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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ของพลงัอ  านาจชุมชนในการจัดท าแผนชุมชน  
2) ศึกษาพลงัอ  านาจชุมชนดา้นการจัดท าแผนชุมชน  3) พฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการ
จดัท าแผนชุมชน   และ 4) น าเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจัดท าแผนชุมชน   การวิจัยคร้ัง
น้ีแบ่งเป็น 4 ระยะ  ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ของพลังอ  านาจชุมชนในการจัดท าแผนชุมชน โดยใช้
แบบสอบถาม จากตวัอยา่งคือคณะกรรมการหมู่บา้น 8 จงัหวดั จ านวน  400 คน  ระยะที่ 2  การศึกษาพลงัอ  านาจ
ชุมชนดา้นการจดัท าแผนชุมชน โดยการถอดบทเรียนจากชุมชนตน้แบบ 2 ชุมชน คือชุมชนบา้นหนองกลางดง 
ต าบลศิลาลอย อ  าเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์  และชุมชนหนองสาหร่าย ต าบลหนองสาหร่าย 
อ  าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี มีผูใ้หข้อ้มูลหลกัจ านวน 10 คน  ระยะที่ 3 การพฒันารูปแบบการสร้างเสริม
พลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน โดยวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  จากชุมชนน าร่องคือหมู่บา้น
ปลายคลองพาดหมอน จงัหวดัสมุทรสาคร มีผูใ้หข้อ้มูลหลกัจ านวน 26 คน    ระยะที่ 4  การน าเสนอรูปแบบการ
สร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน โดยใชก้ารประชุมน าเสนอรูปแบบ มีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจ านวน 
18 คน  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติเชิงพรรณา และการวิ เคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการจัดกลุ่ม
ขอ้มูล 

ผลการวิจยัพบวา่ 1)  สถานการณ์ของพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน ทั้งในระดบับุคคลและ
ทีมงานมีภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยในระดบับุคคล ดา้นการมีความยดึมัน่ผูกพนักบัชุมชนอยูใ่นระดบั
มาก  และระดบัทีมงาน ดา้นการมีความไวว้างใจอยูใ่นระดบัมาก  2) พลงัอ  านาจชุมชนดา้นการจดัท าแผนชุมชน 
ประกอบดว้ย กระบวนการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อม
ชุมชน การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเรียนรู้ตนเองและชุมชน การก าหนดวิสัยทศัน์และทิศทางการพฒันา การก  าหนด
แผนงานหรือโครงการ การจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน  โดยมีเง่ือนไขระดบับุคคล ไดแ้ก่ ความตระหนกัเกี่ยวกบัแผน
ชุมชน ความตั้งใจมุ่งมัน่ ความผูกพนักบัชุมชน ความภาคภูมิใจในตนเอง และการมีความรู้เกี่ยวกบัการจดัท าแผน
ชุมชน ส่วนเง่ือนไขระดบัทีมงาน ไดแ้ก่ การสร้างสัมพนัธภาพ การส่ือสารในทีมงาน การสนบัสนุนทางสังคม 
และการมีความไวว้างใจ  3) การพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน วงรอบที่ 
1 มี  2 องคป์ระกอบคือ การเตรียมความพร้อม  และการจดัท าแผนชุมชน    วงรอบที่ 2  พบว่า กิจกรรมการสร้าง
เสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชนมี 6 กิจกรรม ประกอบดว้ย ความตระหนกัถึงความส าคญัของแผน
ชุมชน  การสรรหาบุคคลมาร่วมทีมท าแผนชุมชน  การสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัท าแผนชุมชน  การจดัตั้ง
ทีมท าแผนชุมชน การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเกี่ยวกบัการจดัท าแผนชุมชน และการส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่
ทีมท าแผนชุมชน  4)  ผูร่้วมประชุมน าเสนอรูปแบบมีความคิดเห็นตรงกนัว่า รูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม 
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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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มารดา ครูอาจารยท่ี์อบรมสัง่สอน แนะน า ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้  าลงัใจอยา่งดียิง่เสมอมา 
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บทที่  1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
  การพฒันาชุมชนของประเทศไทยในอดีตท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการ
ควบคุม และบริหารจัดการโดยภาครัฐ ลกัษณะบนลงล่าง (Top down) ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพชุมชนเพื่อไปสู่ความทนัสมยั ตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 1- 4 โดยรัฐเป็นผูก้  าหนดทิศทางในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินโดยส่งเจา้หน้าท่ีไป
เป็นผูป้ฏิบติัการพร้อมงบประมาณและโครงการส าเร็จรูปท่ีเน้นพฒันาดา้นเศรษฐกิจตามประเทศ
ตะวนัตก เช่น การท าเกษตรเชิงเดียว การเกษตรเพื่อการส่งออก เป็นตน้  จากการพฒันาดงักล่าว 
ส่งผลใหชุ้มชนติดการพึงพาจากภายนอกชุมชน และชุมชนไม่สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองให้
เกิดความเขม้แข็งข้ึนได ้แต่กลบัอ่อนแอมากข้ึน บทบาทของประชาชนเป็นเพียงผูค้อยรับการพฒันา
จากกิจกรรมท่ีภาครัฐไดก้  าหนดข้ึนแลว้น าไปปฏิบติั  ประชาชนจึงตอ้งพึ่งพาภาครัฐตลอดมา จนท า
ใหป้ระชาชนเกิดความเคยชินต่อระบบพึ่งพา และมกัจะมองว่าการพฒันาไม่ใช่หน้าท่ีของตนเอง 
ฉะนั้นเจา้หนา้ท่ีภาครัฐตอ้งมีหนา้ท่ีด  าเนินกิจกรรมการพฒันาเพียงฝ่ายเดียว ดว้ยความคิดเช่นน้ีจึงท า
ให้คนในชุมชนไม่กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเอง มกัคิดว่าตนเองไม่ใช่นักวิชาการ ไม่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอในเร่ืองการพฒันาชุมชน ทั้งๆท่ีการพฒันาชุมชนตนเองเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัคุณภาพชีวิตของตนเองโดยตรง สถานการณ์เช่นน้ีเรียกว่า ประชาชนตกอยู่ในภาวะไร้อ  านาจ      
( Levin ,1987) 
 นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัการใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาคนเป็นศนูยก์ลาง เพื่อเป็น
รากฐานในการพฒันาประเทศ เร่ิมมีมาตั้งแต่ช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 
5 (พ.ศ. 2525 – 2529) จนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของตนเองให้มากท่ีสุด โดย
ภาครัฐใหก้ารสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมท่ีจะเพ่ิมศกัยภาพของชุมชนในทุกดา้น ให้สามารถ
บริหารจดัการทรัพยากรชุมชนเอง พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศใหเ้ขม้แข็งข้ึน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมคน ในสงัคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถปรับตวัรองรับ ผลกระทบจาก  
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การเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยใหม้ีคุณภาพ  
มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีสร้างเสริมพลงัอ  านาจให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือก
การใช้ชีวิตในสังคม และมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได้อย่างมีคุณค่าและ
ศัก ด์ิศรี  ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ เ พ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถของชุมชนในการจดัการปัญหาของชุมชนดว้ยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพท่ี
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพ้ืนท่ี ส่งเสริมใหภ้าคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นพลงัร่วมในการพฒันาสงัคม (กระทรวงมหาดไทย, 2555)  

 แผนชุมชนเป็นกิจกรรมหน่ึงของสถาบนัการปกครอง เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการ
พฒันาชุมชน ซ่ึงเป็นช่องทางใหช้าวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการพฒันาของ
ชุมชนตนเอง และยงัเป็นเหมือนคู่มือใหก้บัชุมชนในการปฏิบติังานตามแผน/กิจกรรม/โครงการ ท่ี
วางไวไ้ดอ้ยา่งมีทิศทาง นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้พ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานของผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้
แผนชุมชนท่ีดีตอ้งเป็นแผนชุมชนท่ีเกิดจากคนในชุมชนร่วมลงมือท าทุกขั้นตอน   ในคู่มือการท า
แผนชุมชนของกรมการพฒันาชุมชนก าหนดว่าหน้าท่ีหลกัของแผนชุมชนคือเป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาชุมชนจากฐานรากข้ึนไปสู่นโยบายพฒันาต าบลระดบับน (Bottom up)  โดยเร่ิมจากการ
กระตุน้จิตส านึก และความรับผิดชอบของประชาชนในชุมชน ให้มีจิตสาธารณะ และร่วมกนัคิด 
ร่วมกนัจดัหาขอ้มลู ร่วมกนัเรียนรู้ วิเคราะห์ เพื่อใหรู้้จกัและเขา้ใจตน กระบวนการจดัท าแผนชุมชน
เป็นกระบวนการท่ีตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง โดยมีกิจกรรมดงัน้ี คือการส ารวจขอ้มลูปัญหาและศกัยภาพ
ของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุแนวทางแกไ้ข แลว้ก  าหนดอนาคตรวมทั้งทิศทางการพฒันาตนเอง
หมู่บา้นหรือชุมชน ออกมาเป็นกิจกรรม/โครงการท่ีจะแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการ
การพฒันาในลกัษณะจากชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมการเข้มแข็งแล ะ
พ่ึงตนเองอยา่งย ัง่ยนืของชุมชน (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2551)   
จะเห็นว่าความส าคญัของแผนชุมชนสามารถเช่ือมโยงไปสู่การพฒันาประเทศได ้    แต่จากรายงาน
การวิจยัโครงการจดัท าระบบฐานขอ้มลูแผนชุมชนส าหรับบูรณาการการบริหารจดัการเชิงพ้ืนท่ีของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปี 2555 พบว่าหลายหมู่บ้านยงัขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัท าแผนชุมชน  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าชุมชนขาดความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม
การจดัท าแผนชุมชน    นอกจากน้ีในงานวิจยัของนกัวิชาการหลายท่าน พบว่าประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจดัท าแผนชุมชนเพียงชายขอบ คือไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม หรือวางแผนอย่างจริงจงั 
ท าใหภ้าครัฐด าเนินการพฒันาไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน เช่น เขมภทัท์ เยน็
เป่ียมม (2552) กล่าวถึงปัญหาของการท าแผนชุมชนดงัน้ี  ผูเ้ก็บขอ้มูลขาดความรู้และเทคนิค ขาด
ผูน้  าทางความคิด ขาดการสนับสนุนงบประมาณและเทคนิค ประชาชนขาดความสนใจ ขาด
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กระบวนการการเรียนรู้ในการจัดท าแผนชุมชน   อบต. ไม่ได้น าแผนชุมชนไปบูรณาการกับ
แผนพฒันาต าบล   ท่ีส าคญัคือภาครัฐมกัน าวิธีการท าแผนชุมชนแบบเบ็ดเสร็จไปให้กับชุมชน  
สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ ชฎาพร กมลกิจไพศาล (2554)  ธนิศรา สุภาษี (2552) และอนุพนธ์ ฐิติวร 
(2552) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าแผนชุมชน ไดแ้ก่ ขาดการเตรียมความพร้อม การ
จดัล  าดบัความส าคญัของปัญหามีน้อย การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพฒันาไม่ชดัเจน การ
วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของโครงการไม่ชดัเจนความรับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีมีนอ้ย และการมี
ส่วนร่วมในการติดตามและการประเมินผลน้อย    ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ
จดัท าแผนชุมชนอยูใ่นระดบันอ้ย  แกนน าบางส่วนยงัไม่ค่อยมีความรู้ความเขา้ใจในล าดบัขั้นของ
กระบวนการจัดท าแผนชุมชน  ท่ีส าคัญคือการขาดความร่วมมือระหว่างแกนน ากบัประชาชน  
รวมทั้งการขาดงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนชุมชน  และการขาดแคลงเอกสารทาง
วิชาการ    จากปัญหาท่ีพบเหล่าน้ีท าใหแ้ผนชุมชนไม่เป็นแผนของชุมชนอยา่งแทจ้ริง   ประกอบกบั
ท่ีผา่นมาชุมชนยงัขาดการประสานในลกัษณะเครือข่ายท่ีชดัเจน รวมทั้งการผนึกก าลงัของคนใน
ชุมชนท่ียงัขาดความเขม้แข็ง คนในชุมชนขาดความมัน่ใจตนเองในการด าเนินกิจกรรมพฒันาชุมชน
ตนเอง ท าใหชุ้มชนมีลกัษณะท่ีอ่อนแอ พึ่งตนเองไดน้อ้ย    หากภาครัฐจะพฒันาชุมชนโดยใชแ้ผน
ชุมชนเป็นเคร่ืองมือ จึงจ  าเป็นตอ้งพฒันาให้ชุมชนมีพลงัอ  านาจในตนเอง มีสามารถควบคุมดา้น
ความเป็นส่วนตวั ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ และการผลกัดนัดา้นการเมือง เพื่อท่ีจะด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในการท่ีจะยกฐานะความเป็นอยู่ของตนเองให้ดี    ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท าแผนชุมชน
ควรจะตอ้งมีแนวทางในการเสริมสร้างพลงัอ  านาจให้แก่ชุมชน  ไดแ้ก่ผูน้  า แกนน า  และชาวบา้น 
ใหมี้ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองว่าสามารถจดัท าแผนชุมชนเองได ้อนัจะน าไปสู่การพฒันา
ตนเองและชุมชน  หากคนในชุมชนมีพลงัอ  านาจในตนเองเช่ือในความสามารถของตนเอง พร้อมท่ี
จะรับผดิชอบปัญหาของชุมชน ดว้ยการร่วมกนัคิดวิเคราะห์และท าแผนชุมชน คนในชุมชนตอ้งมี
การรวมกลุ่มกนัเพื่อใหเ้กิดพลงัอ  านาจชุมชน  การสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนดงักล่าวจะตอ้งมีการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบ มีการสร้างโอกาสและขีดความสามารถท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมอย่างพอเพียง 
และมีทางเลือกท่ีเกิดจากความคิด ความตอ้งการของกลุ่ม จนเกิดเป็นพลงัปัญญา และพลงัการพฒันา 
สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองในการวางแผนด าเนินงานพฒันา    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
Jack (1995) และ Rappaport (1984) คือ มองว่าการสร้างพลงัอ  านาจเป็นการมุ่งเน้นให้ประชาชนมี
ความรับผดิชอบในการดูแลจดัการความเป็นอยูข่องตนเอง ตอ้งมีการจดัสรรทรัพยากร มีหุ้นส่วนท่ี
จะร่วมกนัคิด เช่ือว่าตนเองสามารถด าเนินกิจกรรมการจดัท าแผนชุมชนเพื่อพฒันาชุมชนเองได ้มี
ความรับผดิชอบต่อส่วนร่วมอยา่งจริงใจ  จากประเด็นน้ีจะเห็นว่า การสร้างเสริมให้คนในชุมชนมี
พลงัอ  านาจในตนเอง ให้เกิดการยอมรับตนเอง ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความเขา้ใจในระบบของ
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สงัคม ความสามารถในการวางแผน การรักษาสิทธิของตนเองและการตดัสินใจ ความตั้งใจในการ
ด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองระหว่างตนเองและชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนสามารถด าเนิน
กิจกรรมเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชนไดอ้ยา่งมัน่ใจ (Zimmerman and Rappaport ,1988) นอกจากน้ี 
พลงัอ  านาจระดบับุคคลจะเช่ือมต่อกบัระดบัชุมชน ฉะนั้นการพฒันาบุคคลท่ีจะให้เกิดการกระท า 
การสนับสนุนทางสังคม การอยู่ร่วมกบัคนอ่ืน และทกัษะการแสดงออกทางการเมืองผ่านการท า
แผนชุมชน จึงเป็นส่ิงท่ีนกัปฏิบติัการในชุมชนควรค านึงถึงเสมอ     

 พลงัอ านาจชุมชน (Community Empowerment)หมายถึงชุมชนท่ีทั้งบุคคล ทีมงานและ
องคก์รไดม้ีการใชท้กัษะและทรัพยากรของตนเองและกลุ่มเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม 
มีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในระดบักวา้ง ท าให้
เกิดความเสมอภาคในการเขา้ถึงทรัพยากร มีการระบุประเด็นปัญหาและหนทางแกไ้ขเอง การมีส่วน
ร่วมในการพฒันาชุมชน มีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของชุมชนท่ีชัดเจน จนเกิดเป็นระบบการ
ช่วยเหลือกนัอยา่งเป็นธรรมชาติส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงทางสังคมต่อเน่ืองและย ัง่ยืน ส่วนการ
ขาดพลงัอ  านาจหมายถึงการท่ีบุคคลรู้สึกขาดอ านาจในตวัเอง หรือชุมชนขาดความสนใจในปัญหา
ในชุมชนเอง แมว้่าในความเป็นจริงทั้งบุคคลและชุมชนจะมีศกัยภาพก็ตาม (Jackson and et al 
,1989) การสร้างพลงัอ  านาจในชุมชน มกัท าคู่ไปกบัการกระตุน้การมีส่วนร่วมกบัชุมชน โดยมีส่วน
ร่วมโดยมุ่งหวงัใหเ้กิดการเรียนรู้ การมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน โดยใชกิ้จกรรมหลกัคือ 1) การ
มีส่วนร่วม 2)การเรียนรู้ร่วมกนั 3)การสะทอ้นความรู้สึกบทเรียนในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ดว้ยเหตุ
ดว้ยผล 4) การท ากิจกรรมกระบวนการสร้างพลงัอ  านาจใหเ้กิดให้เกิดในระดบัจิตวิทยาบุคคล และ
กลุ่มหรือชุมชน (Israel,1994) นอกจากน้ี Keiffer (1984)  ยงัไดเ้สนอแนวทางการพฒันาให้เกิดพลงั
อ  านาจชุมชนไดน้ั้นตอ้งประกอบไปดว้ย 3 กิจกรรมหลกั คือ การพฒันามุมมองท่ีมีต่อตนเองใน
ทางบวก  การพฒันามุมมองเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวั และการเช่ือมโยงทรัพยากร
และศกัยภาพของบุคคลและสงัคมเขา้ดว้ยกนัในกิจกรรมของชุมชน   นกัวิชาการท่ีมีความส าคญัต่อ
การพฒันาแนวคิดการเสริมสร้างพลงัอ  านาจอีกท่านคือ Gibson (1991) ซ่ึงไดก้ล่าวว่า การเพ่ิมพลงั
อ  านาจเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้บุคคลไดเ้รียนรู้ และตระหนัก ตลอดจนพฒันาความสามารถ
ของตนเองในการตอบสนองความตอ้งการ การแกไ้ขปัญหา และการแสวงหาและการใชท้รัพยากร
หรือแหล่งประโยชน์ เพ่ือควบคุมสถานการณ์ในชีวิตของตนเอง ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 
1) การคน้พบสถานการณ์จริง (Discovering Reality) เป็นการตอบสนองทางดา้นอารมณ์ ความคิด
สติปัญญา (Cognitive Response) โดยการพิจารณา ไตร่ตรองส่ิงท่ีเผชิญอยู่ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับ
ปัญหาชุมชนตนเอง ความรู้และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการรับรู้ถึงสิทธิของประชาชนใน
การจัดการชุมชนตนเอง 2) การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reflection) เก่ียวกับ
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สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองเป็นระยะของการพฒันาพลงัอ  านาจในตวับุคคลในการตรวจสอบ
และคน้หาส่ิงท่ีตนเองสนใจ มีผลน าไปสู่การปรับเปล่ียนมุมมองและแนวคิดใหม่ เช่นการจดัท าแผน
ชุมชนเป็นหน้าท่ีของทุกคนในชุมชน ไม่ใช่หน้าท่ีรับผิดชอบของผูใ้ดผูห้น่ึง ซ่ึงจะก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามมา 3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับตนเอง (Taking 
Charge) โดยมีการจดัเวทีใหป้ระชาชนไดพ้ดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลูท่ีเป็น
ประโยชน์ เป็นส่ิงท่ีช่วยประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองและ 4) การคงไวซ่ึ้งการปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Holding on) ไดแ้ก่ การมีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในการจดัท าแผนอย่าง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ซ่ึงสามารถส่งเสริมไดด้ว้ยการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในทางบวกเพื่อเป็นแรงจูงใจใน
การปฏิบติัต่อไป ตามแนวคิดของ Gibson นั้นปัจจยัน าท่ีท าใหบุ้คคลเกิดการเสริมพลงัอ  านาจ ไดแ้ก่ 
ความมุ่งมัน่ทุ่มเท (Commitment) ท่ีจะสนองความต้องการของตนเอง ส่วนปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง 
(Influencing Factors) ในกระบวนเสริมสร้างพลงัอ  านาจ ได้แก่ ความเช่ือ ความตระหนักใน
ความสามารถตนเอง ค่านิยม ประสบการณ์เป้าหมาย และการสนับสนุนทางสังคม โดยมีความคบั
ขอ้งใจ (Frustration) เป็นปัจจยัท่ีผลกัดนัใหบุ้คคลไดพ้ฒันาตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งน้ีผลลพัธ์ท่ีส าคญั
ของการเสริมพลงัอ  านาจ ก็คือความรู้สึกถึงความสามารถในการควบคุม (Sense of Control) ซ่ึงจะ
ช่วยให้บุคคลมีศกัยภาพในการมีส่วนร่วม การรู้สึกถึงความส าเร็จในสถานการณ์ของตนเองการ
พฒันาตนเอง พึงพอใจตนเองท่ีสามารถควบคุมทิศทางการพฒันาชุมชนตนเอง ดว้ยการเขา้ร่วม
จดัท าแผนชุมชนท่ีตอบสนองและแกปั้ญหาชุมชนตนเองไดต้รงกบัความตอ้งการ  

  ปัจจุบนัมีงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัชุมชน และการสร้างพลงัอ  านาจ เช่น 
งานของ   Rennie  (1995) ระบุในคู่มือภาคสนามส าหรับปรับกลยทุธข์องการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม(PAR) ว่าเป็นวิธีการท่ีมีกิจกรรมหลายหลายในการด าเนินงานท่ีจะช่วยให้คนในชุมชน
ทอ้งถ่ินหรือผูน้  าของชุมชนสามารถจดัการกบัโครงสร้างทางสังคมท่ีมีหลากหลายระดบัไดอ้ย่าง
เหมาะสม   ส าหรับงานงานวิจยัท่ีน ารูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้นงานท่ี
เก่ียวกับชุมชนและการสร้างพลงัอ  านาจ ได้แก่ The International Institute for Sustainable 
Development : IISD (1999)   ศึกษาเร่ืองการสร้างพลงัอ  านาจชุมชนเพ่ือวิถีชีวิตท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเป็น
โครงการท่ีท าการศึกษาในหลายประเทศ เก่ียวกับการสร้างพลงัอ  านาจให้กับชุมนในการด ารง
รักษาการวิถีชีวิตดัง่เดิม  พบว่าแนวทางการด ารงชีวิตแบบย ัง่ยืนเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนก็คือความ
เข้มแข็งของชุมชน ควรใช้การสร้างเสริมพลังอ  านาจมากกว่าการให้สวัสดิการ  นอกจากน้ี          
Aziz (2013)  ศึกษาเร่ืองการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการเพ่ิมพลงัอ  านาจของผูห้ญิง ซ่ึง
เป็นการศึกษาขีดความสามารถของผูห้ญิงในปากีสถาน   และศึกษาถึงการเช่ือมช่องว่างของความรู้
และการด าเนินการกรณีศึกษาส าหรับการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ซ่ึงเป็นการศึกษาใน
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บริบทของการด าเนินงานในปากีสถานเร่ืองสิทธิสตรีและการเพ่ิมขีดความสามารถในบริบทของ
ชาวมุสลิม (WEMC)   สอดคลอ้งกบังานของ Bowes (2013)   ศึกษาเร่ือง การประเมินผลกลยทุธก์าร
วิจยัเพ่ิมพลงัอ  านาจ : ผลสะทอ้นในการด าเนินการวิจยักบัผูห้ญิงเอเชียใต ้  ในงานวิจยัท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม    ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ ารูปแบบการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  action  research)  มาเป็นแนวทางในการด าเนินการ
เพื่อพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจัดท าแผนชุมชน  โดยผูเ้ก่ียวข้องใน
ชุมชนเป็นผูม้ีส่วนร่วมในการคน้หาแนวทางและร่วมพฒันารูปแบบท่ีเหมาะสมร่วมกนั  ซ่ึงรูปแบบ
การวิจยัดงักล่าวน้ีเป็นการน าเอาหลกัการการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action research) และการวิจยัแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory research) มาผสมผสานกนั โดยมีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
และอาศยัความร่วมมืออย่างแข็งขนัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมวิจยั นับตั้งแต่การระบุแนว
ทางการด าเนินการ การร่วมหาวิธีการด าเนินงาน หรือส่งเสริมกิจกรรม  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตลอดจนการติดตามผล และประเมินผล  (สุภางค์   จนัทวานิช,  2542 ) และให้ความส าคญักับ
กระบวนการตามขั้นตอนการวางแผน (Plan) การปฏิบติัการ (Act) การสังเกต (Observe) และการ
สะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflect) โดยมีการกระท าเป็นวงรอบของ Kemmis and McTaggart (2005)  
ซ่ึงรูปแบบดงักล่าวน้ีจะท าให้ทุกฝ่ายไดมี้โอกาสร่วมกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้มูลข่าวสาร   
รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความตอ้งการต่าง ๆ ในรูปแบบการวิจยัท่ีใชชุ้มชนเป็นฐาน   
เพื่อน าไปสู่การคน้หาแนวทางการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพในท่ีสุด        

 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดต้ั้งประเด็นปัญหาหลกัของการวิจยัไวว้่า  การสร้าง
เสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อจัดท าแผนชุมชน โดยให้คนในชุมชนมาเป็นผูร่้วมวิจยั  และใชชุ้มชน
เป็นฐานในการปฏิบัติการ มีรูปแบบอย่างไร   เพื่อร่วมมือกนัพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงั
อ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน  ท่ีท าให้หมู่บา้นมีทีมท าแผนชุมชนท่ีมีศกัยภาพสามารถ
จดัท าแผนชุมชนของตนเองได ้ อนัจะน าไปสู่การพึ่งตนเองอยา่งแทจ้ริง 

 
ค าถามในการวจิยั 
 การสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชนมีรูปแบบอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน 
2. เพื่อศึกษาพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน 
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3.  เพื่อพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน 
4.  เพื่อน าเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน 
 

ขอบเขตในการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัแบ่งเป็น 4 ระยะดงัน้ี  
  ระยะที่ 1  การศึกษาสถานการณ์ของพลงัอ านาจชุมชนเพือ่การจดัท าแผนชุมชน  
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณ  โดยศึกษาเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาสร้าง
เคร่ืองมือแบบสอบถาม ส ารวจสภาพปัจจุบนัของพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน ดว้ยการ
ใช้แบบสอบถามกับผู ้ท่ีมี ส่วนเก่ียวข้องกับการจัดท าแผนชุมชนโดยตรงในระดับต าบล                  
การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี  ผูว้ิจยัใชภู้มิภาคละ 2 จงัหวดัของ
ประเทศไทย ซ่ึงแบ่งเขตพ้ืนท่ีโดยกรมทางหลวง ไดแ้ก่  น่าน  สุโขทยั  นครราชสีมา อุบลราชธานี  
สมุทรสาคร กาญจนบุรี  สงขลา  นครศรีธรรมราช    ประชากร คือ คณะกรรมการหมู่บา้นของ
ประเทศไทยจ านวน 74,956 หมู่บ้าน (ข้อมูลจากส านักทะเบียนกลางกรมการปกครอง ,2554)       
โดยก าหนดหมู่บา้นละ 5 คน  รวมเป็นจ านวน 374,780  คน  ตวัอย่าง คือ คณะกรรมการหมู่บา้น           
ท าการก าหนดจ านวนตัวอย่างดว้ยสูตรของ   ยามาเน่ (Yamane,1973)  ท่ีระดับความเช่ือมัน่          
ร้อยละ 95   ระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดต้วัอยา่งจ านวน 400 คน  โดยใชก้ารสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ได้ 8 จังหวัดท่ีเป็นตัวอย่าง ดังน้ี  น่าน สุโขทัย  
นครราชสีมา อุบลราชธานี  สมุทรสาคร  กาญจนบุรี  สงขลา  นครศรีธรรมราช  จากนั้นท าการเลือก
หมู่บา้นเพื่อเป็นตวัอยา่งแบบเจาะจง จงัหวดัละ 10 หมู่บา้น  และตวัอยา่งตามความสมคัรใจ หมู่บา้น
ละ 5  คน   ไดจ้  านวน 400 คน      

ระยะที่ 2  การศึกษาพลงัอ านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน 
                     ผูว้ิจัยใชว้ิธีศึกษาจากชุมชนตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จในเร่ืองในการจดัท าแผน
ชุมชน จ  านวน  2 ชุมชน (Best Practices) ไดแ้ก่ บา้นหนองกลางดง  ต  าบลศิลาลอย อ  าเภอสามร้อย
ยอด  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์   และหนองสาหร่าย ต าบลหนองสาหร่าย อ  าเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรี  โดยพิจารณาจากความส าเร็จในเร่ืองสร้างทีมท าแผนชุมชน  แลว้น ามาถอดบทเรียน  
เคร่ืองมือท่ีใช้คือ  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนต้นแบบ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ลกัษณะค าถามเป็นแบบก่ึงโครงสร้างซ่ึงผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึนจากขอ้มูลเชิงคุณภาพใน
ระยะท่ี 1   จากนั้นน ามาตีความและวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิจยัในระยะท่ี 1  น ารูปแบบท่ีไดใ้ห้
ผูท้รงคุณวุฒิและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจ านวน 5 ท่าน  รับรองความเหมาะสม   ตวัอยา่ง คือ คณะผูจ้ดัท าแผน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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ชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน  แกนน าชุมชน เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนชุมชน ของ
ชุมชนบา้นหนองกลางดง  และชุมชนหนองสาหร่าย 

       ระยะที่ 3  การพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชนเพือ่การจดัท าแผนชุมชน 
        ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research :PAR) 

โดยน าร่างรูปแบบท่ีไดจ้ากการวิจยัในระยะท่ี 2  มาเป็นแนวทางส าหรับชุมชนน าร่อง  ดว้ยการใช้
เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม(Appreciation-Influence-Control : A-I-C)    เคร่ืองมือ
ท่ีใช ้ไดแ้ก่ ตวัผูว้ิจยั  เคร่ืองบนัทึกเสียง และสมุดจดบนัทึก กลอ้งถ่ายภาพ   แนวค าถามเพื่อใชใ้น
การสมัภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินผลกิจกรรม วิเคราะห์วิธีเชิงคุณภาพดว้ย
วิธีการจดักลุ่มขอ้มลู  ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี ผูว้ิจยัเลือกหมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 ต  าบลเจ็ด
ร้ิว  อ าเภอบา้นแพว้  จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นพ้ืนท่ีน าร่อง  ในการน าร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงั
อ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนท่ีไดจ้ากการท าวิจยัในระยะท่ี 2  มาเป็นแนวทางในการสร้าง
รูปแบบท่ีเหมาะสมกบับริบทในพ้ืนท่ี   พร้อมทั้งปรับปรุงและพฒันาโดยใชว้ิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม  
 ขอบเขตผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
 ช่วงเตรียมความพร้อม ตัวอย่างในการสัมภาษณ์   คือ   ผูน้  าชุมชน /    แกนน า   
เจา้หนา้ท่ีของภาครัฐบาล   และ ชาวบา้นท่ีเคยเขา้ร่วมจดัท าแผนชุมชน/ไม่เคยเขา้ร่วม ในชุมชนบา้น
หมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน  ต  าบลเจ็ดร้ิว  อ าเภอบา้นแพว้  จงัหวดัสมุทรสาคร  จ านวน 20 คน  
โดยใชว้ิธีสนทนาเป็นกลุ่มและการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 ช่วงด าเนินการวิจยั  ส าหรับการวิจยัในช่วงน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

       1. กลุ่มผูร่้วมวิจัย  (Participants)  ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
ระหว่างบุคคล 3 ฝ่าย คือผูว้ิจยั  เจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแผนชุมชน และคนในชุมชน  

 1.1  ผูน้  าชุมชน ไดแ้ก่ 1) ผูใ้หญ่บา้น  2) ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น     3) สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี   4)  ผูแ้ทนกลุ่มหรือองคก์รในหมู่บา้น     5) กรรมการหมู่บา้นผูท้รงคุณวุฒิ
หรือปราชญ์ชาวบา้นในชุมชน  6) ชาวบา้นของหมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5  จ  านวน 7 
คน  
 1.2   เจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแผนชุมชน ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ท่ีตอ้งรับผดิชอบดูแลการจดัท าแผนชุมชนโดยตรง   จ  านวน 2 คน  

       2. กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลกั (Key informant) บุคคลกลุ่มน้ีคือ ผูท่ี้จะมาให้ข้อมูลส าคัญ
เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพ่ือแผนชุมชน มีดงัน้ี 
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 2.1 ผูใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัสถานการณ์ของการท าแผนชุมชน  ประกอบดว้ย ตวัอย่างท่ี
เป็นชาวบา้นในพ้ืนท่ีน าร่อง  จ  านวน 260 คน 

     2.2  ผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกับผลการพฒันารูปแบบ  ประกอบด้วย  ทีมท าแผนชุมชน   
เป็นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจ  านวน  26 คน   

       ระยะที่ 4  การน าเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลังอ านาจชุมชนเพื่อการจัดท าแผน
ชุมชน  

 ผูว้ิจยัใชก้ารประชุมผูม้ีส่วนไดเ้สีย (stakeholder) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางพฒันาการจดัท า
แผนชุมชน  ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการจดักลุ่มขอ้มูล สถานท่ีจัดประชุม คือ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจ็ดร้ิว  อ  าเภอบา้นแพว้  จงัหวดัสมุทรสาคร ตวัอย่าง คือผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสียในเร่ืองการจดัท าแผนชุมชน ไดแ้ก่  ผูน้  าชุมชน ผูร่้วมวิจยั เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ (อบต.)  นักวิชาการ   
และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ   จ  านวน 18  คน    

 
 ขอบเขตด้านเวลา 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีมีก  าหนดการจดัท าแผนชุมชนเป็นกรอบในการด าเนินการ ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัระยะการจดัสรรงบประมาณประจ าปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชร้ะยะเวลา
ท่ีท าการศึกษา คือ ในระหว่างปีงบประมาณ 2557- 2559 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. แผนชุมชน หมายถึง แนวทางการพฒันาชุมชนท่ีเกิดจากผลของกระบวนการการ
จดัท าแผนชุมชนในระดบัหมู่บา้น  ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยประกอบดว้ยปัญหา/ความตอ้งการ
ของชาวบา้น และ กิจกรรม/โครงการ ในการพฒันาชุมชน เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของชุมชน
ไดต้รงกบัความตอ้งการของชุมชนมากท่ีสุด   

 2. การจดัท าแผนชุมชน หมายถึง กระบวนการการปฏิบติังานของทีมท าแผนชุมชน ใน
การก าหนดอนาคตและกิจกรรมการพฒันาของชุมชน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนหรือ
ทอ้งถ่ินของตนเอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการและสามารถแกปั้ญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่ โดยให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมก าหนดแนวทางและท ากิจกรรมการพฒันาร่วมกนั ยึดหลกัการพึ่งตนเอง 
ลดการพึ่งพิงภายนอก ค านึงถึงศกัยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม
ในทอ้งถ่ินเป็นหลกั  
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 3.  ทีมท าแผนชุมชน หมายถึง บุคคลในชุมชนท่ีไดรั้บการคดัสรรจากผูน้  าชุมชน ให้
มาร่วมเป็นทีมจดัท าแผนชุมชน ในระดบัต าบล  ประกอบดว้ย เจา้หน้าท่ีภาครัฐ และประชาชนท่ี
มาร่วมดว้ยความสมคัรใจ  

 4.  พฤติกรรมของทีมท าแผนชุมชน หมายถึง  การกระท าในกิจกรรมการจดัท าแผน
ชุมชน ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อม  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเรียนรู้ตนเองและชุมชน   การก าหนด
วิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา  การก าหนดแผนงานหรือโครงการ  การจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน   

 5. ชุมชนท่ีมีพลงัอ  านาจ คือ ทั้งบุคคลและทีมงานในชุมชนได้มีการใช้ทักษะและ
ทรัพยากรของตนเองและกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน  มีความสามารถท่ีจะมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจและท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงในระดบับุคคลและชุมชน โดยใชแ้ผน
ชุมชนเป็นเคร่ืองมือ     

  6. การเสริมสร้างพลงัอ  านาจชุมชน หมายถึง กระบวนการพฒันาชุมชนให้สามารถ
สร้างทีมท าแผนชุมชนใหม้ีความช านาญ และศกัยภาพ ในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผน
ชุมชน เพื่อให้สามารถควบคุม พฤติกรรมของตนเอง ในการจดัท าแผนชุมชนได ้ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 
ระดบั คือ ระดบับุคคล ระดบัทีมงาน  ไดแ้ก่  

  6.1  ระดบับุคคล  หมายถึง กิจกรรมการพฒันาท่ีส่งผลแต่ละคนแตกต่างกนั  ข้ึนอยู่
กบัระดบัความสามารถของการรับรู้ ของแต่ละคน  เช่น  การตระหนกั  การเรียนรู้จากการเขา้อบรม  
การฝึกปฏิบติั  ความภาคภูมใจ  เป็นตน้ 

  6.2  ระดบัทีมงาน  หมายถึง กิจกรรมการพฒันาท่ีส่งผลต่อทุกคนในทีมงานท าแผน
ชุมชน  เช่น  การสรรหาคนมาเขา้ร่วมทีม   การสร้างทีมงาน  เป็นตน้  

   7. รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน  หมายถึง รูปแบบ
หรือกิจกรรมท่ีพฒันาข้ึนโดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
ซ่ึงเป็นคนในชุมชน โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างทีมท าแผนชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการจดัท าแผนชุมชน
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ไดรู้ปแบบในการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน  เพื่อสร้าง
ทีมท าแผนชุมชนท่ีมีความสามารถ ในการจดัท าแผนชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   และสามารถ
น าไปประยุกต์ใชใ้นชุมชนท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนั ส าหรับผูป้ฏิบัติงานในชุมชน เช่น ผูน้  าชุมชน 
เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน หรือนกัวิจยั 
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 2. ไดม้ีการเรียนรู้ร่วมกนัจากการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ซ่ึงเป็นแนวทางใหทุ้กฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คนในชุมชน เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ นักวิจยั และภาคีหุน้ส่วนชุมชน มีโอกาสแลกเปล่ียน
ความคิดในการแกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาสามารถของตนเอง ของคนใน
ชุมชนใหส้ามารถแกปั้ญหาและพึ่งตนเองได ้

 3. ผลการวิจยัเป็นแนวทางใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถร่วมกบัชุมชนเป้าหมายในการพฒันา
คุณภาพชีวิต  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบติัการดา้นแผนชุมชน โดยน ารูปแบบการสร้างเสริมพลงั
อ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนมาใช ้ 

 4. ได้แนวทางการสร้างเสริมพลังอ  านาจชุมชนเพื่อจัดท าแผนชุมชน และการ
ปฏิบติังานท่ีผสมผสานระหว่างคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และนักวิจยั ในการสร้างทีมท าแผน
ชุมชนท่ีมพีลงัอ  านาจ  
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บทที่ 2 
 วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท า

แผนชุมชน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิด  ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามล าดบัดงัน้ี 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างเสริมพลงัอ  านาจ  
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแผนชุมชน 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
4. แนวคิดเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศและการถอดบทเรียน  
5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
1. แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัการสร้างเสริมพลงัอ านาจ  
 แนวคิดหลกัของการสร้างเสริมพลงัอ  านาจ (Empowerment)ไดม้าจากงานของ Alinsky 
(1971), Freire (1970) และ Rothman (1968)นักคิดทั้งสามคนไดร้้อยเรียงประเด็นส าคญัท่ีกลายมา
เป็นทฤษฎีของการสร้างเสริมพลงัอ  านาจ นัน่คือ กระบวนการหลกัของการสร้างเสริมพลงัอ  านาจซ่ึง
ตอ้งมีการพฒันาระดบัปัจเจกบุคคล การมีส่วนร่วม  การกระตุน้ให้เกิดส านึก และ การท างานดา้น
การปรับเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสงัคม 
 

 1.1 ความหมายของพลงัอ านาจ 
 ค าว่าพลงัอ  านาจ ถูกกล่าวถึงในปี 1960 ในกระบวนการปฏิบติัการทางสังคม (social 
action) ต่อมาในปี 1970 พลงัอ านาจมีความหมายในเร่ืองของการพึ่งตนเอง (Self help) ร่วมกบัการ
ช่วยเหลือกนัซ่ึงเป็นรูปแบบดังเดิมของสังคม  Gibson  (1991) และในช่วงก่อนปี 1990 ค าว่าพลงั
อ  านาจ ถกูกล่าวถึงในลกัษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วม การควบคุมคุณภาพ  การพฒันาบุคคล 
วงจรคุณภาพ และแผนกลยทุธ ์จนกระทัง่ในปี 1990 เป็นตน้มาไดม้าการอธิบายในหลากหมายมิติ
ข้ึน  รวมทัง่มีการน าไปใชใ้นลกัษณะสหสาขา ทั้งในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ สงัคม  การศึกษา การ
เคล่ือนไหวเร่ืองสิทธิเสรีภาพ เร่ืองความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน  ประชาคม     การพฒันาคุณภาพ   
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การบริหารยุคใหม่ รวมทั้งทางดา้นพฒันาชุมชน (Rappaport,1984; Gibson ,1991; Kanter,1983; 
Honold,L.,1997  ) 

 ค าว่า การสร้างเสริมพลังอ  านาจ(Empowerment) มาจากภาษาลาตินว่า ‚Potere‛ 
หมายถึง “to be able‛ ท่ีแปลว่า มีความสามารถ  ส่วนค าว่า Power หมายถึง การควบคุม อ  านาจ และ
การปกครอง ส าหรับค าว่า Em เป็นค าน าหน้าท่ีแปลว่า เป็นสาเหตุให้ หรือ ท าให้เกิดดว้ย ซ่ึงตาม
ความหมายของ Em เป็นการสะทอ้นความหมายของกระบวนการ   ค าต่อทา้ย  ment  หมายถึง 
ผลลพัธท่ี์ชดัเจนเป็นรูปธรรม ส่ิงของ หรือ การกระท าท่ีเกิดข้ึน  ดงันั้น Empowerment จึงหมายถึง 
กระบวนการท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถของบุคคลในการท่ีจะดึงส่ิงท่ีมีอยู่ภายในตวัเองในการ
ควบคุม จดัการสร้างอิทธิพลกบัตนเอง และ สงัคมรอบขา้งอนัจะส่งผลเป็นรูปธรรมต่อชีวิตตนเอง 

 นกัวิชาการไดนิ้ยาม Empowerment ในแต่ละสาขาท่ีน าไปใช ้เช่น ดา้นการพฒันา ได้
อธิบายถึงพลงัอ  านาจว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการท่ีจะไดรั้บ  ไดเ้ขา้ใจ  สามารถควบคุม 
ดา้นความเป็นส่วนตวั  ดา้นสงัคม  ดา้นเศรษฐกิจ  และการผลกัดนัดา้นการเมือง  เพื่อท่ีจะปฏิบติัการ
ใดๆ ในการท่ีจะยกฐานะความเป็นอยูข่องตนเองใหดี้ข้ึน  ในขณะท่ี Jack (1995) ซ่ึงมีแนวคิดคลา้ย
กบัแรพาพอร์ท  คือ มองว่าการสร้างพลงัอ  านาจเป็นการมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรับผิดชอบใน
การดูแลจดัการความเป็นอยูข่องตนเอง  ตอ้งมีการจดัการสรรทรัพยากร  มีหุ้นส่วนท่ีจะร่วมกนัคิด  
และจ าเป็นท่ีตอ้งวิจยัเพ่ิมเติมเพราะการสร้างเสริมพลงัอ  านาจนั้นเป็นเร่ืองท่ีซับซอ้นและยงัไม่มี
ความชดัเจน   ส่วนอีกดา้นหน่ึงซ่ึงไดรั้บความสนใจมากในปัจจุบนั  คือดา้นการบริหารและการ
จดัการองค์กร โดย Ronald  (2000)   Kieman  (1993)  Havens and Mills (1992) ไดอ้ธิบายว่า เป็น
การสร้างบรรยากาศท่ีท าให้พนักงานรู้สึกถึงการได้รับอ านาจในการท างานให้ส าเร็จ  และ
รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ในขณะท่ี Block (1988) กล่าวว่าพลงัอ  านาจเป็นความสัมพนัธ์
ระหว่างประสิทธิผลขององค์กรกบัการท างานของพนักงานภายใต้ความไวว้างใจท่ีมีต่อกนั  และ
บรรยากาศท่ีมัน่คงขององค์กร  เช่นเดียวกบั Dubrin (2000) อธิบายว่าการสร้างพลงัอ  านาจเป็น
กระบวนการพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ืองด้วยการเสริมสร้างพลงัอ  านาจของบุคคล  ทีมงานใน
ขอบข่ายหน้าท่ี หรือเป็นการสนับสนุนหรือให้ทรัพยากรแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา  เ พ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ เพ่ิมความรู้สึกเก่ียวกบัการเห็นคุณค่าของตนเอง  เป็นการสร้างแรงจูงใจในการพฒันา
ประสิทธิภาพ  การตดัสินใจ  และการมอบอ านาจแก่กลุ่ม เพื่อใหเ้กิดการพฒันาทกัษะ       ดงันั้นจึง
สามารถระบุการสร้างพลงัอ  านาจไดใ้นหลายระดบั กล่าวโดยสรุปคือเป็นกระบวนการท่ีบุคคล 
องคก์ร และชุมชน สามารถควบคุมจดัการกบัชีวิตหรือกระบวนการพ่ึงตนเองไดน้ัน่เอง     

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่า การสร้างพลงัอ  านาจในระดบับุคคลมกัเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ความภาคภูมิใจในตนเองศกัยภาพความสามารถและทกัษะต่างๆ บุคคลจะไดรั้บการสนับสนุน
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ส่งเสริมให้แสดงออก เพื่อกระท าผลงานท่ีสามารถท าให้ได้ค้นพบความส าเร็จ และได้รับการ
ยอมรับจากผูอ่ื้น สามารถแยกแยะไดร้ะหว่างการพึ่งพาผูอ่ื้นและการพึ่งพาตนเอง   ส าหรับการพึ่งพา
ผูอ่ื้นแมจ้ะเป็นการไดพ้บหรือรู้แนวทางของการไดรั้บความช่วยเหลือ แต่ก็เปรียบเหมือนผูอ่ื้นเป็นผู ้
แผห่รือขยายอ านาจมาสู่บุคคลเป็นผลก่อให้เกิดปัญหาเร้ือรังในภายหลงั    ในทางตรงกนัขา้มการ
พึ่งตนเองท าให้บุคคลมองเห็นความส าคญัของตนเอง และความส าคญัท่ีตนเองมีต่อผูอ่ื้นเป็นการ
สร้างความสมดุลย ์ระหว่างการได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือ และการรู้จักควบคุมช่วยเหลือ
ตนเอง   ส่วนการสร้างพลงัอ  านาจในระดบัชุมชนมีหลกัการว่าคุณภาพชีวิตท่ีดีจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือ
บุคคลเกิดส านึกในชุมชนของตน (Sense of Community) ดงันั้นการสร้างพลงัอ  านาจในชุมชนจึง
เร่ิมจากการท่ีกลุ่มบุคคลท่ีมีความตอ้งการหรือมีความสนใจตรงกันมาร่วมกลุ่มกันเพื่อกระท า
กิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงให้บรรลุเป้าหมาย กิจกรรมท่ีกระท ามกัมีวตัถุประสงค์เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการหรือความพึงพอใจร่วมกนัของคนในชุมชน เป็นการพฒันาเปล่ียนแปลงชุมชน แกไ้ข
ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในชุมชน การเขา้ร่วมในกลุ่มเนน้ปฏิสมัพนัธแ์ละความรับผดิชอบของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของกลุ่มท าให้สมาชิกในกลุ่มสามารถให้ก  าลงัใจ
สนบัสนุนกนัและกนั สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับรู้ตวัแบบต่างๆ จากกลุ่ม เรียนรู้และ
เขา้ใจปัญหาของกนัและกนั เกิดแนวคิดในวิธีจดัการกบัปัญหา เกิดการช่วยเหลือระหว่างสมาชิกใน
กลุ่ม เป็นผลใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีแน่นแฟ้นและสร้างส านึกท่ีจะกระท ากิจกรรม  

 ความหมายเก่ียวกบัการสร้างเสริมพลงัอ  านาจตามแนวคิดของ Gibson (1991) สรุปได ้
10 ประการ ดงัน้ี 

 1. เป็นกระบวนการท่ีบุคคล องค์กร/ทีมงานหรือชุมชนใช้ในการให้ได้มาซ่ึง
ความสามารถ ในการควบคุมกบัการด ารงชีวิตของตนเอง 

 2. เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ท่ีมีการแลกเปล่ียนขอ้มลู 
ข่าวสาร ความคิด ความรู้สึก และมีลกัษณะท่ีทั้งสองฝ่ายตอ้งใชค้วามพยายามร่วมกนั 

 3.การเพ่ิมพนูความรู้สึกส านึกในคุณค่าของตน และการสร้างประสิทธิภาพของตนใน
การท ากิจกรรมต่างๆ หรือการสร้างเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในแต่ละบุคคล ตลอดจนการ
ปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

 4. การท่ีบุคคลเรียนรู้การใชท้รัพยากรร่วมกัน การท างานร่วมกันเป็นการเช่ือมโยง
ทรัพยากรท่ีมีอยูภ่ายในบุคคล ภายนอกบุคคลและท่ีมีอยูใ่นชุมชน  

 5. กระบวนการท่ีมีลกัษณะส าคญัท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์เชิงสร้างประโยชน์ร่วมกนัท่ีมุ่ง
เพ่ิมความแข็งแกร่งใหเ้กิดในโครงสร้าง และสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ในหน่วยเล็กและหน่วยใหญ่ คือ 
ชุมชน 
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 6. กระบวนการท่ีเป็นการหาทางออก ทางแกปั้ญหามากกว่าท่ีตวัปัญหา เน้นท่ีความ
แข็ง แกร่ง สิทธิและความสามารถของบุคคลมากกว่าขอ้จ  ากดัหรือจุดดอ้ยของบุคคล 

 7. กระบวนการท่ีมีกลไกเก่ียวกบัอ  านาจของบุคคล มีทั้งการให้และการรับอ านาจหรือ
การใชอ้  านาจร่วมกนั ไม่ใช่เพียงผูใ้ชอ้  านาจพยายามสร้างอ  านาจ แต่รวมถึงผูม้ีอ  านาจมีการใชแ้ละ
ถ่ายโอนอ านาจ 

 8. กระบวนการท่ีเป็นการแลกเปล่ียนความคิด ความรู้สึก หรือกระท ากิจกรรมร่วมกนั 
เพื่อใหม้ีความเจริญเติบโต และพฒันาการของบุคคล ครอบครัวหรือชุมชน เพื่อให้บุคคลท่ีมีความรู้
ความ สามารถเฉพาะท่ีตั้งใจปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 

 9. กระบวนการของการช่วยเหลือบุคคลให้ประสบความส าเร็จในการควบคุม
ส่ิงแวดลอ้มและควบคุมหรือก าหนดทิศทางชีวิตของตนเองได ้

 10. การสร้างเสริมพลงัอ  านาจ เป็นแนวคิดท่ีอธิบายกระบวนการทางสังคมของการ
แสดงการยอมรับและช่ืนชม การส่งเสริม การพัฒนาและสร้างเสริมความสามารถในการใช้
ทรัพยากรท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิต เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง และรู้สึกว่าตนเองมีอ  านาจ
สามารถควบคุมความเป็น อยูห่รือชีวิตของตนเองได ้

 Zimmerman and Rappaport (1988) ไดพ้ฒันาแนวคิดการสร้างพลงัอ  านาจในระดบั
ต่างๆท่ีจะประยกุตเ์ขา้สู่ชุมชน องคก์รและนโยบายสงัคม  การสร้างเสริมพลงัอ  านาจจะเก่ียวขอ้งกบั
การมีความสามารถในการควบคุม และการเปล่ียนแปลงทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม และชุมชน ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงในแต่ละระดบั ต่างส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในระดบัอ่ืนดว้ย การสร้างเสริม
พลงัอ  านาจทางจิตวิทยาเป็นการท างานระดบับุคคลท่ีควรเนน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการยอมรับ
ตนเอง ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความเขา้ใจในระบบของสังคม ความสามารถในการวางแผน การ
รักษาสิทธิของตนเองและการตดัสินใจ ความตั้งใจในการด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองระหว่าง
ตนเองและสังคมหรือชุมชน  จากแนวคิดน้ีผูว้ิจยัจึงน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
ค าถามเพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อจดัท าแผนชุมชน  
 

 1.2 คุณลกัษณะของการสร้างเสริมพลงัอ านาจ 
  การสร้างเสริมพลงัอ  านาจ โดยทัว่ๆ ไป มีคุณลกัษณะหลายประการตามแนวคิดการ

วิเคราะห์ของ Gibson (1991) ดงัน้ี 
       1. การสร้างเสริมพลงัอ  านาจเป็นแนวคิดท่ีมีหลายมิติ คือ การสร้างเสริมพลงัอ  านาจ

มองไดว้่าเป็นกระบวนการ และผลลพัธ ์เม่ือมีการด าเนินตามกระบวนการอย่างมีขั้นตอนและมีการ
ประเมินท่ีชดัเจน จะเป็นผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการสร้างเสริมพลงัอ  านาจ 
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                     2. การสร้างเสริมพลงัอ  านาจเป็นกระบวนการท่ีเพ่ิมความมีคุณค่าในตนเองและเพ่ิม
ความมีศกัยภาพในตนเอง นอกจากน้ียงัเป็นกระบวนการท่ีสร้างเสริมพฤติกรรมเชิงบวกในตวับุคคล 
 3. การสร้างเสริมพลังอ  านาจเป็นแนวคิดเชิงบวก (Positive Concept) และเป็น
กระบวนการท่ีตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง 
 4. การสร้างเสริมพลงัอ  านาจเป็นแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการ ซ่ึงอาศยักระบวน การท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
 5. การสร้างเสริมพลงัอ  านาจเป็นกระบวนการท่ีเฉพาะเจาะจงในการแกปั้ญหาในการ
จดัการกบัสถานการณ์แสดงถึงความแข็งแกร่งและความสามารถของบุคคล 
 6. การสร้างเสริมพลงัอ  านาจเป็นกระบวนการท่ีตอ้งมีส่วนร่วมของผูท่ี้ไดรั้บการสร้าง
เสริมพลงัอ  านาจ 

 ดงันั้นในการเสริมพลงัอ  านาจเพื่อช่วยให้บุคคลท างานดา้นจดัท าแผนชุมชนจะตอ้งมี
ความเช่ือมัน่พ้ืนฐานดงัน้ี 

1. คนในชุมชนเป็นเจา้ของชุมชน ซ่ึงแต่ละคนในชุมชนท่ีตอ้งรับผดิชอบร่วมกนั ไม่ใช่ 
ความรับผิดชอบของผูใ้ดผูห้น่ึง  แมว้่าบุคลากรด้านการจัดท าแผนจะมีหน้าท่ีในการจัดท าแผน
ชุมชนตามบทบาทหนา้ท่ีตามท่ีภาครัฐก าหนด แต่ตอ้งเคารพในสิทธิของคนในชุมชน 
 2. คนในชุมชนควรไดรั้บความเคารพนับถือต่อศกัยภาพของตน  ในการท่ีจะพฒันา
ชุมชนตนเอง สามารถท าแผนชุมชนได้ท่ีสนองตอบต่อเป้าหมายในชีวิตของตัวเองและชุมชน 
สามารถตดัสินใจเร่ืองใดๆ ของตนเองได ้ 
 3. บุคลากรท่ีรับผิดชอบจดัท าแผนชุมชนตอ้งยอมรับความส าคญัของการให้ความ
ร่วมมือของชุมชน ตอ้งมีส านึกในเร่ืองของอิสรภาพ บุคคลจะตดัสินใจเลือกส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง ไม่
จ  าเป็นตอ้งท าตามค าแนะนาของบุคลากรท่ีรับผดิชอบจดัท าแผนชุมชน เพราะอาจท าใหถ้กูชดัจูง 
 4. กระบวนการสร้างเสริมพลงัอ  านาจจะเกิดได้ จากความเคารพนับถือซ่ึงกนัและกนั
ระหว่างคนในชุมชนทุกระดบัความสมัพนัธ ์ปฏิสมัพนัธข์องทั้งทุกฝ่ายควรเป็นแบบเก้ือกลูกนั  

5. คนในชุมชนตอ้งมีความเช่ือใจกนัและกนั  
 ตามแนวคิดของ  Gibson (1993) ปัจจยัท่ีจะท าให้บุคคลมีกระบวนการสร้างเสริมพลงั

อ  านาจก็คือ ความมุ่งมัน่ทุ่มเท (Commitment) ความผกูพนั (Bond) และความรัก (Love) ของบุคคล
ท่ีมีต่อเร่ืองนั้นๆ ส่วนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชน 
ไดแ้ก่ ความเช่ือ (Belief) ค่านิยม (Values) ประสบการณ์ส่วนบุคคล(Experience) การสนบัสนุนทาง
สังคม (Social support) และเป้าหมายในชีวิต (Determination) โดยมีความคบัขอ้งใจ(Frustration) 
ความขดัแยง้ ปัญหาหรืออุปสรรค เป็นปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคลเขา้สู่ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ 
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 1.3 เงื่อนไขส าคญัในการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
 การเสริมสร้างพลงัอ  านาจเป็นกระบวนการส าคัญในการขับเคล่ือนเพื่อหนุนเสริม
บุคคลใหพ้ฒันาจิตส านึกหรือการตระหนกัถึงตน้ตอของปัญหา  และพร้อมท่ีจะกระท าตามจิตส านึก
ส าหรับการเสริมสร้างพลงัอ  านาจนั้น  Gibson (1993)  เสนอว่าควรค านึงเง่ือนไขส าคญัของการ
เสริมสร้างพลงัอ  านาจ ดงัน้ี 
  1. การเสริมสร้างพลงัอ  านาจสามารถอธิบายไดท้ั้งในลกัษณะของกระบวนการ 
หรือ ในลกัษณะผลลพัธ ์อยา่งชา้ๆ และสะทอ้นในลกัษณะของคุณภาพ  การเสริมสร้างพลงัอ  านาจมี
ลกัษณะค่อนขา้งเป็นนามธรรม ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า เป็นกระบวนการท่ีคน  องค์กร และชุมชน 
สามารถควบคุมชีวิตและ ความเป็นอยูข่องตนเอง  อธิบายไดอี้กลกัษณะหน่ึงคือ เป็นการแสดงออก 
หรือความเป็นไปได ้การเพ่ิมข้ึน หรือการได้รับโอกาส ดังนั้นการเสริมสร้างพลงัอ  านาจ จึงไม่
สามารถอธิบายไดใ้นความหมายเด่ียวๆ แต่ตอ้งอธิบายเช่ือมโยงกบัผูค้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. การเสริมสร้างพลังอ  านาจ  เป็นแนวคิดท่ีเปล่ียนแปลงได้ (Transactional 
Concept)   โดยมีความหมายไม่ใช่เพียงแต่เป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบับุคคล  หรือการส่งเสริม
ใหบุ้คคลสามารถมีพฤติกรรมมีส่วนร่วม  ในระดบับุคคลและการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น 
แต่ตอ้งมีการผสมผสาน และแบ่งปันทรัพยากร และการร่วมแรงร่วมใจ  ตอ้งน าไปสู่ความเขม้แข็ง  
ตอ้งประนีประนอมระหว่างบุคคลกบัสงัคม   
 3. การเสริมสร้างพลงัอ  านาจมุ่งแกปั้ญหามากกว่าหาปัญหา  เป็นการท าให้บุคคล
เขม้แข็ง มีสิทธิ มีความสามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆ ได ้ดงันั้นการเสริมสร้างพลงัอ  านาจจึงเป็น
การเสริมแรงทางบวก 
 4. การเสริมสร้างพลงัอ  านาจเป็นแนวคิดท่ีมีการเคล่ือนไหว  และอาจใชอ้ธิบายถึง
แนวคิดประชาธิปไตย และเป็นกระบวนการตดัสินทางสงัคม 
 5. การเสริมสร้างพลงัอ  านาจมีลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผล มุ่งพฒันาอ านาจ
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ใหม้ีพลงัอ  านาจเพ่ิมข้ึน สามารถแกไ้ขและป้องกนัความขดัแยง้ 
 6. การเสริมสร้างพลังอ  านาจเป็นการพัฒนาความรู้สึกท่ีเป็นไปได้  เป็น
กระบวนการท่ีต่อเน่ือง ต้องใชเ้วลา และพฒันาให้เกิดทกัษะการมีส่วนร่วมและความเขา้ใจดา้น
การเมือง ซ่ึงอธิบายได ้เป็น 4 ระยะ คือ 1) ระยะเร่ิมตน้ (Entry Phase) การวิเคราะห์ระดบัการมีส่วน
ร่วมระดบับุคคล  2) ระยะต่อเน่ือง (Advance Phase) เป็นช่วงของการร่วมแรงร่วมใจ และร่วมกนั
แกปั้ญหา  3) ระยะของการประสานความร่วมมือ (Incorporation Phase) เป็นช่วงของการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือเผชิญสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคทั้งในส่วนท่ีเป็นปัญหาระดบับุคคล องคก์ร 



18 
 

ชุมชน และพฒันาทกัษะเพื่อความอยูร่อด 4) ระยะของการสร้างพนัธสญัญาหรือความยึดมัน่ผกูพนั 
(Commitment)  เป็นช่วงของการผสมผสานระหว่างบุคคลเขา้กบัโครงสร้าง 
 

1.4 หลกัการของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
 การเสริมสร้างพลงัอ  านาจใหป้ระสบผลส าเร็จ มีดงัน้ี  (Dean ,1994 ; Hawks, 1992; 

Galbrath and Lawler, 1993) 
 1. ผูบ้ริหารหรือผูน้  าต้องมีความจริงใจและมุ่งมัน่ ในการให้ค  าสัญญาในการ
เสริมสร้างพลงัอ  านาจดว้ยการแสดงออกทั้งค  าพูด และการกระท า การให้อ  านาจท่ีแทจ้ริง  มีการ
ตดัสินใจ รวมทั้งสมาชิกตอ้งมีพนัธสญัญาและมีความผกูพนั 
 2. ต้องมีการตกลงร่วมกันในกระบวนการระหว่างผูเ้สริมสร้าง และผูรั้บการ
เสริมสร้าง  ควรมีหลายๆ ทางเลือกให้กบัผูรั้บเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ต้องมีความสมคัรใจมีการ
สร้างวิสัยทศัน์ร่วมกัน และมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน  เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู ้
เสริมสร้างและผูรั้บ 
 3. เป้าหมายของกระบวนการควรมุ่งท่ีจะให้บรรลุเป้าหมาย มากกว่าการควบคุม
หรือท าตามกฎเกณฑ ์
 4. การเสริมสร้างพลงัอ  านาจในชุมชนจะตอ้งท าความเขา้ใจให้ชดัเจน  เพราะการ
เสริมสร้างพลงัอ  านาจมีทั้งจุดอ่อน  จุดแข็ง มีทั้งโทษและประโยชน์  และตอ้งมีการประเมินผลท่ี
เหมาะสม 
 5. ต้องสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั (Establish Mutual Trust) ดว้ยการให้
ความรู้ขอ้มูล ผูบ้ริหารหรือผูน้  าตอ้งเปิดเผยจริงใจ  และส่งเสริมคนในชุมชนในทุกระดับ  มีการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล  การเขา้ถึงทรัพยากรและมีการปรับเปล่ียนระบบการตอบแทนใหเ้หมาะสม 
 6. ผูบ้ริหารหรือผูน้  าตอ้งมีความมัน่ใจในความสามารถของคนในชุมชน  รวมทั้ง
ตอ้งให้ความส าคญักบัผูบ้ริหารระดบักลาง  ซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัส่วนหน่ึงขององค์กร และชุมชน  
และเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถทั้งในเร่ืองทกัษะ  มนุษยสัมพนัธ์ และการแกปั้ญหา  และตอ้งให้
อิสระในการท างาน 
 7. กลุ่มและชุมชนตอ้งมีความตระหนักหรือจิตส านึกในตนเองและกลุ่ม  มีการ
ยอมรับในความแตกต่างในกลุ่มยอ่ย และ มีการร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration) 
 8. มีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเหมาะสมและมีความปรองดองกนั  การตดัสินใจ
ท่ีเหมาะสม มีการจดัวางความสมัพนัธ ์และมีความชดัเจนในบทบาท 

9. มีการปฏิบติัการ (action) และสอดแทรกกิจกรรม (intervene) 
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 1.5 ปัจจยัที่มผีลต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
 ปัจจยัท่ีเก่ียวกบักระบวนการเสริมสร้างพลงัอ  านาจ   ประกอบไปดว้ย ปัจจยัภายใน

บุคคล ได้แก่ ความเช่ือ (Beliefs) ค่านิยม(Values) ประสบการณ์(Experience) ความตั้งใจ
(Determination)  และปัจจยัระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางสงัคม (Social Support) ในเร่ือง 
การใหค้วามรู้  การใหค้  าแนะน า การใหก้  าลงัใจ การใหก้ารประคบัประคอง  การใหค้วามมัน่ใจท่ีจะ
ดูแล ไดแ้ก่ 
  1. ความไวว้างใจ (Trust) เป็นการแสดงออกถึงความเช่ือมัน่ระหว่างกนัว่าทุกคนมี
ความเต็มใจและความสามารถในการท่ีจะด าเนินกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั และมีความเห็น
พอ้งตอ้งกนัในเป้าหมายของชุมชน  ทั้งน้ีผูน้  าตอ้งศรัทธาในตวัสมาชิกในชุมชน  บรรยากาศของ
ความไวว้างใจ คือการเปิดเผย  จริงใจ  เป็นมิตร  และท่ีส าคญัความไวว้างใจส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือ การเกาะเก่ียวกนั และความผกูพนั เป็นตน้ (Ronald, 2000; Kirkman and Rosen, 2000 ; 
Spreitzer , 1996 ; Jones,1994 ; Michele, 1996 ; Koberg, and et al.,1999   ) 
   2. ความยึดมัน่ผกูพนัต่อองค์กร (Organizational Commitment) คือความสัมพนัธ์
อยา่งแน่นแฟ้นของปัจเจกบุคคลต่อการยอมรับและเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัองค์กรและชุมชน  และจะ
แสดงออก 3 ประการ คือ 1) มีความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายตลอดจนค่านิยมขององค์กรและ
ชุมชน  2) เต็มใจใชค้วามพยายามในการปฏิบติังาน 3) มีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะท างาน
และ คงความเป็นสมาชิกขององคก์รและชุมชน  ทั้งน้ีการท่ีคนจะผกูพนัต่อกลุ่มองค์กรหรือชุมชน
นั้น พบว่าเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ หลายปัจจยั เช่น การใหเ้กียรติ  การยอมรับนับถือ  การให้ขอ้มูล
ข่าวสาร  การตระหนักต่อองค์กร และชุมชน (Steers,1984 ; Greenberg and Baron, 1995; Dubios , 
P.(1996)) 
  3. การประสานความร่วมมือ (Collaborative) เป็นการประสานความร่วมมือจาก
ฝ่ายต่างๆ ทั้งในและนอกชุมชน เช่น ภาครัฐ  ภาคเอกชน  กลุ่มและองค์กรในชุมชน องค์กรพฒันา
เอกชน  เพื่อขยายเครือข่ายผูเ้ก่ียวขอ้งให้มากข้ึน  มีการขยายกิจกรรม  ขยายการช่วยเหลือเก้ือกูล  
ขยายแหล่งความรู้ความคิด และประสบการณ์ให้กวา้งขวางข้ึน  ขยายทรัพยากรดา้นวตัถุปัจจยัให้
มากข้ึนรวมทั้งขยายความรับผดิชอบ(กาญจนา แกว้เทพ, 2538 ; ธีรพงษ์  แกว้หาวงษ์,2543) การจดั
วางความสมัพนัธ์ ของกลุ่มองค์กร เป็นการประสานความหลากหลาย  โดยกลไก วิธีการ เทคนิค
หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อประสานคน/กลุ่ม ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เพื่อใหเ้กิดความร่วมมืออยา่งสมดุล 
เช่น ความสมดุลระหว่างการเรียนรู้กบัการปฏิบติั  ความสมดุลระหว่างการริเร่ิมของบุคคลกบัมติ
ของกลุ่ม  และความสมดุลระหว่างผูน้  ากบัคนในชุมชน  ส าหรับการจดัการท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ การ
ติดต่อส่ือสาร  หรือกิจกรรมร่วมกนั (สีลาภรณ์ นาครทรรพ, 2538) 
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  4. การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล (Effectiveness Information) เป็นการให้ขอ้มูลแก่ 
ชุมชนเก่ียวกับการตดัสินใจ แผนงาน กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับงาน การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญใน
องคก์รและชุมชน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีชุมชนก าลงัเผชิญ  โดยผ่านกระบวนการส่ือสารหรือ
ช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (DuBoire,1996; ประทุม ฤกษ์กลาง, 2538; 
Laschinger, 1994 ; Clair, 1990)  
  5. กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม (Group Learning Process) เป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนัและกนัโดยอาศยัช่องทางต่างๆ เช่น เคร่ืองมือ เทคโนโลย ีพิธีกรรม แบบแผน 
ประเพณี วฒันธรรม ค่านิยม วิถีชีวิตและเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและการ
พึ่งตนเอง  โดยการท่ีกลุ่มไดเ้รียนรู้แง่มุมต่างๆ ในงานพฒันา เช่นการวางแผนพฒันาชุมชน  การ
ตดัสินใจ การร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติักิจกรรม  โดยเฉพาะในการแกปั้ญหาร่วมกนั  ซ่ึงเทคนิค
หรือเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่  การปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม  การเรียนรู้ผา่นการปฏิบติั  การประชุมกลุ่มยอ่ย การประชุมกลุ่มเฉพาะ  การศึกษาดู
งาน การประชุมเชิงปฏิบติัการ  การจดัตั้งศนูยก์ารเรียนรู้  การจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม    
การจดัเวที  กระบวนการเรียนรู้ก่อให้เกิดปัญญาและศกัยภาพ (กาญจนา แกว้เทพ, 2538 ; บญัชร 
แกว้ส่อง และคณะ,2543; สมพนัธ ์เตชะอธิก,2540 , กฤษฎา บุญชยั, 2542 ; ประเวศ  วะศี,  2540 ) 
  6. การสร้างทีมงาน (Team Building) เป็นกลุ่มของบุคคลท่ีท ากิจกรรมในงาน
ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์  และมีความรับผิดชอบต่อผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนร่วมกนั ซ่ึงการ
ท างานในลักษณะดังกล่าวมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ 1) การพึ่งพาซ่ึงกันและกัน 
(Interdependent) คือการท่ีสามาชิกแต่ละคนท าประโยชน์ให้กับกลุ่ม  2) ความรับผิดชอบร่วมกนั 
(Share responsibility) หมายถึงสมาชิกของทีมทุกคนตอ้งเขา้ใจ ร่วมรับผิดชอบต่อจุดมุ่งหมายและ
เป้าประสงคข์องกลุ่มมากกว่าท่ีจะข้ึนกบัผูบ้ริหารหรือผูน้  าเท่านั้น และ 3) ผลลพัธ ์(Outcome) คือผล
ท่ีเกิดข้ึนจากการร่วมกนัท างานของกลุ่มทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (Walker,1995 ) และในการ
พฒันาทีมนั้นมีหลายรูปแบบเช่น การใชก้ระบวนการพฒันาองค์กร (Harvey and  Brown, 1992; 
French and Bell, 1990; Bruke, 1994) 
  7. ความตระหนกัทอ้งถ่ิน (Local Awareness) เป็นสถานการณ์ท่ีกระตุน้ให้คนใน
ชุมชนตระหนกัอยา่งจริงจงัต่อผูอ่ื้นในชุมชน  ในสภาพความเป็นจริง และตระหนกัถึงความสามารถ
ท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานการณ์นั้นๆ โดยร่วมปฏิบัติการอย่างมีจิตส านึก  ใส่ใจ  มุ่งมัน่  และ
กระตือรือร้นในการท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม  การท่ีจะสร้างความตระหนักให้
เกิดข้ึนได้  ต้องเร่ิมในเร่ืองของความเป็นมิตร  การมีพันธทางการเมือง  การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์  ความรู้สึกถึงการรวมกลุ่ม และการสร้างความตระหนกัต่อชุมชนทอ้งถ่ินในประเด็น
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ของส านึกประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน  ส านึกภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ส านึกในปัญหาและการพฒันา  ส านึก
ในการน าสู่การปฏิบติั (Freire , 1970 ; Sansak, 1995; 2543; Garcia,1984; Sarason,1974; Weiler, 
1991; บญัชร แกว้ส่อง และคณะ,2542) 

  8. การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นกระบวนการท่ีสมาชิกขององคก์รและชุมชน
ไดมี้ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการบริหาร     โดยเฉพาะในเร่ืองของการตดัสินใจ   (Sansak, 1995; 
Osland,  and Rubin, 2001)   
 นอกจากปัจจยัต่างๆ ท่ีกล่าวมา  ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความเป็นองค์รวม  การร่วมแรง
ร่วมใจ  ความสมัพนัธเ์ชิงแลกเปล่ียน มีผูอ้  านวยความสะดวกและการอ านวยความสะดวก การมอบ
งานใหม่  การเรียนรู้งานใหม่ ความปลอดภยัในงาน (Holpp,L.,1994) การให้โอกาสในการเรียนรู้ 
การมอบหมายงาน  การให้อ  านาจในการตดัสินใจ  การกระจายอ านาจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้มี
อ  านาจและความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย (Osland and Rubin, 2001; Hersey, Blanchard 
and Johnson,2001 ) 
 

  1.6  ปัจจยัที่มผีลต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชน  
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างพลงัอ  านาจชุมชน ประกอบไปดว้ยประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง

หลายหลาย ไดแ้ก่ (Gomez and Rosen, 2001; Kanter, 1983; Klakovich, 1996; Laschinger and 
Haven, 1994; Morrison, et al.,1997; Tebbitt, 1993 ; พิสมยั ฉายแสง, 2540) 

  1. ระบบโครงสร้างชุมชน โดยทัว่ไปโครงสร้างและระบบการจดัการในชุมชนจะ
ข้ึนอยูก่บัอ  านาจหนา้ท่ีและต าแหน่ง    

2. วฒันธรรมชุมชน  วฒันธรรมชุมชนแบบสร้างสรรคท่ี์ให้ความส าคญัต่อค่านิยม
ท่ีสร้างความพึงพอใจในบุคคลของชุมชน  คือ ตอ้งการความส าเร็จบนพ้ืนฐานของการส่งเสริมความ
รักและสัมพนัธภาพท่ีดีในชุมชนเป็นการท างานท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั ส่วนวฒันธรรมชุมชนแบบ
ปกป้องเฉ่ือยชา (Passive defensive organization culture)  ซ่ึงเป็นการบริหารแบบตั้งรับเม่ือเกิด
ปัญหาในยามปกติชุมชนจะไม่มีการเคล่ือนไหว ปล่อยใหทุ้กอยา่งเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ   

3. ผู ้น าชุมชน ท่ีเ อ้ือต่อการเสริมสร้างพลังอ  านาจชุมชน เป็นดังน้ี ต้องมี
ความสามารถในการบริหารงาน  ตอ้งมีภาวะท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่สมาชิกในชุมชน  สามารถสร้าง
แรงบนัดาลใจในการปฏิบติังาน ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและกระตุน้ให้สมาชิกในชุมชนใช้
สติปัญญาในการสร้างสรรคง์าน 

4. บุคลากรในชุมชนจะมีบุคลากรท่ีมีความแตกต่างกนั ท่ีเกิดจากความหลากหลาย
ของวฒันธรรม  ค่านิยม พ้ืนฐานการศึกษา ระดบัความเช่ียวชาญ  
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5. ความไวว้างใจในชุมชน  ความไวว้างใจเป็นการแสดงออกถึงความเช่ือมัน่
ระหว่างกนัว่าทุกคนเห็นพอ้งตอ้งกนัในเป้าหมายของชุมชน  ซ่ึงประกอบไปดว้ย การเปิดเผย จริงใจ 
เป็นมิตรต่อกนั 

6. ลกัษณะงาน ลกัษณะงานท่ีท าใหเ้กิดการเสริมสร้างพลงัอ  านาจไวต้อ้งมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี  เป็นงานท่ียดึกฎระเบียบในหน่วยงานน้อย มีความยืดหยุ่นในบางโอกาส เป็นงานท่ียึด
ระบบอาวุโสนอ้ยและเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดงความรู้ความสามารถ   

7. สมัพนัธภาพระหว่างผูน้  ากบัประชาชน เป็นการแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์และ
การตอบแทนซ่ึงกนัและกนัโดยท่ี ผูน้  าใหค้วามไวว้างใจ ยอมรับในความสามารถของประชาชน มี
ความผกูพนัทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั  ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานตามท่ีถูก
มอบหมายและท างานอยา่งเต็มก าลงัความสามารถของตน 

 
 1.7 วธิีการที่ใช้ในการเสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชน  
 วิธีการท่ีใชใ้นการเสริมสร้างพลงัอ  านาจชุมชน (สุระเชษฐ  เกตุสวสัด์ิ, 2552) มี ดงัน้ี 

  1. การสร้างและคงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพอนัดีระหว่างบุคคล และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การ
สร้างสมัพนัธภาพเป็นเทคนิคพ้ืนฐานท่ีใชทุ้กขั้นตอนของกระบวนการเสริมสร้างพลงัอ  านาจ  

       2. การใหค้วามรู้และขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อให้บุคคลเกิดการรับ เกิด
ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียงขอ้ง 

       3. การให้ค  าปรึกษา ค  าแนะน าและให้แนวทางโดยยึดความจ าเป็น และความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคล 

       4. การให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ให้แหล่งประโยชน์หรือแหล่ง
ทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์ 

  5. การใหม้ีส่วนร่วมใหก้ารตดัสินใจ การก าหนดเป้าหมายท่ีเป็นจริง และแนวทาง 
เลือกท่ีเป็นไปไดร่้วมกนั 

         6. การใชค้  าถาม เพื่อคน้หาประเด็นท่ีตรงกบัความตอ้งการและความจ าเป็นของแต่ 
ละบุคคลหรือการถามซ ้า  

  7. การประเมินผลยอ้นกลบัเชิงบวก การสะทอ้นถึงส่ิงท่ีน่าพอใจเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิด 
แรงจูงใจ และเกิดก  าลงัใจท่ีจะกระท าต่อไป 

  8. การยอมรับในความเป็นบุคคล ส่งเสริมใหเ้กิดคุณค่าในตนเอง ใหค้วามส าคญั 
และยอมรับในศกัยภาพในความสามารถของบุคคล  
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 โดยสรุป ชุมชนท่ีมีพลงัอ  านาจ คือ ชุมชนท่ีทั้งบุคคลและกลุ่มไดม้ีการใชท้กัษะและ
ทรัพยากรของตนเองและกลุ่มเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสงัคม มีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจและท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงในระดับกวา้ง ท าให้เกิดความเสมอภาคในการ
เขา้ถึงทรัพยากร มีการระบุประเด็นปัญหาและหนทางแกไ้ขเอง การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
มีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของชุมชนท่ีชัดเจน  จนเกิดเป็นระบบการช่วยเหลือกันอย่างเป็น
ธรรมชาติส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงทางสังคมต่อเน่ืองและย ัง่ยืน  ดงันั้นพลงัอ  านาจระดบับุคคล
เช่ือมต่อกบัระดบัชุมชน ในการพฒันาความสามารถท่ีจะจดัการให้เกิดการกระท า การสนับสนุน
ทางสงัคม การอยูร่่วมกบัคนอ่ืนและทกัษะการแสดงออกทางการเมืองผา่นการจดัท าแผนชุมชน 

 
 1.8 การประยุกต์การสร้างพลงัอ านาจในชุมชน 
  การสร้างพลงัอ  านาจในชุมชน มกัท าคู่ไปกบัการกระตุน้การมีส่วนร่วมกบัชุมชน โดยมี

ส่วนร่วมโดยมุ่งหวงัใหเ้กิดการเรียนรู้ การมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน โดยใชกิ้จกรรมหลกัคือ       
1) การมีส่วนร่วม  2) การเรียนรู้ร่วมกนั  3) การสะทอ้นความรู้สึกบทเรียนในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
ดว้ยเหตุดว้ยผล  4) การท ากิจกรรมกระบวนการสร้างพลงัอ  านาจให้เกิดให้เกิดในระดบัจิตวิทยา
บุคคล กลุ่มหรือชุมชน (Israel, 1994)  การสร้างพลงัอ  านาจชุมชนเป็นไปไดท้ั้งแบบไม่เป็นทางการ
และเป็นทางการ แบบเป็นทางการคือการท่ีชุมชนมีบทบาทและมีอ  านาจการตัดสินใจท่ีเป็นท่ี
ยอมรับจากภาครัฐ แบบไม่เป็นทางการคือการท่ีชุมชนมีศกัยภาพในการตดัสินใจอย่างเป็นอิสระ
จากระบบหรือกระบวนการของภาครัฐ   ในการท างานทั้งสองรูปแบบ พอสรุปไดว้่า ระดบัการมี
พลงัอ  านาจของชุมชนสามารถเรียงจากนอ้ยไปมาก โดยดูลกัษณะกิจกรรมของชุมชนไดด้งัน้ี 

 1. การมีขอ้มลูข่าวสาร หมายถึงชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีการตดัสินใจ
ไปแลว้ 

2. การปรึกษาหารือ หมายถึงชุมชนไดรั้บเชิญให้แสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง แต่ความเห็นของชุมชน อาจจะมีหรือไม่มีผลต่อการตดัสินใจก็ได ้

3. การมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการ หมายถึงชุมชนไดม้ีการระบุหรือส่งตวัแทนให้เขา้
ไปมีบทบาทในการตดัสินใจ 

4. การมีอ  านาจตดัสินใจ หมายถึง ชุมชนมีสิทธิท่ีจะตดัสินใจเพื่อตนเอง และมีวิธีการท่ี
จะด าเนินการตามท่ีตดัสินใจ 

 กล่าวโดยสรุปการมีพลงัอ  านาจในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการจะเกิดข้ึน
ได ้ ข้ึนกบัความสามารถในการรวมกลุ่มของชุมชนเองจึงมกัเรียกกนัว่า ตน้ทุนทางสังคม (Social 
capital) ชุมชนจะไม่สามารถมีอ  านาจแบบเป็นทางการ ถา้ชุมชนไม่สามารถช้ีประเด็นท่ีสนใจ หรือ
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เก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นได ้ในขณะเดียวกนั ชุมชนก็จะไม่สามารถด าเนินการใดๆไดถ้า้สมาชิกในชุมชนไม่
มีทักษะในการรวมกลุ่มและการส่ือสาร ดังนั้นการสร้างพลงัอ  านาจในชุมชน จึงจ  าเป็นต้องมี
กิจกรรมการรวมกลุ่ม การฝึกทกัษะการเรียนรู้และการส่ือสารนัน่เอง 
 

 1.9  แนวคดิเกีย่วกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจของบิสชอป 
 การเสริมสร้างพลงัอ  านาจ (Empowerment) เป็นแนวคิดท่ีมีความซบัซอ้น แต่เดิมนั้น

แนวคิดน้ีเป็นท่ีสนใจในวงการจิตวิทยา การเมืองและดา้นจริยธรรม โดยเร่ิมตน้จากแนวคิดทาง
สงัคมจิตวิทยาท่ีใชแ้กไ้ขปัญหาต่าง ๆ เช่น ความขดัแยง้ทางวฒันธรรม ความเหล่ือมล ้าทางสังคม
ความดอ้ยโอกาสในสงัคม การเหยียดสีผิว เป็นตน้ ต่อมาจึงมีการน าแนวคิดน้ีมาเช่ือมโยงกบัแนว
ทางการพฒันาสงัคมและถกูก าหนดเป็นกลยทุธข์องการพฒันา ซ่ึงมีการน ามาใชก้นัอย่างกวา้งขวาง
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เช่น การเคล่ือนไหวของกลุ่มสตรี กลุ่มรักร่วมเพศ การส่งเสริมสุขภาพ
บุคคลและชุมชน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มพยาบาล รวมทั้งองค์กรในการพฒันาชุมชนดา้นต่างๆ ฯลฯ 
(Gibson,1991; Rodwell, 1996 ) การเสริมสร้างพลงัอ  านาจมีกระบวนการเรียนรู้  หลกัการจดัการ
ศึกษาเพื่อการเสริมสร้างพลงัอ  านาจ องคป์ระกอบของการเสริมสร้างพลงัอ  านาจ ดงัน้ี 

 
 กระบวนการเรียนรู้การเสริมสร้างพลงัอ านาจของบสิชอป (Bishop) 
 การศึกษาเพื่อการเสริมสร้างพลงัอ  านาจมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความต่อเน่ืองเป็น

วงจรอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด คือ เร่ิมจากประสบการณ์ หรือส่ิงท่ีปฏิบติัอยู่แลว้น ามาคิดวิเคราะห์ 
ไตร่ตรอง(Reflection) ว่ามีปัญหาอะไร มีความเป็นมาอยา่งไร และมีปัจจยัสาเหตุใดบา้ง โดยโยงให้
เห็นความเก่ียวเน่ืองของปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด อนัจะ
น าไปสู่การวางแผน การปฏิบติั และการลงมือปฏิบติัเพื่อแก้ไขปัญหาดงักล่าว  โดยผลของการ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ของผูเ้รียนรู้จะกลายเป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีน ามาสู่วงจรการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง
ต่อไปองค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาเพื่อสร้างพลงัอ  านาจท่ีเป็นวงจรต่อเน่ือง
สามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (Bishop et al., 1988, อา้งถึงใน นิตยา เพญ็ศิรินภา, 2548) 

 ขั้นตอนท่ี 1 การไดรั้บประสบการณ์ (Experiencing) การมีประสบการณ์จดัเป็นหัวใจ
ส าคญัของการเรียนรู้ และเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการสะท้อนกลบั ประสบการณ์ท่ีจะ
รวบรวมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีได้ประสบมาทุกอย่างท่ีเป็นทุกอย่างท่ีท าทุกอย่างท่ีรู้สึกท่ีเห็นท่ีได้ยิน
ประสบการณ์ท่ีเป็นจริง ส่ิงเหล่าน้ีต่างก็เสริมประสบการณ์ชีวิต เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเรียนรู้ เช่น
การอบรมความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน  การไปศึกษาดูงานในชุมชนท่ีประสบความส าเร็จใน
การจดัท าแผนชุมชน  เพื่อให้เห็นและ ไดส้ัมภาษณ์พูดคุยกบัผูน้  าและคณะจดัท าแผนชุมชนท่ีมี
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ประสบการณ์ ใหท้ราบถึงปัญหาและแนวทางในการจดัการ  หรืออาจจ าลองประสบการณ์จริงและมี
ความส าคญัต่อผูเ้รียนออกมาในรูปแบบของการภาพยนตร์ การแสดงบทบาทสมมติ ภาพถ่าย มาใช้
ร่วมกบัประสบการณ์ท่ีบุคคลมีอยู่แลว้ ให้เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการเรียนรู้ท่ีแต่ละคนน ามา
แลกเปล่ียนกนัในกลุ่ม ประสบการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนตอ้งเป็นจริงและเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 

 ขั้นตอนท่ี 2 การระบุประสบการณ์ (Naming Experience) การระบุประสบการณ์
จดัเป็นขั้นตอนท่ี 2 ของการเรียนรู้ กล่าวคือ เป็นการอธิบายเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรข้ึน เราไดพ้ดูอะไร
ไปเราไดก้ระท าอะไรลงไป เรารู้สึกอย่างไร คนอ่ืนพูดอย่างไร แลว้คนอ่ืนท าอย่างไร รู้สึกอย่างไร
แลว้เหตุการณ์น้ีมีความส าคญัอย่างไร และอะไรเป็นส่ิงท่ีเราไม่เขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ เช่น 
ภายหลงัจากการไปศึกษาดูงานแลว้ให้ผูร่้วมกิจกรรมได้มาเล่าถึงความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อ
ประสบการณ์ ดงักล่าวร่วมกนั จะท าให้เกิดความเช่ือมโยงส่ิงนั้นกบัชีวิตของตนเอง และมองเห็น
ความส าคญัท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of an Experience) เป็นขั้นตอนท่ี
พยายามท าความเขา้ใจประสบการณ์อย่างลึกซ้ึง เช่น ใครคือผูท่ี้มีอิทธิพลในสถานการณ์ดงักล่าว
ใครเป็นผูต้ดัสินใจหรือใครมีอิทธิพลกว่าคนอ่ืน ใครเป็นผูท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจ ใครเป็นผูท่ี้มี
อ  านาจในการตดัสินใจ และใครเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจนั้น ประสบการณ์ท่ีก  าลงั
วิเคราะห์อยูน่ั้นมีอะไรคลา้ยคลึงกบัสถานการณ์อ่ืนท่ีตนเองเคยประสบมาก่อน เช่น การใหผู้ร่้วมเขา้
อบรมคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนในชุมชนไม่อยากเขา้ร่วมในกิจกรรมการจดัท าแผนชุมชน   
ให้ผูเ้รียนรู้ไดเ้ล่าประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบับุคคลใกลชิ้ดท่ีมีพฤติกรรมดงักล่าว   เป้าหมายของการ
เรียนรู้ในขั้นตอนน้ี เพ่ือการช่วยให้แต่ละคนเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นปัจจยัและความสัมพนัธ์ของส่ิง
ต่าง ๆและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์นั้น ๆ ไดด้ว้ยตวัของผูเ้รียนรู้เอง 

 ขั้นตอนท่ี 4 การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัอีกขั้นตอนหน่ึง 
ใหผู้เ้รียนรู้คิดหาวิธีการปฏิบติัเพื่อการเปล่ียนแปลง โดยเมื่อผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจต่อประสบการณ์
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และผูเ้รียนรู้คิดหาวิธีการจะท าอย่างไรให้สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได้ 
จากประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผ่านมาพร้อมทั้งก  าหนดวิธีการท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป เช่น 
ภายหลงัจากท่ีผูเ้รียนรู้ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาการขาดพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผน
ชุมชน  ผูเ้รียนรู้ในฐานะของผูน้  าและแกนน าหมู่บา้นจะตอ้งคิดว่าตนเองและสมาชิกจะมีบทบาท
อยา่งไรในการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการวางแผนการด าเนินงานเพื่อสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนใน
การจดัท าแผนชุมชน   

 ขั้นตอนท่ี 5 การปฏิบติั (Doing) การลงมือปฏิบติัจะเป็นขั้นตอนต่อไป ซ่ึงการปฏิบติัน้ี
นอกจากจะรวมการทดสอบ การคน้หา การทดลองและการปฏิบติัแลว้ ยงัอาจหมายถึงการรอคอย
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การฟัง การเฝ้าดู เพราะการลงมือปฏิบติัจะเป็นประสบการณ์จริงท่ีเราจะตอ้งคิดพิจารณาและหวงัจะ
ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ จากประสบการณ์ใหม่ท่ีก  าลงัจะเกิดข้ึนหลงัการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน และ
ประสบการณ์ใหม่จะเป็นเป้าหมายใหม่ของการเรียนรู้ การปฏิบติัจะท าให้เกิดประสบการณ์เร่ิมตน้
วงจรใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กระบวนการเรียนรู้ของการศึกษาเพื่อการเสริมสร้างพลงัอ  านาจ 
ท่ีมา : Bishop et al., Basic and Tool: a Collection of Popular Education Resources and 
Activities. 1988, อ้างถึงใน นิตยา เพ็ญศิรินภา.(2544).  คู่มือการฝึกอบรมการสร้างพลัง 
(Empowerment) ในงานส่งเสริมสุขภาพ.เอกสารประกอบการสร้างพลงั ในงานส่งเสริมสุขภาพ. 
จดัโดย กองสาธารณสุขภูมิภาค  ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ณ จงัหวดันครนายก. 
 

 อย่างไรก็ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลงัอ  านาจมีหลายแนวคิดซ่ึงมีรายละเอียดท่ี
แตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยและมีการน าไปประยุกต์ใชท่ี้แตกต่างกันในบริบทต่าง  ๆ กล่าวคือ 
แนวคิดของเปาโลแฟร์ (Freire, 1970) เนน้การคน้พบตวัเองในกระบวนการศึกษาจึงนิยมใชใ้นการ
สร้างพลงัมวลชน    สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกิบสัน (Gibson, 1991) ท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็น
กระบวนการระหว่างบุคคลท่ีมีความความเช่ือมโยงและมีความต่อเน่ืองกนั  การท่ีบุคคลจะผ่านแต่
ละขั้นตอนนั้นจะตอ้งมีพลงัใจ พลงัความคิดจากปัจจยัต่างๆ มาช่วยสร้างเสริมแรงจูงใจให้รู้สึก
มัน่ใจท่ีจะแกปั้ญหาใหไ้ดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงแนวคิดน้ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บับุคคลทุกกลุ่มรวมถึงทุม
งานและชุมชน ท่ีตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสู่ส่ิงท่ีคาดไว ้ โดยใชศ้กัยภาพของตนเองในการ
คน้หาและเลือกแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมกบัตนเองภายใตบ้ริบทของส่ิงแวดลอ้มของ
แต่ชุมชน     

การไดรั้บประสบการณ์ (Experiencing) 

การระบุประสบการณ์ (Naming Experience) 

การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of an Experience) 

การวางแผน (Planning) 

การปฏิบติั (Doing) 
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 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมในกลุ่มผูน้  าและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท าแผนชุมชนเพื่อใหม้ีการรับรู้พลงัอ  านาจ มีความรู้ และการรับรู้ความสามารถ
ในการจดัท าแผนชุมชน โดยเร่ิมจากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่ผา่นกระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรอง
ถึงความสมัพนัธ ์และเช่ือมโยงกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกบัผูว้ิจยัหาแนวทางในการพฒันา
รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนตามบทบาทของตน และการลงมือ
ปฏิบติัดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้และพฒันาในระดบัท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของผูร่้วมวิจยั ซ่ึงเหมาะสมกบัแนวคิดการเสริมสร้างพลงัอ  านาจของบิสชอป  (Bishop et 
al.,1988, อา้งถึงในนิตยา เพ็ญศิรินภา, 2548) ท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง และ
เป็นวงจรอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดเพ่ือการสร้างพลงัอ  านาจในระดบับุคคล และการสร้างพลงัทีมงาน ซ่ึง
ในแต่ละขั้นตอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกบักระบวนการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

 1.10  องค์ประกอบของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 

 การเสริมสร้างพลงัอ  านาจเป็นการตั้งเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ และการวางแผนไปสู่
การปฏิบติัเพื่อจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานรับผดิชอบในการกระตุน้ใหเ้กิดการท างาน รวมถึงการเช่ือมโยง
คุณลกัษณะ ทศันคติ และความสามารถในแต่ละบุคคลกับกลุ่มหรือทีมงานและให้เขา้ได้กับ
สภาพแวดลอ้มของการจดัท าแผนชุมชน โดยใหอ้  านาจและใหโ้อกาสแต่ละบุคคล ไดแ้สดงศกัยภาพ
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองในระดับท่ีองค์การต้องการออกมา  (Zimmerman and 
Rappaport, 1988; Scott and Jatte, 1991อา้งถึงใน อติพร ทองหล่อ, 2546) การเสริมสร้างพลงัอ  านาจ
จึงเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้นและเป็นระดบั และตอ้งพิจารณาถึงองค์ประกอบขององค์การทั้ง 3 
ระดบั  (ประวิต เอราวรรณ์, 2539 อา้งถึงในอติพร ทองหล่อ, 2546) 

  1. ระดับบุคคล ผูป้ฏิบติังานในองค์การนั้นต้องมีความสามารถตัดสินใจ นัก
แกปั้ญหาท่ีดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และรับผิดชอบในงาน ดงันั้นจึงตอ้งมีการเสริมสร้างพลงั
อ  านาจในระดบับุคคลเพื่อใหม้ีบุคลากรมีลกัษณะดงักล่าว ให้ทุกคนมีความรู้สึกตั้งใจและตอ้งการ
ท างานใหดี้ท่ีสุดไม่ใช่ท าเพราะหนา้ท่ีหรือค าสัง่ 

  2. ระดบัทีมงาน การมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกันของผูป้ฏิบัติงาน มีความส าคญัต่อ
ความส าเร็จของงาน ทีมงานท่ีไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ  านาจทุกคนตอ้งมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ
และร่วมรับผิดชอบผลงานท่ีเกิดข้ึน มีการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง  และ
ผลสัมฤทธ์ิในงานเพ่ิมสูงข้ึน รวมทั้งตอ้งมีการติดต่อส่ือสารและประสานงานแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารในการท างานทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอีกดว้ย 
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 3. ระดบัองค์การ การแบ่งระดบัองค์การตามการบริหารมี 2 ลกัษณะ คือแบบ      
ปิรามิด(Pyramid) และแบบวงกลม (Circle) การบริหารวางแผนท่ีจ าเป็นมีลกัษณะการตดัสินใจ 
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายจากบนลงล่าง  ทุกคนท าตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย องค์การ
ปรับเปล่ียนไดช้า้ การส่งขอ้มูลยอ้นกลบัและติดต่อส่ือสารท าไดล้  าบาก  องค์กรท่ีมีลกัษณะน้ีคือ 
องคก์รราชการส่วนตรงขา้มกนั คือ องคก์รเอกชน ท่ีมีการบริหารงานแบบวงกลม เป้าหมายส าคญั
อยูท่ี่ผูรั้บบริการแต่ปัจจุบนัทุกองคก์ารพยายามปรับเปล่ียนและพฒันาระบบการบริหารในองค์การ
เป็นแบบวงกลม  ซ่ึงถือไดว้่าเป็นกา้วแรกของการน าไปสู่การเสริมสร้างพลงัอ  านาจ  คือการท าให้
ผูป้ฏิบติังานมีความคาดหวงัในความส าเร็จของงานท่ีท า และไดท้ างานตามความตอ้งการไม่ใช่จาก
การบงัคบัหรือเพราะผลตอบแทนแต่ท างานดว้ยความเต็มใจ และตอ้งการความส าเร็จ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะในระดบับุคคลและระดบัทีมงาน เท่านั้น เพื่อให้
ผูน้  าและแกนน าในการจดัท าแผนชุมชนของหมู่บ้านมีความสามารถในการตัดสินใจ   สามารถ
แกปั้ญหาไดดี้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละรับผดิชอบในงาน มีความรู้สึกตอ้งการปฏิบติัเก่ียวกบั
การท าแผนชุมชนใหดี้ท่ีสุด และส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัซ่ึงมีความส าคญัต่อความส าเร็จ  มี
การปรับปรุงและพฒันาการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง    รวมทั้ งต้องมีการติดต่อส่ือสารและ
ประสานงานแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสารในการปฏิบติัทั้งในระดบับุคคลและระดบัทีมงาน 

 
 1.11 ประโยชน์ของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 

  การเสริมสร้างพลงัอ  านาจมีประโยชน์ทั้งต่อบุคคล  องคก์รหรือทีมงาน และชุมชน  
ดงัน้ี 
             1. ประโยชต่์อบุคคล เป็นการเพ่ิมทกัษะ เพ่ิมความมัน่ใจในความส าเร็จ  การเพ่ิม
ความรู้สึกในการควบคุม และสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง (Stewart, 1994) ท าให้ผูป้ฏิบติังานมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง  มีความสุข มุ่งมัน่และทุ่มเทให้กับการท างาน(Hersey, 
P.,Blanchard ,  and Johnson,  2001) ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในการละท้ิงองค์กรยอ้ยลง 
(Kolberg, C.et al.,1999) รวมทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ (Dean and Evan, 1994) 

     2. ประโยชน์ต่อองคก์รหรือทีมงาน คือการเพ่ิมประสิทธิผล  เพ่ิมสมรรถภาพของ
องคก์รหรือทีมงาน  ท าใหอ้งคก์รหรือทีมงานสามารถปรับตวัไดร้วดเร็ว  ยืดหยุ่น มีประสิทธภาพ 
(Stewart, 1994) มีการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมและสามารถพฒันาผลงานและเพ่ิมผลผลิต 
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บผลประโยชน์และรางวลั (Dean and Evan, 1994; Laschinger, Finegan, and 
Shamine, 1994) ก่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพและการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรหรือทีมงาน 
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(Ehin, 1993; Holpp, 1994) การท างานบรรลุเป้าหมาย (Spreitzer, 1996) ก่อให้เกิดทุนทางปัญญา 
(Intellectual Capital)  (Osland and Rubin, 2001) 

      3. ประโยชน์ต่อชุมชน คือประชาชนมีความรู้สึกร่วม มีกระบวนการเรียนรู้และมี
ศกัยภาพตลอดจนเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและกิจกรรมต่างๆ มี ชีวิตชีวา (Bennis 
and Goldsmith ,1994) 

 สรุปไดว้่าการเสริมสร้างพลงัอ  านาจเป็นแนวคิดท่ีมีความซับซ้อน  จึงน ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาทั้งบุคคล  ทีมงาน     อย่างกวา้งขวาง และมีความหมายท่ีแตกต่างกนัตาม
บริบทของการน าไปใชเ้พ่ือการตั้งเป้าหมาย ก าหนดแนวทาง และวางแผนสู่การปฏิบติัโดยเช่ือมโยง
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ทศัคติ และความสามารถในระดบับุคคลกบัทีมงานหรือองค์กร เพื่อให้เกิด
ศกัยภาพในการตั้งเป้าหมายสู่ความส าเร็จของงานท่ีท าดว้ยความตอ้งการของผูป้ฏิบติัเอง ซ่ึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความต่อเน่ืองเป็นวงจรท่ีไม่ส้ินสุด เร่ิมจากการไดรั้บประสบการณ์ หรือส่ิงท่ี
ปฏิบติัอยู ่แลว้น ามาคิดวิเคราะห์อยา่งไตร่ตรอง เช่ือมโยงกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดอนัจะน าสู่การ
วางแผนและการลงมือปฏิบติั โดยผลของการปฏิบติัจะเร่ิมตน้เป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีน าเขา้สู่วงจร
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองจากการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงของผูเ้รียนรู้ในทุกขั้นตอน 

 1.12  ทฤษฎเีกีย่วกบัการสร้างเสริมพลงัอ านาจ 
 ทฤษฎีท่ีใช้อธิบายการสร้างเสริมพลังอ  านาจ  คือ ทฤษฎีศักยภาพการพัฒนา 

(development potential theory) และ ทฤษฎีแรงสนบัสนุนทางสงัคม (Social Support Theory)   
               1. ทฤษฎีศกัยภาพการพัฒนา (development potential theory) มีลักษณะ

ผสมผสานความรู้ทางสังคมวิทยาและความรู้ทางมนุษยวิทยา รวมทั้งได้น าองค์ประกอบทาง
กายภาพหรือเสรีภาพ (physical environment) เขา้มาร่วมพิจารณาดว้ย ทฤษฎีน้ีกล่าวถึงสังคมหน่ึง
สังคมใดจะมีการพฒันาหรือเจริญกา้วหน้านั้นจะตอ้งมีปัจจยัหลายอย่างสนับสนุน ได้กล่าวถึง
ทฤษฎีศกัยภาพในการพฒันาไว ้ดงัน้ี (สญัญา สญัญาวิวฒัน์ ,2549) 

               1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ใช่ส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน เช่น ดินน ้ า ป่า แร่ธาตุ น ้ามนั ก๊าซ ทองค า เพชร เป็นตน้ จะท าใหเ้กิดเป็นทรัพยสิ์นเงินทอง 
สามารถจะน าไปใชจ่้ายยกระดบัคุณภาพชีวติใหสู้งข้ึนได ้ซ่ึงหากมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีค่าจ  านวน
มากก็จะยิง่ท าใหร้ะดบัการพฒันาสูงข้ึน 

                1.2 ทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง กลุ่มคนในวยัแรงงาน หากมีคนในวยัแรงงาน
มากเท่าใดก็จะยิง่ท าใหร้ะดบัการพฒันาสูงมากข้ึน คือ คนในวยัแรงงานมีก  าลงัแรงงานท่ีสามารถใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตได้ เช่น เพ่ิมการศึกษา ท าให้สุขภาพอนามยัแข็งแรง จิตใจมัน่คง
เขม้แข็ง ท าใหเ้กิดการพฒันาได ้
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              1.3 องค์การสังคม หมายถึง กลุ่มคนประเภทต่างๆ  เช่น กลุ่มอาชีพ
คณะกรรมการหมู่บา้นซ่ึงจะท าให้เกิดพลงัในการท างานไดใ้หญ่ข้ึนและมากข้ึน เพราะไดร่้วมคิด
ร่วมพิจารณามีความรอบคอบ ไม่บกพร่องหรือบกพร่องนอ้ย ท าใหเ้กิดการพฒันาได ้

      1.4 ภาวะผูน้  า หมายถึง จ านวนคนท่ีเป็นผูน้  า เช่น ผูน้  าทางการเมือง ผูน้  า
ทางการศึกษา ผูน้  าทางเศรษฐกิจ ผูน้  ากลุ่มชาวไร่ชาวนา เป็นตน้ ซ่ึงหากไดผู้น้  าท่ีมีคุณภาพหรือมี
บารมีก็จะท าใหค้นมารวมตวักนัท างานไดเ้ป็นจ านวนมาก สามารถท างานใหญ่หรืองานปริมาณมาก
ได ้รวมทั้งท างานอยา่งทุ่มเท จึงเกิดผลดีต่อการพฒันา 

              1.5 การติดต่อส่ือสาร หมายถึง การติดต่อระหว่างชุมชน ระหว่างเมืองหรือ
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีดอ้ยพฒันาจะได้ประโยชน์  เพราะท าให้เกิดการถ่ายทอด 
เรียนรู้ รับเอาความรู้ความช านาญ สินคา้ เทคโนโลยี จากสังคมท่ีเจริญมาใชห้รือผลิตเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ 

              1.6 การฝึกอบรม หมายถึง การไดรั้บการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะ
การศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต เช่น การฝึกอาชีพ การสาธารณสุข การตลาด การช่าง 
เพราะท าใหค้วามรู้ความช านาญดา้นต่าง ๆ ท าใหเ้กิดการพฒันาสูงข้ึน 

 ปัจจยัทั้ง 6 ประการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ ส่วนท่ีเป็นศกัยภาพ (potential) ของ
ชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัแรก 4 ประการ หมายความว่าหากชุมชนใดมีปัจจยัทั้ง 4 ประการครบ
มีแนวทางว่าชุมชนนั้นจะมีปัจจยัท่ีสามารถพฒันาความเจริญมากกว่าชุมชนท่ีมีปัจจยัเหล่านั้นอยู่
น้อย และอีกส่วนหน่ึงคือปัจจัยท่ี 5-6  เป็นส่วนของทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (diffusion 
theory)  

 ดงันั้นถา้ชุมชนท่ีมีปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ทุนทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
มนุษย ์ผูน้  าของชุมชน องค์กรทางสังคมของชุมชน  การติดต่อกบัโลกภายนอก   ระดบัการศึกษา
ของคนในชุมชน   ท่ีสามารถน ามาเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสร้างความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง 
ท่ีจะท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือพฒันาชุมชนของตนเองได ้ ในรูปแบบของจดัท าแผนชุมชน  ซ่ึงเป็นส่ิง
ส าคญัในการพฒันาชุมชน จะน าไปสู่การพฒันาชุมชนท่ีพ่ึงตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื    
 

 2.  ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support Theory)   แรงสนับสนุนทาง
สังคม (Social Support) ไดถู้กน ามาประยุกต์ใชใ้นการแกปั้ญหาทางพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย ์ 
รวมทั้งพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพราะสาเหตุท่ีว่า คนเราเกิดมาแลว้ไม่ไดอ้ยู่คน
เดียวในสังคม ตอ้งมีการติดต่อพบปะกบับุคคลอ่ืนอยู่เสมอ การติดต่อกนัท าให้รู้จกักนั ท าให้เกิด
ความสัมพนัธ์กับคนอ่ืนหลายคน จนกลายเป็นเครือข่ายทางสังคม ( Social Network) ข้ึน ซ่ึง
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เครือข่ายทางสงัคม เป็นเครือข่ายโยงใยท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า คนนั้นมีการติดต่อสมัพนัธก์บัใครบา้งเช่น 
กบัคนในครอบครัวและญาติ เป็นต้น จากคนใกลต้ัวขยายวงกวา้งออกไปถึงเพื่อนบ้าน  เพื่อน
ร่วมงาน ผูน้  าชุมชน เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน และสมาชิกชมรมหรือสมาคมต่าง ๆ เป็นตน้ 
          2.1 ความหมายของการไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคม 
 การสนับสนุนทางสังคม (Social  Support)  มีความหมาย กวา้งขวาง  ไดม้ีผู ้
ศึกษาวิจยั  และใหค้  าจ  ากดัความไวด้งัน้ี พิชามญชุ์ โตโฉมงาม (2552) เสนอว่า การสนับสนุนทาง
สงัคม หมายถึง การแสดงถึงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีผูใ้ห้การสนับสนุนจะแสดงออกถึงความ
สนใจช่วยเหลือซ่ึงกันและกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านวตัถุ ส่ิงของ ข้อมูลข่าวสาร หรือ
อารมณ์ โดยท่ีมีลกัษณะของการติดต่อสมัพนัธก์นั ประกอบดว้ยการถ่ายทอดขอ้มลูสาระส าคญัท่ีทา
ใหผู้รั้บเช่ือว่ามีคนเอาใจใส่และมีความรักความหวงัดี และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นท่ียอมรับใน
สงัคม และเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมและเป็นประโยชน์แก่สังคม และ อรุณี เกสรอุบล (2544) เสนอ
ว่า การสนับสนุนทางสังคมมีลักษณะท่ีเป็นปฏิสัมพันธ์ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงเวลาของการมี
ความสมัพนัธท์างสงัคม บุคคลจะประเมินว่าเขาไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือหรือประคบัประคอง
ได้มากน้อยอย่างไร บุคคลท่ีมีการสนับสนุนทางสังคมจะเป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับและ
ความเห็นใจช่วยเหลือ ทั้งในดา้นการให้ส่ิงของ แรงงาน การให้ค  าแนะน าขอ้มูลข่าวสาร การให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัและการมีส่วนร่วมทางสังคม จากการติดต่อสัมพนัธ์กับคนในกลุ่มสังคม ท าให้
บุคคลรู้สึกได้รับความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่าและยกย่องตวัเขาว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคม    
สอดคลอ้งกับนักวิชาการดา้นจิตวิทยาต่างประเทศท่ีให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
คลา้ยกบัไดแ้ก่  Kaplan(1976) ; Barreara (1982); Pilisuk (1982) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของแรง
สนับสนุนทางสังคมว่า  หมายถึง   ความสัมพนัธ์ระหว่างคนท่ีมีความใกลชิ้ด การได้รับการ
ช่วยเหลือในรูปส่ิงของ เงิน แรงงาน  การใหค้  าแนะน า  ขอ้มลูข่าวสาร  การใหข้อ้มลูป้อนกลบั  และ
การมีส่วนร่วมทางสงัคม รวมทั้งดา้นอารมณ์ เช่น ความมัน่คงทางอารมณ์   รวมไปถึงการท่ีบุคคล
รู้สึกว่าตนเองไดรั้บการยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มดว้ย  ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนัให้ผูรั้บไปสู่
เป้าหมายท่ีผูรั้บตอ้งการ  
         2.2 ประเภทของการสนบัสนุนทางสงัคม 
    จากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารหลายแหล่งท าให้ผูว้ิจยัพอจะสรุปประเภท
ของการสนบัสนุนทางสงัคม ไดด้งัต่อไปน้ี 
     2.21 การสนับสนุนทางดา้นอารมณ์ (Emotional support) คือ ความรู้สึก
ของความรักและห่วงใย การท าใหไ้วว้างใจรวมถึงความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของให้กบับุคคล เมื่ อ
บุคคลรู้สึกว่าเร่ืองต่างๆ มีคนรับฟังและใหคุ้ณค่า เขาก็จะพฒันาการตระหนกัในความส าคญัของการ
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มีแผนชุมชน  การยกย่องช่ืนชมจากคนรอบข้างท าให้ เกิดความมีคุณค่าในตัวเองเพราะการ
สนบัสนุนทางอารมณ์มีความสมัพนัธท่ี์เขม้แข็งและคงท่ีของพฤติกรรม ( Haber, 2003) 
     2.2.2 การสนับสนุนทางดา้นส่ิงของและบริการ (Instrumental support) 
หมายถึง การใหค้วามช่วยเหลือท่ีเป็นรูปธรรมและการให้บริการซ่ึงไดช่้วยบุคคลท่ีมีความตอ้งการ
โดยตรงยกตวัอยา่งเช่น การใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงินและอุปกรณ์ สถานท่ี  การสนับสนุน
ทางดา้นการบริการเป็นเคร่ืองช่วยท่ีดีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  ขณะเดียวกนัยงั
สามารถท าใหเ้พ่ิมความพึงพอใจในชีวิตใหม้ากข้ึน (Haber, 2003)   
     2.2.3 การสนบัสนุนทางดา้นขอ้มลู (Information support) หมายถึงการให้
ค  าแนะน าช้ีแนะแนวทาง การให้ผลป้อนกลบั (Feedback) เพื่อช่วยให้บุคคลรับรู้สถานการณ์ของ
ปัญหาท่ีกาลงัเผชิญอยู ่(Haber, 2003) 
     2.2.4 การสนับสนุนทางดา้นศกัด์ิศรี (Esteem support) เป็นลกัษณะของ
การสนับสนุนซ่ึงท าให้บุคคลไดรั้บการปฏิบติั หรือการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ในลกัษณะท่ี
เห็นดว้ยกบัความคิดหรือความรู้สึกหรือใหก้  าลงัใจจะท าให้บุคคลนั้นมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
มีความหมาย และพร้อมจะต่อสูก้บัปัญหาหรือความเครียดท่ีเกิดข้ึน การสนับสนุนในลกัษณะน้ีจึง
ช่วยใหบุ้คคลมองตนเองในแง่ดี และมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากยิง่ ข้ึน (สุรีย ์กาญจนวงศ.์ 2551) 
        Jacobson (1987) แบ่งการสนบัสนุนทางสงัคมเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี ประเภทแรกคือการ
สนบัสนุนทางดา้นอารมณ์ หมายถึงพฤติกรรมท่ีท าใหบุ้คคลรู้สึกสบายใจ  และเช่ือว่าเขาไดรั้บความ
รัก  ความเอาใจใส่  ความยกยอ่งนบัถือจนเกิดความมัน่ใจ  ประเภทท่ีสองคือการสนับสนุนทางดา้น
ความคิด หมายถึงการใหค้วามรู้  ขอ้มูลข่าวสาร  ค  าแนะน าท่ีจะช่วยให้บุคคลเขา้ใจส่ิงต่างๆ  และ
สามารถเขา้ร่วมในการจดัท าแผนชุมชนอย่างถูกตอ้ง   ประเภทสุดทา้ยคือการสนับสนุนทางดา้น
ส่ิงของ หมายถึงการให้วตัถุ  ส่ิงของและบริการต่างๆ  ท่ีช่วยในการระดมการมีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนชุมชนของชาวบา้น 
 House  and  Umberson (1988) ได ้แบ่งประเภทของการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 
4 ประเภท คือ   
 1. การสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์ เป็นความรู้สึกเห็นใจ  การให้การดูแลเอาใจใส่  ให้
ก  าลงัใจ  การยอมรับ  ยกยอ่ง    
  2. การสนบัสนุนดา้นการประเมินเปรียบเทียบ ท าใหเ้กิดความมัน่ใจ  
  3.  การสนับสนุนดา้นข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร ขอ้เท็จจริง  การให้
ค  าแนะน า      
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  4.  การสนับสนุนด้านส่ิงของหรือบริการ  เป็นการให้ความช่วยเหลือในรูปวตัถุ  
ส่ิงของ หรือแรงงาน  
  ประเภทของการสนับสนุนทางสังคมในการจัดท าแผนชุมชนสามารถอธิบายตาม
แนวคิดของ House  and Umberson (1988)  ดงัน้ี 1) การสนับสนุนทางดา้นอารมณ์ เป็นความรู้สึก
เห็นใจ  การใหก้ารดูแลเอาใจใส่  ใหก้  าลงัใจ  การยอมรับ  ยกย่อง  เช่น เห็นคุณค่าของการเขา้ไปมี
ส่วนร่วมจดัท าแผนชุมชนของประชาชน   เป็นการแสดงถึงความรักความผูพ้นัท่ีมีต่อกนั    2) การ
สนบัสนุนดา้นการประเมินเปรียบเทียบ เป็นการรับขอ้มลูยอ้นกลบัเพื่อน าไปประเมินตนเอง ท าให้
เกิดความมั่นใจและรู้สึกเปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ื้น เช่นชุมชนตนเองกับชุมชนท่ีประสบ
ความส าเร็จในการดึงใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมจดัท าแผนชุมชน  3)  การสนับสนุนดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง  การให้ค  าแนะน า  ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการ
ตดัสินใจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมจดัท าแผนชุมชนของประชาชน   4)  การสนับสนุนดา้นส่ิงของ
หรือบริการ  เป็นการให้ความช่วยเหลือในรูปวตัถุ  ส่ิงของ หรือแรงงาน เช่น ผูน้  า  แกนน าชุมชน 
เสียสละเวลาส่วนตวัในการ เขา้ร่วมกิจกรรมการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนในการท าแผน
ชุมชน 
          2.3 แหล่งของการสนบัสนุนทางสงัคม 
           Kaplan (1976) ในการจ าแนกกลุ่มบุคคล ซ่ึงเป็นแหล่งของการสนับสนุนทาง
สงัคมไวเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  กลุ่มแรกคือ กลุ่มท่ีมีความผูพ้นักนัตามธรรมชาติ ประกอบดว้ยบุคคล 2 
ประเภท   คือ    ประเภทหน่ึงเป็นบุคคลท่ีอยู่ในครอบครัวสายตรง ได้แก่ ปู่ ย่า  ตายาย  พ่อแม่ 
ลกูหลาน  กบัอีกประเภทหน่ึงเรียกว่าครอบครัวใกลชิ้ด ไดแ้ก่ เพื่อนฝงู  เพื่อนบา้น  ผูรู้้จกัคุน้เคย  
คนในท่ีท างานดว้ยกนั  กลุ่มท่ีสองคือ องค์กรและสมาคมท่ีให้การสนับสนุน หมายถึงกลุ่มบุคคล
ท่ีมารวมตวักนัเป็นหน่วย  เป็นชมรม  สมาคม  เช่น กรมการพฒันาชุมชน  กลุ่มสุดทา้ยคือกลุ่มผู ้
ช่วยเหลือวิชาชีพ  หมายถึง บุคคลท่ีอยูใ่นวงการส่งเสริม  พฒันาศกัยภาพขอประชาชน หรือผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนชุมชน ใหม้ีประสิทธิภาพในการท าแผนชุมชน  
    2..4 ระดบัของการใหก้ารสนบัสนุนทางสงัคม  
          Gottlieb (1985)  ไดแ้บ่งเป็น 3 ระดบัคือ ระดบัแรกคือ ระดบั Macro  เป็นการ
เขา้มีส่วนร่วมในสงัคม  วดัไดจ้ากความสมัพนัธก์บัสถาบนัในสงัคม  การเขา้ร่วมกบักลุ่มต่างๆ ดว้ย
ความสมคัรใจ ระดบัท่ีสองคือ ระดบั Mezzo  เป็นการวดัความสมัพนัธท่ี์กลุ่มบุคคลท่ีมีสมัพนัธภาพ
สม ่าเสมอ เช่น กลุ่มเพื่อนบา้น  ระดบัสุดทา้ยคือ ระดบั Micro เป็นระดบัท่ีบุคคลมีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกนัท่ีสุด  ซ่ึงเนน้ท่ีความ สมัพนัธใ์นเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ  ความสมัพนัธร์ะดบัน้ีไดแ้ก่  
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สามีภรรยา  สมาชิกในครอบครัว  คนรักซ่ึงมีการสนบัสนุนดา้นจิตใจ  แสดงออกถึงความรัก  ความ
ห่วงใย  
 ดงันั้น พอสรุปไดว้่า   การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม หมายถึง  การท่ีบุคคลไดรั้บ
ความช่วยเหลือ  ความร่วมมือจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีติดต่อสมัพนัธ ์ ในดา้นวตัถุส่ิงของ  ขอ้มูล
ข่าวสาร ความรู้จากแหล่งต่างๆ   เพื่อให้ผูน้  าชุมชน หรือชาวบา้นในชุมชน มีพลงัอ  านาจสามารถ
ปฏิบติังานหรือกิจกรรมในดา้นต่างๆ เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2. แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัแผนชุมชน 
 แผนพฒันาชุมชนเปรียบเหมือนเคร่ืองมือหรือคู่มือ ท่ีท าใหค้นในชุมชนสามารถ
ด าเนินการพฒันาชุมชนตนเองไดอ้ยา่งมีทิศทาง หมายถึง รู้ว่าใครจะท าอะไร ท าท่ีไหน  ท าอยา่งไร  
ท าเมื่อไร เพื่อใหก้ารพฒันาชุมชนมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีก  าหนดไวร่้วมกนั 

2.1 ความหมายของแผนชุมชน   
   ความหมายของแผนชุมชนมีทั้งองคก์รต่างๆและนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนไดใ้ห้

ความหมายไวห้ลากหลายดงัน้ี 
 องค์กรหลักส าคัญท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการพฒันาชุมชนคือ กรมพัฒนาชุมชน   

(2553) ซ่ึงได้นิยามความหมายของแผนชุมชนในมุมมองของนักวิชาการและชาวบ้านพอเป็น
ตวัอยา่งเพ่ือความเขา้ใจรวมกนั ดงัน้ี  1) ขบวนการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาว่าคืออะไร และจะท า
อะไร คือ การวิเคราะห์ทางเลือก เป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีทรงพลงั เมื่อวิเคราะห์และน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงซ่ึงจะน าไปสู่การแกปั้ญหา กระบวนการจดัท าแผนชุมชนเป็นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง  2) แผนชุมชน คือ ส่วนหน่ึงของระบบการบริหารจัดการชุมชน ซ่ึงแสดงถึง
ประสิทธิภาพของความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน เพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันา
ชุมชนของตน ชุมชนท่ีสามารถบริการจดัการกบัการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของชุมชนได ้ชุมชนจะ
มีการด าเนินการใน 6 เร่ือง คือ มีระบบขอ้มลู มีแผนชุมชน มีการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัมี
การน าแผนไปปฏิบติั มีทุนของชุมชน และมีองค์กรเขม้แข็งอย่างน้อย 1 องค์กร   3) แผนชุมชน 
หมายถึง กิจกรรมพฒันาท่ีเกิดข้ึนจากคนในชุมชนท่ีมีการรวมตัวกนัเพ่ือจัดท าแผนข้ึนมาใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาชุมชนหรือทอ้งถ่ินของตนเอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการและสามารถแกปั้ญหา
ท่ีชุมชนเผชิญอยูร่่วมกนัได ้โดยคนในชุมชนไดม้าร่วมกนัคิดร่วมก าหนดแนวทาง และกิจกรรมการ
พฒันาของชุมชน โดยยึดหลกัการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอกด้วยการค านึงถึงศกัยภาพ 
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ว ัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมใน ท้องถ่ินเป็นหลัก  (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม, 2550) ซ่ึงบางกิจกรรมท่ีชุมชนไม่สามารถท าเองได ้ก็
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สามารถขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกได ้โดยชุมชนเสนอแผนชุมชนเขา้เป็นแผนของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือแผนงาน/โครงการของทางราชการได ้แผนชุมชนมีช่ือเรียก
แตกต่างกนัตามความเขา้ใจของแต่ละทอ้งถ่ิน อาทิ แผนแม่บทชุมชน แผนชุมชนพ่ึงตนเอง แผน
ชีวิต เป็นตน้  และ 4) แผนชุมชน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ปรับความคิดของคนในชุมชนให้
ตรงกนัโดยน าขอ้มลูมาวิเคราะห์  เป็นเคร่ืองมือในการแกจ้นได ้   

   กรมการพฒันาชุมชน ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของแผนชุมชน ในคู่มือการจดัเก็บขอ้มูล 
กชช.2 ค (ปี 2550 – 2554) ไวด้งัน้ี แผนชุมชนหมายถึง การก าหนดอนาคตและกิจกรรมพฒันาของ
ชุมชนโดยเกิดข้ึนจากคนในชุมชนท่ีมีการรวมตวักนัจดัท าแผนข้ึนมา เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาชุมชนหรือทอ้งถ่ินของตนเอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการ และสามารถแกปั้ญหาท่ีชุมชนเผชิญ
อยูร่่วมกนั โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมก าหนดแนวทาง และท ากิจรรมการพฒันาร่วมกนั 
โดยยดึหลกัการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ดว้ยการค านึงถึงศกัยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถี
ชีวิต วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเป็นหลกั จึงกล่าวได้ว่า ‚แผนชุมชน เป็นของชุมชน 
ด าเนินการโดยชุมชนและเพื่อประโยชน์‛ของชุมชน ซ่ึงแตกต่างจากแผนท่ีภาครัฐจดัท าข้ึนเพ่ือ
จดัสรรงบประมาณเป็นหลกั   

 ส าหรับนักวิชาการส าคัญๆท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาประเทศได้แก่ ประเวศ  วะสี 
(2548) ซ่ึงใหค้วามหมายแผนชุมชน  ดงัน้ี  กระบวนการวิเคราะห์  วินิจฉยัปัญหา  ว่าคืออะไร  แลว้
จะท าอะไร คือการวิเคราะห์ทางเลือก  เป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีทรงพลงั  เมื่อวิเคราะห์แลว้      
น าไปสู่การเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะน าไปสู่การแกปั้ญหา กระบวนการจดัท าแผนชุมชน เป็นการเรียนรู้
จากการปฏิบติัจริง (Interactive Learning Interaction)  ส่วนจารุพงศ ์พลเดช (2546) กล่าวว่าแผน
ชุมชน หมายถึง กิจกรรมพฒันาท่ีเกิดข้ึนจากคนในชุมชนท่ีมีการรวมตวักนัเพ่ือจดัท าแผนข้ึนมาใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนหรือทอ้งถ่ินของตนเอง ให้เป็นไปตามความตอ้งการและสามารถ
แกไ้ขปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยูร่่วมกนัไดโ้ดยคนในชุมชนไดม้าร่วมกนัคิด ร่วมก าหนดแนวทาง และ
กิจกรรมการพฒันาของชุมชน โดยยึดหลกัการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ดว้ยการค านึงถึง
ศกัยภาพทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเป็นหลกั  ความหมาย
ดงักล่าวคลา้ยกบักบัแนวคิดของ ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ (2548) ท่ีกล่าวเก่ียวกบัความหมายของ
การจดัท าแผนชุมชนว่าคือการวางแผน การใชพ้ลงัของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาและการพฒันา
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน น ามาใชด้  าเนินการแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนของ
ตนเอง การวางแผนชุมชนจึงตอ้งเป็นส่ิงท่ีริเร่ิมโดยชุมชน การจดัท าแผนชุมชนเป็นกระบวนการ
ของชุมชนท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสรุปบทเรียน และร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง ท าให้มีระบบและมีขอ้มูลท่ีเพียงพอในการตดัสินใจ เกิด
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ความเช่ือมัน่ในทรัพยากรชุมชน ศกัยภาพของชุมชน และภูมิปัญญาของตนเองเพ่ิมมากข้ึน และการ
จดัท าแผนชุมชนสามารถน าไปสู่การเกิดพลงัอ  านาจในการจัดการกับปัญหาของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสอดคลอ้งกบัความหมายของแผนชุมชนตามความคิดของ สวสัดี  ศรีอุไร (2550) 
ท่ีกล่าวว่า แผนชุมชน  คือ แผนท่ีคนในชุมชนร่วมกนัคิด ร่วมกนัก าหนดเพื่อวางเป้าหมายในการ
พฒันาชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง  โดยใชข้อ้มูลเป็นฐานเป็นแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนโดยตรง    เป็นแผนงานหรือกิจกรรมทางเลือกท่ีเก่ียวกบัการพฒันาและการแกไ้ขปัญหาของ
คนในชุมชน   เป็นกิจกรรมหรือแผนงานท่ีคนในชุมชนช่วยกนัคิด เพื่อให้อนาคตของคนในชุมชน
เป็นไปอยา่งท่ีหวงัไว ้  นกัวิชาการส าคญัอีกท่านหน่ึงคือโกวทิย ์พวงงาม (2553)  ใหค้วามหมายของ
แผนชุมชน ในมุมมองท่ีแตกต่างว่าเป็นการสร้างฐานพลงัอ  านาจในการจดัการตนเองของชุมชน
ทอ้งถ่ิน  แผนชุมชนเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนพลงัชุมชน  อนัจะน ามาซ่ึงรูปแบบ  วิธีการ 
และการจดัการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนโดยชุมชน และเพ่ือชุมชนเอง 

 จากความหมายของแผนชุมชนท่ีมีผูนิ้ยามไวห้ลากหลาย สามารถสรุปไดว้่า แผนชุมชน
หมายถึง การก าหนดกิจกรรมพฒันาของชุมชนตนเอง โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท าทุก
ขั้นตอนตามความสามารถของบุคคล จากนั้นน ามาเขียนเป็นแผนงานโครงการ   ตลอดจนจดัท าเป็น
แผนชุมชน ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาชุมชนของตนเอง     ซ่ึงเป็นการสร้างพลงัอ  านาจในการจดัการ
ตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินในรูปแบบของแผนชุมชนท่ีจดัท าโดยชาวบา้น  หรือสามารถกล่าวอีกนัย
หน่ึงไดว้่าแผนชุมชน คือกลไก หรือเคร่ืองมือ ในการพฒันาชุมชน โดยคนในชุมชน เพื่อให้ชุมชน
สามารถพ่ึงตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืนั้นเอง 

 
2.2 ความเป็นมาของแผนชุมชน  

 แผนชุมชนมีช่ือเรียกแตกต่างกนัตามความเขา้ใจของแต่ละทอ้งถ่ิน ก่อนปี พ.ศ. 2523 
เคยมีแผนพฒันาหมู่บา้น แต่ท ากนัในบางหมู่บา้น โดยมีคณะกรรมการพฒันาหมู่บา้น (กพม.) 
ร่วมกนัท า (ปัจจุบนัไม่มี กพม. มีกรรมการหมู่บา้น หรือ กม. แทน) ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 กรมการ
พฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดน้ าแนวทางการวางแผนพฒันาหมู่บา้นแบบมีส่วนร่วมดว้ย
เทคนิค AIC มาใช ้ในการพฒันาหมู่บา้น/ต าบล โดยสนับสนุนให้มีการวางแผนพฒันาหมู่บา้นใน
ต าบลน าร่อง และในปี พ.ศ. 2537 ไดม้ีการขยายผลครอบคลุมทุกหมู่บา้นในเขตชนบท ซ่ึงถือเป็น
ขั้นตอนหน่ึงตาม กระบวนการพฒันาชุมชน  

 แผนชุมชน เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาหมู่บ้านมานาน  โดยเป็นแนวทางการ
พฒันารูปแบบหน่ึงท่ีกรมการพฒันาชุมชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
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วางแผนพฒันาชุมชน  หมู่บา้น  ต  าบล  อ  าเภอ  และ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546  กรมการพฒันาชุมชน  ได้
เร่ิมด าเนินการส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนตามแนวทางปัจจุบนั  ดงัน้ี  
 1. ปีพ.ศ. 2546  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และภาคีการพฒันา 5 หน่วยงาน ประกอบดว้ย กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมสนบัสนุนการ
บริการสุขภาพ  กรมการศึกษานอกโรงเรียน และกองบญัชาการทหารสูงสุด  โดยรับผิดชอบการ
ประสานการด าเนินงานในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
  2.  ปีพ.ศ. 2547 กรมการพฒันาชุมชน  ไดจ้ดัสรรงบประมารณให้จงัหวดัด าเนินงาน
ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการจดัท าแผนชุมชน  เพื่อให้หมู่บา้นท่ียงัไม่สามารถจัดท าแผน
ชุมชนไดท้บทวนกระบวนการจดัท าแผนชุมชนของตนเองและเรียนรู้จากหมู่บา้นท่ีสามารถจดัท า
แผนชุมชนได ้ และกิจกรรมเจรจาภาคีการพฒันาเพื่อสนบัสนุนแผนชุมชน  เพื่อผลกัดนัให้เกิดการ
สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนท่ีหมู่บ้านต่างๆ จดัท าข้ึน  นอกจากน้ียงัได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ใหพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลแผนชุมชน
ของกรมฯ  เพ่ือสนับสนุนด าเนินงานโครงการน าร่องบูรณาการการบริหารจดัการเชิงพ้ืนท่ี (12 
จงัหวดั) และการขยายผลของโครงการต่อไปในอนาคตโดยติดตั้งไวใ้ห้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ผูส้นใจเขา้ใชป้ระโยชน์ไดท้างเวบ็ไซต ์ 
  3.  ปีพ.ศ. 2548 กรมการพฒันาชุมชนไดจ้ดัท าระบบฐานขอ้มลูคุณภาพแผนชุมชน เป็น 
3 ระดบั คือระดบัดี (A) ระดบัปานกลาง (B) ระดบัพอใช ้(C)  โดยใชต้วัช้ีวดัและเกณฑ์ดงัน้ีตวัช้ีวดั 
4 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 
  1. มีกระบวนการวิเคราะห์ตนเองของคนในชุมชนโดยพิจารณาจากฐานขอ้มูลการ
ใชบ้ญัชีรับ-จ่ายของครัวเรือนในการวิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการในระดบัครัวเรือน 
  2. มีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผน  โดยพิจารณาจากฐานขอ้มูลระดบั
การมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีจดัท าแผนชุมชน 
 3. มีแผนชุมชนเป็นลายลกัษณ์อกัษรมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การจดัท าแผนตั้งแต่ตน้  โดยพิจารณาจากฐานขอ้มูลการมีส่วนร่วมของ อบต. ในการจดัท าแผน
ตั้งแต่ตน้เกณฑป์ระกอบดว้ย  มีขอ้มลูท่ีครัวเรือนท าและใช ้(บญัชีรายรับรายจ่าย)ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
มีแผนชุมชนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นรูปเล่ม  ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนร้อยละ 70 ข้ึนไป 
และมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีส่วนร่วมจดัท าแผนตั้งแต่ตน้ 

  4. ปีพ.ศ. 2549  กรมการพฒันาชุมชน  จดัสรรงบประมาณให้จงัหวดัด าเนินงาน
กิจกรรมพฒันาศกัยภาพแกนน าชุมชนในการสร้างกลยุทธ์การบริหารจดัการแก้ไขปัญหาความ
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ยากจน และงบประมาณส าหรับจดักระบวนการเพื่อปรับแผนชุมชนโดยเป็นงบประมาณส่วนหน่ึง
ของโครงการปฏิบติัการแกจ้นแบบเขา้ถึงทุกครัวเรือน (ปี 2549) 

  5. ปีพ.ศ. 2550  กรมการพฒันาชุมชน  จดัสรรงบประมาณให้จังหวดัสร้างการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเป็นงบประมาณส่วนหน่ึงของโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง “อยูเ่ยน็ เป็นสุข”  การประเมินคุณภาพแผนชุมชน ปี 2550 กรมการพฒันาชุมชน 
ไดจ้ดัสรรงบประมาณใหจ้งัหวดัด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพแผนชุมชน  เพ่ือยกระดบัคุณภาพแผน
ชุมชน  และไดก้  าหนดตวัช้ีวดัในการประเมินคุณภาพแผนชุมชนใหม่  ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัเดิม 4 
ตวัช้ีวดั  และตวัช้ีวดัใหม่ 2 ตวั   ตวัช้ีวดัแรกคือ  มีกระบวนการจดัท าแผนชุมชนตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีแผนงาน/โครงการ สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ อยูดี่ มีสุข   ตวัช้ีวดัท่ีสอง
คือ  มีกิจกรรมพึ่งตนเอง (ท าเอง) อยา่งนอ้ยร้อยละ 30 ของกิจกรรมในแผนชุมชนและมีการปฏิบติั
ไดจ้ริงร้อยละ 30 ของกิจกรรมพึ่งตนเอง 
   6. ปีพ.ศ. 2551  กรมการพฒันาชุมชน  จัดสรรงบประมาณให้จังหวดัด าเนิน
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพแผนชุมชนงบประมาณ 174 ลา้นบาทและกรมการพฒันาชุมชน ไดจ้า้ง
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัด าเนินการประเมินคุณภาพแผนชุมชน
ระดบัคุณภาพดีเด่น (ระดบัจงัหวดั) และดีเยีย่ม (ระดบัเขต) ซ่ึงสถาบนัฯ ไดอ้อกแบบกระบวนการ
ประเมินคุณภาพแผนและก าหนดตัวช้ีวดั  ท่ีแตกต่างจากวิธีการประเมินคุณภาพแผนชุมชนท่ี
กรมการพฒันาชุมชน    ใชอ้ยูเ่ดิม  เรียกว่า  การประเมินคุณภาพแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้
ตวัช้ีวดั 5 ตวัช้ีวดั คือ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   กระบวนการมีส่วนร่วม  กระบวนการเรียนรู้  การ
น าแผนชุมชนไปใชป้ระโยชน์  และโครงสร้างแผนชุมชน  ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพแผนชุมชนใน
พ.ศ. 2551 มีแผนชุมชนดีเด่น  จ  านวน 75 แผน/หมู่บา้น และแผนดีเยี่ยม จ  านวน 42 แผน/หมู่บา้น 
(ประเมินโดยสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  )  
  7. ปีพ.ศ. 2552 กรมการพฒันาชุมชน  ให้จงัหวดัด าเนินงานส่งเสริมกระบวนการ
แผนชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  โดยให้มีการทบทวนและปรับปรุงกลไกการ
ขบัเคล่ือนการจดัท าแผนชุมชนทุกระดบั  ทบทวนและปรับแผนชุมชนของหมู่บา้นใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  โดยประเมินผลการจดัท าแผนชุมชนและการน าไปใชป้ระโยชน์  และ
ด าเนินการประเมินคุณภาพแผนชุมชนโดยหมู่บา้นประเมินแผนชุมชนเบ้ืองต้นด้วย ตัวช้ีวดั 6 
ตวัช้ีวดั และตวัช้ีวดั 5 ตวัช้ีวดั   ของกระบวนการประเมินคุณภาพแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม  และมี
ระบบรับรองคุณภาพแผนชุมชน  เพื่อให้แผนชุมชนมีมาตรฐานและเกิดการยอมรับแก่หน่วยงาน
ต่างๆ  ท่ีตอ้งการสนับสนุนกิจกรรมท่ีก  าหนดไวใ้นแผนชุมชนชนของหมู่บา้น  และจดับูรณาการ
แผนชุมชนระดบัอ าเภอ 
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  8. ปีพ.ศ. 2553 กรมการพฒันาชุมชน ใหจ้งัหวดัด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้มีการ
พฒันาระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชน  และพฒันากระบวนการบูรณาการแผนชุมชนในระดบั
จงัหวดั  เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การท าใหแ้ผนชุมชนซ่ึงกรมการพฒันาชุมชนเป็นหน่วยงานประสานการ
ด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐาน  สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ระดบัจงัหวดัสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์และแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย    เพื่อให้
กระบวนการขับเคล่ือนแผนชุมชนในพ้ืนท่ี  ด  าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองมีความสอดคลอ้งใน
ภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย  มีการก าหนดให้ทุกหน่วยในพ้ืนท่ีบูรณาการการท างานร่วมกนั  
โดยส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ  กรมการปกครองเป็น
หน่วยงานหลกัในการท าความเขา้ใจ  และซกัซอ้มแนวทางปฏิบติัในการบูรณาการจดัท าแผนพฒันา
หมู่บา้น/ชุมชน  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการสร้างความเขา้ใจให้กบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และ กรมการพฒันาชุมชนเป็นหน่วยงานหลกัในการสนบัสนุนขอ้มูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา   วิทยากรกระบวนการ และระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชน    
นอกจากน้ีกรมการพฒันาชุมชนไดมี้หนงัสือซกัซอ้มแนวทางใหเ้จา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนไดท้ าความ
เขา้ใจและพิจารณาบทบาทในการสนับสนุนการขบัเคล่ือนแผนชุมชนเพ่ิมเติม  ดงัน้ี  (1)  การ
ตรวจสอบคุณภาพแผนชุมชน  และการสนับสนุนขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการพฒันา  (2) การเป็น
วิทยากรกระบวนการ (3) ระบบการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน              

