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แนวคิดในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
แนวคิดการพัฒนาชุมชนในอดีต มีความเชื่อเบือ้ งต้นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทของ
ประเทศยังล้าหลัง ด้อยการศึกษา ขาดจิตสํานึกในการพัฒนาท้องถิน่ มีฐานะยากจน และขาดแคลน
ปจั จัยต่าง ๆ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ ภาครัฐจึงจําเป็นจะต้องผลักดันนโยบายและทรัพยากร ตัง้ แต่
ทิศทางการพัฒนา วิธกี ารทํางาน ความรู้ การบริหารจัดการ ฯลฯ เข้าไปสู่ชุมชนในลักษณะของการ
พัฒนาจากบนลงล่าง (Top Down) ทัง้ ทีใ่ นความเป็ นจริงหาได้เป็ นเช่นนัน้ ไม่ เพราะประชาชนส่วน
ใหญ่ในชนบทเป็นผูม้ คี วามคิด มีความรู้ มีประสบการณ์ มีจติ สํานึกในการพัฒนาชุมชนและสามารถ
พึง่ พาตนเองได้แล้วในระดับหนึ่ง การพัฒนาชุมชนตามแนวทางของรัฐในอดีตจึงมิอาจตอบสนองต่อ
ความต้องการและความจําเป็นทีแ่ ท้จริงของชุมชนได้ หลายครัง้ หลายคราวทีพ่ บว่าการพัฒนาชุมชนที่
ภาครัฐเป็นผูค้ ดิ แทนและกําหนดทิศทางไว้แล้วนัน้ เป็ นไปอย่างสูญเปล่า เนื่องจากหลงลืมไปว่าในการ
พัฒนาชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ผูท้ ส่ี ามารถตอบได้ดที ส่ี ุดว่าชุมชนมีปญั หาหรือมีความต้องการอะไรก็คอื
คนในชุมชนนัน้ นัน่ เอง
จากความเป็ นจริงทีม่ อี ยู่น้ี จึงทําให้หลาย ๆ หน่วยงานปรับแนวคิดในการพัฒนาชุมชน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทีแ่ ท้จริง โดยยึดหลักการพัฒนาจากล่างขึน้ บน (Bottom Up) ให้
ชุมชนเป็ นผูค้ ดิ และมีส่วนร่วมในการทํางานตัง้ แต่เริม่ กําหนดนโยบาย จนสิน้ สุดขัน้ ตอนสุดท้ายในการ
ติดตามประเมินผล การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ การพัฒนาทีเ่ น้ นให้สมาชิ กชุมชนรู้จกั
คิ ดวิ เคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล และใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาศักยภาพในด้านต่ าง ๆ
ทัง้ ด้านเศรษฐกิ จ สังคม สิ ง่ แวดล้อม ก็เช่นเดียวกัน ผลจากการพัฒนาทีเ่ ป็นอยูใ่ นปจั จุบนั แสดงให้
เห็นแล้วว่า การนําความรูจ้ ากภายนอกในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งไปยัดเยียดให้กบั ชุมชน จะเป็นประโยชน์ก็
เพียงแค่ชวครั
ั ่ ง้ ชัวคราวเท่
่
านัน้ ไม่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรูท้ ย่ี งยื
ั ่ น และไม่อาจนําพาประเทศ
ไปสู่สงั คมแห่งการเรียนรูใ้ นทิศทางทีต่ อ้ งการได้ หากแต่การปรับเปลีย่ นยุทธศาสตร์การทํางานจาก
เดิมมาเป็ นการประสานความรูท้ ม่ี อี ยูแ่ ล้วภายในชุมชนและความรูห้ รือเทคโนโลยีใหม่ ๆ จาก
ภายนอกชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อแก้ไขปญั หาโดยยึดพืน้ ทีแ่ ละความต้องการของชุมชนเป็นหลัก โดย
หน่วยงานภาครัฐหรือองค์การพัฒนาเป็ นเพียงผูม้ บี ทบาทในการประสานและผลักดันกระบวนการมี
ส่วนร่วมน่ าจะเป็ นทางออกทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาในระยะยาวและยังยื
่ นมากกว่า
หลักของการประสานความรูจ้ ากภายในและภายนอกชุมชนเข้าไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้าง
กระบวนการเรียนรูข้ องชุมชน ไม่เพียงแต่เพื่อแก้ไขปญั หาและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน
ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งเท่านัน้ แต่ควรจะเป็ นไปในลักษณะของการบูรณาการทีม่ กี ารพัฒนาไปพร้อม ๆ
กัน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม กระบวนการเรียนรู้ และค่านิยมอันดีงาม อาทิเช่น
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1. การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการผลิต/ผลิตภัณฑ์ การเพิม่ ผลิตภาพผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ชุมชน การเพิม่
ความสามารถในการประกอบอาชีพ และเพิม่ โอกาส/ทางเลือกในการทําอาชีพเสริม ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยของชุมชนในรูปแบบกลุ่มองค์กรเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน การพัฒนา
และเสริมสร้างทักษะ ขีดความสามารถ รวมทัง้ หลักการบริหารจัดการทีด่ แี ก่กลุ่มทีม่ ศี กั ยภาพและ
ความพร้อมในการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อนําไปสู่การขยายผลในเชิงอุตสาหกรรมระดับสากล ตลอดจน
การเชื่อมโยงต่อยอดห่วงโซ่การผลิตถึงขัน้ เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ม ี
มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ (Valued Added) โดยราคาต่อหน่วยสูงขึน้ ต้นทุนการผลิตลดลง และหรือ
รายได้เพิม่ ขึน้ รายจ่ายลดลง
2. การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม ทีเ่ น้นการเรียนรูน้ อกห้องเรียน เพื่อ
เพิม่ ทักษะและความสามารถของสมาชิกชุมชน ลดช่องว่างทางความรูร้ ะหว่างชุมชนเมืองและชุมชน
ชนบท และให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีส่ อดคล้องกับวิถชี ุมชน โดยให้ความสําคัญกับ
การใช้ชุมชนเป็ นฐานของการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เข้าถึงความรูใ้ นทางตรงได้โดยง่าย ฝึกให้คดิ เป็น
ทําเป็ น รวมทัง้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการ ตัง้ แต่การ
วิเคราะห์ปญั หา การแนะนํา การทดสอบ การสาธิต การตัดสินใจ การยอมรับและการประเมินผล
โดยเฉพาะการปฏิบตั ริ ว่ มกันในทุกขัน้ ตอน เพื่อให้เกิดจิตสํานึกร่วมในการแก้ไขปญั หาและพัฒนา
ท้องถิน่
3. การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่
ยังยื
่ น และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิน่ โดยให้ความสําคัญกับการสร้างจิตสํานึกและเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างถูกวิธ ี ประหยัดและมีประสิทธิภาพ สนับสนุ นให้ชุมชนมีทางเลือกทําการ
ผลิตทางการเกษตรทีห่ ลากหลาย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
4. การรักษาและเสริมสร้างศักยภาพของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีม่ อี ยูภ่ ายในชุมชน เน้นการ
ถ่ายทอดและนําภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาใช้ประโยชน์ทงั ้ ต่อการวิจยั พัฒนาต่อยอด และการผลิตแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ โดยการสืบหา พัฒนาระบบการจัดเก็บเพื่อรวบรวมและจัดทําเป็ นฐานข้อมูลทาง
ความรู้ ตลอดจนสร้างหลักประกันด้านสังคมให้ปราชญ์ชาวบ้าน อาทิ การสนับสนุนเงินทุนในการ
รักษาและถ่ายทอดภูมปิ ญั ญา สนับสนุ นการใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ รวมทัง้ ความหลากหลายของศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยทัง้ ทีเ่ ป็ นวิถชี วี ติ ค่านิยมทีด่ งี าม และความเป็ นไทยเพื่อการศึกษา เรียนรู้ ฟื้นฟู
พัฒนา ถ่ายทอดและเผยแพร่ส่สู งั คมโลก
5. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ตลอดจนพันธมิตรด้านกิจกรรมการพาณิชย์ระหว่างชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
นอกเหนือจากการถ่ายทอดความรูต้ ามความต้องการทีแ่ ท้จริงของชุมชนแล้ว การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรูจ้ ะเป็ นไปโดยสมบูรณ์ไม่ได้ หากสมาชิกชุมชนเหล่านัน้ ไม่ฝึกฝนตนเองให้มหี ลักคิด
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โดยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาการเรียนรูข้ องตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแสวงหา สร้าง
พัฒนา จัดการและนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ ดังนัน้ ภาครัฐจึงมีบทบาทสําคัญทีจ่ ะต้อง
กระตุน้ ให้ชุมชนพัฒนากระบวนการเรียนรูอ้ ย่างสมํ่าเสมอ ด้วยการชัใ้ ห้เห็นความสําคัญ การสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงความรูท้ ห่ี ลากหลาย ภายใต้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมทีเ่ หมาะสม มุง่ ให้
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรงทีส่ มั พันธ์กบั การดํารงชีวติ แบบค่อยเป็นค่อยไป รวมทัง้ สร้างเครือข่าย
การเรียนรูข้ องชุมชนเพื่อเป็ นทางเลือกในการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสามารถอยูร่ ว่ มกันกับสังคมอื่น
อย่างเข้าใจ
กิจกรรมการเรียนรูท้ ส่ี มั พันธ์กบั การดํารงชีวติ ของชุมชนดังกล่าวนัน้ ต้องคํานึงถึงพืน้ ฐาน
ดัง้ เดิม หรือมีการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ เฉพาะในส่วนที่ตอ้ งการจะพัฒนาให้ดขี น้ึ ไม่ได้เป็นการ
เปลีย่ นแปลงอาชีพหรือวิธปี ฏิบตั ทิ งั ้ หมดในคราวเดียว หากต้องการจะเปลีย่ นต้องให้แน่ใจว่าจะเป็ น
ผลดีต่อชุมชนจริง ๆ ทีส่ าํ คัญคือควรต้องเป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ น่ี อกจากจะเพิม่ พูนสติปญั ญาให้เท่า
ทันกับการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ แล้ว ยังควรต้องส่งผลต่อการพัฒนาโดยรวมทัง้ ทีม่ เี ป้าหมายเป็น
ผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ การสร้างความกินดี ได้แก่ การสร้างรายได้ การลดรายจ่าย และทีม่ ี
เป้าหมายเป็นความพึงพอใจมวลรวม หรือ การสร้างความอยูด่ ี ซึง่ ได้แก่ความสุขทางจิตใจ อาทิ การ
มีครอบครัวทีอ่ บอุ่น พร้อมหน้า ได้รบั การยอมรับในสังคม การมีวฒ
ั นธรรม ภูมปิ ญั ญาทีธ่ าํ รงอยูอ่ ย่าง
ยังยื
่ น การมีสงิ่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทม่ี คี ุณภาพและยังคงความอุดมสมบูรณ์ดว้ ย
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งไม่ละเลยกิจกรรมทีส่ ร้างความเข้มแข็งให้กบั สังคม เพื่อให้สมาชิกชุมชนมีความ
เป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน มีความรูส้ กึ รักหวงแหนผืนแผ่นดินเกิด และมีจติ มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาชุมชนให้ดี
ยิง่ ขึน้ การดําเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถทีจ่ ะดําเนินการโดยหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งแต่เพียงลําพังหรือต่างคนต่างทําดังเช่นในอดีตได้ เพราะนอกจากจะสิน้ เปลือง
งบประมาณของประเทศโดยใช่เหตุแล้ว ยังทําให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ครอบคลุม
ในทุกบริบทด้วย
ความจริงใจและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นสิง่ ทีห่ น่วยงานต่าง ๆ จะต้องคํานึงถึงเพราะจะ
ช่วยกระตุ้นและทําให้ชุมชนเต็มใจทีจ่ ะร่วมดําเนินงาน การมีหน่วยงานสนับสนุนทีเ่ ข้มแข็งและได้รบั
ความไว้วางใจจะทําให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปราบรืน่ รวดเร็ว การเข้าไปทํางานร่วมกับชุมชนจะต้อง
สร้างการยอมรับให้ได้ว่าหน่ วยงานภาครัฐและชุมชนนัน้ ๆ เป็นพวกพ้วงเป็นพีเ่ ป็นน้อง ทีจ่ ะมา
ร่วมกันทํางานเพื่อพัฒนาชุมชน ไม่ได้เข้าไปเพื่อหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นผลประโยชน์ทาง
การเมือง ผลประโยชน์ทางตําแหน่งหน้าที่ หรือผลประโยชน์ทางวิชาการ การให้ความกันเอง ไม่ม พี ธิ ี
รีรอง หรือยึดพิธกี ารมากนักเป็นเรือ่ งสําคัญทีจ่ ะทําให้ชุมชนเกิดการยอมรับ ทัง้ นี้จะต้องเป็นไปโดย
ธรรมชาติ ไม่เสแสร้ง นอกจากนี้ ความต่อเนื่องของการดําเนินงานเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญ เพราะไม่มชี ุมชน
ใดทีจ่ ะเข้มแข็งอย่างยังยื
่ นได้ในระยะเวลาสัน้ ๆ อย่างไรก็ตามเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะดําเนินการในด้าน
ต่าง ๆ ให้เป็นไปต่อเนื่องได้ เนื่องจากมีปจั จัยและองค์ประกอบหลายอย่างทีห่ น่ วยงานภาครัฐต่าง
ต้องประสบและรับทราบกันดี เช่น งบประมาณ ฯลฯ หากไม่สามารถส่งต่อการดําเนินงานให้
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หน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานท้องถิน่ รับไปดําเนินการได้ ก็จะต้องทําความเข้าใจและสร้างจิตสํานึก
ให้กบั ชุมชนแต่แรกว่า ชุมชนจะต้องยืนอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งพึง่ พาผูอ้ ่นื
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ หรือ วช. ได้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรูต้ ามแนวทาง
ต่าง ๆ ข้างต้น มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2553 และพบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ ม่ี ี
ศักยภาพและมีโอกาสประสบผลสําเร็จ ต้องมีองค์ประกอบสําคัญ 7 ประการ คือ
1. มีผนู้ ํ าทีด่ :ี จะต้องมีผนู้ ํ าการเปลีย่ นแปลงทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ มีความรู้ ความสามารถในการ

บริหารจัดการ การประสานงานและการกระตุน้ ให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
2. มีกรรมการชุมชนทีม่ จี ริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนทีด่ :ี ต้องมีกรรมการชุมชนที่

เข้มแข็ง มีความมุง่ มัน่ มีคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานโปร่งใส
3. มีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน มีสมาชิกชุมชนทีม่ คี ุณภาพและมีจติ สํานึกเพื่อ

ส่วนรวม เข้ามาร่วมคิด ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผิดชอบในทุกกระบวนการ
ั หาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง: จะต้องมีการ
4. มีกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อการแก้ไขปญ
เรียนรู้ เพื่อใช้ในการแก้ไขปญั หาและการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา รวมทัง้ ต้องมีการถ่ายทอดความรู้
ระหว่างชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ
5. มีศกั ยภาพความพร้อมในเรื่องพืน้ ฐานอาชีพ: จะต้องมีความเข้มแข็งในการพึง่ พาตนเอง

และมีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ จึงต้องได้รบั การพัฒนาสมรรถนะและทักษะความ
พร้อมในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรูใ้ นการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงให้เกิดกรรมวิธ ี/สิง่ ใหม่ หรือ
พัฒนาให้ดกี ว่าเดิม
6. มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการนํามาใช้ขององค์ความรูท้ ด่ี :ี ต้องมีระบบการเก็บ

ความรูท้ งั ้ ความรูท้ ม่ี อี ยูภ่ ายในชุมชนและความรูภ้ ายนอกชุมชน รวมทัง้ ต้องรูจ้ กั สร้างและนําความรูท้ ม่ี ี
อยูม่ าใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบ โดยเข้าใจได้ง่าย
7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ในและนอกชุมชน: ต้องมีความร่วมมือในด้านทุน

กิจกรรม วิชาการองค์ความรู้ การตลาด ฯลฯ มีการจัดการกลุ่มและเครือข่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้เกิด
การพัฒนาอย่างเชื่อมโยง ประสานเกีย่ วเนื่อง ครอบคลุมการพัฒนาในทุกบริบท
ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้
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มีระบบที่ดีในการจัดเก็บและการนามาใช้
ของข้อมูลพืน้ ฐาน องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น

คณะกรรมการชุมชนมีจริยธรรมและ
มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
มีเครือข่าย
ความร่วมมือทัง้ ใน
และนอกชุมชน

ผูน้ าที่ดี

มีกระบวนการ
เรียนรูเ้ พื่อการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่ อง

สมาชิ กมีส่วนร่วม
มีจิตสานึ กและทัศนคติ ที่ดีต่อชุมชน

มีศกั ยภาพความพร้อมในเรือ่ งพืน้ ฐานอาชีพ

สําหรับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูข้ อง วช. นัน้ ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่าง ๆ คือ
ศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานของพื ้นที่ และค้ นหาผู้นาและแต่งตังกรรมการฯ
้
วิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญของปั ญหาและความต้ องการของพื ้นที่
คัดเลือกผลงานที่วจิ ยั ที่สอดคล้ องกับปั ญหา ความต้ องการ
จัดเวทีชมุ ชนทาความเข้ าใจกับสมาชิกชุมชน + กาหนดแผนการดาเนินงาน
ดาเนินกิจกรรมตามแผน - ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ ผลการวิจยั รวมทังสร้
้ างแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน
- ดาเนินกิจกรรมสาธารณะ
ประเมินผลการดาเนินงาน
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คู่มอื การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูน้ ้ี ถูกจัดทําขึน้ เพื่อนําเสนอแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ
ตามขัน้ ตอนข้างต้น สําหรับให้นกั พัฒนาและเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ เอกชน หรือองค์กร
การกุศลทีไ่ ม่แสวงหากําไร ได้ใช้เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยเป็นผลมา
จากประสบการณ์ในการผลักดันผลการวิจยั และองค์ความรูข้ องประเทศไปใช้ประโยชน์ ควบคู่กบั การ
ดําเนินกิจกรรมสาธารณะเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน และจากการรวบรวมข้อมูลทีน่ กั วิจยั
และนักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้ดาํ เนินการศึกษาและให้ความเห็นต่อสังคมไว้แล้ว ทัง้ นี้ เป็นการ
นําเสนอในภาพรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างโดยทุกหน่วยงานสามารถนําไปประยุกต์ใช้พฒ
ั นา
ชุมชนในด้านอื่น ๆ ได้ไม่เฉพาะแต่การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ ท่านัน้ ทีส่ าํ คัญคือเพื่อให้นกั วิจยั
ทีต่ อ้ งเข้าไปทํางานกับชุมชน รวมถึงผูท้ ม่ี บี ทบาทในการบริหารจัดการหรือสร้างความเข้มแข็งให้กบั
ชุมชน ซึง่ อาจไม่ได้มพี น้ื ฐานความรูด้ า้ นนี้โดยตรง ได้รแู้ ละเข้าใจหลักการ เทคนิคและวิธกี ารทีจ่ าํ เป็ น
อย่างละเอียดชัดเจน สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทีก่ ารดําเนินงานในทุกขัน้ ตอนจําเป็นต้องใช้
ศาสตร์และศิลป์หลายแขนงควบคู่กนั ไป ดังนี้
1. เทคนิคในการพัฒนาชุมชน
2. การศึกษาชุมชน
3. การค้นหาหรือคัดเลือกผูน้ ําชุมชนและกรรมการชุมชน
4. การกําหนดแผนการพัฒนาชุมชน
5. การประสานงานและการสร้างทีมงาน
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
7. การสร้างแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน
8. การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
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เทคนิคในการพัฒนาชุมชน
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับเทคนิคในการพัฒนาชุมชน จะทําให้เข้าใจพืน้ ฐานและความเป็ นมา
ตลอดจนวิธกี าร ขัน้ ตอนในการพัฒนาชุมชนได้อย่างลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้ ในทีน่ ้ี ปาริชาติ วลัยเสถียร และ
คณะ (2543) ได้รวบรวมเทคนิคและแนวคิดในการพัฒนาชุมชนทีม่ กี ารดําเนินการจากอดีตจนถึง
ปจั จุบนั ไว้ ดังนี้

การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal: RRA)
RRA เป็นเทคนิคทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายในหมู่นกั วิชาการและผูป้ ฏิบตั งิ านโครงการพัฒนา
ชนบทและการเกษตรในช่วงกว่าหนึ่งทศวรรษทีผ่ ่านมา โดยโครงการวิจยั การทําฟาร์มของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นหน่วยงานแรกทีน่ ําเข้ามาใช้และได้เผยแพร่ไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ทัว่
ประเทศ RRA เป็นผลของความพยายามในการค้นพบทางสายกลางระหว่างงานวิจยั แบบประเพณี
นิยมทีย่ งุ่ ยาก ใช้เวลานานกว่าจะรูผ้ ล กับการศึกษาอย่างลวก ๆ ซึง่ แม้จะให้ผลเร็วแต่ยงั ขาดความ
ถูกต้อง RRA จึงเป็ นเทคนิคทีส่ ามารถช่วยให้เรียนรูส้ ภาพชนบทอย่างถูกต้องในระยะเวลาอันสัน้ มี
การใช้เครือ่ งมือ และวิธกี ารศึกษาหลายๆ อย่างประกอบกัน (สุจนิ ต์ สิมารักษ์ และสุเกสินี สุภธีระ,
2530) และเพื่อช่วยให้เข้าใจสภาพชนบทดียงิ่ ขึน้ โดยใช้ขอ้ มูลมือหนึ่งเป็นสําคัญ เน้นการแลกเปลีย่ น
ความรูป้ ระสบการณ์ระหว่างผูว้ จิ ยั จากสาขาวิชาต่าง ๆ และเรียนรูจ้ ากความรูป้ ระสบการณ์ของ
ชาวบ้าน เพื่อพัฒนาวิธกี ารศึกษาแบบกลาง ๆ ซึง่ สามารถทําการศึกษาในระยะสัน้ แต่ตอ้ ง
ทําการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทําให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องทีจ่ ะนําไปใช้ได้ทนั เวลา ประหยัดเงินและเวลา มี
การวางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างดี และผูว้ จิ ยั ต้องมีความตัง้ ใจสูงในการทํางาน และทําการศึกษาด้วย
ตนเอง (จิตติ มงคลชัยอรัญญา, 2540)
ลักษณะที่สาคัญของเทคนิ ค RRA คือ
1. ใช้การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง (Semi-Structured Interviewing: SSI) เป็นวิธกี ลาง ๆ
ระหว่างการศึกษาทีม่ รี ปู แบบตายตัว คือการใช้แบบสอบถาม กับการศึกษาทีม่ อี สิ ระเต็มทีแ่ บบ
วิธกี ารของผูส้ ่อื ข่าวในการรวบรวมข้อมูลในสนาม กล่าวคือ ในขณะทีม่ กี ารสัมภาษณ์นนั ้ จะไม่ม ี
แบบสอบถาม แต่ใช้ ‚กรอบคําถาม‛ หรือ ‚แนวคําถาม‛ ทีเ่ ตรียมไว้ เช่น ประวัตหิ มู่บา้ น การประกอบ
อาชีพ การถือครองทีด่ นิ การตลาด ระบบการปลูกพืช ฯลฯ ลักษณะการสัมภาษณ์จะพยายามจัดให้
เหมือนกับการพูดคุยตามปกติ เพียงแต่จะควบคุมไม่ให้หลุดจากกรอบทีต่ งั ้ ไว้ โดยไม่สนใจว่าจะเริม่
ประเด็นใดก่อนหลัง ขึน้ กับบรรยากาศของการสนทนาแต่ละครัง้ เมือ่ ต้องการข้อมูลเรือ่ งใดเป็นพิเศษ
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นักวิจยั หรือผูส้ มั ภาษณ์กจ็ ะถามเจาะลึก (Probing) ไปเรือ่ ย ๆ จนเป็ นทีเ่ พียงพอ (สุจนิ ต์ สิมารักษ์
และสุเกสินี สุภธีระ, 2530)
2. เน้นการใช้เทคนิคต่าง ๆ เสริมการสัมภาษณ์แบบ SSI โดยเฉพาะการสังเกต การใช้ตงั
บ่งชี้ การวัดต่าง ๆ และการถ่ายภาพ เป็นต้น โดยทีก่ ารสัมภาษณ์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
บรรยากาศเป็นกันเอง ดังนัน้ นักวิจยั จึงจําเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยจํา (Conceptual Tools) ทีไ่ ม่อยูใ่ น
รูปแบบของแบบสอบถาม เครือ่ งมือดังกล่าวนี้ได้แก่
 การเขียนผังกิจกรรม (Activity Chart) กิจกรรมนี้จะทําให้นก
ั วิจยั ทราบว่าเกษตรกรที่
ให้ขอ้ มูลนัน้ มีกจิ กรรมการผลิตอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด ได้ผลดีแค่ไหน เป็นต้น
 การเขียนพฤกษาครอบครัว (Family Tree) ทําให้ทราบว่ามีสมาชิกและแรงงานใน
ครัวเรือนกีค่ น อาชีพนอกภาคเกษตร ความรู้ ความสามารถของสมาชิกในครอบครัว
 การเขียนปฏิทน
ิ แรงงาน (Labor Calender) จะช่วยให้นักวิจยั ทราบถึงการจัดสรร
แรงงาน และการกระจายแรงงานทํากิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี สําหรับการวางแผนทํากิจกรรมเสริมกับ
ชาวบ้าน
 การใช้ภาพอื่น ๆ ทีท
่ าํ ให้ชาวบ้านสามารถบอกข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ทีจ่ าํ เป็ น และ
นักวิจยั สามารถบันทึกลงไปได้ตามแต่จนิ ตนาการและทักษะทีม่ ี เช่น การวาดภาพชุมชน การวาด
ภาพตัดขวางของพืน้ ที่ (Cross Section) เป็นต้น
3. เน้นการศึกษาทีใ่ ช้ผวู้ จิ ยั มาจากสาขาวิชาต่าง ๆ หรือทีม่ ลี กั ษณะเป็ นสหวิทยาการ
(Interdisciplinary Team) คือแต่ละทีมจะมีนกั วิชาการทัง้ ทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ทํางานร่วมกัน สมาชิกในทีมจะต้องมีการประชุมทําความเข้าใจเรือ่ งวัตถุประสงค์ ประเด็นคําถาม
เทคนิคการถาม ประเภทและแหล่งข้อมูลทีต่ อ้ งการ เครือ่ งมือทีจ่ ะใช้ การแบ่งบทบาทหน้าทีร่ ะหว่าง
กัน ก่อนทีจ่ ะลงปฏิบตั กิ ารในชุมชน นอกจากนี้แล้ว ยังต้องร่วมกันศึกษาชุมชน ช่วยกันบันทึกข้อมูล
รวมทัง้ หาทางแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกัน และร่วมกันทํารายงานผลการศึกษา
4. เน้นการเรียนรูข้ องนักวิจยั ทีร่ วดเร็วและต่อเนื่อง (Rapid and Progressive Learning)
กล่าวคือ ทีมนักวิจยั จะต้องมาร่วมสรุปผลการศึกษาเป็ นระยะ เช่น ทุกคืน หรือทุกสองคืน เพื่อ
ประเมินว่าได้ขอ้ สรุปหรือเรียนรูต้ รงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้แล้วหรือไม่ หากยังได้
ข้อมูลไม่ครบ หรือเกิดความคิดใหม่ หรือเกิดความสงสัยในข้อมูล หรือการตีความของทีม ก็สามารถ
ไปตรวจสอบความถูกต้องหรือไปเก็บข้อมูลเพิม่ เติมได้ในวันถัดไป แทนทีจ่ ะรอมาทบทวนหลังจากที่
ถอนทีมออกจากชุมชนแล้ว กระบวนการดังกล่าวนี้ จะไม่เพียงให้ผวู้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลเท่านัน้ หากแต่ยงั
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ หรือความเข้าใจในเรือ่ งต่าง ๆ ของชุมชนดีขน้ึ
5. ใช้แนวคิดเรือ่ งสามมิติ (Triangulation) สําหรับการพิจารณาข้อมูลแต่ละชนิด โดยใช้ทมี
วิจยั จากหลายสาขาวิชา รวมทัง้ ใช้เป็นหลักในการเลือกพืน้ ทีห่ รือครัวเรือนทีจ่ ะศึกษา เช่น เลือก
ศึกษาระบบการปลูกข้าวในแปลงขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ จากคนที่
ฐานะดี ปานกลาง และยากจน เป็นต้น และพยายามเลือกคนทีน่ ่ าจะเป็ นผู้ให้ขอ้ มูลได้ดี ได้ถูกต้อง
(Key Informant) ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและตามหลักสามมิตทิ ก่ี ล่าวมาแล้ว
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6. RRA ถูกพัฒนามาเพื่อใช้สาํ รวจความรูใ้ นเบือ้ งต้น และมิใช่ทาํ เสร็จภายในครัง้ เดียว
(Exploratory and Highly Interactive Reaearch) โดยปกติแล้วการศึกษาในรอบแรกจะไม่ได้ขอ้ มูลที่
ต้องการทัง้ หมด ต้องมีการทําซํ้ารอบทีส่ อง สาม หรือสี่ หรือจนกว่าจะได้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการในระดับทีพ่ งึ
พอใจ โดยไม่กําหนดปริมาณผูใ้ ห้ขอ้ มูลล่วงหน้า แต่การศึกษาแต่ละรอบ รวมทัง้ ช่วงระยะเวลา
ระหว่างการศึกษาแต่ละรอบ จะไม่เสียเวลานานนัก อีกทัง้ นักวิจยั ยังสามารถใช้วจิ ารณญาณของตน
ปรับปรุง เพิม่ ลด เปลีย่ นแปลงสมมติฐานหรือแผนการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับความเป็ นจริงได้
ตลอดเวลา
สุจนิ ต์ สิมารักษ์ และสุเกสินี สุภธีระ (2530) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาเทคนิค RRA
ว่าแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 1. การศึกษาทัง้ ระบบ (General RRA) และ 2. การศึกษาข้อมูลเฉพาะ
(Specific RRA) และหลักการสําคัญของเทคนิค RRA ว่าอาจจะมีขนั ้ ตอนและวิธกี ารปฏิบตั ไิ ม่
เหมือนกัน แต่ต่างต้องยึดหลักการทีส่ ําคัญ คือ
1. การพิจารณาแบบสามมิติ (Triangulation) วิธ ี RRA เน้นการพิจารณาข้อมูลจากหลายมิติ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีแ่ ม่นยํามากขึน้ หลักการพิจารณาแบบสามมิติ ได้แก่
1) การกําหนดทีมนักวิจยั ทีม่ าจากหลายสาขาทีเ่ กีย่ วข้องและเหมาะสมกับเรือ่ งทีจ่ ะ
ศึกษา
2) การกําหนดตัวอย่างทีห่ ลากหลาย
3) การกําหนดวิธกี าร เครือ่ งมือ และเทคนิคทีใ่ ช้ในการศึกษาเพื่อเพิม่ คุณภาพของ
ข้อมูล
2. การวิจยั แบบสํารวจหาความรูใ้ นเบือ้ งต้น และทําซํ้าอย่างต่อเนื่อง (Exploratory and
Highly Iterative Research)
3. การเรียนรูอ้ ย่างรวดเร็วและก้าวหน้า (Rapid and Progressive Learning)
4. การใช้ประโยชน์จากภูมปิ ญั ญาของชาวบ้าน (Substantial Use of Indigenous
Knowledge)
5. การใช้แนวทางการศึกษา และทํางานเป็ นทีมแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary
Approach and Teamwork)
6. ความคล่องตัวและการใช้วจิ ารณญาณ (Flexibility and Use of Conscious Judgment)
หลักการดังกล่าว เป็ นพืน้ ฐานสําคัญของกระบวนการวิจยั ศึกษาชุมชน RRA จึงช่วยให้ผู้
ศึกษาวิจยั เข้าใจปญั หาการพัฒนาได้ดขี น้ึ และมีทศั นะเกี่ยวกับการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับแนวคิดใน
การพัฒนาแนวใหม่ทเ่ี น้นความสัมพันธ์เกีย่ วโยงกันและมีผลกระทบต่อกัน และมีการเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา ดังนัน้ การติดต่อสื่อสารและความร่วมมือระหว่างนักวิจยั นักพัฒนา และชาวชนบท จึง
เป็นปจั จัยทีส่ ําคัญในการเพิม่ ความเข้าใจในปญั หาของชุมชนและความเปลีย่ นแปลงของสังคม
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ขัน้ ตอนในการศึกษา โดยเทคนิควิธ ี RRA มีขนั ้ ตอนทีส่ ามารถปรับได้ตามความเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ แต่กม็ ขี นั ้ ตอนต่าง ๆ ทีค่ วรยึดเป็ นหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
หัวข้อ
กําหนดทีม
วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ ประชุม
แนวคําตอบ (Subtopics) สัมภาษณ์
กําหนดวิธกี าร เลือกพืน้ ที่ และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
(ให้หลักการ Triangulation)
การจัดการ

แบ่งกลุ่มผูส้ มั ภาษณ์
และกําหนดข้อตกลง (Protocols)

สัมภาษณ์
ประชุมกลุ่มย่อย ประชุมกลุ่มใหญ่
ประชุมวิเคราะห์ครัง้ สุดท้าย
รายงาน

ทีม่ า: ขัน้ ตอนในการศึกษาโดยวิธ ี RRA (สุจนิ ต์ สิมารักษ์ และสุเกสินี สุภธีระ, 2530)
การใช้ประโยชน์ ของเทคนิ ค RRA
การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรือ่ ง RRA ทีจ่ ดั ขึน้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2528
สรุปถึงลักษณะการใช้ประโยชน์จากเทคนิค RRA ดังนี้
ั หา
 เพื่อค้นหา ระบุ และวิเคราะห์สถานการณ์ และปญ
 เพื่อวางแผนดําเนินการ ติดตามและประเมินผลโครงการ
 เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 เพื่อช่วยในการตัดสินใจและกําหนดนโยบาย
 เพื่อช่วยให้ผท
ู้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถกําหนดความช่วยเหลือได้เหมาะสม ในกรณีทเ่ี กิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีภยั พิบตั ิ
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เพื่อใช้เสริมหรือปรับปรุงวิธกี ารวิจยั อื่น ๆ

ข้อดีของเทคนิ ค RRA
สุจนิ ต์ สิมารักษ์ และสุเกสินี สุภธีระ (2530) ได้สรุปข้อดีของเทคนิค RRA ว่า
1. เป็นเทคนิคทีป่ ระหยัดเวลา สามารถสรุปผลการศึกษาได้เร็ว ทันเหตุการณ์
2. ช่วยให้ผวู้ จิ ยั มีความเข้าใจในเรือ่ งทีศ่ กึ ษาลึกซึง้ มากขึน้ มากกว่าวิธกี ารวิจยั แบบสํารวจ
หรือวิจยั แบบประเพณีนิยม เพราะเป็นผูท้ ําการศึกษาเอง และรูว้ ตั ถุประสงค์ของการศึกษาเป็นอย่างดี
มีโอกาสซักถามเพิม่ เติมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
3. ช่วยเสริมสร้างการทํางาน และเรียนรูร้ ว่ มกันของนักวิชาการสาขาต่าง ๆ ทําให้ค้นหา
ข้อเท็จจริงได้ดกี ว่า ถูกต้องกว่า และลึกซึง้ กว่า เพราะสิง่ ต่าง ๆ ในโลกย่อมมีความสัมพันธ์เกีย่ วข้อง
กัน และไม่มศี าสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งทีจ่ ะสามารถเข้าใจสภาพการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในสังคมได้ทุกด้าน
4. เป็นเทคนิคทีม่ คี วามคล่องตัวสูง สามารถปรับปรุงหัวข้อ รายละเอียด และคําถาม รวม
ตลอดถึงวิธกี าร ตารางเวลา ในการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสม สอดคล้องกับเงือ่ นไขทีเ่ ป็นจริงทีเ่ กิดขึน้
ในขณะนัน้
5. เสียค่าใช้จ่ายตํ่า เพราะเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญในการศึกษา คือ ตัวของนักวิจยั เอง และใช้
เพียงงอุปกรณ์เครือ่ งเขียนสําหรับบันทึกเนื้อหาจากการสัมภาษณ์ เท่านัน้ ข้อมูลมือสองทีต่ อ้ งการ
มักจะหาได้ หรือขอยืมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับอําเภอ หรือตําบล
ข้อจากัดของเทคนิ ค RRA
ประโยชน์ของเทคนิค RRA มีมากมาย แต่กย็ งั มีจุดอ่อนในตัวเอง กล่าวคือ
1. แม้เทคนิคนี้จะทําให้ผศู้ กึ ษาเข้าใจเรือ่ งราวได้ลกึ ซึง้ กว่าการใช้แบบสอบถาม แต่กไ็ ม่
ลึกซึง้ เท่ากับการศึกษาแบบมานุษยวิทยา และข้อมูลทีไ่ ด้จาก RRA มักจะเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพเป็น
ส่วนใหญ่จะขาดข้อมูลเชิงปริมาณไปบ้าง
2. โดยเหตุท่ี RRA ไม่ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบงานวิจยั อื่น ๆ แต่ใช้การเลือก Key
Informant ตามหลักการพิจารณาแบบสามมิติ (Triangulation) ซึง่ มักจะมีจาํ นวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่มากนัก
จึงไม่สามารถใช้วธิ กี ารทางสถิตไิ ด้
3. ผูศ้ กึ ษาต้องมีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทํา RRA ดีพอ และต้องมีความตัง้ ใจ
อย่างแน่วแน่ทจ่ี ะเรียนรูเ้ รือ่ งของชุมชน มิฉะนัน้ แล้วอาจเกิดข้อผิดพลาดได้งา่ ย เพราะใช้เวลาลง
ชุมชนไม่นาน สามารถเลือกพืน้ ที่ กลุ่มตัวอย่าง รวมทัง้ ประเด็นศึกษาได้ดว้ ยตนเอง เทคนิคนี้เปิดช่อง
ให้มกี ารยืดหยุน่ ได้มาก หากผูศ้ กึ ษายังไม่มคี วามชํานาญควรหานักวิจยั ทีเ่ ชีย่ วชาญการใช้ RRA เข้า
ร่วมทีมด้วย
กล่าวโดยสรุป เทคนิค RRA เป็นทางเลือกทีด่ อี กี ทางหนึ่งสําหรับผู้ทต่ี อ้ งการจะเรียนรูเ้ รือ่ ง
ของชุมชนในเวลาทีไ่ ม่นานจนเกินไป และเสียค่าใช้จ่ายตํ่า เทคนิคนี้ได้มกี ารนําไปประยุกต์ใช้ใน
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งานวิจยั พัฒนาด้านต่าง ๆ และมีความพยายามในการพัฒนา ปรับปรุงเทคนิคนี้ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง

การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Rural Appraisal: PRA)
PRA เป็นเทคนิคทีพ่ ฒ
ั นาต่อมาจาก RRA โดยมีหลักคิดว่า แม้เทคนิค RRA จะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจเรือ่ งราวต่าง ๆ ในชุมชนดีขน้ึ กว่าเทคนิคอื่น ๆ ทีใ่ ช้กนั มา แต่กย็ งั คงเป็ นคนภายนอกที่
ได้ความรู้ คนในชุมชนมีบทบาทเป็ นเพียงผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผลการศึกษาจะเป็ นมุมมองและการวิเคราะห์
ด้วยสายตาของคนนอก ซึง่ อาจจะประเมินถูกหรือผิดก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประเมินคุณค่าเรือ่ ง
ของชีวติ ความเชื่อ คุณธรรม ความสําคัญของระบบอุปถัมภ์ ระบบอื่น ๆ ทีย่ ดึ ถือในชุมชนอิทธิพล
ของปจั จัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการขัดขวางหรือสนับสนุนงานพัฒนา ซึง่ เรือ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิง่ ที่
ยากต่อการทําความเข้าใจในระยะเวลาสัน้ ๆ และทีส่ ําคัญคือการคิดแบบแยกส่วนว่าคนในชุมชน
น่าจะรูเ้ รือ่ งราวในชุมชนเป็นอย่างดีแล้ว ดังนัน้ เขาจึงไม่ตอ้ งมาศึกษาชุมชนอีก มีเพียงคนภายนอก
(นักพัฒนา) เท่านัน้ ทีต่ อ้ งศึกษาชุมชน เพราะไม่รสู้ ถานการณ์ ปญั หาและศักยภาพของชุมชน
PRA กําเนิดจากแนวคิดทีว่ ่า การศึกษาชุมชนเป็ นสิง่ ทีช่ ุมชนควรกระทําเพราะยังมีเรือ่ งราว
อีกหลายอย่างทีใ่ นชุมชนเดียวกันไม่รู้ ไม่ได้นึกคิด หรือมองข้าม หรือยังมีความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้อง
เช่น ไม่ได้ตระหนักถึงปญั หาทีก่ ําลังจะเกิดขึน้ ในอนาตอันใกล้ ปญั หาบางอย่างทีเ่ ผชิญอยู่ หรือ
บางครัง้ อาจจะสัมผัสรับรูป้ ญั หาแต่ไม่รวู้ ่ามีสาเหตุมาจากอะไร ทําให้ไม่สามารถหาช่องทางป้องกัน
หรือแก้ไขปญั หานัน้ ๆ ได้
ลักษณะสาคัญของเทคนิ ค PRA
1. เป็นการศึกษาชุมชนทีค่ นภายในชุมชนเป็ นผูศ้ กึ ษาวิเคราะห์เอง โดยผ่านกระบวนการ
เสวนากลุ่ม
2. นักพัฒนาจะมีบทบาทเป็นเพียงผูอ้ ํานวยความสะดวกในกระบวนการเสวนา เรียนรู้
(Facilitator) มากกว่าเป็นประธาน หรือผูน้ ํา และต้องอยูร่ ว่ มในกระบวนการตัง้ แต่ตน้ จนจบ
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษาจะเน้นทีผ่ ลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิน่ และตัวคนทีเ่ ข้าร่วมใน
กระบวนการให้มคี วามสามารถในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และศักยภาพในการแก้ไขปญั หาของ
ชุมชนได้มากยิง่ ขึน้
4. การทําเทคนิค PRA จะไม่ตงั ้ ต้นทีค่ วามรูส้ าขาใดสาขาหนึ่ง หากแต่จะเริม่ จากสิง่ ที่
ชาวบ้านรู้ ชาวบ้านคิด รูส้ กึ และเชื่อเช่นนัน้ แล้วค่อย ๆ จัดกระบวนการแลกเปลีย่ นข่าวสาร ข้อมูล
ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
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การใช้ประโยชน์ ของเทคนิ ค PRA
Natpracha P and Stephens A. (อ้างถึงจิตติ มงคลชัยอรัญญา, 2540) ได้สรุปขัน้ ตอนการ
ทํา PRA ไว้ดงั นี้
1. นักพัฒนาต้องกระตุน้ ให้คนในชุมชนทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมมาร่วมประชุมเพื่อหาปญั หา
2. ช่วยกันกําหนดเนื้อเรือ่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับปญั หานัน้ ๆ และวิธกี ารทีจ่ ะใช้ในการวิจยั อาทิ
การเก็บตัวอย่าง ภาพถ่าย การใช้ส่อื พืน้ บ้าน การแสดง การอบรม เป็นต้น และมอบหมายหน้าทีใ่ ห้
ผูเ้ กีย่ วข้องไปดําเนินการ
3. ดําเนินการรวบรวมข้อมูล
4. วิเคราะห์ผลและนําเสนอข้อมูลต่อคนในชุมชน โดยทีมผูร้ ว่ มศึกษาซึง่ อาจใช้การนําเสนอ
อย่างง่ายแต่มปี ระสิทธิภาพ เช่น ใช้แผนภูม ิ การชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุม การใช้เสียงตามสาย
5. เมือ่ ได้รบั ข้อคิดเห็นจากชาวบ้านทีเ่ หลือแล้ว ให้ทมี มาร่วมสรุปและให้ขอ้ เสนอแนะ
สําหรับการแก้ไขปญั หา
ส่วนปจั จัยทีเ่ อือ้ ต่อความสําเร็จของการใช้เทคนิค PRA มีหลายประการ คือ
 คนทีเ่ ข้าร่วมกระบวนการ ควรเป็นคนจากทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกฐานะ และทุกวัย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มคนทีด่ อ้ ยโอกาสในประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มสตรี คนจน คนด้อย
การศึกษา
 นักพัฒนาต้องปรับเปลีย่ นแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของตนเองใหม่ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ บทบาท หน้าที่ และต้องพัฒนาความรู้ ทักษะทีจ่ าํ เป็ นให้แก่ตนเอง มิฉะนัน้ ก็ไม่อาจช่วย
คนในชุมชนเกิดการเรียนรูไ้ ด้เท่าทีค่ วร
 นักพัฒนาต้องมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความมันใจ
่
ว่าการเข้าร่วมกระบวนการนี้มไิ ด้มเี จตนาอื่นแอบแฝงหรือตกเป็นเครือ่ งมือของนักพัฒนาทีต่ อ้ งการ
อะไรบางอย่างจากชุมชนหรือตัวชาวบ้านเอง
 ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมของชาวบ้าน สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ทต่ี อ้ งการใช้ให้พร้อม
ก่อน หรือในบางกรณีอาจจัดเวทีพดู คุยอย่างไม่เป็ นทางการได้ แต่ตอ้ งมีการนัดหมายกับชาวบ้าน
ล่วงหน้า และหากมีการมีมอบหมายหน้าทีใ่ ห้แต่ละคนเตรียมข้อมูลของตนมาก่อนได้กย็ งิ่ ดี
 ระหว่างทีม่ กี ารเสวนา ควรจัดบรรยากาศของการประชุมให้เป็นไปอย่างเรียบง่าย เป็ น
กันเอง ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกสถานทีท่ ม่ี คี วามสะดวกในการนัง่ ประชุมปรึกษาหารือกันตามสมควร
 แนวทางแก้ไขปญั หา หรือแผนงานทีค่ ดิ ได้จะมีโอกาสลุล่วงไปได้มากหากมีการประสาน
ความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิน่
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ข้อดีของเทคนิ ค PRA
จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540) กล่าวถึงข้อดีของเทคนิค PRA ว่าไม่ได้เป็นเพียงแต่เพียง
เทคนิคในการศึกษาชุมชนเท่านัน้ หากเป็ นกระบวนการเปิดโลกทัศน์ของคนในชุมชน เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปลุกจิตสํานึก (Conscientization หรือ Consciousness Raising) เป็นกระบวนการส่งเสริม
การเรียนรูข้ องคนในชุมชน (Community Learning Process) โดยการศึกษา รวบรวม แลกเปลีย่ น
และวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ อันจะนํ ามาซึง่ ความคิดริเริม่ ใหม่ ๆ และค้นพบแนวทางป้องกัน
แก้ไขปญั หา (Participatory Problem Solving) เป็นการเพิม่ ศักยภาพของคนในชุมชน รวมถึงการ
พัฒนาคนและชุมชนในทีส่ ุด
กระบวนการดังกล่าวนี้ยงั เป็ นสิง่ ใหม่ต่อชุมชน (รวมทัง้ ต่อนักพัฒนาด้วย) ดังนัน้ นักพัฒนาจึง
ต้องมีบทบาทหน้าทีใ่ นการเป็นผูก้ ระตุน้ เร่งเร้า (Stimulator/Catalyst) ผูอ้ ํานวยความสะดวกใน
กระบวนการเรียนรูข้ องชุมชนหรือกระบวนการเรียนรูใ้ นกลุ่มในการเสวนาของคนในชุมชนไปพร้อม
กับคนในชุมชนด้วย การทีจ่ ะทําให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการศึกษาสถานการณ์ปญั หาของตนเองนัน้
นักพัฒนาต้องเปลีย่ นบทบาทของตนจากการเป็ นผูน้ ําในการพัฒนา (Leader) หรือผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
(Advisor) มาเป็ นเพื่อนร่วมงานพัฒนา (Partner in Development) โดยทีน่ กั พัฒนาเองจะต้องเริม่ ต้น
จากการเปลีย่ นความเชื่อ ค่านิยม แนวคิด ทัศนคติทม่ี ตี ่อคนในชุมชนและตัวเองก่ อน กล่าวคือ
นักพัฒนาต้องมีความเชื่อมันว่
่ าคนในชุมชนมีความรู้ ความสามารถ มีพลัง มีเหตุผลและต้องการจะ
พัฒนาตนเอง และนักพัฒนาต้องมีค่านิยมเกีย่ วกับระบบประชาธิปไตย ความเสมอภาค เสรีภาพ
ความยุตธิ รรม การแบ่งบทบาทหน้าทีข่ องคนในสังคม
นักพัฒนาต้องเข้าใจแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาทีแ่ ท้จริง การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น การพึง่ ตนเอง
การมีส่วนร่วม การรวมพลังหรือรวมตัวเป็ นกลุ่มเพื่อแก้ไขปญั หา กระบวนการเรียนรู้ ท้ายทีส่ ุดคือ
ต้องมีทศั นคติทด่ี ที งั ้ ต่อชุมชน คนในชุมชนและต่อตัวเอง มีความอดทน มีการมองสิง่ ต่าง ๆ ในเชิง
บวกและสร้างสรรค์ (Positive Thinking)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทํา PRA ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดคือตัวของนักพัฒนาเอง ความสามารถในการ
จินตนาการ และทักษะใช้เครือ่ งมือต่าง ๆ เช่น แผนที่ วัสดุอุปกรณ์การเขียน รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือ
แม้แต่การใช้สงิ่ ของทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่ ไม่ว่าจะเป็น หิน ดิน เป็นต้น
ข้อจากัดของเทคนิ ค PRA
1. ข้อมูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมศึกษาของชาวบ้านอาจจะไม่ถูกต้องเป็นจริงเสมอไป แม้ว่า
ข้อมูลบางอย่างจะเป็ นเรือ่ งเกีย่ วกับตัวของเขาเองก็ตาม
2. การทุ่มเทเพื่อการจัดกระบวนการเสวนาเช่นนี้ อาจสร้างความคาดหวังให้แก่คนในชุมชน
ว่าจะได้รบั ความช่วยเหลือจากภายนอก
3. การจัดประชุมกลุ่มใหญ่ในบางครัง้ อาจมีปญั หาเรือ่ งอิทธิพลของผูน้ ํา หรือความเกรงใจที่
ทําให้ผเู้ ข้าประชุมหลายรายไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือวิเคราะห์ปญั หาและสาเหตุอย่าง
ตรงไปตรงมา
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4. ปญั หาบางอย่างมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนทําให้ชุมชนไม่สามารถวิเคราะห์ได้ชดั เจน
หรือไม่สามารถดําเนินการแก้ปญั หานัน้ ได้
5. กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ปญั หาในบางครัง้ อาจนํามาซึง่ ความขัดแย้งของคน
ภายในชุมชนได้
6. ขีดความสามารถของเจ้าหน้าทีจ่ ากภายนอกในการนําอภิปรายกระตุ้นให้คนคิดอย่างเป็น
ระบบ การใช้ส่อื ฉายภาพปญั หาและชุมชน จะมีผลต่อความสําเร็จของการใช้เทคนิค PRA อย่างมาก
สรุป เทคนิค PRA เป็นเทคนิคทีส่ ่งเสริมการเรียนรูข้ องคนในชุมชน โดยการร่วมศึกษา
รวบรวม แลกเปลีย่ น วิเคราะห์ขอ้ มูลในชุมชนของคนในชุมชนและนักพัฒนา และทีส่ าํ คัญนักพัฒนา
ต้องมีทกั ษะในการดําเนินการประชุมสัมมนา และการวางแผนร่วมกัน

การวิจัยปฏิ บัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research: PAR)
เทคนิคการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารโดยประชาชนมีส่วนร่วม (PAR) เป็นยุทธวิธที จ่ี ะช่วยให้
ประชาชนสามารถรวมตัวกันขึน้ มาในรูปขององค์กรประชาชนและสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งทัง้ โครงสร้างและการดําเนินงานโดยอาศัยเงือ่ นไขของการเพิม่ ขีด
ความสามารถของประชาชนด้วยระบบข้อมูล ทําให้ประชาชนเห็นความสําคัญของข้อมูล เพราะข้อมูล
จะช่วยให้ประชาชนสามารถวิเคราะห์ปญั หาของชุมชนและทําการพัฒนาต่อไปได้ ประชาชนจะเกิด
ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบข้อมูลได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนประชาชนให้ทําวิจยั เป็น โดยการสร้าง
ทีมงานวิจยั ท้องถิน่ หรือนักวิจยั ท้องถิน่ ขึน้ มา (ธนพรรณ ธานี, 2540)
เทคนิค PAR มีความคล้ายคลึงกับเทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant
Observation) ในเชิงมานุษยวิทยา ซึง่ นักวิจยั ต้องเข้าอาศัยอยูใ่ นชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ในชุมชน และเน้นการศึกษาชุมชนโดยมองคนในฐานะสมาชิกของชุมชน และพฤติกรรมของคนจะถูก
กําหนดโดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นต้น เน้นการสังเกต การ
สัมภาษณ์ รวมถึงการใช้ชวี ติ ในชุมชนเพื่อได้ขอ้ มูลเฉพาะเรือ่ งอย่างลึกซึง้ มีการประยุกต์ความรูท้ าง
มานุษยวิทยามาใช้ในการพัฒนา (อมรา พงศาพิชญ์, 2536)
หัวใจของกระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่วมคือการจัดการชุมชนและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพราะฉะนัน้ การจัดการชุมชนและการมีส่วนร่วมจะเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการทีต่ อ้ งทํา
ควบคู่กนั ไป โดยมีเป้าหมายอยูท่ ก่ี ารส่งเสริมให้นําบุคลากรและทรัพยากรทีม่ อี ยูภ่ ายในชุมชนมาใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาให้ได้มากทีส่ ุดในรูปของการรวมตัวเป็นองค์กร โดยมีนกั วิจยั ภายนอกชุมชน
ทําหน้าทีเ่ ป็นนักจัดองค์กร ช่วยอบรมความรูแ้ ละทักษะของการทําวิจยั ให้แก่ชุมชน ระวังในการ
ครอบงําความคิดและการตัดสินใจของชุมชน และส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นผูม้ บี ทบาทในทุกขัน้ ตอน
ของกระบวนการ PAR โดยการช่วยประสานงาน การให้ความรูท้ างวิชาการ และเทคนิคต่าง ๆ เป็ นต้น
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ขัน้ ตอนการวิ จยั ปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่วม
สุชาดา ทวีสทิ ธิ ์ (อ้างถึงใน ธนพรรณ ธานี, 2540) ได้อธิบายเกีย่ วกับขัน้ ตอนการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมว่า มี 5 ระยะ ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ สมผสานแนวคิดของการจัดการชุมชน และ
การเรียนรูป้ ญั หาของชุมชนเข้าด้วยกัน (Community Organization and Problem Base Learning) คือ
1. ระยะก่อนทําการวิจยั (Pre-research Phase)
1.1 การคัดเลือกชุมชนและการเข้าถึงชุมชน
1.2 การบูรณาการตัวนักวิจยั เข้ากับชุมชน
1.3 การสํารวจข้อมูลเบือ้ งต้นของชุมชน
1.4 การเผยแพร่แนวคิด PAR แก่ชุมชน
2. ระยะของการทําวิจยั (Research Phase)
2.1 การศึกษาวิเคราะห์ปญั หาร่วมกับชุมชน
2.2 การฝึกอบรมทีมวิจยั ท้องถิน่
2.3 การวิเคราะห์ปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในกระบวนการ PAR และกําหนดแนวทางแก้ไข
2.4 การออกแบบการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.6 การนําเสนอข้อมูลต่อทีป่ ระชุมหมูบ่ า้ น
3. ระยะการจัดทําแผน (Planning Phase)
3.1 การอบรมทีมงานวางแผนท้องถิน่
3.2 การกําหนดโครงการหรือกิจกรรม
3.3 การศึกษาความเป็ นไปได้ของแผนงาน
3.4 การแสวงหางบประมาณและหน่วยงานทีส่ นับสนุน
3.5 การวางแผนเพื่อติดตามและประเมินผล
4. ระยะการนําแผนไปปฏิบตั ิ (Implementation Phase)
4.1 การกําหนดทีมงานปฏิบตั งิ านอาสาสมัคร
4.2 การอบรมทีมงานปฏิบตั อิ าสาสมัคร
5. ระยะการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (Monitoring and Evaluation Phase)
การติดตามและประเมินผลโครงการนับว่าเป็นกิจกรรมทีส่ าํ คัญในกระบวนการปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วม ดังนัน้ ควรมีการจัดตัง้ ทีมงานติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหมู่บา้ นขึน้ มา
โดยการรับฝึกอบรมความรูเ้ ทคนิคในการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างง่ายจากเจ้าหน้าที่
ก่อนทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน ทีมงานติดตามและประเมินผลจะต้องติดตามการทํางานของฝา่ ยปฏิบตั ทิ ุกระยะ
ว่าเป็นไปตามแผนทีก่ ําหนดไว้หรือไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์มากน้อยเพียงใด และทีมงานติดตามและ
ประเมินผลจะต้องรวบรวมข้อมูลและผลการประเมินเสนอต่อทีป่ ระชุมหมู่บา้ นรับทราบและให้
ข้อคิดเห็นเพิม่ เติม เพื่อให้ชาวบ้านจะได้เห็นผลงานทีเ่ กิดจากความพยายามร่วมกันของทุกฝา่ ยใน
การช่วยกันแก้ไขปญั หาของชุมชน
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สรุป เทคนิค PAR เป็นเทคนิคทีเ่ น้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าศึกษาหาสาเหตุ
ปญั หาของชุมชน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ วางแผน ดําเนินการแก้ไขปญั หาของชุมชนให้เบาบางลง ซึง่ มี
วิธกี ารและขัน้ ตอนทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการทํางานร่วมกันของชุมชนและนักวิจยั ผูศ้ กึ ษาชุมชน PAR
เป็ นเทคนิคทีเ่ หมาะสมต่อในสมัยปจั จุบนั ทีต่ อ้ งการการมีส่วนร่วมจากทุกฝา่ ย

การศึกษาวิเคราะห์ระบบชนบท (Rural System Analysis: RSA)
RSA เป็นอีกเทคนิคทีพ่ ฒ
ั นามาจาก RRA และได้มกี ารปรับปรุงเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลบางประการเพื่อให้เหมาะสมมากยิง่ ขึน้ และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
คือ การเปลีย่ นกรอบในการวิเคราะห์เพื่อให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ SFPP ทีเ่ น้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะ (จิตติ มงคลชัยอรัญญา, 2540)
RSA เป็นทัง้ “การวิจยั ” (หาความรูใ้ หม่) และ “การศึกษา” (เรียนรูส้ งิ่ ทีม่ อี ยู่) ซึง่ เน้นระดับ
หมูบ่ า้ น และครัวเรือนเท่านัน้ ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลของ RRA เป็นหลักและเสริมด้วยการเก็บข้อมูลวิธ ี
อื่น ๆ เพื่อให้ได้ภาพของชุมชนทัง้ ทางด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคมทีส่ มบูรณ์พอทีจ่ ะนําไปใช้
ในการสร้างกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนได้เพราะ RSA ถูกกําหนดไว้ให้เป็นขัน้ ตอนแรกในการ
ทํางานพัฒนาเกษตรกรรายย่อยในชุมชน ซึง่ จะต้องตามด้วยกิจกรรมพัฒนาอื่น เช่น การกระตุ้นให้
เกิดกลุ่ม การให้การศึกษาแก่กลุ่ม การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม การ
เชื่อมโยงกลุ่มต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงกับแหล่งทรัพยากร หรือสถาบันพัฒนาภายนอกชุมชน
วัตถุประสงค์ของการทําเทคนิค RSA คือ เพือ่ ให้นกั พัฒนาในสนามทีท่ าํ การศึกษาชุมชนได้
เข้าใจสภาพของชุมชนโดยทัวไปและรู
่
จ้ กั กับเกษตรกรรายย่อย (Small Farmers: SF) ว่าเป็นใคร มี
วิถชี วี ติ เป็ นอย่างไร ประสบปญั หาใดบ้าง มีผใู้ ดสนใจทีจ่ ะปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของตนเองหรือไม่
และมีช่องทางในการพัฒนา SF เหล่านัน้ อย่างไรได้บา้ ง กรอบสําหรับการวิเคราะห์ (Analytical หรือ
Conceptual Framework) จึงถูกพัฒนาขึน้ มาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป็นกรอบในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลระดับชุมชน จะเน้นถึงความสัมพันธ์ของคนในแต่ละกลุ่มฐานะกับทรัพยากรทัง้ ทีเ่ ป็น
ธรรมชาติและทีม่ นุษย์สร้างขึน้ อาทิ ระบบชลประทาน บ่อนํ้า โรงเรียน วัด ฯลฯ นอกจากนี้คาํ ว่า
“ทรัพยากร” ยังหมายรวมถึง กลุ่ม ผูน้ ํา ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน ในสาขาต่าง ๆ ด้วย เพราะสามารถ
นําไปใช้แก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้
ส่วนบัณฑร อ่อนดํา (ม.ป.ป.) ได้นิยามเทคนิค RSA ว่าเป็นการวิเคราะห์ระบบชนบทที่
พยายามจะได้มาซึง่ ภาพทีส่ มบูณ์กว่าเกี่ยวกับชุมชนหมู่บา้ นและตัวเกษตรกรเป้าหมาย โดยเริม่ จาก
ระดับชุมชน จากนัน้ จึงไปสู่ระดับครอบครัวและกล่าวถึงเครือ่ งมือของเทคนิค RSA 3 ประการ ได้แก่
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1. ผังกิจกรรม
2. โครงสร้างครอบครัว
3. ปฏิทนิ แรงงาน
วิ ธีการของเทคนิ ค RSA
1. การสร้างทีมงาน โดยการรวมตัวของบุคลากรทีม่ ใี นระดับอําเภอมาเป็ นทีมงานใน
การศึกษาวิเคราะห์
2. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทุตยิ ภูม ิ เช่น กชช. 2ค จปฐ. มาเป็ นข้อมูลในการศึกษา
3. การศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมใิ นระดับต่าง ๆ โดยเริม่ จากครัวเรือนเพื่อการวางแผน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการใช้ประโยชน์จากแผนทีแ่ ละตารางวิเคราะห์
5. การกําหนดระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ และศึกษาเพียงครัง้ เดียว
มงคล พนมมิตร และชาติชาย รัตนคีร ี (2540) กล่าวถึงกระบวนการและขัน้ ตอนของการ
วิเคราะห์ระบบชนบทไว้ คือ
1. ทบทวนทําความเข้าใจกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ ตลอดจนประเด็นทีจ่ ะศึกษาตาม
กระบวนการและเทคนิคการวิเคราะห์ชนบท
2. นําเอาข้อมูลมือสองมาศึกษาและสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
3. ตรวจสอบและนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปบันทึกตามกรอบการศึกษาทีก่ ําหนด
4. พบปะผูน้ ํา ผูอ้ าวุโส และการสัมภาษณ์พดู คุยอย่างไม่เป็ นทางการ
5. จัดประชุมแบบเป็นทางการกับชาวบ้านเพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการศึกษาชุมชน
6. จัดทําแผนที่
7. เก็บข้อมูลรายครัวเรือน
8. นําข้อมูลทัง้ ระดับชุมชนและครัวเรือนมารวบรวมวิเคราะห์ โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
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กระบวนการและขัน้ ตอนการวิเคราะห์ระบบชนบท
การวิจยั
ความเข้าใจในบริบท
ชุมชนในระดับชุมชนและ
ครัวเรือน

ระดับชุมชน
-ประวัตหิ มู่บา้ น
-ทรัพยากรธรรมชาติ
-กลุ่มองค์กร/ผูน้ ํา/ผูร้ ู้
-สาธารณูปโภค
ระดับครัวเรือน
-กลุ่มเป้าหมาย
-เศรษฐกิจครัวเรือน

ติดตามผล
สรุปบทเรียน
ดําเนินกิจกรรม
ตามแนวทาง

การวิเคราะห์ศกั ยภาพ/
ข้อจํากัด กําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การคืนข้อมูลให้ชุมชน
-การวิเคราะห์ศกั ยภาพ/ข้อกําจัดและประเด็นปญั หา
-แนวทางการทํางานกับกลุ่มเป้าหมาย

ทีม่ า: มงคล พนมมิตร และชาติ รัตนคีร ี (2540)
สรุปเทคนิค RSA เป็นเทคนิคทีเ่ น้นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ของ
ชุมชน และเพื่อให้นกั พัฒนาได้รถู้ งึ สภาพปญั หา การพัฒนาของชุมชน โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของคน ทรัพยากรต่าง ๆ กลุ่ม ผูน้ ํา ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน ทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อสามารถ
นําไปใช้แก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน โดยมีขอ้ ดีคอื ทําให้ชุมชนเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ในชุมชน
ได้ดขี น้ึ ชาวบ้านเกิดความตระหนักในปญั หาและมีความคิดริเริม่ ในการแก้ไขปญั หาชุมชน สามารถ
วิเคราะห์ วางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบและเกิดกระบวนการเรียนรูท้ งั ้ ของชุมชนและเจ้า หน้าที่
เป็ นเทคนิคทีส่ ามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

การวิเคราะห์ระบบชนบทนิเวศเกษตร
(Agro-ecosystem Analysis: AA)
เทคนิค AA นี้ใช้สาํ หรับการวิเคราะห์พน้ื ทีต่ งั ้ แต่ระดับหมูบ่ า้ นขึน้ ไปจนถึงระดับจังหวัด
นักวิชาการบางท่านเรียกเทคนิคนี้ว่า “เทคนิคการวิเคราะห์พน้ื ที”่ เทคนิคนี้จะใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมเิ ป็น
หลัก ดังนัน้ จึงไม่สามารถบอกรายละเอียดได้มากนัก แต่ทาํ ให้ทราบข้อมูลในภาพรวม โดยมากใช้
ประกอบกับเทคนิค RRA เพราะ RRA จะมีการเก็บข้อมูลปฐมภูม ิ ซึง่ จะช่วยให้สามารถตรวจสอบ
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ความถูกต้องของข้อมูลได้ และยังทําให้ทราบการเปลีย่ นแปลงในพืน้ ทีด่ ว้ ย ส่วนคําว่า “วิเคราะห์” ใน
ทีน่ ้หี มายถึง “การแยกย่อยระบบใหญ่ส่อู งค์ประกอบทีเ่ ล็กกว่า แล้วประเมินว่าองค์ประกอบไหนสําคัญ
ต่อระบบและมีโอกาสปรับปรุงกระบวนการภายในองค์ประกอบนัน้ ๆ เพื่อให้องค์ประกอบนัน้ รวมทัง้
ระบบใหญ่กว่าทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ” (วิรยิ ะ ลิมปินนั ท์ อ้างถึงใน จิตติ มงคลชัย
อรัญญา, 2540)
กรอบทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร ได้แก่ ทฤษฎี และแนวคิดเชิงระบบ โดยจะ
วิเคราะห์สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ มีลกั ษณะตามคุณสมบัตขิ องระบบ (System Properties)
6 ประการหรือไม่ คุณสมบัตดิ งั กล่าว ได้แก่
1. ผลิตภาพ หรือระดับการผลิต (Productivity)
2. เสถียรภาพ หรือ ความสมํ่าเสมอ (Stability)
3. ถาวรภาพ หรือความยังยื
่ น (Sustainability)
4. ความสามัคคี (Solidarity)
5. ความเสมอภาค (Equitability)
6. การพึง่ ตนเอง (Autonomy)
คุณสมบัติ 3 ประการแรก มักจะนํามาใช้วเิ คราะห์เรือ่ งการเกษตร เช่น วิเคราะห์กจิ กรรมการ
ปลูกพืชในพืน้ ทีน่ นั ้ ให้ผลผลิตดีเพียงพอหรือไม่ หากได้ผลตํ่ากว่ามาตรฐานทีค่ วรเป็ น ก็สรุปว่าเกิด
ปญั หาใดขึน้ ซึง่ จะนํ าไปสู่การวิเคราะห์สาเหตุและการเสนอแนวทางในการปรับปรุง เช่น อาจเปลีย่ น
พืชทีป่ ลูกเพื่อให้ผลผลิตดีขน้ึ และให้มกี ารรักษาความสมํ่าเสมอของนํ้าเพื่อการเกษตร รวมถึงให้
พิจารณาถึงความยังยื
่ นของการผลิต เป็นต้น โดยเป็นการเปรียบเทียบกับคุณสมบัตทิ ก่ี ําหนดไว้ และ
ถ้าผลิตผลตํ่ากว่ามาตรฐานทีก่ ําหนดไว้ ต้องมีการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป
ส่วนคุณสมบัตสิ ามประการหลังมักใช้ในการวิเคราะห์เรื่องของคนและเรือ่ งของทางสังคม เช่น
การปลูกข้าวส่งผลต่อความสามัคคีของชุมชนอย่างไร มีความเสมอภาคในด้านการผลิต การตลาด
และผลประโยชน์ของกลุ่มชุมชนหรือไม่อย่างไร และสุดท้ายชุมชนมีการพึง่ ตนเองได้มากน้อยเพียงใด
เมือ่ ผลการวิเคราะห์ในเรือ่ งทางสังคมดังกล่าวออกมาในเชิงลบ ผูศ้ กึ ษาต้องเสนอแนวทางแก้ไข
ปญั หานัน้ ๆ โดยพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ทีพ่ อเป็ นได้หรือเป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
ในการวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องระบบทัง้ 6 ประการดังกล่าว สามารถประยุกต์ใช้กบั งานอื่น ๆ
ได้ เพราะผลิตภาพมิใช่เกิดกับงานด้านการเกษตรอย่างเดียว แต่ยงั เป็นเรือ่ งของอุตสาหกรรม หรือ
หัตถกรรม หรืออาชีพอื่น ๆ ได้ ทํานองเดียวกัน คุณสมบัตขิ องระบบตัวอื่นก็สามารถขยายหรือ
เปลีย่ นมุมมองมาเป็ นแนวเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การแพทย์และอนามัย การเมือง เป็นต้น
ถ้าผูศ้ กึ ษาวิจยั ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีขอ้ มูลของชุมชนทีถ่ ูกต้อง
การวิเคราะห์ตามเทคนิค AA นี้ เริม่ จากการกําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือวิเคราะห์
พืน้ ที่ การกําหนดขอบเขตของพืน้ ที่ การรวบรวมข้อมูลมือสองด้านต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นข้อมูลเชิง
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พรรณนา ตัวเลข แผนที่ แล้วนํามาจัดเป็นหมวดหมู่ เช่น ทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อม เป็นต้น และหากจําเป็ นต้องเก็บข้อมูลมือหนึ่ง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์มรี ายละเอียด
ครบถ้วนมากขึน้ แล้วเริม่ การวิเคราะห์รปู แบบ (Pattern Analysis) ด้าน
1. การกระจายตัวของปจั จัยต่าง ๆ เช่น ถนน บ่อนํ้า ป่าไม้ โรงเรียน ฯลฯ ในพืน้ ที่
(Space/Structure)
2. การเปลีย่ นแปลงของปจั จัยต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น เริม่ ปลูกมันสําปะหลังเมื่อใด
สร้างโรงสีเมือ่ ไร ในแต่ละช่วงเวลามีใครเป็ นผูน้ ําบ้าง ชาวบ้านมีการกระจายแรงงานในแต่ละเดือน
เพื่อทําอะไรบ้าง (Time)
3. การเคลื่อนย้ายไหลเวียนของแรงงาน ข้อมูลข่าวสาร สินค้า เงิน ฯลฯ จากไหนไปไหน
จากใครถึงใคร (Flow)
4. การตัดสินใจของคนในชุมชนว่าจะทําหรือไม่ทาํ อะไร ในเงือ่ นไขสถานการณ์ต่าง ๆ ถ้าจะ
ทําเขาจะทํากับใคร เพราะเหตุใด (Decision Making) รูปธรรมของการใช้ AA ทีเ่ ห็นได้ชดั ในพืน้ ที่
ต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบการเกษตร รวมถึงการรายงาน การวิเคราะห์พน้ื ทีเ่ ป้าหมายว่ามีปญั หา
และสภาพอย่างไร มีแนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ ปรับปรุงอย่างไร เป็ นต้น
สรุปเทคนิค AA ถึงแม้จะพัฒนาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการเกษตรในระดับตําบล/
อําเภอ โดยคํานึงถึงคุณสมบัตทิ งั ้ 6 ประการดังกล่าว แต่กส็ ามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ชุมชน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ เช่น ความสามัคคี ความเสมอภาค การพึง่ ตนเอง เป็นต้น ซึง่
คุณสมบัตเิ หล่านี้ เป็ นปจั จัยพืน้ ฐานทีช่ ่วยให้เข้าใจสภาพชุมชนได้ดขี น้ึ และจะได้ทราบข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปญั หาชุมชนได้ตรงจุด ซึง่ เทคนิคโดยส่วนใหญ่มกี ารประยุกต์ใช้รว่ มกับเทคนิคอื่น ๆ

การวิเคราะห์ชมุ ชนด้วยความละเอี ยดอ่ อน
(Soft System Analysis: SSA)
เทคนิค SSA เป็นเทคนิคทีเ่ กิดขึน้ ด้วยความคิดทีว่ ่า การทีน่ กั พัฒนานํากิจกรรมและโครงการ
หรือเป้าหมายจากส่วนกลาง และเข้าไปทํางานร่วมกับคนในชุมชน ซึง่ บางครัง้ ดูเหมือนเป็นการเร่ง
เร้าให้คนในชุมชนเกิดการพัฒนา เป็นการเร่งเร้าจากบุคคลภายนอกชุมชน แต่ถา้ ว่ากระบวนการเร้ง
เร้านัน้ ปราศจากความคิดเห็นและข้อโต้แย้งของคนในชุมชน ผลของกิจกรรมโครงการแม้ว่าจะบรรลุ
วัตถุประสงค์กเ็ ป็นเพียงระยะสัน้ และไม่อาจมีประโยชน์ต่อประชาชนเลย นอกจากนัน้ ยังจะเป็ น
ผลเสียต่อระบบการแก้ไขปญั หาของประชาชนในระยะยาว การทํางานในชุมชนจึงเป็ นเรือ่ งทีไ่ ม่ง่าย
นัก ต้องอาศัยเวลาและไม่ฉาบฉวย และถ้าเริม่ ต้นการพัฒนาหรือแก้ไขจากสิง่ ทีช่ าวบ้านมีอยู่หรือจาก
สิง่ ทีต่ อ้ งการได้ ก็เท่ากับว่าขัน้ ตอนการพัฒนา แก้ไขปญั หาสําเร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง เพราะนันคื
่ อความ
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ต้องการของชุมชนโดยแท้จริง ซึง่ คนนอกชุมชนจะต้องเชื่อมัน่ เคารพในความคิดของประชาชนและ
ระลึกเสมอว่า (ธนพรรณ ธานี, 2540)
1. บุคคลแต่ละคนย่อมมีศกั ดิ ์ศรีและเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง ดังนัน้ นอกจากมีสทิ ธิอนั พึง
ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างสมศักดิ ์ศรีในฐานะทีเ่ ป็นมนุษย์ผหู้ นึ่ง ยังมีสทิ ธิในการกําหนดวิถชี วี ติ ในทิศทาง
ทีต่ นต้องการ
2. หากได้รบั โอกาสบุคคลแต่ละคนย่อมมีความสามารถทีจ่ ะเรียนรู้ ปรับเปลีย่ นทัศนะการ
ประพฤติปฏิบตั ิ และพัฒนาขีดความสามารถในการรับผิดชอบต่อสังคมทีส่ งู ขึน้
3. บุคคลแต่ละคนมีพลังในความคิดริเริม่ มีความเป็ นผูน้ ําและมีความคิดใหม่ ๆ ซึง่ ซ่อนเร้น
อยู่ หากได้รบั การกระตุน้ และพัฒนา พลังงานความสามารถเหล่านี้จะเจริญเติบโตและนําออกมาใช้ได้
สิง่ เหล่านี้ นักวิชาการและนักพัฒนาต้องคํานึงถึงอยูเ่ สมอว่าตนเองยอมรับแนวคิดดังกล่าว
มากน้อยเพียงใด และพึงระลึกว่าทุกคนมีความสามารถเพียงแต่ไม่นําออกมาใช้ ดังนัน้ คนนอกทีจ่ ะ
เข้าไปพัฒนาชุมชนต้องเข้าใจสภาพของชุมชนอย่างลึกซึง้ จึงจะสามารถร่วมคิด ร่วมทําและเอือ้
ประโยชน์ให้ชุมชนในการพึง่ พาตนเอง
การเข้าไปพัฒนาแก้ไขปญั หาและดึงศักยภาพ พร้อมกับพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน
มาก่อให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการพัฒนานัน้ คนนอกชุมชนจําเป็ นต้องเข้าไปวิเคราะห์
สถานการณ์ของชุมชนทีเ่ ป็ นอยูจ่ ริงร่วมกับคนในชุมชนด้วยความละเอียดอ่อน (Soft System
Analysis) ทัง้ นี้ เพื่อภาพของผลการวิเคราะห์จะเป็ นทีย่ อมรับและสามารถดําเนินการแก้ไขหรือ
พัฒนางานได้ตรงตามความต้องการของทัง้ สองฝา่ ย และในทีส่ ุดความรูส้ กึ ของประชาชนทีม่ ตี ่องาน
ของรัฐ ทําเพื่อรัฐ กลับมาเป็ นความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ ทีต่ นเองจะรับผิดชอบเพื่อตัวเขาเองและเพื่อ
ชุมชน
ขัน้ ตอนของการวิเคราะห์ชุมชนด้วยความละเอียดอ่อน SSA
1. การหาปญั หาในสถานการณ์ทเ่ี ป็ นจริง
 การหาปญั หา จะต้องเข้าถึงชุมชน พูดคุย ซักถามและเรียนรูถ้ งึ สถานการณ์ความ
เป็นอยูข่ องชุมชนทัง้ ระบบ เพื่อนําข้อมูลชุดหนึ่งมาวิเคราะห์ จะทําให้ทราบบริบทและสภาพชีวติ
ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน และรูถ้ งึ สถานการณ์ปจั จุบนั ของชุมชน เช่น กลุ่ม ผูน้ ํ า เป็ นต้น
 เข้าสู่สถานการณ์ เป็นการนําสถานการณ์ทม่ี อี ยู่มาพูดคุย อภิปรายแลกเปลีย่ นใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามกระบวนการ ทัง้ นี้ตอ้ งเคารพความคิดเห็นของแต่ละฝา่ ย
2. การรูส้ ถานการณ์ทเ่ี ป็ นจริงจะต้องค้นหาคําตอบให้ได้ว่า สรุปจากการพูดคุย อภิปราย
โต้แย้งในขัน้ ตอนทีห่ นึ่ง ประชาชนเห็นด้วยและพึงพอใจกับสภาพนัน้ หรือไม่ นํามาอภิปรายใน
รายละเอียด ทําความเข้าใจด้วยเหตุผล แล้วจึงหามิตใิ นสถานการณ์ทเ่ี ป็นจริงอยูใ่ นขณะนัน้
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3. การสร้างภาพทีพ่ งึ ประสงค์ เป็นการวาดภาพโดยจินตนาการคาดหวังสิง่ ทีค่ วรจะเป็ น
โดยการอภิปราย วิพากษ์วจิ ารณ์ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั และประชาชนด้วยกันเอง เพื่อหา
คําตอบว่า ประชาชนต้องการเปลีย่ นสถานการณ์จริงหรือสภาพปญั หาทีเ่ ผชิญอยูอ่ ย่างไร และ
เรียงลําดับความสําคัญของปญั หาและความต้องการนัน้
4. การหาช่องว่าง เป็ นการหาช่องว่างหรือแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุถงึ ภาพที่
พึงประสงค์
5. หาข้อตกลงเพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ ตามโครงการหรือกิจกรรมนัน้
6. การวางแผน คือ การวางแผนร่วมกันโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั และประชาชน โดยตอบคําถามนี้
What Why Where Who How หมายถึง ทําอะไร ทําไม เมือ่ ไร ทีไ่ หน ใครเป็นผูท้ าํ และจะทําอย่างไร
เป็นต้น
7. การปฏิบตั ติ ามแผน
8. การประเมินผล โดยเป็นการประเมินผลทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้ว่า
เป็นไปตามทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่ มีผลกระทบอย่างไร ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่ เป็ นต้น
สรุป เทคนิค SSA เป็นกระบวนการทีไ่ ด้เสริมสร้างและดึงศักยภาพและขีดความสามารถใน
การพัฒนาของชุมชนให้สงู ขึน้ เป็ นการสร้างความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อชุมชนในการแก้ไขปญั หาของตนเอง ได้
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ได้พฒ
ั นาในทิศทางและความเปลีย่ นแปลงทีต่ นต้องการ

เทคนิค A-I-C (Appreciation Influence Control)
AIC เป็นเทคนิคทีพ่ ฒ
ั นามาจากแนวคิดของสถาบันเอกชนชื่อ Organization for
Development: an International Institute (ODII) ตัง้ ขึน้ โดย Ms. Turid Sato และ Dr. William E.
Smith กระบวนการนี้ได้นํามาทดลองและเผยแพร่ในประเทศไทยโดยสถาบัน ODII ร่วมกับ
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)
จากการศึกษาได้พบว่า กระบวนการเทคนิค AIC เป็นกระบวนการทีม่ ศี กั ยภาพในการสร้าง
พลังและกระตุน้ การยอมรับของชาวบ้านให้รว่ มพัฒนาชุมชนและยังมีศกั ยภาพทีจ่ ะขยายผลได้
เทคนิค AIC ทีน่ ํามาประยุกต์สาํ หรับการประชุมระดมความคิดในการพัฒนาหมูบ่ า้ น คือ เทคนิคการ
ระดมความคิดทีใ่ ห้ความสําคัญต่อความคิดและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนบนพืน้ ฐานแห่ง
ความเสมอภาคเป็ นกระบวนการทีน่ ําเอาคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา (อรพินท์ สพโชคชัย, 2537)
กระบวนการเทคนิค AIC เป็นเทคนิคทีง่ ่ายและสามารถนํามาประยุกต์ให้เหมาะสําหรับการ
วางแผนนพัฒนาหมูบ่ า้ นและการกําหนดแผนปฏิบตั ิ และยังสามารถใช้เป็ นเครือ่ งมือในการระดม
ความคิดเห็นและขัน้ ตอนทีจ่ ะรวมความคิดและความต้องการไว้ในแผนได้ เพราะในส่วนรายละเอียด
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ของเทคนิค AIC มีเทคนิควิธกี ารประชุมระดมความคิดทีเ่ ปิดโอกาสให้ผรู้ ว่ มระดมความคิดได้มสี ่วน
ร่วมอย่างเป็นประชาธิปไตย มีการแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ซึง่ ทําให้เข้าใจถึง
สภาพปญั หา ข้อจํากัด ความต้องการ และศักยภาพของผูท้ ร่ี ะดมความคิดทุกคน (ธนพรรณ ธานี,
2540)
เทคนิค AIC เป็ นวิธกี ารทีร่ วมพลังปญั ญา และพลังสร้างสรรค์ของแต่ละคนเข้ามาเป็ นพลังใน
การพัฒนา ซึง่ มีขนั ้ ตอน 3 ขัน้ ตอน ดังนี้ (อรพินท์ สพโชคชัย, 2537)
1. ขัน้ ตอนการสร้างความรู้ (Appreciation หรือ A) เป็นขัน้ ตอนการเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ขัน้ ตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกคนแสดงข้อคิดเห็น รับฟงั และหาข้อสรุป
ร่วมกันอย่างเป็ นประชาธิปไตย โดยใช้การวาดรูปเป็ นสื่อในการแสดงข้อคิดเห็น แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
1) การวิเคราะห์สถานการณ์ของหมูบ่ า้ นในปจั จุบนั (A)
2) การกําหนดอนาคตของหมู่บา้ นว่าต้องการให้เกิดการพัฒนาในทิศทางใด (A2)
2. ขัน้ ตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence หรือ I) คือ ขัน้ ตอนการหาวิธกี ารทีจ่ ะ
ทําให้เกิดการพัฒนาหมูบ่ า้ นตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ในช่วง (A2) และเป็นช่วงการหามาตรการหรือ
วิธกี ารในการพัฒนาและการค้นหาเหตุผลเพื่อจัดลําดับความสําคัญตามความเห็นของกลุ่มผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
1) การคิดโครงการทีจ่ ะให้บรรลุวตั ถุประสงค์
2) การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยแยกออกเป็ น 3 ประเภท คือ กิจกรรม
หรือโครงการทีช่ าวบ้านทําเอง กิจกรรมหรือโครงการทีช่ าวบ้านทําเองบางส่วนและขอความช่วยเหลือ
จากแหล่งทุนภายนอก และกิจกรรมหรือโครงการทีส่ ามารถขอทุนอุดหนุ นจากภาครัฐโดยผ่านตําบล
3. ขัน้ ตอนการสร้างแนวทางปฏิบตั ิ (Control หรือ C) คือ การนําเอาโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ มาสู่การปฏิบตั แิ ละจัดกลุ่ม ผูด้ าํ เนินงานซึง่ จะรับผิดชอบต่อโครงการหรือกิจกรรมขัน้ ตอนนี้
โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1) การแบ่งกลุ่มรับผิดชอบ
2) การตกลงในรายละเอียดในการดําเนินงาน
สรุปเทคนิค AIC เป็นเทคนิคทีร่ ะดมความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพื่อช่วยกันวางแผน
เพื่อการพัฒนาชุมชน เป็ นเทคนิคทีม่ ศี กั ยภาพในการสร้างพลัง และกระตุน้ การยอมรับของชาวบ้าน
ให้มสี ่วนร่วมในการคิด การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง
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กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Process: SLP)
กระบวนการเรียนรูท้ างสังคม หรือ SLP เป็นแนวคิดทีก่ ําหนดไว้ในโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระบวนการ SLP นี้
เน้นให้ประชาชนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีทกั ษะหรือทีเ่ รียกว่าเรียนด้วยความรอบรู้ (Mastery Learning)
กระบวนการเรียนรูแ้ ต่ละขัน้ ตอน ผูป้ ฏิบตั งิ านและประชาชนอาจใช้วธิ กี ารในการปฏิบตั งิ านให้เกิดการ
เรียนรูด้ ว้ ยเทคนิควิธตี ่าง ๆ เช่น การระดมสมอง การปฏิบตั กิ ารกลุ่ม เป็ นต้น กระบวนการเรียนรูท้ าง
สังคมมีขนั ้ ตอนต่าง ๆ ดังนี้ (ธนพรรณ ธานี, 2540)
1. ตระหนักรับรูป้ ญั หา (Identify Problem) ซึง่ ถือว่าเป็ นขัน้ ตอนแรกทีจ่ ะแก้ไขปญั หา คือ
จะต้องทําให้ประชาชนทราบก่อนว่า มีปญั หาอะไรบ้าง และเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญใน
ปญั หานัน้
2. หาทางเลือกในการแก้ไขปญั หา (Explore Alternative) มีขนั ้ ตอนย่อย ๆ ในการหา
ทางเลือกในการแก้ไขปญั หา คือ การวิเคราะหาสาเหตุของปญั หา เพื่อพิจารณาถึงปญั หาว่า มีสาเหตุ
มาจากอะไร และอะไรเป็ นสาเหตุทแ่ี ท้ของปญั หานัน้ และการพิจารณาหาทางเลือกในการแก้ไข
ปญั หาโดยพิจารณาว่าปญั หาต่าง ๆ นัน้ มีวธิ กี ารแก้ไขปญั หาได้ดว้ ยวิธกี ารใด และแสวงหาทางเลือก
ทีห่ ลากหลาย และเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปญั หา
3. ตัดสินใจเลือกทางเลือก (Select Appropriate Alternative) เป็นขัน้ ตอนการตัดสินใจว่า
ทางเลือกต่าง ๆ ทีส่ ามารถแก้ไขปญั หาได้นนั ้ ทางเลือกใดมีความเหมาะสมหรือมีความเป็ นไปได้มาก
ทีส่ ุด สําหรับสภาพการณ์ทเ่ี ป็นอยูใ่ นชุมชน ซึง่ จะใช้กระบวนการคิดเป็นและกระบวนการอื่น ๆ เข้า
มาเป็ นแนวทางในการตัดสินใจ
4. เรียนรูแ้ ละลงมือปฏิบตั ติ ามทางเลือก (Learning and Implementing) ซึง่ มีขนั ้ ตอนย่อย
ๆ คือ การวางแผนการดําเนินงาน เป็นการดําเนินแนวทางการดําเนินงานตามทางทีเ่ ลือก ทีก่ ําหนด
ว่าจะต้องทําอย่างไร มีขนั ้ ตอนอย่างไร ใครเป็ นผูก้ ระทําและดําเนินการตามแผนทีก่ ําหนดไว้ ซึง่
ในขณะปฏิบตั งิ านก็จะได้เรียนรูว้ ธิ กี ารปฏิบตั แิ ละผลทีเ่ กิดขึน้ แต่ละขัน้ ตอนทีจ่ ะทําให้ผปู้ ฏิบตั เิ กิด การ
เรียนรูแ้ ละเกิดทักษะในการปฏิบตั ิ
5. การปรับปรุง (Improvement) ในระหว่างการดําเนินงานอาจเกิดปญั หาขึน้ ได้ จะต้องมี
การปรับปรุงและกระบวนการทํางานให้สามารถดําเนินการไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีต่ อ้ งการ
6. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินดูว่า กิจกรรมทีป่ ฏิบตั นิ ัน้ สามารถแก้ไข
ปญั หาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้หรือไม่ ถ้าแก้ไขปญั หาได้เป็ นทีพ่ อใจก็ถอื ว่าปญั หาทีป่ ระสบอยูห่ มดไป ก็
ดําเนินการแก้ไขปญั หาอื่น ๆ ต่อไป แต่ถา้ ประเมินผลแล้วผลทีอ่ อกมาไม่น่าพอใจคือยังไม่สามารถ
แก้ไขปญั หาได้ ก็ตอ้ งเริม่ ต้นพิจารณาวิเคราะห์ปญั หาและอาจจะต้องหาทางเลือกใหม่ เริม่ ต้นตาม
กระบวนการ SLP ใหม่
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พอใจ
ดําเนินการ

ประเมินผล

ตระหนัก รับรู้
ปญั หา

ปรับปรุง

หาทางเลือกในการ
แก้ปญั หา
ตัดสินใจเลือกทางเลือก

เรียนรู้ ปฏิบตั ิ
ทีม่ า: กระบวนการเรียนรูท้ างสังคม (ธนพรรณ ธานี, 2540)
จะเห็นได้ว่า กระบวนการเรียนรูท้ างสังคม SLP เป็ นกระบวนการในการค้นหาปญั หาและ
แก้ไขปญั หาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็ นกระบวนการในการแก้ไขปญั หานัน่ เอง ซึง่ เป็ น
ลักษณะเช่นเดียวกับกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร (Action Research) ตามแนวคิดนี้มคี วามเชื่อว่าถ้า
ประชาชนนําเอากระบวนการแก้ไขปญั หาเหล่านี้ไปใช้แก้ไขปญั หาให้กบั ตนเอง ครอบครัวและชุมชน
โดยหาทางเลือกทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะทําให้ตนเองหรือชุมชนสามารถดําเนินการแก้ไขปญั หาได้เอง ก็จะ
เป็นแนวทางนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองและชุมชนได้ดว้ ยตนเอง

TERMS MODEL
TERMS MODEL เป็นโมเดลในการพัฒนาชุมชน ถูกจัดทําขึน้ เพื่อหาคําตอบว่ามีปจั จัย
อะไรบ้างเป็นตัวกําหนดการพึง่ ตนเองได้ของชุมชนชนบท กรอบทฤษฎีทก่ี ํากับการวิจยั นี้นํามาจาก
ทฤษฎีหลัก โครงสร้างหน้าที่ (Structural Functional) ทฤษฎีระบบ (System Approach) และนําเอา
ความรูจ้ ากสามศาสตร์ใหญ่ คือ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มารวมเป็ นสห
สาขา (Interdisciplinary Approach) ประมวลเข้าด้วยกัน แล้วสร้างเป็ นกรอบความคิดขึน้ ใหม่เป็น
TERMS MODEL และความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ (Functional Matrix)
ตามกรอบความคิดนี้ชุมชนชนบทจะพึง่ ตนเองได้จะต้องประกอบด้วยการพึง่ ตนเอง 5
ประการ คือ การพึง่ ตนเองทางเทคโนโลยี (T) การพึง่ ตนเองทางเศรษฐกิจ (E) การพึง่ ตนเองทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ (R) การพึง่ ตนเองทางจิตใจ (M) และการพึง่ ตนเองทางสังคมวัฒนธรรม (S)
สําหรับความสัมพันธ์เชิงหน้ าที่ซ่งึ เป็ นส่วนขยายของ TERMS MODEL มีความหมายโดยย่อว่า
องค์ประกอบในรูปแบบแต่ละตัวต่างก็ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน แต่ขณะเดียวกันผลของการปฏิบตั หิ น้าที่
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ของตนนัน้ บางส่วนมีผลต่อองค์ประกอบอื่นด้วย ในทํานองเดียวกันองค์ประกอบอื่นที่ปฏิบตั หิ น้าที่ก็
จะมีผลต่อองค์ประกอบเริม่ ต้นด้วยเช่นกัน
ความสัมพันธ์เชิงหน้าทีข่ อง TERMS (Functional Matrix of Terms)
เทคโนโลยี
(T)

เศรษฐกิจ
(E)

ทรัพยากร
(R)

จิตใจ
(M)

เทคโนโลยี
(T)
- เหมาะสมใน
สภาพชนบท
- ทันสมัยและ
ควบคุมได้
- วิจยั และพัฒนาใน
ประเทศ

เศรษฐกิ จ
ทรัพยากร (R)
(E)
- ฐานการผลิต
- เพิม่ มุลค่า
ั
ทรัพยากร
- ปจจัยการผลิต
- เพิม่ ความสามารถ อนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม
ในการแข่งขัน
- ฐานการพัฒนาที่ - ฟื้นฟูทรัพยากร
มันคง
่

จิ ตใจ
(M)
- สร้างจิตสํานึกทาง
วิทยาศาสตร์
- เพิม่ อนุภาพและ
ผลิตภาพคนโดย
วิธวี ทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

- เลือกใช้
เทคโนโลยี
เป้าหมาย
- เอื้ออํานวย
ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี
- สนับสนุนการ
พึง่ ตนเองทาง
เทคโนโลยี
- กระจาย
เทคโนโลยีอย่าง
ทัวถึ
่ ง
- ฐานการพัฒนา
เทคโนโลยี
- สร้างความ
หลากหลายใน
การใช้เทคโนโลยี
- ก่อให้เกิดการ
คิดค้นทาง
เทคโนโลยี

