
บทที่ 2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

การวิจัย “กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม”  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด 
ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนพ้ืนฐานและแนวทางในการวิจัยดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนในงานพัฒนาองคกร 

2.1.1 ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน 
       การมีสวนรวมของชุมชนในที่นี้ หมายถึง การที่ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถ

ของตนในการจัดการ ควบคุมการใชและกระจายทรัพยากร ตลอดจนมีปจจัยการผลิตที่มีอยูใน
สังคมเพื่อใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเปนอยางสมศักด์ิ
ศรี ในฐานะสมาชิกของสังคม การมีสวนรวมในความหมายนี้ เปนการมีสวนรวมของประชาชน
ตามแนวการปกครองระบบประชาธิปไตย ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนพัฒนาการรับรู 
สติปญญาและความสามารถในการตัดสินใจกําหนดชีวิตของตนเองจากความหมายนี้การมีสวน
รวมของประชาชนจึงเปนวิธีการและเปาหมายในเวลาเดียวกัน (ทวีทอง พงษวิวัฒน, 2527, หนา 
2) นอกจากนี้มีผูศึกษากรณีการมีสวนรวมอยางมากมายและกวางขวางทั้งนี้เพราะเล็ง เห็นแลว
วาการพัฒนาใดๆก็ตามหากประชาชนไมรูสึกเปนเจาของและลงมือพัฒนาดวย ตนเองแลวการ
พัฒนานั้นมิอาจสําเร็จและยั่งยืนอยูไดการมีสวนรวมของประชาชนไดถูกกําหนด ใหอยูใน
นโยบายและวิธีการคิดในการทํางานพัฒนาหลายแหงซ่ึงเปนเรื่องที่ตองทําการศึกษา และทํา
ความเขาใจใหถองแทในหลายครั้งผู ดําเนินการพัฒนาตางมีความเขาใจที่ตางกันแมแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 ก็ไดระบุไดอยางชัดเจนโดยการใหความ 
สําคัญตอแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลักสําคัญที่สามารถแกไขขอบกพรองจาก     
ประสบการณการพัฒนาในอดีตที่ผานมาใหตรงจุดแตหากทบทวนการปฏิบัติที่ผานมาจนถึง 
ปจจุบันนี้ยังมีขอบกพรองอยูมากขอบกพรองดังกลาวเปนชองวางระหวางนโยบายของรัฐและ 
การปฏิบัติจริงทั้งน้ีเนื่องมาจากการพัฒนาชนบทแนวใหมไดกอใหเกิดปฏิกิริยาขึ้นมากมายไมวา
จะเปนความเขาใจของรัฐหนวยงานของรัฐที่มีการปฏิบัติภารกิจไมสอดคลองกันจึงปดกั้นโอกาส
ที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งการตองปฏิบัติราชการตาม 
เง่ือนไขของเวลางบประมาณการกํากับควบคุมตรวจสอบตลอดจนถึงการรวมศูนยอํานาจไวที่ 
สวนกลางจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการทบทวนเรื่องแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน 
ทบทวนประสบการณการพัฒนาที่ประสบผลสําเร็จทบทวนความลมเหลวของการดําเนินการ 
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โครงสราง ของรัฐที่เขา ไปดําเนินการในหมูบานชนบท อุนตา นพคุณ (อางในโอวาท สุทธนารักษ, 
2530, หนา 103-106) ไดเสนอวาการมีสวนรวมของประชาชนในระดับรูปธรรมหมายถึง “การที่
ชาวบานไดใหแรงงานเวลาวัสดุในการพัฒนาชุมชน”สวนความหมายในระดับนามธรรมนั้นการมี
สวนรวมของ ประชาชนเปนเร่ืองของการชี้นําตนเอง     มโนภาพแหงตนความอิสระในการ 
กําหนดวิถีแหงตนและความรูสึกผูกพันรับผิดชอบตอสวนรวมซึ่งสอดคลองกับความคิดของ 
ประธานาธิบดี จูเสียส เค เนียเยเร แหงประเทศแทนนาเซียที่ไดใหความหมายของการมีสวน
รวมของประชาชนไววา  “เปนกระบวนการที่มนุษยสามารถจะกระทําการเปลี่ยนแปลงและ
ควบคุมสภาพแวดลอมของตน” ทั้งนี้เพราะประชาชนไมใชวัสดุหรือสิ่งที่ถูกกระทําการเขาไมใชผูที่ถูก
พัฒนา หรือถูกผู อ่ืนสั่ งสอนไดประชาชนเองเทาน้ันที่จะพัฒนาและเรียนรูดวยกระบวนการคิด                      
ไตรตรองหาทางเลือกการแกปญหาและลงมือกระทําการเองเปาหมายของกระบวนการนี้คือ การปลดปลอย
ตัวเองจากขอจํากัดตางๆ และเพ่ิมทักษะตนเอง ในการควบคุมสภาพแวดลอม                                           
             แอนดรู เพียรส และมาเทียส สไตเฟล (อางในสุรัสวดี  หุนพยนต, 2528, หนา 4-8) 
ไดใหคําจํากัดความของการมีสวนรวมของประชาชนวา “การมีสวนรวมของประชาชนหมายถึง 
การที่กลุมประชาชนหรือขบวนการซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมาเปนผูอยูวงนอกไดเพ่ิมความ 
สามารถในการควบคุมทรัพยากรและสถาบันตางๆตามสภาวะสังคมที่เปนอยู” 
 วิลเลี่ยม ดับบลิว รีดเดอร (William W.  Reeder) (อางใน ฉอาน วุฒิกรรมรักษา, 
2526, หนา19) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไววา  “การมีสวนรวม 
หมายถึงการมีสวนรวมในการปะทะสังสรรคทางสังคมซึ่งรวมทั้งการมีสวนรวมของปจเจกบุคคล
และการมีสวนรวมของกลุมรวมทั้งการพัฒนาแบบมีสวนรวมซ่ึงหมายถึงกระบวนการที่ให
ประชาชนเขามามีสวนเก่ียวของในการดําเนินการพัฒนารวมคิดตัดสินใจแก ปญหาของตนเอง
เปนการมีสวนรวมแข็งขันของประชาชนใหความคิดสรางสรรคและความ ชํานาญของประชาชน
แกไขปญหารวมกับการใหทรัพยากรที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผล การปฏิบัติงานของ
องคการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ” กลาวโดยสรุปจากการรวบรวมนิยาม ความหมายของการมี
สวนรวมและศึกษาการใหความหมายตางๆแลวกอใหเกิดแนวคิดรวมๆ ทางการศึกษาวิจัยครั้งนี้
วากระบวนการที่ประชาชนไดเรียนรูและรับรูความสามารถของตนเอง แลวพยายามเขาไป
ควบคุมและตัดสินใจการใชทรัพยากรจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ชุมชนของตนเอง 

2.1.2 รูปแบบและขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชน 
   เม่ือไดทราบความหมายของการมีสวนรวมในลักษณะที่ตางกัน จนสามารถนํามา

สรุปรวมใหเห็นภาพของการมีสวนรวมไดระดับหน่ึงแตยังไมสมบูรณและ ละเอียดถี่ถวนเสีย
ทีเดียวหากไมไดพิจารณารูปแบบและขั้นตอนของการมีสวนรวมของ  ประชาชนเพราะไดมีผู
กําหนดรูปแบบและขั้นตอนการมีสวนรวมเปนจํานวนมากเชนกันถาได ศึกษาและพิจารณา
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รูปแบบและขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชนที่หลากหลายแลวก็จะ เกิดประโยชนใน
การศึกษาวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในกิจตางๆ ไดละเอียดถี่ถวนยิ่งขึ้น 

ดังไดประมวลไว ในตอนแรกแลวว า ในแตละชุมชนมีความแตกต างกัน 
ฉะนั้นรูปแบบและขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชน ก็ยอมแตกตางกันไปดวย 
  อคิน รพีพัฒน (2528, หนา 107) ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนไว
ดังน้ี  

-  การคนหาปญหา  สาเหตุของปญหาตลอดจนแนวทางแกไข 
- การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนา  แกไขปญหา 
- การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
- การติดตามและการประเมินผล 

ไพรัตน เตชะรินทร (2527,หนา81) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการมีสวนรวมในการ 
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค และโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว คือ 

- รวมทําการศึกษาคนควาปญหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวม  
ตลอดจนความตองการ ของชุมชน 

- รวมคนหาสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลดปญหาของ
ชุมชนหรือเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหม ที่เปนประโยชนตอชุมชนหรือสนองตอบความตองการของ
ชุมชน 

- รวมวางแผนนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม  
เ พ่ือขจัดแกไขและสนองความตองการของชุมชน 

- รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
- รวมหรือปรับปรุงการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- รวมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของ 

ตนเองและหนวยงาน 
- รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมใหบรรลุตาม       

เปาหมาย 
- รวมควบคุมติดตามประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการกิจกรรมที่ได 

ทําไว ทั้งโดยเอกชน และรัฐบาลใหใชประโยชนตอไป 
เจิมศักดิ์ ปนทอง  (2529, หนา 272-273) แบงขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน 

ไวเปน 4 ขั้นตอน คือ 
- การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาของชาวชนบท 
- การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 
- การมีสวนรวมในการรวมทุนปฏิบัติการ 
- การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 
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การกําหนดรูปแบบและขั้นตอนในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดพยายามประมวลรูปแบบและ
ขั้นตอนตางๆ หลายๆทานประกอบการพิจารณาใชเปนกรอบในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ให เปน 
4 ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 - การมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ 
 - การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 
 - การมีสวนรวมในการลงทุนและรับผลประโยชน 
 - การมีสวนรวมในการควบคุมและติดตามประเมินผล 

2.1.3 ลักษณะการมีสวนรวม 
        ในการแบงลักษณะของการมีสวนรวมนั้น นิรันดร จงวุฒิเวศย  (อางใน ทวีทอง 
หงสวิวัฒน,  อางแลว,  หนา 118)  วาการกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวมนั้น  อาจจําแนกได 
3 ประการตามลักษณะของการมีสวนรวม ดังน้ี 

     1) การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยตรง โดยผานองคกรจัดตั้งของประชาชน เชน การ
รวมกลุมตางๆ  
      2) การที่ประชาชนมีสวนรวมทางออม โดยผานองคกรที่ไมใชผูแทนของประชาชน 
เชนสถาบันหรือหนวยงานที่เชิญชวนหรือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเม่ือไหรก็ได 
ทุกเวลา บางกรณีไดกําหนดลักษณะของการมีสวนรวมเปนไปในลักษณะตาง ๆ เชน 

