
  ก 

 

 

รายงานการวิจัย 

 

เร่ือง 
 

การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 
An Analysis of The Roles and Processes of The Creative Community in 

Thai Society 
 

โดย 
 

ดร.เพ็ญพรรณ  เฟื่องฟูลอย 
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร. 
พระมหาสมมาส  ชุติมนฺโต 

พระสามารถ จตฺตมโล (โพธิ์แก้ว) 
พระยุทธนา มาลาวํโส (มาลาวงษ์) 

นายปัณณวิชญ์  แสงหล้า 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

พ.ศ. 2563 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
MCU RS 800763002 



  ข 

 

 

รายงานการวิจัย 

 

เร่ือง 
 

การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 
An Analysis of The Roles and Processes of The Creative Community in 

Thai Society 
 

โดย 
 

ดร.เพ็ญพรรณ  เฟื่องฟูลอย 
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร. 
พระมหาสมมาส  ชุติมนฺโต 

พระสามารถ จตฺตมโล (โพธิ์แก้ว) 
พระยุทธนา มาลาวํโส (มาลาวงษ์) 

นายปัณณวิชญ์  แสงหล้า 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

พ.ศ. 2563 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
MCU RS 800763002 

 (ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 



  ค 

 

 

Research Report 
 
 

An Analysis of The Roles and Processes of The Creative Community in 
Thai Society 

 

by 
 

Dr. Penphan Fuangfooloy 
Phrakhru Wiboonjetiyanurak Dr. 
Phramaha Sommart Pongsuphan 
Phra Samart Jattamalo (Phokeaw) 

Phra Yuttana Malawangso (Malawong) 
Mr.Pannawich  Sanglar 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
Suphanburi Srisuvarnabhumi Buddhist College 

B.E. 2020 
 

Research Project Funded by Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
MCU RS 800763002 

 (Copyright Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 



  ก 

 
ชื่อรายงานการวิจัย:  การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ใน

สังคมไทย 
ผู้วิจัย:  ดร.เพ็ญพรรณ  เฟ่ืองฟูลอย, พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร., พระมหาสม

มาส  ชุติมนฺโต, พระสามารถ จตฺตมโล (โพธิ์แก้ว), พระยุทธนา มาลาวํโส 
(มาลาวงษ์), นายปัณณวิชญ์  แสงหล้า 

ส่วนงาน:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรี
สุวรรณภูมิ 

ปีงบประมาณ:  2563 
ทุนอุดหนุนการวิจัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อ

กระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 2) เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ

กระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย และ3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการ

สร้างชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลวิจัยด้วยการ

สังเกตบริบทชุมชน ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบ่งผู้สัมภาษณ์เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มองค์กรใน

ชุมชน กลุ่มสมาชิกชุมชน และกลุ่มสมาชิกองค์กรภายนอกชุมชน นําเสนอผลการวิจัยโดยการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจากการสัมภาษณ์ 

ผลการศึกษาพบว่า 

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทพ้ืนฐานของ
ชุมชน การพัฒนาชุมชนจะต้องสร้างการตระหนักรู้และให้ความสําคัญกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
การพัฒนาชุมชนต้องอาศัยต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนเป็นพ้ืนฐาน เช่น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจ ความก้าวหน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเป็นชุมชนสีเขียว มาสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาเป็นชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย 

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนถือว่าเป็นกระบวนการพัฒนาชุมชนที่
สําคัญ ทั้งชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีรูปแบบการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่เป็นแนว
ทางการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทยแนวทางการพัฒนากระบวนการชุมชน
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สร้างสรรค์ในสังคมไทย พบว่า การส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน องค์กรในชุมชน และองค์กรภายนอก
ชุมชน ดําเนินกิจกรรมโครงการด้วยการมีส่วนร่วมตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมสรุปประเมินผล สร้างกรอบปฏิบัติ การกําหนดหน้าที่รับผิดชอบ ขั้นตอน การวัด
ประเมินผล การประสานความร่วมมือเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เป็นแนวทางมาตรฐานการพัฒนา
กระบวนการชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย ต่อไป 
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ABSTRACT 
The objectives of this research are 1) To study and analyze roles and duties of 

communities on the creative community development process in Thai society, 2)  To 

strengthen participation in the management of the creative community development 

process in Thai society, and 3)  To propose development guidelines the process of 

creating a creative community in Thai society.  Which is a qualitative research Using 

research data collection methods by observing the community context.  By In-depth 

interviews.  The interviewer was divided into 3 groups:  community organization. 

community member group And corporate member groups outside the community 

research results were presented by analyzing descriptive data from interviews. 

The results of the study showed that 

The roles and duties of all 3 groups of community members affect the change 

of the basic context of the community. Community development must raise awareness 

and focus on its role.  Community development is based on the social costs inherent 

in the community, such as cultural identity.  Cooperation and participation Cost of 

natural resources and economy Information technology advancement And being a 
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green community To support the development of a creative community in Thai 

society. 

Enhancing community members' participation is an important community 

development process.  The community, Don Kha sub- district, U- Thong district, 

Suphanburi province.   And the Phai Khwang sub- district community Mueang 

Suphanburi District Suphanburi province.  There is a model for using the participation 

process according to their roles and duties as a guideline for community development 

to be a creative community in Thai society. 

Guidelines for developing the creative community process in Thai society, it 

was found that the promotion of community members Community organization And 

organizations outside the community Carrying out project activities with participation 

from thinking, making plans, participating in the implementation Share responsibility 

And join the evaluation summary Establish a framework Determination of responsibility 

for the measurement and evaluation procedure; Cooperation in writing To be a 

standard guideline for the development of creative community processes in Thai 

society. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งมีกรอบแนวคิดด้านการแก้ไขปัญหา
และการสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพของประชาชน เช่น ด้าน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีข้ึน รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มี
แนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการและพันธกิจ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจนภารกิจอํานาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมกับส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพรวมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน 

การพัฒนาเมืองในปัจจุบันเกิดจากประชากรที่อยู่อาศัยภายในเมืองและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ยิ่งเมืองมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเท่าใดก็จะทําให้เมืองนั้นมีการพัฒนาเมืองมากขึ้น
เท่านั้น ทั้งในด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง ประเทศ
ไทยได้มีแผนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่กล่าวถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยให้
ความสําคัญกับคุณภาพของคนที่อยู่อาศัยจะเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของเมืองได้เป็นอย่างดี 
การเติบโตของสังคมสร้างสรรค์จําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเป็นเมือง
สร้างสรรค์ด้วย ทั้งนี้นักวิชาการด้านเมืองสร้างสรรค์ Aaron Borchardt ได้ให้ความหมายของเมือง
สร้างสรรค์คือ ความเชื่อมต่อระหว่างคน สถานที่และอัตลักษณ์เข้าด้วยกัน  นอกจากนั้นแล้วปัจจัย
ทางด้านประชากรอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และกิจกรรมทางด้านศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมเป็นสิ่ง
สําคัญที่ก่อให้เกิดเมืองสร้างสรรค์ 
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ในปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นและกระแสความเปลี่ยนไปของโลก

สามารถเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาชนผู้อยู่
อาศัยในพ้ืนที่ซึ่งมีความเป็นเจ้าของพ้ืนที่และสะท้อนลักษณะของท้องถิ่นออกมา รวมถึงความเป็น
ตัวตนของสังคมนั้นได้ จนกลายเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งปัจจัยที่สัมพันธ์กับเมือง
สร้างสรรค์ คือ คน สถานที่และอัตลักษณ์ โดยปัจจัยที่สัมพันธ์กับเมืองสร้างสรรค์นําไปสู่การพัฒนา
แนวคิดชุมชนเมืองสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมและกิจกรรมสาธารณะที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
คนในพ้ืนที่ๆอาศัยองค์ประกอบสําคัญอย่าง“ความคิดที่สร้างสรรค์”ให้เป็นปัจจัยสําคัญที่เชื่อมโยง
สังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมต่างๆ ของเมืองให้เป็นหนึ่งเดียวและมีพลังเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของเมืองให้ทะยานไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นมิตรต่อผู้คนอยู่อาศัย พร้อมกับต้อนรับผู้
มาใหม่ให้สามารถสัมผัสได้ถึงพลวัตของความสร้างสรรค์ที่ผลักดันความเป็นไปของเมืองและเมืองต้อง
อาศัยปัจจัยหลายประการที่จะประกอบให้เมืองเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน ภายใต้นิยามของเมือง
สร้างสรรค์ตามที่ “อังค์ถัต” หรือ “การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและพัฒนา” (UNCTAD 
UNITED NATIONS CON FERENCE ON TRADE AND DEVELOP MENT)  ใ ห้ ไ ว้ ใ น  CREATIVE 
ECONOMY REPORT (2008) หมายถึงเมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นส่วนสําคัญ
ของเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้นๆ และต้องประกอบไปด้วยรากฐานที่มั่นคงทางสังคมและ
วัฒนธรรม มีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนทํางานสร้างสรรค์และมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการ
ลงทุนเพราะความยั่งยืนของสถานที่ในเชิงวัฒนธรรมเมื่อประกอบกับที่ ชาร์ลส์ แลนด์รีย์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวางแผนการประ ยุกต์ใช้วัฒนธรรมเพ่ือการฟ้ืนฟูเมือง และผู้เขียนหนังสือ THE CREATIVE 
CITY ได้กล่าวไว้ว่า1 คนและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีส่วนสําคัญที่ทําให้เมืองเป็นพ้ืนที่ของความคิด
สร้างสรรค์ และทําให้เกิดพลวัตขึ้นในสังคมเมือง จึงเห็นได้ว่าปัจจัยในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์นั้ น
ประกอบขึ้นจากความร่วมมือในหลากหลายภาคส่วน ทั้งรัฐบาลหน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา 
ตลอดจนบุคคลทั่วไปสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปัจจัยบางส่วนเท่านั้นที่จะช่วยประกอบเมืองสร้างสรรค์ให้เป็น
รูปธรรม ในการดําเนินงานจริงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นต้องอาศัยความสม่ํา เสมอ ทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาความสัมพันธ์กับคนในชุมชนตลอดจนความร่วมมือของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือให้การพัฒนานั้นดําเนินไปอย่างสอดคล้องกัน ทั้งเชิงกายภาพระบบพร้อมๆ
กับรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ให้คงอยู่ แนวคิดเรื่องเมืองสร้างสรรค์จึงเป็นแนวทาง
สําคัญสําหรับคนทุกคนในชุมชนได้สามารถนําไปปรับใช้เริ่มต้นจากขอบเขตที่ตัวเองรับผิดชอบ ชุมชน

                                           
1 กมลกานต์ โกศลกาญจน์, หนังสือสรุปโครงการส่งเสริมพ้ืนที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน, 

พิมพ์ครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟูลพอยท์ จํากัด, 2558), หน้า 9. 
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ท้องถิ่นเองจะต้องมีแนวคิดโดยเฉพาะความเชื่อพ้ืนฐานในปรัชญาการพัฒนาชุมชนว่ามนุษย์มี
ความสามารถและมีพลังอันซ่อนเร้น (Potential Ability) แฝงอยู่ทั้งพลังความคิด ทักษะ แรงงานที่มี
ความสามารถพัฒนาตนเองได้ตามขีดความสามารถทางคุณภาพและคุณธรรม หากโอกาสอํานวยและ
ผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งการอยู่กันในชุมชน สังคมมนุษย์ต้องการอยู่ด้วยความสุขกายสบายใจและมีความ
เป็นธรรมโดยชุมชนมีความสมดุลในการพัฒนาดังนั้นการที่ชุมชนท้องถิ่นจะสามารถจัดการตนเองได้
นั้น ชุมชนต้องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคน และชุมชนว่าสามารถจัดการตนเองได้ ด้วยการยึด
หลักการพ่ึงตนเองเป็นที่ตั้ง2 โดยมีทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศและ
ชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานตามกระบวนการ 
พัฒนาชุมชนได้ทุกขั้นตอน คือการศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชนการ
วางแผนและโครงการ การดําเนินงานพัฒนา การประเมินผลและการทบทวนเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นทําให้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ3 ทิศทางการพัฒนาเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 
เป็นการพัฒนาเมืองที่ให้ความสําคัญกับมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดและเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองและท้องถิ่น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”ที่เห็นความสําคัญของเอกลักษณ์ชุมชนและตื่นตัวต่อสิ่งที่มีในแต่ละชุมชนและมี
แนวคิดว่าชุมชนที่จะประสบความสําเร็จจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใหม่ๆในการพัฒนา ชุมชนของตน 
โดยใช้ความหลากหลาย ความสร้างสรรค์และพลังของทุกคนในชุมชนสําหรับประเทศไทยได้กําหนด
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี 

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองที่มีหลายชนเผ่าพ้ืนถิ่น ซึ่งในแต่ละชุมชนจึงมีความแตกต่าง
กันทางอัตลักษณ์ และความหลาหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นอยู่ในแผน
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเมืองรอง เมื่อความเจริญทางเทคโนโลยีแทรกซึมเข้ามาอย่างรวมเร็วแต่วิถี
การดําเนินชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ประชาชนในแต่ละชุมชนยังคงความเป็นอยู่แบบเดิม จั งหวัด
สุพรรณบุรีจึงเป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

                                           
2 โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: บพิธ

การพิมพ,์ 2553), หน้า 380. 
3 สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์โอเดียน 

สโตร์, 2545), หน้า 150. 
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ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า การดําเนินการจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ

ขนาดใหญ่ไม่สามารถขับเคลื่อนแนวความคิดชุมชนสร้างสรรค์ได้ครอบคลุ่มทั่วประเทศ การสืบค้น
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้คนเห็นรากเหง้าของตนเอง 
เกิดสํานึกความเห็นคุณค่าความภูมิใจและศักดิ์ศรีของสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษในท้องถิ่น ความภูมิใจนี้ทําให้คนเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีของดีอยู่ ใครมาบอกให้เชื่อ
อะไรก็ไม่หลงตามเขาไปง่ายๆ ยิ่งในยุคปัจจุบันที่เป็นโลกาภิวัตน์ ข้อมูลข่าวสารท่วมท้นเราจะมีโอกาส
ได้อ่านได้ฟังเรื่องราวประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆ ของคนอ่ืนเยอะมากและเร็วมาก ซึ่งทําให้โอกาสที่จะ
ไปหยิบไปคว้าความริเริ่มของคนต่างที่ต่างถิ่นต่างด้าวเอามาทํามาใช้ในบ้านเราก็ยิ่ งมีมากขึ้น ถ้าเราไม่
มีหลักยึดที่ดีเช่นการสํานึกรักท้องถิ่น พอที่จะทําให้เราเลือกสรรมาใช้ให้เป็นจะเกิดอะไรขึ้น 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ในสังคมไทย 

1.2.2  เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย 

1.2.3  เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

1.3  ปัญหาการวิจัย 

1.3.1  บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทยควรมี
รูปแบบอย่างไร 

1.3.2  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทยเป็นอย่างไร 

1.3.3  การพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทยเป็นอย่างไร 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชน

สร้างสรรค์ในสังคมไทย” เป็นการการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยมุ่งเน้น
ศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความเป็นมาของชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย  ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม รวมถึงประเพณีที่สืบกันมาอย่างยาวนาน เพ่ือนําไปสู่การยกระดับทุนสังคมทั้งที่อยู่ในตัว
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คนและกระจายอยู่ ในสถานที่ต่างๆ อันมีองค์ประกอบของชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 

 1) ทุนสังคมด้านจิตอาสา 
 2) ทุนวัฒนธรรมด้านความร่วมมือ 
 3) ทุนทรัพยากรธรรมชาติด้านเศรษฐกิจ 
 4) ทุนเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ 
 5) ทุนชุมชนสีเขียว 

1.4.2  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ผู้วิจัยคัดเลือกเมือง ย่าน และชุมชนเมืองที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาชุมชนเมือง

สร้างสรรค์ที่เหมาะสม และเป็นเมืองหรือชุมชนที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในกระบวนการศึกษาวิจัย
อย่างน้อย 2 แห่ง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือพ้ืนที่ตําแหน่งที่ตั้งอยู่ในที่แตกต่างกัน ประเภทของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน ลักษณะการศึกษาจะวิเคราะห์ภาพรวมของจังหวัดทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและกายภาพ และการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาตามลักษณะอัตลักษณ์ของสถานที่จากนั้นจึงศึกษา
และวิเคราะห์พ้ืนที่ในชุมชนเมืองของแต่ละจังหวัด ซึ่งชุมชนเมืองที่คัดเลือกมานี้ถูกคัดเลือกจาก
กระทรวงพาณิชย์ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ท้ังหมด 30 จังหวัด โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกเมืองต้นแบบตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากเมืองที่มีต้นทุนและปัญญาทางวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
แหล่งท่องเที่ยว หรือสินค้าที่มีเอกลักษณ์และเมืองที่มีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ ที่ควรได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุน แต่ในการศึกษาครั้งนี้ได้คัดเลือกมา 3 พ้ืนที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือเป็น
พ้ืนที่นําร่องในการศึกษา ได้แก่ 

 1) ชุมชนบ้านดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 13 คน 
 2) ชุมชนบ้านไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 13 คน 
 โดยผู้วิจัยศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนเมืองที่มีการกระจุกของกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือ

นํามาวิเคราะห์ตามดัชนีชี้วัดความเป็นชุมชนเมืองสร้างสรรค์เพราะเมืองสร้างสรรค์เกิดจากการรวม
ของย่านสร้างสรรค์หลายย่านเข้าด้วยกัน และย่านสร้างสรรค์เกิดจากการรวมของชุมชนเมือง
สร้างสรรค์หลายชุมชนเมืองเข้าด้วยกันดังนั้นชุมชนเมืองจึงมีอยู่ทั้งในย่านสร้างสรรค์และเมือง
สร้างสรรค ์

1.4.3  ขอบเขตด้านประชาชนกรและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและผู้ให้ข้อมูลสําคัญดังนี้ 



  6 

  
 1.  ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาศัยอยู่

ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 13 
รูป/คน และชุมชนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 13 รูป/คน 

 2.  ผู้ให้ขอ้มูลสําคัญ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญประกอบด้วย 
  2.1 กลุ่มสมาชิกองค์กรในชุมชน   10 คน 
  1) พระสมุห์ศุภชัย ภทฺทจาโร พระภิกษุวัดโภคาราม (ดอนคา) ตําบลดอนคา 

อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2) พระครูใบฎีกานันทพัชร์ อภิญาโณ พระภิกษุวัดไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง 

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
  3) นายสมาน ปลัดม้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี 
  4) นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร ข้าราชการครูโรงเรียนดอนคาวิทยา ตําบลดอน

คา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  5) นางกฤษณา เวียงนนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
  6) นางสาวเพ็ญพิชชา บุญธรรม ข้าราชการครูโรงเรียนไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง 

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
  7) นายสลัก ทองเรือนดี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
  8) นายชาติชาตรี ธรรมโหรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา อําเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  9) นายปรีชา คชวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
  10) นายวินิจฉัย วิชัยยันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.2 กลุ่มสมาชิกบุคคลในชุมชน   8 คน 
  1) นางสาวหัทยา ยศวิจัย นักเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา ตําบลดอนคา อําเภอ

อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2) นายณัฐวุฒิ อุ่นทร ปราชญ์พ้ืนบ้านตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี 
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  3) นางบังอร นนท์แก้ว ชาวบ้านหมู่ 1 ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
  4) นางธัญญรัตน์ พิมพ์พันธุ์ดี อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  5) เด็กชายธนากร เปียจันทึก นักเรียนโรงเรียนไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอ

เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
  6) นางทองย้อย ขาวผ่อง ปราชญ์ท้องถิ่น ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
  7) นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นเกตุ ชาวบ้านหมู่ 5 ชุมชนไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง 

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
  8) นางลาวัลย์ เต่าทอง ประธานสภาสตรีตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
   2.3 บุคลากรจากองค์กรภายนอกชุมชน   4 คน ทั้ง 2 แห่ง 
  1) นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานพัฒนา 

ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
  2) นายอภัย เอียดชูทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา

ชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
  3) นางกิตติมา ตั้งตระกูล ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
  4) นางสายใจ เรือนใจหลัก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการชํานาญการ 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จํานวน 26 คน 

1.4.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และ

กระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย” ใช้ระยะเวลา 1 ปี ในกรอบปีงบประมาณ 2563 (โดย
เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
1.5.1  กระบวนการ (Process) หมายถึง ปรากฏการณ์ในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงชุมชนเป้าหมายอย่างมีระบบระเบียบ ไปสู่ผลอย่างหนึ่ง 
เช่น กระบวนการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยพ้ืนฐานเดิมของชุมชนหรือภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ผสมผสานกับ
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วิธีคิดและระบบการจัดการของสังคม4 ซึ่งเป็นกรรมวิธีหรือลําดับการกระทําซึ่งดําเนินต่อเนื่องกันไป
จนสําเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง 

1.5.2  ชุมชน (Community) หมายถึง กลุ่มชนที่อาศัยอยู่รวมกัน โดยมีความรู้สึก
ผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะโดยอาศัยหลักผูกพันในทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนาเดียวกันซึ่งทํา
ให้บุคคลมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น หรืออาศัยหลักความผูกพันหรือผลประโยชน์ทางเชื้อ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกันโดยอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน ตลอดจนการมี
ผลประโยชน์ในทางการบริการสังคมร่วมกัน5 

1.5.3  ชุมชนสร้างสรรค์ (Create Community) หมายถึง ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งแผนพัฒนานี้จะเป็นเครื่องมือที่ก่อเกิดประโยชน์ให้กับชุมชน และประชาชน
ในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

1.6  กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
กระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ อันเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาเครือข่าย การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการชุมชนสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชน
สร้างสรรค์ในสังคมไทย” ภายใต้กรอบแนวคิด ดังนี้ 
  

                                           
4 ว่าที่ร้อยตรีสนธยา สิทธิเกรียงไกร, “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามนโยบายการป้องกัน

ยาเสพติดตามหลักฆารวาสธรรมในตําบลสวนแตง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี”, ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการคณะสงฆ์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2558), หน้า 14. 

5 สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, การขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน, 
(กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน, 2553), หน้า 5. 
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1.7  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1.7.1  ผลการวิจัยนี้จะทําให้ได้งานเกี่ยวกับชุดความรู้ชุมชนสร้างสรรค์ เพ่ือนําไปขยายผล
ในการจัดพ้ืนที่ชุมชนดังกล่าวเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป ทําให้
ประชาชนเห็นคุณค่าของชุมชนสร้างสรรค์ในท้องถิ่นเกิดความรักและความหวง แหนในพ้ืนที่ของ
ตนเองมากขึ้น 

1.7.2  ผลการวิจัยนี้จะทําให้เกิดความร่วมมือในการมีส่วนร่วมและ เกิดเครือข่ายภาค
ประชาสังคม ชุมชนสร้างสรรค์ ต่อยอดของการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณีของประชาชน 

1.7.3  ผลงานส่วนหนึ่งนําบทความวิชาการที่ได้จากการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์บทบาท
หน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย” ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในมาตรฐาน 
CTI 

 



11 

 

 

บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในส่วนของบทที่ 2 นี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่วิจัย ทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นต้นกระแสแนวคิดและหลักการพื้นฐาน
ของการวิจัย ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1  ความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่วิจัย 
 2.1.1 ชุมชนลาวเวียงตําบลดอนคา 
 2.1.2 ชุมชนลาวเวียงตําบลไผ่ขวาง 
2.2  แนวคิดและทฤษฎี 
 2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนา 
 2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเมืองสร้างสรรค์ 
 2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 2.2.5 แนวคิดเก่ียวกับเมืองสีเขียว 
2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1  ความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปของพื้นที่วิจัย 

2.1.1 ชุมชนลาวเวียงตําบลดอนคา 

ตําบลดอนคา ตั้งอยู่ที่ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกในชุมชนตําบลดอนคา แต่
เดิมอพยพมาจากเวียงจันทน์ฝั่งลาว เมื่อครั้งบ้านเมืองเกิดสงคราม เจ้าอนุวงศ์ จากนครเวียงจันทร์ คิด
กบฏต่อแผ่นดินตั้งตนเป็นใหญ่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ไปปราบปรามที่ทุ่งสัมฤทธิ์ 
และได้กวาดต้อนผู้คนชาวลาวมาด้วย1 จากนั้นได้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานบ้านเรือนนั้น เป็นระยะ ๆ 
ติดต่อกันเรื่อยมา จนเกิดเป็นตํานานเล่าขานกันมาถึงบรรพบุรุษของบ้านดอนคาแห่งนี้ ได้พากันอพยพ

                                           
1 ประวัติดอนคา, [ออนไลน์], แหลง่ที่มา: https://www.donkha.com 

https://www.donkha.com/
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มาอยู่ที่เมืองสยาม ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ขอดดอนคา” ต่อมามีการเรียกชื่อขาดหายไป เหลือแต่คําว่า 
“ดอนคา” ชาวบ้านและประชาชนทั่วไปจึงเรียกชื่อชุมชนนี้ว่า “ดอนคา” มาจนถึงทุกวันนี้ ตําบลดอน
คา มีรูปแบบการปกครองแบบองค์การบริหารส่วนตําบล ปัจจุบันมีจํานวน 20 หมู่บ้าน การเคลื่อนย้าย
ของชาติพันธ์ลาวเวียงอนุมานได้ดังคํากลอนที่ว่า 

 “ตาหงส์จากเวียงจันทร์ แกดั้นด้นจากแดนไกล 
 พบแหล่งศิวิไลซ ์  ธรรมชาติสะอาดตา 
 เป็นที่ดอนโดดเด่น  ถูกซ่อนเร้นด้วยหญ้าคา 
 ชาวลาวร่วมใจมา  ตั้งถิ่นฐานและบ้านเรือน 
 ตั้งชื่อ “ดอนคา” ไว้  คนทั่วไปไม่ลืมเลือน 
 ทําไร่ทํานาเหมือน  พวกพ้องพ่ีน้องไทย” 

ชุมชนลาวเวียงตําบลดอนคา มีตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษลาวเวียงจันทน์ เป็น
ตระกูลเก่าแก่ที่มีประวัติสืบทอดกันมา เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีจนได้รับแต่งตั้งให้มียศมีตําแหน่ง
ในสมัยก่อน เมื่อทางการกําหนดให้มีนามสกุลใช้ ลูกหลานจึงนําตําแหน่งยศฐาบรรดาศักดิ์ของบรรพ
บุรุษมาตั้งเป็นอนุสรณ์และความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตน เช่น ตระกูลหงษ์เวียงจันทร์ ตระกูล
เหมเวียงจันทร์ ตระกูลนนท์ช้าง ตระกูลนนท์แก้ว ตระกูลยศวิชัย ตระกูลตุ่มศรียา และตระกูลปลัดม้า 
เป็นต้น 

สภาพพ้ืนที่ตําบลดอนคาแบ่งได้เป็น 2 เขต คือ เขตที่ราบสูงติดภูเขา อยู่ทางทิศ ตะวันตก
ของพ้ืนที่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบค่อนข้างสูง ซึ่งระบบชลประทาน ไม่สามารถเข้าถึง สภาพดินเป็นดิน
ปนทราย และบางพ้ืนที่มีสภาพดินเป็น ดินปนหินกรวดพรุน พ้ืนที่ในเขตนี้มีประมาณกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่
ทั้งหมด และเขตที่ราบลุ่มอยู่ทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตกบางส่วนของพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่ ส่วนใหญ่
จะเป็นการทํานาและระบบชลประทานเข้าได้ทั่วถึง สภาพดินเป็น ดินร่วนและดินเหนียวเหมาะสมกับ
การเพาะปลูก มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 3,325 ครัวเรือน จํานวน 13,058 คน ชาวลาวเวียงตําบลดอน
คาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ทํานา ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย มีกลุ่ม
อาชีพเสริมหลายอย่างด้วนกัน เช่น กลุ่มทําผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล กลุ่มวงแคนประยุกต์ กลุ่มทําน้ําตาล
มะพร้าว กลุ่มทอผ้าพ้ืนบ้าน/ผ้ามัดหมี่ กลุ่มเย็บมุ้ง กลุ่มทําปลาร้า กลุ่มอาชีพจักสาน กลุ่มทํา ไม้แห่
นาค และกลุ่มรับจ้าง2 

                                           
2 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี , ข้อมูลสภาพทั่วไป, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: https://donka.go.th/public/list/data/index/menu/1144 
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2.1.2 ชุมชนลาวเวียงตําบลไผ่ขวาง 

ตําบลไผ่ขวาง ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  อยู่ห่างจากอําเภอ
เมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีเนื้อที่รวม
ทั้งหมดประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,261 ไร่ แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน ชุมชนลาว
เวียงตําบลไผ่ขวางนั้น ได้ชื่อว่า "ไผ่ขวาง" มาจากในสมัยก่อนพ้ืนที่แถบนี้มีต้นไผ่เป็นจํานวนมากขึ้นดัด
ขวางทางเดิน จึงเรียกชื่อตามชนิดต้นไม้ ประชาชนที่อาศัยมีท้ังชุมชนดั้งเดิม และชุมชนที่อพยพมาจาก
เมืองเวียงจันทน์ ตั้งแต่ในสมัยที่มีการรบกับเจ้าอนุวงศ์ เมื่อแรกท่ีอพยพมาไปอยู่ที่ท่าสิบเบี้ย โดยภาษา
ถิ่นเรียกว่า “ภาษาลาวเวียง” ซึ่งประชาชนที่ใช้ภาษานี้ ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ของ หมู่  2, 3, 4 ประมาณ 
300 ครัวเรือน จากข้อมูลประชากรปี พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 7,595 คน ประมาณ 3,087 ครัวเรือน3 มี
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีทรัพยากรดิน และน้ําอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูก โดยเฉพาะการทํานา ทําไร่ ปลูกพืชผัก และทําสวนมะม่วง และ มะพร้าว เป็นต้น ตําบลไผ่
ขวางเป็นพ้ืนที่ลาบลุ่มไม่มีภูเขาและป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์
สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ตําบลไผ่ขวาง ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร ทํานา-ทําไร่ 
และทําสวนผลไม้ เป็นอาชีพหลัก รองลงมาก็คืออาชีพ รับจ้าง และรับราชการ ชุมชนตําบลไผ่ขวางมี
ประเพณีที่สําคัญของท้องถิ่น เช่น การบูชาพระทรายในช่วงสงกรานต์ ประเพณีแห่ เทียนพรรษา 
ประเพณีขึ้นของเรือนบูชาพบรรพบุรุษ และประเพณีข้าวประดับดิน ในช่วงสารทลาว ซึ่งจะจัดขึ้นใน
สิ้นเดือน 9 และกลางเดือน 10 ของทุกปี และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ “ศาลตา
ยาย” จะพบเห็นได้โดยตั้งอยู่ประจําทุกหมู่บ้าน เป็นต้น  

2.2 แนวคิด ทฤษฎี 

2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

เมื่อกล่าวถึงบทบาทต้องคํานึงถึงคําว่า หน้าที่ เพราะว่าหน้าที่กับบทบาทจะมาด้วยกัน
เสมอ แต่แล้วในสภาพความเป็นจริงไม่ได้มาด้วยกันเสมอไป เพราะสาเหตุการขัดแย้งกันระหว่าง
บทบาทกับหน้าที่ อันเนื่องมาจากเจตคติที่ต่างกันค่านิยม หรือพ้ืนฐานทางสังคมที่ต่างกัน บางครั้งคน
เดียวก็มีทั้งบทบาทและหน้าที่อย่างเดียว ในขณะเดียวกันหรืออาจมีหลายบทบาทและหน้าที่ใน
ขณะเดียวกันก็ได้ ทฤษฎี ก็มีทั้งบทบาทมองบุคคลในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมที่อาศัยบทบาทเป็น

                                           
3 องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี , ข้อมูลสภาพทั่วไป, 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.phaikhwang.go.th/index.php?options=content&mode=cate&id=1 
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ตัวเชื่อมในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ความเข้าใจบทบาทและความสามารถในการแสดงบทบาท
จะเป็นอุทาหรณ์กรณีชี้วัดความสําเร็จหรือล้มเหลวของบุคคลของผู้ดารงสถานภาพต่างๆ ในสังคมได้ 

1) ความหมายของบทบาท 

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ ต้องมีบทบาทและหน้าที่เป็นเครื่องกํากับความเป็นบุคคล
ตามสถานภาพแห่งตน การกระทําต่างๆ ที่เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม ล้วนเป็นที่คาดหวังของ
สมาชิกของกลุ่มในสังคมทั้งสิ้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคําว่า บทบาท ไว้
หลากหลาย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

นฤมล วรรธนเศรณี ได้ให้ความหมายของคําว่า บทบาท ไว้ 2 ความหมายด้วยกัน คือ 1) 
การพิจารณาในด้านโครงของสังคม บทบาท คือ ตําแหน่งทางสังคม ที่มีชื่อเรียกต่างๆ กันออกไป ซึ่ง
แสดงลักษณะออกโดยคุณสมบัติและกิจกรรมของบุคคลที่ครอบครองตําแหน่งนั้นอีกประการหนึ่ง 
พิจารณาในด้านการแสดงบทบาท หรือการพบปะสังสรรค์ บทบาท คือ ผลสืบเนื่องที่มีแบบแผนของ
การกระทําที่เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลที่อยู่ในสภาพแห่งการพบปะสังสรรค์  ประการแรก บทบาท 
จึงเป็นการจําแนกชั้นของบุคคลที่อยู่ในสังคม ด้วยคุณสมบัติและพฤติกรรมของคนกับบรรทัดฐานทาง
สังคม และ 2) บทบาท เป็นวิถีของการแสดงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นขึ้นอยู่
กับอุปนิสัย ความคิด ความรู ความสามารถ มูลเหตุจูงใจ และความพอใจ4 

พระมหากิตติ สุจิตฺโต (สร้อยมาลา) ได้ให้ความหมายของคําว่า บทบาท ไว้ว่า บทบาท 
หมายถึง ความรับผิดชอบตามหน้าที่ ที่ตนดํารงอยู่ในแต่ละสถานภาพทั้งที่เป็นบทบาทตามธรรมชาติ 
และบทบาทที่สังคมมอบหมายให้ บทบาทที่เป็นบทบาทธรรมชาติเป็นบทบาทที่ติดตัวไปตลอดชีวิต ส
วนบทบาทที่สังคมมอบหมายนั้น ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่ตนรับผิดชอบอยู่ อันเป็นปทัสถานที่กําหนดไว้แลว5 

สรุปได้ว่า บทบาทเป็นแบบแผนของความต้องการ เป้าหมาย ความเชื่อ ความรู้และการ
กระทําที่สมาชิกขององค์กรคาดหวังว่า ควรจะเป็นไปตามลักษณะชนิดของตําแหน่งที่เป็นอยู่ทุก
ตําแหน่ง จะถูกสมาชิกขององค์กรคาดหวังไว้ในระดับหนึ่งว่าพฤติกรรมของคนที่อยู่ในตําแหน่งนั้น ควร

                                           
4 นฤมล วรรธนเศรณี, “ศึกษาบทบาทและผลกระทบจากบทบาทของวัดไชยมงคล อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา”, ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยทักษิณ, 
2547), หน้า 18. 

5 พระมหากิตติ สุจิตฺโต (สร้อยมาลา), “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชน
ในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี”, ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 2556), หน้า 12. 
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ทําอย่างไร มีพฤติกรรมอย่างไร ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามตําแหน่งและหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตาม
ความคาดหวังของสังคมและสามารถคาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ 

2) ความสําคัญของบทบาท 

นักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงความสําคัญของบทบาท ที่มีผลกระทบต่อสังคมและการ
พัฒนาสังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ไว้ดังนี้ 

ลินตัน (Linton) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมบทบาทมีความสําคัญต่อผลกระทบทางจิตวิทยา 
อันไดแก แนวความคิดหรือทัศนคติส่วนบุคคล รวมถึงปัจจัยทางสังคม เช่น ตําแหน่ง หน้าที่ สถานภาพ
ต่างๆ ของบุคคล ที่ล้วนประกอบไปด้วยความคาดหวังจากสังคม ต้องปรารถนาให้ บุคคลในตําแหน่ง
นั้นๆ ไดแสดงออกซ่ึงศักยภาพในบทบาทที่ได้รับให้เห็นถึงลักษณะที่ไมหยุดนิ่งของสถานภาพ ซึ่งแต่ละ
บุคคลที่ไดรับการกําหนดสถานภาพ และครองสถานภาพนั้นอยู่โดยมีความสัมพันธ์ กับบุคคลใน
สถานภาพอ่ืนๆ และเมื่อบุคคลเหล่านั้นต่างก็ใช้สิทธิและหน้าที่ตามบทบาทของตน ดังนั้ น บทบาท 
หน้าที่ สถานภาพ ที่ประกอบกันขึ้นจึงไม่สามารถแยกจากได6 

อุทัย หิรัญโต ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทหรือหน้าที่ คือ พฤติกรรมอันพึงคาดหมายของบุคคล
แต่ละบุคคลในกลุ่มชน ในชุมชน และในสังคมนั้นๆ มีหน้าที่หรือพฤติกรรมดังกล่าว โดยปกติ และเป็น
สิ่งที่กลุ่ม ชุมชน สังคมของกลุ่มนั้นกําหนดขึ้น ดังนั้น บทบาท จึงมีความสําคัญต่อการเป็นแบบอย่าง
แห่งความประพฤติของบุคคลในสถานะหนึ่งที่พึงมีให้ต่อบุคคลอื่นในสังคมเดียวกันด้วย7 

สรุปได้ว่า บทบาท มีความสําคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลที่ไดรับหน้าที่ ที่บุคคลนั้นดํารง
อยู่ตามธรรมชาติ หรือในภาระหน้าที่ซึ่งได้รับการมอบหมายจากชุมชน สังคม และเมื่อบุคคลนั้นๆ 
ได้รับหน้าที่แล้ว สถานภาพของบุคคลผู้นั้นย่อมได้รับการคาดหวังจากสมาชิกในสังคมด้วยเช่นกัน แต่
ถ้าพฤติกรรมที่แสดงออกไม่เป็นไปตามบทบาทที่ครองอยู่ หรือไม่เป็นไปตามการคาดหวังของสังคม ก็
จะทําให้บุคคลนั้นไมอาจอยใูนตําแหน่งหน้าที่นั้นได้ต่อไป 
  

                                           
6 Linton, Ralp. ,  The Study of Man,  (New York:  D.Appleton Centyry Groups,  1964) , p. 

175. 
7 อุทัย หิรัญโต, สารานุกรมศัพทสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา, (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2526), หน้า 

197. 
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2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาชุมชน 

1) ความเป็นมาของแนวคิด 

การพัฒนาชุมชนมาจากการศึกษามวลชน (Mass Education) เป็นรายงานการศึกษา
มวลชนในสังคมชาวแอฟริกัน เมื่อปี ค.ศ. 1944 ของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอังกฤษ 
เสนอแนะรัฐบาลในขณะนั้นใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นด้วยการพยายามเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนตนเอง เพราะเชื่อว่าหากประชาชนได้รับโอกาสให้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น การออกแบบกิจกรรม การควบคุมกิจกรรม หรือแม้กระทั้งการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกิจกรรมในชุมชน ย่อมทําให้ประชาชนในชุมชนนั้นๆ เกิดความรัก ความ
ศรัทธา ความหวงแหน แม้กระทั่งความพร้อมที่จะปกป้องชุมชนของตนเอง จนกระทั้งปี ค.ศ. 1948 
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดประชุมเรื่องการบริหารการปกครองชาวแอฟริกัน 
(African Administration) และได้บัญญัติคําว่า “การพัฒนาชุมชน” มาใช้เป็นครั้งแรก8 หลังจากนั้น 
คําว่า พัฒนาชุมชน ก็เป็นที่แพร่หลายและได้ได้ความนิยมใช้กันโดยทั่วไปจนถึงปัจจุบัน 

2) ความหมายของการพัฒนาชุมชน 

การพัฒนาชุมชน หมายถึง กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทําให้กลุ่มคนในสังคมนั้นๆ ดีขึ้น เจริญขึ้น
ในทุกๆ ด้าน โดนอาศัยกระบวนการและองค์ประกอบต่างต่างๆ ที่จะเป็นเหตุแห่งการนําไปสู่
ความสําเร็จตามเป้าหมายซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของส่วนงานภาคต่างๆ เช่น ภาครัฐ เอกชน 
ประชนชน และสมาชิกในชุมชน9  ซึ่งนักวิชาการด้านสังคมและชุมชนได้ให้ความหมายของการพัฒนา
ชุมชนไว้ด้วยเช่นกัน ดังนี้ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ได้ให้ความหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ว่า การพัฒนาชุมชนคือ
การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของชุมชนจากที่เคยเป็นอยู่เดิม ให้เป็นไปสู่เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ด้วย
กระบวนการที่ใช้สร้างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน จากสภาพที่ไม่พึง

                                           
8 โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น, (ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2551), หน้า 126. 
9 รัชชเมธ จันทนวล และคณะ, “ชุมชนกับการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชาวพุทธ: 

กรณีศึกษากลุ่มแสดงมโนราห์ของชุมชนบ้านปากน้ําวัดเลียบ เทศบาลเมืองตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี”, รายงาน
วิจัย, (อยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558), หน้า 15. 
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ปรารถนาไปสู่สภาพที่พึงปรารถนาซึ่งเป็นเป้าหมายที่ชุมชนตั้งไว้อย่างมีแบบแผน ขั้นตอน อย่าง
ชัดเจน10 

สนธยา พลศรี  ได้กล่าวถึงการพัฒนาชุมชนไว้ว่า การพัฒนาชุมชนนั้นหมายถึง
กระบวนการพัฒนาคนและกลุ่มคนในชุมชนให้มีคุณภาพและศักยภาพมากเพียงพอและการสร้างความ
ร่วมมือในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สถานภาพของตนเองและชุมชนตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน11 

3) กระบวนการพัฒนาชุมชน 

กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือ
บริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ โดยทั่วไป 
กระบวนการประกอบด้วย คนเครื่องจักรเครื่องมือ เทคนิค และวัสดุมาทํางานร่วมกันตามขั้นตอนที่
กําหนดไว้ ในบางสถานการณ์กระบวนการอาจต้องปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมี
ระเบียบปฏิบัติและข้อกําหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการวัดและขั้นตอนการควบคุม ที่
กําหนดไว้ชัดเจน ในกรณีที่เป็นการให้บริการ“กระบวนการ” จะมีลักษณะกว้างๆเช่น บอกว่าต้องทํา
อะไรบ้าง ซึ่งอาจรวมถึงขั้นตอนที่พึงประสงค์หรือคาดหวัง หากขั้นตอนนั้นสําคัญอย่างยิ่ง การ
ให้บริการต้องให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ช่วยให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังกล่าวด้วย และต้องมีแนวทางสําหรับผู้ให้บริการในการแก่ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับการ
กระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สวนเสียที่อาจเกิดขึ้นด้วย 

2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเมืองสร้างสรรค์  

แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา เป็นการดําเนินนโยบายเพ่ือดึงดูดผู้ประกอบการและผู้มีความคิด
สร้างสรรค์จากที่ต่างๆให้เข้ามาอยู่ในเมืองโดยมีแนวความคิดว่าการสร้างบรรยากาศของเมืองให้มี
เสน่ห์และเปี่ยมล้นด้วยความบันดาลใจจะเป็นการดึงดูดให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาอยู่ในเมือง 

                                           
10 สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2526), 

หน้า 10. 
11 สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หน้า 49. 
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ปัจจุบันร้อยละ 64 ของประชากรวัยทํางานมีแนวคิดในการเลือกเมืองก่อนเลือกงาน ในขณะที่เมื่อ 15 
ปีก่อนร้อยละ 80 ของคนทํางานเลือกบริษัทหรืองานก่อนเลือกเมือง12 

ดังนั้น ในการพัฒนาจึงต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของเมืองให้ เอ้ือต่อ
การทํางานในเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมกระบวนการสร้างนักคิดและบ่มเพาะให้กลายเป็นผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์อันหมายถึงผู้ประกอบการที่สามารถรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีและสุนทรียภาพ
จากวัฒนธรรมและงานศิลปะนํามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและความแตกต่างตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มได้ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และมีพ้ืนที่ แสดงออกของกลุ่มคนทํางาน
สร้างสรรค์และผู้ประกอบการสร้างสรรค์ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมและกิจกรรมเพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจและการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการเรียน รู้ในระบบการศึกษาปกติ เพ่ือบรรลุเป้าหมายสู่การเป็น
เมืองสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1) ความหมายของเมืองสร้างสรรค์ 

มาร์กาเร็ต โบเดน Margaret Boden อ้างใน Richard Florida ความสร้างสรรค์เกิดจาก
การคิดอย่างสร้างสรรค์ วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะทั้งสามประการดังกล่าว 
โดยประการแรก ในการสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้สิ่งใหม่ ต้องอาศัยจินตนาการและการคิดนอกกรอบไม่เอา
กฎกติกา ประการที่สองเม่ือต้องการให้สิ่งนั้นใช้การไต้จินตนาการดังกล่าวต้องเป็นไปไต้จริง ไม่เป็นการ
เพ้อฝัน และประการที่สามเมื่อต้องการให้สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นประโยชน์ จําเป็นต้องกําหนด
เป้าหมายหรือสิ่งที่อยากเห็นร่วมกัน นอกจากนี้ความสร้างสรรค์ยังต้องการความมั่นใจในตนเองและ
ความกล้าเสี่ยงของผู้สร้างสรรค์ บุคคลที่สร้างสรรค์จึงต้องมีแรงปรารถนาและการเคารพตนเองในการ
สร้างสรรค์ และพร้อมที่จะรับผลจากความผิดพลาด หรือการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นบุคคลที่มีลักษณะ
ดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็นผู้มีจิตสร้างสรรค์ (Creative Mind) 

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) ในที่ประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาหรือเรียกย่อว่า อังค์ถัด ให้ความหมายของ “เมืองสร้างสรรค์, ไว้ใน
รายงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจําปี 2008 ว่าหมายถึงเมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
เป็นส่วนสําคัญของเศรษฐกิจและสังคมของเมือง และประกอบด้วยรากฐานที่มั่นคงทางสังคมและ

                                           
12 ฐนิธ กิตติอําพน, “เมืองและชุมชนสร้างสรรค์”, เอกสารการสัมมนา Thailand International 

Creative Economy Forum (TICEF), (กระทรวงพาณิชย์: กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2553), หน้า 1. 
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วัฒนธรรมมีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนทํางานสร้างสรรค์ และมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการ
ลงทุนเพราะความยั่งยืนของสถานที่ในเชิงวัฒนธรรม13 

ริชาร์ต ฟลอริดา (Florida) กล่าวว่าความสร้างสรรค์ หมายถึงศักยภาพของมนุษย์ในการ
สร้างสิ่งแปลกใหม่ที่มีประโยชน์และใช้การได้จริงเป็นผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับ
โลก14 ผู้เสนอแนวคิดทุนสร้างสรรค์ให้ความหมายว่าความสร้างสรรค์ คือการหลอมรวมเนื้อหาสาระ
การรับรู้ และทรัพยากรให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่า วถึง
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการได้สิ่งใหม่ใช้การได้ และเหมาะสมจาก
ความหมายต่าง ๆ ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าความสร้างสรรค์มีคุณลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือเป็น
ของใหม่ใช้การได้และมีประโยชน์ ดังนั้นความสร้างสรรค์จึงเป็นรากฐานสําคัญที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่มี
คุณค่าทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ทฤษฎี หรือวิธีการแก้ปัญหาต่าง  ๆ รวมไปถึงการสร้างงานศิลปะ15 
นอกจากนี ้ริชาร์ต ฟลอริดา (Florida) ซึ่งเป็นผู้ให้นิยามคําว่ากลุ่มชนชั้นสร้างสรรค์ (Creative Class) 
กล่าวว่ากลุ่มชนชั้นสร้างสรรค์เป็นกลไกสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถบูรณาการความรู้ด้านต่างๆที่มีอยู่ในตัวเพ่ือแก้ปัญหาที่มีลักษณะ เฉพาะแตกต่างกันไป ดังนั้น
เมืองต่าง ๆ จึงต้องแข่งขันกันเพ่ือดึงดูดรักษาและสร้างกลุ่มชนชั้นสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนา
สภาพแวดล้อมเมือง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกทางธุรกิจ ที่เอ้ือต่อการลงทุนและพัฒนา
ธุรกิจสร้างสรรค์ โดยส่วนสําคัญท่ีสุดคือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและวางแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพ่ือให้เมืองมีความพร้อมในเชิงเอกลักษณ์และบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายควบคู่ไป
กับการพัฒนาเมืองต้านกายภาพ เมืองที่มีแรงดึงดูดนั้นต้องเป็นเมืองที่เปิดรับคนต่างถิ่นให้เข้ามาอาศัย
ไต้อย่างกลมกลืนมีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมแต่เปิดรับซื่งกันและกันมีความลื่นไหลทางวัฒนธรรมไม่
เป็นเมืองอนุรักษ์นิยม มีความมั่นคงทางสังคมมากพอที่จะก่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีความ
หลากหลายมากพอที่จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ16 งานวิจัยของเขา พบว่ากลุ่ม

                                           
13 UNCTAD, The Creative Economy Report 2021, United Nations, [Online] , Available 

from: https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme [31 October 2020] 
14 Florida, Richard. , The Rise of the Creative Class and how it transforming work, 

leisure, community, &everyday life, (New York: Basic Book, 2004), p 31. 
15 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, การคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซัค

เซส มีเดีย จํากัด, 2545), หน้า 1-8. 
16 Op.  cit. , The Rise of the Creative Class and how it transforming work, leisure, 

community, &everyday life, pp. 68-69. 
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คนทํางานสร้างสรรค์ต้องการให้เมืองมีลักษณะผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และความทันสมัยมี
ระบบขนส่งสาธารณะที่ดี มีร้านอาหาร ดนตรีและแหล่งบันเทิง มีพ้ืนที่สําหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ 
มีรูปแบบอาคารที่ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรืออาจกล่าวได้ว่า การฟูมฟักเมืองเพ่ือดึงดูดให้
คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มาลงทุนทําธุรกิจนั้น ลําพังเพียงวัฒนธรรมชุม ชนอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้อง
มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจโดย เฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเรียนรู้และ
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจด้วย 

จากความหมายของเมืองสร้างสรรค์ตามที่อังค์ถัดได้นิยามไว้ ซึ่งให้ความสําคัญกับกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและคนทํางานสร้างสรรค์และแนวคิดของชาร์ลค์ แลนด์รีย์ และริชาร์ต ฟลอริดาเน้นให้
เห็นความสําคัญของคนและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทําให้ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ ของแต่ละเมืองมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกัน ซึ่งแนวคิดในเรื่องเอกลักษณ์ 'ที่แตกต่างกันของเมืองสร้างสรรค์นี้
สอดคล้องกับที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ดําเนินการจัดตั้ง
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์และเปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.  2547 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเมืองต่างๆ ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกําลังพัฒนา โดยให้ความหมาย
ของเมืองสร้างสรรค์ว่าเป็น“เมืองที่มีการร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐในการสร้างสรรค์
เมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการนํา
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมตลอดจนจารีตประเพณีของท้องถิ่นมาผสมผสานกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือนําไปสู่การเป็นเมืองแห่งความศิวิไลซ์ที่ไม่ลืมรากฐานวัฒนธรรมของตัวเองและ
คัดเลือกเมืองสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ จากทั่วโลก ตัวอย่างเช่นเมืองแห่งการออกแบบ (City of 
Design) ได้แก่เมืองเบอร์ลิน บัวโนสไอเรส มอนทริอัล โกเบ นาโกยา เสิ่นเจิ้น เซี่ยงไฮ้ และกรุงโซล 
เมืองแห่งศิลปะ (City of Media Arts) ได้แก่ เมืองลียง ในประเทศฝรั่งเศส เมืองแห่งวรรณกรรม (City 
of Literature) ได้แก่ เอดินเบิร์กในสก็อตแลนด์ ไอโอวาซิตี้ในสหรัฐอเมริกา เมลเบิร์นในออสเตรเลีย 
และดับลินในไอร์แลนด์ เมืองแห่งภาพยนตร์ (City of Film) ได้แก่ แบรดฟอร์ด ในอังกฤษ และซิดนีย์
ในออสเตรเลีย เมืองแห่งอาหาร (City of Gastronomy) ได้แก่ โปปายันในโคลัมเบีย เฉิงตูใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตอร์ซุนด์ในสวีเดน เมืองแห่งดนตรี ได้แก่ โบโลนญาในอิตาลี เกนท์
ในเบลเยียม เซบียาในสเปน และกลาสโกว์ในสก็อตแลนด์เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน (City 
of Crafts and Folk Arts) ได้แก่ อัสวานในอียิปต์ คานาซาวา ในญี่ปุ่น ซานตาเฟ ในสหรัฐอเมริกา 
และอินชอน ในเกาหลีใต้ เป็นต้น 

2) องค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ 

ยูเนสโกกําหนดองค์ประกอบเมืองสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับนิยามและแนวคิดตามที่กล่าว
มาดังนี้ 
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(1) ผู้ประกอบการสร้างสรรค์หรือนักคิดที่เปรียบเหมือนสินทรัพย์สําคัญของเมืองที่
สามารถเคลื่อนย้ายไปไต้ทั่วโลกเพ่ือแสวงหาสถานที่ท่ีเหมาะสมสําหรับการอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจ 