- สร้างภาวะสมดุล
- พัฒนาการ
ต่อเนื่อง
- มีประสิทธิภาพ
แข่งขันกับ
ภายนอก
- สามารถในการ
ออมและการ
ลงทุน
- รวมกลุ่มการผลิต
และการตลาด

- ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิน่
- เพิม่ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจใน
ทรัพยากร
- ใช้ทรัพยาการ
อย่างมีประสิท
สิทธิภาพและดุลย
ภาพ
- ฟื้นฟูและนํา
กลับมาใช้ใหม่

- สร้างจิตสํานึกใน
การประกอบการ
ธุรกิจ
- สร้างจิตสํานึกใน
การพัฒนา
คุณภาพชีวติ
- สร้างจิตสํานึกใน
ความเป็นธรรม
- สร้างจิตสํานึกใน
การออมและการ
ลงทุนทีเ่ หมาะสม

- ฐานการผลิตและ
การประกอบการ
ทีเ่ หมาะสม
- ปจั จัยการผลิต
- ฐานการพัฒนาที่
สืบเนื่อง

- อุดมสมบูรณ์หรือ
สามารถใช้
ประโยชน์
- มีคุณภาพของ
ระบบนิเวศน์
- อยู่ในสภาพฟื้นฟู
ได้

- สร้างจิตสํานึกใน
ภาวะสมดุลทาง
ธรรมชาติ
- สร้างจิตสํานึกใน
การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
- เอื้ออํานวยการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ

- สร้างขีด
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
- สร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
- ควบคุมและกํากับ

- ปจั จัยการผลิต
ด้านแรงงาน
- ผูป้ ระกอบการ
ผลิต
- ผูบ้ ริโภคและรูจ้ กั
ประหยัดผลผลิต

- เร้าใจและ
- มีจติ สํานึกในการ
สามารถใช้
พึง่ ตนเอง
ประโยชน์
- มีจติ ใจใฝพ่ ฒ
ั นา
- รูจ้ กั รักษา
- มีความรูแ้ ละ
อนุรกั ษ์ทรัพยากร ความสามารถ
ให้อยู่ในสภาพดี
ประยุกต์

สังคม
(S)
- ฐานการพัฒนา
สังคม
ั ย
- ปจจั
เปลีย่ นแปลง
สังคม ความ
มันคงทางสั
่
งคม
- รักษาเสถียรภาพ
และความมันคง
่
ทางสังคม
- สร้างงานและ
รายได้
- ฐานความมันคง
่
และความสมดุล
ทางสังคม
- สร้างเสถียรภาพ
และความเป็น
ธรรมทาง
เศรษฐกิจ
- ผสานประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ
- สร้างการรวมกลุ่ม
ทางสังคม
- ฐานการรักษาและ
สืบทอดประเพณี
และวัฒนธรรม
- สร้างระเบียบวินยั
ในการจัดสรร
ทรัพยากร
- ฐานความมันคง
่
ทางสังคม
- มีจติ สํานึกการ
เป็นสมาชิก
- มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทาง
สังคม
- แรงกระตุน้ และ
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สังคม
(S)

เทคโนโลยี
(T)
การใช้เทคโนโลยี

เศรษฐกิ จ
(E)
- ใช้โอกาสทาง
เศรษฐกิจ
- ผูส้ ร้างองค์กรทาง
เศรษฐกิจ

ทรัพยากร (R)

- สร้างความ
ต้องการทาง
เทคโนโลยี
- สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยี
- กําหนดประเภท
และรูปแบบ

- สร้างอุปสงค์สนิ ค้า - ร่วมใช้และรักษา
และบริการ
ทรัพยากร
- สร้างองค์กรทาง
- ร่วมฟื้นฟู
สังคม
ทรัพยากร
- สร้างค่านิยมและ - ร่วมรักษา
บรรทัดฐานทาง
สิง่ แวดล้อมและ
เศรษฐกิจเพือ่
พืน้ ทีโ่ ดยรอบ
ตนเองทาง
เศรษฐกิจ
- อํานวยการผลิต
และการตลาด

- -สามารถฟื้นฟู
ทรัพยากร
- จิตสํานึกรัก
ธรรมชาติ

จิ ตใจ
(M)
- มีคุณภาพ
- ละอบายมุข
- ขยันหมันเพี
่ ยร

สังคม
(S)
- ผลักดันให้
ก้าวหน้า
- เป็นผูส้ ร้างองค์กร
ทางสังคม
- มีความสามัคคี
- สร้างระเบียบวินยั
- มีภาวะผูน้ ํา มี
ให้แก่คน
ส่วนร่วมสูง
- รักษาระเบียบวินยั - มีความเป็ น
และกติกาสังคม
ปึกแผ่นทางสังคม
- สร้างจิตสํานึกและ - องค์การสังคม
ความเป็นอันหนึ่ง - ความรูแ้ ละ
อันเดียวกัน
ข่าวสารทีเ่ ท่าทัน
โลก
- สร้างคนให้มงุ่
ประโยชน์สว่ นรวม

เทคนิคในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ข้างต้นนัน้ ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาขึน้ เพื่อใช้ในการพัฒนางาน
ด้านการเกษตร หรือชุมชนชนบท แต่นกั วิจยั นักพัฒนาและผูท้ ท่ี ํางานคลุกคลีกบั ชุมชนพึงจะได้ทํา
ความเข้าใจหลักทฤษฎีและแนวปฏิบตั กิ ว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปปรับใช้ในการพัฒนา
ชุมชนต่อไป
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การศึกษาชุมชน
การศึกษาชุมชน คือ กระบวนการในการเข้าไปศึกษา เรียนรู้ ทําความเข้าใจเรือ่ งราวของ
ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เพื่อให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอดีต สถานการณ์ปจั จุบนั ปจั จัยแวดล้อมใน
ชุมชน การทําความรูจ้ กั ชุมชนก่อนทีจ่ ะลงมือทํางานถือเป็นหัวใจสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของ
การพัฒนาชุมชน เพราะนอกจากจะทําให้สามารถกําหนดเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาได้อย่าง
ตรงความต้องการและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชนแล้ว การเข้าใจชุมชนอย่างลึกซึง้ จะ
ทําให้ดาํ เนินงานร่วมกับชุมชนได้ง่าย ราบรื่น และได้รบั ความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ตัวอย่างของประเด็นทีค่ วรจะทําการศึกษา เช่น
 ข้อมูลทางกายภาพ
 จํานวนประชากร จําแนกตามเพศ อายุ
 จํานวนครัวเรือน ฐานะความเป็นอยู่ การตัง้ บ้านเรือนในชุมชน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ลักษณะทางนิเวศวิทยา
 จํานวนทีด่ นิ จําแนกตามพืน้ ทีท่ ํากิน พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย พืน้ ทีส่ าธารณะ
 แหล่งท่องเทีย่ ว ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะนิเวศวิทยา ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
แหล่งนํ้ากินนํ้าใช้ นํ้าทางการเกษตร พืชและสัตว์ทม่ี อี ยูใ่ นธรรมชาติ หรือทีป่ ลูกและเลีย้ ง
 ลักษณะภูมศิ าสตร์ ภูมอิ ากาศ การคมนาคม สภาพปญั หาทางกายภาพ
 ฯลฯ
 ข้อมูลทางสังคม การเมือง การปกครอง
 ประวัตคิ วามเป็นมาของชุมชน
 เชือ้ ชาติหรือชาติพนั ธุ์
 การศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ
 สุขภาพ จําแนกตามเพศ อายุ
 จํานวนผูพ้ กิ าร กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
 กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายในชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบและพฤติกรรมการ
ทํากิจกรรมของชุมชน เช่น กลุ่มกิจกรรมทีม่ ใี นชุมชน ความเข้มแข็งของกลุ่ม หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วม
ดําเนินงาน วิธกี ารทีช่ ุมชนสร้างและจูงใจให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ปจั จัยทีท่ าํ ให้กจิ กรรมนัน้ ๆ
สําเร็จหรือไม่สําเร็จ ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินกิจกรรมนัน้ ๆ
 โครงสร้างการปกครอง การแบ่งพืน้ ทีใ่ นหมู่บา้ น

30
 การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาชุมชนจากอดีตจนถึงปจั จุบนั
 ปญั หาทางสังคม การเมือง การปกครอง
 รูปแบบวิถชี วี ติ เช่น การนับถือศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี กฏข้อห้ามของ
ชุมชน บทลงโทษหากมีการละเมิด ฯลฯ
 ผูน้ ําชุมชน ทัง้ ผูน้ ําโดยธรรมชาติ และผูน้ ําโดยการแต่งตัง้
 องค์ความรูท้ ส่ี งสมอยู
ั่
ใ่ นชุมชน ภูมปิ ญั ญาชุมชน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในปจั จุบนั และยุทธศาสตร์ในอนาคตทีช่ ุมชนคาดหวัง
 ฯลฯ
 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
 การประกอบอาชีพ อาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม
 ความรูค้ วามเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
 ข้อมูลรายได้ รายจ่าย หนี้สนิ เงินออมของชุมชน
 พฤติกรรมการบริโภค
 แหล่งทุนในชุมชน เช่น สหกรณ์ กองทุนต่าง ๆ
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 วัตถุดบิ และแหล่งของวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้าของชุมชน
 ตลาด ช่องทางการตลาดและเครือข่ายทางการตลาด
 ปญั หาทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ทัง้ ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน
 ฯลฯ
 ข้อมูลพืน้ ฐานครัวเรือน
 ข้อมูล จปฐ
 ฯลฯ

ประเภทของการศึกษาชุมชน
ธนพรรณ ธานี (2540) ได้จาํ แนกประเภทของการศึกษาชุมชนไว้ ดังนี้
 จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการนําความรูไ้ ปใช้ ได้แก่
 การศึกษาชุมชนแบบหาความรูพ้ น้ื ฐานทัวไป
่ เป็ นการศึกษาชุมชนเพื่อหาข้อเท็จจริง
ทัวไปภายในชุ
่
มชน
 การศึกษาชุมชนแบบทดสอบความรูเ้ ดิม เป็ นการศึกษาชุมชนในลักษณะทีต่ อ้ งการ
ทดสอบความรูต้ ่าง ๆ ให้เกิดความรูท้ น่ี ่ าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้
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 การศึกษาแบบนําไปใช้ในงานพัฒนา เป็ นการศึกษาชุมชนในเรือ่ งต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
งานพัฒนาและการวางแผน
 จําแนกตามเนื้อหาของข้อมูลทีจ่ ะนําไปใช้ ได้แก่
 การศึกษาชุมชนแบบข้อมูลโดยละเอียด โดยเป็ นการศึกษาเพื่อต้องการหาข้อมูล
รายละเอียดทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง
การศึกษาประเภทนี้จะนําข้อมูลไปวางแผนในอนาคต เป็นแนวทางในการพัฒนา
และมีระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลนาน
 การศึกษาชุมชนแบบข้อมูลเฉพาะ หรือข้อมูลคร่าว ๆ เป็นการศึกษาข้อมูลบางเรือ่ ง
ทีจ่ ะนําไปใช้ในการวางแผนเกีย่ วกับชุมชน เพื่อนําไปลงมือปฏิบตั งิ านพัฒนาทันที
 จําแนกตามวิธกี ารเก็บข้อมูล ได้แก่
 การศึกษาชุมชนแบบสํารวจ ซึง่ เป็นการศึกษาทีใ่ ช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิง
ปริมาณ เช่น การสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม
 การศึกษาชุมชนแบบการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชดิ โดยวิธกี ารเก็บรวบรวมในเชิง
คุณภาพ เช่น การใช้แนวทางในการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบบลึกซึง้ โดยทีไ่ ด้ม ี
การสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชดิ
 การศึกษาชุมชนแบบเอกสาร คือการศึกษาชุมชนจากข้อมูลทีม่ กี ารบันทึก
 การศึกษาชุมชนแบบอื่น ๆ เช่น การใช้แบบประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน การ
สนทนากลุ่ม เป็ นต้น
 จําแนกตามวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
 การศึกษาชุมชนแบบปริมาณ เป็นการเสนอข้อมูลพืน้ ฐานทัวไปในลั
่
กษณะของ
ตัวเลขสถิตติ ่าง ๆ จนถึงการวิเคราะห์สถิตชิ นั ้ สูง
 การศึกษาชุมชนแบบคุณภาพทีม่ กี ารเสนอข้อมูลทีไ่ ด้จากการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชดิ
ในชุมชนเป็ นระยะเวลานานในลักษณะของการอธิบายพรรณาเนื้อหาโดยละเอียด
 จําแนกตามผูก้ ระทําการศึกษา ได้แก่
 การศึกษาชุมชนแบบกระทําการคนเดียว
 การศึกษาชุมชนแบบกระทําการเป็ นกลุ่ม
 จําแนกตามทัศนะของผูศ้ กึ ษา ได้แก่
 การศึกษาชุมชนโดยบุคคลภายนอกชุมชน
 การศึกษาชุมชนโดยบุคคลภายในชุมชน
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การเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน
การเข้าไปศึกษา เรียนรู้ ทําความเข้าใจเรือ่ งราวของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จําเป็ นต้องมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ โดยทัวไป
่ มี 2 วิธ ี คือ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary
Data) และ 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data)

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร คือ การใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) หรือ
ข้อมูลมือสองทีม่ ผี รู้ วบรวมหรือประมวลไว้ และผูว้ จิ ยั ไปทําการรวบรวม (Compilation) มาใช้เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นทีต่ อ้ งการ ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทีม่ คี วามสําคัญและควรจะ
ดําเนินการเป็นลําดับแรก ๆ เพราะการใช้เอกสารและสิง่ พิมพ์เพื่อวิเคราะห์ปญั หาการวิจยั นัน้ จะทํา
ให้ผวู้ จิ ยั มีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งทีจ่ ะดําเนินการมากขึน้ สามารถกําหนดกรอบและขอบเขตของ
การดําเนินงาน รวมทัง้ เห็นภาพของปญั หาทีจ่ ะวิจยั ได้ชดั เจนและง่าย ประหยัด ไม่ตอ้ งเสียเวลา
นอกจากนี้ขอ้ มูลจากเอกสารจะทําให้ทราบว่ามีผใู้ ดดําเนินการไว้ก่อนแล้วหรือยัง ดํา เนินการใดไป
แล้วบ้าง และควรจะต้องเพิม่ เติมเพื่อพัฒนางานอย่างไรจึงจะสมบูรณ์ โดยทัวไปผู
่ ว้ จิ ยั สามารถค้นคว้า
ได้จากเอกสารต่าง ๆ เช่น รายงานการวิจยั รายงานการสํารวจ สํามะโนประชากร เอกสารทาง
ราชการ วารสาร หนังสือทัวไป
่ รวมทัง้ ภาพถ่าย เทปบันทึกเสียง และสื่อ วีดทิ ศั น์ เป็นต้น ทัง้ นี้จะต้อง
พิจารณาความทันสมัยของข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมจากเอกสารนัน้ ๆ ด้วย

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เป็นการใช้เครือ่ งมือและวิธกี ารต่าง ๆ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งของข้อมูลทีต่ อ้ งการศึกษา เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร ผูน้ ําชุมชน หรือ
เยาวชนในหมูบา้ น ข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมเรียกว่า ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) หาก
ดําเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาจะถือว่าเป็ นข้อมูลทีม่ คี ุณค่ามาก เพราะได้มาจากแหล่งข้อมูล
โดยตรง และมีความเฉพาะเจาะจงกับความต้องการของผูว้ จิ ยั เนื่องจากอาจยังไม่เคยมีผใู้ ดเก็บ
รวบรวมข้อมูลเรือ่ งนัน้ ๆ หรือไม่สามารถค้นหาได้จากข้อมูลทุตยิ ภูม ิ บางครัง้ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามอาจใช้ในการตรวจสอบยืนยันข้อมูล หรือหาข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อขยายความหรือสร้างความ
เข้าใจอย่างลึกซึง้ จากข้อมูลทีม่ ผี เู้ ก็บรวบรวมไว้แล้ว
การเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม อาจเก็บจากจํานวนประชากร (Population) หรือ
สมาชิกทุกหน่วยของสิง่ ทีส่ นใจศึกษา เช่น ถ้าสนใจจะศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนทีม่ ตี ่อการ
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แก้ไขปญั หาทีด่ นิ ทํากิน “ประชากร” คือ สมาชิกชุมชนทุกคน ประชากรในทีน่ ้ีไม่ได้หมายถึงคนเพียง
อย่างเดียว อาจจะเป็นสิง่ ของ เวลา สถานที่ ก็ได้ เช่น ถ้าสนใจศึกษาอายุการใช้งานของ
เครือ่ งปรับอากาศยีห่ อ้ หนึ่ง ประชากร คือ เครือ่ งปรับอากาศยีห่ อ้ นัน้ ทุกเครือ่ ง การเก็บข้อมูลกับ
ประชากรทุกหน่วยอาจทําให้เสียเวลาและค่าใช้จา่ ยทีส่ งู มากและบางครัง้ เป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจ
ภายในเวลาจํากัด การเลือกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของประชากรทีน่ ํามา
เป็นตัวแทนในการศึกษาจึงเป็นสิง่ ทีจ่ าํ เป็น การทีก่ ลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวแทนทีด่ ขี องประชากรเพื่อ
การอ้างอิงไปยังประชากรอย่างน่าเชื่อถือได้นนั ้ จะต้องมีการเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่
เหมาะสม โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ซึง่ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling)
เป็นการเลือกตัวอย่างโดยไม่คาํ นึงว่าตัวอย่างแต่ละหน่ วยมีโอกาสถูกเลือกมากน้อย
เท่าไร การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้ไม่สามารถนําผลทีไ่ ด้อา้ งอิงไปยังประชากรได้ แต่มคี วามสะดวก
และประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยมากกว่า ซึง่ สามารถทําได้หลายแบบ ดังนี้
1.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Accidental Sampling)
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จาํ นวนตามต้องการโดยไม่มหี ลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใคร
ก็ได้ทส่ี ามารถให้ขอ้ มูลได้
1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยคํานึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร เช่น เมือ่ ต้องการกลุ่มตัวอย่าง 100 คน ก็แบ่งเป็น
เพศชาย 50 คน หญิง 50 คน แล้วก็เลือกแบบบังเอิญ คือเจอใครก็เลือกจนครบตามจํานวนทีต่ อ้ งการ
1.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูว้ จิ ยั เอง ลักษณะของกลุ่มทีเ่ ลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความชํานาญและประสบการณ์
ในเรือ่ งนัน้ ๆ ของผูท้ าํ วิจยั การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้มชี ่อื เรียกอีกอย่างว่า Judgement Sampling
1.4 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลหรือแบบลูกโซ่ (Snow Ball or Chain
Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างในลักษณะแบบต่อเนื่อง โดยทีต่ วั อย่างแรกจะเป็นผูใ้ ห้คาแนะนาใน
การเลือกตัวอย่างถัดไป และมีการแนะนาต่อไปจนกระทังได้
่ ขนาดตัวอย่างตามทีต่ ้องการ
ในการวิจยั เชิงคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่ าจะเป็นอาจเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า การสุ่มตัวอย่างแบบยึดจุดมุง่ หมายของการศึกษาเป็ นหลัก การเลือกตัวอย่างแบบนี้ไม่ใช่เพื่อให้
ได้กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นตัวแทน แต่เพื่อให้ได้ตวั อย่างทีเ่ หมาะสมกับแนวคิด จุดมุง่ หมาย และ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึง่ การเลือกใครก็ตามเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลก็เพราะเขาเหล่านัน้ มีขอ้ มูลจะบอก
ได้มาก และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานอย่างมาก เรียกอีกอย่างได้ว่า Key Informants กลุ่ม
ตัวอย่างทีส่ นองจุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ของการวิจยั เชิงคุณภาพ มี 15 ประเภท ได้แก่
(1) ตัวอย่างทีแ่ สดงลักษณะสุดขัว้ ตัวอย่างประเภทนี้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับคนหรือกรณีทไ่ี ม่
ธรรมดา หรือมีอะไรทีพ่ เิ ศษกว่ารายอื่น เช่น รายทีป่ ระสบผลสําเร็จ หรือล้มเหลวมากเป็นพิเศษ
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(2) ตัวอย่างทีม่ ปี ระสบการณ์มาก คล้ายกับตัวอย่างประเภทแรก แต่เป็นพวกทีม่ คี วามรู้
หรือมีประสบการณ์มากกว่าคนทัวไป
่ ไม่ใช่พวกสุดขัว้
(3) ตัวอย่างทีค่ รอบคลุมความหลากหลายในประชากรได้มากทีส่ ุด จุดมุง่ หมายของการ
เลือกตัวอย่างประเภทนี้อยูท่ ต่ี อ้ งการแสดงให้เห็นว่าเรือ่ งทีเ่ ป็นประเด็นวิจยั มีความแตกต่างอย่างไรใน
กลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะต่างกัน
(4) ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกัน ในการเลือกตัวอย่างประเภทนี้ จะมองเฉพาะรายทีม่ ี
ลักษณะสําคัญบางประการร่วมกัน จุดมุง่ หมายก็เพื่อทําการศึกษาประชากรกลุ่มนัน้ อย่างลึกลง เช่น
ในการศึกษาครอบครัว อาจกําหนดเอาเฉพาะครอบครัวทีห่ วั หน้าเป็นหญิง เพื่อการศึกษาลงลึกลงไป
ในปญั หาและสถานการณ์ของครอบครัวทีม่ หี ญิงเป็ นหัวหน้าครัวเรือน เป็นต้น
(5) ตัวอย่างทีแ่ สดงลักษณะสําคัญของประชากรทัง้ หมด ลักษณะสําคัญในทีน่ ้หี มายถึง
คุณสมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างทีป่ ระชากรในกลุ่มนัน้ ๆ มีเหมือนๆ กัน
(6) ตัวอย่างทีเ่ ป็นเกณฑ์สาํ หรับตัดสินกรณีอ่นื ๆ ตัวอย่างประเภทนี้มกั มีลกั ษณะสําคัญ
บางอย่างทีช่ ่วยให้อนุมานเกี่ยวกับกรณีอ่นื ๆ ได้ ทํานองว่า ‚ถ้าเรือ่ งนี้เป็ นจริงสําหรับกลุ่มประชากรนี้
กลุ่มอื่น ๆ ก็น่าจะเป็นจริงด้วย‛ หรือ ‚ถ้ากลุ่มนี้มปี ญั หาในเรือ่ งนี้กลุ่มอื่น ๆ ก็น่าจะมีดว้ ย‛
(7) ตัวอย่างทีเ่ ลือกจากการแนะนําต่อ ๆ กันไป ใช้กรณีทน่ี ักวิจยั มีความรูจ้ าํ กัดเกีย่ วกับ
ประชากรทีศ่ กึ ษา รูแ้ ต่เพียงว่าตนต้องการข้อมูลในเรือ่ งอะไรบ้างเท่านัน้ อาจใช้วธิ ถี ามใครก็ได้ทค่ี ดิ
ว่าน่าจะมีความรูเ้ กีย่ วกับแหล่งข้อมูล เช่น ถามว่า ‚ใครในตําบลนี้ทม่ี คี วามรูเ้ รือ่ ง... ดีบา้ ง‛ เมือ่ ได้ช่อื
มาแล้วก็ตามไปถามคนนัน้ แบบเดียวกันต่อไปเรือ่ ย ๆ ในจํานวนนี้คนทีค่ นอื่นเอ่ยชื่อมากทีส่ ุดมักจะมี
จํานวนมาก ซึง่ จะเป็นคนทีเ่ ป็นแหล่งข้อมูลทีน่ ่ าจะดีทส่ี ุด
(8) ตัวอย่างทีไ่ ม่เข้าเกณฑ์กําหนด เหตุผลของการเลือกตัวอย่างประเภทนี้ คือ ต้องการ
ทีจ่ ะศึกษาว่าเพราะเหตุใดหน่วยงานหรือองค์กรบางแห่งจึงไม่สามารถทํางานได้ตามเกณฑ์ทก่ี ําหนด
ในเรือ่ งทีส่ าํ คัญเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
(9) ตัวอย่างทีส่ นับสนุนและทีแ่ ย้งข้อค้นพบในการศึกษา หลังจากเก็บข้อมูลใน
ภาคสนามไประยะหนึ่ง อาจเริม่ ได้คาํ ตอบของสิง่ ทีต่ อ้ งการค้นหาบางอย่าง แต่คาํ ตอบนัน้ จะยังไม่เป็น
ทีม่ นใจจนกว่
ั่
าจะได้ผ่านการยืนยัน หรือทดสอบโดยข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอื่นทีต่ ่างออกไป
(10) ตัวอย่างทีม่ คี วามสําคัญทางการเมือง ตัวอย่างประเภทนี้อาจเป็ นสถานที่ หรือ
บุคคล ทีม่ คี วามสําคัญทางการเมือง
(11) ตัวอย่างเพื่อพิสจู น์ทฤษฎี คุณสมบัตขิ องตัวอย่างแบบนี้จะถูกกําหนดโดยทฤษฎีท่ี
ต้องการพิสจู น์ นักวิจยั จะมองหาบุคคลหรือเหตุการณ์ทเ่ี หมาะทีจ่ ะพิสจู น์ทฤษฎีเท่านัน้ ทีว่ ่าเหมาะ
หมายความว่าอาจเป็นตัวอย่างทีม่ ายืนยันหรือท้าทายแนวความคิดในทฤษฎีนนั ้ หรือทัง้ สองอย่าง
(12) ตัวอย่างทีเ่ จาะจงเลือกมาจากประชากรทีแ่ บ่งเป็นช่วงชัน้ (Stratified) ใช้หลักการ
เดียวกับการสุ่มตัวอย่างในการวิจยั เชิงปริมาณ แต่ไม่ได้มงุ่ ความหมายเป็ นตัวแทน เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างมีขนาดเล็ก และเลือกตัวอย่างเอาตามความเหมาะสมกับจุดมุง่ หมายและคําถามในการวิจยั
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(13) ตัวอย่างทีส่ ุ่มมาจากประชากรทีเ่ ลือกมาอย่างเจาะจง กลุ่มทีเ่ จาะจงเลือกมานัน้ ต้อง
เป็นกลุ่มทีแ่ น่ใจว่ามีอะไรทีน่ ่าสนใจมากสําหรับประเด็นทีศ่ กึ ษา และเป็นกลุ่มทีแ่ ตกต่างกันในลักษณะ
สําคัญ เช่น ในการศึกษาพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ นักวิจยั อาจเจาะจงคนขับรถบรรทุกทางไกล
(14) ตัวอย่างทีเ่ ลือกแบบเฉพาะหน้า ในการเก็บข้อมูลภาคสนามอาจมีสถานการณ์
เฉพาะหน้าทีท่ ําให้นกั วิจยั ต้องตัดสินใจเกีย่ วกับการเลือกตัวอย่างในระหว่างทีท่ ําการเก็บข้อมูลอยู่
เพื่อประโยชน์จากโอกาสทีเ่ กิดขึน้ ขณะนัน้ พอดี
(15) ตัวอย่างทีเ่ ลือกตามความสะดวก เป็นการเลือกตัวอย่างชนิดทีไ่ ม่ได้วางแผนไว้
ล่วงหน้าแต่อาศัยความสะดวกเป็นเกณฑ์ เป็นวิธที ง่ี ่ายแต่ไม่ใช่วธิ ที ด่ี ี วิธนี ้คี วรเป็นวิธสี ุดท้ายทีจ่ ะ
เลือกและควรหลีกเลีย่ ง เพราะการเลือกตัวอย่างวิธนี ้ไี ม่อาจจัดว่าเป็ นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงที่
ยึดจุดมุง่ หมายของการวิจยั เป็นหลัก ซึง่ ถือเป็นหลักการสาคัญสาหรับการเลือกตัวอย่างในการวิจยั
เชิงคุณภาพ
2. การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็ น (Probability Sampling)
เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยสามารถกําหนดโอกาสทีห่ น่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยถูกเลือก ทํา
ให้ทราบความน่าจะเป็นทีแ่ ต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้สามารถ
นําผลทีไ่ ด้อา้ งอิงไปยังประชากรได้ สามารถทําได้หลายแบบ ดังนี้
2.1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือ
ว่าทุก ๆ หน่วยหรือทุก ๆ สมาชิกในประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเท่า ๆ กัน การสุ่มวิธนี ้จี ะต้องมี
รายชื่อประชากรทัง้ หมดและมีการให้เลขกํากับ วิธกี ารอาจใช้วธิ กี ารจับสลากโดยทํารายชื่อประชากร
ทัง้ หมด หรือใช้ตารางเลขสุ่มโดยมีเลขกํากับหน่วยรายชื่อทัง้ หมดของประชากร
2.2 การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยมี
รายชื่อของทุกหน่วยประชากรมาเรียงเป็นระบบตามบัญชีเรียกชื่อ การสุ่มจะแบ่งประชากรออกเป็น
ช่วง ๆ ทีเ่ ท่ากัน อาจใช้ช่วงจากสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างและประชากร แล้วสุ่มประชากรหน่วย
แรก ส่วนหน่วยต่อ ๆไปนับจากช่วงสัดส่วนทีค่ าํ นวณไว้
2.3 การสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูม ิ (Stratified Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแยก
ประชากรออกเป็นกลุ่มประชากรย่อย ๆ หรือแบ่งเป็นชัน้ ภูมกิ ่อน โดยหน่วยประชากรในแต่ละชัน้ ภูม ิ
จะมีลกั ษณะเหมือนกัน (Homogenious) แล้วสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
ของขนาดกลุ่มตัวอย่างและกลุ่ม
2.4 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งประชากร
ออกตามพืน้ ทีโ่ ดยไม่จาํ เป็นต้องทําบัญชีรายชื่อของประชากร และสุ่มตัวอย่างประชากรจากพืน้ ที่
ดังกล่าวตามจํานวนทีต่ อ้ งการ แล้วศึกษาทุกหน่วยประชากรในกลุ่มพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ หรือจะทําการสุ่มต่อ
เป็นลําดับขัน้ มากกว่า 1 ระดับ โดยอาจแบ่งพืน้ ทีจ่ ากภาคเป็นจังหวัด จากจังหวัดเป็นอําเภอ และ
เรือ่ ยไปจนถึงหมูบ่ า้ น
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เครือ่ งมือและวิธกี ารทีน่ ิยมใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ได้แก่

แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีป่ ระกอบด้วยข้อคําถามซึง่ จัดทําไว้อย่างมี
หลักเกณฑ์และเป็นระบบ เพื่อให้แหล่งข้อมูลหรือบุคคลทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมายเป็ นผูต้ อบ โดยอาจจะ
เป็นการถามเอง ให้ผอู้ ่นื ไปถาม หรือส่งแบบสอบถามไปให้แหล่งข้อมูลกรอก แล้วนําคําตอบทีไ่ ด้มา
วิเคราะห์แปลความหมาย
รูปแบบของแบบสอบถาม ทีใ่ ช้โดยทัวไป
่ มี 2 รูปแบบ คือ
1. การนําคําถามแต่ละข้อมาเรียงต่อเนื่องกันเป็นชุด แต่ละชุดใช้สาํ หรับผูต้ อบแต่ละคน เช่น
 (1) ชาย

 (2) หญิง

ข้อ 1

เพศ

ข้อ 2

อายุ

ข้อ 3

การศึกษาขัน้ สูงสุด
 (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ
 (2) ประถมศึกษา
 (3) มัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า
 (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 (5) อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
 (6) ปริญญาตรี
 (7) ปริญญาโท
 (8) ปริญญาเอก

ปี

2. การนําคําถามทัง้ หมดมาสร้างในรูปตาราง เพื่อใช้สาํ หรับการถามผูต้ อบคราวละหลาย ๆ
คน แบบสอบถามในรูปแบบนี้จะต้องมีผูท้ าํ หน้าทีถ่ ามและกรอกข้อมูล มักใช้ในการสํารวจทีม่ ขี อ้
คําถามและจํานวนกลุ่มเป้าหมายไม่มากนัก เช่น
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กลุ่มตัวอย่าง
(คนที่)
1
2
3

เพศ

อายุ

ศาสนา

สถานภาพ

อาชีพหลัก

...
n

คาถามในแบบสอบถาม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. คําถามปลายปิด (Close–ended Question) เป็นคําถามทีไ่ ด้เตรียมคําตอบไว้ให้
ผูต้ อบเลือกตอบจากทีก่ ําหนดไว้เท่านัน้ นิยมใช้สาํ หรับคําถามทีไ่ ม่ซบั ซ้อนหรือคําถามเกีย่ วกับ
ข้อเท็จจริง โดยทัวไปแบ่
่
งคําถามประเภทนี้ได้เป็ น 5 แบบ คือ
1) แบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียวจากคําตอบ 2 ตัวเลือก (Check–lists)
เช่น ท่านเคยกูย้ มื เงินจากกองทุนของหมู่บา้ นหรือไม่
 (1) เคย
 (2) ไม่เคย
2) แบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียวจากคําตอบมากกว่า 2 ตัวเลือก (Multiple
Choices)
เช่น

อาชีพหลักของท่าน คือ
 (1) ทําการเกษตร
 (2) ค้าขาย
 (3) รับจ้างทัวไป
่
 (4) รับราชการ/พนักงานรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 (5) พนักงานบริษทั เอกชน/โรงงาน
 (6) ว่างงาน
 (7) อื่น ๆ (ระบุ)
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3) แบบให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก (Multi–response)
เช่น ท่านรับทราบข้อมูลโครงการต้นกล้าอาชีพของรัฐบาลจากสื่อใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
 (1) สือ่ บุคคล (เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น เกษตรตําบล เพื่อนบ้าน ฯลฯ)
 (2) วิทยุ
 (3) โทรทัศน์
 (4) หนังสือพิมพ์/นิตยสาร
 (5) ใบปลิว
 (6) แผ่นป้ายโฆษณา/โปสเตอร์
 (7) หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
 (8) หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
 (9) อื่น ๆ (ระบุ)
4) แบบให้เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก
(Rank Priority)
เช่น

ท่านสนใจเข้ารับการฝึกอบรมในเรือ่ งใดต่อไปนี้
(โปรดเรียงลําดับความสนใจจาก 1=มากทีส่ ุด ไปหา 8=น้อยทีส่ ุด)
(
) การเพาะเห็ด
(
) การทํานํ้ายาเอนกประสงค์
(
) การผลิตปุ๋ยอินทรีย/์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ
(
) การทําขนมไทย
(
) การเลีย้ งกบคอนโด
(
) การปลูกพืชแบบไร้ดนิ
(
) การเลีย้ งผึง้ จิว๋ หรือชันโรง
(
) การทําข้าวกล้องงอกและผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอก

5) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
เช่น ในรอบ 1 เดือน ท่านรับประทานอาหารกระป๋องบ่อยครัง้ เพียงใด
 (1) เป็นประจํา
 (2) บ่อยมาก
 (3) บ่อย
 (4) นาน ๆ ครัง้
 (5) ไม่เคยรับประทานเลย
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การสร้างคําถามปลายปิด ต้องมีการทบทวนเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อน
กําหนดคําถามและตัวเลือก หรืออาจใช้การสํารวจในเบือ้ งต้นโดยใช้คําถามแบบปลายเปิดแล้วนํา
คําตอบมาจัดกลุ่มกําหนดเป็ นคําตอบให้เลือก เพราะคําถามในประเภทนี้ ผูต้ อบจะถูกจํากัดให้
เลือกตอบเฉพาะคําตอบทีม่ ไี ว้ให้เท่านัน้ หากกําหนดคําถามและตัวเลือกไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ หรือกําหนดตัวเลือกไม่ครอบคลุมในทุกประเด็น อาจทําให้ขอ้ มูลทีเ่ ก็บ
รวบรวมได้เกิดความคลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็ นจริง หรือไม่ได้รบั คําตอบทีแ่ ท้จริงอย่าง
ครบถ้วน ดังนัน้ ในข้อคําถามทีไ่ ม่มนใจว่
ั ่ าจะสามารถกําหนดตัวเลือกได้ครบถ้วน จึงควรมีตวั เลือก
‚อื่น ๆ‛ ให้ผตู้ อบได้เลือกตอบ โดยเว้นทีว่ ่างเพื่อให้ผตู้ อบได้ระบุดว้ ยว่า อื่น ๆ คืออะไร หรือได้แก่
อะไร
เช่น
ประเภทของข่าวสารทีท่ ่านสนใจมากทีส่ ุด
 (1) ข่าวการเมือง
 (2) ข่าวกีฬา
 (3) ข่าวอาชญากรรม
 (4) ข่าวเศรษฐกิจ
 (5) ข่าวบันเทิง
 (6) ข่าวพยากรณ์อากาศ
 (7) ข่าวต่างประเทศ
 (8) อื่น ๆ (ระบุ)
ข้อดีของคําถามปลายปิดคือผูต้ อบไม่ตอ้ งเสียเวลาในการคิดหาคําตอบหรือเขียน
เรียบ-เรียงคําตอบ ในบางกรณีผตู้ อบจะรูส้ กึ สบายใจในการตอบมากกว่าคําถามปลายเปิ ด เช่น
คําถามทีเ่ กีย่ วกับเงินเดือน ซึง่ มักกําหนดตัวเลือกให้ตอบเป็นแบบช่วง เช่น 10,000 – 20,000 บาท
นอกจากนี้ยงั สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือสอบถามกลุ่มเป้าหมายทีม่ จี าํ นวนมาก และง่ายต่อ
การบันทึก วิเคราะห์ขอ้ มูล เนื่องจากคําตอบทีไ่ ด้รบั จะไม่กระจัดกระจายและจํากัดอยูเ่ ฉพาะใน
ประเด็นทีต่ อ้ งการเท่านัน้ ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการนําคําตอบต่าง ๆ มาสรุปประเด็นจัดกลุ่ม
2. คําถามปลายเปิด (Open–end Question) เป็นคําถามทีเ่ ปิดโอกาสให้ผตู้ อบสามารถ
ตอบได้อย่างเต็มที่ มีการเว้นเนื้อทีไ่ ว้สาํ หรับเขียนคําตอบ นิยมใช้ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคาดเดา
คําตอบได้ล่วงหน้า หรือต้องการให้ผตู้ อบได้แสดงความคิด ความรูส้ กึ อย่างอิสระ โดยทัวไปมี
่ รปู แบบ
ของการถาม 2 แบบ คือ
1) แบบเว้นเนื้อทีไ่ ว้โดยมีการระบุขอ้ กํากับ เพื่อให้ผตู้ อบแยกประเด็นในการตอบ
เช่น ท่านคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่
ผลผลิตได้รบั ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างไร
(1)
(2)
(3)
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2) แบบเว้นเนื้อทีไ่ ว้โดยไม่มกี ารระบุขอ้ กํากับ
เช่น ท่านคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่
ผลผลิตได้รบั ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างไร

ข้อดีของคําถามปลายเปิดคือสามารถสร้างคําถามได้ง่าย โดยเฉพาะเรือ่ งที่
สลับซับซ้อน ไม่สามารถกําหนดตัวเลือกให้ตอบเป็นข้อ ๆ ได้ หรือในเรือ่ งทีน่ กั วิจยั มีความรูจ้ าํ กัด
คําตอบทีไ่ ด้รบั จะตรงกับความรูส้ กึ นึกคิดของผูต้ อบและได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นรายละเอียดข้อเท็จจริงเพิม่
มากขึน้ กว่าการใช้คําถามปลายปิด เพราะเปิดโอกาสให้ผตู้ อบได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ หรือ
ได้ระบุคําตอบทีเ่ ฉพาะเจาะจงตามสภาพความเป็นจริง เช่น คําตอบเกีย่ วกับรายได้ อายุ ซึง่ หากเป็น
คําถามแบบปลายปิด มักนิยมกําหนดตัวเลือกเป็นช่วงให้เลือกตอบ เช่น
คําถามปลายปิด
อายุ  (1) แรกเกิด – 10 ขวบ
 (2) 11 – 20 ปี
 (3) 21 – 30 ปี
 (4) 31 – 40 ปี
 (5) 41 – 50 ปี
 (6) 51 – 60 ปี
 (7) 61 ปีขน้ึ ไป
รายได้ 






(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาทขึน้ ไป

คําถามปลายเปิด
อายุ
ปี

รายได้

บาท

ส่วนข้อเสียของคําถามแบบปลายเปิดคือคําตอบทีไ่ ด้รบั จะมีความหลากหลาย และ
บางคําตอบอาจจะไม่ตรงกับเนื้อหาทีต่ อ้ งการศึกษา เพราะผูต้ อบตอบนอกประเด็น นอกจากนัน้
ผูต้ อบอาจเกิดความเบื่อหน่ ายในการตอบคําถาม เพราะจะต้องเสียเวลาในการคิดหาคําตอบ หรือ
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ผูต้ อบอาจไม่อยากตอบข้อเท็จจริงในบางคําถามเพราะไม่ตอ้ งการให้ใครทราบข้อมูลส่วนตัวในเชิงลึก
เช่น คําถามเกีย่ วกับรายได้ ระดับการศึกษา สําหรับผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเองการใช้แบบสอบถามที่
เป็นคําถามปลายเปิดจะทําให้เสียเวลาในการสรุปประเด็นเพื่อลงรหัสแยกประเภทของคําตอบ ซึง่ หาก
สรุปประเด็นผิดพลาดหรือมีผสู้ รุปประเด็นหลายคนก็จะทําให้การจัดกลุ่มคําตอบหรือการวิเคราะห์
ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ความหมายเปลีย่ น หรืออาจทําให้เปลีย่ นความมุง่ หมายไปในทีส่ ุด
โครงสร้างแบบสอบถาม
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน คือ
1. หนังสือนําหรือคําชีแ้ จง ส่วนนี้มไี ว้เพื่อให้ผตู้ อบทราบถึงชื่อโครงการ และคณะ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ตลอดจนเพื่อให้ผตู้ อบเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และประโยชน์จาก
ข้อมูลทีไ่ ด้จดั เก็บ ควรบอกให้ผตู้ อบทราบด้วยว่าจะไม่นําข้อมูลไปเปิดเผย และควรมีคาํ อธิบาย
วิธกี ารตอบแบบสอบถาม ระยะเวลาทีจ่ ะส่งแบบสอบถามกลับคืนมา รวมทัง้ คําขอบคุณ
2. ส่วนทีเ่ ป็นคําถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนตัว คําตอบทีไ่ ด้จะเป็นข้อเท็จจริงของผูต้ อบ
แบบสอบถาม เช่น คําถามเกีย่ วกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ฯลฯ การทีจ่ ะถามข้อมูลส่วนตัว
อะไรบ้างนัน้ ขึน้ อยูก่ บั กรอบแนวความคิดในการศึกษา โดยดูว่าตัวแปรทีส่ นใจศึกษามีอะไรบ้างที่
เกีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนตัว ก็จะถามเฉพาะข้อมูลส่วนตัวในเรือ่ งนัน้ ๆ เท่านัน้
3. ชุดคําถามเกีย่ วกับความคิดเห็น หรือพฤติกรรมของผูต้ อบในเรือ่ งนัน้ ๆ เป็นชุด
คําถามทีใ่ ห้ผตู้ อบบอกถึงพฤติกรรม หรือปรากฏการณ์ หรือให้แสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ซึง่
บางครัง้ ไม่สามารถทราบได้ว่าคําตอบนัน้ เป็นจริงมากน้อยเพียงใด เพราะเป็ นเพียงความคิดเห็นของ
ผูต้ อบในขณะนัน้ คําถามในส่วนนี้อาจเป็นได้ทงั ้ คําตอบปลายปิดและปลายเปิด
ขัน้ ตอนในการสร้างแบบสอบถาม ควรดําเนินการ ดังนี้
1. กาหนดข้อมูลทีต่ อ้ งการ ก่อนทีจ่ ะสร้างแบบสอบถาม จะต้องกําหนดให้ชดั เจนว่าใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ ต้องการข้อมูลอะไร มีตวั แปรอะไรทีจ่ ะต้องพิจารณา โดยทัวไปสามารถ
่
กําหนดข้อมูลได้จากปญั หาของการวิจยั วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม หรือกรอบแนวคิด
2. กาหนดประเภทของแบบสอบถาม โดยคํานึงถึงลักษณะของข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา รวมถึงความสะดวกและความสมบูรณ์ครบถ้วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. การร่างแบบสอบถาม เป็นขัน้ การลงมือเขียนข้อคําถามในแบบสอบถาม โดยเพ็ญศรี
แสงแก้ว (2541) ได้กล่าวถึงหลักการเขียนข้อคําถามในแบบสอบถามว่าควรมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
1) ควรถามเฉพาะเรือ่ งทีส่ ําคัญ หรือถามเฉพาะคําถามทีใ่ ช้วดั ตัวแปรในกรอบ
แนวความคิดของการวิจยั
2) ควรใช้ภาษาทีง่ ่าย ๆ ทีท่ ุกคนอ่านแล้วเข้าใจ
3) ควรใช้ประโยคทีส่ นั ้ และกะทัดรัดชัดเจน
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4) ถ้าต้องการเน้นคําพูดใดของประโยค ควรขีดเส้นใต้หรือใช้ตวั อักษรหนาให้ผตู้ อบ
เห็นชัดเจน
5) ไม่ควรใช้ประโยคทีส่ ามารถตีความได้หลายอย่าง เช่น ท่านอ่านข่าวจาก
หนังสือพิมพ์และดูขา่ วจากโทรทัศน์ทุกวันหรือไม่ เพราะถ้าผูต้ อบอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกวัน แต่
ไม่ได้ดขู ่าวจากโทรทัศน์ทุกวัน ก็อาจจะทําให้ผตู้ อบเกิดความสับสนว่าควรจะตอบอย่างไรดี
6) ไม่ควรใช้ประโยคทีม่ คี วามหมายกํากวม หรือประโยคทีท่ าํ ให้ผตู้ อบแต่ละคน
เข้าใจความหมายของประโยคไม่เหมือนกัน เช่น ท่านอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์เป็นประจําหรือไม่
เพราะคําว่าประจํา บางคนเข้าใจว่าอ่านทุกวัน บางคนเข้าใจว่าอ่านทุกสัปดาห์ ดังนัน้ ควรจะถามให้
ชัดเจนลงไปเลยว่าท่านอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกวันหรือไม่
7) ควรหลีกเลีย่ งประโยคปฏิเสธ เพราะจะทําให้ผอู้ ่านเกิดความสับสน เช่น ท่านไม่
เคยทีจ่ ะไม่อ่านหนังสือพิมพ์เลยใช่หรือไม่ ประโยคเช่นนี้มกั จะทําให้ผตู้ อบสับสนว่าจริง ๆ แล้ว
ประโยคนี้หมายความว่าอะไร
8) ควรหลีกเลีย่ งการถามนํา หรือการตัง้ คําถามทีม่ แี นวโน้มให้ผตู้ อบตอบในทางใด
ทางหนึ่ง เช่น ท่านได้รบั ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ใช่หรือไม่ ประโยคเช่นนี้เป็ นการถามนําทีม่ ี
แนวโน้มต้องการให้ผตู้ อบตอบว่าใช่
9) ควรหลีกเลีย่ งคําถามทีเ่ กีย่ วกับค่านิยมทีจ่ ะทําให้ผตู้ อบเกิดความลําเอียงในการ
ตอบเพราะผูต้ อบจะรูส้ กึ อายทีจ่ ะให้คําตอบทีฝ่ ืนค่านิยม หรือกฎเกณฑ์ของสังคมนัน้ เช่น ท่านมี
พฤติกรรมเบีย่ งเบนทางเพศหรือไม่
10) ควรหลีกเลีย่ งคําถามทีเ่ ป็ นความลับ เพราะจะทําให้ผตู้ อบไม่ตอบตามความเป็ น
จริง เช่น ท่านเคยถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากโกงบริษทั หรือไม่
11) คําตอบทีใ่ ห้เลือกตอบควรมีเฉพาะทางเลือกทีเ่ ราต้องการเท่านัน้ เช่น ถ้าเรา
สนใจเฉพาะผูท้ ป่ี ระกอบอาชีพส่วนตัวหรือประกอบอาชีพอื่น คําตอบก็ควรจะมีเพียง 2 คําตอบให้
เลือกเท่านัน้ คือ อาชีพส่วนตัว และอาชีพอื่น ไม่จาํ เป็นต้องแบ่งอาชีพออกเป็นอาชีพข้าราชการ
ลูกจ้างรับจ้างทัวไป
่ อาชีพส่วนตัว เพราะในทีน่ ้เี ราไม่สนใจว่าอาชีพอื่นทีน่ อกเหนือจากอาชีพส่วนตัว
จะเป็ นอาชีพอะไร
12) คําตอบทีไ่ ด้จากแบบสอบถามควรจะสามารถนํามาแปลงเป็นตัวเลขเพื่อนํามา
วิเคราะห์เชิงสถิตไิ ด้
4. ตรวจสอบก่อนการทดลองใช้ ซึง่ สามารถกระทําได้โดย
1) การตรวจสอบเอง โดยทําการตรวจสอบเกีย่ วกับภาษาและความเหมาะสมของ
ข้อคําถาม เช่น ข้อความทีใ่ ช้เจาะจงเกินไปหรือไม่ ผูต้ อบจะเข้าใจไขว้เขวหรือไม่ หรือกลุ่มตัวอย่าง
อาจจะมีความรูพ้ อทีจ่ ะเข้าใจได้หรือไม่ คําถามนัน้ จําเป็ นต้องถามหรือไม่ มีหลายประเด็นในคําถาม
เดียวหรือไม่
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เมือ่ ตรวจสอบภาษาแล้ว จากนัน้ ก็ถงึ ขัน้ ตอนการเรียงลําดับข้อคําถาม ซึง่ จะต้อง
พิจารณาว่า ควรนําคําถามใดขึน้ ก่อน คําถามใดตามหลัง เพื่อให้ผตู้ อบสามารถลําดับความคิดในการ
ตอบได้โดยราบรื่น ไม่วกวน หรือสับสน
2) การตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง โดยปกติจะใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ
จํานวน 3 ราย ช่วยตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่า (1) มีความเป็นปรนัย (Objectivity) คือ มีความชัดเจน
สามารถเข้าใจได้ตรงกันทัง้ ผูถ้ ามและผูต้ อบ ไม่ลาํ เอียงหรือมีแนวโน้มทีจ่ ะคล้อยตามไปในทางใดทาง
หนึ่ง และสามารถวัดหรือสอบถามข้อมูลตรงตามทีต่ อ้ งการหรือไม่ (2) มีความเหมาะสมทีจ่ ะนําไปใช้
(Practicability) คือ ความสะดวกและเหมาะสมทีจ่ ะนําไปใช้ทงั ้ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และความคล่องตัว
จนเป็ นทีย่ อมรับของทุกฝ่ายหรือไม่ (3) มีความง่าย (Simplicity) คือ การง่ายต่อความเข้าใจ ง่ายใน
การนําไปใช้งาน และง่ายในการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่
5. การจัดทําแบบสอบถามฉบับจริง เป็ นการจัดวางรูปแบบ ตรวจสอบการใช้ถอ้ ยคํา
ประโยค การเรียงลําดับประโยค รวมทัง้ พิสูจน์อกั ษรตัว สะกด คําถูก คําผิด
6. ทดลองใช้ก่อนนําไปใช้จริง (Try Out) โดยทัวไปมั
่ กนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั
กลุ่มทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะศึกษา เพื่อหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ซึง่ คือความ
เชื่อถือได้ หรือความคงทีท่ ไ่ี ด้จากการวัดหากนําแบบสอบถามไปใช้วดั ในครัง้ ต่อ ๆ ไป และความ
เทีย่ งตรง (Validity) ซึง่ คือความสามารถในการวัดสิง่ ทีต่ ้องการวัดของแบบสอบถาม ซึง่ มีสตู รและ
วิธกี ารในการคํานวณโดยเฉพาะ
ข้อดีของการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
1. หากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจะสะดวก
และประหยัดกว่าวิธกี ารอื่น ๆ สามารถส่งทางไปรษณียไ์ ด้เมือ่ กลุ่มเป้าหมายอยูก่ ระจัดกระจาย
2. ไม่เกิดความลําเอียงอันเนื่องมาจากการสังเกตหรือการสัมภาษณ์ เพราะผูต้ อบเป็ น
ผูเ้ ขียนให้ขอ้ มูลเอง
3. สามารถตรวจสอบความถูกต้องในภายหลังได้
4. ผูต้ อบมีอสิ ระในการตอบโดยไม่มขี อ้ จํากัดในเรือ่ งเวลา
5. ผูต้ อบจะสะดวกในการตอบมากกว่าการสัมภาษณ์
6. สะดวกในการประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สามารถควบคุมการตอบของกลุ่มเป้าหมายให้ตอบหรือแสดงความคิดเห็นต่อ
สภาวการณ์ใดสภาวการณ์หนึ่งในเวลาใกล้เคียงกันได้ หากส่งแบบสอบถามถึงมือผู้รบั ได้ในเวลา
ไล่เลีย่ กัน
ข้อจากัดของการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
1. ใช้ได้เฉพาะคนทีอ่ ่านออกเขียนได้เท่านัน้
2. จะได้ขอ้ มูลจํากัดเฉพาะทีม่ อี ยูใ่ นข้อคําถามเท่านัน้
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3. ในกรณีทส่ี ่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ มักจะได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาน้อย
และไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็ นการตอบของกลุ่มเป้าหมายจริง
4. ผูต้ อบแบบสอบถามอาจไม่เข้าใจข้อคําถาม หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหากไม่ได้รบั
คําอธิบาย ขยายความ อาจตอบหรือให้ขอ้ มูลผิดจากความเป็ นจริง

การสังเกต (Observation)
การสังเกต เป็ นการเฝ้าดูพฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างเอาใจใส่ โดยใช้
ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ทําหน้าทีใ่ นการหารายละเอียด วิเคราะห์ หรือหา
ความสัมพันธ์ของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ การสังเกตเป็ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั ้ พืน้ ฐานทีส่ ําคัญและ
จําเป็ นอย่างยิง่ ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อ่นื ๆ วัตถุประสงค์ทส่ี าํ คัญของการ
สังเกต คือ เพื่อให้เห็นพฤติกรรมของบุคคลและเข้าใจลักษณะทางธรรมชาติ ความสัมพันธ์หรือความ
เกีย่ วข้องขององค์ประกอบต่าง ๆ
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ประกอบด้วย
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต เช่น ความสวย
ความหอม ความไพเราะ สี ความนิ่ม ความลื่น เป็ นต้น
2. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกตโดยอ้างอิงหน่วยวัด เช่น ส่วนสูง ความ
ยาว ความหนัก-เบา ความร้อน-ความเย็น (อุณหภูม)ิ เป็นต้น
3. ข้อมูลเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกตโดยเปรียบเทียบจาก
เหตุการณ์ก่อนและหลัง หรือผลของการเปลีย่ นแปลงของวัตถุหรือสถานการณ์เมือ่ ถูกกระทําด้วย
วิธกี ารต่าง ๆ เช่น ให้ความร้อน นําไปแช่เย็น ผสมสารทําละลาย การสอน การฝึกอบรม เป็ นต้น
ประเภทของการสังเกต อาจแบ่งได้ในหลายลักษณะ ดังนี้
 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม กับแบบไม่มสี ่วนร่วม
(Participant and Non-participant Observation)
 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการสังเกตทีผ่ สู้ งั เกตเข้าไปใช้ชวี ติ ร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย มีการกระทํากิจกรรมด้วยกัน จนกระทังเข้
่ าใจความรูส้ กึ นึกคิดของผู้
ถูกสังเกตหรือกลุ่มเป้าหมาย
Gold (1958) ได้แยกประเภทของการสังเกตแบบมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ประเภท คือ
ก. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Complete Participant) ได้แก่ การทีผ่ ู้
สังเกตเข้าร่วมกิจกรรมและเปิดเผยเกีย่ วกับบทบาทในฐานะทีเ่ ป็ นผูส้ งั เกต และ
พยายามเข้าไปมีส่วนในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับผูท้ ต่ี นต้องการศึกษาให้มากทีส่ ุด
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ข. การมีส่วนร่วมในฐานะทีเ่ ป็ นผูส้ งั เกต (Participant as Observer) ได้แก่ การทีผ่ ู้
สังเกตเข้าร่วมในกิจกรรมและเปิดเผยเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีด่ า้ นการวิจยั ของ
ตนเอง แต่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนทีไ่ ม่เกีย่ วกับงานวิจยั
ค. การสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Observer as Participant) ได้แก่ การ
ทีผ่ สู้ งั เกตใช้วธิ กี ารสังเกตและสัมภาษณ์เป็นหลัก โดยพยายามเข้าไปมีส่วนร่วม
ให้น้อยทีส่ ุด
ข้อดีของการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้ คือ จะทําให้ผสู้ งั เกตเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย และ
เห็นภาพรวมของเหตุการณ์อย่างเป็ นธรรมชาติ แต่จะใช้ได้ดใี นการศึกษากลุ่มเล็ก ๆ
และมีขอ้ จํากัดในการจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีท่ ําได้ลาํ บาก เพราะต้องอยูร่ ว่ มใน
กิจกรรมด้วย ข้อพึงระวังคือผูส้ งั เกตจะต้องไม่ปล่อยให้ตนเองมีความรูส้ กึ หรือ
อารมณ์รว่ มกับผูถ้ ูกสังเกตจนเกิดอคติทจ่ี ะทําให้ขาดความเทีย่ งตรงในข้อมูล
 การสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม เป็ นการสังเกตทีผ่ สู้ งั เกตเฝ้าดูอยูภ่ ายนอก ไม่ได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีก่ ําลังศึกษา เนื่องจากไม่ตอ้ งการให้ผู้ถูกสังเกตรูส้ กึ ถูก
รบกวน ซึง่ อาจจะทําให้แสดงพฤติกรรมผิดไปจากปติ ข้อดีของการสังเกตแบบนี้คอื
ทําได้ง่าย สิน้ เปลืองค่าใช้จ่ายน้อย ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการสร้างการยอมรับจาก
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มทีก่ ําลังศึกษา แต่ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จะไม่สมบูรณ์เท่ากับการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่มกั ใช้ในการเริม่ ต้นเก็บข้อมูล
 การสังเกตโดยผูถ้ ูกสังเกตรูต้ วั กับผูถ้ ูกสังเกตไม่รตู้ วั
(Known and Unknown observation)
 การสังเกตโดยผูถ้ ูกสังเกตรูต้ วั เป็นการสังเกตทีผ่ ถู้ ูกสังเกตรับทราบตลอดเวลาว่าอยู่
ในการสังเกตของผูส้ งั เกต เช่น การนิเทศการสอนของครูฝึกสอนในชัน้ เรียน การ
สอบบุคลิกภาพ ฯลฯ ผลจากการสังเกตโดยวิธนี ้อี าจมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากมี
การแสดงพฤติกรรมทีผ่ ดิ ไปจากปกติของผูถ้ ูกสังเกต
 การสังเกตโดยทีผ่ ถู้ ูกสังเกตไม่รตู้ วั เป็นการสังเกตทีผ่ ถู้ ูกสังเกตไม่ทราบว่ากําลังอยู่
ในการสังเกตของผูส้ งั เกต ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกตจะให้ผลทีเ่ ป็นธรรมชาติ มี
ความถูกต้องและแม่นยําค่อนข้างสูง
 การสังเกตแบบกําหนดเค้าโครงล่วงหน้า กับไม่มเี ค้าโครงกําหนดล่วงหน้า (Structured
and Unstructured Observation หรือ Systematic and Simple Observation)
 การสังเกตแบบกาหนดเค้าโครงล่วงหน้า เป็นการสังเกตทีผ่ สู้ งั เกตกําหนดเรือ่ งไว้
เฉพาะว่าจะสังเกตเรือ่ งอะไร และจะไม่สงั เกตเหตุการณ์อ่นื ทีน่ อกเหนือไปจากที่
กําหนดไว้ เป็นการสังเกตทีเ่ ป็นระบบ สามารถควบคุมสถานการณ์ของการสังเกตได้
เช่น การสังเกตในห้องทดลอง วิธกี ารสังเกตแบบนี้จะมีการจัดแยกข้อมูลไว้เป็น
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หมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการจดบันทึก และมักจะมีเครือ่ งมือและอุปกรณ์ช่วยในการ
สังเกตซึง่ ทําเป็ นแบบฟอร์มเตรียมไว้ล่วงหน้า
 การสังเกตแบบไม่มเี ค้าโครงกาหนดล่วงหน้า เป็นการสังเกตทีไ่ ม่มกี ารกําหนดเรือ่ ง
ไว้แน่นอน ส่วนใหญ่ใช้ในการสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ทแ่ี สดงออกตามธรรมชาติ
เช่น การสังเกตพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในชุมชน ซึง่ ผูบ้ ริโภคแต่ละบุคคลย่อมจะ
แสดงออกแตกต่างกัน ไม่อาจตัง้ เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวได้ ข้อดีของการสังเกตแบบนี้
จะทําให้ผสู้ งั เกตสามารถเก็บรายละเอียดได้มากกว่าการทีม่ กี ารกําหนดเรือ่ งไว้
แน่นอน วิธสี งั เกตแบบไม่มเี ค้าโครงกําหนดล่วงหน้านี้ ถือว่าเป็นการพัฒนาไปสู่การ
แยกประเภทและจัดหมวดหมูข่ อ้ มูล เพื่อกําหนดเค้าโครงของการสังเกตแบบมีเค้า
โครงล่วงหน้าต่อไป
 การสังเกตแบบเป็นทางการ กับไม่เป็นทางการ (Formal and Informal Observation )
 การสังเกตแบบเป็ นทางการ เป็นการสังเกตทีก่ ําหนดระเบียบกฏเกณฑ์ไว้แล้วว่าจะ
สังเกตอะไร และจะต้องบันทึกผลทีไ่ ด้จากการสังเกตอย่างไร
 การสังเกตแบบไม่เป็ นทางการ เป็นการสังเกตทีใ่ ห้อสิ ระกับผูส้ งั เกตอย่างเต็มที่ จะ
บันทึกข้อมูลอะไร อย่างไรก็ได้ แต่จะต้องสังเคราะห์ก่อนสรุปและจัดระเบียบข้อมูล ใน
ภายหลัง
 การสังเกตในสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารควบคุม กับการสังเกตในสภาพธรรมชาติ
(Laboratory and Field Observation)
 การสังเกตในสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารควบคุม เป็ นการสังเกตในห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ กี าร
ควบคุมตัวแปรภายนอกอื่น ๆ และสังเกตอย่างเฉพาะเจาะจง มีโครงสร้างกําหนด
เป็นระบบเอาไว้ล่วงหน้า
 การสังเกตในสภาพธรรมชาติ เป็นการสังเกตในสนามตามสภาพทีเ่ กิดขึน้ ใน
ธรรมชาติ ไม่มกี ารควบคุมตัวแปรภายนอก ไม่มโี ครงสร้างทีจ่ ะสังเกตแน่ นอน ปล่อ ย
เหตุการณ์หรือสิง่ ทีจ่ ะสังเกตให้เป็นไปตามธรรมชาติ และจดบันทึกพฤติกรรมหรือ
ปรากฎการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ตามนัน้
 การสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็ นปกติวสิ ยั กับพฤติกรรมหรือ
ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็ นบางครัง้
 การสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ทเี ่ กิดขึ้นเป็นปกติวสิ ยั เป็นการสังเกต
พฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับชีวติ ประจําวันในสภาพปกติ การสังเกตในลักษณะนี้หากใช้
การสุ่มตัวอย่างพฤติกรรม สุ่มเวลาและหรือสุ่มสถานที่ ก็พอทําให้เชื่อได้ว่าจะได้
ข้อมูลเช่นเดียวกับพฤติกรรมทีแ่ ท้จริง
 การสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ทเี ่ กิดขึ้นเป็นบางครัง้ เป็นการสังเกตทีต่ อ้ งมี
การกําหนดสถานการณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกคนทีถ่ ูกสังเกตจะแสดง
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พฤติกรรมภายใต้เงือ่ นไขเดียวกัน ทําให้ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนอื่น ๆ ทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมของผูถ้ ูกสังเกตได้ บางครัง้ อาจเกิดขึน้ โดยไม่ได้มกี ารกําหนดสถานการณ์
แต่มเี หตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยไม่ตงั ้ ใจ เช่น การเกิดอุทกภัย การชุมนุ มประท้วง เป็ นต้น
วิ ธีการสังเกต
วิธกี ารสังเกตได้ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมและปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น
เวลา งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น
 การสังเกตทางตรง เป็นการสังเกตโดยผูส้ งั เกตได้สมั ผัสหรือเฝ้าดูบุคคลหรือเหตุการณ์
นัน้ โดยตรง จะกระทําได้ต่อเมือ่ ผูส้ งั เกตได้อยูใ่ นเหตุการณ์นนั ้ ด้วยตนเอง
 การสังเกตทางอ้อม เป็ นการสังเกตทีผ่ สู้ งั เกตไม่ได้เฝ้าดูบุคคลหรือเหตุการณ์นนั ้ โดยตรง
แต่อาศัยถามจากผูอ้ ่นื ทีไ่ ด้อยูใ่ นเหตุการณ์นนั ้ เช่น การสังเกตพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีกําจัด
แมลงศัตรูพชื ของเกษตรกร ซึง่ หากเข้าไปสังเกตพฤติกรรมของเกษตรกรด้วยตนเอง อาจไม่ได้ขอ้ มูล
ทีแ่ ท้จริงต้องถามจากผูท้ อ่ี ยู่ในพืน้ ทีซ่ ง่ึ ได้สมั ผัสกับเกษตรกรมาเป็ นเวลานานติดต่อกัน จะทําให้ได้
ข้อมูลทีแ่ ม่นยํากว่า ทัง้ นี้ การสังเกตทางอ้อมนี้ รวมถึงการสังเกตเหตุการณ์จากสื่อต่าง ๆ ด้วย
กรอบการสังเกต
ในการศึกษาชุมชน โดยทัวไปมี
่ กรอบทีจ่ ะต้องสังเกต ได้แก่
1. ลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางสังคม หรือองค์ประกอบของสิง่ แวดล้อมทีก่ ําลัง
ศึกษา เช่น สภาพภูมศิ าสตร์ สถานที่ บุคคล สิง่ ของ ฯลฯ เป็นการสังเกตเพื่อให้ทราบว่า ‚ใคร” “ที ่
ไหน” นันเอง
่
2. พฤติกรรม หรือการกระทําของบุคคล เพื่อให้ทราบว่า ‚ทาอะไร”
3. แบบแผนการดําเนินชีวติ หรือพฤติกรรมทีด่ าํ เนินการต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบว่า ‚ทา
อย่างไร”
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นการสังเกตถึงความสัมพันธ์ว่า ‚ใครกระทากับใคร” หรือ
‛โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม‛ เช่น ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ความสัมพันธ์ทางการเมือง
5. การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย คือ การสังเกตความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายหรือ
บุคคลผูถ้ ูกศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ
6. การรับรู้ ความรูส้ กึ การให้ความสําคัญ หรือการตีความสถานการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย
หรือผูท้ ถ่ี ูกศึกษา การสังเกตในส่วนนี้จะทําให้เข้าใจว่าผูถ้ ูกศึกษามี ‚ความเชือ่ ” “ทัศนคติ” “โลก
ทัศน์” อย่างไร
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ขัน้ ตอนในการสังเกตและหลักการสังเกตที่ดี ควรมีลกั ษณะดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุง่ หมายของการสังเกตให้ชดั เจนว่าต้องการสังเกต ‚ใคร‛
‚อะไร‛ ‚อย่างไร‛
2. สร้างเครือ่ งมือสําหรับบันทึกข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกต ทีเ่ รียกว่าแบบสังเกต ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุง่ หมาย โดยนําแบบสังเกตไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญเรือ่ งนัน้ ๆ อย่างน้อย
3 รายตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา แล้วทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือก่อน
นําไปใช้จริง
3. กําหนดวิธกี ารสังเกตและระยะเวลาทีจ่ ะใช้ในการสังเกต
4. ทําความเข้าใจในเรือ่ งทีส่ งั เกตให้ดี เช่น ความรูเ้ กีย่ วกับบุคคลทีจ่ ะสังเกต หรือ
ปรากฎการณ์ทจ่ี ะสังเกต กรณีทม่ี ผี สู้ งั เกตหลายคน ควรมีการฝึกอบรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้
ตรงกัน
5. วางแผนขัน้ ตอนการสังเกตให้เป็นระบบ เตรียมสถานการณ์ล่วงหน้าให้เรียบร้อย เตรียม
อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ต่าง ๆ ทีจ่ าํ เป็ นในการสังเกตให้พร้อม บางเหตุการณ์ไม่สามารถสังเกต
ได้ตลอดเวลาเนื่องจากเกิดขึน้ เป็นเวลานาน อาจจําเป็นต้องใช้การสุ่มเวลา
6. การสังเกตควรกระทําอย่างมีจดุ มุง่ หมาย ด้วยความตัง้ ใจ สังเกตทีละเรือ่ ง ไม่ใช่ว่าสังเกต
ไปเรือ่ ย ๆ ตามทีม่ องเห็น ควบคุมสมาธิให้จดจ่อกับเรือ่ งทีส่ งั เกตตลอดเวลา ไม่ควรรีบร้อน หรือ
เหม่อลอย จะต้องสังเกตให้ครบถ้วน และรอจนกว่ากิจกรรมทีส่ งั เกตสิน้ สุดลง เช่น ต้องการสังเกต
ความสนใจของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ก็ต้องสังเกตเฉพาะพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความสนใจหรือความ
เอาใจใส่ต่อเนื้อหาทีไ่ ด้ทําการฝึกอบรมไปตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม อาจรวมถึงการซักถามหรือ
การนําความรูไ้ ปใช้ภายหลังทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม โดยไม่ไปสังเกตในประเด็นอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง อาทิ
การแต่งกาย กิรยิ ามารยาท
7. ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ลาํ เอียงหรือมีอคติต่อบุคคลหรือปรากฏการณ์ทส่ี งั เกตได้ เพราะ
อาจทําให้แปลความหมายของพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์นนั ้ ผิดไปได้
8. พฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็นปกติซ้าํ ๆ ควรจะทําการสังเกตหลายๆ ครัง้
เพื่อให้ได้ผลทีแ่ น่นอน
9. ควรบันทึกข้อมูลโดยเร็วทีส่ ุดเพื่อป้องกันการหลงลืมหรือบันทึกไม่ครบถ้วน
10. มีการตรวจสอบความเชื่อถือของข้อมูลทีส่ งั เกตได้ เช่น เปรียบเทียบผลโดยการสังเกต
หลาย ๆ ครัง้ เปรียบเทียบผลสังเกตกับบุคคลอื่น หากผลตรงกันแสดงว่าข้อมูลนัน้ เชื่อถือได้
เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกต
ปริวตั ร เขือ่ นแก้ว (ม.ป.ป) กล่าวถึงเครือ่ งมือสําคัญของการใช้วธิ กี ารสังเกตว่ามีหลาย
ประเภท ดังนี้

49
 ระบบการจัดแยกประเภท (Category System)
การจัดแยกประเภทเป็นหมวดหมู่ เป็นการเปลีย่ นสถานการณ์สงั คมในเชิงคุณภาพให้
เป็นเชิงปริมาณ คือ มีการลงรหัสพฤติกรรมทีจ่ ดั แยกประเภทตามระบบความคิดและวัตถุประสงค์ของ
ผูว้ จิ ยั รวมทัง้ แนวความคิดในเชิงทฤษฏี ตัวอย่างเช่น
ระบบการจัดแยกประเภทแบบเบลส์ ซึง่ แบ่งออกเป็น 12 ประเภท โดยอนุมานว่า
พฤติกรรมทัง้ หมดของกลุ่มสามารถจัดลงรหัสได้ดงั นี้
1. การแสดงความเป็ นมิตร หรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2. การแสดงอาการผ่อนคลาย
3. การเห็นด้วย
4. การให้ขอ้ เสนอแนะ
5. การให้ความเป็นธรรม
6. การให้แนวทาง
7. การร้องขอแนวทาง
8. การร้องขอความเป็ นธรรม
9. การร้องขอข้อเสนอแนะ
10. การไม่เห็นด้วย
11. การแสดงความตึงเครียด
12. การแสดงความเป็ นศัตรูหรือความแตกแยก
การใช้วธิ จี ดั แยกประเภทแบบนี้ เป็นการกําหนดให้ผสู้ งั เกตลงรหัสพฤติกรรมโดยบันทึก
แบบสรุปพฤติกรรมเป็นประเภท การทีจ่ ะจัดประเภทพฤติกรรมได้ถูกต้องต้องอาศัยทฤษฎี
วัตถุประสงค์ และการนิยามประเภทต่าง ๆ ของพฤติกรรม จะจัดประเภทพฤติกรรมเองโดยพลการ
ไม่ได้ ก่อนทีจ่ ะทําหน้าทีน่ ้ี ผูส้ งั เกตต้องได้รบั การอบรมมาเป็ นอย่างดีก่อน
การจัดแยกประเภทอีกลักษณะหนึ่งคือประเภทหรือกลุ่มทีม่ คี วามต่อเนื่อง (Continuous
Categories) เช่น เมือ่ ผูส้ งั เกตพฤติกรรมของเด็กในสนามเด็กเล่นได้จดั กลุ่มพฤติกรรมขึน้ จํานวน
หนึ่ง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ต่อต้าน ด้วยคําพูดทีฟ่ งั แล้วนุ่ มนวล กลุ่มที่ 2 พูดขูก่ รรโชก และขูด่ ว้ ยท่าทาง
กลุ่มที่ 3 เอาร่างกายเข้าปะทะ การจัดแบ่งเช่นนี้ควรเป็ นการจัดแบ่งแบบต่อเนื่อง คือเริม่ จาก
พฤติกรรมทีก่ ้าวร้าวน้อยไปจนถึงขัน้ รุนแรงในกลุ่มที่ 3
วิธกี ารจัดแยกประเภทอีกอย่างหนึ่งคือ การกําหนดจํานวนตัวแปรหรือพฤติกรรมไว้
ล่วงหน้า โดยอ้างอิงจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูส้ งั เกตระบบการจัดแยกประเภท
บางอย่างกําหนดให้ผสู้ งั เกตลงรหัสพฤติกรรม ซึง่ แท้จริงเป็นการกระทําเพื่อหาข้อสรุปบางกรณี
ผูส้ งั เกตจัดแยกประเภทพฤติกรรมทีเ่ ห็นหรือได้ยนิ โดยไม่กําหนดกรอบไว้ล่วงหน้า การ
จัดแยกพวกนี้ขน้ึ อยูก่ บั ผูส้ งั เกตเอง แต่การตัดสินใจว่าจะสรุปโดยอิงกรอบทีก่ ําหนดไว้มากน้อย
เพียงใด ควรขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของผูว้ จิ ยั ในการสรุปอ้างอิงนี้กําหนดให้ตอ้ งทดสอบสมมติฐาน
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คือผูว้ จิ ยั จะมีทฤษฎีเกี่ยวกับเรือ่ งนี้ไว้แล้ว และควรจัดนิยามประเภทต่าง ๆ ของพฤติกรรมให้ชดั เจน
หน้าทีข่ องการจัดประเภทพฤติกรรมควรจะเป็ นของผู้วจิ ยั
 แผนภูมแิ สดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วม (Participant Chart)
ในกรณีทต่ี อ้ งการสังเกตพฤติกรรมบางประการทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมาย
เช่น พฤติกรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเด็กแต่ละคนในการอภิปรายกลุ่ม เราอาจบันทึกผลจากการ
สังเกตออกมาในรูปแผนภูมติ ่อไปนี้
ตัวอย่างแบบบันทึกพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน 4 คน ในการอภิปรายกลุ่ม
เรือ่ ง “ความสําคัญของอาชีพทางการเกษตร‛
แนวความคิดทีเ่ สนอ
ในระหว่างการอภิปราย
สุภทั รา
มีความสําคัญมาก
/
สําคัญแต่อยูใ่ นระดับรอง
///
ยังน่ าสงสัย-ไม่ชดั เจน
อภิปรายนอกเรือ่ ง
/
ทีม่ า: ปริวตั ร เขือ่ นแก้ว (ม.ป.ป.)

นักเรียนทีร่ ว่ มในการอภิปราย
วัฒนา
สมศรี
//
///
//
//
/
/

สุจารี
//
/
/
//

จากตัวอย่างข้างบนนี้เป็นเพียงแบบบันทึก ผลทีไ่ ด้จะต้องนําไปแปลความหมายอีกครัง้
หนึ่ง เช่น ให้คะแนนตามความสําคัญของระดับคําตอบต่าง ๆ หลังจากนัน้ จึงนําผลไปวิเคราะห์ตาม
จุดมุง่ หมายอีกครัง้ หนึ่ง การสังเกตตามวิธนี ้คี ่อนข้างง่ายในการบันทึก แต่การระบุประเภทหรือระดับ
ของพฤติกรรมอาจจะยุง่ ยากบ้าง ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ประสบการณ์หรือความคุน้ เคยวิธกี ารสังเกตเป็น
สําคัญ
 แบบตรวจสอบ (Check Lists)
แบบตรวจสอบอาจประกอบด้วยบัญชีรายการแสดงขัน้ ตอนกิจกรรมหรือพฤติกรรมทีผ่ ู้
สังเกตบันทึกไว้เมือ่ เกิดพฤติกรรมนัน้ ๆ ขึน้ ตามปกติแบบตรวจสอบมักบันทึกแต่เพียงว่ามี
เหตุการณ์หรือบางสิง่ บางอย่างหรือไม่ แต่จะไม่มกี ารประเมินค่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ว่ามีความเข้มหรือความ
รุนแรงระดับใด ส่วนใหญ่จงึ มักบันทึกว่า มี-ไม่ม ี จริง-ไม่จริง ใช่-ไม่ใช่ สิง่ ทีส่ งั เกตและบันทึกอาจเป็น
กระบวนการหรือผลทีเ่ กิดขึน้ ก็ได้ ดังจะยกตัวอย่างแบบทดสอบสําหรับการสร้างแบบทดสอบ ว่ามี
กระบวนการครบถ้วนหรือไม่ ดังต่อไปนี้
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ข้อ

ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนด้วยการใช้อุปกรณ์การสอน
โรงเรียน
เขต
ครูผสู้ อน
วันที่
รายการพฤติกรรม
ปฏิบตั ิ

ไม่
หมายเหตุ
ปฏิบตั ิ
1 ครูใช้อุปกรณ์ประกอบการสอน
…… …….. …………….
2 ครูเลือกอุปกรณ์ทม่ี เี นื้อหาถูกต้อง
…… …….. ……………..
3 ครูเลือกอุปกรณ์ทน่ี กั เรียนสนใจ
…… …….. ……………..
4 ครูเลือกอุปกรณ์ทม่ี ขี นาดเหมาะสมกับวัยและชัน้ เรียน
…… …….. ……………..
5 ครูเลือกอุปกรณ์ทม่ี คี วามชัดเจนและตรงกับความเป็นจริง …… …….. ……………..
6 ครูวางแผนการใช้อุปกรณ์ล่วงหน้า
…… …….. ……………..
7 ครูเตรียมห้องเรียนเหมาะสมกับการใช้อุปกรณ์
…… …….. ……………..
8 ครูเตรียมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้อุปกรณ์
…… …….. ……………..
9 ครูเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมทีจ่ ะใช้ได้ทนั ที
…… …….. ……………..
10 ครูเรียงลําดับอุปกรณ์เพื่อสะดวกในการนําไปใช้
…… …….. ……………..
11 ครูใช้อุปกรณ์เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน
…… …….. ……………..
12 ครูใช้อุปกรณ์เพื่อนําเข้าสู่บทเรียน
…… …….. ……………..
13 ครูใช้อุปกรณ์เพื่อความกระจ่างแจ้งในบทเรียน
…… …….. ……………..
14 ครูใช้อุปกรณ์เพื่ออธิบายเนื้อหาบทเรียน
…… …….. ……………..
15 ครูใช้อุปกรณ์เพื่อฝึกฝนทักษะ
…… …….. ……………..
16 ครูใช้อุปกรณ์เพื่อสรุปบทเรียน
…… …….. ……………..
17 ครูใช้อุปกรณ์เพื่อทบทวนบทเรียน
…… …….. ……………..
18 ครูใช้อุปกรณ์เพื่อประเมินผล
…… …….. ……………..
ทีม่ า: วิธกี ารวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เชิดศักดิ ์ โฆวาสินธุ์ อ้างถึงใน ปริวตั ร
เขือ่ นแก้ว, ม.ป.ป.)
 มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
ใช้สาํ หรับการบรรยายพฤติกรรมรายบุคคล หรือกิจกรรมของกลุ่ม หรือข้อมูลประเภทอื่น
ทีต่ อ้ งบันทึกออกมาเป็นจํานวน มาตราส่วนประเมินค่ามักให้ขอ้ มูลทีย่ ่นย่อมากกว่า และเชื่อถือได้
น้อยกว่าการจัดแยกประเภท อย่างไรก็ตาม ถ้ามีขอ้ จํากัดทางการปฏิบตั ทิ บ่ี บี บังคับให้ตอ้ งใช้วธิ กี ารนี้
ในการสังเกต การใช้มาตราส่วนประเมินค่า มักใช้ทางใดทางหนึ่งในสองทางคือ
1. บันทึกพฤติกรรมทีม่ ชี ่วงถี่มากในการพบปะสังสรรค์ทางสังคมของกลุ่ม
2. ประเมินค่าหลังจากเหตุการณ์สน้ิ สุดลง
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ตัวอย่าง ในการประชุมผูน้ ําชุมชน เราจะใช้มาตราส่วนประเมินค่าเพื่อแสดงสภาพความ
ตึงเครียดในกลุ่ม ความตึงเครียดเกิดขึน้ จากการทีก่ ลุ่มตัง้ เป้าหมายบางประการไว้ และต้องการบรรลุ
ถึงเป้าหมายนัน้ จึงเกิดความกังวลหรือการแสดงออกทางอารมณ์อ่นื ๆ ในการสังเกตและประเมิน
ออกมาว่า
ตําแหน่งที่ 0
ประเมินไม่ได้
ตําแหน่งที่ 1
กลุ่มปล่อยตัวตามสบาย ประชุมตามสบายไม่เคร่งเครียด
ตําแหน่งที่ 2
ปล่อยตัวตามสบาย แต่ไม่มากเหมือนกลุ่มที่ 1
ตําแหน่งที่ 3
มีความเครียดบ้างเล็กน้อย
ตําแหน่งที่ 4
กลุ่มใช้ความพยายามอย่างหนัก มีการประชันขันแข่งจึงปรากฏ
ความเครียดให้เห็นบ้างบางครัง้
ตําแหน่งที่ 5
ตอนนี้อาการเครียดเห็นได้ชดั เจน โดยการแสดงออกทางร่างกาย
เหมือนคนทีก่ ําลังตื่นเต้นเวลาเชียร์กฬี าจะแสดงท่าทางหรือ
สัญญาณออกมาเต็มที่ ทัง้ ตะโกน ทัง้ ทําหน้าทําตา ฯลฯ
มาตราส่วนวัดนี้ใช้ 5 ตําแหน่ง บางคนอาจได้ 11 ตําแหน่งหรือ 11 คะแนน เริม่ จาก
คะแนน 0 ไปจนถึง 10
มาตราส่วนการประเมินค่าสามารถใช้ในกรณีท่มี รี ะยะเวลาและจํานวนบุคลากรจํากัด เช่น
บางเหตุการณ์เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ เราไม่สามารถบันทึกได้ทงั ้ หมด หรือเกิดขึน้ ในระยะเวลารวดเร็ว
หรือเปลีย่ นแปลงอย่างกะทันหันจึงไม่มใี ครบันทึกได้ทนั การใช้วธิ ปี ระเมินค่าเป็ นประโยชน์ทจ่ี ะสรุป
ข้อมูล นอกจากนี้วธิ กี ารนี้ยงั เป็นประโยชน์สําหรับการสํารวจเบือ้ งต้น สําหรับการนําผลไปเป็น
แนวทางในการสังเกตแบบมีเค้าโครงล่วงหน้า ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบ ควรเปรียบเทียบข้อมูลทีไ่ ด้จาก
มาตราส่วนประเมินค่ากับข้อมูลทีไ่ ด้จากการจัดแยกประเภท การใช้มาตรส่วนอาจหยาบเกินไป
สําหรับพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง จนข้อมูลเกือบทัง้ หมดตกอยูใ่ นส่วนปลายของมาตราส่วนและจะ
เป็ นปญั หาในการทดสอบทางสถิตแิ ละการตีความข้อค้นพบ
ข้อดีของการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิ ธีการสังเกต
1. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์จริงของแหล่งข้อมูลจึงทําให้มคี วามน่าเชื่อถือ
2. ใช้ได้กบั บุคคลทุกประเภท แม้กระทังผู
่ ท้ ไ่ี ม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ผูท้ ไ่ี ม่เต็มใจให้
ข้อมูลเพราะกลัวมีภยั หรือกลัวเสื่อมเสีย ผูท้ ไ่ี ม่ชอบตอบคําถามหรือกรอกข้อมูลยุง่ ยาก
3. เหมาะกับการศึกษาพฤติกรรมทีค่ ่อนข้างลึกซึง้ และไม่สามารถแสดงออกได้ดว้ ยคําพูด
4. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้อย่างทันควัน
5. ใช้รว่ มในการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างเนียบเนียน
6. ช่วยเก็บข้อมูลทีผ่ ถู้ ูกสังเกตไม่สนใจหรือเห็นเป็ นเรือ่ งธรรมดา
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7. เป็นวิธกี ารทีใ่ ห้ขอ้ มูลได้อย่างละเอียด สามารถนําเหตุการณ์ต่อเนื่องอื่น ๆ มาอธิบาย
เหตุการณ์ทต่ี อ้ งการอธิบายได้อย่างลึกซีง้ หรือเสริมความเข้าใจให้ชดั เจนถูกต้องยิง่ ขึน้
8. เป็นวิธกี ารทีม่ ลี กั ษณะต่อเนื่อง ให้ขอ้ มูลทีอ่ ธิบายได้ว่าอะไรมาก่อน มาหลัง สามารถ
ศึกษาแนวโน้มได้
ข้อจากัดของการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิ ธีการสังเกต
1. ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทุกเรือ่ ง เช่น กิจกรรมในชีวติ ประจําวัน ทัศนคติ
ความรูส้ กึ นึกคิด ซึง่ อาจต้องใช้การสัมภาษณ์แทน
2. บางครัง้ ไม่อาจทราบได้ว่า สิง่ ทีต่ อ้ งการสังเกตนัน้ จะเกิดขึน้ หรือไม่ ทําให้ตอ้ งเสียเวลาใน
การรอคอย หรือในทางตรงกันข้ามบางครัง้ เหตุการณ์ต่างๆ ทีต่ อ้ งการสังเกตเกิดขึน้ พร้อม ๆ กันจน
ไม่สามารถสังเกตได้ทวถึ
ั่ ง
3. พฤติกรรมบางอย่างทีบ่ ุคคลแสดงออกมาบางครัง้ ยากแก่การเข้าใจ ต้องมีการแปลความ
หรือการตีความ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ ความสามารถ อารมณ์ แรงจูงใจ และความรูส้ กึ ส่วนตัว
ของผูส้ งั เกต ดังนัน้ ผลทีไ่ ด้จากการสังเกตจึงอาจเกิดความลําเอียงหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
ได้ นอกจากนี้หากมีผสู้ งั เกตหลายคน อาจแปลความหรือตีความต่างกันได้
4. ผลของการสังเกตมีลกั ษณะเป็นการพรรณาทีค่ ่อนข้างละเอียดลึกซึง้ ยากแก่การประเมิน
เป็นตัวเลขและแปลความหมาย
5. หากผูส้ งั เกตรูต้ วั ว่าถูกสังเกต อาจทําให้ไม่กล้าแสดงพฤติกรรมทีเ่ ป็นจริงหรือเป็ น
ธรรมชาติออกมา
6. ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนทุกแง่มุมของเหตุการณ์ เพราะผูส้ งั เกตไม่สามารถ
กระทําพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน

การสัมภาษณ์ (Interview)
การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนา ซักถามอย่างมีจดุ มุง่ หมายระหว่างผูท้ ต่ี อ้ งการทราบเรือ่ งราว
ซึง่ เรียกว่าผูส้ มั ภาษณ์ กับผูใ้ ห้เรือ่ งราวซึง่ เรียกว่าผู้ใหัสมั ภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ข้อคิดเห็นหรือ
รายละเอียดเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งทีต่ อ้ งการ มักจะใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายทีม่ ขี นาดเล็ก
ในการสัมภาษณ์อาจใช้แบบสัมภาษณ์หรือใช้เพียงหัวข้อการซักถามก็ได้
ประเภทของการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกได้เป็ นหลายประเภท ดังนี้
 การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล กับการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม
(Individual and Group Interview)
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 การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เป็นการสนทนา ซักถามผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทลี ะคนจนกว่า
จะได้ขอ้ มูลเป็นทีน่ ่ าพอใจ แล้วจึงสนทนา ซักถามผูใ้ ห้สมั ภาษณ์รายอื่นต่อไป การ
สัมภาษณ์แบบนี้ผสู้ มั ภาษณ์กบั ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จะมีความเป็นส่วนตัวและความเป็น
อิสระมาก
 การสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม เป็นการสนทนา ซักถามผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ในเวลาเดียวกันคราว
ละหลาย ๆ คน ทุกคนตอบคําถามเดียวกัน
 การสัมภาษณ์แบบใช้ผสู้ มั ภาษณ์คนเดียว กับใช้ผสู้ มั ภาษณ์หลายคน
(Single and Panel Interview)
 การสัมภาษณ์แบบใช้ผสู้ มั ภาษณ์คนเดียว คือ การสัมภาษณ์ทม่ี ผี สู้ มั ภาษณ์ 1 คน
ทําหน้าทีส่ นทนา ซักถาม ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทุกคน การสัมภาษณ์แบบนี้จะทําให้ไม่เกิด
ปญั หาเรือ่ งความแตกต่างของผูส้ มั ภาษณ์ แต่จะต้องใช้เวลานาน
 การสัมภาษณ์แบบใช้ผสู้ มั ภาษณ์หลายคน เป็นการสัมภาษณ์ทม่ี ผี สู้ มั ภาษณ์
มากกว่า 1 คน ช่วยกันสัมภาษณ์ ซึง่ จะทําให้การรวบรวมข้อมูลเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
ได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนและถูกต้องยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะหากทีมผูส้ มั ภาษณ์มคี วามรู้ ความ
เชีย่ วชาญหลากหลายหรือแตกต่างกันจะทําให้ได้รายละเอียดข้อมูลทีส่ มบูรณ์มากขึน้
 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กับแบบไม่มโี ครงสร้าง
(Structured & Unstructured Interview)
 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบมาตรฐาน (Standardized Interview) เป็น
การกสัมภาษณ์ทม่ี แี ผนการสัมภาษณ์และการบริหารการสัมภาษณ์จดั เตรียมไว้
แน่นอนเป็นการล่วงหน้า การสัมภาษณ์เป็ นมาตรฐานและเป็นทางการมาก ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ทุกคนจะต้องตอบคําถามเดียวกัน มีการเรียงลําดับคําถามก่อน-หลังใน
รูปแบบเดียวกัน
 การสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง หรือแบบมาตรฐานน้อย (Less Standardized
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ทม่ี คี วามยืดหยุน่ เปิดกว้าง ไม่เป็นทางการมากนัก จะ
ถามอะไรก่อนหรือหลังก็ได้ และไม่จาํ เป็ นต้องถามคําถามเหมือนกันทุกคนก็ได้ ผู้
สัมภาษณ์มอี สิ ระในการถามและสามารถปรับเปลีย่ นการซักถามให้เหมาะสมกับผูใ้ ห้
สัมภาษณ์แต่ละคนได้
 การสัมภาษณ์แบบกําหนดคําตอบล่วงหน้า กับไม่กําหนดคําตอบล่วงหน้า
(Directive and Non-directive Interview)
 การสัมภาษณ์แบบกําหนดคําตอบล่วงหน้า เป็นการสัมภาษณ์ทก่ี ําหนดคําตอบไว้
สําหรับให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์เลือกตอบ เช่น ใช่ ไม่ใช่ เคย ไม่เคย หรือแบบทีม่ ี
คําตอบให้เลือก เป็นต้น
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 การสัมภาษณ์แบบไม่กําหนดคําตอบล่วงหน้า เป็นการสัมภาษณ์ทผ่ี ใู้ ห้สมั ภาษณ์
สามารถตอบได้ตามความพอใจอย่างอิสระ จะตอบอย่างไรก็ได้ ผูส้ มั ภาษณ์จะปล่อย
ให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์พดู เองและแสดงพฤติกรรมอย่างเสรี
 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual Depth Interview) เป็นการซักถาม
พูดคุยเจาะลึกล้วงคําตอบอย่างละเอียดถีถ่ ว้ นระหว่างผูส้ มั ภาษณ์และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
การถามนอกจากจะให้อธิบายแล้ว จะต้องถามถึงเหตุผลด้วย การสัมภาษณ์แบบนี้
จะใช้ได้ดกี บั การศึกษาวิจยั ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความ
ต้องการ ความเชื่อ ค่านิยม บุคลิกภาพในลักษณะต่าง ๆ
 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบ
เจาะประเด็น ด้วยการเชิญผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มารวมเป็นกลุ่มแล้วเปิดโอกาสให้
แลกเปลีย่ นทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นทีต่ อ้ งการ แล้วพยายามหาข้อสรุป
การสนทนากลุ่มนี้เหมาะกับการหารูปแบบโครงสร้าง แนวคิดใหม่ ๆ รวมทัง้ ค้นหา
ตัวกําหนดพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์
 การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ กับแบบไม่เป็ นทางการ
(Formal and Informal Interview)
 การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ เป็นการสัมภาษณ์ทไ่ี ด้เตรียมคําถามและข้อกําหนด
ไว้แน่นอนตายตัวแบบเดียวกันกับการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยทัวไปวิ
่ ธนี ้ีจะ
ไม่ช่วยให้ได้ขอ้ มูลทีล่ กึ ซึง้ และครอบคลุมเพียงพอ โดยเฉพาะในแง่ของวัฒนธรรม
ความหมายและความรูส้ กึ นึกคิด
 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ มักจะใช้ควบคู่กบั การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม โดยเตรียมคําถามกว้าง ๆ ไว้
ล่วงหน้า การสัมภาษณ์แบบนี้อาจรวมถึงการสัมภาษณ์แบบเปิดกว้างไม่จาํ กัด
คําตอบ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การตะล่อมกล่อมเกลา
(Probe) ซึง่ เป็นการซักถามทีล่ ว้ งเอาส่วนลึกของความคิดออกมา การสัมภาษณ์ผใู้ ห้
ข้อมูลสําคัญ (Key Informant Interview) โดยกําหนดตัวผูต้ อบแบบเจาะจงเพราะ
สามารถให้ขอ้ มูลทีด่ ไี ด้มากและลึกซึง้ กว้างขวางเป็นพิเศษ รวมถึงการเงีย่ หูฟงั จาก
คําสนทนาของผูอ้ ่นื (Eavesdropping) โดยผูว้ จิ ยั ไม่ตอ้ งตัง้ คําถามเอง
นอกจากนี้ยงั สามารถแบ่งประเภทของการสัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์และ
ตามเทคนิคการสัมภาษณ์ ดังนี้ (ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2546)

