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คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียนชุดใหมนี้ขึ้น เพื่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญา และศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเนื้อหา              

โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจาก

ศึกษาหนังสือเรียนนี้ โดยนําความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น           

จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออื่น ๆ 

                         ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควา

และเรียบเรียงเนื้อหาสาระจากสื่อตาง ๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชน                  

ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดี                  

ไว ณ โอกาสนี้ 

  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน

ชุดนี้จะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 

 

 

 สํานักงาน กศน.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
  หนา 

คํานํา 

คําแนะนําการใชหนงัสือเรียน 

โครงสรางรายวิชา 

บทที่  1  การพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม 1 

เรื่องที่  1  การพัฒนาตนเอง 2 

 เรื่องที่  2  การพัฒนาชุมชน 6 

 เรื่องที่  3  การพัฒนาสังคม  9 

 กิจกรรมบทที่ 1 12 

บทที่  2  ขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สงัคม 14 

 เรื่องที่ 1  ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมลู 15 

 เรื่องที่ 2  ขอมูลตนเอง ครอบครัว 20 

 เรื่องที่ 3  ขอมูลชุมชน สังคม 21 

 กิจกรรมบทที่ 2 22 

บทที่ 3  การจัดเกบ็ขอมูล และวิเคราะหขอมูล 23 

 เรื่องที่ 1  การจัดเก็บขอมูล 24 

 เรื่องที่ 2  การวิเคราะหขอมูล 26 

 เรื่องที่ 3  การนําเสนอขอมูล 27 

 กิจกรรมบทที่ 3 31 

บทที่ 4  การมีสวนรวมในการวางแผนพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 33 

 เรื่องที่ 1  การวางแผน 34 

เรื่องที่ 2  การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 36 

 กิจกรรมบทที่ 4 40 

บทที่ 5  เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 41 

 เรื่องที่ 1  เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 42 

 เรื่องที่ 2  การจัดทําแผน 52 

 เรื่องที่ 3  การเผยแพรสูการปฏิบัต ิ 57 

 กิจกรรมบทที่ 5 60 

 



 

 

สารบัญ (ตอ) 
  หนา 

 

บทที่ 6  บทบาท หนาทีข่องผูนํา/สมาชกิทีด่ีของชุมชน สังคม 61 

 เรื่องที่ 1  ผูนําและผูตาม 62 

 เรื่องที่ 2  ผูนํา ผูตามในการจดัทําแผนพัฒนาชุมชน สังคม 69 

 เรื่องที่ 3  ผูนํา ผูตามในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง ชมุชน สังคม 72 

 กิจกรรมบทที่ 6 73 

แนวเฉลยกิจกรรม 74 

บรรณานุกรม 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน  
 

 หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคมรายวิชาการพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับมัธยมศกึษา

ตอนปลาย เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น  สําหรับผูเรียนที่เปนนักศกึษาการศกึษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

ผูเรียนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขาย

เนื้อหา 

 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนดแลว

ตรวจสอบกับแนวเฉลยกิจกรรมทายเลม ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษา และทําความเขาใจในเนื้อหานั้น

ใหม ใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเรื่องตอไป 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายบทของแตละบท เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาใน

เรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง  

 4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 6 บท คือ 

  บทที่  1  การพัฒนาตนเอง ชุมชน  สังคม 

  บทที่  2   ขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

  บทที่  3   การจัดเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล 

  บทที่  4   การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน  สังคม 

  บทที่  5   เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

  บทที่  6   บทบาท หนาที่ของผูนํา/สมาชิกที่ดีของชุมชน  สังคม 
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โครงสรางรายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน  สังคม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระสําคัญ  

 การพัฒนาตนเอง เปนการพัฒนาความสามารถของตนเองใหมีศักยภาพ สมรรถนะที่ทันตอสภาพ

ความจําเปนตามความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เพื่อใหตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น การที่

จะพัฒนาตนอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได จะตองมีความรู ความเขาใจหลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน 

สังคม ความสําคัญของขอมูล ประโยชนของขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ในดานตาง ๆ รูวิธีการ

จัดเก็บ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูล การมีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม รูเทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผนครอบครัว ชุมชน สังคม 

เขาใจบทบาทหนาที่ของผูนําชุมชน ในฐานะผูนํา และผูตามในการจัดทํา และขับเคลื่อนแผนพัฒนา

ตนเอง ชุมชน และสังคม 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. เพื่อใหผูเรียนสามารถมีความรู ความเขาใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม 

2. บอกความหมายและความสําคัญของแผนชีวิต และแผนชุมชน สังคม 

3. วิเคราะหและนําเสนอขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม ดวยเทคนิคและวิธีการที่

หลากหลาย 

4. จูงใจใหสมาชิกของชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนชีวิต และแผนชุมชน สังคมได 

5. เปนผูนําผูตามในการจัดทําประชาคม ประชาพิจารณของชุมชน 

6. กําหนดแนวทางในการดําเนินการเพื่อนําไปสูการทําแผนชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม 

7. รวมพัฒนาแผนชุมชนตามขั้นตอน 

 

ขอบขายเนื้อหา 

บทที่  1   การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

บทที่  2   ขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

บทที่  3   การจัดเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล 

บทที่  4   การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

บทที่  5   เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

บทที่  6   บทบาท หนาที่ของผูนํา/สมาชิกที่ดขีองชุมชน สังคม

    ข 



1 

 

 

บทที่  1 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

สาระสําคัญ 

 การพัฒนา เปนการทําใหดีขึ้น ใหเจริญขึ้น เปนการเพิ่มคุณคาของส่ิงตาง ๆ พัฒนาจากสิ่งที่มี

อยูเดิม หรือสรางสรรคสิ่งใหมขึ้นมา ดังนั้น การพัฒนา จึงเริ่มตนดวยการพัฒนาตนเอง ตอจากนั้นเปน 

การพัฒนาชุมชน และทายสุดเปนการพัฒนาสังคม ซึ่งจะตองเรียนรูความหมาย ความสําคัญ แนวคิด 

หลักการ วิธีการ พัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทท่ี  1  จบแลว ผูเรียนสามารถ 

1. บอกความหมาย ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได 

2. อธิบายหลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่  1   การพัฒนาตนเอง 

 เรื่องที่  2   การพัฒนาชุมชน 

 เรื่องที่  3   การพัฒนาสังคม 
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เรื่องที่  1  การพัฒนาตนเอง  

 1.1 ความหมายของ “การพัฒนา” (Development) 

         การพัฒนา (Development) หมายถึง การทําใหดีขึ้น ใหเจริญขึ้น เปนการเพิ่มคุณคาของ

สิ่งตาง ๆ การพัฒนาอาจพัฒนาจากสิ่งที่มีอยูเดิม หรือสรางสรรคสิ่งใหมขึ้นมาก็ได 

1.2 ความหมายของ “การพัฒนาตนเอง” 

การพัฒนาตนเอง (Self Development) หมายถึง ความตองการของบุคคลในการที่จะ

พัฒนาความรู ความสามารถของตนจากที่เปนอยู ใหมีความรู ความสามารถเพิ่มขึ้นเกิดประโยชนตอตน 

และหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนใหดีขึ้น ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคม และสติปญญา เพื่อเปนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมเปนประโยชนตอผูอ่ืน ตลอดจนเพื่อการ

ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

 1.3 หลักการพัฒนาตนเอง 

      การพัฒนาตนเองเปนการพัฒนาคุณสมบัติที่อยูในตวับคุคล เปนการจัดการตนเอง 

ใหมีเปาหมายชีวิตที่ดี ทั้งในปจจุบันและอนาคต การพัฒนาตนเอง จะทําใหบคุคลสํานึกในคุณคา    

ความเปนคนไดมากยิ่งขึน้ 

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

ตนเองจากศักยภาพเดิมท่ีมีอยูไปสูศักยภาพระดับที่สูงกวา โดย 

       1.3.1) บุคคลตองสามารถปลดปลอยศักยภาพระดับใหมออกมา 

       1.3.2) มีส่ิงทาทายภายนอกที่เหมาะสม   

       1.3.3) คนที่มีการพัฒนาตนเอง ควรรับรูความทาทายในตัวคนทั้งหมด (total self) 

       1.3.4) เปนการริเริ่มดวยตัวเอง แรงจูงใจเบื้องตนเกิดขึ้นผานผลสัมฤทธิ์ของตัวเอง  

และการทําใหบรรลุความสําเร็จดวยตนเอง รางวัลและการลงโทษจากภายนอกเปนเรื่องที่รองลงมา 

       1.3.5) การพัฒนาตนเอง ตองมีการเรียนรู มีการหยั่งเชิงอยางสรางสรรค 

       1.3.6) การพัฒนาตนเอง ตองเต็มใจที่จะเสี่ยง 

       1.3.7) ตองมีความตั้งใจที่เขมแข็งเพียงพอที่จะผานขึ้นไปสูศักยภาพใหม 

       1.3.8) การพัฒนาตนเองตองการคําแนะนํา และการสนับสนุนของนักพัฒนาตนเองที่มี

วุฒิภาวะมากกวา 

       ดังนั้น การพัฒนาตนเองจะประสบความสําเร็จได เมื่อมีความตองการที่เกิดจากงาน 

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

แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 

       ขั้นที่ 1 การตระหนักรูถึงความจําเปนในการปรับปรุงตนเอง เปนความตองการในการที่

จะพัฒนาตนเอง เพ่ือชีวิตที่ประสบความสําเร็จ คือ การพัฒนาตนเองในแงความรูและในทุกดานใหดีขึ้น

มากที่สุดเทาที่จะทําได 

       ขั้นที่ 2 เปนขั้นการวิเคราะหตนเอง โดยการสังเกตตนเอง ประเมินตนเอง และสังเกต

พฤติกรรมของผูอ่ืน รวมทั้งเปรียบเทียบบุคลิกภาพที่สังคมตองการ  

       ขั้นที่ 3  การวางแผนพัฒนาตนเองและการตั้งเปาหมาย 

 1.4  แนวทางการพัฒนาตนเอง 

      นอกจากหลักการพัฒนาตนเองที่กลาวมาแลว   ยังมีแนวทางการพัฒนาตนเอง ดังนี้  

 1.4.1 การพัฒนาดานจิตใจ  หมายถึง การพัฒนาสภาพของจิตที่มีความรูสึกที่ดี 

ตอตนเองและสิ่งแวดลอม มองโลกในแงดี เชิงสรางสรรค 

  1.4.2 การพัฒนาดานรางกาย  หมายถึง การพัฒนารูปรางหนาตา กิริยาทาทาง  

การแสดงออก น้ําเสียงวาจา การสื่อความหมายรวมไปถึงสุขภาพอนามัย และการแตงกายเหมาะกับ

กาลเทศะ รูปรางและผิวพรรณ 

  1.4.3 การพัฒนาดานอารมณ  หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการควบคุมความรูสึก

นึกคิดและการแสดงออก ควบคุมอารมณที่เปนโทษตอตนเองและผูอื่น  

  1.4.4 การพัฒนาดานสติปญญา และความเฉลียวฉลาดทางอารมณ  หมายถึง การพัฒนา

ความรอบรู ความฉลาด ไหวพริบ ปฏิภาณ การวิเคราะห การตัดสินใจ ความสามารถในการแสวงหา

ความรู และฝกทักษะใหม ๆ เรียนรูวิถีทางการดําเนินชีวิตที่ดี 

  1.4.5 การพัฒนาดานสังคม หมายถึง การพัฒนาปฏิบัติตน ทาทีตอสิ่งแวดลอม ประพฤติ

ตนตามปทัสถานทางสังคม 

  1.4.6 การพัฒนาดานความรู ความสามารถ หมายถึง การพัฒนาความรู ความสามารถที่มี

อยูใหกาวหนายิ่งขึ้น 

  1.4.7 การพัฒนาตนเองสูความตองการของตลาดแรงงาน หมายถึง การพัฒนาความรู

ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญทางอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

       การพัฒนาคนในองคการ จึงจําเปนตองสรางวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมการเรียนรู 

เพิ่มเติมอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสวงหาความรูโดยการอาน และการคิด เพราะความรูเปน

ทรัพยสินที่มีคาที่สามารถสรางคุณคาและประโยชนใหแกตนเองและองคการ 
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 1.5 วิธีการพัฒนาตนเอง   

       องคกร หนวยงานตาง ๆ มีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาบุคลากรของตน ใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เปนผูทรงคุณคา การที่บุคลากรไดรับการพัฒนานั้น จะเปนหลักประกันไดวา หนวยงานนั้นจะ

สามารถรักษาบุคลากรไวไดยาวนาน และเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคาสูงขององคกรนั้นตอไป  ซ่ึงมีวิธีการ

พัฒนาตนเองโดยการฝกอบรม ตามหลักวิชาการ ดังนี้  

       1. การลงมือฝกปฏิบัติจริง 

      2. การบรรยายในหองเรียน 

      3. การลงมือปฏิบัติงานจริง นอกเวลางานควบคูกันไป 

      4. การอบรมเพิ่มเติม 

      5. การฝกจําลองเหตุการณ และใชวิธีการอื่น ๆ 

      6. การศึกษา คนควาหาความรูดวยตนเองจากแหลงความรูตาง ๆ แลวนํามาประยุกตใช

ใหเปนประโยชนอยูเสมอ 

       เมื่อบุคคลไดมีการพัฒนาตนเองไดอยางสมบูรณแลว จะกอใหเกิดประโยชนตาง ๆ  

กับตนเอง รวมถึงประโยชนจากการเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืนและสังคม   ดังนี้ 

       1. ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง    

         1.1 การประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต 

         1.2 การประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพการงาน 

         1.3 การมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ 

                        1.4 การมีความเช่ือม่ันในตนเอง 

                           1.5 การมีความสงบสุขทางจิตใจ 

       2. ประโยชนจากการเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืนและสังคม 

           2.1 การไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากเพื่อนรวมงานและบุคคลอ่ืน 

            2.2 ความสามารถรวมมือและประสานงานกับบุคคลอื่น 

           2.3 ความรับผิดชอบและความมานะอดทนในการปฏิบัติงาน 

                             2.4 ความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนางาน ความเปนอยูและสภาพแวดลอม 

                             2.5 ความจริงใจ ความเสียสละ และความซ่ือสัตยสุจริต 

          2.6 การรักและเคารพหมูคณะ และการทําประโยชนเพื่อสวนรวม 

                           2.7 การไดรับการยกยอง และยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 
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การดําเนินการพัฒนาตนเอง เปนการลงมือปฏิบัติเพื่อเสริมสรางตนเองใหบรรลุวัตถุประสงค

ตามที่กําหนดไว ควรดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

 1. การหาความรูเพิ่มเติม อาจกระทําโดย 

     1.1 การอานหนังสือเปนประจําและอยางตอเนื่อง 

     1.2 การเขารวมประชุมหรือเขารับการฝกอบรม 

     1.3 การสอนหนังสือหรือการบรรยายตาง ๆ 

     1.4 การรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนหรือองคการตาง ๆ 

     1.5 การรวมเปนที่ปรึกษาแกบุคคลหรือหนวยงาน 

     1.6 การศึกษาตอหรือเพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเปด 

     1.7 การพบปะเยี่ยมเยียนบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ 

     1.8 การเปนผูแทนในการประชุมตาง ๆ 

     1.9 การจัดทําโครงการพิเศษ 

     1.10  การปฏิบัติงานแทนหัวหนางาน 

     1.11 การคนควาหรือวิจัย 

     1.12 การศึกษาดูงาน 

 2. การเพิ่มความสามารถและประสบการณ อาจกระทําโดย 

    2.1 การลงมือปฏิบัติจริง 

    2.2 การฝกฝนโดยผูทรงคุณวุฒิหรือหัวหนางาน 

     2.3  การอาน การฟง และการถาม จากเอกสารและหรือผูทรงคุณวุฒิหรือหัวหนางาน 

    2.4 การทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน 

    2.5 การคนควาวิจัย 

    2.6 การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 
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เรื่องที่  2  การพัฒนาชุมชน 

 การพัฒนาชุมชน เปนการนําคําสองคํามารวมกัน คือ คําวา “การพัฒนา” กับคําวา “ชุมชน” 

ซึ่งความหมายของคําวา “การพัฒนา” ไดกลาวถึงแลวในเรื่องของการพัฒนาตนเอง ในที่นี้จะกลาวถึง

ความหมายของชุมชน 

 2.1 ความหมายของ “ชุมชน”  (Community) 

  ชุมชน (Community) หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูในอาณาเขตเดียวกัน มีความรูสึกเปน

พวกเดียวกัน มีความศรัทธา ความเชื่อ เชื้อชาติ การงาน มีความสนใจ และปฏิบัติตนในวิถีชีวิตประจําวัน

ที่คลายคลึงกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน 

 2.2 ความหมายของ “การพัฒนาชุมชน”  

       การพัฒนาชุมชน (Community Development) หมายถึง การทําใหชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ดีขึ้น หรือเจริญขึ้น ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนใหดีขึ้น ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ รวมกันวางแผนและลงมือกระทําเอง 

กําหนดวากลุมของตนและของแตละคนตองการ และมีปญหาอะไร เพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตองการและ

สามารถแกไขปญหานั้น โดยใชทรัพยากรในชุมชนใหมากที่สุด ถาจําเปนอาจขอความชวยเหลือจากรัฐบาล

และองคกรตาง ๆ สนับสนุน 

  ดังนั้น เมื่อนําคําวา “การพัฒนา” รวมกับ “ชุมชน” แลวก็จะไดความหมายวา การพัฒนา

ชุมชน ก็คือ การเปล่ียนแปลงชุมชนใหดีขึ้น หรือใหเจริญขึ้นในทุก ๆ ดาน นั่นเอง นั่นคือ จะตองพัฒนา

คน กลุมชน สิ่งแวดลอมทางวัตถุ หรือสาธารณสมบัติ และพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหบังเกิด 

ผลดีแกประเทศชาติโดยสวนรวม 

 2.3 ปรัชญาขั้นมูลฐานของงานพัฒนาชุมชน 

        ปรัชญาขั้นมูลฐานของงานพัฒนาชุมชน สรุปไดดังนี้ 

         2.3.1 บุคคลแตละคนยอมมีความสําคัญ และมีความเปนเอกลักษณที่ไมเหมือนกัน จึงมี

สิทธิอันพึงไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรม และอยางบุคคลมีเกียรติในฐานะที่เปนมนุษยปุถุชนผูหนึ่ง 

    2.3.2 บุคคลแตละคนยอมมีสิทธิ และสามารถที่จะกําหนดวิธีการดํารงชีวิตของตนไป

ในทิศทางที่ตนตองการ 

    2.3.3 บุคคลแตละคนถาหากมีโอกาสแลว ยอมมีความสามารถท่ีจะเรียนรู เปลี่ยนแปลง

ทัศนะ ประพฤติ ปฏิบัติ และพัฒนาขีดความสามารถใหมีความรับผิดชอบตอสังคมสูงขึ้นได 

  2.3.4 มนุษยทุกคนมีพลังในเรื่องความคิดริเริ่ม ความเปนผูนํา และความคิดใหม ๆ ซึ่ง

ซอนเรนอยู และพลังความสามารถเหลานี้สามารถเจริญเติบโต และนําออกมาใชได ถาพลังที่ซอนเรน

เหลานี้ไดรับการพัฒนา 
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  2.3.5 การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกดาน เปนสิ่งที่พึงปรารถนา 

และมีความสําคัญยิ่งตอชีวิตของบุคคล ชุมชน และรัฐ  

 2.4 แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน 

       การศึกษาแนวคิดพื้นฐานของงานพัฒนาชุมชน เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเจาหนาที่หรือ

นักพัฒนาไดลงไปทํางานกับประชาชนไดอยางถูกตอง และทําใหงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดพื้นฐาน

งานพัฒนาชุมชน มีดังนี้ 

  2.4.1 การมีสวนรวมของประชาชน (People Participation) เปนหัวใจของการพัฒนา

ชุมชน โดยยึดหลักของการมีสวนรวมที่วา ประชาชนมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ วางแผน การปฏิบัติการ 

รวมบํารุงรักษา ติดตามและประเมินผล 

  2.4.2 การชวยเหลือตนเอง (Aide Self-Help) เปนแนวทางในการพัฒนาที่ยึดเปนหลักการ

สําคัญประการหนึ่ง คือ ตองพัฒนาใหประชาชนพึ่งตนเองไดมากขึ้น โดยมีรัฐคอยใหการชวยเหลือ

สนับสนุน ในสวนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑที่เหมาะสม  

  2.4.3 ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) ในการทํางานกับประชาชน ตองยึด

หลักการที่วา ความคิดริเริ่มตองมาจากประชาชน ซ่ึงตองใชวิถีแหงประชาธิปไตย และหาโอกาสกระตุน

ใหการศึกษา ใหประชาชนเกิดความคิด และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอหมูบาน 

ตําบล 

  2.4.4 ความตองการของชุมชน (Felt-Needs) ในการพัฒนาชุมชนตองใหประชาชน และ

องคกรประชาชน คิดและตัดสินใจบนพื้นฐานความตองการของชุมชนเอง เพื่อใหเกิดความคิดที่วางาน

เปนของประชาชน และจะชวยกันดูแลรักษาตอไป 

        2.4.5 การศึกษาตลอดชีวิต (Life-Long Education) ในการทํางานพัฒนาชุมชน ถือเปน

กระบวนการใหการศึกษาตลอดชีวิตแกประชาชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคน การใหการศึกษาตองให

การศึกษาอยางตอเนื่องกันไป ตราบเทาท่ีบุคคลยังดํารงชีวิตอยูในชุมชน 

 2.5 หลักการพัฒนาชุมชน 

       จากปรัชญา และแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน ไดนํามาใชเปนหลักการพัฒนา

ชุมชน ซ่ึงนักพัฒนาตองยึดเปนแนวทางปฏิบัติ มีดังนี้ 

        2.5.1 หลักความมีศักดิ์ศรี และศักยภาพของประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชน ใช

ศักยภาพที่มีอยูใหมากที่สุด จึงตองใหโอกาสประชาชนในการคิด วางแผนเพ่ือแกปญหาชุมชนดวยตัวของ

เขาเอง นักพัฒนาควรเปนผูกระตุน แนะนํา สงเสริม 

     2.5.2  หลักการพึ่งตนเองของประชาชน ตองสนับสนุนใหประชาชนพึ่งตนเองได โดย

การสรางพลังชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน สวนรัฐบาลจะชวยเหลือ สนับสนุนอยูเบื้องหลัง และชวยเหลือใน

สวนที่เกินความสามารถของประชาชน 
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        2.5.3 หลักการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนรวมคิด 

ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ที่จะทําใน

ชุมชน เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางแทจริงในการดําเนินงาน อันเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่อง

ความเปนเจาของโครงการ หรือกิจกรรม 

         2.5.4 หลักประชาธิปไตย ในการทํางานพัฒนาชุมชนจะตองเริ่มดวยการพูดคุย 

ประชุมหารือ รวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ และทํารวมกัน รวมถึงรับผิดชอบรวมกันภายใตความชวยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน ตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย   

 นอกจากหลักการพัฒนาชุมชนดังกลาวแลว องคการสหประชาชาติ ยังไดกําหนด 

หลักการดําเนินงานพัฒนาชุมชนไว 10 ประการ คือ 

 1. ตองสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของประชาชน 

 2. ตองเปนโครงการอเนกประสงคที่ชวยแกปญหาไดหลายดาน 

 3. ตองเปล่ียนแปลงทัศนคติไปพรอม ๆ กับการดําเนินงาน 

 4. ตองใหประชาชนมีสวนรวมอยางเต็มที่ 

 5. ตองแสวงหาและพัฒนาใหเกิดผูนําในทองถ่ิน 

 6. ตองยอมรับใหโอกาสสตรี และเยาวชนมีสวนรวมในโครงการ 

 7. รัฐตองเตรียมจัดบริการใหการสนับสนุน 

 8. ตองวางแผนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพทุกระดับ 

 9. สนับสนุนใหองคกรเอกชน อาสาสมัครตาง ๆ เขามามีสวนรวม 

 10. ตองมีการวางแผนใหเกิดความเจริญแกชุมชนที่สอดคลองกับความเจริญในระดับชาติดวย 

 จากหลักการดังกลาว สรุปไดวา การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการที่จะพยายามเปล่ียนแปลง

ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนใหดีขึ้นกวาเดิม โดยรวมมือกันพัฒนาใหชุมชน

ของตนเองเปนชุมชนที่ดี สรางความรูสึกรักและผูกพันตอชุมชนตนเอง เปาหมายสําคัญของการพัฒนา

ชุมชนจึงมุงไปยังประชาชน โดยผานกระบวนการใหการศึกษาแกประชาชนและกระบวนการรวมกลุม

เปนสําคัญ เพราะพลังสําคัญที่จะบันดาลใหการพัฒนาบรรลุผลสําเร็จนั้นอยูที่ตัวประชาชน 
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เรื่องที่  3  การพัฒนาสังคม 

 3.1 ความหมายของการพัฒนาสังคม  

        การพัฒนาสังคม (Social Development) หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงที่ดีทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม เพื่อประชาชนจะไดมีชีวิต ความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ทั้งทางดานที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม สุขภาพอนามัย การศึกษา การมีงานทํา มีรายไดเพียงพอในการ

ครองชีพ ประชาชนไดรับความเสมอภาค ความยุติธรรม มีคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ประชาชนตองมีสวนรวมใน

กระบวนการเปล่ียนแปลงทุกขั้นตอนอยางมีระบบ 

 3.2 ความสําคัญของการพัฒนาสังคม 

        เมื่อบุคคลมาอยูรวมกันเปนสังคม ปญหาตาง ๆ ก็ยอมจะเกิดตามมาเสมอ ยิ่งสังคม 

มีขนาดใหญ ปญหาก็ยิ่งจะมีมากและสลับซับซอนเปนเงาตามตัว ปญหาหนึ่งอาจจะกลายเปนสาเหตุ 

อีกหลายปญหาเกี่ยวโยงกันไปเปนลูกโซ ถาปลอยไวก็จะเพิ่มความรุนแรง เพิ่มความสลับซับซอน และ

ขยายวงกวางออกไปเรื่อย  ๆ ยากตอการแกไข ความสงบสุขของประชาชนในสังคมนั้นก็จะ ไมมี ดังนั้น 