(2) สถานที่สร้างสรรค์ ได้แก่ สถานที่ที่ เปิดโอกาสให้การเรียนรู้รวมถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอ้ือให้เกิดกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตกัณฑ์และการ
ประกอบธุรกิจทั่วสถานที่ในเมืองและผ่านเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก 

(3) บรรยากาศ สร้างสรรค์ หมายถึงสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
และนักคิดจากแหล่งต่างๆ มาแสวงหาแรงบันดาลใจในการคิดและพัฒนาผลงานรวมทั่งอยู่อาศัยและ
ประกอบธุรกิจ 

(4) วิสัยทัศน์ผู้นําของเมืองและประเทศที่เข้าใจกระบวนการสร้างเมืองให้มีสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์การประกอบธุรกิจและการอยู่อาศัย 

(5) การส่งเสริมวัฒนธรรมห้องถิ่นให้ เป็นฐานของการสร้างแรงบันดาลใจและความคิด
สร้างสรรค์จากองค์ประกอบดังกล่าว ยูเนสโกไต้กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกเมืองที่ เสนอตัว
เข้าร่วมในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ดังนี้ 

 (5.1) สิ่งแวดล้อมของเมืองและภูมิทัศน์ด้านวัฒนธรรม (Cultural Landscape) 
กระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์ 

 (5.2) มีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยผลิตกัณฑ์ร่วมสมัยและ
ความสามารถในการกระจายสินค้า 

 (5.3) เป็นชุมชนของกลุ่มผู้ปฏิบัติและผู้ที่มีอาชีพต้านความสร้างสรรค์ 
 (5.4) ธํารงรักษาความรู้สึกถึงคุณค่าของสาธารณะผ่านพ้ืนที่และช่องทางที่สามารถ 

เข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายในวงกว้าง 
 (5.5) มีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าภาพ หรือจัดกิจกรรมเก่ียวกับความสร้างสรรค์ 
 (5.6) มีการจัดการศึกษาเพ่ือล่งเสริมความสร้างสรรค์ท่ังในและนอกระบบโรงเรียน 
 (5.7) เอาใจใส่ต่อทรัพยากรท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมของเมือง 

 ฐนิธ กิตติอําพน ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์เพ่ือให้สอดรับกับ
แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก17 มี 5 ลักษณะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1) สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก่เมือง 
 2) ส่งเสริมความหลากหลายและการเป็นสังคมที่เปิดกว้าง 
 3) เป็นที่รวมของผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนักคิด 

                                           
17 ฐนิธ กิตติอําพน, เมืองและชุมชนสร้างสรรค์, หน้า 3. 
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 4) สร้างสิ่งอํานวยความสะดวกและพ้ืนที่ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ 
 5) มีวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกันในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ผ่านนโยบาย กลไก

ต่างๆ และธรรมาภิบาลที่เอ้ือต่อความคิดสร้างสรรค์ 

 สําหรับประเทศไทย มีการระบุแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยการพัฒนาปัจจัย
สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่หรือเมือง ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ ทรัพยากรมนุษย์กฎ 
ระเบียบและการบริหารจัดการ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของธุรกิจสร้างสรรค์ท่ีสร้างสรรค์
สินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่มีเอกลักษณ์ และสะท้อนอัตลักษณ์ของพ้ืนที่หรือเมืองสามารถดึงดูดการ
ลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้ามาในพ้ืนที่หรือเมืองรวมทั้งส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ
เพ่ือสร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เช่น 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สาธารณะรูปแบบต่างๆการจัดกิจกรรม และงานแสดงสินค้าและ
บริการสร้าง สรรค์ เพ่ือเป็นช่องทางหรือเวทีในการพัฒนาและแสดงออกของนักคิดและนักสร้างสรรค์
สาขาต่างๆ18 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังขานรับแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยมอบหมาย
ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ดําเนินโครงการเมืองค้นแบบเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 
(Creative City) โดยให้ความหมายของเมืองสร้างสรรค์ หมายถึงเมืองที่มีความชัดเจนในทิศทางในการ
นําเอาความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจอันมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองมีการ
กําหนดแนวทางดําเนินการในองคาพยพที่เหมาะสมสอดคล้องกันสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าหรือ
บริการได้อย่างยั่งยืน โดยมีสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี19 

 วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้เกิดเมืองค้นแบบที่ประชาชน ในภูมิภาคและห้องถิ่น
ต่างๆ สามารถใช้เป็นตัวอย่างและแนวทางในการสร้างศักยภาพของสินค้า หรือบริการให้มีมูลค่าเพ่ิม
และสร้างรายได้ภายในพ้ืนที่ โดยการนําภูมิปัญญาและวัฒนธรรมห้องลื่นมาเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวกับ
สินค้าและบริการของเมือง เกิดเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่จะสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในห้องถิ่นและ
ประ เทศชาติได้รวมทั้งสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ทุกภาค ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและให้
ความสําคัญกับการนําเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างรายได้ให้ชุมชนมากขึ้นและสร้างโอกาสทางสังคมและ

                                           
18 พระราชกิจจานุเบกษา, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11, เล่ม 128/ตอนพิเศษ 

152 ง/14 ธันวาคม 2554, หน้า 109. 
19 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, คู่มือประกอบโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหา-

นคร: กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2553), หน้า 2. 
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เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและจังหวัดได้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อย่างเป็นรูปธรรม 

 กรอบการพิจารณาคัดเลือกเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยมี
องค์ประกอบดังนี้ 

 1. ศักยภาพต้านทุนทางปัญญา หมายถึง ความรู้จริงความชํานาญหรือภูมิปัญญา
เฉพาะทาง การประยุกต์ประสบการณ์ เทคโนโลยีขององค์กรซึ่งทําให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้คับสินค้า หรือบริการ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

  1) ทุนทางกายภาพ เช่น แหล่งธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ของเมือง 
  2) ทุนทางวัฒนธรรม เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดกลืบทอดทางวัฒนธรรม ความรู้ที่

สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษรวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีในเทศกาลต่างๆ 
  3) องค์ความรู้ หมายถึง เมืองเป็นแหล่งที่มีองค์ความรู้ต้านใดเป็นพิเศษตัวอย่างของ

ต่าง ประเทศ เช่น เมืองมิลานและมหานครปารีสเป็นแหล่งที่มีองค์ความรู้ด้านแฟชั่น เป็นต้น 

 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ได้แก่ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ผลิตโรงงาน
เจ้าของธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้านเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ของแต่ละท้องถิ่น ภาคประชาชน หน่วยงานหรือองค์กรอิสระ และกลุ่มคนในพ้ืนที่นั้นๆที่
สามารถผลักดันและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพ่ิมไต้เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสหกรณ์ 
ต่างๆ เป็นต้น และภาคการศึกษา ได้แก่ สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ 
มหาวิทยาลัยหรือคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลไกสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 

 3. กลุ่มสินค้าและบริการ แบ่งเปน็ 5 กลุ่ม ดังนี้ 
  1) กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ได้แก่ งานมือหัตถกรรม อาหารไทย 

การท่อง เที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  2) กลุ่มศิลปะ ได้แก่ ศิลปะการแสดงและทัศนศิลปะ 
  3) กลุ่มลื่อ ได้แก่ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ การพิมพ์ การแพร่ภาพ กระจายเสียง 

และดนตรี 
  4) กลุ่มงานสร้างสรรค์ตามหน้าที่ ได้แก่ การออกแบบ แฟชั่นสถาปัตยกรรม การ

โฆษณา และซอฟแวร์ 
  5) กลุ่มสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 4. ระบบการบริหารจัดการและการวางแผน เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควรมี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมีจุดมุ่งหมายในการเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีการจัดระบบบริหารมีเครือข่าย
และแผน ปฏิบัติงานเพ่ือให้มีการนําศักยภาพต้านทุนทางปัญญามาใช้อย่างเหมาะสม มีความร่วมมือที่
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ตีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีกลุ่มสินค้าหรือบริการที่น่าสนใจ และมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอด มี
เครือข่ายหรือองค์กรที่จะขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไต้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เช่น
การประกวดเพ่ือยกระดับความเป็นเมืองสร้างสรรค์ ผลการคัดเลือกเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศไทย จํานวน 10 แห่ง มีทั้งท้องถิ่นในระดับตําบล ระดับอําเภอ และจังหวัดแต่ละแห่งมี
ศักยภาพและเอก ลักษณ์เฉพาะตนที่เห็นไต้ชัดเจน ดังรายชื่อต่อไปนี้20 

  1) เชียงใหม่ เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ อันมีเอกลักษณ์ของชิ้นงาน ได้แก่ 
เครื่องเงิน ไม้แกะ สลัก ผ้าจก ผ้าไหม เครื่องปนเซรามิค ศิลาดล กระดาษสา ฯลฯซึ่งสามารถยกระดับ
สู่ตลาดโลกไต้ 

  2) น่าน เมืองเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์การเคลื่อนไหว 
ทางสังคมในการดําเนินชีวิตของประชาชนอย่างเหนียวแน่น มีตราสัญลักษณ์ของเมือง (Brand Logo) 
คือภาพ เขียนวัดภูมินทร์ 

  3) เชียงราย โครงการพัฒนาดอยตุงที่มีความโดดเด่นในเอกลักษณ์วัฒนธรรม 
ล้านนาและสอด คล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาต้านเศรษฐกิจ 

  4) ลําปาง เมืองเซรามิค มีวัตถุดิบ คือดินขาวในพ้ืนที่ ใช้ภูมิปัญญาที่ได้รับมาจาก 
ชาวจีนโพ้นทะเลและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นผลิตภัณฑ์ไต้รับการพัฒนาสู่สากลมีเครือข่ายที่
เข้มแข็ง ได้แก่สมาคมเครื่องปันดินเผาลําปาง และศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิค 

  5) อ่างทอง ชุมชนเอกราช หมู่บ้านทํากลอง แหล่งเรียนรู้วิธีการทํากลองอันเป็น 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุในท้องถิ่น ใช้ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่น และเป็นแหล่งผลิตกลองที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทยและส่งไปขายต่างประเทศ 

  6) เพชรบุรี เมืองตาลโตนด มีต้นตาลกว่า 4,000 สายพันธุ์อยู่คู่จังหวัดเพชรบุรี มา
นาน ผลิตผลจากต้นตาลที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ น้ําตาลโตนด และขนมหวานเมืองเพชร 

  7) ชัยนาท แหล่งผลิตเมล็ดพันธุข้าวที่ขึ้นชื่อของประเทศ ที่ตําบลนางลือ และตําบล 
ท่าชัย มีกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งเดียวในประเทศไทย 

  8) มหาสารคาม เมืองแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาชุมชน มุ่งสู่การเป็นตักศิลานคร มี
ทําเลทั้งอยู่กึ่งกลางพ้ืนที่ภาคอีสานของไทย เป็นเมืองที่มีความสงบ มีสถาบันการศึกษาระดับสูง หลาย
แห่ง 

                                           
20 เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์, ผลการตัดสิน 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2554, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: creativechiangmai.com/activities/dip-creative-city-project/ [16 January 2012]. 
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  9) ลพบุรี เมืองนวัตกรรมแห่งพลังงานทดแทน มุ่งสู่ความสําเร็จจากโครงการลพบุรี
โซลาร์ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กําลังผลิต 73 เมกะวัตต์และโครงการ สร้างศูนย์
นวัตกรรมพลังงานทดแทนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นจาก
การท่องเที่ยว 

  10) ยะลา เมืองนก เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจต้านนกเขาชวา เป็นเจ้าภาพจัด
มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาแห่งอาเซียน และมุ่งสู่การพัฒนาเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครบวงจร ได้แก่ 
การเพาะเลี้ยงนก การผลิตวัสดุเพาะเลี้ยง การผลิตอาหารนก กรงนก สินค้าพ้ืนเมืองเก่ียวกับ นก ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนกเขาชวา อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สําคัญ 

3) ดัชนีความสร้างสรรค์ 

ในปี 2002 ริชาร์ต ฟลอริดา (Richard Florida) ศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะแห่ง
มหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอทฤษฎีทุนสร้างสรรค์ (creative capital 
theory) โดยกล่าวว่าการเติบโตของระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแต่ละพ้ืนที่ เกิดจากองค์ประกอบ 
สําคัญ 3 ด้าน (3Ts Model) ได้แก่ คนที่มีความชาญฉลาด (Talent) เทคโนโลยี (Technology) และ 
การอดทนรับความแตกต่าง (Tolerance) และเน้นความสําคัญของกลุ่มชนชั้นสร้างสรรค์(creative 
class) ว่ามีผลให้เศรษฐกิจของชุมชนเติบโตได้ จากนั้นได้พัฒนาดัชนีความสร้างสรรค์เพ่ือประเมิน 
ความสร้างสรรค์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และนํากรอบความคิดนี้ไปพัฒนาดัชนีความสร้างสรรค์ 
ของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งยังคงมีองค์ประกอบที่สําคัญ 3ด้านเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นแต่ ละ
ประเทศและเมืองต่างๆ ได้นํากรอบแนวคิดของริชาร์ด ฟลอริดา ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา และต่อ
ยอดระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของตนแตกต่างกันไป ดังตัวอย่างเช่น ระบบเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ของ
เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและเมืองซิลิกอน วัณลย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ ความสําคัญต่อวัฒนธรรม
เป็นอย่างสูง ตัวอย่างดัชนีสร้างสรรค์ของเมืองและประเทศต่างๆ มีดังนี้ 

 1. ดัชนีความสร้างสรรค์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ริชาร์ด ฟลอริดา พัฒนาดัชนีความสร้างสรรค์ (Creativity Index) ของประเทศ

สหรัฐอเมริกามีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) คนที่มีความชาญฉลาด 2) เทคโนโลยี 3) การอดทนรับ
ความแตกต่างหลากหลาย โดยมี รายละเอียดของตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้21 

  1.1 คนที่มีความชาญฉลาด (Talent) เป็นดัชนีด้านทุนมนุษย์วัดจากจํานวน ร้อยละ
ของผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปและจํานวนชนชั้นสร้างสรรค์ (Creative Class) ซึ่งหมายถึงผู้ที่

                                           
21 Home Affairs Bureau, The Hong Kong Special Administrative Region Government, 

(A Study on Creativity Index, 2005), pp. 29 - 30. 
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ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และถือว่าการทํางานด้วยพลังสร้างสรรค์ของ คนเหล่านี้ ล่ง
ผลที่ดีต่อเศรษฐกิจและสังคมและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรม 

  1.2 เทคโนโลยี (Technology) มีดัชนี 2 ตัว ได้แก่ 
   1) ดัชนีด้านนวัตกรรม (Innovation Index) วัดจากจํานวนการจดสิทธิบัตรต่อ

จํานวนประชากร ซึ่งแสดงถึงศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมของประชาชน 
   2) ดัชนีบ่งชี้ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง (Hi-Tech Index) วัดจากขนาดและจํานวน

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยี เช่น ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อีเล็กโทรนิกส์ ผลิตกัณฑ์ ทางการแพทย์
และบริการด้านวิศวกรรม 

  1.3 การอดทนต่อความความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Tolerance)วัดจาก
องค์ประกอบของความหลากหลาย (Composite Diversity Index) มีดัชนี 3 ตัว ได้แก่ 

   1) ดัชนีเกย์ (Gay Index) หรือคนรักเพศเดียวกัน ดูจากจํานวนการใช้ ชีวิตคู่
ของคนเพศเดียวกัน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางอ้อมต่อการเปิดรับ (openness) และการอดทนรับความ
แตกต่างหลาก หลาย (Tolerance) ของสังคม 

   2) ดัชนีโบฮีเมียน (Bohemian Index การไม่ยึดติดขนบธรรมเนียมดูจาก
จํานวนคน ทํางานด้านศิลปะที่ไม่ยึดติดขนบธรรมเนียม ซึ่งจัดว่าเป็นคนที่มีความสร้างสรรค์ (Creative 
People) มีรูปแบบชีวิตที่หลากหลายและมีกิจกรรมในชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เป็นตัวบ่งชี้ทางอ้อมถึงการ
มีเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน 

   3) ดัชนีการเป็นเบ้าหลอม (Melting Pot Index) วัดจากจํานวนร้อยละของ
ประชากรที่มีถ่ินกําเนิดในต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าสังคมเปิดกว้างให้คนต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่ อาศัยซึ่ง
อาจกลายเป็นผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยสังคมเป็นเสมือนเบ้าหลอมวัฒนธรรมของ
ผู้คนที่มาจากหลากหลายให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้ 

  จากองค์ประกอบดัชนีความสร้างสรรค์ทั้ง 3 ด้าน จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ ริชาร์ด ฟลอริดา 
ให้ความสําคัญ คือ คน เทคโนโลยี และสังคมที่มีการอดทนรับต่อความหลากหลายทางความคิดการ
แสดงออกและวัฒนธรรมของคนต่างถิ่น ซึ่งในมุมมองต่อสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงดึงดูดให้ คนที่มีความ
ชาญฉลาดในด้านต่างๆ จากนอกพ้ืนที่เข้ามาในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น และบรรยากาศเช่นนี้เองที่จะก่อให้เกิด
นวัตกรรมและความคิดใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง 

 2. ดัชนีความสร้างสรรค์ของสหภาพยุโรป ในปี ค.ศ. 2004 
  ความสร้างสรรค์ของยุโรป (Euro - Creativity Index : ECI) โดยนํากรอบการ

พัฒนาดัชนีความ สร้างสรรค์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (3Ts Model) มาพัฒนาดัชนีย่อยให้เหมาะสม
กับบริบทของ ประเทศในแถบยุโรป และใช้ประเมินความสร้างสรรค์ของประเทศในกลุ่มยุโรป สแกน
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ติเนเวียและนอร์ติค ซึ่งผลการศึกษายังคงชี้ว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศขึ้นอยู่กับ
ความสามารถใน การดึงดูด การรักษาไว้และการพัฒนาคนที่มีความสร้างสรรค์ (Creative People) 

  ดัชนีความสร้างสรรค์ของยุโรป ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ด้าน (3Ts) เช่นเดียวกับของ
อเมริกา ได้แก่ 1) ดัชนีด้านความชาญฉลาดของคน (Euro-Talent Index) 2) ดัชนีด้าน เทคโนโลยีของ
ยุโรป (Euro-Technology Index) และ 3) ดัชนีด้านการอดทนรับความแตกต่าง หลากหลายของ
ยุโรป (Euro-Tolerance Index) โดยมีรายละเอียดตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

  2.1 ดัชนีด้านความชาญฉลาดของคน (Euro-Talent Index) มีตัวบ่งชี้ 3 ตัว คือ 
   1) กลุ่มชนชั้นสร้างสรรค์ (Creative Class)วัดจากจํานวนผู้ที่มีอาชีพใน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างชาติของประเทศในยุโรป 
   2) ดัชนีด้านทุนมนุษย์ (Human Capital Index) วัดจากร้อยละของประชากร

อายุระหว่าง 24-64 ปี ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
   3) ดัชนีด้านความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Talent Index) วัด

จากจํานวนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรต่อจํานวนแรงงาน 1,000 คน 
  2.2 ดัชนีด้านเทคโนโลยีของยุโรป (Euro-Technology Index) มีตัวบ่งชี้ 3 ตัว 

ได้แก่ 
   1) ดัชนีด้านนวัตกรรม (Innovation Index) วัดจากจํานวนการจดสิทธิบัตรต่อ

สัดส่วนประชากร 
   2) ดัชนีด้านนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง (Hi-Tech Innovation Index) ดู

จากขนาดและจํานวนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยี เช่น ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อีเล็ก โทรนิกส์ 
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการด้านวิศวกรรม หรือจํานวนสิทธิบัตรที่เป็นเทคโนโลยี ชั้นสูงต่อ
สัดส่วนประชากร 

   3) ดัชนีด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D Index) วัดจากงบประมาณที่ใช้ในการ
วิจัยและพัฒนาคิดเป็นร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) หรืองบประมาณที่ใช้ในการ 
ศึกษา 

  2.3 ดัชนีด้านการอดทนรับความแตกต่างหลากหลายของยุโรป (Euro Tolerance 
Index) ประ กอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัว ได้แก่ 

   1) ดัชนีด้านทัศนคติ (Attitude Index) วัดจากทัศนคติต่อชนกลุ่มน้อย โดยใช้
ข้อมูลจากการสํารวจความเห็นของประชาชน (The Euro barometer Survey) 

   2) ดัชนีด้านค่านิยม (Value Index) วัดจากค่านิยมและทัศนคติที่แตกต่างกัน
ของประชาชนในประเด็นต่างๆ เช่น ศาสนา ชาตินิยม อํานาจ ครอบครัว สิทธิสตรี การหย่าร้างและ
การทําแท้ง เป็นด้น 
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   3) ดัชนีด้านการแสดงตัวตน (Self-Expression Index) วัดจากทัศนคติ ต่อการ
แสดงความเป็นตัวตน คุณภาพชีวิต ความเป็นประชาธิปไตย ความเชื่อใจ งานอติเรก ความบันเทิงและ
วัฒนธรรม 

 3. ดัชนีความสร้างสรรค์ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
  ฮ่องกงเป็นอีกหนึ่งเขตที่ประกาศนโยบายพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา และในปี 2004 รัฐบาลฮ่องกงได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยนโยบายด้าน
วัฒนธรรม (The Centre for Cultural Policy Research) ของมหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University 
of Hong Kong) จัดทําดัชนีความสร้างสรรค์ (Creativity Index : CI) ขึ้นเพ่ือเป็นระบบข้อมูลทางสถิติ
แบบใหม่ในการวัดสถานะและการเติบโต ของความคิดสร้างสรรค์ลักษณะของกิจกรรมทางความคิด
สร้างสรรค์และจุดแข็งขององค์ประกอบต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ฮ่องกง โดยจากการสํารวจพบว่าในช่วงปี 1999 – 2004 ดัชนีค่าความคิดสร้างสรรค์ของ
ฮ่องกงมีตัวเลขเพ่ิมขึ้น จาก 75.96 ในปี 1999 เป็น 100 ในปี 200422 ดัชนีความสร้างสรรค์ของเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง (Creativity Index: CI) พิจารณาความสร้างสรรค์เป็น 5 ด้าน (5Cs) โดยด้าน
แรกเป็นผลผลิตรวมของความสร้างสรรค์ ซึ่ง ประกอบด้วยดัชนีทุนอีก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ดัชนีทุนทาง
โครงสร้างและสถาบัน 2) ดัชนีด้านทุนมนุษย์ 3) ดัชนีด้านทุนทางสังคม และ 4) ดัชนีด้านทุนทาง
วัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดตัวบ่งชี้ดังนี้23 

  3.1 ผลผลิตของความสร้างสรรค์(Outcomes of Creativity) เป็นการมองความ
สร้างสรรค์ในภาพรวม โดพิจารณาทั้งผลผลิตทางเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ด้านความมีชีวิตชีวาและ การเลื่อน
ไหลของความสร้างสรรค์ในชุมชน มีตัวชี้วัด 3 ตัว ได้แก่ 

   1) การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

   2) กิจกรรมที่ เป็นนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ เช่นการส่งเสริมการค้าทาง 
อิเล็กทรอ นิกส์ (e-commerce) นวัตกรรมด้านธุรกิจ การจดสิทธิบัตร 

   3) กิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืนๆ เช่น ศิลปะและวัฒนธรรม หนังสือ เพลง ตนตรี 
ภาพยนตร์รวมถึงพ้ืนที่สร้างสรรค์ เช่น อาคารสวยๆ สวน ลานแสดง เป็นด้น 

                                           
22 Home Affairs Bureau, The Hong Kong Special Administrative Region Government, 

p. 7. 
23 Ibid., pp. 8-10. 
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  3.2 ดัชนีทุนทางโครงสร้างและสถาบัน (Structural/Institutional Capital Index 
: SICI) เป็นองค์ประกอบแรกของผลผลิตความสร้างสรรค์ หมายถึงสภาพหรือบริบทของ ชุมชนที่ทําให้
เกิดความสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัด 8 ตัว ได้แก่ 

   1) การมีกฎหมาย ระเบียบ (Legal System) เพ่ือการลัดค้านและการปกป้อง
สิทธิต่างๆ 

   2) การไม่ยอมรับต่อการคอรัปชั่น (Corruption) ในรูปแบบต่างๆ  
   3) การมีเสริภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) ทั้งในด้านการ
เขียนและการพูด 

   4) โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ( ICT 
Infrastructure) เช่น จํานวนคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น 

   5) ความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and 
Cultural Infrastructure) เช่น องค์กรเอกชน ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์อนุสาวรีย์ และการแสดง
ทางวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น 

   6) การเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน (Community Facilities) เช่น 
ศูนย์ชุมชน ศาลาประชาคม เป็นต้น 

   7) โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน (Financial Infrastructure) เช่น จํานวน
สถาบันการเงิน ปริมาณทุน ช่องทางเข้าถึงทุน เป็นต้น 

   8) ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เช่น จํานวน 
ผู้ประกอบการรายย่อย จํานวนแรงงาน เป็นต้น 

  3.3 ดัชนีต้านทุนมนุษย์ (Human Capital Index) เป็นองค์ประกอบที่สองของ 
ผลผลิตความสร้างสรรค์ เป็นการมองการเคลื่อนย้ายของผู้คนว่าทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
เกิดการถ่ายทอดทักษะและความรู้ รวมถึงเกิดแนวคิดใหม่ๆ ในสังคมมีตัวชี้วัด 3 ตัว ได้แก่ 

   1) งบประมาณที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา(R&D) ทั้งของภาคธุรกิจ สถาบัน 
อุดมศึกษา และภาครัฐ รวมทั้งจํานวนงบประมาณของรัฐในต้านการศึกษา ซึ่ งแสดงถึง บริบทในการ
พัฒนาองค์ความรู้ 

   2) จํานวนประชากรวัยแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ทั้งที่ไม่ได้รับวุฒิ
การศึกษา ไต้รับวุฒิการศึกษาและประชากรวัยแรงงานที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือมีความรู้ด้านการวิจัย
และพัฒนา 

   3) การเคลื่อนย้ายลื่นฐานของทุนมนุษย์ได้แก่ จํานวนผู้เดินทางเข้า - ออก
ประเทศจํานวนผู้ขอวีซ่าเพ่ือการทํางาน หรือผู้เคลื่อนย้ายถิ่นฐานออกนอกประเทศ 
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  3.4 ดัชนีต้านทุนทางสังคม (Social Capital Index) เป็นองค์ประกอบที่สามของ
ผลผลิตของความสร้างสรรค์ทุนทางสังคม ได้แก่ ความไว้วางใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน การแสดง
ความคิดเห็นต่อสังคม และเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวาง ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตและทํา
ให้ความสร้างสรรค์ของคนในสังคมเบ่งบาน มีตัวชี้วัด ตังนี้ 

   1) ความไว้วางใจในเรื่องทั่วไป 
   2) ความไว้วางใจในสถาบันของสังคม 
   3) การแลกเปลี่ยนตอบแทนซึ้งกันและกัน 
   4) ความรู้สึกเชื่อม่ัน (Sense of Efficacy) 
   5) ความร่วมมือกัน 
   6) การยอมรับความหลากหลายและการรวมเข้าด้วยกัน 
   7) ทัศนคติต่อสิทธิมนุษยชน 
   8) ทัศนคติต่อผู้อพยพชาวต่างชาติ 
   9) การยอมรับค่านิยมใหม่ๆ 
   10) การแสดงตัวตน 
   11) การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
   12) การมีส่วนร่วมทางสังคม เช่น งานอาสาสมัคร การเป็นสมาชิก ชมรมและ

องค์กรทางสังคม ความสนใจในกิจกรรมสาธารณะและการเข้าร่วมกับชุมชน 
   13) การพัฒนาทุนทางสังคม ซึ่งอาจดูจากจํานวนเงินบริจาคเพ่ือการกุศลที่

ได้รับการลด หย่อนภาษีรายได้จากเงินเดือนหรือผลกําไร งบประมาณในกิจการเพ่ือความผาสุกของ
สังคม 

  3.5 ดัชนีด้านทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital Index) เป็นองค์ประกอบที่สี่
ของผลผลิตความสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมในที่นี้หมายถึงกิจกรรมอันหลากหลายที่จัดขึ้นอย่างพิถี
พิกันเกี่ยว ข้องกับวัฒนธรรม ศิลปะ ความสร้างสรรค์และวิถีชีวิตโดยเชื่อว่าสภาวะแวดล้อมของสังคม
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม จะก่อเกิดความคิดและการแสดงออกใหม่ๆอันเป็นการส่งเสริม
ความสร้างสรรค์มีตัวชี้วัด 3 ตัว ได้แก่ 

   1) การระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนาศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 

   2) ทัศนคติและค่านิยมทางวัฒนธรรมที่มีต่อความสร้างสรรค์ ศิลปะและการ
ปกป้องทรัพย์ สินทางปัญญาโดยดูจากทัศนคติและค่านิยมต่อศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์
การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในโรงเรียนหรือชุมชน 
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   3) ขอบเขตและระดับของการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งดูจาก
จํานวนการใช้ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตของประชาชน จํานวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์หรือการแสดงด้าน
วัฒนธรรมอ่ืนๆ ผู้เข้าร่วมเทศกาลแสดงภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ หรือจํานวนเงินค่าลิขสิทธิ์การที่ผู้นําให้
ความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริมวัฒนธรรม
และกิจกรรมสร้างสรรค์ การมีสินค้าวัฒนธรรมรวมถึงการส่งเสริมบริโภค วัฒนธรรมและค่านิยมในการ
ไม่ซื้อสินค้าลอกเลียนแบบ 

   จะเห็นได้ว่าดัชนีความสร้างสรรค์ของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศ ใน
แถบยุโรปและเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ต่างมีแนวคิดที่คล้ายกัน แต่มีรายละเอียดแตกต่างกันไปตาม
บริบทของประเทศตน ดังเช่น ของประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มยุโรปและที่เพ่ิมความสําคัญ ในเรื่อง
อ่ืนๆ เช่น ดัชนีความสร้างสรรค์ของประเทศฮ่องกงเพ่ิมความสําคัญของโครงสร้างและสถาบันในสังคม
และวัฒนธรรมและมองถึงสิ่งที่มีอยู่ในสังคมในรูปของทุน คือ ทุนทางโครงสร้าง และสถาบัน ทุนมนุษย์
ทุนสังคม และทุนวัฒนธรรม ซึ่งทุนทุกประเภทต่างก็มีความสัมพันธ์และ เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
มุมมองเรื่องทุนในชุมชนได้รับการตอบรับจากประเทศต่างๆ ในเวลาต่อมา รวมถึงประเทศไทยด้วยใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมามีการกล่าวถึงทุนในความหมายที่ไม่ใช่เฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์มากข้ึน โดยเฉพาะใน
การพัฒนาชุมชน ได้กล่าวกันถึงการส่งเสริมให้ใช้ทุนในชุมชนด้านต่างๆ เพ่ือการพัฒนา 

 4. ดัชนีการพัฒนาความสร้างสรรค์ด้วยวัฒนธรรม 
  ปัญหาสังคมที่ซับซ้อนและรุนแรงของผู้คนในต้นศตวรรษท่ี 21 ความไมเ่ท่าเทียมกัน

ในสังคม การที่โลกถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มประเทศรารวยที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดและกลุ่ม
ประเทศยาก จนที่ไม่สามารถพัฒนาตามกระแสโลกไต้ทันหรือแม้แต่ในประเทศที่เจริญแล้วช่องว่าง
ระหว่างสังคมเมืองที่รารวยและสังคมชนบทที่ยากจนก็มีให้เห็นอย่างเด่นชัด ทาง เลือกหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 จึงทันมาให้ความสําคัญกับการสร้างสังคมที่มีความสมดุลระหว่าง
อารยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการเพ่ิมพลังทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ “วัฒนธรรมท้องถิ่น” อัน
เป็นฐานรากสําคัญของแต่ละท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สั่งสมมาแบบหยั่ งรากลึก ปัจจุบัน
หลายประเทศใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นหรือเมืองและ
ประสบความสําเร็จ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  4.1 ซิลิกอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซิลิกอนวัลเลย์ (Silicon Valley) 
   เป็นตัวอย่างของชุมชนที่กล่าวไต้ว่ามีความท้นสมัยต้านเทคโนโลยีและมีแนวคิด

ในการพัฒนาความ สร้างสรรค์ของตนเองโดยเน้นต้านวัฒนธรรม จัดเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงระดับโลกใน
การเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบันชุมชนนี้
ทั้งอยู่ใน เมืองซานฟรานซิสโกอันเป็นเมืองที่ริชาร์ด ฟลอริดา จัดอันดับความเป็นเมืองสร้างสรรค์ไว้ใน
ลําดับต้นๆ บุคคลที่มีชื่อเสียงในชุมชน เช่น ริลเสียม ฮีวเล็ตต์ (William Hewlett) และเดวิด แพ็ค
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การ์ด (David Packard) เจ้าของผลิตกัณฑ์ Hewlett Packard ส่วนสถาบันที่มีชื่อเสียงในชุมชน เช่น 
ศูนย์วิจัยเอเมส ขององค์การนาซา (NASA Ames Research Center) และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
(Stanford University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก ซิลิกอนวัลเลย์เป็นชุมชน
ที่ให้ ความสําคัญต่อศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดว่าวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดต่อ
ระบบเศรษฐกิจสังคมและชุมชนและเนื่องจากซิลิกอนวัลเลย์เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายของ
ประชากรเชื้อชาติและวัฒนธรรมในการส่งเสริมให้ชุมชนสร้างเอกลักษณ์และความเข้มแข็งของ ชุมชน
จึงใช้วิธีการส่งเสริมให้มีการเรียนศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่ งกันและกันและร่วมกันสร้าง
วัฒนธรรมของชุมชนซิคิกอนวัลเลย์ขึ้น ในการประเมินความสร้างสรรค์ของชุมชนได้มีการพัฒนาดัชนี
ชุมชนสร้างสรรค์ (Creative Community Index) ของซิคิกอนวัลเลย์  ซึ่ งมีองค์ประกอบทาง
วัฒนธรรม 3 ต้าน ที่ชุมชนต้องมีดังนี้ 

   1) การรู้วัฒนธรรม (Cultural Literacy) หมายถึง คนในชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิม ธรรมเนียมปฏิบัติ กิริยามารยาท วัฒนธรรมการแต่งกาย การกินอยู่ ภาษา และศิลปะ
รวมถึงความ สามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สั่งใหม่ๆ ของคนในชุมชน ซึ่งต้องอาศัยการ
เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมทั้งในโรงเรียน ชุมชน สถาบันทางศาสนา แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยหรือ แม้แต่ใน
ครอบครัว 

   2)  ปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่ วมทางวัฒนธรรม (Participatory Cultural 
Practice) คือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนทั้งระดับบุคคลหรือกลุ่ม อันเป็น 
กิจกรรมที่แตกต่างไปจากอาชีพการงานของตน เช่น การวาดภาพ การเขียนบทกวี การแต่งหน้า การ
ร้องเพลงประสานเสียงในชุมชน การเต้นรําในงานสังคม การแสดงดนตรีกลางแจ้ง อาจเรียกได้ว่าเป็น
ศิลปินสมัครเล่นในด้านต่างๆ 

   3) สินค้าและบริการวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญ (Professional 
Cultural Goods and Services) ทัง้ในระดับองค์กรผู้ผลิตและระดับบุคคล อาจเป็นองค์กรธุรกิจหรือ 
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เช่น ผู้ผลิตละครเวที ผู้ผลิตวิดีโอเกมส์ ผู้สร้างคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
ตัวแทนจําหน่าย ผู้ผลิตงานศิลปะตามสถานที่สาธารณะซึ่งแสดงและจําหน่ายไปด้วย ศิลปินในชุมชน 
เป็นด้น 

   องค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 3 ด้าน ซึ่งจะนําไปสู่การเป็นชุมชนสร้างสรรค์ ดังกล่าว
อาจเรียกได้ว่าเป็นนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) ของชุมชนสร้างสรรค์ ที่ต้องมีการ
ดําเนินการเป็นลําดับขั้นแบบปิรามิด ดังนี้ 

   - ปิรามิดขั้นแรก คือการรู้วัฒนธรรมของคนในชุมชน เช่น มีความเข้ าใจใน
พ้ืนฐานของดนตรี รู้จักงานทัศนศิลป์ บทกวี งานออกแบบ งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค แฟชั่นเครื่องแต่ง
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กาย มีความสามารถในการดูงานด้านศิลปะ หรือจําแนก คุณภาพของงานได้ เป็นด้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้อง
มีการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ตลอดจนใน ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

   - ปิรามิดขั้นที่สองคือการปฏิบัติทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม คือการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบสมัครเล่นของคนในชุมชน ตัวอย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรม การทําผ้าคลุม
เตียงด้วยศิลปะการตัดต่อผ้า ซึ่งจําเป็นต้องการทักษะความชํานาญด้านการเย็บผ้าและ สุนทรียภาพ
ทางศิลปะ เป็นต้น 

   จากการรู้วัฒนธรรม ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมและการเกิด
สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญตามลําดับขั้นดังกล่าว มีข้อสังเกต ดังนี้ 

   1. ผู้ที่มีทักษะความชํานาญทั้งหลาย ต่างก็เริ่มจากการทําแบบสมัครเล่น 
   2. ผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ ต่างก็เคยเป็น

ลูกค้าหรือรับบริการสินค้าและบริการค้านวัฒนธรรมที่ใช้ความเชี่ยวชาญ 
   3. นวัตกรรมใหม่ๆของสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมมักมีที่มาจากศิลปิน

สมัครเล่นเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น แนวเพลงและแฟชั่นใหม่ๆ 
   จากตัวอย่างการพัฒนาของซิลิกอนวัณเลย์จะเห็นไค้ว่าความสร้างสรรค์ไม่เพียง

ล่อให้เกิดชุมชนที่มีความเป็นเลิศค้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค้านศิลปะ 
วัฒนธรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน การส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ของซิลิกอนวัณเลย์
ประกอบด้วยการส่งเสริมการพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ การส่งเสริมให้รู้วัฒนธรรมส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือการบริโภควัฒนธรรม และการเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่
มีเมืองเป็นเลิศ 

 5. ดัชนีความสร้างสรรค์ของเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา 
  โตรอนโตเป็นมหานครที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ ใกล้เคียง

กับกรุงนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกา ในรายงาน“แผนการพัฒนาเมืองโตรอนโต24 วิเคราะห์ ทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก กล่าวว่าเมื่อ 150 ปีที่ผ่านมาโลกมีลักษณะการ
บริหารรัฐเป็นแบบจักรวรรดินิยม ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเกษตร กรรม ประชากรโลกอาศัยอยู่ใน
ชนบทเทียบกับในเมืองเป็นสัดส่วน 80ต่อ 20 เมื่อเวลาผ่านไป 100 ปี พบว่าลักษณะการบริหารรัฐ
เปลี่ยนเป็นแบบรัฐชาติ ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนเป็นแบบอุตสาหกรรมและการกระจายตัวของประชากร
ในชนบทเทียบกับในเมืองเป็นสัดส่วน 40 ต่อ 60 จนถึงปัจจุบันลักษณะการบริหารรัฐเป็นแบบเมือง

                                           
24 Canadian Policy Research Networks,  “ CPRN A legacy of Citizen Engagement The 

Society We Want Wraps Up Research”, The Society We Want Newsletter, No. 6 (February 2001). 
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และภูมิภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่พ่ึงพาวัฒนธรรมและเทคโนโลยี และสัดส่วน
ของประชากรในชนบทและในเมืองกลายเป็น 20 ต่อ 80 จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในลักษณะตัง
กล่าว ผู้บริหารและชาวเมืองโตรอนโตจึงให้ความสนใจต่อประเด็น “การพัฒนาเมืองใหญ่อย่าง
สร้างสรรค์” โดยมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือความเป็นอยู่ที่ดีของชาวเมืองในระยะยาว และได้จัดทํา
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความ มั่งคั่ง 
(Prosperity) ความน่าอยู่ (Liveability) และโอกาส (Opportunity) โดยผู้บริหารเมืองได้ กําหนดให้
ใช้ “ความคิดสร้างสรรค์” (Creativity) เป็นหัวใจในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งหมด และเพ่ือให้
บรรลุเปาหมายตามกรอบแนวคิดหลัก จึงมีการดําเนินการต่างๆ สรุปได้ตังนี้ 

  5.1 ยกฐานะเมืองโตรอนโตเป็น “เมืองของโลก” (Internationalization- Global 
Toronto) เพ่ือดึงดูดการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมทั้งเสริมสร้างชื่อเสียงของเมือง ในด้าน
เอกลักษณ์เฉพาะและความหลากหลายในเชิงเศรษฐกิจ ทําให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมของโลก (World 
Cultural Capital) โดยการสนับสนุนเทศกาลและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนระบบ
โครงสร้างภายในเชิงวัฒนธรรมรวมถึงการสร้างพิพิธภัณฑ์และศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือแสดงความ
หลากหลายของเมืองโดยมุ่งให้โตรอนโตเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของโลก 

  5.2 ส่ ง เสริมบรรยากาศการประกอบธุรกิจของเมือง  (Business Climate 
Proactive Toronto) โดยขยายกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างศูนย์ปฏิบัติงานทั่วเมือง สนับสนุนให้เกิดการ
สร้างงานปรับปรุงคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างผลผลิตจากการออกแบบโดยส่งเสริมการออกแบบ
ด้านวัฒนธรรม สถาน ที่และเมือง (Culture, Place, and Urban Design) ทั้งคณะกรรมการถาวร
ดูแลด้านการออกแบบ (Design Review Panel) เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือและวิธีการในการ
วางแผนด้านวัฒนธรรมของเมือง เช่น การทําแผนที่แหล่งวัฒนธรรม การบริหารงานโดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม การจัดเขตพ้ืนที่บูรณะเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมให้
แข็งแรงและการขยายพ้ืนที่วัฒนธรรมไปรอบๆ เมืองเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางศิลปะและความคิด
สร้างสรรค ์

  5.3 จัดทําแผนเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการเพ่ือดึงดูดการลงทุนและการสร้าง
งานโดยสนับสนุนให้มีการสร้างศูนย์ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์หลายแห่งและกําหนดกล
ยุทธ์ต่างๆที่ทําให้อุตสาหกรรมการออกแบบและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเมืองเข้มแข็งขึ้น ส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และระบบโครงสร้างภายในเชิงวัฒนธรรมเพ่ือสร้างงานและความ
มั่งคั่ง พัฒนาเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยดึงดูดและรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมรวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพเชิงพาณิชย์ของเมือง 

  5.4 พัฒนาศักยภาพของบุคคล โดยให้คําแนะนําและให้โอกาสการแกงานแก่
เยาวชนโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมผ่านศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชุมชน กระตุ้นให้
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เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น ลดราคาหรือไม่คิดเงินในการเข้าชมละคร ภาพยนตร์ 
พิพิธภัณฑ์และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 

  นอกเหนือจากการขับเคลื่อนของภาครัฐ ประชาชนและภาคเอกชนของมหานครโต
รอนโต เช่น วิทยาลัยศิลปะและการออกแบบ โรงเรียนสอนศิลปะการแสดง สถาบันสอนดนตรี หอ
ศิลป์และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ มีการดําเนินงานคู่ขนานกับภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนนโยบายการ พัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ (Creative City) โดยการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การจัดเทศกาล ภาพยนตร์
นานาชาติโตรอนโต ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นด้น 

  จากการดําเนินงานดังกล่าว เห็นได้ว่าในการพัฒนาเมืองโตรอนโตเพ่ือความมั่งคั่ง
และความอยู่ดีมีสุขของชาวเมืองนั้น ประเด็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกฝ่ายให้ความ สนใจ
นํามาต่อยอดและส่งเสริมอย่างจริงจังด้วยกระบวนการต่าง ๆ ทําให้ปัจจุบันประเทศแคนาดาเป็นหนึ่ง
ในประเทศผู้นําของโลกในการพัฒนาประเทศด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นเป็นฐานของการพัฒนา 

 6. ดัชนีความสร้างสรรค์ของประเทศญี่ปุ่น 
  ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช้วัฒนธรรม เป็นพลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศ เนื่องจากหลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศกลับตัวจากภาวะสงครามอย่างรวดเร็วแต่สภาพ
บ้านเมืองเกิดความเหลื่อมล้ําอย่างรุนแรงจากการขยายตัวของเมืองใหญ่ ๆ ทําให้คนวัยหนุ่มสาวละทิ้ง
ถิ่นฐานบ้านเกิดในชนบทอพยพเข้าไปทํางานและใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ เหลือแต่คนชราและเด็กอยู่ใน
หมู่บ้าน แรงงานในภาคเกษตรลดลงเรื่อย ๆ ผลผลิตและราคาตกต่ําทําให้ชนบททรุดโทรมลงอีกทั้ง
วัฒนธรรมตะวันตกที่แทรกตัวเข้าไปในหมู่บ้าน ทําให้หลายชุมชนเริ่มสูญเสียอัตลักษณ์ของตนเอง
รัฐบาลจึงเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาประเทศโดยหันมาใช้ชนบทเป็น ฐานในการพัฒนาส่งเสริมให้
ท้องถิ่นแข่งขันกันค้นหารากเหง้าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น รื้อฟ้ืนภูมิปัญญาและสิ่งที่มีคุณค่าในอดีต
นํามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเพ่ือใช้เป็นจุดขายของ
ชุมชนทําให้ชุมชนหลายแห่งได้พัฒนาสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เกิดการพ่ึงพาตนเองและเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน คนหนุ่มสาวมีงานที่ท้าทายให้ทําและมีอนาคตที่สดใสขึ้น 

  สําหรับการพัฒนาเมืองใหญ่โดยใช้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ได้แก่ เมือง
เกียวโต ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกรุงโตเกียวเมืองหลวงในปัจจุบัน ตามดัชนี
ความสร้างสรรค์ของริชาร์ด ฟลอริดา ซึ่งมี 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความสามารถของคนในเมือง 
เทคโนโลยีของเมืองและการมีความอดทนรับของสังคมจะเห็นได้ว่าทั้งสองเมืองมีลักษณะแตกต่างกัน
กรุงโตเกียวเป็นเมืองที่ดึงดูดผู้คนทุกระดับชั้นจากที่ต่าง ๆ ทั่วโลกเข้ามาทํางานและอยู่อาศัยจํานวน
มากเป็นดัชนีด้านการมีความอดทนรับของสังคม และเป็นเมืองที่มีการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนา
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เทคโนโลยีรวมถึงการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับก้าวล้ํานําหน้าประเทศต่างๆในโลก เป็นดัชนีด้านความรู้
ความสามารถและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม กรุงโตเกียวก็มีบรรยากาศของความสับสนวุ่นวาย ในขณะ
ที่เมืองเกียวโต เป็นเมืองที่มีประชากรส่วนหนึ่งเป็นตระกูลเก่าแก่มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมี
นักศึกษาต่างชาติเป็นจํานวนมาก นักศึกษามีส่วนร่วมในการประชุมทางวิชาการในประเด็นทางสังคม
ต่าง ๆ มีผู้ประกอบ การที่ใช้เทคโนโลยีในการสร้างเอกลักษณ์ของตนเองหลายแห่ง เช่น บริษัทเคียว
เซรา (Kyocera) ที่ผลประกอบการมีกําไรมากกว่าสองเท่าของ บริษัทอ่ืน ๆ ในญี่ปุ่น25 

  จะเห็นได้ว่าในกรณีของกรุงโตเกียว ผู้คนจากทั่วโลกเลือกที่จะเข้ามาอาศัย และ
ทํางานเพราะเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับลักษณะงานและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ตนเอง
ชอบ แต่ในกรณีของเมืองเกียวโตเป็นไปในทางกลับกัน ชาวเมืองเกียวโตได้ใช้เอกลักษณ์ทาง 
วัฒนธรรมที่โดดเด่นสร้างสรรค์รูปแบบการทํางานและการใช้ชีวิตของตนเองขึ้นให้สอดคล้องกับ บริบท
ของเมือง และสิ่งนี้เองที่ดึงดูดให้ผู้คนเก่งๆ เข้ามาใช้ชีวิตในเมืองเกียวโต ตัวอย่างเช่น ลารี่ เอลิสัน 
(Larry Elison) ซึ่งเคยเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมสารสนเทศได้เข้ามาใช้ชีวิตในเมืองเกียวโตจนมีความ
พยายามที่จะหาซื้อบ้านในทําเลใกล้ ๆ วัดนันเซนจิ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงของเมืองเกียวโต การมี
คนเก่งหรือคนมีชื่อเสียงเข้ามาอยู่อาศัย จะยิ่งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ อิงอยู่กับ
วัฒนธรรมของเมืองเกียวโตยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นธุรกิจเล็กๆ แห่งหนึ่ง ชื่อเอซีที (ACT) ซึ่งเชี่ยวชาญใน
การเคลือบซิคิกอนคาร์ไบค์บนผิวเซมิคอนดัคเตอร์ที่ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในยานยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าแต่ขาดความเชี่ยวชาญด้านสาร เคมี ได้จ้างให้มหาวิทยาลัยเกียวโตที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมี
และการทํางานผ่านกล้องจุลทรรศน์ในระดับอะตอมเป็นผู้ทําให้วัตถุดิบในการเคลือบมีความบริสุทธิ์
โดยการตรวจสอบในระดับอะตอมของโมเลกุล นับเป็นความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จาก
ภาคส่วนต่างๆในชุมชนซึ่งปรากฏให้เห็นเสมอในเมืองเกียวโต สําหรับตัวอย่างของนวัตกรรมที่สะท้อน
วัฒนธรรมของญี่ปุ่น เช่น โครงการก่อสร้างบ้านหรูแบบญี่ปุ่นผนวกเข้ากับศิลปะการออกแบบการ
ควบคุมภายในบ้านด้วยคอมพิวเตอร์ รายการโทรทัศน์ที่มีลักษณะสร้างสรรค์และสะท้อนถึงวัฒนธรรม
ทั้งของญี่ป่นเองและของต่างชาติที่สามารถแสดงออกอย่างเสรีไม่มีการปิดก้ัน เป็นด้น 

  ความเป็นตัวตนและความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ป่นที่ประกอบ
กันเป็นความสร้างสรรค์สะท้อนให้เห็นได้ในสินค้าต่างๆที่ญี่ปุ่นผลิตขึ้นและจําหน่ายไปทั่วโลก องค์การ
ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ป่น (JETRO) ได้ทําการศึกษาลักษณะของสินค้าญี่ปุ่น ในช่วง 400 ปี
ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยเอโดะในศตวรรษท่ี 17 จนเข้าส่ศตวรรษที่ 21 และนําผลการศึกษามาจัดแสดงเป็น

                                           
25 Ohmae, Kenichi., “Leading the World with Unique-New Kyoto Model  Recognition of 

Creativity in Everyday Life”, GLOCOM PLATFORM, (March 29, 2004). 
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นิทรรศการ เรื่อง “ถอดรหัสญี่ปุ่น (DNA of Japan Design)” เคยมาจัดแสดงในประเทศไทย ณ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในปี พ.ศ.2549 โดยสรุปกระบวนการคิดสร้างสรรค์ผ่านคุณค่า
ทางวัฒนธรรมของญี่ป่น 15 ประการสําคัญท่ีเป็นตัวร่วมของสินค้าญี่ป่นทุกประเภทดังนี้ 

  1) ทําให้เล็กลงบ้างและเบาขึ้น (Making it smaller, thinner, and lighter) 
  2) ทําหน้าที่ได้หลากหลาย (Combining function) 
  3) พกพาได้แบบบูรณาการ (Mobility integration) 
  4) ขยายขอบเขตของพ้ืนที่ และเวลา (Expanding space and time) 
  5) ตัดสิงที่ไม่จําเป็นทิ้ง (Doing away with frills) 
  6) สื่อสารแบบซับซ้อน (Interfacing communication) 
  7) อัตโนมัติและประหยัดแรงงาน (Automation and labor-saving) 
  8) ให้สาธารณชนเข้าถึงความเชี่ยวชาญ (Making expertise accessible by the 

public) 
  9) สร้างตัวแปรใหม่ๆ (Making new variations) 
  10) ทําให้ใครก็ใช้ได้ (Enabling anyone to use it) 
  11) สะท้อนธรรมชาติ (Mirroring nature) 
  12) จัดให้อยู่ในระบบหนึ่งระบบใด (Organizing into a system) 
  13) ใช้วัตถุดิบอย่างเต็มที่ (Exploiting materials) 
  14) บุกเบิกการใช้วัสดุต่างๆ (Pioneering materials) 
  15) บรรจุหีบห่ออย่างงดงาม (Beautiful wrapping)26 

 จากกระบวนการคิดสร้างสรรค์สินค้าผ่านคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ทั้ง 15 
ประการข้างต้น จะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นมีแนวคิดในการรักษาความสมดุลใน 3 ลักษณะ ได้แก่ความ
สมดุลระหว่างของเดิมกับของใหม่ (tradition and innovation) ระหว่างการสัมผัสถึงคุณค่าสูงและ
การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (high touch and high tech) และระหว่างเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมจาก
ตัวอย่างการพัฒนาทั้งในชนบทและในเมือง จะเห็นได้ว่าสังคมหรือชุมชนสร้างสรรค์ของญี่ปุ่นมีความ
เป็นชุมชนที่ทําให้เกิดงานและวิถีชีวิตที่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นตัวของตัวเองเห็นได้จาก
สามารถใช้ชีวิตอย่างที่ตนเองชอบ ประเทศญี่ปุ่นใช้วัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือสร้างชุมชน
สร้างสรรค์ และใช้ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมเป็นตัวผลักตันให้เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเติบโตด้วย

                                           
26 นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ , Global Village มหัศจรรย์แห่งหมู่บ้านหลังเขาพอเพียงและยั่งยืน

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร: พิฆเนศพริ้นท์ติ้งเซ็นเตอร์, 2550), หน้า 24. 
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วัฒนธรรม เป็นเมืองที่ผู้คนจากทั่วโลกต้องการมาอาศัยและทํางาน เป็นที่รวมของนักคิดขั้นนําที่คิดด้น
ความเป็นตัวตนของญี่ปุ่นนํามาสร้างคุณค่าสู่สากล โดยมีกระบวนการและโครงการตลอดจนสินค้าและ
บริการสร้างสรรค์ต่างๆ สนองตอบแนวคิดดังกล่าวอย่างหลากหลายแตกต่างกันไป เป็นความสําเร็จ
ของประเทศญี่ปุ่นที่ผนึกกําลังประชาชนฝ่าวิกฤตจนสามารถพลิกฟืนกลับมายืนในแถวหน้าของโลกได้
อย่างภาคภูมิ 

2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

ความหมายของการมีส่วนร่วม คําว่า “การมีส่วนร่วม" ได้มีผู้ให้ความหมายที่หลากหลาย 
และความแตกต่างกันไปตามความเข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะมอง ทั้งในแง่ของ
แนวคิด หลักการ กระบวนการและวิธีการปฏิบัติ มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
ได้แก่การวิจัย การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล 
ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารซึ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นให้คําแนะนําปรึกษาตลอดจน
ควบคุมโดยตรงจากประชาชน นักวิชาการได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ ดังนี้ 

โกวิทย์ พวงงาม27  กล่าวว่า วิธีการของทฤษฎีการมีส่วนร่วมพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1. โครงการที่จัดทําขึ้นจะต้องแสดงให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ จะสนองความต้องการของ

บุคคลได้อย่างแท้จริง 
2. จะต้องให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ให้มากที่สุด 
3. การตัดสินใจหรือความคิดเห็นจะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่และไม่ขัดแย้ ง ต่อ

ความเชื่อต่างๆ ในชุมชนนั้น 
  

                                           
27 โกวิทย์ พวงงาม, การศึกษารูปแบบและแนวทางการเสริมความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วน

ตําบล (อบต.), (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, 2539), หน้า 57-63. 
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โคเฮน และนอร์แมน (John M.Cohen and Norman T)28 ได้ให้ความหมายว่า การมี
ส่วนร่วมโดยทั่วไปในขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจไม่ได้หมายความว่า จะเป็นการตัดสินใจและ
วางแผนได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้การวางแผนและตัดสินใจควบคู่ไปกับขั้นตอนการปฏิบัติการด้วย การ
วางแผนและตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องของการรับผลประโยชน์ และการตรวจสอบและ
ประเมินผล ในกิจการพัฒนาด้วย จะเห็นว่าการวางแผนและตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องเกือบโดยตรงกับการ
ปฏิบัติและก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และการตรวจสอบและประเมินผลด้ วยนอกจากนี้ก็จะมีผล
สะท้อนกลับจากการตรวจสอบและประเมินผลและการปฏิบัติการกลับไปสู่การตัดสินใจอีกด้วย โดย
แบ่งลักษณะการมีส่วนร่วม ออกเป็น 4 รูปแบบคือ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ การคิดริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ คือ การสนับสนุนทางทรัพยากรเข้าร่วมในการ บริหาร

การประสานขอความร่วมมือ 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ทางด้านสังคมและผลประโยชน์ส่วน

บุคคล 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม

ทั้งหมดและเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 

นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ 29 ได้แปลหนังสือของ เจมส์แอล เครตัน (James 
L.Creighton : 2005, 7) ได้ให้ความหมายว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน คือกระบวนการที่ความ
กังวลความต้องการ และคุณค่าของประชาชน ได้รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ 
ผ่านกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีเป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะทําให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น
และได้รับการสนับสนุนจากประชาชน "นอกจากนี้ผู้เขียนยังอภิปรายเพ่ิมเติมถึงประเด็นว่าจริงหรือไม่
ว่าการมีส่วนร่วมนั้นจะหมายถึงการที่ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจจะเกิดขึ้น 
หรือหมายความว่าผู้มีอํานาจตัดสินใจจะสามารถตัดสินใจใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ก็
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนเท่านั้น  

                                           
28 Cohen, John M. and Uphoff, Norman T., “Rural Participation:Concepts and Measures 

for Project Design, Implementation and Evaluation” , In Rural Development Monograph, No.  2 , 
( The Rural Development Committee Center for International Studies:  Cornell University, January 
1977), p. 66. 

