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แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาการจัดเวทีประชาคม เรื่อง  “ ปัญหาและความต้องการพัฒนาชุมชนของประชาชน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ”  ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาก าหนดกรอบความคิด
ในการศึกษา ดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่ม / องค์กรชุมชน 

4. กระบวนการ AIC 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 

1.1 แนวคิดในการพัฒนาชุมชน 

การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดวิธีหนึ่งท่ีจะน ามาใช้เพื่อยกระดับการครองชีพ
ป้องกันการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีประชาชนในชนบทก าลังเผชิญอยู่ การพัฒนาชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาชนบทท่ัวประเทศด้วยเหตุท่ีการพัฒนาชุมชนนั้นครอบคลุมการพัฒนาสังคม ชุมชนและ
สาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพโดยพยายามช่วยเหลือประชาชนให้ต่ืนตัวมาร่วมมือกับรัฐในการ
พัฒนาประเทศในส่วนท่ีประชาชนจะช่วยได้ การพัฒนาจึงถือได้ว่าเป็นกระบวนการการศึกษา ( Education 
Process ) ซึ่งถือได้ว่าเป็นความส าคัญยิ่งในการท่ีประชาชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
เพื่อผสมผสานร่วมกันพัฒนาประเทศในขั้นสุดยอด 

1.1.1 ความหมายของการพัฒนาชุมชน 

การพัฒนาชุมชนประกอบด้วยค าสองค า คือ ค าว่า พัฒนากับชุมชน ซึ่ ง
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของแต่ละค าไว้ดังนี้  ค าว่า  “ พัฒนา ”  ( Development ) 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2493 ของไทยให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนา แปลว่า ความ
เจริญเติบโตหรือก้าวหน้าส่วนพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับ Advance Learnen’s Dictionary of 
Current English ให้ความหมายของค าว่า Development ไว้ว่า Development หมายถึง ท าให้ส่ิงหนึ่งส่ิง
ใดเติบโตหรือใหญ่ขึ้น ในขณะท่ี สุนทรี โคมิน  ให้ความหมายของการพัฒนา คือ การพัฒนาในทุกด้านของ
ความกินดีอยู่ดีของคน ( Well – being of individual ) ทางเศรษฐกิจ การเมือง และทางสังคมวัฒนธรรม 
( อ้างถึง สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 2543 : 2 ) นอกจากนี้ เสถียร เหลืองอร่าม ( อ้างถึง ทวี ทิมข า  2528 : 1 )  
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ให้ความหมายว่า การพัฒนา หมายถึง สภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  ปรับปรุง ส่งเสริมของเก่าหรือ
สภาพการณ์ท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ Dr.Batten ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาชุมชนของอังกฤษให้
ความหมายว่าการพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงให้ดีขึ้น Development is change for the better 

จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา หมายความว่า การพัฒนานั้นจะต้องมีการ
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง เป็นการเริ่มเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ในทางท่ีดีขึ้นกว่าสภาพท่ีเป็นอยู่เดิมหรือคงไว้ส่ิง
เก่าท่ีดีอยู่แล้ว ให้ ดียิ่งขึ้น ท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม  ส่วนค าว่า “ ชุมชน ”  
Community  ยุวัฒน์  วุฒิเมธี ( 2525 : 3 ) ( อ้างถึง  เฉลียว  บุรีภักดีและคนอื่นๆ 2545 : 51 ) ได้ให้
ความหมายของค าว่าชุมชนไว้ดังนี้ ชุมชน หมายถึง พื้นท่ีอันเป็นท่ีอยู่อาศัยของคนและหมายความถึงกลุ่ม
ของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีนั้นโดยมีความสนใจ มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายและจุดหมายในการท่ีจะอยู่
ในการท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่วนเสถียร  เหลืองอร่าม ( อ้างถึง  ทวี  ทิมข า 2528 : 2 ) ให้
ความหมายของค าว่าชุมชนไว้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มมนุษย์  กลุ่มหนึ่งท่ีต้ังภูมิล าเนาอยู่ในอาณาเขตทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีค่อนข้างแน่นอนและติดต่อกันมีการด าเนินชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเดียว 
นอกจากนี้ ประเวศ วะสี ( 2541 : 13 ) ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึง การท่ีคนจ านวนหนึ่งมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความพยายามท าอะไรร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการ
กระท าซึ่งรวมถึงการติดต่อส่ือสารกัน 

จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ชุมชน หมายความว่า กลุ่มคนจ านวนหนึ่งทางสังคมท่ีใช้
ชีวิตร่วมกันในบริเวณพื้นท่ีเดียวกัน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มีการติดต่อส่ือสารกัน มีความผูกพันเอื้อ
อาทรต่อกัน มีการด าเนินชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเดียวกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการท่ี
จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เมื่อน าค าสองค ามารวมกันเป็น  พัฒนาชุมชน  มีความหมายดังนี้  Dunham 
( 1958 : 3 ) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาชุมชน คือ การด าเนินการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนให้มี
ความเป็นปึกแผ่นและด าเนินงานไปในแนวทางท่ีตนต้องการ โดยอาศัยการรวมก าลังของราษฎรในชุมชนใน
การช่วยเหลือตนเองร่วมมือกันด าเนินงาน  แต่มักจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากหน่วยงาน
ราชการหรือองค์กรอาสาสมัครอื่นๆ นอกจากนี้  John Badcau ( อ้างถึง จีรพรรณ  กาญจนจิตรา  2520 : 
5 ) กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนเป็นโครงการชนิดหนึ่งซึ่งช่วยให้ราษฎรในหมู่บ้านสามารถย่ืนมือออกมารับเอา
บริการต่างๆ ของรัฐบาลซึ่งมีอยู่แล้วไปใช้ประโยชน์ ในขณะท่ี  Louis Miniclier  ( 1956 : 3 )  ได้ให้ค า
นิยามไว้ว่า การพัฒนาชุมชนเป็นขบวนการทางสังคมซึ่งประชาชนในชุมชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
และปฏิบัติการก่อตั้งกลุ่มวางแผนในการแก้ไขปัญหาของเขา ตลอดจนขอความช่วยเหลือจากองค์กรรัฐบาล
หรือองค์กรอาสาสมัครสอดคล้องกับ ปรีชา กล่ินรัตน์ (อ้างถึง  ทวี  ทิมข า  2528 : 3 – 9 ) กล่าวว่า การ
พัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการท่ีมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยความร่วมมืออย่างจริงจัง
ของประชาชนและควรจะเป็นความคิดริเริ่มของประชาชนเองด้วย แต่ถ้าประชาชนไม่รู้จักริเริ่มก็ให้ใช้
เทคนิคกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม ท้ังนี้เพื่อให้กระบวนการนี้ได้รับการตอบสนองจากประชาชนด้วยความ
กระตือรือร้นอย่างจริงจังพอจะกล่าวได้ว่า การพัฒนาชุมชน คือ การเปล่ียนแปลงซึ่ง สะท้อนออกมาใน
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ลักษณะของความเจริญเติบโต ความก้าวหน้า การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น เป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีระดับของกลุ่มทางสังคมท่ีอยู่อาศัยร่วมกันในอาณาบริเวณเดียวกัน เช่น ครอบครัว ละแวก
บ้าน หมู่บ้าน ต าบล มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมีการติดต่อส่ือสารและเรียนรู้ร่วมกัน มีความผูกพันเอื้อ
อาทรกันภายใต้บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกันร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายร่วมกัน 

1.1.2 ความมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชน 

การพัฒนาชุมชนมีความมุ่งหมายส าคัญ ดังนี้ 
1. มุ่งเปล่ียนแปลงทัศนคติของประชาชนในชนบทท่ียังมีทัศนคติไม่ 

ดีต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่องานพัฒนาชุมชนและต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาล 

2. สร้างความเช่ือมั่นและศรัทธาในหมู่ประชาชนให้มีความคิดเห็น 

ตรงกันต่องานพัฒนาชุมชน 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนและ 

การปกครองตนเอง 

4. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันประสานประโยชน์แก่ชุมชน 

5. เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ในการช่วยเหลือตนเองเพิ่มขึ้น 

1.2 ลักษณะส าคัญของการพัฒนาชุมชนและหลักการพัฒนาชุมชน 

1.2.1 ลักษณะส าคัญของการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

      1.  เป็นงาน ท่ีประชาชนมีความคิดริเริ่ม เองหรื อบุคคลภายนอก เช่น 
ข้าราชการของรัฐมากระตุ้นยั่วยุให้ประชาชนมีความคิดริเริ่ม 
                        2.  เป็นงานท่ียึดหลักการช่วยตนเอง พยายามท่ีจะใช้ความรู้ความสามารถ
ตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองในชุมชน จะเป็นหมู่บ้านก็ดี ต าบลก็ดี ให้มีความสะดวกสบาย
กินดีอยู่ดีมีสุข เช่นเดียวกับชุมชนท่ีเจริญแล้วท้ังหลาย หากจะมีการช่วยจากภายนอกก็เป็นการช่วยเหลือ
เพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถท่ีจะช่วยตนเองได้ การช่วยเหลือตนเองนี้รวมถึงการวางแผน การลงมือ
กระท าการเพื่อแก้ปัญหาความต้องการของตนและชุมชน 
           3.  เป็นงานตนท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น โดยใช้การพัฒนา
เปล่ียนแปลงทางวัตถุน าไปสู่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิต ซึ่งเมื่อคนมีคุณภาพเป็นคนเฉลียวฉลาดแล้วจะ
ท าให้การพัฒนาอย่างอื่น เช่น วัตถุก็ย่อมจะเกิดตามมาซึ่งส่งผลให้ความเจริญเหล่านี้มีความยั่งยืน 
            4.  เป็นงานท่ีใช้วิชาการให้การศึกษาและจัดระเบียบชุมชน เพื่อให้บรรลุ  
วัตถุประสงค์คือสามารถพัฒนาคน กล่าวคือ จะต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ให้ทราบชีวิต จิตใจ 
สภาพชุมชนส่ิงแวดล้อม องค์การสถาบัน ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ 
แล้วด าเนินการแก้ปัญหาอุปสรรค สนองต่อความต้องการโดยวิธีให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชน
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ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนวิธีการจัดระเบียบชุมชนและการ
ท างานเป็นกลุ่ม ลักษณะส าคัญของการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนต้องมีลักษณะท่ีส าคัญ 7 ประการ
ด้วยกัน คือ  

1. การพัฒนาชุมชน คือ การท าให้คนท่ีอยู่ในชุมชนนั้นมีความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือ

จากประชาชนเข้ามาตัดสินใจด าเนินการพัฒนาด้วยตนเองบนพื้นฐานของความสมัครใจและมีความ

รับผิดชอบท่ีจะช่วยตนเอง 

2.การพัฒนาชุมชน เป็นการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมหรือหรือลักษณะทางกายภาพตลอดจน

การเปล่ียนแปลงทัศนคติของประชาชนให้ดีขึ้น 

3.การด าเนินงานต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยท้ังนี้  หมายถึงกิจกรรมท่ีจะ

น าไปสู่การมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการอยู่แล้ว 

และเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนพยามยามกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้สึกถึง

ความจ าเป็นนั้นด้วย 

4.การพัฒนาชุมชนต้องใช้หลักการยั่วยุ เร่งร้าว ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความคิด

ริเริ่มตลอดจนการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการพัฒนาโดยประชาชนเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาชุมชน 

5.รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นท่ีจะให้ความช่วยเหลือจะต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือเฉพาะส่ิงท่ีเกิน

ความสามารถท่ีชุมชนหรือประชาชนจัดหาได้เอง เช่น ความรู้ทางวิชาการวัสดุอุปกรณ์และเงินเท่าท่ีจ าเป็น 

6.การพัฒนาชุมชนจะต้องมีผู้น าการเปล่ียนแปลงท าหน้าท่ียั่วยุกระตุ้นให้ประชาชนมีความคิดริเริ่ม

ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

7.จะต้องมีความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกสาขา เพราะปัญหาของชุมชนอยู่นอกเหนือ

ความสามารถของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง การพัฒนาชุมชนเป็นการมุ่งพัฒนาในทุกๆ ด้านไม่ใช่การ

พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

 
1.2.2  หลักการพัฒนาชุมชน 

หลักการพัฒนาชุมชนมีหลักการดังต่อไปนี้ หลักการพัฒนาชุมชนเป็นเรื่องของการปฏิบัติ 
คือ คนและชุมชนต้องมีการพัฒนาเพื่อมีความสันติสุขและสันติภาพ การพัฒนาคุณภาพของประชาชนนั้น
จะต้องริเริ่มจากภาวะความเป็นอยู่ของชุมชน โดยให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นการ
เข้าใจและระลึกเสมอว่างานใดๆ ในชุมชนนั้นเป็นงานและกิจกรรมของเขาเอง การกระท ากิจกรรมใดๆ ให้
เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยค านึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ ในชุมชนท้ังนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยสงเสริมให้คน
ได้รู้จักคิดตัดสินใจวางแผนและด าเนินการด้วยตนเองเสมอ เป็นการพัฒนาทางสมองของคน นอกจากนี้ใน
การพัฒนาควรจะมีหลักการเหล่านี้ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัฒนาให้มาก
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ยิ่งขึ้น คือ หลักการช่วยตนเอง ( Salf help ) เป็นหลักการท่ีใกล้เคียงกับหลักการพึ่งตนเอง ( Salf reliance 
) เพราะจะท าให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ก็จะต้องมีปัจจัย 5 ตัว ด้วยกัน เรียกกว่า TERMS ( อ้างถึง สัญญา 
สัญญาวิวัฒน์ 2541 : 31 – 32 ) ( Techonlogy , economic , resource , mrntal and socio cultural 
) จะต้องพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี คือ มีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจ าเป็น ( T ) ต้องมีอาชีพและรายได้พออยู่พอ
กิน ( E ) มีทรัพยากรธรรมชาติ ( R )  เช่น ดิน น้ า ป่าไม้ พอได้พึ่งพาอาศัยมีจิตใจท่ีเข้มแข็งและแน่วแน่ว่า
จะพึ่งพาตนเองได้รวมท้ังรู้จักในผลของความพยายาม ( M ) และปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ( S ) คือ 
การมีคนจ านวนหนึ่งท่ีสมัครสมานสามัคคีมีผู้น าท่ีเข้มแข็ง มีค่านิยมอุดมการณ์ท่ีส่งเสริมการพึ่งตนเองก็จะ
ท าให้คนหรือชุมชนพึ่งตนเองได้ สนับสนุนให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง  การช่วยเหลือจากภายนอกให้อยู่
ในขอบเขตท่ีจะเป็นการช่วยให้เขาได้ช่วยตนเองได้เท่านั้น ไม่ควรช่วยทุกส่ิงทุกอย่างและเพื่อท่ีจะให้เขาช่วย
ตนเองได้ ซึ่งควรจะเริ่มจากสภาวการณ์ท่ีเป็นอยู่ของประชาชนโดยเริ่มจากส่ิงเล็กน้อยและจากส่ิงง่ายไปหา
ส่ิงยาก ไม่ควรรีบเร่งท าโครงการด าเนินงานแต่ค่อยท าค่อยไปเพื่อให้โอกาสประชาชนได้เรียนรู้จากการ
ท างานนั้นๆ โดยพยายามใช้ทรัพยากรในชุมชนให้มากท่ีสุด 

หลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือ หลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างให้มาก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ เพื่อให้เขาเป็นผู้ตัดสินใจท างานลงมือท างานตามท่ีเขาได้ตัดสินใจไปแล้วด้วยตนเอง ซึ่ง

จะเป็นการท าให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามความสนใจและความต้องการของประชาชนท าให้ประชาชนได้มี

โอกาสพัฒนาตนเองและจะต้องไม่มีการแบ่งช้ันวรรณะจะต้องมาจากทุกชนช้ันของชุมชน ต้ังแต่คนร่ ารวย

ท่ีสุดจนถึงคนยากจนท่ีสุดของชุมชนจะเลือกท่ีรักมักท่ีชังไม่ได้  

หลักการประชาธิปไตยในการด าเนินงาน ทุกคนจะต้องมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกันไม่มีใครใหญ่กว่า

กันด้วยยศฐาบรรดาศักด์ิ ยากดีมีจน หรือระดับการศึกษา โดยถือว่าเป็นคนหนึ่งท่ีมีสิทธิในการลงคะแนน

เสียงหรือการออกเสียงตามหลักประชาธิปไตยในการด าเนินงาน 

หลักการใช้ประโยชน์จากผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่นเป็นบุคคลในชุมชนท่ีมีผู้เคารพนับถือไว้วางใจมี

อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด การตัดสินใจของประชาชนในชุมชน ผู้น าท้องถิ่นจึงเป็นผู้ช่วยเผยแพร่ให้เกิด

ความนิยม จูงใจประชาชนให้มาร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพและบางครั้งยังช่วยเป็นวิทยการให้ได้อีกด้วย 

หลักความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น ท้ังนี้เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมจะมีขนบธรรมเนียมประเพณี

ท้องถิ่นของตนเองซึ่งเหมือนคล้ายคลึงหรือต่างไปจากชุมชนอื่นผู้มีหน้าท่ีพัฒนาจ าต้องทราบรายละเอียด

และยึดถืออย่างน้อย ขั้นแรกๆ ในการเข้าสู่ชุมชนต้องวางโครงการการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความเช่ือ

ก่อนต่อมาภายหลังเห็นว่าส่ิงใดควรปรับปรุง แก้ไข จึงค่อยท าไปทีละเล็กละน้อย โดยให้ประชาชนได้รั บ

ความกระทบกระเทือนน้อยท่ีสุดหรือไม่รู้สึกเลยและท้ังนี้เพราะเห็นดีเห็นงามในการเปล่ียนแปลงนั้นด้วย 

หลักการประเมินผล  การประเมินผลเป็นหลักการท่ีดีของทุกโครงการ การท่ีได้มีการประเมินผล

งานภายหลังท่ีได้ด าเนินการไปแล้วชั่วระยะหนึ่ง เป็นการตรวจสอบว่าโครงการนั้นได้ด าเนินไปสู่เป้าหมาย
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ท่ีต้ังไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรจะได้หาทางแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นและจะได้

วิธีการท่ีดีกว่ามาด าเนินงานต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

1.3  เป้าหมายของการพัฒนาชุมชนและกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาชุมชน 

1.3.1  เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน 
ทวี  ทิมข า ( 2528 : 5 )  ได้กล่าวถึงเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาชุมชนไว้ ดังนี้ 

        1.  เร่งการผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม เป็น
การสร้างความเสมอภาคในเรื่องการกระจายรายได้ 

2.  ปรับปรุงส่งเสริมการสร้างงานในชนบท เพื่อท่ีจะได้มีการใช้แรงงานได้ 
เต็มท่ีแก้ไขปัญหาคนว่างงาน 
        3.  ปรับปรุงส่งเสริมด้านอนามัยและสาธารณสุข 
        4.  ส่งเสริมการศึกษาและอบรมเยาวชน 
        5.  ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน หมู่บ้าน 
        6.  ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
        7.  การควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสรรให้เป็นระเบียบด้วยความยุติธรรม
ท่ีสุด 
        8.  การสร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของอ านาจต่อรอง
สินเช่ือ ชลประทาน ตลอดท้ังเทคโนโลยีและบริการต่างๆ ท่ีรัฐพึงให้ประชาชนทุกด้าน 

1.3.2 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาชุมชน 
เป็นกระบวนความคิดและการปฏิบัติท่ีทุกฝ่ายเข้ามาเรียนรู้การท างานร่วมกัน โดยใช้ความ

พยายามร่วมกันเป็นกระบวนความคิดท่ีต้องอาศัยความร่วมมือแบบเบญจภาคี  ซึ่งได้แก่องค์กรประชาชน 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน นักวิชาการ  เข้ามาร่วมในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังของแต่ละฝ่ายให้
แข็งแกร่ง โดยการคิดและเรียนรู้กันอย่างมีปฏิสัมพันธ์ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน มีการปฏิบัติอย่างจริงจังบน
รากฐานของความรักความเมตตา โดยค านึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเปล่ียนความเช่ือท่ีจะท าการ
พัฒนาเป็นส่วนๆ โดยการน าเอามาผสมผสานกันเพื่อเป็นการพัฒนาความจริงมาจัดการไปพร้อมๆ กัน โดย
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของประชาชน น าประชาชนมาร่วมโครงการ กิจกรรมของหน่วยงาน ให้ประชาชนมี
แผนการพัฒนาของตนเองและหน่วยงานเข้ามาท างานร่วมกับประชาชนและการน ากิจกรรมท่ีหลากหลาย
ของหน่วยงานมาผสมผสานโดยการค้าหาความคิดร่วมกันและท างานร่วมกันต้ังแต่ต้นให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์เดียวกันสอดคล้องกับ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  ได้ข้อเสนอ กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา หรือ
ทางความคิดใหม่ส าหรับการพัฒนาชุมชน ( อ้างถึง เฉลียว บุรีภักดีและคนอื่นๆ 2545 : 55 – 56 )  ไว้ดังนี้ 

1. การรวมพลังสร้างสรรค์บนพื้นฐานความรู้รักสามัคคี เป็นการพัฒนาท่ีทรงพลังมี 
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ประสิทธิภาพได้ผลสูงสุด 

2. การบูรณาการน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตท่ีดีและสังคมท่ีดีมีองค์ประกอบครบถ้วน 

สมบูรณ์ และสามารถด าเนินไปอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาท่ีพึงปรารถนา 

3. ประชาชนและชุมชนเป็นแกนหลักเป็นผู้ก าหนดความต้องการในการพัฒนาเป็น 

ผู้ด าเนินการให้เกิดการพัฒนาและเป็นผู้รับผลจากการพัฒนา 

4. การศึกษาเรียนรู้ของชุมชน องค์กรชุมชน คือ กลไกและกระบวนการส าคัญท่ีจะ 

ท าให้เกิดการพัฒนาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์มีประสิทธิภาพตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
          5.  การปฏิบัติภารกิจร่วมกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับความ 
เป็นจริงในมิติต่างๆ ตลอดจนสามารถปรับเปล่ียนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

1.3.3 การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีดังต่อไปนี้ 

1. สมาชิกชุมชนมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนท่ีจะแก้ไขปัญหา 

และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 

2. สมาชิกชุมชนมีจิตส านึกการพึ่งตนเอง เอื้ออาทร รักและห่วงใยซึ่งกันและกัน 

อีกท้ังพร้อมท่ีจะร่วมกันในการจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน 

        3.  สมาชิกชุมชนเลือกก าหนดผู้น าชุมชน ผู้น าการเปล่ียนแปลงและผู้แทนของ
ชุมชนท่ีหลากหลายด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
        4.  ชุมชนมีกระบวนการท่ีมีความเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิธีวิถีของชุมชน
ซึ่งขับเคล่ือนโดยผู้น าองค์กรชุมชนในลักษณะเปิดกว้าง โปร่งใสและมีการแสดงความรับผิดชอบท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้ส าหรับสมาชิกท้ังมวลในชุมชน 
        5.  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน ก าหนด
วิสัยทัศน์ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาผ่าน
กระบวนการของชุมชน 
        6.  สมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน 
        7.  มีแผนของชุมชนท่ีประกอบด้วยการพัฒนาทุกๆ ด้านของชุมชนท่ีมุ่งการ
พึ่งตนเองเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุกคนและหวังผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 
        8.  การพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นการพึ่งเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง
ได้ในท่ีสุดไม่ใช่การพึ่งพาตลอดไป 
        9.  มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการพัฒนาอาจเป็นหมู่บ้าน ชุมชนอื่นๆ  
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ท้องถิ่น ภาคราชการ องค์กรเอชน นักธุรกิจ นักวิชาการในลักษณะการมีความสัมพันธ์ท่ีเท่าเทียมกัน 
สอดคล้องกับ สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ( 2541 : 14 – 17 ) ได้กล่าวถึง ลักษณะของชุมชนเข้มแข็งไว้ 4 
ประการ คือ 
                                     9.1  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization ) ทุกคนในชุมชน
ร่วมเรียนรู้ชุมชนนั้นจะรู้ทันข่าวทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งการเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ 
                                     9.2   เป็นชุมชนท่ีรู้จักจัดการตัวเอง ( Community Management ) ด้วย
กิจกรรมส าคัญ 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดกระบวนองค์กรของตนเอง การลงมือปฏิบัติตาม
แผนการประเมินผล 
                                    9.3 เป็นชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ ( Spirituality ) อาจแสดงถึงความภักดีต่อ
ชุมชนความรู้สึกเป็นเจ้าของหวงแหนมีส่ิงยึดเหนียวร่วมกัน 

9.4 เป็นชุมชนท่ีมีสันติภาพ ( Peaceful )  คนมีคุณภาพและคุณธรรมสงบสุข 

จิตใจเยือกเย็นจากลักษณะของชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถสรุปได้ว่า ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน คือ การท่ีสมาชิกภายในชุมชนมีจิตส านึกร่วมกันในการท่ีจะจัดการกับปัญหาของชุมชนด้วยการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเกิดจากการท่ีสมาชิกมีการประชุมอย่างสังสรรค์โดยการเปิดโอกาสให้สมาชิก

สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อดึงพลังความคิดของสมาชิกแต่ละคนมาหลอมรวมกันโดย

อาศัยข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกับสมาชิกภายในชุมชนซึ่งบางครั้งการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ นั้นต้องอาศัยผู้น าชุมชนท่ีมีความเสียสละ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

และสามารถปกป้องดูแลสมาชิกภายในชุมชนให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข 

 