56
 แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา อาจแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท
 การสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focused Interview) เป็นการสัมภาษณ์ทเ่ี จาะจงหัวข้อ
เรือ่ งทีต่ อ้ งการข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ่งโดยเฉพาะ การสัมภาษณ์ประสบการณ์ส่วนตัว ทัศนคติ ค่านิยมของแต่ละบุคคล
ในเรือ่ งทีต่ อ้ งการศึกษา เป็นต้น
 การสัมภาษณ์ทไ่ี ม่กําหนดคําตอบล่วงหน้า (Non-directive Interview) เป็นวิธกี าร
สัมภาษณ์ทผ่ี ใู้ ห้สมั ภาษณ์สามารถตอบคําถามได้อย่างมีอสิ ระ โดยผูส้ มั ภาษณ์เป็ น
เพียงผูฟ้ งั มากกว่าผูซ้ กั กถาม เช่น การสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาสุขภาพจิต เป็ นต้น
 การสัมภาษณ์แบบลึกซึง้ (In-depth Interview) เป็นวิธกี ารสัมภาษณ์ทต่ี อ้ งการ
รายละเอียดอย่างเจาะลึกในเรือ่ งทีก่ ําลังศึกษา การสัมภาษณ์แบบลึกซึง้ จะเกิดขึน้ ได้
เมือ่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มคี วามคุน้ เคยและให้คาํ ตอบอย่างเต็มที่ โดยทัวไปใช้
่
ในการ
สัมภาษณ์ผทู้ ม่ี คี วามรู้ ประสบการณ์ หรือความเชีย่ วชาญมากกว่าผูท้ าํ หน้าที่
สัมภาษณ์ เช่น การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านนํ้า การสัมภาษณ์รฐั มนตรีซง่ึ
รับผิดชอบกํากับดูแลปญั หายาเสพติดของประเทศ ฯลฯ หรือใช้ในการสัมภาษณ์
ชีวประวัตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นแหล่งข้อมูลโดยตรง
 การสัมภาษณ์ซ้าํ (Repeated Interview) เป็นวิธกี ารสัมภาษณ์แบบเดียวกันกับ
การศึกษาซํ้า (Panel Study) มีวตั ถุประสงค์เพื่อจะศึกษาความเปลีย่ นแปลงหรือ
ทดสอบยืนยันผล
 แบ่งตามเทคนิ คการสัมภาษณ์ ได้เป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆดังนี้
 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ทผ่ี ถู้ ูก
สัมภาษณ์ใช้มาตรฐานเดียวกันในการสัมภาษณ์เพื่อลดอคติของการสัมภาษณ์ อาจ
แบ่งย่อยเป็ น 2 ชนิด คือ (1) การสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม (Interview Schedule)
โดยมากมักจะนําไปสัมภาษณ์ผทู้ ไ่ี ม่สามารถทีจ่ ะกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง
หรืออาจไม่เข้าใจข้อคําถามหากไม่ได้ขยายความให้ชดั เจน อาจจะมีความความ
ยืดหยุ่นในการใช้ถอ้ ยคําในแต่ละคําถาม เพื่อให้ผตู้ อบเข้าใจง่ายและตอบคําถามได้
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา (2) การสัมภาษณ์ตามแบบคําถามทีก่ ําหนดไว้
(Questioned Interview) เป็นการสัมภาษณ์ตามคําถามต่าง ๆ ทีม่ ไี ว้โดยไม่มกี าร
ดัดแปลงแต่อย่างไร เช่น การสํารวจสํามะโนประชากร เป็นต้น
 การสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ทไ่ี ม่ม ี
ขอบเขตของคําถามทีแ่ น่ นอน มีเพียงกรอบประเด็นหรือหัวข้อทีส่ ร้างขึน้ อย่างกว้าง ๆ
เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยผูส้ มั ภาษณ์จะกําหนดว่าต้องการได้ขอ้ มูลอะไร
จากนัน้ จึงกําหนดหัวข้อหรือประเด็นคําถาม เช่น การประกอบอาชีพ ผูส้ มั ภาษณ์จะ
พูดคุยตามประเด็นคําถามทีไ่ ด้เตรียมไว้ โดยใช้คําถามหลัก ๆ เช่นถามว่าส่วนใหญ่
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คนในหมู่บา้ นประกอบอาชีพอะไร แล้วถามคําถามย่อย ๆ เพื่อให้ได้รายละเอียดที่
ชัดเจนขึน้ ได้แก่ ใคร อะไร ทีไ่ หน อย่างไร เท่าไร และทําไม
 การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ี
ประกอบด้วยคําถามต่าง ๆ ในแบบสอบถาม แต่สามารถทีจ่ ะปรับเปลีย่ น เพิม่ เติม
เพื่อให้เกิดความชัดเจนของคําตอบได้
เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ในการสัมภาษณ์อาจใช้แบบสัมภาษณ์ หรือไม่ใช้แบบสัมภาษณ์เพียงแต่จดหัวข้อหรือ
ประเด็นคําถามทีก่ ําหนดไว้กนั ลืม หรือจะใช้การสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามก็ได้
สําหรับในกรณีการใช้แบบสัมภาษณ์นนั ้ อาจจะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ
1. ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ การศึกษา ฯลฯ
2. ข้อมูลเกีย่ วกับปญั หาทีก่ ําลังศึกษา
คําถามของแบบสัมภาษณ์ทใ่ี ช้กนั ทัว่ ๆ ไป ว่ามี 2 แบบ คือ
1. คําถามแบบทีม่ คี าํ ตอบตายตัว (Fixed Alternative) เป็นคําถามทีก่ ําหนดคําตอบไว้ให้
ผูต้ อบเลือก เช่น ใช่–ไม่ใช่ เห็นด้วย–ไม่เห็นด้วย ทราบ–ไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจ เหล่านี้เป็ นต้น
ตัวอย่าง คุณเห็นด้วยกับการทีร่ ฐั บาลกําหนดนโยบายประกันราคาข้าวหรือไม่
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ไม่มคี วามคิดเห็น
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 จนถึงวันนี้ท่านเคยเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของรัฐหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
ในการสัมภาษณ์ผถู้ ูกสัมภาษณ์แต่ละคนจะได้รบั การถามเช่นเดียวกันภายใต้คาํ ตอบที่
กําหนดไว้แน่ นอน จึงทําให้คาํ ตอบหรือข้อมูลทีไ่ ด้รบั มีความเชื่อมันสู
่ ง ตรงตามวัตถุประสงค์หรือ
จุดมุง่ หมาย ไม่ออกนอกเรือ่ งหรือเกินเลยไปจากขอบเขตทีว่ างไว้ ง่ายต่อการนําไปวิเคราะห์
เปรียบเทียบ นอกจากนี้การใช้คาํ ถามแบบทีม่ คี ําตอบตายตัว ยังทําให้ควบคุมการสัมภาษณ์ได้ง่าย
และใช้เวลาในการถามตอบไม่นานนัก แต่กม็ ขี อ้ เสียคือจะทําให้ได้คําตอบทีผ่ วิ เผิน ขาดข้อมูล
รายละเอียด
2. คําถามแบบปลายเปิด (Open - ended) เป็นคําถามทีเ่ ปิดโอกาสให้ผตู้ อบได้แสดงออก
ซึง่ ความคิดและความรูส้ กึ โดยอิสระ ไม่มคี าํ ตอบทีก่ ําหนดแน่นอนตายตัว หรือมีแต่น้อยโดยพยามให้
ตอบอยูใ่ นเนื้อหาทีไ่ ด้กําหนดไว้ การเตรียมข้อคําถามไม่ตอ้ งยุง่ ยากและยึดระเบียบแบบแผนมากนัก
ใช้ในการสัมภาษณ์ทย่ี ดื หยุ่น เจาะลึก และมีความต่อเนื่องของการซักถาม ผูส้ มั ภาษณ์สามารถ
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ปรับเปลีย่ นถ้อยคําหรือเรียงลําดับคําถามให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีอสิ ระในการถามเพื่อให้ได้
คําตอบตามจุดมุง่ หมาย เป็ นการส่งเสริมและสร้างบรรยายกาศระหว่างผูส้ มั ภาษณืกกับผูถ้ ูก
สัมภาษณ์ จึงทําให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์เต็มใจทีจ่ ะตอบหรือให้ขอ้ มูลโดยไม่รสู้ กึ ว่าถูกบังคับ ทําให้ได้ขอ้ มูล
ทีม่ รี ายละเอียดและมีการขยายความทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้ ข้อมูลทีไ่ ด้ส่วนใหญ่ไม่นิยมนําคําตอบมา
เปรียบเทียบกัน แต่อาจนํามาใช้ประโยชน์ในการสร้างคําถามในการสัมภาษณ์แบบทีม่ คี าํ ตอบตายตัว
ในครัง้ ต่อ ๆ ไปได้ ข้อเสียก็คอื ผูส้ มั ภาษณ์ไม่สามารถควบคุมคําตอบและเวลาได้ คําตอบอาจมี
รายละเอียดมากเกินกว่าทีต่ ้องการ หรือไม่ตรงประเด็น และลําบากในการประมวลผล
กมล สุดประเสริฐ (2516) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการเขียนคําถามสําหรับแบบ
สัมภาษณ์ไว้ ดังต่อไปนี้
1. คําถามทีถ่ ามนัน้ ต้องสัมพันธ์กบั เรือ่ งที่กําลังศึกษาหรือทําการวิจยั และตรงกับ
วัตถุประสงค์ของเรือ่ งนัน้ ๆ นอกจากคําถามทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลทีบ่ อกสถานะทางสังคมของผูต้ อบ
เท่านัน้ ทีอ่ าจจะไม่สมั พันธ์กบั ปญั หาการวิจยั หมายความว่า คําถามทุกคําถามต้องเป็ นคําถามทีจ่ ะ
ช่วยล้วงข้อเท็จจริงเพื่อจะนําเอามาพิสจู น์ขอ้ สมมติฐานทีไ่ ด้วางไว้
2. คําถามนัน้ ๆ ต้องเป็ นคําถามทีจ่ ะได้คาํ ตอบทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม กล่าวคือ ถ้า
กําหนดคําตอบไว้ตายตัว ต้องแน่ใจว่าจะไม่มคี ําตอบเป็ นอย่างอื่นอีกแล้ว ฉะนัน้ ถ้าทําเป็ นแบบ
ปลายเปิดจะดีกว่าเขียนเป็ นตัวเลือกให้ตอบ เพราะไม่แน่ใจว่าคําตอบจะมีอย่างอื่นอีกหรือไม่
3. คําถามถามชัดเจนดีหรือไม่ การถามให้ชดั เจนไม่คลุมเคลือนัน้ นับว่าสําคัญมก ถ้าได้
คําตอบไม่ชดั เจน ก็ควรจะต้องถามต่อไปอีกเพื่อให้ได้คาํ ตอบทีแ่ น่นอนยิง่ ขึน้ วิธกี ารก็คอื
3.1 อย่าถามหลายอย่างในคําถามข้อเดียว ตัวอย่างเช่น ถามว่า “คุณเชื่อหรือไม่ว่า
ความมุง่ หมายทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในปจั จุบนั และวิธกี ารสอนของครูเพื่อให้บรรลุ
จุดมุง่ หมายนัน้ ๆ จะเป็นผลดี” จากตัวอย่างนี้ถามทัง้ ความมุง่ หมายของการศึกษา และวิธกี ารสอน
ของครู ทําให้ผตู้ อบพะวักพะวนว่าจะตอบความคิดอันไหนดี
3.2 ควรหลีกเลีย่ งการใช้คําหรือประโยคทีค่ ลุมเคลือ ตัวอย่างคําถามว่า “คุณคิดว่า
เสมียนได้รบั การปฏิบตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชาอย่างยุตธิ รรมหรือไม่” คําว่าการปฏิบตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชา
นัน้ มีการปฏิบตั หิ ลายอย่าง เช่น การขึน้ เงินเดือน การสนทนาปราศรัย การเห็นอกเห็นใจ ฉะนัน้ คําว่า
“ปฏิบตั ”ิ นี้จงึ คลุมเคลือไม่แน่นอน ทางทีด่ คี วรถามให้จาํ เพาะเรือ่ งลงไป กล่าวโดยสรุปแล้วการใช้
คําศัพท์กว้างเกินไปมักจะทําให้ได้คาํ ตอบไม่ตรงกับเป้าหมายทีว่ างไว้
4. คําถามนัน้ เป็นคําถามนําและแนะคําตอบหรือไม่ คําถามนํามักจะแนะคําตอบ และทํา
ให้ค่าความเทีย่ งตรงของแบบสัมภาษณ์ลดลง เช่น ถามว่า ลุงไปวัดทุกวันพระใช่ไหม หรือลุงไปวัด
ใกล้บา้ นลุงบ้างหรือไม่ ผูต้ อบจะต้องตอบว่า “ไป” เพราะแนะไว้แล้วว่าวัดใกล้บา้ น ถ้าตอบว่า “ไม่ไป”
ดูจะไม่ค่อยดีนกั เพราะคนจะติฉินนินทาว่าเป็นคนห่างวัด ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริงลุงไม่ค่อยได้ไปวัดเลย
5. คําถามนัน้ ถามในสิง่ ทีผ่ ตู้ อบไม่มคี วามรูห้ รือไม่ การถามในสิง่ ทีค่ นตอบไม่มคี วามรู้
ในเรือ่ งนัน้ จะไม่ได้คําตอบทีแ่ ท้จริง เช่น ไปถามพ่อค้าว่า “คุณคิดว่า ยูเนสโค ให้ประโยชน์แก่เรา
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หรือไม่” พ่อค้านัน้ ไม่รจู้ กั เลยว่า “ยูเนสโค” คืออะไร แต่พ่อค้าอาจจะตอบออกมาว่า “มี” ซึง่ คําตอบว่า
“มี” ของพ่อค้าก็เป็นคําตอบทีเ่ ดานัน่ เอง
6. คําถามทีถ่ ามนัน้ เป็ นคําถามทีผ่ ตู้ อบคัดค้านหรือไม่ การตัง้ คําถามทีข่ าดความ
นุ่มนวลมักจะทําให้ผตู้ อบไม่อยากตอบ เช่น ถามว่า “คุณเคยถูกลงโทษ หรือไม่” การลงโทษเป็ นของ
ไม่ดไี ปถามใครก็ไม่มใี ครอยากจะตอบ ฉะนัน้ จะต้องหาทางสร้างบรรยากาศให้ดเี สียก่อนและให้เห็น
ว่าการลงโทษนัน้ เป็นธรรมดาทีท่ ุกคนเคยประสบมา
7. คําถามนัน้ เป็นคําถามทีเ่ ป็ นทีป่ รารถนาของสังคมหรือไม่ ประชาชนโดยทัวไปมั
่ กจะ
ตอบคําถามทีส่ งั คมรับว่าดีและถูกต้อง เช่น ตามหลักสังคมแล้วทุก ๆ คนควรจะรักเด็ก ฉะนัน้ ถ้าเรา
ถามไปตรง ๆ ว่า “คุณรักเด็กหรือไม่” อย่างนี้กไ็ ม่ได้คําตอบทีแ่ ท้จริงแน่ เพราะไปตอบว่า “ไม่รกั ” ก็
เป็นทีร่ งั เกียจของสังคม ฉะนัน้ วิธกี ารทีจ่ ะรูเ้ รือ่ งนี้กค็ อื ไม่ควรตัง้ คําถามทีค่ ําตอบไม่ตรงกับความ
ต้องการของสังคม
ขณะที่ สุวมิ ล ติรกานันท์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงข้อคําถามในแบบสัมภาษณ์ว่าควรมีลกั ษณะดังนี้
1. เป็นข้อความทีเ่ ข้าใจได้ง่าย ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการอธิบายหลายครัง้ หลายคราว
2. มีใจความหลักเพียงอย่างเดียว เพื่อไม่ให้ผตู้ อบสับสนว่าจะตอบประเด็นไหน
3. เป็นคําถามทีน่ ่ าสนใจสําหรับผูถ้ ูกสัมภาษณ์
4. ไม่เป็นคําถามทีล่ ่วงละเมิดสิทธิของผูอ้ ่นื
5. ไม่เป็นคําถามทีช่ กั นําให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์เอนเอียงไปด้านด้านหนึ่ง
6. มีการจัดเรียงลําดับอย่างต่อเนื่อง
วิ ธีการสัมภาษณ์ แบ่งได้เป็ น 4 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย
1. ขัน้ เตรียมการสัมภาษณ์ เป็นขัน้ การวางแผนและเตรียมการก่อนดําเนินการสัมภาษณ์
ซึง่ ควรกระทําดังนี้
 กําหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ให้ชดั เจนว่าเป็นอย่างไร และต้องการข้อมูล
อะไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายทีต่ อ้ งการศึกษา (ในทางการวิจยั เรียกว่า กลุ่มประชากร) หรือต้องการ
ทราบข้อมูลของใคร
 กําหนดจํานวนผูท้ จ่ี ะไปสัมภาษณ์ซง่ึ สามารถเป็นตัวแทนของประชากรได้อย่าง
แท้จริง เลือกบุคคลทีจ่ ะไปสัมภาษณ์ และศึกษาประวัตผิ ทู้ จ่ี ะไปสัมภาษณ์ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้
จากนัน้ จึงทาบทามขอสัมภาษณ์ ติดต่อนัดเวลาและสถานทีท่ จ่ี ะทําการสัมภาษณ์ ในบางครัง้ อาจใช้
การสุ่มบุคคลทีจ่ ะขอสัมภาษณ์อย่างง่าย ๆ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ เช่น ต้องการ
ศึกษาความรูค้ วามเข้าใจของสมาชิกชุมชนในเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง ในกรณีน้สี ามารถสัมภาษณ์ใคร
ก็ได้ทอ่ี ยูใ่ นชุมชนโดยไม่จาํ เป็นต้องเลือกบุคคลที่จะไปสัมภาษณ์ล่วงหน้า ขอแต่เพียงให้มจี าํ นวนผูใ้ ห้
สัมภาษณ์เหมาะสมกับจํานวนประชากรก็พอ
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 เลือกเทคนิค วิธกี ารสัมภาษณ์
 เตรียมคําถามและสร้างเครือ่ งมือในการสัมภาษณ์ และนําไปทดลองใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อหาความเทีย่ งตรง
 เตรียมอุปกรณ์ประกอบการสัมภาษณ์ เช่น เครือ่ งบันทึกเสียง ปากกา กระดาษ ฯลฯ
 กรณีทต่ี อ้ งใช้คนอื่นช่วยสัมภาษณ์หรือมีผสู้ มั ภาษณ์หลายคน จะต้องมีการฝึกอบรม
ผูท้ จ่ี ะไปสัมภาษณ์ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะสิง่ ต่อไปนี้
 ต้องเข้าใจวิธกี ารสัมภาษณ์ว่ามีขนั ้ ตอนอย่างไร
 ต้องรูว้ ตั ถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน แจ่มแจ้ง และต้องรูด้ ว้ ยว่าเหตุใดจึง
เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวอย่างของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์นนั ้
 ต้องเข้าใจคําถามหรือแบบสัมภาษณ์ทจ่ี ะใช้สมั ภาษณ์เป็ นอย่างดีทุกข้อ
 ต้องเข้าใจวิธกี ารจดบันทึกผลการสัมภาษณ์ให้ตรงกัน
นอกจากนัน้ ควรให้ผทู้ จ่ี ะทําการสัมภาษณ์มโี อกาสทดลองฝึกปฏิบตั กิ ่อนทีจ่ ะ
สัมภาษณ์จริงด้วย
2. ขัน้ ดําเนินการสัมภาษณ์ ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
 แนะนําตัวให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์ทราบว่าผูส้ มั ภาษณ์เป็นใคร มาจากไหน มาสัมภาษณ์
ด้วยจุดมุง่ หมายอะไรและมีขอบเขตการสัมภาษณ์เป็นอย่างไร รวมทัง้ สร้างความมันใจด้
่ วยว่า ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์นนั ้ จะถือเป็นความลับ จะนําไปใช้ประโยชน์เฉพาะในเรือ่ งทีด่ ําเนินการอยู่เท่านัน้
 เริม่ ดําเนินการสัมภาษณ์ เมือ่ สร้างความคุน้ เคยเป็ นกันเองแล้ว ก็เริม่ ถามคําถามที่
กําหนดไว้ โดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้
 พยายามให้ผสู้ มั ภาษณ์พดู มากกว่าฟงั
 ใช้ภาษาสุภาพ ให้เกียรติ ไม่ใช้วาจาข่มขู่
 พยายามตะล่อมให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์ตอบในประเด็นทีต่ อ้ งการ
 ถามคําถามทุกข้อและตามลําดับ ยกเว้นคําถามนัน้ ๆ อาจได้จากการสังเกตหรือ
ได้ตอบไว้แล้วในคําถามอื่น
 ผูส้ มั ภาษณ์ตอ้ งอดทน ไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็น ถ้าการ
สัมภาษณ์ตอ้ งใช้เวลานาน ควรหาวิธหี ยุดพักโดยการแทรกคําถามเรือ่ งเบา ๆ เพื่อผ่อนคลายความตึง
เครียด หรือเปลีย่ นอิรยิ าบถ
3. ขัน้ บันทึกผลการสัมภาษณ์ การบันทึกผลการสัมภาษณ์มหี ลักการปฏิบตั ดิ งั นี้
1) บันทึกผลทันที อาจบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ หรือหลังการสัมภาษณ์เสร็จใหม่ ๆ
ไม่ควรทิง้ ไว้นาน เพราะอาจหลงลืมหรือคลาดเคลื่อนได้
2) ถ้าคําถามเป็ นแบบฟอร์ม ให้บนั ทึกคําถามตามแบบฟอร์มนัน้
3) ถ้าคําถามเป็ นแบบปลายเปิด อาจบันทึกถ้อยคําเดิมของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ไว้ทงั ้ หมด แต่
ถ้าคําตอบยาวมาก ควรบันทึกเฉพาะเนื้อหาสาระทีต่ อ้ งการ และใช้ภาษาทีช่ ดั เจน ไม่คลุมเครือ
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4) บันทึกตามความจริง อย่ามีอคติ ไม่ใส่ความเห็นของผูส้ มั ภาษณ์เข้าไปโดยพลการ
5) อย่าเว้นคําถามให้ว่างโดยไม่มกี ารบันทึก ถ้าไม่มคี าํ ตอบต้องบันทึกลงไปด้วยว่า ผูถ้ ูก
สัมภาษณ์กล่าวว่าอย่างไรสําหรับคําถามนี้ เช่น ขอไม่ตอบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ
6) ข้อความในการบันทึก ควรประกอบด้วย
 ชื่อและทีอ่ ยูข่ องผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
 วัน เดือน ปีทส่ี มั ภาษณ์
 ผลการสัมภาษณ์ ซึง่ จะต้องจดบันทึกทัง้ คําถาม – คําตอบ (ถ้ามีแบบฟอร์มแล้ว
ก็ไม่ตอ้ งบันทึกคําถาม) ข้อสังเกตทีไ่ ด้ขณะสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
 สรุปผลการสัมภาษณ์
4. ขัน้ ปิดการสัมภาษณ์ เป็ นขัน้ สุดท้ายของการสัมภาษณ์ ควรกล่าวขอบคุณผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ทีใ่ ห้ความร่วมมือ และยํ้าว่าความสําเร็จของการได้ขอ้ มูลนัน้ ส่วนหนึ่งขึน้ อยูก่ บั ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ จะทํา
ให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์มคี วามภูมใิ จและสบายใจ สิง่ นี้สําคัญมากเพราะทําให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์มคี วามรูส้ กึ ทีด่ ี
ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธนี ้ี
การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุด ควรจะมี
ลักษณะดังนี้
1. ต้องรูจ้ กั สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี เพื่อสร้างความคุน้ เคยกับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เพื่อให้เกิดความ
ไว้วางใจและพร้อมจะให้ขอ้ มูลอย่างจริงใจ การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ขี น้ึ อยูก่ บั เทคนิค บุคลิก อัธ
ยาสัยของแต่ละบุคคล แต่กส็ ามารถพัฒนาและฝึกฝนได้ เช่น การแสดงอาการนอบน้อม การช่วยงาน
เล็ก ๆ น้อย ๆ การพูดคุยถามไถ่เรือ่ งใกล้ตวั (ซึง่ ต้องระมัดระวังไม่ให้ละลาบละล้วงเรือ่ งส่วนตัว) การ
ใช้ภาษาถิน่ การใช้ภาษาง่าย ๆ ไม่ใช้ศพั ท์วชิ าการมากเกินไป เป็นต้น
2. พิจารณาความเหมาะสมของจังหวะเวลา กาลเทศะและสถานทีว่ ่าเวลาไหนควรจะ
สัมภาษณ์ได้ และเวลาไหนไม่ควรจะเข้าไปสัมภาษณ์ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าผูใ้ ห้สมั ภาษณ์พร้อมที่
จะให้สมั ภาษณ์หรือไม่ เช่น ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กําลังรับประทานอาหาร กําลังทํางาน กําลังเร่งรีบ
ท่าทางอารมณ์ไม่ดี หรือมีบุคคลทีส่ ามซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับการสัมภาษณ์อยูด่ ว้ ยมากเกินไป กรณี
เหล่านี้อาจทําให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์มที ศั นคติทไ่ี ม่ดตี ่อผูส้ มั ภาษณ์ หรืออาจทําให้ไม่ได้รบั ข้อมูลทีแ่ ท้จริง
3. ต้องพิจารณาเลือกผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ว่าใครทีจ่ ะสามารถให้ขอ้ มูลหรือมีอํานาจทีจ่ ะให้ขอ้ มูล
อย่างแท้จริงและหรือสามารถตอบข้อมูลได้มากทีส่ ุด รวมทัง้ ต้องพิจารณาด้วยว่าผูท้ จ่ี ะให้ขอ้ มูลนัน้ ๆ
เต็มใจทีจ่ ะให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริงมากน้อยแค่ไหน มีอคติต่อประเด็นข้อคําถามหรือเรือ่ งทีจ่ ะสัมภาษณ์
มากน้อยแค่ไหน ซึง่ กรณีน้ตี อ้ งมีการศึกษาประวัตหิ รือสืบค้นว่าผูท้ ต่ี อ้ งการจะไปสัมภาษณ์ม ี
ความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับประเด็นทีก่ ําลังจะสัมภาษณ์มากน้อยเพียงใด
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4. ควรใช้เวลาในการสัมภาษณ์อย่างมีค่า ซักถามอย่างมีประสิทธิภาพ ถามให้ตรงจุด หรือ
ถามให้ชดั เจน เพื่อไม่ให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์รสู้ กึ ว่าถูกรบกวนเวลาจนเบื่อทีจ่ ะตอบคําถาม แต่กไ็ ม่ควรเร่ง
รีบจนเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน
5. วางแผนการสัมภาษณ์ล่วงหน้า ได้แก่ การเตรียมข้อคําถาม และเรียงลําดับคําถามให้
พร้อมเพื่อความต่อเนื่องในการถาม โดยเฉพาะในกรณีมผี สู้ มั ภาษณ์มากกว่า 1 คน ช่วยกันถามหาก
วางแผนการสัมภาษณ์ไม่ดอี าจทําให้ผตู้ อบสับสนได้ เช่น อาจแบ่งหน้าทีใ่ ครจะเป็นผูส้ มั ภาษณ์ ใคร
จะเป็ นผูจ้ ดบันทึก ใครจะเป็ นผูซ้ กั ถามเพิม่ เติมในกรณีทผ่ี ๔สัมภาษณ์หลักซักถามไม่ครบถ้วน
6. จะต้องศึกษาหาความรูใ้ นเรื่องทีจ่ ะไปสัมภาษณ์ และกําหนดวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ให้แน่ชดั เพื่อให้ชดั เจนในการตัง้ คําถาม ไม่ใช้คาํ ถามแบบกว้าง ๆ ไม่ใช้คําถามประเภท
บังคับ หลีกเลีย่ งการถามนําหรือนอกเรือ่ ง เพื่อให้ได้คาํ ตอบทีเ่ ป็นข้อสรุปของการสัมภาษณ์ ทบทวน
คําถามได้หากจําเป็น อย่าใช้คาํ พูดทีเ่ หมือนเป็ นการสอนหรือแนะนําผูต้ อบ
7. ต้องมีความตัง้ ใจฟงั คําตอบ เพื่อให้สามารถจับประเด็นในการจดบันทึกได้มากทีส่ ุด แต่
ไม่ใช่ในลักษณะก้มหน้าก้มตาจด ขณะสัมภาษณ์ให้สงั เกตไปด้วย และต้องบันทึกตามความเป็ นจริง
8. ทําตัวเป็นกลาง ไม่ควรแสดงความรูส้ กึ ตกใจ แปลกใจ เสียใจ ขณะสัมภาษณ์ ไม่ออก
ความเห็น ไม่ตดั สินว่าคําตอบของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ผดิ หรือถูก ตนเองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
การสัมภาษณ์เป็นการสอบถามแบบตัวต่อตัว ในลักษณะการสื่อสารทางตรงระหว่างผู้
สัมภาษณ์กบั ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ทาํ ให้ได้ทราบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีแ่ ท้จริง ซึง่ ลึกซึง้ และมีความ
ยืดหยุ่นมากกว่าการใช้แบบสอบถาม บางครัง้ อาจได้ขอ้ มูลทีน่ อกเหนือทีไ่ ด้วางแผนไว้ เป็นวิธเี ก็บ
รวบรวมข้อมูลทีช่ ่วยทําให้รจู้ กั กับประชาชนในพืน้ ที่ หรือเข้าถึงประชาชนได้ดี สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้จากบุคคลทุกระดับการศึกษา ทุกเพศ ทุกวัย แม้กระทังผู
่ ท้ อ่ี ่านหรือเขียนหนังสือไม่ได้ หาก
ผูต้ อบไม่เข้าใจก็สามารถอธิบายขยายความหรือชีแ้ จงได้ หรือหากข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้ไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน หรือไม่ชดั เจนก็สามารถติดตามข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพิม่ เติมได้ เหมาะสําหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทีส่ ลับซับซ้อนโดยเฉพาะข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับทัศนคติ ความรูส้ กึ ความเชื่อ ความ
คิดเห็น ประสบการณ์ ทัง้ นี้ การสัมภาษณ์เป็นวิธที ค่ี ่อนข้างสิน้ เปลืองเวลา งบประมาณค่าใช้จา่ ยและ
ต้องใช้แรงงานคือผูส้ มั ภาษณ์จาํ นวนมาก โดยเฉพาะหากผูถ้ ูกสัมภาษณ์อยูก่ ระจัดกระจาย ผลสําเร็จ
ของการสัมภาษณ์ขน้ึ อยูก่ บั ความร่วมมือของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ และประสบการณ์ ไหวพริบ รวมทัง้
ความสามารถในการตีความของผูส้ มั ภาษณ์ นอกจากนัน้ ในบางคําถามอาจจะไม่ได้รบั ข้อมูลทีแ่ ท้จริง
หรือมีการบิดเบือนคําตอบที่แท้จริง เนื่องจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ไม่อยากตอบคําถามในลักษณะ
ประจันหน้า และเป็นการยากทีจ่ ะควบคุมให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์ตอบคําถามอย่างจริงจังตลอดการซักถาม
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussions)
การสนทนากลุ่ม เป็ นเทคนิคทีป่ ระยุกต์มาจากการสัมภาษณ์และการพูดคุยเสวนาในกิจวัตร
ประจําวันของชุมชน โดยใช้การสนทนากระตุ้นให้ผรู้ ว่ มสนทนา 5–10 คน เกิดการอภิปรายในประเด็น
ปญั หาทีเ่ ฉพาะเจาะจง โดยมีผดู้ าํ เนินการสนทนาเป็ นผูก้ ระตุน้ หรือจุดประเด็นให้คนในกลุ่มผูร้ ว่ ม
สนทนาพูดหรือแสดงความคิดเห็น ดังนัน้ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธนี ้ี จึงมีการใช้กระบวนการกลุ่ม
(Group Dynamics) เข้าร่วม ในทางปฏิบตั สิ นทนากลุ่มจะรวมถึงการปรึกษาหารือในกลุ่มเล็ก ๆ ด้วย
การสนทนากลุ่ม ถือว่าเป็นเทคนิคและวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ ปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมแลกเปลีย่ นแสดงความคิดเห็น และเปิดเผยความในใจอย่างอิสระมากกว่าหลาย ๆ วิธ ี
โดยเฉพาะหากผูด้ ําเนินการสนทนาเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการกระตุน้ และชักจูงผูร้ ว่ มสนทนา
นอกจากนัน้ การสนทนากลุ่มยังเป็ นวิธหี นึ่งทีป่ ระหยัดงบประมาณและเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วย
การสนทนากลุ่มมักจะใช้เพื่อตอบสนองจุดมุง่ หมาย ดังนี้
1. ใช้ในการศึกษาหาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับทัศนคติ ความรูส้ กึ ความคิดเห็น แนวคิด ความ
เชื่อ คุณลักษณะและพฤติกรรมทีม่ รี ายละเอียดลึกซึง้
2. ใช้ในการค้นหาคําตอบทีย่ งั คลุมเครือหรือยังไม่ชดั เจน
3. เป็นแนวทางในการกําหนดคําถามสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเครือ่ งมือชนิดอื่น ๆ
4. ใช้สาํ หรับการติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเภทของการสนทนากลุ่ม
การสนทนากลุ่มทีร่ จู้ กั กันแพร่หลาย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง มีลกั ษณะเป็นการสนทนา พูดคุย ซักถามเจาะจงเฉพาะเรือ่ ง
2. การสนทนากลุ่มตามธรรมชาติ เป็นการสนทนาทีไ่ ม่ได้เจาะจงประเด็น ส่วนใหญ่เป็ นการ
ซักถามในเรือ่ งทัวไป
่
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสนทนากลุ่ม
1. ผูด้ าํ เนินการสนทนา (Moderator/Facilitator)
เป็นผูท้ ม่ี บี ทบาทสําคัญในการกระตุน้ ชักจูงให้เกิดการสนทนา รวมทัง้ มีหน้าทีใ่ นการ
ซักถามเพื่อให้เกิดการอภิปราย ต้องเป็นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการสื่อสาร สุภาพ มีไหวพริบสามารถ
แก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าได้ เข้าใจภาษาถิน่ เป็ นผูฟ้ งั ทีด่ ี อดทน รูจ้ กั สร้างบรรยากาศ และทีส่ าํ คัญ
จะต้องรูค้ วามต้องการและวัตถุประสงค์ของการสนทนาเป็นอย่างดี ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถควบคุมการ
สนทนาไม่ไห้ออกนอกประเด็นจนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
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2. ผูจ้ ดบันทึกการสนทนา (Note Taker/Recorder)
เป็นผูม้ หี น้าทีบ่ นั ทึกถ้อยคําบทสนทนา ดังนัน้ จึงจะต้องเป็นผูท้ อ่ี ยู่รว่ มในการสนทนาโดย
ตลอดและจะต้องฟงั ด้วยความตัง้ ใจเพื่อให้สามารถจับประเด็นสําคัญได้ พร้อมกับจดบันทึกตามความ
เป็นจริง และจดจําผูร้ ว่ มสนทนาทุกคนได้แม่นยําเพื่อให้รวู้ ่าใครเป็ นผูก้ ําลังอภิปราย
ในกรณีทไ่ี ม่มนใจว่
ั ่ าจะสามารถเก็บข้อมูลการสนทนาได้อย่างครบถ้วน อาจจะบันทึกบท
สนทนาโดยเครือ่ งบันทึกเสียงแล้วนํากลับไปจดบันทึกอย่างละเอียดหรือรับฟงั ซํ้าในภายหลัง แต่ไม่
ควรทิง้ ระยะไปนานจนเกินไปเพื่อป้องกันการหลงลืมบรรยากาศต่าง ๆ
3. ผูช้ ่วยทัวไป
่ (Assistant/Caretaker)
เป็นผูท้ ท่ี ําหน้าทีอ่ ํานวยความสะดวกให้กบั การสนทนากลุ่ม อาทิ การจัดเตรียมอุปกรณ์
สถานที่ ควบคุมเครือ่ งบันทึกเสียง บริการเครือ่ งดื่ม ฯลฯ
ขัน้ ตอนในการจัดการสนทนากลุ่ม
1. กําหนดวัตถุประสงค์
2. กําหนดกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มทีจ่ ะให้ขอ้ มูลหรือกลุ่มผูร้ ว่ มสนทนา
3. ออกแบบคําถามทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยควรเป็ นคําถามปลายเปิด เช่น คุณมี
ความคิดเห็นอย่างไรต่อแนวทางการแก้ไขปญั หาของรัฐบาลเรือ่ งทีด่ นิ ทํากินในปจั จุบนั
4. เตรียมสถานที่ กําหนด วัน เวลา และแบ่งหน้าทีข่ องทีม
5. ทําความเข้าใจกับผูด้ ําเนินการสนทนาให้ชดั เจน
6. จัดการสนทนากลุ่ม
 ผูด้ าํ เนินการสนทนา ควรจดประเด็นคําถาม หรือประเด็นการพูดคุยไว้ เพื่อป้องกัน
การหลงลืมระหว่างการสนทนา
 ผูด้ าํ เนินการสนทนากล่าวแนะนําตัว ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ อธิบายกฎ กติกาของการ
สนทนา
 สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองมากทีส่ ุด อย่าให้ดเู หมือนว่าเป็นการประชุม โดยเริม่
จากการสนทนาในเรือ่ งทัว่ ๆ ไปแล้วซักถามในเรือ่ งเบา ๆ ง่าย ๆ จากนัน้ จึงค่อยวกเข้าสู่คาํ ถามหลัก
ทีต่ อ้ งการศึกษา แล้วจบลงด้วยคําถามเบา ๆ อีกครัง้ เพื่อให้วงสนทนาผ่อนคลาย
 ผูด้ าํ เนินการสนทนา จะต้องจดจําชื่อผูท้ ร่ี ว่ มสนทนาให้ได้ทุกคน ถ้าเกรงว่าจะจํา
ไม่ได้ ควรจดชื่อไว้ในสมุดบันทึก อาจจะจดตามลักษณะเด่น เช่น สีเสือ้ ตําแหน่งทีน่ งั ่ ฯลฯ
 ควบคุมประเด็นการพูดคุยให้ได้ และพยายามให้ผรู้ ว่ มสนทนาทุกคนได้มสี ่วนร่วมใน
การสนทนา ให้ขอ้ คิดเห็นหรือร่วมพูดคุยให้มากทีส่ ุดและอย่างทัวถึ
่ ง ระวังการผูกขาดการสนทนา
มิฉะนัน้ จะได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นเพียงความคิดเห็นของคนกลุ่มน้อย
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 ในการจัดสนทนา ควรเป็นเวลาทีผ่ รู้ ว่ มสนทนาว่างจริง ๆ เพื่อให้ผรู้ ว่ มสนทนาอยูใ่ น
วงสนทนาตัง้ แต่ตน้ จนจบ ไม่ลุกไปทําธุระอย่างอื่นขณะมีการสนทนา โดยไม่ควรจะใช้เวลานาน
เกินไปจนก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย
 หลังเสร็จสิน้ การสนทนา ควรสรุปสาระสําคัญจากวงสนทนาสัน้ ๆ เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วม
สนทนารับทราบและยอมรับร่วมกัน
ข้อดีของการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิ ธีสนทนากลุ่ม
1. เหมาะสมในการเก็บข้อมูลทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยพิธรี ตี อง โดยเฉพาะหากจัดในรูปแบบทีเ่ รียกว่า
“จับเข่าคุย” จะทําให้ได้ขอ้ มูลรอบด้านและหลากหลาย
2. บรรยากาศของการพูดคุยแบบกลุ่ม จะสร้างความมันใจให้
่
กบั ผูร้ ว่ มสนทนาเพราะทําให้
ลดความกลัวในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวลงได้
3. ก่อให้เกิดการถกเถียง อธิบายความหรือให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม ซึง่ จะทําให้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียด
ลึกซึง้ มากขึน้
ข้อจากัดของการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิ ธีสนทนากลุ่ม
การสนทนากลุ่มนอกจากจะช่วยสร้างความมันใจในการแสดงความคิ
่
ดเห็นให้กบั ผูร้ ่วม
สนทนาบางคน ขณะเดียวกันผูร้ ว่ มสนทนาบางคนอาจปกปิดข้อมูลหรือไม่กล้าให้ขอ้ มูลบางประเด็น
เพราะอายหรือกลัวเนื่องจากต้องพูดคุยในกลุ่มคน ซึง่ ในกรณีน้ใี ช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ตวั ต่อตัวจะได้
ข้อมูลทีม่ ากกว่า

การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้ในการศึกษาชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยแต่ละประเภทมี
แนวทางหลัก ๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงเนื้อหา ได้แก่ ข้อความ คําบรรยาย คําอธิบายลักษณะของสิง่ ต่าง ๆ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา ประกอบด้วย
1.1 การจัดจําแนกและจัดระบบข้อมูล เช่น การจําแนกหมวดหมูเ่ ดียวกันไว้ดว้ ยกัน
การจําแนกตามความมาก น้อย การจําแนกตามความสําคัญ เป็นต้น
1.2 การวิเคราะห์ แยกได้เป็ น
ตามคําถาม เช่น ปจั จัยทีค่ ดิ ว่ามีความสําคัญมากทีส่ ุดต่อการใช้จ่ายเงิน คืออะไร
ตามประเด็น เช่น เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ฯลฯ
ตามลําดับความสําคัญ เช่น สําคัญมาก ปานกลาง น้อย ไม่สาํ คัญ ฯลฯ
ตามกาลเวลา เช่น อดีต ปจั จุบนั หรือตามปีพุทธศักราช
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ตามกลุ่มบุคคล เช่น เยาวชน กลุ่มสตรีแม่บา้ น ฯลฯ
ตามสถานที่ เช่น ในเมือง-นอกเมือง ฯลฯ
ตามปญั หา เช่น ปญั หายาเสพติด ปญั หาแรงงาน ปญั หาทีด่ นิ ทํากิน ฯลฯ
ตามวิธแี ก้ไข เช่น การแก้ไขโดยว่ากล่าว การแก้ไขโดยพัฒนา ฯลฯ
ตามตําแหน่งผูใ้ ห้ขอ้ มูล เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ ําชุมชน ฯลฯ
ตามวิธรี วบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกต ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม
2. ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ตัวเลข ทัง้ ตัวเลขทีบ่ อกจํานวน ตัวเลขบอกลําดับที่ และตัวเลข
ทีบ่ อกการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์จะให้สถิตเิ ข้ามาช่วยทัง้ สถติในการบรรยาย เช่น ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ฯลฯ และสถิตใิ นการอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง หาความสัมพันธ์ หรือการทํานาย
นอกจากนี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนทีม่ ลี กั ษณะเป็นการวิจยั เชิงคุณภาพยังสามารถ
นําข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้มาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ซึง่ มีเทคนิคทีส่ าํ คัญ ดังนี้
(http://www.drmanage.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538654690)
1. การจําแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เป็นการนําข้อมูลมาจําแนก
และจัดหมวดหมูอ่ อกให้เป็นระบบ เช่น ข้อมูลหมวดบุคลากร ข้อมูลหมวดงบประมาณ ข้อมูลหมวด
วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลหมวดงบประมาณ เป็นต้น
2. การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการนําข้อมูลทีไ่ ด้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ
มาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกันของเรือ่ งนัน้
3. การเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison) เป็นการนําข้อมูลทีไ่ ด้มาไป
เทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อ่นื เพื่อหาความเหมือนและความแตกต่างกันทีเ่ กิดขึน้ เช่น
เปรียบเทียบหน่วยงานหนึ่งกับอีกหน่วยงานหนึ่งทีป่ ระสบผลสําเร็จทางการบริหาร เป็นต้น
4. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) เป็นการนําข้อมูลทีไ่ ด้มาทําการ
วิเคราะห์ออกให้เห็นเป็นส่วน ๆ เช่น วิเคราะห์การบริหารงานขององค์การออกเป็น 7 หมวด ตาม
กรอบของ PMQA เป็นต้น
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเอกสาร (Content Analysis) เป็นการนําเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ
มาวิเคราะห์ให้เห็นว่ามุง่ พรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์ทเี กิดขึน้ เช่น วิเคราะห์การปกครองสมัย
พ.ศ.2475 จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ เป็นต้น
6. การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เป็นการนําข้อมูลทีไ่ ด้มา
วิเคราะห์ให้เห็นว่าจากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลทีเ่ กิดขึน้ ย้อนกลับมาให้เห็นว่าเกิดมาจากเหตุ
ปจั จัยใดบ้าง หรือวิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์ให้เห็นว่าเมือ่ เหตุน้เี กิดขึน้ ได้นําไปสู่ผลที่
เกิดขึน้ อะไรบ้าง
7. การสร้างจินตนาการเชิงสังคมวิทยา (Sociology Imaginary) เป็นการนําข้อมูลทีไ่ ด้มา
วิเคราะห์โดยเปลีย่ นมุมมองการวิเคราะห์ไปยังมุมมองอื่น ๆ เพื่อดูผลการวิเคราะห์ทเ่ี กิดขึน้ ว่าเป็น
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เช่นใด เช่น เปลีย่ นมุมมองการวิเคราะห์จากมุมมองค่านิยม มาเป็ นการวิเคราะห์มุมมองด้าน
วัฒนธรรม เป็นต้น
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพไม่ว่าจะด้วยเทคนิคใด ก่อนทีจ่ ะวิเคราะห์ขอ้ มูลจําเป็น
อย่างมากทีจ่ ะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าข้อมูลทีไ่ ด้เก็บรวบรวมมานัน้ มีความ
ถูกต้องหรือทีเ่ รียกว่า ‚การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation)‛ (Denzin, 1970) ซึง่ แบ่งได้เป็ น
3 ประเภท ได้แก่
1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล เน้นการตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ด้มาจากแหล่งต่าง ๆ ว่ามี
ความเหมือนกันหรือไม่ ถ้าทุกแหล่งข้อมูลได้ขอ้ ค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลทีไ่ ด้มามีความ
ถูกต้อง
2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ จิ ยั เน้นการตรวจสอบว่าผูว้ จิ ยั หรือผูเ้ ก็บข้อมูลต่างคนกัน
ได้ขอ้ ค้นพบทีเ่ หมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ ถ้าผูว้ จิ ยั หรือผูเ้ ก็บข้อมูลทุกคนได้ขอ้ ค้นพบที่
เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลทีไ่ ด้มามีความถูกต้อง
3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี เน้นการตรวจสอบว่าถ้ามีการใช้ทฤษฎีทต่ี ่างกันแล้ว
ข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าพบว่าไม่ว่าจะนําทฤษฎีใดมาใช้กไ็ ด้ขอ้ ค้นพบที่
เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลทีไ่ ด้มามีความถูกต้อง
โดยสรุป การจะเลือกใช้วธิ ใี ดในการเก็บข้อมูลนัน้ ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล
ประเภทของข้อมูล ความพร้อม ความเหมาะสม และสถานการณ์ เช่น หากต้องการเก็บข้อมูลความ
คิดเห็นของเกษตรกรในชุมชนทีม่ ตี ่อนโยบายการรับจํานําข้าว ก็ควรใช้วธิ กี ารสนทนากลุ่ม เพราะทุก
คนจะได้มโี อกาสในการแสดงและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ทําให้ได้ขอ้ มูลทีล่ กึ ซึง้
สามารถเก็บข้อมูลได้กบั บุคคลทุกประเภท ทัง้ ผูท้ ร่ี หู้ นังสือและไม่รหู้ นังสือ ประหยัดเวลาและ
งบประมาณ นอกจากนี้ยงั ให้บรรยากาศทีเ่ ป็ นกันเอง เหมาะกับการนํามาใช้ในชุมชนชนบททีไ่ ม่
ต้องการรูปแบบทีเ่ ป็นทางการมากนัก หรือหากต้องการทราบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกชุมชนแต่ละ
ราย อาทิ การศึกษา รายได้ อาชีพ ความสนใจ ความพึงพอใจ ฯลฯ ก็อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม ซึง่ สามารถเจาะจงประเด็นทีต่ อ้ งการได้และง่ายต่อการวิเคราะห์ประมวลผล
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการศึกษาทีค่ รบถ้วน สมบูรณ์ เชื่อถือได้ บางครัง้ อาจต้องใช้
วิธกี ารผสมผสาน หรือการเก็บข้อมูลโดยหลาย ๆ วิธรี วมกัน เช่น การใช้วธิ สี งั เกตร่วมกับการ
สัมภาษณ์ หรือใช้แบบสอบถามก่อน แล้วสัมภาษณ์ทหี ลังเพื่อให้ได้ขอ้ มูลชัดเจนขึน้ เป็นต้น
ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะใช้วธิ ใี ดในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม สิง่ ทีผ่ ทู้ าํ หน้าทีเ่ ก็บข้อมูลจะต้อง
ระมัดระวังอย่างยิง่ ก็คอื การวางตัวให้น่าเชื่อถือและไม่กระทบความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน เพื่อให้
สามารถทํางานได้อย่างราบรืน่ สําเร็จตามเป้าหมาย เช่น
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1. พยายามเรียนรูส้ งิ่ ทีส่ มาชิกชุมชนประพฤติและปฏิบตั ิ เพื่อจะได้ทําตัวกลมกลืน และไม่
ละเมิดวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน่
2. แต่งกายให้เหมาะสม ให้เกียรติสถานทีแ่ ละบุคคลทีไ่ ปขอข้อมูล
3. ไม่พดู คุยในประเด็นทีอ่ าจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น การเมือง ศาสนา
4. หลีกเลีย่ งการถามคําถามทีท่ าํ ให้ชาวบ้านรูส้ กึ อึดอัด
5. สุภาพทัง้ กายและวาจา ให้ความเคารพและเกียรติชาวบ้าน โดยเฉพาะผูน้ ําและผูอ้ าวุโส
ในชุมชน รวมทัง้ ไม่ทาํ ตัวเด่น
6. อย่าทําตัวเป็นนาย เป็ นผูน้ ํา ทําตัวเด่นหรืออวดฉลาด
7. หลีกเลีย่ งการเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นประเด็นข้อขัดแย้งของชุมชน ยกเว้น
ได้รบั การร้องขอหรือยินยอมจากคู่ขดั แย้งในการเข้าไปไกล่เกลีย่
8. หลีกเลีย่ งการดื่มสุรา เล่นการพนัน หรือประเด็นชูส้ าว
9. หลีกเลีย่ งการข้องเกีย่ วกับงบประมาณของชุมชนฯ ทีอ่ าจก่อให้เกิดข้อครหา
10. ยิม่ แย้มแจ่มใส ไม่ทาํ หน้าตาบูดบึง้
11. กระตือรือร้น เต็มใจจะช่วยเหลือชาวบ้านในสิง่ เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ช่วยยกของ
12. ทําทุกอย่างด้วยความจริงใจ ไม่แสแสร้ง
13. สร้างความเป็ นกันเอง พูดคุยกับชาวบ้านด้วยภาษาง่าย ๆ หลีกเลีย่ งศัพท์เฉพาะทาง
วิชาการ
14. ฯลฯ
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การค้นหาหรือคัดเลือกผูน้ าชุมชน
และกรรมการชุมชน
การค้นหาหรือคัดเลือกผูน้ าชุมชน
ผูน้ ํา คือ ผูท้ ม่ี อี ทิ ธิพลต่อกลุม่ ในการดําเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถ
ประสานให้คนทัง้ หลายรวมตัวกันหรือทําการร่วมกัน เป็ นผูท้ บ่ี ุคคลอื่นอยากทําตาม หรือทําให้คนอื่น
คล้อยตามได้ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าผูท้ จ่ี ะเป็นผูน้ ํานัน้ จะตัง้ ตัวเองไม่ได้ แต่ตอ้ งมีคนอื่นรูส้ กึ ว่าเราเป็น
ผูน้ ํา
ผูน้ ําชุมชน ในทีน่ ้ี อาจจะหมายถึงบุคคลในชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพในการประสานความ
ร่วมมือระหว่างคนในชุมชน เป็นทีเ่ คารพนับถือ ซึง่ เรียกอีกอย่างได้ว่า ผูน้ ําตามธรรมชาติ หรืออาจจะ
หมายถึงบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ อย่างเป็นทางการ มีตําแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบตามกฏหมาย
ในการดูแลความทุกข์สุขของประชาชนในพืน้ ที่ เช่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ฯลฯ ก็ได้
การค้นหาผูน้ ําชุมชน เป็นขัน้ ตอนสําคัญในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพราะผูน้ ํา
ชุมชนเป็ นบุคคลทีท่ ําหน้าทีป่ ระสานการทํางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรการพัฒนา
อื่นๆ และคนในชุมชน และเป็นกําลังหลักในการดําเนินงานทัง้ การระดมสรรพกําลังและขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง ๆ ในพืน้ ที่ เนื่องจากภาคส่วนต่าง ๆ คงไม่สามารถทีจ่ ะเข้าไปดําเนินงานทุกกิจกรรมใน
แต่ละชุมชนได้ทงั ้ หมด จึงอาจจะกล่าวได้ว่าการดําเนินงานของชุมชนจะสําเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ ผูน้ ําชุมชนถือเป็ นผูม้ บี ทบาทสําคัญอย่างยิง่
ในการค้นหาผูน้ ําชุมชน จะต้องดําเนินการอย่างรอบคอบและใจเย็น โดยเข้าไปพูดคุย
และสร้างความคุน้ เคยกับแหล่งข่าวทีน่ ่ าเชื่อถือเพื่อหาข่าวเกีย่ วผูน้ ําชุมชน แหล่งข่าวดังกล่าว เช่น
เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานทีเ่ คยเข้าไปทํางานมาบ้างแล้ว เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานส่วนท้องถิน่ พระ ครู
ผูส้ งู อายุในชุมชน สามารถพิจารณาคุณสมบัตโิ ดยทัวไปของผู
่
น้ ําอย่างคร่าว ๆ เช่น เป็นผูก้ ว้างขวาง
เป็นทีร่ จู้ กั โดยทัวไป
่ มีภาพลักษณ์ทด่ี ี ทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ สนใจใฝร่ อู้ ยูเ่ สมอ ตามทันข้อมูล
ข่าวสาร คิดพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความคิดทีเ่ ป็ นระบบ เป็นต้น สําหรับจํานวนผูน้ ําทีเ่ หมาะสม
นัน้ ขึน้ อยูก่ บั สภาพของชุมชนแต่ละแห่ง เพราะโดยปกติทวไปภายหลั
ั่
งจากการทํางานร่วมกับชุมชน
ไปแล้วระยะหนึ่งบางครัง้ จะพบว่าผูน้ ําทีค่ น้ พบหรือได้เลือกไว้แต่แรกอาจไม่ได้เป็ นผูน้ ําทีแ่ ท้จริง หรือ
อาจจะค้นพบผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตขิ องความเป็ นผู้นําเพิม่ ขึน้ อีกในภายหลัง เช่น อาจค้นพบจากผูท้ เ่ี ข้าร่วม
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ประชุมกลุ่มย่อย หรือจากการจัดเวทีชุมชน ทีแ่ สดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็ นผูท้ เ่ี หมาะสมจะ “นํา”
ชุมชนไปสู่การพัฒนาทีด่ ไี ด้

การคัดเลือกกรรมการชุมชน
ผูน้ ําชุมชนเพียงบุคคลเดียว ไม่สามารถทีจ่ ะทําให้การดําเนินกิจกรรมในชุมชนสําเร็จลุ่ลวงได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาวะปจั จุบนั ทีก่ ารพัฒนาชุมชนต้องอาศัยความคิดเห็นและความร่วมมือจาก
ทุกฝา่ ย การดําเนินงานของแต่ละชุมชนจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างราบรื่นและสําเร็จเป็ น
รูปธรรมได้ จึงจําเป็ นต้องมีกลุ่มแกนนําหรือกรรมการชุมชนเป็นผูร้ เิ ริม่ ผลักดัน สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานต่าง ๆ อีกกลุ่มหนึ่งด้วย
กรรมการชุมชน คือ กลุ่มบุคคลทีช่ ุมชนเลือกขึน้ มาเป็ นตัวแทนในการวางแผน กําหนดวิธ ี
ดําเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรการต่าง ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นตัวแทนของชุมชนใน
การปฏิบตั งิ านเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ดังนัน้ จะต้องมีกระบวนการและขัน้ ตอนในการคัดเลือก
กลุ่มผูน้ ําทีท่ ุกคนให้การยอมรับและเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มในชุมชนอย่างแท้จริง โดยให้คนในชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกผ่านเวทีประชาคม ซึง่ ควรทําโดยเปิดเผยและตรงไปตรงมา หาก
เป็นไปได้ควรจะมีผนู้ ําตามกฎหมายอยูใ่ นองค์ประกอบของกรรมการชุมชนด้วยเพื่อให้การดําเนินงาน
และแผนการดําเนินงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนได้โดยง่ายและประสานเป็นเนื้อเดียวกันกับแผนปฏิบตั ิงาน
ทีภ่ าครัฐในส่วนท้องถิน่ มีอยู่
นอกจากนี้ การคัดเลือกกรรมการชุมชนอาจใช้วธิ กี ารสุ่มจากผูน้ ํากลุ่มต่าง ๆ หรือจากผูน้ ํา
ตามธรรมชาติทม่ี อี ยูแ่ ล้วในชุมชน โดยมีขนั ้ ตอนการคัดเลือกดังนี้
1. สรรหาผูน้ ําตามธรรมชาติในชุมชน ไม่ต่าํ กว่า 5 คน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วเชิญเข้า
ร่วมประชุมกับกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรือ สมาชิก อบต.
2. ชีแ้ จงหลักการและเหตุผลการดําเนินงาน และความจําเป็ นทีจ่ ะต้องจัดตัง้ กรรมการชุมชน
รวมทัง้ บทบาท หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการชุมชน
3. สอบถามความสมัครใจในการดําเนินงาน และร่วมกันคัดเลือกประธาน รองประธาน และ
จัดแบ่งหน้าทีต่ ่าง ๆ
4. นํารายชื่อกรรมการ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบปิดประกาศในทีส่ าธารณะให้ทราบอย่าง
เปิดเผยโดยทัวกั
่ น
อย่างไรก็ตาม ในปจั จุบนั ทุกชุมชนจะมีการแต่งตัง้ กรรมการชุมชนอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ จึงอาจข้าม
ขัน้ ตอนเหล่านี้ไปก็ได้
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ประเภทของผูน้ า
David Rook และ William Torbert ได้จาํ แนกประเภทของผูน้ ําไว้ 7 ประเภท โดยมุง่ เน้น
เรือ่ งคุณลักษณะและแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาจุดเด่นให้มศี กั ยภาพมากยิง่ ขึน้ ดังนี้
1. ผูน้ ําประเภทนักฉวยโอกาส (Opportunist) มีลกั ษณะเด่นคือยึดถือความคิดตัวเองเป็น
ใหญ่ จิตใจคับแคบ ไม่ไว้ใจใคร มองโลกในแง่รา้ ย บ้าอํานาจ สามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึง่
การยอมรับและผลประโยชน์ มองผูอ้ ่นื เป็นเสมือนเครือ่ งมือในการหาประโยชน์ใส่ตวั อยูต่ ลอดเวลา
และคิดว่าสิง่ ทีต่ นเองทํานัน้ ถูกต้องเสมอ เมือ่ ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์กพ็ ร้อมจะโต้ตอบให้รดู้ าํ รูแ้ ดงกันไป
ข้างหนึ่ง ผูน้ ําประเภทนี้มกั จะไม่มใี ครอยากให้ความร่วมมือ
2. ผูน้ ําประเภทนักการทูต (Diplomat) เป็นผูน้ ําทีส่ นใจแต่ภาพลักษณ์ภายนอกเท่านัน้ ชอบ
สร้างภาพให้ตวั เองเป็นทีร่ กั อยูต่ ลอดเวลา พูดจาไพเราะ ยิม้ แย้มแจ่มใส ไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์ใคร ดูผวิ
เผินอาจจะเป็ นสิง่ ดี แต่ในความเป็ นจริงการไม่ตําหนิตเิ ตียนหรือวิพากษ์วจิ ารณ์ใครเลยจะทําให้
องค์กรไม่มกี ารพัฒนา หรือทําให้ปญั หาบานปลาย เนื่องจากไม่ได้รบั การแก้ไขอย่างทันท่วงที กอปร
กับมองว่าปญั หาและข้อบกพร่องเป็ นเรือ่ งน่ าอับอาย และยุง่ ยากจึงชอบหนีปญั หา ทําให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ปญั หาได้อย่างลึกซึง้
3. ผูน้ ําประเภทชํานาญการ (Expert) ผูน้ ําประเภทนี้จะใช้ความรูท้ ล่ี ุ่มลึกในงานทีต่ นเอง
รับผิดชอบให้ผอู้ ่นื ยอมศิโรราบ ชอบหาข้อมูลใส่ตวั เพื่อแสดงว่าตนอยูเ่ หนือผูอ้ ่นื และคิดว่าตนเองเก่ง
ทีส่ ุด ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะมีขอ้ ดีคอื มีความรูอ้ ย่างแท้จริง และสามารถพัฒนาปรับปรุงสิง่ ต่าง ๆ ให้
ดียงิ่ ขึน้ มีความรับผิดชอบและตัง้ ใจทํางานเพราะต้องการผลิตผลงานออกมาให้ดที ส่ี ุด แต่ขอ้ เสียคือ
ไม่สามารถทํางานเป็นทีมได้ งานส่วนใหญ่มกั จะต้องทําคนเดียว และงานก็ไม่เจริญรุง่ เรืองเท่าทีค่ วร
เพราะชอบโอ้อวดและดูถูกคนอื่นทีไ่ ม่มคี วามเชีย่ วชาญดังกล่าว จึงไม่ได้รบั ความช่วยเหลือและการ
สนับสนุ นมากนัก
4. ผูน้ ําประเภทจัดการ (Achiever) บุคคลประเภทนี้สามารถทํางานทุกอย่างลุล่วงไปได้
ด้วยดี ตามระยะเวลาทีก่ ําหนด รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ด ี รูจ้ กั การ
ประนีประนอมและมีมนุษยสัมพันธ์ แต่ไม่ค่อยมีวสิ ยั ทัศน์ ไม่กล้าคิดนอกกรอบ ไม่ค่อยมีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ จะทําเฉพาะสิง่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ถ้าเกินกว่านี้กจ็ ะไม่กล้าทํา เพราะกลัวการ
เปลีย่ นแปลงและกลัวการสูญเสียอํานาจ ผูน้ ําประเภทนี้ถงึ แม้ว่าจะไม่เป็ นตัวสร้างปญั หา แต่กม็ ไิ ด้
สร้างประโยชน์ให้กบั องค์กรมากนัก
5. ผูน้ ําประเภท "ข้าแน่คนเดียว" (Individualist) มีความคล้ายคลึงกับผูน้ ําประเภท
ผูช้ าํ นาญการ คือชอบทํางานคนเดียว แต่คนกลุ่มนี้จะไม่ทาํ เฉพาะงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเท่านัน้ แต่
จะรูจ้ กั วิเคราะห์และไตร่ตรองข้อมูลต่าง ๆ กล้าทีจ่ ะคิดและเสนอสิง่ ทีแ่ ตกต่าง มีความรู้ ความสามารถ
ริเริม่ สร้างสรรค์ และต้องการผลักดันให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ จุดอ่อน
ของคนประเภทนี้คอื ไม่รจู้ กั การยืดหยุ่นหรือประนีประนอม และพร้อมทีจ่ ะสูต้ ายเพื่อพิสจู น์ว่าความคิด
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ของตนเองนัน้ ถูกต้อง จึงทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับคนทุกระดับ หรือกว่าจะไปถึงจุดสูงสุดก็
ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างหนักเพื่อสูก้ บั แรงต้านทีม่ าทัวทุ
่ กทิศ
6. ผูน้ ําประเภทนักยุทธศาสตร์ (Strategist) บุคคลประเภทนี้จะมีความรูค้ วามสามารถมาก
มองเห็นภาพรวมทัง้ หมดขององค์กร รูว้ ่าสิง่ ไหนทําได้ หรือทําไม่ได้ หรือยังขาดทรัพยากรใดบ้าง มี
วิสยั ทัศน์กา้ วไกล สามารถสร้างความรักและศรัทธาจากลูกน้องและผูร้ ว่ มงานได้ ยึดเอาผลประโยชน์
ขององค์กรเป็นหลัก รับความขัดแย้งได้ทุกรูปแบบ มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะทําให้องค์กรมีความ
เจริญก้าวหน้า และมีคุณธรรมไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ขององค์กรแต่เพียงฝา่ ยเดียว
7. ผูน้ ําประเภทนักสร้างสรรค์พฒ
ั นา (Alchemist) บุคคลกลุม่ นี้พร้อมทีจ่ ะพัฒนาตนเองและ
พัฒนาองค์กรอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ คล้ายคลึงกับกลุ่มผูน้ ําประเภทนักยุทธศาสตร์ แต่แตกต่างกันตรงที่
ผูน้ ําประเภทนักสร้างสรรค์พฒ
ั นานัน้ นอกจากจะบริหารงานได้อย่างดีเยีย่ มแล้วยังสามารถริเริม่
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ทเ่ี หนือความคาดหมายได้อกี ด้วย นอกจากนัน้ คุณลักษณะอื่น ๆ ของผูน้ ําประเภท
นี้คอื สามารถรับได้ทุกสถานการณ์ ไม่มคี วามขัดแย้งเพราะมองปญั หาเป็ นเรือ่ งธรรมดา พูดจา
นุ่มนวล ถูกต้องตามกาละเทศะ มีรอยยิม้ อยูบ่ นใบหน้าอยูต่ ลอดเวลา และมีจติ ใจทีเ่ ปี่ยมไปด้วย
คุณธรรม
ในขณะทีเ่ ฮาส์ได้เสนอแบบภาวะผูน้ ําไว้ 4 แบบ คือ
1. ภาวะผูน้ ําแบบชีแ้ นะ (Directive Leadership) คือ ผูน้ ําจะบอกหรือสังให้
่ ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
ทําในสิง่ ทีต่ อ้ งการ ควบคุมการปฏิบตั งิ านอย่างใกล้ชดิ ดูแลให้ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบและวิธกี าร
ทํางาน จัดตารางการทํางานและประสานงาน สําหรับภาวะผูน้ ําแบบนี้พบว่ามีประสิทธิภาพและมีผล
ต่อการเพิม่ ความพยายามของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เมือ่ งานมีโครงสร้างไม่ซบั ซ้อน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาขาด
ประสบการณ์ และองค์การหรือหน่วยงานไม่มกี ฎและวิธกี ารดําเนินงานทีช่ ดั เจน คลุมเครือ ผูต้ ามไม่รู้
จะทําอย่างไร หรือไม่รวู้ ่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขา จึงทําให้ความคาดหวังและความพยายามใน
การปฏิบตั งิ านตํ่าลง อย่างไรก็ตามเมือ่ ใดงานมีโครงสร้างชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั แิ ละผูต้ ามมีความรู้
ความสามารถ ภาวะผูน้ ําแบบชีแ้ นะก็จะไม่มผี ลต่อความพยายามของผูต้ าม
2. ภาวะผูน้ ําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) ผูน้ ําแบบนี้จะให้ความสนใจต่อความ
ต้องการและความเป็นอยู่ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้ความเป็นกันเองและเป็นเพื่อนในการปฏิบตั งิ าน
เมือ่ งานมีลกั ษณะน่ าเบื่อ สร้างความตึงเครียดหรืออันตราย ภาวะผูน้ ําแบบสนับสนุนจะมี
ประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยเพิม่ ความพยายามและความพึงพอใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านได้ ทัง้ นี้ เพราะ
ภาวะผูน้ ําแบบนี้จะช่วยเสริมความมันใจ
่ ลดความวิตกกังวล และทําให้ความไม่ชอบงานน้อยลง แต่
อย่างไรก็ตามเมือ่ ใดงานมีความท้าทาย น่ าสนใจและผูป้ ฏิบตั งิ านมีความมันใจแล้
่
ว ภาวะผูน้ ําแบบ
สนับสนุ นก็จะมีผลต่อความพึงพอใจและการปฏิบตั งิ านของผูต้ ามน้อยมาก
3. ภาวะผูน้ ําแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) คือ ผูน้ ําทีแ่ สวงหาความคิด
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผูร้ ว่ มงาน และนํามาพิจารณาในการปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจ ภาวะผูน้ ํา
แบบมีส่วนร่วมจะเพิม่ ความพยายามและความพึงพอใจให้แก่ผตู้ ามได้เมือ่ งานไม่มโี ครงสร้างทีช่ ดั เจน
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การทีผ่ ตู้ ามได้รบั โอกาสให้มสี ่วนร่วมย่อมทําให้เกิดความเข้าใจในงานดีขน้ึ และรูส้ กึ คุณค่าของตัวเอง
ทีไ่ ด้รบั การยกย่อง ทําให้มคี วามพึงพอใจมากขึน้
4. ภาวะผูน้ ําแบบมุ่งความสําเร็จ (Achievement Oriented) คือ ผูน้ ําทีม่ งุ่ ความสําเร็จของ
งานเป็ นสําคัญ โดยจะตัง้ เป้าหมายงานทีท่ า้ ทาย พยายามปรับปรุงวิธกี ารทํางานให้ดที ส่ี ุด เน้นผลงาน
ทีส่ งู กว่ามาตรฐานและให้ความมันใจว่
่ าผูร้ ว่ มงานต้องปฏิบตั งิ านได้สงู กว่ามาตรฐาน ผูน้ ําแบบมุง่
ความสําเร็จจะมีผลต่อความพึงพอใจและความพยายามของผูต้ าม เมือ่ งานไม่มโี ครงสร้าง เช่น
ซับซ้อน เพราะภาวะผูน้ ําแบบนี้แสดงความมันใจและคาดหวั
่
งในความสําเร็จของผูต้ าม โดย
ตัง้ เป้าหมายทีท่ า้ ทายและหาวิธที าํ งานทีด่ เี พื่อช่วยให้ประสบความสําเร็จ
คณะนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท สหรัฐอเมริกา ได้จาํ แนกพฤติกรรมของผูน้ ํา
ออกเป็น 2 มิติ ได้แก่
1. พฤติกรรมของผูน้ ําทีม่ งุ่ ด้านกิจสัมพันธ์ (Initiating structure) เป็นพฤติกรรมของผูน้ ําที่
แสดงออกต่อผูต้ ามโดยมุง่ ทีค่ วามสําเร็จขององค์การ ในเรือ่ งเกีย่ วกับการจัดโครงสร้างของงานและ
องค์การ การกําหนดคุณลักษณะของงานทีต่ อ้ งการ การกําหนดบทบาทของผูน้ ําและผูต้ าม การ
มอบหมายงานและความรับผิดชอบ การกําหนดวิธสี ่อื สาร การกําหนดกระบวนการ และวิธกี าร
ทํางาน เป็นต้น ซึง่ เป็ นพฤติกรรมของผูน้ ําทีม่ งุ่ ความสําเร็จของงาน โดยผูต้ ามมีโอกาสได้เรียกร้อง
หรือเสนอเงือ่ นไขการทํางานได้น้อยมาก
2. พฤติกรรมของผูน้ ําทีม่ งุ่ มิตรสัมพันธ์ (Consideration) เป็นพฤติกรรมของผูน้ ําทีแ่ สดงถึง
ความรูส้ กึ ไวต่อการรับรูต้ ่อผูต้ ามในแง่ให้การยอมรับถึงความรูส้ กึ ความคิด การให้ความไว้วางใจ การ
แสดงความชื่นชม และรับฟงั ปญั หาของผูต้ ามอย่างตัง้ ใจ การรับฟงั ข้อเสนอแนะของผูต้ ามเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ การแสดงความเอือ้ อาทรห่วงใยต่อปญั หาและความต้องการของลูกน้อง เป็ นต้น
Blake และ Mouton (1964) ได้คดิ ตาข่ายการจัดการ (Managerial Grid) ซึง่ บ่งชีถ้ งึ
พฤติกรรมของผูน้ ําใน 2 มิตคิ อื
1. มิตทิ ผ่ี นู้ ํามุง่ ให้ความสนใจเกี่ยวกับการผลิต (Concern for Production) มีความหมายถึง
การทีผ่ นู้ ําสนใจในสิง่ ต่าง ๆ เช่น คุณภาพของการตัดสินใจ เลือกนโยบาย วิธกี ารและกระบวนการ
ผลิต การให้มงี านวิจยั เกีย่ วกับการผลิต คุณภาพของการบริการ งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และปริมาณ
ของผลผลิต
2. มิตทิ ผ่ี นู้ ํามุง่ ให้ความสนใจต่อคนผลิตหรือต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน (Concern for People) คือการที่
ผูน้ ําทําให้ผตู้ ามเต็มใจยอมรับในเป้าหมายของงาน ยอมรับและยกย่องในเกียรติของลูกน้อง ศรัทธา
ในความรับผิดชอบระหว่างลูกน้องกับตนเอง จัดสภาพการทํางานทีด่ ใี ห้ และพยายามสร้างความ
พอใจในการมีความสัมพันธ์
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จากตารางการจัดการ จะพบว่ามีการจัดการอยู่ 5 แบบ โดย 4 แบบ จะเน้นสนใจด้านใดด้าน
หนึ่งหรือสองด้านสูง ส่วนแบบที่ 5 จะสนใจทัง้ สองด้านเท่ากัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 แบบ 1,1 การจัดการแบบปล่อยตามสบาย (Impoverished Management) การจัดแบบนี้
ผูน้ ําสนใจการผลิตและผูป้ ฏิบตั งิ านตํ่า คือไม่ค่อยสนใจความต้องการและเป้าหมายขององค์การ ละทิง้
งาน ใช้เวลาในแต่ละวันทําหน้าทีเ่ ป็นเพียงผูน้ ําข้อมูลหรือนโยบายต่าง ๆ จากผูบ้ ริหารระดับสูง ไปสู่
ผูป้ ฏิบตั งิ านเท่านัน้ การจัดการแบบนี้อาจจะทําให้องค์การเสื่อมถอยลงได้
 แบบ 9,9 การจัดการแบบเน้นการทํางานเป็นทีม (Team Management) เป็นการจัดการ
ทีผ่ นู้ ําให้ความสําคัญและเอาใจใส่การผลิตและผูป้ ฏิบตั งิ านสูง ผูน้ ําแบบนี้จะพยายามทําให้เป้าหมาย
ขององค์การประสบความสําเร็จ ในขณะเดียวกันก็สนองความต้องการของผูป้ ฏิบตั งิ านได้ดว้ ย ถือ
เป็นการจัดการทีด่ ที ส่ี ุด
 แบบ 1,9 การจัดการทีเ่ น้นการสมาคม (Country Club Management) คือการจัดการที่
ให้ความสนใจการผลิตตํ่า แต่สนใจผูป้ ฏิบตั งิ านสูง มุง่ สร้างความพึงพอใจด้วยการสร้างสิง่ อํานวย
ความสะดวก สร้างบรรยากาศแห่งความเป็ นเพื่อน แต่ไม่ค่อยสนใจหรือพยายามทีจ่ ะทําให้งานบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ
 แบบ 9,1 การจัดการแบบเน้นอํานาจและการเชื่อฟงั (Authority Obedience) การจัดการ
แบบนี้จะให้ความสนใจการผลิตสูง สนใจผูป้ ฏิบตั งิ านตํ่า มุง่ ใช้อํานาจให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเชื่อฟงั และปฏิบตั ิ
ตามความต้องการของผูน้ ํา เป็นการจัดการทีค่ ่อนข้างจะเผด็จการและเอาใจใส่แต่การผลิตหรืองาน
เป็นสําคัญ
 แบบ 5,5 การจัดการแบบพบกันครึง่ ทางระหว่างการผลิตและคนผลิต (Organization
Man Management) เป็นการจัดการทีใ่ ห้ความสนใจต่อการผลิตปานกลาง และพยายามสร้างความ
สมดุลโดยการธํารงรักษาขวัญกําลังใจของผูป้ ฏิบตั งิ านเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แต่กไ็ ม่ได้ให้
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ความสําคัญกับผูป้ ฏิบตั งิ านสูงกว่าการผลิต การจัดการแบบนี้ผนู้ ําจะไม่ค่อยวางเป้าหมายของงานสูง
มากนัก ไม่เผด็จการ รวมทัง้ ยังรับฟงั ความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั งิ านด้วย
ตาข่ายการจัดการได้ถูกใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดแบบของผูน้ ําและในการฝึกอบรมผูน้ ําซึง่
เป็นทีย่ อมรับกันมาก อย่างไรก็ตามตาข่ายการจัดการก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมผูน้ ําจึงเป็ นผูน้ ํา
แบบปล่อยตามสบาย (1,1) หรือแบบเน้นสมาคม (1,9) หรือจัดการเป็ นทีม (9,9) เป็นต้น ซึง่ คงต้อง
ศึกษาไปถึงปจั จัยสถานการณ์ต่าง ๆ ทีอ่ าจเป็ นสาเหตุให้ผนู้ ําต้องมีแบบนัน้ ๆ เช่น ลักษณะของผูน้ ํา
ผูต้ าม ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมขององค์การ เป็นต้น
คณะวิจยั ของมหาวิทยาลัยมิชแิ กน ได้แบ่งประเภทของผูน้ ําโดยมุง่ เน้นทีก่ ารเปิดโอกาสให้
บุคคลอื่นเข้ามาร่วมในการตัดสินใจหรือให้มอี ทิ ธิพลในการตัดสินใจของผูน้ ํา เช่น การปรึกษา การ
ร่วมตัดสินใจ การร่วมใช้อํานาจ การกระจายอํานาจหรือการบริหารแบบประชาธิปไตย ดังนี้
1. การตัดสินใจแบบเผด็จการ (Autocratic Decision) คือการทีผ่ นู้ ําตัดสินใจแต่ลาํ พังผูเ้ ดียว
โดยไม่มกี ารถามความคิดเห็นหรือรับฟงั ข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่น กล่าวคือไม่มอี ทิ ธิพลของบุคคลใด
ต่อการตัดสินใจของผูน้ ําเลย (No Influcence by Others)
2. การตัดสินใจแบบปรึกษา (Consultation) คือ การตัดสินใจทีผ่ นู้ ํายังคงตัดสินใจเอง แต่ได้ม ี
การปรึกษาและขอความคิดเห็นกับบุคคลต่าง ๆ และนํามาพิจารณาก่อนทีจ่ ะทําการตัดสินใจ สรุปว่า
เริม่ มีอทิ ธิพลของผูอ้ ่นื ต่อการตัดสินใจของผูน้ ําบ้างแล้ว
3. การร่วมกันตัดสินใจ (Joint Decision) เป็นการตัดสินใจทีผ่ นู้ ําและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้มา
ร่วมประชุมแล้วอภิปรายถึงปญั หาและทางเลือกต่าง ๆ ก่อนทีจ่ ะร่วมกันตัดสินใจ โดยทีผ่ นู้ ํามีฐานะ
เป็นเพียงสมาชิกของกลุ่ม ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของคนอื่น ๆ ผลการตัดสินใจถือเป็นการ
ตัดสินใจของกลุ่ม
4. การมอบหมายให้ตดั สินใจ (Delegation) คือ การทีผ่ นู้ ําได้มอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเป็นผูต้ ดั สินใจแทนโดยผูน้ ําจะไม่เข้าไปยุง่ เกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจ แต่ในการมอบหมาย
จะบอกถึงปญั หาและขอบเขตของอํานาจทีพ่ งึ จะตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจทีถ่ อื ว่ามีอทิ ธิพลของ
บุคคลอื่นสูงทีส่ ุด (High Influence by Others)

คุณสมบัติของผูน้ า
ความเป็ นผูน้ ําเป็นศาสตร์ทไ่ี ม่มสี ตู รตายตัว อย่างไรก็ตามผูน้ ําในการพัฒนาชุมชนทีด่ คี วรจะ
ประกอบด้วยคุณสมบัตอิ ย่างหนึ่งอย่างใดหลาย ๆ คุณสมบัติ ต่อไปนี้
1. มีบุคลิกภาพ ลักษณะท่าทาง การวางตัว ทีส่ ามารถสร้างความประทับใจ เป็ นบุคคลทีม่ ี
ความสง่าผ่าเผย แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ทีส่ าํ คัญคือเป็ นผูม้ คี วามประพฤติด ี ไม่หยิง่ ผยอง มีความ
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สุภาพนุ่มนวล อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช้ถอ้ ยคําหยาบคายหรือแสดงกิรยิ าก้าวร้าว เหยียดหยามผูอ้ ่นื
รูจ้ กั กาลเทศะ ควบคุมตนเองได้ทงั ้ ในการพูด การปฏิบตั ติ นและอารมณ์
2. มีความกล้าหาญ ซึง่ เป็นลักษณะพืน้ ฐานทีส่ ําคัญของผูน้ ํา ผูน้ ําจะเป็ นผูย้ นื อยูด่ า้ นหลัง
เมือ่ งานประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย แต่จะออกมายืนด้านหน้าทันทีเมือ่ งานนัน้ พบกับปญั หาทีค่ าดไม่
ถึง นอกจากผูน้ ําต้องกล้าทีจ่ ะเผชิญหน้ากับปญั หาต่าง ๆ แล้ว ยังต้องกล้าทีจ่ ะตัดสินใจกระทําการใด
ๆ หากมีช่องทางหรือมีโอกาสสร้างความเจริญก้าวหน้า และกล้ายอมรับผิดหรือยอมรับคําตําหนิติ
เตียนเมือ่ เกิดความผิดพลาดหรือเกิดความบกพร่องขึน้ หากผูน้ ําขาดความกล้าหาญ แสดงความ
หวาดกลัวเมือ่ มีปญั หาอุปสรรคทีต่ อ้ งแก้ไข ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้ากระทําการใด ๆ ไม่เพียงแต่จะทํา
ให้เกิดการสูญเสียความเชื่อมันในตั
่ วผูน้ ํา ยังจะทําให้ทมี ล้มเหลวด้วย
3. มีไหวพริบ ฉลาด รูท้ จ่ี ะเอาตัวรอดจากสถานการณ์เลวร้าย รู้จกั พลิกแพลง สร้างโอกาส
และสามารถแก้ไขปญั หาต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
4. เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
5. มีทศั นคติเชิงบวก (Positive Attitude) หรือการมองโลกในแง่ด ี เชื่อว่าทุกปญั หามีทางออก
รวมถึงการเชื่อมันในศั
่ กยภาพของตนเองและศักยภาพของผูอ้ ่นื ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
6. สุขมุ รอบคอบ คือ คุณสมบัตใิ นการใคร่ครวญ พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มองทุก
สิง่ ทีป่ รากฏต่อหน้าอย่างลึกซึง้ สามารถคาดคะเนผลที่จะเกิดตามมาในอนาคตและหนทางแก้ไขที่
น่าจะเป็ นไปได้ โดยวิเคราะห์หาเหตุและผล ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ
7. ความเด็ดขาด คือ ความสามารถในการตัดสินใจและลงมือทําอย่างทันท่วงที รูจ้ กั ฉวย
จังหวะและโอกาส มีความมุ่งมัน่ มันคง
่ ยึดมันในหลั
่
กการอย่างแน่วแน่ ไม่หวันไหวต่
่
อสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่งจนทําให้โลเลเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา ผูน้ ําทีม่ คี วามเด็ดขาดมักมีคุณสมบัตพิ เิ ศษควบคู่
กันอยูอ่ กี ประการหนึ่งคือจะเป็นคนทีพ่ ดู จาคําไหนคํานัน้ กล้าได้กล้าเสีย และมีความเชื่อมันในตนเอง
่
ซึง่ จะทําให้ผรู้ ว่ มงานเกิดความเชื่อถือและสามารถทํางานได้โดยไม่สะดุดบ่อยๆ การมีวสิ ยั ทัศน์ มอง
การณ์ไกล หมายถึง มีความสามารถในการคาดการณ์การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคต การ
มองเห็นภาพทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต หรือการสร้างภาพในอนาคต และกําหนดเป้าหมายทีจ่ ะก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงทีด่ ใี นอนาคตได้อย่างชัดเจน ท้าทายและมีความเป็นไปได้ ทีส่ าํ คัญคือมี
ความสามารถทีจ่ ะมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ สามารถมองเห็นจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อจํากัดและ
ศักยภาพของตนเองและของชุมชนเพื่อปรับปรุงให้เจริญก้าวหน้า อยู่รอดปลอดภัย สามารถต้านทาน
ต่อวิกฤติการณ์ทจ่ี ะมากระทบ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงนัน้ หรือเปลีย่ นวิกฤติส่โู อกาสได้
อย่างเหมาะสม การมองในทีน่ ้ี มิใช่การมองเห็นด้วยสายตา แต่เป็ นการมองเห็นด้วยปญั ญา รูเ้ ท่าทัน
โลกหรือคิดถึงภาพรวมโลก (Thinking Globally) เป็นผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง ( Chang Leadership )
สามารถคิดนอกกรอบหรือกฏเกณฑ์เดิม เพื่อประยุกต์งานให้เกิดความก้าวหน้า หรือปรับปรุงองค์การ
ให้พฒ
ั นาไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ
10. มีเป้าหมายชัดเจน ผูน้ ําทีม่ จี ุดยืน มีอุดมการณ์ หรือมีจดุ หมายทีช่ ดั เจน จะทําให้ทมี รูว้ ่า
กําลังทําอะไร เพื่ออะไร และมุง่ หน้าไปยังจุด ๆ นัน้ ได้งา่ ยและเร็วขึน้ ความไว้เนื้อเชื่อใจ
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(Dependability) คือ ความเชื่อมันและการไว้
่
วางใจต่อเพื่อนร่วมทีม มีความรูส้ กึ ร่วมทุกข์รว่ มสุขกับ
ผูอ้ ่นื
12. ความอดทน (Endurance) คือ ความสามารถในการทนต่องานหนัก ความยากลําบาก
ความเคร่งเครียด รวมถึงความอดกลัน้ ต่อสถานการณ์ทบ่ี บี คัน้ ไม่ยน่ ท้อต่อแรงกดดันใด ๆ
13. ความกระตือรือร้น ความมีพลังและความทะเยอทะยาน (Enthusiasm Energy and
ambition) คือ การแสดงออกซึง่ ความสนใจอย่างจริงจัง และมีความจดจ่อต่อการปฏิบตั งิ าน หมาย
รวมถึงการทํางานด้วยความร่าเริงและคิดแต่แง่ดเี สมอ
14. ความริเริม่ (Initiative) คือ ความสามารถทีจ่ ะปฏิบตั สิ งิ่ หนึ่งสิง่ ใดในขอบเขตอํานาจหน้าที่
ได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งivคําสัง่ หรือความสามารถแสดงความคิดเห็น ทีจ่ ะแก้ไขสิง่ หนึ่งสิง่ ใดให้ดี
ขึน้ หรือเจริญขึน้ ได้ดว้ ยตนเอง
15. ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ยึดมันหลั
่ กการ (Honesty and integrity) เป็นคุณสมบัตขิ อง
การรักความจริง ซื่อตรง สุจริตทัง้ กาย วาจา ใจ และยึดมันอยู
่ ใ่ นหลักแห่งศีลธรรมอันดีงาม
ดําเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือมีวาระซ่อนเร้น ไม่เอารัดเอา
เปรียบให้กลายเป็ นทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์ได้
16. ความยุตธิ รรม (Justice) คือ มีความเทีย่ งธรรม เสมอภาค ไม่ลาํ เอียงเข้าข้างใคร ไม่
เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั ไม่เล่นพรรคเล่นพวก
17. ความรอบรู้ หูตากว้างไกล ความรูใ้ นทีน่ ้ีมไิ ด้หมายถึงเฉพาะความรูเ้ กีย่ วกับงานในหน้าที่
เท่านัน้ หากแต่รวมถึงความรูร้ อบตัวในด้านอื่น ๆ และความรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงของโลกด้วย
เนื่องจากวัฒนธรรม วิธปี ฏิบตั หิ รือแนวคิดแบบเดิมอาจล้าสมัยไม่สามารถนํามาใช้ได้ในปจั จุบนั
นอกจากนี้ผนู้ ําต้องพร้อมทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการเรียนรูข้ องชุมชน ต้องเป็นตัวอย่างในแง่การ
จัดการกับความรูแ้ ละใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รูจ้ กั ใช้
ข้อมูลทางสถิตแิ ละงานวิจยั มาประกอบในการตัดสินใจให้เกิดความแม่นยํา ยึดข้อเท็จจริงเป็ นหลัก
เพื่อความโปร่งใส ชัดเจน รวมถึงต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับผูร้ ว่ มงานเพื่อให้เข้าใจในตัวผูร้ ว่ มงานด้วย
18. มีความจงรักภักดี (Loyalty) เชื่อมัน่ และยึดมันต่
่ อองค์กร
19. ไม่เห็นแก่ตวั (Selflessness) คือ การไม่ฉวยโอกาสตักตวงความสุข ความสะดวกสบาย
ความเจริญก้าวหน้าให้กบั ตนเอง โดยทําให้ผอู้ ่นื เดือดร้อนหรือเสียผลประโยชน์ การร่วมเป็นร่วมตาย
กับเพื่อนร่วมงาน การแบ่งปนั สิง่ ของเครือ่ งใช้ให้กบั ผูข้ าดแคลน
20. มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี เข้าถึงประชาชน ทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ ความมีมนุษยสัมพันธ์กบั
บุคคลรอบด้านจะทําให้เกิดการยอมรับ ศรัทธา ทําให้ทราบถึงความรูส้ กึ ความคิด ความเชื่อของแต่
ละคน ช่วยลดช่องว่างและความขัดแย้งในการบริหารจัดการและจะทําให้ได้รบั ความร่วมมือจากบุคคล
ต่าง ๆ ผูน้ ําทีด่ จี ะต้องรูจ้ กั ประสานความคิด ประสานประโยชน์ สามารถทํางานร่วมกับคนทุกเพศทุก
วัยทุกระดับการศึกษา ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถทีจ่ ะสร้างแนวร่วมในด้านอุดมการณ์ มี
ความสามารถในการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนและนอกชุมชน หากผูน้ ําสามารถสร้างความสัมพันธ์
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อย่างใกล้ชดิ กับชุมชนก็จะช่วยระดมทรัพยากรทัง้ ด้านบุคลากร สื่ออุปกรณ์ งบประมาณ ฯลฯ มา
สร้างสรรค์พฒ
ั นาชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ
21. มีความมุง่ มันในการทํ
่
างานเพื่อให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย เน้นทีผ่ ลงานเป็ นหลัก
ความมุง่ มันจะประกอบด้
่
วยความวิรยิ ะ อุตสาหะและการตัง้ ความหวังไว้สงู เพื่อให้เกิดผลงานทีด่ ที ส่ี ุด
ถ้าผูน้ ําไม่มงุ่ มัน่ ทุ่มเท คงไม่สามารถบอกให้ผอู้ ่นื ทุ่มเทได้ เพราะผูน้ ําเป็ นอย่างไร ผูต้ ามก็จะเป็ น
อย่างนัน้
22. เคารพในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง พร้อมทีจ่ ะรับฟงั เหตุผลและแนวความคิดของผูอ้ ่นื อย่าง
ตัง้ ใจ การฟงั ผูอ้ ่นื พูดหรืออธิบายบ้างจะทําให้เข้าใจผูอ้ ่นื และทําให้การดําเนินกิจกรรมใด ๆ เป็นไป
อย่างรอบคอบ ครอบคลุม พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะบางทีอาจยังมีขอ้ เสนอดี ๆ ทีม่ องข้ามไป
หรืออาจมีคาํ อธิบายในความผิดพลาดของงานที่ยงั มองไม่เห็น นอกจากนัน้ จะทําให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากขึน้ ช่วยทําให้ผรู้ ว่ มงานทํางานอย่างสบายใจ ไม่รสู้ กึ กดดัน
เมือ่ มีปญั หาจะกล้าถามหรือเสนอแนะในข้อทีเ่ ห็นว่าเป็ นทางเลือกทีด่ ี เมือ่ ผูน้ ํ ารับฟงั ผูอ้ ่นื มากขึน้
ผูอ้ ่นื ก็จะรับฟงั ผูน้ ําอย่างเต็มใจ ถ้าผูน้ ําไม่สามารถทบทวนความคิด และพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ
องค์กรจะเปลีย่ นแปลงได้ยาก ผูน้ ําจึงต้องเรียนรูท้ ต่ี งั ้ คําถามพืน้ ฐานเพื่อถามตนเองและเพื่อนร่วมงาน
และต้องเข้าใจความหลายหลายทางวัฒนธรรม เคารพในศักดิ ์ศรี ให้เกียรติ ไม่ดถู ูกผูอ้ ่นื และรูจ้ กั
เรียนรูก้ ารปฏิบตั จิ ากผูอ้ ่นื
23. มีความรับผิดชอบ และมีวนิ ัยในการใช้ชวี ติ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กบั องค์กร
24. มีความเข้าใจในจิตวิทยาการบริหาร เข้าใจองค์กรและเห็นใจผูร้ ว่ มงาน ผูน้ ําทีเ่ ข้าใจจิตใจ
ของมนุษย์จะสามารถคาดเดาพฤติกรรมการแสดงออกของคนและสามารถทีจ่ ะสร้างสถานการณ์
รองรับไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันผลเสียหายจากปฏิกริยาตอบโต้ของคนได้ ผูน้ ําทีด่ ตี อ้ งรูจ้ กั ลูกน้องของ
ตนว่าใครเหมาะทีจ่ ะทําอะไร คนไหนเก่งอะไรหรือยังมีขอ้ บกพร่องด้านใด เพื่อทีจ่ ะได้มอบหมายงาน
ได้อย่างถูกต้องและช่วยพัฒนาความรูค้ วามสามารถของเขาไปในทางทีเ่ หมาะสม ผูน้ ําทีด่ ตี อ้ งให้
โอกาสลูกน้องหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้เติบโต เปิดโอกาสให้เขาได้ทํางานทีพ่ สิ ูจน์ความสามารถ หรือ
ส่งเสริมความสามารถของลูกน้องให้โดดเด่นเป็ นทีย่ อมรับ พร้อมทัง้ ผลักดันสนับสนุ นให้สร้างเสริม
ความสามารถให้ยอดเยีย่ มขึน้ เรือ่ ยๆ นอกจากนี้ ผูน้ ําทีด่ ตี อ้ งมีความสามารถในการใช้แรงจูงใจเพื่อ
กระตุน้ ให้ลกู น้องทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ บางคนต้องมีสงิ่ ของรางวัลยัวยุ
่ จงึ จะเกิด บางคน
ต้องการความก้าวหน้าในตําแหน่ง บางคนต้องการความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ แต่บางคน
ต้องการลาภยศสรรเสริญและได้รบั การยกย่องจากบุคคลทัวไป
่ ผูน้ ําจึงต้องวิเคราะห์แยกแยะบุคลากร
และใช้ความสามารถในการใช้แรงจูงใจเพื่อผลักดันให้บุคคลทํางานอย่างเต็มกําลังสามารถ การรูจ้ กั
นิสยั ใจคอ ความชอบส่วนตัวของลูกน้อง นอกจากจะทําให้ได้งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพขึน้ แล้ว ยังเป็นข้อ
หนึ่งทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูน้ ําเอาใส่ใจต่อลูกน้องของเขาเป็ นอย่างดีดว้ ย
25. เป็นคนใจกว้าง มีน้ําใจ เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือส่วนรวม เป็ นผูร้ บั
ใช้ทด่ี แี ละเต็มใจ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถช่วยเหลือด้วยตนเองก็ควรแนะนําและชีท้ างให้ ไม่ปฏิเสธอย่าง
ขาดเยือ่ ใย
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26. สามารถเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิ ไม่ดแี ต่พดู หรือบอกคนอื่นให้ทาํ
27. มีวุฒภิ าวะทางอารมณ์ เช่น มีสมาธิดี มีความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุน่
28. มีความสามารถ ทัง้ ความสามารถในการปฏิบตั ิ ความสามารถทีจ่ ะจัดการกับความ
ขัดแย้ง ความสามารถทีจ่ ะคลีค่ ลายปญั หาให้ผอู้ ่นื และมีความสามารถในการสื่อสาร มีศลิ ปะในการ
เจรจา สามารถสื่อให้ผอู้ ่นื เข้าใจในสิง่ ทีต่ นเองคิด
สําหรับคนทีอ่ ยากเป็นผูน้ ํา ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์ (2553) ได้เสนอแนวความคิดวิธกี ารหล่อ
หลอมความเป็ นผูน้ ําให้เกิดขึน้ ไว้ดงั นี้
1. เรียนรูต้ นเอง ต้องฝึกฝนความอดทน อดกลัน้ สร้างนิสยั อ่อนน้อมถ่อมตน พัฒนามนุ ษย
สัมพันธ์ของตนเองให้ดี สามารถเข้าได้กบั คนทุกระดับชัน้ ปรับปรุงลักษณะนิสยั ของตนเองอยูเ่ สมอ
ให้เข้ากับคนอื่น ๆ ได้ สิง่ เหล่านี้ตอ้ งใช้ความสังเกตในพฤติกรรมของตนเอง และความมุง่ มันที
่ จ่ ะ
เปลีย่ นแปลงตนเองให้ดขี น้ึ
2. เรียนรูค้ นรอบข้าง คนส่วนใหญ่มงุ่ ผลประโยชน์เพื่อตนเองจนลืมไปว่าจริง ๆ แล้วการใช้
ชีวติ ในโลกนี้ตอ้ งใช้ชวี ติ ร่วมกับบุคคลอื่น ต้องมีการติดต่อสื่อสาร การทีเ่ ข้าใจความคิดของคนอื่น
เข้าใจพฤติกรรมของคนอื่น จะทําให้สามารถมองเห็นความเป็ นจริงของคนอื่นว่าเขาเป็นเช่นใด เราจะ
เอาความสามารถเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กบั การเข้ากับเพื่อนร่วมงาน เข้ากับเจ้านาย หรือแม้แต่เข้ากับ
ศัตรูได้ดเี ช่นกัน การทีเ่ รารูจ้ กั เขาได้เร็วทําให้เราได้เปรียบและสามารถนําคนอื่น ๆ ได้งา่ ย
3. จริงใจและหวังดีกบั ทุกคน ความจริงใจเป็นสิง่ ทีส่ ่อื สารทางจิตใจจากความรูส้ กึ ผ่านการ
แสดงออก คนทุกคนต้องการความจริงใจจากคนอื่น ดังนัน้ หากมีความจริงใจเป็นทีต่ งั ้ คนอื่น ๆ ก็จะ
มองเห็นและจะเชื่อใจในการตัดสินใจของผูน้ ํา
4. สื่อสารได้อย่างดี ไม่ว่าเรือ่ งยากแค่ไหนก็ตอ้ งสามารถสื่อสารให้ทงั ้ คนฉลาดและไม่ฉลาด
เข้าใจได้ครบถ้วน ต้องฝึกทักษะทัง้ การพูด เขียน รวมถึงการตีความหมายของคําทีผ่ อู้ ่นื สื่อสารมาให้
ได้ตรงประเด็น ต้องรูจ้ กั ว่าคนทีเ่ ราสื่อสารด้วยนัน้ มีความสามารถเช่นใด จะสื่อสารอย่างไรเพื่อให้คน
หมูม่ ากเข้าใจได้อย่างพร้อมกันและตรงกับสิง่ ทีเ่ ราต้องการ ทักษะการสื่อสารเป็นหัวใจของผูน้ ํา
เพราะผูต้ ามจะทําตามได้อย่างถูกต้องตามความต้องการหรือไม่นนั ้ ขึน้ กับการสื่อสารของผูน้ ําเป็ น
สําคัญ
5. สร้างจุดยืนของตนเอง โดยปกติผนู้ ําจะมีจดุ ยืนของตนเอง แต่ไม่ใช่หวั แข็งจนไม่รบั ฟงั
จุดยืนเปลีย่ นแปลงได้ถา้ หากจุดทีก่ ําลังยืนอยูน่ นั ้ มันจะทําให้เกิดอันตราย ผูน้ ําต้องเก่งในเรือ่ ง
ความคิดและความมุง่ มันในตนเอง
่
และเก่งในการรวบรวมความคิดทีเ่ ป็นประโยชน์แล้วกลันกรอง
่
ความคิดต่าง ๆ ของคนอื่น รวบรวมความคิดเหล่านัน้ ทีเ่ ป็นข้อดี จุดดี มารวมไว้ทต่ี วั ตนของตนเอง
6. พัฒนาความคิดให้เป็ นระบบ ระเบียบ จนสามารถแก้ปญั หาต่างๆ ได้ในทันที การฝึกคิด
ให้เป็นระบบระเบียบจะทําให้มองเห็นความเป็นจริงได้เร็วขึน้ เข้าใจในสิง่ ต่างๆ ได้เร็วขึน้ และจะทํา
ให้สามารถแก้ปญั หาต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึน้ เป็นลําดับ
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7. เสนอความคิดเห็นทีค่ ดิ ว่าดีบ่อยๆ กับกลุ่มหรือทีป่ ระชุม ผูน้ ํามักเริม่ จากการเสนอความ
คิดเห็นทีถ่ ูกวิเคราะห์ในสมองแล้วว่าเป็นสิง่ ทีด่ ถี งึ ออกความคิดเห็น การฝึกออกความคิดเห็นจะเป็น
ตัวกระตุน้ ให้สมองเกิดการวิเคราะห์และแจกแจงสิง่ ต่างๆ ได้รวดเร็วมากขึน้ ผูน้ ําส่วนใหญ่จงึ ชอบ
สอน ชอบแนะ ชอบให้ความคิดเห็นของตนกับคนอื่น ๆ เสมอๆ ทัง้ ในทีป่ ระชุม การคุยกัน หรือแม้แต่
การพักผ่อน พวกเขาจะอยูส่ นุกอยูก่ บั การคิดและประยุกต์สงิ่ ต่างๆ ให้สามารถเป็นจริงขึน้ มา
8. สร้างแนวความคิดทีแ่ ตกต่าง แต่เป็นความจริง สามารถใช้ได้จริง และสื่อสารให้คนอื่นได้
รับรู้ ผูน้ ํามักมีแนวความคิดทีแ่ ตกต่างจากความคิดของคนสามัญ แต่สามารถทําให้ได้ผลจริงขึน้
แนวความคิดเหล่านี้มกั เกิดจากประสบการณ์และความเก่งกาจในการแยกแยะ วิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆ อยูเ่ ป็นประจํา เมือ่ แยกแยะได้กจ็ ะต้องสามารถกระจายความคิดทีร่ วบยอดออกมาเป็ นความคิด
โดยละเอียดได้ และความคิดจะเป็ นรูปเป็ นร่างได้กต็ ่อเมือ่ ต้องสื่อสารความคิดเหล่านัน้ ให้กบั คนรอบ
ข้างได้รบั รูอ้ ย่างดี ซึง่ ต้องพีง่ การสื่อสารนัน่ เอง
9. ศึกษาหาความรูใ้ หม่ๆ และความรูก้ บั สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานให้มากทีส่ ุด ผูน้ ํามักมี
วิสยั ทัศน์และมุมมองใหม่ ๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับการทํางานอยูเ่ สมอ นิสยั หนึ่งทีท่ าํ ให้เกิดลักษณะนี้
ได้คอื นิสยั ทีช่ อบเรียนรูแ้ ละทดลอง การเข้าใจและจดจําสิง่ ต่าง ๆ
10. หัดนําทีมงานตัง้ แต่เล็ก ๆ ไปจนใหญ่ขน้ึ เรือ่ ย ๆ การเริม่ เป็นผูน้ ํามักเริม่ จากความมันใจ
่
เล็ก ๆ ทีส่ ามารถนําเพื่อนให้พน้ ภัย แก้ปญั หาให้กบั เพื่อน ๆ เป็นคนกลางไกล่เกลีย่ ความบาดหมาง
ของเพื่อน ๆ เป็นหัวหน้าทีมเล็ก ๆ ไปจนถึงหัวหน้าชัน้ หัวหน้าชัน้ ปี เจ้าของกิจการ ผูน้ ําประเทศ
ผูน้ ําจะไต่เต้าหาสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าเพื่อจะลองใช้ความสามารถนําพาให้ไปถึงจุดมุง่ หมายและจะโหยหา
การนําทีใ่ หญ่ขน้ึ เรือ่ ย ๆ ดังนัน้ การจะเริม่ เป็ นผูน้ ําก็ตอ้ งหัดนําพาคนตัง้ แต่กลุ่มเล็ก ๆ ให้ประสบ
ความสําเร็จเพื่อสร้างความมันใจขั
่ น้ พืน้ ฐานก่อนจะไปนํากลุ่มทีใ่ หญ่ขน้ึ เรือ่ ย ๆ
11. สะสมประสบการณ์ และหาข้อดีและข้อเสียของการนําทีม แล้วเอามาปรับปรุงตนเองให้ดี
ขึน้ คนทีท่ ํางานย่อมมีผดิ พลาด การเป็ นผูน้ ําก็เช่นกัน บางครัง้ ก็ตอ้ งผิดพลาด หากมัวแต่กงั วลกับ
ข้อผิดพลาดเก่า ๆ ทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้แล้วก็จะเป็นการทําลายขวัญและกําลังใจตนเอง แต่หากมอง
ในมุมว่าหากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อกี จะทําอย่างไรทีจ่ ะทําให้ดขี น้ึ ต้องสรุปและหาข้อดีขอ้ เสียของการ
ทํางานในแต่ละขัน้ อย่างเป็ นกลางมากทีส่ ุดแล้วปรับปรุงตนเองให้มนี ิสยั เหล่านี้ ก็จะทําให้ภาวะผูน้ ํา
ในตนเกิดความเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ .

การพัฒนาศักยภาพของผูน้ าชุมชน
ความเป็ นผูน้ ํา เป็นคุณลักษณะทีม่ อี ยูแ่ ล้วในคนบางคน และเป็นคุณสมบัตทิ ท่ี ุกคนสามารถ
สร้างขึน้ ได้ การพัฒนาศักยภาพของผูน้ ําชุมชนนี้ คือ การทําให้ผนู้ ําชุมชนมีภาวะความเป็ นผูน้ ําเพิม่
มากขึน้ หรือทําให้ผนู้ ําชุมชนมีการปรับปรุงความสามารถในการทําหน้าที่ หรือเข้าไปมีบทบาทใน
ชุมชนได้ดยี งิ่ ขึน้ รวมทัง้ เพื่อให้ผนู้ ําชุมชนมีความมันใจที
่ จ่ ะดึงเอาศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นตัวออกมาใช้
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อย่างเต็มที่ นอกจากนัน้ ผูน้ ําเหล่านี้หากถูกพัฒนาให้เป็ นวิทยากรชุมชน เพื่อเป็นกําลังหลักในการส่ง
ต่อความรูต้ ่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนออกไปสู่บุคคลภายนอก จะทําให้การขยายผลการเรียนรูเ้ ป็ นไป
อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็ นผูท้ เ่ี ข้าใจเรือ่ งราวต่าง ๆ ในทางปฏิบตั ดิ กี ว่า
บุคคลภายนอก สามารถยกตัวอย่างใกล้ตวั ให้เห็นเด่นชัด รูจ้ กั วิธสี ่อื สารให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย
การพัฒนาศักยภาพของผูน้ ําชุมชนนัน้ สามารถพัฒนาได้หลายวิธ ี เช่น
1. การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้ ําในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
พูดต่อหน้าทีป่ ระชุมชน การพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสาร การพัฒนาความจํา ฯลฯ
2. การเปิดโอกาสให้มสี ่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาระดับต่าง ๆ ตัง้ แต่ ระดับ
ท้องถิน่ จนถึงระดับชาติ เพื่อเปิดวิสยั ทัศน์ และให้รจู้ กั การเข้าสังคม
3. เปิดเวทีให้มโี อกาสได้พดู หรือเสนอความคิดเห็นบ่อย ๆ เพื่อเสริมสร้างความมันใจ
่
4. การเปิดโอกาสให้เข้ารับการฝึกฝนหรือฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ทีเ่ ป็นการส่งเสริมความ
ชํานาญหรือเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถ ทัง้ ทีเ่ ป็นความรูเ้ ฉพาะด้านและความรูใ้ นเรือ่ งรอบตัวทัว่ ๆ ไป
5. ใช้ระบบพีส่ อนน้องโดยผูน้ ํารุน่ ก่อน ๆ หรือส่งเสริมให้ใช้แบบอย่างทีด่ จี ากคนเขาศรัทธา
หรือคนทีน่ ่ าศรัทธาและเป็ นทีย่ อมรับของสังคม
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การกาหนดแผนการพัฒนาชุมชน
การกําหนดแผนการพัฒนาของชุมชน เป็นกระบวนการทบทวนสถานภาพ กําหนดทิศทาง
จุดหมายของชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริง และวางแผนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของชุมชนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็ นจุดมุง่ หมายในการแก้ไขปญั หา หรือ
การเอาชนะคู่แข่ง และหรือการพัฒนาไปสู่ระดับหรือเป้าหมายทีด่ กี ว่าในปจั จุบนั รวมทัง้ การจัดสรร
ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจํากัดให้ถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีด่ ว้ ย
การจัดทาแผนการพัฒนาชุมชนทีด่ ี จะต้องตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝา่ ย ทัง้ นี้ในการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรูจ้ ะต้องระลึกเสมอว่า การกาหนดแผนพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายใน 2 ระดับ ทัง้
เป้าหมายในระดับผลผลิต (Output) และเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ (Outcome) กล่าวคือ ไม่เพียงแต่
ต้องการได้แผนพัฒนาทีส่ ามารถนํ าไปสู่การแก้ไขปญั หาและสนองตอบความต้องการของประชาชน
ในท้องถิน่ ได้อย่างแท้จริง ซึง่ เป็ นเป้าหมายในระดับผลผลิตเท่านัน้ หากแต่ยงั ต้องการให้เกิดผลสาเร็จ
ทีร่ ปู ธรรมอันเกิดขึน้ จากการนาแผนพัฒนาไปปฏิบตั ิ ทีส่ าคัญคือต้องการให้สมาชิกชุมชนได้เรียนรู้
ร่วมกันเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการและวิธกี ารจัดทาแผน ซึง่ เป็ นรากฐานของการคิดวิเคราะห์
เชื่อมโยงเหตุและผล และคาดการณ์แนวโน้มทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อย่างระบบด้วย

ประโยชน์ของการวางแผน
การวางแผนทุกระดับจะมีประโยชน์ ดังนี้
1. ทําให้มกี รอบหรือทิศทางในการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน เป็นระบบ ว่าจะทําอะไร ทีไ่ หน
เมือ่ ไร อย่างไร และใครทํา สามารถควบคุม ติดตามการปฏิบตั งิ านได้ง่าย
2. ป้องกันมิให้เกิดปญั หาและความผิดพลาด หรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
3. ช่วยให้การปฏิบตั เิ ป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4. ช่วยประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เวลา ฯลฯ
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องค์ประกอบของการวางแผน
องค์ประกอบของการวางแผนทีส่ าํ คัญ คือ
(webhost.cpd.go.th/csb8/download/traning_9_12_52/a14_52.doc)
1. กําหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ทีต่ อ้ งการบรรลุ ซึง่ มีหลายระดับ คือ
1.1 จุดมุง่ หมาย หรือเป้าประสงค์ (Goals) เป็นการแสดงถึงความคาดหวังทีต่ อ้ งการให้
เกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาข้างหน้า ซึง่ มักจะมองในรูปของผลลัพธ์ (Outcomes) ในอนาคตอย่างกว้าง ๆ
1.2 วัตถุประสงค์ (Objective) เป็นองค์ประกอบทีเ่ ป็ นผลมาจากการแปลงจุดมุง่ หมาย
(Goal) ให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ เพื่อง่ายในการนําไปปฏิบตั ิ วัตถุประสงค์จงึ เป็ นการกําหนดผลผลิต
(Output) ทีค่ าดหวังให้เกิดขึน้ อย่างกว้าง ๆ แต่ชดั เจน และสามารถปฏิบตั ไิ ด้
1.3 เป้าหมาย (Targets) เป็นองค์ประกอบทีเ่ ป็นผลมาจากการแปลงวัตถุประสงค์ให้เป็น
รูปธรรมในการปฏิบตั มิ ากขึน้ เป้าหมายจึงเป็ นการกําหนดผลลัพธ์สุดท้ายทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ิ
ตามแผน โดยจะกําหนดเป็ นหน่วยนับทีว่ ดั ผลได้เชิงปริมาณ และกําหนดระยะเวลาทีจ่ ะบรรลุผล
สําเร็จนัน้ ด้วย
2. วิธกี ารและกระบวนการ (Means and Process) เป็นองค์ประกอบทีเ่ กิดจากการนําข้อมูล
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์และกําหนดเป็นทางเลือก (Alternative) สําหรับเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ หรือกลวิธ ี
(Strategy) ให้บรรลุจดุ หมายทีก่ ําหนดไว้ จากนัน้ จะถ่ายทอดออกมาเป็ นแผนงาน (Programs) และ
โครงการ (Projects) ทีเ่ ชื่อมโยงกัน โดยทัวไปประกอบด้
่
วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ
2.1 กลวิธกี ารปฏิบตั ิ หรือมาตรการ (Strategy) เป็นการกําหนดแนวทางปฏิบตั ใิ ห้บรรลุ
จุดหมาย (Ends) ทีก่ ําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 แผนงาน (Programs) และโครงการ (Projects) เป็นการกําหนดแนวทางการกระทํา
ทีเ่ ป็นรูปธรรมในการปฏิบตั มิ ากขึน้ ซึง่ โดยทัวไปจะมี
่
ประเด็นในการเขียนทีช่ ดั เจน ครอบคลุม และ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
3. ทรัพยากร (Resources) และค่าใช้จา่ ย (Cost) เป็นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่งในการ
วางแผนและการนําแผนไปปฏิบตั ิ ซึง่ ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ซึง่ ผูว้ างแผนจะต้องระบุให้ชดั เจน
และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตั ิ “มิใช่เขียนแผนแบบวาดวิมานในอากาศ” หรือ “เขียนแผนแบบ
เพ้อฝนั ”
4. การนําแผนไปปฏิบตั ิ (Implementation) เป็นองค์ประกอบทีแ่ สดงถึงกรรมวิธใี นการ
ตัดสินใจเลือกแผนงานและโครงการไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลสําเร็จตามจุดหมายปลายทางทีก่ ําหนดไว้ ซึง่
ขัน้ ตอนนี้จะต้องอาศัยกลยุทธ์หลายอย่าง ทัง้ กลยุทธ์ภายในองค์การและกลยุทธ์ภายนอกองค์การ
5. การประเมินผลแผน (Evaluation) เป็นองค์ประกอบทีแ่ สดงถึงการตรวจสอบการควบคุม
และการวัดผลการปฏิบตั ติ ามแผนเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือข้อบกพร่องหรือข้อจํากัดของ
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แผนนัน้ ๆ เพื่อจะได้ปรับปรุงแผนให้สามารถนํ าไปปฏิบตั ไิ ด้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนดไว้

ประเภทของการวางแผน
การวางแผนสามารถจําแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะแนวคิดพืน้ ฐานได้ดงั นี้
 จาแนกตามระดับการบริ หารงาน
 การวางแผนระดับนโยบาย (Policy Planning) เป็นแผนระดับสูงสุดขององค์การ
มักจะระบุแนวทางอย่างกว้าง ๆ ซึง่ เป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะก่อให้เกิดแผนชนิดอื่น ๆ ส่วน
ใหญ่จะเป็ นแผนระยะยาว (Long Range Plan) เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9
 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นการวางแผนหลอมรวมครอบคลุม
กิจกรรมทัง้ หมดขององค์การ หรือแผนงานใหญ่ขององค์การ โดยจะระบุไว้ “อย่าง
กว้าง” และ “มองไกล” ไปพร้อม ๆ กัน ซึง่ มักจะเป็นแผนระยะยาว 5–10 ปี ซึง่
จะต้องสอดคล้องกับแผนระดับนโยบาย
 การวางแผนปฏิบตั กิ าร หรือแผนดําเนินงาน (Operation Plan) เป็นการวางแผนที่
กําหนดจุดมุง่ หมายระยะสัน้ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึง่ ถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์
องค์ประกอบของแผนปฏิบตั กิ ารจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ งบประมาณ ผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินงาน แผนปฏิบตั กิ าร แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ แผนใช้ประจํา (Standing Plans) และแผนใช้เฉพาะครัง้
(Single–use Plans)
 จาแนกตามลักษณะการปฏิ บตั ิ
 การวางแผนดําเนินงาน (Standing Planning) เป็นการวางแผนทีม่ ลี กั ษณะเป็ น
แผนถาวร บ่งบอกถึงแนวความคิด หลักการหรือแนวทางปฏิบตั ใิ นการทํากิจกรรมที่
เกิดขึน้ บ่อยในองค์การ หรือใช้เพื่อแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ประจํา แผนชนิดนี้จะรวมไป
ถึงนโยบาย วิธปี ฏิบตั งิ าน กฎ วิธกี าร และมาตรฐาน การวางแผนประจําทําให้
สามารถตรวจสอบการทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและสามารถประสานงานระหว่าง
ฝา่ ยต่าง ๆ ทําให้การทํางานเป็ นไปอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
จุดอ่อนคือเมือ่ สภาพการณ์บางอย่างเปลีย่ นแปลงไป แผนประเภทนี้จาํ เป็นต้อง
ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะกับสภาพการณ์ในลักษณะแผนใช้เฉพาะครัง้
 การวางแผนใช้เฉพาะครัง้ (Ad hoc Single Planning) เป็นการวางแผนเพื่อปรับ
และเสริมการวางแผนดําเนินงานประจํา เนื่องจากแผนดําเนินงานประจําไม่อาจ
ตอบสนองความเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ แผนใช้เฉพาะครัง้ จึงเกิดขึน้ เพื่อ
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เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านเฉพาะสถานการณ์ แผนประเภทนี้ใช้ครัง้ เดียวแล้วจะ
ไม่นํามาใช้อกี บางครัง้ จึงมีการเรียกแผนชนิดนี้ว่า แผนใช้ครัง้ เดียว แผนประเภทนี้
ได้แก่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตารางการทํางาน แผนใช้เฉพาะครัง้ มี
ประโยชน์ต่อองค์กรทําให้ลดความเสีย่ งและเป็นการใช้เพื่อความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ทเ่ี กิดขึน้
 จาแนกตามระยะเวลา
 การวางแผนระยะยาว (Long-range Planning) เป็นการวางแผนทีก่ ําหนด
ระยะเวลาดําเนินการตัง้ แต่ 5 ปีขน้ึ ไป
 การวางแผนระยะปานกลาง (Medium-range Planning) เป็นการวางแผนทีม่ ี
ระยะเวลาดําเนินการระหว่าง 3 ถึง 5 ปี
 การวางแผนระยะสัน้ (Short-range Planning) มีระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ระหว่าง 1
ถึง 3 ปี การวางแผนระยะสัน้ เป็นการกําหนดกิจกรรมช่วงสัน้ ๆ เพื่อให้
วัตถุประสงค์ในแผนระยะยาว ประสบความสําเร็จ แผนระยะสัน้ จะต้องมี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนระยะยาว องค์การจึงจะดําเนินการไปถึง
จุดมุง่ หมายปลายทางอย่างราบรื่น
 จําแนกตามลักษณะคุณค่าการใช้งาน เช่น การวางแผนกายภาพ (Physical Planning)
เป็นการวางแผนด้านทําเลทีต่ งั ้ การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ และการจัดหาเครือ่ งมือต่าง ๆ ที่
เอือ้ ต่อการพัฒนาในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ

กระบวนการกาหนดแผนการพัฒนาของชุมชน
กระบวนการในการกําหนดแผนการพัฒนาของชุมชน ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (Internal and External
Environmental)
2. การกําหนดวิสยั ทัศน์ (Vision)
3. การกําหนดพันธกิจ (Mission)
4. การกําหนดเป้าประสงค์ (Goal)
5. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective)
6. การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy)
7. การทบทวนแผนกลยุทธ์ (Revise)
7. การกําหนดตัวชีว้ ดั (Key Performance Indicators)
8. การประชาคมหรือประชาพิจารณ์แผน
9. การแปลงแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิ
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โดยแต่ละขัน้ ตอนมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก หรือทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลายว่า SWOT
Analysis เป็นการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ทีม่ กั จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์
สถานภาพของชุมชน เพื่อให้สามารถกําหนดเป้าหมายการพัฒนาชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับความ
เป็นจริง ตรงจุด และสามารถปรับเปลีย่ นหรือปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลงได้ทนั ที
SWOT เป็นตัวย่อทีม่ คี วามหมาย ดังนี้
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดแข็ง จุดเด่น ความสามารถและสถานการณ์ภายในชุมชนที่
ควรนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน หรือควรดํารงไว้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดอ่อน จุดด้อย ความสามารถและสถานการณ์ภายใน
ชุมชนทีค่ วรปรับปรุงให้ดขี น้ึ หรือขจัดให้หมดไป
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาสข้อได้เปรียบ ปจั จัยและสถานการณ์ภายนอก
ชุมชนทีเ่ อือ้ อํานวยให้การพัฒนาชุมชนบรรลุวตั ถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของชุมชน ชุมชนสามารถฉกฉวยสถานการณ์เหล่านัน้ มาเสริมสร้างความ
เข้มแข็งได้
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ความเสีย่ ง ปจั จัยและสถานการณ์ภายนอกทีข่ ดั ขวาง
การพัฒนาชุมชนไม่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ หรือเป็ นปญั หาต่อการพัฒนาชุมชน ซึง่ ชุมชนจําต้อง
หลีกเลีย่ งหรือปรับสภาพให้แข็งแกร่งพร้อมทีจ่ ะเผชิญสภาพการณ์ดงั กล่าว
SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์เพื่อกําหนดกลยุทธ์ของชุมชนโดยดูจากสภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนว่าอะไรเป็นจุดแข็ง (S) หรือจุดอ่อน (W) ทีต่ อ้ งเสริมสร้างหรือแก้ไข และดูจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกชุมชนว่าอะไรเป็นโอกาส (O) หรืออุปสรรค (T) ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
การดําเนินงานหรือพัฒนาชุมชน กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า SWOT Analysis เป็นการประเมินสภาพของ
ชุมชน โดยนําจุดแข็งและโอกาส หรือศักยภาพและความพร้อมทีช่ ุมชนมีอยู่มาใช้เพื่อก่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ พยายามหลีกเลีย่ งอุปสรรคหรือความเสีย่ งจากสภาพแวดล้อมภายนอก
รวมทัง้ หาแนวทางแก้ไขจุดด้อยของชุมชนด้วย
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ขอบเขตแนวทางการวิ เคราะห์
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์หรือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน จะเกีย่ วข้องกับการวิเคราะห์
พิจารณาทรัพยากรและความสามารถของชุมชนในทุก ๆ ด้าน เพื่อทีจ่ ะระบุจดุ แข็ง (S) และจุดอ่อน
(W) ของชุมชน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน นอกจากจะพิจารณาจากตัวแบบ 7 ปจั จัย (7S
Model) ของ R. Waterman ได้แก่ ระบบ (System) โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy)
บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) สไตล์ (Style) และค่านิยมร่วม (Shared Values) แล้ว ยังมีปจั จัยอื่น ๆ ที่
ต้องนํามาพิจารณาด้วย เช่น ความอุดมสมบูรณ์ทางกายภาพ/ทรัพยากร ประสิทธิผลในระดับผลลัพธ์/
ผลผลิต เอกลักษณ์ของชุมชน เป็นต้น
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิเคราะห์หรือการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ทีอ่ ยูภ่ ายนอกชุมชน แต่เป็นสภาพแวดล้อมทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นทางตรง
หรือทางอ้อม ตัวแบบในการวิเคราะห์ทน่ี ิยมใช้โดยทัวไป
่ เรียกว่า ‚SREP Analysis” ซึง่ ประกอบด้วย
 สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component: S) อาทิ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรม ระดับการศึกษาและอัตราการรูห้ นังสือของประชากร
แบบแผนดําเนินชีวติ ระบบนิเวศน์และสิง่ แวดล้อม การกระจายรายได้และความเป็ นธรรมในสังคม
ความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภค ฯลฯ
 เทคโนโลยี (Technological Component: T) เป็นการวิเคราะห์สภาพการ
เปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีทม่ี ผี ลต่อการดําเนินงาน เช่น ความรูแ้ ละวิทยาการแขนงต่าง ๆ การผลิต
คิดค้นเทคโนโลยี นวัตกรรม ความก้าวหน้าในการวิจยั และพัฒนา การสื่อและโทรคมนาคม ฯลฯ
 เศรษฐกิจ (Economic Component: E) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น อัตราการว่างงาน/ภาวการณ์จา้ งงาน การลงทุนภาครัฐ/เอกชน อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การเพิม่ ราคา
สินค้า/ดัชนีราคาสินค้า สภาพปญั หาของสาขาการผลิต ราคานํ้ามันดิบ อัตราดอกเบีย้ การลด
ค่าเงิน อัตราเงินเฟ้อ ฯลฯ
 การเมือง (Political Component: P) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์การเมือง รวมทัง้
นโยบาย กฎเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ของรัฐทีน่ ่าจะมีผลกระทบต่อชุมชน เช่น รัฐธรรมนูญ
นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมาย กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี รวมทัง้
ระเบียง ข้อกําหนดต่าง ๆ ความมันคงของรั
่
ฐบาล ความขัดแย้งทางการเมือง บทบาทของกลุ่ม
ผลประโยชน์/กลุ่มพลังทางการเมือง ฯลฯ
3. ระบุสถานการณ์จากการวิเคราะห์หรือการประเมินสภาพแวดล้อม
เมือ่ ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค จากการวิเคราะห์หรือการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ควรสรุปผลการวิเคราะห์โดยมี
แนวทางอย่างง่าย ดังนี้
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3.1 ระบุและจัดทํารายการปจั จัยด้านจุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และอุปสรรค
(T) ทีว่ เิ คราะห์
3.2 เรียงลําดับความสําคัญของแต่ละปจั จัยจากการพิจารณาว่าปจั จัยเหล่านัน้ มีผลต่อ
ชุมชนมากน้อยเพียงใด โดยอาจใช้วธิ ถี ่วงนํ้าหนักคะแนนความสําคัญของแต่ละปจั จัย ประเด็นทีม่ ี
นํ้าหนักมากทีส่ ุดก็จะถือว่ามีความสําคัญต่อชุมชนมากทีส่ ุด หรือวิธเี รียงลําดับอย่างง่ายอื่น ๆ
3.2 สร้างตาราง Matrix โดยระบุรายการจุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) ทีเ่ รียงคะแนนไว้แล้วใน
แนวนอน และระบุรายการโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ทีเ่ รียงคะแนนไว้แล้วอยูใ่ นแนวตัง้ ก่อนจะ
นําไปช่วยในการกําหนดกลยุทธ์ต่อไปในอนาคต
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
สภาพแวดล้อมภายใน 1. ……………………..…
1. ……………………..…
2. ……………………..…
2. ……………………..…
3. ……………………..…
3. ……………………..…
4. ……………………..…
4. ……………………..…
สภาพแวดล้อมภายนอก
5. ……………………..…
5. ……………………..…
...
…
โอกาส (O)
1. ……………………..…
2. ……………………..…
3. ……………………..…
4. ……………………..…
5. ……………………..…
…
อุปสรรค (T)
1. ……………………..…
2. ……………………..…
3. ……………………..…
4. ……………………..…
5. ……………………..…
…
ปัญหาในการทากระบวนการวิ เคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์ SWOT มีขอ้ ทีค่ วรคํานึง 4 ประการ คือ (Boseman et al., 1986)
1. องค์กรต้องกําหนดก่อนว่า “องค์กรต้องการทีจ่ ะทําอะไร”
2. การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องกระทําในช่วงเวลานัน้ ๆ
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3. องค์กรต้องกําหนดปจั จัยหลัก (Key Success Factors) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานให้
ถูกต้อง
4. องค์กรต้องประเมินความสามารถของตนให้ถูกต้อง
ขัน้ ตอนการจัดประชุมปฏิ บตั ิ การเพื่อวิ เคราะห์ SWOT
ในการวิเคราะห์ SWOT นิยมใช้การประชุมปฏิบตั กิ ารเพื่อระดมความคิดจากทุกฝ่ายที่
เกีย่ วข้อง ในทีน่ ้อี าจดําเนินการโดยกรรมการชุมชน โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ และ
กระตุน้ ให้เกิดกระบวนการ ซึง่ มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1. การเตรียมตัวผูเ้ ข้าร่วมประชุม
เป็นขัน้ ตอนทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความจําเป็นทีจ่ ะต้องกําหนดแผน
ของชุมชนและกระตุน้ ให้เกิดความพร้อมทีจ่ ะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึง่ ทําได้หลายวิธ ี
เช่น
1.1 นําเสนอข้อมูลการศึกษาชุมชนโดยคร่าว ๆ เช่น การประกอบอาชีพของชุมชนทีผ่ ่าน
เป็นมาอย่างไร ได้ผลผลิตอย่างไร ตลาดสินค้าเกษตรในปจั จุบนั เป็ นอย่างไร
2.2 อธิบายให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทราบว่าชุมชนต้องเป็ นผูร้ ว่ มกันคิด ร่วมกันแก้ไขปญั หา
และเป็นผูจ้ ดั สรรทรัพยากรต่าง ๆ เพราะชุมชนเป็นผูร้ จู้ กั ศักยภาพของตนเองดีทส่ี ุด หน่วยงานของ
รัฐจะเป็นแต่เพียงผูแ้ นะนําแนวทางทีถ่ ูกต้องและทิศทางทีค่ วรจะเป็น หรือช่วยเหลือเกีย่ วกับด้านวิธ ี
ทําให้เท่านัน้ (ต้องพยายามหลีกเลีย่ งการสร้างความคาดหวังทีผ่ ดิ ๆ ให้กบั ชุมชน)
1.3 ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมนําเสนอข้อมูลชุมชนเพิม่ เติมให้มากทีส่ ุด เช่น สถานการณ์ของ
ชุมชนหรือของกลุ่มว่าทําอะไรมาบ้าง ทําไมถึงทําเช่นนัน้ ได้ผลสําเร็จหรือผลลัพธ์เช่นไร สถานการณ์
ของคู่แข่งเป็ นเช่นไร วัตถุประสงค์เป้าหมายและการดําเนินงานขัน้ ต่อไปของชุมชนกําหนดไว้อย่างไร
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และสภาพแวดล้อมภายนอก
(โอกาส อุปสรรค) เช่น กระตุน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของ
ชุมชนหรือกลุ่ม โดยมีขนั ้ ตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 อธิบายและยกตัวอย่างการวิเคราะห์ปจั จัยด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
อย่างง่าย ๆ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมฟงั
2.2 กระตุน้ ให้ชุมชนคิดถึง/จุดแข็ง จุดเด่นของชุมชนหรือทีช่ ุมชนมีศกั ยภาพ ทําได้ดี
คิดถึงจุดอ่อนทีเ่ ป็ นข้อด้อยของชุมชนหรือสิง่ ทีช่ ุมชนทําได้ไม่ดี
คิดถึงโอกาสหรือปจั จัยแวดล้อมภายนอกทีจ่ ะส่งผลดีหรือเอิอ้ ประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานหรือพัฒนาชุมชน
คิดถึงอุปสรรคหรือความเสีย่ งทีช่ ุมชนประสบอยู่
โดยอาจใช้วธิ ใี ห้ผเู้ ข้าร่วมประชุมเสนอต่อทีป่ ระชุมเป็นข้อ ๆ หรือให้แต่ละคนเขียนใส่
กระดาษทีแ่ จกให้ ในบางครัง้ อาจต้องใช้คาํ ถามนําบ้างเพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมไม่หลงประเด็น
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2.3 นําข้อเสนอของทุกคนเขียนลงบนกระดานดํา แยกเป็นแต่ละประเด็น แล้วให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมช่วยกันพิจารณาว่าข้อทีน่ ําเสนอนัน้ เป็ น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของชุมชน
จริงหรือไม่ เห็นด้วยไหม
2.4 ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมช่วยกันตรวจสอบดูว่าแต่ละปจั จัยทีไ่ ด้นําเสนอมานัน้ ครอบคลุม
ทุกประเด็นหรือยัง
2.5 ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมเรียงลําดับความสําคัญปจั จัยด้านต่าง ๆ จากมากไปน้อย หรือ
น้อยไปมาก โดยอาจใช้การเรียงลําดับอย่างง่าย คือช่วยกันเสนอ หรือการให้น้ําหนักคะแนนใน
รูปแบบตารางอัตราภาคชัน้ (สูงมาก สูง กลาง ตํ่า ตํ่ามาก) การจัดลําดับโดยมีเกณฑ์กําหนด ฯลฯ
3. การจัดวางทิศทางหน่วยงาน (อาจไม่ตอ้ งดําเนินการก็ได้)
เป็นการกําหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ของชุมชนให้มคี วามสอดคล้องกับสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยมีขนั ้ ตอน ดังนี้
3.1 กระตุน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมคิดว่าการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือทีก่ ําลังจะ
เกิดขึน้ มีผลต่อกลุ่มหรือชุมชนอย่างไร และจะเป็ นไปในลักษณะใด
3.2 จากนัน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมช่วยกันกําหนดและเขียนวิสยั ทัศน์หรือพันธกิจและ
เป้าประสงค์

การกาหนดวิสัยทัศน์
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ของโลกในปจั จุบนั เป็ นไปอย่างรวดเร็วมาก ดังนัน้ ทุก
องค์กรจึงให้ความสําคัญกับการกําหนดวิสยั ทัศน์เพื่อเป็ นแนวทางชีน้ ําการพัฒนาองค์กร
วิสยั ทัศน์ หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตของชุมชนทีต่ อ้ งการจะเป็น (โดยมิได้กําหนด
วิธกี ารไว้) เป็นข้อความซึง่ กําหนดทิศทางของพันธกิจ สถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ทีม่ งุ่ หมาย
มุง่ หวังหรือประสงค์จะเป็ นหรือจะมีในอนาคต
การกําหนดวิสยั ทัศน์จะช่วยให้เกิดผลดีต่อชุมชนหรือองค์กร ดังนี้
1. เป็นตัวกําหนดอนาคต สะท้อนให้เห็นจุดหมายปลายทางและทิศทางทีจ่ ะก้าวไปใน
อนาคตทีช่ ดั เจน
2. เป็นตัวกําหนดภาระหน้าที่ ขอบข่ายงาน ทําให้รวู้ ่าจะทําอะไร ต้องทําอะไร ทําอย่างไร
ทําเมือ่ ใด
3. ช่วยปลุกเร้า กระตุน้ และสร้างความคาดหวังหรือความฝนั ให้กบั สมาชิก ทําให้รสู้ กึ ท้าทาย
และมุง่ มันปฏิ
่ บตั งิ านให้สงู กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
4. การมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มกัน จะก่อให้เกิดการทํางานเป็นทีม (Team Work) เพื่อมุง่ ไปสู่
จุดหมายเดียวกัน
5. ช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลง และความเจริญก้าวหน้า
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6. ถ้าไม่มวี สิ ยั ทัศน์ หรือภาพในอนาคต จะให้การปรับตัวต่อสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
ในอนาคตเป็ นไปได้ยาก ไม่ทนั การณ์ ก่อให้เกิดปญั หาในการปฏิบตั ิ เนื่องจากขาดการวางแผน
ป้องกัน
ในแง่ของการบริหาร “วิสยั ทัศน์” จะก่อให้เกิดการจัดการเชิงรุกเพื่อให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง
ต่าง ๆ ในฐานะทีเ่ ป็ น “จุดเริม่ ” หรือ “ตัวนํา” ในการบริหารจัดการ โดย
 วิสยั ทัศน์ เป็นตัวกําหนด วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Goal) ทีช่ ดั เจนทัง้ ใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทัง้ กําหนดระยะเวลาเริม่ ต้น จนถึงสิน้ สุด
 วิสยั ทัศน์ เป็นตัวกําหนดภารกิจหลัก (Mission) ว่าต้องทําอะไรบ้างจึงจะทําให้วสิ ยั ทัศน์
ทีก่ ําหนดไว้เป็นจริงในอนาคต
 วิสยั ทัศน์ เป็นตัวกําหนดค่านิยมทีด่ ี (Value) ในการทํางานเพื่อให้สาํ เร็จบนพืน้ ฐานของ
คุณธรรมและความถูกต้องดังาม
 วิสยั ทัศน์ เป็นตัวกําหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) การทํางานตัง้ แต่เริม่ ต้น จนถึงการ
ประเมินผล
 วิสยั ทัศน์ เป็นตัวชีว้ ดั ว่าผลทีเ่ กิดขึน้ (Output) จากการทํางานสําเร็จลุล่วงตามทีต่ อ้ งการ
หรือไม่
ลักษณะของวิ สยั ทัศน์ ที่ดี ควรจะประกอบด้วย
1. มุง่ ไปข้างหน้า มีมุมมองแห่งอนาคต หรือสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต (Future
trend)
2. สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
3. เกิดขึน้ จากการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากสมาชิก
4. เป็นการมองภาพกว้างทัง้ ในระยะสัน้ และคาดหวังไปถึงผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในระยะยาว
5. มีความมันคง
่ ไม่ถูกเปลีย่ นแปลงได้โดยง่าย
6. มีขอบเขต (Scope) ซึง่ เป็นทีม่ าของการปฏิบตั งิ านอย่างครบถ้วน
7. มีความชัดเจน มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ หรือสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริงภายในเวลาที่
แน่นอน (Implementability)
8. ท้าทาย เป็ นภาพเชิงบวก (Positive Image) มีความคิดสร้างสรรค์ และสะท้อนถึงความ
เป็นเลิศขององค์กร
9. เป็นข้อความเชิงบวก ทีส่ ามารถชีน้ ําให้เกิดการเปลีย่ นแปลง ผลักดัน ปลุกเร้า สร้างพลัง
ความฝนั และดึงดูดใจ
10. คํานึงถึงความต้องการ (Needs) ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียเป็นสําคัญ (Customer
Oriented)
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ขัน้ ตอนในการกาหนดวิ สยั ทัศน์
การกําหนดวิสยั ทัศน์ เป็นการวาดภาพทีเ่ ป็ นความหวังหรือความปรารถนาทีจ่ ะให้เกิดขึน้ ใน
อนาคต ในการกําหนดวิสยั ทัศน์ส่วนใหญ่จะกําหนดภายหลังจากทีไ่ ด้ระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค เพื่อให้จนิ ตนาการวิสยั ทัศน์บนพืน้ ฐานความเป็นจริง โดยมีขนั ้ ตอน คือ
1. จินตนาการภาพสภาวะอนาคต ทัง้ ทีเ่ กิดจากปจั จัยบวกของชุมชน [จุดแข็ง (S) – โอกาส
(O)] และทีเ่ กิดจากปจั จัยลบ [จุดอ่อน (W) – อุปสรรค (T)] และภาพหมายรวมจากการผนวกสาระที่
ได้จาก S – W – O –T
ตัวอย่าง การร่างอนาคต จาก S และ O
การจิ นตนาการภาพอนาคตจาก S O
S 1 มีหน่วยงานของ กสอ. ทีร่ บั ผิดชอบในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทุกจังหวัด
S 2 มีงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรจาก กสอ. เพื่อโครงการนี้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
S 3 มีหน่วยงานให้การสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยในการดําเนินการ
O1
O2
O3
O4
O5

ภาครัฐมีกลไกสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจชุมชนในทุกพืน้ ที่
ชุมชนมีการเรียนรูด้ า้ นต่าง ๆ
รัฐบาลสนับสนุนการส่งเสริมอุตสาหกรรมรวมทัง้ การพัฒนาธุรกิจการท่องเทีย่ ว
เกิดการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้และผสมผสานกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
องค์กรชุมชนมีความสามารถในการประสานงานกับเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้

“หน่ วยงานของ กสอ. และกลไกสนับสนุ นภาครัฐช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาธุรกิจชุมชน
รวมทัง้ การพัฒนาธุรกิจการท่องเทีย่ วในทุกพืน้ ที่ โดยสนับสนุ นให้ชุมชนมีการเรียนรูด้ า้ นต่าง
ๆ ควบคู่กบั การจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องทัง้ โดยตรงและในรูปของเงินทุนหมุนเวียน
ตลอดทัง้ การนํ าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้และผสมผสานกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพื่อ
เสริมสมรรถนะขององค์กรชุมชนที่มคี วามสามารถในการประสานงานกับเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ แก่การพัฒนาการท่องเทีย่ ว”
ทีม่ า: การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (สํานักงาน กพ.,....)
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ตัวอย่าง การร่างอนาคต จาก W และ T
การจิ นตนาการภาพอนาคตจาก W T
W 1 บุคลากรระดับพืน้ ทีย่ งั ขาดทักษะด้านการบริหาร
W 2 โครงการขาดการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
T 1 ชีวติ ชนบทมีความคุน้ เคยต่อการเกษตรกรรมมากกว่าอุตสาหกรรม
T 2 องค์กรท้องถิน่ มีการขัดแย้งกันของความเป็นเจ้าของโครงการและความรับผิดชอบในพืน้ ที่
“บุคลากรในระดับพืน้ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและมีการสนับสนุ นด้าน
อุปกรณ์และการฝึกอบรมให้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายใต้การปรับปรุงแนวทางการ
ประสานงานระหว่ า งส่ ว นกลางและภูม ิภ าคควบคู่ กับ การทํา ความตกลงขอบข่า ยความ
รับผิดชอบในพื้นที่ขององค์กรท้องถิน่ ที่ชดั เจนไม่ขดั แย้งกันในdารบริหาร ตลอดจนการทํา
ความเข้าใจให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ทพ่ี งึ ได้โดยทัวกั
่ นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว”
ทีม่ า: การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (สํานักงาน กพ.,....)
ตัวอย่าง การผนวก S O และ W T เป็นภาพในอนาคต
การจินตนาการภาพอนาคตจาก SWOT

SO

WT

“ชุมชนสามารถสร้างอาชีพจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดย กสอ. และกลไก
สนับ สนุ น ต่ า ง ๆ ของภาครัฐมีส่ ว นช่ ว ยให้ชุ ม ชนในทุ ก พื้น ที่มีก ารเรีย นรู้ค วบคู่ก ับ การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ในรูปของทุนหมุนเวียน ตลอดจนการแนะนําเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาประยุกต์ใช้อย่างผสมผสานกับภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น มีแผนบูรณาการปฏิบตั ิการรวมกับ
ททท. ทัง้ ด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และแหล่ งท่องเที่ยว ควบคู่กบั การปรับกลไก
การบริหารโครงการขององค์กรชุมชนและการประสานงานกับเครือข่ายอย่างสอดรับกับการ
ปฏิรปู ระบบราชการ ให้เกิดผลต่อการกระตุน้ การพัฒนาการท่องเทีย่ วทัวประเทศในที
่
ส่ ดุ ”
“ปฏิรปู ระบบบริหารระดับพืน้ ทีใ่ ห้บุคลากรมีหลักประกันความก้าวหน้ าทางอาชีพการงานอย่าง
สอดรับ กับ ความรับ ผิด ชอบควบคู่ ก ับ การพัฒ นาทัก ษะด้ า นการบริห ารพัฒ นากลไกการ
ประสานงานโดยเน้นให้เกิดการบริหารจัดการทีด่ ี มีความโปร่งใส ให้การส่งเสริมพัฒนาของรัฐมี
ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชุมชน ได้รบั การสนับสนุนทัง้ ด้านอุปกรณ์และการฝึ กอบรมทัง้ แก่ กลุ่ม
สมาชิกของโครงการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการกระตุ้นความเข้าใจและสนใจการขยายโอกาส
การประกอบอาชีพจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของชุมชน โดยมีการชีน้ ําแนวทางและ
ขอบข่ายความรับผิดชอบของแต่ละพืน้ ทีแ่ ต่ละองค์กรท้องถิน่ ทีช่ ดั เจน เกิดการประสานงานทัง้
ระหว่างท้องถิน่ เองและระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคอีกด้วย”
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““ชุ มชนสามารถสร้างเสริมอาชีพ และรายได้จากการพัฒนาอุ ต สาหกรรมท่ องเที่ยวระดับ

ท้องถิน่ โดยภาครัฐให้การสนับสนุ นด้านการแนะนําเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยทัง้ ด้านการบริหาร
จัดการและการผลิต การบริหารแหล่งท่องเทีย่ วตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ทีม่ กี ารประยุกต์
จากฐานภูมปิ ญั ญาของชุมชนท้องถิน่ มีแผนบูรณาการจากทุกภาคีทุกเครือข่าย ตลอดทัง้ มี
การปฏิรูประบบการจัด การระดับพื้นที่ ให้ม ีหลักประกัน และเสถียรภาพการทํา งานของ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย พัฒนากลไกการประสานงานโดยเน้นให้เกิดการบริหารจัดการที่
ดี มีความโปร่งใส ให้การส่งเสริมพัฒนาของรัฐมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชุมชน ได้รบั การ
สนับสนุนทัง้ ด้านอุปกรณ์และการฝึกอบรมทัง้ แก่กลุ่มสมาชิกของโครงการและเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐ ในการกระตุ้นความเข้าใจและความสนใจจากการขยายโอกาสการประกอบอาชีพ จาก
การพัฒนาอุ ต สาหกรรมท่อ งเที่ยวของชุมชน โดยมีการชี้นําแนวทางและขอบข่ายความ
รับผิดชอบของแต่ล ะพื้นที่ แต่ละองค์กรท้องถิ่นที่ชดั เจน เกิดการประสานงานทัง้ ระหว่าง
ท้องถิน่ เองและระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคอีกด้วย”
ทีม่ า: การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (สํานักงาน กพ.,....)
2. ดึงสาระสําคัญส่วนทีเ่ ป็นภาพหมายเพื่อกําหนดวิสยั ทัศน์ โดยปะติด ปะต่อและแปลง
ประเด็นภาพหมายทีว่ าดหวังอยากจะได้เห็น ให้สนั ้ กระทัดรัด ชัดเจน โดยอาจมีสาระส่วนขยายได้
เท่าทีจ่ าํ เป็น
ตัวอย่าง การกําหนดวิสยั ทัศน์
การกาหนดร่างวิ สยั ทัศน์
“ชุมชนสามารถสร้างเสริมอาชีพและรายได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วระดับท้องถิน่ โดย
ภาครัฐให้การสนับสนุ นด้านการแนะนําเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยทัง้ ด้านการบริห ารจัดการและการผลิต
การบริหารแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ที่มกี ารประยุกต์จากฐานภูมปิ ญั ญาของ
ชุมชนท้องถิ่น มีแผนบูรณาการจากทุกภาคีทุกเครือข่าย ตลอดทัง้ มีการปฏิรูประบบการจัดการ
ระดับพื้นที่ ให้มหี ลักประกันและเสถียรภาพการทํางานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก ฝ่าย พัฒนา
กลไกการประสานงานโดยเน้นให้เกิดการบริหารจัดการทีด่ ี มีความโปร่งใส ให้การส่งเสริมพัฒนา
ของรัฐมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชุมชน ได้รบั การสนับสนุนทัง้ ด้านอุปกรณ์และการฝึกอบรมทัง้ แก่
กลุ่มสมาชิกของโครงการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ในการกระตุ้นความเข้าใจและความสนใจจากการ
ขยายโอกาสการประกอบอาชีพ จากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของชุมชน โดยมีการชี้นํา
แนวทางและขอบข่ายความรับผิดชอบของแต่ ล ะพื้นที่ แต่ ล ะองค์กรท้อ งถิ่น ที่ชดั เจน เกิดการ
ประสานงานทัง้ ระหว่างท้องถิน่ เองและระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคอีกด้วย”
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“ชุ ม ชนสามารถสร้า งเสริม อาชีพ ขยายโอกาสและรายได้จ ากการพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยวระดับท้องถิน่ ที่สอดรับและประยุกต์ใช้ภูมปิ ญั ญาและแรงงานท้องถิน่ เป็ นหลัก มี
การบริหารจัดการทีด่ มี คี วามโปร่งใสเกิดประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเทีย่ วสู่ชุมชนอย่าง
แท้จ ริง และทัว่ ถึง กลไกภาครัฐ มีก ารปฏิรูปให้เ กิด ระบบการจัด การที่ม ีห ลัก ประกัน และ
เสถียรภาพการทํางานของบุคลากรทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง”
ทีม่ า: การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (สํานักงาน กพ.,....)

การกาหนดพันธกิจ
พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตการดําเนินงาน ภารกิจหรือกิจกรรมหลัก ๆ ทีต่ อ้ งทําเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ท่ชี ุมชนหรือองค์กรกําหนดไว้ โดยหากเปรียบวิสยั ทัศน์เป็นเสมือนจุดหมาย
ปลายทางแล้ว พันธกิจก็จะเป็นเสมือนเส้นทางตรงทีจ่ ะนําไปสู่จุดหมายปลายทางนัน้ ๆ ดังนัน้ การ
กําหนดพันธกิจจะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมือ่ ชุมชนระบุได้แล้วว่าต้องการอะไร หรือจะเป็ นอะไรในอนาคต
และได้ประเมินศักยภาพ ความพร้อมของตนเองจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทัง้ ภายใน
และภายนอกของชุมชนแล้ว
การทีช่ ุมชนหรือองค์กรมีการกําหนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจน เป็นทีย่ อมรับและเข้าใจของ
สมาชิก จะทําให้การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะ
พันธกิจจะเป็ นสิง่ ยึดเหนี่ยวหรือหลักการในการดําเนินงานร่วมกันของทุกฝา่ ย นอกจากนี้ พันธกิจยัง
เป็นหลักสําคัญทีใ่ ช้ในการกําหนดเป้าประสงค์ ทิศทางปฏิบตั ิ รวมทัง้ การกําหนดความรับผิดชอบและ
การจัดสรรทรัพยากรขององค์กร
พันธกิจทีด่ มี ลี กั ษณะดังนี้
1. ต้องสนับสนุนและนําไปสู่การบรรลุวสิ ยั ทีก่ ําหนดไว้ หรือตอบโจทย์ได้ว่าวิธใี ดทีช่ ุมชน
ต้องทําเพื่อมุง่ ไปสู่ความสําเร็จ
2. ระบุขอบเขตการดําเนินงานทีจ่ าํ เป็ นต่อการบรรลุวสิ ยั ทัศน์อย่างชัดเจน ครอบคลุม รอบ
ด้าน ไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป
3. สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง ไม่เป็ นนามธรรม
4. ใช้ถอ้ ยคําทีเ่ ข้าใจง่าย
5. ไม่ขดั แย้งกับอํานาจหน้าทีห่ รือบทบาทความรับผิดชอบทางกฏหมาย (หากมี)
ขัน้ ตอนการกาหนดพันธกิ จ
1. ใช้วสิ ยั ทัศน์ทก่ี ําหนดไว้เป็ นแนวทาง สังเคราะห์สาระ เงื่อนไข ประเด็นสําคัญ
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2. กําหนดแนวทางดําเนินการทีเ่ หมาะสมและเป็นไปได้อย่างรอบด้านในทุกเงือ่ นไข
ประเด็นสําคัญเพื่อให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ทก่ี ําหนดไว้ โดยอาศัยข้อมูลพืน้ ฐานทีไ่ ด้จาก SWOT
3. ขัดเกลาสาระของร่างพันธกิจให้สอดรับกับวิสยั ทัศน์และแผน
ตัวอย่าง การร่างพันธกิจ
การยกร่างพันธกิ จ
“ชุมชนสามารถสร้างเสริมอาชีพและรายได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วระดับท้องถิน่ โดย
ภาครัฐให้การสนับสนุ นด้านการแนะนํ าเทคโนโลยีท่ที นั สมัยและกระบวนการเรียนรู้ทงั ้ ด้านการ
บริหารการจัดการและการผลิต การบริหารแหล่งท่ องเที่ยวตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ที่มกี าร
ประยุกต์จากฐานภูมปิ ญั ญาของชุมชนท้องถิน่ มีแผนบูรณาการจากภาคีทุกเครือข่าย ตลอดทัง้ มี
การปฏิรูประบบการจัดการระดับพื้นที่ให้มหี ลักประกันและเสถียรภาพการทํางานของบุคลากรที่
เกี่ย วข้อ งทุ ก ฝ่า ย พัฒนากลไกการประสานงานโดยเน้ นให้เ กิดการบริหารจัด การที่ดี มีค วาม
โปร่งใส ในการส่งเสริมของรัฐมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชุมชน ได้รบั การสนับสนุ นทัง้ ด้านอุปกรณ์
และการฝึกอบรมทัง้ แก่กลุ่มสมาชิกของโครงการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ กระตุ้นความเข้าใจและความ
สนใจจากการขยายโอกาสประกอบอาชีพจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของชุมชน โดยมี
การชี้นําแนวทางและขอบข่ายความรับผิดชอบของแต่ละพื้นที่แต่ละองค์กรท้องถิน่ ที่ชดั เจน เกิด
การประสานงานระหว่างท้องถิน่ และระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคอีกด้วย”
“กสอ. ต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการโครงการอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแก่ชุมชน
โดยแนะนํ าเทคโนโลยีและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในแผนบูรณาการการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนเป็ นผู้ประสานงานหลักในการวางแนวทางและขอบข่ายความรับผิดชอบ
ร่ว มกันของโครงการในแต่ ล ะพื้นที่ ในรูปของการประสานงานทุกขัน้ ตอนของการพัฒนาที่
ชัดเจน”
ทีม่ า: การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (สํานักงาน กพ.,....)

การกาหนดเป้าประสงค์
การกําหนดเป้าประสงค์ หมายถึง การกําหนดสิง่ ทีต่ อ้ งการในอนาคตซึง่ ชุมชนหรือองค์กร
จะต้องพยายามให้เกิดขึน้ โดยทัวไปจะเป็
่
นข้อความทีก่ ล่าวอย่างกว้าง ๆ ถึงผลลัพธ์/ผลสําเร็จที่
องค์กรต้องการบรรลุถงึ โดยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจทีก่ ําหนดไว้
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ลักษณะของเป้าประสงค์ทด่ี มี ดี งั นี้ คือ
 เป็นการถ่ายทอดลงมาจากวิสยั ทัศน์/พันธกิจ
 ครอบคลุมความต้องการ ระบุคุณค่า ผลประโยชน์ ความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะให้เกิดขึน้ ใน
อนาคต
 เป็นรูปธรรม ชัดเจน สามารถแปลงให้เป็นกิจกรรมทีง่ า่ ยต่อการมอบหมายและกระจาย
งาน
 มีความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรและกําลังคนทีม่ อี ยู่จริง
 ต้องสามารถจัดการกับเรือ่ งต่าง ๆ ได้หลาย ๆ เรือ่ งพร้อม ๆ กันในคราวเดียว
 สอดคล้องกับความเป็นจริงขององค์กรหรือชุมชน (SWOT)
ตัวอย่าง การดึงประเด็นจากอนาคตเพื่อกําหนดเป้าประสงค์
แปลงอนาคตจาก SWOT เป็ นเป้ าประสงค์
วพม./รพ.รร.6 เป็ นสถาบันผลิตแพทย์ทหารเพื่อสนับสนุ นภารกิจของกองทัพและของประเทศ
ซึง่ ขาดแคลนแพทย์ โดยพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
และระบบสุขภาพของชาติ จัดให้มกี ารเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่มนี ักเรียนแพทย์ทหาร
เป็ น ศู น ย์ก ลาง เพื่อ ให้ไ ด้แ พทย์ท หารที่ม ีค วามรู้ ความสามารถ ดูแ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ร วม
ตอบสนองต่ อชุมชน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเอง และแก้ไขปญั หา
ต่ า ง ๆ ได้อ ย่างเป็ น ระบบ โครงสร้า งและระบบการบริหารของ วพม. และ รพ.รร.6 ให้ม ี
เอกภาพ มีค วามโปร่งใส มีฐานข้อมูล และทํางานเป็ นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ศักยภาพของอาจารย์ ทรัพยากร สถานที่ เทคโนโลยี และการเป็ นศูนย์การแพทย์ของกองทัพ
ให้เป็ นศูนย์กลางด้านวิชาการและการรักษาพยาบาลด้านเวชศาสตร์ทหาร สาธารณภัยและ
อุบตั ภิ ยั เพิม่ ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้มาตรฐานสากลเป็ นประโยชน์แก่ วงการแพทย์ การทหาร มีการ
พัฒนางานจนเกิดเครือข่ายด้านนโยบายและแผน ด้านแพทย์ศาสตร์ศกึ ษา ด้านการวิจยั ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริการวิชาการต่อสังคม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการจัดหารายได้ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการพัฒนากิจกรรมของนักเรียนแพทย์ทหาร
แพทย์ป ระจํา บ้า น และบัณ ฑิต ศึก ษา พร้อ มทัง้ มีห น่ ว ยงานและอัต รารองรับ เพื่อ ให้ก าร
ปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง พัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร มีระบบการจูงใจทัง้ ด้าน
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและด้านการเงิน และบรรยากาศของการทํางานทีด่ ี ให้เกิดขวัญและ
กําลังใจ มีการกําหนดภาระงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทัง้ การประเมินผลลัพธ์ของงานอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้มกี ารปฏิบตั งิ านอย่างเต็มศักยภาพ
สปค.วพพม.
12 มี.ค.
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ร่างเป้ าประสงค์
1. ผลิตแพทย์ทหารทีม่ คี ุณภาพ
2. พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษา และเกณฑ์ของแพทย์สภา
3. พัฒนา พม.8รพ.รร.6 ให้เป็ นศูนย์กลางด้านเวชศาสตร์ทหาร การบรรเทาวินาศภัยและ
อุบตั ภิ ยั
4. เพิม่ ปริมาณผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานสากล
5. ปรับ อฉก. ให้มหี น่ วยงานด้านนโยบายและแผน แพทยศาสตร์ศกึ ษา การวิจยั เทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริการวิชาการต่อสังคม การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดหารายได้
การประชาสัมพันธ์ การพัฒนากิจกรรมของนักเรียนแพทย์ทหาร แพทย์ประจําบ้าน และ
บัณฑิตศึกษา
6. จัดทําระบบพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร สร้างระบบการจูงใจทัง้ ด้านความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ การเงิน และบรรยากาศของการทํางานทีด่ ี เพื่อให้เกิดขวัญและกําลังใจ
7. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบตั งิ านอย่างเต็มศักยภาพ โดยกําหนด และประเมินภาระงานอย่าง
เป็นรูปธรรม
ทีม่ า: การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (สํานักงาน กพ.,....)

การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective)
การกําหนดวัตถุประสงค์ เป็ นการถ่ายทอดสิง่ ทีม่ ุ่งหวังจะให้เกิดขึน้ ในอนาคตจากเป้าประสงค์
ให้เห็นเป็นรูปธรรม มีความเฉพาะเจาะจง ลงรายละเอียดหรือให้มคี วามเป็นไปได้ในการปฏิบตั ิ และ
แสดงขอบข่ายของการปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจน หากเป้าประสงค์คอื ผลลัพธ์ (Outcome) ปลายทางทีช่ ุมชน
หรือองค์กรต้องการทีจ่ ะให้เกิดขึน้ ในอนาคต วัตถุประสงค์ในทีน่ ้กี จ็ ะหมายถึงผลผลิต (Output) ที่
ต้องการให้เกิดขึน้ เมือ่ ได้ทาํ สิง่ ต่าง ๆ ตามทีก่ ําหนดพันธกิจไว้
นอกจากนัน้ ในบางองค์กรอาจมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในระดับกลยุทธ์ เพื่อกําหนดสิง่ ที่
มุง่ หวังให้เกิดขึน้ หลังจากทีไ่ ด้ดาํ เนินการตามกลยุทธ์นนั ้ ๆ แล้วให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้ โดย
วัตถุประสงค์ในระดับกลยุทธ์จะต้องไม่ขดั แย้งกับเป้าประสงค์
โดยทัวไปวั
่ ตถุประสงค์ม ี 2 รูปแบบคือ
1. วัตถุประสงค์ในเชิงแก้ปญั หา (Problematic Objective)
2. วัตถุประสงค์ในเชิงพัฒนา (Development Objective)
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วัตถุประสงค์ทด่ี ี ควรจะมีองค์ประกอบดังนี้
1. มีความเป็นไปได้ในการปฏิบตั ิ
2. วัดผลได้
3. ระบุสงิ่ ทีต่ อ้ งการครบถ้วน
4. มีเหตุผล
5. มีกรอบระยะเวลาปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน

การกาหนดกลยุทธ์
กลยุทธ์ เป็นแนวทางหรือวิธกี ารดําเนินงานในระดับปฏิบตั กิ ารเพื่อให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์
พันธกิจและเป้าประสงค์ทก่ี ําหนดไว้ โดยจะต้องตอบคําถามหลัก 3 ประการคือ “ชุมชนกําลังจะก้าว
ไปทางไหน” “สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร” และถึงจุด “จุดมุง่ หมายได้อย่างไร”
การกําหนดกลยุทธ์ ทําได้โดยนําผลจากการประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ ป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชน มาเปรียบเทียบกับโอกาสและอุปสรรค
เพื่อประเมินว่าชุมชนกําลังเผชิญสถานการณ์ใด หรืออยู่ภายใต้สถานการณ์ใด และชุมชนควรจะทํา
อย่างไร (กําหนดยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์) ซึง่ โดยทัวไปจะอยู
่
ใ่ นสถานการณ์ 4 รูปแบบ ดังนี้

สภาพแวดล้อม
ภายใน

สภาพแวดล้อมภายนอก

1.
2.
3.
4.
5.

โอกาส (O)
……………………..…
……………………..…
……………………..…
……………………..…
……………………..…
...…

1.
2.
3.
4.
5.

จุดแข็ง (S)
……………………..…
……………………..…
……………………..…
……………………..…
……………………..…
...

สถานการณ์ท่ี 1
กลยุทธ์เชิ งรุก
- สร้าง เพิม่
- ขยาย รุก
- พัฒนา บุก
- ส่งเสริม
- เปิด

1.
2.
3.
4.
5.

จุดอ่อน (W)
……………………..…
……………………..…
……………………..…
……………………..…
……………………..…
...…

สถานการณ์ท่ี 2
กลยุทธ์เชิ งพัฒนา
- ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ทบทวน
- ประสานความร่วมมือ
- ขอรับการสนับสนุน
- เร่งรัด
- ส่งเสริม
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1.
2.
3.
4.
5.

อุปสรรค (T)
……………………..…
……………………..…
……………………..…
……………………..…
……………………..…
...…

สถานการณ์ท่ี 3
กลยุทธ์เชิ งรับ
- ปรับปรุง
- พัฒนา
- ชะลอ
- ลดต้นทุน
- ลดระยะเวลา

สถานการณ์ท่ี 4
กลยุทธ์แก้ปัญหา
- ยุบเลิก
- ถ่ายโอน
- ควบรวมกิจกรรม
- ปรับเปลีย่ น

1 สถานการณ์ท่ี 1 [จุดแข็ง (S) – โอกาส (O)]
เป็ นสถานการณ์ทพ่ี งึ ปรารถนาทีส่ ุด เนื่องจากชุมชนประกอบปจั จัยด้านบวก ดังนัน้ ควร
จะกําหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก เพื่อดึงเอาจุดแข็งทีม่ มี าเสริมสร้างและฉกฉวยหรือปรับใช้โอกาสข้อ
ได้เปรียบเพื่อเอประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น การขยาย สร้าง พัฒนา ฯลฯ
2 สถานการณ์ท่ี 2 [จุดอ่อน (W) – โอกาส (O)]
เป็นสถานการณ์ทม่ี โี อกาส หรือมีสถานการณ์ทเ่ี ป็ นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน แต่ยงั มี
ปจั จัยทีเ่ ป็ นข้อด้อยหรือเป็ นจุดอ่อน ดังนัน้ ชุมชนจึงจะต้องกําหนดกลยุทธ์เชิงพัฒนา เพื่อแก้ไข
จุดอ่อนต่าง ๆ ของชุมชนให้พร้อมทีจ่ ะช่วงชิงหรือฉกฉวยโอกาสทีเ่ อือ้ ให้ เช่น การปรับปรุงแก้ไข การ
เร่งรัดดําเนินการ ฯลฯ
3 สถานการณ์ท่ี 3 [จุดแข็ง (S) – อุปสรรค (T)]
เป็นสถานการณ์ทช่ี ุมชนมีจุดแข็ง จุดเด่น หรือความสามารถมนด้านบวก แต่ยงั มี
อุปสรรคหรือข้อได้เปรียบทีเ่ กิดจากสภาวการณ์ภายนอกทีไ่ ม่เอือ้ อํานวยต่อการดําเนินงาน
สถานการณ์เช่นนี้ชุมชนจะต้องกําหนดยุทธ์ศาสตร์เพื่อตัง้ รับ เช่น การลดต้นทุน ลดระยะเวลา
4 สถานการณ์ท่ี 4 [ จุดอ่อน (W) – อุปสรรค (T)]
เป็ นสถานการณ์ทถ่ี อื ว่าเลวร้ายทีส่ ุด เนื่องจากชุมชนกําลังเผชิญกับปญั หาทัง้ จาก
สภาพแวดล้อมภายนอกและจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนัน้ กลยุทธ์ทด่ี ที ส่ี ุด คือ การแก้ไขปญั หา
เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนหามาตรการทีจ่ ะทําให้เกิดความสูญเสียน้อย
ทีส่ ุด
ทัง้ นี้ มีบรรทัดฐานในการตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์ ดังนี้
 กลยุทธ์ตอ้ งตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมภายนอก
 กลยุทธ์ทด่ี ตี อ้ งคํานึงถึงการรักษาสถานภาพ ศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน
 กลยุทธ์แต่ละด้านต้องมีความสอดคล้องกัน
 กลยุทธ์ทด่ี ตี อ้ งมีความยืดหยุน่
 กลยุทธ์ทด่ี ตี อ้ งมีความว่องไวในการปรับตัวต่อสถานการณ์ทน่ี อกเหนือความคาดหมาย
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กลยุทธ์ตอ้ งสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์
กลยุทธ์ทด่ี ตี อ้ งมีความเป็นไปได้ในการดําเนินงาน
กลยุทธ์ทด่ี ตี อ้ งคํานึงถึงความเพียงพอของทรัพยากร
กลยุทธ์ทด่ี ตี อ้ งคํานึงถึงผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย

การทบทวนแผนกลยุทธ์
หลังจากทีไ่ ด้มกี ารกําหนดกลยุทธ์ตามแนวทางข้างต้น จะต้องทบทวนอีกครัง้ หนึ่งว่ากลยุทธ์
ดังกล่าวมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ หรือไม่ หากยัง
ไม่มคี วามสอดคล้องก็ควรปรับปรุงแก้ไข

การแปลงแผนกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิ บัติ
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ เป็นการนําเอาแต่ละกลยุทธ์มากําหนดเป็ นโครงการ
ดําเนินงาน หรือแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ประกอบด้วย กิจกรรมทีต่ อ้ งทํา ระยะเวลาและช่วงเวลาในการ
ดําเนินงาน ผูป้ ฏิบตั หิ รือผูร้ บั ผิดชอบ งบประมาณ และสถานที่ โดยทัวไปโครงการหรื
่
อแผนปฏิบตั ิ
การจะกําหนดไว้เป็ นรายปี หรือกําหนดเป็นแผนเฉพาะหรือแผนพิเศษ โดยมีการกําหนดชีว้ ดั ผล
สําเร็จเพื่อใช้วดั ผลการดําเนินงานทีส่ อดคล้องกับเป้าประสงค์หรือจุดประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้

การกาหนดตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ดั (KPI) คือ ค่าทีว่ ดั ผลการดําเนินงานหรือการปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดขึน้ จริง เพื่อแสดง
ผลสําเร็จของการบรรลุตามเป้าประสงค์ทก่ี ําหนดไว้ ดัชนีความสําเร็จของการดําเนินงานสามารถ
จําแนกเป็นผลผลิต (Outputs) หรือผลทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงจากการปฏิบตั งิ าน และผลกระทบ
(Outcome) หรือผลทีต่ ามมาจากการดําเนินงาน ดังนี้
1. ดัชนีชว้ี ดั ผลผลิตของการดําเนินงาน
1.1 ดัชนีชว้ี ดั ผลผลิตการดําเนินงานแต่ละช่วง (Benchmake) เป็นตัวชีว้ ดั ผลของ
ความก้าวหน้าหรือมาตรฐานทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินงานในแต่ละช่วง อาจจะกําหนดโดยใช้เกณฑ์
หรือมาตรฐานทีเ่ คยมีอยูแ่ ล้วในอดีตมาปรับระดับหรือกําหนดดัชนีใหม่ เช่น โครงการเพิม่ รายได้
เกษตรกร ครัวเรือนละ 100,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี อาจกําหนดดัชนีชว้ี ดั ความก้าวหน้าโดย
กําหนดเกณฑ์รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ในระดับต่าง ๆ ทุก ๆ 3 เดือน โดยใช้มาตรฐานเดียวกับเกษตรกรกลุ่ม
อื่นทีด่ าํ เนินการมาแล้วในอดีต หรือมีการปรับระดับใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาทีท่ า้ ทายขึน้ กว่าเดิม
การกําหนดดัชนีชว้ี ดั ลักษณะนี้กเ็ พื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการดําเนินงานทีม่ มี าตรฐานหรือ
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ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และหรือสามารถปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที
1.2 ดัชนีชว้ี ดั ผลผลิตการดําเนินงานเมือ่ เสร็จสิน้ โครงการ (Output) เป็นตัวชีว้ ดั ผลของ
ความสําเร็จอย่างเป็ นรูปธรรมทีเ่ กิดขึน้ ตามเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้หลังเสร็จสิน้ โครงการ เช่น เมือ่ จบ
โครงการรายได้เฉลีย่ ของชุมชนจะเพิม่ ขึน้ ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 20
การเขียนตัวชีว้ ดั ในระดับผลผลิตของการดําเนินงานอาจแบ่งออกเป็น
 ปริมาณ (Quantity) โดยระบุจาํ นวนชิน้ ของคน/วัตถุทถ่ี ูกกระทํา เช่น ร้อยละ 80 ของ
จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบตั เิ องได้อย่างถูกต้อง
 คุณลักษณะ (Quality) โดยระบุมาตรฐานของคน/วัตถุทถ่ี ูกกระทําหรือการ
เปลีย่ นแปลงของคน/วัตถุทถ่ี ูกกระทํา เช่น ผลิตผลของเกษตรกรได้รบั การรับรองมาตรฐานการผลิต
 ต้นทุน (Cost) โดยระบุตน้ ทุนของผลผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น ต้นทุนการผลิตต่อ
หน่วยลดลงจาก 200 บาท เป็น 150 บาท
 เวลา (Time) โดยระบุช่วงเวลาหรือความรวดเร็ว เช่น เวลาในการเก็บเกีย่ วลดลงจาก
2 วันต่อไร่ เป็น 1 วันต่อไร่ หรือ เวลาในการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 1 วันต่อไร่ เป็นต้น
โดยค่าของตัวชีว้ ดั แสดงเป็ นตัวเลขใน 6 ลักษณะ ได้แก่
 จํานวน (Number)
 ร้อยละ (Percentage)
 สัดส่วน (Prortion)
 อัตราส่วน (Ratio)
 อัตรา (Rate)
 ค่าเฉลีย่ (Average or Mean)
2. ดัชนีชว้ี ดั ผลกระทบของการดําเนินงาน
2.1 ดัชนีชว้ี ดั ผลกระทบทีเ่ กิดในระยะสัน้ (Effects) เป็นตัวชีว้ ดั ผลทีต่ ามมาจากการ
ดําเนินงานในระยะเวลาสัน้ ๆ หรือในระหว่างการดําเนิน หรือตามเป้าทีก่ ําหนดไว้ในระยะต้น เช่น
โครงการลดการใช้สารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพชื จะทําให้เกษตรกรมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพิษภัย
ของสารเคมีในการกําจัดแมลงศัตรูพชื เพิม่ มากขึน้
2.2 ดัชนีชว้ี ดั ผลกระทบตามเป้าหมายของโครงการ (Impact) เป็นตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ของ
การดําเนินงาน หรือผลทีต่ ามมาจากการดําเนินงานตามเป้าประสงค์หลักทีก่ ําหนดไว้ ซึง่ อาจเป็ นผลที่
เกิดขึน้ ในระยะยาว หรือการเปลีย่ นพฤติกรรม เช่น เมือ่ เสร็จสิน้ โครงการลดการใช้สารเคมีกําจัด
แมลงศัตรูพชื จะทําให้เกษตรกรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการผลิตพืชโดยลดการใช้สารเคมีลงอย่าง
สิน้ เชิง หรือจะทําให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขน้ึ
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หลักการเขียนดัชนีชว้ี ดั
ในการเขียนดัชนีชว้ี ดั ทัวไปนิ
่ ยมเขียน ใน 3 ลักษณะ คือ
1. การเขียนดัชนีชว้ี ดั ผลผลิตของการดําเนินงาน
การเขียนตัวชีว้ ดั ในระดับผลผลิตของการดําเนินงานอาจแบ่งออกเป็น
 ปริมาณ (Quantity) โดยระบุจาํ นวนชิน้ ของคน/วัตถุทถ่ี ูกกระทํา เช่น จํานวนผูผ้ ่าน
การฝึกอบรม จํานวนพืน้ ทีเ่ พาะปลูกทีเ่ พิม่ ขึน้ ฯลฯ
 คุณลักษณะ (Quality) โดยระบุมาตรฐานของคน/วัตถุทถ่ี ูกกระทําหรือการ
เปลีย่ นแปลงของคน/วัตถุทถ่ี ูกกระทํา เช่น มาตรฐานการผลิตทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
 ต้นทุน (Cost) โดยระบุตน้ ทุนของผลผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น ต้นทุนการผลิตที่
ลดลง
 เวลา (Time) โดยระบุช่วงเวลาหรือความรวดเร็ว เช่น ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
หรือ ไม่เกิน 1 นาทีต่อชิน้ เป็นต้น
โดยค่าของตัวชีว้ ดั แสดงเป็ นตัวเลขใน 6 ลักษณะ ได้แก่
 จํานวน (Number)
 ร้อยละ (Percentage)
 สัดส่วน (Prortion)
 อัตราส่วน (Ratio)
 อัตรา (Rate)
 ค่าเฉลีย่ (Average or Mean)
2. การเขียนดัชนีชว้ี ดั ผลกระทบของการดําเนินงาน
ในการเขียนตัวชีว้ ดั ระดับผลกระทบของการดําเนินงานมักแสดงคําสําคัญ (Keywords)
เกีย่ วกับคุณภาพ มาตรฐาน และหรือคุณภาพตามมาตรฐานของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ทักษะ
ความสามารถ ความยังยื
่ น ความผูกพัน ฯลฯ
3. การเขียนดัชนีชว้ี ดั ผลผลิต และผลกระทบของการดําเนินงาน
นอกจากเขียนแยกเป็ นดัชนีชว้ี ดั ผลผลิตของการดําเนินงาน หรือดัชนีชว้ี ดั ผลกระทบของ
การดําเนินงานแล้ว ยังนิยมเขียนโดยรวมดัชนีชว้ี ดั ผลผลิตและดัชนีชว้ี ดั ผลกระทบของการดําเนินงาน
เป็นข้อความเดียวทีต่ ่อเนื่อง โดยระบุเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย - ปริมาณ – คุณภาพหรือมาตรฐาน เวลาในการวัดผล และพืน้ ทีใ่ นกรณีทม่ี กี ารกําหนดพืน้ ทีด่ าํ เนินการโดยเฉพาะ เช่น เกษตรกรร้อยละ
50 ในโครงการชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ จังหวัดเชียงราย สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่าง
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ภายในระยะเวลา 2 ปี
หรือเขียนแสดงมิติ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพตามมาตรฐาน เชิงเวลา เชิงต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่าย เช่น ร้อยละ 50 ของเกษตรกรในโครงการชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ จังหวัดเชียงราย
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สามารถผลิตสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน ภายในระยะเวลา 2 ปี โดย
มีตน้ ทุนลดลงไม่ต่าํ กว่า 2,000 บาทต่อไร่
ประโยชน์ของการกําหนดตัวชีว้ ดั
1. เพื่อให้รสู้ ถานะทีเ่ ป็ นจริงขององค์กรในปจั จุบนั
2. เพื่อพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงสิง่ ทีเ่ ป็ นจุดอ่อนหรือสิง่ ทีท่ าํ ได้ไม่ดใี ห้ดขี น้ึ
3. เพื่อเป็นการให้รางวัลและลงโทษ
4. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
5. เพื่อการพัฒนาองค์กรในระยะยาว
ตัวชีว้ ดั ทีด่ คี วรมีลกั ษณะ ดังนี้
 มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ เป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสยั ทัศน์ขององค์กร
 สะท้อนผลสัมฤทธิ ์ของการดําเนินงาน (Output Outcome) มากกว่ากระบวนการ
 นําไปวัดผลการปฏิบตั งิ านได้จริง
 สามารถบรรลุผลสําเร็จได้ สามารถควบคุมให้เกิดผลได้โดยตรง
 มีความสมจริง เหมาะสม และไม่ใช้ตน้ ทุนวัดทีส่ งู เกินไป
 สามารถวัดผลการปฏิบตั งิ านได้ภายในเวลาทีก่ ําหนดและปรับปรุงตัวชีว้ ดั ให้ทนั สมัยอยู่
เสมอ








สามารถเปรียบเทียบได้
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมประเด็นและมิตติ ่างๆทีต่ อ้ งการจะวัด
เฉพาะเจาะจง ชัดเจน
สามารถทําความเข้าใจได้งา่ ย
เป็ นทีย่ อมรับของทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
มีหน่วยวัดทีค่ งเส้นคงวา บิดเบือนยาก
มีคุณสมบัตทิ งั ้ เหตุ (Lead) และผล (Lag)

การประชาคมหรือประชาพิจารณ์แผน
การประชาคมหรือการประชาพิจารณ์แผน เป็นการนําเสนอแผนพัฒนาทีไ่ ด้จดั ทําขึน้ ต่อ
สมาชิกโดยรวมของชุมชน โดยอาจนําเสนอในรูปของแผ่นป้ายสาธารณะประจําชุมชน แล้วให้สมาชิก
ชุมชนส่งข้อเสนอแนะไปตามทีอ่ ยูท่ ใ่ี ห้ไว้ หรือในจัดในรูปของการประชุม นําเสนอผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ และ
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โครงการหรือกิจกรรม เพื่อรับฟงั ความคิดเห็น และหรือลงมติรบั หลักการ หากมีขอ้ ท้วงติงต้องนําไป
ปรับปรุงแก้ไข ก่อนจัดทํารูปเล่มทีส่ มบูรณ์ต่อไป

การบูรณาการแผนของชุมชน
การบูรณาการแผน เป็นการนําแผนของชุมชนทีไ่ ด้ผ่านการเห็นชอบของประชาคมแล้วไป
ประสานเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ริ ว่ มกัน หรือเชื่อมโยงการปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกันกับแผนการพัฒนา
ในระดับทีส่ งู ขึน้ เช่น การบูรณาการแผนในระดับตําบล ระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัด สาเหตุท่ี
ควรจะมีการบูรณาการแผนการพัฒนาในระดับอื่น ๆ ก็เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ใิ นแนวทางทีส่ อดคล้อง
เกือ้ หนุน ร่วมมือกันทํางานของหน่วยงานภายนอกชุมชนทุกภาคส่วนทัง้ ในแนวดิง่ และแนวราบ ลด
ความซํ้าซ้อนและเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งบประมาณ
บุคคลากร ในกรณีของการดําเนินงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูย้ งั รวมถึงเพื่อให้สามารถเชื่อมโยง
ผูผ้ ลิตงานวิจยั และผูใ้ ช้ประโยชน์จากการวิจยั ได้อย่างเหมาะสมด้วย โดยมากมักเป็ นการนําเสนอ
แผนโดยผูน้ ําชุมชนในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในการประชุมกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจําทุกเดือน
หรือในการประชุมบูรณาการแผนทีจ่ งั หวัดจัดขึน้ เป็นการเฉพาะ หรือการจัดเวทีบูรณาการแผนที่
ชุมชนและส่วนราชการร่วมกันจัดขึน้ เองในระดับต่าง ๆ เช่น การบูรณาการแผนระดับตําบล ซึง่ มี
แนวทางดําเนินการดังนี้
1. การนําเสนอแผนชุมชนของแต่ละหมูบา้ น
2. นําข้อมูลของแต่ละหมูบ่ า้ นมาสังเคราะห์เป็ นภาพรวมของตําบล
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้และจัดลําดับความสําคัญของโครงการหรือกิจกรรม
4. จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม ตามแหล่งงบประมาณ หรือตามหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ เช่น
- แผนหรือโครงการ/กิจกรรมทีช่ ุมชนดําเนินการเองหรือใช้ทุนของชุมชน
- แผนหรือโครงการ/กิจกรรมทีต่ อ้ งใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิน่
- แผนหรือโครงการ/กิจกรรมทีห่ น่วยงานภาครัฐในท้องถิน่ ต้องรับไปจัดเตรียม
งบประมาณ
5. กําหนดผูร้ บั ผิดชอบประสานแผนของแต่ละกลุ่มให้ชดั เจน
6. จัดทําแผนการพัฒนาทีบ่ ูรณาการเรียบร้อยแล้วเสนออําเภอและจังหวัดเพื่อบูรณากรแผน
ในภาพรวมของอําเภอและหจังหวัด รวมทัง้ ประสานการปฏิบตั ติ ามแผน
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แสดงขอบข่ายการจัดทําแผนการพัฒนาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
วิสยั ทัศน์(VISION)

SWOT Analysis

พันธกิจ(MISSION)

เป้าประสงค์(GOALS)

ตัวชีว้ ดั (KPI)

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)

กลยุทธ์ (STRATEGIES)

ตัวชีว้ ดั (KPI)

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)

