความคิดเห็น ร่ วมแสดงออก คือ บางครั้งถ้าเขาอยากได้อะไร
เขาจะมาเสนอ ถ้าเป็ นแต่ก่อน การทําแผนเหมือนเขาโดนปิ ดกั้น...”
สอดคล้องกับนายศิวโรฒ จิตนิ ยม ประธานกรรมการสถาบันการเงินชุมชนตําบล
หนองสาหร่ าย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวถึงวิธีการพูดให้ชาวบ้านตระหนักและเกิดความตื่นตัว
จากการละเลยการให้ขอ้ มูลในการทําแผนชุมชนดังนี้
“...การทําแผนชุมชน จะทําให้เห็นข้อมูลต่างๆในชุมชน พอทําข้อมูลออกมา
ตัวนี้ละครับที่จะเป็ นตัวขู่ ตัวบอกเขา ว่าถ้าเกิดเธอไม่ทาํ ตามนี้นะ ไม่เข้าร่ วมหรื อไม่ให้
ข้อมูลทําแผนชุมชน อีกไม่ชา้ หรอก บ้านที่เราอยูจ่ ะกลายเป็ นของใครก็ไม่รู้ ถ้าไม่พูด
ไม่ข่แู บบนี้ เราพูดอย่างไร เขาจะฟังเฉยๆ ...”
จากคําให้สมั ภาษณ์ของผูน้ าํ ชุมชนทั้งสองชุมชน พบว่าความตระหนักเกี่ยวกับแผน
ชุมชนส่ งผลต่อพฤติ กรรมการเข้าร่ ว มจัด ทําแผนของบุค คล และเป็ นปั จจัยแรกที่ทาํ ให้บุคคลมี
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อผลักดันให้การจัดทําแผนชุมชนสําเร็ จ เช่น การเข้าร่ วม
ประชุ ม การร่ วมแสดงความคิ ดเห็น การให้ข ้อมูล การช่ วยเก็ บข้อมูล เป็ นต้น นอกจากนี้ ความ
ตระหนักถึงผลลัพธ์ของแผนชุมชนที่ไม่ได้เกิดจากการจัดทําขึ้นของคนในชุมชนเอง ก็เป็ นสิ่งสําคัญ
ที่กระตุน้ ให้บุคคลช่วยกันค้นหาแนวทางการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน
เองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแสดงว่าความตระหนักส่งผลต่อการเข้าร่ วมจัดทําแผนชุมชน
1.2) ความตั้งใจมุ่ง มั่น ความตั้งใจและความมุ่งมัน่ มีค วามสัมพันธ์ก ันอย่างยิ่ง
กล่าวคือการตั้งใจ หมายถึงความมุ่งมัน่ ในอันที่จะกระทําการอันใดก็ทาํ ให้จนสําเร็ จตามเป้ าหมาย
หรื อ จุดหมายที่ตนตั้งไว้ ความตั้งใจเป็ นพลังอํานาจในใจที่ทาํ ให้บุคคลดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ได้
อย่างสัมฤทธิ์ผลอันเกิดจากกําลังใจของคนหนึ่ง ความตั้งใจนี้มีอยูใ่ นใจของคนแล้วทุกคน เพียงแต่
บางคนไม่รู้จกั ใช้ และบางคนไม่รู้จกั วิธีใช้หรื อใช้บา้ งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นายศิวโรฒ จิตนิ ยม
ประธานกรรมการสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 กล่าวเกี่ยวกับ
ความตั้งใจความมุ่งมัน่ ดังนี้ “...ถ้าเราไม่ต้งั ใจ แผนชุมชนมันทําไม่ได้ ต้องตั้งใจที่จะทํา ต้องมีความ
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มุ่งมัน่ เรื่ องนี้ควรเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งมาในลําดับต้นๆ ด้วยซํ้าไป เพราะถ้าเขาตั้งใจปุ๊ บ เขาจะเข้ามาร่ วม
กิจกรรมทําแผนกับเรา ส่วนความรู้ไม่มีเราค่อยให้เขาไปหาเอา...” จากคําสัมภาษณ์ขา้ งต้นจะเห็นว่า
ความตั้งใจมุ่งมัน่ ของบุคคลที่จะเข้าร่ วมในกิจกรรมการจัดทําแผนชุมชนเป็ นปัจจัยอันดับต้นๆ ของ
เงื่อนไขที่ส่งผลให้บุคคลเข้าร่ วมทําแผนชุมชน
จะเห็นว่าถ้าความตั้งใจไม่เกิดขึ้นกิจกรรมต่างๆ ของการทําแผนชุมชนก็จะไม่มีข้ ึน
หรื อมีข้ ึนก็เกิดจากถูกบังคับให้ทาํ ตามคําสัง่ และจําใจทํา บุคคลก็จะทํากิจกรรมต่างๆ ในการทําแผน
ชุมชนอย่างขอไปที เช่น มาร่ ว มประชุมตามหน้าที่ หรื อให้ขอ้ มูลแบบส่ งๆ เพื่อให้งานที่ ได้รั บ
มอบหมายมาเสร็ จสิ้นเท่านั้น โดยไม่ได้สนใจว่าแผนชุมชนจะเป็ นอย่างไร ดังคําสัมภาษณ์ของนาย
พลสิทธิ์ แย้มเจริ ญกิจ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครองบ้านหนองกลางดง วันที่ 20 กันยายน 2556 ที่
พูดถึงเรื่ องนี้ดงั นี้
“...ในการทําแผนชุ มชนส่ ว นที่ สําคัญ คือปั จ จัยภายในคน เช่ น ความตั้งใจ
ความมุ่งมัน่ ความเชื่ อมัน่ ความผูกพัน มัน ต้องเริ่ ม จากตัว นี้ ก่ อน มากกว่าคําสั่ง
มากกว่าบอกเขาให้ทาํ เช่ น ถ้าพี่สวยจะทํา มันไม่ได้ออกจากเขา พี่สวยก็ไม่ได้รู้สึก
ตั้งใจ หรื อว่าอยากจะทํา มันต้องเริ่ มจากที่ตวั คนแต่ละคน แต่ถา้ เริ่ มต้นจากการบังคับ
การออกคําสัง่ มันจะทําแค่ให้เสร็ จๆ ไป...”
สอดคล้องกับคําพูด ของนายแรม เชียงกา คณะกรรมการแผนแม่บทชุ มชนตําบล
หนองสาหร่ าย วัน ที่ 1 ตุ ลาคม 2556 ที่กล่าวถึงพลังความตั้งใจให้กบั ทุกคนดังนี้ “...พลังขับ
เคลื่อนที่ทาํ ให้ทุกคนหรื อทีมงานลุกออกมาช่วยทําแผนชุมชน ผมว่าคือความตั้งใจ ซึ่งในส่ วนของ
ชุมชนเราเองก็พยายามสร้างพลังความตั้งใจให้กบั ทุกคน โดยเฉพาะผูน้ าํ หรื อทีมงานในการทําแผน
เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่ม ขององค์กร ของชุมชน ...”
การทําแผนชุมชนเป็ นเรื่ องของจิตอาสาหรื อจิตสาธารณะ ประเด็นนี้ ส่วนใหญ่ผทู้ ี่
เข้าร่ วมทําแผนชุมชนจะทราบว่าการมาประชุมทําแผนชุมชนไม่มีผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนที่
เป็ นเงินโดยตรง แต่ ผมู้ าร่ วมอาจได้รับความพึงพอใจบางอย่าง เช่ น ได้เพื่อน ได้สังคม ได้รับรู้
เรื่ องราวต่างๆในชุมชน เป็ นต้น ตรงกับคําสัมภาษณ์ของนายบุญสวย สุ วรรณภาพ ผูน้ าํ ชุมชน
บ้านหนองกลางดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวถึงเรื่ องนี้ ว่า
“...การทําแผนชุมชน มันขึ้นอยูท่ ี่ความตั้งใจของทีมงานและผูน้ าํ ของเรา คน
ที่มาดูงานในชุมชนเรา ส่ วนใหญ่มาดูความตั้งใจของเรามากกว่า ซึ่งเป็ นความภูมิใจ
ของพวกเรา ในฐานะที่เราเป็ นผูน้ าํ เราต้องเริ่ มด้วยใจก่อน คือความตั้งใจ และความ
มุ่งมัน่ อยากที่จะพัฒนา อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปกติคนทํางานเพื่อชาวบ้านร้อยทั้ง
ร้อยเริ่ มต้นเข้ามาทํา เขาคิดว่าต้องได้ประโยชน์ สิ ทธิประโยชน์เป็ นอะไรแค่น้ นั เอง
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คําว่าผลประโยชน์ต รงนี้ มัน ก็มีห ลายรู ป แบบนะ บางคนประโยชน์คื อเพื่อทําให้
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน บางคนประโยชน์เพื่อค่าตอบแทนก็มี เพียงแต่ว่างานสาธารณะก็
ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรมากมาย แต่เมื่อดูประโยชน์ บางคนประโยชน์คือแค่อยากมี
เพื่อน จึงก็มาประชุม บางคนแค่ร่วมรับรู้ก็มี อยากมาเห็น อยากรู้เรื่ องโน่ น เรื่ องนี้
เขาก็มาแล้วก็กลับบ้านไป แต่ท้ งั นั้นมันต้องเริ่ มที่ใจ คือตั้งใจที่จะเข้ามาร่ วมประชุม
ทําแผนก่อน ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ที่ว่าเขาได้อะไร...”
สอดคล้องกับคําพูดของนายบุญมี เนตรสว่าง ผูใ้ หญ่ บา้ นหมู่ 7 บ้านหนองแหน
ตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวว่า “...อีกอย่างนะ ใครที่จะเข้ามาร่ วมทําแผน
ชุมชน ถ้าไม่มีใจ ทําไม่ได้ ต้องเอาใจมาด้วย ใจต้องรักจริ ง ถ้าถามว่าได้เงินตอบแทน ไม่มีนะ.. ทุก
วันนี้ที่ทาํ อยูค่ ือ ถ้าไปประชุมจังหวัดก็ได้ค่ารถ ค่าตัว๋ ถ้าประชุมในหมู่บา้ นก็ไม่มีค่าอะไร คือมัน
ทําอยูใ่ นหมู่บา้ นทําด้วยใจมาด้วยใจ...”
นอกจากนี้ความต่อเนื่องในการจัดทําแผนชุมชนเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้ความสนใจ เพราะ
แผนชุมชนเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทําทุกปี เริ่ มจากเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล ประชาคมชาวบ้าน สะท้อน
ข้อมูลกลับตลอดจนออกมาเป็ นรู ปเล่มแผนชุมชนที่เป็ นรู ปธรรม ถ้าบุ คคลมีความตั้งใจที่จะทํา ผู้
นั้นจะสนใจในรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ในการทําแผนชุมชน เมื่อบุคคลมีความตั้งใจแล้วจะ
มุ่งมัน่ ที่ จ ะทําให้สําเร็ จ ตามเป้ าประสงค์ที่ว างไว้ ไม่ลม้ เลิก กลางคัน แม้ว่าจะเจออุปสรรคก็จ ะ
พยายามหาหนทางก้าวผ่านไปให้ได้ ซึ่งความตั้งใจมุ่งมัน่ จะทําให้บุคคลทํางานได้อย่างต่อเนื่อง ใน
ประเด็นนี้ เห็ นได้จากคําสัมภาษณ์ ของ นายบุญ มี เนตรสว่าง ผูใ้ หญ่ บา้ นหมู่ 7 บ้านหนองแหน
ตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่ถึงความตั้งใจมุ่งมัน่ ว่าเป็ นสิ่ งสําคัญในการทําแผน
ชุมชนดังนี้ “...ในความรู้สึกของผมน่าจะเป็ นความตั้งใจที่จะมาทําแผนชุมชน ความตั้งใจมุ่งมัน่ ที่
จะมาแล้ว พูดง่ายๆ ตั้งใจแล้วไม่กลับแล้ว ต้องรุ กไปข้างหน้าเลย ซึ่งเป็ นสิ่งที่สาํ คัญตอนนี้ หลังจาก
ที่ผมทํางานเกี่ยวกับจัดทําแผนหลายรอบ หลายครั้ง หลายปี แล้ว ...” สอดคล้องกับนายสุ ภาพ แก้ว
ฉวี ผูน้ าํ ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านของบ้านหนองกลางดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวเกี่ยวกับ
ความต่อเนื่องในการทําแผนชุมชนดังนี้ “...ส่วนมาก คนส่วนใหญ่ที่จะอยากที่จะเข้ามาทํานี่ ต้องมา
ด้วยใจ ถ้าไม่มาด้วยใจแล้ว จะทําแผนไม่สาํ เร็ จ แล้วก็ไม่ต่อเนื่ อง มาด้วยความตั้งใจมันจะอยู่กนั
ยาว...”
จากคําให้สมั ภาษณ์ของผูน้ าํ ชุมชนของชุมชนบ้านหนองกลางดง และชุมชนหนอง
สาหร่ าย พบว่า ความตั้งใจมุ่งมัน่ เป็ นอีกปั จจัยที่สาํ คัญต่อเนื่ องมาจากความตะหนักในแผนชุมชน
กล่าวคือเมื่อบุคคลเกิดความตระหนักในแผนชุมชนแล้วจากนั้นต้องมีความตั้งใจที่จะเข้าร่ วมจัดทํา
แผนชุมชนและมีความมุ่งมัน่ ที่จะทํากิจกรรมนั้นให้สาํ เร็ จ ดังนั้นความตั้งใจมุ่งมัน่ เป็ นเงื่อนไขต่อ
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พฤติกรรมของบุคคลในการทํากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับแผนชุมชน ถ้าเราสร้างให้บุคคลมีความตั้งใจ
มุ่งมัน่ ในการทําแผนชุมชน จะช่วยให้การจัดทําแผนชุมชนสําเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้
1.3) ความผูกพันกับชุมชน ความผูกพัน หมายถึง ความรู้สึกห่วงใยที่บุคคลมีต่อสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่ ง รวมทั้งให้ความสนใจและการเห็นความสําคัญของสิ่ งนั้น บุคคลที่มีความผูกพันกับ
ชุมชนของตนเอง ส่ งผลให้เขามีทัศนคติ และความรู้ สึก เป็ นเจ้าของชุ มชน(sense of belonging)
ความผูกพันกับชุมชนเป็ นการแสดงความพอใจและความตั้งใจของบุคคลที่คงยังอาศัยอยู่ในชุมชน
เห็นได้จากคําพูดของนางสาวพวงเงิน บุญพยุง อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นหนองกลาง
ดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวว่าความผูกพันที่ตนเองเกิดขึ้นกับชุมชนดังนี้
“...จริ งๆ แล้วที่เข้ามาทําแผน เพราะได้กลับมาอยูบ่ า้ น แล้วก็เข้ามาทํางาน มา
ทํา โครงการเกี่ ยวกับแผนชุมชน และได้เรี ยนรู้มาเรื่ อยๆ จริ งๆแล้วหนูทาํ งานอยู่ที่
ราชบุรี แม่อยากให้กลับมาอยู่ใกล้ๆเขา ก็โอเคนะได้อยู่ใกล้ ได้อยู่บา้ นเรา แล้วก็ได้
ดูแลแม่ดว้ ย พอนานๆ เลยรู้สึกรักชุมชน อยากทําอะไรดีๆ ให้หมูบา้ น ก็รู้สึกว่า ก็ดีนะ
เรามาอยูใ่ กล้บา้ น ทํางานใกล้บา้ น...”
นอกจากนี้ความผูกพันกับชุมชนจนทําให้รู้สึกว่าตนเองเป็ นเจ้าของชุมชน ยังช่วยให้
บุคคลเกิดความรู้สึกอยากเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่พฒั นาชุมชนตนเอง เช่น ให้ข ้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการทําแผนชุมชนชุมชน ตรงกับคําสัมภาษณ์ของนายแรม เชียงกา คณะกรรมการ
แผนแม่บทชุมชนตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวถึงข้อเสี ยของการให้ขอ้ มูล
ที่ไม่ตรงกับความจริ งว่า
“...จากการเก็บข้อมูลของเราเมื่อก่ อน พอเขาเริ่ มมาให้ข ้อมูลเพื่อทําแผน
ชุมชน ใหม่ๆมันจะมีปัญหาอยูต่ วั หนึ่งคือ เรื่ องของข้อมูลที่มนั ไม่จริ ง ข้อมูลที่มนั ไม่
ตรง เหมือนเขาไม่อยากที่จะให้ขอ้ มูล แต่จะพัฒนาหมู่บา้ น ถ้าคุณให้ขอ้ มูลอย่างนี้ เรา
จะแก้ปัญหาไม่ได้ เมื่อคุณให้ขอ้ มูลจริ งเมื่อไหร่ ข้อมูลที่ไม่เป็ น...มั้ง.. เมื่อไหร่ มันก็
จะมีพลังเกิดขึ้น เลยต้องขอร้องว่า อย่ามั้ง ได้ไหม ถ้าคุณเป็ นมั้ง งบประมาณท้องถิ่น
ที่จะมาพัฒนาชุมชนเรามันก็จ ะเป็ นแบบ มั้ง คุณก็จะเป็ นปั ญหา ก็ด่ากัน เป็ นลูกโซ่
มัง่ ๆ กันต่อไป เราต้องสร้างให้เขารับรู้ว่านี่ บา้ นคุณ ชุมชนคุณ คุณเป็ นเจ้าของชุมชน
ถ้าคุณตื่นขึ้นมาให้ขอ้ มูลที่ตรง โดยที่ขอ้ มูลที่มนั ตรงกัน แล้วข้อมูลนั้นสะท้อนไปอยู่
บนแผนของท้องถิ่น แล้วท้องถิ่นก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไร แล้วก็ยอ้ นกลับมาพัฒนาได้
ตรงจุด...”
เมื่อบุคคลมีความความผูกพันกับชุมชนของตนเองย่อมทําให้เกิดความรักในชุมชน
และอยากจะทําสิ่งดีๆ ให้แก่ชุมชนอย่างเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน เห็นได้จากคําสัมภาษณ์
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ของ นางสาวนิ ศารัต น์ บุญพยุง อาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจําหมู่บ้านหนองกลางดง วันที่ 15
ตุลาคม 2556 ที่เล่าถึงผลจากการที่ ทาํ ให้ชาวบ้านมีความรักในชุมชนตนเอง “...ใช่ค ะ มันคื อ
ชุมชนของเรา ถ้าเราไม่รัก เราก็ไม่อยากทําอะไร เราจะเป็ นยังไงมันก็เรื่ องของเรา แผนชุมชนก็
เหมือนกัน มันคือแผนของเรา ข้อมูลที่เอามาทําแผนก็เป็ นเรื่ องของเราทั้งนั้น อย่างนั้นเราต้องทําเอง
ถ้าทําแล้วมันล้มเหลว ก็ทาํ ใหม่...” จะเห็นว่าความผูกพันกับชุมชนจะทําให้บุคคลพยายามเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนตนเอง ซึ่งการเข้าร่ วมแผนชุมชนก็เป็ นการเปิ ดโอกาสให้บุคคลได้
แสดงความเป็ นเจ้าของต่อชุมชนตนเอง ตรงกับคําสัมภาษณ์ข องนายศิว โรฒ จิตนิ ยม ประธาน
กรรมการสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่เล่าเกี่ยวกับความ
ผูกพันกับชุมชนของคนรุ่ นก่อนดังนี้
“... การผูกพันกับชุมชน อันนี้สาํ คัญ เพราะถ้าไม่ผกู พันกับชุมชน จะไม่สนใจ
ว่าชุมชนเป็ นอย่างไร ชุมชนเราอ่ะนะ สร้างมาสมัยพ่อแล้วนะ ถ้าไม่ได้รุ่นพ่อชุมชนเรา
ไม่ได้เป็ นอย่างหรอก มันมีความผูกพันตั้งแต่สมัยพ่อสมัยปู่ โน้น อันนี้ทาํ ให้เรารู้สึกว่า
เป็ นเจ้าของชุมชน....อย่างการเข้าร่ วมในกิจกรรมทําแผน อันนี้ เรื่ องของเรานะ ไม่ใช่
เรื่ องของใครคนเดียว ถ้าเราสร้างให้เขามองเป็ นเรื่ องของเราได้ แผนชุมชนนี้ เขาก็ร่วม
ทําได้ ไม่ใช่เรื่ องของใครก็ทาํ ไป ไม่ใช่เรื่ องของฉัน ฉันไม่ทาํ ...ไม่ใช่ ชุมชนนี้ เป็ นของ
เรา แผนชุมชนจะสําเร็ จได้ตอ้ งร่ วมมือกัน...”
สอดคล้องกับนายบุญมี เนตรสว่าง ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 7 บ้านหนองแหน ตําบลหนอง
สาหร่ าย วันที่ 27 ตุลาคม 2556 ซึ่งเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็ นเจ้าของชุมชนว่า
“...ปกติแล้วตําบลหนองสาหร่ ายทั้ง 9 หมู่บา้ น เขาใช้ส่วนกลางเป็ นที่ประชุม
ทุกเดือน แล้ววันดีคืนดี เพื่อนๆ อสม. เขาเบื่ออยากมาประชุมตรงนี้ ถามว่าผมจะอยู่
นิ่งไหม แน่นอน ผมอยูน่ ิ่งไม่ได้หรอก ผมเป็ นเจ้าของบ้าน นิ่งแล้วมันอายเขา ผมเลย
จะต้องกวาดต้องเก็บ คล้ายเอาเพื่อนมาดูแลที่บา้ น ชุมชนก็เหมือนบ้านของเรา พอมีคน
มาดูงานที่เรา เราต้องทําให้ดีที่สุด เพื่อชื่อเสี ยงของชุมชนเรา ผมรู้ว่าอันนี้ เป็ นอุบาย
ของท่าน ศิวโรฒกับคุณแรม ที่ตอ้ งการกระตุน้ ผม...”
กล่าวได้ว่าสิ่งที่ตามมาจากความรู้สึกว่าตนเองเป็ นเจ้าของชุมชนอย่างแท้จริ งคือ ทํา
ให้บุคคลมีความรับผิดชอบชุมชน อยากที่จะพัฒนาหรื อแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน และรู้สึกว่าการ
จัด ทําแผนชุ มชนเป็ นหน้าที่ ของตนเองโดยตรง ซึ่ ง ตรงกับที่ นายพลสิ ทธิ์ แย้มเจริ ญ กิจ ผูช้ ่ ว ย
ผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครอง บ้านหนองกลางดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 กล่าวว่าความผูกพันกับชุมชน
เป็ นสิ่งสําคัญที่ทาํ ให้รู้สึกเป็ นเจ้าของชุมชน
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“...ความยึด มั่น กับ ชุ ม ชนผูก พัน กับ ชุ มชนเป็ นฐานที่ ทาํ ให้เ ขาเป็ นเจ้า ของ
ชุมชนของเขาเอง ไม่ใช่ของคนอื่น อันนี้ ตอ้ งมีพ้ืนฐานเลย แผนชุมชนมันเรื่ องของเรา
เพราะเป็ นเรื่ องของหมู่บา้ นเรา ต้อ งทําความเข้าใจกับชาวบ้านว่าเขา (ชาวบ้าน) เป็ น
เจ้าของชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดี อาจารย์ที่เข้ามาทําวิจยั ก็ดี เข้ามาเพราะหน้าที่ ทํา
แผนเสร็ จแล้วเขาก็ไป ต้องกระตุน้ ให้เขา รักชุมชน อย่าเห็นแก่ตวั ...”
สอดคล้องกับคําบอกเล่าของนายพลวริ ศ วรรณะ ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 4 บ้านหนองขุย
ตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่เล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับความรู้สึกเป็ น
เจ้าของชุมชน ดังนี้
“...ต้องบอกว่าเริ่ มจาก ประมาณสักสิบกว่าปี ช่วงนั้นผมไปเจอผูน้ าํ อยู่คนหนึ่ ง
ที่หน้าสถานี อนามัย แกไม่ใช่คนที่นี่ ประมาณ 2-3 ทุ่มแกเข้ามาร่ วมประชุมกับชุมชน
ตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็ นผูร้ ่ วมทําแผน ผมก็คิดเราคนที่นี่ คนหมู่บา้ นนี้ แท้ๆ ทําไมล่ะ
เราถึงไม่ทาํ เพื่อหมู่บา้ น แต่ทาํ ไมเขาที่เป็ นคนที่อื่น เพียงแต่มารับราชการแล้วมาอยู่ที่นี่
แล้วก็มาสร้างระบบแผนชุมชน มาร่ วมกันสร้างให้หมู่บา้ น ให้ตาํ บล ให้เจริ ญ ให้ดี แต่
ทําไมเราคนที่นี่แท้ๆ เราไม่เริ่ มบ้างละ พอมาคิดแบบนั้นปุ๊ บ ก็เลยมาสมัครเป็ นผูร้ ่ วมทํา
แผนชุมชน...”
จากข้อมูลของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั สองชุมชน สามารถสรุ ปได้ว่า การที่บุคคลมีความ
ผูกพันกับชุมชนในระดับเกิดความรักในชุมชนตนเอง ทําให้บุคคลมีความรู้สึกเป็ นเจ้าของชุมชน
และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน จึงอยากทําสิ่ งดีๆให้กบั ชุมชนของตนเอง รวมถึงต้องการเข้าร่ วม
เป็ นสมาชิกของทีมงานหรื อคณะจัดทําแผนชุมชนด้วยความสมัครใจ เพราะการเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
ความสําเร็ จของแผนชุมชนตนเองเป็ นช่องทางที่ ง่ายต่อการแสดงความเป็ นเจ้าของชุมชนตนเอง
อย่างเป็ นรู ปธรรมตามความสามารถของตนเองและความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น การร่ วมเก็บ
ข้อมูลชุ มชน การร่ ว มวิเคราะห์ขอ้ มูล ร่ วมตัดสิ น ใจ ร่ ว มวางแผน ตรวจสอบ แก้ไขและลงมือ
ปฏิบตั ิ ตลอดจนจัดทําแผนชุมชนเป็ นรู ปเล่ม ดังนั้นถ้าเราสร้างให้บุคคลมีความผูกพันชุมชนจนถึง
ระดับความรู้สึกเป็ นเจ้าของชุมชน จะทําให้บุคคลรู้สึกว่าเป็ นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่ วมทําแผนชุมชน
ด้วยความเต็มใจ ส่งผลให้การจัดทําเกี่ยวกับแผนชุมชนมีประสิทธิภาพ
1.4) ความภาคภูมใิ จในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็ นความรู้สึกของบุคคลที่
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า คนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองมักจะมองตนเองในแง่ที่ดี มีความเคารพ
ยอมรับในตนเอง มองว่ามีความสามารถ มีความมัน่ ใจในตนเอง มีความมานะความพยายาม มี
ความอดทนในการทําสิ่งต่างๆได้ พร้อมที่จะอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น สามารถให้ความรักเอื้ออาทรกับบุคคล
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อื่น ซึ่งเป็ นพื้นฐานของความร่ วมมือที่นาํ ไปสู่ความสําเร็ จในการทําแผนชุมชน กล่าวคือ ผูท้ ี่มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง จะเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อกิจกรรมในการจัดทํา
แผนชุ ม ชนได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข เห็ น ได้จ ากคํา ให้สัม ภาษณ์ ข อง นางสาวนิ ศ ารั ต น์ บุ ญ พยุ ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นหนองกลางดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวว่าการทํางาน
ในชุมชนอย่างมีความสุข ดังนี้
“...ถ้าเราทําอยูแ่ ล้ว แล้วเขาเห็นว่ามันดี เราพูดนิดเดียวเขาก็มา คือนิสยั ของคน
ถ้าไม่เห็น ว่าดี จะตามทําไม เราทํางานให้ก ับชุ มชน จริ งๆแล้วมันไม่ได้อะไร มัน
ไม่ได้มีค่าตอบแทน ไม่มีอะไรที่เป็ นสิ นจ้าง เราทําแล้ว เรามีความสุ ข เราพึงพอใจกับ
การที่เราได้มาร่ วม อี กอย่างหนึ่ ง มันก็เป็ นหมู่บ้านของเรา ประโยชน์หลายสิ่ งหลาย
อย่างมันก็ตกที่พี่ๆ น้องๆของเรา มันทําให้เราดูมีคุณค่า...”
สอดคล้องกับความคิ ด นายบุ ญสวย สุ ว รรณภาพ ผูน้ ําชุ มชน บ้านหนองกลางดง
วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวถึงความภูมิใจที่ได้ทาํ ประโยชน์ให้ชุมชนและรู้สึกตัวเองมีค่า ดังนี้
“...เรื่ องนี้ เราทําเป็ นตัวอย่างให้เห็นอย่างเดียวเขาจะทําตาม ทุกวันนี้ เราเห็นเขาก็ยงั มีอยู่ มีกิน เราก็
ภูมิใจที่เขานําไปทํา เกิดความภูมิใจในตัวเอง ซึ่งเป็ นความภูมิใจของพวกเราและรู้สึกตัวเองมีค่า...”
ความภาคภูมิใจในตนเอง ส่ งผลให้บุค คลสามารถจัดการกับชีวิตตนเองได้ เห็ น
คุณค่าของวันเวลาและโอกาสที่ผ่านมาแล้วล่วงเลยไป มีการคิดวิเคราะห์ และวางแผนให้ตนเอง
สามารถดําเนินชีวิตไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเอง มีความ
ซื่อสัตย์ มีความภูมิใจในผลสําเร็ จของงาน มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และมีความมุ่งมัน่ ที่จะแก้ไข
ปั ญหาและรับผิด ชอบปั ญหาที่จ ะเกิดในการจัด ทําแผนชุมชน ซึ่งตรงกับคําพูด ของนายพลสิ ทธิ์
แย้มเจริ ญกิจ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครองบ้านหนองกลางดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่กล่าว
พยายามทําให้แผนชุมชนเป็ นหน้าที่ของทุกคนในชุมชน “...ส่วนหนึ่งคือเราต้องทําให้เขาเข้ามาร่ วม
ทําแผนกับเราแบบสบายใจ เข้ามาร่ วมแล้วเขาไม่เสียอะไร เขาภูมิใจว่าได้ร่วมกับเรา เหมือนว่าให้
การทําแผนชุมชนเป็ นภารกิจสําคัญ และเป้ าหมายหลักของชุมชนที่ตอ้ งช่วยกันทํา แผนที่ดีจะช่วย
ให้เราไปถูกทาง ไม่ใช่คลําทางไปมัว่ ๆ...” สอดคล้องกับคําพูดของนายสุ ภาพ แก้วฉวี ผูน้ าํ ชุมชน
และปราชญ์ชาวบ้านของบ้านหนองกลางดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่เล่าประสบการณ์ความ
ภูมิใจในความสําเร็ จในเรื่ องของแผนชุมชน
“... ผมเคยไปคุยกับคนที่อยุธยาที่มาประชุม เป็ นพวกแขก เราไม่ได้นอนเลย
คุยกันทั้งคืน คุยกันเรื่ องเกี่ยวกับทําแผนชุมชน กับสภาผูน้ าํ ชุมชน เขาถามเลยว่า ของ
ตําบลศิลาลอย เขาทํากันยังไง ผมก็เล่าให้เขาฟังแบบที่อาจารย์ถาม มันเป็ นความภูมิใจ
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ที่สามารถไปคุยกับชุมชนอื่นๆได้ว่า เราประสบความสําเร็ จในเรื่ องของแผนชุมชนว่า
ทําอย่างไร...”
นอกจากนี้ ผลของความภาคภูมิใจในตนเอง ทําให้บุคคลรู้จ ักตัว ตนที่แท้จริ งของ
ตัวเอง ส่งผลให้เกิดการปรับปรุ งตนเองด้วยความสมัครใจ และสามารถดึงเอาพลังแห่งศักยภาพของ
ตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดได้ เห็นได้จากคําพูดของนายบุญมี เนตรสว่าง ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 7
บ้านหนองแหน ตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า
“...ถ้าวันนี้ใครมาดูงาน แล้วเห็นว่าเราทําได้ขนาดนี้ นั้นคือเราค่อยๆพัฒนา
โดยตัวเองทั้งสิ้ น การที่ ให้คนอื่นมาทําให้( พัฒนา) มันไม่ภาคภูมิใจ ดูเราไม่มีคุณค่ า
วันนี้ไม่ตอ้ งมีใครบอกให้ผมกวาดลานบ้านเพื่อต้อนรับคนมาประชุมทําแผน ผมทําเอง
เลยครับ ถ้าเป็ นเมื่อก่อนต้องสัง่ ผมถึงกวาด เพราะที่ตรงนี้สมาชิกกับตัวผมเองเป็ นผูท้ าํ
ขึ้นมา มันเป็ นความภาคภูมิใจที่มนั บอกกันไม่ได้ มีหลายคนที่พยายามมาดูตาํ บลหนอง
สาหร่ ายแล้วกลับไป เขาบอก ทําไม่ได้ ผมบอกว่าท่านครับ อย่าลืมนะครับตําบลหนอง
สาหร่ าย เราทํากัน 4 ปี ตั้งแต่ 2544 ถึงปี 2549 จึงเกิดแผนชุมชนของเรา...”
สอดคล้องกับนาย ศิวโรฒ จิตนิ ยม ประธานกรรมการสถาบันการเงินชุมชนตําบล
หนองสาหร่ าย วันที่ 27 ตุ ลาคม 2556 ที่ให้สัมภาษณ์แนวทางที่ ทาํ ให้ชาวบ้านรู้สึกมี ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ดังนี้
“...เราให้ทุกคนเค้ามีความภาคภูมิใจในตนเอง รู้ สึกว่าตัวเองมีคุณค่า คุณค่า
ทางสังคม ที่นี่ ใช้การให้ก าํ ลังใจ เราก็ใช้การบอกเล่าเรื่ องที่ เขาทําดี การชื่ นชมในที่
ประชุ ม และประกาศเสี ยงตามสาย ทําให้เขารู้ สึก ว่าตนเองมีคุ ณ ค่ าในชุ มชน และ
สุดท้ายมีการมอบเกียรติบตั ร ตอนนี้เขามาเองเลย อยากเข้ามาร่ วมกิจกรรมชุมชน อย่าง
แรกมาเข้าประชุมทําแผนกัน...”
จากการให้สัมภาษณ์ ของผูน้ าํ ชุ มชนบ้านหนองกลางดง และชุมชนหนองสาหร่ าย
จะเห็ น ว่า ความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถส่ งเสริ มให้บุค คลมีค วามเชื่ อ มัน่ ในความคิ ด และ
ความสามารถของตัวเองในการทําแผนชุมชน มีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการต่างๆ ที่จะทําให้การจัดทําแผนชุมชนบรรลุตามเป้ าหมาย เช่น การ
เก็บข้อมูลในชุมชน การกล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ตนพบเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผน
ชุมชน เป็ นต้น ดังนั้นการส่ งเสริ มให้บุคคลมีค วามภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยการสร้างให้โอกาส
บุคคลได้ใช้ความสามารถตามศักยภาพและความถนัดในกิจกรรมการจัดทําแผนชุมชน จะทําให้
บุคคลเกิดจากความภูมิใจในตนเอง เมื่อทําสิ่งที่ได้รับมอบหมายสําเร็ จตามเป้ าประสงค์ ซึ่งจะทําให้
บุคคลมีความสุขกับการทํางาน
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1.5) การมีความรู้เกีย่ วกับการจัดทาแผนชุมชน การมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ การจัด ทํา แผน
ชุมชน หมายถึง บุคคลมีความจําในสิ่งที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนมาก่อน เป็ น
ข้อเท็จจริ ง กฎเกณฑ์ และรายละเอียด ที่ได้รับจากการเรี ยนรู้การสังเกตแล้วรวบรวมเป็ นความจํา
เก็บไว้ แหล่งเรี ยนรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน มีหลากหลาย ได้แก่ การเข้าอบรม การดูตวั อย่าง
ที่ดีในการทําแผนทั้งจากสถานที่จริ งหรื อจากวีดิทศั น์ การศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนชุ มชน รวมทั้งเวที แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ความรู้เกี่ ย วกับการจัด ทําแผนชุ มชนประกอบด้ว ย
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของแผนชุมชน ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนขั้นตอนการดําเนิ นงานเพื่อให้
แผนชุ มชนเสร็ จสมบูร ณ์ ดังนั้นความรู้เกี่ ย วกับการทําแผนชุ มชนมีค วามเป็ นสิ่ งสําคัญ ต่ อการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้แผนชุมชนที่มีประสิ ทธิภาพสามารถใช้งานได้จริ ง ซึ่งตรงกับคําให้สัมภาษณ์
ของ นายศิวโรฒ จิตนิ ยม ประธานกรรมการสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 1
ตุลาคม 2556 ที่กล่าวถึงความสําคัญของความรู้เรื่ องแผนชุมชนว่า “...ในเรื่ องความรู้ ถ้าเรารู้บา้ ง
ไม่รู้บา้ ง ทํางานไม่ได้ แม้แต่รู้ก็ตอ้ งให้รู้ใกล้เคียงกันมากที่สุด การมีความรู้ไม่เท่ากัน มันก็ไม่เข้าใจ
มันก็ทาํ ไม่ถกู ทําแผนชุมชนเหมือนกัน เขาจะต้องรู้ว่า แผนชุมชนมันต้องเริ่ มจาก หนึ่ ง สอง สาม
สี่ ห้า อันนี้ถา้ ทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องเริ่ มจากอันนูน้ ก่อนนะ...” สอดคล้องกับนางสาวนิ ศารัตน์ บุญ
พยุง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นหนองกลางดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวว่า
“...เรามองว่ า ถ้า รู้ แ ล้ว ทําได้ทุ ก เรื่ อ ง แต่ เ ราต้อ งรู้ ก่ อ น เพื่ อเขาเองจะได้
ตัดสิ นใจถูกว่าเรื่ องนี้ เราจะอยู่ส่วนไหนของเรื่ อง สมมติ เราจะยกปูน 1 ถุง เราต้องรู้
ก่อน ถุงที่กองอยู่มนั หนักกี่กิโล สมมติ หนัก 50 ยกได้สบาย แต่ถา้ ไม่รู้ ไปช่วยยกปู น
หน่อย ปูนถุงหนึ่ง ถ้าเราไปยกถุง 100 กิโล โอ้ย! ไม่ไหว แผนชุมชนก็เช่นกัน ต้องให้เขา
รู้วิธีการทั้งหมดเลย ต้องเข้าใจให้ได้ ต้องรู้ว่า ต้องทําอะไร อย่างไร แล้วจะง่ายขึ้น...”
และตรงกับคําบอกเล่าของนายบุญมี เนตรสว่าง ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 7 บ้านหนองแหน
ตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่เล่าว่า
“...คนที่อื่น ไม่รู้เท่ากับเรารู้ เพราะเราอยู่ในชุมชน ปั ญหาของชุมชนต้องแก้ไข
โดยชุมชน เพราะฉะนั้น ปั จจัยหนึ่ งที่ทาํ ให้เข้ามาร่ วมทําแผนชุมชนคือ ต้องรู้จกั ชุมชน
เป็ นอย่างดี ขั้นแรกต้องรู้จกั ตนเอง บางคนเกิดมาชีวิตหนึ่ งไม่รู้จกั ตนเอง ผมกล้าพูด
ได้นะครับว่า บางคน ไม่ใช่ทุกคนนะ เกิดมาชีวิตหนึ่ ง ไม่รู้จกั ตนเอง ไม่รู้จกั ว่าตัวเอง
คืออะไร ขั้นแรกต้องรู้จกั ตัวเองให้ได้ พอรู้จกั ตัวเอง เราก็จะรู้จกั ชุมชน ส่ วนความรู้
เรื่ องอื่นๆ ค่อยเสริ มเอา เช่น ทําแผนชุมชน ก็จาํ เป็ นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทํา
แผน ไม่รู้เราก็ทาํ ไม่ถกู จริ งมั้ยครับ แต่มนั เติมได้.....อีกอย่างถ้าเรามีความรู้ เวลาประชุม
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คุณก็มนั่ ใจที่จะเสนอความคิดเห็น หรื อใครพูดผิดคุณก็คา้ น อย่างน้อยๆ ถ้าเราพูดเสนอ
เราต้องมัน่ ใจ...”
หลังจากที่บุคคลมีความตั้งใจที่จะเข้าร่ วมจัดทําแผนชุมชนแล้ว สิ่งที่จาํ เป็ นต้องมีคือ
ความรู้ ในเรื่ องการจัด ทําแผนชุมชน เพราะจะทําให้บุคคลนั้น เกิ ดความมัน่ ใจในการจัด ทําแผน
ชุมชน และสามารถทําได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ แต่ถา้ บุคคลไม่มีความรู้ที่แท้จริ ง บุคคล
อาจจะดําเนินการผิดวิธีก่อให้เกิดความเสียหายหรื อเข้าใจผิดได้ การได้มาซึ่งความรู้น้ นั อาจได้จาก
หลายหลายช่องทาง เช่น การเข้ารับการอบรมเรื่ องแผนชุมชนจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง การชมวีดิ
ทัศน์เกี่ยวกับการจัดทําแผน รวมทั้งการศึกษาจากเอกสารด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับการให้สัมภาษณ์
ของ นายพลสิทธิ์ แย้มเจริ ญกิจ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครอง บ้านหนองกลางดง วันที่ 20 กันยายน
2556 ที่กล่าวว่า
“...เรื่ องความรู้ ความเข้าใจ เป็ นเรื่ องของการเสริ มสร้างพัฒนาศักยภาพทั้ง
เทคนิคกระบวนการและเนื้อหา....อันนี้คือ มันมีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับการทําแผนชุมชน
กระบวนการเก็บข้อมูล เนื้ อหามันคือ แบบสอบถาม เราจะคุยเรื่ องอะไร เราอยากรู้
เรื่ องอะไร คุณอยากรู้จาํ นวนประชากรไหม คุณอยากรู้ชาย หญิงกี่คน จํานวนครัวเรื อน
ที่ลง นี่คือเนื้อหาทั้งหมด วิทยากรก็จาํ เป็ นต้องมี ในตัวคณะทํางาน จําเป็ นที่จะต้องหา
รายละเอียดเหล่านี้มา เพราะฉะนั้นการที่จะทราบเนื้อหาการทําแผนชุมชน เราควรที่จะ
จัดการ อบรม ให้ความรู้กบั ผูท้ าํ งาน...”
นอกจากวิธี ก ารอบรมความรู้ เรื่ องแผนชุ ม ชนแล้ว ความรู้ เกี่ ยวกับแผนชุ ม ชน
สามารถได้มาจากการเห็นกระบวนการจัดทําแผนชุมชนด้วยตนเอง การได้รับจากการเข้าร่ วมทํา
แผนชุมชนจริ ง เป็ นการเรี ยนรู้ดว้ ยประสบการณ์ตรงที่เห็นผูน้ าํ ชุมชนทําเป็ นแบบอย่าง ตรงกับคําให้
สัมภาษณ์ของนางสาวพวงเงิน บุญพยุง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นหนองกลางดง วันที่
15 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวว่า
“...ที่นี่มีการประชุมทุกเดือน เราก็เข้าทุกเดือนกับเขา มาอยู่ที่นี่ ได้รู้ ได้เห็น
ได้ช่วยเขาทําตรงนั้น ทําตรงนี้ ได้รู้ว่าเขาทําอะไรกัน พูดง่ายๆว่าหนูเรี ยนรู้จากสิ่ งที่
เห็น ไม่เข้าใจก็ถาม เวลามีอบรมเกี่ยวกับทําแผนก็จะเข้าตลอด เริ่ มจากที่เป็ น อสม.
เข้ามาเรี ยนรู้เรื่ องแผนชุมชนว่า ควรจะจัดเก็บอย่างไร ทําให้เราเห็นข้อมูล ได้ฟังผูน้ าํ
ที่เขาเป็ นอยูแ่ ล้ว คุยว่าแนวทางจะไปอย่างไร ทําให้เข้าใจ แล้วก็ช่วยเขาทํามีรุ่น น้องก็
ช่วยบอกรุ่ นน้องให้เข้ามาร่ วม...”
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สอดคล้องกับบุญสวย สุวรรณภาพ ผูน้ าํ ชุมชนบ้านหนองกลางดง วันที่ 15 ตุลาคม
2556 ที่อธิบายว่าการให้ความรู้เรื่ องแผนชุมชนเขาใช้วิธีทาํ ให้เห็น “...การทําแผนชุมชนผมก็เริ่ ม
ที่ตวั ของผมเอง คือทําให้เห็น ไม่ได้แนะนํา ไม่ได้ชกั ชวน ทําให้เห็น ถ้าเราทําเป็ นผลสําเร็ จแล้ว
เขาจะเต็มใจมาทําเองตาม สโลแกนที่บา้ นก็คือ แนะนํา ทําให้เห็น ไม่ได้ชกั ชวน ไม่ ได้ชกั จูง ถ้า
เขาเห็นว่าเราดี เขามาเอง มันจะมัง่ คงกว่า...”
การศึกษาดูงานในชุมชนที่เป็ นประสบความสําเร็ จเรื่ องการจัดทําแผนชุมชน ก็เป็ น
แหล่งการเรี ยนรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนเป็ นอย่างดีดว้ ยเช่นกัน ตรงคําบอกเล่าของ นายแรม เชียงกา
คณะกรรมการแผนแม่บทชุมชนตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวว่า
“...ซึ่งมีโครงการหนึ่ง เราพาไปดูงาน ไม้เรี ยง เขาคราม แม้แต่ที่อาจารย์พูด
เมื่อสักครู่ น้ ี หนองกลางดง เป็ นต้นแบบของเราทั้ง 3 ที่ ...ที่เราเคยบอกว่า เมื่อก่อนยิง่ เรา
พัฒนา มันยิง่ จน ยิง่ เราพัฒนามันยิง่ แย่ เรายิ่งพัฒนา มันยิ่งมีปัญหา เราก็เลยปิ ดตําบลปี
2546 ถึง 2548 ใน 3 ปี นี้ เราไปดูพ้ืน ที่ที่ประสบความสําเร็ จเรื่ องการจัดทําแผนชุมชน
อย่างปี 2546 ผมจะอยูไ่ ม้เรี ยง ปี 2547 ผมจะอยูเ่ ขาคราม และปี 2548 ผมอยูท่ ี่หนองกลาง
ดง ของผูใ้ หญ่โ ชคชัย ซึ่งไปดูก ระบวนการรู ปแบบเขา ของเขามีก ระบวนการคิด มี
กระบวนการวางกรอบ และเราก็พาผูน้ าํ ไป ซึ่งผูน้ าํ เราไม่พาไปเยอะ แต่เราหาแกนหลัก
ของคนไปแล้วที่สามารถกักเก็บประสบการณ์ เก็บเกี่ยวทุกอย่างได้ออกมาหมด แล้วก็มา
ถ่ายถอดให้กบั ผูน้ าํ หรื อทีมงานของเรา คือ สร้าง ทําความเข้าใจ แล้วก็ให้สร้างแบบ
สร้างบทให้ทาํ ตาม และปี 2549 เราก็เริ่ มเอาแผนที่ทาํ 3 ปี ออกมาสู่ปฏิบตั ิแล้วก็จะมี
กิจกรรมในกระบวนการแก้ไขปัญหากันไป...”
แหล่งความรู้ที่สาํ คัญอีกแห่งหนึ่งคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่ องการจัดทําแผน
ชุมชนกับชุมชนอื่นในเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งนายพลวริ ศ วรรณะผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 4 บ้านหนองขุย
ตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 27 ตุลาคม 2556 ได้เล่าว่าความรู้เรื่ องแผนชุมชนสามารถได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั คนที่เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชน ดังนี้
“... โชคดีของหมู่บา้ น โชคดีของตําบลเรา เราไม่ตอ้ งไปรับความรู้จากใครที่
ไหนก็ได้ เราได้จากท่านศิวโรฒ และท่านแรม แล้วก็ได้จากคณะดูงานที่มาดูงานเรา เรา
ไม่ตอ้ งไป เวลาเขามาเราก็แลกเปลี่ยนความคิด เราได้ความรู้จากตรงนี้ เยอะ เราจะดูเขา
สังเกตพฤติกรรมของคณะผูท้ ี่มา เราจะดูจากเขา แล้วดูจากคําถามของเขา เราค่อนข้างที่
จะได้เปรี ยบตรงนี้ มีคณะดูงานมาค่อนข้างที่จะบ่อย บ่อยปุ๊ บ เราใช้เวทีตรงนี้ เหมือนกับ
ได้เ ป็ นเวที แ ลกเปลี่ ย น เหมื อ นจะทุ ก วัน ที่ เ ราจะได้แ ลกเปลี่ ย นคนต่ า งพื้ น ที่ คน
ต่างจังหวัด...”
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จากคําให้สัมภาษณ์ของทั้งสองชุมชน พอสรุ ปได้ว่า ความรู้ในเรื่ องการจัดทําแผน
ชุมชนเป็ นปัจจัยสําคัญของการจัดทําแผนชุมชนในระดับบุคคล โดยความรู้น้ นั อาจได้จากหลาย
หลายช่องทาง เช่น การเข้ารับการอบรมเรื่ องแผนชุมชนจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง การชมวีดิทศั น์
เกี่ยวกับ การจัดทําแผน การศึกษาจากเอกสารด้วยตนเอง การได้รับความรู้จากการเข้าร่ วมการ
จัดทําแผนชุมชนด้วยตนเอง การไปศึกษาดูงานที่มีการจัดทําแผนชุมชนที่ดี รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเรื่ องการจัดทําแผนชุมชนกับชุมชนอื่นในเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ดังนั้นถ้าบุคคลมี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนเป็ นอย่างดี ส่ งผลให้บุคคลนั้นเข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทําแผนชุมชนและสามารถทําได้อย่างมัน่ ใจ พร้อมทั้งมีความสุขกับการทํางาน
2. เงื่อนไขระดับทีมงานในการสร้ างเสริมพลังอานาจในการจัดทาแผนชุมชน
2.1 การมีความไว้วางใจ ความไว้วางใจ คือ ความจริ งใจและความไว้เนื้ อเชื่อใจของ
สมาชิกในทีมงานหรื อคณะผูจ้ ดั ทําแผนชุมชน เป็ นเงื่อนไขที่ทีมงานหรื อคณะผูจ้ ดั ทําแผนชุมชน
จะต้องคํานึงถึงเพราะเป็ นปัจจัยสําคัญที่ ทาํ ให้ทีมงานหรื อคณะจัดทําแผนชุมชนเต็มใจที่จะดําเนิ น
กิจกรรมต่างๆ ในการจัดทําแผนชุมชนด้วยความสบายใจ ตรงกับที่นายแรม เชียงกา คณะกรรมการ
แผนแม่บทชุมชนตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ให้สมั ภาษณ์ดงั นี้
“...ชาวบ้านเขาอยากได้คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี อยากได้เรื่ องการประกอบอาชี พ
อยากได้เรื่ องการแก้ไขหนี้สิน อยากได้โน่น อยากได้นี่ สิ่งแวดล้อมที่ดีก็อยากได้ เขาก็
ให้ขอ้ มูลเพื่อทําแผนชุมชนมา แต่พอไปถึงข้างบนมันแปลงฐานข้อมูลของชาวบ้านไป
เป็ นโครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทางไปหมด เมื่อแผนชุมชนไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชาวบ้าน พอมาปี ต่อมา ชาวบ้านเลยไม่อยากให้ร่วมข้อมูล ไม่อยากร่ ว ม
ประชุมทําแผน เพราะเขาไม่เชื่ อใจไม่ไว้วางใจคนทําแผนแล้ว เขาคิดว่ามาร่ วมไปก็
เท่านั้น ผูบ้ ริ หารข้างบนก็เปลี่ยนแผนเก่าของปี ที่แล้วเป็ นกระบวนการไปเลย...”
การสร้ างความไว้ว างใจ จะต้อ งอยู่ บนพื้น ฐานความจริ ง และต้องเป็ นไปโดย
ธรรมชาติ ไม่เสแสร้งแกล้งให้เกิดความไว้ใจ ดังเช่นที่นายบุญมี เนตรสว่าง ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 7 บ้าน
หนองแหน ตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 27 ตุลาคม 2556 เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องนี้ว่า
“...เรื่ องความไว้ใจนี่ผมเจอกับตัวเองเลย เมื่อสัก 10 ปี 20 ปี ที่แล้ว วันหนึ่งมีคนมา
ขอข้อมูลเผื่อไปใช้ทาํ แผน เผอิญ เตี่ยไม่อยู่ ผมเลยเป็ นคนตอบ วันนั้น เขาก็ถามว่า...
ท่านบุญมี ตําบลหนองสาหร่ ายมีที่ดินสาธารณะเท่าไหร่ ... ผมก็คิดว่า บอกเท่าไหร่ มันก็
ต้องเท่านั้น เพราะคิดว่าเขาก็ไม่รู้หรอก แต่เขาก็จดไปนะ ท่านเชื่อหรื อไม่ว่าวันนั้น
ผมนั่งเอาพัดลมเปิ ดตรงตัว เหงื่อยังออกเลย เพราะโกหกเขาไป แล้วก็ต้ งั ใจว่า วัน นี้
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ข้าพเจ้าจะขอโกหกครั้งเดียว ต่อไปนี้จะต้องรู้ให้จริ ง เพราะว่า เดี๋ยวเขาก็ตอ้ งเอาข้อมูล
ไปทํานูน้ นี่ เดี่ยวมันจะกลับมาฆ่าตัวเราเอง คือเขาจะไม่ไว้ใจเราอีก ความไว้ใจในการ
ให้ขอ้ มูลนี่สาํ คัญต่อการทําแผนนะครับ ...”
จะเห็น ว่าในการจัด ทําแผนชุ มชน ถ้าที มงานหรื อคณะผูจ้ ัด ทําแผนชุ มชนมีค วาม
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน จะทําให้การดําเนิ นงานเป็ นไปราบรื่ น รวดเร็ ว สอดประสานกัน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งเกิดจากการให้ความกันเอง ไม่มีพิธีรีรอง หรื อยึดพิธีการมากนัก มีการยอมรับ
ให้เกียรติซ่ ึงกันและกันตรงที่นายศิวโรฒ จิตนิ ยม ประธานกรรมการสถาบันการเงินชุมชนตําบล
หนองสาหร่ าย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ให้สัมภาษณ์เรื่ องความไว้วางใจและเชื่อใจต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
ดังนี้
“...ในการทํางานเราต้องให้ความไว้วางใจเขา บางทีเราให้คนนู้นทํางาน เขา
บอกว่าอย่างนี้ก็ตอ้ งเชื่อเขานะ เราต้องไว้วางใจเขาว่าเขาสามารถทําได้ วิธีการให้เขา
ได้รับความไว้วางใจ คือให้โอกาสเขาได้ทาํ ก่อน... การสร้างความไว้วางใจ ให้ชาวบ้าน
เชื่อมัน่ ในคนนี้ทาํ ได้ คนนูน้ ทําได้ คนนี้ทาํ อย่างนั้นได้ คนนี้ ซื่อสัตย์ เบื้องต้นเราก็ดูซิ
ว่า เทือกเขา เหล่ากอ ตั้งแต่พ่อ แต่ปู่ ไม่เคยคิดโกงใคร ถ้าเป็ นคําโบราณ คือ ดูววั ให้ดู
หาง ดูนางให้ดูแม่ เทือกเขา เหล่ากอมันดูได้ไว้วางใจกันได้ อีกอย่างคนในชุมชนจะ
รู้จกั กันหมด ไอ้น้ นั ลูกใคร... ”
นอกจากนี้สมาชิกแต่ละคนต้องเชื่อใจในคณะจัดทําแผนชุมชนว่าทุกคนต่างทํางาน
เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างบริ สุทธ์ใจ ซื่อสัตย์ โดยไม่ได้เข้าร่ วมทําแผนเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตนเอง
ไม่ว่าจะเป็ นผลประโยชน์ ทางการเมือง ผลประโยชน์ทางตําแหน่ งหน้าที่ หรื อผลประโยชน์ทาง
วิชาการ ตรงกับที่นายพลวริ ศ วรรณะ ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 4 บ้านหนองขุย ตําบลหนองสาหร่ าย วันที่
27 ตุลาคม 2556 ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเชื่อใจในความซื่อสัตย์ของผูป้ ฏิบตั ิงานแผนชุมชน
ดังนี้
“...การทําโครงการในแผนชุมชนมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวเยอะ เพราะเดี๋ยวนี้ มี
งบประมาณอะไรหลายอย่าง ถ้าผูน้ าํ ไม่บอก ชาวบ้านก็จะไม่รู้ มีงบประมาณในส่ วน
การบริ หารจัดการซึ่ง เราไม่ตอ้ งรายงานก็ได้ แต่เรารายงานให้ชาวบ้านรู้ตลอด และ
ผูน้ าํ ที่น้ ีเกือบทุกคน เราจะไม่หยิบเงิน แต่ เราจะรู้ว่าเงินของหมู่บา้ นส่ วนนี้ เอาไปทํา
อะไร พอวันประชุม อย่างวันนี้ ผมก็ตอ้ งชี้แจงชาวบ้าน ว่าเงินตรงกองนี้ ๆ ของบัญชีน้ ี
ทําอะไร แต่เราไม่ได้หยิบ แต่ใครถามเราต้องรู้ ตรงนี้ สาํ คัญที่สุด ความไว้วางใจ ถ้า
ไม่มีตรงนี้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้ มัว่ แต่คิดระแวงกัน...”
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จากคําให้สัมภาษณ์ของผูน้ าํ ทั้งสองชุมชม สรุ ปได้ว่า ความไว้วางใจมีความสําคัญ
ต่อการทํางานเป็ นทีมอย่างมาก เมื่อทีมงานหรื อคณะจัดทําแผนชุมชนมีความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันจะทําให้การจัดทําแผนชุมชนได้รับข้อมูลความถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริ ง ตัวอย่างเช่น การให้ขอ้ มูลอยูบ่ นพื้นฐานของความเชื่อใจ ถ้าสมาชิกในทีมงานมีความ
หวาดระแวง ว่าคนในทีมงานจะบิดเบือนข้อมูลที่ได้รับจากชาวบ้านเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง จะ
ทําให้เกิดความขัดแย้งและไม่ได้รับความร่ วมมือจากสมาชิกอย่างเต็มที่ และแผนชุมชนที่ได้อาจไม่
สามารถตอบสนองชาวบ้านอย่างแท้จริ ง ดังนั้นถ้าเราสร้างเสริ มให้ทีมงานหรื อคณะจัดทําแผน
ชุมชนมีความไว้วางใจ และให้เกียรติซ่ึงกันและกัน ส่ งผลให้เกิดความสามัคคีในทีม ทําให้สมาชิก
ในทีมงานทํางานอย่างมีความสุข สบายใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 การสื่อสารในทีมงาน การทํางานเป็ นทีม หมายถึง การร่ วมกันทํางานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทําแผนชุมชนของคนตั้งแต่ สองคนขึ้นไป ซึ่งต้องมีการกําหนดเป้ าหมาย การวางแผน
และการประสานงานกัน ดังนั้นเครื่ องมือสําคัญที่ทาํ ให้ทีมทํางานได้ คือการติดต่อสื่ อสารระหว่าง
สมาชิกในทีมงานหรื อคณะจัดทําแผนชุมชนนั่นเอง เห็นได้จากคําให้สัมภาษณ์ของนายพลสิ ทธิ์
แย้มเจริ ญกิจ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครอง บ้านหนองกลางดง วันที่ 20 กันยายน 2556 ที่พูดถึง
ความจําเป็ นของการสื่อสารในทีมงานดังนี้
“...เรื่ องการติดต่อสื่ อสารในทีมงานมันจําเป็ นอยู่แล้ว การับรู้ รับทราบข้อมูล
ต้องตรงกัน ถ้าไม่ตรงกันมันจะมีปัญหา คนนี้รู้อย่าง คนนี้รู้เท่านี้ ไอ้คนนั้นรู้เท่านั้น แต่
พอเวลาแลกเปลี่ยน มันจะมีปัญหา เหมือนเราทํางาน และมีคนร่ วมกับเรา 10 คน ที่รู้
ข้อมูลในเรื่ องเดียวกันแบบไม่เท่ากัน ก็คุยกันไม่รู้เรื่ อง อาจเกิดความเข้าใจผิดได้อีก...”
สอดคล้องกับ นายบุญสวย สุ วรรณภาพ ผูน้ ําชุ มชน บ้านหนองกลางดง วันที่ 15
ตุลาคม 2556 ที่กล่าวว่าการสื่อสารช่วยให้สมาชิกทํางานได้ง่ายขึ้น ดังนี้ “...ความสําคัญในระดับ
ทีมงานก็คือ การสื่อสาร มันต้องช่วยกัน ต้องช่วยกันคิด ต้องช่วยกันค้นหาว่า เราทํายังไงให้แผน
ชุมชนของเราประสบผลสําเร็ จให้ได้ ถ้ามีปัญหาก็พดู คุยกัน มันก็ไม่ได้ยากอะไร ในชุมชนของเรา
มันก็ไม่ได้ใหญ่ ไม่ได้กว้างขวางอะไร เจอหน้ากันง่าย...” ซึ่งตรงกับนางสาวนิ ศารัตน์ บุญพยุง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นหนองกลางดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่แสดงความคิดเห็น
สอดคล้องเกี่ยวกับความสําคัญของการสื่อสารว่าช่วยให้สมาชิกมีความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้ “...ใน
ระดับทีมคิดว่า ควรเข้าใจในทางเดียวกัน ถ้าเข้าใจในทางเดียวกัน เราก็คุยกันง่าย ถ้าคนหนึ่ งเข้าใจ
อย่าง อีกคนเข้าใจอย่าง ก็จะมาเถียงกัน ต้องเข้าใจในทางเดียวกันว่า ตรงนี้ จะไปทางไหน มันต้อง
คุยกันบ่อยๆ ...”
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สําหรับรู ปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําแผนชุมชนของทีมงานหรื อ
คณะจัดทําแผนชุ มชน คื อ การสื่ อสารแบบทุกช่ องทาง เช่ น ใช้สื่อบุคคล เห็นได้จ ากคําให้
สัมภาษณ์ของนายสุ ภาพ แก้วฉวี ผูน้ าํ ชุ มชนและปราชญ์ชาวบ้าน บ้านหนองกลางดง วัน ที่ 15
ตุลาคม 2556 ที่กล่าวเรื่ องใช้สื่อบุคคล ดังนี้ “...เราต้องจัดเวที ต้องประชุมบ่อยๆ มาคุยกัน ผูใ้ หญ่
ของเรา (ผูใ้ หญ่โชคชัย) ต้องการอย่างนี้ นะ เรามาช่วยกันนะ เราต้องใช้สื่อบุคคล พูดต่อๆกันไป
อย่างนี้ เจอตรงไหนก็ คุ ย กัน คุ ย กัน ได้ทุ ก ที่ คุ ย เรื่ อ งทั่ว ไปก็ได้ ถ้ามี เรื่ องอื่น ก็คุ ย กัน เรื่ องอื่ น
โทรศัพท์บา้ ง...”
ในชุมชนที่มีพ้นื ที่กว้าง บางครั้งการกระจายข่าวสารในชุมชนมักจะใช้หอกระจาย
ข่าว ซึ่งตรงกับคําสัมภาษณ์ของนายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานกรรมการสถาบันการเงินชุมชนตําบล
หนองสาหร่ าย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่พดู ถึงการใช้หอกระจายข่าวเพื่อสื่อสารดังนี้
“...การสื่อสารใช้การประชุมบ้าง หอกระจายข่าวบ้าง พูดคุยบ้าง แต่ที่นี่จะ
มีก ารประชุมค่อนข้างเยอะ บ่อยมาก เพราะมีอะไรเราจะแจ้งให้ชาวบ้านรู้ ตลอด
อย่างเรื่ องงบประมาณ ส่ วนใหญ่เราประชุมกันตอนกลางคืน ทุ่ มสองทุ่มเพราะไม่
กระทบกระเทือนกับเวลาการทํางานของชาวบ้าน ดังนั้น ทุกคนมาร่ วมได้หมด...”
สอดคล้องกับนางสาวพวงเงิน บุญพยุง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นหนอง
กลางดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่มีความคิดเห็นเรื่ องการสื่อสารด้วยการผ่านเสียงตามสายว่า
“...ที่นี่มีการประชุมผ่านเสี ยงตามสาย เพราะว่า คนมาประชุมเฉลี่ยอยู่ที่ 100
คน ไม่มาอีก 1000 คน มันจะมีลาํ โพงตามเสาไฟ มันจะได้ยิน อันนี้ คือการสื่ อสารของ
หมู่บา้ นของผูน้ าํ .....การให้ชาวบ้านรับรู้ข่าวกิจกรรมต่างๆของการทําแผนชุมชนที่เราทํา
คือ ให้ชาวบ้านได้รับรู้ ก่ อน เขาจะเข้าใจหรื อไม่ไม่เป็ นไร แต่ ค วามหวังของเราคื อ
ต้องการให้เขารู้ เกิดความเข้าใจ พอเขารู้และเข้าใจแล้ว มันจะสร้างความร่ วมไม้ ร่ วมมือ
ให้เกิดขึ้นในหมู่บา้ น เขาก็ตดั สิ นใจเอง การให้ขอ้ มูลนี่ สาํ คัญ แต่ถา้ เราไม่ให้ขอ้ มูลเลย
เขาไม่รู้ เขาจะไม่สนใจอะไรเลย เราก็ใช้เดือนละครั้งที่เราเปิ ดเสี ยงตามสายที่จ ะให้
ชาวบ้านเขาได้ร่วม เสียงตามสายก็เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งของผูน้ าํ ที่นี่ เพราะว่ามันทุกเรื่ อง
ไม่ใช่เรื่ องแผนชุมชนอย่างเดียว...”
ช่ องทางการสื่ อ สารในที ม งานอีก ทางคื อผ่านเวที ก ารประชุ ม เห็ น ได้จ ากคําให้
สัมภาษณ์ของนายพลสิทธิ์ แย้มเจริ ญกิจ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครอง บ้านหนองกลางดง วันที่ 20
กันยายน 2556 ที่กล่าวถึงการสื่อสารผ่านเวทีการประชุม ดังนี้
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“...ความตั้งใจแรก คือ เราต้องการอยากแก้ปัญหาเรา เริ่ มต้นจากตรงนั้นก่อน
เราต้องเอาตัวปัญหาเป็ นตัวตั้ง แล้วเอาคนในหมู่บา้ นมาคุยกัน เพื่อให้เขารู้ว่าปั ญหานี้
เป็ นของเรา มันจะช่วยให้คนเข้าใจตรงกัน...ส่ วนใหญ่จะเริ่ มที่ปัญหาก่อน คนใกล้ตวั
ปัญหาที่มนั ใกล้ตวั ปั ญหาวัยรุ่ น ปั ญหายาเสพติด ลักขโมย ปั ญหาการทํามาหากิน เรา
เจอกันอยูแ่ ล้ว เราต้องเอาตรงนี้มาคุย ประชุมกัน ปรึ กษากัน ...”
เห็นได้ว่าการสื่อสารแบบทุกช่องทาง เป็ นการสื่ อสารที่สมาชิกทุกคนในทีมงานทํา
แผนสามารถติด ต่อสื่ อสารระหว่างกัน ได้โดยตรง ทําให้ขอ้ มูลข่ าวสารสามารถเคลื่ อนที่ได้อย่าง
อิสระ สมาชิกสามารถพูดจาปรับความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยไม่ตอ้ งผ่านบุคคล
ที่สาม ทําให้ข่าวสารข้อมูลถูกส่ งจากต้นทางไปยังผูร้ ับสารแต่ละคน ซึ่งจะมีความถูกต้องและไม่
เบี่ ย งเบน เพราะถ้า หากที ม งานหรื อคณะจัด ทํา แผนชุ ม ชนมีก ารสื่ อสารที่ ผิด พลาด ข้อ มูล ที่
แพร่ กระจายออกไปอาจส่ งผลกระทบต่อด้านลบต่อการจัดทําแผนชุมชน เช่น ทําให้ทีมงานเกิด
ความหวาดระแวงกัน ตรงกับที่นางสาวพวงเงิน บุญพยุง อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
หนองกลางดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวถึงการสื่อสารที่ผดิ พลาดส่ งผลให้เกิดความเข้าใจผิด
ได้ ดังนี้
“...ถ้าเป็ นเรื่ องที มงานทําแผน จะเป็ นเรื่ องการพูด การสื่ อสาร ต้องแนวทาง
เดียวกัน เข้าใจตรงกัน เพราะว่า ถ้าพูดกันเรื่ องนี้คุณต้องเข้าใจตรงกับเรานะ อย่างเช่น
คําพูดนี้ทาํ ให้คนเข้าใจแบบนี้ แต่อีกคนเข้าใจอีกอย่าง เวลาไปสื่อสารต่อกับคนอื่น มัน
ก็ตีกนั พอไปฟังจากอีกคน ไปพูดกับอีกคน ทําให้เรื่ องบางเรื่ อง จากเรื่ องที่เข้าใจง่ายๆ
ก็กลายเป็ นเรื่ องใหญ่ที่เข้าใจกันยาก ก็เกิดปัญหาอีก ....ตัวเราเองเป็ น อสม. อยูแ่ ล้ว ได้
เข้ามาร่ วมลงทําแผน เพราะว่า ต้องจัดเก็บข้อมูล สิ่งแรกที่เข้ามาก็เหมือนทุกคน คือ ต้อง
คุยให้เข้าใจก่ อนว่า งานชุ มชนคืออะไร ต้องทําอย่างไร ต้องพูด อย่างไรให้ชาวบ้าน
เข้าใจ...”
จากคําสัมภาษณ์ท้งั สองชุมชนข้างต้น สรุ ปได้ว่าการสื่อสารมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
การทํางานเป็ นทีม ทั้งการสื่อสารที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพราะการจัดทําแผนชุมชนนั้น
จําเป็ นต้องมีการพูดคุยเสมอๆ ทั้งในที่ประชุม และนอกจากการประชุมเพื่อให้ทีมงานแผนชุมชนมี
ความเข้าใจที่ตรงกันทําให้การปฏิบตั ิงานราบรื่ นรวดเร็ ว ดังนั้นถ้าเสริ มสร้างให้ทีมงานหรื อคณะ
จัดทําแผนชุมชนมีการพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสารที่ดีและเหมาะสม จะทําให้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทําแผนชุมชน มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2.3 การสร้ างสั มพันธภาพ สัมพันธภาพและการสื่ อสารมีความเกี่ยวข้องกันอย่าง
มาก กล่าวคือการสื่อสารที่มีคุณภาพจะเป็ นเครื่ องมือในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี และเป็ นตัวชี้วดั
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในที มงานอีกด้วย ตรงกับคําให้สัมภาษณ์ของนายพลวริ ศ วรรณะ
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 4 บ้านหนองขุย ตําบลหนองสาหร่ าย วัน ที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวเกี่ยวกับ
สัมพันธภาพ ดังนี้
“...ที่นี่ เรามีค วามคิดคล้ายๆกัน อย่างน้อยๆเขามีวิถีชีวิต ที่เหมือนกัน การมาเป็ น
ผูน้ ําไม่ได้บังคับเรามาเป็ น เราอาสามาเป็ นผูน้ าํ หลังจากที่ เป็ นปุ๊ บ ถ้าใครมาถามว่า
เหนื่ อ ยไหม ถ้า ผู้น ํา คนไหนบอกว่ า เหนื่ อ ยจะมาเป็ นผูน้ ํา ไม่ ไ ด้ เราอาสาขึ้ นมา
เพราะฉะนั้น คําว่าผูน้ าํ ของที่นี่ก็คือ มีความสัมพันธ์เหมือนกับพ่อแม่ เลี้ยงดูลูก ต้องตื่น
ก่อน นอนทีหลัง เพราะถ้าคิดแบบนี้เราจะมีความสุ ขกับการที่เราทํา ทําอย่างไรก็ได้ให้
ชาวบ้านเราลืมตา อ้าปากได้ ทําอย่างไรก็ ได้ ให้ชาวบ้านเรามีกิน ทําอย่างไรก็ได้ ให้
ชาวบ้านเราหมดหนี้หมดสิน ให้มีความสุข ในระหว่างผูน้ าํ ด้วยกันเราก็ใช้สัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างในการทํางาน อย่างเช่นเรี ยกประชุม เราก็บอกพี่ ขอร้องให้มานะ เรื่ องนี้ มนั
สําคัญ อย่างนี้เขาก็มาอย่างเต็มใจ...”
การมี สัม พัน ธ์ภ าพอัน ดี ร ะหว่ า งกัน ในที ม งานหรื อคณะจัด ทํา แผนชุ ม ชนเป็ น
สิ่ งจําเป็ นต่ อการปฏิบัติ งานร่ ว มกัน ในการจัด ทําแผนชุ มชน สอดคล้องคําพูด ของนายสุ ภ าพ
แก้วฉวี ผูน้ าํ ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านของบ้านหนองกลางดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวถึง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูน้ าํ กับชาวบ้าน ดังนี้ “...คนที่เขาจะเข้ามาทําแผนชุมชน ต้องมีสมั พันธภาพ
ที่ดีต่อกัน เพราะเราต้องคุยกันหลายรอบ บางครั้ งคุยนอกรอบ บางครั้งผูใ้ หญ่ โชคชัยใช้การคุ ย
นอกรอบ อันนี้ความสัมพันธ์มาก่อนเลยนะ ถ้าไม่มีมนั คุยกันไม่ได้ ถ้าคนเขาไม่เต็มใจมาช่วย ทํา
อะไรก็ไม่สาํ เร็ จ...”
จะเห็นว่าสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกในทีมงาน ทําให้เกิดความสามัคคีเป็ นนํ้า
หนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นไปโดยไม่บิดเบือนความเป็ นจริ งและทํางาน
ราบรื่ น มากขึ้ น ซึ่งตรงกับคําให้สัมภาษณ์ของ นายศิวโรฒ จิต นิ ยม ประธานกรรมการสถาบัน
การเงินชุมชนตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวว่าการสร้างสัมพันธภาพทําให้
เกิดความสามัคคี ดังนี้
“... การสร้างสัมพันธภาพนี่ก็สาํ คัญครับ มันทําให้เกิดความสามัคคี ถ้าเป็ นที่นี่
นะเวลาที่เจอหน้ากัน ทักกัน เป็ นไง สบายดีไหม หิ วข้าวไหม กินอะไรหรื อยัง อะไร
อย่างนี้ พูดคุยกันสารทุกข์ สุขดิบ มีปัญหาก็ช่วยกันแก้ ทําอย่างนั้นมันจะดึงเขาเข้ามาได้
เออ วันนี้ มันไปไหน ทําไมไม่มา สอบถามดูก็ปรากฏว่า ต้องไปทํางานก่อน หรื อคนนี้
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ลูกขอตังค์ อย่างนั้น เราจะออกให้ไปก่ อนได้ม้ยั คือต้องช่วยกันดูแลซึ่งกัน และกัน
แบบญาติ อย่างคิดว่าเป็ นปัญหาเรื่ องส่วนตัวแล้วเราไม่ช่วย...”
ในการสร้างสัมพันธภาพนั้นต้องมีกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้พบปะ
สนทนา ปรึ กษาหารื อกัน ส่ งเสริ มให้สมาชิกยอมรับนับถือในความคิดซึ่งกันและกัน มีการยก
ย่องชมเชยเพื่อนร่ วมงานในโอกาสอันควร เพื่อทําให้สมาชิกในทีมงานหรื อคณะจัดทําแผนชุมชน
ยินดี เข้าร่ วมแสดงความคิด เห็น เกี่ยวกับการจัด ทําแผนชุมชนและให้ความช่ วยเหลือกิจ กรรมใน
ทีมงานด้วยความเต็มใจ ตรงกับคําให้สัมภาษณ์ของนายพลสิ ทธิ์ แย้มเจริ ญกิจ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
ฝ่ ายปกครอง บ้านหนองกลางดง วันที่ 20 กันยายน 2556 ที่เล่าเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพใน
ชุมชนด้วยการใช้กิจกรรมการกีฬา ดังนี้
“...วัยรุ่ นที่ นี่มนั จะมีกี ฬาสี คุ ้ม สงกรานต์ ปี ใหม่จะจัด คือแบ่งเป็ น 4 คุ ้ม
แบ่ งเป็ นซอย กีฬาฟุต บอล กี ฬาฮาเฮบ้าง อะไรบ้าง แล้ว แต่ แต่ เขาจะจัด กัน เอง เขา
ประชุมกันเองคิดกันเอง เป็ นการสร้างสัมพันธภาพอย่างดีเลย ทําให้เขาสามารถพูดกับ
เราได้ ไม่ตอ้ งกลัว ขับรถผ่านเรี ยกมาคุยก็ได้ มีอะไรก็วิ่งมาหาที่บา้ น เขากล้าทัก ไป
ไหนมาไหน เขาให้เกียรติเรานะ ไม่มีกา้ วร้าว ไม่มีอะไร เวลาเจอก็ทกั ก็ไหว้ หรื อเพื่อน
ต่างหมู่บา้ นมา เขาก็ดูแล ไม่ให้มาวุ่นวายที่นี่ วัยรุ่ นที่นี่ นะ สมมติ เวลามีปัญหา เขาคุ ย
กันเอง ไม่เคยถึงตํารวจ ไม่เคยเป็ นคดีใหญ่ ไม่เคยเป็ นคดีอาชญากรรม เราจะเรี ยกคุย ขอ
กัน ใช้ความสัมพันธ์ ญาติพี่นอ้ ง ลูกๆ หลานๆ...”
จากคํา สั ม ภาษณ์ ข องผู้น ํา ทั้ง สองชุ ม ชนในเรื่ องสั ม พัน ธภาพ พบว่ า การมี
สัมพันธภาพที่ดีทาํ ให้เกิดความสามัคคี ซึ่งจะช่วยให้การประสานงานภายในทีมทําแผนชุมชนหรื อ
แม้แต่เครื อข่ายภายนอกชุมชน นอกจากนี้ ความสามัคคีในทีมทําแผนชุมชนจะทําให้ชาวบ้านเกิด
ความศรั ทธา และให้ค วามร่ ว มมือเป็ นอย่างดีอีก ด้ว ย ดังนั้นการส่ งเสริ มสัมพัน ธภาพที่ ดี ใน
ทีมงานหรื อคณะจัดทําแผนชุมชน จะเป็ นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้สมาชิกเต็มใจเข้าร่ วมพัฒนาตนเอง
เพื่อให้มีศกั ยภาพในการทําแผนชุมชนมากขึ้นและคงพฤติกรรมนั้นไว้
2.4 การสนับสนุนทางสั งคม การสนับสนุ นทางสังคม หมายถึง การที่ทีมงานหรื อ
คณะจัดทําแผนชุมชนได้รับแรงสนับสนุ นจากบุคคลอื่ นในเครื อข่ายทางสังคม ซึ่งการสนับสนุ น
ทางสังคมแบ่งออกเป็ น ด้านสิ่ งของ ด้านความคิ ด และด้านอารมณ์ ในเรื่ องการสนับสนุ นด้าน
สิ่ งของ หมายถึง วัต ถุสิ่งของต่างๆที่จ ับต้องได้ อัน จะช่ว ยให้ก ารจัดทําแผนชุ มชนสะดวกและ
ราบรื่ นมากขึ้น เช่น งบประมาณ อุปกรณ์ สื่อ สถานที่ ฯลฯ ตรงกับคําให้สมั ภาษณ์ของ นายศิวโรฒ
จิตนิ ยม ประธานกรรมการสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่
กล่าวถึงการสนับสนุนสิ่งของดังนี้
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“...ก็บางเรื่ องต้อง เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย มีอะไรอย่างนี้ สมมติคนนี้ไม่มีความรู้
เราก็เอาความรู้มาสนับสนุนเขา คนนี้มนั จะไปโน่ น แต่ตงั ค์ไม่มีค่านํ้ามันรถ มันจะไป
ยังไง คือต้องสนับสนุนอย่างนี้ให้ได้ ใครขาดอะไร ขาดเรื่ องไหน ต้องเติมให้ได้ ขาด
ความรู้ เติ ม ความรู้ ขาดดิ น สอ ก็ให้ดิ น สอ ขาดกระดาษที่ เก็บข้อมูล ก็ให้ก ระดาษ
ประมาณนี้ ก็ตอ้ งสนับสนุนเพื่อให้เกิดพลังให้ได้...”
สอดคล้องกับคําพูดนายพลสิ ทธิ์ แย้มเจริ ญกิจ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครองบ้าน
หนองกลางดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่กล่าวถึงการอํานวยความสะดวกเรื่ อง สถานที่ อุปกรณ์ใน
การจัดเวทีทาํ แผนจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ “... ข้าราชการอําเภอที่มีข ้อมูลรู้เรื่ องรู้ราวอยู่
ด้วยกันตลอดไปมา หาสู่กนั ตลอด เขาก็จะเข้าใจและช่วยในเรื่ องการอํานวยความสะดวก อย่างการ
จัดเวที หรื ออุปกรณ์ที่จาํ เป็ น ทีน้ ีเวลาที่เราวิเคราะห์ ทําข้อมูลเขียนแผนกันก็จะสะดวกขึ้น...”
การสนับสนุ นด้านความคิ ด หมายถึง การช่ ว ยให้สมาชิ กมีความคิ ดเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในการจัดทําแผนชุมชนประสบความสําเร็ จ เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้
บริ การข้อมูลข่าวสาร คําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้สมาชิกมีศกั ยภาพในเรื่ องการคิดวิเคราะห์
การออกแบบเก็บข้อมูล การเขียนโครงการในแผนชุมชน เป็ นต้น ซึ่งตรงกับที่ นายพลสิ ทธิ์ แย้ม
เจริ ญกิจ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครอง บ้านหนองกลางดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ได้ให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านความคิดไว้ว่า
“...ทีมงานทําแผนชุมชนในหมู่บา้ นมันมีอยู่แล้วโดยปกติก็เป็ นคณะกรรมการ
หมู่บา้ น ที่เขาไปดูงานมา ไปนอนที่ไม้เรี ยง จนมาเก็บข้อมูล ปี 2542 ก็เก็บข้อมูลเอามา
สรุ ป เอามาให้เรี ยนรู้ ตอนนั้น มีนกั พัฒนาชุมชนมาช่วย เจ้าหน้าที่ของอําเภอก็มาช่วยดู
ช่วยวิเคราะห์ มันก็ตอ้ งเป็ นบทบาทของคนนอกมาช่วย เพราะคนในวิเคราะห์เองเข้าข้าง
ตัวเองอยูแ่ ล้ว...”
สอดคล้องกับนายบุญมี เนตรสว่าง ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 7 บ้านหนองแหน ตําบลหนอง
สาหร่ าย วันที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่เล่าเรื่ องการได้รับความช่วยเหลือด้านความคิดจากคนภายนอก
ดังนี้
“...ตอนผมทําแบบสอบถาม เดิมทีพอทําตอนแรก ก็ได้ลูกๆ จาก มหาลัยราช
ภัฏนครปฐมมาช่วย ยังไม่ลืมบุญคุณนะ มี 45 คน มาฝึ กงานที่นี่ แล้วก็อยู่ถึง 3 เดือน
ด้วย แล้วก็มาช่วย ตอนแรกก็เข้ามาดูแล้วก็ 5 คนนี้จดเรื่ องต้นไม้ อีก 5 คน จดเรื่ องหมู
เรื่ องหมา เรื่ องเป็ ด เรื่ องไก่ จนกระทั้งล่าสุ ดท่านนภดล ศรี ตุลา ทําแล้วก็เอาแบบของ
เรานี่ละ...”
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การสนับสนุนด้านจิตใจ หมายถึงพฤติกรรมที่ทาํ ให้บุคคลรู้สึกสบายใจ และเชื่อว่า
เขาได้รับความรัก ความเอาใจใส่ ความยกย่องนับถือจนเกิด ความมัน่ ใจในตนเองที่จ ะเข้าร่ ว ม
กิจกรรมการจัดทําแผนชุมชน เช่น กําลังใจ รางวัล คําชมเชย เป็ นต้น ตรงกับคําพูดของนายศิวโรฒ
จิตนิ ยม ประธานกรรมการสถาบันการเงิน ชุมชนตําบลหนองสาหร่ าย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่
กล่าวถึงการกําลังใจแก่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้วยคําชมเชย ดังนี้
“...ในเรื่ องการเห็นคุณค่าของตนเอง เราให้ทุกคนเขาตระหนักคุณค่าในตัวเอง
ว่าตัวเองมีคุณค่า คุณค่าทางสังคม ใช้การให้กาํ ลังใจ เราก็ใช้การบอกเล่าเรื่ องที่เขาทําดี
การชื่นชมในที่ ประชุม และประกาศเสี ยงตามสาย ทําให้เขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าใน
ชุมชน และสุดท้ายมีการมอบเกียรติบตั ร มอบเกียรติบตั ร...”
สอดคล้องกับนายสุ ภาพ แก้ว ฉวี ผูน้ ําชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านของบ้านหนอง
กลางดง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่พดู ถึงการมองคนในแง่ดี และการให้โอกาสผูท้ ี่ทาํ ผิด ดังนี้
“...ถ้าที่นี่ ทุกคนจะใช้คาํ ว่า ทุกคนเป็ นคนดีท้ งั หมด ไม่มีใครเป็ นคนเลว เรา
เชื่อว่าคุณเป็ นคนดี เพียงแต่ว่าโอกาสอาจจะน้อยกว่าคนอื่น....ไม่มีใครอยากทําไม่ดี
ไม่มีใครอยากทําไม่ดี ไม่มีใครอยากทําพลาด สิ่ งที่เขาทําไปอาจจะพลาดโดยไม่รู้
คนมีการพลาดกันได้ แต่อย่าเอาสิ่งที่พลาดมาเป็ นข้อปมใหญ่ที่จะทับเค้า อย่างสมมุติ
ถ้าเขาทําสิ่งที่เรามอบหมายเกี่ยวกับทําแผนชุมชนแล้วถ้าเค้าทําผิด เราควรช่วยกันให้
กําลังใจเขา บอกทางเขา และต้องเปิ ดโอกาสให้เขาแก้ตวั เพื่อเขาจะได้อยู่ในสังคม
ชุมชนได้อย่างปกติ...”
และสอดคล้องกับนายพลวริ ศ วรรณะ ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 4 บ้านหนองขุย ตําบลหนอง
สาหร่ าย วันที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่เล่าถึงการสร้างขวัญและกําลังใจให้คนในชุมชนด้วยการมอบ
รางวัล ดังนี้
“...ท่านศิวโรฒสมัยท่ านเป็ นรองนายก อบต เราจัดงานจะเป็ นวัน แม่ วันพ่อ
หรื อวันเทศกาลสงกรานต์ มอบเกียรติบตั รลูกกตัญํู พ่อดีเด่น แม่ดีเด่น บางคนบอกว่า
คนๆนี้ ก็ไม่ได้ดีอะไร ทําไมให้รางวัลลูกกตัญํู ขี่รถก็ทะลึ่งตึงตัง แต่พอให้เกียรติบตั ร
แล้ว ผลมันสะท้อนย้อนกลับมา จากที่เขาเคยทะลึ่งนะมันดีข้ ึนเลย อย่างนี้ มนั เป็ นการ
สร้างกําลังใจให้เขา ว่าเขาก็เป็ นคนดี ผมว่าสังคมของเรามันไม่ได้โทรมขนาดที่ว่าดึ ง
กลับมาไม่ได้...”