         9. ปีพ.ศ. 2554 – 2555 กรมการพฒันาชุมชน ไดส้นับสนุนงบประมาณให้จงัหวดั
ด าเนินการขบัเคล่ือนแผนชุมชน จ านวน 2 โครงการ คือ    โครงการท่ี 1 คือ การบูรณาการแผน
ชุมชน  สนับสนุนกระบวนการบูรณาการแผนชุมชนระดบัต าบล  โครงการท่ี 2 คือการรับรอง
มาตรฐานแผนชุมชน  สนับสนุนกระตุน้ให้ชุมชนยกระดับแผนชุมชนให้มีมาตรฐาน  เช่ือถือได ้ 
ทอ้งถ่ินและหน่วยงานต่างๆ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการประสานงานและบูรณาการกิจกรรม
โครงการ    นอกจากน้ี ยงัได้ จดัท าเอกสารคู่มือแนวทาง 1ชุด มี 3 เร่ือง คือ 1) การขับเคล่ือน
กระบวนการแผนชุมชน 2)การรับรองมาตรฐานแผนชุมชน 3) การบูรณาการแผนชุมชน ให้กับ
เจา้หนา้ท่ีและผูเ้ก่ียวขอ้ง ทุกต าบลใชเ้ป็นแนวทางด าเนินงาน ตลอดจนผูส้นใจใชเ้ป็นขอ้มูลเรียนรู้
ในเร่ืองการขบัเคล่ือนกระบวนการแผนชุมชนในปัจจุบนั 
            

2.3 แนวคดิเกีย่วพืน้ฐานของแผนชุมชน 
      แนวคิดของแผนชุมชนคือการใหช้าวบา้นในหมู่บา้นและชุมชน จัดท าแผนชุมชนเพื่อ

พฒันาหมู่บา้น/ชุมชนของตนเองมีแนวคิดหลกัการและความเช่ือในหลาย ๆ ดา้น ดงัน้ี (กรมการ
พฒันาชุมชน,2553 ก) 
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       1. แนวคิดจากปรัชญาพฒันาชุมชน ซ่ึงเป็นสากลท่ีบอกว่าชาวบ้านมีศกัยภาพ 
สามารถพฒันาตนเองไดถ้า้ใหโ้อกาส และการพฒันาตอ้งเร่ิมตน้ท่ีชาวบา้น  

       2. แนวคิดจากหลักการพัฒนาชุมชน คือ การมีส่วนร่วม การพึ่ งตนเอง การ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และการรับผดิชอบต่อชุมชนของตนเอง  

       3. แนวคิดในการพฒันาชุมชนให้เข้มแข็ง คือการให้ชุมชนไดม้ีกระบวนการใน
การจดัการชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกนัในกระบวนการชุมชน  

       4. แนวคิดในการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แข็ง คือการสร้างพลงัชุมชน ใชพ้ลงัชุมชนใน
การพฒันาชุมชน 

      5. แนวคิดท่ีว่าไม่มีใครรู้ปัญหาชุมชนเท่าคนในชุมชน ดงันั้น การแกปั้ญหาชุมชน
จึงเร่ิมจากชุมชน การใหก้ารสนบัสนุนของภาครัฐจะตอ้งเป็นลกัษณะ Bottom-up ไม่ใช่ Top Down 

 จากแนวคิดดงักล่าวแผนชุมชนสามารถสรุปความส าคญัของแผนชุมชนดงัน้ี 1) ท าให้
ชาวบา้นเกิดการรู้ตวัเอง แทนท่ีชาวบา้นจะท าตามหน่วยงานอยา่งเดียว แต่กลบัตั้งสติ ไดเ้ร่ิมคิด เร่ิม
จดัการขอ้มลูและดูปัญหา ดูแนวทางการพฒันา น ามาสู่การเร่ิมจดัการทุกอย่างดว้ยตนเอง 2) ท าให้
ชาวบา้นมีขอ้มูล รับรู้ขอ้มูล รู้ว่าท าเร่ืองน้ีไปท าไม น าไปสู่การเปล่ียนแปลงอะไร มีการเช่ือมโยง
รวมตัวเป็นการท างานเป็นเครือข่ายร่วมกัน หรือเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างขบวนท่ีท างาน
ต่างกนั 3) ท าให้เกิดการความสัมพนัธ์ท่ีดีและระหว่างชาวบา้นกบัหน่วยงาน 4) ท าให้ชุมชน
สามารถพ่ึงตนเองได ้ซ่ึงประเด็นน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีไดจ้ากกระบวนการจดัท าแผนชุมชน 

 
        2.4 หน่วยงานที่เป็นภาคเีครือข่ายในการพฒันาแผนชุมชน  

    การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  ทั้ งภายในกระทรวงมหาดไทยและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  นอกเหนือจากนั้น กรมพฒันาชุมชน ไดม้ีการหารือเพื่อประสานแนวทางความ
ร่วมมือดงัน้ี(กรมการพฒันาชุมชน, 2553 ก) 
  1. ร่วมมือกบัเครือข่ายแผนชุมชน 4 ภาค  (พอช.) ในการพฒันาแผนชุมชนไปสู่
แผนพฒันาสงัคม  เศรษฐกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มระดบัต าบลสู่การจดัการตนเอง  ใน
พ้ืนท่ี 152 ต าบลทัว่ประเทศ  ซ่ึงนอกจาก พอช.แลว้ยงัมีหน่วยงานภาคีจากกระทรวงต่างๆ  และ
องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญเขา้ร่วม  จ  านวนมากกว่า 10 หน่วยงาน 
  2. ร่วมกบัส านกังานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดบัรายไดชุ้มชน (ส านักนายกรัฐ -
มนตรี) ในการน ากิจกรรมตามแผนชุมชนมาท ารายละเอียดเพื่อขอมติจากเวทีประชาคมในการรับ
การสนบัสนุนงบประมาณตามขนาดหมู่บา้น  และใชชุ้มชนท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน  
เป็นพ้ืนท่ีในการต่อยอดกิจกรรมโครงการเพ่ิมเติมจากปกติ 
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  3. ร่วมกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ในการพฒันาคุณภาพแผน
ชุมชน  โดยใช้ขอ้มูลการจดัท าบญัชีรับจ่ายครัวเรือน  ซ่ึง ธกส. และกรมส่งเสริมสหกรณ์  จะมี
บทบาทในระดบับุคคล/ครัวเรือน กทบ.จะมีบทบาทในระดบักลุ่มองค์กร กรมฯและสกว. จะมี
บทบาทในระดบัของชุมชนหมู่บา้น  
  4. ร่วมกบักรมการปกครอง และส่วนราชการและสถาบนัการศึกษา  สนับสนุน
การขบัเคล่ือนการด าเนินงานของ กม. โดยเฉพาะการบูรณาการแผนชุมชน/คุ้มบ้าน กลุ่มบ้าน  
แผนกลุ่มองคก์รท่ีมีอยูใ่นหมู่บา้นใหเ้ป็นแผนพฒันาหมู่บา้นเพียงฉบบัเดียว  เพื่อน าส่งต่อกิจกรรม
แกไ้ขปัญหาและความตอ้งการใหก้บัทอ้งถ่ิน/อ  าเภอต่อไป (ตามมติ ครม.ปี 2552) 
  5. ร่วมกบักรมการปกครอง  ในการบรรยายสร้างความเขา้ใจในเร่ืองการเช่ือมโยง
แผนชุมชนกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ  ให้กับนายอ าเภอหรือปลัดอ  าเภอผูรั้บผิดชอบ
ส านกังานอ าเภอ  ในอ าเภอน าร่องทัว่ประเทศ  จ  านวนทั้งส้ิน 6 คร้ัง เพื่อเช่ือมกระบวนการแผนท่ี
บรรจุกิจกรรมโครงการตามความต้องการและการแกไ้ขปัญหาของพี่น้องประชาชนในชุมชน
หมู่บา้น  ให้สู่ระบบงบประมาณของรัฐผ่านค าเสนอขอรับงบประมาณ (แผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั) 
  6. ประสานความร่วมมือกบั ปภ.ในการเน้นน าประเด็นการป้องกนัและบรรเทา         
สาธารณภยัเขา้ไปคุยและวางแผนงานร่วมกนัของชุมชนในแผนชุมชน 
  7. ประสานความร่วมมือกบักระทรวงเกษตรฯในการน าประเด็นเร่ืองการเกษตร
เขา้ไปคุยและวางแผนงานร่วมกนัของชุมชนในแผนชุมชน 
 

2.5 วตัถุประสงค์ของการจดัท าแผนชุมชน 
กรมการพฒันาชุมชน  (2553 ข) ไดก้  าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนชุมชน ไว ้

ดงัน้ี 
 1. เพื่อใหช้าวบา้นซ่ึงเป็นเจา้ของชุมชน  ก  าหนดอนาคตของชุมชนตนเอง 

2. เพื่อใหเ้กิดกระบวนการในการจดัการชุมชน  มีการเรียนรู้ร่วมกนั   
 3. เพื่อน าไปสู่การวางแนวทางในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาและชุมชน 

4. เพื่อใหชุ้มชนไดม้ีเป้าหมาย  แนวทางท่ีชดัเจนในการพฒันาใหค้นในชุมชนอยู่ดี 
มีสุขในทุกบา้น 

5. เพื่อให้ชุมชนไดม้ีแผนรองรับการสนับสนุนจากภายนอกไดอ้ย่างครอบคลุม
สมบูรณ์ 
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      2.6  องค์ประกอบของแผนชุมชนเนือ้หาดงันี ้ 
      กรมการพฒันาชุมชน (2553) ไดก้  าหนดไวใ้นคู่มือแผนชุมชน ปี 2553 ว่าประกอบไป

ดว้ยเน้ือหาดงัน้ี 
           1. ขอ้มลูสภาพพ้ืนท่ี 

     2. ต านาน ความเป็นมา วิถีชีวิตและแนวทางปฏิบติัของชุมชน 
  3. ศกัยภาพ ทรัพยากร ภูมิสังคม ทุนทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โอกาส การ
พฒันา 
 4. สภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัของชุมชน สะทอ้นความต้องการและปัญหา
ส่วนรวม ของชุมชน 
   5. วิธีการ รูปแบบการวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเช่ือมโยงกับ
สถานการณ์แวดลอ้มภายนอก การคาดหมายเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
  6. เป้าหมายความส าเร็จ ท่ีชุมชนตอ้งการให้เกิดข้ึน ส าหรับเตรียมการ ป้องกัน 
แกไ้ขและรับมือกบัสถานการณ์ในอนาคต 
  7. กรอบแนวทาง ยุทธศาสตร์ ในการท าให้เป้าหมายท่ีต้องการเกิดข้ึนจริงใน
อนาคต 
  8. วิธีการในการท าให้กรอบแนวทางและการไปถึงเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
หมวดหมู่และประเภทของกิจกรรมหรือโครงการ ท่ีด  าเนินการตามล าดบัความส าคญัเร่งด่วน 
    9. องคก์ร กลุ่ม หรือบุคคลท่ีรับผดิชอบใน การบริหารจดัการ กิจกรรมโครงการ 
  10. และหรืออ่ืนๆ ตามแต่ตอ้งการ เช่น กลวิธี ขั้นตอนกระบวนการจดัท าแผนของ
ชุมชน 
 
   2.7  ขั้นตอนการจดัท าแผนชุมชน 
 กรมการพฒันาชุมชน (2553 ข)  ไดก้  าหนดขั้นตอนการจดัท าแผนชุมชนไว ้5 ขั้นตอน  
ดงัน้ี  
 ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมความพร้อมชุมชน      
                  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัของทีมท างานในชุมชน ประชุม/พูดคุย/แลกเปล่ียน ท า
ความเข้าใจร่วมกันในทีมงานเตรียมข้อมูลชุมชน (จปฐ กชช.๒ค ข้อมูลศกัยภาพชุมชน บัญชี
ครัวเรือน ฯลฯ ) ประมวลสภาพชุมชนเบ้ืองตน้แนวนโยบายแห่งรัฐ / ยทุธศาสตร์อยู่ดีมีสุขท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบั แนวคิด วิธีการ ขั้นตอน การจดักระบวนการแผนชุมชน ประโยชน์ของแผนชุมชน 
คุณภาพแผนชุมชน (๖ ตวัช้ีวดั) เตรียมการจดัเวทีประชาคม (จ  านวนเวทีประชาคม / ผูเ้ข้าร่วม /
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บทบาทของผูเ้ขา้ร่วม) แผนปฏิบติัการของทีมแกนน าเพื่อจดักระบวนการแผนชุมชน   ผลลพัธ์ของ
ขั้นตอนน้ีคือ ทีมงานท าแผนชุมชนมีความเขา้ใจและพร้อมจดักระบวนการแผนชุมชน 
  ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มลู การเรียนรู้ตนเองและชุมชน  
  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจสภาพชุมชนในปัจจุบนัเรียนรู้ประวติัความเป็นมาของชุมชนตั้ง
ค  าถามกระตุกใจเพื่อการเรียนรู้ส ารวจ / วิเคราะห์เรียนรู้ขอ้มูลชุมชนวิเคราะห์ขอ้มูลชุมชน อาทิ 
ออกแบบเคร่ืองมือเก็บข้อมูล  จปฐ. กชช.๒ค บัญชีครัวเรือนข้อมูลศกัยภาพชุมชนวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนจากการเปล่ียนแปลงภายนอกในทุกระดบั ไดแ้ก่ ประเทศ โลก และทุกมิติ
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง    วิเคราะห์สภาพชุมชนได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เพื่อรู้ศกัยภาพของตนเองและชุมชนรู้โอกาสในการพฒันา และรู้ขอ้จ  ากดัวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาของชุมชนวิเคราะห์คาดการณ์ แนวโนม้ ผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัชุมชนใน
อนาคต   ผลลพัธข์องขั้นน้ีคือ ชุมชนมีความเขา้ใจในสภาพและศกัยภาพของตนเอง 
  ขั้นตอนท่ี 3 ก  าหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา  
  เพื่อให้ได้เป้าหมายและทิศทางการพฒันาของหมู่บา้น มองเห็นอนาคต สะท้อนถึง
ตวัตนท่ีตอ้งการจะเป็นใน 5-10  ปีขา้งหนา้ ก  าหนดเป้าหมายการพฒันาหมู่บา้น (วิสยัทศัน์) และทิศ
ทางการพฒันาตามศกัยภาพของหมู่บา้น ก  าหนดการพฒันาอาชีพและแหล่งรายไดเ้พื่อสร้างรายได้
ใหชุ้มชนตามศกัยภาพชุมชนและกลไกการตลาดก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาก าหนดประเดน็หลกั
ในการพฒันาตามยุทธศาสตร์ก  าหนดเป้าหมายการพฒันาตามประเด็นหลกัก าหนดวิธีการพฒันา
ตามประเด็นหลกั เพ่ือท าให้บรรลุยุทธศาสตร์ ผลลพัธ์ของขั้นน้ีคือ มีเป้าหมายและทิศทางการ
พฒันาหมู่บา้น 
  ขั้นตอนท่ี 4 ก  าหนดแผนงาน/โครงการ  
   เพื่อให้ไดแ้ผนชุมชนท่ีเป็นของชุมชนอย่างแทจ้ริง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และ
น าไปสู่การบรรลุวิสยัทศัน์ท่ีวางไวก้  าหนดแผนงาน/โครงการ โดยมีการจดัประเภทของโครงการ/
กิจกรรม การจดัล  าดบัความส าคญั รวมถึงการประชาพิจารณ์แผนชุมชน ซ่ึงพิจารณาจากอตัลกัษณ์
ของชุมชนก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาศึกษายทุธศาสตร์อยูดี่มีสุขเป็นแนวทางประกอบพิจารณา
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อใหบ้รรลุยทุธศาสตร์การพฒันาดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แยก
ประเภทโครงการ/กิจกรรม (ท าเอง ท าร่วม ท าให้)จดัล  าดบัความส าคญัของโครงการ/กิจกรรมร่าง
แผนชุมชนประชาพิจารณ์แผนชุมชน  ผลลพัธข์องขั้นน้ี คือ แผนงาน/โครงการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพฒันา 
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  ขั้นตอนท่ี 5 ปฏิบติัการตามแผนชุมชน  
  เพ่ือขับเคล่ือนการพฒันาชุมชนตามแผนชุมชน    จดัตั้ งคณะท างานปฏิบติัตามแผน
ชุมชน (เพื่อรับผดิชอบโครงการ/กิจกรรมตามยทุธศาสตร์อยูดี่มีสุข/กิจกรรมท าเอง/กิจกรรมท าร่วม/
กิจกรรมขอรับการสนับสนุน) จดัองค์กรส าหรับรับผิดชอบการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมจัดระบบการบริหารจัดการเพื่อการพฒันาของชุมชน    ประสานภาคีการพฒันา/หน่วย
สนบัสนุนวางแผนก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนชุมชน  ผลลพัธ์
ของขั้นน้ีคือ การขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชนตามแผนชุมชน 
               การจดัท าแผนชุมชน 5 ขั้นตอน ดงักล่าวขา้งตน้เป็นแนวทางท่ีกรมการพฒันาชุมชนได้
ศึกษาคน้ควา้จากกรณีศึกษาแผนชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชน 
อาจปรับให้เข้ากับบริบทล้อมรอบหรือภูมิสังคมแต่ละพ้ืนท่ีได้ตามความเหมาะ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บจากการด าเนินงานนั้นๆ 
 

   2.8  ประโยชน์ของแผนชุมชน 
      กรมการพฒันาชุมชน (2553 ก) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแผนชุมชน  ดงัน้ี 
     1. เป็นการเสริมสร้างการการมีส่วนร่วมในการพฒันา  หมู่บา้นของคนในชุมชน 

โดยการร่วมคิด ร่วมท าคน้หาศกัยภาพและ พฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น ไปสู่การพึ่งพาตนเอง โดย
คนในหมู่บา้น ร่วมกนัคน้หาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ข เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื   

      2. ท าใหค้นในชุมชนไดเ้ห็นขอ้ดี ขอ้เด่น โอกาส ขอ้จ  ากดัของชุมชนในการพฒันา
อยา่งมีเป้าหมาย 

     3. สร้างพลงัความสามคัคีในชุมชนท าให้ชุมชนใช้ประสบการณ์  และความรู้
ร่วมกนัก  าหนด ทิศทาง แนวทางการพฒันาชุมชนไดอ้ย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ เหมาะสม กบัสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณ์   

     4. กระบวนการแกไ้ขปัญหาท่ีสาเหตุของปัญหามีเป้าหมาย  ความส าเร็จท่ีชดัเจน 
เช่ือมโยงรองรับนโยบายการพฒันาของประเทศ และ  ก าหนดระยะเวลาเพื่อความส าเร็จของ
เป้าหมายในการด าเนินการได ้  

    5. มีขั้นตอนส าหรับการท างานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของชุมชน มีลกัษณะ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีชุมชนปฏิบติัไดด้ว้ย ความสามารถและ ศกัยภาพของคนในชุมชน
เอง โดยพึ่งพาภายนอกใหน้อ้ยท่ีสุด   

    6. เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและการเช่ือมประสานภาคีการพฒันา ทั้งภาครัฐบาล
และเอกชน ในการสนับสนุนงบประมาณและวิชาการ  หรืออ่ืน ๆ ไดด้ว้ยเป้าหมาย ของการจัด
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กระบวนการแผนชุมชน เพ่ือ เสริมสร้างใหค้นในชุมชนมีความสามารถในการบริหารจดัการตนเอง
และชุมชนได ้  

    7. เป็นการเสริมสร้างใหเ้กิดวิถีประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึนในหมู่บา้น โดยการท างาน
ร่วมกบัภาครัฐ และประชาชน 

 
  2.9 แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการตนเองของชุมชน 
 แนวคิด การจดัการตนเองนั้น เร่ิมตน้มาจากการน าแนวคิด ‚การพึ่งตนเอง‛ ในประเด็น

การพฒันาต่างๆ เช่น ประเด็นเก่ียวกบัป่าชุมชนและเกษตรทางเลือก  และประเด็นการพฒันาอ่ืนๆ 
ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนมายาวนานและกระจายอยู่ทัว่ประเทศ  ประเด็นการกระจายอ านาจให้แก่
ชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการตนเองในดา้นทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน และการกระจายอ านาจให้กบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยมีหลกัคิด คือ ตอ้งการจะลดบทบาทของรัฐส่วนกลางลงและเพ่ิม
อ านาจให้ทอ้งถ่ิน เป็นการ ‚ลดอ านาจรัฐ เพ่ิมอ  านาจประชาชน‛ และประชาชนสามารถบริหาร
จดัการทอ้งถ่ินนั้นๆ ไดเ้อง 

   2.9.1 ความหมายของการจดัการตนเอง 
    โกวิทย ์พวงงาม (2553)   ไดก้ล่าวไวว้่า การจดัการตนเอง นั้นมีความเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นตวัตนของหน่วยๆ หน่ึงท่ีมีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ระดบัหน่วยยอ่ยไปจนถึงหน่วยท่ีมี
ขนาดใหญ่ในภาพรวม ท่ีสามารถจดัการตนเองได ้โดยท่ีการจดัการตนเองนั้น จะมีความซบัซอ้นมี
ลกัษณะไม่เป็นมาตรฐาน (Non-Standardize) และไม่อยูใ่นภาวะดุลยภาพ (Non-Equilibrium) แต่จะ
มีลกัษณะท่ีสามารถปรับตัวเปล่ียนแปลงแบบอิสระในเชิงพลวตั  ตามบริบทท่ีเกิดข้ึนภายใตอ้งค์
ความรู้ท่ีมีอยู่ของตนเอง ดงันั้น การส่งเสริมชุมชนให้เขม้แข็งพึ่งตนเองได้ ก็จะเป็นผลต่อการลด
ภาระของรัฐบาลในอนาคตซ่ึงกระบวนการจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นการปลดปล่อย 
(Liberating) ท่ีท าให้ประชาชน ชุมชนทอ้งถ่ินมีความคิดอย่างเป็นอิสระในการจดัการตนเอง โดย
สามารถก่อใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและท าใหพ้ลงัอ  านาจของคน กลุ่ม องค์กร
ในชุมชน (Empowerment) จะน าไปสู่เป้าหมายชุมชนทอ้งถ่ินเขม้แข็งและพ่ึงตนเองไดน้ั่นก็คือ การ
จดัการตนเองของชุมชนและทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง  ส่วนทางดา้น สมพนัธ์ เตชะอธิก(2540) ไดก้ล่าว
ไวว้่า การจดัการตนเอง หมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจก าหนดทิศ
ทางการพฒันา การบริหารจดัการจงัหวดัของตนเองในทุกดา้น ทั้งดา้นการเมืองเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคมปัญญา  ท่ี
สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชน  เมื่อเกิดปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและ
สงัคม ก็สามารถจดัการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในทอ้งถ่ินไดด้ว้ยตนเองและเท่าทนักบัสถานการณ์ปัญหา 
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 จากความหมายดงักล่าวขา้งตนนั้นท าให ้พอสรุปไดว้่า การจดัการตนเอง หมายถึงการ
ท่ีประชาชนภายในชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพฒันาทั้ งทางด้าน การเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสุขภาวะ อยูบ่นพ้ืนฐานของ
การเสริมสร้างพลงัอ  านาจให้กับชุมชนท้องถ่ิน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถ
พ่ึงตนเองในทุกดา้นไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 2.9.2 แนวคิดการจดัการตนเองของชุมชน  
   การจดัการตนเองของชุมชนจะเกิดข้ึนได้นั้นชุมชนทอ้งถ่ินเองจะตอ้งมีแนวคิด
โดยเฉพาะความเช่ือพ้ืนฐานในปรัชญาการพฒันาชุมชนว่ามนุษยมี์ความสามารถและมีพลงัอนัซ่อน
เร้น (Potential Ability) แฝงอยูท่ั้งความคิด ทกัษะแรงงานท่ีมีความสามารถพฒันาตนเองไดต้ามขีด
ความสามารถทางคุณภาพ และคุณธรรม หากโอกาสอ านวยและมีผูใ้ห้การสนับสนุน ซ่ึงการอยู่ใน
ชุมชน สงัคมมนุษยต์อ้งการอยู่ดว้ยความสุขกาย สบายใจและมีความเป็นธรรมโดยชุมชนมีความ
สมดุลในการพฒันา ดงันั้นการท่ีชุมชนจะสามารถจดัการตนเองไดน้ั้นชุมชนจะตอ้งมีความเช่ือมัน่
ในศกัยภาพของคน และชุมชนว่าสามารถจดัการตนเองได ้ดว้ยการยึดหลกัการพ่ึงตนเองเป็นท่ีตั้ง 
(โกวิทย ์พวงงาม,2553 ) 

 มนตรี และศิรินภา กรรพุมฆาตย ์(2551)ไดเ้สนอแนวคิดการสร้างเสริมศกัยภาพ
ชุมชน (Community Capacity Building – CCB) ซ่ึงใหนิ้ยามว่าเป็นการเสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง
และย ัง่ยนืภายใตฐ้านความยติุธรรมทางสังคม และการยอมรับซ่ึงกนัและกนั ในท่ีน้ีการเสริมสร้าง
ชุมชนเน้นความส าคญัของคุณค่าแห่งความเป็นธรรม ความเสมอภาคภาค หลกัความรับผิดชอบ 
โอกาส การเลือก การมีส่วนร่วม และการยอมรับซ่ึงกนัและกนั การเสริมสร้างความสามารถและการ
เสริมสร้างพลงัอ  านาจหลกัของการพฒันาชุมชน     ศกัยภาพของชุมชน หมายถึง ปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างทุนมนุษย ์ทรัพยากรในองค์กรและทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ภายในชุมชนหน่ึง ๆ ท่ีสามารถ
ยกระดบัเพื่อแกไ้ขปัญหาของส่วนรวม และปรับปรุงหรือผดุงรักษาความเป็นอยูท่ี่ดีของชุมชนนั้น ๆ 
การด าเนินการอาจกระท าผ่านกระบวนการของสังคมแบบไม่เป็นทางการ หรือการรวมกลุ่มของ
ปัจเจกบุคคล องค์กรและเครือข่ายทางสังคมท่ีมีอยู่ในระดับต่าง ๆ รวมทั้งในระดับชุมชน ซ่ึง
ลกัษณะศกัยภาพชุมชน มกัประกอบไปดว้ย 4 ประเด็น ดงัน้ี ความรู้สึกของความเป็นชุมชน (Sense 
of community) การมีค  ามัน่สญัญา (Commitment) ความสามารถในการแกปั้ญหา (Ability to solve 
Problems)การเขา้ถึงทรัพยากร (Access to Resource) 
   สรุปการจดัการตนเองของชุมชน หมายถึง การท่ีชุมชน มีความสามรถจดัการกบั
ปัญหาและสามารถจดัการความสมัพนัธข์องชุมชน หรือจดัการกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ท่ีตั้ง
อยูบ่นพ้ืนฐานของความอิสระ ทั้งทางดา้นความคิด การแสดงออก และมีองค์ความรู้ (Knowledge) 
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ท่ีอาจจะถกูถ่ายทอดในรูปแบบของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือเกิดข้ึนจากการสั่งสมประสบการณ์ของ
ชุมชนทอ้งถ่ินเอง   ซ่ึงอาจแสดงออกมาในรูปของการจดัท าแผนงานและโครงการเป็นของชุมชน
เองการจดัรูปแบบองค์กรชุมชน สถาบนัชุมชน หรือสภาองค์กรชุมชน การวางกฎระเบียบชุมชน 
เพ่ือก  าหนดแนวทางการพฒันาชุมชนของคนในชุมชนทอ้งถ่ินโดยคนในชุมชนทอ้งถ่ิน และเพ่ือคน
ในชุมชนทอ้งถ่ิน โดยค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรมสิทธิมนุษยชน และอตัลกัษณ์ของชุมชนเอง 

 2.9.3 การเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนเพื่อการจดัการตนเองของชุมชน  
        การจัดการตนเอง มีความเก่ียวข้องกับความเป็นตัวตนของหน่วย ๆ หน่ึง ท่ีมี

ความหมายครอบคลุมตั้งแต่ระดบัหน่วยย่อย ไปจนถึงหน่วยท่ีมีขนาดใหญ่ในภาพรวม ท่ีสามารถ
จดัการตนเองได ้โดยท่ีการจดัการตนเองนั้น จะมีความซบัซอ้น มีลกัษณะท่ีไม่เป็นมาตรฐาน (Non-
Standardize) และไม่อยู่ในภาวะดุลยภาพ (Non-Equilibrium) แต่จะมีลกัษณะท่ีสามารถปรับตัว
เปล่ียนแปลงแบบอิสระในเชิงพลวตัตามบริบทท่ีเกิดข้ึนภายใตอ้งคค์วามรู้ท่ีมีอยูข่องตนเอง 

        บญัชา แกว้ส่อง และคณะ(2537)  ท าการศึกษาศกัยภาพขององคก์รชาวบา้นในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดส้รุปองค์ประกอบท่ีส าคัญในการพิจารณาศกัยภาพท่ีส าคญัขององค์กร
ชาวบา้น ดงัเช่น 

1. ศกัยภาพในการริเร่ิมโครงการ องค์กรชาวบ้านในหลายพ้ืนท่ีสามารถรวมตัว
กันเอง โดยริเร่ิมโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาอีกทั้ งความสามารถในการประสาน
ประสบการณ์เพื่อใชใ้นกิจกรรมของโครงการ 
 2. ศกัยภาพการบริหารจดัการ องคก์รชาวบา้นหลายกลุ่มหลายองคก์รสามารถท่ีจะ
แบ่งบทบาทหน้าท่ี และจัดการทั้ งในเร่ืองคน เ ร่ืองเงิน และกิจกรรม รวมทั้ งการกระจาย
ผลประโยชน์สู่สมาชิกไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 3. ศกัยภาพในการระดมทุน มีทั้งการระดมทุนภายในชุมชนดว้ยรูปแบบต่าง ๆ  เช่น 
การลงหุน้ การเก็บเงินสมาชิก การทอดผา้ป่า การรวมกลุ่มออมทรัพย ์เป็นตน้ และการระดมทุนจาก
ภายนอก เช่น ในรูปแบบของการกูย้มืเงิน การประสานโครงการพฒันาแบบใหเ้ปล่าจากภาครัฐ การ
ประสานงบประมาณจากองค์กรพฒันาเอกชน และแหล่งทุนจากภาคธุรกิจ ซ่ึงหลายองค์กรพบว่า
สามารถเขา้ถึงแหล่งทุนต่างๆเหล่าน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี และมีความสามารถในการน าเงินทุนมาใชใ้นการ
ด าเนินกิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. ศกัยภาพในการต่อรองทางการเมืองการรวมกันเป็นเครือข่ายขององค์กร
ชาวบา้นสามารถ มีอ  านาจต่อรองทางการเมือง ซ่ึงมีให้เห็นในหลายกรณีปัญหา เช่น ปัญหาป่าไม ้
ท่ีดิน ส่ิงแวดลอ้ม หรือปัญหาการประกอบอาชีพ ซ่ึงการต่อรองทางการเมือง จะท าให้ชาวบา้นลด
ความกลวั และกลา้แสดงออกต่อผูที้อ  านาจหรือกลุ่มทุนมากข้ึน 
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5. ศกัยภาพผูน้  าชาวบา้น ซ่ึงผูน้  าถือว่าเป็นคนท่ีมีความส าคญัอยา่งสูง ผูน้  าเหล่าน้ี
อาจประกอบดว้ยผูน้  าทางความคิด ผูน้  าทางศีลธรรม ผูน้  าทางดา้นอาชีพ หรือเทคนิค หรือการ
ปฏิบติั ผูน้  าท่ีสามารถประยกุตง์านและประสานงานกบัทางราชการ และเอกชน รวมทั้งประสาน
ภายในหมู่บา้น ศกัยภาพของผูน้  าต่าง ๆ เหล่าน้ีมีอยูจ่ริง และไดรั้บการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ   
นอกจากน้ียงัพบว่าผูน้  าท่ีสร้างความเขม้แข็งใหก้บัองคก์รชาวบา้น มกัมีคุณสมบติัหลายประการ คือ 
เป็นนกัประสานงาน มีความสามารถในการบริหารจดัการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีการพดูท่ีชกั
จูงคนได ้ มีความสามารถในการจดจ าและบนัทึกไดร้ะเอียด ไดรั้บการยอมรับจากชาวบา้น มีความ
เท่าทนัต่อสถานการณ์ภายนอกชุมชน รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความเช่ือมัน่และเป็นตวัของ
ตวัเอง ซ่ึงหากชุมชนไดมี้ผูน้  าในลกัษณะน้ีกจ็ะสามารถสร้างความเขม้แข็งใหก้บัทั้งองคก์รชุมชนได้
เป็นอยา่งดี 

        John (1996)   ไดอ้ธิบายถึงการเสริมสร้างศกัยภาพของครัวเรือนในฐานะหน่วย
การกระท าในภาคพลเรือน คือ ส่ิงท่ีภาคประชาชนตอ้งเรียกร้องและรัฐตอ้งสนองตอบในการจดัการ
ให้เกิดข้ึน  อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพ และอ านาจของภาคประชาชน 
(Empowerment) ท่ีเนน้ศกัยภาพของครัวเรือน ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1. ครัวเรือนตอ้งสามารถมีพ้ืนท่ีในการด ารงด าเนินชีวติ (Defensible Life Space) 
เช่น บา้น ท่ีท ากิน รวมทั้งพ้ืนท่ีในชุมชน เพื่อสามารถสร้างความสมัพนัธใ์นชุมชนและสงัคมได ้
 2. ตอ้งมีเวลาเหลือท่ีจะไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ เป็นการพฒันาตนเองนอกเหนือไปท า
มาหากิน (Surplus Time)  
 3. ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ และความช านาญเฉพาะทาง ท่ีเขาสนใจ 
(Knowledge and Skill)  
 4. ตอ้งไดรั้บขอ้มลูข่าวสารท่ีถกูตอ้งและพอเพียง (Appropriate Information)  
 5. สามารถมีการจดัองคก์รได ้(Clubs และ Association ต่าง ๆ) 

6. ตอ้งมีเครือข่ายทางสงัคมทั้งท่ีเป็นและไม่เป็นทางการ (Social Networks) 
 7. มีเคร่ืองมือในการท างานและด ารงชีพตามสมควร (Instrument of Work and  
Livelihood)  

8. ตอ้งมีแหล่งทุนตามสมควร (Financial Resources) 
       กล่าวโดยสรุป การเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนอย่างแทจ้ริง จ  าเป็นต้องปรับ

บทบาทของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท างานพฒันาให้เป็นผูส้นับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกเขา้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการพฒันาชุมชน นกัพฒันาจึงเป็นเพียงผูส้นับสนุนให้เกิดการพฒันาโดยชาวบา้นเป็น
ผูพ้ฒันาชุมชนไดด้ว้ยตนเอง หรือกระตุน้ให้เกิดการจดัการตนเองของชุมชนโดยมีวิธีการ ดงัน้ี 1) 
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การเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนในการวางแผนและด าเนินงานพฒันาชุมชน 2) การสร้างพลงัอ  านาจ 
โดยชุมชนเป็นเจา้ของกิจการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนเอง 3) การร่วมมือกนัระหว่างองค์กรต่าง ๆ 
ทั้งภายในชุมชนและระหว่างชุมชน 4) การขยายขอบเขตกิจกรรมของชุมชนให้กวา้งข้ึนและคลอบ
คลุมประเด็นต่าง ๆ 5) การเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้ถึงขอ้มูล ชุมชนไดท้ราบและเรียนรู้ขอ้มูลการ
พฒันาชุมชนของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพฒันาเอกชน สถาบนัการศึกษา 6) การพฒันา
กิจกรรมพฒันาชุมชนแบบองค์รวม ไม่แยกเป็นรายกิจกรรมย่อย เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ท างาน
พฒันาชุมชนอยา่งรอบดา้น 

 2.9.4 ความสมัพนัธร์ะหว่างการจดัการตนเองของชุมชนและแผนชุมชน  
        การจดัการตนเองของชุมชน เป็นผลท่ีมาจากการสังเคราะห์แผนชุมชน  หมายถึง 

การจดัการตนเองของชุมชนดา้นแผนชุมชน เป็นการสร้างอ  านาจชุมชนทอ้งถ่ินเพ่ือช่วยในการดูแล
ตวัเองโดยใช ้“แผนชุมชน” เป็นกลไกหลกัในการขับเคล่ือนการจัดการตนเองของชุมชน  โดย
ตวัอยา่งชุมชนท่ีสามารถสร้างแผนชุมชนข้ึนมาเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้กบัปัญหา  จนน าไปสู่การ
สร้างโอกาสใหก้บัคนในชุมชน  ซ่ึงสามารถน ามาเป็นตนแบบในการพฒันาชุมชนใหก้บัสังคม และ
ประเทศชาติอยา่งชุมชน บา้นหนองกลางดง  อ  าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  กล่าวได้
ว่า การจดัการตนเองของชุมชน ท่ีใชแ้ผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือนั้น ตอ้งเน้นกระบวนการการเรียนรู้  
ทั้งการเรียนรู้ในการร่วมคิด  ร่วมเรียนรู้ขอ้มูล  วิเคราะห์ข้อมูลและรับรู้ข้อมูลร่วมกนั เพ่ือร่วม
แกปั้ญหา และก าหนดทิศทางของชุมชนในแง่วิสัยทศัน์  ยุทธศาสตร์  รวมทั้งแผนปฏิบติัการของ
ชุมชน  ซ่ึงก  าหนดภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิต  ความเป็นอยู่  สุขภาพอนามยั  อาชีพท่ีมัน่คง  
การพฒันาเกษตรแบบย ัง่ยนื  การจดัการผลผลิตและวิสาหกิจ  การพฒันาการเรียนรู้ของชุมชน   

 2.9.5 ความสมัพนัธร์ะหว่างการจดัการตนเองและการสร้างพลงัอ  านาจชุมชน 
   การบริหารจดัการชุมชน ประกอบดว้ย คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ เพื่อ
พฒันาชุมชนตนเองไปสู่เป้าหมายอยา่งย ัง่ยนื  คนในชุมชนมีจิตส านึกสาธารณะ รู้เป้าหมาย เช่ือมัน่
วิถีและพลงัชุมชน มีความสามารถในการจดัการชุมชนและความสมัพนัธก์บัภาคี  โดยใชแ้ผนชุมชน 
จดัการทุนชุมชนแกไ้ขปัญหา และพฒันาตนเองทุกด้านอย่างเป็นระบบ เพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน  
ดงันั้นกระบวนการขบัเคล่ือนท่ีมีพลงัในชุมชน  นอกจากอาศยัภาคีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน ภาคประชาชนและนกัวิชาการต่างๆ แลว้ ส่ิงจ  าเป็นต่อ
การจดัการตนเอง  (Self-organization)  คือการสร้างพลงัอ  านาจชุมชน  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ประการหน่ึง  ดงันั้นถา้ชุมชนมีพลงัอ  านาจในการจดัการชุมชนตนเองตามกระบวนการจดัการ
ตนเองท่ีกล่าวมาขา้งตน้   จะเป็นแนวทางก่อใหเ้กิดการกระจายอ านาจจากรัฐส่วนกลางซ่ึงเป็นการ
ปกครองแบบรวมศนูยอ์  านาจน าไปสู่การกระจายอ านาจสู่ชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถแกไ้ขปัญหาได้
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ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจก าหนดทิศทางการ
พฒันาของชุมชนตนเองได้ในทุกด้านโดยผ่านการร่วมจัดท าแผนชุมชน ซ่ึงน าไปสู่การความ
เขม้แข็งของชุมชน และชุมชนทอ้งถ่ินสามารถพ่ึงตนเองไดใ้นท่ีสุด 

 
 2.10 ทฤษฎเีกีย่วกบัแผนชุมชน  

       ทฤษฏีท่ีน ามาใชใ้นการอธิบายกระบวนการของการจดัท าแผนชุมชน มีดงัน้ี 
      2.10.1. ทฤษฎเีครือข่ายทางสังคม (Social Network Theory) 

  ในกระบวนการจัดท าแผนชุมชน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีเครือทางสังคมคอย
สนับสนุน เช่น เครือข่ายชุมชนเขม้แข็ง เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาน เป็นต้น ดงันั้น
ทฤษฎีเครือข่ายทางสงัคม (Social Network Theory) จึงเป็นอีกทฤษฎีท่ีสามารถใชอ้ธิบายการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในกระบวนการการจดัท าแผนชุมชน 

       แนวคดิเครือข่ายทางสังคม 
       แนวคิดเครือข่ายทางสงัคม (Social Network Concept) มีพฒันาการมาจากพ้ืนฐาน

ของทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Exchange Theory) โดยมีนักคิดคนส าคัญ คือ Richard Emerson 
(1976)ซ่ึงต่อยอดความคิดมาจาก George C. Homans (1958) โดยมีฐานคติ (Assumption) คือ ใน
เครือข่ายสงัคม จะประกอบไปดว้ยบุคคลหรือตวัแสดง (Actor) ท่ีมีความสัมพนัธ์ (Relation) ซ่ึงกนั
และกนัตามบทบาทหรือหน้าท่ีท่ีแต่ละคนหรือคู่ความสัมพนัธ์มีอยู่ ซ่ึงแต่ละคนนั้นมิได้มีเพียง
บทบาทเดียว หากแต่มีหลายบทบาทท่ีจะตอ้งสวมในชีวิตประจ าวนั ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลใน
เครือข่ายสงัคม บางคร้ังอาจเป็นไปตามทฤษฎีของการแลกเปล่ียน เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ท าตาม
บทบาทหน้าท่ี ท่ีคาดหวังในสังคม หรือตามบรรทัดฐานท่ีได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้ น แต่
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลยงัข้ึนอยูบ่นพ้ืนฐานของการรับรู้และการตดัสินใจในการแลกเปล่ียนซ่ึง
กนัและกันระหว่างคู่ความสัมพนัธ์ ทั้งในดา้นวตัถุและทางด้านจิตใจ ในปัจจุบนัสถานภาพองค์
ความรู้ของแนวคิดน้ีได้ถูกใชใ้นการศึกษาวิจัยเก่ียวกบัการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม(Social 
Network Analysis) การสร้างตัวตนของเครือข่ายการแลกเปล่ียนเชิงบูรณาการ ( Integrated 
Exchange Forming) รวมไปถึงการศึกษาอ านาจและการพึ่งพา (Power and Dependence) ภายใน
เครือข่าย    
 

           ความหมายเครือข่ายทางสังคม 
       มีผูใ้ห้นิยามของค าว่า เครือข่ายทางสังคม ไวห้ลายความหมาย โดยผูว้ิจัยขอ

น าเสนอโดยสงัเขป ดงัน้ี 
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       Catherine and Hage . (1993) กล่าวว่า เครือข่าย Network คือ รูปแบบทางสังคม ท่ี
เปิดโอกาสใหเ้กิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างองค์กร เพื่อแลกเปล่ียน การสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว 
และการร่วมกนัท างาน เครือข่ายประกอบดว้ยองคก์รจ านวนหน่ึงซ่ึงมีอาณาเขตท่ีแน่นอนหรือไม่ก็
ได ้และองค์กรเหล่าน้ีมีฐานะเท่าเทียมกนั  ซ่ึงตรงกบัในหนังสือ Encyclopedia of Sociology 
(Volume 4 : S-Z Index) ท่ีนิยาม เครือข่ายทางสงัคม (Social Network) ว่าหมายถึง ปรากฏการณ์ทาง
สังคมในรูปแบบหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการจดัเรียงความสัมพนัธ์ (Patterned Arrays of 
Relationship) ระหว่างปัจเจกชน (Individual) ท่ีร่วมกระท าการในสงัคม 

      Jeremy (1974) ให้ความหมายของเครือข่ายทางสังคมว่าเป็นความ สัมพนัธ์ทาง
สงัคมของบุคคล โดยมีการติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั  สอดคลอ้งกบั
ใน  The SAGE Dictionary of Sociology (2006 ) ท่ีนิยามว่า เครือข่ายทางสังคม คือ รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปัจเจกชน (Individual) ซ่ึงนักสังคม
วิทยาถือว่าเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการศึกษา และใชว้ิธีศึกษาโดยการสังเกต 
(Observation) ก่อนจะเขียนออกมาเป็นแผนท่ีปฏิสมัพนัธ ์(Interaction Mapping)  ซ่ึงตรงกบัแนวคิด
ของ  พระมหาสุทิตย ์  อาภากโร (2547) ท่ีกล่าวว่าเครือข่ายทางสังคม ว่าหมายถึง ความสัมพนัธ์ใน
สงัคมมนุษย ์ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกบักลุ่ม กลุ่มกบักลุ่ม และกลุ่มกบัเครือข่าย โดย
เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ เช่น กิจกรรม การส่ือสาร 
ความร่วมมือ การพึ่งพาอาศยั การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงเป็นความสมัพนัธท่ี์มีโครงสร้างและรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย      ส่วนเสรี พงศพ์ิศ (2546) ไดเ้พ่ิมเติมเร่ืองความสัมพนัธ์ว่าเครือข่าย (Network) 
หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มองค์กรท่ีสมคัรใจส่ือสารสัมพนัธ์กนั หรือด าเนินกิจกรรมบางอย่าง
ร่วมกนั โดยไม่ท าใหแ้ต่ละคนหรือแต่ละองคก์รสูญเสียความเป็นอิสระ 

  จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า เครือข่ายทางสังคม (Social Network) 
หมายถึง รูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปัจเจกบุคคล 
(Individual) กลุ่ม (Group) และองค์กร (Organization) ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
(Social Interaction) ในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรม การส่ือสาร ความร่วมมือ การพึ่งพาอาศยั การ
แลกเปล่ียน การเรียนรู้ ซ่ึงเป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีโครงสร้างและรูปแบบท่ีหลากหลาย ตลอดจนมี
เป้าหมายร่วมกนั  

 
       ประเภทของเครือข่ายทางสังคม (Type of Social Network) 
       ในการจ าแนกประเภทของเครือข่ายทางสังคม สามารถแบ่งไดใ้นหลายรูปแบบ 

โดยมีนกัวิชาการหลายคนท่ีไดจ้  าแนกประเภทของเครือข่าย ผูว้ิจยัขอเสนอ ดงัน้ี 
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       นฤมล   นิราทร (2543 ) ไดจ้  าแนกประเภทของเครือข่ายทางสังคม ตามมิติ 4 มิติ 
ดงัน้ี 1) จ าแนกตามพ้ืนท่ีด าเนินการ เช่น เครือข่ายระดบัหมู่บา้น ต าบล อ  าเภอ จงัหวดั ภาค และ
ประเทศ  2) จ  าแนกตามกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายท่ีท างานเก่ียวกบัแผน  ชุมชน 
พฒันาชุมชน สิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดลอ้ม  3) จ าแนกตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เช่น 
เครือข่ายดา้นการพฒันาชุมชน  เครือข่ายชุมชนเขม้แข็ง  เครือข่ายองค์กรบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เป็น
ตน้  4)จ าแนกตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพนัธ์ ท าให้เกิดเครือข่ายใน 2 ลกัษณะ ลกัษณะ
แรกคือเครือข่ายตามแนวตั้ง คือ เครือข่ายท่ีมีโครงสร้างเป็นช่วงชั้น ท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่าง
องค์กรภายในเครือข่ายไม่เท่ากัน และ อีกลกัษณะคือ เครือข่ายตามแนวนอน เป็นเครือข่ายท่ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รภายในเครือข่ายเท่าเทียมกนั   นอกจากน้ี Kilduff  Martin  and Wenpin 
Tsai (2003 ) ไดแ้บ่งประเภทของเครือข่ายตามระดบัของการศึกษาวิเคราะห์เครือข่าย (Network 
Analysis) โดย แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ  1) เครือข่ายระดับปัจเจกบุคคล (Individual Level 
Network) 2) เครือข่ายระดบัหน่วยธุรกิจ (Business Unit Level Network) 3) เครือข่ายระดบัองค์กร 
(Organization Level Network) และ 4) เครือข่ายระดบัอ่ืนๆ (Other Level Network) หรือระดบั
ระหว่างองค์กร อย่างไรก็ตาม แมม้ิติของการจ าแนกประเภทของเครือข่ายทางสังคมดงักล่าว จะ
ค่อนขา้งชดัเจน สามารถจ าแนกประเภทได ้แต่หากพิจารณาอยา่งละเอียดแลว้จะพบว่า บางเครือข่าย
อาจมีลกัษณะทับซ้อนกันอยู่ในแต่ละมิติ เช่น เครือข่ายแรงงาน มีลกัษณะเป็นทั้งเครือข่ายด้าน
แรงงาน และเป็นเครือข่ายระดบัประเทศดว้ย 
 

       สาเหตุการสร้างเครือข่ายทางสังคม (Social Network Construct) 
      การสร้างเครือข่าย (Networking) หมายถึง กิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่ม ซ่ึงอาจ

เป็นกลุ่มองคก์ร หรือกลุ่มบุคคล เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแลกเปล่ียน การจดักิจกรรม หรือการผลิต
ระหว่างองค์กรสมาชิก ต้องอาศยัการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัมาก่อนหน้าท่ีจะท าความตกลงเป็น
องค์กรเครือข่าย     นฤมล   นิราทร (2543 ) กล่าวว่าการสร้างเครือข่ายมีมาจากสาเหตุ 5 ประการ
ดงัน้ี 1) ตอ้งการมีเพื่อนในการท างาน ตอ้งการมีหมู่ มีพวก  2) ตอ้งการทรัพยากรในการท างาน  3) 
ตอ้งการรับภาระความเส่ียงในกิจกรรมร่วมกนั 4) ตอ้งการความช านาญเฉพาะดา้นในการแกไ้ข
ปัญหา  5) ตอ้งการประหยดั และ 6) ตอ้งการเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานร่วมกนั รวมไปถึงมี
ปัจจยัเสริมท่ีเป็นเง่ือนไขส าคญั คือ ความเต็มใจท่ีจะเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย    ส่วนพระมหาสุทิตย ์  
อาภากโร (2547) ใหเ้หตุผลว่าการสร้างเครือข่ายทางสงัคมเกิดจากเหตุผล 3 ประการดงัน้ี  ประการ
แรก คือสถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดลอ้มท่ีซ ้ าซ้อน หลากหลาย และขยายตัว จนเกิน
ความสามารถของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่ม ท่ีจะด าเนินการแกไ้ข  ประการท่ีสองคือเครือข่ายเป็น



53 
 

เคร่ืองมือหรือยุทธศาสตร์ในการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม และ ประการสุดทา้ย เพื่อให้การประสาน
ผลประโยชน์เป็นไปอยา่งเท่าเทียม    จากเหตุผลของนักวิชาการทั้งสองท่าน จะเห็นไดว้่าประเด็น
ส าคญัของการสร้างเครือข่ายทางสังคม คือ การมุ่งท่ีจะบรรลุเป้าหมายของปัจเจกบุคคล ซ่ึงไม่
สามารถท าไดด้ว้ยตนเองโดยล าพงั แต่ตอ้งอาศยัการรวมตวักนัเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนทรัพยากร 
อนัจะส่งผลใหส้ามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อนัเป็นการประสานผลประโยชน์ซ่ึงกนัและ
กนั 

 
      องค์ประกอบของเครือข่ายทางสังคม (Social Network Components) 
      มีนกัวิชาการหลายท่านไดก้  าหนดองค์ประกอบของเครือข่ายทางสังคม ไวห้ลาย

แนวทาง ซ่ึงผูว้ิจยัขอเสนอ ดงัน้ี 
        พระมหาสุทิตย ์  อาภากโร (2547) กล่าวว่าองค์ประกอบท่ีส าคญัของความเป็น

เครือข่าย ประกอบดว้ย  1) หน่วยชีวิตหรือสมาชิก  2) จุดมุ่งหมาย  3) การท าหน้าท่ีอย่างมีจิตส านึก  
4) การมีส่วนร่วมและการแลกเปล่ียน และ  5) ระบบความสมัพนัธแ์ละการส่ือสาร   ส่วนเกรียงศกัด์ิ   
เจริญวงศศ์กัด์ิ (2543) กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของเครือข่าย ว่ามีอยู่ 7 ประการ ประกอบดว้ย  
1) การรับรู้มุมมองร่วมกนั  2) การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั  3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกนั  
4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกวา้งขวาง  5) มีกระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั  
6) มีการพึ่งอิงร่วมกนั และ  7) การมีปฏิสมัพนัธเ์ชิงแลกเปล่ียน 

 
      ความส าคญัของเครือข่ายทางสังคมต่อการจดัท าแผนชุมชน  
      พ้ืนฐานของความสมัพนัธท์างสงัคมท่ีส าคญั คือ การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล

กบับุคคลอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามการติดต่อส่ือสารอย่างเดียว ยงัไม่เพียงพอท่ีจะเรียกว่า เป็นเครือข่าย
สังคมได ้จ  าเป็นตอ้งมีองค์ประกอบอย่างอ่ืนดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่การปฏิสัมพนัธ์ ( interaction) และการ
แลกเปล่ียนข่าวสาร ขอ้มูล เคร่ืองใชไ้มส้อย อาหาร การบริการ ( transaction) ระหว่างบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลความสมัพนัธท์างสงัคมระหว่างกนัและกนัของบุคคลต่างๆ ท่ีอยู่ในเครือข่ายสังคมนั้น 
เป็นความสัมพนัธ์ในทุกๆ ดา้นท่ีบุคคลทั้งหมดในเครือข่ายสังคมมีต่อกันทั้งในด้านของระบบ
เศรษฐกิจ การแต่งงาน เครือญาติ การเมือง สุขภาพอนามยั ฯลฯ เครือข่ายสงัคมของบุคคลหน่ึงๆ จึง
เปรียบเสมือนส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ และขณะเดียวกัน
บุคคลนั้นๆ ก็เปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มทางสังคมของบุคคลอ่ืนๆ ในเครือข่ายสังคม 
ซ่ึงสามารถมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูอ่ื้นด้วยเช่นกัน     เครือข่ายสังคมของบุคคลหน่ึง 
ประกอบข้ึนดว้ยความสมัพนัธท์างสงัคมทั้งหมดท่ีบุคคลนั้นมีอยู่ในสังคม นับตั้งแต่ความสัมพนัธ์
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ในครอบครัว ระหว่างญาติพี่นอ้ง เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบา้น เป็นตน้ ถา้หากจะมองเครือข่ายสงัคมให้
เป็นรูปธรรมข้ึนมา เครือข่ายสงัคมก็เปรียบเสมือนรูปภาพของจุดต่างๆ ท่ีมีเส้นหลายๆ เส้น โยงมา
ระหว่างจุดต่างๆ เหล่าน้ีกบัจุดๆ หน่ึง ซ่ึงเป็นจุดศนูยก์ลาง จุดศนูยก์ลางเปรียบเสมือนบุคคลคนหน่ึง 
และจุดต่างๆ เป็นตวัแทนของบุคคลอ่ืนรอบๆ ข้างท่ีบุคคลนั้นมีความสัมพนัธ์ดว้ย  ส่วนเส้นโยง
หลายๆ เสน้นั้น  ความสมัพนัธท์างสงัคมหลายๆ ความสมัพนัธท่ี์บุคคล และหรือกลุ่มบุคคลมีต่อกนั
และกนั  ดงันั้นในการจัดท าแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม จ  าเป็นต้องอาศยัพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความสมัพนัธท์างสงัคมข้ึน ไดแ้ก่ การไปมาหาสู่เยี่ยมเยือนกนั การปรึกษาหารือกนั การช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้  

       กล่าวโดยสรุปแนวคิดเครือข่ายทางสังคม  มีหลกัการท่ีว่าในเครือข่ายสังคมจะ
ประกอบไปดว้ยบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  ตามบทบาทหรือหน้าท่ีท่ีแต่ละคนหรือคู่
ความสมัพนัธมี์อยู ่ ซ่ึงแต่ละคนนั้นมิไดมี้เพียงบทบาทเดียว หากแต่มีหลายบทบาทท่ีจะตอ้งสวมใน
ชีวิตประจ าวนั บุคคลไม่เพียงแต่ท าตามบทบาทหน้าท่ีท่ีคาดหวงัในสังคม  หรือตามบรรทดัฐานท่ี
ไดรั้บการถ่ายทอดมาเท่านั้น แต่ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลยงัข้ึนอยู่บนพ้ืนฐานของการรับรู้และ
การตดัสินใจในการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน  ทั้งในดา้นวตัถุ ดา้นขอ้มูลและทางดา้นจิตใจ ใน
ปัจจุบนัสถานภาพองคค์วามรู้ของแนวคิดน้ีไดถู้กใชใ้นการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาทั้งระดบั
ชุมชน หมู่บา้น ต าบล จงัหวดั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อจดัท า
แผนชุมชนไดด้ว้ยตนเอง 
 

 2.10.2 ทฤษฎีการแลกเปลีย่นระดับบุคคล (Individualistic Exchange Theory) 
 George C.Homans (1958) ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากทฤษฎีจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม 

(Behavioral Psychology) ของ B.F. Skinner โดยเขาไดเ้สนอแนวคิดส าคญั คือ กระบวนการของการ
เสริมแรง(Process of Reinforcement) ในการอธิบายปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยโ์ดยเสนอว่าพฤติกรรม
ของมนุษยเ์ป็น เร่ืองของการมีปฏิสัมพนัธ์(Interaction) ระหว่างกนั การท่ีบุคคลคนหน่ึงจะแสดง
พฤติกรรมอย่างใด ย่อมมีเหตุผลมาจากรางวลั (Reward) หรือ การลงโทษ (Punish) ซ่ึงเป็นการ
เสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) และทางลบ (Negative Reinforcement) ตามล าดบั ส่ิงท่ี 
George C.Homans ใช้เป็นตัวช้ีวดัเพ่ือสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว คือ ปริมาณของการกระท า 
(Quantity of Activity) และระดบัของคุณค่าของการกระท า (Value of Activity) การท่ีบุคคลจะเลือก
กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงในเชิงปริมาณ George C.Homans ใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์(Principle of 
Economics) อธิบายว่ามนุษยจ์ะเลือกหนทางท่ีใหผ้ลก าไร (Benefit) สูงสุด ในขณะท่ีระดบัคุณค่านั้น 
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George C.Homans ใชห้ลกั  อุปสงค์-อุปทาน (Principle of Demand and Supply) มาเช่ือมโยงกบั
แนวคิดทางจิตวิทยาพฤติกรรม คือ ความพอเพียง (Satisfaction) และความขาดแคลน(Deprivation) 

 
 แนวคดิพืน้ฐานของทฤษฎีการแลกเปลีย่นระดับบุคคล 
         George C.Homans (1958) ได้อาศัยความคิดพ้ืนฐานทางจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Psychology) ของ B.F. Skinner เพื่อเป็นขอ้เสนอของทฤษฎีการแลกเปล่ียน   ดงัน้ี (1) 
ขอ้เสนอดา้นความส าเร็จ (Success Proposition) (2) ขอ้เสนอดา้นตวักระตุน้ (Stimulus Proposition) 
(3) ข้อเสนอด้านคุณค่า (Value Proposition) (4) ข้อเสนอด้านการสูญเสียความพึงพอใจ
(Deprivation-Satiation Proposition)  (5) ขอ้เสนอดา้นการกา้วร้าว-ยอมรับ (Aggression-Approval 
Proposition)  ซ่ึงจากข้อเสนอดังกล่าว ยิ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่า George C.Homans นั้นเน้นท่ี
พฤติกรรมการกระท าของปัจเจกในฐานะคู่แลกเปล่ียน (Exchange Dyadic) 
 

       ลกัษณะการแลกเปลีย่นระหว่างบุคคล 
       George C.Homans    พบว่าการแลกเปล่ียนระหว่างบุคคลมีลกัษณะ 10 ประการ ดงัน้ี 

1) ถา้ความถ่ีของการกระท าระหว่างกันของบุคคล 2 คน หรือมากกว่า 2 คน เพ่ิมข้ึน ระดับของ
ความชอบพอกนัก็จะสูงข้ึนหรือกลบัตรงกนัขา้ม 2) การเพ่ิมข้ึนของความรู้สึกชอบพอของบุคคลจะ
แสดงออกดว้ยการเพ่ิมการกระท าระหว่างกนัหรือกลบัตรงกนัขา้ม  3) การกระท าระหว่างกนัของ
บุคคลยิง่บ่อยมากข้ึนเพียงใด ความคลา้ยคลึงของการกระท าและความรู้สึกก็จะยิ่งเพ่ิมข้ึน หรือกลบั
ตรงกนัขา้ม  4) บุคคลมีต าแหน่งในกลุ่มสูงเพียงใด ก็จะยิง่กระท าตามบรรทดัฐานของกลุ่มมากข้ึน
เพียงนั้น หรือกลบัตรงกนัขา้ม   5) บุคคลยิ่งมีต  าแหน่งทางสังคมสูงมากเพียงใด ก็จะยิ่งมีขอบเขต
ของการกระท ากวา้งขวางมากข้ึนเพียงนั้น 6) บุคคลยิ่งมีต  าแหน่งทางสังคมสูงมากเพียงใด จ  านวน
คนท่ีจะเป็นผูริ้เร่ิมการกระท าให้เขาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม ก็จะยิ่งมีมากข้ึนเพียง
นั้น   7) ยิ่งบุคคลมีต าแหน่งทางสังคมสูงมากเพียงใด จ  านวนคนท่ีเขาจะตอ้งริเร่ิมกิจการให้โดย
ทางตรงหรือทางออ้มก็ตามจะยิง่เพ่ิมมากข้ึนเพียงนั้น  8) บุคคลยิง่มีต  าแหน่งทางสังคมใกลเ้คียงกนั
มากเพียงใด ก็จะยิง่มีการกระท าระหว่างกนับ่อยมากข้ึนเพียงนั้น 9) บุคคลยิ่งมีการกระท าระหว่าง
กนัถ่ีมากข้ึนเพียงใด ขณะท่ีไม่มีบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูริ้เร่ิมการกระท าระหว่างกนัมากกว่าใคร 
ความชอบพอกันก็จะยิ่งมีมากข้ึน และจะมีความสะดวกใจในการท่ีคนเหล่าน้ีจะรวมอยู่ในกลุ่ม
เดียวกนั 10) เมื่อบุคคลสองคนมีการกระท าระหว่างกนั หากคนหน่ึงในสองยิง่เป็นผูริ้เร่ิมการกระท า
ระหว่างกันให้อีกคนหน่ึงมากข้ึนเพียงใด อีกคนหน่ึงจะยิ่งเพ่ิมความ มากข้ึนเพียงนั้นและจะยิ่ง
พยายามลดความถ่ีของการกระท าระหว่างกนัใหน้อ้ยลงเพียงนั้น 
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 จากทฤษฎีการแลกเปล่ียนระดบับุคคลของ George C.Homans สามารถใชอ้ธิบาย
พฤติกรรมการแลกเปล่ียนข่าวสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบับุคคล เช่น 
ความถ่ีในการติดต่อส่ือสารอาจท าใหป้ระชาชนเห็นความส าคญัของการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการท า
แผนชุมชน  ต าแหน่งของผูส่้งสารมีผลต่อพฤติกรรมของผูรั้บสาร และสอดคลอ้งกับแนวคิด
หลกัการเร่ืองความไวว้างใจ (Trust) ระหว่างกนั ของการเสริมพลงัอ  านาจในชุมชนในกิจกรรมการ
ท าแผนชุมชน  

 
  2.10.3 ทฤษฎีการแลกเปลีย่นรวมหมู่ (Collective Exchange Theory)  
  ทฤษฎีน้ีต่อเน่ืองจากทฤษฎีการแลกเปล่ียนระดบับุคคล   นักทฤษฎีท่ีส าคญัคือ  Peter 

M. Blau (1960) นกัทฤษฎีชาวอเมริกนัซ่ึงมีแนวความคิดท่ีส าคญั 2 ประการคือ หลกัการแลกเปล่ียน
รวมหมู่ เบ้ืองต้น และทฤษฎีอ  านาจหลักการแลกเปล่ียนรวมหมู่ เบ้ืองต้น (Basic Exchange 
Principles) ซ่ึงมีหลกัการแลกเปล่ียนรวมหมู่เบ้ืองต้น ซ่ึงมีหลกัการเบ้ืองตน้ 7 ประการ ดังน้ี 1) 
ความคาด  หมายถึง ยิง่บุคคลความคาดหวงัว่าจะไดก้  าไรจากการกระท ากิจกรรมเฉพาะใด เขาก็ยิง่มี
แนวโนม้จะกระท ากิจกรรมนั้นมากข้ึน ท าใหบุ้คคลเลือกท ากิจกรรมท่ีเขาคาดว่าจะไดรั้บรางวลัหรือ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมนั้น ยิ่งหวงัว่าจะไดม้ากเท่าไร ก็ยิ่งท ากิจกรรมนั้นเท่านั้น  2) ความถ่ี  
หมายถึงยิง่บุคคลไดท้ าการแลกเปล่ียนรางวลักบับุคคลอ่ืนบ่อยคร้ังมากข้ึนเพียงใด โอกาสท่ีความ
ผกูพนัระหว่างกนัจะเกิดมากยิง่ข้ึน และความผกูพนัน้ีจะก าหนดกิจกรรมแลกเปล่ียนของเขาทั้งสอง
ท่ีจะติดตามมา รางวลัหรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงเดียวกนั อาจจะ
แตกต่างกนัไดแ้ต่ทั้งสองฝ่ายตอ้งเห็นว่าเป็นส่ิงคู่ควรกนัเม่ือแลกเปล่ียนรางวลั กนันาน และบ่อยคร้ัง
ก็จะสร้างความผูกพนัระหว่างกนัหรือความผูกพนัต่างตอบแทนข้ึน ซ่ึงโดยทั่วไปในสังคมจะมี
บรรทดัฐานแห่งการตอบแทนกนั (Norm of Reciprocity) ท่ีบงัคบัใหบุ้คคลตอบแทนส่ิงท่ีผูอ่ื้นใหอ้ยู่
แลว้ ท าใหค้วามสมัพนัธน้ี์ยนืยาวยิง่ข้ึน  3)  ลกัษณะความสมัพนัธ ์หมายถึง ยิง่ความผกูพนัต่างตอบ
แทนถูกฝ่าฝืนมากยิ่งข้ึนเพียงใด คู่สัมพันธ์ผู ้เสียประโยชน์ก็จะยิ่งแสดงสิทธานุมัติทางลบ 
(ขบวนการหรือวิธีการสร้างระบบการควบคุม และลงโทษทางสงัคมเป็นเคร่ืองมือของสงัคมท่ีสร้าง
ข้ึนให้คนในสังคมปฏิบติัตามบรรทดัฐานท่ีถูกตอ้ง ดีงามมากยิ่งข้ึน) กล่าวคือในความผกูพนัต่าง
ตอบแทนน้ี ถา้หากคู่สมัพนัธฝ่์ายหน่ึงไม่ไดต้อบแทนให้แก่อีกฝ่ายหน่ึง ฝ่ายท่ีไม่ไดรั้บตอบแทนก็
จะแสดงสิทธานุมติัทางลบ (Negative Sanction) มากยิ่งข้ึนเพียงนั้น เช่น แสดงความไม่เป็นมิตร 
แสดงความไม่พึงพอใจ ลดผลประโยชน์ลง เลิกสมัพนัธแ์ลกเปล่ียนหรืออาจกลายเป็นศตัรูคู่แข่งกนั
ก็ได ้  4)  คุณค่าของผลประโยชน์ หมายถึง บุคคลยิง่ไดรั้บรางวลัท่ีคาดหวงัไวจ้ากการกระท าเฉพาะ
ใดบ่อยมากข้ึนเพียงใด บุคคลก็ยิ่งลดคุณค่าของกิจกรรมเฉพาะนั้นลง พร้อมทั้งยิ่งลดการกระท า
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กิจกรรมเฉพาะนั้นลงดว้ย เป็นความสมัพนัธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัคุณค่าหรือผลประโยชน์ของกิจกรรมท่ี
ข้ึนลงตามความถ่ีของการไดรั้บรางวลั อนัเน่ืองมาจากกิจกรรมเฉพาะนั้นๆ ซ่ึงเป็นไปตามหลกั
เศรษฐศาสตร์ เร่ืองกฎอรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ย (Law of Marginal Utility) ท่ีว่ายิ่งบุคคลไดรั้บ
รางวลัใดมากข้ึนบุคคลก็จะยิง่รู้สึกอ่ิม (Satiate) กบัรางวลันั้นคุณค่าของรางวลันั้นก็จะค่อยๆ ลดลง 
แต่จะเร่ิมหารางวลัอ่ืนมาทดแทน ในขณะเดียวกนัถา้หากว่าเขาไดรั้บรางวลัน้อยก็จะถึงจุดอ่ิมตวัอีก
เช่นเดียวกนั  5) ความมัน่คงของความสมัพนัธ์ หมายถึง ยิ่งความสัมพนัธ์แลกเปล่ียนมีความมัน่คง
มากข้ึนเพียงใด ความเป็นไปไดท่ี้จะใชบ้รรทดัฐานแห่งการแลกเปล่ียนอยา่งยติุธรรมก็จะยิ่งมากข้ึน
เพียงนั้น ความสมัพนัธแ์ลกเปล่ียนท่ีมัน่คง หมายถึง ความสัมพนัธ์แลกเปล่ียนท่ีคู่สัมพนัธ์ไม่ว่าจะ
เป็นเพียงสองคน หรือมากกว่ายอมรับว่ามีอยูต่่างไดท้ดแทนแลกเปล่ียนรางวลัต่อกนัเป็นเวลานาน 
จนกลายเป็นเร่ืองปกติ ความสัมพนัธ์แบบน้ีจะท าให้เกิดบรรทดัฐานหรือมาตรฐานสังคมในการ
แลกเปล่ียนอยา่งยติุธรรมมากข้ึน  6)  ความยติุธรรม หมายถึง  ยิ่งมีการปฏิบติัตามบรรทดัฐานแห่ง
ความยุติธรรมในการแลกเปล่ียนน้อยลงไปเท่าใด คู่สัมพนัธ์ท่ีไม่ได้รับความยุติธรรมในการ
แลกเปล่ียนก็จะยิ่งใช้สิทธานุมติัทางลบต่ออีกฝ่ายหน่ึงมากข้ึน  7) ความสมดุล หมายถึง ยิ่ง
ความสัมพนัธ์แลกเปล่ียนเกิดความสมดุล และความมัน่คงข้ึนในบางหน่วยสังคม ก็ยิ่งเป็นไปได้
มากกว่าความสัมพนัธ์แลกเปล่ียนในหน่วยสังคมอ่ืนจะไม่สมดุลและมัน่คง   อย่างไรก็ตามหาก
ความสมัพนัธแ์ลกเปล่ียนของบางหน่วยสงัคม เช่น สถาบนัการเมืองการปกครอง มีความสมดุลและ
มัน่คง ความสมัพนัธแ์ลกเปล่ียนของอีกบางหน่วยสงัคมในสงัคมเดียวกนั เช่น เศรษฐกิจ ครอบครัว 
ศาสนาจะไม่สมดุลและมัน่คง ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจากการทุ่มเททรัพยากรและความเอาใจใส่น้อยกว่า
สถาบนัการเมือง การปกครอง 

 จากแนวคิดและหลกัการของทฤษฎีการแลกเปล่ียนรวมหมู่ สามารถใชอ้ธิบายว่า การ
ด ารงอยู่ การเปล่ียนแปลง และล่มสลายของชุมชนเป็นไปอย่างไร  รวมทั้งความจ าเป็นในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบักลุ่มท่ีมีความหลายหลาย เช่น ต่างอาชีพ ต่างระดบัการศึกษา สามารถร่วม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการส่งเสริมการสร้างพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน เพื่อให้
ชุมชนมีความเขม้แข็งลดการพึ่งพา 

 
3. แนวคดิเกีย่วกบัการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม 

 การสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อจดัท าแผนชุมชน  สามารถน าวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  action research: PAR) มาใช้เป็นแบบแผนในการ
ด าเนินการได ้เน่ืองจากเป็นวิธีการของการพฒันารูปแบบท่ีส่งเสริมศกัยภาพแก่ชุมชน  เพราะบริบท
พ้ืนท่ีแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 3.1 ความหมายของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม 
 Kermis; and Wilkinson (1998) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า เป็นการวิจยัในลกัษณะของ

กิจกรรมทางสงัคมท่ีด าเนินการอยา่งรอบคอบภายใตค้วามสมัพนัธท่ี์เป็นปัจเจกชนและสงัคม และมี
การเขา้ร่วมจากประชาชนในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และค่านิยม และการท าความกระจ่างใน
ส่ิงท่ีไม่สมบูรณ์ โดยเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมเติมเขา้มาจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการคือความร่วมมือจากคนอ่ืนๆ 
และต่อมา  Kemmis and McTaggart (2005) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมไวเ้พ่ิมเติมว่า เป็นผลสรุปท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมในสถานการณ์เฉพาะ ซ่ึงพฒันาข้ึนมา
จากจุดเร่ิมตน้ของความคิดของผูเ้ขา้ร่วมท่ีแตกต่างกนัไปอนัเน่ืองมาทศันคติ ทฤษฎี หรือวาทกรรม  
จนเกิดเป็นความคิดความเขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ ในท่ีสุด  และช่วยใหเ้กิดความชดัเจนในกลวิธีท่ีน าไปสู่
การพฒันาชีวิตและงานในบริบทนั้น ๆ ได ้  ส าหรับ สุภางค์  จนัทวานิช (2542) ไดก้ล่าวถึงการวิจยั
ประเภทน้ีว่า เป็นการประยุกต์หลกัการการวิจัยเชิงปฏิบัติการเข้ากับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory  research) ซ่ึงผูถ้กูวิจยัจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิจยั นับตั้งแต่การระบุปัญหา
การด าเนินการ การร่วมหาวิธีการแกไ้ขปัญหา หรือส่งเสริมกิจกรรม การวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจน
การติดตามผล และประเมินผล และส าหรับ สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (2545)  ท่ีกล่าวถึงการวิจยัใน
แง่ของกระบวนการว่า  เป็นการวิจยัท่ีผูค้นจ านวนหน่ึงในองคก์รหรือชุมชน เขา้มาร่วมศึกษาปัญหา
โดยกระท าร่วมกนักบันกัวิจยั ผา่นกระบวนการวิจยัตั้งแต่ตน้จนกระทัง่เสร็จส้ินการเสนอผล และ
อภิปรายผลการวิจัย เป็นการเร่ิมต้นของผูค้นท่ีอยู่ก ับปัญหา ค้นหาปัญหาท่ีตนเองมีอยู่ร่วมกับ
นกัวิชาการ จึงเป็นกระบวนการท่ีผูค้นในองคก์รหรือชุมชนไม่ใช่ผูถ้กูกระท า แต่เป็นผูก้ระท าการท่ี
มีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้น และมีอ  านาจร่วมกนัในงานวิจยั   

 จากความหมายการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีนักวิชาการ ไดก้ล่าวดงัขา้งตน้ 
สรุปไดว้่า การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การวิจยัท่ีมีส่วนร่วมของนกัวิจยั ผูป้ฏิบติั 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในปัญหาเขา้มาร่วมศึกษาปัญหาโดยกระท าร่วมกนัในกระบวนการวิจยัในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา การหาแนวทางในการแกปั้ญหา ตลอดจนการ
ด าเนินงานและประเมินผล ซ่ึงผลจากการด าเนินการวิจยัท าให้เกิดความรู้ วิธีการ และแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั หรือแตกต่างกนัตามสภาพ บริบทในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบติัไดจ้ริง 

   
 3.2 คุณลกัษณะของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม 

            Kemmis; and Wilkinson (1998) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะ 6 ประการ ของการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมว่า  
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 1. เป็นกระบวนการทางสงัคมท่ีผูว้ิจยัแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งรอบคอบกบัคนอ่ืน  
2. การวิจยัอาจเร่ิมตน้โดยนักวิจยั  แต่ในระหว่างกระบวนการ จะเน้นการมีส่วนร่วม

ของทุกคนในกลุ่ม โดยน าเสนอความรู้เพื่อสร้างความเขา้ใจ ทกัษะ และมุมมองต่างๆ   
3. เป็นการวิจยัท่ีเนน้กลวิธีและการมีส่วนร่วม โดยการมีส่วนร่วมน้ีจะเป็นการวิพากษ์

ร่วมกนักบัคนอ่ืนๆ จนไดข้อ้สรุป ส าหรับกลวิธีท่ีปฏิบติัจะลดความไม่มีเหตุผล ความเอนเอียง หรือ
ความรู้สึกไม่พอใจท่ีกระทบกระทัง่กนัดว้ยกระบวนการส่ือสารและการสร้างองคค์วามรู้   

4.  เป็นกระบวนการวจิยัท่ีมีความเป็นอิสระ คือช่วยคนไดห้ลุดพน้จากขอ้จ ากดัของการไม่
มีเหตุผล และความไม่ยติุธรรมจากโครงสร้างท่ีจ  ากดัการพฒันาตวัตนและความคิดเห็น  

 5. เจตนาของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคือการช่วยให้ปัจเจกบุคคลมีอิสระ
ดว้ยตวัของเขาเองจากอิทธิพลของส่ือ ภาษา ขั้นตอนการท างาน และอ านาจทางการศึกษาท่ีควบคุม 

 6. มีการด าเนินการท่ีต่อเน่ือง โดยมีการสะท้อนผลท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงกลวิธี 
โดยมีลกัษณะเป็นวงรอบการปฏิบติัการ  

 เป้าหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคือการร่วมกนัคิดและท าเพื่อมุ่ง
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในองคก์รหรือชุมชน รวมทั้งคนในครอบครัว ซ่ึงจะตอ้งร่วมกนัคน้หา
ประเด็นปัญหา และก าหนดแผนการและวิธีการ โดยใชชุ้มชนเป็นฐานในการปฏิบติั และในการ
ปฏิบติัจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัภูมิหลงั วฒันธรรม รวมทั้งการเขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์และสัมผสักบัอารมณ์
ความรู้สึกต่างๆ ของบุคคล (Stringer,1999 ) การวิจยัลกัษณะน้ีจึงมีปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัจากผลการ
ปฏิบติัเป็นวงจรต่อเน่ือง ท าใหก้ารด าเนินการตอ้งกระท าเป็นวงรอบจนกว่าจะไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 
(Hawkins, 1981 ) ซ่ึงการด าเนินการแบบสะทอ้นผลการปฏิบติัและปรับเปล่ียนวิธีการหลายคร้ัง
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี มี 4 ขั้นตอนคือ (Kemmis and McTaggart, 1998)   

 1. การวางแผน (Plan) เป็นขั้นของการพฒันาแผนเพ่ือก าหนดการปฏิบัติ หรือการ
ปรับปรุงแผนในกรณีท่ีมีการด าเนินการมาก่อนหนา้น้ี 

 2. การปฏิบติั (Act) เป็นการน าแผนไปปฏิบติัใหส้ าเร็จ 
 3. การสงัเกต (Observe) เป็นการสงัเกตผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบริบทจากการปฏิบติัตาม

แผนท่ีก  าหนดข้ึนก่อนหนา้ 
 4. การสะทอ้นผล (Reflect) เป็นการสะทอ้นผลภายหลงัการปฏิบติั และเป็นจุดเร่ิมตน้

ส าหรับการวางแผนในคร้ังต่อไป  
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                         วางแผน 
     
           ปฏิบติัการและสงัเกต 

    
  สะทอ้นผลการปฏิบติั  
 
            ปรับปรุงแผน 
 
          ปฏิบติัการและสงัเกต  
             
      สะทอ้นผลการปฏิบติั 

 
                                                   ไดผ้ลลพัธท่ี์พอใจ 

ภาพท่ี 2  วงรอบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของ     
ท่ีมา : 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. 
 

 คุณลกัษณะของการวิจยัประเภทน้ีจะมุ่งในสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง  และเน้นความ
ร่วมมือระหว่างผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยมีการอภิปราย (Dialogue) ในประเด็นท่ีตอ้งการพิสูจน์ รวมทั้ง
ในขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูและการวิเคราะห์ขอ้มูล ส่วนการปฏิบติัการแทรกแซงในท่ีพิเศษและ
อ่อนไหวจะตอ้งมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างรอบคอบ ซ่ึงกระบวนการวิจยัท่ีดีจะสามารถ
สร้างองคค์วามรู้หรือทฤษฎีใหม่ได ้  

 
 3.3 วธิีด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม   
 การวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในบริบทท่ีเป็นชุมชน มีการด าเนินการใน 2 

ระยะ ดงัน้ี  (ปาริชาติ วลยัเสถียร  และคณะ,2543  ;  ชอบ เข็มกลดั  และโกวิทย ์ พวงงาม, 2547 )  
    3.3.1 ระยะก่อนท าการวิจยั (Pre- research phase)  

    เป็นขั้นการเตรียมชุมชน เพ่ือใหมี้ความพร้อมในการเขา้มามีส่วนร่วมของการวิจยั 
โดยในขั้นน้ีจะมีกระบวนการท่ีเร่ิมจากการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างนักวิจยักบัชาวบา้นในชุมชน 
ผูน้  าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีท่ี เก่ียวข้องกับชุมชนในลักษณะแบบไม่ เป็นทางการเพื่อให้เกิด
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ความคุน้เคยและไวว้างใจในตวันกัวจิยั หากนกัวิจยัมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัชุมชนจะท าการส ารวจและ
ศึกษาขอ้มูลของชุมชนเป็นไปไดง่้ายซ่ึงจะส่งผลให้นักวิจยัไดข้อ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการคดัเลือก
ชุมชนท่ีเหมาะสมต่อไป และเม่ือไดท้ าการเลือกชุมชนท่ีเหมาะสมแลว้กระบวนการขั้นต่อไปคือการ
เขา้สู่ชุมชนและท าการเตรียมเครือข่าย เตรียมทีม เตรียมผูน้  า ให้พร้อมในทุกดา้นเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในวิธีการวิจัย และอยากท่ีจะมีส่วนร่วมท าวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมต่อไป  โดย
กระบวนการทั้งหมดในขั้นระยะก่อนท าวิจยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

    1. การสร้างสมัพนัธภาพ  ในระยะเร่ิมตน้จะเป็นการพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการกบั
ชาวบา้นและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ซ่ึงนกัวิจยัแต่ละคนอาจจะมีทกัษะและเทคนิคท่ีแตกต่าง
กนั อาจจะมีทั้งการแวะทกัทายตามบา้นแนะน าตนเองและพดูคุยชีวิตความเป็นอยูท่ัว่ไป รวมทั้งการ
เข้าช่วยเหลือกิจกรรม ประเพณีต่างๆของชุมชนท่ีจัดข้ึน เพ่ือให้ชาวบ้านเกิดการยอมรับและ
ไวว้างใจในตวัผูว้ิจยัมากข้ึนจนเหมือนกบัคนในชุมชนเดียวกนั หากความสัมพนัธ์ของนักวิจยัดีใน
ระยะแรกน้ีการด าเนินงานในขั้นต่อๆ ไป ก็จะมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

 2. การส ารวจและศึกษาชุมชน เป็นการส ารวจและศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของชุมชน 
นับตั้งแต่ลกัษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรของชุมชน ขอ้มูลดา้นประชากร สังคม เศรษฐกิจ 
การส่ือสาร และวฒันธรรม ซ่ึงสามารถท าการศึกษารวบรวมขอ้มลูไดท้ั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยใชแ้หล่งขอ้มูลทั้งจากหน่วยงานราชการ องค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งติดต่อกบัผูน้  าหรือบุคคล
ส าคญัในชุมชนเพ่ือใหไ้ดท้ราบขอ้มลูของชุมชนมากยิง่ข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการคดัเลือกชุมชน   

 3. การคัดเลือกชุมชน  ชุมชนท่ีเลือกมกัพิจารณาจากความด้อยโอกาสของ
ประชาชนในชุมชน หรือการด้อยโอกาสทางสังคมกว่าชุมชนอ่ืน เพื่อเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกนัมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าใน
ตนเองและร่วมมือกนัพฒันาชุมชนใหพ้ฒันาอยา่งย ัง่ยนื   

 4. การเขา้สู่ชุมชน  ผูว้ิจยัจะตอ้งเร่ิมด าเนินการสร้างความสมัพนัธ ์กบัชาวบา้นดว้ย
การแนะน าตนเอง  ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการในรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุย การ
จัดประชุมก่ึงทางการ รวมทั้ งการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนได้รับรู้ วิธีการสร้าง
ความสัมพนัธ์ขั้นต้นท่ีดีท่ีสุด คือ การไปพกัอาศัยอยู่ก ับชาวบ้าน โดยผูว้ิจัยต้องปฏิบัติตนให้
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชน ควรร่วมท ากิจกรรมทุกอย่างของชุมชน เพื่อจะช่วยให้ผูว้ิจยัเขา้ใจ
โลกทศัน์ของชาวบา้นได้เร็วข้ึน และช่วยให้ชาวบา้นยอมรับนักวิจยัไดโ้ดยสนิทใจ ไวว้างใจ แต่
นกัวิจยัตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองการมิใหต้นมีบทบาทเกินกว่าท่ีควรจะเป็น และมิใหเ้กิดความล าเอียง
ในการด าเนินงาน เม่ือเขา้สู่ชุมชนนกัวิจยัควรท าการพบปะกลุ่ม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
ปรึกษาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งการพบปะผูน้  าชุมชน เพ่ือช้ีแจง
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วตัถุประสงค ์รวมทั้งกระบวนการและวิธีการปฏิบติัอย่างเป็นทางการมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากเป็นการ
วิจยัรูปแบบใหม่ท่ีทุกคนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน การเตรียมทุกฝ่ายให้เขา้ใจและพร้อม
จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึง  

 5. การเตรียมคน การเตรียมเครือข่าย   กระบวนการในขั้นสุดทา้ยของการเตรียม
ชุมชนก่อนท่ีจะเขา้สู่ขั้นระยะการท าวิจยั คือการเตรียมคนและเตรียมเครือข่าย ใหเ้กิดความพร้อมใน
การลงมือด าเนินงาน เพราะการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมนั้น ผูมี้ส่วนร่วม คือ นักวิจัย 
นกัพฒันา และชาวบา้นจะตอ้งมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัเพื่อใหเ้กิดการประสานงานกนัในการปฏิบติั  

            5.1. การเตรียมคน  คือ การเตรียมความพร้อมใหก้บัชาวบา้นแกนน า นกัวิจยัและ
นักพัฒนา  ซ่ึงการเตรียมชาวบ้าน  ควรก าหนดกิจกรรมท่ีจะกระตุ้นให้ชาวบ้านได้เห็น
กระบวนการวิจยั ซ่ึงจะสะทอ้นถึงการมีส่วนร่วมและการแกปั้ญหาของกระบวนการวิจยั นอกจากน้ี
การใหค้วามรู้เก่ียวกบัแนวคิดและหลกัการของการวิจยั จะท าให้ชาวบา้นเขา้ใจและมองภาพของ 
การวิจยัประเภทน้ีไดม้ากข้ึน ว่าเป็นการท างานอยา่งมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าของมนุษย ์ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีเป้าหมายและวิสยัทศัน์ร่วมกนัซ่ึงจะก่อประโยชน์ให้กบัชุมชนต่อไป 
นอกจากนั้น การเตรียมชาวบา้นให้เป็นกลุ่มหรือทีมในการวิจยั เช่น ทีมวิจยั ทีมวางแผน และทีม
ปฏิบติั จะท าใหช้าวบา้นรู้สึกว่าทุกคนในชุมชนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการพฒันาชุมชนได ้ ซ่ึงท า
ใหช้าวบา้นปรับเปล่ียนทศันคติในการมองคุณค่าและศกัด์ิศรีในตนเองใหม้ากข้ึน   

             5.2. การเตรียมเครือข่าย  คือการท่ีนกัวิจยัจะประสานงานกบัเครือข่ายต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนเพื่อให้กระบวนการด าเนินไปไดอ้ย่างท่ี ซ่ึงเครือข่ายภายในอาจจะเป็น
ชาวบา้น เจา้หนา้ท่ีในชุมชน หรืออาสาสมคัรก็ได ้ส่วนเครือข่ายภายนอกนั้นเช่น องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนท่ีตอ้งการเขา้มาใหค้วามร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาต่างๆของชุมชน แสวงหาทรัพยากร
ท่ีชุมชนตอ้งการในการแกปั้ญหา ความร่วมมือในลกัษณะของการสร้างเครือข่ายเป็นการสนับสนุน
ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและเติมในส่ิงท่ีชุมชนดอ้ยไป  
  3.3.2 ระยะของการท าวิจยั (Research phase) 

    1. การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน  ขั้นน้ีเป็นการศึกษาปัญหาและความ
ตอ้งการของชุมชน ควบคู่ไปกบัการใหค้วามรู้ เป็นการศึกษาท่ีลึกกว่าในระดบัแรก คือ การประเมิน
ถึงศกัยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน เพ่ือดูขีดความสามารถของชุมชนนั้น ขั้นตอนน้ีจะเน้น
การศึกษา วิเคราะห์ชุมชน และการใหก้ารศึกษากบัชุมชนพร้อมกนัไป โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้
ดว้ยการฝึกปฏิบติั โดยการอภิปรายปัญหา แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับชาวบา้น ซ่ึงสามารถน า
เทคนิคของ AIC ในการระดมความคิดเห็นของทั้งระดบับุคคลและระดบักลุ่ม มาประเมินปัญหา
และความตอ้งการของชุมชน พร้อมกบัการประเมินความเป็นไปไดด้า้นทรัพยากร  
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  2.  การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ  โดย
ชาวบา้นและนักวิจยัจ  าเป็นตอ้งพิจารณาร่วมกนัว่าปัญหาใดเร่งด่วน และจะแกไ้ขดว้ยวิธีใดจึงจะ
เหมาะสม การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ อาจพิจารณาในด้านความคุ้มทุน ความ
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ความเข้ากันได้กับขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน และการจัดล  าดับ
ความส าคญัของปัญหา เป็นตน้ ซ่ึงชาวบา้นควรจะเป็นตวัหลกัในการเลือกก าหนดล าดบัความส าคญั
ของปัญหา แนวทาง การแกไ้ข และก าหนดโครงการหรือกิจกรรม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ
ของ ขนาด  ความเร่งด่วน  ความพร้อม  ความร่วมมือและความสนใจของประชาชนต่อปัญหา   

  3.  ระยะของการจัดท าแผน เป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกนัเพื่อคัดเลือก
โครงการและกิจกรรมท่ีจะตอ้งด าเนินการ เป็นโครงการท่ีประชากรในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน ซ่ึงตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน
ต่างๆ ใหช้ดัเจน ก  าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในการด าเนินกิจกรรม ผูว้ิจยั
ควรจะตอ้งมีวิธีการท่ีจะกระตุน้ให้ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน โดยจะตอ้งให้มีการตอบ
ค าถามร่วมกนัของกลุ่มผูด้  าเนินงานในประเด็นเก่ียวกบัโครงการนั้นเป็นโครงการท่ีมีกิจกรรมอะไร 
ใครเป็นผูท้  า ท าอยา่งไร ใครเป็นผูรั้บผดิชอบในการเจรจาต่อรอง เป็นตน้  

  4.  ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ  ในการปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว ้ควร
จะตอ้งมีแกนน าหรือกลุ่มในชุมชนเป็นกลุ่มทีมท างาน โดยกลุ่มท างานหรือกลุ่มแกนน าน้ีอาจจะ
เป็นกลุ่มหรือองคก์รท่ีมีอยู่ในชุมชนซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์หรือลกัษณะ
ของงาน ส่วนกรณีท่ีชุมชนยงัไม่มีกลุ่มหรือองค์กรท่ีเหมาะสม ก็จ  าเป็นตอ้งตั้งกลุ่มข้ึนใหม่เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของกิจกรรมท่ีตั้งไว ้ส่ิงส าคญัในขั้นน้ี คือ การกระจายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ต่างๆระหว่างสมาชิกของกลุ่ม ระหว่างสมาชิกในกลุ่มท างาน ระหว่างสมาชิกชุมชนกับผูว้ิจยั และ
การมอบหมายงานใหต้รงกบัศกัยภาพและความสามารถของบุคคล การกระจายทรัพยากร และการ
ใหส้มาชิกไดม้ีส่วนในการด าเนินงานต่างๆ  

  5.  ระยะติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  การติดตามและประเมินผล
โครงการเป็นกิจกรรมท่ีจ  าเป็นและขาดไม่ได ้ขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจสอบของชาวบา้นหรือองค์กร
ชาวบ้านตลอดเวลา ว่างานหรือกิจกรรมท่ีได้เร่ิมท าไปนั้น สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง/
เหมาะสมหรือไม่ เป็นไปตามแผนงานท่ีก  าหนดไวห้รือไม่ เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไวม้าก
น้อยเพียงใด มีอะไรบา้งท่ีจะตอ้งแกไ้ข มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรหรือไม่ เพื่ อท่ีจะไดม้ีการแกไ้ข
หรือปรับเปล่ียนวิธีการใหเ้หมาะสมไดท้นัการ ซ่ึงเป็นการติดตามและประเมินผลโดยสมาชิกของ
ชุมชน  
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 3.4 เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมส่ีวนร่วม  (Appreciation Influence Control 
Technique : AIC) 
 ในการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  จะมีเทคนิคหรือเคร่ืองมือท่ีใช้
ส าหรับการวิจยัหลายเทคนิคท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกลุ่มผูว้ิจยั แกนน าชุมชน  
หรือผูน้  าชุมชน  และ ชาวบา้นหรือผูเ้ผชิญกบัปัญหานั้นๆ  ไดมี้ส่วนร่วม  คือ  ตดัสินใจวางแผน  
แกปั้ญหาชุมชนร่วมกนั  และเป็นเทคนิคท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัควรพิจารณาเลือกใชต้าม
ความเหมาะสมของสภาพปัญหาและบริบทของชุมชน  ไดแ้ก่ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์  และ
การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคกระบวนการวางแผน
แบบมีส่วนร่วม  เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยั  

   3.4.1 ความหมายของกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม   (AIC) 
      พีรสิทธ์ิ ค  านวณศิลป์ (2544) ใหค้วามหมายของกระบวนการวางแผนแบบมีส่วน

ร่วม (Appreciation Influence Control Technique : AIC) ว่าเป็นกระบวนการท่ีมีวิวฒันาการมาจาก
กระบวนการกลุ่ม แบบโนมินอล (Nominal Group Technique) และแบบเดลฟาย (Delphi) โดย
เทคนิคกระบวนการ AIC ถกูพฒันาข้ึนเพ่ือตอบสนองกระบวนทศัน์ใหม่ในการท างานทางดา้นการ
พฒันา (New Development Paradigm) โดยมองว่าการพฒันาสังคมเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก และซบัซอ้น 
ไม่ตรงไปตรงมาเหมือนการพฒันาทางดา้นวตัถุ กระบวนการ AIC จะดึงบุคคลท่ีหลากหลาย และ
จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมกนั เพื่อแกไ้ขปัญหาในภาพรวม โดยไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกนั และเน้น
การคิดในเชิงบวกเป็นส าคญั 

       ธีระพงษ ์ แกว้หาวงษ ์(2543) ใหค้วามหมายของเทคนิคกระบวนการ AIC ว่าเป็น
การประชุมท่ีก่อใหเ้กิดการท างานร่วมกนัเพื่อจดัท าแผน โดยเป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม ไดม้ีเวทีพดูคุย แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ น าเสนอขอ้มลูข่าวสาร ท่ีจะท าใหเ้กิดความ
เขา้ใจถึงสภาพปัญหา ความตอ้งการ ขอ้จ  ากดั และศกัยภาพของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ เป็นกระบวนการ
ท่ีช่วยใหม้ีการระดมพลงัสมองในการศึกษา วิเคราะห์หาทางเลือก เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหา และ
การพฒันา มีการตดัสินใจร่วมกนั เกิดพลงัของการสร้างสรรค ์และรับผดิชอบต่อการพฒันาชุมชน 

      สามารถสรุปความหมายของกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมไดว้่าเป็นเทคนิค
การประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ท่ีการระดมสมองท าให้เกิดความเขา้ใจสภาพ
ปัญหา/ขีดจ ากดั ความตอ้งการ/และศกัยภาพของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองต่างๆ เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาส 
ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดม้ีเวทีพดูคุยแลกเปล่ียน ความรู้ประสบการณ์ น าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีจะท า
ใหเ้กิดความเขา้ใจ ถึงสภาพปัญหา ความตอ้งการขอ้จ ากดั และศกัยภาพของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ เป็น
กระบวนการท่ีช่วยใหม้ีการระดมพลงัสมองในการศึกษา วิเคราะห์พฒันาทางเลือก เพื่อใชใ้นการ
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แกไ้ขปัญหาและพฒันา เกิดการตดัสินใจร่วมกนั เกิดพลงัของการสร้างสรรคแ์ละรับผดิชอบต่อการ
พฒันาชุมชน/ทอ้งถ่ิน 

     3.4.2 ความส าคญัของกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC) 
      ธีระพงษ ์ แกว้หาวงษ ์(2543) ไดส้รุปความส าคญัของเทคนิคกระบวนการวางแผน

แบบมีส่วนร่วม จากประสบการณ์ในการน าเอาเทคนิคกระบวนการ AIC ไปใชใ้นการพฒันา ดงัน้ี 
        3.4.2.1 เทคนิคกระบวนการ AIC ช่วยใหป้ระชาชน และกลุ่มองค์กรต่างๆทั้ง
ใน และนอกชุมชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วม มีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินมาก
ข้ึน 
       3.4.2.2 เทคนิคกระบวนการ AIC เป็นการเปิดโอกาสให้ผูแ้ทนกลุ่มต่างๆ 
ประชาชนโดยเฉพาะผูรู้้ กลุ่มคนจน ผูด้อ้ยโอกาส ผูห้ญิง และเยาวชน เขา้มามีบทบาทในการร่วมคิด 
ก  าหนดแนวทางการพฒันา และการจดัสรรทรัพยากร การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการเสริมสร้าง
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั เป็นการรวมพลงัเชิงสร้างสรรค์ 

 3.4.2.3 ประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ มีความรู้สึกเป็นทั้งเจ้าของกิจกรรม
โครงการผลของการพฒันา และความเป็นเจา้ของชุมชนทอ้งถ่ิน ท าใหเ้กิดความมีพลงั รู้ถึงศกัยภาพ
ในการพึ่งพาตนเอง 
       3.4.2.4 องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน เรียนรู้ท่ีจะร่วมมือกันในการ
พฒันาอยา่งประสานสอดคลอ้งสามารถสรุปไดว้่า เทคนิคกระบวนการ AIC ช่วยให้เกิดการระดม
แนวคิดท่ีสร้างสรรคม์ีส่วนร่วม และเสริมสร้างพลงัของชุมชนในการพฒันา  

  3.4.3 ขั้นตอนการด าเนินการเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC) 
 เทคนิคกระบวนการ AIC มีขั้นตอนท่ีส าคญั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี (ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ,์ 2543)  
     3.4.3.1 เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจในสภาพของหมู่บ้าน 
(Appreciation หรือ A) เป็นขั้นตอนท่ีสร้างการรับรู้  การเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนขอ้มลูขอ้เท็จจริง
จากมุมมองความคิดเห็น  และประสบการณ์ของบุคคลต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมประชุม  วตัถุประสงค์ใน
ขั้นตอนน้ีเนน้การสร้างการยอมรับ และความเขา้ใจ   โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความ
คิดเห็น และรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งหาขอ้สรุปท่ีทุกคนเขา้ใจ และยอมรับร่วมกนัอย่างเป็น
ประชาธิปไตย  หวัใจของการเปิดโอกาสใหม้ีการส่ือสารระหว่างผูเ้ขา้ร่วมประชุมอย่างเสรี  จะช่วย
ใหบุ้คคลมีความเขา้ใจสถานการณ์มากข้ึน ซ่ึงจะท าให้เกิดการปรับทศันคติ และเจตคติ (Paradigm  
Shift) และจุดเด่นของขั้นตอนอยูท่ี่การสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตร  เปิดโอกาสให้มีการแสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึกโดยไม่มีการวิพากษ์ หรือการต่อต้าน  ส าหรับการประชุมในขั้น Appreciation 
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แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บา้นในปัจจุบนั (A1) และ 2) การก าหนด
อนาคตของหมู่บา้นว่าตอ้งการใหเ้กิดการพฒันาไปในทิศทางใด (A2) 
  3.4.3.2 ขั้นตอนการสร้างแนวทางพฒันา (Influence หรือ I) เป็นขั้นตอนท่ี
สมาชิกไดม้ีโอกาสคิดแนวทางในการพฒันารูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยใช้
กระบวนการจดัท าแผนชุมชนร่วมกนั โดยสมาชิกทุกคนจะร่วมกนัคิดหาวิธีการหรือโครงการ/
กิจกรรมท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้ งไวใ้นช่วง (A2) ในการก าหนด
โครงการ/กิจกรรมของผูเ้ข้าร่วมระดมความคิดทั้งหมดจะต้องช่วยกันคิดวิเคราะห์ร่วมกันว่า
โครงการ/กิจกรรมใดบา้งท่ีมีความส าคญัเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากท่ีสุด และท่ี
ส าคญัตอ้งเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชนดว้ย การประชุม
แบ่งออกเป็น 2  ช่วง คือ 1) การคิดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะให้บรรลุวตัถุประสงค์ ( I2)  2) การ
คดัเลือกและจดัล  าดบัความส าคญัของโครงการ/กิจกรรม (I2) โดยแยกออกเป็น 3 ประเภทคือ  1)
โครงการ/กิจกรรมท่ีหมู่บา้นหรือชุมชนท าไดเ้อง 2) โครงการ/กิจกรรมท่ีบางส่วนตอ้งการความ
ร่วมมือ หรือสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีร่วมท างานสนับสนุนอยู ่
3) โครงการ/กิจกรรมท่ีหมู่บา้นหรือชุมชนไม่สามารถด าเนินการไดเ้องตอ้งขอความร่วมมือจาก
ภาครัฐหรือเอกชน (ปาริชาติ  วลยัเสถียร และคณะ, 2543) 
  3.4.3.3  ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบติั (Control หรือ C) เป็นการน าเอา
แนวคิดในการพฒันามาวางแผนปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมโดยการน าเอาโครงการ/กิจกรรมต่างๆท่ีได้
ร่วมตกลง และยอมรับมาก าหนดเป็นแผนปฏิบติัอยา่งละเอียดเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั และจดักลุ่มผู ้
ด  าเนินงานซ่ึงจะรับผิดชอบต่อโครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนน้ีแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ 1) การ
แบ่งกลุ่มรับผดิชอบ (C1) 2) การตกลงรายละเอียดในการด าเนินงาน (C2) นอกจากน้ีผลลพัธ์ท่ีได้
จากการประชุม คือ 
 1. รายช่ือกิจกรรม หรือโครงการท่ีกลุ่ม องค์กรชุมชนด าเนินการได้เอง 
ภายใตค้วามรับผดิชอบและเป็นแผนปฏิบติัการของหมู่บา้นชุมชน 
  2. กิจกรรมโครงการของชุมชนหรือองค์กรชุมชน เสนอขอรับการส่งเสริม
สนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานภาครัฐท่ีท างานหรือสนบัสนุน 
 3. รายช่ือกิจกรรมโครงการ ท่ีชาวบา้นตอ้งแสวงหาทรัพยากร และประสาน
ความร่วมมือ จากภาคีความร่วมมือต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและองคก์รพฒันาเอกชน 

  สรุปไดว้่า  ขั้นตอนการระดมความคิดตามเทคนิคกระบวนการ AIC ประกอบดว้ย 
ขั้นตอนแรกคือการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบนั และการก าหนดอนาคตท่ีอยากเป็น  ขั้นตอนต่อไป
คือการสร้างแนวทางการพฒันาจากสมาชิกทุกคนร่วมกนัคิด  และขั้นตอนสุดทา้ยคือ การสร้างแนว
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ทางการปฏิบัติหรือกิจกรรมการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่เป้าหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
แทจ้ริง 

  3.4.4 ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะช่วยใหเ้ทคนิคกระบวนการ AIC ประสบความส าเร็จได ้
 ธีระพงษ์  แก้วหาวงษ์ (2543) กล่าวว่าปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะช่วยให้เทคนิค

กระบวนการ AIC ประสบความส าเร็จ มีดงัน้ี 
 3.4.4.1 การเน้นความเป็นกระบวนการ คือจะด าเนินการขา้มขั้นตอน หรือ
สลบัขั้นตอนไม่ได ้เนน้การระดมความคิด และสร้างการยอมรับซ่ึงกนัและกนั ให้ความส าคญักบั
การตดัสินใจในการก าหนดอนาคตร่วมกนั และเน้นการสร้างพลงัความคิด วิเคราะห์ และเสนอ
ทางเลือกในการพฒันา และพลงัความรัก ความเอ้ืออาทร การสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตร อนัเป็น
พลงัเชิงสร้างสรรคใ์นการพฒันา  
  3.4.4.2 การศึกษาและการเตรียมชุมชน 

 3.4.4.2.1 การศึกษาชุมชนเพื่อให้เข้าใจสภาพการณ์ของหมู่บ้าน/
ชุมชน หรือต าบลความสมัพนัธข์องกลุ่มต่างๆ การทราบความสามารถ ศกัยภาพของกลุ่มสภาพการ
พึ่งตนเอง เป็นต้น เพื่อให้ได้ขอ้มูลเพียงพอ และเป็นข้อเท็จจริงในการก าหนดอนาคต ทางเลือก
รวมทั้งกลวิธีท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา และการประสานความร่วมมือ 
  3.4.4.2.2 การเตรียมชุมชนเพื่อท าให้กลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน และ
ประชาชนเขา้ใจแลว้ ส่งผูแ้ทนท่ีมีอ  านาจในการตดัสินใจของกลุ่ม เขา้ร่วมประชุม รวมทั้งมีการ
พิจารณาเพื่อกระจายโอกาสให้กลุ่มต่างๆในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม เช่น กลุ่มสตรี เด็ก คนจน ผู ้
ประสบปัญหาต่างๆ เป็นตน้ 

  3.4.4.2.3 วิทยากรกระบวนการ ท่ี เข้าใจขั้ นตอนของเทคนิค
กระบวนการ AIC มีประสบการณ์ ความรู้ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุม มีไหวพริบในการแกไ้ข
ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า สามารถไกล่เกล่ีย หรือมีวิธีการในการจัดการกับความขัดแยง้ท่ี
เหมาะสม ในกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนโดยสามารถท าหนา้ท่ี ดงัน้ี 1)เตรียมชุมชน เตรียมการประชุม 
ด าเนินการประชุม  และสรุป   2) สร้างบรรยากาศในการประชุมเพื่อคลายความตึงเครียด ของผูร่้วม
ประชุม  3)ควบคุมขั้นตอน และการใชเ้วลาในการด าเนินการประชุมให้เป็น ไปตามกระบวนการ 
AIC  ท่ีวางแผนไว ้ 4) การสรุปความเห็นท่ีแทจ้ริงของผูป้ระชุม โดยไม่สอดแทรกความคิดเห็น หรือ
ทศันคติของตนเองลงไป  5) ในกรณีท่ีมีขอ้ถกเถียงระหว่างผูร่้วมประชุม ซ่ึงเกิดความต้องการ
ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ผูน้  าการประชุมต้องท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียและหาข้อยุติให้ได้             
6) วิเคราะห์ และสงัเกตบรรยากาศในการประชุม ส าหรับจ านวนผูจ้ดัการประชุมอาจมีเพียงคนเดียว
ก็ได ้เป็นผูน้  าการประชุม ซ่ึงอาจมีขอ้ดีคือกระบวนการประชุมจะเป็นเอกภาพมากกว่า แต่หากไม่
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มัน่ใจในการดูแลบรรยากาศการประชุม ควรจดัทีมงานมาช่วยกนัโดยแบ่งหนา้ท่ีใหช้ดัเจน และตอ้ง
ท าความเขา้ใจในขั้นตอนและวิธีการใหต้รงกนัและสอดรับกนั  

  กล่าวไดว้่าหัวใจของเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC) คือการ
ระดมความคิด และสร้างการยอมรับซ่ึงกนัและกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ความส าคญักบัการ
ตัดสินใจ ในการก าหนดอนาคตร่วมกัน และเน้นการสร้างพลงัความคิด วิเคราะห์ และเสนอ
ทางเลือกในการพฒันา ฉะนั้น วิทยากรกระบวนการจะตอ้งท าการศึกษา และการเตรียมชุมชนก่อน
ด าเนินการมาเป็นอยา่งดี รวมทั้งตอ้งมีประสบการณ์ ความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุม มีไหว
พริบในการแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ท่ีเหมาะสม จึงจะสามารถด าเนินการตามขั้นตอนไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง 

  3.4.5  จุดแข็งและจุดอ่อนของเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC) 
          3.4.5.1 จุดแข็งของเทคนิคกระบวนการ AIC  มีดงัน้ี 
          3.4.5.1.1 เกิดความร่วมมือกนัทางดา้นสติปัญญา และทรัพยากรท า
ใหม้ีพลงั 

           3.4.5.1.2 ทุกคนไดค้วามเป็นผูน้  า และรู้ว่าเมื่อใดควรแสดงออก 
           3.4.5.1.3 สามารถประสานความแตกต่าง ความถือตนของแต่ละคน 
มาเป็นพลงัในการจดัการด าเนินงาน และประเมนิผลอยา่งสร้างสรรคไ์ด ้
           3.4.5.1.4 เป็นเคร่ืองมือของการจดัการ เพื่อวางแผนกลวิธี หา
วิธีแกไ้ขปัญหาลดความขดัแยง้ของคนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองเดียวกนั 
           3.4.5.1.5 สร้างทีม พฒันางาน พฒันากลุ่มชุมชนเพื่อการมส่ีวนร่วม 
           3.4.5.1.6 พฒันาการจดัการดว้ยวิธีการใหม่ท่ีไดผ้ลในการพฒันาคน
ไปพร้อมกนั 

 3.4.5.2 จุดอ่อนของเทคนิคกระบวนการ AIC  มีดงัน้ี 
 3.4.5.2.1 เทคนิคกระบวนการ AIC น้ีต้องท าอย่างต่อเน่ือง ใน
หน่วยงานจึงจะเกิดสมัฤทธิผล และทุกคนมีความรู้สึกพอใจกบังาน 
 3.4.5.2.2 เทคนิคกระบวนการ AIC ไม่มีการตดัสินใจว่าจะใหใ้ครท า
อะไร ผูป้ระชุมเป็นผูเ้ลือก และตดัสินเอาเองว่าตนมีศกัยภาพจะท าอะไรได ้อิทธิพลท่ีไดรั้บจากการ
ถกอภิปรายกบัผูอ่ื้นในขั้นตอนต่างๆมีผลกระทบต่อสถานะของตนเอง จึงตอ้งชั่งใจเอง ยอมรับ
สภาพความพร้อมและยอมรับผูอ่ื้น ซ่ึงอาจท าไดไ้ม่ง่ายนกั 
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 3.4.5.2.3 เทคนิคกระบวนการ AIC เป็นการท าแผนร่วมกับผูอ่ื้น
หลายระดบังาน และต่างประสบการณ์จะตอ้งเช่ือผูอ่ื้นบา้ง จึงยากท่ีผูเ้คยชินการท าแผนกบัคนพวก
เดียวกนัจะยอมเปล่ียนแปลงรูปแบบ และแนวคิดเดิมๆของตน 

  สรุปได้ว่า จุดแข็งของของเทคนิคกระบวนการ AIC  คือการเกิดความ
ร่วมมือในทุกดา้น  การสร้างภาวะผูน้  า  การสร้างทีม  ก่อให้เกิดพลงัในการท างาน  ในส่วนของ
จุดอ่อน คือ จะตอ้งมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  การเปิดใจยอมรับทุกความคิดเห็นการยอมรับ
ผูอ่ื้น  และหากไม่เคยชินจะท าให้ไม่เกิดการยอมรับในการเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนแนวคิด
แบบเดิมๆของตนเอง 

  จากการศึกษาดา้นความหมาย   ความส าคญั  ขั้นตอนการด าเนินการ  ปัจจยัท่ีส าคญั 
รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมหรือเทคนิคกระบวนการ AIC 
เป็นกระบวน กล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมในกิจกรรมได้มีเวทีพูดคุย 
แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ สามารถน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีจะท าให้เกิดความเขา้ใจถึง
สภาพปัญหา ความตอ้งการ ขอ้จ  ากดั และศกัยภาพของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ ช่วยใหเ้กิดการระดมสมอง 
ในการศึกษาวิเคราะห์และพฒันาทางเลือกเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหา เกิดการตดัสินใจร่วมกนั  ช่วย
ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจ ร่วมสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน 
สร้างการยอมรับ มีความรับผดิชอบในฐานะสมาชิกของชุมชน  ซ่ึงจะก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความ
เป็นเจา้ของและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานท่ีตนมีส่วนร่วม เกิดพลงัของการสร้างสรรค์และ
รับผิดชอบต่อการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินอย่างแท้จริง  ดงันั้นงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงไดน้ าเอา
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมหรือเทคนิคกระบวนการ AIC มาใชใ้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory action research : PAR) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการพฒันารูปแบบ
การสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อจดัท าแผนชุมชน โดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  

 
4.  แนวคดิเกีย่วกบัวธิีปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิและการถอดบทเรียน 

 4.1 วธิีปฏิบตัทิี่เป็นเลศิ (Best Practices)  
      4.1.1 ความหมายของวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ(Best Practices) 

       วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) หมายถึง แนวทางหรือวิธีการปฏิบติัในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เช่น Best Practice Process Management, Best Practice Human Resources Focus, Best Practice 
Customer Satisfaction and Relationships Focus เป็นตน้   ค  าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกบั Best 
Practice ก็คือ Good Practice  เป็นค าท่ีมีความหมายค่อนขา้งกวา้งใชใ้นความหมายเก่ียวกบัการ



70 
 

ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ขอ้เสนอแนะ ค าแนะนา แนวทางการปฏิบติังานท่ีอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความส าเร็จของงานท่ีเป็นความคาดหวงัของการปฏิบติังานโดยทัว่ๆ ไป ส่วนอีกค าหน่ึงก็คือ 
Innovative Practice หมายถึง จุดเนน้และแนวทางการทางานท่ีน่าสนใจ   

  บูรชยั ศิริมหาสาคร (2548)  กล่าวว่า วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  (Best Practices)   คือ  
วิธิการปฏิบติั ในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหส้ าเร็จ ซ่ึงเป็นผลมาจากการน าความรู้ไปปฏิบติัจริง แลว้
สรุปความรู้และประสบการณ์นั้น เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดของตนเอง  

 วิจารณ์ พานิช (2555) กล่าวว่า วิธีการจดัการความรู้อย่างง่าย คือ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากวิธีการท างานแบบ Best Practice องคป์ระกอบส าคญัประการหน่ึงของการจดัการความรู้ 
คือ การมีฐานขอ้มลูเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีผลงานดีเด่นเป็นท่ียอมรับใน
ดา้นต่างๆ  เช่น ดา้นแนวคิด กระบวนการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การประเมินผล และการ
มีส่วนร่วมของชุมชน  โดยมีการเผยแพร่วิธีปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ เพื่อใหห้น่วยงานหรือชุมชนอ่ืนได้
น าไปปรับใช ้ซ่ึงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 11 ระบุว่า ‚ส่วนราชการมีหน้าท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มี
ลกัษณะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ‛ 

 กล่าวโดยสรุป วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  หมายถึง เป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบติัท่ีเป็น 
Tacit Knowledge (ความรู้ในตวัคน) ซ่ึงเผยแพร่เป็น Explicit Knowledge (ความรู้ท่ีปรากฏให้
เห็นชดัแจง้ในรูปแบบต่างๆ) เพื่อให้ผูอ่ื้นไดน้ าไปทดลองปฏิบติั   กล่าวอีกนัยคือ วิธีปฏิบติัหรือ
กระบวนการท่ีท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ  หรือวิธีปฏิบติัท่ีน าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึง
เหมาะสมกบัองค์กรนั้นๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงท่ีสามารถท าไดห้รือเหมาะสมกบัทุกองค์กร   
หลกัการส าคญัของวิธีการปฏิบติัท่ีดีเลิศ คือ การไดน้ าความรู้ท่ีไดไ้ปใช ้ความรู้นั้นก็ยิ่งเพ่ิมคุณค่า 
เพราะท าใหเ้กิดการต่อยอดความรู้ใหแ้ตกแขนงออกไปอยา่งกวา้งขวาง 

 4.1.2 วตัถุประสงคข์องการจดัท าวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 
 คุณลกัษณะส าคัญของกรณีศึกษาท่ีดีเลิศ คือ การสังเคราะห์  (Systematic) การ 

บูรณาการ (Integrate) และการเช่ือมโยง (Linkage)  ในการจดัท ากรณีศึกษาท่ีดีเลิศนั้น โดยทัว่ไปมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 

 1. เพื่อน าเสนอกรณีท่ีประสบความส าเร็จ (Success Cases) 
 2. เพื่อเป็นการเล่าเร่ืองราวท่ีเป็นกรณีศึกษา (Stories Telling) 
 3. เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
 4. เพื่อเป็นตน้แบบและแรงบนัดาลใจให้กับองค์กรหรือชุมชนอ่ืนๆ  ท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกนัเดียวกนั (Lessons and Inspiration) 
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 5. เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการแข่งขนัเพื่อนาไปสู่ความเป็นเลิศ (The good 
gets better) 

 4.1.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
         การวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีดีเลิศ มีวิธีการด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1.  การศึกษากระบวนการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานอยา่งเป็นระบบ 
 2.  ศึกษาประวติัของการด าเนินการและเสน้ทางสู่ความส าเร็จ 
 3.  วิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
 4.  บทเรียนจากกรณีศึกษา 

 4.1.4 รูปแบบของการเขียนวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 
 1. รูปแบบการเขียนเฉพาะกระบวนการ (Process Best-practices) 
 2.  รูปแบบการเขียนเฉพาะระบบงาน (System Specific Best-practices) เช่น  

เขียนเฉพาะการเรียนรู้ การสอน หรือการบริหาร เป็นตน้ 
 3. รูปแบบการเขียนครอบคลุมทั้งองคก์ร (School/Level Best-practices) 

 4.1.5 ขั้นตอนการจดัท ากรณีศึกษาท่ีดีเลิศ (Best Practices) 
 การจดัท าวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ มีขั้นตอนดาเนินการ 4 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี  การ

เตรียมการ การเลือกกรณีศึกษา   การเก็บขอ้มลู และ การเขียนกรณีศึกษา (Case Study) 
 1. ขั้นการเตรียมการ ประกอบด้วย  ก าหนดกรอบแนวทางในการศึกษา 

ก  าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเป็นเลิศ  อ่านเอกสาร Best Practices ท่ีมีคนเขียนไวแ้ลว้     
สุดทา้ยเลือกทีมงาน 
   2. ขั้นการเลือกกรณีศึกษา ประกอบดว้ย   การเลือกกระบวนการท่ีจะศึกษา
และหน่วยงานหรือชุมชน    ก าหนดระยะเวลาในการศึกษา   จดัท าแผนการเก็บขอ้มูล   ก าหนดผู้
ประสานงานของทั้งสองฝ่าย 

 3. ขั้นการเก็บขอ้มลู ประกอบดว้ย   ก าหนดและเลือกผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key  
Informants)   ก าหนดประเด็นหรือกรอบค าถามในการเก็บข้อมูล  ก าหนดวิธีการเก็บข้อมูล
ประสานงานและนดัหมายผูใ้ห้ขอ้มูล  ลงมือเก็บรวบรวมขอ้มูล พร้อมทั้งการบนัทึกขอ้มูลไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

 4. ขั้นการเขียนกรณีศึกษา ประกอบดว้ย   การวิเคราะห์ขอ้มูล   การเลือก
รูปแบบการเขียน   การลงมือเขียนและเรียบเรียงกรณีศึกษา การตรวจทานแกไ้ข การจดัท ารูปเล่ม
หรือรายงาน 



72 
 

 กล่าวโดยสรุปคุณลกัษณะส าคญัของวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  (Best Practices) คือ เป็น
การศึกษาวิจยัเพื่อเขา้ใจท่ีมาแห่งกระบวนการท่ีเป็นเลิศของตน้แบบ   เป็นกระบวนการวิจยัทางเชิง
คุณภาพวิธีหน่ึง (Grounded Theory)  เป็นวิธีการหน่ึงของ Knowledge Capturing  เป็นการเรียนรู้
และเขา้ใจท่ีมาของความส าเร็จขององค์กรหรือชุมชนเพื่อการน าไปใชใ้ห้เกิดผลต่อไป    ส่วน
อุปสรรคขดัขวางการน าวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ไปขยายผล  คือขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในกระบวนการของกรณีศึกษาท่ีดีเลิศท่ีมีอยู่    ขาดการจูงใจในการน าไปใชใ้ห้เกิดผล  และสุดทา้ย
ขาดทกัษะและองคค์วามรู้ท่ีแทจ้ริงท่ีจะช่วยใหบ้รรลุความส าเร็จ 
 

 4.2 การถอดบทเรียน 
 การถอดบทเรียน เป็นทั้งแนวคิดและเคร่ืองมือในการสร้างการเรียนรู้ เป็นการสกดั

ความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัตนออกมาเป็นบทเรียนท่ีชัดแจง้  ซ่ึงผลท่ีได้จากการถอดบทเรียนท าให้ได้
บทเรียนในรูปแบบชุดความรู้ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ ท่ีน าสู่การปรับ
วิธีคิดและเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีสร้างสรรคแ์ละมีคุณภาพท่ีดียิง่ข้ึนในท่ีสุด 

  4.2.1 ความหมายของการถอดบทเรียน 
  วิจารณ์ พานิช (2555) กล่าวว่า การถอดบทเรียนจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้จาก

ความส าเร็จหรือความผดิพลาดจากการท างาน กล่าวคือ การถอดบทเรียนจะช่วยให้เราสามารถสกดั
บทเรียนออกมาว่า เพราะอะไรหรือเพราะเราท าอย่างไรจึงท างานส าเร็จ  หรือมีปัจจยัอะไรบา้งท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จ ผูท่ี้ปฏิบติัอยู่ในแนวเดียวกนัจะไดห้ยิบเอาบทเรียนหรือความรู้น้ีไปใช ้
เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ส าเร็จเช่นกัน  รวมทั้งอาจพฒันาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม ใน
ขณะเดียวกนัหากการปฏิบติังานเกิดความผดิพลาด หรือไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้การถอด
บทเรียนจะช่วยใหเ้ราทราบว่าเราพลาดตรงจุดใด พลาดเพราะอะไรและควรปรับปรุงอย่างไร การ
ถอดบทเรียนจึงช่วยให้เราไม่เกิดความผิดพลาดซ ้ าซาก และยงัช่วยต่อยอดความรู้ท่ีมีอยู่ให้ลึกซ้ึง
หรือกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

  ประภาพรรณ อุ่นอบ และณภทัร ประภาสุชาติ. (2551) กล่าวว่า การถอดบทเรียน 
คือ วิธีการจดัการความรู้รูปแบบหน่ึงท่ีเนน้เสริมสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มท่ีเป็นระบบเพื่อสกดัความรู้
ฝังลึกในตวัคนและองคค์วามรู้ของทอ้งถ่ินออกมาเป็นบทเรียนท่ีสามารถน าไปสรุปและสังเคราะห์
เป็นชุดความรู้ คู่มือ ส่ือรูปแบบต่างๆ โดยผลท่ีไดจ้ากการถอดบทเรียนนอกจากส่ือชุดความรู้แลว้ 
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือผูร่้วมกระบวนการถอดบทเรียนจะตอ้งเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัอนัน ามาซ่ึงการ
ปรับวิธีคิด และวิธีการท างานท่ีสร้างสรรค ์และมีคุณภาพยิง่ข้ึนการสรุปหลงัปฏิบติักิจกรรม 
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  สรุปไดว้่า การถอดบทเรียน หมายถึง วิธีการจดัการความรู้ รูปแบบหน่ึงท่ีเน้นการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มท่ีเป็นระบบ สกดัความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนและความรู้ทอ้งถ่ิน ออกมา
เป็นบทเรียน ท่ีสามารถน าไปสรุปสงัเคราะห์  ความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนและความรู้ส่ิงท่ีส าคญั คือ ผู้
ร่วมกระบวนการตอ้งเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั อนัน ามาซ่ึงการปรับวิธีคิด และวิธีท างานท่ีสร้างสรรค์
และมีคุณภาพมากข้ึนโดยบทเรียนท่ีได ้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเราเรียนรู้ไดจ้ากส่ิงท่ีชุมชนเคยท าและประสบ
ความส าเร็จมาก่อนในเร่ืองแผนชุมชน  อนัจะน าไปเป็นบทเรียนท่ีเป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่ื้นหรือชุมชน
อ่ืน กระบวนการถอดบทเรียนท่ีเหมาะสม ต่อการพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชน
เพื่อการจดัท าแผนชุมชน 

 4.2.2 วิธีการถอดบทเรียน 
          4.2.2.1 การถอดบทเรียนอาจท าแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ          
           การถอดบทเรียนแบบเป็นทางการเป็นลกัษณะท่ีมีการก าหนดวนัเวลา 

สถานท่ี หวัขอ้ท่ีจะท าการถอดบทเรียนรวมทั้งก  าหนดรูปแบบการรายงานความรู้ชดัแจง้ล่วงหน้า 
ซ่ึงตอ้งมีการจดัเตรียมอย่างเป็นทางการ รวมทั้งใชอุ้ปกรณ์และเวลามากกว่า และผูว้ิจยัมกัจะเป็น
บุคคลภายนอก ตวัอยา่งเช่น ภายหลงัเสร็จส้ินโครงการวิจยัเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมประชาชนใน
ชุมชนแห่งหน่ึง คณะผูว้ิจยัไดข้อใหผู้เ้ขียนซ่ึงไม่ไดอ้ยู่ในทีมวิจยั  ช่วยด าเนินการถอดบทเรียนเพื่อ
สงัเคราะห์บทเรียนของความส าเร็จและไม่ส าเร็จ โดยมีการวางแผนก าหนด วนั เวลา สถานท่ี หวัขอ้
และรูปแบบการรายงานผลไวล่้วงหนา้ 

  การถอดบทเรียนแบบไม่เป็นทางการ  เป็นลกัษณะการปฏิบติัทนัที ณ 
บริเวณท่ีจดักิจกรรม ภายหลงัเสร็จส้ินภารกิจหรือระหว่างด าเนินงาน ผูท่ี้ร่วมอยู่ในกิจกรรมนั้นๆ 
ซ่ึงมกัใช้อุปกรณ์และเวลาเพียงเล็กน้อย  การบันทึกอาจเป็นรายงานแบบสั้นๆ เพื่อให้สามารถ
ปรับปรุงงานไดอ้ยา่งทนัท่วงที ตวัอยา่งเช่นในการจดัประชุมวิชาการใหญ่ๆ ท่ีใชเ้วลา 3-5 วนั หลงั
เสร็จส้ินการประชุมวนัแรก ทีมงานอาจใชเ้วลาประมาณ 15-30 นาที เพื่อถอดบทเรียนการจดัการ
ประชุมท่ีผา่นมา เพื่อปรับปรุงการจดัประชุมในวนัต่อๆไป ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้

 4.2.3 กระบวนการถอดบทเรียน 
 รัตนา ดวงแก้ว (2553) กล่าวถึง ขั้นตอนการถอดบทเรียนว่าประกอบด้วย 4 

ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นเตรียมการถอดบทเรียน  ขั้นด าเนินการถอดบทเรียน  ขั้นเขียนรายงานการถอด
บทเรียน  และ ขั้นติดตามการน าบทเรียนไปใชป้ระโยชน์ 
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                     4.1.3.1.ขั้นเตรียมการถอดบทเรียน                        
 1. สร้างทีมงานถอดบทเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานได้จริง  ประมาณ 3-6 คน พร้อมทั้งท าค  าสั่งแต่งตั้ งเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ประชาสมัพนัธใ์หผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
            2. เรียนรู้ทีมงานถอดบทเรียนโดยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึน
ภายในทีมงาน เนน้การเคารพซ่ึงกนัและกนั ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และความเท่าเทียมกนั 

          3. วิเคราะห์หวัขอ้การศึกษาวิจยั เพื่อใหที้มงานมีความเขา้ใจตรงกนั
ในแต่ละประเด็นของเร่ืองท่ีศึกษาวิจยั  ไดแ้ก่ หลกัการและเหตุผลของโครงการ วตัถุประสงค์ของ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรมในโครงการ ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน และงบประมาณ 

         4. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของทีมงานถอดบทเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย
ดงัน้ี 1)หัวหน้าทีมหรือผูว้ิจยั เป็นผูท่ี้ท าให้การถอดบทเรียนด าเนินงานไดอ้ย่างราบร่ืนและบรรลุ
เป้าหมายท่ีก  าหนด  2) ผูว้ิจยั เป็นผูท่ี้กระตุน้ใหผู้ร่้วมถอดบทเรียนไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นจากกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติั ดงันั้น จึงตอ้งมีทกัษะในการตั้งค  าถามท่ี กระตุน้ใหผู้ร่้วมถอด
บทเรียนไดว้ิเคราะห์สาเหตุของความส าเร็จและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน 3) ผูจ้ดบนัทึก 
เป็นผูจ้ดบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ การอภิปรายของผูร่้วมถอดบทเรียน พร้อมทั้ง
เขียนเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวให้น่าสนใจตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการ  4 )ผูป้ระสานงาน เป็น
ผูช่้วยเหลือใหที้มงานถอดบทเรียนมีความสะดวกในการติดต่อระหว่างสมาชิกทีมงานถอดบทเรียน
เพื่อใหส้ามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งดี รวมทั้งประสานความร่วมมือจากบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการถอดบทเรียน 

      5. จัดท าแผนภูมิโครงร่างกระบวนการถอดบทเรียนซ่ึง
ประกอบดว้ยประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  1) กิจกรรมท่ีตอ้งการถอดบทเรียน  2) ก  าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้
ร่วมการถอดบทเรียน 3)เลือกวิธีการถอดบทเรียนท่ีให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  4) ก าหนด
ขั้นตอนในการถอดบทเรียนตามล าดบัก่อนหลงั  5) ก าหนดประเด็นค าถามท่ีมีความชดัเจน โดย
เรียงล  าดบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ส้ินสุด  6) ก าหนดผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการถอดบทเรียน 
พร้อมทั้งจดัท าเอกสารการถอดบทเรียน   7) เลือกเทคนิคการถอดบทเรียน   ควรเป็นเทคนิคท่ีช่วย
ใหที้มงานถอดบทเรียนและผูร่้วมถอดบทเรียนเกิดการเรียนรู้ในระหว่างการท างานและไดบ้ทเรียน
พฒันาวิธีการท างานใหดี้ข้ึน เช่น เทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (After Action Review : AAR)  
8) จดัท าปฏิทินการถอดบทเรียน เพ่ือวางแผนการด าเนินการถอดบทเรียนของแต่ละกิจกรรมตั้งแต่
เร่ิมตน้จนส้ินสุดการด าเนินงาน โดยหัวขอ้ท่ีควรปรากฏในปฏิทินการถอดบทเรียนไดแ้ก่  ล าดบัท่ี
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ของกิจกรรม ประเด็นกิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ผูรั้บผิดชอบกิจกรรม 
และวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นกิจกรรม 

          4.2.3.2. ขั้นด าเนินการถอดบทเรียน 
          ทีมงานควรแจง้ก  าหนดการ  ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีจะด าเนินการถอด

บทเรียนให้กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมถอดบทเรียนทราบล่วงหน้า  ในขั้นน้ีแบ่งดว้ย 2 ช่วง คือ ช่วงการ
ถอดบทเรียน และช่วงการบนัทึกบทเรียน 
   1. ช่วงการถอดบทเรียนมี  5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
     1.1. การสร้างบรรยากาศ เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมการถอดบทเรียนมี
ความผ่อนคลายเป็นกันเอง  ซ่ึงอาจใช้เพลงหรือเกมในการละลายพฤติกรรม  รวมทั้งผูอ้  านวย
กระบวนการควรช้ีแจงถึงความเสมอภาคและสิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมการถอด
บทเรียน 
   1.2. การก าหนดกติกาในการถอดบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม โดย
กติกาควรครอบคลุมประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี เป้าหมายการถอดบท และวตัถุประสงค ์ วิธีท่ีใชก้ารถอด
บทเรียนบทบาทหน้าท่ีของผูร่้วมถอดบทเรียน และขอ้พึงระวงัในการถอดบทเรียนควร   เช่น ไม่
ต  าหนิ และไม่ประเมินผลการปฏิบติังานของผูร่้วมถอดบทเรียน 
   1.3. การจดักิจกรรมอุ่นเคร่ือง ผูอ้  านวยกระบวนการช้ีแจงให้ผู ้
ร่วมถอดบทเรียนเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละวิธีด  าเนินกิจกรรมเพื่อใหส้ามารถทบทวนความทรงจ าจาก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีผา่นมา 
  1.4. การเขา้สู่ประเด็นส าคญัของการถอดบทเรียนเป็นขั้นตอน
ส าคญัในการสกัดความรู้จากผูร่้วมถอดบทเรียนโดยมีขั้นตอนดังน้ี 1) การเล่าประสบการณ์จาก
วิธีการปฏิบัติงานของผูร่้วมถอดบทเรียน   2) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการ
ปฏิบติังานท่ีก  าหนดในแผนปฏิบติังานกบัวิธีการปฏิบติังานจริง 3) การวิเคราะห์ผลการปฏิบติังานท่ี
ท าไดเ้ป็นอยา่งดี  4) การใหข้อ้เสนอแนะวิธีการปฏิบติังานต่อไปใหดี้ข้ึน 5) การวิเคราะห์อุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน 6) การให้ข้อเสนอแนะวิธีการป้องกนัไม่ให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน  7) ขอ้เสนอแนะในส่ิงท่ีควรท าเพ่ิมเติมในการปฏิบติังานท่ีผา่นมา  8) การประเมินความ
พึงพอใจผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมา  9) ทั้งน้ีผูจ้ดบนัทึกตอ้งจดรายละเอียดของขอ้มูลทุกขั้นตอน 
บนัทึกเสียงพร้อมทั้งสังเกตบรรยากาศในระหว่างการถอดบทเรียนและจดบนัทึกไวป้ระกอบการ
จดัท ารายงานการถอดบทเรียน 
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  2. ช่วงการบนัทึกบทเรียนมี  3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  2.1. การเตรียมตวัก่อนบันทึกบทเรียน เป็นขั้นตอนท่ีท่ีผูจ้ด
บนัทึกควรเตรียมความพร้อมก่อนบนัทึกบทเรียนใน  4 ประเด็น คือ 1) ศึกษารายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะถอดบทเรียน  2) ศึกษารายละเอียดการถอดบทเรียนเก่ียวกบักรอบแนวคิด 
ขั้นตอนการถอดบทเรียน และประเด็นค าถามท่ีใชใ้นการถอดบทเรียน 3) จดัเตรียมอุปกรณ์ในการ
บนัทึกการถอดบทเรียน และ 4) เตรียมความพร้อมดา้นทางดา้นร่างกายจิตใจ 
   2.2. การบนัทึกขอ้มูลการถอดบทเรียน ขอ้มูลท่ีตอ้งจดบนัทึก
ระหว่างการถอดบทเรียน คือ 1) ขอ้มลูขั้นตอนและวิธีการจดักิจกรรมถอดบทเรียน 2) ขอ้มลูการเล่า
เร่ืองการวิเคราะห์ และการอภิปรายของผูร่้วมถอดบทเรียน 3) ขอ้มลูบรรยากาศของระหว่างการถอด
บทเรียน 
  2.3. การสรุปและรายงานการถอดบทเรียน ผูจ้ดบนัทึกตอ้งอ่าน
รายงานการถอดบทเรียนให้ท่ีประชุมของผูร่้วมถอดบทเรียนและทีมงานการถอดบทเรียนไดรั้บ
ทราบขอ้มูลท่ีจดบนัทึกไวเ้พื่อให้มีการปรับแก้และเพ่ิมเติมให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดย
บทเรียนท่ีถอดไดต้อ้งไดรั้บการสรุปให้เห็นอย่างน้อย 2 ประเด็นคือ 1) อะไรคือส่ิงท่ีดีอยู่แลว้และ
ควรท าต่อไปเพื่อกลบัไปวางแผนพฒันาลงมือท าแลว้ตามด้วยการวิจยัให้ก้าวหน้าต่อเน่ืองเป็น  
DandR (Development and Research) 2) อะไรคือส่ิงท่ียงับกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุง
อยา่งไร  มีความรู้พอท่ีจะปรับปรุงหรือ ไม่ ถา้ไม่ ควรท าวิจยัเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจยั
แลว้พฒันาแบบR & D (Research and Development) ทั้งน้ี R & D และ R & D ควรเป็นการวิจยั
แบบ PAR (Participatory Action Research) ท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้ของคนทั้งหมด 

  4.2.3.3. ขั้นเขียนรายงานการถอดบทเรียน  
 ในขั้นตอนน้ี แบ่งเป็น 3 ประเด็นดงัน้ี 
             1. ความเป็นมาของโครงการ /กิจกรรมท่ีจะถอดบทเรียน

วตัถุประสงคข์องการถอดบทเรียน 
   2. การเตรียมการถอดบทเรียน เป็นการเล่ารายละเอียดของขั้นตอน
ต่างๆ  ไดแ้ก่ วิธีการ ทีมงาน บทบาทหนา้ท่ี กรอบแนวคิด เทคนิคการถอดบทเรียน กลุ่มเป้าหมายท่ี
ร่วมถอดบทเรียน และปฏิทินการการถอดบทเรียน 
             3. เน้ือเร่ืองการด าเนินการถอดบทเรียน เป็นการเล่ารายละเอียด  ซ่ึง
ครอบคลุมประสบการณ์จากวิธีการปฏิบติังานจริงของผูร่้วมถอดบทเรียน  วิธีการปฏิบติังานท่ี
ก  าหนดในแผนปฏิบัติงานเปรียบเทียบความแตกต่าง  ส่ิงท่ีท าได้เป็นอย่างดีจากการปฏิบัติ 
ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปให้ดีข้ึนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงาน 
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ขอ้เสนอแนะวิธีการป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุปสรรคในการปฏิบติังานขอ้เสนอแนะในส่ิงท่ีควรท าเพ่ิมเติม
ในการปฏิบติังานท่ีผา่นมา ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา 
  4.2.3.4.ขั้นติดตามการน าบทเรียนไปใชป้ระโยชน ์

 ในขั้นตอนน้ีให้ความส าคญักบัการน าบทเรียนท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติังาน
ไปใชเ้พ่ือใหก้ารปฏิบติังานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัควรได้
มีการก ากบัติดตามการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะๆเพื่อตรวจสอบว่าไดม้ีการน าบทเรียนไป
ใชป้ระโยชน์รวมทั้งอุปสรรคหรือสาเหตุของการท่ีไม่น าไปใช ้   

 กล่าวโดยสรุปการถอดบทเรียนในปัจจุบนัจะมุ่งเนน้ไปท่ีการมองอนาคต ท าส่ิงท่ีดี
ข้ึนในอนาคต มากกว่า จะแสวงหาความลม้เหลวของผลงานในอดีต  การถอดบทเรียนควรมุ่งเน้น
ประเด็นท่ีส่ิงส าคัญและจ าเป็นส าหรับการวางแผนเพื่อความส าเร็จในอนาคต  นอกจากน้ีไม่
จ  าเป็นต้องถอดบทเรียนของส่ิงท่ีศึกษาในทุกเร่ือง แต่จะให้ความส าคัญเฉพาะประเด็นท่ีมี
ความส าคญัเป็นพิเศษ หรือ ประเด็นท่ีส่งผลต่อความเปล่ียนแปลง เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินกิจกรรมใน
คร้ังต่อไปดีข้ึน และลดขอ้ผดิพลาด  ส าหรับการศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจ
ชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารกรณีศึกษาท่ีดีเลิศและการถอดบทเรียนจากการศกึษา 
มาเป็นแนวทางในการพฒันา  
 
6. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 ในการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจ
ชุมชนเพื่อจดัท าแผนชุมชนโดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  
 6.1  งานวิจยัประเทศไทย  
 ศิริขวัญ อุทา (2548) ศึกษากระบวนการจดัท าแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในจงัหวดั
ล  าพนู พบว่า วิทยากรหรือแกนน าควรมีทกัษะ  และความรู้เร่ืองการพึ่งตนเอง  การะบวนการมีส่วน
ร่วม  เทคนิคการรวบรวมขอ้มลู  การประสานงาน  และการจดัการความรู้  นอกจากน้ีตอ้งจดัการให้
เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   และขั้นตอนและเทคนิคในการจดัท าแผนชุมชนใน คือ การสร้าง
แกนน าก่อนเขา้ร่วมดว้ยการศึกษาดูงานชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ   อุปสรรคต่อการท าแผนชุมชน
คือ  ไม่มีการตั้งทีมงานอยา่งเป็นทางการ และชดัเจน ซ่ึงท าให้ชุมชนขาดความกระตือรือร้นในการ
ผลกัดนัแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัจริงได ้   
 เสาวลกัณ์ ล้ิมศิริวงศ์ (2548) ศึกษาสภาพและปัญหากระบวนการจัดท าแผนชุมชน 
กรณีศึกษา : เขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลของจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า สภาพกระบวนการ
จดัท าแผนชุมชน มีการน าหลกัการจดัท าแผนกลยทุธม์าใชด้  าเนินกระบวนการจดัท าแผนชุมชนครบ
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ทุกด้าน  และสรุปภาพรวมในแต่ละดา้นดงัน้ี ด้านการศึกษาสภาพวิเคราะห์ส ารวจขอ้มูลชุมชน
พบว่า มีการจดัเวทีศึกษาขอ้มลู  ดา้นการก าหนดแผนชุมชนพบว่าทั้งผูน้  าและประชาชนมีส่วนร่วม
ในการก าหนด  ดา้นการน าแผนชุมชนไปปฏิบติัพบว่าการใชภ้าวะผูน้  าและมีการรวมกลุ่ม  และดา้น
การประเมินผลแผนชุมชนพบว่าแผนชุมชนสามารถแก้ปัญหาให้คนในต าบลได้   ส่วนสภาพ
กระบวนการจดัท าแผนชุมชนในต าบลพบว่าส่วนใหญ่เห็นว่ามีความแตกต่างกนัในดา้นเทคนิค  
วิธีการ  ขั้นตอน  และเคร่ืองมือในการด าเนินงานในแต่ละดา้นของกระบวนการจดัท าแผนชุมชน
แตกต่างกนัไปตามสภาพของพ้ืนท่ีและปัญหาของต าบล  ความต่อเน่ืองของการด าเนินกระบวนการ
จดัท าแผนชุมชน  และระยะเวลาเรียนรู้ในกระบวนการจดัท าแผนชุมชน  รวมทั้งปัจจยัภายนอก
ชุมชนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนซ่ึงไม่สามารถควบคุมได้   ส าหรับปัญหาในภาพรวมของ
กระบวนการจัดท าแผนชุมชนในแต่ละด้านมีดงัน้ี    ดา้นการศึกษาสภาพวิเคราะห์ส ารวจขอ้มูล
ชุมชนพบว่า มีปัญหาการจัดเวทีศึกษาขอ้มูล  ดา้นการก าหนดแผนชุมชนพบว่า มีปัญหาในการ
ก าหนดแผนจากผูน้  าและประชาชนในชุมชนท่ีร่วมกนัก าหนด  ดา้นการน าแผนชุมชนไปปฏิบัติ
พบว่า มีปัญหาจากผูน้  าและประชาชนในชุมชนไม่สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ ด้านการ
ประเมินผลแผนชุมชนพบว่า มีปัญหาแผนชุมชนไม่สามารถแกปั้ญหาให้คนในต าบลไดเ้พราะผูน้  า
ทอ้งถ่ิน  และขาดบุคลากรและหน่วยงานจากภายนอกท่ีเขา้มาสนับสนุนกระบวนการจดัท าแผน
ชุมชน 

ศุภชยั เทพบุตร (2550) ศึกษาเร่ืองการสร้างยุทธศาสตร์การพฒันาแผนชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนบา้นหนองเข ้หมู่ท่ี 6ต าบลหนองปรง อ  าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า 1) 
ยุทธศาสตร์การสร้างแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นหนองเข ้มีหน่วยระบบท างาน 2 
หน่วยระบบ ไดแ้ก่ หน่วยระบบท างานท่ี 1 การสร้างแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้น
หนองเข ้ หน่วยระบบท างานท่ี 2  การประชาพิจารณ์แผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้น
หนองเข ้  2) ภายหลงัการวิจยัสร้างแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นหนองเข ้หลงัการ
ทดลองตวัแทนชุมชนบ้านหนองเข้มีระดับความรู้ในการจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อน าความรู้เปรียบเทียบกนัโดยใชส้ถิติค่าที  ความรู้ก่อนการทดลองมีความ
แตกต่างจากหลงัการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และตวัแทนชุมชนมีความพึง
พอใจในการจดัท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
 อนุรักษ ์ลกัษณะภู่(2550) ศึกษาปัจจยัในการมีส่วนร่วมจดัท าแผนชุมชนของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลท่าหลวง อ  าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนชุมชน อยูใ่นระดบัปานกลาง  ปัจจยัในการมีส่วนร่วมจดัท าแผนชุมชน 
ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้การเป็นสมาชิกของกลุ่มในชุมชน ระยะเวลา



79 
 

ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน  ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมจดัท าแผนชุมชน  การรับรู้ข่าวสารและความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน  ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความแตกต่างในการมีส่วนร่วมจดัท า
แผนชุมชน ได้แก่ เพศ และอายุ   ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนคือ ควรพฒันารูปแบบและกระบวนการประชาสัมพนัธ์  เพื่อให้ประชาชนไดรั้บทราบ
ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชนอยา่งทัว่ถึง  และควรเสริมสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัแผน
และการจดัท าแผนชุมชน  โดยจดัการฝึกอบรม  หรือสัมมนาเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัท าแผน
ชุมชนใหแ้ก่ประชาชนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง รวมทั้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกคนมีสิทธิและความ
เสมอภาคในการมีส่วนร่วมจดัท าแผนชุมชน อยา่งเท่าเทียมกนั 

สมาน นวลจนัทร์(2551) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผน
ชุมชนต าบลนายงู อ าเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี  พบว่า   ในการท าแผนชุมชน  ทุกหน่วยงานราชการ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนภาคีการพฒันาท่ีมีส่วนรับผิดชอบในการจดัท าแผนชุมชน 
ทุกระดับในการจัดท าแผนชุมชนของหมู่บ้าน ควรร่วมด าเนินการดังน้ี  1.จ  าเป็นต้องสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองการจดัท าแผนชุมชนให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจแก่ทีมปฏิบติัการแผน
ชุมชนหมู่บา้น กลุ่มองคก์ร และประชาชน ตามกระบวนการแผนชุมชนและสร้างความตระหนักใน
การเขา้มีส่วนร่วมของประชาชนในการไดรั้บผลประโยชน์ โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  2. ร่วมให้ค  าปรึกษา แนะน า ช่วยในการประสานงานกบัหน่วยงานราชการต่างๆ หาก
ชุมชนเกิดปัญหาในการจดัท าแผนชุมชน เพื่อให้ประชาชนไดรั้บการแกไ้ขปัญหา เกิดความรู้ เห็น
แนวทางสู่ความส าเร็จและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมี ความ
กระตือรือร้นท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน   3. การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคญัอย่างยิ่ง
ในการจัดท าแผนชุมชน จ าเป็นอย่างยิ่งจะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ การวางแผนการปฏิบติั การรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล โดยการจดัเวที
ประชาคมแลกเปล่ียนความคิดเห็นอนัเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการจดัท าแผนชุมชน 
ไม่ใช่หนา้ท่ีของหน่วยงานราชการเป็นผูด้  าเนินการเอง 

ไพบูลย ์ ดาวเวียงกนัและคณะ (2551) ศึกษาเร่ืองการพฒันากระบวนการจดัท าแผน
แม่บทชุมชนเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ินบา้นป่าไมแ้ดง หมู่ 2 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม ่ พบว่าส่ิงท่ีตอ้งค านึงในการท าแผนแม่บทชุมชน มีดงัน้ี 1) การท าบญัชีครัวเรือนสามารถ
ท าใหชุ้มชนไดรู้้ถึงความส าคญัของรายรับ รายจ่าย  ซ่ึงส่งผลในการด าเนินชีวิตประจ าของตนเอง      
2) การส ารวจข้อมูลในด้านต่างๆของชุมชนท าให้ชุมชนได้ทราบถึงสภาพปัญหา ผลกระทบ 
ตลอดจนทราบถึงความตอ้งการของคนในชุมชน เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาให้ถูก
ทาง    3) การไปศึกษาดูงานในชุมชนท่ีประสบความส าเร็จท าใหเ้ราไดท้ราบถึงแนวทางท่ี สามารถ
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น ามาปรับประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาชุมชนต่อไป   4) กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  แผน
แม่บทท่ีดีตอ้งมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น ตอ้งเป็นแผนท่ีเกิดข้ึนจากชุมชน
ซ่ึงชุมชนเป็นผูคิ้ดเอง ตอ้งเป็นแผนท่ีสามารถท าไดจ้ริง ขอ้มูลท่ีไดต้อ้งเป็นจริงหรือใกลเ้คียงความ
เป็นจริงมากท่ีสุด แผนแม่บทท่ีไดส้มารถพฒันาชุมชนให้อยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืน   5) วิธีการท างานเป็น
กลุ่ม ท าใหเ้ราไดต้ระหนกัรู้ถึงขั้นตอนการท างานอยา่งเป็นระบบและตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในแต่
ละกิจกรรม เช่น ในกลุ่มตอ้งมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีการท างานอย่างชดัเจน ก่อนท างานตอ้งมีการ
วางแผน หลงัจากท างานตอ้งมีการน าขอ้มลูมาท าการวิเคราะห์ ประเมินผล และท าการสรุป  6) การ
ร่วมเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ท าให้เราได ้องค์ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อน าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน เพราะปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละชุมชนอาจจะมีความใกลเ้คียง
กนัหรือมีลกัษณะคลา้ยกนั ดงันั้นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้จึงนับว่าเป็นเวทีท่ีมีความส าคญัต่อนักวิจยั
ทุกๆคน   ส่วนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน     ทีมวิจยัชาวบา้นบางคนยงัไม่เขา้ใจ
รูปแบบการด าเนินงานอย่างแทจ้ริง    ทีมวิจยัยงัมีแนวความคิดไม่ตรงกนั    การด าเนินงานไม่
สามารถท าได้อย่างจริงจงัเพราะทีมวิจยัไม่มีเวลาเน่ืองจากแต่ละคนมีภารกิจต้องท าง านหาเล้ียง
ครอบครัว    ชาวบา้นไม่ใหค้วามร่วมมือกบัทีมวิจยั ท าให้ขอ้มูลท่ีส ารวจมาไดอ้าจไม่ตรงกบัความ
จริง   ทีมวิจยัชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการคน้หาขอ้มลู บนัทึกขอ้มลูเสนอขอ้คิดเห็น 
ตลอดจนการเขียนรายงานวิจยั 

ทินกร ศิลาพนัธุ์ (2551) ศึกษาบทบาทของประชาชนท่ีมีต่อการจัดท าแผนชุมชน: 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเยี่ยม อ  าเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจิตร พบว่า ประชาชนมี
บทบาทในการจดัท าแผนชุมชนในตอนการติดตามและสรุปบทเรียนในประเด็นการเขา้ร่วมประชุม
ติดตามความคืบหนา้แผนชุมชน  และไม่มีบทบาทในขั้นตอนการยกร่างแผนชุมชนในประเด็นการ
ยกร่างก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการกิจกรรมของแผน  ส่วนสาเหตุท่ีท าให้
ประชาชนไม่มีบทบาทต่อการจดัท าแผนชุมชนพบว่าในดา้นประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีเวลา
มาร่วมกิจกรรมจดัท าแผนชุมชนเท่าท่ีควรจะเป็น  ผูว้ิจยัเสนอว่าแนวทางท่ีจะท าให้ประชาชนมี
บทบาทต่อการจดัท าแผนชุมชนมากข้ึนนั้น  ควรเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนชุมชน
ใหแ้ก่ประชาชน ในดา้นเจา้หนา้ท่ีของรัฐควรเพ่ิมประสิทธิภาพการใหค้วามรู้   ในดา้นกระบวนการ
ควรมีการประสานความร่วมมือจากกลุ่มหรือองคก์รต่างๆ ใหม้ากข้ึน 

วิวรรธน์ ขันเพียแก้ว  (2551) ศึกษาเร่ือง การจดัท าแผนชุมชนเพ่ือพฒันาท้องถ่ิน
กรณีศึกษา ต าบลบา้นยาง อ  าเภอล าทะเมนชยั จังหวดันครราชสีมา  พบว่า อบต. มีศกัยภาพและ
บทบาทในกระบวนการพัฒนาแผนชุมชนระดับต าบลใน 4 ประการคือ 1) การสนับสนุน
งบประมาณในโครงการวิจยักระบวนการจดัท าแผนชุมชน 2) การสนับสนุนงบประมาณส่งเสริม
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อาชีพตามโครงการในแผนชุมชน  3) การสนับสนุนการก่อตั้งเครือข่ายผูน้  าการเปล่ียนแปลงแผน
ชุมชนระดับต าบล และกิจกรรมของเครือข่าย  4) บทบาทในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการยกระดบัการพฒันากิจกรรม
ของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนระดบัต าบล 
 สยาม วิชาพรม (2552) ศึกษาเร่ืองการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนชุมชน 
: กรณีศึกษาการจดัท าแผนชุมชนของเทศบาลต าบลรัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์  ผลการศึกษาดว้ยวิธี
วิจยัเชิงคุณภาพพบว่า การจดัท าแผนชุมชนมีปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ประการ คือ ภาคประชาชน  
ภาครัฐ  ภาคกระบวนการ   ในภาคประชาชนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
แผนชุมชนดี และมองเห็นผลประโยชน์ของแผนชุมชน  แต่การมีส่วนร่วมในการท าแผนชุมชนยงั
อยูใ่นระดบัต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะไม่มีเวลา  มองว่าการจดัท าแผนชุมชนเป็นหน้าท่ี
ของรัฐ  และประชาชนไม่เห็นความจ าเป็นในการท าประชาพิจารณ์แผน   ในภาครัฐพบว่าส่วนใหญ่
การใหค้วามรู้ของภาครัฐมีความเหมาะสม วิทยากรมีความรู้ แต่ควรมีวิธีการอ่ืนๆ เพื่อสามารถท าให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการท าแผนมากข้ึน  
นอกจากน้ีควรมีการใหค้วามรู้แก่สมาชิกเทศบาลเพ่ือสามารถใหค้  าแนะน าแก่ชาวบา้นได ้  ส าหรับ
ในภาคกระบวนการ   พบว่ากระบวนการคดัเลือกพ้ืนท่ีมีความเหมาะสม แต่ดา้นทีมงานควรจะมีการ
แต่งตั้งบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ร่วมในกลุ่มการจดัท าแผนชุมชนด้วย  เพื่อ
สามารถให้ค  าปรึกษา  และเสนอแนะแนวทางการพฒันาชุมชนท่ีเหมาะสมได้     ส าหรับผล
การศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณพบว่าปัจจัยด้าน ภาคประชาชน  ภาครัฐ  ภาคกระบวนการมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนชุมชน   ผูว้ิจยัเสนอแนวทางการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัท าแผนชุมชนท่ีจะท าให้การจดัท าแผนชุมชนมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ด้านนโยบาย คณะกรรมการชุมชนท่ีท าแผนควรมาจากการคัดเลือกจาก
ประชาชน  และควรมีค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจ  ภาครัฐควรส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การจดัท าแผนชุมชนอย่างครอบคลุมทุกดา้นให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง เพ่ิมการประชาสัมพนัธ ์
ดา้นปฏิบติัการควรมีการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนชุมชนให้มีระดบั
เพ่ิมมากข้ึน  ในส่วนของประชาชนควรเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน  ให้
ค่าตอบแทน  ลดผลกระทบดา้นเวลา  และปรับความเช่ือท่ีว่าการจดัท าแผนชุมชนเป็นหน้าท่ีของรัฐ
เพียงอยา่งเดียว    สุดทา้ยดา้นวิชาการ ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดย  และศึกษาในเร่ืองความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาชุมชนจากการใชแ้ผนชุมชน 

 เขมภัทท์ เย็นเป่ียม (2552)  ศึกษาวิจัยกระบวนการจัดท าแผนชุมชนพึ่ งตนเอง 
กรณีศึกษา : เปรียบเทียบระหว่างชุมชนต้นแบบในแถบภาคกลาง กับ ชุมชนน าร่องในเขต
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กรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบว่า 1) กระบวนการจดัท าแผนชุมชน ของชุมชนตน้แบบในแถบภาค
กลางและชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความคลา้ยคลึงกนั 2) วิธีการจดัท าแผนชุมชนของชุมชน
ตน้แบบในแถบภาคกลางและชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนัใน  ประเด็นของ 
วิทยากรกระบวนการ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการวางแผนชุมชน และขั้นตอนของการติดตามประเมินผล 3) 
ปัญหาและอุปสรรคของการจดัท าแผนชุมชน ประกอบดว้ย ผูเ้ก็บขอ้มูลขาดความรู้และเทคนิคใน
การเก็บขอ้มลูขอ้มลูท่ีเก็บไดค้าดเคล่ือนไม่ตรงกบัความเป็นจริง ขาดผูน้  าทางความคิด ผูน้  าท่ีมีจิต
อาสา และผูน้  าท่ีขาดความรู้และวิธีการ ขาดการสนับสนุนงบประมาณและเทคนิค ประชาชนขาด
ความสนใจในการเขา้ร่วมประชุมในเวทีชาวบา้น ภาครัฐน าเอาวิธีการท าแผนชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ
ไปด าเนินการท าแผนใหก้บัชุมชนต่างๆ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ไดน้ าแผนชุมชนไปบูรณา
การกบัแผนพฒันาต าบลและประชาชนขาดกระบวนการการเรียนรู้ในการจัดท าแผนชุมชน  4) 
แนวทางกระบวนการจดัท าแผนชุมชนท่ีดีมี 2 แนวทาง คือ เร่ิมตน้จากกิจกรรม น าไปสู่ การจดัท า
แผน และกระบวนการสร้างการเรียนรู้ น าไปสู่ กระบวนการจดัท าแผนชุมชน และ 5) แนวทางการ
น าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัประกอบดว้ย การจดัท าแผนชุมชนพึ่งตนเอง ควรให้ประชาชนใน
ชุมชนร่วมกนัท าด้วยตนเอง โดยให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในระดบัต าบล และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรให้ความส าคญักบั
แผนชุมชนท่ีจดัท าโดยชาวบา้น โดยน ามาบูรณาการร่วมกบัแผนพฒันาต าบลขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรน าวิธีการและรูปแบบการพฒันาท่ีเบ็ดเสร็จไปครอบง าชาวบา้นหรือสั่งให้ท า 
พ้ืนท่ีไหนท่ีมีความพร้อมก็สามารถด าเนินการท าได  ้โดยไม่ควรน ารูปแบบและวิธีการของชุมชน
ตน้แบบไปท าพร้อมกนัทัว่ประเทศ ชุมชนใดท่ีมีลกัษณะเป็นชุมชนเขม้แข็งควรให้สนับสนุนการ
สร้างองคค์วามรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ หรือเทคนิคใหม่ๆ ใหก้บักิจกรรมของชุมชน เพื่อ
เป็นการเพ่ิมทกัษะและศกัยภาพใหแ้ก่ชุมชน ขณะท่ีชุมชนอ่อนแอตอ้งพฒันากระบวนการคิด สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน โดยน าเอาวิธีการจัดการความรู้มาใช้ แผนชุมชนควรพฒันาบน
พ้ืนฐานของวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ และน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ การจดัท าแผน
ชุมชนไม่ควรยดึตามกรอบเวลา การพฒันาผูน้  าเป็นส่ิงส าคญัโดยเฉพาะการพฒันาให้เป็นวิทยากร
กระบวนการในการจดัท าแผนชุมชน ก่อนเก็บขอ้มลูตอ้งสร้างความเขา้ใจกบัประชาชนและการเก็บ
ขอ้มลูควรมีเทคนิคในการสอบถาม 

 ประวิทย ์อกตนั (2552)  ศึกษาเร่ือง บทบาทของผูน้  ากลุ่มต่าง ๆ ในการจัดท าแผน
ชุมชน:กรณีศึกษาอ าเภอทุ่งหัวชา้ง จงัหวดัล  าพูน   ผลการศึกษา ในเชิงปริมาณผลการศึกษาเชิง
ปริมาณพบว่าบทบาทมีส่วนร่วมของผูน้  ากลุ่มต่าง ๆ ในการจดัท าแผนชุมชนของอ าเภอทุ่งหวัชา้ง มี
ส่วนร่วมปานกลาง ซ่ึงในแต่ละประเด็นผลปรากฏ ดงัน้ี  1) กระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัท า
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แผนชุมชนของผูน้  า กลุ่มต่าง ๆ คือ  กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัท าแผนชุมชน       2) รูปแบบและระดบัของการเขา้ไปมีส่วนร่วมของผูน้  ากลุ่มต่าง ๆ ในการ
จดัท าแผนชุมชนคือ ตอ้งการแสดงความคิดเห็น  3) สาเหตุของการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัท า
แผนชุมชนของผูน้  ากลุ่มต่าง ๆ พบว่าผูน้  าตอ้งการเสนอโครงการเพื่อบรรจุไวใ้นแผนชุมชน   4) 
ปัญหาและอุปสรรคของการเขา้ไปมีส่วนร่วมของผูน้  ากลุ่มต่าง ๆในการจดัท าแผนชุมชน คือห้วง
เวลาในการจดัท าแผนชุมชนไม่เหมาะสม         ส่วนผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ในประเด็นต่าง ๆ ใน
การจดัท าแผนชุมชนสามารถสรุปผลการศึกษาในแต่ละส่วน ดงัน้ี 1) ทศันะและความเขา้ใจต่อแผน
ชุมชนของผูน้  ากลุ่มต่าง ๆ และเจา้หนา้ท่ี ท่ีปฏิบติังานในต าบล คือ แผนชุมชนเป็นแผนพฒันาของ
แต่ละหมู่บา้นท่ีจดัท าข้ึนโดยผา่นเวทีประชาคมของหมู่บา้น 2) กระบวนการขั้นตอนการจดัท า แผน
ชุมชนผูน้  า กลุ่มต่าง ๆ และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในระดบัต าบล มีกระบวนการขั้นตอนในการจดัท า
แผนชุมตามแนวทางท่ีทางหน่วยงานราชการก าหนด   3) รูปแบบการจดัท าแผนชุมชน ผูน้  ากลุ่ม ท่ี
ไดด้  าเนินการ ในหมู่บา้น คือ การพบปะพดูคุยแบบไม่เป็นทางการ การ ประชุมประชาคมอย่างเป็น
ทางการ โดยมีเจา้หนา้ท่ีมาใหค้  าแนะน า   4) ปัญหาอุปสรรคในการจดัท าแผนชุมชน เจา้หน้าท่ีไม่มี
ความช านาญในการเป็นวิทยากรกระบวนการ ผูน้  าชุมชน และประชาชน ไม่ให้ความส าคญัในการ
จดัท าแผนชุมชน     ส าหรับขอ้เสนอแนะของผูว้ิจยัคือ ผูน้  าชุมชนและประชาชนตอ้งใหค้วามส าคญั
และน าแผนชุมชนไปปฏิบติัอย่างจริงจงั    หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีการบูรณาการกัน
ท างานร่วมกนั    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งเป็นตวัหลกัในการด าเนินการจดัท าแผนชุมชน    
และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งสนบัสนุน งบประมาณและเจา้หนา้ท่ี 
ในการจดัท าแผนชุมชน 

 วีระวิทย ์อินทรสุภา (2552) ศึกษาเร่ือง บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนดว้ยกระบวนการแผนชุมชนเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื: ศึกษาเฉพาะ
กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจงัหวดัชุมพร ผลการศึกษาพบว่า องคก์ารบริหารส่วนต าบล
มีบทบาทในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนดว้ยกระบวนการแผนชุมชนน้อย  เน่ืองจาก
ผูบ้ริหาร สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พนกังานส่วนต าบล ขาดความรู้ความเขา้ใจและไม่ให้
ความส าคัญกับการจัดท าแผนชุมชนในส่วนของผู ้น าชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน  
นอกจากน้ียงัพบว่าการขาดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการแผนชุมชน  จึงท าใหข้าดความร่วมมือ
จากบุคคล/ชาวบา้น  ผูว้ิจัยได้เสนอว่า แนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วย
กระบวนการแผนชุมชนจะตอ้งเร่ิมตน้จากระดบัครัวเรือน ชุมชน  หมู่บา้น  และต าบล โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเกิด
กระบวนการเรียนรู้  และร่วมกนัคิด คน้หาขอ้มูล  โดยใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
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และภูมิสังคมตนเอง  และมีการทบทวนการพฒันา ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาของหมู่บา้นชุมชน
อยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือสร้างความเขม้แข็งของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

 อนุพนธ์ ฐิติวร (2552) ปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งและปัญหาในกระบวนการจดัท าแผน
ชุมชนของเทศบาลเมือง จ.จนัทบุรี พบว่า 1) แกนน าการจดัท าแผนชุมชน มีความรู้ความเขา้ใจใน
กระบวนการจดัท าแผนชุมชนอยูใ่นระดบัมากและปานกลาง  2) แกนน ามีบทบาทในร่วมปฏิบติัใน
กระบวนการจัดท าแผนชุมชน 3) ผูบ้ริหารเทศบาลและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ มีนโยบายแนวทาง
สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผนชุมชน ในขั้นตอนหลกัของการด าเนินการ ทั้งขั้นเตรียมการ ขั้น
ปฏิบัติการจัดท าแผนชุมชน  การน าแผนสู่การปฏิบัติและขั้นขยายผล/ติดตามประเมินผล  3) 
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจัดท าแผนชุมชน คือ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจดัท าแผนชุมชนอยูใ่นระดบัน้อย  แกนน าบางส่วนยงัไม่ค่อยมีความรู้ความเขา้ใจใน
ล าดบัขั้นของกระบวนการจดัท าแผนชุมชน  ท่ีส าคญัคือการขาดความร่วมมือระหว่างแกนน ากบั
ประชาชน  รวมทั้งการขาดแคลงงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนชุมชน  และการขาด
แคลงเอกสารทางวิชาการ  4) แนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าวคือ 4.1) จดัให้มีการประชุมช้ีแจง
สร้างความเขา้ใจในเร่ืองแผนชุมชนแก่ประชาชนในชุมชนอย่างสม ่าเสมอ  4.2) จดัให้มีการอบรม
เพ่ิมความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการจดัท าแผนชุมชนแก่แกนน าการจดัท าแผนชุมชน 4.3) จัด
อบรมผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรผูรั้บผิดชอบให้เห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดท าแผนชุมชนอย่างจริงจัง 4.4) จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนบัสนุนการบริหารจดัการในการจดัท าแผนชุมชนของแต่ละชุมชน 
 ธนิศรา สุภาษี (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนในอ าเภอ
เมืองล าพนู  พบว่า 1) ปัจจยัดา้นผูน้  าชุมชน  ประชาชน และกลไกภาครัฐ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผล
ให้การวางแผนชุมชนมีคุณภาพในระดับมาก  1.1) ผูน้  าชุมชนเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพในด้านความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์ ตัดสินใจได้ และเป็นแบบอย่างท่ีดี พร้อมน าประชาชนเข้าร่วม
กระบวนการวางแผนชุมชน  1.2) ส่วนประชาชนเป็นพลงัส าคญัในการเขา้ไปมีส่วนร่วมให้เกิด
กระบวนการวางแผนชุมชน  ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจ และสนใจเข้าร่วมเวทีประชาคม เพื่อ
เขา้ไปมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความรู้คิดวิเคราะห์หาแนวทางแกไ้ขปัญหาชุมชนร่วมกนั  1.3) ดา้น
กลไกภาครัฐ เป็นปัจจยัภายนอกท่ีเขา้ไปเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีของ
รัฐท่ีมีความรู้ ความสามารถในการกระตุน้ให้ชุมชนจดัเวทีประชาคมเพื่อวางแผนชุมชน  2) การมี
ส่วนร่วมของประชาชนท าใหแ้ผนชุมชนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก    โดยประชาชนควรเขา้ไปร่วม
ในทุกขั้นตอนของการจดัท าแผนชุมชน  3) ปัญหาอุปสรรคในการวางแผนชุมชนให้มีคุณภาพ คือ 
ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจไม่เพียงพอ โดยคิดว่าการวางแผนชุมชนเป็นเ ร่ืองของรัฐและผูน้  า
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ชุมชนเท่านั้น  จึงไม่ให้ความสนใจเขา้ร่วมเท่าท่ีควร  ในส่วนของภาครัฐขาดการประชาสัมพนัธ์
และส่งเสริมการเรียนรู้ในความส าคญัของแผนชุมชนแก่ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง   เจา้หน้าท่ีภาครัฐ
มีภาระงานตามบทบาทหนา้ท่ีมาก จึงท าให้การติดตามประเมินผลในแต่ละขั้นตอนของการจดัท า
แผนไม่จริงจงั ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีท าใหแ้ผนชุมชนขาดคุณภาพ 

 ชฎาพร กมลกิจไพศาล (2553) ศึกษาเร่ือง กระบวนการจดัท าแผนชุมชนบา้นทางยาว 
หมู่ท่ี 8 ต  าบลคลองควาย อ  าเภอสามโคกจงัหวดัปทุมธานี    ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการ
จดัท าแผนชุมชนบา้นทางยาว มีจ  านวน 4 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1.1) ขั้นตอนวิเคราะห์ชุมชน 1.2) ขั้นตอน
การวางแผน 1.3) ขั้นตอนการด าเนินการ และ 1.4) ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผล 2) แผน
ชุมชนไดแ้บ่งแผนงานแบ่งออกเป็นแผนพึ่งตนเองแผนความร่วมมือ และแผนขอรับการสนับสนุน 
3) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ชาวบา้นมีส่วนร่วมจดัท าแผนชุมชนระดบัมากในขั้นตอนการ
วิเคราะห์ชุมชนโดยใหข้อ้มลูปัญหาและความตอ้งการ และจดัล  าดบัความส าคญัของปัญหา ขั้นตอน
การวางแผนใชว้ิธีประชุมประชาคมให้ชาวบา้นส่วนใหญ่เขา้ร่วมก าหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์และ
โครงการของชุมชน ขั้นตอนการด าเนินการผูน้  าชุมชนจะเป็นผูป้ระสานกบัหน่วยงานสนับสนุน 
ชาวบ้านจะเขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมหรือเป็นสมาชิกโครงการ และขั้นตอนการติดตาม และการ
ประเมินผลชาวบา้นมีส่วนร่วมน้อยส่วนใหญ่ผูน้  าชุมชนจะเป็นผูติ้ดตามและรายงานผล และ 4) 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนชุมชน ได้แก่ ขาดการเตรียมความพร้อม การจัดล  าดับ
ความส าคญัของปัญหามีน้อย การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพฒันาไม่ชดัเจน การวิเคราะห์
ความสอดคลอ้งของโครงการไม่ชดัเจนความรับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีมีนอ้ย และการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและการประเมินผลน้อยดังนั้นจึงควรส่งเสริมกระบวนการวิเคราะห์ชุมชน ให้
วิเคราะห์ความส าคญัและเช่ือมโยงได้พร้อมกับปรับปรุงแผนเป็นรายปีและบูรณาการแผนของ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

 สุพิชญา พยคัฆเ์กรง (2553) ศึกษาเปรียบเทียบการน าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัของ
ภาคีการพฒันาอ าเภอบางปะหัน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  พบว่า ผลการศึกษาระดบัการน าแผน
ชุมชนไปสู่การปฏิบติัของภาคีการพฒันา ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก7 ดา้น มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ดา้นคือ ดา้น
การเรียนรู้ร่วมกนัขององคก์ร และดา้นการน า แผนชุมชนไปใชป้ระโยชน์ขององค์กร  ส่วนผลการ
เปรียบเทียบการน าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติระหว่างภาคีการพฒันาต่างหน่วยงาน และต่าง
สถานภาพ ในภาพรวม พบว่า ภาคีการพฒันาต่างหน่วยงาน และต่างสถานภาพ มีการน าแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบติัขององค์กรไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อพิจารณาในรายดา้น พบว่าดา้นกิจกรรมในแผน
ชุมชนสอดคลอ้งกบัแนวเศรษฐกิจพอเพียง และดา้นการน าแผนชุมชนไปใชป้ระโยชน์ของภาคีการ
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พฒันาต่างหน่วยงาน มีการน าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 
.05    

 นิภา อมรางกรู (2553) ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผน
ชุมชนเทศบาลเมืองพิจิตร  อ  าเภอเมือง จังหวดัพิจิตร พบว่า 1) ประชาชนมีส่วนร่วมของในการ
จดัท าแผนชุมชนนอ้ยมาก และไม่ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมของในการจดัท าแผนชุมชน เพราะไม่
เขา้ใจเร่ืองแผนชุมชนและกระบวนการจดัท าแผนชุมชน  2) แนวทางในการให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมของในการจดัท าแผนชุมชน คือ เทศบาลตอ้งเพ่ิมช่องทางใหเ้ขา้ถึงประชาชน เพ่ือรับทราบ
ขอ้มูลของชุมชน โดยผ่านเว็บไซต์  การออกพบปะประชาชน และการออกแบบสอบถาม เพื่อ
ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการจดัท าแผนชุมชน โดยเผยแพร่ข่าวสารถึงชุมชนและรับฟังผลการตอบ
รับของทุกชุมชน อย่างต่อเน่ือง  ต้องมีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ  การร่วมประชุม  การ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านสมาชิกสภา การติดต่อทางเว็บไซต์เทศบาล  การให้ความรู้  การอบรมเชิง
ปฏิบติัการดา้นการจดัท าแผนชุมชนอยา่งต่อเน่ืองใหก้บัผูน้  าทุกกลุ่มในชุมชน 

 เครือวลัย ์ทาแดง (2554) บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ใน
กระบวนการการจดัท าแผนชุมชนดา้นสุขภาพ อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า 
แรงสนบัสนุนทางสงัคมท่ีมีต่อบทบาทการจดัท าแผนชุมชนดา้นสุขภาพ ภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบับทบาทการจดัท าแผนชุมชนดา้นสุขภาพของ อสม. ไดแ้ก่ เพศ , 
อาย,ุ การเคยไดรั้บการอบรมการจดัท าแผนชุมชนดา้นสุขภาพ, การมีต าแหน่งเป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น, 
การเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น, การไม่มีต  าแหน่งอ่ืนทางสังคม และแรงสนับสนุนทางสังคม มี
ความสมัพนัธก์บับทบาทการจดัท าแผนชุมชนดา้นสุขภาพ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.005  ปัญหา
อุปสรรคในกระบวนการการจดัท าแผนชุมชนดา้นสุขภาพท่ีพบบ่อย คือ 1) ขาดการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน      2) งบประมาณวสัดุ อุปกรณ์ ในการจดัท าแผนชุมชนดา้นสุขภาพไม่เพียงพอ 3) อสม. 
ขาดความรู้ดา้นการจดัท าแผนชุมชนดา้นสุขภาพ  ส่วนขอ้เสนอแนะคือ ประการแรกใหม้ีการจดัการ
ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการจดัท าแผนชุมชนดา้นสุขภาพให้ประชาชนในหมู่บา้นทราบโดยทัว่ถึง   
ประการท่ีสองใหมี้การอบรมเพ่ิมศกัยภาพแก่ อสม.ในเร่ืองการจดัท าแผนชุมชนดา้นสุขภาพ และ
ประการสุดทา้ยใหส่้วนราชการจดัส่ิงสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ เพ่ิมเติมใหเ้พียงพอ  
  กิตติกานต์ ใจค า (2554) ศึกษาเร่ือง บทบาทคณะกรรมการชุมชนในการจดัท าแผน
ชุมชนของเทศบาลต าบลบา้นแม่ข่า อ  าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า คณะกรรมการชุมชนในการ
จัดท าแผนชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก  ปัญหาอุปสรรคของบทบาท
คณะกรรมการชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน แต่ละขั้นตอนคณะกรรมการยงัไม่ให้ความส าคญัต่อ
การจดัท าแผนชุมชน ในการร่วมปฏิบติัเกิดความเบ่ือหน่ายการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนชุมชน
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เน่ืองจากเคยเสนอแผนงาน  กิจกรรม  โครงการไปแลว้ไม่ไดรั้บการตอบสนองหรือท าตาม เพราะ
งบประมาณของเทศบาลไม่เพียงพอ  และไม่ค่อยมีเวลาว่างเน่ืองจากต้องประกอบอาชีพการเกษตร
และรับจา้ง การเขา้ร่วมท าให้ขาดรายได้  อีกประการคือขาดความส านึกร่วมรับผิดชอบการมีจิต
บริการสาธารณะ  ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางในการแกไ้ขดงัน้ี  บริหารจดัการเชิงรุกออกชุมชน  สร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการชุมชน  เก่ียวกับการจดัท าแผนชุมชน  ประโยชน์ในการ
จดัท าแผนชุมชน  และผลท่ีไดรั้บจากการจดัท าแผนชุมชน  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน  เป็นประจ าทุกปี และสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจดัการของ
คณะกรรมการชุมชน  การจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผูบ้ริหารท้องถ่ิน  เจ้าหน้าท่ี
เทศบาล  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัท าแผนชุมชน  ให้เล็งเห็นความส าคญั และประโยชน์ของการ
จดัท าแผนชุมชนอยา่งจริงจงั  และประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายให้ประชาชนในชุมชนทราบอย่าง
ต่อเน่ือง  ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเพื่อเกิดการต่ืนตวั ในการจดัท าแผนชุมชนและมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของแผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาชุมชนโดยชุมชนเป็น
เป้าหมายทิศทางการพฒันาชุมชน    คณะกรรมการชุมชนตอ้งสร้างความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา
ชุมชนดว้ยตนเอง     

 
 งานวิจยัต่างประเทศ 
   Rennie  (1995) ศึกษาเร่ืองการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการด ารงชีวิตแบบ

ย ัง่ยนื   พบว่า จุดเร่ิมตน้ของ IISD (สถาบนัระหว่างประเทศท่ีด าเนินการให้ค  าแนะน านโยบายใน
ดา้นต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการพฒันาอย่างยืน) ตามแนวทางการด ารงชีวิตแบบย ัง่ยืนเพ่ือการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืก็คือความเขม้แข็งของชุมชน โดยใชก้ลยทุธก์ารปรับตวัเพ่ือลดภาวะขาดแคลน  แนวทางน้ีถือ
ว่าชุมชนเป็นทั้งผูก้ระท าและเป้าหมายของการเปล่ียนแปลง และชุมชนมีความเขม้แข็งอยา่งมากและ
มีความรู้อยา่งมากเก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาของตนเอง   แนวคิดน้ีเนน้ย  ้าปัญหาความย ัง่ยืนในดา้น
ความเป็นอยู่ท่ีดีทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมของประชาชน  การปกครองและนโยบาย 
รวมทั้งความเช่ือมโยงของส่ิงเหล่าน้ี   แนวทางน้ีใช้การสร้างเสริมพลงัอ  านาจมากกว่าการให้
สวสัดิการ  การเพ่ิมผลิตภาพของระบบการด ารงชีวิตท่ีเป็นอยู่  และสร้างโอกาสใหม่ๆอย่างย ัง่ยืน  
แนวทางการด ารงชีวิตแบบย ัง่ยนืเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างเสริมพลงัอ  านาจของชุมชน ท่ีช่วยใน
การสร้างตวัช้ีวดัเพ่ือวดัการพฒันาในระบบการด ารงชีวิตและความย ัง่ยนืของระบบเหล่าน้ี 

 Aziz et.al (2013) ศึกษาเร่ืองการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเป็นวิธีการสร้าง
เสริมพลงัอ  านาจสตรี  พบว่าการสร้างเสริมอ านาจสตรีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเคร่ืองมือเพื่อการ
บรรลุซ่ึงสิทธิ สุขภาพ และการพฒันาของสตรี  ความส าเร็จของการสร้างเสริมอ านาจสตรี  ซ่ึงเป็น
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เป้าหมายสุดทา้ยหรือเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการจ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
การด าเนินการเชิงผลกัดนั หน่วยงานวิทยาศาสตร์สุขภาพชุมชน (The Community Health Sciences 
Department -CHS)  ของมหาวิทยาลยั  Aga Khan University Karachi ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาแบบ 5 องค์ประกอบ (five-component study) (ใน 4 ประเทศเอเชีย) ท่ีมีช่ือโครงการว่า 
‘การสร้างเสริมพลงัอ  านาจสตรีในบริบทมุสลิม -Women’s Empowerment in Muslim Contexts’ 
(WEMC)  ไดใ้ชว้ิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมพลงัอ  านาจสตรี  การท างานกบั
ชุมชนประกอบดว้ย การสะทอ้นคิด การวิเคราะห์ และการปฏิบติั ไม่เพียงเพ่ือสร้างความรู้เท่านั้น 
แต่รวมไปถึงการให้ความรู้ การพัฒนาจิตส านึกให้รักตัวเองรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  และการ
ขบัเคล่ือนเพ่ือด าเนินการ  เราปรับใชเ้คร่ืองมือประเมินทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วม [participatory rural 
appraisal (PRA) tools] เพื่อศึกษามุมมองและการสะทอ้นคิดของสตรีในสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ของ
พวกเขา และความตอ้งการของชุมชนเก่ียวกบัการสร้างเสริมพลงัอ  านาจ ทนัตสุขภาพ สุขภาพจิต 
อนามยัการเจริญพนัธุ ์ภาระงานประจ าวนั การเขา้ถึงทรัพยากร  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ
การกระท ารุนแรงต่อสตรี   ประสบการณ์ของเราแสดงในรูปแบบของโมเดล 5 ขั้นตอนของการวิจยั
เชิงปฏิบติัการเพ่ือสร้างเสริมพลงัอ  านาจสตรี ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการสืบเสาะภาคสนาม (field 
inquiry) การวิจยัการปฏิบติั  (analysis for action) การฝึกอบรมให้ความรู้ (advocacy training) การ
สนทนาดา้นนโยบาย  (policy dialogue) และการติดตามการปฏิบติัเพื่อการเปล่ียนแปลง (tracking 
action for change)  การสะทอ้นคิดในโมเดลน้ี เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ส าหรับผูซ่ึ้งท างานในชุมชน
และการปฏิรูปสงัคม   

 Bowes  (2013) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลวิธีการวิจยัแบบสร้างเสริมพลงัอ  านาจ : การ
พิจารณาการวิจยัเชิงปฏิบติัการในสตรีเอเชียใต ้พบว่า สงัคมวิทยาต่อตา้นลทัธิเหยยีดผวิ สงัคมวิทยา
สตรีนิยม และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ต่างก็ให้ความสนใจในการสร้างเสริมพลงัอ  านาจแก่ ‚กลุ่ม
ตวัอยา่งการวิจยั‛ บทวิจารณ์แนวคิดการสร้างเสริมพลงัอ  านาจตามแนวทางต่อตา้นลทัธิเหยียดผิว 
สตรีนิยม และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ไดน้ ามาใชเ้พื่ออธิบายการใชแ้นวคิดของ Stauss ในการศึกษา
การต่อรองอ านาจในกระบวนการวิจัย  และอธิบายอ านาจการต่อรอง  (Power negotiation) ใน
กรณีศึกษาแบบสะทอ้นคิดของโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการซ่ึงด าเนินการในกลุ่มสตรีเอเชียใตใ้น
กลาสโกว ์ กรณีศึกษาน้ีประกอบดว้ยการจดัตั้งโครงการท่ีมุ่งสร้างเสริมพลงัอ  านาจในตวัเอง  การ
วิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีพยายามตอบสนองขอ้วิตกของชุมชน และประสบการณ์ของนักวิจยั 2 คนใน
โครงการน้ี  สรุปไดว้่า การสร้างเสริมพลงัอ  านาจ นอกจากจะเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งการโดยทัว่ไปแลว้ 
ยงัคงเป็นประเด็นท่ีมีการถกเถียงอยา่งต่อเน่ือง 
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 Erika  (2009) ศึกษาบทบาทของการก าหนดวิสยัทศัน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อการวางแผนชุมชน: กรณีศึกษาของเขตอลัเลน มลรัฐอินเดียน่า  โดยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ   เก็บ
ขอ้มลูดว้ย การสมัภาษณ์ความคิดเห็นกลุ่มใหญ่  และการส ารวจโดยใช ้การส ารวจผ่านe-mail และ
ทางโทรศพัท์  มีวตัถุประสงค์การวิจยั ดงัน้ี เพ่ือศึกษาการใชว้ิธีก  าหนดวิสัยทัศน์ของชุมชนเป็น
เทคนิคหน่ึงของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพฒันาแผนชุมชนท่ีครอบคลุม ผลการวิจยัพบว่า   
ผูเ้ขา้ร่วมหลกัแสดงขอ้คน้พบท่ีเหมือนกนัเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกบักรณีศึกษาท่ีอา้ งไวใ้นการ
ทบทวนวรรณกรรม  ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่มองในแง่ดีเก่ียวกบัการใชว้ิธีก  าหนดวิสัยทศัน์ในการ
รวบรวมความคิดเห็นของประชาชน  และส่วนใหญ่เป็นผูส้ามารถวางแผนชุมชนไดห้รือท างานดา้น
การวางแผนชุมชนได ้  ในขณะท่ีทุกคนพอใจกบัแนวคิดการก าหนดวิสัยทศัน์ชุมชน แต่มีความไม่
พึงพอใจกบัผลลพัธบ์างประการ  เป็นไปไดว้่าหากการศึกษาคร้ังน้ีมีบุคคลธรรมดาเขา้ร่วมมากข้ึน 
น่าจะแสดงใหเ้ห็นความไม่พึงพอใจมากกว่าน้ี         ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Shipley และคณะ (2004) ท่ีพบว่าผูป้ฏิบติัในการวางแผนชุมชนและผูอ้  านวยความสะดวกค่อนขา้ง
พอใจกับการก าหนดวิสัยทัศน์  ในขณะท่ีผูเ้ข้าร่วมพึงพอใจน้อยกว่า  และสอดคลอ้งกับ Lee 
Uyesugi & Shipley (2005) ท่ีว่าบุคคลมีความพึงพอใจกบักระบวนการมากกวา่ผลลพัธ ์ ผูใ้หส้มัภาษ์ 
4 รายระบุว่าแผนชุมชนสุดทา้ยน่าจะชดัเจนกว่าน้ี   ประโยชน์ของการก าหนดวิสัยทศัน์สามารถวดั
ไดจ้ากประสิทธิผลของแผนชุมชน  จากบทสรุปส าหรับผูบ้ริหารของแผน Plan-it Allen!  แผนชุม
นท่ีครอบคลุมเป็นแนวทางส าหรับแกปั้ญหาการใชแ้ละพฒันาพ้ืนท่ี  ในขณะท่ีการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่
วิสยัทศัน์ท่ีรวบรวมกระบวนการวางแผน Plan-it Allen! ไดน้ ามาบรรจุไวใ้นแผน ซ่ึงยงัเร็วเกินไปท่ี
จะบอกไดว้่าแผนจะประสบความส าเร็จไดจ้ริงหรือไม่ในการแกปั้ญหาการใชแ้ละพฒันาพ้ืนท่ี  ผูใ้ห้
สมัภาษณ์รายหน่ึงรู้สึกว่าแผนชุมชนน้ีลม้เหลวเพราะไม่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนรูปแบบการพฒันา
ในเขตน้ี  แต่ส่วนใหญ่ยงัคงมองในแง่ดีเก่ียวกบัแผนชุมชนและสามารถมีอิทธิพลต่อการเติบโตและ
พฒันาในอนาคตของเขตน้ี    ผลการวิจัยพบว่า 1)ได้ว ัตถุประสงค์แสดงทิศทางนโยบายท่ี
เฉพาะเจาะจงมากข้ึนและช่วยสร้างกลยทุธก์ารพฒันา   กลยุทธ์จะเป็นรายละเอียดการด าเนินการท่ี
จ  าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการและขอ้ก าหนดของแผนรวมและค าอธิบายเร่ืองการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  2) ในแผนชุมชนของในอินเดียน่าตอ้งประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่   
2.1) การระบุวตัถุประสงคเ์พ่ือการพฒันาในอนาคต   2.2) การระบุนโยบายการพฒันาการใชพ้ื้นท่ี      
2.3) การระบุนโยบายการพฒันาเส้นทางสาธารณะ สถานท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสาธารณะ  โครงสร้าง
และสาธารณูปโภค  3) แผนชุมชนต้องสามารถคาดท านายความต้องการของชุมชน  ก  าหนด
วิสยัทศัน์ชุมชน 20 ปี และก าหนดนโยบายเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย มิใช่แผนรวบอ านาจของรัฐ แผน
โครงการ แผนการเงินหรือแผนธุรกิจ  และควรปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกๆ 5 ปี  4) ประโยชน์ของ
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การแผน  มีดังน้ี มีวิสัยทัศน์ชุมชนท่ีชัดเจนท่ีเกิดจากชุมชน แสดงถึงค่านิยม เป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องชุมชน    มีนโยบายท่ีเป็นปัจจุบนัช้ีแนะการส่งเสริมการพฒันาทางกายภาพและ
เศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนั   เป็นการเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัในอนาคต  เป็น
การสงวนรักษาไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ของชุมชนตนเอง    เป็นแนวทางสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน    เป็น
แนวทางในการจดัสรรทรัพยากรสาธารณะร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถประยุกต์ใชก้าร
วางแผน เพื่อการพฒันาชุมชน และสร้างแนวคิดใหม่ๆ 

 Hall (2010) บทบาทการปฏิบติั และศกัยภาพของเทศบาลและชุมชนชนบทในการเขา้
ร่วมการวางแผนพฒันาชุมชน  โดยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ   เก็บขอ้มูลดว้ยการสนทนากลุ่มย่อย  ,
การสมัภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง , การถอดเร่ืองเล่า , การจดัเวทีประชาคม และการวิเคราะห์เอกสาร  
มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 1.เพ่ือวิเคราะห์และตีความแนวคิดบางอยา่งจากทฤษฎีการพฒันาชุมชน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนและการตดัสินใจในเทศบาลชนบท   2.เพื่ออธิบายและตีความบทบาท 
การปฏิบติั และศกัยภาพของเทศบาลชนบทและชุมชนในการวางแผนพฒันาชุมชน 3.เพื่อวิเคราะห์
ความสอดคลอ้งเชิงอธิบายของแนวคิดการพฒันาชุมชนในการวางแผนพฒันาชุมชน   4. เพื่อระบุ
นยัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับทฤษฎีการพฒันาชุมชน การวางแผนและการปฏิบติัดา้นการพฒันาในชุมชน
ชนบท  การศึกษาคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีก  าหนดไว ้ ภายในวาทกรรมการพฒันาชุมชน 
แนวคิดการสร้างความหมายร่วมกนั การมีส่วนร่วม อ  านาจ และองคก์ร เป็นหัวใจส าคญัของทฤษฎี
พฒันาชุมชน  มีการตีความแนวคิดเหล่าน้ีเก่ียวกบัการวางแผนและการตดัสินใจของเทศบาลชนบท  
กรอบแนวคิดท่ีพฒันาข้ึนจากวรรณกรรม ไดน้ ามาใชเ้พ่ือตีความขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และ
การสนทนากลุ่มจากการวางแผนพฒันาชุมชน 3 กรณี ในเขตฮาลิเบอร์ตนั ออนตาริโอ  จากนั้น
อธิบายรายละเอียดและตีความบทบาทและการปฏิบติัของเทศบาลและชุมชนชนบทในการวางแผน
พฒันาชุมชน  จากการวิเคราะห์ดงักล่าว การตีความเพ่ิมเติมระบุว่ามีหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้าง 
คงไว ้และบัน่ทอนศกัยภาพของเทศบาลและชุมชนชนบทในการเขา้ร่วมการวางแผนพฒันาชุมชน   
แนวคิดการพฒันาชุมชนอธิบายขอ้คน้พบในการวางแผนแต่ละกรณีและมีอ  านาจเชิงอธิบายใน
ระดบัท่ีต่างกนัไปในกรณีศึกษา  และไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัแนวคิดการพฒันาชุมชนและอ านาจเชิง
อธิบาย ดงัน้ี  1) ผลการศึกษายืนยนัว่าทฤษฎีพฒันาชุมชนของ Bhattacharyya โดยอิง Hustedde & 
Ganowicz มีความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติั  ทฤษฎีของ Bhattacharyya อยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดท่ีว่า
ชุมชนคือความเป็นปึกแผน่และการพฒันาคือองคก์ร  กล่าวคือความเป็นปึกแผ่นเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้
ส าหรับองคก์ร และต่างก็เป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาชุมชน Bhattacharyya ช้ีใหเ้ห็นว่าการพฒันา
ชุมชนสร้างความเป็นปึกแผน่และองคก์รโดยยดึหลกัปฏิบติั 3 ขอ้ คือ การช่วยเหลือตนเอง การรับรู้
ความต้องการ และการมีส่วนร่วม  ทฤษฎีพฒันาชุมชนเป็นการศึกษาต้นเหตุโดยการก าหนด
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วิธีด  าเนินการไปสู่เป้าหมายท่ีก  าหนดไวแ้ลว้  จุดมุ่งหมายหรือเหตุผลของการพฒันาจึงมีอิทธิพล
และปรับเปล่ียนการปฏิบติัของผูเ้ก่ียวขอ้งตลอดกระบวนการพฒันา   2) ผลการศึกษาแสดงว่าการ
พฒันาชุมชนตามลกัษณะของแนวคิดการสร้างความหมายร่วมกัน การมีส่วนร่วม อ  านาจ และ
องค์กรสามารถช่วยอธิบายความสัมพนัธ์ของเหตุและผลระหว่างกระบวนการวางแผนพฒันากบั
ผลลพัธก์ารวางแผนพฒันา  กระบวนการท่ีไม่เปิดเวทีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอภิปราย
อย่างมีความหมายเก่ียวกบัประเด็นส าคญัดา้นการวางแผนและการพฒันา เพื่อสร้างความหมาย
ร่วมกนัและความเป็นปึกแผน่ ยอ่มส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ และศกัยภาพอนัจ ากดัขององค์กรและ
ชุมชน  แนวคิดจากทฤษฎีพฒันาชุมชนดงักล่าวน้ี สามารถช่วยอธิบายกระบวนการวางแผนพฒันา
ชุมชน และเป็นแนวทางแก่นักวางแผนชนบทและนักวิชาการพฒันาชุมชนในการสร้างความเป็น
ปึกแผน่และองคก์ร  3) ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าทฤษฎีเร่ืองทุนทางสงัคมและระบบการจดัการมี
ความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัดา้นพฒันาชุมชน  งานวิจยัหลายเร่ืองแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพนัธ์
เชิงเหตุและผลระหว่างทุนทางสงัคมกบัรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพ   การเขา้ร่วมของประชาสังคมจะ
ช่วยสร้างทุนทางสงัคม กล่าวคือ มีอุปทานเพ่ิมข้ึนตามการใช ้และลดลงหากไม่ใช ้ ทฤษฎีสามารถ
ใหแ้นวทางแก่รัฐบาลทอ้งถ่ินในแง่ของการใชทุ้นทางสงัคมในชุมชนเพื่อประโยชน์ของประชาชน  
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสังคมแบบมีส่วนร่วมท างานได้ดีกว่าเพื่อให้รัฐบาลมีความซ่ือสัตย ์
รับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงช่วยให้บรรลุเง่ือนไขเก่ียวกับความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  จากผลการวิจัยสรุปว่าชุมชนชนบทเป็นสถานท่ีท่ีมีความหลากหลาย มีทรัพยสิ์น
หลายอยา่ง และท่ีส าคญัท่ีสุดคือประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน    สถานท่ีและพ้ืนท่ีชนบทมีปัญหา
เฉพาะท่ีตอ้งใหค้วามสนใจในแง่ของการวางแผนและการพฒันา  กรอบโครงสร้างทางกฎหมายและ
ขั้นตอนการวางแผนโดยตวัมนัเองแลว้มิใช่การวางแผนชุมชนแต่แสดงถึงมิติทางกายภาพของการ
พฒันา และจึงมีวิธีการอนัจ  ากดัในการแกปั้ญหาเชิงกลยทุธข์องชุมชนโดยรวม 

 Victoria  (1998) ศึกษาศกัยภาพของการวางแผนโดยใชชุ้มชนเป็นฐานเพื่อลดความ
ยากจนในเขตเมือง: กรณีศึกษาเมืองกอนโดลาย ูใน ยอกยากาตา้, อินโดนีเซีย โดยมีค  าถามการวิจยั 2 
ประเด็นคือ 1) อะไรคือศกัยภาพของการวางแผนชุมชน (การวางแผนท่ีอยู่อาศยัในท้องถ่ินเพ่ือ
ตนเอง  การประยุกต์ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินกบัวิธีปฏิบติัการวางแผน)  เพ่ือบรรเทาความยากจนใน
เมือง  2) อะไรคือกระบวนการท่ีผูอ้ยู่อาศยัในทอ้งถ่ินน ามาใชใ้นการวางแผนชุมชนเพ่ือบรรเทา
ความยากจนในเมือง     ผลการวิจยัพบว่าผูอ้ยูอ่าศยัในทอ้งถ่ินสร้างกรอบความคิดความยากจนในแง่
ของภาวะขาดแคลนในหลายมิติ และเพ่ือจุดมุ่งหมายของการวางแผนชุมชน จึงระบุขอ้บ่งช้ีของ
ความยากจน 3 ดา้น เพ่ือการบรรเทาความยากจน  ไดแ้ก่  (1) ความไม่มัน่คงของการถือครองท่ีดิน 
(2) ขาดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั และ (3) ขาดการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารและเอกสารเพื่ออ่าน   จาก
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การวิเคราะห์ความพยายามในการวางแผนชุมชนในพ้ืนท่ีเหล่าน้ี  การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นพ้ืนท่ี
ทางสังคมหลายดา้นอนัเป็นช่องทางให้แก่โอกาสและปัญหาอุปสรรคของความพยายามบรรเทา
ความยากจนของชุมชน   สรุปไดว้่าศกัยภาพของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัความสามารถ
ของผูอ้ยูอ่าศยัในทอ้งถ่ินในการคน้หาพ้ืนท่ีเหล่าน้ี  บางคร้ังตอ้งอาศยันกักิจกรรมชุมชนเพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีท่ีมีอยู ่สร้างพ้ืนท่ีใหม่ และ/หรือละท้ิงพ้ืนท่ีซ่ึงพิจารณาแลว้ว่าใชป้ระโยชน์ไม่ได ้ และพบว่าผู ้
อยูอ่าศยัในทอ้งถ่ินเขา้ร่วมในการวางแผนชุมชนในลกัษณะท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน   ในโมเดลการมี
ส่วนร่วมของพลเมืองทั้งในการรวมตวัและการขบัเคล่ือนทางสังคม  รูปแบบใหม่ของการมีส่วน
ร่วมของพลเมืองเช่นน้ี ซ่ึงหมายถึง 'การให้อ  านาจในทางปฏิบติั’  เป็นลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป
ตามล าดบั มีตน้ก  าเนิดในระดบัรากหญา้ และมีวตัถุประสงคท่ี์เป็นรูปธรรม  (ตรงขา้มกบัการเมือง)  
โดยสรุป ตัวอย่าง 3 เร่ืองของการวางแผนชุมชนท่ีน ามาวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าผูอ้ยู่อาศยัใน
ทอ้งถ่ินมีภูมิปัญญาอนัเป็นประโยชน์ต่อการบรรเทาความยากจนในระดบัชุมชน  แต่ไม่สามารถ
แกปั้ญหาความยากจนเร้ือรังในระดบัครัวเรือน  ในแง่ของนัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั  ขอ้คน้พบ
น าไปสู่ขอ้สรุปท่ีว่า  นอกเหนือจากการวางแผนชุมชนแลว้ จ  าเป็นตอ้งมีเครือข่ายความปลอดภยัทาง
สังคมท่ีพ่ึงพาได้หากต้องการลดความยากจนระดับค รัว เรือนได้อย่างย ั่งยืนในอนาคต    
ขอ้เสนอแนะมีดงัน้ีการวางแผนชุมชนท่ีไม่สามารถเจาะลึกไปในพ้ืนท่ีระดบัจุลภาคของครัวเรือน
และบรรเทาความยากจนเร้ือรัง ชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษาแสดงถึงสภาวะแวดลอ้มท่ีดีท่ีสุดท่ีเป็นไปได้
ในหลายๆด้านเพื่อพฒันาการวางแผนชุมชน  เป็นชุมชนท่ียึดเกาะกัน ผูอ้ยู่อาศัยส่วนให ญ่มี
ประวติัศาสตร์และผลประโยชน์ร่วมกนั และเต็มไปดว้ยนักกิจกรรมท่ีมีภูมิปัญญา มีความสามารถ 
และสร้างสรรค์ท่ีมุ่งมัน่พฒันาสุขภาวะของผูอ้ยู่อาศยั  ผูว้ิจ ัยคิดว่ากรณีศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าการ
วางแผนชุมชนตอบสนองความตอ้งการเฉพาะในระดบัชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้ว่า ส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพท่ีเส่ือมโทรม ขาดการดูแลสุขภาพ และการเขา้ไม่ถึงเอกสารส าหรับอ่าน  เหล่าน้ีลว้น
เป็นขอ้บ่งช้ีส าคญัของความยากจนในระดบัชุมชน  

  Sharon  (1998) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและการวางแผนการออกแบบการ
ใหบ้ริการส าหรับเด็กและครอบครัวในทางตะวนัตกเฉียงใตอ้ลัเบอร์ตา้  โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มลูดว้ย 
การส ารวจและใช้เอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1)ประเมินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท่ีใชใ้นการออกแบบบริการสงัคมส าหรับเด็กและครอบครัวในตะวนัตกเฉียงใตอ้ลัเบอร์
ตา้  2 )การประเมินผลของความพยายามในการท างานร่วมกนัด าเนินการโดยผูม้ีส่วนร่วมของชุมชน
ในระหว่างการริเร่ิมด าเนินการ  ผลการวิจยัพบว่า รัฐบาลอลัเบอร์ตา้ ขาดแคลนในกลยุทธ์ดา้นการ
ประสานงานโดยรวมส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายความว่าองค์ประกอบท่ีส าคญัของ
กระบวนการการวางแผนและการด าเนินการมีการทุจริตและถูกละเลยจากการตรวจสอบจาก
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ประชาชน   การขาดการสนบัสนุนจากทางการเมืองท่ีชดัเจน ในการส่งเสริมการวางแผนการบริการ
แบบบูรณาการ หมายความว่า เจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานภาครัฐท่ีให้บริการเด็ก ไม่มีการส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ   ท าให้คนในชุมชนไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากรัฐบาลเก่ี ยวกบั
การให้เขา้มามีส่วนร่วม   ส่วนประเด็นกระบวนการก่อให้เกิดปัญหาในระดบัภูมิภาคและระดับ
ทอ้งถ่ิน คือการขาดค าอธิบายท่ีชดัเจน ท าให้มีความสับสนในการวางแผนชุมชน  ในเร่ืองบทบาท
และความรับผดิชอบ  ท าใหเ้กิดความไม่พอใจในหมู่ผูเ้ขา้ร่วม   นอกจากน้ีการท่ีมีมาตรการวดัผลท่ี
หลากหลาย อาจท าให้เกิดการว่าจา้งในการปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีน ามาใช้
และเสริมสร้างความร่วมมือท่ีเกิดข้ึน  แมว้่าค  าแนะน าในงานวิจยัน้ีเจาะจงไปยงัการออกแบบวาง
แผนการใหบ้ริการเด็ก  แต่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถใชป้ระยุกต์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการ
และการวางแผนการท างานร่วมกนั 

 Samantha  (2001) ศึกษาการวางแผนชนบทและการพฒันาชุมชนในเกาะ พรินซ์ เอ็ด
เวิร์ด.  โดยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ  เก็บขอ้มูลโดย การส ารวจ  การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น
รายงานการประชุมของสมาชิก, การสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการวางแผน โดยมีวตัถุประสงค์การ
วิจยัดงัน้ี  คือ 1.  เพ่ือศึกษาการวางแผนและการพฒันาชุมชนในเกาะพรินซ ์เอด็เวิร์ด เพ่ือใหเ้ขา้ใจว่า
มีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัอย่างไรในจังหวดันั้นและในท่ีอ่ืน  มีความเช่ือมโยงหรือไม่และ
อยา่งไร  และผลกระทบท่ีมีร่วมกนัหรือแยกกนัต่อชุมชนบนเกาะ 2. เพ่ือศึกษาโมเดลการวางแผนทั้ง 
2 แบบ ท่ีจะน ามาใช้เพื่อก  าหนดเกณฑ์และคุณลกัษณะของกระบวนการวางแผนท่ีช่วยในการ
วิเคราะห์  ผลการวิจยัพบว่า  1) ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการของส านักพฒันาชุมชนกบัวิธี
ปฏิบติัในการวางแผนของเกาะพรินซ์ เอ็ดเวิร์ด มีความแตกต่างกนั ถึงแมจ้ะมีขอ้เท็จจริงพบว่า
หลายๆโครงการจะคล้ายคลึงกัน   เช่น โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะ   โครงการฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดลอ้ม และโครงการสาธารณะ  ซ่ึงโดยพ้ืนฐานมีความคลา้ยคลึงกนั   2) การเปรียบเทียบ
ระหว่างกระบวนการของส านกัพฒันาชุมชนกบัการวางแผนชุมชน แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไป
ได้อย่างมากท่ีจะพบความสัมพนัธ์อย่างมากระหว่างทั้งสองกระบวนการ  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนทั้งในแง่ของการวางแผนและการพฒันาชุมชน     ในดา้นการบูรณาการการวางแผนระยะยาว
ของเกาะกับกระบวนการของส านักพฒันาชุมชนไม่แตกต่างกนั   รูปแบบการพฒันาท่ีมีอยู่เ ป็น
เคร่ืองมือส าหรับด าเนินกระบวนการท่ีก  าลงัด าเนินอยู่แลว้ ยกเวน้ดา้นกฎระเบียบและการมุ่งเน้น
เป้าหมายระยะยาว จะเห็นไดว้่าความเช่ือมโยงดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญั  3) การตรวจสอบการพฒันา
ชุมชนและการวางแผนชนบทของเกาะพรินซ ์เอด็เวิร์ด   เปิดโอกาสใหมี้การพิจารณาส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่างๆโดยนกัวางแผนและนกัพฒันาชุมชนทั้งในจงัหวดัและในชุมชนท่ีใหญ่ข้ึน ดงัน้ี 3.1) ชุมชนบน
เกาะไดรั้บการตอบสนองและสนบัสนุนอยา่งไรบา้งจากรัฐบาล  3.2) เป็นไปไดม้ากน้อยเพียงใดท่ี
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พวกเขาจะสามารถก าอนาคตไวใ้นมือของตนเอง  ซ่ึงเป็นการท าความเขา้ใจลกัษณะการกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบ           3.2) ความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาชุมชนกับการวางแผน  
ขอ้สรุปหลายแบบเก่ียวกบัความเช่ือมโยงโดยทัว่ไประหว่างการพฒันาชุมชนกบัการวางแผน และ
นยัท่ีเก่ียวขอ้ง  4. ในทางปฏิบติั ทั้งสองกระบวนการไม่ประสานงานกนั ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะ
ปัจจุบันกระบวนการพฒันาชุมชนมีอายุค่อนขา้งสั้น  ชุมชนท่ีเข้าร่วมมิไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งนาน
พอท่ีจะถึงระยะการควบคุม  มีหลายชุมชนและหลายพ้ืนท่ีไม่มีประสบการณ์มากนักกับ
กระบวนการปกครองทอ้งถ่ินหรือปกครองตนเอง ดงันั้นจึงค่อนขา้งไม่วิตกหรือสนใจในการวาง
ระเบียบหรือควบคุมในปัจจุบนั  ดว้ยเหตุน้ี เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนจึงไม่มีเหตุผลท่ีตอ้งค านึงถึงว่า
เคร่ืองมือดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการอยา่งไร  แต่เห็นไดช้ดัว่าอายขุองกระบวนการพฒันาชุมชนมิใช่
อุปสรรคเดียวส าหรับความพยายามเพ่ือใหร่้วมมือมากข้ึน  ผลของการมี 2 กระบวนการแยกกนัก ็คือ 
การพฒันาชุมชนการพฒันาชุมชนเกิดข้ึนในดา้นหน่ึง   และอีกดา้นหน่ึง เทศบาลจา้งนักวางแผน
เพ่ือสร้างแผนทางการและเทศบญัญติั โดยแทบไม่มีหรือไม่มีการประสานกนัระหว่างทั้งสองฝ่าย 

 Low (2006) ศึกษาการวางแผนชุมชนในชุมชนชนบทของหมู่บา้นกรณีศึกษาเฟาสต ์ 
ดว้ยการเก็บขอ้มลูจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง   การสมัภาษณ์ Key Informant,และการส ารวจ.  
จากการศึกษาอกสารพบว่า ชุมชนชนบทอลัเบอร์ต้าเผชิญปัญหาท่ีแตกต่างกันกว่าชุมชนเมือง
รวมทั้งการสูญเสียของการใหบ้ริการท่ีเป็นประโยชน์  ส าหรับวตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี คือ
การร่างองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีประกอบด้วยแผนชุมชน (แผนโครงสร้างพ้ืนท่ีในชุมชน) ซ่ึงมี
แนวคิดเบ้ืองตน้ มาจากความตอ้งการของชุมชนโดยผา่นการวเิคราะห์และขั้นตอนการออกแบบของ
กระบวน การเพ่ือผลลพัธ์สุดทา้ยของแผนโครงสร้างพ้ืนท่ีในชุมชน เพ่ือให้บริการท่ีดีท่ีสุดของ
ชุมชน  การวิจัยคร้ังน้ี มีสองประเด็นหลกั   ประเด็นแรกคือผลลพัธ์ท่ีได้จากเงินสมทบของ
โครงการวิจยัท่ีส่งผลในการพฒันาของแผนโครงสร้างพ้ืนท่ีส าหรับหมู่บา้นเล็ก ๆ แห่งเฟาสต์ใน
เทศบาลต าบลแห่งทะเลสาบใหญ่  ประการท่ีสองคือการตรวจสอบเชิงลึกของกระบวนการการ
วางแผนชุมชนท่ีถูกน ามาใชเ้พ่ือเน้นขั้นตอนหลกัท่ีก่อตัวข้ึนจากการพฒันาโครงสร้างพ้ืนท่ีใน
ชุมชน  ประเด็นส าคญัของการศึกษาคร้ังน้ี คือข้อเสนอแนะ ท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนใน
อนาคตของชุมชนในชนบทโดยเฉพาะอยา่งยิง่เทศบาลต าบลแห่งทะเลสาบใหญ่   ไดแ้ก่ 1)เจา้หนา้ท่ี
ภาครัฐตอ้งมีรายละเอียดชุมชนท่ีระบุปัญหาต่างท่ีไดรั้บการพบผ่านแผนชุมชน  แผนชุมชนท่ีถูก
สร้างข้ึนมาเพ่ือใชแ้ก้ปัญหาท่ีถูกระบุ เช่น  การส่งเสริมการจัดหาท่ีอยู่อาศยัท่ีราคาไม่แพง   การ
ตรวจสอบประสิทธิผลของการด าเนินงาน   ส่งเสริมบริการด้านการป้องกันเหตุฉุกเฉินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนเพ่ิมการบริการและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาส าหรับหมู่บา้นเล็ก ๆ  2)  แนวคิดเก่ียวกบั
รูปแบบของแผนชุมชน ควรจะน ามาก าหนดบทบาทพิเศษในนโยบายของรัฐ เพื่อประสิทธิภาพของ
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การวางแผนในอนาคต   ซ่ึงเป็นขั้นตอนเร่ิมต้นของแผนการพฒันา  3) การมีแผนชุมชนจะเป็น
แนวทางใหภ้าครัฐสามารถใหค้วามช่วยเหลือในอนาคตเม่ือแผนไดรั้บการรับรอง 

 Meghan  (2008) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลในวางแผน
ชุมชน : กรณีศึกษาบทเรียนท่ีไดรั้บจากการโพสตแ์คทรีนามิสซิสซิปปี  วตัถุประสงคข์องการศึกษา
คือ 1)การพัฒนาของความร่วมมือแนวตั้งระหว่างรัฐบาลท้องถ่ินและรัฐ  2) ความร่วมมือใน
แนวนอนระหว่างรัฐบาลทอ้งถ่ิน    ผลการวิจัยพบว่าระบบความสัมพนัธ์ทั้งแนวตั้งและแนวราบ 
ส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างเจา้หน้าท่ีของรัฐและชุมชนทอ้งถ่ิน  โดยสัมพนัธ์แนวราบชุมชนจะ
ใหค้วามร่วมมือมากกว่า    การเกิดวิกฤติข้ึนในชุมชนจะส่งผลใหเ้กิดการท างานร่วมกนัเพ่ิมมากข้ึน     
ผลจากการสมัภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง พบว่า หน้ีสิน อารมณ์ และความคิดเห็น ส่งผลต่อการตดัสินใจ
เขา้ร่วมด าเนินงานวางแผนชุมชน      จากการสงัเคราะห์เอกสารพบว่า ทุกทฤษฎีให้ความส าคญักบั
ผูป้ฏิบติังาน ศกัยภาพชุมชน  ความไวว้างใจ และความเป็นผูน้  า เป็นปัจจยัท่ีมี คืออิทธิพลต่อการ
พฒันาการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาล ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า  ปัจจัยด้านลกัษณะของ
ผูป้ฏิบติังานมีอิทธิพลต่อการท างานร่วมกนัในการวางแผนในระดบัสูง ปัจจยัดา้นความเสมอภาค
ของอ านาจมีอิทธิพลต่อการท างานร่วมกนัในการวางแผนในระดบัปานกลาง  ประเด็นของปัญหามี
อิทธิพลต่อการท างานร่วมกนัในการวางแผนในระดบัต ่า  นอกจากน้ียงัพบว่า งบประมาณ ความรู้
เก่ียวกบัการวางแผน  ค่านิยมและบรรทดัฐานทางวฒันธรรมมีอิทธิพลส าคญัในการท างานร่วมกนั
ระหว่างรัฐบาล   ส่วนการเป็นผูน้  าแบบการอ านวยความสะดวก  และความสัมพนัธ์ในชุมชนแบบ
การพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั มีความส าคญัต่อการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบัการท างานร่วมกนั  
เพื่อสร้างความสมัพนัธค์วามร่วมมือในการวางแผน 
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  6.3  สรุปผลการวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 ผูว้ิจยัท าการสรุปผลการวจิยัท่ีเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชนโดยใชต้ารางดงัต่อไปน้ี 
 

  ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน 
 

 ผู้แต่ง      ปี วิธีการและ
เคร่ืองมือ 

ตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล
หลกั 

ผลการวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ศิริขวญั   
อุทา 

2548 วิจยัเชิงคุณภาพ ผูจ้ดัท  าแผนชุมชน -พบว่า ขั้นตอนและเทคนิคในการจดัท าแผนชุมชนใน
ขั้นตอนแรกคือ การคดัเลือกแกนน ากอ่นเขา้ร่วม  
นอกจากน้ี หากผูน้  าไม่เขา้ใจและใหค้วามส าคญั ท าใหก้าร
ส่ือสารต่อไปยงับุคคลเพ่ือมาร่วมเป็นทีมท าแผนชุมชนมี
นอ้ยลง  และ การสร้างแกนน ากอ่นเขา้ร่วมดว้ยการศึกษาดู
งานชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ 
-อุปสรรคต่อการท าแผนชุมชนคือ  ไม่มีการตั้งทีมงานอย่าง
เป็นทางการ และชดัเจน ซ่ึงท าใหชุ้มชนขาดความ
กระตือรือร้นในการผลกัดนัแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัจริง
ได ้  
 -การเพ่ิมทกัษะในการส่ือสารประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพทั้งภายในชุมชนและภายนอก  และกลไกการ
ขยายขอ้มูลข่าวสาร เพราะถา้ผูท่ี้เก ีย่วขอ้งกบัการท าแผน
ชุมชนขาดส่ิงน้ีไป  ท  าใหข้อ้มูลกระจุก 

เสาวลกัษณ์  
ล้ิมศิริวงศ ์   
 

2548 วิจยัเชิงคุณภาพ 
-การสัมภาษณ์เชิง
ลึก 
 
วิจยัเชิงปริมาณ    
 -แบบสอบถาม 

-ผูน้  าชุมชน 
-แกนน าท าแผน
ชุมชน   
จ านวน 5 ต าบล  
จงัหวดัพิษณุโลก 
 

พบว่าปัญหาในภาพรวมของกระบวน การจดัท าแผนชุมชน 
มีดงัน้ี  ปัญหา การจดัเวทีศึกษาขอ้มูล   ปัญหาในการ
ก  าหนดแผนและบริหารจดัการจากผูน้  า/ประชาชนในชุมชน  
ปัญหาขาดบุคลากรและหน่วยงานจากภาย นอกท่ีเขา้มา
สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผนชุมชน 

 ศุภชยั 
เทพบุตร 

2550 การวิจยัและพฒันา 
- แบบส ารวจความ
พึงพอใจ     
-แบบทดสอบ
ความรู้   

-แกนน าชุมชน 
-ตวัแทนกลุ่มต่างๆ
ในชุมชนบา้น
หนองเข ้หมู่ท่ี 6 
ต าบลหนองปรง 
อ าเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุรี 

พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความรู้  หลงัการทดลองใชแ้ผน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นหนองเขท่ี้สร้างข้ึน    
 ตวัแทนชุมชนมีความพึงพอใจในการจดัท าแผนชุมชนแบบ
มีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก 
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  ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวกบัการจดัท าแผนชุมชน (ต่อ) 
 ผู้แต่ง      ปี วิธีการและ

เคร่ืองมือ 
ตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลหลกั ผลการวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 อนุรักษ ์
ลกัษณะภู่   

2550 วิจยัเชิงปริมาณ    
 -แบบสอบถาม 

ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ข้ึน
ไป   ท่ีอยู่ 
ในเขตเทศบาลต าบลท่า
หลวง อ าเภอท่าเรือ 
พระนครศรีอยุธยา   
ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ข้ึน
ไป   ท่ีอยู่ 
ในเขตเทศบาลต าบลท่า
หลวง อ าเภอท่าเรือ 
พระนครศรีอยุธยา   

-ปัจจยัในการมีส่วนร่วมจดัท าแผนชุมชน  การเป็น
สมาชิกของกลุ่มในชุมชน ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ใน
ชุมชน  ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมจดัท าแผน
ชุมชน  การรับรู้ข่าวสารและความรู้ ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการจดัท าแผนชุมชน   
-ขอ้เสนอแนะว่า เทศบาลควรจะตอ้งใหค้วามส าคญั
อย่างจริงจงัในดา้นการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชน
ไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัการจดัท าแผนชุมชน
อย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง  โดยเนน้รูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีเขา้ถึงประชาชนไดโ้ดยตรงใหม้าก
ย่ิงข้ึน  เช่นการท าแผ่นพบัใบปลิว  วารสารเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์  โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์  รถ
ประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี และกระจายเสียงไปสู่ชุมชน
อย่างทัว่ถึง 

สมาน 
นวลจนัทร์  

2551 การวิจยัเชิง
ส ารวจ 
 -แบบสอบถาม  
 
การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ 
-การสัมภาษณ์
เชิงลึก  
-การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วมและ
เทคนิค AIC 

-ทีมปฏิบติัการขบัเคล่ือน 
แผนชุมชน 
-ทีมแกนน าหมู่บา้นสว่าง 
หมู่ท่ี 2 ต าบลนายงู 
อ าเภอนายงู จงัหวดั
อุดรธานี 

พบว่า ยุทธศาสตร์ดา้นการปฏิบติัจดัท าแผนชุมชน 
ควรสร้างความตระหนกั  ความเขา้ใจ ในการจดัท า
แผนชุมชน อย่างชดัเจน โดยถา้ประชาชนมีความ
ตระหนกั เขา้ใจเกีย่วกบัแผนชุมชน จะท าใหช้าวบา้น
ส านึกว่าแผนชุมชนเป็นของตนเอง    

 ไพบูลย ์
ดาวเวียง
กนัและ
คณะ   
 
 

2551 การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ 
-แบบสอบถาม  
-การสัมภาษณ์  
-การจดัประชุม
กลุ่มย่อย   
-การศึกษาดูงาน   
-การวิเคราะห ์
SWTO analysis    

ทีมแกนน าชุมชนบา้นป่า
ไมแ้ดง  หมู่ 2 ต าบลป่า
ป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

พบว่า  แผนแม่บทท่ีดีตอ้งมาจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน  และการร่วมเวทีแลกเปล่ียน
ประสบการณท์ าใหเ้ราได ้องคค์วามรู้ ประสบการณ์
ใหม่ๆ เพ่ือน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ของชุมชน  ปัญหาคือ ทีมวิจยัชาวบา้นบางคนยงัไม่
เขา้ใจรูปแบบการด าเนินงานอย่างแทจ้ริง 
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  ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวกบัการจดัท าแผนชุมชน (ต่อ) 
 ผู้แต่ง      ปี วิธีการและ

เคร่ืองมือ 
ตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล

หลกั 
ผลการวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ทินกร 
ศิลาพนัธ์ุ 

2551 วิธีวิจยัเชิงส ารวจ 
- แบบสอบถาม 

 -คณะกรรมการ
หมู่บา้น 
-ตวัแทนครัวเรือน 
จ านวน 6 ต าบล 
ต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอ
สากเหล็ก จงัหวดั
พิจิตร 

-พบว่า ในการจัดท าแผนชุมชน ประชาชนคิดว่าแผน
ชุมชนเป็นเร่ืองของทางราชการ  ไม่ใช่หน้าท่ีของชุมชน 
แผนชุมชนไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของคนในชุมชนได ้ 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า ชาวบา้นไม่ไดต้ระหนักถึงความส าคัญ
ของแผนชุมชน  และบทบาทของประชาชนในการท าแผน
ชุมชนในขั้นตอนการเตรียมพ้ืนท่ีและเตรียมทีมงาน คือ
การเป็นอาสาสมคัรหรือทีมจดัท าแผนชุมชน 

  วิวรรธน ์
ขนัเพีย
แกว้   
 

2551 วิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม  
-แบบประเมิน
สภาพชุมชน  
-แบบสอบถาม  
-การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม 

-ผูบ้ริหาร อบต. 
- ผูน้  าชุมชน 
 ต าบลบา้นยาง อ าเภอ
ล าทะเมนชยั จงัหวดั
นครราชสีมา 

พบว่า กลยุทธ์ในการจดัท าแผนชุมชนในแต่ละระดบั  ควร
สนบัสนุนองคค์วามรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของบุคคล
ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหส้ามารถท าการพฒันาโดย
ใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสนับสนุนการ
จดัท าแผน  

โกมินทร์  
วงัอ่อน 
 

2552 วิจยัเชิงส ารวจ  
-แบบสอบถาม 

-หวัหนา้/ตวัแทน
ครัวเรือน 
ต าบลแม่ขา้วตม้  
อ  าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย 

พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผน
ชุมชนคือดา้นการวิเคราะหส์ถานการณ์ชุมชนและดา้นการ
ตดัสินใจวางแผนชุมชน  ปัญหาอุปสรรคคือดา้นการ
เตรียมความพร้อม  ดา้นกระบวนการ   ดา้นบุคลากร และ
ดา้นงบประมาณวสัดุ   

สยาม วิชา
พรม 

2552 วิจยัเชิงคุณภาพ 
-การสัมภาษณ์เชิง
ลึก 
 
วิจยัเชิงปริมาณ    
 -แบบสอบถาม 
 
 

-กรรมการชุมชน 
-เจา้หนา้ท่ีเทศบาล 
-ประชาชน 
ต าบลรัตนบุรี จงัหวดั
สุรินทร์ 

-แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจดัท าแผนชุมชนท่ีจะท าใหก้ารจดัท าแผนชุมชนมี
ประสิทธิภาพ  คือ คณะกรรมการชุมชนท่ีท าแผนควรมา
จากการคดัเลือกจากประชาชน  และควรมีค่าตอบแทนเพ่ือ
เป็นแรงจูงใจ  ภาครัฐควรส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการจดัท าแผนชุมชนอย่างครอบคลุมทุกดา้นใหแ้ก่
ประชาชนอย่างทัว่ถึง เพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ 
 -ในการจดัท าแผนชุมชนท่ีจะท าใหก้ารจดัท าแผนชุมชนมี
ประสิทธิภาพ  คือ  ควรมีค่าตอบแทนเพ่ือเป็นแรงจงูใจ       

เขมภทัท ์
เยน็เป่ียม    

2552 วิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพ 
-การสัมภาษณ์เชิง
ลึก 

คณะบุคคลท่ีเกีย่ว 
ขอ้งกบักระบวน การ
จดัท าแผน ชุมชน
พ่ึงตนเองในแถบภาค
กลาง 

-พบปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัท า
แผนชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ประชาชนไม่เห็น
ความส าคญัในการจดัท าแผนชุมชน เน่ืองจากประชาชน
ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการจดัท าแผนชุมชน   
-ขั้นตอนแรกของการท าแผนชุมชนคือ คน้หาแกนน าและ
องคก์รทอ้งถ่ิน สร้างทีมท่ีจะเขา้ร่วมและสร้างความเขา้ใจ
ร่วมกนั 
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  ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวกบัการจดัท าแผนชุมชน (ต่อ) 
 ผู้แต่ง      ปี วิธีการและ

เคร่ืองมือ 
ตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล

หลกั 
ผลการวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ประวิทย ์
อกตนั   

2552 วิจยัเชิงปริมาณ   
 -แบบสอบถาม   
วิจยัเชิงคุณภาพ 
 -การสัมภาษณ์ 

ผูน้  ากลุ่มต่าง ๆ ใน
การจดัท าแผน
ชุมชนในเขตอ าเภอ
ทุ่งหวัชา้งจงัหวดั
ล าพนู 

พบปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให ้ผูน้  ากลุ่มต่างๆเขา้ร่วมในการ
จดัท าแผนชุมชน คือ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรม หรือสัมมนาใน
การจดัท าแผนชุมชน               

วีระวิทย ์
อินทรสุ
ภา   

2552 วิจยัเชิงส ารวจ 
-แบบสอบถาม 

-ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน อบต. 
-ผูน้  า 
-ประชาชนใน 8 
อ าเภอ 
จงัหวดัชุมพร 
 

พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชนน้อย 
เน่ืองจากผูบ้ริหาร สมาชิก  องคก์ารบริหารส่วนต าบลและผูน้  า
ชุมชน  ขาดความรู้ความเขา้ใจและไม่ใหค้วามส าคญักบัการท า
แผนชุมชน  จึงท าใหข้าดความร่วมมืออย่างจริงจงั 

อนุพนธ์ 
ฐิติวร 

2552 วิจยัเชิงปริมาณ   
 -แบบสอบถาม   
วิจยัเชิงคุณภาพ 
 -การสัมภาษณ์ 

-ผูบ้ริหารเทศบาล  
-เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
-แกนน าในการท า
แผนชุมชน 
ในเทศบาลเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี   

-ปัญหาอุปสรรคท่ีเกดิข้ึนในกระบวนการจดัท าแผนชุมชน คือ 
ขาดการท างานเป็นทีม 
-แนวทางหลกัในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกดิข้ึนในกระบวนการ
จดัท าแผนชุมชน คือการจดัใหมี้การอบรมเพ่ิมพนูความรู้  
ความเขา้ใจ ในกระบวนการจดัท าแผนชุมชนใหแ้กแ่กนน าการ
จดัท าแผนจดัท าแผนอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
  และ การจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนการบริหารจดัการ
ในการจดัท าแผนชุมชนของแต่ละชุมชน  งบประมาณน้ีเพ่ือใช้
จ่ายดา้นการสร้างแผ่นพบั  โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ กจิกรรม
ของแผนชุมชนใหป้ระชาชนไดท้ราบอย่างทัว่ถึง 

ธนิศรา  
สุภาษี 

2552 วิจยัเชิงปริมาณ   
 -แบบสอบถาม   
วิจยัเชิงคุณภาพ 
-การสัมภาษณ์ 

-คณะท างาน
สนบัสนุนการ
ขบัเคล่ือนการ
วางแผนชุมชนใน
ระดบัหมู่บา้น
อ าเภอเมืองล าพนู 

พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการวางแผนชุมชนใหมี้คุณภาพ คือ 
ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจไม่เพียงพอ โดยคิดว่าการ
วางแผนชุมชนเป็นเร่ืองของรัฐและผูน้  าชุมชนเท่านั้น  จึงไม่ให้
ความสนใจเขา้ร่วมเท่าท่ีควร  ในส่วนของภาครัฐขาดการ
ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ในความส าคญัของแผน
ชุมชนแกป่ระชาชนอย่างต่อเน่ือง 

ชฎาพร 
กมลกจิ
ไพศาล 

2553 วิจยัเชิงคุณภาพ 
 -การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
- การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม 

คณะกรรมการ
หมู่บา้น ผูน้  ากลุ่ม
บา้น ผูน้  ากลุ่ม
องคก์รในหมู่บา้น
และเจา้หนา้ท่ี
ผูเ้ก ีย่วขอ้ง ของ 
หมู่ท่ี 8 ต าบลคลอง
ควาย อ าเภอสาม
โคก  จ.ปทุมธานี 

พบปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าแผนชุมชน ไดแ้ก ่ขาดการ
เตรียมความพร้อม 
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  ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวกบัการจดัท าแผนชุมชน (ต่อ) 
 ผู้แต่ง      ปี วิธีการและ

เคร่ืองมือ 
ตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล

หลกั 
ผลการวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

สุพิชญา  
พยคัฆ์
เกรง  
 

2553 การวิจยัเชิง
ส ารวจ 
-แบบสอบถาม   
 

ภาคีการพฒันาท่ี
ปฏิบติัในงาน 
ในพ้ืนท่ี  อ  าเภอ
บางปะหนั จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

พบว่า ผลเปรียบเทียบการน าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัของ
ภาคีการพฒันา ในดา้นต่อไปน้ี นโยบาย   บทบาทหนา้ 
แผนปฏิบติัการ     งบประมาณ  การติดตามประเมินผล   การมี
ส่วนร่วม  ไม่แตกต่างกนั 
ยกเวน้ดา้นกจิกรรมในแผนชุมชนสอดคลอ้งกบัแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง และดา้นการน าแผนชุมชนไปใชป้ระโยชนข์อง
องคก์รแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05   

 นิภา  
อมราง
กรู 

2553 วิจยัเชิงส ารวจ   
 -แบบสอบถาม   
 

ประชาชนท่ีมีอายุ 
18 ข้ึนไป   ท่ีอยู ่
ในเขตเทศบาล
เมืองพิจิตร  อ  าเภอ
เมือง จงัหวดัพิจิตร 

 พบว่าแนวทางในการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมของใน
การจดัท าแผนชุมชน คือ    ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ทุก
รูปแบบ  การร่วมประชุม  การประชาสัมพนัธ์ผ่านสมาชิกสภา 
การติดต่อทางเวบ็ไซตเ์ทศบาล  การใหค้วามรู้  การอบรมเชิง
ปฏิบติัการดา้นการจดัท าแผนชุมชนอย่างต่อเน่ืองใหก้บัผูน้  า
ทุกกลุ่มในชุมชน 

เครือวลัย ์
ทาแดง    

2554 วิจยัเชิงส ารวจ   
 -แบบสอบถาม   
 

อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น 
อ าเภอชุมแพ 
จงัหวดัขอนแกน่ 

พบขอ้เสนอแนะว่า ใหมี้การจดัอบรมเพ่ิมศกัยภาพแก่
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  ในเร่ืองการจดัท าแผน
ชุมชนดา้นสุขภาพ          

กติติ
กานต ์ใจ
ค า   

2554 วิจยัเชิงคุณภาพ 
-การสัมภาษณ์  
-สนทนากลุ่ม 
-แบบสอบถาม
ปลายปิด   
 
 

-คณะกรรมการ
ชุมชน 
- ผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ี  ของ
เทศบาลต าบลบา้น
แม่ข่า อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่   

-ปัญหาอุปสรรคของบทบาทคณะกรรมการชุมชนในการจดัท า
แผนชุมชน แต่ละขั้นตอน คือคณะกรรมการยงัไม่ให้
ความส าคญัต่อการจดัท าแผนชุมชน งบประมาณของเทศบาล
ไม่เพียงพอ  และไม่ค่อยมีเวลาว่าง อีกประการคือขาดความ
ส านึกร่วมรับผิดชอบการมีจิตบริการสาธารณะ     
 ส าหรับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัท าแผนชุมชน 
คือ การไปศึกษาดูงานชุมชนตน้แบบท่ีเขม้แข็งและมี
ประสิทธิภาพในการจดัท าแผนชุมชน 
-แนวทางและการแกไ้ขอุปสรรคท่ีเกดิข้ึนในการจดัท าแผน
ชุมชน คือ การบริหารเชิงรุก  เชิญวิทยากรจากหน่วยงาน
ราชการท่ีเกีย่วขอ้ง และสร้างทีมงานเจา้หนา้ท่ีท าแผนชุมชน  
สร้างความรู้ความเขา้ใจแกค่ณะกรรมการชุมชน  ประชาชน 
เกีย่วกบัการจดัท าแผนชุมชน 
-แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัท าแผนชุมชน ท่ีส าคญั
ท่ีสุด  คือการจดัใหมี้การอบรมเพ่ิมศกัยภาพแกค่ณะกรรมการ
ชุมชนในเร่ืองการจดัท าแผนชุมชน   ซ่ึงจะท าให้
คณะกรรมการชุมชนทุกคนมีระเบียบ   รู้วิธีการจดัท าแผน
ชุมชน   
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  ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวกบัการจดัท าแผนชุมชน (ต่อ) 
 ผู้แต่ง      ปี วิธีการและ

เคร่ืองมือ 
ตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล

หลกั 
ผลการวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

  Rennie     1995 วิธีวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม 
-การสัมภาษณ์
เชิงลึก  
-การสนทนา
กลุ่ม  

ชุมชนในประเทศ 
 -ซิมบบัเว  
-บูร์กนิาฟาโซ 
-แคนนาดา 
-เคนย่า 
-เอธิโอเปีย 
-แอฟริกาใต ้

พบว่าแนวทางการด ารงชีวิตแบบยัง่ยืนเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนก ็
คือความเขม้แข็งของชุมชน ควรใชก้ารสร้างเสริมพลงัอ านาจ
มากกว่าการใหส้วสัดิการ        

Bowes, 
Alison 

2013 วิธีวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม 
-การสัมภาษณ์
เชิงลึก  
-การสนทนา
กลุ่ม  

กลุ่มสตรีเอเชียใต้
ในกลาสโกว ์

พบว่า สังคมวิทยาต่อตา้นลทัธิเหยียดผิว สังคมวิทยาสตรีนิยม 
และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ต่างกใ็หค้วามสนใจในการสร้าง
เสริมพลงัอ านาจแก ่‚กลุ่มตวัอย่างการวจิยั‛และสามารถ
น ามาใชเ้พ่ืออธิบาย การศึกษาการต่อรองอ านาจใน
กระบวนการวิจยั  และอธิบายการต่อรองอ านาจ   

Ayesha 
Aziz,  
Meenaz 
Shams, 
Kausar S 
Khan 

2013 วิธีวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม 
-แบบประเมิน
ทอ้งถ่ินแบบมี
ส่วนร่วม 

ผูห้ญิงใน 4 
ประเทศเอเชีย 

พบว่า รูปแบบของโมเดล 5 ขั้นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
เพ่ือสร้างเสริมพลงัอ านาจสตรี  ประกอบดว้ยขั้นตอนการ
สืบเสาะภาคสนาม  การวิจยัการปฏิบติั  การฝึกอบรมใหค้วามรู้   
การสนทนาดา้นนโยบาย    และการติดตามการปฏิบติัเพ่ือการ
เปล่ียนแปลง   ซ่ึงการสะทอ้นคิดในโมเดลน้ี เป็นเคร่ืองมือการ
เรียนรู้ส าหรับผูซ่ึ้งท างานในชุมชนและการปฏิรูปสังคม   

Erika L. 
Hinshaw  

2009 วิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพ   เกบ็
ขอ้มูลดว้ย การ
สัมภาษณ์ความ
คิดเห็นกลุ่ม
ใหญ่  และการ
ส ารวจโดยใช ้
การส ารวจผ่าน
e-mail และทาง
โทรศพัท ์

กรณีศึกษาของ
เขตอลัเลน มลรัฐ
อินเดียน่า   

พบว่า ประโยชนข์องการด าเนินแผน มีดงัน้ี 
           - มีวิสัยทศันชุ์มชนท่ีชดัเจนท่ีเกดิจากชุมชน แสดงถึง
ค่านิยม เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องชุมชน 
         - มีนโยบายท่ีเป็นปัจจุบนัช้ีแนะการส่งเสริมการพฒันา
ทางกายภาพและเศรษฐกจิท่ีเท่าเทียมกนั                
         -  มีการเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั
ในอนาคต  
         -   มีการสงวนรักษาไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ของชุมชนตนเอง 
         -   มีแนวทางสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
         -   มีแนวทางในการจดัสรรทรัพยากรสาธารณะร่วมกนั 
         - สามารถประยุกตใ์ชก้ารวางแผน เพ่ือสร้างแนวคิด
ใหม่ๆ 

 
 
 
 
 
 

http://arj.sagepub.com/search?author1=Ayesha+Aziz&sortspec=date&submit=Submit
http://arj.sagepub.com/search?author1=Ayesha+Aziz&sortspec=date&submit=Submit
http://arj.sagepub.com/search?author1=Meenaz+Shams&sortspec=date&submit=Submit
http://arj.sagepub.com/search?author1=Meenaz+Shams&sortspec=date&submit=Submit
http://arj.sagepub.com/search?author1=Kausar+S+Khan&sortspec=date&submit=Submit
http://arj.sagepub.com/search?author1=Kausar+S+Khan&sortspec=date&submit=Submit
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  ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวกบัการจดัท าแผนชุมชน (ต่อ) 
 ผู้แต่ง      ปี วิธีการและ

เคร่ืองมือ 
ตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล

หลกั 
ผลการวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

Hall, 
Kate 

2010 วิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพ   เกบ็
ขอ้มูลดว้ยการ
สนทนากลุ่ม
ย่อย  การ
สัมภาษณ์อย่างมี
โครงสร้าง การ
ถอดเร่ืองเล่า 

กรณี ในเขตฮาลิ
เบอร์ตนั ออนตาริ
โอ   

พบว่าเป็นดังน้ี   1) การพฒันาชุมชนท่ีมีลักษณะของแนวคิด
การสร้างความหมายร่วมกนั การมีส่วนร่วม อ านาจ และ
องค์กร  จะช่วยอธิบายความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลระหว่าง
กระบวนการวางแผนพฒันากบัผลลัพธ์การวางแผนพฒันา  
แนวคิดน้ีเป็นพ้ืนฐานทฤษฎีการพฒันาชุมชน และช่วยอธิบาย
กระบวนการวางแผนพฒันาชุมชน และเป็นแนวส าหรับนัก
วางแผนชนบทและผูเ้ช่ียวชาญการพฒันาชุมชนเพ่ือให้บรรลุ
ความเป็นปึกแผ่นและองค์กร   2) การวางแผนพฒันาชุมชน
เป็นกระบวนการและการปฏิบัติ ซ่ึงช่วยให้ประชาชนและ
รัฐบาลทอ้งถ่ินร่วมมือกนัแกปั้ญหาท่ีซับซ้อนและบรรลุส่ิงท่ี
ย่ิงใหญ่  สร้างความเป็นปึกแผ่น   จากการมีส่วนร่วมในการ
หารือเพ่ือสร้างความหมายร่วมกนัของฝ่ายต่างๆ  โดยชุมชนเข้า
ร่วมในการระบุปัญหาท่ีพบ  และร่วมในกจิกรรมท่ีก  าหนด
ความเป็นอยู่ท่ีดี 

Victoria 
A. 
Beard,  

1998  ใชก้ารวิจยัเชิง
คุณภาพ   
เกบ็ขอ้มูลโดย 
การสัมภาษณ์, 
การส ารวจ, การ
บอกเล่า
ประวติัศาสตร์, 
ส ามโน
ประชากร 

กรณีศึกษาเมือง
กอนโดลายใูนยอก
ยากาตา 
อินโดนีเซีย 

พบว่าเป็นดงัน้ี    1 การวิจยัเร่ืองน้ีสนบัสนุนทฤษฎีการวางแผน
ใน 2 ดา้น  คือ 1) เป็นการวิเคราะหเ์ชิงวิพากษต่์อศักยภาพของ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการปฏิบัติด้านการวางแผน  2) เป็นการ
วิเคราะห์กระบวนการซ่ึงผู้อยู่อาศัยเข้าร่วมในระหว่างการ
วางแผนชุมชน  จากทั้ง 2 ประเด็น ท าให้ค้นพบมิติทางสังคม
และกายภาพเพ่ือการวางแผนชุมชน และการระบุรูปแบบใหม่
ของการให้อ  านาจในทางปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน นั้นคือ การให้อ  านาจในทางปฏิบัติ  ซ่ึงควรเป็น
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามล าดับ และมีต้นก  าเนิดในระดับ
รากหญา้        

Sharon 
Mae 
Stroick  

1998 ใชก้ารวิจยัเชิง
คุณภาพ   
วิธีการเกบ็
ขอ้มูลดว้ย การ
ส ารวจและใช้
เอกสารท่ี
เกีย่วขอ้ง 

เด็กและครอบครัว
ในทางตะวนัตก
เฉียงใตอ้ลัเบอร์ตา้   

พบว่าเป็นดงัน้ี  1 รัฐบาลอลัเบอร์ตา้ ขาดแคลนในกลยุทธ์ด้าน
การประสานงานโดยรวมส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
องค์ประกอบท่ีส าคัญของกระบวนการการวางแผนและการ
ด าเนินการมีการทุจริตและถูกละเลยจากการตรวจสอบจาก
ประชาชน   2  การขาดการสนบัสนุนจากทางการเมืองท่ีชดัเจน 
ในการส่งเสริมการวางแผน    หมายความว่าปัจจุบันเจ้าหน้าท่ี
จากหน่วยงานภาครัฐท่ีใหบ้ริการ ไม่มีการส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ   3 คนในชุมชนไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากรัฐบาลเกีย่วกบัการให้เข้ามามีส่วนร่วม   ส่วน
ประเด็นกระบวนการกอ่ให้เกิดปัญหาในระดับภูมิภาคและ
ระดับท้องถ่ิน คือการขาดค าอธิบายท่ีชัดเจน ท าให้มีความ
สับสนในการวางแผนชุมชน  ในเร่ืองบทบาทและความ
รับผิดชอบ  ท าใหเ้กดิความไม่พอใจในหมู่ผูเ้ขา้ร่วม 



103 
 

ตารางที่ 1 สรุปผลการวจิยัที่เกี่ยวกบัการจดัท าแผนชุมชน (ต่อ) 
 ผู้แต่ง      ปี วิธีการและ

เคร่ืองมือ 
ตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล

หลกั 
ผลการวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

Samanth
a J. 
Murphy.  

2001 วิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพ  
 เกบ็ขอ้มูลโดย 
การส ารวจ  
การศึกษา
เอกสารท่ี
เกีย่วขอ้ง 

ชุมชนในเกาะ 
พรินซ์ เอ็ดเวิร์ด
    

พบว่า เป็นดังน้ี      1. การสนับสนุนการวางแผนชุมชน มี
อิทธิพลอย่างมากต่อเกาะน้ีในปัจจุบัน  การท่ีจังหวดัไม่มีการ
วางแผนอย่างจริงจงั และขาดการสนบัสุนนจากเทศบาล ท าให้
เกดิช่องว่างในหลายๆชุมชน  แต่ปัจจุบันช่องว่างเหล่านั้น  ได้
เติมเต็มโดยส านกัพฒันาชุมชนและความพยายามพฒันาชุมชน
และเศรษฐกจิ     2. แผนชุมชนเป็นการทดลองปรับโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ทั้ งจังหวดัในลักษณะท่ีครอบคลุมและเข้าถึง
อย่างกวา้งขวาง   เกดิการยอมรับการเปล่ียนแปลงว่าชุมชนจะ
แกปั้ญหาและความร่วมมือมากกว่าประสบความส าเร็จหากมี
การพิจารณาร่วมกนัทางสังคม เศรษฐกจิ สังคม และกายภาพ  
แผนดงักล่าวเป็นโอกาสผลกัดนัไปสู่ความทนัสมยั รวมทั้งเป็น
กลไกการมีส่วนร่วมของผูอ้ยู่อาศัยบนเกาะซ่ึงต้องการท าให้
เกาะน่าอยู่ข้ึน  การวางแผนเกดิข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมทุกด้าน
ในลกัษณะของการวางแผนชุมชน การวางแผนพฒันา และการ
วางแผนสังคม   

Low, 
Shawn 
M.,  

2006 วิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพ  
 

กรณีศึกษาเฟาสต ์  พบ  ประเด็นส าคัญ ท่ีใช้เป็นแนวทางในการวางแผนใน
อนาคตของชุมชนในชนบทโดยเฉพาะอย่างย่ิงเทศบาลต าบล
แห่งทะ เลสาบใหญ่  ได้แก่   1  เจ้าหน้า ท่ีภาค รัฐต้อง มี
รายละเอียดชุมชนท่ีระบุปัญหาต่างท่ีได้รับการพบผ่านแผน
ชุมชน แผนชุมชนท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือใช้แกปั้ญหาท่ีถูกระบุ 
เช่น  การส่งเสริมการจัดหาท่ีอยู่อาศัยท่ีราคาไม่แพง   การ
ตรวจสอบประสิทธิผลของการด าเนินงาน   ส่งเสริมบริการ
ดา้นการป้องกนัเหตุฉุกเฉินท่ีอาจจะเกดิข้ึนเพ่ิมการบริการและ
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาส าหรับหมู่บ้านเล็ก ๆ  2 แนวคิด
เกีย่วกบัรูปแบบของแผนชุมชน ควรจะน ามาก  าหนดบทบาท
พิเศษในนโยบายของรัฐ เพ่ือประสิทธิภาพของการวางแผนใน
อนาคต   ซ่ึงเป็นขั้นตอนเร่ิมต้นของแผนการพฒันา   3. การมี
แผนชุมชนจะเป็นแนวทางให้ภาครัฐสามารถให้ความ
ช่วยเหลือในอนาคตเม่ือแผนไดรั้บการรับรอง 

Meghan 
Zimmer
man 
Gough,  

2008 ใชว้ิธีวิจยัเชิง
คุณภาพและเชิง
ปริมาณ  

กรณีศึกษาบทเรียน
ท่ีไดรั้บจากการ
โพสตแ์คทรีนา
มิสซิสซิปปี   

พบว่าเป็นดงัน้ี  1 ระบบความสัมพนัธ์ทั้ งแนวตั้งและแนวราบ 
ส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐและชุมชน
ท้องถ่ิน  โดยสัมพันธ์แนวราบชุมชนจะให้ความร่วมมือ
มากกว่า      2  การเกดิวิกฤติในชุมชนจะเพ่ิมการท างานร่วมกนั 
 3 ผลจากการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง พบว่า หน้ีสิน อารมณ์ 
และความคิดเห็น ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมด าเนินงาน
วางแผนชุมชน 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการวจิยัที่เกี่ยวกบัการจดัท าแผนชุมชน (ต่อ) 
 ผู้แต่ง      ปี วิธีการและ

เคร่ืองมือ 
ตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล

หลกั 
ผลการวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

    4. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า งบประมาณ ความรู้
เกีย่วกบัการวางแผน  ค่านิยมและบรรทดัฐานทางวฒันธรรมมี
อิทธิพลส าคัญในการท างานร่วมกนัระหว่างรัฐบาล   5. การ
เป็นผูน้  าแบบการอ านวยความสะดวก  และความสัมพนัธ์ใน
ชุมชนแบบการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั มีความส าคัญต่อการสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์กบัการท างานร่วมกนั  เพ่ือสร้าง
ความสัมพนัธ์ความร่วมมือในการวางแผน 

 
 จากตารางท่ี 2.1  การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ผูว้ิจยัได้

แนวคิดท่ีจะน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แนวคิดเก่ียวกบัพลงัอ  านาจชุมชน  แนวคิด
เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน  แนวคิดเก่ียวกบักรณีศึกษาท่ีดีเลิศ  แนวคิดเก่ียวกบัการถอดบทเรียน 
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการตนเองของชุมชน   ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) เน่ืองจากการวิเคราะห์งานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศพบว่าวิธีการดงักล่าวสามารถใชเ้พื่อศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัชุมชนและการเสริมพลงัอ  านาจ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผูว้ิจยัเลือกแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมแบบรอบวงจร
ของ   Kemmis and Mc Taggaret (1990) ร่วมกบัเทคนิคการวางแผนแบมีส่วนร่วม (Appreciation-
Influence-Control :  A-I-C)    เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบการวิจยั จนน าไปสู่การพฒันา
รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อจดัท าแผนชุมชน    
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 

รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชน
เพื่อจดัท าแผนชุมชน 
 
 
 

พฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงั
อ  านาจชุมชนเพื่อจดัท าแผนชุมชน   

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน 
 

แนวคิดเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
  
 

 ร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชนเพือ่จดัท าแผนชุมชน  
 

แนวคิดเก่ียวกบัพลงัอ  านาจชุมชน  
  

 

แนวคิดเก่ียวกบั การวจิยัเชิงปฏิบติัการ
อยา่งมีส่วนร่วมแบบวงรอบ ของ Kemmis   
and Mc Taggaret  (1990) 
  

 

แนวคิดเก่ียวกบัการถอดบทเรียน  
  
 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการตนเองของ
ชุมชน 
 
  
 

ศึกษาสถานการณ์ของ  
พลงัอ านาจชุมชนในการ
จดัท าแผนชุมชน    

ถอดบทเรียนเร่ืองพลงั
อ  านาจชุมชน ของชุมชนท่ี
ประสบความส าเร็จในการ
จดัท าแผนชุมชน 2 ชุมชน 
      - ชุมชนหนองสาหร่าย   
      - ชุมชนหนองกลางดง    
    

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

แนวทางการสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชนเพือ่จดัท าแผนชุมชน 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท า

แผนชุมชน  โดยวิธีการเชิงประยุกต์ (Applied Research)  และการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory action research: PAR)   ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ระยะดงัน้ี  

   ระยะที่ 1  การศึกษาสถานการณ์ของพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน 
   ระยะที่ 2  การศึกษาพลงัอ  านาจชุมชนดา้นการจดัท าแผนชุมชน 

     ระยะที่ 3  การพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน 
   ระยะที่ 4  การน าเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจัดท าแผน

ชุมชน 

 
1. ระยะที่ 1  การศึกษาสถานการณ์ของพลงัอ านาจชุมชนเพือ่การจดัท าแผนชุมชน 

  ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงพรรณา เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท า
แผนชุมชนโดยศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาสร้างเคร่ืองมือ  ส ารวจสภาพการ
จดัท าแผนชุมชน ซ่ึงเป็นขอ้มลูในการตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1  ของการวิจยั และใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อท าแผนชุมชน  

 

 1.1 ขอบเขตของการวจิยั 
        1.1.1 ประชากรและตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

           1.1.1.1 ประชากร 
                       ประชากรท่ีใชใ้นการส ารวจ คร้ังน้ี  คือ  คณะกรรมการหมู่บา้นของประเทศ

ไทยจ านวน 74,956 หมู่บา้น (ขอ้มูลจากส านักทะเบียนกลางกรมการปกครอง,2554) โดยก าหนด
หมู่บา้นละ 5 คน  รวมเป็นจ านวน 374,780  คน   

         1.1.1.2  ตวัอยา่ง 
          ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ คณะกรรมการหมู่บา้น  
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                     1.1.1.3 ก  าหนดขนาดตวัอย่างโดยโดยค านวณจากสูตรของยามาเน่ 
(Yamane,1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อย
ละ 5 ไดจ้  านวนตวัอยา่ง 400 คน   

 
  การก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยการค านวณจากสูตร Yamane (1967) 
  n         =  N           
                      1  +  N (e)2 

  n         =       ขนาดของตวัอยา่ง 
  N        =       ขนาดของกลุ่มประชากร 
                      e         =      ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ียอม
ใหเ้กิด ความคลาดเคล่ือน + 5 % 
   แทนค่าในสูตร     

n         =   374,780       =     400 
       1  +  374,780  (0.05)2       

 ดงันั้น การวจิยัน้ีตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
     1.1.2.3  การส ารวจคร้ังน้ีท าการสุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Random Sampling)  มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
 1. แบ่งเขตพ้ืนท่ีประเทศไทยออกเป็น 4 ภาค ประกอบดว้ย ภาคเหนือ  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

      ภาคเหนือ มี 15 จังหวดั ประกอบด้วย  เชียงใหม่  เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน ล  าพูน ล าปาง พะเยา น่าน อุตรดิตถ ์ แพร่ พิษณุโลก สุโขทยั ตาก ก าแพงเพชร 
นครสวรรค ์ พิจิตร 

     ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มี 21 จงัหวดั ประกอบดว้ย อ  านาจเจริญ  
บึงกาฬ บุรีรัมย ์ชยัภูมิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม  นครราชสีมา  
หนองบัวล  าภู หนองคาย ร้อยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี  ยโสธร 
เพชรบูรณ์ 
                                ภาคกลาง  มี 27 จงัหวดั ประกอบดว้ย   จงัหวดัอุทัยธานี ชยันาท 
สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้ ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ ์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
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       ภาคใต ้ มี 14 จงัหวดั ประกอบดว้ย ระนอง พงังา กระบ่ีภูเก็ต ตรัง   
สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา พทัลุง นราธิวาส ปัตตานี   

 2.  ท าการเลือกจงัหวดัเพื่อเป็นตวัอยา่ง ภาคละ 2 จงัหวดั ดว้ยการจบั
ฉลาก ไดจ้งัหวดัท่ีเป็นตวัอยา่งดงัน้ี 

        ภาคเหนือ ไดแ้ก่   น่าน   สุโขทยั   
        ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ไดแ้ก่  นครราชสีมา อุบลราชธานี 

                             ภาคกลาง  ไดแ้ก่ สมุทรสาคร กาญจนบุรี 
        ภาคใต ้ ไดแ้ก่ สงขลา  นครศรีธรรมราช 

               3.  ท าการเลือกหมู่บา้นเพื่อเป็นตวัอย่างดว้ยการจบัฉลาก จงัหวดัละ 
10 หมู่บา้น  

 4.  ท าการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจงและความสมคัรใจหมู่บา้นละ 5  
คน  ไดจ้  านวนตวัอยา่งท่ีเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น จ  านวน 400  คน  ดงัแสดงในภาพท่ี 4  
 

 
   
 
 

 
 

 
 

   
 
 
 

ภาพท่ี  4  แสดงการเลือกพ้ืนท่ีของตวัอยา่ง 
 

    1.2  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

  1.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด ส าหรับ
คณะกรรมการหมู่บา้น ซ่ึงแบ่งออกเป็น  3  ส่วน ไดแ้ก่ 

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้
น่าน 

สุโขทยั 

 
นครราชสีมา 

อุบลราชธานี 

พ้ืนท่ีในการวิจยั 

 

กาญจนบุรี 

สมุทรสาคร สงขลา 

นครศรีธรรมราช 

คณะกรรมการหมู่บา้น  
จ านวน 100 คน 

 

คณะกรรมการหมู่บา้น  
จ านวน 100 คน 

 

คณะกรรมการหมู่บา้น  
จ านวน 100 คน 

 

คณะกรรมการหมู่บา้น  
จ านวน 100 คน 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของ ผูท้  างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัท าแผนชุมชนในระดบัต าบลไดแ้ก่ สถานะผูใ้หข้อ้มลู เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์ใน
การร่วมจดัท าแผนชุมชน แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 ส่วนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานการณ์ของพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท า
แผนชุมชน ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารทางวชิาการ ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
จ  านวน  52 ขอ้ มี 2 ระดบั ประกอบดว้ย  ระดบับุคคล  และระดบัทีมงาน   

              ระดบับุคคล  ไดแ้ก่  1) มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าแผนชุมชน  2) การเห็น
คุณค่าในตนเอง   3)  ความเช่ือมัน่ในตนเอง   4) ความพึงพอใจในงาน   5) การแกปั้ญหาและจดัการ
สถานการณ์  6)  มีความยึดมัน่ผกูพนักบัชุมชน   7)  ทกัษะการส่ือสาร  8)  การตดัสินใจ  9) ความ
ตั้งใจมุ่งมัน่    

               ระดบัทีมงาน ไดแ้ก่   1)  การจดักิจกรรมพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการจดัท าแผน
ชุมชน   2) ความไวว้างใจ 3) การส่งเสริมในเชิงบวก 4)  มีการปรับปรุงระบบการติดต่อส่ือสารใน
ทีมงาน    5) การสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วม  6) การประสานความร่วมมือ  7)  การสนบัสนุนทาง
สงัคม  8) มีการพฒันาสมัพนัธภาพของบุคลากร    
  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ประกอบ 
ดว้ยตวัเลือก  5  ระดบั  ไดแ้ก่ 
   5  หมายถึง    มีการปฏิบติัในเร่ืองนั้นมากท่ีสุด   
  4 หมายถึง    มีการปฏิบติัในเร่ืองนั้นมาก  

 3 หมายถึง    มีการปฏิบติัในเร่ืองนั้นปานกลาง 
 2 หมายถึง    มีการปฏิบติัในเร่ืองนั้นนอ้ย 

 1   หมายถึง    ไม่เคยปฏิบติัในเร่ืองนั้นเลย 
                 โดยในแบบสอบถามใหผู้ต้อบเลือกเพียง 1 ตวัเลือกและมีเกณฑ์ในการให้คะแนน
คือ ขอ้ความท่ีแสดงถึงการปฏิบติัในเร่ืองนั้น จะไดค้ะแนน 5 ถึง 1 คะแนน จากค าตอบมากท่ีสุดถึง
นอ้ยท่ีสุด ส่วนขอ้ความท่ีตรงกนัขา้มจะไดค้ะแนนกลบักนั ผูท่ี้ไดค้ะแนนมากแสดงว่ามีการปฏิบติั
ในเร่ืองนั้นเป็นประจ ามากกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนนอ้ย 

 เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคะแนนเฉล่ียของระดับการปฏิบัติในเร่ืองประเด็นค าถาม
ผูว้ิจยัใชเ้กณฑใ์นการแบ่งระดบัคะแนนของเบสท ์  (Best, 1977)  รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด       
  ค่าเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า   อยูใ่นระดบัมาก   
   ค่าเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า   อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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   ค่าเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า   อยูใ่นระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า   อยูใ่นระดบัไม่เคย  
 

 ส่วนที่  3  แบบสอบถามลกัษณะค าถามปลายเปิดท่ีถามเร่ืองความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคล และทีมงาน มีความสามารถในการจดัท าแผนชุมชนมากข้ึน  

    
  1.3  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมอื  
  ในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

  1.3.1 ผูว้ิจัยศึกษาค้นควา้เอกสาร  งานวิจยั  และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
เสริมสร้างพลงัอ  านาจชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม   โดยขอค าแนะน าจาก
อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ ์และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
  1.3.2 สร้างเคร่ืองมือ   ซ่ึงพฒันาเป็นแบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจัย  โดยผ่านการตรวจสอบ ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (construct 
validity) และความถกูตอ้งความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content  Validity) ตลอดจนความชดัเจนของ
ขอ้ความ ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือการวิจยั  โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนให้อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ  รวมทั้งส้ินจ านวน 5 ท่าน 
ดว้ยวิธีการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of item objective congruence: IOC) ของความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาคดัเลือกเฉพาะขอ้รายการ (items) ท่ีมีค่า IOC=0.5 ข้ึนไป ซ่ึงหมายถึง
ขอ้รายการนั้นมีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและเน้ือหาท่ีจะวดั ดงัน้ี 
  +1  เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะวดั 
  0  เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะวดั 
  -1  เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะวดั 
  จากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดล้งความคิดเห็นแลว้มาวิเคราะห์
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ โดยใช้ดัชนีความสอดคลอ้งรวมทั้ งแก้ไข 
ปรับปรุง ใหเ้รียบร้อยตามค าแนะน าท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หไ้ว ้โดยค านวณไดต้ามสูตร ดงัน้ี  

  จากสูตร  IOC  = N
ΣR    

    ΣR  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
     N     =  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ  
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  ผลการทดสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of item objective congruence: 
IOC) ของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน  พบว่า ทั้งระดบับุคคลและระดบัทีมงาน ไดค่้า
ดชันีความสอดคลอ้ง มากกว่า 0.5 ทุกขอ้   
  1.3.3  น าแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนจากขอ้ 3.2 ซ่ึงผา่นการปรับปรุงแกไ้ข  ตาม
ค าแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ ์ และผูท้รงคุณวุฒิ ไปทดลองใช ้ (Try out) กบั
คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนชุมชนในระดบัต าบล ท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยัจ  านวน 30 คน 
  1.3.4  น าแบบสอบถาม ท่ีน าไปทดลองใช ้ ไปหาความเช่ือมัน่ (Reliability)   โดย
ใชว้ิธีการหาสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha  Coefficient, อา้งถึงใน พวงรัตน์   
ทวีรัตน์ , 2543) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม แต่ละดา้น ดงัน้ี  

       1.3.4.1  สถานการณ์ของพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนระดับ
บุคคล มีขอ้ค  าถามจ านวน 27 ขอ้ ไดค่้าความเช่ือมัน่ .9777  
   1.3.4.2  สถานการณ์ของพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนระดับ
ทีมงาน  มีขอ้ค  าถามจ านวน 25 ขอ้ ไดค่้าความเช่ือมัน่ .9653 
  1.3.5 น าแบบสอบถาม ท่ีปรับปรุงและแก้ไขจนมีคุณภาพแลว้ ไปใช้เก็บกับ
ตวัอยา่งต่อไป    
 
           1.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู  ผูว้ิจยัด  าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
  1.4.1  การเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม   
       1.4.1.1 ผูว้ิจยัท าหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร  เพื่อ
ท าหนังสือขอความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัท่ีเป็นตวัอย่าง  ให้คณะท างาน
เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้นตอบแบบสอบถาม   
       1.4.1.2 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม ท่ีผ่านการพฒันาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ
ในระดบัท่ียอมรับไดไ้ปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง  จ  านวน  400 ชุด 
        1.4.1.3  ผู ้วิ จัยตรวจสอบความสมบู ร ณ์ของแบบสอบถาม  พบว่ า 
แบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมาไดเ้ป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ จ  านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 100.0   พร้อมทั้งลงรหสัในแบบสอบถาม  แลว้น ามาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 
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 1.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ขอ้มลูใชโ้ปรแกรมส าหรับการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ 

  1.5.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ โดย มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดงัน้ี 
       1.5.1.1 วิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ สถานะ 

ผูใ้หข้อ้มลู   เพศ    อาย ุ  ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์ในการร่วมจดัท าแผนชุมชน    โดยใช้
สถิติการแจกแจงความถ่ี  (frequency) และร้อยละ(percentage)  
                     1.5.1.2 วิเคราะห์ค่าระดบัของสถานการณ์ของพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท า
แผนชุมชน  โดยใชส้ถิติพรรณา ประกอบดว้ย  ค่าเฉล่ีย ( )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
โดยใชเ้กณฑข์อง เบสท ์(Best ,1977) 

     1.5.2 การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content  analysis)  
โดยการจดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เพื่อมุ่งตอบโจทยง์านวิจยัท่ีก  าหนด 
(Goodwin , 1993)   

 
2. ระยะที่  2  การศึกษาพลงัอ านาจชุมชนที่ประสบความส าเร็จด้านการจดัท าแผนชุมชน 
 

 ผูว้ิจยัใชว้ิธีศึกษาจากชุมชนตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จในเร่ืองการจดัท าแผนชุมชน 
จ านวน2 ชุมชน (best practices) แลว้น ามาถอดบทเรียนดา้นการเสริมสร้างพลงัอ  านาจชุมชน เพื่อ
ตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 จากนั้นน ามาตีความและวิเคราะห์ร่วมกบัผลการวิจยัในระยะท่ี 1   ในการ
ร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน จากนั้นประชุมเพ่ือรับรองร่าง
รูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบในระยะท่ี 3 
ต่อไป 

 2.1 ขอบเขตการวจิยั 
  2.1.1 พ้ืนท่ีในการศึกษา 
        ผูว้ิจยัไดเ้ลือกชุมชนชนตน้แบบ 2 ชุมชน เพื่อลงพ้ืนท่ีศึกษาดว้ยตนเอง โดยพิจารณา

จากความส าเร็จในเร่ืองการจดัท าแผนชุมชน คือ  
 2.1.1.1 ชุมชนหนองสาหร่าย ต าบลหนองสาหร่าย อ  าเภอพนมทวน จงัหวดั 

กาญจนบุรี   
 2.1.1.2 ชุมชนบ้านหนองกลางดง  ต  าบลศิลาลอย อ  าเภอสามร้อยยอด  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์   
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  2.1.2  ผูใ้หข้อ้มลู  
    2.1.2.1 ชุมชนหนองสาหร่าย  จ  านวน 5 คนไดแ้ก่ คณะกรรมการแผนแม่บท
ชุมชน จ านวน 1 คน  ประธานกรรมการสถาบนัการเงินชุมชนต าบลหนองสาหร่าย จ  านวน 1 คน     
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7 จ  านวน 1 คน     ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ 2  จ านวน 1 คน    ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 จ  านวน 1 
คน    โดยเลือกแบบเจาะจง  
 2.1.2.2ชุมชนบา้นหนองกลางดงจ านวน 5 คน  ไดแ้ก่ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่าย
ปกครองบา้นหนองกลางดง จ  านวน 1 คน  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นหนองกลางดง 
จ  านวน 2 คน   ผูน้  าชุมชนบา้นหนองกลางดง จ านวน 1 คน  ปราชญช์าวบา้นของบา้นหนองกลางดง   
จ  านวน 1 คน  โดยเลือกแบบเจาะจง 
  2.1.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา มี 2 รูปแบบ ดงัน้ี  

  การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนตน้แบบ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเบ้ืองตน้ 
 2.1.3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก    ซ่ึงเป็นค าถามแบบก่ึงมีโครงสร้าง ในเร่ือง  

ปัจจัยการเสริมสร้างพลงัอ  านาจชุมชนต่อการจัดท าแผนชุมชน ในระดับบุคคลและทีมงาน ซ่ึง
ผูว้ิจยัพฒันาจากขอ้มลูเชิงคุณภาพในระยะท่ี 1   
                  2.1.3.2  อุปกรณ์ท่ีใช ้ไดแ้ก่ จดบนัทึก  เคร่ืองบนัทึกเสียง  กล่องถ่ายรูป      
 2.1.4.  วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีเชิงคุณภาพ  ประกอบด้วย การวิเคราะห์ขอ้มูล
เอกสาร  จ  าแนกขอ้มลูตามเหตุการณ์    การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์    เพื่อง่ายต่อการ
ร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน 

 2.1.5.  ท าการตรวจสอบร่างรูปแบบเพื่อรับรองรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจ
ชุมชนเพื่อการจัดท าแผนชุมชน โดยผูท้รงคุณวุฒิและผูท่ี้เก่ียวข้องจ านวน 5 ท่าน   ด้วยวิธีใช้
แบบสอบถามกิจกรรมเป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ประกอบดว้ยตวัเลือก  5  
ระดบั ดงัน้ี 
  5   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
   3   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   วิเคราะห์ขอ้มลู  โดยใชค่้าเฉล่ีย ( )  และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) เป็นราย
ขอ้   โดยมีเกณฑแ์บ่งระดบั (Best, 1977 ) แบ่งเป็นช่วง แต่ละช่วงมีแปลผลดงัน้ี 
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  ค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 4.50-5.00 หมายความว่า ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 3.50-4.49 หมายความว่า ระดบัความเหมาะสมมาก 
  ค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 2.50-3.49 หมายความว่า ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 1.50-2.49 หมายความว่า ระดบัความเหมาะสมนอ้ย 
   ค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 1.00-1.49 หมายความว่า ระดบัความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
   ผลการตรวจสอบเพื่อรับรองร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการ
จดัท าแผนชุมชน  พบว่ากิจกรรมทั้งระดบับุคคลและระดบัทีมงาน ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก  ยกเวน้การเขา้รับการอบรมเร่ืองการออกแบบการเคร่ืองมือจัดเก็บขอ้มูลวิธีการส ารวจ
ขอ้มลูและการวิเคราะห์ขอ้มลูชุมชน มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าร่าง
รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน ท่ีผา่นการรับรองไปเป็นแนวทาง
ใชก้บัพ้ืนท่ีจริง  ในระยะท่ี 3 
 
3.  ระยะที่ 3 การพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชนเพือ่การจดัท าแผนชุมชน  

 ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 โดยน าร่าง
รูปแบบท่ีไดจ้ากการวิจยัในระยะท่ี 2  มาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสมกบับริบทใน
พ้ืนท่ี   ขั้นตอนของการวิจยัแบ่งเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี   ช่วงแรกคือการเตรียมความพร้อม  ไดแ้ก่ การ
คดัเลือกพ้ืนท่ีวจิยั  คน้หาผูร่้วมวิจยั  จากผูน้  าชุมชน บุคลากรภาครัฐบาล  ตวัแทนกลุ่มต่าง  ๆ
ตลอดจนประชาชน ท่ีมคีวามเต็มใจเขา้ร่วมงานวิจยั   ช่วงท่ีสองคือการด าเนินการวิจยัตามวงจร  
การวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม ดว้ยการใชเ้ทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
(Appreciation-Influence-Control : A-I-C)  

   3.1 ช่วงการเตรียมความพร้อม 
          3.1.1 การเลือกพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการวิจยั 

               3.1.1.1  การคดัเลือกพ้ืนท่ีวิจยั  ผูว้ิจยัคดัเลือก   ต  าบลเจ็ดร้ิว  อ าเภอบา้นแพว้  
จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นพ้ืนท่ีในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม   
                         หลกัการคดัเลือกหมู่บา้น  เพื่อใชใ้นพฒันาร่างรูปแบบท่ีไดจ้ากการวิจยัใน
ระยะท่ี 2  โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงมีเกณฑใ์นการคดัเลือกหมู่บา้น ดงัน้ี 
            1. เป็นต าบลท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท่ีถูกคัดเลือกให้เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้เห็นความเช่ือมโยงของการท างานร่วมกันระหว่างคนใน
ชุมชน และเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน 
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       2. สมาชิกของชุมชนยินดีให้ความร่วมมือ  และยืนยนัท่ีจะเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอจนส้ินสุดโครงการ  มีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมและให้ขอ้มูล
ท่ีเป็นจริง 
        3.  เป็นชุมชนท่ีมีความขัดแยง้น้อย คือ สมาชิกของชุมชน และ
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน สามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  มีการ
ประสานและให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั  สามารถพูดคุยหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอ้ย่าง
อิสระ  ส าหรับการตรวจสอบขอ้มูลในประเด็นความขดัแยง้  ผูว้ิจัยไดส้อบถามกบัชาวบา้น และ
พฒันากรของต าบลเจ็ดร้ิว  อ าเภอบา้นแพว้  จงัหวดัสมุทรสาคร 
       4.  จากการสอบถามพบว่า เป็นต าบลท่ีชาวบ้านยงัไม่เคยท าแผน
ชุมชนดว้ยตนเอง 
         3.1.1.2 การเขา้สู่พ้ืนท่ี ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากมหาวิทยาลยัศิลปากร ยืน่ต่อนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจ็ดร้ิว อยา่งเป็นทางการ พร้อมทั้งประสานกบันกัพฒันากรต าบล  เพื่อขอ
ขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชนของ ชุมชนบา้นตน้คลองเจ็ดร้ิว   ต าบลเจ็ดร้ิว  อ าเภอบา้นแพว้  
จงัหวดัสมุทรสาคร จากนั้นจึงจะติดต่อประสานงานกบัผูน้  าชุมชนทั้งท่ีเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการในพ้ืนท่ี เพื่อแสดงเจตจ านงท่ีจะศึกษาวิจยั โดยผูว้ิจยัไดช้ี้แจงโครงการวิจยัใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้ง
ไดท้ราบ รวมทั้งประสานงานกบัเครือข่ายพฒันาชุมชนเช่น เกษตรต าบล สาธารณสุขต าบล   ผูว้ิจยั
จะแนะน าตนเองกบัผูน้  าชุมชนในพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างความคุน้เคย ก่อนท่ีเขา้สู่ชุมชนแบบเต็มตวั   
 3.1.1.3 การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัท าการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกับ
พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการวิจยั ดว้ยเอกสาร และการสัมภาษณ์กลุ่มชาวบา้นในประเด็นการท าแผนชุมชน  
และสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท าแผนชุมชน ได้แก่ ผูน้  าชุมชน  คนในชุมชน  และ 
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแผนชุมชน  ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของชุมชนน้ี เป็นการศึกษาในระยะ
เร่ิมตน้ท่ีผูว้ิจยัไดล้งพ้ืนท่ี  ซ่ึงขอ้มลูบางส่วนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ วตัถุประสงค์ของการศึกษา
ขอ้มูลท่ีได้ในเบ้ืองตน้น้ีใช้เพื่อ คน้หาผูร่้วมวิจัย และเป็นการยืนยนัว่าบริบทของชุมชนมีความ
เหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นพ้ืนท่ีวิจยัได ้

 

 3.1.2 การก าหนดผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
       กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัส าหรับการวิจยัในช่วงน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
                 3.1.2.1 กลุ่มผูร่้วมวิจยั  (Participants) เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการด าเนิน

กิจกรรมร่วมกนั ระหว่างบุคคล 3 ฝ่าย ผูว้ิจยั เจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแผนชุมชน และ 
ผูน้  าชุมชน จ านวน  7 คน   
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     3.1.2.1.1 เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับแผนชุมชน  ได้แก่ 
เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีตอ้งรับผดิชอบดูแลการจดัท าแผนชุมชนโดยตรง   1 คน   
 3.1.2.1.2   ผูน้  าชุมชนท่ีเป็นทางการ   ไม่เป็นทางการ  ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน
ท่ีท าการวิจยั มีจ  านวน  6 คน 
               เมื่อไดผู้ร่้วมวิจยัแลว้ ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผน
ชุมชนของผูร่้วมวิจยั ดว้ยแบบวดัความรู้ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจากเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ  านวน 20 ขอ้  ลกัษณะขอ้ค าถามแบบมีตวัเลือก 2 ตวัเลือก ให้เลือกเพียงค าตอบเดียว โดยก าหนด
เกณฑ์ในการให้คะแนน ดงัน้ี  ถา้ตอบถูกไดค้ะแนนเท่ากบั 1 คะแนน  และถา้ตอบผิดไดค้ะแนน
เท่ากบั 0 คะแนน (ค่าพิสยัอยูร่ะหว่าง 0 – 20 )  เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนของระดบัความรู้
เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชนของผูร่้วมวิจยั  ผูว้ิจยัใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบอิงกลุ่ม ใชค่้าเฉล่ีย ( )  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามแนว ความคิดของสมหวงั พิธิยานุวฒัน์  และอุษาวดี  
จนัทรสนธิ  (2537 )  ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ียต ่ากว่า    – 1 S.D. คะแนน  มคีวามรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผน
ชุมชนอยูใ่นระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ียตั้งแต่   – 1 S.D. ถึง   +  1 S.D. คะแนน   มีความรู้
เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียสูงกว่า    +  1 S.D. คะแนน  มคีวามรู้เก่ียวกบัการจดัท า
แผนชุมชนอยูใ่นระดบัมาก   

 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก พิจารณาจากบทบาทการแสดงออกในชุมชน ท่ี
เป็นผูน้  าทั้งทางความคิดและการกระท าอนัมีอิทธิพลต่อคนในชุมชนในทางใดทางหน่ึง เช่น ใน
ฐานะบุคลากรภาครัฐหรือตวัแทนประชาชนท่ีมีหนา้ท่ีในชุมชน หรือในฐานะผูเ้สียสละอุทิศตน
ใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยบุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งเต็มใจท่ีจะเขา้ร่วมในกระบวนการวจิยัทุกขั้นตอน 
และมีเวลาร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองจนบรรลุเป้าหมาย  

        3.1.2.2 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key informant) บุคคลกลุ่มน้ีคือผูท่ี้จะมาให้ขอ้มูล
ส าคญัเก่ียวกบัสถานการณ์แผนชุมชนในปัจจุบนั   และผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบการสร้างเสริม
พลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชนท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสนทนา
กลุ่มและสมัภาษณ์เชิงลึก มีรายละเอียดดงัน้ี 
              3.1.2.2.1   กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบั สถานการณ์ปัจจุบนัของการแผนชุมชน
ในต าบลเจ็ดร้ิวและผลการพฒันากิจกรรมในการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผน
ชุมชน  กลุ่มน้ี จะเป็นหมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 โดยบุคคลกลุ่มน้ีจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล
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ส าคญัเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของการแผนชุมชนและ ผลท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและชุมชนอนั
เน่ืองมาจากกิจกรรมพฒันา ดว้ยวิธีการเชิงปริมาณ เคร่ืองมือคือแบบสอบถามความคิดเห็นและแบบ
วดัความรู้ท่ีผูร่้วมวิจยัและผูว้ิจยัสร้างข้ึน     

    หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก ผูว้ิจยัพจิารณาตามสะดวก จากบุคคลท่ีเต็มใจจะ
ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัตนเองภายหลงัจากมกีารด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบฯ     

      3.1.2.2.2 ทีมท าแผนชุมชน บุคคลกลุ่มน้ีคือผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบ
การสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน  มีจ  านวน 26 คน   เป็นผูม้าให้ขอ้มูล
ส าคญัเก่ียวกบักิจกรรมการเสร้างพลงัอ  านาจชุมชนในการท าแผนชุมชน และผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชนท่ีพฒันาข้ึน    

 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก ซ่ึงในขั้นน้ีผูร่้วมวิจยัและผูว้ิจยัจะท าการคดัเลือก
และทาบทามบุคคลเป้าหมาย โดยพิจารณาความสมคัรใจเขา้มาร่วมเป็นทีมท าแผนชุมชน   

 

 3.2 ช่วงการด าเนินการวจิยั 
   การด าเนินการวิจยัโดยวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยผูว้ิจยัใชแ้นวคิด

ของ    Kemmis (1990) เป็นวงจรการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันารูปแบบสร้าง
เสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูป้ฏิบัติงานในทุก
ขั้นตอน  โดย  เร่ิมตน้จาก การวางแผน   การปฏิบติัตามแผนและการสงัเกต  และการสะทอ้น  รวม
กบัเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม(Appreciation-Influence-Control : A-I-C) ดงัภาพท่ี 
5 

