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บทคดัย่อ 
 
 

กำรวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมผูน้ ำชุมชนโดยมีกลุ่ม
ตวัอย่ำงเป็นชุมชนตน้แบบ 4 หมู่บำ้นของจงัหวดัล ำปำง  กำรด ำเนินงำนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  
ไดแ้ก่ 1) กำรศึกษำองคค์วำมรู้เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของผูน้ ำชุมชนท่ีประสบผลส ำเร็จ โดยจดักำร
สนทนำกลุ่มย่อยเพื่อถอดบทเรียนผูน้ ำชุมชน หมู่บำ้นละ 10 คน  จ ำนวน 4 คร้ังจนครบทุกชุมชน   
2) กำรพฒันำและตรวจสอบหลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ ำชุมชน โดยกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมด้ำน
เน้ือหำจำกผูเ้ช่ียวชำญ 5 คน  3) กำรประเมินผลกำรอบรมตำมหลกัสูตรฝึกอบรมส ำหรับผูน้ ำยุคใหม่
หรือผูท่ี้มีศกัยภำพจะเป็นผูน้ ำ  จ  ำนวน 20 คน จำกชุมชนตน้แบบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวมรวม
ขอ้มูล ไดแ้ก่  แบบสนทนำกลุ่มยอ่ย  แบบวเิครำะห์ควำมเหมำะสมดำ้นเน้ือหำ แบบทดสอบควำมรู้
ก่อนและหลังกำรอบรม  แบบประเมินควำมเหมำะสมของแผนชุมชนโดยผูเ้ช่ียวชำญและแบบ
ประเมินควำมพึงพอใจของผูเ้ข้ำอบรมหลังเสร็จส้ินกำรอบรม กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ               
ใช้สถิติพื้นฐำนในกำรวิเครำะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและกำรวิเครำะห์                                 
เชิงเน้ือหำ โดยนวตักรรมท่ีไดใ้นงำนวจิยัน้ี ไดแ้ก่  หลกัสูตรและคู่มือกำรฝึกอบรมผูน้ ำชุมชน   
 ผลกำรถอดบทเรียนพบว่ำ สมรรถนะผูน้ ำชุมชนท่ีมีผลต่อกำรปฏิบติังำน มี 5 ด้ำน 
ได้แก่ องค์ควำมรู้ ทกัษะ ควำมสำมำรถพิเศษ ควำมสัมพนัธ์ท่ีดีของผูน้ ำและบุคลิกภำพของผูน้ ำ   
จำกนั้นน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรถอดบทเรียนมำสร้ำงเป็นหลกัสูตรพฒันำผูน้ ำชุมชน ซ่ึงมีโครงสร้ำง
หลกัสูตรดงัต่อไปน้ี วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร สมรรถนะส าคญัของผูเ้ขา้อบรม โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตร กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและเกณฑก์ารประเมินผลการอบรม   
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 ผลกำรประเมินหลังกำรจดัอบรมพฒันำผูน้ ำชุมชน พบว่ำ ควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
ผูเ้ขำ้ร่วมอบรมมีคะแนนเพิ่มข้ึนทุกดำ้น  ทั้งน้ี ควำมรู้ก่อนกำรเขำ้รับกำรอบรม  คิดเป็นร้อยละ 67.5  
และหลงัเสร็จส้ินกำรอบรม เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 93 เม่ือเปรียบเทียบผลกำรทดสอบก่อนและหลงั
ฝึกอบรม พบว่ำ ผลกำรทดสอบมีค่ำเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.5 ส ำหรับผลประเมินควำมเหมำะสม
ของแผนชุมชนโดยผูเ้ช่ียวชำญ อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (4.52) โดยผูเ้ช่ียวชำญเสนอแนะให้แต่ละ
ชุมชนน ำกลบัไปจดัประชำคมร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดกระบวนกำรท ำงำนอยำ่งมีส่วนร่วมของชุมชน 
 งำนวิจยัฉบับน้ีมุ่งเน้นกำรพฒันำผูน้ ำยุคใหม่ให้มีกำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ  
อย่ำงไรก็ตำม กำรประยุกต์ใช้หลักสูตรต้องน ำไปปรับเปล่ียนรำยละเอียดในเน้ือหำสำระของ
หลกัสูตรตำมบริบทชุมชนและสถำนกำรณ์จริงในพื้นท่ี  กำรปฏิบติังำนท่ีดีของผูน้ ำตอ้งมีนโยบำยท่ี
ถูกตอ้งตำมแผนชุมชน ซ่ึงไดรั้บกำรยอมรับจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่
มำกของชุมชน ผูว้ิจยัคำดหวงัว่ำหลกัสูตรพฒันำผูน้ ำชุมชนจะเกิดประโยชน์กบัผูท่ี้สนใจพฒันำ
ศกัยภำพกำรด ำเนินงำนของตนเองเพื่อใหเ้กิดกำรพฒันำชุมชนอยำ่งย ัง่ยนืไดใ้นท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 

 
 The objective of this research was to develop a leadership training curriculum for 
community leaders. The samples in this research were 4 model communities in Lampang 
province.  The research procedures were divided into 3 steps, step 1 was to determine the leader’s 
knowledge in community management using focus group discussion of 4 communities.   
The focus group was conducted 4 times with 10 people per each community. Step 2 was to 
develop and evaluate the community leader curriculum by 5 experts. Step 3 was to evaluate the 
results of the training by 20 participants from the model communities. The research instruments 
included focus group form, appropriateness an assessment on the of the contents, pretest and 
posttest for leader competency, expert evaluation form of community planning, and satisfaction 
form of training participants. Statistics used for quantitative data included mean, percentage, and 
standard deviation. Content analysis was used for the qualitative data. The research and 
development innovation was a training curriculum and its manual for community leaders. 
 The results from focus group revealed that there were 5 leadership competencies 
related to the effective operation, including as knowledge, operation management skills, special 
leadership capabilities, effective collaborative skills with stakeholders, and personality of leaders. 
These five leadership competencies were used to develop a training curriculum for community 
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leaders. The curriculum structure consists of objectives, leader competencies, time duration, 
curriculum contented, activities for leader development, and evaluation criteria.   
    The results from the post-assessment and evaluation revealed that training 
participants had increased their understanding of leadership management from 67.5% to 93%. 
The comparison between pretest and posttest showed that participants had increased their 
knowledge to 25.5%.  Additionally, the evaluation results from experts for an appropriateness of 
community planning implied the satisfaction of community planning at 4.52 out of 5 points.  
Experts then suggested the participants to review the community planning in order to derive 
collaboration of all community members.  

 This research focused on developing modern leaders for their better performances. 
However, the curriculum should be adjusted to suit community contexts and situations.  In order 
to lead effectively, community leaders also needed to understand national policy, as well as 
conduct and implement community planning for the benefits of the public.  The researcher hoped 
that this training would be beneficial to those interested in developing leader’s capabilities in 
order bring about sustainable community development. 
 

Keyword : Leader competency, Training Curriculum, Community Leader 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 

 

กติติกรรมประกาศ 

 
 
  วิทยำนิพนธ์ฉบบัน้ีส ำเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดีเน่ืองจำกกำรช่วยเหลือ แนะน ำ ตลอดจน
ก ำลังใจจำกบุคคลหลำยภำคส่วน ผูว้ิจยัขอกรำบขอบพระคุณอำจำรย์ ดร. ณัฐิยำ  ตนัตรำนนท์ 
อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลกั ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.มนัส  สุวรรณ และผูช่้วยศำสตรำจำรย ์
ดร. สมำน  ฟูแสง อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีใหแ้นวคิด ค ำแนะน ำท่ี
เป็นประโยชน์อยำ่งยิง่ท  ำใหว้ทิยำนิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
  ขอขอบคุณผูน้ ำชุมชนและผูน้ ำรุ่นใหม่จำกหมู่บำ้นดอนแกว้  บำ้นสำสบหก บำ้นเมำะ
หลวงและบำ้นสำมขำ  ท่ีเขำ้ร่วมกระบวนกำรถอดบทเรียนเร่ืองสมรรถนะผูน้ ำชุมชนตน้แบบและ
เขำ้ร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบติักำรพฒันำผูน้ ำ  ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบควำมสอดคลอ้งของ
เน้ือหำหลกัสูตรและคู่มือกำรพฒันำผูน้ ำชุมชน     
 ขอขอบคุณ รต. ชยั  วงศ์ตระกูลและอำจำรยศ์รีนวล วงศ์ตระกูล สมำชิกในครอบครัว
และคณะผูช่้วยนกัวิจยั ส ำหรับกำรสนบัสนุนขอ้มูลดำ้นกำรพฒันำชุมชน งบประมำณกำรท ำวิจยั
และแนะน ำเร่ืองประโยชน์ที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ไดอ้ย่ำงแทจ้ริง ตลอดจนให้ก ำลงัใจและ
ควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำง ๆ ระหว่ำงกำรท ำวิจยัจนส ำเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี ประโยชน์อนัพึงมีจำก
วทิยำนิพนธ์ฉบบัน้ี  ผูว้ิจยัขอมอบและอุทิศแด่ผูมี้พระคุณและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีไม่ไดก้ล่ำวนำม หวงัเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำ วิทยำนิพนธ์ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำชุมชนเพื่อเกิดเป็นสังคมไทยท่ีมี
คุณภำพต่อไป  
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลย ัง่ยืน จะตอ้งให้ความสําคญักับการเสริมสร้างทุน             