แผนงาน –งาน / โครงการ

ประชาพิจารณ์ และปรับแก้ไข

นําเสนอเพื่อบูรณาการกับหน่วยอื่น

ดําเนินการตามแผน
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การประสานงานและการสร้างทีมงาน
การประสานงาน
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาชุมชนอย่างบูรณาการ ดังนัน้ จึงจําเป็ นอย่างยิง่
ทีจ่ ะต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อระดมสรรพกําลังและแบ่งปนั ทรัพยากรเพื่อ
นําไปใช้ให้เกิดการปฏิบตั ใิ นทิศทางทีส่ อดประสานและเชื่อมโยง ด้วยเหตุน้ี การประสานงานจึงเป็ น
อีกเทคนิคหนึ่งทีจ่ ะต้องเรียนรูเ้ พื่อแสวงหาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและ
บุคลากรต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในระดับท้องถิน่ ระดับภูมภิ าค หรือ
แม้กระทังในระดั
่
บประเทศ
การประสานงาน หมายถึง การติดต่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการร่ว มมือ
ปฏิบตั งิ านอย่างสมานฉันท์ ไม่ซ้าํ ซ้อน ขัดแย้ง หรือเหลื่อมลํ้า รวมถึง กระบวนการในการแบ่งปนั
แลกเปลีย่ นข้อมูล ข่าวสาร ทรัพยากร ของคนหรือองค์กรทีม่ วี ตั ถุประสงค์คล้ายคลึงกันหรือเกีย่ วข้อง
กัน และการจัดให้คนทํางานร่วมกันอย่างสัมพันธ์สอดคล้อง ผ่านกระบวนการกลุ่มโดยรวบรวม
ความสามารถแต่ละด้านทีบ่ ุคคลมีอยูม่ าประสานเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ใิ นแนวทางเดียวกันกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และมาตรฐานการปฏิบตั ขิ ององค์กรหรือชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพและราบรืน่
วัตถุประสงค์ของการประสานงาน
การประสานงาน มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้การปฏิบตั งิ านในแต่ละองค์กรบรรลุตาม
เป้าหมายตามมาตรฐานทีก่ ําหนดอย่างราบรืน่ เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ช่วยให้การ
ดําเนินงานเป็ นไปตามแผนหรือทําให้การวางแผนมีความละเอียดรอบคอบมากยิง่ ขึน้ ลดความ
ซํ้าซ้อน ขัดแย้งในการปฏิบตั ิ ประหยัดเวลา ทรัพยากรหรือเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กร รวมทัง้ เพื่อตรวจสอบสภาพปญั หาหรืออุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้
อย่างไรก็ตาม การประสานงานในแต่ละครัง้ นัน้ จะประกอบด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึง่
จะต้องกําหนดให้ชดั เจนว่าในการประสานงานนัน้ ต้องการให้เกิดผลอย่างไรหรือเป็ นอย่างไร ดังนี้
1. เพื่อแจ้งให้ผซู้ ง่ึ มีส่วนเกีย่ วข้องทราบ
2. เพื่อรักษาไว้ซง่ึ ความสัมพันธ์อนั ดี
3. เพื่อขอคํายินยอมหรือความเห็นชอบ
4. เพื่อขอความช่วยเหลือ
5. เพื่อขจัดข้อขัดแย้งในการปฏิบตั ิ
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6. เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูล ข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ
7. เพื่อเชื่อมโยงบุคลากรในระดับต่าง ๆ ให้มโี อกาสปฏิสมั พันธ์ตดิ ต่อกัน
8. เพื่อให้เห็นปญั หาแก้ไขปญั หา อุปสรรค และเห็นประเด็นการพัฒนา
ทัง้ นี้ ในส่วนของผูท้ ํางานในชุมชน นอกจากวัตถุประสงค์เฉพาะข้างต้นแล้ว การประสานงาน
ในหลาย ๆ ครัง้ ยังมีวตั ถุประสงค์
9. เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานวิจยั /วิชาการ หรือแหล่งทุน ให้กบั ผูท้ ต่ี อ้ งการความช่วยเหลือ
10. เพื่อให้ทราบว่ายังมีบุคคลหรือหน่ วยงานใด ทีส่ นใจทํางานในเรือ่ งเดียวกัน หรือมีปญั หา
คล้าย ๆ กัน
11. เพื่อกระตุน้ ผลักดันให้บุคลากรหรือองค์กรมีกําลังใจ มีแรงจูงใจ หรือได้รบั การยอมรับ
12. เพื่อผลักดันนโยบาย
สิ่ งที่จะต้องประสาน
ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ จําเป็ นจะต้องประสานงานกับทัง้ องค์กรภาครัฐ เอกชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยต้องประสานขอความร่วมมือในเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี้
1. การประสานความคิด โดยทุกฝา่ ยต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ต้องร่วมกัน
แลกเปลีย่ นความคิดในการกําหนดแผนดําเนินงานในทุกขัน้ ตอน
2. การประสานแผนงาน นอกจากการวางแผนดําเนินร่วมกันแล้ว ทุกฝา่ ยต้องดําเนินการ
ตามแผนทีไ่ ด้บูรณาการไว้ และอาจต้องกําหนดเป็ นแผนประจําของแต่ละหน่วยเพื่อนําไปสู่การปฏิบตั ิ
ทีช่ ดั เจนด้วย
3. การประสานด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ การดําเนินงานในลักษณะบูรณาการหรือลักษณะ
หุน้ ส่วน จําเป็นต้องมีการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และร่วมกันในบางกรณี
4. การประสานคน เพื่อร่วมมือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน โดยเฉพาะการดําเนินงาน
ในพืน้ ที่ ต้องอาศัยเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานต่าง ๆ ทีอ่ ยูป่ ระจําในแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ เป็นผูใ้ กล้ชดิ กับชุมชน
และเป็นผูท้ ราบข้อมูลต่าง ๆ อย่างลึกซึง้
5. การประสานเทคโนโลยี เป็ นหัวใจสําคัญของการดําเนินงานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ซึง่ เป็ นการแก้ไขปญั หาของชุมชนอย่างครบวงจร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพียงเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง คง
จะไม่สามารถแก้ไขปญั หาของชุมชนได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากแต่ละชุมชนมีปญั หาความจําเป็ นที่
ต้องพัฒนาปรับปรุงหลากหลาย
รูปแบบของการประสานงาน
นักวิชาการได้แบ่งการประสานงานออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
 การประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
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 การประสานงานภายในองค์กร เป็ นการประสานงานในองค์กรหรือหน่วยงาน
เดียวกัน
 การประสานงานภายนอกหน่วยงาน เป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
 การประสานงานทีเ่ ป็ นทางการ ไม่เป็ นทางการและการประสานงานแบบผสม
 การประสานงานทีเ่ ป็ นทางการ เป็นการประสานงานตามหน้าทีแ่ ละขอบเขตงานที่
รับผิดชอบ เป็ นรูปแบบทีจ่ ะใช้วธิ ที าํ หนังสือหรือมีลายลักษณ์อกั ษร มีขนั ้ ตอน
ข้อกําหนดตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน จึงอาจก่อให้เกิดความล่าช้า ขาดสภาพ
คล่องและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่จะมีขอ้ ดีคอื มีหลักฐานอ้างอิงหรือมี
หลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนแน่นอน
 การประสานงานไม่เป็ นทางการ ส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบตั งิ านในลักษณะสัมพันธ์
ใกล้ชดิ เช่น การโทรศัพท์ การพบปะพูดคุย เพื่อลดขัน้ ตอนทีต่ อ้ งใช้เวลามาก ข้อดี
ของรูปแบบนี้คอื มีความยืดหยุน่ สะดวก คล่องตัว สามารถให้ความชัดเจน ลดความ
เข้าใจผิด ข้อขัดแย้งและสร้างสัมพันธภาพทีด่ ไี ด้มากกว่าการประสานงานทีเ่ ป็น
ทางการ แต่มขี อ้ เสีย คือ อาจเกิดการเลือกปฏิบตั ิ เกิดความสับสนและขาดหลักฐาน
อ้างอิง
 การประสานงานแบบผสม เป็นการประสานงานโดยใช้รปู แบบไม่เป็นทางการและ
รูปแบบทีเ่ ป็ นทางการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปญั หาความล่าช้าของขัน้ ตอนในสถานการณ์
ทีต่ อ้ งเร่งดําเนินการ
 การประสานงานในแนวตัง้ และในแนวนอน
 การประสานงานในแนวตัง้ เป็นการประสานงานต่างระดับการบังคับบัญชา ได้แก่
การประสานงานจากระดับบนลงล่าง (ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา) เช่น การ
สังการ
่ การมอบนโยบาย และการประสานงานจากระดับล่างขึน้ บน
(ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผูบ้ งั คับบัญชา) เช่น การนําเสนอรายงาน การแจ้งให้ทราบ
ฯลฯ การประสานงานในรูปแบบนี้ มักจะมีการกําหนดอํานาจหน้าทีข่ องบุคคลหรือ
องค์กรไว้ชดั เจน ดังนัน้ การประสานงานจึงควรจะดําเนินการตามลําดับขัน้ อาทิ
อธิบดี รองอธิบดี ผูอ้ าํ นวยการกอง หัวหน้ากลุ่ม และมักนิยมใช้การ
ประสานงานแบบทางการมีลายลักษณ์อกั ษร ในกรณีการประสานงานระดับ
หน่วยงาน ๆ นัน้ ๆ จะต้องมีอํานาจหน้าทีใ่ นการดําเนินการด้วย
 การประสานงานในแนวนอน เป็นการประสานงานในระดับเดียวกันหรือระหว่าง
องค์กรทีม่ ฐี านะเท่าเทียมกัน เช่น ระหว่างกรม
กรม กอง กอง ซึง่ อาจใช้
รูปแบบการประสานงานทีเ่ ป็นทางการก็ได้
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ทัง้ นี้ การประสานในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ควรจะเน้นประสานงานแบบผสม ซึง่ มี
ลักษณะยืดหยุ่น ลดขัน้ ตอนทีม่ คี วามล่าช้า ขาดสภาพคล่อง ขณะเดียวกันก็ยงั คงประสานงานภายใต้
ระเบียบกฏเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน แล้วแต่กรณีโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและมิตรไมตรีเป็น
สําคัญ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน
การประสานงานประกอบด้วยปจั จัยสําคัญทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1. ความร่วมมือ ในการประสานงานจะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทํางานร่วมกันของทุก
ฝา่ ย โดยอาศัยความเข้าใจหรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกําลังความคิด วิธกี าร เทคนิค และ
ระดมทรัพยากรมาสนับสนุ นงานร่วมกัน เป็ นการปฏิบตั งิ านเพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายเดียวกัน เต็มใจทีจ่ ะ
ทํางานร่วมกัน และช่วยเหลือซึง่ กันและกันเพื่อไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง
การประสานงานไม่ควรจะกระทําโดยใช้อํานาจสังการแต่
่
อย่างเดียว ควรใช้ความสัมพันธ์
ทีด่ ตี ่อกันเป็นหลัก เพราะความมีน้ําใจต่อกัน ไว้วางใจกันจะเป็นผลให้เกิดการร่วมใจมากกว่าการใช้
อํานาจหน้าทีพ่ ยายามผูกมิตรตัง้ แต่ตน้ และป้องกันไม่เกิดความรูส้ กึ เป็ นปฏิปกั ษ์ มีความหวาดระแวง
หรือกินแหนงแคลงใจกัน ให้การยอมรับซึง่ กันและกัน ไม่นินทาว่าร้ายกัน ไม่โยนความผิดให้แก่ผอู้ ่นื
เมือ่ มีสงิ่ ใดจะช่วยเหลือแนะนํากันได้อย่าลังเล และพร้อมจะรับฟงั คําแนะนํ าของผูเ้ กี่ยวข้องแม้จะไม่
เห็นด้วยก็อย่าแสดงปฏิกริ ยิ าโต้ตอบ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงก็ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
2. จังหวะเวลา จะต้องปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละคนตาม
กําหนดเวลาทีต่ กลงกันให้ตรงเวลา
3. ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความเหมาะสมพอดี ไม่ทาํ งานซ้อนกัน เพื่อช่วยให้การ
บริหารงานประสบความสําเร็จ
4. ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารทีเ่ ข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ว และราบรื่น การ
ติดต่อสื่อสารเป็นสิง่ สําคัญสําหรับการประสานงานในการแลกเปลีย่ นข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือ
ความรูส้ กึ และเป็ นสื่อกลางทีจ่ ะเชื่อมโยงบุคคลต่าง ๆ ภายในหรือระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรให้
เป็นอันเดียวกัน
5. ผูป้ ระสานงาน จะต้องสามารถดึงดูดทุกฝ่ายเข้าร่วมทํางานและสามารถขอความร่วมมือ
เพื่อตรงไปสู่จดุ หมายเดียวกันตามทีก่ ําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของงาน
วิ ธีสร้างความร่วมมืออาจใช้แนวทางปฏิ บตั ิ ดังนี้
1. ชีใ้ ห้เห็นประโยชน์รว่ มกัน หรือทําให้บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมีความรูส้ กึ ต่องานตรงกันโดยการ
รับฟงั ความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจถึงผลงานทีจ่ ะเป็ นประโยชน์รว่ มกัน อย่างไรก็
ตามการชักจูงให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมอาจใช้ไม่ได้กบั คนบางคน จึงต้องชีใ้ ห้เห็นถึงประโยชน์
ทางอ้อมทีผ่ เู้ กี่ยวข้องในการประสานงานจะได้รบั ด้วย
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2. ผูกมิตรไมตรีต่อกัน ทําให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเต็มใจทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันด้วยวิธ ี
ให้ผเู้ กีย่ วข้องร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปญั หาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็จ
และยํา้ ให้เห็นว่าเป็ นความสําเร็จร่วมกัน
3. สร้างความเท่าเทียม ทําให้ผูร้ ว่ มปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกันมีความสามารถทัดเทียมกันทัง้
ในด้านความสามารถเฉพาะด้านหรือความถนัดในสาขางาน ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความ
ช่วยเหลือ และให้ขอ้ แนะนําทีจ่ ะทําให้ผเู้ กีย่ วข้องมีความสามารถในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
เพื่อจะได้ทํางานไปด้วยกันได้
4. มีการสื่อสารทีด่ ี ทําได้ดว้ ยการสร้างประสบการณ์รว่ มกัน หรือสร้างการมีส่วนร่วม หาก
สามารถร่วมวางแผนปฏิบตั กิ ารด้วยกันตัง้ แต่เริม่ ต้นก็จะช่วยเกิดความรูส้ กึ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และร่วมกันทํางานด้วยความรูส้ กึ รับผิดชอบร่วมกัน
5. เพิม่ ความใกล้ชดิ ทําให้มกี ารพบปะหารือกันอยูเ่ สมอเพื่อให้ไว้วางใจกัน เพราะความ
ใกล้ชดิ จะช่วยให้ได้แลกปลีย่ นความคิดเห็นและถ่ายทอดความรูส้ กึ ถึงกัน ยิง่ ใกล้ชดิ กันมากเท่าใดก็จะ
เกิดความเข้าใจและรูจ้ กั คุน้ เคยกันมากขึน้ เท่านัร้ ถ้ามีความหวังดีต่อกัน มีเจตนาทีบ่ ริสุทธิ ์และจริงใจ
ก็จะเพิม่ ความเชื่อถือไว้วางใจกันยิง่ ขึน้
วิ ธีในการประสานงาน การประสานงานทําได้หลายวิธ ี ดังนี้
1. การใช้เครือ่ งมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ฯลฯ เป็นเวิธใี นการสื่อสารทีร่ วดเร็ว
ประหยัดเวลา มีหลักดังนี้
 ก่อนเริม่ ประสาน ต้องคิดก่อนว่าต้องการอะไร เมือ่ ไร ทีไ่ หน อย่างไร ควรติดต่อใคร
หน่วยงานใด
 ควรมีบญ
ั ชีโทรศัพท์ของบุคคลและหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็นส่วนตัว และส่วนกลาง
 เมือ่ ติดต่อกับผูใ้ ด ควรจดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผูน้ นั ้ ไว้ใช้ตดิ ต่อในโอกาสต่อไป
บางครัง้ ทําเป็ นบัญชีไว้ในปกแฟ้มเรือ่ งนัน้ ๆ
 ควรประสานกับระดับเดียวกัน หรือตํ่ากว่าก่อน
 ใช้คาํ พูดสุภาพ ให้เกียรติค่สู นทนาแม้รวู้ ่าเขามีตําแหน่ งตํ่ากว่า อ่อนน้อมถ่อมตน
ด้วยความจริงใจ ไม่พดู ยกตนข่มท่าน
 อาจหาข้อมูลก่อนว่าผู้ทเ่ี ราติดต่อเป็นผูใ้ ด ตําแหน่งหน้าทีอ่ ะไร อายุเท่าไร เมือ่
สนทนากันจะได้ใช้สรรพนามและวางตัวได้ถูกต้อง หรืออาจเรียกพี่ น้อง ท่าน เพื่อทําให้ค่สู นทนารูส้ กึ ดี
 ในการประสานครัง้ ที่ 2 หลังจากรูจ้ กั กันแล้ว อาจทักทายหรือซักถามด้วยความ
ห่วงใย จริงใจ เกีย่ วกับเรือ่ งสุขภาพ การงาน ฯลฯ ก่อนประสานเรือ่ งงาน
 กล่าวคําขอบคุณทุกครัง้ ก่อนจบการสนทนา
 เมือ่ รับปากเรือ่ งใดไว้ ต้องรีบทํา เช่น จะรีบส่งโทรสารไปให้ จะรีบทําหนังสือไป

112
2. การประสานด้วยหนังสือ มักใช้ในกรณีทเ่ี ป็นงานประจําและทราบระเบียบปฏิบตั อิ ยูแ่ ล้ว
อย่างไรก็ตามหากเป็นเรือ่ งใหม่ ควรประสานทางโทรศัพท์ก่อนเสมอ ตัวอย่างเรือ่ งทีอ่ าจต้องมีหนังสือ
ไป หลังจากโทรติดต่อด้วยวาจาแล้ว เช่น ขอทราบข้อมูล ขอหารือ ขอทราบความต้องการ ขอรับการ
สนับสนุ น ขอความอนุเคราะห์ ฯลฯ โดยมีหลักดังนี้
 การร่างหนังสือ ควรให้ ถูกหลังการ ถูกต้อง ถูกใจ (ผูร้ บั )
 การร่างหนังสือขอรับการสนับสนุน หรือขอความอนุเคราะห์ ควรประกอบด้วย
1. เหตุทม่ี หี นังสือมา
2. ยกย่องหน่วยงานทีจ่ ะขอรับการสนับสนุ น/ขอความอนุเคราะห์
3. เรือ่ งราวทีต่ อ้ งการขอรับการสนับสนุ น/ขอความอนุเคราะห์
4. ตัง้ ความหวังทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุ น/ขอความอนุเคราะห์
5. ขอบคุณ
 การร่างหนังสือขอความร่วมมือ ควรประกอบด้วย
1. เหตุทม่ี หี นังสือมา
2. ความจําเป็ นและเรือ่ งทีจ่ ะขอความร่วมมือ
3. เรือ่ งราวทีต่ อ้ งการขอความร่วมมือ
4. ตัง้ ความหวังทีจ่ ะได้รบั ความร่วมมือ
5. ขอบคุณ
 เมือ่ ได้รบั การสนับสนุ นหรือการอนุเคราะห์แล้ว ควรมีหนังสือขอบคุณไปยัง
หน่วยงานนัน้ ๆ เสมอ เพื่อสานความสัมพันธ์ไว้สาํ หรับโอกาสต่อไป
3. การพบปะด้วยตนเอง ถือเป็นการประสานงานทีด่ ที ส่ี ุด เพราะได้พบหน้า ได้เห็น
บุคลิกลักษณะ สีหน้าท่าทางของผูต้ ดิ ต่อทัง้ สองฝา่ ย มีเวลาในการซักถามทําความเข้าใจกันได้อย่าง
พอเพียง เพราะทัง้ สองฝ่ายต้องวางมือจากงานอื่น ๆ ทัง้ หมด แต่มขี อ้ เสีย คือ ใช้เวลามาก มักใช้การ
พบปะในกรณีทเ่ี ป็นเรือ่ งนโยบาย เป็นเรือ่ งสําคัญ หรือมีรายละเอียดมาก หรือต้องการให้เกียรติให้
ความสําคัญแก่อกี ฝา่ ยหนึ่ง หรือต้องการสร้างความรูส้ กึ ทีด่ แี ก่อกี ฝา่ ยหนึ่ง ให้เขารูส้ กึ ว่าเราให้
ความสําคัญแก่เขาด้วยการมาพบด้วยตนเอง โดยมีหลักทัว่ ๆ ไปดังนี้
 ควรเตรียมหัวข้อหารือไปให้พร้อม และจดบันทึกไว้ หากอีกฝา่ ยไม่ได้บนั ทึกเราอาจ
บันทึกสัน้ ๆ ใส่กระดาษโน้ตไว้ให้เขา หรือเตรียมพิมพ์รายการไปล่วงหน้า เพื่อให้เขามีบนั ทึกช่วยจํา
และใช้สงการขั
ั่
น้ ต้นแก่บุคคลในหน่วยงานของเขาได้
 เมือ่ รับปากเรือ่ งใดไว้ ต้องรีบทํา เช่น จะรีบส่งโทรสารไปให้ จะรีบทําหนังสือไป
 อาจมีของเล็ก ๆ น้อย ๆ ทีไ่ ม่มรี าคามาก ติดมือไปฝาก เช่น หนังสือธรรมะ ของกิน
ทีเ่ ขาแจกลูกน้องได้ ฯลฯ
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การประสานงานจะมีประสิ ทธิ ภาพก็ต่อเมื่อ
1. โครงสร้างการบริหาร ได้จดั ไว้เป็นระเบียบชัดเจนและรัดกุม
2. มีแผนภูมแิ สดงสายบังคับบัญชา และสายงานติดต่อสื่อสารชัดเจนเข้าใจง่าย
3. มีการเขียนนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อกั ษร อ้างอิง
ได้ ทุกคน ทราบ
4. มีระบบเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชา ซึง่ ยึดเป็นหลักปฏิบตั ไิ ด้แน่ นอน
5. มีเครือ่ งมือและระบบสื่อสารเพียงพอ ใช้การได้ดี และรวดเร็ว
6. จัดการพัฒนาบุคลากรระดับต่าง ๆ ให้เข้าใจมีความรูอ้ ยูเ่ สมอ
เทคนิ คการประสานงาน
1. ต้องปรับกระบวนทัศน์ของตนเองให้เต็มใจทีจ่ ะติดต่อกับผูอ้ ่นื มีความไว้วางใจกัน
หลีกเลีย่ งการโต้แย้ง มีความรอบรู้ มีหลักการ มีเจตคติทด่ี ี มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ของตัวเองในการ
ตัดสินใจ
2. ต้องมีการปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองเพื่อให้เข้ากับบุคคลอื่นได้ดี เช่น เป็ นผูร้ บั ฟงั ทีด่ ี
นํ้าเสียงไพเราะ คําพูดทีจ่ บั ใจ กิรยิ าวาจาทีอ่ ่อนหวานสุภาพ อ่อนโยน สร้างสัมพันธ์ทด่ี ี สร้าง
ความคุน้ เคยเป็นกันเอง แสดงต่อความมีน้ําใจ และการมีปฏิสมั พันธ์กบั หน่วยงาน หรือบุคคลทีเ่ รา
ติดต่อประสานงานด้วยอยูเ่ สมอ
3. ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และหาข้อมูลในเรือ่ งทีจ่ ะติดต่อสอบถาม หรือ
เรือ่ งทีต่ อ้ งการประสานขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือจากหน่วยงานอื่นให้ชดั เจนด้วยความ
ละเอียดถีถ่ ว้ น
4. ควรศึกษาหาข้อมูลเกีย่ วกับหน่วยงานทีจ่ ะติดต่อด้วย เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน
5. ต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ ใจเย็น ไม่เครียดหรือโมโหง่าย ถ้อยทีถอ้ ยอาศัย
เข้าใจผูอ้ ่นื ดี รูเ้ ขารูเ้ รา
6. รูจ้ กั นําเครือ่ งมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านอิเลคทรอนิกส์ทม่ี อี ยู่ เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. จัดเก็บสําเนาเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องไว้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อค้นหา และ
ประสานงาน
8. ให้ความสําคัญต่อหน่วยงานหรือบุคคลทีเ่ ราติดต่อประสานงานด้วย ติดต่อตามสายงาน
และช่องทางการสื่อสารทีถ่ ูกต้อง
9. พยายามจดจําชื่อบุคคล หรือหน่วยงานทีต่ อ้ งการติดต่อ หรือเคยติดต่อประสานงานได้
อย่างแม่นยํา
10. บอกเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผทู้ จ่ี ะติดต่อหรือประสานงานได้ทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้
เตรียมข้อมูลได้ทนั เวลา
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11. เมือ่ ได้ตดิ ต่อประสานงานไปแล้วไม่ควรเร่งรัดเพื่อให้ได้ขอ้ มูล หรือสิง่ ตนเองต้องการอีก
เพราะจะสร้างความรําคาญให้กบั หน่วยงานหรือบุคคลทีต่ ดิ ต่อด้วย
ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน
ปญั หาและอุปสรรคการประสานงานนัน้ สรุปได้ดงั นี้
1. ขาดการวางแผนในการดําเนินงานและการประสานงาน หน่วยงานใดทีม่ กี ารวางแผนการ
ดําเนินงานดี มีการชีแ้ จงวัตถุประสงคและแผนดําเนินงานทีช่ ดั เจน จะช่วยให้การดําเนินงานและการ
ประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการประหยัดกําลังคน ทรัพยากรและ
เวลา
2. ขาดมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ใี นระหว่างผูร้ ว่ มงาน มนุษยสัมพันธ์เป็นหลักการและวิธกี ารที่
สําคัญทีจ่ ะก่อให้เกิดการร่วมมือประสานงานให้การปฏิบตั เิ ป็นไปอย่างราบรื่น ดังนัน้ ถ้าหน่วยงานใด
มีผรู้ ว่ มงานทีข่ าดมนุ ษย์สมั พันธ์ หน่ วยงานนัน้ มักมีปญั หาความขัดแย้ง ขาดความสามัคคี และไม่ม ี
การร่วมมือประสานงานกันในการปฏิบตั งิ าน
3. ขาดการติดต่อสื่อสารทีด่ ี การติดต่อสื่อสารเป็นสื่อสําคัญทีก่ ่อให้เกิดการประสานงาน การ
พบปะพูดคุยจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในหน่วยงานและผูร้ ว่ มงานดีขน้ึ เมือ่ หน่วยงานขาดการ
ติดต่อสื่อสารทีด่ แี ล้ว จะทําให้เกิดความเข้าใจทีไ่ ม่ตรงกันและเป็นการยากทีจ่ ะให้ผรู้ ่วมงานปฏิบตั งิ าน
โดยมีการประสานงานกันอย่างดีได้ สาเหตุทอ่ี าจเกิดปญั หาด้านการสื่อสาร เช่น การตีความหรือสื่อ
ความหมายทีค่ ลาดเคลื่อน ข่าวสารส่งไปถึงผูร้ บั สารช้าไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา ข่าวสารตกหล่น
สูญหายเพราะสื่อสารผิดช่องทาง การสื่อสารทีไ่ ม่ได้ให้รายละเอียดข้อมูลอย่างครบถ้วน ฯลฯ
4. นโยบายของหน่วยงานทีแ่ ตกต่างกันเป็ นเหตุให้แต่ละหน่วยงานปฏิบตั ติ ามนโยบายทีต่ น
สังกัดอยูเ่ ท่านัน้ โดยมิได้คาํ นึงถึงนโยบายของหน่วยงานอื่น จึงทําให้ไม่มกี ารประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงานทัง้ สองนัน้
5. กฏระเบียบ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ริ ะหว่างหน่วยงาน ทีม่ คี วามยุง่ ยาก อาจส่งผลต่อความ
ล่าช้าของงานทีจ่ าํ เป็ นต้องประสานร่วมมือ
6. มีโครงสร้างองค์กรหรือสายการบังคับบัญชาหลายระดับ ทําให้ระบบช่องทางในการ
ประสานงานไม่คล่องตัว หรืออาจทําให้เกิดความสับสน จนสื่อสารผิดช่องทาง และเสียเวลาโดยเปล่า
ประโยชน์
7. ขาดการควบคุมกํากับงานทีด่ ี หน่วยงานทีข่ าดการควบคุมกํากับงานทีด่ ผี ปู้ ฏิบตั งิ านอาจ
ดําเนินงานไม่ตรงตามนโยบายและแผนทีก่ ําหนดไว้ การปฏิบตั งิ านอาจมีปญั หาอุปสรรคและไม่ได้รบั
การช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไข ทําให้เกิดปญั หาทัง้ ด้านการบริหารงานและการประสานงาน
8. การกําหนดอํานาจหน้าทีไ่ ม่ชดั เจน ทําให้การปฏิบตั งิ านซํ้าซ้อนกัน และเกิดความขัดแย้ง
กันจึงยากทีจ่ ะประสานงานกันได้
9. เทคนิคหรือวิธกี ารปฏิบตั งิ านไม่ดี ไม่ชดั เจน หรือไม่ทนั ท่วงที หน่วยงานทีม่ เี จ้าหน้าทีใ่ ช้
หลักเทคนิคการปฏิบตั งิ านทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ การประสานงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างรวดเร็วและ
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เรียบร้อย ตรงกันข้ามหน่วยงานที่ขาดเทคนิควิธกี ารทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน หน่ วยงานนัน้ จะมีปญั หา
ทางด้านการบริหาร รวมทัง้ มีปญั หาด้านการประสานงานด้วย
10. ทัศนคติของผูร้ ว่ มงานแตกต่างกัน ทัศนคติและความรูส้ กึ นึกคิดของผูร้ ว่ มงานมี
ความสําคัญต่อการประสานงานมาก เพราะผูร้ ว่ มงานทีม่ แี นวความคิดมีทศั นคติคล้า ยคลึงกัน
ใกล้เคียงกัน มักจะคบหาสมาคมกันได้ดี แต่ถา้ มีทศั นคติแตกต่างกันมาก การพบปะคบหาสมาคม
ระหว่างกันจะมีน้อยลง เป็นเหตุให้การร่วมมือประสานงานในหน่วยงานนัน้ ลดน้อยลงไปด้วย
11. ผูร้ บั ผิดชอบในการประสานงานไม่ทําหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นปจั จัยสําคัญทีอ่ าจมี
ผลต่อการประสานงานทีล่ ม้ เหลว ซึง่ อาจมีสาเหตุมาจากผูป้ ระสานงานไม่ได้รบั มอบอํานาจหน้าที่
อย่างเพียงพอ มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง (อัตตา) ไม่เต็มใจทีจ่ ะร่วมมือกัน ไม่ใส่ใจจริงจังกับการ
ประสานงาน ไม่เข้าใจระเบียบแบบแผนประเพณีปฏิบตั ิ ไม่เห็นด้วยในวิธปี ฏิบตั ิ ไม่ได้รบั ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้ ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ไม่พอใจวิธปี ฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้รบั คําสัง่ หรือไม่ม ี
ความสามารถในงานทีต่ อ้ งปฏิบตั อิ ย่างเพียงพอ
12. ประสิทธิภาพของหน่วยงานแตกต่างกัน บางหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง
จะทํางานเสร็จได้อย่างรวดเร็ว แต่บางหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการทํางานตํ่า จะทํางานล่าช้า
รวมทัง้ การทีห่ น่วยงานมีความชํานาญเฉพาะด้านต่างกัน อาจจะทําให้ไม่คุน้ เคยกับงานทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ร่วมกัน จนเกิดอุปสรรคต่อการปฏิบตั งิ าน ทําให้หน่วยงานทัง้ สองทํางานประสานกันไม่ได้
13. อคติระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานบางแห่งผูบ้ ริหารไม่ลงรอยกัน ไม่ชอบกันเป็ นส่วนตัว
หรือเคยมีปญั หาส่วนตัวระหว่างกัน รวมถึง การยึดติดกับผลงาน หรือความกังวลเกีย่ วกับ
ผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการปฏิบตั งิ านร่วมกัน ทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจซึง่ กันและกัน หรือไม่
เต็มใจทีจ่ ะทํางานร่วมกัน จะเป็นสาเหตุให้งานในความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารทัง้ สองหน่วยงานนัน้
ไม่ประสานกันด้วย
การป้ องกันปัญหาของการประสานงาน
ในการป้องกันไม่ให้เกิดปญั หาการประสานงานนอกจากจะมีการจัดทําระบบการประสานงาน
ไว้เป็ นพืน้ ฐานแล้ว จะต้องคาดการปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ล่วงหน้า และจัดให้มมี าตรการป้องกันหรือ
แก้ไขปญั หาไว้ให้พร้อม ดังนี้
1 จัดทําแผนผังหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบและกําหนดอํานาจหน้าทีไ่ ว้ให้ชดั แจ้ง มีการ
กําหนดหน้าทีก่ ารงานให้แน่ นอนและชัดเจน เพื่อป้องกันการก้าวก่ายการทํางานซึง่ กันและกัน
2 มีระบบในการติดต่อสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้งานไหลไปรวมอยู่
ทีใ่ ดทีห่ นึ่ง
3 จัดทําแผนปฏิบตั งิ านร่วมกันโดยกําหนดกิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ให้ชดั เจน
เพื่อให้มกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ข้าใจตรงกัน ในบางกรณีจะต้องจัดทําตารางเวลาการปฏิบตั งิ านโดยมี
รายละเอียดทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์
4 กําหนดระเบียบวิธปี ฏิบตั ไิ ว้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบตั งิ าน
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5 กําหนดจุดติดต่อประสานงานให้เป็นทีร่ แู้ ละเข้าใจโดยแน่ชดั
6 จัดทําบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือเพื่อความเข้าใจและไม่ให้ขอ้ มูลตกหล่น จนอาจเกิด
ความขัดแย้งในภายหลัง
7 จัดให้มกี ารประชุมก่อนลงมือปฏิบตั ติ ามแผนงานทุกครัง้ เพื่อกําหนดขอบเขตงานและ
ผูร้ บั ผิดชอบ
8 มีการฝึกซ้อมการปฏิบตั แิ ละแก้ไขข้อบกพร่อง เขียนแนวทางการปฏิบตั หิ ลังการแก้ไข
และยืนยันให้ปฏิบตั ติ ามทีเ่ ขียนไว้
9 ชีแ้ จงข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับงานทีจ่ ะต้องทําร่วมกันให้ผทู้ เ่ี กี่ยวข้องเข้าใจอย่างชัดเจน
10 จัดสิง่ อํานวยความสะดวกในการทํางานเพียงพอและมีอุปกรณ์เสริมเพื่อให้การปฏิบตั งิ าน
ดําเนินไปได้โดยเรียบร้อย
11 มอบหมายให้ผปู้ ระสานงานมีอํานาจในการตัดสินใจเรือ่ งทีก่ ําลังประสานได้อย่างเต็มที่
หรือมากพอทีจ่ ะทํางานได้สําเร็จ
12 จัดเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานให้มคี วามเหมาะสม และต้องมีการฝึกอบรม เพื่อเพิม่ พูน
ประสิทธิภาพของผูป้ ระสานงานตามความจําเป็ น
13 ยืนยันในการกําหนดเวลาในการปฏิบตั งิ านให้แน่ นอน
14 มีการติดตามผลเป็ นระยะ หากมีขอ้ ขัดข้องจะต้องมีการดําเนินการแก้ไขโดยทันที
15 เน้นหลักมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน
16 ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนต้องฝึกตนเองให้เป็นคนใจกว้าง ไม่เอาเปรียบ มีกริ ยิ า
วาจาดี และรูจ้ กั ให้อภัย
17 จัดให้มชี ่องทางการประสานงานในแนวราบ
การประสานงานทีด่ ี นอกจากจะทําให้งานสําเร็จตามจุดมุง่ หมายทีก่ ําหนดแล้ว ยังก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างบุคลากรและหน่วยงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาความรูแ้ ละเทคนิคใหม่ ๆ จาก
การแบ่งปนั ความรูป้ ระสบการณ์ทแ่ี ต่ละคนมีอยู่ ซึง่ เป็ นทีม่ าของการมีเครือข่ายกิจกรรมร่วมกันใน
อนาคตด้วย

การสร้างทีมงาน
ทีมงาน (Team Work) หมายถึง บุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปทีท่ ํางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน และผูป้ ฏิบตั งิ านต่างก็พอใจในการทํางานนัน้ การทํางานเป็ นทีมกับการทํางาน
เป็นกลุ่มมีความหมายเหมือนกันในเรือ่ งจํานวน คือ ทัง้ กลุ่มและทีมจะมีสมาชิกทํางานร่วมกัน
มากกว่า 1 คน แต่มคี วามแตกต่างกันทีค่ วามร่วมมือ กล่าวคือการทํางานแบบกลุ่ม (Work Group)
เป็นการรวมกลุ่มคนทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลและช่วยเหลือกันในขอบข่ายความรับผิดชอบของแต่ละ

117
คน การทํางานเป็ นกลุ่มไม่จาํ เป็นทีจ่ ะต้องส่งเสริมซึง่ กันและกัน และอาจไม่ตอ้ งมีการเชื่อมโยง
ทรัพยากรระหว่างกัน ผลงานของกลุ่มก็คอื ผลงานของสมาชิกแต่ละคนรวมกัน ส่วนการทํางานเป็ น
ทีมงานนัน้ กินความหมายมากกว่าการเอางานของแต่ละคนมารวมกันเฉยๆ เพราะผลงานของทีม
เป็นผลจากการประสานความพยายามเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนัน้ ทีมงานจึงต้องใช้ความพยายามในการ
สร้างความรูส้ กึ เป็นใจหนึ่งใจเดียวกันพอสมควร
การทํางานเป็ นทีมจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพภายในองค์กร ไม่เพียงแต่จะทําให้วตั ถุประสงค์
ขององค์กรบรรลุเป้าหมายเท่านัน้ แต่ยงั มีอทิ ธิพลต่อบรรยากาศของการทํางานอีกด้วย โดยเฉพาะใน
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ ม่ี กี ารบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน การทํางานเป็ นทีม
ถือได้ว่ามีความสําคัญยิง่ ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
1. งานบางอย่างไม่สามารถทําสําเร็จได้เพียงลําพัง ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย
เช่น การระดมบุคลากรในชุมชน การประสานขับเคลื่อนกิจกรรมทุกกิจกรรมในชุมชน
2. ต้องอาศัยความรูค้ วามเชีย่ วชาญจากหลายฝา่ ย โดยเฉพาะในการถ่ายทอดความรู้
แบบสหสาขาวิชาการ ซึง่ นักวิจยั ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะกระจายอยูใ่ นหลายหน่วยงาน
3. ต้องมีการแลกเปลีย่ นข้อมูล ข้อคิดเห็น และรับฟงั ปญั หาความจําเป็ นและแสวงหา
วิธแี ก้ไขปญั หาต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทํางานทีเ่ น้นความต้องการของพืน้ ทีเ่ ป็ นหลัก รวมทัง้ ให้
ได้แนวทางในการทํางานทีเ่ หมาะสม
4. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้มคี วามผูกพันใกล้ชดิ ในฐานะ
หุน้ ส่วนการพัฒนา ทําให้เกิดบรรยากาศของการมีส่วนร่วม ความสามัคคี
5. ช่วยสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั ชุมชน ทําให้ชุมชนรูส้ กึ กระตือรือร้นทีจ่ ะพัฒนาตนเอง
6. ช่วยสร้างการยอมรับ และเพิม่ พูนการยอมรับนับถือ และสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี องภาครัฐ
ในสายตาของประชาชน
7. ช่วยให้เกิดการเสริมสร้างทักษะและความรูใ้ หม่ ๆ จากการประสานเทคโนโลยีสมัยใหม่
กับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เข้าด้วย
8. ช่วยให้เกิดการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน และเกิดการเลียนแบบ สืบต่อ สืบทอดแนวทางการ
ปฏิบตั ใิ นลักษณะการปลูกฝงั ความคิดอย่างใกล้ชดิ
องค์ประกอบของการทํางานเป็นทีม มีหลายประการ ได้แก่
 เป้าหมายทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับร่วมกัน รวมถึงความรูส้ กึ ของคนในทีมว่า ตนมีภาระทีต่ อ้ ง
ทํางานให้เพื่อมุง่ ไปสู่จดุ หมายปลายทางเดียวกัน
 บทบาท จะต้องมีการกําหนดบทบาทของสมาชิกในทีมให้ชดั เจนว่าใครทําอะไร หรือมี
หน้าทีอ่ ะไร และมีความรับผิดชอบเพียงใด โดยบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละคนจะต้องประสานสอดคล้อง
กับบทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ รวมทัง้ มีการสื่อสารกันแบบ 2 ทาง ทัง้ การส่งข้อมูลและ
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การรับข้อมูล ระหว่างคนในทีมเดียวกันด้วย ทัง้ นี้ โดยทัวไปการทํ
่
างานเป็ นทีมจะประกอบด้วยผูท้ ม่ี ี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้
 ผูน้ ํา หรือหัวหน้าทีม มีหน้าทีอ่ ํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือในการแก้ไข
ปญั หาต่าง ๆ กําหนดแนวทางและขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิ กระตุน้ และสร้างบรรยากาศให้เกิดแรงจูงใจ
ผูน้ ําทีมทีด่ คี วรจะมีคุณสมบัตแิ ละทักษะในการใช้ภาวะผูน้ ํา พร้อมให้ความช่วยเหลือ เป็นทีย่ อมรับ
นับถือของสมาชิกในทีม มีความรูแ้ ละประสบการณ์สงู มีความเป็ นประชาธิปไตย
 สมาชิกในทีม มีหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายของ
ทีมงาน และให้ความร่วมมือในการแก้ปญั หาต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
คุณลักษณะสําคัญของสมาชิกในทีมจะต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรับผิดชอบต่อหน้าที่ รับฟงั และเคารพความ
คิดเห็นของเพื่อนสมาชิก มีทกั ษะและความรูค้ วามสามารถในเรือ่ งทีต่ นเองรับผิดชอบ
 ผูป้ ระสานงาน หรือเลขานุการของทีม มีหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างผ็นําทีมและ
สมาชิกในทีม และดําเนินการอื่น ๆ ทีเ่ ป็นการส่งเสริมสนับสนุ นให้การปฏิบตั งิ านของทีมบรรลุตาม
เป้าหมายทีก่ ําหนดไว้รว่ มกัน ผูป้ ระสานงานในทีมควรจะต้องเป็นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการ
ประสานงาน การนําเสนอ การเขียน และสามารถจับประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
 กระบวนการทํางานและการบริหารจัดการ ต้องมีลกั ษณะของการประสานงานกันภายใน
กลุ่ม มีการตัดสินใจร่วมกัน มีกฏเกณฑ์ ระเบียบหรือข้อบังคับในการปฏิบตั ใิ นแบบเดียวกัน มี
บรรยากาศการทํางานร่วมกันทีเ่ ป็ นกันเอง ไว้วางใจ สื่อสารกันอย่างเปิ ดเผย และสนับสนุ นและ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ประเภทของทีมงาน
รอบบิน้ ส์ (2001) ได้นําเสนอประเภทของทีมไว้ 4 ประเภทคือ
1. ทีมแก้ปญั หา (Problem-solving Teams) ประกอบด้วยกลุ่มคนประมาณ 5-12 คน ซึง่
เข้ามารวมกลุ่มด้วยความสมัครใจ และประชุมร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอ เพื่ออภิปรายหาวิธกี ารสําหรับ
การแก้ปญั หา โดยทัวไปที
่ มแก้ปญั หาทําหน้าทีเ่ พียงให้คาํ แนะนําเท่านัน้ แต่จะไม่มอี ํานาจทีจ่ ะทําให้
เกิดการกระทํา ตามคําแนะนํา ตัวอย่างของทีมแก้ปญั หาทีน่ ิยมทํากัน คือ ทีม QC (Quality Circles)
2. ทีมบริหารตนเอง (Self-managed Teams) หมายถึง ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 1015 คน ทีร่ ว่ มรับผิดชอบทํางานด้วยกันด้วยความมีอสิ ระสูง กล่าวคือทีมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องาน
ทัง้ หลายบ โดยเป็ นอิสระจากฝา่ ยบริหาร มีการแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ทีมบริหารตนเองสามารถ
ทีจ่ ะเลือกสมาชิกผูร้ ว่ มทีม และสามารถให้สมาชิกมีการตรวจสอบซึง่ กันและกัน
3. ทีมทีท่ าํ งานข้ามหน้าทีก่ นั หรือไขว้หน้าที่ (Cross - Function Teams) ประกอบด้วย
สมาชิกทีม่ าจากต่างแผนกทีอ่ ยูใ่ นระดับบังคับบัญชาเท่ากัน แต่มหี น้าทีต่ ่างกันมาปฏิบตั ภิ ารกิจ
ร่วมกัน ก่อให้เกิดการรวมมือกันของฝา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีมงานประเภทนี้เป็ นทีมทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการระดมบุคลากรหลากหลายทักษะให้มาร่วมกันทํางาน แต่เป็ นทีมทีต่ อ้ งใช้เวลาใน
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การสร้างการทํางานเป็ นทีมและบริหารค่อนข้างยาก เนื่องจากแต่ละคนมีภูมหิ ลังทีแ่ ตกต่างกัน ทําให้
สมาชิกต้องเรียนรูง้ านทีแ่ ตกต่าง ซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการสร้างความไว้ใจ
4. ทีมเสมือนจริง (Virtual Teams) เป็นทีมทีส่ มาชิกอาจอยูห่ ่างไกลกัน แต่สามารถยึดโยง
และทํางานร่วมกันได้ดว้ ยระบบเทคโนโลยี ส่วนใหญ่สมาชิกจะทํางานร่วมกันโดยใช้เทคนิคการ
ประชุมทางไกล หรือเครือข่ายออนไลน์หรืออีเมลล์เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารต่างพืน้ ที่ ทีมงานประเภทนี้
จะมีการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์ดา้ นด้านความรูส้ กึ ทางสังคมในระดับตํ่า
การพัฒนาทีมงาน มีหลักการดังนี้
1. เลือกบุคลากรเข้าร่วมทีม โดยคํานึงถึงคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับลักษณะงาน หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบต่องานนัน้ ๆ หากต้องการให้ทมี มีความแข็งแกร่ง ก็ตอ้ งดึงเอาคนทีม่ จี ดุ แข็งเฉพาะตัวที่
ต่างกันเข้าร่วมทีม เพื่อนําสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดของแต่ละคนมาใช้เสริมซึง่ กันและกัน
2. เปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ให้
ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั งิ านและแก้ไขปญั หาต่าง ๆ
3. กําหนดบทบาทและหน้าทีข่ องสมาชิกในทีมทีช่ ดั เจน ไม่มกี ารทับซ้อน
4. สร้างความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องสมาชิก
5. การสร้างความร่วมมือ โดยสนับสนุ นการทํางานและการแก้ไขปญั หาร่วมกันของสมาชิก
6. สร้างบรรยากาศการทํางานทีเ่ ป็นกันเอง ไม่มพี ธิ รี ตี อง หรือใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทํางานร่วมกัน
7. สร้างวัฒนธรรมในการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดเผย และจัดให้มกี ารสื่อสารทีด่ เี พื่อให้
ทุกคนได้ข่าวสารข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
8. ลดการแข่งขันในสมาชิกของทีม และหลีกเลีย่ งการสร้างข้อขัดแย้งทางความคิด เช่น
หลีกเลีย่ งการพูดคุยถึงความเห็นทางการเมืองทีแ่ ตกต่างกัน
9. ส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน โดยเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้แสดงความรูค้ วามสามารถอย่าง
เต็มที่
10. การควบคุมและติดตามผลอยูเ่ สมอ เพื่อรวบรวมข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของการ
ทํางานให้สามารถปรับปรุง แก้ไขได้ทนั ท่วงทีหากการดําเนินงานของทีมผิดพลาด การติดตามผลงาน
อาจใช้วธิ กี ําหนดตารางเวลาการทํางานทีช่ ดั เจน แล้วตรวจสอบกับผลงานทีไ่ ด้ การรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นระยะๆ
11. สร้างแรงจูงใจทีท่ าํ ให้ทมี งานร่วมมือกันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ชีใ้ ห้เห็น
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั หากดําเนินการสําเร็จ
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อุปสรรคในการทางานเป็ นทีม
(http://kscout.igetweb.com/index.php?mo=10&art=263613)
1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Personality Differences) ความแตกต่างระหว่างบุคคล
อาจจะเป็ นปญั หาทีส่ าํ คัญต่อการประสานงานและการทํางานร่วมกันได้ เพราะแต่ละคนอาจจะมีอคติ
(Bias) ต่อบุคคลอื่น ซึง่ มีคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพทีแ่ ตกต่างหรือทําให้ไม่ชอบใจ ทําให้ไม่อยาก
ติดต่อสื่อสาร หรือทํางานด้วย
2. การมีส่วนร่วมในงานอย่างไม่เท่าเทียม (UnequalContributions) จะมีความสําคัญต่อการ
อยูร่ ว่ มกันและความสามัคคีของทีม เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของหัวหน้าทีมทีจ่ ะต้องกําหนด
และจัดสรรความรับผิดชอบของสมาชิกอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
3. การขาดความรูส้ กึ มีส่วนร่วม (No Sense ofBelonging) ทีมในองค์การต่าง ๆ อาจจะ
ไม่ได้เกิดขึน้ จากสมาชิกที่ทํางานร่วมกันนานพอทีจ่ ะรูจ้ กั กัน และมีความเคารพซึง่ กันและกันมากนัก
โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องทํางานร่วมกันตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากฝ่ายบริหาร
ทําให้สมาชิกขาดความผูกพันและความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของทีมจึงไม่ทุ่มเทและมุง่ มันในการทํ
่
างานให้กบั
ทีมอย่างเต็มที่
4. ความล้มเหลวในการประเมิน (Failure of Evaluation) เพื่อความก้าวหน้าและ
ความสําเร็จของทีม ผูป้ ระเมินจะต้องมีความสามารถในการติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด และได้รบั
ข้อมูลจากการทํางานเพื่อกําหนดปญั หาและแนวทางแก้ไขในอนาคต ซึง่ จะอาศัยความสามารถในการ
ตัง้ คําถามให้ตรงประเด็น และค้นหาข้อมูลได้อย่างเจาะลึก โดยเฉพาะกับหัวหน้าทีม
5. อํานาจของผูน้ ํา (Power of the Leader) อาจจะเกิดขึน้ จากการยอมรับของสมาชิก หรือ
การแต่งตัง้ อย่างเป็นทางการ ผูน้ ําจะใช้อํานาจของตนในการผลักดันทีมงานให้ปฏิบตั งิ านไปสู่
เป้าหมายทีต่ อ้ งการ โดยจะต้องรูจ้ งั หวะในการใช้พระเดชพระคุณให้เหมาะสม มิเช่นนัน้ จะสร้าง
ปญั หาการไม่ยอมรับ และขาดความเชื่อถือในตัวผูน้ ํา
6. การขาดแคลนทางเลือก (To Be of Alternative) ทีมงานทีม่ สี มาชิกน้อยเกินไป หรือ
ทีมงานทีม่ เี อกภาพสูงอาจจะมีขอ้ มูลทีใ่ ช้ประกอบการตัดสินใจจํากัด ดังนัน้ เมือ่ สมาชิกในทีมต่างรูส้ กึ
พอใจกับแผนงานทีม่ อี ยู่ และต้องการดําเนินงานให้เสร็จตามแผนโดยเร็วทําให้ไม่สนใจข้อมูลอื่น ๆ
และมองข้ามทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้อ่นื ๆ ทําให้การปฏิบตั งิ านอาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็ น
จริง หรือไม่ได้รบั ผลตอบแทนทีส่ งู ทีส่ ุด
7. การปิดบัง (Concealment) ทีมงานมักประสบความล้มเหลว หากสมาชิกไม่มกี ารสื่อสาร
แลกเปลีย่ นข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยสมาชิกจะเก็บงํา
ข้อมูลสําคัญ และไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดเต็มทีแ่ ก่ทมี งาน ทําให้กลุ่มตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล
เพียงบางส่วนเท่านัน้ ซึง่ การปิดบังข้อมูลของสมาชิกมักจะมาจากสาเหตุสาํ คัญ 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 เกรงว่าจะเป็ นการทําร้ายความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื หรือเกรงว่าจะเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างกันในอนาคต
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ประการที่ 2 เกิดความรูส้ กึ ทีว่ ่าหากเงียบไว้จะปลอดภัย หรือพูดไปสองไพเบีย้ นิ่งเสีย
ตําลึงทอง ทําให้สมาชิกไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเพราะเกรงว่าจะเป็นทีส่ นใจจาก
บุคคลอื่นและอาจสร้างศัตรูโดยไม่จาํ เป็น
ประการที่ 3 สมาชิกไม่มคี วามรูส้ กึ ร่วมและไม่สนใจในทีมจึงไม่ใส่ใจทีจ่ ะติดตามและแสดง
ความคิดเห็นโดยเขาจะปฏิบตั งิ านตามทีต่ นได้รบั มอบหมาย แต่ไม่สนใจหรือใส่ใจทีจ่ ะให้ความร่วมมือ
กับกลุ่ม
8. ขาดการวินิจฉัยทีมงาน (Short of Teamwork Diagnosis) ในทางปฏิบตั ิ ทีมงานส่วน
ใหญ่ต่างมุง่ ปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมายของตน โดยละเลยการวิเคราะห์และตรวจสอบตนเอง ทําให้
ปญั หาต่าง ๆ ค่อย ๆ ก่อตัวและขยายตัวลุกลามขึน้ อย่างช้า ๆ เมือ่ ทีมงานเริม่ รูต้ วั ว่ามีปญั หาก็อาจจะ
สายเกินไป
9. ขาดการกระจายข่าวสู่ระดับล่าง (Lack of Spreading News to Lower Level) นอกจาก
การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้ว การสื่อสารภายในทีมและกับสิง่ แวดล้อม จะมี
ความสําคัญต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของทีม ดังนัน้ ทีมงานควรประกาศผลการตัดสินใจให้
ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หมดได้รบั ทราบและทําความเข้าใจ
จะเห็นได้ว่าในการสร้างและพัฒนาทีมงานจะประสบผลสําเร็จหรือล้มเหลวขึน้ อยูก่ บั ปจั จัย
ต่าง ๆ ทีส่ ามารถควบคุมได้ และผูน้ ําถือได้ว่าเป็นผูท้ ม่ี บี ทบาทในการประคับประคองและสร้างความ
เป็นหนึ่งเดียวกันของทีมให้มงุ่ ไปสู่จดุ มุง่ หมาย เพราะจะต้องเป็นผูป้ ระสาน ควบคุม มอบหมายงาน
บริหารจัดการและสร้างบรรยากาศของการทํางานให้กบั ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตามการทํางานเป็ นทีมเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูน้ นั ้ ความไว้วางใจกันและกัน
เป็นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญ เพราะในทีมประกอบด้วยสมาชิกทีม่ าจากหลากหลายหน่วยงาน หากสมาชิก
ในทีมไม่ไว้ใจกันเอง เนื่องจากสาเหตุประการใดประการหนึ่ง เช่น กังวลว่าให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินงานไปแล้ว จะไม่มสี ่วนในผลงานทีเ่ กิดขึน้ ก็อาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมัน่ และจะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการทํางาน การจะสร้างความไว้วางใจในงานให้เกิดขึน้ เพียงแค่สร้างความชัดเจน
บนพืน้ ฐานการให้เกียรติ และสัมพันธภาพอันดี จะช่วยสร้างความน่ าเชื่อถือ และความมันใจ
่ แก่
ทีมงาน เมือ่ สมาชิกทีมเชื่อมันในความสามารถของกั
่
นและกันมีความสามัคคีแล้ว การประสานงานก็
จะง่ายขึน้
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การถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Technology Transfer)
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็ นกระบวนการให้ความรูห้ รือการแพร่กระจายความรู้ ไปสู่ชุมชน
ซึง่ โดยทัวไปสามารถกระทํ
่
าได้หลายวิธตี ามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมและเงือ่ นไขต่าง ๆ
เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทําแปลงสาธิต การให้บริการข้อมูลในลักษณะแผ่นพับ สิง่ พิมพ์ แผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ Internet รวมทัง้ สื่อวีดที ศั น์หรือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ แต่ทน่ี ิยมใช้กนั มากทีส่ ุด
ได้แก่การจัดฝึกอบรม เนื่องจากเป็ นวิธที ม่ี รี ปู แบบทีห่ ลากหลาย ค่อนข้างเป็ นทางการ สามารถ
ผสมผสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีวธิ ตี ่าง ๆ เข้าด้วยกัน กําหนดขอบเขตดําเนินงานและระยะเวลาได้
ตามความเหมาะสม และติดตามประเมินผลสําเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ชดั เจน โดยมี
สาระสําคัญและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
การฝึกอบรม คือ กระบวนการทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ มี
ทัศนคติ ความสามารถ ทักษะและความชํานาญ ตลอดจนประสบการณ์ในเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง อันจะเป็น
ผลทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือในระดับใดระดับหนึ่ง ตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี ําหนดไว้ การฝึกอบรม จึงเป็ นกระบวนการและหัวใจสําคัญของการ ‘สร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู’้ ซึง่ มีเป้าประสงค์เพื่อให้สมาชิกชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทศั นคติ ความสามารถ
ทักษะ ความชํานาญ และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามความหมายทีแ่ สดงไว้
ข้างต้น
ขณะเดียวกัน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม ได้ให้นิยามคําว่า
"การฝึกอบรม" หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบตั กิ าร การสัมมนาทาง
วิชาการ หรือ เชิงปฏิบตั กิ าร การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือทีเ่ รียกชื่อ
อย่างอื่นทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดทีแ่ น่นอนทีม่ ี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน โดยไม่มกี ารรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ประเภทของการฝึ กอบรม
การฝึกอบรมในชุมชน สามารถจัดแบ่งประเภทโดยยึดหลักต่างๆ ดังนี้
1. แบ่งตามลักษณะของการฝึกอบรม
 การฝึกอบรมขณะปฏิบตั งิ านปกติ เป็นการฝึกอบรมในระหว่างปฏิบตั งิ านหรือ
ดําเนินกิจกรรมจริง ๆ ในสภาพสวน ไร่นา หรือโรงเรือน เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธกี ารทีถ่ ูกต้องเหมาะสม โดยให้ดาํ เนินกิจกรรมนัน้ ๆ ตามปกติ
แล้วมีผทู้ าํ หน้าทีก่ ํากับดูแล อธิบายหรือสาธิตเพิม่ เติมให้ปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้อง
 การฝึกอบรมนอกสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน นิยมใช้ในการฝึกอบรมผูเ้ ข้าอบรมจํานวนมากๆ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ปฏิบตั งิ านได้ทนั ทีหรือให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจใน
ภาคทฤษฎีเพิม่ มากขึน้ ส่วนใหญ่จะใช้หอ้ งประชุมเป็นหลัก และมักใช้เทคนิคการ
ฝึกอบรมแบบเน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ หรือเทคนิคแบบกลุ่มผูเ้ ข้ารับ
การอบรมเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยการบรรยาย การอภิปราย การสาธิต ฯลฯ
และอาจมีการใช้โสตทัศนูปกรณ์รว่ มด้วย
 การฝึกอบรมแบบผสม คือ การฝึกอบรมทีม่ ที งั ้ การฝึกอบรมขณะปฏิบตั งิ านปกติและ
การฝึกอบรมนอกสถานทีป่ ฏิบตั งิ านประกอบกัน
2. แบ่งตามจํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
 การฝึกอบรมเป็ นรายบุคคล เป็นการฝึกอบรมเฉพาะรายตามความจําเป็ น เช่น การ
ปฐมนิเทศเป็ นรายตัว การฝึกอบรมขณะปฏิบตั งิ าน การฝึกอบรมด้วยตัวเองทาง
ไปรษณีย์ การสอนงานระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง เป็นต้น
 การฝึกอบรมเป็ นหมูค่ ณะ เป็นการฝึกอบรมให้กบั กลุ่มบุคคลซึง่ มีความจําเป็ นและ
ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเดียวกันจํานวนมาก ๆ
3. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
 การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปญั หาทีไ่ ด้เกิดขึน้ แล้ว หรือเมือ่ มีปญั หาเกิดขึน้ และ
จําเป็ นต้องแก้ไขปญั หานัน้ ด้วยการฝึกอบรม เช่น เมือ่ พบการระบาดของเพลีย้ แป้ง
มันสําปะหลัง ซึง่ จําเป็ นต้องให้ความรูเ้ รือ่ งเทคโนโลยีการควบคุมเพลีย้ แป้งมัน
สําปะหลัง
 การฝึกอบรมเพื่อป้ องกันปญั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต หรือจะมีการเปลีย่ นแปลงตัว
บุคคลทีป่ ฏิบตั งิ านเดิม หรือจะมีการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารปฏิบตั งิ าน ซึง่ จําเป็นจะต้อง
จัดฝึกอบรมเพื่อป้องกันปญั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ หรือคาดว่าจะเกิดขึน้ เช่น การฝึกอบรม
เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากการติดเชือ้ ไข้หวัดสายพันธุใ์ หม่ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
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อาสาสมัครประจําหมูบ่ า้ นทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีท่ ดแทนเจ้าหน้าทีช่ ุดเดิม การฝึ กอบรม
เกีย่ วกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทจ่ี ะนํามาใช้งานในอนาคต
 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิกชุมชนให้มศี กั ยภาพสูงขึน้ โดยทีไ่ ม่ได้มปี ญั หาหรือ
แผนการเปลีย่ นแปลงในระยะสัน้ แต่มงุ่ ทีจ่ ะพัฒนากิจกรรมการดําเนินงานหรือ
พัฒนาบุคคลเพื่อให้มคี วามรู้ ความสามารถในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งเพิม่ มากขึน้ เช่น การ
ฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
4. แบ่งตามระดับการฝึกอบรม
 การฝึกหัด (Practice) เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถกระทําได้
 การฝึกวิชาชีพ (Professional or Vocational Training) เป็นการฝึกเพื่อให้ทาํ งานได้
อย่างเป็ นกระบวนการ
 การฝึกเพื่อพัฒนา (Technical Training) เป็นการฝึกเพิม่ เติมจากวิชาชีพ หรือความ
ชํานาญทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
5. แบ่งตามลักษณะเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม ในกรณีทต่ี อ้ งจัดฝึกอบรมในหลาย
หลักสูตร อาจแบ่งประเภทการฝึกอบรมออกตามเนื้อหาของหลักสูตร เช่น การฝึกอบรม
ด้านเกษตรอินทรีย์ การฝึกอบรมด้านบัญชีครัวเรือน การฝึกอบรมด้านการแปรรูปสินค้า
เกษตร ฯลฯ
6. แบ่งตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรม เช่น การฝึกอบรมกลุ่ม
เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย การฝึกอบรมกลุ่มแม่บา้ น การฝึกอบรมผูน้ ําชุมชน การฝึกอบรมยุว
เกษตรกร เป็นต้น

ขั้นตอนของการฝึ กอบรม
หัวใจสําคัญของการฝึกอบรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้ จะต้องมีองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ 3 ประการ
คือ
1. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมซึง่ ตอบสนองกับความจําเป็นทีต่ อ้ งฝึกอบรมอย่างแท้จริง
2. หลักสูตรหรือแนวทางการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูเ้ ข้ารับการอบรมทีส่ อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และความจําเป็ นในการฝึกอบรม
3. การบริหารจัดการการฝึกอบรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ดังนัน้ ขัน้ ตอนการฝึกอบรมจึงควรดําเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบสําคัญ
ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
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1. การค้นหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
การค้นหาความจําเป็ นในการฝึกอบรม หมายถึง การค้นหาว่าชุมชนมีปญั หาและความ
ต้องการในเรือ่ งใดบ้างทีส่ ามารถแก้ไขหรือพัฒนาให้ดขี น้ึ โดยใช้การฝึกอบรม โดยทัวไปป
่ ญั หาที่
เกิดขึน้ ในแต่ละชุมชน มักมีหลายสาเหตุ แต่มเี พียงบางสาเหตุเท่านัน้ ทีส่ ามารถแก้ไขได้โดยต้องใช้
การฝึกอบรม เช่น ขาดความรู้ ขาดทักษะ ขาดความชํานาญ หรือการมีทศั นคติในแง่ลบ ดังนัน้ การ
ค้นหาความจําเป็ นในการฝึกอบรมจึงเป็ นการสํารวจและวิเคราะห์ว่ามีภารกิจหรือกิจกรรมใดทีช่ ุมชน
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความชํานาญ หรือมีพฤติกรรมใดทีส่ มควรปรับเปลีย่ นทัศนคติ
และเพิม่ พูนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ในระดับสูงขึน้ โดยใช้การ
ฝึกอบรม
ประเภทของความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
1) แบ่งโดยใช้วธิ กี ารค้นหาเป็ นหลัก
 ความจําเป็ นทีไ่ ม่ตอ้ งค้นหาหรือความจําเป็ นทีป่ รากฏอยูอ่ ย่างชัดแจ้ง หากพบว่ามี
สภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่งเกิดขึน้ ก็ควรจะพิจารณาจัดฝึกอบรมได้เลย เช่น เมือ่ มีสมาชิกใหม่
เข้ามาร่วมกิจกรรมอาชีพของกลุ่ม เมือ่ จําเป็นจะต้องใช้เครือ่ งมือหรือเทคโนโลยีใหม่ เมือ่ มีการ
เปลีย่ นแปลงกระบวนการทํางาน เป็นต้น
 ความจําเป็ นทีต่ อ้ งค้นหา คือความจําเป็นทีป่ รากฏผลออกมาในลักษณะต่าง ๆ
ซึง่ ต้องมีการวิเคราะห์ผลทีเ่ กิดขึน้ เหล่านัน้ เพื่อนําไปสู่สาเหตุว่าสามารถจะแก้ไขได้ดว้ ยการฝึกอบรม
หรือไม่ เช่น ผลผลิตตกตํ่า เสียหาย หรือไม่ได้มาตรฐาน สิน้ เปลืองค่าใช้จ่าย หรือมีตน้ ทุนการผลิตสูง
กว่าทีค่ วรจะเป็น เป็นต้น
2) แบ่งโดยพิจารณาช่วงเวลาเป็นหลัก
 ความจําเป็ นในการฝึกอบรมทีป่ รากฏชัดแจ้งในปจั จุบนั หมายถึง สภาพการณ์ท่ี
เป็ นปญั หาข้อขัดข้องและก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือชุมชนอย่างชัดเจน จําเป็นจะต้อง
ฝึกอบรมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเสียก่อนจึงจะสามารถแก้ปญั หานัน้ ได้ เช่น ไม่สามารถใช้เครือ่ งมือหรือ
อุปกรณ์ทผ่ี ลิตขึน้ มาใหม่ในการปฏิบตั งิ านได้ ทําให้การผลิตล่าช้า จึงจําเป็ นต้องฝึกอบรมการใช้
เครือ่ งมืออุปกรณ์นนั ้ ๆ
 ความจําเป็ นในการฝึกอบรมทีค่ าดว่าจะปรากฏขึน้ ในอนาคต เป็นความจําเป็นที่
มีเครือ่ งชีว้ ่าจะมีปญั หาหรือการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ในอนาคตอย่างแน่นอน ดังนัน้ เพื่อป้องกันไม่ให้
ปญั หานัน้ เกิดขึน้ หรือเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลีย่ นแปลง จึงต้องจัดฝึกอบรมขึน้ เช่น การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวงจรชีวติ และการแพร่กระจายของเชือ้ ก่อ
โรคและพาหะนําโรค จําเป็ นต้องจัดฝึกอบรมเพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของสมาชิกชุมชนให้รจู้ กั
รักษาสุขอนามัยและมีความรูด้ า้ นสาธารณะสุขมูลฐาน
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 ความจําเป็ นในการฝึกอบรมทีม่ งุ่ ปรับระดับความสามารถของบุคคล กลุ่ม และ
ชุมชน โดยไม่มปี ญั หาหรือสภาพการณ์ใด ๆ ทีจ่ าํ เป็ นต้องแก้ไขด้วยการฝึกอบรม หากแต่มคี วาม
ประสงค์ทจ่ี ะยกระดับเป้าหมายของชุมชนและความพึงพอใจของบุคลากรให้สงู ขึน้ หรือต้องการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนและบุคคลในระยะยาว
3) แบ่งโดยพิจารณาถึงผูม้ คี วามจําเป็ น
 ความจําเป็ นของบุคคล เป็ นสภาพการณ์หรือปญั หาของแต่ละบุคคลซึง่ อาจแก้ไข
ได้ดว้ ยการเข้ารับการฝึกอบรม ความจําเป็นระดับนี้อาจค้นหาได้ไม่ยากนัก เช่น ด้อยทักษะ
ภาษาอังกฤษ ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็ น ไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งมาตรฐาน GAP เป็นต้น
 ความจําเป็ นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นปญั หาของผูท้ ด่ี าํ เนินกิจกรรมคล้าย ๆ กัน
เช่น ปญั หาของผูป้ ลูกส้มโอทีป่ ระสบกับการระบาดของโรคและแมลงชนิดเดียวกัน
 ความจําเป็ นของชุมชน เป็ นสภาพการณ์หรือปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน ซึง่ ต้อง
แก้ไขด้วยการฝึกอบรม เพื่อให้การพัฒนาชุมชนบรรลุผลตามเป้าประสงค์ทก่ี ําหนดไว้ ส่วนใหญ่ความ
จําเป็ นในระดับนี้มกั ไม่ค่อยเห็นเด่นชัด จําเป็นต้องค้นหา
วิ ธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิ เคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
การรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาความจําเป็นในการฝึกอบรม อาจใช้วธิ กี ารต่าง ๆ
ดังนี้
1) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาท้องถิน่ ข้อมูล
จปฐ. รายงานการประชุม รายงานการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน รายงานการประเมินผลการ
ฝึกอบรมในครัง้ ก่อน สถิติ ฯลฯ
2) การสังเกต เช่น สังเกตพฤติกรรมของเกษตรกรระหว่างการปฏิบตั งิ าน สังเกต
พฤติกรรมการบริโภคของสมาชิกชุมชน ฯลฯ ซึง่ ควรจะดําเนินการหลาย ๆ ครัง้ และควรใช้รว่ มกับ
วิธกี ารรวบรวมข้อมูลวิธอี ่นื ๆ เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน
3) การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เป็นวิธที ส่ี ะดวกและนิยมใช้อย่างแพร่หลาย อาจมีแนว
ทางการตัง้ คําถาม เช่น ความคิดเห็นต่องานทีท่ ําอยูใ่ นปจั จุบนั ปญั หาหรืออุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
ความรูห้ รือความสามารถในด้านทีต่ อ้ งการได้รบั การฝึกฝนเพิม่ เติม ฯลฯ
4) การสัมภาษณ์ จะทําให้ได้ขอ้ เท็จจริงและข้อคิดเห็นซึง่ จะมีรายละเอียดของข้อมูล
มากกว่าการสังเกตและการใช้แบบสอบถาม โดยมีแนวทางในการตัง้ คําถามเช่นเดียวกับ
แบบสอบถาม แต่ควรเปิดโอกาสให้ผตู้ อบมีอสิ ะในการตอบ ไม่ควรใช้คาํ ถามนํา เช่น คําถามว่าใช่
หรือไม่ ถูกหรือผิด
5) การทดสอบ เป็นการรวบรวมข้อมูลทีเ่ หมาะสําหรับวิเคราะห์หาความจําเป็นในงาน
ทางเทคนิค งานทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะ หรือมีการลงมือปฏิบตั ใิ ห้เห็นผลงานได้ชดั เจน ถ้าเป็นงานในลักษณะ
อื่น ๆ เช่น งานบริหารทัวไป
่ อาจใช้วธิ กี ารนี้ไม่ได้ผล นอกจากนัน้ การทดสอบจะใช้ได้ผลก็ต่อเมือ่ มี
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การกําหนดมาตรฐานสําหรับใช้เปรียบเทียบว่าตํ่ากว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน จําเป็ นทีจ่ ะต้องฝึกอบรม
เพื่อปรับปรุงหรือไม่ รวมถึงเกณฑ์ของผลผลิตทีไ่ ด้จากการปฏิบตั งิ านด้วย
6) การประชุมในลักษณะการระดมสมอง เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยขอให้ทุกคนในที่
ประชุมเสนอความคิดเห็น และรวบรวมนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกลุ่มประเด็น ทัง้ นี้ควรจะนํามา
พิจารณาร่วมกับข้อมูลทีร่ วบรวมได้จากวิธกี ารอื่น ๆ ด้วย ส่วนใหญ่การดําเนินงานในชุมชนมักใช้วธิ ี
นี้ เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ผูเ้ ข้าประชุมมีโอกาสซักถาม โต้แย้ง จนได้ขอ้ สรุปทีย่ อมรับร่วมกัน
7) การตัง้ คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์หาความจําเป็นในการฝึกอบรม โดยอาจมี
ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกมาร่วมด้วย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพิม่ เติมและมุมมองทีแ่ ตกต่างออกไป
ตัวอย่าง แนวทางการวิเคราะห์หาความจําเป็ นด้านการประกอบอาชีพของชุมชน เช่น
1) รวบรวมข้อมูลสภาพการดําเนินกิจกรรมหรือการประกอบอาชีพในปจั จุบนั และ
ผลสัมฤทธิ ์ทีไ่ ด้รบั ทัง้ ในเชิงคุณภาพและปริมาณ
2) วิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้ในข้อ 1 ว่ามีปญั หาและอุปสรรคใดบ้างทีท่ ําให้หรือจะทํา
ให้การประกอบอาชีพของคนในชุมชนไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
3) วิเคราะห์ปญั หาและอุปสรรคต่าง ๆ ในข้อ 2 ว่ามีปญั หาหรืออุปสรรคใดบ้างที่
จําเป็ นต้องแก้ไขด้วยการฝึกอบรม และต้องฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ หรือปรับทัศนะคติในเรือ่ งอะไร
4) วิเคราะห์ว่าบุคคลใดทีจ่ าํ เป็ นต้องได้รบั การฝึกอบรม และมีจาํ นวนมากน้อยเพียงใด
5) พิจารณาความคุม้ ค่าของการจัดฝึกอบรม ว่าควรส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมทีส่ ถาบัน
ภายนอก หรือควรจัดการฝึกอบรมให้โดยเฉพาะ

2. การจัดลาดับความสาคัญของความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
เมือ่ ทราบถึงปญั หาทีเ่ ป็ นความจําเป็ นในการฝึกอบรมว่ามีอะไรบ้างแล้ว จะต้องจัดลําดับ
ความสําคัญของปญั หา เนื่องจากแต่ละชุมชนจะมีปญั หาทีค่ วรจัดฝึกอบรมในหลายเรื่อง การวิเคราะห์
ลําดับความสําคัญของปญั หาแต่ละเรือ่ งจะทําให้กําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและหัวข้อวิชาได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถใช้ทรัพยากร ได้แก่ เงิน เวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าเสียโอกาส
ของบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง ได้อย่างคุม้ ค่า
William R. Tracy ได้เสนอหลักเกณฑ์ทส่ี ามารถนํามาใช้ในการจัดลําดับความสําคัญของ
ความจําเป็ นในการฝึกอบรมไว้ ดังนี้
1) หลักความจําเป็ นพืน้ ฐาน เป็นการพิจารณาว่ากิจกรรมทีจ่ ะจัดฝึกอบรมนัน้ เป็นความ
จําเป็ นพืน้ ฐานทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ หรือทัศนคติท่ีเหมาะสมเสียก่อนจึง
จะสามารถปฏิบตั งิ านได้ เช่น ผูม้ หี น้าทีค่ ดั แยกขนาดผลลิน้ จีจ่ ะต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับเกณฑ์มาตรฐาน
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ของผลลิน้ จีข่ นาดต่าง ๆ หากภารกิจใดเป็ นความจําเป็ นขัน้ มูลฐานมาก ก็ควรจะมีความสําคัญสูง ที่
ต้องนํามากําหนดเป็ นหัวข้อวิชาในการฝึกอบรม
2) หลักความยากง่ายในการเรียนรู้ เป็นการพิจารณาว่าภารกิจนัน้ ๆ บุคคลสามารถที่
จะเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้ยากหรือง่ายเพียงใด หากเป็ นภารกิจทีย่ ากต่อการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง หรือไม่
สามารถเรียนรูไ้ ด้จากการปฏิบตั งิ าน (On The Job Training) ก็สมควรจะต้องจัดการฝึกอบรมและ
จัดว่าภารกิจนัน้ ๆ มีความสําคัญสูง
3) หลักความสําคัญ เป็นการพิจารณาว่าภารกิจนัน้ ๆ มีความสําคัญต่อความสําเร็จและ
ความสมบูรณ์ของงานทีป่ ฏิบตั มิ ากน้อยเพียงใด ถึงแม้ภารกิจดังกล่าวจะไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั บิ ่อย ๆ
แต่หากไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้กจ็ ะทําให้งานเสียหายหรือบกพร่องอย่างมาก จะถือว่าเป็นภารกิจทีม่ ี
ความสําคัญมาก
4) หลักความถีใ่ นการปฏิบตั ิ เป็นการพิจารณาว่าภารกิจใดมีความถีใ่ นการปฏิบตั คิ อื ต้อง
ปฏิบตั บิ ่อย ๆ ก็เหมาะสมทีจ่ ะจัดการฝึกอบรมขึน้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากภารกิจใดมีความถีใ่ น
การปฏิบตั นิ ้อย ก็ยอ่ มมีความจําเป็ นหรือความเร่งด่วนในการจัดการฝึกอบรมน้อยเช่นกัน
5) หลักความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์หรือความคุม้ ค่า เป็นการ
พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ กับผลประโยชน์ท่ีจะได้รบั จากการจัดฝึกอบรม
ว่ามีความคุม้ ค่ามากน้อยเพียงใด หากมีความคุม้ ค่ามาก ก็ควรจะมีความสําคัญในการจัดฝึกอบรมสูง
6) หลักศักยภาพและโอกาสทีจ่ ะสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นการพิจารณาถึงพืน้
ฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความพร้อม และแรงจูงใจของผูท้ จ่ี ะเข้ารับการอบรมว่ามี
โอกาสทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการฝึกอบรมได้มากน้อยเพียงใด ทัง้ นี้เพราะความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมย่อมจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กบั ศักยภาพดัง้ เดิมของผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วย
7) หลักคุณภาพ เป็นการพิจารณาว่าการฝึกอบรมในภารกิจนัน้ ๆ จะช่วยให้คนส่วน
ใหญ่เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทกั ษะ ความชํานาญดียงิ่ ขึน้ มากกว่าจะมุง่ ฝึกอบรมบุคคลเพียงบางคน
ซึง่ จะทําให้เสียเวลาและค่าใช้จา่ ยโดยไม่คุม้ ค่า
8) หลักความบกพร่องของภารกิจ เป็นการพิจารณาถึงความบกพร่องของภารกิจซึง่
เป็นความจําเป็ นในการฝึกอบรมว่ามีมากน้อยเพียงใด หากภารกิจนัน้ ๆ มีการปฏิบตั บิ กพร่องบ่อย ๆ
ย่อมมีความจําเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะทําการฝึกอบรมมากกว่าภารกิจทีม่ กี ารปฏิบตั บิ กพร่องน้อย
9) หลักการเกีย่ วกับช่วงเวลาคงอยูข่ องพฤติกรรมทีเ่ รียนรู้ เป็นการพิจารณาว่าหลังจาก
การฝึกอบรมแล้ว ผูผ้ ่านการฝึกอบรมจะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปเป็ นระยะเวลานานเท่าใด หากการ
ฝึกอบรมในเรือ่ งของภารกิจใดสามารถทําให้ผผู้ ่านการฝึกอบรมมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูไ่ ด้เป็ น
ระยะเวลายาวนาน ย่อมมีความสําคัญกว่าการฝึกอบรมทีท่ าํ ให้มพี ฤติกรรมเปลีย่ นแปลงอยูไ่ ด้เพียง
ช่วงระยะเวลาสัน้
10) หลักความจําเป็ นในการฝึกอบรมเพิม่ เติม เป็นการพิจารณาว่าภารกิจใดบ้างทีเ่ มือ่ ได้
ทําการฝึกอบรมไปแล้วยังมีความจําเป็ นจะต้องจัดฝึกอบรมเพิม่ เติมเพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
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สามารถปฏิบตั งิ านตามภารกิจหรือหน้าทีน่ นั ้ ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพราะโดยปกติภารกิจใดทีไ่ ด้
จัดการฝึกอบรมไปแล้วและผูผ้ ่านการฝึกอบรมสามารถกลับไปปฏิบตั งิ านได้ทนั ทีโดยไม่จาํ เป็นต้อง
ฝึกอบรมในเรือ่ งนัน้ ๆ อีก ย่อมมีคุณค่ากว่าการฝึกอบรมในภารกิจทีจ่ ะต้องมีการฝึกอบรมเพิม่ เติม
เพราะจะทําให้สน้ิ เปลืองทรัพยากรเพิม่ ขึน้

3. ออกแบบและวางแผนการฝึ กอบรม
ในกรณีทย่ี งั ไม่เคยมีการจัดทําหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับความจําเป็ นในการฝึกอบรมไว้ก่อน
ขัน้ ตอนนี้เป็นการกําหนดรายละเอียดของการฝึกอบรม ประกอบด้วยการดําเนินงานต่าง ๆ ดังนี้