          วางแผน 
     

           ปฏิบติัการและสังเกต 
    

  สะทอ้นผลการปฏิบติั  
 

            ปรับปรุงแผน 
 

          ปฏิบติัการและสังเกต  
             

      สะทอ้นผลการปฏิบติั 
 
                                                    รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน 
 

ภาพท่ี 5 วงรอบการปฏิบติัการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน 
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       การวางแผน ขั้นตอนวางแผนการพฒันากิจกรรมท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก  าหนดไว ้ 2 
ช่วง   ดงัน้ี 
           ช่วงท่ี 1 จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ผูร่้วมวจิยั 2 วนั ดงัน้ี วนัแรกเป็นการช้ีแจง
วตัถุประสงค ์ เพื่อสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบังานวิจยัเร่ืองการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนใน
การท าแผนชุมชน และน าเสนอร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน
ท่ีผูว้ิจยัร่างข้ึน ในวนัท่ี 2  ผูว้ิจยัอธิบายถึงวิธีการด าเนินการวจิยัแบบมีส่วนร่วมดว้ยกระบวนการ 
AIC เป็นเวลา 1 ชัว่โมง จากนั้นผูว้จิยั เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวิจยัพดูคุยเก่ียวกบั ประสบการณ์ท าแผน
ชุมชน เป็นเวลา 1 ชัว่โมง    ผูว้ิจยัท าการประเมินประสบการณ์ท าแผนชุมชนและความคิดเห็น
เก่ียวกบัแนวปฏิบติัของการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนของผูร่้วมวจิยัดว้ย
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศกึษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง    
 ช่วงท่ี 2   เป็นจดัประชุมปฏิบติัการ เพื่อวางแผนพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงั
อ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน ในวนัท่ี 13 กนัยายน 2557  โดยใชก้ระบวนการ A-I-C 
(Appreciation-Influence-Control )เพื่อก  าหนดรูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชน  ซ่ึง
จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี   
        ขั้นตอน A (Appreciation) วิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบันและก าหนด
อนาคต 
       ขั้นตอน A วิเคราะห์สภาพการณ์ท าแผนชุมชนในปัจจุบันและก าหนดแนว
ทางการท าแผนชุมชนในอนาคต    เพื่อทราบสถานการณ์ของการท าแผนชุมชน   โดยเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัแสดงความคิดเห็น  แลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัการท าแผนชุมชนท่ีเหมาะสมกบั
ชุมชน   รวมทั้งรับฟังขอ้สรุปร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค์และเท่าเทียมกนั  ซ่ึงท าให้ผูร่้วมวิจยัเกิดการ
รับรู้เก่ียวกบัปัญหาของพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน   ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัทบทวนร่าง
รูปแบบท่ีผูว้ิจยัน าเสนอ   ขั้นตอน A แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนยอ่ย คือขั้นตอน A 1 และ ขั้นตอน A 2  
     ขั้นตอน A 1  วิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบนั  เป็นการวิเคราะห์สภาพและ
ปัญหาการขาดพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน  โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่  และ
ด าเนินการดงัน้ี ขั้นแรกสมาชิกของแต่ละกลุ่มระดมสมองน าเสนอความคิดเห็นดว้ยการวางภาพ
แผนชุมชนท่ีชุมชนตอ้งการ     ขั้นต่อมาใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอสาเหตุของปัญหาการขาดพลงัอ  านาจ
ชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน  และแนวทางในการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชน  จากนั้นให้ทั้ง 2 
กลุ่มน าเสนอสรุปของแต่ละกลุ่ม  โดยใหส้มาชิกของกลุ่มอ่ืนตั้งใจฟัง  และเปิดโอกาสให้ซกัถามได ้ 
โดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์  เมื่อน าเสนอครบทั้งสองกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอความคิดเห็น
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เพ่ิมเติม   ขั้นสุดทา้ย ทั้งหมดร่วมกันสรุปลกัษณะของปัญหาการขาดพลงัอ  านาจในการท าแผน
ชุมชน  และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน 

 ขั้นตอน A 2  การก าหนดอนาคตหรือภาพท่ีพึงประสงคข์องการสร้างเสริม 
พลงัอ านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุน โดยสมาชิกทุกคนกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอย่างเท่า
เทียมกนั   รวมไปถึงผูว้ิจยัท่ีคอยช่วยเหลือและบนัทึกขอ้สรุปของท่ีประชุม  ผูร่้วมวิจยัแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัวางแผนอนาคตร่วมกนั    โดยใชร่้างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท า
แผนชุมชนท่ีผูว้ิจยัร่างข้ึนในระยะท่ี 2   เป็นแนวทางก าหนดอนาคตของการสร้างเสริมพลงัอ  านาจ
ชุมชนในการจดัท าแผนชุนใหเ้หมาะสมกบับริบทชุมชน 

               ขั้นตอน I (Influence) การสร้างแนวทางปรับปรุงและพฒันารูปแบบการสร้าง
เสริมพลงัอ านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุน     
   ขั้นตอน I การสร้างแนวทางการปรับปรุง/พฒันารูปแบบ มีวตัถุประสงค์  เพื่อ
หาวิธีการ  และเสนอแนวทางการพฒันาตามท่ีมองภาพแผนชุมชนในอนาคตไว ้ แนวทางปฏิบติั
ของขั้นตอนน้ี ผูร่้วมวิจยัน าร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชนท่ี
ผูว้ิจยัร่างข้ึนมาช่วยกนัหาแนวทางวิธีการ และกิจกรรมสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนท่ีจะสอดคลอ้ง
กบับริบทชุมชน  โดยน าความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มท่ีมองภาพในอนาคตมาพิจารณาร่วมกนั  ซ่ึงขั้น
ตอนน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ 
 ขั้นตอน I 1 คือ  การปรับร่างรูปแบบท่ีผูว้ิจยัร่างข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบับริบท
ของต าบลเจ็ดร้ิว   ซ่ึงในขั้นตอนน้ีใชก้ารแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม  เปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัพิจารณาและ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัร่างรูปแบบท่ีผูว้ิจยัร่างข้ึนกบัปัญหาท่ีวิเคราะห์ในขั้นตอน A   โดยให้ทั้ง
สองกลุ่มเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ท  และส่งตวัแทนมาน าเสนอ  จากนั้นจึงน าขอ้เสนอของทั้ง
สองกลุ่มมาสรุปร่วมกนั 
  ขั้นตอน I 2 คือ การก าหนดแนวทางการท าจดักิจกรรมเพื่อพฒันารูปแบบการ
สร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชน ของขั้นตอน I 1     การด าเนินงานคือแบ่งผูร่้วมวิจยัเป็น 2 กลุ่ม แลว้ให้
แต่ละกลุ่มระดมความคิดเก่ียวกบักิจกรรมท่ีจะท าในแต่ละเง่ือนไข  โดยใชร่้างรูปแบบท่ีผูว้ิจยัร่าง
ข้ึนเป็นแนวทางประกอบกบัการค านึงถึงความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัจริงตามบริบทของต าบลเจ็ด
ร้ิว  จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอ และสรุปร่วมกนั 

               ขั้นตอน I 3 คือ การแยกแยะจดัหมวดหมู่ และเรียงล าดบักิจกรรม  ใหผู้ร่้วมวิจยั
ร่วมกนัพิจารณากิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นไปได ้  คือสามารถปฏิบติัได้ตรงตาม
วตัถุประสงค์ของกิจกรรม    และรวมกิจกรรมท่ีเหมือนกนัไวด้ว้ยกนั   จากนั้นจึงพิจารณาต่อว่า 
กิจกรรมใดควรท าก่อนหลงั    เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งราบร่ืน 
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 ขั้นตอน C (Control) การวางแนวทางปฏิบัต ิ
               ในขั้นตอนน้ีผู ้ร่วมวิจัยน าแนวทางปฏิบัติในขั้ นตอน  I 3 มาก าหนด

ผูรั้บผดิชอบตามกิจกรรมท่ีก  าหนดข้ึน   พร้อมตกลงรายละเอียดของการด าเนินการตลอดกิจกรรม    
ผูร่้วมวิจยัเขียนขอ้สรุปของกิจกรรมท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ    ไดแ้ก่  กิจกรรมท่ีคิดว่าดีท่ีสุด และ
สามารถน ามาปฏิบติัไดจ้ริงโดยพิจารณาจากทรัพยากรของชุมชน  และสามารถน ามาปฏิบติัไดจ้ริง  
จากนั้นผูร่้วมวิจยัก  าหนดแผนงานของแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด  ซ่ึงประกอบดว้ย  ช่ือกิจกรรม  
วตัถุประสงค์  เทคนิคท่ีใช้  วิธีด  าเนินการ  ว ัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ  สถานท่ีด าเนินการ  
ผูรั้บผดิชอบ  ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และประเมินผล             

 
    การปฏิบัตแิละการสังเกต   ขั้นน้ีเป็นการน าแผนการปรับปรุง/พฒันารูปแบบการสร้าง
เสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน  ไปปฏิบติัจริงตามท่ีก  าหนดไว ้     โดยใชรู้ปแบบ
การสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนท่ีก  าหนดไวใ้นขั้นวางแผน  ในขณะเดียวกนัผูว้ิจยัจะมีหน้าท่ีให้
ค  าแนะน า  พิจารณาถึงความเหมาะสมของกิจกรรมในแต่ละดา้น  และประสานสมาชิกของชุมชนท่ี
เก่ียวข้อง  ดงันั้นเม่ือส้ินสุดกระบวนการน้ี   จะสามารถสร้างทีมท าแผนชุมชนข้ึนได้   รวมทั้ง 
สามารถท าแผนชุมชนของตนเองได ้  
     การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน   ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นการน าผลการสังเกตของผูร่้วมวิจยั  
บนัทึกกิจกรรมของผูร่้วมวิจยั และการประเมินผลกิจกรรมของชาวบา้นในชุมชน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
การสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจัดท าแผนชุมชน มาตีความ  อธิบาย  วิเคราะห์และ
สงัเคราะห์   เพื่อหาขอ้สรุปเก่ียวกบัแผนการพฒันารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนใน
การจดัท าแผนชุมชน  แลว้ท าการบูรณาการขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้า    ในการปรับแผนดา้นกิจกรรม   
จากนั้นน าผลท่ีไดไ้ปสู่วงจรท่ี 2 คือ การปฏิบติัและการสงัเกต   และ การสะทอ้นผลการปฏิบติังาน     
     การด าเนินการ ในวงจรท่ี 1 ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเร่ิมตั้งแต่  
กนัยายน 2557  ถึงเดือนมกราคม  2558  เป็นเวลา 5 เดือน      
  การปรับปรุงแผน เป็นการด าเนินการ โดยผูว้ิจยัและผูม้ีส่วนร่วมวิจยั เขา้ร่วมกนัคิด
แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัและการสงัเกต และการสะทอ้นผลการปฏิบติังาน     
ในวงจรแรก เพื่อปรับปรุงและพฒันารูปแบบการจดัท าแผนชุมชนดว้ยการสร้างเสริมพลงัอ  านาจ
ชุมชน 

       ได้รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ านาจเพื่อการจัดท าแผนชุมชน เป็นรูปแบบท่ีสามารถ
สร้างทีมท าแผนชุมชนได ้ และแสดงแนวทาง/วิธีการในการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนให้เช่ือมัน่
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ในความสามารถของตนเองว่าสามารถท าแผนชุมชนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้แผน
ชุมชนท่ีสนองความตอ้งการของชุมชนเองได ้
        การด าเนินการ ในวงจรท่ี 2 ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเร่ิมตั้งแต่
กุมภาพนัธ ์2558 – สิงหาคม 2558  เป็นเวลา 7 เดือน      

 
    3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ ตวัผูว้ิจยั เคร่ืองบนัทึกเสียงและ

สมุดจดบนัทึก กลอ้งถ่ายภาพ     แนวค าถามเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม  
และแบบบนัทึกผลกิจกรรม 

 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูในหลาย ๆ ช่วง ซ่ึง
ขอ้มลูท่ีไดใ้นแต่ละส่วนจะน ามาเช่ือมโยงและปรับใช้ในการพฒันากิจกรรมท่ีเหมาะสมกบับริบท
ของชุมชนเพื่อใหชุ้มชนใหมี้พลงัอ  านาจมากข้ึน  การเก็บรวบรวมขอ้มลูจึงตอ้งท าอย่างเป็นขั้นตอน 
ดงัน้ี 

   3.2.1.1 แหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัในการตอบค าถามการวิจยั  คือ  คนในชุมชนท่ี
อยูใ่นพ้ืนท่ีและเก่ียวขอ้งกบัการท าแผนชุมชน ต าบลเจ็ดร้ิว  อ าเภอบา้นแพว้  จงัหวดัสมุทรสาคร 
และ กลุ่มการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

  3.2.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มลูมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการพฒันา
รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน  ประกอบดว้ย  แบบสอบถามคน
ในชุมชนเก่ียวกบัประสบการณ์และความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวปฏิบติัในการจดัท าแผนชุมชน  แบบ
วดัระดบัความรู้ในเร่ืองแผนชุมชน   แบบบนัทึกการสงัเกตของผูร่้วมวิจยั ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

  3.2.1.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นขั้นเตรียมความพร้อม 
 แบบสอบถามและแบบวดัความรู้เก่ียวกับแผนชุมชน เพื่อศึกษา

สถานการณ์ปัจจุบันของแผนชุมชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารและการ
สัมภาษณ์คนในชุมชน  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 
ประกอบดว้ยตวัเลือก  5  ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  ประสบการณ์เก่ียวกบัแผนชุมชน  และความ
ตอ้งการเก่ียวกบัแนวปฏิบติัในการจดัท าแผนชุมชน  ส่วนแบบวดัความรู้เก่ียวกบัแผนชุมชน เป็น
ลกัษณะเลือกตอบถกูผดิ     นอกจากน้ีก่อนท าวิจยัผูว้ิจยัยงัสมัภาษณ์คนในชุมชน และเจา้หน้าท่ีของ
ภาครัฐบาล ดา้นประวติัความเป็นมาของแผนชุมชน ส่ิงท่ีสนับสนุนอุปสรรคในจดัท าแผนชุมชน 
รวมทั้งบริบททางส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ต าบลเจ็ดร้ิว  อ าเภอบา้นแพว้  จงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อ
รวบรวมเป็นฐานขอ้มลูในการพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการ 
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จดัท าแผนชุมชน ภายในช่วงแรกของการลงพ้ืนท่ีใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 4 สปัดาห์    
  แบบสอบถามผูร่้วมวิจัยเก่ียวกับประสบการณ์ท าแผนชุมชน มี
จ  านวน 10 ขอ้ และความตอ้งการเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน 10 ขอ้  ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ประกอบดว้ยตวัเลือก  5  ระดบั  ไดแ้ก่ 
  5 หมายถึง มีการปฏิบติัหรือมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
  4 หมายถึง มีการปฏิบติัหรือมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 
   3 หมายถึง มีการปฏิบติัหรือมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง มีการปฏิบติัหรือมีความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1 หมายถึง มีการปฏิบติั หรือมีความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
     โดยในแบบสอบถามใหผู้ต้อบเลือกเพียง 1  ตวัเลือกและมีเกณฑ์ใน
การใหค้ะแนน คือ ขอ้ความท่ีแสดงถึงการมีประสบการณ์และความตอ้งการในการจดัท าแผนชุมชน 
ของผูร่้วมวิจัย จะไดค้ะแนน 5 ถึง 1 คะแนน จากค าตอบมากท่ีสุดถึงน้อยท่ีสุด ส่วนขอ้ความท่ี
ตรงกนัขา้มจะไดค้ะแนนกลบักนั   ผูท่ี้ไดค้ะแนนมากจะมีประสบการณ์และความคิดเห็นเก่ียวกบั
แนวปฏิบติัของการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนสูงกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนนอ้ย 

  เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคะแนนเฉล่ียของประสบการณ์และความ
ต้องการในการจัดท าแผนชุมชน  ผูว้ิจัยใช้การแบ่งระดับคะแนนของเบสท์   (Best, 1977)  
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า   มีประสบการณ์และความตอ้งการ
เก่ียวกบัแนวปฏิบติัของการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด   

   ค่าเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า   มีประสบการณ์และความตอ้งการ
เก่ียวกบัแนวปฏิบติัของการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนอยูใ่นระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า   มีประสบการณ์และความตอ้งการ
เก่ียวกบัแนวปฏิบติัของการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนอยู่ในระดบัปาน
กลาง    

  ค่าเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า   มีประสบการณ์และความตอ้งการ
เก่ียวกบัแนวปฏิบติัของการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนอยูใ่น ระดบันอ้ย 

   ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า   มปีระสบการณ์และความตอ้งการ 
เก่ียวกบัแนวปฏิบติัของการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนอยู่ในระดบัน้อย
ท่ีสุด 
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 นอกจากประเมินผูร่้วมวิจยัดว้ยแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจัยยงัท าการ
สัมภาษณ์พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผูร่้วมวิจยั เพื่อน าข้อมูลมาประกอบกับผลประเมินเชิง
ปริมาณ   เป็นการยนืยงัประสบการณ์และความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน 
 3.2.1.3   แนวค าถามแบบสอบถามชาวบา้นผูเ้ขา้ร่วมท าแผนชุมชน เร่ืองผล
ของกิจกรรมการเสริมพลงัอ  านาจ  ผูว้ิจยัใชส้มัภาษณ์คนในชุมชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของคนในชุมชน ต่อกิจกรรมการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชน     รวมทั้ง ขอ้เสนอแนะและ
ส่ิงท่ีตอ้งการปรับปรุง แนวค าถาม  มีลกัษณะค าถามแบ่งเป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  ดา้นช่องทางการรับ
ความรู้เก่ียวกบัแผนชุมชน     ดา้นความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของแผนชุมชน   มีส่ิงใดท่ีตอ้ง
ปรับปรุงในการจดัท าแผนชุมชนคร้ังต่อไป  เป็นตน้ 
 3.2.1.4 แบบบนัทึกผลสังเกตการท างานของผูร่้วมวิจยั โดยผูว้ิจยัรวบรวม
ขอ้มูลจากการบนัทึกผลการสังเกตการท างานของผูร่้วมวิจัยแต่ละท่าน  เพื่อใชต้รวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจากการร่วมกิจกรรมสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนของผูร่้วมวิจยัและ
ประชาชนท่ีร่วมจดัท าแผนชุมชน    
 

 3.2.2. วธิีการรวมรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
            3.2.2.1 การบนัทึกการประชุม เป็นการบนัทึกเสียงท่ีเกิดข้ึนจริงตลอดการ
ด าเนินการวิจยั   ประกอบกบับนัทึกลงกระดาษทนัทีท่ีมีการประชุมหรือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
แลว้จึงน ามาจดัพิมพเ์ก็บเป็นเอกสารประกอบการประชุมอยา่งเป็นระบบ เพราะจะช่วยให้ไดข้อ้มูล
ถกูตอ้ง ไม่คลาดเคล่ือน ซ่ึงในการบนัทึกมีรายละเอียดในเร่ืองต่าง ๆ  
   1. เร่ืองราวเก่ียวกบัการสนทนา การบรรยาย การซกัถาม การแสดง
ความคิดเห็น 
  2. ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสังเกตในระหว่างด าเนินการประชุม หรือท า
กิจกรรม 
 3. การประชุมสะทอ้นผลการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการสร้าง
เสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อท าแผนชุมชน           

           4. ขอ้สรุปเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดในแต่ละกิจกรรมตามแผนท่ีก  าหนดไว ้
 3.2.2.2 การบนัทึกขอ้มลูในระหว่างการสัมภาษณ์ การด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยั
บนัทึกส่ิงท่ีสงัเกตเห็น ไดแ้ก่ เหตุการณ์ ค  าพดู การกระท า อารมณ์ ความรู้สึกของผูใ้หข้อ้มูล เพ่ือน า
ขอ้มลูมาตีความและวิเคราะห์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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 3.2.2.3 การบนัทึกเสียง ผูว้ิจยับนัทึกเสียงการสมัภาษณ์ การประชุมกลุ่ม และ
การแสดงความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจัย ซ่ึงเม่ือจบการบนัทึกเทปทุกคร้ัง 
ผูว้ิจยัจะถอดเทปและวิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือใชป้ระกอบการผลการตีความหมาย 
 3.2.2.4 การถ่ายภาพ เป็นการบนัทึกภาพถ่ายตลอดเวลาการวิจยั ภาพถ่ายจะ
ช่วยบรรยายสภาพความเป็นไปของสถานการณ์และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดดี้กว่าการเขียนค าบรรยาย
ยาว ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูทนัท่ีท่ีพบเหตุการณ์ 
 

     3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
       3.3.1 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัแผน
ชุมชน   ประสบการณ์ในการจดัท าแผนชุมชน   และความตอ้งการในการจดัท าแผนชุมชน   ดงัน้ี 
          3.3.1.1  ขอ้มูลท่ีเก็บจากประชากร ใช้ค่าพารามิเตอร์ ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย  (µ)   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (σ)      
          3.3.1.2  ขอ้มูลท่ีเก็บจากตวัอย่าง ใช้ค่าสถิติพรรณา  ไดแ้ก่ การแจกแจง
ความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ( )   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)    
        3.3.2 ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มลูขอ้มลูเชิงคุณภาพ ดงัต่อไปน้ี 
        3.3.2.1 รวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูล (Constant 
comparison) และตรวจสอบความสอดคลอ้งและถูกตอ้งของขอ้มูล เช่น ความเก่ียวข้องระหว่าง
บุคคล เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการขาดพลงัอ  านาจของชุมชนในการท าแผนชุมชนมาจากสาเหตุใด 
ผลเป็นอย่างไร เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง/พฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการ
จดัท าแผนชุมชน  ประเมินผลการปฏิบติังาน และปรับปรุงจนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง
เสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชนได ้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนด 
  3.3.2.2 การจดัระเบียบขอ้มูล (Data organizing) การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบ
บนัทึกกิจกรรมของผูน้  าชุมชน  แบบสมัภาษณ์ชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  และแบบบนัทึกผลการ
สงัเกตการของผูร่้วมวิจยั น ามารวบรวมให้อยู่ในรูปของการพิมพท่ี์เป็นเอกสารอย่างเป็นระเบียบ
พร้อมท่ีจะใชไ้ดส้ะดวก จากนั้นจึงจดัระเบียบออกเป็นหน่วยย่อย ๆ ตามความเหมาะสมของการ
ประเด็นท่ีจะศึกษาใหเ้ป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นขอ้มลูในการตอบค าถามการวิจยั 
         3.3.2.3 ประมวลผลขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลจะท าไปพร้อม ๆ กนั ซ่ึงทุก
คร้ังท่ีไดข้้อมูลมาต้องจัดประเภทและจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล สังเคราะห์ แปลความหมายและ
ตีความขอ้มลูท่ีไดร้วบรวมมา เมื่อสมัภาษณ์ขอ้มลูทุกคร้ัง หลงัการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัน าขอ้มูลไปถอด
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เทป รวบรวม เรียบเรียงความ และตรวจสอบความหมายกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นบุคคลส าคญัในแต่ละ
กลุ่ม พร้อมท าการแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้งจนครบ 
  3.3.2.4 ตรวจสอบความเช่ือถือได้ (Credibility) ของข้อมูล ด้วยวิธีการ
ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) เพื่อตรวจสอบสาระท่ีได้จากหลาย ๆ มุมมองท่ีสามารถ
ด าเนินการได ้จากผูใ้หข้อ้มลูมากกว่า 3 คน ประกอบดว้ย ผูน้  าชุมชนแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผูอ้าวุโสของชุมชน นักพฒันากรอ าเภอ  เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ชาวบา้นในชุมชน ถา้ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 1 ตรงกบัคนท่ี 2 และ 3 แสดงว่า ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้ีความ
ถูกตอ้ง แลว้น าขอ้มูลจากเอกสารและเคร่ืองมือท่ีรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด  มาอภิปรายร่วมกนักับ
ผูว้ิจยั ผูร่้วมวิจยั ทีมท าแผนชุมชน  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็น
การยืนยนัความถูกต้องของข้อมูลหรือน าไปให้ผูใ้ห้มูลตรวจสอบความถูกต้อง ซ่ึงนักวิจยัมีการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของผลการวิเคราะห์ท่ีแบ่งการตรวจสอบความน่าเช่ือถือตามแนวของ ชาย  
โพธิสิตา (2547) ไว ้2 ประการ คือ 
 3.3.2.5 ตรวจสอบจากภายในท าได้โดยตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลและ
วิธีการวเิคราะห์ขอ้มลู คือ ผูว้ิจยัเนน้การน าขอ้มลูท่ีมีคุณภาพมาวิเคราะห์ ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงคุณภาพ 
คือ แหล่งขอ้มลูหรือสถานท่ีท่ีเลือกมาศึกษาเหมาะสมกบัเร่ืองและค าถามของการวิจยั ระยะเวลาใน
การอยูใ่นสนามควรนานพอท่ีจะไดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและน่าเช่ือถือ ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลควรตอบ
ค าถาม ขอ้คน้พบ ขอ้สรุป เพ่ือหาหลกัฐานท่ีหนักแน่น น่าเช่ือถือ และขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล
ชดัเจน ตรวจสอบได ้เช่น การสมัภาษณ์ท่ีเป็นกลางในทุกคร้ัง เพ่ือให้ไดร้ายละเอียดของขอ้มูลและ
ผูว้ิจยัมีการบนัทึกภาคสนาม (Field note) ควบคู่ไปดว้ยทุกคร้ังทั้งการสงัเกตบรรยากาศของสถานท่ี 
สีหน้าท่าทางของตวัอย่าง แลว้น าขอ้มูลสองส่วนมาร่วมกนัวิเคราะห์ เพ่ือลดอคติต่อส่ิงท่ีไดเ้ห็น   
ไดย้นิ 
 3.3.2.6 ตรวจสอบจากภายนอก ท่ีสามารถใชว้ิธีการตรวจสอบดว้ยวิธีการ
ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)  ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้การตรวจสอบจากภายนอก ด้วย
วิธีการใชแ้หล่งข้อมูลท่ีแตกต่างมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสรุปความสอดคลอ้งของข้อมูล   ซ่ึงใชเ้ก็บ
ขอ้มลูในส่วนของการศึกษาประวติั ความเป็นมาของชุมชนหมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5
ต าบลเจ็ดร้ิว  อ าเภอบา้นแพว้  จงัหวดัสมุทรสาคร  ส่วนการใชเ้คร่ืองมือเก็บขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั 
ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลตลอดวงจรปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ แบบบนัทึก
กิจกรรมของผูร่้วมวิจยั แบบบนัทึกผลการสงัเกตการณ์มีส่วนร่วมของทีมท าแผนชุมชนในการร่วม
กิจกรรม แบบสอบถาม  และการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกบัชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  ใช้
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ขอ้มลูการสัมภาษณ์เชิงลึกตรวจสอบกบัการประชุมกลุ่มย่อย และตรวจสอบดว้ยการสังเกต หรือ
การบนัทึกขอ้มลู 
  
4. ระยะที่ 4  การประชุมเพื่อน าเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลังอ านาจชุมชนเพื่อการจัดท าแผน
ชุมชน   
 เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 4 ผูว้ิจัยจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งจ านวน 18 คน สถานท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลเจ็ดร้ิว  ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน  2558    เพื่อน าเสนอรูปแบบการสร้าง
เสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน  จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้า วิเคราะห์วิธีเชิงคุณภาพ     
ผูเ้ขา้ร่วมประกอบไปดว้ยหน่วยงานภายในต าบลเจ็ดร้ิว  ไดแ้ก่ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 1 คน   
พฒันากรต าบลเจ็ดร้ิว จ  านวน 1 คน    ผูใ้หญ่บา้นหมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน จ านวน 1 คน     
คณะกรรมการหมู่บา้น จ  านวน 1  คน  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม ) จ  านวน 3 คน   
ผูร่้วมวิจยั จ  านวน 4 คน  ทีมท าแผนชุมชน จ านวน 4  คน   และหน่วยงานภายนอก ประกอบดว้ย 
อาจารย ์ราชภฏันครราชสีมา จ  านวน 1 คน   นักวิชาการพฒันาชุมชนระดับอ าเภอ ของอ าเภอ      
บา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร จ  านวน 2 คน  นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงลึก เจา้หน้าท่ี
ระดบัจงัหวดั เพ่ิมเติม 2 คน นักวิชาการพฒันาชุมชนช านาญการ   1 คน  และนักวิชาการพฒันา
ชุมชนช านาญการ  กลุ่มงานสารสนเทศฯ  ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดันครปฐม  1 คน   
 

 ประเด็นท่ีใชใ้นการประชุม (ซ่ึงมาจาก ผลการวิจยัระยะท่ี 3 )  ประกอบดว้ย  
 1. รายงานผลการวิจยั 
  2. ความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน
ของต าบลเจ็ดร้ิว   
  3. แนวทางการพฒันากิจกรรมในรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท า
แผนชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืน 

 4. สรุปแนวทางการใชรู้ปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน    
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ภาพท่ี  6  สรุปขั้นตอนในการวิจยั 

การวางแผน โดยใชเ้ทคนิค AIC 

ปฏิบติั และสังเกตผล 
 

สะทอ้นผลการ
ด าเนินงาน 

 

กิจกรรมการเสริมสร้างพลงัอ  านาจชุมชนในการท าแผนชุมชน  
ชุมชน    

ประเมินกิจกรรมการเสริมสร้างพลงัอ  านาจชุมชนในการท า
แผนชุมชน  
ชุมชน  
 

ปรับปรุง/การพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน  

แนวทางการสร้างเสริมพลังอ านาจชุมชนเพื่อการจัดท าแผนชุมชน 
 
 
 

ระยะที่ 3 พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพลังอ านาจชุมชนในการจัดท าแผนชุมชน (PAR) 

ระยะที่1 ศึกษาสถานการณ์ของพลังอ านาจ
ชุมชนเพื่อการจัดท าแผนชุมชน 

สรุปผลการใชรู้ปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน  
 

-เตรียมชุมชน 
-สร้างผูร่้วมวิจยั 
      

ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน ปฏิบติั และสังเกตผลของกิจกรรม 
 

สะทอ้นผลการด าเนินงาน 
 

ระยะที่ 2 ศึกษาพลังอ านาจชุมชนด้านการจัดท าแผน
ชุมชน  
 

ร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชน 
เพื่อการจดัท าแผนชุมชน 

 

ระยะที่ 4 ประชุมน าเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน  
 
 
 

รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน 
 
 
 

รับรองร่าง
รูปแบบ ฯ 
      

เตรียมความพร้อม โดยใชว้ิธีสนทนากลุ่ม 



128 

 
 

บทที่  4     
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล    

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังน้ี เป็นการดาํเนินการภายหลงัจากไดมี้การเก็บรวบรวม

ขอ้มลูตามแบบแผนการวิจยั แลว้นาํมาขอ้มลูทั้งหมดวิเคราะห์และสงัเคราะห์ โดย  ผลการวิเคราะห์
ขอ้มลู จาํแนกออกเป็น 4 ระยะ คือ  

   ผลระยะที่ 1 การศกึษาสถานการณ์ของพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชน   
   ผลระยะที่ 2 การศึกษาพลงัอาํนาจชุมชนดา้นการจดัทาํแผนชุมชน   
 ผลระยะที่ 3 การพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจัดทาํแผน
ชุมชน    

      ผลระยะที่ 4 การนาํเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผน
ชุมชน 
 
ผลระยะที่ 1  การศึกษาสถานการณ์ของพลงัอ านาจชุมชนเพือ่การจดัท าแผนชุมชน 

  เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยขอ้ท่ี 1  คือ ศึกษาสถานการณ์ของพลงั
อาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการวิจยั โดยนาํขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน  มาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช้
ตารางประกอบคาํบรรยาย  จาํแนกเป็น 3 ตอน ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของตวัอยา่ง   
                ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ระดบัสถานการณ์ของพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน   

     ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพ   
 
 ตอนที่ 1  การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 การวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํแผนชุมชนในระดบัตาํบล

ไดแ้ก่ สถานะผูใ้หข้อ้มลู เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการร่วมจดัทาํแผนชุมชน  ท่ีเป็น
ตวัอยา่ง  จาํนวน 400 คน โดยการแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มลูส่วนบุคคลของตวัอยา่ง 
         (n = 400) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

สถานะผู้ให้ข้อมูล 
   1. เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ีเขา้ร่วมในการจดัทาํแผนชุมชน 
   2. ผูน้าํ/แกนนาํชุมชน ท่ีเขา้ร่วมในการจดัทาํแผนชุมชน 
   3. ประชาชน/ชาวบา้น ท่ีเขา้ร่วมในการจดัทาํแผนชุมชน 

 
11 
239 
121 

 
2.7 
59.7 
30.3  

เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
200 
192 

 
50.0 
48.0 

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 

 
- 

28 
87 
159 
101 
15 

 
- 

7.0 
21.7 
39.7 
25.3 
3.8  

ระดับการศึกษา 
   1. ระดบัประถมศึกษา     
   2. ระดบัมธัยมศึกษา 
 3. ระดบัอนุปริญญาตรี/เทียบเท่า  

  4. ระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า 
  5. สูงกว่าปริญญาตรี 

 
58 
89 
144 
93 
8 

 
14.5 
22.3 
36.0 
23.3 
2.0  

 ประสบการณ์ในการร่วมจดัท าแผนชุมชน   
 1.ไม่เคย  
2. จาํนวน 1 คร้ัง  
3. จาํนวน 2 คร้ัง  
4. จาํนวน 3 คร้ัง  
5 จาํนวน 4 คร้ัง  
6. มากกว่า 4 คร้ังข้ึนไป 

 
46 
67 
90 
75 
41 
68 

 
11.5 
16.8 
22.5 
18.8 
10.3 
17.0 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูน้าํ/แกนนาํชุมชน ท่ีเขา้ร่วมในการจดัทาํ
แผนชุมชน จาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7  เป็นเพศชาย จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0  
มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7   มีระดบัการศึกษาอนุปริญญาตรี/
เทียบเท่า  จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0   และมีประสบการณ์ในการร่วมจดัทาํแผนชุมชน  
จาํนวน 2 คร้ัง  จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 
 
 ตอนที่ 2   วเิคราะห์ระดับสถานการณ์ของพลงัอ านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน  
                การวิเคราะห์ระดบัสถานการณ์ของพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน  โดยเก็บ
ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํแผนชุมชนในระดบัตาํบลท่ีเป็นตวัอย่าง   ซ่ึง
มี 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบับุคคล  และระดบัทีมงาน  ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยการใชค่้าเฉล่ีย (  )  และ    
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  ดงัรายละเอียดใน ตารางท่ี 3  และ ตารางท่ี 4   
 
ตารางท่ี 3    แสดงค่าเฉล่ีย  ( )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( S.D.)  และค่าระดบัของสถานการณ์ 
                 ของพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชนในระดบับุคคล    

(n = 400) 

สถานการณ์ของพลงัอ านาจชุมชน 
ในการจดัท าแผนชุมชนในระดบับุคคล 

ระดับสถานการณ์ฯ ในระดับบุคคล ล าดบั 

  S.D. ค่าระดับ 
การมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํ แผน 
     ชุมชน 
การเห็นคุณค่าในตนเอง 
การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
การมีความพึงพอใจในงาน 
การแกปั้ญหาและจดัการสถานการณ์ 
การมีความยดึมัน่ผกูพนักบัชุมชน 
การมีทกัษะการส่ือสาร 
การตดัสินใจ 
การมีความตั้งใจมุ่งมัน่ 

3.08 
 

3.46 
3.30 
3.47 
3.40 
3.52 
3.39 
3.48 
3.56 

0.99 
 

0.94 
0.82 
0.92 
0.97 
0.94 
0.84 
0.85 
0.94 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 

9 
 
5 
8 
4 
7 
2 
6 
3 
1 

โดยภาพรวม 3.41 0.82 ปานกลาง  
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า สถานการณ์ของพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชนระดบั
บุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.41 )   เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีอยู่ใน
ระดบัมากคือ การมีความตั้งใจมุ่งมัน่ ( =3.56) และการมีความยึดมัน่ผกูพนักบัชุมชน ( =3.52) 
ตามลาํดบั  นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี  การตดัสินใจ  ( =3.48)   รองลงมา
คือ การมีความพึงพอใจในงาน (  = 3.47)  การเห็นคุณค่าในตนเอง  ( = 3.46) การแกปั้ญหาและ
จดัการสถานการณ์  (= 3.40)   การมีทกัษะการส่ือสาร  ( = 3.39 ) การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง    
(=  3.30) และการมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํแผนชุมชน  ( = 3.08)  ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 4   แสดงค่าเฉล่ีย  ( )   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( S.D.)  และค่าระดบัของสถานการณ์ 
                 ของพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชนในระดบัทีมงาน    

(n = 400) 

สถานการณ์ของพลงัอ านาจชุมชน 
ในการจดัท าแผนชุมชนในทีมงาน 

ระดับสถานการณ์ฯ ในระดับทีมงาน 
ล าดบั 

  S.D. ค่าระดับ 

การจดักิจกรรมพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการจดัทาํ  
         แผนชุมชน    
การมีความไวว้างใจ     
การส่งเสริมในเชิงบวก  
การปรับปรุงระบบการติดต่อ ส่ือสารในทีมงาน     
การสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วม     
การประสานความร่วมมือ    
การสนบัสนุนทางสงัคม  
การพฒันาสมัพนัธภาพของบุคลากร    

3.31 
 

3.62 
3.41 
3.13 
3.39 
3.40 
3.20 
3.29 

0.93 
 

0.91 
0.91 
0.88 
0.90 
0.93 
0.89 
0.90 

ปานกลาง 
 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

5 
 
1 
2 
8 
4 
3 
7 
6 

โดยภาพรวม 3.34 0.81 ปานกลาง  
 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า สถานการณ์ของพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชนระดบั
ทีมงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.34)   เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีอยู่ใน
ระดบัมากคือ การมีความไวว้างใจ ( =3.62) นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี  การ
ส่งเสริมในเชิงบวก (  =3.41)  รองลงมาคือ การประสานความร่วมมือ   ( = 3.40 )  การสร้าง
ความรู้สึกการมีส่วนร่วม (  =3.39) การจดักิจกรรมพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน     
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(=3.31)   การพฒันาสมัพนัธภาพของบุคลากร   ( =3.29) การสนับสนุนทางสังคม  ( =  3.20) 
และการปรับปรุงระบบการติดต่อส่ือสารในทีมงาน  ( =3.13)  ตามลาํดบั 
 

 ตอนที่  3  การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมให้บุคคลและทีมงาน             
มีความสามารถในการจดัทาํแผนชุมชนมากข้ึน 

 การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content  analysis)   โดยการจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ              
ไดร้ายละเอียดดงัน้ี    

 
 ด้านบุคคล 

   เง่ือนไขเก่ียวกับการสร้างเสริมพลงัอาํนาจท่ีทาํให้บุคคลเข้าร่วมในการจัดทาํแผน
ชุมชนมากข้ึน พบว่า  สามารถแยกเป็นเง่ือนไขหลกัได ้2 เง่ือนไข คือ   

 เง่ือนไขภายในบุคคล คือ การรู้จกัควบคุมตนเอง   ไดแ้ก่  ความตั้งใจการมุ่งมัน่   การมี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง  การตระหนักในคุณค่าแห่งตน    การยอมรับฟังคาํแนะนาํของผูอ่ื้น   การมี
ความรับผดิชอบชุมชน  ใหค้วามสนใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ความรักในชุมชนของตนเอง  มี
ทศันคติและเป้าหมายท่ีจะพฒันาชุมชน   การตดัสินใจ    
 เง่ือนไขภายนอกบุคคล  คือ    การไดรั้บความสนบัสนุนช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ไดแ้ก่  การ
อบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน     การพฒันาทกัษะการส่ือสาร  กาํลงัใจ
จากชาวบา้นและเพื่อนร่วมงาน   การร่วมมือกนัของชาวบา้น  สัมพนัธภาพในชุมชน  ค่าตอบแทน
ในการทาํแผนชุมชนแต่ละคร้ัง   การประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสาร  การจดัเก็บรวบรวมขอ้มลู   การ
วางแผนท่ีดี   ความพร้อมของอุปกรณ์และบุคคลท่ีเขา้ร่วมจดัทาํแผนชุมชน  ความสามคัคีในชุมชน 
 

 ด้านทีมงาน 
 เง่ือนไขเก่ียวกบัการสร้างเสริมพลงัอาํนาจทาํใหที้มงานมีการจดัทาํแผนชุมชนมากข้ึน 

พบว่า  สามารถแยกเป็นเง่ือนไขหลกัได ้2 เง่ือนไขคือ   
 เง่ือนไขท่ีทีมงานสามารถดาํเนินการไดเ้อง ได้แก่ การสร้างบรรยากาศให้เกิดความ
ไวว้างใจ การประสานงานของผูน้าํชุมชนกบักลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน     การใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั
ในทีม   การจดัระบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม       จดัให้มีการลงพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือเขา้ใจในสภาพ
ปัญหาท่ีเป็นจริง  จัดการประชุมและปรึกษาหารือกัน เก่ียวกับการจัดทําแผนชุมชน   การ
ประชาสมัพนัธข์องขอ้มลูข่าวสารของหมู่บา้น    การประชาคมการจดัทาํแผนชุมชน 
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 เง่ือนไขท่ีทีมงานตอ้งดาํเนินงานร่วมกบัภายนอก ไดแ้ก่  จดัฝึกอบรมให้ความรู้และ  
ความสาํคญัของแผนชุมชน   การพฒันาบุคลากรในทกัษะท่ีเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน    การ
ประสานความร่วมมือจากภาคชุมชนและเครือข่าย   หาเงินสนับสนุนการจดัทาํแผนชุมชน   
จดัหาท่ีปรึกษาในการจดัทาํแผนชุมชน  การจดักิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จดา้น
แผนชุมชน       
 ผูว้ิจยันําผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะมาสร้างเป็นคาํถามแบบก่ึงมีโครงสร้างด้าน 
เง่ือนไขการเสริมสร้างพลงัอาํนาจชุมชนต่อการจดัทาํแผนชุมชน ในระดบับุคคลและทีมงานเพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในระยะท่ี 2 ต่อไป  
 
ผลระยะที่ 2  การศึกษาพลงัอาํนาจชุมชนดา้นการจดัทาํแผนชุมชน   

     เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 2   ผูว้ิจยัการศึกษาพลงัอาํนาจชุมชน
ดา้นการจดัทาํแผนชุมชน ดว้ยการถอดบทเรียนจาก 2 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นหนองกลางดง ตาํบล
ศิลาลอย อาํเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์    และชุมชนหนองสาหร่าย ตาํบลหนอง
สาหร่าย อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี   โดยผูว้ิจยัใชก้ารศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
ประกอบกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสังเกต   การสัมภาษณ์เชิงลึก    และนาํเสนอขอ้มูล
ดงัน้ี 

 บริบทของหมู่บ้านหนองกลางดง  ต าบลศิลาลอย    อ าเภอสามร้อยยอด     
จงัหวดัประจวบครีีขันธ์  (แหล่งขอ้มลูจาก เอกสารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลศิลาลอย, 2557) 
 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

 1.ประวติัหมู่บา้น 
 บา้นหนองกลางดง ตาํบลศิลาลอย อาํเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์เร่ิมเป็น

ชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 โดยมีผูค้นอพยพมาจากอาํเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี ประมาณ 10 
ครอบครัว คือ นายนิวตัร  ล้ิมประดิษฐน์ายลว้น  แกว้ฉวี , นายเรือง   เข็มทอง, นายเล่ียม   แกว้ฉวี,
นายแดง  สงวนวงษ์ , นางฮวย  แซ่อ้ึง , นายศรี  โพธ์ิสง่า ฯลฯ มาตั้งถ่ินฐาน หนองกลางดงตั้งช่ือ
ตามลกัษณะภูมิศาสตร์ คือ มีหนองนํ้ าธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่กลางหมู่บา้นซ่ึงสมยัโบราณมีกอง
เกวียนสญัจรไปๆ มาๆ ใชเ้ป็นท่ีพกัพิงหุงหาอาหารอยูเ่ป็นประจาํ จึงเรียกช่ือตามนั้นว่า “หนองกลาง
ดง”   จนถึงปัจจุบนั 
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    2.  พ้ืนท่ีทั้งหมด    
      บา้นหนองกลางดงมีพ้ืนท่ี 6.25 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,750 ไร่ พ้ืนท่ีเกษตร

และท่ีอยูอ่าศยัประมาณ 2,000 ไร่ 
 
 3.  อาณาเขตและท่ีตั้ง 

ทิศเหนือ   ติดลาํหว้ยสาธารณะ เสน้แบ่งเขต อ.ปราณบุรี 
ทิศใต ้   ติดถนน รพช.เพชรเกษมหนองหญา้ปลอ้ง หมู่ 5 ต.ศิลาลอย 
ทิศตะวนัออก  ติดถนนเพชรเกษม  หมู่ 1  ต.ศิลาลอย 
ทิศตะวนัตก  ติดคลองชลประทานสายใหญ่  หมู่ 4 ต.ศิลาลอย 

 
 4.  ลกัษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงเอียงลาดมาทางทิศตะวนัออก มีคลองชลประทาน สาย 16 
ซา้ย พาดผา่นตลอดหมู่บา้น จากทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออก เน้ือดินปนทรายร่วนซุย อุดมสมบูรณ์
ดว้ยอินทรียวตัถุ และไม่ขาดนํ้ าจากคลองชลประทาน เหมาะกบัการทาํสวนผลไมย้ืนตน้ พืชผกั นา
ขา้ว และไร่สบัปะรด มีสถานท่ีท่องเท่ียว คือ วดัเขาถ ํ้าดาวราย  ลึกประมาณ  100  เมตร     
 
 5. เสน้ทางการคมนาคม 
                เสน้ทางการคมนาคม (ระบุเสน้ทาง ถนนในหมู่บา้น ระยะทางท่ีเขา้สู่หมู่บา้น) 

  ถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข ปข 1001 เป็นทางเขา้หมู่บา้นติดถนนเพชร 
เกษม ( ซอยหนองกลางดง- หว้ยลึก ) ระยะทาง  6  กม. 

  ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอยสมานมิตร  ระยะทาง  2   กม. 
   ถนนลาดยางซอยแยกเนินพยอม -  สมานมิตร   ระยะทาง  2   กม. 
   ถนนลกูรังสายต่อลาดยางเนินพยอม – วดัเขาถ ํ้าดาวราย   ระยะทาง 1.5   กม. 
 
 6.  ระบบสาธารณูปโภค 
 ไฟฟ้า ครบทุกหลงัคาเรือน 
 โทรศพัทส์าธารณะ  2  จุด 
 โทรศพัทบ์า้น 25   หลงัคาเรือน 
  คลองชลประทานสาย 16 ซา้ย  ความยาว  7  กม. 

   การกาํจดัขยะและของเสียในชุมชน    กาํจดัโดยวิธีเผาและฝัง 
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 7.  จาํนวนครัวเรือน   281  ครัวเรือน  จาํนวนประชากร  รวมทั้งส้ิน 1,615  คน    
         7.1  ชาย  762  คน   หญิง   853   คน 

  7.2  ผูสู้งอาย ุ( อาย ุ 60  ปี  บริบูรณ์ข้ึนไป )  รวมทั้งส้ิน  119  คน 
        แยกเป็น   ชาย   52  คน    หญิง    67  คน 
   7.3  คนพิการ  รวมทั้งส้ิน  6   คน   แยกเป็น   ชาย   4 คน   หญิง  2 คน 
 
  8.  การประกอบอาชีพ 
    8.1  อาชีพหลกัของครัวเรือน 
   1.  อาชีพ   ไร่สบัปะรด  จาํนวน    87 ครัวเรือน  

2.  สวนมะม่วง   จาํนวน     68 ครัวเรือน 
3.  ทาํนา   จาํนวน     27       ครัวเรือน        
4.  สวนมะพร้าว   จาํนวน     10 ครัวเรือน 
5.  สวนขนุน    จาํนวน      17 ครัวเรือน 
6.  ไร่ออ้ย   จาํนวน       2 ครัวเรือน 

 8.2  อาชีพเสริม  หรือ อาชีพรอง 
1.  สวนผกั / พืชลม้ลุก  จาํนวน     20 ครัวเรือน 
2.  อาชีพรับจา้ง   จาํนวน     39 ครัวเรือน  

  
 9.  จาํนวนกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ  จาํนวน     7 กลุ่ม  ดงัน้ี   
  9.1  กลุ่มเกษตรกร   สมาชิกจาํนวน 216   คน 
  9.2  กลุ่มโรงสีขา้ว   สมาชิกจาํนวน   35   คน 
 9.3 กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณะสุขหมู่บา้น สมาชิกจาํนวน     18   คน 
 9.4  กลุ่มผูสู้งอาย ุ    สมาชิกจาํนวน 119   คน 
 9.5  กลุ่มเยาวชน    สมาชิกจาํนวน   43   คน 

            9.6  กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า    สมาชิกจาํนวน 276   คน 
            9.7  กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน   สมาชิกจาํนวน 216   คน 

  
 
 
 



136 

 

 10. กองทุนในหมู่บา้น   มีจาํนวน     6    กองทุน    ดงัน้ี 
         10.1  กองทุนกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต   
 10.2  กองทุนหมู่บา้น    
 10.3  กองทุนแม่ของแผน่ดิน    
 10.4  กองทุนกลุ่มร้านคา้ / ป๊ัมนํ้ ามนั    
 10.5  กองทุนกลุ่มสตรีแปรรูปผลไม ้   
  
 11. การบริการสาธารณะและสถานท่ีสาํคญั 
 11.1  ศูนยศ์ึกษาวิทยาการชุมชนบา้นหนองกลางดงใชเ้ป็นท่ีประชุมประจาํเดือน
ของสภาผูน้าํชุมชนและชาวบา้นทุกวนัอาทิตยแ์รกของเดือน 
 11.2   ศนูยส์าธารณสุขมลูฐานหมู่บา้น 
 11.3   เสียงตามสายหมู่บา้น   ความยาว 14  กิโลเมตร   ลาํโพง  74  จุด 
    11.4   วดัเขาถ ํ้าดาวราย 
 11.5   ร้านคา้ชุมชน 
 11.6   ป้ัมนํ้ ามนัชุมชน 
 11.7   โรงสีขา้วชุมชน 
 11.8.  โทรศพัทส์าธารณะ   
 

 12. การศึกษา ศาสนาและประเพณีวฒันธรรม 
      บา้นหนองกลางดง ไม่มีโรงเรียนอยูใ่นเขตการปกครอง เน่ืองจากมีโรงเรียนใกลเ้คียง

อยูแ่ลว้ ถึง 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นหนองตาแตม้ ห่างจากหมู่บา้น 3  กิโลเมตร โรงเรียนบา้น
ลาดวิถี ห่างจากหมู่บา้น  2  กิโลเมตร โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ห่างจากหมู่บา้น 3  กิโลเมตร 
โรงเรียนบา้นหนองตาเมือง ห่างจากหมู่บา้น 3  กิโลเมตร และมีรถรับส่งนักเรียนบริการถึงบา้นทุก
บา้นจึงไม่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา  ดา้นศาสนา  มีวดัถ ํ้าดาวราย พระเดินบิณฑบาต  ตลอด
หมู่บา้น และเป็นศนูยร์วมในการประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนา ทุกวนัพระและวนัสาํคญัต่าง ๆ 
ดา้นการศึกษาและภาษา  ภาษาท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นภาษากลาง  ดา้นการศึกษา  เดิมคนส่วนใหญ่จะจบ
การศึกษาภาคบงัคบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปัจจุบนัจะส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อนอกชุมชน 
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  แผนชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองกลางดง  (แหล่งข้อมูลจากเอกสารของศูนยศ์ึกษา
วิทยาการชุมชนบา้นหนองกลางดง, 2557) 

 ความเป็นมา 
 ในอดีตท่ีผ่านมาอนาคตของชุมชนบ้านหนองกลางดง มักจะถูกกาํหนดจากคน
ภายนอกมาโดยตลอด  ทาํใหช้าวบา้นตอ้งพึ่งทรัพยากรจากภายนอก   อยา่งเช่น  การส่งเสริมใหป้ลกู
พืชเชิงเด่ียว  ทาํให้ดินเสียจึงต้องพึ่งปุ๋ยเคมีท่ีชาวบา้นผลิตเองไม่ได้  แต่ในขณะเดียวกันก็ต้อง
ยอมรับราคาซ้ือท่ีตํ่ากว่าทุนท่ีลงไป  ชาวนาชาวไร่จึงเปรียบเสมือนเป็นแค่แรงงานบนไร่นาของ
ตวัเอง  และเม่ือทุนนิยมเขา้มาสู่หมู่บา้นเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ก็ยิ่งทาํให้ทุกฝ่ายละเลยในส่ิงท่ีเรียกว่า ทุน
ทางสังคม  ท่ีเคยร้อยรัดคนในชุมชนเอาไว ้ จนในท่ีสุดชุมชนหรือหมู่บา้นก็อ่อนแอลงตามลาํดบั  
ประกอบกบัท่ีผา่นมาแผนงานส่วนใหญ่มกัจะเป็นแผนงานท่ีผูน้าํคิดให้และทาํให้เท่านั้น  ส่งผลให้
ชาวบา้นไม่มีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน จึงไม่ไดใ้ห้ความร่วมมือ  รวมทั้งตวัผูน้าํเองก็ไม่ไดถ้าม
ความคิดเห็นและความต้องการของชาวบ้านเลย  ทั้ ง ๆ ท่ีคนท่ีรู้ปัญหาดีท่ีสุดก็คือชาวบ้าน  
เพราะฉะนั้นเราจะสงัเกตไดว้่าการแกปั้ญหาท่ีผ่านมาจึงมกัไม่ตรงจุดและไม่ย ัง่ยืนรวมทั้งยงัไม่ได้
รับความร่วมมือจากชาวบา้นอย่างเต็มท่ีอีกดว้ย ดงันั้นเม่ือชุมชนหรือหมู่บา้นอยู่ในภาวะท่ีเป็นแค่
แรงงาน ในท่ีดินของตัวเองและไม่สามารถรอคอยการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ท่ีนักการเมืองและ
หน่วยงานราชการทาํใหอี้กต่อไป  ชุมชนจึงเกิดการล่มสลาย เกิดความแตกแยกทางความคิด ต่างคน
ต่างอยู่  ซ่ึงหนทางเดียวท่ีจะช่วยให้ชุมชนอยู่รอดได้นั่นก็คือ  การพ่ึงตนเอง  ลดการพ่ึงพิงจาก
ภายนอกให้ได้มากท่ีสุด  เพื่อเป้าหมายท่ีสําคัญใน 3 เร่ือง  คือ  1.ทาํให้ตัวเองและครอบครัว
พอมีพอกิน  ไม่เป็นหน้ี  2.เพ่ือให้ลูกหลานอยู่ทาํกินไดต่้อไปในชุมชน  ไม่ตอ้งไปเร่ขายแรงงาน     
3.เพ่ือวิถีชีวิตท่ีมีคุณค่า  มีความภูมิใจและมีศกัด์ิศรีของความเป็นคน 

  ผูใ้หญ่โชคชัย  ล้ิมประดิษฐ์ซ่ึงเป็นผูน้าํชุมชนไดแ้รงบนัดาลใจจากประยงค์ รณรงค ์
แห่งชุมชนไมเ้รียง จ.นครศรีธรรมราช ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นตน้แบบงานแผนแม่บทชุมชน   ดงันั้นบา้น
หนองกลางดง จึงคิดเร่ืองแผนชุมชนของตวัเองในปี พ.ศ.2543 และซกัซอ้มทาํความเขา้ใจ ปรับ
สภาพให้เหมาะสมกับลกัษณะวิถีของชุมชนตนเอง   โดยยึดหลกัการพึ่งตนเอง ร่วมกับหลกั
กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบา้น  โดยการเปิดเวทีประชุมเพ่ือพดูคุยแลกเปล่ียนกนัรวมทั้งมีการ
เปล่ียนแนวความคิดของชาวบา้นใหทุ้กคนคิดว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนนั้นเป็นปัญหาของทุก
คน  ไม่ใช่ปัญหาของผูน้าํเพียงคนเดียว  ซ่ึงเทคนิคท่ีผูน้าํท่านน้ีผูใ้หญ่โชคชยั ใชใ้นการดึงชาวบา้น
เขา้มามีส่วนร่วมนั้นก็คือการสร้างศรัทธาในตวัผูน้าํก่อน  โดยท่ีตวัผูน้าํต้องเรียกศรัทธาในตวั 4 
อย่าง คือ  1)  กลา้หาญ  2)  เสียสละ  3)  อดทน   และ 4)  มีคุณธรรม   จนในท่ีสุดมีการพฒันา
กระบวนการคิดกลายมาเป็น  แผนแม่บทชุมชนท่ีได้มาจากแบบสอบถามข้อมูลท่ีเป็นจริงของ
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ชาวบา้น  และเมื่อชุมชนมีแผนเป็นของตนเองแลว้ยงัไดม้ีการออกไปศึกษาดูงานในชุมชนอ่ืน ๆ 
ร่วมด้วย  เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของกันและกนั  ซ่ึงเมื่อได้ความรู้ใหม่ ๆ มาก็จะ
นาํมาปรับใชใ้หเ้ขา้กบัชุมชนตวัเองต่อไป 

 ความหมายของแผนชุมชน คือ แผนของชุมชนหรือหมู่บ้านท่ีชาวบ้านได้ร่วมกัน
กาํหนดว่าชีวิตในวนัน้ีและวนัขา้งหนา้ของพวกเขาและของลกูหลานจะเดินไปอย่างไร  รวมถึงการ
แกปั้ญหาท่ีเผชิญอยูใ่นปัจจุบนัดว้ย  โดยการกาํหนดร่วมกนัออกมาเป็นแผนงานท่ีสามารถปฏิบติัได้
ดว้ยตวัของชาวบา้นเอง  และพึ่งพาภายนอกชุมชนเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น  ซ่ึงก่อนท่ีชุมชนบา้นหนอง
กลางดงจะไดเ้รียนรู้กระบวนการจดัทาํแผนแบบใหม่ท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์อกัษร  มี
การจดัข้อมูลท่ีเป็นระบบระเบียบ  เพื่อให้ง่ายต่อการคิด  วิเคราะห์และการเห็นภาพรวมในดา้น    
ต่างๆ ของชุมชนท่ีเหมือนๆ กันนั้น  ในอดีตภายในชุมชนเองก็มีกระบวนการของเขาอยู่เดิม
เหมือนกนั  เพียงแต่ไม่ไดถ้กูเรียกว่าเป็นการทาํแผนเท่านั้นเอง  ซ่ึงขั้นตอนเกือบทุกขั้นตอนเป็นไป
ตามธรรมชาติ  อาจไม่ไดม้ีการจดบนัทึก  ไม่มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  แต่การเก็บขอ้มูลของ
ชาวบา้นจะเป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง  ซ่ึงก็คือการพูดคุยร่วมกนัตั้งแต่เร่ืองในครอบครัว  อาชีพ  
ดินฟ้าอากาศ  การเมืองอยา่งเป็นธรรมชาติ  เป็นการพูดคุยตามสถานท่ีและการรวมกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชน  อยา่งเช่น  ศาลาวดัริมทาง  ตลาด  เป็นตน้  โดยขอ้มลูท่ีแลกเปล่ียนกนันั้นจะถกูเก็บสะสม
อยู่ในตวับุคคลแต่ละคนมากน้อยไม่เท่ากนั  ซ่ึงเมื่อถึงเวลาท่ีตอ้งทาํการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ขอ้มลูท่ีมีอยูใ่นหวั  ขอ้มลูจะถกูกลัน่กรองออกมาเป็นความรู้สึก  ทาํใหไ้ม่มีขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข  คน
ท่ีเคยรับรู้มาเหมือนกันก็จะสามารถเข้าใจได้  แต่คนท่ีรับรู้มาน้อยก็ยงัไม่รู้ สึกมากนัก  เพราะ
ความรู้สึกเป็นเร่ืองท่ีต้องสัมผสัเองจึงจะเขา้ใจไดอ้ย่างแทจ้ริง  ซ่ึงท่ีบ้านหนองกลางดงก็เคยใช้
ความรู้สึกแบบน้ีในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ของหมู่บา้นมาบา้งแลว้ อย่างเช่น ปัญหาการพนัน  การลกั
ขโมยหรือปัญหายาเสพติด  จนไดผ้ลสาํเร็จ  แต่ต่อมาไดม้ีเทคนิคการทาํแผนแบบใหม่มาช่วยใหก้าร
แกปั้ญหามีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ในระบบเดิมขอ้มูลในหมู่บา้นจะถูกนาํมาพูดคุยแลกเปล่ียนผ่านเวทีประจาํเดือนของ
หมู่บา้นในทุกอาทิตยแ์รกของเดือนซ่ึงในตอนแรก ๆ ก็เป็นการพดูคุยกนัในหมู่ผูน้าํ 10 กว่าคนแลว้
ก็ขยายออกไปมีคนเขา้ร่วมมากข้ึน  จนปัจจุบนัไดเ้กิดเวทีใหม่อีก 1 เวทีเป็นเวทีสาํหรับผูน้าํของแต่
ละกลุ่มในหมู่บา้นเขา้มานั่งเป็นองค์ประชุมท่ีเรียกว่า  สภาผูน้าํชุมชน อย่างไรก็ตามกระบวนการ
แบบเดิมมีขอ้จาํกดั ดงัน้ี  1)  ความน่าเช่ือถือของผูน้าํจากคนนอก   เพราะพูดทีไรก็เป็นเร่ืองของ
ความรู้สึกทุกที  พูดไม่เหมือนกนั  ไม่มีนํ้ าหนัก  ไม่มีตวัเลข  ไม่มีกระดาษท่ีจดบนัทึกอย่างเป็น
ระบบระเบียบ  2) การสะสมขอ้มลูและประสบการณ์ไม่เท่ากนั  บางคร้ังจึงยากท่ีจะทาํให้ทุกคนใน
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ชุมชนเห็นปัญหาท่ีตวัเองไม่เคยไดส้ัมผสัให้เป็นภาพเดียวกนั   3)  ขอ้จาํกดัดา้นการแสดงความ
คิดเห็น ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยเฉพาะคนดอ้ยโอกาส 

 ดงันั้นกระบวนการจดัทาํแผนแบบชุมชนใหม่น้ีสามารถจะเช่ือมต่อขอ้มูลท่ีแต่ละคนมี
ใหเ้ป็นภาพเดียวกนัได ้ ท่ีสามารถมองเห็นได ้ มีความน่าเช่ือถือและมีพลงัสามารถสร้างการมีส่วน
ร่วมได ้   กระบวนการทาํแผนชุมชนแบบใหม่ท่ีเขา้ไปช่วยแกปั้ญหาข้อจาํกดัแบบเดิม นั้น ทาํให้
การเก็บขอ้มลูเป็นระบบระเบียบ  สามารถเอาขอ้มลูจากหลาย คน หลายบา้นมารวมกนัและทาํใหทุ้ก
คนเห็น ชุมชนหรือหมู่บา้น เป็นภาพรวมเดียวกนั  ทุกคนสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลของตัวเองกับ
ขอ้มูลของคนอ่ืนได  ้โดยการทาํแผนชุมชนท่ีหมู่บา้นหนองกลางดงนั้นเร่ิมจากการประสบการณ์
ของผูใ้หญ่โชคชยั ท่ีพบว่าการเปิดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นของชาวบ้านไม่ประสบผลสําเร็จ       
เน่ืองจากชาวบา้นบางส่วนยงัไม่กลา้แสดงความเห็นเท่าท่ีควร     แบบสอบถามถูกคิดคน้ข้ึนเพ่ือ
นาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสาํรวจขอ้มลูเร่ืองต่าง ๆ ท่ีบา้นหนองกลางดงอยากรู้  ซ่ึงการไดข้อ้มูล
เร่ืองต่าง ๆ เหล่าน้ีทาํให้รู้ว่าปัญหาของตวัเองอยู่ท่ีไหน อะไรคือสาเหตุ ตลอดจนเห็นหนทางท่ีจะ
แกไ้ขและป้องกนัไม่ใหปั้ญหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนอีก  ซ่ึงกระบวนการจดัทาํ  แผนชุมชนพึ่งตนเอง นั้น
ประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอนสาํคญั  ดงัน้ี  
 1.การร่วมกนัคิดแบบสอบถาม  ใชว้ิธีการใหแ้กนนาํของคุม้ไม่นอ้ยกว่าคุม้ละ10 คนมา
นัง่คุยกนัและช่วยกนัคิดแบบสอบถามว่าเราอยากรู้อะไรเก่ียวกบัชุมชน  ซ่ึงจะนาํไปสู่คาํถามท่ีใชใ้น
การเก็บข้อมูลและค้นหาคําตอบโดยประสานงานกับพ่ีเล้ียงจากภายนอกชุมชนมาช่วยร่าง
แบบสอบถาม  
 2. การลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มลู  โดยจะใชค้นในพ้ืนท่ีคุม้ละ 2 คน    และบณัฑิตอาสามาช่วย
จดบนัทึก  ตรงน้ีตอ้งระวงัเพราะ ถา้ใชค้นในพ้ืนท่ี บางทีอาจถือโอกาสให้ขอ้มูลแทนเพราะรู้จกัคน
ในคุม้ของตน แต่หากใหค้นขา้งนอกไปเก็บโดยไม่มีคนในพ้ืนท่ีเลยก็อาจเกิดปัญหาชาวบา้นกงัวล  
ไม่เขา้ใจคาํถามหรือใหข้อ้มลูท่ีไม่เป็นจริง จ่ึงตอ้งใชท้ั้งคนในพ้ืนท่ีและคนนอกชุมชน 
 3. การรวบรวม  สังเคราะห์  เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้  ขั้นตอนน้ีผูใ้หญ่จะให้พ่ีเล้ียงจาก
ภายนอกมาช่วยทาํความเขา้ใจเร่ืองตวัเลขทาํ แผนท่ีชุมชน หรือ แผนท่ีความคิด ช่วยทาํบนัทึก  เพื่อ
จดัระบบขอ้มลูใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจ 
 4.การวิเคราะห์และรับรู้ขอ้มลูร่วมกนั  โดยระดมชาวบา้นทั้งชุมชนอยา่งนอ้ย    บา้นละ 
1 คนนาํขอ้มลูออกมาตีแผ ่ วิพากษว์ิจารณ์ร่วมกนัเพ่ือหาจุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน  ซ่ึงในขั้นตอนน้ี
เราจะเห็นทุกอย่างข้ึนอยู่กบัว่าเราจะนาํขอ้มูลไปใชอ้ะไร  เพื่อแกปั้ญหาและกาํหนดทิศทางของ
ชุมชนต่อไป 
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 หลงัจากไดข้อ้มลูชุมชนทั้งหมดแลว้จึงสรุปออกมาเป็นแผนชุมชนพ่ึงตนเองบา้นหนอง
กลางดง  ประกอบดว้ย 10 แผนงาน  ดงัน้ี  1) การบริหารจดัการ  2) วฒันธรรมและประเพณีพ้ืนบา้น
3) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  4)  สวสัดิการและสวสัดิภาพชุมชน  5) ด้านสุขภาวะ          
6) การลดตน้ทุนการผลิต   7) ลดรายจ่ายของครอบครัว  8) เพ่ิมมูลค่าผลผลิตเพ่ิมรายไดชุ้มชน       
9) ธนาคารชุมชน  10) โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  แผนชุมชนของบา้นหนองกลางดงมีการจดัทาํทุก ๆ ปีไม่ใช่แค่เพียงคร้ังเดียว  เน่ืองจาก
ปัญหาในแต่ละปีนั้นจะแตกต่างกนัออกไป  รวมทั้งตอ้งมีการประเมินผลดว้ยว่าในแต่ละปีแผนท่ี
จดัทาํไปนั้นประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดหรือต้องปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองใดบ้าง ปัจจัย
ความสาํเร็จของการไดแ้ผนและลงมือปฏิบติั  มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั  คือ 

1. ความเช่ือมัน่และความกระตือรือร้นของชาวบา้น  เพราะความสาํเร็จของการร่วมมือ 
ในการแกปั้ญหาของชาวบา้นหนองกลางดงท่ีผ่านมานั้นไดส้ะสมจนเป็นความเช่ือมัน่ในพลงัของ
ตวัเอง 

2. ผูน้าํและแกนนาํท่ีเช่ือมัน่ว่าปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนตอ้งอาศยัความร่วมมือจากคนใน 
ชุมชนเท่านั้น  ปัญหาจึงจะถกูแกไ้ข 

3. ขอ้มลูท่ีรวบรวมมาไดน้ั้นถกูตอ้งและมีการวิเคราะห์อยา่งเช่ือมโยงกบัคนในชุมชน 
4. เร่ืองท่ีจะลงมือทาํตอ้งไม่ใหญ่เกินไปจนชาวบา้นไม่สามารถทาํได ้

  กระบวนการทาํแผนชุมชนพ่ึงตนเองนั้น นอกจากจะทาํใหชุ้มชนพ่ึงตนเองไดแ้ลว้   ยงั
ทาํใหไ้ดโ้ครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสาํคญัของชุมชน ดงัน้ี  1)โครงสร้างสภาผูน้าํชุมชน   คือ การสร้างสภา
ผูน้าํ   2)โครงสร้างกองทุนหมู่บา้น  ซ่ึงกองทุนน้ีจะสนับสนุน 2 เร่ืองหลกั  เร่ืองแรกคือสนับสนุน
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนโดยกู้ยืมไปเป็นเงินลงทุนด้านอาชีพ    ส่วนอีกเร่ืองคือสนับสนุน
สงเคราะห์  ผูสู้งอายุ  การศึกษา  ผู ้ด้อ ยโอกาส  ซ่ึงเป้าหมายสูงสุดคือทําให้คนในชุมชน
รักษาพยาบาลฟรี   3)โครงสร้างระบบขอ้มูลชุมชน  ขอ้มูลท่ีหมู่บา้นหนองกลางดงรวบรวมนั้นมี
รายละเอียดมากพอสมควรท่ีจะทาํใหเ้ห็นภาพรวมของทรัพยากรพ้ืนฐานของชุมชน  ศกัยภาพของ
ชุมชนและปัญหาในดา้นต่าง ๆ ของชุมชน  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัสาํหรับทั้งคนในชุมชน (บุคคล 
กลุ่ม ผูน้าํ) และคนภายนอกท่ีจะเขา้มาสนบัสนุนดา้น ต่าง ๆ ทาํใหก้ารแกปั้ญหาและการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากภายนอกตรงกับความต้องการของชุมชนดงันั้นเม่ือมีฐานข้อมูลแลว้เราก็สามารถ
เพ่ิมเติมแกไ้ขให้ทนัสมยัและใชง้านไดต่้อไปอีก  ทาํให้สมาชิกในชุมชนเห็นความกา้วหน้าและมี
กาํลงัใจ 

 กล่าวโดยสรุป หมู่บ้านหนองกลางดง  ตาํบลศิลาลอย เป็นหมู่บา้นท่ีทาํแผนชุมชน
พึ่งตนเอง  โดยเรียนรู้ความสาํเร็จและความลม้เหลวจากของตนเองและหมู่บา้นอ่ืน ๆ  มาก่อน  และ



141 

 

ไดคิ้ดคน้  ดดัแปลง  กระบวนการจดัทาํแผนชุมชนพึ่งตนเองใหม่ให้มีความเหมาะสมกบัหมู่บา้น
ตวัเอง   ผลจากการทาํแผนชุมชน ทาํให้ไดเ้ห็นเป็นรูปธรรมท่ีสามารถลงมือปฏิบติัและแกปั้ญหา
ของหมู่บา้นไดอ้ยา่งชดัเจน     
 

 บริบทของชุมชนหนองสาหร่าย  ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี  (แหล่งขอ้มลูจากเอกสารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองสาหร่าย ,2557) 
  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน  

 1.ประวติัหมู่บา้น 
 ตามเร่ืองเล่าทางประวติัศาสตร์ท่ีสืบทอดกนัมา คนเฒ่าคนแก่ของชุมชนหนองสาหร่าย

ท่ีน่ี ไดก้ล่าวขานถึงภูมิหลงัของคนในทอ้งถ่ินแห่งน้ีว่าเป็นคนทอ้งถ่ินเดิมท่ีมิไดโ้ยกยา้ยมาจากท่ีใด 
อีกทั้งได้บอกกล่าวถึงท่ีมาของช่ือหนองสาหร่ายดินแดนอาศยัของกลุ่มตนไว ้3 ประการ ดังน้ี 
ประการแรกเป็นพ้ืนท่ีพกัทพัและเสด็จผ่านในสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประการท่ีสอง ช่ือ
หนองสาหร่ายถูกตั้ งข้ึนมาตามสภาพแวดล้อมท่ีมีหนองนํ้ าและมีต้นสาหร่ายเป็นจาํนวนมาก 
ประการท่ีสาม คาํว่าหนองสาหร่ายเป็นช่ือท่ีเพ้ียนสําเนียงมาจากคาํว่า หนองทราย เป็น หนอง
สาหร่าย ซ่ึงโดยปกติแลว้คนหนองสาหร่ายจะมีสําเนียงพูดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง มีความ
แตกต่างไปจากสาํเนียงคนทอ้งถ่ินอ่ืนในแถบจงัหวดักาญจนบุรี จะอยา่งไรก็ตามถึงแมช่ื้อของหนอง
สาหร่ายจะมีท่ีมาท่ีแตกต่างหลากหลายดงักล่าวเบ้ืองตน้แต่ก็มิไดท้าํให้คนหนองสาหร่ายแตกแยก
ความสามคัคีกันแต่ประการใด หากแต่กลบัพบว่า ณ ดินแดนชุมชนหนองสาหร่ายแห่งน้ีไดเ้ป็น
ดินแดนแห่งความร่วมมือ ร่วมใจท่ีไดส้ร้างสรรค์งานพฒันาให้ชุมชนของตนไดม้ีความเป็นอยู่ท่ีดี
ข้ึนเร่ือยๆ ดงัท่ีจะไดบ้รรยายถึงเป็นลาํดบัต่อไปเดิมชุมชนหนองสาหร่าย ไดถู้กผนวกเป็นหมู่บา้น
หน่ึงในตาํบลดอนเจดีย ์และไดข้อแยกออกมาเป็นตาํบลหนองสาหร่าย เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2535 
โดยมีผูน้าํ 3 ท่าน ท่ีไดร่้วมใจกนัดาํเนินการเสนอขอแยกหมู่บา้นหนองสาหร่ายเป็นตาํบล คือ นาย
ชนะ สุขพรหม (ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองสาหร่ายในสมยันั้น)นายจอม ใจชุ่ม และนายชะลอ สมคิด 
(ปัจจุบนัเป็นกาํนนัตาํบลหนองสาหร่าย) โดยเหตุผลของการขอแยก ไดก้ล่าวถึง ตาํบลดอนเจดีย ์ท่ี
เป็นตําบลใหญ่ ครอบคลุมถึง 13 หมู่บ้านในสมยันั้น ทําให้การดําเนินการพฒันา การได้รับ
งบประมาณจากภาครัฐไม่ทัว่ถึง ถนนหนทางการเดินทางไปมาลาํบากสภาพพ้ืนท่ีตอ้งอาศยันํ้ าฝน
ตามฤดูกาล หากหมดหนา้ฝนจะเป็นพ้ืนท่ีแหง้แลง้ เกษตรกรทาํนา ปลกูพืชไม่ไดผ้ล เกิดการโยกยา้ย
ถ่ินฐานออกมาหางานทาํในตวัเมือง หากแยกออกมาเป็นตาํบลจะสามารถเสนอของบประมาณจาก
ภาครัฐมาดาํเนินการสร้างถนน พฒันาแหล่งนํ้ าในชุมชนได ้ดว้ยสาเหตุดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของการ
ขอแยกหนองสาหร่ายออกมาเป็นตาํบล  
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 2. อาณาเขตตาํบลหนองสาหร่าย มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
     ทิศเหนือ ติดต่อกบั ตาํบลพนมทวน ตาํบลพงัตรุ อาํเภอพนมทวน 
     ทิศใต ้ติดต่อกบั ตาํบลตะครํ้ าเอน อาํเภอท่ามะกา 
     ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ตาํบลอุโลกส่ีหมื่น อาํเภอท่ามะกา 
     ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ตาํบลดอนเจดีย ์อาํเภอพนมทวน 

 
 3. อาชีพ 
     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร ทาํนา ทาํไร่ เล้ียงสตัว ์และ 

คา้ขาย อาชีพรอง รับจา้ง จกัสาน เยบ็ผา้โหล 
 
 4. ประชากร 
     หมู่บา้นหนองสาหร่ายมีประชากรอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีจาํนวน 3,840 คน เป็นชาย 1,896 

คน เป็นหญิง 1,944 คน มีจาํนวนครัวเรือน 782 ครัวเรือน 
 
 5. การปกครอง 
     หมู่บา้นหนองสาหร่ายเดิมไดรั้บจดัตั้งตามลกัษณะปกครองทอ้งท่ีในเขตตาํบลดอน

เจดีย ์และไดป้ระกาศจากกระทรวงมหาดไทยตั้งเป็นตาํบลหนองสาหร่าย เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 
พ.ศ. 2535 ไดรั้บจดัตั้งเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองสาหร่าย ชั้น 5 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์
2540 ต่อมาไดรั้บการจดัตั้งเป็นเทศบาลตาํบลหนองสาหร่าย เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึง
เป็นเทศบาลขนาดเล็ก  ซ่ึงมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บา้น ดงัน้ี  หมู่ท่ี 1 บา้นสระลุ
มพุก หมู่ท่ี 2 บา้นโกรกยาว    หมู่ท่ี 3 บา้นหนองปริก     หมู่ท่ี 4 บา้นหนองขุย     หมู่ท่ี 5 บา้นปลกั
เขวา้ หมู่ท่ี 6 บา้นหนองทราย    หมู่ท่ี 7 บา้นหนองแหน   หมู่ท่ี 8 บา้นใหม่พฒันา     หมู่ท่ี 9 บา้น
หนองสาหร่าย   
 

 6.  ดา้นสงัคม 
    6.1 สถานศึกษา มีโรงเรียน 3 แห่ง ไดแ้ก่  

 โรงเรียนบา้นสระลุมพุก (เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เร่ิมตงัแต่ชั้น
อนุบาล - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3)  

 โรงเรียนบา้นหนองขุย(ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6)  
 โรงเรียนเกียรติวธันเวคิน 2   (ชั้นอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) 



143 

 

  6.2 ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 2 แห่ง และศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ก่อนเกณฑว์ดัปลกัเขวา้ 1 แห่ง 
 6.3 สถานท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น 4 แห่ง 
     6.4 หน่วยงานสาธารณสุข สถานีอนามยัประจาํตาํบล 1 แห่ง ตั้งอยู่บา้นสระลุมพุก
หมู่ท่ี 1 และอตัราการมีและการใชส้ว้มราดนํ้ า ร้อยละ 98%  
 6.5 ศาสนาประชากรส่วนใหญ่นบัถือ ศาสนาพุทธ มีสถาบนัทางดา้นศาสนา คือ วดั 
ซ่ึงมีทั้งส้ิน 2 แห่ง ไดแ้ก่ วดัหนองขุย และวดัปลกัเขวา้ 

6.6 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีจุดตรวจประจาํตาํบล 1 แห่ง 
 

 7. เสน้ทางคมนาคม 
     เสน้ทางคมนาคมในชุมชน มีถนนลาดยางเป็นถนนสายหลกัของตาํบล สามารถติดต่อ

ไดทุ้กหมู่บา้น และมีถนนลาดยางติดต่อระหว่างตาํบลถึงอาํเภอและจงัหวดั รวมทั้งมีการเช่ือมโยง
ถนนลกูรังในหมู่บา้นทัว่ถึงทุกพ้ืนท่ี 
 

 8. ภูมิประเทศ 
    สภาพพ้ืนท่ีตาํบลหนองสาหร่ายโดยทัว่ไป เป็นท่ีราบปนทราย มีโครงการชลประทาน

ตอนพระแท่นซ่ึงไดมี้การสร้างคลองส่งนํ้ า มาจากเข่ือนท่าม่วง (เข่ือนวชิราลงกรณ์) ครอบคลุมทั้ง 8 
หมู่บา้นในตาํบลหนองสาหร่าย   
 
 9. กลุ่มองคก์ร 

  กลุ่มองคก์รในตาํบลหนองสาหร่ายในปัจจุบนั ทั้ง 3 ประเภท มีจาํนวนทั้งส้ิน 93 กลุ่ม 
โดยแยกประเภทองคก์รเป็น 5 ประเภทใหญ่ ดงัน้ี 

   9.1 องค์กรการเงิน เช่น กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต , กองทุนหมู่บา้น, สหกรณ์, 
กลุ่มกูเ้งิน ธ.ก.ส. 

 
  9.2 องคก์รดา้นอาชีพ เช่น กลุ่มปลกูขา้ว, เล้ียงสตัว,์ ปลกูออ้ย, รับจา้ง ฯลฯ 
  9.3 องคก์รดา้นสุขภาพ เช่น กลุ่ม อสม., กลุ่มออกกาํลงักาย ฯลฯ 
  9.4 องค์กรดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ชมรมผูสู้งอายุ, กลุ่ม

เยาวชน, กลุ่มสตรี 
  9.5 องคก์รดา้นสวสัดิการ เช่น กองทุนสวสัดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย, กองทุนฌาปนกิจ

การศึกษา 
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 แผนแม่บทชุมชนหนองสาหร่าย   (แหล่งขอ้มูล เอกสารจากศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นหนองทราย ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี,2557) 

 ชุมชนคนหนองสาหร่าย เร่ิมดําเนินการจัดทําแผนแม่บทชุมชนประมาณวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2545 โดยท่ีมาของแนวคิดการจดัทาํแผนแม่บทชุมชนเกิดจากแนวคิดของผูน้าํชาวบา้น
เองท่ีมีการติดตามขอ้มูลข่าวสาร สถานการณ์โลกภายนอกอยู่ตลอดเวลา ประกอบกบัช่วงปี 2545 
รัฐบาลไดม้ีนโยบายกองทุนหมู่บา้นลงสู่หมู่บา้นต่างๆ ในประเทศไทย เช่นเดียวกนักบัชุมชนหนอง
สาหร่ายก็เป็นชุมชนหน่ึงท่ีไดรั้บผลจากนโยบายนั้น ซ่ึงในระยะการลงมาของเงินงบประมาณ
กองทุนหมู่บา้นปรากฏว่าไม่มีสมาชิกชาวบา้นท่านใดในชุมชนมาขอใช้เงินสิทธิประโยชน์จาก
กองทุนหมู่บา้นนั้นเลย    ดงันั้นการประชุมประจาํเดือนของชุมชนจึงไดมี้การหารือกนัว่า “เราควรท่ี
จะนาํเงินกองทุนนั้นมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัชุมชนของเรา” โดยในท่ีประชุมไดม้ีขอ้ตกลงท่ีจะนาํ
เงินกองทุนหมู่บา้นนั้นมาจัดทาํการสํารวจสภาพปัญหา หน้ีสิน รายรับ รายจ่ายในชุมชนว่าเป็น
อยา่งไร เพ่ือท่ีว่าการสาํรวจคร้ังน้ีจะไดเ้ป็นประโยชน์แก่การทาํงานพฒันาชุมชนอย่างมีทิศทางของ
กลุ่มตนต่อไปจากการดาํเนินการสาํรวจปัญหาต่างๆ ภายในชุมชนดงักล่าว จึงเป็นท่ีมาของการจดัทาํ
แผนแม่บทชุมชนตาํบลหนองสาหร่าย โดยการสาํรวจไดส้าํรวจประเมินรายได ้หน้ีสินและรายจ่าย
ตลอดทั้งปีของคนทั้งตาํบลหนองสาหร่าย สามารถประมาณการตวัเลขจากการสาํรวจได ้คือ การ
ประเมินรายไดข้องคนในชุมชน ประมาณ 72 ลา้นต่อปี การประเมินหน้ีสิน การกูเ้งินทั้งในและนอก
ระบบ ประมาณ 88 ลา้นต่อปี และการสาํรวจรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน โดยการออกแบบสาํรวจ
แจกจ่ายให้ครัวเรือนสาํรวจตนเอง ซ่ึงการออกแบบสาํรวจคร้ังน้ีไดมี้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์มาช่วยสนบัสนุน และปรากฏว่า รายรับ  รายจ่ายในครัวเรือนประมาณ 76 ลา้นต่อปี เมื่อการ
สาํรวจเสร็จส้ินไดม้านาํเสนอต่อท่ีประชุมและประเมินการร่วมกนั หกัลบกลบหน้ีแลว้เห็นว่า ความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนต่อไปอาจอยู่ไม่ได ้ ชุมชนอาจเส่ือมสลาย หน้ีสินอาจติดพนัตวัไปถึงรุ่น
ลกูหลาน เมื่อเห็นปัญหาดงักล่าวร่วมกนัแลว้จึงไดม้ีการปรึกษาหารือหาทางแก้ไขร่วมกนั โดยการ
แกไ้ขในระยะแรกเห็นว่าควรสนบัสนุนการใหค้วามรู้ การรู้เท่าทนักบัสถานการณ์หรือการศึกษาดู
งานชุมชนอ่ืนท่ีประสบผลสําเร็จในการแก้ไขปัญหาชุมชน ดงันั้นในท่ีประชุมประจาํเดือนของ
ตาํบลหนองสาหร่ายในวนันั้น จึงได้มีการสรุปข้อตกลงร่วมกันท่ีจะไปศึกษาอบรม ดูงานจาก
ภายนอกชุมชน โดยชุมชนท่ีแกนนาํตาํบลหนองสาหร่ายเลือกไปศึกษาดูงาน เช่น ท่ีอบต.เขาคราม 
จงัหวดักระบ่ี, การดูงานท่ีเครือข่ายคุณประยงค ์รณรงค ์ในเร่ืองการทาํแผนแม่บทชุมชนและการไป
ดูงานการดําเนินการสภาผูน้ ําชุมชน สภาภาคประชาชนของคุณโชคชัย ล้ิมประดิษฐ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ในการไปศึกษาดูงานคร้ังน้ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
สาธารณสุข ซ่ึงเป็นภาคีหน่ึงท่ีทาํงานร่วมกบัชุมชน 
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 จากการไปศึกษาดูงานในสถานท่ีต่างๆ ไดเ้ป็นเสมือนการเปิดโลกทศัน์ใหม่ในดา้นการ
พฒันาของภาคประชาชนอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการไปศึกษาดูงานได้เป็นแรงบนัดาลใจท่ี
จะมาคิดรูปแบบการดาํเนินการการพฒันาในชุมชนของตนว่า ควรจะพฒันาชุมชนในดา้นใดบา้ง 
ความรู้จากการไปศึกษาดูงานไดถู้กนาํมาถ่ายทอดให้สมาชิกในชุมชนไดรั้บทราบและไดร่้วมกนั
ระดมสมองว่า จะช่วยกนัแกปั้ญหาเร่ืองใดก่อนเป็นลาํดบัแรก จากการพูดคุยหารือ หลายเสียงรวม
เป็นเสียงเดียวว่า จะแกไ้ขปัญหาดา้นการเกษตรเพราะการเกษตรถือว่าเป็นอาชีพหลกัของคนใน
ชุมชน ซ่ึงจากการสาํรวจการใชเ้งินซ้ือปุ๋ยเคมีภายในชุมชนในแต่ละปี ปรากฏว่าสูญเสียเงินซ้ือ
ปุ๋ยเคมีเป็นจาํนวนถึง 11 ลา้นต่อปี นบัว่าเป็นการสูญเสียเงินของพี่นอ้งเกษตรกรจาํนวนมาก ดงันั้น
จากจุดน้ี จึงเป็นท่ีมาของการตั้งกลุ่มเกษตรกร การตั้งโรงงานปุ๋ยอดัเมด็สาหร่ายทอง ข้ึนท่ีหมู่ 1 บา้น
สระลุมพุก โดยผลผลิตท่ีผลิตออกมาจะเน้นไปท่ีการให้ประโยชน์ของคนในชุมชนตาํบลหนอง
สาหร่ายก่อนเป็นอนัดบัแรก และหากเหลือจึงส่งขายภายนอกชุมชน เช่นเดียวกบัการตั้งโรงงานผลิต
นํ้ าด่ืมตราสาหร่ายทองในพ้ืนท่ี หมู่ 2 บา้นโกรกยาว ก็มีท่ีมาท่ีมิได้แตกต่างกนัมากนัก โดยเห็น
ปัญหาว่าชาวชุมชนตอ้งสูญเสียเงินในการซ้ือนํ้ าด่ืมถึง 4 ลา้นกว่าบาทต่อปี หลายคนให้เหตุผลว่า 
ถึงแมจ้ะมีการรองนํ้ าฝนไวใ้ชแ้ต่ไม่มีใครกลา้บริโภค เพราะนํ้ าฝนท่ีรองไวมี้กล่ิน ฝุ่ นละอองจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและจากเมรุเผาศพท่ีอยู่ใกลชุ้มชน เป็นสาเหตุให้ชาวชุมชนไม่กลา้บริโภค
นํ้ าฝน จึงเป็นท่ีมาของการตั้งโรงงานผลิตนํ้ าด่ืมตราสาหร่ายทองในเวลาต่อมา นอกจากน้ีรูปธรรม
ของการเกิดกิจกรรมการรวมกลุ่มยงัปรากฏใหเ้ห็นในหมู่บา้นทุกหมู่ของตาํบลหนองสาหร่ายดงัน้ี 

หมู่ 3 บา้นหนองปริก รวมกลุ่มทาํพริกแกงเผด็ตาํมือ 
หมู่ 4 บา้นหนองซุย รวมกลุ่มจกัสาน และผลิตไข่เค็ม 
หมู่ 5 บา้นปลกัเขวา้ รวมกลุ่มผลิตนํ้ ายาเอนกประสงค ์เช่น นํ้ ายาลา้งจาน นํ้ ายาซกั 
หมู่ 6 บา้นหนองทราย รวมกลุ่มผลิตขา้วสารบรรจุถุง 
หมู่ 7 บา้นหนองแหน รวมกลุ่มผลิตดินปลกูตน้ไมภู้เกษม 
หมู่ 7 บา้นใหม่พฒันา รวมกลุ่มผลิตกลว้ยฉาบ กลว้ยอบเนย 

 การรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาและสร้างเวทีแห่งความเข้าใจ โดยใช้วิธีการ ร่วมกัน
ประชุมหมู่บา้นอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงเป็นการประชุมเวทีสญัจรท่ีมีความต่อเน่ืองในทุกหมู่บา้น ไดเ้ป็น
ท่ีมาของการร่วมทาํกิจกรรมร่วมกนัในชุมชน อนัเป็นผลใหเ้กิดผลผลิตท่ีเป็นความรัก ความสามคัคี 
ความเอ้ืออาทร ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละความเห็นอกเห็นใจ เขา้ใจกนั ทุกส่ิงทั้งมวลท่ีไดส้ร้างสรรค์
ร่วมกนัไดก้ลายเป็น “พลงัชุมชน” ท่ีชาวชุมชนสร้างข้ึนเองไดแ้ละพลงัชุมชนน้ีเอง คือ พลงัท่ีช่วย
ผลกัดนัการเกิดกลุ่มพฒันาต่างๆข้ึนในตาํบลหนองสาหร่ายแห่งน้ี 
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 การถอดบทเรียนจากชุมชนบ้านหนองกลางดงและชุมชนหนองสาหร่าย 
  เมื่อศึกษาบริบทของชุมชนทั้ง 2 แห่งจากเอกสารแลว้  ผูว้ิจ ัยจึงลงศึกษาในพ้ืนท่ี 
ดงักล่าวไดแ้ก่ ชุมชนบา้นหนองกลางดง ตาํบลศิลาลอย อาํเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2556 และ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556     ชุมชนหนองสาหร่าย ตาํบลหนองสาหร่าย 
อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556  และ วนัท่ี  27 ตุลาคม  2556  ซ่ึงเป็น
ชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในเร่ืองแผนชุมชน  เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริม การจดัทาํแผน
ชุมชน   ดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก      ไดพ้บประเด็นเง่ือนไขท่ีสอดคลอ้งและเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
เสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน  ดงัน้ี   

 
 1. เงื่อนไขระดับบุคคลในการสร้างเสริมพลงัอ านาจในการจดัท าแผนชุมชน   

 1.1) ความตระหนักเกีย่วกบัแผนชุมชน    ความตระหนกัเป็นสภาวะต่ืนตวัทางจิตใจ
ต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆของบุคคลเช่น ความรู้สึก ความคิดเห็น ความสาํนึกได ้ เป็นการ
เห็นความสาํคญัของแผนชุมชนจากการรับรู้หรือไดรั้บประสบการณ์ต่างๆ ผ่านระยะเวลาหน่ึง ตรง
กบัคาํใหส้มัภาษณ์ของนายแรม เชียงกา คณะกรรมการแผนแม่บทชุมชนตาํบลหนองสาหร่าย วนัท่ี 
1 ตุลาคม 2556   ท่ีกล่าวถึงการตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัทาํแผนชุมชนดงัน้ี  

  “...เราตอ้งมีความตั้งใจท่ีจะพยายามบอกชาวบา้นว่า แผนชุมชนหรือขอ้มูลท่ี
เขา(ชาวบา้น)ใหม้ามนัเป็นกระจกบานใหญ่ท่ีสามารถจะใหคุ้ณส่องแลว้สะทอ้นกลบัมา
ว่าคุณมีปัญหาอะไร แลว้ก็เอากระจกบานใหญ่ท่ีสะทอ้นกลบัมาเป็นขอ้มูล เอาปัญหาท่ี
พบมาข้ึนเป็นปัญหาของทอ้งถ่ิน แลว้ก็วางทางแก ้แกปั้ญหาต่อไป 2 -3 ประเด็น น่ีคือ
ความจาํเป็นท่ีเราตอ้งร่วมกนัทาํแผนชุมชนของเราเอง...”   

 สอดคลอ้งกบั  ศิวโรฒ  จิตนิยม ประธานกรรมการสถาบนัการเงินชุมชนตาํบลหนอง
สาหร่าย วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556      ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการทาํแผนชุมชนว่า  
 “...เรามีภาวะหน้ีสินท่ีมาก เราตอ้งทาํไงถึงจะลด ถา้เกิดเราไม่ลดปุ๊บ ไม่ชา้ไม่นานเราจะ

ถกูเขายดึไปหมดเลย  วิธีการก็คือว่า เราตอ้งมาร่วมกนัทาํการวางแผน  แลว้ก็เอาปัญหา 
เอาข้อมูลทั้งหมดมาร้อยเรียงว่า ปัญหาท่ีเกิด มนัเร่ืองอะไร เช่น ปัญหาเร่ืองดิน  ให้
ชุมชนท่ีมีความถนัดในเร่ืองนั้ นแก้เ ร่ืองดิน   ปัญหาเร่ืองเงิน ก็ให้หมู่บ้านท่ีมี
ความสามารถดูแลเร่ืองเงิน  มีปัญหาเร่ืองนํ้ า  ก็ให้หมู่บา้นท่ีมีความสามารถเร่ืองนํ้ าทาํ
เร่ืองนํ้ า...”    
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 และยงัตรงกับท่ีนายพลวริศ  วรรณะผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 บา้นหนองขุย ตาํบลหนอง
สาหร่าย  วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556      ไดก้ล่าวถึงการใหค้วามสาํคญัของการร่วมทาํแผนชุมชนว่า   

 “...บางคนอาจจะคิดว่าการให้ข้อมูลทาํแผนชุมชนมนัไม่มีความสําคญั มนั
เหมือนกบัการท่ีเราจดบนัทึกรายรับ-รายจ่ายเท่านั้น   เพราะฉะนั้นถา้เกิดเราทาํให้เขา
รู้สึกว่าการทาํแผนชุมชนท่ีเราทาํอยู่นั้นสาํคญัและทาํให้ชีวิตเคา้ดีข้ึนอย่างไร จะทาํให้
เขาเขา้มาร่วมมากข้ึน  หรืออยา่งนอ้ยก็ใหข้อ้มลูท่ีเป็นจริง...”   

  นอกจากการตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัทาํแผนชุมชนแลว้  การตระหนักถึง
แผนชุมชนท่ีลม้เหลวในอดีต ส่งผลต่อการตดัสินใจของบุคคลในเขา้ร่วมกิจกรรมจดัทาํแผนชุมชน
ดว้ยเช่นกัน   ดังนั้นการพฒันาตามแผนชุมชนท่ีไม่ไดเ้กิดจากคนในชุมชนเอง จะส่งผลให้การ
พฒันาชุมชนหรือการแกไ้ขปัญหาไม่ตรงกบัความตอ้งการของคนในชุมชน เห็นไดจ้ากคาํสมัภาษณ์
ของนายพลสิทธ์ิ แยม้เจริญกิจ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครองบา้นหนองกลางดง วนัท่ี 20 กนัยายน 
2556  ท่ีกล่าวถึงการพฒันาตามแผนชุมชนท่ีผา่นมาว่า 
   “...เม่ือรัฐบาลมีนโยบายใหห้มู่บา้นทาํแผนพฒันาชุมชนข้ึนมา  แนวน้ีคิดดีครับ  

แต่ทาํไปทาํมาแผนชุมชนมนักลายเป็นเป้าหมาย  ก็คือคนท่ีรับผดิชอบเร่ืองน้ีตอ้งการแค่
ใหแ้ต่ละหมู่บา้นมีแผนก็พอ    พอทุกหมู่บา้นมีแผนครบล่ะก็จบ  เขาลืมคิดถึงเป้าหมาย
ท่ีแทจ้ริงของการทาํแผนชุมชน  เขาลืมเอาเป้าหมายนั้นมาแปลงว่าทาํยงัไงแผนชุมชน
มนัถึงจะเป็นเคร่ืองมือไปสู่เป้าหมายชุมชนก็คือ  ความสุขของคนในหมู่บา้น ...”   

 และสอดคลอ้งกบันายบุญมี  เนตรสว่าง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7 บา้นหนองแหน ตาํบล
หนองสาหร่าย วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556    ท่ีพดูถึงแผนชุมชนท่ีไม่ไดเ้กิดจากคนในชุมชนเองดงัน้ี  
  “...จากขอ้มลูต่างๆ ท่ีเผยแพร่ออกไป ว่าตาํบลหนองสาหร่ายมีแผนชุมชนท่ีดี 

มีนัน่ มีน่ี มีโน่น  น่ีละครับเป็นแรงกระตุน้ท่ีตอ้งมีกิจกรรมตามแผนชุมชน เพ่ือรองรับ
เขา(เวลาคนมาดูงาน)  แต่พอมีไปสักพกั มนัไม่ใช่แลว้ละ  มนัไม่ใช่มีแผนชุมชน
เฉพาะไวอ้วดเขา ให้เขารู้ว่ามีนั้น  มีน่ีละ ไม่ใช่แลว้  พอเราเร่ิมทาํจริงจงั ผลสะทอ้น
กลบัมามนัดี เราก็พบว่าแผนชุมชนท่ีดี แผนท่ีเป็นของเราจริงๆมนัช่วยเราเยอะมาก...” 

 เมื่อบุคคลเกิดความตระหนักต่อการจดัทาํแผนชุมชนและความลม้เหลวของแผน
ชุมชนในอดีต บุคคลก็จะประเมินสถานการณ์ว่าส่งผลกระทบต่อตนเองทั้งทางตรงและทางออ้ม
อยา่งไร  ทาํใหเ้กิดความต่ืนตวั และพยายามคน้หาสาเหตุและแนวทางเพื่อจดัการแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคต่อการจัดทาํแผนชุมชน ดังค ําสัมภาษณ์ของนางสาวพวงเงิน  บุญพยุง อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นหนองกลางดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556     ท่ีพูดถึงการเขา้มาร่วมทาํแผน
ชุมชนของเด็กเยาวชนว่า  
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  “...ความเปล่ียนแปลงของแผนชุมชน เร่ืองท่ีชดัเจนมากข้ึน ปัจจุบนัมีการให้
ความร่วมไมร่้วมมือ ทุกคนก็จะมาช่วยกนัทาํงาน  ดีข้ึนกว่าแต่ก่อนเยอะมาก   แต่ก่อน
บา้นละคน หรือบางบา้นไม่มาเลย เด๋ียวน้ีมีมากข้ึน มีวยัรุ่น เขา้มาร่วมใหข้อ้มูลทาํแผน
มากข้ึน   เม่ือก่อนพอประชุมแผนชุมชนจะมีแต่คนสูงอายุผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ มาร่วม เด๋ียวน้ี
เด็กเยาวชนก็เร่ิมเขา้มาแลว้  เป็นเพราะเราจดักิจกรรมกีฬาในชุมชนและให้พวกเคา้คิด
กนัเองว่าจะแข่งอะไร......เพราะเราทาํให้เขามองว่าแผนชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้
เขาไดเ้ขา้มาร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมแสดงออก คือ บางคร้ังถา้เขาอยากไดอ้ะไร 
เขาจะมาเสนอ ถา้เป็นแต่ก่อน  การทาํแผนเหมือนเขาโดนปิดกั้น...”   

 สอดคลอ้งกบันายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานกรรมการสถาบนัการเงินชุมชนตาํบล
หนองสาหร่าย  วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556    ท่ีกล่าวถึงวิธีการพดูใหช้าวบา้นตระหนกัและเกิดความต่ืนตวั
จากการละเลยการใหข้อ้มลูในการทาํแผนชุมชนดงัน้ี  
  “...การทาํแผนชุมชน  จะทาํใหเ้ห็นขอ้มลูต่างๆในชุมชน   พอทาํขอ้มลูออกมา 

ตวัน้ีละครับท่ีจะเป็นตวัขู่ ตวับอกเขา ว่าถา้เกิดเธอไม่ทาํตามน้ีนะ ไม่เขา้ร่วมหรือไม่ให้
ขอ้มลูทาํแผนชุมชน อีกไม่ชา้หรอก บา้นท่ีเราอยูจ่ะกลายเป็นของใครก็ไม่รู้   ถา้ไม่พูด 
ไม่ขู่แบบน้ี  เราพดูอยา่งไร เขาจะฟังเฉยๆ ...”  

 จากคาํใหส้มัภาษณ์ของผูน้าํชุมชนทั้งสองชุมชน พบว่าความตระหนักเก่ียวกบัแผน
ชุมชนส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมจดัทาํแผนของบุคคล   และเป็นปัจจยัแรกท่ีทาํให้บุคคลมี
พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ  เพื่อผลกัดนัใหก้ารจดัทาํแผนชุมชนสาํเร็จ เช่น การเขา้ร่วม
ประชุม การร่วมแสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูล  การช่วยเก็บข้อมูล เป็นตน้ นอกจากน้ีความ
ตระหนกัถึงผลลพัธข์องแผนชุมชนท่ีไม่ไดเ้กิดจากการจดัทาํข้ึนของคนในชุมชนเอง ก็เป็นส่ิงสาํคญั
ท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลช่วยกนัคน้หาแนวทางการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน
เองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นแสดงว่าความตระหนกัส่งผลต่อการเขา้ร่วมจดัทาํแผนชุมชน 

 
 1.2)  ความตั้งใจมุ่งมั่น  ความตั้งใจและความมุ่งมัน่มีความสัมพนัธ์กันอย่างยิ่ง   
กล่าวคือการตั้งใจ หมายถึงความมุ่งมัน่ในอนัท่ีจะกระทาํการอนัใดก็ทาํให้จนสาํเร็จตามเป้าหมาย 
หรือ จุดหมายท่ีตนตั้งไว ้  ความตั้งใจเป็นพลงัอาํนาจในใจท่ีทาํให้บุคคลดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
อยา่งสมัฤทธ์ิผลอนัเกิดจากกาํลงัใจของคนหน่ึง  ความตั้งใจน้ีมีอยูใ่นใจของคนแลว้ทุกคน เพียงแต่
บางคนไม่รู้จกัใช ้และบางคนไม่รู้จกัวิธีใชห้รือใชบ้า้งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น    นายศิวโรฒ จิตนิยม   
ประธานกรรมการสถาบนัการเงินชุมชนตาํบลหนองสาหร่าย วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556      กล่าวเก่ียวกบั
ความตั้งใจความมุ่งมัน่ดงัน้ี “...ถา้เราไม่ตั้งใจ แผนชุมชนมนัทาํไม่ได ้ ตอ้งตั้งใจท่ีจะทาํ ตอ้งมีความ
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มุ่งมัน่ เร่ืองน้ีควรเป็นส่ิงท่ีตอ้งมาในลาํดบัตน้ๆ ดว้ยซํ้ าไป เพราะถา้เขาตั้งใจปุ๊บ เขาจะเขา้มาร่วม
กิจกรรมทาํแผนกบัเรา ส่วนความรู้ไม่มีเราค่อยใหเ้ขาไปหาเอา...”  จากคาํสมัภาษณ์ขา้งตน้จะเห็นว่า
ความตั้งใจมุ่งมัน่ของบุคคลท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมการจดัทาํแผนชุมชนเป็นปัจจยัอนัดบัตน้ๆ ของ
เง่ือนไขท่ีส่งผลใหบุ้คคลเขา้ร่วมทาํแผนชุมชน      
 จะเห็นว่าถา้ความตั้งใจไม่เกิดข้ึนกิจกรรมต่างๆ ของการทาํแผนชุมชนก็จะไม่มีข้ึน 
หรือมีข้ึนก็เกิดจากถกูบงัคบัใหท้าํตามคาํสัง่และจาํใจทาํ บุคคลก็จะทาํกิจกรรมต่างๆ ในการทาํแผน
ชุมชนอย่างขอไปที เช่น มาร่วมประชุมตามหน้าท่ี หรือให้ขอ้มูลแบบส่งๆ  เพื่อให้งานท่ีได้รับ
มอบหมายมาเสร็จส้ินเท่านั้น โดยไม่ไดส้นใจว่าแผนชุมชนจะเป็นอย่างไร ดงัคาํสัมภาษณ์ของนาย
พลสิทธ์ิ  แยม้เจริญกิจ  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครองบา้นหนองกลางดง วนัท่ี 20 กนัยายน 2556   ท่ี
พดูถึงเร่ืองน้ีดงัน้ี   
  “...ในการทาํแผนชุมชนส่วนท่ีสําคัญคือปัจจัยภายในคน  เช่น ความตั้งใจ  

ความมุ่งมัน่   ความเช่ือมัน่  ความผูกพนั มนัต้องเร่ิม จากตัวน้ีก่อน มากกว่าคาํสั่ง 
มากกว่าบอกเขาให้ทาํ  เช่น ถา้พี่สวยจะทาํ มนัไม่ไดอ้อกจากเขา พี่สวยก็ไม่ไดรู้้สึก
ตั้งใจ   หรือว่าอยากจะทาํ มนัตอ้งเร่ิมจากท่ีตวัคนแต่ละคน  แต่ถา้เร่ิมตน้จากการบงัคบั 
การออกคาํสัง่  มนัจะทาํแค่ใหเ้สร็จๆ ไป...”  

 สอดคลอ้งกบัคาํพูดของนายแรม  เชียงกา คณะกรรมการแผนแม่บทชุมชนตาํบล
หนองสาหร่าย  วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556    ท่ีกล่าวถึงพลงัความตั้งใจให้กบัทุกคนดงัน้ี  “...พลงัขับ
เคล่ือนท่ีทาํใหทุ้กคนหรือทีมงานลุกออกมาช่วยทาํแผนชุมชน ผมว่าคือความตั้งใจ   ซ่ึงในส่วนของ
ชุมชนเราเองก็พยายามสร้างพลงัความตั้งใจใหก้บัทุกคน   โดยเฉพาะผูน้าํหรือทีมงานในการทาํแผน  
เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่ม ขององคก์ร ของชุมชน ...”     
 การทาํแผนชุมชนเป็นเร่ืองของจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ  ประเด็นน้ีส่วนใหญ่ผูท่ี้
เขา้ร่วมทาํแผนชุมชนจะทราบว่าการมาประชุมทาํแผนชุมชนไม่มีผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนท่ี
เป็นเงินโดยตรง  แต่ผูม้าร่วมอาจไดรั้บความพึงพอใจบางอย่าง เช่น ไดเ้พื่อน  ได้สังคม ไดรั้บรู้
เร่ืองราวต่างๆในชุมชน  เป็นตน้   ตรงกบัคาํสัมภาษณ์ของนายบุญสวย  สุวรรณภาพ ผูน้าํชุมชน
บา้นหนองกลางดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556      ท่ีกล่าวถึงเร่ืองน้ีว่า  
  “...การทาํแผนชุมชน มนัข้ึนอยูท่ี่ความตั้งใจของทีมงานและผูน้าํของเรา  คน

ท่ีมาดูงานในชุมชนเรา ส่วนใหญ่มาดูความตั้งใจของเรามากกว่า ซ่ึงเป็นความภูมิใจ
ของพวกเรา ในฐานะท่ีเราเป็นผูน้าํ เราตอ้งเร่ิมดว้ยใจก่อน คือความตั้งใจ  และความ
มุ่งมัน่อยากท่ีจะพฒันา อยากมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   ปกติคนทาํงานเพ่ือชาวบา้นร้อยทั้ง
ร้อยเร่ิมตน้เขา้มาทาํ เขาคิดว่าตอ้งไดป้ระโยชน์  สิทธิประโยชน์เป็นอะไรแค่นั้นเอง  
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คาํว่าผลประโยชน์ตรงน้ีมนัก็มีหลายรูปแบบนะ  บางคนประโยชน์คือเพ่ือทาํให้
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  บางคนประโยชน์เพ่ือค่าตอบแทนก็มี  เพียงแต่ว่างานสาธารณะก็
ไม่ไดค่้าตอบแทนอะไรมากมาย  แต่เมื่อดูประโยชน์ บางคนประโยชน์คือแค่อยากมี
เพ่ือน  จึงก็มาประชุม  บางคนแค่ร่วมรับรู้ก็มี  อยากมาเห็น  อยากรู้เร่ืองโน่น  เร่ืองน้ี 
เขาก็มาแลว้ก็กลบับา้นไป  แต่ทั้งนั้นมนัตอ้งเร่ิมท่ีใจ  คือตั้งใจท่ีจะเขา้มาร่วมประชุม
ทาํแผนก่อน ไม่ว่าจะเพ่ือประโยชน์ท่ีว่าเขาไดอ้ะไร...”   

  สอดคลอ้งกับคาํพูดของนายบุญมี   เนตรสว่าง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7 บา้นหนองแหน 
ตาํบลหนองสาหร่าย  วนัท่ี  27 ตุลาคม  2556    ท่ีกล่าวว่า “...อีกอยา่งนะ  ใครท่ีจะเขา้มาร่วมทาํแผน
ชุมชน ถา้ไม่มีใจ ทาํไม่ได ้  ตอ้งเอาใจมาดว้ย  ใจตอ้งรักจริง ถา้ถามว่าไดเ้งินตอบแทน ไม่มีนะ.. ทุก
วนัน้ีท่ีทาํอยูคื่อ  ถา้ไปประชุมจงัหวดัก็ไดค่้ารถ ค่าตัว๋   ถา้ประชุมในหมู่บา้นก็ไม่มีค่าอะไร คือมนั
ทาํอยูใ่นหมู่บา้นทาํดว้ยใจมาดว้ยใจ...”      
 นอกจากน้ีความต่อเน่ืองในการจดัทาํแผนชุมชนเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามสนใจ เพราะ
แผนชุมชนเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํทุกปี เร่ิมจากเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล  ประชาคมชาวบา้น  สะทอ้น
ขอ้มลูกลบัตลอดจนออกมาเป็นรูปเล่มแผนชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม  ถา้บุคคลมีความตั้งใจท่ีจะทาํ ผู ้
นั้นจะสนใจในรายละเอียดของขอ้มูลต่างๆ ในการทาํแผนชุมชน    เม่ือบุคคลมีความตั้งใจแลว้จะ
มุ่งมัน่ท่ีจะทาํให้สําเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว ้ไม่ลม้เลิกกลางคัน แมว้่าจะเจออุปสรรคก็จะ
พยายามหาหนทางกา้วผา่นไปใหไ้ด ้ ซ่ึงความตั้งใจมุ่งมัน่จะทาํใหบุ้คคลทาํงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ใน
ประเด็นน้ีเห็นไดจ้ากคาํสัมภาษณ์ของ นายบุญมี  เนตรสว่าง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7 บ้านหนองแหน 
ตาํบลหนองสาหร่าย วนัท่ี  27 ตุลาคม  2556    ท่ีถึงความตั้งใจมุ่งมัน่ว่าเป็นส่ิงสาํคญัในการทาํแผน
ชุมชนดงัน้ี  “...ในความรู้สึกของผมน่าจะเป็นความตั้งใจท่ีจะมาทาํแผนชุมชน  ความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ี
จะมาแลว้ พดูง่ายๆ ตั้งใจแลว้ไม่กลบัแลว้  ตอ้งรุกไปขา้งหนา้เลย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัตอนน้ี  หลงัจาก
ท่ีผมทาํงานเก่ียวกบัจดัทาํแผนหลายรอบ หลายคร้ัง  หลายปีแลว้ ...”  สอดคลอ้งกบันายสุภาพ  แกว้
ฉวี ผูน้าํชุมชนและปราชญช์าวบา้นของบา้นหนองกลางดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556   ท่ีกล่าวเก่ียวกบั
ความต่อเน่ืองในการทาํแผนชุมชนดงัน้ี “...ส่วนมาก  คนส่วนใหญ่ท่ีจะอยากท่ีจะเขา้มาทาํน่ี ตอ้งมา
ดว้ยใจ  ถา้ไม่มาดว้ยใจแลว้ จะทาํแผนไม่สาํเร็จ  แลว้ก็ไม่ต่อเน่ือง  มาดว้ยความตั้งใจมนัจะอยู่กนั
ยาว...”    
  จากคาํใหส้มัภาษณ์ของผูน้าํชุมชนของชุมชนบา้นหนองกลางดง และชุมชนหนอง
สาหร่าย พบว่า ความตั้งใจมุ่งมัน่ เป็นอีกปัจจยัท่ีสาํคญัต่อเน่ืองมาจากความตะหนักในแผนชุมชน 
กล่าวคือเม่ือบุคคลเกิดความตระหนกัในแผนชุมชนแลว้จากนั้นตอ้งมีความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมจดัทาํ
แผนชุมชนและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํกิจกรรมนั้นใหส้าํเร็จ     ดงันั้นความตั้งใจมุ่งมัน่เป็นเง่ือนไขต่อ
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พฤติกรรมของบุคคลในการทาํกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัแผนชุมชน   ถา้เราสร้างใหบุ้คคลมีความตั้งใจ
มุ่งมัน่ ในการทาํแผนชุมชน จะช่วยใหก้ารจดัทาํแผนชุมชนสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้    
  1.3)  ความผูกพนักบัชุมชน  ความผกูพนั หมายถึง  ความรู้สึกห่วงใยท่ีบุคคลมีต่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง  รวมทั้งให้ความสนใจและการเห็นความสาํคญัของส่ิงนั้น   บุคคลท่ีมีความผกูพนักับ
ชุมชนของตนเอง ส่งผลให้เขามีทัศนคติและความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน( sense of belonging)  
ความผกูพนักบัชุมชนเป็นการแสดงความพอใจและความตั้งใจของบุคคลท่ีคงยงัอาศยัอยู่ในชุมชน  
เห็นไดจ้ากคาํพดูของนางสาวพวงเงิน  บุญพยงุ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นหนองกลาง
ดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556      ท่ีกล่าวว่าความผกูพนัท่ีตนเองเกิดข้ึนกบัชุมชนดงัน้ี   
   “...จริงๆ แลว้ท่ีเขา้มาทาํแผน  เพราะไดก้ลบัมาอยูบ่า้น แลว้ก็เขา้มาทาํงาน  มา

ทาํ โครงการเก่ียวกบัแผนชุมชน  และได้เรียนรู้มาเร่ือยๆ  จริงๆแลว้หนูทาํงานอยู่ท่ี
ราชบุรี แม่อยากให้กลบัมาอยู่ใกล้ๆ เขา  ก็โอเคนะไดอ้ยู่ใกล ้ ไดอ้ยู่บา้นเรา แลว้ก็ได้
ดูแลแม่ดว้ย พอนานๆ เลยรู้สึกรักชุมชน อยากทาํอะไรดีๆ ใหห้มบูา้น   ก็รู้สึกว่า ก็ดีนะ 
เรามาอยูใ่กลบ้า้น  ทาํงานใกลบ้า้น...”    

  นอกจากน้ีความผกูพนักบัชุมชนจนทาํใหรู้้สึกว่าตนเองเป็นเจา้ของชุมชน ยงัช่วยให้
บุคคลเกิดความรู้สึกอยากเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีพฒันาชุมชนตนเอง เช่น ให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการทาํแผนชุมชนชุมชน   ตรงกบัคาํสัมภาษณ์ของนายแรม  เชียงกา คณะกรรมการ
แผนแม่บทชุมชนตาํบลหนองสาหร่าย  วนัท่ี  27 ตุลาคม  2556   ท่ีกล่าวถึงขอ้เสียของการให้ขอ้มูล
ท่ีไม่ตรงกบัความจริงว่า      

  “...จากการเก็บข้อมูลของเราเม่ือก่อน  พอเขาเร่ิมมาให้ข้อมูลเพื่อทาํแผน
ชุมชน ใหม่ๆมนัจะมีปัญหาอยูต่วัหน่ึงคือ เร่ืองของขอ้มูลท่ีมนัไม่จริง  ขอ้มูลท่ีมนัไม่
ตรง   เหมือนเขาไม่อยากท่ีจะใหข้อ้มลู แต่จะพฒันาหมู่บา้น ถา้คุณใหข้อ้มลูอยา่งน้ี เรา
จะแกปั้ญหาไม่ได ้ เมื่อคุณใหข้อ้มลูจริงเมื่อไหร่ ขอ้มูลท่ีไม่เป็น...มั้ง.. เมื่อไหร่  มนัก็
จะมีพลงัเกิดข้ึน   เลยตอ้งขอร้องว่า อยา่มั้ง ไดไ้หม ถา้คุณเป็นมั้ง งบประมาณทอ้งถ่ิน
ท่ีจะมาพฒันาชุมชนเรามนัก็จะเป็นแบบ มั้ง คุณก็จะเป็นปัญหา ก็ด่ากัน เป็นลูกโซ่ 
มัง่ๆ กนัต่อไป  เราตอ้งสร้างใหเ้ขารับรู้ว่าน่ีบา้นคุณ ชุมชนคุณ คุณเป็นเจา้ของชุมชน  
ถา้คุณต่ืนข้ึนมาใหข้อ้มลูท่ีตรง โดยท่ีขอ้มูลท่ีมนัตรงกนั แลว้ขอ้มูลนั้นสะทอ้นไปอยู่
บนแผนของทอ้งถ่ิน  แลว้ทอ้งถ่ินก็รู้ว่าปัญหามนัคืออะไร  แลว้ก็ยอ้นกลบัมาพฒันาได้
ตรงจุด...”   

 เมื่อบุคคลมีความความผกูพนักบัชุมชนของตนเองย่อมทาํให้เกิดความรักในชุมชน  
และอยากจะทาํส่ิงดีๆ ใหแ้ก่ชุมชนอย่างเต็มใจ  โดยไม่หวงัผลตอบแทน   เห็นไดจ้ากคาํสัมภาษณ์
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ของ นางสาวนิศารัตน์  บุญพยุง อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้านหนองกลางดง วนัท่ี 15 
ตุลาคม 2556      ท่ีเล่าถึงผลจากการท่ีทาํให้ชาวบา้นมีความรักในชุมชนตนเอง “...ใช่คะ มนัคือ
ชุมชนของเรา ถา้เราไม่รัก เราก็ไม่อยากทาํอะไร   เราจะเป็นยงัไงมนัก็เร่ืองของเรา  แผนชุมชนก็
เหมือนกนั มนัคือแผนของเรา ขอ้มลูท่ีเอามาทาํแผนก็เป็นเร่ืองของเราทั้งนั้น  อยา่งนั้นเราตอ้งทาํเอง 
ถา้ทาํแลว้มนัลม้เหลว  ก็ทาํใหม่...”   จะเห็นว่าความผกูพนักบัชุมชนจะทาํให้บุคคลพยายามเขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนตนเอง  ซ่ึงการเขา้ร่วมแผนชุมชนก็เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลได้
แสดงความเป็นเจา้ของต่อชุมชนตนเอง  ตรงกบัคาํสัมภาษณ์ของนายศิวโรฒ จิตนิยม  ประธาน
กรรมการสถาบนัการเงินชุมชนตาํบลหนองสาหร่าย วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556    ท่ีเล่าเก่ียวกบัความ
ผกูพนักบัชุมชนของคนรุ่นก่อนดงัน้ี  
    “... การผกูพนักบัชุมชน  อนัน้ีสาํคญั เพราะถา้ไม่ผกูพนักบัชุมชน จะไม่สนใจ 

ว่าชุมชนเป็นอยา่งไร ชุมชนเราอ่ะนะ สร้างมาสมยัพ่อแลว้นะ ถา้ไม่ไดรุ่้นพ่อชุมชนเรา
ไม่ไดเ้ป็นอยา่งหรอก  มนัมีความผกูพนัตั้งแต่สมยัพ่อสมยัปู่โนน้   อนัน้ีทาํใหเ้รารู้สึกว่า
เป็นเจา้ของชุมชน....อย่างการเขา้ร่วมในกิจกรรมทาํแผน อนัน้ีเร่ืองของเรานะ ไม่ใช่
เร่ืองของใครคนเดียว  ถา้เราสร้างใหเ้ขามองเป็นเร่ืองของเราได ้แผนชุมชนน้ีเขาก็ร่วม
ทาํได ้ ไม่ใช่เร่ืองของใครก็ทาํไป ไม่ใช่เร่ืองของฉนั ฉนัไม่ทาํ...ไม่ใช่  ชุมชนน้ีเป็นของ
เรา แผนชุมชนจะสาํเร็จไดต้อ้งร่วมมือกนั...”   

  สอดคลอ้งกบันายบุญมี  เนตรสว่าง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7 บา้นหนองแหน ตาํบลหนอง
สาหร่าย  วนัท่ี  27 ตุลาคม  2556   ซ่ึงเล่าประสบการณ์เก่ียวกบัการเป็นเจา้ของชุมชนว่า  
  “...ปกติแลว้ตาํบลหนองสาหร่ายทั้ง 9 หมู่บา้น เขาใชส่้วนกลางเป็นท่ีประชุม

ทุกเดือน   แลว้วนัดีคืนดี เพ่ือนๆ   อสม.  เขาเบ่ืออยากมาประชุมตรงน้ี  ถามว่าผมจะอยู่
น่ิงไหม  แน่นอน ผมอยูน่ิ่งไม่ไดห้รอก  ผมเป็นเจา้ของบา้น   น่ิงแลว้มนัอายเขา  ผมเลย
จะตอ้งกวาดตอ้งเก็บ  คลา้ยเอาเพื่อนมาดูแลท่ีบา้น ชุมชนก็เหมือนบา้นของเรา  พอมีคน
มาดูงานท่ีเรา  เราตอ้งทาํให้ดีท่ีสุด เพ่ือช่ือเสียงของชุมชนเรา   ผมรู้ว่าอนัน้ีเป็นอุบาย
ของท่าน  ศิวโรฒกบัคุณแรม ท่ีตอ้งการกระตุน้ผม...”  

   กล่าวไดว้่าส่ิงท่ีตามมาจากความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจา้ของชุมชนอย่างแทจ้ริงคือ ทาํ
ใหบุ้คคลมีความรับผดิชอบชุมชน อยากท่ีจะพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆในชุมชน  และรู้สึกว่าการ
จดัทาํแผนชุมชนเป็นหน้าท่ีของตนเองโดยตรง  ซ่ึงตรงกบัท่ีนายพลสิทธ์ิ   แยม้เจริญกิจ ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง บา้นหนองกลางดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556      กล่าวว่าความผกูพนักบัชุมชน
เป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหรู้้สึกเป็นเจา้ของชุมชน   
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  “...ความยึดมั่นกับชุมชนผูกพนักับชุมชนเป็นฐานท่ีทาํให้เขาเป็นเจ้าของ  
ชุมชนของเขาเอง ไม่ใช่ของคนอ่ืน อนัน้ีตอ้งมีพ้ืนฐานเลย  แผนชุมชนมนัเร่ืองของเรา  
เพราะเป็นเร่ืองของหมู่บา้นเรา  ตอ้งทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้นว่าเขา (ชาวบา้น) เป็น
เจา้ของชุมชน  เจา้หน้าท่ีของรัฐก็ดี  อาจารยท่ี์เขา้มาทาํวิจยัก็ดี เขา้มาเพราะหน้าท่ี ทาํ
แผนเสร็จแลว้เขาก็ไป  ตอ้งกระตุน้ใหเ้ขา รักชุมชน อยา่เห็นแก่ตวั...”   

  สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของนายพลวริศ  วรรณะ  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 บา้นหนองขุย 
ตาํบลหนองสาหร่าย วนัท่ี  27 ตุลาคม  2556    ท่ีเล่าประสบการณ์ของตนเองเก่ียวกบัความรู้สึกเป็น
เจา้ของชุมชน ดงัน้ี          
   “...ตอ้งบอกว่าเร่ิมจาก ประมาณสกัสิบกว่าปี  ช่วงนั้นผมไปเจอผูน้าํอยู่คนหน่ึง

ท่ีหนา้สถานีอนามยั แกไม่ใช่คนท่ีน่ี ประมาณ 2-3 ทุ่มแกเขา้มาร่วมประชุมกบัชุมชน 
ตอนนั้นผมยงัไม่ไดเ้ป็นผูร่้วมทาํแผน   ผมก็คิดเราคนท่ีน่ี คนหมู่บา้นน้ีแท้ๆ   ทาํไมล่ะ  
เราถึงไม่ทาํเพื่อหมู่บา้น  แต่ทาํไมเขาท่ีเป็นคนท่ีอ่ืน  เพียงแต่มารับราชการแลว้มาอยู่ท่ีน่ี  
แลว้ก็มาสร้างระบบแผนชุมชน  มาร่วมกนัสร้างใหห้มู่บา้น ใหต้าํบล ใหเ้จริญ ให้ดี  แต่
ทาํไมเราคนท่ีน่ีแท้ๆ  เราไม่เร่ิมบา้งละ  พอมาคิดแบบนั้นปุ๊บ ก็เลยมาสมคัรเป็นผูร่้วมทาํ
แผนชุมชน...”    

  จากขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งสองชุมชน สามารถสรุปไดว้่า การท่ีบุคคลมีความ
ผกูพนักบัชุมชนในระดบัเกิดความรักในชุมชนตนเอง ทาํให้บุคคลมีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน  
และมีความรับผดิชอบต่อชุมชน จึงอยากทาํส่ิงดีๆให้กบัชุมชนของตนเอง  รวมถึงตอ้งการเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกของทีมงานหรือคณะจดัทาํแผนชุมชนดว้ยความสมคัรใจ เพราะการเป็นส่วนหน่ึงใน
ความสําเร็จของแผนชุมชนตนเองเป็นช่องทางท่ีง่ายต่อการแสดงความเป็นเจา้ของชุมชนตนเอง
อยา่งเป็นรูปธรรมตามความสามารถของตนเองและความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น การร่วมเก็บ
ขอ้มูลชุมชน  การร่วมวิเคราะห์ขอ้มูล  ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ตรวจสอบ แก้ไขและลงมือ
ปฏิบติั ตลอดจนจดัทาํแผนชุมชนเป็นรูปเล่ม  ดงันั้นถา้เราสร้างใหบุ้คคลมีความผกูพนัชุมชนจนถึง
ระดบัความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน   จะทาํใหบุ้คคลรู้สึกว่าเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมทาํแผนชุมชน
ดว้ยความเต็มใจ ส่งผลใหก้ารจดัทาํเก่ียวกบัแผนชุมชนมีประสิทธิภาพ      
 
  1.4)  ความภาคภูมใิจในตนเอง  ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ี 
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  คนท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองมกัจะมองตนเองในแง่ท่ีดี  มีความเคารพ
ยอมรับในตนเอง มองว่ามีความสามารถ  มีความมัน่ใจในตนเอง  มีความมานะความพยายาม  มี
ความอดทนในการทาํส่ิงต่างๆได ้ พร้อมท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น สามารถใหค้วามรักเอ้ืออาทรกบับุคคล
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อ่ืน   ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของความร่วมมือท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จในการทาํแผนชุมชน กล่าวคือ ผูท่ี้มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง จะเช่ือว่าตนเองมีความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ี  หรือกิจกรรมในการจดัทาํ
แผนชุมชนได้อย่างมีความสุข  เห็นได้จากคําให้สัมภาษณ์ของ นางสาวนิศารัตน์  บุญพยุง 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นหนองกลางดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556   ท่ีกล่าวว่าการทาํงาน
ในชุมชนอยา่งมีความสุข ดงัน้ี    
   “...ถา้เราทาํอยูแ่ลว้ แลว้เขาเห็นว่ามนัดี  เราพดูนิดเดียวเขาก็มา  คือนิสยัของคน  

ถา้ไม่เห็นว่าดี จะตามทาํไม  เราทาํงานให้กับชุมชน  จริงๆแลว้มนัไม่ได้อะไร   มนั
ไม่ไดม้ีค่าตอบแทน ไม่มีอะไรท่ีเป็นสินจา้ง  เราทาํแลว้ เรามีความสุข เราพึงพอใจกบั
การท่ีเราไดม้าร่วม  อีกอย่างหน่ึง มนัก็เป็นหมู่บ้านของเรา ประโยชน์หลายส่ิงหลาย
อยา่งมนัก็ตกท่ีพี่ๆ นอ้งๆของเรา  มนัทาํใหเ้ราดูมีคุณค่า...”    

  สอดคลอ้งกบัความคิดนายบุญสวย  สุวรรณภาพ ผูน้ ําชุมชน บ้านหนองกลางดง 
วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556     ท่ีกล่าวถึงความภูมิใจท่ีไดท้าํประโยชน์ให้ชุมชนและรู้สึกตวัเองมีค่า ดงัน้ี 
“...เร่ืองน้ี เราทาํเป็นตวัอยา่งใหเ้ห็นอยา่งเดียวเขาจะทาํตาม   ทุกวนัน้ี เราเห็นเขาก็ยงัมีอยู ่มีกิน  เราก็
ภูมิใจท่ีเขานาํไปทาํ  เกิดความภูมิใจในตวัเอง   ซ่ึงเป็นความภูมิใจของพวกเราและรู้สึกตวัเองมีค่า...”     
   ความภาคภูมิใจในตนเอง ส่งผลให้บุคคลสามารถจัดการกบัชีวิตตนเองได ้  เห็น
คุณค่าของวนัเวลาและโอกาสท่ีผ่านมาแลว้ล่วงเลยไป  มีการคิดวิเคราะห์ และวางแผนให้ตนเอง
สามารถดาํเนินชีวิตไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีความรับผดิชอบต่อการกระทาํของตวัเอง  มีความ
ซ่ือสตัย ์มีความภูมิใจในผลสาํเร็จของงาน  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาและรับผิดชอบปัญหาท่ีจะเกิดในการจดัทาํแผนชุมชน  ซ่ึงตรงกบัคาํพูดของนายพลสิทธ์ิ   
แยม้เจริญกิจ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครองบา้นหนองกลางดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556      ท่ีกล่าว
พยายามทาํใหแ้ผนชุมชนเป็นหนา้ท่ีของทุกคนในชุมชน “...ส่วนหน่ึงคือเราตอ้งทาํใหเ้ขาเขา้มาร่วม
ทาํแผนกบัเราแบบสบายใจ  เขา้มาร่วมแลว้เขาไม่เสียอะไร เขาภูมิใจว่าไดร่้วมกบัเรา  เหมือนว่าให้
การทาํแผนชุมชนเป็นภารกิจสาํคญั และเป้าหมายหลกัของชุมชนท่ีตอ้งช่วยกนัทาํ  แผนท่ีดีจะช่วย
ใหเ้ราไปถกูทาง ไม่ใช่คลาํทางไปมัว่ๆ...” สอดคลอ้งกบัคาํพูดของนายสุภาพ  แกว้ฉวี ผูน้าํชุมชน
และปราชญ์ชาวบา้นของบา้นหนองกลางดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556      ท่ีเล่าประสบการณ์ความ
ภูมิใจในความสาํเร็จในเร่ืองของแผนชุมชน  
   “... ผมเคยไปคุยกบัคนท่ีอยุธยาท่ีมาประชุม เป็นพวกแขก  เราไม่ไดน้อนเลย 

คุยกนัทั้งคืน  คุยกนัเร่ืองเก่ียวกบัทาํแผนชุมชน  กบัสภาผูน้าํชุมชน  เขาถามเลยว่า ของ
ตาํบลศิลาลอย  เขาทาํกนัยงัไง ผมก็เล่าใหเ้ขาฟังแบบท่ีอาจารยถ์าม  มนัเป็นความภูมิใจ
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ท่ีสามารถไปคุยกบัชุมชนอ่ืนๆไดว้่า  เราประสบความสาํเร็จในเร่ืองของแผนชุมชนว่า
ทาํอยา่งไร...”   

 นอกจากน้ีผลของความภาคภูมิใจในตนเอง ทาํให้บุคคลรู้จักตัวตนท่ีแท้จริงของ
ตวัเอง ส่งผลใหเ้กิดการปรับปรุงตนเองดว้ยความสมคัรใจ  และสามารถดึงเอาพลงัแห่งศกัยภาพของ
ตนมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เห็นไดจ้ากคาํพูดของนายบุญมี  เนตรสว่าง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7 
บา้นหนองแหน ตาํบลหนองสาหร่าย วนัท่ี  27 ตุลาคม  2556    ท่ีเล่าประสบการณ์ใหฟั้งว่า   
  “...ถา้วนัน้ีใครมาดูงาน   แลว้เห็นว่าเราทาํไดข้นาดน้ี  นั้นคือเราค่อยๆพฒันา

โดยตัวเองทั้งส้ิน   การท่ีให้คนอ่ืนมาทาํให้(พฒันา) มนัไม่ภาคภูมิใจ ดูเราไม่มีคุณค่า   
วนัน้ีไม่ตอ้งมีใครบอกใหผ้มกวาดลานบา้นเพ่ือตอ้นรับคนมาประชุมทาํแผน  ผมทาํเอง
เลยครับ   ถา้เป็นเม่ือก่อนตอ้งสัง่ผมถึงกวาด  เพราะท่ีตรงน้ีสมาชิกกบัตวัผมเองเป็นผูท้าํ
ข้ึนมา มนัเป็นความภาคภูมิใจท่ีมนับอกกนัไม่ได ้ มีหลายคนท่ีพยายามมาดูตาํบลหนอง
สาหร่ายแลว้กลบัไป เขาบอก ทาํไม่ได ้  ผมบอกว่าท่านครับ อย่าลืมนะครับตาํบลหนอง
สาหร่าย  เราทาํกนั 4 ปี ตั้งแต่ 2544 ถึงปี 2549  จึงเกิดแผนชุมชนของเรา...”  

 สอดคลอ้งกบันาย  ศิวโรฒ จิตนิยม ประธานกรรมการสถาบนัการเงินชุมชนตาํบล
หนองสาหร่าย วนัท่ี  27 ตุลาคม  2556    ท่ีให้สัมภาษณ์แนวทางท่ีทาํให้ชาวบ้านรู้สึกมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ดงัน้ี  
   “...เราให้ทุกคนเคา้มีความภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่า  คุณค่า

ทางสังคม ท่ีน่ีใช้การให้กาํลงัใจ เราก็ใช้การบอกเล่าเร่ืองท่ีเขาทาํดี  การช่ืนชมในท่ี
ประชุม และประกาศเสียงตามสาย ทาํให้เขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในชุมชน  และ
สุดทา้ยมีการมอบเกียรติบตัร  ตอนน้ีเขามาเองเลย อยากเขา้มาร่วมกิจกรรมชุมชน  อยา่ง
แรกมาเขา้ประชุมทาํแผนกนั...”    

 จากการให้สัมภาษณ์ของผูน้าํชุมชนบา้นหนองกลางดง และชุมชนหนองสาหร่าย  
จะเห็นว่าความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถส่งเสริมให้บุคคลมีความเช่ือมัน่ในความคิดและ
ความสามารถของตวัเองในการทาํแผนชุมชน มีความสามารถท่ีจะคิดวิเคราะห์ คิดแกปั้ญหาและ
สามารถตดัสินใจเลือกวิธีการต่างๆ ท่ีจะทาํใหก้ารจดัทาํแผนชุมชนบรรลุตามเป้าหมาย    เช่น  การ
เก็บขอ้มูลในชุมชน    การกลา้แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีตนพบเห็นเก่ียวกบัการจดัทาํแผน
ชุมชน เป็นตน้   ดงันั้นการส่งเสริมให้บุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเอง ดว้ยการสร้างให้โอกาส
บุคคลไดใ้ชค้วามสามารถตามศกัยภาพและความถนัดในกิจกรรมการจดัทาํแผนชุมชน  จะทาํให้
บุคคลเกิดจากความภูมิใจในตนเอง เม่ือทาํส่ิงท่ีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จตามเป้าประสงค์ ซ่ึงจะทาํให้
บุคคลมีความสุขกบัการทาํงาน   
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   1.5) การมคีวามรู้เกีย่วกบัการจดัท าแผนชุมชน  การมีความรู้เก่ียวกับการจัดทําแผน
ชุมชน หมายถึง บุคคลมีความจาํในส่ิงท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนมาก่อน  เป็น
ขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ ์และรายละเอียด   ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้การสังเกตแลว้รวบรวมเป็นความจาํ
เก็บไว ้   แหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน มีหลากหลาย ไดแ้ก่ การเขา้อบรม  การดูตวัอยา่ง
ท่ีดีในการทาํแผนทั้งจากสถานท่ีจริงหรือจากวีดิทศัน์  การศึกษาคน้ควา้เอกสารเก่ียวกบัการจดัทาํ
แผนชุมชน รวมทั้งเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้    ความรู้เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนประกอบด้วย  
ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาของแผนชุมชน  ระเบียบ กฎเกณฑ์  ตลอดจนขั้นตอนการดาํเนินงานเพ่ือให ้ 
แผนชุมชนเสร็จสมบูรณ์  ดังนั้นความรู้เก่ียวกบัการทาํแผนชุมชนมีความเป็นส่ิงสําคญัต่อการ
ปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดแ้ผนชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถใชง้านไดจ้ริง ซ่ึงตรงกบัคาํให้สัมภาษณ์
ของ นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานกรรมการสถาบนัการเงินชุมชนตาํบลหนองสาหร่าย  วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2556      ท่ีกล่าวถึงความสาํคญัของความรู้เร่ืองแผนชุมชนว่า “...ในเร่ืองความรู้  ถา้เรารู้บา้ง 
ไม่รู้บา้ง ทาํงานไม่ได ้แมแ้ต่รู้ก็ตอ้งใหรู้้ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด  การมีความรู้ไม่เท่ากนั มนัก็ไม่เขา้ใจ 
มนัก็ทาํไม่ถกู  ทาํแผนชุมชนเหมือนกนั   เขาจะตอ้งรู้ว่า แผนชุมชนมนัตอ้งเร่ิมจาก หน่ึง สอง สาม 
ส่ี หา้  อนัน้ีถา้ทุกคนรู้แลว้ว่าจะตอ้งเร่ิมจากอนันูน้ก่อนนะ...” สอดคลอ้งกบันางสาวนิศารัตน์  บุญ
พยงุ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นหนองกลางดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556   ท่ีกล่าวว่า  
   “...เรามองว่า ถา้รู้แลว้ ทําได้ทุกเร่ือง  แต่เราต้องรู้ก่อน เพื่อเขาเองจะได้

ตดัสินใจถูกว่าเร่ืองน้ี  เราจะอยู่ส่วนไหนของเร่ือง สมมติ เราจะยกปูน 1 ถุง  เราตอ้งรู้
ก่อน ถุงท่ีกองอยู่มนัหนักก่ีกิโล สมมติ หนัก 50 ยกไดส้บาย  แต่ถา้ไม่รู้ ไปช่วยยกปูน
หน่อย ปูนถุงหน่ึง ถา้เราไปยกถุง 100 กิโล โอย้! ไม่ไหว  แผนชุมชนก็เช่นกนั ตอ้งใหเ้ขา
รู้วิธีการทั้งหมดเลย ตอ้งเขา้ใจใหไ้ด ้ตอ้งรู้ว่า ตอ้งทาํอะไร อยา่งไร  แลว้จะง่ายข้ึน...”   