ท่ีมีอยู่ของประเทศ ทั้ งท่ีเป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มให้มีมากข้ึนและเช่ือมโยงกนัเพื่อประโยชน์ในการพฒันา ทั้งน้ีการเสริมสร้างทุนทาง
สังคมจะเป็นพื้นฐานหลกั โดยตอ้งเร่ิมจากการพฒันาคุณภาพคน มุ่งเน้นการยกระดบัคุณภาพทุน
มนุษยข์องประเทศ พฒันาคนให้เหมาะสมตามช่วงวยัเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ หล่อหลอมให้
คนไทยมีค่านิยมตามบรรทดัฐานท่ีดีทางสังคม มีระเบียบวินยัและมีจิตสํานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม  
พฒันาทกัษะให้สอดคล้องกบัความตอ้งการตลาดแรงงานและมีความได้เปรียบด้านการแข่งขนั 
นาํมาซ่ึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในสังคมได ้(สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 
การไม่มีภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสมและขาดทกัษะทาํใหไ้ม่เกิดการพฒันาในหน่วยยอ่ยของสังคม   

ประเทศไทยกําลังประสบปัญหาภาวะผูน้ําในการบริหารบ้านเมือง ขาดแคลนทั้ ง
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถและวิสัยทศัน์เพื่อประเทศชาติ  หาประโยชน์ให้ตวัเอง           
และพรรคพวกมากกวา่จะทาํหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารจดัการประเทศอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ และ
มองการณ์ไกลเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนไทยทั้งประเทศอย่างแทจ้ริง จากการศึกษาพบว่า
ปัญหาเกิดจากความไม่ตระหนักของผูน้าํต่อการใช้หลกัธรรมาภิบาล 6 หลกัการ ได้แก่ หลกันิติธรรม 
หลกัคุณธรรม หลกัความคุม้ค่า หลกัความโปร่งใส หลกัความรับผิดชอบ และหลกัการมีส่วนร่วม 
ดงันั้น หากจะพฒันาองคก์รภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางท่ีเป็นกลไกการขบัเคล่ือน เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมได้นั้ นจําเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์การภาครัฐ                 
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งประสานพลงัเพื่อดาํเนินการพฒันาองคก์รภาครัฐสู่
การเป็นองคก์รแห่งธรรมาภิบาลอยา่งย ัง่ยืน (ทวนธง ครุฑจอ้น, 2552)  นอกจากน้ียงัพบวา่ผูน้าํขาด
การให้โอกาสแก่ผูต้ามไดพ้ฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สร้างโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานซ่ึง
เป็นปัจจยัเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานของผูต้ามดว้ย  ผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผล
ต่อการปฏิบติังานของผูต้ามท่ีดียิง่ข้ึน ผูน้าํท่ีดีจึงตอ้งมีเทคนิคในการปฏิบติังาน ผนวกกบัการมีความ
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รับผิดชอบ กลา้ตดัสินใจ ซ่ึงเป็นการการสร้างความผูกพนัต่อองคก์ร ตลอดจนความรู้สึกภาคภูมิใจ
ในตนเอง (เสาวรส ประเทืองชยัศรี, 2552) 

ผูน้าํจึงมีความสําคญัต่อการพฒันาประเทศในทุกระดบั การพฒันาในระดบัล่างสุดคือ
ผูน้ําชุมชน ท่ีผ่านมามีการกระจายอาํนาจให้ชุมชนและท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันามากข้ึน  
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อจดัทาํแผนชุมชน เสริมสร้างให้สังคมไทยอยู่เยน็เป็นสุข ด้วยวิถี
ปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนท่ีเขม้แข็งจึงเป็นกลไกสําคญัขบัเคล่ือนการพฒันา
ชุมชน โดยท่ียุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาจะส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจดักิจกรรมแบบ           
องคร์วม มีกระบวนการเรียนรู้และการจดัการความรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนดว้ยทุนทางทรัพยากร
และศกัยภาพของชุมชน มีการผลิตเพื่อเล้ียงตวัเองอย่างพอเพียง พึ่งพาตนเองได ้มีการพึ่งพาอาศยั   
ซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและภายนอกชุมชนบนพื้นฐานการเคารพความหลากหลายทางวฒันธรรม  
นาํไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข เกิดความสมานฉนัท ์มีการอนุรักษ ์พฒันาและใชป้ระโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู่ได้อย่างเหมาะสมยัง่ยืน นําไปสู่สภาวะดินดํานํ้ าชุ่ม ป่าไม ้             
พืชพรรณ สัตวป่์าอุดมสมบูรณ์ และส่ิงแวดลอ้มน่าอยูป่ลอดมลภาวะ สามารถแกปั้ญหาความยากจน
แบบบูรณาการ มีภูมิคุม้กนัสามารถตั้งรับและใชป้ระโยชน์จากกระแสการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อยา่ง
รู้เท่าทนั มีบทบาท เขม้แข็งในการพฒันาประเทศ  ถา้ผูน้าํมีคุณสมบติัอนัพึงประสงค์จะสามารถใช้
คุณสมบติัท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชน สร้างความสุขหรือความสําเร็จให้เกิดข้ึน          
ทาํให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็งอยา่งย ัง่ยืน ทั้งดา้นการยกระดบัคุณภาพชีวิต การศึกษา การประกอบ
อาชีพ การมีส่วนร่วมของคนในพื้นท่ี สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่ งตนเองได้ในอนาคตอย่าง
เหมาะสมกบัพื้นท่ี ปัญหาการพฒันาชุมชนรูปแบบใหม่คือ ไม่สามารถยกระดบัศกัยภาพอนัเป็น          
อตัลักษณ์ของชุมชนให้โดดเด่น ไม่มีการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจ           
ฐานรากมัน่คงและย ัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขาดการพฒันาศกัยภาพผูน้าํอยา่งมีส่วนร่วม
จนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัชุมชนอ่ืนได ้ จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันา
เพื่อเป็นแนวทางใหผู้น้าํรุ่นต่อไป (กรมพฒันาชุมชุมชน, 2557) 

ผูน้าํชุมชนถือเป็นแกนหลกัและหัวใจสําคญัในการบริหาร มีบทบาทสําคญัอยา่งยิ่งใน
กระบวนการพฒันาชุมชน ผูน้าํชุมชนมีคุณลกัษณะหลายประการท่ีเก้ือกูลงาน เช่น เป็นผูมี้ความรู้
มากกว่าผูอ่ื้น เป็นผูท่ี้ชาวบา้นเคารพนับถือ เป็นแบบอย่างในการปฏิบติัตนท่ีดีของสมาชิกชุมชน 
และเป็นท่ีพึ่งพิงของคนอ่ืน ผูน้าํถือวา่เป็นผูก้าํหนดความอยูร่อดขององคก์รชาวบา้น หากผูน้าํไดรั้บ
การยอมรับ มีความน่าเช่ือถือ มีความสามัคคี ปฏิบัติดี  มีความสามารถและคิดถึงส่วนรวม                
อย่างแท้จริง ก็จะพาองค์กรชาวบ้านให้ประสบผลสําเร็จและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร
ชาวบ้านได้ (กมลภพ กิตฺติโสภโณ, 2561)  ประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพหากไม่ไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัทางเลือกและผลท่ีจะตามมาภายหลงั ดงันั้น
ผูน้าํชุมชนจึงมีบทบาทสําคญัมากในภารกิจท่ีจะเอ้ืออาํนวย ส่งเสริม สนบัสนุนและมีอิทธิพลต่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยอาศยัรูปแบบและโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ์
ในระบบสังคมการเมืองและเศรษฐกิจของชุมชน เพราะสังคมชุมชนยงัคงมีวิถีชีวิตท่ีผูกพนัและ
พึ่ งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ประชาชนย่อมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะต่าง ๆ อันเกิดเป็น
ความสัมพนัธ์ทางสังคมข้ึนมา (วนัชยั  วฒันศพัท,์ 2543)  