- การมีสวนรวมเกิดจากเบื้องบนหรือเบื้องลาง 
- การจูงใจใหมีสวนรวมเกิดขึ้นโดยสมัครใจ  หรือบังคับ 
- แบบแผนขององคกร 
- ชองทางที่มีสวนรวมเกิดขึ้น เชน การมีสวนรวมโดยปจเจกหรือผานกลุม 

การมีสวนรวมอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
- ระยะเวลาความตอเนื่องของกิจกรรม 
- ขอบขายกิจกรรมครอบคลุมขนาดไหน 
- อํานาจการตัดสินใจในการมีสวนรวม 

  จากที่กลาวมาแลวสามารถสรุปไดวาแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมน้ัน
ประกอบดวยเง่ือนไขหลายๆ อยางที่จะนําไปสูการมีสวนรวมและมักจะเนนถึงผลประโยชน
รวมกัน ในการศึกษาวิจัยนี้ผูวิจัยมีความสนใจถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการมีสวนรวม ตลอดจนถึง
วิธีการรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดองคกร/กลุมที่มีอยูในชุมชน 
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2.2 ความสําคัญของอาชีพเสริม 
2.2.1 ความหมายของอาชีพเสริม 

        คําวา “อาชีพเสริม” หมายถึงอาชีพที่ประกอบกันเปนธุรกิจภายในครอบครัวที่ตอง
ใชความรูหรือทักษะที่ตองการฝกฝนอบรมพอสมควร เชน อาชีพทําของที่ระลึกดวยวัสดุที่มีใน
ทองถิ่นการปลูกผักการเลี้ยงปลาเปนตนและผูประกอบการอาชีพเสริมหมายถึงผูประกอบการ
ขนาดยอมที่เปนธุรกิจในครอบครัว (กรมวิชาการ, อางใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  และคณะ 
,2535, หนา 8) อาชีพเสริมเปนอาชีพที่ดําเนินการเองไดโดยลงทุนนอยใชความคิดกําลังกาย
คอนขางมาก เนนการพึ่งตนเองคําวาอาชีพอิสระมีความหมายคลายกับอาชีพสวนตัวธุรกิจ    
ขนาดยอมเปนตน (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ, 2535, หนา 9) อาชีพเสริม หมายถึงธุรกิจ
เปนอิสระมีเอกชนเปนเจาของดําเนินกาโดยเจาของเองไมเปนเครื่องมือของธุรกิจใดและไมตก
อยูภายใตอิทธิพลของบุคคลอื่นหรือธุรกิจอ่ืน (อํานวย แสงโนรี และคณะ, 2535) 

อาชีพเสริมหมายถึง อาชีพที่มีลักษณะดังน้ี 
1) เจาของกิจการไมเปนลูกจางหรือรับเงินเดือนจากนายจางแตไดรับคาตอบ 

แทนจากลูกคา 
2) เจาของกิจการเปนผูลงมือการทําเองในฐานะผูปฏิบัติงาน 
3) มีผูชวยเหลือในการปฏิบัติงานโดยจากไดเงินเดือนหรือคาจางเปนรายชิ้น ก็ได

จํานวนไมเกิน คนและใชทุนดําเนินการไมเกิน 500,000 บาท  (ทบวงมหาวิทยาลัย, อางใน เสริมศักดิ์  วิศาลา
ภรณ และคณะ 2535, หนา 9)   

      สําหรับคําวาผูประกอบอาชีพเสริม ยุพิน ประจวบเหมาะ (2531) ใหความหมายวา 
หมายถึงเจาของกิจการหรือผูที่ทํางานธุรกิจตางๆ นอกเหนือไปจาก อาชีพลูกจาง พนักงาน
ราชการ ที่ไดรับคาตอบแทนเปนคาจางรายเดือนหรือรายวัน รวมถึงผูที่ชวยครอบครัวประกอบ
ธุรกิจและไดรับคาตอบแทนจากเงินกําไร 

      เสริมศักด์ิ วิศาสาภรณ และคณะ (2535, หนา 10) ไดใหความหมายวา หมายถึง 
บุคคลที่เปนเจาของธุรกิจที่ประกอบอาชีพหารายไดเอง โดยไมมีนายจางไมอยูในฐานะลูกจาง 
แตเปนรายตนเองเปนเจาของกิจการและจะตองปฏิบัติงานเองอาจมีผูชวยปฏิบัติงานดวยก็ได 
       อาชีพเสริมนับวันจะทวีความสําคัญมากขึ้นทั้งดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ  และ
เหตุผลที่เกี่ยวของกับระบบการศึกษา 

กลาวโดยสรุปอาชีพเสริมคืออาชีพที่ประกอบขึ้นเปนอาชีพที่2รองจากอาชีพหลัก 
และเปนแหลงรายไดเสริมเพิ่มเตอมจากงานอาชีพหลักการประกอบอาชีพเสริมน้ันจะตองไม
กระทบกับงานอาชีพหลักอาชีพเสริมน้ันจะประกอบเปนธุรกิจหรือกิจการในรูปแบบใดๆ 
ก็ได และจะตองเปนอาชีพที่เขาไปเสริมจากรายไดหลักเทานั้น 
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2.2.2 ความสําคัญและคุณคาของการประกอบอาชีพ 
           Ginzbergกลาววางานที่ เหมาะสมเปนประสบการณห น่ึงของมนุษยและ             

ความสําคัญของงาน จะปรากฎชัดขึ้นเม่ือคนเราวางงาน Ginzberg ไดศึกษา ผลของการวางงาน 
จากกลุมตัวอยาง 1,930คนผลปรากฏวาการวางงานใหความรูสึกทางลบตอตัวบุคคลมากนอก 
จากน้ันงานที่นาเบื่อหนายและขาดความหมายทําใหบุคคลรูสึกดอยความสามารถฉะนั้นการ 
เลือกและการวางแผนที่ดีจะชวยใหบุคคลประกอบอาชีพที่ทําใหเขาชื่นชมตอชีวิต 

       การประกอบอาชีพทําใหบุคคลไดรับคุณคา ดังตอไปน้ี (พรพิมล อินทิยศ, 2530, 
หนา 2) 

           1) อาชีพเปนแหลงที่มาของรายได ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีพ อาชีพ
ทําใหบุคคลไดรับปจจัยและสิ่งอํานวยความสุขความสบายตามควรแกอัตภาพ 
            2) อาชีพทําใหมีความกาวหนาในชีวิต มีตําแหนง ชื่อเสียง เกียรติยศ ทําให
ไดรับความนิยมยกยอง และไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 

 3) ทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีคุณคาไดทํางานอันเปนประโยชนไดใชกําลัง 
กายกําลังความคิด 

 4) ผูที่มีอาชีพเรียกไดวาเปนผูที่มีความมั่งคงในการดําเนินชีวิตสามารถเปนที่ 
พ่ึงแกตนเอง และครอบครัว 

 5)  อาชีพทําใหบุคคลไดทําประโยชนแกสวนรวม กอใหเกิดความสุขใจ 
 6)  อาชีพตอบสนองความปรารถนาและจุดมุงหมายในชีวิตทําใหไดรับความสําเร็จ ตามที่

คาดหวังไว 
       กลาวโดยสรุปแลว การประกอบอาชีพมีความสําคัญและมีคุณคาแกมนุษย เพราะ

การประกอบอาชีพจะแสดงถึงความสามารถและศักดิ์ศรีของเขา ทําใหเขามีรายได มี
ความกาวหนารูสึกวาตนเองมีคุณคา  และมีจุดมุงหมายในชีวิต 

2.2.3 การประกอบอาชีพตามทัษะในฐานะเปนลูกจางกับผูประกอบอาชีพเสริม 
         สังคมมีสายตาที่มองผูที่สําเร็จอาชีวศึกษาวาเปนผูที่ไมชอบเรียนทางสายสามัญ 
หรือสอบเขามหาวิทยาลัยไมไดหรือเรียนอยางอื่นไมไดแตเพ่ือความเขาใจจําเปนตอง พิจารณา
เรื่อง คานิยมในการมองการประกอบอาชีพในสายตาของคนไทยประกอบดวย               
ขณะเดียวกันจะพิจารณาเรื่องการทํางานที่มีสังกัดที่ผูกพันกับเรื่องคานิยมและคุณคาในสังคม   
ไปพรอมกันบุคคลเขาไปสูการประกอบอาชีพมีสาเหตุแตกตางกันนอกเหนือจากการดํารงชีพ
แลวยังมีสาเหตุอ่ืนๆที่นาสนใจคือบุคคลเขาสูอาชีพนั้นเปนไปตามคุณลักษณะของบุคคลและ
ทักษะของบุคคลนั้นๆที่มีมาพรอมทัศนคติคานิยมแรงจูงใจและครอบครัวที่มีผลตอการเลือก
อาชีพทั้งน้ีตองมีความพอใจในงานที่ทําเปนสภาพทางอารมณที่เปนสุขสนุกเพลิดเพลินซึ่งเปน
ผลมาจากการทํางานหรือปฏิบัติงานและไดรับความสําเร็จ 
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ความพอใจที่กลาวมามาจากวาพอใจในคาจางหรือรายไดที่เกิดจากการทํางาน 
เปนเหตุสําคัญทําใหคนพอใจในการทํางานนอกจากนั้นสวัสดิการตางๆที่ไดรับจากการทํางานก็ 
เปนสิ่งสงเสริมใหเกิดความพอใจในการทํางานลักษณะของงานไดแกงานนั้นมีความนาสนใจเปน
สิ่งทาทาย ไมนาเบื่อ มีโอกาสที่จะไดเรียนรูสิ่งใหมความกาวหนาโอกาสที่จะกาวหนา มีผลตอ
ความพอใจในการทํางาน  กลุมเพ่ือนรวมงานมีเพ่ือนที่เปนมิตร ใหความรวมมือชวยเหลือ
สนับสนุน การมีเพ่ือนรวมงานที่ดี ทําใหมีความสุขกับการทํางาน 

 สภาพการทํางานที่สะดวกสบายพอควรคือไมรอนอบอาวเกินไปที่จะเอ้ือใหงาน
สําเร็จได(เสริมศักดิ์วิศาลาภรณและคณะ,2535,หนา9)ขณะเดียวกันความพอใจหรือไมพอใจใน 
การทํางานนั้นเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหคนเปลี่ยนแปลงการทํางานหรือไมเชนกันในทาง
กลับกันก็นาพิจารณาดวยวาหนวยงานที่จางแรงงานเหลานั้นตองการแรงงาน  ประเภทใดเพื่อ
ความเขาใจไปพรอมๆกันหนวยงานตางๆมักตองการผูที่มีความรูในงานที่ปฏิบัติมีการใฝหา
ความรูเพ่ิมเติม ประยุกตความรูใหมเขากับงาน 