29 วันชัย วัฒนศัพท,์ แปลและเรียบเรียงหนังสือช่ือ คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ
ของชุมชน / โดย James L. Creighton, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2543), หน้า 19-25. 
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ทองใบ สุดชารี30 (2547 : 21) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม ( Participation) เป็นวิธีการที่ผู้
นาสามารถนํามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ที่ จะช่วยให้มีแรง
จูง ใจในการทํางานมากขึ้น มีลักษณะเป็นกระบวนการที่จะทําให้พนักงานมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องกับงานของตน บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอาจมีความผูกพันในการทางานยิ่งกว่า
การเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมจะทําให้บุคลากรเกิดทัศนะ
ต่อการบริหารงานขององค์กรดีขึ้น ส่งผลให้บุคคลเกิดความพอใจในการทางานและมีแรงใจที่ จะมุ่งสู่
ความสําเร็จในชีวิตการทํางาน ตลอดจนทําให้เขาได้รับการยอบรับ (Recognition) มีความรับผิดชอบ 
(Responsibility) และเกิดความนับถือตนเองมากขึ้น ( Selfesteem) นอกจากนี้ ยังพบว่า การมีส่วน
ร่วมของบุคลกรส่งผลให้เขามีความชัดเจนในความคาดหวังมากยิ่งขึ้นกล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจจะทําให้บุคคลกรเกิดความเข้าใจการทํางาน และการบริหารงานในองค์การได้ดียิ่งขึ้ นอีก ทั้ง
จะเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจในการทางานกับระบบรางวัลได้ดีขึ้น 

นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา31 ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วม คือการให้ประชาชนเข้ามา
เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินโครงการและร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ
พัฒนานอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกบัความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้น 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์32 ได้ให้ความหมายว่า Participation = Cooperation + 
Coordination + Responsibility การมีส่วนร่วม = ความร่วมมือร่วมใจ + การประสานงาน + ความ
รับผิดชอบ ความร่วมมือร่วมใจ หมายถึง ความตั้งใจของบุคคลที่จะมาทํา งานร่วมกันเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม การประสานงานหมายถึง ห้วงเวลาและลําดับเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ทํากิจกรรมหรือการงาน ความรับผิดชอบหมายถึง ความรู้สึกผูกพันในการทํางานและในการทําให้
เชื่อถือไว้วางใจ 

                                           
30 ทองใบ สุดชารี, ภาวะผู้นํา : กลไกขับเคลื่อนองค์การแห่งการเรียนรู้, พิมพ์ครั้งท่ี 3, (อุบลราชธานี: 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2551). 
31 นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, (กรุงเทพมหา 

นคร: 598 ปริ้น, 2547), หน้า 19. 
32 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527), หน้า 185. 
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เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ33 ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลาย
แขนงทั้งทางด้านจิตวิทยาสังคมซึ่งได้อธิบายถึงความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องทางจิตใจ และอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่มการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมของสังคม ทางด้านการเมืองให้ทัศนะว่าการมีส่วนร่วมเป็นการกระจายอานาจในการตัดสินใจ
ให้แก่สมาชิกในสังคม สร้างความเท่าเทียมกันและเพ่ิมพลังอานาจให้แก่สมาชิกทุกคนทางด้านการ
พัฒนายังให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการพัฒนาด้วยตัวเอง พร้อมทั้งมีส่วนรับผลประโยชน์และ
ผลเสียที่เก่ียวข้องจากการพัฒนา 

ปรัชญา เวสารัชช์34 ได้ขยายความหมายของการมีส่วนร่วมว่า ต้องครอบคลุมในประเด็น 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นครอบคลุมถึงการสร้างโอกาสที่เอ้ือหรือเปิดโอกาสให้

สมาชิกทุกคน และสังคมได้ร่วมกิจกรรมนําไปสู่การพัฒนา และทําให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เท่าเทียมกัน 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนสะท้อนการเข้าไปเกี่ยวข้องโดยความสมัครใจเป็น
ประชาธิปไตยในการตัดสินใจเพ่ือกําหนดนโยบาย การวางแผน และดําเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการแบ่งสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนา การพิจารณาในมิติดังกล่าวการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจึงเป็นการเชื่อมระหว่างส่วนที่ ประชาชนลงทุน (แรงงานและทรัพยากร) เพ่ือการพัฒนา
กับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน 

3. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจแตกต่างกันไปตามสภาพโครงสร้างการบริหาร 
นโยบายและลักษณะเศรษฐกิจสังคมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้เป็นเพียงเทคนิค
วิธีการแต่เป็นปัจจัยสําคัญในการประกันให้เกิดการพัฒนาที่มุ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์35 ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการที่รัฐบาลทําการส่งเสริม ชักนํา
สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ทั้งในส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรมสมาคม มูลนิธิและ

                                           
33 เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, ประมวลชุดความรู้ การวิจัยและการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร, พิมพ์

ครั้งท่ี 2, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), หน้า 150. 
34 ปรัชญา เวสารัชช์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), หน้า 3-5. 
35 ไพรัตน์ เดชะรินทร์, กลวิธีแนวแนวทางวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา

ชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ์, 2527), หน้า 6-7. 



   42 

องค์การอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการในเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
ร่วมกัน 

เมธี จันท์จารุภรณ์ และสุธิดา รัตนวาณิชย์พันธ์36 ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนว่า หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มการพิจารณา
ตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ และการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง
และการที่จะสามารถทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและนํามาซึ่งสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วจําเป็นที่จะต้องยอมรับปรัชญาที่ว่า มนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกัน
กับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือ
กิจกรรมของกลุ่ม ขณะเดียวกันจะต้องยอมรับด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ถ้ามี
โอกาสและได้รับการชี้ทางท่ีถูกต้อง 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ37 ได้ให้ความหมายว่า คือ กระบวนการที่ส่งเสริม ชักนําสนับสนุน
และสร้างโอกาสให้ชาวบ้านทั้งในรูปของส่วนบุคคลและกลุ่มคนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม โดยจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ มิใช่เข้ามาร่วมเพราะ
การหวังรางวัลตอบแทนและที่สําคัญคือการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องไม่สอดคล้องกับชีวิตความจําเป็น 
ความต้องการและวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในชุมชนด้วย 

เสาวนิตย์ ชัยมุสิก38  ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคลก็ดี กลุ่มคน
หรือองค์กรประชาชนได้อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการดําเนินโครงการ การแบ่งปัน
ผลประโยชน์และการประเมินผลโครงการพัฒนาด้วยความสมัครใจโดยปราศจากข้อกําหนดที่มาจาก
บุคคลภายนอกและเป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในชุมชน รวมทั้งที่ อํานาจอิสระ
ในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาให้กับสมาชิกด้วยความพึงพอใจและผู้เข้ามามีส่วนร่วม
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการด้วย 

                                           
36 เมธี จันท์จารุภรณ์ และสุธิดา รัตนวาณิชย์พันธ์, วิทยากรชุมชน: การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

เรียนรู้ระหว่างประชาชน, (นครสวรรค์: สุขุมและบุตร, 2541), หน้า 5. 
37 วิรัช วิรัชนภาวรรณ, ปัญหาและอุปสรรค ที่สําคัญของการพัฒนาชุมชน : ประชาชนข้าราชการ 

และผู้นํารัฐบาล, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2530), หน้า 61. 
38 เสาวนิตย์ ชัยมุสิก, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพอยท์, 2544), หน้า 41. 
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อคิน รพีพัฒน์39 แบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 
1. ร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา 
2. ร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางการวางแผนพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหา 
3. ร่วมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
4. ร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

ดังนั้นการเริ่มต้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากการกําหนดตามความต้องการ
ภายในของประชาชน มิใช่เกิดจากความต้องการภายนอก โดยที่ประชาชนมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้า
ร่วมในการดําเนินการมีความพร้อมและความสมัครใจที่จะเข้าร่วมและอํานาจในการตัดสินใจภายนอก 
เป็นเพียงผู้คอยสนับสนุนและช่วยชี้แนะเท่านั้น การที่ประชาชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมตั้งแต่ขั้นแรก คือ 
การค้นหาสาเหตุของปัญหา เมื่อพบสาเหตุของปัญหานั้นๆ แล้ว ก็ร่วมในการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ร่วมในการลงทุนและปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกองทุนด้วยเงินหรือแรงงาน หรือวัสดุอุปกรณ์และต้อง ร่วม
ติดตามและประเมินผลที่ได้ปฏิบัติไปแล้วด้วย 

จากแนวคิดที่กล่าวมาทั้งหมดพอสรุปได้ว่าในสภาพลังคมไทยที่กําลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ 
ปัญหาหลายด้าน ทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน ปัญหาทางด้าน 
วัฒนธรรม ที่เป็นผลมาจากการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกที่กําลังส่งผลให้สังคมไทยกลายเป็น 
สังคมวัตถุนิยม ก่อให้เกิดภาวะของสังคมและศีลธรรมจรรยามีความอ่อนแอ สถาบันครอบครัวและ
ความสุขของชุมชนกําลังแตกสลาย ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดการแย่งชิงการใช้และการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาดังกล่าวผู้รับผิดชอบในการบริหารประเทศมักแก้ปัญหาโดย การ
กําหนดนโยบายบริหารประเทศ ในกรณีการบริหารประเทศส่วนใหญ่จะมีกรอบแนวทางในการ แก้ไข
ปัญหาที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง ยังขาดการเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ โดยฝ่ายราชการ
ประจํา เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายมากกว่าฝ่ายการเมืองและภาคประชาชน การ
ดําเนินงานส่วนใหญ่ยังคงเป็นรูปแบบเดิมที่ยึดกรอบพันธะกิจการปฏิบัติงาน (Functional Approach) 
โดยยึดติดคับกรอบของกลไกในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของกระทรวง ทบวง กรม นโยบาย
โดยรวมจึงขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงการทํางานภาครัฐที่เป็นองค์รวม อีกทั้งยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและไม่อาจแก้ไขปัญหาในระดับชาติได้สอดคล้ อง และตรงกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ดังนั้นสภาพปัญหาและอุปสรรคของการกําหนด นโยบาย
สาธารณะของประเทศไทยจึงต้องมีการประสานเชื่อมโยงนโยบายเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม คือ ร่วม

                                           
39 อคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคม และวัฒนธรรมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2527), หน้า 49. 
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คิดกําหนดนโยบาย ร่วมปฏิบัติและตรวจสอบทบทวนนโยบายของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ เพ่ือ
เป็นการสนองความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงและยิ่งจะทําให้ประชาชน มีความ
ตระหนักชัดเจนถึงความเป็นเจ้าของนโยบายและในทางตรงคันข้ามหากกําหนดนโยบาย ขึ้นมาบน
พ้ืนฐานความไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมไทย ก็จะกลายเป็นนโยบายที่ไร้คุณภาพ ทําให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องมาจนไม่รู้จบสิ้น 

1. แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ความหมายการมีส่วนร่วมมีผู้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้หลากหลายในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นําเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องมาทบทวน มีดังนี้ 

WHO / UNICEF ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วม คือ การที่กลุ่มของประชาขนก่อให้เกิด
การรวมตัวที่สามารถจะทําการตัดสินในใช้ทรัพยากรและมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระทําโดย
กลุ่ม และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประชุม ณ 
องค์การสหประชาชาติเคยระบุไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นคําที่ไม่อาจกําหนดนิยาม
ความหมายเดียวที่ครอบคลุมได้ เพราะความหมายของการมีส่วนร่วม อาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ตาม หากจะให้เข้าใจชัดแล้ว การนิยามความหมายของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ควรมีลักษณะจํากันเฉพาะในระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองหนึ่งๆ เท่านั้น
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ขยายความหมายการสีส่วนร่วมของประชาชนว่ายังครอบคลุมถึง 

1) การสร้างโอกาสที่เอ้ือให้สมาชิกทุกคนของชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรมซึ่งนําไป
สิและมีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาและเอให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียม 

2) การมีส่วนร่วมสะท้อนการเข้าเกี่ยวข้องโดยสมัครใจและเป็นประชาธิปไตยในการเอ้ือให้
เกิดความพยายามพัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากากรพัฒนาโดยเท่าเทียมกันและการตัดสินใน
เพ่ือนกําหนดเป้าหมาย กําหนดนโยบาย การวางแผนและดําเนินโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

3) การมีส่วนร่วมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างส่วนที่ประชาชนลงแรงและทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
กับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนลงแรงดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตัดสินใจไม่ว่าระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ จะช่วยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่า งสิ่งที่
ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชน์ที่ได้ 

4) ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจผิดแผกแตกต่างกันไปตามสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ นโยบายและโครงสร้างการบริหาร รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของ
ประชากร การมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้เป็นเพียงเทคนิควิธีการ แต่เป็นปัจจัยสําคัญในการประกัน
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่มุ่งเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน 
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หากอธิบายความหมายการมีส่วนร่วม (Participation) ในทางวิชาการ จะหมายถึงความ
เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ ความรู้สึก นึกคิดของแต่ละคนที่มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม เป็นแรง
กระตุ้นที่ช่วยทําให้เกิดความสําเร็จ เกิดความรับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกันด้วยการเข้าไปเกี่ยวข้อง 
(Involvement) เข้าไปช่วยเหลือ (Contribution) และมีความรับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งจะเกิด
ทุกระดับสายบังคับบัญชาใน 3 ลักษณะคือ มีการช่วยเหลือ มีการใช้อํานาจ และมีขอบเตภาระงานใน
ขณะที่สังคมไทย แนวคิดทฤษฎีการสีส่วนร่วม (A Theory of Participation) เป็นแนวคิดที่สําคัญใน
การพัฒนาชนบทที่ปรากฏในสังคมไทย นับตั้งแต่ปี 2520 และปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นต้นมาและมีการให้ความหมายไว้หลากหลายในแต่ละ
ช่วงเวลาเช่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ได้บรรจุการมีส่วนร่วมไว้ว่าเป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาที่สนับสนุนให้ชาวบ้านช่วยเหลือตนเองได้ และสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เน้นให้ชาวบ้านมีส่วนพัฒนาของ
สังคมสมัยใหม่และระบบตลาดอย่างแบบแน่น แต่ความหมายดังกล่าวต้องมาชะงักในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2541-2545) เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมถูก
เปลี่ยนนัยยะเป็นเรื่องของการกระจายอํานาจทางการปกครองมีการดึงเอาองค์กรพัฒนาเอกชน 
(Ngos) และภาคสาธารณะเข้ามีมีส่วนร่วมในการพัฒนาภายในในกรอบเศรษฐกิจพอเพียง และยังคง
นัยยะของความหมายเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน (Rigg. Jonathan : 2008) 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา40 ได้สรุปความหมายสําคัญของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม 
คือ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยมาเข้า
ร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้ร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่
เข้าร่วมด้วยอ่างแท้จริงยิ่งขึ้นแลการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ 

พัฒน์ บุญรัตพันธ์41 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การะบวนการที่ทําให้
ประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือตัวประชาชนเอง โดยให้
ประชานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเองและมีส่วนดําเนินการให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่
ปรารถนาหรือท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้ต้องมิใช่การกําหนดกรอบแนวคิดจากบคุคลภายนอก 

                                           
40 นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, หน้า 4. 
41 พัฒน์ บุญรัตพันธ์, การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: เลิฟแอนด์

ลิพเพลส จํากัด, 2549), หน้า 129. 
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ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ42  สรุปความหมายของ “การมีส่วนร่วม” ไว้ 2 ลักษณะ 
ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนาโดยให้ประชาชนเข้ามีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน 
การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมิน 
รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกล่าว จะต้องมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

2) การมีส่วนร่วมในนัยทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 (1) การส่งเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีด

ความสามรถของตนในการจัดการ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มควบคุมการใช้และการกระจาย
ทรัพยากรของชุมชน อันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามรถ
แสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

 (2) การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาท
หลัก โดยการกระจายอํานาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ภูมิภาคมีลักษณะ
เป็นเอกเทศ ให้มีอํานาจทางการเมือง การบริหาร มีอํานาจต่อรองในการจัดสรรทรัพยากรอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน โดยประชาชนสมารถตรวจสอบได้ อาจกล่าวได้ว่ าเป็นการคืนอํานาจ 
(Empowerment) ในการพัฒนาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตของตนเอง ทั้งนี้
ต้องคํานึงถึงการพัฒนาความเท่าเทียมกันของชายและหญิง (Gender) ในการดําเนินงานพัฒนาด้วย 

จากความหมายการมีส่วนร่วมที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปความหมายว่า การมีส่วนร่วม
หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาและจัดลําดับความสําคัญของปัญหา
ร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มาของปัญหาร่วมในการเลือกวิธีการและวางแผนในการแก้ปัญหา 
ร่วมในการดําเนินงานตามแผนและร่วมในการประเมินผลวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่มีส่วน
ทําให้เกิดผลสําเร็จ ตลอดจนร่วมพิจารณากําหนดปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นของตน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาไปสู่ความสําเร็จด้วยความสมัครใจ 

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม Cohen and Uphoff (1980 : 213-128) ได้แบ่งข้ันตอนการมีส่วน
ร่วมออกเป็น 3 ขั้นตอน 

                                           
42 ปาริชาติ  วัย เสถียร  และคณะ ,  กระบวนการและเทคนิคการทํ างานของนัก พัฒนา , 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2543), หน้า 138-139. 
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1. การมีส่วนร่วมโดยการตัดสินใจ (Decision marking) ในกระบวนการของการตัดสินใจ
นั้นประการแรกที่ต้องกระทําคือ การจัดลําดับความสําคัญ ต่อจากนั้นจะเลือกนโยบาย และประชากร
ที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ที่ต้องดําเนินการไปเรื่อยๆ คือ ประกอบการ
ตัดสินใจ 3 ขั้นตอน คือ 

 1.1 การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น 
 1.2 การตัดสินใจในช่วงดําเนินการวางแผน 
 1.3 การตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติการตามแผน 
2. การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ (Implementation) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในเชิง

ปริมาณหรือเชิงคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณากระจายผลประโยชน์เฉพาะตนและภายในกลุ่ม รวมทั้ง
ผลประโยชน์ที่เป็นทางบวก และผลที่เกิดข้ึนในทางลบของโครงการ 

3. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งสําคัญที่ต้องสังเกตคือ ความเห็น 
(Views) ความชอบ (Preference) ความคาดหวัง (Expectation) 

อํานาจ อนันต์ชัย43 กล่าวว่า ความสําเร็จของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมี 3 
ประเภท คือ 

1. การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่แรกเริ่มว่ามีปัญหา สาเหตุของปัญหาการ
แก้ปัญหา ด้านการคิดจะนําโครงการอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยใช้แรงงานได้ถูกต้อง ตาม
เวลา สถานการณ์ 

2. การผสมผสานแผนงานและโครงการของส่วนราชการ ด้านการพัฒนา ความรู้  ทักษะ 
ความสามารถด้านประชาชน และคุณภาพของเจ้าหน้าที่ 

3. การสร้างองค์กรท้องถิ่น กลไกการประสานงานงบประมาณ ปัจจัยการทําแผนการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ความต้องการกันจําเป็นของประชาชน รวมทั้งการติดตามดูแลรักษาสืบไป 

อคิน รพีพัฒน์ 44 ได้จํ าแนกประเภทของการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาออกเป็น  
5 ขั้นตอน คือ 

1. การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มโครงการ : เป็นขั้นที่ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน 

                                           
43 อํานาจ อนันต์ชัย, การระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิกตอร์เพาเวอร์พอยด์, 2527), หน้า 161. 
44 อคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคม และวัฒนธรรมไทย, 

หน้า 49. 
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2. การมีส่วนร่วมในข้ันวางแผนโครงการพัฒนา : เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามีมีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3. การมีส่วนร่วมในขั้นดําเนินโครงการ : เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนในการทํา
ประโยชน์ให้แก่โครงการ 

4. การมีส่วนร่วมในขั้นรับผลที่เกิดจากโรงการพัฒนา : เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามารับ
ผลประโยชน์ที่พึงได้ของโครงการ 

5. การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลโครงการพัฒนา : เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประเมินว่าโครงการพัฒนาที่ดําเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ 

ระดับการมีส่วนร่วม International Association for Public Participation ได้แบ่ง
ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ําสุด แต่เป็นระดับที่
สําคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมี
ส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ 
และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรับ
ฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
เป็นต้น 

3. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วม
เสนอแนะแนวทางที่นําไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความเห็นและ
ความต้องการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทํางาน 
เพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 

4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็น
หุ้นส่วนในภาครัฐขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น 
คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชน 

5. การเสริมอํานาจแก่ประชาชน เป็นขั้นตอนท่ีให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุดโดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการหมู่บ้านที่มอบ
อํานาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 
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2. กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวถึง แนวนโยบายด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 87 ว่ารัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการ
วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสองการใช้อํานาจรัฐทุก
ระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 

(4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพ่ือช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนรวมทั้งสนับสนุน
การดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่นวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 

(5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องคํานึงถึงสัดส่วนของ
หญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นช่องทางอีกทางหนึ่งในการสร้างชุมชนชนิดต่างๆ
สิ่งแรกก็คือการฝึกอบรมผู้ที่จะเป็นผู้นําในอนาคต ในขณะที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เขาจะได้เรียนรู้วิธีที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนได้อย่างไรและจะสร้างความ
ร่วมมือ การฝึกอบรมจะเป็นการทํางานร่วมกัน วันนี้ปัจเจกชนอาจจะเป็นตัวแทนของเพ่ือนบ้านหรือ
กลุ่มผลประโยชน์ แต่พรุ่งนี้เขาจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มซึ่งผู้นําของชุมชนจะถูกคัดเลือกขึ้นมาโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้ ผู้นําในอนาคตก็จะได้เรียนรู้ทักษะของการทํางานร่วมกัน 

ถวิลวดี บุรีกุล45 กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการะบวนการสื่อสาร
สองทางที่มีเป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจาก
สาธารณชน ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็คือ การให้ข้อมูลต่อสาธารณชน

                                           
45 ถวิลวดี บุรีกุล, การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ, (นนทบุรี: สถาบัน

พระปกเกล้า, 2552), หน้า 6. 



   50 

และให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่นําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา เพ่ือหาทางออกท่ีดีที่สุดสําหรับทุกๆ คน การมีส่วนร่วมของประชาชนยังจัดเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของแนวความคิดในการกระจายอํานาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่น เพราะประชาชนในท้องถิ่น คือ 
ผู้ที่รู้ปัญหาและต้องการของท้องถิ่นตนเองดีกว่าผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นการเปิก
กว้างในความคิดเห็นโดยการสื่อสารสองทางในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ซึ่งในแต่ละประเด็น
นั้นไม่สามารถใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งมาตัดสินใจได้เหมือนกัน 

ติน ปรัชญพฤทธิ์46 กล่าวว่า การมีส่วนร่วมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทเป็นอย่างมาก 
ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมไม่ได้มีผลเพียงสนับสนุนการพัฒนาโดยอาศัยพลังและทรัพยากรจาก
ประชาชนเท่านั้น หากยังเป็นการส่งเสริมความสํานึกร่วมกันของประชาชน ในอันที่จะอยู่ร่วมกันด้วย
ความสามัคคี เน้นการคํานึงถึงผลรวมและพัฒนาศักยภาพทางจิตใจ ทางปกครอง และความสามารถ
ในการช่วยตนเอง มองในแง่นี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิธีการและเป้าหมายในตัวมันเอง นอก
จานี้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบทยังสะท้อนให้เห็นว่าคนในฐานะที่เป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนานั้น มิใช่เป็นผู้ถูกกระทําแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังเป็นผู้กระทําได้ด้วย ซึ่งแนวความคิดนี้
ย่อมสอดคล้องกับประชาธิปไตย และการพึ่งตัวเองอย่างแท้จริง 

2.1 สําหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาชนบทนั้นอาจมีหลาย
ประการกล่าวคือ 

1) การใช้สถาบันพ้ืนเมืองเป็นเครื่องมือที่จะให้ประชาชนเข้ามีมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชนบท ยกตัวอย่างเช่น ในฟิลิปปินส์ จะมีสถาบันเก่าแก่ที่ดั้งเดิมเรียกว่า อตอร์ (ator) อยู่หลายแห่งใน
หมู่บ้าน อตอร์ หนึ่งจะประกอบไปด้วย ครอบครัวหลายๆ ครอบครัว โดยมีหัวหน้าครอบครัวชายเป็น
ตัวแทน และคนที่อายุสูงสุดในอตอร์จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในอตอร์นั้นๆ 

2) การปรึกษาหารือกับประชาชนก่อนที่จะทําอะไร ซึ่งรวมถึง การอธิบายโครงการของ
รัฐบาลให้ประชาชนทราบ การทําสัญญาจ้างเอกชน การเป็นหุ้นส่ วน การจัดหาความช่วยเหลือแก่
ประชาชน 

3) การเกณฑ์เอาฝ่ายอ่ืนเข้ามาเป็นพวกโดยยอมให้ประชาชนตั้งตัวแทน การแต่งตั้งผู้นํา
ท้องถิ่นมาดํารงตําแหน่งของทางการ และการยอมให้ประชาชนสามารถตัดสันใจเลือกแผนใดแผนหนึ่ง 
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการมีส่วนร่วมแต่เพียงลวงๆ มิได้มีน้ําหนักต่อการพัฒนาชนบทอย่างแท้จริง 

                                           
46 ติน ปรัชญพฤทธิ์ , ภาวะผู้นําและการมีส่วนร่วม พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ , (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527), หน้า 330-340. 
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ในทางตรงกันข้าวหน่วยรัฐบาลจะยอมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเช่น การยอมให้
ประชาชนเข้ามาให้คําปรึกษาตลอดกระบวนการวางแผน การให้ตัวแทนประชาชน นั่งอยู่ใน
คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่สําคัญ และการยอมให้ชุมชนเข้ามาควบคุมการเงินและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ มองในแง่นี้จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาชนบทนั้น มี
ตั้งแต่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลย การมีส่วนร่วมพอเป็นพิธี และการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี 
การที่ประชาชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการดังสมการในภาพด้านล่างนี้ 

 

 

ภาพประกอบที่ 3 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลเหนือการมีส่วนร่วม 
ที่มา : ติน ปรัชญพฤทธิ์ การบริหารการพัฒนา, 2545 หน้า 341. 

 

2.2 เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 3 ประการคือ 
1) ต้องมีอิสรภาพ หมายถึง ประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ การเข้าร่วมต้อง

เป็นไปด้วยความสมัครใจ การถูกบังคับ ให้ร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใดไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 
2) ต้องมีความเสมอภาค ประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับ

ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ 
3) ต้องมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถพอที่จะเข้า

ร่วมกิจกรรมนั้นๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแม้จะกําหนดว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาคแต่
กิจกรรมที่กําหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้น
ไม่ได้ มิเช่นนั้น ต้องเสริมสร้างความสามารถของประชาชนให้มีความสามารถเข้าร่วมได้ 

P = ( B x Pr ) – C 

P = participation หรือ การมีส่วนร่วม 

B = benefit hoped to gain หรือ ผลที่หวังจะได้จากการเข้าไปมีส่วนร่วม 

Pr = probability that they will actually be achieved  

หรือความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้ที่จะสบผลสําเร็จ 
 

C = cost of working for them หรือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนในการมีส่วนร่วม 
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2.3 ส่วนองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม มี 3 ด้าน คือ 
1) ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน การให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมหนึ่งๆ 

จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพ่ืออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรเข้า
ร่วมหรือไม ่

2) ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของกิจกรรม
ว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพ่ือที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 

3) ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมจะต้องระบุ
กลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมักถูกจํากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์
ของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วโดยพ้ืนฐาน ทั้งนี้มักพิจารณาผู้ เข้าร่วมจากกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อาจได้รับความผลกระทบทั้งทางบวกและลบ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนผู้สนใจอีกด้วย 

โดยแท้จริงนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะไม่สามารถกระทําได้ในทุก  ๆ 
ประเด็น ดังนั้น จึงมีแนวทางทั่ว ๆ ไปบางประการเกี่ยวกับประเด็นที่ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

- การตัดสินใจและผลกระทบที่สําคัญ 
- การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบงคนมากกว่าคนอ่ืน 
- การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่เดิม 
- การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีมีความขัดแย้งอยู่ก่อนแล้ว 
- ความจําเป็นเพื่อให้มีการสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจ 

ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคมขึ้นอยู่กับความ
สนใจและประเด็นในการพิจารณา แต่มีเงื่อนไขพ้ืนฐานในการมีส่วนร่วมว่า ประชาชนต้องมีอิสรภาพ 
ความเสมอภาคและความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้การมีส่วนร่วมต้องมีวัตถุประสงค์
หรือจุดมุ่งหมาย ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย และต้องมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) จึงเป็นการกระจายโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น ให้คําแนะนําปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการ
ควบคุมโดยตรงจากประชาชน 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
โอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมี
การนําความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทางทั้งอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้สีส่วนได้ส่วน
เสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้เราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเพ่ิม
คุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ และทําให้ง่าย
ต่อการนําไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีที่ร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความ
น่าเชื่อถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของ
สาธารณชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสําคัญในการสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนและ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริหารงาน หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะ
ช่วยให้มีการตรวจสอบการทํางานของผู้บริหาร และทําให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันนักการเมืองจากการกําหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ 
นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคนรับ
ฟัง อีกท้ังความต้องการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกลยุทธ์ที่นําไปใช้จะทําให้เกิดประโยชน์
มากมายต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดังที่จะได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดังต่อไปนี้คือ 

1. เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช่วยให้เกิด
ความกระจ่างในวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้น  ๆ ได้อยู่ เสมอ 
สาธารณชนสามารถที่จะผลักดันให้เกิดการทบทวนข้อสันนิษฐานที่ปิดบังอยู่ซึ่งอาจจะปิดบังไม่ให้
มองเห็นทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุดบ่อยครั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดการ
พิจารณาทางเลือกใหม่แทนวิธีการที่ได้ใช้กันมาในอดีต สาธารณชนมักจะมีข้อมูลที่สําคัญที่ ทําให้เกิด
ความแตกต่างที่จะนําเข้าไปสู่การตัดสินใจ ก่อให้เกิดความแตกต่างในการที่จะไปสู่การตัดสินใจ 
ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างโครงการที่จะประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จ 

2. การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา แน่นอนกระบวนการหรือโครงการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบมักจะสิ้นเปลืองและเสียเวลา แต่ในทางปฏิบัติแล้วการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมาแต่ต้นสามารถที่จะลดความล่าช้าและลดค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของ
ประชาชนได้ การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะดูว่าสิ้นเปลืองและเสียเวลากว่าที่จะตัดสินใจได้ แต่
ว่าเมื่อตัดสินใจแล้วและเมื่อนํามาสู่การปฏิบัติอาจจะเป็นวิธีการที่ประหยัดกว่าด้วยซ้ําไป การตัดสินใน
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อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําไปอย่างรวดเร็วและดูเหมือนจะไม่สิ้นเปลืองอาจจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า ถ้าการ
ตัดสินใจนั้นไม่ได้ทําให้เกิดข้อตกลงระหว่างกลุ่ม แต่นําไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
มากขึ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอย่างสูงต้องการตัดสินใจโดยกลุ่ม ซึ่ง
มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจนั้น ๆ ในการนี้ก็จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการนําไปปฏิบัติ ทําให้
เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งโดยทั่วไปอาจจะแพงกว่าค่าใช้จ่ายในการทําโครงการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3. การสร้างฉันทามติ (Consensus Building) โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถ
ที่จะสร้างข้อตกลงที่มั่นคงและยืนยาวและการยอมรับระหว่างกลุ่ม ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีความเห็น
ขัดแย้งกันคนละทาง การมีส่วนร่วมนี้ยังก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณี ลดความขัดแย้งทาง
การเมืองและสร้างให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 

4. การเพ่ิมความง่ายต่อการนําไปปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทําให้คนเรามี
ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้นและครั้งหนึ่ง เมื่อได้ร่วมตัดสินใจแล้วเขาก็ย่อมต้องการ
ที่จะเห็นสิ่งนั้นนําไปปฏิบัติได้ไม่เพียงแต่จะมีความสนับสนุนทางการเมืองต่อการนําไปปฏิบัติ แต่กลุ่ม
และปัจเจกชนอาจจะรู้สึกกระตือรือร้นในการท่ีจะช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด ครั้งหนึ่งเมื่อความขัดแย้งได้นําไปสู่
ความขมขื่นและการเป็นกฏิปักษ์มันจะยากยิ่งขึ้นในการที่จะแก้ปัญหาประเด็นนั้น กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนก่อให้เกิดโอกาสที่กรณีที่จะแสดงความต้องการของกลุ่มเขา และความห่างกังวลที่
ปราศจากความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้ากัน
อย่างรุนแรงที่อาจจะเป็นไปได้ อย่างไรก็ดีการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่ยาวิเศษ มันไม่อาจลดหรือ
กําจัดความขัดแย้งในทุก ๆ กรณีได้ 

6. การดํารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม วิถีทางที่จะนําไปสู่ความชอบธรรม
และการดํารงอยู่ของความชอบธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตัดสินใจก่อให้เกิดความขัดแย้งก็คือ
จะต้องใช้กระบวนการตัดสินใจซึ่งโปร่งใสและน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและให้สาธารณชนมีส่วนร่วม
โครงการ มีส่วนร่วมของประชาชนยังโก่ให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุผลที่นําไปสู่การตัดสินใจนั้น ๆ 

7. การคาดคะเนความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน ในขณะที่
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทํางานกับสาธารณชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนเขาจะค่อย  ๆ เพ่ิม
ความรู้สึกท่ีไวต่อความห่วงกังวลของสาธารณชนและต่อที่ว่าสาธารณชนมองการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร บ่อยครั้งทัศนคติเหล่านี้ได้นํามาพูดกันภายใน เพ่ือที่ว่าเจ้าหน้าที่จะเกิด
ความตระหนักถึงการตอบสนองของสาธารณชนที่เป็นไปได้ต่อกระบวนการและการตัดสินในใจต่าง  ๆ 
ถึงแม้ว่าประเด็นนั้นอาจจะไม่ใหญ่โตมากนักที่จะต้องทําโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็น
ทางการ 
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8. การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน ประโยชน์อันสําคัญ
อย่างยิ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการให้การศึกษาต่อสาธารณชนที่ดีขึ้นกว่าผู้มีส่วนร่วม ไม่
เพียงแต่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา แต่เขายังได้เรียนด้วยว่ากระบวนการตัดสินใจโดยองค์กรส่วนท้องถิ่น
ของเขาควรจะเป็นอย่างไร และทําไมจึงต้องตัดสินใจดังกล่าว การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นเวที
การฝึกที่มีประสิทธิภาพของผู้นําท้องถิ่นในอนาคตอีกด้วย 

3. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

World Health Organization47 (WHO/ UNICE, 1978) ได้เสนอปัจจัยพ้ืนฐานในการ
ระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 2 ประการคือ 

1. ปัจจัยของสิ่งจูงใจจากสภาพความเป็นจริงของชาวชนบทจะเข้าร่วมในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง ทั้งในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากร หรืออ่ืนๆนั้นจะมีเหตุผล 2 ประการคือ การมองเห็น
ว่าตนจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนทําไปซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญของการกระตุ้นให้เกิดสิ่งจู.ใจ
เป็นตัวนําซึ่งถือเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 

2. ปัจจัยโครงสาร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมแม้ว่าชาวชนบทจํานวนมากจะ
เห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนา แต่ไม่อาจจะเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากไม่เห็น
ช่องทางของการเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแล้วไม่ได้รับผลดังที่คาดหวังไว้ เพราะการเข้ามามีส่วนร่วมกันนั้น
มิได้มีการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสมเช่น ภาวะผู้นํา กฎระเบียบ แบบแผน ลักษณะการ
ทํางานเงื่อนไขการเข้าร่วม เป็นต้น ดังนั้นพ้ืนฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้าร่วมจึงควร
มีลักษณะดังนี้ 

 2.1 เปิดโอกาสให้ทุก ๆ คน และทุก ๆ กลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยการเข้าร่วมอาจจะอยู่ในรูปแบบของการมีตัวแทนหรือการเข้าร่วมโดยตรง 

 2.2 ควรมีเวลากําหนดที่ชัดเจนเพ่ือผู้เข้าร่วมจะสามารถกําหนดเงื่อนไขของตนเองได้
ตามสภาพเป็นจริงของตน 

 2.3 กําหนดลักษณะของกิจกรรมที่แน่นอนว่าจะทําอะไร 

William W. Recder (1974 : 49-60) ได้อธิบายถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
กระทําหรือพฤติกรรมของมนุษย์โดยมีความเชื่อว่าปัจจัยภายนอก คือ สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจ แต่บุคคลจะแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเหล่านั้นมาสู่

                                           
47 WHO/ UNICE, Report of International Conference on Primary Health Care, ( April 

1978). 
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ตัวบุคคลในรูปของความเชื่อ (Beliefs) และความไม่เชื่อ (Disbeliefs) ซึ่งจะเป็นเหตุผลที่จะทําให้
บุคคลตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรมซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านคือ 

1. ปัจจัยที่ดึงดูดให้เกิดการกระทํา 
 1.1 เป้าประสงค์ (Goals) การกระทําทุกอย่างต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อาจ

เป็นความเชื่อ ความรู้สึก แถลงการณ์ของทางราชการและอาจเป็นจากเงื่อนไขที่ตนเองหรือคนอ่ืนเป็น
ผู้กําหนดให้เป็นไปตามแนวทางความปรารถนา 

 1.2 ความเชื่อ (Belief Orientation) เป็นความคิดหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองโดย
ปราศจากการอ้างอิงใดๆ ความเชื่อนี้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เพราะคนส่วนมากจะเลือกกระทํา
ความเชื่อพ้ืนฐานที่เขามีอยู่เดิม 

 1.3 ค่านิยม (Value Standards) เป็นระบบหนึ่งของความเชื่อ การดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมนั้นๆ จะต้องสร้างเงื่อนไขในการดํารงชีวิต การที่จะกระทําหรือไม่ทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีพ้ืนฐานมา
จากสังคมนั้นตัดสินแล้วว่าดีหรือเลว 

 1.4 นิสัยและขนบธรรมเนียม (Habits and Custom) เป็นรูปแบบที่สร้างมาจากความ
รับผิดชอบภายในกลุ่ม ซึ่งคนในสังคมจะยอมรับด้วยความเต็มใจเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์และมีเหตุผล 
การกระทําที่แสดงออกมาเช่นนี้เพราะความเคยชิน และเป็นประเพณีดั้งเดิมที่ยึดถือกันมานาน 

2. ปัจจัยหลักให้เกิดการกระทํา 
 2.1 ความคาดหวัง (Expectation) เป็นความรู้สึกภายในตัวเราหรือเกิดจากตัวบุคคล 

กลุ่ม และสังคม ที่ได้คิดหรือหวังให้ตัวเรามีความเชื่อ มีความรู้สึกหรือแสดงการกระทําออกมาตาม
ความต้องการ 

 2.2 ข้อผูกพัน (Commitment) เมื่อมีการรวมกลุ่มกิจกรรมพิเศษขึ้นในสังคม ก็จะมีข้อ
ผูกพันที่สมาชักในกลุ่มจะต้องทําตามสัญญา หรือข้อผูกพันตามที่กลุ่มได้ตั้งขึ้น 

 2.3 การับงคับ (Force) เป็นความรู้สึกของคนที่จะกระทําสิ่งใดโดยไม่มีทางเลือกอาจ
ถูกบังคับโดยกฎหมู่หรือกฎหมายก็ได้ การับงคับนี้จะรุนแรงกว่าการสมัครใจทําเอง 

3. ปัจจัยสนับสนุน 
 3.1 โอกาส (Opportunity) เป็นความเชื่อที่ว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่จะกระทําการ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ตามโอกาสที่ตนเองมีอยู่ แต่บางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะเลือกกระทําได้ เพราะสถานการณ์
ที่ไม่เอ้ืออํานวย 

 3.2 ความสามารถ (Ability) การที่คนยอมรับตนเองมีขีดความรู้ ความสามารถเพียงใด
ที่จะสามารถกระทําสิ่งที่ตนต้องการให้สําเร็จลุล่วงไปได้ 



   57 

 3.3 การสนับสนุน (Support) เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือหรือต่อต้านซึ่งเกิดจาก
ตัวบุคคลหรือกลุ่มให้ความสนับสนุนด้านความคิดเห็น หรือเป็นแรงกระตุ้นให้คนกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งลง
ไปเนื่องจากเข้ารู้สึกว่ามีคนสนับสนุนให้เขาทํา 

เชื่อมโยงกับ อําภรณ์ ช่างเกวียน (2540 : 33-34) กล่าวว่า ปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่เป็นแรง
กระตุ้นให้บุคคลตัดสินใจเข้าร่วมกระทํากิจกรรมใหม่  ๆ ในชุมชนหรือยอมรับสิ่งใหม่ ๆ คือ การ
ติดต่อสื่อสารและลักษณะส่วนบุคคลของบุคคลนั้น ๆ โดยแบ่งเป็น 

1. ปัจจัยช่องทางการสื่อสาร เป็นวิธีการที่ผู้ส่งข่าวสารใน 2 ลักษณะ คือ 
 1.1 ช่องทางการสื่อสารมวลชน (Mass Media Chanel) เป็นวิธีทางในการถ่ายทอง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และสื่อสารประเภทอ่ืนๆ เช่น 
ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งมีความสําคัญในการเพ่ิมความรู้ แพร่กระจายข่าวสาร และสามา รถ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลได้ 

 1.2 ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Chanel) เป็นการติดต่อ
ระหว่างบุคคลเพ่ือถ่ายทองข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติได้มากกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ 

2. ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนตัว (Personal Characteristic) ประกอบด้วย อายุ สถาน
ภาทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้ ขนาดที่ดิน การถือครองที่ดิน และความสามารถเฉพาะอย่าง
รวมถึงระดับการศึกษา 

โกวิทย์ พวงงาม48 กล่าวถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนมี
ประเด็นดังนี ้

1. ปัจจัยเกี่ยวกับกลไกของภาครัฐ ทั้งในระดับนโยบายมาตรการและการปฏิบัติที่
เอ้ืออํานวยในการสร้าง หรือเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน จําเป็นจะต้องทําให้การพัฒนา
เป็นระบบเปิด มีความเป็นประชาธิปไตย มีความโปร่งใส รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ตรวจสอบได้ 

2. ปัจจัยด้านประชาชน ที่มีสํานึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วม มีความสํานึกต่อ
ความสามารถและภูมิปัญญาในการจัดการปัญหาซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึง
การสร้างพลังเชื่อมโยงในรูปกลุ่มองค์กร เครือข่าย และประชาสังคม 

                                           
48 โกวิทย์ พวงงาม, การศึกษารูปแบบและแนวทางการเสริมความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วน

ตําบล (อบต.), หน้า 78-79. 
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3. ปัจจัยด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการกระตุ้นสร้างจิตสํานึก
และผู้เออํานวยกระบวนการพัฒนาสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรและร่วมเรียนรู้กับสมาชิก
ชุมชน 

วันชัย วัฒนศัพท์ (2547 : 160) กล่าวว่า การที่ประชาชนจะเลือกเข้ามามีส่วนร่วมนั้นต้อง
รวมถึง 

1. การให้ข้อมูลทั่วไปถึงผลที่จะติดตามมาของการกระทําที่ได้นําเสนอ เพ่ือที่ประชาชนจะ
ได้เลือกว่าเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ 

2. ให้ข้อมูลโดยทั่วไปถึงผลที่ตามมาของการไม่กระทําตามกิจกรรมที่นําเสนอ 
3. แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนของการมีส่วนร่วมที่ประชาชนจะรู้ว่าเขาจะมีส่วนร่วมอย่างไร 
4. จัดหาช่องทางที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและผู้ที่ทําหน้าที่ตัดสินใจ

สําหรับทุกๆ ส่วนของสาธารณชน (เช่น การให้ข้อมูลทั้งผู้ที่สนับสนุนและคัดค้าของโครงการหรือให้
ความมั่นใจว่าผู้ที่ทําหน้าที่ตัดสินใจนั้นสามารถเข้าถึงได้จากทั้งสองกลุ่ม) 

5. สร้างความมั่นใจว่า ความคิดเห็นจากทุกๆ ส่วนในชุมชนจะได้รับการเก็บรวบรวมไม่
เฉพาะเพียงจากชุมชน ธุรกิจ องค์กรหรือผู้สนับสนุนแต่มาจากชุมชนละแวกบ้าน กลุ่มอนุรักษ์
ธรรมชาติและผู้ที่สนใจอื่นๆ ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป 

โกวิทย์ พวงงาม49 กล่าวว่า จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดัง เช่น 
1. การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาทั้งแผนพัฒนา 5 ปี และแผนพัฒนาประจําปีโดย

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและกําหนดการจัดทําแผนพัฒนา โดยการร่วมเสนอปัญหา
ความต้องการและร่วมเสนอโครงการกิจกรรมเพ่ือ การพัฒนาและในรูปแบบของกระบวนการทํา
ประชาคมที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาในภาพรวมร่วมกําหนดทิศทางการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม 

3. การให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้ง
วาระการประชุมให้ประชาชนทราบทุกครั้งอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมสังเกตการณ์
ประชุมสภาด้วย 

                                           
49 โกวิทย์ พวงงาม, การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน, (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2545), หน้า 20. 
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4. การให้ประชาชนมีสิทธิในการเสนอข้อบัญญัติเพ่ือให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พิจารณาออกข้อบังคับ ตาม พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

5. ประชาชนมีสิทธิถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย ตาม พรบ. ว่าด้วยการลงคะแนนเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากข้อมูลข้างต้นดังกล่าวได้ว่ามีปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่ง แต่ละปัจจัยนั้นมีการส่งเสริมเกื้อหนุน
ซึ่งกันและกันที่จะเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัย
ด้านองค์กร และปัจจัยด้านชุมชน 

4. แนวคิดของภาวะผู้นําในการมีส่วนร่วม 

 4.1 ความหมายของภาวะผู้นํา 

 มิลตัน50 (Milton) กล่าวว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง การที่ผู้นําใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ที่
มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่คณะในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้สมาชิกใช้ความพยายามในการทํา
กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสถานการณ์ที่กําหนด 

 ดาฟท์51 (Daft) กล่าวว่า เป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้นํา (leaders) และผู้
ตาม (Followers) ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน (Shared purposes) 

 เดวิส และ นิวส์ตรอม 52 (Davis and Newstrom) กล่าวว่า ภาวะผู้นําเป็น
กระบวนการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้อ่ืนทํางานด้วยความกระตือรือร้น เพ่ือบรรลุวั ตถุประสงค์ของ
องค์การที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและบังเกิดความก้าวหน้าแก่ผู้ร่วมงาน เป็นการ
เสริมสร้างองค์กรหรือหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

                                           
50 Manion, J. , “ Joy at work:  Creating a positive work place” , Journal of Nursing 

Administration, (2003): 151. 
51 Daft, R.L., Leadership : Theory and practice. Forth Worth, (TX: Dryen Press, 1999), 

p. 5. 
52 Davis and Newstrom, Human Behavior at Work :  Organizational Behavior, 

(Instructor's Manual, 1985), p. 158. 
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 เกศินี ปายะนันท์53 กล่าวว่า ภาวะผู้นําหมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับ
การยกย่องให้เป็นหัวหน้าหรือผู้นําหรือผู้บังคับบัญชามีความสามารถในการับงคับบัญชาลูกน้องหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง เพ่ือให้งานสําเร็จสมความมุ่งหมายขององค์กรหรือ
หน่วยงานนั้น 

 ทองใบ สุดชารี54 กล่าวว่า ผู้นํา หมายถึง บุคคลที่มีบุคลิกภาพดีเด่น มีความสามารถ
พิเศษในชนบทหรือท้องถิ่นในขณะเดียวกันสมาชิกในกลุ่มมีความผูกพันและยอมรับในกันและกัน จะมี
สถานการณ์หนึ่งเกิดขึ้นและจะทําให้เกิดผู้นําซึ่งทําให้ผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น มีความรู้ ความฉลาด 
กลายเป็นผู้นําในกลุ่มนั้น ลักษณะเช่นนี้เป็นการมาองผู้นําเป็นแง่สถานการณ์ 

 จากความหมายของภาวะผู้นําที่กล่าวมาพอจะสรุปได้ว่า ภาวะผู้นําเป็นกรรมวิธีที่
บุคคลใช้อิทธิพลหรืออํานาจหน้าที่ในการจูงใจคนให้ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการโดยใช้
กระบวนการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 

 4.2 ความสําคัญของภาวะผู้นํา 

 รังสรรค์ ประเสริฐศรี55 กล่าวว่า ลักษณะสําคัญของการเป็นผู้นําจะเกี่ยวข้องกับปัจจัย
ต่อไปนี้ 

 1. อิทธิพล ผู้นําจะเป็นผู้ที่มีอํานาจต่อกลุ่มทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้งานบรรลุผล
สําเร็จ 

 2. ความตั้งใจ จะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํางานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 

 3. ผู้นําจะมีความรับผิดชอบส่วนบุคคล ผู้นําจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในงานที่
กระทําอยู่ในฐานะท่ีกระทําอยู่ 

 4. การเปลี่ยนแปลง จะต้องจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และปรับปรุงให้ภารกิจที่
เกี่ยวข้องดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

                                           
53 เกศินี ปายะนันท์, การพัฒนาผู้นําเยาวชนและผู้นําท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, 2537), หน้า 518. 
54 ทองใบ สุดชารี, “การนํานโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสหวิทยาลัยอีสานใต้”, 

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์, 2536), หน้า 126. 