2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

ความหมายของการมีส่วนร่วม 

บราวเลีย  ( Brownlea , 1987 : 21 )  กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้อง การได้รับความยินยอมให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ การเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประเมินผล หรือการท่ีบุคคลหนึ่งท่ีได้รับการปรึกษาหารือเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ส่วน เบียรเลย์ ( Bearley 
, 1990 : 28 )  ไ ด้ ให้ ความหมายของการมี ส่ วน ร่วมว่ า เป็ นกระบวนการของความร่วมมื อกัน                     
( Collaborative Process ) และเป็นรูปแบบหนึ่งของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ( Social Interaction ) ซึ่ง
จะต้องมีความเกี่ยวพันกันกับกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ ( Empowerment ) การแบ่งปันอ านาจ
หรือการใช้อ านาจร่วมกันระหว่างบุคคล นอกจากนี้ ยุวัฒน์  วุฒิเมธี ( 2526 : 25 ) ได้ให้ความหมายของ
การมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การ
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พิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การท่ี
สามารถท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาและน ามาซึ่งสภาพความ
เป็นอยู่ของประชาชนท่ีดีขึ้นได้นั้น ผู้ท าการเปล่ียนแปลงต้องยอมรับปรัชญาการพัฒนาชนบทท่ีว่ามนุษย์ทุก
คนต่างมีความปราถนาท่ีจะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเป็นท่ี
ยอมรับด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้ามีดอกาสและได้รับการช้ีแนะอย่างถูกต้อง ส่วน 
ทวีทอง  หงษ์วิวัฒน์  ( 2527 : 81 )  ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การท่ีประชาชนหรือ
ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการ และควบคุมการใช้การกระจายทรัพยากรและปัจจัย
การผลิตท่ีมีอยู่ในสังคมเพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศักด์ิ
ศรีในฐานะสมาชิกสังคม ในขณะท่ี ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527 : 5 )  ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ว่า หมายถึง กระบวนการท่ีรัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุนและสร้างโอกาสให้
ประชาชนใสชุมชนท้ังในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค์กรอาสาสมัครต่างๆ ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการ
พัฒนาตามท่ีก าหนดไว้  

อภิชัย  พันธเสน ( 2539 : 151 – 168 )  ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมอาจจะเริ่มต้นจากความหมาย
ของการพัฒนามาจากข้างล่าง แทนวิธีการพัฒนาจากนโยบายเบื้องบน คือ ต้องมีการกกระจายอ านาจของ
การวางแผนจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยมีหลักการพัฒนาบนพื้นฐานของชุมชนสรุปได้ว่า การมีส่วน
ร่วมโดยมีการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา เพิ่มโอกาสการสร้างงานนอกภาคเกษตร ให้แรงจูงใจนักลงทุนและ
การผลิตในท้องถิ่นและการพัฒนาต้องสอดคล้องกับการสร้างระบบเครือข่าย โดยเน้นการพัฒนาทีมองจาก
ภายในเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งใช้ชนบทเป็นฐานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ค าว่ามีส่วนร่วมบางครั้ง
อาจ หมายถึง ความรู้สึกมีส่วนร่วม การลดช่องว่างระหว่างการส่ือสารกับรัฐ การให้ความส าคัญกับการ
เข้าถึงกลไกในการได้รับปัจจัยใหม่เพิ่มขึ้นจากการเมืองและโครงสารทางเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือท าให้
เกิดความพอใจขึ้นในการสนองความต้องการพื้นฐานหรือส่ิงท่ีประชาชนต้องการ และ อิระวัชร์  จันทร์
ประเสริฐ ( 2542 : 78 )  ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์
ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่มให้กระบวนการให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นกับท้ังท าให้เกิดความรู้สึกร่วม
รับผิดชอบดังกล่าว นอกจากนี้  ปาริชาติ  วลัยเสถียร ( 2542 : 138 – 139 ) ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมไว้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะท่ี 1 การมีส่วนร่วมในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพัฒนาโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา 
การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตาม
ประเมินผล รวมท้ังการรับประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการโดย โครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ลักษณะท่ี 2 การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ  
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การส่งเสริมสิทธิและพลังอานของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชน พัฒนาขีดความสามารถของตน

ในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะ

ก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและ

ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 

การเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาท่ีประชาชนมีบทบาทหลักโดยการ

กระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เพื่อให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็นเอกเทศให้มี

อ านาจทางการเมือง การบริหารมีอ านาจต่อรองในการจัดสรรทรัพยากรอยู่ในมาตรฐานเดียวกันโดย

ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการคืนอ านาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วม

ในการก าหนดอนาคตของตนเอง ส่วน White ( อ้างถึงประภัสสร  ปัญญา 2536 : 6 )  ให้ความหมายของ

การมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นประกอบด้วย 3 มิติ คือ มิติท่ี 1 เป็นการตัดสินใจว่าควร

ท าอะไรและท าอย่างไร มิติท่ี 2 เป็นการลงมือปฏิบัติการตามท่ีได้ตัดสินใจและมิติท่ี 3 เป็นการร่วมในการ

แบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน และ Payakapan ( อ้างถึง  อุบลวรรณ  สืบยุคล 2529 : 9 )  

ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของหลักกรพัฒนาชุมชน ซึ่งจะน า

ประชาชนให้บังเกิดการพึ่งพาตนเองและความเช่ือมั่นในการด าเนินการคตามโครงการพัฒนาต่างๆ ในชุมชน

ท าให้เกิดความสามารถและประสิทธิภาพในการดูแลตนเองตามระบอบประชาธิปไตย จุดเน้นของการมีส่วน

ร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพึ่งตนเอง การพิจารณา

ตัดสินใจและการเลือกโครงการให้สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมและความต้องการพื้นฐานของประชาชน ใน

ปัจจุบันการมีส่วนร่วมได้เน้นถึงการ่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท ากิจกรรมและร่วมท านุบ ารุงรักษา 

กล่าวสรุปความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การมีส่วนร่วมท่ีมัลักษระของการพัฒนาจากข้างล่างโดยประชาชนท้ังระดับปัจเจกบุคคลหรือใน
ระดับกลุ่ม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมด มีความเกี่ยวข้องมีความรู้สึกผูกพันธ์ทางด้านจิตใจและอารมณ์โดย
การเข้าร่วมท างาน ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ตลอดจน
กระบวนการของการพัฒนาในช่วงเวลาท่ีถูกจังหวัดมีความเหมาะสม ประชาชนมีความรับผิดชอบท่ีเกิดจาก
ความเช่ือไว้วางใจและต้องเป็นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

1.1.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ระดับการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้น ได้มี ผู้เสนอแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาไว้ในหลายลักษณะ กล่าวคือ 
สมาคมสาธารณสุขอเมริกัน ( American public health association 1983 : 35 ) ได้ให้ความหมาย
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 
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ระดับการตัดสินใจ คือ การท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัดการกับ

กิจกรรมการพัฒนาด้วยตัวของเขาเอง 

ระดับการร่วมมือ คือ การท่ีประชาชนเข้ามาให้ความร่วมมือในแผนงานท่ีเริ่มโดย

หน่วยงานภายนอก  ซึ่งอาจต้องการความเสียสละจากประชาชนในด้านเวลา ทรัพย์สินและแรงงาน เพื่อ

ช่วยให้โครงการประสบความส าเร็จ การมีส่วนร่วมในระดับนี้ เป็นการมี ส่วนร่วมท่ีถือได้ว่าอยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้ 

ระดับการใช้ประโยชน์ คือ การท่ีประชาชนยอมรับและได้ใช้ประโยชน์จากบริการท่ี

วางโครงการไว้ให้เป็นการมีส่วนร่วมในระดับยอมรับบริการเท่านั้น 

ในขณะท่ี วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ( 2535 : 123 )  ได้กล่าวถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ว่าจะมี
ความสัมพันธ์กับระดับการให้ความช่วยเหลือของรัฐแก่ประชาชนในชนบท ดังนี้  

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระดับสูง  ประชาชนมีความพร้อมมากระดับของการช่วยเหลือ

ของรัฐท่ีให้แก่ประชาชนกลุ่มนี้จะมีน้อยมาก มีเพียงการให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการให้ความช่วยเหลือด้วย

การเป็นท่ีปรึกษาด้านวิชาการเท่านั้น 

การมีส่วนร่วมในระดับกลาง ประชาชนมีความพร้อมอยู่ในระดับกลาง การช่วยเหลือของ

รัฐท่ีให้แก่ประชาชนจะอยู่ในระดับปานกลาง คือ การช่วยเหลือสนับสนุนบ้าง 

การมีส่วนร่วมพัฒนาในระดับต่ า ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนาน้อยมาก ระดับการ

ช่วยเหลือของรัฐท่ีให้แก่ประชาชนกลุ่มนี้จะมีมาก รัฐต้องส่งเจ้าหน้าท่ีไปคลุกคลีกับชนบท เพื่อกระตุ้นและ

เร่งเร้าให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมทุกวิถีทางอย่างครบวงจร 

สรุปได้ว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนนั้น คือ การท่ีเปิด
โอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุดทุกขั้นตอน 

1.1.3 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เจิมศักด์ิ  ปิ่นทอง  ( 2527 : 10 )  ได้กล่าวถึงขั้นตอนท่ีประชาชนควรมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา 4 ขั้น คือ  

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาของชาวชนบท 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

ส่วน บัณฑร  อ่อนด า  ( อ้างถึง เฉลียว  บุรีภักดีและคนอื่นๆ 2545 : 116 ) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมตาม
ขั้นตอนของการพัฒนา 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 ขั้นท่ี 1  ขั้นมีส่วนร่วมในการคิดค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชน ตลอดจนการก าหนด
ความต้องการของชุมชนละมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ 
 ขั้นท่ี 2  ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโดยประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงานตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหล่ง
ทรัพยากรท่ีใช้ 
 ขั้นท่ี 3  ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์โดยการสนับสนุนทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงานหรือเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงานและ
ด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
 ขั้นที่ 4  ขั้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาท้ังด้านวัตถุ
และจิตใจ 
 ขั้นท่ี 5  ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนาเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเข้าร่วมประเมินว่า
การพัฒนาท่ีได้กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด 
แนวคิดของบัณฑร  อ่อนด า  สอดคล้องกับ  อคิน  รพีพัฒน์ (2539 : 49 )  ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาไว้ 
5 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่  1  ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นพบปัญหา การพิจารณาปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา 
 ขั้นที่  2  ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 
 ขั้นที่ 3  ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาและพิจารณาแนวทางวิธีการในการแก้ปัญหา 
 ขั้นที่  4  ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา 
 ขั้นที่  5  ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา 

สรุปได้ว่าจากการศึกษาข้ันตอนท่ีประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน ได้ดังนี้ 

ร่วมคิด  หมายถึง  การท่ีผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมประชุม พูดคุยหารือ

เกี่ยวกับปัญหาความต้องการ การวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของปัญหาแนวทางป้องกัน แก้ไขและวางแผน

แก้ปัญหา 

ร่วมตัดสินใจ  หมายถึง  เมื่อมีการปรึกษาหารือแล้วให้มีโอกาสเลือกตัดสินใจในทางเลือกตาม

ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีอยู่ท่ีเห็นว่าดีท่ีสุด  เหมาะสมท่ีสุดเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม โดยอาศัยข้อมูล

ในการตัดสินใจ 



 15 

รวมวางแผน  หมายถึง  การเข้าร่วมในการวางแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาซึ่งอยู่

บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีผ่านการประมวลและวิเคราะห์แล้วโดยการเข้าร่วมวางแผนในกิจกรรม โครงการ

พัฒนาต่างๆ 

ร่วมปฏิบัติ  หมายถึง  การเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานและโครงการเพื่อบรรลุ

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนในช่วงเวลาท่ีก าหนด 

ร่วมประเมินผล  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมท่ีได้

ด าเนินการเสร็จส้ิน ตลอดจนการวิเคราะห์ถึงผลดี – ผลเสีย ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานว่าจะต้อง

ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อให้สนองต่อชุมชนหรือค้นห้าแนวทางท่ีจะปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาอื่นๆ ท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 

2.1.4 ปัญหาการมีส่วนร่วม 

ปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการได้มีผู้
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีอาจท าให้เกิดปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ดังนี้ 
Rapkin  ( 1979 : 225 ) ได้ช้ีว่าอุปสรรคได้เกิดขึ้นหลายประการในด้านประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาของประชาชน ได้แก่ ด้านประสบการณ์ เวลา ความขัดแย้ งของวัตถุประสงค์ในแง่ของ
ผลประโยชน์ ตลอดจนปัญหาท่ีว่า ใครควรจะเป็นตัวแทนของชุมชนแต่อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมจะเป็น
ส่ิงใหม่และเป็นประชาธิปไตยในการแก้ปัญหา ส่วน วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ ( 2530 : 64 – 65 ) ได้กล่าวถึง
ปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาว่า ประชาชนบางครั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
เพราะเกิดจากความเกรงใจหรือการถูกบีบบังคับจากผู้มีอ านาจหรือภาครัฐควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นบ้าง มิใช่เพียงใช้แรงงานอย่างเดียว เจ้าหน้าท่ีของรัฐเองได้ครอบง าและก าหนด
เป้าหมาย การพัฒนาเองส่งผลให้ประชาชนปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในการพัฒนาของระบบราชการไม่ได้ 
จึงเกิดความล้มเหลวเพราะแนวทางการพัฒนามีการวางแผนมาจากเบ้ืองบนมาก่อนนั้นเอง  ในขณะท่ี ปาริ
ชาติ  วลัยเสถียรและคณะ ( 2543 : 168 – 170 ) ได้สรุปปัญหาอุปสรรคท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ได้แก่ ปัญหาด้านนโยบายและองค์กรของรัฐซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ 

1. ระดับนโยบาย  โครงสร้างทางการบริหาร โครงสร้างทางสังคม พบว่า 

1.1 นโยบายของรัฐไม่เอื้อต่อการพัฒนา 

1.2 อ านาจในการตัดสินใจรวมศูนย์ท่ีส่วนกลาง ไม่ได้กระจายอ านาจให้แก่ประชาชน 

1.3 โครงสร้างอ านาจทางการเงิน การบริหาร และระบบเศรษฐกิจอยู่ในกลุ่มนายทุน 

2.ระดับปฏิบัติ  พบว่า เจ้าหน้าท่ีไม่มีความเข้าใจ และไม่มีทักษะในการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน เจ้าหน้าท่ีไม่มีจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน และไม่มีความเสียสละท่ีจะท างานเพื่อ