168
จากข้อมูลของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ในเรื่ องการสนับสนุ นทางสังคม พบว่า การสนับสนุ น
ในเรื่ อง งบประมาณ อุปกรณ์ สถานที่ เพื่อให้การจัดทําแผนชุมชนราบรื่ นและสะดวกมากขึ้ น
ส่วนการสนับสนุนด้านความคิด ได้แก่ การให้ความรู้ และบริ การข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนชุมชน การให้คาํ แนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้สมาชิกมีศกั ยภาพในเรื่ องการคิดวิเคราะห์ การ
ออกแบบเก็บข้อมูล การเขียนโครงการในแผนชุมชน เป็ นต้น และการสนับสนุ นด้านจิตใจ ได้แก่
การยอมรั บ การยกย่องและเห็นคุณ ค่าจากสมาชิก ในทีมงาน เพื่อให้สมาชิก มีความมัน่ ใจในการ
จัดทําแผนชุมชนมากขึ้น ดังนั้นถ้าที มงานจัดทําแผนชุมชนได้รับการสนับสนุ นทางสังคมทั้ง 3
ด้าน อย่างเพียงพอตามความจําเป็ น จะทําให้การดําเนิ นงานเกี่ยวกับการทําแผนชุมชนสําเร็ จตามที่
วางไว้
ผลสรุ ปการวิ เ คราะห์ ชุ ม ชนต้น แบบทั้ง 2 ชุ ม ชน ผู้วิ จ ัย ได้เ งื่ อ นไขในการ
ประสบความสําเร็ จของการเสริ มสร้างพลังอํานาจชุมชนในการทําแผนชุมชน ภาพที่ 7
ระดับบุคคล
1 สร้ างความตระหนัก เกี่ ยวกับแผน
ชุมชนด้วยการ
2 สร้างความตั้งใจมุ่งมัน่
3 การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผน
ชุมชน
4 ความภาคภูมิใจในตนเอง
5 ความผูกพันกับชุมชน

การเสริ มสร้าง
พลังอํานาจ
ชุมชนในการทํา
แผนชุมชน

ระดับทีมงาน
1 การสร้างสัมพันธภาพ
2 การสื่อสารในทีมงาน
3 การสนับสนุนทาง
สังคม
4 การมีความไว้วางใจ

ภาพที่ 7 แสดงเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการเสริ มสร้างพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชน
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กระบวนการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน
ผลจากการวิเคราะห์เงื่อนไขการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน
ของบ้านหนองกลางดง และชุมชนหนองสาหร่ าย ประกอบกับเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน 9 ด้าน โดยแบ่งเป็ น
ในระดับบุ คคลและระดับทีมงาน ดังนี้ ระดับบุค คล ได้แก่ ความตระหนัก เกี่ ยวกับแผนชุ มชน
ความตั้งใจมุ่งมัน่ ความผูกพันกับชุมชน ความภาคภูมิใจในตนเอง การมีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทําแผนชุมชน ส่วนระดับทีมงาน ได้แก่ การมีความไว้วางใจ การสื่อสารในทีมงาน การสร้าง
สัมพันธภาพ การสนับสนุนทางสังคม จากนั้นผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้ มาสร้างเป็ นกระบวนการสร้าง
เสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน โดยผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการจัดทําแผน
ชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน มาเป็ นองค์ประกอบในการพัฒนากระบวนการสร้างเสริ มพลัง
อํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การเตรียมความพร้ อม วัตถุประสงค์เพื่อทําความเข้าใจร่ วมกันใน
เรื่ อง แนวคิด วิธีการ ขั้นตอน การจัดกระบวนการแผนชุมชน ประโยชน์ของแผนชุมชน ดังนั้นใน
ขั้นตอนแรกควรให้บุคคลสนใจในการเข้าร่ วมจัดทําแผนชุมชนก่อน ดังนั้นการสร้างพลังอํานาจ
ระดับบุค คลจึ งควรสร้ างให้บุค คลมี ความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุ มชน โดยเผยแพร่ แนวคิด และ
ความสําคัญของแผนชุมชนให้ชาวบ้านทราบอย่างทัว่ ถึงด้วยสื่อสาธารณะ รวมทั้งกระตุน้ ให้บุคคล
มีความตั้งใจมุ่งมัน่ ด้วยการชมวีดิทศั น์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วยการใช้แผนชุมชน และการไป
ศึกษาดูงานในชุมชนที่ประสบความสําเร็ จ เพื่อให้บุคคลมี ความตระหนักถึงความสําคัญของแผน
ชุมชนและเกิดความตั้งใจมุ่งมัน่ ที่อยากจะเข้าร่ วม ความผูกพันกับชุมชนก็เป็ นเงื่อนไขหนึ่ งที่ทาํ ให้
บุคคลเกิดความตระหนักในปั ญหาของชุ มชนตนเอง ส่ วนการสร้ างเสริ มพลังอํานาจในระดับ
ทีมงานจัดทําแผนชุมชน ควรมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในลักษณะแนวราบมากกว่าแนวดิ่ง
เพื่อให้ทุกคนรู้สึกมีความเสมอภาพในการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ควรพัฒนาการสื่ อสารใน
ทีมงานให้เหมาะสม ได้แก่ การใช้หอกระจ่ายข่าว การใช้สื่อที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรมีภาษาที่เข้าใจ
ง่าย และแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบการกระจายข่าวสารโดยตรง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ส่ งผลให้
การดําเนิ น งานเป็ นไปด้วยความราบรื่ น เมื่อมีปัญหาหรื อข้อข้องใจก็สามารถพุดคุยกัน ได้อย่าง
เปิ ดเผยสบายใจ การสนับสนุนทางสังคมด้านอุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ทีมทําแผนชุมชน และการสนับสนุนทางสังคมด้านความคิดโดยการจัดโครงการให้ความรู้เรื่ อง
แผนชุมชน
องค์ประกอบที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ เรียนรู้ตนเองและชุมชน วัตถุประสงค์คือ ให้
เกิดความเข้าใจสภาพชุ มชนในปั จจุบนั เรี ยนรู้ประวัติความเป็ นมาของชุ มชน เมื่อบุคคลมีความ
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ตระหนักและสนใจเข้าร่ วมทําแผนชุมชนอย่างจริ งจังแล้วจากนั้นบุคคลต้องรู้จกั ตนเองและชุมชน
ของตนเองในทุกด้าน ซึ่งทําได้โดยใช้เครื่ องมือเก็บข้อมูลที่ชุมชนออกแบบเอง จปฐ. กชช.๒ค
บัญชีค รัวเรื อน ข้อมูลศักยภาพชุ มชน จากนั้นร่ ว มกันวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อชุมชนจากการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกในทุกระดับ และทุกมิติ วิเคราะห์สภาพชุมชน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุ ป สรรค) เพื่อ รู้ ศ ัก ยภาพของตนเองและชุ ม ชน รู้ โ อกาสในการพัฒนา และรู้ ข ้อ จํา กัด
วิเคราะห์แยกแยะทุนทางสังคมระบุศกั ยภาพที่มีอยู่ และสภาพปัญหาที่มีแนวโน้มว่ากําลังเกิดขึ้นกับ
ชุมชน รวมทั้งจัดลําดับความต้องการของชุมชน จากนั้นสะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชนเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลด้วยการประชาคม ดังนั้นแนวทางการสร้างเสริ มพลังอํานาจในระดับบุคคล
คือ บุคคลควรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อจัดทําแผนชุมชน เช่น ศึกษาเอกสาร
และ เข้ารับการอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ข ้อมูล เป็ นต้น นอกจากนี้ ควรสร้างความภาคภูมิใจใน
ตนเองให้บุคคล ด้ว ยการเปิ ดโอกาสให้บุค คลรับอาสาเข้าร่ วมกิจ กรรมเกี่ ยวกับการจัดทําแผน
ชุมชนตามความสามารถและความถนัดของบุคคล ซึ่งทั้งสองเงื่อนไขจะทําให้บุคคลมีความเชื่อมัน่
ว่าตนเองสามารถสํารวจข้อมูลชุ มชนวิเคราะห์ข ้อมูลชุ มชน เพื่อเรี ยนรู้ ต นเองและชุ มชน และ
สะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชนด้ว ยการประชาคมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่ วนการสร้างเสริ มพลัง
อํานาจในระดับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการจัดทําแผนชุมชนนั้น เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องคือ
การมีความไว้วางใจ การสื่อสารในทีมงาน และการสนับสนุนทางสังคม ในการทํางานเป็ นทีมนั้น
ต้องสร้างให้ทีมงานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยให้อิสระสมาชิกได้ตดั สิ นใจเกี่ยวกับงานที่
ได้รับมอบหมาย ไว้วางใจในความสามารถและความซื่อสัตย์ของสมาชิก ทีมงานต้องเชื่อว่าว่า
สมาชิกแต่ละคนจะให้ขอ้ มูลชุมชนที่เป็ นจริ ง ไม่สร้างข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
การสื่อสารมีประสิทธิภาพในทีมงานก็มีความสําคัญอย่างมากต่อการประชุมวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน
ควรใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารโดยตรง เพื่อให้
ทีมงานเกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความขัดแย้ง สําหรับการสนับสนุ นทางสังคม ได้แก่ ด้าน
อุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ทีมงานในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และการสนับสนุนด้านความคิด โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่จาํ เป็ นแก่สมาชิก
เช่น เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่ องการทําแผนชุมชน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการจัดทํา
แผนชุมชน เป็ นต้น
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนา วัตถุประสงค์คือ เพื่อให้
ชุมชนมีเป้ าหมายและทิศทางการพัฒนาหมู่บา้ น ได้แก่ การกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา กําหนด
ประเด็นหลักในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ อนั จะเป็ นกรอบและแนวทางในการสร้างแผนชุมชน
เช่ น การพัฒ นาอาชี พและแหล่งรายได้เพื่อสร้ างรายได้ให้ชุมชนตามศัก ยภาพชุ มชนและก ลไก

171
การตลาด ในขั้นตอนนี้กิจกรรมหลักคือประชุมทีมงานจัดทําแผนชุมชน ดังนั้นการเสริ มสร้างพลัง
อํานาจระดับบุคคล ควรส่งเสริ มให้บุคคลแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา
เช่น เข้าร่ วมอบรม ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อบุคคลมีความรู้ความเข้าใจว่ าวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพัฒ นาคื ออะไร บุ ค คลจะสามารถกําหนดวิสัยทัศน์ และทิ ศทางการพัฒนาได้ถูก ต้อ ง
สําหรั บเสริ มสร้ างพลังอํานาจในที มงาน ควรพัฒนาการสื่ อสารในที มงานให้มีประสิ ทธิ ภ าพ มี
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารโดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกคน
ได้รับข่าวสารเหมือนกันเพื่อจะได้มีความเข้าใจตรงกัน มีการจัดวางสัมพันธภาพระหว่างสมาชิก
ในทีมงานเป็ นลักษณะแนวราบ คือสมาชิกทุกคนมีความเท่าเทียมกัน สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างไม่ถกู ปิ ดกั้น การสนับสนุนทางสังคมด้านวัสดุสิ่งของ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ทีมทําแผน
ชุมชน เช่น งบประมาณ อุปกรณ์ สถานที่สําหรับการประชุมกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการ
พัฒนา การสนับสนุนทางสังคมด้านความคิด โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่จาํ เป็ นแก่สมาชิก
เช่น เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่ องการกําหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา เป็ นต้น
องค์ ป ระกอบที่ 4 การกาหนดแผนงานหรือโครงการ วัต ถุประสงค์เพื่อให้ได้แผน
ชุมชนที่เป็ นของชุมชนอย่างแท้จริ ง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง ในการกําหนดแผนงาน
หรื อโครงการจะต้องพิจารณาจากข้อมูลชุมชนที่วิเคราะห์ร่วมกับวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาที่
กําหนดไว้ร่วมกัน กิจกรรมในขั้นตอนนี้ ได้แก่ 1) การประชุมเพื่อแยกประเภทโครงการหรื อ
กิจกรรม ออกเป็ น โครงการหรื อกิจกรรมที่ทาํ เองได้ โครงการหรื อกิจกรรมที่ ตอ้ งทําร่ วมร่ วมกับ
เครื อข่ายนอกชุมชน และ โครงการหรื อกิจกรรมที่ตอ้ งให้องค์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดทําให้ 2) การ
ประชุ มจัดลําดับความสําคัญของโครงการหรื อกิจ กรรม 3) การประชุ มร่ างแผนชุ มชน และ
4) การประชาพิจ ารณ์ แผนชุ มชนและเสนอแผนต่ อชุ มชน จากกิ จ กรรมในขั้น ตอนนี้ ในการ
เสริ มสร้างพลังอํานาจระดับบุคคล ควรส่ งเสริ มให้บุคคลแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภท
โครงการ ทักษะเกี่ยวกับการจัดประชุมหรื อประชาพิจารณ์ เป็ นต้น สําหรับการเสริ มสร้างพลัง
อํานาจในที มงานควรพัฒ นาการสื่ อ สารในที ม งานให้มีประสิ ทธิ ภ าพ มีช่องทางการสื่ อ สารที่
หลากหลาย และแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารโดยเฉพาะ ให้ทุกคนได้รับข่าวสารเหมือนกัน
เพื่อจะได้มีความเข้าใจตรงกัน มีการจัดวางสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในทีมงานเป็ นลักษณะ
แนวราบ คือสมาชิกทุกคนมีความเท่าเทียมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสมอภาค เงื่อนไขที่
สําคัญอีกประการคือ การสนับสนุนทางสังคมด้านงบประมาณ อุปกรณ์ สถานที่ เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ทีมงานสําหรับการจัดประชุมและประชาพิจารณ์ และการสนับสนุน ด้านความคิด คือ
เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ มาให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมหรื อโครงการที่กาํ หนดไว้ในแผนชุมชน
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องค์ประกอบที่ 5 การจัดทารู ปเล่ มแผนชุ มชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทํารู ปเล่มที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรที่น่าสนใจ อ่านง่ายเรี ยงลําดับตามบท เนื้ อหามีความชัดเจนที่สามารถอ้างอิงและ
นําไปใช้ในการประสานงาน เป็ นคู่มือในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมหรื อโครงการตามที่กาํ หนด
ไว้ และใช้ตรวจสอบระดับความก้าวหน้าของการพัฒนากับแนวทางที่วางไว้ กิจกรรมในขั้นตอน
นี้ได้แก่ ประชุมแต่ต้งั ผูร้ ับผิดชอบการจัดทํารู ปเล่ม รวบรวม ตรวจสอบ เอกสารข้อมูลต่างๆ ที่ผ่าน
เวทีประชาพิจารณ์และได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ ดังนั้นการเสริ มสร้างพลังอํานาจระดับ
บุค คล ควรส่ งเสริ มให้บุค คลแสวงหาความรู้ เกี่ ยวกับการจัดทําเอกสาร วิธีการเขี ยนแผนงาน/
โครงการ ส่ ว นการเสริ มสร้างพลังอํานาจในที มงานนั้นควรพัฒ นาการสื่ อสารในที มงาน ให้
สมาชิกทุกคนได้รับข่าวสารเหมือนกันเพื่อจะได้มีความเข้าใจตรงกัน รวมทั้งสามารถพูดคุยสื่ อสาร
กันได้อย่างอิสระ มีการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมงานเป็ นลักษณะแนวราบ คือ
สมาชิกทุกคนมีความเท่าเทียม และทีมงานต้องมีความไว้วางใจว่าสมาชิกที่รับผิดชอบในกิจกรรมที่
มอบหมายสามารถปฏิบตั ิงานได้โดยมีอิสระในการตัดสินใจ การสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การ
สนับสนุนด้านความคิด คือ มีการจัดการให้ความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการจัดทํารู ปเล่มเอกสารแผนชุมชน
แก่ทีมงาน การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์ สถานที่ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทํา
รู ปเล่มแผนชุมชน และการสนับสนุ นด้านจิตใจให้แก่ทีมงาน เมื่อผลงานการจัดทําแผนชุ มชนได้
สําเร็ จออกมาเป็ นรู ปธรรมแล้ว ควรมีการให้รางวัลตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานโดยกล่าวยกย่องชมเชย
ทีมงานทุ ก คน ผ่านทางสื่ อสาธารณะ เช่น ใส่ รายชื่ อทีมผูร้ ่ วมจัด ทําแผนชุ มชนในรู ปเล่ม หรื อ
ประกาศเสี ยงตามสายในการขอบคุ ณ ที มงาน เพื่อ ส่ ง เสริ มขวัญ และกําลัง ใจให้ ทีมงานเกิ ด
ความรู้สึกภาคภูมิใจ ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิและคงพฤติกรรมในการทําแผนชุมชน
จากการใช้กระบวนการจัดทําแผนชุมชนมาเป็ นองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ เพื่อเป็ น
กรอบในกระบวนการร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนดังตาราง
ที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงกระบวนการร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชน
องค์ประกอบการ
จัดทาแผนชุมชน
องค์ประกอบที่ 1
การเตรี ย มความ
พร้อม

เงื่อนไข
ในระดับบุคคล
-เตรี ยมข้อมูลชุมชน
เผยแพร่ แนวคิดและ -ความตระหนัก
-เพื่อทําความเข้าใจ
ความ
เกี่ยวกับแผนชุมชน
ร่ วมกันในเรื่ อง แนวคิด สําคัญของแผน
-ความผูกพันกับ
วิธีการ ขั้นตอน การจัด ชุมชนให้ชาวบ้าน ชุมชน
กระบวนการแผนชุมชน ทราบอย่างทัว่ ถึง
-ความตั้งใจมุ่งมัน่
วัตถุประสงค์

แนวปฏิบัติ

เงื่อนไข
ในระดับทีมงาน
-การสร้าง
สัมพันธภาพ
-การสื่ อสารใน
ทีมงาน
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ตารางที่ 5 แสดงกระบวนการร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชน (ต่อ)
องค์ประกอบการ
เงื่อนไข
เงื่อนไข
วัตถุประสงค์
แนวปฏิบัติ
จัดทาแผนชุมชน
ในระดับบุคคล
ในระดับทีมงาน
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ งแ ผ น ด้ว ยสื่ อสาธารณะ
-ก า ร ส นั บ ส นุ น
ชุมชน
ชุมชน
ทางสังคม
องค์ประกอบที่ 2 -เพื่อให้เกิดความเข้าใจ -ประชุมออกแบบ -การมีความรู ้
-การสื่ อสารใน
การวิเคราะห์
สภาพชุมชนในปัจจุบนั เครื่ องมือจัดเก็บ
เกี่ยวกับการจัดทํา ทีมงาน
ข้อมูล เพื่อเรี ยนรู ้ -เพื่อรู ้ศกั ยภาพของ
ข้อมูล
แผนชุมชน
-การมีความ
ตนเองและชุมชน ตนเอง
-สํารวจข้อมูล
-ความภาคภูมิใจใน ไว้วางใจ
-เพื่อรู ้ศกั ยภาพ และ
ชุมชน
ตนเอง
-การสนับสนุน
ทรัพยากรของชุมชน
-ประชุมวิเคราะห์
ทางสังคม
ข้อมูลชุมชน
องค์ประกอบที่ 3 -เพื่อให้ได้เป้ าหมายและ -ประชุมกําหนด
-การมีความรู ้
-การสร้าง
การกําหนด
ทิศทางการพัฒนาของ วิสัยทัศน์ เป้ าหมาย เกี่ยวกับการจัดทํา สัมพันธภาพ
วิสัยทัศน์และทิศ หมู่บา้ น มองเห็น
และทิศทางการ
แผนชุมชน
-การสื่ อสารใน
ทางการพัฒนา
อนาคต
พัฒนาหมู่บา้ น
ทีมงาน
-การสนับสนุน
ทางสังคม
องค์ประกอบที่ 4 - เพื่อให้ได้แผนชุมชนที่ -ประชุมแยก
-การมีความรู ้
-การสร้าง
การกําหนด
เป็ นของชุมชนอย่าง
ประเภท และจัด เกี่ยวกับการจัดทํา สัมพันธภาพ
แผนงานหรื อ
แท้จริ ง สามารถ
ลําดับความสําคัญ แผนชุมชน
-การสื่ อสารใน
โครงการ
นําไปใช้ประโยชน์ และ ของโครงการหรื อ
ทีมงาน
นําไปสู่ การบรรลุ
กิจกรรม
-การสนับสนุน
วิสัยทัศน์ที่วางไว้
-ร่ างแผนชุมชน
ทางสังคม
องค์ประกอบที่ 5 -เพื่อจัดทํารู ปเล่มที่เป็ น -ประชุมแต่งตั้ง
-การมีความรู ้
-การสร้าง
การจัดทํารู ปเล่ม ลายลักษณ์อกั ษร
ผูร้ ับผิดชอบการ
เกี่ยวกับการจัดทํา สัมพันธภาพ
แผนชุมชน
จัดทํารู ปเล่ม
แผนชุมชน
-การสื่ อสารใน
ทีมงาน
-การสนับสนุน
ทางสังคม
-การมีความ
ไว้วางใจ

จากตารางที่ 5 แสดงกระบวนการร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทํา
แผนชุมชน ผูว้ ิจยั นํามาสร้างเป็ นแผนภูมิ ร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทํา
แผนชุมชน ภาพที่ 8
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ร่ างรูปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน
เงื่อนไขระดับบุคคล
ความตระหนักเกี่ยวกับแผน
ชุมชน
- เผยแพร่ แนวคิดและความ
สําคัญของแผนชุมชนให้
ชาวบ้านทราบอย่างทัว่ ถึงด้วย
สื่ อสาธารณะชุมชน
ความผูกพันกับชุมชน
ความตั้งใจมุ่งมั่น
- ไปศึกษาดูงานในชุมชนที่
ประสบความสําเร็ จเรื่ องการทํา
แผนชุมชน
- ชมวีดิทศั น์ชุมชนตัวอย่าง ที่
แก้ปัญหาด้วยการใช้แผนชุมชน
ความภาคภูมิใจในตนเอง
-รับอาสาในงาน ตามความ
ถนัด และคิดว่าทําสําเร็ จได้ดว้ ย
ตนเอง
การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทา
แผนชุมชน
- การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
- การฝึ กทักษะ
-การศึกษาเอกสาร/คู่มือทําแผน
ชุมชน

องค์ประกอบการจัดทาแผนชุมชน
การเตรียม
ความพร้อม
ชุมชน

การวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อ
เรียนรู้ตนเอง
และชุมชน

การกาหนด
วิสัยทัศน์
และทิศ
ทางการ
พัฒนา

การกาหนด
แผนงาน /
โครงการ
การจัดทา
รูปเล่มแผน
ชุมชน

เงือ่ นไขระดับทีมงาน
การสร้ างสั มพันธภาพ
- จัดระบบความสัมพันธ์ของทีมงานใน
ลักษณะแนวราบ
- จัดให้ทีมงานมีการพบปะพูดคุย สมํ่าเสมอ
- ให้สมาชิ กการยอมรับความคิดเห็นซึ่ งกัน

และกัน
การสื่ อสารในทีมงาน
- ใช้การสื่ อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์
จดหมาย สื่ อบุคคล เพื่อให้สมาชิ กเข้าใจ
ตรงกัน
- กําหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารด้าน
การเตรี ยมความพร้อมชุมชน
การสนับสนุนทางสั งคม
- ได้รับการสนับสนุนด้านความคิด โดยจัด
กิจกรรมให้ความรู ้
- ได้รับการสนับสนุนด้าน อุปกรณ์
งบประมาณ สถานที่ คูม่ ือการจัดทําแผน
ชุมชน
- ได้รับการสนับสนุนด้านจิตใจ โดย
ประกาศยกย่องชื่ นชมทีมผูร้ ่ วมจัดทําแผน
ชุมชน
การมีความไว้วางใจ
- เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กรับอาสาในงาน ตามที่
ตนเองถนัด
-ให้อิสระสมาชิ กได้ตดั สิ นใจเกี่ยวกับงานที่
ได้รับมอบหมายในการจัดทํารู ปเล่มแผน
ชุมชน

ภาพที่ 8 แสดงร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชน
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การตรวจสอบร่ างรูปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนเพือ่ การจัดทาแผนชุมชนไปตรวจสอบ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนที่สร้าง
ขึ้นจากกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพไปตรวจสอบความเหมาะสม โดยผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 ท่าน
การวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อ
การจัด ทําแผนชุ มชนในระดับบุ ค คล ผูว้ ิจ ัยวิเคราะห์โดยการใช้ค่ าเฉลี่ย (µ ) ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (σ) และแปลผล ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และแปลผลระดับความเหมาะสม
ของร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชนในระดับ
บุคคล
(N=5)

ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ในระดับบุคคล

ระดับความเหมาะสม
σ
แปล ลาดับ
µ
ผล

การเตรียมความพร้ อมชุมชน
1. ความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน
1.1 เผยแพร่ แนวคิ ด และความสําคัญของแผนชุ มชนให้
ชาวบ้านทราบอย่างทัว่ ถึงด้วยสื่อสาธารณะชุมชน
2. ความตั้งใจมุ่งมัน่
2.1 ไปศึกษาดูงานในชุมชนที่ประสบความสําเร็ จเรื่ องการ
ทําแผนชุมชน หรื อชมวีดิทศั น์ชุมชนตัวอย่าง ที่แก้ปัญหาด้วย
การใช้แผนชุมชน
การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ เรียนรู้ตนเองและชุมชน
3. การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
3.1 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่ องการจัดเก็บข้อมูล/
วิธีการสํารวจข้อมูลและ การวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน
3.2 เข้าร่ วมฝึ กทักษะการจัดทําประชาคม

4.40

0.54

มาก

2

4.20

0.83

มาก

3

4.60

0.54

1

4.20

0.44

มาก
ที่สุด
มาก

4
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย (µ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และแปลผลระดับความ เหมาะสมของร่ าง
รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชนในระดับบุคคล (ต่อ)
(N=5)

ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ในระดับบุคคล

ค่าระดับความเหมาะสม
µ σ แปล ลาดับ
ผล

4. ความภาคภูมิใจในตนเอง
4.1 รับอาสาในงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามความ
ถนัด และคิดว่าทําสําเร็ จได้ดว้ ยตนเอง
กาหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนา
5. การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
5.1 เข้าร่ วมอบรมเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา
5.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา
การกาหนดแผนงานหรือโครงการ
6. การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
6.1 เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการแยกประเภทโครงการและ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ
6.2 เข้าร่ วมฝึ กทักษะการจัดทําประชาพิจารณ์
การจัดทารูปเล่มแผนชุมชน
7. การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
7.1 เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดทําเอกสาร / วิธีการ
เขียนแผนงานและโครงการ
7.2 ศึกษาวิธีก ารเขี ยนแผนชุมชน จากคู่มือทําแผนชุมชน
หรื อ เอกสารจากชุมชนที่ประสบความสําเร็ จในการจัดทําแผน
โดยภาพรวมในระดับบุคคล

4.20 0.44 มาก

4

4.00 0.70 มาก
4.00 0.70 มาก

5
5

4.20 0.83 มาก

3

3.60 0.70 มาก

6

4.20 0.83 มาก

3

4.20 0.44 มาก

4

4.16 0.46 มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลประเมินความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลัง
อํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ในภาพรวมของระดับบุคคล อยู่ในระดับมาก (µ =4.16) โดย
กิจกรรมที่มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการจัดเก็บ
ข้อมูล/วิธีการสํารวจข้อมูลและ การวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน (µ =4.60) นอกนั้นอยู่ในระดับมาก
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เรี ยงลําดับได้ดงั นี้ เผยแพร่ แนวคิดและความสําคัญของแผนชุมชนให้ชาวบ้านทราบอย่างทัว่ ถึงด้วย
สื่อสาธารณะชุมชน (µ =4.40) รองลงมาคือ ไปศึกษาดูงานในชุมชนที่ประสบความสําเร็ จเรื่ องการ
ทําแผนชุมชนหรื อชมวีดิทศั น์ชุมชนตัวอย่าง ที่แก้ปัญหาด้วยการใช้แผนชุมชน เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการแยกประเภทโครงการและ จัดลําดับความสําคัญของโครงการ วิธีการจัดทําเอกสาร /
วิธีการเขียนแผนงานและโครงการ (µ =4.20 ) เข้าร่ วมฝึ กทักษะการจัดทําประชาคม รับอาสาใน
งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามความถนัด และคิดว่าทําสําเร็ จได้ดว้ ยตนเอง ศึกษาวิธีการเขียน
แผนชุมชน จากคู่มือทําแผนชุมชนหรื อ เอกสารจากชุมชนที่ประสบความสําเร็ จในการจัดทําแผน
(µ =4.20 ) เข้าร่ วมอบรมเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
และทิศทางการพัฒนา (µ =4.00 ) และ เข้าร่ วมฝึ กทักษะการจัดทําประชาพิจารณ์ (µ =3.60)
ตามลําดับ
การวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการ
จัดทําแผนชุมชนเพื่อระดับทีมงาน ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (µ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(σ) และแปลผล ดังรายละเอียดในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และแปลผลระดับความเหมาะสม
ของร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชนในระดับ
ทีมงาน
(N=5)

ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ในระดับทีมงาน

ค่าระดับความเหมาะสม

µ

การเตรียมความพร้ อมชุมชน
1. การสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน
1.1 จัดระบบความสัมพันธ์ของทีมงานในลักษณะแนวราบ
4.20
1.2 จัดกิจกรรมให้ทีมงานมีการพบปะพูดคุยอย่างสมํ่าเสมอ
4.40
2. การสื่อสารในทีมงาน
2.1 ใช้การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ จดหมาย สื่ อ 4.00
บุคคล เพื่อให้สมาชิกเข้าใจตรงกันในกิจกรรมเตรี ยมความพร้อม

σ

แปลผล

ลาดับ

0.44
0.54

มาก
มาก

2
1

0.70

มาก

3
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย (µ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และแปลผลระดับความ เหมาะสมของร่ าง
รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชนในระดับทีมงาน (ต่อ)
(N=5)

ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ในระดับทีมงาน
2.2 กําหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารด้านการเตรี ยมความ
พร้อมชุมชน
3. การสนับสนุนทางสังคม
3.1 ได้รับการสนับสนุนด้านความคิด โดยจัดกิจกรรมให้
3.2 ได้รับการสนับสนุนด้าน อุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่
คู่มือการจัดทําแผนชุมชน เพื่อเตรี ยมความพร้อมชุมชน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเรี ยนรู้ตนเองและชุมชน
4. การมีความไว้วางใจ
4.1 ให้อิสระสมาชิ กได้ต ัดสิ นใจในงานที่ ได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การสื่อสารในทีมงาน
5.1 ใช้การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ จดหมาย สื่ อ
บุคคล เพื่อนัดหมายการร่ วมกิจกรรมการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.2 กําหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารเพื่อนัดหมายการร่ วม
กิจกรรมการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. การสนับสนุนทางสังคม
6.1 ได้รับการสนับสนุ นด้านอุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.2 ได้รับการสนับสนุ นด้านความคิ ด โดยจัดกิ จกรรมให้
ความรู้เรื่ องวิธีการจัดกระทําข้อมูลสําหรับการใช้ทาํ แผนชุมชน
และการจัดประชาคมสะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชน
กาหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนา
7. การสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน
7.1 จัดระบบความสัมพันธ์ในการประชุมเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์
และทิศทางการพัฒนา เป็ นลักษณะแนวราบ

ค่าระดับความเหมาะสม

µ

σ

แปลผล ลาดับ

4.20 0.44

มาก

2

4.00 0.70
4.00 0.70

มาก
มาก

3
3

4.00 0.70 มาก

3

4.00 0.70 มาก

3

4.00 0.70 มาก

3

4.20 0.44 มาก

2

4.20 0.70 มาก

2

4.20 0.44 มาก

2
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย (µ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และแปลผลระดับความ เหมาะสมของร่ าง
รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชนในระดับทีมงาน (ต่อ)
(N=5)

ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ในระดับทีมงาน
7.2 ให้การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันของสมาชิกใน
การกําหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา
8. การสื่อสารในทีมงาน
8.1 ใช้การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ จดหมาย สื่ อ
บุ ค คล เพื่อ การนัด ประชุ มกําหนดวิ สัยทัศน์ และทิ ศทางการ
พัฒนา
8.2 กําหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารและนัดหมายการ
นัดประชุมกําหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา
9. การสนับสนุนทางสังคม
9.1 ได้รับการสนับสนุ นด้านอุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่
เพื่อการประชุมกําหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา
9.2 ได้รับการสนับสนุ นด้านความคิด โดยเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ
มาให้ความรู้เรื่ องการกําหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา
การกาหนดแผนงานหรือโครงการ
10. การสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน
10.1 จั ด ระบบความสั ม พัน ธ์ ข องการประชุ ม กํา หนด
แผนงานหรื อโครงการในลักษณะแนวราบ
11. การสื่อสารในทีมงาน
11.1 ใช้การสื่ อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ จดหมาย
สื่อบุคคล เพื่อการนัดประชุมกําหนดแผนงานหรื อโครงการ
11.2 กําหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารและนัดหมายการ
นัดประชุมกําหนดแผนงานหรื อโครงการ
12. การสนับสนุนทางสังคม
12.1 ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่
เพื่อการกําหนดแผนงานหรื อโครงการ

ค่าระดับความเหมาะสม

µ

σ

4.20

0.44

มาก

2

4.00

0.70

มาก

3

4.20

0.44

มาก

2

4.20

0.44

มาก

2

4.20

0.83

มาก

2

4.20

0.44

4.00

0.70

มาก

3

4.20

0.44

มาก

2

4.20

0.44

มาก

2

แปลผล ลาดับ

มาก

2
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย (µ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และแปลผลระดับความ เหมาะสมของร่ าง
รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชนในระดับทีมงาน (ต่อ)
(N=5)

ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ในระดับทีมงาน
12.2 ได้รั บ การสนั บ สนุ น ด้า นความคิ ด โดยเชิ ญ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ /เจ้าหน้า ที่ ม าให้ค ํา แนะนํา เกี่ ย วกับ กํา หนด
แผนงานหรื อโครงการ
การจัดทารูปเล่มแผนชุมชน
13. การสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน
13.1 จัดระบบความสัมพันธ์ของการดําเนิ นกิจกรรมเพื่อ
การจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชนในลักษณะแนวราบ
14. การสื่อสารในทีมงาน
14.1 ใช้ก ารสื่ อ สารที่ ห ลากหลาย เช่ น โทรศัพ ท์
จดหมาย สื่ อ บุ ค คล สื่ อเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ ข่ าวสาร
เกี่ยวกับการจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน
14.2 กําหนดผูร้ ับผิด ชอบกระจายข่ าวสารเกี่ ยวกับการ
จัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน
15. การมีความไว้วางใจ
15.1 เปิ ดโอกาสให้สมาชิกรับอาสาในงานที่เกี่ยวกับการ
จัดทํารู ปเล่มแผนชุมชนตามที่ตนเองถนัด
15.2 ให้อิสระสมาชิกได้ต ัดสิ นใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับ
มอบหมายในการจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน
16. การสนับสนุนทางสังคม
16.1 ได้รั บการสนับ สนุ น ด้านอุ ปกรณ์ งบประมาณ
สถานที่ เพื่อการจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน
16.2 ได้รับการสนับสนุนด้านความคิด โดยจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการจัดทํารู ปเล่มเอกสารแผนชุมชน

ค่าระดับความเหมาะสม

µ

σ

แปลผล

ลาดับ

4.40

0.54

มาก

1

4.20

0.44

มาก

2

4.00

0.70

มาก

3

4.20

0.44

มาก

2

4.20

0.44

มาก

2

4.40

0.54

มาก

1

4.20

0.44

มาก

2

4.40

0.54

มาก

1
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย (µ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ó) และแปลผลระดับความ เหมาะสมของร่ าง
รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชนในระดับทีมงาน (ต่อ)
(N=5)

ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ในระดับทีมงาน
16.3 ได้รับการสนับสนุ นด้านจิตใจ โดย ประกาศยก
ย่องชื่นชมทีมผูร้ ่ วมจัดทําแผนชุมชน
โดยภาพรวมในระดับทีมงาน

ค่าระดับความเหมาะสม

µ

σ

แปลผล

ลาดับ

4.00

0.70

มาก

3

4.16

0.47

มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลประเมินความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลัง
อํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนในภาพรวมของระดับทีมงานอยู่ในระดับมาก (µ =4.16) โดย
ทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับได้ดงั นี้ จัดกิจกรรมให้ทีมงานมีการพบปะ
พูด คุ ยอย่างสมํ่าเสมอ ได้รับการสนั บสนุ น ด้านความคิด โดยเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญ /เจ้าหน้าที่มาให้
คําแนะนําเกี่ยวกับกําหนดแผนงานหรื อโครงการ ให้อิสระสมาชิกได้ตดั สินใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับ
มอบหมายในการจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน ได้รับการสนับสนุ นด้านความคิด โดยจัดกิจกรรมให้
ความรู้ที่จาํ เป็ นต่ อการจัด ทํารู ปเล่มเอกสารแผนชุมชน (µ = 4.40) รองลงมาได้แก่ จัด ระบบ
ความสัมพันธ์ของทีมงานในลักษณะแนวราบ กําหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารด้านการเตรี ยม
ความพร้อมชุมชน ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่ เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้รับการสนับสนุนด้านความคิด โดยจัดกิจ กรรมให้ความรู้เรื่ อง วิธีการจัดกระทําข้อมูลสําหรับ
การใช้ทาํ แผนชุมชน และการจัดประชาคมสะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชน จัดระบบความสัมพันธ์ใน
การประชุมเพื่อกําหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนาเป็ นลักษณะแนวราบ ให้การยอมรับความ
คิ ด เห็ น ซึ่ งกัน และกัน ของสมาชิ ก ในการกํา หนดวิ สัย ทั ศ น์ แ ละทิ ศ ทางการพัฒ นา กํา หนด
ผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารและนัดหมายการนัดประชุมกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา
ได้รับการสนับสนุ นด้านอุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่ เพื่อการประชุมกําหนดวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนา ได้รับการสนับสนุนด้านความคิด โดยเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่ องการกําหนด
วิสัยทัศน์ และทิ ศทางการพัฒ นา จัด ระบบความสัมพัน ธ์ของการประชุ มกําหนดแผนงานหรื อ
โครงการในลักษณะแนวราบ กําหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารและนัด หมายการนัดประชุ ม
กําหนดแผนงานหรื อโครงการ ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่ เพื่อกําหนด
แผนงานหรื อโครงการ จัดระบบความสัมพันธ์ของการดําเนิ นกิจกรรมเพื่อการจัดทํารู ปเล่มแผน
ชุมชนในลักษณะแนวราบ กําหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน
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เปิ ดโอกาสให้สมาชิกรับอาสาในงานที่เกี่ยวกับการจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชนตามที่ตนเองถนัด ได้รับ
การสนับสนุ น ด้านอุปกรณ์ /งบประมาณ /สถานที่ เพื่อการจัดทํารู ปเล่มแผนชุ มชน (µ =4.20)
ตามลําดับ
การใช้การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ จดหมาย เพื่อให้สมาชิกเข้าใจตรงกัน
ในกิจกรรมเตรี ยมความพร้อม ได้รับการสนับสนุ นด้านความคิด โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่ อง
การเตรี ยมความพร้อมในการจัดทําแผนชุมชน ได้รับการสนับสนุ นด้าน อุปกรณ์ งบประมาณ
สถานที่ คู่มือการจัดทําแผนชุมชนเพื่อเตรี ยมความพร้อมชุมชน ให้อิสระสมาชิกได้ตดั สิ นใจใน
งานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล จัดกิจกรรมสะท้อนคิดเพื่อเรี ยนรู้ตนเอง ใช้การ
สื่อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ จดหมาย สื่อบุคคล เพื่อนัดหมายการร่ วมกิจกรรมการวิเคราะห์
ข้อมูล กําหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารเพื่อนัดหมายการร่ วมกิจกรรมการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้
การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ จดหมาย สื่ อบุคคล เพื่อการนัดประชุมกําหนดวิสัยทัศน์
และทิศทางการพัฒนา ใช้การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ จดหมาย สื่ อบุคคล เพื่อการนัด
ประชุมกําหนดแผนงานหรื อโครงการ ใช้การสื่ อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ จดหมาย สื่ อ
บุ ค คล สื่ อ เทคโนโลยี เพื่ อ เผยแพร่ ข่ า วสารเกี่ ยวกับการจัด ทํา รู ปเล่ มแผนชุ มชน ได้รั บการ
สนับสนุนด้านจิตใจโดยประกาศยกย่องชื่นชมทีมผูร้ ่ วมจัดทําแผนชุมชน (µ =4.00) ตามลําดับ
สําหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความสอดคล้องกัน คือ กิจกรรมใน
แต่ ล ะองค์ประกอบของการจัด ทําแผนชุ ม ชนที่ มีล ัก ษณะคล้า ยกัน ควรจัด รวมไว้ด ้ว ยกัน ไม่
จําเป็ นต้องทําซํ้าซ้อนทุกองค์ประกอบ เช่น การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ จัดระบบความสัมพันธ์ของ
ทีมงานในลักษณะแนวราบ การสื่อสารที่หลากหลายในทีมงาน การสนับสนุ นทางสังคมในด้าน
ต่างๆ เป็ นต้น
กิจกรรมร่ างรูปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตรวจสอบร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชน
ในการจัดทําแผนชุมชนจากผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน พบว่าบางกิจกรรมในแต่ละองค์ประกอบของการ
จัดทําแผนชุมชนมีความใกล้เคียงและซํ้าซ้อนกัน ผูว้ ิจยั จึงนํามาจัดกลุ่มกิจกรรมได้ดงั นี้
กิจกรรมพัฒนาในระดับบุคคล ประกอบด้ วย
1. การเผยแพร่ แนวคิดและความสําคัญของแผนชุมชนให้ชาวบ้านทราบอย่างทัว่ ถึงด้วย
สื่อสาธารณะชุมชน
2. การไปศึกษาดูงานในชุมชนที่ประสบความสําเร็ จเรื่ องการทําแผนชุ มชน หรื อการ
ชมวีดิทศั น์ที่แสดงถึงความสําคัญของการจัดทําแผนชุมชน
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3. การเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
3.2 วิธีการสํารวจข้อมูลและ การวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน
3.3 ฝึ กทักษะการจัดทําประชาคมและการจัดทําประชาพิจารณ์
3.4 ความรู้เกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา
3.5 การแยกประเภทโครงการและ จัดลําดับความสําคัญของโครงการ
3.6 วิธีการจัดทําเอกสาร / วิธีการเขียนแผนงานและโครงการ
4. การรับอาสาในงานจัดทําแผนชุมชนที่คนในชุมชนถนัดและคิดว่าทําสําเร็ จได้ดว้ ย
ตนเอง
กิจกรรมพัฒนาในระดับทีมงาน ประกอบด้ วย
1. จัดระบบความสัมพันธ์ของทีมงานในลักษณะแนวราบ
2. บริ หารจัด การด้านการสื่ อสาร และใช้ก ารสื่ อสารที่ หลากหลายอย่างเหมาะสม
เพื่อให้สมาชิกเข้าใจตรงกัน เช่น โทรศัพท์ จดหมาย สื่ อบุคคล สื่ อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และ
กําหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารและนัดหมายการร่ วมกิจกรรมการจัดทําแผนชุมชน
3. รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่ เพื่อการจัดทําแผนชุมชน
4. รับการสนับสนุนด้านจิตใจแก่ทีมงาน ได้แก่
4.1ให้อิสระสมาชิกได้ตดั สินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.2ให้การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันของสมาชิก
4.3 เปิ ดโอกาสให้สมาชิกรับอาสาในงานที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนตามที่ตนเอง
ถนัด
4.4 ประกาศยกย่องชื่นชมทีมผูร้ ่ วมจัดทําแผนชุมชน
สรุ ปผลการตรวจสอบเพื่อรับรองร่ างรู ปแบบการสร้ างเสริ มพลังอํานาจชุ มชนเพื่อ
จัดทําแผนชุมชน พบว่ากิจกรรมทั้งระดับบุคคลและระดับทีมงาน ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด คื อกิจ กรรมการอบรมเกี่ย วกับแผนชุมชน นอกนั้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
จากนั้นผูว้ ิจยั จะนําร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ที่ผ่านการ
รับรองไปเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบ ด้วยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม ใน
ระยะ ที่ 3 ต่อไป
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ผลระยะที่ 3 การพัฒนารูปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนเพือ่ การจัดทาแผนชุมชน
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 3 ผูว้ ิจยั นําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในระยะนี้ โดยแบ่งเป็ น 2 ช่วง ดังนี้ 1) ช่วงการเตรี ยมความพร้อม 2) ช่วงการดําเนิ นการ
ตามวงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมระหว่างผูว้ ิจยั กับผูร้ ่ วมวิจยั ในชุมชน ช่วงที่ 2 นี้ เริ่ ม
จากการร่ วมพิจารณาร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชน ที่ผวู้ ิจยั ได้
จากการถอดบทเรี ยนในระยะที่ 2 จากนั้นร่ วมวางแผนพัฒนารู ปแบบและกิจกรรม โดยคํานึ งถึง
ความเป็ นไปได้บนพื้นฐานของบริ บทชุ มชนที่ศึกษา ร่ ว มค้นหาแนวทางการพัฒนารู ปแบบการ
สร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนที่สอดคล้องกับบริ บทของชุมชน ร่ วมปฏิบตั ิ
ตามแผนและการสังเกต และร่ วมการสะท้อนผล ดังนี้
1. ช่ วงการเตรียมความพร้ อม ในช่วงนี้ แบ่งเป็ น การเตรี ยมความพร้อมด้านพื้น ที่
และการเตรี ยมความพร้อมด้านผูร้ ่ วมวิจยั
ผูว้ ิจยั เตรี ยมความพร้อมด้านพื้นที่ ด้วยการเลือกตําบลเจ็ดริ้ ว อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร เป็ นพื้นที่กรณี ศึกษาเพื่อพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุ มชนในการจัดทํา
แผนชุ มชน เพราะเป็ นตําบลที่อยู่ภ ายใต้ก ารปกครองขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น มีค วาม
เชื่อมโยงของการทํางานร่ วมกันระหว่างคนในชุมชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวกับการจัดทําแผน
ชุมชน จากการพูดคุยสอบถามกับชาวบ้าน และพัฒนากรของตําบลเจ็ดริ้ ว พบว่า ชาวบ้านใน
ตําบลเจ็ดริ้ ว มีความขัดแย้งน้อย สมาชิกของชุมชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวกับการจัดทําแผน
ชุมชน สามารถดําเนินกิจกรรมร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี มีการประสานและให้ความร่ วมมือซึ่งกันและ
กัน สามารถพูดคุยหรื อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ชาวบ้านยังไม่เคยทําแผน
ชุ มชนด้ว ยตนเอง เห็ น จากการคําพูด ของเจ้าหน้าที่ อ งค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลเจ็ด ริ้ ว “ ...ที นี่
ชาวบ้านไม่เคยทําแผนเองหรอกครับอาจารย์ เป็ นเจ้าหน้าที่อาํ เภอทําเอง ถ้ารอแผนจากชาวบ้าน คง
ไม่ได้ เพราะเค้าทําไม่เป็ น...” ส่วนการเข้าสู่พ้นื ที่ ผูว้ ิจยั นําหนังสือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ยื่นต่อ
นายประเทื อง กลับบ้านเกาะ ตําแหน่ งนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลตําบลเจ็ด ริ้ ว อย่างเป็ น
ทางการ เพื่อขอความร่ วมมือในการลงพื้นที่และเก็บข้อมูล ตั้งแต่ วนั ที่ 22 เดือน มกราคม 2557
จนกว่างานวิจยั จะสมบูรณ์ พร้อมทั้งประสานกับนักพัฒนากรตําบล เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนชุมชนของ ตําบลเจ็ดริ้ ว อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
สํา หรั บ การเตรี ย มความพร้ อ มผูร้ ่ วมวิ จ ัย มี ว ัต ถุป ระสงค์ เพื่ อค้น หาผูน้ ํา ชุ ม ชน
บุคลากรภาครัฐบาล ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ตลอดจนประชาชน ที่มีความเต็มใจเข้าร่ วมงานวิจยั ในการ
พัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ผูว้ ิจยั จัดประชุมโดยเชิญผูน้ าํ ชุมชนที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐบาล จํานวน
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34 คน มีวตั ถุประสงค์ด ังนี้ 1) ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานวิจยั 2) อธิบายกระบวนการวิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม และ3) ร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนของ
หมู่บา้ น พร้อมกับเชิญชวนผูท้ ี่สนใจเข้ามาเป็ นผูร้ ่ วมวิจยั ซึ่งประกอบด้วยผูน้ าํ ชุมชนที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่วนตําบลเจ็ดริ้ ว ซึ่งได้ผทู้ ี่สนใจสมัครเป็ นผู้
ร่ วมวิจยั จํานวน 7 คน ดังนี้
1. นายหัสดี ขวัญไตรรงค์
นักพัฒนากรตําบลเจ็ดริ้ ว
2. นางสําเนา พุกผาสุก
อสม. หมู่ที่ 5
3. นางสาวกนกวรรณ พุกผาสุก
อสม. หมู่ที่ 5
4. นางสาวกรรญา สมตน
อสม. หมู่ที่ 4
5. นางปวีณา อ่วมลาบเอก
อสม. หมู่ที่ 5
6. นายไพรัตน์ ชาวบ้านเกาะ
อสม. หมู่ที่ 4
7. นางสาคู งามกาละ
อสม. หมู่ที่ 2
เมื่อได้ผรู้ ่ วมวิจ ัยที่มีความสนใจแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตรวจสอบความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทําแผนชุมชนของผูร้ ่ วมวิจยั ด้วยแบบวัดความรู้ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และ
นําไปตรวจสอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาระดับความรู้ของผูร้ ่ วมวิจยั
การวิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนของผูร้ ่ วมวิจยั ผูว้ ิจยั วิเคราะห์
โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ของระดับความรู้เกี่ยวกับ
แผนชุมชนของผูร้ ่ วมวิจยั
(N=7)

ระดับความรู้เกี่ยวกับ
แผนชุมชน
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
รวม

0.197
0.197
0.197

จํานวน
(คน)
1
5
1

ร้อยละ
(%)
9.1
81.8
9.1

0.197

7

100.0

µ

σ

น้อยกว่า 0.394
ตั้งแต่ 0.394 -0.394
มากกว่า 0.394
0.591
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จากตารางที่ 8 พบว่า ผูร้ ่ วมวิจ ัยส่ วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนอยู่ในระดับ
ปานกลาง จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.8 นอกนั้นอยูใ่ นระดับมาก จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 9.1 และ อยูใ่ นระดับน้อย จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.1
นอกจากการตรวจสอบความรู้ เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน โดยใช้แบบวัดความรู้แล้ว
ผูว้ ิจยั ได้จดั สนทนากลุ่มผูร้ ่ วมวิจยั ในประเด็นการจัดทําแผนชุมชนของตําบลเจ็ดริ้ ว เพื่อตรวจสอบ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน พบความสอดคล้องกับข้อมูลจากแบบวัดความรู้ขา้ งต้น
ดังนี้ ผูร้ ่ วมวิจยั ที่มาจากองค์การบริ หารส่วนตําบลให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับแผนชุมชนของตําบลเจ็ดริ้ วว่า
“...ที่นี่เค้าไม่ทาํ กันจริ งๆหรอกครับอาจารย์ ส่วนใหญ่เค้าจะนัง่ เทียนเขียน แบบเอาแผนเก่ามาแล้ว
เปลี่ยนปี แล้วคนที่เขียนแผนชุมชนก็เป็ นเจ้าหน้าที่ในอําเภอ ว่ากันตามจริ งแล้วถ้าจะเอาแผนชุมชน
ที่ตรงตามกระทรวงกําหนดอ่ะยาก ขนาดผูน้ าํ ก็ทาํ ไม่เป็ น...” ผูร้ ่ วมวิจยั ท่านหนึ่ ง (ป) กล่าวเสริ ม
เกี่ยวกับประเด็นการขาดความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชน “...ที่นี่ไม่มีการทําแผนชุมชนอย่างที่อาจารย์
อธิบายนะ มีแต่เรี ยกไปถามว่าอยากได้อะไร แต่ถามไม่กี่ค น บางครั้งแผนพัฒนา 3 ปี เสร็ จ
ออกมาแล้ว เอ้า ชาวบ้านยังไม่รู้เลยว่าทํากันเมื่อไหร่ ...” สอดคล้องกับท่านหนึ่ ง(ส) ที่กล่าวใน
เรื่ องการเข้าร่ วมดังนี้ “...บางคนอยากเข้าร่ วมทําแผนนะ (หมายถึงแผนพัฒนาหมู่บา้ น 3 ปี ) แต่ไม่
กล้าเพราะไม่รู้จะเริ่ มเข้าไปร่ วมด้วยอย่างไง อย่างหนู เวลาเข้าร่ วมหนูก็กลัวว่าพูดไปแล้วเค้าไม่เห็น
ด้วย ไม่เอา เพราะเค้ามองว่าเราเด็ก ไม่รู้เรื่ องทําแผน... ” อีก ความคิ ดเห็ นของผูร้ ่ ว มวิจยั (พ) ที่
สนับสนุนงานวิจยั กล่าวดังนี้ “...ดีเหมือนกันครับที่มาทําวิจยั เรื่ องนี้ เพราะที่นี่มีแต่ผรู้ ิ ไม่มีผเู้ ริ่ ม มี
แต่คนอยาก แต่ไม่มีคนทํา พอเรี ยกมาทําแผน (หมายถึงแผนพัฒนาหมู่บา้ น 3 ปี ) บอกไม่ว่าง
หรื อไม่ก็ถามว่ามีเงิ นให้หรื อเปล่า มัน เป็ นอย่างนี้ ผูน้ าํ นี่ แหละตัว สําคัญ เพราะเป็ นหน้าที่ เขา
โดยตรง ...” ผลจากการสนทนากลุ่มเมื่อผูว้ ิจยั ถามถึงความหมายของแผนชุมชน พบว่า ส่ วนใหญ่
เข้าใจว่าแผนชุมชน กับแผนแผนพัฒนาหมู่บา้ น 3 ปี คือเอกสารอย่างเดียวกัน ซึ่งเป็ นความคิดที่ไม่
ถูกต้องตามความหมายของแผนชุมชน
2. ช่ วงการดาเนินการตามวงจรการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารอย่างมีส่วนร่ วม
จากปั ญหาในการจัดทําแผนชุมชนข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นารู ปแบบการสร้างเสริ ม
พลังอํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชนโดยใช้กระบวนการของวงจรวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วน
ร่ วม เริ่ มต้นจาก ขั้นการวางแผน คือผูร้ ่ วมวิจยั วางแผนกิจกรรมด้วยกระบวนการวางแผนแบบมี
ส่วนร่ วม ( Appreciation-Influence-Control : A-I-C) โดยเริ่ มจากศึกษาร่ างรู ปแบบที่ผวู้ ิจยั นําเสนอ
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมและรู ปแบบให้สอดคล้องกับบริ บทของชุมชน ขั้นการ
ปฏิบตั ิตามแผนและการสังเกต และขั้นการสะท้อนผล ซึ่งดําเนินการ 2 วงจร ดังนี้
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การดาเนินวิจยั วงรอบที่ 1
การดําเนินการในวงรอบที่ 1 เพื่อพัฒนาร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชน
ในการจัดทําแผนชุมชน โดยกระบวนการการมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมวิจยั ดําเนินการในช่วงระหว่าง
เดือน กันยายน 2557 – ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินการมีดงั นี้
ขั้นการวางแผนพัฒนารูปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน
ในขั้น นี้ แบ่ งเป็ น 2 ช่ ว ง ดังนี้ ช่ว งการดําเนิ นการก่ อนการวางแผน และช่ ว งการ
ดําเนินการวางแผนพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน
ช่ วงการดาเนินการก่อนการวางแผน เป็ นพัฒนาผูร้ ่ วมวิจยั ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้
ผูร้ ่ วมวิจยั 2 วัน วันละ 3 ชัว่ โมง เริ่ มเวลา 16.00 -19.00 น. ซึ่งเป็ นเวลาที่ว่างจากการทํางานประจํา
สถานที่คือ ที่ทาํ การกองทุนหมู่บา้ นหมู่ที่ 5 ในวันที่ 2 - 3 เดือนกันยายน 2557 โดยในวันแรกเป็ น
การชี้แจงวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจยั เรื่ องการสร้างเสริ มพลังอํานาจ
ชุมชนในการทําแผนชุมชน ซึ่งผูว้ ิจยั ตั้งโจทย์ให้เป็ นภาษาชาวบ้านที่ง่ายต่อความเข้าใจว่า “..อะไรที่
จะทําให้คนมาร่ วมกันทําแผนชุมชน..” รวมทั้งผูว้ ิจยั นําเสนอร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจ
ชุ มชนในการจัด ทํา แผนชุ มชนที่ ผวู้ ิจ ัย ร่ างขึ้ น เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาเป็ นรู ปแบบฯ ให้
สอดคล้องกับบริ บทของชุมชน ก่อนจบในวันแรกผูว้ ิจยั แจกเอกสาร เกี่ยวกับความรู้ในการทําแผน
ชุมชน ให้ผรู้ ่ วมวิจยั กลับไปศึกษา และนัดหมายประชุมในวันถัดไป ในวันที่ 2 ของการจัดอบรม
ผูว้ ิจยั อธิบายถึงวิธีการดําเนิ นการวิจยั แบบมีส่วนร่ ว มด้ว ยกระบวนการ AIC เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง
จากนั้นผูว้ ิจยั เปิ ดโอกาสให้ผรู้ ่ วมวิจยั พูดคุยเกี่ยวกับโจทย์ที่ได้มอบหมายให้ในวันแรก เป็ นเวลา
1 ชัว่ โมง โดยผูว้ ิจยั ทําหน้าที่คอยตอบคําถามและปรับความเข้าใจเกี่ยวกับแผนชุมชนของผูร้ ่ วมวิจยั
ให้ถกู ต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนจบการประชุมผูว้ ิจยั ทําการประเมินประสบการณ์
ทําแผนชุมชนและความต้องการเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนของผูร้ ่ วมวิจยั ด้วยแบบสอบถามที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ระดับการจัดกิจกรรมการทําแผนชุมชนของผูร้ ่ วมวิจยั ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดย
การใช้ค่าเฉลี่ย (µ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และแปลผล ดังรายละเอียดในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และแปลผลระดับการจัดกิจกรรมการ
ทําแผนชุมชนของผูร้ ่ วมวิจยั
(N=7)