สถานการณ์ของผูน้าํในภาคเหนือพบวา่รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผูน้าํในภาคเหนือ
เป็นองค์ความรู้ท่ีลึกซ้ึงเฉพาะเร่ือง มีภูมิปัญญาชุมชนท่ีหลากหลายแต่ยงัไม่นําไปต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ได้มากเท่าท่ีควร เน้นความปรองดองกันในการทํางาน หลีกเล่ียงความขัดแยง้และ                     
ใหค้วามเคารพผูอ้าวโุสกวา่ การดาํเนินงานลกัษณะน้ีสามารถรักษาจุดเด่นหรือจุดแขง็ขององคก์รได ้ 
แต่ไม่เกิดความกา้วหนา้หรือการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนในระยะสั้น ขณะเดียวกนัการทาํงานในระยะ
ยาวก็ประสบปัญหาความสมํ่าเสมอของการมีส่วนร่วมจากสมาชิกในชุมชน จึงควรปรับลกัษณะผูน้าํ
ท่ีมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี สร้างทกัษะท่ีจาํเป็นในการพฒันาเพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
โลกท่ีมีพลวตัน์สูง กาํหนดนโยบายการพฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นท่ียอมรับของสมาชิกชุมชนได ้
ส่งต่อการพฒันาไปยงัคนรุ่นต่อไป การวิเคราะห์จุดเด่นของผูน้าํปัจจุบนัและสร้างทกัษะท่ีจาํเป็น
เพิ่มสําหรับผูน้าํยุคใหม่จึงจะก่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนได ้เพราะผูน้าํยุคใหม่มีโอกาสศึกษา
องค์ความรู้และฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จริงท่ีพบเจอ โดยมีคาํแนะนําจากผูน้ําอาวุโส นํามา
วิเคราะห์และพฒันาเพื่อเป็นองค์ความรู้ของตนเองได้ (สกล ฐานวุฑฺโฒ, 2561) การพฒันาผูน้ําชุมชน
ดว้ยกระบวนการให้การเรียนรู้ เพื่อให้ผูน้าํชุมชนมีความรู้ความสามารถ ความเขา้ใจในการทาํงาน        
มีคุณลกัษณะความสามารถด้านทกัษะและเจตคติในการทาํงานท่ีดี สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ        
เข้ามามีส่วนร่วมในการทาํงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างหลักสูตรการอบรม        
และพฒันาผูน้าํ เช่น หลกัสูตรผูน้าํชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบวา่ องค์ประกอบของหลกัสูตรมีความ
สอดคล้องในทุกประเด็น เป็นท่ียอมรับได้และมีความเหมาะสม  หลักสูตรทําให้ผู ้นําชุมชน                  
มีคุณลกัษณะดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นทกัษะและดา้นเจตคติเพิ่มมากข้ึน (อศัวิน หนูจอ้ย, 2559)  
ในส่วนหลกัสูตรพฒันาผูน้าํสถานศึกษา พบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรม ประเมินผลตนเองวา่ สมรรถนะ
ผูน้าํดา้นการจดัการไดค้ะแนนเฉล่ียสูงข้ึน ส่วนสมรรถนะผูน้าํดา้นท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้
มากข้ึน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย 2) การพฒันาคุณธรรมจริยธรรม        
3) การสร้างผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และการคิดอย่างเป็นระบบ 4) การพฒันาทกัษะการส่ือสารและการ
นําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ  5) การพฒันาสู่การเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศ 6) การพฒันาทักษะมนุษย
สัมพนัธ์ (พชัรี ดาํรงสุนทรชยั, 2554)  
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จงัหวดัลําปางหน่ึงในจังหวดัในภาคเหนือ ตั้ งอยู่ในแอ่งท่ีราบล้อมรอบด้วยภูเขา                    
มีความหลากหลายในการตั้ งถ่ินฐาน ทั้ งประชากรพื้นท่ีสูงและประชากรพื้นราบและความ
หลากหลายทางวฒันธรรม มีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนานมีประชากรทั้งส้ิน จาํนวน 746,525 ครัวเรือน 
ครอบคลุมพื้นท่ี 12,533.961 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อาํเภอ 100 ตาํบล 
912 หมู่บ้าน  (กรมการปกครอง, 2560) ผู ้นําชุมชนในจังหวดัลําปาง มีบทบาทสําคัญในการ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมงานพฒันาชุมชน มีจุดมุ่งหวงัเพื่อให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง เศรษฐกิจฐานราก
มัน่คงอีกทั้งดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัให้แก่ราษฎร สร้างความสมานฉันท์
และความสามคัคีให้เกิดข้ึนในชุมชน รับฟังปัญหาและความเดือดร้อน ทุกขสุ์ขและความตอ้งการท่ี
จาํเป็นของคนในชุมชนเพื่อให้ภาครัฐเขา้มาแกไ้ขหรือช่วยเหลือตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างความกลมเกลียวเหนียวแน่นให้เกิดข้ึนในชุมชนโดยมีชุมชนตน้แบบ
ในจงัหวดัลาํปางท่ีประสบความเสร็จในการพฒันาชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านส่ิงแวดล้อม 
การเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ และไดรั้บรางวลัในระดบัจงัหวดัหรือระดบัประเทศ โดยชุมชน          
ท่ีใช้เป็นกรณีศึกษาในการทาํวิจยัคร้ังน้ี ประกอบด้วยทั้งหมด 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบา้นสามขา 
อาํเภอแม่ทะ ชุมชนบา้นเมาะหลวง อาํเภอแม่เมาะ ชุมชนสาสบหก อาํเภอแจห่้มและชุมชนบา้น
ดอนแก้ว อาํเภอวงัเหนือ ซ่ึงในแต่ละชุมชนผูน้ํามีบทบาทสําคญัในการพฒันาชุมชนให้ประสบ
ความสาํเร็จได ้

ดงันั้น งานวิจยัฉบบัน้ีจึงมุ่งเน้นการพฒันาหลกัสูตรผูน้ําชุมชนต้นแบบของจงัหวดั
ลาํปาง โดยการศึกษาสมรรถนะของผูน้ําชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ กระบวนการทาํงานและ
ผลสําเร็จของงานเพื่อพฒันาผูน้าํให้มีทกัษะผูน้าํท่ีเหมาะสมกบัสังคมปัจจุบนั เปิดโอกาสให้ชุมชน
ทัว่ไปสามารถนาํหลกัสูตรผูน้าํตน้แบบของจงัหวดัลาํปางไปปรับประยุกต์ใช้แก่ชุมชนตนเองให้
เหมาะสมไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด และสร้างการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนืได ้
  ค ำถำมกำรวจัิย 

1. สมรรถนะท่ีจาํเป็นของผูน้าํชุมชนตน้แบบท่ีประสบความสําเร็จในจงัหวดัลาํปาง
เป็นอยา่งไร 

2.  หลกัสูตรฝึกอบรมสําหรับผูน้าํชุมชนตน้แบบในจงัหวดัลาํปางและผลการตรวจสอบ
หลกัสูตร เป็นอยา่งไร 

3.  การประเมินผลการใช้หลกัสูตรฝึกอบรมสําหรับผูน้าํชุมชนตน้แบบในจงัหวดัลาํปาง
เป็นอยา่งไร 
 
 



5 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีจาํเป็นของผูน้ําชุมชนต้นแบบท่ีประสบความสําเร็จของ

จงัหวดัลาํปาง 
2.  เพื่อพฒันาและตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับผูน้ําชุมชนต้นแบบในจงัหวดั