ความสําคัญของการพัฒนาสังคม อาจกลาวเปนขอ ๆ ไดดังนี้ 

  1. ทําใหปญหาของสังคมลดนอยและหมดไปในที่สุด 

  2. ปองกันไมใหปญหานั้นหรือปญหาในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นแกสังคมอีก 

  3. ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาขึ้นมาแทน  

  4. ทําใหประชาชนในสังคมสมานสามัคคีและอยูรวมกันอยางมีความสุขตามฐานะของ

แตละบุคคล 

  5. ทําใหเกิดความเปนปกแผนมั่นคงของสังคม 

 3.3 แนวคิดในการพัฒนาสังคม 

  การพัฒนาสังคมมีขอบเขตกวางขวาง เพราะปญหาของสังคมมีมาก และสลับซับซอน 

การแกปญหาสังคมจึงตองทําอยางรอบคอบ และตองอาศัยความรวมมือกันของบุคคลจากหลาย ๆ ฝาย 

และโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในสังคมนั้น ๆ จะตองรับรู พรอมที่จะใหขอมูลที่ถูกตองและเขามา 

มีสวนรวมดวยเสมอ การพัฒนาสังคมจึงตองเปนทั้งกระบวนการ วิธีการ กรรมวิธีเปลี่ยนแปลง และ

แผนการดําเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียด คือ 

 1. กระบวนการ (Process) การแกปญหาสังคมตองกระทําตอเนื่องกันอยางมีระบบ เพื่อให

เกิดการเปล่ียนแปลงจากลักษณะหนึ่งไปสูอีกลักษณะหนึ่ง ซ่ึงจะตองเปนลักษณะที่ดีกวาเดิม 

 2. วิธีการ (Method) การกําหนดวิธีการในการดําเนินงาน โดยเฉพาะเนนความรวมมือของ

ประชาชนในสังคมนั้นกับเจาหนาที่ของรัฐบาลที่จะทํางานรวมกัน และวิธีการนี้ตองเปนที่ยอมรับวา 

สามารถนําการเปล่ียนแปลงมาสูสังคมไดอยางถาวรและมีประโยชนตอสังคม 
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 3. กรรมวิธีเปลี่ยนแปลง (Movement) การพัฒนาสังคมจะตองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง    

ใหได และจะตองเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเนนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตน เพื่อให

เกิดสํานึกในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลประโยชนของสวนรวม และรักความเจริญกาวหนาอันจะ

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ 

 4. แผนการดําเนินงาน (Planning) การพัฒนาสังคมจะตองทําอยางมีแผน มีขั้นตอน สามารถ

ตรวจสอบ และประเมินผลได แผนงานนี้จะตองมีทุกระดับ นับตั้งแตระดับชาติ คือ แผนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ลงมาจนถึงระดับผูปฏิบัติ แผนงานจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งใน

การพัฒนาสังคม 

 3.4 การพัฒนาสังคมไทย 

       การพัฒนาสังคมไทย สามารถกระทําไปพรอม ๆ กันทั้งสังคมในเมืองและสังคมชนบท 

แตเนื่องจากสังคมชนบทเปนที่อยูอาศัยของชนสวนใหญของประเทศ การพัฒนาจึงทุมเทไปที่ชนบท

มากกวาในเมือง และการพัฒนาสังคมจะตองพัฒนาหลาย ๆ ดาน ไปพรอม ๆ กัน โดยเฉพาะที่เปนปจจัย

ตอการพัฒนาดานอื่น ๆ ไดแกการศึกษา และการสาธารณสุข 

 การพัฒนาดานการศึกษา การศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่สุด ในการวัดความเจริญของสังคม 

สําหรับประเทศไทยการพัฒนาดานการศึกษายังไมเจริญกาวหนาอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมใน

ชนบทของไทย จะพบประชาชนที่ไมรูหนังสือ และไมจบการศึกษาภาคบังคับอยูคอนขางมาก 

 ความสําคัญของการศึกษาที่มีตอบุคคลและสังคม 

 การศึกษากอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทําใหคนมีความรู ความเขาใจใน

วิทยาการใหม ๆ กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตลอดทั้งมีเหตุผลในการ

แกปญหาตาง ๆ การพัฒนาดานการศึกษา ก็คือ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคคลและเมื่อ

บุคคลซ่ึงเปนสมาชิกของสังคมมีคุณภาพแลว ก็จะทําใหสังคมมีการพัฒนาตามไปดวย สถาบันที่สําคัญใน

การพัฒนาการศึกษา ไดแก บาน วัด โรงเรียน หนวยงานอื่น ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน 

 การพัฒนาดานสาธารณสุข การสาธารณสุข เปนการปองกันและรักษาโรค ทํานุบํารุงใหประชาชน

มีสุขภาพและพลานามัยที่ดี มีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ สังคมใดจะเจริญรุงเรืองกาวหนาได 

จําเปนตองมีพลเมืองที่มีสุขภาพอนามัยดี อันเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองจัดใหมี

การพัฒนาสาธารณสุขขึ้น เพราะมีความสําคัญทั้งตอตัวบุคคลและสังคม  
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 การบริหารงานของทุกรัฐบาล เนนที่ความกินดีอยูดี หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

อยากใหคนมีความสุข มีรายไดมั่นคง  มีสุขภาพดี ครอบครัวอบอุน มีชุมชนเขมแข็ง และสังคมอยูเย็น 

เปนสุข มีความสมานฉันท และเอื้ออาทรตอกัน ในดานการพัฒนาทางสังคมนั้น อาจกลาวไดวา ทําไป

เพื่อใหคนมีความมั่นคง 10 ดาน คือ  

 1.  ดานการมีงานทําและรายได  

 2.  ดานครอบครัว  

 3.  ดานสุขภาพอนามัย 

 4.  ดานการศึกษา  

 5.  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สวนบุคคล)  

 6.  ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม     

 7.  ดานสิทธิและความเปนธรรม  

 8.  ดานสังคม วัฒนธรรม  

 9.  ดานการสนับสนุนทางสังคม  

 10. ดานการเมือง ธรรมาภิบาล หรือมีความมั่นคงทางสังคมนั่นเอง 
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กิจกรรมบทที่ 1 

ใหผูเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้ 

ขอ 1 บอกความหมายของคําตอไปนี้ 

         1) การพฒันาตนเอง หมายถึง.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

ขอ 2 บอกวิธีการพัฒนาตนเองของตัวทาน 

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

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

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

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

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

ขอ 3 บอกหลักการพัฒนาตนเอง  

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

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

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

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

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

ขอ 4 บอกประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาตนเองที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
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ขอ 5 บอกวิธีการพัฒนาตนเองดวยการหาความรูเพิ่มเติม กระทําไดโดยวิธีใด 

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

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

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

ขอ 6 อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน 

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

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

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

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

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

ขอ 7 อธิบายหลักการพัฒนาชุมชน 

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

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

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

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

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

ขอ 8 อธิบายแนวคิดของการพัฒนาสังคม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

 

สาระสําคัญ 

 ขอมูล  คือ  ขอเท็จจริงของบคุคล สัตว ส่ิงของ หรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจเปน

ขอความ ตวัเลข หรือภาพก็ได ขอมูลมีความสําคัญตอการดาํรงชีวิตของมนษุย มนุษยนําขอมูลตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม มาใชประโยชนในชีวิตประจําวนัและการปฏิบัติงาน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทท่ี  2 จบแลว  ผูเรียนสามารถ   

1.  บอกความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมูลได 

2.  บอกขอมูลของตนเองและครอบครวัได 

3.  บอกขอมูลของชุมชนและสังคมได 
ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่  1  ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมลู 

 เรื่องที่  2  ขอมูลตนเอง ครอบครัว 

 เรื่องที่  3  ขอมูลชุมชน สังคม 
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เรื่องที่  1  ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมูล 

 1.1 ความหมายของขอมูล 

ขอมูล (Data) หมายถึง กลุมตัวอักขระที่เมื่อนํามารวมกันแลวมีความหมายอยางใดอยางหนึ่ง 

และมีความสําคัญควรคาแกการจัดเก็บ เพื่อนําไปใชในโอกาสตอ ๆ ไป ขอมูลมักเปนขอความที่อธิบายถึง

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเปนตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณใด ๆ ที่สามารถนําไปประมวลผลดวยคอมพิวเตอรได 

(IT Destination Tech Archive [00005] : 1) 

 ขอมูล  (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงของสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา ไมวาจะเปนคน สัตว 

สิ่งของ สถานที่ตาง ๆ ธรรมชาติทั่วไป ลวนแลวแตมีขอมูลในตนเอง ทําใหเรารูความเปนมา ความสําคัญ

และประโยชนของส่ิงเหลานั้น ดังนั้นขอมูลของทุก ๆ ส่ิงจึงมีความสําคัญมาก  (ภิรมย เกตุขวัญชัย, 2552 : 1 ) 

        ขอมูล (data) หมายถึง ขอเท็จจริง (facts) หรือปรากฏการณธรรมชาติ (phenomena) 

หรือ เหตุการณ (events) ที่เกิดขึ้น หรือมีอยูเปนอยูเองแลวตามปกติ และไดรับการตรวจพบและบันทึก

หรือเก็บรวบรวมไวใชประโยชน หากขอเท็จจริง หรือปรากฏการณหรือเหตุการณเหลานั้นไมมีผูใดได

พบเห็น ไดมีการบันทึกรวบรวมไวดวยวิธีการใด ๆ  ก็ตาม ความเปนขอมูลกไ็มเกดิขึ้น ตัวอยางเชน ทุก ๆ เชา

มีนักศึกษา เดินทางไปเรียน คนทั้งหลายไปทํางาน มีลมพัดแรงบาง เบาบาง อากาศรอนบาง เย็นบาง เปนปกติ

แตหากมีใครบางคนทําการสังเกตแลวบันทึกวา โรงเรียนใดมีนักเรียนไปเรียนกี่คนในแตละวัน  

มีผูโดยสารรถไปทํางานวันละกี่คน มีรถวิ่งกี่เที่ยว ลมพัดดวยความเร็วเทาใด เวลาใด อุณหภูมิแตละวัน

สูง ต่ํา เพียงใด ซ่ึงที่ตรวจพบและบันทึกไวนี้ เรียกวา ขอมูล  ไพโรจน ชลารักษ (2552 : 1) 

ขอมูล  หมายถึง  ความจริงที่ เกิดขึ้นซึ่งอาจจะเปนตัวเลขหรือขอความ  หรือ

ประกอบดวยขอมูลท้ังขอความ  และตัวเลข   เชน  

1. “นางกัลยา  วานิชยบัญชา  จบปริญญาเอก  สาขาสถิติ  จาก  University  of  Georgia  

ประเทศสหรัฐอเมริกา” ซึ่งเปนขอมูลที่แสดงความจริงของนางกัลยา ซึ่งอยูในรูปขอความเพียงอยางเดียว 

2. “นางกัลยา  วานิชยบัญชา รับราชการเปนอาจารยที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมี 

เงินเดือน  25,000  บาท”  ซึ่งเปนขอมูลที่อยูในรูปขอความและตัวเลข 

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

และ  4.3  ลานบาท” เปนขอมูลที่อยูในรูปตัวเลข กัลยา วานิชยบัญชา (2549 : 9)   
สรุปไดวา ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงของคน สัตว วัตถุส่ิงของที่ไดจากการสังเกต

ปรากฏการณ การกระทํา หรือลกัษณะตาง  ๆแลวนาํมาบนัทกึเปนตัวเลข สญัลักษณ เสียง หรือภาพ 
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ชนิดของขอมูล 

 1. จําแนกตามลักษณะของขอมูล  จําแนกออกไดเปน  2  ชนิด  คือ 

     1.1  ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) หมายถึง ขอมูลที่ไมสามารถบอกไดวามีคามาก

หรือนอย แตสามารถบอกไดวาดีหรือไมดี หรือบอกลักษณะความเปนกลุมของขอมูล เชน เพศ ศาสนา สีผม 

อาชีพ คุณภาพสินคา ความพึงพอใจ ฯลฯ  

     1.2 ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) หมายถึง ขอมูลที่สามารถวัดคาไดวามีคามาก

หรือนอย ซ่ึงสามารถวัดคาออกมาเปนตัวเลขได เชน อายุ สวนสูง น้ําหนัก อุณหภูมิ ฯลฯ 

 2. จําแนกตามแหลงที่มาของขอมูล  แบงออกไดเปน  2  ชนิด  คือ 

     2.1  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึง ขอมูลท่ีผูใชเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลเอง เชน 

การเก็บแบบสอบถาม การทดลองในหองทดลอง การสังเกต การสัมภาษณ เปนตน 

     2.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Second Data) หมายถึง ขอมูลที่ผูใชนํามาจากหนวยงานอื่นหรือผูอื่นที่

ไดทําการเก็บรวบรวมไวแลวในอดีต เชน รายงานประจําปของหนวยงานตาง ๆ ขอมูลทองถิ่นซึ่งแตละ 

อบต. เปนผูรวบรวมไว เปนตน 

 ตัวอยางขอมลูในดานตาง ๆ         

 ขอมูลดานภูมิศาสตร คือ ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับ

สังคม เชน จํานวนประชากร ลักษณะของภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ เขตการปกครองตําบล/อําเภอ/

เทศบาล จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม แรธาตุ แหลงน้ํา การคมนาคม ขนสงทางบก ทางน้ํา  

ทางอากาศ สังคมและวัฒนธรรม เชน เชื้อชาติของประชากร การนับถือศาสนา การตั้งถิ่นฐานของ

ประชากร ความเชื่อ ขอบเขตของสถานที่ สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สภาพปญหาและภัยธรรมชาติ 

 ขอมูลดานประวัติศาสตร คือ ขอมูลเหตุการณที่เปนมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติตามที่

บันทึกไวเปนหลักฐาน เชน ประวัติความเปนมาของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล/จังหวัด สภาพความเปนอยูของ

คนในอดีต การปกครองในอดีต สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร เปนตน 

 ขอมูลดานเศรษฐศาสตร คือ ขอมูลการผลิต การบริโภค การกระจายสินคาและบริการ   
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 ขอมูลดานการเมือง คือ กระบวนการและวิธีการ ที่จะนําไปสูการตัดสินใจของกลุมคน คํานี้

มักจะถูกนําไปประยุกตใชกับรัฐบาล แตกิจกรรมทางการเมืองสามารถเกิดขึ้นไดทั่วไปในทุกกลุมคนที่มี

ปฏิสัมพันธกัน ซึ่งรวมไปถึงในบริษัท แวดวงวิชาการ และในวงการศาสนา 

 ขอมูลดานการเมือง  เชน ผูนําชุมชน  ผูนําทองถิ่น อาสาสมัคร พรรคการเมือง คณะกรรมการ

เลือกตั้ง การแบงเขตเลือกตั้ง องคการบริหารสวนตําบล การมีสวนรวมของประชาชน ในกิจกรรมทาง

การเมือง เปนตน  

 ขอมูลดานการปกครอง เชน ผูบริหารองคกรทองถิ่น องคกรทองถิ่น ผูนําในดานตาง ๆ ของ

ทองถ่ิน เชน กํานัน ผูใหญบาน การแบงเขตการปกครอง ที่ตั้งและอาณาเขตของการปกครอง 

 ขอมูลดานศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี 

 ดานศาสนา เชน ศาสนาที่ประชาชนนับถือ ศาสนสถาน สถานที่ตั้งศาสนสถาน วันสําคัญทาง

ศาสนา 

 ดานวัฒนธรรม เชน คานิยม ความเชื่อ ภาษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ความรูและระบบ

การถายทอดความรู สภาพปญหาที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม 

 ดานประเพณี เชน การเกิด การบวชนาค การแตงงาน การทําบุญขึ้นบานใหม พิธีกรรมใน 

วันสําคัญ สภาพปญหาที่เกี่ยวของกับประเพณี 

 ขอมูลดานหนาที่พลเมือง 

 หนาที่ หมายถึง ภาระรับผิดชอบของบุคคลที่ตองปฏิบัติกิจที่ตองทํา กิจที่ควรทํา เปนสิ่งที่

กําหนดใหทํา หรือหามมิใหกระทํา 

 พลเมือง หมายถึง พละกําลังของประเทศซ่ึงมีสวนเปนเจาของประเทศ 

 ขอมูลดานหนาที่พลเมือง เชน ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย ความเสียสละ ความอดทน การไมทําบาป ความสามัคคี การรักษา

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การปฏิบัติตามกฎหมาย การไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง การพัฒนาประเทศ การปองกัน

ประเทศ การรับราชการทหาร การเสียภาษีอากร การชวยเหลือราชการ การศึกษาอบรม การพิทักษปกปอง

และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และภูมิปญญาทองถิ่น การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
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 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากร 

 สิ่งแวดลอม หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต เห็นไดดวยตาเปลา 

และไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา รวมทั้งส่ิงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยเปนผูสรางขึน้ หรือ

อาจจะกลาวไดวาสิ่งแวดลอมจะประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้นในชวง 

เวลาหนึ่งเพ่ือสนองความตองการของมนุษยนั่นเอง 

            ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาต ิไดแก บรรยากาศ น้ํา ดนิ แรธาตุ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู

บนโลก (พืช และสัตว) ฯลฯ 

             สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก สาธารณูปการตาง ๆ เชน ถนน เขื่อนกั้นน้ํา ฯลฯ หรือ

ระบบของสถาบันสังคมมนุษยทีด่ําเนินชวีิตอยู ฯลฯ 

           ทรัพยากรธรรมชาต ิหมายถึง ส่ิงตาง ๆ (สิ่งแวดลอม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนษุย

สามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน และกําลัง

แรงงานมนุษย เปนตน 

   ขอมูลดานสิ่งแวดลอม  ทรัพยากร ไดแก 

   1. กลุมขอมูลดานธรณีวิทยา เชน โครงสรางของโลก สวนประกอบของโลก คุณสมบัติของดิน 

แผนดินไหว ภูเขาไฟ น้ําพุรอน แหลงแร หิน และวัฏจักร การเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก 

   2. กลุมขอมูลทางทะเล เชน อุณหภูมิของน้ําทะเล ตําแหนงที่ตรวจวัดอุณหภูมิ ตัวเลขที่แสดง

อุณหภูมิ 

   3. กลุมขอมูลนิเวศวิทยา เชน ตําแหนงที่ตั้งของสัตวหายาก สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ

ที่มักพบสัตวหายาก ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ฤดูกาลที่อพยพ 

   4. กลุมขอมูลเกี่ยวกับน้ํา เชน ปริมาณฝนตก ปริมาณความชื้นสัมพัทธในอากาศ ตําแหนง

ที่ตั้งสถานีวัดปริมาณน้ําฝนในแตละภาค 

   5. กลุมขอมูลอากาศ เชน อุณหภูมิอากาศที่ระดับความสูงตาง ๆ 

   6. กลุมขอมูลเสน เชน ขอมูลเสนรอบจังหวัด ขอมูลเสนถนน และทางรถไฟ 

   7. กลุมขอมูลโทรสัมผัส (Remote Sensing) เชน ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม ขอมูลทาง

ดาวเทียมที่แสดงขอเท็จจริงของสภาพพื้นที่ของเกาะ หรือภูเขา 

  ขอมูลดานสาธารณสุข เชน จํานวนโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถานีอนามัยประจํา

ตําบล จํานวนแพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข จํานวนคนเกิด คนตาย สาเหตุการตาย โรคที่พบบอย 

โรคระบาด 
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 ขอมูลดานการศึกษา เชน จํานวนสถานศึกษาในระดับตาง ๆ รายชื่อสถานศึกษา จํานวนครู 

จํานวนนักเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ จํานวนผูจบการศึกษา สภาพปญหาดานการศึกษา 

 1.2 ความสําคัญของขอมูล 

 ความสําคัญของขอมูลตอตนเอง 

 1. ทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูรอดปลอดภัย มนุษยรูจักนําขอมูลมาใชในการดํารงชีวิต

แตโบราณแลว มนุษยรูจักสังเกตสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว เชน สังเกตวาดิน อากาศ ฤดูกาลใดที่เหมาะสมกับ

การปลูกพืชผักกินไดชนิดใด พืชชนิดใดใชเปนยารักษาโรคได  สะสมเปนองคความรูแลวถายทอดสืบตอ

กันมา ขอมูลตาง ๆ ทําใหมนุษยสามารถนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนอาหาร ส่ิงของเครื่องใช ที่อยูอาศัย 

และยารักษาโรค เพื่อการดํารงชีพได 

 2. ชวยใหเรามีความรูความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เชน เรื่องรางกาย จิตใจ 

ความตองการ พฤติกรรมของตนเอง และผูอ่ืน ทําใหมนุษยสามารถปรับตัวเอง ใหอยูรวมกับคนในครอบครัว

และสังคมไดอยางมีความสุข 

 3. ทําใหตนเองสามารถแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหผานพนไปไดดวยดี การตัดสินใจตอการ

กระทําหรือไมกระทําส่ิงใด ที่ไมมีขอมูลหรือมีขอมูลไมถูกตองอาจทําใหเกิดการผิดพลาดเสียหายได  

 ความสําคัญของขอมูลตอชุมชน/สังคม 

 1. ทําใหเกิดการศึกษาเรียนรู ซึ่งการศึกษาเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาชุมชน/สังคมเปนอยางยิ่ง 

ชุมชน/สังคมใดที่มีผูไดรับการศึกษา การพัฒนาก็จะเขาไปสูชุมชน/สังคมนั้นไดงายและรวดเร็ว  

 2. ขอมูลตาง ๆ ที่สะสมเปนองคความรูนั้น สามารถรักษาไวและถายทอดความรูไปสูคนรุน 

ตอ ๆ ไปในชุมชน/สังคม ทําใหเกิดความรูความเขาใจ วัฒนธรรมของชุมชน/สังคม ตนเอง และตางสังคมได

กอใหเกิดการอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 

 3. ชวยเสริมสรางความรู ความสามารถใหม ๆในดานตาง ๆ ทั้งทางดานเทคโนโลยี การศึกษา 

เศรษฐศาสตร การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย ฯลฯ ที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนาชุมชน/สังคม 

 1.3  ประโยชนของขอมูล 

 1. เพ่ือการเรียนรู 

2. เพ่ือการศึกษาคนควา 

 3. เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

 4. เพ่ือใชในการนํามาปรับปรุงแกไข 

 5. เพ่ือใชเปนหลักฐานสําคัญตาง ๆ 

 6. เพ่ือการสื่อสาร 

 7. เพ่ือการตัดสินใจ 
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 ขอมูลในชีวิตประจําวันมีจํานวนมากที่นําไปใชประโยชนตาง ๆ  กนั  เชน 

 ขอมูลภูมิอากาศ  ใชประโยชนในดานการพยากรณอากาศ 

 ขอมูลประชากร  ใชประโยชนทางดานการวางแผนพัฒนาประเทศ 

 ขอมูลดานการเงิน  ใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ขอมูลวิทยาศาสตร  ใชประโยชนในดานการวิจัย 

  ขอมูลดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม ใชประโยชนในดานการติดตามสถานภาพของสิ่งแวดลอม 

การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร การวางแผนการพัฒนาทองถิ่น หรือการทองเที่ยว  

การวางแผนการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

 ขอมูลดานภูมิศาสตร ใชประโยชนในการประเมินคาความเสียหายของการเกิดภัยทางธรรมชาติ 

ประเมินภาษีปาย โรงเรือน ที่ดิน วิเคราะหการลงทุนสรางสาธารณูปโภค 

 

เรื่องที่ 2  ขอมูลตนเอง  ครอบครัว 

 2.1  ขอมูลตนเอง คือ ขอมูลความเปนตัวเราซ่ึงมีส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางจากผูอื่น

ทั้งภายนอกที่สามารถมองเห็นได เชน ชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ปเกิด อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ สถานภาพ สีผิว 

รูปราง สวนสูง น้ําหนัก อาชีพ รายได และภายในตัวเรา เชน อารมณ บุคลิกลักษณะ ความคิดความรูสึก 

และความเช่ือ เปนตน 

 2.2  ขอมูลครอบครัว เปนขอมูลของกลุมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน

ทางสายโลหิต การสมรส หรือการรับผูอ่ืนไวในความอุปการะ เชน บุตรบุญธรรม คนใช ญาติพี่นอง มาอาศัย

อยูดวยกันในครัวเรือนเดียวกัน 

  ขอมูลครอบครัว เชน จํานวนสมาชิกในครอบครัว ขอมูลตนเองของทุกคนในครอบครัว 

สภาพที่พักอาศัยและสิ่งแวดลอม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน รายได – รายจายรวมของครอบครัว : 

เดือน ป เปนตน 
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เรื่องที่  3  ขอมูลชุมชน  สังคม 

 3.1  ขอมูลชุมชน 

    ชุมชน  หมายถึง  อาณาเขตบริเวณหนึ่งที่มีกลุมคนซึ่งมีวิถีชีวิตเกี่ยวของกัน อาศัยอยูรวมกัน

มาเปนเวลานาน มีการติดตอสื่อสารกันเปนปกติอยางตอเนื่อง มีวัฒนธรรม ความเชื่อ จารีตประเพณี

เดียวกัน ใชสาธารณสถานและสถาบันรวมกัน   

 ชุมชนมีลักษณะหลายประการเหมือนกับสังคม แตมีขนาดเล็กกวา มีความสนใจรวมที่

ประสานสัมพันธกันในวงแคบกวา  

 ขอมูลชุมชน ประกอบดวยขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้ คือ ขอมูลดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตรและ

ความเปนมา ขอมูลดานเศรษฐกิจ – สังคม ขอมูลดานการเมืองและการปกครอง ขอมูลดานศาสนาและ

วัฒนธรรม และขอมูลดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

 3.2  ขอมูลสังคม 

 สังคม หมายถึง กลุมคนมากกวาสองคนขึ้นไป อยูอาศัยรวมกันเปนเวลาอันยาวนานในพื้นที่ 

ที่กําหนด คนในกลุมมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน มีระเบียบแบบแผนรวมกันเพื่อใหการดํารงอยูเปนไป

ดวยดี มีกิจกรรมรวมกัน มีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเหมือนกันเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยูรวมกัน

ในสังคมอยางสงบสุข   

 ขอมูลทางสังคม เชน ขอมูลดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สาธารณสุข 

อาชญากรรม สาธารณภัย ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง หนาที่

พลเมือง ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร เปนตน 
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กิจกรรมบทที่ 2 

ใหผูเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้ 

1.  ขอมูล  หมายถึงอะไร 

2.  ขอมูล  มีความสําคัญอยางไร 

3.  จงบอกถึงประโยชนของขอมูล 

4.  จงกรอกขอมูลตนเองลงในแบบพิมพที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลตนเอง 

�.  ชื�อ-นามสกลุ……………………………………………………………………..……………… 

     เลขประจําตวัประชาชน 

      เกิดวนัที�………..… เดือน ……………..…………. พ.ศ. ……..……….. อาย ุ………….. ปี 

     สถานที�เกิด  จงัหวดั................................................................ 