  และตรงกบัคาํบอกเล่าของนายบุญมี  เนตรสว่าง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7 บา้นหนองแหน 
ตาํบลหนองสาหร่าย  วนัท่ี  27 ตุลาคม  2556   ท่ีเล่าว่า  
  “...คนท่ีอ่ืน ไม่รู้เท่ากบัเรารู้  เพราะเราอยู่ในชุมชน   ปัญหาของชุมชนตอ้งแกไ้ข

โดยชุมชน เพราะฉะนั้น ปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้เขา้มาร่วมทาํแผนชุมชนคือ ตอ้งรู้จกัชุมชน
เป็นอยา่งดี     ขั้นแรกตอ้งรู้จกัตนเอง  บางคนเกิดมาชีวิตหน่ึงไม่รู้จกัตนเอง  ผมกลา้พูด
ไดน้ะครับว่า  บางคน ไม่ใช่ทุกคนนะ เกิดมาชีวิตหน่ึง ไม่รู้จกัตนเอง   ไม่รู้จกัว่าตวัเอง
คืออะไร  ขั้นแรกตอ้งรู้จกัตวัเองให้ได ้ พอรู้จกัตวัเอง เราก็จะรู้จกัชุมชน  ส่วนความรู้
เร่ืองอ่ืนๆ ค่อยเสริมเอา เช่น ทาํแผนชุมชน ก็จาํเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักระบวนการทาํ
แผน  ไม่รู้เราก็ทาํไม่ถกู จริงมั้ยครับ แต่มนัเติมได.้....อีกอยา่งถา้เรามีความรู้  เวลาประชุม
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คุณก็มัน่ใจท่ีจะเสนอความคิดเห็น  หรือใครพดูผดิคุณก็คา้น  อยา่งนอ้ยๆ ถา้เราพูดเสนอ 
เราตอ้งมัน่ใจ...”   

  หลงัจากท่ีบุคคลมีความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมจดัทาํแผนชุมชนแลว้  ส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งมีคือ
ความรู้ในเร่ืองการจดัทาํแผนชุมชน  เพราะจะทาํให้บุคคลนั้นเกิดความมัน่ใจในการจดัทาํแผน
ชุมชน และสามารถทาํไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกระบวนการ  แต่ถา้บุคคลไม่มีความรู้ท่ีแทจ้ริง บุคคล
อาจจะดาํเนินการผดิวิธีก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือเขา้ใจผดิได ้  การไดม้าซ่ึงความรู้นั้นอาจไดจ้าก
หลายหลายช่องทาง เช่น การเขา้รับการอบรมเร่ืองแผนชุมชนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การชมวีดิ
ทศัน์เก่ียวกบัการจดัทาํแผน รวมทั้งการศึกษาจากเอกสารดว้ยตนเอง  ซ่ึงตรงกบัการให้สัมภาษณ์
ของ นายพลสิทธ์ิ   แยม้เจริญกิจ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง บา้นหนองกลางดง วนัท่ี 20 กนัยายน 
2556   ท่ีกล่าวว่า  

  “...เร่ืองความรู้ ความเขา้ใจ  เป็นเร่ืองของการเสริมสร้างพฒันาศกัยภาพทั้ง
เทคนิคกระบวนการและเน้ือหา....อนัน้ีคือ มนัมีเน้ือหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการทาํแผนชุมชน  
กระบวนการเก็บขอ้มูล  เน้ือหามนัคือ แบบสอบถาม  เราจะคุยเร่ืองอะไร  เราอยากรู้
เร่ืองอะไร  คุณอยากรู้จาํนวนประชากรไหม คุณอยากรู้ชาย หญิงก่ีคน  จาํนวนครัวเรือน
ท่ีลง  น่ีคือเน้ือหาทั้งหมด  วิทยากรก็จาํเป็นตอ้งมี  ในตวัคณะทาํงาน จาํเป็นท่ีจะตอ้งหา
รายละเอียดเหล่าน้ีมา เพราะฉะนั้นการท่ีจะทราบเน้ือหาการทาํแผนชุมชน  เราควรท่ีจะ
จดัการ อบรม ใหค้วามรู้กบัผูท้าํงาน...”    

 นอกจากวิธีการอบรมความรู้เร่ืองแผนชุมชนแลว้  ความรู้เก่ียวกับแผนชุมชน
สามารถไดม้าจากการเห็นกระบวนการจดัทาํแผนชุมชนดว้ยตนเอง  การไดรั้บจากการเขา้ร่วมทาํ
แผนชุมชนจริง เป็นการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ตรงท่ีเห็นผูน้าํชุมชนทาํเป็นแบบอยา่ง ตรงกบัคาํให้
สมัภาษณ์ของนางสาวพวงเงิน  บุญพยงุ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นหนองกลางดง วนัท่ี 
15 ตุลาคม 2556     ท่ีกล่าวว่า        

 “...ท่ีน่ีมีการประชุมทุกเดือน  เราก็เขา้ทุกเดือนกบัเขา  มาอยู่ท่ีน่ี ไดรู้้ ไดเ้ห็น  
ไดช่้วยเขาทาํตรงนั้น ทาํตรงน้ี  ไดรู้้ว่าเขาทาํอะไรกนั พูดง่ายๆว่าหนูเรียนรู้จากส่ิงท่ี
เห็น ไม่เขา้ใจก็ถาม เวลามีอบรมเก่ียวกบัทาํแผนก็จะเขา้ตลอด  เร่ิมจากท่ีเป็น อสม.  
เขา้มาเรียนรู้เร่ืองแผนชุมชนว่า  ควรจะจดัเก็บอยา่งไร  ทาํใหเ้ราเห็นขอ้มูล  ไดฟั้งผูน้าํ
ท่ีเขาเป็นอยูแ่ลว้  คุยว่าแนวทางจะไปอยา่งไร ทาํใหเ้ขา้ใจ แลว้ก็ช่วยเขาทาํมีรุ่นน้องก็
ช่วยบอกรุ่นนอ้งใหเ้ขา้มาร่วม...”  
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 สอดคลอ้งกบับุญสวย  สุวรรณภาพ ผูน้าํชุมชนบา้นหนองกลางดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 
2556     ท่ีอธิบายว่าการใหค้วามรู้เร่ืองแผนชุมชนเขาใชว้ิธีทาํใหเ้ห็น  “...การทาํแผนชุมชนผมก็เร่ิม
ท่ีตวัของผมเอง  คือทาํให้เห็น  ไม่ไดแ้นะนาํ ไม่ไดช้กัชวน ทาํให้เห็น  ถา้เราทาํเป็นผลสาํเร็จแลว้   
เขาจะเต็มใจมาทาํเองตาม   สโลแกนท่ีบา้นก็คือ แนะนาํ ทาํให้เห็น   ไม่ไดช้กัชวน ไม่ไดช้กัจูง  ถา้
เขาเห็นว่าเราดี เขามาเอง  มนัจะมัง่คงกว่า...”   

  การศึกษาดูงานในชุมชนท่ีเป็นประสบความสาํเร็จเร่ืองการจดัทาํแผนชุมชน  ก็เป็น
แหล่งการเรียนรู้เก่ียวกบัแผนชุมชนเป็นอย่างดีดว้ยเช่นกนั  ตรงคาํบอกเล่าของ นายแรม  เชียงกา 
คณะกรรมการแผนแม่บทชุมชนตาํบลหนองสาหร่าย  วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556    ท่ีกล่าวว่า  

  “...ซ่ึงมีโครงการหน่ึง  เราพาไปดูงาน ไมเ้รียง เขาคราม แมแ้ต่ท่ีอาจารยพ์ูด
เม่ือสกัครู่น้ี หนองกลางดง เป็นตน้แบบของเราทั้ง 3 ท่ี   ...ท่ีเราเคยบอกว่า เม่ือก่อนยิง่เรา
พฒันา มนัยิง่จน ยิง่เราพฒันามนัยิง่แย ่ เรายิ่งพฒันา มนัยิ่งมีปัญหา  เราก็เลยปิดตาํบลปี  
2546 ถึง 2548 ใน 3 ปีน้ีเราไปดูพ้ืนท่ีท่ีประสบความสาํเร็จเร่ืองการจดัทาํแผนชุมชน  
อยา่งปี 2546 ผมจะอยูไ่มเ้รียง  ปี 2547 ผมจะอยูเ่ขาคราม และปี 2548 ผมอยูท่ี่หนองกลาง
ดง ของผูใ้หญ่โชคชยั ซ่ึงไปดูกระบวนการรูปแบบเขา  ของเขามีกระบวนการคิด  มี
กระบวนการวางกรอบ และเราก็พาผูน้าํไป   ซ่ึงผูน้าํเราไม่พาไปเยอะ แต่เราหาแกนหลกั
ของคนไปแลว้ท่ีสามารถกกัเก็บประสบการณ์ เก็บเก่ียวทุกอยา่งไดอ้อกมาหมด  แลว้ก็มา
ถ่ายถอดให้กบัผูน้าํหรือทีมงานของเรา   คือ สร้าง ทาํความเข้าใจ แลว้ก็ให้สร้างแบบ
สร้างบทให้ทาํตาม   และปี 2549 เราก็เร่ิมเอาแผนท่ีทาํ 3 ปี ออกมาสู่ปฏิบติัแลว้ก็จะมี
กิจกรรมในกระบวนการแกไ้ขปัญหากนัไป...”    

  แหล่งความรู้ท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึงคือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองการจดัทาํแผน
ชุมชนกบัชุมชนอ่ืนในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  ซ่ึงนายพลวริศ  วรรณะผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 บา้นหนองขุย 
ตาํบลหนองสาหร่าย วนัท่ี  27 ตุลาคม  2556   ไดเ้ล่าว่าความรู้เร่ืองแผนชุมชนสามารถไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคนท่ีเขา้มาศึกษาดูงานในชุมชน ดงัน้ี  

 “... โชคดีของหมู่บา้น  โชคดีของตาํบลเรา  เราไม่ตอ้งไปรับความรู้จากใครท่ี
ไหนก็ได ้ เราไดจ้ากท่านศิวโรฒ และท่านแรม แลว้ก็ไดจ้ากคณะดูงานท่ีมาดูงานเรา  เรา
ไม่ตอ้งไป  เวลาเขามาเราก็แลกเปล่ียนความคิด  เราไดค้วามรู้จากตรงน้ีเยอะ  เราจะดูเขา 
สงัเกตพฤติกรรมของคณะผูท่ี้มา  เราจะดูจากเขา  แลว้ดูจากคาํถามของเขา   เราค่อนขา้งท่ี
จะไดเ้ปรียบตรงน้ี มีคณะดูงานมาค่อนขา้งท่ีจะบ่อย บ่อยปุ๊บ เราใชเ้วทีตรงน้ี เหมือนกบั
ได้เป็นเวทีแลกเปล่ียน   เหมือนจะทุกวันท่ีเราจะได้แลกเปล่ียนคนต่างพ้ืนท่ี คน
ต่างจงัหวดั...”   
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 จากคาํให้สัมภาษณ์ของทั้งสองชุมชน พอสรุปไดว้่า ความรู้ในเร่ืองการจดัทาํแผน
ชุมชนเป็นปัจจยัสาํคญัของการจดัทาํแผนชุมชนในระดบับุคคล    โดยความรู้นั้นอาจไดจ้ากหลาย
หลายช่องทาง เช่น การเขา้รับการอบรมเร่ืองแผนชุมชนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การชมวีดิทศัน์
เก่ียวกบั การจดัทาํแผน   การศึกษาจากเอกสารดว้ยตนเอง  การไดรั้บความรู้จากการเขา้ร่วมการ
จดัทาํแผนชุมชนดว้ยตนเอง  การไปศึกษาดูงานท่ีมีการจดัทาํแผนชุมชนท่ีดี  รวมทั้งการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเร่ืองการจดัทาํแผนชุมชนกบัชุมชนอ่ืนในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้    ดงันั้นถา้บุคคลมี
ความรู้เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนเป็นอยา่งดี  ส่งผลให้บุคคลนั้นเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัทาํแผนชุมชนและสามารถทาํไดอ้ยา่งมัน่ใจ พร้อมทั้งมีความสุขกบัการทาํงาน 

 
 2. เงื่อนไขระดับทีมงานในการสร้างเสริมพลงัอ านาจในการจดัท าแผนชุมชน   

     2.1 การมคีวามไว้วางใจ   ความไวว้างใจ คือ ความจริงใจและความไวเ้น้ือเช่ือใจของ
สมาชิกในทีมงานหรือคณะผูจ้ดัทาํแผนชุมชน    เป็นเง่ือนไขท่ีทีมงานหรือคณะผูจ้ดัทาํแผนชุมชน
จะตอ้งคาํนึงถึงเพราะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้ทีมงานหรือคณะจดัทาํแผนชุมชนเต็มใจท่ีจะดาํเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในการจดัทาํแผนชุมชนดว้ยความสบายใจ  ตรงกบัท่ีนายแรม  เชียงกา คณะกรรมการ
แผนแม่บทชุมชนตาํบลหนองสาหร่าย วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556    ใหส้มัภาษณ์ดงัน้ี  
  “...ชาวบ้านเขาอยากได้คุณภาพชีวิตท่ีดี  อยากได้เร่ืองการประกอบอาชีพ  

อยากไดเ้ร่ืองการแกไ้ขหน้ีสิน อยากไดโ้น่น อยากไดน่ี้   ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีก็อยากได ้เขาก็
ใหข้อ้มลูเพื่อทาํแผนชุมชนมา    แต่พอไปถึงขา้งบนมนัแปลงฐานขอ้มลูของชาวบา้นไป
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน  ถนนหนทางไปหมด  เม่ือแผนชุมชนไม่ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของชาวบา้น  พอมาปีต่อมา ชาวบา้นเลยไม่อยากให้ร่วมขอ้มูล ไม่อยากร่วม
ประชุมทาํแผน เพราะเขาไม่เช่ือใจไม่ไวว้างใจคนทาํแผนแลว้  เขาคิดว่ามาร่วมไปก็
เท่านั้น  ผูบ้ริหารขา้งบนก็เปล่ียนแผนเก่าของปีท่ีแลว้เป็นกระบวนการไปเลย...”   

   การสร้างความไว้วางใจ จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานความจริง  และต้องเป็นไปโดย
ธรรมชาติ ไม่เสแสร้งแกลง้ใหเ้กิดความไวใ้จ  ดงัเช่นท่ีนายบุญมี  เนตรสว่าง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7 บา้น
หนองแหน ตาํบลหนองสาหร่าย  วนัท่ี  27 ตุลาคม  2556    เล่าประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่า   
   “...เร่ืองความไวใ้จน่ีผมเจอกบัตวัเองเลย เมื่อสกั 10 ปี 20 ปีท่ีแลว้ วนัหน่ึงมีคนมา

ขอขอ้มูลเผื่อไปใชท้าํแผน เผอิญเต่ียไม่อยู่   ผมเลยเป็นคนตอบ วนันั้นเขาก็ถามว่า...
ท่านบุญมี ตาํบลหนองสาหร่ายมีท่ีดินสาธารณะเท่าไหร่... ผมก็คิดว่า บอกเท่าไหร่ มนัก็
ตอ้งเท่านั้น  เพราะคิดว่าเขาก็ไม่รู้หรอก  แต่เขาก็จดไปนะ   ท่านเช่ือหรือไม่ว่าวนันั้น 
ผมนั่งเอาพดัลมเปิดตรงตวั เหง่ือยงัออกเลย เพราะโกหกเขาไป  แลว้ก็ตั้งใจว่า วนัน้ี
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ขา้พเจา้จะขอโกหกคร้ังเดียว  ต่อไปน้ีจะตอ้งรู้ใหจ้ริง   เพราะว่า เด๋ียวเขาก็ตอ้งเอาขอ้มูล
ไปทาํนูน้ น่ี เด่ียวมนัจะกลบัมาฆ่าตวัเราเอง  คือเขาจะไม่ไวใ้จเราอีก  ความไวใ้จในการ
ใหข้อ้มลูน่ีสาํคญัต่อการทาํแผนนะครับ ...”    

  จะเห็นว่าในการจดัทาํแผนชุมชน ถา้ทีมงานหรือคณะผูจ้ ัดทาํแผนชุมชนมีความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั จะทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปราบร่ืน  รวดเร็ว สอดประสานกนั ไปใน
ทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงเกิดจากการให้ความกนัเอง ไม่มีพิธีรีรอง หรือยึดพิธีการมากนัก มีการยอมรับ 
ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัตรงท่ีนายศิวโรฒ  จิตนิยม ประธานกรรมการสถาบนัการเงินชุมชนตาํบล
หนองสาหร่าย วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556     ให้สัมภาษณ์เร่ืองความไวว้างใจและเช่ือใจต่อผูป้ฏิบติังาน
ดงัน้ี  
   “...ในการทาํงานเราตอ้งให้ความไวว้างใจเขา  บางทีเราให้คนนู้นทาํงาน  เขา

บอกว่าอยา่งน้ีก็ตอ้งเช่ือเขานะ  เราตอ้งไวว้างใจเขาว่าเขาสามารถทาํได ้  วิธีการให้เขา
ไดรั้บความไวว้างใจ คือใหโ้อกาสเขาไดท้าํก่อน...  การสร้างความไวว้างใจ ใหช้าวบา้น
เช่ือมัน่ในคนน้ีทาํได ้คนนูน้ทาํได ้คนน้ีทาํอยา่งนั้นได ้ คนน้ีซ่ือสัตย ์ เบ้ืองตน้เราก็ดูซิ
ว่า เทือกเขา เหล่ากอ ตั้งแต่พ่อ แต่ปู่ ไม่เคยคิดโกงใคร ถา้เป็นคาํโบราณ คือ ดูววัให้ดู
หาง ดูนางให้ดูแม่  เทือกเขา เหล่ากอมนัดูได้ไวว้างใจกนัได ้อีกอย่างคนในชุมชนจะ
รู้จกักนัหมด  ไอน้ั้นลกูใคร... ”    

    นอกจากน้ีสมาชิกแต่ละคนตอ้งเช่ือใจในคณะจดัทาํแผนชุมชนว่าทุกคนต่างทาํงาน
เพื่อพฒันาชุมชนอยา่งบริสุทธใ์จ ซ่ือสตัย ์  โดยไม่ไดเ้ขา้ร่วมทาํแผนเพื่อหาผลประโยชน์เขา้ตนเอง  
ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเมือง ผลประโยชน์ทางตาํแหน่งหน้าท่ี หรือผลประโยชน์ทาง
วิชาการ ตรงกบัท่ีนายพลวริศ  วรรณะ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 บา้นหนองขุย ตาํบลหนองสาหร่าย วนัท่ี  
27 ตุลาคม  2556    ให้สัมภาษณ์เก่ียวกบัความเช่ือใจในความซ่ือสัตยข์องผูป้ฏิบติังานแผนชุมชน 
ดงัน้ี  
   “...การทาํโครงการในแผนชุมชนมนัมีเงินเขา้มาเก่ียวเยอะ   เพราะเด๋ียวน้ีมี

งบประมาณอะไรหลายอยา่ง  ถา้ผูน้าํไม่บอก ชาวบา้นก็จะไม่รู้ มีงบประมาณในส่วน
การบริหารจดัการซ่ึง เราไม่ตอ้งรายงานก็ได ้   แต่เรารายงานให้ชาวบา้นรู้ตลอด  และ
ผูน้าํท่ีน้ีเกือบทุกคน  เราจะไม่หยบิเงิน  แต่เราจะรู้ว่าเงินของหมู่บา้นส่วนน้ี เอาไปทาํ
อะไร  พอวนัประชุม อยา่งวนัน้ี ผมก็ตอ้งช้ีแจงชาวบา้น ว่าเงินตรงกองน้ีๆ ของบญัชีน้ี
ทาํอะไร  แต่เราไม่ไดห้ยบิ  แต่ใครถามเราตอ้งรู้  ตรงน้ีสาํคญัท่ีสุด ความไวว้างใจ  ถา้
ไม่มีตรงน้ีทุกอยา่งจะเกิดข้ึนไม่ได ้ มัว่แต่คิดระแวงกนั...”    
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  จากคาํให้สัมภาษณ์ของผูน้าํทั้งสองชุมชม สรุปไดว้่า ความไวว้างใจมีความสาํคัญ 
ต่อการทาํงานเป็นทีมอยา่งมาก    เมื่อทีมงานหรือคณะจดัทาํแผนชุมชนมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและ
กนัจะทาํให้การจดัทาํแผนชุมชนไดรั้บขอ้มูลความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน
อยา่งแทจ้ริง ตวัอยา่งเช่น การใหข้อ้มลูอยูบ่นพ้ืนฐานของความเช่ือใจ  ถา้สมาชิกในทีมงานมีความ
หวาดระแวง   ว่าคนในทีมงานจะบิดเบือนขอ้มลูท่ีไดรั้บจากชาวบา้นเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง จะ
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้และไม่ไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกอยา่งเต็มท่ี  และแผนชุมชนท่ีไดอ้าจไม่
สามารถตอบสนองชาวบา้นอย่างแทจ้ริง     ดงันั้นถา้เราสร้างเสริมให้ทีมงานหรือคณะจดัทาํแผน
ชุมชนมีความไวว้างใจ และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ส่งผลให้เกิดความสามคัคีในทีม ทาํให้สมาชิก
ในทีมงานทาํงานอยา่งมีความสุข สบายใจและมีประสิทธิภาพมากข้ึน    
 
   2.2 การส่ือสารในทีมงาน การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกนัทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัทาํแผนชุมชนของคนตั้งแต่สองคนข้ึนไป ซ่ึงตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมาย การวางแผน 
และการประสานงานกนั ดงันั้นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีทาํให้ทีมทาํงานได ้คือการติดต่อส่ือสารระหว่าง
สมาชิกในทีมงานหรือคณะจดัทาํแผนชุมชนนั่นเอง เห็นไดจ้ากคาํให้สัมภาษณ์ของนายพลสิทธ์ิ   
แยม้เจริญกิจ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง บา้นหนองกลางดง วนัท่ี 20 กนัยายน 2556   ท่ีพูดถึง
ความจาํเป็นของการส่ือสารในทีมงานดงัน้ี   
   “...เร่ืองการติดต่อส่ือสารในทีมงานมนัจาํเป็นอยู่แลว้ การับรู้ รับทราบขอ้มูล  

ตอ้งตรงกนั  ถา้ไม่ตรงกนัมนัจะมีปัญหา  คนน้ีรู้อยา่ง คนน้ีรู้เท่าน้ี ไอค้นนั้นรู้เท่านั้น แต่
พอเวลาแลกเปล่ียน  มนัจะมีปัญหา เหมือนเราทาํงาน  และมีคนร่วมกบัเรา 10 คน ท่ีรู้
ขอ้มลูในเร่ืองเดียวกนัแบบไม่เท่ากนั ก็คุยกนัไม่รู้เร่ือง อาจเกิดความเขา้ใจผดิไดอี้ก...”  

   สอดคลอ้งกบันายบุญสวย  สุวรรณภาพ ผูน้ ําชุมชน บา้นหนองกลางดง วนัท่ี 15 
ตุลาคม 2556  ท่ีกล่าวว่าการส่ือสารช่วยใหส้มาชิกทาํงานไดง่้ายข้ึน  ดงัน้ี  “...ความสาํคญัในระดบั
ทีมงานก็คือ การส่ือสาร  มนัตอ้งช่วยกนั  ตอ้งช่วยกนัคิด ตอ้งช่วยกนัคน้หาว่า  เราทาํยงัไงให้แผน
ชุมชนของเราประสบผลสาํเร็จใหไ้ด ้ถา้มีปัญหาก็พดูคุยกนั  มนัก็ไม่ไดย้ากอะไร  ในชุมชนของเรา
มนัก็ไม่ไดใ้หญ่ ไม่ไดก้วา้งขวางอะไร  เจอหน้ากนัง่าย...”  ซ่ึงตรงกบันางสาวนิศารัตน์  บุญพยุง 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นหนองกลางดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556      ท่ีแสดงความคิดเห็น
สอดคลอ้งเก่ียวกบัความสาํคญัของการส่ือสารว่าช่วยใหส้มาชิกมีความเขา้ใจท่ีตรงกนั ดงัน้ี     “...ใน
ระดบัทีมคิดว่า ควรเขา้ใจในทางเดียวกนั ถา้เขา้ใจในทางเดียวกนั เราก็คุยกนัง่าย    ถา้คนหน่ึงเขา้ใจ
อยา่ง อีกคนเขา้ใจอยา่ง ก็จะมาเถียงกนั  ตอ้งเขา้ใจในทางเดียวกนัว่า ตรงน้ีจะไปทางไหน  มนัตอ้ง
คุยกนับ่อยๆ ...”   
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  สาํหรับรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมสาํหรับการจดัทาํแผนชุมชนของทีมงานหรือ
คณะจดัทาํแผนชุมชน คือ การส่ือสารแบบทุกช่องทาง    เช่น  ใช้ส่ือบุคคล   เห็นไดจ้ากคาํให้
สัมภาษณ์ของนายสุภาพ  แก้วฉวี ผูน้าํชุมชนและปราชญ์ชาวบา้น บ้านหนองกลางดง  วนัท่ี 15 
ตุลาคม 2556     ท่ีกล่าวเร่ืองใชส่ื้อบุคคล ดงัน้ี  “...เราตอ้งจดัเวที ตอ้งประชุมบ่อยๆ  มาคุยกนั ผูใ้หญ่
ของเรา (ผูใ้หญ่โชคชยั)  ตอ้งการอย่างน้ีนะ เรามาช่วยกนันะ  เราตอ้งใชส่ื้อบุคคล พูดต่อๆกนัไป
อย่างน้ี  เจอตรงไหนก็คุยกัน คุยกันได้ทุกท่ี  คุยเร่ืองทั่วไปก็ได้ ถา้มีเร่ืองอ่ืนก็คุยกันเร่ืองอ่ืน  
โทรศพัทบ์า้ง...”   

  ในชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง  บางคร้ังการกระจายข่าวสารในชุมชนมกัจะใชห้อกระจาย
ข่าว ซ่ึงตรงกบัคาํสมัภาษณ์ของนายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานกรรมการสถาบนัการเงินชุมชนตาํบล
หนองสาหร่าย วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556     ท่ีพดูถึงการใชห้อกระจายข่าวเพ่ือส่ือสารดงัน้ี  

 “...การส่ือสารใชก้ารประชุมบา้ง  หอกระจายข่าวบา้ง พูดคุยบา้ง  แต่ท่ีน่ีจะ
มีการประชุมค่อนขา้งเยอะ  บ่อยมาก   เพราะมีอะไรเราจะแจ้งให้ชาวบ้านรู้ตลอด 
อย่างเร่ืองงบประมาณ   ส่วนใหญ่เราประชุมกนัตอนกลางคืน ทุ่มสองทุ่มเพราะไม่
กระทบกระเทือนกบัเวลาการทาํงานของชาวบา้น  ดงันั้น ทุกคนมาร่วมไดห้มด...”  

  สอดคลอ้งกบันางสาวพวงเงิน  บุญพยงุ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นหนอง
กลางดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556  ท่ีมีความคิดเห็นเร่ืองการส่ือสารดว้ยการผา่นเสียงตามสายว่า   

 “...ท่ีน่ีมีการประชุมผ่านเสียงตามสาย  เพราะว่า  คนมาประชุมเฉล่ียอยู่ท่ี 100 
คน  ไม่มาอีก 1000 คน มนัจะมีลาํโพงตามเสาไฟ มนัจะไดย้ิน  อนัน้ีคือการส่ือสารของ
หมู่บา้นของผูน้าํ.....การใหช้าวบา้นรับรู้ข่าวกิจกรรมต่างๆของการทาํแผนชุมชนท่ีเราทาํ   
คือ ให้ชาวบ้านได้รับรู้ก่อน เขาจะเข้าใจหรือไม่ไม่เป็นไร  แต่ความหวงัของเราคือ 
ตอ้งการใหเ้ขารู้  เกิดความเขา้ใจ พอเขารู้และเขา้ใจแลว้ มนัจะสร้างความร่วมไม ้ร่วมมือ 
ใหเ้กิดข้ึนในหมู่บา้น  เขาก็ตดัสินใจเอง การให้ขอ้มูลน่ีสาํคญั แต่ถา้เราไม่ให้ขอ้มูลเลย 
เขาไม่รู้  เขาจะไม่สนใจอะไรเลย  เราก็ใชเ้ดือนละคร้ังท่ีเราเปิดเสียงตามสายท่ีจะให้
ชาวบา้นเขาไดร่้วม เสียงตามสายก็เป็นเคร่ืองมือหน่ึงของผูน้าํท่ีน่ี   เพราะว่ามนัทุกเร่ือง 
ไม่ใช่เร่ืองแผนชุมชนอยา่งเดียว...”     

  ช่องทางการส่ือสารในทีมงานอีกทางคือผ่านเวทีการประชุม เห็นได้จากคําให้
สมัภาษณ์ของนายพลสิทธ์ิ   แยม้เจริญกิจ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง บา้นหนองกลางดง วนัท่ี 20 
กนัยายน 2556   ท่ีกล่าวถึงการส่ือสารผา่นเวทีการประชุม ดงัน้ี  
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  “...ความตั้งใจแรก คือ เราตอ้งการอยากแกปั้ญหาเรา เร่ิมตน้จากตรงนั้นก่อน  
เราตอ้งเอาตวัปัญหาเป็นตวัตั้ง  แลว้เอาคนในหมู่บา้นมาคุยกนั   เพ่ือให้เขารู้ว่าปัญหาน้ี
เป็นของเรา  มนัจะช่วยให้คนเขา้ใจตรงกนั...ส่วนใหญ่จะเร่ิมท่ีปัญหาก่อน  คนใกลต้วั  
ปัญหาท่ีมนัใกลต้วั ปัญหาวยัรุ่น  ปัญหายาเสพติด ลกัขโมย ปัญหาการทาํมาหากิน เรา
เจอกนัอยูแ่ลว้ เราตอ้งเอาตรงน้ีมาคุย  ประชุมกนั ปรึกษากนั ...”     

  เห็นไดว้่าการส่ือสารแบบทุกช่องทาง เป็นการส่ือสารท่ีสมาชิกทุกคนในทีมงานทาํ
แผนสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกนัไดโ้ดยตรง ทาํให้ขอ้มูลข่าวสารสามารถเคล่ือนท่ีได้อย่าง
อิสระ สมาชิกสามารถพดูจาปรับความเขา้ใจ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั โดยไม่ตอ้งผา่นบุคคล
ท่ีสาม ทาํใหข่้าวสารขอ้มูลถูกส่งจากตน้ทางไปยงัผูรั้บสารแต่ละคน  ซ่ึงจะมีความถูกตอ้งและไม่
เบ่ียงเบน เพราะถา้หากทีมงานหรือคณะจัดทาํแผนชุมชนมีการส่ือสารท่ีผิดพลาด   ข้อมูลท่ี
แพร่กระจายออกไปอาจส่งผลกระทบต่อดา้นลบต่อการจดัทาํแผนชุมชน   เช่น ทาํให้ทีมงานเกิด
ความหวาดระแวงกนั    ตรงกบัท่ีนางสาวพวงเงิน  บุญพยุง อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น
หนองกลางดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556    ท่ีกล่าวถึงการส่ือสารท่ีผดิพลาดส่งผลให้เกิดความเขา้ใจผิด
ได ้ดงัน้ี  
   “...ถา้เป็นเร่ืองทีมงานทาํแผน จะเป็นเร่ืองการพูด การส่ือสาร ตอ้งแนวทาง

เดียวกนั เขา้ใจตรงกนั  เพราะว่า ถา้พดูกนัเร่ืองน้ีคุณตอ้งเขา้ใจตรงกบัเรานะ   อย่างเช่น
คาํพดูน้ีทาํใหค้นเขา้ใจแบบน้ี แต่อีกคนเขา้ใจอีกอยา่ง   เวลาไปส่ือสารต่อกบัคนอ่ืน มนั
ก็ตีกนั  พอไปฟังจากอีกคน ไปพดูกบัอีกคน ทาํใหเ้ร่ืองบางเร่ือง  จากเร่ืองท่ีเขา้ใจง่ายๆ 
ก็กลายเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีเขา้ใจกนัยาก ก็เกิดปัญหาอีก ....ตวัเราเองเป็น  อสม.  อยูแ่ลว้  ได้
เขา้มาร่วมลงทาํแผน เพราะว่า ตอ้งจดัเก็บขอ้มลู ส่ิงแรกท่ีเขา้มาก็เหมือนทุกคน คือ ตอ้ง
คุยให้เขา้ใจก่อนว่า งานชุมชนคืออะไร  ตอ้งทาํอย่างไร ตอ้งพูดอย่างไรให้ชาวบา้น
เขา้ใจ...”   

  จากคาํสมัภาษณ์ทั้งสองชุมชนขา้งตน้ สรุปไดว้่าการส่ือสารมีความสาํคญัอย่างยิ่งต่อ
การทาํงานเป็นทีม  ทั้งการส่ือสารท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพราะการจดัทาํแผนชุมชนนั้น
จาํเป็นตอ้งมีการพดูคุยเสมอๆ ทั้งในท่ีประชุม และนอกจากการประชุมเพ่ือให้ทีมงานแผนชุมชนมี
ความเขา้ใจท่ีตรงกนัทาํใหก้ารปฏิบติังานราบร่ืนรวดเร็ว   ดงันั้นถา้เสริมสร้างให้ทีมงานหรือคณะ
จดัทาํแผนชุมชนมีการพฒันาดา้นการติดต่อส่ือสารท่ีดีและเหมาะสม จะทาํใหป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัทาํแผนชุมชน มีประสิทธิภาพมากข้ึน   
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  2.3 การสร้างสัมพันธภาพ   สัมพนัธภาพและการส่ือสารมีความเก่ียวขอ้งกนัอย่าง
มาก กล่าวคือการส่ือสารท่ีมีคุณภาพจะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี  และเป็นตวัช้ีวดั
สัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกในทีมงานอีกดว้ย   ตรงกบัคาํให้สัมภาษณ์ของนายพลวริศ  วรรณะ 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 บา้นหนองขุย ตาํบลหนองสาหร่าย วนัท่ี  27 ตุลาคม  2556   ท่ีกล่าวเก่ียวกับ
สมัพนัธภาพ ดงัน้ี  
  “...ท่ีน่ี เรามีความคิดคลา้ยๆกนั อย่างน้อยๆเขามีวิถีชีวิตท่ีเหมือนกนั  การมาเป็น

ผูน้ ําไม่ไดบ้ังคับเรามาเป็น เราอาสามาเป็นผูน้าํ  หลงัจากท่ีเป็นปุ๊บ  ถา้ใครมาถามว่า
เหน่ือยไหม ถ้าผู ้นําคนไหนบอกว่าเหน่ือยจะมาเป็นผูน้ ําไม่ได้  เราอาสาข้ึนมา  
เพราะฉะนั้น คาํว่าผูน้าํของท่ีน่ีก็คือ มีความสัมพนัธ์เหมือนกบัพ่อแม่ เล้ียงดูลูก ตอ้งต่ืน
ก่อน นอนทีหลงั  เพราะถา้คิดแบบน้ีเราจะมีความสุขกบัการท่ีเราทาํ ทาํอย่างไรก็ไดใ้ห้
ชาวบา้นเราลืมตา อา้ปากได ้ ทาํอย่างไรก็ได ้ให้ชาวบา้นเรามีกิน  ทาํอย่างไรก็ได ้ให้
ชาวบา้นเราหมดหน้ีหมดสิน ใหมี้ความสุข  ในระหว่างผูน้าํดว้ยกนัเราก็ใชส้ัมพนัธภาพ
ท่ีดีระหว่างในการทาํงาน อยา่งเช่นเรียกประชุม เราก็บอกพ่ี ขอร้องให้มานะ  เร่ืองน้ีมนั
สาํคญั อยา่งน้ีเขาก็มาอยา่งเต็มใจ...”   

  การมีสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างกันในทีมงานหรือคณะจัดทําแผนชุมชน เป็น
ส่ิงจาํเป็นต่อการปฏิบัติงานร่วมกันในการจัดทาํแผนชุมชน    สอดคลอ้งคาํพูดของนายสุภาพ       
แกว้ฉวี ผูน้าํชุมชนและปราชญช์าวบา้นของบา้นหนองกลางดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556     ท่ีกล่าวถึง
สมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูน้าํกบัชาวบา้น ดงัน้ี “...คนท่ีเขาจะเขา้มาทาํแผนชุมชน ตอ้งมีสมัพนัธภาพ
ท่ีดีต่อกนั เพราะเราตอ้งคุยกนัหลายรอบ บางคร้ังคุยนอกรอบ    บางคร้ังผูใ้หญ่โชคชยัใชก้ารคุย
นอกรอบ อนัน้ีความสมัพนัธม์าก่อนเลยนะ ถา้ไม่มีมนัคุยกนัไม่ได ้  ถา้คนเขาไม่เต็มใจมาช่วย ทาํ
อะไรก็ไม่สาํเร็จ...”   
  จะเห็นว่าสมัพนัธภาพอนัดีระหว่างสมาชิกในทีมงาน ทาํให้เกิดความสามคัคีเป็นนํ้ า
หน่ึงใจเดียวกนั  ซ่ึงจะช่วยให้การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นไปโดยไม่บิดเบือนความเป็นจริงและทาํงาน
ราบร่ืนมากข้ึน  ซ่ึงตรงกับคาํให้สัมภาษณ์ของ นายศิวโรฒ  จิตนิยม ประธานกรรมการสถาบัน
การเงินชุมชนตาํบลหนองสาหร่าย วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556    ท่ีกล่าวว่าการสร้างสัมพนัธภาพทาํให้    
เกิดความสามคัคี ดงัน้ี   
   “... การสร้างสมัพนัธภาพน่ีก็สาํคญัครับ  มนัทาํใหเ้กิดความสามคัคี  ถา้เป็นท่ีน่ี

นะเวลาท่ีเจอหน้ากนั ทกักนั เป็นไง สบายดีไหม หิวขา้วไหม กินอะไรหรือยงั อะไร
อยา่งน้ี พดูคุยกนัสารทุกข ์สุขดิบ มีปัญหาก็ช่วยกนัแก ้ทาํอยา่งนั้นมนัจะดึงเขาเขา้มาได ้  
เออ วนัน้ี มนัไปไหน ทาํไมไม่มา สอบถามดูก็ปรากฏว่า ตอ้งไปทาํงานก่อน หรือคนน้ี
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ลูกขอตังค์    อย่างนั้นเราจะออกให้ไปก่อนได้มั้ย  คือตอ้งช่วยกันดูแลซ่ึงกนัและกัน 
แบบญาติ อยา่งคิดว่าเป็นปัญหาเร่ืองส่วนตวัแลว้เราไม่ช่วย...”   

  ในการสร้างสมัพนัธภาพนั้นตอ้งมีกิจกรรมท่ีสร้างโอกาสใหส้มาชิกทุกคนไดพ้บปะ
สนทนา ปรึกษาหารือกนั    ส่งเสริมให้สมาชิกยอมรับนับถือในความคิดซ่ึงกนัและกนั   มีการยก
ยอ่งชมเชยเพื่อนร่วมงานในโอกาสอนัควร    เพื่อทาํใหส้มาชิกในทีมงานหรือคณะจดัทาํแผนชุมชน
ยินดีเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนและให้ความช่วยเหลือกิจกรรมใน
ทีมงานดว้ยความเต็มใจ   ตรงกบัคาํให้สัมภาษณ์ของนายพลสิทธ์ิ   แยม้เจริญกิจ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น
ฝ่ายปกครอง บา้นหนองกลางดง วนัท่ี 20 กนัยายน 2556  ท่ีเล่าเก่ียวกบัการสร้างสัมพนัธภาพใน
ชุมชนดว้ยการใชกิ้จกรรมการกีฬา ดงัน้ี  
   “...วยัรุ่นท่ีน่ีมนัจะมีกีฬาสีคุ้ม  สงกรานต์ ปีใหม่จะจดั  คือแบ่งเป็น  4 คุ ้ม

แบ่งเป็นซอย กีฬาฟุตบอล กีฬาฮาเฮบ้าง อะไรบ้าง แลว้แต่  แต่เขาจะจัดกันเอง เขา
ประชุมกนัเองคิดกนัเอง เป็นการสร้างสัมพนัธภาพอย่างดีเลย  ทาํให้เขาสามารถพูดกบั
เราได ้ไม่ตอ้งกลวั ขบัรถผ่านเรียกมาคุยก็ได ้มีอะไรก็วิ่งมาหาท่ีบา้น   เขากลา้ทกั ไป
ไหนมาไหน  เขาใหเ้กียรติเรานะ ไม่มีกา้วร้าว ไม่มีอะไร เวลาเจอก็ทกั ก็ไหว ้หรือเพื่อน
ต่างหมู่บา้นมา เขาก็ดูแล ไม่ให้มาวุ่นวายท่ีน่ี วยัรุ่นท่ีน่ีนะ สมมติเวลามีปัญหา เขาคุย
กนัเอง ไม่เคยถึงตาํรวจ ไม่เคยเป็นคดีใหญ่ ไม่เคยเป็นคดีอาชญากรรม  เราจะเรียกคุย ขอ
กนั ใชค้วามสมัพนัธ ์ญาติพี่นอ้ง ลกูๆ หลานๆ...”   

  จากคําสัมภาษณ์ของผู ้นําทั้ งสองชุมชนในเร่ืองสัมพันธภาพ พบว่ า การมี
สมัพนัธภาพท่ีดีทาํใหเ้กิดความสามคัคี ซ่ึงจะช่วยใหก้ารประสานงานภายในทีมทาํแผนชุมชนหรือ
แมแ้ต่เครือข่ายภายนอกชุมชน   นอกจากน้ีความสามคัคีในทีมทาํแผนชุมชนจะทาํให้ชาวบา้นเกิด
ความศรัทธา   และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกดว้ย    ดงันั้นการส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีใน
ทีมงานหรือคณะจดัทาํแผนชุมชน  จะเป็นกุญแจสาํคญัท่ีช่วยใหส้มาชิกเต็มใจเขา้ร่วมพฒันาตนเอง
เพ่ือใหมี้ศกัยภาพในการทาํแผนชุมชนมากข้ึนและคงพฤติกรรมนั้นไว ้  
  2.4 การสนับสนุนทางสังคม การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง  การท่ีทีมงานหรือ
คณะจดัทาํแผนชุมชนไดรั้บแรงสนับสนุนจากบุคคลอ่ืนในเครือข่ายทางสังคม  ซ่ึงการสนับสนุน
ทางสังคมแบ่งออกเป็น ดา้นส่ิงของ ดา้นความคิด และด้านอารมณ์   ในเร่ืองการสนับสนุนดา้น
ส่ิงของ  หมายถึง วตัถุส่ิงของต่างๆท่ีจับตอ้งได้ อนัจะช่วยให้การจัดทาํแผนชุมชนสะดวกและ
ราบร่ืนมากข้ึน เช่น งบประมาณ อุปกรณ์  ส่ือ สถานท่ี ฯลฯ  ตรงกบัคาํใหส้มัภาษณ์ของ นายศิวโรฒ 
จิตนิยม ประธานกรรมการสถาบนัการเงินชุมชนตาํบลหนองสาหร่าย วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556    ท่ี
กล่าวถึงการสนบัสนุนส่ิงของดงัน้ี  
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   “...ก็บางเร่ืองตอ้ง เสียเวลา เสียค่าใชจ่้าย มีอะไรอยา่งน้ี  สมมติคนน้ีไม่มีความรู้ 
เราก็เอาความรู้มาสนบัสนุนเขา  คนน้ีมนัจะไปโน่น แต่ตงัค์ไม่มีค่านํ้ ามนัรถ มนัจะไป
ยงัไง  คือตอ้งสนบัสนุนอยา่งน้ีใหไ้ด ้  ใครขาดอะไร ขาดเร่ืองไหน ตอ้งเติมให้ได ้ขาด
ความรู้เติม ความรู้  ขาดดินสอ ก็ให้ดินสอ ขาดกระดาษท่ีเก็บข้อมูล ก็ให้กระดาษ
ประมาณน้ี  ก็ตอ้งสนบัสนุนเพื่อใหเ้กิดพลงัใหไ้ด.้..” 

   สอดคลอ้งกบัคาํพดูนายพลสิทธ์ิ   แยม้เจริญกิจ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครองบา้น
หนองกลางดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556   ท่ีกล่าวถึงการอาํนวยความสะดวกเร่ือง สถานท่ี อุปกรณ์ใน
การจดัเวทีทาํแผนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี “... ขา้ราชการอาํเภอท่ีมีข้อมูลรู้เร่ืองรู้ราวอยู่
ดว้ยกนัตลอดไปมา หาสู่กนัตลอด  เขาก็จะเขา้ใจและช่วยในเร่ืองการอาํนวยความสะดวก อย่างการ
จดัเวที  หรืออุปกรณ์ท่ีจาํเป็น  ทีน้ีเวลาท่ีเราวิเคราะห์ ทาํขอ้มลูเขียนแผนกนัก็จะสะดวกข้ึน...”    
  การสนับสนุนด้านความคิด หมายถึง  การช่วยให้สมาชิกมีความคิดเก่ียวกบัการ
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในการจดัทาํแผนชุมชนประสบความสาํเร็จ เช่น การจดักิจกรรมให้ความรู้  
บริการขอ้มลูข่าวสาร  คาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อให้สมาชิกมีศกัยภาพในเร่ืองการคิดวิเคราะห์  
การออกแบบเก็บขอ้มลู  การเขียนโครงการในแผนชุมชน เป็นตน้  ซ่ึงตรงกบัท่ีนายพลสิทธ์ิ   แยม้
เจริญกิจ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง บา้นหนองกลางดง วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556     ไดใ้หส้ัมภาษณ์
เก่ียวกบัการสนบัสนุนดา้นความคิดไวว้่า  
   “...ทีมงานทาํแผนชุมชนในหมู่บา้นมนัมีอยู่แลว้โดยปกติก็เป็นคณะกรรมการ

หมู่บา้น  ท่ีเขาไปดูงานมา  ไปนอนท่ีไมเ้รียง  จนมาเก็บขอ้มลู ปี 2542  ก็เก็บขอ้มลูเอามา
สรุป เอามาใหเ้รียนรู้  ตอนนั้น  มีนกัพฒันาชุมชนมาช่วย เจา้หน้าท่ีของอาํเภอก็มาช่วยดู  
ช่วยวิเคราะห์ มนัก็ตอ้งเป็นบทบาทของคนนอกมาช่วย  เพราะคนในวิเคราะห์เองเขา้ขา้ง
ตวัเองอยูแ่ลว้...”   

  สอดคลอ้งกบันายบุญมี  เนตรสว่าง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7 บา้นหนองแหน ตาํบลหนอง
สาหร่าย  วนัท่ี  27 ตุลาคม  2556   ท่ีเล่าเร่ืองการไดรั้บความช่วยเหลือดา้นความคิดจากคนภายนอก  
ดงัน้ี  
   “...ตอนผมทาํแบบสอบถาม  เดิมทีพอทาํตอนแรก ก็ไดลู้กๆ จาก มหาลยัราช

ภฏันครปฐมมาช่วย  ยงัไม่ลืมบุญคุณนะ  มี 45 คน มาฝึกงานท่ีน่ี แลว้ก็อยู่ถึง 3 เดือน
ดว้ย แลว้ก็มาช่วย ตอนแรกก็เขา้มาดูแลว้ก็  5 คนน้ีจดเร่ืองตน้ไม ้ อีก 5 คน จดเร่ืองหมู
เร่ืองหมา เร่ืองเป็ด เร่ืองไก่  จนกระทั้งล่าสุดท่านนภดล ศรีตุลา ทาํแลว้ก็เอาแบบของ
เราน่ีละ...”   



167 

 

  การสนบัสนุนดา้นจิตใจ  หมายถึงพฤติกรรมท่ีทาํใหบุ้คคลรู้สึกสบายใจ  และเช่ือว่า
เขาได้รับความรัก  ความเอาใจใส่  ความยกย่องนับถือจนเกิดความมัน่ใจในตนเองท่ีจะเขา้ร่วม
กิจกรรมการจดัทาํแผนชุมชน  เช่น กาํลงัใจ  รางวลั  คาํชมเชย เป็นตน้ ตรงกบัคาํพดูของนายศิวโรฒ 
จิตนิยม ประธานกรรมการสถาบนัการเงินชุมชนตาํบลหนองสาหร่าย วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556   ท่ี
กล่าวถึงการกาํลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานดว้ยคาํชมเชย ดงัน้ี   

  “...ในเร่ืองการเห็นคุณค่าของตนเอง  เราใหทุ้กคนเขาตระหนกัคุณค่าในตวัเอง 
ว่าตวัเองมีคุณค่า คุณค่าทางสงัคม ใชก้ารใหก้าํลงัใจ เราก็ใชก้ารบอกเล่าเร่ืองท่ีเขาทาํดี 
การช่ืนชมในท่ีประชุม และประกาศเสียงตามสาย ทาํให้เขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าใน
ชุมชน  และสุดทา้ยมีการมอบเกียรติบตัร มอบเกียรติบตัร...”   

  สอดคลอ้งกับนายสุภาพ  แกว้ฉวี ผูน้ ําชุมชนและปราชญ์ชาวบา้นของบ้านหนอง
กลางดง  วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556     ท่ีพดูถึงการมองคนในแง่ดี และการใหโ้อกาสผูท่ี้ทาํผดิ  ดงัน้ี     
   “...ถา้ท่ีน่ี  ทุกคนจะใชค้าํว่า ทุกคนเป็นคนดีทั้งหมด  ไม่มีใครเป็นคนเลว เรา

เช่ือว่าคุณเป็นคนดี  เพียงแต่ว่าโอกาสอาจจะน้อยกว่าคนอ่ืน....ไม่มีใครอยากทาํไม่ดี 
ไม่มีใครอยากทาํไม่ดี ไม่มีใครอยากทาํพลาด   ส่ิงท่ีเขาทาํไปอาจจะพลาดโดยไม่รู้   
คนมีการพลาดกนัได ้แต่อยา่เอาส่ิงท่ีพลาดมาเป็นขอ้ปมใหญ่ท่ีจะทบัเคา้   อย่างสมมุติ
ถา้เขาทาํส่ิงท่ีเรามอบหมายเก่ียวกบัทาํแผนชุมชนแลว้ถา้เคา้ทาํผิด เราควรช่วยกนัให้
กาํลงัใจเขา บอกทางเขา  และต้องเปิดโอกาสให้เขาแกต้วั เพื่อเขาจะไดอ้ยู่ในสังคม
ชุมชนไดอ้ยา่งปกติ...”   

  และสอดคลอ้งกบันายพลวริศ  วรรณะ  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 บา้นหนองขุย ตาํบลหนอง
สาหร่าย  วนัท่ี  27 ตุลาคม  2556     ท่ีเล่าถึงการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้คนในชุมชนดว้ยการมอบ
รางวลั ดงัน้ี   
   “...ท่านศิวโรฒสมยัท่านเป็นรองนายก อบต เราจดังานจะเป็นวนัแม่ วนัพ่อ  

หรือวนัเทศกาลสงกรานต ์ มอบเกียรติบตัรลกูกตญัํู  พ่อดีเด่น แม่ดีเด่น บางคนบอกว่า
คนๆน้ี ก็ไม่ไดดี้อะไร ทาํไมใหร้างวลัลกูกตญัํู   ข่ีรถก็ทะล่ึงตึงตงั  แต่พอใหเ้กียรติบตัร
แลว้ ผลมนัสะทอ้นยอ้นกลบัมา จากท่ีเขาเคยทะล่ึงนะมนัดีข้ึนเลย  อย่างน้ีมนัเป็นการ
สร้างกาํลงัใจให้เขา ว่าเขาก็เป็นคนดี  ผมว่าสังคมของเรามนัไม่ไดโ้ทรมขนาดท่ีว่าดึง
กลบัมาไม่ได.้..”   
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   จากขอ้มลูของผูใ้หส้มัภาษณ์ในเร่ืองการสนับสนุนทางสังคม พบว่า การสนับสนุน
ในเร่ือง  งบประมาณ อุปกรณ์  สถานท่ี   เพ่ือให้การจดัทาํแผนชุมชนราบร่ืนและสะดวกมากข้ึน  
ส่วนการสนบัสนุนดา้นความคิด ไดแ้ก่  การใหค้วามรู้  และบริการขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดัทาํ
แผนชุมชน  การใหค้าํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหส้มาชิกมีศกัยภาพในเร่ืองการคิดวิเคราะห์  การ
ออกแบบเก็บขอ้มลู  การเขียนโครงการในแผนชุมชน เป็นตน้  และการสนับสนุนดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ 
การยอมรับ การยกย่องและเห็นคุณค่าจากสมาชิกในทีมงาน เพ่ือให้สมาชิกมีความมัน่ใจในการ
จดัทาํแผนชุมชนมากข้ึน   ดงันั้นถา้ทีมงานจดัทาํแผนชุมชนได้รับการสนับสนุนทางสังคมทั้ง 3 
ดา้น อยา่งเพียงพอตามความจาํเป็น จะทาํให้การดาํเนินงานเก่ียวกบัการทาํแผนชุมชนสาํเร็จตามท่ี
วางไว ้
 

 ผลสรุปการวิ เคราะห์ชุมชนต้นแบบทั้ ง  2 ชุมชน ผู ้วิจัยได้เง่ือนไขในการ          
ประสบความสาํเร็จของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจชุมชนในการทาํแผนชุมชน   ภาพท่ี 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7  แสดงเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชน 
 
 
 
 
 

ระดับบุคคล 
1 สร้างความตระหนักเก่ียวกับแผน
ชุมชนดว้ยการ   
2 สร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ 
3 การมีความรู้เก่ียวกบัการจัดทาํแผน
ชุมชน   
4 ความภาคภูมิใจในตนเอง 
5  ความผกูพนักบัชุมชน   

การเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจ

ชุมชนในการทาํ
แผนชุมชน 

ระดบัทีมงาน 
1 การสร้างสมัพนัธภาพ  
2 การส่ือสารในทีมงาน   
3 การสนบัสนุนทาง
สงัคม 
4 การมีความไวว้างใจ 
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กระบวนการสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน 
   ผลจากการวิเคราะห์เง่ือนไขการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน

ของบา้นหนองกลางดง และชุมชนหนองสาหร่าย ประกอบกบัเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  พบ
เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน 9 ดา้น โดยแบ่งเป็น 
ในระดับบุคคลและระดบัทีมงาน ดังน้ี  ระดบับุคคล ได้แก่ ความตระหนักเก่ียวกบัแผนชุมชน    
ความตั้งใจมุ่งมัน่   ความผกูพนักบัชุมชน     ความภาคภูมิใจในตนเอง  การมีความรู้เก่ียวกบัการ
จดัทาํแผนชุมชน  ส่วนระดบัทีมงาน  ไดแ้ก่ การมีความไวว้างใจ   การส่ือสารในทีมงาน  การสร้าง
สมัพนัธภาพ  การสนบัสนุนทางสงัคม  จากนั้นผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีได ้มาสร้างเป็นกระบวนการสร้าง
เสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน   โดยผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์ใชก้ระบวนการจดัทาํแผน
ชุมชนของกรมการพฒันาชุมชน  มาเป็นองค์ประกอบในการพฒันากระบวนการสร้างเสริมพลงั
อาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน ดงัน้ี   
  องค์ประกอบที่ 1 การเตรียมความพร้อม  วตัถุประสงค์เพื่อทาํความเขา้ใจร่วมกนัใน
เร่ือง แนวคิด วิธีการ ขั้นตอน การจดักระบวนการแผนชุมชน ประโยชน์ของแผนชุมชน ดงันั้นใน
ขั้นตอนแรกควรใหบุ้คคลสนใจในการเขา้ร่วมจดัทาํแผนชุมชนก่อน     ดงันั้นการสร้างพลงัอาํนาจ
ระดับบุคคลจึงควรสร้างให้บุคคลมีความตระหนักเก่ียวกบัแผนชุมชน โดยเผยแพร่แนวคิดและ
ความสาํคญัของแผนชุมชนใหช้าวบา้นทราบอยา่งทัว่ถึงดว้ยส่ือสาธารณะ   รวมทั้งกระตุน้ใหบุ้คคล
มีความตั้งใจมุ่งมัน่  ดว้ยการชมวีดิทศัน์เก่ียวกบัการแกปั้ญหาดว้ยการใชแ้ผนชุมชน  และการไป
ศึกษาดูงานในชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จ  เพื่อให้บุคคลมีความตระหนักถึงความสาํคญัของแผน
ชุมชนและเกิดความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีอยากจะเขา้ร่วม   ความผกูพนักบัชุมชนก็เป็นเง่ือนไขหน่ึงท่ีทาํให้
บุคคลเกิดความตระหนักในปัญหาของชุมชนตนเอง    ส่วนการสร้างเสริมพลงัอาํนาจในระดับ
ทีมงานจดัทาํแผนชุมชน ควรมีการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนัในลกัษณะแนวราบมากกว่าแนวด่ิง 
เพ่ือใหทุ้กคนรู้สึกมีความเสมอภาพในการแสดงความคิดเห็น  นอกจากน้ีควรพฒันาการส่ือสารใน
ทีมงานใหเ้หมาะสม ไดแ้ก่ การใชห้อกระจ่ายข่าว  การใชส่ื้อท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรมีภาษาท่ีเขา้ใจ
ง่าย และแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบการกระจายข่าวสารโดยตรง เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ส่งผลให้
การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความราบร่ืน  เมื่อมีปัญหาหรือขอ้ขอ้งใจก็สามารถพุดคุยกนัไดอ้ย่าง
เปิดเผยสบายใจ  การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นอุปกรณ์ งบประมาณ สถานท่ีเพื่ออาํนวยความสะดวก
แก่ทีมทาํแผนชุมชน  และการสนบัสนุนทางสงัคมดา้นความคิดโดยการจดัโครงการให้ความรู้เร่ือง
แผนชุมชน  
 องค์ประกอบที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่เรียนรู้ตนเองและชุมชน วตัถุประสงค์คือ ให้
เกิดความเขา้ใจสภาพชุมชนในปัจจุบนั เรียนรู้ประวติัความเป็นมาของชุมชน  เมื่อบุคคลมีความ
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ตระหนกัและสนใจเขา้ร่วมทาํแผนชุมชนอย่างจริงจงัแลว้จากนั้นบุคคลตอ้งรู้จกัตนเองและชุมชน
ของตนเองในทุกดา้น       ซ่ึงทาํไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือเก็บขอ้มลูท่ีชุมชนออกแบบเอง   จปฐ.  กชช.๒ค  
บญัชีครัวเรือน  ขอ้มูลศกัยภาพชุมชน  จากนั้นร่วมกนัวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนจากการ
เปล่ียนแปลงภายนอกในทุกระดบั  และทุกมิติ      วิเคราะห์สภาพชุมชน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค) เพื่อรู้ศักยภาพของตนเองและชุมชน  รู้โอกาสในการพัฒนา และรู้ข้อจํากัด    
วิเคราะห์แยกแยะทุนทางสงัคมระบุศกัยภาพท่ีมีอยู ่และสภาพปัญหาท่ีมีแนวโนม้ว่ากาํลงัเกิดข้ึนกบั
ชุมชน รวมทั้งจดัลาํดบัความตอ้งการของชุมชน  จากนั้นสะทอ้นขอ้มูลกลบัสู่ชุมชนเพ่ือตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของขอ้มลูดว้ยการประชาคม  ดงันั้นแนวทางการสร้างเสริมพลงัอาํนาจในระดบับุคคล  
คือ  บุคคลควรแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มลู   เพื่อจดัทาํแผนชุมชน เช่น ศึกษาเอกสาร  
และ เข้ารับการอบรมเร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นตน้  นอกจากน้ีควรสร้างความภาคภูมิใจใน
ตนเองให้บุคคล   ดว้ยการเปิดโอกาสให้บุคคลรับอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจัดทาํแผน
ชุมชนตามความสามารถและความถนดัของบุคคล   ซ่ึงทั้งสองเง่ือนไขจะทาํใหบุ้คคลมีความเช่ือมัน่
ว่าตนเองสามารถสํารวจข้อมูลชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อเรียนรู้ตนเองและชุมชน และ
สะทอ้นขอ้มูลกลบัสู่ชุมชนดว้ยการประชาคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ    ส่วนการสร้างเสริมพลงั
อาํนาจในระดบัทีมงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัทาํแผนชุมชนนั้น  เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งคือ 
การมีความไวว้างใจ  การส่ือสารในทีมงาน  และการสนบัสนุนทางสงัคม  ในการทาํงานเป็นทีมนั้น
ตอ้งสร้างใหที้มงานมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  โดยให้อิสระสมาชิกไดต้ดัสินใจเก่ียวกบังานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  ไวว้างใจในความสามารถและความซ่ือสัตยข์องสมาชิก   ทีมงานตอ้งเช่ือว่าว่า
สมาชิกแต่ละคนจะให้ขอ้มูลชุมชนท่ีเป็นจริง ไม่สร้างขอ้มูลเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง   
การส่ือสารมีประสิทธิภาพในทีมงานก็มีความสาํคญัอยา่งมากต่อการประชุมวิเคราะห์ขอ้มูลชุมชน  
ควรใชช่้องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย  และแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบกระจายข่าวสารโดยตรง  เพ่ือให้
ทีมงานเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัและลดความขดัแยง้   สาํหรับการสนับสนุนทางสังคม ไดแ้ก่ ดา้น
อุปกรณ์  งบประมาณ สถานท่ี  จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ทีมงานในการ
วิเคราะห์ขอ้มลู   และการสนบัสนุนดา้นความคิด โดยมีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้ท่ีจาํเป็นแก่สมาชิก 
เช่น เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามรู้เร่ืองการทาํแผนชุมชน และการวิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการจดัทาํ
แผนชุมชน  เป็นตน้  
 องค์ประกอบที่ 3 การก าหนดวสัิยทัศน์และทิศทางการพฒันา  วตัถุประสงคคื์อ เพื่อให้
ชุมชนมีเป้าหมายและทิศทางการพฒันาหมู่บา้น ไดแ้ก่ การกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันา กาํหนด
ประเด็นหลกัในการพฒันาตามยุทธศาสตร์อนัจะเป็นกรอบและแนวทางในการสร้างแผนชุมชน 
เช่น การพฒันาอาชีพและแหล่งรายไดเ้พื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนตามศกัยภาพชุมชนและก ลไก
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การตลาด   ในขั้นตอนน้ีกิจกรรมหลกัคือประชุมทีมงานจดัทาํแผนชุมชน  ดงันั้นการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจระดบับุคคล   ควรส่งเสริมใหบุ้คคลแสวงหาความรู้เก่ียวกบัวิสัยทศัน์และทิศทางการพฒันา   
เช่น เขา้ร่วมอบรม   ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  เมื่อบุคคลมีความรู้ความเขา้ใจว่ าวิสัยทศัน์และทิศ
ทางการพฒันาคืออะไร  บุคคลจะสามารถกาํหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพฒันาได้ถูกต้อง   
สาํหรับเสริมสร้างพลงัอาํนาจในทีมงาน ควรพฒันาการส่ือสารในทีมงานให้มีประสิทธิภาพ มี
ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย  และแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารโดยเฉพาะ  เพ่ือใหทุ้กคน
ไดรั้บข่าวสารเหมือนกนัเพื่อจะไดม้ีความเขา้ใจตรงกนั     มีการจดัวางสมัพนัธภาพระหว่างสมาชิก
ในทีมงานเป็นลกัษณะแนวราบ คือสมาชิกทุกคนมีความเท่าเทียมกนั สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อยา่งไม่ถกูปิดกั้น    การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นวสัดุส่ิงของ เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ทีมทาํแผน
ชุมชน  เช่น งบประมาณ อุปกรณ์   สถานท่ีสําหรับการประชุมกาํหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการ
พฒันา    การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นความคิด โดยมีการจดักิจกรรมให้ความรู้ท่ีจาํเป็นแก่สมาชิก 
เช่น เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามรู้เร่ืองการกาํหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา  เป็นตน้  
 องค์ประกอบที่ 4 การก าหนดแผนงานหรือโครงการ  วตัถุประสงค์เพื่อให้ไดแ้ผน
ชุมชนท่ีเป็นของชุมชนอย่างแทจ้ริง สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง   ในการกาํหนดแผนงาน
หรือโครงการจะตอ้งพิจารณาจากขอ้มลูชุมชนท่ีวิเคราะห์ร่วมกบัวิสัยทศัน์และทิศทางการพฒันาท่ี
กาํหนดไวร่้วมกนั    กิจกรรมในขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่ 1) การประชุมเพื่อแยกประเภทโครงการหรือ
กิจกรรม ออกเป็น โครงการหรือกิจกรรมท่ีทาํเองได ้    โครงการหรือกิจกรรมท่ีตอ้งทาํร่วมร่วมกบั
เครือข่ายนอกชุมชน  และ โครงการหรือกิจกรรมท่ีตอ้งให้องค์ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาจดัทาํให้  2)  การ
ประชุมจัดลาํดับความสําคัญของโครงการหรือกิจกรรม   3) การประชุมร่างแผนชุมชน   และ           
4)  การประชาพิจารณ์แผนชุมชนและเสนอแผนต่อชุมชน   จากกิจกรรมในขั้นตอนน้ี ในการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจระดบับุคคล ควรส่งเสริมให้บุคคลแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการแยกประเภท
โครงการ  ทกัษะเก่ียวกบัการจดัประชุมหรือประชาพิจารณ์  เป็นตน้ สาํหรับการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจในทีมงานควรพัฒนาการส่ือสารในทีมงานให้มีประสิทธิภาพ มีช่องทางการส่ือ สารท่ี
หลากหลาย และแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารโดยเฉพาะ  ใหทุ้กคนไดรั้บข่าวสารเหมือนกนั
เพื่อจะได้มีความเข้าใจตรงกัน  มีการจดัวางสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกในทีมงานเป็นลกัษณะ
แนวราบ คือสมาชิกทุกคนมีความเท่าเทียมสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสมอภาค    เง่ือนไขท่ี
สาํคญัอีกประการคือ การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นงบประมาณ อุปกรณ์   สถานท่ี  เพื่ออาํนวยความ
สะดวกแก่ทีมงานสาํหรับการจดัประชุมและประชาพิจารณ์     และการสนบัสนุน ดา้นความคิด  คือ 
เชิญผูเ้ช่ียวชาญ เจา้หนา้ท่ี  มาใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบักิจกรรมหรือโครงการท่ีกาํหนดไวใ้นแผนชุมชน   
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  องค์ประกอบที่ 5 การจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน  มีวตัถุประสงค์เพื่อจดัทาํรูปเล่มท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรท่ีน่าสนใจ อ่านง่ายเรียงลาํดบัตามบท เน้ือหามีความชดัเจนท่ีสามารถอา้งอิงและ
นาํไปใชใ้นการประสานงาน  เป็นคู่มือในการสนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรมหรือโครงการตามท่ีกาํหนด
ไว ้  และใชต้รวจสอบระดบัความกา้วหนา้ของการพฒันากบัแนวทางท่ีวางไว ้  กิจกรรมในขั้นตอน
น้ีไดแ้ก่  ประชุมแต่ตั้งผูรั้บผดิชอบการจดัทาํรูปเล่ม รวบรวม ตรวจสอบ เอกสารขอ้มูลต่างๆ ท่ีผ่าน
เวทีประชาพิจารณ์และไดรั้บการยอมรับจากคนส่วนใหญ่    ดงันั้นการเสริมสร้างพลงัอาํนาจระดบั
บุคคล  ควรส่งเสริมให้บุคคลแสวงหาความรู้เก่ียวกับการจัดทาํเอกสาร  วิธีการเขียนแผนงาน/
โครงการ    ส่วนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในทีมงานนั้นควรพฒันาการส่ือสารในทีมงาน  ให้
สมาชิกทุกคนไดรั้บข่าวสารเหมือนกนัเพ่ือจะไดมี้ความเขา้ใจตรงกนั รวมทั้งสามารถพูดคุยส่ือสาร
กนัไดอ้ยา่งอิสระ   มีการจดัวางความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในทีมงานเป็นลกัษณะแนวราบ คือ
สมาชิกทุกคนมีความเท่าเทียม  และทีมงานตอ้งมีความไวว้างใจว่าสมาชิกท่ีรับผดิชอบในกิจกรรมท่ี
มอบหมายสามารถปฏิบติังานไดโ้ดยมีอิสระในการตดัสินใจ    การสนบัสนุนทางสงัคม ไดแ้ก่  การ
สนบัสนุนดา้นความคิด คือ มีการจดัการให้ความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการจดัทาํรูปเล่มเอกสารแผนชุมชน
แก่ทีมงาน   การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ อุปกรณ์   สถานท่ี  เพื่ออาํนวยความสะดวกในการจดัทาํ
รูปเล่มแผนชุมชน  และการสนับสนุนดา้นจิตใจให้แก่ทีมงาน เมื่อผลงานการจดัทาํแผนชุมชนได้
สาํเร็จออกมาเป็นรูปธรรมแลว้  ควรมีการให้รางวลัตอบแทนผูป้ฏิบติังานโดยกล่าวยกย่องชมเชย
ทีมงานทุกคน ผ่านทางส่ือสาธารณะ เช่น ใส่รายช่ือทีมผูร่้วมจัดทาํแผนชุมชนในรูปเล่ม  หรือ
ประกาศเสียงตามสายในการขอบคุณทีมงาน     เพื่อส่งเสริมขวญัและกําลงัใจให้ทีมงานเกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจ  ช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบติัและคงพฤติกรรมในการทาํแผนชุมชน 

  จากการใชก้ระบวนการจดัทาํแผนชุมชนมาเป็นองคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ   เพื่อเป็น
กรอบในกระบวนการร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชนดงัตาราง
ท่ี 5 

 
ตารางท่ี 5   แสดงกระบวนการร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชน                        
 องค์ประกอบการ
จัดท าแผนชุมชน 

วัตถุประสงค์ แนวปฏิบัติ 
เงื่อนไข 
ในระดับบุคคล 

เงื่อนไข 
ในระดับทีมงาน 

องคป์ระกอบท่ี 1   
การเตรียมความ
พร้อม  

-เตรียมขอ้มูลชุมชน  
-เพื่อทาํความเขา้ใจ
ร่วมกนัในเร่ือง แนวคิด 
วิธีการ ขั้นตอน การจดั
กระบวนการแผนชุมชน 

เผยแพร่แนวคิดและ
ความ 
สาํคญัของแผน
ชุมชนใหช้าวบา้น
ทราบอยา่งทัว่ถึง 

-ความตระหนกั
เกี่ยวกบัแผนชุมชน 
-ความผูกพนักบั
ชุมชน 
-ความตั้งใจมุ่งมัน่    

-การสร้าง
สัมพนัธภาพ  
-การส่ือสารใน
ทีมงาน   
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ตารางที่ 5   แสดงกระบวนการร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชน (ต่อ) 
 องค์ประกอบการ
จัดท าแผนชุมชน 

วัตถุประสงค์ แนวปฏิบัติ 
เงื่อนไข 
ในระดับบุคคล 

เงื่อนไข 
ในระดับทีมงาน 

 
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง แ ผ น
ชุมชน 

ด้วยส่ือสาธารณะ
ชุมชน 

 -ก า ร ส นั บ ส นุ น
ทางสังคม 

องคป์ระกอบท่ี 2 
การวิเคราะห์
ขอ้มูล  เพื่อเรียนรู้
ตนเองและชุมชน   

-เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
สภาพชุมชนในปัจจุบนั 
-เพื่อรู้ศกัยภาพของ
ตนเอง 
-เพื่อรู้ศกัยภาพ และ
ทรัพยากรของชุมชน 
 

-ประชุมออกแบบ
เคร่ืองมือจดัเกบ็
ขอ้มูล 
-สาํรวจขอ้มูล
ชุมชน 
-ประชุมวิเคราะห์
ขอ้มูลชุมชน 

-การมีความรู้
เกี่ยวกบัการจดัทาํ
แผนชุมชน   
-ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

-การส่ือสารใน
ทีมงาน   
-การมีความ
ไวว้างใจ 
-การสนบัสนุน
ทางสังคม 

องคป์ระกอบท่ี 3  
การกาํหนด
วิสัยทศัน์และทิศ
ทางการพฒันา 

-เพื่อใหไ้ดเ้ป้าหมายและ
ทิศทางการพฒันาของ
หมู่บา้น มองเห็น
อนาคต  

-ประชุมกาํหนด
วิสัยทศัน์ เป้าหมาย 
และทิศทางการ
พฒันาหมู่บา้น     

-การมีความรู้
เกี่ยวกบัการจดัทาํ
แผนชุมชน 
  
 

-การสร้าง
สัมพนัธภาพ  
-การส่ือสารใน
ทีมงาน   
-การสนบัสนุน
ทางสังคม 

องคป์ระกอบท่ี 4  
การกาํหนด
แผนงานหรือ
โครงการ 

- เพื่อใหไ้ดแ้ผนชุมชนที่
เป็นของชุมชนอยา่ง
แทจ้ริง สามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์ และ
นาํไปสู่การบรรลุ
วิสัยทศัน์ที่วางไว ้

-ประชุมแยก
ประเภท และจดั 
ลาํดบัความสาํคญั
ของโครงการหรือ
กิจกรรม 
-ร่างแผนชุมชน 

-การมีความรู้
เกี่ยวกบัการจดัทาํ
แผนชุมชน  
 

-การสร้าง
สัมพนัธภาพ  
-การส่ือสารใน
ทีมงาน   
-การสนบัสนุน
ทางสังคม 

องคป์ระกอบท่ี 5  
การจดัทาํรูปเล่ม
แผนชุมชน   

-เพื่อจดัทาํรูปเล่มที่เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
  
 

-ประชุมแต่งตั้ง
ผูรั้บผิดชอบการ
จดัทาํรูปเล่ม 
  
 

-การมีความรู้
เกี่ยวกบัการจดัทาํ
แผนชุมชน    
 

-การสร้าง
สัมพนัธภาพ  
-การส่ือสารใน
ทีมงาน   
-การสนบัสนุน
ทางสังคม 
-การมีความ
ไวว้างใจ 

 
จากตารางท่ี 5 แสดงกระบวนการร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํ

แผนชุมชน  ผูว้ิจยันาํมาสร้างเป็นแผนภูมิ ร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํ
แผนชุมชน  ภาพท่ี  8   
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ร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน 
 

เงื่อนไขระดับบุคคล             องค์ประกอบการจดัท าแผนชุมชน       เงือ่นไขระดบัทีมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  8  แสดงร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชน 

ความตระหนักเก่ียวกับแผน
ชุมชน 
- เผยแพร่แนวคิดและความ 
สาํคญัของแผนชุมชนให้
ชาวบา้นทราบอยา่งทัว่ถึงดว้ย
ส่ือสาธารณะชุมชน 

ความต้ังใจมุ่งม่ัน  
- ไปศึกษาดูงานในชุมชนที่
ประสบความสาํเร็จเร่ืองการทาํ
แผนชุมชน 
- ชมวีดิทศัน์ชุมชนตวัอยา่ง ที่
แกปั้ญหาดว้ยการใชแ้ผนชุมชน 

 

การมีความรู้เก่ียวกับการจัดท า
แผนชุมชน 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
- การฝึกทกัษะ  
-การศึกษาเอกสาร/คู่มือทาํแผน
ชุมชน 
   

ความภาคภูมิใจในตนเอง 
-รับอาสาในงาน ตามความ
ถนดั และคิดว่าทาํสาํเร็จไดด้ว้ย
ตนเอง 

การสร้างสัมพันธภาพ 
-  จดัระบบความสัมพนัธ์ของทีมงานใน
ลกัษณะแนวราบ  
- จดัใหที้มงานมีการพบปะพดูคุย สมํ่าเสมอ 
- ใหส้มาชิกการยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนั  

การส่ือสารในทีมงาน 
- ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ 
จดหมาย  ส่ือบุคคล เพื่อใหส้มาชิกเขา้ใจ
ตรงกนั 
- กาํหนดผูรั้บผิดชอบกระจายข่าวสารดา้น
การเตรียมความพร้อมชุมชน 
 

การมีความไว้วางใจ 
- เปิดโอกาสใหส้มาชิกรับอาสาในงาน ตามท่ี
ตนเองถนดั 
-ใหอิ้สระสมาชิกไดต้ดัสินใจเก่ียวกบังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายในการจดัทาํรูปเล่มแผน
ชุมชน 

การสนับสนุนทางสังคม 
- ไดรั้บการสนับสนุนดา้นความคิด โดยจดั
กิจกรรมใหค้วามรู้ 
- ไดรั้บการสนับสนุนดา้น อุปกรณ์  
งบประมาณ สถานท่ี คูมื่อการจดัทาํแผน
ชุมชน 
- ไดรั้บการสนับสนุนดา้นจิตใจ  โดย 
ประกาศยกยอ่งช่ืนชมทีมผูร่้วมจดัทาํแผน
ชุมชน   

การเตรียม
ความพร้อม
ชุมชน 

การวิเคราะห์
ข้อมูล  เพื่อ
เรียนรู้ตนเอง
และชุมชน   

การก าหนด
วิสัยทัศน์
และทิศ
ทางการ
พัฒนา 

การก าหนด
แผนงาน /
โครงการ 

การจัดท า
รูปเล่มแผน
ชุมชน   

ความผูกพนักบัชุมชน 
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การตรวจสอบร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชนเพือ่การจดัท าแผนชุมชนไปตรวจสอบ 

 ผูว้ิจยัไดน้าํร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชนท่ีสร้าง
ข้ึนจากกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพไปตรวจสอบความเหมาะสม โดยผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน  
 
 การวิเคราะห์ระดบัความเหมาะสมของร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อ
การจัดทาํแผนชุมชนในระดับบุคคล   ผูว้ิจัยวิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉล่ีย (µ )  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน   (σ)  และแปลผล ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6      
 
ตารางท่ี 6   แสดงค่าเฉล่ีย  (µ)   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (σ)  และแปลผลระดบัความเหมาะสม 
                   ของร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชนในระดบั 
                    บุคคล 

(N=5) 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบับุคคล 
ระดับความเหมาะสม 

µ σ แปล
ผล 

ล าดบั 

การเตรียมความพร้อมชุมชน      
1. ความตระหนกัเก่ียวกบัแผนชุมชน 
    1.1  เผยแพร่แนวคิดและความสําคัญของแผนชุมชนให้
ชาวบา้นทราบอยา่งทัว่ถึงดว้ยส่ือสาธารณะชุมชน 

 
4.40 

 
0.54 

 
มาก 

 
2 

2. ความตั้งใจมุ่งมัน่ 
    2.1   ไปศึกษาดูงานในชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จเร่ืองการ
ทาํแผนชุมชน หรือชมวีดิทศัน์ชุมชนตวัอย่าง ท่ีแกปั้ญหาดว้ย
การใชแ้ผนชุมชน 

 
4.20 

 
0.83 

 
มาก 

 
3 

การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่เรียนรู้ตนเองและชุมชน 
3. การมีความรู้เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน   
    3.1  เขา้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการจดัเก็บขอ้มูล/
วิธีการสาํรวจขอ้มลูและ การวิเคราะห์ขอ้มลูชุมชน    

 
4.60 

 
0.54 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
1 

    3.2  เขา้ร่วมฝึกทกัษะการจดัทาํประชาคม   4.20 0.44 มาก 4 
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ตารางที่ 6   แสดงค่าเฉลี่ย  (µ)   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ)  และแปลผลระดบัความ   เหมาะสมของร่าง  
                  รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชนในระดบับุคคล (ต่อ)  

(N=5) 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบับุคคล 
ค่าระดับความเหมาะสม 

µ σ แปล
ผล 

ล าดบั 

4. ความภาคภูมิใจในตนเอง 
    4.1  รับอาสาในงานเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล  ตามความ
ถนดั และคิดว่าทาํสาํเร็จไดด้ว้ยตนเอง 

 
4.20 

 
0.44 

 
มาก 

 
4 

ก าหนดวสัิยทัศน์และทิศทางการพฒันา  
5. การมีความรู้เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน 
    5.1  เขา้ร่วมอบรมเก่ียวกบัวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา 

 
4.00 

 
0.70 

 
มาก 

 
5 

    5.2  ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา   4.00 0.70 มาก 5 

การก าหนดแผนงานหรือโครงการ    
6. การมีความรู้เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน 
   6.1  เขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการแยกประเภทโครงการและ 
จดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ 

 
4.20 

 
0.83 

 
มาก 

 
3 

   6.2  เขา้ร่วมฝึกทกัษะการจดัทาํประชาพิจารณ์ 3.60 0.70 มาก 6 
การจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน  
7. การมีความรู้เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน 
    7.1  เขา้รับการอบรมเก่ียวกบัวิธีการจดัทาํเอกสาร / วิธีการ
เขียนแผนงานและโครงการ    

 
4.20 

 
0.83 

 
มาก 

 
3 

    7.2  ศึกษาวิธีการเขียนแผนชุมชน จากคู่มือทาํแผนชุมชน
หรือ เอกสารจากชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จในการจดัทาํแผน 

4.20 0.44 มาก 4 

โดยภาพรวมในระดับบุคคล 4.16 0.46 มาก  
 

 จากตารางท่ี 6   พบว่า ผลประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงั
อาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน ในภาพรวมของระดบับุคคล อยู่ในระดบัมาก (µ =4.16)  โดย
กิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการจดัเก็บ
ขอ้มูล/วิธีการสาํรวจขอ้มูลและ การวิเคราะห์ขอ้มูลชุมชน   (µ =4.60)  นอกนั้นอยู่ในระดบัมาก 
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เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี   เผยแพร่แนวคิดและความสาํคญัของแผนชุมชนใหช้าวบา้นทราบอยา่งทัว่ถึงดว้ย
ส่ือสาธารณะชุมชน (µ =4.40)   รองลงมาคือ ไปศึกษาดูงานในชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จเร่ืองการ
ทาํแผนชุมชนหรือชมวีดิทศัน์ชุมชนตวัอยา่ง ท่ีแกปั้ญหาดว้ยการใชแ้ผนชุมชน       เขา้รับการอบรม
เก่ียวกบัการแยกประเภทโครงการและ จดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ    วิธีการจดัทาํเอกสาร / 
วิธีการเขียนแผนงานและโครงการ   (µ =4.20  )   เขา้ร่วมฝึกทกัษะการจดัทาํประชาคม   รับอาสาใน
งานเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มลู  ตามความถนดั และคิดว่าทาํสาํเร็จไดด้ว้ยตนเอง  ศึกษาวิธีการเขียน
แผนชุมชน จากคู่มือทาํแผนชุมชนหรือ เอกสารจากชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จในการจดัทาํแผน  
(µ =4.20  )  เขา้ร่วมอบรมเก่ียวกบัวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา   ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัวิสัยทศัน์
และทิศทางการพฒันา  (µ =4.00 ) และ เขา้ร่วมฝึกทกัษะการจดัทาํประชาพิจารณ์   (µ =3.60)  
ตามลาํดบั 

 การวิเคราะห์ระดบัความเหมาะสมร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการ
จดัทาํแผนชุมชนเพื่อระดบัทีมงาน   ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยการใชค่้าเฉล่ีย (µ)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
(σ)  และแปลผล ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 7 

 
ตารางท่ี 7   แสดงค่าเฉล่ีย  (µ)   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (σ)  และแปลผลระดบัความเหมาะสม 
                   ของร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชนในระดบั 
                   ทีมงาน 

(N=5) 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบัทีมงาน 
ค่าระดับความเหมาะสม 

µ σ แปลผล ล าดับ 

การเตรียมความพร้อมชุมชน 
1. การสร้างสมัพนัธภาพในทีมงาน 
    1.1  จดัระบบความสมัพนัธข์องทีมงานในลกัษณะแนวราบ  

 
4.20 

 
0.44 

 
มาก 

 
2 

    1.2  จดักิจกรรมใหที้มงานมีการพบปะพดูคุยอยา่งสมํ่าเสมอ 4.40 0.54 มาก 1 
2. การส่ือสารในทีมงาน   
    2.1  ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท์  จดหมาย  ส่ือ
บุคคล เพื่อใหส้มาชิกเขา้ใจตรงกนัในกิจกรรมเตรียมความพร้อม   

 
4.00 

 
0.70 

 
มาก 

 
3 
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ตารางที่ 7   แสดงค่าเฉลี่ย  (µ)   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ)  และแปลผลระดบัความ เหมาะสมของร่าง   
                  รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชนในระดบัทีมงาน (ต่อ) 

(N=5) 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบัทีมงาน 
ค่าระดับความเหมาะสม 

µ σ แปลผล ล าดับ 

    2.2  กาํหนดผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารดา้นการเตรียมความ
พร้อมชุมชน 

4.20 0.44 มาก 2 

3.  การสนบัสนุนทางสงัคม 
     3.1   ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นความคิด โดยจดักิจกรรมให้  

 
4.00 

 
0.70 

 
มาก 

 
3 

      3.2   ไดรั้บการสนบัสนุนดา้น อุปกรณ์  งบประมาณ สถานท่ี 
คู่มือการจดัทาํแผนชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อมชุมชน    

4.00 0.70 มาก 3 

การวิเคราะห์ขอ้มลูเพื่อเรียนรู้ตนเองและชุมชน 
4. การมีความไวว้างใจ 
    4.1  ให้อิสระสมาชิกไดต้ัดสินใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย
เก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มลู  

4.00 0.70 
 

มาก 
 

3 

5. การส่ือสารในทีมงาน 
     5.1   ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท์  จดหมาย  ส่ือ
บุคคล เพื่อนดัหมายการร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 
4.00 

 
0.70 

 
มาก 

 
3 

     5.2  กาํหนดผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารเพื่อนดัหมายการร่วม
กิจกรรมการวิเคราะห์ขอ้มลู 

4.00 0.70 มาก 3 

6. การสนบัสนุนทางสงัคม 
     6.1  ไดรั้บการสนับสนุนดา้นอุปกรณ์  งบประมาณ สถานท่ี 
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มลู  

 
4.20 

 
0.44 

 
มาก 

 
2 

     6.2  ได้รับการสนับสนุนด้านความคิด โดยจัดกิจกรรมให้
ความรู้เร่ืองวิธีการจดักระทาํขอ้มูลสาํหรับการใชท้าํแผนชุมชน  
และการจดัประชาคมสะทอ้นขอ้มลูกลบัสู่ชุมชน   

4.20 0.70 มาก 2 

ก าหนดวสัิยทัศน์และทิศทางการพฒันา 
7. การสร้างสมัพนัธภาพในทีมงาน 
   7.1 จดัระบบความสมัพนัธใ์นการประชุมเพื่อกาํหนดวิสัยทศัน์
และทิศทางการพฒันา เป็นลกัษณะแนวราบ 

4.20 0.44 
 

มาก 
 
2 
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ตารางที่ 7   แสดงค่าเฉลี่ย  (µ)   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ)  และแปลผลระดบัความ เหมาะสมของร่าง 
                  รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชนในระดบัทีมงาน (ต่อ) 

(N=5) 

ความคดิเห็นต่อรูปแบบฯ ในระดับทีมงาน 
ค่าระดับความเหมาะสม 

µ    σ แปลผล ล าดับ 

    7.2 ใหก้ารยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัของสมาชิกใน
การกาํหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา 

4.20 0.44 มาก 2 

8. การส่ือสารในทีมงาน 
   8.1  ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ จดหมาย  ส่ือ
บุคคล เพื่อการนัดประชุมกาํหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการ
พฒันา    

 
4.00 

 
0.70 

 
มาก 

 
3 

    8.2  กาํหนดผูรั้บผิดชอบกระจายข่าวสารและนัดหมายการ
นดัประชุมกาํหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา    

4.20 0.44 มาก 2 

9. การสนบัสนุนทางสงัคม 
     9.1 ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์  งบประมาณ สถานท่ี  
เพื่อการประชุมกาํหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา    

4.20 0.44 มาก 2 

     9.2  ไดรั้บการสนับสนุนดา้นความคิด โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
มาใหค้วามรู้เร่ืองการกาํหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา 

4.20 0.83 มาก 2 

การก าหนดแผนงานหรือโครงการ 

10. การสร้างสมัพนัธภาพในทีมงาน 
     10.1 จัดระบบความสัมพันธ์ของการประชุมกําหนด
แผนงานหรือโครงการในลกัษณะแนวราบ 

4.20 0.44 มาก 2 

11. การส่ือสารในทีมงาน 
     11.1 ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท์  จดหมาย  
ส่ือบุคคล เพื่อการนดัประชุมกาํหนดแผนงานหรือโครงการ 

 
4.00 

 
0.70 

 
มาก 

 
3 

     11.2 กาํหนดผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารและนัดหมายการ
นดัประชุมกาํหนดแผนงานหรือโครงการ   

4.20 0.44 มาก 2 

12. การสนบัสนุนทางสงัคม 
     12.1 ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์  งบประมาณ สถานท่ี 
เพื่อการกาํหนดแผนงานหรือโครงการ 

 
4.20 

 
0.44 

 
มาก 

 
2 
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ตารางที่ 7   แสดงค่าเฉลี่ย  (µ)   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ)  และแปลผลระดบัความ เหมาะสมของร่าง 
                  รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชนในระดบัทีมงาน (ต่อ)  

(N=5) 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบัทีมงาน 
ค่าระดับความเหมาะสม 

µ σ แปลผล ล าดับ 

     12.2 ได้รับการสนับสนุนด้านความคิด โดยเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญ /เจ้าหน้าท่ีมาให้ค ําแนะนําเก่ียวกับกําหนด
แผนงานหรือโครงการ 

4.40 0.54 มาก 1 

การจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน 
13.  การสร้างสมัพนัธภาพในทีมงาน 
     13.1 จดัระบบความสมัพนัธข์องการดาํเนินกิจกรรมเพื่อ
การจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชนในลกัษณะแนวราบ 

4.20 0.44 มาก 2 

14.  การส่ือสารในทีมงาน      
     14.1  ใช้การส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท ์ 
จดหมาย  ส่ือบุคคล ส่ือเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชน    

 
4.00 

 
0.70 

 
มาก 

 
3 

     14.2 กาํหนดผูรั้บผิดชอบกระจายข่าวสารเก่ียวกับการ
จดัทาํรูปเล่มแผนชุมชน    

4.20 0.44 มาก 2 

15. การมีความไวว้างใจ 
     15.1  เปิดโอกาสใหส้มาชิกรับอาสาในงานท่ีเก่ียวกบัการ
จดัทาํรูปเล่มแผนชุมชนตามท่ีตนเองถนดั 

 
4.20 

 
0.44 

 
มาก 

 
2 

     15.2  ให้อิสระสมาชิกไดต้ัดสินใจเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายในการจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชน 

4.40 0.54 มาก 1 

16. การสนบัสนุนทางสงัคม 
     16.1 ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์  งบประมาณ 
สถานท่ี เพื่อการจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชน 

4.20 0.44 มาก 2 

     16.2  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นความคิด โดยจดักิจกรรม
ใหค้วามรู้ท่ีจาํเป็นต่อการจดัทาํรูปเล่มเอกสารแผนชุมชน  

4.40 0.54 มาก 1 
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ตารางที่ 7   แสดงค่าเฉลี่ย  (µ)   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (ó)  และแปลผลระดบัความ เหมาะสมของร่าง 
                  รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชนในระดบัทีมงาน (ต่อ) 

(N=5) 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบัทีมงาน 
ค่าระดับความเหมาะสม 

µ σ แปลผล ล าดับ 

     16.3  ไดรั้บการสนับสนุนดา้นจิตใจ  โดย ประกาศยก
ยอ่งช่ืนชมทีมผูร่้วมจดัทาํแผนชุมชน   

4.00 0.70 มาก 3 

โดยภาพรวมในระดับทีมงาน 4.16 0.47 มาก  

 
 จากตารางท่ี 7  พบว่า ผลประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงั

อาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชนในภาพรวมของระดบัทีมงานอยู่ในระดบัมาก (µ =4.16)  โดย
ทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี  จดักิจกรรมใหที้มงานมีการพบปะ
พูดคุยอย่างสมํ่าเสมอ   ไดรั้บการสนับสนุนดา้นความคิด โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญ /เจ้าหน้าท่ีมาให้
คาํแนะนาํเก่ียวกบักาํหนดแผนงานหรือโครงการ   ใหอิ้สระสมาชิกไดต้ดัสินใจเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายในการจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชน  ไดรั้บการสนับสนุนดา้นความคิด  โดยจดักิจกรรมให้
ความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการจดัทาํรูปเล่มเอกสารแผนชุมชน (µ = 4.40)   รองลงมาได้แก่  จดัระบบ
ความสมัพนัธข์องทีมงานในลกัษณะแนวราบ  กาํหนดผูรั้บผิดชอบกระจายข่าวสารดา้นการเตรียม
ความพร้อมชุมชน  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์  งบประมาณ สถานท่ี เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล  
ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นความคิด  โดยจดักิจกรรมให้ความรู้เร่ือง  วิธีการจดักระทาํขอ้มูลสาํหรับ
การใชท้าํแผนชุมชน และการจดัประชาคมสะทอ้นขอ้มูลกลบัสู่ชุมชน   จดัระบบความสัมพนัธ์ใน
การประชุมเพื่อกาํหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันาเป็นลกัษณะแนวราบ   ให้การยอมรับความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกันของสมาชิกในการกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา  ก ําหนด
ผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารและนัดหมายการนัดประชุมกาํหนดวิสัยทศัน์และทิศทางการพฒันา   
ไดรั้บการสนับสนุนดา้นอุปกรณ์  งบประมาณ สถานท่ี  เพื่อการประชุมกาํหนดวิสัยทศัน์และทิศ
ทางการพฒันา   ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นความคิด โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามรู้เร่ืองการกาํหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพฒันา  จดัระบบความสัมพนัธ์ของการประชุมกาํหนดแผนงานหรือ
โครงการในลกัษณะแนวราบ  กาํหนดผูรั้บผิดชอบกระจายข่าวสารและนัดหมายการนัดประชุม
กาํหนดแผนงานหรือโครงการ  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์  งบประมาณ สถานท่ี เพื่อกาํหนด
แผนงานหรือโครงการ  จดัระบบความสัมพนัธ์ของการดาํเนินกิจกรรมเพื่อการจดัทาํรูปเล่มแผน
ชุมชนในลกัษณะแนวราบ  กาํหนดผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารเก่ียวกบัการจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชน   



182 

 

เปิดโอกาสใหส้มาชิกรับอาสาในงานท่ีเก่ียวกบัการจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชนตามท่ีตนเองถนดั  ไดรั้บ
การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ /งบประมาณ /สถานท่ี เพื่อการจัดทาํรูปเล่มแผนชุมชน  (µ =4.20)
ตามลาํดบั     

 การใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ จดหมาย    เพื่อใหส้มาชิกเขา้ใจตรงกนั
ในกิจกรรมเตรียมความพร้อม   ไดรั้บการสนับสนุนดา้นความคิด โดยจดักิจกรรมให้ความรู้เร่ือง
การเตรียมความพร้อมในการจดัทาํแผนชุมชน   ไดรั้บการสนับสนุนดา้น อุปกรณ์  งบประมาณ 
สถานท่ี คู่มือการจดัทาํแผนชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมชุมชน     ให้อิสระสมาชิกไดต้ดัสินใจใน
งานท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มลู  จดักิจกรรมสะทอ้นคิดเพื่อเรียนรู้ตนเอง  ใชก้าร
ส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ จดหมาย  ส่ือบุคคล เพื่อนดัหมายการร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์
ขอ้มลู   กาํหนดผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารเพื่อนดัหมายการร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์ขอ้มูล     ใช้
การส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท์  จดหมาย  ส่ือบุคคล เพื่อการนัดประชุมกาํหนดวิสัยทศัน์
และทิศทางการพฒันา   ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ จดหมาย  ส่ือบุคคล เพื่อการนัด
ประชุมกาํหนดแผนงานหรือโครงการ   ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท์  จดหมาย  ส่ือ
บุคคล ส่ือเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับการจัดทาํรูปเล่มแผนชุมชน   ได้รับการ
สนบัสนุนดา้นจิตใจโดยประกาศยกยอ่งช่ืนชมทีมผูร่้วมจดัทาํแผนชุมชน   (µ =4.00)  ตามลาํดบั 

 สาํหรับขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความสอดคลอ้งกนั  คือ กิจกรรมใน
แต่ละองค์ประกอบของการจัดทําแผนชุมชนท่ีมีลักษณะคลา้ยกันควรจัดรวมไว้ด้วยกัน  ไม่
จาํเป็นตอ้งทาํซํ้าซอ้นทุกองค์ประกอบ  เช่น การอบรมเชิงปฏิบติัการ  จดัระบบความสัมพนัธ์ของ
ทีมงานในลกัษณะแนวราบ   การส่ือสารท่ีหลากหลายในทีมงาน   การสนับสนุนทางสังคมในดา้น
ต่างๆ     เป็นตน้   

 
 กจิกรรมร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน 
  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการตรวจสอบร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชน
ในการจดัทาํแผนชุมชนจากผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน  พบว่าบางกิจกรรมในแต่ละองค์ประกอบของการ
จดัทาํแผนชุมชนมีความใกลเ้คียงและซํ้าซอ้นกนั ผูว้ิจยัจึงนาํมาจดักลุ่มกิจกรรมไดด้งัน้ี   

 กจิกรรมพฒันาในระดับบุคคล ประกอบด้วย  
  1. การเผยแพร่แนวคิดและความสาํคญัของแผนชุมชนใหช้าวบา้นทราบอยา่งทัว่ถึงดว้ย
ส่ือสาธารณะชุมชน  
  2. การไปศึกษาดูงานในชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จเร่ืองการทาํแผนชุมชน  หรือการ
ชมวีดิทศัน์ท่ีแสดงถึงความสาํคญัของการจดัทาํแผนชุมชน 
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  3. การเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน มีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
      3.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน 
     3.2 วิธีการสาํรวจขอ้มลูและ การวิเคราะห์ขอ้มลูชุมชน      
      3.3 ฝึกทกัษะการจดัทาํประชาคมและการจดัทาํประชาพิจารณ์   
      3.4 ความรู้เก่ียวกบัวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา 
      3.5 การแยกประเภทโครงการและ จดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ 
      3.6 วิธีการจดัทาํเอกสาร / วิธีการเขียนแผนงานและโครงการ    
  4.  การรับอาสาในงานจดัทาํแผนชุมชนท่ีคนในชุมชนถนัดและคิดว่าทาํสาํเร็จไดด้ว้ย
ตนเอง 
  กจิกรรมพฒันาในระดับทีมงาน ประกอบด้วย 
  1. จดัระบบความสมัพนัธข์องทีมงานในลกัษณะแนวราบ 
  2. บริหารจัดการดา้นการส่ือสาร และใช้การส่ือสารท่ีหลากหลายอย่างเหมาะสม    
เพื่อให้สมาชิกเขา้ใจตรงกนั เช่น  โทรศพัท์  จดหมาย  ส่ือบุคคล  ส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  และ
กาํหนดผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารและนดัหมายการร่วมกิจกรรมการจดัทาํแผนชุมชน 
  3. รับการสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์  งบประมาณ สถานท่ี  เพื่อการจดัทาํแผนชุมชน   
  4. รับการสนบัสนุนดา้นจิตใจแก่ทีมงาน  ไดแ้ก่   
       4.1ใหอิ้สระสมาชิกไดต้ดัสินใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
      4.2ใหก้ารยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัของสมาชิก 
            4.3 เปิดโอกาสใหส้มาชิกรับอาสาในงานท่ีเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนตามท่ีตนเอง
ถนดั 
      4.4 ประกาศยกยอ่งช่ืนชมทีมผูร่้วมจดัทาํแผนชุมชน 
  สรุปผลการตรวจสอบเพื่อรับรองร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อ
จดัทาํแผนชุมชน   พบว่ากิจกรรมทั้งระดบับุคคลและระดบัทีมงาน  ท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด  คือกิจกรรมการอบรมเก่ียวกบัแผนชุมชน  นอกนั้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
จากนั้นผูว้ิจยัจะนาํร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน    ท่ีผ่านการ
รับรองไปเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบ ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม ใน
ระยะ ท่ี 3 ต่อไป 
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ผลระยะที่ 3  การพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชนเพือ่การจดัท าแผนชุมชน    
    เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัขอ้ท่ี 3   ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์

ขอ้มลูในระยะน้ี     โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 1) ช่วงการเตรียมความพร้อม  2) ช่วงการดาํเนินการ
ตามวงจรการวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมระหว่างผูว้ิจยักบัผูร่้วมวิจยัในชุมชน  ช่วงท่ี  2 น้ีเร่ิม
จากการร่วมพิจารณาร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อจดัทาํแผนชุมชน ท่ีผูว้ิจยัได้
จากการถอดบทเรียนในระยะท่ี 2    จากนั้นร่วมวางแผนพฒันารูปแบบและกิจกรรม โดยคาํนึงถึง
ความเป็นไปไดบ้นพ้ืนฐานของบริบทชุมชนท่ีศึกษา   ร่วมคน้หาแนวทางการพฒันารูปแบบการ
สร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน   ร่วมปฏิบติั
ตามแผนและการสงัเกต    และร่วมการสะทอ้นผล  ดงัน้ี 
 1. ช่วงการเตรียมความพร้อม    ในช่วงน้ีแบ่งเป็น การเตรียมความพร้อมดา้นพ้ืนท่ี  
และการเตรียมความพร้อมดา้นผูร่้วมวิจยั 
 ผูว้ิจยัเตรียมความพร้อมดา้นพ้ืนท่ี ดว้ยการเลือกตาํบลเจ็ดร้ิว  อาํเภอบา้นแพว้  จงัหวดั
สมุทรสาคร   เป็นพ้ืนท่ีกรณีศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํ
แผนชุมชน  เพราะเป็นตาํบลท่ีอยู่ภายใต้การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ
เช่ือมโยงของการทาํงานร่วมกนัระหว่างคนในชุมชน และเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวกบัการจดัทาํแผน
ชุมชน      จากการพูดคุยสอบถามกบัชาวบา้น และพฒันากรของตาํบลเจ็ดร้ิว  พบว่า ชาวบา้นใน
ตาํบลเจ็ดร้ิว  มีความขดัแยง้นอ้ย  สมาชิกของชุมชน และเจา้หน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวกบัการจดัทาํแผน
ชุมชน สามารถดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  มีการประสานและใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและ
กนั  สามารถพดูคุยหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ นอกจากน้ีชาวบา้นยงัไม่เคยทาํแผน
ชุมชนด้วยตนเอง  เห็นจากการคาํพูดของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว “ ...ทีน่ี 
ชาวบา้นไม่เคยทาํแผนเองหรอกครับอาจารย ์ เป็นเจา้หนา้ท่ีอาํเภอทาํเอง  ถา้รอแผนจากชาวบา้น คง
ไม่ได ้เพราะเคา้ทาํไม่เป็น...”  ส่วนการเขา้สู่พ้ืนท่ี ผูว้ิจยันาํหนงัสือจากมหาวิทยาลยัศิลปากร ยื่นต่อ
นายประเทือง  กลบับ้านเกาะ ตาํแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลตาํบลเจ็ดร้ิว  อย่างเป็น
ทางการ เพ่ือขอความร่วมมือในการลงพ้ืนท่ีและเก็บข้อมูล  ตั้งแต่วนัท่ี 22 เดือน มกราคม 2557  
จนกว่างานวิจยัจะสมบูรณ์    พร้อมทั้งประสานกบันักพฒันากรตาํบล  เพื่อขอขอ้มูลเก่ียวกบัการ
จดัทาํแผนชุมชนของ   ตาํบลเจ็ดร้ิว  อาํเภอบา้นแพว้  จงัหวดัสมุทรสาคร      
 สําหรับการเตรียมความพร้อมผูร่้วมวิจัย มีว ัตถุประสงค์  เพื่อค้นหาผูน้ ําชุมชน  
บุคลากรภาครัฐบาล  ตวัแทนกลุ่มต่างๆ  ตลอดจนประชาชน ท่ีมีความเต็มใจเขา้ร่วมงานวิจยั ในการ
พฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน   ในวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ ์2557  
ผูว้ิจยัจดัประชุมโดยเชิญผูน้าํชุมชนท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เจา้หน้าท่ีภาครัฐบาล จาํนวน 
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34 คน มีวตัถุประสงค์ดังน้ี 1) ช้ีแจงวตัถุประสงค์ของงานวิจยั    2) อธิบายกระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  และ3) ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนของ
หมู่บา้น   พร้อมกบัเชิญชวนผูท่ี้สนใจเขา้มาเป็นผูร่้วมวิจยั  ซ่ึงประกอบดว้ยผูน้าํชุมชนท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ชาวบา้น เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว  ซ่ึงไดผู้ท่ี้สนใจสมคัรเป็นผู ้
ร่วมวิจยั  จาํนวน 7 คน  ดงัน้ี  

 1. นายหสัดี  ขวญัไตรรงค ์  นกัพฒันากรตาํบลเจ็ดร้ิว   
   2. นางสาํเนา  พุกผาสุก    อสม.  หมู่ท่ี 5 

 3. นางสาวกนกวรรณ  พุกผาสุก   อสม.  หมู่ท่ี 5 
 4. นางสาวกรรญา  สมตน    อสม.  หมู่ท่ี  4 
 5. นางปวีณา  อ่วมลาบเอก   อสม.  หมู่ท่ี  5 
 6. นายไพรัตน์  ชาวบา้นเกาะ    อสม.  หมู่ท่ี  4 
 7. นางสาคู  งามกาละ     อสม.  หมู่ท่ี  2 

 เมื่อไดผู้ร่้วมวิจัยท่ีมีความสนใจแลว้   ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบความรู้เก่ียวกบัการ
จดัทาํแผนชุมชนของผูร่้วมวิจยั ดว้ยแบบวดัความรู้ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจากการศึกษาเอกสาร   และ
นาํไปตรวจสอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ   เพื่อศึกษาระดบัความรู้ของผูร่้วมวิจยั     
 
 การวิเคราะห์ระดบัความรู้เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนของผูร่้วมวิจยั    ผูว้ิจยัวิเคราะห์
โดยการใชค่้าเฉล่ีย (µ)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ )  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 8   
 
ตารางท่ี 8   แสดงค่าเฉล่ีย (µ)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ )  ของระดบัความรู้เก่ียวกบั 
                    แผนชุมชนของผูร่้วมวิจยั  

                   (N=7) 

ระดบัความรู้เก่ียวกบั
แผนชุมชน  µ  σ 

จาํนวน
(คน) 

ร้อยละ
(%) 

ระดบันอ้ย 
ระดบัปานกลาง 
ระดบัมาก 

นอ้ยกว่า  0.394 
ตั้งแต่  0.394  -0.394   

มากกว่า  0.394   

 0.197 
0.197 
0.197   

1 
5 
1 

9.1 
81.8 
9.1 

รวม 0.591 0.197 7 100.0 
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 จากตารางท่ี 8  พบว่า ผูร่้วมวิจัยส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัแผนชุมชนอยู่ในระดับ   
ปานกลาง  จาํนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 81.8   นอกนั้นอยูใ่นระดบัมาก  จาํนวน 1 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 9.1  และ อยูใ่นระดบันอ้ย  จาํนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.1  
 นอกจากการตรวจสอบความรู้ เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน โดยใชแ้บบวดัความรู้แลว้  
ผูว้ิจยัไดจ้ดัสนทนากลุ่มผูร่้วมวิจยั ในประเด็นการจดัทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว  เพ่ือตรวจสอบ
ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน พบความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากแบบวดัความรู้ขา้งตน้
ดงัน้ี     ผูร่้วมวิจยัท่ีมาจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหข้อ้มลูเก่ียวกบัแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิวว่า 
“...ท่ีน่ีเคา้ไม่ทาํกนัจริงๆหรอกครับอาจารย ์  ส่วนใหญ่เคา้จะนัง่เทียนเขียน แบบเอาแผนเก่ามาแลว้
เปล่ียนปี  แลว้คนท่ีเขียนแผนชุมชนก็เป็นเจา้หนา้ท่ีในอาํเภอ  ว่ากนัตามจริงแลว้ถา้จะเอาแผนชุมชน
ท่ีตรงตามกระทรวงกาํหนดอ่ะยาก   ขนาดผูน้าํก็ทาํไม่เป็น...”    ผูร่้วมวิจยัท่านหน่ึง (ป) กล่าวเสริม
เก่ียวกบัประเด็นการขาดความรู้เก่ียวกบัแผนชุมชน “...ท่ีน่ีไม่มีการทาํแผนชุมชนอย่างท่ีอาจารย์
อธิบายนะ    มีแต่เรียกไปถามว่าอยากไดอ้ะไร  แต่ถามไม่ก่ีคน  บางคร้ังแผนพฒันา 3 ปี เสร็จ
ออกมาแลว้  เอา้ ชาวบา้นยงัไม่รู้เลยว่าทาํกนัเมื่อไหร่...”     สอดคลอ้งกบัท่านหน่ึง(ส) ท่ีกล่าวใน
เร่ืองการเขา้ร่วมดงัน้ี  “...บางคนอยากเขา้ร่วมทาํแผนนะ (หมายถึงแผนพฒันาหมู่บา้น 3 ปี)  แต่ไม่
กลา้เพราะไม่รู้จะเร่ิมเขา้ไปร่วมดว้ยอยา่งไง  อยา่งหนู เวลาเขา้ร่วมหนูก็กลวัว่าพดูไปแลว้เคา้ไม่เห็น
ดว้ย ไม่เอา เพราะเค้ามองว่าเราเด็ก ไม่รู้เร่ืองทาํแผน... ”  อีกความคิดเห็นของผูร่้วมวิจยั (พ) ท่ี
สนบัสนุนงานวิจยั กล่าวดงัน้ี  “...ดีเหมือนกนัครับท่ีมาทาํวิจยัเร่ืองน้ี เพราะท่ีน่ีมีแต่ผูริ้  ไม่มีผูเ้ร่ิม มี
แต่คนอยาก แต่ไม่มีคนทาํ   พอเรียกมาทาํแผน (หมายถึงแผนพฒันาหมู่บา้น 3 ปี)    บอกไม่ว่าง  
หรือไม่ก็ถามว่ามีเงินให้หรือเปล่า มนัเป็นอย่างน้ี  ผูน้าํน่ีแหละตัวสาํคัญ  เพราะเป็นหน้าท่ีเขา
โดยตรง ...”  ผลจากการสนทนากลุ่มเมื่อผูว้ิจยัถามถึงความหมายของแผนชุมชน   พบว่า  ส่วนใหญ่
เขา้ใจว่าแผนชุมชน กบัแผนแผนพฒันาหมู่บา้น 3 ปี คือเอกสารอยา่งเดียวกนั  ซ่ึงเป็นความคิดท่ีไม่
ถกูตอ้งตามความหมายของแผนชุมชน       
 

 2. ช่วงการด าเนินการตามวงจรการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารอย่างมส่ีวนร่วม 
 จากปัญหาในการจดัทาํแผนชุมชนขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงได้พฒันารูปแบบการสร้างเสริม
พลงัอาํนาจชุมชนเพื่อจดัทาํแผนชุมชนโดยใชก้ระบวนการของวงจรวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วน
ร่วม เร่ิมตน้จาก   ขั้นการวางแผน คือผูร่้วมวิจยัวางแผนกิจกรรมดว้ยกระบวนการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วม ( Appreciation-Influence-Control : A-I-C) โดยเร่ิมจากศึกษาร่างรูปแบบท่ีผูว้ิจยันาํเสนอ
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมและรูปแบบให้สอดคลอ้งกับบริบทของชุมชน    ขั้นการ
ปฏิบติัตามแผนและการสงัเกต   และขั้นการสะทอ้นผล  ซ่ึงดาํเนินการ 2 วงจร  ดงัน้ี 
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 การด าเนินวจิยัวงรอบที่ 1  
  การดาํเนินการในวงรอบท่ี 1  เพื่อพฒันาร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชน
ในการจดัทาํแผนชุมชน    โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของผูร่้วมวิจยั  ดาํเนินการในช่วงระหว่าง
เดือน กนัยายน 2557 – ธนัวาคม 2557  ผลการดาํเนินการมีดงัน้ี 
 

  ขั้นการวางแผนพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน    
 ในขั้นน้ีแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังน้ี ช่วงการดาํเนินการก่อนการวางแผน   และช่วงการ

ดาํเนินการวางแผนพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน    
    ช่วงการด าเนินการก่อนการวางแผน   เป็นพฒันาผูร่้วมวิจยัดว้ยการจดัอบรมใหค้วามรู้
ผูร่้วมวิจยั 2 วนั วนัละ 3 ชัว่โมง เร่ิมเวลา 16.00 -19.00 น. ซ่ึงเป็นเวลาท่ีว่างจากการทาํงานประจาํ  
สถานท่ีคือ ท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้นหมู่ท่ี 5  ในวนัท่ี 2 - 3 เดือนกนัยายน 2557   โดยในวนัแรกเป็น
การช้ีแจงวตัถุประสงค ์เพ่ือสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบังานวิจยัเร่ืองการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ
ชุมชนในการทาํแผนชุมชน  ซ่ึงผูว้ิจยัตั้งโจทยใ์หเ้ป็นภาษาชาวบา้นท่ีง่ายต่อความเขา้ใจว่า “..อะไรท่ี
จะทาํใหค้นมาร่วมกนัทาํแผนชุมชน..”   รวมทั้งผูว้ิจยันาํเสนอร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ
ชุมชนในการจัดทาํแผนชุมชนท่ีผูว้ิจัยร่างข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเป็นรูปแบบฯ ให้
สอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน  ก่อนจบในวนัแรกผูว้ิจยัแจกเอกสาร เก่ียวกบัความรู้ในการทาํแผน
ชุมชน ใหผู้ร่้วมวิจยักลบัไปศึกษา และนดัหมายประชุมในวนัถดัไป     ในวนัท่ี 2 ของการจดัอบรม 
ผูว้ิจยัอธิบายถึงวิธีการดาํเนินการวิจยัแบบมีส่วนร่วมดว้ยกระบวนการ AIC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง   
จากนั้นผูว้ิจยั เปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัพูดคุยเก่ียวกบัโจทยท่ี์ไดม้อบหมายให้ในวนัแรก เป็นเวลา     
1 ชัว่โมง โดยผูว้ิจยัทาํหนา้ท่ีคอยตอบคาํถามและปรับความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนชุมชนของผูร่้วมวิจยั
ใหถ้กูตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     ก่อนจบการประชุมผูว้ิจยัทาํการประเมินประสบการณ์
ทาํแผนชุมชนและความตอ้งการเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนของผูร่้วมวิจยัดว้ยแบบสอบถามท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง      
 
 การวิเคราะห์ระดบัการจดักิจกรรมการทาํแผนชุมชนของผูร่้วมวิจยั  ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดย
การใชค่้าเฉล่ีย (µ )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  และแปลผล ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9  แสดงค่าเฉล่ีย  (µ)   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (σ)  และแปลผลระดบัการจดักิจกรรมการ   
                  ทาํแผนชุมชนของผูร่้วมวิจยั  

(N=7) 

 
  จากตารางท่ี  9 พบว่า ระดบัการจดักิจกรรมการทาํแผนชุมชนของผูร่้วมวิจยั โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (µ =2.00)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  การประชุมเตรียมความพร้อม
ในการจดัทาํแผนชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ =2.82)  นอกนั้นอยู่ในระดบัน้อย  เรียงลาํดบัดงัน้ี  
การสาํรวจขอ้มลูชุมชน (µ =2.45)  การประชุม แยกประเภทและจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ/ 
กิจกรรม (µ =2.00) การประชุม  กาํหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางการพฒันาหมู่บ้าน               
(µ =2.00) การประชุมวิเคราะห์ขอ้มูลชุมชน (µ =1.91) การประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบา้น       
(µ =1.91) การประชุม ร่างแผนชุมชน (µ =1.82)  การประชุมการออกแบบเคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มูล     
(µ =1.75)  การประชุมกาํหนดผูรั้บผดิชอบการจดัทาํรูปเล่ม (µ =1.73)   และ การประชาคมสะทอ้น
ขอ้มลูกลบัสู่ชุมชน  (µ =1.73)  ตามลาํดบั 
 

ข้อที่ การจดักจิกรรมการท าแผนชุมชน 
ระดับการปฏบิัต ิ

µ σ แปลผล ล าดับ 

1 การประชุมเตรียมความพร้อมในการจดัทาํแผน
ชุมชน   

2.82 0.60 ปานกลาง 1 

2 การประชุมการออกแบบเคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มลู 1.75 0.61 นอ้ย 8 
3 การสาํรวจขอ้มลูชุมชน 2.45 0.57 นอ้ย 2 
4 การประชุมวิเคราะห์ขอ้มลูชุมชน 1.91 0.84 นอ้ย 5 
5 การประชาคมสะทอ้นขอ้มลูกลบัสู่ชุมชน 1.73 0.60 นอ้ย 10 
6 การประชุม  กาํหนดวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และทิศ

ทางการพฒันาหมู่บา้น     
2.00 0.76 นอ้ย 4 

7 ก า ร ป ร ะ ชุ ม  แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ จัด ล ํา ดับ
ความสาํคญัของโครงการ/ กิจกรรม 

2.00 0.81 นอ้ย 3 

8 การประชุม ร่างแผนชุมชน 1.82 0.60 นอ้ย 7 
9 การประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบา้น 1.91 0.77 นอ้ย 6 
10 การประชุมกาํหนดผูรั้บผดิชอบการจดัทาํรูปเล่ม 1.73 0.68 นอ้ย 9 
โดยรวม 2.00 0.67 น้อย  
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 การวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการของผูร่้วมวิจยัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนของตาํบล
เจ็ดร้ิว    ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยการใชค่้าเฉล่ีย (µ )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  และแปลผล ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10  แสดงค่าเฉล่ีย  (µ)   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (σ)  และแปลผลระดบัความตอ้งการของ 
                     ผูร่้วมวิจยั เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว 

(N=7) 

   
  จากตารางท่ี 10 พบว่า ระดบัความตอ้งการของผูร่้วมวิจยั เก่ียวกบัการทาํแผนชุมชน
ของตาํบลเจ็ดร้ิว โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ =3.56)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัดงัน้ี ควรมีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทาํแผนชุมชน  (µ =4.18) 
ควรมีการประชุมกาํหนดวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และทิศทางการพฒันาหมู่บา้น  (µ =3.82)   ควรมีการ

ข้อที่ ความต้องการเกีย่วกบัการจดัท าแผนชุมชน 
ระดับความต้องการ 

µ σ แปลผล ล าดับ 

1 ควรมีการประชุมเตรียมความพร้อม  ก่อนทาํแผน
ชุมชน 

4.18 0.75 มาก 1 

2 ควรมีการประชุมการออกแบบเคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มลู 3.09 0.74 ปาน
กลาง 

10 

3 ควรมีการสาํรวจขอ้มลูชุมชน 3.64 0.56 มาก 5 
4 ควรมีการประชุมวิเคราะห์ขอ้มลูชุมชน 3.64 0.71 มาก 4 
5 ควรมีการประชาคมสะทอ้นขอ้มลูกลบัสู่ชุมชน 3.55 0.62 มาก 7 
6 ควรมีการประชุม  กาํหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ

ทิศทางการพฒันาหมู่บา้น     
3.82 0.58 มาก 2 

7 คว รมี กา รป ร ะชุ ม แย ก ปร ะเ ภท แ ละ จัด ล ํา ดับ
ความสาํคญัของโครงการ/ กิจกรรม 

3.27 0.64 ปาน
กลาง 

9 

8 ควรมีการประชุม ร่างแผนชุมชน 3.64 0.92 มาก 3 
9 ควรมีการประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบา้น 3.55 0.79 มาก 6 
10 ควรมีการประชุมกําหนดผูรั้บผิดชอบการจัดทํา

รูปเล่ม 
3.27 0.83 ปาน

กลาง 
8 

โดยรวม 3.56 .926 มาก  
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ประชุมวิเคราะห์ขอ้มลูชุมชน  (µ =3.64) ควรมีการสาํรวจขอ้มลูชุมชน (µ =3.64)  ควรมีการประชุม 
ร่างแผนชุมชน  (µ =3.64)  ควรมีการประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบา้น (µ =3.55 )  และควรมี
การประชาคมสะท้อนข้อมูลกลบัสู่ชุมชน (µ =3.55)  ตามลาํดับ ส่วนท่ีอยู่ในระดับปานกลาง  
เรียงลาํดบัดงัน้ี ควรมีการประชุมแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบการจดัทาํรูปเล่ม (µ =3.27)  ควรมีการประชุม
แยกประเภทและจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ/ กิจกรรม  (µ =3.27) และควรมีการประชุมการ
ออกแบบเคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มลู (µ =3.09)  ตามลาํดบั 
 

 ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ    
1.  จากการประเมินผลดว้ยการสังเกตของผูว้ิจยัพบว่าผูร่้วมวิจยัให้ความสนใจ และ 

เขา้ใจร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน   ดูจากการถามตอบและ
แสดงความคิดเห็น   ดงัคาํกล่าวของผูร่้วมวิจยั นางประคองทรัพย ์ พวงระยา้  “ ...ท่ีน่ีทาํแผนชุมชน
กนัไม่ก่ีคน  ผูน้าํ  ชาวบ้านท่ีสนใจก็มีน้อย  ก็อย่างท่ีอาจารยพ์ูดนั้นแหละ  บางคนก็คิดว่าไม่ใช่
หนา้ท่ี   บางคนก็ไม่รู้เลยว่า แผนชุมชนคืออะไร...”  เช่นเดียวกบันายไพรัตน์  ชาวบา้นเกาะ ท่ีกล่าว
ว่า “...ถา้ผูน้าํไม่สนใจก็จบ  มนัตอ้งผูน้าํทาํใหเ้ห็น  ทุกอยา่งแหละ  ผูน้าํสาํคญั  ผมว่านะการมีส่วน
ร่วมของชาวบา้น  ไม่ว่าจะร่วมทาํอะไร มนัตอ้งมาจาก การชกัจูง  พูดคุยของผูน้าํ...” ขณะท่ีนาย
หสัดี  ขวญัไตรรงค ์กล่าวว่า“...ดีครับอาจารย ์ท่ีน่ีไม่ค่อยไดท้าํแผนชุมชนอยา่งจริงจงัส่วนใหญ่ผูน้าํ
ทาํกนัไม่ก่ีคน  บางคร้ังก็ทาํกนัท่ีร้านอาหาร  ขอ้มลูก็ใชข้อ้มลูเก่า...”  จากคาํพดูของผูข้องผูร่้วมวิจยั 
แสดงว่า ผูร่้วมวิจยัใหค้วามสนใจในโครงการวิจยัพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนใน
การจดัทาํแผนชุมชน    

2. ผลวิเคราะห์การตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวม พบว่า ผูร่้วมวิจยัมีการจดักิจกรรม
การทาํแผนชุมชนอยูใ่นระดบันอ้ย (µ =2.00)  ในทางกลบักนัผูร่้วมวิจยัมีความคิดเห็นว่าควรมีการ
ปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํแผนชุมชนอยู่ในระดบัมาก (µ =3.56)  แสดงว่า ผูร่้วมวิจยัคิดว่า
ควรจดัทาํแผนชุมชนแต่ในทางกลบักนัไม่ค่อยไดป้ฏิบติัจริง 

 
 ช่วงการด าเนินการวางแผนพฒันารูปแบบ การสร้างเสริมพลังอ านาจชุมชนเพื่อจัดท า

แผนชุมชน   เป็นการจดัประชุมปฏิบติัการ เพื่อวางแผนพฒันารูปแบบ ในวนัท่ี 13 กนัยายน 2557  
โดยใชก้ระบวนการ A-I-C (Appreciation-Influence-Control)  เพื่อกาํหนดรูปแบบกิจกรรมการ
สร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อจดัทาํแผนชุมชน  ซ่ึงจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
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 ขั้นตอน A (Appreciation) วเิคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบันและก าหนดอนาคต 
 ขั้นตอน A วิเคราะห์สภาพการณ์ทาํแผนชุมชนในปัจจุบนัและกาํหนดแนวทางการทาํ
แผนชุมชนในอนาคต    เพื่อทราบสถานการณ์ของการทาํแผนชุมชน   โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วม
วิจยัแสดงความคิดเห็น  แลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัการทาํแผนชุมชนท่ีเหมาะสมกบัชุมชน   
รวมทั้งรับฟังข้อสรุปร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์และเท่าเทียมกัน  ซ่ึงทาํให้ผูร่้วมวิจัยเกิดการรับรู้ 
เก่ียวกับปัญหาของพลงัอาํนาจชุมชนในการจัดทาํแผนชุมชน   ผูร่้วมวิจัยร่วมกันทบทวนร่าง
รูปแบบท่ีผูว้ิจยันาํเสนอ   ขั้นตอน A แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนยอ่ย คือขั้นตอน A 1 และ ขั้นตอน A 2  
   ขั้นตอน A 1  วิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบนั  จากการประชุมร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยั
และผูร่้วมวิจยั  ในการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการขาดพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน   
ไดข้้อสรุปตรงกนัว่า   ควรประเมินชุมชนโดยใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์และความ
คิดเห็นเก่ียวกบัแนวปฏิบติัในการจดัทาํแผนชุมชน   รวมทั้งวดัระดบัความรู้ในเร่ืองแผนชุมชน ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือชุดเดียวกบัท่ีประเมินผูร่้วมวิจยัในช่วงแรก  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์
เก่ียวกับการจัดทาํแผนชุมชนในปัจจุบัน  กลุ่มเป้าหมายคือชาวบา้นในตาํบลเจ็ดร้ิว  โดยเลือก
หมู่บา้นนาํร่อง 1 หมู่บา้น  ซ่ึงในมติท่ีประชุมเห็นตรงกนัว่าใหห้มู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 
5 เป็นหมู่บ้านในการทาํวิจัย   เน่ืองจากมีความพร้อมด้านผูน้ ํา  และจํานวนประชากรอยู่ใน
ระดบักลางเม่ือเทียบกบัหมู่บา้นทั้งหมดของตาํบลเจ็ดร้ิว  คือ  744 คน จากนั้นผูว้ิจยัคาํนวณตวัอย่าง
ดว้ยสูตร ยามาเน่ (Yamane,1973) ไดจ้าํนวนตวัอย่าง 260 คน   โดยผูร่้วมวิจยัการดาํเนินการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตวัเอง ใชเ้วลาในการดาํเนินการ 3 อาทิตย ์ตั้งแต่วนัท่ี 14 กนัยายน 2557 
ถึง วนัท่ี 5 ตุลาคม 2557   เมื่อไดแ้บบสอบถามมาครบตามจาํนวน ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามและแบบ
วดัความรู้ มาวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณา  
 
  การวิเคราะห์ระดบัการจดักิจกรรมการทาํแผนชุมชนของชาวบา้นหมู่บา้นปลายคลอง
พาดหมอน หมู่ท่ี 5  โดยการใชค่้าเฉล่ีย (   ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  และแปลผล ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  แสดงค่าเฉล่ีย  ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และแปลผลระดบัการจดักิจกรรม 
                     การทาํแผนชุมชนของชาวบา้นหมู่บา้นปลายคลองพาดหมอนหมู่ท่ี 5    

(n=260) 

การจดักจิกรรมการท าแผนชุมชน 
 ระดับการปฏบิัต ิ

  S.D. แปลผล ล าดับ 

1. การประชุมเตรียมความพร้อมในการจดัทาํแผนชุมชน   1.30 0.76 นอ้ยที่สุด 2 

2. การประชุมการออกแบบเคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มลู 1.23 0.66 นอ้ยที่สุด 10 

3. การสาํรวจขอ้มลูชุมชน 1.30 0.75 นอ้ยที่สุด 3 

4. การประชุมวิเคราะห์ขอ้มลูชุมชน 1.24 0.70 นอ้ยที่สุด 9 

5. การประชาคมสะทอ้นขอ้มลูกลบัสู่ชุมชน 1.26 0.73 นอ้ยที่สุด 7 

6. การประชุม  กาํหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศ
ทางการพฒันาหมู่บา้น     

1.28 0.76 นอ้ยที่สุด 5 

7. การประชุม แยกประเภทและจดัลาํดบัความสาํคญัของ
โครงการ/ กิจกรรม 

1.43 0.88 นอ้ยที่สุด 1 

8. การประชุม ร่างแผนชุมชน 1.28 0.70 นอ้ยที่สุด 6 

9. การประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบา้น 1.29 0.71 นอ้ยที่สุด 4 

10. การประชุมกาํหนดผูรั้บผดิชอบการจดัทาํรูปเล่ม 1.25 0.64 นอ้ยที่สุด 8 

โดยรวม 1.28 0.68 น้อยที่สุด  

  
 จากตารางท่ี 11   พบว่าระดบัการปฏิบติัของชาวบา้นท่ีเป็นตวัอย่าง ในหมู่บา้นปลาย
คลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5  เก่ียวกบักระบวนการจดัทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว  โดยภาพรวมอยู่
ในระดบันอ้ยท่ีสุด (=1.28)   เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  เรียงลาํดบั
ดงัน้ี  การประชุมแยกประเภท จดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ/ กิจกรรม   ( =1.43) การประชุม
เตรียมความพร้อมในการจดัทาํแผนชุมชน  (  =1.30)   การสาํรวจขอ้มูลชุมชน  ( =1.30)  การ
ประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบา้น  (  =1.29)  การประชุม กาํหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย และทิศ
ทางการพฒันาหมู่บา้น (  =1.28) การประชุม ร่างแผนชุมชน (  =1.28)   การประชาคมสะทอ้น
ขอ้มูลกลบัสู่ชุมชน  ( =1.26)  การประชุมกาํหนดผูรั้บผิดชอบการจดัทาํรูปเล่ม ( =1.25)   การ
ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน  (  =1.24)   และการประชุมการออกแบบเคร่ืองมือจัดเก็บขอ้มูล         
(=1.23)  ตามลาํดบั  
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 การวิเคราะห์ระดบัความต้องการเก่ียวกับการจดัทาํแผนชุมชนของชาวบา้นหมู่บา้น
ปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 ท่ีเป็นตวัอยา่ง  ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยการใชค่้าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.)  และแปลผล ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี  12  แสดงค่าเฉล่ีย  ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และแปลผลระดบัความตอ้งการ 
                     เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนของชาวบา้นหมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 

(n=260) 

ความตอ้งการเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน 
ระดับความต้องการ 

  S.D. แปลผล ล าดับ 

1.  ควรมีการประชุมเตรียมความพร้อม  ก่อนทาํแผนชุมชน 3.77 0.99 มาก 8 
2.  ควรมีการประชุมการออกแบบเคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มลู 3.67 0.82 มาก 10 
3.  ควรมีการสาํรวจขอ้มลูชุมชน 3.81 0.79 มาก 6 
4.  ควรมีการประชุมวิเคราะห์ขอ้มลูชุมชน 3.74 0.76 มาก 9 
5.  ควรมีการประชาคมสะทอ้นขอ้มลูกลบัสู่ชุมชน 3.87 0.74 มาก 3 
6.  ควรมีการประชุม  กาํหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย และทิศ
ทางการพฒันาหมู่บา้น     

4.03 0.71 มาก 1 

7.  ควรมีการประชุม แยกประเภทและจดัลาํดบัความสาํคญั
ของโครงการ/ กิจกรรม 

3.82 0.90 มาก 5 

8.  ควรมีการประชุม ร่างแผนชุมชน 3.80 0.80 มาก 7 
9.  ควรมีการประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบา้น 3.89 0.70 มาก 2 
10. ควรมีการประชุมกาํหนดผูรั้บผดิชอบการจดัทาํรูปเล่ม 3.83 0.78 มาก 4 

โดยรวม 3.82 0.66 มาก  
 
  จากตารางท่ี 12  พบว่า ระดบัความตอ้งการเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนของชาวบา้น  
หมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี  5 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  =3.82)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียงลาํดบัดงัน้ี   ควรมีการประชุม  กาํหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย 
และทิศทางการพฒันาหมู่บา้น ( =4.03)  ควรมีการประชาพิจารณ์แผนชุมชนสู่ชาวบา้น  (  =3.89)   
ควรมีการประชาคมสะทอ้นขอ้มลูกลบัสู่ชุมชน( =3.87)  ควรมีการประชุมกาํหนดผูรั้บผดิชอบการ
จดัทาํรูปเล่ม (  =3.83) ควรมีการประชุม แยกประเภทและจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ/ 
กิจกรรม (  =3.82) ควรมีการสํารวจขอ้มูลชุมชน (  =3.81)  ควรมีการประชุม ร่างแผนชุมชน          
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(=3.80)  ควรมีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทาํแผนชุมชน (  =3.77) ควรมีการประชุม
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (  =3.74) และ ควรมีการประชุมการออกแบบเคร่ืองมือจัดเก็บข้อมูล             
(=3.67)  ตามลาํดบั 
 การวิเคราะห์ระดบัความรู้เก่ียวกบัการทาํแผนชุมชนของชาวบา้นหมู่ท่ี 5 ท่ีเป็นตวัอยา่ง  
ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยการใชค่้าเฉล่ีย ( )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ดงัรายละเอียดในตาราง
ท่ี 13   
 
ตารางท่ี 13  แสดงค่าเฉล่ีย  ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของระดบัความรู้เก่ียวกบั 
  แผนชุมชนของ ชาวบา้นหมู่ท่ี 5 ตาํบลเจ็ดร้ิว 

 (n=260) 
ระดับความรู้เก่ียวกับ
แผนชุมชน   S.D. 