3.1 การสร้างหลักสูตรการฝึ กอบรม
เป็นการกําหนดว่าจะทําให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทศั นคติ
ทักษะ ความสามารถ ความชํานาญและประสบการณ์ในเรือ่ งอะไร โดยเทคนิค วิธกี ารใดและต้องใช้
เวลามากน้อยเพียงไร ขัน้ ตอนในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย
ขัน้ ที ่ 1 : การกาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม หมายถึง สิง่ ทีต่ อ้ งการได้จากการฝึกอบรมว่าต้องการ
ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเกิดพฤติกรรมใด ระดับใด หรือต้องการแก้ไขปญั หาความจําเป็ นใด กล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม จะเป็นตัวบ่งชีว้ ่าต้องการเปลีย่ นเปลงพฤติกรรมของผูเ้ ข้ารับ
การอบรมในลักษณะใด การกําหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมจึงช่วยให้สามารถกําหนดหัวข้อวิชา
เนื้อหา สาระ เทคนิคและวิธกี ารในการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่
วิทยากร ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ยงั เป็ น
ตัวชีว้ ดั ในการประเมินผลสําเร็จของโครงการฝึกอบรมด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมทีด่ ี ควรจะมีลกั ษณะดังนี้
1) ระบุว่าต้องการให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเกิดพฤติกรรมใด หรือต้องการจะแก้ไข
ปญั หาอะไร
2) มีความเป็นไปได้
3) กระทัดรัด ชัดเจน ใช้ภาษาง่าย ๆ
4) สามารถวัดหรือประเมินผลได้
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ขัน้ ที ่ 2 : การกาหนดหัวข้อ
การกําหนดหัวข้อ เป็นการระบุว่าจะนําความรูใ้ นเรือ่ งใดบ้างมาแก้ไขปญั หาความ
จําเป็ นในการฝึกอบรม หรือให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทศั นคติ ทักษะ ความ
ชํานาญ นอกเหนือจากหัวข้อจะต้องสอดคล้องกับปญั หาความจําเป็ นของชุมชนแล้ว จะต้องคํานึงถึง
ปจั จัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น
1) สภาพความเป็ นอยู่ วิถชี วี ติ ค่านิยม และวัฒนธรรมของพืน้ ทีห่ รือกลุ่มเป้าหมาย
2) ความสามารถในการนําไปประยุกต์หรือปรับใช้ เช่น ความยากง่าย ความ
ซับซ้อน ความประหยัด ต้นทุนตํ่า สามารถใช้รว่ มกันหรือสามารถดัดแปลงใช้กบั ทรัพยากรภายใน
ชุมชน กล่าวคือควรจะเป็ นความรู้ หรือเทคโนโลยีทด่ี กี ว่าความรูห้ รือเทคโนโลยีทผ่ี เู้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมมีอยูเ่ ดิม
3) ศักยภาพดัง้ เดิมของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม เช่น รายได้ ความรู้ ประสบการณ์ใน
หัวข้อทีจ่ ะฝึกอบรม
โดยมีหลักการทีส่ ําคัญ คือ
1) การกําหนดชื่อของหัวข้อ ควรจะกะทัดรัด ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหา
2) การกําหนดหมวดวิชา หากหลักสูตรฝึกอบรมทีก่ ําหนดขึน้ ประกอบด้วยหัวข้อ
วิชาจํานวนมาก ควรนํามาจัดเป็นหมวดหมู่เดียวกัน ซึง่ อาจทําได้ 2 วิธ ี คือ
2.1) จัดหมวดหมูต่ ามลักษณะคล้ายคลึงของเนื้อหาวิชา เช่น วิชาทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นการปูพน้ื ฐานอาจรวบรวมอยูใ่ นหมวดเดียวกัน เรียกว่า หมวดพืน้ ฐาน
2.2) จัดหมวดหมูต่ ามลักษณะของเทคนิควิธกี ารฝึกอบรม หรือลักษณะของการ
อบรมของวิทยากร เช่น หัวข้อวิชาทีเ่ ป็ นการบรรยายอยู่ในห้องประชุม อาจรวมเรียกว่าเป็นหมวด
วิชาบรรยายหรือภาคทฤษฎี และหัวข้อวิชาทีม่ กี ารฝึกปฏิบตั ิ อาจรวมเรียกว่าหมวดวิชาปฏิบตั หิ รือ
ภาคปฏิบตั ิ เป็นต้น
3) การกําหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา เป็นการระบุเมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรมใน
หัวข้อวิชาใดวิชาหนึ่ง ต้องการให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรูห้ รือเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปใน
ลักษณะใด การเขียนวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา จะทําให้ผจู้ ดั ทําหลักสูตรฝึกอบรมวางแผนการอบรม
แต่ละวิชาได้อย่างสอดคล้อง ต่อเนื่องกันตลอดทัง้ หลักสูตร ช่วยให้ผทู้ จ่ี ะเข้ารับการอบรมทราบถึง
แนวทางในการฝึกอบรมและสิง่ ทีต่ นพึงได้รบั จากวิชานัน้ ๆ และช่วยทําให้วทิ ยากรเตรียมการสอนและ
เลือกใช้เทคนิคการอบรมได้อย่างเหมาะสม การเขียนวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาควรจะเขียนโดยยึด
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็นหลัก โดยปกติแล้ววัตถุประสงค์รายวิชาจะต้อง
สอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์รวมของโครงการฝึกอบรม โดยมีรปู แบบการเรียน ดังนี้
3.1) ระบุจดุ มุง่ หมายว่า จะทําให้ผเู้ ข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทศั นคติ
ทักษะ ความสามารถ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ในเรือ่ งอะไร เช่น เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรม
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สามารถผลิตหัวเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้ เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถเพาะเลีย้ งขยายพันธุแ์ มลงศัตรูธรรมชาติ
ของศัตรูพชื ได้
3.2) ระบุจดุ มุง่ หมายว่าต้องการจะให้ผเู้ ข้าอบรมเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปใน
ลักษณะใด เช่น เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถผลิตหัวเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเพาะเลีย้ งขยายพันธุแ์ มลงศัตรูธรรมชาติของศัตรูพชื ได้อย่างถูกต้อง
3.3) ระบุจดุ หมุง่ หมายว่าต้องการให้ผเู้ ข้าอบรมเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในระดับ
ใด หรือจนทําให้เกิดอะไรขึน้ เช่น เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถผลิตหัวเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพจนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในแปลงเพาะปลูกได้ เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถ
เพาะเลีย้ งขยายพันธุแ์ มลงศัตรูธรรมชาติของศัตรูพชื ได้อย่างถูกต้องจนสามารถนําไปปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติได้
3.4) ระบุสถานการณ์ เวลา สิง่ แวดล้อม หรือเงือ่ นไขทีจ่ ะทําให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม หรือพฤติกรรมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงนัน้ จะเปลีย่ นแปลงไปภายใต้สงิ่ แวดล้อม
อะไร เช่น เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถผลิตหัวเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสิน้ สุดการอบรม
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถเพาะเลีย้ งขยายพันธุแ์ มลงศัตรูธรรมชาติของศัตรูพชื ได้อย่างถูกต้อง
ภายในระยะเวลา 3 วัน
ขัน้ ที ่ 3 : การกาหนดแนว/เนื้ อหาอบรม
แนวการอบรม หมายถึง สิง่ ทีร่ ะบุว่าภายในหัวข้อวิชานัน้ ประกอบด้วยเนื้อหาทฤษฎี
แนวคิด หลักการ หรือแนวปฏิบตั ิ อะไรบ้าง การกําหนดแนวการอบรมจะช่วยให้วทิ ยากรทราบว่า
จะต้องถ่ายทอดเนื้อหาอะไรบ้าง ช่วยป้องกันมิให้วทิ ยากรแต่ละคนบรรยายหรืออภิปรายใน
เนื้อหาวิชาทีซ่ ้าํ ซ้อน เพราะบางหัวข้อวิชาอาจมีเนื้อหาใกล้เคียงกันจนวิทยากรอาจพูดรายละเอียด
ซํ้าซ้อนกันได้
อย่างไรก็ตาม ขัน้ ตอนนี้ในทางปฏิบตั จิ ะมีขอ้ จํากัดทีส่ าํ คัญคือผูร้ บั ผิดชอบอาจขาด
ความรูเ้ กี่ยวกับหัวข้อวิชา ทําให้ไม่สามารถกําหนดเนื้อหาทฤษฎี แนวคิด หลักการ หรือแนว
ปฏิบตั ใิ นหัวข้อวิชานัน้ ๆ ได้ ในกรณีน้อี าจขอคําแนะนําจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
หรือแม้แต่ขอให้วทิ ยากรเป็ นคนจัดทําให้กไ็ ด้
ขัน้ ที ่ 4 : การกาหนดเทคนิ คการฝึ กอบรม
เทคนิคการฝึกอบรม คือ กลวิธหี รือวิธกี ารทีจ่ ะทําให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเกิดความรู้
ความเข้าใจ มีทกั ษะ ความชํานาญหรือมีทศั นคติทถ่ี ูกต้องในเนื้อหาวิชาทีอ่ บรม ซึง่ โดยทัวไปแบ่
่
ง
ออกเป็น 4 ประเภท คือ
1) เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Leader-centered techniques) เป็น
วิธกี ารทีม่ วี ทิ ยากรทําหน้าทีเ่ ป็นผูน้ ําหรือผูด้ ําเนินการ เพราะเกิดจากแนวคิดว่าวิทยากรเป็ นผูม้ ี
ความรู้ ความสามารถในเรือ่ งทีอ่ บรมมากกว่าผูอ้ ่นื จัดเป็ นวิธกี ารสอนทีพ่ ยายามให้ความรู้ ข้อมูลและ
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ข้อเท็จจริงแก่ผเู้ ข้ารับการอบรมเป็นสําคัญ ได้แก่ การบรรยาย (Lecture) การอภิปรายเป็ นคณะ
(Panel Discussion) และการบรรยายเป็ นชุด (Symposium) เป็นต้น
2) เน้นกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเป็ นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Group-centered
techniques) เป็นวิธกี ารสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ ข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ของแต่ละ
คนเพื่อให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน หรือเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของตนเองมากกว่าทีจ่ ะได้มาจาก
วิทยากรเท่านัน้ เทคนิคนี้มาจากแนวคิดทีว่ ่าผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมต่างก็มคี วามรู้ ความสามารถ ได้แก่
การสัมมนากลุ่ม(Group Seminar) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) กิจกรรม Walk-Rally การ
ระดมสมอง (Brainstorming) การฝึกปฏิบตั งิ านในเวลาจํากัด (In Basket Training) เกมการบริหาร
(Management Games) การแสดงบทบาทสมมติ (Role-playing) กรณีศกึ ษา (Case Study) การ
สาธิต (Demonstration) การอภิปรายกลุ่ม (Buzz Group) Sensitivity Training ฯลฯ
3) เน้นการเรียนรูเ้ ป็ นรายบุคคล เป็นวิธกี ารฝึกอบรมทีเ่ น้นเฉพาะผูเ้ รียนแต่ละบุคคล
เท่านัน้ เทคนิคประเภทนี้ไม่ได้ใช้กบั การฝึกอบรมในชัน้ เรียน (Classroom Training) เหมือนกับ
เทคนิคฝึกอบรม 2 ประเภทแรก หากมีจดุ เน้นทีส่ ําคัญคือการทีผ่ เู้ ข้ารับการอบรมสามารถเรียนรูไ้ ด้
ด้วยจังหวะเวลาของตนเอง และมีลกั ษณะวิธเี รียนทีห่ ลากหลาย เช่น การสอนแนะ (Coaching) การใช้
แบบเรียนสําเร็จรูป (Programmed Instruction) และการศึกษาทางไปรษณีย์ (Correspondence
Study) ซึง่ เป็ นการฝึกอบรมทางไกล (Long Distance Training) แบบหนึ่ง เป็ นต้น
4) เน้นการใช้โสตทัศนูปกรณ์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้แก่ การนําเสนอบทเรียน
ผ่านโสตทัศนูปกรณ์ เช่น สไลด์ หรือเทป (Slide/Tape Presentation) โทรทัศน์การสอน
(Instructional television) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Aided Instruction) เป็นต้น
หลักการเลือกใช้เทคนิคในการฝึกอบรม
กริช อัมโภชน์ กล่าวถึงหลักการเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมไว้พอสรุปได้ดงั นี้
1) ถ้าผูเ้ ข้าอบรมมีความรูแ้ ละประสบการณ์เกี่ยวกับเรือ่ งทีอ่ บรมมาบ้างแล้วควรจะ
ใช้เทคนิคแบบเน้นกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ แต่ถา้ หากผูเ้ ข้าอบรมยังไม่มคี วามรู้
หรือประสบการณ์ในเรือ่ งทีอ่ บรมมาก่อนเลยควรจะใช้เทคนิคแบบเน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้
2) หากวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาต้องการให้ผเู้ ข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ควรจะใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบเน้นวิทยากรเป็ นศูนย์กลางของการเรียนรู้ แต่หากวัตถุประสงค์
ต้องการให้ผเู้ ข้าอบรมเกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ มีความสามารถ หรือทักษะ ควรจะใช้เทคนิค
ฝึกอบรมแบบเน้นกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้
3) หากระยะเวลาในการฝึกอบรมมีน้อย ควรจะใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบเน้นวิทยากร
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ หากมีระยะเวลามากควรจะใช้เทคนิคแบบเน้นกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้
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4) หากสถานทีใ่ นการฝึกอบรมมีจาํ กัด หรือไม่อาจจะจัดสถานทีฝ่ ึกอบรมให้เป็น
อย่างอื่นได้นอกจากแบบห้องเรียน ควรใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบเน้นวิทยากรเป็ นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ แต่ถา้ หากสามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มหรือจัดให้ทุกคนมองเห็นหน้ากันได้ ย่อมจะเป็ นการสะดวก
ทีจ่ ะใช้เทคนิคแบบเน้นกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเป็ นศูนย์กลางของการเรียนรู้
ทัง้ นี้ ดวงใจ ศุภสารัมภ์ เห็นว่าในการเลือกใช้เทคนิคฝึกอบรมนัน้ มีองค์ประกอบหรือ
ปจั จัยทีต่ อ้ งพิจารณา 5 ประการด้วยกัน คือ
1) วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาต้องการจะให้เกิดการเรียนรูด้ า้ นใดเป็ นหลัก (ความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถ หรือทัศนคติ)
2) เนื้อหามีอะไรบ้าง เกีย่ วข้องกับประเด็นใดบ้าง และแต่ละประเด็นเหมาะสมกับ
เทคนิคใด
3) วิทยากรผูด้ าํ เนินการฝึกอบรม มีความถนัดในการใช้เทคนิคฝึกอบรมใด
4) ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรูพ้ น้ื ฐานอะไร มีคุณสมบัตอิ ย่างใด
5) ความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่
 ระยะเวลาในการฝึกอบรมและระยะเวลาเตรียมการอบรม
 วัสดุอุปกรณ์ซง่ึ จะต้องใช้ในการฝึกอบรมแต่ละเทคนิค
 ค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้
 ความพร้อมของสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนสิง่ อํานวยความสะดวก
นอกจากปจั จัยและองค์ประกอบในการเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น
‘การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู’้ ซึง่ กําหนดยุทธศาสตร์สําคัญข้อหนึ่งเพื่อให้สมาชิกชุมชนมีวฒ
ั นธรรม
การใช้ความรูใ้ นชีวติ ประจําวันและในการประกอบอาชีพ โดยพุ่งเป้าไปทีก่ ารถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั
สมาชิกชุมชนอย่างเปิดกว้าง ทุกเพศทุกวัย เน้นการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ไม่เฉพาะในห้องเรียน ยังต้อง
คํานึงถึงหลักการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ดว้ ย โนลล์ (Knowles.1978. p 31 อ้างอิงจาก สุวฒ
ั น์ วัฒนวงศ์.
2547: 248-249) ได้สรุปพืน้ ฐานของทฤษฎีการเรียนรูส้ าํ หรับผูใ้ หญ่สมัยใหม่ (Modern Adult
Learning Theory) ซึง่ มีสาระสําคัญต่อไปนี้
1) ความต้องการและความสนใจ (Needs and Interests) ผูใ้ หญ่จะถูกชักจูงให้เกิด
การเรียนรูไ้ ด้ดี ถ้าหากตรงกับความต้องการและความสนใจในประสบการณ์ทผ่ี ่านมา เขาก็จะเกิด
ความพึงพอใจ เพราะฉะนัน้ ควรจะมีการเริม่ ต้นในสิง่ เหล่านี้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม
ทัง้ หลายเพื่อให้ผใู้ หญ่เกิดการเรียนรูน้ นั ้ ต้องคํานึงถึงสิง่ นี้ดว้ ยเสมอ
2) สถานการณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับชีวติ ผูใ้ หญ่ (Life Situation) การเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่จะ
ได้ผลดีถา้ หากถือเอาตัวผูใ้ หญ่เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน (Life-Centered) ดังนัน้ การจัด
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หน่วยการเรียนทีเ่ หมาะสมเพื่อการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ ควรจะยึดถือเอาสถานการณ์ทงั ้ หลายทีเ่ กี่ยวข้อง
กับชีวติ ผูใ้ หญ่เป็นหลักสําคัญ มิใช่ยดึ ทีต่ วั เนื้อหาวิชาทัง้ หลาย
3) การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of Experience) เนื่องจากประสบการณ์
เป็นแหล่งการเรียนรูท้ ม่ี คี ุณค่ามากทีส่ ุดสําหรับผูใ้ หญ่ ดังนัน้ วิธกี ารหลักสําคัญของการศึกษาผูใ้ หญ่ก็
คือ การวิเคราะห์ถงึ ประสบการณ์ของผูใ้ หญ่แต่ละคนอย่างละเอียดว่ามีส่วนไหนของประสบการณ์ทจ่ี ะ
นํามาใช้ในการเรียนการสอนได้บา้ ง แล้วจึงหาทางนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
4) ผูใ้ หญ่ตอ้ งการเป็นผูน้ ําตนเอง (Self-Directing) ความต้องการทีอ่ ยูใ่ นส่วนลึก
ของผูใ้ หญ่กค็ อื การมีความรูส้ กึ ต้องการทีจ่ ะสามารถนําตนเองได้ เพราะฉะนัน้ บทบาทของครูจงึ อยูใ่ น
กระบวนการสืบหาหรือค้นหาคําตอบร่วมกันกับผูเ้ รียน (Mutual Inquiry) มากกว่าการทําหน้าที่
ส่งผ่านหรือเป็นสื่อสําหรับความรู้ แล้วทําหน้าทีป่ ระเมินผลว่าเขาคล้อยตามหรือไม่เพียงเท่านัน้
5) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลจะเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ในแต่ละบุคคลเมือ่ มีอายุเพิม่ มากขึน้ เพราะฉะนัน้ การสอนนักศึกษา
ผูใ้ หญ่จะต้องจัดเตรียมการในด้านนี้อย่างดีพอ เช่น รูปแบบของการเรียนการสอน (Style) เวลาทีไ่ ด้
ทําการสอน สถานทีส่ อน และประการสําคัญ คือ ความสามารถในการเรียนรูใ้ นแต่ละขัน้ ของผูใ้ หญ่
ย่อมเป็ นไปตามความสามารถของผูใ้ หญ่แต่ละคน (Pace of Learning)
อย่างไรก็ตามเทคนิคการฝึกอบรมต่าง ๆ เหล่านี้ทุกเทคนิคมีทงั ้ ข้อดีและข้อเสีย เช่น
เทคนิคการฝึกอบรมแบบเน้นวิทยากรเป็ นศูนย์กลางของการเรียนรู้ อาจทําให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
เบื่อง่าย ไม่ให้ความสนใจเท่าทีค่ วร หรือเทคนิคการฝึกอบรมแบบเน้นกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรูอ้ าจทําให้การถ่ายทอดความรูเ้ ป็นไปในลักษณะ ‘ตาบอดจูงตาบอด’ ดังนัน้ การฝึกอบรมใน
ชุมชนจึงควรมีการผสมผสานหลาย ๆ เทคนิคประกอบกัน ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจและ
ตื่นตัวในการเรียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมให้กบั ผูใ้ หญ่ พึงระลึกอยูเ่ สมอว่าบางคน
อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าวิทยากร หรือมีความรูใ้ นบางเรือ่ งมากกว่าวิทยากร ดังนัน้ การถ่ายทอด
ความรูจ้ งึ ต้องแตกต่างจากวัยอื่น เช่น หากเลือกใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบเน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้ ก็จะต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม เช่น การซักถาม โต้ตอบ หรือเปิดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าอบรมได้มโี อกาสแสดงความเห็น จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนเห็นว่าในการจัดฝึกอบรมให้กบั
ผูใ้ หญ่นนั ้ ควรจะต้องมีประเด็นปลีกย่อยทีต่ อ้ งพิจารณา ดังนี้
1) การเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่จะได้ผลดีเมื่อความรูท้ ถ่ี ่ายทอดนัน้ เป็นประโยชน์ต่อการ
นําไปใช้ และอยูใ่ นความสนใจ
2) ผูใ้ หญ่มกั ให้ความสนใจและชอบทีจ่ ะเรียนรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ ป็ นประสบการณ์ตรง
3) การฝึกอบรมทีม่ เี นื้อหา หรือมีภาคทฤษฎี ควรหลีกเลีย่ งตัวเลข หรือคําศัพย์
ยากๆ และไม่ควรใช้เวลายาวนานเกินไป
4) การจัดกิจกรรมสอดแทรกในการฝึกอบรม ไม่ควรนํากิจกรรมทีใ่ ช้กบั เด็กมาใช้
กับการจัดกิจกรรมของผูใ้ หญ่ เพราะผูใ้ หญ่ส่วนมากไม่ตอ้ งการถูกปฏิบตั เิ หมือนกับตนเองเป็นเด็ก
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สําหรับรูปแบบการฝึกอบรมทีน่ ิยมใช้กนั มีดงั นี้
1) การบรรยาย (Lecture) คือกระบวนการในการเสนอเรือ่ งราว เนื้อหา ความรู้
ข่าวสาร หรือทัศนคติ โดยการพูด บอก เล่า อธิบาย ให้ผอู้ ่นื เข้าใจ รับรู้ หรือยอมรับ ซึง่ อาจมีวสั ดุ
อุปกรณ์อ่นื ประกอบ หรืออาจแสดงท่าทางประกอบคําพูดให้ผฟู้ งั คล้อยตามด้วยก็ได้ โดยทัวไปเหมาะ
่
ทีจ่ ะใช้ให้ความรูพ้ น้ื ฐาน ให้ขอ้ มูล เป็นการแจ้ง กระตุน้ ชักชวน หรือโน้มน้าว เป็นวิธที นี ิมยมใช้กนั
อย่างแพร่หลาย เพราะสามารถถ่ายทอดไปยังคนจํานวนมากพร้อม ๆ กันได้ในเวลาทีจ่ าํ กัด ง่ายและ
ครอบคลุมเนื้อหาหรือเรือ่ งราวได้ตามวัตถุประสงค์และตามเวลาทีก่ ําหนด การบรรยายแม้จะเป็น
วิธกี ารทีจ่ ะช่วยให้การฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็ นด้วยวิธใี ดประสบผลสําเร็จ แต่กม็ แี ต่มขี อ้ จํากัดบาง
ประการคือ เป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะทําให้ผเู้ ข้าอบรมสนใจและติดตามเนื้อหาการบรรยายตลอดเวลา เป็น
การสื่อสารทางเดียว บางครัง้ ผูบ้ รรยายสนใจในการแสดงความรูข้ องตนมากกว่าสิง่ ทีผ่ เู้ ข้ารับการ
อบรมต้องการ หรือถือว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นเพียงผูฟ้ งั โดยไม่เปิดโอกาสให้ซกั ถามหรือแสดงออก
ผูเ้ ข้ารับการอบรมอาจเกิดความเบื่อหน่ าย และจะไม่สามารถวัดได้ว่าผูฟ้ งั เข้าใจหรือไม่ หรือหาก
ผูบ้ รรยายไม่ได้มคี วามรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ๆ อย่างลึกซึง้ การตอบข้อซักถามอาจเป็นเรือ่ งยาก การบรรจุ
เนื้อหามาก ๆ อาจทําให้ผฟู้ งั ไม่สามารถจดจําได้ละเอียด และเนื้อหาบางประเภทไม่สามารถใช้วธิ ี
บรรยายได้ เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ความสําเร็จของการวิธบี รรยายในการฝึกอบรมจึงอยูท่ ต่ี วั
ผูบ้ รรยายเป็นหัวใจสําคัญ กล่าวคือ หากผูบ้ รรยายมีความรูใ้ นเรือ่ งทีบ่ รรยายอย่างลึกซึง้ สามารถ
บรรยายเรือ่ งทีย่ ากต่อการทําความเข้าใจให้เป็นเรือ่ ง่าย ๆ หรือสนุก สามารถควบคุมเนื้อหาให้
เหมาะสมกับระยะเวลา มีศลิ ปการพูด รูจ้ กั วิธดี งึ ดูดใจ เช่น ใช้โสตทัศนูปกรณ็ประกอบการสอน มีการ
เน้นจุดทีส่ าํ คัญ ฯลฯ ก็จะทําให้การเรียนรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรมมีประสิทธิดว้ ย โดยเฉพาะการ
ฝึกอบรมในวัยผูใ้ หญ่เพราะมักไม่ชอบฟงั การบรรยาย แต่ชอบเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง นอกจาก
จะมีผบู้ รรยายทีม่ ปี ระสบการณ์สงู มีการแทรกเรือ่ งเบาสมอง หรือให้ความรูส้ กึ ว่าเป็ นพวกเดียวกัน
ดังนัน้ การอบรมทีจ่ ะใช้รปู แบบการบรรยาย ควรจะต้องพิจารณาดังนี้
 ความรูค้ วามเชีย่ วชาญของผูบ้ รรยาย ซึง่ ควรมีความรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ๆ อย่าง
แตกฉานเมือ่ เทียบกับผูเ้ ข้ารับการอบรม
 จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
 เวลาในการฝึกอบรม เหมาะกับการฝึกอบรมทีม่ รี ะยะเวลาจํากัด
 ความรูแ้ ละประสบการณ์ดงั ้ เดิมของผูเ้ ข้ารับการอบรม หากผูเ้ ข้ารับการ
อบรมมีความรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ๆ ดีอยูแ่ ล้วก็ควรจะใช้รปู แบบอื่น ไม่จาํ เป็นต้องใช้วธิ บี รรยาย
 ลักษณะของข้อมูลทีต่ อ้ งการจะถ่ายทอดเป็ นข้อเท็จจริงหรือเป็นการพรรณา
2) การอภิปราย (Discussion) เป็นการพูดร่วมกันของบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อ
แลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็นหรือพิจารณาในเรือ่ งเดียวกัน โดยอาจมีความเห็นโต้แย้งหรือ
สอดคล้องกันก็ได้ การอภิปรายเป็นแบบการพูดทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการสนทนา หากแต่การอภิปรายจะ
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กําหนดจุดมุง่ หมายไว้ล่วงหน้า เช่น เพื่อแบ่งปนั ความคิดในการแก้ไขปญั หาหรือพัฒนาในเรือ่ งใด
เรือ่ งหนี่ง ส่วนการสนทนาจะไม่มกี ารกําหนดเรือ่ งทีจ่ ะพูดคุยไว้กอ่น อาจเปลีย่ นเรือ่ งหรือลื่นไหนไป
ได้ตามแต่สถานการณ์ การอภิปรายจะช่วยให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้สมั ผัสกับแนวคิดของผูอ้ ภิปรายที่
หลากหลาย ซึง่ อาจมีทศั นะทีแ่ ตกต่าง ซึง่ ต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินในเลือกแนวทางทีด่ ที ส่ี ุด
โดยทัวไปจุ
่ ดมุ่งหมายของการอภิปรายคือ
(1) เพื่อนําเสนอเรือ่ งหรือปญั หาบางอย่าง
(2) เพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่ นความรู้ หรือทัศนะ
อย่างมีวตั ถุประสงคื
(3) เพื่อให้ผรู้ ว่ มการอภิปรายได้เสนอข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ และแสวงหาข้อ
แก้ไขทีด่ ที ส่ี ุด
(4) เพื่อให้ได้ความรูใ้ นเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง เพื่อหาข้อยุตขิ องปญั ญาหรือเรือ่ งใด
เรือ่ งหนึ่ง
โดยประมวลผลจากการอภิปรายของผูร้ ว่ มการอภิปรายหรือร่วมแบ่งปนั ข้อมูล
(5) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี หรือเข้าใจซึง่ กันและกันมากขึน้ จากการรับ
ฟงั เหตุผล ข้อคิดเห็นของผูพ้ ดู
การอภิปราย มีองค์ประกอบคือ
(1) ผูพ้ ดู ได้แก่ ผูด้ าํ เนินการอภิปราย และผูร้ ว่ มอภิปราย
(2) ผูฟ้ งั
(3) หัวข้อเรือ่ ง
(4) สถานที่
การอภิปรายมีหลายแบบ สามารถแบ่งได้ ดังนี้
(1) การอภิปรายเป็ นคณะ หรือการอภิปรายหมู่ (Panel Discussion) คือ การที่
กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ จํานวนประมาณ 3 – 7 คน มาให้ความคิดเห็นหรือ
ทัศนะต่อหน้าผูฟ้ งั ในเรือ่ งเดียวกัน การอภิปรายแบบนี้เป็นทีน่ ิยมใช้กนั โดยทัวไป
่ เพราะนอกจาก
ผูฟ้ งั จะได้ทราบข้อเท็จจริง/ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒเิ กีย่ วกับหัวข้อหรือประเด็นการอภิปราย
แล้ว ยังได้ฟงั เหตุผลข้อโต้แย้งหรือเหตุผลในการสนับสนุ นระหว่างผูร้ ว่ มอภิปราย ซึง่ เป็นการเปิด
มุมมองมองใหม่ๆ หรือขยายความคิดให้กว้างขวางขึน้
(2) การอภิปรายแบบชุมนุ มปาฐกถา (Symposium Discussion) หมายถึงการ
อภิปรายทีเ่ ชิญกลุ่มคนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญตัง้ แต่ 2 – 5 คน มาให้ความรูใ้ นลักษณะการบรรยายเรือ่ ง
ใดเรือ่ งหนึ่ง โดยแต่ละคนอาจจะบรรยายให้ความรูใ้ นแต่ละด้านตามความเชีย่ วชาญ หรือบรรยายใน
เรือ่ งเดียวกันตามความรูข้ องแต่ละคน และมีประธานเป็ นผูด้ าํ เนินการทําหน้าทีแ่ นะนําเรือ่ ง ควบคุม
การบรรยาย และเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผูบ้ รรยายกับกลุ่มผูฟ้ งั การบรรยายแบบชุมนุ ม
ปาฐกถาจะทําให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รบั ความรูอ้ ย่างเต็มทีจ่ ากผูท้ รงคุณวุฒเิ ฉพาะทาง
(3) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) หมายถึง การทีก่ ลุ่มบุคคลทีม่ คี วาม
สนใจหรือมีผลประโยชน์รว่ มกันมาปรึกษาหารือ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น โดยทุกคนมีส่วนร่วมใน
การพูด ผลัดกันพูด ผลัดกันฟงั โดยจะมีประธานหรือไม่มกี ไ็ ด้ การอภิปรายแบบนี้ทุกคนจะเป็ นทัง้ ผู้
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พูดและผูฟ้ งั เหมาะสําหรับการฝึกอบรมแบบเน้นกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเป็ นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การ
สํารวจปญั หา การรวบรวมความคิดของกลุ่มคนหรือตกลงวางแผนดําเนินการเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งทีแ่ ต่ละ
คนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพราะหลักการสําคัญของการอภิปรายแบบนี้ คือ สมาชิก
ทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกันและสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
(3.1) การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็นการอภิปรายทีส่ มาชิกกลุ่มมีจาํ นวนไม่มาก
นักประมาณ 2 – 8 คน มีหวั ข้อให้ไปพิจารณา ซึง่ อาจจะเป็นหัวข้อเดียวกันหรือคนละหัวข้อก็ได้
วัตถุประสงค์ของการอภิปรายคือเพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้มโี อกาสร่วมกันอภิปรายให้มากทีส่ ุด
(3.2) การอภิปรายกลุ่มใหญ่ เป็นการอภิปรายทีม่ จี าํ นวนสมาชิกในกลุ่ม
มากกว่าการอภิปรายกลุ่มย่อย โดยทัวไปเป็
่
นการนําเอาประเด็นหรือสิง่ ทีไ่ ด้จากการอภิปรายกลุ่ม
ย่อยมาสรุปหรือหาข้อตกลงร่วมกัน
(4) การอภิปรายแบบปุจฉา วิสชั นา (Colioquy) เป็นการอภิปรายทีม่ กี ลุ่ม 2
กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็ นฝา่ ยถามคําถาม และอีกกลุ่มหนึ่งเป็ นผูต้ อบคําถาม แต่ละกลุ่มมีสมาชิกประมาณ 3
– 6 คน มีผดู้ าํ เนินการอภิปรายทําหน้าทีป่ ระสานทัง้ 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทีเ่ ป็นผูต้ อบคําถามส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชายทีส่ ามารถให้ความรูใ้ นหัวข้อการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี โดยหัวข้อของการ
อภิปรายแบบนี้ ส่วนใหญ่จะใช้ในการอภิปรายเรือ่ งใดเรื่องหนึ่งทีผ่ เู้ ข้ารับการอบรมสนใจร่วมกัน
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เข้าใจในเรือ่ งนัน้ ๆ อย่างลึกซึง้ โดยได้มโี อกาสซักถามได้ดว้ ยตนเอง
(5) การอภิปรายแบบ ถาม – ตอบ (Dialoque) เป็นการอภิปรายแบบสนทนา มี
สมาชิกเพียง 2 คน คนหนึ่งทําหน้าทีเ่ ป็นพิธกี ารผูซ้ กั ถาม อีกคนหนึ่งเป็ นผูต้ อบคําถาม ซึง่ ส่วนใหญ่
จะเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในหัวข้อทีก่ ําลังสนทนา ส่วนใหญ่ใช้ในการจัดรายการวิทยุ หรือโทรทัศน์
(6) การอภิปรายแบบโต้วาที (Debate) เป็นการอภิปรายโต้แย้งกันโดยมีผคู้ า้ น
ฝา่ ยหนึ่งและผูเ้ สนออีกฝา่ ยหนึ่ง หาเหตุผลมาหักล้างความคิดซึง่ กันและกัน ฝา่ ยใดมีเหตุผลดีกว่าก็จะ
ได้รบั ชัยชนะ โดยมีประธานเป็นประสานการโต้วาทีให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย วิธกี ารนี้ใช้สําหรับการ
พิจารณาเรือ่ งสําคัญ ๆ หรือหาข้อมูล นโยบายทีต่ อ้ งเลือกสิง่ หนึ่งสิง่ ใดไปปฏิบตั แิ ละยังตกลงกันไม่ได้
3) การสาธิต (Demonstration) เป็นวิธที ว่ี ทิ ยากรแสดงหรือกระทําให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
พร้อม ๆ กับการอธิบาย หรือการบรรยาย หรือการสอนวิธอี ่นื ๆ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เห็นและ
เข้าใจอย่างชัดเจน การสาธิตเป็นวิธที ท่ี าํ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั ประสบการณ์ ใกล้เคียงกับ
ประสบการณ์ตรงมากทีส่ ุด จึงเหมาะสําหรับการอบรมในเรือ่ งทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียนเห็นถึงขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิ หรือบทเรียนทีต่ อ้ งการฝึกทักษะหรือให้เห็นเทคนิค กระบวนการใหม่ทม่ี งุ่ หวังให้ผเู้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ หรือได้เข้าใจลําดับขัน้ ตอนต่าง ๆ
การสาธิต อาจจะแบ่งลักษณะของสถานทีไ่ ด้ 3 รูปแบบ คือ
(3.1) การสาธิตในห้องทดลอง เป็นการสาธิตทีจ่ ะต้องอาศัยอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
ห้องทดลอง เช่น การสาธิตผสมสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ซง่ึ มีความละเอียดอ่อน ผูส้ าธิตต้องรูแ้ ละ
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เข้าใจกระบวนการสาธิตเป็นอย่างดี เพราะรูปแบบการสาธิตวิธนี ้บี างครัง้ หากทําผิดพลาดอาจจะเกิด
ความเสียหายร้ายแรงได้
(3.2) การสาธิตในห้องเรียน รูปแบบการสาธิตวิธนี ้อี าจจะเป็นการสาธิตเรือ่ งราว
ต่าง ๆ ของบทเรียนทีไ่ ม่จาํ เป็นต้องทําในห้องทดลอง และไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์มากมาย เช่น การสาธิต
ไหว้ในแบบต่าง ๆ เป็นต้น
(3.3) การสาธิตนอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมการสาธิตทีต่ อ้ งอาศัยสถานที่ หรือ
บริเวณกว้างขวางกว่าห้องเรียน เช่น แปลงสาธิตทางการเกษตร
โดยทัวไปขั
่ น้ ตอนสําคัญของการสาธิต ประกอบด้วย
 บอกวัตถุประสงค์ของการสาธิต
 การสาธิต และอธิบายหรือบรรยายตามลลําดับขัน้ ตอนและเปิดโอกาส
ให้ซกั ถาม
 จัดให้มกี ารปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
 อธิบายและสรุปบทเรียนทีไ่ ด้จากการสาธิต
สําหรับการถ่ายทอดความรูใ้ นชุมชนซึง่ เน้นการถ่ายทอดความรูท้ างการเกษตร
โดยการสาธิตนัน้ เจริญ สุขนันตพงศ์ (2534) ได้แบ่งไว้ 3 ประเภท คือ สาธิตวิธ ี (method
demonstration) หมายถึงการแสดงวิธที ําสิง่ ต่างๆ ให้ผชู้ มได้เห็นขณะเดียวกันก็บรรยายประกอบตาม
ขัน้ ตอน และสาธิตผล (result demonstration) หมายถึง การแสดงผลงานทีเ่ ชื่อว่าดีแล้วและมี
ประโยชน์โดยการบรรยายประกอบให้ทราบว่าได้ทํามาอย่างไร ส่วนการสาธิตแบบที่ 3 เกิดจากการ
ประยุกต์เอาสาธิตวิธแี ละสาธิตผลมาใช้รว่ มกัน เพื่อให้เกิดผลในการส่งเสริมได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนัน้ ยังให้ความเห็นไว้ว่าการสาธิตวิธ ี เป็นวิธกี ารส่งเสริมแบบกลุ่มทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง แบ่ง
ออกเป็นการสาธิตวิธที ใ่ี ช้เวลาสัน้ ได้แก่การสาธิตการทําสิง่ ของต่างๆ ให้เห็นผลสําเร็จในเวลาอันสัน้
แสดงเพียงครัง้ เดียวจบและได้เนื้อหาครบบริบูรณ์ ส่วนการสาธิตวิธที ใ่ี ช้เวลานานหมายถึงการสาธิตที่
ต้องใช้เวลายาวนานสําหรับการแสดงจนกว่าจะครบทุกขัน้ ตอน เพื่อให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายได้ม ี
ประสบการณ์ตามขัน้ ตอนตามธรรมชาติโดยผูช้ มจะต้องคอยติดตามขัน้ ตอนนัน้ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
การสาธิตแบบแสดงผลสามารถพิสจู น์ให้เห็นผลได้อย่างเด็ดขาด ในท้องทีข่ อง
ประชาชนเองภายใต้การแนะนําและควบคุมของพนักงานส่งเสริม โดยเกษตรกร แม่บา้ น ยุวเกษตรกร
ชายหญิงเป็นผูท้ าํ การสาธิตแบบแสดงผล ซึง่ การสาธิตแบบนี้ตอ้ งใช้ระยะเวลา การเปรียบเทียบ
นับเป็ นสิง่ จําเป็ นและสําคัญ เพื่อให้เห็นผลแตกต่าง ความสําเร็จของการสาธิตแบบแสดงผลขึน้ อยูก่ บั
การเห็นได้ชดั เจนว่าเมือ่ ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําหรือใช้วธิ กี ารใหม่ ๆ ดีกว่าวิธเี ดิมทีท่ ําอยู่ สาธิต
แสดงผลไม่จาํ เป็นต้องเป็ นสิง่ ค้นคว้าวิจยั ใหม่ แต่ควรเป็ นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่า ถ้าปฏิบตั ถิ ูกต้องตาม
คําแนะนําแล้วจะได้ผลอย่างไร ดีหรือไม่ดอี ย่างไร มักจะเกีย่ วกับการแสดงเพียงอย่างเดียว เช่น
วิธกี ารจัดการเลีย้ งดูฝงู สัตว์ วัตถุประสงค์ของการสาธิตแสดงผลทีแ่ ท้จริงนัน้ คือการสร้างความเชื่อมัน่
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ว่าทําได้และได้ผลจริง ๆ ทัง้ พนักงานส่งเสริมและเกษตรกร การสาธิตแสดงผลในงานส่งเสริม
การเกษตรให้ผลในการยอมรับหรือเชื่อถือสูง เพราะเกษตรกรได้เห็นผลด้วยตนเอง โดยเฉพาะการ
ปลูกพืชทีข่ น้ึ งอกงามและให้ผลดกผลสวย การเลีย้ งสุกร ไก่ เป็นต้น การสาธิตวิธใี ช้สอนในงานต่าง ๆ
ได้หลายสาขาวิชา เช่น ด้าน คหกรรม วิศวกรรม เกษตร การเลีย้ งเป็ด ไก่ เนื่องจากงานส่งเสริม
การเกษตรได้อาศัยผูน้ ําท้องถิน่ ซึง่ ได้รบั การฝึกหัดให้ทําการสาธิตซํ้าสอนให้ประชาชนอีกต่อหนึ่ง
การสาธิตนัน้ ต้องการผูแ้ สดงทีม่ คี วามสามารถ สร้างความมันใจและเชื
่
่อมันแก่
่ ผชู้ มในวิชานัน้ ๆ ผู้
แสดงจึงต้องแสวงหาความรูแ้ ละความสามารถ (วิจติ ร 2527: 257-261)
อย่างไรก็ตามข้อควรคํานึงในการจัดการอบรมแบบสาธิตก็คอื หากผูเ้ ข้าอบรมมี
จํานวนมากอาจทําให้สาธิตให้เห็นไม่ทวถึ
ั ่ ง ต้องหาวิธกี ารต่าง ๆ ทีท่ าํ ให้ทุกคนได้เห็นและได้ยนิ อย่าง
ชัดเจน เช่น การแบ่งกลุ่มหมุนเวียน การสาธิตผ่านโทรทัศน์วงจรปิด ฯลฯ ประเด็นสําคัญคือ วิทยากร
ต้องมีความพร้อมในเรือ่ งทีจ่ ะสาธิตอย่างแท้จริง เพราะวิธนี ้วี ทิ ยากรผูส้ าธิตจะมีบทบาทสําคัญ
มากกว่าผูเ้ ข้ารับการอบรม กล่าวคือ การสาธิตจําเป็นจะต้องอาศัยความชํานาญในการแสดงให้ดู ต้อง
สามารถอธิบายตอบซักถามในทางปฏิบตั ไิ ด้ทุกขัน้ ตอน บางครัง้ หากอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
สาธิตแตกหักชํารุด ก็ควรจะซ่อมแซมให้ดขี ้นึ ได้ ทัง้ นี้กค็ วรจะเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้ม ี
ส่วนร่วมให้มากทีส่ ุดด้วย โดยเฉพาะในการสาธิตบางเรือ่ งทีต่ อ้ งการเน้นให้เกิดแนวคิด เช่น การพิมพ์
ภาพศิลปะ การพูดในทีส่ าธารณะ ก็ควรสาธิตเฉพาะเทคนิคการปฏิบตั ิ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยควร
ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้แสดงออกหรือมีความคิดริเริม่ ขึน้ เอง ทัง้ นี้ วิทยากรจะต้องเข้าใจว่าผูเ้ ข้าอบรม
แต่ละคนมีความสามารถและทักษะในการเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างกัน ดังนัน้ จึงไม่สามารถเรียนรูไ้ ด้ในเวลาที่
เท่ากัน ในบางครัง้ จึงต้องแสดงกรรมวิธใี ห้ชดั เจน หรือซํ้าไปซํ้ามา หรือเว้นจังหวะให้มกี ารซักถาม
โดยต้องระมัดระวังการใช้เวลาในการสาธิตให้พอเหมาะเผื่อไว้สาํ หรับการฝึกปฏิบตั ขิ องผูเ้ ข้ารับการ
อบรมด้วย
4) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing Method) เป็นวิธกี ารทีท่ ําให้เกิดการ
เรียนรูโ้ ดยการสร้างสถานการณ์ในสภาพทีใ่ กล้เคียงกับความเป็ นจริงขึน้ มา แล้วให้ผเู้ ข้ารับการอบรม
สวมบทบาทอยูใ่ นสถานการณ์นนั ้ และแสดงออกในด้านต่าง ๆ เช่น พฤติกรรม อารมณ์ ความรูส้ กึ
หรือทุกด้านรวมกัน เพื่อพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ดงั กล่าวทีต่ นคิดว่าจะทําได้ และอาจจะมีการ
ร่วมกันอภิปรายและสรุปบทเรียนทีไ่ ด้ดว้ ย จุดมุง่ หมายทีส่ าํ คัญของการแสดงบทบาทสมมติ คือ การ
ฝึกทักษะในการแก้ไขปญั หา รวมทัง้ ฝึกการกล้าแสดงออก ช่วยในการพัฒนาการทางอารมณ์และ
สังคม และเพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสนุกสนานด้วยการมีส่วนร่วม ซึง่ การเข้าอยูใ่ นสถานการณ์ สมมติ
เสมือนจริงจะทําให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและจดจําบทเรียนได้มากขึน้
5) กรณีตวั อย่าง (Case Study) เป็นการนําเรือ่ งราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กิดจริง
มาดัดแปลงนําเสนอให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้ศกึ ษา วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างกว้างขวาง
โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้มสี ่วนร่วมในการแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือทักษะ ด้วย
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การวิเคราะห์หาคําตอบ จากคําถามซึง่ วิทยากรได้มาจากกรณีตวั อย่าง หรือการให้ผเู้ ข้ารับการอบรม
ได้แก้ไขปญั หา และหาทางเลือกอย่างมีเหตุมผี ล
กรณีตวั อย่าง ถือเป็นแบบของการฝึกอบรมทีส่ ามารถใช้รว่ มกับท้งการบรรยาย
การอภิปราย การสาธิต หรือการแสดงบทบาทสมมติ โดยจะใช้ระยะเวลามากน้อยเพียงใด ขึน้ อยูก่ บั
วัตถุประสงค์และกรณีตวั อย่างทีย่ กมาอ้างอิง โดยทัวไปขั
่ น้ ตอนในการใช้กรณีตวั อย่างประกอบด้วย
(5.1) วิทยากรนําเสนอกรณีตวั อย่างทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการให้
เกิดกับผูเ้ ข้ารับการอบรม โดยใช้ส่อื ต่าง ๆ เช่น ภาพยนต์ วิดที ศั น์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ เพื่อให้เห็น
ภาพของกรณีตวั อย่างทีช่ ดั เจนขึน้ ก็ได้ ทัง้ นี้หากเป็ นไปได้ควรเลือกกรณีตวั อย่างทีผ่ เู้ ข้าอบรมจะ
สามารถเข้าใจได้ เป็ นสถานการณ์ใกล้ตวั หรือกําลังเป็นทีส่ นใจของผูเ้ ข้าอบรม
(5.2) วิทยากรใช้คําถามทีม่ าจากกรณีตวั อย่างกระตุน้ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมคิด
วิเคราะห์และตอบ
(5.3) วิทยากรและผูเ้ ข้ารับการอบรมช่วยกันอภิปราย วิเคราะห์ สรุปแนวคิดและ
ประเด็นสําคัญของกรณีตวั อย่างทีไ่ ด้นําเสนอไปแล้ว
ข้อกําจัดของการใช้กรณีตวั อย่างที่สําคัญคือ หากผูเ้ ข้ารับการอบรมไม่ให้ความ
ร่วมมือ หรือไม่กระตือรือร้นก็จะทําให้การเรียนรูไ้ ม่เป็ นไปตามทีม่ งุ่ หวัง ดังนัน้ การใช้วธิ นี ้วี ทิ ยากรจึง
ควรสร้างความรูส้ กึ เป็นกันเองและกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ ข้าอบรม เช่น การถามคําถามทีช่ วนให้คดิ
การกําหนดกลุ่มผูเ้ รียนมากเกินไปเพื่อจะได้เอาใจใส่อย่างทัวถึ
่ ง เป็นต้น
6) วิธกี ารควบคุมทุกขัน้ ตอน (Step by Step) เป็นการฝึกอบรมโดยให้ผเู้ รียนลงมือ
ปฏิบตั งิ านโดยตรง ภายใต้การดูแลและให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชดิ ของวิทยากร การอบรมแบบนี้ม ี
ความสําคัญต่อการสอนภาคปฏิบตั เิ ป็ นอย่างมาก เพราะจะทําให้ผเู้ ข้าอบรมได้ปฏิบตั งิ านจริง เป็ น
การเพิม่ พูนความเข้าใจ นอกเหนือจากการเรียนรูใ้ นภาคทฤษฎี ทําให้การปฏิบตั งิ านของผูเ้ ข้าอบรม
เป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ลดความเสียหาย เนื่องจากมีการควบคุมจากวิทยากรอย่างใกล้ชดิ
ซึง่ มีลกั ษณะการใช้งานดังนี้
 สอนสิง่ ทีจ่ ะต้องกระทําด้วยมือ เพื่อให้เกิดทักษะ
 สอนควบคุม และการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ
 สอนทักษะในการทํางานร่วมกัน
 สอนขัน้ ตอนในการรักษาความปลอดภัย
อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมแบบนี้กม็ ขี อ้ กําจัด คือ วิทยากรคนเดียวอาจจะดูแล
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้ทวถึ
ั ่ ง ดังนัน้ หากผูเ้ ข้าอบรมมีจาํ นวนมาก ๆ จึงต้องใช้วทิ ยากรหลายคน
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7) การระดมสมอง (Brainstroming)
เป็นวิธชี ่วยกระตุน้ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยให้แสดง
ความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อหัวข้อทีอ่ บรมอย่างอิสระ ในการฝึกอบรมส่วนใหญ่ จะใช้เทคนิคระดม
สมองต่อเมือ่ ต้องการให้ผเู้ ข้าอบรมได้รว่ มกันคิดแก้ไขปญั หา หรือพัฒนาปรับปรุงสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงว่าจะถูกหรือผิด และจะนําความคิดเห็นเหล่านัน้ มา
อภิปรายร่วมกันอีกครัง้ การระดมสมองเหมาะสําหนรับการฝึกอบรมกลุ่มเล็ก ๆ ไม่ควรจะเกิด 15 คน
แต่หากผูเ้ ข้าอบรมมีจาํ นวนมากก็อาจจะแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อย ๆ แล้วค่อยให้แต่ละกลุ่มนําเสนอผล
การระดมสมองต่อทีป่ ระชุมใหญ่
8) การสัมภาษณ์ (Interview) คือ การซักถามเพื่อให้บุคคลหนึ่งได้แสดง
แนวความคิดเพื่อชีแ้ จง อธิบาย เรือ่ งราว ข้อมูล ข่าวสาร ข้อสงสัย ตามหัวข้อหรือจุดประสงค์ในการ
ฝึกอบรม เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้ทราบความคิดเห็น ข้อมูล จากผูร้ หู้ รือผูเ้ ชีย่ วชาญโดยตรง รวมทัง้ ได้
รูจ้ กั บุคคลทีเ่ ชิญมาได้มากยิง่ ขึน้ โดยทัวไปการสั
่
มภาษณ์ม ี 2 รูปแบบ คือ
 การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (Fomal Interview) เป็นการสัมภาษณ์ต่อ
หน้ากลุ่มผูเ้ ข้าอบรมโดยมีขอบข่ายของการสัมภาษณ์ค่อนข้างชัดเจน
 การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) เป็นการสัมภาษณ์
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยนําเสียงหรือข้อความทีบ่ ุคคลหรือกลุ่มคนนัน้ ๆ มาใช้
ประกอบการบรรยายหรือการนําเสนอ
9) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Work Shop) เป็นการอบรมในลักษณะเข้มข้น
(Intersive Training Course) เนื่องจากเป็ นการอบรมทีเ่ น้นให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทกั ษะทัง้ ในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบตั ิ โดยหลักสําคัญของการอบรมแบบนี้ คือ การเรียนรู้ –
ฝึกปฏิบตั ิ – แล้วนําไปปฏิบตั งิ านจริง ส่วนใหญ่การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร วิทยากรจะให้ความรู้
พืน้ ฐานหรือวิชาการในภาคทีเ่ กีย่ วข้องก่อน แล้วเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง โดย
จุดเน้นทีส่ าํ คัญจะอยู่ทค่ี วามสามารถของผูเ้ ข้ารับการอบรมในการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนัน้ ๆ โดย
ลักษณะเฉพาะของการจัดฝึกอบรมแบบนี้ คือ
 มีการฝึกปฏิบตั ิ หรือการทดลองปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั กิ ารในเรือ่ งหรือหัวข้อ
ของการจัดประชุม
 มีจดุ มุง่ หมายทีส่ ําคัญเพื่อการเพิม่ พูนทักษะ หรือการฝึกฝนให้ผเู้ ข้าอบรม
เกิดทักษะในการปฏิบตั ิ และหรือการกําหนดแนวทาง แก้ไขปญั หาข้อขัดข้องในการปฏิบตั งิ าน และ
หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านในเรือ่ งทีจ่ ดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนัน้ ๆ โดยตรง
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10) การประชุมแบบกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ (Syndicate Method) การประชุมกลุ่มย่อย
เฉพาะกิจ เป็ นเทคนิคทีใ่ ช้ในการจัดฝึกอบรมบุคคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์สงู ในการทํางาน เช่น นัก
บริหาร ข้าราชการอาวุโส เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและพิจารณาหาคําตอบในประเด็นปญั หาที่
วิทยากรได้มอบหมาย หรือเพื่อการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเฉพาะเจาะจง วัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรมแบบนี้ ก็เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์หลากหลาย
ด้านเกิดการเรียนรูจ้ ากการแลกเปลีย่ นความคิด ความรู้ และประสบการณ์ในการแก้ไขปญั หา รวมทัง้
การสานสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วยกัน เริม่ ต้นจากการให้ความรูแ้ ละทํากิจกรรมร่วมกันใน
ทีป่ ระชุมใหญ่ หลังจากนัน้ จึงแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ประมาณ 6 – 12 คน เพื่อการดําเนินการ
ตามภารกิจทีไ่ ด้รบั การมอบหมายในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง ภายใต้ความช่วยเหลือของวิทยากร เสร็จแล้ว
จึงนําเสนอผลการประชุมต่อทีป่ ระชุมใหญ่ ลักษณะทีส่ าํ คัญของการประชุมกลุ่มย่อย คือ การใช้
กระบวนการกลุ่ม ทีผ่ เู้ ข้ารับการอบรมจะต้องร่วมกันคิดเป็นกลุ่มด้วยการรวมความรูแ้ ละประสบการณ์
ของทุกคนช่วยกันดําเนินการหรือแก้ไขปญั หาในภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
การประชุมกลุ่มย่อยแบบเฉพาะกิจนี้ เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งทีใ่ ช้ในการจัด
สัมมนา ซึง่ มักจะได้พบว่า ภายหลังจากการประชุมใหญ่แบบครบองค์ประชุมในขัน้ เริม่ ต้นแล้ว
สมาชิกทีเ่ ข้าประชุมจะแบ่งกันออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อไปประชุมกลุ่มของตนเองโดยเฉพาะในประเด็น
หรือในหัวข้อเรือ่ งทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หรือตามทีต่ กลงกัน โดยแต่ละกลุ่มจะจัดให้มปี ระธาน จัดให้ม ี
เลขานุการของกลุ่ม เพื่อทําหน้าทีเ่ ลขานุการของทีป่ ระชุมของกลุ่ม แล้วดําเนินการอภิปราย ร่วมกัน
พิจารณาประเด็นปญั หา ค้นหาสาเหตุ และเสนอแนะข้อแก้ไขพร้อมเหตุผลประกอบ สมาชิกร่วมกัน
พิจารณาแล้วสรุปรวมเป็นรายงานของกลุ่ม แล้วนําเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาร่วมกันต่อไป
นอกจากนัน้ ภาวิณี วรประดิษฐ ได้รวบรวมเทคนิคและวิธกี ารอบรมแบบอื่น ๆ ไว้
ดังนี้
11) การสัมมนา (Seminar) เป็นการประชุม เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รว่ มกัน
ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อประเด็นปญั หาทีว่ ทิ ยากรได้เสนอให้ ภายใต้คาํ แนะนํ าจากวิทยากรหรือ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ โดยส่วนใหญ่การสัมมนาจะจัดให้แก่ผทู้ ป่ี ฏิบตั งิ านอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันและ
ประสบปญั หาในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน จึงนํ าปญั หานัน้ มาสัมมนาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปญั หา
โดยปกติของการจัดการสัมมนาจะเป็นการจัดสัมมนาในกลุ่มย่อยก่อนแล้วนําผลการสัมมนากลุ่มย่อย
มาเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อกี ครัง้ การสัมมนาเป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้ม ี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และผลที่ได้จากการสัมมนา จะสามารถนําไปเป็นแนวทางใน
การแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้จริง
12) การแสดงละครสัน้ (Skit) คล้ายคลึงกับการแสดงบทบาทสมมติ แต่แตกต่างกันที่
การแสดงละครมีการซักซ้อมการแสดง และบทบาทต่างๆ ไว้ล่วงหน้า โดยผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ม ี
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โอกาสซักซ้อมบทบาททีว่ ทิ ยากรกําหนดไว้ ก่อนการแสดงให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมคนอื่น ทีเ่ ป็นคนดู
ได้เห็นปญั หาในสถานการณ์ทก่ี ําหนดให้ แล้วจึงให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันอภิปรายกลุ่มเพื่อ
แก้ไขปญั หาในสถานการณ์นนั ้ ดังนัน้ การแสดงละครสัน้ จึงเป็ นเทคนิคการฝึกอบรมทีใ่ ช้เพื่อกระตุน้
ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมสนใจจะเป็นการแนะนําสถานการณ์เพื่อเปิดการอภิปรายต่อไป
13) การปฏิบตั งิ านในเวลาจํากัด (In Basket Technique) เป็นการฝึกจําลองการ
ปฏิบตั จิ ริงในการปฏิบตั งิ านแต่ละวันโดยเฉพาะงานทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับงานเอกสารทีไ่ ด้รวบรวมไว้
ในตะแกรง โดยฝึกให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกการปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจตามลําดับก่อนหลัง
ตามความเหมาะสมของงานภายในระยะเวลาจํากัดทีก่ ําหนดให้ โดยไม่มผี อู้ ่นื ช่วยและไม่มขี อ้ มูลอื่น
ประกอบการตัดสินใจ
14) วิธปี ระสบเหตุการณ์ (Incident Method) เป็นเทคนิคของการฝึกอบรมทีว่ ทิ ยากร
นําเสนอเรือ่ งราวหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ จริง ให้แก่ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รบั รู้
ร่วมกันและพิจารณาหาข้อเท็จจริงหรือคําตอบให้ปญั หา โดยวิทยากรจะเป็ นผูเ้ ล่าเหตุการณ์ให้กบั ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมฟงั แล้วให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมซักถามข้อมูลเพิม่ เติม ก่อนให้ผเู้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมอภิปราย เพื่อหาทางแก้ปญั หานัน้
15) เกมการบริหาร (Management Games) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมทีจ่ ดั ให้มกี าร
แข่งขันระหว่างกลุ่มตัง้ แต่ 2 กลุ่มขึน้ ไป โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เกม
การยิงเรือรบ เกมการตัดสินใจสังการ
่
เกมการเป็ นผูน้ ํา เป็นต้น ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจะมีโอกาสฝึก
ปฏิบตั แิ ก้ปญั หาในเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงจากชีวติ การทํางาน เกมการบริหารนี้จะเหมาะสมกับผูเ้ ข้า
รับการฝึกอบรมทีจ่ ะทําหน้าทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารในอนาคตหรือกําลังเป็นอยู่
16) ฟิชโบล (Fishbow) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมทีม่ วี ธิ กี ารจัดทีน่ งให้
ั ่ เป็ นวงกลมสอง
วงซ้อนกัน โดยผูท้ น่ี งวงในจะมี
ั่
บทบาทในการอภิปราย แลกเปลีย่ นข่าวสาร เสนอแนะความคิดเห็นใน
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง สําหรับผูท้ น่ี งวงนอกจะทํ
ั่
าหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ งั เกตการณ์ไม่มบี ทบาทในการประชุม
17) การจัดทัศนศึกษา (Field Trip) เป็นการนําผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษาดูงาน
ณ สถานทีท่ น่ี ่าสนใจเพื่อศึกษาสภาพการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงหรือเพื่อศึกษาจากของจริง ซึง่ จะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจ เพราะได้เห็นการปฏิบตั จิ ริง ทัง้ นี้ ควรจัดทัศนศึกษาควบคู่ไปกับเทคนิคการฝึกอบรม
ประเภทอื่น ๆ เช่น การบรรยายก่อนไปศึกษาดูงาน หรือจัดให้มกี ารอภิปรายภายหลังกลับมาจาก
ทัศนศึกษาก็ได้
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18) การฝึกอบรมให้ไวต่อความรูส้ กึ (Sensitivity training) เป็นการเน้นในการฝึก
ประสาทสัมผัสหรือการพัฒนาบุคคลโดยกระบวนการกลุ่ม จะเป็ นการฝึกใช้ประสาทสัมผัสของบุคคล
ให้เข้าใจผูอ้ ่นื ด้วยการมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี ตี ่อกันรูจ้ กั สังเกตลักษณะ ท่าทางการแสดงออกของผูอ้ ่นื
เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ของบุคคลอื่น ผลการฝึกอบรมจะนํามาสู่การพัฒนาตนเองในการ
แสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมกับกลุ่ม วิทยากรจะต้องพยายามกระตุน้ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน
ได้แสดงพฤติกรรมทีเ่ ป็นของตนเองออกมาอย่างแท้จริง พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
ได้วเิ คราะห์พฤติกรรมของแต่ละบุคคลในข้อบกพร่อง สิง่ ทีค่ วรแก้ไข และให้มกี ารทดลองฝึก
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
19) การประชุมโต๊ะกลม (Round Table) หรือการอภิปรายโต๊ะกลม เป็นการประชุม
หรืออภิปรายโดยผูท้ รงคุณวุฒปิ ระมาณ 4 - 6 คน โดยจัดให้ผทู้ รงคุณวุฒแิ ละผูฟ้ งั นัง่ เห็นหน้าซึง่ กัน
และกันในลักษณะของโต๊ะกลม ส่วนใหญ่การประชุมโต๊ะกลมจะเป็นการแลกเปลีย่ นแสดงความ
คิดเห็นมากกว่าเป็ นการเสนอทฤษฎีขอ้ เท็จจริง ดังนัน้ ในการจัดประชุมโต๊ะกลมจึงควรจัดให้มผี ู้
ดําเนินรายการคอยควบคุมการประชุม จับประเด็นสรุปและเสนอคําถาม
ขัน้ ที ่ 6 : การกาหนดระยะเวลาของหัวข้อและหลักสูตร
การกําหนดระยะเวลาของหัวข้อวิชาและหลักสูตร คือ การกําหนดจํานวนวันในการ
ฝึกอบรมแต่ละหัวข้อหรือแต่ละหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
1) ระดับความจําเป็ นในการฝึกอบรมว่ามีมากน้อยเพียงไร หากมีความจําเป็ นมากระยะ
เวลาในการฝึกอบรมย่อมมากตามไปด้วย
2) ระดับของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม หากเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงอาจใช้ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมน้อยกว่าระดับปฏิบตั กิ าร
3) ถ้าหลักสูตรการฝึกอบรมมีรายวิชามาก ระยะเวลาควรมากตามไปด้วย
4) พิจารณาตามเทคนิคการฝึกอบรม ถ้าเป็ นเทคนิคทีย่ ดึ ผูเ้ ข้าอบรมเป็ นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ เช่น การฝึกปฏิบตั ิ ควรใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมมากกว่าเทคนิคที่เน้นวิทยากรเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น เทคนิคการบรรยาย เป็ นต้น
5) พิจารณาตามความสะดวกของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม และผูด้ าํ เนินการจัดฝึกอบรม
ขัน้ ที ่ 7 : การเรียงลาดับหัวข้อวิ ชา
การเรียงลําดับหัวข้อวิชา เป็ นการกําหนดว่าหัวข้อวิชาใดควรจะทําการฝึกอบรมก่อน
และหัวข้อวิชาใดควรจะทําการอบรมภายหลัง โดยควรพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา
ความยากง่ายของหัวข้อวิชา และหลักการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ หลักการเรียงลําดับหัวข้อวิชา มีดงั นี้
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1) หัวข้อวิชาทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจและมีเนื้อหาขัน้ พืน้ ฐานที่
จําเป็ นต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ หรือทักษะในหัวข้อวิชาอื่น ๆ จําเป็ นต้องอยูใ่ นลําดับ
ต้น ๆ ของการอบรม
2) หัวข้อวิชาใดทีม่ เี นื้อหาทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้ง่ายกว่ า ควรจะอยูใ่ นลําดับก่อนหัวข้อวิชา
ทีม่ เี นื้อหาวิชาทีเ่ ข้าใจยาก สลับซับซ้อน หรือมีรายละเอียดมากกว่า
3) หัวข้อวิชาและประเด็นทีเ่ ป็นภาคทฤษฎี ควรจัดให้อยูก่ ่อนภาคปฏิบตั ิ
4) หัวข้อวิชาทีม่ กี จิ กรรมซํ้ากันหลายชัวโมง
่ เช่น การบรรยาย หรือการอภิปรายเพียง
อย่างเดียว ควรจัดให้กระจายอยูใ่ นวันหรือเวลาต่าง ๆ กัน

3.2 การกาหนดโครงการฝึ กอบรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ได้ให้คาํ จํากัดความของ “โครงการ
ฝึกอบรม” ว่า “กิจกรรมทีร่ ะบุรายละเอียดถึงการปฏิบตั งิ านอย่างมีขนั ้ ตอนของการดําเนินงานต่าง ๆ
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรทีป่ ระสานสอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีต่ อ้ งการ
ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด”
โครงการฝึกอบรมทีด่ คี วรมีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีช่ ดั เจน สามารถตอบสนองต่อ
ภารกิจทีเ่ ป็ นปญั หา มีความกระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมรายละเอียดทีจ่ าํ เป็ น ทีส่ าํ คัญคือต้องปฏิบตั ิ
ได้จริง
ประโยชน์ของโครงการฝึ กอบรม คือ
1) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอนุ มตั โิ ครงการฝึกอบรมของผูบ้ ริหาร
2) วิทยากรใช้เป็นข้อมูลพิจารณากําหนดเทคนิค วิธกี าร กรอบการถ่ายทอดให้
เหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
3) ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงสิง่ ทีต่ นจะได้รบั จากการฝึกอบรม
4) เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบใช้เป็ นแนวทางดําเนินการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงสร้างของโครงการฝึ กอบรม
จากข้อเขียนต่าง ๆ ของนักวิชาการด้านการบริหารงานฝึกอบรม สรุปได้ว่า การเขียน
โครงการฝึกอบรม ควรจะประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1) ชือ่ โครงการ โดยทัวไปชื
่ ่อโครงการมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ
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ส่วนที ่ 1 ประเภทของโครงการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ได้ให้ความหมายของประเภทโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ดังนี้
 "การอบรม" หมายความว่า การให้ความรูโ้ ดยการบรรยายและการตอบปญั หา
จากวิทยากรเพียงฝา่ ยเดียว
 "การประชุมทางวิชาการ หรือการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร" หมายความว่า การให้
ความรูโ้ ดยการบรรยายเช่นเดียวกับการอบรม แต่เป็นการให้ความรู้ ความคิดเห็น เพื่อนําข้อสรุปทีไ่ ด้
ไปพัฒนาหรือเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และอาจกําหนด ให้มกี าร ฝึกปฏิบตั ิ ด้วยก็ได้
 "การสัมมนาทางวิชาการ หรือการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร" หมายความว่า การ
ประชุมในลักษณะเป็นการระดมควมคิด การแลกปลีย่ น ความรู้ ความคิดเห็น เพื่อนําข้อสรุปทีไ่ ด้ไป
พัฒนาหรือเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และอาจกําหนดให้มกี ารฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยก็ได้
 "การบรรยายพิเศษ" หมายความว่า การให้ความรูโ้ ดยการบรรยายในเรือ่ งทีส่ ่วน
ราชการ เห็นสมควรให้ความรูพ้ เิ ศษเพิม่ แก่ขา้ ราชการและลูกจ้าง
 "การฝึกศึกษา" หมายความว่า การเพิม่ พูนความรูห้ รือประสบการณ์ดว้ ย
การศึกษาและฝึกปฏิบตั ิ
 การดูงาน" หมายความว่า การเพิม่ พูนความรูห้ รือประสบการณ์ดว้ ยการ
สังเกตการณ์ ซึง่ ได้กําหนดไว้ในหลักสูตรหรือโครงการให้มกี ารดูงานก่อน ระหว่างหรือหลังการ
ฝึกอบรมและหมายความรวมถึงหลักสูตรหรือโครงการทีก่ ําหนดเฉพาะการดูงาน ภายในประเทศที่
ส่วนราชการจัดขึน้
 การฝึกงาน" หมายความว่า การเพิม่ พูนความรูห้ รือประสบการณ์ ด้วยการ
ปฏิบตั งิ านซึง่ กําหนดไว้ในหลักสูตรหรือ โครงการและหมายความรวมถึงการปฏิบตั งิ านภาคสนามด้วย
ส่วนที่ 2 ลักษณะหรือความเกีย่ วข้องของโครงการ ว่าเกี่ยวกับเรือ่ งอะไร หรือ
เกีย่ วกับใคร ส่วนใหญ่มกั จะกําหนดชื่อโครงการใน 3 ลักษณะ คือ
 กําหนดตามกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรม เช่น การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัย การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ าร การฝึกอบรมนักบริหารงานมหาวิทยาลัย การ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ ฯลฯ
 กําหนดตามเนื้อหาวิชาหลักของหลักสูตร เช่น การฝึกอบรมเทคนิคการนําเสนอ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมการบริหารงานฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง การ
วางแผนการปฏิบตั งิ าน การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel for Windows ฯลฯ
 กําหนดตามกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรมและเนื้อหาวิชาหลักของหลักสูตรประกอบกัน
เช่น การฝึกอบรมการบริหารงานยุคใหม่สําหรับผูบ้ ริหารระดับต้น การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารใช้
โปรแกรม MS-Word สําหรับผูใ้ ช้งานเริม่ ต้น
หลักสําคัญในการการกําหนดชื่อโครงการคือ จะต้องชัดเจน กะทัดรัด สามารถรูไ้ ด้ใน
เบือ้ งต้นว่าจะฝึกอบรมอะไร หรือฝึกอบรมใคร
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2) หลักการและเหตุผล เป็ นการกล่าวถึงปญั หา สาเหตุ และความจําเป็ นซึง่ ได้จากการ
วิเคราะห์หาความจําเป็นในการฝึกอบรม โดยจะต้องพยายามแสดงเหตุผล หลักการ ทฤษฎี
แนวนโยบาย ฯลฯ ให้มนี ้ําหนักน่ าเชื่อถือ โดยเน้นให้ผอู้ ่านเห็นถึงความสําคัญของโครงการฝึกอบรม
และหรือให้ผอู้ ่านเข้าใจว่าแรงจูงใจการจัดการฝึกอบรมคืออะไร ซึง่ โดยทัวไปควรจะประกอบด้
่
วย
สาระสําคัญ ดังนี้
 ความเป็ นมาหรือความสําคัญของเรือ่ งทีจ่ ะจัดโครงการฝึกอบรม
 สภาพการณ์หรือหลักการทีค่ วรจะเป็ นหรือควรจะปฏิบตั ิ
 สภาพปญั หา ความเสียหาย หรือความเบีย่ งเบนทีเ่ กิดขึน้ โดยอาจระบุถงึ ความ
รุนแรงของปญั หาและความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ด้วยก็ได้ หรือเขียนถึงแนวโน้มของปญั หาทีอ่ าจเกิดขึน้
หากไม่มกี ารเตรียมป้องกัน
 สรุปว่าเพื่อเป็ นการแก้ไขปญั หาหรือเพื่อเป็ นการป้องกันปญั หาดังกล่าว จึง
จําเป็ นต้องจัดฝึกอบรมขึน้
ทัง้ นี้ ในการเขียนไม่จาํ เป็ นต้องแบ่งแยกแต่ละขัน้ ตอนออกเป็นย่อหน้า อาจเขียนรวมกัน
เป็นเพียงย่อหน้าเดียว สองหรือ สามย่อหน้าก็ได้ แล้วแต่เนื้อความว่ายาวมากน้อยเพียงใด โดยต้อง
เขียนให้ชดั เจน อ่านเข้าใจง่าย มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ
3) วัตถุประสงค์ เป็นการแสดงให้เห็นถึงสิง่ ทีต่ อ้ งการได้จากการฝึกอบรม
แนวทางการเขียนวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม โดยทัวไปมี
่ ดงั นี้
 เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กล่าวคือ ระบุไว้ล่วงหน้าว่าเมือ่ ผ่านการฝึกอบรม
แล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรมควรจะมีพฤติกรรมใด เช่น ระบุถงึ ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ และทัศนคติท่ี
ต้องการให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ โดยตอบคําถามว่า “จะทําเพื่ออะไร” หรือ “ทําแล้วได้อะไร”
คาทีค่ วรใช้
กล่าวถึง
อธิบายถึง
พรรณนาถึง ประเมิน
สร้างเสริม
แสดงถึง
ตรวจสอบ
กระทํา
ดําเนินการ วัด
เลือก
แก้ไข
สาธิต
ตัดสินใจ
วิเคราะห์
วางแผน
มอบหมาย
จําแนก
จัดลําดับ
ระบุ
แก้ปญั หา
ปรับใช้
พัฒนา
คาทีค่ วรหลีกเลีย่ งเพราะวัดและประเมินได้ยาก
เข้าใจถึง
ทราบถึง
คุน้ เคยกับ
ยอมรับใน
เชื่อถือใน
สํานึกใน
ซาบซึง้ ใน
สนใจ
เคยชินกับ
 เน้นการพัฒนางาน
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 เน้นผลลัพธ์หรือประโยชน์ทจ่ี ะได้จากการอบรม
 เน้นการตอบสนองต่อการแก้ปญั หาทีค่ น้ พบ
 เน้นเป้าหมาย สิง่ ทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ทัง้ ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยตอบคําถามว่า “จะทําเท่าใด”
การเขียนวัตถุประสงค์ทด่ี จี ะต้องมีลกั ษณะดังนี้
 มีความสอดคล้องกับความจําเป็นในการฝึกอบรม
 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ระบุพฤติกรรมทีต่ อ้ งการให้เปลีย่ นแปลงได้เจาะจงมาก
ทีส่ ุด
 มีความเป็นไปได้
 สามารถวัดและประเมินผลหลังการฝึกอบรมได้
4) หลักสูตรหรือหัวข้อการฝึกอบรม เป็นการระบุถงึ หลักสูตรและรายละเอียดหัวข้อวิชาที่
ได้สร้างและพัฒนาไว้แล้ว หรือระบุขอบเขตเนื้อหาโครงร่างของเรื่องทีจ่ ะอบรม โดยมีแนวทางการ
เขียน 2 แบบ คือ
 ระบุหลักสูตรฝึกอบรมและหัวข้อวิชาทัง้ หมดทีจ่ ะทําการฝึกอบรม โดยเรียงลําดับ
หมวดวิชาและหัวข้อวิชาทีอ่ ยูใ่ นแต่ละหมวด พร้อมทัง้ ระบุจาํ นวนชัวโมงที
่
ก่ ําหนดไว้ดว้ ย
 ระบุรายละเอียดของทุกหัวข้อวิชาตามลําดับทีร่ ะบุไว้ในหลักสูตร โดยในรายละเอียด
ของแต่ละหัวข้อวิชา ประกอบด้วย ชื่อหัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ แนวทางการอบรม/ประเด็นสําคัญ
วิธกี าร/เทคนิคฝึกอบรม และระยะเวลาในการฝึกอบรม
5) คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม เป็ นการระบุว่าผูท้ เ่ี ข้ารับการอบรมควรจะมี
คุณสมบัตใิ ด ซึง่ โดยทัวไปจะต้
่
องสอดคล้องกับหลักสูตร เช่น
 ระบุความรูพ้ น้ื ฐานว่าจะต้องได้รบั การอบรมใดมาก่อน หรือต้องมีความรูห้ รือ
ประสบการณ์ใดอยูแ่ ล้ว บางหลักสูตรอาจต้องระบุวุฒกิ ารศึกษาด้วย
 ต้องเป็นผูป้ ฏิบตั งิ านเกี่ยวกับด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะหรือไม่
 ความสะดวกในการเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร
 จํานวนทีส่ ามารถรับเข้าฝึกอบรมต่อ 1 โครงการ ต่อ 1 รุน่
6) ระยะเวลาในการฝึกอบรม แสดงระยะเวลาทีจ่ ะใช้ในการฝึกอบรมว่าจะใช้กว่ี นั หรือกี่
ชัวโมง
่ ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ท่าไรถึงวันทีเ่ ท่าไร รวมทัง้ ระบุให้เห็นด้วยว่าเป็นวันอะไร เช่น วันเสาร์ท่ี 14
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กันยายน 2553 บางโครงการอาจจะใช้เวลาในการฝึกอบรมเป็ นช่วง ๆ หรือเป็นระยะ ๆ ไม่ต่อเนื่อง
ติดต่อกัน จําเป็นต้องระบุให้ชดั เจนด้วยว่าเป็ นวันไหนบ้าง
7) สถานทีใ่ นการฝึกอบรม ระบุว่าจะใช้สถานทีใ่ ดในการจัดการฝึกอบรม หากมีหลายแห่ง
ในหลายช่วงเวลาต้องระบุว่าในแต่ละช่วงเวลาใช้สถานทีใ่ ด
8) วิทยากรในการฝึกอบรม ระบุช่อื ตําแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัดของวิทยากร หากยังไม่
สามารถระบุรายชื่อวิทยากรทีแ่ น่นอนได้ อาจจะระบุเพียงแต่ว่าเป็นวิทยากรจากหน่วยงานไหนก็ได้
9) รูปแบบการฝึกอบรม เป็ นการระบุเทคนิคหรือวิธกี ารโดยรวมทีจ่ ะใช้ในการฝึกอบรม
10) การรับรองผลการฝึกอบรม เป็นการระบุเงือ่ นไขว่าผูเ้ ข้ารับอบรมจะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร
จึงจะมีสทิ ธิรบั วุฒบิ ตั ร/ประกาศนียบัตร หรือถือว่าผ่านการอบรม
11) การประเมินผลและการติดตามผล เป็ นการแสดงให้เห็นว่าจะประเมินและติดตามผลใน
เรือ่ งใด โดยทัวไปอาจแสดงได้
่
ใน 2 ส่วน คือ
 การประเมินผลโครงการ
ตัวอย่าง ทาการประเมินผลโครงการโดยประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม
 การประเมินผลและการติดตามผลผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม เช่น
ตัวอย่าง  ใช้แบบวัดหรือแบบทดสอบในการประเมินผลผูเ้ ข้ารับการอบรม
 ติดตามผลการนาความรูไ้ ปใช้โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ผเู้ ข้ารับการ
อบรม หลังผ่านการอบรมไปแล้ว 3 เดือน
12) ประมาณการค่าใช้จา่ ย เป็นการระบุรายการค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ตามความจําเป็ นทีค่ าดว่า
จะต้องใช้ในการฝึกอบรม หลักในการประมาณค่าใช้จา่ ย นอกจากผูร้ บั ผิดชอบจะต้องคาดคะเน
รายจ่ายทัง้ หมดทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ตามความเป็ นจริงแล้ว จะต้องศึกษาและทําความเข้าใจกับระเบียบ
หลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานทีจ่ ะเสนอของบประมาณให้ชดั เจน
รัดกุมด้วย
13) ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ระบุช่อื บุคคล หรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็ นเจ้าของเรือ่ ง
หรือรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม รวมทัง้ แหล่งทุนทีไ่ ด้อนุ มตั งิ บประมาณการจัด
ฝึกอบรม
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14) ประโยชน์ทคี ่ าดว่าจะได้รบั เป็นการระบุผลทีค่ าดว่าพึงจะได้จากความสําเร็จของ
โครงการหลังจากทีด่ ําเนินการเสร็จสิน้ ลง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมหรือ
บุคคลใดจะได้รบั ประโยชน์หรือเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในเรือ่ งอะไร อย่างไร ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ทก่ี ําหนดไว้
15) การเขียนร่างกาหนดการฝึกอบรม กําหนดการฝึกอบรมเป็นเอกสารซึง่ แสดงข้อมูล
เกีย่ วกับวัน เวลา สถานที่ รายการและขัน้ ตอนของกิจกรรม ตลอดจนบทบาทของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องใน
การฝึกอบรมนัน้ ๆ
โดยทัวไปการเขี
่
ยนกําหนดการมักนิยมเขียนแสดงรายการกิจกรรมเรียงตามลําดับวันและ
เวลา ตัง้ แต่เริม่ ต้นไปจนสิน้ สุดการฝึกอบรม โดยมีช่อื วิทยากรหรือผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการในแต่ละ
กิจกรรมแสดงอยู่ดว้ ย

4. การดาเนินงานสาหรับระยะเวลาก่อนการฝึ กอบรม
นับตัง้ แต่การเขียนโครงการเพื่อขออนุมตั เิ สร็จสิน้ แล้ว เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบโครงการ
จะต้องเตรียมงานก่อนการฝึกอบรม โดยมีกจิ กรรมทีจ่ ะต้องดําเนินการ ดังนี้

4.1 การคัดเลือกวิ ทยากรและเชิ ญวิ ทยากร
1) พิจารณากําหนดตัวบุคคลซึง่ จะเชิญเป็นวิทยากรในแต่ละหัวข้อโดยพิจารณาจาก
ความรอบรูท้ างวิชาการและ/หรือประสบการณ์ในเรือ่ งทีฝ่ ึกอบรมเป็ นหลัก
2) ติดต่อทาบทามวิทยากรเป็นการภายใน โดยแจ้งให้วทิ ยากรทราบถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการฝึกอบรม หัวข้อทีข่ อเชิญเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของหัวข้อ เทคนิคการฝึกอบรม
คุณสมบัตแิ ละจํานวนผูเ้ ข้าอบรม กําหนดการและระยะเวลาทีใ่ ช้ในการฝึกอบรมหัวข้อวิชานัน้ ๆ
3) เมือ่ วิทยากรตกลงรับเชิญแล้ว จึงส่งหนังสือเชิญวิทยากร และหนังสือขออนุญาต
หน่วยงานต้นสังกัดของวิทยากร พร้อมทัง้ แนบเอกสารทีว่ ทิ ยากรควรทราบ ได้แก่ รายละเอียดของ
โครงการฝึกอบรม กําหนดการฝึกอบรม รายละเอียดหัวข้อวิชา รายงานผลการประเมินการฝึกอบรม
ในหัวข้อวิชาเดียวกันในครัง้ ทีผ่ ่านมา (ถ้ามี) เป็ นต้น
4) ประสานงานกับวิทยากรเพื่อข้อมูลและรายละเอียดที่จะใช้ในการฝึกอบรม
(1) เอกสารประกอบการฝึกอบรม
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(2) ประวัตขิ องวิทยากร โดยอาจขอรับประวัตวิ ทิ ยากรซึง่ บางรายอาจมีอยูแ่ ล้ว
หรือนําแบบฟอร์มไปให้กรอก ซึง่ โดยทัวไปแบบประวั
่
ตวิ ทิ ยากรจะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
 ชื่อ-ชื่อสกุล พร้อมคํานําหน้าชื่อ (นาย นาง นางสาว บรรดาศักดิ ์ ยศ
หรือตําแหน่งทางวิชาการ)
 ตําแหน่ งหน้าทีป่ จั จุบนั
 สถานทีท่ ํางาน หรือทีอ่ ยู่ทส่ี ามารถติดต่อได้ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์โทรสารในการติดต่อ
 ประวัตกิ ารศึกษา
 ประวัตกิ ารอบรมและดูงาน
 ประสบการณ์การทํางาน
 ผลงานทางวิชาการ (หรือเกียรติประวัติ หรือผลงานทีด่ เี ด่นของ
วิทยากร)
 ความเชีย่ วชาญเป็ นพิเศษ
 ความสามารถพิเศษ หรืองานอดิเรก
(3) สอบถามเกีย่ วกับเทคนิคฝึกอบรม สื่อประกอบการอบรม การจัดสถานทีแ่ ละ
โสตทัศนูปกรณ์ทจ่ี ะใช้
(4) สอบถามเกีย่ วกับการเดินทางไปสถานทีฝ่ ึกอบรมและความต้องการบริการ
รับ-ส่ง

4.2 การใช้สถานที่ฝึกอบรม
1) การเลือกใช้สถานทีอ่ บรม หลักการเลือกใช้สถานทีฝ่ ึกอบรม พอสรุปได้คอื
(1) กรณีใช้หอ้ งประชุมในการฝึกอบรม
 เลือกห้องทีม่ ขี นาดพอเหมาะกับจํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรมและเหมาะสม
กับเทคนิควิธกี ารฝึกอบรม หรือกิจกรรมในการฝึกอบรม
 ควรเป็นห้องทีม่ ที างเข้า-ออก ทางด้านหลังห้องเพียงด้านเดียว เพื่อ
ป้องกันการเดินผ่านไป-มา รบกวนบรรยากาศของการฝึกอบรม
 ควรเป็นห้องทีท่ ุกคนมองเห็นกันได้ เมือ่ พูดก็สามารถได้ยนิ เสียงกันและ
กันอย่างชัดเจน และสามารถกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้
 ภายในห้องควรมีสงิ่ อํานวยความสะดวกสบายพอสมควร เช่น มี
เครือ่ งปรับอากาศหรือเป็ นห้องทีม่ กี ารระบายอากาศได้ดี และมีแสงสว่างพอควรไม่จา้ หรือสลัวเกินไป
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 มีโสตทัศนูปกรณ์ทต่ี อ้ งใช้ในการฝึกอบรม เช่น เครือ่ งฉายภาพข้าม
ศีรษะ กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ
(2) กรณีการฝึกปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่
 เลือกพืน้ ทีท่ ไ่ี ป-มา สะดวก
 มีองค์ประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาทีฝ่ ึกอบรม
2) การจองใช้สถานที ่
(1) กรณีจดั ฝึกอบรมในสถานทีห่ น่วยงานของผูจ้ ดั ผูร้ บั ผิดชอบเพียงแต่
ดําเนินการขอจองใช้สถานทีล่ ่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 - 2 เดือน
(2) กรณีจดั ฝึกอบรมในสถานทีข่ องหน่วยงานอื่น ผูร้ บั ผิดชอบจําเป็ นต้องศึกษา
เกีย่ วกับอัตราค่าเช่าหรือค่าบริการ และอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น โดยเฉพาะในกรณีของ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ อาจมีระเบียบ วิธกี าร ซึง่ ต้องทําความเข้าใจและถือปฏิบตั ใิ นการขอใช้
สถานทีด่ ว้ ย
(3) กรณีใช้สถานทีข่ องเอกชน ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการต้องเข้าพัก ตลอดจนใช้
บริการอาหาร อาหารว่างและเครือ่ งดื่มระหว่างการฝึกอบรมอยูแ่ ล้ว เจ้าของสถานทีม่ กั ให้บริการใน
การใช้สถานทีฝ่ ึกอบรมโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม แต่กอ็ าจมีขอ้ จํากัดในการใช้ เช่น ต้องไม่เกิน
เวลาทีก่ ําหนด เป็ นต้น โดยทัวไปในกรณี
่
น้ผี รู้ บั ผิดชอบจัดฝึกอบรมจะต้องลงนามใบแจ้งยืนยันการ
เข้าใช้สถานที่ พร้อมกับการยืนยันรับข้อเสนอราคาและเงือ่ นไขการเข้าใช้สถานทีเ่ ป็ นลายลักษณ์
อักษร ซึง่ ต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่าเป็นไปตามอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบของหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณจัดฝึกอบรมให้ชดั เจนก่อนลงนาม
3) การจัดสถานทีฝ่ ึ กอบรม
ในการพิจารณาจัดสถานทีฝ่ ึกอบรม ควรจะต้องคํานึงถึงปจั จัยต่าง ๆ ดังนี้
(1) รูปแบบหรือประเภทของโครงการฝึกอบรมว่าเป็นการฝึกอบรม การสัมมนา
หรือการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ซึง่ จะใช้เทคนิคหรือวิธกี ารต่างกัน
(2) วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและกิจกรรมทีจ่ ะใช้ในการดําเนินการฝึกอบรม
(3) จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
(4) ความสอดคล้องและสนับสนุ นการเรียนรูช้ องผูเ้ ข้าอบรม ตามหลักการเรียนรู้
ของผูใ้ หญ่
(5) ความต้องการของวิทยากร
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กรณี การจัดห้องประชุม
(1) จัดแบบเวที (Theatre Style) สําหรับผูเ้ ข้าอบรมจํานวนมาก ๆ

ทีม่ า: http://mice.rwgenting.com/photo/images/MR6-U-Shape.jpg
(2) จัดแบบรูปเกือกม้า หรือรูปตัวยู (U-shape Style) สําหรับผูเ้ ข้าอบรมจํานวน
ไม่มากนัก ผูเ้ ข้าอบรมมีโอกาสใกล้ชดิ กันมาก

(3) จัดแบบห้องเรียน (Classroom Style) เหมาะสําหรับผูเ้ ข้าอบรมจํานวนมาก ๆ
ทีต่ อ้ งมีการจดบันทึกและมีการมอบหมายให้เขียนงานต่าง ๆ
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(4) จัดแบบโต๊ะกลม (Roundtable Style) ในโอกาสทีจ่ ะไม่ให้ผปู้ ระชุมเกิดความ
ขัดแย้ง หรือเพื่อลดความรูส้ กึ ของผูเ้ ข้าประชุมว่าใคร ‚ใหญ่‛ กว่าใคร
(4.1) โต๊ะเดีย่ ว เหมาะสําหรับการอบรมหรือการประชุมทีม่ จี าํ นวนผูเ้ ข้าร่วม
ไม่มาก และมีโอกาสใกล้ชดิ กันเป็นพิเศษ

ทีม่ าซ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/284075
(4.2) โต๊ะกลุ่ม เหมาะสําหรับการประชุมระดมความคิด การจัดฝึกอบรม
การจัดกิจกรรมทีม่ กี ารแบ่งกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม

ทีม่ า: http://www.nevadacomplex.com/page_3001.php?page=03&p=1&s=2
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(5) จัดแบบรูปตัวที (T-shape Style) เหมาะสําหรับผูเ้ ข้าอบรมจํานวนไม่มากนัก

(6) จัดแบบรูปตัว I (I-shape Style) ใช้กบั การประชุม 2 ฝา่ ย ทีจ่ ะหาทางออกใน
ปญั หาร่วมกัน เรียกว่า ‚การประชุมแบบทวิภาคี‛ถ้าไม่จาํ เป็นก็ไม่ควรจะจัดโต๊ะแบบนี้ เพราะเป็นการ
ทําลายบรรยากาศแห่งมิตรสัมพันธ์
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(7) จัดแบบสามเหลีย่ ม แบบ 3 ฝา่ ย เรียกว่า‚การประชุมแบบไตรภาคี‛

(8) แบบสีเ่ หลีย่ ม แบบ 4 ฝา่ ย
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(9) จัดแบบโพลีเซียม (Symposium) เหมาะสําหรับการนําเสนอผลงาน การ
อธิบายรูปแบบ ทฤษฎีต่าง ๆ

ทีม่ า: http://pimporn.nsdv.go.th/commerce/text2010/pimpornarena.htm

นอกจากนัน้ หากเป็นการฝึกอบรมเฉพาะด้าน เช่น การฝึกอบรมด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ ย่อมต้องไปใช้ สถานทีท่ ม่ี เี ครือ่ งคอมพิวเตอร์เพียงพอกับการฝึกปฏิบตั ขิ องผูเ้ ข้าอบรม
ด้วย

4.3 การวางแผนสาหรับพิ ธีเปิ ด – ปิ ดการฝึ กอบรม
การเปิด-ปิดการฝึกอบรม อาจจัดได้ตงั ้ แต่รปู แบบพิธกี าร ไปจนถึงแบบง่าย ๆ ไม่
เป็นทางการ ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการอบรม ผูเ้ ข้าอบรม และความต้องการของผูร้ บั ผิดชอบ
การเตรียมการสําหรับพิธเี ปิดและปิดการฝึกอบรม ในรูปแบบทีน่ ิยมจัดโดยทัวไป
่ ได้แก่
1) การเชิ ญประธานในพิ ธี
ประธานในพิธสี ่วนใหญ่จะเป็นบุคคลซึง่ ได้รบั การยอมรับ หรือเป็นผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานทีส่ นับสนุนการจัดฝึกอบรม โดยทัวไปจะประกอบด้
่
วยขัน้ ตอน ได้แก่
(1) ติดต่อเป็นการภายในกับเลขานุการของผูท้ จ่ี ะเชิญ เพื่อขอนัดหมายวัน-เวลา
พิธเี ปิดการฝึกอบรม
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(2) ทําหนังสือเชิญประธาน โดยแนบรายละเอียดโครงการฝึกอบรม กําหนดการ
ฝึกอบรม และร่างคํากล่าวรายงาน และร่างคํากล่าวเปิดการฝึกอบรม (ควรส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1
สัปดาห์)
(3) ประสานงานผ่านเลขานุการเพื่อยืนยันและนัดหมายการเดินทางล่วงหน้า
ก่อนวันเปิดการฝึกอบรม ประมาณ 1 - 2 วัน
(4) ต้อนรับและส่งประธานในวันเปิดฝึกอบรม
2) การเชิ ญผู้กล่าวรายงานในพิ ธีเปิ ด-ปิ ดการฝึ กอบรม
โดยปกติผกู้ ล่าวรายงานควรจะต้องเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
โครงการฝึกอบรมนี้โดยตรง หรือผูท้ ม่ี ตี ําแหน่งในระดับรองลงมาจากประธานในพิธ ี ส่วนขัน้ ตอนการ
เชิญกระทําเช่นเดียวกับการเชิญประธาน
3) การจัดเตรียมร่างคากล่าวรายงานและคากล่าวของประธานในพิ ธีเปิ ด-ปิ ด
การฝึ กอบรม
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหน้าทีข่ องผูร้ บั ผิดชอบจัดโครงการฝึกอบรม ทีจ่ ะต้อง
ดําเนินการจัดทําร่างคํากล่าวรายงาน และร่างคํากล่าวในพิธเี ปิด -ปิดในการฝึกอบรม เนื่องจากผูจ้ ดั
โครงการฝึกอบรมจะเป็นผูซ้ ง่ึ มีขอ้ มูลเกีย่ วกับการฝึกอบรมครัง้ นัน้ ๆ มากทีส่ ุด และน่าจะทราบดีทส่ี ุด
ว่าควรจะแจ้งข้อมูลใด และให้ขอ้ คิดอะไรบ้างแก่ผเู้ ข้าอบรม ในการร่างคํากล่าวเหล่านี้อาจมีประเด็น
สําคัญในการร่างดังต่อไปนี้
ก. ประเด็นสําคัญทีค่ วรมีในร่างคํากล่าวรายงานในพิธเี ปิดการฝึกอบรม
 คําขึน้ ต้น (นิยมใช้ "กราบเรียน" ต่อด้วยตําแหน่งบริหารของประธานในพิธ)ี
 ขอบคุณประธานทีม่ าเป็ นเกียรติ
 ความเป็ นมา และหรือเหตุผลความจําเป็นทีต่ อ้ งจัดการฝึกอบรม
 วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม
 องค์ประกอบของหลักสูตร หมวดวิชาและระยะเวลาของหลักสูตร
 เทคนิคการฝึกอบรมทีใ่ ช้
 วัน เวลาและสถานทีฝ่ ึกอบรม
 คุณสมบัตแิ ละรายละเอียดเกีย่ วกับผูเ้ ข้าอบรม
 วิทยากรและผูใ้ ห้ความร่วมมือในการจัดโครงการฝึกอบรม
 ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการฝึกอบรม
 เรียนเชิญประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมและให้โอวาท
ข. ประเด็นสําคัญทีค่ วรมีในร่างคํากล่าวเปิดการฝึกอบรม
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 คําขึน้ ต้นให้ระบุช่อื ตําแหน่งของผูก้ ล่าวรายงาน ตําแหน่ งของแขกผูม้ ี
เกียรติทม่ี าร่วมพิธ ี และผูเ้ ข้าอบรมครัง้ นี้
 แสดงความรูส้ กึ ยินดีและความรูส้ กึ เป็นเกียรติทไ่ี ด้มาทําพิธเี ปิดการ
ฝึกอบรม
 แสดงความชื่นชมในจุดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งของโครงการฝึกอบรม เช่น
การทีห่ น่วยงานต่าง ๆ เห็นคุณค่าของการฝึกอบรม จึงส่งผูเ้ ข้ารับการ
อบรมเป็ นจํานวนมาก ฯลฯ
 เน้นความสําคัญของการฝึกอบรม
 ให้โอวาทและกําลังใจ
 ชีแ้ นะประโยชน์ทผ่ี เู้ ข้ารับการอบรมควรจะได้รบั
 ขอบคุณวิทยากร ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องและผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
 กล่าวเปิดการฝึกอบรม และอวยพรให้การฝึกอบรมประสบความสําเร็จ
ค. ประเด็นสําคัญทีค่ วรมีในร่างคํากล่าวรายงานในพิธปี ิดการฝึกอบรม
 คําขึน้ ต้น (นิยมใช้ "กราบเรียน" ต่อด้วยตําแหน่งบริหารของประธานในพิธ)ี
 ขอบคุณประธานทีใ่ ห้เกียรติ
 รายงานผลการฝึกอบรม
 ความร่วมมือของวิทยากร ผูเ้ ข้าอบรม ผูด้ าํ เนินการฝา่ ยต่าง ๆ
 ปญั หาและอุปสรรคระหว่างการฝึกอบรม
 สรุปผลและข้อคิดเห็นในการฝึกอบรม
 เรียนเชิญประธานมอบวุฒบิ ตั ร/เกียรติบตั ร และกล่าวปิดการฝึกอบรม
ง. ประเด็นสําคัญทีค่ วรมีในร่างคํากล่าวปิดการฝึกอบรม
 คําขึน้ ต้น ให้ระบุช่อื ตําแหน่ งของผูก้ ล่าวรายงาน ตําแหน่งของแขกผูม้ ี
เกียรติทม่ี าร่วมพิธ ี และผูเ้ ข้าอบรมครัง้ นี้
 ขอบคุณผูด้ าํ เนินการฝึกอบรมและผูใ้ ห้ความร่วมมือ
 แสดงความยินดีกบั ผลสําเร็จของการฝึกอบรมและผูผ้ ่านการฝึกอบรม
 ให้แนวทางแก่ผผู้ ่านการฝึกอบรมเพื่อนําไปปฏิบตั ิ
 อวยพรความก้าวหน้าในการทํางาน
 กล่าวปิดการฝึกอบรม
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4) การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการอบรม ควรพิจารณารับผูเ้ ข้าอบรมทีม่ คี ุณสมบัตทิ ร่ี ะบุไว้ใน
โครงการหรือในบางโครงการ เช่น การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ จะต้องจัดการทดสอบเพื่อจัดระดับ
ความรูข้ องผูเ้ ข้าอบรมก่อนด้วย
5) การประชาสัมพันธ์โครงการฝึ กอบรม
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบโครงการอาจแจ้งให้หน่วยงานซึง่ มีหน้าทีด่ ําเนินการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ได้ทราบข้อมูลและรายละเอียดทีส่ าํ คัญของโครงการฝึกอบรม เพื่อจะได้ช่วย
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและควรจัดเตรียมเจ้าหน้าทีไ่ ว้ถ่ายภาพพิธเี ปิดการฝึกอบรม
ถ่ายภาพหมูข่ องผูเ้ ข้าอบรม หรือกิจกรรมทีน่ ่าสนใจระหว่างการอบรม เพื่อนําไปใช้ประชาสัมพันธ์
โครงการ ฝึกอบรมต่อไป
ในกรณีเป็ นโครงการฝึกอบรมทีร่ บั สมัครผูเ้ ข้าอบรม อาจแจ้งข้อมูลการเปิดรับสมัคร
ผูเ้ ข้าอบรมไปยังหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เผยแพร่ข่าวให้ทวถึ
ั ่ งทัง้ องค์กรหรืออาจ
พยายามเผยแพร่ขา่ วการเปิดรับสมัครเข้าอบรมผ่านสื่อต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่แล้วในองค์กร เช่น ปิดประกาศ
ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ทาง Internet เป็ นต้น
6) การสร้างเกณฑ์และเครื่องมือประเมิ นผลการฝึ กอบรม
เกณฑ์และเครือ่ งมือสําหรับประเมินผลการฝึกอบรม ควรจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ทนง ทองเต็ม เห็นว่าโดยปกติแล้วการประเมินผลการฝึกอบรมนัน้ ก็
เพื่อทีต่ อ้ งการจะทราบว่า
(1) ผูเ้ ข้าอบรมมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทางด้านความคิด อันได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจ ความชํานาญและความสามารถในการประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพียงใด
(2) ผูเ้ ข้าอบรมมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทางด้านความรูส้ กึ เช่น ความสนใจ
ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ในทิศทางใด ระดับใด
(3) ผูเ้ ข้าอบรมมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทางด้านการประพฤติปฏิบตั ิ ตลอดจน
ผลการปฏิบตั งิ านภายหลังการฝึกอบรมอย่างไรและเพียงใด
(4) การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลีย่ นแปลงซึง่ ผูร้ บั ผิดชอบการ
ฝึกอบรมต้องการให้เปลีย่ นแปลงหรือไม่ และได้ผลดีกว่า การเปลีย่ นแปลงด้วยวิธกี ารอื่นหรือไม่
(5) การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็ นการเปลีย่ นแปลงอย่างถาวร หรือเป็นการ
เปลีย่ นแปลงเพียงชัวคราวเท่
่
านัน้
วัตถุประสงค์ในการประเมินผลการฝึกอบรมดังกล่าวมุง่ เน้นเฉพาะประเด็นของการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอันเป็นผล ทีเ่ กิดขึน้ ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเท่านัน้ โดย
นักวิชาการบางท่านเห็นว่าวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการฝึกอบรมควรจะครอบคลุมกว้างขวาง
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กว่า 5 ข้อดังระบุขา้ งต้น โดยขยายขอบข่ายไปถึงความมุง่ หมายในการประเมินกระบวนการฝึกอบรม
ทัง้ ระบบด้วย กล่าวคือ
(1) เพื่อทราบสัมฤทธิผลของโครงการฝึกอบรมนัน้ ๆ ว่าได้ผลตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
หรือไม่ เช่น เกิดการเรียนรู้ (Learning) การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการทํางาน (Behavior) หรือไม่
เพื่อทราบข้อดี ข้อบกพร่อง ความเหมาะสม รวมถึงปญั หา และอุปสรรคต่าง ๆของโครงการฝึกอบรม
ทัง้ ในแง่ของกระบวนการฝึกอบรม (เช่น เนื้อหาวิชา วิทยากร ระยะเวลา เป็นต้น) และการจัด
ฝึกอบรม (เช่น สถานที่ การอํานวยความสะดวกต่าง ๆ) เพื่อแก้ไขและปรับปรุงโครงการฝึกอบรมใน
ครัง้ ต่อ ๆ ไปให้ดยี งิ่ ขึน้
(2) เพื่อทราบคุณค่าหรือความเป็นประโยชน์ของโครงการฝึกอบรมต่อการปฏิบตั งิ าน
ของผูเ้ ข้าอบรม เช่น ประโยชน์ของ หัวข้อวิชาต่างๆในหลักสูตรการฝึกอบรมในครัง้ ต่อๆไปให้ดยี งิ่ ขึน้
(3) เพื่อทราบผลลัพธ์หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการฝึกอบรม เช่น การเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมในการทํางาน ผลการปฏิบตั งิ าน เมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนการฝึกอบรม ความก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารวางหลังจากการผ่านการฝึกอบรมแล้ว
(4) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร เช่น พิจารณาว่าควรจะ
ดําเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรนัน้ ๆ ต่อไปหรือไม่ ช่วยประกอบการตัดสินใจในการแต่งตัง้ หรือ
พัฒนาบุคคลให้สอดคล้องเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
มีสงิ่ ทีค่ วรพิจารณาตรวจสอบในการประเมินผลโครงการฝึกอบรมดังต่อไปนี้
(1) ปจั จัยนําเข้าของการฝึกอบรม (Inputs) - ควรตรวจสอบเกีย่ วกับ
(1.1) การวิเคราะห์หาความจําเป็ นในการฝึกอบรม
 มีการวิเคราะห์หาความจําเป็นมาก่อนหรือไม่
 ข้อมูลทีไ่ ด้ครอบคลุม และเชื่อถือได้เพียงใด มีอะไรเป็นเครือ่ งชีว้ ดั
 ความจําเป็ นดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ดว้ ยการฝึกอบรมหรือไม่
(1.2) วัตถุประสงค์หลัก/วัตถุประสงค์รองของโครงการฝึกอบรม
 วัตถุประสงค์หลักของโครงการสอดคล้องกับความจําเป็นในการฝึกอบรม
หรือไม่
 วัตถุประสงค์หลักของโครงการเขียนในลักษณะทีส่ ามารถจะประเมินผลได้
หรือไม่
 วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมมีส่วนสนับสนุ นโครงการเพียงใด
(1.3) หลักสูตรและวิธกี ารฝึกอบรม
 หัวข้อวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
หรือไม่
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 วัตถุประสงค์รายวิชาแต่ละวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการหรือไม่
 ระยะเวลาของแต่ละหัวข้อวิชาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชา
ของวิชานัน้ ๆ หรือไม่
 เทคนิคและวิธกี ารฝึกอบรมทีใ่ ช้ในแต่ละหัวข้อวิชาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และระยะเวลาของหัวข้อวิชานัน้ ๆ หรือไม่
 โสตทัศนูปกรณ์เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ระยะเวลา และสถานการณ์ในการ
ฝึกอบรมเพียงใด
(1.4) โครงการและกําหนดการฝึกอบรม
 การขออนุ มตั โิ ครงการล่าช้า หรือมีอุปสรรคหรือไม่ และควรจะขจัด
อุปสรรคอย่างไร
 วันเวลาทีฝ่ ึกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร ทุกหมวดวิชาหรือไม่
 รายละเอียดโครงการและกําหนดการฝึกอบรมทีใ่ ช้เวียนแจ้งหน่วยงาน
วิทยากร และแจกผูเ้ ข้าอบรม มีความชัดเจนเพียงใด
(1.5) การบริหาร/เตรียมการก่อนการฝึกอบรม
 การคัดเลือกวิทยากรมีความเหมาะสมหรือไม่
 การเชิญและประสานงานกับวิทยากรมีประสิทธิภาพหรือไม่
 การเลือกสถานทีฝ่ ึกอบรมมีเหตุผลอย่างไร
 สถานทีฝ่ ึกอบรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและวิธกี ารฝึกอบรมหรือไม่
 การประสานงานกับเจ้าของสถานทีฝ่ ึกอบรมมีปญั หาหรือไม่
(1.6) การส่ง/คัดเลือกผูเ้ ข้าอบรม
 ในการแจ้งเชิญส่งผูเ้ ข้าอบรม ได้มกี ารให้เวลาหน่วยงานผูส้ ่งและผูเ้ ข้า
อบรมในการพิจารณา ส่ง/เตรียมสมัคร เข้าอบรมเพียงพอหรือไม่
 หน่วยงานคัดเลือกผูท้ จ่ี ะส่งเข้าอบรมอย่างเหมาะสมตรงกับคุณสมบัตทิ ่ี
กําหนดในโครงการหรือไม่
 มีการคัดเลือกผูส้ มัครเข้าอบรม (ในกรณีให้สมัครเอง) โดยใช้เกณฑ์อะไร
และเกณฑ์ดงั กล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่
 มีปริมาณการขอถอนการส่งเข้าอบรม/สมัครเข้าอบรมเป็ นจํานวนมาก
หรือไม่ และขอถอนไปเพราะเหตุใด
(1.7) งบประมาณ/การเบิกจ่ายเงิน
 ได้รบั การจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการนี้ ตลอดทัง้ โครงการหรือไม่
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 สามารถใช้จา่ ยเงินในโครงการได้ตรงตามทีป่ ระมาณการไว้หรือไม่ ถ้าไม่
ตรง เพราะเหตุใด และจะต้องปรับปรุงอย่างไร
 สามารถดําเนินการเบิกจ่ายเงินได้ตามหลักเกณฑ์ทห่ี น่วยงานกําหนดไว้
หรือไม่ หรือมีปญั หาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินอย่างไรบ้าง
(2) กระบวนการดําเนินการฝึกอบรม (Process)
มีสงิ่ ทีค่ วรพิจารณาในการประเมินผล คือ
(2.1) วิทยากร
 มีการชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาให้ผเู้ ข้าอบรมทราบหรือไม่
 มีความรอบรูใ้ นเนื้อหาวิชานัน้ หรือไม่
 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู/้ กระตุน้ ให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้เพียงใด
 การจัดลําดับขัน้ ตอนของเนื้อหาวิชาเหมาะสมเพียงใด
 มีการตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นหรือไม่
 ให้โอกาสผูเ้ ข้าอบรมแสดงความคิดเห็นหรือไม่
 มีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ช่วยในการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือไม่
(2.2) ผูเ้ ข้าอบรม
 สนใจและเอาใจใส่ต่อการฝึกอบรมหรือไม่
 มาเข้าอบรมตามกําหนดเวลาตลอดทัง้ หลักสูตรหรือไม่
 มีการซักถามแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม
หรือไม่
 ให้ความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างการอบรมหรือไม่
(2.3) เอกสารประกอบการอบรม
 แต่ละวิชามีเอกสารประกอบการอบรมหรือไม่
 เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบการอบรมสอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชานัน้ หรือไม่
 เอกสารแจกได้ทนั เวลา/ทันความต้องการหรือไม่
(2.4) การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่
 มีการควบคุมเวลาระหว่างการอบรมให้เป็ นไปตามกําหนดการหรือไม่
 การกล่าวแนะนําวิทยากรสําหรับแต่ละหัวข้อวิชาดําเนินไปอย่างเหมาะสม และ
สามารถสร้างบรรยากาศ ในการเรียนรูไ้ ด้หรือไม่
 การกล่าวขอบคุณวิทยากรสําหรับแต่ละหัวข้อวิชาดําเนินไปอย่างเหมาะสม
หรือไม่ และช่วยสร้างความรูส้ กึ ทีด่ แี ก่วทิ ยากร และผูเ้ ข้าอบรมหรือไม่
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 ช่วยให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่วทิ ยากรและผูเ้ ข้าอบรมอย่างเต็มใจ
กระตือรือล้นหรือไม่
 มีมนุษยสัมพันธ์ดกี บั ผูเ้ ข้าอบรมหรือไม่
(2.5) สภาพแวดล้อมและสิง่ อํานวยความสะดวกต่าง ๆ
 การจัดสถานทีอ่ บรม รวมทัง้ โต๊ะ เก้าอี้ เหมาะสมหรือไม่
 อุณหภูม ิ การถ่ายเทอากาศเหมาะสมหรือไม่
 แสงสว่างเพียงพอหรือไม่
 เสียงดังชัดเจนหรือไม่
 อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีต่ อ้ งใช้ในการฝึกอบรม มีเพียงพอหรือไม่
 มีสงิ่ รบกวนต่าง ๆ ในระหว่างการฝึกอบรมหรือไม่ (เช่น เสียงรบกวน การเดิน
เข้าออก การตามผูเ้ ข้าอบรม หรือวิทยากรไปรับโทรศัพท์บ่อยครัง้ )
(3) ผลทีไ่ ด้จากการฝึกอบรม (Outputs) - เป็นส่วนสําคัญทีใ่ ช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
ประเมินผลการฝึกอบรมทัง้ ระบบ โดยอาจแบ่งการประเมินผลในช่วงนี้ออกได้เป็น 4 ระดับ หรือ
ประเภท คือ
(3.1) ขัน้ ปฏิกริ ยิ าหรือความพึงพอใจ (Reaction) ของผูเ้ ข้าอบรม หมายถึง ความ
คิดเห็น ความรูส้ กึ และทัศนคติทผ่ี เู้ ข้าอบรมมีต่อสิง่ ต่อไปนี้
 ความเหมาะสมของหลักสูตรและหัวข้อวิชา
 การดําเนินการฝึกอบรมของวิทยากร
 ประโยชน์ของการฝึกอบรมต่อการปฏิบตั งิ านของผูเ้ ข้าอบรม เช่น เนื้อหาที่
ฝึกอบรมมีความเกี่ยวข้องกับงานทีท่ ํา
 ความเหมาะสมในการบริหารโครงการฝึกอบรมและสิง่ อํานวยความสะดวก
 สัมพันธภาพในกลุ่มผูเ้ ข้าอบรม
 ความคุม้ ค่าในการเข้ารับการอบรม
 ความสามารถในการนําไปประยุกต์ใช้
 ระดับความยากง่ายของเนื้อหา
(3.2) ขัน้ การเรียนรู้ (Learning) ของผูเ้ ข้าอบรม เป็นการวัดการเพิม่ ขึน้ ของความรูห้ รือ
ความสามารถทางสติปญั ญาหลังการฝึกอบรมเมือ่ เทียบกับก่อนการฝึกอบรม คือ
 ผูเ้ ข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ หรือมีการเปลีย่ นแปลงตามทีก่ ําหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์หลักของโครงการหรือไม่
 ผูเ้ ข้าอบรมได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเพิม่ ขึน้ จากความรูส้ กึ ของตนเองเพียงใด
 ผูเ้ ข้าอบรมได้มปี ระสบการณ์ตามทีต่ อ้ งการหรือไม่
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(3.3) ขัน้ พฤติกรรม (Behavior) ของผูเ้ ข้าอบรม เป็นการวัดว่าผูเ้ ข้าอบรมได้มกี าร
ประยุกต์ใช้สงิ่ ทีเ่ รียนในการเปลีย่ นพฤติกรรมมากน้อยเพียงใด การประเมินอาจทําได้ทนั ทีหรือรอไป
ระยะเวลาหนึ่งก็ได้ เช่น
 ผูเ้ ข้าอบรมได้นําสิง่ ทีเ่ รียนรู้ เช่น ทักษะ ความรู้ ไปใช้ประโยชน์หรือไม่
 พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงเป็ นไปในทางไหน ระดับใด ชัวคราวหรื
่
อถาวร
 ผูเ้ ข้าอบรมสามารถถ่ายทอดสิง่ ทีเ่ รียนรูใ้ ห้คนอื่นได้หรือไม่
 ผูเ้ ข้าอบรมรับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงในพฤติกรรม ความรูแ้ ละทักษะของตนเองหรือไม่
(4) ขัน้ ผลลัพธ์ (Outcomes หรือ Results) - อาจแยกเป็ น 2 ประเด็นหลัก คือ
(4.1) ผลทีอ่ งค์การได้รบั - มีประเด็นทีค่ วรพิจารณา คือ
 ผลงานทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพที่เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
 ผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การลดค่าใช้จา่ ย ลดการสูญเสียหรือของเสีย
จากการผลิตหรือการดําเนินงาน ลดอุบตั เิ หตุ และลดความสิน้ เปลืองต่าง ๆ
 ขวัญและกําลังใจของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือผูร้ ว่ มงาน ของผูผ้ ่านการอบรม
 การลดความขัดแย้ง บัตรสนเท่ห์ หรือข้อร้องเรียน ซึง่ มีผลมาจากการ
บริหารงาน หรือการดําเนินงานของผูผ้ ่านการอบรม
 ความพึงพอใจ หรือความนิยม ของผูร้ บั บริการ หรือหน่ วยงานทีป่ ระสานงาน
หรือดําเนินงานเกีย่ วเนื่องด้วยกับผูผ้ ่านการอบรม
(4.2) ผลทีผ่ เู้ ข้าอบรมเองได้รบั – อาจพิจารณาได้จาก
 มีทกั ษะด้านต่าง ๆ พร้อมทีป่ ฏิบตั งิ านในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และการเลื่อน
ระดับตําแหน่งเพียงใด
 ผูผ้ ่านการอบรม มีความก้าวหน้าในสายงานเพียงใด
 มีทกั ษะด้านต่าง ๆ พร้อมทีจ่ ะเป็ นผูบ้ ริหารสําหรับตําแหน่งทีค่ รองอยู่ และ
ตําแหน่งใหม่เพียงใด (ในกรณีโครงการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผูบ้ ริหาร)
7) การจัดเตรียมแฟ้ มเอกสารประกอบการอบรม
แฟ้มเอกสารประกอบการฝึ กอบรมสําหรับแจกผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม จะประกอบด้วย
7.1) รายละเอียดโครงการฝึกอบรม และกําหนดการฝึกอบรม
7.2) เอกสารประกอบการฝึกอบรม
7.3) รายชื่อผูเ้ ข้าฝึกอบรม และทีอ่ ยูท่ ส่ี ามารถติดต่อไป
7.4) กระดาษจดบันทึก และเครือ่ งเขียน
7.5) ประวัตวิ ทิ ยากร
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นอกจากนัน้ ในปจั จุบนั มักจะมีการขอข้อมูลการนําเสนอ เช่น Power-point ของวิทยากร
ดังนัน้ จะต้องเตรียม CD-R เพื่อบันทึกข้อมูลด้วย
8) การเตรียมการจัดกิ จกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เนื่องจากตามหลักการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้โดยง่ายไม่เพียงแต่ใน
สภาพแวดล้อมทีม่ ที งั ้ ความ สะดวก สบายในด้านกายภาพเท่านัน้ หากควรจะต้องมีบรรยากาศของ
ความไว้เนื้อเชื่อใจและเคารพซึง่ กันและกัน การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน อิสระภาพทีจ่ ะแสดงออก
และมีการยอมรับในความแตกต่างกัน ดังนัน้ ผูจ้ ดั ฝึกอบรมจะต้องพยายามแสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูเ้ ข้าอบรมด้วยกัน โดยการจัดหรือกําหนดให้มกี จิ กรรมทีช่ ่วยให้เกิด
บรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจกันซึง่ อาจจะนําไปสู่บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูน้ นั ้ ได้ในทีส่ ุด
กิจกรรมดังกล่าวอาจเรียกว่า "กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์"
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมใดก็ตามทีผ่ เู้ ข้าอบรมทัง้ หมดมีส่วนร่วมกระทํา
ด้วยกันตามทีผ่ จู้ ดั ฝึกอบรมหรือวิทยากรกําหนดให้หรือจัดให้โดยมีวตั ถุประสงค์ขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือ
หลายข้อ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อสร้างความคุน้ เคยระหว่างผูเ้ ข้าอบรม
(2) เพื่อสร้างความรูส้ กึ และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูเ้ ข้าอบรม
(3) เพื่อสร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายความตึงเครียด
(4) เพื่อสร้างบรรยากาศและความประทับใจทีด่ ตี ่อการฝึกอบรม
(5) เพื่อการเรียนรู้ กล่าวคือ เป็นส่วนประกอบในการสาธิตด้วยการสร้างประสบการณ์
ตรงเกีย่ วกับแนวคิด แนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งทีต่ อ้ งการให้ผเู้ ข้าอบรมตระหนักบางเรือ่ ง
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ดงั กล่าวอาจมีได้ทงั ้ เกมต่าง ๆ การร้องเพลง การเล่นดนตรี การ
แสดงละคร การแก้ปญั หา ฯลฯ แล้วแต่จะกําหนดขึน้
อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วผูจ้ ดั การฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบในการจัดให้มกี จิ กรรม
กลุ่มสัมพันธ์เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อ 1 - 4 ทัง้ นี้ เพื่อสร้างและรักษาบรรยากาศของการเรียนรู้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงแรกของการฝึกอบรมซึง่ เชื่อว่าผูเ้ ข้าอบรมซึง่ อาจยังไม่รจู้ กั คุน้ เคยซึง่ กัน
และกันมาก่อน จะมีพฤติกรรมเย็นชาและสงวนท่าทีไม่ค่อยจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมาผูจ้ ดั
ฝึกอบรมจึงต้องพยายาม "ละลายนํ้าแข็ง (Break the Ice)" ด้วยการจัด "กิจกรรมละลายพฤติกรรม"
หรืออาจเรียกว่า "กิจกรรมเพื่อสร้างความคุน้ เคย" เพื่อสร้างความรูจ้ กั คุน้ เคยระหว่างผูเ้ ข้าอบรมและ
สร้างบรรยากาศทีอ่ บอุ่นเป็ นกันเองเพื่อให้เกิดความพร้อมทีจ่ ะร่วมมือซึง่ กันและกันทัง้ ระหว่างการ
ฝึกอบรมและในระยะเวลาต่อไป
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เพื่อให้สามารถคัดเลือกกิจกรรมมาใช้แต่ละครัง้ ได้อย่างเหมาะสม ผูจ้ ดั กิจกรรมจะต้อง
คํานึงถึงเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี้
(1) ข้อมูลเกีย่ วกับกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมซึง่ เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
(1.1) จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
(1.2) ส่วนใหญ่ไม่รจู้ กั กันมาก่อน รูจ้ กั กันมาบ้าง หรือรูจ้ กั กันดีอยูแ่ ล้ว
(1.3) อายุแตกต่างกันมาก หรือวัยไล่เรีย่ กัน อายุเฉลีย่ สักเท่าใด
(1.4) สัดส่วนของเพศ ของผูเ้ ข้าอบรม ว่าเป็นหญิงหรือชายมากกว่ากันสักเท่าใด
(1.5) ตําแหน่งหน้าทีข่ องผูเ้ ข้าอบรม และลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
(2) ระยะเวลาสําหรับจัดกิจกรรม – ว่าจะมีเวลายาวนานสักเท่าใด
(3) สถานทีใ่ นการจัดกิจกรรม - เป็นห้องประชุม ห้องโถงโล่ง ๆ ห้องประชุมทีม่ โี ต๊ะ
จัดเป็ นกลุ่ม หรือเป็นสนามหญ้า
(4) วัฒนธรรมไทย หรือขนบธรรมเนียมของสังคมไทย
ในกรณีทม่ี ผี เู้ ข้าอบรมจํานวนมาก อาจต้องใช้กจิ กรรมทีม่ กี ารแบ่งกลุ่ม แทนทีจ่ ะเป็ น
กิจกรรมสําหรับรายบุคคล กิจกรรมส่วนใหญ่จะแบ่งออกตามลักษณะความคุน้ เคยของผูเ้ ล่นได้ 3
ประเภท คือ
 สําหรับผูเ้ ล่นทีย่ งั ไม่รจู้ กั กันเลย จะเป็ นกิจกรรม ทีท่ ําให้ ผูเ้ ล่นได้ทาํ ความรูจ้ กั กัน มี
ลักษณะเป็นเกมทีใ่ ช้ในการแนะนําตัวระหว่างกัน
 สําหรับผูเ้ ล่นทีร่ จู้ กั กันบ้าง ให้รจู้ กั กันอย่างทัวถึ
่ งขึน้
 กิจกรรมสําหรับผูท้ ค่ี ุน้ เคยกันดีอยูแ่ ล้ว ผูเ้ ลือกใช้กจิ กรรมควรจะเลือกใช้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนัน้ ยังมีกจิ กรรมบางอย่างทีอ่ าจไม่เหมาะสมเมือ่ ผูเ้ ล่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เช่น
เกมทีต่ อ้ งใช้แรงมาก เป็นต้น
หากมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนาน แต่จาํ นวนผูเ้ ข้าอบรมมีไม่มากนัก อาจผสม
กิจกรรม 2 - 3 เรือ่ งเข้าด้วยกันก็ได้ และหากสถานทีจ่ ดั กิจกรรมเป็นห้องประชุม การจัดกิจกรรมโดย
ต้องให้ผรู้ ว่ มกิจกรรมนังล้
่ อมวงอาจทําได้ไม่สะดวก และจะต้องระมัดระวังไม่ควรเลือกกิจกรรมที่ทาํ ให้
เกิดความสกปรก เสียหายแก่สถานที่ เช่น มีการใช้น้ํ าหรือแป้งฝุน่ เป็ นต้น
นอกจากการเลือกกิจกรรมทีท่ าํ ให้ผรู้ ว่ มกิจกรรมซึง่ เป็นบุคคลต่างเพศต้องใกล้ชดิ กัน
จนเกินไป อาจไม่เหมาะสม เพราะไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทย และอาจไม่ค่อยได้รบั
ความร่วมมือจากผูเ้ ข้าอบรมอีกด้วย
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9) การจัดเตรียมการบริ การอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารระหว่างการฝึ กอบรม
เลือกรายการอาหารจะต้องระมัดระวังจัดให้มอี าหารสําหรับผูท้ ม่ี ขี อ้ จํากัดในทางศาสนา
เช่น ผูท้ เ่ี ป็นมุสลิม หรือผูท้ ม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการแพ้อาหารบางชนิด เช่น อาหารทะเลอยูด่ ว้ ย
10) การจัดเตรียมสิ่ งเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ สาหรับการฝึ กอบรม ได้แก่
 จัดทําบัญชีลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
 จัดทําป้ายชื่อวิทยากร สําหรับตัง้ โต๊ะบรรยาย
 จัดทําป้ายชื่อผูเ้ ข้าอบรม – ทัง้ ป้ายตัง้ โต๊ะและป้ายติดเสือ้
 อุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ตะกร้าผง แผ่นใส ปากา
เขียนแผ่นใส ปากกาเขียนไวท์บอร์ด