�.  กลุม่เลือด.........................................................สีผิว....................................................... 

3.  สว่นสงู.........................................เซนตเิมตร     นํ �าหนกั.......................................กิโลกรัม 

4.  สญัชาติ................................. เชื �อชาติ................................... ศาสนา.............................. 

5.  ชื�อบิดา.....................................................  มารดา.......................................................... 

6.  สถานที�อยูปั่จจบุนั 

     บ้านเลขที�.....................หมูที่�...................หมูบ้่าน/อาคาร.................................................. 

     ถนน.....................................ตําบล.................................. อําเภอ.................................... 

     จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 

     หมายเลขโทรศพัท์บ้าน................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ................................ 

7.  จบการศกึษาระดบั...................................... จากสถานศกึษา...........................................  

     ตําบล..................................อําเภอ................................จงัหวดั..................................... 

     ปัจจบุนักําลงัศกึษาระดบั............................ที�สถานศกึษา................................................ 

ตําบล................................อําเภอ......................................จงัหวดั.................................. 

�.  ประกอบอาชีพ............................................รายได้เดือนละ............................................... 

     สถานที�ประกอบอาชีพ  บริษัท/หน่วยงาน.......................................................................... 

     ตําบล.....................................อําเภอ.....................................จงัหวดั............................... 

�.  สถานภาพ      โสด        สมรส         หย่า         หม้าย 

��.  จํานวนบตุร........................................คน 
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บทที่ 3 

การจัดเกบ็ขอมูล และวิเคราะหขอมูล 

สาระสําคัญ 

 สังคมไทยในปจจุบันมกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ ทั้งในดานขาวสาร เศรษฐกจิ  

การประกอบอาชีพ และการดําเนนิชีวิตในแตละวัน การพิจารณาตัดสินใจในการดําเนนิชีวิต หรือ

ประกอบอาชีพ จําเปนจะตองใชขอมูลหลาย ๆ ดาน นํามาวเิคราะหขอมูลเพื่อหาแนวโนม 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

 เมื่อศึกษาบทท่ี 3 จบแลว ผูเรียนสามารถ 

 1.  บอกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลได 

 2.  วิเคราะหขอมูลได 

 3.  นําเสนอขอมูลได 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่  1  การจัดเก็บขอมูล 

 เรื่องที่  2  การวิเคราะหขอมูล 

 เรื่องที่  3  การนําเสนอขอมูล 
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เรื่องที่ 1 การจัดเก็บขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล เปนขั้นตอนที่ใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีตองการมีความหมายรวมทั้งการเก็บ

ขอมูลขึ้นมาใหม และการรวบรวมขอมูลจากผูอ่ืนที่ไดเก็บไวแลว หรือไดรายงานไวในเอกสารตาง ๆ เพื่อ

นํามาศึกษาตอไป  

 ตัวอยาง เชน เมื่อตองการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานเรื่องอาชีพและรายไดครัวเรือนของคนใน

หมูบาน อาจเริ่มตนดวยการออกแบบสอบถามสําหรับการไปสํารวจขอมูล เพื่อใหครอบครัวตาง ๆ ใน

หมูบานกรอกขอมูล มีการสงแบบสอบถามไปยังผูกรอกขอมูล เพื่อทําการกรอกรายละเอียด มีการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอมูลมีเทคนิคและวิธีการหลายวิธี ดังนี ้

1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน (Reporting System) เปนผลพลอยไดจากระบบการ

บริหารงาน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานที่ทําไวหรือจากเอกสารประกอบการทํางานซึ่งการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากรายงานสวนมากใชเพียงครั้งเดียว จากรายงานดังกลาว อาจมีขอมูลเบื้องตน บางประเภท

ที่สามารถนํามาประมวลเปนยอดรวมขอมูลสถิติได วิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานของหนวยบริหาร 

นับวาเปนวิธีการรวบรวมขอมูลสถิติโดยไมตองส้ินเปลืองคาใชจายในการดําเนินงานมากนัก คาใชจายที่

ใชสวนใหญก็เพื่อการประมวลผล พิมพแบบฟอรมตาง ๆ ตลอดจนการพิมพรายงาน วิธีการนี้ใชกันมาก

ทั้งในหนวยงานรัฐบาลและเอกชน หนวยงานของรัฐที่มีขอมูลสถิติที่รวบรวมจากรายงาน ไดแก  

กรมศุลกากร มีระบบการรายงานเกี่ยวกับการสงสินคาออก และการนําสินคาเขา และกระทรวงศึกษาธิการ  

มีรายงานผล การปฏิบัติงานของโรงเรียนภายในสังกัด ซึ่งสามารถนํามาใชในการประมวลผลสถิติทาง 

การศึกษาได  

2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากทะเบียน (Registration) เปนขอมูลสถิติที่รวบรวมจากระบบ

ทะเบียน มีลักษณะคลายกับการรวบรวมจากรายงานตรงที่เปนผลพลอยไดเชนเดียวกัน จะตางกันตรงที่ 

แหลงเบื้องตนของขอมูลเปนเอกสารการทะเบียนซึ่งการเก็บมีลักษณะตอเนื่อง มีการปรับแกหรือเปล่ียนแปลง 

ใหถูกตองทันสมัย ทําใหไดสถิติที่ตอเนื่องเปนอนุกรมเวลา ขอมูลที่เก็บโดยวิธีการทะเบียน มีขอรายการ

ไมมากนัก เนื่องจากระบบทะเบียนเปนระบบขอมูลที่คอนขางใหญ ตัวอยางขอมูลสถิติที่รวบรวมจาก

ระบบทะเบียน ไดแก สถิติจํานวนประชากรที่กรมการปกครอง ดําเนินการเก็บรวบรวมจากทะเบียนราษฎร 

ประกอบดวย จํานวนประชากร จําแนกตามเพศเปนรายจังหวัด อําเภอ ตําบล นอกจากทะเบียนราษฎรแลว

ก็มีทะเบียนยานพาหนะของกรมตํารวจที่จะทําใหไดขอมูลสถิติจํานวนรถยนต จําแนกตามชนิดหรือ

ประเภทของรถยนต เปนตน 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีสํามะโน (Census) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติของทุก ๆ 

หนวยของประชากรที่สนใจศึกษาภายในพื้นที่ที่กําหนด และภายในระยะเวลาท่ีกําหนด การเก็บรวบรวม

ขอมูลสถิติดวยวิธีนี้ จะทําใหไดขอมูลในระดับพื้นที่ยอย เชน หมูบาน ตําบล อําเภอ และทําใหไดขอมูลที่

เปนคาจริง 

 ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508 ไดบัญญัติไววา สํานักงานสถิติแหงชาติเปนหนวยงาน

เดียวที่สามารถจัดทําสํามะโนได และการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติดวยวิธีการสํามะโน เปนงานที่ตองใช

เงินงบประมาณ เวลาและกําลังคนเปนจํานวนมาก  สวนใหญจะจัดทําสํามะโนทุก ๆ 10 ป หรือ 5 ป 

4. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีสํารวจ (Sample Survey) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติ  

จากบางหนวยของประชากรดวยวิธีการเลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูลสถิติดวยวิธีนี้ จะทําใหได

ขอมูลในระดับรวม เชน จังหวัด ภาค เขตการปกครอง และรวมทั่วประเทศ และขอมูลที่ไดจะเปนคา

โดยประมาณ การสํารวจเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชงบประมาณ เวลา และกําลังคนไมมากนัก  

จึงสามารถจัดทําไดเปนประจําทุกป หรือทุก 2 ป ปจจุบันการสํารวจเปนวิธีการเกบ็รวบรวมขอมูลสถิติที่มี

ความสําคัญ และใชกันอยางแพรหลายมากที่สุด ทั้งในวงการราชการและเอกชน ไมวาจะเปนการสํารวจ

เพื่อหาขอมูลทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข การคมนาคม การศึกษา และขอมูลทาง

เศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ เปนตน  

 5. วิธีการสังเกตการณ (Observation) เปนวิธีเก็บขอมูลโดยการสังเกตโดยตรงจากปฏิกิริยา 

ทาทาง หรือเหตุการณ หรือปรากฏการณ ที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไวโดยไมมีการ

สัมภาษณ วิธีนี้ใชกันอยางกวางขวางในการวิจัย เชน จะศึกษาดูปฏิกิริยาของผูขับรถยนตบนทองถนน

ภายใตสภาพการณจราจรตาง ๆ กัน ก็อาจจะสงเจาหนาที่ไปยืนสังเกตการณได การสังเกตจํานวนลูกคา

และบันทึกปริมาณการขายของสถานประกอบการ โดยพนักงานเก็บภาษีของกรมสรรพากร เนื่องจากการ

ไปสัมภาษณผูประกอบการถึงปริมาณการขาย ยอมไมไดขอมูลที่แทจริง 

 6. วิธีการบันทึกขอมูลจากการวัดหรือนับ วิธีนี้จะมีอุปกรณเพื่อใชในการวัดหรือนับตาม

ความจําเปนและความเหมาะสม เชน การนับจํานวนรถยนตที่แลนผานที่จุดใดจุดหนึ่ง ก็อาจใชเครื่องนับ

โดยใหรถแลนผานเครื่องนับ หรือการเก็บขอมูลจํานวนผูมาใชบริการในหองสมุดประชาชน ก็ใชเครื่อง

นับเมื่อมีคนเดินผานเครื่อง เปนตน  
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เรื่องที่ 2 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเปนขั้นตอนการนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลและทําการวิเคราะหโดย

เลือกคาสถิติที่นํามาใชใหเหมาะสม คาสถิติที่นิยมใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก    

 1. ยอดรวม (Total) คือ การนําขอมูลสถิติมารวมกันเปนผลรวมทั้งหมด เชน จํานวนนักศึกษา 

กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดตราด  จํานวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดระยอง  จํานวนคนที่

เปนไขเลือดออกในภาคตะวันออก จํานวนคนวางงานทั้งประเทศ เปนตน 

 2. คาเฉลี่ย (Average, Mean) หมายถึง คาเฉลี่ยซ่ึงเกิดจากขอมูลของผลรวมทั้งหมดหารดวย

จํานวนรายการของขอมูล เชน การวัดสวนสูงของนักศึกษา กศน. ระดับประถมศึกษา ศรช. บานเพ 

จํานวน 10 คน  วัดไดเปนเซนติเมตร   มีดังนี้ 

คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

สวนสูง 155 165 152 170 163 158 160 168 167 171 

สวนสูงโดยเฉลี่ยของนกัศกึษา กศน. ระดับประถมศึกษา ศรช. บานเพ คือ  

=      
10

171167168160158163170152165155 
 

=      
10

1629  

=      162.9  เซนติเมตร 

3. สัดสวน (Proportion) คือ ความสัมพันธของจํานวนยอยกับจํานวนรวมทั้งหมด โดยใหถือวา

จํานวนรวมทั้งหมดเปน 1 สวน เชน การสํารวจการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษา-

ตอนตน จังหวัดนครนายก จํานวน 500 คน ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาภาษาไทย จํานวน 300 คน 

ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 200 คน ดังนั้น สัดสวนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ในหมวดวิชาภาษาไทย = 
500

300  = 0.60  

และสัดสวนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

ในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ  = 
500

200  หรือ 1- 0.60  = 0.40 

 4. อัตรารอยละหรือเปอรเซ็นต (Percentage or Percent) คือ สัดสวน เมื่อเทียบตอ 100 

สามารถคํานวณได โดยนํา 100 ไปคูณสัดสวนที่ตองการหาผลลัพธก็จะออกมาเปนรอยละ หรือเปอรเซ็นต 

 ตัวอยาง ใน กศน. อําเภอแหงหนึ่ง มีนักศึกษาทั้งหมด 650 คน แยกเปนนักศึกษาระดับ

ประถมศึกษา จํานวน  118 คน  นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 250 คน และนักศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 282 คน เราจะหารอยละหรือเปอรเซ็นตของนักศึกษาแตละระดับไดดังนี้  
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ระดับประถมศึกษา = 100
650

118
       =  18.15 % 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน =  100
650

250
      =  38.46 % 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = 100
650

282
       =  43.38 % 

รวมทั้งหมด 100 % 

 

เรื่องที่ 3 การนําเสนอขอมูล  (Presentation of Data) 

 การนําเสนอขอมูล (Presentation of Data)โดยทั่วไปแบงเปน 2 วิธี คือ การนําเสนอขอมูล

อยางไมเปนแบบแผน และการนําเสนอขอมูลอยางเปนแบบแผน  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

1.  การนําเสนอขอมูลอยางไมเปนแบบแผน 

     การนําเสนอขอมูลอยางไมเปนแบบแผน หมายถึง การนาํเสนอขอมูลที่ไมตอง 

ถูกกฎเกณฑและแบบแผนอะไรมากนัก นิยมใช 2 วิธี คือ 

       1.1 การนําเสนอขอมูลในรูปขอความ เปนการนําเสนอขอมูลโดยการบรรยายเกีย่วกับ

ขอมูลนั้น ๆ เชน 

  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา อัตราสวนนักเรียนตออาจารยใน 

ปการศึกษา 2548 คือ 19 ตอ 1 ในปการศึกษา 2549 อัตราสวน คือ 21 ตอ 1 และในปการศึกษา 2550 

อัตราสวน คือ 22 ตอ 1 จะเห็นไดวา อัตราสวนของนักเรียนตออาจารย มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด 

1.2 การนําเสนอขอมูลในรูปขอความกึ่งตาราง เปนการนําเสนอขอมูลโดยการแยก 

ขอความและตัวเลขออกจากกัน เพื่อไดเปรยีบเทียบความแตกตางของขอมูลไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชน 

 จากการสํารวจตลาดสดแหงหนึ่ง  ผลไมบางชนิดขายในราคา ตอไปนี ้

 สมเขียวหวาน  กิโลกรัมละ 35 บาท 

 ชมพู   กิโลกรัมละ 25 บาท 

 มะมวง   กิโลกรัมละ 40 บาท 

 สับปะรด   กิโลกรัมละ 25 บาท 

 เงาะ   กิโลกรัมละ 15 บาท 

 มังคุด   กิโลกรัมละ 25 บาท 
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2.  การนําเสนอขอมูลอยางเปนแบบแผน 

 การนําเสนอขอมูลอยางเปนแบบแผน  เปนการนําเสนอที่จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

ที่ไดกําหนดไวเปนมาตรฐาน ตัวอยางการนําเสนอแบบนี้ เชน การนําเสนอในรูปตาราง กราฟ และ

แผนภูมิ เปนตน 

 2.1 การนําเสนอในรูปตาราง (Tabular Presentation) ขอมูลตาง ๆ ที่เก็บรวบรวมมาได 

เมื่อทําการประมวลผลแลวจะอยูในรูปตาราง สวนการนําเสนออยางอื่นเปนการนําเสนอโดยใชขอมูล 

จากตาราง จํานวนขาราชการ ในโรงเรียนแหงหนึ่ง มี 22 คน จําแนกตามคณุวุฒิสูงสุด ดังนี ้

 

คุณวฒุิสูงสุด จํานวนขาราชการ(คน) 

ปริญญาเอก 1 

ปริญญาโท 16 

ปริญญาตร ี 5 

ต่ํากวาปรญิญาตร ี 0 

รวม 22 

  

 2.2 การนําเสนอดวยกราฟเสน (Line graph) เปนแบบที่รูจักกนัดีและใชกันมากที่สุด 

แบบหนึ่ง เหมาะสําหรับขอมูลท่ีอยูในรูปของอนุกรมเวลา เชน ราคาขาวเปลือกในเดือนตาง ๆ ปริมาณ

สินคาสงออกรายป ราคาผลไมแตละป เปนตน  

ราคาขายปลีกลองกอง ที่ตลาดกลางผลไมตําบลตะพง 5 ป มีดังนี ้

 

ป พ.ศ. 2548 2549 2550 2551 2552 

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

 

สามารถนําเสนอแนวโนมของราคาขายปลีกลองกอง 5 ป ดวยกราฟเสนไดดังนี ้
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 2.3 การนาํเสนอดวยแผนภูมแิทง (Bar Chart) ประกอบดวยรปูแทงสี่เหลี่ยมผืนผา ซึ่งแตละแทง

มีความหนาเทา ๆ กัน โดยจะวางตามแนวตั้งหรือแนวนอนของแกนพกิัดฉากก็ได 

 

 ตัวอยาง นักศกึษา กศน. ระดับ มัธยมศกึษาตอนตน ในภาคตะวันออกที่สอบผานในหมวด

วิชาคณติศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และพัฒนาสังคมและชุมชน 
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ตัวอยาง  จํานวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษา-

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง แบงตามระดับการศึกษา 
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 2.4 การนําเสนอดวยรูปแผนภูมิวงกลม  (Pie Chart) เปนการแบงวงกลมออกเปนสวนตาง ๆ 

ตามตัวอยางแผนภูมิแสดงผลการสอบของนักศกึษาที่สอบผานจําแนกตามหมวดวิชา 
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กิจกรรมบทที่  3 

 

ใหผูเรียนทํากิจกรรมตอไปนี ้

 ขอ 1  ถาครูตองการศกึษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนกัศึกษา  ครูควรจะเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยวิธีใดจึงจะเหมาะสม

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

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

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

 ขอ 2 ใหผูเรียนเก็บรวบรวมขอมูลครอบครัวของตนเองตามแบบสํารวจ ตอไปนี้ 

 

แบบสํารวจขอมูลครอบครวั 

1. จํานวนสมาชกิในครอบครัว........................คน 

2. หัวหนาครอบครัว 

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

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

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

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

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

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

3. โปรดใสรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกภายในครอบครัวทกุคนที่อาศัยอยูรวมกัน ในตารางตอไปนี ้
 

ชื่อ – ชื่อสกุล 

 

อายุ 

ความสัมพันธ

กับหัวหนา

ครอบครัว 

อาชีพ

หลัก 

อาชีพรอง/

เสริม 

รายไดเฉลี่ย

ตอป 

การศึกษา

สูงสุด 

กําลัง

ศึกษา

ระดับ 

บทบาทใน

ชุมชน 
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4. การถือครอง/การใชประโยชนของที่ดนิ    มี    ไมมี 

    การถือครองที่ดิน   เปนของตนเอง  รับการจัดสรรจากทางราชการ 

 การใชประโยชนทีด่ิน คือ....................................................................... 

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

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

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

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

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

7. รายไดเงินสด จากการทําการเกษตร และนอกเหนือจากการทําการเกษตร 

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

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

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

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

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

9. ครอบครวัของทาน มคีวามเช่ียวชาญ หรือความสามารถพิเศษ ในเรื่องใดบาง 

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

10. ความตองการในการพัฒนาอาชีพ/ฝกอาชีพ/ประกอบอาชีพ 

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

  

 ขอ 3  จากขอมูลการสอบปลายภาคเรียน หมวดวิชาภาษาไทย นักศึกษาระดับประถมศึกษา 

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

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

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

 ขอ 4  ในชุมชน ๆ หนึ่ง  มีผูประกอบอาชีพ  เล้ียงไก  26 คน  เล้ียงวัว  30 คน ทําไรขาวโพด  

15 คน  ทําสวนผลไม  50 คน  จงนําเสนอขอมูลในรูปของตาราง

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

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

การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม 

 

สาระสําคัญ  

 การพัฒนาตนเอง  การพัฒนาครอบครัวนําไปสูการพัฒนาชุมชน  และการเขาไปมีสวนรวม

ในการวางแผนพัฒนาทุกภาคสวนของสังคม  โดยการเขารวมแสดงทัศนะ  รวมเสนอปญหาในประเด็น 

ที่เกี่ยวของ รวมวางแนวทาง รวมแกไขปญหา และรวมในกระบวนการตัดสินใจ เปนแรงบันดาลใจในการ

สรางสรรคสิ่งที่ดีงาม และเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมและประเทศชาติ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทท่ี 4 จบแลว  ผูเรียนสามารถ 

 1.  รูและเขาใจวิธีการวางแผนพัฒนาตนเอง  พัฒนาครอบครัวและการพัฒนาชุมชน 

 2.  มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและสังคม 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่  1  การวางแผน 

 เรื่องที่  2  การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม 
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เรื่องที่  1  การวางแผน  

 แผนเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาองคกรพยายามที่จะทําสิ่งที่ทําอยูใหไดผลออกมาดีที่สุดและ

ประสบความสําเร็จ ฉะนั้น การวางแผนเปนการตัดสินใจลวงหนากอนเหตุการณนั้นเกิดขึ้นจริง 

 การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการกําหนดวัตถุประสงค เพื่อการตัดสินใจ 

เพื่อเลือกแนวทางในการทํางานใหดีที่สุด สําหรับอนาคตและใหองคกรไดบรรลุตามวัตถุประสงค 

 ความสําคัญของการวางแผน 

1. เพื่อลดความไมแนนอนและความเส่ียงใหเหลือนอยที่สุด 

2. สรางการยอมรับในแนวคิดใหม ๆ 

3. เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

4. ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซอน 

5. ทําใหเกิดความชัดเจนในการทํางาน 

 วัตถุประสงคในการวางแผน 

1. ทําใหรูทิศทางในการทํางาน 

2. ทําใหลดความไมแนนอนลง 

3. ลดความเสียหายหรือการซ้ําซอนของงานที่ทํา 

4. ทําใหรูมาตรฐานในการควบคุมใหเปนไปตามที่กําหนด 

 ขอดีของการวางแผน 

1. ทําใหเกิดการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น 

2. ทําใหเกิดการประสานงานดียิ่งขึ้น 

3. ทําใหการปรับปรุงและการควบคุมดีขึ้น 

4. ทําใหเกิดการปรับปรุงการบริหารเวลาใหดีขึ้น  ซ่ึงเปนสวนที่สําคัญที่สุดในการวางแผน 

          หลักพื้นฐานการวางแผน 

1. ตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

2. เปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ 

3. เปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน 

4. ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของแผนงาน 
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กระบวนการในการวางแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของแผนทีด่ ี

1. มีลักษณะชี้เฉพาะมากกวามีลักษณะกวาง ๆ หรือกลาวทัว่ ๆ ไป 

2. มีการจําแนกความแตกตางระหวางส่ิงที่รูและไมรูใหชัดเจน 

3. มีการเชื่อมโยงอยางเปนเหตุเปนผล  และสามารถนําไปปฏิบัติได 

4. มีลักษณะยืดหยุนสามารถปรับปรุงและพัฒนาได 

5. ตองไดรับการยอมรับจากกระบวนการที่เกีย่วของ 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดวัตถุประสงค กําหนดขอตกลงตาง ๆ ที่

เปนขอบเขตในการวางแผน 

ประเมินทางเลือก 

(พิจารณาความเส่ียง) 

พัฒนาทางเลือก 

(แสวงหาทางเลือก) 

นําแผนสูการปฏิบัต ิ

- ทําตารางการปฏิบัติงาน 

- มาตรฐานการทํางาน 

- ปรับปรุง / แกไข 

พิจารณาขอจํากดัตาง ๆ ท่ี

อาจเกิดขึน้ในการวางแผน 
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ตัวอยางแผนการมีสวนรวมของประชาชน  (คนเกบ็ขยะ) 

              การทํางานของเทศบาลนครพิษณุโลก จะเนนที่การมีสวนรวมของประชาชน นอกจากจะให

ประชาชนรวมคิด เชน การใหประชาชนมีสวนในการทําแผนพัฒนาเทศบาลแลว ยังไดขยายลงไปถึงการทํา

แผนพัฒนาชุมชนประจําป ซึ่งเปนการจัดทําประชาคม ใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการทํา

แผนพัฒนาชุมชนของตัวเองและไดเรียงลําดับความสําคัญหรือความตองการของชุมชนนั้น ๆ      

ประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนการวางแผน ทางเทศบาลไดมีการจัดทําแผนเฉพาะ 

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล โดยใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของทั้งหมดเขามามีสวนรวมในการทําแผน 

และไดเริ่มขยายการจัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอยลงในชุมชนบางแหง มีการอบรมใหความรูดานการ

จัดการขยะมูลฝอยแกประชาชนในชุมชนและกลุมตาง ๆ เชน ชมรมสตรีอาสาพัฒนา กลุมผูประกอบการ

อาหาร สถานศึกษาในพื้นที่ กลุมเยาวชน กลุมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ฯลฯ พรอมทั้งขอความรวมมือใน

การจัดการขยะมูลฝอย เชน ชวยในการคัดแยกของขายได (หรือขยะรีไซเคิล) ระดับครัวเรือน ชวยคัดแยก

ขยะอินทรียหรือขยะชีวภาพ ทําปุยหมักที่บานหรือรวมมือกันทําระดับชุมชน ชวยจัดหาถังขยะของแตละ

ครัวเรือนเอง นําถังขยะออกมาใหสัมพันธกับเวลาจัดเก็บ ทําใหชุมชนปลอดถังขยะหรือถนนปลอดถังขยะ 

เทศบาลสามารถลดความถี่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยลงได บางชุมชนนัดหมายเทศบาลมาเก็บขยะสัปดาห 

ละครั้ง หรืออยางนอยก็สามารถลดลงไดเปนวันเวนวัน ทั้งยังใหความรวมมืออยางดีในการชําระ

คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย 

ภาครัฐควรใสใจและทําการประชาสัมพันธและรณรงค เพื่อสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชน 

รวมทั้งขอความรวมมือจากประชาชน ถาประชาชนเขาใจและเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้นทั้งตอตนเองและ

สวนรวมแลว จะสงผลใหเกิดความรวมมือเปนอยางดี ทําใหการงานตาง ๆ สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

และกอใหเกิดประโยชนตอทุกฝาย 

 

เรื่องที่ 2  การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง  ครอบครัว ชุมชน สังคม 

 การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการ

พัฒนาทั้งในการแกไขปญหาและปองกันปญหา  โดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการคดิริเริ่ม รวมกําหนด

นโยบาย รวมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน รวมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับรวมติดตาม

ประเมินผลรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบกับประชาชน ชุมชนและเครือขายทุกรูปแบบใน

พื้นที่ 

 การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและ 

ผูที่เกี่ยวของมีโอกาสไดเขารวมในการแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิด

แนวทาง รวมแกไขปญหาและรวมในกระบวนการตัดสินใจ 
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 ประชาชนกับการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 

 มนุษยถูกจัดใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพที่สุดในสังคม  และยังเปนองคประกอบที่ถูกจัดให

เปนหนวยยอยของสังคม  สังคมจะเจริญหรือมีการพัฒนาไปไดหรือไมขึ้นอยูกับคุณภาพของประชาชน 

ที่เปนองคประกอบในสังคมนั้น ๆ 

 การที่สังคมจะพัฒนาไดอยางมีคุณภาพจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเริ่มตนที่จะทําการพัฒนา

หนวยที่ยอยที่สุดของสังคมกอน ซึ่งไดแก การพัฒนาคน การพัฒนาในลําดับตอมาเริ่มกันที่ครอบครัว 

และตอยอดไปจนถึงชุมชน สังคม และประเทศ 

1.  การพัฒนาตนเอง และครอบครัว 

 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาตนเองดวยตนเอง หรือการสอนใจตนเองในการสราง

อุปนิสัยที่ดี ซ่ึงจะสงผลใหเกิดประโยชนตอตนเองและทําใหสังคมเกิดความสงบสุข   

 การเปดโอกาสใหทุกคน ทุกกลุมในหมูบานมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจที่จะดําเนินการใด ๆ 

เพื่อหมูบาน แตละคนตองเขามามีสวนรวม ซึ่งลักษณะการทํางานดังกลาวจะมีลักษณะของ “หุนสวน” 

ระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชน ซ่ึงจะเปนผูไดรับผลจากการพัฒนา การทํางานลักษณะนี้จะตองอาศัย

ประชาชนทุกคนมามีสวนรวมตั้งแตการตัดสินใจการดําเนินงาน การตรวจสอบผลงาน และการประเมินผลงาน 

ดังนั้น ประชาชนแตละคนตองเพิ่มความรู ความสามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูรอบรู เพื่อชวยกันแสดง

ความคิดเห็นที่เปนประโยชนแกสวนรวม 

   การพัฒนาครอบครัว หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด และประเทศ  การพัฒนาสังคมในหนวยยอย

นําไปสูการพัฒนาสังคมที่เปนหนวยใหญ  มักจะมีจุดเริ่มตนที่เหมือนกัน คือ การพัฒนาที่ตัวบุคคล ซึ่ง

บุคคลเหลานี้จะกระจายอยูตามสังคมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนจํานวนมาก มักจะอาศัยอยูตาม

ชนบท ถาประชาชนเหลานี้ไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลท่ีมีจิตใจดีงาม มีความเอื้อเฟอ มีคุณธรรม รูจัก

การพึ่งพาตนเอง มีความรวมมือรวมใจ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเชื่อมั่นในภูมิปญญาของตนเอง 

และพรอมที่จะรับความรูใหม ๆ เชน ดานวิชาการ วิชาชีพ หรือแมกระทั่งขาวสารขอมูลที่จะเปน

ประโยชนตอตนเองและสังคมแลว ประชาชนเหลานี้ก็จะเปนกลุมคนที่มีคุณภาพและมีคุณคาตอ

สังคมไทย ซ่ึงสามารถเปนตัวขับเคล่ือนความเจริญกาวหนาใหแกประเทศในอนาคต 

 การพัฒนา ไมวาจะเปนชนบทหรือในเมือง ถาไดมีการฝกใหคนไดมีความสามารถและมีการ

เรียนรูที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน นับไดวาเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ ซึ่งการพัฒนาคนที่ดี

ที่สุด คือ การรวมกลุมประชาชนใหเปนองคกร เพื่อพัฒนาคนในกลุม เพราะกลุมคนนั้น จะกอใหเกิดการ

เรียนรู ฝกการคิดและการแกปญหา หรือกลุมที่ฝกฝนดานบุคลิกภาพของคน ฝกในการทํางานรวมกัน ซึ่งจะ

ชวยใหคนไดเกิดการพัฒนาในดานความคิด ทัศนคติ ความมีเหตุผล ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของระบอบ

ประชาธิปไตย 
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2.  การพัฒนาชุมชน และสังคม 

 การพัฒนาชุมชน และสังคม หมายถึง การทํากิจกรรมที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของทุกคนใน

ชุมชนรวมกัน ดังนั้นการพัฒนาชุมชนและสังคม จึงตองใชการมีสวนรวมของประชาชน รวมกันคิด

เกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เชน ยาเสพติด สิ่งแวดลอมที่ถูกทําลาย ปญหาที่ไมพึงประสงคอื่น ๆ ตัดสินใจ

รวมกันในกิจกรรมที่เปนปญหาสวนรวม เหตุที่ตองใหประชาชนเขามามีสวนรวม เนื่องจากประชาชนรูวา

ความตองการของเขาคืออะไร ปญหาคืออะไร และจะแกปญหานั้นอยางไร ถาประชาชนชวยกันแกปญหา 

กิจกรรมทุกอยางจะนําไปสูความตองการที่แทจริง 

 หลักการพัฒนากับการมีสวนรวมของประชาชน 

 1.  การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 

       เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เพราะถาประชาชนไมสามารถเขาใจปญหาและหาสาเหตุของ

ปญหาดวยตนเองไมได  กิจกรรมตาง ๆ ที่ตามมาก็จะไมเกิดประโยชน  เนื่องจากประชาชนขาดความรู  

ความเขาใจ และไมสามารถมองเห็นความสําคัญของกิจกรรมนั้น 

      ส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ ประชาชนที่อยูกับปญหาและรูจักปญหาของตนเองดีที่สุด แตอาจ

มองปญหาไมออกนั้น อาจจะขอความรวมมือจากเพื่อนหรือขาราชการที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ มาชวย

วิเคราะหปญหาและหาสาเหตุของปญหา 

 2.  การมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน 

     ในการวางแผนการดําเนนิงานหรือกจิกรรม เจาหนาท่ีของรัฐควรที่จะตองเขาใจประชาชน

และเขาไปมีสวนรวมในการวางแผน โดยคอยใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือชี้แนะกระบวนการดําเนินงาน

ใหกับประชาชนจนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 3.  การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

เจาหนาที่รัฐควรจะชวยสรางแรงบันดาลใจและจิตสํานึกใหประชาชน โดยใหรูสึกถึง

ความเปนเจาของใหเกิดสํานึกในการดูแลรักษาหวงแหนส่ิงนั้น  ถาการลงทุนและการปฏิบัติงานทั้งหมด

มาจากภายนอก ในกรณีที่เกิดความเสียหายประชาชนจะไมรูสํานึกหรอืเดือดรอนตอความเสียหายที่เกิดขึน้ 

เพราะไมเดือดรอนเนื่องจากไมใชของตนเองจึงไมมีการบํารุงรักษา ไมตอง หวงแหน   

นอกจากจะมีการเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานดวยตนเอง จะทําใหเกิดประสบการณตรง 

โดยเรียนรูจากการดําเนินกิจกรรมอยางใกลชิดและสามารถดําเนินกิจกรรมชนิดนั้นดวยตนเองตอไปได 

นอกเหนือจากการพัฒนาตนเองในดานบุคลิกภาพ อารมณ สังคม สติปญญาแลว บุคคลควรมีคานิยมที่

เกื้อหนุนในการพัฒนาสังคมอีกดวย ไดแก การมีระเบียบวินัย ความอดทน ขยันขันแข็ง มานะอดออม  

ไมสุรุยสุราย ซ่ือสัตย การเอ้ือเฟอเผื่อแผ ตรงตอเวลา   
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4.  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน 

ควรใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน เพื่อที่จะสามารถ

บอกไดวางานที่ทําไปนั้นไดรับผลดีเพียงใด กอใหเกิดประโยชนหรือไม ดังนั้น ในการประเมินผลควรที่

จะตองมีทั้งประชาชนในชุมชนนั้น และบุคคลภายนอกชุมชนชวยกันพิจารณาวา กิจกรรมที่กระทําลงไป

นั้นเกิดผลดีหรือไมดีอยางไร ซ่ึงจะทําใหประชาชนเห็นคุณคาของการทํากิจกรรมนั้นรวมกัน 

 

ตัวอยางที่  1  การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษวัฒนธรรม 

 ในการอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิมของหมูบานวัฒนธรรมถลาง บานแขนน หมูบานวัฒนธรรมถลาง 

จังหวัดภูเก็ต จัดเปนหมูบานที่สืบสานความรูดั้งเดิมของภูเก็ตตั้งแตสมัยทาวเทพกระษัตรี อีกทั้งวัฒนธรรม

ในการปรุงอาหารซ่ึงเปนอาหารตํารับเจาเมืองในสมัยโบราณของภูเก็ต และศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป

ของภูเก็ต เชน การรํามโนราห ไดมีการถายทอดและเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจเขารวมสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิม 

และสามารถที่จะพัฒนาเปนชุมชนที่มีความเขมแข็ง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินใหอยูอยางยั่งยืน 

 

ตัวอยางที่  2  การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในเขตวนอุทยานแหงชาติสิรินาถ 

จังหวัดภูเก็ต  

 เปนผลสืบเนื่องจากการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการเขาไปขุดคลอง 

การปลอยน้ําเสียจากสถานประกอบการ สงผลใหประชาชนที่อยูบริเวณโดยรอบไดรับผลกระทบเสียหาย 

จากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหประชาชนและภาครัฐ ไดเขามามีสวนรวมใน

การจัดระบบการบําบัดน้ําเสีย และการขุดลอกคูคลอง เพื่อปองกันและอนุรักษสิ่งแวดลอมใหคงอยูใน

สภาพท่ีเปนธรรมชาติตอไป 

 

ตัวอยางที่  3  การบริหารจัดการของเสีย  โดยเตาเผาขยะและการบําบัดของเสียของเทศบาลนครภูเก็ต  

 จังหวัดภูเก็ต 

 สืบเนื่องจากปริมาณขยะที่มีมากถึง 500 ตันตอวัน ซึ่งเกินความสามารถในการกําจัดโดยเตาเผาที่

มีอยูสามารถกําจัดขยะได 250 ตันตอวัน หลุมฝงกลบของเทศบาลมีเพียง 5 บอ ซ่ึงถูกใชงานจนหมด และไม

สามารถรองรับขยะไดอีก   

 ประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมโดยใหความรวมมือในการคัดแยกขยะกอนทิ้ง ซึ่งแยกตาม

ลักษณะของขยะ เชน  
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 1. ขยะอินทรีย หรือขยะเปยกที่สามารถยอยไดตามธรรมชาติ เทศบาลนครภูเก็ต ไดนําไปทํา

ปุยหมักสําหรับเกษตรกร   

 2. ขยะรีไซเคิล เชน แกว พลาสติก กระดาษ ทองแดง เปนตน นําไปจําหนาย  

 3. ขยะอันตราย เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟ  เปนตน นําไปฝงกลบและทําลาย   

 4. ขยะทั่วไปที่จะนําเขาเตาเผาขยะเพื่อทําลาย 

 ในการจัดกระบวนการดังกลาว สงผลใหประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมส่ิงแวดลอมที่ดี

ใหกับจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเปนการบูรณาการในการดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวางสวนราชการเทศบาล

นครภูเก็ต และภาคประชาชน เปนการสรางการมีสวนรวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชน

ในการรวมกันสรางสรรคสิ่งแวดลอมที่ดีตอกัน                   

 

กิจกรรมบทที่ 4 

 

ขอ  1  ใหผูเรียนแบงกลุม  3 – 4  คน ตอ 1 กลุม และใหรวมกันศึกษารูปแบบขั้นตอนในการวางแผน โดย

ชวยกันระดมความคิด อภิปราย จากนั้นทําการสรุปและรวมกันจัดทําแผนการพัฒนาชุมชนหรือหมูบาน

ของผูเรียน ใหมีความเปนอยูที่ดี โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มากลุมละ 1 แผน 

 

ขอ 2  ใหผูเรียนศึกษาตวัอยางของการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการเขารวมพฒันาสังคม จากนัน้

ใหรวมกันจดัทําแนวทางการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวมของประชาชนในดานตอไปนี ้

1. การอนุรกัษสิ่งแวดลอม 

2. การอนุรกัษดานศิลปวัฒนธรรมไทย 

3. การรณรงคปองกนัยาเสพติด 

4. การรณรงคปองกนัไขหวัด  2009 

 5.   การรณรงคการเลือกใชผลิตภัณฑของไทย 

       (ใหเลือกเฉพาะดานใดดานหนึ่งเทานั้น) 
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บทที่  5 

เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

สาระสําคัญ 

 แผนมีปจจัยสําคัญ คือ ส่ิงที่ตองการใหเกิดขึ้น การจดัทําแผนใหเปนที่ยอมรับจําเปนตองมี

วิธีการรวมมือ รวมตัดสินใจ ใหประสบการณตรงในการเรยีนรู ความตองการกระบวนการแกปญหา และ

ผลลัพธท่ีจะเกิดขึ้น 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทท่ี 5 จบแลว ผูเรียนสามารถ 

 1. มีความรู ความเขาใจ แนวคดิเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน 

 2. บอกขั้นตอนการจัดทําเวทีประชาคม การจดัสนทนากลุม การทําประชาพจิารณ ลักษณะ

ของการสัมมนาและกระบวนการประชามติได 

 3. บอกลักษณะสําคัญของการจดัทําแผนและโครงการได 

 4. บอกวิธีการเขียนรายงานและโครงงานได 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่  1  เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

 เรื่องที่  2  การจัดทําแผน 

 เรื่องที่  3  การเผยแพรสูการปฏิบัต ิ
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เรื่องที่ 1  เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

 1.1  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน 

  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจดัทําแผน ตัดสินใจ ในการวางโครงการ

สําหรับประชาชนเอง  มีวัตถุประสงคเพื่อ  

1.1.1 ใหประชาชนยอมรับในแผนการดําเนินงาน และพรอมจะรวมมือ  เปนการลด 

การตอตาน และลดความรูสึกแตกแยกจากโครงการ   

  1.1.2  ใหประชาชนไดรวมตดัสินใจเกี่ยวกับสถานการณ  ปญหาความตองการ ทิศทางของ

การแกปญหา และผลลัพธท่ีจะเกิดขึ้น   

  1.1.3  ใหประชาชนมีประสบการณตรงในการรวมแกปญหาของประชาชนเอง  

ทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูในกระบวนการแกปญหา 

 1.2  การจัดทําเวทปีระชาคม 

 เวทีประชาคม เปนวิธีการกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางมีสวนรวม ระหวางคนที่มีประเด็นหรือ

ปญหารวมกันโดยใชเวทีในการสื่อสาร เพื่อการรับรูและเขาใจในประเด็น/ปญหาและชวยกันหาแนวทางแกไข

ประเด็นปญหานั้น ๆ ซ่ึงมีขั้นตอนในกระบวนการจัดทําเวทีประชาคม ดังนี้ 

 1.2.1  เตรียมการ  

     การเตรียมทีมงานจัดเวทีประชาคม ควรแบงเปน 2 สวน  คือ 

         1)  ผูอํานวยการเรียนรูหลักหรือวิทยากรกระบวนการหลกั ที่มีหนาที่ขับเคลื่อนการมี

สวนรวมเวทีประชาสังคมทั้งกระบวน และเปนวิทยากรหลักที่ทําใหเกดิการแสดงความคิดเห็นรวมกนั

ระหวางผูเขารวมอภิปรายในเวทีประชาคม 

         2)  ผูสนับสนุนวิทยากรกระบวนการ ซ่ึงอาจจะแสดงบทบาทเปนวิทยากรรอง หรือผูจด

บันทึกการประชุม ผูสนับสนุนฯ มีหนาท่ีเติมคําถามในเวทีเพื่อใหประเด็นบางประเด็นสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

สังเกตลักษณะทาทีและบรรยากาศของการอภิปราย สรุปประเด็นที่อภิปรายไปแลว และใหขอมูลเพิ่มเติม

ที่เกี่ยวกับกลุมและบรรยากาศแกวิทยากรหลัก หากพบวาทิศทางของกระบวนการเบี่ยงเบนไปจาก

วัตถุประสงค หรือประเด็นที่ตั้งไว  

 1.2.2  ดําเนินการเวทีประชาคม 

     ในกระบวนการนี้ผูอํานวยการเรียนรูหรือวิทยากรกระบวนการหลักมีบทบาทมากที่สุด 

ขั้นตอนในกระบวนการนี้ประกอบดวย 

     1)  การทําความรูจักกันระหวางผูเขารวมอภิปราย และทีมงานจัดการซึ่งวิธีการอาจจะให

หลากหลายกิจกรรมขึ้นอยูกับกลุม และภูมิหลังกลุม จุดมุงหมายของขั้นตอนนี้ คือ การละลายพฤติกรรม

ในกลุมและระหวางกลุมกับทีมงาน  เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีระหวางการอภิปราย 
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  2)  บอกวัตถุประสงคของการจัดเวทีประชาคม เปนการบอกกลาว เพื่อใหผูเขาอภิปราย

ไดเตรียมตัว ในฐานะผูมีสวนเกี่ยวของกับประเด็น/ปญหา การบอกวัตถุประสงคของการจัดเวทีประชาคมนี้

สามารถทําไดหลายวิธี ตั้งแตการบอกวาวัตถุประสงคของการจัดเวทีประชาคมมีอะไรบาง หรือเริ่มดวย

การถามถึงสาเหตุการเขามารวมกันในเวที  การใหเขียนบนกระดาษและติดไวใหผูอภิปรายไดเห็นพรอมกัน 

การใชการดสี ฯลฯ อยางไรก็ตาม การที่จะเลือกใชวิธีไหนนั้น ตองคํานึงถึงความถนัดและทักษะของ

วิทยากรกระบวนการ และการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของผูรวมอภิปราย ควรใชภาษาที่สอดคลอง

กับภูมิหลังของผูเขารวมอภิปราย และตองใหผูรวมอภิปรายในเวทีประชาคมรูสึกไวใจตั้งแตเริ่มตน 

  3)  การเกริ่นนําเขาสูที่มาท่ีไปของประเด็นการอภิปรายในเวทีประชาคม เพื่อใหผูเขารวม

อภิปรายไดเขาใจที่ไปที่มา และความสําคัญของประเด็นตอการดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิต และบอกถึงความ

จําเปนในการรวมมือกัน หรือแสดงความคิดเห็นตอประเด็นนี้รวมกัน เพื่อหาจุดยืนหรือแนวทางแกปญหา

ของประเด็นดังกลาว ทั้งนี้จุดมุงหมายของขั้นตอนนี้ คือ กระตุนใหผูเขารวมอภิปรายในฐานะผูมีสวน

เกี่ยวของโดยตรงตอประเด็น/ปญหา ตองชวยกันผลักดันหรือมีสวนรวมในกระบวนการแกไขปญหาที่

สงผลกระทบโดยตรง 

  4)  การวางกฎ และระเบียบของการจัดเวทีประชาคมรวมกัน ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนกอน

การเริ่มอภิปรายในประเด็นที่ตั้งไว มีจุดมุงหมายเพื่อรวมกันกําหนดขอบเขต และการวางระเบียบของการ

จัดทําเวทีประชาคมรวมกันระหวางผูดําเนินการอภปิรายและผูรวมอภิปราย ทั้งนี้ เพื่อปองกันความขัดแยง

ระหวางการอภิปราย การมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งตอคนอื่น ๆ เพื่อใหเวทีประชาคม

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ วางไว การวางกฎระเบียบรวมกันนี้ สามารถ

เริ่มไดจากการที่วิทยากรกระบวนการใหผูเขารวมเวทีประชาคมเสนอกติกาการพูดคุยรวมกันวา กฎกติกา

มารยาทของเวทีจะมีอะไรบาง เพื่อจะชวยใหการพูดคุยกันเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว และมี

บรรยากาศการพูดคุยที่ดี เมื่อผูเขารวมเวทีเสนอกติกาใดกติกาหนึ่งขึน้มา วิทยากรตองจดไวในกระดาษให

ทุกคนเห็น เมื่อรวบรวมขอเสนอไดแลว ใหมีการโหวตรวมกันวากติกามารยาทระหวางการจัดเวที

ประชาคมที่ทุกคนตกลงรวมกันมีอะไรบาง เมื่อไดขอสรุปแลวตองเขียนกติกามารยาท นั้น ในกระดาษ 

หรือกระดานวาง หรือติดไวในที่ที่ทุกคนเห็นไดตลอดเวลาของการจัดเวทีประชาคม ขอเสนอที่ได เชน 

ตองปดเสียงโทรศัพทมือถือ ตองตรงตอเวลา ตองยกมือกอนพูด ตองพูดตรงประเด็น เปนตน การไดกฎกติกา

ที่มาจากกลุม จะชวยใหกลุมเกิดความรูสึกวา ตองเคารพกฎกติกานั้น ๆ มากกวาที่จะเปนกฎที่ผูจัดเวทีเปน

ฝายกําหนดขึ้น อยางไรก็ตาม หากกติกาที่ผูเขารวมไดเสนอแตเปนกฎพื้นฐานที่จําเปนสําหรับกิจกรรม

ระดมสมอง เชน เวทีประชาคม นั้น วิทยากรกระบวนการ จําเปนที่ตองเสนอในที่ประชุม ซึ่งอาจจะเสนอ

เพิ่มเติมภายหลังจากที่ผูเขารวมเวทีประชาคมไดเสนอมาแลว กฎพื้นฐาน คือ   

(1)  ทุกคนตองแสดงความคดิเห็น (หรือหากเปนกลุมใหญ ตัวแทนของแตละกลุม

ตองแสดงความคดิเห็น)   
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(2)  กําหนดเวลาที่แนนอนในการพดูแตละครั้ง   

(3)  ไมแทรกพูดระหวางคนอื่นกําลังอภิปราย   

(4)  ทุกคนในเวทีประชาคมมคีวามเทาเทียมกนัในการแสดงความคดิเห็นไมวา

ผูเขารวมจะมีสถานะทางสังคม  หรือสถานภาพที่ตางกัน  เชน ลูกบาน ผูใหญบาน ผูรบับรกิาร ผูใหบริการ 

ผูหญิง ผูชาย ฯลฯ  

(5)  ทุกคนสามารถเสนอประเด็นใหม ๆ ได แตตองตรงกับประเด็นหลักที่เปน

ประเด็นอภิปราย   

(6)  ทุกคนสามารถเสนอประเด็นใหม ๆ ได แตตองตรงกับประเด็นหลักที่เปน

ประเด็นอภิปราย  

 (7)  วิทยากรหลักเปนเพียงคนกลางที่ชวยกระตุนใหเกดิการพูดคุย และสรุป

ประเด็นที่เกดิจากการอภิปราย ไมใชผูเชี่ยวชาญในการแกปญหา 

  5)  การอภิปรายประเด็นหรือปญหา ในขั้นตอนนี้วิทยากรกระบวนการ/ผูอํานวยการ

เรียนรูตองดําเนินการอภิปรายใหบรรลุตามวัตถุประสงค ตามกระบวนการ และตามแผนที่วางไว 

นอกจากนั้นทีมงานเองก็ตองชวยสนับสนุนใหเวทีประชาคมดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ และตาม

แผนที่ไดตกลงกันไว วิทยากรหลักสามารถใชวิธีการอื่น ๆ เขามาชวยสนับสนุนการซักถามเพื่อกระตุน

การมีสวนรวมในเวทีใหมากที่สุด    

6)  การสรุป เปนขั้นตอนสุดทายของการจัดเวทีประชาคม ซ่ึงวิทยากรหลัก/ผูอํานวยการ

เรียนรูตองสรุปผลของการอภิปราย โดยแยกเปนผลที่ไดจากการพูดคุยกัน เพื่อนําไปเปนแนวทางใน 

การแกปญหาตอไป ผลที่ไมสามารถสรุปไดในเวที และจําเปนตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป ใน

ขั้นตอนนี้จําเปนตองมีการทบทวนรวมกัน และทําเปนขอตกลงรวมกันวา จะตองมีการดําเนินการอยางไร

กับผลที่ไดจากเวทีประชาคม โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจระบุอยางชัดเจนวา ใครจะตองไปทําอะไรตอ และจะ

นัดหมายกลับมาพบกัน เพื่อติดตามความคืบหนากันเมื่อไร อยางไร 

    1.2.3   ติดตาม-ประเมินผล 

       เปนกระบวนการตอเนื่องหลังจากการจัดเวทีประชาคมเสร็จสิ้นแลว ซึ่งสามารถแบง

กระบวนการนี้เปน 2 ขั้นตอนใหญ คือ การติดตาม และการประเมินผล 

      1)  ขั้นตอนการติดตาม เปนการตามไปดูวามีการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือไม

ตามที่ไดตกลงกันไว ขั้นตอนนี้จําเปนตองเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของไดเขามามี 

สวนรวมในการติดตามผล โดยอาจจะกําหนดบทบาทหนาที่ ทําแผนการติดตาม และกําหนดวิธีการ

ติดตามรวมกัน และมีการติดตามรวมกันอยางสม่ําเสมอตามแผนที่วางไว ขั้นตอนนี้ จะชวยใหผูเขารวม 

ในเวทีประชาคม เขาใจความสําคัญของการทํางานรวมกันในฐานะเจาของประเด็น/ปญหา และเรียนรูจาก

ประสบการณการติดตาม เพื่อนําไปเพิ่มทักษะการจัดการปญหาของชาวบานเองในอนาคต 
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  2)  ขั้นตอนของการประเมินผล คือ  

    (1)  เพื่อตรวจสอบการเปล่ียนแปลงภายหลังการจัดเวทีประชาคมวา ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม เมื่อมีการจัดการอยางใดอยางหนึ่งแลว เชน เมื่อมีการผลักดันประเด็นใด

ประเด็นหนึ่งที่เปนปญหาเขาสูความสนใจของผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบาย หรือบรรจุอยูในนโยบาย

ของรัฐแลว เปนตน   

    (2)  เพื่อประเมินทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดเวที

ประชาคมทั้งหมดวา ไดรับความรวมมือมากนอยเพียงใด ลักษณะและกระบวนการที่ทําเอื้อตอการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันหรือไม ผลที่ไดรับคุมคาหรือไม และบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม อยางไร 