จาํนวน
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ระดบันอ้ย 
ระดบัปานกลาง 
ระดบัมาก 

นอ้ยกว่า  0.160 
ตั้งแต่  0.160 - 0.428 

มากกว่า  0.428 

 0.134 
0.134 
0.134 

143 
83 
34 

55.0 
32.0 
13.0 

รวม 0.294 0.134 260 100.0 
 
 จากตารางท่ี 13   พบว่า  ชาวบา้นท่ีเป็นตวัอยา่งในหมู่บา้นปลายคลองพาดหมอนหมู่ท่ี 
5 ตาํบลเจ็ดร้ิว ส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัแผนชุมชนอยู่ในระดบัน้อย จาํนวน 143 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 55.0   รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง  จาํนวน 83 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.0  และ อยูใ่นระดบัมาก 
จาํนวน 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.0    
 
 เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติ  ความต้องการ และความรู้ของชาวบ้าน
หมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5  ตาํบลเจ็ดร้ิว   ผูว้ิจยัจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ  ในวนัท่ี  13 
ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 – 20.00 น. สถานท่ี องค์การบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว  เพื่อระดมสมอง
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาของการจัดทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว     ลาํดับแรกผูว้ิจัย
นาํเสนอผลวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติั   และความคิดเห็น  รวมทั้งระดบัความรู้ความเข้าใจของ
ชาวบา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5  เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว  ดว้ยการข้ึน
ภาพเป็นพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint)  เพื่อให้ผูร่้วมวิจยัเห็นภาพตรงกนัเก่ียวกบัสถานการณ์ของ
การจดัทาํแผนชุมชนในตาํบลเจ็ดร้ิวในปัจจุบนั   ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าชาวบา้น
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ปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5  มีระดบัการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนอยู่ในระดบัน้อย
ท่ีสุด  แต่เมื่อสอบถามความคิดเห็นในเร่ืองความจาํเป็นในการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน
กลบัพบว่าอยูใ่นระดบัมาก   แสดงใหเ้ห็นว่าชาวบา้นส่วนใหญ่คิดว่าการจดัทาํแผนชุมชนเป็นส่ิงท่ี
ควรปฏิบติั แต่กลบัไม่มีการปฏิบติั   ซ่ึงเมื่อพิจารณาระดบัความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองแผนชุมชน
พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้น้อย   ผูร่้วมวิจัยท่านหน่ึง (ขุ)ได้แสดงความคิดเห็นว่า  “...ส่วนใหญ่
ชาวบา้นจะเขา้ใจว่าแผนชุมชนคือแผนปฏิบติัการ 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาํบล  เคา้เลยไม่
สนใจว่าแผนชุมชนจริงๆเป็นอยา่งไง ...”   การสะทอ้นผลวิเคราะห์ขอ้มลูสู่ผูร่้วมวิจยัคร้ังน้ี เป็นการ
สร้างความตะหนกัในปัญหาของการจดัทาํแผนชุมชน    ดงันั้นผูร่้วมวิจยัจึงมาร่วมกนัวิเคราะห์หา
เหตุผลหรือสาเหตุของปัญหาดงักล่าว   วิธีการคือแบ่งกลุ่มผูว้ิจยัออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มละ 5 - 6 คน  
เพ่ือระดมสมองเก่ียวกบัสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใชร่้างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ
ชุมชนเพ่ือจดัทาํแผนชุมชนท่ีผูว้ิจยัร่างข้ึนในระยะท่ี 2  เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา   ใชเ้วลา
ประมาณ  30  นาที    ลาํดบัต่อมาใหแ้ต่ละกลุ่มนาํเสนอสาเหตุของปัญหาการขาดพลงัอาํนาจชุมชน
ในการจัดทาํแผนชุมชนของแต่ละองค์ประกอบ  ด้วยการเขียนความคิดเห็นของกลุ่มลงใน
กระดาษฟลิปชาร์ท  และส่งตวัแทนมานาํเสนอ  โดยใหส้มาชิกของอีกกลุ่มตั้งใจฟัง  และปิดโอกาส
ใหซ้กัถามรวมทั้งเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม   สุดทา้ยใหท้ั้งหมดร่วมกนัสรุปสภาพการณ์ของการทาํ
แผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว      
 
  ข้อสรุปที่ได้จากการด าเนินการในขั้นตอน A 1   
  ผลสรุปสภาพการณ์ของการทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว ท่ีได้จากกิจกรรมการ
วิเคราะห์ของผูร่้วมวิจยัทั้ง 2 กลุ่ม พบปัญหาของการจดัทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว  พบประเด็น
ดงัน้ี 

  องค์ประกอบที่ 1   การเตรียมความพร้อมชุมชน    ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ใน
ปัจจุบนั  พบว่า 
  1. ผูน้าํไม่ให้ความสนใจในการจดัทาํแผนชุมชนอย่างจริงจงั   เห็นไดจ้ากผูร่้วมวิจยั
ท่านหน่ึง(ไพ)กล่าวว่า “...เร่ืองพวกเน้ีย  ตอ้งผูน้าํ เป็นส่ิงสาํคญั   ผูน้าํบา้นเราไม่เอาดว้ย  ก็จบ...” 
สอดคลอ้งกบัอีกท่าน (สาํ) “...ท่ีน่ี ผูน้าํชุมชนเคา้งานเยอะ  เคา้ก็มองว่าเร่ืองน้ีไม่สาํคญั...” 
           2. ขาดการสนบัสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น การให้ร่วมมือจากชาวบา้น  การ
ใหง้บประมาณดาํเนินกิจกรรม    การใหอุ้ปกรณ์  และอาํนวยเร่ืองสถานท่ี  ผูร่้วมวิจยัท่านหน่ึง (สาํ) 
กล่าวถึงประเด็นน้ีว่า “...การสนบัสนุนจากหน่วยงาน ในทอ้งถ่ิน  ผมว่าก็มีส่วนนะครับ  อย่างของ
ใชส้ถานท่ี  หรือของบประมาณไปดูงาน พวกน้ี...” 
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 3.  การประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนไม่ทัว่ถึง ผูร่้วมวิจยัท่านหน่ึง (สุ) 
กล่าวว่า  “...ทาํอยา่งไง  ชาวบา้นถึงจะรู้ว่า  เราจะทาํแผนชุมชน เราจาํเป็นตอ้งไดข้อ้มลูจากเคา้...”      
 องค์ประกอบที่ 2   การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเรียนรู้ตนเองและชุมชน    ผลการวิเคราะห์
สภาพการณ์ในปัจจุบนั  พบว่า 
 1.  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูร่้วมวิจยัร่วมท่าน
หน่ึง (ไพ) แสดงความเห็นว่า  “... ความตั้งใจอยา่งเดียวมนัไม่พอ  มนัตอ้งมีความรู้ดว้ยนะ  เราถึงจะ
ทาํไดถ้กู...” สอดคลอ้งกบัอีกท่านหน่ึง (สาํ) ท่ีว่า “...อยา่งบางทีชาวบา้นถามว่าเราทาํอะไร  และทาํ
ไปทาํไม  ถา้เราไม่รู้ก็เสร็จล่ะ   อยา่งนอ้ยๆ  ตอ้งรู้ว่าขอ้มลูท่ีเคา้ใหเ้ราเอาไปทาํอะไร  ใช่ม่ะ...” 
 2. ขาดการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ี เ ก่ียวข้อง  เช่น การให้ร่วมมือ   การให้
งบประมาณ  การใหอุ้ปกรณ์และอาํนวยเร่ืองสถานท่ี  ขอ้มลูจากผูร่้วมวิจยั (อิ)  “...ความร่วมมือกบั
ชาวบา้นน่ีสาํคญัมากเลย  เคา้ไม่ใหข้อ้มลูท่ีเป็นจริงก็ยากนะ ถา้เคา้ใหค้วามร่วมมือทาํอะไรก็ง่าย ...”   
 3. ขาดการส่ือสารท่ีเหมาะสม  ในประเด็นน้ีผูร่้วมวิจยัร่วมท่านหน่ึง (พา) แสดง
ความเห็นว่า  “...เร่ืองน้ีก็สาํคญั   มนัเก่ียวกบัการความเขา้ใจ   บางท่ีเราพูดอย่าง  เคา้เขา้ใจอย่าง   
ตอ้งพดูใหช้ดัเจน...” 
  องค์ประกอบที่ 3 การกาํหนดวิสัยทศัน์และทิศทางการพฒันา   ผลการวิเคราะห์
สภาพการณ์ในปัจจุบนั  พบว่า 
 1. ผูน้าํชุมชน และชาวบา้นขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกาํหนดวิสยัทศัน์และทิศ
ทางการพฒันา  ผูร่้วมวิจยั(จุ)กล่าวคลา้ยกนัว่า “ ...ถา้เราไม่เขา้ใจว่าวิสัยทศัน์ คืออะไร   แลว้เราจะ
กาํหนดไดอ้ยา่งไง...” 
 2. ขาดการสนบัสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น การใหร่้วมมือ  การใหง้บประมาณ  
การใหอุ้ปกรณ์และอาํนวยเร่ืองสถานท่ี     
 องค์ประกอบที่ 4   การกาํหนดแผนงาน /โครงการ  ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ใน
ปัจจุบนั  พบว่า 
 1.  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกาํหนดแผนงาน และโครงการ    ผู ้
ร่วมวิจยัร่วมท่านหน่ึง (ภุ) แสดงความเห็นว่า “...มนัก็เหมือนกบัขอ้เม่ือก้ี  คือเราตอ้งมีความรู้ก่อน  
ถึงจะทาํอะไรได ้...” 
 2.  ขาดการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น การให้ร่วมมือ   การให้
งบประมาณ  การใหอุ้ปกรณ์และอาํนวยเร่ืองสถานท่ี     
  



197 

 

 องค์ประกอบที ่5   การจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชน  ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบนั  
พบว่า 
 1. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชน   ผูร่้วมวิจยั 
(ไข)กล่าวว่า “...ประเด็นน้ีก็เหมือนกนั คือเราตอ้งมีความรู้ก่อน  ถา้ไม่รู้จะเขียนอยา่งไง ...” 
  2. ขาดการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ี เ ก่ียวข้อง  เช่น การให้ร่วมมือ   การให้
งบประมาณ  การใหอุ้ปกรณ์ และอาํนวยเร่ืองสถานท่ี  
 

  ผลการสรุปสภาพการณ์การจดัทาํแผนชุมชนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ร่วมกนัของผูร่้วม
วิจยั พบปัญหาของการจดัทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว  แสดงดงัตารางท่ี 14  
 
ตารางท่ี 14  สรุปปัญหาท่ีไดจ้ากการดาํเนินการในขั้นตอน A 1   
 

องค์ประกอบ ปัญหา 
การเตรียมความพร้อมชุมชน     ผูน้าํไม่ใหค้วามสนใจในการจดัทาํแผนชุมชนอยา่งจริงจงั    

ขาดการสนบัสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนไม่ทัว่ถึง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเรียนรู้
ตนเองและชุมชน    

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มลู   
ขาดการสนบัสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
ขาดการส่ือสารท่ีเหมาะสม   

การกําหนดวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพฒันา   

ผูน้ ําชุมชน และชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ การ
กาํหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา   
ขาดการสนบัสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   

การกาํหนดแผนงาน /
โครงการ   

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกาํหนดแผนงาน 
โครงการ   
ขาดการสนบัสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   

การจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชน   ผูท่ี้เก่ียวขอ้งขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัทาํรูปเล่มแผน
ชุมชน    
ขาดการสนบัสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
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  จากตารางท่ี 14  พบว่าผลสรุปสภาพการณ์การจดัทาํแผนชุมชนของผูร่้วมวิจยั พบ
ปัญหาของการจัดทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว ของแต่ละองค์ประกอบมีลกัษณะซํ้ าซอ้นกัน 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสรุปเป็นประเด็นเพ่ือความชดัเจน ต่อไปน้ี 1)  ผูน้าํไม่ให้ความสนใจในการจดัทาํ
แผนชุมชนอย่างจริงจงั  2)  ขาดการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   3) การประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนไม่ทัว่ถึง  4) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนชุมชน   
5)   ขาดการส่ือสารท่ีเหมาะสม 

 ขั้นตอน A 2  เป็นการกาํหนดอนาคตหรือภาพท่ีพึงประสงค์ของการจดัทาํแผนชุนใน
ตาํบลเจ็ดร้ิว    เม่ือเราไดปั้ญหาจากขั้น A 1 แลว้ ในขั้นน้ีจึงดาํเนินต่อเน่ือง โดยผูร่้วมวิจยัทั้งสอง
กลุ่มร่วมกนักาํหนดอนาคตหรือภาพท่ีพึงประสงคข์องการจดัทาํแผนชุมชน   โดยใชปั้ญหาท่ีไดจ้าก 
ขั้นตอน A1 ประกอบกบัร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อจดัทาํแผนชุมชนท่ีผูว้ิจยั
ร่างข้ึนในระยะท่ี 2   เป็นแนวทางกาํหนดอนาคตของการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํ
แผนชุนใหเ้หมาะสมกบับริบทของตาํบลเจ็ดร้ิว      

 1. การเตรียมความพร้อมชุมชน    พบปัญหาดา้นผูน้าํไม่ให้ความสนใจในการจดัทาํ
แผนชุมชนอย่างจริงจงั   เห็นไดจ้ากคาํกล่าวของผูร่้วมวิจยั (ไพ) ว่า“...ตอ้งกระตุน้ผูน้าํ   ผูน้าํอ่ะ
สาํคญัเลย  ตอ้งใหเ้คา้เห็นความสาํคญัของแผนก่อน  เคา้ถึงทาํ...”  ปัญหาขาดการสนบัสนุนจากฝ่าย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ปัจจุบนัวิถีชีวิตของคนในหมู่บา้นเจ็ดร้ิวเปล่ียนแปลงไป  ต่างคนต่างอยู่    ดงัคาํ
กล่าวของผูร่้วมวิจยั (สาํ)ว่า  “...เด๋ียวน้ีไม่เหมือนเม่ือก่อนนะอาจารย ์ เม่ือก่อนอยู่กนัอย่างพี่อย่าง
นอ้ง   เด๋ียวน้ีผูน้าํก็แบ่งเป็นพวกๆ...”   การเสียสละเพ่ือส่วนรวมมีนอ้ยลง   รวมทั้งส่วนใหญ่มองว่า
การพฒันาหมู่บา้นเป็นงานของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐเท่านั้น สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูร่้วมวิจยั (พิ) ว่า    
“... งานประจาํเราก็เยอะ  เสร็จจากงานก็เร่ืองท่ีบา้นอีก จะเอาเวลาไหนมาทาํงานพฒันาหมู่บา้น...”    
เพราะ ฉะนั้นควรปรับเปล่ียนความคิดเหล่าน้ี  ตอ้งกระตุน้ใหผู้น้าํและชาวบา้น เห็นความสาํคญัของ
การจัดทาํแผนชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บ้าน โดยใช้แผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือ  
สาํหรับปัญหาการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนไม่ทัว่ถึงนั้น  ส่งผลต่อการดึงความมี
ส่วนร่วมจากชุมชนในการเขา้ร่วมทาํแผนชุมชน ซ่ึงจาํเป็นตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนรับรู้ถึง
ขอ้มลูมากท่ีสุด โดยเฉพาะประโยชน์ท่ีชาวบา้นจะไดรั้บจากการทาํแผนชุมชน  สิทธิในการเขา้ร่วม  
กฎระเบียบ เป็นตน้   เพื่อใหป้ระชาชนเกิดการตระหนกั และตดัสินใจว่าควรเขา้ร่วมในการทาํแผน
ชุมชนหรือไม่  และจะเขา้ร่วมในกิจกรรมใดไดบ้า้ง  คาํกล่าวของผูร่้วมวิจยั (หั) ว่า“...ท่ีน่ีใชห้อ
กระจายข่าวครับ  ส่วนใหญ่ก็จะทราบข่าวกนัทางน้ี  แต่ กอ้ดงับา้งไม่ดงับา้ง  หรือบางทีบา้นท่ีอยู่
ไกลๆ  เสียงก็ไปไม่ถึง...”   
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    ดงันั้นผูร่้วมวิจยัสรุปร่วมกนัว่าตอ้งกาํหนดอนาคตของการเตรียมความพร้อมชุมชน 
ในการจดัทาํแผนชุมชน  ดงัน้ี   ตอ้งสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัแผนชุมชนแก่ผูน้าํ  เพ่ือใหผู้น้าํเห็น
ความสาํคญัของแผนชุมชน  และสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานมีความต่อเน่ือง จริงจงั
ไม่ใช่ลกัษณะไฟไหมฟ้าง  ไดรั้บการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  และประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบเก่ียวกบัแนวคิดและประโยชน์ของแผนชุมชนอยา่งทัว่ถึง      
 2.   การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่เรียนรู้ตนเองและชุมชน   พบปัญหาดงัน้ี  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งขาด
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มลู   ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบวดัความรู้ของชาวบา้นตาํบลเจ็ด
ร้ิว  พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองแผนชุมชนไม่เพียงพอ  โดยเฉพาะการวิเคราะห์
ขอ้มลูซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดของการจดัทาํแผนชุมชน  ถา้ขอ้มลูท่ีไดไ้ม่ถูกตอ้ง เพียงพอ 
และวิธีการวิเคราะห์ ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้แผนชุมชนท่ีไดไ้ม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนได ้  คาํกล่าวของผูร่้วมวิจยั (สิ) ว่า “..ความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ตอ้งมีนะ อย่าง
นอ้ยก็จุดแข็งจุดอ่อนชุมชน  ไม่มีกอ้วิเคราะห์ไม่เป็น...”  อีกปัญหาคือการขาดการสนับสนุนจาก
ฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น การไดร่้วมมือจากชาวบา้น  การใหง้บประมาณดาํเนินกิจกรรม    การให้
อุปกรณ์  และอาํนวยเร่ืองสถานท่ี   คาํกล่าวของผูร่้วมวิจยั (พิ) ว่า“...บางอยา่งทาํตามลาํพงัไม่ไดต้อ้ง
มีคนช่วย ...”   และปัญหาการขาดการส่ือสารท่ีเหมาะสม   ผูร่้วมวิจัยท่านหน่ึง (สุ) กล่าวว่า             
“...การพดูน่ีก็สาํคญั  บางคนพดูไม่รู้เร่ือง   บางท่ีนดัประชุมก็ไม่มา บอกว่าไม่รู้ว่านดักนั...”  เพื่อให้
เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันและลดความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการเขา้ใจผิด  กล่าวไดว้่าการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานราบร่ืนข้ึน  
 ดงันั้นผูร่้วมวิจยัสรุปร่วมกนัว่าตอ้ง กาํหนดอนาคตของการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเรียนรู้
ตนเองและชุมชน  ดังน้ี    ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการทาํแผนชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
วิเคราะห์ขอ้มลูเพียงพอ    ไดรั้บการสนบัสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่ว่าจะเป็น การให้ร่วมมือ   
การใหง้บประมาณ  การใหอุ้ปกรณ์และอาํนวยเร่ืองสถานท่ี  และมีการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
 3.  การก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา  พบปัญหา เร่ืองผูน้ ําชุมชน และ
ชาวบา้นขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกาํหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา  คาํกล่าวของผู ้
ร่วมวิจยั (ไป) ว่า “...คาํว่าวิสัยทศัน์  บางทีชาวบา้นเคา้ไม่เขา้ใจนะ  ตอ้งใชค้าํแบบภาษาชาวบา้น  
อยา่งตอ้งการใหห้มู่บา้นเราเป็นอยา่งไงในอนาคต  แต่ถา้ผูน้าํก็พอเขา้ใจเพราะผา่นการอบรมมาเยอะ 
...”   ปัญหาขาดการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น การให้ร่วมมือ   การให้งบประมาณ  
การใหอุ้ปกรณ์และอาํนวยเร่ืองสถานท่ี      
 ดงันั้นผูร่้วมวิจยัสรุปร่วมกนัว่าตอ้ง กาํหนดอนาคตของการกาํหนดวิสัยทศัน์และทิศ
ทางการพฒันาในการจดัทาํแผนชุมชน  ดงัน้ี    ผูน้าํชุมชน และชาวบา้นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
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เก่ียวกบัการกาํหนดวิสัยทศัน์และทิศทางการพฒันาเพียงพอ และไดรั้บการสนับสนุนจากทุกฝ่าย
เพื่อใหส้ามารถกาํหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา  ของตนเองได ้ เช่น จดักิจกรรมให้ความรู้
และฝึกกาํหนดวิสยัทศัน์ 
  4. การก าหนดแผนงาน /โครงการ พบปัญหา ผูท่ี้เก่ียวข้องขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการกาํหนดแผนงานโครงการ  จากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการพบว่า ผูน้ ําและ
ประชาชนส่วนใหญ่กาํหนดแผนงาน /โครงการ ไม่เป็น ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการขาดความรู้ว่า
แผนงานและโครงการพฒันาชุมชนต่างๆ ควรมาจากไหน  เรียงลาํดบัก่อนหลงัของปัญหาท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์อยา่งไง  ดงัท่ีผูร่้วมวิจยั (เจ) กล่าวว่า  
   “...จ ําเป็นเลย  ท่ีจะต้องมีความรู้เ ร่ืองการกําหนดแผนหรือโครงการเป็น  

โดยเฉพาะผูน้าํหรือผูท้าํแผนชุมชน  ตรงน้ีสาํคญั  พอนักพฒันาชุมชนของอาํเภอมาลง
พ้ืนท่ีสาํรวจปัญหาและความตอ้งการในลกัษณะประชุม  พอไดปั้ญหาท่ี 1 2 3 แลว้ เคา้
บอกว่าให ้กาํหนดว่าจะทาํโครงการอะไร  พวกเราก็เงียบ  ถา้เราสามารถบอกท่ีมาท่ีไป
ของโครงการได ้ เราก็จะกลา้เสนอ...”    

  สาํหรับอีกปัญหาท่ีพบคือขาดการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเช่น 
การใหร่้วมมือ   การใหง้บประมาณ  การใหอุ้ปกรณ์และอาํนวยเร่ืองสถานท่ี      
 ดงันั้นผูร่้วมวิจยัสรุปร่วมกนัว่าตอ้ง กาํหนดอนาคตของการกาํหนดแผนงาน /โครงการ  
ในการจดัทาํแผนชุมชน  ดงัน้ี   ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกาํหนดแผนงาน 
โครงการเพียงพอ และไดรั้บการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น การให้ร่วมมือ   การให้
งบประมาณ  การให้อุปกรณ์และอาํนวยเร่ืองสถานท่ีในการดาํเนินการกาํหนดแผนงานหรือ
โครงการต่างๆ       

          5.   การจัดท ารูปเล่มแผนชุมชน  พบปัญหา ผูท่ี้เก่ียวข้องขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชน   คาํกล่าวของผูร่้วมวิจยั (ไพ) ว่า “...เร่ืองความรู้น่ีจาํเป็นมาก  
อยา่งท่ีบอกว่าตอนแรกว่า ไม่มีความรู้ก็ทาํไม่ได ้ ทาํผดิยิง่แยเ่ขา้ไปอีก...”  ในการจดัทาํรูปเล่มแผน
ชุมชน  ทีมงานจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น การให้ร่วมมือ   การ
ใหง้บประมาณ  การใหอุ้ปกรณ์ และอาํนวยเร่ืองสถานท่ี   
 ดงันั้นผูร่้วมวิจยัสรุปร่วมกนัว่าตอ้ง กาํหนดอนาคตของการจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชน     
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชน เพียงพอ   และทีมงาน
ไดรั้บการสนบัสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ขั้นตอน I (Influence) การสร้างแนวทางการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการสร้าง
เสริมพลงัอ านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุน     
  ขั้นตอน I การสร้างแนวทางการปรับปรุงและพฒันารูปแบบ มีวตัถุประสงค์  เพื่อหา
วิธีการ  และเสนอแนวทางการพฒันาตามท่ีมองภาพอนาคตการพฒันาในการจดัทาํแผนชุมชนไว ้ 
แนวทางปฏิบติัของขั้นตอนน้ี ผูร่้วมวิจยันาํร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพ่ือทาํแผน
ชุมชนท่ีผูว้ิจยัร่างข้ึนมาช่วยกันหาแนวทางวิธีการ และกิจกรรมสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนท่ี
สอดคลอ้งกับบริบทตาํบลเจ็ดร้ิว   โดยนําความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มท่ีมองภาพในอนาคตมา
พิจารณาร่วมกนั  ซ่ึงขั้นตอนน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ 
 ขั้นตอน I 1 คือ  การปรับร่างรูปแบบท่ีผูว้ิจยัร่างข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบับริบทของ
หมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 ตาํบลเจ็ดร้ิว   ซ่ึงในขั้นตอนน้ีใชก้ารแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม  เปิด
โอกาสใหผู้ร่้วมวิจยัพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบและ
เง่ือนไขท่ีผูว้ิจยัร่างข้ึน กบัปัญหาท่ีวิเคราะห์ไดใ้นขั้นตอน A   โดยให้ทั้งสองกลุ่มเขียนลงใน
กระดาษฟลิปชาร์ท  และส่งตวัแทนมานาํเสนอ  จากนั้นจึงนาํขอ้เสนอของทั้งสองกลุ่มมาพูดคุยกนั
จนไดข้้อสรุปตรงกัน เก่ียวกับร่างรูปแบบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  พบประเด็นท่ีน่าสนใจคือ  ความไม่
เหมาะสมขององคป์ระกอบของการทาํแผนชุมชนจาํนวน 5 องค์ประกอบ ผูร่้วมวิจยัมีความเห็นว่า
ยากเกินไป ไม่เหมาะสมกบัชุมชนท่ีไม่เคยทาํแผนชุมชนอยา่งหมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5   
เน่ืองจากส่ิงท่ียากเกินไปสาํหรับชาวบา้นท่ีไม่เคยทาํแผนชุมชนดว้ยตวัเอง  จะทาํให้เกิดความเบ่ือ
หน่ายและทอ้ถอยไดง่้าย  ซ่ึงชุมชนเช่นน้ีควรเร่ิมจากส่ิงท่ีคนในชาวบา้นสามารถทาํสาํเร็จได้ เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดการถอดใจในการปฏิบติัหรือเขา้ร่วม  อีกทั้งเม่ือทาํสาํเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
และคงพฤติกรรมการปฏิบติัต่อไปไดง่้าย  ดงันั้นผูร่้วมวิจยัจึงเห็นพอ้งกนัว่า ควรรวมองคป์ระกอบท่ี
มีเง่ือนไขซํ้ าซอ้นกนัให้เป็นองค์ประกอบเดียว ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อม และการจดัทาํแผน
ชุมชน     
  ขั้นตอน I 2 คือ เป็นการกาํหนดกิจกรรมแต่ละร่างเง่ือนไขเพื่อพฒันารูปแบบการสร้าง
เสริมพลงัอาํนาจชุมชน    ท่ีผูร่้วมวิจยัปรับให้สอดคลอ้งกบับริบทของตาํบลเจ็ดร้ิว ในขั้นตอน I 1     
วิธีการดาํเนินงานคือแบ่งผูร่้วมวิจยัเป็น 2 กลุ่ม แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มระดมความคิดเก่ียวกบักิจกรรมท่ี
จะทาํในแต่ละเง่ือนไข    ซ่ึงใชกิ้จกรรมในรูปแบบท่ีผูว้ิจยัร่างข้ึนเป็นแนวทาง โดยคาํนึงถึงความ
เป็นไปไดใ้นการปฏิบติัจริงตามบริบทของตาํบลเจ็ดร้ิว  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนาํเสนอ และสรุป
ร่วมกนัไดด้งัตารางท่ี 15  และตารางท่ี 16  
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ตารางท่ี 15  แสดงร่างกิจกรรมในเง่ือนไขระดบับุคคลท่ีปรับใหส้อดคลอ้งกบับริบท  
  
องค์ประกอบการ
จดัท าแผนชุมชน 

เงื่อนไขระดับบุคคล กจิกรรม 

การเตรียมความพร้อม 
 

- ความตระหนักเก่ียวกับ
แผนชุมชน 
- ความตั้งใจมุ่งมัน่  

1. กิจกรรมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัแผน
ชุมชนแก่ชุมชน   
2. กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการ
จดัทาํแผนชุมชน     

การจดัทาํแผนชุมชน   - การมีความรู้เก่ียวกบัการ
จดัทาํแผนชุมชน   
- ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น
ตนเอง          

3. กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียว 
กบัการจดัทาํแผนชุมชน ในดา้นต่อไปน้ี 
    -การจดัทาํและวิเคราะห์ขอ้มลู     
    -การกาํหนดวิสยัทศัน์/ทิศทางการพฒันา 
    -การกาํหนดแผนงาน โครงการ 
- การจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชน 
4.  กิจกรรมการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู ้
ร่วมจดัทาํแผนชุมชน 

 
 จากตารางท่ี 15  สรุปแนวทางพฒันากิจกรรมในรูปแบบระดบับุคคล ประกอบดว้ย  1) 
กิจกรรมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัแผนชุมชน   2) กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัทาํ
แผนชุมชน  3) กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน   ในดา้นต่อไปน้ี  
การจดัทาํและวิเคราะห์ขอ้มลู    การกาํหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา   การกาํหนดแผนงาน
โครงการ    และ การจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชน   4)  กิจกรรมการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผูร่้วมจดัทาํ
แผนชุมชน  ส่วนในประเด็นเง่ือนไขของความผกูพนัต่อชุมชนตนเองในร่างรูปแบบนั้น ผูร่้วมวิจยั
เห็นตรงกนัว่า ชาวบา้นส่วนใหญ่มีความผกูพนักบัชุมชนอยูแ่ลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งทาํกิจกรรม 
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ตารางท่ี 16  แสดงร่างกิจกรรมในเง่ือนไขระดบัทีมงานท่ีปรับใหส้อดคลอ้งกบับริบท   
 

องค์ประกอบการ
จดัท าแผนชุมชน 

เงื่อนไขระดับทีมงาน กจิกรรม 

การเตรียมความ
พร้อม    
    

-ก า ร สนับ สนุ น ท า ง
สงัคม 
  
   
  
  
  
 

    1   กิจกรรมการสรรหาบุคคลมาร่วมทีมทาํแผน
ชุมชน   
    2.   กิจกรรมจัดตั้ งทีมทําแผนชุมชน  โดยมี
ลกัษณะดงัน้ี  
           -ใช้ระบบความสัมพันธ์ของทีมงานใน
ลกัษณะเท่าเทียมกนั 
            -เปิดโอกาสใหส้มาชิกรับอาสาในงานตามท่ี
ตนเองถนดั      
            -ใหอิ้สระสมาชิกไดต้ดัสินใจเก่ียว กบังานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย    

การจดัทาํแผน
ชุมชน   

-การส่ือสารในทีมงาน 
 

3.  กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร
เพื่อการจดัทาํแผนชุมชน        

  
 จากตารางท่ี 16 สรุปแนวทางพฒันากิจกรรมในรูปแบบระดบัทีมงานประกอบดว้ย      
1)  กิจกรรมการสรรหาบุคคลมาร่วมทีมทาํแผนชุมชน  2)  กิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน  โดยมี
ลกัษณะดงัน้ี   มีระบบความสมัพนัธข์องทีมงานในลกัษณะเท่าเทียมกนั   เปิดโอกาสให้สมาชิกรับ
อาสาในงานตามท่ีตนเองถนัด     และให้อิสระในการตดัสินใจเก่ียวกบังานท่ีได้รับมอบหมาย           
3 ) กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารเพื่อการจดัทาํแผนชุมชน    ส่วนในประเด็น
เง่ือนไขเร่ืองสมัพนัธภาพ ในร่างรูปแบบนั้น  ผูร่้วมวิจยัเห็นตรงกนัว่าใหแ้ทรกอยู่ในกิจกรรมจดัตั้ง
ทีมทาํแผนชุมชน คือใชร้ะบบความสมัพนัธข์องทีมงานในลกัษณะเท่าเทียมกนั 
 
  ขั้นตอน I 3 คือ การแยกแยะจดัหมวดหมู่ และเรียงลาํดบักิจกรรม  ใหผู้ร่้วมวิจยัร่วมกนั
พิจารณากิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นไปได ้   และรวมกิจกรรมท่ีเหมือนกนัไวด้ว้ยกนั   
จากนั้นจึงพิจารณาต่อว่า กิจกรรมใดควรทาํก่อนหลงั    เพ่ือใหไ้ดกิ้จกรรมสาํหรับรูปแบบการสร้าง
เสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชนท่ีเหมาะสมกบับริบทของชุมชน   ดงัน้ี   
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1. กิจกรรมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัแผนชุมชน    
2. กิจกรรมการสรรหาบุคคลมาร่วมทีมทาํแผนชุมชน   
3. กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัทาํแผนชุมชน  
4.  กิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน   
5.  กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน   
6.  กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร    
7.  กิจกรรมการส่งเสริมกาํลงัใจผูร่้วมจดัทาํแผนชุมชน 

 
 ขั้นตอน C (Control) การวางแนวทางปฏิบัต ิ

  ขั้นตอนน้ีผูร่้วมวิจยันําแนวทางปฏิบติัในขั้นตอน  I 3 มากาํหนดผูรั้บผิดชอบตาม
กิจกรรมท่ีกาํหนดข้ึน   พร้อมตกลงรายละเอียดของการดาํเนินการตลอดกิจกรรม    ผูร่้วมวิจัย
ช่วยกันเขียนข้อสรุปของกิจกรรมท่ีแต่ละกลุ่มนําเสนอ    ได้แก่  กิจกรรมท่ีคิดว่าดีท่ีสุด  โดย
พิจารณาจากทรัพยากรของชุมชน และสามารถนํามาปฏิบัติได้จริง  จากนั้นผูร่้วมวิจัยกาํหนด
แผนงานของแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด โดยผูว้ิจัยทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเ ล้ียงคอยแนะนํา  ซ่ึง
ประกอบดว้ย  ช่ือกิจกรรม  วตัถุประสงค์  เทคนิคท่ีใช ้ วิธีดาํเนินการ  วสัดุอุปกรณ์  งบประมาณ  
สถานท่ีดาํเนินการ  ผูรั้บผดิชอบ  ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และประเมินผล 
 1. กจิกรรมสร้างความตระหนักเกีย่วกบัแผนชุมชน    
 วตัถุประสงค์  เพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักถึงความสําคญัของแผนชุมชน    
และ เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชน     วิธีการท่ีใช้ คือ เผยแพร่แนวคิดและความสาํคญัของแผน
ชุมชนให้ชาวบ้านทราบอย่างทั่ว ถึงด้วยส่ือสาธารณะ   ได้แก่  1) จัดทําโปสเตอร์ไวนิล  
วิธีดาํเนินการคือ  1.1) เขียนโครงการเพ่ือของบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว   1.2) 
จดัทาํป้ายไวนิล ท่ีมีภาพและขอ้ความแสดงถึงประโยชน์ของแผนชุมชน  1.3)  ขออนุญาตเจา้ของ
สถานท่ีติดตั้ง  ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีชาวบา้นมาประกอบกิจกรรมชุมชน  ไดแ้ก่  อบต เจ็ดร้ิว   ท่ีทาํการ
กองทุนหมู่ 5   และ  กศน.ตาํบลเจ็ดร้ิว        2)  แจกแผน่พบัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความสาํคญัของแผน
ชุมชน  โดยใชภ้าษาง่ายต่อความเขา้ใจแก่ชาวบา้น    3)   ประกาศเสียงตามสายของหอกระจายข่าว
ของหมู่บ้าน   วิธีดาํเนินการคือ ผูร่้วมวิจัย ท่ีเป็นเจา้หน้าท่ี อบต  เป็นผูด้าํเนินการ  เพื่อให้ขอ้มูล
ความรู้เก่ียวกบัความสาํคญัของแผนชุมชนร่วมทั้งเชิญชวนให้ชาวบา้นเขา้ร่วมทาํแผนชุมชน  โดย
ใชเ้น้ือหาในแผน่พบั   ทุกวนัๆละ 5 นาที เวลาช่วง 16.00 น.  เป็นเวลา 1 เดือน  4) ประเมินผล 
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  2.  กจิกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมท าแผนชุมชน   
  วตัถุประสงค์ เพื่อคน้หาชาวบา้นท่ีสนใจเขา้ร่วมทาํแผนชุมชน  วิธีการท่ีใช ้ คือ  ขอ
ความร่วมมือจากผูน้าํชุมชนหมู่ท่ี 5    ทั้งท่ีเป็นทางการไดแ้ก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลเจ็ด
ร้ิว  กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น  และผูน้าํดา้นความคิดท่ีมีอิทธิพลต่อชาวบา้น เพื่อแนะนาํบุคลากรท่ีมีความ
พร้อมและสนใจเขา้ร่วมเป็นทีมทาํแผนชุมชน โดยพิจารณาความสมคัรใจ   วิธีดาํเนินการมีดงัน้ี  1)   
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัช่วยกนัติดต่อผูน้าํของหมู่ท่ี 5   เพื่อขอความร่วมมือในการแนะนาํผูท่ี้สนใจเขา้
ร่วมทีมทาํแผนชุมชน    2)  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัอธิบายแนวคิดและประโยชน์ของการสร้างทีมทาํ
แผนชุมชนแก่ผูน้าํ   3) ประเมินผล 

 3. กจิกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัท าแผนชุมชน   
  วตัถุประสงค์เพื่อให้ ผูส้มคัรเข้ามาเป็นทีมทาํแผนชุมชนมีความตั้งใจมุ่งมัน่ในการ

จดัทาํแผนชุมชนให้สาํเร็จ   วิธีการท่ีใช ้คือการศึกษาดูงาน / ชมวีดิทศัน์    เป็นการพาทีมงานไป
เรียนรู้ดว้ยตนเองจากชุมชนตวัอยา่งท่ีประสบความสาํเร็จในการใชแ้ผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือพฒันา
หมู่บา้น   วิธีดาํเนินการดงัน้ี   1) เขียนโครงการเสนอองค์การบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิวเพ่ือของการ
สนบัสนุน  2)  ติดต่อชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จดา้นการจดัทาํแผนชุมชน   3) กาํหนดสถานท่ีวนั
เวลาท่ีจะไปดูงาน   4)  แจง้วนัเวลาให้ทีมงานทราบเพื่อเตรียมตวัล่วงหน้า   5)  ดาํเนินการพาไปดู
งาน   6) ประเมินผล  
 4.  กจิกรรมจดัตั้งทีมท าแผนชุมชน   
 วตัถุประสงคเ์พ่ือจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน และเพ่ือความชดัเจนในการดาํเนินงานและ
ติดตามงาน   วิธีการท่ีใช ้คือ การประชุมแต่งตั้งทีมงาน  วิธีดาํเนินการมีดงัน้ี  1)  เขียนโครงการ
จดัตั้งทีมทาํแผนชุมชนเพ่ือขอการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว      2)  จดัประชุม
ระดมความคิดห็นเพ่ือจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน   โดยเชิญเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเจ็ด
ร้ิวมาร่วมดว้ย  และเชิญผูเ้ช่ียวชาญในการทาํแผนชุมชนมาใหค้าํแนะนาํ   สาํหรับหัวขอ้การประชุม
ประกอบดว้ย   2.1)   การกาํหนดความสมัพนัธใ์นทีมลกัษณะแนวราบ  2.2)   การกาํหนดวนัประชุม
ท่ีชดัเจน  2.3)  กาํหนดงาน และระบุรายละเอียดของแต่ละงาน     2.4)   แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบแต่ละ
งานโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกรับอาสาในงานตามท่ีตนเองถนัด  และให้อิสระในการตัดสินใจ
เก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย    3)   บนัทึกผลการประชุมและพิมพแ์จกจ่ายแก่สมาชิกเพื่อรับทราบ   
พร้อมกบัติดประกาศในพ้ืนท่ีสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนไดรั้บทราบการดาํเนินงานแผนชุมชน     
4) ประเมินผล  
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 5. กจิกรรมพฒันาศักยภาพการปฏิบัตเิกีย่วกบัการจดัท าแผนชุมชน   
 วตัถุประสงค์      1. เพื่อให้ทีมทาํแผนชุมชนมีความรู้และทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัทาํแผนชุมชน  2. เพื่อใหที้มงานสามารถจดัทาํแผนชุมชนไดจ้ริง  วิธีการท่ีใช ้คือ การอบรมเชิง
ปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน วิธีดาํเนินการมีดงัน้ี  1) เขียนโครงการเสนอองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเจ็ดร้ิวเพ่ือขอการสนบัสนุนงบประมาณและสถานท่ี   2) กาํหนดเน้ือหาและระยะเวลาท่ี
จะอบรมเชิงปฏิบติัการ ดงัน้ี  2.1) การจดัทาํและวิเคราะห์ขอ้มลู  จาํนวน 2 ชัว่โมง   2.2) การกาํหนด
วิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา  จาํนวน 1 ชัว่โมง   2.3) การกาํหนดแผนงาน /โครงการ จาํนวน 2 
ชัว่โมง   2.4)  การประชาพิจารณ์ยกร่างแผนชุมชน จาํนวน 1 ชัว่โมง    2.5) การจดัทาํรูปเล่มแผน
ชุมชน  จาํนวน1 ชัว่โมง     3)  ติดต่อวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ    4) กาํหนดวนัและสถานท่ีดาํเนินการ   5)  
แจง้กาํหนดการและสถานท่ีให้ทีมงานทราบ    6) ประชาสัมพนัธ์โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผูท่ี้
สนใจเขา้ร่วมอบรม     7) ดาํเนินการอบรมเชิงปฏิบติัการ  8) ประเมินผล  
 6.   กจิกรรมพฒันาศักยภาพการใช้เคร่ืองมอืส่ือสาร    
 วตัถุประสงค์เพื่อให้ทีมงานมีทักษะการใช้เคร่ืองมือส่ือสารท่ีทันสมัย อย่างเป็น
ประโยชน์ในการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัในทีมงาน    วิธีการท่ีใช ้คือ  เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาแนะนาํ
เร่ืองการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร     วิธีดาํเนินการมีดงัน้ี  1)  คน้หาบุคลากรในชุมชนท่ีมีความสามารถ
ด้านการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร   เพื่อขอความร่วมมือมาเป็นวิทยากรแนะนําทีมงานด้านการใช้
เคร่ืองมือส่ือสารเพื่อประโยชน์ของการจดัทาํแผนชุมชน    2)  จดัประชุมทีมงาน เพื่อพูดคุยเก่ียวกบั
การส่ือสารในทีม  เช่น  การติดต่อผ่านเฟสบุ๊ค    การติดต่อผ่านLine กลุ่ม  โดยมีผูเ้ช่ียวชาญมาให้
คาํแนะนาํการใชง้านตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ    3)  จดัทาํทะเบียนรวบรวมรายช่ือทีม
ทาํแผนชุมชน เพ่ือจดัทาํเป็นเล่มแลว้แจกจ่ายแก่สมาชิก   4) ประเมินผล 

 7.  กจิกรรมการสร้างความภาคภูมใิจแก่ผู้ร่วมจดัท าแผนชุมชน 
 วตัถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของทีมทาํแผนชุมชน  

วิธีการท่ีใช ้คือ   ประกาศเสียงตามสายดว้ยหอกระจายข่าวของหมู่บา้น วิธีดาํเนินการ  1) ประสาน
กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิวเพ่ือขอใชอุ้ปกรณ์กระจายเสียง  2)  กาํหนดผูป้ระกาศ  3)  สรุป
เน้ือหาการกระจายเสียง ได้แก่ รายช่ือทีมทาํแผนชุมชนหมู่ท่ี 5 และคาํกล่าวขอบคุณทีมงานท่ี
เสียสละ   4 )  ประเมินผล  
 สรุปกิจกรรมท่ีผูร่้วมวิจัยร่วมกนัระดมสมอง เพื่อใชใ้นรูปแบบการสร้างเสริมพลงั
อาํนาจชุมชนเพ่ือจดัทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว  ประกอบดว้ย 7 กิจกรรม  ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี  17   สรุปกิจกรรมในรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อจดัทาํแผนชุมชนของ 
                       ตาํบลเจ็ดร้ิว  

 
กิจกรรม วัตถุ 

ประสงค์ 
วิธีการที่ใช้   วิธีการด าเนินการ สถานที่/วัสดุ/

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้เก่ียวข้อง 

การประเมินผล 

1. 
กิจกรรม
สร้าง
ความ
ตระหนกั
เกี่ยวกบั
แผน
ชุมชน     

1 เพื่อให้
ชุมชนมี
ความ
ตระหนกั
ถึง
ความสาํ
คญัของ
แผน
ชุมชน    
2 เพื่อ
เตรียม
ความ
พร้อม
ชุมชน 

เผยแพร่
แนวคิด
และความ 
สาํคญัของ
แผนชุมชน
ใหช้าวบา้น
ทราบอยา่ง
ทัว่ถึงดว้ย
ส่ือ
สาธารณะ 

1) จดัทาํป้ายไวนิล  
วิธีดาํเนินการคือ  
   1.1) เขียนโครงการ
เพื่อของบประมาณ
จาก อบต. เจ็ดร้ิว   
   1.2) จดัทาํ
โปสเตอร์ ไวนิล ที่มี
ภาพและขอ้ความ
แสดงถึงประโยชน์
ของแผนชุมชน 
      1.3)  ขออนุญาต
เจา้ของสถานท่ีติดตั้ง  
ซ่ึงเป็นแหล่งท่ี
ชาวบา้นมาประกอบ
กิจกรรมชุมชน    
2) แจกแผ่นพบัท่ีมี
เน้ือหาเกี่ยวกบั
ความสาํคญัของแผน
ชุมชน  โดยใชภ้าษา
ง่ายต่อความเขา้ใจแก่
ชาวบา้น     
3)   ประกาศเสียงตาม
สายดว้ยหอกระจาย
ข่าวของหมู่บา้น   

 สถานที่ท่ี
ติดตั้ง   
โปสเตอร์  
ไวนิล  
-อบต. เจ็ดร้ิว   
- ที่ทาํการ
กองทุน
หมู่บา้น หมู่ที่ 
5   
-กศน.ตาํบล
เจ็ดร้ิว 
 
 
 งบประมาณ 
-อบต. เจ็ดร้ิว   
 

ผู้รับผิดชอบ 
-ผูว้ิจยั 
-ผูร่้วมวิจยั 
 
ผู้เก่ียวข้อง 
-มคัทายกวดั 
-ชาวบา้น
ตาํบลเจ็ดร้ิว   
     

ชาวบา้นมี
ความรู้และเห็น
ความ สาํคญั
ของแผนชุมชน
มากข้ึน โดยใช ้
-  แบบสอบ 
ถาม  
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ตารางที่  17   สรุปกิจกรรมในรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อจดัทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว  (ต่อ) 
กิจกรรม วัตถุ 

ประสงค์ 
วิธีการที่
ใช้   

วิธีการด าเนินการ สถานที่/วัสดุ/
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
/ผู้เก่ียวข้อง 

การ
ประเมินผล 

2. 
กิจกรรม
สรรหา
บุคคล
มาร่วม
ทีมทาํ
แผน
ชุมชน 

1 เพื่อ
คน้หา
ชาวบา้นที่
สนใจเขา้
ร่วมทาํแผน
ชุมชน 

ประชาสั
มพนัธ์
ผ่านผูน้าํ
ที่เป็น
ทางการ 

1)   ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
เขา้พบผูน้าํของหมู่ที่ 5   
เพื่อขอความร่วมมือใน
การแนะนาํผูท้ี่สนใจเขา้
ร่วมทีมทาํแผนชุมชน  
2)   ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
อธิบายแนวคิดและ
ประโยชน์ของการสร้าง
ทีมทาํแผนชุมชนแก่ผูน้าํ 

 ผู้รับผิดชอบ 
-ผูว้ิจยั 
-ผูร่้วมวิจยั 
 
ผู้เก่ียวข้อง 
-สมาชิก อบต.  
-กาํนนั  
-ผูใ้หญ่บา้น 
-อสม.       

- สามารถ
หาคนที่
สนใจ
มาร่วมทาํ
แผนชุมชน
ได ้

3. 
กิจกรรม
สร้าง
ความ
ตั้งใจ
มุ่งมัน่ใน
การ
จดัทาํ
แผน
ชุมชน   

เพื่อให ้
ผูจ้ดัทาํ
แผนชุมชน
มีความ
ตั้งใจมุ่งมัน่
ในการ
จดัทาํแผน
ชุมชนให้
สาํเร็จ 

1 การ 
ศึกษาดู
งาน   
2  ชมวีดิ
ทศัน์ 

1) เขียนโครงการเสนอ
องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเจ็ดร้ิวเพื่อของการ
สนบัสนุน      
2)  ติดต่อชุมชนที่
ประสบความสาํเร็จดา้น 
การจดัทาํแผนชุมชน    
3) กาํหนดสถานที่วนั
เวลาที่จะไปดูงาน  4) 
แจง้วนัเวลาใหท้ีมงาน
ทราบเพื่อเตรียมตวั
ล่วงหนา้ 
5)  ดาํเนินการพาไปดู
งาน   / ชมวีดิทศัน์ 

สถานที่ดูงาน 
-ชุมชนหนอง
สาหร่าย   
ต.หนอง
สาหร่าย 
อ. พนมทวน 
จ. กาญจนบุรี 
   
งบประมาณ 
- อบต.เจ็ดร้ิว   

ผู้รับผิดชอบ 
-ผูว้ิจยั 
-ผูร่้วมวิจยั 
 
ผู้เก่ียวข้อง 
-ทีมทาํแผน 
ชุมชน    

-การสังเกต 
ความตั้งใจ
มุ่งมัน่ใน
การจดัทาํ
แผนชุมชน     

4. 
กิจกรรม
จดัตั้งทีม
ทาํแผน
ชุมชน   

1 เพื่อจดัตั้ง
ทีมทาํแผน
ชุมชน  
2 เพื่อความ
ชดัเจนใน
การดาํเนิน 
งานและ
ติดตามงาน 

การ
ประชุม   

1)  เขียนโครงการจดัตั้ง
ทีมทาํแผนชุมชนเพื่อขอ
การสนบัสนุนจาก อบต.
2)  จดัประชุมระดม
ความคิดเพื่อแต่งตั้งทีม
ทาํแผนชุมชน   โดยเชิญ
เจา้หนา้ที่ของ อบต.เจ็ด
ร้ิวมาร่วมดว้ย  และเชิญ 

สถานที่ /
งบประมาณ 
- องคก์าร
บริหารส่วน
ตาํบลเจ็ดร้ิว 
 

ผู้รับผิดชอบ 
-ผูว้ิจยั 
-ผูร่้วมวิจยั 
 

- สามารถ
จดัตั้งทีมทาํ
แผนชุมชน
ไดส้าํเร็จ 
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ตารางที่  17   สรุปกิจกรรมในรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อจดัทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว  (ต่อ) 
กิจกรรม วัตถุ 

ประสงค์ 
วิธีการที่
ใช้   

วิธีการด าเนินการ สถานที่/วัสดุ/
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
/ผู้เก่ียวข้อง 

การ
ประเมินผล 

   ผูเ้ช่ียวชาญในการทาํ
แผนชุมชนมาให้
คาํแนะนาํ หวัขอ้การ
ประชุมประกอบดว้ย    
     2.1)  การกาํหนด
ความสัมพนัธ์ในทีม
ลกัษณะแนวราบ   
    2.2)  กาํหนดงาน และ
ระบุรายละเอียดของงาน  

 ผู้เก่ียวข้อง 
-เจา้หนา้ที ่  
อบต.เจ็ดร้ิว 
-ผูเ้ชียวชาญ
เร่ืองจดัทาํ
แผนชุมชน 
- ผูน้าํและ
ชาวบา้นที่
สนใจ 

 

5. 
กิจกรรม
พฒันา
ศกัยภาพ
การ
ปฏิบติั
เกี่ยวกบั
การ
จดัทาํ
แผน
ชุมชน 

1 เพื่อให้
ผูจ้ดัทาํ
แผนชุมชน
มีความรู้
และทกัษะ
ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการ
จดัทาํแผน
ชุมชน 
2 เพื่อให้
ทีมงาน
สามารถ
จดัทาํแผน
ชุมชนได้
จริง   
  

การ
อบรม
เชิง
ปฏิบติักา
ร  

1) เขียนโครงการเสนอ
องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเจ็ดร้ิวเพื่อขอการ
สนบัสนุนงบประมาณ
และสถานที่  
2) กาํหนดเน้ือหาและ
ระยะเวลาที่จะอบรมเชิง
ปฏิบติัการ ดงัน้ี   
    2.1) การจดัทาํและ
วิเคราะห์ขอ้มูล  จาํนวน   
2 ชัว่โมง 
    2.2) การกาํหนด
วิสัยทศัน์และทิศ
ทางการพฒันา  จาํนวน 
1 ชัว่โมง  
2.3) การกาํหนด
แผนงาน /โครงการ 
จาํนวน 2 ชัว่โมง       
2.4)  การประชาพิจารณ์
ยกร่างแผนชุมชน 
จาํนวน 1 ชัว่โมง     

สถานที่ และ
งบประมาณ 
-องคก์าร
บริหารส่วน
ตาํบลเจ็ดร้ิว  
สถานที่ และ
งบประมาณ 
-องคก์าร
บริหารส่วน
ตาํบลเจ็ดร้ิว   

ผู้รับผิดชอบ 
-ผูว้ิจยั 
-ผูร่้วมวิจยั 
 
ผู้เก่ียวข้อง 
-ทีมทาํแผน
ชุมชน 
-วิทยากร
ผูเ้ช่ียวชาญ      
- ผูส้นใจ
ทัว่ไป    

ทีมทาํแผน
ชุมชน
สามารถทาํ
แผนชุมชน
ตนเองได ้
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ตารางที่  17   สรุปกิจกรรมในรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อจดัทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว  (ต่อ) 
กิจกรรม วัตถุ 

ประสงค์ 
วิธีการที่
ใช้   

วิธีการด าเนินการ สถานที่/วัสดุ/
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้เก่ียวข้อง 

การ
ประเมินผล 

            2.5) การจดัทาํ
รูปเล่มแผนชุมชน  
จาํนวน1 ชัว่โมง      
3)  ติดต่อวิทยากร
ผูเ้ช่ียวชาญ     
4) กาํหนดวนัและ
สถานที่ดาํเนินการ    
5)  แจง้กาํหนดการ
และสถานแก่ทีมงาน  
6) ประชาสัมพนัธ์
โครงการ 
 7) ดาํเนินการอบรม
เชิงปฏิบติัการ   

   

6. กิจกรรม
พฒันา
ศกัยภาพ
การใช้
เคร่ืองมือ
ส่ือสาร    

เพื่อให้
ทีมงานมี
ทกัษะการ
ใช้
เคร่ืองมือ
ส่ือสารที่
ทนัสมยั  
อยา่งเป็น 
ประโยชน์ 
ต่อการทาํ
แผนชุมชน 

เชิญผูเ้ช่ียว 
ชาญมา
แนะนาํ
เร่ืองการ
ใช้
เคร่ืองมือ
ส่ือสาร      

1)  คน้หาบุคลากรใน
ชุมชนที่มีความ 
สามารถดา้นการใช้
เคร่ืองมือส่ือสาร   
เพื่อมาแนะนาํทีมงาน
ดา้นการใชเ้คร่ืองมือ
ส่ือสาร  
2)  จดัประชุมทีมงาน 
เพื่อพูดคุยเกี่ยวกบัการ
ส่ือสารในทีม  เช่น  
การติดต่อผ่านเฟสบุค     
ไลน์กลุ่ม  โดยมี
ผูเ้ช่ียวชาญมาให้
คาํแนะนาํการใชง้าน
ตามความเหมาะสม 
ใชเ้วลา  1  ชัว่โมง 

สถานที่ และ
งบประมาณ 
-อ ง ค์ ก า ร
บ ริ ห า ร ส่ ว น
ตาํบลเจ็ดร้ิว   

ผู้รับผิดชอบ-
ผูว้ิจยั 
-ผูร่้วมวิจยั 
 
ผู้เก่ียวข้อง 
 -ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการใช้
เคร่ืองมือ
ส่ือสาร        
 -ทีมทาํแผน
ชุมชน    

ทีมงาน
สามารถใช้
เคร่ืองมือ
ส่ือสารเพื่อ
ประโยชน์
ในการทาํ
แผนชุมชน
ได ้

 
 



211 

 

ตารางที่  17   สรุปกิจกรรมในรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อจดัทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว  (ต่อ) 
กิจกรรม วัตถุ 

ประสงค์ 
วิธีการที่
ใช้   

วิธีการด าเนินการ สถานที่/วัสดุ/
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ผู้เก่ียวข้อง 

การ
ประเมินผล 

   3) จดัทาํทะเบียน
รายช่ือทีมทาํแผน
ชุมชน เพื่อจดัทาํ
เป็นเล่มแลว้แจกจ่าย
แก่สมาชิก   

   

7 
กิจกรรม
การสร้าง
ความ
ภาคภูมิใ
จแก่ผู ้
ร่วม
จดัทาํ
แผน
ชุมชน 

1 เพื่อสร้าง
ความ
ภาคภูมิใจใน
การเป็นส่วน
หน่ึงของทีม
ทาํแผน
ชุมชน   

 ประกาศ
เสียงตาม
สายดว้ย
หอ
กระจาย
ข่าวของ
หมู่บา้น 

 1) ประสานกบั 
อบต.เจ็ดร้ิว เพื่อขอ
ใชอุ้ปกรณ์กระจาย
เสียง   
2) กาํหนดผู ้
ประกาศ  3)  สรุป
เน้ือหาการกระจาย
เสียง  

สถานที่/
อุปกรณ์ 
-องคก์าร
บริหารส่วน
ตาํบลเจ็ดร้ิว   
   
     

ผู้รับผิดชอบ-
ผูว้ิจยั 
-ผูร่้วมวิจยั 
ผู้เก่ียวข้อง 
       
 -ทีมทาํแผน
ชุมชน    

-สังเกต และ
สัมภาษณ์
อยา่งไม่เป็น
ทางการ 

 
     ขั้นการปฏิบัตติามแผนและผลที่สังเกตได้  
 การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว ้ เพื่อพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ
ชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชนตามท่ีกาํหนดไวแ้ละการสงัเกตผลท่ีเกิดข้ึน โดยผูร่้วมวิจยัและผูว้ิจยั    
มีรายละเอียดดงัน้ี  

       1.  กจิกรรมสร้างความตระหนักเกีย่วกบัแผนชุมชน  
       วตัถุประสงค ์ เพื่อใหชุ้มชนมีความตระหนกัถึงความสาํคญัของแผนชุมชน  และ เพื่อ

เตรียมความพร้อมชุมชน 
       วิธีการท่ีใช ้คือ เผยแพร่แนวคิดและความสาํคญัของแผนชุมชนให้ชาวบา้นทราบอย่าง

ทัว่ถึง ดว้ยส่ือสาธารณะ    
       การปฏิบติัตามแผน  
       ผูร่้วมวิจยัประสานกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว โดยเขียนโครงการเพื่อขอ

งบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว  เพื่อจดัทาํโปสเตอร์ไวนิล  และแผ่นพบั   ผูว้ิจยั
และผูร่้วมวิจยัช่วยกนัคิดขอ้ความท่ีเขา้ใจง่ายเพื่อส่ือถึงแนวคิดแผนชุมชน และออกแบบรูปลกัษณ์
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ของโปสเตอร์ไวนิล  และแผน่พบั  โดยดูตวัอยา่งจากส่ือขององคก์รอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง   เมื่อได้
ขอ้ความและรูปแบบท่ีต้องการแลว้  ผูร่้วมวิจยัสรุปร่วมกนัเร่ืองจาํนวนส่ือ   สถานท่ีติดตั้ง  และ
ผูรั้บผดิชอบดาํเนินการดงัน้ี   จาํนวนโปสเตอร์ไวนิล  3 ชุด ๆละ 2 แบบ สถานท่ีติดตั้ง  คือ องค์การ
บริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว   ท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้น หมู่ท่ี 5  และ  กศน.ตาํบลเจ็ดร้ิว  ผูรั้บผดิชอบคือ  
นายหัสดี  ขวญัไตรงค์    รวมทั้งประสานขออนุญาตติดตั้ งป้ายไวนิลตามสถานท่ีท่ีระบุ  เร่ิม
โปสเตอร์ไวนิล  วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2557  ส่วนแผน่พบัจาํนวน 300 แผ่น   นายหัสดี  ขวญัไตรงค ์ 
เป็นผูรั้บผิดชอบจัดทํา  โดยให้ผูร่้วมวิจัยเป็นผู ้แจกจ่ายในหมู่ท่ี 5  เร่ิมดําเนินการวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2557     นอกจากน้ียงัใชก้ารประกาศเสียงตามสายดว้ยหอกระจายข่าวของหมู่บา้น  นาย
หสัดี  ขวญัไตรงค ์ ผูร่้วมวิจยัท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ี อบต  เสนอตวัรับผดิชอบดาํเนินการ เพราะเป็นงานท่ี
ทาํอยู ่ เพื่อใหข้อ้มลูความรู้เก่ียวกบัความสาํคญัของแผนชุมชนร่วมทั้งเชิญชวนให้ชาวบา้นเขา้ร่วม
ใหข้อ้มลูแก่ผูน้าํชุมชน ทุกวนัๆละ 5 นาที เร่ิมดาํเนินการวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2557  เวลาช่วง 16.00 
น.  เป็นเวลา 1 เดือน โดยใชเ้น้ือหาในแผ่นพบั   ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีเผยแพร่จะไดไ้ปในทิศทางเดียวกนั 
และเป็นการตอกย ํ้าขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่ชาวบา้น      

      ผลท่ีสงัเกตได ้
       จากการสังเกตของผูว้ิจัยพบว่า ผูร่้วมวิจัยมีความตั้งใจและเต็มใจในการให้ความ
ร่วมมือในการร่างข้อความในแผ่นพบัและโปสเตอร์ไวนิล     สําหรับการดาํเนินกิจกรรม พบ
ขอ้สังเกตดงัน้ี   การติดตั้งโปสเตอร์ไวนิล  และแจกแผ่นพบัแผนชุมชน มีความราบร่ืน  แต่การ
ประกาศเสียงตามสายดว้ยหอกระจายข่าวของหมู่บา้นไม่ไดค่้อยดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง  เพราะผู ้
ร่วมวิจยัท่ีรับอาสา ดาํเนินกิจกรรมเป็นบางวนั  ประกอบกบัเน้ือหาเป็นวิชาการ ทาํให้ยากต่อการ
เข้าใจของชาวบ้าน  เมื่อผูร่้วมวิจัยสังเกตว่าไม่มีคนสนใจฟังจึงเลิกกิจกรรมให้ความรู้ด้วยหอ
กระจายข่าว     
 
 2.  กจิกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมท าแผนชุมชน   
  วตัถุประสงค ์เพื่อคน้หาชาวบา้นท่ีสนใจเขา้ร่วมทาํแผนชุมชน   
  วิธีการท่ีใช ้ คือ ประชาสมัพนัธผ์า่นผูน้าํของหมู่ท่ี 5  ไดแ้ก่ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเจ็ดร้ิว  กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น  และอสม. เพื่อหาคนท่ีสนใจเข้าร่วมเป็นทีมทาํแผนชุมชน โดย
พิจารณาความสมคัรใจ    

 การปฏิบติัตามแผน  
 ผูร่้วมวิจยัประชุมระดมความคิดเห็น ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557  ในการเลือกพ้ืนท่ี
หมู่บา้นท่ีมีความพร้อมและความสมคัรใจ 1 หมู่บา้น  เพื่อเป็นหมู่บา้นนาํร่องในการสรรหาบุคคล



213 

 

มาร่วมทีมทาํแผนชุมชน     ผลสรุปการประชุมใชห้มู่ท่ี บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5  ซ่ึงเป็น
หมู่บา้นท่ีผูร่้วมวิจยัทาํการเก็บขอ้มูลและการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการขาดพลงัอาํนาจชุมชน
ในการจดัทาํแผนชุมชน         จากนั้นผูร่้วมวิจยัเขา้พบผูน้าํของหมู่ท่ี 5   เพื่อขอความร่วมมือในการ
แนะนาํผูท่ี้มีความพร้อมและสนใจเขา้ร่วมทีมทาํแผนชุมชน  ซ่ึงช่วงแรกผูน้าํไดส่้งรายช่ือผูเ้ขา้ร่วม
ทาํแผนชุมชน 22 คน  แต่เมื่อผูร่้วมวิจยัติดต่อประสานไปยงับุคคลท่ีคาดว่าจะเขา้ร่วมอยา่งจริงจงั ได้
จาํนวน 7 คน  ดงัน้ี  

1. นายอิทธิพงษ ์ กลบับา้นเกาะ  เจา้หนา้ท่ี อบต.เจ็ดร้ิว   
2. นายอนนัต ์ อินบางยาง      ครูโรงเรียนวดัเจ็ดร้ิว   
3. นางประคองทรัพย ์ พวงระยา้      อสม.หมู่ท่ี 5 
4. นางสาวพิน  พลอยบา้นแพว้    อสม.หมู่ท่ี 5 
5. นางปวีณา  อ่วมลาบเอก       อสม.หมู่ท่ี 5 
6. นางสาวปรียานุช  อ่วมลาภเอก       อสม.หมู่ท่ี 5 
7. นางสาวสุจิตรา  พึ่งบา้นเกาะ  อสม.หมู่ท่ี 5 

  ผลท่ีสงัเกตได ้
 จากการสงัเกตและสมัภาษณ์ผูน้าํหมู่ท่ี 5 ผูว้ิจยัพบว่าในตอนแรกผูน้าํชุมชนบางคนยงั

ไม่เขา้ใจกระบวนการทาํแผนชุมชนจึงไม่เขา้ใจว่าทาํไมตอ้งมีทีมทาํแผนชุมชน  เห็นไดจ้ากคาํพูด
ของผูน้าํท่านหน่ึง (นี) ว่า “ ..เห็น เจา้หนา้ท่ีของ อบต. เคา้ทาํแผนชุมชนอยูแ่ลว้น่ี    แลว้เราจะไปทาํ
อะไร  ท่ีผา่นมาก็แจง้ไปยงั อบต. ว่าเราจะเอาอะไรบา้ง  ถนนคอนกรีต ...”  สอดคลอ้งกบัอีกท่าน 
(ส) ว่า “... ชาวบา้นเคา้ไม่รู้หรอกว่าตอ้งทาํ เคา้มองว่าตอ้งเป็น อบต ทาํครับ ...”   และอีกท่านหน่ึง
(ป) แสดงความคิดเห็นว่า  “...เคยไปดูงานท่ีเคา้ทาํแผนชุมชนนะ  แต่ท่ีน่ีไม่มีอ่ะ  มนัทาํยาก รวมตวั
กนัยาก ยิง่ชาวบา้นเขาไม่เขา้ใจ  เลยไม่มีใครทาํ...”  ซ่ึงจากคาํกล่าวเหล่าน้ีพอสรุปไดว้่า ผูน้าํและ
ชาวบา้นหมู่ท่ี 5 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนชุมชนไม่เพียงพอ  แต่เมื่อผูว้ิจยัไดอ้ธิบายเก่ียวกบั
งานวิจยัและประโยชน์การมีทีมทาํแผนชุมชน   ผูน้าํบางท่านจึงไดส่้งรายช่ือผูท่ี้มีความพร้อมในการ
เขา้ร่วมเป็นทีมทาํแผนชุมชนของหมู่ท่ี 5 จาํนวน  22 คน  จากนั้นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัช่วยกัน
ประสานไปยงักลุ่มเป้าหมายทั้ง 22 คน  พบว่า ไดผู้ท่ี้มีความสนใจและยินดีเขา้ร่วมจาํนวน  11 คน 
แต่เมื่อนัดประชุมเพื่อดาํเนินกิจกรรมมาเพียง 7 คนเท่านั้น  ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์พูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการกับผูน้ ําชุมชนถึงสาเหตุท่ีคนเข้าร่วมจริงจังน้อยลง     ผูน้ ําท่านหน่ึง  (สํา) อธิบายว่า                
“...ชาวบา้นท่ีมาในตอนแรก  เคา้คิดว่ามาเพียงคร้ังเดียว  และไดเ้งิน หรือไดข้องตอบแทน  อีกอย่าง 
อาจารยบ์อกว่ามีการประชุมหลายคร้ัง  เคา้ก็กลวัว่าเขา้ร่วมทาํแผนแลว้จะเป็นภาระ  กลวัไม่มีเวลา
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...”  สรุปไดว้่า ขอ้จาํกดัของการสรรหาคนมาเขา้ร่วมเป็นทีมทาํแผนชุมชนคือ ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัแผนชุมชนของผูน้าํและชาวบา้น  และผลตอบแทนท่ีเป็นรูปธรรม  

 
   3. กจิกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัท าแผนชุมชน   

    วตัถุประสงค์เพื่อให้ทีมทาํแผนชุมชนมีความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัทาํแผนชุมชนให้
สาํเร็จ    

     วิธีการท่ีใช ้คือ   การศึกษาดูงาน / ชมวีดิทศัน์    
       การปฏิบติัตามแผน 
     ผูร่้วมวิจยัประชุมวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557  เพื่อกาํหนดสถานท่ี และวนัเวลาท่ีจะพา

การทีมทาํแผนชุมชนหมู่ท่ี 5ไปศึกษาดูงาน ซ่ึงท่ีประชุมมีมติไปดูงานท่ีชุมชนหนองสาหร่าย    
ตาํบลหนองสาหร่าย  อาํเภอพนมทวน  จงัหวดักาญจนบุรี  ในวนัท่ี 15 เดือน ธนัวาคม 2557    ซ่ึง
เป็นชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จดา้นการจดัทาํแผนชุมชน   เมื่อไดว้นัและสถานท่ีเรียบร้อย ผูว้ิจยัจึง
ประสานไปท่ีชุมชนดงักล่าวเพื่อขอไปศึกษาเรียนรู้และแลกเปล่ียนเก่ียวกบัการใชแ้ผนชุมชนเป็น
เคร่ืองมือพฒันาหมู่บา้น     จากนั้นแจง้วนัเวลาใหผู้ร่้วมวิจยัและบุคคลท่ีจะสมคัรมาเป็นทีมทาํแผน
ชุมชน ทราบอีกคร้ังเพ่ือเตรียมตวัล่วงหนา้  เมื่อถึงวนันัดหมายทุกคนมาอย่างพร้อมเพรียงกนั ออก
เดินทางโดยรถตู ้   พอไปถึงจุดหมาย นายแรม  เชียงกา ตาํแหน่งคณะกรรมการแผนแม่บทชุมชน 
ตาํบลหนองสาหร่าย ออกมาต้อนรับและทาํหน้าท่ีเป็นวิทยากรชุมชน  และมีการเปิดวีดิทัศน์
เก่ียวกบักระบวนการจดัทาํแผนชุมชนของท่ีตาํบลหนองสาหร่ายเป็นเวลา 30 นาที    หลงัจากชมวีดิ
ทศัน์  นายแรม  เชียงกา และกลุ่มผูไ้ปศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนประสบการณ์การจดัทาํแผนชุมชน
ของชุมชนหนองสาหร่าย โดยมีประเด็น ดงัน้ี  
 การตระหนักถึงปัญหาในชุมชน 
  ก่อนท่ีคนในชุมชนจะเห็นความสาํคญัของการจดัทาํแผนชุมชน   ชุมชนจะตอ้งประสบ
กบัปัญหาต่างๆ ท่ีซํ้าซากในอดีต    ดงัเช่นตาํบลหนองสาหร่าย นายแรม  เชียงกา ไดเ้ล่าถึงปัญญา
ต่างๆในอดีต ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  ไดแ้ก่  ปัญหาการขดัแยง้
ทางการเมืองทอ้งถ่ิน   วิทยากรเล่าว่า  
   “....กว่าท่ีหนองสาหร่ายจะพฒันา   ในกระบวนการมีส่วนร่วมและใชเ้ป้าหมาย

ปรับปรุงใชเ้วลาไม่ต ํ่ากว่า 22-23 ปี    ลม้ลุกคลุกคลานทะเลาะเบาะแวง้  เข่นฆ่ากัน
พอสมควรนะ  ใครคงไดข่้าว     เลือกตั้งกนัที ก็มีการใชอ้าวุธเขา้มาเก่ียวขอ้งกนับา้ง   
ใชเ้งินใชท้องมาเก่ียวขอ้งกนับา้ง และการทะเลาะเบาะแวง้ แลว้มนัก็มีกนัมากข้ึน...”   

 



215 

 

 ปัญหาทางสงัคม  วิทยากรเล่าถึงปัญหาน้ีว่า     
  “...เพราะทุกวนัน้ีสงัคมไทยมนัค่อนขา้งท่ีจะตกตํ่าอยู่พอสมควร   สมยัก่อนถา้

ใครมีงานบวชลกู   เราจะปิดตาํบลมาช่วยกนัเลย  เฮฮาสนุกสนานเต็มท่ี    ถามว่าทุก
วนัน้ีมีคนมาช่วยมั้ย   ทุกอย่างตอ้งจา้งหมดลา้งจานก็ตอ้งจา้ง กางเต็นท์ตอ้งจา้ง  ทุก
วนัน้ีรําหน้านาคยงัจา้งเลย   ทุกอย่างจา้งหมดเลย    งานศพเม่ือก่อนน้ีไม่ตอ้งจา้งพ่อ
ครัวแม่ครัวมาทาํเล้ียงแขกทุกคนมาช่วยกนัดว้ยความเต็มใจหมดเลย   และเวลามาฟัง
พระก็จะห้ิวข้าว ห้ิวกบัข้าวกันมา ห้ิวโน้น  ห้ิวน่ีกนัมา  ทุกวนัน้ีมีห้ิวกนัมามั้ยครับ   
ซองยงัไม่เอามาตอ้งมาขอซองจากเจา้ภาพ  มาถึงก็ยงัไม่ยอมใส่ซองก่อน ตอ้งมาดูก่อน
ว่าเคา้ตอ้นรับเราดีมั้ย   ตอ้ง   มาลองชิมก่อนว่าอาหารอร่อยไหม อนัน้ีอร่อยไหม ถา้
อาหารว่างดีขา้วตม้อร่อยก็ใส่ซองเยอะๆหน่อย     ถา้ไม่ดีก็ไม่ใส่อีกต่างหาก   ใครจะ
ปลกูบา้นสมยัก่อไม่มีการถมใหม้นัสูงกว่ากนั   คนสมยัก่อนบา้นพ่อแม่สูงแค่ไหนลูก
ไม่มีทางปลกูสูงกว่าแม่  พวกเขาถือว่าทาํมาหากินไม่ข้ึนแต่ทุกวนัน้ีเป็นไงครับต่างคน 
ต่างถม ต่างคน  สูงข้ึนไป เป็นไงครับนํ้ าท่วมเต็มถนน  ...”    

  ปัญหาการขาดความร่วมมือ   วิทยากรเล่าว่า  “...  ท่ีน่ีเม่ือก่อนก็เป็นแบบน้ีละ เรียกคน
ประชุมก็ไม่มา   ทาํไมไม่มาละ   ก็เรียกผูใ้หญ่บา้นแลว้ ผูใ้หญ่บา้นรับผดิชอบสิ  มีเพื่อนอีกสองคนก็
รับผดิชอบสิ  มีทอ้งถ่ิน ทอ้งถ่ินก็รับผดิชอบสิ ฉนัเลือกแกมาแลว้ มนัเป็นอยา่งน้ีทุกท่ี  ผมเช่ือว่าเจ็ด
ร้ิวก็เป็นแบบน้ีใช่มั้ยครับ ...”   ปัญหาการรวมกลุ่มท่ีใหญ่ซ่ึงเป็นนโยบายภาครัฐ  วิทยากรกล่าวว่า       
   “... กระบวนการร่วมกลุ่มน่ีสาํคญันะครับ    เพราะท่ีผ่านมาเราชอบรวมกลุ่มท่ี

ใหญ่ คือเกณฑค์นมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ  แต่ไม่รวมกลุ่มท่ีใช่     นิสยัคนไทยรวมกลุ่มใหญ่
เท่าไหร่ทะเลาะกนัมากเท่านั้น  ขดัแยง้กนัมากเท่านั้น     แต่หน่วยงานภาครัฐชอบให้
เรารวมกลุ่มท่ีใหญ่   เพ่ือสร้างฐานอาํนาจการต่อรอง  ใหญ่เท่าไหร่เค้าคิดว่ายิ่งดี  
ปัญหาของกลุ่มใหญ่คือการจดัการ  กลุ่มใหญ่ทาํอะไรก็ขยบัลาํบาก     เช่นเวลาเรียก
ประชุมที  300 คน  หาท่ีประชุมก็ยาก  ไหนจะงบประมาณกาแฟ เมื่อมีงบประมาณเขา้
มาก็จะไปนอนกองอยูธ่นาคาร  ทุกหมู่บา้นจะมีเงินกองเต็มไปหมดเพราะมนัแบ่งกนั
ไม่ได ้กลุ่มมนัใหญ่  มนัไม่ลงตวัมนัแบ่งกนัไงอนัน้ีคือยกตวัอยา่งนะครับ...”     

  ปัญหาการพฒันาในอดีตท่ีดาํเนินการควบคุม และบริหารจดัการโดยภาครัฐ ลกัษณะ
บนลงล่าง (Top down) ท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพชุมชนเพื่อไปสู่ความทนัสมยั  ภาครัฐ
เป็นผูก้าํหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน โดยส่งเจ้าหน้าท่ีไปเป็นผูป้ฏิบัติการพร้อม
งบประมาณและโครงการสาํเร็จรูปท่ีเนน้พฒันาดา้นเศรษฐกิจ    จนทาํใหป้ระชาชนเกิดความเคยชิน
ต่อระบบพ่ึงพา และมกัจะมองว่าการพฒันาไม่ใช่หนา้ท่ีของตนเอง  วิทยากรกล่าวว่า  
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   “...ถา้เราติดกระดุมเมด็แรกผดิเมด็ต่อไปก็ผดิหมดแหละ และท่ีผ่านมาเราไม่เคย
ติดกระดุมตวัเองเลยใช่หรือไม่  ให้เรามอบความไวว้างใจให้คนอ่ืนติดกระดุมให้เรา
หมดเลย และท่ีผ่านมาผมก็เช่ือว่าเราไม่เคยคิดดว้ยตวัเองเลยเราให้คนอ่ืนคิดแทนเรา
ทั้งหมดเลยนะ  เราจะปล่อยใหค้นไม่ก่ีคนคิดแทนเรานะ  แลว้เมื่อเขาทาํไม่ดีก็ไปโทษ
เขา แต่ความเป็นจริงแลว้การท่ีจะทาํให้ชุมชนสาํเร็จหรือชุมชนมีความสุขไดเ้น่ีย มนั
ตอ้งอยูท่ี่ตวัเราเองมากกว่า...”     

 ในประเด็นน้ี นางสาํเนา  พุกผาสุก  ผูร่้วมวิจยัไดแ้สดงความคิดเห็น ดงัน้ี “...ความ
กระตือรือร้นท่ีจะทาํ ให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการพฒันาหรือแกปั้ญหา  ตอ้งมาจาก
การท่ีเคา้ประสบปัญหาดว้ยตนเองจริงๆ  เหมือนท่ีอาจารยว์่า   เคา้ตอ้งตระหนักซะก่อน... ”   นาย
หสัดี  ขวญัไตรรงค ์ผูร่้วมวิจยัท่ีมาจากภาครัฐ  เสริมว่า  
   “... ผมชอบแนวคิดของหนองสาหร่ายเร่ืองกระบวนการคดัเลือกและถอดถอน

ผูน้าํ  จึงทาํใหผู้น้าํท่ีไดรั้บการคดัเลือกตอ้งเกิดความตระหนกั และกระตือรือร้นในการ
พฒันาหมู่บา้น  เน่ืองจากชาวบา้นเห็นว่าผูน้าํคนท่ีมีอยูไ่ม่มีความสามารถ ไม่ร่วมพฒันา 
ไม่มีศกัยภาพ ก็จะมีมติใหถ้อดถอนผูน้าํคนนั้น...”  

 เพราะฉะนั้นผูน้าํจึงตอ้งจาํเป็นตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนชุมชน และนาํแผนท่ีได้
ไปวิเคราะห์ปัญหาจดัทาํแผนโครงการ เพื่อนาํสู่การปฏิบติั และร่วมประเมินผลโครงการ    กล่าว
โดยสรุป การจะใหค้นในชุมชนเกิดความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองพฒันาชุมชนไปสู่คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน  บุคคลตอ้งตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและชุมชนเสียก่อน 
 การเรียนรู้เพือ่รู้จกัตนเองและชุมชน 
 เม่ือชุมชนตระหนกัถึงปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  ทาํให้ชุมชนเกิดความตอ้งท่ีจะ
พฒันาเปล่ียนแปลงชุมชนใหดี้ข้ึน   ซ่ึงก่อนท่ีจะพฒันาหรือดาํเนินการใดๆ จาํเป็นตอ้งให้ชาวบา้น
ในชุมชนรู้จกัตนเองและชุมชนอยา่งแทจ้ริง   รู้เก่ียวกบัปัญหาของตนเองและชุมชน   รู้ถึงศกัยภาพ 
ทรัพยากร และองคค์วามรู้ต่างๆท่ีตนเองมี  วิทยากรชุมชนหนองสาหร่ายเล่าว่า  

 “...ท่ีผ่านมามนัเป็นวิกฤติขนาดนั้น  จนปีพ.ศ. 2546 ถึง 2548  3ปี เต็มๆ ท่ีคน
หนองสาหร่ายประกาศปิดตาํบล  เราไม่ให้คนหนองสาหร่ายไปเรียนรู้ท่ีไหนแลว้ก็
ไม่ใหค้นท่ีไหนมาเรียนรู้ท่ีหนองสาหร่าย  เราขอปิดตาํบลแลว้ก็เร่ิมพฒันาดว้ยการทาํ
การรู้จกัตนเอง  หนองสาหร่ายตอ้งทาํใหค้นในชุมชนรู้จากตวัเองใหไ้ด.้..”       

 ดงันั้นคนหนองสาหร่าย  เร่ิมจากการรู้จกัตวัเอง  ดว้ยการทาํบญัชีครัวเรือน  “...ถา้ใคร
ทาํแผนชีวิตหรือบญัชีครัวเรือนได ้1 เล่ม  สามารถคํ้าประกนัเงินกูไ้ด ้5000 บาท...”  จะเห็นว่า ผูน้าํ
ชุมชนหนองสาหร่ายใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ตนเองดว้ยการให้ชาวบา้นทาํแผนชีวิตหรือบญัชี
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ครัวเรือน เพื่อจะไดท้ราบข้อมูลของตน  และมีการส่งเสริมดว้ยการให้รางวลัโดยแปลงเป็นส่ิงคํ้ า
ประกันเงินกู้ของสถาบันการเงินของชุมชน   นอกจากเรียนรู้เก่ียวกับข้อมูลของตนเองแล้ว  
จาํเป็นตอ้งเรียนรู้ขอ้มลู ในชุมชนอีกดว้ยโดยวิธีการเก็บขอ้มูล  วิทยากรกล่าวว่า  “...พอเราให้ทุก
บา้นทาํแผนชีวิตบญัชีครัวเรือน มนัจะทาํให้เขาเห็นปัญหาของตวัเอง  สุดทา้ยเราเอาทุกๆ ปัญหา
ของคนชุมชนมาร่วมกนั...”    ชุมชนหนองสาหร่ายมีกระบวนการจัดทาํเคร่ืองมือข้ึนมาเอง   ดัง
วิทยากรกล่าวว่า “...หมู่บา้นผมทาํเคร่ืองมือเก็บขอ้มลูเอง  ทาํอยา่งไง  ก็ง่ายๆ  คุณอยากจะรู้อะไรก็
เขียนคาํถามไปซิ  มีหมาก่ีตวั  มีนาก่ีไร่  เล่นหวยเท่าไหร่  เคยเป็นไขเ้ลือดออกหรือเปล่า อย่างเน้ีย 
แต่ตอ้งใชภ้าษาชาวบา้นนะ  ไม่ใช่ถามว่าท่านใชน้ํ้ าเดือนละก่ีลกูบากศเ์มตร  มนัจะตอบไดม้ั้ย...”    
  เมื่อเรียนรู้จกัตนเอง รู้จกัชุมชนแลว้  ท่ีสาํคญัอีกประการคือ  เราตอ้งจาํเป็นตอ้งรู้จกั
แยกประเภทของคนในชุมชนใหช้ดัเจน   เห็นไดจ้ากท่ีวิทยากรเล่าว่า    
  “...หนองสาหร่ายตอ้งแยกคนแต่ละประเภท   ท่ีหนองสาหร่ายมีคน 3 คน  คน

แรกคือ พวกหัวไวเรียนรู้งานดีทุกอย่าง ยิ้มตลอด   ให้ไปไหนก็ไป ให้ทาํอะไรก็ทาํ  
แลว้ก็เป็นทุกเร่ืองในหมู่บ้าน    เป็นทุกอย่าง อสม . ก็เป็น แม่บ้านก็เป็น  เวลาเรียก
ประชุมก็มีแต่หน้าเดิมๆมา  วิธีแกก้็คือพยายามแบ่งงานกัน  แจกงานให้คนอ่ืนบา้ง   
คนกลุ่มน้ีหนองสาหร่ายมี 20% เอง    คนท่ี 2  พวกรอดูทีท่าพวกน้ีเรียกประชุมท่ีตอ้งมี
ของแจกของแถม     ถา้เราประกาศว่า วนัน้ีมาประชุมทาํแผนหน่อยมีขา้วสารแจกคน
ละ 1 กิโล  ตีส่ีมนัมารอ คนกลุ่มน้ีจะมีเยอะ   พวกน้ีเวลาประชุมกนัก็ไม่ค่อยจะฟัง  มนั
นัง่คุยกนัคุยเร่ืองนูน้  เร่ืองน้ี     พอประธานบอกเลิกประชุมรีบตบมือดีใจเพราะอยาก
กลบับา้น  พอประธานถามว่าท่ีพดูมาเขา้ใจไหม  เขา้ใจหรือไม่เขา้ใจ  คนพวกประเภท
ท่ี 2 ก็จะตอบว่าเขา้ใจ    มีคาํถามไหม...ไม่มี   เห็นดว้ยมั้ย....เห็นดว้ย   ใครเห็นดว้ยยก
มือข้ึน  ยกกนัเกือบหมด  ยกเสร็จแลว้หนัไปถามคนนั่งขา้งๆ ว่าน่ีเรายกกนัเร่ืองอะไร  
เรามีคนประเภทน้ี 57%    สุดทา้ยคนท่ี 3 คือด่าอย่างเดียว  มีตั้ง 23%  ทุกท่ีเหมือนกนั 
คนกลุ่มท่ี 3 จะมากกว่ากลุ่มท่ี 1 ทุกท่ี  สงัเกตดูเลยนะคนด่าจะมากกว่าคนทาํเยอะ...”   

 สรุป วิทยากรพูดถึงลกัษณะของคนในชุมชน เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันา 
และแบ่งคนเป็น 3 ลกัษณะ คือ พวกท่ีเข้าร่วมทุกงานด้วยจิตอาสา     พวกท่ีมาร่วมเพราะ
ผลประโยชน์  และพวกท่ีไม่มาร่วมแต่คอยจบัผิด  ท่ีวิทยากรเสนอแนะ เก่ียวกบัการตั้งกลุ่มเพ่ือ
ทาํงานพฒันาดงัน้ี    
  “...วนัน้ีผมขอแนะนาํว่าใหคุ้ณแบ่งกลุ่มคนใหช้ดัเจนทาํงานกบัคนกลุ่มท่ี 2  ให้

เขาเร่ิมมาทาํงานกบัเรา  มาใหเ้ขารู้จกัผูน้าํ แลว้จะทาํยงัไงให้เคา้รู้ว่าเราเป็นผูน้าํ   ทุก
วนัน้ีเขารู้มั้ยครับว่าคุณเป็นผูน้าํ   ไม่รู้หรอกครับ แต่มนัหวงัให้เราทาํงานให้      เรา
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ตอ้งทาํใหช้าวบา้นรู้ว่าผูน้าํไม่ใช่คนทาํทุกอยา่ง     เราตอ้งให้ชาวบา้นทราบว่าเราคือผู ้
ประสาน  ผูห้างบประมาณน่ีคือบทบาทผูน้าํ  ไม่ใช่เป็นข้ีขา้ เราตอ้งฝึกให้ชาวบา้นรู้   
...”   

 ในประเด็นน้ีนางประคองทรัพย ์ พวงระยา้ผูร่้วมวิจยั ไดแ้สดงความเห็นท่ีสอดคลอ้งว่า  
“...น่ีเห็นว่าดว้ยนะ  ปัจจยัสาํคญัคือ เนน้การทาํงานเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มเน้นการรู้จกัตนเอง เขา้
ร่วมไม่เน้นคนกลุ่มมาก แต่จะเน้นความเข้าใจกัน และการเข้าร่วมประชุมได้ทุกท่ีพูดคุยได้
ตลอดเวลา ...”   
 จากการบอกเล่าของวิทยากรแสดงใหเ้ห็นว่า  การทาํความรู้จกัตนเองและคนในชุมชน 
จนกระทัง่สามารถแยกประเภทของคนในชุมชนได ้รวมทั้งเลือกท่ีจะทาํงานกบัคนท่ีสามารถพฒันา
ได ้ ซ่ึงทาํใหก้ารทาํงานง่ายข้ึน และ บริหารจดัการคนไดอ้ยา่งมีทิศทาง    
 วธิีการจดัการแก้ปัญหาของชุมชนหนองสาหร่าย 
 การจดัการกบัปัญหาของตาํบลหนองสาหร่าย มีหลากหลายวิธี  วิทยากรไดย้กตวัอย่าง
แนวทางการจดัการกบัปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ดงัน้ี   
 ปัญหาการขัดแยง้ทางการเมืองท้องถ่ิน  ชุมชนจะใช้วิธีการพูดคุย  ซ่ึงต้องมีความ
ไวว้างใจ   วิทยากรกล่าวว่า  
  “...เร่ืองการเมือง  เมื่อก่อนมนัจะแบ่งกันเป็นพวก  มีการด่ากัน  ตรวจสอบ    

พวกใครพวกมนั   ทีน้ีเราก็เรียกประชุมเลย   หากใครจะสมคัรเป็นผูใ้หญ่บา้นของตาํบล
หนองสาหร่าย   ตอ้งเขียนใบลาออกดว้ยทุกคนแต่ในใบลาออกไม่ตอ้งเขียนวนัท่ีลาออก
ไว ้  แต่ไม่ตอ้งลงวนัเดือนปี  พอ เลือกตั้งเสร็จแลว้  ใครไดเ้ราจะเก็บใบลาออกไว ้ ส่วน
ไม่ไดก้็เอาใบลาออกคืนไป   เราจะทาํอย่างน้ีถา้คุณทาํดีก็อยู่ไดจ้นครบวาระ  แต่ถา้ทาํ
ไม่ดี  เราจะเอาใบลาออกท่ีคุณส่งมาให ้ ลงวนัท่ี  เดือน ปี    แลว้ส่งอาํเภอคุณก็หลุดจาก
การเป็นผูใ้หญ่บา้น...”   

 การจดัการปัญหาดา้นการเมืองเป็นลกัษณะเชิงรุก คือมีการวางแผนการแกไ้ขปัญหา
ก่อนท่ีปัญหาจะเกิด       นอกจากน้ีต้องมีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีด้วยการส่ือสารต่อกนัเพ่ือลง
ความขดัแยง้   วิทยากรกล่าวว่า   
  “...ใครเป็นผูใ้หญ่บา้นตาํบลหนองสาหร่ายทุกคนตอ้งมีการหมุนเวียนกนัเป็น

กาํนนัทุกคน    เราเอาผูใ้หญ่บา้นแลว้ก็กาํนนัทุกๆหมู่บา้นของตาํบลหนองสาหร่ายเขา้
ไปประชุมกนั      ใหก้าํนันและผูใ้หญ่บา้นพูดคุยกนัว่าจะเป็นกาํนันกนัคนละก่ีปี แต่
ตอ้งหมุนเวียนกนั   คุยกนัไดแ้ลว้ค่อยออกมาแจง้ใหช้าวบา้นทราบ...”    
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 จะเห็นว่าการเลือกกาํนนั  มาจากใหผู้ใ้หญ่เลือก ใชว้ิธีการประชุมหามติท่ีตรงกนั  แลว้
ผลดัเปล่ียนกนัอยา่งเสมอภาค    
 ปัญหาทางสงัคม   ชุมชนหนองสาหร่ายใชค้วามผกูพนักบัชุมชน เป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหา วิทยากรกล่าวว่า   
  “...ตวัอยา่งท่ีเราทาํ คือ ตาํบลเรามีกุศโลบายในการใหค้นดูแลผูสู้งอายุพ่อแม่    ก็

คือ ถา้บ้านไหนท่ีมีผูสู้งอายุครบ 100 ปีเอาไปเลย 10,000 บาท   และ เราพยายามดึง
ลูกหลานคนเก่งกลบัมาสู่ชุมชน  เรามีสถาบนัการเงินชุมชนตาํบลหนองสาหร่าย เปิด
ปกติทุกวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 8 โมงคร่ึงถึง 4 โมงคร่ึง  เปิดเหมือนธนาคารทั่วไปปกติ  
พนกังานก็คือลกูหลานในชุมชน ใหเ้งินเดือน เหมือนกบัท่ีทัว่ไปเคา้ให้   เราส่งลูกหลาน
เราไปเรียนเสร็จแลว้ไปเป็นข้ีขา้ของเคา้ทาํไม  ไปอยู่โลตสัทาํไม  อยู่เซเว่นทาํไม  แต่น่ี
เราดึงลูกหลานเรากลบัมาทาํงานในชุมชน   ทุกวนัน้ีธนาคารเราก็มีเงินอยู่ 74-75 ลา้น
บาท ...”   

 มีการแก้ปัญหาทางสังคมด้วยวิธีสร้างแรงจูงใจ เช่นตั้ งรางว ัลสําหรับบ้านท่ีดูแล
ผูสู้งอาย ุ และใชว้ิธีสร้างงานใหล้กูหลานกลบัมาทาํงานท่ีชุมชน เช่นสถาบนัการเงินชุมชน    
 ปัญหาการใหค้วามร่วมมือของคนในชุมชน   ชุมชนหนองสาหร่ายใชแ้รงจูงใจดว้ยการ
ใหผ้ลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม   ซ่ึงวิทยากรกล่าวว่า    
  “...ทีน้ีก็มาสู่เป้าหมายตามท่ีอาจารยบ์อกคือจะทาํอยา่งไรใหภ้าคประชาชนมีส่วน

ร่วมกบัการพฒันาชุมชนได้มากท่ีสุด   แลว้ก็จะทาํอย่างไรให้ประชาชนมีโอกาสได้
ออกมาแสดงความคิดเห็นในการพฒันาตนเอง พฒันาหมู่บา้น พฒันาชุมชนให้ไดม้าก
ท่ีสุด  ยกตวัอย่าง เราเรียกคนมาประชุม   ไม่มาผมก็เลยตั้งเกณฑ์เลยใครมาประชุมปี
หน่ึงมีลายเซ็น 8 คร้ัง สามารถใชล้ายเซ็น 8 คร้ังมาคํ้าเงินกูไ้ด ้5000 บาท  ผมก็มี 22 ขอ้ 
การมีส่วนร่วมดี    ปีหน่ึงใครเขา้มาร่วมประชุมกบัตาํบล   ช่วยวดั ช่วยโรงเรียน ช่วย
ทาํงานเอาแรง   มีลายเซ็น 12 คร้ัง  ใชล้ายเซ็นคํ้าประกนัได ้5000 บาท ...”   

 จะเห็นว่า ชุมชนสร้างเง่ือนไขท่ีนําส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้คือ ความดี  มาเป็นรางวลัท่ี
สามารถจบัตอ้งได ้  วิทยากรกล่าวถึงความร่วมมือของชาวบา้นว่า   
  “...เห็นไหม น่ีคือวิธีการแกว้ิกฤตข้ึนมาเป็นโอกาสให้กบัเรา ทุกวนัน้ี ท่ีอ่ืนหยอด

ทรายอะเบทตอ้งจา้งใหเ้ขาเดิน  เช่น อสม. ผมเป็นอสม. ไม่เคยหยอดทรายอะเบทให้กบั
ใครเลย  ผมมีขอ้ท่ี 3 เร่ืองสุขภาพดี เห็นมั้ย   ผมตั้งไวเ้ลยบา้นใครไม่มีคนป่วยดว้ยโรค
ไข้เลือดออกให้เอาบ้านเลขท่ีมาคํ้ าประกัน ได้ 5000 บาท  ผมมี ทรายอะเบท  ตอน
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ประชุมเอามาตั้งไวเ้ลย   ผมมีปลานกยงุ มาชอ้นเอาไปดิ   แต่ถา้ปีนึงบา้นใครไม่มีคนป่วย
ดว้ยโรคน้ี เอาบา้นเลขท่ีมาคํ้าประกนัได ้5000 บาท...”   

  ผูร่้วมวิจยัท่านหน่ึงกล่าวเสริม  “...ถา้เราจดัการปัญหาความร่วมมือของชาวบา้น จะทาํ
ใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมเกือบทุกภาคส่วนในหมู่บา้น ทาํใหไ้ดแ้ผนท่ีครอบคลุม และสะทอ้น
การแกปั้ญหา ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน มีกระบวนการจดัทาํแผนท่ีดี...”    
 จะเห็นว่าผูน้าํของหนองสาหร่ายใหค้วามสาํคญักบัการดึงมีส่วนร่วมของชาวบา้น ดว้ย
วิธีใหร้างวลักบักิจกรรมความดีท่ีคณะกรรมการหมู่บา้นกาํหนด มาเป็นเง่ือนไขในการกูเ้งินกองทุน
หมู่บา้น 
  ปัญหาการพฒันาท่ีผดิพลาดในอดีต  ชุมชนหนองสาหร่ายใชว้ิธีการใหค้วามรู้กบัคนใน
ชุมชนเก่ียวกบัการพฒันาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรกล่าวว่า  
  “...วนัน้ี เรามาสู่เง่ือนไขของความรู้เก่ียวกบักระบวนการกนั   เราใชก้ารปฏิรูป

กระบวนการ โดยใช ้3 ห่วง 2 เง่ือนไข 6 ตวัช้ีวดั  มาใชก้บัหนองสาหร่ายอย่างเขม้ขน้ 
ฝึกให้คนหนองสาหร่ายเข้าใจนิยามของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วงหมายถึงอะไร   2 
เง่ือนไขหมายถึงอะไร  6 ตัวช้ีวดัหมายถึงอะไร การพ่ึงตนเองทาํอย่างไง   น่ีคือการ
จดัการของผม ใหช้าวบา้นเกิดความรู้น่ีใหไ้ด ้...”   

 จากคาํกล่าวของวิทยากรชุมชนจะเห็นว่า ผูน้ ําให้ความสนใจกับการให้ความรู้กับ
ชาวบ้าน   โดย ทุกคร้ังท่ีประชุมจะสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปทุกคร้ัง ทาํซํ้ าๆ  ให้
ชาวบา้นเขารู้ใหไ้ด ้ นอกจากน้ียงัมีเอกสารแจก  ติดป้ายไวนิล    นอกจากน้ีหนองสาหร่ายใชว้ิธีการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืดว้ยการปรับเปล่ียนความคิดของคนในชุมชนว่าเป้าหมายในการพฒันาคือการทาํ
ใหเ้กิดความสุข   วิทยากรเล่าต่อว่า     
  “...ท่ีน่ีเราใชก้ระบวนการเปล่ียนครับ   อยา่ใหเ้งินครับ  ไม่มีเงิน ไม่มีงบประมาณ  

แลว้ทาํไมไม่ทาํครับ  ไดเ้งินทีถึงทาํ   เพราะฉะนั้นตอ้งเปล่ียนครับ    หนองสาหร่ายไม่มี
เงิน  แต่วนัน้ีเรายกฐานะเป็นเทศบาล     หนองสาหร่ายไม่ไดใ้ชง้บประมาณเป็นเป้าหมาย  
ผมใช้ความสุขเป็นเป้าหมาย  ในการพฒันาของเราไม่ตอ้งพูดถึงเงิน   แต่เราพูดเร่ือง
ความสุข  เราทาํยงัไงไปสู่ความสุข  ...”     

 ประเด็นน้ีผูน้าํ สร้างความคิดใหม่ว่าทุกคนมีความสามารถมีความดีอยู่ในตนเอง และ
สามารถเอาความดีความ  ความสามารถมาส่งเสริมความสุขได ้ “...เราเลยตั้งธนาคารความดีข้ึนมา 1 
ธนาคาร  แลว้กอ้ตั้งองคก์รข้ึนมา 1 องคก์ร  เอาความสามารถมาจดัการเพื่อส่งเสริมความสุขเปล่ียน
วิธีคิดใหม่ทาํใหเ้ขามีความเขม้แข็งทางความคิดใหไ้ด ้  สุดทา้ยเราก็เปล่ียนแนวคิดของเราใหม่  ใช้
ชุมชนอยูดี่มีสุขเป็นเป้าหมายของเรา...”   
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 นอกจากน้ียงัใชก้ระบวนการรวมกลุ่มเลก็ๆ ท่ีมีกิจกรรมเดียวกนั   วิทยากรกล่าวว่า   
  “...หนองสาหร่ายมี 119 กลุ่ม   เพราะเราเน้นกลุ่มท่ี “ใช่” ผมเป็นประธานกลุ่ม

เล้ียงโคนมเพราะผมมีอาชีพเล้ียงโคนม    ผมเป็นประธานกลุ่มเล้ียงโคนมมีสมาชิกแค่ 5 
คนเอง    ถามว่าสมาชิก 5 คนประชุมง่ายมั้ยครับ   ไม่ตอ้งหาท่ีประชุม  ไม่ตอ้งหาอะไร   
เจอกนัท่ีไหนก็ประชุมไดแ้ลว้   เรียกประชุม 10 คร้ังมา10 คร้ังทุกคนเขม้แข็งมั้ยครับ    
เพราะฉะนั้นเราจะใชค้าํว่ารวมกลุ่มท่ีใช่...”    

 จะเห็นว่าการร่วมกลุ่มท่ีใช่ หมายถึง การร่วมกลุ่มของผูท่ี้มีความสนใจตรงกนัโดยเน้น
กลุ่มเล็กๆ    ซ่ึงทาํให้ง่ายต่อการส่ือสาร  และสะดวกต่อการบริหารจัดการ เช่นการขอรับการ
สนบัสนุนในเร่ืองต่างๆ       วิทยากรกล่าวต่อว่า   
  “...ท่ีน้ีเม่ือกลุ่มรวมตวัเขา้ดว้ยกนั  ก็ไปถึงการเป็นภาคีเครือข่าย   อย่างผมเป็น

กลุ่มผูเ้ล้ียงโคนมก็เป็นภาคีเครือข่ายกบักลุ่มทาํนา  เพราะว่าววัผมตอ้งกินฟางกินหญา้
ของเขา    ผมเป็นภาคีเครือข่ายกบัผูป้ลกูหญา้แทงโกล่าเพราะววัผมตอ้งกินหญา้แทงโก
ล่าจากเขา   เห็นไหมพอร่วมแต่ละกลุ่ม กนัมนัเป็นเครือข่ายกนั 1000 คน   แต่ตอ้งใหแ้ต่
ละกลุ่มเล็กๆมีเอกเทศในการคิดในการตัดสินใจ     ท่ีน้ีกลุ่มของเราเล็กๆเวลาเรียก
ประชุมมนัมาง่าย    ทาํอะไรง่ายคล่องตวั...”   

 จากคาํกล่าวของวิทยากรชุมชน พบว่า การร่วมตัวกลุ่มท่ีใช่ เน้นคุณภาพมากกว่ า
จาํนวน  สามารถทาํงานไดค้ล่องตวักว่าการร่วมกลุ่มใหญ่  สามารถสร้างความสามคัคีไดง่้าย   ทาํให้
มีความเขม้แข็ง    ดว้ยกิจกรรมท่ีสนใจเหมือนกนัทาํใหม้ีความผกูพนักนั  
 สรุปการน าแผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา จากตวัอย่างปัญหาท่ีกล่าวขา้งตน้  
จะเห็นว่าตาํบลหนองสาหร่ายได้ใช้แผนชุมชนเป็นช่องทางให้ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการ
กาํหนดเป้าหมายในการพฒันาของชุมชนตนเอง และยงัเป็นเหมือนคู่มือให้กับชุมชนในการ
ปฏิบติังานตามโครงการ/กิจกรรม ท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งมีทิศทาง  นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้พ่ือตรวจสอบ
การปฏิบติังานของผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้  วิทยากรกล่าวว่า    
  “...ทาํไมตอ้งทาํแผนชุมชน  ผมยกตวัอย่างให้เห็นภาพอย่างน้ีนะครับ    ปี 2255 

เราสาํรวจพบว่า ตาํบลหนองสาหร่ายใชเ้งินเติมนํ้ ามนัดีเซลนํ้ ามนัเบนซินเป็นเงิน 29 
ลา้นบาทต่อปี  เราก็เลยเอา 29 ล้านบาทนั้นมาประชุมคุยกับชาวบ้าน  เราก็เลยตั้ ง
ป๊ัมนํ้ ามนัข้ึนมาเองในตาํบลหนองสาหร่ายช่ือว่าหนองสาหร่ายออยล ์     เก็บขอ้มูลมา
พบว่าใชปุ๋้ยเยอะ  เราก็ตั้งโรงงานทาํปุ๋ยอินทรียข์องเราเองเลย   เก็บขอ้มูลพบว่าชุมชน
เราใชน้ํ้ าด่ืมเยอะเราก็ทาํนํ้ าด่ืมเองเลย  เรากินขา้วเยอะ เราก็ตั้งโรงสีขา้วเองเลย  ทุกอยา่ง
เราทาํเองทั้งหมดเลย ...”      
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 จะเห็นว่าคาํกล่าวน้ีสอดคลอ้งกับแนวคิดพ่ึงตนเอง    วิทยากรเล่าต่อไปว่า  “... แต่
ก่อนท่ีจะมาเป็นป๊ัม โรงงาน ปุ๋ยอินทรีย ์ โรงงานนํ้ าด่ืม   อยู่ๆ ไม่ไดส้ร้างข้ึนเลย   เอาท่ีตรงไหน  เอา
เงินตรงไหน ใครจะทาํเนินการ  พวกน้ีตอ้งมีการวางแผน...   ดงันั้นเราก็เอาความตอ้งการน้ีบรรจุไว้
ในแผนชุมชน      เพราะในแผนจะเขียนเป็นโครงการไวอ้ยา่งละเอียด  อย่าง โครงการน้ีจาํเป็นก็ทาํ
ก่อน   โครงการน้ีไม่จาํเป็นรอได ้ เป็นตน้   สุดทา้ยเราก็ไดก้ระบวนการ 4 แผน  แผนชีวิต. แผน
ชุมชน  แผนแม่บทชุมชน  เพ่ือไปบรรจุเป็นแผนแม่บททอ้งถ่ิน...”     
 จากคาํพูดของวิทยากรชุมชนจะเห็นว่าแผนชุมชนเป็นคู่มือให้กับประชาชนในการ
พฒันา  
   ผลท่ีสงัเกตได ้

      จากการสงัเกตของผูว้ิจยัในการศึกษาชุมชนตน้แบบเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนคร้ังน้ี
พบว่าผูร่้วมวิจยั และบุคคลท่ีจะสมคัรมาเป็นทีมทาํแผนชุมชน ใหค้วามสนใจและร่วมมือเป็นอยา่งดี   
ตั้งแต่ความพร้อมเพรียงในการนัดหมาย  และจากพฤติกรรมการซกัถามวิทยากร  การร่วมแสดง
ความคิดเห็นแลกเปล่ียนกบัวิทยากรเป็นระยะ    ร่วมทั้งการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการพบว่า  ผู ้
ร่วมศึกษาดูงาน มีความพึงพอใจท่ีไดร่้วมกิจกรรมน้ี   ดงัเช่นผูร่้วมวิจยัท่านหน่ึงกล่าวว่า “...การท่ี
ได้มาดูบ้านคนอ่ืนก็ดีเหมือนกัน  ทาํให้เราไดเ้รียนรู้การจดัการชุมชนของเค้าว่าเคา้ทาํอย่างไร  
หมู่บา้นเคา้ถึงเขม้แข็ง  ไดเ้ห็นกิจกรรมดว้ย  เคา้ทาํได ้ เราก็ตอ้งทาํได.้..”  คาํกล่าวน้ีแสดงถึงความ
ตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัทาํแผนชุมชน 

 
 4.  กจิกรรมจดัตั้งทีมท าแผนชุมชน   
  วตัถุประสงค์ 1)  เพ่ือจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชนของหมู่ 5    2)  เพื่อความชดัเจนในการ
ดาํเนินงานและติดตามงาน  
  วิธีการท่ีใช ้คือ การประชุมระดมความคิด 
  การปฏิบติัตามแผน 
  ผูร่้วมวิจยัประสานกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว ขอใชส้ถานท่ีจดัการประชุม 
เพ่ือจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน  ในวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557  เวลา 17.00 น.   ผูร่้วมประชุมจดัตั้งทีมทาํ
แผนชุมชน ไดแ้ก่ ผูว้ิจยั  ผูร่้วมวิจยั  และกลุ่มชาวบา้นหมู่ท่ี 5 ท่ีสมคัรเขา้ร่วม    ทั้งหมดรวมเป็น 14  
คน   ในท่ีประชุม ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัมีความเห็นตกลงกนัว่าใหผู้ร่้วมวิจยัเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมทาํแผนชุมชนดว้ย (ถึงแมบ้างท่านไม่ไดอ้ยูห่มู่ท่ี 5)  เพื่อใหไ้ดที้มทาํแผนชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน   โดยผูว้ิจยัคอยแนะนาํ   หลงัจากการประชุมไดม้ติดงัน้ี   
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  1. การกาํหนดกฎกติกาท่ีจาํเป็น  
        1.1 ใหทุ้กคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนอย่างเท่า
เทียมกนั     
        1.2  กาํหนดใหม้ีการประชุม เป็นวนัเสาร์ เวลา 17.00 น. ณ ท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 5  โดยเลือกวนัเสาร์ท่ีทุกคนพร้อมตรงกนัท่ีสุด        
      2. กาํหนดงานและระบุรายละเอียดของแต่ละงานพร้อมแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบแต่ละงาน 
โดยเปิดโอกาสใหส้มาชิกรับอาสาในงานตามท่ีตนเองถนัด และให้อิสระในการตดัสินใจเก่ียวกบั
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ไดม้ติดงัน้ี    
   ประธาน :  นางสาํเนา  พุกผาสุก     มีหน้าท่ีดงัน้ี ดาํเนินการจดัประชุมทาํแผนชุมชน 
ใหค้าํปรึกษา   ช่วยเหลือ และสนบัสนุนใหเ้กิดแผนชุมชน      
  ท่ีปรึกษา : นายหสัดี  ขวญัไตรรงค ์และนายอิทธิพงษ์  กลบับา้นเกาะ      มีหน้าท่ีดงัน้ี
ใหค้าํปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัทาํแผน ใหค้าํปรึกษาในการประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  เลขานุการ  :  นางสาวกนกวรรณ  พุกผาสุก  นางสาวสุจิตรา  พึ่งบา้นเกาะ  นางปวีณา  
อ่วมลาบเอก  และนางสาวปรียานุช  อ่วมลาภเอก   มีหน้าท่ีดงัน้ี  ช่วยประธานเตรียมการประชุม 
เป็นระยะๆ  จนกว่าแผนชุมชนจะเสร็จ  นดัหมายและแจง้วนั/สถานท่ีประชุมหรือดาํเนินกิจกรรม 
จดบนัทึก  สรุปและจดัทาํรายงานการประชุม          
   สมาชิก  :  หน้าท่ีของสมาชิก คือ เขา้ร่วมประชุมกิจกรรมทาํแผนชุมชน  ไดแ้ก่ ร่วม
เก็บขอ้มลูชุมชน   ร่วมประชุมวิเคราะห์ขอ้มลู   ร่วมประชุมกาํหนดวิสัยทศัน์   ร่วมประชุมกาํหนด
โครงการ  ร่วมประชุมจดัทาํรูปเล่มแผนชุมชน 
              นางประคองทรัพย ์ พวงระยา้  
                        นางสาวพิน  พลอยบา้นแพว้   
    นายอนนัต ์ อินบางยาง    
    นางสาวกรรญา  สมตน     
    นายไพรัตน์  ชาวบา้นเกาะ    
    นางสาคู  งามกาละ   
 ผลท่ีสงัเกตได ้   
  จากการสงัเกตของผูว้ิจยัพบว่า การรวมผูร่้วมวิจยัและผูท่ี้สมคัรเขา้มาร่วมทีม    ทาํใหท่ี้
ประชุมมีจาํนวนทั้งหมด 13 คน ซ่ึงมีความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม  สังเกตไดจ้ากการท่ีผูร่้วม
ประชุมส่วนใหญ่มาก่อนเวลา     และในขณะท่ีประชุมวางกฎกติกาในการจดัทาํแผนชุมชน พบว่า
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ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียม  บรรยากาศการประชุมมีความเป็นกนัเองเน่ืองจากทุก
คนรู้จกัและคุน้เคยกนัเป็นอยา่งดี     ดงันั้นเม่ือมีขอ้ขดัแยง้จะใชก้ารตดัสินดว้ยการลงคะแนนเสียง  
อยา่งเช่น การกาํหนดวนัและเวลาการประชุมในแต่ละคร้ัง    การกาํหนดผลตอบแทนผูท่ี้เขา้ร่วมทีม
ทาํแผนชุมชน   ซ่ึงมีความคิดเห็นแตกเป็น 2 ฝ่าย คือ  ฝ่ายหน่ึง(ป)  กล่าวว่า “...ตรงน้ีน่าจะมีค่า
เดินทางนะ...”   ส่วนอีกความคิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัท่ีเป็นเจา้หน้าท่ี(ห) กล่าวว่า “...ผมว่าไม่เหมาะ  
เพราะตามระเบียบหา้มมีผลตอบแทนเป็นเงิน  ...”  ผลสรุปเสียงส่วนใหญ่ไม่ให้มีผลตอบแทนเป็น
เงิน  สมาชิกท่านหน่ึง(ป)เสนอว่า  “... เราใชก้ารยกย่องชมเชย ติดประกาศในชุมชนดีมั้ย    จะไดมี้
กาํลงัใจ...” ซ่ึงสมาชิกทุกคนเห็นดว้ยกบัแนวคิดดงักล่าว   สาํหรับการกาํหนดงานและรายละเอียด
ของแต่ละงานมีความชดัเจนมากข้ึนเม่ือไดผู้เ้ช่ียวชาญมาแนะนาํงานท่ีจาํเป็นต่อการทาํแผนชุมชน    
และในการแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบแต่ละงาน ท่ีประชุมใชว้ิธีเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนรับอาสาใน
งานตามท่ีตนเองถนดั   ในขั้นตอนน้ีมีขอ้สงัเกตคือ  งานเลขานุการไม่มีใครรับอาสา อาจเป็นเพราะ
รายละเอียดของงานมีความเป็นวิชาการคือตอ้งจดบนัทึกและจดัพิมพร์ายงาน  ซ่ึงชาวบา้นไม่มีความ
ถนดั     ประธาน จึงเสนอว่าใหผู้ท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีช่วยกนัดาํเนินการ “...งั้นก็ให้คนท่ี
จบปริญญาช่วยกันทาํได้มั้ย...” ซ่ึงท่ีประชุมเห็นด้วยจึงมอบให้ นางสาวกนกวรรณ  พุกผาสุก  
นางสาวสุจิตรา  พึ่งบา้นเกาะ นางปวีณา  อ่วมลาบเอก  นางสาวปรียานุช  อ่วมลาภเอก โดยทั้ง 4 คน
ยนิดีรับอาสา 
  
     5. กจิกรรมพฒันาศักยภาพการปฏิบัตเิกีย่วกบัการจดัท าแผนชุมชน   
  วตัถุประสงค ์ 
    1) เพื่อใหที้มทาํแผนชุมชนมีความรู้และทกัษะท่ีเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน   
   2) เพื่อใหที้มงานสามารถจดัทาํแผนชุมชนไดจ้ริง   
  วิธีการท่ีใช ้คือ การอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน  

   การปฏิบติัตามแผน  
      ผูร่้วมวิจยัประสานกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว โดยเขียนโครงการเพื่อขอการ
สนับสนุนงบประมาณและสถานท่ีจากองค์การบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว  เพื่อจดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน ในวนัท่ี  25 ธนัวาคม 2557 เวลา ผูเ้ขา้ร่วมไดแ้ก่ ผู ้
ร่วมวิจยั  และทีมงานหมู่ท่ี 5 จาํนวน 14 คน โดยผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในฐานะผูส้งัเกตและเป็น
ผูด้าํเนินการ  วิทยากรหลกัคือ นายสุรินทร์  ศกุลนตนาฎ  ตาํแหน่งหวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การ
พฒันาชุมชน  ท่านมีประสบการณ์การทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีสมุทรสาครมาก่อนจึงทราบพ้ืนฐานของคน
ในชุมชนเป็นอย่างดี  ช่วงเชา้ 8.30 – 12 .00 น. อบรมในหัวขอ้เร่ืองการจดัทาํและวิเคราะห์ขอ้มูล  
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การกาํหนดวิสัยทศัน์และทิศทางการพฒันา     เร่ิมดว้ยวิทยากรบรรยายเก่ียวกบัความสาํคญัของ
ขอ้มลู  วิธีการไดม้าซ่ึงขอ้งมูลท่ีถูกตอ้ง  และเปิดวีดิทศัน์เก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนของหนอง
กลางดง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ เมื่อชมวีดิทศัน์เสร็จ วิทยากรใชค้าํถามกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรม
สงัเกตว่าไดอ้ะไรจากการ ชมวีดิทศัน์ผูร่้วมอบรมช่วยกนัแสดงความคิดเห็น สรุปคาํตอบคือ การ
เห็นปัญหาของชุมชน  และความจาํเป็นของการจดัทาํขอ้มูล   จากนั้นวิทยากรไดแ้จกตวัอย่างของ
แบบบนัทึกขอ้มลูของชุมชนตน้แบบท่ีเตรียมมา เพื่อเป็นตวัอย่างในฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์ขอ้มูล 
และนาํส่ิงท่ีวิเคราะห์ไดม้ากาํหนดวิสัยทศัน์และทิศทางการพฒันา   วิธีการคือแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วม
อบรมเป็น 2 กลุ่ม   ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัระดมความคิดเก่ียวกบัปัญหาและศกัยภาพจากแบบบนัทึก
ขอ้มูลดังกล่าว  ซ่ึงผูร่้วมอบรบได้ช่วยกันวิเคราะห์ และนาํเสนอให้ผูร่้วมท่านอ่ืนทราบ  โดยมี
วิทยากรเป็นผูใ้หค้าํเสนอแนะ     
  ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 14.30 น. วิทยากรบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะของโครงการพฒันา
ชุมชนซ่ึงสามารถ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังน้ี  โครงการท่ีชุมชนสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง  
โครงการท่ีชุมชนตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง     โครงการท่ีชุมชนไม่สามารถ
จดัทาํเองได ้ จากนั้นเป็นการฝึกกาํหนดแผนงาน /โครงการ   โดยใหผู้ร่้วมอบรมแบ่งกลุ่มเดิมระดม
ความคิดดว้ยการนาํประเด็นท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในช่วงเชา้ มาฝึกเขียนเป็นแผนงานหรือโครงการ
ท่ีมีรายละเอียดดงัน้ี  ช่ือกิจกรรม วตัถุประสงค์  วิธีการดาํเนินงาน  วนัเวลาท่ีดาํเนินการ  สถานท่ี
ดาํเนินการ  งบประมาณ/อุปกรณ์ท่ีใช ้ แหล่งงบประมาณ  ผูรั้บผดิชอบ และการประเมินผล  เมื่อได้
โครงการแลว้ ใหแ้ยกประเภท และเรียงลาํดบัความสาํคญั ว่าโครงการไหนเร่งด่วนและสามารถทาํ
เองได ้   ใหผู้อ้บรมส่งตวัแทนมานาํเสนอโครงการของกลุ่มตวัเอง  โดยจะเปิดโอกาสให้ผูอ้บรมคน
อ่ืนไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเต็มท่ี   ปิดทา้ยดว้ยวิทยากรใหค้าํแนะนาํเพ่ิมเติม   เวลา 14.30 – 16.30 
น.  วิทยากรใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมชมวิดีทศัน์เร่ืองการประชาพิจารณ์ยกร่างแผนชุมชนของหนองกลาง
ดงให ้เพื่อใหเ้ห็นตวัอยา่งการประชาพิจารณ์ยกร่างแผนชุมชน   จากนั้นผูอ้บรมร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นส่ิงท่ีไดจ้ากการชมวิดีทศัน ์  ซ่ึงไดข้อ้สรุปท่ีสาํคญัดงัน้ี  การประชาพิจารณ์ยกร่างแผนชุมชน
เป็นส่ิงจาํเป็น  เพื่อให้ชาวบา้นไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง  และมีส่วนร่วมในการรับรู้เก่ียวกบัร่าง
แผนชุมชน  นอกจากน้ียงัทาํใหช้าวบา้นรู้สึกเป็นเจา้ของแผนชุมชนส่งผลให้เกิดความร่วมมือจาก
ชุมชน     วิทยากรไดส้รุปเก่ียวกบัการประชาพิจารณ์ยกร่างแผนชุมชน          
      จากนั้นวิทยากรเปิด พาวเวอร์พอยต ์(PowerPoint) แสดงรูปแบบของ องค์ประกอบใน
ตวัเล่มของแผนชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี     ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนท่ีว่าดว้ยขอ้มูล พ้ืนฐาน
ของชุมชน หรือบริบทของชุมชนซ่ึงประกอบไดแ้ก่  ประวติัศาสตร์ชุมชน ลกัษณะภูมิประเทศ  
ประชากร/ครัวเรือน การศึกษา  การประกอบอาชีพ   ผูมี้ความรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สถานท่ีสาํคญัใน
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หมู่บา้น  ขอ้มูลการคมนาคม/ สาธารณูปโภค  ข้อมูลการเมือง / การบริหาร (ผูน้าํชุมชน  ผูน้ ํา
ทอ้งถ่ิน  อาสาสมคัร)   ศิลปวฒันธรรม / ประเพณีท่ีสาํคญั / ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    ผลิตภณัฑ์หน่ึง
ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  (OTOP) ขอ้มูลกลุ่ม / องค์กรในชุมชน  อ่ืนๆ  เป็นต้น      ส่วนท่ี 2  การ
ประเมินสถานการณ์ชุมชน  เป็นการใชข้อ้มลูท่ีมีอยู่ในชุมชนซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงวิชาการ หรือ ขอ้มูล
ประจกัษ์  เช่น   สภาพปัญหาจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จปฐ.  สภาพปัญหาจากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
กชช. ๒ ค     สภาพปัญหาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลบญัชีครัวเรือน   สถานการณ์ปัญหาของชุมชน 
(จากเวทีประชาคม)   สถานการณ์ความตอ้งการของชุมชน (จากเวทีประชาคม)  สถานการณ์ปัญหา
ท่ีสะทอ้นจากภาคีการพฒันา  (ขอ้มูลทางวิชาการ)  สถานการณ์จากการวิเคราะห์บัญชีครัวเรือน  
สถานการณ์จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากปัจจุบนั  สถานการณ์อ่ืนๆ   เป็นตน้    ส่วนท่ี 3  เป็นศกัยภาพ
ของชุมชน   ในส่วนน้ีจะเป็นการนาํส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2  เป็นขอ้มลูหลกัโดยใชก้ารวิเคราะห์ ดว้ย
วิธีการ SWOT  ค้นหาปัจจัยต่างๆ ซ่ึงเป็นผลกระทบในชุมชน นาํส่ิงท่ีวิเคราะห์ได้ มากาํหนด
วิสยัทศัน์ และทิศทางการพฒันาของชุมชน    หากว่ามีโครงการ ฯ จากหน่วยงานอ่ืนๆท่ีตอ้งการให้
การสนบัสนุนชุมชน โดยมีวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ของชุมชนน้ี  ชุมชนก็สามารถรับ
โครงการฯ เขา้สู่แผนชุมชนไดเ้ลย   ส่วนท่ี 4 สภาพปัญหาและแนวทางการพฒันา ในส่วนน้ี คือการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบขอ้มลู จากส่วนท่ี 2  (การประเมินสถานการณ์ชุมชน )  การนาํผลจากส่วนท่ี 
3 (ศกัยภาพของชุมชน) การวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ SWOT  มากาํหนดเป็นแนวทางการพฒันาเชิงรุก
หรือว่าเชิงรับ    เม่ือไดปั้ญหา ความตอ้งการ  หรือ แนวทางการพฒันา  ก็นาํส่ิงเหล่าน้ีมาจดัเข้า
หมวดหมู่ในแต่ละดา้นดงัน้ี  ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ  ปัญหาดา้นการเกษตร   ปัญหาดา้นสงัคม   ปัญหา
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติฯ   ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน   ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั  
ปัญหาดา้นการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพชุมชน  ปัญหาดา้นทุนในชุมชน  ปัญหาดา้นระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัญหาอ่ืนๆ ตามท่ีชุมชนเห็นพอ้งร่วมกนั    ส่วนท่ี 5  แผน
ชุมชน  ในส่วนน้ีคือส่วนท่ีนาํไปกาํหนดอนาคตของชุมชน  ซ่ึงมีเป้าหมาย 3   ลกัษณะ คือการแกไ้ข
ปัญหา   การสนองความตอ้งการ และ  ทิศทางการพฒันา   ซ่ึงส่วนท่ี 5  น้ีจะ เป็นผลมาจากนาํส่วนท่ี 
3 คือ วิสยัทศัน์  ซ่ึงช้ีเป้าหมายทิศทางการพฒันาในอนาคตของชุมชน  การผสานโครงการฯ ท่ีเกิด
จากหน่วยงานอ่ืนท่ีมีวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ของชุมชน  นาํโครงการฯ มากาํหนดแผน
ชุมชนได ้ และสุดทา้ยวิทยากรไดส้รุปภาพรวมของการจดัทาํแผนชุมชน   
  ผลท่ีสงัเกตได ้
            จากการสงัเกตของผูว้ิจยัพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมอบรม ซ่ึงประกอบดว้ยผูร่้วมวิจยัและผูท่ี้ไดรั้บ
การคดัสรรจากกิจกรรมท่ี 2    มีความสนใจและเขา้ใจในการทาํแผนชุมชนมากข้ึน  เห็นไดจ้ากการ
ใหค้วามร่วมมือในการฝึกปฏิบติั  มีการแบ่งกลุ่มนาํเสนอ  การร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างการ
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ฝึกปฏิบติั   ตลอดจนไดท้ดลองทาํแผนชุมชนโดยใชข้อ้มลูท่ีวิทยากรให้เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนของ
อาํเภอสมุทรสาครเตรียมมาไดส้าํเร็จ   พอถึงช่วงท่ีวิทยากรบรรยายพร้อมเปิด power point แสดง
รูปแบบของเน้ือหาในตวัเล่มของแผนชุมชน  ผูว้ิจยัสังเกตว่า ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเร่ิมขาดความสนใจ  
เน่ืองจากเน้ือหาช่วงน้ีเป็นข้อมูลเชิงวิชาการทั้งหมด   ทาํให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมบางคนตามไม่ทัน  
นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดส้อบถามผูน้าํหรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ เก่ียวกบัเร่ืองรูปเล่มของแผนชุมชน  พบว่ามี
ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีอยูบ่า้ง แต่ยงัไม่เคยปฏิบติัจริง  เจา้หนา้ท่ีท่านหน่ึง (ไพ)กล่าวว่า “...พวกผมเคย
เห็นของ  ชุมชนอ่ืนท่ีเคา้มี  เราก็เอามาเป็นแบบอย่าง   หรือบางทีก็เอารูปแบบของอาํเภอมา   เคา้มี
ตวัอย่างให้ เป็นแบบฟอร์มเลย  แลว้เราก็เอาขอ้มูลของเราใส่เขา้ไป... ”    สาํหรับเร่ืองจากจดัทาํ
แบบสอบถามขอ้มลูชุมชนหรือบญัชีครัวเรือน  ผูร่้วมวิจยัท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ี(หสั)กล่าวว่า  “...แบบน้ีเรา
ก็มีครับ   เมื่อก่อนเคยแจกให้ชาวบา้นกรอก   แต่ไดก้ลบัมาไม่ถึง  5  เล่ม แถมตอบมาไม่ครบดว้ย  
ตอนหลงัเลยไม่มีใครทาํ เคา้มองว่าเป็นภาระ    ทีน้ีเวลาทาํแผนเราก็ใชข้อ้มูลจาก จปฐ  มาทาํแผน
ครับ ...”  ผูร่้วมวิจยัอีกท่าน (ปี) เสริมว่า  “...ส่วนใหญ่เคา้ก็ทาํแบบน้ีกนัทั้งนั้นแหละครับ...”   จาก
คาํพดูของผูร่้วมวิจยัพอสรุปไดว้่า  ในส่วนทาํรูปเล่มแผนชุมชนตามแบบฟอร์มภาครัฐเป็นเร่ืองท่ี
อาจทาํยากสาํหรับชาวบา้น  จึงเหลือเพียงบางส่วนท่ีทาํได ้เช่น ส่วนท่ี 3 (ศกัยภาพของชุมชน) การ
วิเคราะห์ดว้ยวิธีการ SWOT  มากาํหนดเป็นแนวทางการพฒันาเชิงรุกหรือว่าเชิงรับ  เมื่อไดปั้ญหา 
ความตอ้งการ  หรือ แนวทางการพฒันา   ส่วนท่ี 4 สภาพปัญหาและแนวทางการพฒันา  ส่วนท่ี 5  
แผนชุมชน  สาํหรับส่วนท่ี 1 และ 2 ใชฐ้านขอ้มูลจากหน่วยงานพฒันาชุมชนของอาํเภอบา้นแพว้ 
จงัหวดัสมุทรสาคร 
 
  6.  กจิกรรมพฒันาศักยภาพการใช้เคร่ืองมอืส่ือสาร    
  วตัถุประสงค์ เพื่อให้ทีมงานมีทักษะการใช้เคร่ืองมือส่ือสารท่ีทันสมัย อย่างเป็น
ประโยชน์ในการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัในทีมงาน     
  วิธีการท่ีใช ้คือ  เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาแนะนาํเร่ืองการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร      
 การปฏิบติัตามแผน 
     ในวนัจดักิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557   ผูร่้วมวิจยัช่วยกนั
ระดมความคิด คน้หาบุคลากรในชุมชนท่ีมีความสามารถดา้นการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร เพื่อขอความ
ร่วมมือมาเป็นผูแ้นะนาํดา้นการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารและช่องทางการส่ือสารสาํหรับการจดัทาํแผน
ชุมชน   ประธานทีมทาํแผนชุมชนเสนอในท่ีประชุมว่า ให้ นางสาวกนกวรรณ  พุกผาสุก   และ
นางสาวสุจิตรา  พึ่งบา้นเกาะ  ซ่ึงมีตาํแหน่งเป็นเลขา  มาเป็นผูแ้นะนําการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร   
สาํหรับการกาํหนดวนัจดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร   สมาชิกท่านหน่ึง(พ)
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เสนอดงัน้ี “...ไม่ตอ้งนดัวนัใหยุ้ง่ยาก  คุยแต่เร่ืองติดต่อส่ือสารใช่มั้ย   ก็คุยกนัวนัน้ีเลย จะไดไ้ม่ตอ้ง
นัดกนัใหม่   กว่าจะว่างตรงกันมนัยาก...”  ซ่ึงในท่ีประชุมเห็นด้วย   จึงดาํเนินกิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร   ต่อจากการกิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน     สถานท่ีคือ  ท่ีทาํ
การกองทุนหมู่บา้นหมู่ท่ี 5    ในขั้นแรกผูแ้นะนาํไดอ้ธิบายถึงลกัษณะการใชง้านและประโยชน์ของ
เทคโนโลยกีารส่ือสารแต่ละประเภท  ไดแ้ก่  การส่ือสารทางโทรศพัท ์  การติดต่อผา่นเฟสบุ๊ค  และ
การติดต่อผ่านไลน์กลุ่ม    หลงัจากนั้นทั้งหมดทาํการพูดคุยกนัว่าการส่ือสารประเภทไหนถึงจะ
เหมาะกบัทีมทาํแผนชุมชน หมู่ท่ี 5     ผูร่้วมวิจยัท่านหน่ึง (นิ)กล่าวว่า  “...ใชโ้ทรศพัทอ่์ะดีท่ีสุด  มนั
ง่ายและรู้เร่ืองไปเลย...”  อีกท่าน(ส)มีความเห็นสอดคลอ้ง “...นดัวนัไหน  มาไดห้รือมาไม่  จะไดรู้้  
อยา่งไลน์ น่ีเกิดเคา้ไม่อ่าน  ไม่มีสญัญาณไวไฟ ก็จะยุง่อีก ...”  ส่วนอีกท่าน(น)กล่าวว่า “...หนูว่า  ก็
ใชท้ั้งสองอย่างก็ไดน่ี้   ไลน์ดว้ย แลว้ก็โทรดว้ย ประหยดัดี  ใครรับไลน์ไดก้็ส่งทางไลน์  ใครรับ
ไม่ไดก้็โทรบอก  ส่วนเฟสบุ๊คล่ะเอาอย่างไงคะ...”    ผูร่้วมวิจยัท่านหน่ึง(พ)แสดงเก่ียวกบัเฟสบุ๊ค
ดงัน้ี “...ผมว่าเฟสบุ๊ค มนัยุง่ยากนะอาจารย ์ อยา่งผมไม่มีคอมพิวเตอร์ โทรศพัทก์็ไม่ไฮโซ  ก็จะไม่รู้
เร่ืองกนัอีก   เอาโทรศพัทน์ั้นแหละ...”  ประธานกลุ่มจึงสรุป  “...งั้น  ก็อยา่งน้ี สรุปนะ  ใชไ้ลน์กลุ่ม
กบัโทรศพัท ์  ส่งไลน์กลุ่มไปก่อน แลว้ดูว่าใครตอบกลบัมาก็ไม่ตอ้งโทร  แต่ถา้ใครไม่ตอบกลบัมา
ก็โทร  ดีมย๊...”   ท่ีประชุมมีมิตเห็นดว้ย  เลขาจึงทาํการบนัทึกแลว้จะแจง้ทางไลน์กลุ่มพร้อมกบัติด
รายงานการ ท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้นหมู่ท่ี 5     ผลการประชุมสรุปว่า   ควรใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ี
หลากหลายเพราะสมาชิกมีความสามารถดา้นการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั  โดยใชก้ารส่ือสารทาง
โทรศพัท์ เป็นหลกั  แลว้ให้ใช ้การติดต่อผ่านไลน์กลุ่ม เฉพาะผูท่ี้มี  โดยไลน์กลุ่ม และตั้งช่ือว่า 
แผนชุมชนหมู่ 5 
    ผลท่ีสงัเกตได ้   
  จากการสงัเกตของผูว้ิจยั พบว่า เน่ืองจากผูใ้ห้คาํแนะนาํเป็นบุคคลท่ีอยู่ในทีมทาํแผน
ชุมชนหมู่ท่ี 5   ทาํใหม้ีความเป็นกนัเอง และเต็มใจท่ีจะแนะนาํเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแต่
ละประเภท   ส่งผลใหบ้รรยากาศในการดาํเนินกิจกรรมมีความราบร่ืน  และใชเ้วลาไม่นาน ดงันั้น
ทีมทาํแผนชุมชนเสนอว่ากิจกรรมน้ี ควรดาํเนินรวมกบักิจกรรมอ่ืนจะไดไ้ม่เสียเวลา       
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   7.  กจิกรรมการส่งเสริมความภาคภูมใิจแก่ทีมท าแผนชุมชน  
 วตัถุประสงค ์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของทีมทาํแผนชุมชน   
 วิธีการท่ีใช ้คือ    ประกาศเสียงตามสายดว้ยหอกระจายข่าวของหมู่บา้น  
 การปฏิบติัตามแผน 
  ประสานกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิวเพ่ือขอใชอุ้ปกรณ์กระจายเสียง  กาํหนดผู ้
ประกาศ  คือ นายหสัดี ขวญัไตรรงค์   เจา้หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบล  ซ่ึงเป็นผูป้ระกาศ
เสียงตามสายให้กบั อบต. อยู่แลว้  การดาํเนินงานจึงมีความสะดวกและราบร่ืน    เน้ือหาของการ
กระจายเสียงประกอบดว้ยรายช่ือ และคาํกล่าวขอบคุณทีมทาํแผนชุมชนหมู่ท่ี 5   เพื่อเผยแพร่ให้
ชุมชนชนเห็นถึงความเสียสละของทีมงาน  เป็นการสร้างความความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง
ของทีมทาํแผนชุมชน  นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างแรงกระตุน้ในผูน้าํของหมู่บา้นให้อยากทาํตาม  
ซ่ึงทาํใหง่้ายต่อการขยายผล     ความถ่ีในการดาํเนินการ คือ กระจายเสียงทุกวนัหลงัจากแต่งตั้งทีม
แผนชุมชนเสร็จส้ิน ช่วงเวลา 16.00 น.  เป็นเวลา 1 อาทิตย ์  
    ผลท่ีสงัเกตได ้
 จากการสงัเกตของผูว้ิจยัพบว่า  การประกาศคาํกล่าวขอบคุณทีมทาํแผนชุมชนหมู่ท่ี 5   
ส่งผลต่อความรู้สึกของทีมงานพอสมควร  สงัเกตไดจ้ากเมื่อมีการประชุมทาํแผนชุมชนหลงัจากการ
กระจายเสียง   ทีมงานมีการพดูคุยเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในทางท่ีดี    เมื่อผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์พูดคุยอย่างไม่
เป็นทางการถึงความรู้สึกของกิจกรรมการส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่ทีมทาํแผนชุมชนดว้ยวิธี
ดงักล่าว พบว่า ส่วนใหญ่รู้สึกดี  ตรงกบัท่ีนางสาํเนา  พุกผาสุก  ประธานทีมทาํแผนชุมชนกล่าวว่า 
“...ก็รู้สึกดีนะ  ประกาศอยา่งน้ีก็ดี  ทาํใหช้าวบา้น  คนอ่ืนๆ รู้ว่าเราทาํอะไร เพราะอย่างบางทีเราไป
ขอขอ้มลูพวกรายได ้หน้ีสิน หรือ พวกค่ายาฉีดปุ๋ย พวกเน้ีย    คนมนัไม่เหมือนกนั  คนไม่เขา้ใจก็หา
ว่าเรายุง่เร่ืองส่วนตวัของเคา้  ...”     สมาชิกท่านหน่ึง(ป)กล่าวว่า  “... อย่างเราทาํเน่ีย  ท่ีจริงเหมือน
ปิดทองหลงัพระ   ประกาศเสียงตามสายอยา่งน้ี  ดีเหมือนกนั  เคา้จะไดรู้้  แต่มนัก็กระจายไม่ทุกจุด
นะ  บางท่ีก็ไม่ไดย้นิ  เพราะหอกระจายเสียงบางท่ีก็เสีย  หรือพวกบา้นอยูไ่กลๆ  ก็ไม่ไดย้ิน   จดัทาํ
เป็นเอกสารมนัจะอยู่นานกว่า ทั่วถึงกว่า...”   นอกจากน้ี การท่ีช่ือของตนเองไดถู้กเผยแพร่ให้
สาธารณะชนทราบว่าเป็นส่วนหน่ึงในทีมทาํแผนชุมชน  ส่งผลต่อความรับผิดชอบในหน้าท่ีของ
บุคคลอีกดว้ย 
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              ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัต ิ
 การสะท้อนผลการปฏิบัติ เป็นการสรุปจากผลการดาํเนินการในวงรอบท่ี 1 ตาม
ความเห็นของผูว้ิจยั และส่วนหน่ึงมาจากการวิพากษร่์วมกนัระหว่างผูว้ิจยักบัผูร่้วมวิจยั ในวนัท่ี 28 
มกราคม 2558 สถานท่ีคือ ท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้นหมู่ท่ี 5    โดยมีประเด็นท่ีสะทอ้นผลการปฏิบติั
ดงัน้ี 
 1.  การมส่ีวนร่วมของชุมชน     
 1.1 ความร่วมมอืของผู้ร่วมวจิยั   

       บทบาทการมีส่วนร่วมของผูร่้วมวิจยั  ทั้ง 7 คน  ในการร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมเพื่อ
พฒันารูปแบบฯเป็นไปอย่างดียิ่ง จากการประชุมเพ่ือวางแผนดว้ยกระบวนการ AIC  และดาํเนิน
กิจกรรมรวม 7  คร้ัง มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมครบเกือบทุกคร้ัง    มีบางคร้ังท่ีผูร่้วมวิจยัเขา้ประชุมหรือ
ร่วมดาํเนินกิจกรรม ไม่ครบเน่ืองจากติดธุระส่วนตัวท่ีจาํเป็น  แต่ส่วนใหญ่จะตามม าเข้าร่วม
กิจกรรมเม่ือเสร็จภารกิจส่วนตวั    ซ่ึงถือว่าการวิจยัแบบมีส่วนร่วมคร้ังน้ีไดรั้บความร่วมมือจากผู ้
ร่วมวิจยัอยา่งดียิง่   โดยบทบาทของผูร่้วมวิจยั เร่ิมตั้งแต่ใหค้วามร่วมมือในการวิเคราะห์สถานการณ์
การจัดทาํแผนชุมชนของหมู่บ้าน   ร่วมประชุมวางแผนดว้ยกระบว นการ AIC   ร่วมคดัเลือก
หมู่บา้นเป้าหมายท่ีจะนาํมาเป็นหมู่บา้นนาํร่อง ในการสร้างทีมทาํแผนชุมชน ซ่ึงไดห้มู่ท่ี 5 บา้น
ปลายคลองพาดหมอน  เพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีจะมาพฒันาศกัยภาพในการจดัทาํแผนชุมชน และปฏิบติั
กิจกรรมตามแผน    ซ่ึงจากความคิดเห็นของผูร่้วมวิจยัหลายคนสะทอ้นว่า ความร่วมมือของผูร่้วม
วิจยัน้ีถือว่าเป็นความรับผดิชอบในฐานะ ท่ีเป็นผูน้าํชุมชนของคนในชุมชน  ท่ีจะตอ้งแสดงถึงความ
เสียสละและทาํประโยชน์ให้กบัชุมชน โดยความร่วมมือน้ีเป็นส่ิงท่ีสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
ตนเองในฐานะของผูน้าํชุมชนท่ีตอ้งทาํประโยชน์ใหก้บัชุมชน ดงัคาํกล่าวของ นางสาวกรรญา  สม
ตน  ผูร่้วมวิจยัท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีว่า “...เราทาํงานให้ชุมชน คือดว้ยใจจริงๆ เรียกว่า
เสียสละก็ได ้ ไอท่ี้จะไดโ้น่น ไดน่ี้ ไม่ใช่หรอกนะค่ะ...”  สอดคลอ้งกบันายไพรัตน์  ชาวบา้นเกาะ  
ผูร่้วมวิจยักล่าวว่า “... ท่ีทาํงานให้ชุมชนทุกวนัน้ี  อยากให้ชาวบา้นเขา้ใจ และร่วมมือกบัเรา   เขา
เขา้ใจ เราก็ภูมิใจในการเสียสละ อีกอยา่งเราตอ้งทาํดว้ยใจจริงๆ ...”   