5. การดาเนินงานสาหรับช่วงระหว่างการฝึ กอบรม
เจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรมมีกจิ กรรมต่าง ๆ ทีจ่ ะดําเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ
5.1 สถานที่และอุปกรณ์
 ดูแลสถานทีฝ่ ึกอบรมให้อยูใ่ นสภาพทีส่ ่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ และ
เหมาะสมกับเทคนิคหรือกิจกรรมในการฝึกอบรม มีการถ่ายเทของอากาศ อุณหภูม ิ แสงและเสียงที่
พอเหมาะ
 ดูแลการจัดโต๊ะ เก้าอี้ อยูใ่ นรูปแบบทีเ่ หมาะสมและเพียงพอกับจํานวนผูเ้ ข้า
อบรมและเทคนิคการฝึกอบรมหรือตามทีว่ ทิ ยากรต้องการ
 จัดป้ายชื่อวิทยากรและผูเ้ ข้าอบรมตามความเหมาะสม
 จัดโสตทัศนูปกรณ์ทจ่ี าํ เป็นให้อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมจะให้ใช้งาน
5.2 การดาเนิ นการฝึ กอบรม
1) ทําหน้าทีพ่ ธิ กี รทัวไประหว่
่
างการฝึกอบรมโดย
 กล่าวต้อนรับและชีแ้ จงรายละเอียดของโครงการฝึกอบรม แก่ผเู้ ข้าอบรม
 แจ้งและเตือนผูเ้ ข้าอบรมเกี่ยวกับกําหนดการฝึกอบรม
2) จัดการให้ผเู้ ข้าอบรมลงนามเข้าอบรมในแต่ละวันให้ครบถ้วน
3) แจกเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพิม่ เติมในแต่ละหัวข้อวิชา (ตามทีว่ ทิ ยากร
กําหนดให้)
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4) สังเกตการณ์การฝึกอบรมและพยายามรักษาเวลาในการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
กําหนดการ
5) ดําเนินการเกีย่ วกับการประเมินผลการอบรมตามทีไ่ ด้วางแผนไว้
5.3 การกล่าวแนะนาและขอบคุณวิ ทยากร
หลักการกล่าวแนะนําและขอบคุณวิทยากร มีดงั นี้
1) การกล่าวแนะนําวิทยากร
(1) ก่อนการแนะนําให้ศกึ ษาข้อมูลจากแบบประวัตวิ ทิ ยากร ถ้าประวัตยิ าวมาก
ให้เลือกเฉพาะข้อมูลทีส่ าํ คัญ ได้แก่ ตําแหน่ งหน้าทีก่ ารงานในปจั จุบนั ตําแหน่งหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญในอดีต
คุณวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์การทํางานหรือความเชีย่ วชาญของวิทยากร โดยเน้นถึงส่วนที่
เกีย่ วข้องกับหัวข้อวิชาทีเ่ ชิญเป็นพิเศษ
(2) ขอบเขตทีค่ วรกล่าวแนะนํา
 แนะนําชื่อหัวข้อวิชาทีก่ ําลังจะฝึกอบรม โดยอาจกล่าวถึงความเชื่อมโยง
กับหัวข้อวิชาก่อนหน้านี้ หรือหัวข้อวิชาทีจ่ ะฝึกอบรมต่อไป หรือกล่าวถึงความสําคัญของหัวข้อวิชานี้
โดยเฉพาะก็ได้
 แนะนําชื่อของวิทยากร โดยใช้คาํ นําหน้าชื่อ ยศ บรรดาศักดิ ์ หรือ
ตําแหน่งทาง วิชาการ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
 กล่าวถึงประวัตวิ ทิ ยากร
 หากวิทยากรเป็ นบุคคลภายนอก อาจกล่าวแสดงความรูส้ กึ เป็นเกียรติ
ในนามของหน่วยงาน ในช่วงแรกด้วยก็ได้
2) การกล่าวขอบคุณวิทยากร
(1) การกล่าวขอบคุณ ควรทําในทันทีทว่ี ทิ ยากรพูดจบ ไม่ควรทิง้ ระยะเวลาให้
นานออกไป
(2) การกล่าวขอบคุณ เป็ นการขอบคุณในนามของผูเ้ ข้าอบรมทัง้ หมดโดยควร
กล่าวชื่อหลักสูตรฝึกอบรมด้วย
(3) ประเด็นทีค่ วรกล่าวก่อนหรือหลัง
 สรุปเนื้อหาสาระทีส่ ําคัญ ความรูห้ รือข้อคิดทีไ่ ด้จากการฝึกอบรมโดยวิทยากร
 จุดเด่นของวิทยากรหรือความรูส้ กึ ทีด่ ที ไ่ี ด้รบั จากการฝึกอบรมในหัวข้อนี้
(4) สรุปจบด้วยการขอให้ปรบมือให้แก่วทิ ยากรในตอนท้ายสุด
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5.4 การให้ บริ การและอานวยความสะดวกในระหว่างการฝึ กอบรม
1) อํานวยความสะดวกแก่ผเู้ ข้าอบรม
2) จัดและให้บริการยานพาหนะรับ-ส่งแก่ผเู้ ข้าอบรมในการฝึกอบรมนอกสถานที่
ทํางาน
3) ดูแลจัดให้มกี ารบริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มหรืออาหารมือ้ ต่าง ๆ ตามที่
กําหนดไว้ โดยดูแลให้มกี ารบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว ไม่ตอ้ งเสียเวลารอคอยอาหารนานเกินไป

6. การดาเนินงานสาหรับช่วงหลังการฝึ กอบรม
ในบางกิจกรรมอาจจะมีกจิ กรรมทีต่ อ้ งดําเนินการต่อเนื่อง ได้แก่
1) ส่งหนังสือขอบคุณวิทยากร หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2) เป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างผูเ้ ข้าอบรมต่อไป
3) ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับผูเ้ ข้าอบรมในการจัดทําทําเนียบรุน่ ของผูเ้ ข้าอบรม
4) ออกใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม เมือ่ ได้รบั การร้องขอ (การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรในสังกัด หรือ In-house training เช่นนี้ ไม่น่าจะมีความจําเป็ นต้องออกวุฒบิ ตั รหรือเกียรติ
บัตรเพื่อแจกผูผ้ ่านการอบรมเมือ่ การอบรมสิน้ สุดลง แต่ในกรณีการ ฝึกอบรมซึง่ มีระยะเวลายาวนาน
มาก ก็อาจพิจารณาแจกวุฒบิ ตั รหรือเกียรติบตั รได้)
5) ดําเนินการเกีย่ วกับการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมต่อไป
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การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน หมายถึง “แหล่ง” หรือ “ทีร่ วม” ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ สารสนเทศ
กิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนทีส่ นับสนุ น ส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถหาความรูแ้ ละเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ตามอัธยาศัย
การสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นการจัดให้มกี ารศึกษาทีเ่ กือ้ หนุ นให้บุคคลใน
ชุมชนสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวติ โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวถึ
ั่ ง
ภายใต้สงิ่ ทีม่ อี ยูใ่ นสังคมรอบ ๆ ตัว ทัง้ ทีม่ ชี วี ติ และไม่มชี วี ติ เช่น จากประสบการณ์ของวิทยากรหรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน จากแปลงสาธิต จากศูนย์เรียนรู้ ฯลฯ โดยมุง่ หวังให้เกิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริง ในลักษณะของการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ ทีไ่ ม่เน้นการเรียนรู้
เฉพาะในห้องเรียน ดังนัน้ การสร้างแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายในชุมชนจึงเป็นอีกสิง่ หนึ่งทีจ่ ะก่อ
ประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรูท้ ท่ี ําให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาศักยภาพจากประสบการณ์ตรง ซึง่ สัมผัสและ
จับต้องได้ ทัง้ นี้ ความสําคัญของแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน ไม่ได้มเี ฉพาะต่อสมาชิกในชุมชนเท่านัน้ แต่
ยังรวมถึงบุคคลทัวไปและผู
่
ท้ ศ่ี กึ ษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรูเ้ พื่อดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ทีก่ ่อให้เกิดการเรียนรูร่ ว่ มกัน และก่อให้เกิดการจารึกข้อมูลชุมชนทีเ่ ป็นระบบด้วย
เช่น
1. ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติมทัง้ ทีม่ ใี นตําราเรียนและทีไ่ ม่มใี นตําราเรียน
2. ใช้เป็นสถานทีใ่ นการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม
3. ใช้เป็นสถานทีพ่ บปะ แลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น
4. ใช้เป็นแหล่งสถานทีศ่ กึ ษาดูงาน ฝึกฝนอาชีพ
5. ใช้เป็นสื่อเรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนการสอนทีม่ มี ติ ิ มีชวี ติ เช่น จิตกรรมฝาพนัง
ร่องรอยประวัตศิ าสตร์ นิเวศวิทยา สัตว์ต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน (แมลง นก ปลา ฯลฯ) เป็นต้น
6. ใช้เป็นสถานทีถ่ ่ายทอดความรู้ ข้อมูล ข่าวสารทัว่ ๆ ไป รวมทัง้ เป็ นสถานที่
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หรือแจ้งข้อมูลทีต่ อ้ งการสื่อไปถึงคนในชุมชน
7. ใช้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ ไม่ให้ลบเลือนสําหรับสืบต่อไปยังชนรุน่ หลัง
8. ใช้เป็นศูนย์กลางในการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ เป็นศูนย์จดั จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
เป็นจุดรวบรวมผลผลิต พืน้ ทีร่ วมกลุ่มทํากิจกรรมของแม่บา้ น ฯลฯ
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องค์ประกอบของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
แหล่งการเรียนรูใ้ นชุมชน ควรจะประกอบด้วยสิง่ ต่าง ๆ ดังนี้
1. แหล่งทีม่ าของความรูแ้ ละเนื้อหาความรู้ แหล่งทีม่ ขี องความรู้ หมายถึง ทีม่ า หรือ
ตัวแทนของความรูท้ ส่ี ามารถอ้างอิงถึงความมีอยู่ขององค์ความรูช้ ุมชน ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปแบบต่าง ๆ
เช่น ตัวบุคคล วัตถุสงิ่ ของ สถานที่ ประเพณี ฯลฯ แหล่งทีม่ าของความรูน้ ้สี ามารถเสื่อมสลาย ผุพงั
หรือล้มตายได้ นอกจากนี้บางแหล่งทีม่ าของความรูย้ งั ไม่สามารถให้เรือ่ งราวได้อย่างชัดเจนหากไม่ม ี
คนมาบอกเล่าหรือไม่มเี อกสารมาให้อ่าน ดังนัน้ จึงต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ออกมา
เป็นภาพถ่าย เอกสาร หรือเนื้อหาความรู้ เพื่อเป็นหลักประกันความยังยื
่ นยาวนานและสามารถสืบ
ทอดขยายผลได้
เนื้อหาความรู้ คือ ข้อมูล หรือเรือ่ งราว หรือสิง่ ทีจ่ ดั เก็บได้จากแหล่งทีม่ าของความรู้ทถ่ี ูก
นํามาเรียบเรียงให้เป็ นระบบ เป็นหมวดหมู่ สามารถทําความเข้าใจได้และพร้อมต่อการนําไปใช้
ประโยชน์เพื่อเพิม่ พูนความรู้ ประสบการณ์ ทัง้ ความรูท้ ฝ่ี งั อยูใ่ นคน (Tacit Knowledge) ซึง่ เป็น
ความรูท้ ไ่ี ด้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล เช่น ทักษะในการทํางาน
ความคิดทัศนคติ และทัง้ ความรูท้ ช่ี ดั แจ้ง (Explicit Knowledge) ซึง่ สามารถถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธ ี
ต่าง ๆ เช่น การบันทึก ข้อมูลหรือเรือ่ งราวต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลจากแหล่งความรูข้ น้ึ อยูก่ บั ลักษณะของทีม่ า เช่น ถ้าเป็ นสถานทีอ่ าจเก็บ
ภาพถ่าย พร้อมประวัตคิ วามเป็นมา ความสําคัญของแหล่งความรู้ หรือถ้าเป็นตัวบุคคล ก็อาจเก็บ
ประวัตยิ อ่ บทสัมภาษณ์ คุณงามความดี บันทึกประสบการณ์หรือความรูท้ ม่ี ี แต่ถา้ หากอยูใ่ นรูปแบบ
ของประเพณี อาจบันทึกถึงความเป็ นมา พิธกี รรมหรือขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ เป็นต้น
2. วิธกี ารจัดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ขัน้ ตอน วิธกี ารจัดกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบ
การเผยแพร่ หรือการนําเนื้อหาความรูจ้ ากแหล่งทีม่ าของความรูม้ าถ่ายทอดให้กบั ผูท้ ส่ี นใจ เช่น การ
จัดทําหลักสูตร การจัดทําแปลงสาธิต ฯลฯ
3. อุปกรณ์สาหรับการเรียนรู้ สือ่ การเรียนรู้ หมายถึง อุปกรณ์สาธิต สื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่
ทําให้การเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพมากกว่าการได้ฟงั บรรยายเพียงอย่างเดียว เช่น แผ่นพับ
ภาพประกอบ โมเดลจําลอง ภาพสไลด์ หนังสัน้ สารคดีสนั ้ ฯลฯ
4. สถานทีเ่ รียนรู้ ส่วนใหญ่ใช้บริเวณแหล่งทีม่ าของความรูเ้ ป็นสถานทีจ่ ดั การเรียนรู้ เพราะ
จะสามารถเรียนรูไ้ ด้จากสถานทีจ่ ริง ไม่ว่าจะเป็ นทีบ่ า้ นของผูร้ ู้ แปลงเกษตร ฟาร์ม วัด ปา่ ฯลฯ โดย
มีการปรับสภาพแวดล้อมของแหล่งเรียนรูใ้ ห้เป็ นห้องเรียนธรรมชาติ ไม่จาํ เป็ นต้องเรียนในห้องเรียน
ทีเ่ ป็นทางการ แต่ถา้ หากแหล่งเรียนรูไ้ ม่สะดวกต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ก็อาจใช้สถานทีอ่ ่นื ที่
ใกล้เคียงหรือเอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้ ไม่เป็ นสถานทีค่ นพลุกพล่านมาก เพราะจะทําให้ทงั ้ ผูจ้ ดั การ
เรียนรูแ้ ละผูเ้ รียนรูเ้ สียสมาธิได้งา่ ย
5. การประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ เป็นการวัดผลว่าการจัดการเรียนรูน้ นั ้ ได้ผลดีมาก
น้อยเท่าใดเพื่อจะได้นํามาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใ้ นคราวต่อไป โดยควรวัดผลทัง้ จากตัว
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ผูเ้ รียนทีไ่ ด้ประเมินความรูข้ องตนเอง และประเมินกระบวนการสอนของผูจ้ ดั การเรียนรู้ ซึง่ รูปแบบ
ของการวัดผลนัน้ ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้
6. ผูจ้ ดั การเรียนรู้ หรือผูท้ ดี ่ าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในทีน่ ้ีจะเน้นให้ชุมชนเป็ นผูม้ ี
บทบาทสําคัญในการดําเนินงานทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่การวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทีม่ า
ของความรู้ ไปจนถึงการประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุมชนจะต้องเป็ นกําลัง
หลักในการถ่ายทอดความรูใ้ ห้ผทู้ ส่ี นใจ (ขัน้ จัดกระบวนการเรียนรู)้ เพื่อให้ความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้
ชุมชนแผ่ขยายในวงกว้างในลักษณะชุมชนสู่ชุมชน โดยไม่ตอ้ งพึง่ พิงภาครัฐ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การเรียนรูจ้ งึ
ควรจะต้องมีความรูเ้ กี่ยวกับเรือ่ งนัน้ ๆ เป็นอย่างดี มีทกั ษะในการสื่อสาร เข้าใจถึงวิธกี ารจัด
กระบวนการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม และรูจ้ กั ธรรมชาติของผูเ้ รียน เพื่อให้สามารถออกแบบกระบวนการ
เรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียนและถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างชัดเจนมากทีส่ ุด
7. ผูเ้ รียน หมายถึง สมาชิกในชุมชน และผูส้ นใจทัวไปที
่ ต่ ้องการเรียนรู้

ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้แบ่งประเภทแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนออกเป็น 6 ประเภทดังนี้
1. ห้องสมุดต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดวัด ฯลฯ ห้องสมุด
เป็นแหล่งรวบรวมความรูแ้ ละบริการให้ความรูแ้ ก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยทีม่ คี วามสนใจและใฝห่ า
ความรูต้ ่าง ๆ ห้องสมุดทุกประเภทประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญ ๆ เช่น บริการให้ยมื หนังสือ การจัด
นิทรรศการ มุมหนังสือ ฯลฯ
2. เครือข่ายการเรียนรูใ้ นชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรูช้ ุมชน สถานีอนามัย สํานักงาน
เกษตรอําเภอ ทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น แหล่งความรูท้ ม่ี อี ยูต่ ามธรรมชาติ หรือตามวิถชี าวบ้าน
เช่น วนอุทยาน สวนพืชสมุนไพร เป็นต้น
3. สื่อสารมวลชน ในปจั จุบนั สื่อสารมวลชน รวมทัง้ เทคโนโลยีอย่าง ๆ มีการพัฒนาและ
เข้าถึงประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างรวดเร็ว เช่น สื่อสิง่ พิมพ์ (หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ)
สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ จึงทําให้ส่อื สารมวลชนมีความสําคัญอย่างมากต่อการรับรูแ้ ละเรียนรูข้ องชุมชน
4. ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน ได้แก่ ความรูท้ ท่ี ําสืบทอดกันมาในอดีต ปราชญ์ชาวบ้าน วัฒนธรรม
ฯลฯ ภูมปิ ญั ญาชาวบ้านเป็ นแหล่งเรียนรูท้ ส่ี ําคัญและถือเป็นวิทยาการทีม่ คี ุณค่าต่อสังคม
5. สื่อพืน้ บ้าน เป็นการเรียนรูจ้ ากการแสดงหรือการละเล่นทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยวัฒนธรรมของ
ชาวบ้าน แสดงให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อความบันเทิง ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ตลอดจนจรรโลงใจ เช่น ลิเก หมอลํา ลําตัด เพลงลูกทุ่ง ฯลฯ สื่อพืน้ บ้านมีบทบาทใน
การถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม และคุณธรรม
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6. ครอบครัว ได้แก่ การบอกเล่า การอบรมสังสอน
่
การถ่ายทอดอาชีพ การปลูกฝงั ค่านิยม
และเจตคติ ฯลฯ ครอบครัวเป็นแหล่งเรียนรูต้ งั ้ แต่เกิดทีจ่ ะสอนให้มนุษย์มแี บบแผนในการดํารงชีวติ
รูจ้ กั คิดและตัดสินใจในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง
นอกจากนี้ วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2545) ยังได้แบ่งประเภทของแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน
ออกเป็น 2 ด้าน ตามกิจกรรมการจัดการศึกษาแบบอัธยาศัย ดังนี้
1. การจัดกิจกรรม มีดงั นี้
1) การเรียนรูจ้ ากภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน ภูมปิ ญั ญาชาวบ้านเป็ นแหล่งการเรียนรูท้ ส่ี าํ คัญ
ของชุมชน เป็นแหล่งวิทยาการทีม่ คี ุณค่าต่อบุคคลและสังคมเป็นอย่างยิง่ ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน
ประกอบด้วยภูมปิ ญั ญาของผูร้ ู้ วัฒนธรรมและความรูข้ องชุมชน ซึง่ ได้รบั การสังสมและถ่
่
ายทอดสืบ
ต่อมา
2) การจัดกลุ่มสนใจ เป็ นการจัดการศึกษาตามสภาพปญั หา ความต้องการและความ
สนใจทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน และ
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวติ ด้วย
3) กลุ่มเสวนาหรืออภิปราย เป็นการรวมกลุ่มคนทีม่ คี วามสนใจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
เหมือนกัน และต้องการแสดงความคิดเห็นโดยการเปิดเวทีพดู คุย วิพากษ์วจิ ารณ์ในเรือ่ งนัน้ ๆ อย่าง
เสรี และเป็นประชาธิปไตยต่อสาธารณชน เพื่อให้ได้มาซึง่ คําตอบ
4) กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม เป็นรูปแบบพิธกี ารทีก่ ระทําสืบทอดจากบรรพ
บุรษุ มาเป็นเวลานาน จนกลายเป็ นจารีตประเพณี และอนุรกั ษ์ต่อกันไป เช่น การรดนํ้าดําหัวใน
ประเพณีสงกรานต์เป็นต้น
5) พ่อแม่สอนลูก เป็นรูปแบบการเรียนรูต้ ามอัธยาศัยทีช่ ดั เจนทีส่ ุด เกิดขึน้ ตาม
ธรรมชาติและจากประสบการณ์ในชีวติ ประจําวัน
6) การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของกลุ่มอาชีพ เช่น การทําแชมพูสมุนไพรจาก
ผูช้ าํ นาญการ เป็นต้น
7) การเข้าค่าย เป็นกิจกรรมทีน่ กั เรียน นักศึกษามีความสนใจทีจ่ ะเรียนรูใ้ นศาสตร์
แขนงใดแขนงหนึ่งร่วมกัน และมีวตั ถุประสงค์เพื่อไปอยู่ร่วมกันและศึกษาในเรือ่ งนัน้ ๆ เช่น การเข้า
ค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
8) คอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิคส์ เป็นการสื่อสารทีใ่ ห้ความรูอ้ ย่างฉับไวสามารถ
นํามาใช้ในการถ่ายทอดความรูท้ งั ้ ในการจัดการศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้เป็ นอย่างดี

175
2. การให้บริการ มีดงั นี้
1) ทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน เป็ นแหล่งบริการข่าวสารข้อมูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั
เพื่อสร้างนิสยั การอ่าน ป้องกันการลืมหนังสือและเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองแก่ประชาชน
2) ศูนย์การเรียน เป็นสถานทีจ่ ดั กิจกรรมทีผ่ เู้ รียนสามารถศึกษาหาความรูไ้ ด้ดว้ ย
ตนเองจากสื่อการสอนหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยงั เป็นแหล่งกลางทําหน้าทีป่ ระสานงานกับแหล่ง
วิทยาการ ความรูข้ ่าวสารแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
3) อินเตอร์เน็ต เป็นระบบการหาความรูใ้ นศาสตร์และสาขาต่าง ๆ โดยวิธกี ารสืบค้น
ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
4) นิทรรศการ เป็นการนําเนื้อหาทางวิชาการมาจัดในรูปของสิง่ แสดงซึง่ อาจจะเป็นของ
จริง ของจําลอง เป็นต้น
5) การท่องเทีย่ ว เป็นกิจกรรมทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อการพักผ่อนและความ
เพลิดเพลินแต่ในขณะเดียวกันผูท้ ่องเทีย่ วก็จะได้รบั ความรูด้ ว้ ย ทําให้เกิดประสบการณ์ตรงและได้
เรียนรูใ้ นขณะเดียวกัน
6) พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ เป็นการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองโดย
ตลอดเวลา มีโอกาสสัมผัสด้วยตนเอง
7) ห้องสมุดประชาชน เป็นสถานทีใ่ ห้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้วยสื่อ
ประเภทสิง่ พิมพ์ ในบางแห่งอาจจะจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิง่ พิมพ์ สื่อโสตทัศน์
สื่ออิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น
8) หน่วยภาพยนตร์เคลื่อนที่ เป็นการออกหน่วยโดยทางรถยนต์หรือเรือเคลื่อนทีไ่ ป
ตามชุมชน เพื่อนําสื่อภาพยนตร์ไปฉายเพื่อความเพลิดเพลิน ในขณะเดียวกันผูช้ มก็ได้ความรูจ้ าก
เนื้อหาในภาพยนตร์นนั ้ ๆ ด้วย

ศูนย์การเรียนรู้ชมุ ชน
ศูนย์การเรียนรูช้ ุมชน หมายถึง “สถานที”่ ทีเ่ ป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ เป็ นอีกรูปแบบ
หนึ่งของแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน ทีป่ จั จุบนั นิยมจัดตัง้ ขึน้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เสริมสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลีย่ น ประสบการณ์ของประชาชนในชุมชน เป็นจุดถ่ายทอด
ความรูไ้ ปยังผูท้ ส่ี นใจภายนอกชุมชน และเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เน้นถ่ายทอดความรูแ้ ละเรือ่ งราวเกีย่ วกับวิถชี วี ติ และ
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชน
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย (2553) ได้จาํ แนกรูปแบบของศูนย์การ
เรียนรูช้ ุมชนประเภทต่าง ๆ ไว้ 8 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีจุดมุง่ หมายและกิจกรรมแตกต่างกัน
ออกไป สรุปได้ดงั นี้
1. ห้องแสดงวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็ นส่วนทีแ่ สดงถึงการเรียนรูเ้ กีย่ วกับศิลปะ
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีแ่ สดงออกถึงวิถชี วี ติ ของชุมชน ซึง่ มีอตั ลักษณ์
และความเชื่อประเพณีเป็ นของท้องถิน่ ซึง่ ห้องแสดงวัฒนธรรมมีการจัดแสดง เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ใน
การดํารงชีวติ วัฒนธรรมเครือ่ งแต่งกาย หรือประกอบอาชีพของคนในชุมชน
2. ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน เป็นส่วนทีส่ ่งเสริมการเรียนรูเ้ ท่าทันโลกของเทคโนโลยีทไ่ี ร้
พรมแดน เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีและมีพฒ
ั นาการสารสนเทศ เป็นศูนย์การ
เรียนรูช้ ุมชนทีส่ ่งเสริมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาเป็ นศูนย์การเรียนรูเ้ สมือนจริง โดยใช้
เทคโนโลยีดจิ ติ อล และเป็ นแหล่งรวมสารสนเทศอิเลคทรอนิคส์ โดยทัวไปจะจั
่
ดบริการให้สบื ค้นข้อมูล
ทีเ่ ป็นความรูท้ ม่ี ปี ระโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรูใ้ นเรื่องต่าง ๆ ทีบ่ ุคคลในชุมชนสนใจผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เช่น ข้อมูลด้านวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานทีม่ ขี อ้ มูลด้านวัฒนธรรม อาทิ หอ
จดหมายเหตุ พิพธิ ภัณฑ์ รวมทัง้ จัดบริการส่งเสริมการศึกษาในระบบทางไกล เช่น ให้บริการศึกษา
ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยผูม้ าใช้บริการลงทะเบียนเรียนกับสถานศึกษา ทีจ่ ดั การ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทีเ่ ชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3. ห้องวิชาการชุมชน เป็ นสถานทีจ่ ดั ประชุมสัมมนา ฝึกอบรมหัวข้อต่าง ๆ เช่น เรือ่ งภาษา
การเลีย้ งลูกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มุมพัฒนาการศึกษาด้วยตนเอง เช่น มุมสาย
สามัญของการศึกษานอกโรงเรียน มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุมมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เป็นต้นเป็ นสถานทีจ่ ดั กิจกรรมกลุ่มพัฒนาความรูใ้ นชุมชน และเป็นห้องถ่ายทอดความรูต้ ่าง ๆ ซึง่
จัดบริการแก่ชุมชน บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ยงั เป็ นจุดถ่ายทอดความรูด้ า้ นต่างๆ
เช่น สารคดี ประวัตศิ าสตร์ต่าง ๆ องค์ความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน
ห้องวิชาการชุมชนจัดตัง้ โดยมุง่ หวังเพื่อให้เกิดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมสนับสนุ นให้ชุมชนสามารถแก้ไขปยั
หาความขัดแย้งและความเดือดร้อนโดยการเรียนรูแ้ ละร่วมกันแสวงหาคําตอบของปญั หาทีเ่ กิดขึน้
4. ห้องเรียนรูก้ ลุ่มอาชีพชุมชน เป็นส่วนเผยแพร่ผลงานกลุ่มอาชีพ การดําเนินงาน การ
รวมกลุ่ม การฝึกและพัฒนาอาชีพ และเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดของกลุ่มอาชีพในชุมชน จะ
ได้สมั ผัสกับการทํางานกลุ่มอาชีพอย่างแท้จริง
5. ร้านค้าชุมชน เป็นส่วนส่งเสริมการเรียนรูก้ ารดําเนินเชิงธุรกิจร่วมกัน เพื่อการพัฒนาก้าว
ไปเป็นรูปแบบของสหกรณ์ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตจากชุมชน และดําเนินการตลาด
ร่วมกับชุมชน ซึง่ ร้านค้าชุมชนจัดบริการสินค้าราคาต้นทุนตํ่าเพื่อเป็นทางเลือกของผูบ้ ริโภคในชุมชน
และเป็นศูนย์จดั จําหน่ ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน หรือสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีมุมข้อมูลสินค้า
มุมแคตตาล็อกสินค้าและผลิตภัณฑ์ ศูนย์สาธิตของดีเด่นของชุมชน เป็นต้น
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6. ลานกิจกรรมชุมชน เป็นสถานทีช่ ่วยเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรูข้ องเด็กและ
เยาวชน ให้มกี ารทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน บริการเครือ่ งเล่นสําหรับเด็ก มีการจัดกิจกรรมเรียนรูอ้ ย่าง
สร้างสรรค์และสานสายใยครอบครัว เช่น กิจกรรมศิลปะ การร้องเพลง การเล่นเกมต่าง ๆ เวทีสาํ หรับ
ปราชญ์ชุมชน คนเด่นคนดังมาแสดงให้ชุมชนทราบถึงความสามารถ
7. ห้องสมุดชุมชน/ห้องสมุดประชาชน เป็ นรูปแบบของศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนประเภทหนึ่ง
ซึง่ ปจั จุบนั การดําเนินงานห้องสมุดประชาชนตําบล ได้มกี ารถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ ศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนประเภทนี้จดั ตัง้ ขึน้ โดยมีจดุ มุง่ หมายให้มกี ารจัดการ
เรียนรูแ้ ละจัดกิจกรรมทีม่ คี วามยืดหยุ่นตามความต้องการของประชาชนเพื่อให้สามารถเรียนรูไ้ ด้
ตลอดชีวติ และตอบสนองต่อความต้องการการเรียนรูข้ องประชาชนในชุมชน ให้บริการหนังสือทุก
ประเภทตัง้ แต่พฒ
ั นาการของเด็กเล็ก เยาวชนผูส้ นใจเฉพาะด้าน มีบริการสื่อวารสารสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ ที่
มีความทันสมัย และควรจัดให้มสี ่อื ซึง่ สามารถก่อให้เกิดลักษณะของการเรียนรู้ ทีร่ ่นื รมย์และมี
ชีวติ ชีวา เช่น วีดทิ ศั น์เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียงแผ่นเสียง ภาพสไลด์ Iรวมถึงอินเตอร์เน็ตด้วย
ก็ได้ แหล่งทีม่ าของหนังสือและสื่อประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ แล้ว ยังได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน และประชาชนทัวไป
่ ทีต่ อ้ งการเห็นคนมีการ
อ่านหนังสือและมีความรูม้ ากขึน้
8. ทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนอีกประเภทหนึ่งทีไ่ ด้มกี าร
ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผูด้ ําเนินงาน เป็นทีใ่ ห้ประชาชนได้รบั ทราบข่าวสาร
และความรูต้ ่างๆ ส่งเสริมการอ่านหนังสือและป้องกันการลืมหนังสือ รวมทัง้ เพื่อสร้างนิสยั รักการอ่าน
หนังสือของประชาชน
แนวทางการดาเนิ นงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
กรมพัฒนาชุมชน ได้จดั ทําแนวทางการดําเนินงานของศูนย์เรียนรูช้ ุมชน ใน 2 รูปแบบดังนี้
( http://www.chumchon.cdd.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4 0 : 2 0 1 0 08-25-04-01-48&catid=41:2010-07-12-04-49-59&Itemid=9)
พื้นทีท่ ีไ่ ม่มีศนู ย์เรียนรู้ชุมชน หมายถึง เป็ นพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่เคยมีกจิ กรรมด้านส่งเสริมการเรียนรู้
เลย ไม่เคยมีการสํารวจปราชญ์ชาวบ้าน ไม่มอี าคาร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหมู่บ้านนี้จะไม่ม ี
ปราชญ์ชาวบ้านหรือความรู้ของหมู่บ้าน เพียงแต่ ไม่เคยสํารวจมาก่ อนเท่านัน้ เป้าหมายในการ
ดําเนินงานในพื้นที่ประเภทนี้ ก็คอื การทําให้เกิดจุดเรียนรู้ ซึ่งหมายถึงการระบุได้ว่า คนเก่ง ผู้รู้
ปราชญ์ชาวบ้าน ในเรือ่ งต่าง ๆ อยูท่ ใ่ี ด ข้อมูลปจั จุบนั ทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บา้ นเท่าทีม่ อี ยู่
นัน้ อยู่ทใ่ี ด แล้วทําแผนทีแ่ สดงเป็ นจุดเรียนรู้ แสดงไว้ในสถานทีท่ เ่ี ป็ นศูนย์รวมของหมู่บา้ น อาจเป็ น
บ้านผูใ้ หญ่บา้ น วัด โรงเรียน ศาลาประชาคม ฯลฯ และจัดทําป้ายแสดงจุดเรียนรูไ้ ว้ทบ่ี า้ นของผูท้ จ่ี ะ
ให้ความรูน้ นั ้ ๆ
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ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
 จัด เวทีป ระชาคมเผยแพร่ ค วามคิด ชี้แ จงวัต ถุ ป ระสงค์แ ละประโยชน์ ข องศู น ย์เ รีย นรู้
ชุมชน





สรรหาแกนนํา แต่งตัง้ คณะทํางานของหมูบ่ า้ น สํารวจและจัดทําจุดเรียนรู้
แกนนําเก็บข้อมูลคนเก่ง ผูร้ ู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ในเรือ่ งต่าง ๆ
แกนนําค้นหาผูร้ ทู้ จ่ี ะบอกเล่าประวัตขิ องหมูบ่ า้ นได้
จัดทําแผนทีจ่ ดุ เรียนรูข้ องหมูบ่ า้ น

พื้นที ท่ ี ม่ ีจุดเรียนรู้ หมายถึง พื้นที่ท่ไี ม่มศี ูนย์เรียนรู้ แต่สามารถระบุได้ว่า คนเก่ง ผู้รู้
ปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องต่าง ๆ อยู่ทใ่ี ด ข้อมูลปจั จุบนั ทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บา้ นเท่าทีม่ อี ยู่
นัน้ อยู่ท่ใี ด มีแผนที่แสดงเป็ นจุดเรียนรูแ้ สดงไว้ในสถานทีท่ ่เี ป็ นศูนย์รวมของหมู่บา้ น อาจเป็ นบ้าน
ผูใ้ หญ่บา้ น วัด โรงเรียน ศาลาประชาคม ฯลฯ และมีป้ายแสดงจุดเรียนรูไ้ ว้ทบ่ี า้ นของผูท้ จ่ี ะให้ความรู้
นัน้ ๆ เป้าหมายในการดําเนินงานในพืน้ ทีป่ ระเภทนี้ คือ การทําให้เกิดศูนย์รวมความรูข้ องหมู่บา้ นให้
ได้ ซึง่ หมายถึง มีองค์ความรูป้ ระจําหมู่บ้านบันทึกจําแนกเป็ นเรื่อง ๆ มีบนั ทึกประวัตหิ มู่บ้านอย่าง
ละเอียด ครอบคลุมอัตลักษณ์และชาติพนั ธุ์ มีการบันทึก เหตุการณ์สําคัญทีเ่ กิดขึน้ ในหมู่บา้ น วิถชี วี ติ
ของชุมชนในอดีตถึงปจั จุบนั มีขอ้ มูลปจั จุบนั ของหมูบ่ า้ นทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการพัฒนาหมูบ่ า้ น
ขัน้ ตอนการดําเนินงานศูนย์เรียนรูช้ ุมชน ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนที่ 1 จัดเวทีประชาคมเพื่อชี้แจงให้เห็นความสําคัญของศูนย์เรียนรูช้ ุมชนและกําหนด
หัวข้อ ความรูท้ จ่ี าํ เป็นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน หาอาสาสมัครบันทึกความรูภ้ มู ปิ ญั ญา
ขัน้ ตอนที่ 2 อาสาสมัครวางแผนปฏิบตั กิ ารจัดการความรูข้ องชุมชน คือการจัดเก็บข้อมูล
ประวัตหิ มูบ่ า้ น จัดการความรูข้ องจุดเรียนรูใ้ ห้เป็นลายลักษณ์อกั ษรและปรับข้อมูลของหมูบ่ า้ น
ขัน้ ตอนที่ 3 อาสาสมัครสืบค้น บันทึก ประวัตหิ มูบ่ า้ นและวิถชี วี ติ ของชุมชนในอดีต
ขัน้ ตอนที่ 4 อาสาสมัครจัดการความรูข้ องจุดเรียนรูใ้ ห้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวบรวมเป็ น
บันทึกภูมปิ ญั ญาของหมู่บ้าน โดยมีคนเก่ง ผู้รู้ หรือปราชญ์ชาวบ้านเป็ นเจ้าของความรูน้ ัน้ และเป็ น
วิทยากรของชุมชนในการถ่ายทอดความรูน้ นั ้ ๆ
ขัน้ ตอนที่ 5 อาสาสมัครปรับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมู่บา้ น/
ชุมชน (กชช.2ค.) ทะเบียนผูน้ ํา กลุ่ม องค์กรกองทุน ฯลฯ ให้เป็ นปจั จุบนั
ขัน้ ตอนที่ 6 รวบรวมผลจากขัน้ ตอนที่ 3 - 5 เตรียมนํ าเสนอประชาคมให้ตรวจสอบและ
รับรองความเทีย่ งตรง
พื้นที ท่ ี ม่ ีศนู ย์รวมความรู้ประจาหมู่บ้าน หมายถึง พืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่มอี าคารศูนย์เรียนรู้ แต่ม ี
แผนทีจ่ ุดเรียนรู้ มีองค์ความรูป้ ระจําหมู่บา้ นบันทึกจําแนกเป็ นเรื่อง ๆ มีบนั ทึกประวัตหิ มู่บา้ นอย่าง
ละเอียด ครอบคลุมอัตลักษณ์และชาติพนั ธุ์ มีการบันทึกเหตุการณ์สําคัญทีเ่ กิดขึน้ ในหมู่บา้ น วิถชี วี ติ
ของชุ มชนในอดีต ถึงปจั จุบนั มีข้อ มูลปจั จุบนั ของหมู่บ้านที่เป็ นประโยชน์ ในการพัฒนาหมู่บ้าน
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เป้าหมายในการดําเนินการ คือ การทําให้เกิดศูนย์เรียนรูช้ ุมชน ซึง่ หมายถึง มีอาคารจัดแสดงองค์
ความรู้ ภูมปิ ญั ญา ข้อมูลข่าวสารความรู้ มีคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรูช้ ุมชน มีความรูท้ จ่ี าํ เป็ น
ต่อการดํารงชีวติ และการพัฒนาหมูบ่ า้ น ละมีการส่งเสริมการเรียนรูภ้ ายในชุมชน
ขัน้ ตอนการดําเนินงานศูนย์เรียนรูช้ ุมชน
ขัน้ ตอนที่ 1 จัดเวทีประชาคม เพื่อรับรองความเทีย่ งตรงขององค์ความรู้ ภูมปิ ญั ญา ประวัติ
หมู่บ้าน และชี้ให้เห็นความสําคัญของการมีศูนย์เรียนรูช้ ุมชนเพื่อเก็บรักษาองค์ความ รู้ ภูมปิ ญั ญา
ประวัตหิ มู่บา้ นและข้อมูล ให้อยู่ในสถานทีท่ ท่ี ุกคนในชุมชนจะใช้ประโยชน์ได้ พร้อมกับสรรหาคณะ
กรรมการบริหารและดําเนินการศูนย์เรียนรูช้ ุมชน
ขัน้ ตอนที่ 2 จัดประชุมร่วม แกนนํ า อาสาสมัครและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อ
ออกแบบการจัดตัง้ และดําเนินงานศูนย์เรียนรูช้ ุมชน วางแผนปฏิบตั กิ ารจัดตัง้ และดําเนินงานศูนย์
เรียนรูช้ ุมชน ในขัน้ ตอนนี้ต้องให้ทราบได้ว่าอาคารทีจ่ ะใช้เป็ นศูนย์เรียนรูช้ ุมชนจะใช้อาคารทีม่ อี ยู่ใน
ชุมชนหรือจะก่อสร้างอาคารใหม่ ถ้าจะก่อสร้างใหม่ จะใช้ทใ่ี ด มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ต้อง
ใช้งบประมาณเท่าใด จะหาเงินจากทีใ่ ด ถ้าใช้อาคารทีม่ อี ยู่แล้ว จะต้องปรับปรุงเพื่อใช้งานเพียงใด
ต้องใช้งบประมาณเท่าใด จะหาเงินจากทีใ่ ด
ขัน้ ตอนที่ 3 สํารวจแหล่งงบประมาณ ศึกษาระเบียบของแหล่งงบประมาณ เขียนโครงการ
เสนอขอรับการสนับสนุน
ขัน้ ตอนที่ 4 สร้าง/ปรับปรุงอาคาร แล้วบรรจุขอ้ มูลข่าวสารความรูไ้ ว้ในอาคาร
ขัน้ ตอนที่ 5 จัดกิจกรรมการเรียนรูภ้ ายในชุมชน
ขัน้ ตอนที่ 6 คณะกรรมการบริหารศูนย์กําหนดระเบียบการบริหารศูนย์เรียนรูช้ ุมชน โดยให้ม ี
ประเด็นสําคัญอย่างน้อย 2 เรื่อง คือ การดูแลบํารุงรักษาอาคารศูนย์จะทําอย่างไร และการใช้อาคาร
จัดกิจกรรมจะต้องทําอย่างไร
พื้นทีท่ ีม่ ีศนู ย์เรียนรู้ชุมชน หมายถึง พืน้ ทีท่ ม่ี อี าคารจัดแสดงองค์ความรู้ ภูมปิ ญั ญา ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ มีคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรูช้ ุมชน มีความรูท้ จ่ี าํ เป็ นต่อการดํารงชีวติ และการ
พัฒนาหมู่บา้ น และมีการส่งเสริมการเรียนรูภ้ ายในชุมชน แต่ยงั ไม่มกี ารดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้
เท่าใดนัก ไม่มกี ารพัฒนาความรูใ้ หม่ ศูนย์เรียนรูช้ ุมชนยังไม่มรี ะบบการจัดการทีด่ ี เป้าหมายของการ
ดําเนินการ คือ ทําให้เป็นศูนย์เรียนรูช้ ุมชนสมบูรณ์แบบให้ได้ ซึง่ มีรปู แบบ ดังนี้
1. อาคาร เป็ นเอกเทศ แบ่งสัดส่วนของพื้นที่ทํางาน พื้นที่เก็บข้อมูลข่าวสารความรู้ พื้นที่
บริการความรู้ Internet ชุมชน และ Website
2. ปราชญ์ มีการจัดทําทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน มีบทเรียนทีจ่ ดั ทําไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ปราชญ์แสดงตนชัดแจ้ง มีศกั ยภาพในการถ่ายทอด
3. สาระ มีขอ้ มูล ข่าวสาร ความรู้ ครบถ้วน หลายรูปแบบ
4. องค์กร มีกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหน่ง มีแผนงาน มีระเบียบ กติกา
5. กิจกรรม มีกจิ กรรมจัดการความรูค้ รบวงจร มีกจิ กรรมจัดการเรียนรู้
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6. รูปแบบกิจกรรม มีส่วนจัดแสดงความรูแ้ บบถาวร บางส่วนอาจจัดแสดงความรูเ้ ป็ นครัง้
คราว มีก ารฝึ กอบรม มีก ารนํ าทัศนศึกษา มีการเสวนา/อภิปราย/สัมมนา และมีการเรียนทาง
อิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ
ขัน้ ตอนการดําเนินงานศูนย์เรียนรูช้ ุมชน
ขัน้ ตอนที่ 1 จัดเวทีประชาคม ชีใ้ ห้เห็นว่าความรูจ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อเมื่อมีการนํามาเรียนรู้
และใช้เป็ นฐานในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยงั ต้องพัฒนาหาความรูใ้ หม่ท่ที นั กับสถานการณ์รอบด้าน
เพิม่ เติมอีกด้วย ดังนัน้ จากความรูท้ ม่ี อี ยู่ในศูนย์เรียนรูช้ ุมชนขณะนี้เพียงพอหรือยังต่อการพัฒนา
อาชีพ การแก้ปญั หาของครอบครัว และชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการ
เปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนให้ดขี น้ึ ถ้าไม่เพียงพอควรจะมีอะไรเพิม่ เติมอีก ควรจะมีการวิจยั
ชุมชนหรือไม่
ขัน้ ตอนที่ 2 จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรูใ้ หม่ของชุมชน ซึง่ อาจอยู่ในรูปการวิจยั และพัฒนา
กิจกรรมชุมชนทีไ่ ด้มกี ารจดบันทึกเป็ นความรูป้ ระจํา หมู่บา้ นไว้แล้ว หรือ การรับความรูจ้ ากวิทยากร
ภายนอกชุมชนก็ได้ ในขัน้ นี้ถอื เป็นกิจกรรมทางเลือก
ขัน้ ตอนที่ 3 วางแผนเพิม่ ค่าองค์ความรูข้ องชุมชน (วางแผนธุรกิจของศูนย์เรียนรูช้ ุมชน) โดย
ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ อาสาสมัคร แกนนํ า ที่ร่วมทํางานกันมาตัง้ แต่ต้นร่วมกันพิ จารณาว่า
ความรูช้ ุดใดของชุมชนเป็ นที่ต้องการของคนนอกชุมชน จะนํามาเพิม่ ค่าให้เป็ นสินค้าของชุมชนได้
อย่างไร จะพิมพ์ออกมาจําหน่ าย จะเปิดฝึกอบรมโดยเรียกเก็บค่าลงทะเบียน หรือวิธอี ่นื ตามความ
เหมาะสม
ขัน้ ตอนที่ 4 จัดทําปฏิทนิ กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้มกี จิ กรรมการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ใน
ส่วนความรูภ้ ายในชุมชนควรให้วทิ ยากรของชุมชนกําหนดตารางเวลาทีจ่ ะให้ความรูไ้ ว้ล่วงหน้า และ
ในส่วนความรูท้ จ่ี ะเพิม่ เติมจากภายนอกก็ควรมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบและมีตารางเวลาชัดเจน
รวมทัง้ การจัดกิจกรรมฝึ กอบรมที่ต้องมีการเก็บค่าลงทะเบียนจากบุคคลภายนอกชุมชนที่ถือเป็ น
ธุรกิจของศูนย์เรียนรู้ชุมชน ก็ควรมีกําหนดเวลาที่แน่ นอน แล้วให้คณะกรรมการรวบรวมทําเป็ น
ปฏิทนิ กิจกรรมการเรียนรูข้ องชุมชนประกาศไว้ในศูนย์เรียนรูช้ ุมชนให้ทราบทัวกั
่ น
ขัน้ ตอนที่ 5 กําหนดระเบียบการให้บริการบุคคลภายนอกชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเป็ น
ส่วนตัวและคนในชุมชนสามารถดํารงชีวติ ได้ตามปกติ รวมทัง้ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของศูนย์เรียนรู้
ชุมชนเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการกําหนดระเบียบการให้บริการบุคคลภายนอกไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรว่า จะเปิดบริการการเรียนรูส้ ําหรับบุคคลภายนอกชุมชนในวันใด การขอเข้าอบรม
หรือมาศึกษาดูงานจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยอะไรบ้าง ผูม้ าอบรมหรือมาศึกษาดูงานจะต้องประพฤติปฏิบตั ิ
อย่างไรในหมูบ่ า้ น ฯลฯ
ขัน้ ตอนที่ 6 เชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์เรียนรูช้ ุมชนอื่น พัฒนาการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
กรรมการบริหารศูนย์เรียนรูช้ ุมชนในระดับตําบล หรือพัฒนาการอําเภอจัดในระดับอําเภอ เพื่อให้ม ี
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างหมู่บา้ น ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลีย่ น
ทรัพยากรในการพัฒนาการดําเนินงานศูนย์เรียนรูไ้ ด้ต่อไป
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นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดแนวทางและ
ขัน้ ตอนการดําเนินงานศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนโดยทัวไป
่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ดังนี้
1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ในระดับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรกําหนดให้มปี ระเด็นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และนําเสนอประเด็นดังกล่าว เพื่อสอบถาม
ข้อคิดเห็นของประชาชนผ่านเวทีประชาคม
2. การจัดทําแผนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรูช้ ุมชน
เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็ นแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนเพื่อ
นําไปสู่การจัดตัง้ งบประมาณ โดยมีการกําหนดขัน้ ตอนการจัดทําแผน ดังนี้
2.1) ศึกษาความต้องการของประชาชนในชุมชนเกีย่ วกับการใช้ศูนย์การเรียนรูช้ ุมชน
ตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้างและทิศทางการเจริญเติบโตของชุมชน จํานวนประชากร อัตราการ
เจริญเติบโต ลักษณะการใช้เวลาว่าง ประเมินปญั หาและความต้องการ และศึกษาแหล่งการเรียนรูใ้ น
ชุมชน เพื่อนําไปเป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการจัดทําแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของประชาชนพืน้ ที่ ปญั หาและความต้องการของชุมชน รวมทัง้ ให้สอดคล้องกับแหล่งการ
เรียนรูช้ ุมชนและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
2.2) จัดลําดับความสําคัญของความต้องการของประชาชน เพื่อกําหนดประเภทของศูนย์
การเรียนรูช้ ุมชน และกิจกรรมตามความต้องการและความสนใจของประชาชน โดยพิจารณาขีด
ความสามารถด้านงบประมาณและบุคลากร
3. การดําเนินการตามแผน
นํากิจกรรมทีจ่ ะดําเนินงานเกีย่ วกับศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนซึง่ กําหนดไว้ในแผนพัฒนา มา
จัดทําแผนพัฒนาประจําปี และจัดทําโครงการเพื่อบรรจุในข้อบัญญัตงิ บประมาณประจําปี เพื่อ
ดําเนินการต่อไป
4. การติดตามประเมินผลควรมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าทีแ่ ละประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริการ
สําหรับรูปแบบของศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ได้ถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับไปดูแล ประกอบด้วย ห้องสมุดชุมชน/ห้องสมุดประชาชน และทีอ่ ่าน
หนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชนนัน้ มีแนวทางและขัน้ ตอนการดําเนินงาน รวมทัง้ มาตรฐานทีก่ รมฯ ได้
กําหนดไว้เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
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ห้องสมุดประชาชน
กิจกรรมของห้องสมุดประชาชน เป็นส่วนในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการศึกษาตาม
อัธยาศัย ประกอบด้วยการดําเนินงานต่าง ๆ ดังนี้
1. ให้บริการหนังสือ สื่อประเภทต่าง ๆ เป็นกิจกรรมการให้บริการหนังสือและสื่อของ
ห้องสมุด โดยมุ่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการ ซึง่ จะเกิดกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน หรือเป็นการเสริมความรูเ้ พิม่ เติมสําหรับหลักสูตรการศึกษา
ประเภทต่าง ๆ กิจกรรมทีใ่ ห้บริการมีดงั นี้
1) การให้บริการหนังสือ เอกสาร วารสาร สิง่ พิมพ์
2) การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน วิทยุการศึกษา และโทรทัศน์
การศึกษา เป็นต้น
3) การให้บริการเชิงรุก ได้แก่ โทรทัศน์ โทรสาร และการทําสําเนาเอกสารเป็ นต้น
2. การจัดนิทรรศการ เป็นกิจกรรมการให้การศึกษารูปแบบหนึ่งทีแ่ สดงให้เห็นกระบวนการ
ของเรือ่ งนัน้ ๆ ให้ประชาชนได้ศกึ ษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง อาจจะจัดในอาคารหรือภายนอกอาคารก็ได้
ซึง่ นิทรรศการจะประกอบด้วยการแสดงของจริง สิง่ จําลอง ภาพถ่าย แผนภูม ิ เทป วีดทิ ศั น์ เพื่อให้ผู้
ศึกษาได้เห็น ได้ฟงั ได้สมั ผัสจับต้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ทก่ี ําหนด โดยห้องสมุด
ประชาชนสามารถจัดบริการได้ดงั ต่อไปนี้
1) จัดให้ความรูเ้ รือ่ งวันสําคัญต่าง ๆ วันนักขัตฤกษ์ หรือเทศกาลของชุมชน
2) จัดเผยแพร่วชิ าการทีเ่ กี่ยวข้องกับวิถชี วี ติ และการประกอบอาชีพของประชาชนใน
ท้องถิน่
3) จัดตามความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายผูใ้ ช้บริการ

แนวทางและขัน้ ตอนการดาเนิ นงานห้องสมุดประชาชน
1. กําหนดแผนการดําเนินงานห้องสมุดประชาชน เป็นแหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
2. ประสานกับคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนชุดเดิมในการร่วมมือกันพัฒนาห้องสมุด
ประชาชนทีม่ อี ยู่ หรือในกรณีทย่ี งั ไม่มคี ณะกรรมการห้องสมุดประชาชนอย่างเป็นทางการ ควร
ประสานกับผูว้ ่าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ หรือกํานัน ซึง่ เป็นประธานคณะกรรมการห้องสมุด
ประชาชนโดยตําแหน่งของห้องสมุดประชาชนแต่ละระดับ (ระดับจังหวัดอําเภอ และตําบล) และ
หัวหน้าบรรณารักษ์ของห้องสมุด ซึง่ มีตําแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการคัดเลือก
คณะกรรมการห้องสมุดประชาชนอีกจํานวนหนึ่งคือ 2-6 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากตัวแทนของ
ประชาชนในท้องถิน่ ในสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาห้องสมุดประชาชนทีม่ อี ยู่ ทัง้ นี้
คณะกรรมการทีม่ าจากการคัดเลือกนัน้ จะมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 4 ปี
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3. จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลและพัฒนาห้องสมุดประชาชน เพื่อจัดซือ้ วัสดุ
สารนิเทศ อาทิ หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ครุภณ
ั ฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานทีก่ ําหนด
4. จัดหาบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านในห้องสมุด ตามมาตรฐานด้านบุคลากรทีก่ ําหนด
5. ส่งเสริมและสนับสนุ นการดําเนินงาน การให้บริการ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ห้องสมุดประชาชน ให้เป็นศูนย์การเรียนรูข้ องชุมชนทีส่ ่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของคนในชุมชน
6. ติดตามและประเมินคุณภาพการดําเนินงานของห้องสมุดประชาชน และการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรของห้องสมุดประชาชน

มาตรฐานห้องสมุดประชาชน
1. การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน: มีการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนถูกต้อง
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ทัง้ ในด้านการวางแผน คณะกรรมการห้องสมุดประชาชน และ
งบประมาณ
ตัวชี้วดั ขัน้ พื้นฐาน
1) มีแผนพัฒนาห้องสมุดประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดประชาชน
ให้เป็นศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนทีส่ ่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อันนําไปสู่สงั คมแห่งการเรียนรู้
แนวทางปฏิบตั ิ ต้องจัดทําแผนงาน ในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้
1.1) เป็นศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของชุมชน
1.2) เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูข้ องชุมชน
1.3) เป็นศูนย์การจัดกิจกรรมของชุมชน
1.4) เป็นเครือข่ายการเรียนรูข้ องชุมชน
1.5) การให้การศึกษาแก่ประชาชน
1.6) การส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน การค้นคว้าและใช้เวลาว่าง
1.7) การส่งเสริมและเผยแพร่วฒ
ั นธรรม
1.8) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน และการทํางานกับบุคคลหลายฝา่ ย
เพื่อนร่วมงานและหุน้ ส่วน
1.9) ระบบการให้บริการทีเ่ น้นผูร้ บั บริการเป็ นสําคัญ ยืดหยุน่ ในการบริการ เห็นความ
ต้องการของผูร้ บั บริการทัง้ เรือ่ งเวลาและวิธกี าร
1.10) การจัดสภาพแวดล้อมให้ประชาชนมาใช้บริการ
1.11) การกําหนดวัตถุประสงค์และพันธกิจของการจัดตัง้ แหล่งการเรียนรูอ้ ย่างชัดเจน
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1.12) การสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนและความเป็ นพลเมืองดี
จากลักษณะทัง้ 12 ข้อดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องกําหนดแผน
ดําเนินการให้หอ้ งสมุดประชาชนมีองค์ประกอบในการดําเนินการเพื่อให้หอ้ งสมุดเป็ นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ดังนี้
(1) จัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของชุมชนอย่างครอบคลุมและครบถ้วน โดยให้บริการใน
รูปแบบต่าง ๆ ทัง้ สื่อสิง่ พิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์
(2) จัดบริการผูใ้ ช้หอ้ งสมุดให้รวดเร็ว ทันใจ สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทงั ้ ในและนอกห้องสมุดตลอดเวลา และสามารถยืม-คืนหนังสือจากห้องสมุด
ด้วยระบบออนไลน์ตลอด 24 ชัวโมง
่ มีการนําส่งเอกสารสิง่ พิมพ์และเอกสารอิเลคทรอนิกส์โดยทาง
e-mail
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ งั ้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องชุมชนเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน ค้นคว้าและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ โดยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมเป็นรายปีทช่ี ดั เจน แล้วประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้
ประชาชนในชุมชนทราบอย่างทัวถึ
่ ง ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน ป้ายประกาศและ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น รวมทัง้ เป็นสถานทีห่ น่วยงาน บุคคลอื่น ๆ สามารถมาใช้เป็นสถานทีจ่ ดั กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความรูใ้ ห้แก่ชุมชน
(4) จัดให้มกี จิ กรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชนในห้องสมุดประชาชน เช่น มุมสาธิตของ
ดีเด่นในชุมชน มุมข้อมูลสินค้าในชุมชน มุมอาชีพชุมชน มุมเผยแพร่วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ มุมแนะแนว
การศึกษาของทุกกลุ่มในชุมชน มุมพัฒนาการศึกษาของตนเอง มุมสร้างสรรค์และพัฒนาการของเด็ก
และผูใ้ หญ่วยั ต่าง ๆ
(5) จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรูข้ องห้องสมุดประชาชน สร้างพันธมิตร
และเครือข่ายเพื่อใช้ทรัพยากรและทุนทางสังคมในการจัดการเรียนรูใ้ นห้องสมุดประชาชน รวมถึงภูม ิ
ปญั ญาในชุมชนมาร่วมจัดการเรียนรู้
(6) จัดสร้างเครือข่ายการเรียนรูร้ ะดับท้องถิน่ โดยใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ชุมชนในท้องถิน่ มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลของห้องสมุดประชาชน ในทุก
พืน้ ทีต่ อ้ งประสานเชื่อมโยงกัน เพื่อเป็นเครือข่ายการเรียนรูร้ ะดับภาคและระดับประเทศต่อไป
(7) จัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูท้ ุกรูปแบบให้มบี รรยากาศของการเรียนรูท้ ่ี
น่าสนใจ การจัดมุมความรูด้ า้ นต่าง ๆ มุมผ่อนคลาย มุมกาแฟและของว่าง หมุนเวียนกิจกรรมการ
เรียนรูต้ ่าง ๆ และสื่ออย่างหลากหลาย
(8) จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรในห้องสมุดประชาชนให้มคี วามเข้าใจและสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
(9) จัดระบบการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูข้ องห้องสมุดประชาชน โดย
ประชาชน
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(10) กระตุน้ ให้ประชาชนและบุคลากรในห้องสมุดประชาชนทุกคนเห็นความสําคัญของ
ห้องสมุดประชาชนในฐานะแหล่งการเรียนรูข้ องชุมชน โดยร่วมมือกับหุน้ ส่วนในชุมชน จัดกิจกรรม
การเรียนรูร้ ว่ มกัน
(11) จัดการวิจยั เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมส่งเสริมห้องสมุดประชาชน
ในฐานะเป็ นแหล่งการเรียนรูใ้ นชุมชนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
2) มีคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาห้องสมุดประชาชน
แนวทางปฏิบตั ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรประสานกับคณะกรรมการห้องสมุด
ประชาชนชุดเดิม ในกรณีทย่ี งั ไม่มคี ณะกรรมการห้องสมุดประชาชนอย่างเป็นทางการควรประสาน
กับผูว้ ่าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ หรือกํานัน ซึง่ เป็นประธานคณะกรรมการห้องสมุดประชาชน
โดยตําแหน่งของห้องสมุดประชาชนแต่ละระดับ (ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล) และหัวหน้า
บรรณารักษ์ของห้องสมุด ซึง่ มีตําแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการคัดเลือกคณะกรรมการ
ห้องสมุดประชาชนอีกจํานวนหนึ่ง คือ 2-6 คน โดยอยูใ่ นตําแหน่งวาระละ 4 ปี โดยพิจารณาคัดเลือก
จากตัวแทนของประชาชนในท้องถิน่ ในสาขาอาชีพต่าง ๆ
3) ห้องสมุดประชาชนควรได้รบั งบประมาณประจําอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั งิ านในหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบตั ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรจัดสรรงบประมาณให้กบั ห้องสมุด
ประชาชนทีต่ นดูแลอย่างพอเพียง นอกจากนี้ควรประสานและให้ขอ้ แนะนําแก่หอ้ งสมุดประชาชนใน
การหางบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ ด้วย เช่น เงินบริจาค เงินบํารุงห้องสมุดจากสมาชิกและเงินรายได้
อื่น ๆ
2. บุคลากร: มีบุคลากรทีจ่ าํ เป็ นในการดําเนินงานห้องสมุดประชาชนอย่างเพียงพอ
ตัวชี้วดั ขัน้ พื้นฐาน
1) มีบุคลากรทีจ่ าํ เป็ นในการดําเนินงานห้องสมุดประชาชนอย่างเพียงพอ
แนวทางปฏิบตั ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรมีระบบการบริหารด้านบุคลากรให้ม ี
บุคลากรตามทีก่ ําหนดอย่างครบถ้วน โดยต้องกําหนดกรอบอัตราและจัดสรรงบประมาณในการจัด
จ้างบางตําแหน่ง เช่น นักการภารโรง เป็นต้น ในกรณีทม่ี กี รอบอัตราและงบประมาณจํากัด ควรจะ
ประสานกับสถาบันการศึกษาเพื่อรับนักเรียนนักศึกษามาฝึกงานด้านโสตทัศนศึกษาคอมพิวเตอร์
การเป็ นเจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด และงานด้านธุรการ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานในแต่ละตําแหน่ง
จะต้องพิจารณาจากวุฒกิ ารศึกษา เป็นไปมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง และความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านตามลักษณะงานทีม่ ใี นแต่ละตําแหน่ง
2) มีบุคลากรทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมกับลักษณะงานทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐาน
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แนวทางปฏิบตั ิ ควรส่งเสริมให้มกี ารคัดเลือกหัวหน้าบรรณารักษ์และบรรณารักษ์ให้
ได้คุณสมบัตทิ ก่ี ําหนด ส่วนการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งอื่น ๆ ให้เป็นไปตามวุฒ ิ การปฏิบตั งิ าน
ของแต่ละตําแหน่ง และความต้องการองค์กร
3) มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รบั การฝึกอบรมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านห้องสมุด
และสอดคล้องกับลักษณะงานตามตําแหน่งและหน้าทีแ่ นวทางปฏิบตั ิ
3. วัสดุสารนิเทศ และครุภณ
ั ฑ์: ควรมีวสั ดุสารนิเทศทีจ่ าํ เป็ นในการให้บริการของห้องสมุด
ประชาชน และสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน มีมาตรฐาน มีคุณภาพดี ทันสมัย รวมทัง้
มีจาํ นวนเพียงพอทีเ่ ป็ นสัดส่วนกับจํานวนประชากร และควรมีครุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ด้มาตรฐานคงทน สะดวก
ต่อการเคลื่อนย้าย และรักษาความสะอาด มีจาํ นวนทีไ่ ด้สดั ส่วนเพียงพอกับผูใ้ ช้บริการ และบุคลากร
ของห้องสมุด โดยต้องคํานึงถึงเนื้อทีข่ องห้องสมุดทีจ่ ะรองรับครุภณ
ั ฑ์
ตัวชี้วดั ขัน้ พื้นฐาน
1) มีวสั ดุสารนิเทศทีจ่ าํ เป็นในการให้บริการของห้องสมุดประชาชน และสอดคล้องกับ
ความต้องการของคนในชุมชน มีมาตรฐาน มีคุณภาพดี ทันสมัยรวมทัง้ มีจาํ นวนเพียงพอทีเ่ ป็น
สัดส่วนกับจํานวนประชากร ดังนี้
1.1) วัสดุตพี มิ พ์
(1) หนังสือ
(1.1) ห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่ สําหรับชุมชนทีม่ ปี ระชากร 20,000
คนขึน้ ไป ให้มหี นังสือจํานวนอย่างน้อย 80,000 เล่ม และให้เพิม่ ขึน้ 500 เล่มต่อปี
(1.2) ห้องสมุดประชาชนขนาดกลาง สําหรับชุมชนทีม่ ปี ระชากร 10,000
คนขึน้ ไป ให้มหี นังสือจํานวนอย่างน้อย 60,000 เล่ม และให้เพิม่ ขึน้ 500 เล่มต่อปี
(1.3) ห้องสมุดประชาชนขนาดเล็ก สําหรับชุมชนทีม่ ปี ระชากร 5,000 คน
ขึน้ ไป ให้มหี นังสือจํานวนอย่างน้อย 40,000 เล่ม และให้เพิม่ ขึน้ 300 เล่มต่อปี ทัง้ นี้ให้เป็นหนังสือ
วิชาการและสารคดีรอ้ ยละ 50 หนังสือสําหรับเด็กร้อยละ 30 หนังสืออ้างอิงร้อยละ 10 และหนังสือ
บันเทิงคดีรอ้ ยละ 10
(2) วารสาร ห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ควรมี
วารสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ พอเพียงกับจํานวนของประชากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน
(3) หนังสือพิมพ์
(3.1) ห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่ ให้มหี นังสือพิมพ์ 10 ชื่อโดยเป็น
หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 2 ชื่อ
(3.2) ห้องสมุดประชาชนขนาดกลาง ให้มหี นังสือพิมพ์ 8 ชื่อโดยเป็น
หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 1 ชื่อ
(3.3) ห้องสมุดประชาชนขนาดเล็ก ให้มหี นังสือพิมพ์ 5 ชื่อโดยเป็น
หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 1 ชื่อ
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ทัง้ นี้ ต้องจัดหาหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ไว้บริการด้วย
1.2) วัสดุไม่ตพี มิ พ์ ห้องสมุดประชาชนทุกขนาด ควรมีวสั ดุไม่ตพี มิ พ์ ดังนี้ รูปภาพ
เทปบันทึกเสียง วีดทิ ศั น์ ดีวดี ี วีซดี ี แผนที่
แนวทางปฏิบตั ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ทีเ่ พียงพอในการจัดซือ้ หรือจัดทําสื่อตามทีก่ ําหนด หรือควรใช้ส่อื ร่วมกับโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นชุมชน
เนื่องจากโรงเรียนมีส่อื อยูแ่ ล้ว นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้หอ้ งสมุดเป็นห้องสมุดแบบ E-Library
ตัวชีว้ ดั
2) ห้องสมุดประชาชน ควรมีครุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ด้มาตรฐาน คงทน สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
และรักษาความสะอาด มีจาํ นวนทีไ่ ด้สดั ส่วนเพียงพอกับผูใ้ ช้บริการและบุคลากรของห้องสมุด โดย
ต้องคํานึงถึงเนื้อทีข่ องห้องสมุดทีจ่ ะรองรับครุภณ
ั ฑ์ ซึง่ ครุภณ
ั ฑ์ทห่ี อ้ งสมุดประชาชนควรมีดงั นี้
2.1) ชัน้
(1) ชัน้ วางวารสารและนิตยสารขนาดสูง
(2) ทีว่ างหนังสือพิมพ์วางได้ประมาณ 10-12 ฉบับ พร้อมทีห่ นีบ
(3) ชัน้ วางวารสารฉบับเย็บเล่ม
(4) ชัน้ วางหนังสือสําหรับเด็ก
(5) ชัน้ วางหนังสือ 2 หน้า ขนาดสูง
(6) ชัน้ วางหนังสือขนาดเตีย้
(7) ชัน้ เก็บโสตทัศนวัสดุ
(8) แท่นวางพจนานุกรม
2.2) โต๊ะ เก้าอี้
(1) โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้
(2) โต๊ะอ่านเฉพาะบุคคลพร้อมเก้าอี้
(3) โต๊ะอ่านหนังสือสําหรับเด็กพร้อมเก้าอี้
(4) เคาน์เตอร์โต๊ะยืม-คืนหนังสือ
(5) ชุดรับแขก
(6) โต๊ะซ่อมหนังสือ
2.3) ครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน
(1) คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้
(2) เครือ่ งถ่ายเอกสาร
(3) เครือ่ งปรับอากาศสําหรับห้องโสตทัศนศึกษา
(4) พัดลม
(5) เครือ่ งทํานํ้าเย็น
2.4) อุปกรณ์ซ่อมและเย็บเล่ม
(1) เครือ่ งอัดหนังสือ
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(2) เครือ่ งตัดกระดาษ
(3) สว่านไฟฟ้า
2.5) ครุภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ
(1) ป้ายนิเทศ
(2) รถเข็นหนังสือ
(3) ทีป่ ีนหยิบหนังสือ
(4) ชัน้ วางสิง่ ของก่อนเข้าห้องสมุด
ตัวชี้วดั ขัน้ พัฒนา ห้องสมุดประชาชน ควรมีโสตทัศนูปกรณ์ทไ่ี ด้มาตรฐาน คงทน
สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและรักษาความสะอาด มีจาํ นวนทีไ่ ด้สดั ส่วนเพียงพอกับผูใ้ ช้บริการและ
บุคลากรของห้องสมุด ซึง่ โสตทัศนูปกรณ์ทค่ี วรมี ได้แก่ เครือ่ งฉายภาพข้ามศีรษะ จอสําหรับฉาย
เครือ่ งรับโทรทัศน์ เครือ่ งเล่นวีดทิ ศั น์ เครือ่ งเล่นวีซดี ี หรือ ดีวดี ี เครือ่ งแอลซีดี เครือ่ งรับวิทยุและ
บันทึกเสียง หูฟงั ชนิดครอบศีรษะ
แนวทางปฏิบตั ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอในการจัดซือ้ หรือจัดทําครุภณ
ั ฑ์ตามทีก่ ําหนดให้กบั ห้องสมุดประชาชน
4. อาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม: มีทาํ เลทีต่ งั ้ และอาคารสถานทีท่ เ่ี ป็นไปตามมาตรฐาน
ตัวชี้วดั ขัน้ พื้นฐาน
1) มีทต่ี งั ้ ใกล้แหล่งชุมชน และการคมนาคมสะดวก
2) มีเนื้อทีใ่ ช้สอยทีพ่ อเพียงกับจํานวนประชาชนในพืน้ ที่ กล่าวคือ
2.1) ห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่ มีเนื้อทีใ่ ช้สอยภายในอาคารอย่างน้อย 900
ตารางเมตร และมีทน่ี งอ่
ั ่ านหนังสือประมาณ 250 ทีน่ งั ่
2.2) ห้องสมุดประชาชนขนาดกลาง มีเนื้อทีใ่ ช้สอยภายในอาคารอย่างน้อย 700
ตารางเมตร และมีทน่ี งอ่
ั ่ านหนังสือประมาณ 200 ทีน่ งั ่
2.3) ห้องสมุดประชาชนขนาดเล็ก มีเนื้อทีใ่ ช้สอยภายในอาคารอย่างน้อย 500
ตารางเมตร และมีทน่ี งอ่
ั ่ านหนังสือประมาณ 150 ทีน่ งั ่
3) อาคารใช้วสั ดุก่อสร้างทีม่ นคง
ั ่ แข็งแรง สามารถกันแดดกันฝนได้ดี
4) ภายนอกอาคารมีการตกแต่งทีด่ สู วยงาม ปลูกต้นไม้ประดับ หรือมีตน้ ไม้ใหญ่ให้ร่ม
เงา และมีสงิ่ แวดล้อมทีด่ งึ ดูดความสนใจ
5) ห้องสมุดมีทางเข้าออกอยูใ่ กล้โต๊ะยืม-คืนหนังสือ
6) ภายในห้องสมุดสามารถเปลีย่ นแปลงการจัดผังวางหนังสือและสิง่ พิมพ์ได้เพื่อไม่เกิด
ความจําเจ
7) ภายในห้องสมุดต้องมีแสงสว่างอย่างพอเพียง มีการระบายอากาศและการควบคุม
ความชืน้ ทีด่ ี
8) ห้องสมุดต้องมีระบบป้องกันสาธารณภัยอย่างเหมาะสมและมีมาตรฐาน
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9) มีการทาสีภายในอาคารด้วยสีอ่อน เย็นตาและดูสว่าง และมีการตกแต่งภายใน
ห้องสมุดทีด่ สู วยงาม
10) ห้องสมุดทีม่ บี ุคลากรจํานวนน้อย ควรมีลกั ษณะโปร่งไม่กนั ้ ห้องโดยไม่จาํ เป็ น
11) ทีท่ าํ งานด้านเทคนิค (ซ่อมหนังสือ) อยูด่ า้ นในห้องสมุดเพื่อไม่ให้มเี สียงรบกวน
12) ห้องโสตทัศนศึกษา ควรจัดเป็นเอกเทศหรือกัน้ ห้อง เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวน
13) ทีว่ างหนังสือ ควรเป็นชัน้ เปิด มีความสะดวกในการค้นหา และมีชนั ้ วางหนังสือ
สําหรับผูใ้ หญ่และเด็ก
14) ทีอ่ ่านหนังสือ มีโต๊ะ เก้าอี้ ทีม่ จี าํ นวนเพียงพอเหมาะสมกับผูท้ ใ่ี ช้บริการ และควรมี
ขนาดทีเ่ หมาะสมกับเด็กและผูใ้ หญ่ มีความมันคงและแข็
่
งแรง
15) มีมุมอ่านหนังสือส่วนตัว
16) มีการจัดมุมวารสารทีเ่ ป็นสัดส่วน มีความสะดวกสบายในการนังอ่
่ าน
17) มีป้ายประกาศ เช่น ป้ายบอกหมวดหมูห่ นังสือ ป้ายแนะนําการใช้หนังสือ ป้ายบอก
ระเบียบ มารยาทในการใช้หอ้ งสมุด วิธกี ารยืม-คืน ควรอยูใ่ นทีท่ ส่ี ามารถเห็นได้ง่ายและมีความ
สวยงามดึงดูดความสนใจ
18) มีทเ่ี ก็บสื่อต่าง ๆ เป็นสัดส่วน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมันคง
่
แข็งแรง
ตัวชี้วดั ขัน้ พัฒนา
1) ทีจ่ ดั นิทรรศการ ควรอยูใ่ นทีม่ องเห็นง่าย และมีการจัดนิทรรศการอย่างสมํ่าเสมอ
2) มีมุมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น มุมเด็ก มุมครอบครัว มุมวิชาการ มุมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่ มุมการศึกษานอกโรงเรียน มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุมมหาวิทยาลัยรามคําแหง
มุมโสตทัศนศึกษา และมุมการศึกษาทางไกล
แนวทางปฏิบตั ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรพิจารณาการออกแบบอาคารสถานที่
ของห้องสมุดประชาชน และจัดหาวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ ให้เหมาะสมกับตัวชีว้ ดั ทีก่ ําหนดและเหมาะสม
กับสภาพของท้องถิน่
5. การให้บริการและการจัดกิจกรรม:
5.1 ห้องสมุดประชาชนควรให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนทีร่ บั ผิดชอบอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียมกัน
ตัวชี้วดั ขัน้ พื้นฐาน
1) ห้องสมุดประชาชนต้องกําหนดวัน-เวลาเปิดทําการทีแ่ น่ นอน โดยมีวนั ทําการ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน และมีเวลาปฏิบตั กิ ารอย่างน้อยสัปดาห์ละ 40 ชัวโมง
่ ทัง้ นี้ควรเปิดทําการ
ในวันเสาร์และอาทิตย์ดว้ ย
2) ห้องสมุดประชาชนต้องจัดบริการและกิจกรรมให้มปี ระสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้บริการและชุมชน
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3) ห้องสมุดประชาชนต้องจัดบริการและกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ดังนี้
(1) บริการยืม-คืน
(2) บริการแนะนําการใช้วสั ดุสารนิเทศ
(3) บริการตอบคําถาม ช่วยค้นคว้าและบริการสารนิเทศ
(4) บริการแนะแนวการอ่าน
(5) บริการสารนิเทศทางไปรษณียแ์ ละโทรศัพท์
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น จัดนิทรรศการ การเล่าเรือ่ งหนังสือ การ
ฉายภาพยนตร์/วิดที ศั น์/วีซดี /ี ดีวดี ี การโต้วาทีและอภิปราย เป็นต้น
ตัวชี้วดั ขัน้ พัฒนา ห้องสมุดประชาชนควรจัดบริการและกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ดังนี้
1) บริการยืม-คืนและบริการระหว่างห้องสมุด
2) บริการชุมชน เช่น จัดห้องสมุดสาขา ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ หรือการรับ
นิสติ นักศึกษาฝึกงาน การให้ความรูเ้ กี่ยวกับห้องสมุดแก่โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง หรือกลุ่มผูส้ นใจ
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยประสานกับสถานศึกษาในชุมชน เพื่อเป็น
เครือข่ายกิจกรรม
4) การให้บริการสารนิเทศทาง e-mail
แนวทางปฏิบตั ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรทีจ่ ะส่งเสริมให้หอ้ งสมุดประชาชน
ให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามทีต่ วั ชีว้ ดั ทีก่ ําหนด โดยอาจประสานความร่วมมือกับโรงเรียนและ
ชุมชนเป็ นเครือข่ายกิจกรรม
5.2 ห้องสมุดประชาชนควรพัฒนาตนเองให้เป็ นศูนย์การเรียนรูช้ ุมชน
ตัวชี้วดั ขัน้ พัฒนา ห้องสมุดประชาชนควรมีแผนทีจ่ ะพัฒนาตนเองเป็นศูนย์การ
เรียนรูช้ ุมชน โดยให้บริการการเรียนรูท้ ม่ี คี วามหลากหลายทุก ๆ ด้าน กล่าวคือ หลากหลายในด้าน
สถานที่ ด้านกิจกรรม ด้านกระบวนการ ด้านสื่อ ด้านเนื้อหาสาระ และความจูงใจอื่น ๆ ทีท่ าํ ให้เกิด
ประโยชน์แก่คนในชุมชนนัน้ ๆ มากยิง่ ขึน้
แนวทางปฏิบตั ิ องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ควรมีแผนทีจ่ ะส่งเสริมให้หอ้ งสมุด
ประชาชนเป็ นศูนย์การเรียนรูช้ ุมชน และควรดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการเป็นศูนย์การ
เรียนรูช้ ุมชน ต่อไปนี้
1) มีศูนย์สาธิตของดีเด่นของชุมชน
2) มีเวทีสาํ หรับปราชญ์ชุมชน คนเด่นคนดังมาแสดงให้ชุมชนทราบถึง
ความสามารถของท่าน
3) มีนิทรรศการของดีมปี ระโยชน์และของมีโทษ สับเปลีย่ นหมุนเวียน
4) มีการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เรือ่ งภาษา หนังสือ การเลีย้ งลูก การเตรียมตัว
เป็นแม่ เป็นต้น
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5) จัดมุมนิเทศ เรือ่ งการศึกษาต่อของลูก เรือ่ งการศึกษาต่อของตนเอง เรือ่ งการหา
อาชีพ เป็นต้น
6) มีมุมพัฒนาการศึกษาของตนเอง เช่น มุมสายสามัญของการศึกษานอกโรงเรียน
มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุมมหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นต้น
7) มีมุมทดสอบสุขภาพด้วยตนเอง มุมทดสอบเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ในบ้าน มุม
ทดสอบผลผลิตนานาประเภท
8) มีรา้ นค้าชุมชนทีแ่ สดงและจําหน่ ายสินค้าท้องถิน่ หรือสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ มีมุมข้อมูลสินค้า มุมแคตตาล็อกสินค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
9) มีมุมบริการสื่อสําหรับโรงเรียนทีด่ อ้ ยโอกาส ทัง้ ระดับเด็กเล็ก ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา โดยเฉพาะสื่อทดลองและสื่อสาธิต
10) มีมุมบริการสื่อสําหรับกิจกรรมสายใยสัมพันธ์ของเด็กและครอบครัว เพื่อให้ใช้ใน
ห้องสมุดและยืมออกไปนอกห้องสมุด
11) มีมุมสร้างสรรค์พฒ
ั นาการของเด็กวัยต่า งๆ
12) มีหอ้ งแสดงวัฒนธรรมของท้องถิน่ ทีเ่ ป็นแหล่งข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม และภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน่
13) มีหอ้ งอินเตอร์เน็ตชุมชน ทีเ่ ป็นแหล่งให้คนในชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยี และหา
ข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้
14) มีหอ้ งวิชาการชุมชน ทีเ่ ป็นสถานทีส่ ําหรับการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม จัด
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาความรูใ้ นชุมชน เป็นสถานทีถ่ ่ายทอดความรูต้ ่าง ๆ ผ่านสื่อวีดทิ ศั น์ วีซดี ี หรือดีว ี
ดี นอกจากนี้ยงั เป็ นสถานทีถ่ ่ายทอดความรูด้ า้ นต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ ต่อเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในชุมชนทีส่ นใจ
15) มีหอ้ งเรียนรูก้ ลุ่มอาชีพชุมชน เพื่อเป็นทีเ่ ผยแพร่งานกลุ่มอาชีพในชุมชน และ
เป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดของกลุ่มอาชีพต่างๆ
16) มีลานกิจกรรมชุมชน เพื่อเป็นสถานทีเ่ สริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรูข้ อง
เด็กและเยาวชน โดยให้มกี ารทํากิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการร้องเพลง การเล่น
เกมต่าง ๆ เป็นต้น
6. การประเมินผล: มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของห้องสมุดประชาชน และ
บุคลากรของห้องสมุดประชาชนอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน
ตัวชี้วดั ขัน้ พื้นฐาน
1) มีการประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรของห้องสมุดประชาชนทัง้ ในรูป
ของการประเมินภายในด้วยบุคลากรของห้องสมุดเอง และประเมินโดยประชาชนตามลักษณะงานที่
แต่ละบุคคลทํา และการทํางานนัน้ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของการให้บริการห้องสมุดหรือไม่
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2) มีการประเมินทัง้ กระบวนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของห้องสมุด
ประชาชนว่าสนองวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ ห้องสมุดประชาชนเหล่านี้เพียงไร โดยใช้การประเมิน
ด้วยบุคลากรของห้องสมุดเอง และประเมินโดยประชาชน โดยประเมินว่า
(1) ประชาชนรักการอ่านเพิม่ มากขึน้ หรือไม่
(2) ห้องสมุดประชาชนมีการจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสมหรือไม่ เพียงไร
แนวทางปฏิบตั ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรเยีย่ มเยียนและมีการติดตามผลและ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรของห้องสมุดประชาชน และการดําเนินงานของห้องสมุด
ประชาชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ควรเชิญเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาเยีย่ มเยียน
ให้คาํ แนะนํา ให้กําลังใจบุคลากรของห้องสมุดประชาขนเป็นครัง้ คราวตามโอกาสอันควร และประสาน
ให้มกี ารประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างบุคลากรของห้องสมุด เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขปญั หา
ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ
7. การมีส่วนร่วมของชุมชน: มีกลุ่มคนหรือองค์กรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรม
หรือบริการรูปแบบต่างๆ ร่วมกับห้องสมุดประชาชน
7.1 การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องสมุดประชาชน
แนวทางปฏิบตั ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งเสริมให้กจิ กรรมบางอย่างของชุมชน
อาจนํามาจัดในห้องสมุดได้อย่างเหมาะสม เช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมวันเด็ก
เป็นต้น และส่งเสริมให้ผมู้ คี วามรูค้ วามสามารถในชุมชนนําความรูม้ าถ่ายทอดให้กบั บุคคลอื่นที่
ห้องสมุดได้
7.2 มีหน่วยงานและองค์กรในท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการดําเนินงานห้องสมุดประชาชน
แนวทางปฏิบตั ิ
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรประสานในการจัดหาหนังสือประเภทต่าง ๆ
เพิม่ เติม ให้แก่หอ้ งสมุดโดยวิธกี ารรับบริจาคจากประชาชนและหน่วยงานทัวไป
่ หรือควรสนับสนุน
การจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลออนไลน์ วัฒนธรรมออนไลน์ เชื่อมโยงกับหอจดหมายเหตุ พิพธิ ภัณฑ์ ห้องสมุด
อื่น ๆ สื่อกระจายเสียง ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาในระบบทางไกลและการเรียนรูอ้ อนไลน์ของ
ประชาชนในห้องสมุด
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรประสานงานเป็ นเครือข่ายกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ข้างเคียง ในการหมุนเวียนทรัพยากรทีม่ ใี นห้องสมุดทีต่ นดูแลร่วมกัน
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรร่วมมือกับสถาบันศาสนาในท้องถิน่ เพื่อจัดหา
หนังสือเพิม่ เติมให้แก่หอ้ งสมุด
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มสี ่วนร่วมใน
การควบคุมดูแลหนังสือ การหาหนังสือเพิม่ เติม โดยอาศัยกลุ่มมวลชนทีม่ ใี นชุมชน เช่น กลุ่มหนุ่ ม
สาว กลุ่มเยาวชน ครู นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการหมูบ่ า้ น/ชุมชน กลุ่มแม่บา้ น ฯลฯ เพื่อเป็น
อาสาสมัครดูแลรักษาห้องสมุดประชาชนให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ

193

ที่อ่านหนังสือประจาหมูบ่ ้าน/ชุมชน
ทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน เดิมใช้ช่อื ว่า “ทีอ่ ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมูบ่ า้ น” ได้เริม่
ทดลองจัดขึน้ เป็นครัง้ แรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2514 โดยเลือก 75 หมูบ่ า้ นของอําเภอเกาะคาและกิง่
อําเภอเสริม จังหวัดลําปางเป็ นหมูบ่ า้ นนําร่อง ต่อมาจึงเปลีย่ นชื่อเป็ น “ทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น”
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
กรมการศึกษษนอกโรงเรียน พ.ศ. 2525 เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 จุดมุง่ หมายสําคัญของทีอ่ ่าน
หนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน ได้แก่
1. เป็ นการป้องกันมิให้ประชาชนลืมหนังสือ โดยการจัดทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน
เพื่อให้ประชาชนมีเอกสารสิง่ พิมพ์ไว้อ่าน เพื่อเป็ นการป้องกันมิให้เกิดการลืมหนังสือ และช่วย
ส่งเสริมทักษะการอ่านให้คงอยูต่ ลอดไป
2. เป็นแหล่งทีจ่ ะเสริมสร้างลักษณะนิสยั การแสวงหาและติดตามข่าวสารข้อมูล
3. เป็นแหล่งวิทยาการเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชนอย่างแท้จริง
4. เป็นแหล่งส่งเสริมกระบวนการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
5. เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของคนในหมูบ่ า้ น
6. เป็นแหล่งพบปะทีจ่ ะนําไปสู่การเข้าร่วม หรือลงมือทํากิจกรรมอื่นๆต่อไป
7. ช่วยเสริมสร้างความมันใจให้
่
กบั คนในชนบททีจ่ ะอภิปรายพูดคุยเพื่อแลกเปลีย่ นทัศนะ
และความคิดเห็นซึง่ กันและกัน

แนวทางและขัน้ ตอนการดาเนิ นงานที่อ่านหนังสือประจาหมู่บา้ น/ชุมชน
1. กําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน เป็นแหล่งการ
เรียนรูค้ ่หู มู่บา้ น/ชุมชน
2. การเตรียมประชาชนก่อนการจัดหาหรือจัดตัง้ ทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชนโดย
ควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเห็นความสําคัญของทีอ่ ่านหนังสือประจํา
หมูบ่ า้ น/ชุมชน โดยพยายามสอดแทรกเข้าไปในการพบปะสังสรรค์ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ใน
หมูบ่ า้ น/ชุมชน
3. การจัดตัง้ คณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน โดยเมือ่ ประชาชนเข้าใจและ
เห็นด้วยกับการจัดหาหรือจัดตัง้ ทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชนแล้ว ควรประสานกับผูน้ ําชุมชน
ในการให้ประชาชนเลือกตัวแทนชาวบ้านเป็ นคณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน
4. ประสานกับหน่วยงานทีม่ คี วามรูใ้ นเรือ่ งการดําเนินงานทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/
ชุมชน เช่น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้
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คณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน มีความรูแ้ ละความเข้าใจในบทบาทการดําเนินงาน
ทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน
5. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชนพิจารณาสถานทีท่ ่ี
เหมาะสมเพื่อจัดตัง้ เป็ นทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน
6. ร่วมมือกับคณะกรรมการทีอ่ ่านหนังประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน โดยการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดหาหรือจัดสร้างทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน
7. จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อซือ้ หนังสือพิมพ์อย่างน้อย 2 ฉบับต่อวัน รวมทัง้ วัสดุ
สารนิเทศอื่น ๆ เช่น จุลสาร วารสาร และนิตยสาร ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ
ทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชนเสนอ ทัง้ นี้จะต้องดําเนินการในการจัดซือ้ จัดจ้างจัดกิจกรรมตาม
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
8. ติดตามและประเมินคุณภาพการดําเนินงานของทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชนและ
การเยีย่ มเยียนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน

มาตรฐานที่อ่านหนังสือประจาหมู่บา้ น/ชุมชน
1. การบริหารจัดการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน: มีการบริหารจัดการทีอ่ ่านหนังสือ
ประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ทัง้ ในด้านการวางแผนและงบประมาณ
ตามความต้องการของชุมชน
ตัวชี้วดั ขัน้ พื้นฐาน
1) มีแผนพัฒนาทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่
อ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน ให้เป็นแหล่งความรูห้ มูบ่ า้ น/ชุมชน
แนวทางปฏิบตั ิ ควรกําหนดแผนงานเพื่อพัฒนาทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน
ให้เป็นแหล่งความรูห้ มูบ่ า้ น/ชุมชน เป็นทีร่ วบรวมสื่อต่าง ๆ เอาไว้เพื่อให้บริการด้านความรู้ และ
สาระบันเทิงแก่ทุกคนในหมู่บา้ น/ชุมชนทีจ่ ะเข้าไปศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง เป็นศูนย์รวมการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ และข่าวสารข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ทุกคน อันจะนําไปสู่การเกิด
สังคมแห่งการเรียนรูใ้ นหมูบ่ า้ น/ชุมชน
2) มีการจัดหาหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 2 ฉบับต่อวัน รวมทัง้ สิง่ พิมพ์ นิตยสาร วารสาร
ทีจ่ าํ เป็นในการให้บริการของทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน
แนวทางปฏิบตั ิ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณทีเ่ พียงพอตามมาตรฐานและตัวชีว้ ดั
ทีก่ ําหนด ให้กบั คณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชนในการเลือกซือ้ สิง่ พิมพ์ท่จี าํ เป็ นมา
ให้บริการในทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน
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2. บุคลากร: มีคณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชนดําเนินงานทีอ่ ่านหนังสือ
ประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ตัวชี้วดั ขัน้ พื้นฐาน
1) มีคณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจาก
ประชาชนในหมูบ่ า้ นครบตามจํานวนทีก่ ําหนดตามระเบียบและหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน
แนวทางปฏิบตั ิ ควรประสานกับคณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน
ชุดเดิม หรือประสานผูน้ ําชุมชน เพื่อให้ผนู้ ําชุมชนจัดประชุมชาวบ้าน เพื่อให้ขอ้ มูล วัตถุประสงค์
เกีย่ วกับทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน ข้อดีของการมีทอ่ี ่านหนังสือในหมู่บา้ น/ชุมชน และเชิญ
ชวนให้ชาวบ้านเลือกคณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชนหรือกําหนดให้เป็น
คณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการหอกระจายข่าวก็ได้
2) มีคณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชนเพื่อดําเนินงานทีอ่ ่านหนังสือ
ประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1) การเลือก ยุบ ย้าย สถานทีต่ งั ้ จัดสร้าง หาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ตามมาตรฐานทีอ่ ่าน
หนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชนพึงมี
2.2) พิจารณาเลือกหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร วารสาร ทีเ่ หมาะสมกับความ
ต้องการและความจําเป็นของประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชนทีม่ าใช้บริการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/
ชุมชน
2.3) ประชาสัมพันธ์ให้กบั ประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชน ให้ความร่วมมือ และเข้ามา
ใช้บริการ
2.4) จัดหาหนังสือ วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นมาให้บริการในทีอ่ ่านหนังสือ
ประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน
2.5) จัดผูร้ บั ผิดชอบ ดูแล บํารุงรักษา และซ่อมแซมทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/
ชุมชน ให้มสี ภาพใช้งานได้และเป็ นปจั จุบนั เช่น จัดกลุ่มอาสาสมัครช่วยดูแลทีอ่ ่านหนังสือประจํา
หมูบ่ า้ น/ชุมชน ซึง่ อาจประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงบริเวณทีอ่ ่านหนังสือ
ประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน
2.6) จัดกิจกรรมเสริมความรูแ้ ละประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ตามโอกาสอันควร
2.7) ประชุม พิจารณา หาทางแก้ไข ปญั หาและอุปสรรค เพื่อปรับปรุงทีอ่ ่านหนังสือ
ประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน
2.8) ตรวจสอบให้มกี ารจัดส่งหนังสือพิมพ์ หรือวารสาร นิตยสาร มายังทีอ่ ่าน
หนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน และให้มไี ว้บริการในทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชนเป็ นประจําและ
อย่างครบถ้วน
2.9) ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โรงเรียน และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
ร่วมมือกันดําเนินงานทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน ทัง้ ในด้านการปรับปรุง พัฒนาและจัดหาทุน
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แนวทางปฏิบตั ิ ควรเป็นหน่ วยงานกลางในการประสานให้เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานที่
มีประสบการณ์ในการดําเนินงานทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน เช่น ศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ มาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และให้ขอ้ แนะนําในการดําเนินงานทีอ่ ่านหนังสือประจํา
หมูบ่ า้ น/ชุมชน
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์: มีส่อื วัสดุอุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นในการให้บริการทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของประชากรในชุมชน
ตัวชี้วดั ขัน้ พื้นฐาน
มีส่อื วัสดุอุปกรณ์ ทีจ่ าํ เป็นในการให้บริการของทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน และ
สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน ได้แก่
1) หนังสือพิมพ์ อย่างน้อยวันละ 2 ฉบับ
2) หนังสือ วารสาร นิตยสาร จุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว และโปสเตอร์ทส่ี อดคล้องกับ
ปญั หาและความต้องการของประชาชนในหมูบ่ า้ น
3) ทีว่ างหนังสือพิมพ์ พร้อมไม้หนีบ
4) โต๊ะสําหรับอ่านหนังสือพิมพ์ และมีมา้ นังสํ
่ าหรับนังอ่
่ าน
5) กระดานหรือป้ายนิเทศ อย่างน้อย 1 แผ่น เพื่อแจ้งข่าวสารสําคัญ ๆ ติดภาพที่
น่าสนใจ หรือการนัดหมายของหมูบ่ า้ น หรือสรุปหัวข้อข่าวทีส่ าํ คัญประจําวัน
6) ป้ายคําขวัญเชิญชวนให้ชาวบ้านมาอ่านหนังสือ
7) ป้ายรายชื่อคณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน
8) ป้ายชื่อทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน
9) แผนทีส่ งั เขปของหมู่บา้ น/ชุมชน
10) ไฟฟ้า หรือตะเกียงทีใ่ ห้แสงสว่างเพียงพอ เพื่อชาวบ้านมาใช้บริการในเวลากลางคืนได้
ตัวชี้วดั ขัน้ พัฒนา มีส่อื วัสดุอุปกรณ์เพิม่ เติม ดังนี้
1) ตูเ้ ก็บหนังสือ
2) ทีเ่ ก็บหนังสือพิมพ์เก่า
3) สมุดทะเบียนหนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม
4) โทรทัศน์ 1 เครือ่ ง พร้อมทัง้ เครือ่ งเล่นวีดทิ ศั น์ หรือวีซดี ี หรือดีวดี ี 1 เครือ่ ง
แนวทางปฏิบตั ิ ควรเป็นหน่วยงานกลางในการประสานให้เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานทีม่ ี
ประสบการณ์ในการจัดทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน เช่น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
ได้มาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและให้ขอ้ แนะนําในการจัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นต้องใช้ในการจัดที่
อ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน และควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณทีเ่ พียงพอในการจัดซือ้ หรือ
จัดทําสื่อ วัสดุอุปกรณ์ตามทีก่ ําหนดให้กบั คณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน
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4. อาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม: มีทาํ เลทีต่ งั ้ และอาคารสถานทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐาน
เหมาะสมกับหมูบ่ า้ น/ชุมชน
ตัวชี้วดั ขัน้ พื้นฐาน
1) มีทาํ เลทีเ่ ป็นสถานทีท่ เ่ี ป็ นศูนย์รวมของหมูบ่ า้ น/ชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ใน
หมูบ่ า้ น/ชุมชน พึงพอใจ เช่น ศาลาวัด ศาลาประชาคม ศาลาร่วมใจ ฯลฯ
2) เป็นสถานทีท่ ก่ี ารติดต่อไปมาสะดวก
3) มีสภาพแวดล้อมดี อากาศปลอดโปร่ง ร่มรืน่ และปลอดภัย
4) เป็นอาคารทีม่ คี วามมันคง
่ ถาวร แข็งแรง
5) มีป้ายชื่อทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน
6) บริเวณภายนอกของทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน สามารถรักษาความสะอาด
ได้งา่ ย
ตัวชี้วดั ขัน้ พัฒนา
1) มีพน้ื ทีใ่ ช้สอยเป็ นสัดส่วนและมีขนาดเหมาะสม โดยต้องแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็นโต๊ะอ่าน
หนังสือ ม้านัง่ ทีว่ างหนังสือพิมพ์ ทีเ่ ก็บหนังสือพิมพ์เก่า ตูห้ นังสือ แผนทีช่ ุมชน ป้ายรายชื่อ
คณะกรรมการ กระดานดําหรือป้ายนิเทศ
2) บริเวณภายนอกของทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน จัดภูมทิ ศั น์และทีน่ งั ่ พักผ่อน
บริเวณรอบ ๆ
แนวทางปฏิบตั ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรให้ความรูแ้ ละข้อแนะนําด้วยตนเอง หรือ
ประสานกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในการให้ความรูแ้ ละข้อแนะนํา และจัดสรร
งบประมาณสําหรับคณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน ในการดําเนินการเลือกทําเล
ทีต่ งั ้ และการสร้างทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชนตามมาตรฐานทีก่ ําหนด
5. การให้บริการและการจัดกิจกรรม: มีการจัดบริการให้ความรู้ และสาระบันเทิง โดยใช้ส่อื
และอุปกรณ์ต่าง ๆ สอดคล้องกับความต้องการและปญั หาของคนในชุมชน
ตัวชี้วดั ขัน้ พื้นฐาน
1) มีบริการสื่ออุปกรณ์ทใ่ี ห้ขอ้ มูล ข่าวสารส่งเสริมการเรียนรู้ และสาระบันเทิงของ
ประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชน ทัง้ หนังสือพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร วารสาร จุลสาร แผ่นพับแผ่นปลิว
โปสเตอร์ ป้ายนิเทศ
2) มีบริการให้ใช้ทอ่ี ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชนเป็นทีจ่ ดั กิจกรรมของหมูบ่ า้ น เช่น
เป็นทีพ่ บปะแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างชาวบ้านกับเกษตรตําบล กับพัฒนากรชุมชนกับครูอาสา
การศึกษานอกโรงเรียน เป็นทีป่ ระชุมหมูบ่ า้ น/ชุมชน หรือองค์กรชุมชนต่าง ๆ ของหมูบ่ า้ น/ชุมชน
อาทิ กลุ่มเยาวชน กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มผูส้ งู อายุ หรือเป็นทีฝ่ ึกอาชีพเป็นต้น
ตัวชี้วดั ขัน้ พัฒนา
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1) มีบริการสื่อ อุปกรณ์ทใ่ี ห้ขอ้ มูลข่าวสาร ส่งเสริมการเรียนรู้ และสาระบันเทิงของ
ประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชน ในรูปแบบของโทรทัศน์ วีดทิ ศั น์ วีซดี ี และดีวดี ี
2) มีมุมตามความสนใจ เช่น มุมอาชีพ ทีม่ หี นังสือเกีย่ วกับอาชีพต่างๆ สําหรับผูท้ ส่ี นใจ
พัฒนาอาชีพของตนเอง หรือมุมกีฬาในร่มทีม่ อี ุปกรณ์ อาทิ หมากรุก หมากฮอส โดมิโน มาสเตอร์
โลจิก เป็นต้น
แนวทางปฏิบตั ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้
คณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน จัดให้มบี ริการในด้านต่าง ๆ ณ ทีอ่ ่านหนังสือ
ประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน ทัง้ ในด้านงบประมาณ กําลังคน สื่อ และวัสดุอุปกรณ์
6. การประเมินผล: มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทีอ่ ่านหนังสือประจํา
หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ตัวชี้วดั ขัน้ พื้นฐาน
มีการประเมินคุณภาพการดําเนินงานของทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน โดย
ประเมินตามเป้าหมายของการจัดตัง้ ทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน
แนวทางปฏิบตั ิ ควรเยีย่ มเยียนการปฏิบตั งิ าน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่
อ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ควรเชิญเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องมาเยีย่ มเยียน ให้คาํ แนะนํา ให้กําลังใจคณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน
เป็นครัง้ คราวตามโอกาสอันควร และประสานให้มกี ารประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ กับคณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข
ปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ
7. การมีส่วนร่วมของชุมชน: มีกลุ่มคนหรือองค์กรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมหรือบริการรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับคณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน
1) มีประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรมทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน ร่วมกับ
คณะกรรมการทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน
2) มีหน่วยงาน สถานศึกษา และองค์กรในท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการดําเนินงานทีอ่ ่าน
หนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน
แนวทางปฏิบตั ิ
1) ควรประสานในการจัดหาหนังสือประเภทต่าง ๆ เพิม่ เติม ให้แก่ทอ่ี ่านหนังสือประจํา
หมูบ่ า้ น/ชุมชน โดยวิธกี ารรับบริจาคจากประชาชนและหน่วยงานทัวไป
่ หรือจัดตัง้ กองทุนหมู่บา้ น/
ชุมชน เพื่อนําดอกผลมาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานทีอ่ ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น/ชุมชน
2) ควรประสานความร่วมมือกับห้องสมุดโรงเรียนสถานศึกษา ห้องสมุดประชาชนตําบล
หรืออําเภอทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง เพือ่ หมุนเวียนหนังสือพิมพ์วารสาร นิตยสารบางประเภทมาให้บริการผูอ้ ่าน
ในทีอ่ ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน
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3) ควรร่วมมือกับสถาบันศาสนาในท้องถิน่ เพื่อจัดหาหนังสือเพิม่ ให้แก่ทอ่ี ่านหนังสือ
ประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน
4) ควรส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลหนังสือ การหา
หนังสือเพิม่ เติม โดยอาศัยกลุ่มมวลชนทีม่ ใี นท้องถิน่ เช่น กลุ่มหนุ่ มสาว กลุ่มเยาวชน ครู นักเรียน
นักศึกษา คณะกรรมการหมู่บา้ น/ชุมชน กลุ่มแม่บา้ น ฯลฯ เพื่อเป็ นอาสาสมัครดูแลรักษา ตกแต่งที่
อ่านหนังสือประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน ให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
แหล่งการเรียนรูใ้ นชุมชน นับว่ามีส่วนสําคัญทีท่ ําให้การขยายโอกาสในการเข้าถึงความรูข้ อง
ชุมชนเป็ นไปได้โดยง่ายและแพร่ขยายผลได้รวดเร็ว เพราะเป็ นเสมือนศูนย์รวม/ศูนย์กลางความรูใ้ น
รูปแบบต่าง ๆ หรือห้องปฏิบตั กิ ารเรียนรูท้ ม่ี อี ยูใ่ กล้ตวั ทีป่ ระชาชนทัวไปสามารถเรี
่
ยนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ
ตามอัธยาศัย เป็ นแหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และการฝึกปฏิบตั ทิ บ่ี างครัง้ ไม่อาจ
หาได้ในห้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีใ่ นปจั จุบนั เป็ นทีย่ อมรับกันแล้วว่า การให้ความสําคัญกับการ
เรียนรูภ้ าคทฤษฎีในห้องเรียนอย่างเดียว ไม่อาจพัฒนาการเรียนรูข้ องบุคคลให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ
อาชีพ วัฒนธรรมและทักษะในการดําเนินชีวติ ในความเป็นจริงของสังคมได้ นอกจากนัน้ แหล่งเรียนรู้
ยังสามารถช่วยให้การปลูกฝงั นิสยั รักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรูไ้ ด้ตนเอง และการ
สื่อสารข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งการเรียนรูใ้ นชุมชนบาง
ประเภททําให้เรียนรูร้ ะหว่างชุมชนต่อชุมชนเป็ นไปได้อย่างสะดวก เข้าใจง่าย ไม่ตอ้ งรอความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ ทําให้ได้ชุมชนได้เรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ิจริงจากแหล่งทีไ่ ด้ผลดี (Best Practices)
ซึง่ จะก่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ในปจั จุบนั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่าง ๆ มีหน้าทีใ่ นการจัดการศึกษาและดําเนินการอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา ตามพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ใน 2 มาตรา ได้แก่
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าทีใ่ นการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ของตนเองดังนี้
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(9) การจัดการศึกษา
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิน่
มาตรา 17 ภายใต้บงั คับมาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าทีใ่ นการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ของตนเอง ดังนี้
(6) การจัดการศึกษา
(8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิน่
(9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
(18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่
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(20) การจัดให้มพี พิ ธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
การจัดตัง้ แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ทัง้ นี้ ในการจัดให้มแี หล่งเรียนรูใ้ นชุมชนนัน้ ควรจะมี
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิน่ มีเนื้อหาสาระทีเ่ ป็ นประโยชน์ทงั ้ ต่อการเพิม่ พูนสติปญั ญาและการนําไป
ปฏิบตั ิ สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรูข้ องประชาชนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย มีความยืดหยุ่น ตรง
ตามความต้องการของประชาชน มีกจิ กรรมทีม่ ชี วี ติ ชีวา รืน่ รมย์ หรือเปิดโอกาสให้ได้ลงมือปฏิบตั ิ
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดรูปแบบ และเนื้อหาของกิจกรรม ซึง่ ควรจะมีความหลากหลาย
ผูท้ ส่ี นใจสามารถเข้ามาเรียนรูไ้ ด้ในแหล่งเดียว (One Stop Service) เช่น หากต้องการมีความรูท้ ุก
เรือ่ งกาแฟ ก็สามารถเดินทางมาหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูแ้ ห่งนี้ได้ในทุกเรือ่ งตัง้ แต่ประวัติ พันธุ์
การปลูก การดูแล ไปจนถึงการจัดจําหน่ ายและการบริโภค หรืออาจมีกจิ กรรมการเรียนรูใ้ น
หลากหลายเรือ่ งราว เช่น ในแหล่งเรียนรูเ้ ดียวสามารถให้ความรูท้ งั ้ เรือ่ งศิลปวัฒนธรรม วิถชี วี ติ การ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ แม้กระทังการดู
่
แลรักษษสิง่ แวดล้อม เพื่อให้แหล่งเรียนรูม้ คี วาม
ทันสมัย น่าสนใจ มีความแปลกและแตกต่าง ควรมีสาระหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจยั หรือ
เทคโนโลยีทจ่ี ะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดหรือการเรียนรูใ้ หม่ ๆ ทัง้ กิจกรรมทีช่ ุมชนคิดขึน้ เองหรือที่
นําผลการวิจยั มาใช้และคาดว่าจะก่อประโยชน์แก่ชุมชนอื่น ๆ เช่น การทํากระดาษจากต้นกล้วย การ
เพาะพันธุก์ ล้วยไม้จากเนื้อเยือ่ ฯลฯ ด้วย
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การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชน
กลุ่ม หมายถึง คนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปทีม่ ลี กั ษณะบางอย่างเหมือนกัน มีความรูส้ กึ นึกคิดว่า
เป็นพวกเดียวกัน มีความสนใจ ดําเนินการหรือร่วมปรึกษาหารืออย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ใน
ความหมายของการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่ม หมายถึงการรวมตัวของบุคคลทีม่ ปี ญั หา หรือ
ความต้องการบางอย่างทีค่ ล้ายคลึงกัน และดําเนินการบางอย่างร่วมกัน การรวมตัวของบุคคลในทีน่ ้ี
อาจหมายถึง การรวมตัวของบุคคลในชุมชน หรือบุคคลทัง้ ในและนอกชุมชน หรือการรวมตัว
ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มทัง้ ในและนอกชุมชนก็ได้
ความจําเป็ นทีต่ อ้ งมีการรวมกลุ่มในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ก็เพื่อทีจ่ ะทําให้เกิดพลัง
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมและก่อให้เกิดการขยายผลการดําเนินงานในวงกว้าง พลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมไม่ได้ หมายถึงเฉพาะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึง
การสร้างอํานาจในการต่อรอง และสร้างกระบวนทัศน์ วิสยั ทัศน์ และเปิดมุมมองใหม่ ๆ จากการ
แลกเปลีย่ นความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เป็ นการเพิม่ โอกาสในการแก้ไขปญั หาและพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มด้วย

ประเภทของกลุ่ม
การจัดแบ่งประเภทของกลุ่มสามารถจัดแบ่งออกได้หลายลักษณะ เช่น
 แบ่งตามรูปแบบการจัดตัง้ กลุ่ม
 กลุ่มทีเ่ ป็ นทางการ เป็นกลุ่มซึง่ รัฐลงไปจัดตัง้ หรือจัดสรรงบประมาณสนับสนุน มี
กฏหมาย กฏระเบียบรองรับ กลุ่มทีเ่ ป็นทางการนี้สามารถแบ่งย่อยได้ 2 ประเภทคือ (1) กลุ่มถาวร
โดยการคงอยูข่ องกลุ่มมีความมันคง
่ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล หมู่บา้ น มูลนิธ ิ สหกรณ์
การเกษตร ฯลฯ และ (2) กลุ่มชัวคราว
่
การคงอยูข่ องกลุ่มจะมีลกั ษณะเป็ นครัง้ คราว ถูกแต่งตัง้ ขึน้
เพื่อดําเนินกิจกรรมเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งโดยเฉพาะ เมือ่ กิจกรรมนัน้ ๆ สิน้ สุด ก็จะสิน้ สุดภาระหน้าทีข่ อง
กลุ่มหรือยกเลิกกลุ่มไปด้วย เช่น คณะกรรมการจัดงานประกวด คณะทํางานจัดงานกาชาดประจําปี
เป็นต้น
 กลุ่มทีไ่ ม่เป็นทางการ เป็ นกลุ่มทีเ่ กิดขึน้ โดยสมาชิกมารวมกันตามธรรมชาติ ไม่ได้
รับการสนับสนุนจากรัฐ มีกฏระเบียบทีส่ ร้างขึน้ เอง เช่น ชมรมหมากรุก กลุ่มสมัชชาคนจน เป็ นต้น
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 แบ่งตามโครงสร้างกลุ่ม
 กลุ่มทีม่ โี ครงสร้างแบบง่าย เป็นกลุ่มทีม่ กี ารจัดแบ่งอํานาจหน้าทีข่ องสมาชิกภายใน
กลุ่มไว้อย่างชัดเจน เช่น หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ฯลฯ การบริหาร
จัดการกลุ่มไม่มขี นั ้ ตอนซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดีย่ ว ๆ เช่น กลุ่มพ่อค้าสุกร สมาคมพ่อค้าไทยจีน ฯลฯ
 กลุ่มทีม่ โี ครงสร้างซับซ้อน เป็นกลุ่มทีม่ กี ารจัดแบ่งอํานาจหน้าทีข่ องสมาชิกภายใน
กลุ่มในหลายระดับขัน้ หรือมีโครงสร้างย่อย ๆ ซ้อนกันอยู่ อาทิ ในหมูบ่ า้ นแห่งหนึ่งประกอบด้วยการ
รวมกลุ่มของผูค้ นในหลายกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มชาวนา กลุ่มผูเ้ ลีย้ งปลา กลุ่มผูเ้ ลีย้ งไก่ไข่ โดยในแต่ละ
กลุ่มดังกล่าวนัน้ มีการจัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์รา้ นค้า หรืออื่น ๆ เป็นต้น
 แบ่งตามลักษณะกิจกรรม
 กลุ่มเรียนรู้ เป็ นกลุ่มทีม่ กี ระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันในเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งหรือหลายเรือ่ ง
เช่น มีความสนใจทีจ่ ะเรียนรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการผลิตนํ้าสกัดชีวภาพ ก็เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกัน
ความสัมพันธ์ของกลุ่มในลักษณะนี้จะเป็นไปอย่างหลวม ๆ ชัวครั
่ ง้ ชัวคราว
่
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ของหน่ วยงานภาครัฐในปจั จุบนั เป็ นการสร้างกลุ่มประเภทนี้
 กลุ่มกิจกรรม เป็นกลุ่มทีม่ กี ารดําเนินกิจกรรมร่วมกัน ซึง่ อาจเป็ นกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมทางพาณิชย์ หรือหลาย ๆ กิจกรรมร่วมกัน รวมทัง้ อาจมีกจิ กรรมการเรียนรูผ้ สมผสานด้วยก็
ได้ การรวมกลุ่มมีความสัมพันธ์ทค่ี ่อนข้างเหนียวแน่น มีการแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ รวมทัง้
ปจั จัยการผลิตทีพ่ ฒ
ั นาต่อเนื่องมากกว่ากลุ่มเรียนรู้ ในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่มประเภท
นี้หมายถึงกลุ่มทีน่ ํากระบวนการเรียนรูม้ าพัฒนาเพื่อดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
 แบ่งตามเงือ่ นไขการเกิดกลุ่ม
 กลุ่มทีเ่ กิดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ เป็ นกลุ่มทีเ่ กิดขึน้ โดยมีเป้าหมายร่วมกันใน
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง มีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันค่อนข้างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เช่น กลุ่มสหกรณ์ผเู้ ลีย้ งโค
นม มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอาชีพและการสร้างความมันคงด้
่ านรายได้ กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมด้านการ
แปรรูป มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถในการแปรรูป ฯลฯ
 กลุ่มเชิงวัฒนธรรม เป็ นกลุ่มทีม่ กี ารรวมตัวเนื่องจากมีปญั หาหรือได้รบั ผลกระทบ
คล้ายคลึงกัน เช่น กลุ่มผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการกัน้ นํ้าของรัฐจนทําให้เกิดนํ้าท่วมหมูบ่ า้ นและ
ออกมาปิดถนนประท้วง ซึง่ โดยปกติหากไม่มเี หตุการณ์น้เี กิดขึน้ จะไม่รวมตัวกัน
 แบ่งตามความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม
 กลุ่มปฐมภูม ิ ได้แก่ กลุ่มบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ สนิทสนม รักใคร่
โดยไม่มอี ะไรแอบแฝง มีการติดต่อกันอยูเ่ สมอและเป็นเวลาอันยาวนาน กระทํากิจกรรมต่าง ๆ โดยมี
จุดมุง่ หมายร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เช่น กลุ่มญาติ กลุ่มเพื่อนสนิท
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 กลุ่มทุตยิ ภูม ิ สมาชิกกลุ่มมีความผูกพันมิใช่เป็ นการส่วนตัว มีความสัมพันธ์กนั ตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ มีแบบแผน เช่น มีการแบ่งงานกันทําตามความสามารถเพื่อประสิทธิภาพของ
งาน มีสายการติดต่องานเป็ นไปตามลําดับขัน้ ตอน เป็ นต้น
 แบ่งตามความสมัครใจ
 กลุ่มสมัครใจ เป็นกลุ่มทีส่ มาชิกเข้ามารวมตัวกันโดยความสมัครใจ อาจด้วยเป็ นกลุ่ม
อาชีพเดียวกัน มีผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีความสนใจเรือ่ งเดียวกัน เช่น กลุ่มผูป้ ลูกลําไย ชมรมคน
รักฟุตบอลไทย แฟนคลับนักแสดงเกาหลี เป็นต้น
 กลุ่มไม่สมัครใจ หมายถึง กลุ่มทีส่ มาชิกเข้ามารวมกันโดยไม่มที างเลือกเป็นอย่างอื่น
เช่น กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มเชือ้ ชาติ เป็นต้น
นอกจากนี้ ในทางสังคมวิทยายังได้จาํ แนกกลุ่มออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
(http://www.baanjomyut.com/library/social_sciences/19.html)
 กลุ่มทางสถิติ (Statistical Group) เป็นกลุ่มทีส่ มาชิกไม่ได้จดั ตัง้ ขึน้ ด้วยตนเอง หากเป็น
การจัดขึน้ โดยนักสังคมวิทยาและนักสถิติ โดยปกติแล้วสมาชิกไม่มคี วามรูส้ กึ ว่าเป็ นสมาชิกของกลุ่ม
และไม่มสี ทิ ธิหรือพันธะต่อกลุ่มแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น กลุ่มคนทีเ่ กิดในโรงพยาบาลและกลุ่มคนที่
เกิดนอกโรงพยาบาล การจัดกลุ่มทางสถิตขิ น้ึ นัน้ ก็เพื่อความมุง่ หมายของสถิติ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
จากกลุ่มทางสถิติ คือ ช่วยให้ทราบถึงลักษณะสําคัญบางประการของชุมชนได้ เช่น ชุมชนทีเ่ กิดใน
โรงพยาบาลร้อยละ 10 ย่อมแตกต่างจากชุมชนทีไ่ ม่เกิดในโรงพยาบาลร้อยละ 90 เป็นต้น
 กลุ่มคนพวกเดียวกัน (Societal Group) กลุ่มคนประเภทนี้มลี กั ษณะแตกต่างไปจากกลุ่ม
สถิติ คือ กลุ่มนี้มคี วามรูส้ กึ ว่าเป็นพวกเดียวกันทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อนและไม่มกี ารปะทะ
สังสรรค์กนั ตลอดทัง้ ไม่มกี ารจัดระเบียบทางสังคม อาทิ กลุ่มทีม่ ภี าษาเดียวกัน เช่น ภาษาชาวเหนือ
คนทีพ่ ดู ภาษาเหนืออาจไม่รจู้ กั กันก็ได้ แต่พอพูดออกมาก็รไู้ ด้ว่าเป็ นพวกเดียวกัน
 กลุ่มทางสังคม (Social Group) การใช้คาํ ว่า ‚สังคม‛ ก็เพื่ออธิบายว่ามีการติดต่อกันทาง
สังคมและมีการปะทะสังสรรค์กนั ทางสังคม สมาชิกของกลุ่มประเภทนี้นอกจากจะมีความรูส้ กึ เป็ น
พวกเดียวกันแล้ว ยังมีการปะทะสังสรรค์ทางสังคมอีกด้วย ได้แก่ กลุ่มเพื่อนเล่น กลุ่มเพื่อนนักเรียน
ร่วมชัน้ เดียวกัน เป็นต้น
 กลุ่มสมาคม (Associational Group) กลุ่มประเภทนี้เป็ นกลุ่มทีม่ คี วามสําคัญทีส่ ุดใน
สังคมเชิงซ้อนสมัยใหม่ ทัง้ นี้ เป็นกลุ่มทีไ่ ด้มกี ารจัดระเบียบหรือองค์การ เป็นกลุ่มทีม่ โี ครงสร้างอย่าง
เป็นทางการ เพราะฉะนัน้ กลุ่มสมาคมจึงมีลกั ษณะครบถ้วนในความหมายทางสังคมวิทยา กล่าวคือมี
ความรูส้ กึ เป็ นพวกเดียวกัน มีการปะทะสังสรรค์ทางสังคม และมีการจัดกลุ่มอย่างมีระเบียบเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่ม
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องค์ประกอบที่ทาให้กลุ่มมีประสิทธิ ภาพ
องค์ประกอบทีท่ าํ ให้กระบวนกลุ่มมีประสิทธิภาพ มีดงั นี้
1. การมีอุดมการณ์ มีวสิ ยั ทัศน์ คือการทีค่ นในกลุ่มมีแนวคิดเดียวกัน หรือมองเห็นอนาคต
ข้างหน้าร่วมกัน ถือเป็นสิง่ สําคัญทีจ่ ะยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์และการรวมตัวของกลุ่ม ให้พยายาม
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องแต่ละคนจนสุดความสามารถ เพื่อจะบรรลุอุดมการณ์และวิสยั ทัศน์ทม่ี รี ว่ มกัน โดย
ไม่แตกแยก
2. การมีเป้าหมายเดียวกัน หรือมีผลประโยชน์รว่ มกัน จะทําให้สมาชิกในกลุ่มมีทศิ ทาง
ดําเนินงานทีส่ อดคล้องกันเพื่อไปสู่จดุ มุง่ หมายนัน้ เน้นให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของกลุ่ม
มากกว่าทรัพย์สนิ หรือสิง่ มีค่าทางวัตถุ เพื่อขจัดข้อขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหลัง
3. การมีส่วนร่วมของทุกฝา่ ยในการบริหารจัดการ เป็นเงือ่ นไขทีท่ ําให้สมาชิกมีสาํ นึกความ
เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม และตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกัน เกิดการรับรู้ ตัดสินใจและร่วมลงมือ
ปฏิบตั ใิ นนามของกลุ่ม หากดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และมีการ
กระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จะทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง
4. กิจกรรมการดําเนินงานของกลุ่มมีความเหมาะสมสอดคล้องกับปญั หาและความต้องการ
ของสมาชิก มีแผนงานทีป่ ระกอบด้วยการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ไม่เป็นการส่งเสริมหรือสร้างความ
ขัดแย้ง และมีการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง สามารถบริหารจัดการได้ภายในกลุ่ม
โดยไม่ตอ้ งพึง่ พิงปจั จัยต่าง ๆ จากภายนอก ภายใต้การสนับสนุ นของผูน้ ําองค์กรชุมชน
5. มีบรรยากาศทีเ่ ป็นมิตร มีความรัก เอือ้ อาทร สมานฉันท์และสามัคคี ความรักและความ
สมานฉันท์จะเป็นเหตุให้เกิดความร่วมมืออย่างมีพลัง
6. ระบบการสื่อสารของกลุ่มควรเป็นแนวราบไม่ใช่แนวดิง่ เนื่องจากจะทําให้เกิดความรูส้ กึ
เท่าเทียมกัน และยอมให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ ไม่เหมือนถูกบังคับ มีความรัก
7. ผูน้ ํา สมาชิกของกลุ่มและคนทัวไปในชุ
่
มชน
- มีผนู้ ํากลุ่มทีเ่ ข้มแข็ง มีภาวะผูน้ ํา เสียสละ มีวสิ ยั ทัศน์
- สมาชิกกลุ่มในกลุ่ม พร้อมทีจ่ ะจัดการกับปญั หาของตนเองและชุมชน ให้ความร่วมมือ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทัง้ ทางความคิด การวางแผน การตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล โดย
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนได้อย่างดี เชื่อในความสามารถของเพื่อนสมาชิก มีความไว้วางใจกัน โดยสมาชิก
ในกลุ่มยอมรับข้อเสนอแนะ คําวิจารณ์ ข้อมูล และการติชมซึง่ กันและกัน และพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือกัน
และกันเสมอ
- คนทัวไปในชุ
่
มชน หรือกลุ่มคนทีค่ อยเฝ้า ติดตาม วิพากษ์วจิ ารณ์ ทีพ่ ร้อมจะเข้าร่วม
หรือสนับสนุ นกลุ่ม
8. มีงบประมาณดําเนินงานทีเ่ พียงพอ ซึง่ ในระยะแรกอาจต้องระดมเงินจากสมาชิกกลุ่ม
หรือขอรับการสนับสนุ นจากภายนอกเพื่อใช้ในกิจกรรมแรกเริม่
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ขั้นตอนในการสร้างกลุ่ม
ขัน้ ตอนในการสร้างกลุ่ม มีดงั นี้

1. การเตรียมการ หรือเตรียมความพร้อม
การทํางานในขัน้ ตอนนี้นบั ตัง้ แต่ การศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ปญั หาชุมชนอย่าง
ละเอียด การสร้างความคุน้ เคยและไว้วางใจ พร้อมทัง้ การกระตุ้นปลูกจิตสํานึกให้ชุมชนอยากจะ
แก้ปญั หาของตนเอง บทบาทเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ก็คอื การเข้าไปพูดคุยกับสมาชิกชุมชน และดึงปญั หา
และความต้องการของชุมชนออกมา ผลทีไ่ ด้จากการดําเนินงานในขัน้ ตอนนี้ จะทําให้สมาชิกชุมชน
ตระหนักรับรูถ้ งึ ปญั หาทีม่ อี ยู่ ทัง้ ทีเ่ ป็ นปญั หาของตนเองและปญั หาของคนอื่นในชุมชนและเกิดความ
สนใจทีจ่ ะเข้ารวมกลุ่มกับผูท้ ม่ี ปี ญั หาคล้าย ๆ กัน ในส่วนของเจ้าหน้าทีข่ นั ้ ตอนนี้จะทําให้สามารถ
แยกแยะสมาชิกในชุมชนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ได้อย่างคร่าว ๆ จากการเอาปญั หาและความต้องการของ
สมาชิกในชุมชน หรือการประกอบอาชีพมาเป็ นฐานในการจําแนก ซึง่ ในแต่ละชุมชนจะมีจาํ นวนกี่
กลุ่มก็ได้ เช่น กลุ่มผูป้ ลูกชา กลุ่มผูป้ ลูกกาแฟ กลุ่มผูป้ ลูกส้มเขียวหวาน กลุ่มผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก
ปญั หาดินเสื่อมโทรม ฯลฯ

2. การสร้างกลุ่มเรียนรู้ และเสริมแนวคิด
เริม่ จากการใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการแยกแยะกลุ่มบุคคลทีม่ ปี ญั หาความต้องการเหมือนกัน
หรือมีการประกอบอาชีพในกลุ่มเดียวกันจากขัน้ ตอนแรก พัฒนาให้กลายเป็ นกลุ่มเรียนรู้ โดยจัดให้ม ี
การประชุมระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การประชุมครัง้ แรกไม่ควรเป็นการประชุมทีเ่ ป็ นการทางการมาก
นัก อาจสอบถามจากคนทีค่ ดิ ว่าน่าจะเป็นผูแ้ ทนกลุ่ม หรือผูน้ ํากลุ่มย่อย ๆ ว่าควรจะนัดใครมา
ปรึกษาหารือบ้าง เนื้อหาสาระในการพูดคุยควรจะแจ้งวัตถุประสงค์และชีใ้ ห้เห็นความสําคัญของการ
รวมกลุ่ม จากนัน้ ในการประชุมครัง้ ต่อ ๆ ไปให้ผทู้ ร่ี ว่ มประชุมในครัง้ แรกเป็ นแกนหลักในการนัด
หมายคนอื่น ๆ ทีม่ ปี ญั หา ความต้องการเหมือนกัน มาร่วมประชุมในลักษณะทีเ่ ป็ นทางการมากยิง่ ขึน้
โดยในการประชุมแต่ละครัง้ ควรจะมีการพูดคุยอย่างมีเนื้อหาสาระและมีรายละเอียดปลีกย่อยในเชิง
ลึก รวมทัง้ มีการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ในการพัฒนาหรือแก้ไขปญั หาดังกล่างด้วย ใน
ส่วนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม เกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องรัฐว่าเป็นเพียง
ผูส้ นับสนุ นในส่วนทีก่ ลุ่มไม่สามารถดําเนินการได้เอง สมาชิกในกลุ่มเป็ นผูร้ ปู้ ญั หาและแนวทางทีจ่ ะ
ใช้ในการแก้ปญั หาดีทส่ี ุด ไม่ตงั ้ ความหวังให้กบั ชุมชนในเรือ่ งทีผ่ ดิ ๆ เช่น จะจัดสรรงบประมาณให้
และต้องชีใ้ ห้เห็นถึงความสําคัญของความรูแ้ ละเทคโนโลยี ซึง่ จะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปญั หาและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั แต่ละกลุ่ม การมีความรูด้ งั กล่าวต้องไม่ใช่แค่เพียงรูผ้ วิ เผินเท่านัน้ แต่ตอ้ ง
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นําไปปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ย รวมทัง้ ต้องระดมความคิดจากสมาชิกในกลุ่มให้ได้ว่าต้องการความรูใ้ ดมาใช้ใน
การแก้ไขปญั หาหรือตอบสนองความต้องการของชุมชน ทีส่ าํ คัญคือต้องกระตุน้ ให้เกิดความต้องการ
ในการเรียนรูเ้ พิม่ เติม และกระตุน้ ให้มกี ารพบปะพูดคุยรวมกลุ่มกันอย่างแน่ นแฟ้น โดยมีการประชุม
ปรึกษาหารืออย่างสมํ่าเสมอ
จากนัน้ เป็ นขัน้ การถ่ายทอดหรือส่งเสริมความรูด้ า้ นเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของแต่ละกลุ่ม กระบวนการการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้อี าจให้สมาชิกแลกเปลีย่ นกันเอง
จากแบบอย่างทีป่ ระสบผลสําเร็จ (Best Practice) หรือจัดฝึกอบรมโดยวิทยากรภายนอก ซึง่ ภาครัฐ
จะมีบทบาทอย่างมากในการแสวงหาวิทยากร องค์ความรูท้ ส่ี อดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม โดย
จะต้องให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นประกอบการตัดสินใจแล้วให้ชุมชนเป็ นผูต้ ดั สินใจว่าจะเลือกใช้วธิ ใี ด เช่น การ
ควบคุมแมลงศัตรูพชื ทีอ่ าจทําได้หลายวิธ ี อาทิ การให้สมุนไพร การให้ตวั หํ้า ตัวเบียน หรือการใช้วธิ ี
ผสมผสาน ทีส่ ําคัญคือจะต้องบอกข้อมูลทีช่ ดั เจนตรงไปตรงมากับชุมชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีทเ่ี ป็น
การปรับเปลีย่ นแนวทางปฏิบตั ิ เพราะชุมชนจะต้องเป็นผูย้ อมรับความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อาทิ การ
ปรับเปลีย่ นจากการใช้ป๋ ยเคมี
ุ ในการปลูกพืช มาเป็ นการใช้ป๋ ยอิ
ุ นทรีย์ ซึง่ ในระยะแรกผลผลิตทีไ่ ด้อาจ
ไม่สวยงาม และมีปริมาณน้อยกว่าเดิม แต่จะมีคุณภาพ ความปลอดภัยมากกว่า และยังรวมถึง
สุขภาพ และสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี องชุมชนในระยะยาวด้วย ในขัน้ นี้อาจจะต้องมีการประชุมรวมกลุ่ม
เรียนรูห้ รือเพิม่ พูนทักษะความชํานาญหลายครัง้ เพื่อให้กลุ่มได้เคลื่อนไหวและเกิดความผูกพัน
ภายในกลุ่มสมาชิก โดยในการฝึกอบรมควรสอดแทรกสาระทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดสํานึกทีจ่ ะพึง่ ตนเอง
ตลอดจนความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้องในเรือ่ งราวต่าง ๆ ซึง่ อาจอยูน่ อกเหนือเนื้อหาการฝึกอบรมด้วย
ก็ได้

3. การสร้างกลุ่มกิจกรรม และความเข้มแข็ง
เป็นขัน้ ตอนของการพัฒนากลุ่มเรียนรูใ้ ห้เป็ นกลุ่มกิจกรรม โดยสร้างความต่อเนื่องของ
กิจกรรมกลุ่ม ปกติทวไปผลลั
ั่
พธ์ทไ่ี ด้จากการสร้างกลุ่มเรียนรูใ้ นขัน้ ตอนที่ 2 จะทําให้สมาชิกในกลุ่มมี
ความผูกพันกันพอสมควร ในขัน้ ตอนนี้จงึ เป็นการเสริมพลังให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง ยิง่ ขึน้ เริม่ มีการ
ขยายกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการจัดการความรูร้ ว่ มกัน เช่น เริม่ นําความรูท้ ไ่ี ด้จากการเรียนรูม้ า
ใช้ประโยชน์จริง โดยมีการรวมกลุ่มปรึกษาหารือเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเป็นระยะ ๆ หรือมี
กิจกรรมทางพาณิชย์รว่ มกัน ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อจัดจําหน่ าย หรือการจัดตัง้ สหกรณ์การ
ผลิต สหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดทะเบียนเป็ นวิสาหกิจ เป็นต้น ในขัน้ ตอนนี้เจ้าหน้าทีร่ ฐั จะต้องคอย
เป็นพีเ่ ลีย้ งและให้คาํ ปรึกษาแนะนําอยูห่ ่าง ๆ เกีย่ วกับ กระบวนการจัดทําแผน การบริหารจัดการ
กลุ่ม การบริหารจัดการปจั จัยการผลิต การสร้างกฏระเบียบเพื่อเป็นกติกายึดถือและปฏิบตั ิ หรืออาจ
ใช้กระบวนการทีเ่ สนอในบทต้น ๆ มาใช้ประโยชน์ดว้ ย
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การสร้างกลุ่มกิจกรรมทีส่ ามารถช่วยยกระดับชีวติ ความเป็นอยู่ สร้างรายได้เพิม่ ให้กบั
สมาชิก หรือการสร้างศักยภาพทีม่ อี ยูภ่ ายในชุมชนให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป็นสิง่ ทีจ่ ะทํากลุ่ม
มีความผูกพันเพราะมีผลประโยชน์เป็ นเครือ่ งยึดโยง “ธุรกิจชุมชน” จึงเป็ นกลุ่มกิจกรรมในชุมชนทีม่ ี
การจัดตัง้ ขึน้ อย่างแพร่หลาย เพราะก่อให้เกิดรายได้จากการรวมกลุ่มผลิต แปรรูป จําหน่ายหรือ
ให้บริการ ภายใต้สภาพแวดล้อมทีใ่ กล้ตวั ไม่ตอ้ งเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ชุมชนมากนัก แต่สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานของสมาชิกแต่ละคนได้อย่างเป็ นรูปธรรม
ธุรกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทีก่ ลุ่มชุมชนร่วมกันดําเนินการและรับผลประโยชน์
โดยอาจจะดําเนินการเองทัง้ หมด หรือดําเนินการเพียงบางส่วน หรือรับช่วงมาทําต่อ มุง่ ให้เกิดรายได้
จากการผลิต การค้า และการบริการ รวมทัง้ ให้เกิดความสัมพันธ์ทย่ี ดึ โยงในกลุ่มสังคม ตัง้ แต่ระดับ
ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน โดยมีการร่วมทุนหรือมีสดั ส่วนการลงทุนส่วนใหญ่เป็ นของสมาชิก เน้น
การดําเนินงานทีส่ อดคล้องกับวัตถุดบิ และวัฒนธรรมของชุมชน ทัง้ ทีม่ กี ารจดทะเบียนภายใต้กรอบ
ของกฏหมายใดกฏหมายหนึ่งอย่างเป็นทางการ และทีด่ าํ เนินการกันเองอย่างไม่เป็ นทางการ ไม่ได้
จดทะเบียนและไม่อยูใ่ นกรอบของกฏหมายใดโดยเฉพาะ
รังสรรค์ ปิตปิ ญั ญา ได้กล่าวถึงรูปแบบของธุรกิจชุมชนในปจั จุบนั ว่ามีดงั นี้
1. ธุรกิจชุมชนด้านการเงิน ธุรกิจชุมชนด้านการเงิน อาจแบ่งได้เป็น 4 ขบวนการ คือ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ธนาคารหมูบ่ า้ น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และกลุ่มออมทรัพย์แบบอื่นๆ
แม้ว่าจะใช้ช่อื แตกต่างกันแต่โดยทัวไปแล้
่
วมีวตั ถุประสงค์ หลักการ และวิธกี ารดําเนินกิจกรรมที่
คล้ายกัน คือใช้กจิ กรรมการออมเป็นกุศโลบายในการพัฒนาคนและสังคมให้ดขี น้ึ โดยยึดหลัก
คุณธรรมพืน้ ฐานทีว่ ่าด้วยความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจและไว้วางใจกัน
การดําเนินกิจกรรมจะเริม่ ตัง้ แต่ การให้สมาชิกออมเงินร่วมกันในรูปของหุน้ สมาชิก
แต่ละรายจะต้องกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าในแต่ละเดือนจะออมเงินค่าหุน้ เดือนละเท่าไร และจะต้อง
สะสมอย่างสมํ่าเสมอตามทีก่ ําหนดไว้ หุน้ ทีส่ ะสมไว้น้ีจะถอนออกไม่ได้ยกเว้นแต่เมื่อลาออกจากการ
เป็นสมาชิก นอกเหนือจากการออมเงินในรูปของหุน้ แล้ว ธุรกิจชุมชนบางประเภท เช่น ธนาคาร
หมูบ่ า้ น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกออมเงินเพิม่ เติมได้ในรูปของเงินฝาก ซึง่
สมาชิกสามารถเบิกถอนได้เมือ่ ต้องการ เงินทีไ่ ด้จากการออมนี้ธุรกิจชุมชนจะนํามาให้สมาชิกทีม่ ี
ความจําเป็ นกูย้ มื ไปใช้ทงั ้ เพื่อการบริโภคและการประกอบอาชีพ รูปแบบในการให้กเู้ พื่อนําไป
ประกอบอาชีพนัน้ นอกจากจะให้เป็ นรายบุคคลแล้ว ธุรกิจชุมชนการเงินหลายแห่งยังให้กกู้ บั กลุ่ม
สมาชิกทีร่ วมตัวกันในรูปของกลุ่มผูผ้ ลิตด้วย เช่น กรณีของธนาคารหมู่บา้ นเครดิตยูเนี่ยนลาดบัว
หลวงทีส่ ่งเสริมให้สมาชิกรวมตัวกันเป็นกล่มการผลิตต่าง ๆ (เช่น กลุ่มเลีย้ งไก่ไข่ กลุ่มเกษตรกรทํา
สวน) แล้วให้เงินกูย้ มื แก่กลุ่มดังกล่าวเพื่อนําไปประกอบการผลิตตามวัตถุประสงค์
นอกจากส่งเสริมให้เกิดกลุ่มการผลิตแล้ว ธุรกิจชุมชนด้านการเงินหลายแห่งยังมีส่วน
อย่างสําคัญในการจัดตัง้ ร้านค้าชุมชนขึน้ มาด้วย เช่น กรณีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดอนผิง
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แดด และธนาคารหมู่บา้ นเครดิตยูเนี่ยนลาดบัวหลวงได้ผลักดันให้มกี ารตัง้ ศูนย์สาธิตการตลาดของ
ตนเองขึน้ โดยเงินลงทุนจะมาจากการลงทุนของสมาชิกและจากธุรกิจชุมชนการเงิน
สําหรับกําไร (เงินส่วนเกิน) ทีไ่ ด้รบั จากการดําเนินงานนอกจะจัดสรรให้สมาชิก (เงิน
ปนั ผลตามหุน้ และเงินเฉลีย่ คืนตามส่วนแบ่งการทําธุรกิจ) กรรมการ และเจ้าหน้าทีข่ องธุรกิจชุมชน
แล้ว บางส่วนยังถูกจัดสรรไปเพื่อการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัวด้วย เช่น สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล
โดยปกติถา้ เป็ นธุรกิจชุมชนทีม่ ขี นาดเล็กจะยังไม่มสี าํ นักงานและพนักงานประจํา
การปฏิบตั งิ านของกลุ่มจะทําโดยคณะกรรมการซึง่ จะเวียนกันมาปฏิบตั งิ าน และโดยทัวไปจะทํ
่
างาน
กันเพียงเดือนละ 1-2 วันเท่านัน้ อย่างไรก็ตามในกรณีทธ่ี ุรกิจชุมชนมีขนาดใหญ่ขน้ึ มักจะมีพนักงาน
ประจําและเปิดให้บริการทุกวัน
2. ธุรกิจชุมชนด้านการผลิต เป็นธุรกิจชุมชนทีต่ งั ้ ขึน้ มาเพื่อดําเนินการผลิตสินค้า ธุรกิจ
ชุมชนด้านนี้เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนมานานแล้ว โดยในระยะแรกมีเฉพาะหน่วยงานของทางราชการ
เท่านัน้ ทีใ่ ห้การส่งเสริม อย่างไรก็ดตี ่อมาได้มอี งค์กรพัฒนาเอกกชน (NGO) และธุรกิจเอกชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมด้วย
ธุรกิจชุมชนด้านนี้มที งั ้ แบบทีส่ มาชิกต้องลงทุน (ถือหุน้ ) ร่วมกัน และทีไ่ ม่ตอ้ งลงทุน
ร่วมกัน ในขณะเดียวกันธุรกิจชุมชนด้านนี้หลายกลุ่มเกิดขึน้ ต่อเนื่องจากธุรกิจชุมชนด้านการเงิน เช่น
กลุ่มเลีย้ งไก่ไข่ของธนาคารหมูบ่ า้ นเครดิตยูเนี่ยนลาดบัวหลวง เป็นต้น ยิง่ กว่านัน้ หลายกลุ่มพัฒนา
มาจากกลุ่มแม่บา้ น
ธุรกิจชุมชนด้านนี้สามารถแบ่งตามลักษณะการทํางานได้เป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทรับจ้างผลิต และประเภททีท่ าํ การค้าเอง ธุรกิจชุมชนประเภทแรกจะรับงานจากผูว้ ่าจ้าง ซึง่
อาจรวมถึงรับวัตถุดบิ ทีส่ ําคัญมาจากผูว้ ่าจ้างด้วย เมือ่ รับงานมาแล้วก็จะแจกจ่ายงานไปให้กบั สมาชิก
ตามความเหมาะสม (ปริมาณและประเภทงาน) ซึง่ สมาชิกอาจแยกกันทําตามบ้านของตนเอง หรือทํา
ร่วมกันทีใ่ ดทีห่ นึ่งก็ได้ (ส่วนใหญ่จะเป็ นทีบ่ า้ นประธานกลุ่ม) เมือ่ ผลิตเสร็จแล้วก็นําส่งกลุ่มซึง่ จะทํา
หน้าทีใ่ นการตรวจสอบคุณภาพของงาน และนําส่งให้กบั ผูว้ ่าจ้างตามทีต่ กลงกัน ค่าตอบแทนที่
สมาชิกได้รบั คือค่าจ้าง ตัวอย่างของกลุ่มประเภทนี้คอื กลุ่มเจียรไนพลอยบ้านกลุมข้าว จะแบ่งค่าจ้าง
ทีไ่ ด้รบั ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนทีห่ นึ่งประมาณร้อยละ 70 จ่ายเป็ นค่าจ้างให้กบั สมาชิก ทีเ่ หลือร้อยละ
30 เป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ และค่าตอบแทนการจัดการ อย่างไรก็ดใี นระยะหลังกลุ่มนี้เริม่ จัดหาวัตถุดบิ
มาทําการผลิตและจําหน่ ายเองด้วย โดยเฉพาะเมือ่ งานจากบริษทั ผูว้ ่าจ้างน้อยลง
ธุรกิจประเภททีส่ อง (ทําการค้าเอง) จะหาตลาด หาปจั จัยการผลิต และบริหารการ
ผลิตด้วยตัวเองเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น กลุ่มแชมพูสมุนไพรท่าทราย กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่าฉนวน เป็น
ต้น ธุรกิจชุมชนประเภทนี้ต้องเผชิญกับความเสีย่ งจากการแปรปรวนของตลาด สําหรับสมาชิกของ
กลุ่ม นอกจากสมาชิกจะได้รบั ผลตอบแทนสําหรับผลิตภัณฑ์ท่สี ่งให้กลุ่มหรือสําหรับจํานวนแรงงานที่
ทําให้กลุ่มแล้ว เมือ่ สิน้ ปีถ้ากลุ่มมีกําไรก็อาจได้รบั เงินจัดสรรพิเศษอีกก้อนหนึ่งตามส่วนแบ่งการ
ทํางาน และในฐานะผูถ้ อื หุน้ ก็จะได้รบั เงินปนั ผลอีกส่วนหนึ่งด้วย

209
มีขอ้ น่ าสังเกตอยูป่ ระการหนึ่งว่า ธุรกิจชุมชนบางแห่งได้เปลีย่ นสภาพเป็ นธุรกิจ
เอกชนหลังจากได้ดาํ เนินการไประยะเวลาหนึ่งแล้ว (บางครัง้ ยังคงใช้ช่อื หรือวิธกี ารบางอย่างคล้าย ๆ
กับธุรกิจชุมชน) ตัวอย่างเช่น กลุ่มแม่บา้ นเกษตรศรีพราน จังหวัดอ่างทอง ซึง่ โดยเนื้อแท้แล้ว
เปลีย่ นเป็ นธุรกิจส่วนตัวของประธานกลุ่มไปแล้ว สมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ อยูใ่ นฐานะของผูร้ บั จ้าง
เท่านัน้
3. ธุรกิจชุมชนด้านการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจชุมชนด้านนี้มชี ่อื เรียกต่าง ๆ
กันออกไป เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าชนบท ร้านค้าชุมชน ฯลฯ อย่างไรก็ตามลักษณะทัวไป
่
ของร้านค้าเหล่านี้ใกล้เคียงกัน คือสมาชิกเข้ามาลงทุนร่วมกันแล้วตัง้ เป็นร้านค้าขึ้นเพื่อจัดหาสินค้า
อุปโภคบริโภคมาจําหน่ายให้กบั สมาชิกและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง โดยระยะเริม่ ต้นอาจได้รบั ความ
ช่วยเหลือทางด้านการเงินและอื่น ๆ จากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องด้วย ทัง้ ในรูปของเงินสด สินค้า และ
หรือวัสดุอุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ น ตัวอย่างเช่น ศูนย์สาธิตการตลาดตําบลท่าขุนราม จังหวัดกําแพงเพชร
ได้รบั เงินสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน 350,000 บาท สําหรับก่อสร้างอาคารสํานักงาน ศูนย์
สาธิตการตลาดเขาท่าพระ จังหวัดชัยนาท ได้รบั การสนับสนุนในรูปของเงินกู้ปลอดดอกเบีย้ จาก
กรมการค้าภายในจํานวน 50,000 บาท กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี เป็นต้น
โครงสร้างการบริหารงานร้านค้าชุมชน ประกอบด้วย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,
2554)
1) สมาชิกผูถ้ อื หุน้ : สมาชิกผูถ้ อื หุน้ ของร้านค้าชุมชนจะมีสทิ ธิมสี ่วนร่วมในการ
บริหารงาน โดยมีสทิ ธิในการเลือกตัง้ กรรมการเพื่อมาบริหารร้านค้าแทนสมาชิก และร่วมกันกําหนด
ระเบียบ หลักเกณฑ์ของร้านค้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใน
ขณะเดียวกันสมาชิกต้องให้ความร่วมมือในการซือ้ สินค้า
2) คณะกรรมการ: จะมีจาํ นวนประมาณ 7-10 คน โดยคัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ประธาน รองประธาน คณะกรรมการจัดซือ้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบัญชี
คณะกรรมการฝา่ ยการเงิน ซึง่ คณะกรรมการจะต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความเสียสละ
3) ผูจ้ ดั การร้านค้า: จะคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อทําหน้าทีบ่ ริหารจัดการ
ควบคุมดูแลร้านค้า เช่น การขายสินค้า การซือ้ สินค้าเข้าร้าน ฯลฯ โดยการดําเนินการทัง้ หมดจะต้อง
อยูภ่ ายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดตัง้ ร้านค้าชุมชน จะต้องพิจารณาจากความพร้อมและความประสงค์ของ
สมาชิกในชุมชนเป็นหลัก ทัง้ นี้ หากไม่ได้รบั ความร่วมมือจากสมาชิก เช่น การไม่เข้ามาช่วยในการ
บริหารงานของร้าน การไม่ซอ้ื สินค้าจากร้านค้าฯลฯ การดําเนินงานของร้านค้าก็ไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อไปได้
จากการดําเนินการทีผ่ ่านมามีขอ้ สังเกต คือ การจัดตัง้ ร้านค้าชุมชนในหมูบ่ า้ นทีอ่ ยู่
ห่างไกลหรือการคมนาคมไม่สะดวก จะได้เปรียบและประสบความสําเร็จ มากกว่าร้านค้าทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั
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เมืองและมีการคมนาคมสะดวก ดังนัน้ ในการจัดตัง้ ร้านค้าชุมชนให้ประสบความสําเร็จได้ จะต้อง
พิจารณา ดังนี้
1) สมาชิกในชุมชนมีความพร้อมและประสงค์จะจัดตัง้ ร้านค้า
2) เป็นหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูห่ ่างไกลหรือการคมนาคมไม่สะดวก
3) สมาชิกต้องให้ความร่วมมือในการบริหารงานและการซือ้ สินค้าจากร้านค้า
4) กรรมการบริหารร้านค้ามีความเสียสละซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสในการบริหาร
5) ร้านค้ามีการขายสินค้าเป็ นเงินสด หรือมีการขายสินค้าเป็ นเงินเชื่อในปริมาณน้อย
สถานทีส่ ําหรับการจัดตัง้ ร้านค้าชุมชน ควรเป็นแหล่งชุมชนและมีการสัญจรผ่านไป
มาของสมาชิกและประชาชนในชุมชน ในกรณีทเ่ี ป็นทีส่ าธารณะหรือทีส่ ่วนบุคคลจะต้องมีหลักฐาน
ยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากผูม้ อี ํานาจในการอนุญาตใช้สถานที่
มีขอ้ สังเกตว่าการเกิดขึน้ มาของร้านค้าชุมชนนี้ มักเผชิญกับการต่อต้านของร้านค้าที่
มีอยูเ่ ดิมในบริเวณใกล้เคียง จนบางครัง้ ไม่สามารถดําเนินการได้ผลดี และต้องเลิกกิจการไปในทีส่ ุด
นอกจากนี้ปจั จุบนั สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจได้เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม การเดินทาง
คมนาคมเป็ นไปได้สะดวกรวดเร็ว การประกอบธุรกิจขยายตัวในทุกระดับพืน้ ที่ การแข่งขันทางการค้า
เพิม่ ขึน้ ทําให้ความจําเป็นในการจัดตัง้ ร้านค้าชุมชนลดลง และอาจเสีย่ งต่อปญั หาคู่แข่งจากร้าน
สะดวกซือ้ ทีม่ เี งินทุนสูงและมีจาํ นวนมาก
4. ธุรกิจชุมชนอเนกประสงค์ ธุรกิจชุมชนอเนกประสงค์ทม่ี รี ปู ร่างชัดเจนทีส่ ุดคือสหกรณ์
การเกษตร ซึง่ ดําเนินกิจกรรมทัง้ ทางด้านการเงิน การจัดหาปจั จัยการผลิตและสินค้าทีจ่ าํ เป็ นมา
จําหน่าย การรวบรวมผลผลิตของสมาชิกจําหน่าย และบริการด้านอื่น ๆ สหกรณ์การเกษตรถูก
วิจารณ์อย่างมากจากบุคคลหลายฝา่ ยว่าไม่ประสบผลสําเร็จมากนัก และบางคนถึงกับกล่าวว่า
ล้มเหลว อย่างไรก็ดมี สี หกรณ์หลายแห่งในภาคกลางทีด่ ําเนินงานประสบผลสําเร็จอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากกิจกรรมปกติทส่ี หกรณ์ทวไปดํ
ั ่ าเนินการกันอยูแ่ ล้ว สหรณ์ยงั ดําเนินกิจการด้านอื่น ๆ
เช่น โรงสี ตลาดกลางข้าว ตลาดกลางผักและผลไม้ และสถานีบริการนํ้ามัน เป็นต้น
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สามารถทําได้โดยมีกรอบการดําเนินงานใกล้เคียงกับทีก่ รม
พัฒนาชุมชนได้กําหนดไว้ ดังนี้
1. การพัฒนาเงินทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้มที ุนในการประกอบอาชีพ ดังนี้
1) จัดทําข้อมูลแหล่งเงินทีส่ ามารถสนับสนุ นทุนในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มกิจกรรม
2) รณรงค์จดั ตัง้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยระดมเงินออมของสมาชิก
3) รณรงค์การเพิม่ เงินออมและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4) สนับสนุ นเงินทุนแก่กลุ่มกิจกรรมและชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ และ/หรือเพื่อขยายการ
ดําเนินงานในเชิงธุรกิจทัง้ จากแหล่งทุนภายใน และภายนอก
5) เพิม่ พูนประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มกิจกรรมด้านเงินทุน
6) แก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ ป็นอุปสรรค์ต่อการระดมและพัฒนาเงินทุน
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7) จัดทําสื่อ คู่มอื /แนวทาง และหลักสูตรการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพในการพัฒนา
เงินทุน
8) จัดตัง้ และพัฒนาชมรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกระดับให้เข้มแข็ง
2. การพัฒนาการผลิต เพื่อให้ประชาชนในชนบทสามารถพัฒนาคุณภาพการผลิต และการ
เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน ทัง้ ด้านวัตถุดบิ การแปรรูปและการบรรจุภณ
ั ฑ์
ดังนี้
1) ปรับปรุงคุณภาพและเพิม่ ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาด
2) พัฒนารูปแบบและการบรรจุภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ โดยการส่งเสริมและสนับสนุ นกลุ่มที่
ทําธุรกิจอยูแ่ ล้วให้ใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตทัง้ ปริมาณและคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของตลาด
3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิต โดยการสนับสนุ นให้มกี ารนําเทคโนโลยีการผลิต
มาใช้ในการผลิต
4) จัดทําเอกสารข้อมูลเผยแพร่ดา้ นแหล่งทุน การพัฒนาการผลิต เผยแพร่สนับสนุนแก่
กลุ่มอาชีพ ผูป้ ระกอบการ
5) สนับสนุ นข่าวสารการผลิตเพื่อนําไปสู่การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และการ
พัฒนาการผลิต
3. การพัฒนาการตลาด เพื่อให้สามารถจําหน่ายสินค้าจากชุมชนได้มากขึน้ และซือ้ สินค้าได้
ในราคาถูก รวมทัง้ สามารถประกอบการทางด้านธุรกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) ส่งเสริมตลาดในชุมชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุ นการสร้างเครือข่ายด้าน
การตลาดระหว่างชุมชนกับชุมชนและชุมชนกับภาคธุรกิจ
2) พัฒนาธุรกิจในชุมชนโดยส่งเสริมและสนับสนุ นให้จดั ตัง้ ศูนย์สาธิต การตลาด ร้านค้า
ชุมชน โดยการนําสินค้าจากภายนอกมาจําหน่ายในราคาถูก และนําผลผลิตของกลุ่มอาชีพมา
จําหน่ายในศูนย์ฯ และร้านค้าชุมชน
3) จัดตัง้ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบริการข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดแก่
บุคคลภายนอก
4) พัฒนาเชื่อมโยงธุรกิจภายนอก โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ
และกลุ่มอาชีพ ได้ตดิ ต่อกับบริษทั ห้างร้าน เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ
5) พัฒนาผูป้ ระกอบการ โดยการให้ความรูใ้ นการประกอบการ โดยเฉพาะความสัมพันธ์
ของทุน ตลาด การผลิตและการบริหาร/จัดการ
6) สนับสนุ นสื่อ ข่าวสาร ข้อมูล แนวทางการพัฒนาการตลาด
4. การพัฒนาการบริหารและการจัดการ เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการให้สามารถบริหาร/จัดการ
โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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1) พัฒนาความเป็นผูป้ ระกอบการให้แก่สมาชิก คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ได้ทราบใน
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับทุน การผลิต ตลาด และตระหนักในบทบาทหน้าทีแ่ ละสิทธิประโยชน์ของ
ผูป้ ระกอบการ
2) พัฒนาโครงสร้างองค์กร มุง่ พัฒนาโครงสร้างภายในเพื่อให้มคี ุณภาพในการ
บริหารงานของกลุ่ม/องค์กร และโครงสร้างภายนอกเพื่อให้มคี วามเข้มแข็ง สามารถดําเนินงานธุรกิจ
กับกลุ่ม/องค์กรภายนอกได้
3) พัฒนากิจกรรม โดยการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มอาชีพ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้า ฯลฯ ให้มกี ารดําเนินงานทีเ่ ข้มแข็ง
พร้อมทีจ่ ะทําธุรกิจชุมชน
4) พัฒนาทรัพยากรวัสดุ ให้มปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มและองค์กร เช่น
การใช้วตั ถุดบิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การใช้วสั ดุในสํานักงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
5) พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีความรูเ้ รือ่ ง
การบริหาร/จัดการการผลิต ตลาดและการบริหารทุน ให้บริหารกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนํา
กลุ่มไปสู่ระบบธุรกิจในโอกาสต่อไป
6) พัฒนาเครือข่าย มุง่ พัฒนาให้มเี ครือข่ายในการดําเนินงานของกลุ่มองค์กรเพื่อ
สนับสนุ นทุนการผลิตและตลาด
การทีก่ ลุ่มกิจกรรมจะดําเนินธุรกิจชุมชนประเภทใด ขึน้ อยูก่ บั หลายปจั จัยทีแ่ ตกต่างกันไป
เช่น (1) ความต้องการและเป้าหมายของกลุ่มกิจกรรม ซึง่ บางชุมชนอาจต้องการเพียงรวมกลุ่มกัน
ผลิตแค่พออยูพ่ อกิน หรือพอใช้สาํ หรับการใช้สอยในชุมชน บางกลุ่มอาจต้องการผลกําไรหรือ
ค่าตอบแทนทีส่ ามารถพัฒนาชีวติ บางกลุ่มอาจแค่ตอ้ งการอนุ รกั ษ์ว๔ิ ชีวติ ดัง้ เดิมให้คงอยูต่ ลอดไป
(2) ความรูแ้ ละความสามารถในการประกอบการ หรือการผลิต รวมทัง้ ทักษะฝีมอื แรงงานของสมาชิก
(3) วัตถุดบิ ทีส่ ามารถหาได้ง่ายหรือมีอยูแ่ ล้วในชุมชน (4) เงินทุนทีต่ อ้ งนํามาใช้ในการลงทุนเพื่อให้
เกิดการประกอบธุรกิจ โดยธุรกิจแต่ละประเภทใช้ปริมาณเงินทุนทีแ่ ตกต่างกัน เป็นต้น
ในปจั จุบนั จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจชุมชนด้านการผลิตมีจาํ นวนมากทีส่ ุด ส่วนใหญ่เป็ นการผลิต
โดยใช้วตั ถุดบิ ทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนจากทักษะพืน้ ฐานทีช่ าวบ้านมีอยูเ่ ดิม และมีตน้ ทุนการผลิตไม่สงู มาก
นัก อย่างไรก็ตามธุรกิจชุมชนเหล่านัน้ มักจะประสบปญั หาด้านการตลาด ซึง่ อาจเกิดจากการมี
รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ม่น่าสนใจ เป็นสินค้าทีไ่ ม่เป็ นทีน่ ิยมทําให้ไม่มตี ลาดรองรับ ทีส่ ําคัญคือมีค่แู ข่ง
จํานวนมาก ประเด็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจชุมชนยังขาดการวางแผนทีเ่ ป็นระบบ เป็นการ
ผลิตตาม ๆ กันไป และชาวบ้านยังไม่มศี กั ยภาพในการทําตลาดทัง้ ด้านความรู้ ประสบการณ์ หรือ
แม้แต่เงินทุน ดังนัน้ ก่อนการจัดตัง้ กลุ่มและเลือกว่าผลิตอะไร จึงควรจะได้มกี ารวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้และโอกาสทางการตลาดก่อนว่า
1. จะ “ทําอะไร” หรือจะนําทรัพยากรของชุมชนทีม่ อี ยู่มาผลิตอะไร หากเป็นการผลิตสินค้า
มีหลักกว้าง ๆ ในการพิจารณาคือ ควรเลือกผลิตในสิง่ ทีถ่ นัดและเป็นข้อได้เปรียบของกลุ่ม เป็น
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ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามแตกต่าง ใช้แล้วหมดไป มีศกั ยภาพในการขยายตลาดได้อย่างไม่จบสิน้ หรืออยูใ่ น
อุตสาหกรรมทีก่ ว้างและกําลังขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครือ่ งสําอาง ฯลฯ เป็น
สินค้าทีไ่ ม่สามารถทดแทนกันได้ จํานวนคู่แข่งมีน้อย หรือการเข้ามาแข่งขันในสินค้าชนิดนี้เป็นไปได้
ยาก ไม่สามารถเลียนแบบได้งา่ ย เป็ นต้น
2. จะ “ทําอย่างไร” ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการผลิตมีใครบ้าง มีปจั จัยในการผลิตพร้อมหรือไม่
3. จะ “ขายสินค้าให้กบั ใคร” ใครเป็นลูกค้าและลูกค้าจะซือ้ สินค้าของเราได้อย่างไร
ซึง่ อาจพิจารณาจากทัง้ ปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอก โดยใช้วธิ กี าร SWOT หาจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขัดขวางทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
ในส่วนของภาครัฐจะต้องมีช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรูซ้ ง่ึ เป็นหัวใจหลักของการพัฒนา
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มคี วามแตกต่างมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ซึง่ อาจทําได้โดยประสานขอคําแนะนํา
จากผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในเบือ้ งต้น เกีย่ วกับความต้องการสินค้าและ
บริการของตลาด คําแนะนําในการผลิต ฯลฯ หรือประสานงานในการแลกเปลีย่ นดูงานเพื่อศึกษาจาก
ประสบการณ์ของผูอ้ ่นื นอกจากนี้แล้ว การดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับผลกําไรภายใต้การมีส่วนร่วม
ของคนจํานวนมาก อาจส่งผลทําให้มปี ญั หาในการบริหารจัดการมากกว่าการทําธุรกิจเพียงคนเดียว
ดังนัน้ จึงจําเป็ นทีภ่ าครัฐต้องปรับกระบวนทัศน์ให้สมาชิกชุมชนพุ่งเป้าการดําเนินธุรกิจชุมชนไปที่
การพึง่ ตนเองเป็ นเป้าหมายสําคัญอันดับแรกก่อนการแสวงหาผลกําไร และให้เคารพความคิดเห็นซึง่
กันและกัน ยึดเสียงและความต้องการของคนหมู่มากเป็ นหลัก

4. ขั้นขยายผลหรือสร้างเครือข่าย
เป็นการขยายหรือเพิม่ จํานวนสมาชิก และสร้างพันธมิตรโดยการเชื่อมโยงหรือส่งเสริม
สนับสนุ นให้มกี ารแลเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ซึง่ ไม่เพียงแต่เฉพาะกลุ่ม
ชุมชนด้วยกันเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงกลุ่มชุมชนกับหน่วยงานและองค์กรพัฒนาทัง้ รัฐและเอกชนด้วย
การสร้างเครือข่ายมีประโยชน์หลายประการ ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ สมาชิกและกิจกรรม
ของเครือข่าย ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
 ช่วยให้เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครือ่ งมือ ฯลฯ
 ทําให้เห็นมองปญั หาและประเด็นการพัฒนาทีบ่ างทีอาจมองข้ามหรือมีความซับซ้อน
 ทําให้การพัฒนาสามารถดําเนินไปได้ก้าวหน้า และรวดเร็ว ช่วยลดการทํางานและ
การใช้ทรัพยากรทีซ่ ้าํ ซ้อน โดยเฉพาะในการพัฒนากลุ่มชุมชนของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
 ทําให้ทราบว่ายังมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่น ทีส่ นใจทํางานในเรือ่ งเดียวกัน และ
ประสบปญั หาเหมือนกัน
 ช่วยให้กลุ่มชุมชนได้รบั ความช่วยเหลือ มีขวัญกําลังใจ มีแรงจูงใจในการทํากิจกรรม
 ทําให้เกิดอิทธิผลกระตุน้ ให้สงั คมตระหนักถึงสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เช่น การรักษาสิง่ แวดล้อม
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เสถียร จิรรังสิมนั ต์ (2554) ได้กล่าวถึงรูปแบบของเครือข่ายว่ามี 3 รูปแบบ ดังนี้
1. เครือข่ายเชิงพืน้ ที่ (Area Network) หมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่
อาศัยพืน้ ทีด่ ําเนินการเป็ นปจั จัยหลักในการทํางานร่วมกัน เป็นกระบวนการพัฒนาทีอ่ าศัยกิจกรรมที่
เกิดขึน้ ในพืน้ ทีเ่ ป็ นเป้าหมายนําทางและเป็ นการพัฒนาแบบบูรณาการทีไ่ ม่แยกส่วนต่าง ๆ ออกจาก
กัน โดยยึดเอาพืน้ ทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ แห่งความสําเร็จในการทํางานร่วมกันของทุกฝา่ ยลักษณะและโครงสร้าง
ของเครือข่ายเชิงพืน้ ที่ สามารถจัดได้หลายระดับตามพืน้ ทีแ่ ละกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ อาทิ
1) การแบ่งเครือข่ายตามระบบการปกครองของภาครัฐ เช่น
 เครือข่ายระดับหมูบ่ า้ น ตําบลและอําเภอ เช่น เครือข่ายประชาคม อําเภอแม่สอด
 เครือข่ายระดับจังหวัด เช่น เครือข่ายประชาคม จังหวัดน่าน
 เครือข่ายระดับภูมภิ าค เช่น เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ
 เครือข่ายระดับประเทศ เช่น เครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย
 เครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ เช่น เครือข่ายการพัฒนาของ UNDP เป็นต้น
2) การแบ่งพืน้ ทีต่ ามความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
 เครือข่ายลุ่มนํ้าปิง
 เครือข่ายอ่าวปตั ตานี ฯลฯ
2. เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue Network) หมายถึง เครือข่ายทีใ่ ช้ประเด็นกิจกรรม
หรือสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็ นปจั จัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กร โดยมองข้ามมิตใิ นเชิงพืน้ ที่ มุง่ เน้น
การจัดการในประเด็นกิจกรรมนัน้ ๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่นื ๆ ที่
เกีย่ วข้อง ลักษณะและโครงสร้างของเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมสามารถแบ่งได้อย่างมากมายตาม
ประเด็นกิจกรรมและความสนใจทีเ่ กิดขึน้ ของฝ่ายต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน โดยไม่
ยึดติดกับพืน้ ทีด่ าํ เนินการ แต่ใช้หลักของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ เป็ นตัวกําหนดความเป็ นเครือข่าย เช่น
 เครือข่ายปา่ ชุมชน
 เครือข่ายภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน
 เครือข่ายธนาคารหมูบ่ า้ น
 เครือข่ายผูส้ งู อายุ
 เครือข่ายด้านคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
 เครือข่ายสิง่ แวดล้อม
 เครือข่ายปฏิรปู การศึกษา
 เครือข่ายสิทธิมนุษยชน
 เครือข่ายสุขภาพ ฯลฯ
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3. เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ หมายถึง เครือข่ายทีเ่ กิดขึน้ โดยอาศัยภารกิจ/
กิจกรรม และการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็ นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซึง่ อาจ
แบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพัฒนาเอกชน โดย
เครือข่ายต่าง ๆ ดังกล่าวมุง่ เน้นการดําเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของหน่ วยงาน หรือโครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นนั ้ ๆ ลักษณะและโครงสร้าง
ของเครือข่ายประเภทนี้ สําหรับสังคมไทยอาจแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ได้ 4 ภาคส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่
1) เครือข่ายภาครัฐ เช่น เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย เครือข่ายองค์กรอิสระของภาครัฐ เช่น สถาบันพระปกเกล้า สภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น
2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เช่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมผูส้ ่งออก
เครือข่าย SME ฯลฯ
3) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายเพื่อนตะวันออก เครือข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชนภาคเหนือ เครือข่ายด้านแรงงานสวัสดิการสังคม เครือข่ายมูลนิธ ิ YMCA ฯลฯ
4) เครือข่ายภาคประชาชน เช่น เครือข่ายปราชญ์อสี าน เครือข่ายประมงพืน้ บ้าน
เครือข่ายสมัชชาคนจน เป็ นต้น
องค์ประกอบทีส่ ําคัญของความเป็ นเครือข่าย ได้แก่
(med.md.kku.ac.th/site_data/mykku_med/701000019//Networking.doc)
1. มีการรับรูม้ มุ มองทีเ่ หมือนกัน (Common Perception) สมาชิกในเครือข่าย ต้องมี
ความรูส้ กึ นึกคิดและการรับรูเ้ หมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่าย อาทิเช่น มีความ
เข้าใจในตัวปญั หาและมีจติ สํานึกในการแก้ไขปญั หาร่วมกัน ประสบกับปญั หาอย่างเดียวกันหรือ
ต้องการความช่วยเหลือในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน ซึง่ จะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรูส้ กึ
ผูกพันในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปญั หาหรือลดความเดือดร้อนทีเ่ กิดขึน้
การรับรูร้ ว่ มกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายทีท่ าํ ให้เครือข่ายดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ถ้าเริม่ ต้นด้วยการรับรูท้ ต่ี ่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดทีไ่ ม่เหมือนกันแล้ว จะประสานงานและขอความ
ร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยูใ่ นกรอบความคิดของตัวเอง มองปญั หาหรือความต้องการไปคน
ละทิศละทาง แต่ทงั ้ นี้มไิ ด้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นทีต่ ่างกันไม่ได้ เพราะ
มุมมองทีแ่ ตกต่างช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ ในการทํางาน แต่ความแตกต่างนัน้ ต้องอยูใ่ นส่วนของ
กระบวนการ (process) ภายใต้การรับรูถ้ งึ ปญั หาทีส่ มาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนัน้ ความเห็นที่
ต่างกันจะนําไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในทีส่ ุด
2. การมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มกัน (Common Vision) วิสยั ทัศน์รว่ มกัน หมายถึงการทีส่ มาชิก
มองเห็นจุดมุง่ หมายในอนาคตทีเ่ ป็นภาพเดียวกัน มีการรับรูแ้ ละเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมี
เป้าหมายทีจ่ ะเดินทางไปด้วยกัน การมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มกันจะทําให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มี
ความเป็ นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน
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ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสยั ทัศน์หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสยั ทัศน์หรือเป้าหมาย
ของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนัน้ ก็จะเริม่ แตกต่างจากแนวปฎิบตั ทิ ส่ี มาชิกเครือข่าย
กระทําร่วมกัน ดังนัน้ แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสยั ทัศน์รว่ มกัน แต่ก็
จําเป็ นจะต้องทําให้เกิดขึน้ หรือถ้าสมาชิกมีวสิ ยั ทัศน์ส่วนตัวอยูแ่ ล้ว ก็ตอ้ งปรับให้สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ของเครือข่ายให้มากทีส่ ุดแม้จะไม่ซอ้ นทับกันแนบสนิทจนเป็ นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็
ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน
3. มีความสนใจหรือผลประโยชน์รว่ มกัน (Mutual Interests/Benefits) คําว่าผลประโยชน์ใน
ทีน่ ้คี รอบคลุมทัง้ ผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตวั เงิน เป็นความต้องการ (Need)
ของมนุ ษย์ในเชิงปจั เจก (อ่านเรือ่ งแรงจูงใจในตอนท้าย) อาทิเช่นเกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับ
โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ
สมาชิกของเครือข่ายเป็ นมนุ ษย์ปถุ ุชนธรรมดาทีต่ ่างก็มคี วามต้องการเป็นของตัวเอง
(human needs) ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมี
ผลประโยชน์รว่ มกัน ก็จะเป็ นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึน้
ดังนัน้ ในการทีจ่ ะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเครือข่าย
จําเป็ นต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ทเ่ี ขาจะได้รบั จากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดตี อ้ งพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่
เขาจะร้องขอ ลักษณะของผลประโยชน์ทส่ี มาชิกแต่ละคนจะได้รบั อาจแตกต่างกัน แต่ควรต้องให้ทุก
คนและต้องเพียงพอทีจ่ ะเป็ นแรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฎิบตั ไิ ด้จริง ไม่ใช่เป็นเข้ามาเป็ น
เพียงไม้ประดับเนื่องจากมีตําแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ได้รว่ มปฎิบตั ภิ าระกิจ เมือ่ ใดก็ตามทีส่ มาชิก
เห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมือ่ เขาได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านัน้ ก็จะ
ออกจากเครือข่ายไปในทีส่ ุด
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders Participation) เป็น
กระบวนการทีส่ าํ คัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงือ่ นไขทีท่ าํ ให้เกิดการร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระทําอย่างเข้มแข็ง ดังนัน้ สถานะของสมาชิกในเครือข่าย
ควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยูใ่ นฐานะ ‚หุน้ ส่วน (Partner)‛ ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ใน
แนวราบ (Horizontal Relationship) คือความสัมพันธ์ฉนั ท์เพื่อน มากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิง่
(Vertical Relationship) ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง ซึง่ บางครัง้ ก็ทาํ ใด้ยากในทางปฎิบตั เิ พราะต้อง
เปลีย่ นกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อมอื่นๆ เข้ามาประกอบ แต่
ถ้าทําได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กบั เครือข่ายมาก
5. มีการเสริมสร้างซึง่ กันและกัน (Complementary Relationship) องค์ประกอบทีจ่ ะทําให้
เครือข่ายดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การทีส่ มาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้างความเข้มแข็งให้กนั และ
กัน โดยนํ าจุดแข็งของฝา่ ยหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝา่ ยหนึ่ง แล้วทําให้ได้ผลลัพธ์เพิม่ ขึน้ ใน
ลักษณะพลังทวีคณ
ู (1+1 > 2) มากกว่าผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ เมือ่ ต่างคนต่างอยู่
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6. การเกือ้ หนุ นพึง่ พากัน (Interdependence) เป็นองค์ประกอบทีท่ าํ ให้เครือข่ายดําเนินไป
ได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การทีส่ มาชิกเครือข่ายตกอยูใ่ นสภาวะจํากัดทัง้ ด้านทรัพยากร ความรู้
เงินทุน กําลังคน ฯลฯ ไม่สามารถทํางานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ดว้ ยตนเองโดยปราศจาก
เครือข่าย จําเป็นต้องพึง่ พาซึง่ กันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การทําให้หุน้ ส่วนของเครือข่าย
ยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น จําเป็ นต้องทําให้หุน้ ส่วนแต่ละคนรูส้ กึ ว่าหากเอาหุน้ ส่วนคนใดคนหนึ่ง
ออกไปจะทําให้เครือข่ายล้มลงได้ การดํารงอยูข่ องหุน้ ส่วนแต่ละคนจึงเป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับการดํารง
อยูข่ องเครือข่าย การเกือ้ หนุนพึง่ พากันในลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฎิสมั พันธ์ระหว่างกันโดย
อัตโนมัติ
7. มีปฎิสมั พันธ์ในเชิงแลกเปลีย่ น (Interaction) หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มกี ารปฎิสมั พันธ์
กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนทีร่ วมกันอยูใ่ นถุง แต่ละก้อนก็อยูใ่ นถุงอย่างเป็ นอิสระ
ดังนัน้ สมาชิกในเครือข่ายต้องทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการปฎิสมั พันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการ
ติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน หรือมี
กิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน โดยทีผ่ ลของการปฎิสมั พันธ์น้ตี อ้ งก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใน
เครือข่ายตามมาด้วย
ลักษณะของปฎิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็ นการแลกเปลีย่ นกัน (Reciprocal
Exchange) มากกว่าทีจ่ ะเป็ นผูใ้ ห้หรือเป็ นผูร้ บั ฝ่ายเดียว (Unilateral Exchange) ยิง่ สมาชิกมีปฎิสัมพันธ์กนั มากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึน้ เท่านัน้ ทําให้การเชื่อมโยงแน่ นแฟ้น
มากขึน้ มีการเรียนรูร้ ะหว่างกันมากขึน้ สร้างความเข้มแข็งให้กบั เครือข่าย
ทัง้ นี้ แนวทางสําคัญในการสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย
1. พัฒนาแกนนําให้มปี ระสิทธิภาพ จนเป็ นทีย่ อมรับ เพื่อสร้างศรัทธา ชักจูงให้คนภายนอก
อยากมาเข้ารวมกลุ่ม หรือร่วมดําเนินกิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มอย่างทัวถึ
่ ง เพื่อชักจูงกลุ่มอื่น ๆ เข้ามาร่วมงาน
3. กําหนดวัตถุประสงค์ให้ชดั เจนโดยให้สมาชิกทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถกําหนด
ทิศทางของเครือข่าย กิจกรรมหลัก และประเภทของบุคคลและองค์กรทีจ่ ะเข้ามาเป็ นสมาชิกของ
เครือข่าย โดยมีการทบทวนวัตถุประสงค์ดงั กล่าวเป็นระยะ ๆ เพื่อประเมินความก้าวหน้าของการ
ทํางาน และการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทัง้ นี้จะต้องเป็นทีย่ อมรับ รับรูแ้ ละเข้าใจ
ของเครือข่ายทุกฝา่ ยด้วย
4. กําหนดกิจกรรมของเครือข่ายให้ชดั เจน กระจายงานทัวถึ
่ ง โดยระบุผรู้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบสนับสนุ น ระยะเวลา แหล่งงบประมาณให้ชดั เจน
5. กําหนดกลไกหรือระบบในการจูงใจทีด่ งึ ดูด และเห็นผลได้อย่างเป็ นรูปธรรม เช่น หาก
รวมตัวกันจัดจําหน่ ายจะทําให้สามารถกําหนดราคาได้เอง
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6. มีกจิ กรรมทีท่ ําให้สมาชิกมีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลีย่ นความคิดแบบเผชิญหน้าและ
การทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ โดยสมํ่าเสมอ เช่น การประชุมประจําปี การจัดเวทีชุมชนเพื่อ
แก้ปญั หาร่วมกัน ฯลฯ
7. แต่งตัง้ กลุ่มแกนนําทีม่ หี น้าทีป่ ระสานงานเครือข่ายโดยตรง ทําหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของ
สมาชิกแต่ละฝ่ายในการติดต่อสื่อสาร โดยมีระบบการประสานงานทีค่ ล่องตัว ทัวถึ
่ ง
8. สร้างผูน้ ํารุน่ ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นปลูกฝงั กระบวนทัศน์หรือแนวคิดทีเ่ น้นการสร้าง
ความร่วมมือและการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายจะทําให้มกี ารติดต่อและการสนับสนุนให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
และความร่วมมือด้วยความสมัครใจ และทําให้เชื่อมโยงคนทีม่ รี ปู แบบแตกต่างกัน มีวธิ กี ารทํางาน
และภูมหิ ลังต่างกันเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจกันมากขึน้ นําไปสู่การ
ทํางานร่วมกันเพื่อประโยชน์ทุกฝา่ ย โดยในการดําเนินงานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูน้ ้ไี ม่เฉพาะจะ
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงชุมชนและชุมชนด้วยกันเพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละร่วมดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทางพาณิชย์ กิจกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เท่านัน้ ยังรวมถึงการ
เชื่องโยงหน่วยงานวิชาการเข้ากับชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการทีอ่ ยูใ่ นสาขาวิชาการ
ต่างกันเข้ากันด้วยให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์และความสมบูรณ์ของการ
พัฒนาชุมชนด้วย
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