ประชาชนอย่างแท้จริง ขาดการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ความล่าช้าในการ
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ปฏิบัติงานของข้าราชการ ขาดการประสานงานและระบบการติดตามประเมินผล ส่วนปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ

ประชาชนสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มผู้น า  พบว่า 

1.1 ผู้น าไม่มีความเข้มแข็งจึงท าให้ชาวบ้านขาดความเช่ือถือและศรัทธา 

1.2 ผู้น าครอบง าความคิดเห็นของชาวบ้าน 

1.3 การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของผู้น า 

2.กลุ่มประชาชนท่ัวไป พบว่า ชาวบ้านมีภาระด้านการประกอบอาชีพ ด้านครอบครัว และ

ด้านสุขภาพร่างกาย ชาวบ้านขาทุนทรัพย์ และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ชาวบ้านเกิดความขัดแย้งกัน

ในด้านความคิดเห็นและผลประโยชน์ ท าให้ขาดความสามัคคีและเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก ชาวบ้านมี

ความเห็นไม่ตรงกัน ชาวบ้านขาดการศึกษา ขาดความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ชาวบ้านขาดความเช่ือมั่นและ

ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ชาวบ้านไม่สนใจและไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม ในส่วนของการมีส่วน

ร่วมของสตรีในการพัฒนาพบปัญหาท่ีเกิดขึ้น คือ ขาดความเช่ือมั่นในการเสนอโครงการ ไม่กล้าแสดงออก 

ซึ่งอาจมาจากสาเหตุของการขาดโอกาส ขาดความรู้ และขาดประสบการณ์ในงานพัฒนา หรืออาจมาจาก

สาเหตุผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายชายไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น สตรีมีภารกิจท้ังในและนอกบ้าน 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง 

ด้านการเมือง ขาดการกระจายอ านาจ ระบบการเมืองถูกควบคุมโดยคนกลุ่มน้อย 

ด้านเศรษฐกิจ กระบวนการผลิตและปัจจัยการผลิตอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยม กลไกของรัฐ

ควบคุมระบบเศรษฐกิจอย่างเข้มงวด ขาดกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม  การแบ่งแยก เช้ือชาติ ภาษา เพศและอายุ ความไม่รู้อันเกิด

จากการไร้การศึกษา คนยากจนตกอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ของระบบอุปถัมภ์ การครอบง าของผู้น าและการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

ส่วน  อ านาจ  อนันตชัย ( 2531 : 141 – 142 ) ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการมี
ส่วนร่วม ไว้ 4 ประการ คือ อุปสรรคด้านโครงสร้าง อุปสรรคด้านการจัดการ อุปสรรคด้านประชาชนและ
อุปสรรคด้านสถานการณ์ 

สรุปได้ว่า  ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญท่ีเป็นตัวก าหนด   4 
ประการ คือ ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยทางด้านการจัดการ ปัจจัยด้านประชาชนและปัจจัยทางด้าน   
สถานการณ์ 

ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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นเรศ  สงเคราะห์สุข  ( 2541 : 113 – 114 ) ได้สรุปประสบการณ์การท างานท่ีถือว่าเป็น
ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 2 ประการ คือ  

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้  ( Learning Process ) ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี 

ดังต่อไปนี้ 

จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านเพื่อท าความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกันในประเด็น

ต่างๆ  

จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือจัดทัศนศึกษาดูงานระหว่างองค์กรต่างๆ  ภายใน

ชุมชนและระหว่างชุมชน 

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่างๆ 

ลงมือปฏิบัติจริง 

ถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างานท่ี

เหมาะสม 

การพัฒนาผู้น าเครือข่ายเพื่อให้ผู้น าเกิดความมั่นใจในความรู้และความสามารถท่ีมีอยู่จะ

ช่วยให้สามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหาหรือกิจกรรมการพัฒนาได้ ซึ่งสามารถกระท าได้ดังต่อไปนี้ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้น าท้ังภายในและภายนอกชุมชน  สนับสนุนการจัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง และเปล่ียนเรียนรู้และ

ด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดกระบวนการจัดการและองค์กรร่วมกัน 

จากประสบการณ์การท างานในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสามารถสรุป ได้ว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนต้องยึดหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้และหลักการพัฒนาผู้น าเครือข่ายโดย
ประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม โครงการและการด าเนินงานต้องเป็นไปในรูปของกลุ่ม เพื่อสร้างพลัง
กลุ่มในการรับผิดชอบร่วมกัน โดยค านึงถึงขีดความสามารถของประชาชนร่วมกันปลูกฝังให้เกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของ กิจกรรมท่ีปฏิบัติและต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทรัพยากร วัฒนธรรมของชุมชน การ
เริ่มต้นควรอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาผู้น าเครือข่าย ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จส้ินของกระบวนการมีส่วนร่วมโดยนักพัฒนาร่วมกับประชาชนในชุมชน ปลูกจิตส านึก
ให้ทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ผิดสัญญากองทุนต่างๆ ในต าบลและประพฤติตนเป็นคนดีมีจริยธรรม 
และศีลธรรม (ไม่กินเหล้า เข้าบ่อน ส าส่อนทางเพศเป็นกิจวัตร) มีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการของชุมชนของคน 
อบต.ทุกโครงการ เช่น มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการ ทุนส่งเสริมอาชีพไร้ดอกเบี้ย อุดหนุนผู้
ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม อุดหนุนผู้มีรายได้น้อย ให้ทุนการศึกษา เอดส์ ฯลฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับคนใน
สังคม 
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 2.2  ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
2.2.1 ทฤษฎีการกระท าทางสังคม  ( The Theory of Social Action ) 

รีดเดอร์ ( Reeder , 1971 : 92 – 94 )  ได้อธิบายปัจจัยการกระท าของบุคคลไว้ว่าเป็นการท่ี
บุคคลมีความเช่ือหรือไม่เช่ือในส่ิงนั้นๆ ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกกระท าพฤติกรรมของบุคคลในทุกเรื่อง 
เป็นผลมาจากความเช่ือหรือไม่ เช่ือดังกล่าว และได้แบ่งปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเช่ือหรือไม่เช่ือ              
เป็น 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยดึง  ( Pull  Factors ) ได้แก่ เป้าประสงค์  ( Goal ) คือ การกระท าส่ิงหนึ่งส่ิงใดนั้น 
ผู้กระท าจะก าหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค์ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์นั้น  ความเช่ือ ( Belief Orientation )  ความเช่ือเป็นผลท่ีมาจากท่ีบุคคลได้รับรู้และบุคคลจะ
เลือกรูปแบบพฤติกรรมบนพื้นฐานของความเช่ือท่ีตนยึดมั่นอยู่  ค่านิยม  ( Value Standards ) เป็นส่ิงท่ี
บุคคลยึดถือ เป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจและก าหนดการกระท าของตน ซึ่งบุคคลจะเลือกการท าในส่ิงท่ี
สอดคล้องกับค่านิยมท่ีตนยึดมั่นอยู่  นิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี ( Habits and Customs ) คือ 
แบบอย่างพฤติกรรมท่ีคนก าหนดสืบต่อกันมา ถ้าละเมิดก็จะถูกบังคับด้วยการท่ีสังคมไม่เห็นชอบด้วย ดังนั้น
การกระท าของบุคคลส่วนหนึ่งจึงสืบเนื่องมาจากแบบอย่างพฤติกรรมท่ีก าหนดมาแต่เดิม ปัจจัยผลัก ( Push 
Factors )  ได้แก่ ความคาดหวัง ( Expectations )  ในการเลือกกระท าพฤติกรรมของบุคคลส่วนหนึ่ง จะ
ขึ้นกับการคาดหวังและท่าทีของบุคคลอื่นท่ีอยู่รอบข้างด้วย ข้อผูกพัน ( Commitment )  การกระท าของ
บุคคลบางครั้งส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ีเช่ือว่าเขาถูกผูกมัด หรือมีข้อผูกพันท่ีจะต้องกระท า  การบังคับ ( 
Forces )  บางครั้งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้นดีหรือไม่  แต่เมื่อมีการบังคับก็จะ
ตัดสินใจกระท าพฤติกรรมนั้นเร็วขึ้น  ปัจจัยเรื่องความสามารถ ( Able  Factors )  ได้แก่ โอกาส ( 
Opportunity )  เป็นความคิดของผู้กระท าท่ีเช่ือว่าสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ขณะนั้น ช่วยให้มีโอกาสท่ีจะ
กระท า ความสามารถ ( Ability )  คือ การท่ีบุคคลเช่ือว่าความสามารถของตนเองจะกระท าในเรื่องนั้นๆ ได้
ส าเร็จ ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วการท่ีบุคคลกระท าพฤติกรรมใดๆ บุคคลนั้นจะพิจารณาความสามารถของตนก่อน
ทุกครั้ง การสนับสนุน ( Support ) คือ ส่ิงท่ีผู้กระท ารู้ว่าหรือเช่ือว่าจะได้รับส่ิงนั้นๆ จากการแสดง
พฤติกรรมออกมา 

จากทฤษฎีการกระท าทางสังคมท่ีได้กล่าวมานี้ สามารถสรุปได้ว่า การกระท าทางสังคมสามารถจูง
ใจและสนับสนุนให้ประชาชน กลุ่มคน เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการต่างๆ ร่วมกัน 

2.2.2 ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่  ( Structure Functional Theory ) 

พาร์สัน  ( Parson อ้างถึง ภุชงค์  กุลฑลบุตร 2528 : 150 – 155 ) ได้กล่าวถึง
หน่วยของการกระท าในลักษณะท่ีบุคคลมีทางเลือหลายทางในการเข้าหาเป้าหมาย ( Voluntaristic Action 
) ในหน่วยของการกระท า ( Unit Act ) ประกอบด้วย บุคคลหรือผู้กระท า ( Actor )การเข้าหาเป้าหมาย  ( 
Goal  Seeking )วิธีการในการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีหลายวิธีการ ( Alternative Means )สถานการณ์ต่างๆ 
ท่ีบุคคลจะต้องประสบ ( Situation Conditions ) เช่นลักษณะทางชีวภาพในตัวบุคคล ส่ิงแวดล้อม
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ภายนอกผู้กระท าจะถูกควบคุม โดยบรรทัดฐาน ค่านิยม และความคิดต่างๆ ทางสังคมซึ่งเข้าไปอยู่ในตัว
ผู้กระท า 

พาร์สัน ได้ขยายอธิบายหน่วยของการกระท า ( Unit Act ) ขึ้นมาเป็นการอธิบายระบบสังคม ( 
Social  System ) ระบบสังคมจะประกอบไปด้วยผู้ร่วมกระท าต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป หรือ 2 หน่วยของการ
กระท า ผู้ร่วมกระท าแต่ละคนจะมีบทบาท สถานภาพ วิธีการบรรลุเป้าหมายตลอดจนอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
สถานการณ์และบรรทัดฐาน ค่านิยมรวมไปถึงความคิดต่างๆ นอกจากนี้แล้ว ผู้ร่วมกระท าในระบบสังคมยัง
มีลักษณะของการฝึกอบรม ( Orientation ) ติดตัวมาด้วยซึ่งลักษณะการฝึกอบรมดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 
แบบ คือ การฝึกอบรมในด้านอารมณ์ ( Motivation Oreintation )  ซึ่งจะเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดพลังงานใน
การเข้าร่วมการฝึกอบรมในด้านค่านิยม ( Value Oreintation ) การฝึกอบรมในเรื่องค่านิยมเป็นส่ิงท่ี
ก่อให้เกิดการับรู้ในบรรทัดฐาน ตลอดจนแบบแผนความประพฤติต่างๆ ในการแสดงการกระท าระหว่างกัน
ในระบบสังคมส าหรับการฝึกอบรมท้ัง 2 แบบนี้จะเป็นลักษณะของการฝึกอบรมใน 3 ด้าน คือการรับรู้ ( 
Cognitive ) เช่น การรับรู้ในด้านความเช่ือแบบแผนความจริงจังความอิ่มอกอิ่มใจ ( Cathetic ) เช่น 
ความรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคย ความพออกพอใจในการแสดงพฤติกรรมการประเมิน ( Evaluation ) เช่น การ
ประเมินหลักศีลธรรม จรรยา ตลอดจนสถานการณ์และผลสืบเนื่องของการกระท าในระบบสังคม 