55 รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้นา (Leadership), (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์, 2547), หน้า 
12-13. 
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 5. มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ทั้งผู้นําและสมาชิกกลุ่มจะต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน 

 6. มีการจูงใจตาม ผู้นําจะต้องมีความสามารถจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติตาม ภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

สรุปได้ว่า ผู้นํา เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อประสิทธิผลขององค์กร ดังนั้นความสําเร็จของ
องค์กรจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้นํา ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดความ
จําเป็นแก่องค์กรต่างๆ ที่จะต้องได้รับการชี้นําเกี่ยวกับกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และบุคคลที่จะทํา
หน้าที่นี้ได้ดีก็คือ ผู้นํา ประสานงานองค์กรต่างๆ จะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่าย 
ภายนอกองค์กรผู้นําจะเป็นบุคคลทีสําคัญในการที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและบุคคล
เหล่านั้น 

 4.3 หลักการพื้นฐานของการมีส่วนร่วม 

 จากการศึกษาเอกสารต่างๆ พบได้ว่าหลักการพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมมีนักวิชาการ
หลากหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา56  ได้ให้ความหมายว่า หลักการพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมมี 
10 ประการที่ควรคํานึงถึง คือ 

 1. เชื่อว่ามนุษย์ต่างมีความคิดและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน 
 2. เชื่อว่าทุกคนไม่ได้ชั่วดีมาตั้งแต่เกิดโดยเหตุที่เขายากจนอยู่นั้นมิใช่จากกรรม 
 3. ต้องคิดว่ามนุษย์มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ เพราะถ้ามีการ

ใช้เทคโนโลยีโดยที่มนุษย์ไม่มาร่วมคิด ร่วมกันรู้ หรือเข้าใจเพียงพอก็อาจไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
หรือตรงข้ามกลับใช้เพื่อทาลายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองหรือสิ่งแวดล้อมได้ 

 4. เชื่อว่าชาวชุมชนต่างๆ มักมีภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนใน
ระดับหนึ่งบางเรื่องที่ชาวชุมชนยึดถือจึงต้องค่อยๆ ให้ปรับตัวผสมผสานกับวิทยาการภายนอก 

 5. ต้องคิดว่ามนุษย์มีความสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนให้ดีได้ ถ้าได้รับ
โอกาสที่จะร่วมคิด ร่วมเข้าใจ และร่วมจัดการ (Active partner) เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การที่
มนุษย์บางกลุ่มปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างสิ้นเชิง ก็เป็นไปตามระดับการเข้าใจในเทคโนโลยีนั้นอย่าง
ถูกต้องหรือไม่ และมีกลวิธีปรับความเข้าใจนั้นมาสู่ระดับที่แต่ละฝ่ายยอมรับได้เพียงใด ซึ่งต้องให้ได้รับ
โอกาสที่จะเข้าใจ และยอมปรับให้เหมาะสมกับตนอย่างเหมาะสม 

                                           
56 นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณี ตัวอย่าง, หน้า 14-15. 
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 6. การมีส่วนร่วมยิ่งมีเพ่ิมข้ึน เมื่อมีสภาพที่เหมาะสมต่อไปนี้ 
  6.1 ประชาชนในท้องถิ่นได้รู้สึกว่าเขาได้ควบคุมโชคชะตาของตนเอง แทนที่จะเป็น

บุคคลอื่นที่ “เขาไม่รู้จัก” หรือที่ “เขาไม่ไว้ใจ” ที่บอกว่ามาช่วยเขา แต่บ่อยครั้งไม่ได้ช่วยจริงจัง 
  6.2 ผู้ที่จะเข้าร่วมต้องมีอิสรภาพ ได้รับความเสมอภาคและได้รับความจริงใจให้เข้า

มีส่วนร่วม ดังนั้นการมีส่วนร่วมจะเกิดอย่างเต็มที่และจริงจังเมื่อบุคคลนั้นๆ ไม่ถูกบังคับให้จํายอมเข้า
ร่วมและที่สําคัญคือต้องเข้าร่วมด้วยโดยเท่าเทียมกับผู้มาร่วมด้วยทุกคนอีกทั้งโครงการให้ความจริงใจ
ด้วย 

  6.3 ผู้ที่จะเข้าร่วมต้องมีความสามารถพอที่จะมีส่วนร่วมได้ กิจกรรมหลายเรื่อง
ประชาชนทั่วไปอาจมีส่วนร่วมด้วยได้ แต่ที่เป็นกิจกรรมเฉพาะ เช่น การแพทย์ การก่อสร้างอาคารสูง
การทหาร ฯลฯ หากประชาชนเข้าร่วมด้วย อาจไม่ได้ผล หรืออาจเกิดความเสียหาย 

  6.4 มีการสื่อสาร 2 ทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 
หากผู้มีส่วนได้-เสีย ได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือสื่อสารได้ไม่ดีพอก็จะไม่เข้าใจได้ดีพอว่า
โครงการจะทําให้เกิด ผลดี-ผลเสีย อย่างไรเพียงใดอาจนําไปสู่การไม่ยอมรับโครงการได้ 

  6.5 ประชาชนมีส่วนร่วมรับทราบ-ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจะ
ทําให้ต้องการเข้ามาร่วมกับโครงการมากยิ่งขึ้น การร่วมงานกันตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดการตัดสินใจใน
โครงการนั้นๆ ในระยะยาวจะเกิดผลดียั่งยืนกว่าการที่จะให้ร่วมด้วยเพียงบางส่วน หรือช้าไป 

  6.6 ประชาชนมีทัศคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่โครงการและต่อโครงการนั้นๆ และเต็มใจที่
จะมีส่วนร่วมด้วย 

  6.7 การมีส่วนร่วมนั้นต้อง ไม่ทําให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายมากเกินกว่าผลตอบแทน
ที่เขาประเมินว่าจะได้รับ 

  6.8 เมื่อเข้ามามีส่วนร่วมแล้วจะไม่กระทบกระเทือนสถานภาพในหน้าที่การงาน
หรือทางสังคมให้ลดน้อยลง 

  6.9 มีกลวิธีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างโครงการและผู้มีส่วนได้เสีย 
 7. เชื่อว่าตนต่างกับชาวบ้านอยู่ไม่น้อยและชาวบ้านเองก็แตกต่างกันอยู่บ้างดังนั้นการ

จะให้มีส่วนร่วมจะเอาใจเราฝ่ายเดียวไม่ได้ 
 8. อาจใช้การมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ เช่น (1) รูปแบบโดยตรง คือมีส่วนร่วมโดยตัว

บุคคลแต่ละคน หรือ (2) ประชาชนก่อตั้งองค์กรขึ้นมามีส่วนร่วม หรือ (3) ให้มีตัวแทนมามีส่วนร่วม
โดยอ้อม ซึ่งย่อมขึ้นกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่เช่น ในพ้ืนที่ที่ประชาชนมีศรัทธาในตัวแทนของเขามามี
ตัวแทนร่วมด้วยก็เพียงพอ แต่กรณีที่ในหมู่บ้านมีประชาชนหลากหลายกลุ่มจึงควรมีตัวแทนของกลุ่ม
จากหลายภาคส่วนมามีส่วนร่วมเพ่ิมเติม 

 9. ไม่มีสิ่งใด ได้มาฟรี ต้องแลกเปลี่ยนกัน มีเสียไปบ้าง เพ่ือจะได้มา 
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 10. การมีส่วนร่วมต้องนึกถึงใจของผู้อ่ืนให้มากมิใช่เอาแต่ใจเราฝ่ายเดียว 

 สรุปได้ว่า หลักการพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมโดยที่มนุษย์ได้มาร่วมคิดร่วมกันรู้เพ่ือ
ความเข้าใจที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับหลักการเพ่ือให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรที่ได้ร่วมตัดสินใจในโครงการ
ตั้งแต่เริ่มต้นการร่วมงานกันตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดการตัดสินใจในโครงการนั้นๆ 

4.4 กระบวนเบื้องต้นของการมีส่วนร่วม 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ พบได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมมีนักวิชาการหลายๆ ท่านได้
กล่าวไว้ ดังนี้ 

สรุปได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนทุกคนต้องได้เข้ามามีส่วนร่วมเริ่มต้นจาก
ขั้นตอนการวางแผน (Planning) ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหาและตัดสินใจกาหนดวิธีการแก้ไขร่วมกันและใช้ทรัพยากรในการบริหารให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันการดําเนินงานพัฒนาร่วมคิดตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเองเน้นการมีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของประชาชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

4.5 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ พบได้ว่าขั้นตอนการมีส่วนร่วมมีนักวิชาการหลายๆ ท่านได้
กล่าวไว้ ดังนี้ 

นันทวัฒน์ บรมานันท์57 ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ การมีส่วน
ร่วมในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมที่ขั้นตอนการ
ตัดสินใจเป็นประการสําคัญ ซึ่งในแนวทางการมีส่วนร่วมนั้นมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา 
เป็นผู้ที่มีบทบาทในทุกๆ เรื่อง ไม่ใช่ว่ากาหนดให้ประชาชนปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทุกอย่างต้องเป็น
เรื่องของประชาชนที่จะคิด ซึ่งแนวความคิดนี้มีกรอบพ้ืนฐานและการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย การริเริ่มตัดสินใจ 
ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความช่วยเหลือ 

                                           
57 นันทวัฒน์ บรมานันท์, บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝร่ังเศส, (กรุงเทพมหานคร: นิติ

ธรรม, 2541), หน้า 6. 
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3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ประกอบด้วย ผลประโยชน์ทางวัตถุ
ผลประโยชน์ทางด้านสังคม และส่วนบุคคล 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล .(Evaluation).เป็นการควบคุม ตรวจสอบการดําเนิน
กิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วม 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2530 : 19 ) ได้กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท
มี 4 ขั้นตอน คือ 

1. การศึกษาชุมชน คือ การค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน และเรียนรู้สภาพ
ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชุมชนร่วมกับประชาชนโดยวิธีการสังเกต
และสัมภาษณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลบางส่วนอาจหาได้จากเอกสารและงานวิจัย 

2. การวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา โดยมีการรวมกลุ่มอภิปราย ถกเถียงแสดงความคิดเห็น
ชาวบ้านควรได้มีโอกาสเข้ามาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 

3. การลงมือปฏิบัติตามแผน หรือวิธีการที่ได้ร่วมกันติดสินใจแล้วจากขั้นตอนที่ 2 โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมในข้ันตอนนี้จะต้องได้ร่วมด้วยความศรัทธาและเชื่อม่ันในตนเองที่จะพัฒนาชุมชน 

4. การประเมินผลงาน โดยชาวบ้านและนักพัฒนาจะร่วมกันกาหนดขั้นตอนต่างๆ ในการ
ทํางานประเมินผล ตลอดจนดูแลปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างประเมินผลเพื่อที่จะแก้ไขได้ทันที 

สรุปได้ว่า ขั้นตอนการมีส่วนร่วมประชาชนทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์เพ่ือทําให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความสามัคคี 

4.6 ลักษณะของการมีส่วนร่วม 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ พบได้ว่าลักษณะของการมีส่วนร่วมมีนักวิชาการหลายๆ ท่าน
ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

ปิยะนุช เงินคล้าย (2536) แบ่งการมีส่วนร่วมเป็น 3 ลักษณะ คือ 1)การมีส่วนร่วม โดย
ความสมัครใจ และปราศจากการสนับสนุนจากภายนอก เป็นการมีส่วนร่วมแบบอุดมคติ 2) การมีส่วน
ร่วม โดยคนภายนอก พบมากในประเทศกาลังพัฒนาโดยรัฐมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการริเริ่มให้เกิด 
การมีส่วนร่วมของประชาชน. 3) การมีส่วนร่วม โดยการบังคับ แบบนี้ไม่ต่างจากแบบที่ 2 มากนักใน
แง่ผลลัพธ์ ออกมาทันทีลักษณะสําคัญของการมีส่วนร่วมไว้ 3 ประการคือ 

1) การปรากฏตัว (Presence) หมายถึง การเข้าร่วมในโครงการที่องค์การสถาบันหรือ
หน่วยงานจัดให้ การมีส่วนร่วมจึงมีความหมายเพียงการปรากฏตัวหรือเข้าร่วมในโครงการนั้นๆ ซึ่งจะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและองค์ประกอบทางสังคมอ่ืนๆ 
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2) การเกี่ยวข้อง (Involvement) หมายถึง การมีส่วนร่วมในโครงการอย่างแข็งขันของ
ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่เหมาะสมกับตนและการนําไปใช้โดยเน้นที่ตัวผู้เข้าร่วมไม่เน้น
สถาบันองค์การ 

3) การควบคุม (Control) หมายถึง การมีบุคคลหรือกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นผู้กาหนด หรือ
ควบคุมกระบวนการศึกษาเอง เช่น ควบคุมองค์ประกอบ (เนื้อหาเป้าหมาย ผลที่ต้องการ) และควบคุม
กระบวนการเรียนรู้ (จะเรียนอย่างไร) 

ลักษณะพ้ืนฐานที่สําคัญของ การมีส่วนร่วม คือ 1) เป็นการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสรรค์ความ
ดีงามให้แก่ทุกด้านของชีวิตของประชาชนและชุมชน(Inclusiveness) 2) เป็นการมีส่วนร่วมเพ่ือความ
เท่าเทียมกัน (Equity) ของปัจเจกชนและกลุ่มคนในการมีส่วนให้ (Give) และมีส่วนได้รับประโยชน์ 
(Take) จากการกระจายทรัพยากรสาธารณะ 3) เป็นการมีส่วนร่วมที่ทําให้เกิดความเป็นธรรม 
(Justice) แก่ปัจเจกชนและกลุ่มคนที่มีสถานภาพแตกต่างกันได้มีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของการ
แบ่งปัน เกือ้กูลกัน อุ้มชูกัน และเรียนรู้ร่วมกัน 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา58  ได้ให้ความหมายของลักษณะการมีส่วนร่วมมีประเด็นสําคัญ 
10 ประการ คือ 

1. ระยะเวลาและสถานที่ในการมีส่วนร่วมกับโครงการ ควรต้องให้ผู้มีส่วนได้ -เสียเข้ามามี
ส่วนร่วมให้ต่อเนื่องตามวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนโครงการยุติ 

2. การมีส่วนร่วมนั้น มีมิติทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดย (1) ทางด้านปริมาณ ถ้ามีคน
มามีส่วนร่วมมากก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันดีขึ้นมาก จากนั้นทําให้องค์กรทางสังคมก่อตัวขึ้นส่วน 
(2) ทางด้านคุณภาพ ควรให้มีส่วนร่วม มีมิติที่จะขัดขวางความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างบุคคล 
หรือ ความเป็นนาย-บ่าวกัน ให้มีส่วนร่วมเสมอภาคกัน จึงจะถือว่ามีคุณภาพดี 

3. จะให้การมีส่วนร่วมเป็นเป้าหมายปลายทาง (An end) หรือจะให้เป็นแนวทาง (a 
mean) คือจะให้เพียงบุคคลต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องก็พอใจคิดว่าบรรลุวัตถุประสงค์บางสิ่งแล้ว หรือจะ
พิจารณาว่าการมีส่วนร่วมเป็นแนวทางที่ต้องทําให้ดี โดยตอบให้ได้ว่า “หลังจากการมีส่วนร่วมแล้วจะ
มีอะไรดีขึ้น อะไรควรเกิดขึ้นอีกบ้าง ”อันเป็นการคํานึงถึงการมีส่วนร่วมที่เป็นวิธีการหรือกระบวนการ
ที่ต้องดําเนินไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งทําให้งานเกิดความสําเร็จดียิ่งขึ้น 

4. การมีส่วนร่วมนี้ ตามธรรมชาติอาจเกิดขึ้นไม่สม่าเสมอหรือตลอดเวลาก็ได้ เช่น เวลา
เกิดภัยพิบัติคนก็มาช่วยกัน เมื่อหมดภัยแล้ว ก็แยกกันกลับไปเช่นเดิม แต่ถ้าตั้งองค์กรประชาชนเข้ามา

                                           
58 นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, หน้า 4-5. 
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มีส่วนร่วมแก้ปัญหาในภัยพิบัติต่างๆ ในพ้ืนที่กว้างขวางขึ้นอาจต้องการตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมใน
เวลาที่ยาวนานขึ้น และอาจใช้วิธีการมีจดหมายข่าวแจ้งเรื่องไปยังประชาชนทั่วไปก็ได้ 

5. การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคมและทางการศึกษา ซึ่งหากเกิดขึ้นได้คือให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปด้วย จะเป็นเสมือนการให้การศึกษาแก่สังคมไปในขณะเดียวกัน
แต่หลายโอกาสต้องให้เกิดความพร้อมในแต่ละเรื่องต้องใช้เวลารอคอยบ้างเช่นกัน 

6. สถานการณ์การมีส่วนร่วมนั้น ต้องคํานึงว่าการมีส่วนร่วมที่แข็งขัน มิใช่ เกิดข้ึนจากการ
ออกคําสั่ง แต่จะต้องสร้างขึ้นเองจะให้มีผู้สั่งว่ามาร่วมกันให้เต็มที่ แล้วคนก็มาร่วม คงไม่ค่อยเกิดขึ้นได้ 
การมีส่วนร่วมมักต้องใช้ความพยายามให้เกิดความเป็นอันเหนึ่งอันเดียวกัน เกิดแนวคิดประชาสังคม มี
จิตสานึกสาธารณะ เคารพความหลากหลายทางความคิด เพราะทําให้มุมมองกว้างขึ้นและเกิดความ
รอบคอบขึ้นจนเป็นวิถีชีวิตประจาวันของประชาชน 

7. มีคณะผู้บริหารการมีส่วนร่วมพิจารณา เพ่ือวางแนวดําเนินการให้เหมาะสมว่าจะให้
บุคคลใด กลุ่มใด เข้ามามีส่วนร่วมเมื่อใดและโดยวิธีใด โดยคณะผู้บริหารที่มีส่วนร่วมนี้ควรมีตัวแทนผู้
ได้รับผลกระทบในจานวนมากพอสมควร และให้มีความหลากหลายมากพอ 

8. การมีส่วนรับรู้สภาพปัญหาโดยมีส่วนร่วมจะทําให้คนในชุมชนได้รับสภาพที่เป็นจริงมาก
ขึ้นการมีส่วนร่วมเพ่ือค้นหาปัญหาทําให้เมื่อเห็นปัญหาแล้วจะทาความมุ่งมั่นที่จะคิดหาทางแก้ไข
ด้วยกันและร่วมแก้ปัญหานั้นๆได้จะทําให้เป็นบทเรียนที่จะแก้ปัญหากันเองต่อไป 

9. คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนส่วนใหญ่มิได้ใช้ชุมชนเป็นเพียงที่รวมคน คล้ายเอาก้อนหินมา
กองรวมกันเท่านั้น แต่คนในชุมชนหนึ่งๆ มักมีความผูกพันเอื้ออาทรกันมีค่านิยมร่วมกัน 

10. ควรทําให้การมีส่วนร่วมมีลักษณะปนอารมณ์ขันประกอบไปบ้าง เพราะในสังคมไทย
การมีอารมณ์ขัน จะช่วยให้บรรยากาศการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้ดี ดังนั้นในการประชุมถ้าใช้อารมณ์ขัน 
ดนตรี เกมส์ กีฬา เข้าร่วมด้วยจะสร้างการมีส่วนร่วมให้เพ่ิมข้ึนได้ 

สรุปได้ว่า ลักษณะของการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าการเข้าร่วมในโครงการที่องค์การสถาบัน
หรือหน่วยงานจัดให้ การมีส่วนร่วมจึงมีความหมายเพียงการปรากฏตัวหรือเข้าร่วมในโครงการนั้นๆ 
ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและองค์ประกอบทางสังคมอ่ืนๆ เป็นการมีส่วนร่วมเพ่ือ
สร้างสรรค์ความดีงามให้แก่ทุกด้านของชีวิตของประชาชนและชุมชนเป็นการมีส่วนร่วมเพ่ือความเท่า
เทียมกันของปัจเจกชนและกลุ่มคนในการมีส่วนให้และมีส่วนได้รับประโยชน์จากการกระจาย
ทรัพยากรสาธารณะ 

4.7 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 

โดยทั่วไปแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนในการดําเนินการมากพอสมควร อย่างไรก็ตามข้อดีของ
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การมีส่วนร่วมคือก่อให้เกิดการผลิตนโยบายและบริการสาธารณะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สาธารณชนเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรของสาธารณะให้สูงขึ้น โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ 

1. เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช่วยให้เกิด
ความกระจ่างในวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้นๆ ได้อยู่เสมอสาธารณชน
สามารถที่จะผลักดันให้เกิดการทบทวนข้อสันนิษฐานที่ปิดบังอยู่ ซึ่งอาจจะปิดบังไม่ให้มองเห็นทางออก
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด 

2. ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา โดยทั่วไปกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
เต็มรูปแบบมักจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลา แต่ในทางปฏิบัติแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชน
มาตั่งแต่ต้น สามารถที่จะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้งของประชาชนได้ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอย่างสูงต่อการตัดสินใจโดยกลุ่มซึ่งมีส่วนได้
ส่วนเสียในการตัดสินใจนั้นๆ 

3. การสร้างฉันทามติ โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะสร้างข้อตกลงที่มั่นคง
และยืนยาวและการยอมรับระหว่างกลุ่มซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันคนละทางก่อนให้
เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณี ลดความขัดแย้งทางการเมืองและก่อให้เกิดความชอบธรรมในการ
ตัดสินใจของรัฐ 

4. ความสําเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทําให้
คนเรามีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น ตลอดจนรู้สึกกระตือรือร้นในการที่ จะช่วยให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ 

5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่รุนแรง ความขัดแย้งใน
โครงการอาจนําไปสู่การเป็นปฏิปักษ์อันยากที่จะแก้ไข กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิด
โอกาสที่คู่กรณีจะแสดงความต้องการของกลุ่มเขา และความห่วงกลัวที่ปราศจาก ความรู้สึกที่เป็น
ปฏิปักษ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงที่อาจจะเป็นไป
ได้อย่างไรก็ดีการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่ยาวิเศษมันไม่อาจ ที่จะละหรือกําจัดความขัดแย้งใน
ทุกๆ กรณีได้ 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา59 ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
1. ทําให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกันทากิจกรรมทําให้แต่ละฝ่ายได้เรียนรู้ซึ่ง

กันและกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จนไปสู่การยอมรับความแตกต่างใน 

                                           
59 นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, หน้า 27-28. 
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รูปร่าง ความรู้ นิสัย ค่านิยมต่างๆ อันเป็นรากฐานสําคัญของประชาธิปไตย 
2. ทําให้งานที่ยากบางอย่างสําเร็จขึ้นมาได้ งานหลายอย่างหากทําเพียงผู้เดียว หรือทํา

น้อยคนอาจไม่สําเร็จ ต้องให้ผู้มาร่วมงานมากคนจึงจะสําเร็จ เช่น การสร้างบ้าน สร้างเจดีย์ สร้างสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก เช่น ทัชมาฮัล กาแพงเมืองจีน หรืองานบางอย่างต้องการความร่วมมือโดยตลอด 
เช่น การลดปริมาณขยะ จึงต้องให้คนทั้งชุมชนเห็นด้วยและร่วมมือกันปฏิบัติ 

3. ทําให้บุคคลคิดช่วยตนเอง เพราะถ้ารัฐเป็นฝ่ายทําให้ก็ระรอความช่วยเหลือหากมา
ร่วมกันพิจารณาอาจทาบางสิ่งได้เองและจะร่วมดูแลรักษาสิ่งนั้นมากข้ึน 

4. ทําให้ความช่วยเหลือนั้นตรงกับที่ต้องการ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในขั้นการระบุ
ประเด็นปัญหาและความต้องการ จึงไม่เกิดปัญหาที่สร้างไว้เพ่ือใช้ แล้วไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นที่
อ่านหนังสือในหมู่บ้าน สะพานลอยให้คนข้ามซึ่งทําแล้วไม่มีผู้ใช้ก็เสียประโยชน์ 

5. จะทําให้ประหยัดทรัพยากรลงได้ เพราะการช่วยตรงกับความต้องการที่จะใช้ จะทํา
และยังอาจมีแรงงานจากการมีส่วนร่วมมาช่วยได้ อาจมีบ้างถ้ามีส่วนร่วมจนวุ่นวาย ไม่มีการจัดการที่ดี
ก็อาจสิ้นเปลืองทรัพยากรมากกว่าที่ควรหรืออาจเกิดความเสียหายก็ได้ 

6. ทําให้รู้สึกเป็นเจ้าของ การมาร่วมคิดร่วมทํา ทําให้รู้สึกเป็นเจ้าของ ก็มักร่วมกันดูแล
รักษา ซ่อมแซม และมีความภูมิใจในสิ่งที่ตนร่วมกันทําขึ้นมา สิ่งของที่บุคคลได้ร่วมกันมาจึงอยู่คงทน 

7. เพ่ิมทางเลือกที่ดีเพ่ือการตัดสินใจ การได้รับรู้ในโครงการอย่างละเอียดทําให้ช่วยกัน 
เว้นหาทางเลือก (ทางออก) หลายทางที่สมบูรณและเหมาะสมที่สุด ทําให้เกิดผลเสียหายน้อยลงหรือ
เกิดผลดีมากว่าการไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม 

8. เกิดการสร้างฉันทามติ (Consensus building) หรือการเห็นพ้องต้องกันขึ้นมาได้โดย
ในประเทศตะวันตกการมีส่วนร่วมของประชาชน มักทําให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณี เกิดการสร้าง
ข้อตกลงที่ม่ันคงยืนยงได ้

9. ทําให้ชุมชนหรือสังคมเข้มแข็ง เพราะชุมชนที่เข้มแข็งควรต้องมีส่วนร่วมกันตัดสินใจ
ร่วมดูแลปกครองพิทักษ์ผลประโยชน์ของชุมชนหรือสังคมนั้นเองโดยการมีส่วนร่วมคิดร่วมทํากิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเสมอๆ ทําให้ชุมชนรู้สึกว่าได้ควบคุมโชคชะตาของตนเอง แทนที่ จะเป็นผู้
ชํานาญที่อ่ืนที่ “เขาไม่รู้จัก” หรือไม่ไว้ใจมาควบคุม-สั่งการ 

10. ทําให้การดําเนินงานของชุมชนหรือสังคมนั้นโปร่งใส เพราะการมีส่วนร่วมเพ่ือกิจการ
สาธารณะอยู่เสมอทําให้ผู้ที่จะทุจริต คดโกงก็หวั่นเกรงกระทําได้ยากขึ้น กลัวพลังการมีส่วนร่วมของ
ประชาสังคม (Civil society) แม้นักการเมือง ข้าราชการระดับสูงที่ไม่ค่อยปฏิบัติงานก็กลัวการเสนอ
ให้ออกจากตําแหน่ง 
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11. ทําให้บุคคลที่อาจยอมรับยากยอมรับโครงการนั้นได้ โดยยอมรับว่าเมื่อมีโครงการแล้ว
ตนอาจเสียประโยชน์ไปบ้างแต่เมื่อมีค่าชดเชยที่เหมาะสมและคนอ่ืนๆ ยอมรับโครงการนั้น ก็เห็นแก่
ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ 

สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนในการดําเนินการมากพอสมควร อย่างไรก็ตามข้อดีของ
การมีส่วนร่วมคือก่อให้เกิดการผลิตนโยบายและบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สาธารณชนเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรของสาธารณะให้สูงขึ้น 

4.8  ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

วีระชัย ขันรุ่ง60 ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่นใน
จังหวัดนนทบุรี ได้ศึกษากลุ่มประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลของจังหวัดนนทบุรี จํานวน
ทั้งสิ้น 444,426 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างด้านการวิจัยเชิงปริมาณ เท่ากับ 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ตามวิธีเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน และใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป ทดสอบโดยใช้เทคนิคทางสถิติได้แก่ t-test  one-way Anova  Factor Analysis 
และ Multiple Regression Analysis ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางสังคม 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่อลักษณะทางบุคลิกภาพ การสืบลักษณะนิสัยปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมืองลักษณะของการรณรงค์หาเสียง และปัจจัยด้านสิ่ งเร้าทางการเมืองการ
พูดคุยเกี่ยวกับการเมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่นเทศบาลของจังหวัดนนทบุรี ส่วนปัจจัยที่เหลืออ่ืนๆ ไม่
ส่งผลกระทบต่อระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่นเทศบาลในจังหวัด
นนทบุรี 

เกรียงพล พัฒนรัฐ61 ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเมือง : ผลกระทบของปัจจัยการ
แข่งขันระหว่างเมืองและความต้องการของประชาชนที่ เ พ่ิมขึ้นต่อบทบาทของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษาลักษณะการบริหารจัดการใน 3 กรณีศึกษา ได้แก่ (1) 

                                           
60 วีระชัย ขันรุ่ง, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในระดับท้องถิ่นเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี”, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี, 2552). 

61 เกรียงพล พัฒนรัฐ, การจัดการเมือง : ผลกระทบของปัจจัยการแข่งขันระหว่างเมือง และความ
ต้องการของประชาชนที่เพ่ิมขึ้น ต่อบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร: Digital“วช.”, 
2550). 
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กรณีศึกษา "โครงการไปโอดีเซล เพ่ือสังคมไทยสู่เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา" การ
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ((Strategic Partnership) กับหน่วยงานภาคเอกชน (2) 
กรณีศึกษา "แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร" เป็นการปฏิบัติราชการ โดย
ยึดหลักค่านิยมที่มีความรับผิดชอบและพร้อมรับการตรวจสอบได้ (Accountability) (3) กรณีศึกษา 
"โครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนสุนทรธรรม เขตพระ
โขนง" เป็นกรณีตัวอย่างของการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมืองผู้วิจัยพบว่าการนํา
หลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร มีผลกระทบต่อเนื่องต่อบทบาท
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ เปลี่ยนจากเดิมไปสู่การผสมผสานระหว่างบทบาทของ
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) กับบทบาทของการเป็นผู้ช่วยเหลือ (Facilitator) มากขึ้น แต่ก็พบว่า
วิสัยทัศน์ด้านการแข่งขันระหว่างเมืองของกรุงเทพมหานครยังไม่ชัดเจนและมีข้อจํากัดด้วยอํานาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการในการส่งเสริมศักยภาพของเมือง ขณะที่ยุทธศาสตร์การ
แข่งขันระดับประเทศก็ได้กําหนดบทบาทท่ีชัดเจนของกรุงเทพมหานครไว้ รวมทั้งยังคงมีแนวคิดดั้งเดิม
ที่ เห็นว่า กรุ ง เทพมหานครเป็นเ พียงกลไกของรัฐบาลในระดับท้องถิ่น ส่วนผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานครที่ผ่านมามักเน้นงานโครงการที่เป็นกายภาพ เชิงปริมาณและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้บริการมากกว่าการจัดทําโครงการเชิงคุณภาพท่ียึดค่านิยมประชาธิปไตย 

กิตติศักดิ์ พรพรหมวินิจ62 ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดีกรณีศึกษา เทศบาลตําบลในพ้ืนที่บริ เวณชายแดนไทย -กัมพูชา การวิจัยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะตามมาตรฐานการให้บริการ
สาธารณะประกอบด้วย 6 ด้าน คือ (1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (3) 
ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย (4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว (5) ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (6) ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพ่ือศึกษาระดับการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์การประกอบด้วย 10 ด้าน คือ (1) ด้านหลักนิติธรรม (2) ด้านหลักคุณธรรม 
(3) ด้านหลักความโปร่งใส (4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม (5) ด้านหลักความพร้อมรับผิดชอบ (6) ด้าน
หลักความคุ้มค่า (7) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (8) ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ (9) ด้านการ
บริหารจัดการ และ (10) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 4) เพ่ือสร้างรูปแบบใหม่เกี่ยวกับประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะตามหลักการบริหาร

                                           
62 กิตติศักดิ์ พรพรหมวินิจ, การศึกษาประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะตาม หลักการบริหาร

จัดการที่ดีกรมอนามัย, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข, 2553). 
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จัดการที่ดีของเทศบาลตําบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติใน
การบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตําบลในพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า มีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เมื่อพิจารณาการปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดีในแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือด้านหลักความโปร่งใส รองลงมาคือด้านหลักนิติธรรม ด้านหลัก
ความคุ้มค่า ด้านหลักการมีส่วนร่วมและด้านหลักคุณธรรม ตามลําดับ 

พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป์ และศุภวัฒนาการ วงศ์ธนวสุ63 ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วน
ร่วมในการปกครองท้องถิ่นของประชาชนในชนบท ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสุ่มเลือก
หัวหน้าครัวเรือนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตพ้ืนที่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทั่ว
ประเทศ รวมกันเป็นจํานวนทั้งสิ้น 3,000 คน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในชนบทไทยที่อาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ไม่มากนักที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการปกครอง
ท้องถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและขององค์การบริหารส่วนตําบลดีพอ และมี
ความรู้ในเรื่องแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่
มากนัก ถึงแม้ว่าจะมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่นน้อย ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตก
เป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ยังคงมีทัศนคติที่ดี และมีความพึงพอใจในบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติเป็นบวกและมีความพอใจในนโยบายการกระจายอํานาจให้
ประชาชนดูแล และปกครองกันเองมากกว่าที่จะให้ส่วนกลางหรือตัวแทนของส่วนกลางมาบริหารและ
ปกครองพวกตน 

เสริมสุข บัวเจริญ (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน 
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกระบวนการศึกษาวิจัย 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 
1 ขั้นเตรียมการสํารวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในพ้ืนที่เป้าหมาย 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสร้างกระบวนการ การจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาพลังงานทางเลือกสร้าง
ความตระหนักถึงคุณค่าพลังงานสร้างนวัตกรรมและสร้างสิ่งประดิษฐ์พลังงานทางเลือกภายใต้การ
อนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ือนําไปแก้ปัญหาพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ระบบสื่อสารและแสงสว่างตลอดจนสร้าง
เครือข่ายการใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติให้กับชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ ขั้นตอนที่ 3 การ

                                           
63 พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป์ และศุภวัฒนาการ วงศ์ธนวสุ, ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การปกครองท้องถิ่น, (ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, 2548). 
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ประเมินผลและวิเคราะห์ปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาเครือข่าย ผลจากการที่นักวิจัยได้นํา
ข้อมูลจากการสํารวจ สามารถทําการพัฒนาติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกให้กับหน่วยงานในพ้ืนที่
เป้าหมายและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกธรรมชาติให้กับเครือข่ายประกอบด้วย
หน่วยงานในพ้ืนที่และชุชมสร้างเครือข่ายในการนําผลประโยชน์ในเชิงประจักษ์ควบคู่กับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ตามแนวชายแดน อําเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ทวีศิลป์ กุลนภาดล (2553) ได้ทําการศึกษา เรื่องการพัฒนาภาวะผู้นําเพ่ือเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจํานวน 200 คน และ
ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตําบลที่ประสบความสําเร็จ 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบลที่ยัง
ไม่ประสบผลสําเร็จ 1 แห่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลที่ประสบความสําเร็จ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลยังไม่ประสบความสําเร็จ ในทุกๆ ด้านโดยภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารให้ความสําคัญกับ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลและคนในชุมชนทุกคน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการสื่อสารในชุมชนการติดต่อสื่อสารในชุมชน การ
ติดต่อสื่อสารในชุมชนของผู้บริหารส่วนตําบลที่ต้องสื่อสารกับกลุ่มทางสังคมและกลุ่มเศรษฐกิจ
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
องค์การและรายบุคคล การสร้างแรงจูงใจในการทํางานและการมีส่วนร่วมของประชาชน การวิเคราะห์
ตนเอง การเปลี่ยนกระบวนทัศน์และทัศนคติเชิงบวกในการทํางานและบริหาร ทักษะความเป็นผู้นํา 
ผลการประเมินหลักสูตรจากการทดลองใช้อยู่ในระดับเหมาะสมมากและปานกลาง 

นภดล มีนิสัย (2554) การเรียนรู้เพ่ือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ระดับการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม 
และการพัฒนาของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน การทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) 
เพศที่ต่างกันมีการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 2) อายุที่ต่างกัน การมีส่วนร่วมต่างกัน 3) 
การศึกษาที่ต่างกัน มีการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการมีความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นที่แตกต่าง
กัน 4) รายได้ต่อเดือนของครอบครัวที่ต่างกันมีการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 5) ระยะเวลา
ที่อาศัยในพ้ืนที่ ที่ต่างกัน มีการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการมีความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นที่
แตกต่างกัน 6) การเรียนรู้ของคนในชุมชน มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีขนาดของ
ความสัมพันธ์ 0.191 และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
ขนาดของความสัมพันธ์ 0.241 
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สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ (2534) ได้ศึกษาเรื่องป่าชุมชนพบว่า ชาวบ้านมีระบบการจัดการ
ทรัพยากรป่า ซึ่งพัฒนามานานโดยปราศจากการส่งเสริมโดยรัฐ หลายชุมชนยังคงรักษารูปแบบ การ
จัดการป่าตามประเพณีไว้ได้และหลายชุมชนยังได้พัฒนาวิธีการใหม่ๆ ขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยยังมีความต่อเนื่องกับรูปแบบทางวัฒนธรรมในอดีต 

สุรีรัตน์ กฤษณะรังสรรค์ (2540) ศึกษาการจัดการป่าขององค์กรชุมชนที่อยู่ภายในเขต
อุทยานแห่งชาติแม่ปง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน พบว่า พัฒนาการในการจัดการป่าของหมู่บ้านก้อทุ่งนั้น 
เริ่มจากการเป็นชุมชนดั้งเดิม มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับป่า เคารพในสิ่งเหนือธรรมชาติ การจัดการป่า
ชุมชน ชาวบ้านก้อทุ่งนั้น ใช้ระบบชุมชนควบคุมกันเองในการดูแลรักษาป่า รวมไปถึงการใช้ประโยชน์
จากป่าด้วย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการจัดการร่วมภายใต้เงื่อนไขอ่ืน 

สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ (2540) ศึกษาโครงการทดลองความร่วมมือในการจัดการป่า
ระหว่างชุมชนกับรัฐ โดยมีวัดเป็นสื่อกลางที่จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนที่ศึกษาเป็นชุมชนใกล้เมือง
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าขึ้นอยู่คับความเข้มแข็งของชุมชน 

ณัฐชัย ชีวะศิริ (2544) ได้ศึกษาเรื่อง ความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน ศึกษาบ้านท่าโป่ง ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเกิดจากการที่ทางราชการจัดให้มีการสัมปทานดูดทรายขึ้นบริเวณริมฝังแม่น้ํา
ปิงและบริษัทที่ดําเนินกิจการดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง มลพิษทาง
เสียงจากรถบรรทุกที่วิ่งทั้งวันทั้งคืน อีกทั้งการบรรทุกเกินขนาด ทําให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพของคนในชุมชน เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึงมีการพูดคุยกันในกลุ่มเครือญาติ  กลุ่ม
เพ่ือนบ้านและขยายวงกว้างขึ้น จึงมีการรวมกลุ่มประชุม ปรึกษาหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยมีผู้นําแบบ
ไม่เป็นทางการเป็นผู้ประสานงาน เสนอแนวทางแก้ไขไปยังบริษัท โดยมีตัวแทนไปเจรจากับบริษัท แต่
ไม่ประสบผลสําเร็จจึงมีการรวมตัวกันปิดถนน ทางบริษัทจึงยอมทําตามเงื่อนไขของชุมชน การศึกษา
ครั้งนี้สะท้อนภาพการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยคนในชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจร่วมกัน คิดหา
แนวทางปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการได้รับข้อมูล ข่าวสารจากภายนอก ประสบการณ์
ที่เกิดขึ้นกับตนเอง การพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งการดําเนินการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ต่อ
ชุมชนเป็นหลัก โดยมีกลุ่มผู้นําชุมชนเป็นส่วนเชื่อมประสาน การแก้ไขปัญหากับกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผนจะเป็นแบบลงล่าง ซึ่งทําให้แผนที่ได้แปลกแยกไปจากเดิมด้วยเหตุนี้เองจึงมีการตั้งหน่วยงาน
เป็นกรรมการที่ปรึกษาประชาชน (Citizen Advisory Committees (CAC) ในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและตัดสินใจแทนประชาชนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มาจากประชาชน การมี
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ส่วนร่วม โดยเฉพาะพฤติกรรมในการออกเสียงเลือกตั้ง ลักษณะหลากหลายของการมีส่วนร่วมจะ
แปรเปลี่ยนไปตามทัศนะของประชาชน การตอบสนองของสถานการณ์ในแต่ละกาลเทศะต่าง ๆ กันที่
น่าสนใจ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงในทางสังคมที่ทันสมัยนั้น ความต้องการต่อการช่วยเหลืออุปถัมภ์ของ
ปัจเจกบุคคลจะลดลง สํานึกร่วมกลุ่มจะมากขึ้นและข้อเรียกร้องต่อระบบการเมืองจะขยายขอบเขต
กว้างขึ้น วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น ระหว่างชุมชนเมืองและชนบทจะทําให้มีทัศนคติที่แตกต่างกัน และ
ภูมิภาคแหล่งภูมิลําเนาจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพศ 
การศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.9 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

เป้าหมายสําคัญที่สุดของการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น คือความพยายามที่จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะพิจารณาได้จากองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1. ต้องดําเนินการในเรื่อง
ขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อ
ขบวนการด้านการท่องเที่ยว 2. ต้องตระหนักต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ขนมธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการด้านการท่องเที่ยว 3. ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วน
ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 4. ต้องชี้นําตามความปรารถนา
ของประชาชนท้องถิ่นและประชาชนในชนบทท่องเที่ยว64 โดยมีรายละเอียดดังจะกล่าวในประเด็น
ต่อไป 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นอยู่กับความจริงใจและความจริงจังในการดําเนิน
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเชิงวัฒนธรรมของชุมชน เป็นการพัฒนาที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการ
มีส่วนร่วมของชุมชนโดยตรง และมีผู้ให้ความหมาย ดังต่อไปนี้ 

ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ในท้องที่หรือในเมืองเดียวกัน ภายใต้กฎหมายเดียวกันมี
ความสนใจในเรื่องต่างๆ คล้ายหรือร่วมกัน65 
  

                                           
64 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, แผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: 

กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, 2539), หน้า 12 – 13. 
65 ไพรัตน์ เดชะรินทร์, ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

วัชรินทร์การพิมพ์, 2516), หน้า 12. 
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กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 2.2 ความต่อเนื่องของการมีส่วนร่วม66 

2.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเมืองสีเขียว 

เมืองสีเขียว เป็นรูปแบบของการวางแผนและออกแบบเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองที่มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน แนวคิดเรื่องเมืองสีเขียวถือเป็นปรากฏการณ์การพัฒนาเมืองให้เป็นที่ยอมรับใน
สถานการณ์ปัจจุบันนั้น ไม่ได้มองเรื่องธรรมชาติเป็นเพียงแค่การมีต้นไม้สีเขียว แหล่งน้ํา และ
สวนสาธารณะเท่านั้น แต่เมืองสีเขียวมองว่าธรรมชาติของเมืองจะต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง
แวดล้อมชีวิตของชนชาวเมือง เช่น คุณภาพของอากาศที่ใช้หายใจ อุณหภูมิของบรรยากาศรอบตัว 
พ้ืนดินพ้ืนหญ้าในเมือง สวนสาธารณะ พืชผัก ต้นไม้ น้ําฝนและน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค สัตว์ เลี้ยง
ในชุมชนเมือง ฯลฯ  ซึ่งระบบเหล่านี้เป็นระบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวเมืองและค้ําจุนความยั่งยืน 
ของคุณภาพชีวิต67 อย่างไรก็ตามกระแสความขาดแคลนพลังงานและสภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุ่นแรง
เพ่ิมมากขึ้นทุกวัน ทําให้กลุ่มนักอนุรักษ์พลังงานและสมาชิกชุมชนเมืองทั่วไปตระหนั กและให้
ความสําคัญการออกแบบเมืองสีเขียว (Green City) ซึ่งเป็นความคาดหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน คือ การประหยัด พลังงานและการบรรเทาภาวะโลกร้อนเป็นหลัก 

แนวคิดเมืองสีเขียว เป็นการรวบรวมแนวคิดหรือวิธีการในการพัฒนาชุมชนเมืองทั้งชุมชน
เมืองขนาดเล็ก ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ชุมชนเมืองเก่าและชุมชนเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ เพ่ือพัฒนา
ให้เป็นเมืองสีเขียว ด้วยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพ่ือความเป็นเมืองสีเขียวที่ใส่ใจสภาพแวดล้อม 
ประชากรในชุมชนของเมืองมากขึ้น โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรจํานวนน้อย ปล่อยของเสียออกมา
จํานวนน้อย สร้างผลกระทบต่อระบบธรรมชาติให้น้อยที่สุด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใน
ชุมชนเมือง การทําเกษตรกรรมในเมือง และการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 

                                           
66 อ้างถึงใน เครย์ตัน 2005/2552, หน้า 6. 
67 วรรณวิไล วะยะลุน, “ดรรชนีความเขียวของเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ในภาคเหนือ

ตอนล่างประเทศไทย”, ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผน
ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), หน้า 8. 