2.2.4 ความสนใจในการเลือกประกอบอาชีพ 
        คําวา สนใจ หมายถึง ทึ่ง เอาใจใส ชอบ ซึ่งมีบัญญัติไวในพจนานุกรมไทยฉบับ 
ราชบัณฑิตยสถาน และมีนักจิตวิทยา และนักการศึกษาหลายทาน ไดใหนิยามของคําวา “ความ
สนใจ” ไวแตกตางกันกลาวคือความสนใจเปนแรงผลักดันอันหน่ึงที่กระตุนใหบุคคล กระทําในสิ่ง
ที่ตนรูสึกวาชาอบมากกวาสิ่งอ่ืนๆและยังเปนองคประกอบที่สําคัญในการปฏิบัติ หนาที่การงาน
ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และพนม  ลิ้มอารีย (อางใน ทิศาวุฒิ  โชตินิศากรณ, 2545) ไดให
ความหมาย ความสนใจวา มี 3 ลักษณะ คือ 

1) เปนแรงผลักดันอันหน่ึงที่จะกระตุนใหบุคคลกระทําการใด ๆ 
2) เปนความโนมเอียงในการที่บุคคลจะเลือก หรือกระทําการสิ่งหน่ึงสิ่งใด ที่

ตนเองชอบมากกวาสิ่งอ่ืน 
3) การชอบหรือสิ่งที่ชอบ 

  จากคําจํากัดความของความสนใจที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวาความสนใจเปน
แรงกระตุน และเปนพลังที่จะผลักดันหรือจูงใจใหบุคคลแสดงพฤติกรรมใดๆ หรือเลือกกระทําสิ่ง
หน่ึงสิ่งใดที่ตนชอบอีกทั้งยังเปนองคประกอบที่สําคัญในการปฏิบัติ       หนาที่การงานใหสําเร็จ 
ลุลวงดวยดี 

2.2.5 ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอาชีพของ Ginzberg and Others  
       Ginzberg and Others (1951, อางใน กนกวรรณ นวลนันตา,2547, หนา 37) ได

ศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกอาชีพ และสรุปเปนทฤษฎีไวดังน้ี 
1) การตัดสินใจเลือกอาชีพ เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่ออายุนอยที่สุดประมาณ 

6-7 ป และการตัดสินใจเลือกอาชีพน้ันจะมีมากขึ้นเม่ืออายุ 10 ป หรือมากกวา 
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2) การตัดสินใจเลือกอาชีพแตละครั้งในระยะวัยรุนจะมีความสัมพันธกับ 
ประสบการณของบุคคลนั้น ตั้งแตระยะแรกๆของชีวิตเปนตนมา และมีอิทธิพลตอไปในอนาคต 
การตัดสินใจเลือกอาชีพในระยะวัยรุนน้ัน โดยทั่วไปเม่ือเกิดขึ้นแลวจะไมเปลี่ยนแปลงอีก 
        จากทฤษฎีของGinzbergandOthersสรุปไดวาการเลือกอาชีพเปนกระบวนการ
เลือกอาชีพมิใชการตัดสินใจเพียงคร้ังเดียวแตเปนการตัดสินใจหลายครั้งในชวงหลายป 
ประสบการณในแตละวัยมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพ 

2.2.6 ทฤษฏีการเลือกอาชีพของ Holland 
         Holland เปนผูสราง “แบบสํารวจความพอใจในอาชีพ” (The  Vocation  
Preference  Inventory) ไดสราง  “ทฤษฎีการเลือกอาชีพ”  ขึ้นโดยมีความคิดพื้นฐาน            
4 ประการ  ดังนี้ 
        1) บุคลิกภาพของบุคคลทั่วไป แบงไดเปน 6 ลักษณะตามความสนในอาชีพ
ประเภทตาง ๆ ดังตอไปน้ีคือ งานชางฝมือและกลางแจง  งานวิทยาศาสตรและเทคนิค  งาน
บริการการศึกษาและสังคม  งานสํานักงานและเสมียน งานการจัดการ และคาขายงานศิลปะ
ดนตรีและวรรณกรรม บุคลิกภาพแตละลักษณะเปนผลจากการปะทะสัมพันธ ระหวางวัฒนธรรม
ตางๆ กับแรงผลักดันสวนบุคคล ซ่ึงประกอบดวยศักดิ์ตระกูลบิดามารดา ระดับชั้นทางสังคม 
และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ประสบการณเหลานี้จะกอใหเกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบ และ
ความรูสึกชอบหรือไมชอบน้ี จะกลายเปนความสนใจ และจากความสนใจจะนํานําไปสู
ความสามารถเฉพาะ ทายที่สุดความสนใจ และความสามารถเฉพาะจะกําหนดใหบุคคลรับรู 
และแสดงเอกลักษณของตน 

2) สิ่งแวดลอมของบุคคลก็แบงไดเปน 6 อยางตามความสนใจอาชีพประเภท 
ตางๆ ขางตนเชนเดียวกัน สิ่งแวดลอมแตละอยางนี้ถูกครอบงําโดยบุคลิกภาพ และเปนสิ่งที่
แสดงใหเห็นถึงปญหาและความกดดันบางประการ และโดยเหตุที่บุคลิกภาพตางกัน ทําใหความ
สนใจและความถนัดตางกันดวย บุคคลจึงมีแนวโนมจะหันเขาหาบุคคลหรือสิ่งตางๆ ที่สอดคลอง
กับบุคลิกภาพของตน ดังนั้น บุคคลในกลุมเดียวกันมักจะมีอะไรๆ คลายๆ กัน 

3) บุคคลจะคนหาสิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวยใหเขาฝกทักษะและใชความสามารถ
ของเขาทั้งยังเปดโอกาสใหเขาไดแสดงทัศนคติ คานิยม และบทบาทของเขา 

4) พฤติกรรมของบุคคลถูกกําหนดโดยบุคลิกภาพ และสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้ 
เม่ือเราทราบบุคลิกภาพและสิ่งแวดลอมบุคคล ก็จะทําใหเราทราบถึงผลที่จะติดตามมาดวย  ซึ่ง
ไดแกการเลือกอาชีพ การเปลี่ยนงาน ความสําเร็จในอาชีพ ความสามารถเฉพาะพฤติกรรม
ทางการการศึกษาและสังคม 
         นอกจากความคิดพ้ืนฐาน 4 ประการขางตนแลว Holland ยังมีแนวคิดปลีกยอย
เพ่ิมเติมอีก 4 ประการ ดังนี้ 
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  1) ความสอดคลองตองการ บุคลิกภาพบางลักษณะมีความสอดคลองตองการ 
เชน บุคลิกภาพของผูมีความสนใจอาชีพประเภทงานฝมือ และงานกลางแจงกับบุคลิกภาพของ 
ผูมีความสนใจอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร และเทคนิคหรือบุคลิกภาพของผูมีความสนใจ 
อาชีพประเภทงานสํานักงาน และเสมียนกับบุคลิกภาพของผูมีความสนใจอาชพีประเภทงาน 
ศิลปะดนตรีและวรรณกรรม 
  2) ความแตกตางกัน โดยปกติบุคคลจะมีบุคลิกภาพเดนชัดอยูลักษณะหนึ่ง แม
จะมีบุคลิกลักษณะอ่ืน ๆ ปะปนอยูบาง แตบางคนอาจจะมีบุคลิกภาพลักษณะตางๆ อยูในระดับ
ใกลเคียงกัน จนยากตอการจัดลงไปวา บุคคลนั้นมีบุคลิกภาพลักษณะใด 
  3) ความเหมาะสมกัน บุคลิกภาพและสิง่แวดลอมตองมีความเหมาะสมกัน เชน
สิ่งแวดลอมของผูมีความสนใจประเภทงานชางฝมือ และกลางแจงยอมเหมาะสมกับบุคลิกภาพ 
ของผูมีความสนใจอาชีพประเภทนี้ มากกวาบุคลิกภาพของผูมีความสนใจประเภทอื่น 
  4) การคาดคะเน โดยเหตุที่บุคลิกภาพแตละลักษณะและสิ่งแวดลอม แตละ
อยางมิไดแยกจากกันโดยเด็ดขาด และตางก็มีความสัมพันธภายในกันอยู ดังน้ันเม่ือมี
บุคลิกภาพลักษณะหนึ่ง ก็ทําใหสามารถคาดคะเนถึงบุคลิกภาพลักษณะอ่ืนไดดวย 
 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับชุมชน (Community) 
 ในปจจุบันภาษาไทยเนนคําวา  ชุมชน  เปนการรวมกลุมของกลุมคนแต “Community”  
ของภาษาอังกฤษเนน  “การมีสิ่งสามัญรวมกัน” 
 ไดมีนักคิดทั้งในประเทศและตางประเทศ  ไดใหความหมายและขอบเขตของชุมชน
แตกตางกันไป พอสรุปไดดังนี้ 
 ประเวศ วะสี (อางใน ธีระพงษ แกวหาวงษ, 2543) ไดใหทัศนะตอความเปนชุมชนวา 
“ชุมชนมีหลายแบบ ชุมชนไมจําเปนจะตองหมายถึงคนกลุมใหญมาอยูรวมกันในอาณาบริเวณ
เดียวกันแตความเปนชุมชนสามารถใหคําจํากัดความได คือ ความเปนชุมชนน้ันอยูที่การที่คนใน
ชุมชนจํานวนหนึ่ง (คนละพื้นที่ก็ได) มีวัตถุประสงครวมกัน มีการติดตอสื่อสารกัน มีความเอื้อ
อาทรตอกัน มีการเรียนรูและรวมกันกระทําภารกิจตางๆ และยังใหทัศนะวามีงานวิจัยหลายชิ้น
คนพบวาความเปนชุมชนคืออนาคตโลก ความเขมแข็งของชุมชนคือหัวใจของการแกไขปญหา
ทุกชนิด เปนหัวใจของความยั่งยืนที่เรียกวา “Sustainable Development” สอดคลองกับ
แนวความคิดของ Kemp ที่วา “ความเปนชุมชนไมไดจํากัดอยูเฉพาะในขอบเขตของหมูบาน 
ที่จริงแลวไมมีหมูบานเปนหนวยการปกครองพื้นที่ในอดีตดวยซ้ําไป หากแตความเปนชุมชน 
หมายถึงลักษณะเครือขายของความสัมพันธที่กวางขวาง  เปนทั้งความสัมพันธบนพ้ืนฐานของ
ระบบอุปถัมภและความสัมพันธบนพ้ืนฐานแบบเครือญาติ”  (Kemp. 1991,  pp.320-326 อางใน
อานันท กาญจนพันธุ, 2538) 
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 อานนท กาญจนพันธ (อางใน ธีระพงษ แกวหาวงษ, 2543)  ก็ไดใหคําจํากัดความของ
ความเปนชุมชนไปในแนวทางเดียวกันน้ี คือ ความเปนขุมชน หมายถึง “อุดมการณ อํานาจ 
หรือ สิทธิของการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรภายใตความสัมพันธระหวางชุมชนและรัฐที่
ผลิตเขาไปในบริบททางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” 
 จากประสบการณของนักพัฒนาที่ไดทํางานคลุกคลีกับการพัฒนาชนบท อันเปนภาคที่
ยังมีความเปนชุมชนหลงเหลืออยูมากไดช้ีวา ในหมูบานตางๆ ที่ตองเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจ
ปญหาธรรมชาติ ฯลฯ น้ัน มักจะมี “กลุมชาวบานอยูกลุมหน่ึงที่กาวออกมาเปนแถวหนาในการ
พยายามหาวิธีการตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาของชุมชน  พยายามระดมสรรพกําลังตาง ๆ ไมวาจะ
มาจากภายในทองถิ่นจองเขาเองหรือแหลงความรูที่มาจากโลกภายนอก  เพ่ือทําการแกไข
ปญหาชุมชน  โดยอาศัยแนวทางของการพึ่งพิงตนเองและเปนตัวของตัวเอง  การมีกลุมเชนน้ี
ดํารงอยูน้ันเองเปนตัวอธิบายถึงความสามารถที่ชุมชนชนบทสามารถดํารงอยูได”  (กาญจนา  
แกวเทพ, 2538) 
 อนุชาติ พวงสําลี (2542, หนา 294) อธิบายความเปนชุมชนที่แท (True Community) 
วาเปนลักษณะของการที่ผูคนหันหนาเขาหากัน  เพ่ือเผชิญกับปญหา  หรือแรงกดดันจากสังคม
ภายนอก หรือจากความตั้งใจในความปรารถนารวมกันของคนในสังคม (Community by 
Design) วาตองการใหชุมชนของตนเปนเชนไรโดยความเปนขุมชนที่แทจริงน้ันยอมดําเนินไป
บนพ้ืนฐานของความรัก ความเอื้ออาทร กระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง  รูจักใจกวาง 
ยอมรับความแตกตางและความหลากหลาย ซึ่งเปนคุณคาหลักของระบอบประชาธิปไตยและ
ความเปนพลเมืองความเปนชุมชมดังกลาวแตกตางจากการสรางภาพลวงใหหลงนึกวาเปน
ชุมชนที่เขมแข็ง (Pseudo Commumity)  เหมือนเชนกิจกรรมพัฒนาในหลายกิจกรรมที่สรางขึ้น 
มีผูเขารวมมากมาย แตกลับพบวา กิจกรรมดังกลาวเปนเพียงเรื่องของการ “เฮโลสาระพา” โดย
ไมสามารถสรางองคความรูความเขาใจและยกระดับสํานึกจองการพัฒนาขึ้นมาได 
  Kenneth Wilkinson (อางใน มนตรี กรรพุมมาลย, 2539, หนา 58) นักสังคมวิทยา
อเมริกัน เคยเปนประธานสมาคมสังคมวิทยาอเมริกัน กลาววา องคประกอบ 3 ประการที่ใชวัด
ความเปนชุมชนไดแก  
  - นิเวศวิทยาชุมชน (Local Ecology) เนนลักษณะของชุมชนที่อยูอาศัย 
  - สังคมของชุมชน  (Local Society) เนนลักษณะชุมชนที่มีโครงสรางแบบองค
รวม (Holistic Structure) เชน กลุมหรือสังคมที่สามารถตอบสนองความตองการรวมหรือ
ผลประโยชนกันของคนในชุมชน 
  - การกระทํารวมของชุมชน  (Community Action) เปนความพยายามรวมกัน
ของสมาชิกในชุมชนเพ่ือแกไขปญหาหรือแสดงออกซึ่งเอกลักษณทางสังคม และความเปน
ปกแผนของชุมชน 