นอกจากนี้ พาร์สัน ได้กล่าวถึงหน้าท่ีจ าเป็น ( Function Prerequisites ) ในการขจัดปัญหาต่างๆ 
ของสังคมหน้าท่ีเหล่านี้มี 2 กลุ่ม คือหน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ( External and 
Internal ) หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย และวิธีการเข้าสู่เป้าหมาย ซึ่งพาร์สัน เรียกว่า Instrumental 
และ Consumatoryจากกลุ่มท้ังสองข้างต้น พาร์สัน ได้แยกหน้าท่ีจ าเป็นออกเป็น 4 ประการท่ีส าคัญ คือ
หน้าท่ีในการปรับตัว ( Adaptation ) คือ หน้าท่ีของโครงสร้างสังคมท่ีจะตอบสนองความต้องการอยู่รอด
ของสมาชิก เช่น การผลิต การจ าหน่ายของสังคม เป็นหน้าท่ีของสถาบันหน้าท่ีในการขจัดปัญหาเกี่ยวกับ
เป้าหมายของสังคม ( Goal Attainment ) เป็นหน้าท่ีในการวางเป้าหมาย ตลอดจนการท าให้บรรลุ
เป้าหมายของสังคม เป็นหน้าท่ีของสถาบันการเมืองหน้าท่ีเกี่ยวกับปัญหาการบูรณาการ ( Intergratation ) 
เป็นหน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับการตกลงร่วมกัน ความสอดคล้องกันของสมาชิกในสังคม เช่น สถาบันศาลยุติธรรม 
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ สถาบันการแพทย์ ก็รวมอยู่ในหน้าท่ีนี้ด้วย ถึงแม้จะไม่โดยตรงก็ตาม
หน้าท่ีเกี่ยวกับการรักษาแบบแผนและขจัดความขัดแย้ง ( Pattern Maintenance and Tension )  หน้าท่ี
ท่ีเป็นของสถาบันทางสังคม สถาบันครอบครัว สถานบันการศึกษาท่ีจะขัดเกลาตลอดจนให้ความรู้เรื่องการ
อยู่ร่วมกันในสังคมแก่สมาชิกของสังคม 

จากแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างและหน้าท่ี สามารถสรุปได้ว่า การด าเนินงานกิจกรรม โครงการ 
พัฒนาชุมชนของประชาชนนั้น ข้อสมมุติฐานของทฤษฎีนี้สอดคล้องกับหลักการท่ีว่า หากประชาชนภายใน
ชุมชน แต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มของหมู่บ้าน / ต าบลได้กระท าบทบาทหน้าท่ีตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายตาม
โครงสร้างของกลุ่มแล้ว ก็น่าจะท าให้การด าเนินงานพัฒนาชุมชนของหมู่บ้าน / ต าบลเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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1.2.3 ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม  ( Theory of Social Psychology ) 

มาสโลว์ ( Maslow, 1970 : 90 )  ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับแรงจูงใจ ( Motivation ) 
ของการกระท าของมนุษย์ไว้หลายประการ และได้อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเกี่ยวกับความต้องการท่ี
เกิดขึ้นจากความพึงพอใจ ความต้องการเหล่านี้ถูกจ ากัดล าดับขั้นของความต้องการจากน้อยไปหามากเมื่อ
ความต้องการใดเกิดขึ้นแล้ว ไม่ได้รับการบ าบัดเพียงพอ ความต้องการเหล่านั้นก็คงอยู่และจะเป็นแรงขับ ( 
Drive ) ท่ีมีพลังผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรมโน้มไปในทางท่ีจะบ าบัดความต้องการเหล่านั้นอยู่เสมอ 
มาสโลว์ ได้อธิบายว่า ความต้องการท่ีท าให้คนเราแสดงพฤติกรรมต่างๆ ท่ีอยู่ 5 ประการด้วยกัน  เริ่มจาก
ความต้องการพื้นฐานจนถึงความต้องการขั้นสูง ( Hierarchicel Need ) ดังนี้ ความต้องการทางด้าน
ร่างกาย ( Physiological Need ) ถือเป็นความต้องการขั้นแรกสุด ความต้องการความปลอดภัย ( Safety 
Need ) ความต้องการความรัก  ( Love o Belong Need ) ความต้องการการยกย่องนับถือจากคนอื่นหรือ
มีเกียรติในสังคม ( Esteem Need ) ความต้องการประสบความส าเร็จ ( Self – Actualization Need ) 
ต้องการแสดงความสามารถของตนเองให้ประจักษ์แก่ผู้อื่น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความต้องการของมนุษย์ในระดับต่างๆ ต้ังแต่ความต้องการของมนุษย์ในขั้น
พื้นฐานจนถึงความต้องการในระดับสูงๆ ของมนุษย์ จะเป็นแรงผลักดัน แรงขับเคล่ือนท่ีมีพลังสามารถ
ผลักดันให้มนุษย์กระท าหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ท้ังในส่วนของการกระท าหรือพฤติกรรมของบุคคลและ
พฤติกรรมทางสังคม เช่น การกระท าหรือการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชน เพราะบุคคลหรือประชาชนมีความสามารถและมีความต้องการท่ีจะเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของตน เพื่อมุ่งหวังพื้นฐานแห่งความต้องการของมนุษย์คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บุคคล
หรือผู้กระท าซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมมีความสมัครใจท่ีเข้าไปท ากิจกรรมต่างๆ ในสังคมนั้นโดยท่ีผู้กระท า 
แต่ละคนจะมีบทบาทสถานภาพและประสบการณ์ต่างๆ ท่ีจะท าให้ผู้กระท ารู้จักควบคุมสถานการณ์และ
เงือนไขต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกจุดมุ่งหมาย และวิธีการด าเนินการต่างๆ ไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นๆ รวมทั้ง
พฤติกรรมของผู้กระท าท่ีแสดงการกระท า เพื่อต้องการรางวัลหรือหลีกเล่ียงการลงโทษและความรู้สึกภายใน
ตัวบุคคลท่ีแสดงออกมาเป็นการกระท า ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีบุคคล ผู้วิจัยกระท าการ
ไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
 
3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกลุ่ม / องค์กรชุมชน 
 3.1  แนวคิดเก่ียวกับกลุ่ม / องค์กรชุมชน 

ความหมายของกลุ่ม / องค์กรชุมชน 

ประเวศ  วะสี และ โอวาส  สุทธนารักษ์ (อ้างถึง เฉลียว บุรีภักดี และคนอื่นๆ 2545 : 81 
– 82 ) กล่าวว่า “ กลุ่มหรือองค์กรชุมชน ( Group of Community Organization) ถือเป็นกลไกท่ีส าคัญ
ยิ่งในการพัฒนาชุมชนท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืนเพราะองค์กร คือ รูปแบบของการรวมตัวทางสังคมท าให้เกิด
อ านาจทางสังคมท่ีจะต้องถ่วงดุลกับอ านาจรัฐและอ านาจเงิน ”  เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านต้ังแต่ 2 คน
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ขึ้นไป ซึ่งมีช่ือเรียกกันได้หลายอย่าง เช่น องค์กรชุมชน องค์กรประชาชนองค์กรชาวบ้าน หรือกลุ่มสนใจ 
กลุ่มเป็นการรวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านหรือต าบลของกลุ่มต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อด าเนินกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มเอง หรือสนองวัตถุประสงค์ของทางราชการหรือหน่วยงานเอกชนท่ี
ได้รับการสนับสนุนกลุ่มท่ีจัดต้ังอาจเป็นการจัดต้ังอย่างไม่เป็นทางการไม่มีกฎหมายรองรับ แต่อาจมีระเบียบ
ทางราชการหรือระเบียบของกลุ่มท่ีจัดท าขึ้นเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม ส่วนกลุ่มท่ีเป็น
ทางการ ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยมีกฎหมายรองรับเป็นนิติตบุคคลหรือไม่เป็นนิติตบุคคลแล้วแต่กรณี  จิตติ มลคงชัย
อรัญญา ( อ้างถึง ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ 2543 : 258 )  ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ “ กลุ่ม ”  ว่าเป็น
การรวมพลังของคนจ านวนหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีประสบอยู่ร่วมกันกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (หรือหลายส่ิง) 
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามท่ีกลุ่มปรารถนา การรวมพลังนี้อาจมองได้ 2 ประการ คือ  

ประการแรก  รวมพลังเพื่อต่อรอง  เรียกร้อง ขอรับความช่วยเหลือจากภายนอก 
ประการท่ีสอง  รวมพลังเพื่อต่อรองด าเนินการด้วยตนเองให้มากท่ีสุดเพื่อการแก้ไขปัญหาของตน 
จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  กลุ่มหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชนนั้นลักษณะ

ของการรวมตัวของกลุ่มต้องเกิดจากบุคคลในชุมชนท่ีมีปัญหาหรือความต้องการบางอย่างท่ีคล้ายคลึง ซึ่ง
การมาร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนท าให้เกิดพลังในการผลักดันหรือต่อรองเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีชุมชนเผชิญ
อยู่ได้หมดส้ินไป  ท้ังนี้เพราะการพัฒนาชุมชน ในลักษณะของการรวมตัวด้วยระบบกลุ่มนั้น เป็นการน าเอา
บุคคลในชุมชนเข้ามารวมตัวกันเป็นกลุ่ม ซึ่งมีผลท่ีก่อให้เกิดความสามารถในการพัฒนา  กลุ่มจึงมีอิทธิพล
เหนือบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกลุ่มท่ี มีการรวมตัวเกิดความเข้มแข็งก็จะสามารถท าให้เกิดพลังในการ
ต่อรอง เพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน รวมท้ังเสริมสร้างความเสมอภาค ความมั่นคงในชุมชน ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นท่ีต้องส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อใก้กลุ่มประชาชนภายในชุมชน
สามารถแก้ปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่ให้หมดส้ินหรือเบาบางลง โดยส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
ของตนมากท่ีสุด 

องค์ประกอบของกลุ่ม / องค์กรชุมชน 

Reeves  ( 1970 : 331 – 334 )  กล่าวถึง องค์ประกอบของกลุ่มไว้ดังนี้ 
1. กลุ่มมีผู้น าท่ีดี 

2. สมาชิกมีความเต็มใจท างานเพื่อให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย 

3. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีท าได้จริงมีความสอดคล้องกับความสามารถของผู้น า

และสมาชิก รวมทั้งต้องมีความร่วมมือกันและกันภายในกลุ่มเป็นอย่างดี 

4. สมาชิกมีความสนใจในกิจกรรมของกลุ่มอย่างแท้จริง 

5. กลุ่มมีการตัดสินใจท่ีเป็นอิสระด้วยตนเอง 

6. ผู้น าและสมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผนและควบคุมการท างานซึ่งกันและกัน 
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สุนทร  พูนเอียด  ( 2533 : 3 – 4 ) ให้ความหมายและลักษณะของกลุ่มซึ่งสามารถแบ่ง   องค์ประกอบได้ 4 
ประการ คือ สมาชิกของกลุ่ม ต้ังแต่ 2  คนขึ้นไป  กลุ่มแต่ละกลุ่มย่อมมีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือบุคคล
ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปเป็นอย่างน้อย ถ้าไม่มีบุคคลแล้วกลุ่มจะเกิดขึ้นไม่ได้ บุคคลท่ีมารวมกันเป็นกลุ่มนี้อาจจะ
รวมกลุ่มด้วยความสมัครใจหรืออาจถูกบังคับให้เข้ามารวมกลุ่มก็ได้ ส าหรับจ านวนของสมาชิกกลุ่มจะ
มากกว่า 2 คนขึ้นไปเท่าไร ย่อมขึ้นอยู่กับประเภทหรือชนิดกลุ่มซึ่งจะส่งผลในเรื่องขนาดของกลุ่ม เช่น กลุ่ม
สามีภรรยา กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มศาสนา กลุ่มการเมือง กลุ่มเหล่านี้ย่อมมีจ านวนสมาชิกและขนาดของ
กลุ่มแตกต่างกันออกไป วัตถุประสงค์ของกลุ่ม  บุคคลท่ีเข้ามาร่วมกลุ่มย่อมมีจุดมุ่งหมายของตนและจะ
สมัครเข้าร่มกับกลุ่มท่ีตนเห็นว่า กลุ่มท่ีตนเข้าเป็นสมาชิกสามารถสนองความต้องการได้ ซึ่งวัตถุประสงค์
ร่วมกันของกลุ่มอาจจะเกิดจากแนวคิด อุดมการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีความเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน         
และสมาชิกเห็นว่า ถ้าไม่เข้าเป็นสมาชิกตนก็ไม่สามารถจะบรรลุถึงส่ิงท่ีตนปรารถนาได้ กลุ่มแต่ละประเภท
มักจะมีวัตถุประสงค์ของกลุ่มอย่างแน่นอน เช่น กลุ่มทางการเมือง กลุ่มทางสังคม กลุ่มทางเศรษฐกิจ มีการ
ปะทะสังสรรค์   บุคคลท่ีเข้ารวมเป็นสมาชิกย่อมมีการกระท าต่อกันในลักษณะของการติดต่อส่ือสารและ
เปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การปะทะสังสรรค์จะก่อให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างสมาชิกและ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ในการคิดตัดสินใจใจการปฏิบัติงาน และมีแนวโน้มว่าถ้า
สมาชิกมีโอกาสปะทะสังสรรค์กันมากเท่าไรก็ย่อมจะมีผลต่อการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่ม
มากขึ้นด้วย สมาชิกมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม บุคคลท่ีเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มจะต้องรู้สึกว่าตน
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และขณะเดียวกันสมาชิกคนอื่นๆ ก็จะรู้สึกยอมรับว่าเขาก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของ
กลุ่มด้วย นอกจากความรู้สึกว่าต่างก็เป็นสมาชิกของกลุ่มแล้ว ยังร่วมปฏิบัติหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ตาม
บทบาทตามท่ีตนได้รับด้วย 