 การสรุปขอมูลที่ไดจากการติดตามและการประเมนิผล จะชวยใหทั้งผูจดัเวทีประชาคมและ

เขารวมไดมีบทเรียนรวมกัน  และสามารถนําประสบการณที่ไดไปใชพัฒนาในการจัดกิจกรรมประชาคม

อื่น ๆ ตอไป 

 1.3  การประชุมกลุมยอย หรือการสนทนากลุม   

 การสนทนากลุม หมายถึง การรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลในประเด็น

ปญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผูคอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อ

ชักจูงใหกลุมเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยางกวางขวาง

ละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผูเขารวมสนทนาในแตละกลุม ประมาณ 6-10 คน ซึ่งเลือกมาจากประชากรเปาหมาย

ที่กําหนดเอาไว (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549) 

 1.3.1  ขั้นตอนการจดัสนทนากลุม 

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

อันส้ัน กอนที่จะมกีารประชุม ควรมีการเตรียมการไมนอยกวา 4 สัปดาห บางครั้งกวาที่จะปฏิบัติไดจริง

อาจใชเวลาถึง 6-8 สัปดาห กอนที่จะมีการดําเนินงาน ผูรวมงานควรมกีารตกลง ทําความเขาใจเกี่ยวกับ

หัวขอการสนทนาและทดสอบคําถาม เพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน เพื่อใหการสนทนาที่เกิดขึ้นเปนไปตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดสนทนากลุมดังนี้ 

          1)  กําหนดวัตถุประสงค (6-8 สัปดาหกอนการสนทนากลุม) 

     2)  กําหนดกลุมผูรวมงานและบุคคลกลุมเปาหมาย (6-8 สัปดาหกอนการสนทนากลุม) 

          3)  รวบรวมที่อยูและเบอรโทรศัพทของผูรวมงาน (6-8 สัปดาหกอนการสนทนากลุม) 

            4)  ตัดสินใจวาจะทําการสนทนาเปนจํานวนกี่กลุม (4-5 สัปดาหกอนการสนทนากลุม) 

           5)  วางแผนเรื่องระยะเวลาและตารางเวลาการสนทนา (4-5 สัปดาหกอนการสนทนากลุม) 

           6)  ออกแบบแนวคําถามที่จะใช (4-5 สัปดาหกอนการสนทนากลุม) 

           7)  ทดสอบแนวคําถามท่ีสรางขึน้ (4-5 สัปดาหกอนการสนทนากลุม) 
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 8)  ทําความเขาใจกับผูดําเนนิการสนทนา  (Moderator) และผูจดบันทึก (Note taker)  

(4-5 สัปดาหกอนการสนทนากลุม) 

           9)  คัดเลือกผูเขารวมกลุมสนทนา  และจดัทําบัตรเชญิสงใหผูรวมสนทนา   

(3-4 สัปดาหกอนการสนทนากลุม) 

        10) โทรศัพทเพื่อติดตามผลและสงบัตรเชิญใหผูรวมงาน  (3-4 สัปดาหกอน 

การสนทนากลุม) 

        11)  การจัดการเพื่อเตรียมการทําสนทนากลุม เชน จัดตําแหนงที่นั่ง จัดเตรียมเครื่องมือ

อุปกรณ  เปนตน 

        12)  แจงสถานที่ใหผูเขารวมสนทนาทราบลวงหนา 2 วัน 

        13)  จัดกลุมสนทนา  และหลังจากการประชุมควรมกีารสงจดหมายขอบคณุผูรวมงานดวย 

        14)  สรุปผลการประชุม  วิเคราะหขอมูลและสงใหผูรวมประชุมทุกคน 

        15)  การเขยีนรายงาน 

 1.3.2  การดําเนนิการสนทนากลุม 

     1)  แนะนําตนเองและทีมงาน ประกอบดวย พิธีกร ผูจดบนัทึก และผูบริการทั่วไป   

โดยปกติไมควรใหมีผูสังเกตการณ อาจมีผลตอการแสดงออก 

          2)  อธิบายถึงจุดมุงหมายในการมาทําสนทนากลุม วตัถุประสงคของการศกึษา 

          3)  เริ่มเกริ่นนําดวยคําถามอุนเครื่องสรางบรรยากาศเปนกันเอง 

          4)  เมื่อเริ่มคุนเคย เริ่มคําถามในแนวการสนทนาที่จดัเตรียมไวทิ้งชวงใหมีการถก

ประเด็น และโตแยงกันใหพอสมควร 

          5)  สรางบรรยากาศใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอกัน ควบคุมเกมไมให 

หยุดนิ่ง อยาซักถามคนใดคนหนึ่งจนเกินไป คําถามที่ถามไมควรถามคนเดียว อยาซักถามรายตัว 

           6)  ในการนั่งสนทนา พยายามอยาใหเกิดการขมทางความคดิ หรือชักนําผูอ่ืนใหเห็น

คลอยตามกับผูที่พูดเกง (Dominate)  สรางบรรยากาศใหคนที่ไมคอยพูดใหแสดงความคิดเห็นออกมา 

ใหได 

           7)  พิธีกรควรเปนผูคุยเกงซักถามเกง มพีรสวรรคในการพูดคุย จังหวะการถามดี  

ถามชา ๆ ละเอียดควรมีการพูดแทรกตลกอยางเหมาะสมดวย  

 1.3.3  ขอดีของการจัดสนทนากลุม 

     1)  ผูเก็บขอมูล  เปนผูไดรับการฝกอบรมเปนอยางด ี

     2)  เปนการนั่งสนทนาระหวางผูดําเนินการกับผูรู ผูใหขอมูลหลายคนที่เปนกลุม  

จึงกอใหเกิดการเสวนาในเรื่องที่สนใจ ไมมีการปดบัง คําตอบที่ไดจากการถกประเด็นซึ่งกนัและกัน 

ถือวา เปนการกลั่นกรอง ซ่ึงแนวความคิดและเหตุผลโดยไมมีการตีประเด็นปญหาผิดไป เปนอยางอ่ืน 
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     3)  การสนทนากลุม เปนการสรางบรรยากาศเสวนาใหเปนกันเองระหวางผูนํา  

การสนทนาของกลุมกับสมาชิกกลุมสนทนาหลาย ๆ คนพรอมกัน จึงลดสภาวการณเขินอายออกไปทําให

สมาชิกกลุมกลาคุยกลาแสดงความคิดเห็น 

    4)  การใชวิธีการสนทนากลุม ไดขอมูลละเอียดและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การศึกษาไดสําเร็จหรือไดดียิ่งขึ้น 

    5)  คําตอบจากการสนทนากลุม มีลักษณะเปนคําตอบเชิงเหตุผลคลาย ๆ กับการรวบรวม

ขอมูลแบบคุณภาพ 

   6)  ประหยัดเวลาและงบประมาณของผูดําเนินการในการศึกษา 

   7)  ทําใหไดรายละเอียด  สามารถตอบคําถามประเภททําไมและอยางไรไดอยาง

แตกฉาน  ลึกซึ้งและในประเด็นหรือเรื่องที่ไมไดคดิหรือเตรียมไวกอนก็ได 

   8)  เปนการเผชิญหนากันในลกัษณะกลุมมากกวาการสัมภาษณตวัตอตัว ทําใหมี

ปฏิกิริยาโตตอบกันได 

   9)  การสนทนากลุม  จะชวยบงชี้อิทธิพลของวัฒนธรรมและคุณคาตาง ๆ ของสังคม 

นั้นได  เนื่องจากสมาชิกของกลุมมาจากวัฒนธรรมเดียวกัน 

  10)  สภาพของการสนทนากลุม ชวยใหเกิดและไดขอมูลท่ีเปนจริง  

 1.4  การสัมมนา 

  “สัมมนา” มาจาก คําวา ส + มน แปลวา รวมใจ เปนศัพทบัญญัติใหตรงกับ คําวา 

Seminar  หมายถึง การประชุมที่สมาชิกซึ่งมีความรู ความสนใจในเรื่องเดียวกันมาประชุมดวยความรวมใจ 

ปรึกษาหารือ รวมใจกันคิดชวยกันแกปญหา ซ่ึงมีผูใหคํานิยามและทัศนะตาง ๆ ไว สรุปความหมายของ

การสัมมนา คือ การประชุมของกลุมบุคคลที่มีความรู ความสนใจ ประสบการณในเรื่องเดียวกัน ที่มี

จุดมุงหมาย เพื่อรวมกันวิเคราะหและหาแนวทางการแกปญหาที่ประสบอยูตามหลักการของประชาธิปไตย 

 ประโยชนของการสัมมนา 

  1.  ผูจัดสามารถดําเนินการจัดสัมมนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.  ผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู  แนวคิดจากการเขารวมสัมมนา 

  3.  ชวยทําใหระบบและวิธีการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  4.  ชวยแบงเบาภาระการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา 

  5.  เปนการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงาน 

  6.  เกิดความริเริ่มสรางสรรค 

  7.  สามารถสรางความเขาใจอันดีตอเพื่อนรวมงาน 

  8.  สามารถรวมกันแกปญหาในการทํางานได  และฝกการเปนผูนํา 
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  องคประกอบของการสัมมนา 

  1.  ผูดําเนินการสัมมนา 

  2.  วิทยากร 

  3.  ผูเขารวมสัมมนา 

  ลักษณะทั่วไปของการสัมมนา 

  1.  เปนประเภทหนึ่งของการประชุม 

  2.  มีการยืดหยุนตามความเหมาะสม 

  3.  เปนองคความรูและปญหาทางวิชาการ 

  4.  เปนกระบวนการรวมผูที่สนใจในความรูทางวิชาการที่มีระดับใกลเคียงกัน หรือ

แตกตางกันมาสรางสรรคองคความรูใหม จากการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น นํามาทดสอบประเมินคา

ความรูจากคนคนหนึ่งสูอีกคนหนึ่ง ซ่ึงจะมคีุณคามากมาย เปนลักษณะการแพรกระจายสูหลากหลาย

วงการอาชีพ ซ่ึงจะทําใหความรูเหลานั้นไดถูกนําไปใชอยางแพรหลายมากขึ้น 

  5.  อาศัยหลักกระบวนการกลุม (Group dynamic หรือ group process) 

  6.  เปนกิจกรรมที่เรงเราใหผูเขารวมสัมมนา มคีวามกระตือรือรน 

  7.  มีโอกาสนําเสนอ พูดคุย โตตอบซักถาม และแสดงความคิดเห็นตอกนั 

  8.  ไดพัฒนาทกัษะ การพดู การฟง การคิด และการนําเสนอความคิด ความเช่ือ และ

ความรูอ่ืน ๆ ตลอดจนการเขียนรายงานหรือเอกสารประกอบการสัมมนา 

  9.  ฝกการเปนผูนําและผูตามในกระบวนการเรียนรู คือ อาจมีผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย 

หรือผูเช่ียวชาญ ทั้งหลายมาเปนวิทยากร หรือผูดําเนินรายการ คอยชวยประคับประคองกระบวนการ

สัมมนาใหบรรลุวัตถุประสงค ขณะเดียวกันผูรวมสัมมนาจะเปนผูตามในการเรียนรู มกีารแลกเปล่ียน

ความรูในระหวางการสัมมนา 

  10. เล็งถึงกระบวนการเรียนรู (process) มากกวาผลที่ไดรับ (product) จากการสัมมนา

โดยตรง นั่นคือ ผลของการสัมมนาจะไดในรูปของผูรวมสัมมนาไดมีการพัฒนากระบวนการฟง การคิด 

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การทดสอบองคความรู การประเมินคาความคิดเห็นจากผูรวม

สัมมนา เชน การไดเรียนรูวา การคิดของผูอื่นและของตนเอง มีวิธีการคิดที่เหมือนหรือแตกตางกัน

อยางไร รูจักตนเองวามีภูมิรูเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่นมากนอยแคไหน ตนเองจะตองพัฒนาความรู

ความสามารถดานใด จึงจะเสนอความรู ความคิด ความเชื่อ และอื่น ๆ ของตนเองใหผูอื่นรับได และ

ความรูเดิมกอใหเกิดความรูใหมอะไรบาง อยางไร 
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1.5  การสํารวจประชามต ิ

 ประชามต ิ(Referendum) หมายถึง การลงประชามติ, คะแนนเสียงที่ประชาชนลง ความหมาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง มติของประชาชน สวนใหญในประเทศที่

แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือในที่ใดที่หนึ่ง มติของประชาชนที่รัฐใหสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รับรองรางกฎหมายที่สําคัญ ที่ผานสภานิติบัญญัติแลว หรือใหตัดสินปญหาสําคัญ ๆ ในการบริหารประเทศ 
  ประเภทการสํารวจประชามติ 

 การสํารวจประชามติทางดานการเมือง สวนมากจะรูจกักนัในนามของ Public Opinion 

Polls หรือ การทําโพล ซ่ึงเปนที่รูจกักนัอยางแพรหลาย คือ การทําโพลการเลือกตั้ง (Election Polls)  

แบงได ดังนี ้

 1.  Benchmark Survey เปนการทําการสํารวจเพื่อตองการทราบความเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับการรับรูเรื่องราว ผลงานของผูสมัคร ชื่อผูสมัคร และคะแนนเสียงเปรียบเทียบ 

 2.  Trial Heat Survey เปนการหยั่งเสียงวาประชาชนจะเลือกใคร 

 3.  Tracking Polls  การถามเพ่ือดูแนวโนมการเปล่ียนแปลง สวนมากจะทําตอนใกล

เลือกตั้ง 

 4.  Cross-sectional vs. Panel เปนการทําโพล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หลาย ๆ ครั้ง  เพื่อทําให

เห็นวา ภาพผูสมัครในแตละหวงเวลามีคะแนนความนิยมเปนอยางไร แตไมทราบรูปแบบการเปล่ียนแปลงที่

เกิดขึน้ในตัวคน ๆ เดียว จึงตองทํา Panel Survey 

 5.  Focus Groups ไมใช Polls แตเปนการไดขอมูลที่คอนขางนาเชื่อถือได เพราะจะเจาะ

ถามเฉพาะกลุมที่รูและใหความสําคัญกับเรื่องนั้น ๆ จริงจัง ปจจุบันนิยมเชิญผูเชี่ยวชาญหลาย ๆ ดานมาให

ความเห็นหรือบางครั้งก็เชิญกลุมตัวอยางมาถามโดยตรงเลย การทําประชุมกลุมยอยยังสามารถใชในการ

ถามเพื่อดูวา ทิศทางของคําถามที่ควรถามควรเปนเชนไรดวย 

 6.  Deliberative Opinion รวมเอาการสํารวจทั่วไป กับการทําการประชุมกลุมยอยเขา

ดวยกัน  โดยการนําเอาตัวแทนประชาชนมารวมกัน แลวใหขอมูลขาวสารหรือโอกาสในการอภิปราย

ประเด็นปญหา แลวสํารวจความเห็นในประเด็นปญหาเพื่อวัดประเด็นที่ประชาชนคิด 

 7.  Exit Polls  การสัมภาษณผูใชสิทธ์ิออกเสียงเมื่อเขาออกจากคูหาเลือกตั้ง เพื่อดูวาเขา

ลงคะแนนใหใคร  ปจจุบันในสังคมไทยนิยมมาก เพราะมีความนาเช่ือถือมากกวา Polls ประเภทอื่น ๆ 

 การสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นทางดานการตลาด (Marketing Research) สวนมากจะ

เนนการศึกษาความเห็นของผูใชสินคาและบริการตอคุณสมบัติอันพึงประสงคของสินคาและบริการ 

รวมทั้งความคาดหวังในการไดรับการสงเสริมการขายที่สอดรับกับความตองการของผูใชสินคาและ

บริการดวย 
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 การสํารวจความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวของกับการอยูรวมกันในสังคม เปนการสํารวจ

ความคิดเห็นของสาธารณชนในมิติที่เกี่ยวของกับสภาพความเบี่ยงเบนจากการจัดระเบียบสังคมที่มีอยูใน

สังคมใดสังคมหนึ่ง เพื่อนําขอมูลมากําหนดแนวทางในการแกไขปญหาความสัมพันธที่เกิดขึ้นเปนวิธีการ

ที่ใชมากในทางรัฐศาสตรและสังคมวิทยา เรียกวา การวิจัยนโยบายสาธารณะ (Policy Research) 

  กระบวนการสํารวจประชามต ิ

 1.  การกําหนดปญหาหรือขอมูลที่ตองการสํารวจ คือ การเลือกสิ่งที่ตองการจะทราบจาก

ประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย บุคคล คณะบุคคล เหตุการณ ผลงาน และสถานที่ตาง ๆ เชน ดานการเมือง  

มักเกี่ยวของกับบุคคล นโยบายรัฐ ดานสังคมวิทยา เกี่ยวกับความสัมพันธ สภาพปญหาสังคมที่เกิดขึ้น 

 2.  กลุมตัวอยาง ตัวแทน คือ การกําหนดกลุมตัวอยางของการสํารวจประชามติที่ดีตอง

ใหครอบคลุมทุกเพศ วัย อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได เพื่อใหไดเปนตัวแทนที่แทจริง ซึ่งจะมีผลตอ

การสรุปผล หากกลุมตัวอยางที่ไดไมเปนตัวแทนที่แทจริงทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ การสรุปอาจ

ผิดพลาดได  

 3.  การสรางแบบสอบถาม แบบสอบถาม คือ เครื่องมือวิจัย (Research Tool) ชนิดหนึ่ง

ใชวัดคาตัวแปรในการวจิัย แบบสอบถามมีสภาพเหมือนมาตรหรือมิเตอรที่ใชในทางวิทยาศาสตร หรือใช

ในชีวิตประจําวัน เชน มาตรวัดความดันน้ํา มาตรวัดปริมาณไฟฟา แบบสอบถามที่ใชในการทําประชามติ 

คือ มาตรวัดคุณสมบัติของเหตุการณที่ทําการศึกษา (Likert scale) เครื่องมือวัดทัศนคติ หรือความคิดเห็น

ที่กําหนดคะแนนของคําตอบในแบบสอบถาม สวนใหญกําหนดน้ําหนักความเห็นตอคําถามแตละขอเปน 

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

“ไมแนใจ” หรือ “เห็นดวย  ปานกลาง”  ใหมีคะแนนเทากับ 3  “ไมเห็นดวย”  ใหมีคะแนนเทากับ 2 และ ”

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง”  ใหมีคะแนนเทากับ 1 คะแนนของคําตอบเกี่ยวกับทัศนคติหรือความคดิเห็นแตละชุด  

จะนํามาสรางเปนมาตรวัดระดับของทัศนคติหรือความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ การออกแบบสอบถามเปน

ทั้งศาสตรและศิลป การออกแบบสอบถามไดชัดเจน เขาใจงาย สามารถเปดโอกาสใหไดมีโอกาสคิดไดบาง 

เปนสิ่งที่ทําไดยาก เปนเรื่องความสามารถในการเรียบเรียงขอความใหตรงกับความเขาใจของคนตอบ 

และคนตอบตองเขาใจคลายกันดวย จึงจะทําใหไดขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ (Reliable) 

 4.  ประชุมเจาหนาที่เก็บขอมูล เปนการประชุม เพื่อซักซอมความเขาใจในประเด็น

คําถามท่ีถามใหตรงกัน ความคาดหวังในคําตอบ ประเภทการใหคําแนะนําวิธีการสัมภาษณ การจดบันทึก

ขอมูล การหาขอมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ยังไมไดคําตอบ 

 5.  การเก็บขอมูลภาคสนาม เจาหนาที่เก็บขอมูล จะไดรับการฝกในเรื่องวิธีการสัมภาษณ 

การบันทึกขอมูล และการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การเก็บขอมูล การสํารวจประชามติ สามารถ

ดําเนินการได 3 ทาง คือ การสัมภาษณแบบเห็นหนา (Face to Face) การสัมภาษณทางโทรศัพท และ 

การสงแบบสอบถามทางไปรษณีย  



51 

 

 

 6.  การวิเคราะหขอมูล ในกรณีการสํารวจประชามติ การวิเคราะหขอมูลสวนมาก ไม

สลับซับซอนเปนขอมูลแบบรอยละ เพื่อตีความและหยิบประเด็นที่สําคัญ จัดลําดับความสําคัญ  

 7.  การนําเสนอผลการสํารวจประชามติ มีโวหารที่ใชนําเสนอผลการสํารวจประชามติ 

ดังนี้ 

      7.1โวหารที่เนนนัยสําคัญทางสถิติ นําเสนอผลโดยสรางความเชื่อมั่นจากการอางถึง

ผลที่มีนัยสําคัญทางสถิติรองรับ 

      7.2 โวหารวาดวยเปนวิทยาศาสตร การนําเสนอผลโดยการอางถึงกระบวนการไดมา

ซึ่งขอมูลที่เนนการสังเกตการณ การประมวลขอมูลดวยวิธีการที่เปนกลาง 

      7.3 โวหารในเชิงปริมาณ นําเสนอผลโดยใชตัวเลขที่สํารวจไดมาสราง  

ความนาเช่ือถือและความชอบธรรมในประเด็นที่ศึกษา 

      7.4 โวหารวาดวยความเปนตัวแทน การนําเสนอขอมูลในฐานะที่เปนตัวแทนของ

กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา 

1.6  การประชาพิจารณ 

    การทําประชาพจิารณ หมายถึง การจัดเวทีสาธารณะเพื่อใหประชาชนโดยเฉพาะผูเกี่ยวของ

หรือผูที่มีสวนไดเสียโดยตรง ไดมีโอกาสทราบขอมูลในรายละเอียดเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหมีสวนใน

การแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการใหขอมูลและความคดิเห็นตอนโยบายหรือโครงการนัน้ ๆ 

ไมวาจะเปนการเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม 

 การจัดทําประชาพิจารณ เปนกระบวนการหนึ่งในการดําเนินการของรัฐเกี่ยวกับการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

พ.ศ. 2548 ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทําหรือการดําเนินโครงการของหนวยงานของรัฐกอนการดําเนิน

โครงการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศใหประชาชนทราบถึง

วิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแกการที่ประชาชนจะ

เขาใจและแสดงความคิดเห็นได 

 ขั้นตอนการทําประชาพิจารณ   

 นําเสนอตัวอยางการทําประชาพิจารณของสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อใหรางรัฐธรรมนูญฉบับที่จะ

ทําขึ้นนี้ เปนของประชาชนโดยแทจริง สภารางรัฐธรรมนูญไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการ รับฟงความ

คิดเห็น และประชาพิจารณขึ้น เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญโดยมี

ขั้นตอนดังนี้ คือ 

ขั้นตอนที่ 1  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนําประเด็นหลัก และหลักการสําคัญในการแกไขปญหา 

ซึ่งแยกเปน 3 ประเด็นคือ ประเด็นเรื่องสิทธิและการมีสวนรวมของพลเมือง ประเด็นเรื่องการตรวจสอบ
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การใชอํานาจรัฐ และประเด็นเรื่องสถาบันการเมืองและความสัมพันธระหวางสถาบันการเมืองออกไปรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชนเบื้องตน และนําขอมูลเสนอกรรมาธิการ ภายในชวงตนเดือนเมษายน 

ขั้นตอนที่ 2  กรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณออกรับฟงความคิดเห็นจาก

ประชาชนจังหวัดตาง ๆ จนถึงเดือนมิถุนายน 

 ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณ สงผลสรุปความคิดเห็นของ

ประชาชนที่ไดจากการจัดทําสมัชชาระดับจังหวัดใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

 

เรื่องที่ 2  การจัดทําแผน 

    2.1  แผน  (plan) หมายถึง การตัดสินใจที่กําหนดลวงหนาสําหรับการเลือกใชแนวทางการ

ปฏิบัติการ ประกอบดวยปจจัยสําคัญ คือ อนาคต ปฏิบัติการและสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้น นั่นคือ องคกร 

หรือแตละบุคคลท่ีตองรับผิดชอบ (ขรรคชัย  คงเสนห และคณะ, 2545)   

แผนแบงตามขอบเขตของกิจกรรมที่ทํา  (Scope of activity)  เปน 2 ประเภท คือ 

  1.  แผนกลยุทธ  (Strategic plan) เปนแผนที่ทําขึ้น เพื่อสนองความตองการในระยะยาว

และรวมกิจกรรมทุกอยางของหนวยงาน ผูบริหารระดับสูงที่วางแผนกลยุทธจะตองกําหนดวัตถุประสงค

ของทั้งหนวยงาน แลวตัดสินใจวาจะทําอยางไร และจะจัดสรรทรัพยากรอยางไร จึงจะทําใหสําเร็จตาม

เปาหมายนั้น จะตองใชเวลาในการกําหนดกิจกรรมที่แตกตางกันในแตละหนวยงาน รวมทั้งทิศทางการ

ดําเนินงานที่ไมเหมือนกัน ใหอยูในแนวเดียวกัน การตัดสินใจที่สําคัญของแผนกลยุทธก็คือ การเลือก

วิธีการในการดําเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเหมาะสม เพื่อที่จะนําพาหนวยงาน

ใหกาวไปขางหนาอยางสอดคลองกับสถานการณแวดลอมภายนอกที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

  2.  แผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัตกิาร (Operational plan) เปนแผนที่กําหนดขึ้นมาใช

สําหรับแตละกิจกรรมโดยเฉพาะ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของแตละกิจกรรม ซึ่งเทากับเปนแผนงานเพื่อให

แผนกลยุทธบรรลุผลหรือเปนการนําแผนกลยุทธไปใชนัน่เอง แผนดําเนินงานที่แยกเปนแตละกจิกรรมก็

ไดแก แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการตลาด แผนทรพัยากรมนษุยและแผนอุปกรณ เปนตน 

  ปจจุบันหนวยงานไดนําแผนที่มขีอบขายความรับผิดชอบเชื่อมโยงนโยบายกับแผนงาน 

เปน “ยุทธศาสตร” คือ การตัดสินใจจากทางเลือกที่เชื่อวาดีทีสุ่ด และเปนไปไดที่สุด เรียกวา แผนยุทธศาสตร 

  แผนที่ดี ตองประกอบดวยคุณลักษณะ ดังตอไปนี ้

 ตองกําหนดวัตถุประสงคของแผนอยางชดัเจน 

 ตองนําไปปฏิบัติงาย  และสะดวกตอการปฏิบัต ิ

 ตองยืดหยุนไดตามสภาพการณ 

 ตองกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานไว 
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 ตองมีความละเอียดถี่ถวนเปนแผนที่สมบูรณแบบ 