 15

 สัญญา สัญญาวิวัฒน (2541) ใหความหมายวา “ชุมชน” หมายถึง องคการทางสังคม
อยางหนึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมทองถิ่นหนึ่ง  และมวลสมาชิกสามารถบรรลุถึงความตองการ
พ้ืนฐานสวนใหญไดและสามรถแกไขปญหาสวนใหญในชุมชนจองตนเองได 
 ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม (2541) ใหความหมายชุมชนวา ชุมชนหมายถึง องคกรหรือ
กลไกการจัดการที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปนนิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคล  
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันมีการเรียนรูการจัดการและการแกปญหารวมกัน 
 ประเวศ วะสี (2541,หนา 13-16) ไดใหความหมายของชุมชนในหนังสือประชาคมตําบล 
ยุทธศาสตรเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรม และสุขภาพไววา ชุมชนหมายถึง การที่คนจํานวน
หน่ึงมีวัตถุประสงครวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีความพยายามทําอะไรรวมกัน มีการเรียนรู
รวมกันในการกระทํา ซึ่งรวมถึงการติดตอสื่อสาร (Communicate) กัน ความเปนกลุมกอนหรือ
ความเปนชุมชน ทําใหกลุมมีศักยภาพสูงมาก เพราะเปนกลุมกอนที่มีวัตถุประสงครวมกัน ไมรัก
กัน ไมทําอะไรรวมกัน ไมเรียนรูรวมกัน ก็ไมมีพลังที่จะแกปญหาใด ๆ แคน้ันยังไมพอใน
ทรรศนะของ ประเวศ วะสี ความเปนชุมชนยังมีอีก 2 มิติ คือ 
 จิตวิญญาณของกลุม มีอิทธิพลตอความรูสึกและพฤติกรรมของกลุม ทํานองเดียวกับที่
จิตมีอิทธิพลตอความรูสึกและพฤติกรรมของเรา ความมีจิตวิญญาณ (Spirituality) ของกลุม
กอใหเกิดความปติ ความสุขอยางลนเหลือ และเกิดพลังอยางมโหฬาร ความเปนชุมชนจึงมีพลัง
แหงการเยียวยา (Healing Power) ที่ทําใหมีความสุขและสุขภาพดี 
 การเกิดขึ้นของผูนําตามธรรมชาติและการจัดการ  ในการแตงตั้งและการเลือกตั้งมัก
ไมไดผูนําที่แทจริง เพราะขาดการรูที่แทจริง แตมีอํานาจเขามาเกี่ยวของ แตในกระบวนการรวม
คิดรวมทําหรือกระบวนการชุมชน ความเปนผูนําจะผุดบังเกิด (Emerge) ออกมา ถาไมผาน
กระบวนการรวมกันคิดรวมทําก็ไมรูวาใครมีความเปนผูนํา และบุคคลนั้น ๆ ก็ไมรูตัวเองดวย 
กระบวนการเกิดความเปนชุมชน ทําใหสภาวะผูนําโผลออกมา  ผูนําตามธรรมชาติจะมีลักษณะ
มีปญญาเปนคนเห็นแกสวนรวม เปนคนติดตอสื่อสารกับคนอ่ืนไดดี เปนที่ยอมรับจองสมาชิกทั้ง
มวล  ผูนําตามธรรมชาติจะมีหลายคน แลวแตวาจะเปนผูนําในเรื่องอะไรและมีทั้งชายและหญิง
ในกระบวนการธรรมชาติ ผูนํามักจะเปนหญิงมากกวาชาย ในเร่ืองอํานาจจึงจะเปนชายมากกวา  
ธรรมชาติกับเพศหญิงหรือความเปนแมจะคูกัน  ในสายอํานาจมักจะมีผูนําคนเดียวและทําลาย
ความเปนผูนําจองคนอื่น  เพราะกลัวจะเปนคูแขง  อยางนี้องคกรจะออนแอและไมย่ังยืน       
เม่ือผูนําที่ดีลมหายตายจาก ถูกยาย หรือเปลี่ยนแปลง ความดีขององคกรนั้นก็มลายไปเพียง  
ชั่วขางคืน แตในความเปนชุมชนที่ผูตามธรรมชาติและมีหลายคนทั้งหญิงและชายนั้น องคกรจะ
อยูในฐานะที่ดี มีการจัดการมีความตอเน่ืองและยั่งยืน 
 พัฒนา กิจประสงค ไดศึกษาลักษณะของชุมชนจาก lrwin Sanders  (อางใน มนตรี  
กรรพุมาลย, 2539, หนา 59-60) ซึ่งเสนอวิธีการแบงประเภทของชุมชนออกเปน 4 วิธี ไดแก 
 



 16

- ชุมชนในแงถิ่นที่อยู โดยมองที่ตั้งของชุมชน เชน ชุมชนเมือง ชุมชนชานเมือง 
ชุมขนกึ่งเมืองกึ่งชนบท และขุมชนชนบท 
  - ชุมชนในแงนิเวศวิทยา โดยมองสภาพแวดลอมของพื้นที่เปนสําคัญ ถาคนอยู
รวมกันมากในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงจะเปนเขตเมืองที่คนอยูหนาแนน  (Concentration) ถาที่อยูมี
การบริการและคมนาคมติดตอกันมากจะเปนเขตศูนยกลาง  (Contralization) ถาอยูพื้นที่ธุรกิจ
อุตสาหกรรมจะเปนเขตที่แบงเปนสัดสวนดี (Segregation) ถาคนรุกล้ําเขาไปในเขตที่มีคนอยู
แลวจะถือวาเปนการรุกล้ํา (Lnvasion) ถาคนสามารถยายที่อยูแบบรุกล้ําเขาไปอาศัยในที่ดินน้ัน
สําเร็จจะเปนการอยูแบบสืบเนื่อง (Succession) 

- ชุมชนในแงมนุษยชาติ  โดยมองปริมาณคนในชุมชนจะมีมากขึ้นหรือลดลง
เน่ืองจากการอพยพเพื่อการศึกษาหรือเพ่ือแสวงหาอาชีพ  

- ชุมชนในแงระบบสังคม  โดยมองความสัมพันธของคนในชุมชนเปน
ความสัมพันธแบบแนวนอน (Horizontal Pattern) เชน เพ่ือนบาน และความสัมพันธกับ
ภายนอกชุมชนแบบแนวตั้ง  (Vertical  Pattern)  เชน คนในหมูบานติดตอกับคนในตําบล 
อําเภอ จังหวัด เปนสายขึ้น หรือลงมา 

วิธีการจัดตั้งชุมชนมีอยางนอย 3 วิธี ไดแก 
- การตั้งชุมชนแบบชั่วคราว  สวนใหญจะเก็บของปาและลาสัตว  (กลุม

ผีตองเหลืองในบางอําเภอของจังหวัดแพรและนาน) 
- การตั้งชุมชนแบบมีการวางแผน  อาทิเชน ตั้งอยูกลางพื้นที่การเกษตร ตั้งอยู