ให้ข้อมูลแก่
ประชาชน 

รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา 

พัฒนาหาข้อตกลง
ร่วมกัน 
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1.  แนวคิดในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามลักษณะการใช้ท่ีดินตามผังเมืองรวม 

แนวคิดเรื่องการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนเมืองนั้น ควรมีความสอดคล้องกับนโยบายการ
ใช้ที่ดินตามผังเมืองรวมเป็นอันดับแรก เนื่องจากผังเมืองรวมเป็นเครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนให้
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุมชนเมือง โดยการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น
ประเภทต่างๆ เช่น พ้ืนที่สําหรับอยู่อาศัย พ้ืนที่สําหรับการพาณิชยกรรม พ้ืนที่สําหรับการอุตสาหกรรม 
และพ้ืนที่สําหรับการเกษตรกรรม เป็นต้น การใช้ที่ดินตามผังเมืองรวมแบ่งออกตามลักษณะได้เป็น 4 
หมวด68 (สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548) ได้แก่ 

 1) ที่ดินประเภทเพ่ือการอยู่อาศัย 
 2) ที่ดินเพ่ือการทํางานและการประกอบอาชีพ 
 3) ที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์และการพักผ่อนหย่อนใจ 
 4) ที่ดินเพ่ือบริการสาธารณะ 

2.  แนวคิดในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่าง 

นอกจากการพิจารณาเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวตามลักษณะการใช้ที่ดินแล้ว มาตรการสําคัญที่
พยายามรณรงค์พ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ว่างและมีศักยภาพ ที่สามารถนํามาพัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียวในเขต
ชุมชนเมืองให้ได้มากพอสมควร ชุมชนเมืองยังคงที่มีนโยบายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ที่สามารถ  
ดําเนินการได้ เช่น พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่ของส่วนงานราชการ พื้นท่ีในสถานศึกษา พ้ืนที่สาธารณะ
ของแผ่นดิน และพ้ืนที่ในศาสนสถาน ประวัติศาสตร์  เป็นต้น 

3. แนวคิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือแนวคิดเมืองสีเขียวในอุดมคติ 

เป็นมาตรการในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยการกําหนดสัดส่วนของการใช้พ้ืนที่ในชุมชนเมือง 
โดยมีการกําหนดสัดส่วนของการใช้พ้ืนที่ในชุมชนเมืองนั้นจะต้องมีพ้ืนที่สีเขียวเป็นองค์ประกอบสําคัญ
ในการใช้พ้ืนที่ต่างๆ เช่น 

- ถนนสีเขียว ควรมีการปลูกต้นไม้ร้อยละ 30 – 40 ของพ้ืนที่ 
- วัดสีเขียว ควรมีพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ 
- โรงเรียนสีขาว ควรกําหนดให้มีสัดส่วนพ้ืนที่ธรรมชาติ ที่สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ 

เช่น พ้ืนที่ปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ และลานกีฬาร้อยละ 50-60 ของพ้ืนที่ 

                                           
68 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายงานฉบับสมบูรณ์มาตรการใน

การเพ่ิมและการจัดการพ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนอย่างยั่งยืน, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547). 
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- สํานักงานสีเขียว คือ สถานประกอบการ อาคารสาธารณูปการต่างๆ ที่เป็นส่วนราชการ 
และเอกชน เช่น โรงพยาบาล ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอประชุม ควรเป็นพื้นที่ร่มรื่นด้วยรุกขชาติที่ทําให้
อากาศบริสุทธิ์ ช่วยกรองเสียงและฝุ่นละอองร้อยละ 30-50 ของพ้ืนที่ 

4.  ความสําคัญของเมืองสีเขียว 

ความเป็นเมืองสีเขียว หมายถึง การพัฒนาเมืองที่คํานึงถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและ 
สภาพแวดล้อมของเมืองอย่างถ่องแท้ เพราะความเป็นเมืองสีเขียวที่ดีนั้น ยังมีองค์ประกอบย่อยหรือ
ข้อ คํานึงถึงรายละเอียดที่แตกต่างของพ้ืนที่เมืองในแต่ละแห่ง ทั้งปัจจัยในเรื่องของขนาดเมือง 
ลักษณะที่ตั้ง แผนและนโยบายการพัฒนาในระดับภาค โดยจัดการคําอธิบายของเมืองสีเขียวใน 3 ด้าน
ติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การพัฒนาเมืองที่คํานึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมของ

เมือง อย่างมีความรู้และความเข้าใจ ประกอบไปด้วย ระบบนิเวศวิทยา พ้ืนที่สีเขียว สวนสาธารณะ 

พลังงาน ขยะ การพัฒนาเมืองสีเขียว (GREEN CITY) การใช้พ้ืนที่ คุณค่าสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตคน

ระยะยาว ยั่งยืน ไม้ยืนต้น พืชพรรณท้องถิ่น การบํารุงรักษา อย่างต่อเนื่อง  ระบบนิเวศ พ้ืนที่โล่งใน

เมือง น้ํา คุณภาพอากาศ และของเสียเป็นต้น โดยในการออกแบบและพัฒนาเมืองสีเขียวต้องมี

องค์ประกอบ เหล่านี้และให้ความสําคัญเป็นมิติดับแรกสุด 

2. ด้านกายภาพและโครงสร้างของเมือง หมายถึง การพัฒนาเมืองสีเขียวที่ควรคํานึงและ

ต้อง มีความรู้ความเข้าใจลักษณะกายภาพและโครงสร้างของเมือง ประกอบไปด้วย ลักษณะภูมิ

ประเทศ การคมนาคม การออกแบบวางผัง อาคารและสิ่งก่อสร้าง และโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น 

3. ด้านอัตลักษณ์ เศรษฐกิจสังคม  หมายถึง การพัฒนาเมืองสีเขียวที่ควรคํานึงและต้องมี 

ความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ เศรษฐกิจสังคม ประกอบไปด้วย บทบาทของเมือง เศรษฐกิจเมือง 

สภาพแวดล้อมสังคม และประชากร เป็นต้น 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ดวงจันทร์ อาภาวัชรูตม์ เจริญเมือง69 ดําเนินโครงการวิจัยเมืองยั่งยืน โดยมีวัตถุ 
ประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการของแนวคิดเมืองยั่งยืนในสังคมตะวันตก กระบวนการพัฒนาเมือง และ

                                           
69 ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, เมืองยั่งยืน: ประสบการณ์ของตะวันตก, (สถาบันวิจัยสังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์สนับสนุน, 2545), หน้า 178. 
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ผลกระทบของกระบวนการพัฒนาต่อความยั่งยืนของเมืองโดยศึกษาตัวแปรที่สําคัญต่อ ความยั่งยืน
ของเมืองจากประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ พบว่าเมืองส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงหลัง ยุคศักดินาจาก
การรวมตัวของกลุ่มพ่อค้าในบริเวณที่เป็นจุดแลกเปลี่ยนขนถ่ายสินค้า มีขนาดของเมืองแตกต่างกันไป
และเนื่องจากไม่ใช่เมืองที่ปกครองโดยระบบศักดินา ชาวเมืองจึงช่วยกันดูแลเมือง การมีส่วนร่วม
บริหารจัดการเมืองในอดีตเป็นรากฐานที่ดีของประชาธิปไตยในท้องถิ่นและการมีธรรมาภิบาลของเมือง
ในตะวันตกจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้พัฒนาการด้านแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์ใหม่ ๆ ล้วนส่งผลให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของคนใน
เมืองตะวันตกในเวลาต่อมา แนวคิดเมืองยั่งยืนเริ่มเกิดขึ้นใน ประเทศอังกฤษ จากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ชาวเมืองเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจํานวนมาก สาเหตุจากขาดน้ํา
สะอาดขาดระบบสุขาภิบาลที่ดี และขาดการควบคุมมลภาวะจากการผลิต ชาวเมืองเอกเซเตอร์ 
(Exeter) ในประเทศอังกฤษจึงเคลื่อนไหวเรียกร้อง ให้มีเมืองสุขภาพดี (Healthy Cities) เป็นเมืองน่า
อยู่และให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการเมือง การ เคลื่อนไหวขยายตัวไปทั่วยุโรปทําให้รัฐบาลของ
ประเทศต่างๆหันมาสนใจนโยบายสาธารณะ ออกกฎหมาย และระเบียบต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางอีกครั้งใน
การประชุมสิ่งแวดล้อมโลกครั้งที่ 2 ปีค.ศ. 1992 มีการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกหันมาพัฒนา
ประเทศตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 
พัฒนาและการพัฒนาเมือง ต้องกอให้เกิดความสมดุลระหว่างระบบเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และความ
เท่าเทียมกันในสังคม ดังที่องค์การสหประชาชาติรณรงค์ให้เมืองต่าง ๆ มีการบริหารจัดการเมืองอย่าง
มีธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองที่ยั่งยืน 

ปัจจัยที่สําคัญต่อความยั่งยืนของเมือง ได้แก่กระบวนทัศน์การพัฒนา (development 
paradigm) การประดิษฐ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบเศรษฐกิจของเมืองและประเทศ ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหาร การวางผังเมืองและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม บทบาทของพล 
เมืองและวิสัยทัศน์ของผู้นําในการวัดความยั่งยืนของเมือง พิจารณาหลายตัวแปรประกอบกัน ตัวแปรที่
สําคัญได้แก่ความสามารถในการรองรับระบบนิเวศของเมือง (Cities’ ecological footprints) 
ความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง คุณภาพชีวิตของชาวเมือง ในเรื่องการศึกษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน ความมั่นคงด้านการเงิน
การคลังของเมือง การมีธรรมาภิบาล ความเข้มแข็งของประชาสังคม และความเท่าเทียมกันในสังคม 
ผลการศึกษายังพบว่า เมืองยั่งยืนทําให้ชาวเมืองที่อาศัยมีความสุขมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมี
ความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจมากข้ึน ตัวแปรที่สําคัญที่สุดในการทําให้เมืองยั่งยืน คือความรู้สึกอย่างแรง
กล้าของความสํานึกต่อท้องถิ่นของคนตะวันตก นอกจากนี้เมืองยั่งยืนไม่ควรสร้างผลกระทบทางด้าน
ลบให้เกิดแก่พ้ืนที่โดยรอบและภูมิภาคที่ห่างไกลออกไป 
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จากผลการศึกษาดังกล่าว เห็นได้ว่าแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นการพัฒนาอย่าง
สมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นแนวคิดที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนํามาใช้จนเห็น
ตัวอย่างปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนาเมืองของตะวันตกที่สามารถนํามาปรับใช้กับสังคมไทยได้เป็นอย่าง
ดี 

ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง70  ได้ศึกษาการบริหารจัดการเมืองยั่งยืนตามแนว
ปรัชญาตะวันออกในเอเชีย 2 เมือง คือ เมืองนารา (Nara) ในประเทศญี่ป่น และเมืองบาหลี (Bali) ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษาเมืองนาราพบว่าปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมีความสําคัญต่อความ
ยั่งยืนของเมือง 

ปัจจัยที่หนึ่ง คือ นโยบายระดับชาติที่กําหนดให้นาราเป็นหนึ่งในสามของเมืองประวิติ
ศาสตร์ และแผนพัฒนาที่ครอบคลุม 8 จังหวัด ซึ่งรวมทั้งเคียวโต นารา และโอซาก้า กําหนดให้มีการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ 

ปัจจัยที่สอง คือ วิสัยทัศน์ระดับเมืองของเทศบาลเมืองนารา ที่ต้องการเก็บรักษานาราใน
ฐานะเมืองประวัติศาสตร์ โดยประกาศเทศบัญญัติหลายฉบับและกําหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ประวัติศาสตร์
เพ่ือช่วยให้เกิดการ อนุรักษ์เมืองเก่าของนารา 

ปัจจัยที่สาม ความเชื่อดั้งเดิมและศาสนา ได้แก่ ชินโตและพุทธศาสนามีอิทธิพลเป็นอย่าง
สูงต่อคนนารายังผลให้คนนาราดูแลบ้านและเมืองให้สะอาดเรียบร้อยและอยู่อย่างอ่อนน้อมต่อ
ธรรมชาติ โดยเก็บรักษาต้นไม้ใหญ่และพ้ืนที่สีเขียวไว้เป็นอย่างดี 

ปัจจัยที่สี่ ความภาคภูมิใจในรากเหง้าและภูมิใจที่ไต้อาศัยอยู่ในเมืองหลวงแห่งแรกของ
ญี่ปุ่น 

ปัจจัยที่ห้า คือ กระบวนการสร้างสรรค์เมืองทําให้มีการก่อตั้งศูนย์สร้างสรรค์เมืองนารา
หรือศูนย์นารามาชิซึคิวซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเก็บรักษาพ้ืนที่เก่าของเมือง รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิ
ทัศน์เมืองบรรยากาศ เมืองประวัติศาสตร์และม้านไม้แบบดั้งเดิม 

ปัจจัยที่หก โชไนไก หรือสมาคมชุมชน โดยทุกคนที่อาศัยอยู่จะต้องเป็นสมาชิกและเสียค่า
สมาชิก ซึ่งสมาคมนี้สร้างความตระหนัก และจิตสํานึกต่อชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพ่ือให้สมาชิก
ไต้มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตน  

สําหรับเมืองบาหลี ปัจจัยภายนอกระดับนานาชาติมีความสําคัญใกล้เคียงกับปัจจัยภายใน
กล่าวคือ 

                                           
70 ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, เมืองยั่งยืน: ประสบการณ์ของตะวันตก, หน้า 209. 
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ปัจจัยที่หนึ่ง กระบวนการทําบาหลีให้เป็นบาหลีที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีการเก็บรักษาวิถี
ชีวิตแบบบาหลี และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นในการที่จะธํารงอัตลักษณ์ของตน 

ปัจจัยที่สอง การวางแผนแม่บทเพ่ือการท่องเที่ยว 
ปัจจัยที่สาม นโยบายรัฐบาลที่จะทําการท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและทําสังคมให้

เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว 
ปัจจัยที่สี่ ฮินดูแบบบาหลี เป็นปัจจัยภายในที่สําคัญที่สุด ความเชื่อในหลักศาสนาทําให้

ชาวบาหลีดํารงอยู่อย่างอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ และไม่ใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย 
ปัจจัยที่ห้า กลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งรวมตัวกันแสดงรายการต่างๆ ที่เป็นพิธีกรรม

ดั้งเดิมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ทําให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านอย่างแท้จริง ทําให้การใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติเป็นไปอย่างยุติธรรม 

จากกรณีศึกษาทั้งสองเมืองเห็นไต้ว่าแนวคิดการพัฒนาเมืองของตะวันออกคล้ายกับของ
เมืองตะวันตกในเรื่องการมีวิสัยทัศน์ การกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาที่ชัดเจน เน้น การมีส่วน
ร่วม และความภาคภูมิใจต่อท้องถิ่นของคนในเมือง นอกเหนือจากนี้เมืองกรณีศึกษาในตะวันออกทั้ง
สองเมืองมีเรื่องของความเชื่อในศาสนาที่ทําให้วิถีการดําเนินชีวิตมีความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม มีการธํารงรักษาประวัติศาสตร์เมืองและอัตลักษณ์ของเมืองทําให้เป็นที่สนใจของคน
ภายนอก โดยมุ่งเป้าหมายไปที่คุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขของคนในเมือง โดยเฉพาะเมืองนาราที่มิได้
มุ่งเป้าหมายไปที่การเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่สิ่งที่ได้รับตามมาคือความสนใจจากนักท่องเที่ยว 

วันลพ สุขผดุง71 ศึกษาวิกฤตของการพัฒนากระแสหลักกับการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
กรณี ศึกษาชุมชนเทศบาลตําบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยศึกษาผลกระทบที่เกิดจากแนวทางการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อความเสื่อมถอยของเศรษฐกิจแบบ
พ่ึงตนเองและวัฒนธรรมชุมชน ศึกษาบทบาทหน้าที่การกําหนดนโยบายและการดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของเทศบาลตําบลปาย และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืนของเทศบาลตําบลปาย โดยการสอบถามและ สัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนเทศบาล
ตําบลปาย ผู้บริหารและคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลปาย และผู้ประกอบการ ผลการศึกษาพบว่า
ผลกระทบจากการพัฒนากระแสหลักที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ชุมชนเทศบาลตําบลปาย เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐเร่งดําเนินการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค นักลงทุนจากต่างถิ่นเพ่ิมมากขึ้นทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนถูก

                                           
71 วันลพ สุขผดุง, “วิกฤตของการพัฒนากระแสหลัก กับการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน : กรณีศึกษา

ชุมชนเทศบาลตําบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, รายงานวิจัย, (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550), หน้า 43. 
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ทําลายและเกิดปัญหาสังคมตามมา เทศบาลตําบลปาย จึงได้ กําหนดเทศบัญญัติควบคุมสถาน
ประกอบการทุกประเภทในการปองกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้ฝ่ายสาธารณสุขออกสํารวจสถาน
ประกอบการทุกประเภทเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความร่มรื่นของเมือง ตลอดจนสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ได้แก่ 
การวางแผนจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่องขาดการวางระบบ ผังเมืองรวม การควบคุมอาคาร การก่อสร้าง
ต่างๆ ไม่มีการวางมาตรการและการสร้างความร่วมมือจากประชาชน 

ผลการศึกษาดังกล่าว สามารถใช้เป็นแนวทางและเป็นกรณีตัวอย่างในการพัฒนาชุมชนใน
ประเทศไทยที่จะต้องคํานึงถึงการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่นเดียว
คับผลการศึกษาการพัฒนาของเมืองในตะวันตกที่กล่าวมาข้างด้น 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC ออนไลน์) ศึกษาความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเห็นว่าเป็นเมืองที่ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยว
และทํางานหรือเพียงแค่พักอาศัยมาเป็นเวลานาน โดยมอบหมายให้กลุ่มวิจัยเมือง สร้างสรรค์หน่วย
วิจัยเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สํารวจพ้ืนที่หลักที่
เห็นว่าสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเมืองสร้างสรรค์ ประกอบด้วย จตุจักร ทองหล่อ สยามสแควร์ 
ทาวน์อินทาวน์ อาร์ซีเอ และสุขุมวิท โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบบันทึก สังเกตแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์เป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ผลการสํารวจ
พบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ พ้ืนที่จตุจักรเป็นตลาดบัดวันหยุดที่
มีชื่อเสียงในระดับสากล และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดเล็กจํานวน
มากผลิตและสร้างผลงานสร้างสรรค์ ทั้งออกแบบ ผลิต และจําหน่ายภายในร้านและเป็นตัวแทน
จําหน่ายให้กับผู้ผลิตงานสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ ย่านทาวน์อินทาวน์ซึ่งได้แก่พ้ืนที่ย่านลาดพร้าว
เชื่อมต่อรามคําแหงเป็นแหล่งรวมของบริษัทที่ทํางานทางด้านวงการบันเทิงตัดต่อภาพยนตร์ และเพลง 
ย่านทองหล่อเป็นแหล่งรวมบริษัท รับออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นพ้ืนที่ขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านจํานวน
มากและยังเป็นพ้ืนที่พบปะแลกเปลี่ยนทางความคิดมีคอมมูนิตี้มอลค์เกิดขึ้นจํานวนมาก และเชื่อมต่อ
บริเวณถนนเพชรบุรีและถนนสุขุมวิทที่มีลักษณะเด่นคือเป็นแหล่งชุมนุมของชาวต่างชาติที่เข้ามา
ทํางานและใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ อันเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นเมืองสร้าง สรรค์อย่างหนึ่งในการศึกษามี
ข้อเสนอให้นําผลการสํารวจไปใช้อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม รัฐบาลควรให้การสนับสนุนในพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพ เช่น อํานวยความสะดวกหรือให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการหรือสนับสนุนให้
เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ ดังกล่าวเพ่ือสร้างรายได้ให้มากขึ้นจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่สร้างชีวิตชีวาให้กับเมืองรวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบที่เสื้อให้คนทํางานสร้างสรรค์ทั้ง
ชาวไทยและต่างชาติและควรมีการศึกษาพ้ืนที่บริเวณอ่ืนที่อาจจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เช่ น 
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ต่างจังหวัดที่อาจหยิบยกความสําคัญในพ้ืนที่ออกมาเป็นจุดขายเพ่ือสร้างรายได้จากแนวคิดเมือง
สร้างสรรค ์

จากงานวิจัยดังกล่าวเห็นได้ว่าแนวคิดในการศึกษาความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของกรุงเทพ
มหา นครเป็นแนวคิดในการพัฒนาชุมชนในเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งลักษณะพ้ืนที่และการดําเนินการทาง
เศรษฐกิจย่อมแตกต่างไปจากชุมชนในชนบทแต่มีแนวทางในการพัฒนาที่คล้ายกันคือการหยิบยก
ความสําคัญของพ้ืนที่หรือลักษณะพิเศษของพ้ืนที่มาเป็นจุดขายและพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ 

วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ72 ศึกษากระบวนการจัดการชุมชนเข้มแข็งรูปแบบปัจจัยและ
ตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งโดยศึกษาความเป็นมากระบวนการจัดการรูปแบบปัจจัยและตัวชี้วัดชุมชนเข้ม 
แข็งของไทย และนําเสนอแนวทางและองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกระบวนการเสริมสร้างตัวชี้วัดชุมชน
เข้มแข็งของไทย อันนําไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนอาศัยแนวทางผสมผสานทั้งการศึกษาใน
เชิงเอกสาร (documentary study) การศึกษาวิจัยในภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิง
ปริมาณ (quantitative research) และเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

ผลการศึกษากระบวนการจัดการชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทยพบว่ามีกระบวนการจัดการที่
สําคัญ 7 ประการ  ที่ก่อให้เกิดศักยภาพของการพัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง คือ 

1) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) กระบวนการ
การพ้ืนฟูผลิตซํ้าและสร้างใหม่ 4) กระบวนการใช้สิทธิชุมชนและข้อบัญญัติของชุมชน 5) กระบวนการ
ตัดสินใจร่วมกันของชุมชน 6) กระบวนการของเครือข่ายการพัฒนา และ7) กระบวนการด้านการ
จัดการตนเอง นอกจากนี้ประเด็นผลการศึกษาเพ่ือสร้างตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ 
คือ มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสังคมและองค์กรชุมชนมิติทางด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ และมิติ
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีรายละเอียดตังนี้  1) ด้านเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดย่อย 4 
ตัวชี้วัด ได้แก่การผลิตและการบริโภคในชุมชนกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนการจัดสรร
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจของชุมชน 2) ด้านสังคมและ
องค์กรชุมชนมีตัวชี้วัดย่อย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่การจัดการและการบริหารองค์กรชุมชนความ สัมพันธ์
ภายในองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 3) ด้านวัฒนธรรมและการเรียนรู้มีตัวชี้วัดร่วม 3 
ตัวชี้วัด ได้แก่การอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชุมชน การจัดการตนเองทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 

                                           
72 วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, “กระบวนการจัดการชุมชนเข้มแข็ง : รูปแบบปัจจัยและตัวช้ีวัด”, 

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553): 119. 



   83 

ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลจากการศึกษาทําให้เห็นกระบวนการในการจัดการชุมชนเข้มแข็ งและองค์ประกอบ
ชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ เป็นประโยชน์ในการศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบ
ของชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

พัชราวดี ตรีชัย73 ศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้านหนองกลางดง 
ตําบลศิลาลอย อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่
นําไปสู่การพลิกความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหนองกลางดง และ 2) ศึกษาการวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ
หรือเทคนิควิธีของผู้นําชุมชนที่สามารถพลิกสังคมอ่อนแอไปสู่สังคมแห่งความเข้มแข็ง ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยสําคัญของการพลิกจากสังคมที่มีปัญหาวิกฤติในด้านต่าง ๆ ทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
และพ่ึงตนเองได้เป็นลักษณะเฉพาะที่สําคัญ คือ 1) ผู้นํามีภาวะ ผู้นําโดดเด่นในด้านขีดความสามารถ
ของผู้นําในการสร้างกระบวนการประชาธิปไตย สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น 
ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด วิธีคิด เห็นคุณค่าและพลังในการพัฒนาชุมชน ตระหนักสร้างจิตสํานึกให้
ชุมชนรู้จักพ่ึงพาตนเองลดการพ่ึงพิงจากภายนอก เป็นผู้นําที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง มีวิสัยทัศน์
กว้างไกลนุ่งมั่นและมีความสามารถในการถ่าย ทอดอย่าง ชัดเจน 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนการสร้างพลังการทํางานเป็นทีม สร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสามารถ สร้างผู้นําในชุมชน 
ประสานผนึกกําลังร่วมคิดร่วมทํา 3) การมีทุนทางสังคมในมิติต่างๆ ความสัมพันธ์เกื้อกูลภายในชุมชน 
ความรักสามัคคี ผูกพันกัน สานสัมพันธ์กันในระบบ อาวุโส ภูมิปัญญาชาวบ้าน เก่งคิด เก่งทํา เห็น
ผลได้ในทางปฏิบัติ 4) ทุนทางเศรษฐกิจสามารถ พ่ึงตนเองได้มีการรวมกลุ่มทางอาชีพนําภูมิปัญญามา
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต ลดบัญหาการว่างงาน สร้างรายได้ชุมชนปลอดหนี้ สังคมมีความสุข กลยุทธ์ที่ผู้นํา
สามารถพลิกฟืนชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง คือการจัดตั้งสภา 59 เป็นพ้ืนฐานที่มั่นคงในระบอบ
ประชาธิปไตยและการจัดทําแผนชุมชน 

ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบ (types) ของการพัฒนาขบวนการชุมชนที่มาจากการ ฟ้ืนฟู
ชุมชน สามารถพิจารณาจากมิติการกําหนดรูปแบบใน 3 มิติ คือ 1) มิติด้านการนําทุนทรัพยากรของ
ชุมชนขึ้นมาใช้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ต้นทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
2) มิติด้านวิธีการและเทคนิค คือการเรียนรู้ และ 3) มิติด้านเป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายทางเศรษฐกิจ 

                                           
73 พัชราวดี ตรีชัย, “การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้านหนองกลางดง ตําบลศิลาลอย 

อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยเกริก, 2552), หน้า 47. 
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เป้าหมายทางสังคม และวัฒนธรรม และเป้าหมายด้านความมั่นคง ซึ่งจําแนกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) 
รูปแบบที่ 1 รูปแบบการพัฒนาที่พ่ึงพาตนเองได้หรือรูปแบบที่ดีที่สุด ที่เป็นรูปแบบที่สังคมคาดหวังใน
การพัฒนาขบวนการชุมชนให้ยั่งยืน 2) รูปแบบที่ 2 รูปแบบการพัฒนาที่ยังสามารถยกระดับไปสู่
รูปแบบการพัฒนาที่พ่ึงพาตนเองได้ หรือรูปแบบที่พึงประสงค์ และ3) รูปแบบการพัฒนาที่ต้องเสี่ยงภัย
หรือรูปแบบที่ต้องปรับปรุง ที่ถือว่าเป็นรูปแบบการพัฒนาที่สังคมไม่พึงปรารถนา ถอยหลัง และ
ประชาชนไม่สามารถลุกขึ้นมามีบทบาทในการจัดการตนเองได้ กระบวนการ (process) ในการฟ้ืนฟู
ชุมชนเริ่มจาก ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความตระหนัก เพ่ือทําให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจ และตระหนักใน
การแก้ไขปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นจัดทําแผนการฟ้ืนฟูชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการเรียนรู้
จากการลงมือทํา ที่คนทํางานได้รับการเรียนรู้ไปด้วย ขั้นที่ 4 การสรุปบทเรียนเพ่ือพัฒนาความรู้ให้แก่
คนในชุมชน และข้ันที่ 5 การขยายผลเพ่ือยกระดับความรู้ที่เกิดจากการทํางานขยายไปสู่พ้ืนที่ใกล้เคียง 
ปัจจัย (factors) สําคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฟ้ืนฟูชุมชน มาจาก 1) การมีทุนในสังคมอยู่ในชุมชน 
คือต้นทุนทางวัฒนธรรมทุนมนุษย์ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 2) การมีเครื่องมือ
และวิธีการเรียนรู้ที่คนในชุมชนได้ เรียนรู้ร่วมกัน และ 3) ผลที่เกิดขึ้นจากนโยบายการ พัฒนาที่ส่วน
หนึ่งมาจากรัฐ 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินการเกิดจาก ปัญหาภายในชุมชน คือคนใน
ชุมชนขาดความสนใจและความใส่ใจในการดําเนินการตามกฎกติกาหรือข้อตกลง คือ งบประมาณ
สนับสนุนมีความล่าช้า ไม่สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ 1) 
การยก ระดับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทุนในสังคมที่เกิดจากการระเบิดมาจากข้างในของคน
ในชุมชน 2) การจัดทําระบบเตือนภัยทางการพัฒนาเพ่ือให้ชุมชนรู้เท่าทัน สถานการณ์การพัฒนาทั้ง
ภายในและภายนอกและเตรียมความพร้อมให้กับคนในชุมชนเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 3) การ
สร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่เพ่ือให้เข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาชุมชนท้องอ่ืนและเป็นผู้นําการ
เปลี่ยน แปลงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตําบล และ4) การเชื่อมโยงแผนงานของชุมชนเข้าสู่
แผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยเน้นเป้าหมายการพัฒนาในทุกมิติทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และวัฒนธรรมและด้านความมั่นคง 

สุภณ สมจิตปัญญา ศึกษาวาทกรรมจากวรรณกรรมสลองต่อการสร้างทุนทางวัฒนธรรม
ในภาคอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบชัดถึงกลวิธีในการสร้างทุนวัฒนธรรมเพ่ือปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์และมูลค่าเพ่ิมแก่สังคมผลการศึกษาพบว่าวรรณกรรมสลองเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่พระสงฆ์
นํามาใช้เทศนาปลูกศรัทธาความเชื่อ มี 3 ประเภท คือ อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์และพิธีกรรม 
จารึกต้นฉบับเป็นหนังสือผูกใบลานไว้มีผู้คัดลอกเพ่ือใช้เทศนาต่อ ๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน เทศนาด้วย
ภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์ 9 ประกอบคําอธิบายเป็นภาษาอ่ืน แสดงสํานวนโวหารด้วยวาทศิลป์ ผู้อ่าน ผู้เทศน์
และผู้พ่ึงเกิดภาพพจน์และศรัทธาตามเนื้อหาในด้านกระบวนการสร้างทุนทางวัฒนธรรมแค่สังคม 
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พบว่าหลังจากการเทศนามีการตัดสินใจสร้างทุนทางวัฒนธรรมอย่างสูง อาทิ เช่นอสังหาริมทรัพย์สร้าง
พระอุโบสถ กุฎี ศาลาการเปรียญ ธาตุเจดีย์ บ่อน้ํา สังหาริมทรัพย์ สร้างพระปฏิมากร เทียนบูชาเช้า
พรรษา ปราสาทผึ้ง บุญกฐิน บังสุกุลผ้าป่า พิธีกรรม มีพิธีเช้าปริวาสกรรม การสร้างทุนวัฒนธรรมตัง
กล่าว เพ่ือตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาและบุพการีทําให้เกิดความสุขความพึงพอใจที่ไต้ทําหน้าที่และ
เป็น การสร้างสาธารณประโยชน์แค่สังคม74 

การจัดการนําทุนทางวัฒนธรรมไปใช้ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในปัจจุบัน พบว่ามีการจัดการต้าน
ประเพณี พิธีกรรม เช่นบุญกฐิน ผ้าป่า แห่ปราสาทผึ้ง แห่เทียนพรรษา และจัดงานประจํา ปีของแต่ละ
จังหวัดเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทําบุญกุศลประจําปี แบ่งเป็น 6 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ
คือการบริจาคทรัพย์ทําบุญ การขายสินค้า ด้านสังคมพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส ได้รับตําแหน่งพระ
สังฆาธิการสูงขึ้น ทําให้ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาเช้าร่วมกิจกรรมประเพณีมากข้ึน ด้านวัฒนธรรมได้คติ
ธรรมนําชีวิต ด้านสุนทรียะ ได้ความงามเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างและจัดกิจกรรม ทําให้ผู้ชมเกิด
ความสุขใจ ด้านความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดออกแบบก่อสร้างได้เป็นเอกลักษณ์และเหมาะสมกับ
สภาพท้องถิ่นเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญ ด้านความภาคภูมิใจชุมชนไต้รับการยกย่อง
มูลค่าเพ่ิมจากทุนทางวัฒนธรรม เกิดจากการสร้างสัญลักษณ์ ทางวัฒนธรรมเป็นทุนขึ้นมาเกิดกําไรทั้ง
ทางวัตถุและจิตใจ 

โดยสรุปจะเห็นได้ถึงกระบวนการสร้างทุนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมสลองซึ่งเป็นสิ่งที่
มีอยู่เดิมในท้องถิ่นและเป็นทุนวัฒนธรรมที่สามารถนํามาเพ่ิมมูลค่า เกิดประโยชน์แค่ชุมชนในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สุนทรียะ ความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจของชุมชน 
อันจะทําให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีแรงผลักดันให้เกิดการพึ่งพาตนเองมากข้ึน 

 

                                           
74 สุภณ สมจิตปัญญา, “วาทกรรมจากวรรณกรรมสลองต่อการก่อสร้างทุนทางวัฒนธรรมในภาค

อีสาน”, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัฒนธรรม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551),
บทคัดย่อ. 
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บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการชุมชนสร้างสรรค์ใน

สังคมไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาท
หน้าที่ของชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 2) เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในการจัดการกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนา
กระบวนการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต 
การลงพ้ืนที่จัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดความรู้ เพ่ือเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา ร่วมกับผลที่ได้
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามลําดับ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
3.2 พ้ืนที่การวิจัย  
3.3 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล/การปฏิบัติการวิจัย 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สรุปภาพรวมการวิจัย 
3.8 การนําเสนอผลการวิจัย 

3.1  รูปแบบการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้กําหนดขอบข่ายประชากร และกลุ่ม
ตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ซึ่งเป็นเป้าหมายการวิจัยไว้ 2 ส่วน ด้วยกัน คือ 

3.1.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1) ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาจากหนังสือ บทความ งานวิจัย เอกสารราชการ และเอกสารทาง
วิชาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่นวข้องกับกระบวนการที่
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จะทําให้เกิดชุมชนสร้างสรรค์ ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีเมืองสร้างสรรค์ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วม และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเมืองสีเขียว 

2) ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาในภาคสนามด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ คือ 

 2.1 การสังเกต เป็นการเตรียมพร้อมก่อนลงพ้ืนที่ภาคสนาม เพ่ือสํารวจสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ บริบทของความเป้นชุมชนและความเป็นไปในการขับเคลื่อนชุมชน กิจกรรมและการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในชุมชน สนทนากับสมาชิกในชุมชนถึงสภาพโดยรวมและการปรับประยุกต์รูปแบบวิถี
การดําเนินชีวิตว่าเป็นอย่างไร และมีแนวโน้มไปในทิศทางใด 

 2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยได้จัดประชุมสัมมนาให้
ความรู้กับสมาชิกในชุมชนและผู้ให้ข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือวิจัยเป็นชุดสัมภาษณ์ เพ่ือใช้
สัมภาษณ์กับสมาชิกในชุมชนเป้าหมายทั้ง 2 ชุมชน จํานวน 26 รูป/คน ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนคา 
ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนบ้านไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการขอสัมภาษณ์แบเจาะจงรายบุคคลเพ่ือเก็บข้อมูลเ ชิงลึก  
สําหรับการจัดประชุมนั้นผู้วิจัยได้ดําเนินการส่งหนังสือขอสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ ซึ่งการสัมภาษณ์
นั้นมีทั้งให้กรอกแบบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง การใช้เครื่องบันทึกเสียง และภาพถ่ายขณะสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างด้วย 

3) วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย จากกรณีศึกษาพ้ืนที่ ชุมชนบ้านดอนคา ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ
ชุมชนบ้านไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

4) สรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการชุมชน
สร้างสรรค์ในสังคมไทย 

3.1.2 เป้าหมายเชิงปฏิบัติการ 

1) นําชุดความรู้ไปสู่กระบวนการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ นําไปสู่กระบวนการการสร้าง
ความร่วมมือเชิงเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือนําเข้าสู่ชุมชนเข้มแข็ง อีกทั้งชุดความรู้ดังกล่าวเป็น
ข้อมูลสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ภายใต้กรอบแนวคิด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2) เสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย ให้เกิด
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 
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3) เกิดการเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาชุมชนของท้องถิ่นนําไปขยายผลในการ
ขับเคลื่อนโครงการชุมชนสร้างสรรค์ใน 2 มิติคือ 

 3.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์สู่ความเข้มแข็ง 

 3.2 นําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปพร้อมแผน 
บรูณาการชุมชนเข้มแข็งเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่าง
ทั่วถึง 

3.2 พื้นที่การวิจัย  

งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย” ผู้วิจัยได้คัดเลือกชุมชนเมืองที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาชุมชนเมืองสร้างสรรค์ที่เหมาะสม 
และเป็นเมืองหรือชุมชนที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในกระบวนการศึกษาวิจัยรวม 2 แห่ง โดยมีเกณฑ์
ในการคัดเลือก คือ พ้ืนที่ตําแหน่งที่ตั้งอยู่ในที่แตกต่างกัน ประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่แตกต่าง
กัน ลักษณะการศึกษาจะวิเคราะห์ภาพรวมของจังหวัดทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ ในการ
คัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาตามลักษณะอัตลักษณ์ของสถานที่ จากนั้นจึงศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่ในชุมชน
เมืองของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งชุมชนเมืองที่คัดเลือกมานี้ถูกคัดเลือกจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สุพรรณบุรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์ โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือกเมืองต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากชุมชนหรือเมืองที่มีต้นทุนและปัญญาทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน แหล่งท่องเที่ยว หรือสินค้าที่มีเอกลั กษณ์ และเมืองที่มี
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจต่อชุมชน ที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
รูปแบบหรือกระบวนการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ สําหรับการศึกษาเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือก
มา 2 พื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นพื้นที่นําร่องในการศึกษา ได้แก่ 

1) ชุมชนบ้านดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นชุมชนชาติพันธุ์ลาวเวียง ที่
ยังคงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไว้อย่างดี เป็นชุมชนที่ผลิตผ้าทอเป็นสินค้าโอทอป (OTOP) พร้อมทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ดีงาม 

2) ชุมชนบ้านไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี บ้านไผ่ขวางเป็นชุมชน
ชาติพันธุ์ลาวเวียง ที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของตนไว้อย่างเข้มแข็งและดีงาม 

โดยผู้วิจัยศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือนํามาวิเคราะห์ตามดัชนีชี้วัดความเป็นชุมชนเมือง
สร้างสรรค์เพราะเมืองสร้างสรรค์เกิดจากการรวมของย่านสร้างสรรค์หลายย่านเข้าด้วยกัน และย่าน
สร้างสรรค์เกิดจากการรวมของชุมชนเมืองสร้างสรรค์หลายชุมชนเมืองเข้าด้วยกันดังนั้นชุมชนเมืองจึง
มีอยู่ทั้งในย่านสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ 
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3.3 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล 

เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณมุ่งเน้นการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ การ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับเครือข่ายผู้ให้ข้อมูลสําคัญ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มสมาชิกองค์กรในชุมชน 
2) กลุ่มสมาชิกชุมชน 
3) กลุ่มสมาชิกองค์กรภายนอกชุมชน 

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลวิจัยชุมชนตําบลดอนคา  อําเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 13 คน ประกอบด้วย 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ ฉายา / นามสกุล ตําแหน่ง วันที่สัมภาษณ์ 

          กลุ่มสมาชิกองค์กรในชุมชน   5 คน 

1. พระสมุห์ศุภชัย  ภทฺทจาโร   พระภิกษุวัดโภคาราม (ดอนคา) 15 สิงหาคม 2563 

2. นายสมาน ปลัดม้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6  15 สิงหาคม 2563 

3. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณคร ข้าราชการครูโรงเรียนดอนคาวิทยา 15 สิงหาคม 2563 

4. นายสลัก  ทองเรือนดี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 15 สิงหาคม 2563 

5. นายชาติชาตรี  ธรรมโหรา   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 15 สิงหาคม 2563 

           กลุ่มสมาชิกชุมชน  4 คน 

6. นางสาวหัทยา  ยศวิจัย นักเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา 15 สิงหาคม 2563 

7. นายณัฐวุฒิ  อุ่นทร ปราชญ์พ้ืนบ้านตําบลดอนคา(ดนตรี) 15 สิงหาคม 2563 

8. นางบังอร  นนท์แก้ว   ชาวบ้านหมู่ 1 15 สิงหาคม 2563 

9. นางธัญญรัตน์  พิมพ์พันธุ์ดี   อาสาสมัครสาธารณสุข 15 สิงหาคม 2563 

           กลุ่มสมาชิกองค์กรภายนอกชุมชน 4 คน 

10. นายสุภาพ  สุขแก้ว   พัฒนาการชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 17 กันยายน 2563 

11. นายอภัย เอียดชูทอง 
หั ว หน้ า กลุ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม เ ทค โน โ ลยี
สารสนเทศพัฒนาชุมชน 

17 กันยายน 2563 

12. นางกิตติมา  ตั้งตระกูล   
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน 

17 กันยายน 2563 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ ฉายา / นามสกุล ตําแหน่ง วันที่สัมภาษณ์ 

13. นางสายใจ  เรือนใจหลัก   
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ชํานาญการ 

17 กันยายน 2563 

ตารางท่ี 2 แสดงรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลวิจัยชุมชนบ้านไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 13 คน ประกอบด้วย 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ ฉายา / นามสกุล ตําแหน่ง วันที่สัมภาษณ์ 

            กลุ่มสมาชิกองค์กรในชุมชน   5 คน 

1. 
พระครู ใ บฎี ก านั นท พั ช ร์  
อภิญาโณ 

พระภิกษุวัดไผ่ขวาง 30 กรกฎาคม 2563 

2. นางกฤษณา  เวียงนนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2  30 กรกฎาคม 2563 

3. นางสาวเพ็ญพิชชา  บุญธรรม   ข้าราชการครูโรงเรียนไผ่ขวาง 30 กรกฎาคม 2563 

4. นายปรีชา  คชวงษ์   นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 30 กรกฎาคม 2563 

5. นายวินิจฉัย วิชัยยันต์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 30 กรกฎาคม 2563 

            กลุ่มสมาชิกชุมชน  4 คน 

6. เด็กชายธนากร เปียจันทึก   นักเรียนโรงเรียนไผ่ขวาง 30 กรกฎาคม 2563 

7. นางทองย้อย  ขาวผ่อง   ปราชญ์พ้ืนบ้าน (วัฒนธรรม) 30 กรกฎาคม 2563 

8. นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นเกตุ ชาวบ้านหมู่ 5 30 กรกฎาคม 2563 

9. นางลาวัลย์  เต่าทอง   ประธานสภาสตรีตําบลไผ่ขวาง 30 กรกฎาคม 2563 

           กลุ่มสมาชิกองค์กรภายนอกชุมชน 4 คน 

10. นายสุภาพ  สุขแก้ว   พัฒนาการชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 17 กันยายน 2563 

11. นายอภัย เอียดชูทอง 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาชุมชน 

17 กันยายน 2563 

12. นางกิตติมา  ตั้งตระกูล   
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน 

17 กันยายน 2563 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ ฉายา / นามสกุล ตําแหน่ง วันที่สัมภาษณ์ 

13. นางสายใจ  เรือนใจหลัก   
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ชํานาญการ 

17 กันยายน 2563 

3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์  
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) การปฏิบัติการในพ้ืนที่ การจัดเวทีสนทนาระดับชุมชน โดยมีเครื่องมือที่
สําคัญได้แก่ 

3.4.1 แบบสัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยและคณะใช้แบบสัมภาษณ์ทีได้จัดทําขึ้น นําไปแจกให้กับผู้ให้ข้อมูลวิจัย เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ทั้งแบบสัมภาษณ์ที่เป็นการสนทนาพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Non-
formal Interview) และการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (Informal Interview) โดยสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interviews) ด้วยการกําหนดประเด็นสัมภาษณ์เก่ียวกับ ประเด็นต่อไปนี้ 

 1) ชุมชนของท่านมีกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างไร และด้านใดบ้าง 

 2) องค์กรที่ดูแลชุมชนหรือสมาชิกในชุมชนของท่านมีบทบาทอะไรบ้างหรือไม่ 
อย่างไร 

 3) การมีส่วนร่วมขององค์กรที่ดูแลชุมชนหรือสมาชิกของท่านมีอะไรบ้างหรือไม่ 
อย่างไร 

 4) หมู่บ้านของท่านมีวิธีการถ่ายทอดวิถีชุมชนอย่างไรบ้าง เช่น ความเชื่อ ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม 

 5) แนวทางการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในหมู่บ้านของท่านมีอะไรบ้าง 

 6) ปัญหา / อุปสรรคในการพัฒนาการเป็นชุมชนสร้างสรรค์ของหมู่บ้าน / ชุมชนของ
ท่านมีอะไรบ้าง อย่างไร 

 7) ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกของชุมชน (ชุมชนบ้านไผ่ขวาง , ชุมชนบ้านดอนคา) 
หากมีโอกาสเสนอแนวคิดการจัดการชุมชนสร้างสรรค์ท่านจะเสนออะไร อย่างไร เช่น สินค้าชุมชน 
พ้ืนที่ท่องเที่ยว 
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 8) ในชุมชนของท่านได้รับความร่วมมือการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เช่น การสร้างเครือข่ายชุมชน จากส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือชุมชนอ่ืนๆ หรือไม่ 
อย่างไร 

 3.4.2 การสังเกต สภาพบริบททางสังคมในชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์
ชุมชนก่อนการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายในการดําเนินงานวิจัย 

 3.4.3 การปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่จํานวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง และ
ชุมชนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในลักษณะของโครงการเชิงพัฒนาและ
ประยุกต ์

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล/การปฏิบัติการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีและดําเนินการดังนี้ 

3.5.1 ลงพ้ืนที่สํารวจข้อมูลเชิงกายภาพ และสนทนากับสมาชิกในชุมชน เก็บข้อมูลต่างๆ 
ด้วยตนเอง โดยในเบื้องต้นผู้วิจัยได้เข้าพบผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ในภาครัฐ (กํานัน นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เป็นต้น)  และภาคประชาชนที่ เป็นตัวแทน (Key Information) ในชุมชน เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ หลังจากนั้นก็ได้นัดหมายจัดการประชุมเพ่ือสอบถามข้อมูลวิจัย และ
รวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมในทุกด้าน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่จําเป็นโดยใช้วิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูล/การดําเนินการที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลและแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ดังนี้ 

 1) การจัดทําชุดความรู้ 
 2) การจัดทําสื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 3) เอกสารแผ่นพับชุดความรู้ 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการ
สัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การปฏิบัติการแจกแบบสอบถามในพ้ืนที่ เป็นกระบวนการศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติ (Qualitative/action Research) โดยผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมุ่งเน้นสาระสําคัญด้านเนื้อหาที่กําหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและหาค่าร้อยละ 
(Content analysis) ตามประเด็นหัวข้อดังนี้ 

3.6.1 วิเคราะห์แนวคิด บทบาทหน้าที่และกระบวนการชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

3.6.2 นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมาทําการสังเคราะห์ และเชิงปริมาณหาค่า
ร้อยละ เพ่ือจัดทําชุดข้อมูล 
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3.6.3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเป็นการเชื่อมโยง
แนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้วเพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการและแนวทางในการดําเนินงาน 

3.7 สรุปภาพรวมการวิจัย 

3.8 การนําเสนอผลการวิจัย 

การนําเสนอข้อมูลในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) และการ
หาค่าร้อยละเปรียบเทียบและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ชุมชนสร้างสรรค์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมุ่งเน้นศึกษากระบวนการ
ชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย เพ่ือนําไปสู่การยกระดับทุนทั้งที่อยู่ในตัวคน และกระจายอยู่ ใน
สถานที่ต่างๆ ให้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ และง่ายต่อการบริหารจัดการของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การศึกษาของเยาวชนในสถานศึกษา ประชาชนทั่วไป เพ่ือสร้างความรักและหวงแหน
วัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน ที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การสร้างชุดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาเพ่ือต่อยอดการ
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พัฒนาขีดความสามารถของเมืองและชุมชนในการจัดพ้ืนที่ชุมชนสร้างสรรค์ และสร้าง (Application) 
แผนที่ บรูณาการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกับเครือข่ายในท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของชุมชนอย่างท่ัวถึงและยั่งยืน 
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บทท่ี 4 

 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยนําเสนอารวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งอยู่ในกรอบของ
วัตถุประสงค์การวิจัยในประเด็น 1) การศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อกระบวนการพัฒนา
ชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 2) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการกระบวนการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ในสังคมไทย 3) การเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 การศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ของชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ในสังคมไทย 

ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบการศึกษาออกเป็นประเด็นสําคัญ 2 ประเด็น คือ 

1. บทบาทหน้าที่ของชุมชน 

2. บทบาทหน้าที่ต่อการพัฒนาชุมชน 

4.1.1 บทบาทหน้าที่ของชุมชน 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิจัยบริบทของชุมชนและสมาชิกในชุมชนของพ้ืนที่ 2 พ้ืนที่ คือ ตําบล
ดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่า 

1. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน 

 1.1 ชุมชนตําบลดอนคา 

 จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ณ ศาลาการเปรียญวัดโภคาราม (ดอนคา)  โดยวิทยากรกระบวนการ หลังจากนั้น
จึงสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลวิจัย/กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสัมภาษณ์แบบสนทนาแสดงความคิดเห็น แล้วจึง
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกด้วยชุดสัมภาษณ์ที่ เป็นเครื่องมือวิจัย ในบริบทสภาพสังคม วัฒนธรรมของ
ชุมชน การบริหารจัดการชุมชน และมีส่วนร่วมของชุมชน ในส่วนของข้อมูลวิเคราะห์บทบาทหน้าที่
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และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย กันผู้ให้ข้อมูลวิจัย/กลุ่มตัวอย่าง จากสมาชิกชุมชน
บ้านดอนคา ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 13 รูป/คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

  1) กลุ่มสมาชิกองค์กรในชุมชน 

   องค์กรในชุมชน ถือว่าเป็นโครงสร้างสําคัญ การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชน เป็นไปตามบทบาทของสมาชิกในชุมชนนั้น กลุ่มสมาชิกจากองค์กรที่มีบทบาทต่อชุมชน และ
บทบาทนั้นมีผลต่อโครงสร้างทางสังคมของชุมชน1 สําหรับงานวิจัยนี้จําแนกไว้เป็น 4 กลุ่ม คือ วัด 
องค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียน 

   (1) วัด งานวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์ตัวแทนจากวัดโภคาราม (วัดดอนคา) ตั้งอยู่ที่หมู่ 
2 ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดที่ชาวบ้านในตําบลดอนคา ใช้เป็นศาสนา
สถานในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และมีหลวงพ่อพระใหญ่ พระพุทธรูปซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธา
ของชาวบ้านตําบลดอนคาเป็นอย่างมาก สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุเก่าแก่ประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว 
น่าจะตั้งขึ้นพร้อมกับการเกิดชุมชนดอนคา โดยมีหลวงพ่อธรรมเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ท่านเป็นบุตร
ของ คุณพ่อหงษ์ สถานที่ตั้งวัดในอดีตนั้นอยู่บริเวณตลาดวัดเก่ามีแม่น้ําไหลผ่าน ทําให้การเดินทางของ
ผู้คนในสมัยนั้นสะดวกสบายในการติดต่อค้าขาย และไปมาหาสู่กัน หลวงพ่อธรรม ได้เป็นเจ้าอาวาสรูป
แรก เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ เป็นผู้วางรากฐานการปฏิบัติตนที่ดีตามคําสอน
ของพระพุทธเจ้าแก่ชาวบ้านดอนคา ในยุคปัจจุบันมีพระครูกิตติสุวรรณวัฒน์2 เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 8 
ท่านได้ยึดแนวทางของหลวงพ่อเงิน อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 7 ในการบริหารปกครองวัดโภคารามด้วยดี
ตลอดมา ท่านได้วางกฎระเบียบ แบบแผน การดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม อบรมสั่งสอนบุตรหลานให้
เป็นคนดีของหมู่บ้านชุมชน ด้วยท่านเห็นความสําคัญทางการศึกษา จึงสนับสนุนส่งเสริมพระสงฆ์ของ
วัดมาศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อีกทั้งท่านยังส่ง
พระสงฆ์ของวัดดอนคาแห่งนี้ให้ไปเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่าง ๆ ของตําบลดอนคา รวมถึง
การไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนลาวเวียงดอนคาเป็นประจํา 

   จะเห็นได้ว่า หน้าที่ของพระสงฆ์ทั้ง การทํากิจวัตรของพระสงฆ์ เป็นผู้นําทาง
จิตวิญญาณ เป็นผู้นําการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นครู เป็นนักศึกษา เป็นผู้สืบทอด
พระพุทธศาสนาให้ดํารงคงอยู่ รวมถึงการสร้างความกลมกลืนทางสังคมในชุมชนเป็นสําคัญ ซึ่งบทบาท

                                           
1 นฤมล วรรธนเศรณี, “ศึกษาบทบาทและผลกระทบจากบทบาทของวัดไชยมงคล อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา”, หน้า 18. 
2 บุคคลสําคัญทางศาสนา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.donkha.com 

https://www.donkha.com/
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ทั้งหมดนี้เป็นพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความคาดหวังจากสังคม เพราะสังคมได้กําหนดสถานภาพและ
การครองสถานภาพนั้นอย่างมีศักยภาพ3 

   การสัมภาษณ์พระสงฆ์ของวัดโภคาราม (ดอนคา)4  ท่านได้ให้ข้อสังเกตที่สําคัญ
ว่า กิจกรรมต่างๆ ทั้งงานประเพณี งานสาธารณะสงเคราะห์ งานสาธารณประโยชน์ พระสงฆ์ สมาชิก
ในชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมักจะเข้ามาร่วมทํากิจกรรมที่วัดเป็นส่วนใหญ่ สมาชิกทุก
คนในชุมชนจะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมีความประนีประนอม ไม่ขัดแย้ง และให้การช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่ เช่น งานบุญข้าวจี่ ชาวบ้านจะเข้ามาทํากิจกรรมในวัด ตั้งแต่ทําความสะอาดพ้ืนที่วัด 
เตรียมงาน หรือแม้แต่เสร็จงานแล้วก็จะช่วยกันเก็บและทําความสะอาดสถานที่อย่างเต็มใจ 

   (2) โรงเรียน งานวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์ข้าราชการครูโรงเรียนดอนคาวิทยา 
โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ 17 ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยมีพันธกิจที่ชัดเจน คือ 1) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ 2) พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ 3) บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจของผู้รับบริการ5 การทํางาน
ของครูนอกจากจะจะมีภาระงานในการสอนหนังสือแล้ว ครูจะต้องพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่ าง ๆ 
ของโรงเรียน ของชุมชน และในระดับที่สูงขึ้น ก็เพ่ือการมีส่วนร่วมกับชุมชนซึ่งถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่
สําคัญของครูอีกประการหนึ่ง เพราะครูก็เปรียบเหมือนต้นแบบของนักเรียน เมื่อชุมชนมีโครงการจะ
ทํากิจกรรมอะไร ทางโรงเรียนมอบหมายครูพานักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเสมอ ตั้งแต่ต้นน้ํา กลาง
น้ํา และปลายน้ํา คือ เริ่มตั้งแต่ 1) เข้าร่วมริเริ่มโครงการ 2) เข้าไปร่วมวางแผน 3) เข้าร่วมดําเนินการ 
4) มีส่วนร่วมรับผลที่เกิดขึ้น และ5) เข้าร่วมประเมินผล6 

                                           
3 Linton, Ralp. ,  The Study of Man, (New York:  D.Appleton Centyry Groups,  1964) , p. 

175. 
4  สัมภาษณ์ พระสมุห์ศุภชัย ภทฺทจาโร, พระภิกษุสงฆ์วัดโภคาราม (ดอนคา) ตําบลดอนคา อําเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2563. 
5 โรงเรียนดอนคาวิทยา, พันธกิจ/เป้าหมาย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.donkhawittaya. 

ac.th/ 
6 อคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคม และวัฒนธรรมไทย,  

หน้า 49. 
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   จากการสัมภาษณ์ข้าราชการครูของโรงเรียนดอนคาวิทยา7 พบข้อสังเกตว่า 
นักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนดอนคาวิทยาส่วนใหญ่มีชาติพันธุ์ลาวเวียง มีวัฒนธรรมการแต่งกาย 
ภาษาพูด ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ สมาชิกในชุมชนไม่ค่อยมีความขัดแย้ง ไม่มีการแต่งตั้งใครเป็น
หัวหน้าหรือผู้นําอ่ืนอกจาก ผู้ใหญ่บ้านที่คอยดูแลประสานงาน แต่สมาชิกในชุมชนมีความร่วมมือสูง
กว่าการมีหัวหน้าหรือตัวแทนชุมชน ในฐานะของสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับเยาวชนในชุมชน จึง
จําเป็นต้องนําบริบทของชุมชนในเรื่องภาษา การแต่งกายเข้ามาเป็นสื่อเรียนรู้ในโรงเรียนด้วย การเข้า
มาเป็นครูในพ้ืนที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนอย่างมาก หากชุมชนดอนคา วัดดอน
คา จําทํากิจกรรมงานใดๆ จะแจ้งข่าวไปทางโรงเรียนเพ่ือให้มาเข้าร่วมประชุมตั้งแต่ ร่วมกันทําการวาง
แผนการทํางาน แบ่งหน้าที่ดําเนินงาน หรือแม้แต่การสรุปงาน ก็ต้องเข้าร่วมเป็นประจํา 

   (3) กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน งานวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ซึ่งเป็นตัวแทน
ข้าราชการฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจหน้าที่ปกครอง
บรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้านให้มีความสงบ ปลอดภัย และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเท่า
เทียมกัน ซึ่งในหมู่บ้านหนึ่งกําหนดให้มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่บ้าน
ละสองคน8 ในการทํากิจกรรมในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยจะเข้าไปร่วมมือ โดยร่วมคิด ร่วมทํา 
และร่วมส่งเสริมให้กิจกรรมนั้น ๆ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจากอุปสรรคทั้งปวง อีกทั้งยัง
ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้วยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความคิด มีศักดิ์ศรีเท่าเทียม
กัน มนุษย์ทุกคนจึงมีความสามารถพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของตนให้ดีได้ ถ้าได้รับโอกาสร่วมคิด 
ร่วมเข้าใจ และร่วมจัดการ (Active Partner) แต่ต้องมีกลวิธีปรับความเข้าใจให้มาสู่ระดับที่แต่ละฝ่าย
ยอมรับได9้ 

   ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะตัวแทนจากองค์กรในชุมชน การ
ทําหน้าที่ผู้นําของชุมชนจึงถือว่าเป็นภาระงานในหน้าที่และการทําอย่างเต็มใจ เสียสละ พร้อม
ช่วยเหลือในทุกกรณี ทั้งกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนและกิจกรรมส่วนตัวของสมาชิกในชุมชน 

   จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 610 พบข้อสังเกตว่า ชุมชนตําบลดอนคาเป็น
กลุ่มชุมชนชาติพันธุ์ลาวเวียง ที่มีความเข้มแข็งในอัตลักษณ์ของตนเองสูง กิจกรรมที่แสดงออกเรื่อง

                                           
7 สัมภาษณ์ นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร, ข้าราชการครูโรงเรียนดอนคาวิทยา ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2563. 
8 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับท่ี 11, มาตรา 12 (15), พ.ศ. 2551. 
9 นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, หน้า 14-15. 
10 สัมภาษณ์ นายสมาน ปลัดม้า, ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันที่ 

15 สิงหาคม 2563. 