ข้ อที่

การจัดกิจกรรมการทาแผนชุมชน

µ
1 การประชุมเตรี ยมความพร้อมในการจัดทําแผน 2.82
ชุมชน
2 การประชุมการออกแบบเครื่ องมือจัดเก็บข้อมูล 1.75
3 การสํารวจข้อมูลชุมชน
2.45
4 การประชุมวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน
1.91
5 การประชาคมสะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชน
1.73
6 การประชุม กําหนดวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย และทิศ 2.00
ทางการพัฒนาหมู่บา้ น
7 กา ร ปร ะ ชุ ม แ ย กป ร ะเ ภ ท และ จั ด ลํ า ดั บ 2.00
ความสําคัญของโครงการ/ กิจกรรม
8 การประชุม ร่ างแผนชุมชน
1.82
9 การประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบ้าน
1.91
10 การประชุมกําหนดผูร้ ับผิดชอบการจัดทํารู ปเล่ม 1.73
โดยรวม
2.00

ระดับการปฏิบัติ
แปลผล
σ
0.60 ปานกลาง

ลาดับ

1

0.61
0.57
0.84
0.60
0.76

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

8
2
5
10
4

0.81

น้อย

3

0.60
0.77
0.68
0.67

น้อย
น้อย
น้อย
น้ อย

7
6
9

จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับการจัด กิ จกรรมการทําแผนชุ มชนของผูร้ ่ วมวิจยั โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (µ =2.00) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การประชุมเตรี ยมความพร้อม
ในการจัดทําแผนชุมชนอยูใ่ นระดับปานกลาง (µ =2.82) นอกนั้นอยู่ในระดับน้อย เรี ยงลําดับดังนี้
การสํารวจข้อมูลชุมชน (µ =2.45) การประชุม แยกประเภทและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/
กิ จ กรรม (µ =2.00) การประชุ ม กําหนดวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และทิ ศทางการพัฒนาหมู่บ้า น
(µ =2.00) การประชุมวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน (µ =1.91) การประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบ้าน
(µ =1.91) การประชุม ร่ างแผนชุมชน (µ =1.82) การประชุมการออกแบบเครื่ องมือจัดเก็บข้อมูล
(µ =1.75) การประชุมกําหนดผูร้ ับผิดชอบการจัดทํารู ปเล่ม (µ =1.73) และ การประชาคมสะท้อน
ข้อมูลกลับสู่ชุมชน (µ =1.73) ตามลําดับ
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การวิเคราะห์ระดับความต้องการของผูร้ ่ วมวิจยั เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนของตําบล
เจ็ดริ้ ว ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (µ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และแปลผล ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และแปลผลระดับความต้องการของ
ผูร้ ่ วมวิจยั เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนของตําบลเจ็ดริ้ ว
(N=7)

ระดับความต้องการ
σ แปลผล ลาดับ
µ
1
ควรมีก ารประชุ มเตรี ยมความพร้ อม ก่ อนทําแผน 4.18 0.75 มาก
1
ชุมชน
2 ควรมีการประชุมการออกแบบเครื่ องมือจัดเก็บข้อมูล 3.09 0.74 ปาน
10
กลาง
3 ควรมีการสํารวจข้อมูลชุมชน
3.64 0.56 มาก
5
4 ควรมีการประชุมวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน
3.64 0.71 มาก
4
5 ควรมีการประชาคมสะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชน
3.55 0.62 มาก
7
6 ควรมีการประชุม กําหนดวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และ 3.82 0.58 มาก
2
ทิศทางการพัฒนาหมู่บา้ น
7 ควรมี ก ารประชุ ม แยกประเภทและจั ด ลํา ดั บ 3.27 0.64 ปาน
9
ความสําคัญของโครงการ/ กิจกรรม
กลาง
8 ควรมีการประชุม ร่ างแผนชุมชน
3.64 0.92 มาก
3
9 ควรมีการประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบ้าน
3.55 0.79 มาก
6
10 ควรมี ก ารประชุ ม กํา หนดผูร้ ั บ ผิ ด ชอบการจัด ทํา 3.27 0.83 ปาน
8
รู ปเล่ม
กลาง
โดยรวม
3.56 .926 มาก
ข้ อที่

ความต้องการเกีย่ วกับการจัดทาแผนชุมชน

จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับความต้องการของผูร้ ่ วมวิจยั เกี่ยวกับการทําแผนชุมชน
ของตําบลเจ็ดริ้ ว โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ =3.56) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่ วนใหญ่
อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับดังนี้ ควรมีการประชุมเตรี ยมความพร้อมก่อนทําแผนชุมชน (µ =4.18)
ควรมีการประชุมกําหนดวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย และทิศทางการพัฒนาหมู่บา้ น (µ =3.82) ควรมีการ
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ประชุมวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน (µ =3.64) ควรมีการสํารวจข้อมูลชุมชน (µ =3.64) ควรมีการประชุม
ร่ างแผนชุมชน (µ =3.64) ควรมีการประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบ้าน (µ =3.55 ) และควรมี
การประชาคมสะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชน (µ =3.55) ตามลําดับ ส่ วนที่ อยู่ในระดับปานกลาง
เรี ยงลําดับดังนี้ ควรมีการประชุมแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบการจัดทํารู ปเล่ม (µ =3.27) ควรมีการประชุม
แยกประเภทและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/ กิจกรรม (µ =3.27) และควรมีการประชุมการ
ออกแบบเครื่ องมือจัดเก็บข้อมูล (µ =3.09) ตามลําดับ
ข้อสรุ ปที่ได้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
1. จากการประเมินผลด้ว ยการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่าผูร้ ่ วมวิจยั ให้ความสนใจ และ
เข้าใจร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ดูจากการถามตอบและ
แสดงความคิดเห็น ดังคํากล่าวของผูร้ ่ วมวิจยั นางประคองทรัพย์ พวงระย้า “ ...ที่นี่ทาํ แผนชุมชน
กันไม่กี่ คน ผูน้ าํ ชาวบ้านที่ สนใจก็มีน้อย ก็อย่างที่ อาจารย์พูดนั้นแหละ บางคนก็คิ ดว่าไม่ใช่
หน้าที่ บางคนก็ไม่รู้เลยว่า แผนชุมชนคืออะไร...” เช่นเดียวกับนายไพรัตน์ ชาวบ้านเกาะ ที่กล่าว
ว่า “...ถ้าผูน้ าํ ไม่สนใจก็จบ มันต้องผูน้ าํ ทําให้เห็น ทุกอย่างแหละ ผูน้ าํ สําคัญ ผมว่านะการมีส่วน
ร่ วมของชาวบ้าน ไม่ว่าจะร่ วมทําอะไร มันต้องมาจาก การชักจูง พูดคุยของผูน้ าํ ...” ขณะที่ นาย
หัสดี ขวัญไตรรงค์ กล่าวว่า“...ดีครับอาจารย์ ที่นี่ไม่ค่อยได้ทาํ แผนชุมชนอย่างจริ งจังส่วนใหญ่ผนู้ าํ
ทํากันไม่กี่คน บางครั้งก็ทาํ กันที่ร้านอาหาร ข้อมูลก็ใช้ขอ้ มูลเก่า...” จากคําพูดของผูข้ องผูร้ ่ วมวิจยั
แสดงว่า ผูร้ ่ วมวิจยั ให้ความสนใจในโครงการวิจยั พัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนใน
การจัดทําแผนชุมชน
2. ผลวิเคราะห์การตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวม พบว่า ผูร้ ่ วมวิจยั มีการจัดกิจกรรม
การทําแผนชุมชนอยูใ่ นระดับน้อย (µ =2.00) ในทางกลับกันผูร้ ่ วมวิจยั มีความคิดเห็นว่าควรมีการ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนชุมชนอยู่ในระดับมาก (µ =3.56) แสดงว่า ผูร้ ่ วมวิจยั คิดว่า
ควรจัดทําแผนชุมชนแต่ในทางกลับกันไม่ค่อยได้ปฏิบตั ิจริ ง
ช่ วงการดาเนินการวางแผนพัฒนารูปแบบ การสร้ างเสริมพลังอานาจชุ มชนเพื่อจัดทา
แผนชุมชน เป็ นการจัดประชุมปฏิบตั ิการ เพื่อวางแผนพัฒนารู ปแบบ ในวันที่ 13 กันยายน 2557
โดยใช้กระบวนการ A-I-C (Appreciation-Influence-Control) เพื่อกําหนดรู ปแบบกิจกรรมการ
สร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชน ซึ่งจะแบ่งเป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอน A (Appreciation) วิเคราะห์ สภาพการณ์ในปัจจุบันและกาหนดอนาคต
ขั้นตอน A วิเคราะห์สภาพการณ์ทาํ แผนชุมชนในปั จจุบนั และกําหนดแนวทางการทํา
แผนชุมชนในอนาคต เพื่อทราบสถานการณ์ของการทําแผนชุมชน โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่ วม
วิจยั แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทําแผนชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชน
รวมทั้งรับฟั งข้อสรุ ปร่ ว มกัน อย่างสร้ างสรรค์และเท่ าเที ย มกัน ซึ่งทําให้ผรู้ ่ ว มวิจ ัยเกิ ดการรั บรู้
เกี่ ยวกับปั ญหาของพลังอํานาจชุ มชนในการจัด ทําแผนชุ มชน ผูร้ ่ ว มวิจ ัยร่ ว มกัน ทบทวนร่ า ง
รู ปแบบที่ผวู้ ิจยั นําเสนอ ขั้นตอน A แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอนย่อย คือขั้นตอน A 1 และ ขั้นตอน A 2
ขั้นตอน A 1 วิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบนั จากการประชุมร่ วมกันระหว่างผูว้ ิจยั
และผูร้ ่ วมวิจยั ในการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการขาดพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน
ได้ข ้อสรุ ปตรงกัน ว่า ควรประเมินชุ มชนโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ ประสบการณ์และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิในการจัดทําแผนชุมชน รวมทั้งวัดระดับความรู้ ในเรื่ องแผนชุมชน ซึ่ง
เป็ นเครื่ องมือชุดเดียวกับที่ประเมินผูร้ ่ วมวิจยั ในช่วงแรก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์
เกี่ ย วกับการจัด ทําแผนชุมชนในปั จ จุ บัน กลุ่มเป้ าหมายคื อชาวบ้านในตําบลเจ็ดริ้ ว โดยเลือก
หมู่บา้ นนําร่ อง 1 หมู่บา้ น ซึ่งในมติที่ประชุมเห็นตรงกันว่าให้หมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่
5 เป็ นหมู่บ้านในการทํา วิจ ัย เนื่ องจากมีค วามพร้ อมด้า นผูน้ ํา และจํานวนประชากรอยู่ใ น
ระดับกลางเมื่อเทียบกับหมู่บา้ นทั้งหมดของตําบลเจ็ดริ้ ว คือ 744 คน จากนั้นผูว้ ิจยั คํานวณตัวอย่าง
ด้วยสูตร ยามาเน่ (Yamane,1973) ได้จาํ นวนตัวอย่าง 260 คน โดยผูร้ ่ วมวิจยั การดําเนิ นการเก็ บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวเอง ใช้เวลาในการดําเนินการ 3 อาทิตย์ ตั้งแต่วนั ที่ 14 กันยายน 2557
ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เมื่อได้แบบสอบถามมาครบตามจํานวน ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามและแบบ
วัดความรู้ มาวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณา
การวิเคราะห์ระดับการจัดกิจกรรมการทําแผนชุมชนของชาวบ้านหมู่บา้ นปลายคลอง
พาดหมอน หมู่ที่ 5 โดยการใช้ค่ าเฉลี่ย (  ) ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน( S.D.) และแปลผล ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลระดับการจัดกิจกรรม
การทําแผนชุมชนของชาวบ้านหมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอนหมู่ที่ 5
(n=260)

ระดับการปฏิบัติ

การจัดกิจกรรมการทาแผนชุมชน
1. การประชุมเตรี ยมความพร้อมในการจัดทําแผนชุมชน
2. การประชุมการออกแบบเครื่ องมือจัดเก็บข้อมูล
3. การสํารวจข้อมูลชุมชน
4. การประชุมวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน
5. การประชาคมสะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชน
6. การประชุ ม กําหนดวิ สัยทัศน์ เป้ าหมาย และทิ ศ
ทางการพัฒนาหมู่บา้ น
7. การประชุม แยกประเภทและจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ/ กิจกรรม
8. การประชุม ร่ างแผนชุมชน
9. การประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบ้าน
10. การประชุมกําหนดผูร้ ับผิดชอบการจัดทํารู ปเล่ม
โดยรวม



S.D.

แปลผล
น้อยที่สุด

ลาดับ
2

1.30
1.23
1.30
1.24
1.26
1.28

0.76
0.66
0.75
0.70
0.73
0.76

น้อยที่สุด

10

น้อยที่สุด

3

น้อยที่สุด

9

น้อยที่สุด

7

น้อยที่สุด

5

1.43

0.88 น้อยที่สุด

1

1.28
1.29
1.25
1.28

0.70
0.71
0.64
0.68

น้อยที่สุด

6

น้อยที่สุด

4

น้อยที่สุด

8

น้ อยที่สุด

จากตารางที่ 11 พบว่าระดับการปฏิบตั ิของชาวบ้านที่เป็ นตัวอย่าง ในหมู่บา้ นปลาย
คลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 เกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนชุมชนของตําบลเจ็ดริ้ ว โดยภาพรวมอยู่
ในระดับน้อยที่สุด (  =1.28) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับน้อยที่สุด เรี ยงลําดับ
ดังนี้ การประชุมแยกประเภท จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/ กิจกรรม (  =1.43) การประชุม
เตรี ยมความพร้อมในการจัดทําแผนชุมชน (  =1.30) การสํารวจข้อมูลชุ มชน (  =1.30) การ
ประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบ้าน (  =1.29) การประชุม กําหนดวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และทิศ
ทางการพัฒนาหมู่บา้ น (  =1.28) การประชุม ร่ างแผนชุมชน (  =1.28) การประชาคมสะท้อน
ข้อมูลกลับสู่ชุมชน (  =1.26) การประชุมกําหนดผูร้ ับผิดชอบการจัดทํารู ปเล่ม (  =1.25) การ
ประชุ มวิเคราะห์ข ้อมูลชุ มชน (  =1.24) และการประชุ มการออกแบบเครื่ องมือจัดเก็บข้อมูล
(  =1.23) ตามลําดับ
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การวิเคราะห์ระดับความต้องการเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนของชาวบ้านหมู่บา้ น
ปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ที่เป็ นตัวอย่าง ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) และแปลผล ดังรายละเอียดในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลระดับความต้องการ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนของชาวบ้านหมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5
(n=260)

ความต้องการเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
1. ควรมีการประชุมเตรี ยมความพร้อม ก่อนทําแผนชุมชน
2. ควรมีการประชุมการออกแบบเครื่ องมือจัดเก็บข้อมูล
3. ควรมีการสํารวจข้อมูลชุมชน
4. ควรมีการประชุมวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน
5. ควรมีการประชาคมสะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชน
6. ควรมีการประชุม กําหนดวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และทิศ
ทางการพัฒนาหมู่บา้ น
7. ควรมีการประชุม แยกประเภทและจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการ/ กิจกรรม
8. ควรมีการประชุม ร่ างแผนชุมชน
9. ควรมีการประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบ้าน
10. ควรมีการประชุมกําหนดผูร้ ับผิดชอบการจัดทํารู ปเล่ม
โดยรวม

ระดับความต้องการ


S.D.

แปลผล

ลาดับ

3.77
3.67
3.81
3.74
3.87
4.03

0.99
0.82
0.79
0.76
0.74
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

8
10
6
9
3
1

3.82 0.90

มาก

5

3.80
3.89
3.83
3.82

มาก
มาก
มาก
มาก

7
2
4

0.80
0.70
0.78
0.66

จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความต้องการเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนของชาวบ้าน
หมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.82) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อเรี ยงลําดับดังนี้ ควรมีการประชุม กําหนดวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย
และทิศทางการพัฒนาหมู่บา้ น (  =4.03) ควรมีการประชาพิจารณ์แผนชุมชนสู่ชาวบ้าน (  =3.89)
ควรมีการประชาคมสะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชน(  =3.87) ควรมีการประชุมกําหนดผูร้ ับผิดชอบการ
จัดทํารู ปเล่ม (  =3.83) ควรมีการประชุม แยกประเภทและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/
กิจกรรม (  =3.82) ควรมีการสํารวจข้อมูลชุมชน (  =3.81) ควรมีการประชุ ม ร่ างแผนชุมชน
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(  =3.80) ควรมีการประชุมเตรี ยมความพร้อมก่อนทําแผนชุมชน (  =3.77) ควรมีการประชุ ม
วิเคราะห์ ข ้อมูลชุ มชน (  =3.74) และ ควรมี ก ารประชุ มการออกแบบเครื่ องมือจัด เก็บข้อมูล
(  =3.67) ตามลําดับ
การวิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับการทําแผนชุมชนของชาวบ้านหมู่ที่ 5 ที่เป็ นตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความรู้เกี่ยวกับ
แผนชุมชนของ ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตําบลเจ็ดริ้ ว
ระดับความรู้ เ กี่ ยวกับ
แผนชุมชน
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
รวม



น้อยกว่า 0.160
ตั้งแต่ 0.160 - 0.428
มากกว่า 0.428
0.294

S.D.
0.134
0.134
0.134
0.134

จํานวน
(คน)
143
83
34
260

(n=260)
ร้อยละ
(%)
55.0
32.0
13.0
100.0

จากตารางที่ 13 พบว่า ชาวบ้านที่เป็ นตัวอย่างในหมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอนหมู่ที่
5 ตําบลเจ็ดริ้ ว ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนอยู่ในระดับน้อย จํานวน 143 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 55.0 รองลงมาอยูใ่ นระดับปานกลาง จํานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.0 และ อยูใ่ นระดับมาก
จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.0
เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ ระดับ การปฏิบัติ ความต้องการ และความรู้ ข องชาวบ้า น
หมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ตําบลเจ็ดริ้ ว ผูว้ ิจยั จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ในวันที่ 13
ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 – 20.00 น. สถานที่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเจ็ดริ้ ว เพื่อระดมสมอง
แสดงความคิด เห็น เกี่ ยวกับ ปั ญหาของการจัดทําแผนชุมชนของตําบลเจ็ด ริ้ ว ลําดับแรกผูว้ ิจ ัย
นําเสนอผลวิเคราะห์ ระดับการปฏิบตั ิ และความคิ ดเห็น รวมทั้งระดับความรู้ ความเข้าใจของ
ชาวบ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนของตําบลเจ็ดริ้ ว ด้วยการขึ้น
ภาพเป็ นพาวเวอร์ พอยต์ (PowerPoint) เพื่อให้ผรู้ ่ วมวิจยั เห็นภาพตรงกันเกี่ยวกับสถานการณ์ ของ
การจัดทําแผนชุมชนในตําบลเจ็ดริ้ วในปั จจุบนั ซึ่งจากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ชาวบ้าน

195
ปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 มีระดับการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด แต่เมื่อสอบถามความคิดเห็นในเรื่ องความจําเป็ นในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
กลับพบว่าอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านส่ วนใหญ่คิดว่าการจัดทําแผนชุมชนเป็ นสิ่ งที่
ควรปฏิบตั ิ แต่ กลับไม่มีการปฏิบตั ิ ซึ่งเมื่อพิจารณาระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่ องแผนชุมชน
พบว่าส่ ว นใหญ่ มีค วามรู้ น้อย ผูร้ ่ ว มวิจ ัยท่ านหนึ่ ง (ขุ) ได้แสดงความคิ ดเห็ น ว่า “...ส่ ว นใหญ่
ชาวบ้านจะเข้าใจว่าแผนชุมชนคือแผนปฏิบตั ิการ 3 ปี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เค้าเลยไม่
สนใจว่าแผนชุมชนจริ งๆเป็ นอย่างไง ...” การสะท้อนผลวิเคราะห์ขอ้ มูลสู่ผรู้ ่ วมวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการ
สร้างความตะหนักในปัญหาของการจัดทําแผนชุมชน ดังนั้นผูร้ ่ วมวิจยั จึงมาร่ วมกันวิเคราะห์หา
เหตุผลหรื อสาเหตุของปัญหาดังกล่าว วิธีการคือแบ่งกลุ่มผูว้ ิจยั ออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 6 คน
เพื่อระดมสมองเกี่ยวกับสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้ร่างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจ
ชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชนที่ผวู้ ิจยั ร่ างขึ้นในระยะที่ 2 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที ลําดับต่อมาให้แต่ละกลุ่มนําเสนอสาเหตุของปัญหาการขาดพลังอํานาจชุมชน
ในการจัด ทํา แผนชุ ม ชนของแต่ ล ะองค์ป ระกอบ ด้ว ยการเขี ยนความคิ ด เห็ น ของกลุ่ มลงใน
กระดาษฟลิปชาร์ท และส่งตัวแทนมานําเสนอ โดยให้สมาชิกของอีกกลุ่มตั้งใจฟัง และปิ ดโอกาส
ให้ซกั ถามรวมทั้งเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม สุดท้ายให้ท้งั หมดร่ วมกันสรุ ปสภาพการณ์ของการทํา
แผนชุมชนของตําบลเจ็ดริ้ ว
ข้ อสรุปที่ได้ จากการดาเนินการในขั้นตอน A 1
ผลสรุ ปสภาพการณ์ ข องการทําแผนชุ มชนของตําบลเจ็ด ริ้ ว ที่ ได้จากกิ จ กรรมการ
วิเคราะห์ของผูร้ ่ วมวิจยั ทั้ง 2 กลุ่ม พบปัญหาของการจัดทําแผนชุมชนของตําบลเจ็ดริ้ ว พบประเด็น
ดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 การเตรี ยมความพร้อมชุ มชน ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ใน
ปัจจุบนั พบว่า
1. ผูน้ าํ ไม่ให้ความสนใจในการจัดทําแผนชุมชนอย่างจริ งจัง เห็นได้จากผูร้ ่ วมวิจยั
ท่านหนึ่ง(ไพ)กล่าวว่า “...เรื่ องพวกเนี้ ย ต้องผูน้ าํ เป็ นสิ่ งสําคัญ ผูน้ าํ บ้านเราไม่เอาด้วย ก็จบ...”
สอดคล้องกับอีกท่าน (สํา) “...ที่นี่ ผูน้ าํ ชุมชนเค้างานเยอะ เค้าก็มองว่าเรื่ องนี้ไม่สาํ คัญ...”
2. ขาดการสนับสนุนจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้ร่วมมือจากชาวบ้าน การ
ให้งบประมาณดําเนินกิจกรรม การให้อุปกรณ์ และอํานวยเรื่ องสถานที่ ผูร้ ่ วมวิจยั ท่านหนึ่ ง (สํา)
กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...การสนับสนุนจากหน่วยงาน ในท้องถิ่น ผมว่าก็มีส่วนนะครับ อย่างของ
ใช้สถานที่ หรื อของบประมาณไปดูงาน พวกนี้...”
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3. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนไม่ทวั่ ถึง ผูร้ ่ วมวิจยั ท่านหนึ่ ง (สุ )
กล่าวว่า “...ทําอย่างไง ชาวบ้านถึงจะรู้ว่า เราจะทําแผนชุมชน เราจําเป็ นต้องได้ขอ้ มูลจากเค้า...”
องค์ประกอบที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเรี ยนรู้ตนเองและชุมชน ผลการวิเคราะห์
สภาพการณ์ในปัจจุบนั พบว่า
1. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูร้ ่ วมวิจยั ร่ วมท่าน
หนึ่ง (ไพ) แสดงความเห็นว่า “... ความตั้งใจอย่างเดียวมันไม่พอ มันต้องมีความรู้ดว้ ยนะ เราถึงจะ
ทําได้ถกู ...” สอดคล้องกับอีกท่านหนึ่ง (สํา) ที่ว่า “...อย่างบางทีชาวบ้านถามว่าเราทําอะไร และทํา
ไปทําไม ถ้าเราไม่รู้ก็เสร็ จล่ะ อย่างน้อยๆ ต้องรู้ว่าข้อมูลที่เค้าให้เราเอาไปทําอะไร ใช่ม่ะ...”
2. ขาดการสนับ สนุ น จากฝ่ ายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น การให้ ร่ วมมื อ การให้
งบประมาณ การให้อุปกรณ์และอํานวยเรื่ องสถานที่ ข้อมูลจากผูร้ ่ วมวิจยั (อิ) “...ความร่ วมมือกับ
ชาวบ้านนี่สาํ คัญมากเลย เค้าไม่ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งก็ยากนะ ถ้าเค้าให้ความร่ วมมือทําอะไรก็ง่าย ...”
3. ขาดการสื่ อสารที่เหมาะสม ในประเด็น นี้ ผรู้ ่ ว มวิจยั ร่ ว มท่ านหนึ่ ง (พา) แสดง
ความเห็นว่า “...เรื่ องนี้ ก็สาํ คัญ มันเกี่ยวกับการความเข้าใจ บางที่เราพูดอย่าง เค้าเข้าใจอย่าง
ต้องพูดให้ชดั เจน...”
องค์ ป ระกอบที่ 3 การกําหนดวิสัยทัศน์ และทิ ศทางการพัฒ นา ผลการวิเคราะห์
สภาพการณ์ในปัจจุบนั พบว่า
1. ผูน้ าํ ชุมชน และชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดวิสยั ทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนา ผูร้ ่ วมวิจยั (จุ)กล่าวคล้ายกันว่า “ ...ถ้าเราไม่เข้าใจว่าวิสัยทัศน์ คืออะไร แล้วเราจะ
กําหนดได้อย่างไง...”
2. ขาดการสนับสนุนจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้ร่วมมือ การให้งบประมาณ
การให้อุปกรณ์และอํานวยเรื่ องสถานที่
องค์ ประกอบที่ 4 การกําหนดแผนงาน /โครงการ ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ใน
ปัจจุบนั พบว่า
1. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดแผนงาน และโครงการ ผู้
ร่ วมวิจยั ร่ วมท่านหนึ่ง (ภุ) แสดงความเห็นว่า “...มันก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้ คือเราต้องมีความรู้ก่อน
ถึงจะทําอะไรได้ ...”
2. ขาดการสนับสนุ น จากฝ่ ายต่ า งๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง เช่ น การให้ร่ ว มมื อ การให้
งบประมาณ การให้อุปกรณ์และอํานวยเรื่ องสถานที่
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องค์ประกอบที่ 5 การจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบนั

พบว่า
1. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน ผูร้ ่ วมวิจยั
(ไข)กล่าวว่า “...ประเด็นนี้ก็เหมือนกัน คือเราต้องมีความรู้ก่อน ถ้าไม่รู้จะเขียนอย่างไง ...”
2. ขาดการสนับ สนุ น จากฝ่ ายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น การให้ ร่ วมมื อ การให้
งบประมาณ การให้อุปกรณ์ และอํานวยเรื่ องสถานที่
ผลการสรุ ปสภาพการณ์การจัดทําแผนชุมชนที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกันของผูร้ ่ วม
วิจยั พบปัญหาของการจัดทําแผนชุมชนของตําบลเจ็ดริ้ ว แสดงดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 สรุ ปปัญหาที่ได้จากการดําเนินการในขั้นตอน A 1
องค์ประกอบ
การเตรี ยมความพร้อมชุมชน

ปัญหา
ผูน้ าํ ไม่ให้ความสนใจในการจัดทําแผนชุมชนอย่างจริ งจัง
ขาดการสนับสนุนจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนไม่ทวั่ ถึง
การวิเคราะห์ข ้อมูลเพื่อเรี ยนรู้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตนเองและชุมชน
ขาดการสนับสนุนจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขาดการสื่อสารที่เหมาะสม
การกําหนดวิสัย ทัศน์ แ ละทิ ศ ผูน้ ํา ชุ ม ชน และชาวบ้านขาดความรู้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ การ
ทางการพัฒนา
กําหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา
ขาดการสนับสนุนจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การกําหนดแผนงาน /
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การกําหนดแผนงาน
โครงการ
โครงการ
ขาดการสนับสนุนจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทํารู ปเล่มแผน
ชุมชน
ขาดการสนับสนุนจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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จากตารางที่ 14 พบว่าผลสรุ ปสภาพการณ์ก ารจัดทําแผนชุมชนของผูร้ ่ ว มวิจยั พบ
ปั ญหาของการจัดทําแผนชุ มชนของตําบลเจ็ด ริ้ ว ของแต่ละองค์ประกอบมีลกั ษณะซํ้าซ้อนกัน
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสรุ ปเป็ นประเด็นเพื่อความชัดเจน ต่อไปนี้ 1) ผูน้ าํ ไม่ให้ความสนใจในการจัดทํา
แผนชุมชนอย่างจริ งจัง 2) ขาดการสนับสนุ นจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนไม่ทวั่ ถึง 4) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนชุมชน
5) ขาดการสื่อสารที่เหมาะสม
ขั้นตอน A 2 เป็ นการกําหนดอนาคตหรื อภาพที่พึงประสงค์ของการจัดทําแผนชุนใน
ตําบลเจ็ดริ้ ว เมื่อเราได้ปัญหาจากขั้น A 1 แล้ว ในขั้นนี้ จึงดําเนิ นต่อเนื่ อง โดยผูร้ ่ วมวิจยั ทั้งสอง
กลุ่มร่ วมกันกําหนดอนาคตหรื อภาพที่พึงประสงค์ของการจัดทําแผนชุมชน โดยใช้ปัญหาที่ได้จาก
ขั้นตอน A1 ประกอบกับร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชนที่ผวู้ ิจยั
ร่ างขึ้นในระยะที่ 2 เป็ นแนวทางกําหนดอนาคตของการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทํา
แผนชุนให้เหมาะสมกับบริ บทของตําบลเจ็ดริ้ ว
1. การเตรียมความพร้ อมชุ มชน พบปั ญหาด้านผูน้ าํ ไม่ให้ความสนใจในการจัดทํา
แผนชุมชนอย่างจริ งจัง เห็นได้จากคํากล่าวของผูร้ ่ วมวิจยั (ไพ) ว่า “...ต้องกระตุน้ ผูน้ าํ ผูน้ าํ อ่ะ
สําคัญเลย ต้องให้เค้าเห็นความสําคัญของแผนก่อน เค้าถึงทํา...” ปัญหาขาดการสนับสนุ นจากฝ่ าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบนั วิถีชีวิตของคนในหมู่บา้ นเจ็ดริ้ วเปลี่ยนแปลงไป ต่างคนต่างอยู่ ดังคํา
กล่าวของผูร้ ่ วมวิจยั (สํา)ว่า “...เดี๋ยวนี้ ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะอาจารย์ เมื่อก่อนอยู่กนั อย่างพี่อย่าง
น้อง เดี๋ยวนี้ผนู้ าํ ก็แบ่งเป็ นพวกๆ...” การเสียสละเพื่อส่วนรวมมีนอ้ ยลง รวมทั้งส่ วนใหญ่มองว่า
การพัฒนาหมู่บา้ นเป็ นงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเท่านั้น สอดคล้องกับคํากล่าวของผูร้ ่ วมวิจยั (พิ) ว่า
“... งานประจําเราก็เยอะ เสร็ จจากงานก็เรื่ องที่บา้ นอีก จะเอาเวลาไหนมาทํางานพัฒนาหมู่บา้ น...”
เพราะ ฉะนั้นควรปรับเปลี่ยนความคิดเหล่านี้ ต้องกระตุน้ ให้ผนู้ าํ และชาวบ้าน เห็นความสําคัญของ
การจัด ทําแผนชุ มชน เข้ามามี ส่ว นร่ ว มในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยใช้แผนชุ มชนเป็ นเครื่ องมื อ
สําหรับปัญหาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนไม่ทวั่ ถึงนั้น ส่งผลต่อการดึงความมี
ส่ วนร่ วมจากชุมชนในการเข้าร่ วมทําแผนชุ มชน ซึ่ งจําเป็ นต้องประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับรู้ถึง
ข้อมูลมากที่สุด โดยเฉพาะประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับจากการทําแผนชุมชน สิทธิในการเข้าร่ วม
กฎระเบียบ เป็ นต้น เพื่อให้ประชาชนเกิดการตระหนัก และตัดสินใจว่าควรเข้าร่ วมในการทําแผน
ชุมชนหรื อไม่ และจะเข้าร่ ว มในกิจ กรรมใดได้บา้ ง คํากล่าวของผูร้ ่ ว มวิจยั (หั) ว่า“...ที่นี่ใช้หอ
กระจายข่าวครับ ส่ วนใหญ่ก็จะทราบข่าวกันทางนี้ แต่ ก้อดังบ้างไม่ดงั บ้าง หรื อบางทีบา้ นที่อยู่
ไกลๆ เสียงก็ไปไม่ถึง...”
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ดังนั้นผูร้ ่ วมวิจยั สรุ ปร่ วมกันว่าต้องกําหนดอนาคตของการเตรี ยมความพร้อมชุมชน
ในการจัดทําแผนชุมชน ดังนี้ ต้องสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชนแก่ผนู้ าํ เพื่อให้ผนู้ าํ เห็น
ความสําคัญของแผนชุมชน และสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ เพื่อให้การดําเนินงานมีความต่อเนื่อง จริ งจัง
ไม่ใช่ลกั ษณะไฟไหม้ฟาง ได้รับการสนับสนุ นจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบเกี่ยวกับแนวคิดและประโยชน์ของแผนชุมชนอย่างทัว่ ถึง
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ เรียนรู้ตนเองและชุมชน พบปัญหาดังนี้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดความรู้ของชาวบ้านตําบลเจ็ด
ริ้ ว พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องแผนชุมชนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญที่สุดของการจัดทําแผนชุมชน ถ้าข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้อง เพียงพอ
และวิธีการวิเคราะห์ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลให้แผนชุ มชนที่ได้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้ คํากล่าวของผูร้ ่ วมวิจยั (สิ) ว่า “..ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตอ้ งมีนะ อย่าง
น้อยก็จุดแข็งจุดอ่อนชุมชน ไม่มีกอ้ วิเคราะห์ไม่เป็ น...” อีกปั ญหาคือการขาดการสนับสนุ นจาก
ฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้ร่วมมือจากชาวบ้าน การให้งบประมาณดําเนินกิจกรรม การให้
อุปกรณ์ และอํานวยเรื่ องสถานที่ คํากล่าวของผูร้ ่ วมวิจยั (พิ) ว่า“...บางอย่างทําตามลําพังไม่ได้ตอ้ ง
มีค นช่ ว ย ...” และปั ญหาการขาดการสื่ อ สารที่ เหมาะสม ผูร้ ่ ว มวิจ ัยท่ านหนึ่ ง (สุ ) กล่ าวว่ า
“...การพูดนี่ก็สาํ คัญ บางคนพูดไม่รู้เรื่ อง บางที่นดั ประชุมก็ไม่มา บอกว่าไม่รู้ว่านัดกัน...” เพื่อให้
เกิ ดความเข้าใจที่ ตรงกัน และลดความขัด แย้งที่ เกิด จากการเข้าใจผิด กล่าวได้ว่าการสื่ อสารที่ มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้การดําเนินงานราบรื่ นขึ้น
ดังนั้นผูร้ ่ วมวิจยั สรุ ปร่ วมกันว่าต้อง กําหนดอนาคตของการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเรี ยนรู้
ตนเองและชุ มชน ดังนี้
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในการทําแผนชุมชนมีค วามรู้ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพียงพอ ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ น การให้ร่วมมือ
การให้งบประมาณ การให้อุปกรณ์และอํานวยเรื่ องสถานที่ และมีการสื่อสารที่เหมาะสม
3. การก าหนดวิสัย ทัศน์ แ ละทิศทางการพัฒ นา พบปั ญหา เรื่ องผูน้ ําชุ มชน และ
ชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา คํากล่าวของผู้
ร่ วมวิจยั (ไป) ว่า “...คําว่าวิสัยทัศน์ บางทีชาวบ้านเค้าไม่เข้าใจนะ ต้องใช้คาํ แบบภาษาชาวบ้าน
อย่างต้องการให้หมู่บา้ นเราเป็ นอย่างไงในอนาคต แต่ถา้ ผูน้ าํ ก็พอเข้าใจเพราะผ่านการอบรมมาเยอะ
...” ปัญหาขาดการสนับสนุ นจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้ร่วมมือ การให้งบประมาณ
การให้อุปกรณ์และอํานวยเรื่ องสถานที่
ดังนั้นผูร้ ่ วมวิจยั สรุ ปร่ วมกันว่าต้อง กําหนดอนาคตของการกําหนดวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนาในการจัดทําแผนชุมชน ดังนี้ ผูน้ าํ ชุมชน และชาวบ้านต้องมีความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาเพียงพอ และได้รับการสนับสนุ นจากทุกฝ่ าย
เพื่อให้สามารถกําหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา ของตนเองได้ เช่น จัดกิจกรรมให้ความรู้
และฝึ กกําหนดวิสยั ทัศน์
4. การก าหนดแผนงาน /โครงการ พบปั ญหา ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับการกําหนดแผนงานโครงการ จากการสัมภาษณ์ อย่างไม่เป็ นทางการพบว่า ผูน้ ําและ
ประชาชนส่ วนใหญ่ กาํ หนดแผนงาน /โครงการ ไม่เป็ น ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากการขาดความรู้ว่า
แผนงานและโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ ควรมาจากไหน เรี ยงลําดับก่อนหลังของปั ญหาที่ได้จาก
การวิเคราะห์อย่างไง ดังที่ผรู้ ่ วมวิจยั (เจ) กล่าวว่า
“...จํา เป็ นเลย ที่ จ ะต้อ งมี ค วามรู้ เ รื่ องการกํา หนดแผนหรื อโครงการเป็ น
โดยเฉพาะผูน้ าํ หรื อผูท้ าํ แผนชุมชน ตรงนี้สาํ คัญ พอนักพัฒนาชุมชนของอําเภอมาลง
พื้นที่สาํ รวจปัญหาและความต้องการในลักษณะประชุม พอได้ปัญหาที่ 1 2 3 แล้ว เค้า
บอกว่าให้ กําหนดว่าจะทําโครงการอะไร พวกเราก็เงียบ ถ้าเราสามารถบอกที่มาที่ไป
ของโครงการได้ เราก็จะกล้าเสนอ...”
สําหรับอีกปัญหาที่พบคือขาดการสนับสนุ นจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น
การให้ร่วมมือ การให้งบประมาณ การให้อุปกรณ์และอํานวยเรื่ องสถานที่
ดังนั้นผูร้ ่ วมวิจยั สรุ ปร่ วมกันว่าต้อง กําหนดอนาคตของการกําหนดแผนงาน /โครงการ
ในการจัดทําแผนชุมชน ดังนี้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การกําหนดแผนงาน
โครงการเพียงพอ และได้รับการสนับสนุ นจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้ร่วมมื อ การให้
งบประมาณ การให้อุป กรณ์ และอํานวยเรื่ องสถานที่ ในการดํา เนิ น การกําหนดแผนงานหรื อ
โครงการต่างๆ
5. การจัดท ารู ปเล่ มแผนชุ มชน พบปั ญหา ผูท้ ี่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน คํากล่าวของผูร้ ่ วมวิจยั (ไพ) ว่า “...เรื่ องความรู้นี่จาํ เป็ นมาก
อย่างที่บอกว่าตอนแรกว่า ไม่มีความรู้ก็ทาํ ไม่ได้ ทําผิดยิง่ แย่เข้าไปอีก...” ในการจัดทํารู ปเล่มแผน
ชุมชน ทีมงานจําเป็ นต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้ร่วมมือ การ
ให้งบประมาณ การให้อุปกรณ์ และอํานวยเรื่ องสถานที่
ดังนั้นผูร้ ่ วมวิจยั สรุ ปร่ วมกันว่าต้อง กําหนดอนาคตของการจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน เพียงพอ และทีมงาน
ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอน I (Influence) การสร้ างแนวทางการปรับปรุ งและพัฒนารู ป แบบการสร้ าง
เสริมพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุน
ขั้นตอน I การสร้างแนวทางการปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อหา
วิธีการ และเสนอแนวทางการพัฒนาตามที่มองภาพอนาคตการพัฒนาในการจัดทําแผนชุมชนไว้
แนวทางปฏิบตั ิของขั้นตอนนี้ ผูร้ ่ วมวิจยั นําร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อทําแผน
ชุมชนที่ ผวู้ ิจยั ร่ างขึ้ น มาช่ ว ยกัน หาแนวทางวิธีก าร และกิ จ กรรมสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนที่
สอดคล้องกับบริ บทตําบลเจ็ดริ้ ว โดยนําความคิ ด เห็ นของแต่ ละกลุ่มที่ มองภาพในอนาคตมา
พิจารณาร่ วมกัน ซึ่งขั้นตอนนี้แบ่งเป็ น 3 ส่วนได้แก่
ขั้นตอน I 1 คือ การปรับร่ างรู ปแบบที่ผวู้ ิจยั ร่ างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทของ
หมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ตําบลเจ็ดริ้ ว ซึ่งในขั้นตอนนี้ ใช้การแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม เปิ ด
โอกาสให้ผรู้ ่ วมวิจยั พิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับความสอดคล้องของร่ างรู ปแบบและ
เงื่อนไขที่ผวู้ ิจยั ร่ างขึ้น กับปั ญ หาที่ วิเคราะห์ได้ในขั้น ตอน A โดยให้ท้ งั สองกลุ่มเขี ยนลงใน
กระดาษฟลิปชาร์ท และส่งตัวแทนมานําเสนอ จากนั้นจึงนําข้อเสนอของทั้งสองกลุ่มมาพูดคุยกัน
จนได้ข ้อสรุ ปตรงกัน เกี่ยวกับ ร่ างรู ปแบบที่ ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น พบประเด็นที่น่ าสนใจคือ ความไม่
เหมาะสมขององค์ประกอบของการทําแผนชุมชนจํานวน 5 องค์ประกอบ ผูร้ ่ วมวิจยั มีความเห็นว่า
ยากเกินไป ไม่เหมาะสมกับชุมชนที่ไม่เคยทําแผนชุมชนอย่างหมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5
เนื่องจากสิ่งที่ยากเกินไปสําหรับชาวบ้านที่ไม่เคยทําแผนชุมชนด้วยตัวเอง จะทําให้เกิดความเบื่อ
หน่ายและท้อถอยได้ง่าย ซึ่งชุมชนเช่นนี้ ควรเริ่ มจากสิ่ งที่คนในชาวบ้านสามารถทําสําเร็ จได้ เพื่อ
ไม่ให้เกิดการถอดใจในการปฏิบตั ิหรื อเข้าร่ วม อีกทั้งเมื่อทําสําเร็ จจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
และคงพฤติกรรมการปฏิบตั ิต่อไปได้ง่าย ดังนั้นผูร้ ่ วมวิจยั จึงเห็นพ้องกันว่า ควรรวมองค์ประกอบที่
มีเงื่อนไขซํ้าซ้อนกันให้เป็ นองค์ประกอบเดียว ได้แก่ การเตรี ยมความพร้อม และการจัดทําแผน
ชุมชน
ขั้นตอน I 2 คือ เป็ นการกําหนดกิจกรรมแต่ละร่ างเงื่อนไขเพื่อพัฒนารู ปแบบการสร้าง
เสริ มพลังอํานาจชุมชน ที่ผรู้ ่ วมวิจยั ปรับให้สอดคล้องกับบริ บทของตําบลเจ็ดริ้ ว ในขั้นตอน I 1
วิธีการดําเนินงานคือแบ่งผูร้ ่ วมวิจยั เป็ น 2 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่
จะทําในแต่ละเงื่อนไข ซึ่งใช้กิจกรรมในรู ปแบบที่ผวู้ ิจยั ร่ างขึ้นเป็ นแนวทาง โดยคํานึ งถึงความ
เป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิจริ งตามบริ บทของตําบลเจ็ด ริ้ ว จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนําเสนอ และสรุ ป
ร่ วมกันได้ดงั ตารางที่ 15 และตารางที่ 16
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ตารางที่ 15 แสดงร่ างกิจกรรมในเงื่อนไขระดับบุคคลที่ปรับให้สอดคล้องกับบริ บท
องค์ประกอบการ
เงื่อนไขระดับบุคคล
กิจกรรม
จัดทาแผนชุมชน
การเตรี ยมความพร้อม - ความตระหนัก เกี่ ยวกับ 1. กิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแผน
แผนชุมชน
ชุมชนแก่ชุมชน
- ความตั้งใจมุ่งมัน่
2. กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการ
จัดทําแผนชุมชน
การจัดทําแผนชุมชน - การมีความรู้เกี่ยวกับการ 3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยว
จัดทําแผนชุมชน
กับการจัดทําแผนชุมชน ในด้านต่อไปนี้
- ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น -การจัดทําและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตนเอง
-การกําหนดวิสยั ทัศน์/ทิศทางการพัฒนา
-การกําหนดแผนงาน โครงการ
- การจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน
4. กิจกรรมการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้
ร่ วมจัดทําแผนชุมชน
จากตารางที่ 15 สรุ ปแนวทางพัฒนากิจกรรมในรู ปแบบระดับบุคคล ประกอบด้วย 1)
กิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน 2) กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทํา
แผนชุมชน 3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน ในด้านต่อไปนี้
การจัดทําและวิเคราะห์ขอ้ มูล การกําหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา การกําหนดแผนงาน
โครงการ และ การจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน 4) กิจกรรมการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผรู้ ่ วมจัดทํา
แผนชุมชน ส่วนในประเด็นเงื่อนไขของความผูกพันต่อชุมชนตนเองในร่ างรู ปแบบนั้น ผูร้ ่ วมวิจยั
เห็นตรงกันว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความผูกพันกับชุมชนอยูแ่ ล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องทํากิจกรรม
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ตารางที่ 16 แสดงร่ างกิจกรรมในเงื่อนไขระดับทีมงานที่ปรับให้สอดคล้องกับบริ บท
องค์ประกอบการ
เงื่อนไขระดับทีมงาน
กิจกรรม
จัดทาแผนชุมชน
การเตรี ยมความ
-การ สนั บ สนุ น ทา ง 1 กิจกรรมการสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทําแผน
พร้อม
สังคม
ชุมชน
2. กิ จ กรรมจัด ตั้ง ที ม ทํา แผนชุ ม ชน โดยมี
ลักษณะดังนี้
-ใช้ ร ะบบความสั ม พัน ธ์ ข องที ม งานใน
ลักษณะเท่าเทียมกัน
-เปิ ดโอกาสให้สมาชิกรับอาสาในงานตามที่
ตนเองถนัด
-ให้อิสระสมาชิกได้ตดั สินใจเกี่ยว กับงานที่
ได้รับมอบหมาย
การจัดทําแผน
-การสื่อสารในทีมงาน 3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร
ชุมชน
เพื่อการจัดทําแผนชุมชน
จากตารางที่ 16 สรุ ปแนวทางพัฒนากิ จกรรมในรู ปแบบระดับทีมงานประกอบด้ว ย
1) กิจกรรมการสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทําแผนชุมชน 2) กิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน โดยมี
ลักษณะดังนี้ มีระบบความสัมพันธ์ของทีมงานในลักษณะเท่าเทียมกัน เปิ ดโอกาสให้สมาชิกรับ
อาสาในงานตามที่ ต นเองถนัด และให้อิสระในการตัด สิ น ใจเกี่ ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
3 ) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่ องมือสื่ อสารเพื่อการจัด ทําแผนชุ มชน ส่ วนในประเด็ น
เงื่อนไขเรื่ องสัมพันธภาพ ในร่ างรู ปแบบนั้น ผูร้ ่ วมวิจยั เห็นตรงกันว่าให้แทรกอยู่ในกิจกรรมจัดตั้ง
ทีมทําแผนชุมชน คือใช้ระบบความสัมพันธ์ของทีมงานในลักษณะเท่าเทียมกัน
ขั้นตอน I 3 คือ การแยกแยะจัดหมวดหมู่ และเรี ยงลําดับกิจกรรม ให้ผรู้ ่ วมวิจยั ร่ วมกัน
พิจารณากิจกรรมที่มีความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ และรวมกิจกรรมที่เหมือนกันไว้ดว้ ยกัน
จากนั้นจึงพิจารณาต่อว่า กิจกรรมใดควรทําก่อนหลัง เพื่อให้ได้กิจกรรมสําหรับรู ปแบบการสร้าง
เสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนที่เหมาะสมกับบริ บทของชุมชน ดังนี้
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1. กิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน
2. กิจกรรมการสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทําแผนชุมชน
3. กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทําแผนชุมชน
4. กิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่ องมือสื่อสาร
7. กิจกรรมการส่งเสริ มกําลังใจผูร้ ่ วมจัดทําแผนชุมชน
ขั้นตอน C (Control) การวางแนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนนี้ ผูร้ ่ ว มวิจยั นําแนวทางปฏิบตั ิ ในขั้นตอน I 3 มากําหนดผูร้ ั บผิด ชอบตาม
กิจ กรรมที่ก าํ หนดขึ้ น พร้อมตกลงรายละเอีย ดของการดําเนิ น การตลอดกิจ กรรม ผูร้ ่ ว มวิจ ัย
ช่ว ยกัน เขี ยนข้อสรุ ปของกิ จ กรรมที่ แต่ ละกลุ่มนําเสนอ ได้แก่ กิ จ กรรมที่ คิ ด ว่าดี ที่สุด โดย
พิจ ารณาจากทรั พยากรของชุ มชน และสามารถนํามาปฏิบัติ ได้จ ริ ง จากนั้น ผูร้ ่ ว มวิจ ัยกําหนด
แผนงานของแต่ ล ะกิ จ กรรมอย่ า งละเอี ย ด โดยผูว้ ิ จ ัย ทํา หน้ า ที่ เ ป็ นพี่ เ ลี้ ย งคอยแนะนํา ซึ่ ง
ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ เทคนิ คที่ใช้ วิธีดาํ เนิ นการ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ
สถานที่ดาํ เนินการ ผูร้ ับผิดชอบ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และประเมินผล
1. กิจกรรมสร้ างความตระหนักเกีย่ วกับแผนชุมชน
วัต ถุประสงค์ เพื่อให้คนในชุ มชนมีค วามตระหนัก ถึงความสําคัญของแผนชุ มชน
และ เพื่อเตรี ยมความพร้อมชุ มชน วิธีก ารที่ ใช้ คือ เผยแพร่ แนวคิดและความสําคัญของแผน
ชุ ม ชนให้ช าวบ้า นทราบอย่ า งทั่ว ถึ ง ด้ว ยสื่ อ สาธารณะ ได้แ ก่ 1) จัด ทํา โปสเตอร์ ไ วนิ ล
วิธีดาํ เนินการคือ 1.1) เขียนโครงการเพื่อของบประมาณจากองค์การบริ หารส่วนตําบลเจ็ดริ้ ว 1.2)
จัดทําป้ ายไวนิล ที่มีภาพและข้อความแสดงถึงประโยชน์ของแผนชุมชน 1.3) ขออนุ ญาตเจ้าของ
สถานที่ติดตั้ง ซึ่งเป็ นแหล่งที่ชาวบ้านมาประกอบกิจกรรมชุมชน ได้แก่ อบต เจ็ดริ้ ว ที่ทาํ การ
กองทุนหมู่ 5 และ กศน.ตําบลเจ็ดริ้ ว 2) แจกแผ่นพับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสําคัญของแผน
ชุมชน โดยใช้ภาษาง่ายต่อความเข้าใจแก่ชาวบ้าน 3) ประกาศเสี ยงตามสายของหอกระจายข่าว
ของหมู่บ้าน วิธีดาํ เนิ น การคือ ผูร้ ่ วมวิจ ัย ที่ เป็ นเจ้าหน้าที่ อบต เป็ นผูด้ าํ เนิ นการ เพื่อให้ขอ้ มูล
ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของแผนชุมชนร่ วมทั้งเชิญชวนให้ชาวบ้านเข้าร่ วมทําแผนชุมชน โดย
ใช้เนื้อหาในแผ่นพับ ทุกวันๆละ 5 นาที เวลาช่วง 16.00 น. เป็ นเวลา 1 เดือน 4) ประเมินผล
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2. กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทาแผนชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาชาวบ้านที่สนใจเข้าร่ วมทําแผนชุมชน วิธีการที่ใช้ คือ ขอ
ความร่ วมมือจากผูน้ าํ ชุมชนหมู่ที่ 5 ทั้งที่เป็ นทางการได้แก่ สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเจ็ด
ริ้ ว กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และผูน้ าํ ด้านความคิดที่มีอิทธิพลต่อชาวบ้าน เพื่อแนะนําบุคลากรที่มีความ
พร้อมและสนใจเข้าร่ วมเป็ นทีมทําแผนชุมชน โดยพิจารณาความสมัครใจ วิธีดาํ เนิ นการมีดงั นี้ 1)
ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั ช่วยกันติดต่อผูน้ าํ ของหมู่ที่ 5 เพื่อขอความร่ วมมือในการแนะนําผูท้ ี่สนใจเข้า
ร่ วมทีมทําแผนชุมชน 2) ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั อธิบายแนวคิดและประโยชน์ของการสร้างทีมทํา
แผนชุมชนแก่ผนู้ าํ 3) ประเมินผล
3. กิจกรรมสร้ างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทาแผนชุมชน
วัต ถุประสงค์เพื่อให้ ผูส้ มัค รเข้ามาเป็ นที มทําแผนชุมชนมีความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการ
จัดทําแผนชุมชนให้สาํ เร็ จ วิธีการที่ใช้ คือการศึกษาดูงาน / ชมวีดิทศั น์ เป็ นการพาทีมงานไป
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองจากชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสําเร็ จในการใช้แผนชุมชนเป็ นเครื่ องมือพัฒนา
หมู่บา้ น วิธีดาํ เนินการดังนี้ 1) เขียนโครงการเสนอองค์การบริ หารส่ วนตําบลเจ็ดริ้ วเพื่อของการ
สนับสนุน 2) ติดต่อชุมชนที่ประสบความสําเร็ จด้านการจัดทําแผนชุมชน 3) กําหนดสถานที่วนั
เวลาที่จะไปดูงาน 4) แจ้งวันเวลาให้ทีมงานทราบเพื่อเตรี ยมตัวล่วงหน้า 5) ดําเนิ นการพาไปดู
งาน 6) ประเมินผล
4. กิจกรรมจัดตั้งทีมทาแผนชุมชน
วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน และเพื่อความชัดเจนในการดําเนิ นงานและ
ติดตามงาน วิธีการที่ใช้ คือ การประชุมแต่งตั้งทีมงาน วิธีดาํ เนิ นการมีดงั นี้ 1) เขียนโครงการ
จัดตั้งทีมทําแผนชุมชนเพื่อขอการสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่วนตําบลเจ็ดริ้ ว 2) จัดประชุม
ระดมความคิดห็นเพื่อจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน โดยเชิญเจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเจ็ด
ริ้ วมาร่ วมด้วย และเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญในการทําแผนชุมชนมาให้คาํ แนะนํา สําหรับหัวข้อการประชุม
ประกอบด้วย 2.1) การกําหนดความสัมพันธ์ในทีมลักษณะแนวราบ 2.2) การกําหนดวันประชุม
ที่ชดั เจน 2.3) กําหนดงาน และระบุรายละเอียดของแต่ละงาน 2.4) แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบแต่ละ
งานโดยเปิ ดโอกาสให้สมาชิ ก รับอาสาในงานตามที่ ต นเองถนัด และให้อิสระในการตัดสิ น ใจ
เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 3) บันทึกผลการประชุมและพิมพ์แจกจ่ายแก่สมาชิกเพื่อรับทราบ
พร้อมกับติ ดประกาศในพื้นที่ สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการดําเนิ นงานแผนชุมชน
4) ประเมินผล
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5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการจัดทาแผนชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทีมทําแผนชุมชนมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทําแผนชุมชน 2. เพื่อให้ทีมงานสามารถจัดทําแผนชุมชนได้จริ ง วิธีการที่ใช้ คือ การอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน วิธีดาํ เนินการมีดงั นี้ 1) เขียนโครงการเสนอองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลเจ็ดริ้ วเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณและสถานที่ 2) กําหนดเนื้ อหาและระยะเวลาที่
จะอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ดังนี้ 2.1) การจัดทําและวิเคราะห์ขอ้ มูล จํานวน 2 ชัว่ โมง 2.2) การกําหนด
วิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา จํานวน 1 ชัว่ โมง 2.3) การกําหนดแผนงาน /โครงการ จํานวน 2
ชัว่ โมง 2.4) การประชาพิจารณ์ยกร่ างแผนชุมชน จํานวน 1 ชัว่ โมง 2.5) การจัดทํารู ปเล่มแผน
ชุมชน จํานวน1 ชัว่ โมง 3) ติดต่อวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญ 4) กําหนดวันและสถานที่ดาํ เนินการ 5)
แจ้งกําหนดการและสถานที่ให้ทีมงานทราบ 6) ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผทู้ ี่
สนใจเข้าร่ วมอบรม 7) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ 8) ประเมินผล
6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้ เครื่องมือสื่อสาร
วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ให้ทีม งานมีทัก ษะการใช้เครื่ อ งมือ สื่ อ สารที่ ทัน สมัย อย่า งเป็ น
ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในทีมงาน วิธีการที่ใช้ คือ เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาแนะนํา
เรื่ องการใช้เครื่ องมือสื่อสาร วิธีดาํ เนิ นการมีดงั นี้ 1) ค้นหาบุคลากรในชุมชนที่มีความสามารถ
ด้านการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร เพื่ อขอความร่ ว มมือ มาเป็ นวิท ยากรแนะนํา ที มงานด้านการใช้
เครื่ องมือสื่อสารเพื่อประโยชน์ของการจัดทําแผนชุมชน 2) จัดประชุมทีมงาน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ
การสื่อสารในทีม เช่น การติดต่อผ่านเฟสบุ๊ค การติดต่อผ่านLine กลุ่ม โดยมีผเู้ ชี่ยวชาญมาให้
คําแนะนําการใช้งานตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3) จัดทําทะเบียนรวบรวมรายชื่อทีม
ทําแผนชุมชน เพื่อจัดทําเป็ นเล่มแล้วแจกจ่ายแก่สมาชิก 4) ประเมินผล
7. กิจกรรมการสร้ างความภาคภูมใิ จแก่ผ้รู ่ วมจัดทาแผนชุมชน
วัต ถุประสงค์เพื่อสร้ างความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ ว นหนึ่ งของที มทําแผนชุ มชน
วิธีการที่ใช้ คือ ประกาศเสียงตามสายด้วยหอกระจายข่าวของหมู่บา้ น วิธีดาํ เนิ นการ 1) ประสาน
กับองค์การบริ หารส่วนตําบลเจ็ดริ้ วเพื่อขอใช้อุปกรณ์กระจายเสียง 2) กําหนดผูป้ ระกาศ 3) สรุ ป
เนื้ อหาการกระจายเสี ย ง ได้แก่ รายชื่ อทีมทําแผนชุ มชนหมู่ที่ 5 และคํากล่าวขอบคุ ณที มงานที่
เสียสละ 4 ) ประเมินผล
สรุ ปกิ จกรรมที่ ผรู้ ่ วมวิจ ัยร่ วมกัน ระดมสมอง เพื่อใช้ในรู ปแบบการสร้างเสริ มพลัง
อํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชนของตําบลเจ็ดริ้ ว ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 สรุ ปกิจกรรมในรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชนของ
ตําบลเจ็ดริ้ ว
กิจกรรม
1.
กิจกรรม
สร้าง
ความ
ตระหนัก
เกี่ยวกับ
แผน
ชุมชน

วัตถุ
ประสงค์
1 เพื่อให้
ชุมชนมี
ความ
ตระหนัก
ถึง
ความสํา
คัญของ
แผน
ชุมชน
2 เพื่อ
เตรี ยม
ความ
พร้อม
ชุมชน

วิธีการที่ใช้

วิธีการดาเนินการ

สถานที่/วัสดุ /
งบประมาณ
เผยแพร่
1) จัดทําป้ ายไวนิล
สถานที่ที่
แนวคิด
วิธีดาํ เนินการคือ
ติดตั้ง
และความ
1.1) เขียนโครงการ โปสเตอร์
สําคัญของ เพื่อของบประมาณ ไวนิล
แผนชุมชน จาก อบต. เจ็ดริ้ ว
-อบต. เจ็ดริ้ ว
ให้ชาวบ้าน 1.2) จัดทํา
- ที่ทาํ การ
ทราบอย่าง โปสเตอร์ ไวนิล ที่มี กองทุน
ทัว่ ถึงด้วย ภาพและข้อความ
หมู่บา้ น หมู่ที่
สื่ อ
แสดงถึงประโยชน์
5
สาธารณะ ของแผนชุมชน
-กศน.ตําบล
1.3) ขออนุญาต เจ็ดริ้ ว
เจ้าของสถานที่ติดตั้ง
ซึ่ งเป็ นแหล่งที่
ชาวบ้านมาประกอบ งบประมาณ
กิจกรรมชุมชน
-อบต. เจ็ดริ้ ว
2) แจกแผ่นพับที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสําคัญของแผน
ชุมชน โดยใช้ภาษา
ง่ายต่อความเข้าใจแก่
ชาวบ้าน
3) ประกาศเสี ยงตาม
สายด้วยหอกระจาย
ข่าวของหมู่บา้ น

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ/
ผู้เกี่ยวข้ อง
ผู้รับผิดชอบ
-ผูว้ ิจยั
-ผูร้ ่ วมวิจยั
ผู้เกี่ยวข้ อง
-มัคทายกวัด
-ชาวบ้าน
ตําบลเจ็ดริ้ ว

การประเมินผล
ชาวบ้านมี
ความรู ้และเห็น
ความ สําคัญ
ของแผนชุมชน
มากขึ้น โดยใช้
- แบบสอบ
ถาม
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ตารางที่ 17 สรุ ปกิจกรรมในรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชนของตําบลเจ็ดริ้ ว (ต่อ)
กิจกรรม วัตถุ
วิธีการที่ วิธีการดาเนินการ
สถานที่/วัสดุ/ ผู้รับผิดชอบ การ
ประสงค์
ใช้
งบประมาณ /ผู้เกี่ยวข้ อง
ประเมินผล
2.
1 เพื่อ
ประชาสั 1) ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั
ผู้รับผิดชอบ - สามารถ
กิจกรรม ค้นหา
มพันธ์
เข้าพบผูน้ าํ ของหมู่ที่ 5
หาคนที่
-ผูว้ ิจยั
สรรหา ชาวบ้านที่ ผ่านผูน้ าํ เพื่อขอความร่ วมมือใน
สนใจ
-ผูร้ ่ วมวิจยั
บุคคล
สนใจเข้า ที่เป็ น
การแนะนําผูท้ ี่สนใจเข้า
มาร่ วมทํา
มาร่ วม ร่ วมทําแผน ทางการ ร่ วมทีมทําแผนชุมชน
แผนชุมชน
ผู้เกี่ยวข้ อง
ทีมทํา
ชุมชน
2) ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั
-สมาชิก อบต. ได้
แผน
อธิบายแนวคิดและ
-กํานัน
ชุมชน
ประโยชน์ของการสร้าง
-ผูใ้ หญ่บา้ น
ทีมทําแผนชุมชนแก่ผนู ้ าํ
-อสม.
3.
เพื่อให้
1 การ
1) เขียนโครงการเสนอ สถานที่ดูงาน ผู้รับผิดชอบ -การสังเกต
กิจกรรม ผูจ้ ดั ทํา
ศึกษาดู องค์การบริ หารส่ วน
-ชุมชนหนอง -ผูว้ ิจยั
ความตั้งใจ
สร้าง
แผนชุมชน งาน
ตําบลเจ็ดริ้ วเพื่อของการ สาหร่ าย
มุ่งมัน่ ใน
-ผูร้ ่ วมวิจยั
ความ
มีความ
2 ชมวีดิ สนับสนุน
ต.หนอง
การจัดทํา
ตั้งใจ
ตั้งใจมุ่งมัน่ ทัศน์
2) ติดต่อชุมชนที่
สาหร่ าย
แผนชุมชน
ผู้เกี่ยวข้ อง
มุ่งมัน่ ใน ในการ
ประสบความสําเร็ จด้าน อ. พนมทวน -ทีมทําแผน
การ
จัดทําแผน
การจัดทําแผนชุมชน
จ. กาญจนบุรี ชุมชน
จัดทํา
ชุมชนให้
3) กําหนดสถานที่วนั
แผน
สําเร็ จ
เวลาที่จะไปดูงาน 4)
งบประมาณ
ชุมชน
แจ้งวันเวลาให้ทีมงาน
- อบต.เจ็ดริ้ ว
ทราบเพื่อเตรี ยมตัว
ล่วงหน้า
5) ดําเนินการพาไปดู
งาน / ชมวีดิทศั น์
4.
1 เพื่อจัดตั้ง การ
1) เขียนโครงการจัดตั้ง สถานที่ /
ผู้รับผิดชอบ - สามารถ
กิจกรรม ทีมทําแผน ประชุม ทีมทําแผนชุมชนเพื่อขอ งบประมาณ -ผูว้ ิจยั
จัดตั้งทีมทํา
จัดตั้งทีม ชุมชน
การสนับสนุนจาก อบต. - องค์การ
แผนชุมชน
-ผูร้ ่ วมวิจยั
ทําแผน 2 เพื่อความ
2) จัดประชุมระดม
ได้สาํ เร็ จ
บริ หารส่ วน
ชุมชน
ชัดเจนใน
ความคิดเพื่อแต่งตั้งทีม ตําบลเจ็ดริ้ ว
การดําเนิน
ทําแผนชุมชน โดยเชิญ
งานและ
เจ้าหน้าที่ของ อบต.เจ็ด
ติดตามงาน
ริ้ วมาร่ วมด้วย และเชิญ
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ตารางที่ 17 สรุ ปกิจกรรมในรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชนของตําบลเจ็ดริ้ ว (ต่อ)
กิจกรรม วัตถุ
วิธีการที่ วิธีการดาเนินการ
สถานที่/วัสดุ/ ผู้รับผิดชอบ การ
ประสงค์
ใช้
งบประมาณ /ผู้เกี่ยวข้ อง
ประเมินผล
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการทํา
ผู้เกี่ยวข้ อง
แผนชุมชนมาให้
-เจ้าหน้าที่
คําแนะนํา หัวข้อการ
อบต.เจ็ดริ้ ว
ประชุมประกอบด้วย
-ผูเ้ ชียวชาญ
2.1) การกําหนด
เรื่ องจัดทํา
ความสัมพันธ์ในทีม
แผนชุมชน
ลักษณะแนวราบ
- ผูน้ าํ และ
2.2) กําหนดงาน และ
ชาวบ้านที่
ระบุรายละเอียดของงาน
สนใจ
5.
1 เพื่อให้
การ
1) เขียนโครงการเสนอ สถานที่ และ ผู้รับผิดชอบ ทีมทําแผน
กิจกรรม ผูจ้ ดั ทํา
อบรม
องค์การบริ หารส่ วน
งบประมาณ -ผูว้ ิจยั
ชุมชน
พัฒนา แผนชุมชน เชิง
ตําบลเจ็ดริ้ วเพื่อขอการ -องค์การ
สามารถทํา
-ผูร้ ่ วมวิจยั
ศักยภาพ มีความรู ้
ปฏิบตั ิกา สนับสนุนงบประมาณ บริ หารส่ วน
แผนชุมชน
การ
และทักษะ ร
และสถานที่
ตําบลเจ็ดริ้ ว ผู้เกี่ยวข้ อง
ตนเองได้
ปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้อง
2) กําหนดเนื้อหาและ
สถานที่ และ -ทีมทําแผน
เกี่ยวกับ กับการ
ระยะเวลาที่จะอบรมเชิง งบประมาณ ชุมชน
การ
จัดทําแผน
ปฏิบตั ิการ ดังนี้
-องค์การ
-วิทยากร
จัดทํา
ชุมชน
2.1) การจัดทําและ
บริ หารส่ วน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
แผน
2 เพื่อให้
วิเคราะห์ขอ้ มูล จํานวน ตําบลเจ็ดริ้ ว - ผูส้ นใจ
ชุมชน
ทีมงาน
2 ชัว่ โมง
ทัว่ ไป
สามารถ
2.2) การกําหนด
จัดทําแผน
วิสัยทัศน์และทิศ
ชุมชนได้
ทางการพัฒนา จํานวน
จริ ง
1 ชัว่ โมง
2.3) การกําหนด
แผนงาน /โครงการ
จํานวน 2 ชัว่ โมง
2.4) การประชาพิจารณ์
ยกร่ างแผนชุมชน
จํานวน 1 ชัว่ โมง
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ตารางที่ 17 สรุ ปกิจกรรมในรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชนของตําบลเจ็ดริ้ ว (ต่อ)
กิจกรรม
วัตถุ
วิธีการที่ วิธีการดาเนินการ
สถานที่/วัสดุ/ ผู้รับผิดชอบ การ
ประสงค์
ใช้
งบประมาณ ผู้เกี่ยวข้ อง
ประเมินผล
2.5) การจัดทํา
รู ปเล่มแผนชุมชน
จํานวน1 ชัว่ โมง
3) ติดต่อวิทยากร
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
4) กําหนดวันและ
สถานที่ดาํ เนินการ
5) แจ้งกําหนดการ
และสถานแก่ทีมงาน
6) ประชาสัมพันธ์
โครงการ
7) ดําเนินการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ
6. กิจกรรม เพื่อให้
เชิญผูเ้ ชี่ยว 1) ค้นหาบุคลากรใน สถานที่ และ ผู้รับผิดชอบ- ทีมงาน
พัฒนา
ทีมงานมี
ชาญมา
ชุมชนที่มีความ
งบประมาณ ผูว้ ิจยั
สามารถใช้
ศักยภาพ
ทักษะการ แนะนํา
สามารถด้านการใช้
-อ ง ค์ ก า ร -ผูร้ ่ วมวิจยั
เครื่ องมือ
การใช้
ใช้
เรื่ องการ เครื่ องมือสื่ อสาร
บริ หา รส่ ว น
สื่ อสารเพื่อ
เครื่ องมือ เครื่ องมือ ใช้
เพื่อมาแนะนําทีมงาน ตําบลเจ็ดริ้ ว ผู้เกี่ยวข้ อง
ประโยชน์
สื่ อสาร
สื่ อสารที่
เครื่ องมือ ด้านการใช้เครื่ องมือ
-ผูเ้ ชี่ยวชาญ ในการทํา
ทันสมัย
สื่ อสาร
สื่ อสาร
แผนชุมชน
ด้านการใช้
อย่างเป็ น
2) จัดประชุมทีมงาน
ได้
เครื่ องมือ
ประโยชน์
เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการ
สื่ อสาร
ต่อการทํา
สื่ อสารในทีม เช่น
-ทีมทําแผน
แผนชุมชน
การติดต่อผ่านเฟสบุค
ชุมชน
ไลน์กลุ่ม โดยมี
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้
คําแนะนําการใช้งาน
ตามความเหมาะสม
ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง
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ตารางที่ 17 สรุ ปกิจกรรมในรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชนของตําบลเจ็ดริ้ ว (ต่อ)
กิจกรรม วัตถุ
วิธีการที่ วิธีการดาเนินการ
สถานที่/วัสดุ/ ผู้รับผิดชอบ การ
ประสงค์
ใช้
งบประมาณ ผู้เกี่ยวข้ อง
ประเมินผล