บริเวณสี่แยกเสนทางคมนาคม ตั้งเปนรูปวงกลม เปนตน 
หากพิจารณาการจัดตั้งชุมชนตามเขตการปกครองอาจแบงชุมชนออกเปน 

- ชุมชนเมือง ประกอบดวยเทศบาล (เทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง  และ
เทศบาลนคร สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา) 

- การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกเบื้องตนแกสมาชิกในชุมชน  โดยเฉพาะ
บริการสาธารณูปโภค เชน ถนน นํ้าประปา ไฟฟา 

- การจัดใหมีหนวยการปกครองทองถิ่น  โดยสนับสนุนองคกรทองถิ่นให
สามารถปกครองตนเองไดชุมชนชนบท  จะมีสภาตําบล  องคการบริหารสวนตําบล   ชุมชน
เมืองมีเทศบาลหรือสุขาภิบาล 

- การจัดใหมีการคุมครองสวัสดิภาพสมาชิกในชุมชน  ทั้งในดานรายกายและ
ทรัพยสินโดยมีสถานีตํารวจเพื่อรักษาคุมครองสวัสดิภาพ  มีศาลเพื่อรักษากระบวนการยุติธรรม 
และมีหนวยรักษาความปลอดภัยหรือยามประจําหมูบาน 

- การดูแลควบคุมสวัสดิภาพของสมาชิกในชุมชน 
- การปลูกฝงคานิยมที่เหมาะสมใหแกสมาชิกในชุมชน  เชน  ความรักชาติ  

ศาสนา พระมหากษัตริย 
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นลินี ตันธุวนิกต (2538 อางใน สมพันธ  เตชะอธิก และคณะ,2540, หนา 2-3) ไดให
ความหมายที่เนนความเปนสามัญชน โดยใชชื่อองคกรชาวบานไวหลายความหมาย และ
เชื่อมโยงความเปนชุมชน 

- องคกรชาวบานในความหมายของการรวมกลุมทํากิจกรรมในหมูบาน  เชน 
กลุมออมทรัพย ธนาคารขาว กลุมปศุสัตว กลุมเกษตรผสมผสาน ฯลฯ 

- องคกรชาวบานในความหมายจองการรวมกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมใน
หมูบานเชาดวยกัน 

- องคกรชาวบานในความหมายของการประสานกิจกรรมเหมือน ๆ กันในตาง
หมูบานเปนเครือขายกิจกรรมตางหมูบาน เชน กลุมอีโตนอย กลุมเกษตรกรไทย เปนตน 

- องคกรชาวบานในความหมายของการตอรองกับนโยบายรัฐหรือผลประโยชน
รวมของชาวบานในหลาย ๆ หมูบาน เชน สมัชชาเกษตรกรรายอย เปนตน 

สมพันธ เตชะอธิก (2540, หนา 3-9) นําเสนอใหเห็นถึงองคประกอบที่สําคัญในการ
พิจารณาถึงความอยูรอดหรือการดํารงอยูไดขององคกรชุมชนและความเปนชุมชน กลาวคือ 

- การมีอุดมการณรวม: การมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนรวมกัน และการยอมรับใน
อุดมการณ และทิศทางการพัฒนา ซ่ึงจะเปนสิ่งสําคัญในการยึดเหนี่ยวการกรมกลุมหรือองคกร
ไว 

- มีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน : โดยมีการจัดทําขอตกลงในเปาหมาย
และวัตถุประสงคของการพัฒนารวมกัน 

- การมีผลปะโยชนรวมกัน : ซ่ึงเปนความพยายามขององคกรในการสราง
ผลประโยชนและกระจายผลประโยชนที่ไดรับจากการรวมตัวขององคกร โดยมีการกระจายอยาง
เปนธรรม 

- ทรัพยากรบุคคล : ซึ่งเปนสวนสําคัญขององคกร โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลที่
เปนผูนําที่มีความรู ความสามารถและทักษะในดานตาง ๆ ทั้งในดานความคิด ศีลธรรม การ
ประกอบอาชีพ การพูดการประสานงาน และผูนําที่มีบารมี ผูนําดานตาง ๆ เหลานี้มีบทบาทและ
ความสําคัญตอองคกร 

- สมาชิก : ทั้งที่เปนสมาชิกในองคกรและชาวบานทั่วไปที่ไมเขารวม แตมี
ผลกระทบตอองคกรทั้งดานความรวมมือ ขอพิพากษวิจารณ และผลประโยชนรวมของชุมชน 

- การบริหารจัดการ : ถือเปนองคประกอบที่สําคัญและชี้วัดความเขมแข็งของ
องคกรชาวบานโดยในดานการบริหารจัดการมีรายละเอียดที่สําคัญ คือ การตัดสินใจรวมการจัด
โครงสรางองคกรและบทบาทหนาที่ การกําหนดกฎ กติการวมกัน สถานที และทรัพยากรที่เปน
วัสดุ อุปกรณ การสื่อสารและการประสานงาน กระบวนการควบคุมตรวจสอบและประเมินผล 

- กิจกรรม : การมีกิจกรรมที่ตอเน่ืองและมีประโยชนตอองคกรสมาชิกและ
ชุมชนซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการพัฒนา  
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- ทรัพยากรที่เปนทุนและงบประมาณ : เชน ทรัพยากรในดานความรู 
ประสบการณ และเทคโนโลยี ทรัพยากรในดานการระดมทุนและงบประมาณ และการประสาน
ทุนจากทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

ตัวอยางมีทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศทั่วโลก  ชี้ใหเห็นวาการพัฒนาองคกร
ชุมชนใหขึ้นมามีบทบาทสําคัญน้ัน นับเปนกุญแจที่ชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจองคนใน
ชุมชนและสังคมในทุก ๆ ดาน  ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การศึกษาและสุขภาพ
อนามัย เดวิด แมธิวส (อางใน พัฒนา กิจประสงค) ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับความสําคัญขององคกร
ชุมชนไววา  “องคกรและกระบวนการเรียนรูของประชาชน คือ หัวใจของการพัฒนาแบบยั่งยืน 
ซ่ึงเปนการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และวิ่งแวดลอมพรอมกันไป”  
และทําใหคนในชุมชนมีชีวิตสาธารณะที่มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