ลาํปาง 
3.  เพื่อประเมินผลการอบรมตามหลกัสูตรฝึกอบรม ผูน้าํชุมชน  

 
 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำได้รับจำกงำนวจัิย 
 1.  องคค์วามรู้เร่ืองสมรรถนะ 5 ดา้น ท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานของผูน้าํชุมชน 
 2.  หลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะใหแ้ก่ผูน้าํชุมชนยคุใหม ่
 3.  แนวทางประเมินผลการดาํเนินงานท่ีประสบความสาํเร็จสาํหรับชุมชน 
   
ขอบเขตของกำรวจัิย 

ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
ในการทาํวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตพื้นท่ีในจงัหวดัลาํปาง โดยทาํการคดัเลือก

ชุมชนต้นแบบท่ีมีศักยภาพ เพื่อนํามาถอดบทเรียนคุณลักษณะของผู ้นํา ซ่ึงผู ้วิจ ัยใช้เกณฑ์                         
การคดัเลือกชุมชนท่ีได้รับรางวลัระดบัจงัหวดั หรือระดบัประเทศในระหว่างปี พ.ศ. 2551–2561 
ลกัษณะของรางวลัท่ีไดรั้บมีความเก่ียวขอ้งกบับริบทของชุมชน มีกิจกรรมท่ีทาํอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองและ
เห็นเป็นรูปธรรม เม่ือถอดบทเรียนแล้วสามารถสร้างองค์ความรู้ในการพฒันาผูน้ําและขยายผล              
การพฒันาโดยสร้างผูน้าํยุคใหม่ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีของตนเอง เพื่อส่งต่อการพฒันาชุมชนให้ผูน้าํ
ยคุใหม่ต่อไป ชุมชนท่ีไดรั้บการคดัเลือกประกอบดว้ย 4 ชุมชน ดงัน้ี 

อาํเภอแม่ทะ – ชุมชนบา้นสามขา ไดรั้บรางวลัระดบัประเทศ คือ รางวลัลูกโลกสีเขียว
ในปี พ.ศ. 2551 

อาํเภอแม่เมาะ – ชุมชนเมาะหลวง ไดรั้บรางวลัระดบัจงัหวดั คือ รางวลักลุ่มเกษตรกร
ดีเด่น ในปี พ.ศ. 2560 

อาํเภอแจห่้ม – บ้านสาสบหก ได้รับรางวลัระดับประเทศ คือ รางวลัลูกโลกสีเขียว                
ในปี พ.ศ. 2558 

อาํเภอวงัเหนือ– บา้นดอนแกว้ ไดรั้บรางวลัระดบัจงัหวดั คือ รางวลัหมู่บา้นอยูเ่ยน็เป็นสุข 
ในปี พ.ศ. 2561 
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ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
กลุ่มท่ี 1 ผูน้าํชุมชน สาํหรับถอดองคค์วามรู้เก่ียวกบัการดาํเนินงานและสร้างเป็นแนว

ทางการพฒันาผูน้าํชุมชน จาํนวน 40 คน 
กลุ่มท่ี 2 ผูน้าํชุมชนยคุใหม่ สาํหรับการถ่ายทอดองคค์วามรู้ จาํนวน 20 คน 
ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
1. ขอบเขตเน้ือหาท่ีใชใ้นการถอดบทเรียนประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่  

1.1  สมรรถนะท่ีจาํเป็นของผูน้าํ 5 ดา้น ไดแ้ก่ องค์ความรู้ ทกัษะ ความสามารถพิเศษ 
ความสัมพนัธ์ท่ีดีและบุคลิกภาพผูน้าํ 

1.2  กระบวนการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพของคณะทาํงานในชุมชนตน้แบบ 
1.3  ผลสาํเร็จของการปฏิบติังานท่ีไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.4  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ จากคณะทาํงานในชุมชนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

หลกัสูตร 
2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับผู ้นําชุมชนต้นแบบในจังหวัดลําปาง                              

มีองคป์ระกอบของหลกัสูตร 6 หัวขอ้ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน 
โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตร กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและเกณฑ์การประเมินผล
การอบรม   

3.  ขอบเขตเน้ือหาเพื่อประเมินผลการฝึกอบรมตามหลกัสูตรอบรมผูน้าํชุมชนตน้แบบ 
ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัเรียนเร่ืองสมรรถนะของผูน้าํ 5 ดา้น 
แบบประเมินความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญดา้นแผนชุมชนและแบบประเมินความพึงพอใจของ              
ผูเ้ขา้อบรมหลงัการฝึกอบรม 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

สมรรถนะของผู้น ำชุมชนต้นแบบ หมายถึง ความสามารถของผูน้าํเพื่อใหเ้กิดความเป็น
เลิศดา้นการปฏิบติังาน สามารถสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกของชุมชนดาํเนินงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย 
สมรรถนะผูน้าํแบ่งเป็น 5 ดา้น คือ องค์ความรู้ ทกัษะ ความสามารถพิเศษ ความสัมพนัธ์ท่ีดีและ
บุคลิกภาพผูน้าํ 

องค์ควำมรู้ หมายถึง ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานของผูน้าํชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทกัษะ หมายถึง ความเช่ียวชาญของผูน้าํอนัส่งผลลพัธ์ท่ีดีต่อการปฏิบติังาน 
ควำมสำมำรถพเิศษ หมายถึง ความไดเ้ปรียบทางการพฒันาท่ีจะเกิดกบัชุมชน 
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ควำมสัมพนัธ์ทีด่ี หมายถึง  ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อการปฏิบติังานและการดาํเนินชีวติ 
บุคลกิภำพผู้น ำ หมายถึง ลกัษณะทางภายภาพและพฤติกรรมของผูน้าํท่ีก่อใหเ้กิดความ

น่าเช่ือถือและเป็นแบบอยา่งของบุคคลอ่ืน  
ชุมชนต้นแบบ  หมายถึง ชุมชนของจงัหวดัลาํปางท่ีได้รับรางวลัระดบัจงัหวดัหรือ

ระดบัประเทศเป็นตวัช้ีวดัความสาํเร็จจากการดาํเนินงานของชุมชนอย่างน้อย 1 ดา้น ในระหว่าง                   
ปี พ.ศ. 2551–2561 ไดแ้ก่ รางวลัลูกโลกสีเขียว รางวลักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรดีเด่นและหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจงัหวดั มีคณะกรรมการและรูปแบบการปกครองชัดเจน มีแผน                
การดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นท่ียอมรับของสังคม สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม 
ในกระบวนการทาํงาน มีศูนยก์ารเรียนรู้ใหชุ้มชนอ่ืนเขา้มาศึกษาเพื่อนาํกลบัไปพฒันาต่อได ้
 กำรถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกบั 1) สมรรถนะผูน้าํชุมชน 2) กระบวนการทาํงานของผูน้าํชุมชน 3) ผลสาํเร็จของการทาํงาน
ชุมชน และ 4) ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
 กระบวนกำรจัดอบรม หมายถึง  กระบวนการท่ีทาํใหผู้ฝึ้กอบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจ 
มีทศันคติท่ีดีและประยุกต์ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในการดาํเนินชีวิตของตนเอง  ประกอบไป
ดว้ยกระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรู้ การลงมือทาํและการนาํเสนอส่ิงทีไดเ้รียนรู้ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้
 หลกัสูตรพัฒนำผู้น ำชุมชน หมายถึง การนาํองคค์วามรู้เก่ียวกบัการดาํเนินงานของผูน้าํ
ชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จ มาจดัทาํเป็นหลักสูตรอบรมผูน้ํา มีองค์ประกอบของหลักสูตรเร่ือง 
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างเน้ือหาของ
หลกัสูตร กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและเกณฑก์ารประเมินผลการอบรม   

กำรประเมินผลแบบ KAP หมายถึงการประเมินตวัแปร 3 ข้อ ของการเรียนรู้ ได้แก่ 
ความรู้ (Knowledge) ทศันคติ (Attitude) และการปฏิบติั (Practice) ผ่านเน้ือหาสาระของหลกัสูตร
เร่ืององค์ความรู้เก่ียวกับการดาํเนินงานของผูน้ําชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จ อนัส่งผลให้เกิดการ
พฒันาการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสบผลสาํเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ หมายถึง แนวทางการบริหารจดัการความรู้ท่ีสร้างประโยชน์
จากตัวบุคคลหรือแหล่งอ้างอิง นํามาสร้างเป็นหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิด
ความสาํเร็จและการพฒันาอยา่งยนืในชุมชน  