   99 

ประเพณีวัฒนธรรมเข้มแข็ง ในฐานะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐ และมรความเกี่ยวข้องใกล้ชิด
กับชุมชนอย่างมากจึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ริเริ่มโครงการกิจกรรม จัดเตรียมดําเนินการ 
ร่วมกิจกรรมและการติดตามประเมินผลกิจกรรมที่ทําแล้วทุกครั้งด้วยความเต็มใจ พร้อมทั้งพยายาม
สนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ให้ร่วมกันขับเคลื่อน
กิจกรรมในภาพรวมของชุมชนแห่งนี้ 

   (4) องค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทหน้าสําคัญหลายประการที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้งสิ้น ดังปรากฏใน พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 11 
ความว่า อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล มีรายละเอียดดังนี้ 

    มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 

    มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่
ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วน ตําบล ดังต่อไปนี้ 

    (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

    (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

    (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

    (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

    (7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น12 

    (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ
หรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและ สมควร 

                                           
11 พระราชกิจจานุเบกษา, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11, เล่ม 111/ตอนที่ 53 

ก/2 ธันวาคม 2537. 
12 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การรบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542. แก้ไขเพิ่มเติม. 
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    มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํา
กิจการในเขตองค์การบริหารส่วน ตําบล ดังต่อไปนี้ 

    (1) ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

    (2) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

    (3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

    (4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ 

    (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

    (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

    (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

    (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

    (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 

    (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

    (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

    (12) การท่องเที่ยว 

    (13) การผังเมือง 

   จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งปรากฏในเบื้องต้น
แล้วนั้น ถือได้ว่ามีความครอบคลุมกิจกรรมทุกด้านของชุมชน ในงานวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์ตัวแทนจาก
องค์การบริหารส่วนตําบล 2 ท่าน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนขององค์กรในชุมชน ดังนี้ 

   จากการสัมภาษณ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา13 ท่านให้ข้อสังเกตว่า 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนคาทุกคน มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่อย่างมาก 
ลักษณะเด่นของชุมชนนี้ก็คือ สมาชิกทุกคนของชุมชนตําบลดอนคาจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ ในการทํากิจกรรมกันเป็นอย่างดีมี เพราะว่าสมาชิกในชุมชนดอนคาส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์
เป็นเครือญาติกัน พูดภาษาเดียวกัน การประสานงานหรือการขอความร่วมมือต่าง ๆ จึงมีความชัดเจน
และคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกัน ภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้รับความสะดวก 

                                           
13  สัมภาษณ์ นายชาติชาตรี ธรรมโหรา, ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2563. 
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และสําเร็จเรียบร้อยด้วยดีทุกเรื่อง สมาชิกในชุมชนตําบลดอนคาถือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพราะมี
ความตื่นตัวที่จะเรียนรู้การใช้ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคาก็ได้
นําระบบสารสนเทศแบบไลน์ และเฟสบุ๊คมาใช้ในการติดต่อสารกัน ทําให้เกิดการประสานงานที่
รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปพบปะกันเหมือนแต่ก่อน เวลามีกิจกรรมต่าง ๆ บางครั้งคนที่ไม่สามารถมา
ได้ก็ใช้การประชุมแบบออนไลน์ ดังนั้นพ้ืนฐานเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญโดยเฉพาะทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ในชุมชนนําไปสู่การร่วมมือ อีกทั้งยังเปิด
ช่องทางประชาสัมพันธ์ชุมชนในพ้ืนที่ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ของตําบลดอนคาให้เป็นที่รู้จัก
อีกช่องทางหนึ่ง 

   และจากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา14 พบข้อสังเกต
ว่า หน้าที่ของท่านนั้นจะเน้นการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ นอกเหนือจากภาระหน้าที่แล้ว สมาชิก
ของชุมชนตําบลดอนคานี้ก็เปรียบเหมือนพ่ีน้องในครอบครัวเดียวกัน เพราะตําแหน่งนายกนี้ได้มาจาก
การเลือกตั้ง นายยกองค์การบริหารส่วนตําบลจึงเป็นความคาดหวังของสมาชิกในชุมชน การทํางานจึง
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก การส่งเสริมอาชีพสมาชิกในชุมชน ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น
และเพียงพอต่อการดํารงชีพถือเป็นหน้าที่สําคัญ เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ ได้แก่ 
ข้าวหมาก ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้เป็นที่นิยม ถึงกับพูดติดปากว่า “ถ้าจะได้รสชาดการกินข้าว
หมากต้องไปชิมที่ดอนคา” เป็นต้น นอกจากนั้นยังส่งเสริมการทอผ้า โดยนําผ้าทอมาประยุกต์แปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน เช่น กระเป๋า กางเกง ผ้าพันคอ ของใช้ส่วนตัวอ่ืนๆ 
บทบาทสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้จัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้เพ่ิมทักษะทัก
เรื่อง การผลิต การออกแบบ เทคนิคการผลิต มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์จําหน่ายสินค้ า
ชุมชน เปิดช่องทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือให้เกิดการขายสินค้าชุมชนขึ้น นอกจากนี้ยังร่วมกับ
พัฒนาชุมชนและสถานศึกษาเพ่ือนําองค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยเฉพาะ ด้านทักษะ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จากการมีส่วนร่วมในระบบเครือญาติของคนในชุมชนที่มีส่วนในการรวมกลุ่มกันในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นําไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันกับภายนอกและเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อีกด้วย 

   สรุปได้ว่า ตัวแทนทุกคนจากกลุ่มองค์กรในชุมชน ทําตามบทบาทหน้าที่ของตน
ในชุมชนอย่างเต็มความสามารถ สมาชิกของทุกองค์กรในชุมชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความ

                                           
14  สัมภาษณ์ นายสลัก ทองเรือนดี, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2563. 
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ร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกลมเกลียว เพราะอยากให้ชุมชนตําบลดอนคาเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
งามเป็นสําคัญ 

  2) กลุ่มสมาชิกชุมชน 

   บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชน ในการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่า 
สมาชิกของชุมชนต่างทําหน้าที่ของตนเองตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายดังนี้ 

   การสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน15 พบข้อสังเกตว่า ความเป็นชาติพันธุ์ลาวเวียงของ
ชุมชนดอนคา ทําให้สมาชิกในชุมชนมีความผูกพันกันอย่างมากอยู่แล้ว การทํากิจกรรมร่วมกันจึงได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี  ในฐานะที่ตนเองได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชุมชนจึงมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมา แนวคิด วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ ลักษณะเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ลาวเวียง เช่น เครื่องแต่งกาย อาหารการกิน ภาษา การละเล่น อย่างมากจึงพยายามสื่อสาร แสดงออก 
และถ่ายทอดสู่ภายนอกให้ชุมชนลาวเวียงดอนคาเป็นที่รู้จักของคนในสังคม เช่น เมื่อมีกิจกรรมของ
จังหวัด ชาวลาวเวียงดอนคาก็จะเข้าร่วมด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้เลย เพ่ือฝังรากทางวัฒนธรรม
ของตนเองให้กับคนรุ่นต่อไป 

   การสัมภาษณ์อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน16 ซึ่งได้ข้อสังเกตว่า หน้าที่ของ
ตนเองนั้นมีความสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะด้านสุขภาพ และอนามัยของสมาชิกในชุมชน 
ในฐานะของอาสาสมัคร การทํางานจําเป็นต้องเสียสละเวลา เสียสละตัวเอง เข้าร่วมวางแผน ร่วม
ประชุม และร่วมทํางานกับแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนด้วยความ
เต็มใจ รวมถึงเมื่อประสบปัญหาก็จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นๆ ด้วย สําหรับกิจกรรมของชุมชนทั้ง
งานประเพณีต่าง ๆ ก็เข้าร่วมไม่เคยขาด โดยส่วนตัวเห็นว่าความร่วมมือต่าง ๆ ต้องเป็นไปด้วยความ
สมัครใจ เต็มใจของบุคคลนั้น ๆ กิจกรรมหรือโครงการจึงจะดําเนินไปตามกรอบที่ได้วางไว้โดยไม่รู้สึก
ขัดแย้ง การบริหารจัดการหรือการขอความร่วมมือจึงจะไม่มีปัญหา และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
ชุมชน และเมื่อทุกคนให้ความร่วมมือการพัฒนาจะเกิดกับชุมชนอย่างแท้จริง 

                                           
15  สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อุ่นทร, ปราชญ์พื้นบ้าน ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อ

วันท่ี 15 สิงหาคม 2563. 
16  สัมภาษณ์ นางธัญญรัตน์ พิมพ์พันธุ์ดี, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 5 ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2563. 
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   การสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา17 พบข้อสังเกตว่า บทบาทหน้าที่
ของนักเรียนนั้นมีหลายอย่างทั้งการมีหน้าที่เป็นบุตรหลานของพ่อแม่ปู่ยาตายาย เป็นสมาชิกของ
ชุมชน เป็นผู้เรียนหนังสือในโรงเรียน การร่วมทํากิจกรรมของชุมชนจึงเป็นไปตามวาระและโอกาสที่
สามารถทําได้ เช่น การทําหน้าที่ของตนเองขณะอยู่บ้านก็ต้องช่วยเหลืองานบ้าน ช่วยพ่อแม่ทํางาน
เท่าท่ีจะทําได้ เมื่ออยู่โรงเรียนก็จะช่วยงานคุณครูตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเมื่องานกิจกรรมประเพณี
ของหมู่บ้านก็จะเข้าร่วมเองด้วยความเต็มใจ โดยเข้าไปนั่งฟังการประชุม ช่วยหยิบจับงานต่างๆ เพราะ
ตามพ่อแม่ไปร่วมงาน อีกทั้งยังช่วยสอนการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับสมาชิกในชุมชน เช่น  ในการ
สืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ผ่านเวปไชด์หรือเพจต่างๆ  รวมถึง Facebook 

Youtube  ถือเป็นการเรียนรู้เพ่ือเปิดโลกทัศน์ ซึ่งการเรียนของนักเรียนแต่ละชั้นปีก็จําเป็นต้องใช้
สัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งที่บ้านและท่ีโรงเรียน นักเรียนผู้นี้กล่าวว่าสัญญานอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ในชุมชน
ตําบลดอนคา มีความแรงสูง ใช้งานสืบค้นข้อมูลได้ดี และท่ีสําคัญสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในชุมชนไม่
มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย 

   การสัมภาษณ์ชาวบ้านหมู่ 1 ตําบลดอนคา18 ได้ให้ข้อสังเกตที่สําคัญว่า ตนเอง
นั้นเป็นสมาชิกของหมู่ 1 กิจกรรมต่างๆ จะได้รับการประสานงาน แจ้งข่าวสารโดยผู้ใหญ่บ้ าน ตนเอง
และครอบครัวสืบเชื้อสายลาวเวียงดอนคา การทํากิจกรรมต่างๆ ทั้งงานบุญ งานประเพณี งานวัด งาน
โรงเรียน เมื่อรู้ข่าวจะไปช่วยเอง ไปต้องเชิญหรือให้ใครเข้ามาตาม โดยส่วนตัวคิดว่าการทําหน้าที่
สมาชิกที่ดีของชุมชนคือการทําตัวให้เป็นต้นแบบของลูกหลาน ทั้งการใช้สิทธิ์ เ ลือกตั้ง กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต แบบไม่ขายเสียง นอกจากนี้ยังช่วยดูแลความสวยงาม ความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้เป็นรั้วบ้าน ซึ่งมีท้ังต้นไม้ใหญ่ๆ อยู่กลางทุ่ง และต้นไม้
พุ่มเตี้ย ๆ ในหมู่บ้าน เพ่ือลดปัญหาเรื่องมลพิษฝุ่นละอองของชาวบ้านในชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลฉีดพ่นน้ําตามต้นไม้ ดอกไม้ บริเวณริมถนนด้วย สําหรับการทํากิจกรรมของชุมชน
หากได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ใดก็จะให้ความร่วมมือเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการครูและผู้ปกครองโรงเรียนดอนคา เป็นโอกาสที่ ได้ตอบแทนโรงเรียนที่เคนเรียนมาก่อนอีก
ด้วย 

                                           
17 สัมภาษณ์ นางสาวหัทยา ยศวิจัย, นักเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2563. 
18 สัมภาษณ์ นางบังอร นนท์แก้ว, ชาวบ้านหมู่ 1 ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี , เมื่อ

วันท่ี 15 สิงหาคม 2563. 
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   สรุปได้ว่า กลุ่มสมาชิกชุมชน มีกระบวนการทํางานตามบทบาทหน้าที่ของตน
โดยไม่มีรูปแบบ ไม่มีการบังคับหรือระบุตัวบุคคล ทําด้วยความสมัครใจ ทําด้วยจิตสํานึกที่ดี ทําด้วย
ความสัมพันธ์ของความเป็นเครือญาติชาติพันธุ์ลาวเวียง และด้วยความรักและความภาคภูมิใจในชุมชน
ของตน และต้องการให้ชุมชนมีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี 

  3) กลุ่มสมาชิกองค์กรภายนอกชุมชน 

   งานวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต การดําเนินชีวิต อาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปสินค้า 
และการหาช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกชุมชนตําบลดอนคา มีรายละเอียดดังนี้ 

   การสัมภาษณ์ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน19 ในประเด็นเรื่อง
กลุ่มผ้าทอบ้านดอนคา ได้ข้อสังเกตว่า การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เป็นภาระหน้าที่ของตน
อยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นไปเพ่ือตอบสนองนโยบายของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
คํานึงถึงความสําเร็จของกิจกรรม การสร้างความสามัคคีในชุมชน และความเข้มแข็งในชุมชนด้านการ
พ่ึงพาตนเองได้เป็นสําคัญ 

   การสัมภาษณ์นักวิชาการพัฒนาชุมชน20 พบข้อสังเกตว่า นักวิชาการชํานาญ
การเข้าพ้ืนที่เพราะเป็นภาระงาน แต่การทํางานนั้นต้องเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ เสริมทักษะ และเพ่ิม
ศักยภาพให้สมาชิกในชุมชนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงค่อยต่อยอดตามความถนัดและความสามารถ
เฉพาะกลุ่ม ชุมชนตําบลดอนคาถือว่าเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ลาวเวียง มี
จุดเด่นที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งกลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูปผ้าทอ กลุ่มอาหารและ
ขนม กลุ่มแปรรูปปัจจัยทางการเกษตร สู่การพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสินค้าระดับ OTOP 
หน้าที่การสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ และเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ ช่องทางการตลาดจึงเป็นบทบาท
หน้าที่หลักของสํานักงานพัฒนาชุมชนอยู่แล้ว ดังนั้นการมอบหมายให้พัฒนาชุมขนอําเภอ และพัฒนา
ชุมชนตําบลเข้ามาช่วยจัดกิจกรรม เช่น โครงการนวัตวิถี เพ่ือกระตุ้นการผลิตและเพ่ิมช่องทางการจัด
จําหน่าย นอกจากนี้พัฒนาชุมชนยังถือว่ากลุ่มงานของตนเองนั้นเป็นนักจิตอาสาด้วยเช่นกัน เพราะ
ต้องเข้าไปร่วมวางแผน ทําโครงการ แก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในชุมชนด้วยเสมอ 

                                           
19 สัมภาษณ์ นางกิตติมา ตั้งตระกูล, ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี, วันท่ี 17 กันยายน 2563. 
20 สัมภาษณ์ นางสายใจ เรือนใจหลัก, นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการชํานาญการ สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2563. 
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   สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาชุมชนที่เข้ามาส่งเสริม
สนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของสมาชิกในชุมชนดอนคา รวมถึงการรวมมือร่ วมใจช่วย
พัฒนาศักยภาพของชุมชน ผลักดันให้เกิดโครงการ กิจกรรม ความร่วมมือระหว่างชุมชนและส่วนงานที่
เกี่ยวข้องเป็นสําคัญ 

 1.2 ชุมชนตําบลไผ่ขวาง 

  ในการลงพ้ืนที่ภาคสนามตั้งแต่การสํารวจ สังเกตบริบทพ้ืนที่วิจัย และจัด
ประชุมสัมมนาให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องประชุมสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง ชั้น 2  โดยวิทยากรกระบวนการ หลังจากนั้นจึงสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
วิจัย/กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสัมภาษณ์แบบสนทนาแสดงความคิดเห็น แล้วจึงสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ด้วยชุดสัมภาษณ์ที่เป็นเครื่องมือวิจัย ในบริบทสภาพสังคม วัฒนธรรมของชุมชน การบริหารจัดการ
ชุมชน และมีส่วนร่วมของชุมชน ในส่วนของข้อมูลวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชน
สร้างสรรค์ในสังคมไทย กันผู้ให้ข้อมูลวิจัย/กลุ่มตัวอย่าง จากสมาชิกชุมชนบ้านดอนคา ตําบลดอนคา 
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 13 รูป/คน แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

  1) กลุ่มสมาชิกองค์กรในชุมชน 

   องค์กรในชุมชน ถือว่าเป็นโครงสร้างสําคัญ การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชน เป็นไปตามบทบาทของสมาชิกในชุมชนนั้น กลุ่มสมาชิกจากองค์กรที่มีบทบาทต่อชุมชน และ
บทบาทนั้นมีผลต่อโครงสร้างทางสังคมของชุมชนตําบลไผ่ขวาง สําหรับงานวิจัยนี้จําแนกไว้เป็น 4 กลุ่ม 
คือ วัด องค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียน 

   (1) วัด งานวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์ตัวแทนจากวัดไผ่ขวาง  ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตําบลไผ่
ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดที่ชาวบ้านในตําบลไผ่ขวางศรัทธาเลื่อมใสอย่าง
มาก สมาชิกในชุมชนใช้วัดไผ่ขวางเป็นศาสนาสถานในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และมีหลวง
พ่อเชื่อม อดีตเจ้าอาวาส เชื้อสายลาวเวียงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านตําบลไผ่ขวางเป็นอย่างมาก 
ในการบริหารปกครองวัดไผ่ขวาง ท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้วางกฎระเบียบ แบบแผน การดําเนิน
ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม อบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดีของหมู่บ้านชุมชน ด้วยท่านเห็นความสําคัญ
ทางการศึกษา จึงสนับสนุนส่งเสริมพระสงฆ์ของวัดมาศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ อีกทั้งท่านยังส่งเสริมพระสงฆ์ของวัดไผ่ขวางให้ไปเป็นครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนต่าง ๆ ของตําบลไผ่ขวาง รวมถึงการไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนเป็นประจํา 

   หน้าที่ของพระสงฆ์คือการทํากิจวัตรของพระสงฆ์ ที่เรียกว่าสังฆกรรมแล้ว 
พระสงฆ์ยังต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ เป็นผู้นําการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็น
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ครู เป็นนักศึกษา เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดํารงคงอยู่ รวมถึงการสร้างความกลมกลืนทาง
สังคมในชุมชนเป็นสําคัญ ซึ่งบทบาททั้งหมดนี้เป็นพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความคาดหวังจากสังคม 
เพราะสังคมได้กําหนดสถานภาพและการครองสถานภาพนั้นอย่างมีศักยภาพที่สมบูรณ์ 

   การสัมภาษณ์พระภิกษุสงฆ์จากวัดไผ่ขวาง21  ได้ให้ข้อสังเกตว่า พระสงฆ์จะ
ช่วยดูแลเตรียมการจัดกิจกรรมของชุมชน ซึ่งกิจกรรมงานบุญ งานประเพณี งานศพจะจัดที่วัดต่าง ๆ 
ในตําบลไผ่ขวาง วัดจัดเป็นศูนย์กลางในการประสานงานร่วมกับสถานศึกษาในพ้ืนที่ พระสงฆ์และ
สมาชิกทุกคนในชุมชนจะให้ความร่วมมือกันทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีประจําปีของวัด 
กิจกรรมของหมู่บ้าน งานกิจกรรมของสถานศึกษา งานบุญและงานสาธารณะ โดยจะมีผู้ใหญ่บ้านของ
หมู่ต่างๆ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง คณะครูและนักเรียน เป็นแกนหลักในการดําเนิน
กิจกรรม และจุดเด่นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ชุมชนไผ่ขวางผู้นําหมู่บ้านเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอความคิด วางแผนการทํางาน แบ่งหน้าที่ และแนวทางการลงมือ
ทํางาน จึงทําให้เวลามีกิจกรรมต่าง ๆ สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ 

   (2) โรงเรียน งานวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์ข้าราชการครูโรงเรียนวัดไผ่ขวาง โรงเรียน
แห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา เปิดสอนครั้ง
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2471 โดยเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ บริหารจัดการอย่าง
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การทํางานของครูนอกจากจะจะมีภาระงานในการสอนหนังสือแล้ว ครู
จะต้องพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ของชุมชน และในระดับที่สูงขึ้น ก็เพ่ือการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนซึ่งถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่สําคัญของครูอีกประการหนึ่ง เพราะครูก็เปรียบเหมือน
ต้นแบบของนักเรียน เมื่อชุมชนมีโครงการจะทํากิจกรรมอะไร ทางโรงเรียนมอบหมายครูพานักเรียน
เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเสมอ ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

   การสัมภาษณ์ข้าราชการครูโรงเรียนไผ่ขวาง22  ได้ให้ข้อสังเกตว่า ในฐานะครู
ของสถานศึกษาซึ่งต้องมีความสัมพันธ์ทั้งผู้ปกครอง ญาติพ่ีน้องของนักเรียน และเยาวชนในชุมชน 
เพราะมีกิจกรรมร่วมกันอยู่บ่อย ๆ หากชุมชนจะมีกิจกรรมจะได้รับการประสานงานให้มาเข้าร่วม

                                           
21 สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกานันทพัชร์ อภิญาโณ, พระภิกษุวัดไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563. 
22 สัมภาษณ์ นางสาวเพ็ญพิชชา บุญธรรม, ข้าราชการครูโรงเรียนไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563. 
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ประชุม และในการเข้าร่วมกิจกรรมก็จะนํานักเรียนมาเข้าร่วมด้วย เพ่ือสร้างจิตสํานึกรักบ้านเกิดให้กับ
นักเรียนเสมอ เช่น ถ้ามีงานศพของคนในหมู่บ้าน งานกฐินผ้าป่าของทางวัด งานบุญสงกรานต์ ทาง
โรงเรียนจะมอบหมายให้ครูพานักเรียนมาเสิร์ฟน้ําดื่ม เก็บขยะ ทําความสะอาดโต๊ะเก้าอ้ี หรือช่วยงาน
อ่ืน ๆ เท่าที่ทําได้ ถือเป็นการปลุกความเป็นคนที่มีจิตอาสาให้กับเยาวชนอีกทางหนึ่ง ทั้งยังได้
ช่วยเหลือเกื้อกูลคนในชุมชน ทางโรงเรียนเพ่ือให้มาเข้าร่วมประชุมตั้งแต่ ร่วมกันทําการวางแผนการ
ทํางาน แบ่งหน้าที่ดําเนินงาน หรือแม้แต่การสรุปงาน ก็ต้องเข้าร่วมเป็นประจํา เพราะส่วนใหญ่เป็น
ญาติพ่ีน้องกัน โดยเฉพาะคนลาวเวียงไผ่ขวางแทบจะไม่แต่งงานกับคนภายนอกเลย 

   (3) กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน งานวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทน
ข้าราชการฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจหน้าที่ปกครอง
บรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้านให้มีความสงบ ปลอดภัย และได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเท่า
เทียมกัน ซึ่งในหมู่บ้านหนึ่งกําหนดให้มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง ในการทํากิจกรรมในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยจะเข้าไปร่วมมือ โดยร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมส่งเสริมให้กิจกรรมนั้น ๆ ดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ปราศจากอุปสรรคทั้งปวง อีกท้ังยังส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้วยเชื่อ
ว่ามนุษย์ทุกคนมีความคิด มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน มนุษย์ทุกคนจึงมีความสามารถพัฒนาชีวิตและความ
เป็นอยู่ของตนให้ดีได้ ถ้าได้รับโอกาสร่วมคิด ร่วมเข้าใจ และร่วมจัดการ (Active Partner) แต่ต้องมี
กลวิธีปรับความเข้าใจให้มาสู่ระดับที่แต่ละฝ่ายยอมรับได้23 

   ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะตัวแทนจากองค์กรในชุมชน การ
ทําหน้าที่ผู้นําของชุมชนจึงถือว่าเป็นภาระงานในหน้าที่และการทําอย่างเต็มใจ เสียสละ พร้อม
ช่วยเหลือในทุกกรณี ทั้งกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนและกิจกรรมส่วนตัวของสมาชิกในชุมชน 

   การสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 224 ได้ให้ข้อสังเกตว่า ทุกคนที่อยู่ในชุมชนตําบล
ไผ่ขวางจะให้ความร่วมมือกันอย่างสมัครใจและเป็นธรรมชาติ และเมื่อมีโครงการจะทํากิจกรรมผู้นํา
ชุมชนจะประกาศผ่านเสียงตามสายโดยไม่ต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนในการประสานงาน ทุกคนในชุมชน
จึงรับรู้กิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในฐานะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐ และมีความ
เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชุมชนอย่างมากจึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ริเริ่มโครงการกิจกรรม 
จัดเตรียมดําเนินการ ร่วมกิจกรรมและการติดตามประเมินผลกิจกรรมที่ทําแล้วทุกครั้งด้วยความเต็มใจ 

                                           
23 นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, หน้า 14-15. 
24 สัมภาษณ์ นางกฤษณา เวียงนนท์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด

สุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563. 
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   (4) องค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทหน้าสําคัญหลายประการที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้งสิ้น ดังปรากฏใน พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 25 
ความว่า อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  เช่น การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก การรักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การคุ้มครอง ดูแล และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

   จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งปรากฏในเบื้องต้น
แล้วนั้น ถือได้ว่ามีความครอบคลุมกิจกรรมทุกด้านของชุมชน ในงานวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์ตัวแทนจาก
องค์การบริหารส่วนตําบล 2 ท่าน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนขององค์กรในชุมชน ดังนี้ 

   การสัมภาษณ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง26 ได้ข้อสังเกตว่า 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนคาทุกคน มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่อย่างมาก 
ลักษณะเด่นของชุมชนนี้ก็คือ สมาชิกทุกคนของชุมชนตําบลไผ่ขวางจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ ในการทํากิจกรรมกันเป็นอย่างดีมี ประชาชนในพื้นท่ีตําบลไผ่ขวางจะมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่ง
คือ ทุกคนจะความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยเพราะมีความศรัทธามั่นคงกับความเป็นชาติพันธุ์ลาว
เวียง มีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติ พูดภาษาเดียวกัน วัฒนธรรมเดียวกัน จึงให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการและผู้นําหมู่บ้านเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมใด ก็จะเข้ามาร่วม
ด้วยความยินดีและเต็มใจ เช่น โครงการจิตอาสาเราทําดีด้วยหัวใจ ชาวบ้านในชุมชนตําบลไผ่ขวางก็
ร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองออกมากวาดถนน เก็บขยะบริเวณถนนริมคลอง ทําความสะอาดคลอง เป็นต้น 

   การสัมภาษณ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง27  ได้ข้อสังเกตว่า 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของตําบลไผ่ขวางทุกคนมีความเต็มใจให้บริการ อํานวยความ
สะดวก ความปลอดภัยของสมาชิกในชุมชนด้วยความเท่าเทียมกัน ด้วยบทบาทภาระหน้าที่และ
จิตสํานึก ความรับผิดชอบ อยากให้ชุมชนตําบลไผ่ขวางมีความเจริญก้าวหน้า ได้รับการพัฒนาในทุก

                                           
25 พระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111/ตอนท่ี 53 ก/หน้า 11/2 ธันวาคม 2537. 
26 สัมภาษณ์ นายปรีชา คชวงษ์, รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563. 
27 สัมภาษณ์ นายปรีชา คชวงษ์, รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2563. 
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ด้าน และเมื่อมีกิจกรรมในชุมชนสมาชิกในชุมชนลาวเวียงไผ่ขวางจะเข้าไปร่วมกิจกรรมเกื อบทุกครั้ง 
ถือเป็นการสืบทอด ซึมซับ รับรู้มรดกทางวัฒนธรรมของตนเองให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไปเป็นอย่างดีโดยไม่
รู้ตัว  ที่สังเกตเห็นได้ชัดคือ คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่สามารถตอบคําถามหรืออธิบายความหมายทาง
วัฒนธรรมประเพณีของตนเองได้อย่างถูกต้องแม่นยํา นอกจากนั้นสมาชิกในชุมชนลาวเวียงไผ่ขวางไม่
ว่าจะไปอยู่อาศัยในพ้ืนที่ใดก็ตาม เมื่อถึงเวลามีงานประเพณีประจําปีของหมู่บ้าน สมาชิกลูกหลานทุก
คนสามารถรับรู้วันเวลาและมาร่วมงานกันได้ทุกปี ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง องค์การบริหารส่วนตําบล
ไผ่ขวาง จะส่งเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําและปรึกษาหารือกับกลุ่มตัวแทนที่จะจัดการแสดงโดยให้ความรู้ 
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน ในการต่อยอดกิจกรรมประเพณี หรือฟ้ืนฟูประเพณีท่ีหายไปให้กลับมาเพ่ือให้
เกิดการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม การร่วมออกแบบท่าฟ้อนรํา เนื้อเพลงพ้ืนถิ่นให้สอดคล้องมีความ
เป็นเอกลักษณ์ของตนเองให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าให้
คําแนะนําเป็นประจํา 

   สรุปได้ว่า ตัวแทนทุกคนจากกลุ่มองค์กรในชุมชน ทําตามบทบาทหน้าที่ของตน
ในชุมชนอย่างเต็มความสามารถ สมาชิกของทุกองค์กรในชุมชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความ
ร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกลมเกลียว เพราะอยากให้ชุมชนตําบลไผ่ขวางเกิดการพัฒนา มีความเจริญไปใน
ทิศทางท่ีดีงามเป็นสําคัญ 

  2) กลุ่มสมาชิกชุมชน 

   บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชน ในการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่า 
สมาชิกของชุมชนต่างทําหน้าที่ของตนเองตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

   การสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่น28  ได้ข้อสังเกตว่า ปราชญ์ท้องถิ่นของตําบลไผ่
ขวางนั้นกําหนดบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เดิมสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ สมาชิก
ส่วนใหญ่ของชุมชนในพ้ืนเขตตําบลไผ่ขวางจะใช้ทั้งภาษากลางและภาษาลาวเวียงในการสื่อสาร และ
ในพ้ืนที่หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 จะใช้ภาษาลาวเวียงเกือบทุกบ้าน ลักษณะสําเนียงของภาษาลาวเวียง
บ้านไผ่ขวางจะคล้ายภาษาลาวเวียงจันทน์ เพราะบรรพบุรุษของชุมชนลาวเวียงบ้านไผ่ขวางนี้ถูกกวาด
ต้อนมาจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชาวลาวเวียงไผ่ขวางมี
วัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของตน ที่การสืบสานต่อเนื่องกันมายาวนาน เช่น ประเพณีข้าว
ประดับดินเพ่ือบูชาศาลตายาย (เจ้าที่) ประเพณีสารทลาว ประเพณีแห่เทียนจํานําพรรษา ประเพณีตัก
บาตรเทโวในวันออกพรรษา โดยมีการประยุกต์การละเล่นเข้ากับดนตรีร่วมสมัย ในทุกกิจกรรมก็จะจัด

                                           
28 สัมภาษณ์ นางเรณู ธิกุลวงษ์, ปราชญ์ท้องถิ่นตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด

สุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563. 
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ให้มีการรวมกลุ่มจัดการแสดง การฟ้อนรํา การร้องเพลงเล่นดนตรี สมาชิกเกือบทุกคนของชุมชนตําบล
ไผ่ขวางจะมีชุดพื้นเมืองประจําชาติพันธุ์ลาวเวียงของตนเองไว้แต่งกายเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม ทุกหมู่บ้าน
ในชุมชนบ้านไผ่ขวางจะมีชุดการแสดงประจําของชาติพันธุ์ลาวเวียงของตัว เวลามีกิจกรรมงาน
ประจําปีก็จะนํามาแสดงกันทําให้คนรุ่นหลังได้เห็นและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นมาของบรรพ
บุรุษตน ตนเองได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชุมชนจึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นมา แนวคิด วิถี
ชีวิตของบรรพบุรุษ ลักษณะเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมลาวเวียง เช่น เครื่องแต่งกาย อาหาร
การกิน ภาษา การละเล่น อย่างมากจึงพยายามสื่อสาร แสดงออกให้มากท่ีสุด 

   การสัมภาษณ์ประธานสภาสตรีตําบลไผ่ขวาง29  ได้ข้อสังเกตว่า ด้วยบทบาท
ของประธานสภาสตรี ที่ต้องเพ่ิมศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ให้กับสตรีในชุมชน รวมถึงการประสานงาน
กับส่วนงานราชการเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมต่าง และบทบาทสมาชิกในชุมชนก็ต้องเข้าร่วม
กิจกรรม งานบุญ งานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนในเขตตําบลไผ่ขวาง ซึ่งชุมชนไผ่ขวางมีเอกลักษณ์
ที่เข้มแข็งอย่างมาก เพราะสมาชิกของชุมชนต้องการให้มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ 
พิธีกรรมโดยต่อเนื่องและแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือคล้อยตามวัฒนธรรมประเพณีอ่ืน ๆ เลย จึง
ทําให้เป็นจุดเด่นของชุมชนลาวเวียงบ้านไผ่ขวาง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใน
พ้ืนที่ เพ่ือเรียนรู้ และสัมผัสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ลาวเวียงชั้นสูง 
เนื่องจากรากเหง้าของบรรพบุรุษท่ีสืบเชื้อสายเจ้าจากวงศ์เวียงจันทน์  ผู้หญิงชาวลาวเวียงไผ่ขวางต้อง
เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของตน วัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย การทําอาหาร ภาษาพูด เพ่ือซึม
ซับและอนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นคนลาวเวียงต่อไป 

   จากการสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนไผ่ขวาง30 ได้ข้อสังเกตว่า บทบาทหน้าที่
ของนักเรียนนั้นมีหลายอย่างทั้งการมีหน้าที่เป็นบุตรหลานของพ่อแม่ปู่ยาตายาย เป็นสมาชิกของ
ชุมชน เป็นผู้เรียนหนังสือในโรงเรียน การร่วมทํากิจกรรมของชุมชนจึงเป็นไปตามวาระและโอกาสที่
สามารถทําได้ เช่น การทําหน้าที่ของตนเองขณะอยู่บ้านก็ต้องช่วยเหลืองานบ้าน ช่วยพ่อแม่ทํางาน
เท่าท่ีจะทําได้ เมื่ออยู่โรงเรียนก็จะช่วยงานคุณครูตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเมื่องานกิจกรรมประเพณี
ของหมู่บ้านก็จะเข้าร่วมเองด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้เยาวชนในชุมชนไผ่ขวางได้มีการอนุรักษ์การ
แต่งกายผ้า โดยมีกิจกรรมประกวดการแต่งกายผ้าทอพื้นบ้าน และการนํามาสวมใส่ออกงานต่าง ๆ ทํา

                                           
29 สัมภาษณ์ นางลาวัลย์ เต่าทอง, ประธานสภาสตรีตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด

สุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563. 
30 สัมภาษณ์ เด็กชายธนากร เปียจันทึก,  นักเรียนโรงเรียนไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563. 
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ให้เกิดความรู้สึกแปลกตากับคนรุ่นหลัง และเป็นความภาคภูมิใจ เป็นค่านิยมทางการแต่งกาย ด้วย
ความสวยงาม โดดเด่น ไม่มีใครเหมือน 

   การสัมภาษณ์ชาวบ้านหมู่ 5 ตําบลไผ่ขวาง31 ได้ให้ข้อสังเกตที่สําคัญว่า ตนเอง
นั้นเป็นสมาชิกของหมู่ 5 กิจกรรมต่างๆ จะได้รับการประสานงาน แจ้งข่าวสารโดยผู้ใหญ่บ้าน ตนเอง
และครอบครัวสืบเชื้อสายลาวเวียงดอนคา การทํากิจกรรมต่างๆ ทั้งงานบุญ งานประเพณี งานวัด งาน
โรงเรียน เมื่อรู้ข่าวจะไปช่วยเอง ไปต้องเชิญหรือให้ใครเข้ามาตาม โดยส่วนตัวคิดว่าการทําหน้าที่
สมาชิกที่ดีของชุมชนคือการทําตัวให้เป็นต้นแบบของลูกหลาน ทั้งการใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต แบบไม่ขายเสียง นอกจากนี้ยังช่วยดูแลความสวยงาม ความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้เป็นรั้วบ้าน ซึ่งมีท้ังต้นไม้ใหญ่ๆ อยู่กลางทุ่ง และต้นไม้
พุ่มเตี้ย ๆ ในหมู่บ้าน เพ่ือลดปัญหาเรื่องมลพิษฝุ่นละอองของชาวบ้านในชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลฉีดพ่นน้ําตามต้นไม้ ดอกไม้ บริเวณริมถนนด้วย สําหรับการทํากิจกรรมของชุมชน
หากได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ใดก็จะให้ความร่วมมือเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้รั บแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการสถานศึกษา ถือเป็นโอกาสที่ได้ตอบแทนโรงเรียนที่เคยเรียนมาก่อนอีกด้วย 

   สรุปได้ว่า กลุ่มสมาชิกชุมชน มีกระบวนการทํางานตามบทบาทหน้าที่ของตน
โดยไม่มีรูปแบบ ไม่มีการบังคับหรือระบุตัวบุคคล ทําด้วยความสมัครใจ ทําด้วยจิตสํานึกที่ดี ทําด้วย
ความสัมพนัธ์ของความเป็นเครือญาติชาติพันธุ์ลาวเวียง และด้วยความรักและความภาคภูมิใจในชุมชน
ของตน และต้องการให้ชุมชนมีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี 

  3) กลุ่มสมาชิกองค์กรภายนอกชุมชน 

   งานวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต การดําเนินชีวิต อาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปสินค้า 
และการหาช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกชุมชนตําบลดอนคา มีรายละเอียดดังนี้ 

   การสัมภาษณ์ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน32 ในประเด็นเรื่อง
กลุ่มอาหาร และผลิตภัณฑ์จักสานตําบลไผ่ขวาง ได้ข้อสังเกตว่า การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
เป็นภาระหน้าที่ของตนอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นไปเพ่ือตอบสนองนโยบายของหน่วยงานภาครัฐหรือ

                                           
31  สัมภาษณ์ นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นเกตุ, ชาวบ้านหมู่ 5 ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2563. 
32 สัมภาษณ์ นางกิตติมา ตั้งตระกูล, ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2563. 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคํานึงถึงความสําเร็จของกิจกรรม การสร้างความสามัคคีในชุมชน และความ
เข้มแข็งในชุมชนด้านการพ่ึงพาตนเองได้เป็นสําคัญ 

   การสัมภาษณ์นักวิชาการพัฒนาชุมชน33 พบข้อสังเกตว่า นักวิชาการชํานาญ
การเข้าพ้ืนที่เพราะเป็นภาระงาน แต่การทํางานนั้นต้องเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ เสริมทักษะ และเพ่ิม
ศักยภาพให้สมาชิกในชุมชนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงค่อยต่อยอดตามความถนัดและความสามารถ
เฉพาะกลุ่ม ชุมชนตําบลดอนคาถือว่าเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ลาวเวียง มี
จุดเด่นที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งกลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูปผ้าทอ กลุ่มอาหารและ
ขนม กลุ่มแปรรูปปัจจัยทางการเกษตร สู่การพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสินค้าระดับ OTOP 
หน้าที่การสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ และเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ ช่องทางการตลาดจึงเป็นบทบาท
หน้าที่หลักของสํานักงานพัฒนาชุมชนอยู่แล้ว ดังนั้นการมอบหมายให้พัฒนาชุมขนอําเภอ และพัฒนา
ชุมชนตําบลเข้ามาช่วยจัดกิจกรรม เช่น โครงการนวัตวิถี เพ่ือกระตุ้นการผลิตและเพ่ิมช่องทางการจัด
จําหน่าย นอกจากนี้พัฒนาชุมชนยังถือว่ากลุ่มงานของตนเองนั้นเป็นนักจิตอาสาด้วยเช่นกัน เพราะ
ต้องเข้าไปร่วมวางแผน ทําโครงการ แก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในชุมชนด้วยเสมอ 

   สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาชุมชนที่ เข้ามาส่งเสริม
สนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของสมาชิกในชุมชนดอนคา รวมถึงการรวมมือร่วมใจช่วย
พัฒนาศักยภาพของชุมชน ผลักดันให้เกิดโครงการ กิจกรรม ความร่วมมือระหว่างชุมชนและส่วนงานที่
เกี่ยวข้องเป็นสําคัญ 

4.2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย 

จากการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลและการศึกษาในภาคสนาม พบว่า สมาชิกในชุมชนตําบล
ดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และสมาชิกในชุมชนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้นแห่งละ 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เป็นการลงพื้นเพ่ือสํารวจบริบทเบื้องต้นทางสังคมของชุมชนทั้ง 2 แห่ง โดยมีการ
สนทนากับชาวบ้านแบบไม่เป็นทางการเพื่อตั้งข้อสังเกตโดยรวม 

ครั้งที่ 2 เป็นการลงพ้ืนที่อย่างเป็นทางการโดยการทําจดหมายถึงผู้ให้ข้อมูลสําคัญ และ
จดหมายขอใช้สถานที่การจัดสัมมนาให้ความรู้ทั้ง 2 แห่ง คือ 

                                           
33 สัมภาษณ์ นางสายใจ เรือนใจหลัก, นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการชํานาญการ สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2563. 
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  1) ชุมชนตําบลดอนคา จัดที่ศาลาการเปรียญวัดโภคาราม (วัดดอนคา) 

  2) ชุมชนตําบลไผ่ขวาง จัดที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง ชั้น 2 

ทั้ง 2 แห่ง เริ่มต้นด้วยการให้วิทยากรกระบวนการให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย ทั้ง 5 ด้าน หลังจากนั้นจึงให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นการเก็บข้อมูลในภาพรวมเบื้องต้น เสร็จแล้วจึง
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลวิจัยเป็นรายบุคคลแบบเจาะลึก ผ่านองค์ประกอบซึ่งเป็นตัวบุคคลผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ผลสําเร็จจากการดําเนินงานการเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม 
ทําให้วัดและชุมชนในเขต อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางในการศึกษาดูงานเกษตร
แนวพุทธ และให้ความช่วยเหลือในด้านของจิตใจ แนวทางหรือการดําเนินการเกษตรแนวพุทธ ที่มี
ความเป็นวิถีพุทธ  เช่น ใช้ระบบพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 34  ใช้ระบบดูแลธาตุ 4 ให้สมดุล มุ่งใช้
ธรรมชาติดูแลธรรมชาติ  ยึดหลักธรรมชาติ (ธรรมะ) สรรพสิ่งในโลกล้วนพึ่งพิงกัน35  โดยเน้นให้ธรรมะ
เป็นเครื่องมือในการนําพา บุคคลที่เข้ารับการอบรม เป็นบุคคลที่อยู่กับสังคมมาโดยตลอด เมื่อมีปัญหา
ด้านวัตถุไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่าง การแก้ปัญหาทางด้านนามธรรมจึงเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่เป็นสิ่งแก้ไขปัญหา36 ฉะนั้น จึงทําให้แนวทางการดําเนินงานของชุมชนในเขต อําเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่พ่ึงทางด้านจิตใจ  และการแก้ปัญหาชุมชน  เศรษฐกิจครอบครัว ชุมชน 
ทางด้านการทําการเกษตรแนวพุทธ โดยการนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้  ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้นําชุมชน 

2. กลุ่มจิตอาสา 

3. กลุ่มส่วนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.2.1 กลุ่มผู้นําชุมชน 

กลุ่มผู้นําชุมชน หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม ต้นคิด ผู้นําในการกระทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ในชุมชนหนึ่ง ในที่นี้หมายถึง กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ในฐานะของผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ย่อมต้องมีบทบาทเพ่ือการดํารงอยู่ของชุมชน 

                                           
34 สัมภาษณ์ นายแสนสุริยา รักเสมอ, อาจารย์ประจําสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์. 
35 สัมภาษณ์ นายไสว คําพุฒ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช้างตะลูด อําเภอหล่มสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์. 
36 สัมภาษณ์ นายวิชาญ ฉัตรวิโรจน์, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง อําเภอหล่มสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์. 
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และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งต้องขับเคลื่อนให้คนในชุมชนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งพิทักษ์รักษาคุณลักษณะเด่นที่ดีงามของชุมชนเอาไว้ รวมถึงความ
พยายามปฏิบัติการปกป้อง ป้องกัน และแก้ปัญหาของชุมชน ด้วยการนําสมาชิ กของชุมชนออกมา
ร่วมมือกันทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อชุมชน ตามบทบาทหน้าที่ของตน 

อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่ของผู้นําชุมชน เป็นแบบแผน และความคาดหวัง ในสิ่ง
สมาชิกในชุมชนต้องการว่า ผู้นําชุมชนของตนควรเป็นอย่างไร  มีพฤติกรรมแบบไหนนั่นเอง 

จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านตําบลดอนคา37  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้นําชุมชน ใน
ชุมชนของท่าน เพ่ือให้เกิดการยกระดับเป็นชุมชนสร้างสรรค์ ได้กล่าวว่า 

“ตัวผมและชาวบ้านที่นี้ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เพราะหัวหน้า

ชุมชนของผมจะร่วมกันปรึกษาหารือ วางแผน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกัน และที่สําคัญ

หัวหน้าชุมชนจะอยู่ทํากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งงานประเพณีของชุมชนหรืองานกิจกรรมที่จัดโดย

ส่วนงานอื่น ตั้งแต่ต้นยันเลิกงาน เก็บกวาดสถานที่ด้วยกัน เมื่อจบงานแล้วก็จะนัดประชุมเพ่ือ

ชี้แจ้งรายละเอียดอีกด้วย” 

จากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา38 เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ผู้นําชุมชนของท่าน เพ่ือให้เกิดการยกระดับเป็นชุมชนสร้างสรรค์ ได้กล่าวไว้ว่า 

“ส่วนตัวผมคิดว่า เมื่อชาวบ้านในตําบลดอนคาไว้ใจผม เลือกผมให้มาทําหน้าที่

ผู้นําของพวกเขาแล้ว ผมจําเป็นต้องทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุด ต้องเป็นผู้นําที่มีจิตอาสาให้มาก

ที่สุดเพ่ือให้ชุมชนดอนคาบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมให้ดีที่สุด และผมต้องบริหาร

จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกในชุมชนดอนคาเท่าที่จะทําได้ ซึ่ง

ตอนนี้ได้ประสานงานการติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (ฟรี) ให้มีความเสถียรมากที่สุด 

เพราะเป็นเรื่องที่จําเป็นของชุมชน เพราะชุมชนตําบลดอนคา มีช่องทางการจําหน่ายสินค้า

ออนไลน์ด้วย นอกจากนี้อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวเวียง ความศรัทธาในประเพณีวัฒนธรรม 

                                           
37 สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ นนท์ช้าง, ชาวบ้านตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 

15 สิงหาคม 2563. 
38 สัมภาษณ์ นายสลัก ทองเรือนดี, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2563. 
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ความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ในชุมชนยังเป็นเอกลักษณ์ และเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

เป็นอย่างดีอีกด้วย” 

จากการสัมภาษณ์พระภิกษุวัดไผ่ขวาง39  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้นําชุมชน เพ่ือให้เกิด
การยกระดับเป็นชุมชนสร้างสรรค์ ท่านได้กล่าวไว่ว่า 

“การที่ชุมชนมีผู้นําที่ดี ไม่ว่าจะเป็น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านนายก รองนายก หรือ

ท่านปลัด อบต. ก็ดี ชุมชนก็จะได้รับการพัฒนาที่ดีในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องจิตอาสา 

เรื่อง วัฒนธรรมประเพณี การมีส่วนร่วม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รวมถึงธรรมชาติที่ดี ต้นไม้ 

ดอกไม้ ในชุมชนก็จะได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดี เท่าที่อาตมาสังเกตเห็นว่า ถ้าผู้นําชุมชน

เป็นคนดี ซื่อสัตย์ โปรงใส ประชาชนก็จะรัก และให้ความร่วมมือในทุกเรื่อง” 

สรุปได้ว่า กลุ่มผู้นําชุมชน เป็นผู้ที่มี บทบาท แบบแผน มีพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละ
บุคคล40 เป็นไปตามความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อตัวผู้นําชุมชน เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังว่า ผู้นํา
ชุมชนของตนจะเป็นต้นแบบที่ดี และสามารถนําพาภารกิจต่าง  ๆ ของชุมชนไปด้วยความสําเร็จ 
ยุติธรรม โปร่งใส และจริงใจกับสมาชิกในชุมชนอย่างจริงใจ แนวทางการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้านย่อม
เป็นไปตามความคาดหวัง และสามารถยกระดับเป็นชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในที่สุด 

4.2.2 กลุ่มจิตอาสา 

จิตอาสา หมายถึง การมีจิตสํานึกสาธารณะ คือ มีจิตใจที่คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
คํานึงถึงความสําคัญของสิ่งของที่ต้องใช้ หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในชุมชน เช่น ป่าไม้ แม่น้ํา
ลําคลอง ความสงบสุขของชุมชน เป็นต้น การเป็นผู้มีจิตอาสานั้นจะสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม เพราะ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ ต้องอาศัยคุณลักษณะของผู้มีจิต
อาสาเป็นสําคัญ ในปัจจุบันการกระทําตามหน้าที่อาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม จึง
จําเป็นต้องอาศัยความเป็นผู้มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความสําเร็จอย่างยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่ของกลุ่มจิตอาสานี้ควรเป็นไปอย่างไร และการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จะต้องเป็นแบบไหน 

                                           
39 สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกานันทพัชร์ อภิญาโณ, พระภิกษุวัดไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563. 
40 นฤมล วรรธนเศรณี, “การศึกษาบทบาทและผลกระทบจากบทบาทของวัดไชยมงคล อําเภอเมือง

สงขลา จังหวัดสงขลา”, หน้า 18. 
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จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ อสม. ชุมชนตําบลดอนคา41 เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองเพ่ือให้เกิดการยกระดับเป็นชุมชนสร้างสรรค์ ได้กล่าวไว้ว่า 

“การได้เข้ามาทําหน้าที่ อสม. ได้บริการชุมชนเกี่ยวกับสุขอนามัย บริการดูแล

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ตรวจวัดอุณหภูมิช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามจุดตรวจ

ต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ และพยาบาล ล้วนเป็นความสุขที่ได้มีส่วน

ช่วยเหลือชุมชน และความภาคภูมิใจที่ได้ทําหน้าที่นี้ โดยส่วนตัวคิดว่า ไม่ว่าเราจะเป็นใคร มี

สถานะภาพอะไรในสังคมก็ตาม ถ้าไม่รู้จักหน้าที่ของตน ไม่รู้จักการเสียสละเพ่ือส่วนรวม แล้ว

ชุมชนนั้นจะมาสามารถพัฒนาหรือยกระดับได้เลย ดังนั้นเมื่อในชุมชนจะมีกิจกรรมใดก็ตาม 

ผู้นําชุมชนจะนัดหมายเข้ามาวางแผน เตรียมการ แบ่งหน้าที่ และเม่ือเสร็จงานแล้วจะประเมิน

งานกันอีกรอบ ทําแบบนี้ทุกครั้งจนเป้นระบบ แต่บางครั้งก็ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมเพราะติด

ภารกิจก็แจ้งผู้นําชุมชนก่อนเสมอ การนัดหมายหรือส่งข้อมูลข่าวสารก็จะใช้อินเทอร์เน็ตฟรี

ของหมู่บ้าน โดยตั้งเป็นไลน์กลุ่มขึ้นมา” 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี42 เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองเพ่ือให้เกิดการยกระดับเป็นชุมชนสร้างสรรค์ ได้กล่าวว่า 

“โดยพ้ืนฐานของนักพัฒนาชุมชนทุกคนถือว่าเป็นนักจิตอาสาอยู่แล้ว เพราะ

นอกจากภาระงานในหน้าที่แล้วการเข้าไปร่วมขับเคลื่อน คลุกคลี ทํากิจกรรมในชุมชนล้ วน

เป็นไปด้วยความสมัครใจ การทํางานของพัฒนากรจะเน้นหลักประโยชน์ของประชาชนใน

ชุมชนเป็นหลัก ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเป็นอย่างดี โดยไม่แย่งแยก

ชาติพันธุ์ แต่จะนําจุดเด่นของชาติพันธุ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

ชุมชน หาช่องทางการตลาดในตลาดออนไลน์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเน้นการขับเคลื่อน

โดยทรัพยากรที่ชุมชนนั้นมีอยู่แล้ว โดยพัฒนากรจะส่งเสริมความรู้ กลุ่มออมทรัพย์ และการ

นําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสินค้าชุมชนอีกด้วย” 

                                           
41 สัมภาษณ์ นางธัญญรัตน์ พิมพ์พันธุ์ดี, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 5 ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2563. 
42 สัมภาษณ์ นายอภัย เอียดชูทอง, หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาชุมชน สํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2563. 
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จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชนตําบลไผ่ขวาง43 เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้
เกิดการยกระดับเป็นชุมชนสร้างสรรค์ ได้กล่าวว่า 

“การทําหน้าที่ปราชญ์ชุมชนนั้น ไม่ได้แต่งตั้งตัวเองขึ้นมา แต่เราต้องสะสมความรู้

เกี่ยวกับเรื่องราวของชุมชน เช่น ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วิถีชีวิต แนวคิด ดนตรี พิธีกรรม 

ความเชื่อของชุมชนอย่างแม่นยํา มีหลักฐานพร้อมจะนําเสนอสู่สาธารณชนได้ จนได้รับการยก

ย่องว่าเป็นปราชญ์ท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้เรื่องชุมชนของตนเองเป็นอย่างดี สําหรับบทบาท

หน้าที่ของฉันกับชุมชนแห่งนี้มีมากมาย เพราะฉันเป็นคนลาวเวียงไผ่ขวาง เกิดที่นี่ ได้เรียนรู้

และถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากปู่ย่าตายาย ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ พิธีกรรมที่ทําอยู่ เช่น 

พิธีบุญประดับดิน หรือสารทลาว ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้ง หรือการไปถ่ายทอดความรู้

ให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนนก็ไป เพราะต้องการถ่ายทอด

เรื่องราวสู่คนรุ่นต่อไปด้วย หรือแม้แต่การฝึกท่ารําให้กับเด็ก ๆ ในหมู่บ้าน ฉันก็ทําเสมอ” 

สรุปได้ว่า การทําหน้าที่ของจิตอาสานั้น เป็นเรื่องจิตสํานึก จิตใจ และความศรัทธา เพราะ
การออกมาทํางานสาธารณประโยชน์ของจิตอาสามักไม่มีค่าตอบแทน แต่ยังต้องเสียสละเวลามาเข้า
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่การเสนอความคิดเห็น วางแผน ตลอดจนร่วมลงมือทํากิจกรรมต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า 
กลุ่มจิตอาสานี้พร้อมจะเป็นฝ่ายปฏิบัติเพ่ือให้เกิดกระบวนการของการมีส่วนร่วมในชุมชน เพราะการมี
ส่วนร่วมเป็นลักษณะของกระบวนการพัฒนา44 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้านย่อมเป็นไป
ตามความคาดหวังของชุมชน และเพ่ือยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในที่สุด 

4.2.3 กลุ่มส่วนงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นส่วนงานหนึ่งของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ถือได้ว่า
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนเป็นสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป (OTOP) และสัมมาชีพชุมชน เช่น 
การสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้ง 110 ตําบล และโครงการพัฒนาชุมชนโดยการสร้างเวทีการรับรู้ 
ร่วมกับประชาชนในแต่ละชุมชน เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 

                                           
43 สัมภาษณ์ นางเรณู ธิกุลวงษ์, ปราชญ์ท้องถิ่นตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด

สุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563. 
44  ปาริชาติ วัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา, หน้า 138-139. 
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อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่ของกลุ่มส่วนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีนี้  ในความ
คาดหวังของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และภาคประชาชนควรเป็นไปอย่างไร และการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน แบบไหน อย่างไร ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับชุมชนได้ 

จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 45  
เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้เกิดการยกระดับเป็นชุมชนสร้างสรรค์ ซึ่งได้กล่าวว่า 

“กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการปลูกผัก ในโครงการปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับ 

พช โดยยึดหลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) มีภารกิจในการเข้าไปรณรงค์การสร้างกระบวนการ

ส่วนร่วมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล ก็บูรณา

การกับเกษตรเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ ร่วมกับชุมชน เพราะไม่มีกิจกรรมไหนที่ทําสําเร็จ

ได้เพียงผู้เดียวแล้วจะยั่งยืน กิจกรรมหรือโครงการที่ดีจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก ประชาชน จึงจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืน” 

จากการสัมภาษณ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา46  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
พัฒนาชุมชนเพ่ือให้เกิดการยกระดับเป็นชุมชนสร้างสรรค์ ซึ่งได้กล่าวว่า 

“พัฒนาชุมชน ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนทั้ง

ระบบ ไม่ใช่เพียงแต่การส่งเสริมอาชีพเท่านั้น เพราะพัฒนาชุมชนจะส่งพัฒนากรเข้ามาให้

ความรู้กับสมาชิกในชุมชน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมแก้ปัญหา และร่วมเป็นที่ปรึกษา บางครั้ง

ในสมาชิกในชุมชนเกิดปัญหาช่วงวันหยุด ก็ได้จัดส่งทีมงานพัฒนากรเข้ามาดูแลจัดการ

คลี่คลายปัญหา ในช่วงจัดกิจกรรมโอทอป (OTOP )นวัตวิถี ทีมงานของพัฒนาชุมชนก็เข้ามา

เตรียมงานตั้งแต่ต้น ในส่วนตัวเชื่อว่า พัฒนากรนั้นเป็นผู้ที่ทํางานด้วยจิตอาสา ยอมรับและ

เคารพในประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มี

ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยประชาสัมพันธ์และหาช่วงทางการตลาดอีกด้วย” 

สรุปได้ว่า การทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนั้น ทํางานด้วยจิตสํานึกของ
การมีส่วนร่วมและเสียสละ หรือด้วยจิตอาสา ที่เข้าไปร่วมช่วยคิด ช่วยแนะนํา ช่วยวางแผน ช่วยลงมือ

                                           
45 สัมภาษณ์ นางกิตติมา ตั้งตระกูล, ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2563. 
46 สัมภาษณ์ นายชาติชาตรี ธรรมโหรา, ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี, เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2563. 
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ทํา และช่วยขาย ครอบคลุมทั้งกระบวนการของแต่ละกิจกรรม เพราะการพัฒนาชุมชนคือการ
เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของชุมชนจากที่เคยเป็นอยู่เดิมให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 47 ทั้งนี้
หน่วยงานพัฒนาชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือกับส่วนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแนวทางการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ กลุ่มพัฒนาชุมชนจังหวัดนี้ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้านย่อมเป็นไปตามความคาดหวังของ
ชุมชน เพื่อยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในที่สุด 

4.2.4 วิเคราะห์โครงสร้างของกระบวนการชุมชนด้วย SWOT 

การวิเคราะห์โครงสร้างของชุมชนด้วยเครื่องมือ SWOT เพ่ือหาแนวทางการยกระดับ
ชุมชนตําบลดอนคา และชุมชนตําบลไผ่ขวาง โดยการนําบริบทของชุมชนทั้ง 5 ด้าน กับ กระบวนการ
ชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางสังคมที่มีอยู่ทั้ง 2 ชุมชน สู่การพัฒนาสู่การเป็นชุมชน
สร้างสรรค์ต่อไป 

1) ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จุดแข็ง S (Strengths) จุดอ่อน W (Weknesses) 

1. มีต้นทุนจิตอาสาสูง 
2. มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เหนียวแน่น 
3. มีต้นทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชน 
4. มีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดี  

1. ปัญหาด้านการจัดการขยะชุมชน  
2. ผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อยลง 

โอกาส O  (Opportunities) อุปสรรค T (Threats) 

1. ได้รับการสนับสนุนติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต 
2.  ได้รับการส่ง เสริมเรียนรู้ ระบบการใช้งาน
แอบพิเคชั่นที่เอ้ือประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสาร 

1. ความเจริญของชุมชนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
2. เครื่องมือสื่อสารมีราคาแพง 
3. ต้นทุนการผลิตสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น 

 
  

                                           
47 สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, หน้า 10. 