กาญจนา แกวเทพ  (2540) ไดจัดขั้นตอนของการพัฒนาองคกรชุมชน เปน 4 ขั้นตอน 
คือ 
 1)  ขั้นกอสรางกลุม 
  1.1)  ในขั้นตอนแรกน้ีอาจจะประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ๆ ที่อาจจะทําได
พรอม ๆ กัน หรือเลื่อมล้ํากัน คือ ขั้นการวิเคราะหชุมชนและการแสวงหาทางเลือกทํากิจกรรม 
ขั้นการวิเคราะหชุมชน นับอันเปนไปตามหลักของพุทธศาสนาที่วา  “การมีความเขาที่ถูกตอง 
(สัมมาทิฐิ) เปนหลักประกันของสิ่งอ่ืน ๆ ที่จะตามมา”  ความสําเร็จของการพัฒนานั้นอยูที่
ชาวบานผูอยูกับปญหา  มีความเขาใจตอปญหาอยางถูกตองและมีความเขาใจรวมกันอยางเปน
เอกภาพ  อยางเปนน้ําหนึ่งใจเดียวและความคิดเดียวกัน ผลที่ตองการใหเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ก็
คือ  การเพิ่มความรูของชาวบานในการจัดสําดับความสําคัญของปญหา การมองเห็นสาเหตุหลัก 
สาเหตุรอง สาเหตุรวม การตรวจสอบ สาเหตุที่แทจริง รวมทั้งตรวจสอบการวิเคราะหของตัวเอง
กับคนอื่น ๆ ในชุมชน 
  1.2)  ขั้นการแสวงหาทางเลือกเพ่ือทํากิจกรรม  เน้ือหาของขั้นตอนนี้ คือ  การ
ระดมความคิดเพื่อเลือกทํากิจกรรมกอนหลังใหพอเหมาะกับความสามารถของชุมชน  (จึง
จําเปนตอง “รูเรา”)  วิธีการแสวงหาทางเลือกนั้นคือการศึกษาดูงานของกลุมพัฒนาอ่ืน ๆ เพื่อ
เปนการขยายฐานความรูในเรื่องการแกปญหา  การคิดคาดการณลวงหนา  (Anticipation)  ถึง
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  การประเมินความเปนไปไดในการทํากิจกรรม  รวมทั้งการ
ประเมินโอกาส (Opportunities)  และขีดจํากัด  (Limits)  ของกลุมในขั้นตอนของการแสวงหา
ทางเลือกเพ่ือทํากิจกรรมนั้น  อาจจะมีการ “อุนเครื่อง” หรือตระเตรียมจิตใจและระเบียบวินัยของ
สมาชิกในการมาทํางานกลุมรวมกัน  ตัวอยางเชน  กิจกรรมการออมทรัพยของกลุมเกษตรกร
ทํานาแนว ซ่ึงนอกจากจะมีเปาหมายเรื่องการระดมทุนแลว  ยังเปนโอกาส  “ทดสอบน้ําใจ”  ของ
สมาชิกในกรณีของงานพัฒนาที่มีพระสงฆเปนผูนํา  อาจจะมีการทํากิจกรรมฝกฝนจิตใจ  
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โดยเฉพาะเชน การฝกสติ ฝกสมาธิ ซึ่งเปนเสมือนการถอนวัชพืชในดินกอนที่จะมีการหวานกลา
เพาะลูก  เปนตน 
 2)  ขั้นลงมือปฏิบัติการ 
      ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สัมพันธกับขั้นตอนแรกที่ผานมา  หากกลุมสามารถวิเคราะห
ปญหาและศักยภาพของตนเองไดใกลเคียงความจริง  แลมีประสบการณกวางขวางในการหา
ทางออก ก็จะสามารถเลือกกิจการรมแรก ๆ ไดอยางเหมาะสมกับธรรมชาติของลุมในการเลือก
ทํากิจกรรมแรก ๆ นี้ มีหลักการสําคัญบางประการที่ตองยึดเอาไว เชน “หลักเรื่องการพยายาม
พ่ึงตนเอง  ใชทรัพยากรและความพยายามของตัวเองใหมากที่สุด”  หลักการดังกลาวเกิดมาจาก
การสรุปบทเรียนที่เปนจริงมากมาย เชน องคกรเงินทุนขนาดใหญของเยอรมัน ช่ือ Misereor ได
ทําวิจัยภายนอนเขาไปในกลุมออมทรัพย  การกระทํานั้นมักจะเปนกระบวนการทําลายศักยภาพ
ในการออมของชาวบานไปโดยปริยาย 
 3)  ขั้นขยายตัว 
      ลักษณะการขยายตัวขององคกรชุมชนนั้นจะมีอยู 2  ทิศทาง ทิศทางแรกคือการ
ขยายประเภทของกิจกรรม ตัวอยางเชน กลุมเกษตรกรทํานา  ตําบลสามขา ที่เร่ิมกิจกรรมแรก 
คือ การขึ้นขายปุย  ตอมาก็ขยายกิจกรรมไปยังการซื้อขายขางเปลือก การที่ทุกครั้งที่ชุมชนใด
ชุมชนหนึ่งดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสําเร็จลุลวงไปไดในกลุมของตน  จึงมักจะตามมาดวยการ
พยายามขยายกิจกรรมหรือการขยายแนวคิดไปยังอ่ืน ๆ อยูเสมอ  โดยเฉพาะเมือมองจาก
สายตาบุคคลภายนอกที่กําลังมีชีวิตอยูในยุคสมัยที่ความรูมีการผูกขาดสิทธิ์  ความเชี่ยวชาญ
เปนสองที่มีราคาการขยายตัวขององคกรชาวบานก็ยิ่งเปนสิ่งที่ดูแปลกตา  สําหรับเหตุผลของ
การขยายกิจกรรมนั้นคงจะไมแตกตางไปจากวิธีติดของระบบธุรกิจ  หากทวาการเผยแพร
แนวคิดไปยังกลุมอ่ืน ๆ นั้นนาจะมีเหตุผลอยู 2-3 ประการ  ประการแรก เน่ืองจากสํานึกเดิมของ
ชาวบานที่ทราบวาคนคนเดียว บานบานเดียว ชุมชนชุมชนเดียว ยอมมีขีดจํากดเรื่องทรัพยากร 
หรือแมมีพอก็อาจจะไมสมํ่าเสมอ  กลยุทธในการแกไขจึงเปนการสรางเครือขายขึ้นมา ดังคํา
กลาวของชาวบานในยามที่จาดแคลนสิ่งของบางอยางที่วา  “พริกอยูบานเหนือ เกลืออยูบานได 
ตะไครอยูบานเพื่อน”  ดังนั้นเม่ือมีการขยายฐานงานพัฒนาและความรูใหกวางขวางออกไป  การ
ระดมทรัพยากรในการทํากิจกรรมใหหลากหลายก็เปนไปได ตัวอยางเชน หลังจากกลุมเลี้ยงวัว
ควายทั้ง 17 หมูบาน มาตั้งเปน “ชมรมผูเลี้ยงสัตวภูกระแต” ก็สามารถที่จะทํากิจกรรมได
มากมายหลายดาน  เชน  ออมทรัพยปรับปรุงพันธุสัตว  ฯลฯ  ซ่ึงกิจกรรมหลากหลายเชนนี้คง
จะดําเนินไปไมไดหากใชทรัพยากรจากฐานหมูบานเดียว  นอกจากนั้นการขยายเครือขายยัง
เปนหลักประกันดานความเสี่ยงแบบธุรกิจการประกันสมัยใหม  แตอยูบนพ้ืนฐานของ “น้ําพึ่งเรือ  
เสือพ่ึงปา”  “ทีเขาที่เรา  ใจเขาใจเรา”  ดวยเหตุน้ีการขยายแนวทางของกลุมจึงเปน “ความ
จําเปน”  ประการหนึ่งในการธํารงรักษาความยั่งยืนของกลุม มิใชเปนเรื่องที่ “ควร” ทําเทานั้น 
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 4)  ขั้นพลังคือสามัคคี 
      ในขณะที่ในขั้นตอนที่สามนั้นจะเปนไปตามหลักของ  “สามัคคีคือพลัง”  หลังจาก
กลุมมีความเขมแข็งแลว  ความเขมแข็งดงกลาวก็จะสามารถระดมความรวมมือจากกลุม
บุคคลภายนอกที่เรียกวา  “องคกรพันธมิตร”  เชน ตัวอยางของกลุมพรรณไมที่สามารถขยาย
กิจกรรมของกลุมออกไปทําธุรกิจรวม  ดวยการเปดสถานีนํ้ามันกับบริษัทบางจาก  (มหาชน)  
จํากัด  เปนตน  รูปแบบการสําแดงพลังของความสามัคคีนอกจากจะเปนไปในรูปแบบของการ
ระดมความรวมมืออําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด  ไดตอสูเร่ืองปุยปลอมจากบริษัทจนไดชัย
ชนะ  และโดยทั่วไปเปนหลักธรรมชาติที่วายิ่งกลุมของชาวบานกลุมใดมีความเขาแข็งมาก  
สามารถสําแดงกลุมหนึ่งของเกษตรกรโดยเปนหนึ่งใน 14 กลุม ของสถาบันเกษตรกรที่มี
สวนรวมราง พ.ร.บ.  สภาเกษตรกรแหงชาติพลังในรูปแบบตาง ๆ ไดมาก ก็จะยิ่งระดมความ
สามัคคีและการยอมรับจากบุคคลภายนอกไดมากยิ่งขึ้น  ตัวอยางเชน  พัฒนาการของสมัชชา
เกษตรกรรายยอภาคอีสาน ซึ่งเร่ิมตนกอตังโดยเปนอิสระจากระบบราชการ แตในทายที่สุดก็
ไดรับการยอมรับใหมีสถานภาพเปนตัวแทนกลุมหนึ่งใน 14 กลุมของสถาบันเกษตรที่มีสวนรวม
ราง พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแหงชาติ 
 
2.4 แนวคิดความเขมแข็งของชุมชน 
 ความเขมแข็งของชุมชนเปนสิ่งที่แสดงถึงความสามารถของแตละชุมชนที่รวมตัวกันของ
คนในชุมชนไมวาจะเปนในเมืองหรือในชนบททั้งที่รูจักกันโดยมีพื้นฐานของความมีจิตสํานึกที่
ตองการจะมีสวนรวมในการชวยเหลือซ่ึงกันและกันที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน   มีความ
สมานสามัคคี  มีความรัก  มีน้ําใจ  มีความเอื้ออาทรตอกันโดยไมมีการแบงแยกชนชั้น  ฐานะ
สามารถที่จะวิเคราะหปญหา วิเคราะหทางเลือก และตัดสินทางเลือกนําไปสูการแกไขปญหาได
สําเร็จ พัฒนาไปสูการแกไขปญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนมีความสามารถที่พึ่งตนเองอยางม
ศักดิ์ศรี  มีความภูมิใจ  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งความเขาแข็งของชุมชนไดมีนักคิด
นักวิชาการไดกลาวถึงไวพอสรุปดังนี้ 
 ประเวศ วะสี (2540,หนา 36-37)  เสนอไววา ความเขมแข็งของชุมชนจึงเปรียบประดุจ
ภูมิคุมกันทางสังคม ซ่ึงมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการเขามาผนวกกัน ไดแก ธรรม การ
เรียนรู และ การจัดการ องคประกอบทั้ง 3 น้ันมีพลังมาก กลาวคือ ธรรมะ การเรียนรูและการ
จัดการ แตละองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งยังไมเพียงพอที่จะเผชิญกับความยากของปญหาแต
เม่ือทั้ง 3 เขามาผนวกกัน  ศักยภาพอันสูงสงจึงเกิดขึ้น  การสรางความเขมแข็งของชุมชนเปน
เครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ  กลาวคือ  
เร่ืองความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอ
อนาคตของประเทศ  ควรที่ทุกฝายในสังคมจะศึกษาใหเขาใจและรณรงคเคลื่อนไหวใหเกิดเปน
ทิศทางและกระแสสังคมจะขับเคลื่อนนโยบายและการกระทําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและ
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เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งแตทรัพยากรเหลานี้ใชไปอยางกระจัดกระจายไมเปนระบบและไมมีจุด
รวมที่จะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน  การใชทรัพยากรอยางเปนระบบสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน  ประเวศ วสี ไดเสนอแนวทางปฏิบัติไวดังน้ี 
 นโยบายและกระแสสังคม 

- สํารวจชุมชนและเครือขาย 
- สงเสริมและขยายตัวของเครือขายชุมชน 
- สรางศูนยวิชาการเบ็ดเสร็จ 
- เชื่อมตอการคาขาย 
- สื่อเพื่อสังคม 
- ปรับวิธีการงบประมาณและตั้งกองทุนเพื่อชุมชน 
- ออกกฎหมาย 
- การฝกอบรม 
- การวิจัยและประเมินผล 

ความเขมแข็งของชุมชน  (อางใน ฉัตรทิพย  นาถสุภา,2534,หนา 217-218) ในทัศนะ
ของประเวศ วสี ควรสงเสริมใหชุมชนชนบทมีความเขแข็งคือมีเบญจขันธ ไดแก 

- จิตใจมีธรรมะ ขยันหม่ันเพียรและสันโดน 
- แบบแผนการผลิตเปนผลิตแบบเพื่อกันเอง เปนเกษตรกรผสมผสาน 
- สมดุลกับธรรมชาติแวดลอม 
- พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจไมตองพ่ึงพาภายนอก 
- มีวิถีชุมชน มีสถาบันครอบครัว และวัฒนธรรมชุมชนแหงการชวยเหลือพ่ึงพากัน 

ชุมชนชนบทนี้จะพัฒนาความรูความสามารถจากความรูเดิมที่เรียกวาภูมิปญญา
ชาวบานหรือปรีชาญาณทองถิ่นผสมเขากับกลวิธีที่สําคัญในการพัฒนาอยางสมดุลแลมีปะสิทธิ
ภาพ นอกเหนือจากชุมชนใหองคกรพัฒนาเอกชนมีบทบาทมากขึ้น  เพราะองคกรเหลานี้เขา
ไปสูชุมชนโดยเคารพชุมชน ตองออนนอมเพราะวาไมมีอํานาจ และการที่ประชาชนจัดตั้งกันเอง
เปนกลุม 7-20 คน  พบประกันสมํ่าเสมอทุกสัปดาห  ศึกษาคนควาแลวมาแลกเปลี่ยนกันในเรื่อง
ความรูความดีและการนําความรูและความดีน้ันมาทําใหสังคมและชุมชนมีสันติภาพและพัฒนา
กลุมดังกลาวไมแสวงหาประโยชนและอํานาจ เชื่อมโยงกันอยางที่ไมมีลักษณะบังคับบังชา แต
เปนความเชื่อมสัมพันธเชิงกัลยาณมิตร  การไมแสวงอํานาจและผลประโยชนจะทําใหขบวนการ
น้ียั่งยืน  การเสนอใหประชาชนรวมตัวกันเปนกลุมและองคกรยอย ๆ เพ่ือชวยเหลือและสราง
ความเขมแข็งใหสมาชิกแตละคน  กลุมและองคกรเหลานี้อาจปรากฏในรูปชุมชนหมูบาน  
องคกรพัฒนาเอกชน  หรือกลุมทางปญญา ความสัมพันธภายในกลุม และระหวางกลุมเปนแบบ
เทาเทียมกัน  การลดอํานาจและหนาที่ของรัฐลงแลวเอาอํานาจและหนาที่นี้กลับคืนมาที่องคกร
เหลานี้  และพรพิไล  เลิศวิชา (2532, หนา 11)  กลาววา “ความเขมแข็งจากภายในหมูบานคีรี
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วงนั้นตางหากที่จะทําใหกําลังของพวกเขาขึ้นมาเสมอกับปจจัยภายนอกอื่น ๆ พอที่จะเจรจา  
ตกลงรองขอตอรองไดอยางมีศักดิ์ศรี”  ซ่ึงสอดคลองกับงาน เอนก  นาคุบุตร (2536,หนา 
6,152-153)  ไดสรุปวา ชุมชนที่มีความเขมแข็งและสามารจัดการกับทรัพยากรดิน  น้ํา  ปาของ
ชุมชนไดวาองคประกอบที่สําคัญ  3 ประการ คือ  