ผู้น ำชุมชน หมำยถึง กลุ่มคนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีคน
ในชุมชนให้การยอมรับนบัถือ มีภาวะผูน้าํ ทกัษะการบริหารจดัการและการติดตามประเมินผลท่ีดี  
วิสัยทศัน์การพฒันาสอดคลอ้งกบัโลกยุคปัจจุบนั เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มาก สามารถชกัจูงใจให้
สมาชิกชุมชนเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมท่ีพฒันาคุณภาพชีวติของคนดา้น เศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอ้มตามหนา้ท่ีของตนเองไดอ้ยา่งมีความสุข   



 

 

 
บทที ่2  

 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

 ในการศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ าชุมชนตน้แบบของจงัหวดัล าปาง 
เพื่อสร้างผูน้ าท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัสังคมยคุปัจจุบนั น าไปสู่การพฒันาพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยืน ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัท่ีช่วยในการก าหนดคุณลกัษณะของผูน้ า มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แนวคิดสมรรถนะผูน้ าชุมชน  
1.1  ความหมายของสมรรถนะ 
1.2  ความส าคญัของสมรรถนะ 
1.3  องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
1.4  ประเภทสมรรถนะ 

  1.5  ความหมายของผูน้ า 
  1.6  คุณลกัษณะผูน้ าชุมชน 

2.  แนวคิดการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
2.1  ความหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
2.2  แนวคิดในการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 
2.3  หลกัการของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
2.4  การประยกุตใ์ชแ้นวคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
2.5  ความหมายของชุมชน 
2.6  องคป์ระกอบของชุมชนเขม้แขง็ 

3.  การจดัการองคค์วามรู้ 

  3.1  ความหมายของการจดัการความรู้ 
3.2  รูปแบบและทฤษฎีการจดัการความรู้ 

  3.3  การถอดบทเรียน 
  3.4  กระบวนการในการจดัการเรียนรู้ 

3.5  เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ 
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    3.6  ปัจจยัท่ีท าใหก้ารจดัการความรู้ประสบความส าเร็จ 
 4.  การสร้างหลกัสูตร 

 4.1  ความหมายของหลกัสูตร 
4.2  ประเภทของหลกัสูตร  
4.3  องคป์ระกอบของหลกัสูตร 
4.4  กระบวนการพฒันาหลกัสูตร  

   4.5  การประเมินผลหลกัสูตร  
  5. การจดัอบรมพฒันาทรัพยากรบุคคล 
   5.1  ความหมายของการฝึกอบรม 

5.2  วตัถุประสงคก์ารจดัอบรม 
  5.3  ประเภทของการฝึกอบรม   
   5.4  กระบวนการฝึกอบรม 
   5.5  การประเมินผลการอบรม 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7.  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
แนวคิดสมรรถนะผู้น าชุมชน  

ความหมายของสมรรถนะ 
การก าหนดความหมายของสมรรถนะ (Competency) มีหลายความหมายตามลกัษณะ

และบริบทเฉพาะขององคก์ร ไดแ้ก่ 
“สมรรถนะ คือ คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถ

และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ืน ๆ ใน
องค์กร” กล่าวคือ การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึงได ้มกัจะตอ้งมีองค์ประกอบ
ของความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ตวัอย่างเช่น สมรรถนะการบริการท่ีดี                 
ซ่ึงอธิบายไวว้่า “สามารถให้บริการตามความตอ้งการของผูรั้บบริการได้” หากขาดองค์ประกอบใดไป
บุคคลก็ไม่อาจแสดงสมรรถนะของการบริการท่ีดีได้ การวดัสมรรถนะประเมินจากพฤติกรรม                
ท่ีแสดงออกเป็นหลัก ส่วนความสามารถท่ีซ่อนเร้นอยู่จะใช้การกระตุ้นให้แสดงออกมาผ่าน                    
ผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การวดัสมรรถนะของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                          
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation-ACH) 
2. บริการท่ีดี (Service Mind-SERV) 
3. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork-TW) 
4. จริยธรรม (Integrity-ING) 
5. การสั่งสมความช านาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP) 
เดวิด แมคเคิลแลนด์ (David Mcclelland, 1973) กล่าวว่า Competency คือ บุคลิกลกัษณะ 

ท่ีซ่อนอยูใ่นปัจเจก-บุคคล ซ่ึงสามารถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีหรือ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ มีองคป์ระกอบ 5 ส่วนคือ ทกัษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) 
ทศันคติ (Self-Concept) บุคลิกประจ าตวับุคคล (Trait) แรงจูงใจ (Motive) 

สมรรถนะหลกั หมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดให้เป็นคุณลกัษณะร่วม
ของข้าราชการพลเรือนทั้ งระบบ เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน 
(ส านกังาน ก.พ., 2553, 6) โดยสมรรถนะหลกัในภาคราชการพลเรือนประกอบดว้ย 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
2. บริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
4. การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การท างานเป็นทีม  
สมรรถนะ จากนิยามของ เดวิด แมคเคิลแลนด์ คือ บุคลิกและความสามารถท่ีซ่อนอยู่

ในตวับุคคลแต่ยงัไม่ถูกน ามาใช้อย่างจริงจงัดว้ยเหตุผลหลายประการ บุคลิกหรือความสามารถท่ี
มองเห็นไดจ้ะเป็นส่วนท่ีง่ายต่อการบริหาจดัการ  ส่ิงท่ีมองไม่เห็นยากต่อการบริหารจดัการจึงตอ้งมี
กระบวนการดึงขีดความสามารถท่ีซ่อนเร้นของทรัพยากรมนุษยม์าใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การปฏิบติังาน (สถาบนัด ารงราชานุภาพ, 2553, 11)  

ณรงคว์ิทย ์แสนทอง (2546, 27) กล่าววา่ สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถหรือสมรรถนะ
ของผูด้  ารงต าแหน่งงานนั้น ๆ ครอบคลุมตั้งแต่พฤติกรรมท่ีแสดงออก ความเช่ือ ทศันคติ อุปนิสัย
ส่วนลึกท่ีซ่อนอยูใ่นตวับุคคลดว้ย ดงันั้นสมรรถนะ คือ ความรู้ ทกัษะและพฤตินิสัยท่ีจ  าเป็นต่อการ
ท างานของบุคคลใหป้ระสบผลส าเร็จสูงกวา่มาตรฐานทัว่ไป  

พารี (Parry) (อ้างถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2004, 48) นิยามค าว่าสมรรถนะว่าคือ 
กลุ่มของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงมี
ผลกระทบต่องานหลกัของต าแหน่งงานหน่ึง ๆ โดยกลุ่มความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะดงักล่าว 



11 

 

สัมพนัธ์กบัผลงานของต าแหน่งงานนั้น ๆ และสามารถวดัผลเทียบกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ            
และเป็นส่ิงท่ีสามารถเสริมสร้างข้ึนได ้ โดยผา่นการฝึกอบรมและการพฒันา  

ค าว่าสมรรถนะจึงหมายถึง องค์ความรู้ ทกัษะ ความสามารถพิเศษ ความสัมพนัธ์ท่ีดี  
และบุคลิกภาพท่ีบุคคลจะน ามาใชใ้นการปฏิบติังาน ส่งผลใหก้ารท างานนั้นบรรลุตามวตัถุประสงค์
หรือเกินกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ มีทั้งพฤติกรรมท่ีมองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้  ผูป้ฏิบติังานไม่รู้
สมรรถนะซ่อนเร้นของตนเอง  ท าให้ปฏิบติังานไดไ้ม่เต็มศกัยภาพ  เม่ือพบเห็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบติังานแล้วต้องได้รับการพฒันาทกัษะนั้นอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานในองคก์ร 

ความส าคัญของสมรรถนะ 
ปัจจุบนัในการปฏิบติังานขององคก์รให้ความส าคญั มุ่งเน้นความสามารถดา้นเทคนิค

และวิชาชีพมากข้ึน ควบคู่กบัการเน้นการปฏิบติังานร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นทีมงานท่ีตอ้งท าร่วมกนั 
โดยอยู่ภายใตโ้ครงการต่าง ๆ ซ่ึงสอดรับกับการแข่งขนัในยุคโลกาภิวตัน์ (Globalization) ด้วยเหตุผล
ดงักล่าวการเพิ่มสมรรถนะการงานจึงถูกน ามาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลในการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