7
กิจกรรม
การสร้าง
ความ
ภาคภูมิใ
จแก่ผู ้
ร่ วม
จัดทํา
แผน
ชุมชน

1 เพื่อสร้าง
ความ
ภาคภูมิใจใน
การเป็ นส่ วน
หนึ่งของทีม
ทําแผน
ชุมชน

ประกาศ
เสี ยงตาม
สายด้วย
หอ
กระจาย
ข่าวของ
หมู่บา้ น

3) จัดทําทะเบียน
รายชื่อทีมทําแผน
ชุมชน เพื่อจัดทํา
เป็ นเล่มแล้วแจกจ่าย
แก่สมาชิก
1) ประสานกับ
อบต.เจ็ดริ้ ว เพื่อขอ
ใช้อุปกรณ์กระจาย
เสี ยง
2) กําหนดผู ้
ประกาศ 3) สรุ ป
เนื้อหาการกระจาย
เสี ยง

สถานที่/
อุปกรณ์
-องค์การ
บริ หารส่ วน
ตําบลเจ็ดริ้ ว

ผู้รับผิดชอบผูว้ ิจยั
-ผูร้ ่ วมวิจยั
ผู้เกี่ยวข้ อง

-สังเกต และ
สัมภาษณ์
อย่างไม่เป็ น
ทางการ

-ทีมทําแผน
ชุมชน

ขั้นการปฏิบัตติ ามแผนและผลที่สังเกตได้
การปฏิบัติกิ จกรรมตามแผนที่ว างไว้ เพื่อพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจ
ชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนตามที่กาํ หนดไว้และการสังเกตผลที่เกิดขึ้น โดยผูร้ ่ วมวิจยั และผูว้ ิจยั
มีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมสร้ างความตระหนักเกีย่ วกับแผนชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของแผนชุมชน และ เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมชุมชน
วิธีการที่ใช้ คือ เผยแพร่ แนวคิดและความสําคัญของแผนชุมชนให้ชาวบ้านทราบอย่าง
ทัว่ ถึง ด้วยสื่อสาธารณะ
การปฏิบตั ิตามแผน
ผูร้ ่ ว มวิจยั ประสานกับ องค์การบริ หารส่ ว นตําบลเจ็ดริ้ ว โดยเขียนโครงการเพื่อขอ
งบประมาณจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลเจ็ดริ้ ว เพื่อจัดทําโปสเตอร์ ไวนิ ล และแผ่นพับ ผูว้ ิจยั
และผูร้ ่ วมวิจยั ช่วยกันคิดข้อความที่เข้าใจง่ายเพื่อสื่อถึงแนวคิดแผนชุมชน และออกแบบรู ปลักษณ์
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ของโปสเตอร์ ไวนิล และแผ่นพับ โดยดูตวั อย่างจากสื่อขององค์กรอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียง เมื่อได้
ข้อความและรู ปแบบที่ต ้องการแล้ว ผูร้ ่ วมวิจยั สรุ ปร่ ว มกันเรื่ องจํานวนสื่ อ สถานที่ติ ดตั้ง และ
ผูร้ ับผิดชอบดําเนินการดังนี้ จํานวนโปสเตอร์ ไวนิล 3 ชุด ๆละ 2 แบบ สถานที่ติดตั้ง คือ องค์การ
บริ หารส่วนตําบลเจ็ดริ้ ว ที่ทาํ การกองทุนหมู่บา้ น หมู่ที่ 5 และ กศน.ตําบลเจ็ดริ้ ว ผูร้ ับผิดชอบคือ
นายหัส ดี ขวัญ ไตรงค์ รวมทั้ง ประสานขออนุ ญ าตติ ด ตั้ง ป้ ายไวนิ ล ตามสถานที่ ที่ร ะบุ เริ่ ม
โปสเตอร์ ไวนิล วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ส่วนแผ่นพับจํานวน 300 แผ่น นายหัสดี ขวัญไตรงค์
เป็ นผูร้ ั บผิด ชอบจัด ทํา โดยให้ผูร้ ่ ว มวิจ ัยเป็ นผู้แจกจ่ ายในหมู่ที่ 5 เริ่ มดําเนิ น การวัน ที่ 10
พฤศจิกายน 2557 นอกจากนี้ยงั ใช้การประกาศเสียงตามสายด้วยหอกระจายข่าวของหมู่บา้ น นาย
หัสดี ขวัญไตรงค์ ผูร้ ่ วมวิจยั ที่เป็ นเจ้าหน้าที่ อบต เสนอตัวรับผิดชอบดําเนิ นการ เพราะเป็ นงานที่
ทําอยู่ เพื่อให้ขอ้ มูลความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของแผนชุมชนร่ วมทั้งเชิญชวนให้ชาวบ้านเข้าร่ วม
ให้ขอ้ มูลแก่ผนู้ าํ ชุมชน ทุกวันๆละ 5 นาที เริ่ มดําเนินการวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลาช่วง 16.00
น. เป็ นเวลา 1 เดือน โดยใช้เนื้ อหาในแผ่นพับ ทั้งนี้ ขอ้ มูลที่เผยแพร่ จะได้ไปในทิศทางเดียวกัน
และเป็ นการตอกยํ้าข้อมูลดังกล่าวให้แก่ชาวบ้าน
ผลที่สงั เกตได้
จากการสังเกตของผูว้ ิจ ัย พบว่า ผูร้ ่ วมวิจ ัย มีค วามตั้งใจและเต็มใจในการให้ค วาม
ร่ ว มมือในการร่ างข้อความในแผ่น พับและโปสเตอร์ ไวนิ ล สําหรั บการดําเนิ น กิ จ กรรม พบ
ข้อสังเกตดังนี้ การติ ดตั้งโปสเตอร์ ไวนิ ล และแจกแผ่นพับแผนชุมชน มีความราบรื่ น แต่การ
ประกาศเสียงตามสายด้วยหอกระจายข่าวของหมู่บา้ นไม่ได้ค่อยดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง เพราะผู้
ร่ วมวิจยั ที่รับอาสา ดําเนิ นกิจกรรมเป็ นบางวัน ประกอบกับเนื้ อหาเป็ นวิชาการ ทําให้ยากต่อการ
เข้าใจของชาวบ้าน เมื่อผูร้ ่ ว มวิจ ัยสังเกตว่าไม่มีค นสนใจฟั งจึ งเลิก กิ จ กรรมให้ค วามรู้ ด ้ว ยหอ
กระจายข่าว
2. กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทาแผนชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาชาวบ้านที่สนใจเข้าร่ วมทําแผนชุมชน
วิธีการที่ใช้ คือ ประชาสัมพันธ์ผา่ นผูน้ าํ ของหมู่ที่ 5 ได้แก่ สมาชิกองค์การบริ หารส่วน
ตําบลเจ็ดริ้ ว กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และอสม. เพื่อหาคนที่สนใจเข้าร่ วมเป็ นทีมทําแผนชุมชน โดย
พิจารณาความสมัครใจ
การปฏิบตั ิตามแผน
ผูร้ ่ วมวิจยั ประชุมระดมความคิดเห็น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ในการเลือกพื้นที่
หมู่บา้ นที่มีความพร้อมและความสมัครใจ 1 หมู่บา้ น เพื่อเป็ นหมู่บา้ นนําร่ องในการสรรหาบุคคล
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มาร่ วมทีมทําแผนชุมชน ผลสรุ ปการประชุมใช้หมู่ที่ บ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็ น
หมู่บา้ นที่ผรู้ ่ วมวิจยั ทําการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์สภาพและปั ญหาการขาดพลังอํานาจชุมชน
ในการจัดทําแผนชุมชน จากนั้นผูร้ ่ วมวิจยั เข้าพบผูน้ าํ ของหมู่ที่ 5 เพื่อขอความร่ วมมือในการ
แนะนําผูท้ ี่มีความพร้อมและสนใจเข้าร่ วมทีมทําแผนชุมชน ซึ่งช่วงแรกผูน้ าํ ได้ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วม
ทําแผนชุมชน 22 คน แต่เมื่อผูร้ ่ วมวิจยั ติดต่อประสานไปยังบุคคลที่คาดว่าจะเข้าร่ วมอย่างจริ งจัง ได้
จํานวน 7 คน ดังนี้
1. นายอิทธิพงษ์ กลับบ้านเกาะ
เจ้าหน้าที่ อบต.เจ็ดริ้ ว
2. นายอนันต์ อินบางยาง
ครู โรงเรี ยนวัดเจ็ดริ้ ว
3. นางประคองทรัพย์ พวงระย้า
อสม.หมู่ที่ 5
4. นางสาวพิน พลอยบ้านแพ้ว
อสม.หมู่ที่ 5
5. นางปวีณา อ่วมลาบเอก
อสม.หมู่ที่ 5
6. นางสาวปรี ยานุช อ่วมลาภเอก
อสม.หมู่ที่ 5
7. นางสาวสุจิตรา พึ่งบ้านเกาะ
อสม.หมู่ที่ 5
ผลที่สงั เกตได้
จากการสังเกตและสัมภาษณ์ผนู้ าํ หมู่ที่ 5 ผูว้ ิจยั พบว่าในตอนแรกผูน้ าํ ชุมชนบางคนยัง
ไม่เข้าใจกระบวนการทําแผนชุมชนจึงไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีทีมทําแผนชุมชน เห็ นได้จากคําพูด
ของผูน้ าํ ท่านหนึ่ง (นี) ว่า “ ..เห็น เจ้าหน้าที่ของ อบต. เค้าทําแผนชุมชนอยูแ่ ล้วนี่ แล้วเราจะไปทํา
อะไร ที่ผา่ นมาก็แจ้งไปยัง อบต. ว่าเราจะเอาอะไรบ้าง ถนนคอนกรี ต ...” สอดคล้องกับอีกท่าน
(ส) ว่า “... ชาวบ้านเค้าไม่รู้หรอกว่าต้องทํา เค้ามองว่าต้องเป็ น อบต ทําครับ ...” และอีกท่านหนึ่ ง
(ป) แสดงความคิดเห็นว่า “...เคยไปดูงานที่เค้าทําแผนชุมชนนะ แต่ที่นี่ไม่มีอ่ะ มันทํายาก รวมตัว
กันยาก ยิง่ ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจ เลยไม่มีใครทํา...” ซึ่งจากคํากล่าวเหล่านี้ พอสรุ ปได้ว่า ผูน้ าํ และ
ชาวบ้านหมู่ที่ 5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนชุมชนไม่เพียงพอ แต่เมื่อผูว้ ิจยั ได้อธิบายเกี่ยวกับ
งานวิจยั และประโยชน์การมีทีมทําแผนชุมชน ผูน้ าํ บางท่านจึงได้ส่งรายชื่อผูท้ ี่มีความพร้อมในการ
เข้าร่ ว มเป็ นทีมทําแผนชุ มชนของหมู่ที่ 5 จํานวน 22 คน จากนั้น ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ ว มวิจยั ช่ว ยกัน
ประสานไปยังกลุ่มเป้ าหมายทั้ง 22 คน พบว่า ได้ผทู้ ี่มีความสนใจและยินดีเข้าร่ วมจํานวน 11 คน
แต่เมื่อนัดประชุมเพื่อดําเนิ นกิจกรรมมาเพียง 7 คนเท่านั้น ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์พูดคุยอย่างไม่เป็ น
ทางการกับผูน้ ําชุ มชนถึงสาเหตุ ที่ค นเข้าร่ ว มจริ ง จังน้อยลง ผูน้ ํา ท่ านหนึ่ ง (สํา) อธิ บายว่ า
“...ชาวบ้านที่มาในตอนแรก เค้าคิดว่ามาเพียงครั้งเดียว และได้เงิน หรื อได้ของตอบแทน อีกอย่าง
อาจารย์บอกว่ามีการประชุมหลายครั้ง เค้าก็กลัวว่าเข้าร่ วมทําแผนแล้วจะเป็ นภาระ กลัวไม่มีเวลา
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...” สรุ ปได้ว่า ข้อจํากัดของการสรรหาคนมาเข้าร่ วมเป็ นทีมทําแผนชุมชนคือ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนชุมชนของผูน้ าํ และชาวบ้าน และผลตอบแทนที่เป็ นรู ปธรรม
3. กิจกรรมสร้ างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทาแผนชุมชน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมทําแผนชุมชนมีความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทําแผนชุมชนให้
สําเร็ จ
วิธีการที่ใช้ คือ การศึกษาดูงาน / ชมวีดิทศั น์
การปฏิบตั ิตามแผน
ผูร้ ่ วมวิจยั ประชุมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เพื่อกําหนดสถานที่ และวันเวลาที่จะพา
การที มทําแผนชุ มชนหมู่ที่ 5ไปศึก ษาดู งาน ซึ่ งที่ ประชุ มมีมติ ไปดู งานที่ ชุมชนหนองสาหร่ าย
ตําบลหนองสาหร่ าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 15 เดือน ธันวาคม 2557 ซึ่ง
เป็ นชุมชนที่ประสบความสําเร็ จด้านการจัดทําแผนชุมชน เมื่อได้วนั และสถานที่เรี ยบร้อย ผูว้ ิจยั จึง
ประสานไปที่ชุมชนดังกล่าวเพื่อขอไปศึกษาเรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้แผนชุมชนเป็ น
เครื่ องมือพัฒนาหมู่บา้ น จากนั้นแจ้งวันเวลาให้ผรู้ ่ วมวิจยั และบุคคลที่จะสมัครมาเป็ นทีมทําแผน
ชุมชน ทราบอีกครั้งเพื่อเตรี ยมตัวล่วงหน้า เมื่อถึงวันนัดหมายทุกคนมาอย่างพร้อมเพรี ยงกัน ออก
เดินทางโดยรถตู ้ พอไปถึงจุดหมาย นายแรม เชียงกา ตําแหน่ งคณะกรรมการแผนแม่บทชุมชน
ตําบลหนองสาหร่ าย ออกมาต้อนรั บและทําหน้าที่ เ ป็ นวิทยากรชุ มชน และมีก ารเปิ ดวีดิ ทัศ น์
เกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนชุมชนของที่ตาํ บลหนองสาหร่ ายเป็ นเวลา 30 นาที หลังจากชมวีดิ
ทัศน์ นายแรม เชียงกา และกลุ่มผูไ้ ปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทําแผนชุมชน
ของชุมชนหนองสาหร่ าย โดยมีประเด็น ดังนี้
การตระหนักถึงปัญหาในชุมชน
ก่อนที่คนในชุมชนจะเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนชุมชน ชุมชนจะต้องประสบ
กับปัญหาต่างๆ ที่ซ้ าํ ซากในอดีต ดังเช่นตําบลหนองสาหร่ าย นายแรม เชียงกา ได้เล่าถึงปั ญญา
ต่างๆในอดีต ที่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ได้แก่ ปั ญหาการขัดแย้ง
ทางการเมืองท้องถิ่น วิทยากรเล่าว่า
“....กว่าที่หนองสาหร่ ายจะพัฒนา ในกระบวนการมีส่วนร่ วมและใช้เป้ าหมาย
ปรับปรุ งใช้เวลาไม่ต่าํ กว่า 22-23 ปี ล้มลุกคลุกคลานทะเลาะเบาะแว้ง เข่นฆ่ากัน
พอสมควรนะ ใครคงได้ข่าว เลือกตั้งกันที ก็มีการใช้อาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องกันบ้าง
ใช้เงินใช้ทองมาเกี่ยวข้องกันบ้าง และการทะเลาะเบาะแว้ง แล้วมันก็มีกนั มากขึ้น...”
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ปัญหาทางสังคม วิทยากรเล่าถึงปัญหานี้ว่า
“...เพราะทุกวันนี้สงั คมไทยมันค่อนข้างที่จะตกตํ่าอยู่พอสมควร สมัยก่อนถ้า
ใครมีงานบวชลูก เราจะปิ ดตําบลมาช่วยกันเลย เฮฮาสนุ กสนานเต็มที่ ถามว่าทุก
วันนี้มีคนมาช่วยมั้ย ทุกอย่างต้องจ้างหมดล้างจานก็ตอ้ งจ้าง กางเต็นท์ตอ้ งจ้าง ทุก
วันนี้รําหน้านาคยังจ้างเลย ทุกอย่างจ้างหมดเลย งานศพเมื่อก่อนนี้ ไม่ตอ้ งจ้างพ่อ
ครัวแม่ครัวมาทําเลี้ยงแขกทุกคนมาช่วยกันด้วยความเต็มใจหมดเลย และเวลามาฟัง
พระก็จะหิ้ วข้าว หิ้ ว กับข้าวกันมา หิ้ ว โน้น หิ้ วนี่ กนั มา ทุก วันนี้ มีหิ้ว กันมามั้ย ครั บ
ซองยังไม่เอามาต้องมาขอซองจากเจ้าภาพ มาถึงก็ยงั ไม่ยอมใส่ซองก่อน ต้องมาดูก่อน
ว่าเค้าต้อนรับเราดีม้ยั ต้อง มาลองชิมก่อนว่าอาหารอร่ อยไหม อันนี้ อร่ อยไหม ถ้า
อาหารว่างดีขา้ วต้มอร่ อยก็ใส่ซองเยอะๆหน่ อย ถ้าไม่ดีก็ไม่ใส่ อีกต่างหาก ใครจะ
ปลูกบ้านสมัยก่อไม่มีการถมให้มนั สูงกว่ากัน คนสมัยก่อนบ้านพ่อ แม่สูงแค่ไหนลูก
ไม่มีทางปลูกสูงกว่าแม่ พวกเขาถือว่าทํามาหากินไม่ข้ ึนแต่ทุกวันนี้เป็ นไงครับต่างคน
ต่างถม ต่างคน สูงขึ้นไป เป็ นไงครับนํ้าท่วมเต็มถนน ...”
ปัญหาการขาดความร่ วมมือ วิทยากรเล่าว่า “... ที่นี่เมื่อก่อนก็เป็ นแบบนี้ ละ เรี ยกคน
ประชุมก็ไม่มา ทําไมไม่มาละ ก็เรี ยกผูใ้ หญ่บา้ นแล้ว ผูใ้ หญ่บา้ นรับผิดชอบสิ มีเพื่อนอีกสองคนก็
รับผิดชอบสิ มีทอ้ งถิ่น ท้องถิ่นก็รับผิดชอบสิ ฉันเลือกแกมาแล้ว มันเป็ นอย่างนี้ทุกที่ ผมเชื่อว่าเจ็ด
ริ้ วก็เป็ นแบบนี้ใช่ม้ยั ครับ ...” ปัญหาการรวมกลุ่มที่ใหญ่ซ่ึงเป็ นนโยบายภาครัฐ วิทยากรกล่าวว่า
“... กระบวนการร่ วมกลุ่มนี่สาํ คัญนะครับ เพราะที่ผ่านมาเราชอบรวมกลุ่มที่
ใหญ่ คือเกณฑ์คนมาเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ แต่ไม่รวมกลุ่มที่ใช่ นิสยั คนไทยรวมกลุ่มใหญ่
เท่าไหร่ ทะเลาะกันมากเท่านั้น ขัดแย้งกันมากเท่านั้น แต่หน่ วยงานภาครัฐชอบให้
เรารวมกลุ่ มที่ ใหญ่ เพื่อสร้ างฐานอํานาจการต่ อรอง ใหญ่ เ ท่ าไหร่ เค้าคิ ด ว่ายิ่ง ดี
ปัญหาของกลุ่มใหญ่คือการจัดการ กลุ่มใหญ่ทาํ อะไรก็ขยับลําบาก เช่นเวลาเรี ยก
ประชุมที 300 คน หาที่ประชุมก็ยาก ไหนจะงบประมาณกาแฟ เมื่อมีงบประมาณเข้า
มาก็จะไปนอนกองอยูธ่ นาคาร ทุกหมู่บา้ นจะมีเงินกองเต็มไปหมดเพราะมันแบ่งกัน
ไม่ได้ กลุ่มมันใหญ่ มันไม่ลงตัวมันแบ่งกันไงอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับ...”
ปัญหาการพัฒนาในอดีตที่ดาํ เนิ นการควบคุม และบริ หารจัดการโดยภาครัฐ ลักษณะ
บนลงล่าง (Top down) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชุมชนเพื่อไปสู่ความทันสมัย ภาครัฐ
เป็ นผูก้ าํ หนดทิ ศทางในการพัฒ นาชุ มชนหมู่บ้าน โดยส่ งเจ้าหน้าที่ ไปเป็ นผูป้ ฏิบัติ ก ารพร้ อ ม
งบประมาณและโครงการสําเร็ จรู ปที่เน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จนทําให้ประชาชนเกิดความเคยชิน
ต่อระบบพึ่งพา และมักจะมองว่าการพัฒนาไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง วิทยากรกล่าวว่า
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“...ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็ผดิ หมดแหละ และที่ผ่านมาเราไม่เคย
ติดกระดุมตัวเองเลยใช่หรื อไม่ ให้เรามอบความไว้วางใจให้คนอื่นติ ดกระดุ มให้เรา
หมดเลย และที่ผ่านมาผมก็เชื่อว่าเราไม่เคยคิดด้วยตัวเองเลยเราให้คนอื่นคิ ดแทนเรา
ทั้งหมดเลยนะ เราจะปล่อยให้คนไม่กี่คนคิดแทนเรานะ แล้วเมื่อเขาทําไม่ดีก็ไปโทษ
เขา แต่ความเป็ นจริ งแล้วการที่จะทําให้ชุมชนสําเร็ จหรื อชุมชนมีความสุ ขได้เนี่ ย มัน
ต้องอยูท่ ี่ตวั เราเองมากกว่า...”
ในประเด็นนี้ นางสําเนา พุก ผาสุ ก ผูร้ ่ ว มวิจยั ได้แสดงความคิด เห็น ดังนี้ “...ความ
กระตือรื อร้นที่จะทํา ให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่ วมมือในการพัฒนาหรื อแก้ปัญหา ต้องมาจาก
การที่เค้าประสบปัญหาด้วยตนเองจริ งๆ เหมือนที่อาจารย์ว่า เค้าต้องตระหนักซะก่อน...” นาย
หัสดี ขวัญไตรรงค์ ผูร้ ่ วมวิจยั ที่มาจากภาครัฐ เสริ มว่า
“... ผมชอบแนวคิดของหนองสาหร่ ายเรื่ องกระบวนการคัดเลือกและถอดถอน
ผูน้ าํ จึงทําให้ผนู้ าํ ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเกิดความตระหนัก และกระตือรื อร้นในการ
พัฒนาหมู่บา้ น เนื่องจากชาวบ้านเห็นว่าผูน้ าํ คนที่มีอยูไ่ ม่มีความสามารถ ไม่ร่วมพัฒนา
ไม่มีศกั ยภาพ ก็จะมีมติให้ถอดถอนผูน้ าํ คนนั้น...”
เพราะฉะนั้นผูน้ าํ จึงต้องจําเป็ นต้องมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนชุมชน และนําแผนที่ได้
ไปวิเคราะห์ปัญหาจัดทําแผนโครงการ เพื่อนําสู่การปฏิบตั ิ และร่ วมประเมินผลโครงการ กล่าว
โดยสรุ ป การจะให้คนในชุมชนเกิดความต้องการที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนไปสู่คุณภาพชีวิต ที่
ดีข้ ึน บุคคลต้องตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชนเสียก่อน
การเรียนรู้เพือ่ รู้จกั ตนเองและชุมชน
เมื่อชุมชนตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ทําให้ชุมชนเกิดความต้องที่จะ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีข้ ึน ซึ่งก่อนที่จะพัฒนาหรื อดําเนิ นการใดๆ จําเป็ นต้องให้ชาวบ้าน
ในชุมชนรู้จกั ตนเองและชุมชนอย่างแท้จริ ง รู้เกี่ยวกับปัญหาของตนเองและชุมชน รู้ถึงศักยภาพ
ทรัพยากร และองค์ความรู้ต่างๆที่ตนเองมี วิทยากรชุมชนหนองสาหร่ ายเล่าว่า
“...ที่ผ่านมามันเป็ นวิกฤติขนาดนั้น จนปี พ.ศ. 2546 ถึง 2548 3ปี เต็มๆ ที่ค น
หนองสาหร่ ายประกาศปิ ดตําบล เราไม่ให้คนหนองสาหร่ ายไปเรี ยนรู้ ที่ไหนแล้ว ก็
ไม่ให้คนที่ไหนมาเรี ยนรู้ที่หนองสาหร่ าย เราขอปิ ดตําบลแล้วก็เริ่ มพัฒนาด้วยการทํา
การรู้จกั ตนเอง หนองสาหร่ ายต้องทําให้คนในชุมชนรู้จากตัวเองให้ได้...”
ดังนั้นคนหนองสาหร่ าย เริ่ มจากการรู้จกั ตัวเอง ด้วยการทําบัญชีครัวเรื อน “...ถ้าใคร
ทําแผนชีวิตหรื อบัญชีครัวเรื อนได้ 1 เล่ม สามารถคํ้าประกันเงินกูไ้ ด้ 5000 บาท...” จะเห็นว่า ผูน้ าํ
ชุมชนหนองสาหร่ ายให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ตนเองด้วยการให้ชาวบ้านทําแผนชีวิตหรื อบัญชี
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ครัวเรื อน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลของตน และมีการส่ งเสริ มด้วยการให้รางวัลโดยแปลงเป็ นสิ่ งคํ้า
ประกัน เงิ น กู้ข องสถาบัน การเงิ น ของชุ ม ชน นอกจากเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกับข้อ มูล ของตนเองแล้ว
จําเป็ นต้องเรี ยนรู้ขอ้ มูล ในชุมชนอีกด้วยโดยวิธีการเก็บข้อมูล วิทยากรกล่าวว่า “...พอเราให้ทุก
บ้านทําแผนชีวิตบัญชี ครัวเรื อน มันจะทําให้เขาเห็นปั ญหาของตัวเอง สุ ดท้ายเราเอาทุกๆ ปั ญหา
ของคนชุมชนมาร่ วมกัน...” ชุมชนหนองสาหร่ ายมีกระบวนการจัดทําเครื่ องมือขึ้นมาเอง ดัง
วิทยากรกล่าวว่า “...หมู่บา้ นผมทําเครื่ องมือเก็บข้อมูลเอง ทําอย่างไง ก็ง่ายๆ คุณอยากจะรู้อะไรก็
เขียนคําถามไปซิ มีหมากี่ตวั มีนากี่ไร่ เล่นหวยเท่าไหร่ เคยเป็ นไข้เลือดออกหรื อเปล่า อย่างเนี้ ย
แต่ตอ้ งใช้ภาษาชาวบ้านนะ ไม่ใช่ถามว่าท่านใช้น้ าํ เดือนละกี่ลกู บากศ์เมตร มันจะตอบได้ม้ยั ...”
เมื่อเรี ยนรู้จกั ตนเอง รู้จกั ชุมชนแล้ว ที่สาํ คัญอีกประการคือ เราต้องจําเป็ นต้องรู้จกั
แยกประเภทของคนในชุมชนให้ชดั เจน เห็นได้จากที่วิทยากรเล่าว่า
“...หนองสาหร่ ายต้องแยกคนแต่ละประเภท ที่หนองสาหร่ ายมีคน 3 คน คน
แรกคือ พวกหัวไวเรี ยนรู้ งานดีทุก อย่าง ยิ้มตลอด ให้ไปไหนก็ไป ให้ทาํ อะไรก็ทาํ
แล้วก็เป็ นทุ กเรื่ องในหมู่บ้าน เป็ นทุ กอย่าง อสม. ก็เป็ น แม่บ้านก็เป็ น เวลาเรี ยก
ประชุมก็มีแต่ หน้าเดิ มๆมา วิธีแก้ก็คือพยายามแบ่งงานกัน แจกงานให้คนอื่น บ้าง
คนกลุ่มนี้หนองสาหร่ ายมี 20% เอง คนที่ 2 พวกรอดูทีท่าพวกนี้เรี ยกประชุมที่ตอ้ งมี
ของแจกของแถม ถ้าเราประกาศว่า วันนี้ มาประชุมทําแผนหน่ อยมีขา้ วสารแจกคน
ละ 1 กิโล ตีสี่มนั มารอ คนกลุ่มนี้จะมีเยอะ พวกนี้เวลาประชุมกันก็ไม่ค่อยจะฟัง มัน
นัง่ คุยกันคุยเรื่ องนูน้ เรื่ องนี้ พอประธานบอกเลิกประชุมรี บตบมือดีใจเพราะอยาก
กลับบ้าน พอประธานถามว่าที่พดู มาเข้าใจไหม เข้าใจหรื อไม่เข้าใจ คนพวกประเภท
ที่ 2 ก็จะตอบว่าเข้าใจ มีคาํ ถามไหม...ไม่มี เห็นด้วยมั้ย....เห็นด้วย ใครเห็นด้วยยก
มือขึ้น ยกกันเกือบหมด ยกเสร็ จแล้วหันไปถามคนนั่งข้างๆ ว่านี่ เรายกกันเรื่ องอะไร
เรามีคนประเภทนี้ 57% สุดท้ายคนที่ 3 คือด่าอย่างเดียว มีต้ งั 23% ทุกที่เหมือนกัน
คนกลุ่มที่ 3 จะมากกว่ากลุ่มที่ 1 ทุกที่ สังเกตดูเลยนะคนด่าจะมากกว่าคนทําเยอะ...”
สรุ ป วิทยากรพูดถึงลักษณะของคนในชุมชน เกี่ ยวกับการมีส่ ว นร่ วมในการพัฒนา
และแบ่ ง คนเป็ น 3 ลัก ษณะ คื อ พวกที่ เ ข้า ร่ วมทุ ก งานด้ว ยจิ ต อาสา พวกที่ ม าร่ ว มเพราะ
ผลประโยชน์ และพวกที่ ไม่มาร่ วมแต่คอยจับผิด ที่วิทยากรเสนอแนะ เกี่ ยวกับการตั้งกลุ่มเพื่อ
ทํางานพัฒนาดังนี้
“...วันนี้ผมขอแนะนําว่าให้คุณแบ่งกลุ่มคนให้ชดั เจนทํางานกับคนกลุ่มที่ 2 ให้
เขาเริ่ มมาทํางานกับเรา มาให้เขารู้จกั ผูน้ าํ แล้วจะทํายังไงให้เค้ารู้ว่าเราเป็ นผูน้ าํ ทุก
วันนี้ เขารู้ม้ยั ครับว่าคุณเป็ นผูน้ าํ ไม่รู้หรอกครับ แต่มนั หวังให้เราทํางานให้ เรา
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ต้องทําให้ชาวบ้านรู้ว่าผูน้ าํ ไม่ใช่คนทําทุกอย่าง เราต้องให้ชาวบ้านทราบว่าเราคือผู้
ประสาน ผูห้ างบประมาณนี่ คือบทบาทผูน้ าํ ไม่ใช่เป็ นขี้ขา้ เราต้องฝึ กให้ชาวบ้านรู้
...”
ในประเด็นนี้นางประคองทรัพย์ พวงระย้าผูร้ ่ วมวิจยั ได้แสดงความเห็นที่สอดคล้องว่า
“...นี่เห็นว่าด้วยนะ ปัจจัยสําคัญคือ เน้นการทํางานเป็ นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มเน้นการรู้จกั ตนเอง เข้า
ร่ ว มไม่เ น้น คนกลุ่ มมาก แต่ จ ะเน้น ความเข้า ใจกัน และการเข้า ร่ วมประชุ ม ได้ทุก ที่ พูด คุ ย ได้
ตลอดเวลา ...”
จากการบอกเล่าของวิทยากรแสดงให้เห็นว่า การทําความรู้จกั ตนเองและคนในชุมชน
จนกระทัง่ สามารถแยกประเภทของคนในชุมชนได้ รวมทั้งเลือกที่จะทํางานกับคนที่สามารถพัฒนา
ได้ ซึ่งทําให้การทํางานง่ายขึ้น และ บริ หารจัดการคนได้อย่างมีทิศทาง
วิธีการจัดการแก้ปัญหาของชุมชนหนองสาหร่ าย
การจัดการกับปัญหาของตําบลหนองสาหร่ าย มีหลากหลายวิธี วิทยากรได้ยกตัวอย่าง
แนวทางการจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ดังนี้
ปั ญ หาการขัด แย้งทางการเมืองท้องถิ่น ชุ มชนจะใช้วิธีก ารพูด คุ ย ซึ่ งต้องมีค วาม
ไว้วางใจ วิทยากรกล่าวว่า
“...เรื่ องการเมือง เมื่อก่ อนมันจะแบ่ งกัน เป็ นพวก มีก ารด่ ากัน ตรวจสอบ
พวกใครพวกมัน ทีน้ ีเราก็เรี ยกประชุมเลย หากใครจะสมัครเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นของตําบล
หนองสาหร่ าย ต้องเขียนใบลาออกด้วยทุกคนแต่ในใบลาออกไม่ตอ้ งเขียนวันที่ลาออก
ไว้ แต่ไม่ตอ้ งลงวันเดือนปี พอ เลือกตั้งเสร็ จแล้ว ใครได้เราจะเก็บใบลาออกไว้ ส่ วน
ไม่ได้ก็เอาใบลาออกคืนไป เราจะทํา อย่างนี้ ถา้ คุณทําดีก็อยู่ได้จนครบวาระ แต่ถา้ ทํา
ไม่ดี เราจะเอาใบลาออกที่คุณส่งมาให้ ลงวันที่ เดือน ปี แล้วส่งอําเภอคุณก็หลุดจาก
การเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น...”
การจัดการปั ญหาด้านการเมืองเป็ นลักษณะเชิงรุ ก คือมีการวางแผนการแก้ไขปั ญหา
ก่อนที่ ปัญหาจะเกิด นอกจากนี้ ต ้องมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีด ้วยการสื่ อสารต่อกันเพื่อลง
ความขัดแย้ง วิทยากรกล่าวว่า
“...ใครเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นตําบลหนองสาหร่ ายทุกคนต้องมีการหมุนเวียนกันเป็ น
กํานันทุกคน เราเอาผูใ้ หญ่บา้ นแล้วก็กาํ นันทุกๆหมู่บา้ นของตําบลหนองสาหร่ ายเข้า
ไปประชุมกัน ให้กาํ นันและผูใ้ หญ่บา้ นพูดคุยกันว่าจะเป็ นกํานันกันคนละกี่ปี แต่
ต้องหมุนเวียนกัน คุยกันได้แล้วค่อยออกมาแจ้งให้ชาวบ้านทราบ...”
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จะเห็นว่าการเลือกกํานัน มาจากให้ผใู้ หญ่เลือก ใช้วิธีการประชุมหามติที่ตรงกัน แล้ว
ผลัดเปลี่ยนกันอย่างเสมอภาค
ปัญหาทางสังคม ชุมชนหนองสาหร่ ายใช้ความผูกพันกับชุมชน เป็ นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา วิทยากรกล่าวว่า
“...ตัวอย่างที่เราทํา คือ ตําบลเรามีกุศโลบายในการให้คนดูแลผูส้ ูงอายุพ่อแม่ ก็
คือ ถ้าบ้านไหนที่ มีผสู้ ู งอายุค รบ 100 ปี เอาไปเลย 10,000 บาท และ เราพยายามดึ ง
ลูกหลานคนเก่ งกลับมาสู่ชุมชน เรามีสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร่ าย เปิ ด
ปกติ ทุกวันจัน ทร์ - วันศุกร์ 8 โมงครึ่ งถึง 4 โมงครึ่ ง เปิ ดเหมือนธนาคารทั่วไปปกติ
พนักงานก็คือลูกหลานในชุมชน ให้เงินเดือน เหมือนกับที่ทวั่ ไปเค้าให้ เราส่ งลูกหลาน
เราไปเรี ยนเสร็ จแล้วไปเป็ นขี้ขา้ ของเค้าทําไม ไปอยู่โลตัสทําไม อยู่เซเว่นทําไม แต่นี่
เราดึงลูกหลานเรากลับมาทํางานในชุมชน ทุก วันนี้ ธนาคารเราก็มีเงินอยู่ 74-75 ล้าน
บาท ...”
มีก ารแก้ปัญ หาทางสัง คมด้ว ยวิธีส ร้ า งแรงจู งใจ เช่ น ตั้งรางวัลสําหรั บบ้านที่ ดูแ ล
ผูส้ ูงอายุ และใช้วิธีสร้างงานให้ลกู หลานกลับมาทํางานที่ชุมชน เช่นสถาบันการเงินชุมชน
ปัญหาการให้ความร่ วมมือของคนในชุมชน ชุมชนหนองสาหร่ ายใช้แรงจูงใจด้วยการ
ให้ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่ วม ซึ่งวิทยากรกล่าวว่า
“...ทีน้ ีก็มาสู่เป้ าหมายตามที่อาจารย์บอกคือจะทําอย่างไรให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่ วมกับการพัฒนาชุมชนได้มากที่ สุด แล้วก็จ ะทําอย่างไรให้ประชาชนมีโอกาสได้
ออกมาแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาตนเอง พัฒนาหมู่บา้ น พัฒนาชุมชนให้ได้มาก
ที่สุด ยกตัวอย่าง เราเรี ยกคนมาประชุม ไม่ มาผมก็เลยตั้งเกณฑ์เลยใครมาประชุมปี
หนึ่งมีลายเซ็น 8 ครั้ง สามารถใช้ลายเซ็น 8 ครั้งมาคํ้าเงินกูไ้ ด้ 5000 บาท ผมก็มี 22 ข้อ
การมีส่วนร่ วมดี ปี หนึ่ งใครเข้ามาร่ วมประชุมกับตําบล ช่วยวัด ช่วยโรงเรี ยน ช่วย
ทํางานเอาแรง มีลายเซ็น 12 ครั้ง ใช้ลายเซ็นคํ้าประกันได้ 5000 บาท ...”
จะเห็ น ว่ า ชุ มชนสร้ างเงื่ อนไขที่ น ําสิ่ งที่ จ ับต้องไม่ ได้คื อ ความดี มาเป็ นรางวัล ที่
สามารถจับต้องได้ วิทยากรกล่าวถึงความร่ วมมือของชาวบ้านว่า
“...เห็นไหม นี่คือวิธีการแก้วิกฤตขึ้นมาเป็ นโอกาสให้กบั เรา ทุกวันนี้ ที่อื่นหยอด
ทรายอะเบทต้องจ้างให้เขาเดิน เช่น อสม. ผมเป็ นอสม. ไม่เคยหยอดทรายอะเบทให้กบั
ใครเลย ผมมีขอ้ ที่ 3 เรื่ องสุ ขภาพดี เห็นมั้ย ผมตั้งไว้เลยบ้านใครไม่มีคนป่ วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกให้เอาบ้านเลขที่ มาคํ้าประกัน ได้ 5000 บาท ผมมี ทรายอะเบท ตอน
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ประชุมเอามาตั้งไว้เลย ผมมีปลานกยุง มาช้อนเอาไปดิ แต่ถา้ ปี นึงบ้านใครไม่มีคนป่ วย
ด้วยโรคนี้ เอาบ้านเลขที่มาคํ้าประกันได้ 5000 บาท...”
ผูร้ ่ วมวิจยั ท่านหนึ่งกล่าวเสริ ม “...ถ้าเราจัดการปัญหาความร่ วมมือของชาวบ้าน จะทํา
ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมเกือบทุกภาคส่วนในหมู่บา้ น ทําให้ได้แผนที่ครอบคลุม และสะท้อน
การแก้ปัญหา ความต้องการที่แท้จริ งของชุมชน มีกระบวนการจัดทําแผนที่ดี...”
จะเห็นว่าผูน้ าํ ของหนองสาหร่ ายให้ความสําคัญกับการดึงมีส่วนร่ วมของชาวบ้าน ด้วย
วิธีให้รางวัลกับกิจกรรมความดีที่คณะกรรมการหมู่บา้ นกําหนด มาเป็ นเงื่อนไขในการกูเ้ งินกองทุน
หมู่บา้ น
ปัญหาการพัฒนาที่ผดิ พลาดในอดีต ชุมชนหนองสาหร่ ายใช้วิธีการให้ความรู้กบั คนใน
ชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรกล่าวว่า
“...วันนี้ เรามาสู่เงื่อนไขของความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกัน เราใช้การปฏิรูป
กระบวนการ โดยใช้ 3 ห่ วง 2 เงื่อนไข 6 ตัวชี้วดั มาใช้กบั หนองสาหร่ ายอย่างเข้มข้น
ฝึ กให้ค นหนองสาหร่ ายเข้าใจนิ ยามของเศรษฐกิ จพอเพียง 3 ห่ วงหมายถึงอะไร 2
เงื่ อนไขหมายถึงอะไร 6 ตัวชี้ วดั หมายถึงอะไร การพึ่งตนเองทําอย่างไง นี่ คื อการ
จัดการของผม ให้ชาวบ้านเกิดความรู้นี่ให้ได้ ...”
จากคํากล่าวของวิทยากรชุ มชนจะเห็น ว่า ผูน้ ําให้ความสนใจกับการให้ความรู้ ก ับ
ชาวบ้าน โดย ทุก ครั้งที่ประชุ มจะสอดแทรกแนวคิด เศรษฐกิจ พอเพีย งไปทุก ครั้ ง ทําซํ้าๆ ให้
ชาวบ้านเขารู้ให้ได้ นอกจากนี้ยงั มีเอกสารแจก ติดป้ ายไวนิล นอกจากนี้หนองสาหร่ ายใช้วิธีการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดของคนในชุมชนว่าเป้ าหมายในการพัฒนาคือการทํา
ให้เกิดความสุข วิทยากรเล่าต่อว่า
“...ที่นี่เราใช้กระบวนการเปลี่ยนครับ อย่าให้เงินครับ ไม่มีเงิน ไม่มีงบประมาณ
แล้วทําไมไม่ทาํ ครับ ได้เงินทีถึงทํา เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนครับ หนองสาหร่ ายไม่มี
เงิน แต่วนั นี้เรายกฐานะเป็ นเทศบาล หนองสาหร่ ายไม่ได้ใช้งบประมาณเป็ นเป้ าหมาย
ผมใช้ความสุ ข เป็ นเป้ าหมาย ในการพัฒนาของเราไม่ตอ้ งพูดถึงเงิน แต่เราพูด เรื่ อง
ความสุข เราทํายังไงไปสู่ความสุข ...”
ประเด็นนี้ผนู้ าํ สร้างความคิดใหม่ว่าทุกคนมีความสามารถมีความดีอยู่ในตนเอง และ
สามารถเอาความดีความ ความสามารถมาส่งเสริ มความสุขได้ “...เราเลยตั้งธนาคารความดีข้ ึนมา 1
ธนาคาร แล้วก้อตั้งองค์กรขึ้นมา 1 องค์กร เอาความสามารถมาจัดการเพื่อส่ งเสริ มความสุ ขเปลี่ยน
วิธีคิดใหม่ทาํ ให้เขามีความเข้มแข็งทางความคิดให้ได้ สุ ดท้ายเราก็เปลี่ยนแนวคิดของเราใหม่ ใช้
ชุมชนอยูด่ ีมีสุขเป็ นเป้ าหมายของเรา...”
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นอกจากนี้ยงั ใช้กระบวนการรวมกลุ่มเล็กๆ ที่มีกิจกรรมเดียวกัน วิทยากรกล่าวว่า
“...หนองสาหร่ ายมี 119 กลุ่ม เพราะเราเน้นกลุ่มที่ “ใช่ ” ผมเป็ นประธานกลุ่ม
เลี้ยงโคนมเพราะผมมีอาชีพเลี้ยงโคนม ผมเป็ นประธานกลุ่มเลี้ยงโคนมมีสมาชิกแค่ 5
คนเอง ถามว่าสมาชิก 5 คนประชุมง่ายมั้ยครับ ไม่ตอ้ งหาที่ประชุม ไม่ตอ้ งหาอะไร
เจอกันที่ไหนก็ประชุมได้แล้ว เรี ยกประชุม 10 ครั้งมา10 ครั้งทุกคนเข้มแข็งมั้ยครับ
เพราะฉะนั้นเราจะใช้คาํ ว่ารวมกลุ่มที่ใช่...”
จะเห็นว่าการร่ วมกลุ่มที่ใช่ หมายถึง การร่ วมกลุ่มของผูท้ ี่มีความสนใจตรงกันโดยเน้น
กลุ่มเล็ก ๆ ซึ่ งทําให้ง่ายต่ อการสื่ อสาร และสะดวกต่ อการบริ หารจัดการ เช่ น การขอรั บการ
สนับสนุนในเรื่ องต่างๆ วิทยากรกล่าวต่อว่า
“...ที่น้ ี เมื่อกลุ่มรวมตัวเข้าด้วยกัน ก็ไปถึงการเป็ นภาคีเครื อข่าย อย่างผมเป็ น
กลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคนมก็เป็ นภาคีเครื อข่ายกับกลุ่มทํานา เพราะว่าวัวผมต้องกินฟางกินหญ้า
ของเขา ผมเป็ นภาคีเครื อข่ายกับผูป้ ลูกหญ้าแทงโกล่าเพราะวัวผมต้องกินหญ้าแทงโก
ล่าจากเขา เห็นไหมพอร่ วมแต่ละกลุ่ม กันมันเป็ นเครื อข่ายกัน 1000 คน แต่ตอ้ งให้แต่
ละกลุ่มเล็ก ๆมีเอกเทศในการคิ ด ในการตัด สิ น ใจ ที่ น้ ี ก ลุ่มของเราเล็ก ๆเวลาเรี ย ก
ประชุมมันมาง่าย ทําอะไรง่ายคล่องตัว...”
จากคํากล่าวของวิทยากรชุ มชน พบว่า การร่ ว มตัว กลุ่มที่ ใช่ เน้น คุ ณ ภาพมากกว่ า
จํานวน สามารถทํางานได้คล่องตัวกว่าการร่ วมกลุ่มใหญ่ สามารถสร้างความสามัคคีได้ง่าย ทําให้
มีความเข้มแข็ง ด้วยกิจกรรมที่สนใจเหมือนกันทําให้มีความผูกพันกัน
สรุปการนาแผนชุ มชนเป็ นเครื่องมือในการพัฒนา จากตัวอย่างปั ญหาที่กล่าวข้างต้น
จะเห็น ว่าตําบลหนองสาหร่ ายได้ใช้แผนชุมชนเป็ นช่องทางให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่ ว มในการ
กําหนดเป้ าหมายในการพัฒ นาของชุ มชนตนเอง และยังเป็ นเหมือนคู่มือ ให้ก ับชุ ม ชนในการ
ปฏิบตั ิงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่วางไว้ได้อย่างมีทิศทาง นอกจากนี้ยงั สามารถใช้เพื่อตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานของผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ วิทยากรกล่าวว่า
“...ทําไมต้องทําแผนชุมชน ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างนี้ นะครับ ปี 2255
เราสํารวจพบว่า ตําบลหนองสาหร่ ายใช้เงินเติมนํ้ามันดีเซลนํ้ามันเบนซิน เป็ นเงิน 29
ล้านบาทต่ อปี เราก็เลยเอา 29 ล้านบาทนั้น มาประชุ ม คุ ย กับชาวบ้าน เราก็เ ลยตั้ง
ปั๊มนํ้ามันขึ้นมาเองในตําบลหนองสาหร่ ายชื่อว่าหนองสาหร่ ายออยล์ เก็บข้อมูลมา
พบว่าใช้ปุ๋ยเยอะ เราก็ต้งั โรงงานทําปุ๋ ยอินทรี ยข์ องเราเองเลย เก็บข้อมูลพบว่าชุมชน
เราใช้น้ าํ ดื่มเยอะเราก็ทาํ นํ้าดื่มเองเลย เรากินข้าวเยอะ เราก็ต้งั โรงสีขา้ วเองเลย ทุกอย่าง
เราทําเองทั้งหมดเลย ...”
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จะเห็ นว่าคํากล่าวนี้ สอดคล้องกับแนวคิด พึ่งตนเอง วิทยากรเล่าต่ อไปว่า “... แต่
ก่อนที่จะมาเป็ นปั๊ม โรงงาน ปุ๋ ยอินทรี ย ์ โรงงานนํ้าดื่ม อยูๆ่ ไม่ได้สร้างขึ้นเลย เอาที่ตรงไหน เอา
เงินตรงไหน ใครจะทําเนินการ พวกนี้ตอ้ งมีการวางแผน... ดังนั้นเราก็เอาความต้องการนี้ บรรจุไว้
ในแผนชุมชน เพราะในแผนจะเขียนเป็ นโครงการไว้อย่างละเอียด อย่าง โครงการนี้ จาํ เป็ นก็ทาํ
ก่อน โครงการนี้ ไม่จาํ เป็ นรอได้ เป็ นต้น สุ ดท้ายเราก็ได้กระบวนการ 4 แผน แผนชีวิต. แผน
ชุมชน แผนแม่บทชุมชน เพื่อไปบรรจุเป็ นแผนแม่บทท้องถิ่น...”
จากคําพูดของวิทยากรชุมชนจะเห็น ว่าแผนชุมชนเป็ นคู่มือให้ก ับประชาชนในการ
พัฒนา
ผลที่สงั เกตได้
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั ในการศึกษาชุมชนต้นแบบเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนครั้งนี้
พบว่าผูร้ ่ วมวิจยั และบุคคลที่จะสมัครมาเป็ นทีมทําแผนชุมชน ให้ความสนใจและร่ วมมือเป็ นอย่างดี
ตั้งแต่ความพร้อมเพรี ยงในการนัดหมาย และจากพฤติกรรมการซักถามวิทยากร การร่ วมแสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับวิทยากรเป็ นระยะ ร่ วมทั้งการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการพบว่า ผู้
ร่ วมศึกษาดูงาน มีความพึงพอใจที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ ดังเช่นผูร้ ่ วมวิจยั ท่านหนึ่ งกล่าวว่า “...การที่
ได้มาดูบ้านคนอื่น ก็ดีเหมือนกัน ทําให้เราได้เรี ยนรู้ ก ารจัด การชุ มชนของเค้ าว่าเค้าทําอย่างไร
หมู่บา้ นเค้าถึงเข้มแข็ง ได้เห็นกิจกรรมด้วย เค้าทําได้ เราก็ตอ้ งทําได้...” คํากล่าวนี้ แสดงถึงความ
ตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทําแผนชุมชน
4. กิจกรรมจัดตั้งทีมทาแผนชุมชน
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดตั้งทีมทําแผนชุมชนของหมู่ 5 2) เพื่อความชัดเจนในการ
ดําเนินงานและติดตามงาน
วิธีการที่ใช้ คือ การประชุมระดมความคิด
การปฏิบตั ิตามแผน
ผูร้ ่ วมวิจยั ประสานกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลเจ็ดริ้ ว ขอใช้สถานที่จดั การประชุม
เพื่อจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น. ผูร้ ่ วมประชุมจัดตั้งทีมทํา
แผนชุมชน ได้แก่ ผูว้ ิจยั ผูร้ ่ วมวิจยั และกลุ่มชาวบ้านหมู่ที่ 5 ที่สมัครเข้าร่ วม ทั้งหมดรวมเป็ น 14
คน ในที่ประชุม ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั มีความเห็นตกลงกันว่าให้ผรู้ ่ วมวิจยั เข้าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของ
ทีมทําแผนชุมชนด้วย (ถึงแม้บางท่านไม่ได้อยูห่ มู่ที่ 5) เพื่อให้ได้ทีมทําแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยผูว้ ิจยั คอยแนะนํา หลังจากการประชุมได้มติดงั นี้
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1. การกําหนดกฎกติกาที่จาํ เป็ น
1.1 ให้ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนอย่างเท่า
เทียมกัน
1.2 กําหนดให้มีการประชุม เป็ นวันเสาร์ เวลา 17.00 น. ณ ที่ทาํ การกองทุนหมู่บา้ น
หมู่ที่ 5 โดยเลือกวันเสาร์ที่ทุกคนพร้อมตรงกันที่สุด
2. กําหนดงานและระบุรายละเอียดของแต่ละงานพร้อมแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบแต่ละงาน
โดยเปิ ดโอกาสให้สมาชิกรับอาสาในงานตามที่ ตนเองถนัด และให้อิสระในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
งานที่ได้รับมอบหมาย ได้มติดงั นี้
ประธาน : นางสําเนา พุกผาสุ ก มีหน้าที่ดงั นี้ ดําเนิ นการจัดประชุมทําแผนชุมชน
ให้คาํ ปรึ กษา ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้เกิดแผนชุมชน
ที่ปรึ กษา : นายหัสดี ขวัญไตรรงค์ และนายอิทธิพงษ์ กลับบ้านเกาะ มีหน้าที่ดงั นี้
ให้คาํ ปรึ กษาในเรื่ องเกี่ยวกับการจัดทําแผน ให้คาํ ปรึ กษาในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
เลขานุการ : นางสาวกนกวรรณ พุกผาสุก นางสาวสุ จิตรา พึ่งบ้านเกาะ นางปวีณา
อ่วมลาบเอก และนางสาวปรี ยานุ ช อ่ วมลาภเอก มีหน้าที่ดงั นี้ ช่วยประธานเตรี ยมการประชุม
เป็ นระยะๆ จนกว่าแผนชุมชนจะเสร็ จ นัดหมายและแจ้งวัน/สถานที่ประชุมหรื อดําเนินกิจกรรม
จดบันทึก สรุ ปและจัดทํารายงานการประชุม
สมาชิก : หน้าที่ของสมาชิก คือ เข้าร่ วมประชุมกิจกรรมทําแผนชุมชน ได้แก่ ร่ วม
เก็บข้อมูลชุมชน ร่ วมประชุมวิเคราะห์ขอ้ มูล ร่ วมประชุมกําหนดวิสัยทัศน์ ร่ วมประชุมกําหนด
โครงการ ร่ วมประชุมจัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน
นางประคองทรัพย์ พวงระย้า
นางสาวพิน พลอยบ้านแพ้ว
นายอนันต์ อินบางยาง
นางสาวกรรญา สมตน
นายไพรัตน์ ชาวบ้านเกาะ
นางสาคู งามกาละ
ผลที่สงั เกตได้
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า การรวมผูร้ ่ วมวิจยั และผูท้ ี่สมัครเข้ามาร่ วมทีม ทําให้ที่
ประชุมมีจาํ นวนทั้งหมด 13 คน ซึ่งมีความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม สัง เกตได้จากการที่ผรู้ ่ วม
ประชุมส่วนใหญ่มาก่อนเวลา และในขณะที่ประชุมวางกฎกติกาในการจัดทําแผนชุมชน พบว่า
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ทุกคนร่ วมแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม บรรยากาศการประชุมมีความเป็ นกันเองเนื่ องจากทุก
คนรู้จกั และคุน้ เคยกันเป็ นอย่างดี ดังนั้นเมื่อมีขอ้ ขัดแย้งจะใช้การตัดสิ นด้วยการลงคะแนนเสี ยง
อย่างเช่น การกําหนดวันและเวลาการประชุมในแต่ละครั้ง การกําหนดผลตอบแทนผูท้ ี่เข้าร่ วมทีม
ทําแผนชุมชน ซึ่งมีความคิดเห็นแตกเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายหนึ่ ง(ป) กล่าวว่า “...ตรงนี้ น่าจะมีค่ า
เดินทางนะ...” ส่วนอีกความคิดเห็นจากผูร้ ่ วมวิจยั ที่ เป็ นเจ้าหน้าที่(ห) กล่าวว่า “...ผมว่าไม่เหมาะ
เพราะตามระเบียบห้ามมีผลตอบแทนเป็ นเงิน ...” ผลสรุ ปเสี ยงส่ วนใหญ่ไม่ให้มีผลตอบแทนเป็ น
เงิน สมาชิกท่านหนึ่ง(ป)เสนอว่า “... เราใช้การยกย่องชมเชย ติดประกาศในชุมชนดีม้ยั จะได้มี
กําลังใจ...” ซึ่งสมาชิกทุกคนเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว สําหรับการกําหนดงานและรายละเอียด
ของแต่ละงานมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อได้ผเู้ ชี่ ยวชาญมาแนะนํางานที่จาํ เป็ นต่อการทําแผนชุมชน
และในการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบแต่ละงาน ที่ประชุมใช้วิธีเปิ ดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนรับอาสาใน
งานตามที่ตนเองถนัด ในขั้นตอนนี้มีขอ้ สังเกตคือ งานเลขานุการไม่มีใครรับอาสา อาจเป็ นเพราะ
รายละเอียดของงานมีความเป็ นวิชาการคือต้องจดบันทึกและจัดพิมพ์รายงาน ซึ่งชาวบ้านไม่มีความ
ถนัด ประธาน จึงเสนอว่าให้ผทู้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ช่วยกันดําเนิ นการ “...งั้นก็ให้คนที่
จบปริ ญญาช่ วยกันทําได้ม้ยั ...” ซึ่ งที่ประชุ มเห็ นด้ว ยจึ งมอบให้ นางสาวกนกวรรณ พุก ผาสุ ก
นางสาวสุจิตรา พึ่งบ้านเกาะ นางปวีณา อ่วมลาบเอก นางสาวปรี ยานุช อ่วมลาภเอก โดยทั้ง 4 คน
ยินดีรับอาสา
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการจัดทาแผนชุมชน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ทีมทําแผนชุมชนมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
2) เพื่อให้ทีมงานสามารถจัดทําแผนชุมชนได้จริ ง
วิธีการที่ใช้ คือ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
การปฏิบตั ิตามแผน
ผูร้ ่ วมวิจยั ประสานกับองค์การบริ หารส่วนตําบลเจ็ดริ้ ว โดยเขียนโครงการเพื่อขอการ
สนับสนุ นงบประมาณและสถานที่จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลเจ็ดริ้ ว เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา ผูเ้ ข้าร่ วมได้แก่ ผู้
ร่ วมวิจยั และทีมงานหมู่ที่ 5 จํานวน 14 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในฐานะผูส้ งั เกตและเป็ น
ผูด้ าํ เนินการ วิทยากรหลักคือ นายสุรินทร์ ศกุลนตนาฎ ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาชุมชน ท่านมีประสบการณ์การทํางานอยูใ่ นพื้นที่สมุทรสาครมาก่อนจึงทราบพื้นฐานของคน
ในชุมชนเป็ นอย่างดี ช่วงเช้า 8.30 – 12 .00 น. อบรมในหัวข้อเรื่ องการจัดทําและวิเคราะห์ขอ้ มูล
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การกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา เริ่ มด้วยวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความสําคัญของ
ข้อมูล วิธีการได้มาซึ่งข้องมูลที่ถูกต้อง และเปิ ดวีดิทศั น์เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชนของหนอง
กลางดง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เมื่อชมวีดิทศั น์เสร็ จ วิทยากรใช้คาํ ถามกระตุน้ ให้ผเู้ ข้าร่ วมอบรม
สังเกตว่าได้อะไรจากการ ชมวี ดิทศั น์ผรู้ ่ วมอบรมช่วยกันแสดงความคิดเห็น สรุ ปคําตอบคือ การ
เห็นปัญหาของชุมชน และความจําเป็ นของการจัดทําข้อมูล จากนั้นวิทยากรได้แจกตัวอย่างของ
แบบบันทึกข้อมูลของชุมชนต้นแบบที่เตรี ยมมา เพื่อเป็ นตัวอย่างในฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และนําสิ่ งที่วิเคราะห์ได้มากําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา วิธีการคือแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วม
อบรมเป็ น 2 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาและศักยภาพจากแบบบันทึก
ข้อมูลดังกล่าว ซึ่ งผูร้ ่ ว มอบรบได้ช่วยกันวิเคราะห์ และนําเสนอให้ผรู้ ่ ว มท่ านอื่น ทราบ โดยมี
วิทยากรเป็ นผูใ้ ห้คาํ เสนอแนะ
ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 14.30 น. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของโครงการพัฒนา
ชุ มชนซึ่ งสามารถ แบ่ งเป็ น 3 ลัก ษณะ ดังนี้ โครงการที่ ชุมชนสามารถจัด การได้ด ้ว ยตนเอง
โครงการที่ชุมชนต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการที่ชุมชนไม่สามารถ
จัดทําเองได้ จากนั้นเป็ นการฝึ กกําหนดแผนงาน /โครงการ โดยให้ผรู้ ่ วมอบรมแบ่งกลุ่มเดิมระดม
ความคิดด้วยการนําประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์ในช่วงเช้า มาฝึ กเขียนเป็ นแผนงานหรื อโครงการ
ที่มีรายละเอียดดังนี้ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนิ นงาน วันเวลาที่ดาํ เนิ นการ สถานที่
ดําเนินการ งบประมาณ/อุปกรณ์ที่ใช้ แหล่งงบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ และการประเมินผล เมื่อได้
โครงการแล้ว ให้แยกประเภท และเรี ยงลําดับความสําคัญ ว่าโครงการไหนเร่ งด่วนและสามารถทํา
เองได้ ให้ผอู้ บรมส่งตัวแทนมานําเสนอโครงการของกลุ่มตัวเอง โดยจะเปิ ดโอกาสให้ผอู้ บรมคน
อื่นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ปิ ดท้ายด้วยวิทยากรให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม เวลา 14.30 – 16.30
น. วิทยากรให้ผเู้ ข้าร่ วมอบรมชมวิดีทศั น์เรื่ องการประชาพิจารณ์ยกร่ างแผนชุมชนของหนองกลาง
ดงให้ เพื่อให้เห็นตัวอย่างการประชาพิจารณ์ยกร่ างแผนชุมชน จากนั้นผูอ้ บรมร่ วมกันแสดงความ
คิดเห็นสิ่งที่ได้จากการชมวิดีทศั น์ ซึ่งได้ขอ้ สรุ ปที่สาํ คัญดังนี้ การประชาพิจารณ์ยกร่ างแผนชุมชน
เป็ นสิ่งจําเป็ น เพื่อให้ชาวบ้านได้ตรวจสอบความถูกต้อง และมีส่วนร่ วมในการรับรู้เกี่ยวกับร่ าง
แผนชุมชน นอกจากนี้ยงั ทําให้ชาวบ้านรู้สึกเป็ นเจ้าของแผนชุมชนส่ งผลให้เกิดความร่ วมมือจาก
ชุมชน วิทยากรได้สรุ ปเกี่ยวกับการประชาพิจารณ์ยกร่ างแผนชุมชน
จากนั้นวิทยากรเปิ ด พาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) แสดงรู ปแบบของ องค์ประกอบใน
ตัวเล่มของแผนชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 เป็ นส่ วนที่ว่าด้วยข้อมูล พื้นฐาน
ของชุมชน หรื อบริ บทของชุมชนซึ่ งประกอบได้แก่ ประวัติ ศาสตร์ ชุมชน ลักษณะภูมิประเทศ
ประชากร/ครัวเรื อน การศึกษา การประกอบอาชีพ ผูม้ ีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่สาํ คัญใน
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หมู่บา้ น ข้อมูลการคมนาคม/ สาธารณู ปโภค ข้อมูลการเมื อง / การบริ หาร (ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ ํา
ท้องถิ่น อาสาสมัคร) ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณี ที่สาํ คัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์หนึ่ ง
ตําบลหนึ่ งผลิต ภัณ ฑ์ (OTOP) ข้อมูลกลุ่ม / องค์กรในชุมชน อื่นๆ เป็ นต้น ส่ ว นที่ 2 การ
ประเมินสถานการณ์ชุมชน เป็ นการใช้ขอ้ มูลที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งเป็ นข้อมูลเชิงวิชาการ หรื อ ข้อมูล
ประจักษ์ เช่น สภาพปั ญหาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล จปฐ. สภาพปั ญหาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
กชช. ๒ ค สภาพปั ญหาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลบัญชีครัวเรื อน สถานการณ์ปัญหาของชุมชน
(จากเวทีประชาคม) สถานการณ์ความต้องการของชุมชน (จากเวทีประชาคม) สถานการณ์ปัญหา
ที่สะท้อนจากภาคีการพัฒ นา (ข้อมูลทางวิชาการ) สถานการณ์จากการวิเคราะห์บัญชีครัวเรื อน
สถานการณ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจุบนั สถานการณ์อื่นๆ เป็ นต้น ส่วนที่ 3 เป็ นศักยภาพ
ของชุมชน ในส่วนนี้ จะเป็ นการนําส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เป็ นข้อมูลหลักโดยใช้การวิเคราะห์ ด้วย
วิธีการ SWOT ค้นหาปั จจัยต่ างๆ ซึ่งเป็ นผลกระทบในชุ มชน นําสิ่ งที่วิเคราะห์ได้ มากําหนด
วิสยั ทัศน์ และทิศทางการพัฒนาของชุมชน หากว่ามีโครงการ ฯ จากหน่ วยงานอื่นๆที่ตอ้ งการให้
การสนับสนุนชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของชุมชนนี้ ชุมชนก็สามารถรับ
โครงการฯ เข้าสู่แผนชุมชนได้เลย ส่วนที่ 4 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา ในส่วนนี้ คือการ
วิเคราะห์องค์ประกอบข้อมูล จากส่วนที่ 2 (การประเมินสถานการณ์ชุมชน ) การนําผลจากส่ วนที่
3 (ศักยภาพของชุมชน) การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ SWOT มากําหนดเป็ นแนวทางการพัฒนาเชิงรุ ก
หรื อว่าเชิงรับ เมื่อได้ปัญ หา ความต้องการ หรื อ แนวทางการพัฒ นา ก็นาํ สิ่ งเหล่านี้ มาจัด เข้า
หมวดหมู่ในแต่ละด้านดังนี้ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการเกษตร ปัญหาด้านสังคม ปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ปั ญหาด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน ปั ญหาด้านสุ ขภาพอนามัย
ปั ญหาด้านการเรี ยนรู้และการพัฒนาศักยภาพชุมชน ปั ญหาด้านทุน ในชุมชน ปั ญหาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ปั ญหาอื่นๆ ตามที่ชุมชนเห็นพ้องร่ วมกัน ส่ วนที่ 5 แผน
ชุมชน ในส่วนนี้คือส่วนที่นาํ ไปกําหนดอนาคตของชุมชน ซึ่งมีเป้ าหมาย 3 ลักษณะ คือการแก้ไข
ปัญหา การสนองความต้องการ และ ทิศทางการพัฒนา ซึ่งส่วนที่ 5 นี้จะ เป็ นผลมาจากนําส่วนที่
3 คือ วิสยั ทัศน์ ซึ่งชี้เป้ าหมายทิศทางการพัฒนาในอนาคตของชุมชน การผสานโครงการฯ ที่เกิด
จากหน่วยงานอื่นที่มีวตั ถุประสงค์สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของชุมชน นําโครงการฯ มากําหนดแผน
ชุมชนได้ และสุดท้ายวิทยากรได้สรุ ปภาพรวมของการจัดทําแผนชุมชน
ผลที่สงั เกตได้
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม ซึ่งประกอบด้วยผูร้ ่ วมวิจยั และผูท้ ี่ได้รับ
การคัดสรรจากกิจกรรมที่ 2 มีความสนใจและเข้าใจในการทําแผนชุมชนมากขึ้น เห็นได้จากการ
ให้ความร่ วมมือในการฝึ กปฏิบตั ิ มีการแบ่งกลุ่มนําเสนอ การร่ วมแสดงความคิดเห็นระหว่างการ
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ฝึ กปฏิบตั ิ ตลอดจนได้ทดลองทําแผนชุมชนโดยใช้ขอ้ มูลที่วิทยากรให้เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชนของ
อําเภอสมุทรสาครเตรี ยมมาได้สาํ เร็ จ พอถึงช่วงที่วิทยากรบรรยายพร้อมเปิ ด power point แสดง
รู ปแบบของเนื้ อหาในตัวเล่มของแผนชุมชน ผูว้ ิจยั สังเกตว่า ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมเริ่ มขาดความสนใจ
เนื่ องจากเนื้ อหาช่ ว งนี้ เป็ นข้อมูลเชิงวิชาการทั้งหมด ทําให้ผเู้ ข้าร่ วมอบรมบางคนตามไม่ทัน
นอกจากนี้ผวู้ ิจยั ได้สอบถามผูน้ าํ หรื อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เกี่ยวกับเรื่ องรู ปเล่มของแผนชุมชน พบว่ามี
ความเข้าใจในเรื่ องนี้อยูบ่ า้ ง แต่ยงั ไม่เคยปฏิบตั ิจริ ง เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง (ไพ)กล่าวว่า “...พวกผมเคย
เห็นของ ชุมชนอื่นที่เค้ามี เราก็เอามาเป็ นแบบอย่าง หรื อบางทีก็เอารู ปแบบของอําเภอมา เค้ามี
ตัวอย่างให้ เป็ นแบบฟอร์ มเลย แล้วเราก็เอาข้อมูลของเราใส่ เข้าไป...” สําหรับเรื่ องจากจัดทํา
แบบสอบถามข้อมูลชุมชนหรื อบัญชีครัวเรื อน ผูร้ ่ วมวิจยั ที่เป็ นเจ้าหน้าที่(หัส)กล่าวว่า “...แบบนี้เรา
ก็มีครับ เมื่อก่อนเคยแจกให้ชาวบ้านกรอก แต่ได้กลับมาไม่ถึง 5 เล่ม แถมตอบมาไม่ครบด้วย
ตอนหลังเลยไม่มีใครทํา เค้ามองว่าเป็ นภาระ ทีน้ ี เวลาทําแผนเราก็ใช้ขอ้ มูลจาก จปฐ มาทําแผน
ครับ ...” ผูร้ ่ วมวิจยั อีกท่าน (ปี ) เสริ มว่า “...ส่วนใหญ่เค้าก็ทาํ แบบนี้ กนั ทั้งนั้นแหละครับ...” จาก
คําพูดของผูร้ ่ วมวิจยั พอสรุ ปได้ว่า ในส่ วนทํารู ปเล่มแผนชุมชนตามแบบฟอร์ มภาครัฐเป็ นเรื่ องที่
อาจทํายากสําหรับชาวบ้าน จึงเหลือเพียงบางส่วนที่ทาํ ได้ เช่น ส่ วนที่ 3 (ศักยภาพของชุมชน) การ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ SWOT มากําหนดเป็ นแนวทางการพัฒนาเชิงรุ กหรื อว่าเชิงรับ เมื่อได้ปัญหา
ความต้องการ หรื อ แนวทางการพัฒนา ส่ วนที่ 4 สภาพปั ญหาและแนวทางการพัฒนา ส่ วนที่ 5
แผนชุมชน สําหรับส่วนที่ 1 และ 2 ใช้ฐานข้อมูลจากหน่ วยงานพัฒนาชุมชนของอําเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร
6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้ เครื่องมือสื่อสาร
วัต ถุ ประสงค์ เพื่ อให้ทีมงานมี ทัก ษะการใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่ ทัน สมัย อย่างเป็ น
ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในทีมงาน
วิธีการที่ใช้ คือ เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาแนะนําเรื่ องการใช้เครื่ องมือสื่อสาร
การปฏิบตั ิตามแผน
ในวันจัดกิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ผูร้ ่ วมวิจยั ช่วยกัน
ระดมความคิด ค้นหาบุคลากรในชุมชนที่มีความสามารถด้านการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร เพื่อขอความ
ร่ วมมือมาเป็ นผูแ้ นะนําด้านการใช้เครื่ องมือสื่ อสารและช่องทางการสื่ อสารสําหรับการจัดทําแผน
ชุมชน ประธานทีมทําแผนชุมชนเสนอในที่ประชุมว่า ให้ นางสาวกนกวรรณ พุกผาสุ ก และ
นางสาวสุ จิต รา พึ่งบ้านเกาะ ซึ่งมีตาํ แหน่ งเป็ นเลขา มาเป็ นผูแ้ นะนําการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร
สําหรับการกําหนดวัน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร สมาชิกท่ านหนึ่ ง(พ)
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เสนอดังนี้ “...ไม่ตอ้ งนัดวันให้ยงุ่ ยาก คุยแต่เรื่ องติดต่อสื่อสารใช่ม้ยั ก็คุยกันวันนี้เลย จะได้ไม่ตอ้ ง
นัด กัน ใหม่ กว่าจะว่างตรงกันมันยาก...” ซึ่ งในที่ประชุ มเห็ นด้ว ย จึ งดําเนิ น กิจ กรรมพัฒนา
ศักยภาพการใช้เครื่ องมือสื่อสาร ต่อจากการกิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน สถานที่คือ ที่ทาํ
การกองทุนหมู่บา้ นหมู่ที่ 5 ในขั้นแรกผูแ้ นะนําได้อธิบายถึงลักษณะการใช้งานและประโยชน์ของ
เทคโนโลยีการสื่อสารแต่ละประเภท ได้แก่ การสื่อสารทางโทรศัพท์ การติดต่อผ่านเฟสบุ๊ค และ
การติดต่ อผ่านไลน์กลุ่ม หลังจากนั้น ทั้งหมดทําการพูดคุยกัน ว่าการสื่ อสารประเภทไหนถึงจะ
เหมาะกับทีมทําแผนชุมชน หมู่ที่ 5 ผูร้ ่ วมวิจยั ท่านหนึ่ง (นิ)กล่าวว่า “...ใช้โทรศัพท์อ่ะดีที่สุด มัน
ง่ายและรู้เรื่ องไปเลย...” อีกท่าน(ส)มีความเห็นสอดคล้อง “...นัดวันไหน มาได้หรื อมาไม่ จะได้รู้
อย่างไลน์ นี่เกิดเค้าไม่อ่าน ไม่มีสญ
ั ญาณไวไฟ ก็จะยุง่ อีก ...” ส่วนอีกท่าน(น)กล่าวว่า “...หนูว่า ก็
ใช้ท้งั สองอย่างก็ได้นี่ ไลน์ดว้ ย แล้วก็โทรด้วย ประหยัดดี ใครรับไลน์ได้ก็ส่งทางไลน์ ใครรับ
ไม่ได้ก็โทรบอก ส่วนเฟสบุ๊คล่ะเอาอย่างไงคะ...” ผูร้ ่ วมวิจยั ท่านหนึ่ ง(พ)แสดงเกี่ยวกับ เฟสบุ๊ค
ดังนี้ “...ผมว่าเฟสบุ๊ค มันยุง่ ยากนะอาจารย์ อย่างผมไม่มีคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ก็ไม่ไฮโซ ก็จะไม่รู้
เรื่ องกันอีก เอาโทรศัพท์น้ นั แหละ...” ประธานกลุ่มจึงสรุ ป “...งั้น ก็อย่างนี้ สรุ ปนะ ใช้ไลน์กลุ่ม
กับโทรศัพท์ ส่งไลน์กลุ่มไปก่อน แล้วดูว่าใครตอบกลับมาก็ไม่ตอ้ งโทร แต่ถา้ ใครไม่ตอบกลับมา
ก็โทร ดีมย๊ ...” ที่ประชุมมีมิตเห็นด้วย เลขาจึงทําการบันทึกแล้วจะแจ้งทางไลน์กลุ่มพร้อมกับติด
รายงานการ ที่ทาํ การกองทุนหมู่บา้ นหมู่ที่ 5 ผลการประชุมสรุ ปว่า ควรใช้การติดต่อสื่ อสารที่
หลากหลายเพราะสมาชิ ก มีค วามสามารถด้านการสื่ อสารที่ แตกต่างกัน โดยใช้ก ารสื่ อสารทาง
โทรศัพท์ เป็ นหลัก แล้วให้ใช้ การติ ดต่อผ่านไลน์กลุ่ม เฉพาะผูท้ ี่มี โดยไลน์ก ลุ่ม และตั้งชื่อว่า
แผนชุมชนหมู่ 5
ผลที่สงั เกตได้
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า เนื่ องจากผูใ้ ห้คาํ แนะนําเป็ นบุคคลที่อยู่ในทีมทําแผน
ชุมชนหมู่ที่ 5 ทําให้มีความเป็ นกันเอง และเต็มใจที่จะแนะนําเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือสื่ อสารแต่
ละประเภท ส่งผลให้บรรยากาศในการดําเนินกิจกรรมมีความราบรื่ น และใช้เวลาไม่นาน ดังนั้น
ทีมทําแผนชุมชนเสนอว่ากิจกรรมนี้ ควรดําเนินรวมกับกิจกรรมอื่นจะได้ไม่เสียเวลา
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7. กิจกรรมการส่ งเสริมความภาคภูมใิ จแก่ทีมทาแผนชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็ นส่วนหนึ่งของทีมทําแผนชุมชน
วิธีการที่ใช้ คือ ประกาศเสียงตามสายด้วยหอกระจายข่าวของหมู่บา้ น
การปฏิบตั ิตามแผน
ประสานกับองค์การบริ หารส่วนตําบลเจ็ดริ้ วเพื่อขอใช้อุปกรณ์กระจายเสี ยง กําหนดผู้
ประกาศ คือ นายหัสดี ขวัญไตรรงค์ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ่งเป็ นผูป้ ระกาศ
เสียงตามสายให้กบั อบต. อยู่แล้ว การดําเนิ นงานจึงมีความสะดวกและราบรื่ น เนื้ อหาของการ
กระจายเสี ยงประกอบด้วยรายชื่อ และคํากล่าวขอบคุณทีมทําแผนชุมชนหมู่ที่ 5 เพื่อเผยแพร่ ให้
ชุมชนชนเห็นถึงความเสียสละของทีมงาน เป็ นการสร้างความความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของทีมทําแผนชุ มชน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการสร้างแรงกระตุน้ ในผูน้ าํ ของหมู่บา้ นให้อยากทําตาม
ซึ่งทําให้ง่ายต่อการขยายผล ความถี่ในการดําเนินการ คือ กระจายเสี ยงทุกวันหลังจากแต่งตั้งทีม
แผนชุมชนเสร็ จสิ้น ช่วงเวลา 16.00 น. เป็ นเวลา 1 อาทิตย์
ผลที่สงั เกตได้
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า การประกาศคํากล่าวขอบคุณ ทีมทําแผนชุมชนหมู่ที่ 5
ส่งผลต่อความรู้สึกของทีมงานพอสมควร สังเกตได้จากเมื่อมีการประชุมทําแผนชุมชนหลังจากการ
กระจายเสียง ทีมงานมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องนี้ในทางที่ดี เมื่อผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์พูดคุยอย่างไม่
เป็ นทางการถึงความรู้ สึกของกิจ กรรมการส่ งเสริ มความภาคภูมิใจแก่ ทีมทําแผนชุมชนด้ว ยวิธี
ดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่รู้สึกดี ตรงกับที่ นางสําเนา พุกผาสุ ก ประธานทีมทําแผนชุมชนกล่าวว่า
“...ก็รู้สึกดีนะ ประกาศอย่างนี้ก็ดี ทําให้ชาวบ้าน คนอื่นๆ รู้ว่าเราทําอะไร เพราะอย่างบางทีเราไป
ขอข้อมูลพวกรายได้ หนี้สิน หรื อ พวกค่ายาฉีดปุ๋ ย พวกเนี้ย คนมันไม่เหมือนกัน คนไม่เข้าใจก็หา
ว่าเรายุง่ เรื่ องส่วนตัวของเค้า ...” สมาชิกท่านหนึ่ง(ป)กล่าวว่า “... อย่างเราทําเนี่ ย ที่จริ งเหมือน
ปิ ดทองหลังพระ ประกาศเสียงตามสายอย่างนี้ ดีเหมือนกัน เค้าจะได้รู้ แต่มนั ก็กระจายไม่ทุกจุด
นะ บางที่ก็ไม่ได้ยนิ เพราะหอกระจายเสียงบางที่ก็เสีย หรื อพวกบ้านอยูไ่ กลๆ ก็ไม่ได้ยิน จัดทํา
เป็ นเอกสารมัน จะอยู่น านกว่า ทั่วถึงกว่า...” นอกจากนี้ การที่ ชื่อของตนเองได้ถูก เผยแพร่ ให้
สาธารณะชนทราบว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งในทีมทําแผนชุมชน ส่ งผลต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
บุคคลอีกด้วย
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ขั้นการสะท้ อนผลการปฏิบัติ
การสะท้อนผลการปฏิบัติ เป็ นการสรุ ปจากผลการดําเนิ น การในวงรอบที่ 1 ตาม
ความเห็นของผูว้ ิจยั และส่วนหนึ่งมาจากการวิพากษ์ร่วมกันระหว่างผูว้ ิจยั กับผูร้ ่ วมวิจยั ในวันที่ 28
มกราคม 2558 สถานที่คือ ที่ทาํ การกองทุนหมู่บา้ นหมู่ที่ 5 โดยมีประเด็นที่สะท้อนผลการปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมของชุมชน
1.1 ความร่ วมมือของผู้ร่วมวิจยั
บทบาทการมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมวิจยั ทั้ง 7 คน ในการร่ วมกันดําเนิ นกิจกรรมเพื่ อ
พัฒนารู ปแบบฯเป็ นไปอย่างดียิ่ง จากการประชุมเพื่อวางแผนด้วยกระบวนการ AIC และดําเนิ น
กิจกรรมรวม 7 ครั้ง มีผเู้ ข้าร่ วมประชุมครบเกือบทุกครั้ง มีบางครั้งที่ผรู้ ่ วมวิจยั เข้าประชุมหรื อ
ร่ ว มดําเนิ น กิ จ กรรม ไม่ค รบเนื่ องจากติ ด ธุ ระส่ ว นตัว ที่ จ าํ เป็ น แต่ ส่ว นใหญ่ จ ะตามมาเข้าร่ ว ม
กิจกรรมเมื่อเสร็ จภารกิจส่วนตัว ซึ่งถือว่าการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมครั้งนี้ ได้รับความร่ วมมือจากผู้
ร่ วมวิจยั อย่างดียงิ่ โดยบทบาทของผูร้ ่ วมวิจยั เริ่ มตั้งแต่ให้ความร่ วมมือในการวิเคราะห์สถานการณ์
การจัดทําแผนชุมชนของหมู่บ้าน ร่ วมประชุมวางแผนด้ว ยกระบวนการ AIC ร่ วมคัด เลือก
หมู่บา้ นเป้ าหมายที่จะนํามาเป็ นหมู่บา้ นนําร่ อง ในการสร้างทีมทําแผนชุมชน ซึ่งได้หมู่ที่ 5 บ้าน
ปลายคลองพาดหมอน เพื่อให้ได้บุคคลที่จะมาพัฒนาศักยภาพในการจัดทําแผนชุมชน และปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามแผน ซึ่งจากความคิดเห็นของผูร้ ่ วมวิจยั หลายคนสะท้อนว่ า ความร่ วมมือของผูร้ ่ วม
วิจยั นี้ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบในฐานะ ที่เป็ นผูน้ าํ ชุมชนของคนในชุมชน ที่จะต้องแสดงถึงความ
เสี ยสละและทําประโยชน์ ให้กบั ชุมชน โดยความร่ ว มมือนี้ เป็ นสิ่ งที่ สร้ างความภาคภูมิใจให้ก ับ
ตนเองในฐานะของผูน้ าํ ชุมชนที่ตอ้ งทําประโยชน์ให้กบั ชุมชน ดังคํากล่าวของ นางสาวกรรญา สม
ตน ผูร้ ่ วมวิจยั ที่เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขที่ ว่า “...เราทํางานให้ชุมชน คือด้วยใจจริ งๆ เรี ยกว่า
เสียสละก็ได้ ไอ้ที่จะได้โน่น ได้นี่ ไม่ใช่หรอกนะค่ะ...” สอดคล้องกับนายไพรัตน์ ชาวบ้านเกาะ
ผูร้ ่ วมวิจยั กล่าวว่า “... ที่ทาํ งานให้ชุมชนทุกวันนี้ อยากให้ชาวบ้านเข้าใจ และร่ วมมือกับเรา เขา
เข้าใจ เราก็ภูมิใจในการเสียสละ อีกอย่างเราต้องทําด้วยใจจริ งๆ ...”
จากการสังเกตครั้งนี้สามารถกล่าวได้ว่า ผลที่สะท้อนในแง่ของความร่ วมมือของผู้
ร่ วมวิจยั อยูใ่ นระดับสูง คือผูร้ ่ วมวิจยั ให้ความร่ วมมือในการดําเนินการเป็ นอย่างดี โดยความร่ วมมือ
ดังกล่าวเกิดจากความตระหนักและจิตสํานึกรับผิดชอบในฐานะที่เป็ นผูน้ าํ ชุมชน ซึ่งจะต้องมีความ
เสียสละด้วยการเป็ นผูป้ ระสานในการทํางานหรื อดําเนิ นกิจกรรมใดๆ ที่สามารถช่วยเหลือคนใน
ชุมชนได้ และผลที่เกิดขึ้นคือความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ทาํ หน้าที่ผนู้ าํ ชุมชนในสถานะผูร้ ่ วม
วิจยั อย่าง ปราศจากผลตอบแทนใดๆ
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1.2. ความร่ วมมือจากหน่ วยงานภายในและภายนอก
นอกเหนื อจากความร่ วมมือ ของผู้น ํา ชุ มชนที่ เข้ามาเป็ นผูร้ ่ ว มวิ จ ัย แล้ว สิ่ ง ที่
สะท้อนได้จากการดําเนินการในวงรอบที่ 1 คือ การเข้ามาร่ วมปฏิบตั ิการจากหน่ วยงานภายในและ
ภายนอก ในดําเนินการในวงรอบนี้นอกจากจะเป็ นความร่ วมมือระหว่างผูว้ ิจยั กับผูร้ ่ วมวิจยั ที่เป็ น
ผูน้ าํ ชุมชนแล้ว ยังได้รับความร่ วมมือและการช่ว ยเหลือจากองค์ก รสําคัญภายในชุมชนมาช่ว ย
สนับสนุน คือ องค์การบริ หารส่วนตําบลเจ็ดริ้ ว ส่วนการสนับสนุนจากภายนอกชุมชนจะมาในรู ป
ของการให้ความรู้เช่น ผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นนักวิชาการจากสํานักพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากชุมชนอื่น มาเป็ นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่ องการจัดทําแผนชุมชน
2. การประเมินกิจกรรมการเสริมสร้ างพลังอานาจชุมชนในการทาแผนชุมชน
ผูว้ ิจ ัยและผูร้ ่ วมวิจ ัยร่ ว มกันประเมิน ผลการปฏิบัติ งานแต่ ละกิ จ กรรม ด้ว ยวิธีก าร
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับสิ่งที่ผวู้ ิจยั สังเกตได้ ได้ผลดังนี้
2.1 ผลประเมิ น กิ จ กรรมสร้ างความตระหนัก เกี่ ย วกับ แผนชุ มชน สําหรั บการ
ประเมินผลกิจกรรมนี้ ผูร้ ่ วมวิจยั มติว่าควรใช้แบบสอบถามลักษณะเลือกตอบแก่ชาวบ้านหมู่บา้ น
ปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 เนื่องจากแบบสอบถามสามารถได้ความคิดเห็นจากคนจํานวนมาก
หลังจากทํากิจ กรรมไป 1 เดื อน ซึ่ งแบบสอบถามครั้งนี้ ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ ว มวิจ ัย ร่ วมกันสร้ างขึ้ น
แบ่ งเป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นแรกเป็ นคําถามเรื่ อ งช่ องทางการรั บ ความรู้ เกี่ ยวกับ แผนชุ มชน เพื่ อ
ประเมินผลว่าชาวบ้านได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนจากช่องทางไหนมากที่สุด แบบสอบถาม
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ส่วนที่สองเป็ นคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการตระหนัก
ถึงความสําคัญของแผนชุมชน จํานวน 6 ข้อ แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
scale) ประกอบด้วยตัวเลือก 5 ระดับ เพื่อประเมินผลกิจกรรมเกี่ยวกับการตระหนักถึงความสําคัญ
ของแผนชุ ม ชนหลัง จากได้รับ ความรู้ จ ากสื่ อที่ ผวู้ ิ จ ัย และผูร้ ่ วมวิจ ัย ผลิ ต โดยผูร้ ่ วมวิจ ัยเป็ น
ผูด้ าํ เนินการแจกแบบสอบถาม จํานวน 260 คน แต่ได้กลับมาเพียง 154 คน ผลการประเมินแสดง
ดังนี้
การวิเคราะห์ช่องทางการรับรู้ของชาวบ้านหมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ที่
เป็ น ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดย จํานวนและค่าร้อยละ ดังรายละเอียดในตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของ ชาวบ้านหมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5
ที่เป็ นตัวอย่างได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนจากสื่อในชุมชน
(n=154)