   120 

จากการตารางการวิเคราะห์ SWOT จะเห็นได้ว่าชุมชนตําบลดอนคา ซึ่งอธิบายได้ ดังนี้ 

1. จุดแข็ง S (Strengths) 

- ชุมชนตําบลดอนคา มีต้นทุนจิตอาสาสูง สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนว
ทางการวางแผนและพัฒนาพ้ืนที่ จึงทําให้เวลามีกิจกรรมต่าง ๆ สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่าง
เต็มที่ ทุกคนจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและผู้นําหมู่บ้านเป็นอย่างดี เมื่อมีกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ทุกคนเข้ามาร่วมมือทํากิจกรรมเป็นจํานวนมากโดยไม่ต้องมีการแต่งตั้งตัวแทน 
สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงการสร้างความสามัคคีในชุมชนนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
พ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพึ่งพาตนเอง การร่วมมือ การประสานงาน การวางแผน การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การขับเคลื่อนนโยบายของทางภาครัฐที่ต้องการให้ชุมชนเกิดการสร้างสรรค์ 

- ชุมชนตําบลดอนคา มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เหนียวแน่น เพราะชุมชนตําบลดอนคาเป็น
ชุมชนที่สืบเชื้อสายชาติพันธุ์ลาวเวียงเหมือนกัน สมาชิกในชุมชนมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
ความเชื่อที่สืบต่อกันมาแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือคล้อยตามวัฒนธรรมประเพณีอ่ืน ๆ จึงทําให้
เป็นจุดเด่นในพ้ืนที่และทําให้คนภายนอกพ้ืนที่รับรู้ว่าถ้าจะสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาวเวียง ทั้งใน
เรื่องผ้าทอ อาหารการกิน ต้องไปที่ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

-  ชุมชนตําบลดอนคา มีต้นทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชนที่สามารถแปลงเป็น
สินค้าท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก็คือ องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยเฉพาะ ด้านทักษะ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น การทําแป้งข้าวหมากลาวเวียง การทอผ้า การร้องเพลง จากการมีส่วนร่วมในระบบเครือ
ญาติของคนในชุมชนที่มีส่วนในการรวมกลุ่มกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นําไปสู่การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันกับภายนอกและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อีกด้วย 

- ชุมชนตําบลดอนคา มีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการบริหารจัดการและการใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม การจัดการที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นสวนสาธารณะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปลูกพืชผัก 
ต้นไม้ และการดูแลบํารุงรักษาแหล่งน้ํา แหล่งเก็บกักน้ําฝน หรือน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั้งของ
ประชาชนและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งระบบเหล่านี้เป็นระบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและค้ําจุนความยั่งยืนของ
คุณภาพชีวิต48 
  

                                           
48 วรรณวิไล วะยะลุน, “ดรรชนีความเขียวของเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ในภาคเหนือ

ตอนล่างประเทศไทย”, ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนชุมชน
เมืองและสภาพแวดล้อม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), หน้า 8. 
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2. จุดอ่อน W (Weknesses) 

- ชุมชนตําบลดอนคา มีปัญหาด้านการจัดการขยะ ประเภทถุงพลาสติก มีจํานวนมาก 
ถึงแม้ว่าในชุมชนจะรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้วัสดุทางธรรมชาติแล้วก็ตาม เช่นการ
ใช้ใบตองห่อขนมแทนการใช้กล่องพลาสติก หรือการใช้ซ่อมไม้จิ้มขนมแทนซ่อมพลาสติก แต่ชุมชน
ภายนอกยังใช้อยู่จํานวนมาก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคาได้จัดหารถเก็บขยะอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ถ้าเก็บไม่ทันก็อาจจะทําให้เกิดมลพิษขึ้นในชุมชนได้ 

- ชุมชนตําบลดอนคา เกิดภาวะผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อยลง หรือปราชญ์ท้องถิ่นลด
น้อยลง เนื่องจากอายุมากขึ้น หรือเสียงชีวิตลง ภูมิปัญญาที่ได้ถ่ายทอดไว้ให้คนรุ่นหลังก็สร้างความ
ลึกซึ้งไม่เท่าเทียมคนรุ่นเก่า 

3. โอกาส O  (Opportunities) 

- ชุมชนตําบลดอนคา ได้รับการสนับสนุนติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต โดยฝ่ายปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยได้เข้ามาสนับสนุนจัดตั้งอินเทอร์เน็ตประจําหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้า
มาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับภายนอกไม่ว่าจะเป็นช่องทางด้านการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งที่ เป็นในรูปแบบวัตถุดิบ การแปรรูป ช่องทางการจัดจําหน่าย โดยมี
ตัวแทนจากหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้สมาชิกในชุมชนให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเข้า
มาช่วยอบรมให้ความรู้วิธีการใช้ ตลอดจนคอยสนับสนุนเมื่อมีปัญหาการใช้งาน 

- ชุมชนตําบลดอนคา ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานแอบพิเคชั่นที่เอ้ือประโยชน์
ต่อการติดต่อสื่อสาร ด้านออนไลน์ เครือข่าย ให้มีความสะดวก จึงเป็นต้นทุนทางเทคโนโลยีที่คอย
สนับสนุนให้การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนของชุมชนมีความต่อเนื่อง
นอกจากนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ ทั้ง Facebook Youtube  เป็นที่นิยมทั้งเยาวชน วัยทํางาน วัยกลางคนจนไปถึงวัยผู้สูงอายุ
บางท่าน จึงทําให้เกิดการเรียนรู้ที่เปิดโลกทัศน์ได้เห็นแนวทางที่จะนํามาพัฒนาในพื้นที่ของตนเองของ
หลายท่าน เป็นการจุดประกายการสร้างสรรค์ผลงานและมีวิธีการใหม่ๆ 

4. อุปสรรค T (Threats) 

-  ชุมชนตําบลดอนคา ประสบปัญหาจากความเจริญของชุมชนเมือที่ขยายตัวสู่ภายใน
ชุมชนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เด็ก เยาวชน วัยรุ่น และคนวัยทํางาน จําเป็นต้องเสพย์ความเจริญที่เข้ามา
ทั้งเรื่อง อาหารการกิน การแต่งกาย ภาษาพูด หรือแม้แต่การย้ายถิ่นฐาน ส่งผลให้อัตลักษณ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวเวียงถูกแทรกด้วยวัฒนธรรมอื่นจากภายนอก 

- ชุมชนตําบลดอนคา ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากหน่วยงานภาครัฐก็เป้น
สิ่งที่ดี หากแต่ราคาเครื่องมือสื่อสารมีราคาแพง ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวมี
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ความแตกต่างกันทั้งฐานะ การเงิน และรายได้ ส่งผลต่อการพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทั่วถึงได ้

- ชุมชนตําบลดอนคา ประสบปัญหาจากการปรับตัวของราคาวัตถุดิบที่ใช้เป็นต้นทุนการ
ผลิตสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น ไม่สามารถควบคุมได้ สินค้าชุมชนบางชนิดที่ใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกมา
เป็นส่วนประกอบจึงไม่สามารถดําเนินการได้ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน
แต่ละแห่งของตําบลดอนคา หรือธุรกิจภาคครัวเรือนก็ตามจะส่งผลต่อการพัฒนาและส่งเสริมที่จะ
แก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน 

สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของชุมชนตําบลดอนคา 

ชุมชนตําบลดอนคา มีจุดแข็งและโอกาสที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์ เพราะ
มีความร่วมมือร่วมใจในการทํางานร่วมกันของคนในชุมชน เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มีความ
ต่อเนื่อง การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตน ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม โดยมีการรณรงค์ส่งเสริมทั้งจากผู้นําท้องถิ่นและหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุน
ส่งเสริมทําให้เกิดการรวมกลุ่มใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนสร้างรายได้ อีกท้ังสมาชิกในชุมชน
มีจิตอาสา ร่วมมือกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบทอดนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ รู้จักจากภายนอก 
ถึงแม้ว่าชุมชนตําบลดอนคา จะมีจุดอ่อนและอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนที่สามารถนําไปปรับปรุง
แก้ไขได้ด้วยการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากข้ึน 

2) ชุมชนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จุดแข็ง S (Strengths) จุดอ่อน W (Weknesses) 

1. มีต้นทุนจิตอาสาสูง 
2. มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เหนียวแน่น 
3. มีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดี  

1. ชุมชนสังคมปิด  
2. ผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อยลง 
3. ต้นทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติลดลง 

โอกาส O  (Opportunities) อุปสรรค T (Threats) 

1. ได้รับการสนับสนุนติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต 
2.  ได้รับการส่ง เสริมเรียนรู้ ระบบการใช้งาน
แอบพิเคชั่นที่เอ้ือประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสาร 

1. ความเจริญของชุมชนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
2. เครื่องมือสื่อสารมีราคาแพง 
3. ต้นทุนการผลิตสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น 
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จากการตารางการวิเคราะห์ SWOT จะเห็นได้ว่าชุมชนตําบลไผ่ขวาง ซึ่งอธิบายได้ ดังนี้ 

1. จุดแข็ง S (Strengths) 

- ชุมชนตําบลไผ่ขวาง จัดเป็นชุมชนที่มีจิตอาสาสูง สมาชิกในชุมชนร่วมมือร่วมใจในการมี
ส่วนร่วมของกิจกรรมของชุมชน ในเรื่องการเสนอแนะแนวทาง การวางแผน และพัฒนาพ้ืนที่ของ
ชุมชน ทําให้กิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกคนอย่างเต็มที่ ทุกคนจะให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการและผู้นําหมู่บ้านเป็นอย่างดี เมื่อมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทุกคนเข้ามา
ร่วมมือทํากิจกรรมเป็นจํานวนมาก ชุมชนตําบลไผ่ขวางจะวางใจให้ผู้ใหญ่บ้านของตนเป็นตัวแทน ของ
สมาชิกในชุมชน ทุกคนตระหนักถึงการสร้างความสามัคคีในชุมชนนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งใน
การพัฒนาพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพ่ึงพาตนเอง การร่วมมือ การประสานงาน การวางแผน การมี
ส่วนร่วมของชุมชน การขับเคลื่อนนโยบายของทางภาครัฐที่ต้องการให้ชุมชนเกิดการสร้างสรรค์ 

- ชุมชนตําบลไผ่ขวาง มีความเข้มแข็งและเหนี่ยวแน่นทางวัฒนธรรม เพราะสมาชิกส่วน
ใหญ่ในชุมชนตําบลไผ่ขวางสืบเชื้อสายชาติพันธุ์ลาวเวียงเหมือนกัน สมาชิกในชุมชนมีการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อที่สืบต่อกันมาแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือคล้อยตามวัฒนธรรม
ประเพณีอ่ืน ๆ จึงทําให้เป็นจุดเด่นในพ้ืนที่และทําให้คนภายนอกพ้ืนที่รับรู้ว่าถ้าจะสัมผัสวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ลาวเวียง ทั้งในเรื่องประเพณีดั่งเดิม อาหารการกิน วิถีชีวิตต้องไปที่ชุมชนตําบลไผ่ขวาง 
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

- ชุมชนตําบลไผ่ขวาง เป็นชุมชนที่มีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการบริหารจัดการ
และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม การจัดการที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นสวนสาธารณะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การ
ปลูกพืชผัก ต้นไม้ และการดูแลบํารุงรักษาแหล่งน้ํา แหล่งเก็บกักน้ําฝน หรือน้ําที่ใช้ในการอุปโภค
บริโภคทั้งของประชาชนและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งระบบเหล่านี้เป็นระบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและค้ําจุนความ
ยั่งยืนของคุณภาพชีวิต49 

2. จุดอ่อน W (Weknesses) 

- ชุมชนตําบลไผ่ขวาง เป็นชุมชนที่ค่อนข้างปิด คือไม่สื่อสารกับสังคมภายนอกมากนัก ด้วย
ถือศักดินาว่าตนเองนั้นสืบเชื้อสายลาวเจ้าจากเวียงจันทน์ จึงไม่อยากให้ชนชั้นอ่ืน หรือชาติพันธุ์อ่ืน ๆ 
นุ่งห่มผ้าที่เหมือนของตน อีกทั้งภาษาพูดที่ใช้ก็จะสื่อสารกันเฉพาะกลุ่มของตนเองเท่านั้น ถึงแม้ว่า

                                           
49 วรรณวิไล วะยะลุน, “ดรรชนีความเขียวของเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ในภาคเหนือ

ตอนล่างประเทศไทย”, หน้า 8. 
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ชุมชนลาวเวียงไผ่ขวางจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของตน แต่ก็ไม่สามารถ
สร้างความกลมกลืนได้อย่างแท้จริง 

- ชุมชนตําบลไผ่ขวาง เกิดภาวะขาดแคลนผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสภาะของจํานวน
ปราชญ์ท้องถิ่นลดน้อยลง เนื่องจากปราชญ์ทั้งหลายอายุมากขึ้น หรือเสียงชีวิตลง ภูมิปัญญาที่ได้
ถ่ายทอดไว้ให้คนรุ่นหลังก็สร้างความลึกซึ้งไม่เท่าเทียมคนรุ่นเก่า 

-  ชุมชนตําบลไผ่ขวาง อยู่ใกล้กับชุมชนเมือง เพราะห่างจากตัวจังหวัดเพียง 7 กิโลเมตร
เท่านั้น ต้นทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชนที่มีลดน้อยลง เพราะพ้ืนที่ถูกปรับเปลี่ยนรองรับ
การขยายตัวของชุมชนเมือง ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่แปลงเป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจก็
ลดลง ผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ไม่ได้มีหลากหลายมากนัก เพราะชุมชนไผ่ขวางผลิตสินค้าชุมชนจากการ
ดําเนินชีวิตของตนเองเป็นหลักเท่านั้น 

3. โอกาส O  (Opportunities) 

- ชุมชนตําบลไผ่ขวาง ได้รับการสนับสนุนติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต โดยฝ่ายปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยได้เข้ามาสนับสนุนจัดตั้งอินเทอร์เน็ตประจําหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้า
มาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับภายนอกไม่ว่าจะเป็นช่องทางด้านการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งที่เป็นในรูปแบบวัตถุดิบ การแปรรูป ช่องทางการจัดจําหน่าย โดยมี
ตัวแทนจากหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้สมาชิกในชุมชนให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเข้า
มาช่วยอบรมให้ความรู้วิธีการใช้ ตลอดจนคอยสนับสนุนเมื่อมีปัญหาการใช้งาน 

- ชุมชนตําบลไผ่ขวาง ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานแอบพิเคชั่นที่เอ้ือประโยชน์
ต่อการติดต่อสื่อสาร ด้านออนไลน์ เครือข่าย ให้มีความสะดวก จึงเป็นต้นทุนทางเทคโนโลยีที่คอย
สนับสนุนให้การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนของชุมชนมีความต่อเนื่อง
นอกจากนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ ทั้ง Facebook Youtube  เป็นที่นิยมทั้งเยาวชน วัยทํางาน วัยกลางคนจนไปถึงวัยผู้สูงอายุ
บางท่าน จึงทําให้เกิดการเรียนรู้ที่เปิดโลกทัศน์ได้เห็นแนวทางที่จะนํามาพัฒนาในพื้นที่ของตนเองของ
หลายท่าน เป็นการจุดประกายการสร้างสรรค์ผลงานและมีวิธีการใหม่ ๆ 

4. อุปสรรค T (Threats) 

-  ชุมชนตําบลไผ่ขวาง ประสบปัญหาจากความเจริญของชุมชนเมือที่ขยายตัวสู่ภายใน
ชุมชนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เด็ก เยาวชน วัยรุ่น และคนวัยทํางาน จําเป็นต้องเสพย์ความเจริญที่เข้ามา
ทั้งเรื่อง อาหารการกิน การแต่งกาย ภาษาพูด หรือแม้แต่การย้ายถิ่นฐาน ส่งผลให้อัตลักษณ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวเวียงถูกแทรกด้วยวัฒนธรรมอื่นจากภายนอก 
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- ชุมชนตําบลไผ่ขวาง ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากหน่วยงานภาครัฐก็เป้น
สิ่งที่ดี หากแต่ราคาเครื่องมือสื่อสารมีราคาแพง ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวมี
ความแตกต่างกันทั้งฐานะ การเงิน และรายได้ ส่งผลต่อการพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทั่วถึงได ้

- ชุมชนตําบลไผ่ขวาง ประสบปัญหาจากการปรับตัวของราคาวัตถุดิบที่ใช้เป็นต้นทุนการ
ผลิตสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น ไม่สามารถควบคุมได้ สินค้าชุมชนบางชนิดที่ใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกมา
เป็นส่วนประกอบจึงไม่สามารถดําเนินการได้ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน
แต่ละแห่งของตําบลดอนคา หรือธุรกิจภาคครัวเรือนก็ตามจะส่งผลต่อการพัฒนาและส่งเสริมที่จะ
แก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน 

สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของชุมชนตําบลไผ่ขวาง 

ชุมชนตําบลไผ่ขวาง มีจุดแข็งและโอกาสที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์ เพราะมีความ
ร่วมมือร่วมใจในการทํางานร่วมกันของคนในชุมชน เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มีความต่อเนื่อง 
การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตน ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม โดยมี
การรณรงค์ส่งเสริมทั้งจากผู้นําท้องถิ่นและหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมทําให้เกิดการ
รวมกลุ่มใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนสร้างรายได้ อีกท้ังสมาชิกในชุมชนมีจิตอาสา ร่วมมือกัน
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบทอดนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่รู้จักจากภายนอก ถึงแม้ว่าชุมชนตําบลไผ่
ขวางจะมีจุดอ่อนและอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนที่สามารถนําไปปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยการเข้ามา
ส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น นอกจากทัศนคติส่วนตัวในเรื่องของการปิดกั้น
กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงไผ่ขวาง ที่อาจจะต้องสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เปิดกว้างมากขึ้น 

4.3  การเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

จากการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นหัวข้อ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
กระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย เพ่ือพิจารณาเสนอแนวทางเสนอแนวทางการพัฒนา
กระบวนการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย จากกรณีศึกษาในพ้ืนที่ 2 แห่ง คือ 1) ชุมชนตําบล
ดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ 2) ชุมชนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี นํามาพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 

4.3.1 บริบทของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

จากการศึกษาบริบทชุมชนของตําบลดอนคา และตําบลไผ่ขวาง จากการวิเคราะห์ SWOT
จึงขอนําเสนอในประเด็นต่อไปนี้ 
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1) การส่งเสริมกิจกรรมบางอย่างโดยเฉพาะกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สามารถเพ่ิม
หรือสร้างรายได้ของสมาชิกในชุมชนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดหาช่องทาง
การตลาด หรือจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

2) บริบทของความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันทําให้ต้องมีการ
แยกการวางแผนในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนที่มีความแตกต่าง
กันไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาชีพ สภาพเศรษฐกิจ และพ้ืนที่ซึ่งจะส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

3) การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ต่อยอดองค์ความรู้เดิมยังไม่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง
จะเห็นได้จากกลุ่มสมาชิกที่มีการรวมกลุ่มกันแบบหลวมไม่แน่น จึงทําให้ขาดการพัฒนาและสร้างสรรค์
ไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขาดการประยุกต์ปรับปรุงบางอย่าง และปราชญ์
ชาวบ้านยังมีแนวคิดแบบเดิมบางคนจําเป็นจะต้องพัฒนาความรู้เสริมสร้างแนวคิด เพ่ือที่จะเป็นผู้นําใน
การถ่ายทอดความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 

4) บริบทของชุมชนแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันในพ้ืนที่ตําบลดอนคาโดยเฉพาะสภาพ
เศรษฐกิจในครอบครัวไม่สามารถส่งเสริมได้ทั่วถึงในการพัฒนากิจกรรมเนื่องจากภาระงานของสมาชิก
ในชุมชนมีความแตกต่างกันทั้งฐานะ การเงิน และรายได้ ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะและการให้ความรู้
ไปต่อยอดขาดความต่อเนื่อง จําเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์หรือปรับแผนการทํางานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนในแต่ละแห่งของตําบลดอนคาจึงทําให้การส่งเสริมทุกกิจกรรมต้องมีการปรับแผน
ตลอดเวลาทําให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถดําเนินการได้ทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มของ
สมาชิกในชุมชนแต่ละแห่งของตําบลดอนคาส่งผลต่อการพัฒนาและส่งเสริมที่จะแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของชุมชน 

สรุปผลบริบทของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

การศึกษาบริบทกับวิถีชีวิตของแต่ละหมู่บ้านเป็นแบบ มีวิธีการทํางานอย่างไรซึ่งจะเห็น
ความแตกต่างของแต่ละหมู่บ้านซึ่งเวลาว่างจะไม่ตรงกัน จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจโดยการเชิญ
ผู้นําหมู่บ้านมาพูดคุยกันก่อน อธิบายเรื่องหลักการและเหตุผลในกิจกรรมต่าง  ๆ ทําเพ่ืออะไร 
ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร โดยการสื่อสารระดับหมู่บ้านให้เข้าใจและไปช่วยแจงไปวางแผนโดยมี
ปฏิทินการทํางานที่ชัดเจนจนถึงปีงบประมาณว่าจะดําเนินกระบวนการอย่างไร โดยเฉพาะการวางแผน
ให้ตรงกับความพร้อมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านเวลา ความต้องการ ก็จะเกิดความร่วมมือกัน แต่ถ้า
เป็นลักษณะสั่งการหรือทําหนังสือไปก็จะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรเพราะเขาจะไม่เข้าใจในรายละ
เดียดเท่าที่ควร การเข้าไปพูดคุยและร่วมกันวางแผนจะมีผลตอบรับดีกว่าการทําหนังสือสั่งการเพราะมี
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การแลกเปลี่ยนพูดคุยในรายละเอียดและข้อสงสัย โดยส่วนสําคัญที่สุดคือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น
และวางแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ยัง
คงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของตนเอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการรวมกลุ่ม
ของสมาชิกชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายรวมถึงกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศการ
สร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในชุมชน การสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมที่เป็นการเพ่ิมรายได้ และ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้นําชุมชนที่มีวิสัยทัศน์เข้าใจกระบวนการ
สร้างสรรค์พัฒนาชุมชน เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง และตื่นตัวกับ
การพัฒนาตนเองนําไปสู่ชุมชนต้นแบบของการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืนต่อไป 

4.3.2  วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ 

จากการศึกษาบริบทชุมชนของตําบลดอนคา และตําบลไผ่ขวาง จากการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มผู้นําชุมชน 

2. กลุ่มจิตอาสา 

3. กลุ่มส่วนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 

จึงขอนําเสนอวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในชุมชนต่อกระบวนการพัฒนา
ชุมชนสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

1) กลุ่มผู้นําชุมชน 

กลุ่มผู้นําชุมชนทั้ง 2 ชุมชน คือ ชุมชนตําบลดอนคา และชุมชนตําบลไผ่ขวาง เป็นผู้ที่มี 
บทบาท แบบแผน มีพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละบุคคล50 เป็นไปตามความคาดหวังของชุมชนที่มี
ต่อตัวผู้นําชุมชน เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังว่า ผู้นําชุมชนของตนจะเป็นต้นแบบที่ดี และสามารถ
นําพาภารกิจต่าง ๆ ของชุมชนไปด้วยความสําเร็จ ยุติธรรม โปร่งใส และจริงใจกับสมาชิกในชุมชน
อย่างจริงใจ แนวทางการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้านย่อมเป็นไปตามความคาดหวัง และสามารถยกระดับ
เป็นชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในที่สุด 
  

                                           
50 นฤมล วรรธนเศรณี, “การศึกษาบทบาทและผลกระทบจากบทบาทของวัดไชยมงคล อําเภอเมือง

สงขลา จังหวัดสงขลา”, หน้า 18. 
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2) กลุ่มจิตอาสา 

การทําหน้าที่ของจิตอาสาของทั้ง 2 ชุมชน คือ ชุมชนตําบลดอนคา และชุมชนตําบลไผ่
ขวาง นั้น เป็นเรื่องจิตสํานึก จิตใจ และความศรัทธา เพราะการออกมาทํางานสาธารณประโยชน์ของ
จิตอาสามักไม่มีค่าตอบแทน แต่ยังต้องเสียสละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่การเสนอความคิดเห็น 
วางแผน ตลอดจนร่วมลงมือทํากิจกรรมต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า กลุ่มจิตอาสานี้พร้อมจะเป็นฝ่ายปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดกระบวนการของการมีส่วนร่วมในชุมชน เพราะการมีส่วนร่วมเป็นลักษณะของกระบวนการ 
พัฒนา51 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้านย่อมเป็นไปตามความคาดหวังของชุมชน และเพ่ือ
ยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในที่สุด 

3) กลุ่มส่วนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 

การทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนั้น ทํางานด้วยจิตสํานึกของการมีส่วนร่วม
และเสียสละ หรือด้วยจิตอาสา ที่เข้าไปร่วมช่วยคิด ช่วยแนะนํา ช่วยวางแผน ช่วยลงมือทํา และช่วย
ขาย ครอบคลุมทั้งกระบวนการของแต่ละกิจกรรม เพราะการพัฒนาชุมชนคือการเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบของชุมชนจากที่เคยเป็นอยู่เดิมให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้52 ทั้งนี้หน่วยงานพัฒนา
ชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือกับส่วนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
กลุ่มพัฒนาชุมชนจังหวัดนี้ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้านย่อมเป็นไปตามความคาดหวังของชุมชน เพ่ือ
ยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในที่สุด 

สรุปผลวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ 

บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ของตําบล
ดอนคาและตําบลไผ่ขวาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านได้นํามาต่อยอดองค์ความรู้
เดิมมาถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนกับทางราชการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการ
รวมกลุ่มที่หลากหลายมากขึ้นนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชนโดยการเชื่อมโยงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทั้งการต่อยอดแนวคิดและการนํานวัตกรรมมาพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สนับสนุนและสืบทอดให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงและตื่นตัวกับการพัฒนาตนเองนําไปสู่
ชุมชนต้นแบบของการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ โดยมีกรอบระเบียบปฏิบัติและข้อกําหนดที่เป็นลาย

                                           
51 ปาริชาติ วัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา, หน้า 138-139. 
52 สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, หน้า 10. 
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ลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการวัดและขั้นตอนการควบคุม ที่กําหนดไว้ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริม
ชุมชนสามารถต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานของตนเองโดยมีผู้นําชุมชนเป็นผู้เชื่อมโยงประสานงาน
จัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนต่อไป 
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บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยนําเสนอารวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งอยู่ในกรอบของ
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย 

2. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย 

3. การเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย โดยมีสรุป

ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย” สรุปผลตามประเด็นสําคัญของวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

5.1.1  จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ที่ว่า การศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อ
กระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ลาวเวียงเหมือนกัน มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รักและศรัทธาในรากเหง้าและบรรพบุรุษของตน ยึดมั่นในประเพณีและวัฒนธรรมของ
ตน ดังนั้น การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นไปเพราะความสัมพันธ์ญาติพ่ีน้อง มี
วัฒนธรรมเหมือนกัน ประเพณีเดียวกัน วัฒนธรรมการแต่งกายเหมือนกัน การกินอยู่เหมือนกัน ความ
ร่วมใจหรือเป็นชุมชนที่มีจิตอาสาอย่างสูง กิจกรรมต่างๆ จึงเป็นไปด้วยความสัมพันธ์อันดีของชุมชน 
เมื่อชุมชนมีการพัฒนาทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาชิกของทั้ง 2 ชุมชน ก็เรียนรู้ ที่จะใช้
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เครื่องมือชิ้นใหม่ในการติดต่อสื่อสาร หรือเพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต่าง ๆ และที่สําคัญทั้ง 2 ชุมชนนี้รักธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ ไม่ทําลายป่าไม้ที่มี และพยายามปลูก
ต้นไม้เพ่ิมข้ึนหรือทนแทนอยู่เสมอ 

อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ชุมชน แม้ว่าจะมีชาติพันธุ์ลาวเวียงเหมือนกัน แต่แนวคิดเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจชุมชนยังแตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย ชาวลาวเวียงอู่ทองทําการทอผ้า
ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวเวียงเพ่ือจําหน่าย และยังแปรรูปผ้าทอเป็นกระเป๋า หมวก ย่าม 
รองเท้าแตะ ที่รองแก้ว ม่าน ในขณะที่ลาวเวียงบ้านไผ่ขวาง ไม่นิยมให้ผู้อ่ืนสวมใส่เสื้อผ้าหรือแต่งกาย
เหมือนตนเอง จึงทอผ้าไว้เพ่ือสวมใส่ และเพ่ือเรียนรู้เท่านั้น หรือแม้แต่เรื่องอาหารการกิน ชุมชนลาว
เวียงดอนคาจะมีการประยุกต์อาหารการกินให้ทันสมัยทั้งรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือจัดจําหน่าย แต่
ชาวลาวเวียงไผ่ขวางจะจะถือศักดิ์ความเป็นเชื้อสายลาวเจ้า จึงผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาและอนุรักษ์ไว้
ในแบบนั้น ๆ จึงมีสินค้าในชุมชนไม่หลากหลายมากนัก 

5.1.2 จากวัตถุประสงค์ข้อที่  2  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
กระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย ทั้ง 2 ชุมชนคือ ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ผ่านองค์ประกอบซ่ึงเป็นตัวบุคคล 

 1) กลุ่มผู้นําชุมชน เป็นผู้ที่มี บทบาท แบบแผน มีพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละ
บุคคล1 เป็นไปตามความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อตัวผู้นําชุมชน เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังว่า ผู้นํา
ชุมชนของตนจะเป็นต้นแบบที่ดี และสามารถนําพาภารกิจต่าง  ๆ ของชุมชนไปด้วยความสําเร็จ 
ยุติธรรม โปรงใส และจริงใจกับสมาชิกในชุมชนอย่างจริงใจ แนวทางการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้านย่อม
เป็นไปตามความคาดหวัง และสามารถยกระดับเป็นชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในที่สุด 

 2) การทําหน้าที่ของจิตอาสานั้น เป็นเรื่องจิตสํานึก จิตใจ และความศรัทธา เพราะการ
ออกมาทํางานสาธารณประโยชน์ของจิตอาสามักไม่มีค่าตอบแทน แต่ยังต้องเสียสละเวลามาเข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่การเสนอความคิดเห็น วางแผน ตลอดจนร่วมลงมือทํากิจกรรมต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า กลุ่ม
จิตอาสานี้พร้อมจะเป็นฝ่ายปฏิบัติเพ่ือให้เกิดกระบวนการของการมีส่วนร่วมในชุมชน เพราะการมีส่วน

                                           
1 นฤมล วรรธนเศรณี, “การศึกษาบทบาทและผลกระทบจากบทบาทของวัดไชยมงคล อําเภอเมือง

สงขลา จังหวัดสงขลา”, หน้า 18. 
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ร่วมเป็นลักษณะของกระบวนการพัฒนา2 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้านย่อมเป็นไปตาม
ความคาดหวังของชุมชน และเพ่ือยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในที่สุด 

 3) การทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนั้น ทํางานด้วยจิตสํานึกของการมี
ส่วนร่วมและเสียสละ หรือด้วยจิตอาสา ที่เข้าไปร่วมช่วยคิด ช่วยแนะนํา ช่วยวางแผน ช่วยลงมือทํา 
และช่วยขาย ครอบคลุมทั้งกระบวนการของแต่ละกิจกรรม เพราะการพัฒนาชุมชนคือการ
เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของชุมชนจากที่เคยเป็นอยู่เดิมให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 3 ทั้งนี้
หน่วยงานพัฒนาชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือกับส่วนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแนวทางการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ กลุ่มพัฒนาชุมชนจังหวัดนี้ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้านย่อมเป็นไปตามความคาดหวังของ
ชุมชน เพื่อยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในที่สุด 

2. วิเคราะห์โครงสร้างของกระบวนการชุมชนด้วย SWOT 

 1) สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของชุมชนตําบลดอนคา 

 ชุมชนตําบลดอนคา มีจุดแข็งและโอกาสที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์ 
เพราะมีความร่วมมือร่วมใจในการทํางานร่วมกันของคนในชุมชน เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มี
ความต่อเนื่อง การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตน ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม โดยมีการรณรงค์ส่งเสริมทั้งจากผู้นําท้องถิ่นและหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุน
ส่งเสริมทําให้เกิดการรวมกลุ่มใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนสร้างรายได้ อีกท้ังสมาชิกในชุมชน
มีจิตอาสา ร่วมมือกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบทอดนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่รู้จักจากภายนอก 
ถึงแม้ว่าชุมชนตําบลดอนคา จะมีจุดอ่อนและอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนที่สามารถนําไปปรับปรุง
แก้ไขได้ด้วยการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากข้ึน 

 2) สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของชุมชนตําบลไผ่ขวาง 

 ชุมชนตําบลไผ่ขวาง มีจุดแข็งและโอกาสที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์ 
เพราะมีความร่วมมือร่วมใจในการทํางานร่วมกันของคนในชุมชน เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มี
ความต่อเนื่อง การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตน ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม โดยมีการรณรงค์ส่งเสริมทั้งจากผู้นําท้องถิ่นและหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุน
ส่งเสริมทําให้เกิดการรวมกลุ่มใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนสร้างรายได้ อีกท้ังสมาชิกในชุมชน

                                           
2 ปาริชาติ วัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา, หน้า 138-139. 
3 สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, หน้า 10. 
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มีจิตอาสา ร่วมมือกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบทอดนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่รู้จักจากภายนอก 
ถึงแม้ว่าชุมชนตําบลไผ่ขวางจะมีจุดอ่อนและอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนที่สามารถนําไปปรับปรุง
แก้ไขได้ด้วยการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น นอกจากทัศนคติส่วนตัว
ในเรื่องของการปิดกั้นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงไผ่ขวาง ที่อาจจะต้องสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เปิดกว้างมาก
ขึ้น 

5.1.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  การเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชน
สร้างสรรค์ในสังคมไทย ทั้ง 2 ชุมชนคือ ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ
ชุมชนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

1) สรุปผลบริบทของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

การศึกษาบริบทกับวิถีชีวิตของแต่ละหมู่บ้านเป็นแบบ มีวิธีการทํางานอย่างไรซึ่งจะเห็น
ความแตกต่างของแต่ละหมู่บ้านซึ่งเวลาว่างจะไม่ตรงกัน จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจโดยการเชิญ
ผู้นําหมู่บ้านมาพูดคุยกันก่อน อธิบายเรื่องหลักการและเหตุผลในกิจกรรมต่างๆ ทําเพ่ืออะไร 
ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร โดยการสื่อสารระดับหมู่บ้านให้เข้าใจและไปช่วยแจงไปวางแผนโดยมี
ปฏิทินการทํางานที่ชัดเจนจนถึงปีงบประมาณว่าจะดําเนินกระบวนการอย่างไร โดยเฉพาะการวางแผน
ให้ตรงกับความพร้อมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านเวลา ความต้องการ ก็จะเกิดความร่วมมือกัน แต่ถ้า
เป็นลักษณะสั่งการหรือทําหนังสือไปก็จะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรเพราะเขาจะไม่เข้าใจในรายละ
เดียดเท่าที่ควร การเข้าไปพูดคุยและร่วมกันวางแผนจะมีผลตอบรับดีกว่าการทําหนังสือสั่งการเพราะมี
การแลกเปลี่ยนพูดคุยในรายละเอียดและข้อสงสัย โดยส่วนสําคัญที่สุดคือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น
และวางแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ยัง
คงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของตนเอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการรวมกลุ่ม
ของสมาชิกชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายรวมถึงกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศการ
สร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในชุมชน การสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมที่เป็นการเพ่ิมรายได้ และ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้นําชุมชนที่มีวิสัยทัศน์เข้าใจกระบวนการ
สร้างสรรค์พัฒนาชุมชน เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง และตื่นตัวกับ
การพัฒนาตนเองนําไปสู่ชุมชนต้นแบบของการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืนต่อไป 

2) สรุปผลวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในชุมชนต่อกระบวนการพัฒนา
ชุมชนสร้างสรรค์ 

บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ของตําบล
ดอนคา และตําบลไผ่ขวาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านได้นํามาต่อยอดองค์ความรู้



   134 

เดิมมาถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนกับทางราชการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการ
รวมกลุ่มที่หลากหลายมากขึ้นนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชนโดยการเชื่อมโยงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทั้งการต่อยอดแนวคิดและการนํานวัตกรรมมาพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สนับสนุนและสืบทอดให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงและตื่นตัวกับการพัฒนาตนเองนําไปสู่
ชุมชนต้นแบบของการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ โดยมีกรอบระเบียบปฏิบัติและข้อกําหนดที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการวัดและขั้นตอนการควบคุม ที่กําหนดไว้ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริม
ชุมชนสามารถต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานของตนเองโดยมีผู้นําชุมชนเป็นผู้เชื่อมโยงประสานงาน
จัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนต่อไป 

5.2 อภิปรายผล 

ในการวิจัยเรื่องวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์
ในสังคมไทยผู้วิจัยได้นําเสนอประเด็นความสําคัญในการวิจัยที่น่าสนใจนํามาอภิปรายผลของการ
ดําเนินงานในการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย โดยทําการศึกษาวิจัย 2 ชุมชนที่มีความ
ใกล้เคียงกันทั้งทางด้าน ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของการ
สร้างสรรค์ชุมชนและเห็นความสัมพันธ์ที่จะนํามาพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์ของชุมชนทั้ง
กระบวนการ การบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือ การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทั้งทางด้านทักษะ แนวคิด การสร้างสรรค์ 
การแข่งขัน การอนุรักษ์ต่อยอดความเป็นตัวตนที่เป็นจุดแข็งนําไปสู่ชุมชนต้นแบบการสร้างสรรค์ใน
สังคมไทยและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนก่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนโดยทําการศึกษาในประเด็น
ต่อไปนี้ 

การศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย” ของตําบลดอนคาและตําบลไผ่ขวาง จากการศึกษาวิจัยและลงไปสํารวจสัมภาษณ์ขอมูลทั้ง
สองพ้ืนที่พบว่า ทั้งสองพ้ืนที่มีความใกล้เคียงกันคือ มีพ้ืนฐานทางด้านภาษาเดียวกัน โครงสร้างทาง
สังคมเหมือนกัน คือมีความใกล้ชิดกันแบบเครือญาติและการรวมกลุ่มทางสังคมในการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณี การจัดการสาธารณประโยชน์ การร่วมมือร่วมใจดําเนินการ
พัฒนาในพื้นที่ ซึ่งดําเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 

1) บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ลาวเวียงเหมือนกัน มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รักและศรัทธาในรากเหง้าและบรรพบุรุษของตน ยึดมั่นในประเพณีและวัฒนธรรมของ
ตน ดังนั้น การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นไปเพราะความสัมพันธ์ญาติพ่ีน้อง มี
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วัฒนธรรมเหมือนกัน ประเพณีเดียวกัน วัฒนธรรมการแต่งกายเหมือนกัน การกินอยู่เหมือนกัน ความ
ร่วมใจหรือความมีจิตอาสาจึงเป็นไปด้วยความสัมพันธ์อันดีของชุมชน เมื่อชุมชนมีการพัฒนาทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สมาชิกของทั้ง 2 ชุมชน ก็เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือชิ้นใหม่ในการติดต่อสื่อสาร 
หรือเพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ และที่สําคัญทั้ง 2 ชุมชนนี้รัก
ธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ ไม่ทําลายป่าไม้ที่มี และพยายามปลูกต้นไม้เพ่ิมขึ้นหรือทนแทนอยู่เสมอ ทั้ง 2 
ชุมชน แม้ว่าจะมีชาติพันธุ์ลาวเวียงเหมือนกัน แต่แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนยังแตกต่างกันอยู่บ้าง 
เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย ชาวลาวเวียงอู่ทองทําการทอผ้าลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวเวียง
เพ่ือจําหน่าย และยังแปรรูปผ้าทอเป็นกระเป๋า หมวก ย่าม รองเท้าแตะ ที่รองแก้ว ม่าน ในขณะที่ลาว
เวียงบ้านไผ่ขวาง ไม่นิยมให้ผู้อ่ืนสวมใส่เสื้อผ้าหรือแต่งกายเหมือนตนเอง จึงทอผ้าไว้เพ่ือสวมใส่ และ
เพ่ือเรียนรู้เท่านั้น หรือแม้แต่เรื่องอาหารการกิน ชุมชนลาวเวียงดอนคาจะมีการประยุกต์อาหารการ
กินให้ทันสมัยทั้งรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือจัดจําหน่าย แต่ชาวลาวเวียงไผ่ขวางจะจะถือศักดิ์ความ
เป็นเชื้อสายลาวเจ้า จึงผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาและอนุรักษ์ไว้ในแบบนั้น ๆ จึงมีสินค้าในชุมชนไม่
หลากหลายมากนักทําความเข้าใจและชี้ให้เห็นประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนจะทํา
ให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือปฏิบัติโดยไม่มีข้อขัดแยงซึ่งทั้งสองชุมชนในประเด็นด้านจิตอาสาจะไม่มี
ความแตกต่างกัน 

2) บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

 2.1 กลุ่มผู้นําชุมชน ส่วนมากจะเน้นไปทางการประสานงานกับหน่วยงานราชการใน
ท้องถิ่นและระดับจังหวัดในการจัดกิจกรรมและเป็นแกนนําหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการพัฒนาทั้งสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ในการเตรียมความพร้อมและสร้าง
ความเข้าใจกับสมาชิกในชุมชนโดยจะเน้นการพูดคุยมากกว่าการสั่งการและชี้ให้เห็นประโยชน์ของ
กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านวัฒนธรรมหรือกิจกรรมอื่น 
ๆ ส่วนมากจะสื่อสารผ่านหอกระจายเสียงเพ่ือให้ทุกคนในชุมชนได้รับทราบร่วมกัน 

 2.2 กลุ่มจิตอาสา จะมีแกนนําคอยประสานงานกับกลุ่มอ่ืน ๆ เมื่อมีกิจกรรมทุกครั้งใน
พ้ืนที่หรือในบริเวณชุมชนของตนเองเพ่ือให้นําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมไปแจ้งให้สมาชิกในชุมชน
ทราบรายละเอียดต่อจากผู้นําชุมชนที่ได้มีการประกาศผ่านหอกระจายเสียง สมาชิกจะมีการเลือกแกน
นําที่มีความคล่องตัวในการทํางานและเข้าระบบการประสานงานกับหน่วยงานของทางราชการและ
ผู้นําชุมชน ส่วนใหญ่จะเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์ทั้งทางผู้นําชุมชนจัด
และทั้งหน่วยงานราชการ นอกจากนั้นยังมีการรับสมัครจิตอาสาเพ่ิมขึ้นตลอดทําให้สมาชิกในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาเพิ่มมากข้ึน 
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 2.3 กลุ่มส่วนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีและองค์การบริหารส่วนตําบล จะ
เน้นหนักในด้านการส่งเสริม การจัดการความรู้ การสร้างความเข้าใจ โดยมีโครงการเข้ามาสนับสนุน 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการโคกหนองนา โครงการอนุรักษ์การนุ่งห่มผ้าพ้ืนถิ่น การวางแผนโดยให้ชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมเน้นการพูดคุยเป็นหลักมากกว่าการสั่งการ ทั้งกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมรายได้ เช่น การเพ่ิมมูลค่าผ้าทอพ้ืนถิ่น
จากหน่วยงานพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุนวางแผนการบริหารจัดการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจน
ช่องทางการตลาดโดยมีนักการตลาดเข้ามาแนะนําส่งเสริมการใช้ช่องทางการตลาดผ่านระบบออนไลน์
ให้กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนได้นําเสนอผลงานที่เป็นผลผลิตของกลุ่มในชุมชนผ่านช่องทางของออนไลน์ของ
หน่วยงานเป็นการเปิดตลาดของชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนได้เชื่อมต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงานโดยให้ผู้นําชุมชนประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเข้ามาใช้ระบบสารสนเทศขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจะได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและติดตามข่าวต่าง ๆ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งการค้นคว้าหาความรู้ที่จะนํามาพัฒนา
ปรับปรุงต่อยอดโดยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะปรับปรุงข้อมูลและนําเสนอความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเสริมสร้างอาชีพ การพัฒนาอาชีพ ทั้ ง
ทางด้านการเกษตร การประยุกต์และการสร้างสรรค์และสนับสนุนงบประมาณในส่งเสริมกิจกรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมประเพณี การรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนแต่งกาย
ชุดพ้ืนถิ่นทุกวันอังคาร และวันศุกร์เพ่ือให้เกิดความเคยชินและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
การสร้างความหวงแหนและซึมซับไปกับความเป็นตัวตนของตนเองในพ้ืนที่นอกจากนั้นยังจะช่วย
ส่งเสริมให้เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และธํารงรักษาไว้เพ่ือให้คงอยู่คู่กับชุมชน ส่วน
หน่วยงานพัฒนาชุมชนก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําตําบลคอยประสานงานกับผู้นําชุมชนและสอบถามความ
ต้องการให้หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนมี
หรือไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมหรือการให้ความรู้ เห็นได้ชัดจากการส่งเสริมอาชีพแต่ก็ยังขาดความ
ต่อเนื่องในด้านการตลาด 

3) การเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ของตําบล
ดอนคาและตําบลไผ่ขวาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านได้นํามาต่อยอดองค์ความรู้
เดิมมาถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนกับทางราชการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการ
รวมกลุ่มที่หลากหลายมากขึ้นนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชนโดยการเชื่อมโยงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทั้งการต่อยอดแนวคิดและการนํานวัตกรรมมาพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
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ส่งเสริม สนับสนุนและสืบทอดให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงและตื่นตัวกับการพัฒนาตนเองนําไปสู่
ชุมชนต้นแบบของการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ โดยมีกรอบระเบียบปฏิบัติและข้อกําหนดที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการวัดและขั้นตอนการควบคุม ที่กําหนดไว้ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริม
ชุมชนสามารถต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานของตนเองโดยมีผู้นําชุมชนเป็นผู้เชื่อมโยงประสานงาน
จัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนต่อไป 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) หน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมโดยตรง ควร
ร่วมมือกับชุมชนในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์เอกลักษณ์ทางอัตลักษณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปให้เป็น
ระบบและรูปแบบอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ด้วยความจริงใจ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2) สําหรับภาคประชาชน ควรแต่งตั้งตัวแทนเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงควร จะต้องติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพที่ยั่งยืน 

2) ภาคประชาชนควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และต่อเนื่อง 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาประเด็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพ่ิมเติม 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) 

การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 
. .... .... .... ... .... .... .... ... .... .. .... .  