จิตติ  มงคลชัยอรัญญา  ( อ้างถึง  ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ 2543 : 259 ) กล่าวถึ ง 
องค์ประกอบของกลุ่มว่าจะต้องประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้ สมาชิก ซึ่งจะมีขนาดเท่าใดก็ได้ แล้วแต่ความ
จ าเป็นในการรวมพลังเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ ส่ิงส าคัญท่ีสมาชิกในกลุ่มพึงมีในสมาชิก ก็คือ คุณสมบัติ
บางอย่างท่ีมีความคล้ายคลึงกัน ความไว้เนื้อเช่ือใจกัน ความเช่ือมั่นหรือความมั่นใจในตนเองและกลุ่มและ
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน คณะผู้แทนท่ีมีความรู้ ความสามารถบางประการท่ีเหนือกว่าสมาชิก ซึ่งสมาชิก
จะต้องไตร่ตรอง พิจารณา และเสนอหรือเลือกผู้แทนของตนเข้าไปท าหน้าท่ีบางอย่างแทนตนเอง ซึ่งตนเอง
นั้นไม่สามารถกระท าได้ คณะจัดการ  เป็นคณะท่ีจะด าเนินการท่ีจะท าให้ปัญหา ความต้องการของกลุ่ม
ได้รับการด าเนินการแก้ไข ซึ่งในกลุ่มท่ีขนาดเล็ก บุคคลท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นคณะจัดการ อาจจะเป็นผู้แทนบาง
คน หรือบางครั้งอาจะเป็นสมาชิกบางคนก็ได้ท่ีจะมาท าหน้าท่ีนี้ 

จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของกลุ่ม / องค์กรชุมชนจะต้อง
ประกอบด้วย สมาชิกของกลุ่มต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ( Plurality of Individuals )มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน  ( 
Common  goal )มีการปะทะสังสรรค์  ( Interaction ) ระหว่างสมาชิก  มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่ม และมีการปฏิบัติในบทบาทหน้าท่ีเป็นอันเดียว ( Common role ) 
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ประเภทของกลุ่ม / องค์กรชุมชน 

ประเภทของกลุ่มจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนั้นย่อมขึ้นอยู่กับว่าได้ยึดอะไรเป็นเกณฑ์ในการ
แบ่ง สุนทร  พูนเอียด ( 2533 : 14 – 19 ) ได้แบ่งกลุ่มออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

การแบ่งกลุ่มโดยพิจารณาความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มปฐมภูมิ ( Primary  

Group ) หมายถึง กลุ่มท่ีมีความสนิทสนมมีความเป็นส่วนตัวและความสัมพันธ์เฉพาะหน้า ตัวอย่างของกลุ่ม

ปฐมภูมิ เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อนบ้าน  กลุ่มแบบนี้เป็นกลุ่มขนาดเล็กมีสมาชิกไม่มาก รู้จัก

กันดี และมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มสมาชิกมีความสนใจกันเป็นส่วนตัว มี

ประสบการณ์ มีความคาดหวัง มีแผนการและการแก้ปัญหาร่วมกัน การสนองตอบความต้องการทางจิตใจ

และอารมณ์เป็นหลัก 

กลุ่มทุติยภูมิ  ( Secondary Group ) หมายถึง  กลุ่มท่ีสมาชิกมีความสัมพันธ์กันน้อย ไม่

สนิทสนม รวมกันอยู่ได้เนื่องจากมีผลประโยชน์ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง การติดต่อสัมพันธ์กันมักจะเป็นทางการ 

เป็นการติดต่อท่ีเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ จ านวนสมาชิกมีมาก สถานภาพและบทบาท

แตกต่างกัน ตัวอย่างของกลุ่มทุติยภูมิ  เช่น กลุ่มพรรคการเมือง สมาคม ข้าราชการ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มทาง

ศาสนา การแบ่งกลุ่มโดยแบ่งตามลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกได้ ดังนี้ คือกลุ่มพวก

เรา – พวกเขา  ซึ่งพิจารณาตามลักษณะหรือคุณสมบัติต่างๆ ท่ีแสดงว่าเป็นพวกเดียวกันหรือต่างพวกกัน 

กลุ่มลักษณะนี้จะใช้หลักความสัมพันธ์ทางสังคมขั้นพื้นฐาน 2 ประการ คือ สมาชิกในกลุ่มจะจัดว่าใครเป็น

นพวกเดียวกับเขาหรือไม่ใช่พวกเดียวกัน และในกรณีถ้ามีการคุมคามขู่เข็ญไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามจาก

พวกอื่นจะท าให้ภายในกลุ่มมีการรวมตัวกันต่อต้านกับกลุ่มท่ีตนคิดว่าเป็นปฏิปักษ์กับกลุ่มตน กลุ่มชนส่วน

ใหญ่ – กลุ่มคนส่วนน้อย กลุ่มคู่นี้พิจารณาลักษณะคุณสมบัติต่างๆ เป็นหลักโดยเฉพาะหรือคุณสมบัติทาง

วัฒนธรรมท่ีแสดงว่าเป็นกลุ่มชนส่วนใหญ่หรือเป็นของกลุ่มชนส่วนน้อย เช่น ภาษา  ศาสนา การแต่งกาย 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ถ้าลักษณะคุณสมบัติทาง วัฒนธรรมหลัก ซึ่งจะได้รับการปฏิบัติ

จากบุคคลท่ัวไปในสังคมแห่งนั้นก็เรียกกลุ่มบุคคลในสังคมแห่งนั้นว่า กลุ่มชนส่วนใหญ่ แต่ในทางตรงกันข้าม

ผู้ท่ีเข้ามาอยู่อาศัยหรืออพยพเข้ามาใหม่และจะมีสิทธิ เสรีภาพน้อยกว่าพลเมืองของรัฐมีวัฒนธรรมส าหรับ

ประพฤติปฏิบัติเฉพาะกลุ่มของตนท่ีแตกต่างไปจากวัฒนธรรมของกลุ่มคนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนส่วนน้อย 

กลุ่มสมัครใจ – กลุ่มไม่สมัครใจ โดยพิจารณาในด้านของความสมัครใจและไม่สมัครใจในการเข้าเป็นสมาชิก

ของกลุ่ม กลุ่มสมัครใจ คือ บุคคลท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มโดยสมัครใจไม่มีการบังคับคือจะเป็นสมาชิก

หรือไม่เป็นก็ได้ และเมื่อเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มแล้ว อาจจะออกจากการเป็นสมาชิกก็ได้เช่นกัน เช่น กลุ่ม

อาสาสมัคร กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน บางครั้งจึงเรียกกลุ่มแบบนี้ว่า กลุ่มแบบ
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มีทางเลือก กลุ่มไม่สมัครใจ จะมีลักษณะและคุณสมบัติ คือ บุคคลจะไม่มีทางเลือกแม้ว่าจะไม่เต็มใจหรือไม่

พอใจก็จ าเป็นต้องเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มและเมื่อเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็จะเป็นตลอดไปตลอดชีวิต จะออก

จากการเป็นสมาชิกภาพไม่ได้ กลุ่มแบบนี้จึงเรียกว่า กลุ่มไม่มีทางเลือก กลุ่มระดับเดียวกัน – กลุ่มหลาย

ระดับ  กลุ่มคู่นี้พิจารณาจากลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งการเข้าเป็นสมาชิกและประเภทของสมาชิกเป็น

ส าคัญ กลุ่มระดับเดียวกัน บุคคลท่ีเข้าเป็นสมาชิกจะเป็นบุคคลประเภทเดียวกันหรือพวกเดียวกัน อาจจะ

เป็นด้าน อายุ อาชีพ หรือยศ กลุ่มแบบนี้ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มข้าราชการ สมาคมพ่อค้า 

กลุ่มนายทหาร กลุ่มหลายระดับ ผู้ท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกจะมีลักษณะหรือคุณสมบัติต่างๆ กันและผู้ท่ีเป็น

สมาชิกในกลุ่มนี้มาจากบุคคลหลายๆ ประเภท ซึ่งแตกต่างกัน เช่น อาชีพ การศึกษา ยศ เพศ อายุ ต่างกัน

ออกไป ได้แก่กลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น พรรคการเมือง องค์การสหประชาชาติ กลุ่มช่ัวคราว – กลุ่มถาวร 

กลุ่มคู่นี้พิจารณาโดยยึดระยะเวลาแห่งการรวมกลุ่มเป็นส าคัญ  กลุ่มช่ัวคราว  เป็นกลุ่มท่ีเกิดขึ้นจากการท่ี

บุคคลมารวมกันเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจุดสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมารวมกัน เมื่อได้ท า

กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วหรือเลิกสนใจแล้วกลุ่มนี้ก็สลายตัวไป เช่น กลุ่มผู้ชน ผู้ฟัง กลุ่มผู้ประท้วง 

กลุ่มถาวร  กลุ่มแบบนี้เกิดขึ้นจากการท่ีบุคคลรวมกันเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นเวลานานๆ จนมีลักษณะเป็นการถาวร นอกจากนี้จะมีลักษณะทางสังคมและลักษณะทางการ การจัด
กลุ่มหรือองค์กรเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ครอบครัว องค์การธุรกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

สมพันธ์  เตชะอธิก ( ม.ป.ป. : 67 )  ได้แบ่งประเภทของกลุ่ม / องค์กรชุมชนเป็น 2 ประเภท คือ  
ประเภทท่ี 1  องค์กรชุมชนแบบทางการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.) สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร มูลนิธิสมาคม ซึ่งมีลักษณะท่ีรัฐลงไปจัดต้ังและมีการจดทะเบียนกับ
ภาครัฐ มีกฎหมาย กฎระเบียบรองรับและได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินกิจกรรมจาก
ภาครัฐ ประเภทท่ี 2  องค์กรชุมชนแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ องค์กรท่ีช่ือขึ้นต้นต่างๆ เช่น สมัชชา กลุ่ม 
คณะกรรมการ คณะท างาน ชมรม เป็นการรวมตัวกันเองหรือมีองค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.) เข้าไปร่วม
จัดต้ัง มีกฎระเบียบท่ีสร้างขึ้นเองส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในขณะท่ี บัณฑร อ่อนด า ( 
2533 : 88 – 90 )  ได้จัดแบ่งประเภทของกลุ่มจากประสบการณ์ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในงานพัฒนาเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ กลุ่มท่ีมีโครงสร้างแบบง่ายๆ และกลุ่มท่ีมีโครงสร้างแบบ
ซับซ้อน กลุ่มท่ีมีโครงสร้างแบบง่ายๆ กลุ่มกิจกรรมประเภทนี้จะมีประธานและรองประธาน หรือหัวหน้า
กลุ่มกับรองหัวหน้ากลุ่ม สมาชิกกลุ่มทุกคน จะร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนกิจกรรมและร่วมกันท ากิจกรรม
บางอย่างของกลุ่ม ลักษณะของกลุ่ม คือ 1) สมาชิกมีทรัพย์สินและงานของตนเองส่วนหนึ่ง แต่มีกิจกรรมท า
ร่วมกันเป็นกลุ่มอีกส่วนหนึ่ง  2) สมาชิกเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันและท ากิจกรรมร่วมกันกลุ่มท่ีมี
โครงสร้างซับซ้อน กลุ่มกิจกรรมประเภทนี้ จะเป็นกลุ่มท่ีมีรูปแบบโครงสร้างอยู่แล้ว กล่าวคือ เป็นกลุ่มท่ีมี
กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ คณะกรรมการ และกิจกรรม รวมท้ังบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก และบทบาทหน้าท่ี
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ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีหลายฝ่าย เช่น กลุ่มเกษตรกรรายย่อยมีความต้องการแก้ไขปัญหาบาง
ประการ เช่น ปัญหาขาดแคลนข้าว  จึงมีการจัดต้ังธนาคารข้าวขึ้น และมีความต้องการการออมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนบางอย่าง จึงต้ังกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มมีโครงสร้างซับซ้อน ชัดเจน กลุ่มสามารถท า
กิจกรรมบางอย่างตามโครงสร้างได้ แต่จะต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ท้ังในด้านบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ
แต่ละฝ่าย เช่น ได้รับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ทางกลุ่มแล้วสามารถจะไปกระตุ้นให้พัฒนากลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาประเภทของกลุ่ม / องค์กรชุมชน สามารถสรุปได้ว่า ประเภทของกลุ่ม / องค์กร
ชุมชน ในการท างานพัฒนาหรือเสริมสร้างการรวมกลุ่มนั้นจ าเป็นต้องวิเคราะห์ถึงประเภทของกลุ่มเพื่อช่วย
ให้เข่าใจในท่ีมาและลักษณะของกลุ่ม ซึ่งในการท างานด้วยระบบกลุ่ม คือ การน าเอาบุคคลในชุมชนให้เข้า
มารวมกันเป็นกลุ่ม อันท าให้เกิดพลังความสามารถ เพราะกลุ่มมีอิทธิพลเหนือบุคคล ถ้าหากกลุ่มมีความ
เข้มแข็ง ก็จะสามารถสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาชุมชน ประเภทของกลุ่ม / องค์กรชุมชนท่ี
เหมาะสมและมีความส าคัญต่อการพัฒนา ก็คือ ประเภทของกลุ่มท่ีเกิดขึ้นจากการรวมตัวของบุคคลใน     
ชุมชนท่ีไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อนบ้าน 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่ม 