 จากการสงัเกตคร้ังน้ีสามารถกล่าวไดว้่า ผลท่ีสะทอ้นในแง่ของความร่วมมือของผู ้
ร่วมวิจยัอยูใ่นระดบัสูง คือผูร่้วมวิจยัใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการเป็นอยา่งดี  โดยความร่วมมือ
ดงักล่าวเกิดจากความตระหนกัและจิตสาํนึกรับผดิชอบในฐานะท่ีเป็นผูน้าํชุมชน  ซ่ึงจะตอ้งมีความ
เสียสละดว้ยการเป็นผูป้ระสานในการทาํงานหรือดาํเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีสามารถช่วยเหลือคนใน
ชุมชนได ้ และผลท่ีเกิดข้ึนคือความภาคภูมิใจในตนเองท่ีไดท้าํหน้าท่ีผูน้าํชุมชนในสถานะผูร่้วม
วิจยัอยา่ง ปราศจากผลตอบแทนใดๆ  
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 1.2. ความร่วมมอืจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
  นอกเหนือจากความร่วมมือของผู ้นําชุมชนท่ีเข้ามาเป็นผูร่้วมวิจัยแล้ว  ส่ิงท่ี

สะทอ้นไดจ้ากการดาํเนินการในวงรอบท่ี 1 คือ การเขา้มาร่วมปฏิบติัการจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก   ในดาํเนินการในวงรอบน้ีนอกจากจะเป็นความร่วมมือระหว่างผูว้ิจยักบัผูร่้วมวิจยัท่ีเป็น
ผูน้าํชุมชนแลว้   ยงัไดรั้บความร่วมมือและการช่วยเหลือจากองค์กรสาํคญัภายในชุมชนมาช่วย
สนบัสนุน คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว   ส่วนการสนบัสนุนจากภายนอกชุมชนจะมาในรูป
ของการใหค้วามรู้เช่น  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นนกัวิชาการจากสาํนกัพฒันาชุมชน จงัหวดันครปฐม และ
ผูเ้ช่ียวชาญจากชุมชนอ่ืน มาเป็นวิทยากรใหค้วามรู้ในเร่ืองการจดัทาํแผนชุมชน     
 
 2. การประเมนิกจิกรรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชนในการท าแผนชุมชน     
 ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม  ด้วยวิธีการ
ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น กบัส่ิงท่ีผูว้ิจยัสงัเกตได ้ไดผ้ลดงัน้ี  
 2.1  ผลประเมินกิจกรรมสร้างความตระหนักเก่ียวกับแผนชุมชน สําหรับการ
ประเมินผลกิจกรรมน้ี ผูร่้วมวิจยัมติว่าควรใชแ้บบสอบถามลกัษณะเลือกตอบแก่ชาวบา้นหมู่บา้น
ปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 เน่ืองจากแบบสอบถามสามารถไดค้วามคิดเห็นจากคนจาํนวนมาก   
หลงัจากทาํกิจกรรมไป 1 เดือน   ซ่ึงแบบสอบถามคร้ังน้ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจัย ร่วมกันสร้างข้ึน  
แบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกเป็นคําถามเร่ืองช่องทางการรับความรู้เก่ียวกับแผนชุมชน  เพื่อ
ประเมินผลว่าชาวบา้นไดรั้บความรู้เก่ียวกบัแผนชุมชนจากช่องทางไหนมากท่ีสุด แบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   ส่วนท่ีสองเป็นคาํถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการตระหนัก
ถึงความสาํคญัของแผนชุมชน  จาํนวน 6 ขอ้  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
scale) ประกอบดว้ยตวัเลือก  5  ระดบั  เพื่อประเมินผลกิจกรรมเก่ียวกบัการตระหนกัถึงความสาํคญั
ของแผนชุมชนหลงัจากได้รับความรู้จากส่ือท่ีผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยผลิต   โดยผูร่้วมวิจัยเป็น
ผูด้าํเนินการแจกแบบสอบถาม จาํนวน 260  คน แต่ไดก้ลบัมาเพียง  154 คน  ผลการประเมินแสดง
ดงัน้ี  
 
 การวิเคราะห์ช่องทางการรับรู้ของชาวบา้นหมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5  ท่ี
เป็น ตวัอยา่ง   ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดย จาํนวนและค่าร้อยละ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 18     
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ตารางท่ี  18 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของ ชาวบา้นหมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5  
                  ท่ีเป็นตวัอยา่งไดรั้บความรู้เก่ียวกบัแผนชุมชนจากส่ือในชุมชน  
 

(n=154) 

ช่องทางการรับความรู้เกีย่วกบัแผนชุมชน จ านวน(คน) ร้อยละ 
ส่ือแผน่พบั    106 68.8 
ส่ือโปสเตอร์ไวนิล 36 23.3 
ทั้งส่ือแผน่พบั  และ ส่ือโปสเตอร์ไวนิล 12 7.9 
รวม 154 100.0 

 
 จากตารางท่ี 18  พบว่า  ช่องทางการใหค้วามรู้เก่ียวกบัแผนชุมชนมากท่ีสุดคือ     ส่ือ
แผน่พบั  จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8   รองลงมา คือส่ือโปสเตอร์ไวนิลจาํนวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.3  ทั้งแผน่พบั  และ โปสเตอร์ไวนิล จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8  ทั้งแผ่นพบั  
และ โปสเตอร์ไวนิล มีจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9   
 จากขอ้มลูเชิงปริมาณท่ีได ้ ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวิเคราะห์  ถึงสาเหตุท่ีส่ือ
แผ่นพบั เป็นช่องทางการรับความรู้เก่ียวกบัแผนชุมชนของชาวบา้นมากกว่า ส่ือโปสเตอร์ไวนิล       
เพราะส่ือแผน่พบัเป็นส่ือท่ีสามารถนาํมาอ่านหรือทาํความเขา้ใจเมื่อไรก็ได ้   ในขณะท่ีโปสเตอร์ไว
นิล ถึงแมจ้ะใหญ่และมีสีสนัดึงดูด แต่ก็เป็นส่ือท่ีตั้งอยูก่บัท่ี   ชาวบา้นท่ีเห็นจึงจาํกดัเฉพาะผูท่ี้ไปยงั
สถานท่ีดงักล่าว และอาจไม่สนใจอ่านเลยก็ได ้  ตรงกบัท่ีผูร่้วมวิจยัท่านหน่ึง(ไพ)กล่าวว่า    “...พวก
โปสเตอร์น่ี  คนท่ีตั้งใจอ่านคือพวกท่ียนืรออะไรบางอยา่ง  ไอท่ี้จะมาตั้งใจอ่านเลยท่ียาก  ไม่เหมือน
แผ่นพบั  ว่างก็หยิบมาอ่านได้ ...”   ส่วนการกระจายเสียงดว้ยหอกระจายข่าวนั้น  เหมาะกบัการ
ส่ือสารท่ีเป็นการแจง้ข่าวสารท่ีมีเน้ือหาสั้นๆ  มากกว่าการใหข้อ้มลูท่ีมีลกัษณะเป็นวิชาการ จึงไม่มี
ผูฟั้งเลย  ตรงกบัคาํพดูของผูร่้วมวิจยัท่านหน่ึง(สุ)ว่า  “...ขอ้มลูท่ีเป็นวิชาการ ชาวบา้นเคา้ไม่ค่อยฟัง
หรอกครับ  ถา้เป็นเร่ืองแจง้ข่าว  เช่นมีงานบุญวนัไหน หรือมีกิจกรรมอะไร อย่างน้ีเคา้จะฟัง  แต่
เป็นเร่ืองราวยาวๆ  เคา้ก็แค่ผ่านๆ  ไม่ปะติดปะต่อ ไม่ไดผ้ลหรอก...”  ผูว้ิจยัไดส้อบถามชาวบา้น
เก่ียวกบัหอกระจายข่าว  พบว่า ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 มีหอกระจายข่าว แต่ไม่สามารถครอบคลุมทุกบา้น  
และการไดย้นิผา่นๆ  ไม่สามารถจบัใจความได ้ว่าพดูเร่ืองอะไร 
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 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความสาํคญัของแผนชุมชน  ของชาวบา้น
หมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 ท่ีเป็นตวัอยา่ง  ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยการใชค่้าเฉล่ีย (  )  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  และแปลผล ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 19   
 
  

ตารางท่ี 19  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผลเก่ียวกบัระดบัความสาํคญั             
                   ของแผนชุมชนของชาวบา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 ท่ีเป็นตวัอยา่ง   

(n=154) 

 ความส าคญัของแผนชุมชน 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล ล าดับ 

1. แผนชุมชนสามารถเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนได ้ 4.28 0.58 มาก 3 

2. แผนชุมชนตอ้งมาจากขอ้มลูของชาวบา้น   จึงจะสามารถ
แกปั้ญหาชุมชนไดจ้ริง  

4.06 0.62 มาก 4 

3. ผูน้าํชุมชนเป็นบุคคลสาํคญัในการกระตุ้นให้เกิดแผน
ชุมชน  

4.54 0.60 มาก
ที่สุด 

2 

4. ท่านคิดว่าควรจดัตั้งคณะ/ทีมรับผดิชอบจดัทาํแผนชุมชน
โดยตรง 

4.55 0.71 มาก
ที่สุด 

1 

5. ท่านจะเขา้ร่วมจดัทาํแผนชุมชนถา้มีโอกาส 3.33 0.63 ปาน
กลาง 

5 

6. ท่านยนิดีใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมจดัทาํแผนชุมชน  3.31 0.71 ปาน
กลาง 

6 

โดยภาพรวม 4.01 0.52 มาก  

 
 จากตารางท่ี 19 พบว่า ความตระหนกัถึงความสาํคญัของแผนชุมชนของชาวบา้นหมู่ท่ี 
5 ท่ีเป็นตวัอย่าง  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.01)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า   เร่ืองท่ี

ชาวบา้นมีความคิดเห็น   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ควรจดัตั้งคณะ/ทีมรับผิดชอบจดัทาํแผนชุมชน
โดยตรง (=4.55)    และ ผูน้ ําชุมชนเป็นบุคคลสาํคญัในการกระตุ้นเกิดแผนชุมชน  ( =4.54) 

ตามลาํดบั  ส่วนเร่ืองท่ีชาวบา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ  แผนชุมชนสามารถเป็นเคร่ืองมือ
ในการพฒันาชุมชนได ้  ( = 4.28)  และ  แผนชุมชนตอ้งมาจากขอ้มูลของชาวบา้น จึงจะสามารถ

แกปั้ญหาชุมชนไดจ้ริง  ( =4.06) ตามลาํดบั   เร่ืองท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง  คือ  จะเขา้ร่วมจดัทาํ

แผนชุมชนถ้ามีโอกาส ( =3.33)  และ ยินดีให้ความร่วมมือในกิจกรรมจัดทํา แผนชุมชน                  

(= 3.31)   ตามลาํดบั       
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 จากข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้  ผูว้ิจ ัยและผูร่้วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์ ดังน้ี  สาเหตุท่ี
ชาวบา้นใหค้วามสาํคญักบัการจดัตั้งคณะ/ทีมรับผดิชอบจดัทาํแผนชุมชนโดยตรงมากท่ีสุด  เพราะ
การดาํเนินงานใดๆ จาํเป็นตอ้งมีผูรั้บผดิชอบหรือแกนนาํอย่างเป็นรูปธรรมก่อน   ดงันั้นการจดัตั้ง
คณะ/ทีมรับผิดชอบจดัทาํแผนชุมชนจึงเป็นขอ้แรกท่ีตอ้งทาํ   ตามมาดว้ยความสาํคญัของผูน้าํท่ี
ส่งผลต่อการกระตุน้ให้เกิดแผนชุมชน เน่ืองจากผูน้าํชุมชนเป็นบุคคลท่ีชาวบา้นให้ความเคารพ   
และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของชาวบา้น     ส่วนประเด็นท่ีชาวบา้นไม่ค่อยให้สาํคญั  คือ การเขา้
ร่วมจดัทาํแผนชุมชนถา้มีโอกาส  และ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมจดัทาํแผนชุมชน    ผูร่้วมวิจยั
วิเคราะห์ตรงกนัว่า สองขอ้น้ีเป็นเร่ืองท่ีชาวบ้านมองว่าตนเองตอ้งร่วมดาํเนินการ    ดงันั้นจึงมี
ค่าเฉล่ียตํ่า เพราะชาวบ้านกลวัว่าตนเองต้องรับผิดชอบ ทาํให้เสียเวลา  และคิดว่าตนเองไม่มี
ความสามารถในการทาํแผนชุมชน    
       2.2   ผลประเมินกิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมทาํแผนชุมชน   จากการสังเกต
ของผูว้ิจัย พบว่า การประสานงานผ่านผูน้าํของหมู่ท่ี 5   เพื่อขอความร่วมมือสรรหาผูท่ี้มีความ
พร้อมในการเขา้ร่วมเป็นทีมทาํแผนชุมชน ในตอนแรกไดจ้าํนวน  22 คน  แต่เขา้ร่วมเป็นทีมอย่าง
จริงจงัมีเพียง  7 คน ซ่ึงทั้ง 7 คนร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม  สาเหตุท่ีมีคนเขา้ร่วมนอ้ยลงจากเดิม  
เน่ืองจากขอ้จาํกดัด้านเวลาและผลตอบแทนท่ีไม่เป็นรูปธรรม   อีกประหน่ึงคือ ผูน้าํไม่มีความรู้
เก่ียวกบังานวิจยัและแผนชุมชนอย่างแทจ้ริง   จึงไปถ่ายทอดเชิญชวนคนมาร่วมกิจกรรมในตอน
แรกไดห้ลายคน  เพราะคิดว่ามาแค่คร้ังเดียวแลว้จบ  แต่เม่ือคนท่ีมาร่วมพบว่ากิจกรรมไม่สอดคลอ้ง
กบัความคาดหวงัของตนจึงไดถ้อนตวัเป็นจาํนวนมาก  
     2.3 ผลประเมินกิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัทาํแผนชุมชน  ดว้ยการ
จดัสนทนากลุ่ม    หลงัจากเสร็จกิจกรรมการศึกษาดูงานผูว้ิจยัไดจ้ดัสนทนากลุ่ม โดยให้กลุ่มผูร่้วม
วิจยัและทีมทาํแผนชุมชนหมู่ท่ี 5 ไดพ้ดูคุยในประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษาชุมชนคร้ังน้ี  พบว่าผูร่้วม
ศึกษาดูงานไดเ้กิดความมุ่งมัน่ในการจดัทาํแผนชุมชนเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือพฒันาชุมชนของตนเอง   
เห็นไดจ้ากคาํสนทนาของผูร่้วมศึกษาดูงาน ดงัต่อไปน้ี นายหสัดี  ขวญัไตรรงค์  กล่าวว่า  “...การท่ี
ทุกคนเห็นถึงสภาพปัญหาของชุมชน และคาํนึงถึงว่าแผนชุมชนเป็นเค ร่ืองมือท่ีสําคัญในการ
สะทอ้นปัญหาของชุมชน คนจึงเกิดความตระหนักในการท่ีมีส่วนร่วมเขา้มาในการทาํจดัการแผน
ชุมชน...”   นายไพรัตน์  ชาวบา้นเกาะ  กล่าวว่า “...ถา้เราประยกุตว์ิธีการในการจดัทาํแผนชุมชนจาก
ท่ีเราดูงาน  โดยการสร้างความเขม้แข็งใหก้บัภาคประชาชน  เพราะถา้ภาคประชาชนมีความเขม้แข็ง 
และ   จะทาํใหก้ระบวนการจดัทาํแผนมีประสิทธิภาพ  คนก็อยากทาํแผนชุมชนทุกปี  ...”   นางสาว
กนกวรรณ  พุกผาสุก กล่าวว่า “...การท่ีหนองสาหร่ายประสบความสาํเร็จ เพราะประชากรในชุมชน
หนองสาหร่ายมีความกระตือรือร้นท่ีจะทาํให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ จนสามารถบริหาร
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จดัการกนัเองได ้ เราก็น่าจะทาํไดน้ะ...”  นางสายพิน  พลอยบา้นแพว้ กล่าวว่า  “...เราตอ้งทาํใหผู้น้าํ
ชุมชน มองเห็นปัญหาในชุมชน   คือผูท่ี้จะตอ้งเสียสละยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน... ”   นาง
ประคองทรัพย ์ พวงระยา้ กล่าวว่า “...ไดค้วามรู้และวิธีการจดัการ ตามขั้นตอนเพ่ือจะนาํไปปรับใช้
ในชุมชนต่อไป และเร่ิมมองเห็นปัญหาในชุมชน และเร่ิมเขา้ใจการทาํแผนชุมชนมากข้ึน..”   นาง
สาคู  งามกาละ  กล่าวว่า “...อยากจะนาํส่ิงท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานคร้ังน้ี  ไปอธิบายให้ผูน้าํชุมชน
ของเราฟังบ้าง  ผูน้าํน่ีสาํคญั  ถา้เขาไม่เขา้ใจ  เขาก็ไม่ร่วมมือ...”   นางสาวสุจิตรา  พึ่งบา้นเกาะ 
กล่าวว่า  “...เจ็ดร้ิวน่าจะใชก้ารคดัเลือกผูน้าํ  ดว้ยวิธีการถอดถอนผูน้าํท่ีขาดความรับผิดชอบและ
ภาวะผูน้าํไดน้ะ   รวมถึงการสนบัสนุนคนท่ีมีความสามารถข้ึนไปเป็นผูน้าํ  จะทาํให้ชุมชนมีความ
เขม้แข็ง และจดัการตนเองได.้..” จากขอ้มูลในการสนทนากลุ่มพอสรุปไดว้่า กิจกรรมการศึกษาดู
งานในชุมชนท่ีมีประสบการณ์เร่ืองการจดัทาํแผนชุมชน สร้างความมุ่งมัน่ตั้งใจในการจดัทาํแผน
ชุมชนได ้  
   2.4.  ผลประเมินกิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน  ด้วยการสัมภาษณ์ผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม พบว่า  ส่วนใหญ่ มีความพอใจและเห็นดว้ย กบัการกาํหนดหนา้ท่ี  ดงัท่ีผูร่้วมวิจยัท่านหน่ึง
(สุ) กล่าวว่า “...มีก็ดี จะไดรู้้ใครรับผิดชอบอะไร...”  อีกท่าน(พ)กล่าวเสริมว่า “...ดีครับ จะไดไ้ม่
เก่ียงกนั   แต่บางอยา่งท่ีช่วยกนัไดก้็ช่วยกนั  อย่างแจกแผ่นพบั  ก็เอาไปคนละปึก...” ทีมงานท่าน
หน่ึง(อ)แสดงความคิดเห็นสนบัสนุนว่า  “...เห็นดว้ยนะ  ใครถนดัตรงไหนก็ทาํตรงนั้น...”  และท่าน
หน่ึง(ส)กล่าวไดดี้มากดงัน้ี  “...หนูว่าทาํอย่างน้ีก็ดีคะ  มนัดูเป็นรูปธรรม เป็นกลุ่มทาํแผนชุมชน
โดยเฉพาะ   อยา่งบางทีเรารอแต่ผูน้าํอยา่งเดียวไม่ได ้ พวกนั้นงานเยอะ   เราตั้งกลุ่มทาํแผนชุมชน
ข้ึนมา  แลว้ทาํแบบหนองสาหร่ายคือ  ใชก้ลุ่มเล็กๆ แต่มีประสิทธิภาพ  นัดประชุมก็ง่าย  ขอการ
สนับสนุนก็ง่าย ...”  ผูร่้วมวิจัยท่านหน่ึง(หัส)เสนอว่า “...ควรมีงบประมาณสนับสนุนด้านค่า
เดินทางนะ ...”    จากคาํกล่าวของทีมงานจดัทาํแผนชุมชนสรุปไดว้่า  การจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน
อยา่งเป็นทางการสร้างความพอใจใหก้บัทีมงาน   
 2.5. ผลประเมินกิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน   
จากการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้อบรมในเร่ืองความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม  พบว่า  ทุกคนมีความพึง
พอใจมาก ท่ีไดเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม  ซ่ึงผูร่้วมอบรมกล่าวไปในทิศทางเดียวกนัดงัน้ี  “...พอใจมาก  ได้
ความรู้เก่ียวกบัแผนชุมชน  เมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยว่าแผนชุมชนทาํอย่างไง ...”  สอดคลอ้งกบัผูเ้ข้า
อบรมอีกท่าน (สาํ) กล่าวว่า “...สมยัก่อนคิดว่าแผนชุมชนคือแผนของอบต.  นึกว่าเป็นอนัเดียวกนั  
เพ่ิงรู้ว่าแผนชุมชน กบัแผน อบต. ไม่เหมือนกนั ...แผนชุมชนเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะนาํไปสู่แผน อบต 
สามปีไดไ้ด ้...”    และ (จิ) กล่าวว่า “...ถามว่าพอใจมั้ย  ก็พอใจระดบัหน่ึงนะ  คือเวลาอบรมมนันอ้ย
ไป   แต่ก็รู้แลว้ล่ะ ว่าเราทาํแผนชุมชนของเราเองได้ ...”  จากการสัมภาษณ์พูดคุยอย่างไม่เป็น
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ทางการกบัผูเ้ขา้ร่วมอบรม พอสรุปไดว้่า  ผูร่้วมอบรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันา   สาํหรับ
การประเมินผลการฝึกปฏิบัติแต่ละเร่ือง  วิทยากรให้ความเห็นว่า จากการนําเสนอผลงานของ
ผูเ้ขา้ร่วมอบรม  แสดงว่ามีความเขา้ใจและสามารถปฏิบัติได้ แต่ในระยะแรก อาจตอ้งมีคนคอย
แนะนาํหรือเป็นท่ีปรึกษา ซ่ึงคงตอ้งเป็นหนา้ท่ีของนกัพฒันาชุมนตาํบล  
  2.6  ผลประเมินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร   จากการ
สมัภาษณ์ความคิดเห็นของทีมทาํแผนชุมชนหลงัร่วมกิจกรรม  พบว่าส่วนใหญ่มองว่าการส่ือสาร
เป็นเร่ืองจาํเป็นแต่ควรเป็นการส่ือสารแบบสองทางเช่น โทรศพัท์   ทีมงานทาํแผนชุมชนท่านหน่ึง
(ไพ) กล่าวว่า “... ผมว่านะ  ใช่ไลน์มนัก็ดี  แต่บางคนโทรศพัทไ์ม่มีไลน์  ก็เป็นปัญหาแลว้ ...”   อีก
ท่าน(ช)กล่าวว่า  “...ไลน์  บางทีก็ไม่เปิดอ่าน  หนูว่าโทรเลยดีกว่า  รู้เร่ืองเลย...” ส่วนประเด็น
เก่ียวกบัการจดัอบรมเพื่อพฒันาเร่ืองการส่ือสารโดยเฉพาะ  ท่ีประชุมมีความเห็นตรงกนัว่า  ควรตดั
ออก  หรือเอาไปแทรกในกิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน เพ่ือประหยดัเวลา               
 2.7  ผลประเมินกิจกรรมการส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่ทีมทาํแผนชุมชน   ดว้ยการ
สมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ หลงัจากทาํกิจกรรมไป 1 อาทิตย ์ผูร่้วมวิจยัและทีมทาํแผนชุมชนนั่ง
คุยกนัในประเด็นดงักล่าว พบว่า  ทีมทาํแผนชุมชนหมู่ท่ี 5   ส่วนใหญ่ รู้สึกภูมิใจท่ีไดย้ินช่ือของ
ตนเองว่าเป็นส่วนหน่ึงของทีมทาํแผนชุมชน และไดรั้บคาํกล่าวขอบคุณ    เห็นไดจ้ากการสมัภาษณ์
อยา่งไม่เป็นทางการ  นางสาวสุจิตรา  พึ่งบา้นเกาะ  “... รู้สึกดี อีกอย่างหมู่อ่ืนจะไดรู้้ว่าหมู่เรามีทีม
ทาํแผนชุมชนจริงๆ ...”  นางสาํเนา  พุกผาสุก  กล่าวว่า  “...ถา้เคา้ไดย้นิเคา้ก็จะไดรู้้ว่าหมู่บา้นเรามา
การทาํแผนอยา่งจริงจงั แต่บางทีเสียงมนัก็ไปไม่ถึงทุกบา้นนะ...”   จากการคาํกล่าวของทีมทาํแผน
ชุมชนหมู่ท่ี 5  สามารถสรุปได้ว่าการส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่ทีมทาํแผนชุมชนด้วยการติด
ประกาศรายช่ือและกล่าวช่ืนชมทีมทาํแผนชุมชนหมู่ท่ี 5   ทาํใหบุ้คคลรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของทีม
ทาํแผน เกิดความภาคภูมิใจ และส่งผลใหเ้กิดความตั้งใจท่ีจะทาํแผนชุมชนใหส้าํเร็จ  
 
 3. การปรับปรุงแผนการพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํ
แผนชุมชน   มีดงัน้ี    
 3.1   การปรับปรุงกิจกรรมสร้างความตระหนักเก่ียวกบัแผนชุมชน  มีดงัน้ี  การ
ประกาศเสียงตามสายดว้ยหอกระจายข่าวของหมู่บา้นไม่ไดรั้บความสนใจจากชาวบา้น  ดงันั้นจึง
ควรตดัวิธีการน้ีออกไป หรือนาํไปใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์
 3.2   การปรับปรุงกิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมทาํแผนชุมชน  มีดงัน้ี    ผูน้าํ
ชุมชนไม่เขา้ใจว่าทาํไมตอ้งมีทีมทาํแผนชุมชน  บางท่านคิดว่าไม่จาํเป็นตอ้งมีเพราะเป็นหน้าท่ีของ
ภาครัฐ    ดงันั้นจึงควรสร้างความเขา้ใจกบัผูน้าํชุมชนในเร่ืองงานวิจยัและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
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จากการมีทีมทาํแผนชุมชนใหม้ากกว่าน้ี  เพราะการมีทีมทาํแผนชุมชนเป็นเร่ืองใหม่ท่ีตาํบลเจ็ดร้ิว
ยงัไม่เคยมี  สําหรับแผนชุมชนท่ีใชอ้ยู่ได้จากเจ้าหน้าท่ีของอาํเภอเจ็ดร้ิวเป็นผูด้าํเนินการทั้ง 5 
หมู่บา้น เพ่ือนาํไปประกอบการทาํแผนพฒันา 3 ปีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว    ส่วนการ
จดัทาํแผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิวท่ีผ่านมา  ก็จะมีแต่เจา้หน้าท่ี อบต. 
และผูน้าํของแต่ละหมู่บา้นไม่ก่ีคนมานัง่คุยกนัเท่านั้น   
 3.3   การปรับปรุงกิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัทาํแผนชุมชน  มีดงัน้ี  
กิจกรรมการไปศึกษาดูงานสามารถสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ได ้ แต่มีค่าใชจ่้ายและเสียเวลา    ดงันั้น
ควรใชว้ิธีการใหช้มวีดิทศัน์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัชุมชนท่ีประสบกบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผน
ชุมชน  วิธีการใหช้มวีดิทศัน์จะดาํเนินการไดง่้ายและสามารถเปิดวีดิทศัน์ดงักล่าวแทรกในกิจกรรม
การจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน เพื่อประหยดัเวลา    
      3.4   การปรับปรุง กิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน   มีดงัน้ี  ผูท่ี้มาเขา้ร่วมเป็นทีม
ทาํแผนชุมชนในตอนแรกคาดว่าจะมีผลประโยชน์หรือส่ิงตอบแทนเป็นรูปธรรม  เมื่อทราบว่าไม่มี
ส่ิงตอบแทนใดๆ จึงไม่มาร่วมในคร้ังต่อไป   ทาํใหเ้หลือเพียงไม่ก่ีคนท่ีมีตั้งใจ และเสียสละ   ดงันั้น
ควรบรรจุงบประมาณสาํหรับเป็นส่ิงตอบแทนแก่ทีมทาํแผนชุมชน   นอกจากน้ีให้บรรจุ กิจกรรม
ชมวีดิทัศน์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกับชุมชนท่ีประสบกบัความสําเร็จในการจัดทาํแผนชุมชนไวใ้น
ช่วงแรก  และเพ่ิมประเด็นดา้นการติดต่อส่ือสารของทีมทาํแผนชุมชนไวช่้วงทา้ยของการประชุม   
 3.5   การปรับปรุงกิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน  
มีดงัน้ี  บางเน้ือหาท่ีเป็นวิชาการมาก  ทาํใหช้าวบา้นไม่สนใจ   ดงันั้นควรปรับเน้ือหาให้ง่ายต่อการ
เขา้ใจ  และควรเนน้ท่ีการฝึกปฏิบติั  การทดลองการเขียนแผนชุมชน โดยใหม้ีความง่าย      
 3.6   การปรับปรุงในกิจกรรมพฒันาศกัยภาพการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร   มีดงัน้ี  ทีม
ทาํแผนชุมชนมีความคิดตรงกนัว่าไม่จาํเป็นตอ้งนัดประชุมเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ  เน่ืองจากเป็นการ
เสียเวลา  ดงันั้นควรนาํกิจกรรมน้ีไปดาํเนินการในจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน โดยให้เป็นหัวขอ้ในการ
ประชุม โดยใชเ้วลาไม่เกิน 30 นาที 
  3.7   การปรับปรุงในกิจกรรมการส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่ทีมทาํแผนชุมชน  
คือ  การกระจายเสียงดว้ยหอกระจายข่าวโดยใชบุ้คลากรมานัง่อ่านเป็นการเสียเวลา ทาํให้ผูอ่้านไม่
สามารถอ่านทุกวนัได ้ ดงันั้นควรทาํการบนัทึกเทป แลว้ใชเ้ปิดตามเวลาท่ีกาํหนด   ประกอบกบัใช้
วิธีพิมพร์ายช่ือแลว้ติดประกาศตามสถานท่ีสาธารณะ   
 สรุปการดาํเนินการในวงรอบท่ี 1 ไดมี้ขั้นตอนการพฒันารูปแบบใน 3 ขั้นตอน คือ การ
วางแผนโดยใชก้ระบวนการ AIC   การปฏิบติัและสังเกต  และการสะทอ้นผลการปฏิบติั  โดยการ
พฒันารูปแบบคร้ังน้ีใชห้มู่บา้นนาํร่อง 1  หมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 ตาํบลเจ็ดร้ิว  ซ่ึง
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เนน้ไปท่ีตวัผูน้าํชุมชนและชาวบา้นสนใจ   การดาํเนินการในวงจรการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมเร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2557  ถึงเดือนมกราคม 2558  เป็นเวลา 5 เดือน  ผูว้ิจยัสรุปขั้นตอนการ
ปฏิบติัของวงรอบท่ี 1  แสดงไดด้งัภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9  สรุปขั้นตอนและผลการปฏิบติัของวงรอบท่ี 1   

ขั้นการปฏิบัติและการสังเกต 
การปฏิบัติตามแผน 
1 กิจกรรมสร้างความตระหนกัเกี่ยวกบัแผนชุมชน   
2 กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมทาํแผนชุมชน   
3 กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัทาํแผนชุมชน    
4 กิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน  
5 กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเกี่ยวกบัการจดัทาํแผนชุมชน    
6 กิจกรรมการส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่ทีมทาํแผนชุมชน 
การสังเกตผล  
- ผูร่้วมวิจยัมีการเรียนรู้เกี่ยวกบัแนวคิดและปัญหาของการจดัทาํแผนชุมชนมากข้ึน และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพฒันา 
- ทีมทาํแผนชุมชนหมู่ที่ 5 ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเกี่ยวกบัการจดัทาํแผนชุมชน  มีความ
ตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัทาํแผนชุมชน  และมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงของทีมทาํแผนชุมชน 
 

ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ 
- ผูร่้วมวิจยัและทีมทาํแผนชุมชนหมู่ที่ 5 มีความเขา้ใจและตระหนกัในปัญหา และมี
บทบาทในการร่วมพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุน 
 - ทีมทาํแผนชุมชนหมู่ที่ 5 สามารถจดัทาํแผนชุมชนของหมู่บา้นตนเองได ้โดยนาํแผน
ชุมชนเก่ามาเป็นแนวทาง   

ขั้นการวางแผน 
วิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางการพฒันาดว้ยวางแผนพฒันารูปแบบดว้ย
กระบวนการ  AIC 
      A   วิเคราะหส์ภาพการณ์ในปัจจุบนัและกาํหนดอนาคตของการจดัทาํแผนชุน 
      I   การสร้างแนวทางการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ
ชุมชนในการจดัทาํแผนชุน 
      C   การวางแนวทางปฏิบติั 
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การด าเนินวจิยัวงรอบที่ 2 
 การดาํเนินการในวงรอบท่ี 2  เพื่อพฒันาร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชน
ในการจดัทาํแผนชุมชน    โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของผูร่้วมวิจยั  ดาํเนินการในช่วงระหว่าง
เดือน กุมภาพนัธ ์2558 – สิงหาคม 2558  ผลการดาํเนินการมีดงัน้ี 
 
 ขั้นการวางแผนพฒันาเพิม่เตมิ  
 ในขั้นน้ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั และทีมทาํแผนชุมชน ช่วยกนัปรับแผนพฒันารูปแบบการ
สร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน   ดว้ยการประชุม เพื่อวางแผนในการพฒันา
เพ่ิมเติมจากวงรอบท่ี 1 ในวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ ์2558   โดยใชท่ี้ทาํการกองทุนหมู่บา้นหมู่ท่ี 5   เป็น
สถานท่ีดาํเนินการ สาํหรับประเด็นของการประชุมเพ่ือวางแผนการพฒันาเพ่ิมเติมในคร้ังน้ี มีดงัน้ี  
 1. การก าหนดเป้าหมายในการพฒันา 
 การกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาเพ่ิมเติมจากวงรอบท่ี 1 เป็นการประชุมร่วมกัน
ระหว่างผูว้ิจยั  ผูร่้วมวิจยั ทีมทาํแผนชุมชนรอบท่ี 1  และเจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ี
เก่ียวขอ้ง  โดยใชก้ารระดมสมองเพ่ือกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาเพ่ิมเติม ในวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ ์
2558   มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน ท่ี
ดาํเนินการมาแลว้ในรอบท่ี 1 ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง     
 การวางแผนรอบท่ี 2 น้ี ไดน้าํผลท่ีสะทอ้นของวงรอบท่ี 1 มาประกอบการพิจารณา 
กล่าวคือ ทุกคนมีความเห็นตรงกนัว่า การดาํเนินการท่ีผ่านมา  ไดผ้ลเป็นอย่างดีทั้งในระดบับุคคล
และทีมงาน   ผูน้าํชุมชนและชาวบา้นรวมทั้งผูร่้วมวิจยั ไดรั้บการพฒันามาเป็นทีมทาํแผนชุมชน
หมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 จาํนวน 14 คน     เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นผลตอบแทนท่ีไม่
เป็นรูปธรรมจึงมีผูเ้ขา้ร่วมมาเป็นทีมทาํแผนไม่มากตามท่ีกาํหนดไว ้  ดงันั้นท่ีประชุมจึงเห็นตรงกนั
ท่ีจะขยายกลุ่มเป้าหมายใหเ้พ่ิมข้ึน  ดว้ยการจดักิจกรรมการท่ีเผยแพร่แนวคิดและประโยชน์เก่ียวกบั
แผนชุมชนมากข้ึนโดยใชส่ื้อสาธารณะ   เพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ร่วมกนัในส่ิงท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้
ดาํเนินการในวงรอบท่ีผ่านมา    ทั้งน้ีในการขยายกลุ่มเป้าหมายผูร่้วมวิจยัท่านหน่ึงเสนอว่าควร
คาํนึงถึงปัญหาของชาวบา้นท่ีจะมาร่วมทาํแผนชุมชน คือ เวลา  เน่ืองจากชาวบา้นต่างมีภาระทาง
ครอบครัว    ผูร่้วมวิจยัท่านน้ี(สาํ)กล่าวว่า  “...ชาวบา้นแถวน้ีส่วนใหญ่ทาํงาน ทาํสวนตอนกลางวนั  
ตอนเยน็ก็ทาํงานบา้น หรือไม่ก็ไปงานซอง  เคา้เลยไม่ค่อยมีเวลามาร่วมกบัเราทุกคร้ังหรอก...”   ทาํ
ให้การเขา้ร่วมกิจกรรมทาํแผนชุมชนสามารถกระทาํไดเ้พียงบางคร้ังบางคราวทาํให้ไม่ต่อเน่ือง  
ดงันั้นท่ีประชุมจึงสรุปร่วมกนัวา่  ควรใชกิ้จกรรมท่ีรบกวนเวลาการทาํงานของคนในชุมชนใหน้อ้ย
ท่ีสุด      สาํหรับการวางแผนในรอบท่ี 2 เพ่ือพฒันารูปแบบและกิจกรรม มีรายละเอียดดงัน้ี  
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  1. กิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแผนชุมชน  จากการดาํเนินในวงรอบท่ี 1  
พบว่า การเผยแพร่แนวคิดและความสาํคญัของแผนชุมชน ดว้ย ส่ือแผ่นพบัและส่ือโปสเตอร์ไวนิล 
ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัแผนชุมชน  เป็นช่องทางท่ีเหมาะสมกบัชุมชน  สาํหรับหอกระจายข่าวในหมู่บา้น 
ชาวบา้นใหค้วามสนใจนอ้ย เน่ืองจากเน้ือหาแผนชุมชนเป็นวิชาการยากต่อการเขา้ใจ      หอกระจาย
ข่าวจึงเหมาะกบัการแจง้ข่าวสารสั้นๆ  หรือประกาศนดัหมายในกิจกรรมชุมชนมากวา่ใหค้วามรู้ทาง
วิชาการ    ดงันั้นในรอบท่ี 2  ท่ีประชุมจึงวางแผนว่าควรจดัทาํแผ่นพบัและโปสเตอร์ไวนิลท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกับแผนชุมชนให้มากข้ึน รวมทั้งแจกจ่ายแผ่นพบั และติดตั้งโปสเตอร์ไวนิล  ให้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีของหมู่ท่ี 5   สําหรับหอกระจายข่าวผูร่้วมวิจัยสรุปร่วมกันว่า เป็นส่ือท่ีไม่มี
ค่าใช้จ่าย จึงไม่ควรตัดท้ิง เ พียงแต่ปรับวัต ถุประสงค์การใช้หอกระจายข่าวให้เป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ส่ือแผ่นพบั ให้มีคนเขา้ถึงมากข้ึน และกิจกรรมการทาํแผนชุมชน ดังนั้นจึงปรับ
เน้ือหาการประกาศ ไปในทิศทางท่ีกระตุน้ใหช้าวบา้นสนใจและอ่านแผน่พบัท่ีเผยแพร่แนวคิดและ
ความสาํคญัของแผนชุมชน 
   2.  กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมท าแผนชุมชน  จากการดาํเนินในวงรอบท่ี 1  
พบว่า  ผูน้าํชุมชนยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการมีทีมทาํแผนชุมชนอยา่งแทจ้ริง ทาํใหไ้ม่จริงจงัในการสรร
หาบุคคลเข้ามาเป็นทีม ดังนั้นก่อนท่ีจะขอความร่วมมือจากผูน้ ําชุมชนในการแนะนําบุคคลเข้า
มาร่วมเป็นทีมทาํแผนชุมชน  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัตอ้งสร้างความเขา้ใจกบัผูน้าํ หมู่บา้นปลายคลอง
พาดหมอน หมู่ท่ี 5 ในเร่ืองแนวคิดของแผนชุมชน และผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการมีทีมทาํแผน
ชุมชนใหก่้อน  โดยใชว้ิธีการทาํงานแบบบูรณาการ  คือ ใชว้นัประชุมกองทุนหมู่บา้นในหมู่ท่ี 5 ซ่ึง
เป็นวนัท่ีผูน้าํชุมชนหมู่ท่ี 5 ตอ้งมาร่วมประชุม  ท่ีท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้นหมู่ท่ี 5  ดงันั้นผูว้ิจยัและผู ้
ร่วมวิจยั จึงถือโอกาสใหค้วามรู้ในวนัเดียวกนั เป็นเวลา 1 ชัว่โมง   
 3. กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมั่นในการจัดท าแผนชุมชน  จากการพิจารณาผลการ
ดาํเนินในวงรอบท่ี 1    ท่ีประชุมมีความคิดพอ้งกนัว่า  การให้ชมวีดิทศัน์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกับ
ชุมชนท่ีประสบกบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผนชุมชน  จะสะดวกกว่าการไปศึกษาดูงาน  เพราะ
สามารถกาํหนดเวลาดาํเนินกิจกรรมได ้อีกทั้งไม่มีค่าใชจ่้าย   นอกจากน้ีในท่ีประชุมมีมติว่า  ควรนาํ
กิจกรรมน้ีไปดาํเนินการในวนัท่ีจดักิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน เพ่ือไม่ตอ้งรบกวนเวลาของผู ้
ร่วมทีมทาํแผนชุมชน  
   4.  กิจกรรมจัดตั้งทีมท าแผนชุมชน  จากการดาํเนินในวงรอบท่ี 1  ในท่ีประชุมได้
วางแผนเขียนโครงการพฒันาทีมทาํแผนชุมชนเพื่อของบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตาํบล  
ซ่ึงทางองคก์ารบริการส่วนตาํบลไดต้ั้งงบประมาณสาํหรับการบริหารจดัการหมู่บา้นในแผนพฒันา 
3 ปี ไวแ้ลว้  แต่เบิกไดเ้ฉพาะค่าดาํเนินการเช่น การอาหาร  นอกจากแทรกกิจกรรมชมวีดิทศัน์ใน
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ช่วงแรก และเพ่ิมประเด็นดา้นการติดต่อส่ือสารของทีมทาํแผนชุมชน ในวนัท่ีจัดตั้งทีมทาํแผน
ชุมชน  และใหต้ดักิจกรรม พฒันาศกัยภาพการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารออกไป เพื่อไม่รบกวนเวลาของ
ทีมงานมากเกินไป    ส่วนการติดประกาศรายช่ือทีมทาํแผนชุมชนหมู่ท่ี 5 ควรติดท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว  และโรงพยาบาลชุมชน  เพ่ือสร้างการรับรู้ใหก้บัประชาชนทัว่ไป 
   5. กจิกรรมพฒันาศักยภาพการปฏิบตัเิกีย่วกบัการจดัท าแผนชุมชน    จากการพิจารณา
ผลการดาํเนินในวงรอบท่ี 1  ท่ีประชุมมีความคิดพอ้งกนัว่าควรจดัอบรบเชิงปฏิบติัการแค่ คร่ึงวนั 
และตดัหวัขอ้การฝึกประชาคม เพราะทุกคนทราบขั้นตอนการจดัทาํประชุมประชาคมอยูแ่ลว้  ส่วน
รูปเล่มแผนชุมชน เพื่อความสะดวกและไม่ยุ่งยากให้ใชข้องรูปเล่มแผนชุมชนของปีก่อนมาศึกษา
และปรับขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั  ประกอบกบัการศึกษาแผนชุมชนของตาํบลหนองสาหร่าย  
 6. กจิกรรมการสร้างความภาคภูมใิจแก่ผู้ร่วมจดัท าแผนชุมชน จากการพิจารณาผลการ
ดาํเนินในวงรอบท่ี 1  ในท่ีประชุมมีความคิดพอ้งกนัว่า  ในการใชห้อกระจายข่าวของหมู่บา้น ควร
ใชก้ารผลิตสปอต ท่ีมีเน้ือหาท่ีปลุกเร้าใหช้าวบา้นในชุมชนไดเ้ห็นความสาํคญัของทีมทาํแผนชุมชน มี
ความยาว 3-5 นาที  โดยใชเ้ปิดแทนการใชเ้จา้หน้าท่ีประกาศ    เพื่อไม่รบกวนเวลาของเจา้หน้าท่ี
ผูรั้บผิดชอบ  อีกทั้งยงัสามารถเปิดซํ้ าได้หลายคร้ัง ในหน่ึงเดือน   นอกจากน้ีในท่ีประชุมมีมติ
ตรงกนัว่าใหต้ดัการประกาศรายช่ือสมาชิกของทีมทาํแผนออกเน่ืองจากในวงรอบน้ีมีสมาชิกเพ่ิมข้ึน
ทาํใหไ้ม่สามารถประกาศไดค้รบทุกคน ดงันั้นจึงใชก้ารติดประกาศรายช่ือของทีมทาํแผนชุมชนหมู่
ท่ี 5 ในสถานท่ีสาํคญั ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตาํบล   โรงพยาบาลชุมชนเจ็ดร้ิว  และศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ท่ี 5  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ผูร่้วมจดัทาํแผนชุมชน 
 
 กล่าวโดยสรุป กิจกรรมในรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อจดัทาํแผน
ชุมชน  ในวงรอบท่ี 2  มีความแตกต่างจากวงรอบท่ี 1 คือ มีการผสานกิจกรรมสร้างความตั้งใจ
มุ่งมัน่ในการจดัทาํแผนชุมชน กบักิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชนเขา้ดว้ยกนั และตดักิจกรรมพฒันา
ศักยภาพด้านการส่ือสาร  โดยนําไปเป็นหัวข้อย่อยในการประชุมจัดตั้ งทีมทําแผนชุมชน         
ดงันั้นในวงรอบท่ี 2 น้ี จึงประกอบดว้ย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมสร้างความตระหนักเก่ียวกบัแผน
ชุมชน    กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมทาํแผนชุมชน    กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการ
จดัทาํแผนชุมชน  กิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน  กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัการ
จดัทาํแผนชุมชน    กิจกรรมการส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่ทีมทาํแผนชุมชน  ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าว
กาํหนดใหมี้ข้ึนระหว่างเดือน มีนาคม – สิงหาคม 2558      
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 ขั้นการปฏิบัตติามแผนและผลที่สังเกตได้ 
 การปฏิบัติตามแผน และการสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนโดยผูว้ิจัย ใน 6 กิจกรรมหลกั มี
วตัถุประสงค ์เพื่อสรุปขอ้มลูท่ีผูว้ิจยั และผูร่้วมวิจยั พฒันากิจกรรมในรูปแบบการสร้างเสริมพลงั
อาํนาจชุมชนเพื่อจดัทาํแผนชุมชน  ภายหลงัจากการปรับปรุงแผน 
        1. กจิกรรมสร้างความตระหนักเกีย่วกบัแผนชุมชน  มีการดาํเนินงานดงัน้ี  ผูว้ิจยัและผู ้
ร่วมวิจยั ร่วมกนัคิดขอ้ความท่ีใชป้ระกาศทางหอกระจายข่าวท่ีมีเน้ือหากระตุน้ให้ชาวบา้นหมู่บา้น
ปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5  สนใจอ่านแผน่พบัท่ีเผยแพร่แนวคิดและความสาํคญัของแผนชุมชน  
โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีประกาศสดทางหอกระจายข่าว   ผลสรุปไดข้อ้ความดงัน้ี  
  “...สวสัดีครับ  ชาวตาํบลเจ็ดร้ิว  วนัน้ีมีเร่ืองประชาสัมพนัธ์ให้หมู่ท่ี 5 ได้ทราบ 
เน่ืองจากมีทีมวิจยัไดท้าํแผน่พบัเก่ียวกบัแผนชุมชน  แจกในพ้ืนท่ีของหมู่ท่ี 5  ดงันั้นทางทีมงานวิจยั
จึงขอความร่วมมือจากท่าน  โปรดอ่านแผน่พบัแผนชุมชนท่ีไดรั้บดว้ยครับ  ขอบพระคุณในความ
ร่วมมือ...”  
   สรุปผูร่้วมวิจยัใหค้วามร่วมมือในการช่วยกนัคิดขอ้ความท่ีใชป้ระกาศเพื่อกระตุน้ให้
ชาวบา้นสนใจอ่านแผน่พบัท่ีเผยแพร่แนวคิดและความสาํคญัของแผนชุมชน   
   
  2.  กจิกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมท าแผนชุมชน  มีการดาํเนินงานดงัน้ี  ผูว้ิจยัและผู ้
ร่วมวิจยั  เขา้ร่วมการประชุมกองทุนหมู่บา้นในหมู่ท่ี 5  ณ ท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้นหมู่ท่ี 5       ซ่ึง
เป็นวนัท่ีผูน้าํหมู่ท่ี 5 ตอ้งมาร่วมประชุม   เพื่อสร้างความเขา้ใจในเร่ืองแนวคิด และผลประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บจากการมีทีมทาํแผนชุมชน โดยใชเ้วลา 1 ชัว่โมง  จากนั้นใหผู้น้าํแนะนาํผูท่ี้จะเขา้ร่วมเป็น
ทีมทาํแผนชุมชน พร้อมทั้งใหผู้น้าํโทรศพัทป์ระสานในขั้นแรกก่อนท่ีจะใหผู้ร่้วมวิจยัติดต่อเป็นการ
ส่วนตวั ไดจ้าํนวนเพ่ิมข้ึน 13 คน  มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
    1. นายเศกสรร  บา้นเกาะ 
    2. นายมนตรี   ชาวใต ้
    3. นายสามพราน  เข่ือนขนัธ ์
    4. นายจกัรกฤษณ์  ทองเดียว 
     5. นายบุญกราย  ทองบา้นเกาะ 
    6. นายสามิตร  อรุณรัตน์ 
    7. นางสาวภทัรพรรณ สาํเภาทอง 
    8. นางสาวกาญจนา สุขประเสริฐ 
    9. นายพิเชษฐ  นพเนตร 
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   10.นายเอริต  สุหบรรณ 
     11.นายประกิจ  สงัขท์อง  
    12. นางระวิวรรณ ตั้งสุทไชส 
     13. นายชาติชาย  ทรงลกัษณ์ 
 สรุปว่า ผูน้าํมีความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองแนวคิด และผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการมี
ทีมทาํแผนชุมชนมากข้ึน สังเกตไดจ้ากมีผูน้าํชุมชนให้รายช่ือและกระตือรือร้นท่ีจะโทรศพัท์เพ่ือ
ประสานกบับุคคลในขั้นแรก  
   
  3. กจิกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัท าแผนชุมชน มีการดาํเนินงานดงัน้ี  ผูว้ิจยั 
ผูร่้วมวิจยั กาํหนดใหที้มทาํแผนชุมชน ชมวีดิทศัน์เร่ือง “การจดัทาํแผนชุมชน”  ของชุมชนหนอง
กลางดง   ก่อนการจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชนสาํเร็จ เพ่ือสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัทาํแผนชุมชน     
   สรุป  ผูร่้วมวิจยัและทีมทาํแผนชุมชน  รู้สึกพอใจกบัการนาํกิจกรรมสร้างความตั้งใจ
มุ่งมัน่ดว้ยการใชว้ิธีใหช้มวีดิทศัน์นาํไปแทรกในช่วงแรกของกิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน   
 
   4.  กจิกรรมจดัตั้งทีมท าแผนชุมชน  มีการดาํเนินงานดงัน้ี  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั   แผน
เขียนโครงการพฒันาทีมทาํแผนชุมชนเพื่อขอใชง้บประมาณ จากงบการบริหารจดัการหมู่บา้นของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล   จากนั้นจดัประชุมวนัท่ี 6 เมษายน 2558  ณ ท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้นหมู่
ท่ี 5 เวลา 16.00 น. เพ่ือตั้งทีมทาํแผนชุมชน   โดยก่อนเร่ิมดาํเนินการกิจกรรม จดัตั้งทีมทาํแผน
ชุมชน   ผูว้ิจยัจดัให้ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมชมวีดิทศัน์เร่ือง “การจดัทาํแผนชุมชน”  ของชุมชนหนอง
ส่าหร่าย   เป็นเวลา 30 นาที เพื่อสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการจดัทาํแผนชุมชน     จากนั้นประชุม
เร่ืองการแต่งตั้งทีมทาํแผนชุมชนหมู่ท่ี 5 โดยรวมผูท่ี้เข่าร่วมใหม่  ไดที้มทาํแผนชุมชนดงัน้ี        
    ประธาน :  นางสาํเนา  พุกผาสุก     มีหน้าท่ีดงัน้ี  ดาํเนินการจดัประชุมทาํแผน
ชุมชน   ใหค้าํปรึกษา  ช่วยเหลือ และสนบัสนุนใหเ้กิดแผนชุมชน      
    ท่ีปรึกษา : นายหัสดี  ขวญัไตรรงค์ และนายอิทธิพงษ์  กลบับา้นเกาะ    มีหน้าท่ี
ดงัน้ี  ใหค้าํปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัทาํแผน  ให้คาํปรึกษาในการประสานงานกบัหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
    เลขานุการ : นางสาวกนกวรรณ  พุกผาสุก  นางสาวสุจิตรา  พึ่งบา้นเกาะ   นาง
ปวีณา  อ่วมลาบเอก  และนางสาวปรียานุช  อ่วมลาภเอก   มีหน้าท่ีดงัน้ี  ช่วยประธานเตรียมการ
ประชุม เป็นระยะๆ  จนกว่าแผนชุมชนจะเสร็จ  นัดหมายและแจง้วนั/สถานท่ีประชุมหรือดาํเนิน
กิจกรรม  จดบนัทึก  สรุปและจดัทาํรายงานการประชุม          
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    สมาชิก  :  หน้าท่ี  คือ เขา้ร่วมประชุมในกิจกรรมทาํแผนชุมชน  ไดแ้ก่ ร่วมเก็บ
ขอ้มลูชุมชน   ร่วมวิเคราะห์ขอ้มลู   ร่วมกาํหนดวิสยัทศัน์   ร่วมกาํหนดโครงการ  ร่วม จดัทาํรูปเล่ม
แผนชุมชน  สมาชิกประกอบดว้ย 
    นางประคองทรัพย ์  พวงระยา้  
             นางสาวพิน    พลอยบา้นแพว้   
    นายอนนัต ์   อินบางยาง    
    นางสาวกรรญา    สมตน     
    นายไพรัตน์    ชาวบา้นเกาะ    
    นางสาคู    งามกาละ   
    นายเศกสรร  บา้นเกาะ 
    นายมนตรี   ชาวใต ้
    นายสามพราน  เข่ือนขนัธ ์
    นายจกัรกฤษณ์   ทองเดียว 
    นายบุญกราย  ทองบา้นเกาะ 
    นายสามิตร  อรุณรัตน์ 
    นางสาวภทัรพรรณ สาํเภาทอง 
     นางสาวกาญจนา  สุขประเสริฐ 
    นายพิเชษฐ  นพเนตร 
    นายเอริต  สุหบรรณ 
    นายประกิจ  สงัขท์อง  
    นางระวิวรรณ  ตั้งสุทไชส 
    นายชาติชาย  ทรงลกัษณ์ 
  หลงัจากจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชนเสร็จ ในท่ีประชุมไดม้ีการพดูคุยเร่ืองการติดต่อส่ือสาร
ภายในทีมทาํแผนชุมชน ซ่ึงสรุปตรงกนัว่าใชก้ารส่ือสารผา่นโทรศพัทม์ือถือเป็นหลกั   โดยใชว้ิธีโด
มิโน่  วิธีการคือใหค้นท่ี 1 โทรศพัทติ์ดต่อคนท่ี 2 และคนท่ี 2 โทรศพัทติ์ดต่อคนท่ี 3 ทาํเช่นน้ีไปจน
ครบทั้งทีม  เพื่อความยติุธรรมและเป็นการกระจายค่าใชจ่้ายดา้นการติดต่อส่ือสาร  โดยประธานทีม
ทาํแผนชุมชน  ไดม้อบหมายให้ทีมเลขาช่วยกนัพิมพร์ายช่ือ เบอร์โทรของสมาชิกในทีมทาํแผน
ชุมชนพร้อมระบุหมายว่าใครจะรับอาสาติดต่อกับใคร  รวมทั้งมติท่ีประชุม เพื่อแจกจ่ายให้กับ
สมาชิกทุกคน    และจัดทาํเอกสารรายช่ือทีมทาํแผนชุมชนหมู่ท่ี 5   แลว้นําไปติดท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเจ็ดร้ิว  ท่ีทําการกองทุนหมู่บ้านหมู่ ท่ี 5  และ
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โรงพยาบาลชุมชน  เป็นการสร้างการรับรู้ให้กบัประชาชนทัว่ไปเก่ียวกบัรายช่ือสมาชิกทาํแผน
ชุมชนหมู่ท่ี 5 เพื่อใหช้าวบา้นท่ีมีปัญหาและความตอ้งการท่ีจะพฒันาชุมชนสามารถทราบว่าจะให้
ขอ้มลูแก่ใครไดบ้า้ง 
   สรุป ผูร่้วมวิจยัและทีมทาํแผนชุมชนในวงรอบท่ี 1 ให้การช่วยเหลือและแนะนาํ ผูท่ี้
สมคัรเขา้มาในวงรอบท่ี 2   เพ่ือจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชนหมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 ได้
สาํเร็จ ในรอบท่ี 2 น้ี มีสมาชิกมาเพ่ิมจาํนวน 13 คน  รวมกบัของรอบท่ี 1 เป็นจาํนวน 26 คน  
  
  5. กจิกรรมพฒันาศักยภาพการปฏิบัตเิกีย่วกบัการจดัท าแผนชุมชน   มีการดาํเนินงาน
ดงัน้ี    ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั จดัอบรบเชิงปฏิบติัการในวนัท่ี 6 เมษายน 2558  เวลา 13.00 – 18.00 น. 
หวัขอ้ท่ีอบรมคือ  การเก็บขอ้มลูชุมชน    การวิเคราะห์ขอ้มูล   การกาํหนดวิสัยทศัน์   การกาํหนด
โครงการ   จัดทาํรูปเล่มแผนชุมชน วิทยากรคือ นายอภิชา  สวนประเสริฐ ตาํแหน่งนักวิชาการ
พฒันาชุมชนชาํนาญการ จงัหวดันครปฐม  ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองแผนชุมชน   จากนั้นทาํการฝึก
ปฏิบติั โดยใชรู้ปเล่มแผนชุมชนเดิมของปีท่ีผา่นมา ประกอบกบัแผนชุมชนของบา้นหนองกลางดง 
เป็นแนวทาง  เพื่อใหง่้ายต่อการฝึกปฏิบติั 
 สรุปว่า ทีมทาํแผนชุมชนหมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 มีความรู้ความสามารถ
ในกิจกรรมทาํแผนชุมชนมากข้ึน  สามารถทาํรูปเล่มแผนชุมชนของตนเองได ้
 
 6. กจิกรรมการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ ร่วมจัดท าแผนชุมชน มีการดาํเนินงานดงัน้ี  
ผูว้ิจยัและผูว้ิจยัร่วม   ช่วยกนัคิดขอ้ความเพื่อใชใ้นการผลิตสปอต ท่ีมีเน้ือหาปลุกเร้าให้ชาวบา้นใน
ชุมชนไดเ้ห็นความสาํคญัของทีมทาํแผนชุมชนหมู่ท่ี 5  มีความยาว 30 วินาที  เปิดช่วงเวลา 16.00 น. 
เป็นเวลาหน่ึงเดือน หลงัจากจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน  โดยเน้ือหามีดงัต่อไปน้ี  
  “... สวสัดีครับ  ประกาศ...มีเร่ืองประชาสัมพนัธ์ให้ทราบ  ตอนน้ีตาํบลเรามี
โครงการพฒันาดา้นการบริหารจดัการหมู่บา้นดว้ยกระบวนการสร้างทีมทาํแผนชุมชน  โดยหมู่บา้น
นาํร่องคือ หมู่ท่ี 5 ซ่ึงต้องขอขอบพระคุณ  ผูน้าํชุมชนหมู่ท่ี 5    ท่ีมีความเสียสละ  อดทน จน
สามารถก่อตั้งทีมทาํแผนชุมชนหมู่ท่ี 5  ไดส้าํเร็จ  สาํหรับรายช่ือผูท่ี้อยู่ในทีมทาํแผนชุมชน  ไดติ้ด 
ไวท่ี้บอร์ดประชาสัมพนัธ์ขององค์การบริหารส่วนตาํบล  โรงพยาบาลชุมชนเจ็ดร้ิว และท่ีทาํการ
กองทุนหมู่บา้นหมู่ท่ี 5 ...”          
 สรุปการประชาสัมพนัธ์ด้วยหอกระจายเสียง  และการติดรายช่ือทีมทาํแผนชุมชน
หมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 ท่ีบอร์ดประชาสมัพนัธ์ในองค์กรภายในตาํบล   ทาํให้ทีมทาํ
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แผนชุมชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง และเกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีตอ้งผลกัดนัให้เกิด
แผนชุมชน 
 กล่าวโดยสรุปผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัสามารถพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ
ชุมชนเพื่อจดัทาํแผนชุมชน   ประกอบดว้ย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมสร้างความตระหนักเก่ียวกับ
แผนชุมชน    กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมทาํแผนชุมชน    กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ใน
การจดัทาํแผนชุมชน  กิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน  กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียวกบั
การจดัทาํแผนชุมชน    กิจกรรมการส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่ทีมทาํแผนชุมชน   
 
 ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัต ิ
 ในขั้นน้ีเป็นการสะทอ้นผลการปฏิบติัของวงรอบท่ี 2  ผูว้ิจยัสรุปผลจากมุมมองท่ีได้
สงัเกตและบนัทึกการดาํเนินงาน  และจากการวิพากษร่์วมกนัระหว่างผูว้ิจยักบัผูน้าํชุมชน โดยการ
วิพากษไ์ดมี้ข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2558  ณ ท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้นหมู่ท่ี 5   ในประเด็นเก่ียวกบั
การปฏิบติัการใน 6 กิจกรรมหลกั ท่ีผูว้ิจยัและผูน้าํชุมชนไดร่้วมกนัวางแผนและปฏิบติั คือ กิจกรรม
สร้างความตระหนักเก่ียวกับแผนชุมชน    กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมทําแผนชุมชน    
กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัทาํแผนชุมชน  กิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน  กิจกรรม
พฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน    กิจกรรมการส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่
ทีมทาํแผนชุมชน  การสะทอ้นผลมีรายละเอียดดงัน้ี   
 
 1. การมส่ีวนร่วมของชุมชน 
 1.1 ความร่วมมอืของผู้ร่วมวจิยั   
 การมีส่วนร่วมของผูร่้วมวิจยั ในวงรอบท่ี 2 น้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัวงรอบท่ี 1 แลว้
พบว่าผูร่้วมวิจยั  มีบทบาทมากข้ึนทั้งในแง่ของการคิดวางแผนและการปฏิบติัการตามแผนร่วมกนั 
และเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของทีมทาํแผนชุมชน   ส่วนหน่ึงนั้นเป็นเพราะผูร่้วมวิจยัมีความคุน้เคย
กนัมากข้ึน  และอีกส่วนคือการท่ีผูร่้วมวิจยั เห็นถึงความสาํเร็จในวงรอบท่ีผา่นมา จึงเกิดความมัน่ใจ
ว่าการมีทีมทาํแผนชุมชนเกิดประโยชน์ใหก้บัชุมชนไดจ้ริง  ทั้งน้ีบทบาทการมีส่วนร่วมของผูร่้วม
วิจยั  ในวงรอบน้ีเร่ิมตั้งแต่ขั้นการวางแผน คือการพิจารณาถึงผลของการดาํเนินการในวงรอบท่ี 1 
แลว้ร่วมกนัคิดวางแผนเพ่ิมเติมเพ่ือให้การพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการ
จดัทาํแผนชุมชน สมบูรณ์มากท่ีสุด  และในขั้นปฏิบติักิจกรรมตามแผน ซ่ึงผูร่้วมวิจยั  มีการแบ่ง
งานกนัรับผดิชอบจนการปฏิบติัตามแผนสาํเร็จตามเป้าหมาย  
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  1.2 ความร่วมมอืจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
                การปฏิบติัการในวงรอบน้ี มีบุคคลอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วมนอกเหนือจากผูว้ิจยัและผู ้
ร่วมวิจยั  คือ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว   ปลดัอาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร  ซ่ึง
เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ดา้นงานชุมชน  ผูน้ ําชุมชน  และวิทยากรภายนอกท่ีมีความ
เช่ียวชาญดา้นแผนชุมชน  มาร่วมสังเกตการณ์และให้คาํแนะนาํต่าง ๆ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการระดม
เครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการกบัปัญหาของการทาํแผน
ชุมชน   สาํหรับผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ดา้นงานชุมชน ท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนการ
วางแผนนั้น  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีสาํหรับผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั  ท่ีจะไดรั้บฟังความคิดเห็นและคาํแนะนาํ 
จากผูมี้ประสบการณ์การทาํงานชุมชน ซ่ึงชุมชนท่ีศึกษานั้นมีลกัษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท  การให้
ความร่วมมือต่างๆ จะมีน้อย  นอกจากน้ีชาวบา้นท่ีอยู่ในหมู่บา้นมีความแตกต่างกนัในหลายดา้น  
ดงันั้นการปฏิบติัการดึงการมีส่วนร่วมในชุมชนจึงมีความยากลาํบาก  โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีตอ้งใช้
เวลาทั้งวนั    ในส่วนของผูน้าํชุมชน ท่ีนอกจากจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหน่ึงของการพฒันาเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสาํคญัของกบัแผนชุมชน เพื่อการดึงบุคคลเขา้มาร่วมทาํงานแผน
ชุมชน ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกิจกรรมของวงรอบท่ี 2 แลว้  ยงัถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กบับุคคลท่ีใกลชิ้ดประสานชาวบา้นในชุมชน ให้มาร่วมเป็นทีมทาํแผนชุมชน  ท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วม
วิจยัไดร่้วมกันดาํเนินการ  ซ่ึงถือว่าเป็นการนําทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ในชุมชนมาร่วมจดัการกับ
ปัญหาการจัดทาํแผนชุมชนท่ีเกิดข้ึนในตาํบล  และจะทาํให้การดาํเนินกิจกรรมมีความราบร่ืน 
นอกจากนั้น การดาํเนินการในวงรอบท่ี 2 น้ี ยงัไดมี้บุคคลจากภายนอกชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมคือ วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นแผนชุมชน  ท่ีมาร่วมสงัเกตการณ์และให้คาํแนะนาํต่าง 
ๆ ในส่วนน้ีถือเป็นการนาํทรัพยากรจากภายนอกชุมชนเขา้มาสนบัสนุนกิจกรรมการทาํแผนชุมชน
ในลกัษณะบูรณาการ  
  กล่าวได้ว่า กิจกรรมการพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการ
จดัทาํแผนชุมชน    ไดมี้การระดมบุคลากรทั้งท่ีเป็นเครือข่ายภายในชุมชน และบุคลากรจากจาก
ภายนอกชุมชนเขา้มาสนับสนุน  ซ่ึงถือว่าเป็นความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน
เพื่อใหเ้กิดพลงัในการทาํงาน และทาํใหกิ้จกรรมการพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชน
ในการจดัทาํแผนชุมชน มีความสมบูรณ์ท่ีสุด    
  2. การประเมนิกจิกรรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชนในการท าแผนชุมชน    
 ในวงรอบท่ี 2 น้ี ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัร่วมกนัประเมินผลการปฏิบติังานแต่ละกิจกรรม  
ดว้ยวิธีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น กบัส่ิงท่ีผูว้ิจยัสงัเกตได ้ไดผ้ลดงัน้ี  
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  2.1  ผลประเมินกิจกรรมสร้างความตระหนักเก่ียวกบัแผนชุมชน ในวงรอบท่ี 2 น้ี 
หลงัจากประชาสมัพนัธด์ว้ยหอกระจายข่าวของตาํบลไป 1 อาทิตย ์ ผูว้ิจยัจึงทาํการประเมินผลดว้ย
แบบสอบถามชุดเดียวกบัวงรอบท่ี 1 เพื่อดูผลความกา้วหนา้ของการใชห้อกระจายข่าวกระตุน้ใหค้น
สนใจส่ือแผน่พบั โดยใชก้ลุ่มเป้าหมายชุดเดิม   จาํนวน 154 คน      
 
 การวิเคราะห์ช่องทางการรับรู้ของชาวบา้นหมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 ท่ี
เป็นตวัอยา่ง   ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช ้จาํนวนและค่าร้อยละ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 20      
 
ตารางท่ี 20    แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของตวัอยา่งท่ีไดรั้บความรู้เก่ียวกบัแผนชุมชนของ  
                        ชาวบา้นจากช่องทางการส่ือสารในวงรอบท่ี 2   

(n=154) 

ช่องทางการรับความรู้เกีย่วกบัแผนชุมชน จ านวนคน ร้อยละ 
แผน่พบั    121 78.6 
โปสเตอร์ไวนิล 25 16.2 
ทั้งแผน่พบั  และ โปสเตอร์ไวนิล 8 5.2 
รวม 154 100.0 

 
 จากตารางท่ี  20  พบว่า  ช่องทางการให้ความรู้เก่ียวกบัแผนชุมชนมากท่ีสุดคือ     
ส่ือแผน่พบั  จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6   รองลงมา คือส่ือโปสเตอร์ไวนิลจาํนวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.2  ทั้งแผน่พบั และโปสเตอร์ไวนิล จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2  ทั้งแผ่นพบั  
และ โปสเตอร์ไวนิล มีจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9    
 ผลวิเคราะห์จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามหลงัจากท่ีผูร่้วมวิจยัไดป้ระชาสัมพนัธ์ดว้ย
หอกระจายข่าวของตาํบลไป 1 อาทิตย ์ พบว่ามี ตวัอยา่งท่ีอ่านแผน่พบัมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจากวงรอบท่ี 
1 จาํนวน 15 คน  ดงันั้นสรุปว่า การใชส่ื้อหอกระจายข่าว กระตุน้ให้ชาวบา้นท่ีไดรั้บแผ่นพบั  มี
ความสนใจท่ีจะอ่านแผน่พบัมากข้ึน 
 
 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความสาํคญัของแผนชุมชน  ของชาวบา้น
หมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 ท่ีเป็น ตวัอยา่ง  ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยการใชค่้าเฉล่ีย (  )  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  และแปลผล ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 21   
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ตารางท่ี  21   แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผลระดบัเก่ียวกบัความสาํคญั               
                      ของแผนชุมชนของชาวบา้นหมู่ท่ี 5 ท่ีเป็นตวัอยา่ง  ในวงรอบท่ี 2   

(n=154) 

การตระหนักถงึความส าคญัของแผนชุมชน 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล ล าดับ 

1. แผนชุมชนสามารถเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนได ้ 4.78 0.72 มากที่สุด 3 

2. แผนชุมชนตอ้งมาจากขอ้มลูของชาวบา้น   จึงจะสามารถ
แกปั้ญหาชุมชนไดจ้ริง  

4.75 0.68 มากที่สุด 4 

3. ผูน้าํชุมชนเป็นบุคคลสาํคญัในการกระตุ้นให้เกิดแผน
ชุมชน  

4.78 0.74 มากที่สุด 
2 

4. ท่านคิดว่าควรจดัตั้งคณะ/ทีมรับผดิชอบจดัทาํแผนชุมชน
โดยตรง 

4.80 0.73 มากที่สุด 1 

5. ท่านจะเขา้ร่วมจดัทาํแผนชุมชนถา้มีโอกาส 4.50 0.72 มากที่สุด 6 

6. ท่านยนิดีใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมจดัทาํแผนชุมชน  4.51 0.75 มากที่สุด 5 

โดยภาพรวม 4.69 0.63 มากที่สุด  

 
 จากตารางท่ี 21  พบว่า การตระหนักถึงความสาํคญัของแผนชุมชนของหมู่บา้นปลาย
คลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5  ท่ีเป็น ตวัอย่าง ในวงรอบท่ี 2 น้ี  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด           

(= 4.69)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี ควรจดัตั้ง

คณะ/ทีมรับผดิชอบจดัทาํแผนชุมชนโดยตรง ( =4.80)   ผูน้าํชุมชนเป็นบุคคลสาํคญัในการกระตุน้

เกิดแผนชุมชน ( =4.78) แผนชุมชนสามารถเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนได ้   ( = 4.78)    

แผนชุมชนตอ้งมาจากขอ้มลูของชาวบา้น จึงจะสามารถแกปั้ญหาชุมชนไดจ้ริง  ( =4.75)  ยินดีให้

ความร่วมมือในกิจกรรมจดัทาํแผนชุมชน ( = 4.51)  และ จะเขา้ร่วมจดัทาํแผนชุมชนถา้มีโอกาส            

(=4.50)   ตามลาํดบั       
 ผลวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณในวงรอบท่ี 2 พบว่าการตระหนักถึงความสาํคญัของ
แผนชุมชนของชาวบา้นหมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 ท่ีเป็นตวัอย่าง มีค่าเฉล่ียทั้งใน
ภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัท่ีมากกว่าวงรอบท่ี 1   ซ่ึงผูว้ิจยัวิเคราะห์ร่วมกบัผูร่้วมวิจัย ได้
ขอ้สรุปว่า  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ ชาวบา้นมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนชุมชนอยา่งถกูตอ้งจากส่ือท่ี
ไดรั้บ  ทาํใหเ้กิดการตระหนกัถึงความสาํคญัของแผนชุมชนมากข้ึน   แต่มีขอ้สังเกตท่ีแตกต่างกบั
วงรอบท่ี 1 คือ ชาวบา้นยนิดีใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมจดัทาํแผนชุมชน มีค่าเฉล่ียมากกว่า จะเขา้
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ร่วมจดัทาํแผนชุมชนถา้มีโอกาส ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะชาวบ้านรับรู้จากส่ือแผ่นพบัว่า การให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมจดัทาํแผนชุมชนนั้น เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชนและไม่ยุ่งยากอย่างท่ี
เขา้ใจ  การใหข้อ้มลูท่ีแทจ้ริงก็จดัไดว้่ามีส่วนร่วมทาํแผนชุมชน  เห็นไดจ้ากคาํพูดของชาวบา้นท่าน
หน่ึง(นิ)ท่ีกล่าวว่า   “...ไดซิ้  ถา้มาขอขอ้มูล  เราให้อยู่แลว้  ท่ีผ่านมาให้แลว้กอ้เงียบหายไป  ก็ไม่
อยากให ้ เสียเวลา  แต่ถา้เอาไปแลว้ทาํให้ชุมชนดีข้ึน  ใครก็อยากให้...”    ส่วนประเด็นการจะเขา้
ร่วมจดัทาํแผนชุมชนถา้มีโอกาส  จะเห็นว่ามีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่า อาจเพราะชาวบา้นส่วนใหญ่ว่ายงัไม่
มีความพร้อมเร่ืองเวลา อีกทั้งกลวัความรับผดิชอบท่ีจะตามมา 
 2.2  ผลประเมินกิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมทาํแผนชุมชน    ในวงรอบท่ี 2 น้ี 
พบว่า  ผูน้าํของหมู่ท่ี 5   ให้ความร่วมมือในการสรรหาผูท่ี้มีความพร้อมในการเขา้ร่วมเป็นทีมทาํ
แผนชุมชน มากกว่าในวงรอบท่ี 1   ประเมินผลจากการมี ผูส้มคัรเขา้ร่วมเป็นทีมทาํแผนชุมชนมาก
ข้ึนจาํนวน 13 คน  นบัว่าประสบความสาํเร็จพอสมควร 
  2.3 ผลประเมินกิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัทาํแผนชุมชน  ในวงรอบท่ี 
2 น้ี ใชก้ารสงัเกตของผูว้ิจยัหลงัจากใหผู้ส้มคัรเขา้ร่วมเป็นทีมทาํแผนชุมชน ไดรั้บชมวีดิทศัน์เร่ือง 
“การจดัทาํแผนชุมชน”  ของชุมชนหนองสาหร่าย  ช่วงก่อนการจดัตั้งทีมทาํแผนรวมทั้งร่วมกนั
วิพากษห์ลงัชมเสร็จเป็นเวลา 1 ชัว่โมง   พบว่า ทีมทาํแผนชุมชนทั้งในวงรอบท่ี 1 ผูส้มคัรเขา้ร่วม
เป็นทีมทาํแผนชุมชนในวงรอบท่ี 2 ใหค้วามสนใจพอสมควร เห็นไดจ้ากการวิพากษร่์วมกนัของทีม
ทาํแผนชุมชนและผูส้มคัรเขา้ร่วมเป็นทีมทาํแผนชุมชนในวงรอบท่ี 2 หลงัชมวีดิทศัน์เสร็จ ดงัน้ี  
ท่านหน่ึง(วิ)  กล่าวว่า “...ดูอยา่งน้ีมนัก็ง่าย  แต่ตอ้งใชเ้วลานานกว่าจะสาํเร็จ...”  อีกท่านหน่ึงกล่าว
(นา) เสริมว่า “...ผูน้าํเคา้เขม้แข็ง   ผูน้าํน่ีสาํคญัเลย  ถา้บา้นเราผูน้าํไม่เอา กอ้เล่นยาก...”   อีกท่าน
หน่ึง (สม)  กล่าวว่า “...การร่วมกลุ่มน่ีก็สาํคญั    ถา้รวมกนัได ้ก็ทาํอะไรก็สาํเร็จ  อย่างกลุ่ม อสม 
ของเรา  ท่ีรวมกนัไดไ้ง...”  อีกท่านหน่ึง(รี) กล่าวว่า “...เคา้ทาํได ้เราก็น่าจะทาํไดน้ะ...”  จากคาํ
กล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า  การรับชมวีดิทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับความสําเร็จในการทาํแผนชุมชน 
รวมทั้งประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการมีทีมทาํแผนชุมชนท่ีเขม้แข็ง  สามารถสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ใน
การจดัทาํแผนชุมชนได ้  
  2.4  ผลประเมินกิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน  ในวงรอบท่ี 2 น้ี ใชก้ารสงัเกตของ
ผูว้ิจยั หลงัจากกิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ พบว่า การจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชนหมู่ท่ี 5 ประสบ
ความไดส้าํเร็จ โดยมีสมาชิกมาเพ่ิมจาํนวน 13 คน  รวมกบัของรอบท่ี 1 เป็นจาํนวน 26 คน   
   2.5 ผลประเมินกิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน ใน
วงรอบท่ี 2 น้ี   จากการสังเกตของผูว้ิจยั พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมอบรม ให้ความสนใจและร่วมในการฝึก
ปฏิบติั  ดว้ยการใชก้ารเรียนรู้จากตวัตน้แบบแผนชุมชนของหนองกลางดงเป็นแนวทาง  จนสามารถ
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เขียนโครงการพฒันาชุมชนตนเองได้บนพ้ืนฐานความเป็นจริง  เพ่ือนําไปสู่การบูรณาการกับ
แผนพฒันา 3 ปีขององคก์รส่วนทอ้งถ่ิน     แผนชุมชนท่ีไดจ้ากการฝึกปฏิบติั (แสดงในภาคผนวก 
ซ)   ส่วนขอ้สรุปเร่ืองการติดต่อส่ือสารภายในทีมยงัคงเป็นการใชโ้ทรศพัท์เป็นหลกัโดยใชก้ลยุทธ์
โดมิโน่ 
    2.6 ผลประเมินกิจกรรมการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผูร่้วมจัดทาํแผนชุมชน  ใน
วงรอบท่ี 2 น้ี จากการสงัเกตของผูว้ิจยั   พบว่า ทีมทาํแผนชุมชนรู้สึกภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
การช่วยพฒันาชุมชนตนเอง เห็นไดจ้ากการสนทนาของสมาชิกในทีมทาํแผนชุมชนเก่ียวกบัเร่ือง
การพฒันาชุมชนของตนเอง  หลงัจากทาํแผนชุมชนสาํเร็จ นางสาํเนา  พุกผาสุก  กล่าวว่า   “... อย่าง
น้ีอ่ะดี  เราทาํแผนงาน  โครงการของเราก่อน พอเคา้ประชุมแผนพฒันา 3 ปี เราก็เอาแผนของเราไป
พดูคุยกบัเคา้  มนัก็เร็ว  ...”  สมาชิกอีกท่าน(น) เสริมว่า “...ท่ีผา่นมาไม่เคยทาํเลย  พอถึงเวลาตอ้งมา
นั่งนึกว่าจะทาํโครงการอะไรดี  บางทีมนัคิดไม่ออกนะ  อย่างน้ีเรามีข้อมูลไปคุยกับเค้าเลย...”  
สมาชิกอีกท่าน(สาํ) เสริมว่า  “...หมู่บา้นเราทาํก่อน  เด๋ียวหมู่อ่ืนก็ทาํตาม  เช่ือซิ...”   จากคาํกล่าว
ดา้นตน้ แสดงว่า สมาชิกในทีมทาํแผนชุมชนมีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการทาํแผน
ชุมชน 
           กล่าวโดยสรุป การปฏิบติัการในวงรอบท่ี 2 ไดมี้ขั้นตอนการพฒันารูปแบบการ
สร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว ใน 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน 
การปฏิบติัและสงัเกต และการสะทอ้นผลการปฏิบติั  โดยการพฒันาไดเ้พ่ิมจาํนวนสมาชิกของทีม
ทาํแผนชุมชนไดม้ากกว่ารอบท่ี 1   สาํหรับขั้นตอนและผลการปฏิบติัของวงรอบท่ี  2    แสดงไดด้งั 
ภาพท่ี 10 
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การปฏิบติัการในวงรอบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 10  สรุปขั้นตอนและผลการปฏิบติัของวงรอบท่ี 2   

ขั้นการปฏิบัติและการสังเกต 
การปฏิบัติตามแผน 
- กิจกรรมสร้างความตระหนกัเกี่ยวกบัแผนชุมชน     
- กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมทาํแผนชุมชน 
- กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัทาํแผนชุมชน   
- กิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน 
- กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเกี่ยวกบัการจดัทาํแผนชุมชน   
- กิจกรรมการส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่ทีมทาํแผนชุมชน 
การสังเกตผลที่เกิดเพิ่มจากรอบที่ 1   
-  มีส่ือที่สามารถเขา้ถึงชาวบา้นในการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแผนชุมชนมากข้ึน 
-  ผูน้าํชุมชนใหค้วามสาํคญัต่อการสร้างทีมทาํแผนชุมชนมากข้ึน  
-  มีผูส้มคัรเป็นทีมทาํแผนชุมชนในหมู่ที่ 5  มากข้ึน 
-  มีแผนชุมชนที่สามารถนาํไปบูรณาการกบัแผนพฒันา 3 ปีขององคก์รทอ้งถิ่นได ้
 

ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ 
- ทีมทาํแผนชุมชนหมู่ที่ 5  มีบทบาทในการร่วมพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงั
อาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุนมากข้ึน 
 - ทีมทาํแผนชุมชนหมู่ที่ 5 สามารถจัดทาํแผนชุมชนของหมู่บ้านตนเองได้ โดยนํา
แผนชุมชนเก่ามาทบทวน ประกอบกบัการศึกษาแผนชุมชนของตาํบลหนองสาหร่าย  
- ไดแ้ผนชุมชนหมู่ที่ 5 ที่ไดจ้ากกิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเกี่ยวกบัการจัดทาํ
แผนชุมชน   
  

ขั้นการวางแผน 
- ทาํการวเิคราะห์ผลที่ไดจ้ากการดาํเนินงานในวงรอบท่ี 1  
- ร่วมกนักาํหนดวิธีการพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงั
อาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน เพิ่มเติม  
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 ผลการปฏิบติัการตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ 
Kemmis; Mc Taggaret (1990)  ทั้ง 2 รอบ  ซ่ึงเป็นการทาํงานร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยั  ผูร่้วมวิจยัและ
ทีมทาํแผนชุมชน โดยผูว้ิจยัมีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก ไดแ้ก่  ประสานงานระหว่างชุมชน
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัตาํบลและอาํเภอ   เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ท่ีจาํเป็นต่องานวิจยัแก่
ผูร่้วมวิจัย  เป็นผูจ้ ัดหาวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญมาให้ความรู้ในเร่ืองท่ีได้จากการวางแผน    
ประเมินผลกิจกรรม   เป็นผูก้ระตุน้ใหผู้ร่้วมวิจยั และทีมทาํแผนชุมชนดาํเนินกิจกรรม      ก่อใหเ้กิด
รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนท่ี
ศึกษา  แสดงไดด้งัภาพท่ี 11 

 
 เงื่อนไขระดับบุคคล              องค์ประกอบการจัดท าแผนชุมชน              เงื่อนไขระดับทีมงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11   รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชนของตาํบลเจ็ดร้ิว 

ความตั้งใจมุ่งมั่น 
กจิกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัทาํแผน
ชุมชน   
     วิธีการ คือ ไปศึกษาดูงาน/ ดูวีดิทศันชุ์มชนท่ี
ประสบความสาํเร็จเร่ืองการทาํแผนชุมชน 
      
 การมีความรู้เกีย่วกบัการจัดท าแผนชุมชน 
กจิกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเกีย่วกบัการ
จดัทาํแผนชุมชน   
      วิธีการ คือ  การอบรมเชิงปฏิบติัการเกีย่วกบั
การจดัทาํแผนชุมชน   
   

ความภาคภูมิใจในตนเอง 
กจิกรรมการสร้างความภาคภูมิใจแกผู่ร่้วมจดัทาํ
แผนชุมชน 
       วิธีการ คือ  ประกาศเสียงตามสายดว้ยหอ
กระจายข่าวของหมู่บา้น   
 

การเตรียม
ความพร้อม 

 การจัดท าแผนชุมชน 
    -วิเคราะหข์อ้มูล 
    -กาํหนดวิสัยทศัน ์   
    -กาํหนดโครงการ   

   -จดัทาํรูปเล่มแผน
ชุมชน   

ความตระหนักเกีย่วกบัแผนชุมชน 
กจิกรรมสร้างความตระหนกัเกีย่วกบัแผนชุมชน    
        วิธีการ คือ เผยแพร่แนวคิดและความสาํคญั
ของแผนชุมชนใหช้าวบา้นทราบอย่างทัว่ถึงดว้ย
ส่ือสาธารณะชุมชน 
 

การสนับสนุนทางสังคม  
1) กจิกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมทาํแผน
ชุมชน      
       วิธีการท่ีใช ้ คือ   
       -  คดัเลือกหมู่บา้นท่ีมีความพร้อมและ
ความสมคัรใจ 1 หมู่บา้น 
        - ขอความร่วมมือจากผูน้าํชุมชน 
2) กจิกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน   
         วิธีการท่ีใช ้คือ  
          -  การประชุมแต่งตั้งทีมทาํแผนชุมชน 
           -  กจิกรรมพฒันาศกัยภาพการใช้
เคร่ืองมือส่ือสาร    
 
 
 



254 

 

 จุดเด่นและข้อจ ากัดที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research :PAR) ในพืน้ที่หมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ที่ 5 ต าบลเจ็ดร้ิว  อ าเภอบ้าน
แพ้ว  จงัหวดัสมุทรสาคร 
 
 จุดเด่น 
 จุดเด่นของการปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายคร้ังน้ี  คือการใช้
ชุมชนฐานวิจัย และใช้ผูน้ ําและชาวบา้นมาเป็นผูร่้วมวิจัยเพื่อพฒันารูปแบบการสร้ างเสริมพลงั
อาํนาจชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน   สาํหรับการพฒันารูปแบบโดยใชผู้น้าํและชาวบา้นท่ีมีจิต
อาสามาเป็นผูร่้วมวิจัยน้ี     บทบาทของผูว้ิจยั คือเป็นผูก้ระตุ้นและอาํนวยความสะดวกในการ
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ    ตั้งแต่ผูร่้วมวิจยัช่วยกนัคดัเลือกหมู่บา้นนาํร่อง ประสานกบับุคคลในชุมชน   
เพ่ือสร้างทีมจดัทาํแผนชุมชนข้ึน         ซ่ึงการพฒันารูปแบบฯ โดยเปิดโอกาสทั้งผูน้าํและชาวบา้นท่ี
มีจิตอาสาในชุมชนเขา้มาเป็นผูร่้วมวิจยัน้ี  จะทาํใหไ้ดข้อ้มลูท่ีหลายหลายมุมมอง  ทั้งในมุมมองของ
ผูน้าํ  และมุมมองของชาวบา้น   รวมทั้งขอ้มูลดา้นจุดแข็งและจุดอ่อนของการจดัทาํแผนชุมชนใน
หมู่บา้นอย่างแทจ้ริง    ผูร่้วมวิจยัท่ีเป็นผูน้าํชุมชนถือเป็นตัวแทนชาวบา้นในการทาํงานดา้นการ
พฒันาชุมชนร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ   นอกจากน้ีผูน้าํชุมชนยงัเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดและเป็นท่ีไวว้างใจ
ของชาวบา้น     
 ดงันั้นการประสานเพ่ือขอความร่วมมือในเร่ืองการรวบรวมข้อมูลจึงกระทาํได้ง่าย    
เห็นไดจ้ากคาํกล่าวของ ผูร่้วมวิจยั (นา)ท่ีว่า “...ผูน้าํเป็นส่วนสาํคญัมาก เพราะผูน้าํจะรู้ปัญหาดี ว่า
ทาํไมแผนชุมชนถึงไม่ทาํกนั ...”   สาํหรับชาวบา้นท่ีเป็นผูร่้วมวิจยันับไดว้่าเป็นผูอ้ยู่กบัปัญหาของ
ชุมชนอยา่งแทจ้ริงจึงใหมุ้มมองท่ีแตกต่าง  เห็นไดจ้ากผูร่้วมวิจยัท่ีเป็นชาวบา้นท่านหน่ึง(พี) กล่าว
ว่า   
  “...ท่ีน่ีก็จะมี  ผูน้าํมาถามนะ  ว่าหมู่บา้นเรา มีปัญหาอะไร  อยากได้อะไร  พอ

บอกไป  กอ้ไม่เห็นได ้  อยากให้ดูเร่ืองปากทอ้ง หรือพฒันาอาชีพ  ทาํอย่างไงทาํจะมี
รายไดเ้พ่ิม  เน้ีย บอกไปกอ้ไม่เห็นทาํอะไร  เห็นมีแต่ละปี  ทาํถนน  ทาํไฟฟ้า  รอกคู
คลอง  เวียนทาํอยูแ่ค่เน้ีย  ไอท่ี้อยากใหท้าํจริงๆ  ก็ไม่ทาํ  บอกไม่มีงบ...”   

 นอกจากน้ีการดาํเนินงานยงัไดมี้การนาํภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกชุมชนท่ี
เก่ียวขอ้งมาสนับสนุน  องค์กรภายในชุมชน คือ องค์การบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว และภายนอก
ชุมชน ได้แก่  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นนักวิชาการจากสํานักพฒันาชุมชน จังหวดันครปฐม หรือ 
ผูเ้ช่ียวชาญจากชุมชนอ่ืนจากการไปศึกษาดูงาน    ลกัษณะเช่นน้ีก่อใหเ้กิดพลงัในการดาํเนินการไป
อย่างมีประสิทธิภาพ    เน่ืองจากเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูน้าํชุมชนกบับุคคลภายนอก
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ชุมชนไม่ว่าจะเป็นจากการศึกษาดูงานหรือจากวิทยากรภายนอก  จนเกิดมุมมองและวิธีการใหม่ ๆ 
เช่น  การรู้จกัคิดวิเคราะห์ปัญหาและหาทางเลือกในการจดัการหลาย ๆ ทาง  ซ่ึงผูร่้วมวิจยับางท่าน
มองว่าเป็นการทาํงานในเชิงรุก   เป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของการจดัทาํแผนชุมชน
ในหมู่บา้นตนเอง     ดงัท่ีผูร่้วมวิจยัท่าน(ว)หน่ึงกล่าวว่า “...น่าจะจดักิจกรรมสร้างทีมทาํแผนชุมชน
ทุกหมู่บา้น    เพราะเป็นการจดัการเชิงรุกในการทาํใหเ้กิดแผนชุมชนข้ึนจริงๆ ...”      การดาํเนินการ
ในวงรอบท่ี 2  เนน้ การบูรณาการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนเขา้มาสนับสนุนกิจกรรม
สร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนดว้ยการสร้างทีมทาํแผนชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ   โดยมีผูว้ิจยัและผูร่้วม
วิจยัเป็นผูข้บัเคล่ือนหลกั  ซ่ึงการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายน้ีทาํใหเ้กิดพลงัชุมชนในการทาํงาน   เช่น 
ดึงอาสาสมคัรสาธารณสุขเขา้มาร่วมทาํแผนชุมชน  จะทาํใหส้ามารถเขา้ถึงประชาชนแต่ละกลุ่มใน
ชุมชนมากข้ึน หรือการนาํผูเ้ช่ียวชาญดา้นการทาํงานในชุมชนเขา้มาร่วมวางแผน ก็ถือว่าเป็นการ
นาํเอาประสบการณ์ของผูท่ี้ทาํงานชุมชนในลกัษณะใกลเ้คียงกันมาเป็นข้อมูลในการตัดสิ นใจ     
หลงัจากกิจกรรมของงานวิจยัไดด้าํเนินไปทั้ง 2 วงรอบ  ส่ิงท่ีผูว้ิจยัสงัเกตคือ  ทั้ง 5 หมู่บา้นมีการจดั
ประชุมทาํแผนชุมชนข้ึนในเดือนกุมภาพนัธ ์ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดใหม่ในตาํบล  โดยมีผูร่้วม
วิจัยท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีภาครัฐเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก   ผูว้ิจัยมองว่า  การดาํเนินการเช่นน้ี เป็น
แนวโนม้ท่ีดี ท่ีจะพฒันาบุคลากรดา้นการจดัทาํแผนชุมชนของแต่ละหมู่โดยเฉพาะ  เพื่อกาํหนดให้
เป็นทีมทาํแผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้น     
  
 ข้อจ ากดั 
 อยา่งไรก็ตาม ขอ้จาํกดัในการดาํเนินการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ท่ี
ใชชุ้มชนเป็นฐาน คือ  ขอ้จาํกดัดา้นเวลาในการประกอบกิจกรรมตามแผนท่ีกาํหนด  เน่ืองจากผูน้าํ
ชุมชนหรือชาวบา้นท่ีสนใจเร่ืองแผนชุมชน มีเวลาว่างไม่ตรงกนั ทาํให้กิจกรรมท่ีตอ้งทาํร่วมกนั
ค่อนขา้งลาํบาก เช่น การไปศึกษาดูงาน  การอบรมเชิงปฏิบติัการ   รวมทั้งกิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง เช่น การประชุมเก่ียวกบัแผนชุมชน ซ่ึงอาจตอ้งประชุมหลายคร้ังจนกว่าแผนชุมชนจะ
สาํเร็จ   ดงัคาํกล่าวของผูร่้วม(นี)วิจยั “...ท่ีน่ีจะมีปัญหาเร่ืองเวลาเรียกประชุมตอนเยน็  เพราะผูน้าํ
ส่วนใหญ่จะติดงานซอง...”  สอดคลอ้งกบัอีกท่าน(ส) กล่าวว่า  “... เวลาว่างจากงานของคนท่ีน่ี ก็ไม่
ตรงคะ   เวลาจะนัดกันที  ยากมาก...”   ดังนั้นควรคาํนึงถึงเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรม 
พยายามบูรณาการกิจกรรมเขา้กบักิจกรรมของชุมชน เพ่ือรบกวนเวลาของชาวบา้นใหน้อ้ยท่ีสุด      
 นอกจากน้ีดา้นกลุ่มเป้าหมายในการสร้างทีมจดัทาํแผนชุมชนก็เป็นขอ้จาํกดัท่ีสาํคญั   
เพราะกลุ่มเป้าหมายยงัมีขอ้จาํกดัอยูแ่ค่บุคคลท่ีผูน้าํชุมชนรู้จกัเท่านั้น    สังเกตไดจ้ากผูท่ี้สมคัรเขา้
ร่วมเป็นทีมจดัทาํแผนชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีผูน้าํชุมชนส่งเขา้มา    ทาํใหไ้ม่สามารถพฒันาได้
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ครอบคลุมครอบถึงชาวบา้นทัว่ไปท่ีสนใจได ้   และเน่ืองจากกิจกรรมสร้างพลงัอาํนาจในการจดัทาํ
แผนชุมชนน้ีเป็นเร่ืองใหม่และดาํเนินการกบักลุ่มเป้าหมายในวงจาํกดัน้ี   ทาํให้คนในชุมชนหมู่อ่ืน
ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความสงสยั เช่น  “...ทาํไมตอ้งพาเฉพาะ หมู่ท่ี 5  ไปศึกษาดูงานเท่านั้น
ล่ะ ...”   เป็นเหตุใหผู้ว้ิจยัและผูน้าํชุมชนท่ีเป็นผูร่้วมวิจยั ตอ้งช้ีแจงให ้ผูใ้หญ่บา้นหมู่อ่ืนๆ ไดท้ราบ
ถึงขอ้จาํกดัดา้นการทาํวิจยั      ทั้งน้ีเน่ืองจากการดาํเนินการในคร้ังน้ีเป็นเร่ืองใหม่ท่ีผูน้าํชุมชนไม่
เคยปฏิบัติมาก่อน   ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยจึงมีความตั้ งใจท่ีจะทําในลกัษณะนําร่องก่อนเพียง 1 
หมู่บา้น   เม่ือไดผ้ลแลว้จึงจะขยายไปทัว่ทั้งตาํบลต่อไป    
  กล่าวได้ว่า กิจกรรมพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อจัดทาํแผน
ชุมชน  สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย ท่ีตอ้งการให้ผูน้าํชุมชนหรือชาวบา้นท่ีสนใจพฒันาชุมชน
ตนเอง เขา้มาทาํงานลกัษณะร่วมกลุ่มเป็นทีมจดัทาํแผนชุมชน    และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
แนวคิดแผนชุมชน   มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพฒันา
รูปแบบ     กล่าวโดยสรุปในการดาํเนินการวิจยัแบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนการพฒันารูปแบบใน 3 
ขั้นตอน คือ ร่วมการวางแผน   ร่วมการปฏิบติัและสังเกต และร่วมการสะทอ้นผลการปฏิบติั  โดย
การพฒันารูปแบบคร้ังน้ีใชห้มู่ท่ี 5  เป็นหมู่บา้นนาํร่อง ซ่ึงเนน้ไปท่ีตวัผูน้าํชุมชนและชาวบา้นสนใจ   
 
ผลระยะที่ 4  การน าเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชนเพือ่การจดัท าแผนชุมชน   
  สาํหรับการตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 4   ผูว้ิจยัจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งจาํนวน 18 คน  
สถานท่ีคือ หอ้งประชุมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว ตาํบลเจ็ดร้ิว  อาํเภอบา้นแพว้  จงัหวดั
สมุทรสาคร  ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน  2558    เพื่อนาํเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชน
เพื่อจดัทาํแผนชุมชน  ผูเ้ขา้ร่วมประกอบไปดว้ยหน่วยงานภายในตาํบลเจ็ดร้ิว  ไดแ้ก่ ปลดัองค์การ
บริหารส่วนตาํบล 1 คน   พฒันากรตาํบลเจ็ดร้ิว 1 คน    ผูใ้หญ่บา้นหมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน  
1 คน     คณะกรรมการหมู่บา้น 1  คน  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม )  3 คน   ผูร่้วม
วิจยั  4 คน  ทีมทาํแผนชุมชน  4  คน   และหน่วยงานภายนอก ประกอบดว้ย อาจารยร์าชภฏั-
นครราชสีมา 1 คน   นักวิชาการพฒันาชุมชนอาํเภอบ้านแพว้ 2 คน   (เพื่อให้งานสมบูรณ์ผูว้ิจัย
สมัภาษณ์ภายหลงัเพ่ิมเติมบุคลากรระดบัจงัหวดั จาํนวน 2 คน  ไดแ้ก่ นายอภิชาติ  สวนประเสริฐ 
ตาํแหน่งนกัวิชาการพฒันาชุมชนชาํนาญการ  และนายณรงค์  ยางงาม ตาํแหน่งนักวิชาการพฒันา
ชุมชนชาํนาญการ  กลุ่มงานสารสนเทศฯ  สาํนักงานพฒันาชุมชนจงัหวดันครปฐม)     หลงัจากท่ี
ผูว้ิจยันาํเสนอรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อจดัทาํแผนชุมชน  ท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research :PAR) แลว้   ในท่ีประชุมไดม้ีผูร่้วม
แสดงความคิดเห็น ในประเด็นสาํคญัดงัน้ี 
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  ความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชนเพื่อการจัดท าแผนชุมชน
ของต าบลเจด็ร้ิว   
  รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชน  เป็นนวตักรรมท่ีได้
จากการทาํงานร่วมกนัของผูว้ิจยัและผูว้ิจยัร่วมในชุมชน  เป็นรูปแบบท่ีใชส้าํหรับสร้างทีมทาํแผน
ชุมชนท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพในการทาํแผนชุมชนของตนเอง    จากการนาํเสนอรูปแบบ
ดงักล่าว  ส่วนใหญ่ในท่ีประชุมมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัดงัน้ี รูปแบบการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจชุมชนเพื่อจัดทาํแผนชุมชนท่ีพัฒนามาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ว่ามีความ
เหมาะสมต่อตาํบลเจ็ดร้ิว   ดงัคาํกล่าวของ ผูร่้วมประชุม “...เหมาะสมคะ  ทาํให้ไดโ้ครงการพฒันา
ชุมชนท่ีถกูจุด ...”   สอดคลอ้งกบัทีมทาํแผนชุมชนท่านหน่ึง “... การทาํแผนชุมชนในรูปแบบท่ีทาํ
กนัน้ี  คือการปรับใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมของคนในชุมชนหมู่บา้นเรา  ทาํใหแ้กปั้ญหาของเราไดจ้ริง
...”   จากการท่ีไดฝึ้กทาํแผนชุมชนกนัอย่างจริงจงั  ทาํให้บุคคลท่ีไดร่้วมเขา้ทีมทาํแผนชุมชนเป็น
คร้ังแรก ไดท้ราบว่า ชุมชนตนเองมีปัญหาอะไรบา้ง ดงัคาํกล่าวของผูร่้วมประชุมท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของทีมทาํแผนชุมชน   
   “...ในฐานะของประชาชนตาํบลเจ็ดร้ิว  เราไม่เคยทราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงและ

ส่ิงท่ีควรแกไ้ข  การเขา้ร่วมทาํแผนชุมชน  ทาํใหต้ระหนกัถึงปัญหา  และพร้อมจะร่วม
หาแนวทางแกไ้ข  โดยจดัทาํเป็นเอกสาร ทาํใหม้ีลายลกัษณ์อกัษรท่ีเป็นหลกัฐาน จาก
กระบวนการทางความคิดท่ีไดเ้กิดข้ึนจากการทาํแผนชุมชน...”   

  ท่านหน่ึงเสริมว่า “...พอไดเ้ขา้มาเป็นทีมทาํแผน  ก็เป็นการฝึกตนเอง  และฝึกชาวบา้น
ใหม้ีส่วนร่วมกบักิจกรรมทาํแผนชุมชน  อย่างให้ขอ้มูล  หรือตอบแบบสอบถามให้ผูร่้วมวิจยั...”  
อีกประเด็นท่ีน่าสนใจจากผูร่้วมประชุมไดแ้สดงความคิดเห็นเร่ืองการพ่ึงตนเองดงัน้ี  
   “... รูปแบบน้ีเป็นการสร้างกลุ่มคนทาํแผนชุมชนโดยใชช้าวบา้น  ดีนะ ชุมชน

ไดอ้อกความคิดเห็นต่อชุมชนของตนเอง  โดยไม่ตอ้งพึ่งทางหน่วยงานราชการ     เรา
ทาํของเราไดเ้องเลย  ค่อยๆทาํ  พอเจา้หนา้ท่ีมาเรียกประชาคมแผนสามปี  เราก็มีขอ้มูล 
มีปัญหา ไปพดูคุยเลย  มนัจะไดค้รอบคลุม  และง่ายดว้ย ...”   

   สาํหรับความเหมาะสมขององค์ประกอบในรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจชุมชน
เพื่อจดัทาํแผนชุมชน   ผูร่้วมวิจยัและทีมทาํแผนชุมชน  ไดแ้สดงความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่าร่าง
รูปแบบท่ีผูว้ิจยัไดจ้ากการถอดบทเรียนของการวิจยัในระยะท่ี 2 นั้น มีองค์ประกอบมากไป ทาํให้
เกิดความยากต่อการเรียนรู้และปฏิบติัจริง    “... ผมว่า รูปแบบท่ีอาจารยน์าํเสนอตอนแรก  มนัดู
เยอะและยาก  ทาํใหค้นทาํแผนชุมชนเห็นแลว้ถอดใจ  แลว้ไม่อยากทาํต่อ...”  ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นดว้ยกบั
ความคิดน้ีของผูร่้วมวิจยั เพราะสอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาชุมชน ท่ีว่า การพฒันาชุมชน ควรเร่ิม
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ดว้ยกิจกรรมท่ีคนในชุมชนสามารถทาํให้สาํเร็จโดยง่าย   เมื่อเกิดความสาํเร็จผูป้ฏิบติัจะเกิดความ
ภูมิใจ และอยากจะทาํต่อใหส้าํเร็จ      ในทางกลบักนัถา้กิจกรรมท่ีพฒันายากจนเกินไปจะส่งผลใหผู้ ้
ปฏิบติัเกิดความท้อใจและอาจเลิกทาํกลางคัน    ดังนั้นองค์ประกอบทั้ง 5 ท่ีผูว้ิจัยนําเสนอร่าง
รูปแบบในระยะท่ี 3 นั้น  ผูร่้วมวิจยัจึงมีมติว่าให้ผสานรวมเป็น 2  องค์ประกอบ ดงัน้ีการเตรียม
ความพร้อมชุมชน  และการดาํเนินการทาํแผนชุมชน       

 

  แนวทางการพฒันากจิกรรมในรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชนเพือ่จัดท าแผน
ชุมชนในพืน้ที่อืน่  
  ผูร่้วมประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า รูปแบบดงักล่าวสามารถนาํไปใชก้บัชุมชนอ่ืนได้
จริง   นกัวิชาการพฒันาชุมชนอาํเภอบา้นแพว้  แสดงความคิดเห็นว่า  
  “...การทาํแผนชุมชน เป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนของอาํเภออยู่แลว้   

แต่ถา้คนในชุมชนมีศกัยภาพ สามารถร่วมตวักนัจดัทาํแผนชุมชนไดเ้องก็จะเป็นผลดี
กบัชุมชนมาก  เพราะคนในชุมชนจะรู้จกัปัญหาและความตอ้งการของชุมชนตนเอง
มากกว่าเจา้หน้าท่ีอยู่แลว้   และถา้รูปแบบน้ีสามารถทาํให้ชาวบา้นในชุมชนทาํแผน
ของตนเองได ้  ก็จะช่วยให้การทาํแผนชุมชนถูกต้องมากยิ่งข้ึน  การเขียนโครงการ
ต่างๆ ก็ง่ายข้ึน ...”    

 นกัพฒันากรตาํบลเจ็ดร้ิวเสริมว่า  “...ถา้เราสร้างทีมทาํแผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้นได้
น่ี  ยิง่ดีเลยครับ  ช่วยงานของเจา้หนา้ท่ีไดม้ากเลย  คิดดู  ตาํบลมี 5 หมู่บา้น แต่เจา้หน้าท่ีท่ีดูแลเร่ือง
แผนชุมชนมีคนเดียว...”   ทีมทาํแผนชุมชนท่านหน่ึงกล่าวว่า  “...  ควรจดักิจกรรมสร้างทีมทาํแผน
ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อเป็นการกระตุน้คนในชุมชนใหห้นัมาสนใจ และร่วมมือกบัผูน้าํหรือผูท่ี้ทาํ
แผนชุมชน...”  ผูร่้วมวิจยัท่านหน่ึงกล่าวว่า “... รูปแบบน้ีสามารถนาํไปใชก้บัชุมชนอ่ืนได ้ แต่ตอ้ง
ปรับใหเ้ขา้กบัชุมชน ตามสภาพปัญหา อย่างเช่น ปัญหาผูน้าํ  ปัญหาความขดัแยง้...”  จากคาํกล่าว
ของผูร่้วมประชุม  จะเห็นว่ารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อจดัทาํแผนชุมชนสามารถ
ไปใชก้บัชุมชนอ่ืนได ้ โดยนาํกิจกรรมในรูปแบบไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของชุมชน   
ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้สดงความคิดเห็น ในแต่ละกิจกรรม ดงัน้ี  

  1. กจิกรรมสร้างความตระหนักเกีย่วกบัแผนชุมชน ในท่ีประชุมมีผูแ้สดงความคิดเห็น
ดงัน้ี “...กิจกรรมน้ี จะทาํใหช้าวบา้นทราบว่าแผนชุมชนมีความสาํคญัต่อการพฒันาชุมชนมาก...”  
สอดคลอ้งกับอีกท่านหน่ึง “...หลงัจากท่ีเราแจกแผ่นพบั และติดโปสเตอร์เก่ียวกบัแนวคิดแผน
ชุมชน   คนเร่ิมสนใจ  เร่ิมสอบถามกันมากข้ึน...”  อีกท่านหน่ึงเสริมว่า  “...ถา้ไม่สร้างความ
ตระหนกั ก็จะไม่ทราบความสาํคญัของปัญหา และความจาํเป็นท่ีตอ้งมีคนทาํแผนชุมชน...”  จาก
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ความคิดเห็นท่ีคลา้ยกนัของผูร่้วมประชุม  ดว้ยเหตุน้ี กิจกรรมการสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัแผน
ชุมชน มีความเหมาะสมกบัรูปแบบน้ี  เพราะทาํให้ชาวบา้นเห็นความสําคญัของแผนชุมชน  ซ่ึง
ส่งผลใหช้าวบา้นเห็นประโยชน์ของการมีทีมทาํแผนชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ  

  2. กจิกรรม สรรหาบุคคลมาร่วมทีมท าแผนชุมชน   ซ่ึงท่ีประชุมเห็นว่า กิจกรรมน้ีมี
ความสาํคญัมาก    การสรรหาบุคคลมาเขา้ร่วมทาํแผนชุมชนนับเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างทีมทาํ
แผนชุมชน   ถา้สามารถสรรหากลุ่มคนท่ีมีจิตอาสา และมีความตอ้งการพฒันาชุมชนของตนเองมา
เขา้ร่วมทาํแผนชุมชน  ถือไดว้่าเป็นความสาํเร็จในกา้วแรกของรูปแบบน้ี   เพราะการทาํแผนชุมชน
เป็นงานท่ีไม่มีผลตอบแทนเป็นรูปธรรม   คนท่ีจะมาเขา้ร่วมตอ้งมีความตั้งใจจริงและเสียสละเวลา
ส่วนตวั  เพราะการจดัทาํแผนชุมชนเป็นภาระท่ีต่อเน่ือง   นักวิชาการพฒันาชุมชนอาํเภอบา้นแพว้
กล่าวในประเด็นน้ีว่า   “...การหาคนมาทาํแผนชุมชนน่ีสาํคญัท่ีสุด  ถา้ไดค้นไม่รับผิดชอบ แผน
ชุมชนก็จะไม่สาํเร็จ   หรือไดค้นท่ีเห็นแก่ตวั  แผนชุมชนก็เป็นเคร่ืองมือในการหาประโยชน์เข้า
ตวัเองได ้...”   อีกท่านเสริมว่า  “...การจดัทาํแผนชุมชน  นอกจากตอ้งมีผูน้าํอยู่ในทีมแลว้   การท่ีมี
กลุ่มคนท่ีหลากหลาย  จะทาํใหมี้มุมมองท่ีแตกต่าง  และครอบคลุมมากข้ึน...”    ดงันั้นกิจกรรมน้ีจึง
มีความเหมาะสมอยา่งยิง่ต่อรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจชุมชนเพ่ือจดัทาํแผนชุมชน    
  3. กจิกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัท าแผนชุมชน กิจกรรมน้ี คือการนาํผูท่ี้ตั้ง
ใจร่วมทาํแผนชุมชนไปศึกษาดูงานหรือรับชมวีดิทศัน์เก่ียวกบัความสาํเร็จของการจดัทาํแผนชุมชน  
เพ่ือให้เห็นแบบอย่างท่ีดีเก่ียวกบัการทาํแผนชุมชน  ส่งผลให้เกิดความฮึกเหิมและ มีความตั้งใจ
มุ่งมัน่ท่ีจะทาํแผนชุมชนของหมู่บา้นตนเองใหส้าํเร็จ   สาํหรับประเด็นน้ีมีผูใ้ห้ความคิดเห็น 2 ทาง 
ระหว่างผูร่้วมประชุมท่ีเป็นทีมทาํแผนชุมชน กับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ดังน้ี    ทีมทาํแผนชุมชนมี
ความเห็นว่า การพาไปดูงานจะดีกว่ารับชมวีดิทศัน์  “...พาไปดูงานเราไดเ้ห็นของจริง  มนัสดกว่า 
กระตุน้มากกว่า...”  สอดคลอ้งกบัอีกท่าน “... คนในชุมชนเม่ือเห็นชุมชนอ่ืนๆ ประสบความสาํเร็จ  
ก็จะเป็นแรงจูงใจ  ในการท่ีจะทาํแผนชุมชนของตนเองใหป้ระสบความสาํเร็จเหมือนชุมชนตน้แบบ
...”   อีกท่านแสดงความคิดว่า  “...อยา่งเราไปเห็นชุมชนอ่ืนสามารถทาํได ้  เราจะคิดว่าท่ีอ่ืนยงัทาํได ้ 
เราก็น่าจะทาํได ้ ถา้ทาํสาํเร็จ  ก็อาจจะมีชุมชนอ่ืนมาดูงานท่ีเราบา้ง...”   และผูร่้วมประชุมท่ีเป็น    
อสม. กล่าวว่า   “...การไปเห็นจริงจะไดเ้ป็นการปลูกจิตสาํนึกของบุคคล  เห็นตวัอย่างท่ีดี...”  แต่
ทางฝ่ายนกัวิชาการพฒันาชุมชน แสดงความคิดเห็นดงัน้ี  “...การไปดูงานมนัก็ดี  แต่ปัญหามนัอยู่ท่ี
งบประมาณ  กบัเวลาของคนท่ีจะไปนะครับ   อยา่ลืมว่ากว่าจะนดัใหต้รงกนัยากมาก  ถา้เปิดวีดิทศัน์
ในตอนท่ีประชุมตั้งทีมทาํแผน  มนัง่ายกว่านะครับ...”  จากการแสดงความเห็นของทั้งสองฝ่าย  พอ
สรุปไดว้่า  การพาไปดูงาน หรือเปิดวีดิทศัน์เก่ียวกบัความสาํเร็จของการจดัทาํแผนชุมชนสามารถ
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สร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัทาํแผนชุมชนได ้ แต่การพาไปดูงานมีขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ
และเวลา  
  4.  กจิกรรมจดัตั้งทีมท าแผนชุมชน  ผูร่้วมประชุมมีความคิดเห็นตรงกนัว่า  กิจกรรมน้ี
มีความเหมาะสมกบัรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อจดัทาํแผนชุมชน  ดงัคาํกล่าวของ
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล “...การร่วมกลุ่มเป็นทีมอ่ะ  ผมคิดว่าดีมากเลย ผมอยากให้มีมานาน
แลว้   แผนชุมชนน่ีจะไดร่้วมกนัคิด...”   เจา้หนา้ท่ีพฒันากรตาํบลเสริมว่า “...ตั้งกลุ่มไม่ตอ้งเอาคน
เยอะก็ได ้ แต่เอาคนท่ีตั้งใจจริงทาํงานจริงๆ  ผมว่ายิง่เยอะยิง่นดัยาก...”    สาํหรับทีมทาํแผนชุมชน
ท่านหน่ึงแสดงความคิดเห็นว่า “...กิจกรรมน้ีเหมาสมค่ะ   การทาํแผนชุมชนนั้นตอ้งมีทีมงานท่ี
ชดัเจน  เป็นรูปธรรม  การจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชน จะไดมี้การแบ่งงานกนัทาํตามความถนัดและ
ความเหมาะสม ในแต่ละตวับุคคล  เพื่อใหท้าํงานสาํเร็จไดง่้าย  เกิดความภาคภูมิใจ...” ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัอีกท่าน “...การทาํแผนชุมชนคือการระดมความคิด  ไม่สามารถคิดไดเ้พียงคนเดียว  และการ
แต่งตั้งบุคคลใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่ง จะทาํแผนท่ีมีประสิทธิภาพ...”  อีกท่านมีความคิดเห็นว่า “...
การตั้งทีมทาํแผนชุมชน  น่าจะมีนกัวิชาการ  หรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐร่วมดว้ย  จะไดมี้คนคอยแนะนาํ  
เพราะกฎระเบียบบางอยา่งเราไม่รู้  อย่างเบิกค่าอะไรไดบ้า้ง  หรือเขียนโครงการอย่างไง เน้ีย  มนั
ควรมีนะ...”   จากคาํกล่าวของผูร่้วมประชุม  สามารถสรุปไดว้่า การทาํแผนชุมชนจะง่ายข้ึนถา้มีทีม
ทาํแผนชุมชนโดยเฉพาะ  อีกทั้งยงัแบ่งเบางานของผูน้าํชุมชน 
   5.  กจิกรรมพฒันาศักยภาพการปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน     ในกิจกรรมน้ี 
ทุกคนมีความเห็นไปในทางเดียวกนั ว่าเป็นกิจกรรมท่ีจาํเป็นอย่างยิ่ง   เน่ืองจากการทาํแผนชุมชน
จาํเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการทาํแผนชุมชนอยา่งเพียงพอ  เห็นไดจ้ากคาํกล่าวของผูร่้วมประชุมว่า  
“...การทาํแผนชุมชนนั้นจาํเป็นตอ้งมีความรู้ในการทาํแผน แต่ละขั้นตอน  แลว้ตอ้งรู้ให้จริงดว้ยนะ  
รู้ผดิๆถกูๆ จะยิง่ทาํแผนมัว่เขา้ไปใหญ่  กลายเป็นเกาไม่ถกูท่ีคนั...”  อีกท่านหน่ึงเสริมว่า “...ปัญหา
ชุมชนมีการแปลงแปลงตลอด  แลว้บางทีแนวทางแกไ้ขปัญหาเดิมๆ อาจไม่ช่วยเหลือต่อไป   เรา
ควรมีการพฒันา  มีการเรียนรู้เก่ียวกบัการทาํแผนชุมชน ...”   เป็นท่ียอมรับกนัทุกฝ่ายว่า การพฒันา
ศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีจาํเป็นต่อรูปแบบการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจชุมชนเพ่ือจดัทาํแผนชุมชนอยา่งยิง่ 

  6.  กจิกรรมการสร้างความภาคภูมใิจแก่ผู้ร่วมจดัท าแผนชุมชน  ผูท่ี้เขา้ร่วมเป็นทีมทาํ
แผนชุมชนนั้น   ทราบกนัดีอยูแ่ลว้ว่างานชุมชนเป็นงานท่ีไม่ไดค่้าตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม  จึง
ไม่ค่อยมีคนอยากมาร่วม  ดงันั้นส่ิงท่ีจะตอบแทนผูท่ี้มีจิตอาสาและเสียสละทาํงานชุมชน  จึงควรจะ
มีการยกยอ่งช่ืนชมใหช้าวบา้นไดท้ราบ เพ่ือเป็นกาํลงัใจแก่ทีมทาํแผนชุมชน  นอกจากน้ียงัเป็นการ
รักษาพฤติกรรมการทําแผนชุมชนให้คงอยู่ต่อไป   สอดคล้องความคิดเห็นในท่ีประชุมว่า              
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“... กิจกรรมน้ีดีค่ะ เพื่อเป็นกาํลงัใจใหแ้ก่ทีมงานทาํแผน  จะไดท้าํงานต่อไป...”   อีกท่านหน่ึงกล่าว
ว่า “...กาํลงัใจเป็นส่ิงจาํเป็นต่อคนทาํแผนนะ  ซ่ึงส่งผลต่อจิตใจ  ทาํให้รู้สึกภูมิใจ และอยากจะทาํ
แผนต่อไปเร่ือยๆ...”  สอดคลอ้งกบัผูร่้วมวิจยัท่านหน่ึง  “...แบบน้ีทาํให้เกิดจิตอาสา  เพราะเกิด
ความภูมิใจ และจะอยูท่าํแผนชุมชนจนเสร็จ...”    และทีมทาํแผนชุมชนท่านหน่ึงกล่าวว่า “...มนัจะ
ทาํใหรู้้ว่า  เราหรือคนในทีมทาํแผนชุมชนสามารถทาํประโยชน์ใหชุ้มชนไดจ้ริง...”  ดงันั้นการสร้าง
ความภาคภูมิใจแก่ผูร่้วมจดัทาํแผนชุมชน  เป็นกิจกรรมท่ีสามารถเป็นกาํลงัใจให้ทีมทาํแผนชุมชน
และคงพฤติกรรมการจดัทาํแผนชุมชนได ้                   
   

 หลงัจากการนาํเสนอรูปแบบท่ี หอ้งประชุมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเจ็ดร้ิว ตาํบล
เจ็ดร้ิว  อาํเภอบา้นแพว้  จงัหวดัสมุทรสาคร   ผูว้ิจยัไดท้าํการสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติมจาก
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐระดับจังหวัด ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทาํแผนชุมชนโดยตรง ในประเด็นความ
เหมาะสมของรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชน จาํนวน 2 ท่านคือ 
นายอภิชาติ  สวนประเสริฐ ตาํแหน่งนกัวิชาการพฒันาชุมชนชาํนาญการ  และนายณรงค์  ยางงาม 
ตาํแหน่งนกัวิชาการพฒันาชุมชนชาํนาญการ  กลุ่มงานสารสนเทศฯ  สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั
นครปฐม  พบดงัน้ี   

 1. รูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสมพอสมควร โดยแสดงความคิดเห็นว่า “...กิจกรรมท่ี
กาํหนดนั้นอาจเพ่ิมการฝึกปฏิบัติจริงๆ หรือสอดแทรกในกิจกรรมท่ีดาํเนินการก็ได้  เน้นใน
สาระสาํคญัของการมีแผนชุมชนและใชแ้ผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการสร้างพลงัชุมชนย่างแทจ้ริง
...”  จะเห็นว่าความคิดเห็นของทั้งสองท่านสอดคลอ้งกบัรูปแบบ  คือ เนน้การฝึกปฏิบติัการทาํแผน
ชุมชนอยา่งจริงจงั  และใหค้วามสาํคญักบัการมีแผนชุมชน 

 2. กิจกรรมสร้างความตระหนักเก่ียวกบัแผนชุมชน  มีความเหมาะสม และให้ความ
คิดเห็นว่า “...ถา้จะให้ได้ผลในเชิงการเรียนรู้  ควรจะมีการจัดเวทีให้ชุมชนไดร่้วมกันกาํหนด
กิจกรรมความตระหนักเก่ียวกบัแผนชุมชนว่า  ทาํทาํไม   ทาํอย่างไร  ทาํเพื่ออะไร  ชาวบ้านได้
ประโยชน์อะไร  เป็นตน้...” จะเห็นว่าความคิดเห็นน้ีมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบฯ คือ การเตรีม
ความพร้อมดว้ยการ เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัแผนชุมชนดว้ยส่ือสาธารณะท่ีเขา้ถึงชาวบา้นไดแ้ก่ 
แผน่พบั  โปสเตอร์  และหอกระจายเสียง  

 3. กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมทาํแผนชุมชน มีความเหมาะสม   แสดงความเห็น
ว่า  “...เห็นควรดว้ยอยา่งยิง่ แต่บุคคลท่ีสรรหามานั้นควรจะตอ้งมีความเช่ียวชาญในการจดัทาํแผน
ชุมชน  เพ่ือท่ีจะทาํใหแ้ผนชุมชนท่ีไดส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง และมีชีวิต...” จากความคิดเห็น
ดงักล่าวพบว่าความสอดคลอ้งกบัรูปแบบ คือ มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการใหแ้ก่ทีมทาํแผนชุมชน 
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 4. กิจกรรมจดัตั้งทีมทาํแผนชุมชนและการสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ในการทาํแผนชุมชน  
ทั้งสองท่านมีความคิดเห็นตรงกนัว่า มีความเหมาะสม  

 5.  กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชน  มีความเหมาะสม   
และมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมดงัน้ี “...กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัฯ นั้น ควรเพ่ิมเติมเร่ืองการ
ปรับแผน  ประเมินมาตรฐานแผนใหเ้ขา้กนักบัแผนชุมชนอ่ืนหรือขา้งเคียง และบูรณาการแผน คือ 
การผสานแผนระหว่างแผนชุมชนในตาํบลเดียวกนั…”  

 6.  กิจกรรมการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผูร่้วมจัดทาํแผนชุมชน  มีความเหมาะสม   
และมีความคิดเห็นดงัน้ี “...การประกาศยกยอ่ง มอบเกียรติบตัรใหผู้ท้าํแผนชุมชน และชมเชยความ
เสียสละต่อสาธารณะ  สร้างความภาคภูมใจได ้ แต่ตอ้งทาํอยา่งจริงจงั...”  จากความคิดเห็นน้ีพบว่า
สอดคลอ้งกบัรูปแบบของผูว้ิจยั ท่ีใชส่ื้อในชุมชนในการประกาศชมเชยทีมทาํแผนชุมชน   นอกจา
กาน้ีอีกท่านหน่ึงแสดงท่ีน่าสนใจว่า “... ควรเพ่ิมความรับผิดชอบในกิจกรรมทาํแผนชุมชน  ไดแ้ก่ 
บุคคลากรในชุมชนร่วมติดตามความเป็นไปไดข้องกิจกรรมในแผนชุมชน  รวมทั้งผลการดาํเนิน
โครงการต่างๆในแผนชุมชน    กระบวนการน้ีจะช่วยสร้างความภาคภมิูใจใหก้บัคนในชุมชน...” ใน
ประเด็นน้ี เป็นคาํแนะนาํท่ีมีประโยชน์อยา่งยิ่ง  ผูว้ิจยัจะนาํไปเป็นขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ัง
ต่อไป   
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ภาพท่ี  12  สรุปแนวทางการใชรู้ปแบบการสร้างเสริมพลงัอาํนาจชุมชนเพื่อการจดัทาํแผนชุมชน   
 

แนวทางการใช้
รูปแบบการ

สร้างเสริมพลัง
อ านาจชุมชน
เพื่อการจัดท า
แผนชุมชน 

กจิกรรมการสร้างความตระหนกัเกีย่วกบัแผน
ชุมชน 
- จดัทาํแผ่นพบัความสาํคญัของแผนชุมชน 
- จดัทาํโปสเตอร์ความสาํคญัของแผนชุมชน 
-หอกระจายข่าว ประชาสัมพนัธ์กจิกรรมส่ือ 
 
 กจิกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ใน
การจดัทาํแผนชุมชน 
- พาไปดูงานในชุมชนท่ีประสบ  
   ความสาํเร็จเร่ืองแผนชุมชน 
- ชมวีดิทศัน ์เกีย่วกบัแผนชุมชน 

กจิกรรม สรรหาบุคคล
มาร่วมทีมทาํแผนชุมชน 
- ใหข้อ้มูลความสาํคญัของ
การมีทีมทาํแผนชุมชนแก่
ผูน้าํ 
-ใชเ้ครือข่ายของผูน้าํ
ชุมชน เพ่ือหาบุคลากร
มาร่วมทาํแผนชุมชน   

กจิกรรมจดัตั้งทีมทาํแผน
ชุมชน   
-ประชุมผูท่ี้สมคัรเขา้ร่วม
ทาํแผนชุมชนเพ่ือสร้าง
ความเขา้ใจ 
- กาํหนดงานและหนา้ท่ี
โดยใชค้วามสมคัรใจ  
-ประชุมเร่ืองวิธีการส่ือสาร
ระหว่างทีมงาน 
-ใชร้ะบบความสัมพนัธ์
แนวราบ ทุกคนเสมอภาค 

กจิกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติั
เกีย่วกบัการจดัทาํแผนชุมชน      
- อบรมเชิงปฏิบติัการเกีย่วกบั 
   กระบวนการทาํแผนชุมชน 
- ฝึกปฏิบติัทาํแผนชุมชนจริง  

กจิกรรมการสร้างความภาคภูมิใจแกผู่ร่้วมจดัทาํแผนชุมชน   
- ใชห้อกระจายข่าว ประชาสัมพนัธ์กจิกรรมแผนชุมชนท่ีทาํ 
- ติดประกาศรายช่ือทีมทาํแผนชุมชนท่ี อบต.   ท่ีทาํการกองทุน
หมู่บา้นหมู่ท่ี 5  และโรงพยาบาลชุมชน 

 

ระดบั 
บุคคล 

ระดบั 
ทีมงาน 
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บทที่  5 
สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง  รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน มี

วตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อศกึษาสถานการณ์ของพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน   2) เพื่อ
ศึกษาพลงัอ  านาจชุมชนดา้นการจดัท าแผนชุมชน  3)   เพื่อพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจ
ชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน   4)   เพื่อน าเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการ
จดัท าแผนชุมชน  การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัแบ่งขั้นตอนเป็น 4 ระยะ  ตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัดงัน้ี 
ระยะท่ี 1 เป็นการส ารวจสภาพปัจจุบนัของการพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน ใชก้าร
ส ารวจด้วยแบบสอบถามกับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดท าแผนชุมชนโดยตรงในระดบัต าบล  
ระยะท่ี 2  เป็นการถอดบทเรียนจากชุมชนตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ (best practices) ในเร่ืองการ
จดัท าแผนชุมชน     เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนตน้แบบ และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก  กลุ่มเป้าหมายคือ ผูท่ี้ท างานดา้นการจดัท าแผนชุมชน   ระยะท่ี 3 เป็นการพฒันารูปแบบการ
สร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน   ช่วงแรกเป็นการเตรียมความพร้อม ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดเ้ลือกหมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 ต  าบลเจ็ดร้ิว  อ าเภอบา้นแพว้  จงัหวดัสมุทรสาคร 
เป็นพ้ืนท่ีน าร่อง เพ่ือพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน   กลุ่ม
ตวัอย่าง  ไดแ้ก่ กลุ่มผูร่้วมวิจยั    จ  านวน 7 คน  และ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั  เป็น ชาวบา้นหมู่ท่ี 5 
จ  านวน 260 คน   ช่วงท่ี 2 เป็นการด าเนินการตามวงจรการวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research :PAR)   ประกอบด้วย  ขั้นการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
(Appreciation-Influence-Control : A-I-C)  ขั้นการปฏิบติัตามแผนและการสังเกต   และขั้นการ
สะทอ้นผล   ผูท่ี้เขา้ร่วมเป็นทีมท าแผนชุมชน ทั้ง 2 วงรอบ  จ  านวน 26 คน  ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช ้
ไดแ้ก่ ตวัผูว้ิจยั   เคร่ืองบนัทึกเสียง และสมุดจดบนัทึก กลอ้งถ่ายภาพ   แนวค าถามเพื่อใชใ้นการ
สมัภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินผลกิจกรรม      การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัวิเคราะห์เน้ือหาจากขอ้มูลท่ีไดจ้าก
เอกสาร การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการวิพากษ์ร่วมกันโดยน าขอ้มูล
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 มาจดักระท าเป็นหมวดหมู่และเขียนในลกัษณะการพรรณนาความ   เพื่ออธิบายผลการด าเนิน
กิจกรรมท่ีพฒันาข้ึนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  ระยะท่ี 4   เป็นการประชุมเพื่อ
น าเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน   โดยมีผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 
18 คน 
 
สรุปผลการวจิยั   
 สรุปผลการวิจยัดงัน้ี 

1. การศึกษาสถานการณ์ของพลงัอ านาจชุมชนเพือ่การจดัท าแผนชุมชน  เป็น 
 การศึกษาในระยะท่ี1 สรุปไดด้งัน้ี 

  1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นตวัอย่าง ไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็น ผูน้  า/แกนน าชุมชนท่ีเขา้ร่วมเพื่อการจดัท าแผนชุมชน จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.7 เป็นเพศชาย จ  านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี  จ  านวน 159 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.7 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่คือมธัยมศึกษา จ  านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0   
และมปีระสบการณ์ในการร่วมจดัท าแผนชุมชน  จ  านวน 2 คร้ัง  จ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 
  1.2  ผลการวิเคราะห์ระดับสถานการณ์ของพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจัดท าแผน
ชุมชน    ไดด้งัน้ี    
                   ในระดบับุคคล มีภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยการมีความตั้งใจมุ่งมัน่ และ
การมีความยดึมัน่ผกูพนักบัชุมชน อยูใ่นระดบัมาก  นอกนั้น อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การตดัสินใจ   
การมีความพึงพอใจในงาน การเห็นคุณค่าในตนเอง   การแกปั้ญหาและจดัการสถานการณ์   การมี
ทกัษะการส่ือสาร  การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง   และการมีความรู้ความเขา้ใจเพื่อการจดัท าแผน
ชุมชน   
  ในระดบัทีมงาน  มีภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดย การมีความไวว้างใจอยู่ใน
ระดบัมาก นอกนั้น อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ  การส่งเสริมในเชิงบวก  การประสานความร่วมมือ  
การสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วม   การจดักิจกรรมพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน  
การพฒันาสัมพนัธภาพของบุคลากร  การสนับสนุนทางสังคม   และการปรับปรุงระบบการ
ติดต่อส่ือสารในทีมงาน   แสดงว่ามีการปฏิบติักิจกรรมเก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงัอ  านาจของ
ผูจ้ดัท าแผนชุมชนค่อนขา้งบ่อย 

 1.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด  ได้ดงัน้ี      
สามารถแยกเง่ือนไขหลกัได ้2 เง่ือนไข คือ  เง่ือนไขภายในบุคคลและ เง่ือนไขภายนอกบุคคล 
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เง่ือนไขภายในบุคคล คือ การรู้จกัควบคุมช่วยเหลือตนเอง   ไดแ้ก่  ความตั้งใจการมุ่งมัน่   การมี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง  การตระหนักในคุณค่าแห่งตน    การยอมรับฟังค าแนะน าของผูอ่ื้น  การมี
ความรับผดิชอบชุมชน  ใหค้วามสนใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ความรักในชุมชนของตนเอง  มี
ทศันคติและเป้าหมายท่ีจะพฒันาชุมชน   การตดัสินใจ      ส่วนเง่ือนไขภายนอกบุคคล  คือ    การ
อบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน     การพฒันาทกัษะการส่ือสาร  ก  าลงัใจ
จากชาวบา้นและเพื่อนร่วมงาน   การร่วมมือกนัของชาวบา้น  สัมพนัธภาพในชุมชน  ค่าตอบแทน
ในการท าแผนชุมชนแต่ละคร้ัง   การประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสาร  การจดัเก็บรวบรวมขอ้มลู   การ
วางแผนท่ีดี   ความพร้อมของอุปกรณ์และบุคคลท่ีเขา้ร่วมจดัท าแผนชุมชน  ความสามคัคีในชุมชน 
 ส าหรับในดา้นทีมงาน  เง่ือนไขเก่ียวกบัการสร้างเสริมพลงัอ  านาจท าให้ทีมงานมี
ความสามารถในการจดัท าแผนชุมชนมากข้ึน พบว่า  สามารถแยกเป็นเง่ือนไขหลกัได ้2 เง่ือนไข 
คือ  เง่ือนไขท่ีทีมงานสามารถด าเนินการไดเ้อง   และ เง่ือนไขท่ีทีมงานต้องด าเนินงานร่วมกับ
ภายนอก เง่ือนไขท่ีทีมงานสามารถด าเนินการไดเ้อง   ได้แก่ การสร้างบรรยากาศให้เกิดความ
ไวว้างใจ การประสานงานของผูน้  าชุมชนกบักลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน     การใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั
ในทีม   การจดัระบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม       จดัให้มีการลงพ้ืนท่ีในชุมชนเพื่อเขา้ใจในสภาพ
ปัญหาท่ีเป็นจริง  จัดการประชุมและปรึกษาหารือกัน เก่ียวกับการจัดท าแผนชุมชน   การ
ประชาสมัพนัธข์องขอ้มลูข่าวสารของหมู่บา้น    การประชาคมการจดัท าแผนชุมชน  ส่วนเง่ือนไขท่ี
ทีมงานตอ้งด าเนินงานร่วมกบัภายนอก ไดแ้ก่  จดัฝึกอบรมให้ความรู้และ  ความส าคญัของแผน
ชุมชน   การพฒันาบุคลากรในทกัษะท่ีเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน    การประสานความร่วมมือ
จากภาคชุมชนและเครือข่าย  หาเงินสนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชน   จดัหาท่ีปรึกษาเพื่อการจดัท า
แผนชุมชน  การจดักิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนท่ีประสบความส าเร็จดา้นแผนชุมชน   จากนั้นน าผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ มาสร้างเป็นค าถามแบบก่ึงโครงสร้าง   เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือการ
สมัภาษณ์เชิงลึก   ในระยะท่ี 2 ต่อไป 
 

2. การศึกษาพลังอ านาจชุมชนด้านการจัดท าแผนชุมชน เป็นการศึกษาในระยะท่ี  2  
สรุปไดด้งัน้ี 
  ผลการศึกษาพลงัอ  านาจชุมชนดา้นการจดัท าแผนชุมชนดว้ยการถอดบทเรียนจาก  2  
ชุมชน  คือ ชุมชนบา้นหนองกลางดง  ต  าบลศิลาลอย อ  าเภอสามร้อยยอด  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์   
และ ชุมชนหนองสาหร่าย ต าบลหนองสาหร่าย อ  าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี   ไดผ้ลสรุป 
ประเด็นเง่ือนไขท่ีสอดคลอ้งและเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผน
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ชุมชน  ดังน้ี   เง่ือนไขระดับบุคคลในการสร้างเสริมพลังอ  านาจเพื่อการจัดท าแผนชุมชน  
ประกอบดว้ย  ความตระหนกัเก่ียวกบัแผนชุมชน    ความตั้งใจมุ่งมัน่  ความผกูพนักบัชุมชน  ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง   การมีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน   ส่วนเง่ือนไขระดบัทีมงานในการ
สร้างเสริมพลงัอ  านาจเพื่อการจดัท าแผนชุมชน  ประกอบดว้ย     การสร้างสมัพนัธภาพ   การส่ือสาร
ในทีมงาน   การสนบัสนุนทางสงัคม    การมีความไวว้างใจ  

 กระบวนการสร้างเสริมพลังอ  านาจชุมชนเพื่อการจัดท าแผนชุมชน  ผูว้ิจัยได้
ประยกุต์ใชก้ระบวนการจดัท าแผนชุมชนของกรมการพฒันาชุมชน  มาเป็นองค์ประกอบในการ
พฒันากระบวนการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน ไดแ้ก่ การเตรียมความ
พร้อมชุมชน    การวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อเรียนรู้ตนเองและชุมชน การก าหนดวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพฒันา  การก าหนดแผนงานหรือโครงการ  การจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน     จากนั้นไดร่้าง
รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน ท่ีไดรั้บการตรวจสอบความ
เหมาะสมจาก ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 5 ท่าน จากนั้นน าร่างรูปแบบไปเป็นแนวทางในการพฒันา
รูปแบบ ในระยะท่ี 3   
 
  3. การพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชนเพือ่การจัดท าแผนชุมชน    เป็น
การศึกษาในระยะท่ี  3   ซ่ึงแบ่ง 2  คือ  ช่วงการเตรียมความพร้อม และช่วงการด าเนินการตามวงจร
การวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมระหว่างผูว้ิจยักบัผูร่้วมวิจยัในชุมชน        
 ช่วงการเตรียมความพร้อม ด้านพ้ืนท่ีได้ ต  าบลเจ็ดร้ิว  อ าเภอบ้านแพว้  จังหวัด
สมุทรสาคร   เป็นพ้ืนท่ีกรณีศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชน  ซ่ึงจากการลง
ศึกษาพ้ืนท่ีพบว่า ชาวบา้นต าบลเจ็ดร้ิวไม่เคยการท าแผนชุมชนเองเลย  แผนชุมชนท่ีไดเ้กิดจาก
เจา้หนา้ท่ีของอ าเภอเป็นผูด้  าเนินการ   ดา้นผูร่้วมวิจยั ไดผู้ท่ี้สนใจสมคัรเป็นผูร่้วมวิจยั  จ  านวน 7 
คน ซ่ึงส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัแผนชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง  และจากการสัมภาษณ์อย่างไม่
เป็นทางการ พบว่า ผูร่้วมวิจยั 6 คน เขา้ใจว่าแผนชุมชน กบัแผนแผนพฒันาหมู่บา้น 3 ปี คือเอกสาร
อยา่งเดียวกนั  
 ช่วงการด าเนินการตามวงจรการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารอย่างมส่ีวนร่วม  ในการด าเนินการ
วิจยัช่วงน้ี  เป็นการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยักบัผูร่้วมวิจยัในชุมชนจ านวน 7 คน ใน 2 รอบน้ี 
ดงัน้ี 
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 สรุปผลการด าเนินวจิยัวงรอบที่ 1  
 ขั้นการวางแผนพัฒนารูปแบบด้วยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม

(Appreciation-Influence-Control : A-I-C) ระหว่าผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัย ได้ข้อสรุปว่าให้รวม
องคป์ระกอบของร่างรูปแบบจาก 5 องคป์ระกอบ เหลือ 2 องค์ประกอบคือ การเตรียมความพร้อม  
และการจดัท าแผนชุมชน     

 สรุปจากผลการด าเนินการในวงรอบท่ี 1  มีประเด็นดงัน้ี 
 1)  การมีส่วนร่วมของชุมชน   แบ่งเป็นความร่วมมือจากผูร่้วมวิจยั  และความร่วมมือ
จากหน่วยงานภายในและภายนอก  
 1.1)  ความร่วมมือของผูร่้วมวิจยั   ทั้ง 7 คน อยู่ในระดบัสูง  ทุกคนให้ความสนใจ
กบักิจกรรม  ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  และร่วมวางแผนดว้ยกระบวนการ AIC  ในทุกขั้นตอน 
ตลอดจนร่วมลงมือท าแผนชุมชนกบัทีมท าแผนชุมชนดว้ย  สรุปไดว้่าการวิจยัแบบมีส่วนร่วมคร้ังน้ี
ไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมวิจยัอยา่งดียิง่            

 1.2) ความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกชุมชน  อยู่ในระดับดี  มี
หน่วยงานภายในคือ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจ็ดร้ิว   และหน่วยงาน  ภายนอก  คือ  ผูท้รงคุณวุฒิ
ท่ีเป็นนกัวิชาการจากส านกัพฒันาชุมชน จงัหวดันครปฐม มาช่วยสนบัสนุน 
  2) การประเมินผลกิจกรรมการเสริมสร้างพลงัอ  านาจชุมชนในการท าแผนชุมชน  ได้
ดงัน้ี 
  2.1) ผลการประเมินความตระหนักถึงความส าคัญของแผนชุมชนของชาวบ้าน
หมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนผลการวิเคราะห์ช่อง
ทางการรับรู้เก่ียวกบัแผนชุมชนของชาวบา้น พบว่า  ส่ือแผน่พบั เป็นช่องทางการรับรู้เก่ียวกบัแผน
ชุมชนมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ส่ือโปสเตอร์ไวนิล  ตามล าดบั    ส าหรับการกระจายเสียงดว้ยหอ
กระจายข่าวปรากฏว่าไม่มีผูไ้ดรั้บความรู้จากส่ือน้ีเลย   
  2.2) ผลการประเมินกิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมท าแผนชุมชน  ไดด้งัน้ี ผูน้  า
ชุมชนใหค้วามร่วมมือประสาน  ไดผู้เ้ขา้ร่วมเป็นทีมอยา่งจริงจงัมี  7 คน จากท่ีมาสมคัรทั้งหมด 22 
คน ซ่ึงทั้ง 7 คน เขา้ร่วมท างานวิจยัครบทุกกิจกรรม  นบัว่าประสบความส าเร็จพอสมควร   
 2.3)  ผลการประเมิน กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่เพื่อการจดัท าแผนชุมชน  ได้
ดงัน้ี หลงัจากท่ีผูว้ิจยัจดักิจกรรมพาผูร่้วมวิจยัและผูท่ี้สมคัรเขา้มาเป็นทีมท าแผนชุมชน ทั้ง 14 คน 
ไปศึกษาดูงานเก่ียวกบัการท าแผนชุมชนท่ีหนองสาหร่าย   ส่วนใหญ่พดูไปในทิศทางเดียวกนัว่า  “ 
หมู่บา้นเราน่าจะท าได ้”  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัท าแผนชุมชน 
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  2.4)  ผลประเมินกิจกรรมจดัตั้งทีมท าแผนชุมชน    ไดด้ังน้ี  ส่วนใหญ่  มีความ
พอใจและเห็นดว้ยอยา่งยิง่  ท่ีมีการจดัตั้งทีมท าแผนชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีการก าหนดงาน
และหนา้ท่ีใหช้ดัเจน       
      2.5)  ผลประเมินกิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน   
ไดด้งัน้ี ทีมท าแผนชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมพฒันา  ทุกคนร่วมกนัฝึกปฏิบติัจริงจนไดแ้ผน
ชุมชนของหมู่บา้นตนเอง  ท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงกบัแผนพฒันา  3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเจ็ดร้ิว   แสดงว่ามีความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัได ้  ทั้ งน้ีในระยะแรก อาจต้องมีคนคอย
แนะน าหรือเป็นท่ีปรึกษา ซ่ึงคงตอ้งเป็นหนา้ท่ีของนกัพฒันาชุมนต าบล  
   2.6)   ผลประเมินกิจกรรมพฒันาศกัยภาพการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร      ไดด้งัน้ี ส่วน
ใหญ่มองว่ากิจกรรมน้ีสามารถน าไปแทรกรวมกบักิจกรรมจดัตั้งทีมท าแผนชุมชน โดยเป็นหัวขอ้
หน่ึงของการประชุม เพื่อเป็นการประหยดัเวลา  ส่วนการส่ือสารสรุปว่า การติดต่อส่ือสารภายใน
ทีมงานใหใ้ชโ้ทรศพัทเ์ป็นช่องทางหลกั   ส่วน ระบบ ไลน์ใชเ้ฉพาะคนท่ีมีความพร้อมทางเคร่ืองมือ
ส่ือสาร   
  2.7)   ผลประเมินกิจกรรมการส่งเสริมความภาคภมูิใจแก่ทีมท าแผนชุมชน   ไดด้งัน้ี  
การส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่ทีมท าแผนชุมชนดว้ยการใชห้อกระจายข่าวร่วมกบัการติดประกาศ
รายช่ือและกล่าวช่ืนชมทีมท าแผนชุมชนในสถานท่ีสาธารณะ    สามารถท าให้บุคคลรู้สึกเป็นส่วน
หน่ึงของทีมท าแผน เกิดความภาคภูมิใจ และส่งผลใหเ้กิดความตั้งใจท่ีจะท าแผนชุมชนใหส้ าเร็จ  
  