- ภูมิปญญาความรูที่สืบสานและประยุกตไดสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลง
ภายนอก 

- องคพรชุมชนและกลุมผูนําที่มีคุณธรรมและภูมิปญญา 
- เวทีการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูที่เทากันตอการเปลี่ยนแปลงและการ  

บุกรุกจากภายนอก 
สําหรับ  อุทัย  ดุลยเกษม  และอรศรี   งานวิทยาพงศ  (อางใน อําภา จันทรากาศ, 

2543) ไดสรุปลักษณะที่สําคัญของชุมชนที่เขมแข็งไวดังนี้ 
- ชุมชนที่มีสภาพกันเปนปกแผนอยางแนนแฟมในทางกายภาพหรือรูปธรรม 

คือ สมาชิกของชุมชนมีศักยภาพ  มีการพึ่งพาอาศัยและรวมมือกันในกิจกรรมตาง  ๆ   ทั้งของ
สวนตัวและสวนรวม ทั้งดานอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม การพัฒนาชุมชน  การแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ฯ ลฯ นางจิตวิญญาณ  คือ สมาชิกของชุมชนมีคานิยม ความเชื่อตอสิ่ง
สูงสุดอยางใดอยางหนึ่งรวมกันและรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชน  มีความรูสึกผูกพันกับ
ชุมชนและสมาชิกในชุมชน มีความรักใครสามัคคีเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  ใหความชวยเหลือแบงปน
ระหวางกัน 

- ชุมชนมีศักยภาพที่พ่ึงพิงตนเองไดในระดับที่สูง  โดยที่ทุนแรงงานทรัพยากร
เพ่ือการยังชีพพ้ืนฐานของครอบครัวตนเอง  แมจะมีการพึ่งพิงภายนอกก็อยูในลักษณะที่ชุมชนมี
อํานาจในการจัดการการเลือกสรรการตัดสินใจตอสวนรวมสูง ไมวาดานอาชีพ การศึกษา การ
กินอยู ประเพณี  การรักษาพยาบาล 

- ชุมชนที่สามารควบคุมและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดดวยตนเองเปนสวน
ใหญโดยอาศัยอํานาจ ความรู และกลไกภายในชุมชน  กําหนดแนวทางของการแกปญหาโดย
อาศัยความรวมมือภายในชุมชนเปนหลักไมวาจะเปนปญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

- ชุมชนที่พัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางตอเน่ือง  โดยอาศัยกระบวนการ
เรียนรูสรางภูมิปญญาของตนเองในดานตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ  การบริหารจัดการ  กรครอง
วัฒนธรรมสิ่งแวดลอม  เทคโนโลยี ฯลฯ มีผลใหชุมชนมีความรูความสามารถที่พัฒนาตนเองและ
ถายทอดความรูน้ันไดอยางตอเน่ือง 

2.4.1  องคประกอบของชุมชมเขมแข็ง 
        ภายใตกระบวนการเสริมสรางชุมชนใหเขแข็งและยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่น

พัฒนา บัณฑร ออนดําและวิระยา นอยวงคยางค (2535) ไดพยายามศึกษาเพื่อพัฒนาความ
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เขมแข็งขององคกรชุมชนในการจัดการกับปญหาและการพัฒนา  ไดพบวา  องคประกอบที่
สําคัญของกระบวนการพัฒนาโดยเนนชุมชนเปนตัวตั้งนี้ไดแก 

      - ภูมิปญญาและความรูที่สืบสานและประยุกตใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอก 

- องคกรชุมชนและกลุมผูนําที่มีคุณธรรมและภูมิปญญา  รวมถึงการจัดตั้งกลุม
และจัดระเบียบในชุมชน 

- เวทีการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือใหเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและการบุกรุกจากภายนอก 

จากการศึกษาของกลุมนักวิชาการในประเทศตะวันตก  บทบาทของนักพัฒนา
ชุมชนมีขอสรุปที่คลายคลึงกันเกี่ยวกับสิ่งที่นักพัฒนาควรเขาไปสนับสนุนและสงเสริมคนใน
ชุมชน  Smith, 1994 (อางในธีระพงษ แกวหาวงษ, 2543) ไดแก 

- ปรัชญาหรือระบบความเชื่อในการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางคนในชุมชน 
- กลไกที่ชวยใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนตัดสินใจแกไขปญหา

และพัฒนาชุมชน 
- กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกและกระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเห็นถึง

ความเชื่อมโยงระหวางปญหาตาง ๆ และแนวทางการแกไขปญหา 
จากการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น  ประสบการณของนักพัฒนาชนบทไทยเกี่ยวกับ

ตัวชี้วัดสําหรับงานพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชม  ซ่ึงไดขอสรุปที่สําคัญดังน้ี (ลีลาภรณ 
นาครทรรพ และคณะ,2538) 

- มีการนํามิติดานวัฒนธรรมมาผสมผสานในการทํากิจกรรม เพราะหารมี
รากฐานทางวัฒนธรรมจะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใหสามารถสรางองคกรชุมชนที่มีคุณภาพได 

- มีประสิทธิภาพในการตอบสนองตอปญหา 
- มีการจัดกัดกลุม 
- มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
- มีผูนําที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน 
- มีการกระจายผลประโยชนแกสมาชิกอยางยุติธรรม 
- ไดรับการยอมรับนับถือจากองคกรภายนอก 
- มีการขยายผล ขยายกิจกรรม และขยายเครือขายสมาชิก รวมถึงความรวมมือ

องคกรชุมชนไดเปนอยางดี 
กาญจนา แกวเทพ (2540, หนา 53-59)  เสนอเรื่องความเขมแข็งขององคกรชุมชนอาจ

พิจารณาไดจาก 
1) ตัวบุคคลหรือทุนมนุษย สิ่งที่บงบอกความเขมแข็งของชุมชน คือ การ

เจริญเติบโตในเชิงปริมาณและคุณภาพขององคกร นั้นคือมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นและมีการสืบทอด
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คนรุนใหมๆ เขามารับตอชวงภาระงาน สวนในเชิงคุณภาพดูไดจากความรูความสามารถ และ
ทักษะรวมทั้ง ความคิดและพลังแหงศีลธรรมทั้งของสมาชิกและผูนํา อีกทั้งผูนําอาจดูไดจาก
ความสามารและการประสานผลประโยชน  สวนสิ่งสําคัญที่ตองดูอีกอยาง  คือ พลังสรางสรรค
ของสมาชิกในการคิดคนและทํากิจกรรมอยางมีชีวิตชีวา และมีความตอเน่ือง 

2) ปริมาณและคุณภาพขอกิจกรรม   ผลงานหรือกิจกรรมของกลุมมีความ
ตอเน่ือง ดําเนินการอยางเปนเครือขาย และขยายกิจกรรมใหม ๆ นอกจากนี้พิจารณาไดจาก
ความสามารถในการจัดการกัฐปญหาที่องคกรเผชิญในภาวะวิฤต 

3)  ปริมาณและคุณภาพของทุนที่เปนวัสดุอุปกรณหรือสภาพแวดลอม  พิจาร
ราจากทุนดานปริมาณของวัตถุที่เพ่ิมมากขึ้นหรือไดมา  เชน  กลุมวัวควาย มีวัวควายเพิ่มขึ้น  
กลุมสมุนไพรมีการรักษาพันธพืชและปาตามธรรมชาติ  เปนตน  สวนมิติเชิงคุณภาพพิจารณา
จากความยั่งยืนของทุน  เชน  ระบบการบริหารจัดการที่ทําใหสามารถเพิ่มวัตถุและ
สภาพแวดลอมที่เปนทุน  เปนตน 

4)  ทุนเพ่ือนหรือเครือขาย  การมีเครือขายสมาชิกหรือกิจกรรมสะทอนใหเห็น
ถึงความสามารถในการพิงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  และเห็นถึงศักยภาพในการระดมทุน ในแง
ปริมาณอาจดูไดจากเครือขายสมาชิกที่ มีกวางขวางมากขึ้น  ในแงคุณภาพดูไดจาก
ความสามารถในการเจรจาตอรองหรือประสานงาน 

5)  สถานภาพขององคกรชุมชน  ซึ่งจากองคประกอบที่หน่ึงถึงสี่เปนเพียงการ
พิจารณาจากตัวองคกรชุมชนเทานั้น การพิจารณาศักยภาพควรอางอิงจากภายนอกดวย น่ันคือ
การประเมินการยอมรับตอองคกรชุมชนจากกลุมบุคคลภายนอกที่เก่ียวของวาใหการยอมรับใน
เรื่องอะไรและมากนอยแคไหน 
  องคประกอบชุมชนเขมแข็งภายในโครงการเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ป พ.ศ. 2542)  มี 9 ประการคือ  
  1)  มีบุคคลหลากหลายที่รวมตัวกันอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ 
  2)  มีเปาหมายรวมกันและยึดโยงเกราะเกี่ยวกันดวยประโยชนสาธารณะและ
ของสมาชิก 
  3)  มีจิตสํานึกของการพึ่งตนเอง รักและเอ้ืออาทรตอกันและมีความรักทองถิ่น 
รักชุมชน 
  4)  มีอิสระในการรวมคด รวมตัดสินใจ รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ 

5)  มีการระดมใชทรัพยากรในชุมชนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
6)  มีการเรียนรูเชื่อมโยงกันเปนเครือขายเปนแนวราบ และตัดตอสื่อสารกัน