ช่ องทางการรับความรู้เกีย่ วกับแผนชุมชน
สื่อแผ่นพับ
สื่อโปสเตอร์ ไวนิล
ทั้งสื่อแผ่นพับ และ สื่อโปสเตอร์ ไวนิล
รวม

จานวน(คน)
106
36
12
154

ร้ อยละ
68.8
23.3
7.9
100.0

จากตารางที่ 18 พบว่า ช่องทางการให้ความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนมากที่สุดคือ สื่ อ
แผ่นพับ จํานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.8 รองลงมา คือสื่ อโปสเตอร์ ไวนิ ลจํานวน 36 คน คิด
เป็ นร้อยละ 23.3 ทั้งแผ่นพับ และ โปสเตอร์ ไวนิ ล จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8 ทั้งแผ่นพับ
และ โปสเตอร์ ไวนิล มีจาํ นวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.9
จากข้อมูลเชิงปริ มาณที่ได้ ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ถึงสาเหตุที่สื่อ
แผ่นพับ เป็ นช่องทางการรับความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนของชาวบ้านมากกว่า สื่ อโปสเตอร์ ไวนิ ล
เพราะสื่อแผ่นพับเป็ นสื่อที่สามารถนํามาอ่านหรื อทําความเข้าใจเมื่อไรก็ได้ ในขณะที่โปสเตอร์ ไว
นิล ถึงแม้จะใหญ่และมีสีสนั ดึงดูด แต่ก็เป็ นสื่อที่ต้งั อยูก่ บั ที่ ชาวบ้านที่เห็นจึงจํากัดเฉพาะผูท้ ี่ไปยัง
สถานที่ดงั กล่าว และอาจไม่สนใจอ่านเลยก็ได้ ตรงกับที่ผรู้ ่ วมวิจยั ท่านหนึ่ง(ไพ)กล่าวว่า “...พวก
โปสเตอร์นี่ คนที่ต้งั ใจอ่านคือพวกที่ยนื รออะไรบางอย่าง ไอ้ที่จะมาตั้งใจอ่านเลยที่ยาก ไม่เหมือน
แผ่นพับ ว่างก็หยิบมาอ่านได้ ...” ส่ ว นการกระจายเสี ยงด้วยหอกระจายข่าวนั้น เหมาะกับการ
สื่อสารที่เป็ นการแจ้งข่าวสารที่มีเนื้อหาสั้นๆ มากกว่าการให้ขอ้ มูลที่มีลกั ษณะเป็ นวิชาการ จึงไม่มี
ผูฟ้ ังเลย ตรงกับคําพูดของผูร้ ่ วมวิจยั ท่านหนึ่ ง(สุ)ว่า “...ข้อมูลที่เป็ นวิชาการ ชาวบ้านเค้าไม่ค่อยฟัง
หรอกครับ ถ้าเป็ นเรื่ องแจ้งข่าว เช่นมีงานบุญวันไหน หรื อมีกิจกรรมอะไร อย่างนี้ เค้าจะฟัง แต่
เป็ นเรื่ องราวยาวๆ เค้าก็แค่ผ่านๆ ไม่ปะติดปะต่อ ไม่ได้ผลหรอก...” ผูว้ ิจยั ได้สอบถามชาวบ้าน
เกี่ยวกับหอกระจายข่าว พบว่า ในพื้นที่หมู่ที่ 5 มีหอกระจายข่าว แต่ไม่สามารถครอบคลุมทุกบ้าน
และการได้ยนิ ผ่านๆ ไม่สามารถจับใจความได้ ว่าพูดเรื่ องอะไร
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การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแผนชุมชน ของชาวบ้าน
หมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ที่เป็ นตัวอย่าง ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (  ) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และแปลผล ดังรายละเอียดในตารางที่ 19
ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลเกี่ยวกับระดับความสําคัญ
ของแผนชุมชนของชาวบ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ที่เป็ นตัวอย่าง
(n=154)
ความสาคัญของแผนชุมชน

ระดับความคิดเห็น


S.D.

1. แผนชุมชนสามารถเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาชุมชนได้
2. แผนชุมชนต้องมาจากข้อมูลของชาวบ้าน จึงจะสามารถ
แก้ปัญหาชุมชนได้จริ ง
3. ผูน้ าํ ชุมชนเป็ นบุ คคลสําคัญในการกระตุ ้นให้เกิด แผน
ชุมชน
4. ท่านคิดว่าควรจัดตั้งคณะ/ทีมรับผิดชอบจัดทําแผนชุมชน
โดยตรง
5. ท่านจะเข้าร่ วมจัดทําแผนชุมชนถ้ามีโอกาส

4.28
4.06

0.58
0.62

4.54

แปลผล ลาดับ
มาก
3
มาก

4

0.60

มาก
ที่สุด

2

4.55

0.71

มาก
ที่สุด

1

3.33

0.63

5

6. ท่านยินดีให้ความร่ วมมือในกิจกรรมจัดทําแผนชุมชน

3.31

0.71

โดยภาพรวม

4.01

0.52

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

6

จากตารางที่ 19 พบว่า ความตระหนักถึงความสําคัญของแผนชุมชนของชาวบ้านหมู่ที่
5 ที่เป็ นตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า เรื่ องที่
ชาวบ้านมีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ควรจัดตั้งคณะ/ทีมรับผิดชอบจัดทําแผนชุมชน
โดยตรง (  =4.55) และ ผูน้ ําชุ มชนเป็ นบุค คลสําคัญในการกระตุ ้นเกิด แผนชุ มชน (  =4.54)
ตามลําดับ ส่วนเรื่ องที่ชาวบ้านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คือ แผนชุมชนสามารถเป็ นเครื่ องมือ
ในการพัฒนาชุมชนได้ (  = 4.28) และ แผนชุมชนต้องมาจากข้อมูลของชาวบ้าน จึงจะสามารถ
แก้ปัญหาชุมชนได้จริ ง (  =4.06) ตามลําดับ เรื่ องที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ จะเข้าร่ วมจัดทํา
แผนชุ ม ชนถ้า มี โ อกาส (  =3.33) และ ยิน ดี ใ ห้ค วามร่ วมมื อ ในกิ จ กรรมจัด ทํา แผนชุ ม ชน
(  = 3.31) ตามลําดับ
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จากข้อมูลเชิ งปริ ม าณที่ ได้ ผูว้ ิจ ัย และผูร้ ่ วมวิ จ ัย ร่ ว มกัน วิเคราะห์ ดังนี้ สาเหตุ ที่
ชาวบ้านให้ความสําคัญกับการจัดตั้งคณะ/ทีมรับผิดชอบจัดทําแผนชุมชนโดยตรงมากที่สุด เพราะ
การดําเนินงานใดๆ จําเป็ นต้องมีผรู้ ับผิดชอบหรื อแกนนําอย่างเป็ นรู ปธรรมก่อน ดังนั้นการจัดตั้ง
คณะ/ทีมรั บผิดชอบจัดทําแผนชุมชนจึงเป็ นข้อแรกที่ตอ้ งทํา ตามมาด้วยความสําคัญของผูน้ าํ ที่
ส่ งผลต่อการกระตุน้ ให้เกิดแผนชุ มชน เนื่ องจากผูน้ าํ ชุมชนเป็ นบุค คลที่ชาวบ้านให้ค วามเคารพ
และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของชาวบ้าน ส่วนประเด็นที่ชาวบ้านไม่ค่อยให้สาํ คัญ คือ การเข้า
ร่ วมจัดทําแผนชุมชนถ้ามีโอกาส และ ให้ความร่ วมมือในกิจกรรมจัดทําแผนชุมชน ผูร้ ่ วมวิจยั
วิเคราะห์ต รงกันว่า สองข้อนี้ เป็ นเรื่ องที่ชาวบ้านมองว่าตนเองต้องร่ ว มดําเนิ นการ ดังนั้น จึงมี
ค่ าเฉลี่ยตํ่า เพราะชาวบ้านกลัว ว่าตนเองต้องรั บผิด ชอบ ทําให้เสี ยเวลา และคิ ด ว่าตนเองไม่ มี
ความสามารถในการทําแผนชุมชน
2.2 ผลประเมินกิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทําแผนชุมชน จากการสังเกต
ของผูว้ ิจ ัย พบว่า การประสานงานผ่านผูน้ าํ ของหมู่ที่ 5 เพื่อขอความร่ วมมือสรรหาผูท้ ี่มีความ
พร้อมในการเข้าร่ วมเป็ นทีมทําแผนชุมชน ในตอนแรกได้จาํ นวน 22 คน แต่เข้าร่ วมเป็ นทีมอย่าง
จริ งจังมีเพียง 7 คน ซึ่งทั้ง 7 คนร่ วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม สาเหตุที่มีคนเข้าร่ วมน้อยลงจากเดิม
เนื่ องจากข้อจํากัดด้านเวลาและผลตอบแทนที่ ไม่เป็ นรู ปธรรม อีกประหนึ่ งคือ ผูน้ าํ ไม่มีความรู้
เกี่ยวกับงานวิจยั และแผนชุมชนอย่างแท้จริ ง จึงไปถ่ายทอดเชิญชวนคนมาร่ วมกิจกรรมในตอน
แรกได้หลายคน เพราะคิดว่ามาแค่ครั้งเดียวแล้วจบ แต่เมื่อคนที่มาร่ วมพบว่ากิจกรรมไม่สอดคล้อง
กับความคาดหวังของตนจึงได้ถอนตัวเป็ นจํานวนมาก
2.3 ผลประเมินกิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทําแผนชุมชน ด้วยการ
จัดสนทนากลุ่ม หลังจากเสร็ จกิจกรรมการศึกษาดูงานผูว้ ิจยั ได้จดั สนทนากลุ่ม โดยให้กลุ่มผูร้ ่ วม
วิจยั และทีมทําแผนชุมชนหมู่ที่ 5 ได้พดู คุยในประเด็นที่ได้จากการศึกษาชุมชนครั้งนี้ พบว่าผูร้ ่ วม
ศึกษาดูงานได้เกิดความมุ่งมัน่ ในการจัดทําแผนชุมชนเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือพัฒนาชุมชนของตนเอง
เห็นได้จากคําสนทนาของผูร้ ่ วมศึกษาดูงาน ดังต่อไปนี้ นายหัสดี ขวัญไตรรงค์ กล่าวว่า “...การที่
ทุก คนเห็ น ถึงสภาพปั ญหาของชุ มชน และคํานึ งถึงว่าแผนชุ มชนเป็ นเครื่ องมือที่ สําคัญในการ
สะท้อนปัญหาของชุมชน คนจึงเกิดความตระหนักในการที่มีส่วนร่ วมเข้ามาในการทําจัดการแผน
ชุมชน...” นายไพรัตน์ ชาวบ้านเกาะ กล่าวว่า “...ถ้าเราประยุกต์วิธีการในการจัดทําแผนชุมชนจาก
ที่เราดูงาน โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ภาคประชาชน เพราะถ้าภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง
และ จะทําให้กระบวนการจัดทําแผนมีประสิทธิภาพ คนก็อยากทําแผนชุมชนทุกปี ...” นางสาว
กนกวรรณ พุกผาสุก กล่าวว่า “...การที่หนองสาหร่ ายประสบความสําเร็ จ เพราะประชากรในชุมชน
หนองสาหร่ ายมีความกระตือรื อร้นที่จะทํา ให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่ วมมื อ จนสามารถบริ หาร
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จัดการกันเองได้ เราก็น่าจะทําได้นะ...” นางสายพิน พลอยบ้านแพ้ว กล่าวว่า “...เราต้องทําให้ผนู้ าํ
ชุมชน มองเห็นปั ญหาในชุมชน คือผูท้ ี่จะต้องเสี ยสละยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น...” นาง
ประคองทรัพย์ พวงระย้า กล่าวว่า “...ได้ความรู้และวิธีการจัดการ ตามขั้นตอนเพื่อจะนําไปปรับใช้
ในชุมชนต่อไป และเริ่ มมองเห็นปั ญหาในชุมชน และเริ่ มเข้าใจการทําแผนชุมชนมากขึ้น..” นาง
สาคู งามกาละ กล่าวว่า “...อยากจะนําสิ่ งที่ได้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไปอธิบายให้ผนู้ าํ ชุมชน
ของเราฟังบ้าง ผูน้ าํ นี่ สาํ คัญ ถ้าเขาไม่เข้าใจ เขาก็ไม่ร่วมมือ...” นางสาวสุ จิต รา พึ่งบ้านเกาะ
กล่าวว่า “...เจ็ดริ้ วน่ าจะใช้การคัดเลือกผูน้ าํ ด้วยวิธีการถอดถอนผูน้ าํ ที่ขาดความรับผิดชอบและ
ภาวะผูน้ าํ ได้นะ รวมถึงการสนับสนุนคนที่มีความสามารถขึ้นไปเป็ นผูน้ าํ จะทําให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง และจัดการตนเองได้...” จากข้อมูลในการสนทนากลุ่มพอสรุ ปได้ว่า กิจกรรมการศึกษาดู
งานในชุมชนที่มีประสบการณ์เรื่ องการจัดทําแผนชุมชน สร้างความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการจัดทําแผน
ชุมชนได้
2.4. ผลประเมินกิ จกรรมจัด ตั้งที มทําแผนชุ มชน ด้วยการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่ ว ม
กิจกรรม พบว่า ส่วนใหญ่ มีความพอใจและเห็นด้วย กับการกําหนดหน้าที่ ดังที่ผรู้ ่ วมวิจยั ท่านหนึ่ง
(สุ) กล่าวว่า “...มีก็ดี จะได้รู้ใครรับผิดชอบอะไร...” อีกท่าน(พ)กล่าวเสริ มว่า “...ดีครับ จะได้ไม่
เกี่ยงกัน แต่บางอย่างที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกัน อย่างแจกแผ่นพับ ก็เอาไปคนละปึ ก...” ทีมงานท่าน
หนึ่ง(อ)แสดงความคิดเห็นสนับสนุนว่า “...เห็นด้วยนะ ใครถนัดตรงไหนก็ทาํ ตรงนั้น...” และท่าน
หนึ่ง(ส)กล่าวได้ดีมากดังนี้ “...หนูว่าทําอย่างนี้ ก็ดีคะ มันดูเป็ นรู ปธรรม เป็ นกลุ่มทําแผนชุมชน
โดยเฉพาะ อย่างบางทีเรารอแต่ผนู้ าํ อย่างเดียวไม่ได้ พวกนั้นงานเยอะ เราตั้งกลุ่มทําแผนชุมชน
ขึ้นมา แล้วทําแบบหนองสาหร่ ายคือ ใช้กลุ่มเล็กๆ แต่มีประสิ ทธิภาพ นัดประชุมก็ง่าย ขอการ
สนับสนุ น ก็ง่าย ...” ผูร้ ่ วมวิจ ัยท่ านหนึ่ ง(หั ส)เสนอว่า “...ควรมีงบประมาณสนับสนุ น ด้านค่ า
เดินทางนะ ...” จากคํากล่าวของทีมงานจัดทําแผนชุมชนสรุ ปได้ว่า การจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน
อย่างเป็ นทางการสร้างความพอใจให้กบั ทีมงาน
2.5. ผลประเมินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
จากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าอบรมในเรื่ องความพึงพอใจในการร่ วมกิจกรรม พบว่า ทุกคนมีความพึง
พอใจมาก ที่ได้เข้าร่ วมฝึ กอบรม ซึ่งผูร้ ่ วมอบรมกล่าวไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ “...พอใจมาก ได้
ความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชน เมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยว่าแผนชุ มชนทําอย่างไง ...” สอดคล้องกับผูเ้ ข้า
อบรมอีกท่าน (สํา) กล่าวว่า “...สมัยก่อนคิดว่าแผนชุมชนคือแผนของอบต. นึ กว่าเป็ นอันเดียวกัน
เพิ่งรู้ว่าแผนชุมชน กับแผน อบต. ไม่เหมือนกัน ...แผนชุมชนเป็ นส่ วนหนึ่ งที่จะนําไปสู่แผน อบต
สามปี ได้ได้ ...” และ (จิ) กล่าวว่า “...ถามว่าพอใจมั้ย ก็พอใจระดับหนึ่งนะ คือเวลาอบรมมันน้อย
ไป แต่ ก็รู้แล้ว ล่ะ ว่าเราทําแผนชุ มชนของเราเองได้ ...” จากการสัมภาษณ์ พูดคุ ยอย่างไม่เป็ น
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ทางการกับผูเ้ ข้าร่ วมอบรม พอสรุ ปได้ว่า ผูร้ ่ วมอบรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมพัฒนา สําหรับ
การประเมิน ผลการฝึ กปฏิบัติ แต่ละเรื่ อง วิทยากรให้ความเห็ น ว่า จากการนําเสนอผลงานของ
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม แสดงว่ามีค วามเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ แต่ ในระยะแรก อาจต้องมีค นคอย
แนะนําหรื อเป็ นที่ปรึ กษา ซึ่งคงต้องเป็ นหน้าที่ของนักพัฒนาชุมนตําบล
2.6 ผลประเมิ น กิ จ กรรมพัฒ นาศัก ยภาพการใช้เ ครื่ องมื อ สื่ อ สาร จากการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของทีมทําแผนชุมชนหลังร่ วมกิจกรรม พบว่าส่ วนใหญ่มองว่าการสื่ อสาร
เป็ นเรื่ องจําเป็ นแต่ควรเป็ นการสื่อสารแบบสองทางเช่น โทรศัพท์ ทีมงานทําแผนชุมชนท่านหนึ่ ง
(ไพ) กล่าวว่า “... ผมว่านะ ใช่ไลน์มนั ก็ดี แต่บางคนโทรศัพท์ไม่มีไลน์ ก็เป็ นปั ญหาแล้ว ...” อีก
ท่าน(ช)กล่าวว่า “...ไลน์ บางที ก็ไม่เปิ ดอ่าน หนู ว่าโทรเลยดี กว่า รู้ เรื่ องเลย...” ส่ วนประเด็ น
เกี่ยวกับการจัดอบรมเพื่อพัฒนาเรื่ องการสื่อสารโดยเฉพาะ ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า ควรตัด
ออก หรื อเอาไปแทรกในกิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน เพื่อประหยัดเวลา
2.7 ผลประเมินกิจกรรมการส่งเสริ มความภาคภูมิใจแก่ทีมทําแผนชุมชน ด้วยการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ หลังจากทํากิจกรรมไป 1 อาทิตย์ ผูร้ ่ วมวิจยั และทีมทําแผนชุมชนนั่ง
คุยกันในประเด็นดังกล่าว พบว่า ทีมทําแผนชุมชนหมู่ที่ 5 ส่ วนใหญ่ รู้สึกภูมิใจที่ได้ยินชื่อของ
ตนเองว่าเป็ นส่วนหนึ่งของทีมทําแผนชุมชน และได้รับคํากล่าวขอบคุณ เห็นได้จากการสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็ นทางการ นางสาวสุจิตรา พึ่งบ้านเกาะ “... รู้สึกดี อีกอย่างหมู่อื่นจะได้รู้ว่าหมู่เรามีทีม
ทําแผนชุมชนจริ งๆ ...” นางสําเนา พุกผาสุก กล่าวว่า “...ถ้าเค้าได้ยนิ เค้าก็จะได้รู้ว่าหมู่บา้ นเรามา
การทําแผนอย่างจริ งจัง แต่บางทีเสียงมันก็ไปไม่ถึงทุกบ้านนะ...” จากการคํากล่าวของทีมทําแผน
ชุมชนหมู่ที่ 5 สามารถสรุ ปได้ว่า การส่ งเสริ ม ความภาคภูมิใจแก่ ทีมทําแผนชุ มชนด้ว ยการติ ด
ประกาศรายชื่อและกล่าวชื่นชมทีมทําแผนชุมชนหมู่ที่ 5 ทําให้บุคคลรู้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของทีม
ทําแผน เกิดความภาคภูมิใจ และส่งผลให้เกิดความตั้งใจที่จะทําแผนชุมชนให้สาํ เร็ จ
3. การปรับปรุ งแผนการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทํา
แผนชุมชน มีดงั นี้
3.1 การปรับปรุ งกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน มีดงั นี้ การ
ประกาศเสียงตามสายด้วยหอกระจายข่าวของหมู่บา้ นไม่ได้รับความสนใจจากชาวบ้าน ดังนั้นจึง
ควรตัดวิธีการนี้ออกไป หรื อนําไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
3.2 การปรับปรุ งกิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทําแผนชุมชน มีดงั นี้ ผูน้ าํ
ชุมชนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีทีมทําแผนชุมชน บางท่านคิดว่าไม่จาํ เป็ นต้องมีเพราะเป็ นหน้าที่ของ
ภาครัฐ ดังนั้นจึงควรสร้างความเข้าใจกับผูน้ าํ ชุมชนในเรื่ องงานวิจยั และผลประโยชน์ที่จะได้รับ
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จากการมีทีมทําแผนชุมชนให้มากกว่านี้ เพราะการมีทีมทําแผนชุมชนเป็ นเรื่ องใหม่ที่ตาํ บลเจ็ดริ้ ว
ยังไม่เคยมี สําหรั บแผนชุมชนที่ ใช้อยู่ได้จ ากเจ้าหน้าที่ ข องอําเภอเจ็ด ริ้ ว เป็ นผูด้ าํ เนิ นการทั้ง 5
หมู่บา้ น เพื่อนําไปประกอบการทําแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเจ็ดริ้ ว ส่ วนการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเจ็ดริ้ วที่ผ่านมา ก็จะมีแต่เจ้าหน้าที่ อบต.
และผูน้ าํ ของแต่ละหมู่บา้ นไม่กี่คนมานัง่ คุยกันเท่านั้น
3.3 การปรับปรุ งกิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทําแผนชุมชน มีดงั นี้
กิจกรรมการไปศึกษาดูงานสามารถสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ได้ แต่มีค่าใช้จ่ายและเสี ยเวลา ดังนั้น
ควรใช้วิธีการให้ชมวีดิทศั น์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชุมชนที่ประสบกับความสําเร็ จในการจัดทําแผน
ชุมชน วิธีการให้ชมวีดิทศั น์จะดําเนินการได้ง่ายและสามารถเปิ ดวีดิทศั น์ดงั กล่าวแทรกในกิจกรรม
การจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน เพื่อประหยัดเวลา
3.4 การปรับปรุ ง กิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน มีดงั นี้ ผูท้ ี่มาเข้าร่ วมเป็ นทีม
ทําแผนชุมชนในตอนแรกคาดว่าจะมีผลประโยชน์หรื อสิ่งตอบแทนเป็ นรู ปธรรม เมื่อทราบว่าไม่มี
สิ่งตอบแทนใดๆ จึงไม่มาร่ วมในครั้งต่อไป ทําให้เหลือเพียงไม่กี่คนที่มีต้งั ใจ และเสียสละ ดังนั้น
ควรบรรจุงบประมาณสําหรับเป็ นสิ่งตอบแทนแก่ทีมทําแผนชุมชน นอกจากนี้ ให้บรรจุ กิจกรรม
ชมวีดิทัศน์ที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับชุ มชนที่ประสบกับความสําเร็ จ ในการจัดทําแผนชุ มชนไว้ใน
ช่วงแรก และเพิ่มประเด็นด้านการติดต่อสื่อสารของทีมทําแผนชุมชนไว้ช่วงท้ายของการประชุม
3.5 การปรับปรุ งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
มีดงั นี้ บางเนื้อหาที่เป็ นวิชาการมาก ทําให้ชาวบ้านไม่สนใจ ดังนั้นควรปรั บเนื้ อหาให้ง่ายต่อการ
เข้าใจ และควรเน้นที่การฝึ กปฏิบตั ิ การทดลองการเขียนแผนชุมชน โดยให้มีความง่าย
3.6 การปรับปรุ งในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร มีดงั นี้ ทีม
ทําแผนชุมชนมีความคิดตรงกัน ว่าไม่จ าํ เป็ นต้องนัดประชุมเรื่ องนี้ โดยเฉพาะ เนื่ องจากเป็ นการ
เสียเวลา ดังนั้นควรนํากิจกรรมนี้ไปดําเนินการในจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน โดยให้เป็ นหัวข้อในการ
ประชุม โดยใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
3.7 การปรับปรุ งในกิจกรรมการส่ งเสริ ม ความภาคภูมิใจแก่ทีมทําแผนชุมชน
คือ การกระจายเสียงด้วยหอกระจายข่าวโดยใช้บุคลากรมานัง่ อ่านเป็ นการเสี ยเวลา ทําให้ผอู้ ่านไม่
สามารถอ่านทุกวันได้ ดังนั้นควรทําการบันทึกเทป แล้วใช้เปิ ดตามเวลาที่กาํ หนด ประกอบกับใช้
วิธีพิมพ์รายชื่อแล้วติดประกาศตามสถานที่สาธารณะ
สรุ ปการดําเนิ นการในวงรอบที่ 1 ได้มีข้นั ตอนการพัฒนารู ปแบบใน 3 ขั้นตอน คือ การ
วางแผนโดยใช้กระบวนการ AIC การปฏิบตั ิและสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ โดยการ
พัฒนารู ปแบบครั้งนี้ ใช้หมู่บา้ นนําร่ อง 1 หมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ตําบลเจ็ดริ้ ว ซึ่ง

238
เน้นไปที่ตวั ผูน้ าํ ชุมชนและชาวบ้านสนใจ การดําเนินการในวงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วมเริ่ มตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 เป็ นเวลา 5 เดือน ผูว้ ิจยั สรุ ปขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิของวงรอบที่ 1 แสดงได้ดงั ภาพที่ 9
ขั้นการวางแผน
วิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางการพัฒนาด้วยวางแผนพัฒนารู ปแบบด้วย
กระบวนการ AIC
A วิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบนั และกําหนดอนาคตของการจัดทําแผนชุน
I การสร้างแนวทางการปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจ
ชุมชนในการจัดทําแผนชุน
C การวางแนวทางปฏิบตั ิ

ขั้นการปฏิบัติและการสั งเกต
การปฏิบัติตามแผน
1 กิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน
2 กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทําแผนชุมชน
3 กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทําแผนชุมชน
4 กิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน
5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
6 กิจกรรมการส่ งเสริ มความภาคภูมิใจแก่ทีมทําแผนชุมชน
การสั งเกตผล
- ผูร้ ่ วมวิจยั มีการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับแนวคิดและปัญหาของการจัดทําแผนชุมชนมากขึ้น และมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมพัฒนา
- ทีมทําแผนชุมชนหมู่ที่ 5 ได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน มีความ
ตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทําแผนชุมชน และมีความภาคภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่งของทีมทําแผนชุมชน

ขั้นการสะท้ อนผลการปฏิบัติ
- ผูร้ ่ วมวิจยั และทีมทําแผนชุมชนหมู่ที่ 5 มีความเข้าใจและตระหนักในปัญหา และมี
บทบาทในการร่ วมพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุน
- ทีมทําแผนชุมชนหมู่ที่ 5 สามารถจัดทําแผนชุมชนของหมู่บา้ นตนเองได้ โดยนําแผน
ชุมชนเก่ามาเป็ นแนวทาง

ภาพที่ 9 สรุ ปขั้นตอนและผลการปฏิบตั ิของวงรอบที่ 1
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การดาเนินวิจยั วงรอบที่ 2
การดําเนินการในวงรอบที่ 2 เพื่อพัฒนาร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชน
ในการจัดทําแผนชุมชน โดยกระบวนการการมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมวิจยั ดําเนินการในช่วงระหว่าง
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 – สิงหาคม 2558 ผลการดําเนินการมีดงั นี้
ขั้นการวางแผนพัฒนาเพิม่ เติม
ในขั้นนี้ผวู้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั และทีมทําแผนชุมชน ช่วยกันปรับแผนพัฒนารู ปแบบการ
สร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ด้วยการประชุม เพื่อวางแผนในการพัฒนา
เพิ่มเติมจากวงรอบที่ 1 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้ที่ทาํ การกองทุนหมู่บา้ นหมู่ที่ 5 เป็ น
สถานที่ดาํ เนินการ สําหรับประเด็นของการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีดงั นี้
1. การกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
การกําหนดเป้ าหมายในการพัฒ นาเพิ่มเติมจากวงรอบที่ 1 เป็ นการประชุมร่ วมกัน
ระหว่างผูว้ ิจยั ผูร้ ่ วมวิจยั ทีมทําแผนชุ มชนรอบที่ 1 และเจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้การระดมสมองเพื่อกําหนดเป้ าหมายในการพัฒนาเพิ่มเติม ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2558 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ที่
ดําเนินการมาแล้วในรอบที่ 1 ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น สามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
การวางแผนรอบที่ 2 นี้ ได้นาํ ผลที่สะท้อนของวงรอบที่ 1 มาประกอบการพิจ ารณา
กล่าวคือ ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า การดําเนินการที่ผ่านมา ได้ผลเป็ นอย่างดีท้ งั ในระดับบุคคล
และทีมงาน ผูน้ าํ ชุมชนและชาวบ้านรวมทั้งผูร้ ่ วมวิจยั ได้รับการพัฒนามาเป็ นทีมทําแผนชุมชน
หมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 จํานวน 14 คน เนื่ องจากข้อจํากัดด้านผลตอบแทนที่ไม่
เป็ นรู ปธรรมจึงมีผเู้ ข้าร่ วมมาเป็ นทีมทําแผนไม่มากตามที่กาํ หนดไว้ ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นตรงกัน
ที่จะขยายกลุ่มเป้ าหมายให้เพิ่มขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมการที่เผยแพร่ แนวคิดและประโยชน์เกี่ยวกับ
แผนชุมชนมากขึ้นโดยใช้สื่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกันในสิ่ งที่ผวู้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั ได้
ดําเนิ นการในวงรอบที่ ผ่านมา ทั้งนี้ ในการขยายกลุ่มเป้ าหมายผูร้ ่ วมวิจยั ท่านหนึ่ งเสนอว่าควร
คํานึงถึงปัญหาของชาวบ้านที่จะมาร่ วมทําแผนชุมชน คือ เวลา เนื่ องจากชาวบ้านต่างมีภาระทาง
ครอบครัว ผูร้ ่ วมวิจยั ท่านนี้(สํา)กล่าวว่า “...ชาวบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่ทาํ งาน ทําสวนตอนกลางวัน
ตอนเย็นก็ทาํ งานบ้าน หรื อไม่ก็ไปงานซอง เค้าเลยไม่ค่อยมีเวลามาร่ วมกับเราทุกครั้งหรอก...” ทํา
ให้การเข้าร่ วมกิจกรรมทําแผนชุ มชนสามารถกระทําได้เพียงบางครั้งบางคราวทําให้ไม่ต่ อเนื่ อง
ดังนั้นที่ประชุมจึงสรุ ปร่ วมกันว่า ควรใช้กิจกรรมที่รบกวนเวลาการทํางานของคนในชุมชนให้นอ้ ย
ที่สุด สําหรับการวางแผนในรอบที่ 2 เพื่อพัฒนารู ปแบบและกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้
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1. กิจกรรมสร้ างความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุ มชน จากการดําเนิ นในวงรอบที่ 1
พบว่า การเผยแพร่ แนวคิดและความสําคัญของแผนชุมชน ด้วย สื่ อแผ่นพับและสื่ อโปสเตอร์ ไวนิ ล
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนชุมชน เป็ นช่องทางที่เหมาะสมกับชุมชน สําหรับหอกระจายข่าวในหมู่บา้ น
ชาวบ้านให้ความสนใจน้อย เนื่องจากเนื้อหาแผนชุมชนเป็ นวิชาการยากต่อการเข้าใจ หอกระจาย
ข่าวจึงเหมาะกับการแจ้งข่าวสารสั้นๆ หรื อประกาศนัดหมายในกิจกรรมชุมชนมากว่าให้ความรู้ทาง
วิชาการ ดังนั้นในรอบที่ 2 ที่ ประชุมจึ งวางแผนว่าควรจัด ทําแผ่นพับและโปสเตอร์ ไวนิ ลที่ มี
เนื้ อหาเกี่ ย วกับแผนชุ ม ชนให้มากขึ้ น รวมทั้งแจกจ่ ายแผ่น พับ และติ ด ตั้งโปสเตอร์ ไวนิ ล ให้
ครอบคลุมพื้น ที่ข องหมู่ที่ 5 สําหรั บหอกระจายข่ าวผูร้ ่ ว มวิจ ัยสรุ ปร่ ว มกัน ว่า เป็ นสื่ อที่ ไม่มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยจึ ง ไม่ ค วรตัด ทิ้ ง เพี ย งแต่ ป รั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ห อกระจายข่ า วให้ เ ป็ นการ
ประชาสัมพันธ์สื่อแผ่นพับ ให้มีคนเข้าถึงมากขึ้น และกิ จกรรมการทําแผนชุมชน ดังนั้นจึ งปรั บ
เนื้อหาการประกาศ ไปในทิศทางที่กระตุน้ ให้ชาวบ้านสนใจและอ่านแผ่นพับที่เผยแพร่ แนวคิดและ
ความสําคัญของแผนชุมชน
2. กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทาแผนชุ มชน จากการดําเนิ นในวงรอบที่ 1
พบว่า ผูน้ าํ ชุมชนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการมีทีมทําแผนชุมชนอย่างแท้จริ ง ทําให้ไม่จริ งจังในการสรร
หาบุค คลเข้ามาเป็ นทีม ดังนั้นก่ อนที่จ ะขอความร่ ว มมือจากผูน้ ําชุ มชนในการแนะนําบุ คคลเข้า
มาร่ วมเป็ นทีมทําแผนชุมชน ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั ต้องสร้างความเข้าใจกับผูน้ าํ หมู่บา้ นปลายคลอง
พาดหมอน หมู่ที่ 5 ในเรื่ องแนวคิดของแผนชุมชน และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีทีมทําแผน
ชุมชนให้ก่อน โดยใช้วิธีการทํางานแบบบูรณาการ คือ ใช้วนั ประชุมกองทุนหมู่บา้ นในหมู่ที่ 5 ซึ่ง
เป็ นวันที่ผนู้ าํ ชุมชนหมู่ที่ 5 ต้องมาร่ วมประชุม ที่ที่ทาํ การกองทุนหมู่บา้ นหมู่ที่ 5 ดังนั้นผูว้ ิจยั และผู้
ร่ วมวิจยั จึงถือโอกาสให้ความรู้ในวันเดียวกัน เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
3. กิจกรรมสร้ างความตั้งใจมุ่งมั่นในการจัดทาแผนชุ มชน จากการพิจารณาผลการ
ดําเนิ นในวงรอบที่ 1 ที่ประชุมมีค วามคิ ด พ้องกัน ว่า การให้ชมวีดิทศั น์ที่มีเนื้ อหาเกี่ย วข้องกับ
ชุมชนที่ประสบกับความสําเร็ จในการจัดทําแผนชุมชน จะสะดวกกว่าการไปศึกษาดูงาน เพราะ
สามารถกําหนดเวลาดําเนินกิจกรรมได้ อีกทั้งไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ในที่ประชุมมีมติว่า ควรนํา
กิจกรรมนี้ไปดําเนินการในวันที่จดั กิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน เพื่อไม่ตอ้ งรบกวนเวลาของผู้
ร่ วมทีมทําแผนชุมชน
4. กิจกรรมจัดตั้งทีมทาแผนชุ มชน จากการดําเนิ นในวงรอบที่ 1 ในที่ ประชุมได้
วางแผนเขียนโครงการพัฒนาทีมทําแผนชุมชนเพื่อของบประมาณ จากองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ซึ่งทางองค์การบริ การส่วนตําบลได้ต้งั งบประมาณสําหรับการบริ หารจัดการหมู่บา้ นในแผนพัฒนา
3 ปี ไว้แล้ว แต่เบิกได้เฉพาะค่าดําเนิ นการเช่น การอาหาร นอกจากแทรกกิจกรรมชมวีดิทศั น์ใน
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ช่วงแรก และเพิ่มประเด็น ด้านการติด ต่อสื่ อสารของที มทําแผนชุมชน ในวัน ที่จ ัดตั้งทีมทําแผน
ชุมชน และให้ตดั กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการใช้เครื่ องมือสื่อสารออกไป เพื่อไม่รบกวนเวลาของ
ทีมงานมากเกินไป ส่วนการติดประกาศรายชื่อทีมทําแผนชุมชนหมู่ที่ 5 ควรติดที่องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลเจ็ดริ้ ว และโรงพยาบาลชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ให้กบั ประชาชนทัว่ ไป
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดทาแผนชุมชน จากการพิจารณา
ผลการดําเนินในวงรอบที่ 1 ที่ประชุมมีความคิดพ้องกันว่าควรจัดอบรบเชิงปฏิบตั ิการแค่ ครึ่ งวัน
และตัดหัวข้อการฝึ กประชาคม เพราะทุกคนทราบขั้นตอนการจัดทําประชุมประชาคมอยูแ่ ล้ว ส่ วน
รู ปเล่มแผนชุมชน เพื่อความสะดวกและไม่ยุ่งยากให้ใช้ของรู ปเล่มแผนชุมชนของปี ก่อนมาศึกษา
และปรับข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั ประกอบกับการศึกษาแผนชุมชนของตําบลหนองสาหร่ าย
6. กิจกรรมการสร้ างความภาคภูมใิ จแก่ผ้รู ่ วมจัดทาแผนชุมชน จากการพิจารณาผลการ
ดําเนินในวงรอบที่ 1 ในที่ประชุมมีความคิดพ้องกันว่า ในการใช้หอกระจายข่าวของหมู่บา้ น ควร
ใช้การผลิตสปอต ที่มีเนื้อหาที่ปลุกเร้าให้ชาวบ้านในชุมชนได้เห็นความสําคัญของทีมทําแผนชุมชน มี
ความยาว 3-5 นาที โดยใช้เปิ ดแทนการใช้เจ้าหน้าที่ประกาศ เพื่อไม่รบกวนเวลาของเจ้าหน้าที่
ผูร้ ั บผิด ชอบ อีก ทั้งยังสามารถเปิ ดซํ้าได้หลายครั้ ง ในหนึ่ งเดื อน นอกจากนี้ ในที่ ประชุมมีมติ
ตรงกันว่าให้ตดั การประกาศรายชื่อสมาชิกของทีมทําแผนออกเนื่องจากในวงรอบนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
ทําให้ไม่สามารถประกาศได้ครบทุกคน ดังนั้นจึงใช้การติดประกาศรายชื่อของทีมทําแผนชุมชนหมู่
ที่ 5 ในสถานที่ สาํ คัญ ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล โรงพยาบาลชุมชนเจ็ดริ้ ว และศูน ย์
เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 5 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ผรู้ ่ วมจัดทําแผนชุมชน
กล่าวโดยสรุ ป กิ จกรรมในรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อจัด ทําแผน
ชุมชน ในวงรอบที่ 2 มีความแตกต่างจากวงรอบที่ 1 คือ มีการผสานกิจกรรมสร้างความตั้งใจ
มุ่งมัน่ ในการจัดทําแผนชุมชน กับกิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชนเข้าด้วยกัน และตัดกิจกรรมพัฒนา
ศัก ยภาพด้า นการสื่ อ สาร โดยนํา ไปเป็ นหัว ข้อ ย่อ ยในการประชุ ม จัด ตั้ง ที ม ทํา แผนชุ ม ชน
ดังนั้นในวงรอบที่ 2 นี้ จึงประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแผน
ชุมชน กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทําแผนชุมชน กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการ
จัดทําแผนชุมชน กิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนชุมชน กิจกรรมการส่งเสริ มความภาคภูมิใจแก่ทีมทําแผนชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
กําหนดให้มีข้ ึนระหว่างเดือน มีนาคม – สิงหาคม 2558
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ขั้นการปฏิบัตติ ามแผนและผลที่สังเกตได้
การปฏิบัติ ต ามแผน และการสังเกตผลที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยผูว้ ิ จ ัย ใน 6 กิ จ กรรมหลัก มี
วัตถุประสงค์ เพื่อสรุ ปข้อมูลที่ผวู้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั พัฒนากิจกรรมในรู ปแบบการสร้างเสริ มพลัง
อํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชน ภายหลังจากการปรับปรุ งแผน
1. กิจกรรมสร้ างความตระหนักเกีย่ วกับแผนชุมชน มีการดําเนินงานดังนี้ ผูว้ ิจยั และผู้
ร่ วมวิจยั ร่ วมกันคิดข้อความที่ใช้ประกาศทางหอกระจายข่าวที่มีเนื้ อหากระตุน้ ให้ชาวบ้านหมู่บา้ น
ปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 สนใจอ่านแผ่นพับที่เผยแพร่ แนวคิดและความสําคัญของแผนชุมชน
โดยให้เจ้าหน้าที่ประกาศสดทางหอกระจายข่าว ผลสรุ ปได้ขอ้ ความดังนี้
“...สวัสดี ค รั บ ชาวตําบลเจ็ด ริ้ ว วัน นี้ มีเรื่ อ งประชาสัมพัน ธ์ให้หมู่ที่ 5 ได้ทราบ
เนื่องจากมีทีมวิจยั ได้ทาํ แผ่นพับเกี่ยวกับแผนชุมชน แจกในพื้นที่ของหมู่ที่ 5 ดังนั้นทางทีมงานวิจยั
จึงขอความร่ วมมือจากท่าน โปรดอ่านแผ่นพับแผนชุมชนที่ได้รับด้วยครับ ขอบพระคุณในความ
ร่ วมมือ...”
สรุ ปผูร้ ่ วมวิจยั ให้ความร่ วมมือในการช่วยกันคิดข้อความที่ใช้ประกาศเพื่อกระตุน้ ให้
ชาวบ้านสนใจอ่านแผ่นพับที่เผยแพร่ แนวคิดและความสําคัญของแผนชุมชน
2. กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทาแผนชุมชน มีการดําเนิ นงานดังนี้ ผูว้ ิจยั และผู้
ร่ วมวิจยั เข้าร่ วมการประชุมกองทุ นหมู่บา้ นในหมู่ที่ 5 ณ ที่ทาํ การกองทุนหมู่บา้ นหมู่ที่ 5 ซึ่ง
เป็ นวันที่ผนู้ าํ หมู่ที่ 5 ต้องมาร่ วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่ องแนวคิด และผลประโยชน์ที่
จะได้รับจากการมีทีมทําแผนชุมชน โดยใช้เวลา 1 ชัว่ โมง จากนั้นให้ผนู้ าํ แนะนําผูท้ ี่จะเข้าร่ วมเป็ น
ทีมทําแผนชุมชน พร้อมทั้งให้ผนู้ าํ โทรศัพท์ประสานในขั้นแรกก่อนที่จะให้ผรู้ ่ วมวิจยั ติดต่อเป็ นการ
ส่วนตัว ได้จาํ นวนเพิ่มขึ้น 13 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายเศกสรร
บ้านเกาะ
2. นายมนตรี
ชาวใต้
3. นายสามพราน
เขื่อนขันธ์
4. นายจักรกฤษณ์
ทองเดียว
5. นายบุญกราย
ทองบ้านเกาะ
6. นายสามิตร
อรุ ณรัตน์
7. นางสาวภัทรพรรณ สําเภาทอง
8. นางสาวกาญจนา
สุขประเสริ ฐ
9. นายพิเชษฐ
นพเนตร
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10.นายเอริ ต
สุหบรรณ
11.นายประกิจ
สังข์ทอง
12. นางระวิวรรณ
ตั้งสุทไชส
13. นายชาติชาย
ทรงลักษณ์
สรุ ปว่า ผูน้ าํ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องแนวคิด และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมี
ทีมทําแผนชุมชนมากขึ้น สังเกตได้จากมีผนู้ าํ ชุมชนให้รายชื่อและกระตือรื อร้นที่จะโทรศัพท์เพื่อ
ประสานกับบุคคลในขั้นแรก
3. กิจกรรมสร้ างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทาแผนชุมชน มีการดําเนินงานดังนี้ ผูว้ ิจยั
ผูร้ ่ วมวิจยั กําหนดให้ทีมทําแผนชุมชน ชมวีดิทศั น์เรื่ อง “การจัดทําแผนชุมชน” ของชุมชนหนอง
กลางดง ก่อนการจัดตั้งทีมทําแผนชุมชนสําเร็ จ เพื่อสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทําแผนชุมชน
สรุ ป ผูร้ ่ วมวิจยั และทีมทําแผนชุมชน รู้สึกพอใจกับการนํากิจกรรมสร้างความตั้งใจ
มุ่งมัน่ ด้วยการใช้วิธีให้ชมวีดิทศั น์นาํ ไปแทรกในช่วงแรกของกิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน
4. กิจกรรมจัดตั้งทีมทาแผนชุมชน มีการดําเนินงานดังนี้ ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั แผน
เขียนโครงการพัฒนาทีมทําแผนชุมชนเพื่อขอใช้งบประมาณ จากงบการบริ หารจัดการหมู่บา้ นของ
องค์การบริ หารส่วนตําบล จากนั้นจัดประชุมวันที่ 6 เมษายน 2558 ณ ที่ทาํ การกองทุนหมู่บา้ นหมู่
ที่ 5 เวลา 16.00 น. เพื่อตั้งทีมทําแผนชุมชน โดยก่อนเริ่ มดําเนิ นการกิจกรรม จัดตั้งทีมทําแผน
ชุมชน ผูว้ ิจยั จัดให้ผทู้ ี่เข้าร่ วมประชุม ชมวีดิทศั น์เรื่ อง “การจัดทําแผนชุมชน” ของชุมชนหนอง
ส่าหร่ าย เป็ นเวลา 30 นาที เพื่อสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทําแผนชุมชน จากนั้นประชุม
เรื่ องการแต่งตั้งทีมทําแผนชุมชนหมู่ที่ 5 โดยรวมผูท้ ี่เข่าร่ วมใหม่ ได้ทีมทําแผนชุมชนดังนี้
ประธาน : นางสําเนา พุกผาสุ ก มีหน้าที่ดงั นี้ ดําเนิ นการจัดประชุมทําแผน
ชุมชน ให้คาํ ปรึ กษา ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้เกิดแผนชุมชน
ที่ปรึ กษา : นายหัสดี ขวัญไตรรงค์ และนายอิทธิพงษ์ กลับบ้านเกาะ มีหน้าที่
ดังนี้ ให้คาํ ปรึ กษาในเรื่ องเกี่ยวกับการจัดทําแผน ให้คาํ ปรึ กษาในการประสานงานกับหน่ วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เลขานุ การ : นางสาวกนกวรรณ พุกผาสุ ก นางสาวสุ จิตรา พึ่งบ้านเกาะ นาง
ปวีณา อ่วมลาบเอก และนางสาวปรี ยานุ ช อ่วมลาภเอก มีหน้าที่ดงั นี้ ช่วยประธานเตรี ยมการ
ประชุม เป็ นระยะๆ จนกว่าแผนชุมชนจะเสร็ จ นัดหมายและแจ้งวัน/สถานที่ประชุมหรื อดําเนิ น
กิจกรรม จดบันทึก สรุ ปและจัดทํารายงานการประชุม
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สมาชิก : หน้าที่ คือ เข้าร่ วมประชุมในกิจกรรมทําแผนชุมชน ได้แก่ ร่ วมเก็บ
ข้อมูลชุมชน ร่ วมวิเคราะห์ขอ้ มูล ร่ วมกําหนดวิสยั ทัศน์ ร่ วมกําหนดโครงการ ร่ วม จัดทํารู ปเล่ม
แผนชุมชน สมาชิกประกอบด้วย
นางประคองทรัพย์
พวงระย้า
นางสาวพิน
พลอยบ้านแพ้ว
นายอนันต์
อินบางยาง
นางสาวกรรญา
สมตน
นายไพรัตน์
ชาวบ้านเกาะ
นางสาคู
งามกาละ
นายเศกสรร
บ้านเกาะ
นายมนตรี
ชาวใต้
นายสามพราน
เขื่อนขันธ์
นายจักรกฤษณ์
ทองเดียว
นายบุญกราย
ทองบ้านเกาะ
นายสามิตร
อรุ ณรัตน์
นางสาวภัทรพรรณ
สําเภาทอง
นางสาวกาญจนา
สุขประเสริ ฐ
นายพิเชษฐ
นพเนตร
นายเอริ ต
สุหบรรณ
นายประกิจ
สังข์ทอง
นางระวิวรรณ
ตั้งสุทไชส
นายชาติชาย
ทรงลักษณ์
หลังจากจัดตั้งทีมทําแผนชุมชนเสร็ จ ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยเรื่ องการติดต่อสื่ อสาร
ภายในทีมทําแผนชุมชน ซึ่งสรุ ปตรงกันว่าใช้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือเป็ นหลัก โดยใช้วิธีโด
มิโน่ วิธีการคือให้คนที่ 1 โทรศัพท์ติดต่อคนที่ 2 และคนที่ 2 โทรศัพท์ติดต่อคนที่ 3 ทําเช่นนี้ไปจน
ครบทั้งทีม เพื่อความยุติธรรมและเป็ นการกระจายค่าใช้จ่ายด้านการติดต่อสื่อสาร โดยประธานทีม
ทําแผนชุมชน ได้มอบหมายให้ทีมเลขาช่วยกันพิมพ์รายชื่อ เบอร์ โทรของสมาชิกในทีมทําแผน
ชุมชนพร้อมระบุ หมายว่าใครจะรับอาสาติด ต่อกับใคร รวมทั้งมติ ที่ประชุม เพื่อแจกจ่ายให้ก ับ
สมาชิ ก ทุ ก คน และจัด ทําเอกสารรายชื่ อที มทําแผนชุ มชนหมู่ที่ 5 แล้ว นําไปติ ด ที่ บอร์ ด
ประชาสัมพัน ธ์ข ององค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลเจ็ด ริ้ ว ที่ ท ําการกองทุ น หมู่บ้านหมู่ที่ 5 และ
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โรงพยาบาลชุมชน เป็ นการสร้างการรับรู้ให้กบั ประชาชนทัว่ ไปเกี่ย วกับรายชื่ อสมาชิกทําแผน
ชุมชนหมู่ที่ 5 เพื่อให้ชาวบ้านที่มีปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนสามารถทราบว่าจะให้
ข้อมูลแก่ใครได้บา้ ง
สรุ ป ผูร้ ่ วมวิจยั และทีมทําแผนชุมชนในวงรอบที่ 1 ให้การช่วยเหลือและแนะนํา ผูท้ ี่
สมัครเข้ามาในวงรอบที่ 2 เพื่อจัดตั้งทีมทําแผนชุมชนหมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ได้
สําเร็ จ ในรอบที่ 2 นี้ มีสมาชิกมาเพิ่มจํานวน 13 คน รวมกับของรอบที่ 1 เป็ นจํานวน 26 คน
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการจัดทาแผนชุมชน มีการดําเนิ นงาน
ดังนี้ ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั จัดอบรบเชิงปฏิบตั ิการในวันที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 18.00 น.
หัวข้อที่อบรมคือ การเก็บข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ขอ้ มูล การกําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนด
โครงการ จัดทํารู ปเล่มแผนชุมชน วิทยากรคือ นายอภิชา สวนประเสริ ฐ ตําแหน่ งนัก วิชาการ
พัฒนาชุมชนชํานาญการ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องแผนชุมชน จากนั้นทําการฝึ ก
ปฏิบตั ิ โดยใช้รูปเล่มแผนชุมชนเดิมของปี ที่ผา่ นมา ประกอบกับแผนชุมชนของบ้านหนองกลางดง
เป็ นแนวทาง เพื่อให้ง่ายต่อการฝึ กปฏิบตั ิ
สรุ ปว่า ทีมทําแผนชุมชนหมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 มีความรู้ความสามารถ
ในกิจกรรมทําแผนชุมชนมากขึ้น สามารถทํารู ปเล่มแผนชุมชนของตนเองได้
6. กิจกรรมการสร้ างความภาคภูมิใจแก่ ผู้ร่วมจัดทาแผนชุ มชน มีการดําเนิ นงานดังนี้
ผูว้ ิจยั และผูว้ ิจยั ร่ วม ช่วยกันคิดข้อความเพื่อใช้ในการผลิตสปอต ที่มีเนื้ อหาปลุกเร้าให้ชาวบ้านใน
ชุมชนได้เห็นความสําคัญของทีมทําแผนชุมชนหมู่ที่ 5 มีความยาว 30 วินาที เปิ ดช่วงเวลา 16.00 น.
เป็ นเวลาหนึ่งเดือน หลังจากจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน โดยเนื้อหามีดงั ต่อไปนี้
“... สวัสดี ครับ ประกาศ...มีเรื่ องประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ตอนนี้ ตาํ บลเรามี
โครงการพัฒนาด้านการบริ หารจัดการหมู่บา้ นด้วยกระบวนการสร้างทีมทําแผนชุมชน โดยหมู่บา้ น
นําร่ องคื อ หมู่ที่ 5 ซึ่ งต้องขอขอบพระคุณ ผูน้ าํ ชุมชนหมู่ที่ 5 ที่มีค วามเสี ยสละ อดทน จน
สามารถก่อตั้งทีมทําแผนชุมชนหมู่ที่ 5 ได้สาํ เร็ จ สําหรับรายชื่อผูท้ ี่อยู่ในทีม ทําแผนชุมชน ได้ติด
ไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล โรงพยาบาลชุมชนเจ็ดริ้ ว และที่ทาํ การ
กองทุนหมู่บา้ นหมู่ที่ 5 ...”
สรุ ปการประชาสัมพัน ธ์ ด ้วยหอกระจายเสี ยง และการติ ดรายชื่ อ ที มทําแผนชุ มชน
หมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ในองค์กรภายในตําบล ทําให้ทีมทํา
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แผนชุมชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง และเกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตอ้ งผลักดันให้เกิด
แผนชุมชน
กล่าวโดยสรุ ปผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั สามารถพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจ
ชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชน ประกอบด้วย 6 กิจ กรรม คือ กิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
แผนชุมชน กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทําแผนชุมชน กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ใน
การจัดทําแผนชุมชน กิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนชุมชน กิจกรรมการส่งเสริ มความภาคภูมิใจแก่ทีมทําแผนชุมชน
ขั้นการสะท้ อนผลการปฏิบัติ
ในขั้นนี้เป็ นการสะท้อนผลการปฏิบตั ิของวงรอบที่ 2 ผูว้ ิจยั สรุ ปผลจากมุมมองที่ได้
สังเกตและบันทึกการดําเนินงาน และจากการวิพากษ์ร่วมกันระหว่างผูว้ ิจยั กับผูน้ าํ ชุมชน โดยการ
วิพากษ์ได้มีข้ ึนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ที่ทาํ การกองทุนหมู่บา้ นหมู่ที่ 5 ในประเด็นเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิการใน 6 กิจกรรมหลัก ที่ผวู้ ิจยั และผูน้ าํ ชุมชนได้ร่วมกันวางแผนและปฏิบตั ิ คือ กิจกรรม
สร้ า งความตระหนัก เกี่ ย วกับ แผนชุ ม ชน กิ จ กรรมสรรหาบุ ค คลมาร่ วมที ม ทํา แผนชุ ม ชน
กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทําแผนชุมชน กิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน กิจกรรมการส่ งเสริ ม ความภาคภูมิใจแก่
ทีมทําแผนชุมชน การสะท้อนผลมีรายละเอียดดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมของชุมชน
1.1 ความร่ วมมือของผู้ร่วมวิจยั
การมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมวิจยั ในวงรอบที่ 2 นี้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับวงรอบที่ 1 แล้ว
พบว่าผูร้ ่ วมวิจยั มีบทบาทมากขึ้นทั้งในแง่ของการคิดวางแผนและการปฏิบตั ิการตามแผนร่ วมกัน
และเข้าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของทีมทําแผนชุมชน ส่ วนหนึ่ งนั้นเป็ นเพราะผูร้ ่ วมวิจยั มีความคุน้ เคย
กันมากขึ้น และอีกส่วนคือการที่ผรู้ ่ วมวิจยั เห็นถึงความสําเร็ จในวงรอบที่ผา่ นมา จึงเกิดความมัน่ ใจ
ว่าการมีทีมทําแผนชุมชนเกิดประโยชน์ให้กบั ชุมชนได้จริ ง ทั้งนี้ บทบาทการมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วม
วิจยั ในวงรอบนี้เริ่ มตั้งแต่ข้นั การวางแผน คือการพิจารณาถึงผลของการดําเนิ นการในวงรอบที่ 1
แล้วร่ วมกันคิดวางแผนเพิ่มเติมเพื่อให้การพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการ
จัดทําแผนชุมชน สมบูรณ์มากที่สุด และในขั้นปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน ซึ่งผูร้ ่ วมวิจยั มีการแบ่ง
งานกันรับผิดชอบจนการปฏิบตั ิตามแผนสําเร็ จตามเป้ าหมาย
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1.2 ความร่ วมมือจากหน่ วยงานภายในและภายนอก
การปฏิบตั ิการในวงรอบนี้ มีบุคคลอื่นเข้ามามีส่วนร่ วมนอกเหนื อจากผูว้ ิจยั และผู้
ร่ วมวิจยั คือ ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลเจ็ดริ้ ว ปลัดอําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง
เป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิที่มีประสบการณ์ ดา้ นงานชุ มชน ผูน้ ําชุ มชน และวิทยากรภายนอกที่มีค วาม
เชี่ยวชาญด้านแผนชุมชน มาร่ ว มสังเกตการณ์และให้คาํ แนะนําต่ าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็ นการระดม
เครื อข่ายทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการกับปัญหาของการทําแผน
ชุมชน สําหรับผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ดา้ นงานชุมชน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในขั้นตอนการ
วางแผนนั้น ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ดีสาํ หรับผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั ที่จะได้รับฟังความคิดเห็นและคําแนะนํา
จากผูม้ ีประสบการณ์ก ารทํางานชุมชน ซึ่งชุมชนที่ศึก ษานั้น มีลกั ษณะกึ่ งเมืองกึ่งชนบท การให้
ความร่ วมมือต่างๆ จะมีน้อย นอกจากนี้ ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บา้ นมีความแตกต่างกันในหลายด้าน
ดังนั้นการปฏิบตั ิการดึงการมีส่วนร่ วมในชุมชนจึงมีความยากลําบาก โดยเฉพาะกิจกรรมที่ตอ้ งใช้
เวลาทั้งวัน ในส่วนของผูน้ าํ ชุมชน ที่นอกจากจะเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหนึ่ งของการพัฒนาเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของกับแผนชุมชน เพื่อการดึงบุคคลเข้ามาร่ วมทํางานแผน
ชุมชน ตามที่กาํ หนดไว้ในกิจกรรมของวงรอบที่ 2 แล้ว ยังถือเป็ นการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ
กับบุคคลที่ใกล้ชิดประสานชาวบ้านในชุมชน ให้มาร่ วมเป็ นทีมทําแผนชุมชน ที่ผวู้ ิจยั และผูร้ ่ วม
วิจยั ได้ร่วมกันดําเนิ นการ ซึ่งถือว่าเป็ นการนําทรัพยากรบุ คคลที่มีอยู่ในชุ มชนมาร่ วมจัดการกับ
ปั ญ หาการจัด ทําแผนชุ มชนที่ เกิ ด ขึ้น ในตําบล และจะทําให้การดําเนิ นกิ จ กรรมมีค วามราบรื่ น
นอกจากนั้น การดําเนินการในวงรอบที่ 2 นี้ ยังได้มีบุคคลจากภายนอกชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมคือ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านแผนชุมชน ที่มาร่ วมสังเกตการณ์และให้คาํ แนะนําต่าง
ๆ ในส่วนนี้ถือเป็ นการนําทรัพยากรจากภายนอกชุมชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมการทําแผนชุมชน
ในลักษณะบูรณาการ
กล่าวได้ว่า กิ จกรรมการพัฒนารู ปแบบการสร้ างเสริ มพลังอํานาจชุ มชนในการ
จัดทําแผนชุมชน ได้มีการระดมบุคลากรทั้งที่เป็ นเครื อข่ายภายในชุมชน และบุคลากรจากจาก
ภายนอกชุมชนเข้ามาสนับสนุ น ซึ่งถือว่าเป็ นความร่ วมมือจากภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
เพื่อให้เกิดพลังในการทํางาน และทําให้กิจกรรมการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชน
ในการจัดทําแผนชุมชน มีความสมบูรณ์ที่สุด
2. การประเมินกิจกรรมการเสริมสร้ างพลังอานาจชุมชนในการทาแผนชุมชน
ในวงรอบที่ 2 นี้ ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั ร่ วมกันประเมินผลการปฏิบตั ิงานแต่ละกิจกรรม
ด้วยวิธีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับสิ่งที่ผวู้ ิจยั สังเกตได้ ได้ผลดังนี้