คําชี้แจง : ขอความกรุณาให้ตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริงตามหัวข้อความที่ผู้สัมภาษณ์ได้ 
  สอบถามซึ่งข้อมูลที่ได้จะแปลผลเฉพาะในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านเป็น 
 รายบุคคลแต่ประการใด 
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ – นามสกุล ....................................................................................................  อายุ .......... ..... ปี  

สถานภาพ .......................... ที่อยู่ ....................................................................... .............................. 

........................................................................................................โทรศัพท์ .................................... 

วุฒิการศึกษา ......................................................... อาชีพ .................................................................  

 
ตอนที่ 2   การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

ชุมชนสร้างสรรค์ หมายถึง ชุมชนที่มีรูปแบบในการบริหารจัดการครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ 
1. บทบาทหน้าที่ คือ แบบแผนหรือความคาดหวังของสมาชิกในชุมชนที่มีต่อบุคคลซึ่งมี

ตําแหน่งและหน้าที่ ภาระงานที่แตกต่างกัน 
2. กระบวนการพัฒนา คือ กิจกรรมเชื่อมโยงที่ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด มีการวัด

และข้ันตอนควบคุมอย่างชัดเจน 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน คือ ความพยายามที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องมี

ความจริงใจและจริงจังในการดําเนินการ 
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4. นโยบายสร้างสรรค์ คือ กิจกรรมอันเกิดจากกระบวนการคิด แรงบันดาลใจ การเรียนรู้ สู่

การปฏิบัติในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข เข้มแข็ง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน  ท่านเข้าใจการพัฒนาชุมชนสู่การ
เป็นชุมชนสร้างสรรค์ในหัวข้อต่อไปนี้ ว่าเป็นอย่างไร 

1.  ชุมชนของท่านมีกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างไร และด้านใดบ้าง 

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

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

- ด้านเศรษฐกิจ ............................................................................................ ........................... 

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

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

- ด้านสังคม ............................................... .............................................................................. 

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

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

- ด้านวัฒนธรรม ...................................................................................................................... 

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

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

- ด้านการเรียนรู้ ...................................................................................................................... 

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

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

 - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ................................ .................................................................... 

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

............................................................................................................................. .................................. 
2.  องค์กรที่ดูแลชุมชนหรือสมาชิกในชุมชนของท่านมีบทบาทอะไรบ้างหรือไม่ อย่างไร 

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

- อบต. / เทศบาล ............................................................................... ..................................... 

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

........................................................................................................................ ........................................ 
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- กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน................................................................................................................  

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

....................................................................................................................................... ......................... 
- พระสงฆ.์.................................................................... ............................................................ 

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

...............................................................................................................................................................  
- ปราชญ์ท้องถิ่น.................................................................................................................. ..... 

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

.......................................................................................... ...................................................................... 
- เยาวชน.................................................................................................................................. 

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

............................................................................................................................. ................................... 
3.  การมีส่วนร่วมขององค์กรที่ดูแลชุมชนหรือสมาชิกของท่านมีอะไรบ้างหรือไม่ อย่างไร 

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

- อบต. / เทศบาล .................................................................................... ................................ 

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

......................................................................................................... ...................................................... 
- กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน................................................................................................................  

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

................................................................................................ ................................................................ 
- พระสงฆ.์............................................................................................................................ .... 

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

............................................................................................................................. .................................. 
- ปราชญ์ท้องถิ่น.......................................................................................................................  

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

............................................................................................................................. ................................... 
- เยาวชน.................................................................................................................................. 

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

............................................................................................................................. ................................... 
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4. หมู่บ้านของท่านมีวิธีการถ่ายทอดวิถีชุมชนอย่างไรบ้าง เช่น ความเชื่อ ภูมิปัญญา 

วัฒนธรรม 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. ................................... 

5.  แนวทางการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในหมู่บ้านของท่านมีอะไรบ้าง 

- จิตสํานึก................................................................................................................................. 

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

......................................................................................................... ...................................................... 
- การเรียนรู้..............................................................................................................................  

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

....................................................................................................................................... ......................... 
- เทคโนโลยี...............................................................................................................................  

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

............................................................................................................................. .................................. 
- อ่ืนๆ.......................................................................................................................................  

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

............................................................................................................................. ................................... 
6. ปัญหา / อุปสรรคในการพัฒนาการเป็นชุมชนสร้างสรรค์ของหมู่บ้าน / ชุมชนของท่านมี

อะไรบ้าง อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................ .................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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7. ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกของชุมชน (ชุมชนบ้านไผ่ขวาง, ชุมชนบ้านดอนคา) หากมีโอกาส

เสนอแนวคิดการจัดการชุมชนสร้างสรรค์ท่านจะเสนออะไร อย่างไร เช่น สินค้าชุมชน พ้ืนที่ท่องเที่ยว 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................ ........................................ 

8. ในชุมชนของท่านได้รับความร่วมมือการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
การสร้างเครือข่ายชุมชน จากส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือชุมชนอ่ืนๆ หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................ ................................................ 
.......................................................................................................................................... ...................... 
........................................................................................................................ ........................................
............................................................................................................................. .................................. 
........................................................ ................................................................ ........................................ 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

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

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

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

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

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

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

   ดร.เพ็ญพรรณ  เฟื่องฟูลอย 
          หัวหน้าโครงการ 

   วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ, หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

รูปภาพกิจกรรมดําเนินการวิจัย 
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ภาพการทําความเข้าใจการกรอกแบบสัมภาษณ์ ชุมชนตําบลดอนคา อ.อู่ทอง 

 

 

ภาพการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนตําบลดอนคา 
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ภาพการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับสมาชิกชุมตําบลดอนคา 

 

 

ภาพการกรอกแบบสัมภาษณ์ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตําบลดอนคา 
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ภาพการสัมภาษณ์พระสงฆ์วัดไผ่ขวาง อําเภเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

ภาพการสัมภาษณ์ประธานสภาสตรีตําบลไผ่ขวาง 
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ภาพการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตําบลไผ่ขวาง 

 
 

ภาพการสัมภาษณ์รองนากยกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง และสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่น 
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ภาพการสัมภาษณ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สํานักงานพัฒนาชุมชน 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

ภาพการสัมภาษณ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง 
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ภาพการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พัฒนาการชํานาญการจังหวัด 

 
 
ภาพการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาคผนวก ง 

รายช่ือผู้ให้ข้อมูลวิจัย 
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ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญประกอบด้วย 
1. กลุ่มสมาชิกองค์กรในชุมชน   10 คน 
 1) พระสมุห์ศุภชัย ภทฺทจาโร พระภิกษุวัดโภคาราม (ดอนคา) ตําบลดอนคา อําเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2) พระครูใบฎีกานันทพัชร์ อภิญาโณ พระภิกษุวัดไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3) นายสมาน ปลัดม้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 4) นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร ข้าราชการครูโรงเรียนดอนคาวิทยา ตําบลดอนคา อําเภอ

อู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 5) นางกฤษณา เวียงนนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 6) นางสาวเพ็ญพิชชา บุญธรรม ข้าราชการครูโรงเรียนไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอ

เมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 7) นายสลัก ทองเรือนดี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี 
 8) นายชาติชาตรี ธรรมโหรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 9) นายปรีชา คชวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  
 10) นายวินิจฉัย วิชัยยันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุร ี
2. กลุ่มสมาชิกบุคคลในชุมชน   8 คน 
 1) นางสาวหัทยา ยศวิจัย นักเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2) นายณัฐวุฒิ อุ่นทร ปราชญ์พ้ืนบ้านตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3) นางบังอร นนท์แก้ว ชาวบ้านหมู่ 1 ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี 
 4) นางธัญญรัตน์ พิมพ์พันธุ์ดี อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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 5) เด็กชายธนากร เปียจันทึก นักเรียนโรงเรียนไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 6) นางทองย้อย ขาวผ่อง ปราชญ์ท้องถิ่น ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 7) นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นเกตุ ชาวบ้านหมู่ 5 ชุมชนไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอ

เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 8) นางลาวัลย์ เต่าทอง ประธานสภาสตรีตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด

สุพรรณบุรี 
 3. บุคลากรจากองค์กรภายนอกชุมชน   4 คน ทั้ง 2 แห่ง 
 1) นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานพัฒนา ชุมชน

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2) นายอภัย เอียดชูทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาชุมชน 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 3) นางกิตติมา ตั้งตระกูล ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 4) นางสายใจ เรือนใจหลัก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการชํานาญการ สํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น จํานวน 26 คน 
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ภาคผนวก จ 

ผลผลิต  ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 
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แบบรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการวิจัยประจําปี 2563 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
1. ชื่อโครงการ    การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 
   แผนงานวิจัย  แผนบูรณาการชุมชนเข้มแข็ง 
 
2. ช่ือหัวหน้า ดร.เพ็ญพรรณ  เฟื่องฟูลอย สังกัด วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
   โทรศัพท์  062 697 8932   อีเมล์   f.penphan@gmail.com  งบประมาณ   130,000   บาท 
   ระยะเวลาดําเนินการ    1   ปี 
 
3. แพลตฟอร์มตามยุทธศาสตร์ อววน.....................................................................(มี 1-4 Platform) 
   โปรแกรมตามยุทธศาสตร์ อววน........................................................................(ตอนขอทุน 1-16 P) 
 
4. พื้นที่ทําวิจัย (ระบุ  ตําบล อําเภอ จังหวัด)  
   1. ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
   2. ตําบลดอนคา  อําเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
5. พื้นที่ใช้ประโยชน์   
   ตําบลดอนคา ตําบลไผ่ขวาง ตําบลท่าเสด็จ ตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
6. ที่มาและความสําคัญ/หลักการและเหตุผล (จํานวนไม่เกิน 1 หน้า) 

การสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง ประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตและมี
รายได้ที่ดีขึ้น การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ต้องมีแนวทางเสริมสร้าง
ขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการและพันธกิจ สําหรับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การพัฒนาชุมชนต้องมี
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมกับส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพรวมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน 

การพัฒนาเมืองในปัจจุบันเกิดจากประชากรที่อยู่อาศัยภายในเมืองและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ยิ่งเมืองมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเท่าใดก็จะทําให้เมืองนั้นมีการพัฒนาเมืองมากขึ้น

mailto:f.penphan@gmail.com
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เท่านั้น ทั้งในด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง ประเทศ
ไทยได้มีแผนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่กล่าวถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยให้
ความสําคัญกับคุณภาพของคนที่อยู่อาศัยจะเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของเมืองได้เป็นอย่างดี 
การเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเป็นเมือง
สร้างสรรค์ด้วย 

กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นส่วนสําคัญของเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้นๆ 
และต้องประกอบไปด้วยรากฐานที่มั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรม มีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่น
ของคนทํางานสร้างสรรค์และมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการลงทุนเพราะความยั่งยืนของสถานที่ในเชิง
วัฒนธรรม กล่าวได้ว่าคนและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีส่วนสําคัญที่ทําให้เมืองเป็นพ้ืนที่ของความคิด
สร้างสรรค์ และทําให้เกิดพลวัตขึ้นในสังคมเมือง และเป้นปัจจัยในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์นั้น
ประกอบขึ้นจากความร่วมมือในหลากหลายภาคส่วน ทั้งรัฐบาลหน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา 
ตลอดจนบุคคลทั่วไปสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปัจจัยบางส่วนเท่านั้นที่จะช่วยประกอบเมืองสร้างสรรค์ให้เป็น
รูปธรรม 

ผู้วิจัยเห็นว่า การดําเนินการจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบขนาด
ใหญ่ไม่สามารถขับเคลื่อนแนวความคิดชุมชนสร้างสรรค์ได้ครอบคลุ่มทั่วประเทศ การสืบค้น
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้คนเห็นรากเหง้าของตนเอง 
เกิดสํานึกความเห็นคุณค่าความภูมิใจและศักดิ์ศรีของสิ่งที่ตนเองมีอยู่ที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพ
บุรุษในท้องถิ่น ความภูมิใจนี้ทําให้คนเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีของดีอยู่ 

 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย 

2) เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย 

3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 
 

8. ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตเนื้อหา โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชน

สร้างสรรค์ในสังคมไทย” เป็นการการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยมุ่งเน้น
ศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความเป็นมาของชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย  ประวัติศาสตร์ 
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ประเพณีวัฒธรรมที่สืบกันมาอย่างยาวนาน เพ่ือนําไปสู่การยกระดับทุนสังคมทั้งที่อยู่ในตัวคนและ
กระจายอยู่ในสถานที่ต่างๆ อันมีองค์ประกอบของชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1.ทุนมนุษย์ด้านการเรียนรู้ 2.ทุนสังคมด้านจิตอาสา 3.ทุนวัฒนธรรมด้าน
ความร่วมมือ 4.ทุนทรัพยากรธรรมชาติด้านพื้นท่ีสีเขียว และ 5.ทุนเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ 

ขอบเขตพื้นที่/องค์กร  ผู้วิจัยคัดเลือกเมือง ย่าน และชุมชนเมืองที่มีศักยภาพต่อการพัฒนา
ชุมชนเมืองสร้างสรรค์ที่เหมาะสม และเป็นเมืองหรือชุมชนที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในกระบวนการ
ศึกษาวิจัยอย่างน้อย 2 แห่ง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือพ้ืนที่ตําแหน่งที่ตั้งอยู่ในที่แตกต่างกัน 
ประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน ลักษณะการศึกษาจะวิเคราะห์ภาพรวมของจังหวัดทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและกายภาพ และการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาตามลักษณะอัตลักษณ์ของสถานที่
จากนั้นจึงศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่ในชุมชนเมืองของแต่ละจังหวัด ซึ่งชุมชนเมืองที่คัดเลือกมานี้ถูก
คัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทั้งหมด 30 จังหวัด โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกเมือง
ต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากเมืองที่มีต้นทุนและปัญญาทางวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน แหล่งท่องเที่ยว หรือสินค้าที่มีเอกลักษณ์และเมืองที่มีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มี
ศักยภาพ ที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน แต่ในการศึกษาครั้งนี้ได้คัดเลือกมา 3 พ้ืนที่ในจังหวัด
สุพรรณบุรีเพื่อเป็นพื้นที่นําร่องในการศึกษา ได้แก่ 

1. ชุมชนบ้านดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 13 คน 
2. ชุมชนบ้านไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 13 คน 
โดยผู้วิจัยศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนเมืองที่มีการกระจุกของกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือนํามา

วิเคราะห์ตามดัชนีชี้วัดความเป็นชุมชนเมืองสร้างสรรค์เพราะเมืองสร้างสรรค์เกิดจากการรวมของย่าน
สร้างสรรค์หลายย่านเข้าด้วยกัน และย่านสร้างสรรค์เกิดจากการรวมของชุมชนเมืองสร้างสรรค์หลาย
ชุมชนเมืองเข้าด้วยกันดังนั้นชุมชนเมืองจึงมีอยู่ทั้งในย่านสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ 
ขอบเขตประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล  

1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 13 รูป/คน และ
ชุมชนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 13 รูป/คน 

2. ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญประกอบด้วย 
1. กลุ่มสมาชิกองค์กรในชุมชน   10 คน 
 1) พระสมุห์ศุภชัย ภทฺทจาโร พระภิกษุวัดโภคาราม (ดอนคา) ตําบลดอนคา อําเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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 2) พระครูใบฎีกานันทพัชร์ อภิญาโณ พระภิกษุวัดไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3) นายสมาน ปลัดม้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 4) นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร ข้าราชการครูโรงเรียนดอนคาวิทยา ตําบลดอนคา อําเภอ

อู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 5) นางกฤษณา เวียงนนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 6) นางสาวเพ็ญพิชชา บุญธรรม ข้าราชการครูโรงเรียนไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอ

เมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 7) นายสลัก ทองเรือนดี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี 
 8) นายชาติชาตรี ธรรมโหรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 9) นายปรีชา คชวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  
 10) นายวินิจฉัย วิชัยยันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. กลุ่มสมาชิกบุคคลในชุมชน   8 คน 
 1) นางสาวหัทยา ยศวิจัย นักเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2) นายณัฐวุฒิ อุ่นทร ปราชญ์พ้ืนบ้านตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3) นางบังอร นนท์แก้ว ชาวบ้านหมู่ 1 ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี 
 4) นางธัญญรัตน์ พิมพ์พันธุ์ดี อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 5) เด็กชายธนากร เปียจันทึก นักเรียนโรงเรียนไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 6) นางทองย้อย ขาวผ่อง ปราชญ์ท้องถิ่น ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
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 7) นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นเกตุ ชาวบ้านหมู่ 5 ชุมชนไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอ

เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 8) นางลาวัลย์ เต่าทอง ประธานสภาสตรีตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด

สุพรรณบุรี 
 3. บุคลากรจากองค์กรภายนอกชุมชน   4 คน ทั้ง 2 แห่ง 
 1) นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานพัฒนา ชุมชน

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2) นายอภัย เอียดชูทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาชุมชน 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 3) นางกิตติมา ตั้งตระกูล ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 4) นางสายใจ เรือนใจหลัก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการชํานาญการ สํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จํานวน 26 คน 
 
9. วิธีดําเนินการวิจัย 

1) ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาจากหนังสือ บทความ งานวิจัย เอกสารราชการ และเอกสารทาง
วิชาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่นวข้องกับกระบวนการที่
จะทําให้เกิดชุมชนสร้างสรรค์ ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีเมืองสร้างสรรค์ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วม และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเมืองสีเขียว 

2) ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาในภาคสนามด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ คือ 
 2.1 การสังเกต เป็นการเตรียมพร้อมก่อนลงพ้ืนที่ภาคสนาม เพ่ือสํารวจสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ บริบทของความเป้นชุมชนและความเป็นไปในการขับเคลื่อนชุมชน กิจกรรมและการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในชุมชน สนทนากับสมาชิกในชุมชนถึงสภาพโดยรวมและการปรับประยุกต์รูปแบบวิถี
การดําเนินชีวิตว่าเป็นอย่างไร และมีแนวโน้มไปในทิศทางใด 

 2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยได้จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้
กับสมาชิกในชุมชนและผู้ให้ข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือวิจัยเป็นชุดสัมภาษณ์ เพ่ือใช้
สัมภาษณ์กับสมาชิกในชุมชนเป้าหมายทั้ง 2 ชุมชน จํานวน 26 รูป/คน ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนคา 
ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนบ้านไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง
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สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการขอสัมภาษณ์แบเจาะจงรายบุคคลเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึก  
สําหรับการจัดประชุมนั้นผู้วิจัยได้ดําเนินการส่งหนังสือขอสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ ซึ่งการสัมภาษณ์
นั้นมีทั้งให้กรอกแบบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง การใช้เครื่องบันทึกเสียง และภาพถ่ายขณะสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างด้วย 

3) วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย จากกรณีศึกษาพ้ืนที่ ชุมชนบ้านดอนคา ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ
ชุมชนบ้านไผ่ขวาง ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

4) สรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการชุมชน
สร้างสรรค์ในสังคมไทย 

 
10. ผลการศึกษา (ตาม วัตถุประสงค์ และ Key Results (KRs) ของแต่ละแผนงาน) 

นักวิจัยให้สรุปผลการศึกษตามวัตถุประสงค์จากบทคัดย่อหรือบทที่ 5 และว่าได้ผลอย่างไรใน
ช่อง KRs ที่เคยระบุตอนขอทุนวิจัย 

โปรแกรม ววน. แผนงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริง 
วัตถุประสงค์ KRs (ได้อะไร) Obj. KRs  

ข้อ 1. เ พ่ือศึกษา
วิเคราะห์บทบาท
หน้าที่ ของชุมชน
ต่ อ
กระบวนการพัฒนา
ชุมชนสร้างสรรค์ใน 
      สังคมไทย 

ได้ทราบถึ งบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกใน
ชุมชน 

ท ฤ ษ ฎี  
แ ล ะ
ภาคสนาม 

จ า ก
ก า ร ศึ ก ษ า
ข้ อมู ล แล ะ
ก า ร ล ง
ภาคสนาม 

บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง
สมาชิกในชุมชนทั้ง 3 
กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มสมาชิกองค์กรใน
ชุมชน 
2. สมาชิกชุมชน 
3 .  อ งค์ ก รภ า ย น อก
ชุมชน  

ข้ อ  2 .  เ พ่ื อ
เสริมสร้ า งกา รมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
จั ด ก า ร
กระบวนการพัฒนา
ชุมชนสร้างสรรค์ใน 
      สังคมไทย 

ไ ด้ นํ า รู ป แ บ บ ก า ร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
ชุมชน จากทฤษฎีสู่
การปฏิบัติ 

ข้อมูลจาก
ก า ร ล ง
ภาคสนาม 
เทียบเคียง
กับทฤษฎี 

นํ า แนวคิ ก
ล ง สู่
ภ า คสนาม 
ปรับปรุงให้
เ ข้ า กั บ
บริบทชุมชน 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการพัฒนาชุมชน
ของท้องถิ่นนําไปขยาย
ผลในการขับ เคลื่ อน
โ ค ร ง ก า ร ชุ ม ช น
สร้างสรรค์ใน 2 มิติคือ 
1 )  เ พ่ื อ พั ฒ น า
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โปรแกรม ววน. แผนงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริง 

วัตถุประสงค์ KRs (ได้อะไร) Obj. KRs  
กระบวนการของชุมชน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สู่ ค ว า ม
เข้มแข็ ง  2 )  นํ า ไปใช้
ประกอบการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปพร้อม
แผนบรูณาการชุมชน
เข้มแข็ ง เชื่ อมโยง อัต
ลักษณ์ท้องถิ่นท่ีสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากของชุ มชนอย่ า ง
ทั่วถึง 

ข้อ 3.  เ พ่ือเสนอ
แนวทางการพัฒนา
กระบวนการสร้าง
ชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย 

ไ ด้ นํ า เ ส น อ แ น ว
ทางการการ พัฒนา
กระบวนการส ร้ า ง
ชุมชนสร้างสรรค์ ได้
เป็นรูปธรรม 

จ า ก ก า ร
ส รุ ป ผ ล
การศึกษา
งานวิจัย 

แนวทางการ
พั ฒ น า
กระบวนการ
สร้างชุมชน
สร้างสรรค์ 

นํ า ชุ ด ค ว า ม รู้ ไ ป สู่
กระบวนการสร้างชุมชน
สร้างสรรค์ที่เป็นมรดก
ตกทอดมาจากบรรพ
บุ รุ ษ ใ น ท้ อ ง ถิ่ น  ซึ่ ง
นําไปสู่การสร้างความ
ร่ วมมือ เชิ ง เครื อข่ าย
ภาคประชาสังคมเ พ่ือ
นําเข้าสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
อีกทั้งชุดความรู้ดังกล่าว
เป็นข้อมูลสําคัญในการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย
ภาครัฐระดับท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับวิถีชี วิ ต 
ภายใต้กรอบแนวคิด
ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี 
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11. ผลที่เกิดขึ้นจริง (Output) 

ให้ระบุผลงานที่เกิดขึ้น เช่น การพิมพ์ในวารสาร  การประชุม หรือผลิตภัณฑ์ 
ผลที่เกิดขึ้นจริง หน่วยนับ รายละเอียด/หลักฐาน 

1.บทความวิชาการ 
- ระดับชาติ 
- นานาชาติ 

 
1 เรื่อง 
....... 

เรื่อง กระบวนการพัฒนาชุมชน
โดยการมีส่วนร่วม 

2.ผลิตภัณฑ์ 
- ระดับภาคสนาม 
- ระดับห้องปฏิบัติการ 

 
1 ต้นแบบ 
………… 

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ งานศิลปะ 
 
 

3. วิดีทัศน์ผลงาน 1 เรื่อง รายละเอียด  5 นาที 
Outcome 
เช่น การมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม/ 
 

 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่
และดําเนินการลงพ้ืนที่สํารวจ
ข้อมูลเชิงกายภาพ และสนทนา
กับสมาชิกในชุมชน เก็บข้อมูล
ต่ า งๆ  ด้ ว ยตน เอง  โ ดย ใน
เบื้องต้นผู้วิจัยได้เข้าพบผู้ ให้
ข้อมูลที่อยู่ในภาครัฐ (กํานัน 
นายกองค์ การบริ หารส่ วน
ตํ าบล  เป็ นต้ น )   และภาค
ประชาชนที่เป็นตัวแทน (Key 
Information) ในชุมชน เพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
นี้  หลังจากนั้นก็ได้นัดหมาย
จัดการประชุมเพ่ือสอบถาม
ข้อมูลวิจัย และรวบรวมข้อมูล
ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ซึ่ ง
ข้อมูล เหล่ านั้น เป็นข้อมูลที่
จําเป็นโดยใช้วิธีเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล / ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ที่
หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูล
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ผลที่เกิดขึ้นจริง หน่วยนับ รายละเอียด/หลักฐาน 

และแนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น  
1. การจัดทําชุดความรู้  
2 . ก า ร จั ด ทํ า สื่ อ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยี  
3. เอกสารแผ่นพับชุดความรู้ 

Impact 
 ผลงานวิจัยส่งผลให้มีการขยายผลในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติ 

 สมาชิกในชุมชนเกิดการตื่นตัว
รับองค์ความรู้ใหม่ และพร้อม
เปิดใจแลกเปลี่ ยนประสบ-
การณ์ สมาชิกในชุมชนทั้ง 2 
แห่ง พร้อมใจนําแนวทางการ
พัฒนาชุมชนไปใช้ในการปฏิบัติ
กับชุมชนของตนเองต่อไป 

 
12. การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ให้อธิบายว่าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไร กับใคร/องค์กรไหน 
ด้าน โดยองค์กรองค์การบริหารส่วน

ตําบล 
ใช้อย่างไร 

นโยบาย สร้างเกณฑ์ เ พ่ิมเติมโดยการ
วางแผนไว้ เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติ เช่นขั้นตอนการมีส่วน
ร่วมทั้ง 5 ขั้นตอน 

ใช้ในการทํากิจกรรม/โครงการ
ของ อบต. ร่วมกับสมาชิกใน
ชุมชน 

สังคม ใช้หลักการสร้างความสัมพันธ์ 
และชุมชนสีเขียว  

ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ  ใ ห้ ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม  กํ า ห น ด บ ท บาท
ร่วมกัน เช่น จัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์ วันลอยกระทง 

เศรษฐกิจ ใช้กระบวนการการมีส่วนรวม
พัฒนาสิ นค้ า ชุ มชนร่ ว มกับ
หน่วยงานภายนอก 

แปรรูปสินค้าจากทรัพยากร-
ธรรมชาติในชุมชน 
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ด้าน โดยองค์กรองค์การบริหารส่วน

ตําบล 
ใช้อย่างไร 

วิชาการ จัดทําคู่มือชุมชนสร้างสรรค์ แจกจ่ายให้กับสมาชิกในชุมชน  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

13. สรุป (นํามาจากบทที่ 5 ได้ ไม่เกิน 1 หน้า) 
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย” 

สรุปผลตามประเด็นสําคัญของวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
จากวัตถุประสงค์ข้อที่  1 ที่ ว่า การศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อ

กระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย มีรายละเอียดดังนี้ 
ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ลาวเวียงเหมือนกัน มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รักและศรัทธาในรากเหง้าและบรรพบุรุษของตน ยึดมั่นในประเพณีและวัฒนธรรมของ
ตน ดังนั้น การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นไปเพราะความสัมพันธ์ญาติพ่ีน้อง มี
วัฒนธรรมเหมือนกัน ประเพณีเดียวกัน วัฒนธรรมการแต่งกายเหมือนกัน การกินอยู่เหมือนกัน ความ
ร่วมใจหรือเป็นชุมชนที่มีจิตอาสาอย่างสูง กิจกรรมต่างๆ จึงเป็นไปด้วยความสัมพันธ์อันดีของชุมชน 
เมื่อชุมชนมีการพัฒนาทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาชิกของทั้ง 2 ชุมชน ก็เรียนรู้ที่จะใช้
เครื่องมือชิ้นใหม่ในการติดต่อสื่อสาร หรือเพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต่างๆ และที่สําคัญทั้ง 2 ชุมชนนี้รักธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ ไม่ทําลายป่าไม้ที่มี และพยายามปลูก
ต้นไม้เพ่ิมข้ึนหรือทนแทนอยู่เสมอ 

อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ชุมชน แม้ว่าจะมีชาติพันธุ์ลาวเวียงเหมือนกัน แต่แนวคิดเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจชุมชนยังแตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย ชาวลาวเวียงอู่ทองทําการทอผ้า
ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวเวียงเพ่ือจําหน่าย และยังแปรรูปผ้าทอเป็นกระเป๋า หมวก ย่าม 
รองเท้าแตะ ที่รองแก้ว ม่าน ในขณะที่ลาวเวียงบ้านไผ่ขวาง ไม่นิยมให้ผู้อ่ืนสวมใส่เสื้อผ้าหรือแต่งกาย
เหมือนตนเอง จึงทอผ้าไว้เพ่ือสวมใส่ และเพ่ือเรียนรู้เท่านั้น หรือแม้แต่เรื่องอาหารการกิน ชุมชนลาว
เวียงดอนคาจะมีการประยุกต์อาหารการกินให้ทันสมัยทั้งรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือจัดจําหน่าย แต่
ชาวลาวเวียงไผ่ขวางจะจะถือศักดิ์ความเป็นเชื้อสายลาวเจ้า จึงผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาและอนุรักษ์ไว้
ในแบบนั้น ๆ จึงมีสินค้าในชุมชนไม่หลากหลายมากนัก 
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จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการกระบวนการพัฒนา

ชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย ทั้ง 2 ชุมชนคือ ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
และชุมชนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

1) กลุ่มผู้นําชุมชน เป็นผู้ที่มี บทบาท แบบแผน มีพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละบุคคล1 
เป็นไปตามความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อตัวผู้นําชุมชน เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังว่า ผู้นําชุมชนของ
ตนจะเป็นต้นแบบที่ดี และสามารถนําพาภารกิจต่างๆของชุมชนไปด้วยความสําเร็จ ยุติธรรม โปรงใส 
และจริงใจกับสมาชิกในชุมชนอย่างจริงใจ แนวทางการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้านย่อมเป็นไปตามความ
คาดหวัง และสามารถยกระดับเป็นชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในที่สุด 

2) การทําหน้าที่ของจิตอาสานั้น เป็นเรื่องจิตสํานึก จิตใจ และความศรัทธา เพราะการออกมา
ทํางานสาธารณประโยชน์ของจิตอาสามักไม่มีค่าตอบแทน แต่ยังต้องเสียสละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่การเสนอความคิดเห็น วางแผน ตลอดจนร่วมลงมือทํากิจกรรมต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า กลุ่มจิตอาสา
นี้พร้อมจะเป็นฝ่ายปฏิบัติเพ่ือให้เกิดกระบวนการของการมีส่วนร่วมในชุมชน เพราะการมีส่วนร่วมเป็น
ลักษณะของกระบวนการพัฒนา2 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้านย่อมเป็นไปตามความ
คาดหวังของชุมชน และเพ่ือยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในที่สุด 

3) การทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนั้น ทํางานด้วยจิตสํานึกของการมีส่วนร่วม
และเสียสละ หรือด้วยจิตอาสา ที่เข้าไปร่วมช่วยคิด ช่วยแนะนํา ช่วยวางแผน ช่วยลงมือทํา และช่วย
ขาย ครอบคลุมทั้งกระบวนการของแต่ละกิจกรรม เพราะการพัฒนาชุมชนคือการเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบของชุมชนจากที่เคยเป็นอยู่เดิมให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 3 ทั้งนี้หน่วยงานพัฒนา
ชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือกับส่วนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
กลุ่มพัฒนาชุมชนจังหวัดนี้ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้านย่อมเป็นไปตามความคาดหวังของชุมชน เพ่ือ
ยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในที่สุด 

                                           
1 นฤมล วรรธนเศรณี, “ศึกษาบทบาทและผลกระทบจากบทบาทของวัดไชยมงคล อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา”, ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลยัทักษิณ, 
2547), หน้า 18. 

2 ปาริชาติ วัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา , (กรุงเทพมหา-
นคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2543), หน้า 138-139. 

3 สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2526), 
หน้า 10. 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  การเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ใน

สังคมไทย ทั้ง 2 ชุมชนคือ ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนตําบลไผ่
ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

1) สรุปผลบริบทของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 
การศึกษาบริบทกับวิถีชีวิตของแต่ละหมู่บ้านเป็นแบบ มีวิธีการทํางานอย่างไรซึ่งจะเห็นความ

แตกต่างของแต่ละหมู่บ้านซึ่งเวลาว่างจะไม่ตรงกัน จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจโดยการเชิญผู้นํา
หมู่บ้านมาพูดคุยกันก่อน อธิบายเรื่องหลักการและเหตุผลในกิจกรรมต่างๆ ทําเพ่ืออะไร ประชาชนจะ
ได้ประโยชน์อะไร โดยการสื่อสารระดับหมู่บ้านให้เข้าใจและไปช่วยแจงไปวางแผนโดยมีปฏิทินการ
ทํางานที่ชัดเจนจนถึงปีงบประมาณว่าจะดําเนินกระบวนการอย่างไร โดยเฉพาะการวางแผนให้ตรงกับ
ความพร้อมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านเวลา ความต้องการ ก็จะเกิดความร่วมมื อกัน แต่ถ้าเป็น
ลักษณะสั่งการหรือทําหนังสือไปก็จะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรเพราะเขาจะไม่เข้าใจในรายละเดียด
เท่าที่ควร การเข้าไปพูดคุยและร่วมกันวางแผนจะมีผลตอบรับดีกว่าการทําหนังสือสั่งการเพราะมีการ
แลกเปลี่ยนพูดคุยในรายละเอียดและข้อสงสัย โดยส่วนสําคัญที่สุดคือการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วางแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ยังคงไว้
ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของตนเอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการรวมกลุ่มของ
สมาชิกชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายรวมถึงกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของคนในชุมชน การสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมที่เป็นการเพ่ิมรายได้ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้นําชุมชนที่มีวิสัยทัศน์เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์
พัฒนาชุมชน เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง และตื่นตัวกับการพัฒนา
ตนเองนําไปสู่ชุมชนต้นแบบของการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืนต่อไป 

2) สรุปผลวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ 

บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ของตําบลดอน
คา และตําบลไผ่ขวาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านได้นํามาต่อยอดองค์ความรู้เดิมมา
ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนกับทางราชการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการรวมกลุ่มที่
หลากหลายมากขึ้นนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชนโดยการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทั้งการต่อยอดแนวคิดและการนํานวัตกรรมมาพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม 
สนับสนุนและสืบทอดให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงและตื่นตัวกับการพัฒนาตนเองนําไปสู่ชุมชน
ต้นแบบของการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ โดยมีกรอบระเบียบปฏิบัติและข้อกําหนดที่เป็นลายลักษณ์
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อักษร รวมทั้งมีการวัดและขั้นตอนการควบคุม ที่กําหนดไว้ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมชุมชน
สามารถต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานของตนเองโดยมีผู้นําชุมชนเป็นผู้เชื่อมโยงประสานงานจัดการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนต่อไป 
14. อภิปรายผล (ไม่เกิน 1 หน้า) 

ในการวิจัยเรื่องวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทยผู้วิจัยได้นําเสนอประเด็นความสําคัญในการวิจัยที่น่าสนใจนํามาอภิปรายผลของการ
ดําเนินงานในการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย โดยทําการศึกษาวิจัย 2 ชุมชนที่มีความ
ใกล้เคียงกันทั้งทางด้าน ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของการ
สร้างสรรค์ชุมชนและเห็นความสัมพันธ์ที่จะนํามาพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์ของชุมชนทั้ง
กระบวนการ การบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือ การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทั้งทางด้านทักษะ แนวคิด การสร้างสรรค์ 
การแข่งขัน การอนุรักษ์ต่อยอดจุดแข็งสู่ชุมชนต้นแบบการสร้างสรรค์ในสังคมไทย และยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนก่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนโดยทําการศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อ
กระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย” ของตําบลดอนคาและตําบลไผ่ขวาง จากการ
ศึกษาวิจัยและลงไปสํารวจสัมภาษณ์ขอมูลทั้งสองพ้ืนที่พบว่า ทั้งสองพ้ืนที่มีความใกล้เคียงกันคือ มี
พ้ืนฐานทางด้านภาษาเดียวกัน โครงสร้างทางสังคมเหมือนกัน คือมีความใกล้ชิดกันแบบเครือญาติและ
การรวมกลุ่มทางสังคมในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณี การจัดการ
สาธารณประโยชน์ การร่วมมือร่วมใจดําเนินการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งดําเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 

1) บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 
ชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ลาวเวียงเหมือนกัน มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รักและศรัทธาในรากเหง้าและบรรพบุรุษของตน ยึดมั่นในประเพณีและวัฒนธรรมของ
ตน ดังนั้น การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นไปเพราะความสัมพันธ์ญาติพ่ีน้อง มี
วัฒนธรรมเหมือนกัน ประเพณีเดียวกัน วัฒนธรรมการแต่งกายเหมือนกัน การกินอยู่เหมือนกัน ความ
ร่วมใจหรือความมีจิตอาสาจึงเป็นไปด้วยความสัมพันธ์อันดีของชุมชน เมื่อชุมชนมีการพัฒนาทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สมาชิกของทั้ง 2 ชุมชน ก็เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือชิ้นใหม่ในการติดต่อสื่อสาร 
หรือเพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ และที่สําคัญทั้ง 2 ชุมชนนี้รัก
ธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ ไม่ทําลายป่าไม้ที่มี และพยายามปลูกต้นไม้เพ่ิมขึ้นหรือทนแทนอยู่เสมอ ทั้ง 2 
ชุมชน แม้ว่าจะมีชาติพันธุ์ลาวเวียงเหมือนกัน แต่แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนยังแตกต่างกันอยู่บ้าง 
เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย ชาวลาวเวียงอู่ทองทําการทอผ้าลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวเวียง
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เพ่ือจําหน่าย และยังแปรรูปผ้าทอเป็นกระเป๋า หมวก ย่าม รองเท้าแตะ ที่รองแก้ว ม่าน ในขณะที่ลาว
เวียงบ้านไผ่ขวาง ไม่นิยมให้ผู้อ่ืนสวมใส่เสื้อผ้าหรือแต่งกายเหมือนตนเอง จึงทอผ้าไว้เพ่ือสวมใส่ และ
เพ่ือเรียนรู้เท่านั้น หรือแม้แต่เรื่องอาหารการกิน ชุมชนลาวเวียงดอนคาจะมีการประยุกต์อาหารการ
กินให้ทันสมัยทั้งรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือจัดจําหน่าย แต่ชาวลาวเวียงไผ่ขวางจะจะถือศักดิ์ความ
เป็นเชื้อสายลาวเจ้า จึงผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาและอนุรักษ์ไว้ในแบบนั้น ๆ จึงมีสินค้าในชุมชนไม่
หลากหลายมากนักทําความเข้าใจและชี้ให้เห็นประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนจะทํา
ให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือปฏิบัติโดยไม่มีข้อขัดแยงซึ่งทั้งสองชุมชนในประเด็นด้านจิตอาสาจะไม่มี
ความแตกต่างกัน 

2) บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 
 2.1 กลุ่มองค์กรในชุมชน ส่วนมากจะเน้นไปทางการประสานงานกับหน่วยงานราชการใน

ท้องถิ่นและระดับจังหวัดในการจัดกิจกรรมและเป็นแกนนําหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการพัฒนาทั้งสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ในการเตรียมความพร้อมและสร้าง
ความเข้าใจกับสมาชิกในชุมชนโดยจะเน้นการพูดคุยมากกว่าการสั่งการและชี้ให้เห็นประโยชน์ของ
กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านวัฒนธรรมหรือกิจกรรมอื่น 
ๆ ส่วนมากจะสื่อสารผ่านหอกระจายเสียงเพ่ือให้ทุกคนในชุมชนได้รับทราบร่วมกัน 

 2.2 กลุ่มสมาชิกชุมชน จะมีแกนนําคอยประสานงานกับกลุ่มอ่ืน ๆ เมื่อมีกิจกรรมทุกครั้ง
ในพ้ืนที่หรือในบริเวณชุมชนของตนเองเพ่ือให้นําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมไปแจ้งให้สมาชิกใน
ชุมชนทราบรายละเอียดต่อจากผู้นําชุมชนที่ได้มีการประกาศผ่านหอกระจายเสียง สมาชิกจะมีการ
เลือกแกนนําที่มีความคล่องตัวในการทํางานและเข้าระบบการประสานงานกับหน่วยงานของทาง
ราชการและผู้นําชุมชน ส่วนใหญ่จะเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์ทั้งทาง
ผู้นําชุมชนจัดและทั้งหน่วยงานราชการ นอกจากนั้นยังมีการรับสมัครจิตอาสาเพ่ิมขึ้นตลอดทําให้
สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาเพิ่มมากข้ึน 

 2.3 กลุ่มส่วนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี เน้นหนักในด้านการส่งเสริม การจัดการ
ความรู้ การสร้างความเข้าใจ โดยมีโครงการเข้ามาสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นโครงการโคกหนองนา 
โครงการอนุรักษ์การนุ่งห่มผ้าพ้ืนถิ่น การวางแผนโดยให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมเน้นการพูดคุยเป็นหลักมากกว่าการสั่งการ ทั้งกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ กิจกรรมการ
เสริมสร้างทักษะและส่งเสริมรายได้ เช่น การเพ่ิมมูลค่าผ้าทอพ้ืนถิ่นจากหน่วยงานพัฒนาชุมชนเข้ามา
สนับสนุนวางแผนการบริหารจัดการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และความต้องการของตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนช่องทางการตลาดโดยมีนักการตลาดเข้ามา
แนะนําส่งเสริมการใช้ช่องทางการตลาดผ่านระบบออนไลน์ให้กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนได้นําเสนอผลงานที่
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เป็นผลผลิตของกลุ่มในชุมชนผ่านช่องทางของออนไลน์ของหน่วยงานเป็นการเปิดตลาดของชุมชนอีก
ช่องทางหนึ่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนได้เชื่อมต่อระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานโดยให้ผู้นําชุมชนประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเข้ามาใช้ระบบ
สารสนเทศขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจะได้รับข้อมูลข่าวสารและติดตามข่าวต่าง ๆ 

3) การเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 
 บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ของตําบล

ดอนคาและตําบลไผ่ขวาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านได้นํามาต่อยอดองค์ความรู้
เดิมมาถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนกับทางราชการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการ
รวมกลุ่มที่หลากหลายมากขึ้นนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชนโดยการเชื่อมโยงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทั้งการต่อยอดแนวคิดและการนํานวัตกรรมมาพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สนับสนุนและสืบทอดให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงและตื่นตัวกับการพัฒนาตนเองนําไปสู่
ชุมชนต้นแบบของการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ โดยมีกรอบระเบียบปฏิบัติและข้อกําหนดที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการวัดและขั้นตอนการควบคุม ที่กําหนดไว้ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริม
ชุมชนสามารถต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานของตนเองโดยมีผู้นําชุมชนเป็นผู้เชื่อมโยงประสานงาน
จัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนต่อไป 
15. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 

นําเสนอบทความวิจัย แผ่นพับองค์ความรู้ สื่อวีดิโอ 
16. เอกสารอ้างอิง 
นฤมล วรรธนเศรณี, “ศึกษาบทบาทและผลกระทบจากบทบาทของวัดไชยมงคล อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา”, ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547), หน้า 18. 

ปาริชาติ วัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา, (กรุงเทพมหา-
นคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2543), หน้า 138-139. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2526), 
หน้า 10. 
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ประวัติผู้วิจัย 

1. หัวหน้าโครงการวิจัย

(1) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) ดร.เพ็ญพรรณ เฟ่ืองฟูลอย 
(ภาษาอังกฤษ)  Dr. Penphan Fuangfooloy 

(2) เกิด - 

(3) ประวัติการศึกษา พธ.ด. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2559
บธ.ม. (การตลาดและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2553 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2538 

(4) ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

(5) ประสบการณ์ทํางาน

ด้านธุรกิจ

ปี 2533 – 2537 หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด บริษัท นาโตโก้ (ประเทศไทย) จํากัด

ปี 2542 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ตรีบุตรวดี เฟอร์ติไลท์เซอร์ แอนด์ ซายน์ จํากัด
ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทย ซินเธีย คอนซัมมิท จํากัด

สายวิชาการ

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน

- อาจารย์ประจําหลักสูตร และรับผิดชอบการสอนในรายวิชาปริญญาตรี

1. วิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น       มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

2. วิชาปรัชญาเบื้องต้น       มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

3. การบริหารจัดการงบประมาณ       มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

4. มนุษย์กับการบริหารจัดการ      มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

5. การจัดการเชิงกลยุทธ์      มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

6. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

7. ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร      มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
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8. ศาสนาทั่วไป มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

9. เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย               มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

- รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

(6) ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
งานวิจัย

1. ดร.นคร จันทราช , ดร.เพ็ญพรรณ เฟ่ืองฟูลอย และคณะ (2559) “การศึกษาเชิงประยุกต์
หลักพุทธธรรมกับการแก้ปัญหาบริโภคนิยมของวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี” สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

2. พระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี , ดร.เพ็ญพรรณ เฟ่ืองฟูลอย และคณะ (2559) “พุทธ
จริยธรรมกับแนวทางการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทย” วิทยาลัยพุทธศาสนานานชาติ (IBSC) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

3. พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร. , ดร.เพ็ญพรรณ เฟ่ืองฟูลอย และคณะ (2560) “การศึกษา
วิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน” บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

4. ผศ.ดร.สิปป์มงคล ป้องภา, ดร.เพ็ญพรรณ เฟ่ืองฟูลอย และคณะ (2560) “สิกขาบท 150
ข้อ ในสมณวรรค ติกนิบาตร อังคุตรนิกาย : ศึกษาวิเคราะห์และตีความ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี. 

บทความวิชาการ 

1. บทความวิชาการ เรื่อง ความเสมอภาคทางเพศในทัศนะของมิเชล ฟูโกต์ : เพศวิถี (Michel

Foucault 's Gender Equality Concept : Transgender)
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

แหล่งที่ตีพิมพ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จังหวัดนครปฐม

ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

2. บทความวิชาการ เรื่อง The Roles of Sangha Administrators :  Operational to
Thailand 4.0

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

แหล่งที่ตีพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร

ชื่อวารสาร วารสารศิลปากรปริทรรศน์
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3. บทความวิชาการ เรื่อง นกไม่มีขน คนไม่มีการศึกษา ไปสู่จุดสูงสุดไม่ได้

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

แหล่งที่ตีพิมพ์ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดน่าน

ชื่อวารสาร  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค
Thailand 4.0

4. บทความวิชาการ เรื่อง Buddhist Ethics and Surrogate Problem in the Present
Thai Society.

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

แหล่งที่ตีพิมพ์  SOSHUM Jurnal Sosial dan Humaniora  Volume 9, Number 1,
2019  ISSN. 2088-2262 e-ISSN. 2580-5622 ประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อวารสาร  Journal of Social Sciences and Humanities

5. บทความวิชาการ เรื่อง การศึกษาสร้างคน  คนสร้างประเทศชาติ (Education makes
man ; man makes nation)

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

แหล่งที่ตีพิมพ์ มจร วิทยาเขต สุรินทร์

ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง “พุทธบูรณา
การ อารยธรรมวนัมฎองแหรกสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

6. บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (A Critical Study of the Cultural Tourism
Identity for Sustainable Tourism in Mae Hong Son Province)

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

แหล่งที่ตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม

 ชื่อวารสาร  วารสารพุทธมัคค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 1-14.
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2) ประวัติผู้ร่วมวิจัย 1

1. ชื่อ (ภาษาไทย) พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,ดร. (ประไพ ปุญฺญกาโม) 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phrakhru Wiboonjetiyanurak Dr. (Prapai Punyakamo) 

2. ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3. ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน)
บทความทางวิชาการ

พ.ศ. 2559 “Readiness of Hierarch   Administrators for International 
Dhamma Teaching Hub of AEC Case :  Suphan Buri 
Province, Thailand” วารสาร E-Journal, Silpakon University 
หน้า 105-122 

พ.ศ. 2562 “ความเสมอภาคทางเพศในทัศนะของ มิเชลล์ ฟูโกต์” วารสาร
พุทธปัญญา 

พ.ศ. 2562 “รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์สําหรับการสอน
ธรรมศึกษาของสถานศึกษา” วารสารนครน่านเฉลิมพระเกียรติ 
หน้า 654  
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3) ประวัติผู้ร่วมวิจัย 2

1. ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

2. วัน เดือน ปี เกิด

3. ภูมิลําเนา

4. สถานที่อยู่ปัจจุบัน

3. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542 
พ.ศ. 2543 
พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2555 

พระมหาสมมาส  ชุติมนฺโต 
Phramaha Sommart Pongsuphan 

-

อําเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 249  หมู่ 2 ตําบลรั้วใหญ่  อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

สอบได้นักธรรมชั้นเอก 
สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค 
ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

4. ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และธรรมศึกษา 
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน พระวิทยากรโครงการอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท - เอก 
พ.ศ. 2552 อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยวิทยบริการวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วย

วิทยบริการวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 

5. ตําแหน่ง
พ.ศ. 2543 เลขานุการเจ้าคณะตําบลบางตาเถร 
พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว  
พ.ศ. 2552 เลขานุการเจ้าคณะตําบลศรีสําราญ  
พ.ศ. 2555 เลขานุการรองเจ้าคณะอําเภอสองพ่ีน้อง 

6. ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2562 งานวิจัยโครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การบริหารอํานาจตามแนวพุทธใน

ระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ  
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4) ประวัติผู้ร่วมวิจัย 3

1. ชื่อ (ภาษาไทย) พระสามารถ จตฺตมโล (โพธิ์แก้ว) 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phra Samart Jattamalo (Phokeaw) 

2. วัน เดือน ปี เกิด 12 มีนาคม 2517 

3. ภูมิลําเนา อําเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

4. สถานที่อยู่ปัจจุบัน วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 249  หมู่ 2 ตําบลรั้วใหญ่  อําเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

5. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542 สอบได้นักธรรมชั้นเอก 
พ.ศ. 2543 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค 
พ.ศ. 2553 ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  

จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

6. ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และธรรมศึกษา 
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน พระวิทยากรโครงการอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท - เอก 
พ.ศ. 2552 อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยวิทยบริการวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี 

7. ตําแหน่ง
พ.ศ. 2543 เลขานุการเจ้าคณะตําบลบางตาเถร 
พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว  
พ.ศ. 2552 เลขานุการเจ้าคณะตําบลศรีสําราญ  
พ.ศ. 2555 เลขานุการรองเจ้าคณะอําเภอสองพ่ีน้อง 

8. ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2562 งานวิจัยโครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การบริหารอํานาจตามแนวพุทธใน

ระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ  
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5) ประวัติผู้ร่วมวิจัย 4

1. ชื่อ (ภาษาไทย) พระยุทธนา มาลาวํโส (มาลาวงษ์) 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phra Yuttana Malawangso (Malawong) 

2. วัน เดือน ปี เกิด 12 มีนาคม 2517 

3. ภูมิลําเนา อําเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

4. สถานที่อยู่ปัจจุบัน วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 249  หมู่ 2 ตําบลรั้วใหญ่  อําเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

5. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542 สอบได้นักธรรมชั้นเอก 
พ.ศ. 2543 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค 
พ.ศ. 2553 ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  

จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

6. ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และธรรมศึกษา 
พ.ศ. 2552 อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยวิทยบริการวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี 

7. ตําแหน่ง
พ.ศ. 2543 เลขานุการเจ้าคณะตําบลบางตาเถร 

8. ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2562 งานวิจัยโครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การบริหารอํานาจตามแนวพุทธใน

ระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ  
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6) ประวัติผู้ร่วมวิจัย 5

1. ชื่อ (ภาษาไทย) นายปัณณวิชญ์  แสงหล้า 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Mr.Pannawich  Sanglar 

2. ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ  จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ  อําเภอเมือง

จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

4. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต  (พธ.บ) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

5. ผลงานวิจัย
พ.ศ. 2561 กระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมและช่องทางการตลาดโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อําเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2561 การพัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็นผู้ประกอบการเกษตร Smart 
Farmer เพ่ือส่งเสริมอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนในอําเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 