 ตองทําใหเกิดประโยชนแกผูเกี่ยวของ เพื่อจูงใจใหทกุคนปฏิบัติตามแผนนั้น 

2.2  โครงการ (Project) 

  โครงการ คือ “แผนหรือ เคาโครงการตามที่กําหนดไว” เปนสวนประกอบสวนหนึ่งใน

การวางแผนพัฒนาที่ชวยใหเห็นภาพ และทิศทางการพัฒนา มีขอบเขตที่สามารถติดตามและประเมินผลได 

 โครงการ (project) ถือเปนสวนประกอบสําคัญของแผน เปนแผนจุลภาคหรือ แผน

เฉพาะเรื่อง ที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาใดปญหาหนึ่งขององคกร แผนงานที่ปราศจากโครงการ

ยอมเปนแผนงานที่ไมสมบูรณ ไมสามารถนําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมได โครงการจึงมีความสัมพันธกับ

แผนงาน 

  การเขียนโครงการขึ้นมารองรับแผนงานยอมเปนสิ่งสําคัญและจําเปนยิ่ง จะทําใหงายใน

การปฏิบัติและงายตอการติดตามและประเมินผล เพราะถาโครงการบรรลุผลสําเร็จ นั่นหมายความวา 

แผนงานและนโยบายนั้นบรรลุผลสําเร็จดวย โครงการ จึงเปรียบเสมือนพาหนะที่นําแผนปฏิบัติการไปสู

การดําเนินงานใหเกิดผล เพื่อไปสูจุดหมายปลายทางตามที่ตองการ อีกทั้งยังเปนจุดเชื่อมโยงจากแผนงาน

ไปสูแผนเงิน และแผนคนอีกดวย 

  โครงการมีลักษณะสําคัญดังนี้ 

  1.  เปนระบบ (System) มีขั้นตอนการดําเนินงาน 

  2.  มีวัตถุประสงค (Objective) เฉพาะชัดเจน 

  3.  มีระยะเวลาแนนอน  (มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดในการดําเนินงาน) 

  4.  เปนเอกเทศและมีผูรับผิดชอบโครงการอยางชัดเจน 

  5.  ตองใชทรัพยากรในการดําเนินการ 

  6.  มีเจาของงานหรือผูจัดสรรงบประมาณ  

 ในปจจุบันสํานกังานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดใชวิธีการเขยีน

โครงการแบบผสมผสานระหวางแบบประเพณนีิยม และแบบตารางเหตุผลตอเนื่อง ซ่ึงมีรายละเอียดและ

ขั้นตอน ดงันี ้
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หัวขอ ลักษณะ/รูปแบบ/แนวทางการเขียน 

1.  ชื่อโครงการ เปนชื่อที่สั้น กระชับ เขาใจงาย และสื่อไดชัดเจนวาเนื้อหา

สาระของสิ่งที่จะทําคืออะไร โดยทั่วไปชื่อโครงการ มี

องคประกอบ 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนประเภทของโครงการ 

เชน โครงการฝกอบรม โครงการสัมมนา โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ สวนที่  2 เปนลักษณะหรือความเกี่ยวของของ

โครงการ วาเกี่ยวกับเรื่องอะไร หรือเกี่ยวกับใคร เชน กําหนด

ตามตําแหนงงานของผูเขารวมโครงการ กําหนดตามลักษณะ

ของเนื้อหาวิชาหลักของหลักสูตรหรือประกอบกันทั้งสอง

สวน เชน โครงการอบรมอาชีพไมดอกไมประดับ โครงการ

สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โครงการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน 

เปนตน 

2.  หลักการและเหตุผล ความสําคัญของโครงการ บอกสาเหตุหรือปญหาที่ทําใหเกดิ

โครงการนีข้ึ้น และที่สําคัญคือตองบอกไดวา ถาไดทํา

โครงการแลวจะแกไขปญหานี้ตรงไหน การเขยีนอธิบาย

ปญหาที่มาโครงการ ควรนําขอมูลสถานการณปญหาจาก

ทองถ่ินหรือพ้ืนที่ที่จะทําโครงการมาแจกแจงใหผูอานเกิด

ความเขาใจชัดเจนขึน้ โดยมีหลกัการเขียน ดังนี ้

1.  เขียนในลักษณะบรรยายความ ไมนิยมเขียนเปนขอ ๆ 

2.  เขียนใหชดัเจน อานเขาใจงาย และมีเหตุผล 

     สนับสนุนเพียงพอ ลําดับที่หนึ่ง เปนการบรรยายถึงเหตผุล

และความจําเปนในการจัดโครงการโดยบอกที่มา และ 

ความสําคัญของโครงการนัน้ ๆ ลําดับที่สอง เปนการอธิบาย

ถึงปญหาขอขัดของ หรือ พฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนจากหลักการที่

ควรจะเปน ซ่ึงทําใหเกดิความเสียหายในการปฏิบัติงาน (หรือ

อาจเขียนรวมไวในลําดับแรกก็ได)สุดทายเปน 

การสรุปวาจากสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้น ผูรับผิดชอบจึงเห็นความ

จําเปนที่จะตองจดัทําโครงการขึ้นในเรื่องอะไร และสําหรับ

ใคร เพื่อใหเกิดผลอยางไร 
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หัวขอ ลักษณะ/รูปแบบ/แนวทางการเขียน 

3.  วัตถุประสงค ระบุส่ิงที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อดําเนินการตามโครงการนี้แลว 

โดยตอบคําถามวา “จะทําเพื่ออะไร” หรือ “ทําแลวไดอะไร” 

โดยตองสอดคลองกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงคทีด่ี

ควรเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซ่ึงสามารถสังเกตไดและ

วัดได องคประกอบของวัตถุประสงคที่ดี มดีังนี ้

1.  เขาใจงาย ชดัเจน ไมคลุมเครือ 

2.  เฉพาะเจาะจง ไมกวางจนเกนิไป 

3.  ระบุถึงผลลัพธท่ีตองการ วาสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นคืออะไร 

 4.  สามารถวัดได  ทั้งในแงของปริมาณและคุณภาพ 

 5.  มีความเปนไปได ไมเล่ือนลอย หรือทําไดยากเกิน        

      ความเปนจริง คํากริยาที่ควรใชในการเขียนวัตถุประสงค 

      ของโครงการ แลวทําใหสามารถวดัและประเมินผลได     

      ไดแก คําวา เพื่อให แสดง กระทํา ดําเนนิการ วัด เลือก  

       แกไข สาธิต ตัดสินใจ วิเคราะห วางแผน มอบหมาย  

       จําแนก จัดลําดับ ระบุ อธิบาย แกปญหา ปรับปรุง  

       พัฒนา ตรวจสอบ 

4.  เปาหมาย ระบุส่ิงที่ตองการใหเกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพ

ในแตละชวงเวลาจากการดําเนนิการตามโครงการนี้แลว โดย

ตอบคําถามวา “จะทําเทาใด” 

5.  กลุมเปาหมาย ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย

กลุมใหบอกชัดลงไปวา ใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ

กลุมเปาหมายรอง 

6.  วิธีดําเนินการ บอกรายละเอียดวิธีดําเนินการ โดยระบุเวลาและกจิกรรมการ

ดําเนินโครงการ (ควรมีรายละเอียดหัวขอกจิกรรม) 
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หัวขอ ลักษณะ/รูปแบบ/แนวทางการเขียน 

7.  งบประมาณ เปนสวนที่แสดงยอดงบประมาณ พรอมแจกแจงคาใชจาย 

ในการดําเนนิกจิกรรมขั้นตาง ๆ โดยทั่วไปจะแจกแจงเปน

หมวดยอย ๆ เชน หมวดคาวัสดุ หมวดคาใชจาย หมวด

คาตอบแทน หมวดคาครภุัณฑ ซึ่งการแจกแจงงบประมาณจะ

มีประโยชนในการตรวจสอบความเปนไปไดและความ

เหมาะสม นอกจากนีค้วรระบุแหลงที่มาของงบประมาณดวย

วาเปนงบประมาณแผนดิน งบชวยเหลือจากตางประเทศ เงนิกู

หรืองบบริจาค จํานวนเทาไร ในการจดัทําประมาณการ

คาใชจายของโครงการจะตองตระหนักวาคาใชจายทั้งหมด 

แบงออกไดเปน 2 สวน คือ คาใชจายจากโครงการ หรือ

งบประมาณสวนทีจ่ายจริง และคาใชจายแฝง ไดแก คาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง หรือมีการใชจายอยูจริง แตไมสามารถระบุ

รายการคาใชจายนั้น ๆ เปนจํานวนเงินไดอยางชัดเจน ดังนัน้ 

ผูคิดประมาณการตองศึกษาและทําความเขาใจในรายละเอียด

โครงการหลักเกณฑและอัตราการเบกิจายเงินงบประมาณตาม

ระเบียบดวย 

8.  ระยะเวลาดําเนินงาน ตอบคําถามวา “ทําเมื่อใด และนานเทาใด” (ระบุเวลาเริม่ตนและ

เวลาสิ้นสุดโครงการอยางชัดเจน) โดยจะตองระบุ วัน เดือน ป 

เชนเดียวกับการแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) 

9.  สถานที่ เปนการระบุสถานที่ตั้งของโครงการหรือระบวุากจิกรรมนัน้

จะทํา ณ สถานที่แหงใด เพื่อสะดวกตอการประสานงานและ

จัดเตรียมสถานที่ใหพรอมกอนที่จะทํากิจกรรมนั้น ๆ 

10.  ผูรับผิดชอบ เปนการระบุเพื่อใหทราบวาหนวยงานใดเปนเจาของ  หรือ

รับผิดชอบโครงการ โครงการยอย ๆ บางโครงการระบุเปน 

ชื่อบุคคลผูรับผิดชอบเปนรายโครงการ 

11.  โครงการ/กิจกรรมที ่

      เกี่ยวของ 

หลาย ๆ โครงการที่หนวยงานดาํเนนิงานอาจมีความเกีย่วของกัน 

หรือในแตละแผนอาจมีโครงการหลายโครงการ หรือบาง

โครงการเปนโครงการยอยในโครงการใหญ ดังนั้นจึงตอง

ระบุโครงการที่มคีวามเกี่ยวของดวย 
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หัวขอ ลักษณะ/รูปแบบ/แนวทางการเขียน 

12.  เครือขาย/หนวยงานที่ให 

      การสนับสนุน 

ในการดําเนินการโครงการ ควรจะประสานงานและขอ   

ความรวมมือกับหนวยงานอื่น หากมีหนวยงานรวมดําเนิน

โครงการมากกวาหนึง่หนวยงานตองระบุช่ือใหครบถวน  และ

แจกแจงใหชัดเจนดวยวาหนวยงานที่รวมโครงการแตละฝาย

จะเขามามีสวนรวมโครงการในสวนใด  ซึ่งจะเปนขอมูล

สะทอนใหเห็นวาโครงการจะประสบผลสําเร็จและเกิดผล

ตอเนื่อง 

3.  ผลที่คาดวาจะไดรับ เมื่อโครงการนั้นเสร็จส้ินแลว  จะเกิดผลอยางไรบางใครเปน  

ผูไดรับผลประโยชนโดยตรงและผลประโยชนในดาน

ผลกระทบของโครงการ 

14.  การประเมินโครงการ บอกรายละเอียดการใหไดมาซึ่งคําตอบวาโครงการทีจ่ัดนี้มี

ประโยชนและคุมคาอยางไร  โดยบอกประเดน็การประเมนิ/

ตัวชี้วัด  แหลงขอมูล  วิธีการประเมิน  ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ 

15.  ตัวชี้วัดผลสําเร็จของ 

      โครงการ 

1.  ตัวชี้วัดผลผลิต (output)  หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงผลงาน

เปนรูปธรรมในเชิงปริมาณและ / หรือคุณภาพอันเกิดจากงาน

ตามวัตถุประสงคของโครงการ   

2. ตัวชี้วัดผลลัพธ (out come) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงถึง

ผลประโยชนจากผลผลิตที่มีผลตอบุคคล ชุมชน  ส่ิงแวดลอม 

เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม 

 

เรื่องที่ 3 การเผยแพรสูการปฏิบัติ 

3.1  การเขียนรายงาน  

 การเขียนรายงาน  คือ  การเขียนรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนนิงานของบคุคลใน

หนวยงาน  ซึ่งรายงานแตละประเภทนัน้  กจ็ะมีวิธีการเขียนที่แตกตางกันออกไป  รายงานจึงเปนส่ิงจําเปน

และสําคัญในการบริหารงาน  และการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นใหออกมาอยางมีประสิทธิภาพ  และ

รวดเร็วนั้น  ควรที่จะมีการวางแผนกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของแตละรายงานไวดวย 

  



58 

 

 

วิธีการเขยีนรายงาน 

  1.  เขียนใหสั้นเอาแตขอความที่จําเปน 

  2.  ใจความสําคัญครบถวนวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 

  3.  เขียนแยกเรื่องราวออกเปนประเดน็ ๆ  

  4.  เนื้อความที่เขียนตองลําดับไมสับสน 

  5.  ขอมูล ตัวเลข หรือสถิติตาง ๆ ควรไดมาจากการพบเห็นจริง 

  6.  ถาตองการจะแสดงความคดิเห็นประกอบ ควรแยกความคิดออกจากตวัขาวหรือ

เรื่องราวที่เสนอไปนั้น 

  7.  การเขียนบันทกึรายงาน ถาเปนของทางราชการ ควรเปนรูปแบบท่ีใชแนนอน 

  8.  เมื่อบันทึกเสร็จแลว ตองทบทวนและตั้งคําถามในใจวา ควรจะเพิ่มเติมหรือตัดทอน

สวนใดทิ้งหรือตอนใดเขียนแลวยังไมชดัเจน ก็ควรจะแกไขใหเรียบรอย 

  วิธีการเขยีนรายงานจากการคนควา 

  1.  รายงานคนควาเชิงรวบรวม เปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาเรียบเรียง

ปะติดปะตอกันอยางมีระบบระเบียบ 

  2.  รายงานคนควาเชิงวิเคราะห เปนการนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดมาวิเคราะห หรือคนหา

คําตอบในประเด็นใหชัดเจน 

  วิธีการนําเสนอรายงาน 

  1. รายงานดวยปากเปลา (Oral Reports) หรือเสนอดวยวาจา โดยการเสนอแบบบรรยาย

ตอที่ประชุมตอผูบังคับบัญชา ฯลฯ ในกรณีพิเศษเชนนี้ ควรจัดเตรียมหวัขอท่ีสําคัญ ๆ ไวใหพรอม โดย

การคดัประเด็นเรื่องท่ีสําคญั จัดลําดับเรื่องที่จะนําเสนอกอนหนาหลังไว 

  2.  รายงานเปนลายลักษณอักษร (Written Reports) มักทําเปนรูปเลม เปนรูปแบบการ

นําเสนออยางเปนทางการ (Formal Presentation) 

  ลักษณะของรายงานทีด่ ี

  1.  ปกสวยเรียบ 

  2.  กระดาษทีใ่ชมีคุณภาพดี  มขีนาดถกูตอง 

  3.  มีหมายเลขแสดงหนา 

  4.  มีสารบัญหรือมีหัวขอเรื่อง 

  5.  มีบทสรุปยอ 

  6.  การเวนระยะในรายงานมีความเหมาะสม 

  7.  ไมพิมพขอความใหแนนจนดูลานตาไปหมด 
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  8.    ไมมีการแก ขูดลบ 

  9.    พิมพอยางสะอาดและดูเรียบรอย 

  10.  มีผังหรือภาพประกอบตามความเหมาะสม 

  11.  ควรมกีารสรุปใหเหลือเพียงส้ัน ๆ แลวนํามาแนบประกอบรายงาน 

  12.  จัดรูปเลมสวยงาม 

3.2  การเขียนโครงงาน  

 โครงงาน เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง เพราะผูเรียน

เปนผูท่ีสรางความรูดวยตนเอง เริ่มจากการเลือกหัวขอหรือปญหาที่มาจากความสนใจ ความสงสัย หรือ

ความอยากรูอยากเห็นของตนเอง หัวขอของโครงงานควรเปนเรื่องใหม ที่เฉพาะเจาะจง และที่สําคัญตอง

เหมาะสมกับความรูความสามารถของตน การเขียนโครงงานเปนการกําหนดกรอบในการทํางาน การเขียน

โครงงานโดยทั่วไปจะมีองคประกอบเชนเดียวกับการเขียนโครงการ แตโครงงานเปนงานที่ทําเสร็จแลว

จะมีชิ้นงานดวยเมื่อมีโครงงาน และดําเนินการจดัทําโครงงานเสร็จเรียบรอยแลว ชิ้นสุดทาย คือ การเขียน

รายงานโครงงาน  

การเขียนรายงานโครงงาน โดยทั่วไปมีองคประกอบดังนี ้

1. ชื่อโครงงาน ชื่อผูทําโครงงาน 

2. คํานํา - สารบัญ 

  3. ที่มาของโครงงาน อธิบายเหตุผลในการทําโครงงานนี ้

  4. วัตถุประสงคของการทําโครงงาน 

  5. วิธีดําเนินการควรแยกเปน 3 ขั้นตอน 

       ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการ 

       ขั้นตอนที่ 2  กระบวนการ วิธีดําเนนิงานโครงงาน 

       ขั้นตอนที่ 3  ผลงานโครงงาน ประโยชนที่ไดรับ 

  6. สรุปผลและขอเสนอแนะ  
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กิจกรรมบทที่ 5 

 

คําช้ีแจง 

ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ โดยเขยีนตอบลงในสมุดบันทึกกจิกรรมของผูเรียน แลวตรวจสอบ

ความถูกตองจากแนวเฉลยกจิกรรมทายหนังสือเรียน 

1.  เขียนการเตรียมประเดน็หนึ่งประเด็นใดในการจัดทําเวทีประชาคมโดยใชตาราง 

2.  บอกขอดีของการจดัสนทนากลุม 

3.  บอกประโยชนของการสัมมนา 

4.  การสํารวจประชามติมกีี่ประเภท อะไรบาง 

5. บอกลักษณะของรายงานที่ดีมกีี่ขอ อะไรบาง 

6.  ใหผูเรียนศกึษาคนควาความรูในเรื่องที่ตนเองสนใจแลวนํามาเขียนรายงานในรูปแบบการ

เขียนรายงานคนควาเชิงรวบรวม ไมนอยกวา 1 หนากระดาษ 

7.  เขียนสรุปลักษณะของโครงงานหนึ่งหัวขอโดยระบุที่มา/ชื่อผูเขียนดวย 

8.  เขียนสรุปการทํางาน/กจิกรรมเปนกลุมนัน้มีประโยชน ทําใหไดพัฒนาตนเองอยางไร 
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บทที่  6 

บทบาท  หนาที่ของผูนํา  สมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม 

สาระสําคัญ 

 สิ่งสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของการพัฒนาชุมชน และสังคม ก็คือ ผูนํา เพราะผูนํามีภาระหนาที่

และความรับผิดชอบที่จะตองวางแผน สั่งการ ดูแล และควบคุมใหการทํางานใด ๆ สําเร็จซึ่งในการ

ปฏิบัติงานตาง ๆ จะมีการแบงบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ เพ่ือใหการทํางานเปนไปดวยความราบรื่น 

มีปญหาอุปสรรคนอยที่สุด งานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และเกิดประโยชนตอองคการ ซึ่งการ

จัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน และสังคมจะสําเร็จไดก็จะตองมีผูนําและผูตามที่ดี 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทท่ี  6 จบแลว ผูเรียนสามารถ 

             1.  รูและเขาใจบทบาท หนาทีข่องผูนําชุมชน 

 2.  เปนผูนํา ผูตามในการจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม   

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องที่  1  ผูนําและผูตาม   

เรื่องที่  2  ผูนํา ผูตาม ในการจดัทําแผนพัฒนาชุมชน สังคม 

เรื่องที่  3  ผูนํา ผูตามในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง ชมุชน สังคม   
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เรื่องที่  1  ผูนําและผูตาม   

 ในการจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของการ

พัฒนาชุมชน และสังคม ก็คือผูนํา เพราะผูนํามีภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่จะตองวางแผน สั่งการ 

ดูแล และควบคุมใหการทํางานใด ๆ สําเร็จ ซ่ึงในการปฏิบัติงานตาง ๆ จะมีการแบงบทบาท หนาที่ ความ

รับผิดชอบ เพื่อใหการทํางานเปนไปดวยความราบรื่น มีปญหา อุปสรรคนอย และงานสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งการจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน สังคม จะสําเร็จไดตองอาศัยการ

ทํางานที่มีผูนําและผูตามที่ดี 

1.1  ผูนํา    

        ความหมายของผูนํา 

          ผูนํา (Leader) คือ บุคคลท่ีมีความสามารถในการชักจูงใหคนอื่นทํางานในสวนตาง ๆ ที่ตองการ

ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ทั้งนี้ผูนําอาจเปนบุคคลท่ีมาจากการเลือกตั้ง หรือแตงตั้ง หรือ 

การยกยองขึ้นมาของกลุม เพื่อใหทําหนาที่เปนผูชี้แนะและชวยเหลือใหกลุมประสบความสําเร็จ และมี

การเรียกชื่อผูนําแตกตางกันออกไปตามลักษณะงานและองคการที่อยู เชน ผูบริหาร ผูจัดการ ประธาน

กรรมการ ผูอํานวยการ อธิการบดี ผูวาราชการ นายอําเภอ กํานัน เปนตน  

        องคประกอบของความเปนผูนํา 

 1. ความรู เชน วิชาการ รูรอบ รูตน รูคน รูหนาที่ เปนตน 

 2.  ความคิดและจิตใจ เชน คิดเชิงบวก คิดเชิงวิเคราะห คิดเชิงระบบ หลักคิด สมาธิ วิสัยทัศน  

คิดริเริ่มสรางสรรค เปนตน 

 3.  บุคลิกภาพ เชน การวางตน ความมั่นใจ เอกลักษณ อารมณ การพูด การเปนผูให เปนตน 

 4.  ความสามารถ เชน รูปแบบการทํางาน การตัดสินใจ เปนตน 

        ประเภทของผูนํา 

                ผูนําตามลักษณะของการใชอํานาจหนาที ่แบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

 1.  ผูนําแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) หมายถึง  ผูนําที่เนนการบังคับบัญชาและการออก

คําสั่ง มักจะทําการตัดสินใจดวยตนเองเปนสวนใหญ และไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกผูตามหรือ

ผูใตบังคับบัญชามากนัก ลักษณะของผูนําชนิดนี้เปนลักษณะเจานาย   

 2.  ผูนําแบบประชาธิปไตย  (Democratic Leadership) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับผูตามหรือ

ผูใตบังคับบัญชา ไมเนนการใชอํานาจหนาที่ หรือกอใหเกิดความเกรงกลัวในตัวผูนํา แตจะใหโอกาส 

ผูตาม ไดแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานทุกคน จะมีโอกาสเขารวมพิจารณาและรวมตัดสินใจไดดวย 
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 3.  ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez – faire or  Free – rein Leadership) ผูนําชนิดนี้จะใหอิสระเต็มที่กับ

ผูตาม หรือใหผูตามสามารถทําการใด ๆ ตามใจชอบ ผูตามจะตัดสินปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง และอาจ

ไดรับสิทธิในการจัดทําเปาหมายหรือวัตถุประสงค หรือจัดทําแผนงานตาง ๆ ได 

 ผูนําตามลักษณะการจัดการแบบมุงงานกับมุงคน แบงได 2 ประเภท คือ 

 1.  ผูนําแบบมุงงาน (Job Centered)  ผูนําชนิดนี้ใหความสําคัญตองาน โดยถือวาคนเปนปจจัยที่

จะนํามาใชชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จ ซึ่งจะตองควบคุมดูแลอยางใกลชิด และไมควรมอบ

อํานาจการตัดสินใจใหกับลูกนอง 

 2.  ผูนําแบบมุงคน (Employee Centered) ผูนําชนิดนี้ใหความสําคัญและเห็นคุณคาของคนมีความ

เชื่อมั่นในตัวลูกนองหรือผูตาม จะไมขัดขวาง และคอยใหความชวยเหลือสนับสนุน สงเสริมใหลูกนองมี

สวนรวมในการตัดสินใจตาง ๆ  

  ผูนําตามลักษณะการยอมรับจากกลุมหรือสังคม แบงได 5 ประเภท คือ 

1. ผูนําตกทอด (Hereditary Leader)  คือ  ผูท่ีกลุมหรือสังคมใหการยอมรับในลักษณะที่เปนการ

สืบทอด เชน การไดรับตําแหนงตกทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือผูที่เปนที่เคารพนับถือของกลุมหรือสังคม

นั้นมากอน  

              2. ผูนําอยางเปนทางการ (Legal Leader) คือ บุคคลท่ีกลุมหรือสังคมใหการยอมรับในลักษณะที่

เปนทางการ เชน การไดรับการแตงตั้งหรือไดรับการเลือกตั้งอยางเปนทางการ เนื่องจากมีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะเปนผูนํา  

              3. ผูนําตามธรรมชาติ (Natural Leader) คือ ผูนําที่กลุมหรือสังคมยอมรับสภาพการเปนผูนําของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งใหเปนผูนํากลุมไปสูเปาหมายอยางไมเปนทางการ และผูนําก็ปฏิบัติไปตามธรรมชาติ 

ไมไดมีการตกลงกันแตประการใด  

               4. ผูนําลักษณะพิเศษ หรือผูนําโดยอํานาจบารมี (Charismatic Leader) คือ ผูที่ไดรับการยอมรับ

จากกลุมหรือสังคมในลักษณะที่เปนเพราะความศรัทธา ทั้งนี้เนื่องจากมีความเคารพ เชื่อถือเพราะบุคคลนั้น 

มีคุณสมบัติพิเศษที่เปนที่ยอมรับของกลุม  

                5. ผูนําสัญลักษณ (Symbolic Leader) คือ บุคคลที่ไดรับการยอมรับในลักษณะที่เปนเพราะ

บุคคลนั้นอยูในตําแหนงหรือฐานะอันเปนที่เคารพยกยองของคนทั้งหลาย  

คุณลักษณะของผูนํา 

1. ทางความรูและสติปญญา เชน รูรอบ มีทักษะการคิดที่ดี ชอบริเริ่มสรางสรรค เปนตน 

2. ทางรางกาย เชน มีสุขภาพดี มีบุคลิกที่ดูดี เปนตน 

3. ทางอารมณและวุฒิภาวะ เชน สมาธิดี มีความเช่ือม่ันในตนเอง ปรับตัวและมีความยืดหยุนสูง 