248
2.1 ผลประเมินกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน ในวงรอบที่ 2 นี้
หลังจากประชาสัมพันธ์ดว้ ยหอกระจายข่าวของตําบลไป 1 อาทิตย์ ผูว้ ิจยั จึงทําการประเมินผลด้วย
แบบสอบถามชุดเดียวกับวงรอบที่ 1 เพื่อดูผลความก้าวหน้าของการใช้หอกระจายข่าวกระตุน้ ให้คน
สนใจสื่อแผ่นพับ โดยใช้กลุ่มเป้ าหมายชุดเดิม จํานวน 154 คน
การวิเคราะห์ช่องทางการรับรู้ของชาวบ้านหมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ที่
เป็ นตัวอย่าง ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยใช้ จํานวนและค่าร้อยละ ดังรายละเอียดในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนของ
ชาวบ้านจากช่องทางการสื่อสารในวงรอบที่ 2
(n=154)

ช่ องทางการรับความรู้เกีย่ วกับแผนชุมชน
แผ่นพับ
โปสเตอร์ ไวนิล
ทั้งแผ่นพับ และ โปสเตอร์ ไวนิล
รวม

จานวนคน
121
25
8
154

ร้ อยละ
78.6
16.2
5.2
100.0

จากตารางที่ 20 พบว่า ช่องทางการให้ความรู้เกี่ ยวกับแผนชุมชนมากที่สุดคื อ
สื่อแผ่นพับ จํานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.6 รองลงมา คือสื่ อโปสเตอร์ ไวนิ ลจํานวน 25 คน
คิดเป็ นร้อยละ 16.2 ทั้งแผ่นพับ และโปสเตอร์ ไวนิ ล จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.2 ทั้งแผ่นพับ
และ โปสเตอร์ ไวนิ ล มีจาํ นวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.9
ผลวิเคราะห์จาํ นวนผูต้ อบแบบสอบถามหลังจากที่ผรู้ ่ วมวิจยั ได้ประชาสัมพันธ์ดว้ ย
หอกระจายข่าวของตําบลไป 1 อาทิตย์ พบว่ามี ตัวอย่างที่อ่านแผ่นพับมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นจากวงรอบที่
1 จํานวน 15 คน ดังนั้นสรุ ปว่า การใช้สื่อหอกระจายข่าว กระตุน้ ให้ชาวบ้านที่ได้รับแผ่นพับ มี
ความสนใจที่จะอ่านแผ่นพับมากขึ้น
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแผนชุมชน ของชาวบ้าน
หมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ที่เป็ น ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (  ) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และแปลผล ดังรายละเอียดในตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลระดับเกี่ยวกับความสําคัญ
ของแผนชุมชนของชาวบ้านหมู่ที่ 5 ที่เป็ นตัวอย่าง ในวงรอบที่ 2
(n=154)
การตระหนักถึงความสาคัญของแผนชุมชน
1. แผนชุมชนสามารถเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาชุมชนได้
2. แผนชุมชนต้องมาจากข้อมูลของชาวบ้าน จึงจะสามารถ
แก้ปัญหาชุมชนได้จริ ง
3. ผูน้ าํ ชุมชนเป็ นบุ คคลสําคัญในการกระตุ ้นให้เกิด แผน
ชุมชน
4. ท่านคิดว่าควรจัดตั้งคณะ/ทีมรับผิดชอบจัดทําแผนชุมชน
โดยตรง
5. ท่านจะเข้าร่ วมจัดทําแผนชุมชนถ้ามีโอกาส
6. ท่านยินดีให้ความร่ วมมือในกิจกรรมจัดทําแผนชุมชน
โดยภาพรวม

ระดับความคิดเห็น


S.D.

แปลผล ลาดับ
มากที่สุด
3

4.78
4.75

0.72
0.68

4.78

0.74

มากที่สุด

4.80

0.73

มากที่สุด

1

4.50
4.51
4.69

0.72
0.75
0.63

มากที่สุด

6

มากที่สุด

5

มากที่สุด

4

2

มากที่สุด

จากตารางที่ 21 พบว่า การตระหนักถึงความสําคัญของแผนชุมชนของหมู่บา้ นปลาย
คลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ที่เป็ น ตัวอย่าง ในวงรอบที่ 2 นี้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(  = 4.69) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกข้อเรี ยงลําดับได้ดงั นี้ ควรจัดตั้ง
คณะ/ทีมรับผิดชอบจัดทําแผนชุมชนโดยตรง (  =4.80) ผูน้ าํ ชุมชนเป็ นบุคคลสําคัญในการกระตุน้
เกิดแผนชุมชน (  =4.78) แผนชุมชนสามารถเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาชุมชนได้ (  = 4.78)
แผนชุมชนต้องมาจากข้อมูลของชาวบ้าน จึงจะสามารถแก้ปัญหาชุมชนได้จริ ง (  =4.75) ยินดีให้
ความร่ วมมือในกิจกรรมจัดทําแผนชุมชน (  = 4.51) และ จะเข้าร่ วมจัดทําแผนชุมชนถ้ามีโอกาส
(  =4.50) ตามลําดับ
ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณในวงรอบที่ 2 พบว่าการตระหนักถึงความสําคัญของ
แผนชุ มชนของชาวบ้านหมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ที่ เป็ นตัว อย่าง มีค่าเฉลี่ย ทั้งใน
ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับที่มากกว่าวงรอบที่ 1 ซึ่งผูว้ ิจยั วิเคราะห์ร่ วมกับผูร้ ่ วมวิจ ัย ได้
ข้อสรุ ปว่า ที่เป็ นเช่นนี้เพราะ ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนชุมชนอย่างถูกต้องจากสื่ อที่
ได้รับ ทําให้เกิดการตระหนักถึงความสําคัญของแผนชุมชนมากขึ้น แต่มีขอ้ สังเกตที่แตกต่างกับ
วงรอบที่ 1 คือ ชาวบ้านยินดีให้ความร่ วมมือในกิจกรรมจัดทําแผนชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากกว่ า จะเข้า
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ร่ วมจัดทําแผนชุมชนถ้ามีโอกาส ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะชาวบ้านรับรู้จากสื่ อแผ่น พับว่า การให้ความ
ร่ วมมือในกิจกรรมจัดทําแผนชุมชนนั้น เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและไม่ยุ่งยากอย่างที่
เข้าใจ การให้ขอ้ มูลที่แท้จริ งก็จดั ได้ว่ามีส่วนร่ วมทําแผนชุมชน เห็นได้จากคําพูดของชาวบ้านท่าน
หนึ่ง(นิ)ที่กล่าวว่า “...ได้ซิ ถ้ามาขอข้อมูล เราให้อยู่แล้ว ที่ผ่านมาให้แล้วก้อเงียบหายไป ก็ไม่
อยากให้ เสียเวลา แต่ถา้ เอาไปแล้วทําให้ชุมชนดีข้ ึน ใครก็อยากให้...” ส่ วนประเด็นการจะเข้า
ร่ วมจัดทําแผนชุมชนถ้ามีโอกาส จะเห็นว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า อาจเพราะชาวบ้านส่ วนใหญ่ว่ายังไม่
มีความพร้อมเรื่ องเวลา อีกทั้งกลัวความรับผิดชอบที่จะตามมา
2.2 ผลประเมินกิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทําแผนชุมชน ในวงรอบที่ 2 นี้
พบว่า ผูน้ าํ ของหมู่ที่ 5 ให้ความร่ วมมือในการสรรหาผูท้ ี่มีความพร้อมในการเข้าร่ วมเป็ นทีมทํา
แผนชุมชน มากกว่าในวงรอบที่ 1 ประเมินผลจากการมี ผูส้ มัครเข้าร่ วมเป็ นทีมทําแผนชุมชนมาก
ขึ้นจํานวน 13 คน นับว่าประสบความสําเร็ จพอสมควร
2.3 ผลประเมินกิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทําแผนชุมชน ในวงรอบที่
2 นี้ ใช้การสังเกตของผูว้ ิจยั หลังจากให้ผสู้ มัครเข้าร่ วมเป็ นทีมทําแผนชุมชน ได้รับชมวีดิทศั น์เรื่ อง
“การจัดทําแผนชุมชน” ของชุมชนหนองสาหร่ าย ช่วงก่อนการจัดตั้งทีมทําแผนรวมทั้งร่ วมกัน
วิพากษ์หลังชมเสร็ จเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง พบว่า ทีมทําแผนชุมชนทั้งในวงรอบที่ 1 ผูส้ มัครเข้าร่ วม
เป็ นทีมทําแผนชุมชนในวงรอบที่ 2 ให้ความสนใจพอสมควร เห็นได้จากการวิพากษ์ร่วมกันของทีม
ทําแผนชุมชนและผูส้ มัครเข้าร่ วมเป็ นทีมทําแผนชุมชนในวงรอบที่ 2 หลังชมวีดิทศั น์เสร็ จ ดังนี้
ท่านหนึ่ง(วิ) กล่าวว่า “...ดูอย่างนี้มนั ก็ง่าย แต่ตอ้ งใช้เวลานานกว่าจะสําเร็ จ...” อีกท่านหนึ่ งกล่าว
(นา) เสริ มว่า “...ผูน้ าํ เค้าเข้มแข็ง ผูน้ าํ นี่ สาํ คัญเลย ถ้าบ้านเราผูน้ าํ ไม่เอา ก้อเล่นยาก...” อีกท่าน
หนึ่ง (สม) กล่าวว่า “...การร่ วมกลุ่มนี่ ก็สาํ คัญ ถ้ารวมกันได้ ก็ทาํ อะไรก็สาํ เร็ จ อย่างกลุ่ม อสม
ของเรา ที่รวมกันได้ไง...” อีกท่านหนึ่ ง(รี ) กล่าวว่า “...เค้าทําได้ เราก็น่าจะทําได้นะ...” จากคํา
กล่าวข้างต้น พอสรุ ปได้ว่า การรั บชมวีดิ ทัศน์ ที่เกี่ ยวข้องกับความสําเร็ จ ในการทําแผนชุ มชน
รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการมีทีมทําแผนชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ใน
การจัดทําแผนชุมชนได้
2.4 ผลประเมินกิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน ในวงรอบที่ 2 นี้ ใช้การสังเกตของ
ผูว้ ิจยั หลังจากกิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ พบว่า การจัดตั้งทีมทําแผนชุมชนหมู่ที่ 5 ประสบ
ความได้สาํ เร็ จ โดยมีสมาชิกมาเพิ่มจํานวน 13 คน รวมกับของรอบที่ 1 เป็ นจํานวน 26 คน
2.5 ผลประเมินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน ใน
วงรอบที่ 2 นี้ จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม ให้ความสนใจและร่ วมในการฝึ ก
ปฏิบตั ิ ด้วยการใช้การเรี ยนรู้จากตัวต้นแบบแผนชุมชนของหนองกลางดงเป็ นแนวทาง จนสามารถ
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เขี ย นโครงการพัฒ นาชุ มชนตนเองได้บนพื้น ฐานความเป็ นจริ ง เพื่อนําไปสู่ ก ารบูร ณาการกับ
แผนพัฒนา 3 ปี ขององค์กรส่วนท้องถิ่น แผนชุมชนที่ได้จากการฝึ กปฏิบตั ิ (แสดงในภาคผนวก
ซ) ส่วนข้อสรุ ปเรื่ องการติดต่อสื่อสารภายในทีมยังคงเป็ นการใช้โทรศัพท์เป็ นหลักโดยใช้กลยุทธ์
โดมิโน่
2.6 ผลประเมินกิจกรรมการสร้างความภาคภูมิใจแก่ ผรู้ ่ วมจัดทําแผนชุมชน ใน
วงรอบที่ 2 นี้ จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า ทีมทําแผนชุมชนรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การช่วยพัฒนาชุมชนตนเอง เห็นได้จากการสนทนาของสมาชิกในทีมทําแผนชุมชนเกี่ยวกับเรื่ อง
การพัฒนาชุมชนของตนเอง หลังจากทําแผนชุมชนสําเร็ จ นางสําเนา พุกผาสุก กล่าวว่า “... อย่าง
นี้อ่ะดี เราทําแผนงาน โครงการของเราก่อน พอเค้าประชุมแผนพัฒนา 3 ปี เราก็เอาแผนของเราไป
พูดคุยกับเค้า มันก็เร็ ว ...” สมาชิกอีกท่าน(น) เสริ มว่า “...ที่ผา่ นมาไม่เคยทําเลย พอถึงเวลาต้องมา
นัง่ นึ ก ว่าจะทําโครงการอะไรดี บางที มนั คิ ดไม่ออกนะ อย่างนี้ เรามีข ้อมูลไปคุ ยกับเค้าเลย...”
สมาชิกอีกท่าน(สํา) เสริ มว่า “...หมู่บา้ นเราทําก่อน เดี๋ยวหมู่อื่นก็ทาํ ตาม เชื่อซิ ...” จากคํากล่าว
ด้านต้น แสดงว่า สมาชิกในทีมทําแผนชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการทําแผน
ชุมชน
กล่าวโดยสรุ ป การปฏิบตั ิก ารในวงรอบที่ 2 ได้มีข้ นั ตอนการพัฒนารู ปแบบการ
สร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนของตําบลเจ็ดริ้ ว ใน 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน
การปฏิบตั ิและสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ โดยการพัฒนาได้เพิ่มจํานวนสมาชิกของทีม
ทําแผนชุมชนได้มากกว่ารอบที่ 1 สําหรับขั้นตอนและผลการปฏิบตั ิของวงรอบที่ 2 แสดงได้ดงั
ภาพที่ 10
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การปฏิบตั ิการในวงรอบที่ 2
ขั้นการวางแผน
- ทําการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการดําเนินงานในวงรอบที่ 1
- ร่ วมกันกําหนดวิธีการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลัง
อํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน เพิ่มเติม

ขั้นการปฏิบัติและการสั งเกต
การปฏิบัติตามแผน
- กิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน
- กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทําแผนชุมชน
- กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทําแผนชุมชน
- กิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน
- กิจกรรมการส่ งเสริ มความภาคภูมิใจแก่ทีมทําแผนชุมชน
การสั งเกตผลที่เกิดเพิ่มจากรอบที่ 1
- มีสื่อที่สามารถเข้าถึงชาวบ้านในการให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนชุมชนมากขึ้น
- ผูน้ าํ ชุมชนให้ความสําคัญต่อการสร้างทีมทําแผนชุมชนมากขึ้น
- มีผสู ้ มัครเป็ นทีมทําแผนชุมชนในหมู่ที่ 5 มากขึ้น
- มีแผนชุมชนที่สามารถนําไปบูรณาการกับแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์กรท้องถิ่นได้

ขั้นการสะท้ อนผลการปฏิบัติ
- ทีมทําแผนชุมชนหมู่ที่ 5 มีบทบาทในการร่ วมพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลัง
อํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุนมากขึ้น
- ทีมทําแผนชุ มชนหมู่ที่ 5 สามารถจัดทําแผนชุ มชนของหมู่บ ้านตนเองได้ โดยนํา
แผนชุมชนเก่ามาทบทวน ประกอบกับการศึกษาแผนชุมชนของตําบลหนองสาหร่ าย
- ได้แผนชุมชนหมู่ที่ 5 ที่ได้จากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนชุมชน

ภาพที่ 10 สรุ ปขั้นตอนและผลการปฏิบตั ิของวงรอบที่ 2
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ผลการปฏิบตั ิการตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมตามแนวคิดของ
Kemmis; Mc Taggaret (1990) ทั้ง 2 รอบ ซึ่งเป็ นการทํางานร่ วมกันระหว่างผูว้ ิจยั ผูร้ ่ วมวิจยั และ
ทีมทําแผนชุมชน โดยผูว้ ิจยั มีบทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก ได้แก่ ประสานงานระหว่างชุมชน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับตําบลและอําเภอ เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู้ที่จาํ เป็ นต่องานวิจยั แก่
ผูร้ ่ ว มวิจ ัย เป็ นผูจ้ ัด หาวิทยากรที่ มีค วามเชี่ ยวชาญมาให้ค วามรู้ ในเรื่ องที่ ได้จ ากการวางแผน
ประเมินผลกิจกรรม เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผรู้ ่ วมวิจยั และทีมทําแผนชุมชนดําเนินกิจกรรม ก่อให้เกิด
รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ที่สอดคล้องกับบริ บทของชุมชนที่
ศึกษา แสดงได้ดงั ภาพที่ 11
เงื่อนไขระดับบุคคล
ความตระหนักเกีย่ วกับแผนชุมชน
กิจกรรมสร้างความตระหนักเกีย่ วกับแผนชุมชน
วิธีการ คือ เผยแพร่ แนวคิดและความสําคัญ
ของแผนชุมชนให้ชาวบ้านทราบอย่างทัว่ ถึงด้วย
สื่ อสาธารณะชุมชน
ความตั้งใจมุ่งมั่น
กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทําแผน
ชุมชน
วิธีการ คือ ไปศึกษาดูงาน/ ดูวีดิทศั น์ชุมชนที่
ประสบความสําเร็ จเรื่ องการทําแผนชุมชน
การมีความรู้ เกีย่ วกับการจัดทาแผนชุมชน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกีย่ วกับการ
จัดทําแผนชุมชน
วิธีการ คือ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกีย่ วกับ
การจัดทําแผนชุมชน
ความภาคภูมิใจในตนเอง
กิจกรรมการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผรู้ ่ วมจัดทํา
แผนชุมชน
วิธีการ คือ ประกาศเสี ยงตามสายด้วยหอ
กระจายข่าวของหมู่บา้ น

องค์ประกอบการจัดทาแผนชุ มชน

การเตรียม
ความพร้อม

เงื่อนไขระดับทีมงาน

การสนับสนุนทางสั งคม
1) กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทําแผน
ชุมชน
วิธีการที่ใช้ คือ
- คัดเลือกหมู่บา้ นที่มีความพร้อมและ
ความสมัครใจ 1 หมู่บา้ น
- ขอความร่ วมมือจากผูน้ าํ ชุมชน
2) กิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน
วิธีการที่ใช้ คือ
- การประชุมแต่งตั้งทีมทําแผนชุมชน
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้
เครื่ องมือสื่ อสาร

การจัดทาแผนชุมชน
-วิเคราะห์ขอ้ มูล
-กาํ หนดวิสัยทัศน์
-กาํ หนดโครงการ
-จัดทํารู ปเล่มแผน

ชุมชน

ภาพที่ 11 รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชนของตําบลเจ็ดริ้ ว
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จุดเด่ นและข้ อจากัดที่ไ ด้ จากการวิจัย เชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory
Action Research :PAR) ในพืน้ ที่หมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ตาบลเจ็ดริ้ว อาเภอบ้ าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
จุดเด่ น
จุดเด่นของการปฏิบตั ิการที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่ วมของหลายฝ่ ายครั้งนี้ คือการใช้
ชุมชนฐานวิจ ัย และใช้ผนู้ ําและชาวบ้านมาเป็ นผูร้ ่ ว มวิจ ัยเพื่อพัฒนารู ปแบบการสร้ างเสริ มพลัง
อํานาจชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน สําหรับการพัฒนารู ปแบบโดยใช้ผนู้ าํ และชาวบ้านที่มีจิต
อาสามาเป็ นผูร้ ่ ว มวิจ ัย นี้ บทบาทของผูว้ ิจยั คื อเป็ นผูก้ ระตุ ้นและอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ผรู้ ่ วมวิจยั ช่วยกันคัดเลือกหมู่บา้ นนําร่ อง ประสานกับบุคคลในชุมชน
เพื่อสร้างทีมจัดทําแผนชุมชนขึ้น ซึ่งการพัฒนารู ปแบบฯ โดยเปิ ดโอกาสทั้งผูน้ าํ และชาวบ้านที่
มีจิตอาสาในชุมชนเข้ามาเป็ นผูร้ ่ วมวิจยั นี้ จะทําให้ได้ขอ้ มูลที่หลายหลายมุมมอง ทั้งในมุมมองของ
ผูน้ าํ และมุมมองของชาวบ้าน รวมทั้งข้อมูลด้านจุดแข็งและจุดอ่อนของการจัดทําแผนชุมชนใน
หมู่บา้ นอย่างแท้จริ ง ผูร้ ่ วมวิจยั ที่ เป็ นผูน้ าํ ชุมชนถือเป็ นตัวแทนชาวบ้านในการทํางานด้านการ
พัฒนาชุมชนร่ วมกับหน่ วยงานอื่นๆ นอกจากนี้ ผนู้ าํ ชุมชนยังเป็ นผูท้ ี่ใกล้ชิดและเป็ นที่ไว้วางใจ
ของชาวบ้าน
ดังนั้นการประสานเพื่อขอความร่ ว มมือในเรื่ องการรวบรวมข้อมูลจึงกระทําได้ง่าย
เห็นได้จากคํากล่าวของ ผูร้ ่ วมวิจยั (นา)ที่ว่า “...ผูน้ าํ เป็ นส่ วนสําคัญมาก เพราะผูน้ าํ จะรู้ปัญหาดี ว่า
ทําไมแผนชุมชนถึงไม่ทาํ กัน ...” สําหรับชาวบ้านที่เป็ นผูร้ ่ วมวิจยั นับได้ว่าเป็ นผูอ้ ยู่กบั ปั ญหาของ
ชุมชนอย่างแท้จริ งจึงให้มุมมองที่แตกต่าง เห็นได้จากผูร้ ่ วมวิจยั ที่เป็ นชาวบ้านท่านหนึ่ ง(พี) กล่าว
ว่า
“...ที่นี่ก็จ ะมี ผูน้ าํ มาถามนะ ว่าหมู่บา้ นเรา มีปัญหาอะไร อยากได้อะไร พอ
บอกไป ก้อไม่เห็นได้ อยากให้ดูเรื่ องปากท้อง หรื อพัฒนาอาชีพ ทําอย่ างไงทําจะมี
รายได้เพิ่ม เนี้ ย บอกไปก้อไม่เห็นทําอะไร เห็นมีแต่ละปี ทําถนน ทําไฟฟ้ า รอกคู
คลอง เวียนทําอยูแ่ ค่เนี้ย ไอ้ที่อยากให้ทาํ จริ งๆ ก็ไม่ทาํ บอกไม่มีงบ...”
นอกจากนี้การดําเนินงานยังได้มีการนําภาคีเครื อข่าย ทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่
เกี่ยวข้องมาสนับสนุ น องค์กรภายในชุ มชน คือ องค์การบริ หารส่ ว นตําบลเจ็ด ริ้ ว และภายนอก
ชุ มชน ได้แก่ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิที่เป็ นนัก วิชาการจากสํานัก พัฒนาชุ มชน จังหวัด นครปฐม หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากชุมชนอื่นจากการไปศึกษาดูงาน ลักษณะเช่นนี้ก่อให้เกิดพลังในการดําเนิ นการไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ เนื่ องจากเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างผูน้ าํ ชุมชนกับบุคคลภายนอก
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ชุมชนไม่ว่าจะเป็ นจากการศึกษาดูงานหรื อจากวิทยากรภายนอก จนเกิดมุมมองและวิธีการใหม่ ๆ
เช่น การรู้จกั คิดวิเคราะห์ปัญหาและหาทางเลือกในการจัดการหลาย ๆ ทาง ซึ่งผูร้ ่ วมวิจยั บางท่าน
มองว่าเป็ นการทํางานในเชิงรุ ก เป็ นแนวทางที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการจัดทําแผนชุมชน
ในหมู่บา้ นตนเอง ดังที่ผรู้ ่ วมวิจยั ท่าน(ว)หนึ่งกล่าวว่า “...น่าจะจัดกิจกรรมสร้างทีมทําแผนชุมชน
ทุกหมู่บา้ น เพราะเป็ นการจัดการเชิงรุ กในการทําให้เกิดแผนชุมชนขึ้นจริ งๆ ...” การดําเนินการ
ในวงรอบที่ 2 เน้น การบูรณาการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนเข้ามาสนับสนุ นกิจกรรม
สร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนด้วยการสร้างทีมทําแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผวู้ ิจยั และผูร้ ่ วม
วิจยั เป็ นผูข้ บั เคลื่อนหลัก ซึ่งการมีส่วนร่ วมจากหลายฝ่ ายนี้ทาํ ให้เกิดพลังชุมชนในการทํางาน เช่น
ดึงอาสาสมัครสาธารณสุขเข้ามาร่ วมทําแผนชุมชน จะทําให้สามารถเข้าถึงประชาชนแต่ละกลุ่มใน
ชุมชนมากขึ้น หรื อการนําผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการทํางานในชุมชนเข้ามาร่ วมวางแผน ก็ถือว่าเป็ นการ
นําเอาประสบการณ์ ของผูท้ ี่ทาํ งานชุ มชนในลัก ษณะใกล้เคี ยงกัน มาเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ
หลังจากกิจกรรมของงานวิจยั ได้ดาํ เนินไปทั้ง 2 วงรอบ สิ่งที่ผวู้ ิจยั สังเกตคือ ทั้ง 5 หมู่บา้ นมีการจัด
ประชุมทําแผนชุมชนขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดใหม่ในตําบล โดยมีผรู้ ่ วม
วิจ ัยที่ เป็ นเจ้าหน้าที่ ภาครัฐเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก ผูว้ ิจ ั ย มองว่า การดําเนิ น การเช่ นนี้ เป็ น
แนวโน้มที่ดี ที่จะพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําแผนชุมชนของแต่ละหมู่โดยเฉพาะ เพื่อกําหนดให้
เป็ นทีมทําแผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้ น
ข้ อจากัด
อย่างไรก็ตาม ข้อจํากัดในการดําเนินการของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ที่
ใช้ชุมชนเป็ นฐาน คือ ข้อจํากัดด้านเวลาในการประกอบกิจกรรมตามแผนที่กาํ หนด เนื่ องจากผูน้ าํ
ชุมชนหรื อชาวบ้านที่สนใจเรื่ องแผนชุมชน มีเวลาว่างไม่ตรงกัน ทําให้กิจกรรมที่ตอ้ งทําร่ วมกัน
ค่อนข้างลําบาก เช่น การไปศึกษาดูงาน การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ รวมทั้งกิจกรรมที่ตอ้ งดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมเกี่ยวกับแผนชุมชน ซึ่งอาจต้องประชุมหลายครั้งจนกว่าแผนชุมชนจะ
สําเร็ จ ดังคํากล่าวของผูร้ ่ วม(นี)วิจยั “...ที่นี่จะมีปัญหาเรื่ องเวลาเรี ยกประชุมตอนเย็น เพราะผูน้ าํ
ส่วนใหญ่จะติดงานซอง...” สอดคล้องกับอีกท่าน(ส) กล่าวว่า “... เวลาว่างจากงานของคนที่นี่ ก็ไม่
ตรงคะ เวลาจะนัด กันที ยากมาก...” ดังนั้น ควรคํานึ งถึงเวลาที่ เหมาะสมในการจัดกิ จ กรรม
พยายามบูรณาการกิจกรรมเข้ากับกิจกรรมของชุมชน เพื่อรบกวนเวลาของชาวบ้านให้นอ้ ยที่สุด
นอกจากนี้ดา้ นกลุ่มเป้ าหมายในการสร้างทีมจัดทําแผนชุมชนก็เป็ นข้อจํากัดที่สาํ คัญ
เพราะกลุ่มเป้ าหมายยังมีขอ้ จํากัดอยูแ่ ค่บุคคลที่ผนู้ าํ ชุมชนรู้จกั เท่านั้น สังเกตได้จากผูท้ ี่สมัครเข้า
ร่ วมเป็ นทีมจัดทําแผนชุมชนส่วนใหญ่จะเป็ นคนที่ผนู้ าํ ชุมชนส่งเข้ามา ทําให้ไม่สามารถพัฒนาได้
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ครอบคลุมครอบถึงชาวบ้านทัว่ ไปที่สนใจได้ และเนื่องจากกิจกรรมสร้างพลังอํานาจในการจัดทํา
แผนชุมชนนี้เป็ นเรื่ องใหม่และดําเนินการกับกลุ่มเป้ าหมายในวงจํากัดนี้ ทําให้คนในชุมชนหมู่อื่น
ที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมเกิดความสงสัย เช่น “...ทําไมต้องพาเฉพาะ หมู่ที่ 5 ไปศึกษาดูงานเท่านั้น
ล่ะ ...” เป็ นเหตุให้ผวู้ ิจยั และผูน้ าํ ชุมชนที่เป็ นผูร้ ่ วมวิจยั ต้องชี้แจงให้ ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่อื่นๆ ได้ทราบ
ถึงข้อจํากัดด้านการทําวิจยั ทั้งนี้ เนื่ องจากการดําเนิ นการในครั้งนี้ เป็ นเรื่ องใหม่ที่ผนู้ าํ ชุมชนไม่
เคยปฏิบัติ ม าก่ อน ผูว้ ิจ ัยและผูร้ ่ ว มวิจ ัย จึ งมีค วามตั้งใจที่ จ ะทําในลัก ษณะนําร่ องก่ อนเพีย ง 1
หมู่บา้ น เมื่อได้ผลแล้วจึงจะขยายไปทัว่ ทั้งตําบลต่อไป
กล่าวได้ว่า กิจกรรมพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างพลังอํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผน
ชุมชน สามารถบรรลุผลตามเป้ าหมาย ที่ตอ้ งการให้ผนู้ าํ ชุมชนหรื อชาวบ้านที่ สนใจพัฒนาชุมชน
ตนเอง เข้ามาทํางานลักษณะร่ วมกลุ่มเป็ นทีมจัดทําแผนชุมชน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิ ด แผนชุ มชน มีทัก ษะในการคิ ดวิเคราะห์ และมีส่ว นร่ ว มในทุก ขั้น ตอนของการพัฒ นา
รู ปแบบ กล่าวโดยสรุ ปในการดําเนิ นการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม มีข้ นั ตอนการพัฒนารู ปแบบใน 3
ขั้นตอน คือ ร่ วมการวางแผน ร่ วมการปฏิบตั ิและสังเกต และร่ วมการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ โดย
การพัฒนารู ปแบบครั้งนี้ใช้หมู่ที่ 5 เป็ นหมู่บา้ นนําร่ อง ซึ่งเน้นไปที่ตวั ผูน้ าํ ชุมชนและชาวบ้านสนใจ
ผลระยะที่ 4 การนาเสนอรูปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนเพือ่ การจัดทาแผนชุมชน
สําหรับการตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 ผูว้ ิจยั จัดประชุมผูท้ ี่เกี่ยวข้องจํานวน 18 คน
สถานที่คือ ห้องประชุมขององค์การบริ หารส่วนตําบลเจ็ดริ้ ว ตําบลเจ็ดริ้ ว อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เพื่อนําเสนอรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชน
เพื่อจัดทําแผนชุมชน ผูเ้ ข้าร่ วมประกอบไปด้วยหน่วยงานภายในตําบลเจ็ดริ้ ว ได้แก่ ปลัดองค์การ
บริ หารส่วนตําบล 1 คน พัฒนากรตําบลเจ็ดริ้ ว 1 คน ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน
1 คน คณะกรรมการหมู่บา้ น 1 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม ) 3 คน ผูร้ ่ วม
วิจยั 4 คน ทีมทําแผนชุมชน 4 คน และหน่ วยงานภายนอก ประกอบด้วย อาจารย์ราชภัฏนครราชสี มา 1 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนอําเภอบ้านแพ้ว 2 คน (เพื่อให้งานสมบูรณ์ผวู้ ิจ ัย
สัมภาษณ์ภายหลังเพิ่มเติมบุคลากรระดับจังหวัด จํานวน 2 คน ได้แก่ นายอภิชาติ สวนประเสริ ฐ
ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ และนายณรงค์ ยางงาม ตําแหน่ งนักวิชาการพัฒนา
ชุมชนชํานาญการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม) หลังจากที่
ผูว้ ิจยั นําเสนอรู ปแบบการเสริ มสร้างพลังอํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชน ที่ได้จากการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research :PAR) แล้ว ในที่ประชุมได้มีผรู้ ่ วม
แสดงความคิดเห็น ในประเด็นสําคัญดังนี้
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ความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้ างพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุ มชน
ของตาบลเจ็ดริ้ว
รู ปแบบการเสริ มสร้างพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชน เป็ นนวัตกรรมที่ได้
จากการทํางานร่ วมกันของผูว้ ิจยั และผูว้ ิจยั ร่ วมในชุมชน เป็ นรู ปแบบที่ใช้สาํ หรับสร้างทีมทําแผน
ชุมชนที่มีความพร้อมและศักยภาพในการทําแผนชุ มชนของตนเอง จากการนําเสนอรู ปแบบ
ดังกล่าว ส่วนใหญ่ในที่ประชุมมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ รู ปแบบการเสริ มสร้างพลัง
อํานาจชุ มชนเพื่อจัด ทําแผนชุ มชนที่ พ ัฒนามาจากการมีส่ ว นร่ ว มของคนในชุ มชน ว่ามีค วาม
เหมาะสมต่อตําบลเจ็ดริ้ ว ดังคํากล่าวของ ผูร้ ่ วมประชุม “...เหมาะสมคะ ทําให้ได้โครงการพัฒนา
ชุมชนที่ถกู จุด ...” สอดคล้องกับทีมทําแผนชุมชนท่านหนึ่ง “... การทําแผนชุมชนในรู ปแบบที่ทาํ
กันนี้ คือการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมของคนในชุมชนหมู่บา้ นเรา ทําให้แก้ปัญหาของเราได้จริ ง
...” จากการที่ได้ฝึกทําแผนชุมชนกันอย่างจริ งจัง ทําให้บุคคลที่ได้ร่วมเข้าทีมทําแผนชุมชนเป็ น
ครั้งแรก ได้ทราบว่า ชุมชนตนเองมีปัญหาอะไรบ้าง ดังคํากล่าวของผูร้ ่ วมประชุมที่เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของทีมทําแผนชุมชน
“...ในฐานะของประชาชนตําบลเจ็ดริ้ ว เราไม่เคยทราบถึงปั ญหาที่แท้จริ งและ
สิ่งที่ควรแก้ไข การเข้าร่ วมทําแผนชุมชน ทําให้ตระหนักถึงปัญหา และพร้อมจะร่ วม
หาแนวทางแก้ไข โดยจัดทําเป็ นเอกสาร ทําให้มีลายลักษณ์อกั ษรที่เป็ นหลักฐาน จาก
กระบวนการทางความคิดที่ได้เกิดขึ้นจากการทําแผนชุมชน...”
ท่านหนึ่งเสริ มว่า “...พอได้เข้ามาเป็ นทีมทําแผน ก็เป็ นการฝึ กตนเอง และฝึ กชาวบ้าน
ให้มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมทําแผนชุมชน อย่างให้ขอ้ มูล หรื อตอบแบบสอบถามให้ผรู้ ่ วมวิจยั ...”
อีกประเด็นที่น่าสนใจจากผูร้ ่ วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นเรื่ องการพึ่งตนเองดังนี้
“... รู ปแบบนี้เป็ นการสร้างกลุ่มคนทําแผนชุมชนโดยใช้ชาวบ้าน ดีนะ ชุมชน
ได้ออกความคิดเห็นต่อชุมชนของตนเอง โดยไม่ตอ้ งพึ่งทางหน่ วยงานราชการ เรา
ทําของเราได้เองเลย ค่อยๆทํา พอเจ้าหน้าที่มาเรี ยกประชาคมแผนสามปี เราก็มีขอ้ มูล
มีปัญหา ไปพูดคุยเลย มันจะได้ครอบคลุม และง่ายด้วย ...”
สําหรับความเหมาะสมขององค์ประกอบในรู ปแบบการเสริ มสร้างพลังอํานาจชุมชน
เพื่อจัดทําแผนชุมชน ผูร้ ่ วมวิจยั และทีมทําแผนชุมชน ได้แ สดงความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าร่ าง
รู ปแบบที่ผวู้ ิจยั ได้จากการถอดบทเรี ยนของการวิจยั ในระยะที่ 2 นั้น มีองค์ประกอบมากไป ทําให้
เกิดความยากต่อการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิจริ ง “... ผมว่า รู ปแบบที่อาจารย์นาํ เสนอตอนแรก มัน ดู
เยอะและยาก ทําให้คนทําแผนชุมชนเห็นแล้วถอดใจ แล้ว ไม่อยากทําต่อ...” ซึ่งผูว้ ิจยั เห็นด้วยกับ
ความคิดนี้ของผูร้ ่ วมวิจยั เพราะสอดคล้องกับหลักการพัฒนาชุมชน ที่ว่า การพัฒนาชุมชน ควรเริ่ ม
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ด้วยกิจกรรมที่คนในชุมชนสามารถทําให้สาํ เร็ จโดยง่าย เมื่อเกิดความสําเร็ จผูป้ ฏิบตั ิจะเกิดความ
ภูมิใจ และอยากจะทําต่อให้สาํ เร็ จ ในทางกลับกันถ้ากิจกรรมที่พฒั นายากจนเกินไปจะส่งผลให้ผู้
ปฏิบตั ิ เกิด ความท้อใจและอาจเลิก ทํากลางคัน ดังนั้น องค์ประกอบทั้ง 5 ที่ ผวู้ ิจ ัยนําเสนอร่ าง
รู ปแบบในระยะที่ 3 นั้น ผูร้ ่ วมวิจยั จึงมีมติว่าให้ผสานรวมเป็ น 2 องค์ประกอบ ดังนี้ การเตรี ยม
ความพร้อมชุมชน และการดําเนินการทําแผนชุมชน
แนวทางการพัฒนากิจกรรมในรูปแบบการเสริมสร้ างพลังอานาจชุมชนเพือ่ จัดทาแผน
ชุมชนในพืน้ ที่อนื่
ผูร้ ่ วมประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า รู ปแบบดังกล่าวสามารถนําไปใช้กบั ชุมชนอื่นได้
จริ ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนอําเภอบ้านแพ้ว แสดงความคิดเห็นว่า
“...การทําแผนชุมชน เป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชนของอําเภออยู่แล้ว
แต่ถา้ คนในชุมชนมีศกั ยภาพ สามารถร่ วมตัวกันจัดทําแผนชุมชนได้เองก็จะเป็ นผลดี
กับชุมชนมาก เพราะคนในชุมชนจะรู้จกั ปั ญหาและความต้องการของชุมชนตนเอง
มากกว่าเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว และถ้ารู ปแบบนี้ สามารถทําให้ชาวบ้านในชุมชนทําแผน
ของตนเองได้ ก็จะช่วยให้การทําแผนชุมชนถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเขียนโครงการ
ต่างๆ ก็ง่ายขึ้น ...”
นักพัฒนากรตําบลเจ็ดริ้ วเสริ มว่า “...ถ้าเราสร้างทีมทําแผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้ นได้
นี่ ยิง่ ดีเลยครับ ช่วยงานของเจ้าหน้าที่ได้มากเลย คิดดู ตําบลมี 5 หมู่บา้ น แต่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่ อง
แผนชุมชนมีคนเดียว...” ทีมทําแผนชุมชนท่านหนึ่งกล่าวว่า “... ควรจัดกิจกรรมสร้างทีมทําแผน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการกระตุน้ คนในชุมชนให้หนั มาสนใจ และร่ วมมือกับผูน้ าํ หรื อผูท้ ี่ทาํ
แผนชุมชน...” ผูร้ ่ วมวิจยั ท่านหนึ่งกล่าวว่า “... รู ปแบบนี้สามารถนําไปใช้กบั ชุมชนอื่นได้ แต่ตอ้ ง
ปรับให้เข้ากับชุมชน ตามสภาพปัญหา อย่างเช่น ปั ญหาผูน้ าํ ปั ญหาความขัดแย้ง...” จากคํากล่าว
ของผูร้ ่ วมประชุม จะเห็นว่ารู ปแบบการเสริ มสร้างพลังอํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชนสามารถ
ไปใช้กบั ชุมชนอื่นได้ โดยนํากิจกรรมในรู ปแบบไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของชุมชน
ซึ่งผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น ในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมสร้ างความตระหนักเกีย่ วกับแผนชุมชน ในที่ประชุมมีผแู้ สดงความคิดเห็น
ดังนี้ “...กิจกรรมนี้ จะทําให้ชาวบ้านทราบว่าแผนชุมชนมีความสําคัญต่อการพัฒนาชุมชนมาก...”
สอดคล้องกับอีกท่ านหนึ่ ง “...หลังจากที่ เราแจกแผ่น พับ และติ ดโปสเตอร์ เกี่ ยวกับแนวคิด แผน
ชุ มชน คนเริ่ มสนใจ เริ่ มสอบถามกัน มากขึ้ น ...” อีก ท่ านหนึ่ งเสริ มว่า “...ถ้าไม่สร้ างความ
ตระหนัก ก็จะไม่ทราบความสําคัญของปั ญหา และความจําเป็ นที่ตอ้ งมีคนทําแผนชุมชน...” จาก
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ความคิดเห็นที่คล้ายกันของผูร้ ่ วมประชุม ด้วยเหตุน้ ี กิจกรรมการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแผน
ชุมชน มีความเหมาะสมกับรู ปแบบนี้ เพราะทําให้ชาวบ้านเห็นความสําคัญของแผนชุมชน ซึ่ ง
ส่งผลให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ของการมีทีมทําแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
2. กิจกรรม สรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทาแผนชุ มชน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า กิจกรรมนี้ มี
ความสําคัญมาก การสรรหาบุคคลมาเข้าร่ วมทําแผนชุมชนนับเป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้างทีมทํา
แผนชุมชน ถ้าสามารถสรรหากลุ่มคนที่มีจิตอาสา และมีความต้องการพัฒนาชุมชนของตนเองมา
เข้าร่ วมทําแผนชุมชน ถือได้ว่าเป็ นความสําเร็ จในก้าวแรกของรู ปแบบนี้ เพราะการทําแผนชุมชน
เป็ นงานที่ไม่มีผลตอบแทนเป็ นรู ปธรรม คนที่จะมาเข้าร่ วมต้องมีความตั้งใจจริ งและเสี ยสละเวลา
ส่วนตัว เพราะการจัดทําแผนชุมชนเป็ นภาระที่ต่อเนื่ อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนอําเภอบ้านแพ้ว
กล่าวในประเด็น นี้ ว่า “...การหาคนมาทําแผนชุมชนนี่ สาํ คัญที่ สุด ถ้าได้คนไม่รับผิดชอบ แผน
ชุมชนก็จะไม่สาํ เร็ จ หรื อได้คนที่เห็นแก่ตวั แผนชุมชนก็เป็ นเครื่ องมือในการหาประโยชน์เข้า
ตัวเองได้ ...” อีกท่านเสริ มว่า “...การจัดทําแผนชุมชน นอกจากต้องมีผนู้ าํ อยู่ในทีมแล้ว การที่มี
กลุ่มคนที่หลากหลาย จะทําให้มีมุมมองที่แตกต่าง และครอบคลุมมากขึ้น...” ดังนั้นกิจกรรมนี้ จึง
มีความเหมาะสมอย่างยิง่ ต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างพลังอํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชน
3. กิจกรรมสร้ างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทาแผนชุมชน กิจกรรมนี้ คือการนําผูท้ ี่ต้ งั
ใจร่ วมทําแผนชุมชนไปศึกษาดูงานหรื อรับชมวีดิทศั น์เกี่ยวกับความสําเร็ จของการจัดทําแผนชุมชน
เพื่อให้เห็ นแบบอย่างที่ ดีเกี่ย วกับการทําแผนชุ มชน ส่ งผลให้เกิ ดความฮึก เหิ มและ มีค วามตั้งใจ
มุ่งมัน่ ที่จะทําแผนชุมชนของหมู่บา้ นตนเองให้สาํ เร็ จ สําหรับประเด็นนี้ มีผใู้ ห้ความคิดเห็น 2 ทาง
ระหว่างผูร้ ่ ว มประชุ มที่ เป็ นที มทําแผนชุ มชน กับเจ้าหน้าที่ ภ าครั ฐ ดัง นี้ ที มทําแผนชุ มชนมี
ความเห็นว่า การพาไปดูงานจะดีกว่ารับชมวีดิทศั น์ “...พาไปดูงานเราได้เห็นของจริ ง มันสดกว่า
กระตุน้ มากกว่า...” สอดคล้องกับอีกท่าน “... คนในชุมชนเมื่อเห็นชุมชนอื่นๆ ประสบความสําเร็ จ
ก็จะเป็ นแรงจูงใจ ในการที่จะทําแผนชุมชนของตนเองให้ประสบความสําเร็ จเหมือนชุมชนต้นแบบ
...” อีกท่านแสดงความคิดว่า “...อย่างเราไปเห็นชุมชนอื่นสามารถทําได้ เราจะคิดว่าที่อื่นยังทําได้
เราก็น่าจะทําได้ ถ้าทําสําเร็ จ ก็อาจจะมีชุมชนอื่นมาดูงานที่เราบ้าง...” และผูร้ ่ วมประชุมที่เป็ น
อสม. กล่าวว่า “...การไปเห็นจริ งจะได้เป็ นการปลูกจิตสํานึ กของบุคคล เห็นตัวอย่างที่ดี...” แต่
ทางฝ่ ายนักวิชาการพัฒนาชุมชน แสดงความคิดเห็นดังนี้ “...การไปดูงานมันก็ดี แต่ปัญหามันอยู่ที่
งบประมาณ กับเวลาของคนที่จะไปนะครับ อย่าลืมว่ากว่าจะนัดให้ตรงกันยากมาก ถ้าเปิ ดวีดิทศั น์
ในตอนที่ประชุมตั้งทีมทําแผน มันง่ายกว่านะครับ...” จากการแสดงความเห็นของทั้งสองฝ่ าย พอ
สรุ ปได้ว่า การพาไปดูงาน หรื อเปิ ดวีดิทศั น์เกี่ยวกับความสําเร็ จของการจัดทําแผนชุมชนสามารถ
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สร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทําแผนชุมชนได้ แต่การพาไปดูงานมีขอ้ จํากัดด้านงบประมาณ
และเวลา
4. กิจกรรมจัดตั้งทีมทาแผนชุมชน ผูร้ ่ วมประชุมมีความคิดเห็นตรงกันว่า กิจกรรมนี้
มีความเหมาะสมกับรู ปแบบการเสริ มสร้างพลังอํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชน ดังคํากล่าวของ
ปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบล “...การร่ วมกลุ่มเป็ นทีมอ่ะ ผมคิดว่าดีมากเลย ผมอยากให้มีมานาน
แล้ว แผนชุมชนนี่จะได้ร่วมกันคิด...” เจ้าหน้าที่พฒั นากรตําบลเสริ มว่า “...ตั้งกลุ่มไม่ตอ้ งเอาคน
เยอะก็ได้ แต่เอาคนที่ต้งั ใจจริ งทํางานจริ งๆ ผมว่ายิง่ เยอะยิง่ นัดยาก...” สําหรับทีมทําแผนชุมชน
ท่านหนึ่ งแสดงความคิด เห็นว่า “...กิจ กรรมนี้ เหมาสมค่ ะ การทําแผนชุมชนนั้นต้องมีทีมงานที่
ชัดเจน เป็ นรู ปธรรม การจัดตั้งทีมทําแผนชุมชน จะได้มีการแบ่งงานกัน ทําตามความถนัดและ
ความเหมาะสม ในแต่ละตัวบุคคล เพื่อให้ทาํ งานสําเร็ จได้ง่าย เกิดความภาคภูมิใจ...” ซึ่งสอดคล้อง
กับอีกท่าน “...การทําแผนชุมชนคือการระดมความคิด ไม่สามารถคิดได้เพียงคนเดียว และการ
แต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับตําแหน่ง จะทําแผนที่มีประสิทธิภาพ...” อีกท่านมีความคิดเห็นว่า “...
การตั้งทีมทําแผนชุมชน น่าจะมีนกั วิชาการ หรื อเจ้าหน้าที่ภาครัฐร่ วมด้วย จะได้มีคนคอยแนะนํา
เพราะกฎระเบียบบางอย่างเราไม่รู้ อย่างเบิกค่าอะไรได้บา้ ง หรื อเขียนโครงการอย่างไง เนี้ ย มัน
ควรมีนะ...” จากคํากล่าวของผูร้ ่ วมประชุม สามารถสรุ ปได้ว่า การทําแผนชุมชนจะง่ายขึ้นถ้ามีทีม
ทําแผนชุมชนโดยเฉพาะ อีกทั้งยังแบ่งเบางานของผูน้ าํ ชุมชน
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจัดทาแผนชุ มชน ในกิจกรรมนี้
ทุกคนมีความเห็นไปในทางเดียวกัน ว่าเป็ นกิจกรรมที่จาํ เป็ นอย่างยิง่ เนื่ องจากการทําแผนชุมชน
จําเป็ นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทําแผนชุมชนอย่างเพียงพอ เห็นได้จากคํากล่าวของผูร้ ่ วมประชุมว่า
“...การทําแผนชุมชนนั้นจําเป็ นต้องมีความรู้ในการทําแผน แต่ละขั้นตอน แล้วต้องรู้ให้จริ งด้วยนะ
รู้ผดิ ๆถูกๆ จะยิง่ ทําแผนมัว่ เข้าไปใหญ่ กลายเป็ นเกาไม่ถกู ที่คนั ...” อีกท่านหนึ่ งเสริ มว่า “...ปั ญหา
ชุมชนมีการแปลงแปลงตลอด แล้วบางทีแนวทางแก้ไขปั ญหาเดิมๆ อาจไม่ช่วยเหลือต่อไป เรา
ควรมีการพัฒนา มีการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการทําแผนชุมชน ...” เป็ นที่ยอมรับกันทุกฝ่ ายว่า การพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน เป็ นกิจกรรมที่จาํ เป็ นต่อรู ปแบบการเสริ มสร้าง
พลังอํานาจชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชนอย่างยิง่
6. กิจกรรมการสร้ างความภาคภูมใิ จแก่ผ้รู ่ วมจัดทาแผนชุ มชน ผูท้ ี่เข้าร่ วมเป็ นทีมทํา
แผนชุมชนนั้น ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่างานชุมชนเป็ นงานที่ไม่ได้ค่าตอบแทนอย่างเป็ นรู ปธรรม จึง
ไม่ค่อยมีคนอยากมาร่ วม ดังนั้นสิ่งที่จะตอบแทนผูท้ ี่มีจิตอาสาและเสียสละทํางานชุมชน จึงควรจะ
มีการยกย่องชื่นชมให้ชาวบ้านได้ทราบ เพื่อเป็ นกําลังใจแก่ทีมทําแผนชุมชน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการ
รั ก ษาพฤติ ก รรมการทํา แผนชุ ม ชนให้ค งอยู่ต่ อ ไป สอดคล้อ งความคิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม ว่ า
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“... กิจกรรมนี้ดีค่ะ เพื่อเป็ นกําลังใจให้แก่ทีมงานทําแผน จะได้ทาํ งานต่อไป...” อีกท่านหนึ่ งกล่าว
ว่า “...กําลังใจเป็ นสิ่งจําเป็ นต่อคนทําแผนนะ ซึ่งส่ งผลต่อจิตใจ ทําให้รู้สึกภูมิใจ และอยากจะทํา
แผนต่อไปเรื่ อยๆ...” สอดคล้องกับผูร้ ่ วมวิจยั ท่านหนึ่ ง “...แบบนี้ ทาํ ให้เกิดจิ ตอาสา เพราะเกิ ด
ความภูมิใจ และจะอยูท่ าํ แผนชุมชนจนเสร็ จ...” และทีมทําแผนชุมชนท่านหนึ่งกล่าวว่า “...มันจะ
ทําให้รู้ว่า เราหรื อคนในทีมทําแผนชุมชนสามารถทําประโยชน์ให้ชุมชนได้จริ ง...” ดังนั้นการสร้าง
ความภาคภูมิใจแก่ผรู้ ่ วมจัดทําแผนชุมชน เป็ นกิจกรรมที่สามารถเป็ นกําลังใจให้ทีมทําแผนชุมชน
และคงพฤติกรรมการจัดทําแผนชุมชนได้
หลังจากการนําเสนอรู ปแบบที่ ห้องประชุมขององค์การบริ หารส่วนตําบลเจ็ดริ้ ว ตําบล
เจ็ดริ้ ว อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสอบถามความคิดเห็น เพิ่มเติมจาก
เจ้าหน้าที่ ภ าครั ฐ ระดับจังหวัด ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัด ทําแผนชุ มชนโดยตรง ในประเด็ น ความ
เหมาะสมของรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 2 ท่านคือ
นายอภิชาติ สวนประเสริ ฐ ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ และนายณรงค์ ยางงาม
ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครปฐม พบดังนี้
1. รู ปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมพอสมควร โดยแสดงความคิดเห็นว่า “...กิจกรรมที่
กําหนดนั้น อาจเพิ่มการฝึ กปฏิ บัติ จ ริ ง ๆ หรื อ สอดแทรกในกิ จ กรรมที่ ด าํ เนิ น การก็ได้ เน้น ใน
สาระสําคัญของการมีแผนชุมชนและใช้แผนชุมชนเป็ นเครื่ องมือในการสร้างพลังชุมชนย่างแท้จริ ง
...” จะเห็นว่าความคิดเห็นของทั้งสองท่านสอดคล้องกับรู ปแบบ คือ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิการทําแผน
ชุมชนอย่างจริ งจัง และให้ความสําคัญกับการมีแผนชุมชน
2. กิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน มีความเหมาะสม และให้ความ
คิด เห็ นว่า “...ถ้าจะให้ได้ผลในเชิ งการเรี ยนรู้ ควรจะมี ก ารจัด เวที ให้ชุมชนได้ร่ ว มกันกําหนด
กิจกรรมความตระหนัก เกี่ยวกับแผนชุ มชนว่า ทําทําไม ทําอย่างไร ทําเพื่ออะไร ชาวบ้านได้
ประโยชน์อะไร เป็ นต้น...” จะเห็นว่าความคิดเห็นนี้ มีความสอดคล้องกับรู ปแบบฯ คือ การเตรี ม
ความพร้อมด้วยการ เผยแพร่ ความรู้เกี่ ยวกับแผนชุมชนด้วยสื่ อสาธารณะที่เข้าถึงชาวบ้านได้แก่
แผ่นพับ โปสเตอร์ และหอกระจายเสียง
3. กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทําแผนชุมชน มีความเหมาะสม แสดงความเห็น
ว่า “...เห็นควรด้วยอย่างยิง่ แต่บุคคลที่สรรหามานั้นควรจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการจัดทําแผน
ชุมชน เพื่อที่จะทําให้แผนชุมชนที่ได้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริ ง และมีชีวิต...” จากความคิดเห็น
ดังกล่าวพบว่าความสอดคล้องกับรู ปแบบ คือ มีการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้แก่ทีมทําแผนชุมชน

262
4. กิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผนชุมชนและการสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการทําแผนชุมชน
ทั้งสองท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่า มีความเหมาะสม
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน มีความเหมาะสม
และมีความคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้ “...กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิ ฯ นั้น ควรเพิ่มเติมเรื่ องการ
ปรับแผน ประเมินมาตรฐานแผนให้เข้ากันกับแผนชุมชนอื่นหรื อข้างเคียง และบูรณาการแผน คือ
การผสานแผนระหว่างแผนชุมชนในตําบลเดียวกัน…”
6. กิ จ กรรมการสร้างความภาคภูมิใจแก่ ผรู้ ่ วมจัด ทําแผนชุ มชน มีค วามเหมาะสม
และมีความคิดเห็นดังนี้ “...การประกาศยกย่อง มอบเกียรติบตั รให้ผทู้ าํ แผนชุมชน และชมเชยความ
เสียสละต่อสาธารณะ สร้างความภาคภูมใจได้ แต่ตอ้ งทําอย่างจริ งจัง...” จากความคิดเห็นนี้ พบว่า
สอดคล้องกับรู ปแบบของผูว้ ิจยั ที่ใช้สื่อในชุมชนในการประกาศชมเชยทีมทําแผนชุมชน นอกจา
กานี้อีกท่านหนึ่งแสดงที่น่าสนใจว่า “... ควรเพิ่มความรั บผิดชอบในกิจกรรมทําแผนชุมชน ได้แก่
บุคคลากรในชุมชนร่ วมติดตามความเป็ นไปได้ของกิจกรรมในแผนชุมชน รวมทั้งผลการดําเนิ น
โครงการต่างๆในแผนชุมชน กระบวนการนี้จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กบั คนในชุมชน...” ใน
ประเด็นนี้ เป็ นคําแนะนําที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ผูว้ ิจยั จะนําไปเป็ นข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้ง
ต่อไป
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กิจกรรมการสร้างความตระหนักเกีย่ วกับแผน
ชุมชน
- จัดทําแผ่นพับความสําคัญของแผนชุมชน
- จัดทําโปสเตอร์ความสําคัญของแผนชุมชน
-หอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมสื่ อ

ระดับ
บุคคล

กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ใน
การจัดทําแผนชุมชน
- พาไปดูงานในชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็ จเรื่ องแผนชุมชน
- ชมวีดิทศั น์ เกีย่ วกับแผนชุมชน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการจัดทําแผนชุมชน
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการเกีย่ วกับ
กระบวนการทําแผนชุมชน
- ฝึ กปฏิบตั ิทาํ แผนชุมชนจริ ง

แนวทางการใช้
รูปแบบการ
สร้ างเสริ มพลัง
อานาจชุมชน
เพื่อการจัดทา
แผนชุมชน

กิจกรรมการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผรู้ ่ วมจัดทําแผนชุมชน
- ใช้หอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมแผนชุมชนที่ทาํ
- ติดประกาศรายชื่อทีมทําแผนชุมชนที่ อบต. ที่ทาํ การกองทุน
หมู่บา้ นหมู่ที่ 5 และโรงพยาบาลชุมชน

กิจกรรม สรรหาบุคคล
มาร่ วมทีมทําแผนชุมชน
- ให้ขอ้ มูลความสําคัญของ
การมีทีมทําแผนชุมชนแก่
ผูน้ าํ
-ใช้เครื อข่ายของผูน้ าํ
ชุมชน เพื่อหาบุคลากร
มาร่ วมทําแผนชุมชน
กิจกรรมจัดตั้งทีมทําแผน
ชุมชน
-ประชุมผูท้ ี่สมัครเข้าร่ วม
ทําแผนชุมชนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ
- กาํ หนดงานและหน้าที่
โดยใช้ความสมัครใจ
-ประชุมเรื่ องวิธีการสื่ อสาร
ระหว่างทีมงาน
-ใช้ระบบความสัมพันธ์
แนวราบ ทุกคนเสมอภาค

ภาพที่ 12 สรุ ปแนวทางการใช้รูปแบบการสร้างเสริ มพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชน

ระดับ
ทีมงาน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการสร้ างเสริ มพลังอานาจชุ มชนเพื่อ การจัด ทาแผนชุมชน มี
วัตถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ของพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน 2) เพื่อ
ศึกษาพลังอานาจชุมชนด้านการจัดทาแผนชุมชน 3) เพื่อพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจ
ชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน 4) เพื่อนาเสนอรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อ การ
จัดทาแผนชุมชน การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั แบ่งขั้นตอนเป็ น 4 ระยะ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ดังนี้
ระยะที่ 1 เป็ นการสารวจสภาพปัจจุบนั ของการพลังอานาจชุมชนเพื่อ การจัดทาแผนชุมชน ใช้การ
สารวจด้วยแบบสอบถามกับผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนชุมชนโดยตรงในระดับต าบล
ระยะที่ 2 เป็ นการถอดบทเรี ยนจากชุมชนต้นแบบที่ประสบความสาเร็ จ (best practices) ในเรื่ องการ
จัดทาแผนชุมชน เครื่ องมือที่ใช้คือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต้นแบบ และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก กลุ่มเป้ าหมายคือ ผูท้ ี่ทางานด้านการจัดทาแผนชุมชน ระยะที่ 3 เป็ นการพัฒนารู ปแบบการ
สร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน ช่วงแรกเป็ นการเตรี ยมความพร้อม ซึ่งผูว้ ิจยั
ได้เลือกหมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ตาบลเจ็ดริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เป็ นพื้นที่นาร่ อง เพื่อพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผูร้ ่ วมวิจยั จานวน 7 คน และ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก เป็ น ชาวบ้านหมู่ที่ 5
จานวน 260 คน ช่ วงที่ 2 เป็ นการดาเนิ น การตามวงจรการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิ การอย่างมีส่วนร่ ว ม
(Participatory Action Research :PAR) ประกอบด้ว ย ขั้น การวางแผนแบบมี ส่ว นร่ วม
(Appreciation-Influence-Control : A-I-C) ขั้นการปฏิบตั ิ ตามแผนและการสังเกต และขั้นการ
สะท้อนผล ผูท้ ี่เข้าร่ วมเป็ นทีมทาแผนชุมชน ทั้ง 2 วงรอบ จานวน 26 คน สาหรับเครื่ องมือที่ใช้
ได้แก่ ตัวผูว้ ิจยั เครื่ องบันทึกเสี ยง และสมุดจดบันทึก กล้องถ่ายภาพ แนวคาถามเพื่อใช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินผลกิจกรรม การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น
เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์เนื้ อหาจากข้อมูลที่ได้จาก
เอกสาร การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการวิ พากษ์ร่ วมกันโดยนาข้อมูล
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มาจัด กระทาเป็ นหมวดหมู่และเขี ยนในลัก ษณะการพรรณนาความ เพื่ออธิ บายผลการด าเนิ น
กิจกรรมที่พฒั นาขึ้นโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในชุมชน ระยะที่ 4 เป็ นการประชุมเพื่อ
นาเสนอรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน โดยมีผเู้ ข้าร่ วมจานวน
18 คน
สรุปผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1. การศึกษาสถานการณ์ของพลังอานาจชุมชนเพือ่ การจัดทาแผนชุมชน เป็ น
การศึกษาในระยะที่1 สรุ ปได้ดงั นี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่เป็ นตัวอย่าง ได้ดงั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ น ผูน้ า/แกนนาชุมชนที่เข้าร่ วมเพื่อการจัดทาแผนชุมชน จานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.7 เป็ นเพศชาย จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.0 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 159 คน คิด
เป็ นร้อยละ 39.7 ระดับการศึกษาส่ ว นใหญ่ คือ มัธยมศึกษา จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.0
และมีประสบการณ์ในการร่ วมจัดทาแผนชุมชน จานวน 2 ครั้ง จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5
1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับสถานการณ์ข องพลังอานาจชุ มชนเพื่อการจัดทาแผน
ชุมชน ได้ดงั นี้
ในระดับบุคคล มีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีความตั้งใจมุ่งมัน่ และ
การมีความยึดมัน่ ผูกพันกับชุมชน อยูใ่ นระดับมาก นอกนั้น อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การตัดสินใจ
การมีความพึงพอใจในงาน การเห็นคุณค่าในตนเอง การแก้ปัญหาและจัดการสถานการณ์ การมี
ทักษะการสื่ อสาร การมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง และการมีความรู้ความเข้าใจเพื่อการจัดทาแผน
ชุมชน
ในระดับทีมงาน มีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย การมีความไว้วางใจอยู่ใน
ระดับมาก นอกนั้น อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การส่ งเสริ มในเชิงบวก การประสานความร่ วมมือ
การสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่ วม การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
การพัฒ นาสัมพัน ธภาพของบุ ค ลากร การสนับสนุ น ทางสังคม และการปรั บปรุ งระบบการ
ติดต่อสื่ อสารในทีมงาน แสดงว่ามีก ารปฏิบตั ิกิ จกรรมเกี่ ยวกับการเสริ มสร้างพลังอานาจของ
ผูจ้ ดั ทาแผนชุมชนค่อนข้างบ่อย
1.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุ ณภาพที่ ได้จ ากแบบสอบถามปลายเปิ ด ได้ดงั นี้
สามารถแยกเงื่อนไขหลักได้ 2 เงื่อนไข คื อ เงื่ อนไขภายในบุค คลและ เงื่อนไขภายนอกบุ คคล
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เงื่อนไขภายในบุคคล คือ การรู้จกั ควบคุมช่วยเหลือตนเอง ได้แก่ ความตั้งใจการมุ่งมัน่ การมี
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง การตระหนักในคุณค่าแห่ งตน การยอมรับฟังคาแนะนาของผูอ้ ื่น การมี
ความรับผิดชอบชุมชน ให้ความสนใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ความรักในชุมชนของตนเอง มี
ทัศนคติและเป้ าหมายที่จะพัฒนาชุมชน การตัดสิ นใจ ส่ วนเงื่อนไขภายนอกบุคคล คือ การ
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน การพัฒนาทักษะการสื่ อสาร กาลังใจ
จากชาวบ้านและเพื่อนร่ วมงาน การร่ วมมือกันของชาวบ้าน สัมพันธภาพในชุมชน ค่าตอบแทน
ในการทาแผนชุมชนแต่ละครั้ง การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วางแผนที่ดี ความพร้อมของอุปกรณ์และบุคคลที่เข้าร่ วมจัดทาแผนชุมชน ความสามัคคีในชุมชน
สาหรับในด้านทีมงาน เงื่อนไขเกี่ยวกับการสร้างเสริ มพลังอานาจทาให้ทีมงานมี
ความสามารถในการจัดทาแผนชุมชนมากขึ้น พบว่า สามารถแยกเป็ นเงื่อนไขหลักได้ 2 เงื่อนไข
คือ เงื่อนไขที่ทีมงานสามารถดาเนิ นการได้เอง และ เงื่อนไขที่ทีมงานต้องด าเนิ นงานร่ วมกับ
ภายนอก เงื่ อนไขที่ ทีมงานสามารถดาเนิ น การได้เอง ได้แก่ การสร้างบรรยากาศให้เกิ ดความ
ไว้วางใจ การประสานงานของผูน้ าชุมชนกับกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน การให้เกียรติซ่ึงกันและกัน
ในทีม การจัดระบบการสื่ อสารที่เหมาะสม จัดให้มีการลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อเข้าใจในสภาพ
ปั ญ หาที่ เ ป็ นจริ ง จัด การประชุ ม และปรึ กษาหารื อกัน เกี่ ย วกับ การจัด ท าแผนชุ ม ชน การ
ประชาสัมพันธ์ของข้อมูลข่าวสารของหมู่บา้ น การประชาคมการจัดทาแผนชุมชน ส่วนเงื่อนไขที่
ทีมงานต้องดาเนิ นงานร่ วมกับภายนอก ได้แก่ จัดฝึ กอบรมให้ความรู้และ ความสาคัญของแผน
ชุมชน การพัฒนาบุคลากรในทักษะที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน การประสานความร่ วมมือ
จากภาคชุมชนและเครื อข่าย หาเงินสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน จัดหาที่ปรึ กษาเพื่อการจัดทา
แผนชุมชน การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสาเร็ จด้านแผนชุมชน จากนั้นนาผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ มาสร้างเป็ นคาถามแบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ในระยะที่ 2 ต่อไป
2. การศึกษาพลังอานาจชุ มชนด้ านการจัดทาแผนชุ มชน เป็ นการศึกษาในระยะที่ 2
สรุ ปได้ดงั นี้
ผลการศึกษาพลังอานาจชุมชนด้านการจัดทาแผนชุมชนด้วยการถอดบทเรี ยนจาก 2
ชุมชน คือ ชุมชนบ้านหนองกลางดง ตาบลศิลาลอย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
และ ชุมชนหนองสาหร่ าย ตาบลหนองสาหร่ าย อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ผลสรุ ป
ประเด็นเงื่อนไขที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผน
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ชุ ม ชน ดังนี้ เงื่ อนไขระดับบุ ค คลในการสร้ า งเสริ มพลัง อานาจเพื่ อการจัด ท าแผนชุ ม ชน
ประกอบด้วย ความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน ความตั้งใจมุ่งมัน่ ความผูกพันกับชุมชน ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน ส่ วนเงื่อนไขระดับทีมงานในการ
สร้างเสริ มพลังอานาจเพื่อการจัดทาแผนชุมชน ประกอบด้วย การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร
ในทีมงาน การสนับสนุนทางสังคม การมีความไว้วางใจ
กระบวนการสร้ า งเสริ มพลัง อ านาจชุ ม ชนเพื่ อการจัด ท าแผนชุ ม ชน ผูว้ ิ จ ัย ได้
ประยุกต์ใช้กระบวนการจัดทาแผนชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน มาเป็ นองค์ประกอบในการ
พัฒนากระบวนการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน ได้แก่ การเตรี ยมความ
พร้ อมชุมชน การวิเคราะห์ข ้อมูล เพื่อเรี ยนรู้ ต นเองและชุ มชน การก าหนดวิสัยทัศน์และทิ ศ
ทางการพัฒนา การกาหนดแผนงานหรื อโครงการ การจัดทารู ปเล่มแผนชุมชน จากนั้นได้ร่าง
รู ปแบบการสร้ างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัด ทาแผนชุ มชน ที่ ได้รับการตรวจสอบความ
เหมาะสมจาก ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน จากนั้น นาร่ างรู ปแบบไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา
รู ปแบบ ในระยะที่ 3
3. การพัฒนารูปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนเพือ่ การจัดทาแผนชุ มชน เป็ น
การศึกษาในระยะที่ 3 ซึ่งแบ่ง 2 คือ ช่วงการเตรี ยมความพร้อม และช่วงการดาเนินการตามวงจร
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมระหว่างผูว้ ิจยั กับผูร้ ่ วมวิจยั ในชุมชน
ช่ วงการเตรี ย มความพร้ อ ม ด้านพื้น ที่ ไ ด้ ต าบลเจ็ด ริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร เป็ นพื้นที่กรณี ศึกษาเพื่อพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชน ซึ่งจากการลง
ศึกษาพื้นที่พบว่า ชาวบ้านต าบลเจ็ดริ้ ว ไม่เคยการทาแผนชุ มชนเองเลย แผนชุ มชนที่ ได้เกิ ดจาก
เจ้าหน้าที่ของอาเภอเป็ นผูด้ าเนิ นการ ด้านผูร้ ่ วมวิจยั ได้ผทู้ ี่สนใจสมัครเป็ นผูร้ ่ วมวิจยั จานวน 7
คน ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนอยูใ่ นระดับปานกลาง และจากการสัมภาษณ์อย่างไม่
เป็ นทางการ พบว่า ผูร้ ่ วมวิจยั 6 คน เข้าใจว่าแผนชุมชน กับแผนแผนพัฒนาหมู่บา้ น 3 ปี คือเอกสาร
อย่างเดียวกัน
ช่ วงการดาเนินการตามวงจรการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารอย่างมีส่วนร่ วม ในการดาเนิ นการ
วิจยั ช่วงนี้ เป็ นการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างผูว้ ิจยั กับผูร้ ่ วมวิจยั ในชุมชนจานวน 7 คน ใน 2 รอบนี้
ดังนี้
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สรุปผลการดาเนินวิจยั วงรอบที่ 1
ขั้น การวางแผนพัฒ นารู ป แบบด้ว ยเทคนิ ค กระบวนการวางแผนแบบมี ส่ว นร่ วม
(Appreciation-Influence-Control : A-I-C) ระหว่าผูว้ ิจ ัย และผูร้ ่ ว มวิจ ัย ได้ข ้อ สรุ ป ว่าให้รวม
องค์ประกอบของร่ างรู ปแบบจาก 5 องค์ประกอบ เหลือ 2 องค์ประกอบคือ การเตรี ยมความพร้อม
และการจัดทาแผนชุมชน
สรุ ปจากผลการดาเนินการในวงรอบที่ 1 มีประเด็นดังนี้
1) การมีส่วนร่ วมของชุมชน แบ่งเป็ นความร่ วมมือจากผูร้ ่ วมวิจยั และความร่ วมมือ
จากหน่วยงานภายในและภายนอก
1.1) ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมวิจยั ทั้ง 7 คน อยู่ในระดับสูง ทุกคนให้ความสนใจ
กับกิจกรรม ร่ วมกันแสดงความคิดเห็น และร่ วมวางแผนด้วยกระบวนการ AIC ในทุกขั้นตอน
ตลอดจนร่ วมลงมือทาแผนชุมชนกับทีมทาแผนชุมชนด้วย สรุ ปได้ว่าการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมครั้งนี้
ได้รับความร่ วมมือจากผูร้ ่ วมวิจยั อย่างดียงิ่
1.2) ความร่ ว มมือจากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกชุ มชน อยู่ในระดับดี มี
หน่วยงานภายในคือ องค์การบริ หารส่วนตาบลเจ็ดริ้ ว และหน่วยงาน ภายนอก คือ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่เป็ นนักวิชาการจากสานักพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม มาช่วยสนับสนุน
2) การประเมินผลกิจกรรมการเสริ มสร้างพลังอานาจชุมชนในการทาแผนชุมชน ได้
ดังนี้
2.1) ผลการประเมิน ความตระหนัก ถึงความสาคัญของแผนชุ มชนของชาวบ้าน
หมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่ วนผลการวิเคราะห์ช่อง
ทางการรับรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนของชาวบ้าน พบว่า สื่อแผ่นพับ เป็ นช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับแผน
ชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือ สื่ อโปสเตอร์ ไวนิ ล ตามลาดับ สาหรับการกระจายเสี ยงด้วยหอ
กระจายข่าวปรากฏว่าไม่มีผไู้ ด้รับความรู้จากสื่อนี้เลย
2.2) ผลการประเมินกิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทาแผนชุมชน ได้ดงั นี้ ผูน้ า
ชุมชนให้ความร่ วมมือประสาน ได้ผเู้ ข้าร่ วมเป็ นทีมอย่างจริ งจังมี 7 คน จากที่มาสมัครทั้งหมด 22
คน ซึ่งทั้ง 7 คน เข้าร่ วมทางานวิจยั ครบทุกกิจกรรม นับว่าประสบความสาเร็ จพอสมควร
2.3) ผลการประเมิน กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ เพื่อการจัดทาแผนชุมชน ได้
ดังนี้ หลังจากที่ผวู้ ิจยั จัดกิจกรรมพาผูร้ ่ วมวิจยั และผูท้ ี่สมัครเข้ามาเป็ นทีมทาแผนชุมชน ทั้ง 14 คน
ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทาแผนชุมชนที่หนองสาหร่ าย ส่วนใหญ่พดู ไปในทิศทางเดียวกันว่า “
หมู่บา้ นเราน่าจะทาได้ ” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทาแผนชุมชน
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2.4) ผลประเมินกิ จกรรมจัด ตั้งที มทาแผนชุ มชน ได้ด ังนี้ ส่ วนใหญ่ มีค วาม
พอใจและเห็นด้วยอย่างยิง่ ที่มีการจัดตั้งทีมทาแผนชุมชนอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมีการกาหนดงาน
และหน้าที่ให้ชดั เจน
2.5) ผลประเมินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัด ทาแผนชุมชน
ได้ดงั นี้ ทีมทาแผนชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมพัฒนา ทุกคนร่ วมกันฝึ กปฏิบตั ิจริ งจนได้แผน
ชุมชนของหมู่บา้ นตนเอง ที่สามารถนาไปใช้ได้จริ งกับแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลเจ็ดริ้ ว แสดงว่ามีความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิได้ ทั้งนี้ ในระยะแรก อาจต้องมีคนคอย
แนะนาหรื อเป็ นที่ปรึ กษา ซึ่งคงต้องเป็ นหน้าที่ของนักพัฒนาชุมนตาบล
2.6) ผลประเมินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร ได้ดงั นี้ ส่ วน
ใหญ่มองว่ากิจกรรมนี้สามารถนาไปแทรกรวมกับกิจกรรมจัดตั้งทีมทาแผนชุมชน โดยเป็ นหัวข้อ
หนึ่งของการประชุม เพื่อเป็ นการประหยัดเวลา ส่ วนการสื่ อสารสรุ ปว่า การติดต่อสื่ อสารภายใน
ทีมงานให้ใช้โทรศัพท์เป็ นช่องทางหลัก ส่วน ระบบ ไลน์ใช้เฉพาะคนที่มีความพร้อมทางเครื่ องมือ
สื่อสาร
2.7) ผลประเมินกิจกรรมการส่งเสริ มความภาคภูมิใจแก่ทีมทาแผนชุมชน ได้ดงั นี้
การส่งเสริ มความภาคภูมิใจแก่ทีมทาแผนชุมชนด้วยการใช้หอกระจายข่าวร่ วมกับ การติดประกาศ
รายชื่อและกล่าวชื่นชมทีมทาแผนชุมชนในสถานที่สาธารณะ สามารถทาให้บุคคลรู้สึกเป็ นส่ วน
หนึ่งของทีมทาแผน เกิดความภาคภูมิใจ และส่งผลให้เกิดความตั้งใจที่จะทาแผนชุมชนให้สาเร็ จ
การดาเนินวิจยั วงรอบที่ 2
1. การมีส่วนร่ วมของชุมชน
1.1 ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมวิจยั การมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมวิจยั ในวงรอบที่ 2 นี้ ผู้
ร่ ว มวิจ ัย มีบ ทบาทมากขึ้ นทั้ง ในแง่ ข องการคิ ด วางแผนและการปฏิ บัติ ก ารตามแผนร่ ว มกัน
ตลอดจนเข้าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของทีมทาแผนชุมชนด้วย
1.2 ความร่ วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก ของการปฏิบตั ิการในวงรอบนี้
ได้มีการระดมบุคลากรทั้งที่เป็ นเครื อข่ายภายในชุมชน และบุคลากรจากจากภายนอกชุมชนเข้ามา
สนับสนุน ซึ่งถือว่าเป็ นความร่ วมมือจากภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อให้เกิดพลังในการ
ทางาน และทาให้กิจกรรมการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผน
ชุมชน มีความสมบูรณ์ที่สุด
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2. การประเมินกิจกรรมการเสริมสร้ างพลังอานาจชุ มชนในการทาแผนชุ มชน ใน
วงรอบที่ 2 นี้ สิ่งที่ผวู้ ิจยั สังเกต สรุ ปผลดังนี้
กิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน ของหมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน
หมู่ที่ 5 ที่เป็ น ได้ดงั นี้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่วนช่องทางการให้ความรู้เกี่ ยวกับแผน
ชุมชนมากที่สุด คือ สื่อแผ่นพับ รองลงมาคือ สื่ อโปสเตอร์ กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่ วมทีมทา
แผนชุมชน ผูน้ าของหมู่ที่ 5 พบว่าผูน้ าให้ความร่ วมมือในการสรรหาผูท้ ี่มีความพร้อ มในการเข้า
ร่ วมเป็ นทีมทาแผนชุมชนมากกว่าในวงรอบที่ 1 กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ เพื่อการจัดทาแผน
ชุมชน ในวงรอบที่ 2 ใช้การรับชมวีดิทศั น์ที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็ จในการทาแผนชุมชน รวมทั้ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีทีมทาแผนชุมชนที่เข้มแข็งแทนการไปศึกษาดูงาน พบว่าสามารถสร้าง
ความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจัดทาแผนชุมชนได้ กิจกรรมจัดตั้งทีมทาแผนชุมชนหมู่ที่ 5 ถือว่าประสบ
ความได้สาเร็ จ โดยในวงรอบที่ 2 นี้ มีสมาชิกเพิ่มขึ้น เป็ นจานวน 26 คน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม ให้ความสนใจและร่ วมในการฝึ ก
ปฏิบตั ิ ตลอดจนสามารถเขียนโครงการพัฒนาชุมชนตนเองได้บนพื้นฐานบริ บทของชุมชน ส่ วน
ข้อสรุ ปเรื่ องการติดต่อสื่ อสารภายในทีมยังคงเป็ นการใช้โทรศัพท์เป็ นหลักโดยใช้กลยุทธ์โดมิโน่
กิจกรรมการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผรู้ ่ วมจัดทาแผนชุมชน พบว่า ทีมทาแผนชุมชนรู้สึกภูมิใจที่ได้
เป็ นส่วนหนึ่ งของการช่วยพัฒนาชุมชนตนเอง
ผลการพัฒนารู ปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุ มชนในการจัดทาแผนชุ มชนของ
ตาบลเจ็ดริ้ว
ได้รูปแบบที่เกิดจาการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างนักวิจยั จากภายนอกกับผูร้ ่ วมวิจยั ใน
ชุมชนที่รวมตัวกัน วางแผนพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน
ของตาบลเจ็ดริ้ ว โดยมีความร่ วมมือทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อสร้างทีมทาแผนชุ มชนที่ มี
ศัก ยภาพ สามารถทาแผนชุ มชนของตนเองได้ ซึ่ งการปฏิบัติก ารตามวงรอบของการวิจ ัยเชิ ง
ปฏิบตั ิการนี้ ใน 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน กิจกรรมสรรหา
บุคคลมาร่ วมทีมทาแผนชุมชน กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ เพื่อการจัดทาแผนชุมชน กิจกรรม
จัดตั้งทีมทาแผนชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน กิจกรรม
การสร้างความภาคภูมิใจแก่ผรู้ ่ วมจัดทาแผนชุมชน
นอกจากรู ปแบบที่ได้จ ากการพัฒนา ยังพบผลวิจยั นอกเหนื อจากวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาที่ผวู้ ิจยั สังเกตได้คือ หลังจากการดาเนิ นการวิจยั แต่ละหมู่บา้ นมีการตื่ นตัวเรื่ องการทา
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แผนชุมชน เห็นได้จากในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่วนตาบลและ
ผูน้ าชุมชนของแต่ละหมู่บา้ น ได้จดั ประชุมประชาคมเพื่อร่ วมกันค้นหาปัญหาของหมู่บา้ นและร่ วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการปัญหา ด้วยการเสนอเป็ นโครงการพัฒนาของแต่ละ
หมู่บ้าน จากนั้น เจ้าหน้าที่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องจะนาข้อมูลที่ ได้ไปผสานกัน เป็ นแผนพัฒนา 3 ปี ของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลเจ็ดริ้ ว
สรุปการนาเสนอรูปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน
จากการนาเสนอรู ปแบบ ณ ห้องประชุมขององค์การบริ หารส่วนตาบลเจ็ดริ้ ว ตาบลเจ็ด
ริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมมีความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ รู ปแบบมีความเหมาะสม สามารถสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนใน
การจัดทาแผนชุมชนได้ ทั้งนี้ตอ้ งขึ้นอยูท่ ี่บริ บทของชุมชน แต่ละชุมชน
อภิปรายผล
จากผลการวิ จ ัย ที่ พ บ ผูว้ ิ จ ัย จะน ามาอภิ ป รายผลในประเด็ น ที่ เ ห็ น ว่ า ส าคัญ และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษา ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์ของพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน
จากผลวิเคราะห์สถานการณ์ ของพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัด ทาแผนชุ มชน ทั้งใน
ระดับบุคคล และระดับทีมงาน มีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า ที่เป็ น
เช่นนี้เพราะ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ซึ่งเป็ นวัยที่ผ่านประสบการณ์
ด้านปั ญ หาชุ มชน มีโ อกาสได้พบเห็ น สถานการณ์ ต่ างๆ ของชุ มชนทั้งจุ ด แข็งจุ ด อ่อนรวมทั้ง
อุปสรรคและโอกาสของการพัฒนาชุมชนตนเอง นอกจากนั้นส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการร่ วม
จัดทาแผนชุมชน จานวน 2 ครั้ง ดังนั้นจึงทาให้มีสถานการณ์ของพลังอานาจชุ มชนในการจัดทา
แผนชุมชนอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สมาน นวลจันทร์ (2551 : 86) พบว่า ปั ญหาการมี
ส่ ว นร่ วมของประชาชนในการจัด ทาแผนชุ ม ชนอยู่ในระดับปานกลาง เช่ น เดี ยวกับ อนุ รัก ษ์
ลักษณะภู่(2551 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษา ปัจจัยในการมีส่วนร่ วมจัดทาแผนชุมชนของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลท่าหลวง อาเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบผลการศึกษาว่า ประชาชน มี
ส่วนร่ วมในการจัดทาแผนชุมชนอยูใ่ นระดับปานกลาง
สาหรับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณ ภาพที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิ ด พบว่า
สามารถแยกเป็ นเงื่อนไขหลักได้ 2 เงื่อนไข คือ เงื่ อนไขภายในบุคคลและ เงื่อนไขภายนอกบุคคล
เงื่อนไขภายในบุคคล คือ การรู้จกั ควบคุมตนเอง ได้แก่ ความตั้งใจการมุ่งมัน่ การมีความเชื่อมัน่
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ในตนเอง การตระหนัก ในคุ ณ ค่ าแห่ งตน การยอมรั บฟั ง ค าแนะน าของผูอ้ ื่น การมีค วาม
รับผิดชอบชุมชน ให้ความสนใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ความรักในชุมชนของตนเอง มีทศั นคติ
และเป้ าหมายที่จะพัฒนาชุมชน การตัดสิ นใจ จะเห็นว่าเงื่อนไขภายในบุคคลเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้น
ภายในตัวของแต่ละบุคคลที่มีไม่เท่ากัน อันจะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมเข้าร่ วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนชุมชนแตกต่างกัน ส่วนเงื่อนไขภายนอกบุคคล คือ การได้รับความสนับสนุ น
ช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน การ
พัฒนาทักษะการสื่ อสาร กาลังใจจากชาวบ้านและเพื่อนร่ วมงาน การร่ วมมือกันของชาวบ้าน
สัมพันธภาพในชุ มชน ค่าตอบแทนในการทาแผนชุ มชนแต่ละครั้ง การประชาสัมพัน ธ์ข ้อมูล
ข่าวสาร การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผนที่ดี ความพร้อมของอุปกรณ์และบุคคลที่เข้าร่ วม
จัดทาแผนชุมชน ความสามัคคีในชุมชน จะเห็นว่าเงื่อนไขภายนอกบุคคลนี้ เป็ นสภาพแวดล้อม
รอบตัว บุ ค คล ที่ ส่ ง ผลให้บุ ค คลมี ต ัด สิ น ใจที่ จ ะเข้า ร่ วมหรื อไม่ เ ข้า ร่ วมท าแผนชุ ม ชน เช่ น
ค่าตอบแทน การได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชน การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนชุมชน
สอดคล้องกับอนุรักษ์ ลักษณะภู่ (2551 : 58) ที่ศึกษา ปัจจัยในการมีส่วนร่ วมจัดทาแผนชุมชนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลท่าหลวง อาเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบข้อเสนอแนะ
จากผลวิจ ัยว่า เทศบาลควรจะต้องให้ค วามสาคัญอย่างจริ งจังในการรงณรงค์ประชาสัมพัน ธ์ให้
ประชาชนได้รั บทราบข้อมูลข่ าวสารเกี่ ยวกับการจัดทาแผนชุมชนอย่างทั่วถึงและต่ อเนื่ อง และ
ความเสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนชุมชนให้แก่ประชาชนให้มากขึ้น
สาหรับในด้านทีมงานเงื่อนไขเกี่ยวกับการสร้างเสริ มพลังอานาจทาให้ทีมงานมีการ
จัดทาแผนชุมชนมากขึ้น พบว่า สามารถแยกเป็ นปั จจัย หลักได้ 2 ปั จ จัย คือ เงื่อนไขที่ทีมงาน
สามารถดาเนินการได้เอง และ เงื่อนไขที่ทีมงานต้องดาเนินงานร่ วมกับภายนอก เงื่อนไขที่ทีมงาน
สามารถดาเนินการได้เอง ได้แก่ การสร้างบรรยากาศให้เกิดความไว้วางใจ การให้เกียรติซ่ึงกัน
และกันในที ม ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด ของ Ronald (2000) ; Kirkman and Rosen (2000) ;
Spreitzer (1996) ; Jones (1994) ; Michele (1996) ; Koberg .et al.(1999) การประสานงานของผูน้ า
ชุมชนกับกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ (2538) ; ธีรพงษ์
แก้วหาวงษ์ (2543) การจัดระบบการสื่อสารที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ DuBoire (1996)
; ประทุม ฤกษ์กลาง (2538) ; Laschinger (1994) ; Clair (1990) การจัดให้มีการลงพื้นที่ในชุมชน
เพื่อเข้าใจในสภาพปัญหาที่เป็ นจริ ง การประชุมและปรึ กษาหารื อกันเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
การประชาสัมพันธ์ของข้อมูลข่าวสารของหมู่บา้ นการประชาคมการจัดทาแผนชุมชน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ ( 2538) ; บัญชร แก้วส่ อง และคณะ(2543) ; สมพันธ์ เตชะอธิก
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(2540) ; กฤษฎา บุญชัย (2542) ; ประเวศ วะศรี (2540 ) ผูว้ ิจยั เห็นว่าเงื่อนไขที่ทีมงานสามารถ
ดาเนินการได้เองนั้น เป็ นสิ่งที่คนในชุมชนสามารถดาเนิ นการได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งองค์กรหรื อบุคคล
ภายนอนชุมชน สอดคล้องกับทินกร ศิลาพันธ์ (2551:72) ที่ศึกษาบทบาทของประชาชนที่มีต่อการ
จัดทาแผนชุมชน : กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเยีย่ ม อาเภอสาก-เหล็ก จังหวัดพิจิตร ได้
ให้ข ้อเสนอแนะให้ ป ระชาชนมี บทบาทการท าแผนชุ มชนให้ม ากขึ้ น ดัง นี้ ผูว้ ิ จ ัยเห็ น ควรว่ า
ประชาสัมพัน ธ์เ รื่ องการจัด ท าแผนชุ มชนให้ทั่ว ถึ ง อย่า งต่ อ เนื่ อ งสม่ า เสมอ และจ าเป็ นต้อ ง
ประชาสัมพันธ์ก่อนทาแผนชุมชนล่วงหน้า 2-3 วันด้วยเสี ยงตามสาย เพื่อสร้างการรับรู้ในชุมชน
ส่วนเงื่อนไขที่ทีมงานต้องดาเนินงานร่ วมกับภายนอก ได้แก่ จัดฝึ กอบรมให้ความรู้และความสาคัญ
ของแผนชุมชน การพัฒนาบุคลากรในทักษะที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน การประสานความ
ร่ วมมือจากภาคชุมชนและเครื อข่าย หาเงินสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน จัดหาที่ปรึ กษาเพื่อการ
จัดทาแผนชุมชน สอดสอดคล้องกับ งานวิจ ัยของ การจัด กิจ กรรมศึก ษาดู งานชุ มชนที่ ประสบ
ความสาเร็ จด้านแผนชุมชน สอดคล้องกับ ศิริขวัญ อุทา (2548 : 92) ที่ศึกษากระบวนการจัดทา
แผนชุมชนอย่างมีส่วนร่ วมในจังหวัดลาพูน พบว่า ขั้นตอนและเทคนิ คในการจัดทาแผนชุมชนที่
สาคัญคือ การศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ ตรงกับงานวิจยั ของ ไพบูลย์ ดาวเวียงกัน
และคณะ (2551 : 90) ที่ศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่นบ้านป่ าไม้แดง หมู่ที่ 2 ตาบลป่ าป้ อง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สิ่ ง
ที่ได้ตระหนัก รู้ในงานวิจยั คือการไปศึกษาดู งานชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ ทาให้ได้ทราบถึง
แนวทางที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทาแผนชุมชนต่อไป ส่วนในเรื่ องของการสอดคล้องกับ
ทิน กร ศิลาพันธ์ (2551: 72) ที่ ศึก ษาเรื่ องบทบาทของประชาชนที่ มีต่อการจัดทาแผนชุ มชน :
กรณี ศึก ษาองค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลท่ าเยี่ยม อาเภอสากเหล็ก จัง หวัด พิ จิ ต ร พบว่า ควรจัด
ฝึ กอบรมตัวแทนชุมชนการการจัดทาแผนชุมชน และควรชี้ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการทา
แผนชุมชน ซึ่งเป็ นการสร้างความตระหนักให้กบั ประชาชน
2. พลังอานาจชุมชนด้ านการจัดทาแผนชุมชน
ในระยะที่ 2 นาผลการศึกษาในระยะที่ 1 มาเป็ นแนวทางในการสร้างคาถามกับชุมชน
ต้นแบบ 2 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านหนองกลางดง และชุมชนหนองสาหร่ าย เพื่อถอดบทเรี ยน ได้ผล
สรุ ป ประเด็นเงื่อนไขที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทา
แผนชุ มชน ดังนี้ เงื่ อนไขระดับบุค คลในการสร้ างเสริ มพลังอานาจเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
ประกอบด้ว ย ความตระหนักเกี่ ยวกับแผน ความตั้งใจมุ่งมัน่ ความผูกพันกับชุมชน ความ
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ภาคภูมิใจในตนเอง การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน ตรงกับแนวติดของ Freire (1970) ;
Sansak (1995) ; Garcia (1984) ; Sarason (1974) ; Weiler (1991) ; บัญชร แก้วส่ อง และคณะ
(2542) และสอดคล้องกับทินกร ศิลาพันธ์ (2551: 72) ที่ศึกษาบทบาทของประชาชนที่มีต่อการ
จัดทาแผนชุมชน : กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าเยี่ยม อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิต ร
พบว่าแนวทางที่ทาให้ประชาชนมีบทบาทต่อการจัดทาแผนชุมชนคือ ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่ องการจัดทาแผนชุมชน และคิดว่าแผนชุมชนไม่มีความจาเป็ นและความสาคัญกับชุมชน
นั้น หมายถึงประชาชนขาดความตระหนักเกี่ ย วกับความสาคัญของแผนชุ มชนนั้น เอง ส่ ว น
เงื่อนไขระดับทีมงานในการสร้างเสริ มพลังอานาจเพื่อการจัดทาแผนชุมชน ประกอบด้วย การ
สร้างสัมพัน ธภาพ การสื่ อสารในทีมงาน การสนับสนุ นทางสังคม การมีความไว้วางใจ
สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม (Bloom. 1971 : 89) กล่าวว่า การสื่อสารด้วยการรณรงค์ผรู้ ับข่าวสาร
จะเกิ ด ความรู้ จากการรณรงค์ดว้ ยสื่ อจนจดจ าและระลึก ได้ น าไปสู่ ความเข้าใจ คือสามารถจับ
ใจความสาคัญ การแปลความและการตีความหมาย
ดังนั้นร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน ที่ได้จาก
ผลการวิจยั ในระยะที่ 1และ 2 ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบคือ การเตรี ยมความพร้อม และการ
จัดทาแผนชุมชน นอกจากนี้ ยงั ได้ เงื่อนไขในการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผน
ชุมชนดังนี้ ระดับบุคคล ได้แก่ ความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน ความผูกพันกับชุมชน ความ
ตั้งใจมุ่งมัน่ ความภาคภูมิใจในตนเอง การมีค วามรู้ เกี่ยวกับการจัด ทาแผนชุ มชน และระดับ
ทีมงาน ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสารในทีมงาน การสนับสนุนทางสังคม การมีความ
ไว้วางใจ
3 การพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัด ทาแผนชุ มชนของ
ตาบลเจ็ดริ้ ว
จากผลการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนของ
ตาบลเจ็ดริ้ ว พบการเปลี่ยนแปลงดังนี้
หลังจากดาเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน ชาวบ้านที่ได้รับสื่ อ
แผ่นพับเกี่ยวกับแผนชุมชนมีความตระหนักถึงความสาคัญของแผนชุมชนมากขึ้น เห็นได้จากการ
สมัครเข้าร่ วมมาเป็ นทีมทาแผนชุมชนมากขึ้นในวงรอบที่ 2 ตรงกับแนวคิดของโวล์แมน(Wolman.
1973 : 32) ที่ว่า ความตระหนักจะเกิดขึ้นจากภาวะที่เข้าใจและมีสานึกอันเนื่องมาจากประสบการณ์
ที่ได้รับ ซึ่งในกรณี น้ ี ผวู้ ิจยั คิดว่า คือ การที่ชาวบ้านได้รับรู้ความสาคัญของการมีทีมทาแผนชุ มชน
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จาก สื่ อแผ่น พับ สื่ อโปสเตอร์ และหอกระจายเสี ยงของต าบล สอดคล้องกับผลงานวิจ ัยของ
นักวิชาการหลายท่าน ได้แก่งานวิจยั ของสมาน นวลจันทร์ (2551: 87) ที่ศึกษาการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนชุมชนตาบลนายูง พบว่า ยุทธศาสตร์ ดา้ นการปฏิบตั ิจดั ทาแผนชุมชน
ควรสร้ างความตระหนัก ความเข้าใจ เพื่อการจัดทาแผนชุมชน อย่างชัดเจน โดยถ้าประชาชนมี
ความตระหนัก เข้าใจเกี่ยวกับแผนชุมชน จะทาให้ชาวบ้านสานึกว่าแผนชุมชนเป็ นของตนเอง และ
งานวิจยั ของ ทินกร ศิลาพันธ์ (2551: 71) ที่ศึกษาบทบาทของประชาชนที่มีต่อการจัดทาแผนชุมชน
: กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเยีย่ ม อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร พบว่า เพื่อการจัดทา
แผนชุ มชน ประชาชนคิด ว่าแผนชุ มชนเป็ นเรื่ องของทางราชการ ไม่ใช่ หน้าที่ข องชุ มชน แผน
ชุมชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านไม่ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของแผนชุมชน และ Victoria (1998 : บทคัดย่อ) พบว่า มิติทางสังคมและกายภาพเพื่อ
การวางแผนชุมชน และการระบุรูปแบบใหม่ของการให้อานาจในทางปฏิบตั ิ งานชุมชน โดยการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน นั้นคือ การให้อานาจในทางปฏิบตั ิ ซึ่งควรเป็ นลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป
ตามลาดับ และมีตน้ กาเนิดในระดับรากหญ้า ซึ่งตรงกับงานของ เขมภัทท์ เย็นเปี่ ยม (2552 :152)
ที่ศึกษากระบวนการจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเอง กรณี ศึกษา: เปรี ยบเทียบระหว่างชุมชนต้นแบบใน
แถบภาคลาง กับ ชุ ม ชนน าร่ องในเขตกรุ งเทพมหานคร พบปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็ จเพื่อการจัดทาแผนชุมชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร คือ ประชาชนไม่เห็นความสาคัญ เพื่อ
การจัดทาแผนชุมชน เนื่ องจากประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเพื่อการจัดทาแผนชุมชน และ
ธนิ ศรา สุ ภาษี (2552 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ งเสริ มคุณภาพการวางแผนชุมชนในอาเภอ
เมืองลาพูน พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการวางแผนชุมชนให้มีคุณภาพ คือ ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจไม่เพียงพอ โดยคิดว่าการวางแผนชุมชนเป็ นเรื่ องของรัฐและผูน้ าชุมชนเท่านั้น จึงไม่ให้ความ
สนใจเข้าร่ ว มเท่ าที่ ค วร ในส่ ว นของภาครัฐขาดการประชาสัมพัน ธ์และส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ใน
ความสาคัญของแผนชุมชนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่ อง และ สยาม วิชาพรม (2552: บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาการเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมเพื่อการจัดทาแผนชุมชน : กรณี ศึกษาการจัดทาแผนชุมชนของ
เทศบาลตาบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า แนวทางการเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
ในการจัดทาแผนชุมชนที่จะทาให้การจัดทาแผนชุมชนมีประสิทธิภาพ ภาครัฐควรส่ งเสริ มความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชนอย่างครอบคลุมทุกด้านให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง เพิ่ม
การประชาสัมพันธ์ ตรงกับ Sharon (1998 : บทคัดย่อ) พบว่า รัฐบาลอัลเบอร์ ตา้ ขาดแคลนใน
กลยุทธ์ดา้ นการประสานงานโดยรวมสาหรับการมีส่วนร่ วมของชุมชน องค์ประกอบที่สาคัญของ
กระบวนการการวางแผนและการด าเนิ น การมีก ารทุ จ ริ ต และถูก ละเลยจากการตรวจสอบจาก
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ประชาชน และ อนุ รักษ์ ลักษณะภู่ (2550: 60) ที่ศึกษาปั จจัยในการมีส่วนร่ วมจัดทาแผนชุมชน
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่ า หลวง อ าเภอท่ า เรื อ จังหวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา พบ
ข้อเสนอแนะว่า เทศบาลควรจะต้องให้ค วามสาคัญอย่างจริ งจังในด้านการประชาสัมพัน ธ์ใ ห้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชนอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่ อง โดยเน้น
รู ปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงประชาชนได้โดยตรงให้มากยิ่งขึ้น เช่นการทาแผ่นพับใบปลิว
วารสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และกระจาย
เสี ยงไปสู่ชุมชนอย่างทัว่ ถึง และ ชฎาพร กมลกิจไพศาล (2553: บทคัดย่อ) ที่ศึกษา กระบวนการ
จัดทาแผนชุมชนบ้านทางยาว หมู่ที่ 8 ตาบลคลองควาย อาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี พบปั ญหา
และอุปสรรคเพื่อการจัดทาแผนชุมชน ได้แก่ ขาดการเตรี ยมความพร้อม
ผูน้ าชุมชน มีความกระตือรื อร้นที่จะให้ความร่ วมมือมากขึ้น หลังจากผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วม
วิจยั อธิบายเกี่ยวกับความสาคัญและประโยชน์ของการมีทีมงานทาแผนชุมชน ซึ่งเป็ นกิจกรรมสรร
หาบุคคลมาร่ วมทีมทาแผนชุมชนตรงกับแนวคิดของ Dean (1994) ; Hawks (1992); Galbrath and
Lawler (1993) ที่กล่าวว่า ผูน้ าต้องมีความจริ งใจและมุ่งมัน่ ในการให้คาสัญญาในการเสริ มสร้าง
พลังอานาจด้ว ยการแสดงออกทั้งค าพูด และการกระทา การให้อานาจที่ แท้จ ริ ง มีการตัดสิ นใจ
รวมทั้งสมาชิกต้องมีพนั ธสัญญาและมีความผูกพัน สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของนักวิชาการหลาย
ท่าน ได้แก่ ศิริขวัญ อุทา (2548 :92,93) ที่ศึกษากระบวนการจัดทาแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่ วมใน
จังหวัดลาพูน พบว่า ขั้นตอนและเทคนิ คในการจัดทาแผนชุมชนในขั้นตอนแรกคือ การคัดเลือก
แกนนาก่อนเข้าร่ ว ม นอกจากนี้ ผวู้ ิจ ัยคิ ดว่า หากผูน้ าไม่เข้าใจและไม่ให้ค วามสาคัญ ทาให้การ
สื่ อสารต่ อไปยังบุ คคลเพื่อมาร่ ว มเป็ นที มทาแผนชุมชนมีน้อยลง และ สยาม วิชาพรม (2552:
บทคัดย่อ) ที่ศึกษา การเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมเพื่อการจัดทาแผนชุมชน : กรณี ศึกษาการจัดทา
แผนชุมชนของเทศบาลตาบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่าแนวทางการเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วม
ของทุ ก ภาคส่ ว นในการจัด ท าแผนชุ ม ชนที่ จ ะท าให้ก ารจัด ท าแผนชุ ม ชนมี ประสิ ทธิ ภ าพ คื อ
คณะกรรมการชุมชนที่ทาแผนควรมาจากการคัดเลือกจากประชาชน และควรมีค่าตอบแทนเพื่อ
เป็ นแรงจูงใจ ภาครัฐควรส่งเสริ มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชนอย่างครอบคลุม
ทุกด้านให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และกิตติกานต์ ใจคา (2554 : 66-67) ที่
ศึกษาบทบาทคณะกรรมการชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปั ญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนชุมชนของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
คือ คณะกรรมการชุมชนยังไม่ให้ความสาคัญต่อการจัดทาแผนชุ มชน และขาดความรู้ค วามเข้าใจ
เพื่อการจัด ทาแผนชุมชน ตรงกับ วีระวิทย์ อินทรสุ ภา (2552:บทคัดย่อ ) ที่ศึก ษาบทบาทของ
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องค์การบริ หารส่วนตาบลในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตาบลในพื้นที่จงั หวัดชุมพร พบว่าองค์การ
บริ หารส่วนตาบลมีบทบาทในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน
น้อย เนื่องจากผูบ้ ริ หาร สมาชิก องค์การบริ หารส่วนตาบลและผูน้ าชุมชน ขาดความรู้ความเข้าใจ
และไม่ให้ค วามสาคัญกับการทาแผนชุ มชน จึ งทาให้ขาดความร่ ว มมืออย่างจริ งจัง ผูว้ ิจ ัยมี
ความเห็นว่า เมื่อผูน้ าชุมชนมีความตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาแผนชุมชน และความรู้
ความเข้าใจถึงประโยชน์ข องการมีทีมทาแผนชุมชน ผูน้ าจะให้ก ารสนับสนุ น มากขึ้น ด้วยการ
แนะนาบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าร่ วมเป็ นทีมทาแผนชุมชน อีกทั้งยังประสานกับบุคคลเหล่านี้ ดว้ ย
ตนเอง ทาให้บุคคลที่ถกู ติดต่อเกิดความเกรงใจในอันดับแรก และเข้ามาร่ วมในกิจกรรมต่อไป คือ
กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ เพื่อการจัดทาแผนชุมชน
กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ เพื่อการจัดทาแผนชุมชน เป็ นการไปศึกษาดูงานหรื อ
รับชมวีดิทศั น์ชุมชนที่ประสบความสาเร็ จในการมีทีมทาแผนชุมชน เมื่อบุคคลเห็นชุมชนตัวอย่างที่
เกิดความเข้มแข็ง มีการพัฒนาชุมชนตนเองและเห็นประโยชน์ที่เกิดจากการทาแผนชุมชน บุคคลก็
จะมีความตั้งใจมุ่งมัน่ ที่จะทาให้ได้บา้ ง สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่
ศิริขวัญ อุทา (2548 :92) ที่ศึกษากระบวนการจัดทาแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่ วมในจังหวัดลาพูน
พบว่า ขั้น ตอนและเทคนิ ค ในการจัด ทาแผนชุ มชนใน คื อ การสร้ างแกนน าก่ อนเข้าร่ ว มด้ว ย
การศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ และ กิตติกานต์ ใจคา (2554 : 64) ที่ศึกษาบทบาท
คณะกรรมการชุมชนในการจัด ทาแผนชุ มชนของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดทาแผนชุมชน คือ การไปศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบที่เข้มแข็งและมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อการจัด ทาแผนชุมชน จะทาให้เกิ ดการเรี ย นรู้สิ่งใหม่ๆ
รวมทั้งเกิดแรงกระตุน้ ให้นาไปเป็ นแบบอย่างในการทาแผนชุมชนของตนเอง ผูว้ ิจยั คิดว่าเมื่อเกิด
การรวมตัวของผูท้ ี่มีความต้องการจะทาแผนชุมชนแล้ว สิ่ งที่จาเป็ นคือการจัดตั้งทีมทาแผนชุมชน
เพื่อให้เป็ นรู ปธรรม มีกฎระเบียบสามารถจับต้องได้ ถึงแม้จานวนคนที่ทาแผนชุมชนจะเป็ นกลุ่ม
เล็กๆ ของหมู่บา้ น แต่ถา้ มีความตั้งใจจริ งก็สามารถจัดทาแผนชุมชนให้สาเร็ จได้ การสร้างทีมงาน
นั้นตรงกับกับแนวคิดของ Walker (1995 ) ที่กล่าวว่าการสร้างทีมงาน (Team Building) เป็ นกลุ่ม
ของบุคคลที่ทากิจกรรมในงานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
ที่จะเกิดขึ้นร่ วมกัน ซึ่งการทางานในลักษณะดังกล่าวมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ 1) การ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน (Interdependent) คือการที่สามาชิกแต่ละคนทาประโยชน์ให้ก ับกลุ่ม 2) ความ
รับผิดชอบร่ วมกัน (Share responsibility) หมายถึงสมาชิกของทีมทุกคนต้องเข้าใจ ร่ วมรับผิดชอบ
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ต่ อจุ ด มุ่งหมายและเป้ าประสงค์ข องกลุ่มมากกว่าที่ จ ะขึ้ นกับผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าเท่ านั้น และ 3)
ผลลัพธ์ (Outcome) คือผลที่เกิดขึ้นจากการร่ วมกัน ทางานของกลุ่มทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ เขมภัทท์ เย็นเปี่ ยม (2552 :134)ที่ศึกษา
กระบวนการจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเอง กรณี ศึกษา: เปรี ยบเทียบระหว่างชุมชนต้นแบบในแถบภาค
ลาง กับ ชุมชนนาร่ องในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าขั้นตอนแรกของการทาแผนชุมชนคือ ค้นหา
แกนนาและองค์กรท้องถิ่น สร้างทีมที่จะเข้าร่ วมและสร้างความเข้าใจร่ วมกัน และ กิตติกานต์ ใจคา
(2554 : 66) ที่ศึกษาบทบาทคณะกรรมการชุมชนในการจัดทาแผนชุมชนของเทศบาลตาบลบ้านแม่
ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า แนวทางและการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อการจัดทาแผน
ชุมชน คือ การบริ หารเชิงรุ ก เชิ ญวิทยากรจากหน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง และสร้ างที มงาน
เจ้าหน้าที่ทาแผนชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการชุมชน ประชาชน เกี่ยวกับการ
จัดทาแผนชุมชน และ ทินกร ศิลาพันธ์ (2551 : 69) ที่ศึกษาบทบาทของประชาชนที่มีต่อการจัดทา
แผนชุมชน : กรณี ศึกษาองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลท่ าเยี่ยม อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิ ตร พบ
ผลการวิจยั ว่า บทบาทของประชาชนในการทาแผนชุมชนในขั้นตอนการเตรี ยมพื้น ที่และเตรี ย ม
ทีมงาน คื อการเป็ นอาสาสมัครหรื อทีมจัดทาแผนชุมชน และ ศิริข วัญ อุทา (2548 :95) ที่ศึกษา
กระบวนการจัดทาแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่ วมในจังหวัดลาพูน พบว่าอุปสรรคต่อการทาแผนชุมชน
คือ ไม่มีการตั้งทีมงานอย่างเป็ นทางการ และชัดเจน ซึ่งทาให้ชุมชนขาดความกระตือรื อร้นในการ
ผลักดันแผนชุมชนไปสู่การปฏิบตั ิจริ งได้ และตรงกับอนุ พนั ธ์ ฐิติวร (2552:82) ที่ศึกษาปั จจัยที่
เกี่ยวข้องและปัญหาในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนเทศบาลเมืองจันทร์ บุรี พบปั ญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทาแผนชุมชน คือ ขาดการทางานเป็ นทีม
เมื่อได้ทีมทาแผนชุมชนที่มีความตั้งใจมุ่งมัน่ และมีความเสี ยสละแล้ว ขั้นต่อไปคือจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชนให้แก่ทีมทาแผนชุมชน โดยใช้การ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ ซึ่งมีการฝึ กปฏิบตั ิทาแผนชุมชนจริ งโดยใช้ขอ้ มูลจาก จปฐ. และ กชช. 2 ค และ
ในวงรอบที่ 2 แผนชุมชนที่ได้จากการฝึ กปฏิบตั ิสามารถนาไปบูรณาการกับแผนพัฒนา 3 ปี ของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลในปี งบประมาณ 2557 ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การจัด ทาแผนชุ มชน มีงานวิจยั สนับสนุ นดังนี้ กิ ตติ กานต์ ใจค า (2554 : 66) ที่ศึก ษาบทบาท
คณะกรรมการชุ มชนในการจัด ทาแผนชุ มชนของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนชุมชน ที่สาคัญที่สุด คือการจัดให้มี
การอบรมเพิ่ ม ศัก ยภาพแก่ ค ณะกรรมการชุ ม ชนในเรื่ องการจัด ท าแผนชุ มชน ซึ่ ง จะท าให้
คณะกรรมการชุมชนทุกคนมีระเบียบ รู้วิธีการจัดทาแผนชุมชน และ อนุ พนั ธ์ ฐิติวร (2552:82) ที่
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ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและปั ญหาในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนเทศบาลเมืองจันทร์ บุรี พบว่า
แนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทาแผนชุมชน คือการจัดให้มีการอบรม
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนให้แก่แกนนาการจัดทาแผนจัดทาแผน
อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี และทินกร ศิลาพันธ์ (2551: 72) ที่ศึกษาบทบาทของประชาชนที่มี
ต่อการจัดทาแผนชุมชน : กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าเยี่ยม อาเภอสากเหล็ก จังหวัด
พิจิตร มีขอ้ เสนอแนะจากผลการวิจยั ว่า ควรจัดมีการฝึ กอบรมตัวแทนชุมชนก่อนจัดทาแผนชุมชน
จริ ง และการให้ความรู้เรื่ องแผนชุมชนไม่ควรใช้การบรรยายเพียงอย่างเดียว ควรจัดฝึ กปฏิบตั ิดว้ ย
และอนุรักษ์ ลักษณะภู่ (2550: 60) ที่ศึกษา ปัจจัยในการมีส่วนร่ วมจัดทาแผนชุมชนของประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลท่าหลวง อาเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบผลวิจยั ว่า เทศบาลควร
จัดให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องการทาแผนชุมชนให้แก่ประชาชนที่สนใจ โดย
การฝึ กอบรม หรื อสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ นอกจากนี้ เคลือวัลย์ ทาแดง (2554 :67) ที่ศึกษาบทบาท
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนด้านสุขภาพ อาเภอชุม
แพ จัง หวัด ข่ อ นแก่ น ผลการศึ ก ษาพบข้อ เสนอแนะว่ า ให้มี ก ารจัด อบรมเพิ่ ม ศัก ยภาพแก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น ในเรื่ องการจัดทาแผนชุมชนด้านสุขภาพ ตรงกับ ประวิทย์
อกตัน (2551:59) ที่ศึกษาบทบาทของผูน้ ากลุ่มต่างๆเพื่อการจัดทาแผนชุมชน กรณี ศึกษาอาเภอทุ่ง
หัวช้าง จังหวัดลาพูน พบปั ญหาและอุปสรรคที่ ทาให้ ผูน้ ากลุ่มต่ างๆเข้าร่ วมเพื่อการจัดทาแผน
ชุมชน คือ ไม่ได้รับการฝึ กอบรม หรื อสัมมนาเพื่อการจัดทาแผนชุมชน และ วิวรรธน์ ขันเพียแก้ว
(2551 : 85) ที่ศึกษาการจัดทาแผนชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณี ศึกษา ตาบลบ้านยาง อาเภอลาทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลยุทธ์ในการจัดทาแผนชุมชนในแต่ละระดับ ควรสนับสนุ น
องค์ค วามรู้ ทัก ษะ และประสบการณ์ ของบุคคลในองค์การบริ หารส่ วนตาบลให้สามารถทาการ
พัฒนาโดยใช้วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน การมีขอ้ ตกลง
เรื่ องการสื่อสารก็เป็ นสิ่งจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานทาแผนชุมชน เพื่อป้ องกันความเข้าใจผิดที่ส่งผล
ให้เกิดความขัดแย้งภายในทีมงาน สอดคล้องกับศิริขวัญ อุทา (2548 :95) ที่ศึกษากระบวนการ
จัด ทาแผนชุมชนอย่างมีส่ว นร่ ว มในจังหวัดลาพูน พบข้อเสนอแนะดังนี้ การเพิ่มทัก ษะในการ
สื่ อสารประสานงานที่มีประสิ ทธิภ าพทั้งภายในชุมชนและภายนอก และกลไกการขยายข้อมูล
ข่าวสาร เพราะถ้าผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการทาแผนชุมชนขาดสิ่งนี้ไป ทาให้ขอ้ มูลกระจุกอยูเ่ พียงไม่กี่คน
หลังจากได้ทีมทาแผนชุมชนที่สามารถจัดทาแผนชุมชนของตนเองได้แล้ว การจะให้
ทีมทาแผนชุมชนยังคงพฤติกรรมการทาแผนชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปี การสร้างแรงจูงใจจึงเป็ นสิ่ ง
ที่ต ้องทา แต่เนื่ องจากผูท้ ี่ มาร่ ว มเป็ นทีมทาแผนชุ มชนนั้น ไม่มีค่ าตอบแทนใดๆ การจะรั ก ษา
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พฤติ ก รรมของบุ ค คลไว้จ าเป็ นต้อ งสร้ างความภาคภูมิใจแก่ ผรู้ ่ ว มจัด ทาแผนชุ มชน โดยการ
สนับสนุ น ทางสังคมด้านกาลังใจให้ก ับทีมงานทาแผนชุ มชน เช่ น การยกย่องชื่ นชม ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อหอกระจายข่าว และติดป้ ายประกาศรายชื่อทีมทาแผนชุมชนที่บอร์ ดชุมชน
ตรงกับแนวคิดของ Jacobson (1987) ที่กล่าวว่า การสนับสนุ นทางด้านอารมณ์หรื อจิตใจ หมายถึง
พฤติกรรมที่ทาให้บุคคลรู้สึกสบายใจ และเชื่อว่าเขาได้รับความรัก ความเอาใจใส่ ความยกย่องนับ
ถือจนเกิ ด ความมัน่ ใจ สนับ สนุ น ทางด้านความคิ ด หมายถึง การให้ค วามรู้ ข้อมูลข่ าวสาร
คาแนะน าที่ จ ะช่ ว ยให้บุค คลเข้าใจสิ่ งต่ างๆ และสามารถเข้าร่ ว มในการจัด ทาแผนชุ มชนอย่าง
ถูกต้อง ประเภทสุดท้ายคือการสนับสนุนทางด้านสิ่งของ หมายถึงการให้วตั ถุ สิ่ งของและบริ การ
ต่างๆ ที่ช่วยในการระดมการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนชุ มชนของชาวบ้าน สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ Samanth (2001 : บทคัดย่อ) พบว่า การสนับสนุ นการ
วางแผนชุ มชน มีอิทธิ พลอย่างมากต่ อเกาะพริ น ซ์ เอ็ด เวิร์ด ในปั จ จุ บัน การที่ จ ังหวัด ไม่มีก าร
วางแผนอย่างจริ งจัง และขาดการสนับสุ นนจากเทศบาล ทาให้เกิดช่องว่างในหลายๆชุมชน และ
อนุ พนั ธ์ ฐิ ติวร (2552:82) ที่ ศึกษาปั จจัยที่เกี่ ยวข้องและปั ญหาในกระบวนการจัดทาแผนชุ มชน
เทศบาลเมืองจันทร์บุรี พบว่าแนวทางหลักในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทาแผน
ชุมชน คือ การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการในการจัดทาแผนชุมชนของแต่
ละชุมชน งบประมาณนี้เพื่อใช้จ่ายด้านการสร้างแผ่นพับ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ
แผนชุมชนให้ประชาชนได้ทราบอย่างทัว่ ถึง และ กิตติกานต์ ใจคา (2554 : 66-67) ที่ศึกษาบทบาท
คณะกรรมการชุมชนในการจัด ทาแผนชุ มชนของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาการจัดทาแผนชุมชนของคณะกรรมการให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นี้ ควรจัด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆของ
คณะกรรมการชุ ม ชนในการบริ หารจัด การส่ งเสริ มให้ประชาชนเกิ ด ความศรั ท ธาในบทบาท
คณะกรรมการชุมชนและกรรมการชุมชนจะได้มีขวัญกาลังใจในการทางาน มีจิตบริ การสาธารณ
ให้แก่ชุมชนเต็มศักยภาพ การสนับสนุนทางสังคมเป็ นสิ่ งสาคัญมากต่อการทางานที่เป็ นจิตอาสา
การสนับสนุนมีท้งั ที่เป็ นรู ปธรรม เช่น ค่าตอบแทน และไม่เป็ นรู ปธรรม เช่นคายกย่องชื่นชม และ
สยาม วิชาพรม (2552: บทคัดย่อ) ที่ศึกษา การเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมเพื่อการจัดทาแผนชุ มชน :
กรณี ศึก ษาการจัด ทาแผนชุ มชนของเทศบาลต าบลรั ต นบุ รี จังหวัด สุ ริ นทร์ พบว่าแนวทางการ
เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในการจัดทาแผนชุมชนที่จะทาให้การจัดทาแผนชุมชนมี
ประสิ ทธิภาพ คือ ควรมีค่าตอบแทนเพื่อเป็ นแรงจูงใจ และตรงกับ เขมภัทท์ เย็นเปี่ ยม (2552
:137) ที่ ศึก ษากระบวนการจัด ทาแผนชุ มชนพึ่งตนเอง กรณี ศึก ษา: เปรี ยบเที ยบระหว่างชุ มชน
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ต้นแบบในแถบภาคลาง กับ ชุมชนนาร่ องในเขตกรุ งเทพมหานคร พบปั ญหาและอุปสรรคในการ
จัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเอง ส่ ว นใหญ่จ ะเป็ นการขาดการสนับสนุ น และความร่ วมมือจากคนใน
ชุมชน ขาดผูน้ าและแกนนาที่มีจิตอาสาในการขับเคลื่อนแผนชุมชน ขาดการสนับสนุนอย่างจริ งจัง
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทาให้ผคู้ ิดจะทาแผนชุมชน
หมดกาลังใจ นอกจากนี้ กิ จกรรมนี้ ยังส่ งผลต่อการขยายผลไปสู่ ชุมชนข้างเคีย ง การได้เห็ น
หมู่บา้ นนาร่ องมีการเคลื่อนไหวด้านการจัดทาแผนชุมชน หมู่บา้ นอื่นที่ได้รับฟังการประชาสัมพันธ์
ทางหอกระจายข่าวหรื อเห็นป้ ายโปสเตอร์เรื่ องแผนชุมชนจึงเกิดการตื่นตัว ด้วยเกรงว่าการรวมตัว
เป็ นทีมทาแผนชุมชนของหมู่บา้ นนาร่ องจะได้งบประมาณหรื อโครงการที่มากกว่าหมู่บา้ นตนเอง
และนิภา อมรางกูร (2553: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทา
แผนชุมชนเทศบาลเมืองพิจิตร อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบว่าแนวทางในการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่ วมของเพื่อการจัดทาแผนชุมชน คือ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ทุกรู ปแบบ การร่ วมประชุม
การประชาสัมพันธ์ผา่ นสมาชิกสภา การติดต่อทางเว็บไซต์เทศบาล การให้ความรู้ การอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการด้านการจัดทาแผนชุมชนอย่างต่อเนื่องให้กบั ผูน้ าทุกกลุ่มในชุมชน
ผูว้ ิจยั สรุ ปว่า แผนชุมชนเป็ นเครื่ องมือในการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ท้ งั ในระดับ
หมู่บา้ น ตาบล และจังหวัดในลักษณะที่ครอบคลุมและเข้าถึงอย่างกว้างขวาง ทาให้เกิดการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงว่าชุมชนจะแก้ปัญหาและความร่ วมมือมากกว่า มุ่งแต่ ประสบความสาเร็ จ หากมี
การพิจารณาร่ ว มกัน ทางสังคม เศรษฐกิ จ สังคม และกายภาพ แผนชุ มชนสามารถเป็ นโอกาส
ผลักดันไปสู่การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการและมีความยัง่ ยืน กลไกการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ทาให้เกิดการวางแผนเกิดอย่างเป็ นรู ปธรรมทุกด้านในลักษณะของการวางแผนชุมชน แผนพัฒนา
และการวางแผนสังคม
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากผลการศึกษาการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผน
ชุมชน พบว่า กิจกรรมในรู ปแบบสามารถสร้างทีมที่มีศกั ยภาพสามารถในการจัดทาแผนชุมชน
ของตนเองได้ ดังนั้น งานวิจ ัย นี้ จึ งมีขอ้ เสนอแนะ 3 ส่ ว น ได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจยั ไปปฏิบตั ิ และข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 จากผลการศึกษาพบว่า องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณในการ
สร้างทีมทาแผนชุมชน ดังนั้นกระทรวงมหาดไทย ควรออกกฎระเบียบที่สนับสนุ นการทาแผน
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ชุมชนภาคประชาชน ด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดาเนิ นกิจกรรมสร้างทีม ทาแผนชุมชน
โดยเฉพาะและพอเพียง เช่น ค่าเดินทางมาร่ วมทาแผนชุมชน ค่ากิจกรรมไปศึกษาดูงานชุมชนที่มี
ทีมทาแผนชุมชนที่เข้มแข็ง เป็ นต้น
1.2 จากผลการศึ ก ษาพบว่ า องค์ก ารบริ หารส่ ว นท้อ งถิ่ น ไม่ มี สื่ อ ที่ เ กี่ ย วกับ
ความสาคัญของการสร้างที มทาแผนชุมชน ดังนั้นกรมการพัฒนาชุ มชน ควรผลิตสื่ อที่เป็ นของ
ส่ วนกลาง อันมีเนื้ อหาให้ความรู้ เกี่ยวกับความสาคัญของการสร้างทีมทาแผนชุมชนในหมู่บา้ น
แล้ว แจกจ่ ายให้แก่ ก ารปกครองส่ ว นท้องถิ่น เพื่อน าไปเผยแพร่ ในชุ มชน เป็ นการสร้างความ
ตระหนักแก่ผนู้ าและชาวบ้านเกี่ยวกับความสาคัญของการสร้างทีมทาแผนชุมชนในหมู่บา้ น เช่น
จัดทาแผ่นพับที่ดึงดูดและมีภาษาง่ายต่อการเข้าใจ โปสเตอร์ รณรงค์การร่ วมทาแผนชุมชน เทป
บัน ทึ ก เสี ยงที่ ประชาสัมพัน ธ์กิ จ กรรมเกี่ ยวกับแผนชุ มชนเพื่อใช้ก ับหอกระจายข่ าว และต้อ ง
นามาใช้อย่างต่อเนื่อง
1.3 จากผลการศึก ษาพบว่า ชาวบ้านไม่มีความรู้ เรื่ องการทาแผนชุมชนที่แท้จริ ง
ดังนั้นสถาบันการศึกษา ควรให้ความร่ วมมือส่ งเสริ มการให้ความรู้เกี่ยวกับ ความสาคัญของแผน
ชุมชนแก่เยาวชนโดยแทรกเข้าไปในหลักสูตร เพื่อให้เยาวชนเป็ นสื่อกลางถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ
การทาแผนชุมชนไปถึงผูป้ กครอง นอกจากนี้ ยังเป็ นการปลูกฝังความเสี ยสละเพื่อชุมชนให้แก่
เยาวชน
1.4 จากผลการศึกษาพบว่าองค์การบริ หารส่วนท้องถิ่น ไม่มีนโยบายกระตุน้ การทา
แผนชุมชน ดังนั้นกรมการปกครอง ควรมีนโยบายกระตุน้ เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่ น ให้จ ริ งจัง กับกระบวนการทาแผนชุ ม ชนของภาคประชาชน รวมทั้งสนับสนุ น วัส ดุ
อุปกรณ์ ที่จาเป็ นต่อการจัดทาแผนชุมชน เช่น การทาป้ ายไวนิลเชิญชวนเข้าร่ วมทาแผนชุมชน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจยั ไปปฏิบตั ิ
2.1 จากผลการศึกษาพบว่าองค์การบริ หารส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณในการผลิต
สื่อที่กระตุน้ ชาวบ้านเรื่ องความสาคัญของแผนชุมชน ดังนั้นควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้ชุมชน ด้วยการเผยแพร่ แนวคิด และประโยชน์ของการมีทีมทาแผนชุมชนแก่ ชุมชน
ด้ว ยสื่ อ แผ่น พับ โปสเตอร์ และหอกระจายข่ าว และควรด าเนิ น กิจ กรรม อย่า งสม่าเสมอ และ
ต่อเนื่อง เพื่อตอกย้า ซึ่งเป็ นการปลูกฝังจิตสานึกเกี่ยวกับการร่ วมทาแผนชุมชน ให้แก่ชาวบ้าน การ
ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ แผนชุ ม ชนกับ ชาวบ้า น ไม่ ว่ า จะเป็ นสื่ อ แผ่ น พับ โปสเตอร์ หรื อการ
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ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว การผลิตสื่อต่างๆควรหลีกเลี่ยงภาษาที่เป็ นวิชาการมากเกินไป
เพราะถ้าชาวบ้านที่ไม่เข้าใจจะเกิดความเบื่อหน่อยได้ง่าย และปิ ดการรับสื่อ
2.2 จากผลการศึกษาพบว่า ในชุมชนไม่มีทีมทาแผนชุมชนที่ชดั เจน ดังนั้นก่อนการ
ทาแผนชุมชน ควรสร้ างที มทาแผนชุ มชนให้เป็ นรู ปธรรม มีค วามชัดเจน เข้มแข็งเหมือนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม ) ที่เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไป ซึ่งในการสร้างทีมทาแผน
ชุมชน ต้องใช้เครื อข่ายของผูน้ าชุมชนในการประสานบุคลากร เพราะผูน้ าชุมชนมีความใกล้ชิดและ
เป็ นที่เกรงใจของชาวบ้าน ทาให้ง่ายต่อการดึงคนมาร่ วมทาแผนชุมชน
2.3 จากผลการศึกษาพบว่า การสร้างความตั้งใจในการทาแผนชุมชนมีผลต่อการทา
แผนชุมชน ดังนั้น เมื่อได้ผสู้ มัครเป็ นทีมทาแผนชุมชนแล้ว การจะให้บุคคลเหล่านั้นร่ วมทาแผน
ชุมชนด้วยความเต็มใจ ต้องสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลให้ได้ ด้วยการพาไปศึกษา
ดูงานหรื อให้ชุมวีดิทัศน์ ชุ มชนที่ ประสบความสาเร็ จในการทาทาแผนชุมชน เพื่อให้เกิ ดความ
ต้องการทาแผนชุมชน
2.4 จากผลการศึกษาพบว่า การอบรมเชิงปฏิบตั ิการพร้อมกับฝึ กทาแผนชุมชนจริ ง ส่ ง
ทางบวกต่อการทาแผนชุมชน ดังนั้นหลังจากผูส้ มัครมาร่ วมทีมทาแผนชุมชนแล้ว ควรจัดอบรม
เชิงปฏิบตั ิการพร้อมกับฝึ กทาแผนชุมชนจริ ง โดยมีวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแผนชุมชนมาเป็ นผูฝ้ ึ ก
จนได้แผนชุมชนจริ ง ที่สามารถนาไปใช้ได้ และควรจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการทาทุกปี เพื่อให้เกิด
ความชานาญ นอกจากนี้ ควร ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิ จกรรมที่จาเป็ นต่อการจัดทาแผนชุมชน
เช่น ทักษะการเก็บข้อมูล ทักษะการสื่อสารในทีมงาน
2.5 จากผลการศึกษาพบว่า การให้ชาวบ้านทาในสิ่งที่ยากเกินไป ส่ งผลให้ชาวบ้านไม่
สนใจเข้าร่ วมเป็ นทีมทาแผนชุมชน ดังนั้นการกาหนดกระบวนการทาแผนชุมชน ควรเริ่ มจากสิ่ งที่
ชาวบ้านคิดว่าไม่ยุ่งยาก ชุมชนสามารถทาให้สาเร็ จได้โดยง่าย เพื่อสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ผลสาเร็ จ และอยากทาต่อไปเรื่ อยๆ
2.6 จากผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุนด้านอารมณ์ หรื อการให้กาลังใจส่ งผลดี ต่อ
การจัดทาแผนชุมชนของทีมงาน ดังนั้นควรมีการให้กาลังใจกับทีมทาแผนชุมชน ด้วยการประกาศ
ชื่นชม ยกย่องความเสียสละ โดยใช้สื่อชุมชน เช่น หอกระจายข่าว ประกาศในที่ ประชุมประชาคม
ทุกเวที เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ผทู้ าแผนชุมชน และคงพฤติกรรมการทาชุมชนของทีมจัดทา
แผนชุมชน

284
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
3.1 งานวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั กาหนดให้หมู่บา้ นปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ตาบลเจ็ดริ้ ว
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นกึ่งเมืองกึ่งชนบท เป็ นหมู่บา้ นนาร่ องในการ
สร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน ดังนั้นถ้านารู ปแบบนี้ไปปรับใช้ควรพิจารณา
ถึงบริ บทของชุมชน ที่มีลกั ษณะใกล้เคียง
3.2 ควรศึกษาวิจยั ในพื้นที่อื่นที่มีบริ บทแตกต่างจากพื้นที่ที่ผวู้ ิจยั ศึกษาในครั้งนี้ เช่น
ศึกษาในชุมชนชนบท หรื อชุมชนเมือง เป็ นต้น เพื่อให้ได้รูปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชน
ในการจัดทาแผนชุมชนที่มีความหลากหลายขึ้น
3.3 การเสริ มสร้างพลังอานาจเป็ นกระบวนการที่เป็ นระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับ
ทีมงานหรื อกลุ่ม และระดับองค์การ ซึ่งในการวิจ ัยครั้งนี้ ผูว้ ิจ ัยศึกษาเพียง ระดับบุคคล ระดับ
ทีมงานหรื อกลุ่มเท่านั้น ดังนั้น นักวิจยั ท่านอื่นควรศึกษาการสร้างพลังอานาจในระดับองค์การที่
เกี่ยวข้องกับแผนชุมชน เพื่อเป็ นแนวทางให้องค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีขอ้ แนะนา ในการสนับสนุนและ
ผลักดันให้เกิดทีมทาแผนชุมชนที่สามารถปฏิบตั ิงานได้จริ ง
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ผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective congruence: IOC) ของ
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เป็ นดังนี้
ตารางแสดง ผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) การเสริ มสร้างพลังอานาจระดับบุคคล
ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ในระดับบุคคล
การเตรียมความพร้ อมชุมชน
1. ความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน
1.1 เผยแพร่ แนวคิ ดและความสาคัญของแผน
ชุ ม ชนให้ ช าวบ้ า นทราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง ด้ ว ยสื่ อ
สาธารณะชุมชน
2. ความตั้งใจมุ่งมัน่
2.1 ไ ป ศึ ก ษ า ดู ง า น ใน ชุ ม ช น ที่ ป ร ะ ส บ
ความสาเร็ จเรื่ องการทาแผนชุมชน หรื อชมวีดิทศั น์
ชุมชนตัวอย่าง ที่แก้ปัญหาด้วยการใช้แผนชุมชน
การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ เรียนรู้ตนเองและชุมชน
3. การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
3.1 เข้ารับการอบรมเชิ งปฏิบัติ ก ารเรื่ องการ
จัดเก็บข้อมูล/วิธีการสารวจข้อมูลและ การวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชน
3.2 เข้าร่ วมฝึ กทักษะการจัดทาประชาคม
4. ความภาคภูมิใจในตนเอง
4.1 รับอาสาในงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามความถนัด และคิดว่าทาสาเร็จได้ดว้ ยตนเอง
กาหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนา
5. การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
5.1 เข้าร่ วมอบรมเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนา
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ตารางแสดง ผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) การเสริ มสร้างพลังอานาจระดับบุคคล (ต่ อ)

ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ในระดับบุคคล
5.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนา
การกาหนดแผนงานหรือโครงการ
6. การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
6.1 เข้ารับการอบรมเกี่ ยวกับการแยกประเภท
โครงการและ จัดลาดับความสาคัญของโครงการ
6.2 เข้าร่ วมฝึ กทักษะการจัดทาประชาพิจารณ์
การจัดทารูปเล่มแผนชุมชน
7. การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
7.1 เข้า รั บ การอบรมเกี่ ย วกับ วิ ธีก ารจัด ท า
เอกสาร / วิธีการเขียนแผนงานและโครงการ
7.2 ศึกษาวิธีก ารเขียนแผนชุมชน จากคู่มือทา
แผนชุ ม ชนหรื อ เอกสารจากชุ ม ชนที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จในการจัดทาแผน
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ตารางแสดง ผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) การเสริ มสร้างพลังอานาจระดับทีมงาน
ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ในระดับบุคคล
การเตรียมความพร้ อมชุมชน
1. การสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน
1.1 จัด ระบบความสัม พัน ธ์ข องที ม งานใน
ลักษณะแนวราบ
1.2 จัด กิ จ กรรมให้ทีมงานมีการพบปะพูด คุ ย
อย่างสม่าเสมอ
2. การสื่อสารในทีมงาน
2.1 ใช้การสื่ อสารที่หลากหลาย เช่ น โทรศัพท์
จดหมาย สื่อบุคคล เพื่อให้สมาชิกเข้าใจตรงกันใน
กิจกรรมเตรี ยมความพร้อม
2.2 กาหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารด้านการ
เตรี ยมความพร้อมชุมชน
3. การสนับสนุนทางสังคม
3.1 ได้รับการสนับสนุ นด้านความคิด โดยจัด
กิจกรรมให้ผทู้ าแผน
3.2 ได้รั บ การสนับ สนุ น ด้า น อุ ป กรณ์
งบประมาณ สถานที่ คู่มือการจัดทาแผนชุมชน เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมชุมชน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเรี ยนรู้ตนเองและชุมชน
4. การมีความไว้วางใจ
4.1 ให้อิสระสมาชิกได้ตดั สิ นใจในงานที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การสื่อสารในทีมงาน
5.1 ใช้การสื่ อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์
จดหมาย สื่อบุคคล เพื่อนัดหมายการร่ วมกิจกรรม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ตารางแสดง ผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) การเสริ มสร้างพลังอานาจระดับทีมงาน (ต่อ)

คน
ที่ 1
5.2 กาหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่ าวสารเพื่อนัด 1
หมายการร่ วมกิจกรรมการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. การสนับสนุนทางสังคม
6.1
ได้รั บ การสนั บ สนุ นด้า นอุ ป กรณ์ 1
งบประมาณ สถานที่ เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.2 ได้รับการสนับสนุ นด้านความคิด โดยจัด 1
กิ จ กรรมให้ค วามรู้ เ รื่ องวิ ธี ก ารจัด กระท าข้อ มูล
สาหรับการใช้ทาแผนชุมชน และการจัดประชาคม
สะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชน
กาหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนา
7. การสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน
7.1 จัด ระบบความสัมพัน ธ์ในการประชุ มเพื่ อ 1
ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละทิ ศ ทางการพัฒ นา เป็ น
ลักษณะแนวราบ
7.2 ให้ก ารยอมรับความคิด เห็ น ซึ่ งกัน และกัน 1
ของสมาชิกในการกาหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการ
พัฒนา
8. การสื่อสารในทีมงาน
8.1 ใช้การสื่ อสารที่หลากหลาย เช่ น โทรศัพท์ 1
จดหมาย สื่ อ บุ ค คล เพื่อ การนัด ประชุ ม ก าหนด
วิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา
8.2 กาหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารและนัด 1
หมายการนั ด ประชุ ม ก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ แ ละทิ ศ
ทางการพัฒนา
ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ในระดับบุคคล
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ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ในระดับบุคคล
9. การสนับสนุนทางสังคม
9.1 ได้ รั บ กา รสนั บ สนุ น ด้ า นอุ ปก ร ณ์
งบประมาณ สถานที่ เพื่ อ การประชุ ม ก าหนด
วิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา
9.2 ได้รับการสนับสนุ นด้านความคิด โดยเชิญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่ องการกาหนดวิสัยทัศน์
และทิศทางการพัฒนา
การกาหนดแผนงานหรือโครงการ
10. การสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน
10.1 จัด ระบบความสัม พัน ธ์ข องการประชุ ม
กาหนดแผนงานหรื อโครงการในลักษณะแนวราบ
11. การสื่อสารในทีมงาน
11.1 ใช้การสื่ อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์
จดหมาย สื่ อ บุ ค คล เพื่อ การนัด ประชุ ม ก าหนด
แผนงานหรื อโครงการ
12. การสนับสนุนทางสังคม
12.1 ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ด้ า น อุ ป ก ร ณ์
งบประมาณ สถานที่ เพื่อการกาหนดแผนงานหรื อ
โครงการ
12.2 ได้รับการสนับสนุนด้านความคิด โดยเชิญ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ /เจ้า หน้า ที่ ม าให้ค าแนะน าเกี่ ย วกับ
กาหนดแผนงานหรื อโครงกา
การจัดทารูปเล่มแผนชุมชน
13. การสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน
13.1 จัด ระบบความสั ม พัน ธ์ ข องการด าเนิ น
กิจกรรมเพื่อการจัดทารู ปเล่มแผนชุมชนในลักษณะ
แนวราบ
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ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ในระดับบุคคล
14. การสื่อสารในทีมงาน
14.1 ใช้การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์
จดหมาย สื่ อ บุ ค คล สื่ อเทคโนโลยี เพื่ อเผยแพร่
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทารู ปเล่มแผนชุมชน
14.2 ก าหนดผู้รั บ ผิด ชอบกระจายข่ า วสาร
เกี่ยวกับการจัดทารู ปเล่มแผนชุมชน
15. การมีความไว้วางใจ
15.1 เปิ ดโอกาสให้สมาชิ ก รั บอาสาในงานที่
เกี่ ยวกับการจัด ทารู ปเล่มแผนชุมชนตามที่ต นเอง
ถนัด
15.2 ให้อิสระสมาชิกได้ตดั สินใจเกี่ยวกับงานที่
ได้รับมอบหมายในการจัดทารู ปเล่มแผนชุมชน
16. การสนับสนุนทางสังคม
16.1 ได้ รั บการสนั บ สนุ นด้ า นอุ ป กรณ์
งบประมาณ สถานที่ เพื่ อ การจัด ท ารู ป เล่ ม แผน
ชุมชน
16.2 ได้รับการสนับสนุ นด้านความคิด โดยจัด
กิ จ กรรมให้ค วามรู้ ที่ จ าเป็ นต่ อ การจัด ท ารู ป เล่ ม
เอกสารแผนชุมชน
16.3 ได้รั บการสนับสนุ น ด้า นจิ ต ใจ โดย
ประกาศยกย่องชื่นชมทีมผูร้ ่ วมจัดทาแผนชุมชน
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แบบสอบถาม
รูปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนเพือ่ จัดทาแผนชุมชน
คาอธิบาย
แบบสอบถามฉบับนี้ ผูว้ ิจยั จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลวิจยั อัน
เป็ นส่ ว นสาคัญของการทาวิทยานิ พนธ์ในหลัก สู ตรปรัชญาดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาวิชาพัฒนศึก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัวอย่างที่ใช้เป็ น คณะกรรมการหมู่บา้ น
ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือท่านกรุ ณาตอบแบบสอบถาม ให้ครบและตรงกับความเป็ นจริ ง
เพื่อว่าข้อมูลที่ได้จะได้เป็ นที่น่าเชื่อถือทางวิชาการ การตอบแบบสอบถามของท่านผูว้ ิจยั จะถือเป็ น
ความลับ การนาเสนอผลงานวิจยั จะเป็ นภาพรวม จึงไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อหน้าที่การงาน
ของท่าน และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่องานวิชาการเท่านั้น
รายละเอียดของแบบสอบถาม มีดงั นี้
1. แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผน
ชุมชน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามลักษณะคาถามปลายเปิ ด
2. โปรดตอบแบบสอบถาม ด้วยตนเองให้ครบทุกข้อ
4. ส่งแบบสอบถาม คืนผูเ้ ก็บรวบรวม

ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ ในความร่ วมมือของท่าน
ผูว้ ิจยั กิ่งแก้ว สุวรรณคีรี
นักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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หมายเลขแบบสอบถาม………….
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ ผูท้ างานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การจัดทา
แผนชุมชนในระดับตาบล
คาชี้แจง กรุ ณาเติมข้อความหรื อทาเครื่ องหมาย  ลง ( ) ที่กาหนดที่ตรงกับความจริ งมากที่สุด
1. องค์การบริ หารส่วนตาบล......................................................................................................
อาเภอ..................................................จังหวัด………………………………………………
2. สถานะผูใ้ ห้ขอ้ มูล / ตาแหน่งที่ท่านครอบครองในปัจจุบนั
( ) นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล
( ) ประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล
( ) สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล
( ) ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
( ) ผูน้ า / แกนนาชุมชน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกจากหมู่บา้ น
ให้เป็ นตัวแทนเข้าร่ วมกระบวนการจัดทาแผนชุมชน
( ) อื่นๆ ระบุ.................................................................................
3.

เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

4.

อายุ ………………..ปี

5.

การศึกษา
( ) ระดับประถมศึกษา
( ) ระดับอนุปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
( ) สูงกว่าปริ ญญาตรี

( ) ระดับมัธยมศึกษา
( ) ระดับปริ ญญาตรี /เทียบเท่า

6. ประสบการณ์ในการร่ วมจัดทาแผนชุมชน
( ) ไม่เคย
( ) 1 ครั้ง
( ) 2 ครั้ง
( ) 4 ครั้ง
( ) มากกว่า 4 ครั้งขึ้นไป

( ) 3 ครั้ง
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับสถานการณ์ ของพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน 2 ระดับ
จานวน 52 ข้อ ดังนี้
1) ระดับบุคคล
จานวน 27 ข้อ
2) ระดับทีมงาน
จานวน 25 ข้อ
2. การตอบแบบสอบถามนี้ ขอความกรุ ณาให้ท่านได้พจิ ารณาแล้วให้ท่านทาเครื่ องหมาย  ลง
ในช่องต่างๆ ที่ตรงกับพฤติกรรมที่เป็ นจริ งของท่านเพียงข้อละช่อง ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง มีการปฏิบตั ิในเรื่ องนั้นมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง มีการปฏิบตั ิในเรื่ องนั้นมาก
ระดับ 3
หมายถึง มีการปฏิบตั ิในเรื่ องนั้นปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง มีการปฏิบตั ิในเรื่ องนั้นน้อย
ระดับ 1
หมายถึง มีการปฏิบตั ิในเรื่ องนั้นน้อยที่สุด
การเสริมสร้ างพลังอานาจของผู้จดั ทาแผนชุมชน
การเสริมสร้ างพลังอานาจระดับบุคคล
1.ท่านเข้าร่ วมฝึ กอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
2. ท่านไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
3. ท่านอ่านหรื อศึกษาคู่มือ เอกสารหรื อชมวีดีทศั น์เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
4.ท่านเข้าร่ วมเรี ยนรู้ในสถานการณ์การจัดทาแผนชุมชนจริ ง
5. ท่านซึมซับและชื่นชมกับประสบการณ์ที่ดีในร่ วมทาแผนชุมชน
6. ท่านประเมินตัวเองว่ามีคุณค่าเมื่อได้ร่วมจัดทาแผนชุมชน
7. ท่านมีความภูมิใจที่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดทาแผนชุมชน
8. ท่านเชื่อว่าตัวเองสามารถร่ วมจัดทาแผนชุมชนได้ดี
9.ท่านฝึ กการพูดต่อสาธารณชน เพื่อมัน่ ใจในการแสดงความคิดเห็นบนเวทีการจัดทา
แผนชุมชน
10.ท่านรับอาสาทันทีเมื่อมีผขู้ อความร่ วมมือในกิจกรรมของการจัดทาแผนชุมชน
11.ท่านให้ความสาคัญกับงานด้านการจัดทาแผนชุมชน เช่นเดียวกับอาชีพหลักของท่าน

ระดับการปฏิบัติ
1 2 3 4 5

315
ต่อ

การเสริมสร้ างพลังอานาจของผู้จดั ทาแผนชุมชน
12.ท่านทุ่มเทในการทางานเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชนโดยไม่คานึงสิ่งตอบแทน
13.ท่านมีความผูกพันกับงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
14.ท่านเรี ยนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาด้านการจัดทาแผนชุมชน ร่ วมกับนักพัฒนาชุมชน
15.ท่านได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาและสถานการณ์ดา้ นการจัดทาแผน
ชุมชนกับคนในชุมชน
16.ท่านเต็มใจที่จะใช้ความพยายามทาทุกอย่างเพื่อให้ชุมชนท่านดีข้ ึน
17.ท่านได้รับการยอมรับนับถือ และการให้เกียรติจากคนในชุมชน
18.ท่านตระหนักว่าปัญหาของชุมชนคือปัญหาของท่าน
19.ท่านเข้าอบรมเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนชุนชน
20.ท่านกล้าที่จะถามในที่ประชุมเรื่ องการจัดทาแผนชุนชน หากสิ่งที่ได้ยนิ ได้ฟัง ยังไม่
ชัดเจน หรื อไม่เข้าใจ
21.ท่านมีความอดทน และยินดีรับฟังประเด็นที่ไม่ตรงกับความคิดเห็นท่าน เกี่ยวกับการ
จัดทาแผนชุนชน
22.ท่านจะกาหนดปัญหาให้ชดั เจนก่อนตัดสินใจจัดทาแผนชุมชน
23.ท่านตัดสินใจในเรื่ องการจัดทาแผนชุมชนบนพื้นฐานของการใช้ขอ้ มูลต่างๆที่มีอยู่
และหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติม
24.ท่านวิเคราะห์และพิจารณาทางเลือกหลายๆทางก่อนตัดสินใจในการจัดทาแผนชุมชน
25.ท่านมีความปรารถนาที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมในการจัดทาแผนชุมชน
26.ท่านมีความมุ่งมัน่ ที่จะทากิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลให้การจัดทาแผนชุมชนสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย
27.ท่านไม่กลัวความยากลาบากและไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ในการจัดทาแผนชุมชน
การเสริมสร้ างพลังอานาจระดับทีมงาน
28. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชนให้แก่ทีมงานและผูท้ ี่สนใจ
29. มีการจัดโครงการให้ทีมงานไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
30.มีการเปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านที่สนใจเข้าร่ วมเรี ยนรู้ในสถานการณ์การจัดทาแผนชุมชน
จริ ง

ระดับการปฏิบัติ
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316
ต่อ

การเสริมสร้ างพลังอานาจของผู้จดั ทาแผนชุมชน
31. มีการสร้างบรรยากาศในการทางานลักษณะกัลยาณมิตรที่มีความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน
32. มีการยอมรับการตัดสินใจของเพื่อนร่ วมงานที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
33.มีการรับฟังและปฏิบตั ิตามคาแนะนางานเพื่อนร่ วมงานในการปฏิบตั ิงานด้านการ
จัดทาแผนชุมชน
34.มีการประกาศยกย่องชมเชยทีมผูจ้ ดั ทาแผนชุมชน ต่อสาธารณชน
35. มีการแสดงออกถึงการยอมรับผูร้ ่ วมจัดทาแผนชุมชนว่าเป็ นส่วนหนึ่งของทีมงาน
36.มีการชี้แจงถึงความสาคัญของการจัดทาแผนชุมชนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ แก่ทีมงาน
37.มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาระบบสื่อสารในทีมงาน ให้สะดวกรวดเร็ ว และทัว่ ถึง
38.มีการจัดทาทะเบียนรายชื่อทีมงาน รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และแจกจ่ายแก่ทีมงาน เพื่อ
สะดวกในการติดต่อ
39.มีการจัดอบรมด้านการใช้เครื่ องมือสื่อสารที่ทนั สมัย เพื่อเป็ นช่องทางติดต่อสื่อสาร
เช่น e-mail , facebook , line เป็ นต้น
40.มีการกาหนดเป้ าหมายของการจัดทาแผนชุมชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริ งของชุมชน
41.มีการเปิ ดโอกาสให้ผรู้ ่ วมงานในทีม มีส่วนกาหนดเป้ าหมายของแต่ละกิจกรรมใน
การจัดทาแผนชุมชน
42.มีการเผยแพร่ แนวคิด ความสาคัญ และประโยชน์ของการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผน
ชุมชน
43.การกาหนดภาระงานต่างๆ ข้อกาหนด กฎเกณฑ์ และ ระเบียบการดาเนินงานโดย
ความเห็นชอบของผูป้ ฏิบตั ิงานในทีม
44.มีการประชุมหาแนวทางในการประสานความร่ วมมือต่างๆ เพื่อจัดทาแผนชุมชน
45.มีการสร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่ วมมือในการจัดทาแผน
ชุมชน
46.มีการจัดงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดทาแผนชุมชนโดยเฉพาะ เช่น ค่าตอบแทน
ทีมงาน

ระดับการปฏิบัติ
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ต่อ

การเสริมสร้ างพลังอานาจของผู้จดั ทาแผนชุมชน

ระดับการปฏิบัติ
1 2 3 4 5

47.มีการจัดหาอุปกรณ์สานักงานที่ทนั สมัย เพื่ออานวยความสะดวกต่อการจัดทาแผน
ชุมชน
48.มีการจัดตั้งศูนย์บริ การข้อมูลต่างๆ ที่เอื้อต่อการจัดทาแผนชุมชน เช่น คู่มือแผน
ชุมชน
49.มีการอานวยความสะดวกต่อกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เช่น สถานที่ในการ
ประชุม ประชาคม จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้คาแนะนา เป็ นต้น
50.มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริ มสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมจัดทาแผนชุมชน เช่น
เล่นกีฬา พบปะสังสรรค์อย่างไม่เป็ นทางการ เป็ นต้น
51.มีการวางลักษณะความสัมพันธ์ในทีมงานทาแผนชุมชนแบบเสมอภาคเท่าเทียมกัน
52. มีการแต่งตั้งบุคลากรสาหรับทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือผูท้ ี่มีปัญหา ด้าน
การปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่น
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามลักษณะคาถามปลายเปิ ดที่ถามเรื่ องความคิดเห็น
ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรที่ทาให้ “บุคคล” เข้าร่ วมเป็ นทีมจัดทาแผนชุมชน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรที่ทาให้ “ทีมงาน” มีความสามารถในการจัดทาแผนชุมชนมากขึ้น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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การเสริมสร้ างพลังอานาจระดับบุคคล
1) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนชุมชน
2) การเห็นคุณค่าในตน
3) ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
4) ความพึงพอใจในงาน
5) การแก้ปัญหาและจัดการสถานการณ์
6) มีความยึดมัน่ ผูกพันกับชุมชน
7) ทักษะการสื่อสาร
8) การตัดสินใจ
9) ความตั้งใจมุ่งมัน่

ข้ อ
1-4
5-7
8-10
11-13
14-15
16-18
19-21
22-24
25-27

การเสริมสร้ างพลังอานาจระดับทีมงาน
1) การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
2) ความไว้วางใจ
3) การส่งเสริ มในเชิงบวก
4) มีการปรับปรุ งระบบการติดต่อสื่อสารในทีมงาน
5) การสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่ วม
6) การประสานความร่ วมมือ
7) การสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน
8) การพัฒนาสัมพันธภาพของบุคลากร

28-30
31-33
34-36
37-39
40-43
44-45
46-49
50-52

320
แบบสอบถามเพือ่ รับรองร่ างรูปแบบการสร้ างเสริมพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผน
ชุมชน
…….……………………………………………..
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ ผูว้ ิจยั จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรับรองร่ างรู ปแบบการสร้าง
เสริ มพลังอานาจชุ มชนในการจัด ทาแผนชุ มชน อัน เป็ นส่ ว นสาคัญของการทาวิทยานิ พนธ์ใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับร่ าง
รู ปแบบการสร้ างเสริ มพลังอานาจชุ มชนในการจัด ทาแผนชุมชน ซึ่งผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น เพื่อนาไป
ทดลองใช้ในชุมชนต่อไป
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต่อร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการ
จัดทาแผนชุมชน ข้อคาถามในแบบสอบถาม แบ่งเป็ น ระดับบุคคลจานวน 7 ข้อ และระดับทีมงาน
จานวน 16 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อ
ร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน
ขอความอนุ เคราะห์จ ากท่ านตอบแบบสอบถามทุ ก ข้อ ค าตอบของท่ านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนใน
การจัดทาแผนชุมชน เพื่อนาไปทดลองใช้ในชุมชนต่อไป

ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ ในความร่ วมมือของท่าน
ผูว้ ิจยั กิ่งแก้ว สุวรรณคีรี
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาพัฒนศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต่อร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน
ในระดับบุคคลจานวน 7 ข้อ และระดับทีมงานจานวน 16 ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
1. การเตรี ยมความพร้อม
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเรี ยนรู้ตนเองและชุมชน
3. การกาหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา
4. การกาหนดแผนงานหรื อโครงการ
5. การจัดทารู ปเล่มแผนชุมชน
คาชี้แจง
โปรดศึกษารู ปแบบที่แนบมาพร้อมนี้ แล้วอ่านข้อความในแบบสอบถามแต่ละข้อ และทา
เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ตามเกณฑ์พิจารณาดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ
ในระดับบุคคล
การเตรียมความพร้ อมชุมชน
1. ความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน
1.1 เผยแพร่ แนวคิดและความสาคัญของแผนชุมชนให้
ชาวบ้านทราบอย่างทัว่ ถึงด้วยสื่อสาธารณะชุมชน
2. ความตั้งใจมุ่งมัน่
2.1 ไปศึกษาดูงานในชุมชนที่ประสบความสาเร็ จเรื่ องการ
ทาแผนชุมชน หรื อชมวีดิทศั น์ชุมชนตัวอย่าง ที่แก้ปัญหาด้วย
การใช้แผนชุมชน
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การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ เรียนรู้ตนเองและชุมชน
3. การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
3.1 เข้ารับการอบรมเรื่ องการออกแบบการเครื่ องมือ
จัดเก็บข้อมูล/วิธีการสารวจข้อมูล และ การวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชน
3.2 เข้าร่ วมฝึ กทักษะการจัดทาประชาคม
4. ความภาคภูมิใจในตนเอง
รับอาสาในงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามความ
ถนัด และคิดว่าทาสาเร็ จได้ดว้ ยตนเอง
กาหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนา
5. การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
5.1 เข้าร่ วมอบรมเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และทิศทางการ
พัฒนา
5.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และทิศทางการ
พัฒนา
การกาหนดแผนงานหรือโครงการ
6. การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
6.1 เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการแยกประเภทโครงการ
และ จัดลาดับความสาคัญของโครงการ
6.2 เข้าร่ วมฝึ กทักษะการจัดทาประชาพิจารณ์
การจัดทารูปเล่มแผนชุมชน
7. การมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
7.1 เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดทาเอกสาร /
วิธีการเขียนแผนงานและโครงการ
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7.2 ศึกษาวิธีการเขียนแผนชุมชน จากคู่มือทาแผนชุมชน
หรื อ เอกสารจากชุมชนที่ประสบความสาเร็ จในการ
จัดทาแผน
ในระดับทีมงาน
การเตรียมความพร้ อมชุมชน
1. การสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน
1.1 จัดระบบความสัมพันธ์ของทีมงานในลักษณะ
แนวราบ
1.2 จัดกิจกรรมให้ทีมงานมีการพบปะพูดคุยอย่าง
สม่าเสมอ
2. การสื่อสารในทีมงาน
2.1 ใช้การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์
จดหมาย สื่อบุคคล เพื่อให้สมาชิกเข้าใจตรงกันใน
กิจกรรมเตรี ยมความพร้อม
2.2 กาหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารด้านการ
เตรี ยมความพร้อมชุมชน
3. การสนับสนุนทางสังคม
3.1 ได้รับการสนับสนุนด้านความคิด โดยจัด
กิจกรรมให้ความรู้เรื่ องการเตรี ยมความพร้อมในการ
จัดทาแผนชุมชน
3.2 ได้รับการสนับสนุนด้าน อุปกรณ์ งบประมาณ
สถานที่ คู่มือการจัดทาแผนชุมชน เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ชุมชน
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การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ เรียนรู้ตนเองและชุมชน
4. การมีความไว้วางใจ
ให้อิสระสมาชิกได้ตดั สินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การสื่อสารในทีมงาน
5.1 ใช้การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์
จดหมาย สื่อบุคคล เพื่อนัดหมายการร่ วมกิจกรรมการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
5.2 กาหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารเพื่อนัดหมาย
การร่ วมกิจกรรมการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. การสนับสนุนทางสังคม
6.1 ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ งบประมาณ
สถานที่ เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.2 ได้รับการสนับสนุนด้านความคิด โดยจัด
กิจกรรมให้ความรู้เรื่ องวิธีการจัดกระทาข้อมูลสาหรับ
การใช้ทาแผนชุมชน และการจัดประชาคมสะท้อน
ข้อมูลกลับสู่ชุมชน
กาหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนา
7. การสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน
7.1 จัดระบบความสัมพันธ์ในการประชุมเพื่อกาหนด
วิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา เป็ นลักษณะแนวราบ
7.2 ให้การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันของ
สมาชิกในการกาหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา
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8. การสื่อสารในทีมงาน
8.1 ใช้การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์
จดหมาย สื่อบุคคล เพื่อการนัดประชุมกาหนดวิสยั ทัศน์
และทิศทางการพัฒนา
8.2 กาหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารและนัดหมาย
การนัดประชุมกาหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา
9. การสนับสนุนทางสังคม
9.1 ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ งบประมาณ
สถานที่ เพื่อการประชุมกาหนดวิสยั ทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนา
9.2 ได้รับการสนับสนุนด้านความคิด โดยเชิญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่ องการกาหนดวิสยั ทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนา
การกาหนดแผนงานหรือโครงการ
10. การสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน
10.1 จัดระบบความสัมพันธ์ของการประชุมกาหนด
แผนงานหรื อโครงการในลักษณะแนวราบ
18. การสื่อสารในทีมงาน
11.1 ใช้การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์
จดหมาย สื่อบุคคล เพื่อการนัดประชุมกาหนดแผนงาน
หรื อโครงการ
11.2 กาหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารและนัด
หมายการนัดประชุมกาหนดแผนงานหรื อโครงการ
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12. การสนับสนุนทางสังคม
12.1 ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ งบประมาณ
สถานที่ เพื่อการกาหนดแผนงานหรื อโครงการ
12.2 ได้รับการสนับสนุนด้านความคิด โดยเชิญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ /เจ้าหน้าที่มาให้คาแนะนาเกี่ยวกับกาหนด
แผนงานหรื อโครงการ
การจัดทารูปเล่มแผนชุมชน
13. การสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน
13.1 จัดระบบความสัมพันธ์ของการดาเนินกิจกรรม
เพื่อการจัดทารู ปเล่มแผนชุมชนในลักษณะแนวราบ
14. การสื่อสารในทีมงาน
14.1 ใช้การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์
จดหมาย สื่อบุคคล สื่อเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดทารู ปเล่มแผนชุมชน
14.2 กาหนดผูร้ ับผิดชอบกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดทารู ปเล่มแผนชุมชน
15. การมีความไว้วางใจ
15.1 เปิ ดโอกาสให้สมาชิกรับอาสาในงานที่เกี่ยวกับ
การจัดทารู ปเล่มแผนชุมชนตามที่ตนเองถนัด
15.2 ให้อิสระสมาชิกได้ตดั สินใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับ
มอบหมายในการจัดทารู ปเล่มแผนชุมชน
16. การสนับสนุนทางสังคม
16.1 ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ งบประมาณ
สถานที่ เพื่อการจัดทารู ปเล่มแผนชุมชน
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16.2 ได้รับการสนับสนุนด้านความคิด โดยจัด
กิจกรรมให้ความรู้ที่จาเป็ นต่อการจัดทารู ปเล่มเอกสาร
แผนชุมชน
16.3 ได้รับการสนับสนุนด้านจิตใจ โดย ประกาศยก
ย่องชื่นชมทีมผูร้ ่ วมจัดทาแผนชุมชน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อร่ างรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนใน
การจัดทาแผนชุมชน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ผูว้ ิจยั
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แบบทดสอบความรู้ ผ้รู ่ วมวิจยั
เรื่อง ความรู้ความเข้ าใจของผู้นาชุมชนในการทาแผนชุมชน
คาชี้แจง : ให้ท่านทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่กาหนด ตามความรู้ ความเข้าใจของท่าน
ประเด็น
ใช่ ไม่ใช่
1. แผนชุมชน คือแผนที่ชาวบ้านหรื อคนในชุมชนร่ วมกันคิด ร่ วมกันกาหนด
กิจกรรมและแนวทางเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยใช้ขอ้ มูลจากกรมพัฒนา
ชุมชนเป็ นฐาน
2. การทาแผนชุมชนจะต้องสร้างการเรี ยนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อให้
เข้าใจการทางานของหน่วยงานรัฐบาล
3.วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนชุมชน คือเพื่อให้ชุมชนได้มีแผนรองรับการ
สนับสนุนจากภายนอกได้อย่างคลอบคลุมสมบูรณ์
4. ประชาคม คือการประชุมร่ วมกันระหว่างประชาชน
กับผูใ้ หญ่บา้ นและข้าราชการเพื่อแจ้งข่าวสารของ
ทางราชการให้ประชาชนทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้คนทุกคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมคิด
ร่ วมทา ร่ วมแก้ปัญหา และร่ วมพัฒนาชุมชนเปรี ยบเสมือน
การใช้กระจกขยายความคิด พลังปัญญา และพลังแรงงาน
6. ไม่มีใครรู้ปัญหาชุมชนเท่าคนในชุมชน ดังนั้น การแก้ปัญหาชุมชนจึงเริ่ ม
จากชุมชน การสนับสนุนของภาครัฐจะต้องเป็ นลักษณะสัง่ การจากข้างบนลง
มายังชุมชน
7. คนในหมู่บา้ นทาแผน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น
8. การทาแผนชุมชน เป็ นหน้าที่ของสมาชิกอบต.
9. การค้นหาปัญหา ประชาชนควรศึกษาปัญหาจากข้อมูล กชช
2 ค. ข้อมูล จปฐ. บัญชีครัวเรื อน และจัดประชุมระดมความคิด ให้ประชาชน
เสนอปัญหาต่าง ๆ
10. ถ้ามีแผนชุมชนอยูแ่ ล้ว ไม่จาเป็ นต้องเริ มใหม่ เราใช้กระบวนการชุมชน
ทบทวนร่ างแผนที่มีอยู่ ว่าคลอบคลุมหรื อยัง จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั และใช้ขอ้ มูลอะไร
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ประเด็น
ใช่
11. การเตรี ยมความพร้อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่ วมกันของทีมทางานในชุมชน
ประชุม/พูดคุย/แลกเปลี่ยน ทาความเข้าใจร่ วมกันในทีมงานเตรี ยมข้อมูลชุมชน
12.วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเรี ยนรู้ตนเองและชุมชน เพื่อประเมิน
ศักยภาพของชุมชนในแง่ของจุดเด่น จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดในการพัฒนา
ชุมชน รวมทั้งทุนทางสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน
13. วัตถุประสงค์การกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา เพื่อระดมพลังความ
ผูกพัน ความเอื้ออาทรและความรักที่ประชาชนและครอบครัวที่มีต่อกันและต่อพื้นที่
ชุมชน หมู่บา้ นมาสร้างความมุ่งหวังหรื อความฝันในการพัฒนาชุมชนตนเอง
14. วัตถุประสงค์ กาหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อให้ผรู้ ่ วมเวทีประชาคมร่ วมกัน
กาหนดเป้ าหมาย แนวทางและวิธีการดาเนินงานเพื่อไปสู่วสิ ยั ทัศน์ โดยมีการจัด
ประเภทของโครงการ/กิจกรรม การจัดลาดับความสาคัญ รวมถึงการประชาพิจารณ์
แผนชุมชน
15. วัตถุประสงค์ การจัดทารู ปเล่มแผนชุมชน
เพื่อทาสาเนาและจัดเก็บอย่าง
เป็ นระบบ ง่ายต่อการเข้าใจของประชาชนและเผยแพร่ ให้ประชาชนทั้งชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรเอกชนร่ วมกันส่งเสริ ม
สนับสนุน แผนชุมชนไปสู่การปฏิบตั ิต่อไป
16. รู ปเล่มของแผนชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไปของหมู่บ้าน ข้อมูลการ
วิเคราะห์สภาพปั ญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขของชุมชน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
แผนงาน โครงการแก้ไขปั ญ หาของชุมชนโดยแยกแต่ละอาชีพรวมทั้งเรี ยงลาดับ
ปัญหาแต่ละด้านด้วย
17. เมื่อทาแผนชุมชนเสร็ จแล้ว ผูน้ าชุมชนจะต้องนาแผนชุมชน
เสนอ อบต., อบจ.และส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อขอเงินทาโครงการเท่านั้น
18. กระบวนการชุมชน คือ การกระทาร่ วมกันของคนในชุมชน ที่มาร่ วมกัน
วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผน ดาเนินงานร่ วมรับผลประโยชน์และร่ วมติดตาม
ประเมินผล
19. แผนชุมชน เป็ นคู่มือในการพัฒนาชุมชนของชาวบ้าน และใช้ตรวจสอบการ
ทางานของภาครัฐได้ดว้ ย
20. แผนชุมชน ควรทาทุก 3 -5 ปี

ไม่ใช่
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แบบทดสอบความรู้สาหรับชาวบ้ าน (ชุมชนนาร่ อง)
เรื่อง ความรู้ความเข้ าใจของชาวบ้ านในการทาแผนชุมชน
คาชี้แจง : ให้ท่านทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่กาหนด ตามความรู้ ความเข้าใจของท่าน
ลาดับที่
ประเด็น
ใช่
1
แผนชุมชน คือแผนที่ชาวบ้านในชุมชนร่ วมกันคิด เพื่อพัฒนาชุมชน
ของตนเอง โดยใช้ขอ้ มูลจากกรมพัฒนาชุมชนเป็ นฐาน
การทาแผนชุมชนจะต้องสร้างการเรี ยนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
2
เพื่อให้เข้าใจการทางานของหน่วยงานรัฐบาล
วัต ถุป ระสงค์ข องการจัด ทาแผนชุ มชน คื อเพื่ อให้ชุมชนได้มีแผน 
3
รองรับการสนับสนุนจากภายนอกได้อย่างคลอบคลุมสมบูรณ์
4
แผนชุมชนที่ดี คือแผนที่ภาครัฐเข้ามาดาเนินการให้
5
คนในหมู่บา้ นทาแผนชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานของรัฐเท่านั้น
6
การทาแผนชุมชน เป็ นหน้าที่ของ อบต.

7
ถ้ามีแผนชุมชนอยูแ่ ล้ว ไม่จาเป็ นต้องเริ มใหม่ เราใช้กระบวนการ
ชุมชนทบทวนร่ างแผนที่มีอยู่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็ นอยูใ่ น
ปัจจุบนั
8
รู ป เล่ ม ของแผนชุ ม ชน ประกอบด้ว ย ข้อ มูล ทั่ว ไปของหมู่บ้า น 
ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพปั ญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขของชุมชน
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการแก้ไขปั ญหาของชุมชนโดย
แยกแต่ละอาชีพรวมทั้งเรี ยงลาดับปัญหาแต่ละด้านด้วย

9
แผนชุมชน เป็ นคู่มือในการพัฒนาชุมชนของชาวบ้าน และใช้
ตรวจสอบการทางานของภาครัฐได้ดว้ ย
10 แผนชุมชน ควรทาทุก 3 -5 ปี

ไม่ใช่
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แบบสอบถามเกีย่ วกับประสบการณ์ทาแผนชุมชนสาหรับผู้ร่วมวิจยั และทีมทาแผนชุมชน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ทาแผนชุมชน
คาชี้แจง
การตอบแบบสอบถามนี้ ขอความกรุ ณาให้ท่านได้พิจารณาแล้วให้ท่านทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง
ต่างๆ ที่ตรงกับพฤติกรรมที่เป็ นจริ งของท่านเพียงข้อละช่อง ดังนี้
ค่าระดับคะแนน 5 หมายถึง มีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าระดับคะแนน 4 หมายถึง มีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก
ค่าระดับคะแนน 3 หมายถึง มีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าระดับคะแนน 2 หมายถึง มีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าระดับคะแนน 1 หมายถึง มีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

การจัดกิจกรรมการทาแผนชุมชน

ระดับการปฏิบัติ
1 2 3 4 5

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

การประชุมเตรี ยมความพร้อมในการจัดทาแผนชุมชน
การประชุมการออกแบบเครื่ องมือจัดเก็บข้อมูล
การสารวจข้อมูลชุมชน
การประชุมวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน
การประชาคมสะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชน
การประชุ ม ก าหนดวิสัย ทัศน์ เป้ าหมาย และทิ ศทางการพัฒนา
หมู่บา้ น
7. การประชุม แยกประเภทและจัด ลาดับความสาคัญของโครงการ/
กิจกรรม
8. การประชุม ร่ างแผนชุมชน
9. การประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบ้าน
10. การประชุมกาหนดผูร้ ับผิดชอบการจัดทารู ปเล่ม
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความต้องการเกีย่ วกับการจัดทาแผนชุมชนสาหรับผู้ร่วมวิจยั และทีมทาแผนชุมชน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
คาชี้แจง
การตอบแบบสอบถามนี้ ขอความกรุ ณาให้ท่านได้พจิ ารณาแล้วให้ท่านทาเครื่ องหมาย
ช่องต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของท่านเพียงข้อละช่อง ดังนี้
ค่าระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความต้องการอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก
ค่าระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความต้องการอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความต้องการอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ความต้องการเกีย่ วกับการจัดทาแผนชุมชน
1.
2.
3.
4.
5.
6.



ลงใน

ระดับความต้องการ
1 2 3 4 5

ควรมีการประชุมเตรี ยมความพร้อม ก่อนทาแผนชุมชน
ควรมีการประชุมการออกแบบเครื่ องมือจัดเก็บข้อมูล
ควรมีการสารวจข้อมูลชุมชน
ควรมีการประชุมวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน
ควรมีการประชาคมสะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชน
ควรมีการประชุม กาหนดวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และทิศทางการพัฒนา
หมู่บา้ น
7. ควรมีการประชุม แยกประเภทและจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/
กิจกรรม
8. ควรมีการประชุม ร่ างแผนชุมชน
9. ควรมีการประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบ้าน
10. ควรมีการประชุมกาหนดผูร้ ับผิดชอบการจัดทารู ปเล่ม
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเพิม่ เติม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการทาแผนชุมชน
เรื่ อง ปัจจัยการเสริ มสร้างพลังอานาจชุมชนต่อการจัดทาแผนชุมชน
1. แนวทางในการพัฒนา / สร้างทีมทาแผนชุมชน
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการสร้างทีมทาแผนชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง มี
อะไรบ้าง
3. ปัจจัยเหล่านี้สนับสนุน หรื อส่งเสริ ม การสร้างทีมทาแผนชุมชน อย่างไร
- ในระดับบุคคล
- ในระดับทีมงาน
4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสร้างทีมทาแผนชุมชน เพื่อ พัฒนาคุณภาพ
ของแผนชุมชน
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แนวคิดเกีย่ วพืน้ ฐานของแผนชุมชน
1) แนวคิดจากปรัชญาพัฒนาชุมชน คือ เชื่อว่าชาวบ้านมี
ศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองได้ถ้าให้โอกาส และการพัฒนาต้อง
เริ่มต้นที่ชาวบ้าน
2) แนวคิดจากหลักการพัฒนาชุมชน คือ การมีส่วนร่วม การ
พึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการรับผิดชอบต่อชุมชน
ของตนเอง
3) แนวคิดในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง คือ การให้ชุมชนได้
มีกระบวนการในการจัดการชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกันใน
กระบวนการชุมชน
4) แนวคิดในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง คือการสร้างพลัง
ชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน
5) แนวคิดที่ว่าไม่มีใครรู้ปัญหาชุมชนเท่าคนในชุมชน ดังนัน้
การแก้ปัญหาชุมชนจึงเริ่มจากชุมชน การให้การสนับสนุนของ
ภาครัฐจะต้องเป็นลักษณะรากหญ้าสู่ข้างบน

กระบวนการบูรณาการแผนชุมชนสูแ่ ผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
แผนชุมชน (แต่ละหมู่บ้าน)

ทาโดยคนในชุมชน/หมู่บ้าน

“แผนชุมชน” คืออะไร
ความหมาย :
แผนชุมชน คือ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการพัฒนาชุมชน โดย
คนในหมู่บ้าน มีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ตามความสามารถของตน
จนได้แผนชุมชนของหมู่บ้าน ที่สามารถแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านของ
ตนเองได้ เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้านสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งเป็นการสร้างพลังอานาจในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแผนชุมชน :

1) เพื่อ ให้ คนในชุ มชน/หมู่บ้ าน ก าหนดอนาคตของชุ มชน
ตนเอง
2) เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้าน ได้มีเป้าหมาย แนวทางที่ชัดเจนใน
การพัฒนาให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุขในทุกบ้าน
3) เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้าน ได้มีแผนสาหรับรองรับการสนับสนุน
จากภายนอกได้อย่างครอบคลุมสมบูรณ์ โดยนาแผนชุมชนที่ได้ไป
บูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
เจ็ดริ้ว

เป้าหมายของการจัดทาแผนชุมชน

:

เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชน มีแผนพัฒนาชุมชนที่เกิดจากคนใน
ชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น ซึ่ ง เป็ น แผนชุ ม ชนที่ ส ามารถแก้ ปั ญ หา และ
ตอบสนองความต้องการของชาวบ้านได้อย่างแท้จริง โดยนาไป
บูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเจ็ดริ้ว

ประโยชน์ที่ได้จากการทาแผนชุมชน :
1. ช่วยให้ชุมชนมีขั้นตอนสาหรับการทางานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน มี รายละเอีย ดโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชน
ปฏิบัติได้ด้วยความสามารถและศักยภาพของคนในชุมชนเอง โดย
พึ่งพาภายนอกให้น้อยที่สุด
2. ช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของคนใน
ชุมชน
3. ช่วยสร้างพลัง ความสามัคคีในชุมชน ทาให้ชุมชนใช้
ประสบการณ์ และความรู้ร่วมกัน กาหนด ทิศทาง แนวทางการ
พัฒนาชุมชนตนเอง
4. ช่วยให้คนในชุมชนได้เห็นข้อดี ข้อเด่น โอกาส ข้อจากัด
ของชุมชนในการพัฒนา
5. ช่วยเสริมสร้างให้คนในชุมชนมีความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองและชุมชนได้
6. ช่วยในการเชื่อมประสานภาคีการพัฒนา ทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน ในการสนับสนุนงบประมาณและวิชาการ หรือด้านอื่น ๆ
ด้วยเป้าหมายของการจัดทาแผนชุมชน
7. ช่วยเสริมสร้างให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในหมู่บ้าน โดยการ
ทางานร่วมกับภาครัฐ และประชาชน

ขั้นตอนการจัดทาแผนชุมชน
1. การเตรียมความพร้อมชุมชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจร่วม
กันในเรื่อง แนวคิด วิธีการ ขัน้ ตอน การจัดกระบวนการแผนชุมชน
ประโยชน์ของแผนชุมชน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเรียนรูต้ นเองและชุมชน มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจในสภาพและศักยภาพของตนเองรู้โอกาสใน
การพัฒนา และรู้ข้อจากัดวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา
ของชุมชนวิเคราะห์คาดการณ์ แนวโน้ม ผลที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
3. การกาหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ได้เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้าน มองเห็นอนาคตชุมชน
4. การกาหนดแผนงาน /โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ได้แผนชุมชน
ที่เป็นของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
5. การจัดทารูปเล่มแผนชุมชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทารูปเล่มที่
เป็นลายลักษณ์อักษรทีน่ ่าสนใจ อ่านง่ายเรียงลาดับตามบท เนื้อหามี
ความชัดเจน ทาสาเนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

ได้ “แผนชุมชน” ทีพ่ ร้อมจะนาไปบรูณาการกับ
แผนพัฒนาท้องทิน่ 3 ปี ของ อบต. เจ็ดริว้

เราจะมีสว่ นร่วมจัดทา “แผนชุมชน” ในหมูบ่ า้ น
ของท่าน ได้อย่างไร….. ???
ท่านสามารถเข้าไปมีสว่ นร่วม ในการจัดทาแผนชุมชน
ได้...โดย..

1 ติดตามข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดทาแผน
ชุมชนของหมู่บ้าน จาก ผู้นาชุมชน อบต. สื่อต่าง ๆ
2 สารวจว่าตนเองว่ามีความพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นทีมทาแผนชุมชน
หรือไม่ เช่น มีจิตอาสา มีความต้องการเข้าร่วมพัฒ นาชุมชน
หมู่บ้าน เป็นต้น
3 ถ้าประสงค์จะเข้าร่วมจัดทาแผนชุมชน ให้ติดต่อกับผู้นาชุมชนที่
ดูแลเรื่องการจัดทาแผนชุมชน เพื่ออาสาเข้าร่วมเป็นทีมงาน .....แต่
ถ้าชุมชนท่านไม่มีผู้นาในการจัดทาแผนชุมชน ให้ประสานไปที่ อบต.
เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะสร้างทีมงานจัดทาแผนชุมชน
4 ให้ความร่วมมือในการจัดทาบัญชีครัวเรือน สาหรับใช้เป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ชุมชน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนตนเองให้มาก
ที่สุด เช่น ศัก ยภาพของชุมชน จุด อ่อนของชุมชน ทุนทาง
สังคมของชุมชน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนาไปสู่การจัดทาแผน
ชุมชน
5 เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
และความต้องการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
6 เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ยกร่างแผนชุมชน เพื่อตรวจสอบว่า
แผนชุมชนที่ได้ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง

ความรูเ้ กีย่ วกับ “ แผนชุมชน ”
จัดทาโดย ผูว้ จิ ัยและผูร้ ว่ มวิจยั ในชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจ็ดริว้
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
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โปสเตอร์

ภาพ โปสเตอร์ ที่ผ้รู ่ วมวิจยั นาไปวางที่ศูนย์การเรียนรู้ของตาบลเจ็ดริ้ว

ภาพ โปสเตอร์ ที่ผ้รู ่ วมวิจยั นาไปวางที่ ทีท่ าการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 5

แผนชุ มชน
บ้ านปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ตาบลเจ็ดริ้ว
อาเภอบ้ านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ฉบับปรับปรุงประจาปี 2558
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ข้ อมูลพืน้ ฐานของหมู่บ้าน
ประวัตหิ มู่บ้านปลายคลองพาดหมอน
หมู่บ้า นปลายคลองพาดหมอน หมู่ ที่ 5 ต าบลเจ็ ด ริ้ ว อ าเภอบ้า นแพ้ว จัง หวัด
สมุทรสาคร จากเดิมที่ตาบลหลักสองยังไม่ได้แยก คือหมู่ที่ ๗ ตาบลเจ็ดริ้ ว มีผใู้ หญ่บา้ นขณะนั้น
คือ นายล้วน พึ่งบ้านเกาะ และมีผใู้ หญ่ บา้ นลาดับต่อมาคือ นายวิมาน พึ่งบ้านเกาะ นายจาเนี ยร
ทองใบอ่อน ผูใ้ หญ่บา้ นคนปัจจุบนั คือ นายเศกสรร บ้านเกาะ ประชาชนในหมู่บา้ นส่วนเชื้อสาย
รามัญ มีภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณี แบบ รามัญที่ถือปฏิบตั ิ สือทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน
มีขนบธรรมเนียมประเพณี แบบรามัญปฏิบตั ิกนั ในเทศกาลต่าง ๆ เช่น การแห่เทียนพรรษา
แบบรามัญ ในวัน เข้าพรรษา การตัก บาตรน้ าผึ้ง กลางเดื อ น ๑๐ ( ปั จ จุ บัน น้ าผึ้งหายากจึ งได้
เปลี่ยนเป็ นน้ าตาลทราย) ปกระเพณี ลา้ งเท้าพระ ตักบาตรดอกไม้ กวนขนมกระยาสาร์ ท ในวัน
ออกพรรษา การทาบุญถวายข้าวเหนียวนึ่ง ข้าวต้มมัด เผาข้าวหลามในวันมาฆบูชา การจัดขวน
แห่งนางสงกรานต์ การเล่นสะบ้า การเล่นทะแยมอญ กวนขนมกาละแม การราผี เป็ นต้น
ในอดีตประชาชนส่ วนใหญ่ในหมู่บา้ น ประกอบอาชีพทานาข้าว ต่อมาเริ่ มเปลี่ยนมาทา
สวนองุ่น โดยในระยะแรกนั้นปลูกองุ่นพันธ์คาร์ดินลั ได้รับผลกาไรที่ดีมาก ชาวบ้านที่ทานาจึงได้
หันมาปรับเปลี่ยนที่นา มาทาสวนองุ่นมากขึ้นเรื่ อย ๆ ต่อมาได้มีการ ทาสวนผลไม้อื่น ๆ เช่น สวน
ฝรั่ง แก้วมังกร มะนาว มะม่วง ฯลฯ
1.2 แผนที่หมู่บ้าน / อาณาเขตติดต่อ
 ทิศเหนือ
จด ติดต่อ
 ทิศใต้
จด ติดต่อ
 ทิศตะวันออก จด ติดต่อ
 ทิศตะวันตก จด ติดต่อ

ตาบลตลาดจินดา จังหวัดนครปฐม
หมู่ที่ 4 ตาบลเจ็ดริ้ ว
หมู่ที่ 1 ตาบลเจ็ดริ้ ว
ตาบลตลาดจินดา จังหวัดนครปฐม

1.3 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
สภาพพื้นที่ ทวั่ ไปเป็ นที่ ราบลุ่มพื้น ที่ เหมาะแก่ การทาการเกษตรกรรม
หมู่บา้ นล้อมรอบด้วยคลอง
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1.4 จานวนประชากรของหมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 718 คน แยกเป็ น
 ประชากรชาย 324
คน
 ประชากรหญิง 394
คน
 จานวนครัวเรื อน 157
ครัวเรื อน

1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ (การประกอบอาชีพ) ให้ระบุอาชีพของราษฎรใน
หมู่บา้ น






การเกษตร
รับจ้าง
รับราชการ
ค้าขาย
อื่น ๆ

150
7
-

ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน

1.6 โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
การคมนาคม (การเดินทางเข้าหมู่บา้ น) มี 2 เส้นทาง
การเดินทางเข้าหมู่บา้ นนั้นใช้รถยนต์เป็ นหลัก ใช้ถนนสาย เลียบคลองพาดหมอนและ
ถนนสายพาดหมอนตอนบน เข้าสู่อาเภอบ้านแพ้ว สามารถเข้าได้หลายเส้นทาง ส่วนใหญ่จะใช้
ถนนสาย บ้านแพ้ว - หนองนกไข่ เป็ นหลัก
 มีถนนลาดยาง
1
เส้นทาง ระยะทาง 1
กม.
 มีถนนคอนกรี ต 1
เส้นทาง ระยะทาง 1,400
กม.
 มีถนนดินและลูกรัง 4
เส้นทาง ระยะทาง 1
กม.
 มีสะพานไม้
1
แห่ง
 สะพานคอนกรี ต 3
แห่ง
การสาธารณูปโภค
 ครัวเรื อนมีไฟฟ้ าใช้
 ครัวเรื อนมีน้ าประปาใช้
 ครัวเรื อนมีโทรศัพท์บา้ น
 มีโทรศัพท์สาธารณะ

157
157
2

ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
เครื่ อง
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แหล่งนา้
มีแหล่งน้ าธรรมชาติ 1 แห่ง ได้แก่
1. คลองพาดหมอน
2. คลองเจ็ดริ้ ว
มีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นในหมู่บา้ น 1 แห่ง ได้แก่
1. บ่อน้ าตื้น จานวน แห่ง
2. บ่อบาดาล จานวน 1 แห่ง ยังใช้งานได้ดี
1.7 การสาธารณสุ ข
มีสถานีอนามัยที่รับผิดชอบดูแลประชาชนในหมู่บา้ น 1 แห่ง ชื่อสถานีอนามัย
ตาบลเจ็ดริ้ วมีเจ้าหน้าที่ 3 คน หัวหน้าสถานีชื่อ นางสุมาลี เนตรประภา
1.8 การศึกษา
ชื่อสถานศึกษา โรงเรี ยนวัดเจ็ดริ้ ว ครู 15 คน นักเรี ยน 538 คน
1.9 ศาสนา / วัฒนธรรม / ประเพณี / ความเชื่อและวิถีชีวิต
ชื่อ วัดเจ็ดริ้ ว
ในหมู่บา้ นมีประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่ออะไรบ้าง ประเพณี สงกรานต์ ราผี
มอญ เล่นทอยละบ้า มีการจุดลูกหนู แห่พระทัว่ ตาบล ทาบุญตักบาตร 8 วัน งานประเพณี
สงกรานต์ ลอยกระทง ทาบุญเข้า – ออกพรรษา
1.10 สังคมและการเมือง / การปกครอง
1. ผูใ้ หญ่บา้ นชื่อ นายเศกสรร บ้านเกาะ
2. ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นชื่อ นายสามพราน เขื่อนขันธ์
3. ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นชื่อ นายเสนาะ สมบูรณ์จนั ทร์
4. สมาชิก อบต. ชื่อ นายสมวงษ์ วรรณรังษี
5. สมาชิก อบต. ชื่อ นายประกิจ สังข์ทอง
6. อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) หมู่บา้ นละ 4 คน ( ชาย 2 คน หญิง 2 คน )
7. อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บา้ น
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 1. นางสาเนา พุกผาสุข
8. คณะกรรมการหมู่บา้ น
 1. นายเศกสรร บ้านเกาะ
 2. นายสามพราน เขื่อนขันธ์
 3. นายเสนาะ สมบูรณ์จนั ทร์
 4. นายสมวงษ์ วรรณรังษี
 5. นายประกิจ สังข์ทอง
 6. นายจาเนียร ทองใบอ่อน
9. กลุ่มองค์กร/ ชุมชน
-กลุ่มออมทรัพย์ ประธานกลุ่ม นางสาเนา พุกผาสุข
-กลุ่มกองทุนหมู่บา้ น ประธานกลุ่ม นางสาเนา พุกผาสุข

347
การวิเคราะห์ ชุมชน บ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ตาบลเจ็ดริ้ วอาเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร
ปัจจัยภายในชุมชน
ปัจจัยภายนอก
“จุดแข็ง”
“ จุดอ่อน ”
“ โอกาส ”
“ข้อจากัด”
S ( Strenght )
W (Weakness)
O (Opportunity)
T (Threat)
- ใช้สารเคมีลดลง ปุ๋ ย
-มารับผลผลิตถึงที่
- ความแรงของ
- การมีส่วนร่ วมของ
คอก,สารชีวภาพ
คนในชุมชน ยังไม่ให้ - การพัฒนาโครงสร้าง กระแสไฟฟ้ า (เฟส)
- ที่ดินของตนเอง
พื้นฐานจากรัฐ
- น้ าประปาไหลอ่อน
ความสาคัญ
- วัฒนธรรมไทยรามัญ - แรงงานต่างด้าว
- ต้นทุนการผลิตสูง ค่า
- มีศน
ู ย์วฒั นธรรม
แรง,วัสดุ
- (คุณภาพการผลิต,
ชุมชนตาบล
- ศัตรู พืช
การรวมกลุ่ม) - มีแหล่งทุนใน
- ไม่ได้รับการ
แรงงานในชุมชน
หมู่บา้ น
สนับสนุนทางวิชาการ
- ไม่มีการรวมกลุ่ม
- การสื่ อสารทัว่ ถึง
,เงินทุน ในการ
อาชีพ
- โครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบอาชีพ จาก
- มีผเู ้ สพยาเสพติด,การ
ทัว่ ถึง
ภาครัฐ
ลักขโมย
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- การจราจรของ
- อสม.ดูแลทัว่ ถึง,มี
บุคคลภายนอก
ความรู้ในการป้ องกัน
- สภาพอากาศ,สภาพ
ตนเอง
น้ า แปรปรวน
- ทรัพยากรอุดม
- ข้อกฎหมายไม่เอื้อใน
สมบูรณ์
การแก้ไขปัญหา
ปราชญ์ชาวบ้าน
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วิสัยทัศน์
พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ มีความปลอดภัยในชุมชน
เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน
1. จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
2. สนับสนุนการค้ารายได้พิเศษเพื่อเพิ่มรายได้
3. มีสาธารณูปโภคที่ตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ส่งเสริ มให้มีการศึกษาต่อเนื่อง
5. มีความปลอดภัยในหมู่บา้ น
ความคาดหวังของคนในหมู่บ้าน
อยากให้ทุกคนมีรายได้ที่เพียงพอกับการดารงชีวติ ประจาวัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการพัฒนาบ้ านปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ ๕ ตาบลเจ็ดริ้ว
ลาดับ
1

ปัญหาและความต้ องการ
ขยายเขตไฟฟ้ าเป็ น 3 เฟต ให้
ครอบคลุมทั้งหมู่บา้ น

โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้ าเป็ น 3
เฟต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อป้ องกันไฟฟ้ าตก

2

ปรับปรุ งท่อน้ าประปาเป็ น 3 นิ้ว ให้
ครอบคลุมทั้งหมู่บา้ น
ก่อสร้างถนนคอนกรี ต /ลาดยาง ใน
ถนนสาธารณะภายในหมู่บา้ น
ขุดลอกคลองพาดหมอน เจ็ดริ้ ว
และคลองสาธารณะภายในหมู่บา้ น
ก่อสร้างเขื่อนกันดินตลอดคลอง
พาดหมอน
เพิ่มถังขยะให้ครอบคลุมทั้งหมู่บา้ น
ติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดเสี่ ยง
และแยกอันตราย
ก่อสร้างศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจ
พอเพียงภายในหมู่บา้ น

ปรับปรุ งท่อน้ าประปา

เพื่อให้น้ าน้ าประปาไหลสะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
/ลาดยาง
ลอกคูคลองให้น้ าไหล
ผ่านสะดวกขึ้น
ก่อสร้างเขื่อนกันดิน

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร
เพื่อให้น้ าในลาคลองใสสะอาด

เพิ่มถังขยะ
ติดตั้งกล้อง CCTV

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน
เพื่อป้ องกันและรักษาความปลอดภัย
ภายในหมู่บา้ น
เพื่อเป็ นศูนย์รวมในการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

3
4
5
6
7
8

ก่อสร้างศูนย์การเรี ยนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อป้ องกันดินไหลลงไปในคลอง
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ต่อ
ลาดับ
9
10
11
12

13

ปัญหาและความต้ องการ
วัดอุทยาราม กระแสไฟฟ้ าไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน
ส่ งเสริ มอาชีพ และกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน
ทากังหันบาบัดน้ าเสี ยภายในคลอง
สาธารณะ
สนับสนุนการดาเนินงานทีมทา
แผนชุมชน
ย้าย กศน. ไปยังบริ เวณสถานที่ ที่
มีความสะดวก

โครงการ
ปรับปรุ งกระแสไฟฟ้ า
วัดอุทยาราม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
จัดตั้งกังหันบาบัดน้ า
เสี ย
สนับสนุนการ
ดาเนินงานทีมทาแผน
ชุมชน
ย้าย กศน.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้วดั อุทยารามมีไฟฟ้ าใช้อย่าง
เพียงพอ
เพื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ช่วยเหลือตนเองได้
เพื่อการบาบัดน้ าเสี ยภายในคลอง
สาธารณะ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานทีมทา
แผนชุมชน
เพื่อให้ กศน. มีสถานที่เหมาะสม
ประชาชนเข้ามาใช้งานได้สะดวก
ขึ้น

การดาเนินโครงการ
ลาดับ

1
2
3
4
5
6

ปัญหาและความต้ องการ

หน่ วยงาน
ดาเนินการ

ขยายเขตไฟฟ้ าเป็ น 3 เฟต ให้
ครอบคลุมทั้งหมู่บา้ น

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ปรับปรุ งท่อน้ าประปาเป็ น 3 นิ้ว ให้
ครอบคลุมทั้งหมู่บา้ น
ก่อสร้างถนนคอนกรี ต /ลาดยาง ใน
ถนนสาธารณะภายในหมู่บา้ น
ขุดลอกคลองพาดหมอน เจ็ดริ้ ว และ
คลองสาธารณะภายในหมู่บา้ น
ก่อสร้างเขื่อนกันดินตลอดคลองพาด
หมอน
เพิ่มถังขยะให้ครอบคลุมทั้งหมู่บา้ น

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

วิธีดาเนินการ
ขอ
ดาเนิน
สนับสนุน
การเอง
บางส่ วน

ขอ
สนับสนุน
ทั้งหมด
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การดาเนินโครงการ(ต่อ)
ลาดับ

7
8
9
10
11
12
13

ปัญหาและความต้ องการ

หน่ วยงาน
ดาเนินการ

ติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดเสี่ ยง และ
แยกอันตราย

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ก่อสร้างศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจ
พอเพียงภายในหมู่บา้ น

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

วัดอุทยาราม กระแสไฟฟ้ าไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ส่ งเสริ มอาชีพ และกลุ่มอาชีพในชุมชน

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ทากังหันบาบัดน้ าเสี ยภายในคลอง
สาธารณะ

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนการดาเนินงานทีมทาแผน
ชุมชน

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ย้าย กศน. ไปยังบริ เวณสถานที่ ที่มี
ความสะดวก

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

วิธีดาเนินการ
ขอ
ขอ
ดาเนิน
สนับสนุน สนับสนุน
การเอง
บางส่ วน
ทั้งหมด
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รายนามทีมผูท้ าแผนชุมชน
ประธาน : นางสาเนา พุกผาสุก
ที่ปรึ กษา : นายหัสดี ขวัญไตรรงค์ และนายอิทธิพงษ์ กลับบ้านเกาะ
เลขานุการ : นางสาวกนกวรรณ พุกผาสุก นางสาวสุจิตรา พึ่งบ้านเกาะ
นางปวีณา อ่วมลาบเอก และนางสาวปรี ยานุช อ่วมลาภเอก
นางประคองทรัพย์
พวงระย้า
นางสาวพิน
พลอยบ้านแพ้ว
นายอนันต์
อินบางยาง
นางสาวกรรญา
สมตน
นายเศกสรร
บ้านเกาะ
นายมนตรี
ชาวใต้
นายสามพราน
เขื่อนขันธ์
นายจักรกฤษณ์
ทองเดียว
นายบุญกราย
ทองบ้านเกาะ
นายสามิตร
อรุ ณรัตน์
นางสาวภัทรพรรณ สาเภาทอง
นางสาวกาญจนา
สุขประเสริ ฐ
นายพิเชษฐ
นพเนตร
นายเอริ ต
สุหบรรณ
นายประกิจ
สังข์ทอง
นางระวิวรรณ
ตั้งสุ ทไชส
นายชาติชาย
ทรงลักษณ์
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รู ปภาพ ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ผนู้ าชุมชนของชุมชนหมู่บา้ นหนองกลางดง ตาบลศิลาลอย อาเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

รู ปภาพ ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ผนู้ าชุมชนของชุมชนหนองสาหร่ าย ตาบลหนองสาหร่ าย อาเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี

รู ปภาพ ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ผนู้ าชุมชนของชุมชนหนองสาหร่ าย ตาบลหนองสาหร่ าย อาเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี

354

รู ปภาพ ลงพื้นที่ช่วงก่อนดาเนินการวิจยั ตาบลเจ็ดริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร

รู ปภาพ ลงพื้นที่ช่วงก่อนดาเนินการวิจยั ตาบลเจ็ดริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร

รู ปภาพ ลงพื้นที่ช่วงก่อนดาเนินการวิจยั ตาบลเจ็ดริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร
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รู ปภาพ ลงพื้นที่ช่วงก่อนดาเนินการวิจยั ตาบลเจ็ดริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร

รู ปภาพ ลงพื้นที่ช่วงก่อนดาเนินการวิจยั ตาบลเจ็ดริ้ ว อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร

รู ปภาพ วันปะชุมผูน้ าและชาวบ้าน เพื่อรับสมัครผูร้ ่ วมวิจยั

356

รู ปภาพ ประชุมทาความเข้าใจ กับผูร้ ่ วมวิจยั

รู ปภาพ ผูร้ ่ วมวิจยั ของความร่ วมมือกับผูน้ าชุมชนในการคัดสรรบุคคลเข้าร่ วมมาเป็ นทีมทาแผน
ชุมชน ในวันประชุมกองทุนหมู่บา้ น

รู ปภาพ ผูร้ ่ วมวิจยั ของความร่ วมมือกับผูน้ าชุมชนในการคัดสรรบุคคลเข้าร่ วมมาเป็ นทีมทาแผน
ชุมชน ในวันประชุมกองทุนหมู่บา้ น
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รู ปภาพ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ด้วยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม(AppreciationInfluence-Control : A-I-C) วงรอบที่ 1

รู ปภาพ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ด้วยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม(AppreciationInfluence-Control : A-I-C) วงรอบที่ 1

รู ปภาพ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ด้วยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม(AppreciationInfluence-Control : A-I-C) วงรอบที่ 1
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รู ปภาพ วันประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ด้วยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม(AppreciationInfluence-Control : A-I-C) วงรอบที่ 1

รู ปภาพ กิจกรรมศึกษาดูงาน และชมวีดิทศั น์เกี่ยวกับแผนชุมชน ที่ศนู ย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านหนองทราย ตาบลหนองสาหร่ าย อาเภอเมืองพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

รู ปภาพ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการทาแผนชุมชน วงรอบที่ 1

359

รู ปภาพ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการทาแผนชุมชน วงรอบที่ 1

รู ปภาพ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการทาแผนชุมชน วงรอบที่ 1

รู ปภาพ วันอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการทาแผนชุมชน วงรอบที่ 1

360

รู ปภาพ ประชุมวางแผนปรับปรุ งรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อ
การจัดทาแผนชุมชน วงรอบที่ 2

รู ปภาพ ประชุมวางแผนปรับปรุ งรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อ
การจัดทาแผนชุมชน วงรอบที่ 2

รู ปภาพ ประชุมวางแผนปรับปรุ งรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อ
การจัดทาแผนชุมชน วงรอบที่ 2
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รู ปภาพ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการทาแผนชุมชน วงรอบที่ 2

รู ปภาพ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการทาแผนชุมชน วงรอบที่ 2

รู ปภาพ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการทาแผนชุมชน วงรอบที่ 2

362

รู ปภาพ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการทาแผนชุมชน วงรอบที่ 2

รู ปภาพ ทีมทาแผนชุมชนร่ วมทาแผนชุมชนจริ ง

รู ปภาพ ปลัดอาเภอบ้านแพ้วเข้าร่ วมทาแผนชุมชนของทีมทาแผนชุมชน

363

รู ปภาพ เข้าร่ วมสังเกตการณ์การทาแผนชุมชนของทีมทาแผนชุมชน

รู ปภาพ กิจกรรมทาแผนชุมชนของทีมทาแผนชุมชน หมู่ที่ 5

รู ปภาพ กิจกรรมทาแผนชุมชนของทีมทาแผนชุมชน หมู่ที่ 5

364

รู ปภาพ นาแผนชุมชนที่ได้จากการฝึ กปฏิบตั ิมาทาประชาพิจารณ์

รู ปภาพ การประชุมนาเสนอรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชน
เพื่อการจัดทาแผนชุมชน

รู ปภาพ การประชุมนาเสนอรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชน
เพื่อการจัดทาแผนชุมชน

365

รู ปภาพที่ ปลัด อบต. เจ็ดริ้ ว และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านแพ้ว ร่ วมประชุมการ
นาเสนอรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน

รู ปภาพ ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 5 ประธานทีมทาแผนชุมชน และคณะกรรมการหมู่บา้ น ร่ วมประชุมการ
นาเสนอรู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน

รู ปภาพ เจ้าหน้าที่ อบต. ผูร้ ่ วมวิจยั และทีมทาแผนชุมชนร่ วมประชุมการนาเสนอ
รู ปแบบการสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชนเพื่อการจัดทาแผนชุมชน

367
รายนามผูร้ ่ วมวิจยั
1. นายหัสดี ขวัญไตรรงค์
2. นางสาเนา พุกผาสุก
3. นางสาวกนกวรรณ พุกผาสุก
4. นางสาวกรรญา สมตน
5. นางปวีณา อ่วมลาบเอก
6. นายไพรัตน์ ชาวบ้านเกาะ
7. นางสาคู งามกาละ

นักพัฒนากรตาบลเจ็ดริ้ ว
อสม. หมู่ที่ 5
อสม. หมู่ที่ 5
อสม. หมู่ที่ 4
อสม. หมู่ที่ 5
อสม. หมู่ที่ 4
อสม. หมู่ที่ 2

368
ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2549

นางสาวกิ่งแก้ว สุวรรณคีรี
61 หมู่ 2 ตาบลถนนขาด อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประชาสัมพันธ์
วิชาโทการโฆษณา จากมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
สาเร็ จประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาเร็ จระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2543 – 2545 ครู อาสา ที่ศนู ย์พฒั นาเด็กเล็กตาบลห้วยจระเข้ จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2545 – 2547 ครู อาสา สอนภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนบ้านหนองหินประถมศึกษา
จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2547 – 2548 ครู สอนคณิตศาสตร์ และอังกฤษ โรงเรี ยนบารุ งวิทยา จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2548 – 2555 พนักงานอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พ.ศ. 2555 – 2559 วิทยากรพิเศษ วิชาชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