สุรพงษ ์มาลี (2549, 19 - 20) กล่าวถึง ความส าคญัของสมรรถนะไว ้4 ประการ ดงัน้ี  
1.  ช่วยให้องค์กรให้ความสนใจต่อพฤติกรรมและทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าคญั 

ของงานอยา่งแทจ้ริง สามารถช้ีจุดแข็งของบุคคลท่ีสามารถนาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดและระบุ
จุดอ่อนหรือจุดท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาและปรับปรุง  

2.  สร้างความมัน่ใจว่าการพฒันานั้นมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์ของ
องคก์รช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ  

3.  ช่วยให้การใชท้รัพยากรส าหรับการพฒันามีประสิทธิภาพมากข้ึน การพฒันาทกัษะ
และพฤติกรรมท่ีช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับวฒันธรรมขององค์กรจะช่วยให้
องคก์รใชท้รัพยากร ทั้งเร่ืองงบประมาณและเวลาไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด  

4.  ใช้เป็นกรอบในการพฒันาส าหรับผูบ้งัคบับญัชาและผูท่ี้ท าหน้าท่ีสอนงานในการ
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยกรอบสมรรถนะจะช่วยใหผู้บ้งัคบับญัชา
และผูใ้ต้บังคับบัญชามีความเข้าใจตรงกันว่าสมรรถนะใดท่ีจะน าไปสู่การท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ 

ณรงคว์ทิย ์แสนทอง (2549, 11) กล่าวถึง ความส าคญัของสมรรถนะ ดงัน้ี  
1.  ช่วยสนบัสนุนวิสัยทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององคก์ร สมรรถนะท่ีเป็นหลกัหรือ

ท่ีเรียกกนัวา่สมรรถนะหลกันั้นจะช่วยในการสร้างกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเช่ือ ทศันคติของ
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คนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัวิสัยทศัน์ ภารกิจและกลยุทธ์ขององคก์รและสมรรถนะ 
ท่ีเป็นหลกัเปรียบเสมือนตวัเร่งปฏิกิริยาใหเ้ป้าหมายต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายไดดี้และเร็วยิง่ข้ึน 

2.  ใช้เป็นกรอบในการสร้างวฒันธรรมองค์กร  คือช่วยสร้างกรอบการแสดงออก              
ทางพฤติกรรมของคนในองคก์รโดยรวมใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ช่วยสนบัสนุนการด าเนินงาน
ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยให้เห็นแนวทางในการพฒันา
บุคลากรในภาพรวมขององค์กรได้ และยงัช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดวฒันธรรมองค์กรตามธรรมชาติ               
ท่ีไม่พึงประสงคไ์ด ้

3. เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 
3.1 ใชใ้นการคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน สมรรถนะมีประโยชน์ในการคดัเลือกบุคลากร 

ไดแ้ก่ ช่วยให้การคดัเลือกคนเขา้ท างานถูกตอ้งมากข้ึนเพราะคนบางคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ
สูงประสบการณ์ดี แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับลักษสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบค าถามหรือ
แบบทดสอบ ลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองงาน รวมถึงช่วยลดการสูญเสียเวลา
และทรัพยากรในการพฒันาฝึกอบรมพนกังานใหม่ท่ีมีความสามารถไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของต าแหน่งงาน และช่วยป้องกันความผิดพลาดในการคดัเลือก เพราะหลายคร้ังท่ีผูท้  าหน้าท่ี
คดัเลือกมีประสบการณ์นอ้ย  ตามผูส้มคัรไม่ทนั หรืออีกนยัหน่ึงก็คือถูกผูส้มคัรหลอกนัน่เอง 

3.2  ใช้ในการพฒันาฝึกอบรม (Training and Development) สมรรถนะมีประโยชน์ 
ในการพฒันาและฝึกอบรม ได้แก่ น ามาใช้ในการจดัท าเส้นทางความกา้วหน้าในการพฒันาและ
ฝึกอบรม (Training Road Map) ช่วยให้ทราบว่าผูด้  ารงต าแหน่งนั้นๆ จะตอ้งมีความสามารถเร่ือง
อะไรบา้งและช่องว่าง (Training Gap) ระหว่างความสามารถท่ีต าแหน่งตอ้งการกบัความสามารถ          
ท่ีมีอยู่จริงห่างกนัมากน้อยเพียงใด เพื่อน าไปใช้ในการจดัท าแผนพฒันาความสามารถส่วนบุคคล 
(Individual Development Plan) ต่อไป 

3.3  ใช้ในการเล่ือนระดบัปรับต าแหน่ง ใชใ้นการพิจารณาความเหมาะสมในการ
ด ารงต าแหน่งหรือระดบัที่สูงข้ึนไป โดยพิจารณาทั้งเร่ืองของความสามารถในงาน (Technical 
Competencies) และความสามารถทั่วไป (General Competencies) เช่น  ด้านการบริหารจัดการ              
ดา้นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ดา้นระบบการคิด และยงัช่วยป้องกนัความผิดพลาดในการเล่ือนระดบั 
ปรับต าแหน่งเหมือนอดีตท่ีผา่นมา 

3.4 ใช้ในการโยกยา้ยต าแหน่งหน้าที่การงาน (Rotation) สมรรถนะมีประโยชน์
ในการโยกยา้ยต าแหน่งหน ้าที ่ โดยช่วยให ้ทราบว่าต าแหน่งที ่จะยา้ยไปนั้น  จ าเป็นตอ้งมี
สมรรถนะอะไรบา้ง แลว้ผูที้่จะยา้ยไปมีหรือไม่มีสมรรถนะอะไรบา้ง และยงัช่วยลดความเส่ียง
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ในการปฏิบตัิงานเพราะถา้ยา้ยคนที่มีสมรรถนะไม่เหมาะสมไป อาจจะท าให้เสียทั้งงานและ
ก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน 

3.5 การวางแผนพฒันาผูด้  ารงต าแหน่งให้สอดคลอ้งกบัเส้นทางความกา้วหน้า
ในอาชีพดว้ยการน าเอาสมรรถนะของต าแหน่งงานที่สูงข้ึนไปมาพฒันาบุคลากรในขณะที่ยงั
ด ารงต าแหน่งงานท่ีต ่ากว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีดีให้ผูป้ฏิบติังาน 

4. ใช้ในการประเมินผลการปฏิบติังาน  
4.1 ช่วยให้ทราบว่าสมรรถนะเร่ืองใดท่ีจะช่วยให้ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังาน 

ไดสู้งกว่าผลงานมาตรฐานทัว่ไป  
4.2 ช่วยในการก าหนดแผนพฒันาความสามารถส่วนบุคคล 

5. ใชใ้นการบริหารผลตอบแทน (Compensation) โดยสมรรถนะมีประโยชน์ในการบริหาร
ผลตอบแทน ดงัน้ี  

5.1 ช่วยในการก าหนดอตัราว่าจา้งพนักงานใหม่ว่าควรจะได้รับผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบัระดบัความสามารถ ไม่ใช่การก าหนดอตัราจา้งท่ีเร่ิมตน้ดว้ยวฒิุการศึกษาเหมือนอดีตท่ี
ผา่นมา  

5.2 ช่วยในการจ่ายผลตอบแทนตามระดับความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนไม่ใช่จ่าย
ผลตอบแทนตามอายงุานหรือจ านวนปีท่ีเพิ่มข้ึนเหมือนท่ีผา่นมา ผูป้ฏิบติังานตอ้งพฒันาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการขององค์กรองค์กรและหน่วยงาน จะส่งผลให้
บุคลากรแต่ละคนมีความรู้ความสามารถในแบบท่ีองคก์รตอ้งการ ดา้นการบริหารงานบุคคลจะช่วยให้
การบริหารงานบุคคลสอดคลอ้งต่อเป้าประสงคข์ององคก์ร ไดแ้ก่ การคดัเลือกคนให้ตรงกบัภารกิจ 
การประเมินผลความกา้วหนา้ในอาชีพ และการคดัเลือกแนวทางการพฒันาบุคลากร 