ทฤษฎีสนาม ( Field Theory ) ของ Kurt Lewin ( อ้างถึง พะยอม  วงศ์สารศรี 2531 : 
125 ) ซึ่งมีแนวคิดพอสรุปได้ดังนี้ พฤติกรรม  เป็นผลมาจากพลังความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มโครงสร้าง
ของกลุ่มเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีลักษณะแตกต่างกันการรวมกลุ่มแต่ละครั้งจะต้องมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มโดยเป็นปฏิสัมพันธ์ในรูปการกระท า ความรู้สึก และความคิดองค์ประกอบต่างๆ ใน
การรวมกลุ่มแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดโครงการสร้างของกลุ่มท่ีมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของ
สมาชิกกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันพยามยามช่วยกันท างาน การท่ีบุคคลพยายามปรับ
บุคลิกภาพของตนท่ีมีความแตกต่างกันนี้ จะก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท าให้เกิดพลังหรือ
แรงผลักดันของกลุ่มให้เป็นไปด้วยดีทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ 

Weber.n.d. ( อ้างถึง ศิริลักษณ์ สุภานันท์ 2540 : 26 ) ได้ศึกษาเรื่องการกระท าของมนุษย์     ( 
Human Action) โดยให้ค าจ ากัดความของการกระท าว่า เป็นพฤติกรรมท้ังท่ีเปิดเผยและลึกลับ  ซึ่งบุคคลผู้
ก าหนดให้มีความหมายส่วนตัวและการกระท าทางสังคม นั้นมี 4  ขั้น คือ 

ขั้นท่ี 1  การกระท าท่ีมีเหตุผล เป็นการกระท าท่ีใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในอันท่ีบรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ี
เลือกไว้อย่างมีเหตุผล การกระท าดังกล่าวมุ่งไปในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

ขั้นที่ 2  การกระท าท่ีเกี่ยวกับค่านิยม เป็นการกระท าท่ีใช้วิธีการท่ีเหมาะสม เช่นการกระท าเพื่อจะ
ท าให้ค่านิยมสูงสุดในชีวิตมีความสมบูรณ์พร้อมการกระท าเช่นนี้มุ่งไปในด้านจริยธรรม ศาสนา และทาง
ศีลธรรมเพื่อการด ารงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบในชีวิตทางสังคม 

ขั้นท่ี 3 การกระท าตามประเพณี เป็นการกระท าท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงโดยยึดเอาแบบอย่างท่ีท า
กันมาต้ังแต่อดีตเป็นหลัก ในพฤติกรรมการกระท าตามประเพณีไม่ค านึงถึงเหตุผล 
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ขั้นท่ี 4 การกระท าท่ีแฝงด้วยเสน่ห์หา เป็นการกระท าท่ีค านึงถึงอารมณ์และความผูกพันทางจิต
ระหว่างผู้กระท ากับวัตถุท่ีเป็นจุดมุ่งหมายของการกระท า การกระท าเช่นนี้ไม่ค านึงถึงเหตุผลอื่นใดท้ังส้ิน
นอกจากเรื่องส่วนตัว 

ส่วน Parsons ( อ้างถึง จีรพรรณ กาญจนจิตรา 2530 : 5 – 16 ) อธิบายถึงการกระท าของมนุษย์
ในลักษณะท่ีสามารถไปปรับใช้กับสังคมท่ัวๆ ไป โดยกล่าวว่า การกระท าใดๆ ของมนุษย์จะขึ้นอยู่กับปัจจัย 
3 ประการ ได้แก่ 

ประการท่ี 1  บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 
ประการท่ี 2  ระบบสังคมท่ีบุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ 
ประการท่ี 3  วัฒนธรรมในสังคมท่ีบุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่โดยวัฒนธรรมนี้จะเป็นตัวก าหนด

เกี่ยวกับความคิดหรือความเช่ือ ความสนใจ และระบบค่านิยมของบุคคล ซึ่งปัจจัยท้ัง 3 ประการนี้มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสามารถผลักดันให้เกิดการกระท าของบุคคลขึ้นมาได้ 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การท่ีบุคคลมารวมกลุ่มกันต้องมีการจัดโครงสร้างของ
กลุ่มโดยมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีเพื่อการกระท าต่อกัน บุคคลภายในกลุ่มต้องมีการปรับตัวในส่วนของ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาต้องให้เกิดความสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม เพื่อสามารถร่วมกันด าเนินงาน กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของกลุ่มตามท่ีกลุ่มต้องการ 
 
4.กระบวนการ AIC 
 AIC  ( Appreciation Influence Control )  เป็นกระบวนการหรือ เทคนิคการประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน 
 กระบ วน การ  AIC ไ ด้ พั ฒ น าต าม แ น ว คิด ขอ งสถ าน บั น เอ ก ชน ช่ื อ  Organization for 
Development : an International Institute ( ODII ) ต้ั งขึ้ น โดย  Ms. Turid Sato and Dr.William 
E.Smith  เป็นกระบวนการท่ีมัศักยภาพในการสร้างพลังและกระตุ้นการยอมรับของชาวบ้านให้ร่วมพัฒนาชุ
ชนและสามารถน ามาประยุกต์ส าหรับการประชุมระดมความคิดของสมาชิกในชุมชนบนพื้นฐานแห่งความ
เสมอภาค ความรัก เป็นกระบวนการท่ีน าเอาคนมาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ( อรพินท์ สพโชคชัย 2538 
: 13)  
 ธนพรรณ  ธานี ( 2540 : 91 )  กล่าวว่า  กระบวนการ AIC  สามารถน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม
ส าหรับการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านและการก าหนดแผนปฏิบัติและยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการระดม
ความคิดเห็นและขั้นตอนท่ีจะรวมความคิดและความต้องการไว้ในแผนได้ เทคนิค AIC เป็นวิธีการประชุม
ระดมความคิดท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถระดมความคิดได้มีส่วนร่วมอย่างเป็นประชาธิปไตย มี
การแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งท าให้เข้าใจถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการ
และศักยภาพของผู้ท่ีระดมความคิดทุกคน 
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 ส่วน  โสภิณ  สุวรรณะ  ( 2541 : 118 )  ได้ให้ความหมายของกระบวนการ AIC ในเชิงปฏิบัติการ
ไว้ดังนี้ 
  A  :  Appreciation  หมายถึง  การสร้างความเข้าใจระหว่างชาวบ้านด้วยกัน 
  I  :  Influence  หมายถึง  การสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างชาวบ้านด้วยกัน 
  C  :  Control  หมายถึง  การสร้างแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างชาวบ้านด้วยกันและให้
ความหมาย AIC  ว่าเป็นกระบวนการท่ีกระตุ้นให้ชาวบ้านทุกหมู่เหล่า มีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผน
พัฒนาหมู่บ้านของตนอย่างแท้จริง 
 ในขณะท่ี รัตนะ  บัวสนธ์  ( 2543 : 18 – 19 ) ได้ให้ความหมายของ AIC  ไว้ว่า 
  A  มาจาก   Appreciation  หมายถึง รับรู้ เห็นคุณค่า เข้าใจ สนใจและช่ืนชมยกย่อง 
  A  :  Appreciation  คือ การท าให้ทุกคนให้การยอมรับและช่ืนชม ( appreciate ) คน
อื่นโดยไม่รู้สึกหรือแสดงการต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์ 
 ในกระบวนการช้ันนี้คุกคนจะมีโอกาสแสดงออกอย่างทัดเทียมกันด้วยภาพ ข้อเขียน และค าพูดว่า
เขาเห็นสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร และอยากจะเห็นความส าเร็จในอนาคตเป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้
ทุกคนได้มีโอกาสใช้ข้อเท็จจริง เหตุผล และความรู้สึกตลอดจนการแสดงออกในลักษณะต่างๆ ตามท่ีเป็น
จริง เมื่อทุกคนแสดงออกโดยได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆ จะท าให้ทุกคนมีความรู้สึกท่ีดี มีความสุข ความ
อดทนและเกิดพลังร่วมขึ้นในระหว่างคนท่ีมาประชุมด้วยกัน 
  I  มาจาก Influence หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ การส่งผลกระทบ 
  I : Influence คือ การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีแต่ละคนมีอยู่มาช่วยกันก าหนด 
วิธีการส าคัญ หรือ  “ ยุทธศาสตร์ ” ( Strategy ) ท่ีจะท าให้บรรลุ  “ วิสัยทัศน์รวม ”  ( Shared Vision ) 
หรือ “ อุดมการณ์ร่วม ”  ( Shared Ideal ) ของกลุ่ม (ท่ีมาประชุม ) ได้อย่างดีท่ีสุด 
 ในช้ันนี้ทุกคนยังมีโอกาสทัดเทียมกันท่ีจะให้ข้อคิดเห็นว่าวิธีการส าคัญท่ีจะท าให้บรรลุ “ วิสัยทัศน์
ร่วม ”  หรือ “ อุดมการณ์ร่วม ”  นั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 เมื่อทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแล้วจะน า  “ วิธีการ ” ท่ีเสนอแนะท้ังหมดมาจัดหมวดหมู่แยกแยะ
และพิจารณาร่วมกัน จนกระท่ังได้  “ วิธีการส าคัญ ” ท่ีกลุ่มเห็นพ้องต้องกันว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จตามท่ี
กลุ่มต้องการ 
  C มาจาก Control  หมายถึง  การจัดการ การควบคุม 
  C : Control  คือ การน า “ วิธีการส าคัญ ”  มาก าหนดเป็น “ แผนปฏิบัติการหรือแผน
ด าเนินงาน ”  ( Action Plan ) อย่างละเอียดว่า ท าอะไร มีหลักการและเหตุผลอย่างไรมีเป้าหมายอย่างไร 
ใครรับผิดชอบเป็นหลัก ใครต้องให้ความร่วมมือ จะต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเท่าไร จากแหล่งใด จะมี
รายได้จากการด าเนินการดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีงบประมาณเท่าไร และรายละเอียดอื่นๆ ตามท่ีเห็นว่าควร
ระบุไว้อาจสรุปได้ว่าแผนปฏิบัติการหรือแผนด าเนินงานควรประกอบด้วย 
  1.  โครงการ  ( มาตรการ ) ( ท าอะไร ) 
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  2.  หลักการและเหตุผล  ( ท าไมต้องท า ) 
  3.  เป้าหมายหรือผลท่ีมุ่งหวัง ( ท าเพื่อให้ได้ผลอะไร ) 
  4.  วิธีการด าเนินการ  ( ท าอย่างไร ) 
  5.  ก าหนดเวลา   ( ท าเมื่อใด ) 
  6.  ค่าใช้จ่ายและแหล่งเงิน ( จะใช้เงินเท่าไร เอามาจากไหน ) 
  7.  ประมาณการรายรับ (ถ้ามี)  ( จะมีรายรับด้วยหรือไม่ คาดว่าจะได้เท่าไร ) 
  8.  ผู้รับผิดชอบ   ( ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลแต่ละกิจกรรม ) 
  9.  ผู้ให้ความร่วมมือ  ( ใครจะต้องเข้ามาให้ความร่วมมือ ) 
  10.  อื่นๆ    ( มีประเด็นอื่นๆ ท่ีควรจะน ามาพิจารณาเพิ่มเติม) 
 โสภิณ  สุวรรณะ  ได้ให้ความหมายของกระบวนการ AIC ในเชิงปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับ เฉลียว 
บุรีภักดีและคนอื่นๆ ( 2545 : 130 – 132 ) ท่ีได้เสนอแนวทางของกระบวนการ AIC ท่ีสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการวางแผน การพัฒนาการสร้างทีมงาน การสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1  การสร้างความรู้ ( Appreciation ) เป็นขั้นตอนการเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์โดยการท าให้ทุกคนให้การยอมรับและช่ืนชมคนอื่นโดยไม่รู้สึกหรือ แสดงการต่อต้าน
วิพากษ์วิจารณ์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนแสดงความคิดเห็นและรับฟัง หาข้อสรุปร่วมกัน
อย่างเป็นประชาธิปไตย โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ  1) การวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านในปัจจุบัน  2) 
การก าหนดอนาคตของหมู่บ้านว่าต้องการให้เกิดการพัฒนาในทิศทางใด 
  ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างแนวทางการพัฒนา ( Influence ) เป็นขั้นตอนการใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ท่ีแต่ละคนมีอยู่มาช่วยกันก าหนดวิธีการส าคัญหรือยุทธศาสตร์ท่ีจะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมหรือ
อุดมการณ์ของกลุ่มได้อย่างดีท่ีสุด ในขั้นตอนนี้ทุกคนมีโอกาสทัดเทียมกันท่ีจะให้ข้อคิดเห็นว่า วิธีการส าคัญ
ท่ีจะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วม ดังนั้นในขั้นตอนนี้ เป็นการหาแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านและหาเหตุผล
เพื่อจัดล าดับความส าคัญตามความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง  คือ 1) การคิดโครงการท่ีจะให้
บรรลุวัตถุประสงค์  2) การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ โดยแยกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. กิจกรรม / โครงการท่ีชาวบ้านท าได้เอง 