หลากลหายรูปแบบ 
7)  มีการจัดทํากิจกรรมที่เปนสาธารณะของชุมชนอยางตอเนื่อง 
8)  มีการจัดการบริหารงานกลุมที่หลากหลายและเครือขายที่ดี 
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9)  มีการเสริมสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกัน
ตลอดไป 

จากการพิจารณาองคประกอบของชุมชนเขมแข็งดังกลาว   แมวาจะมี
หลากหลายแนวคิดหลายระดับ  ซึ่งเริ่มจากกลุม องคกรชุมชนหรือองคพรชาวบานที่อาจมุง
ประโยชนเฉพาะกลุมนํามาสูลักษณะความรวมมือที่หลากหลายเปน  “พหุภาคีหรือเปน
ประชาคม”  ที่เคลื่อนยายการมุงผลประโยชนเฉพาะกลุมมาสูภาคสาธารณะ อยางหรก็ตามสวน
ที่มีความคลายคลึงกันของแนวคิดทั้งสามคือ  1) ศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง 2) อุดมการณ
รวม  3) ความรวมมือเพ่ือมุงพัฒนาสูคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.4.2  ลักษณะของชุมชนเขมแข็ง 
           สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2541) ไดกลาวถึงชุมชนเขมแข็งดังน้ี ชุมชนเขมแข็ง 
หมายถึง ชุมชนที่เปนชุมชนเรียนรู  (Leaming Organixation)  คือ สมาชิกของชุมชนเรียนรูมี
การตื่นตัวอยูตลอดเวลาตอความเปนไปของโลก  รูขาวคราวทั้งดานเศรษฐกิจสังคม และ
การเมืองของประเทศ  รวมทั้งการเพิ่มความรูที่จําเปนใหแกชุมชน  เปนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ  จาการลงมือทํา ทํารวมกัน เปนการเรียนรูขั้นสูงเรียกวา  (ปญญา) ซ่ึงจะสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนได  เพราะปญญาเชนน้ีจะเสมือนพลังผลักดันชุมชนตลอดเวลา  สองเปนชุมชน
ที่รูจักการตัวเอง  (Community Management)  การจัดการประกอบดวยการวางแผน 
(Planning)  คือมีโครงการ (Project) ของชุมชน ในโครงการตองระบุวาชุมชนจะทําอะไร (What) 
ใครจะทํา (Who) ทําที่ไหน (Where) ทําเม่ือไร (When)  (How)  การจัดกระบวน (Organizing) 
เปนการเตรียมการเพื่อการดําเนินการตามแผนขอแรก ตองเตรียมคน  เตรียมวัสดุ เตรียมเงินมี
การวางแผนวาใครรับผิดชอบงานใด  การลงมือตามแผนเปนการทําตามแผนงานที่กําหนด และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนจนกวาจะเสร็จงาน สามเปนชุมชนที่มีจิตวิญญาณ  (Spirituaility) แสดงออก
โดยการที่สมาชิกมีความผูกกัน ภักดีตอชุมชน เสียสละทํางานเพื่อชุมชน มีความรูสึก เปน
เจาของชุมชน  หวงแหนชุมชน มีสิ่งที่สมาชิกจะยึดเหนียวรวมกัน  เชน มีวัด มีพระ หรือมี
ผลประโยชนปจจุบันและอนาคตรวมกัน ทําใหชุมชนมีชีวิตจิตใจเหมือนสิ่งมีชีวิตอยางหน่ึง       
สี่เปนชุมชนที่มีสันติภาพ  (Peaceflu)  หมายถึงภาพรวมของคนมีความสันติสุข  ในขณะที่   
สันติสุขเปนยอดจองคุณภาพและคุณธรรม  สันติภาพก็เปนศูนยรวมการเรียนรู   ความสามารถ
ในการจัดการและการมีชีวิตจิตใจ หรือจิตวิญญาณ   
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2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 สุรีพร แสงคํามา (2545) ไดศึกษาการรวมกลุมผูปลูกสมพันธุสายน้ําผึ้ง ตําบลแมสาว 
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวาลักษณะการรวมกลุมของผูปลูกสมทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ ไมไดเกิดจากความตองการของสมาชิกและยังขาดความรูความเขาใจในการ
รวมกลุม กลุมผูปลูกสมตองการใหมีที่ตั้งสํานักงานถาวร มีวัตถุประสงครวมกันในการซื้อปุยและ
ยาฆาแมลงศัตรูพืช โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานไมนอยกวา 14 คน แนวทางการรวมกลุม
ประกอบดวยการกําหนดวัตถุประสงค คณะกรรมการ สมาชิกกลุม การเขารวมประชุม การ
ติดตามผล และการสนับสนุนชวยเหลือของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 มงคล ธิเปยง และคณะ (2546) ไดศึกษากระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาอาชีพเสริมของ
กลุมเยาวชนบานวังลึก ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยไดมีการศึกษาศักยภาพที่
นําไปสูการสรางอาชีพเสริมของกลุมเยาวชนบานวังลึก ศึกษาทุนทางเศรษฐกิจ ทางสังคม 
วัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา ทรัพยากรธรรมชาติ คน และกลุมคนในชุมชน และจัด
กระบวนการเรียนรูใหกลุมเยาวชนใหพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน ซ่ึงพบวากลุมเยาวชนมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูในการเก็บขอมูล ศึกษาขอมูล วิเคราะหขอมูล และมีจิตสํานึกรักบานเกิด 
อยากมีสวนรวมในการแกไขปญหาชุมชน โดยการวิจัยไดเร่ิมจากการที่กลุมเยาวชนลงไปศึกษา
ชุมชนดานภูมิปญญาและสิ่งดีๆ ในชุมชนจากปราชญชาวบานแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือ
หาจุดแข็ง จุดออน แนวทางการพัฒนา เพื่อแกปญหาใหกับชุมชน ซ่ึงกลุมเยาวชนสามารถ
พัฒนาอาหารหมูสูตรผสมสาเหลาที่เหมาะสมกับชุมชนที่มีอาชีพทําเหลาพื้นบานและเลี้ยงหมู
โดยใชสาเหลา 
 แสงพลอย มุงทอง และคณะ (2547) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่เอ้ือตอการ
พัฒนาอาชีพกลุมผาดนมือ ตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดแพร พบวา รูปแบบการบริหาร
จัดการเปนกลุมที่มีคณะกรรมการ 2 ฝาย คือฝายบริหารและฝายดําเนินงาน โดยมีกฎขอบังคับ
กลุมที่กําหนดบทบาทหนาที่คณะกรรมการและสมาชิกชัดเจน มีการจัดตั้งกองทุนใหสมาชิกได
ประโยชนรวม มีสวนรวมในการผลิต ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ พัฒนาสินคาและจําหนาย สวน
ในการขับเคลื่อนและการพัฒนา มีประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกเปนกลไกสําคัญ โดยจะมี
การติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง ซึ่งในดานการผลิตการควบคุมคุณภาพและการตลาดมี
เครือขายผาดนมือเทศบาลตําบลชอแฮ และหนวยงานภาครัฐคอยสนับสนุน โดยในการวิจัยครั้ง
น้ี สมาชิกกลุมมีกระบวนการคิดเปนระบบ มีการยอมรับและเปดรับแนวคิดใหมมากขึ้น เกิด
ความรูมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาอาชีพ เกิดความรูสึกมนคงในอาชีพ เกิด
เครือขายดานการตลาด การควบคุมคุณภาพมาตรฐานและราคาสินคาขึ้น ซึ่งจากการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ พบวาองคความรูที่ไดจากกระบวนการเรียนรูรวมกัน ไดแก กระบวนการบริหารจัดการที่
เปนระบบ  การมีสวนรวมและความรูสึกเปนเจาของลดความขัดแยงและปฏิปกษในหมูสมาชิก 
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และไดรูปแบบการสนับสนุนจากภาครัฐในลักษณะการหนุนเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เกิดจาก
ความตองการของชุมชน 
 นัยรัตน เหลี่ยมวานิช (2547) ไดศึกษากระบวนการเรียนรู การรวมกลุมและการมีสวน
รวมของกลุมสตรีผูประกอบอาชีพการทอผาพื้นเมือง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน พบวาปจจัยใน
การสงเสริมการเรียนรูในการรวมกลุมและการมีสวนรวมของกลุมสตรีผูประกอบอาชีพการทอผา
พ้ืนเมืองมีอยู 7 ปจจัย คือ ครอบครัว โรงเรียน กลุมเพ่ือน กลุมอาชีพ กลุมผูนํา กิจกรรมชุมชน 
และหนวยงานภายนอกคือ พัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบล และศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน ปจจัยในการจัดตั้งกลุมประกอบดวย 3 ปจจัยคือ กลุมผูนํา สมาชิกกลุม และหนวยงาน
ที่สนับสนุนสงเสริม 
 นพพร พวงสมบัติ (2547) ไดศึกษา กระบวนการเรียนรูของผูผลิตผาทอซิ่นตีนจก 
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เพ่ือรักษาและสืบทอดเอกลักษณทางวัฒนธรรม ทามกลาง
บริบทสังคมบริโภคนิยม พบวาการเรียนรูของผูผลิตผาทอซิ่นตีนจกเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท
ของสังคม จากเดิมที่การทอผาตีนจกไดถักทอเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในชุมชน แตใน
ปจจุบันเปลี่ยนเปนการผลิตเพ่ือขายเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว ในมิติของชุมชนการปฏิบัติมี
กระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นใน 3 ดานคือ ความผูกพันแบบตางรวมไดเสีย กิจกรรมรวมทํา และ
การมีคลังความรูที่แบงปนกันในชุมชน 
 รัชนีวรรณ กําจัด (2549) ไดศึกษา กระบวนการเรียนรูของกลุมเยาวชน บานสันคะยอม 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา กระบวนการเรียนรูของกลุมเยาวชน บานสันคะยอม มี 7 
ขั้นตอนคือ 1) การประมวลความตองการและปญหาของกลุม 2) การระดมความคิดในการหา
แนวทางแกไขปญหา 3) การจัดทําแผนปฏิบัติการ 4) การดําเนินการตามแผน 5) การสรุปผล
การดําเนินงาน 6) การสรุปบทเรียนผลการเรียนรู 7) การปรับปรุงการดําเนินงานของกิจกรรม
ตอไป ปจจัยที่เอ้ือตอกระบวนการเรียนรูไดแก ปจจัยภายในกลุม เชน ความสามารถและ
บทบาทของผูนํากลุม จิตสํานึกในการมีสวนรวมของกลุม และโครงสรางของกลุม ปจจัยภายใน
ชุมชน ไดแก แรงผลักดันและแบบอยางที่ดีของผูนําชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น ศักยภาพของกลุม และการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล  
 