จากการศึกษาแนวคิดของสมรรถนะ สรุปได้ว่าสมรรถนะคือส่ิงจ าเป็นส าหรับ                    
การท างานโดยสามารถถ ่ายทอดให ้เห ็น เป็นผลงาน ที ่ม ีค ุณ ภาพสูงกว ่ามาตรฐานและ                           
มีประสิทธิภาพ สมรรถนะมีความส าคญัในตวัตนของแต่ละคน ซ่ึงจะท าให้เห็นไดศ้กัยภาพในตวั
บุคคลที่แตกต่างจากผูอ่ื้น อนัส่งผลกระทบดา้นบวกต่อการปฏิบติังาน รวมถึงก าหนดคุณสมบติั
ของคนในองค์กร สร้างความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัให้แต่ละองค์กร จึงควรให้ความส าคญั
เร่ืองการจดัสรรคนให้ตรงกบัความสามารถ ความถนดัของแต่ละบุคคล น ามาซ่ึงการสร้างขีด
ความสามารถและความไดป้รียบเชิงกลยุทธ์แก่องค์กรได ้

องค์ประกอบของสมรรถนะ 
ตามหลกัแนวคิดของ เดวิด แมคเคิลแลนด์ องค์ประกอบของสมรรถนะมี 5 ส่วน                

(สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ 2004, 15) คือ  
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1.  ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะดา้นของบุคคลที่จ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน               
เป็นสาระส าคญัของการท างาน เช่น ความรู้ดา้นภาษา ความรู้เร่ืองสมุนไพรพื้นบา้น เป็นตน้ 

2.  ทกัษะ (Skill) คือ ส่ิงที่บุคคลท าไดด้ีและฝึกปฏิบตัิเป็นประจ าจนเกิดเป็นความ
ช านาญ น ามาซ่ึงผลการท างานท่ีมีมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ ทกัษะการวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื ่อน าไปใช้ประโยชน์ เป็นตน้ ทกัษะที่เกิดไดน้ั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้ สามารถ
ปฏิบติัไดอ้ย่างคล่องแคล่วว่องไวและแม่นย  า 

3.  ทศันคติ (Self-Concept) หมายถึง ค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์
ของแต่ละบุคคล ส่ิงที่ตอ้งการส่ือให้บุคคลอื่นในสังคมเห็นว่าตวัเขามีบทบาทอย่างไรต่อสังคม 
เช่น เป็นผูดู้แลส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถดา้นการส่ือสารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิได ้เป็นตน้ 

4.  บุคลิกประจ าตวัของบุคล (Trait) หมายถึง เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงตวับุคคลนั้นให้ผูอ่ื้น
เขา้ใจได ้เช่น เป็นผูน้ า เป็นผูท้รงคุณวุฒิ เป็นตน้ 

5.  แรงจูงใจ/ เจตนคติ (Motive/Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน  ซ่ึงท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ ่งไปสู่เป้าหมายดว้ยตนเอง มีทศันคติที่ดีต่อการพฒันางานให้เป็น
ผลส าเร็จได้   

สมรรถนะตามนยัดงักล่าวขา้งตน้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ  
1.  สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรู้หรือทักษะพื้นฐาน               

ท่ีจ  าเป็นของบุคคลท่ีต้องมีเพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้ส าเร็จ โดยผลของงานนั้นไม่แตกต่าง                
จากผูอ่ื้น จึงไม่ไดรั้บความสนใจจากนกัวชิาการเน่ืองจากมีผลต่อการพฒันางานนอ้ย 

2.  สมรรถนะท่ีท าให้ เกิดความแตกต่าง  (Differentiating Competencies) หมายถึง               
ปัจจยัท่ีท าให้บุคคลมีผลการท างานท่ีดีเลิศ เป็นท่ียอมรับของนกัวิชาการ สร้างความแตกต่างด้าน
ศกัยภาพในการท างานได ้ 

ส าหรับ ณรงค์วิทย์ แสนทอง  (2546, 27) ได้แบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะได้                                   
3 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 

1.  ความรู้ (Knowledge) คือ ส่ิงท่ีองค์กรตอ้งการให้รู้ เช่น ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ระเบียบของทางราชการท่ีน ามาปฏิบติัในองคก์ร  

2.  ทกัษะ (Skill) คือ ส่ิงท่ีองค์กรตอ้งการให้ท า เช่น ทกัษะการใช้เทคโนโลยี ซ่ึงเป็น
ทกัษะท่ีจะตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญก่อนน าไปใชง้าน  

3.  ลกัษณะนิสัยท่ีพึงปรารถนา (Attributes) คือ ส่ิงท่ีองค์กรตอ้งการให้เป็น เช่น ความใฝ่รู้ 
ความซ่ือสัตยแ์ละความมุ่งมัน่ในความส าเร็จ 
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สเปนเซอร์ (Spencer and Spencer, 1993, 9 - 11) ก าหนดคุณลกัษณะสมรรถนะของ
บุคคลที่อยู่ในเบ้ืองลึกและฝังแน่นจนเป็นแนวพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออก แนวความคิดท่ี
จะน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ลกัษณะ (Characteristics)  

1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ขอ้มูลหรือองค์ความรู้อย่างเฉพาะเจาะจงที่บุคคล            
นั้น ๆ มีความรู้เป็นสมรรถนะท่ีซบัซ้อน ดงัพบไดว้า่ การวดัความรู้โดยการทดสอบ ไม่สามารถพยากรณ์
การท างานได้  ทั้ งน้ี เป็นเพราะลักษณะการทดสอบเป็นการวัดความจ าหรือวัด การแสดงออก                           
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่ไดว้ดัความสามารถในการใช้ความรู้นั้นเป็นพื้นฐาน การทดสอบ
ความรู้จึงเป็นเพียงการพยากรณ์ความสามารถที่จะท าไดแ้ต่ไม่ไดว้ดัว่าบุคคลนั้นจะลงมือ ท าให้
งานประสบผลส าเร็จ  

2. ทกัษะ (Skill) เป็นความสามารถในการท างานที่ใช้ความสามารถทางร่างกาย เช่น 
หมอฟันสามารถใส่ฟันโดยไม่ท าให้คนไขเ้จ็บปวดหรือความสามารถในกระบวนการทาง
ความคิด (Mental or Cognitive) เช่น ความคิดในเชิงวิเคราะห์ ความคิดรวบยอด (Conceptual Thinking) 
เป็นตน้  

3. อตัมโนทศัน์ (Self Concept) หมายถึง ทศันคติ (Attitudes) ค่านิยม (Values) หรือ
จินตนาการ (Self-Concept) เช่น การที่เป็นคนที่เช่ือมัน่ในตนเองสูง ก็จะเป็นคนที่เช่ือว่าตนเอง
สามารถท าในส่ิงที่มีประสิทธิภาพได  ้ส่วนค่านิยมเป็นแรงบนัดาลใจให้แสดงพฤติกรรมท่ี
สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได  ้เช่น บุคคลที่มีค่านิยมเป็นผูน้ าก็จะแสดงออกถึงพฤติกรรมผูน้ า 
ดงันั้นเม่ือกล่าวถึงงานท่ีท า ก็จะวิเคราะห์ว่างานนั้นควรพฒันาให้ดีกว่าเดิมไดอ้ย่างไร  

4.  คุณลกัษณะเฉพาะ (Traits) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) และลกัษณะ
นิสัยของบุคคลที่แสดงออกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นรูปแบบเดิมสม ่าเสมอ เช่น การมีปฏิกิริยา 
ที่รวดเร็ว มีสายตาดีเป็นลกัษณะทางร่างกายของนกับินหรือการมีความสามารถในการควบคุม
ตนเองและการมีความคิดริเร่ิม ท าให้มีความสามารถแกป้ัญหาภายใตค้วามกดดนัต่าง ๆ เป็น
สมรรถนะของผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จ เป็นตน้ 

5.  แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลคิดค านึงถึงหรือตอ้งการ ซ่ึงเป็นแรงขบัให้
แสดงออกถึงพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นแรงส่งเสริมให้เลือกจะท าหรือแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีตอ้งการและเป็นสาเหตุท่ีท าให้แต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกนั เช่น คนท่ี
มีลักษณะมุ่งมัน่ต่อความส าเร็จสูง (Achievement) ก็จะเป็นคนท่ีตั้ งเป้าหมายกับตนเองอย่างท้าท้าย 
และลงมือท าอย่างมุ่งมัน่เป็นตน้ 
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องค์ประกอบของสมรรถนะที่จ  าเป็นต่อการท างานและสร้างผลงานที่เป็นเลิศให้กบั
บุคคล จึงไดแ้ก่ องค์ความรู้ ทกัษะ ความสามารถพิเศษ ความสัมพนัธ์ที ่ดีและบุคลิกภาพท่ี
แสดงออก 