เปนตน 
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4. ทางอุปนิสัย เชน นาเชื่อถือไวใจได กลาที่จะเผชิญปญหาอุปสรรค รับผิดชอบดี มุงมั่น  

อดทน พากเพียร พยายาม ชอบสังคม เปนตน 

ผูนําทีด่ ี

             ผูนําที่ดี ควรมีคณุสมบัติ ดังนี ้

 1.  วิสัยทัศน (Vision) ผูนําที่ดีตองมีวิสัยทัศน การมีวิสัยทัศนเปนการมองการณไกล เพื่อกําหนด

ทิศทางที่ควรจะเปนในอนาคต การมองเห็นกอนคนอื่นจะทําใหประสบความสําเร็จกอน และเปนแรงขับ

ที่นําไปสูจุดหมายที่ตองการ และผูนําจะตองสามารถสื่อสารวิสัยทัศนของตนไปยังผูเกี่ยวของได และชักจูง

หรือกระตุนใหผูตามพึงปฏิบัติไปตามวิสัยทัศนของผูนํานั้น ๆ 

 2.  ความรู (Knowledge) การเปนผูนํานั้น ความรูเปนส่ิงจําเปนที่สุด ความรูในที่นี้มิไดหมายถึง 

เฉพาะความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่เทานั้น หากแตรวมถึงการใฝหาความรูเพิ่มเติมในดานอื่น ๆ ดวย การจะ

เปนผูนําที่ดี หัวหนางานจึงตองเปนผูรอบรู ยิ่งรอบรูมากเพียงใด ฐานะแหงความเปนผูนําก็จะยิ่งมั่นคง

มากขึ้นเทานั้น 

3.  ความริเริ่ม (Initiative) ความริเริ่ม คือ ความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขต

อํานาจหนาที่ไดดวยตนเอง โดยไมตองคอยคําส่ัง หรือความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่จะแกไข 

สิ่งหนึ่งสิ่งใดใหดีขึ้น หรือเจริญขึ้นไดดวยตนเอง ความริเริ่มจะเจริญงอกงามได หัวหนางาน จะตองมีความ

กระตือรือรน คือ มีใจจดจองานดี มีความเอาใจใสตอหนาที่ มีพลังใจที่ตองการความสําเร็จอยูเบื้องหนา  

4.  มีความกลาหาญและความเด็ดขาด (Courage and Firmness) ผูนําที่ดีจะตองไมกลัวอันตราย  

ความยากลําบาก หรือความเจ็บปวดใด ๆ ทั้งทางกาย วาจา และใจ  ผูนําที่มีความกลาหาญ จะชวยใหสามารถ

เผชิญตองานตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได  นอกจากความกลาหาญแลว ความเด็ดขาดก็เปนลักษณะหนึ่งที่

จะตองทําใหเกิดในตัวของผูนํา 

5.  การมีมนุษยสัมพันธ (Human Relations) ผูนําที่ดีจะตองรูจักประสานความคิด ประสาน

ประโยชนสามารถทํางานรวมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได ผูนําที่มีมนุษยสัมพันธดี จะชวยให

ปญหาใหญกลายเปนปญหาเล็กได 

6.  มีความยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริต (Fairness and Honesty) ผูนําที่ดีจะตองอาศัยหลักของ

ความถูกตอง หลักแหงเหตุผลและความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน เปนเครื่องมือในการวินิจฉัย สั่งการ 

หรือปฏิบัติงานดวยจิตที่ปราศจากอคติ ปราศจากความลําเอียง ไมเลนพรรคเลนพวก 

7. มีความอดทน (Patience) ความอดทนจะเปนพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงานใหไปสู 

จุดหมายปลายทางไดอยางแทจริง 
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8. มีความตื่นตัว ( Alertness ) ความตื่นตัว หมายถึง ความระมัดระวัง ความสุขุม รอบคอบ 

ความไมประมาท ไมยืดยาดหรือขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการปฏิบัติงานทันตอเหตุการณ 

ความตื่นตัวเปนลักษณะที่แสดงออกทางกาย  และทางจิตใจ จะตองหยุดคิดไตรตรองตอเหตุการณตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้น รูจักใชดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งตาง ๆ หรือเหตุการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง คือ ผูนําที่ดีจะตอง

รูจักวิธีควบคุมตัวเอง นั่นเอง (Self Control)  

9. มีความภักดี (Loyalty) การเปนผูนําหรือหัวหนาที่ดนีั้น จําเปนตองมีความจงรักภักดีตอหมูคณะ

ตอสวนรวมและตอองคการ ความภักดีนี้ จะชวยใหผูนําไดรับความไววางใจ และปกปองภัยอันตรายใน

ทุกทิศไดเปนอยางดี 

 10. มีความสงบเสงี่ยมไมถือตัว (Modesty) ผูนําที่ดีจะตองไมหยิ่งยโส ไมจองหอง ไมวางอํานาจ และ

ไมภูมิใจในสิ่งที่ไรเหตุผล ความสงบเสง่ียมนี้ถามีอยูในผูนําหรือหัวหนางานคนใดแลว ก็จะทําใหผูตาม

หรือลูกนองมีความนับถือ และใหความรวมมือเสมอ 

การเสริมสรางภาวะผูนําชุมชน 

 การเสริมสรางภาวะผูนําชุมชน หมายถึง การทําใหผูนําชุมชนมีภาวะผูนําเพิ่มขึ้น หรือการทําให

ผูนําชุมชนมีการปรับปรุงความสามารถในการทําหนาที่หรือการเขาไปมีบทบาทในแตละดานใหกับชุมชน 

ไดดีขึ้น การเสริมสรางภาวะผูนํา ไดแก การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนารูปลักษณ การพัฒนาทักษะใน 

การติดตอส่ือสาร การพัฒนาความทรงจํา และการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 การพัฒนาบุคลิกภาพของผูนํา ไดแก การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ เชน การควบคุมตนเอง การรับ-

ฟงผูอ่ืน การมีความซื่อสัตยตองาน เพื่อนรวมงาน การรูจักถอมตน การใหความรวมมือกับผูอื่น การถนอม-

น้ําใจผูอื่น เปนตน การเขาใจความตองการของชุมชนและการสรางภาพลักษณ เชน ความมั่นใจในตัวเอง 

แรงจูงใจในการทํางาน การปรับตัวเขากับผูอ่ืน การแสดงความคิดเห็น เปนตน 

 การพัฒนารูปลักษณของผูนํา ไดแก การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารที่เปนประโยชน 

ถูกหลักโภชนาการ การรักษารูปรางและสัดสวน การรูจักการแตงกาย และการพัฒนามารยาท เชน มารยาท-

ในการแนะนําตัว มารยาทในโตะอาหาร มารยาทตอคนรอบขาง มารยาทในที่ทํางาน มารยาทในการ

ประชุม เปนตน 

 การพัฒนาทักษะในการติดตอสื่อสาร ไดแก การพูด การฟง การสื่อสารทางโทรศัพท การพูดใน

ที่ชุมชน การวิเคราะหกลุมผูฟง การวิเคราะหเนื้อหา การอาน การเขียน การใหคําแนะนํา คําปรึกษา 

 การพัฒนาความทรงจํา ไดแก การจํารายละเอียดของงาน การจํารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล 

การจําเกี่ยวกับตัวเลข 

 การพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนการพัฒนาเพื่อหาวิธีการใหม ๆ ทําใหกลาคิด กลาแสดงออก 

ทําใหมองโลกกวาง และมีความยืดหยุน สรางผลงานใหม ๆ  
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ภาวะผูนําของชุมชน  

1. ดานการบริหารตนเอง  ผูนําควรเปนผูมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 

มีวินัยในตนเอง  และมีบุคลิกภาพดี 

            2. ดานการบริหารงาน ผูนําควรมีการวางแผน การปรับปรุงแกไขงบประมาณ การเงิน บัญชี การบริหาร

งบประมาณ การพัฒนางานอยางตอเนื่อง การควบคุมและประเมินผล การสรางและการพัฒนาทีมงาน 

และการมีความรับผิดชอบตอชุมชน 

            3. ดานการบริหารสังคม ผูนําควรมีมนุษยสัมพันธที่ดี ความเปนประชาธิปไตย การประสานงานดี 

และการเปนที่ปรึกษาที่ดี 

หนาที่ของผูนําชุมชน 

 ในการทําหนาที่เปนผูนําชุมชนนั้น จะตองเปนผูรักษาหรือประสานใหสมาชิกของชุมชนอยู

รวมกัน คือ ตองอยูใกลชิดกับชุมชน มีความสัมพันธกับคนในชุมชน และเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน 

อีกทั้งผูนําจะตองเปนผูปฏิบัติภารกิจของชุมชนใหบรรลุวัตถุประสงค คือ ตองรับผิดชอบในกระบวนการ

วิธีการทํางานดวยความมั่นคงและเขาใจ และตองทํางานใหบรรลุเปาหมาย นอกจากนั้น ผูนําชุมชนจะตอง

มีบทบาทในการสนับสนุนใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม คือ จะตองปฏิบัติงานในลักษณะอํานวย 

ความสะดวกใหสมาชิกในชุมชนเกิดการติดตอสัมพันธและปฏิบัติตอกันดวยดี การติดตอสื่อสารที่ดี 

จึงเปนส่ิงสําคัญ และเปนการชวยใหหนาที่ผูนําชุมชนบรรลุเปาหมาย 

แนวทางในการทําหนาที่ผูนําชุมชน 

1. สรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน 

2. กระตุนใหสมาชิกทําส่ิงที่เปนประโยชนตอชุมชน 

3. พัฒนาสมาชิกใหเกิดภาวะผูนํา 

4. รวมกับสมาชิกกําหนดเปาหมายของชุมชน 

5. บริหารงาน และประสานงานในชุมชน 

6. ใหคําแนะนํา และชี้แนวทางใหกับชุมชน 

7. บํารุงขวัญสมาชกิในชุมชน 

8. เปนตัวแทนชุมชนในการตดิตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ 

9. รับผิดชอบตอผลการกระทําของชุมชน 

บทบาทผูนําชุมชน 

ดานเศรษฐกิจ   

1. ทําใหครวัเรือนสามารถพึ่งตนเองได 

2. สงเสริมอาชีพที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน 
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3. สงเสริมวิสาหกิจชุมชนตามความเหมาะสม 

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 

2. เสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดี 

3. วางระบบโครงสรางพื้นฐานเพียงพอตอความตองการ 

ดานสุขภาพอนามัย 

1. วางระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อสุขภาพจากการมีสวนรวมของชุมชน 

2. จัดการเพื่อเสริมสรางสุขภาพ 

3. การปองกนัโรค 

4. การดูแลสุขภาพดวยตนเอง 

ดานศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณ ี

1. การนับถือศาสนาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

2. การมีวิถีชีวติแบงปนเอื้ออาทร 

3. การอนุรกัษสืบสานวฒันธรรมประเพณีของชุมชน 

ดานการพัฒนาคน 

1. การจัดการความรู / ภูมิปญญา 

2. การพัฒนาผูนํา / สมาชิกในชุมชน 

ดานการบริหารจัดการชุมชน 

1. การจัดทําระบบขอมูล 

2. การจัดทําแผนชุมชน 

3. การจัดสวัสดิการชุมชน 

4. การเสริมสรางการเมือง  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 

1. การปองกนัรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินของชุมชน 

2. การปองกนัภัยธรรมชาต ิ

1.2  ผูตาม 

ความหมายของผูตาม (Followers) และภาวะผูตาม (Followership) 

 ผูตาม และภาวะผูตาม หมายถึง ผูปฏิบัติงานในองคการที่มีหนาที่ และความรับผิดชอบที่จะตอง

รับคําสั่งจากผูนําหรือผูบังคับบัญชามาปฏิบัติใหสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค 
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พฤติกรรมของผูตาม 5 แบบ ดงันี ้

   1.  ผูตามแบบหางเหิน มีลักษณะเปนคนเฉื่อยชา มีความเปนอิสระ และมีความคิดสรางสรรคสูง 

สวนมากเปนผูตามที่มีประสิทธิผล มีประสบการณ และผานอุปสรรคมากอน 

2.  ผูตามแบบปรับตาม หรือเรียกวา ผูตามแบบครับผม มีลักษณะเปนผูที่มีความกระตือรือรน  

ในการทํางาน แตขาดความคดิสรางสรรค 

3.  ผูตามแบบเอาตัวรอด มีลักษณะเลือกใชพฤติกรรมแบบใดขึน้อยูกับสถานการณที่จะเอื้อประโยชน 

กับตัวเองไดมากที่สุดและมีความเสี่ยงนอยที่สุด 

4.  ผูตามแบบเฉื่อยชา มีลักษณะชอบพึ่งพาผูอื่น ขาดความอิสระ ไมมีความคดิริเริ่มสรางสรรค 

5.  ผูตามแบบมีประสิทธิผล มีลักษณะเปนผูที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานสูง มีความสามารถ

ในการบริหารจดัการงานไดดวยตนเอง   

ลักษณะผูตามที่มีประสิทธผิล  ดังนี ้

     1.  มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองไดด ี 

 2.  มีความผูกพันตอองคการและวัตถุประสงค 

     3.  ทํางานเต็มศักยภาพ และสุดความสามารถ 

 4.  มีความกลาหาญ ซื่อสัตย และนาเชื่อถือ 

การพัฒนาศักยภาพตนเองของผูตาม 

การพัฒนาลักษณะนิสัยตนเองใหเปนผูตามที่มีประสิทธิผล มี 7 ประการ คือ 

1.  ตองมีนิสัยเชิงรุก (Be Proactive)  

2.  เริ่มตนจากสวนลึกในจิตใจ (Begin with the end in Mind)   

3.  ลงมือทําส่ิงแรกกอน (Put first Things first) 

4.  คิดแบบชนะทั้งสองฝาย (Think Win-Win) 

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

6. การรวมพลัง (Synergy) หรือทํางานเปนทีม (Team Work) 

7. ลับเล่ือยใหคม หรือพัฒนาตนเองอยูเสมอ (Sharpen The Saw)   

  แนวทางสงเสริมและพัฒนาผูตามใหมีคุณลกัษณะผูตามทีพ่ึงประสงค  มีดังนี้  

1.  การดูแลเอาใจใส เรื่องความตองการขัน้พื้นฐานของมนษุยใหกับสมาชิกและเปนธรรม 

2.  การจูงใจดวยการใหรางวัลคําชมเชย 

3.  การใหความรู และพัฒนาความคิดโดยการจดัโครงการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

4.  ผูนําตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง 

5.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
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6.  ควรนําหลักการประเมินผลงานที่เนนผลสัมฤทธิ์ 

7.  สงเสริมการนําหลักธรรมมาใชในการทํางาน  

8.  การสงเสริมสนับสนุนใหผูตามนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

 

เรื่องที่  2  ผูนํา  ผูตามในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน  สังคม 

แผนพัฒนาชุมชน สังคม มีช่ือเรียกแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน เชน แผนชุมชน แผนชุมชน-

พึ่งตนเอง แผนชีวิต แผนชีวิตชุมชน แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง แผนแมบทชุมชน แผนแมบทชุมชน-

พึ่งตนเอง เปนตน 

แผนชุมชน คือ เครื่องมือพัฒนาชุมชนที่คนในชุมชนรวมตัวกันจัดทําขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาชุมชนของตนเองใหเปนไปตามสภาพปญหาและความตองการที่ชุมชนประสบอยูรวมกัน โดยคน

ในชุมชนรวมกันคิด ตัดสินใจ กําหนดแนวทางและทํากิจกรรมการพัฒนาของชุมชนดวยหลักการ

พึ่งตนเองตามศักยภาพ ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินเปนหลัก 

กลาวโดยสรุป แผนชุมชน หมายถึง แผนที่ทุกคนในชุมชนมีสวนรวมคิด รวมทําทุกขั้นตอน 

เพื่อใชแกปญหาชุมชนตนเองและทุกคนในชุมชนไดรับผลประโยชนจากการพัฒนารวมกัน 

การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน นั้น ผูนําชุมชน จะตองเปนผูริเริ่มจัดทําโดยสรางการมีสวนรวมของ

คนในชุมชน ดังนี ้

1.  เตรียมความพรอมทีมงาน              

1.1  ทีมงานจัดทําแผน                   

ผูนําชุมชนรวมกับทีมงานพัฒนาชุมชนระดับอําเภอเผยแพรความคดิ สรางความรู ความเขาใจ

แกสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกบัแผนชุมชนถึงกระบวนการเทคนิคการเปนวิทยากร บทบาทหนาที่ ความสําคัญใน

การจัดทําแผนชุมชน เพื่อคนหา คัดเลือกบุคคล เปนคณะทํางานระดับหมูบาน/ชุมชน รวมกับทุกภาคสวน

โดยพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการทํางาน ตองการทํางานเพื่อชุมชน ชุมชนใหการยอมรับให

เปนคณะทํางาน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําตามธรรมชาติ แกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ภูมิปญญา ผูเฒาผูแก พระสงฆ นักวิชาการทองถิ่น บุคคลในองคการ

บริหารสวนตําบล (อบต.) สวนราชการ และหนวยงานเอกชน เปนตน  

1.2  ทีมงานผูสงเสริมกระบวนการจัดทําแผน 

ทีมงานภาคีเครือขายในการจัดทําแผน เปนภาคีการพัฒนาซึ่งมีทั้งภาคราชการ ภาคประชา

สังคม สถาบันวิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชน จํานวน 19 องคกร ไดแก  

1.2.1  ภาคราชการ จํานวน 11 องคกร คือ กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.)  
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กรมสงเสริมวิชาการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)  

กรมประชาสัมพันธ องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธกส.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และ

สํานักงานกองบัญชาการทหารสูงสุด (บก.สูงสุด) 

1.2.2  ภาคประชาสังคม จํานวน 3 องคกร คือ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) สํานักงาน-

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) และสํานักงานคณะกรรมการกองทุนเพื่อ

การวิจัย (สกว.) 

1.2.3  สถาบันวิชาการ จํานวน  2  องคกร คือ  ทบวงมหาวิทยาลัย  และสถาบันราชภัฏ  

1.2.4  ภาคเอกชน จํานวน 3 องคกร คือ มูลนิธิหมูบาน วิทยาลัยการจัดการทางสังคม 

(วจส.)  และสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 

            2.  เตรียมความพรอมขอมูลและพ้ืนที่               

 2.1  ขอมลู ไดแก ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน/ชุมชน 

(กชช. 2 ค) คือ ขอมูลพื้นฐานของหมูบานที่แสดงใหเห็นสภาพทั่วไปและปญหาตาง ๆ ของหมูบาน ไดแก 

โครงสรางพื้นฐานเศรษฐกจิ สุขภาพและอนามัย ความรูและการศกึษา ความเขมแข็งของชุมชน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาพแรงงาน ยาเสพติด ขอมูลศักยภาพชุมชน  

            2.2  พื้นที่ คือ ความพรอมของพ้ืนที่มีดานใดบาง เชน ทุนทางสังคม ไดแก บุคคล ภูมิปญญา

ทุนทางเศรษฐกิจ ไดแก ทรัพยากรในการประกอบอาชีพ ทุนของชุมชนที่เอื้อตอการวางแผนชุมชน        

           3.  ดําเนินการจัดทําแผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนนั้น คณะทํางาน ซึ่งเปนแกนนําชุมชน

ในการจัดทําแผนใชเวทีประชาคมในการประชุมเพื่อวางแนวทางดวยกระบวนการกลุมชุมชน ดังนี้ 

3.1  การศึกษาชุมชนตนเอง    

คณะทํางานชุมชนนําพาสมาชิกชุมชนใหศึกษาเรียนรูชุมชนของตนเอง เชน สภาพ

การเงินของครัวเรือนเปนอยางไร สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในอดีตกับปจจุบันแตกตาง

กันหรือไม อยางไร เนื่องจากเหตุใดสภาพสังคมนั้นพฤติกรรมของคนในชุมชนพึงประสงคเปนไปตาม

จารีตประเพณี วัฒนธรรมเพียงใด เปนตน  

    3.2  สํารวจรวบรวมขอมูลชุมชน 

ผูนําและสมาชิกในชุมชนรวมกันออกแบบเครื่องมือสํารวจขอมูลเอง หรือนําแบบสํารวจ

ขอมูลที่หนวยงานมีอยู เชน กชช. 2ค หรือ จปฐ. มาปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลที่ตองการทราบ แลวนําไป

สํารวจขอมูลชุมชน หรือสํารวจขอมูลโดยการจัดเวทีประชาคม เพื่อเรียนรูสภาพปญหาและความตองการ

ของชุมชน ซึ่งผูสํารวจขอมูลและผูใหขอมูล ก็คือ คนในชุมชน นั่นเอง 
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3.3  วิเคราะหขอมูล/สังเคราะหขอมูล 

คณะทํางานชุมชน ผูนําชุมชน สมาชิกในชุมชนรวมกับทีมงานสงเสริมกระบวนการจัดทํา

แผนชุมชน นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมา แยกแยะตามประเภทของขอมูล เชน ขอมูลดานครอบครัว  

ดานเศรษฐกิจ ดานอาชีพ ดานสังคม ดานการคมนาคม ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ดานการ

สาธารณสุข ดานการเมืองการปกครอง ดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งจะทําใหทราบถึงปญหาและสาเหตุของปญหาในชุมชน 

                 3.4  จัดทําแผนชุมชน มีขั้นตอนดังนี้               

3.4.1  ยกรางแผนชุมชน คณะทํางานจัดทําแผนเชิญบุคคลที่มีความรอบรูและมีสวน

เกี่ยวของกับการทําแผนประชาชนในชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางเคาโครงของแผนชุมชน 

จัดทําแผนงาน โครงการกิจกรรมบนพื้นฐานของขอมูลชุมชนที่สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ ยึดหลัก

แนวทางการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน  

3.4.2  ประชาพิจารณแผนชุมชน จัดประชุมประชาคมสมาชิกชุมชน เพื่อนําเสนอรางแผน

ใหสมาชิกในชุมชนรวมแสดงความคิดเห็น รวมกันพิจารณาตรวจสอบขอมูล แกไข ปรับปรุง เพิ่มเติม

แผนงานโครงการ กิจกรรมใหถูกตองตามความเปนจริงและเปนปจจุบัน สอดคลองกับสภาพปญหาและ

ความตองการของชุมชน ประชาชนในชุมชนใหความเห็นชอบ ยอมรับเปนเจาของรวมกัน เพื่อผลักดัน

แผนชุมชนใหเกิดการใชงานไดจริง แลวจัดทําเอกสารเปนรูปเลมที่สามารถอางอิง นําไปใชในการ

ประสานงาน การสนับสนุนใหเกิดโครงการ กิจกรรมตามที่กําหนด ตลอดจนใชเปนเครื่องมือการ

ดําเนินงานพัฒนาชุมชน และประสานความรวมมือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกในชุมชนและ

สามารถตรวจสอบระดับความกาวหนาของการพัฒนากับแนวทางที่วางไวได 

กลาวโดยสรุปแลว ทั้งผูนําและผูตาม จะตองมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา

ชุมชนทุกขั้นตอน ทั้งในดานการศึกษาเรียนรูชุมชน ตนเอง การสํารวจ รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูล 

ตรวจสอบขอมูล เพื่อคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา ยกรางแผนและจัดทําแผนฉบับสมบูรณ เมื่อแตละ

หมูบาน/ชุมชน ไดจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเสร็จแลว ก็นํามาบูรณาการในระดับตําบล/เทศบาล อําเภอ และ

จังหวัด เปนแผนพัฒนาสังคม ดังนี้ 

1.  คณะทํางานแผนระดับหมูบาน/ชุมชน นําแผนชุมชนตนเองเขารวมบูรณาการแผนชุมชน 

สังคม ระดับตําบล/เทศบาล โดยคณะทํางานระดับตําบล/เทศบาล เปนผูอํานวยการบูรณาการขึ้น จากนั้น

มอบแผนของหมูบาน/ชุมชน ระดับตําบล/เทศบาล ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานภาคี-

เครือขาย นําไปบูรณาการกับแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนพัฒนาของหนวยงานภาคีตาง ๆ และนําไปสู

การปฏิบัต ิ
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2.  ในระดับอําเภอ ก็จะนําแผนชุมชนมาบูรณาการเปนแผนพัฒนาระดับอําเภอและ

แผนพัฒนาของทุก ๆ อําเภอ ก็จะถูกนํามาบูรณาการเปนแผนระดับจังหวัด ซ่ึงแผนพัฒนาชุมชน สังคมนี้ 

ภาครัฐก็สามารถนํามากําหนดเปนแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี เนื่องดวยแผนนั้น

เกิดขึ้นมาจากการมีสวนรวมในการพัฒนาจากประชาชนในทองถ่ิน 

3.  คณะทํางานแผน ซึ่งเปนผูนําในการจัดทําแผนตองติดตามผลวา แผนที่ไดจัดทําขึ้นนั้น 

มีผลเปนอยางไร มีหนวยงานใดบางที่แปลงแผนพัฒนาชุมชนไปดําเนินการ ดําเนินการแลวมีผลอยางไร 

แกปญหาไดหรือไม แผนใดไมไดรับการนําไปสูการปฏิบัติ แลวสรุปเปนขอมูล เพื่อใชเปนแนวทางใน

การจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชนในครั้งตอไป 

4.  คณะทํางานแผน ทําการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป เพื่อให

กระบวนการเรียนรูการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน สังคมแบบมีสวนรวม นั้น เปนเครื่องมือในการพัฒนา

ศักยภาพยกระดับคุณภาพของคนในหมูบาน/ชุมชน 

 

 เรื่องที่  3  ผูนํา  ผูตามในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

  เมื่อจัดทําแผนชุมชนเปนรปูเลมเอกสารเรยีบรอยแลว ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนมีสวนรวม

ขับเคลื่อนนําไปสูการปฏิบัติ จึงจะมีคุณคาและเกิดประโยชนตอชุมชน ซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนมี

ดังนี้ 

              1.  คณะทํางานระดับหมูบาน/ชุมชน และชาวบาน ซึ่งเปนสมาชิกของชุมชนจัดประชุมปรึกษา 

หารือรวมกันพิจารณาการนําโครงการ/กิจกรรมไปดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดโดย 

       1.1  จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม วาโครงการใด มีความสําคัญที่ตองดําเนินการ

กอน-หลัง 

       1.2  จัดประเภทของแผนงาน ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

  1.2.1  แผนชุมชนที่ชุมชนสามารถดําเนินการไดเอง 

  1.2.2  แผนชุมชนที่ชุมชนและหนวยงานภายนอก รวมกันดําเนินการ 

  1.2.3  แผนชุมชนที่ตองประสานหนวยงานภายนอก เขามาใหการสนับสนุน 

        2. แบงบทบาทหนาที่ของคณะทํางาน อาสาสมัคร สมาชิกชุมชน เปนผูรับผิดชอบแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม เพื่อผลักดันใหมีการนําไปปฏิบัติจริงในชุมชน 

                  3. รวมกันดําเนินกิจกรรมของโครงการใหบรรลุผลตามที่ตั้งไวในแผน 

                 4. ติดตามผลความกาวหนา ปญหา อุปสรรคของการดําเนินโครงการตามแผนงาน เพื่อ

ชวยกันแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

                5. ประเมินผลการดําเนินการโครงการกิจกรรมสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม 

เพียงใด 
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กิจกรรมบทที่ 6 

                1. ใหผูเรียนอธิบายความหมายของผูนําชุมชน และหนาที่ของผูนําชุมชน 

   2. ใหผูเรียนอธิบายการเปนสมาชกิที่ดีหรือผูตามที่ดี  

   3. ใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 คน และรวมกันระดมความคิดโดยแบงบทบาทหนาที่ของสมาชิก

ในกลุม ใหเปนผูนํา และผูตาม ในการจัดทําโครงการการปองกัน “ไขหวัด 2009” หรือ “ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด

เอ (เอช 1 เอ็น 1)” ในชุมชนของผูเรียน  วาควรปฏิบัติหนาที่อยางไรใหเกิดความเหมาะสม 
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แนวเฉลยกิจกรรม 

 

แนวเฉลยกิจกรรมบทที่ 1 

ขอ 1 ความหมาย 

    1. การพัฒนาตนเอง หมายถึง  ความตองการของบุคคลท่ีจะพัฒนาความรู ความสามารถของ

ตนจากที่เปนอยู ใหมีความรู ความสามารถที่มากขึ้นหรือสูงขึ้น 

  2. การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น โดย

ประชาชนเขารวมมือและริเริ่มดําเนินงานเอง 

  3. การพัฒนาสังคม หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงที่ดีทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การปกครอง วัฒนธรรม เพื่อประชาชนจะไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นทั้งทางดานอาหาร ที่อยูอาศัย 

การศึกษา สุขภาพอนามัย การมีงานทํา มีรายไดเพียงพอในการครองชีพ ประชาชนไดรับความเสมอภาค 

ความยุติธรรม มีคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ประชาชนจะตองมีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอน

อยางมีระบบ 

ขอ 3 หลักการพัฒนาตนเอง มีดังตอไปนี้ 

     1. บุคคลตองสามารถปลดปลอยศักยภาพระดับใหมออกมา 

        2. คนที่มีการพัฒนาตนเอง ควรรับรูความทาทายในตัวคนทั้งหมด (Total self) 

         3. เปนการริเริ่มดวยตัวเอง แรงจูงใจเบื้องตนเกิดขึ้นผานผลสัมฤทธิ์ของตัวเอง และการทําให

บรรลุความสําเร็จดวยตนเอง รางวัลและการลงโทษจากภายนอกเปนเรื่องที่รองลงมา 

  4. การพัฒนาตนเอง ตองมีการเรียนรู มีการหยั่งเชิงอยางสรางสรรค 

  5. การพัฒนาตนเอง ตองเต็มใจที่จะเส่ียง 

ขอ 4  ประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาตนเองที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

          1. การประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต 

          2. การประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพการงาน 

          3. การมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ 

          4. การมีความเช่ือม่ันในตนเอง 

          5. การมีความสงบสุขทางจิตใจ 

ขอ 5 การพัฒนาตนเองดวยวิธีหาความรูเพิ่มเติม กระทําไดโดย 

  1. การอานหนังสือเปนประจําและอยางตอเนื่อง 

  2. การเขารวมประชุมหรือเขารับการฝกอบรม 

  3. การสอนหนังสือหรือการบรรยายตาง ๆ 
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  4. การรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนหรือองคการตาง ๆ 

ขอ 6 แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน 

         1. การมีสวนรวมของประชาชน (People Participation)  

        2. การชวยเหลือตนเอง (Aide Self-Help) 

          3. ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) 

         4. ความตองการของชุมชน (Felt-Needs)  

          5. การศึกษาภาคชีวิต (Life-Long Education)  

ขอ 7 หลักการพัฒนาชุมชน 

           1. ยึดหลักความมีศักดิ์ศรี และศักยภาพของประชาชน 

             2. ยึดหลักการพึ่งตนเองของประชาชน  

            3. ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน 

           4. ยึดหลักประชาธิปไตย   

ขอ 8  แนวคิดของการพัฒนาสังคม 

 1. กระบวนการ (Process) การแกปญหาสังคมตองกระทําตอเนื่องกันอยางมีระบบ เพื่อให

เกิดการเปล่ียนแปลงจากลักษณะหนึ่งไปสูอีกลักษณะหนึ่ง ซ่ึงจะตองเปนลักษณะที่ดีกวาเดิม 

 2. วิธีการ (Method) การกําหนดวิธีการในการดําเนินงาน โดยเฉพาะเนนความรวมมือของ

ประชาชนในสังคมนั้นกับเจาหนาที่ของรัฐบาลที่จะทํางานรวมกัน  

 3. กรรมวิธีเปลี่ยนแปลง (Movement) การพัฒนาสังคมจะตองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง    

ใหได และจะตองเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

 4. แผนการดําเนินงาน (Planning) การพัฒนาสังคมจะตองทําอยางมีแผน มีขั้นตอน สามารถ

ตรวจสอบ และประเมินผลได  
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แนวเฉลยกิจกรรมบทที่  2 

ขอ  1  ขอมูล คือ ขอเท็จจริงของบุคคล สัตว สิ่งของ หรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเปนขอความ 

ตัวเลข  หรือภาพก็ได 

ขอ  2  ขอมูลมีความสําคัญ  ดังนี้ 

ความสําคัญของขอมูลตอตนเอง 

        1.  ทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูรอดปลอดภัย มนุษยรูจักนําขอมูลมาใชในการดํารงชีวิต

แตโบราณแลว มนุษยรูจักสังเกตสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว เชน สังเกตวาดิน อากาศ ฤดูกาลใดที่เหมาะสมกับ

การปลูกพืชผักชนิดกินได พืชชนิดใดใชเปนยารักษาโรคได สะสมเปนองคความรูแลวถายทอดสืบตอกันมา 

ขอมูลตาง ๆ ทําใหมนุษยสามารถนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนอาหาร ส่ิงของเครื่องใช ที่อยูอาศัย และ

ยารักษาโรคเพื่อการดํารงชีพได 

 2.  ชวยใหเรามีความรูความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เชน เรื่องรางกาย จิตใจ 

ความตองการ พฤติกรรมของตนเอง และผูอ่ืน ทําใหมนุษยสามารถปรับตัวเอง ใหสามารถอยูรวมกับคน

ในครอบครัวและสังคมไดอยางมีความสงบสุข 

 3.  ทําใหตนเองสามารถแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหผานพนไปไดดวยดี การตัดสินใจตอ 

การกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดที่ไมมีขอมูลหรือมีขอมูลไมถูกตองอาจทําใหเกิดการผิดพลาดเสียหายได  

 ความสําคัญของขอมูลตอชุมชน/สังคม 

 1. ทําใหเกิดการศึกษาเรียนรู ซึ่งการศึกษาเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาชุมชน/สังคมเปนอยางยิ่ง 

ชุมชน /สังคมใดที่มีผูไดรับการศึกษา  การพัฒนาก็จะเขาไปสูชุมชน/สังคมนั้นไดงายและรวดเร็ว  

 2. ขอมูลตาง ๆ ที่สะสมเปนองคความรูนั้น สามารถรักษาไวและถายทอดความรูไปสูคนรุน

ตอ ๆ ไปในชุมชน/สังคม ทําใหเกิดความรูความเขาใจ วัฒนธรรมของชุมชน/สังคม ตนเอง และตางสังคมได

กอใหเกิดการอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 

 3. ชวยเสริมสรางความรู  ความสามารถใหม ๆ ในดานตาง ๆ ทั้งทางดานเทคโนโลยี 

การศึกษา เศรษฐศาสตร การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย ฯลฯ ที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนาชุมชน/

สังคม 

ขอ  3  ประโยชนของขอมูล 

1.  เพื่อการเรียนรู 

2.  เพื่อการศึกษาคนควา 

3.  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

4. เพ่ือใชในการนํามาปรับปรุงแกไข 

5.  เพื่อใชเปนหลักฐานสําคัญตาง ๆ 
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6.  เพื่อการส่ือสาร 

7.  เพื่อการตัดสินใจ 

 

แนวเฉลยกิจกรรมบทที่  3 

 1.  ถาครูตองการศกึษาพฤตกิรรมการทํางานกลุมของนกัศกึษา  ครูควรจะเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยวิธีสังเกตจึงจะเห็นพฤตกิรรมการทํางานกลุมของนกัศกึษา 

 3.  คะแนนเฉลี่ยของหมวดวิชาภาษาไทย  ของนักศึกษาระดับประถมศึกษา หาไดดังนี ้        =  

7

37283429253633   =   
7

222            =  31.71 

 

 4.  การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 

 

อาชีพ จํานวน 

เล้ียงไก   26 คน 

เล้ียงวัว   30 คน 

ทําไรขาวโพด   15 คน 

ทําสวนผลไม   50 คน 

รวมทั้งหมด 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

แนวเฉลยกิจกรรมบทที่ 5 

 

ขอ 1   ตัวอยาง  การเตรยีมประเด็นการจัดทําเวทีประชาคมโดยใชตาราง 

 

ประเด็น ประเด็นยอย ขอมูลทีต่องการส่ือในประชาคม 

ความคดิเห็นของ

ประชาชนเรื่องการให 

บริการหองสมุด

ประชาชนอําเภอ...... 

-  ความพอใจในบรกิาร 

-  ความตองการใหเกิด        

การปรับปรุงบรกิาร 

-  การมีสวนรวมของประชาชน

ในการปรับปรุงบรกิาร 

-  เพื่อใหประชาชน/ผูเกี่ยวของแสดง

ความรูสึก/ความคิดเห็นเหมือนเปน

เจาของบริการ 

-  ในฐานะเจาของบรกิารสามารถบอกได

วาตองการบรกิารแบบใด 

-  ในฐานะเจาของบรกิาร  เปนหนาที่

และที่ตองการรวมมือกนัในการ

สนับสนุนใหเกดิการจัดบรกิารตาม       

ที่ตองการ 

 

ขอ 2   ขอดีของการจัดสนทนากลุมมี 10 ขอ ดังนี้       

 1.  ผูเก็บขอมูล เปนผูไดรับการฝกอบรมเปนอยางด ี

 2.  เปนการนั่งสนทนาระหวางนักวิจัยกับผูรูผูใหขอมูลหลายคนที่เปนกลุม  จึงกอใหเกิด     

การเสวนาในเรื่องที่สนใจ ไมมีการปดบัง คําตอบท่ีไดจากการถกประเด็นซึ่งกนัและกันถือวาเปน          

การกลั่นกรองซึ่งแนวความคิดและเหตุผล โดยไมมกีารตีประเด็นปญหาผิดไปเปนอยางอื่น 

 3.  การสนทนากลุม เปนการสรางบรรยากาศเสวนาใหเปนกันเองระหวางผูนําการสนทนา

ของกลุมกับสมาชิกกลุมสนทนาหลาย ๆ คนพรอมกัน จึงลดสภาวการณเขนิอายออกไปทําใหสมาชิกกลุม

กลาคุยกลาแสดงความคดิเห็น 

 4.  การใชวิธีการสนทนากลุม ไดขอมูลละเอียดและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศกึษา

ไดสําเร็จหรือไดดียิ่งขึ้น 

 5.  คําตอบจากการสนทนากลุม มีลักษณะเปนคําตอบเชิงเหตุผลคลาย ๆ กับการรวบรวม

ขอมูลแบบคุณภาพ 

 6.  ประหยัดเวลาและงบประมาณของนักวิจัยในการศึกษา 

 7.  ทําใหไดรายละเอียด สามารถตอบคําถามประเภททําไมและอยางไรไดอยางแตกฉาน 

ลึกซึ้งและในประเด็นหรือเรื่องท่ีไมไดคิดหรือเตรียมไวกอนก็ได 
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 8.  เปนการเผชิญหนากันในลักษณะกลุมมากกวาการสัมภาษณตวัตอตัว ทําใหมีปฏิกิริยา

โตตอบกันได 

 9.  การสนทนากลุม จะชวยบงชี้อิทธิพลของวฒันธรรมและคุณคาตาง ๆ ของสังคมนั้นได 

เนื่องจากสมาชิกของกลุมมาจากวัฒนธรรมเดียวกัน 

 10.  สภาพของการสนทนากลุม ชวยใหเกดิและไดขอมูลท่ีเปนจริง 

 

ขอ 3   ประโยชนของการสัมมนามี 8 ขอ ดังนี ้

 1.  ผูจัดหรือผูเรียนสามารถดําเนินการจดัสัมมนาไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 2.  ผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู แนวคิดจากการเขารวมสัมมนา 

 3.  ชวยทําใหระบบและวิธีการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 4.  ชวยแบงเบาภาระการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา 

 5.  เปนการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงาน 

 6.  เกิดความริเริ่มสรางสรรค 

 7.  สามารถสรางความเขาใจอันดีตอเพื่อนรวมงาน 

 8.  สามารถรวมกันแกปญหาในการทํางานได และฝกการเปนผูนํา 

 

ขอ 4   การสํารวจประชามติมี 7 ประเภท ดังนี้  

  การสํารวจประชามติทางดานการเมือง สวนมากจะรูจักกันในนามของ Public Opinion Polls 

หรือการทําโพล ซ่ึงมีที่รูจักกันอยางแพรหลาย คือ การทําโพลการเลือกตั้ง (Election Polls) แบงได ดังนี้ 

1.  Benchmark Survey เปนการทําการสํารวจเพื่อตองการทราบความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

การรับรูเรื่องราว ผลงานของผูสมัคร ชื่อผูสมัคร และคะแนนเสียงเปรียบเทียบ 

2.  Trial Heat Survey  เปนการหยั่งเสียงวาประชาชนจะเลือกใคร 

3. Tracking Poll การถามเพื่อดูแนวโนมการเปล่ียนแปลง สวนมากจะทําตอนใกลเลือกตั้ง 

4.  Cross-sectional vs. Panel เปนการทําโพล ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง หลาย ๆ ครั้ง เพื่อทําใหเห็นวา

ภาพผูสมัครในแตละหวงเวลามีคะแนนความนิยมเปนอยางไร แตไมทราบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นในตัวคน ๆ เดียว จึงตองทํา Panel Survey 

5.  Focus Groups ไมใช Poll แตเปนการไดขอมูลที่คอนขางนาเชื่อถือไดเพราะจะเจาะถามเฉพาะ

กลุมที่รูและใหความสําคัญกับเรื่องนี้จริงจัง ปจจุบันนิยมเชิญผูเช่ียวชาญหลาย ๆ ดานมาใหความเห็นหรือ

บางครั้งก็เชิญตัวกลุมตัวอยางมาถามโดยตรงเลย การทําประชุมกลุมยอยยังสามารถใชในการถามเพื่อดูวา 

ทิศทางของคําถามที่ควรถามควรเปนเชนไรดวย 
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6.  Deliberative Opinion  รวมเอาการสํารวจทั่วไป กับการทําการประชุมกลุมยอยเขาดวยกัน 

โดยการนําเอาตัวแทนประชาชนมารวมกัน  แลวใหขอมูลขาวสารหรือโอกาสในการอภิปรายประเด็น

ปญหา แลวสํารวจความเห็นในประเด็นปญหาเพื่อวัดประเด็นที่ประชาชนคิด 

7.  Exit Polls การสัมภาษณผูใชสิทธ์ิออกเสียงเมื่อเขาออกจากคูหาเลือกตั้ง เพ่ือดูวาเขาลงคะแนน

ใหใคร ปจจุบันในสังคมไทยนิยมมาก เพราะมีความนาเช่ือถือมากกวา Poll ประเภทอ่ืน ๆ 

 

ขอ 5   ลักษณะของรายงานที่ดีม ี12 ขอ ดังนี้  

       1.  ปกสวยเรียบ 

 2.  กระดาษทีใ่ชมีคุณภาพดี  มขีนาดถกูตอง 

 3.  มีหมายเลขแสดงหนา 

 4.  มีสารบัญหรือมีหัวขอเรื่อง 

 5.  มีบทสรุปยอ 

 6.  การเวนระยะในรายงานมีความเหมาะสม 

 7.  ไมพิมพขอความใหแนนจนดูลานตาไปหมด 

 8.  ไมมีการแก  ขูดลบ 

 9.  พิมพอยางสะอาดและดูเรียบรอย 

 10.  มีผังหรือภาพประกอบตามความเหมาะสม 

 11.  ควรมกีารสรุปใหเหลือเพียงส้ัน ๆ  แลวนํามาแนบประกอบรายงาน 

 12.  จัดรูปเลมสวยงาม 

 

 

ขอ 6     

ภาพ ทอมัส เจฟเฟอรสัน (THOMAS 

JEFFERSON) 

ทอมัส เจฟเฟอรสัน เปนประธานาธิบดีแหง

สหรัฐอเมริกา คนที่  3 (ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 4 

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

“คําประกาศอิสรภาพ” (Declaration of Independence) เขา

เปนประธานาธิบดีคนแรกที่เปนหัวหนาพรรคการเมือง

และใชอํานาจผานพรรคการเมืองในการควบคุมรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา และเปน 1 ใน 4 ประธานาธิบดี 
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สหรัฐอเมริกาที่รูปใบหนาไดรับการสลักไวที่อนุสรณสถานแหงชาติ เมานตรัชมอร (Mount Rushmore) 

ใบหนาของเขาปรากฏบนธนบัตรราคา 2 ดอลลารสหรัฐและเหรียญนิกเกิล 5 เซนต 

 

 

 

ขอ 7 ภาพสลักใบหนาทอมัส เจฟเฟอรสัน (THOMAS 

JEFFERSON) ที่อนุสรณสถานแหงชาติ เมานตรัชมอร 

(Mount Rushmore) 

ตัวอยาง ลักษณะของโครงงานที่มผีูเขยีนไว ดังนี ้

ลัดดา  ภูเกียรติ (2544) โครงงานนับวาเปน

กระบวนการเรียนรูอยางหนึ่งที่เนนการสรางความรูดวย

ตนเองของผูเรียนโดยการบูรณาการสาระความรูตาง ๆ 

ที่อยากรูใหเอื้อตอกัน หรือรวมกันสรางเสริมความคิด 

ความเขาใจ ความตระหนัก ทั้งดานสาระและคุณคาตาง ๆ 

ใหกับผูเรียน โดยอาศัยทักษะทางปญญาหลาย ๆ ดาน ทั้งที่เปนทักษะขั้นพื้นฐานในการแสวงหาความรู

และทักษะขั้นสูงที่จําเปนในการคิดอยางสรางสรรคและมีวิจารณญาณ   

 สุวิทย – อรทัย  มูลคํา (2544) โครงงานเปนกระบวนการทีต่รงกับหลักการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพที่วา “การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อผูเรียน” 

 -  รูวาตองทําอะไร 

 -  เขาใจวาทําไมตองกระทําส่ิงนั้น 

 -  รูวาเมื่อไรจะถกูประเมินและดวยวิธีใด 

 -  ไดมีโอกาสเขาถึงส่ือท่ีสามารถเขาใจได 

 -  มีโอกาสในการพฒันาทกัษะ 

 -  ไดรับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากครู  เพื่อน  และผูเกี่ยวของ 

 -  ไดทํางานตามจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

 -  สนใจในสิ่งทีก่ําลังทํา 

 -  ไดทํากจิกรรมอยางหลากหลาย 

 -  ไดมีโอกาสทบทวนความกาวหนาของตนเอง 

 -  มีความเปนเจาของส่ิงที่กําลังทํา 
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 สุวิทย – อรทัย  มูลคํา (2545) การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนกระบวนการเรียนรูที่เปด

โอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ

ของตนเอง ซ่ึงอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่เปนระบบไปใชในการศึกษา

หาคําตอบในเรื่องนั้น ๆ  

    กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2546) การทําโครงงานของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน นั้น

มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดนําองคความรูจากหมวดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมโดย

ผลิตผลงานที่เปนการบูรณาการองคความรูตามหมวดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกับการนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันจากการปฏิบัติจริงในเรื่องที่สอดคลองกับความสนใจความตองการของตนเองรวมทั้ง

สามารถสรางและสรุปองคความรูที่ไดอยางเปนระบบ   

 สุรพล  เอ่ียมอูทรัพย  (2547)  การสอนแบบโครงงานยังเนนใหผูเรียนมีความคิดที่ตองการจะ

คนหาคําตอบที่ตองการรูหรือคิดแกปญหาตาง ๆ โดยการทํางานกลุมอยางมีระบบขั้นตอน สามารถคิด

สรางสรรคในเรื่องตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคมได การสอนแบบโครงงานหรือการให

ผูเรียนจัดทําโครงงานตองการใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูดังนี้   

1. มีความคิดและแสดงออกอยางอิสระสามารถคิดเปน ทําเปน และแกปญหาได 

 2.  มีความคิดสรางสรรค จากการศึกษาคนควา การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การวินิจฉัย 

การสรุปผลประเมินคา คิดแยกแยะ 

 3.  มีความคดิในการเสาะแสวงหาความรูหรือแหลงการเรียนรูตาง ๆ ไดตามความสนใจ และ

ความชอบของตนเอง 

 4.  รูจักการทํางานเปนทีม เปนกลุมใหความสนใจตอเพื่อนรวมงาน เรียนรูการอยูรวมกัน

อยางเปนประชาธิปไตย รูจกัการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และการใหอภัยตอกัน 

 5.  การฝกปฏิบัติงานและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงที่เห็นในชีวติประจําวัน และ

สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการฝกปฏิบัตไิปประยุกตใชในชีวติประจําวันได 

 6.  ฝกการควบคุมอารมณและจิตใจของตนเอง เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ขอ 8  การพัฒนาตนเอง จากการมีสวนรวมในการทํางาน/กจิกรรม ดังนี้ 

การทํางานเปนกลุมเปนทีมทําใหผูเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ไดฝกการ

ประเมินตนเอง รูจักตนเอง เห็นคุณคาของตนเองและยอมรับผูอ่ืน เกิดการเขาใจอารมณ ความรูสึกนึกคิด

ของผูอ่ืนและการควบคุมตนเอง เปนการชวยพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ หรือระดับสติปญญา

ทางอารมณ (Emotional Quotient) หรือความสามารถในการตระหนักถึงความรูสึกของตนเอง   
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(การมีสติ) และผูอื่น พรอมทั้งสามารถบริหารหรือจัดการอารมณของตนได เชน การฝกควบคุมอารมณ

ของตนเองทําใหเปนคนมีวินัยในตนเองและตรงตอเวลาและสามารถสรางสัมพันธภาพ (การมีมนุษย

สัมพันธ)  กับผูอื่นไดเปนอยางดี  รูจักกระตุนและจูงใจตนเอง ทําใหเกิดความพยายาม มุมานะ ในการ

ทํางานจนประสบความสําเร็จในชีวิต นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาระดับสติปญญาทางศีลธรรมหรือระดับ

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

 

แนวเฉลยกิจกรรมบทที่ 6 

ขอ 1  ผูนําชุมชน หมายถึง บคุคลท่ีมีความสามารถในการชกัจูงใหคนอื่นทํางานในสวนตาง  ๆที่ตองการ 

          ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซ่ึงผูนําชุมชนอาจเปนบุคคลที่มาจากการเลือกตั้ง หรือ 

แตงตั้ง หรือการยกยองขึ้นมาของสมาชิก เพื่อใหทําหนาที่เปนผูชี้แนะและชวยเหลือใหการจัดทํา 

         และขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน  ประสบความสําเร็จ  

หนาที่ผูนําชุมชน  มีดังนี้   

1. สรางความสามัคคใีหเกดิขึ้นในชุมชน 

2. กระตุนใหสมาชิกทําส่ิงที่เปนประโยชนตอชุมชน 

3. พัฒนาสมาชิกใหเกิดภาวะผูนํา 

4. รวมกับสมาชกิกําหนดเปาหมายของชุมชน 

5. บริหารงาน  ประสานงานในชุมชน 

6. ใหคําแนะนํา  ชี้แนวทางใหกับชุมชน 

7. บํารุงขวัญสมาชกิในชุมชน 

8. เปนตัวแทนชุมชนในการตดิตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ 

9. รับผิดชอบตอผลการกระทําของชุมชน  

ขอ 2  การเปนสมาชิกที่ดีหรือผูตามทีด่ ีควรมีลักษณะดังนี้ เปนผูมีความสามารถในการบริหาร 

จัดการตนเองไดด ีมีความผกูพันตอชุมชนตอวัตถุประสงคของงาน ทํางานเต็มศักยภาพ  และ  

สุดความสามารถ และมีความกลาหาญ ซื่อสัตย และนาเชื่อถือ 
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 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 



91 

 

 

คณะผูปรบัปรุงขอมูลเกี่ยวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ป พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
2.  นายประเสริฐ  หอมด ี ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปฏิบัติหนาทีร่องเลขาธิการ กศน. 
3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
  และการศกึษาตามอัธยาศัย 
 
ผูปรบัปรุงขอมูล  
นางพัชราภรณ จันทรไทย กศน.เขตบางซื่อ กรงุเทพมหานคร 
 
คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ  มั่นมะโน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.  นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.  นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5.  นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
6.  นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
8.  นางสาวชมพูนท สังขพิชัย กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 

 

         ขอมูล กช 

 

 

 

 