 การด าเนินวจิยัวงรอบที่ 2 
 1. การมส่ีวนร่วมของชุมชน 
 1.1 ความร่วมมือของผูร่้วมวิจยั  การมีส่วนร่วมของผูร่้วมวิจยั ในวงรอบท่ี 2 น้ี   ผู้
ร่วมวิจัย  มีบทบาทมากข้ึนทั้ งในแง่ของการคิดวางแผนและการปฏิบัติการตามแผนร่วมกัน  
ตลอดจนเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของทีมท าแผนชุมชนดว้ย     
 1.2 ความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก ของการปฏิบติัการในวงรอบน้ี 
ไดมี้การระดมบุคลากรทั้งท่ีเป็นเครือข่ายภายในชุมชน และบุคลากรจากจากภายนอกชุมชนเขา้มา
สนบัสนุน  ซ่ึงถือว่าเป็นความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนเพื่อให้เกิดพลงัในการ
ท างาน และท าให้กิจกรรมการพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผน
ชุมชน มีความสมบูรณ์ท่ีสุด    
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 2. การประเมนิกจิกรรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชนในการท าแผนชุมชน   ใน
วงรอบท่ี 2 น้ี  ส่ิงท่ีผูว้ิจยัสงัเกต  สรุปผลดงัน้ี 
 กิจกรรมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัแผนชุมชน   ของหมู่บา้นปลายคลองพาดหมอน 
หมู่ท่ี 5  ท่ีเป็น ไดด้งัน้ี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   ส่วนช่องทางการให้ความรู้เก่ียวกบัแผน
ชุมชนมากท่ีสุด คือ ส่ือแผน่พบั รองลงมาคือ ส่ือโปสเตอร์     กิจกรรมสรรหาบุคคลมาร่วมทีมท า
แผนชุมชน  ผูน้  าของหมู่ท่ี 5  พบว่าผูน้  าให้ความร่วมมือในการสรรหาผูท่ี้มีความพร้อมในการเขา้
ร่วมเป็นทีมท าแผนชุมชนมากกว่าในวงรอบท่ี 1    กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่เพื่อการจดัท าแผน
ชุมชน ในวงรอบท่ี 2 ใชก้ารรับชมวีดิทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จในการท าแผนชุมชน รวมทั้ง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการมีทีมท าแผนชุมชนท่ีเขม้แข็งแทนการไปศึกษาดูงาน  พบว่าสามารถสร้าง
ความตั้งใจมุ่งมัน่ในการจดัท าแผนชุมชนได ้   กิจกรรมจดัตั้งทีมท าแผนชุมชนหมู่ท่ี 5 ถือว่าประสบ
ความไดส้ าเร็จ โดยในวงรอบท่ี 2 น้ีมีสมาชิกเพ่ิมข้ึน เป็นจ านวน 26 คน  กิจกรรมพฒันาศกัยภาพ
การปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน พบว่า  ผูเ้ขา้ร่วมอบรม ให้ความสนใจและร่วมในการฝึก
ปฏิบติั  ตลอดจนสามารถเขียนโครงการพฒันาชุมชนตนเองไดบ้นพ้ืนฐานบริบทของชุมชน   ส่วน
ขอ้สรุปเร่ืองการติดต่อส่ือสารภายในทีมยงัคงเป็นการใชโ้ทรศพัท์เป็นหลกัโดยใชก้ลยุทธ์โดมิโน่    
กิจกรรมการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผูร่้วมจดัท าแผนชุมชน พบว่า ทีมท าแผนชุมชนรู้สึกภูมิใจท่ีได้
เป็นส่วนหน่ึงของการช่วยพฒันาชุมชนตนเอง  
  
 ผลการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพลังอ านาจชุมชนในการจัดท าแผนชุมชนของ
ต าบลเจด็ร้ิว 

 ไดรู้ปแบบท่ีเกิดจาการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างนกัวิจยัจากภายนอกกบัผูร่้วมวิจยัใน
ชุมชนท่ีรวมตวักนั วางแผนพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน
ของต าบลเจ็ดร้ิว   โดยมีความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอก เพ่ือสร้างทีมท าแผนชุมชนท่ีมี
ศกัยภาพ  สามารถท าแผนชุมชนของตนเองได้   ซ่ึงการปฏิบัติการตามวงรอบของการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการน้ี ใน  6 กิจกรรม คือ กิจกรรมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัแผนชุมชน   กิจกรรมสรรหา
บุคคลมาร่วมทีมท าแผนชุมชน   กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่เพื่อการจดัท าแผนชุมชน   กิจกรรม
จดัตั้งทีมท าแผนชุมชน   กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน   กิจกรรม
การสร้างความภาคภูมิใจแก่ผูร่้วมจดัท าแผนชุมชน    

นอกจากรูปแบบท่ีไดจ้ากการพฒันา ยงัพบผลวิจยันอกเหนือจากวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาท่ีผูว้ิจยัสังเกตไดคื้อ หลงัจากการด าเนินการวิจยั  แต่ละหมู่บา้นมีการต่ืนตวัเร่ืองการท า
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แผนชุมชน  เห็นไดจ้ากในช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ ์2559  เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลและ
ผูน้  าชุมชนของแต่ละหมู่บา้น ไดจ้ดัประชุมประชาคมเพื่อร่วมกนัคน้หาปัญหาของหมู่บา้นและร่วม
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการจดัการปัญหา ดว้ยการเสนอเป็นโครงการพฒันาของแต่ละ
หมู่บ้าน     จากนั้นเจา้หน้าท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปผสานกนัเป็นแผนพฒันา 3 ปีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจ็ดร้ิว  

สรุปการน าเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน 
จากการน าเสนอรูปแบบ ณ หอ้งประชุมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเจ็ดร้ิว ต าบลเจ็ด

ร้ิว  อ าเภอบา้นแพว้  จงัหวดัสมุทรสาคร  ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน  2558  พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมมีความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ  รูปแบบมีความเหมาะสม  สามารถสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนใน
การจดัท าแผนชุมชนได ้ ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูท่ี่บริบทของชุมชน  แต่ละชุมชน 

 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยท่ีพบ ผูว้ิจัยจะน ามาอภิปรายผลในประเด็นท่ีเห็นว่าส าคัญและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 1.  สถานการณ์ของพลงัอ านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน 
    จากผลวิเคราะห์สถานการณ์ของพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน ทั้งใน
ระดบับุคคล และระดบัทีมงาน  มีภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง     ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี  ซ่ึงเป็นวยัท่ีผ่านประสบการณ์
ด้านปัญหาชุมชน  มีโอกาสได้พบเห็นสถานการณ์ต่างๆ ของชุมชนทั้งจุดแข็งจุดอ่อนรวมทั้ ง
อุปสรรคและโอกาสของการพฒันาชุมชนตนเอง  นอกจากนั้นส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการร่วม
จดัท าแผนชุมชน  จ  านวน 2 คร้ัง   ดงันั้นจึงท าให้มีสถานการณ์ของพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท า
แผนชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง  สอดคลอ้งกบั สมาน  นวลจนัทร์ (2551 : 86) พบว่า ปัญหาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง  เช่นเดียวกับ อนุรักษ ์
ลกัษณะภู่(2551 : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษา ปัจจยัในการมีส่วนร่วมจดัท าแผนชุมชนของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลท่าหลวง  อ  าเภอท่าเรือ  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบผลการศึกษาว่า  ประชาชน  มี
ส่วนร่วมในการจดัท าแผนชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง   
  ส าหรับผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด   พบว่า  
สามารถแยกเป็นเง่ือนไขหลกัได ้2 เง่ือนไข คือ  เง่ือนไขภายในบุคคลและ เง่ือนไขภายนอกบุคคล 
เง่ือนไขภายในบุคคล คือ การรู้จกัควบคุมตนเอง   ไดแ้ก่  ความตั้งใจการมุ่งมัน่   การมีความเช่ือมัน่
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ในตนเอง  การตระหนักในคุณค่าแห่งตน   การยอมรับฟังค าแนะน าของผูอ่ื้น   การมีความ
รับผดิชอบชุมชน  ใหค้วามสนใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ความรักในชุมชนของตนเอง  มีทศันคติ
และเป้าหมายท่ีจะพฒันาชุมชน   การตดัสินใจ   จะเห็นว่าเง่ือนไขภายในบุคคลเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ภายในตวัของแต่ละบุคคลท่ีมีไม่เท่ากนั  อนัจะส่งผลใหบุ้คคลมีพฤติกรรมเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบั
การจดัท าแผนชุมชนแตกต่างกนั      ส่วนเง่ือนไขภายนอกบุคคล  คือ    การไดรั้บความสนับสนุน
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้น  ไดแ้ก่  การอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน     การ
พฒันาทกัษะการส่ือสาร  ก  าลงัใจจากชาวบา้นและเพื่อนร่วมงาน   การร่วมมือกนัของชาวบา้น  
สัมพนัธภาพในชุมชน  ค่าตอบแทนในการท าแผนชุมชนแต่ละคร้ัง   การประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสาร  การจดัเก็บรวบรวมขอ้มลู   การวางแผนท่ีดี   ความพร้อมของอุปกรณ์และบุคคลท่ีเขา้ร่วม
จดัท าแผนชุมชน  ความสามคัคีในชุมชน   จะเห็นว่าเง่ือนไขภายนอกบุคคลน้ี  เป็นสภาพแวดลอ้ม
รอบตัวบุคคล ท่ี ส่งผลให้บุคคลมีตัดสินใจท่ีจะเข้าร่วมหรือไม่ เข้าร่วมท าแผนชุมชน เช่น
ค่าตอบแทน   การไดรั้บความรู้เก่ียวกบัแผนชุมชน  การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัแผนชุมชน  
สอดคลอ้งกบัอนุรักษ ์ลกัษณะภู่ (2551  : 58)  ท่ีศึกษา ปัจจยัในการมีส่วนร่วมจดัท าแผนชุมชนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าหลวง  อ  าเภอท่าเรือ  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบขอ้เสนอแนะ
จากผลวิจัยว่า เทศบาลควรจะต้องให้ความส าคญัอย่างจริงจงัในการรงณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการจดัท าแผนชุมชนอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง  และ
ความเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าแผนชุมชนใหแ้ก่ประชาชนใหม้ากข้ึน 
  ส าหรับในดา้นทีมงานเง่ือนไขเก่ียวกบัการสร้างเสริมพลงัอ  านาจท าให้ทีมงานมีการ
จดัท าแผนชุมชนมากข้ึน พบว่า  สามารถแยกเป็นปัจจยัหลกัได ้2 ปัจจยั คือ  เง่ือนไขท่ีทีมงาน
สามารถด าเนินการไดเ้อง   และ เง่ือนไขท่ีทีมงานตอ้งด าเนินงานร่วมกบัภายนอก เง่ือนไขท่ีทีมงาน
สามารถด าเนินการไดเ้อง   ไดแ้ก่ การสร้างบรรยากาศให้เกิดความไวว้างใจ  การให้เกียรติซ่ึงกนั
และกนัในทีม   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ronald (2000) ; Kirkman and Rosen (2000) ; 
Spreitzer (1996) ; Jones (1994) ; Michele (1996) ; Koberg .et al.(1999) การประสานงานของผูน้  า
ชุมชนกบักลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กาญจนา แกว้เทพ (2538) ; ธีรพงษ ์ 
แกว้หาวงษ ์(2543)  การจดัระบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ DuBoire (1996) 
; ประทุม ฤกษ์กลาง (2538) ; Laschinger (1994) ; Clair (1990)   การจดัให้มีการลงพ้ืนท่ีในชุมชน
เพื่อเขา้ใจในสภาพปัญหาท่ีเป็นจริง   การประชุมและปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน   
การประชาสมัพนัธข์องขอ้มลูข่าวสารของหมู่บา้นการประชาคมการจดัท าแผนชุมชน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ  กาญจนา แกว้เทพ ( 2538) ; บญัชร แกว้ส่อง และคณะ(2543)  ; สมพนัธ์ เตชะอธิก 



273 
 

 
 

(2540) ; กฤษฎา บุญชยั (2542) ; ประเวศ  วะศรี  (2540 )  ผูว้ิจยัเห็นว่าเง่ือนไขท่ีทีมงานสามารถ
ด าเนินการไดเ้องนั้น  เป็นส่ิงท่ีคนในชุมชนสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งพ่ึงองค์กรหรือบุคคล
ภายนอนชุมชน สอดคลอ้งกบัทินกร  ศิลาพนัธ ์(2551:72) ท่ีศึกษาบทบาทของประชาชนท่ีมีต่อการ
จดัท าแผนชุมชน : กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเยีย่ม  อ  าเภอสาก-เหลก็ จงัหวดัพิจิตร ได้
ให้ข้อเสนอแนะให้ประชาชนมีบทบาทการท าแผนชุมชนให้มากข้ึน ดังน้ี ผูว้ิจัยเห็นควรว่า
ประชาสัมพันธ์เร่ืองการจัดท าแผนชุมชนให้ทั่วถึงอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  และจ าเป็นต้อง
ประชาสมัพนัธก่์อนท าแผนชุมชนล่วงหน้า 2-3 วนัดว้ยเสียงตามสาย  เพื่อสร้างการรับรู้ในชุมชน  
ส่วนเง่ือนไขท่ีทีมงานตอ้งด าเนินงานร่วมกบัภายนอก ไดแ้ก่  จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้และความส าคญั
ของแผนชุมชน   การพฒันาบุคลากรในทกัษะท่ีเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน    การประสานความ
ร่วมมือจากภาคชุมชนและเครือข่าย  หาเงินสนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชน   จดัหาท่ีปรึกษาเพื่อการ
จดัท าแผนชุมชน สอดสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ การจดักิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนท่ีประสบ
ความส าเร็จดา้นแผนชุมชน   สอดคลอ้งกบั ศิริขวญั  อุทา (2548 : 92) ท่ีศึกษากระบวนการจดัท า
แผนชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมในจงัหวดัล  าพนู  พบว่า  ขั้นตอนและเทคนิคในการจดัท าแผนชุมชนท่ี
ส าคญัคือ การศึกษาดูงานชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ  ตรงกบังานวิจยัของ ไพบูลย ์ ดาวเวียงกนั
และคณะ (2551 : 90) ท่ีศึกษาการพฒันากระบวนการจดัท าแผนแม่บทชุมชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ินบา้นป่าไมแ้ดง หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าป้อง  อ  าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า  ส่ิง
ท่ีไดต้ระหนักรู้ในงานวิจยั คือการไปศึกษาดูงานชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ  ท าให้ไดท้ราบถึง
แนวทางท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการท าแผนชุมชนต่อไป  ส่วนในเร่ืองของการสอดคลอ้งกบั
ทินกร  ศิลาพนัธ์ (2551: 72) ท่ีศึกษาเร่ืองบทบาทของประชาชนท่ีมีต่อการจัดท าแผนชุมชน : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเยี่ยม  อ  าเภอสากเหล็ก จังหวดัพิจิตร พบว่า  ควรจัด
ฝึกอบรมตวัแทนชุมชนการการจดัท าแผนชุมชน  และควรช้ีใหป้ระชาชนเห็นประโยชน์ของการท า
แผนชุมชน ซ่ึงเป็นการสร้างความตระหนกัใหก้บัประชาชน    
     
  2. พลงัอ านาจชุมชนด้านการจดัท าแผนชุมชน   

      ในระยะท่ี 2 น าผลการศึกษาในระยะท่ี 1 มาเป็นแนวทางในการสร้างค าถามกบัชุมชน
ตน้แบบ 2 ชุมชน คือ ชุมชนบา้นหนองกลางดง  และชุมชนหนองสาหร่าย  เพื่อถอดบทเรียน ไดผ้ล
สรุป ประเด็นเง่ือนไขท่ีสอดคลอ้งและเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท า
แผนชุมชน  ดงัน้ี   เง่ือนไขระดบับุคคลในการสร้างเสริมพลงัอ  านาจเพื่อการจัดท าแผนชุมชน  
ประกอบดว้ย  ความตระหนักเก่ียวกบัแผน    ความตั้งใจมุ่งมัน่  ความผูกพนักบัชุมชน  ความ
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ภาคภูมิใจในตนเอง   การมีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน ตรงกบัแนวติดของ Freire (1970) ; 
Sansak  (1995) ;   Garcia (1984) ; Sarason (1974) ; Weiler (1991)  ; บญัชร แกว้ส่อง และคณะ
(2542) และสอดคลอ้งกับทินกร  ศิลาพนัธ์ (2551: 72) ท่ีศึกษาบทบาทของประชาชนท่ีมีต่อการ
จดัท าแผนชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเยี่ยม  อ  าเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจิตร 
พบว่าแนวทางท่ีท าใหป้ระชาชนมีบทบาทต่อการจดัท าแผนชุมชนคือ  ประชาชนขาดความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองการจดัท าแผนชุมชน  และคิดว่าแผนชุมชนไม่มีความจ าเป็นและความส าคญักบัชุมชน 
นั้นหมายถึงประชาชนขาดความตระหนักเก่ียวกบัความส าคัญของแผนชุมชนนั้นเอง      ส่วน
เง่ือนไขระดบัทีมงานในการสร้างเสริมพลงัอ  านาจเพื่อการจดัท าแผนชุมชน  ประกอบดว้ย     การ
สร้างสัมพนัธภาพ   การส่ือสารในทีมงาน   การสนับสนุนทางสังคม    การมีความไวว้างใจ  
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบลมู (Bloom. 1971 : 89) กล่าวว่า การส่ือสารดว้ยการรณรงคผ์ูรั้บข่าวสาร
จะเกิดความรู้จากการรณรงค์ดว้ยส่ือจนจดจ าและระลึกได ้ น าไปสู่ความเขา้ใจ คือสามารถจับ
ใจความส าคญั  การแปลความและการตีความหมาย   
 ดงันั้นร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน ท่ีไดจ้าก
ผลการวิจยัในระยะท่ี 1และ 2  ประกอบดว้ย  2 องค์ประกอบคือ การเตรียมความพร้อม  และการ 
จดัท าแผนชุมชน   นอกจากน้ียงัได ้เง่ือนไขในการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผน
ชุมชนดงัน้ี  ระดบับุคคล ไดแ้ก่ ความตระหนักเก่ียวกบัแผนชุมชน  ความผกูพนักบัชุมชน  ความ
ตั้งใจมุ่งมัน่  ความภาคภูมิใจในตนเอง  การมีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน   และระดับ
ทีมงาน   ไดแ้ก่  การสร้างสมัพนัธภาพ  การส่ือสารในทีมงาน  การสนบัสนุนทางสงัคม  การมีความ
ไวว้างใจ 

 
 3  การพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนของ
ต าบลเจ็ดร้ิว 

   จากผลการพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนของ
ต าบลเจ็ดร้ิว   พบการเปล่ียนแปลงดงัน้ี  

   หลงัจากด าเนินกิจกรรมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัแผนชุมชน   ชาวบา้นท่ีไดรั้บส่ือ
แผน่พบัเก่ียวกบัแผนชุมชนมีความตระหนกัถึงความส าคญัของแผนชุมชนมากข้ึน  เห็นไดจ้ากการ
สมคัรเขา้ร่วมมาเป็นทีมท าแผนชุมชนมากข้ึนในวงรอบท่ี 2  ตรงกบัแนวคิดของโวลแ์มน(Wolman. 
1973 : 32) ท่ีว่า ความตระหนกัจะเกิดข้ึนจากภาวะท่ีเขา้ใจและมีส านึกอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์
ท่ีไดรั้บ  ซ่ึงในกรณีน้ีผูว้ิจยัคิดว่า คือ การท่ีชาวบา้นไดรั้บรู้ความส าคญัของการมีทีมท าแผนชุมชน 
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จาก ส่ือแผ่นพบั  ส่ือโปสเตอร์ และหอกระจายเสียงของต าบล  สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ
นกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้ก่งานวิจยัของสมาน นวลจนัทร์ (2551: 87) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัท าแผนชุมชนต าบลนายงู  พบว่า ยุทธศาสตร์ดา้นการปฏิบติัจดัท าแผนชุมชน 
ควรสร้างความตระหนัก  ความเขา้ใจ เพื่อการจดัท าแผนชุมชน อย่างชัดเจน โดยถา้ประชาชนมี
ความตระหนกั เขา้ใจเก่ียวกบัแผนชุมชน จะท าใหช้าวบา้นส านึกว่าแผนชุมชนเป็นของตนเอง   และ
งานวิจยัของ ทินกร  ศิลาพนัธ ์(2551: 71) ท่ีศึกษาบทบาทของประชาชนท่ีมีต่อการจดัท าแผนชุมชน 
: กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเยีย่ม  อ  าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพิจิตร พบว่า เพื่อการจดัท า
แผนชุมชน ประชาชนคิดว่าแผนชุมชนเป็นเร่ืองของทางราชการ  ไม่ใช่หน้าท่ีของชุมชน แผน
ชุมชนไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของคนในชุมชนได ้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ชาวบา้นไม่ไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของแผนชุมชน และ Victoria  (1998 : บทคดัยอ่) พบว่า มิติทางสังคมและกายภาพเพื่อ
การวางแผนชุมชน และการระบุรูปแบบใหม่ของการใหอ้  านาจในทางปฏิบติังานชุมชน   โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน นั้นคือ การให้อ  านาจในทางปฏิบติั  ซ่ึงควรเป็นลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป
ตามล าดบั และมีตน้ก  าเนิดในระดบัรากหญา้  ซ่ึงตรงกบังานของ   เขมภทัท์ เยน็เป่ียม  (2552 :152) 
ท่ีศึกษากระบวนการจดัท าแผนชุมชนพึ่งตนเอง กรณีศึกษา: เปรียบเทียบระหว่างชุมชนตน้แบบใน
แถบภาคลาง กับ ชุมชนน าร่องในเขตกรุงเทพมหานคร  พบปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จเพื่อการจดัท าแผนชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ประชาชนไม่เห็นความส าคญัเพื่อ
การจดัท าแผนชุมชน เน่ืองจากประชาชนขาดความรู้ ความเขา้ใจเพื่อการจดัท าแผนชุมชน    และ 
ธนิศรา สุภาษี (2552 : บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนในอ าเภอ
เมืองล าพนู  พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการวางแผนชุมชนใหม้ีคุณภาพ คือ ประชาชนมีความรู้ ความ
เขา้ใจไม่เพียงพอ โดยคิดว่าการวางแผนชุมชนเป็นเร่ืองของรัฐและผูน้  าชุมชนเท่านั้น  จึงไม่ใหค้วาม
สนใจเข้าร่วมเท่าท่ีควร  ในส่วนของภาครัฐขาดการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ความส าคญัของแผนชุมชนแก่ประชาชนอย่างต่อเน่ือง  และ สยาม วิชาพรม (2552: บทคดัย่อ) ท่ี
ศึกษาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการจดัท าแผนชุมชน : กรณีศึกษาการจดัท าแผนชุมชนของ
เทศบาลต าบลรัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์ พบว่า แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการจดัท าแผนชุมชนท่ีจะท าใหก้ารจดัท าแผนชุมชนมีประสิทธิภาพ   ภาครัฐควรส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชนอย่างครอบคลุมทุกดา้นให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง เพ่ิม
การประชาสัมพนัธ์  ตรงกบั Sharon (1998 : บทคดัย่อ)  พบว่า รัฐบาลอลัเบอร์ตา้ ขาดแคลนใน    
กลยทุธด์า้นการประสานงานโดยรวมส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์ประกอบท่ีส าคญัของ
กระบวนการการวางแผนและการด าเนินการมีการทุจริตและถูกละเลยจากการตรวจสอบจาก
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ประชาชน   และ อนุรักษ์  ลกัษณะภู่ (2550: 60) ท่ีศึกษาปัจจยัในการมีส่วนร่วมจดัท าแผนชุมชน
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าหลวง  อ  าเภอท่าเรือ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  พบ
ข้อเสนอแนะว่า เทศบาลควรจะต้องให้ความส าคัญอย่างจริงจังในด้านการประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชนอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง  โดยเน้น
รูปแบบการประชาสมัพนัธท่ี์เขา้ถึงประชาชนไดโ้ดยตรงให้มากยิ่งข้ึน  เช่นการท าแผ่นพบัใบปลิว  
วารสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ ์ รถประชาสมัพนัธเ์คล่ือนท่ี และกระจาย
เสียงไปสู่ชุมชนอย่างทัว่ถึง และ ชฎาพร กมลกิจไพศาล (2553: บทคดัย่อ) ท่ีศึกษา  กระบวนการ
จดัท าแผนชุมชนบา้นทางยาว หมู่ท่ี 8 ต  าบลคลองควาย อ  าเภอสามโคกจงัหวดัปทุมธานี  พบปัญหา
และอุปสรรคเพื่อการจดัท าแผนชุมชน ไดแ้ก่ ขาดการเตรียมความพร้อม   
   ผูน้  าชุมชน มีความกระตือรือร้นท่ีจะใหค้วามร่วมมือมากข้ึน หลงัจากผูว้ิจยัและผูร่้วม
วิจยัอธิบายเก่ียวกบัความส าคญัและประโยชน์ของการมีทีมงานท าแผนชุมชน  ซ่ึงเป็นกิจกรรมสรร
หาบุคคลมาร่วมทีมท าแผนชุมชนตรงกบัแนวคิดของ Dean  (1994) ; Hawks (1992); Galbrath and 
Lawler (1993)  ท่ีกล่าวว่า ผูน้  าตอ้งมีความจริงใจและมุ่งมัน่ ในการให้ค  าสัญญาในการเสริมสร้าง
พลงัอ  านาจดว้ยการแสดงออกทั้งค  าพูด และการกระท า การให้อ  านาจท่ีแทจ้ริง  มีการตัดสินใจ 
รวมทั้งสมาชิกตอ้งมีพนัธสญัญาและมีความผกูพนั   สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของนักวิชาการหลาย
ท่าน ไดแ้ก่  ศิริขวญั   อุทา (2548 :92,93) ท่ีศึกษากระบวนการจดัท าแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมใน
จงัหวดัล  าพนู  พบว่า ขั้นตอนและเทคนิคในการจดัท าแผนชุมชนในขั้นตอนแรกคือ การคดัเลือก
แกนน าก่อนเขา้ร่วม  นอกจากน้ีผูว้ิจัยคิดว่า หากผูน้  าไม่เข้าใจและไม่ให้ความส าคัญ ท าให้การ
ส่ือสารต่อไปยงับุคคลเพื่อมาร่วมเป็นทีมท าแผนชุมชนมีน้อยลง   และ สยาม วิชาพรม (2552: 
บทคดัย่อ) ท่ีศึกษา การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการจดัท าแผนชุมชน : กรณีศึกษาการจดัท า
แผนชุมชนของเทศบาลต าบลรัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์ พบว่าแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการจัดท าแผนชุมชนท่ีจะท าให้การจัดท าแผนชุมชนมีประสิทธิภาพ  คือ 
คณะกรรมการชุมชนท่ีท าแผนควรมาจากการคดัเลือกจากประชาชน  และควรมีค่าตอบแทนเพื่อ
เป็นแรงจูงใจ  ภาครัฐควรส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชนอย่างครอบคลุม
ทุกดา้นใหแ้ก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง เพ่ิมการประชาสมัพนัธ ์ และกิตติกานต ์ ใจค า (2554 : 66-67) ท่ี
ศึกษาบทบาทคณะกรรมการชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนของเทศบาลต าบลบา้นแม่ข่า  อ  าเภอฝาง  
จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าแผนชุมชนของเทศบาลต าบลบา้นแม่ข่า   
คือ คณะกรรมการชุมชนยงัไม่ให้ความส าคญัต่อการจดัท าแผนชุมชน และขาดความรู้ความเขา้ใจ
เพื่อการจดัท าแผนชุมชน   ตรงกับ วีระวิทย ์ อินทรสุภา (2552:บทคัดย่อ ) ท่ีศึกษาบทบาทของ
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนดว้ยกระบวนการแผนชุมชน
เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจงัหวดัชุมพร  พบว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีบทบาทในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนดว้ยกระบวนการแผนชุมชน
นอ้ย เน่ืองจากผูบ้ริหาร สมาชิก  องคก์ารบริหารส่วนต าบลและผูน้  าชุมชน  ขาดความรู้ความเขา้ใจ
และไม่ให้ความส าคัญกับการท าแผนชุมชน  จึงท าให้ขาดความร่วมมืออย่างจริงจงั   ผูว้ิจัยมี
ความเห็นว่า เมื่อผูน้  าชุมชนมีความตระหนักถึงความส าคญัของการจดัท าแผนชุมชน  และความรู้
ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการมีทีมท าแผนชุมชน  ผูน้  าจะให้การสนับสนุนมากข้ึนด้วยการ
แนะน าบุคคลท่ีเหมาะสมจะเขา้ร่วมเป็นทีมท าแผนชุมชน  อีกทั้งยงัประสานกบับุคคลเหล่าน้ีดว้ย
ตนเอง   ท าใหบุ้คคลท่ีถกูติดต่อเกิดความเกรงใจในอนัดบัแรก และเขา้มาร่วมในกิจกรรมต่อไป  คือ 
กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่เพื่อการจดัท าแผนชุมชน  
 กิจกรรมสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่เพื่อการจดัท าแผนชุมชน เป็นการไปศึกษาดูงานหรือ
รับชมวีดิทศัน์ชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการมีทีมท าแผนชุมชน  เมื่อบุคคลเห็นชุมชนตวัอยา่งท่ี
เกิดความเขม้แข็ง มีการพฒันาชุมชนตนเองและเห็นประโยชน์ท่ีเกิดจากการท าแผนชุมชน  บุคคลก็
จะมีความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้ไดบ้า้ง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของนักวิชาการหลายท่าน ไดแ้ก่   
ศิริขวญั  อุทา (2548 :92) ท่ีศึกษากระบวนการจดัท าแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในจงัหวดัล  าพูน  
พบว่า ขั้นตอนและเทคนิคในการจัดท าแผนชุมชนใน คือ การสร้างแกนน าก่อนเข้าร่วมด้วย
การศึกษาดูงานชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ  และ  กิตติกานต์  ใจค า (2554 : 64) ท่ีศึกษาบทบาท
คณะกรรมการชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  อ  าเภอฝาง  จังหวดั
เชียงใหม่  พบว่าแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัท าแผนชุมชน คือ การไปศึกษาดูงานชุมชน
ตน้แบบท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพื่อการจดัท าแผนชุมชน จะท าให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  
รวมทั้งเกิดแรงกระตุน้ใหน้ าไปเป็นแบบอยา่งในการท าแผนชุมชนของตนเอง   ผูว้ิจยัคิดว่าเมื่อเกิด
การรวมตวัของผูท่ี้มีความตอ้งการจะท าแผนชุมชนแลว้ ส่ิงท่ีจ  าเป็นคือการจดัตั้งทีมท าแผนชุมชน
เพื่อใหเ้ป็นรูปธรรม มีกฎระเบียบสามารถจบัตอ้งได ้ ถึงแมจ้  านวนคนท่ีท าแผนชุมชนจะเป็นกลุ่ม
เลก็ๆ ของหมู่บา้น แต่ถา้มีความตั้งใจจริงก็สามารถจดัท าแผนชุมชนให้ส าเร็จได ้ การสร้างทีมงาน
นั้นตรงกบักบัแนวคิดของ  Walker (1995 ) ท่ีกล่าวว่าการสร้างทีมงาน (Team Building) เป็นกลุ่ม
ของบุคคลท่ีท ากิจกรรมในงานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ และมีความรับผดิชอบต่อผลลพัธ์
ท่ีจะเกิดข้ึนร่วมกนั ซ่ึงการท างานในลกัษณะดงักล่าวมีองค์ประกอบส าคญั 3 ประการ คือ 1) การ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั (Interdependent) คือการท่ีสามาชิกแต่ละคนท าประโยชน์ให้กับกลุ่ม  2) ความ
รับผดิชอบร่วมกนั (Share responsibility) หมายถึงสมาชิกของทีมทุกคนตอ้งเขา้ใจ ร่วมรับผิดชอบ
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ต่อจุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์ของกลุ่มมากกว่าท่ีจะข้ึนกับผูบ้ริหารหรือผูน้  าเท่านั้น และ 3) 
ผลลพัธ์ (Outcome) คือผลท่ีเกิดข้ึนจากการร่วมกนัท างานของกลุ่มทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของนกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้ก่   เขมภทัท์ เยน็เป่ียม (2552 :134)ท่ีศึกษา
กระบวนการจดัท าแผนชุมชนพึ่งตนเอง กรณีศึกษา: เปรียบเทียบระหว่างชุมชนตน้แบบในแถบภาค
ลาง กบั ชุมชนน าร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าขั้นตอนแรกของการท าแผนชุมชนคือ คน้หา
แกนน าและองคก์รทอ้งถ่ิน สร้างทีมท่ีจะเขา้ร่วมและสร้างความเขา้ใจร่วมกนั และ กิตติกานต ์ ใจค า 
(2554 : 66) ท่ีศึกษาบทบาทคณะกรรมการชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนของเทศบาลต าบลบา้นแม่
ข่า  อ  าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า แนวทางและการแกไ้ขอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพื่อการจดัท าแผน
ชุมชน คือ การบริหารเชิงรุก  เชิญวิทยากรจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และสร้างทีมงาน
เจา้หนา้ท่ีท าแผนชุมชน  สร้างความรู้ความเขา้ใจแก่คณะกรรมการชุมชน  ประชาชน เก่ียวกบัการ
จดัท าแผนชุมชน  และ ทินกร  ศิลาพนัธ ์(2551 : 69) ท่ีศึกษาบทบาทของประชาชนท่ีมีต่อการจดัท า
แผนชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเยี่ยม  อ  าเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจิตร พบ
ผลการวิจยัว่า บทบาทของประชาชนในการท าแผนชุมชนในขั้นตอนการเตรียมพ้ืนท่ีและเตรียม
ทีมงาน คือการเป็นอาสาสมคัรหรือทีมจดัท าแผนชุมชน  และ ศิริขวญั  อุทา (2548 :95) ท่ีศึกษา
กระบวนการจดัท าแผนชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมในจงัหวดัล  าพนู  พบว่าอุปสรรคต่อการท าแผนชุมชน
คือ  ไม่มีการตั้งทีมงานอยา่งเป็นทางการ และชดัเจน ซ่ึงท าให้ชุมชนขาดความกระตือรือร้นในการ
ผลกัดนัแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัจริงได ้  และตรงกบัอนุพนัธ์  ฐิติวร (2552:82) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและปัญหาในกระบวนการจดัท าแผนชุมชนเทศบาลเมืองจนัทร์บุรี  พบปัญหาอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการจดัท าแผนชุมชน คือ ขาดการท างานเป็นทีม  

      เม่ือไดที้มท าแผนชุมชนท่ีมีความตั้งใจมุ่งมัน่และมีความเสียสละแลว้ ขั้นต่อไปคือจดั
กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชนใหแ้ก่ทีมท าแผนชุมชน โดยใชก้าร
อบรมเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงมีการฝึกปฏิบติัท าแผนชุมชนจริงโดยใชข้อ้มลูจาก จปฐ. และ กชช. 2 ค และ
ในวงรอบท่ี 2 แผนชุมชนท่ีไดจ้ากการฝึกปฏิบติัสามารถน าไปบูรณาการกบัแผนพฒันา 3 ปีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณ 2557  ในประเด็นการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัเก่ียวกบั
การจดัท าแผนชุมชน  มีงานวิจยัสนับสนุนดังน้ี กิตติกานต์  ใจค า (2554 : 66) ท่ีศึกษาบทบาท
คณะกรรมการชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  อ  าเภอฝาง  จังหวดั
เชียงใหม่  พบว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัท าแผนชุมชน ท่ีส าคญัท่ีสุด  คือการจดัให้มี
การอบรมเพ่ิมศักยภาพแก่คณะกรรมการชุมชนในเร่ืองการจัดท าแผนชุมชน   ซ่ึงจะท าให้
คณะกรรมการชุมชนทุกคนมีระเบียบ   รู้วิธีการจดัท าแผนชุมชน และ อนุพนัธ์  ฐิติวร (2552:82) ท่ี
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ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและปัญหาในกระบวนการจดัท าแผนชุมชนเทศบาลเมืองจนัทร์บุรี  พบว่า
แนวทางหลกัในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจดัท าแผนชุมชน คือการจดัใหมี้การอบรม
เพ่ิมพนูความรู้  ความเขา้ใจ ในกระบวนการจดัท าแผนชุมชนใหแ้ก่แกนน าการจดัท าแผนจดัท าแผน
อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี   และทินกร  ศิลาพนัธ์ (2551: 72) ท่ีศึกษาบทบาทของประชาชนท่ีมี
ต่อการจดัท าแผนชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเยี่ยม  อ  าเภอสากเหล็ก จงัหวดั
พิจิตร มีขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัว่า ควรจดัมีการฝึกอบรมตวัแทนชุมชนก่อนจดัท าแผนชุมชน
จริง และการใหค้วามรู้เร่ืองแผนชุมชนไม่ควรใชก้ารบรรยายเพียงอย่างเดียว ควรจดัฝึกปฏิบติัดว้ย  
และอนุรักษ ์ ลกัษณะภู่ (2550: 60) ท่ีศึกษา ปัจจยัในการมีส่วนร่วมจดัท าแผนชุมชนของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลท่าหลวง  อ  าเภอท่าเรือ  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  พบผลวิจยัว่า เทศบาลควร
จดัใหมี้การเพ่ิมพนูความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการท าแผนชุมชนให้แก่ประชาชนท่ีสนใจ  โดย
การฝึกอบรม หรือสมัมนาเชิงปฏิบติัการ นอกจากน้ี เคลือวลัย ์ ทาแดง  (2554 :67) ท่ีศึกษาบทบาท
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  ในกระบวนการจดัท าแผนชุมชนดา้นสุขภาพ  อ  าเภอชุม
แพ  จังหวัดข่อนแก่น  ผลการศึกษาพบข้อเสนอแนะว่า ให้มีการจัดอบรมเพ่ิมศักยภาพแก่
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  ในเร่ืองการจดัท าแผนชุมชนดา้นสุขภาพ   ตรงกบั ประวิทย ์ 
อกตนั (2551:59) ท่ีศึกษาบทบาทของผูน้  ากลุ่มต่างๆเพื่อการจดัท าแผนชุมชน กรณีศึกษาอ าเภอทุ่ง
หัวช้าง จงัหวดัล  าพูน  พบปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้ ผูน้  ากลุ่มต่างๆเขา้ร่วม เพื่อการจดัท าแผน
ชุมชน คือ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรม หรือสมัมนาเพื่อการจดัท าแผนชุมชน  และ วิวรรธน์  ขนัเพียแกว้  
(2551 : 85)  ท่ีศึกษาการจดัท าแผนชุมชนเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน  กรณีศึกษา  ต  าบลบา้นยาง อ  าเภอล าทะ
เมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา  พบว่า กลยทุธใ์นการจดัท าแผนชุมชนในแต่ละระดบั  ควรสนับสนุน
องค์ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถท าการ
พฒันาโดยใชว้ิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชน   การมีขอ้ตกลง
เร่ืองการส่ือสารก็เป็นส่ิงจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานท าแผนชุมชน เพ่ือป้องกนัความเขา้ใจผิดท่ีส่งผล
ให้เกิดความขดัแยง้ภายในทีมงาน สอดคลอ้งกบัศิริขวญั    อุทา (2548 :95) ท่ีศึกษากระบวนการ
จดัท าแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในจังหวดัล  าพูน  พบขอ้เสนอแนะดังน้ี การเพ่ิมทกัษะในการ
ส่ือสารประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพทั้งภายในชุมชนและภายนอก  และกลไกการขยายขอ้มูล
ข่าวสาร เพราะถา้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท าแผนชุมชนขาดส่ิงน้ีไป  ท าใหข้อ้มลูกระจุกอยูเ่พียงไม่ก่ีคน 
 หลงัจากไดที้มท าแผนชุมชนท่ีสามารถจดัท าแผนชุมชนของตนเองไดแ้ลว้  การจะให้
ทีมท าแผนชุมชนยงัคงพฤติกรรมการท าแผนชุมชนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นส่ิง
ท่ีต้องท า   แต่เน่ืองจากผูท่ี้มาร่วมเป็นทีมท าแผนชุมชนนั้นไม่มีค่าตอบแทนใดๆ  การจะรักษา
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พฤติกรรมของบุคคลไวจ้  าเป็นต้องสร้างความภาคภูมิใจแก่ผูร่้วมจัดท าแผนชุมชน   โดยการ
สนับสนุนทางสังคมดา้นก าลงัใจให้กับทีมงานท าแผนชุมชน  เช่น การยกย่องช่ืนชม  ด้วยการ
ประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือหอกระจายข่าว และติดป้ายประกาศรายช่ือทีมท าแผนชุมชนท่ีบอร์ดชุมชน 
ตรงกบัแนวคิดของ Jacobson (1987) ท่ีกล่าวว่า การสนับสนุนทางดา้นอารมณ์หรือจิตใจ หมายถึง
พฤติกรรมท่ีท าใหบุ้คคลรู้สึกสบายใจ  และเช่ือว่าเขาไดรั้บความรัก  ความเอาใจใส่  ความยกยอ่งนบั
ถือจนเกิดความมัน่ใจ  สนับสนุนทางด้านความคิด หมายถึงการให้ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  
ค  าแนะน าท่ีจะช่วยให้บุคคลเข้าใจส่ิงต่างๆ  และสามารถเขา้ร่วมในการจัดท าแผนชุมชนอย่าง
ถกูตอ้ง  ประเภทสุดทา้ยคือการสนบัสนุนทางดา้นส่ิงของ หมายถึงการให้วตัถุ  ส่ิงของและบริการ
ต่างๆ  ท่ีช่วยในการระดมการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนชุมชนของชาวบา้น     สอดคลอ้งกับ
ผลงานวิจยัของนกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้ก่ Samanth   (2001 : บทคดัยอ่) พบว่า การสนับสนุนการ
วางแผนชุมชน มีอิทธิพลอย่างมากต่อเกาะพรินซ์ เอ็ดเวิร์ดในปัจจุบัน  การท่ีจังหวดัไม่มีการ
วางแผนอยา่งจริงจงั และขาดการสนับสุนนจากเทศบาล ท าให้เกิดช่องว่างในหลายๆชุมชน   และ
อนุพนัธ์  ฐิติวร (2552:82) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและปัญหาในกระบวนการจดัท าแผนชุมชน
เทศบาลเมืองจนัทร์บุรี  พบว่าแนวทางหลกัในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจดัท าแผน
ชุมชน คือ การจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนการบริหารจดัการในการจดัท าแผนชุมชนของแต่
ละชุมชน  งบประมาณน้ีเพ่ือใชจ่้ายดา้นการสร้างแผ่นพบั  โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมของ
แผนชุมชนใหป้ระชาชนไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง  และ กิตติกานต ์ ใจค า (2554 : 66-67) ท่ีศึกษาบทบาท
คณะกรรมการชุมชนในการจดัท าแผนชุมชนของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  อ  าเภอฝาง  จังหวดั
เชียงใหม่  พบว่า ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาการจดัท าแผนชุมชนของคณะกรรมการให้มี
ประสิทธิภาพ ดังน้ี  ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆของ
คณะกรรมการชุมชนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความศรัทธาในบทบาท
คณะกรรมการชุมชนและกรรมการชุมชนจะไดม้ีขวญัก าลงัใจในการท างาน  มีจิตบริการสาธารณ
ใหแ้ก่ชุมชนเต็มศกัยภาพ    การสนบัสนุนทางสงัคมเป็นส่ิงส าคญัมากต่อการท างานท่ีเป็นจิตอาสา  
การสนบัสนุนมีทั้งท่ีเป็นรูปธรรม เช่น  ค่าตอบแทน  และไม่เป็นรูปธรรม เช่นค ายกย่องช่ืนชม และ 
สยาม วิชาพรม (2552: บทคดัยอ่) ท่ีศึกษา การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการจดัท าแผนชุมชน : 
กรณีศึกษาการจัดท าแผนชุมชนของเทศบาลต าบลรัตนบุรี จังหวดัสุรินทร์ พบว่าแนวทางการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัท าแผนชุมชนท่ีจะท าให้การจดัท าแผนชุมชนมี
ประสิทธิภาพ  คือ  ควรมีค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจ   และตรงกบั เขมภทัท์ เย็นเป่ียม  (2552 
:137) ท่ีศึกษากระบวนการจัดท าแผนชุมชนพึ่งตนเอง กรณีศึกษา: เปรียบเทียบระหว่างชุมชน
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ตน้แบบในแถบภาคลาง กบั ชุมชนน าร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พบปัญหาและอุปสรรคในการ
จดัท าแผนชุมชนพึ่งตนเอง ส่วนใหญ่จะเป็นการขาดการสนับสนุนและความร่วมมือจากคนใน
ชุมชน  ขาดผูน้  าและแกนน าท่ีมีจิตอาสาในการขบัเคล่ือนแผนชุมชน  ขาดการสนบัสนุนอยา่งจริงจงั
จากหน่วยงานภาครัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีท าใหผู้คิ้ดจะท าแผนชุมชน
หมดก าลงัใจ      นอกจากน้ีกิจกรรมน้ียงัส่งผลต่อการขยายผลไปสู่ชุมชนขา้งเคียง  การได้เห็น
หมู่บา้นน าร่องมีการเคล่ือนไหวดา้นการจดัท าแผนชุมชน  หมู่บา้นอ่ืนท่ีไดรั้บฟังการประชาสมัพนัธ์
ทางหอกระจายข่าวหรือเห็นป้ายโปสเตอร์เร่ืองแผนชุมชนจึงเกิดการต่ืนตวั  ดว้ยเกรงว่าการรวมตวั
เป็นทีมท าแผนชุมชนของหมู่บา้นน าร่องจะไดง้บประมาณหรือโครงการท่ีมากกว่าหมู่บา้นตนเอง   
และนิภา อมรางกูร (2553: บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท า
แผนชุมชนเทศบาลเมืองพิจิตร  อ  าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร พบว่าแนวทางในการให้ประชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมของเพื่อการจดัท าแผนชุมชน คือ  ตอ้งมีการประชาสมัพนัธทุ์กรูปแบบ  การร่วมประชุม  
การประชาสมัพนัธผ์า่นสมาชิกสภา การติดต่อทางเว็บไซต์เทศบาล  การให้ความรู้  การอบรมเชิง
ปฏิบติัการดา้นการจดัท าแผนชุมชนอยา่งต่อเน่ืองใหก้บัผูน้  าทุกกลุ่มในชุมชน 
 ผูว้ิจยัสรุปว่า แผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการปรับโครงสร้างความสัมพนัธ์ทั้งในระดบั
หมู่บา้น ต าบล และจงัหวดัในลกัษณะท่ีครอบคลุมและเขา้ถึงอยา่งกวา้งขวาง   ท าใหเ้กิดการยอมรับ
การเปล่ียนแปลงว่าชุมชนจะแกปั้ญหาและความร่วมมือมากกว่า มุ่งแต่ประสบความส าเร็จ   หากมี
การพิจารณาร่วมกันทางสังคม เศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ  แผนชุมชนสามารถเป็นโอกาส
ผลกัดนัไปสู่การพฒันาท่ีตรงกบัความตอ้งการและมีความย ัง่ยืน    กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท าใหเ้กิดการวางแผนเกิดอยา่งเป็นรูปธรรมทุกดา้นในลกัษณะของการวางแผนชุมชน  แผนพฒันา 
และการวางแผนสงัคม   

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาการพฒันารูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผน
ชุมชน    พบว่า กิจกรรมในรูปแบบสามารถสร้างทีมท่ีมีศกัยภาพสามารถในการจดัท าแผนชุมชน
ของตนเองได้    ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงมีขอ้เสนอแนะ  3 ส่วน  ได้แก่  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปปฏิบติั   และขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป  ดงัน้ี 

        1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  
      1.1  จากผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินไม่มีงบประมาณในการ
สร้างทีมท าแผนชุมชน    ดงันั้นกระทรวงมหาดไทย ควรออกกฎระเบียบท่ีสนับสนุนการท าแผน
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ชุมชนภาคประชาชน  ดว้ยการจดัสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินกิจกรรมสร้างทีมท าแผนชุมชน
โดยเฉพาะและพอเพียง    เช่น ค่าเดินทางมาร่วมท าแผนชุมชน  ค่ากิจกรรมไปศึกษาดูงานชุมชนท่ีมี
ทีมท าแผนชุมชนท่ีเขม้แข็ง  เป็นตน้ 
 1.2 จากผลการศึกษาพบว่าองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ไม่มีส่ือท่ีเก่ียวกับ
ความส าคญัของการสร้างทีมท าแผนชุมชน  ดงันั้นกรมการพฒันาชุมชน ควรผลิตส่ือท่ีเป็นของ
ส่วนกลาง   อนัมีเน้ือหาให้ความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของการสร้างทีมท าแผนชุมชนในหมู่บา้น       
แลว้แจกจ่ายให้แก่การปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือน าไปเผยแพร่ในชุมชน  เป็นการสร้างความ
ตระหนกัแก่ผูน้  าและชาวบา้นเก่ียวกบัความส าคญัของการสร้างทีมท าแผนชุมชนในหมู่บา้น เช่น 
จดัท าแผ่นพบัท่ีดึงดูดและมีภาษาง่ายต่อการเขา้ใจ  โปสเตอร์รณรงค์การร่วมท าแผนชุมชน  เทป
บันทึกเสียงท่ีประชาสัมพนัธ์กิจกรรมเก่ียวกับแผนชุมชนเพื่อใช้กับหอกระจายข่าว  และต้อง
น ามาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 1.3  จากผลการศึกษาพบว่า ชาวบา้นไม่มีความรู้เร่ืองการท าแผนชุมชนท่ีแทจ้ริง  
ดงันั้นสถาบนัการศึกษา ควรให้ความร่วมมือส่งเสริมการให้ความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของแผน
ชุมชนแก่เยาวชนโดยแทรกเขา้ไปในหลกัสูตร   เพื่อใหเ้ยาวชนเป็นส่ือกลางถ่ายทอดขอ้มูลเก่ียวกบั
การท าแผนชุมชนไปถึงผูป้กครอง   นอกจากน้ียงัเป็นการปลูกฝังความเสียสละเพ่ือชุมชนให้แก่
เยาวชน      
 1.4  จากผลการศึกษาพบว่าองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ไม่มีนโยบายกระตุน้การท า
แผนชุมชน  ดงันั้นกรมการปกครอง ควรมีนโยบายกระตุน้เจา้หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ให้จริงจังกับกระบวนการท าแผนชุมชนของภาคประชาชน  รวมทั้ งสนับสนุนวสัดุ  
อุปกรณ์  ท่ีจ  าเป็นต่อการจดัท าแผนชุมชน  เช่น  การท าป้ายไวนิลเชิญชวนเขา้ร่วมท าแผนชุมชน 
 

 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปปฏิบติั 
  2.1  จากผลการศึกษาพบว่าองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินไม่มีงบประมาณในการผลิต

ส่ือท่ีกระตุน้ชาวบา้นเร่ืองความส าคญัของแผนชุมชน  ดงันั้นควรจดัสรรงบประมาณ เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้ชุมชน ดว้ยการเผยแพร่แนวคิด และประโยชน์ของการมีทีมท าแผนชุมชนแก่ชุมชน  
ดว้ยส่ือ แผ่นพบั โปสเตอร์ และหอกระจายข่าว  และควรด าเนินกิจกรรม อย่างสม ่าเสมอ และ
ต่อเน่ือง  เพ่ือตอกย  ้า ซ่ึงเป็นการปลกูฝังจิตส านึกเก่ียวกบัการร่วมท าแผนชุมชน ใหแ้ก่ชาวบา้น  การ
ให้ความรู้เ ก่ียวกับแผนชุมชนกับชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นส่ือแผ่นพับ  โปสเตอร์ หรือการ
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ประชาสมัพนัธท์างหอกระจายข่าว  การผลิตส่ือต่างๆควรหลีกเล่ียงภาษาท่ีเป็นวิชาการมากเกินไป  
เพราะถา้ชาวบา้นท่ีไม่เขา้ใจจะเกิดความเบ่ือหน่อยไดง่้าย  และปิดการรับส่ือ 

 2.2 จากผลการศึกษาพบว่า ในชุมชนไม่มีทีมท าแผนชุมชนท่ีชดัเจน   ดงันั้นก่อนการ
ท าแผนชุมชน  ควรสร้างทีมท าแผนชุมชนให้เป็นรูปธรรม  มีความชัดเจน เข้มแข็งเหมือนกลุ่ม
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม ) ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป   ซ่ึงในการสร้างทีมท าแผน
ชุมชน ตอ้งใชเ้ครือข่ายของผูน้  าชุมชนในการประสานบุคลากร เพราะผูน้  าชุมชนมีความใกลชิ้ดและ
เป็นท่ีเกรงใจของชาวบา้น ท าใหง่้ายต่อการดึงคนมาร่วมท าแผนชุมชน     

     2.3 จากผลการศึกษาพบว่า การสร้างความตั้งใจในการท าแผนชุมชนมีผลต่อการท า
แผนชุมชน  ดงันั้น เม่ือไดผู้ส้มคัรเป็นทีมท าแผนชุมชนแลว้  การจะให้บุคคลเหล่านั้นร่วมท าแผน
ชุมชนดว้ยความเต็มใจ  ตอ้งสร้างความตั้งใจมุ่งมัน่ใหเ้กิดข้ึนในตวับุคคลใหไ้ด ้ ดว้ยการพาไปศึกษา
ดูงานหรือให้ชุมวีดิทัศน์ ชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการท าท าแผนชุมชน เพื่อให้เกิดความ
ตอ้งการท าแผนชุมชน 

     2.4  จากผลการศึกษาพบว่า การอบรมเชิงปฏิบติัการพร้อมกบัฝึกท าแผนชุมชนจริง ส่ง
ทางบวกต่อการท าแผนชุมชน   ดงันั้นหลงัจากผูส้มคัรมาร่วมทีมท าแผนชุมชนแลว้   ควรจดัอบรม
เชิงปฏิบติัการพร้อมกบัฝึกท าแผนชุมชนจริง โดยมีวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นแผนชุมชนมาเป็นผูฝึ้ก  
จนไดแ้ผนชุมชนจริง  ท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้ และควรจดัอบรมเชิงปฏิบติัการท าทุกปี เพื่อให้เกิด
ความช านาญ     นอกจากน้ี ควร ใหค้วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีจ  าเป็นต่อการจดัท าแผนชุมชน  
เช่น  ทกัษะการเก็บขอ้มลู   ทกัษะการส่ือสารในทีมงาน        
 2.5  จากผลการศึกษาพบว่า การใหช้าวบา้นท าในส่ิงท่ียากเกินไป ส่งผลให้ชาวบา้นไม่
สนใจเขา้ร่วมเป็นทีมท าแผนชุมชน  ดงันั้นการก าหนดกระบวนการท าแผนชุมชน  ควรเร่ิมจากส่ิงท่ี
ชาวบา้นคิดว่าไม่ยุ่งยาก ชุมชนสามารถท าให้ส าเร็จไดโ้ดยง่าย  เพื่อสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ผลส าเร็จ  และอยากท าต่อไปเร่ือยๆ  
 2.6 จากผลการศึกษาพบว่า  การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ หรือการให้ก  าลงัใจส่งผลดีต่อ
การจดัท าแผนชุมชนของทีมงาน   ดงันั้นควรมีการใหก้  าลงัใจกบัทีมท าแผนชุมชน ดว้ยการประกาศ
ช่ืนชม  ยกยอ่งความเสียสละ โดยใชส่ื้อชุมชน เช่น หอกระจายข่าว  ประกาศในท่ีประชุมประชาคม
ทุกเวที  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ผูท้  าแผนชุมชน และคงพฤติกรรมการท าชุมชนของทีมจดัท า
แผนชุมชน 
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3. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
 3.1  งานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัก  าหนดใหห้มู่บา้นปลายคลองพาดหมอน หมู่ท่ี 5 ต าบลเจ็ดร้ิว  
อ าเภอบา้นแพว้  จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงมีลกัษณะเป็นก่ึงเมืองก่ึงชนบท เป็นหมู่บา้นน าร่องในการ
สร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน  ดงันั้นถา้น ารูปแบบน้ีไปปรับใชค้วรพิจารณา
ถึงบริบทของชุมชน ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง 
 3.2  ควรศึกษาวิจยัในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีบริบทแตกต่างจากพ้ืนท่ีท่ีผูว้ิจยัศึกษาในคร้ังน้ี  เช่น
ศึกษาในชุมชนชนบท  หรือชุมชนเมือง เป็นตน้  เพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชน
ในการจดัท าแผนชุมชนท่ีมีความหลากหลายข้ึน 

 3.3    การเสริมสร้างพลงัอ  านาจเป็นกระบวนการท่ีเป็นระดบั ไดแ้ก่  ระดบับุคคล  ระดบั
ทีมงานหรือกลุ่ม   และระดบัองค์การ ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยศึกษาเพียง ระดบับุคคล  ระดับ
ทีมงานหรือกลุ่มเท่านั้น  ดงันั้น นักวิจยัท่านอ่ืนควรศึกษาการสร้างพลงัอ  านาจในระดบัองค์การท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแผนชุมชน  เพื่อเป็นแนวทางใหอ้งคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไดม้ีขอ้แนะน า ในการสนบัสนุนและ
ผลกัดนัใหเ้กิดทีมท าแผนชุมชนท่ีสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง  
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 ผลการทดสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of item objective congruence: IOC) ของ
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน  เป็นดงัน้ี 
 
ตารางแสดง ผลการทดสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) การเสริมสร้างพลงัอ  านาจระดบับุคคล   
 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบับุคคล 
คน
ท่ี 1 

คน
ท่ี 2 

คน
ท่ี 3 

คน
ท่ี 4 

คน
ท่ี 5 

IOC 

การเตรียมความพร้อมชุมชน     
1. ความตระหนกัเก่ียวกบัแผนชุมชน 
    1.1  เผยแพร่แนวคิดและความส าคญัของแผน
ชุมชนให้ชาวบ้านทราบอย่ า งทั่ว ถึ งด้ว ย ส่ือ
สาธารณะชุมชน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

2. ความตั้งใจมุ่งมัน่ 
    2.1   ไ ปศึ ก ษ าดู ง า น ใน ชุม ชน ท่ีป ระสบ
ความส าเร็จเร่ืองการท าแผนชุมชน หรือชมวีดิทศัน์
ชุมชนตวัอยา่ง ท่ีแกปั้ญหาดว้ยการใชแ้ผนชุมชน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่เรียนรู้ตนเองและชุมชน 
3. การมีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน   
    3.1  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการ
จดัเก็บขอ้มลู/วิธีการส ารวจขอ้มลูและ การวิเคราะห์
ขอ้มลูชุมชน    

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

    3.2  เขา้ร่วมฝึกทกัษะการจดัท าประชาคม   1 1 1 1 1 1 
4. ความภาคภูมิใจในตนเอง 
    4.1  รับอาสาในงานเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มลู  
ตามความถนดั และคิดว่าท าส าเร็จไดด้ว้ยตนเอง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

ก าหนดวสัิยทัศน์และทิศทางการพฒันา 
5. การมีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน 
    5.1  เขา้ร่วมอบรมเก่ียวกบัวิสยัทศัน์และทิศ
ทางการพฒันา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
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ตารางแสดง ผลการทดสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) การเสริมสร้างพลงัอ  านาจระดบับุคคล  (ต่อ) 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบับุคคล 
คน
ท่ี 1 

คน
ท่ี 2 

คน
ท่ี 3 

คน
ท่ี 4 

คน
ท่ี 5 

IOC 

    5.2  ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัวิสยัทศัน์และทิศ
ทางการพฒันา   

1 1 1 1 0 0.8 

การก าหนดแผนงานหรือโครงการ   
6. การมีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน 
   6.1  เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการแยกประเภท
โครงการและ จดัล  าดบัความส าคญัของโครงการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

   6.2  เขา้ร่วมฝึกทกัษะการจดัท าประชาพิจารณ์ 0 1 1 1 1 0.8 
การจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน 
7. การมีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน 
    7.1  เข้ารับการอบรมเก่ียวกับวิธีการจัดท า
เอกสาร / วิธีการเขียนแผนงานและโครงการ    

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

    7.2  ศึกษาวิธีการเขียนแผนชุมชน จากคู่มือท า
แผนชุมชนหรือ เอกสารจากชุมชนท่ีประสบ
ความส าเร็จในการจดัท าแผน 

1 1 1 1 1 1 
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ตารางแสดง ผลการทดสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) การเสริมสร้างพลงัอ  านาจระดบัทีมงาน   
 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบับุคคล 
คน
ท่ี 1 

คน
ท่ี 2 

คน
ท่ี 3 

คน
ท่ี 4 

คน
ท่ี 5 

IOC 

การเตรียมความพร้อมชุมชน     
1. การสร้างสมัพนัธภาพในทีมงาน 
    1.1  จัดระบบความสัมพันธ์ของทีมงานใน
ลกัษณะแนวราบ  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

    1.2  จัดกิจกรรมให้ทีมงานมีการพบปะพูดคุย
อยา่งสม ่าเสมอ 

1 1 1 1 1 1 

2. การส่ือสารในทีมงาน   
    2.1  ใช้การส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ 
จดหมาย  ส่ือบุคคล เพื่อใหส้มาชิกเขา้ใจตรงกนัใน
กิจกรรมเตรียมความพร้อม   

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

    2.2  ก าหนดผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารดา้นการ
เตรียมความพร้อมชุมชน 

1 1 1 1 1 1 

3.  การสนบัสนุนทางสงัคม 
     3.1   ไดรั้บการสนับสนุนดา้นความคิด โดยจดั
กิจกรรมใหผู้ท้  าแผน  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

      3.2   ได้รับการสนับสนุนด้าน  อุปกรณ์  
งบประมาณ สถานท่ี คู่มือการจดัท าแผนชุมชน เพื่อ
เตรียมความพร้อมชุมชน    

1 1 1 1 1 1 

การวิเคราะห์ขอ้มลูเพื่อเรียนรู้ตนเองและชุมชน 
4. การมีความไวว้างใจ 
    4.1  ให้อิสระสมาชิกไดต้ดัสินใจในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มลู  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

5. การส่ือสารในทีมงาน 
     5.1   ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ 
จดหมาย  ส่ือบุคคล เพื่อนัดหมายการร่วมกิจกรรม
การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
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ตารางแสดง ผลการทดสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) การเสริมสร้างพลงัอ  านาจระดบัทีมงาน  (ต่อ) 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบับุคคล 
คน
ท่ี 1 

คน
ท่ี 2 

คน
ท่ี 3 

คน
ท่ี 4 

คน
ท่ี 5 

IOC 

5.2  ก าหนดผูรั้บผิดชอบกระจายข่าวสารเพื่อนัด
หมายการร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์ขอ้มลู 

1 1 1 1 0 0.8 

6. การสนบัสนุนทางสงัคม 
     6.1  ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์  
งบประมาณ สถานท่ี เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มลู  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

     6.2  ไดรั้บการสนับสนุนดา้นความคิด โดยจดั
กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองวิธีการจัดกระท าข้อมูล
ส าหรับการใชท้ าแผนชุมชน  และการจดัประชาคม
สะทอ้นขอ้มลูกลบัสู่ชุมชน   

1 1 1 1 1 1 

ก าหนดวสัิยทัศน์และทิศทางการพฒันา 
7. การสร้างสมัพนัธภาพในทีมงาน 
   7.1 จัดระบบความสัมพนัธ์ในการประชุมเพื่อ
ก  าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา เป็น
ลกัษณะแนวราบ 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0.8 

    7.2 ให้การยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน
ของสมาชิกในการก าหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการ
พฒันา 

1 1 1 1 1 1 

8. การส่ือสารในทีมงาน 
   8.1  ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ 
จดหมาย  ส่ือบุคคล เพื่อการนัดประชุมก าหนด
วิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา    

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

    8.2  ก าหนดผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารและนัด
หมายการนัดประชุมก าหนดวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพฒันา    

1 0 1 1 1 0.8 
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ตารางแสดง ผลการทดสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) การเสริมสร้างพลงัอ  านาจระดบัทีมงาน  (ต่อ) 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบับุคคล 
คน
ท่ี 1 

คน
ท่ี 2 

คน
ท่ี 3 

คน
ท่ี 4 

คน
ท่ี 5 

IOC 

9. การสนบัสนุนทางสงัคม 
     9.1 ได้ รับกา รสนับส นุนด้าน อุปก ร ณ์  
งบประมาณ สถานท่ี  เพื่อการประชุมก าหนด
วิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา    

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

     9.2  ไดรั้บการสนับสนุนดา้นความคิด โดยเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญมาให้ความรู้เร่ืองการก าหนดวิสัยทศัน์
และทิศทางการพฒันา 

1 1 1 1 1 1 

การก าหนดแผนงานหรือโครงการ 
10. การสร้างสมัพนัธภาพในทีมงาน 
     10.1 จัดระบบความสัมพันธ์ของการประชุม
ก าหนดแผนงานหรือโครงการในลกัษณะแนวราบ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

11. การส่ือสารในทีมงาน 
     11.1 ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ 
จดหมาย  ส่ือบุคคล เพื่อการนัดประชุมก าหนด
แผนงานหรือโครงการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

12. การสนบัสนุนทางสงัคม 
     12.1 ไ ด้ รั บ ก า ร สนั บ ส นุ น ด้ า น อุ ป ก ร ณ์  
งบประมาณ สถานท่ี เพื่อการก าหนดแผนงานหรือ
โครงการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

     12.2 ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นความคิด โดยเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญ /เจ้าหน้าท่ีมาให้ค  าแนะน าเก่ียวกับ
ก าหนดแผนงานหรือโครงกา 

1 1 1 1 1 1 

การจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน 
13.  การสร้างสมัพนัธภาพในทีมงาน 
     13.1 จัดระบบความสัมพันธ์ของการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อการจดัท ารูปเล่มแผนชุมชนในลกัษณะ
แนวราบ 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0.8 
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ตารางแสดง ผลการทดสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) การเสริมสร้างพลงัอ  านาจระดบัทีมงาน  (ต่อ) 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบับุคคล 
คน
ท่ี 1 

คน
ท่ี 2 

คน
ท่ี 3 

คน
ท่ี 4 

คน
ท่ี 5 

IOC 

14.  การส่ือสารในทีมงาน      
     14.1  ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ 
จดหมาย  ส่ือบุคคล ส่ือเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่
ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน    

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

     14.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบกระจายข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน    

0 1 1 1 1 0.8 

15. การมีความไวว้างใจ 
     15.1  เปิดโอกาสให้สมาชิกรับอาสาในงานท่ี
เก่ียวกบัการจดัท ารูปเล่มแผนชุมชนตามท่ีตนเอง
ถนดั 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

     15.2  ใหอิ้สระสมาชิกไดต้ดัสินใจเก่ียวกบังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายในการจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน 

1 1 1 1 1 1 

16. การสนบัสนุนทางสงัคม 
     16.1 ได้รับการสนับสนุนด้าน อุปกรณ์  
งบประมาณ สถานท่ี เพื่อการจัดท ารูปเล่มแผน
ชุมชน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

     16.2  ไดรั้บการสนับสนุนดา้นความคิด โดยจดั
กิจกรรมให้ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการจัดท ารูปเล่ม
เอกสารแผนชุมชน  

1 1 1 1 1 1 

     16.3  ได้รับการสนับสนุนด้านจิตใจ  โดย 
ประกาศยกยอ่งช่ืนชมทีมผูร่้วมจดัท าแผนชุมชน   

1 1 1 1 1 1 

 



แบบสอบถาม   
รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชนเพือ่จดัท าแผนชุมชน 

ค าอธิบาย  
 แบบสอบถามฉบบัน้ี   ผูว้ิจยัจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อรวบรวมขอ้มลูวิจยั     อนั
เป็นส่วนส าคญัของการท าวิทยานิพนธ์ในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาพฒันศึกษา
มหาวิทยาลยัศิลปากร   ตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็น คณะกรรมการหมู่บา้น 
        ผูว้ิจยัขอความร่วมมือท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม  ใหค้รบและตรงกบัความเป็นจริง     
เพื่อว่าขอ้มลูท่ีไดจ้ะไดเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือทางวิชาการ   การตอบแบบสอบถามของท่านผูว้ิจยัจะถือเป็น
ความลบั  การน าเสนอผลงานวิจยัจะเป็นภาพรวม   จึงไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อหนา้ท่ีการงาน
ของท่าน   และน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์เพ่ืองานวิชาการเท่านั้น 
 รายละเอียดของแบบสอบถาม    มีดงัน้ี 
 1.  แบบสอบถาม  แบ่งเป็น 3  ส่วน ดงัน้ี 
    ส่วนท่ี 1  เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ 

    ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานการณ์ของพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผน 
ชุมชน  
  ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามลกัษณะค าถามปลายเปิด 

  2.  โปรดตอบแบบสอบถาม ดว้ยตนเองใหค้รบทุกขอ้    
 4.  ส่งแบบสอบถาม  คืนผูเ้ก็บรวบรวม 
 
 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ในความร่วมมือของท่าน 
ผูว้ิจยั  ก่ิงแกว้  สุวรรณคีรี 

นกัศกึษาหลกัสูตร ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาพฒันศกึษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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หมายเลขแบบสอบถาม…………. 

ส่วนที ่1   แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของ ผูท้  างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์การจดัท า
แผนชุมชนในระดบัต าบล 
ค าช้ีแจง กรุณาเติมขอ้ความหรือท าเคร่ืองหมาย  ลง ( ) ท่ีก  าหนดท่ีตรงกบัความจริงมากท่ีสุด 
 
1. องคก์ารบริหารส่วนต าบล......................................................................................................  

อ าเภอ..................................................จงัหวดั……………………………………………… 
 

2. สถานะผูใ้หข้อ้มลู / ต  าแหน่งท่ีท่านครอบครองในปัจจุบนั 
(    ) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(    ) ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(    ) สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(    ) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(    ) ผูน้  า / แกนน าชุมชน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกจากหมู่บา้น 
       ใหเ้ป็นตวัแทนเขา้ร่วมกระบวนการจดัท าแผนชุมชน  
(    ) อ่ืนๆ ระบุ................................................................................. 
 

3.  เพศ 
( ) ชาย   ( ) หญิง 
 

4. อาย ุ………………..ปี 
 

5.  การศึกษา 
( ) ระดบัประถมศึกษา    ( ) ระดบัมธัยมศึกษา 
( ) ระดบัอนุปริญญาตรี/เทียบเท่า   ( ) ระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า 
( ) สูงกว่าปริญญาตรี 
 

6. ประสบการณ์ในการร่วมจดัท าแผนชุมชน 
( )  ไม่เคย ( ) 1  คร้ัง   ( ) 2  คร้ัง  ( ) 3  คร้ัง   
( )   4 คร้ัง ( ) มากกว่า 4 คร้ังข้ึนไป  
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ส่วนที่  2  แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานการณ์ของพลงัอ านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน   
 
ค าช้ีแจง 
      1. แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานการณ์ของพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน 2 ระดบั 
จ  านวน 52  ขอ้  ดงัน้ี 

1) ระดบับุคคล   จ านวน   27  ขอ้ 
2) ระดบัทีมงาน   จ านวน  25 ขอ้ 

      2. การตอบแบบสอบถามน้ี ขอความกรุณาใหท่้านไดพิ้จารณาแลว้ใหท่้านท าเคร่ืองหมาย   ลง
ในช่องต่างๆ ท่ีตรงกบัพฤติกรรมท่ีเป็นจริงของท่านเพียงขอ้ละช่อง ดงัน้ี 

ระดบั 5  หมายถึง    มีการปฏิบติัในเร่ืองนั้นมากท่ีสุด      
ระดบั 4  หมายถึง    มีการปฏิบติัในเร่ืองนั้นมาก  
ระดบั 3  หมายถึง    มีการปฏิบติัในเร่ืองนั้นปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง    มีการปฏิบติัในเร่ืองนั้นนอ้ย 
ระดบั 1  หมายถึง    มีการปฏิบติัในเร่ืองนั้นนอ้ยท่ีสุด 

 

การเสริมสร้างพลงัอ านาจของผู้จดัท าแผนชุมชน 
ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
การเสริมสร้างพลงัอ านาจระดับบุคคล   
1.ท่านเขา้ร่วมฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน    

     

2. ท่านไปศึกษาดูงานเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน        
3. ท่านอ่านหรือศึกษาคู่มือ เอกสารหรือชมวีดีทศัน์เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน        
4.ท่านเขา้ร่วมเรียนรู้ในสถานการณ์การจดัท าแผนชุมชนจริง        
5. ท่านซึมซบัและช่ืนชมกบัประสบการณ์ท่ีดีในร่วมท าแผนชุมชน           
6. ท่านประเมินตวัเองว่ามีคุณค่าเมื่อไดร่้วมจดัท าแผนชุมชน          
7. ท่านมีความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการจดัท าแผนชุมชน          
8. ท่านเช่ือว่าตวัเองสามารถร่วมจดัท าแผนชุมชนไดดี้        
9.ท่านฝึกการพดูต่อสาธารณชน เพ่ือมัน่ใจในการแสดงความคิดเห็นบนเวทีการจดัท า
แผนชุมชน  

     

10.ท่านรับอาสาทนัทีเมื่อมีผูข้อความร่วมมือในกิจกรรมของการจดัท าแผนชุมชน       
11.ท่านใหค้วามส าคญักบังานดา้นการจดัท าแผนชุมชน เช่นเดียวกบัอาชีพหลกัของท่าน       
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ต่อ 

 การเสริมสร้างพลงัอ านาจของผู้จดัท าแผนชุมชน 
ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
12.ท่านทุ่มเทในการท างานเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชนโดยไม่ค านึงส่ิงตอบแทน          
13.ท่านมีความผกูพนักบังานเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน          
14.ท่านเรียนรู้ท่ีจะแกไ้ขปัญหาดา้นการจดัท าแผนชุมชน ร่วมกบันกัพฒันาชุมชน       
15.ท่านไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาและสถานการณ์ดา้นการจดัท าแผน
ชุมชนกบัคนในชุมชน  

     

16.ท่านเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามท าทุกอยา่งเพ่ือใหชุ้มชนท่านดีข้ึน       
17.ท่านไดรั้บการยอมรับนบัถือ และการใหเ้กียรติจากคนในชุมชน       
18.ท่านตระหนกัว่าปัญหาของชุมชนคือปัญหาของท่าน       
19.ท่านเขา้อบรมเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนชุนชน         
20.ท่านกลา้ท่ีจะถามในท่ีประชุมเร่ืองการจดัท าแผนชุนชน  หากส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้ง ยงัไม่
ชดัเจน หรือไม่เขา้ใจ    

     

21.ท่านมีความอดทน และยนิดีรับฟังประเด็นท่ีไมต่รงกบัความคิดเห็นท่าน เก่ียวกบัการ
จดัท าแผนชุนชน      

     

22.ท่านจะก าหนดปัญหาใหช้ดัเจนก่อนตดัสินใจจดัท าแผนชุมชน          
23.ท่านตดัสินใจในเร่ืองการจดัท าแผนชุมชนบนพ้ืนฐานของการใชข้อ้มลูต่างๆท่ีมีอยู ่
และหาขอ้มลูประกอบเพ่ิมเติม     

     

24.ท่านวิเคราะห์และพิจารณาทางเลือกหลายๆทางก่อนตดัสินใจในการจดัท าแผนชุมชน        
25.ท่านมีความปรารถนาท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมในการจดัท าแผนชุมชน          
26.ท่านมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลใหก้ารจดัท าแผนชุมชนส าเร็จตาม
เป้าหมาย  

     

27.ท่านไม่กลวัความยากล าบากและไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค  ในการจดัท าแผนชุมชน          
การเสริมสร้างพลงัอ านาจระดับทีมงาน 
28. มีการจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชนใหแ้ก่ทีมงานและผูท่ี้สนใจ  

     

29. มีการจดัโครงการใหที้มงานไปศึกษาดูงานเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน         
30.มีการเปิดโอกาสใหช้าวบา้นท่ีสนใจเขา้ร่วมเรียนรู้ในสถานการณ์การจดัท าแผนชุมชน
จริง  
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ต่อ 

การเสริมสร้างพลงัอ านาจของผู้จดัท าแผนชุมชน 
ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
31. มีการสร้างบรรยากาศในการท างานลกัษณะกลัยาณมติรท่ีมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและ
กนั       

     

32. มีการยอมรับการตดัสินใจของเพื่อนร่วมงานท่ีเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน            
33.มีการรับฟังและปฏิบติัตามค าแนะน างานเพื่อนร่วมงานในการปฏิบติังานดา้นการ
จดัท าแผนชุมชน       

     

34.มีการประกาศยกยอ่งชมเชยทีมผูจ้ดัท าแผนชุมชน ต่อสาธารณชน          
35. มีการแสดงออกถึงการยอมรับผูร่้วมจดัท าแผนชุมชนวา่เป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน        
36.มีการช้ีแจงถึงความส าคญัของการจดัท าแผนชุมชนท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติแก่ทีมงาน         
37.มีการก าหนดนโยบายการพฒันาระบบส่ือสารในทีมงาน ใหส้ะดวกรวดเร็ว และทัว่ถึง         
38.มีการจดัท าทะเบียนรายช่ือทีมงาน รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และแจกจ่ายแก่ทีมงาน เพ่ือ
สะดวกในการติดต่อ   

     

39.มีการจดัอบรมดา้นการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยั เพื่อเป็นช่องทางติดต่อส่ือสาร 
เช่น   e-mail , facebook , line เป็นตน้   

     

40.มีการก าหนดเป้าหมายของการจดัท าแผนชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน       

     

41.มีการเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานในทีม  มีส่วนก าหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมใน
การจดัท าแผนชุมชน      

     

42.มีการเผยแพร่แนวคิด ความส าคญั และประโยชนข์องการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผน
ชุมชน       

     

43.การก าหนดภาระงานต่างๆ ขอ้ก  าหนด กฎเกณฑ ์และ ระเบียบการด าเนินงานโดย
ความเห็นชอบของผูป้ฏิบติังานในทีม       

     

44.มีการประชุมหาแนวทางในการประสานความร่วมมือต่างๆ เพื่อจดัท าแผนชุมชน           
45.มีการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขอความร่วมมือในการจดัท าแผน
ชุมชน      

     

46.มีการจดังบประมาณเพ่ือใชใ้นการจดัท าแผนชุมชนโดยเฉพาะ เช่น ค่าตอบแทน
ทีมงาน    
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ต่อ 

การเสริมสร้างพลงัอ านาจของผู้จดัท าแผนชุมชน 
ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
47.มีการจดัหาอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั เพื่ออ  านวยความสะดวกต่อการจดัท าแผน
ชุมชน   

     

48.มีการจดัตั้งศนูยบ์ริการขอ้มลูต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการจดัท าแผนชุมชน  เช่น คู่มือแผน
ชุมชน   

     

49.มีการอ  านวยความสะดวกต่อกระบวนการจดัท าแผนชุมชน เช่น สถานท่ีในการ
ประชุม  ประชาคม  จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้  าแนะน า เป็นตน้    

     

50.มีการจดักิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งทีมจดัท าแผนชุมชน  เช่น 
เล่นกีฬา   พบปะสงัสรรคอ์ยา่งไม่เป็นทางการ  เป็นตน้   

     

51.มีการวางลกัษณะความสมัพนัธใ์นทีมงานท าแผนชุมชนแบบเสมอภาคเท่าเทียมกนั        
52.  มีการแต่งตั้งบุคลากรส าหรับท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือผูท่ี้มีปัญหา ดา้น
การปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้น  

     

 

ส่วนที่  3  แบบสอบถามลกัษณะค าถามปลายเปิดท่ีถามเร่ืองความคิดเห็น 
 

ท่านคิดว่าปัจจยัอะไรท่ีท าให ้“บุคคล” เขา้ร่วมเป็นทีมจดัท าแผนชุมชน   
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
ท่านคิดว่าปัจจยัอะไรท่ีท าให ้“ทีมงาน” มีความสามารถในการจดัท าแผนชุมชนมากข้ึน 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
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การเสริมสร้างพลงัอ านาจระดับบุคคล        ข้อ 
1) มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าแผนชุมชน       1-4 
2) การเห็นคุณค่าในตน           5-7 
3)  ความเช่ือมัน่ในตนเอง          8-10 
4) ความพึงพอใจในงาน          11-13 
5) การแกปั้ญหาและจดัการสถานการณ์      14-15    
6)  มีความยดึมัน่ผกูพนักบัชุมชน                16-18 
7)  ทกัษะการส่ือสาร          19-21 
8) การตดัสินใจ            22-24 
9)  ความตั้งใจมุ่งมัน่           25-27 

              
การเสริมสร้างพลงัอ านาจระดับทีมงาน  
1)  การจดักิจกรรมพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน      28-30 
2) ความไวว้างใจ            31-33 
3) การส่งเสริมในเชิงบวก         34-36 
4) มีการปรับปรุงระบบการติดต่อส่ือสารในทีมงาน        37-39 
5)  การสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วม          40-43 
6) การประสานความร่วมมือ          44-45 
7) การสนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผนชุมชน       46-49 
8) การพฒันาสมัพนัธภาพของบุคลากร         50-52 
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แบบสอบถามเพือ่รับรองร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชนในการจดัท าแผน
ชุมชน 

…….…………………………………………….. 
ค าช้ีแจง  
1. แบบสอบถามฉบบัน้ี ผูว้ิจยัจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับรองร่างรูปแบบการสร้าง

เสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจัดท าแผนชุมชน อนัเป็นส่วนส าคัญของการท าวิทยานิพนธ์ใน
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยสอบถามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัร่าง
รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน  ซ่ึงผูว้ิจยัพฒันาข้ึน เพื่อน าไป
ทดลองใชใ้นชุมชนต่อไป 
          2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย 
                  ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นท่ีมีต่อร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการ
จดัท าแผนชุมชน ขอ้ค าถามในแบบสอบถาม แบ่งเป็น  ระดบับุคคลจ านวน 7 ขอ้ และระดบัทีมงาน
จ านวน 16 ขอ้     
                  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อ
ร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน 

        ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อ  ค าตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนใน
การจดัท าแผนชุมชน เพื่อน าไปทดลองใชใ้นชุมชนต่อไป 
 
 

  
                                         ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ในความร่วมมือของท่าน 

                                     ผูว้ิจยั  ก่ิงแกว้  สุวรรณคีรี 
                                        นกัศกึษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาพฒันศึกษา 

                                     มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นท่ีมีต่อร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนในการจดัท าแผนชุมชน   
ในระดบับุคคลจ านวน 7 ขอ้ และระดบัทีมงานจ านวน 16 ขอ้    ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ดา้น  ดงัน้ี 

1. การเตรียมความพร้อม     
2. การวิเคราะห์ขอ้มลูเพื่อเรียนรู้ตนเองและชุมชน   
3. การก าหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา 
4. การก าหนดแผนงานหรือโครงการ 
5. การจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน  

 
ค าช้ีแจง 
 โปรดศึกษารูปแบบท่ีแนบมาพร้อมน้ี แลว้อ่านขอ้ความในแบบสอบถามแต่ละขอ้ และท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ตามเกณฑพิ์จารณาดงัน้ี 

5   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
3   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบันอ้ย 
1   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ   
ระดับความเหมาะสม ข้อ 

เสนอแนะ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ในระดับบุคคล 
การเตรียมความพร้อมชุมชน      

      

1. ความตระหนกัเก่ียวกบัแผนชุมชน 
    1.1  เผยแพร่แนวคิดและความส าคญัของแผนชุมชนให้
ชาวบา้นทราบอยา่งทัว่ถึงดว้ยส่ือสาธารณะชุมชน 

      

2. ความตั้งใจมุ่งมัน่ 
    2.1   ไปศึกษาดูงานในชุมชนท่ีประสบความส าเร็จเร่ืองการ
ท าแผนชุมชน หรือชมวีดิทศัน์ชุมชนตวัอยา่ง ท่ีแกปั้ญหาดว้ย
การใชแ้ผนชุมชน 
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ต่อ 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ   
ระดับความเหมาะสม ข้อ 

เสนอแนะ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่เรียนรู้ตนเองและชุมชน       

3. การมีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน   
    3.1  เขา้รับการอบรมเร่ืองการออกแบบการเคร่ืองมือ
จดัเก็บขอ้มลู/วิธีการส ารวจขอ้มลู  และ การวิเคราะห์
ขอ้มลูชุมชน    

      

    3.2  เขา้ร่วมฝึกทกัษะการจดัท าประชาคม         

4. ความภาคภูมิใจในตนเอง 
     รับอาสาในงานเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มลู  ตามความ
ถนดั และคิดว่าท าส าเร็จไดด้ว้ยตนเอง 

     

 

ก าหนดวสัิยทัศน์และทิศทางการพฒันา       

5. การมีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน 
    5.1  เขา้ร่วมอบรมเก่ียวกบัวิสยัทศัน์และทิศทางการ
พฒันา 

     

 

    5.2  ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัวิสยัทศัน์และทิศทางการ
พฒันา   

     
 

การก าหนดแผนงานหรือโครงการ       

6. การมีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน 
   6.1  เขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการแยกประเภทโครงการ
และ  จดัล  าดบัความส าคญัของโครงการ 

     

 

   6.2  เขา้ร่วมฝึกทกัษะการจดัท าประชาพิจารณ์       

การจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน       

7. การมีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน 
    7.1  เขา้รับการอบรมเก่ียวกบัวิธีการจดัท าเอกสาร / 
วิธีการเขียนแผนงานและโครงการ    
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ต่อ 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ   
ระดับความเหมาะสม ข้อ 

เสนอแนะ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

7.2  ศึกษาวิธีการเขียนแผนชุมชน จากคู่มือท าแผนชุมชน
หรือ เอกสารจากชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการ
จดัท าแผน 

     

 

ในระดับทีมงาน 
การเตรียมความพร้อมชุมชน   

     
 

1. การสร้างสมัพนัธภาพในทีมงาน 
    1.1  จดัระบบความสมัพนัธข์องทีมงานในลกัษณะ
แนวราบ 

     

 

    1.2  จดักิจกรรมใหที้มงานมีการพบปะพดูคุยอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     
 

2. การส่ือสารในทีมงาน   
    2.1  ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ 
จดหมาย  ส่ือบุคคล เพื่อใหส้มาชิกเขา้ใจตรงกนัใน
กิจกรรมเตรียมความพร้อม   

     

 

    2.2  ก าหนดผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารดา้นการ
เตรียมความพร้อมชุมชน 

     
 

3. การสนบัสนุนทางสงัคม 
     3.1   ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นความคิด โดยจดั
กิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองการเตรียมความพร้อมในการ
จดัท าแผนชุมชน   

     

 

      3.2   ไดรั้บการสนบัสนุนดา้น อุปกรณ์  งบประมาณ 
สถานท่ี คู่มือการจดัท าแผนชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อม
ชุมชน    
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ต่อ 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบัทีมงาน 
ระดับความเหมาะสม ข้อ 

เสนอแนะ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่เรียนรู้ตนเองและชุมชน       

4. การมีความไวว้างใจ 
    ใหอิ้สระสมาชิกไดต้ดัสินใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มลู 

     

 

5. การส่ือสารในทีมงาน 
     5.1   ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ 
จดหมาย  ส่ือบุคคล เพื่อนดัหมายการร่วมกิจกรรมการ
วิเคราะห์ขอ้มลู 

     

 

     5.2  ก าหนดผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารเพื่อนดัหมาย
การร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์ขอ้มลู 

     
 

6. การสนบัสนุนทางสงัคม 
     6.1  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์  งบประมาณ 
สถานท่ี เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มลู 

     

 

     6.2  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นความคิด โดยจดั
กิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองวิธีการจดักระท าขอ้มลูส าหรับ
การใชท้ าแผนชุมชน  และการจดัประชาคมสะทอ้น
ขอ้มลูกลบัสู่ชุมชน   

     

 

ก าหนดวสัิยทัศน์และทิศทางการพฒันา       

7. การสร้างสมัพนัธภาพในทีมงาน 
   7.1 จดัระบบความสมัพนัธใ์นการประชุมเพื่อก  าหนด
วิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา เป็นลกัษณะแนวราบ 

      

   7.2 ใหก้ารยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัของ
สมาชิกในการก าหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา 
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ต่อ 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบัทีมงาน 
ระดับความเหมาะสม ข้อ 

เสนอแนะ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

8. การส่ือสารในทีมงาน 

   8.1  ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ 
จดหมาย  ส่ือบุคคล เพื่อการนดัประชุมก าหนดวิสยัทศัน์
และทิศทางการพฒันา    

     

 

8.2  ก าหนดผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารและนดัหมาย
การนดัประชุมก าหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันา    

     
 

9. การสนบัสนุนทางสงัคม 
     9.1 ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์  งบประมาณ 
สถานท่ี  เพื่อการประชุมก าหนดวิสยัทศัน์และทิศ
ทางการพฒันา    

     

 

     9.2  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นความคิด โดยเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามรู้เร่ืองการก าหนดวิสยัทศัน์และทิศ
ทางการพฒันา 

     

 

การก าหนดแผนงานหรือโครงการ       

10. การสร้างสมัพนัธภาพในทีมงาน 

     10.1 จดัระบบความสมัพนัธข์องการประชุมก าหนด
แผนงานหรือโครงการในลกัษณะแนวราบ 

     

 

18. การส่ือสารในทีมงาน 
     11.1  ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ 
จดหมาย  ส่ือบุคคล เพื่อการนดัประชุมก าหนดแผนงาน
หรือโครงการ 

     

 

     11.2 ก าหนดผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารและนดั
หมายการนดัประชุมก าหนดแผนงานหรือโครงการ   
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ต่อ 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบัทีมงาน 
ระดับความเหมาะสม ข้อ 

เสนอแนะ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

12. การสนบัสนุนทางสงัคม 
     12.1 ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์  งบประมาณ 
สถานท่ี เพื่อการก าหนดแผนงานหรือโครงการ 

     

 

12.2 ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นความคิด โดยเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญ /เจา้หนา้ท่ีมาใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัก าหนด
แผนงานหรือโครงการ 

     

 

การจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน       

13.  การสร้างสมัพนัธภาพในทีมงาน 
      13.1 จดัระบบความสมัพนัธข์องการด าเนินกิจกรรม
เพื่อการจดัท ารูปเล่มแผนชุมชนในลกัษณะแนวราบ 

     

 

14.  การส่ือสารในทีมงาน      
     14.1  ใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ 
จดหมาย  ส่ือบุคคล ส่ือเทคโนโลย ีเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน    

     

 

     14.2 ก าหนดผูรั้บผดิชอบกระจายข่าวสารเก่ียวกบัการ
จดัท ารูปเล่มแผนชุมชน    

     
 

15. การมีความไวว้างใจ 
     15.1  เปิดโอกาสใหส้มาชิกรับอาสาในงานท่ีเก่ียวกบั
การจดัท ารูปเล่มแผนชุมชนตามท่ีตนเองถนดั 

     

 

     15.2  ใหอิ้สระสมาชิกไดต้ดัสินใจเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายในการจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน 

     
 

16. การสนบัสนุนทางสงัคม 
     16.1 ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์  งบประมาณ 
สถานท่ี เพื่อการจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน 
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ต่อ 

ความคดิเหน็ต่อรูปแบบฯ ในระดบัทีมงาน 
ระดับความเหมาะสม ข้อ 

เสนอแนะ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

     16.2  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นความคิด โดยจดั
กิจกรรมใหค้วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการจดัท ารูปเล่มเอกสาร
แผนชุมชน 

     

 

     16.3  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นจิตใจ  โดย ประกาศยก
ยอ่งช่ืนชมทีมผูร่้วมจดัท าแผนชุมชน   

     
 

 

 

ตอนที ่2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อร่างรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนใน
การจดัท าแผนชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

ขอบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
ผูว้ิจยั 
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แบบทดสอบความรู้ผู้ร่วมวจิยั 
เร่ือง ความรู้ความเข้าใจของผู้น าชุมชนในการท าแผนชุมชน 

ค าช้ีแจง : ใหท่้านท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีก  าหนด ตามความรู้ ความเขา้ใจของท่าน 
ประเด็น ใช่ ไม่ใช่ 

1. แผนชุมชน คือแผนท่ีชาวบา้นหรือคนในชุมชนร่วมกนัคิด ร่วมกนัก าหนด
กิจกรรมและแนวทางเพื่อพฒันาชุมชนของตนเอง โดยใชข้อ้มลูจากกรมพฒันา
ชุมชนเป็นฐาน 

  

2. การท าแผนชุมชนจะตอ้งสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน เพื่อให้
เขา้ใจการท างานของหน่วยงานรัฐบาล 

  

3.วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนชุมชน คือเพื่อให้ชุมชนไดม้ีแผนรองรับการ
สนบัสนุนจากภายนอกไดอ้ยา่งคลอบคลุมสมบูรณ์ 

  

4. ประชาคม คือการประชุมร่วมกนัระหว่างประชาชน 
กบัผูใ้หญ่บา้นและขา้ราชการเพื่อแจง้ข่าวสารของ 
ทางราชการใหป้ระชาชนทราบ 

  

5. การเปิดโอกาสใหค้นทุกคนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมแกปั้ญหา และร่วมพฒันาชุมชนเปรียบเสมือน 
การใชก้ระจกขยายความคิด พลงัปัญญา และพลงัแรงงาน 

  

6. ไม่มีใครรู้ปัญหาชุมชนเท่าคนในชุมชน  ดงันั้น  การแกปั้ญหาชุมชนจึงเร่ิม
จากชุมชน   การสนบัสนุนของภาครัฐจะตอ้งเป็นลกัษณะสัง่การจากขา้งบนลง
มายงัชุมชน 

  

7. คนในหมู่บา้นท าแผน เพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ 
จากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น 

  

8. การท าแผนชุมชน เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกอบต.    
9. การคน้หาปัญหา ประชาชนควรศกึษาปัญหาจากขอ้มลู กชช  
2 ค.  ขอ้มลู จปฐ.  บญัชีครัวเรือน   และจดัประชุมระดมความคิด ใหป้ระชาชน
เสนอปัญหาต่าง ๆ 

  

10. ถา้มีแผนชุมชนอยูแ่ลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งเริมใหม่  เราใชก้ระบวนการชุมชน
ทบทวนร่างแผนท่ีมีอยู ่ว่าคลอบคลุมหรือยงั  จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยา่งไร
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและใชข้อ้มลูอะไร 

  

  



330 
 

ประเด็น ใช่ ไม่ใช่ 
11. การเตรียมความพร้อม   เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัของทีมท างานในชุมชน 
ประชุม/พดูคุย/แลกเปล่ียน ท าความเขา้ใจร่วมกนัในทีมงานเตรียมขอ้มลูชุมชน 

  

12.วตัถุประสงคก์ารวิเคราะห์ขอ้มลู การเรียนรู้ตนเองและชุมชน  เพ่ือประเมิน
ศกัยภาพของชุมชนในแง่ของจุดเด่น จุดอ่อน  โอกาส    และขอ้จ ากดัในการพฒันา
ชุมชน  รวมทั้งทุนทางสงัคม  วฒันธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน   

  

13. วตัถุประสงคก์ารก าหนดวิสัยทศัน์และทิศทางการพฒันา  เพื่อระดมพลงัความ
ผกูพนั ความเอ้ืออาทรและความรักท่ีประชาชนและครอบครัวท่ีมีต่อกนัและต่อพ้ืนท่ี
ชุมชน หมู่บา้นมาสร้างความมุ่งหวงัหรือความฝันในการพฒันาชุมชนตนเอง   

  

14. วตัถุประสงค ์ ก  าหนดแผนงาน/โครงการ  เพื่อใหผู้ร่้วมเวทีประชาคมร่วมกนั
ก าหนดเป้าหมาย  แนวทางและวิธีการด าเนินงานเพื่อไปสู่วสิยัทศัน์  โดยมีการจดั
ประเภทของโครงการ/กิจกรรม การจดัล  าดบัความส าคญั รวมถึงการประชาพจิารณ์
แผนชุมชน 

  

15. วตัถุประสงค ์การจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน   เพื่อท าส าเนาและจดัเก็บอยา่ง
เป็นระบบ ง่ายต่อการเขา้ใจของประชาชนและเผยแพร่ใหป้ระชาชนทั้งชุมชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานภาครัฐ/องคก์รเอกชนร่วมกนัส่งเสริม
สนบัสนุน แผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัต่อไป 

  

16. รูปเล่มของแผนชุมชน  ประกอบดว้ย  ขอ้มูลทัว่ไปของหมู่บ้าน    ขอ้มูลการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขของชุมชน  วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยแยกแต่ละอาชีพรวมทั้งเรียงล  าดับ
ปัญหาแต่ละดา้นดว้ย 

  

17. เมื่อท าแผนชุมชนเสร็จแลว้ ผูน้  าชุมชนจะตอ้งน าแผนชุมชน 
เสนอ อบต., อบจ.และส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือขอเงินท าโครงการเท่านั้น 

  

 18. กระบวนการชุมชน  คือ การกระท าร่วมกนัของคนในชุมชน  ท่ีมาร่วมกนั
วิเคราะห์     ตดัสินใจ     วางแผน  ด าเนินงานร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตาม
ประเมินผล 

  

19. แผนชุมชน  เป็นคู่มือในการพฒันาชุมชนของชาวบา้น  และใชต้รวจสอบการ
ท างานของภาครัฐไดด้ว้ย 

  

20. แผนชุมชน ควรท าทุก 3 -5 ปี   
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แบบทดสอบความรู้ส าหรับชาวบ้าน (ชุมชนน าร่อง) 
เร่ือง ความรู้ความเข้าใจของชาวบ้านในการท าแผนชุมชน 

ค าช้ีแจง : ใหท่้านท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีก  าหนด ตามความรู้ ความเขา้ใจของท่าน 
 
ล าดบัที ่ ประเด็น ใช่ ไม่ใช่ 

1 แผนชุมชน คือแผนท่ีชาวบา้นในชุมชนร่วมกนัคิด  เพื่อพฒันาชุมชน
ของตนเอง โดยใชข้อ้มลูจากกรมพฒันาชุมชนเป็นฐาน 

  

2 การท าแผนชุมชนจะตอ้งสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน  
เพื่อใหเ้ขา้ใจการท างานของหน่วยงานรัฐบาล 

  

3 วตัถุประสงค์ของการจัดท าแผนชุมชน คือเพื่อให้ชุมชนได้มีแผน
รองรับการสนบัสนุนจากภายนอกไดอ้ยา่งคลอบคลุมสมบูรณ์ 

  

4 แผนชุมชนท่ีดี  คือแผนท่ีภาครัฐเขา้มาด าเนินการให ้   
5 คนในหมู่บา้นท าแผนชุมชน เพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจาก

หน่วยงานของรัฐเท่านั้น 
  

6 การท าแผนชุมชน เป็นหนา้ท่ีของ อบต.    
7 ถา้มีแผนชุมชนอยูแ่ลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งเริมใหม่  เราใชก้ระบวนการ

ชุมชนทบทวนร่างแผนท่ีมีอยู ่ ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนั  

  

8 รูปเล่มของแผนชุมชน  ประกอบด้วย  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน    
ขอ้มลูการวิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขของชุมชน  
วิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการแกไ้ขปัญหาของชุมชนโดย
แยกแต่ละอาชีพรวมทั้งเรียงล  าดบัปัญหาแต่ละดา้นดว้ย 

  

9 แผนชุมชน  เป็นคู่มือในการพฒันาชุมชนของชาวบา้น  และใช้
ตรวจสอบการท างานของภาครัฐไดด้ว้ย 

  

10 แผนชุมชน   ควรท าทุก 3 -5 ปี   
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แบบสอบถามเกีย่วกบัประสบการณ์ท าแผนชุมชนส าหรับผู้ร่วมวจิยั และทีมท าแผนชุมชน 
 
ส่วนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์ท าแผนชุมชน 
ค าช้ีแจง 
      การตอบแบบสอบถามน้ี ขอความกรุณาใหท่้านไดพิ้จารณาแลว้ใหท่้านท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง
ต่างๆ ท่ีตรงกบัพฤติกรรมท่ีเป็นจริงของท่านเพียงขอ้ละช่อง ดงัน้ี 
  ค่าระดบัคะแนน 5 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด                
  ค่าระดบัคะแนน 4 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าระดบัคะแนน 3 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าระดบัคะแนน 2 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าระดบัคะแนน 1 หมายถึง มีการปฏิบติั  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

การจดักจิกรรมการท าแผนชุมชน 
ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 

1. การประชุมเตรียมความพร้อมในการจดัท าแผนชุมชน        
2. การประชุมการออกแบบเคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มลู      
3. การส ารวจขอ้มลูชุมชน      
4. การประชุมวิเคราะห์ขอ้มลูชุมชน      
5. การประชาคมสะทอ้นขอ้มลูกลบัสู่ชุมชน      
6. การประชุม  ก  าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนา

หมู่บา้น     
     

7. การประชุม แยกประเภทและจดัล  าดับความส าคญัของโครงการ/ 
กิจกรรม 

     

8. การประชุม ร่างแผนชุมชน      
9. การประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบา้น      
10. การประชุมก าหนดผูรั้บผดิชอบการจดัท ารูปเล่ม      
 
ส่วนที่  2   ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความต้องการเกีย่วกบัการจดัท าแผนชุมชนส าหรับผู้ร่วมวจิยั และทีมท าแผนชุมชน 
 
ส่วนท่ี  1  แบบสอบถามความตอ้งการเก่ียวกบัการจดัท าแผนชุมชน 
ค าช้ีแจง 
       การตอบแบบสอบถามน้ี ขอความกรุณาใหท่้านไดพิ้จารณาแลว้ใหท่้านท าเคร่ืองหมาย   ลงใน
ช่องต่างๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่านเพียงขอ้ละช่อง ดงัน้ี 
  ค่าระดบัคะแนน 5 หมายถึง  มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด                 
  ค่าระดบัคะแนน 4 หมายถึง  มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าระดบัคะแนน 3 หมายถึง  มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าระดบัคะแนน 2 หมายถึง  มีความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าระดบัคะแนน 1 หมายถึง  มีความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ความต้องการเกีย่วกบัการจดัท าแผนชุมชน 
ระดับความต้องการ 

1 2 3 4 5 

1. ควรมีการประชุมเตรียมความพร้อม  ก่อนท าแผนชุมชน      
2. ควรมีการประชุมการออกแบบเคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มลู      
3. ควรมีการส ารวจขอ้มลูชุมชน      
4. ควรมีการประชุมวิเคราะห์ขอ้มลูชุมชน      
5. ควรมีการประชาคมสะทอ้นขอ้มลูกลบัสู่ชุมชน      
6. ควรมีการประชุม  ก  าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย และทิศทางการพฒันา

หมู่บา้น     
     

7. ควรมีการประชุม แยกประเภทและจดัล  าดบัความส าคญัของโครงการ/ 
กิจกรรม 

     

8. ควรมีการประชุม ร่างแผนชุมชน      
9. ควรมีการประชาพิจารณ์แผนชุมชน สู่ชาวบา้น      
10. ควรมีการประชุมก าหนดผูรั้บผดิชอบการจดัท ารูปเล่ม      
ส่วนที่  2   ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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แนวค าถามส าหรับการสมัภาษณ์  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท าแผนชุมชน 
เร่ือง  ปัจจยัการเสริมสร้างพลงัอ  านาจชุมชนต่อการจดัท าแผนชุมชน 

 
1.     แนวทางในการพฒันา / สร้างทีมท าแผนชุมชน  
2.    ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้างทีมท าแผนชุมชน ท่ีมีความเขม้แข็ง มี 
       อะไรบา้ง    
3.    ปัจจยัเหล่าน้ีสนบัสนุน หรือส่งเสริม การสร้างทีมท าแผนชุมชน  อยา่งไร 
  - ในระดบับุคคล 
 - ในระดบัทีมงาน 
4. ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการสร้างทีมท าแผนชุมชน เพื่อ พฒันาคุณภาพ 
       ของแผนชุมชน  
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 “แผนชุมชน” คอือะไร 

    1) แนวคิดจากปรัชญาพัฒนาชุมชน คือ เช่ือว่าชาวบ้านมี
ศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองไดถ้้าให้โอกาส และการพัฒนาต้อง
เริ่มต้นที่ชาวบ้าน  
    2) แนวคิดจากหลักการพัฒนาชุมชน คือ การมีส่วนร่วม การ
พ่ึงตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกนั และการรับผิดชอบต่อชุมชน
ของตนเอง  
    3) แนวคิดในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง คือ การใหชุ้มชนได้
มีกระบวนการในการจัดการชุมชน  มกีารเรียนรู้ร่วมกนัใน
กระบวนการชุมชน  
     4) แนวคิดในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง คือการสร้างพลัง
ชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน 
     5) แนวคดิที่ว่าไม่มีใครรู้ปัญหาชุมชนเท่าคนในชุมชน ดังนัน้ 
การแก้ปัญหาชุมชนจึงเริ่มจากชุมชน การให้การสนับสนุนของ
ภาครัฐจะต้องเป็นลักษณะรากหญ้าสู่ข้างบน 
 
 
 
 
  
 
 

ความหมาย  :  
แผนชุมชน คือ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการพัฒนาชุมชน  โดย
คนในหมู่บ้าน  มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ตามความสามารถของตน 
จนได้แผนชุมชนของหมู่บ้าน ที่สามารถแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านของ
ตนเองได้ เพ่ือให้ชุมชน/หมู่บ้านสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ซึ่งเป็นการสร้างพลังอ านาจในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น  
 
วัตถุประสงค์ของแผนชุมชน  : 

1) เพ่ือให้คนในชุมชน/หมู่บ้าน ก าหนดอนาคตของชุมชน
ตนเอง 

2) เพ่ือให้ชุมชน/หมู่บ้าน ได้มีเป้าหมาย  แนวทางที่ชัดเจนใน
การพัฒนาให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุขในทุกบ้าน 

3) เพ่ือให้ชุมชน/หมู่บ้าน ได้มีแผนส าหรับรองรับการสนับสนุน
จากภายนอกได้อย่างครอบคลุมสมบูรณ์ โดยน าแผนชุมชนที่ได้ไป
บูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
เจ็ดริ้ว  

 
 เป้าหมายของการจัดท าแผนชุมชน   : 
    เพ่ือให้ชาวบ้านในชุมชน มีแผนพัฒนาชุมชนที่เกิดจากคนใน
ชุมชน/หมู่ บ้าน ซึ่ง เป็นแผนชุมชนที่สามารถแก้ปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของชาวบ้านได้อย่างแท้จริง  โดยน าไป
บูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเจ็ดริ้ว  
 

แนวคดิเกีย่วพืน้ฐานของแผนชมุชน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 3 ป ี

แผนชุมชน (แต่ละหมู่บ้าน) 

แผนพัฒนาอ าเภอ 

แผนพัฒนาจังหวัด 

กระบวนการบรูณาการแผนชมุชนสูแ่ผนพฒันาจังหวดั 

 ท าโดยคนในชุมชน/หมู่บ้าน 

 

ประโยชน์ที่ได้จากการท าแผนชุมชน  :  
  1. ช่วยให้ชุมชนมีขั้นตอนส าหรับการท างานเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน มีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชน
ปฏิบัติได้ด้วยความสามารถและศักยภาพของคนในชุมชนเอง โดย
พ่ึงพาภายนอกให้น้อยที่สุด   
  2. ช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของคนใน
ชุมชน   
  3. ช่วยสร้างพลังความสามัคคีในชุมชน   ท าให้ชุมชนใช้
ประสบการณ์ และความรู้ร่วมกัน ก าหนด ทิศทาง แนวทางการ
พัฒนาชุมชนตนเอง     
  4. ช่วยให้คนในชุมชนได้เห็นข้อดี ข้อเด่น โอกาส ข้อจ ากัด
ของชุมชนในการพัฒนา 
  5. ช่วยเสริมสร้างให้คนในชุมชนมีความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองและชุมชนได้   
  6. ช่วยในการเช่ือมประสานภาคีการพัฒนา ทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน ในการสนับสนุนงบประมาณและวิชาการ หรือด้านอ่ืน ๆ 
ด้วยเป้าหมายของการจัดท าแผนชุมชน 
  7. ช่วยเสรมิสร้างให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในหมู่บ้าน โดยการ
ท างานร่วมกับภาครัฐ และประชาชน 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการจดัท าแผนชมุชน 
 1. การเตรยีมความพรอ้มชมุชน มีวัตถปุระสงค์เพ่ือท าความเข้าใจร่วม 
กันในเรื่อง แนวคดิ วิธีการ ขัน้ตอน การจัดกระบวนการแผนชุมชน 
ประโยชน์ของแผนชุมชน 
 

2. การวิเคราะหข์้อมลูเพื่อเรยีนรูต้นเองและชมุชน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้าใจในสภาพและศักยภาพของตนเองรู้โอกาสใน
การพัฒนา และรู้ข้อจ ากัดวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา
ของชุมชนวิเคราะห์คาดการณ์ แนวโน้ม ผลที่จะเกดิขึน้ในอนาคต    
 

3. การก าหนดวสิยัทศันแ์ละทศิทางการพฒันา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ได้เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้าน มองเห็นอนาคตชุมชน  

4. การก าหนดแผนงาน /โครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ได้แผนชุมชน
ที่เป็นของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง     

 
5. การจดัท ารปูเลม่แผนชมุชน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท ารูปเล่มที่
เป็นลายลักษณ์อักษรทีน่่าสนใจ อ่านง่ายเรียงล าดับตามบท เนื้อหามี
ความชัดเจน  ท าส าเนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ   

ได ้“แผนชมุชน”  ทีพ่รอ้มจะน าไปบรูณาการกับ 
แผนพฒันาทอ้งทิน่ 3 ป ีของ อบต. เจ็ดริว้ 

 

เราจะมสีว่นรว่มจัดท า “แผนชมุชน” ในหมูบ่า้น
ของทา่น ไดอ้ย่างไร….. ??? 
 

ท่านสามารถเขา้ไปมสีว่นรว่ม ในการจดัท าแผนชมุชน
ได.้..โดย..  
1  ติดตามข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดท าแผน
ชุมชนของหมู่บ้าน จาก ผู้น าชุมชน  อบต.  ส่ือต่าง ๆ  
2  ส ารวจว่าตนเองว่ามีความพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นทีมท าแผนชุมชน
หรือไม่ เช่น มีจิตอาสา  มีความต้องการเข้าร่วมพัฒนาชุมชน
หมู่บ้าน เป็นต้น   
3  ถ้าประสงค์จะเข้าร่วมจัดท าแผนชุมชน ให้ติดต่อกับผู้น าชุมชนที่
ดูแลเรื่องการจัดท าแผนชุมชน  เพ่ืออาสาเข้าร่วมเป็นทีมงาน .....แต่
ถ้าชุมชนท่านไม่มีผู้น าในการจัดท าแผนชุมชน ให้ประสานไปที่ อบต. 
เพ่ือแจ้งความประสงค์ที่จะสร้างทีมงานจัดท าแผนชุมชน  
4  ให้ความร่วมมือในการจัดท าบัญชีครัวเรือน  ส าหรับใช้เป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ชุมชน เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนตนเองให้มาก
ที่สุด เช่น  ศักยภาพของชุมชน  จุดอ่อนของชุมชน  ทุนทาง
สังคมของชุมชน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะน าไปสู่การจัดท าแผน
ชุมชน 
5 เข้าร่วมประชุมประชาคม เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
และความต้องการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
6 เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ยกร่างแผนชุมชน เพ่ือตรวจสอบว่า
แผนชุมชนที่ได้ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง 
 
 

 ความรูเ้กีย่วกบั “ แผนชมุชน ” 
 

จัดท าโดย ผูว้จิัยและผูร้ว่มวจิยัในชมุชน 
คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวทิยาลัยศลิปากร 

รว่มกบั 
องค์การบริหารสว่นต าบลเจ็ดริว้ 

อ าเภอบ้านแพว้  จงัหวดัสมทุรสาคร 
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โปสเตอร์ 

 

 

ภาพ โปสเตอร์ ที่ผู้ร่วมวจิยัน าไปวางที่ศูนย์การเรียนรู้ของต าบลเจด็ร้ิว 

 

 

ภาพ โปสเตอร์ ที่ผู้ร่วมวจิยัน าไปวางที่ ทีท่ าการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 5  

 



 
 
 
 
 
 

แผนชุมชน 
 

บ้านปลายคลองพาดหมอน   หมู่ที ่  5   ต าบลเจ็ดร้ิว 
อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวดัสมุทรสาคร 

ฉบับปรับปรุงประจ าปี  2558 
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ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บ้าน 

ประวตัหิมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน 
 หมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน    หมู่ ท่ี 5  ต  าบลเจ็ด ร้ิว   อ  าเภอบ้านแพ้ว   จังหวัด
สมุทรสาคร  จากเดิมท่ีต าบลหลกัสองยงัไม่ไดแ้ยก  คือหมู่ท่ี ๗ ต าบลเจ็ดร้ิว มีผูใ้หญ่บา้นขณะนั้น 
คือ นายลว้น พึ่งบา้นเกาะ และมีผูใ้หญ่บา้นล าดบัต่อมาคือ นายวิมาน  พึ่งบา้นเกาะ  นายจ าเนียร  
ทองใบอ่อน     ผูใ้หญ่บา้นคนปัจจุบนัคือ นายเศกสรร  บา้นเกาะ  ประชาชนในหมู่บา้นส่วนเช้ือสาย
รามญั   มีภาษา  และขนบธรรมเนียมประเพณีแบบ รามญัท่ีถือปฏิบติั สือทอดกนัมาหลายชัว่อายุคน  
   มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบรามญัปฏิบติักนัในเทศกาลต่าง ๆ  เช่น การแห่เทียนพรรษา
แบบรามญัในวันเข้าพรรษา   การตักบาตรน ้ าผึ้ งกลางเดือน ๑๐ ( ปัจจุบันน ้ าผึ้ งหายากจึงได้
เปล่ียนเป็นน ้ าตาลทราย)  ปกระเพณีลา้งเทา้พระ ตกับาตรดอกไม ้  กวนขนมกระยาสาร์ท ในวนั
ออกพรรษา   การท าบุญถวายขา้วเหนียวน่ึง   ขา้วตม้มดั เผาขา้วหลามในวนัมาฆบูชา   การจดัขวน
แห่งนางสงกรานต ์ การเล่นสะบา้  การเล่นทะแยมอญ กวนขนมกาละแม  การร าผ ี เป็นตน้ 
 ในอดีตประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บา้น  ประกอบอาชีพท านาขา้ว ต่อมาเร่ิมเปล่ียนมาท า
สวนองุ่น  โดยในระยะแรกนั้นปลกูองุ่นพนัธค์าร์ดินลั  ไดรั้บผลก าไรท่ีดีมาก  ชาวบา้นท่ีท านาจึงได้
หนัมาปรับเปล่ียนท่ีนา มาท าสวนองุ่นมากข้ึนเร่ือย ๆ  ต่อมาไดมี้การ  ท าสวนผลไมอ่ื้น ๆ  เช่น สวน
ฝร่ัง  แกว้มงักร มะนาว มะม่วง ฯลฯ    
 

 1.2  แผนที่หมู่บ้าน / อาณาเขตตดิต่อ 
    ทิศเหนือ     จด ติดต่อ ต าบลตลาดจินดา  จงัหวดันครปฐม 
    ทิศใต ้     จด ติดต่อ  หมู่ท่ี 4 ต  าบลเจ็ดร้ิว 
    ทิศตะวนัออก  จด ติดต่อ หมู่ท่ี 1 ต  าบลเจ็ดร้ิว 
    ทิศตะวนัตก    จด ติดต่อ ต าบลตลาดจินดา  จงัหวดันครปฐม 

1.3  ลกัษณะภูมปิระเทศ 
   สภาพพ้ืนท่ีทั่วไปเป็นท่ีราบลุ่มพ้ืนท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม
หมู่บา้นลอ้มรอบดว้ยคลอง     
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1.4  จ านวนประชากรของหมู่บ้าน   มีประชากรทั้งส้ิน  718  คน  แยกเป็น 
    ประชากรชาย         324 คน 
    ประชากรหญิง        394 คน 
    จ  านวนครัวเรือน     157 ครัวเรือน 
     
 1.5  สภาพทางเศรษฐกิจ  (การประกอบอาชีพ) ให้ระบุอาชีพของราษฎรใน
หมู่บา้น 
    การเกษตร  150 ครัวเรือน 
    รับจา้ง  - ครัวเรือน 
    รับราชการ  - ครัวเรือน 
    คา้ขาย  7 ครัวเรือน 
    อ่ืน ๆ  - ครัวเรือน 
 

 1.6  โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
            การคมนาคม  (การเดินทางเขา้หมู่บา้น)   มี  2  เสน้ทาง 
 การเดินทางเขา้หมู่บา้นนั้นใชร้ถยนตเ์ป็นหลกั   ใชถ้นนสาย เลียบคลองพาดหมอนและ
ถนนสายพาดหมอนตอนบน      เขา้สู่อ  าเภอบา้นแพว้ สามารถเขา้ไดห้ลายเสน้ทาง ส่วนใหญ่จะใช ้
ถนนสาย บา้นแพว้ - หนองนกไข่ เป็นหลกั 
    มีถนนลาดยาง 1 เสน้ทาง      ระยะทาง        1             กม. 
    มีถนนคอนกรีต 1 เสน้ทาง      ระยะทาง      1,400               กม. 
    มีถนนดินและลกูรัง 4 เสน้ทาง      ระยะทาง        1              กม. 
    มีสะพานไม ้ 1 แห่ง 
     สะพานคอนกรีต 3 แห่ง 
 
  การสาธารณูปโภค 
   ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช ้  157 ครัวเรือน 
   ครัวเรือนมีน ้ าประปาใช ้ 157 ครัวเรือน 
   ครัวเรือนมีโทรศพัทบ์า้น  - ครัวเรือน 
   มีโทรศพัทส์าธารณะ   2 เคร่ือง 
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  แหล่งน า้ 
  มีแหล่งน ้ าธรรมชาติ  1  แห่ง  ไดแ้ก่ 

1. คลองพาดหมอน 
2. คลองเจ็ดร้ิว 

 มีแหล่งน ้ าท่ีสร้างข้ึนในหมู่บา้น   1   แห่ง   ไดแ้ก่ 
 1.   บ่อน ้ าต้ืน จ านวน    - แห่ง  
 2.   บ่อบาดาล จ านวน     1   แห่ง ยงัใชง้านไดดี้ 
 
1.7  การสาธารณสุข 
 มีสถานีอนามยัท่ีรับผดิชอบดูแลประชาชนในหมู่บา้น  1 แห่ง ช่ือสถานีอนามยั
ต าบลเจ็ดร้ิวมีเจา้หนา้ท่ี  3  คน   หวัหนา้สถานีช่ือ   นางสุมาลี  เนตรประภา 
 
1.8  การศึกษา 

  ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนวดัเจด็ร้ิว   ครู 15  คน  นกัเรียน   538   คน 

 1.9 ศาสนา / วฒันธรรม / ประเพณี / ความเช่ือและวิถีชีวิต 
  ช่ือ    วดัเจ็ดร้ิว 
  ในหมู่บา้นมีประเพณี  วฒันธรรม  ความเช่ืออะไรบา้ง     ประเพณีสงกรานต์  ร าผี
มอญ        เล่นทอยละบา้   มีการจุดลกูหนู   แห่พระทัว่ต  าบล  ท าบุญตกับาตร  8  วนั  งานประเพณี
สงกรานต ์  ลอยกระทง  ท าบุญเขา้ – ออกพรรษา   
 

 1.10 สงัคมและการเมือง / การปกครอง 
 1.  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายเศกสรร  บา้นเกาะ  
 2.  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นช่ือ   นายสามพราน  เข่ือนขนัธ ์  
 3.  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นช่ือ  นายเสนาะ  สมบูรณ์จนัทร์  
 4.  สมาชิก อบต.  ช่ือ      นายสมวงษ ์ วรรณรังษี   
 5.  สมาชิก อบต.  ช่ือ      นายประกิจ  สงัขท์อง  
 6.  อาสาพฒันาชุมชน (อช.) หมู่บา้นละ  4  คน   ( ชาย 2 คน หญิง  2  คน )  
 7.  อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น 
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    1.  นางส าเนา  พุกผาสุข 
 8.  คณะกรรมการหมู่บา้น 
    1.  นายเศกสรร  บา้นเกาะ 
    2.  นายสามพราน  เข่ือนขนัธ ์
    3.  นายเสนาะ  สมบูรณ์จนัทร์  
    4.  นายสมวงษ ์ วรรณรังษี 
    5.  นายประกิจ  สงัขท์อง 
    6.  นายจ าเนียร  ทองใบอ่อน 
 9.  กลุ่มองคก์ร/ ชุมชน              
  -กลุ่มออมทรัพย ์ประธานกลุ่ม นางส าเนา  พุกผาสุข   
  -กลุ่มกองทุนหมู่บา้น ประธานกลุ่ม นางส าเนา  พุกผาสุข 
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การวเิคราะห์ชุมชน   บา้นปลายคลองพาดหมอน   หมู่ท่ี   5   ต  าบลเจ็ดร้ิวอ  าเภอบา้นแพว้  จงัหวดั
สมุทรสาคร 
 

ปัจจยัภายในชุมชน ปัจจยัภายนอก 
“จุดแข็ง” 

S   ( Strenght ) 
“ จุดอ่อน ” 

W   (Weakness) 
“ โอกาส ” 

O  (Opportunity) 
“ขอ้จ ากดั”    

T    (Threat) 
- ใชส้ารเคมีลดลง ปุ๋ย
คอก,สารชีวภาพ 
- ท่ีดินของตนเอง 

- วฒันธรรมไทยรามญั 

- มีศนูยว์ฒันธรรม
ชุมชนต าบล 

- มีแหล่งทุนใน
หมู่บา้น 

- การส่ือสารทัว่ถึง 
- โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทัว่ถึง 

- ทรัพยากรธรรมชาติ 

- อสม.ดูแลทัว่ถึง,มี
ความรู้ในการป้องกนั
ตนเอง 

- ทรัพยากรอุดม
สมบูรณ์ 

ปราชญช์าวบา้น 

- การมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน ยงัไม่ให้
ความส าคญั             
- แรงงานต่างดา้ว 
- (คุณภาพการผลิต,
การรวมกลุ่ม) -  
แรงงานในชุมชน 
- ไม่มีการรวมกลุ่ม
อาชีพ 

- มีผูเ้สพยาเสพติด,การ 

ลกัขโมย 

 -มารับผลผลิตถึงท่ี 
- การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานจากรัฐ 
 

 

- ความแรงของ
กระแสไฟฟ้า (เฟส)       
- น ้าประปาไหลอ่อน       
- ตน้ทุนการผลิตสูง ค่า
แรง,วสัดุ 
- ศตัรูพืช 

- ไม่ไดรั้บการ
สนบัสนุนทางวิชาการ
,เงินทุน ในการ
ประกอบอาชีพ จาก
ภาครัฐ 

- การจราจรของ
บุคคลภายนอก 

- สภาพอากาศ,สภาพ
น ้ า แปรปรวน 

- ขอ้กฎหมายไม่เอ้ือใน
การแกไ้ขปัญหา 
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วสัิยทัศน์ 

 พฒันาอาชีพ  สร้างรายได ้ มีความปลอดภยัในชุมชน 
    

เป้าหมายและทิศทางการพฒันาหมู่บ้าน 
1. จดัตั้งกลุ่มอาชีพ 
2. สนบัสนุนการคา้รายไดพิ้เศษเพ่ือเพ่ิมรายได ้
3. มีสาธารณูปโภคท่ีตอบสนองคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4. ส่งเสริมใหม้ีการศึกษาต่อเน่ือง 
5. มีความปลอดภยัในหมู่บา้น 

 
ความคาดหวงัของคนในหมู่บ้าน 

 อยากใหทุ้กคนมรีายไดท่ี้เพียงพอกบัการด ารงชีวติประจ าวนั และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

โครงการพฒันาบ้านปลายคลองพาดหมอน   หมู่ที่   ๕   ต าบลเจด็ร้ิว    
 

ล าดับ ปัญหาและความต้องการ โครงการ ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

1 ขยายเขตไฟฟ้าเป็น 3 เฟต  ให้
ครอบคลุมทั้งหมู่บา้น    

ขยายเขตไฟฟ้าเป็น 3 
เฟต   

เพื่อป้องกนัไฟฟ้าตก 

2 ปรับปรุงท่อน ้าประปาเป็น 3 น้ิว ให้
ครอบคลุมทั้งหมู่บา้น 

ปรับปรุงท่อน ้าประปา เพื่อใหน้ ้าน ้าประปาไหลสะดวกข้ึน 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต /ลาดยาง  ใน
ถนนสาธารณะภายในหมู่บา้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
/ลาดยาง   

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

4 ขดุลอกคลองพาดหมอน  เจ็ดร้ิว 
และคลองสาธารณะภายในหมู่บา้น 

ลอกคูคลองใหน้ ้าไหล
ผ่านสะดวกข้ึน 

เพื่อใหน้ ้าในล าคลองใสสะอาด 

5 ก่อสร้างเขื่อนกนัดินตลอดคลอง
พาดหมอน 

ก่อสร้างเขื่อนกนัดิน   เพื่อป้องกนัดินไหลลงไปในคลอง 

6 เพิ่มถงัขยะใหค้รอบคลุมทั้งหมู่บา้น เพิ่มถงัขยะ เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มในชุมชน 
7 ติดตั้งกลอ้ง CCTV ตามจุดเส่ียง 

และแยกอนัตราย 
ติดตั้งกลอ้ง CCTV เพื่อป้องกนัและรักษาความปลอดภยั

ภายในหมู่บา้น 
8 ก่อสร้างศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกจิ

พอเพียงภายในหมู่บา้น 
ก่อสร้างศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นศูนยร์วมในการเรียนรู้ 
เกี่ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
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ต่อ 
ล าดับ ปัญหาและความต้องการ โครงการ ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

9 วดัอุทยาราม  กระแสไฟฟ้าไม่
เพียงพอต่อการใชง้าน 

ปรับปรุงกระแสไฟฟ้า
วดัอุทยาราม 

เพื่อใหว้ดัอุทยารามมีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

10 ส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน 

สนบัสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน
ช่วยเหลือตนเองได ้

11 ท ากงัหนับ าบดัน ้าเสียภายในคลอง
สาธารณะ 

จดัตั้งกงัหนับ าบดัน ้า
เสีย 

เพื่อการบ าบดัน ้าเสียภายในคลอง
สาธารณะ 

12 สนบัสนุนการด าเนินงานทีมท า
แผนชุมชน 

สนบัสนุนการ
ด าเนินงานทีมท าแผน
ชุมชน 

เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานทีมท า
แผนชุมชน 
 

13 ยา้ย  กศน. ไปยงับริเวณสถานที่  ที่
มีความสะดวก 

ยา้ย  กศน.   เพื่อให ้กศน. มีสถานที่เหมาะสม  
ประชาชนเขา้มาใชง้านไดส้ะดวก
ข้ึน 

 
 

การด าเนินโครงการ 
ล าดับ ปัญหาและความต้องการ หน่วยงาน 

ด าเนินการ 

วิธีด  าเนินการ 

ด าเนิน  
 การเอง 

ขอ
สนบัสนุน
บางส่วน 

ขอ
สนบัสนุน
ทั้งหมด 

1 ขยายเขตไฟฟ้าเป็น 3 เฟต  ให้
ครอบคลุมทั้งหมู่บา้น    

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

   
 

2 ปรับปรุงท่อน ้าประปาเป็น 3 น้ิว ให้
ครอบคลุมทั้งหมู่บา้น 

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

   
 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต /ลาดยาง  ใน
ถนนสาธารณะภายในหมู่บา้น 

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

   
 

4 ขดุลอกคลองพาดหมอน  เจ็ดร้ิว และ
คลองสาธารณะภายในหมู่บา้น 

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

   
 

5 ก่อสร้างเขื่อนกนัดินตลอดคลองพาด
หมอน 

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

   
 

6 เพิ่มถงัขยะใหค้รอบคลุมทั้งหมู่บา้น อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
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การด าเนินโครงการ(ต่อ) 
ล าดับ ปัญหาและความต้องการ หน่วยงาน 

ด าเนินการ 

วิธีด  าเนินการ 

ด าเนิน  
 การเอง 

ขอ
สนบัสนุน
บางส่วน 

ขอ
สนบัสนุน
ทั้งหมด 

7 ติดตั้งกลอ้ง CCTV ตามจุดเส่ียง และ
แยกอนัตราย 

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

   
 

8 ก่อสร้างศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียงภายในหมู่บา้น 

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

  
 

 

9 วดัอุทยาราม  กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ
ต่อการใชง้าน 

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

   
 

10 ส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มอาชีพในชุมชน อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

  
 

 

11 ท ากงัหนับ าบดัน ้าเสียภายในคลอง
สาธารณะ 

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

   
 

12 สนบัสนุนการด าเนินงานทีมท าแผน
ชุมชน 

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

  
 

 

13 ยา้ย  กศน. ไปยงับริเวณสถานที่  ที่มี
ความสะดวก 

อบต. , หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
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รายนามทีมผูท้  าแผนชุมชน 
 ประธาน :  นางส าเนา  พุกผาสุก      
 ท่ีปรึกษา : นายหสัดี  ขวญัไตรรงค ์และนายอิทธิพงษ ์ กลบับา้นเกาะ    
 เลขานุการ  :  นางสาวกนกวรรณ  พุกผาสุก  นางสาวสุจิตรา  พึ่งบา้นเกาะ   
 นางปวีณา  อ่วมลาบเอก  และนางสาวปรียานุช  อ่วมลาภเอก     
 นางประคองทรัพย ์  พวงระยา้  
          นางสาวพิน    พลอยบา้นแพว้   
 นายอนนัต ์   อินบางยาง    
 นางสาวกรรญา   สมตน     
 นายเศกสรร  บา้นเกาะ 
 นายมนตรี   ชาวใต ้
 นายสามพราน  เข่ือนขนัธ ์
 นายจกัรกฤษณ์  ทองเดียว 
 นายบุญกราย  ทองบา้นเกาะ 
 นายสามิตร  อรุณรัตน์ 
 นางสาวภทัรพรรณ ส าเภาทอง 
 นางสาวกาญจนา สุขประเสริฐ 
 นายพิเชษฐ  นพเนตร 
 นายเอริต   สุหบรรณ 
 นายประกิจ  สงัขท์อง  
 นางระวิวรรณ  ตั้งสุทไชส 
 นายชาติชาย  ทรงลกัษณ์ 
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รูปภาพ   ลงพ้ืนท่ี สมัภาษณ์ผูน้  าชุมชนของชุมชนหมู่บา้นหนองกลางดง  ต  าบลศิลาลอย    อ  าเภอ
สามร้อยยอด    จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

 
 
 

       

รูปภาพ   ลงพ้ืนท่ี สมัภาษณ์ผูน้  าชุมชนของชุมชนหนองสาหร่าย ต าบลหนองสาหร่าย อ  าเภอพนม
ทวน จงัหวดักาญจนบุรี 

 
 

     

รูปภาพ   ลงพ้ืนท่ี สมัภาษณ์ผูน้  าชุมชนของชุมชนหนองสาหร่าย ต าบลหนองสาหร่าย อ  าเภอพนม
ทวน จงัหวดักาญจนบุรี 
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รูปภาพ   ลงพ้ืนท่ีช่วงก่อนด าเนินการวิจยั  ต  าบลเจ็ดร้ิว  อ าเภอบา้นแพว้ 
จงัหวดัสมุทรสาคร     

 

   

รูปภาพ   ลงพ้ืนท่ีช่วงก่อนด าเนินการวิจยั  ต  าบลเจ็ดร้ิว  อ าเภอบา้นแพว้ 
จงัหวดัสมุทรสาคร     

 

   

รูปภาพ   ลงพ้ืนท่ีช่วงก่อนด าเนินการวิจยั  ต  าบลเจ็ดร้ิว  อ าเภอบา้นแพว้ 
จงัหวดัสมุทรสาคร     
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รูปภาพ   ลงพ้ืนท่ีช่วงก่อนด าเนินการวิจยั  ต  าบลเจ็ดร้ิว  อ าเภอบา้นแพว้ 

จงัหวดัสมุทรสาคร 

        

รูปภาพ   ลงพ้ืนท่ีช่วงก่อนด าเนินการวิจยั  ต  าบลเจ็ดร้ิว  อ าเภอบา้นแพว้ 
จงัหวดัสมุทรสาคร 

 

        

 รูปภาพ   วนัปะชุมผูน้  าและชาวบา้น เพื่อรับสมคัรผูร่้วมวิจยั   
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รูปภาพ    ประชุมท าความเขา้ใจ กบัผูร่้วมวิจยั   
 
 

    
รูปภาพ   ผูร่้วมวิจยัของความร่วมมือกบัผูน้  าชุมชนในการคดัสรรบุคคลเขา้ร่วมมาเป็นทีมท าแผน

ชุมชน   ในวนัประชุมกองทุนหมู่บา้น 
 

   
 

รูปภาพ   ผูร่้วมวิจยัของความร่วมมือกบัผูน้  าชุมชนในการคดัสรรบุคคลเขา้ร่วมมาเป็นทีมท าแผน
ชุมชน   ในวนัประชุมกองทุนหมู่บา้น 

 



357 
 

   

รูปภาพ  ประชุมเชิงปฏิบติัการ ดว้ยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม(Appreciation-
Influence-Control : A-I-C)     วงรอบท่ี 1 

 

    

รูปภาพ  ประชุมเชิงปฏิบติัการ ดว้ยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม(Appreciation-
Influence-Control : A-I-C)     วงรอบท่ี 1 

 

     

 รูปภาพ  ประชุมเชิงปฏิบติัการ ดว้ยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม(Appreciation-
Influence-Control : A-I-C)     วงรอบท่ี 1 
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รูปภาพ  วนัประชุมเชิงปฏิบติัการ ดว้ยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม(Appreciation-
Influence-Control : A-I-C)   วงรอบท่ี 1 

 

  
 

รูปภาพ    กิจกรรมศึกษาดูงาน และชมวีดิทศัน์เก่ียวกบัแผนชุมชน ท่ีศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บา้นหนองทราย   ต  าบลหนองสาหร่าย  อ  าเภอเมืองพนมทวน  จงัหวดักาญจนบุรี 

 

      

รูปภาพ  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าแผนชุมชน  วงรอบท่ี 1       
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รูปภาพ  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าแผนชุมชน  วงรอบท่ี 1       
 

  

 รูปภาพ  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าแผนชุมชน  วงรอบท่ี 1       
 

     

รูปภาพ  วนัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าแผนชุมชน  วงรอบท่ี 1       
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รูปภาพ  ประชุมวางแผนปรับปรุงรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อ 
การจดัท าแผนชุมชน  วงรอบท่ี 2 

 

         

รูปภาพ  ประชุมวางแผนปรับปรุงรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อ 
การจดัท าแผนชุมชน  วงรอบท่ี 2 

  

    

รูปภาพ  ประชุมวางแผนปรับปรุงรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อ 
การจดัท าแผนชุมชน  วงรอบท่ี 2 
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รูปภาพ    กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าแผนชุมชน  วงรอบท่ี 2       
 

 

    

 รูปภาพ    กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าแผนชุมชน  วงรอบท่ี 2       
 

 

      

 รูปภาพ    กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าแผนชุมชน  วงรอบท่ี 2       
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รูปภาพ    กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าแผนชุมชน  วงรอบท่ี 2       
 

      

รูปภาพ    ทีมท าแผนชุมชนร่วมท าแผนชุมชนจริง 
 

   

รูปภาพ    ปลดัอ  าเภอบา้นแพว้เขา้ร่วมท าแผนชุมชนของทีมท าแผนชุมชน 
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รูปภาพ     เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การท าแผนชุมชนของทีมท าแผนชุมชน 

 

     

รูปภาพ     กิจกรรมท าแผนชุมชนของทีมท าแผนชุมชน หมู่ท่ี 5 

 

       

รูปภาพ     กิจกรรมท าแผนชุมชนของทีมท าแผนชุมชน หมู่ท่ี 5 
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รูปภาพ   น าแผนชุมชนท่ีไดจ้ากการฝึกปฏิบติัมาท าประชาพิจารณ์ 

 

   

รูปภาพ    การประชุมน าเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชน 
เพื่อการจดัท าแผนชุมชน 

 

 

รูปภาพ    การประชุมน าเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชน 
เพื่อการจดัท าแผนชุมชน 
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รูปภาพท่ี     ปลดั อบต. เจ็ดร้ิว และนกัวิชาการพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นแพว้    ร่วมประชุมการ
น าเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน   

 

    

รูปภาพ    ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 ประธานทีมท าแผนชุมชน และคณะกรรมการหมู่บา้น  ร่วมประชุมการ
น าเสนอรูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน 

 

  

รูปภาพ    เจา้หนา้ท่ี อบต. ผูร่้วมวิจยัและทีมท าแผนชุมชนร่วมประชุมการน าเสนอ 
รูปแบบการสร้างเสริมพลงัอ  านาจชุมชนเพื่อการจดัท าแผนชุมชน   
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รายนามผูร่้วมวิจยั 

 
 1. นายหสัดี  ขวญัไตรรงค ์  นกัพฒันากรต าบลเจ็ดร้ิว   

   2. นางส าเนา  พุกผาสุก    อสม.  หมู่ท่ี 5 
 3. นางสาวกนกวรรณ  พุกผาสุก   อสม.  หมู่ท่ี 5 
 4. นางสาวกรรญา  สมตน    อสม.  หมู่ท่ี  4 
 5. นางปวีณา  อ่วมลาบเอก   อสม.  หมู่ท่ี  5 
 6. นายไพรัตน์  ชาวบา้นเกาะ    อสม.  หมู่ท่ี  4 
 7. นางสาคู  งามกาละ     อสม.  หมู่ท่ี  2 
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ประวตัผิู้วจิยั 
 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวก่ิงแกว้   สุวรรณคีรี         
ท่ีอยู ่   61  หมู่ 2   ต าบลถนนขาด  อ  าเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  73000 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2533 ส าเร็จการศึกษาปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต   วิชาเอกการประชาสมัพนัธ ์  
 วิชาโทการโฆษณา    จากมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 พ.ศ. 2545 ส าเร็จประกาศนียบตัรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
 พ.ศ. 2547  ส าเร็จระดบัปริญญามหาบณัฑิต  สาขาจิตวิทยาชุมชน 
  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  บณัฑิตวิทยาลยั   
  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พ.ศ. 2549 ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  สาขาวิชาพฒันศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั   
   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
ประวติัการท างาน    
 พ.ศ. 2543 – 2545    ครูอาสา  ท่ีศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหว้ยจระเข ้     จงัหวดันครปฐม 
 พ.ศ. 2545 – 2547    ครูอาสา  สอนภาษาองักฤษ โรงเรียนบา้นหนองหินประถมศึกษา  
     จงัหวดันครปฐม     
 พ.ศ. 2547 – 2548    ครูสอนคณิตศาสตร์ และองักฤษ โรงเรียนบ ารุงวิทยา  จงัหวดันครปฐม 
 พ.ศ. 2548 – 2555   พนกังานอาจารยโ์ปรแกรมวิชาการพฒันาชุมชน 
    มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
 พ.ศ. 2555 – 2559   วิทยากรพิเศษ วิชาชุมชนศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร  
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