2. กิจกรรม / โครงการท่ีชาวบ้านท าได้เองบางส่วนโดยร่วมมือกับภายนอกท้ัง 

ความรู้ ทรัพยากร การจัดการ 

3. กิจกรรม / โครงการท่ีสามารถขอจากภาครัฐ 

ขั้นตอนท่ี 3  การสร้างแนวทางปฏิบัติ ( Control )  คือ  การน าวิธีการส าคัญมาก าหนด
เป็นแผนปฏิบัติอย่างละเอียดว่า ท าอะไร มีหลักการและเหตุผลอย่างไร มีเป้าหมายอย่างไร ใครรับผิดชอบ
เป็นหลัก ใครต้องให้ความร่วมมือ จะต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเท่าไร จากแหล่งใดจะมีรายได้จากการ
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ด าเนินการหรือไม่ ถ้ามีจะประมาณเท่าไร และรายละเอียดอื่นๆ ตามท่ีระบุไว้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ  1) การ
แบ่งกลุ่มรับผิดชอบ  2) การตกลงรายละเอียดในการด าเนินงาน 
กล่าวได้ว่า  กระบวนการ AIC เป็นกระบวนการท่ีระดมความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพื่อช่วยกันวาง
แผนการพัฒนาชุมชน สามารถกระตุ้นการยอมรับของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน เพื่อ
ปฏิบัติงานการพัฒนาของประชาชน ก่อให้เกิดความผูกพันทางจิตวิญญาณระหว่างกัน ( A ) การเรียนรู้จาก
ของจริง ( I ) การจัดการและการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานพัฒนา ( C ) ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดัง
แสดงในแผนภาพท่ี 2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.1  แสดงผลของ AIC 
ที่มา  :  ประเวศ  วะสี  ( 2539 : 29 ) 

 
 จากการศึกษากระบวนการ AIC สามารถสรุปได้ว่ากระบวนการ AIC เป็นกระบวนการท่ีมี        
ศักยภาพ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างพลังในการระดมความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนได้อย่างมี
ประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกันพัฒนาชุมชน โดยมีการช่วยเหลือกัน มีการ

A (Appreciation) ก่อให้เกิด
ความผูกพันทางจิตวิญญาณ

ระหว่างกัน 

I (Influence) กอ่ให้เกิดการ
เรียนรู้จากของจริง 

C (Control) ก่อให้เกิดการ
จัดการและการควบคุม 

3.  องค์ประกอบใน
การกระบวนการ 

AIC 

เกิดพลังท่ีไม่มี
ขอบเขต 
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ก าหนดทิศทางในการพัฒนาร่วมกัน ด้วยวิธีการสร้างความรู้ร่วมกัน การสร้างแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 
ตลอดจนการก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันซึ่งเกิดจากความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเอง เป็นกระบวนการท่ีท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานได้จริงซึ่งส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนท่ียั่งยืนต่อไป 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ผู้ศึกษาได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ท้ังในส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แนวทางชุมชนพึ่งตนเอง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน การศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านต่างๆ ดังจะน าเสนอเชิงสังเคราะห์งานวิจัย ดังนี้ 
 ไพโรจน์  ภัทรนรากุล ( 2545 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติตามแนวทาง
ชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน : กรอบนโยบายและตัวแบบการจัดการ พบว่า ความส าคัญในแนวทางชุมชน
พึ่งตนเอง เนื่องจากยุทธศาสตร์ท่ีผ่านมาท่ีมุ่งความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจเป็นหลักมิใช่หนทางท่ีมี
ประสิทธิผลท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนได้ วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาเพื่อเสนอกรอบ
นโยบายและตัวแบบการจัดการชุมชนพึ่งตนเอง ซึ่งในการศึกษามุ่งส ารวจแนวคิดของการพัฒนาแบบยั่งยืน 
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนพึ่งตนเอง และตัวแบบการจัดการในการศึกษาวิจัยอาศัยแนวทางวิจัยเชิงคุณภาพและ
ใช้เทคนิคหลายด้าน รวมถึงการส ารวจเอกสารการสัมภาษณ์ระดับลึกปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและผู้มี
บทบาทส าคัญในชุมชน การท ากลุ่มสนทนาแกนน าชุมชน การศึกษาและดูงานชุมชนเป้าหมายท่ีศึกษาท่ีมี        
ศักยภาพในการพึ่งตนเอง ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนท่ีศึกษาในอดีตมีความสามารถพึ่งตนเองได้โดยอาศัย
ปัจจัยพื้นฐานท้ังในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งช่วยให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ นโยบายการพัฒนาของรัฐท่ีผ่านมาและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจกระแส
หลักส่งผลให้ชุมชนมีความยากล าบากในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน การจะกลับมาพึ่งตนเองได้
หรือไม่นั้นขึ้นกับขีดความสามารถในการจัดการของชุมชนเองและการจัดการระบบความสัมพันธ์ในเชิง
อ านาจใหม่ระหว่างชุมชนกับภายนอก ในขณะท่ี ผกาวดี  สุพรรณจิตนาวา 
 ( 2545 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
 ผลการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในลักษระของหมู่บ้านพึ่งตนเองท่ีต้องเป็น
หมู่บ้านพึ่งตนเองในทุกด้าน มีส่ิงแวดล้อมท่ี ธรรมชาติสมบูรณ์คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมใช้ประโยชน์และ
พึ่งพาธรรมชาติ ท าให้คนในชุมชนมีสภาพร่างกาย จิตใจ เข้มแข็ง นอกจากนี้หมู่บ้านพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
ต้องมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเช่ือและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสามารถถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง
พร้อมท้ังมีความรู้ด้านสุขภาพท่ีจะพัฒนา ดูแลตนเองและสมาชิกครอบครัวได้ การบริหารการจัดการด้าน
การพัฒนาในหมู่บ้านต้องด าเนินการภายใต้ความร่วมมืออย่างมีจิตส านึกในการเปล่ียนแปลงและพัฒนาของ
คนในหมู่บ้าน ต้องด าเนินการภายใต้ความร่วมมืออย่างมีจิตส านึกในการเปล่ียนแปลงและพัฒนาของคนใน
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หมู่บ้าน มีผู้น าการพัฒนาท่ีมีศักยภาพและมีพลังผลักดันการพัฒนาได้และต้องมีการประสานเป็นเครือข่าย
การพัฒนากับท้องถิ่นอื่นๆ  
 กระบวนการบริหารการพัฒนาท่ีจะมุ่งสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพนั้นมี 7 ขั้นตอน คือ การก าหนด
ประเด็นปัญหาการแก้ไข / การพัฒนา การคัดเลือกผู้แทน / ผู้น าการพัฒนา การประเมินศักยภาพและเพิ่ม
ส่วนขาดให้ชุมชน การปรับแนวความคิด ทัศนคติและสร้างความตระหนักในชุมชน การสร้างการรวมกลุ่ม
และองค์กรชาวบ้าน การก าหนดบทบาท ภารกิจและมอบหมายงานการติดตามการปฏิบัติงาน โดยมีกลุ่ม
บุคคลทุกคนในชุมชนท่ีควรเข้ามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้น าเยาวชน แม่บ้าน ตัวแทนครัวเรือน ผู้ได้รับ
ผลกระทบ หรือเป็นบุคคลท่ีพร้อมท่ีจะเข้าร่วมการพัฒนาภายใต้การปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนชุมชนของ
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งเข้าร่วมกับชุมชนเมื่อได้รับการร้องขอในการเข้าร่วมของคนในชุมชนนั้น ควรเกิดจาก
ความสนใจในการพัฒนาการต้องการแก้ปัญหาท้ังท่ีมีผลไม่มีผลกระทบกับตนเอง ซึ่งต้องเป็นการเข้าร่วม
พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือในเวทีประชาคมของหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน เรียนรู้และได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจในการพัฒนาหมู่บ้านโดยรวม โดยต้องให้ความสม่ าเสมอในการเข้าร่วมตามท่ี
โอกาสเอื้อ้อ านวยหรือตลอดระยะเวลาการพัฒนา สอดคล้องกับ ภคนนท์ เอี่ยมเศรษฐี ( 2544 : บทคัดย่อ ) 
ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาสวนหินผา
งาม ต าบลปวงพุ กิ่งอ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
 ผลการศึกษา  พบว่า  1)  รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว ซึ่งประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแบ่งเขตพื้นท่ีใช้สอยภายในแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด  โดยมี
ส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการแบ่งเขต
พื้นท่ีใช้สอยภายในแหล่งท่องเท่ียว การมีส่วนร่วมปฏิบัติมีส่วนร่วมประเมินผลและมีส่วนร่วมคิดและ
ตัดสินใจจากการใช้วัสดุธรรมชาติมาปรับปรุงเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว  2)  รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่นักท่องเท่ียว ซึ่งประชาชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมสัมมนามากท่ีสุด โดยมีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย คือ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมปฏิบัติ การมีส่วนร่วมประเมินผลและการมีส่วนร่วม
ในการคิดและตัดสินใจจากการให้ความรู้เบ้ืองตนแก่นักท่องเท่ียว  3) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ท้องถิ่นในการลงทุนต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียวซึ่งประชาชนท้องถิ่นเข้าร่วมลงทุนภายในแหล่งท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุด โดยมีส่วนร่วมลักษณะต่างๆ จากมากไปหาน้อย คือ การมีส่วนร่วมปฏิบัติการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมประเมินผลและการมีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจในการลงทุนเพื่อประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว 
 ส าหรับการศึกษาผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นโดยมีเนื้อหาสามด้านสามารถ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการกระจายรายได้ในแหล่งท่องเท่ียว โดยกิจการในแหล่งท่องเท่ียวมี
ผู้ประกอบการเป็นประชาชนในท้องถิ่นท้ังหมด ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว คือ ประชาชน
ท้องถิ่นมีการก าจัดขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวอย่างสม่ า เสมอและด้านการได้รับ
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ผลตอบแทนกลับมาพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว มีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียววโดยไม่ท าลายสภาพแวดล้อมเดิม 
ส่วน นุ่มนวล อุทังบุญ ( 2544 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดเลย ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก พบว่าเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พบว่า แตกต่างกันออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการศึกษา
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม
ท้ัง 4 ขั้นตอน ไม่สอดคล้องกันโดยมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินการมากท่ีสุด กล่าวคือ มีการป้องกัน
ตนเองไม่ให้ยุงกัด ร้อยละ 98.0 ดูแลภาชนะในบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร้อยละ 96.0 พ่นเคมี
ก าจัดยุงตัวเต็มวัย ร้อยละ 72.0  และส ารวจความชุกชุมของลูกน้ ายุงลายเพียงร้อยละ  31.8 ในขณะท่ีมี
ส่วนร่วมในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาโรคไข้เลือดออกของหมู่บ้านร้อยละ 48.8  การวางแผนการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 48.5 และขั้นตอนการประเมินผลการด าเนินงานเพียงร้อยละ 26.3 ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก พบว่า อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ สถานภาพทางสังคม ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การได้รับส่ิงสนับสนุนในการด าเนินงาน การได้รับค าแนะน าในการ
ด าเนินงานและอิทธิพลทางสังคม มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  
 แนวทางท่ีส าคัญในการวางแผนการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานนั้น ควรให้ความส าคัญในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและ
ติดตามการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มี
การด าเนินงานครบท้ัง 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหาโรคไข้เลือดออกของหมู่บ้าน การวางแผนการ
ด าเนินงาน การด าเนินการตามแผนและการประเมินผลการด าเนินงาน โดยบุคลากรสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องจะต้องท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานจนกว่าประชาชนจะ
สามารถด าเนินการเองได้ครบท้ัง 4 ขั้นตอน รวมท้ังการส่งเสริม สนับสนุนแกนน าชุมชนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการนิเทศติดตามให้ความรู้และค าแนะน าในการด าเนินงานแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข ผู้น าชุมชนกรรมการหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องและท่ีส าคัญ คือ พัฒนากระบวนการให้สุขศึกษาแก่
ประชาชนโดยค านึงถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้ 4 ด้าน คือ กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดเนื้อหา วิธีการให้
สุขศึกษาและส่ิงแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีการเปล่ียนแปลงความรู้ เจตคติและมีการปฏิบัติท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเห็นได้ว่า กรณีประชาชนจะ
ช่วยกันพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเกิดมาจากการเปล่ียนแปลงทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมนั้น ในปัจจุบันกลับท าให้การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนของ
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ประชาชนต้องประสอบกับปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย จนท าให้การพัฒนาของชุมชนอ่อนแอลงเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะในบางครั้งปัญหาต่างๆ มิได้เกิดจากตัวของประชาชนและชุมชนท่ีประชาชนด าเนินชีวิตอยู่ 
 ในการแก้ไข ป้องกัน ปัญหาต่างๆ ไม่ตรงกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพราะประชาชนมิได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการพัฒนานั้น ๆ เลย  ซึ่งบางครั้งการเข้าร่วมในกิจกรรมก็มิได้เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ มิได้เกิด
จากความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน การพัฒนาอย่างไรท่ีจะท าให้ชุมชนเข้มแข็ง จะท าอย่างไรให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ค าตอบเหล่านี้ย่อมอยู่ท่ีการท าให้ชุมชนและประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้
ในท่ีสุด โดยอาศัยยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ีส าคัญ ซึ่งได้แก่การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
องค์กรของประชาชนภายในชุมชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใน
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในกิจกรรม โครงการต่างๆ ประชาชนต้องมีความต้ังใจ มีความ
สนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุกขั้นตอน ซึ่งสามารถท าให้ประชาชนมีการแลกเปล่ียนในเชิงพัฒนา 
ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยเป็นการพัฒนาท่ีมีประชาชน
และชุมชนเป็นฐานส าคัญในการพัฒนาชุมชน โดยผู้วิจัยจะน าหลักการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน / 
องค์กรชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการพัฒนาชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 
 
 

 
 
 
 
                               
 

 