ประเภทสมรรถนะ 
ณรงค์วิทย  ์แสงทอง (2546, 259) แบ่งประเภทของสมรรถนะ Competencies ตาม

แหล่งท่ีมาออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1.  ความสามารถที่มีเฉพาะตวัของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล Personal Competencies 

เท่านั้น  เช่น  ความสามารถในดา้นการวาดภาพของศิลปิน  การแสดงกายกรรมของนักกีฬา                        
นกัประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงต่าง ๆ  เหล่าน้ีถือเป็นความสามารถเฉพาะตวัที่ยากต่อการเรียนรู้หรือ
ลอกเลียนแบบได ้ 

2.  ความสามารถเฉพาะบุคคลที ่ต  าแหน่งห รือบทบาทนั้น  Job Competencies 
ตอ้งการเพื่อท าให้งานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว ้เช่น ความสามารถในการเป็นผูน้ าทีมงาน
ของผูบ้ริหารต าแหน่งห ัวหน้ากลุ่มงาน  ความสามารถในการวิเคราะห์วิจยัในต าแหน่งงาน
ทางดา้นวิชาการ เป็นความสามารถท่ีสามารถฝึกฝนและพฒันาได้  

3.  ความสามารถที่เป็นลกัษณะเฉพาะขององค์กร Organization Competencies ที่มี
ส่วนท าให้องคก์รนั้นพฒันาไปสู่ความส าเร็จและเป็นผูน้ าในดา้นนั้น ๆ เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เป็นสถานศึกษามีความเช่ียวชาญดา้นการสอนวิทยาศาสตร์  เป็นตน้  

เท้ือน ทองแกว้ (2545, 35 - 43) กล่าวว่า ประเภทของสมรรถนะมี 5 ประเภท คือ  
1.  สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคน

มี เป็นความสามารถเฉพาะตวั คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้ 
2.  สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกบัการท างาน

ในต าแหน่งหรือบทบาทเฉพาะตวั  
3.  สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษ

เฉพาะองค์การนั้นเท่านั้น  
4.  สมรรถนะหลกั (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคญัที่บุคคลตอ้ง

มีหรือตอ้งท าเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
5.  สมรรถนะในหน้าที่ (Functional Competencies) หมายถึง  ความสามารถของ

บุคคลท่ีมีตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าท่ีอาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าท่ีต่างกนั  
สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษาส านกังานศาลปกครอง 

(ประภาวรรณ สุพฒันานนท์, 2008, 93-94) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ  
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1. สมรรถนะของส านกังาน  (Organization Competencies) เป็นความสามารถท่ี
จะตอ้งเป็นตอ้งมีและตอ้งท า กล่าวคือ เป็นองค์กรที่เป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญ มีระบบการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เขา้ถึงประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
และเป็นองค์กรน าในการส่งเสริมการบริหารจดัการท่ีดี 

2.  สมรรถนะหลักของข้าราชการ (Core Competencies) เป็นสมรรถนะของข้าราชการ 
ทุกคนที่จ  าเป็นตอ้งมีตอ้งเป็นและตอ้งท าเพื ่อให ้สมรรถนะของส านกังานบรรลุผลไปสู่
ความส าเร็จตามวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้ 

3.  สมรรถนะในงาน  (Functional Competencies) เป็นสมรรถนะของขา้ราชการท่ี
ตอ้งมี ตอ้งเป็นและตอ้งท าในแต่ละกลุ่มงานหรือต าแหน่งงาน โดยในบางกลุ่มงานหรือบาง
ต าแหน่ง อาจแบ่งละเอียดออกเป็นสมรรถนะร่วมของกลุ่มงานและสมรรถนะเฉพาะของกลุ่ม
งานในแต่ละดา้นลงไปอีกตามความจ าเป็นของลกัษณะงาน 
 จิรประภา อคัรบวร (2549, 68) กล่าวถึง สมรรถนะในต าแหน่งหน่ึง ๆ จะประกอบ
ไปดว้ย 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1.  สมรรถนะหลกั (Core Competency) คือ พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองค์กรตอ้งมี        
เพื่อแสดงถึงวฒันธรรมและหลกันิยมขององค์กร  

2.  สมรรถนะบริหาร (Professional Competency) คือ คุณสมบัติอันเป็นความสามารถ
ดา้นการบริหารที่บุคลากรในองค์กรทุกคนจ าเป็นตอ้งมีเพื่อให้งานส าเร็จ และสอดคลอ้งกบัแผน
ยุทธศาสตร์หรือวิสัยทศัน์ขององค์กร 

3.  สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) คือ ทกัษะดา้นวิชาชีพที่จ  าเป็น 
ในการน าไปปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน สามารถจ าแนกได ้                   
2 ส่วนย่อย ไดแ้ก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลกั (Core Technical Competency) และสมรรถนะเชิง
เทคนิคเฉพาะ (Specific Technical Competency)  

จากการศึกษากล่าวได้ว่าประเภทของสมรรถนะสามารถแบ่งได้ 5 ด้าน ตามลกัษณะงาน
หรือความสามารถซ่ึงข้ึนอยู่กบัการปฏิบติังานท่ีจะตอ้งใช้ความสามารถเฉพาะ ดงัน้ี 

สมรรถนะท่ี 1 ดา้นองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมและพอเพียงต่อการปฏิบติังาน 
สมรรถนะท่ี 2 ดา้นทกัษะเพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาระหว่างการปฏิบติังานไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะท่ี 3 คุณลกัษณะดา้นความสามารถและคุณสมบติัพิเศษ 
สมรรถนะท่ี 4 คุณลกัษณะทางสังคมเพื่อความสัมพนัธ์อนัดีในการปฏิบติังาน  
สมรรถนะท่ี 5 ดา้นบุคลิกภาพและการปฏิบติัตวัท่ีดี 
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ความหมายของผู้น า 
ผูน้ า (Leader) เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงในการพฒันาชุมชน  เน่ืองจากผูน้ าเป็น

บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงอาจมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งก็ได ้เป็นท่ียอมรับของสมาชิกใน
กลุ่มให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม สามารถจูงใจ ชกัน าหรือช้ีน าให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลงั
เพือ่ปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ  ของกลุ่มใหส้ าเร็จได ้ (สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548, 2) ในท านองเดียวกนักบัประเวศ 
วะสี (2541, 12-14) ได้ให้ความหมายเก่ียวกบั ผูน้ าไวว้่าเป็น ผูน้ าคือผูท่ี้สามารถสร้างให้สังคมมี
จุดหมายร่วมกนัและรวมพลงักนัปฏิบติัใหป้ระสบความส าเร็จตามจุดหมาย ในกระบวนการชุมชนท่ี
สมาชิกร่วมกนัคิดร่วมกนัท า จะสร้างให้เกิดผูน้ าตามธรรมชาติข้ึนเสมอ ผูน้ าตามธรรมชาติจะมี
ลกัษณะฉลาด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและติดต่อส่ือสารกบัผูค้นรู้เร่ือง ซ่ึงการด ารงชีวิตรวมกนั
เป็นกลุ่มชุมชน มนุษย์จ  าเป็นต้องมีการประสานงานกัน มีสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน อยู่ร่วมกันเพื่อ
สร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ ให้เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี บรรลุถึงประโยชน์และมุ่งสู่ความส าเร็จท่ีเป็น
จุดหมาย โดยผ่านทุกข์หรืออุปสรรคทั้งปวงให้ได้ ตอ้งอาศยัการร่วมแรงร่วมใจระหว่างกันเป็น
ส าคญั เคร่ืองมือและส่ือท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการช่วยประสานกลุ่มคนต่าง ๆ ให้ร่วมแรงร่วมใจ
กันท างานให้บรรลุผลได้คือ ผูน้ า (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543, 16)  สอดคล้องกับ ศกัด์ิชัย            
สุรกิจบวร (2544, 238) ท่ีไดใ้หค้วามหมายผูน้ าวา่ เป็นบุคคลส าคญัท่ีมีความสามารถในการประสาน
การท างานของสมาชิกในกลุ่มให้ท างานร่วมกนัจนประสบผลส าเร็จโดยบุคคลนั้นไดรั้บการยอมรับ
จากสมาชิกในกลุ่มดว้ย ส่วนภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการในการใชอิ้ทธิพลของผูน้ าต่อการท า
กิจกรรมของแต่ละบุคคล ในความพยายามท่ีจะให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายในสถานการณ์ใด
สถานการณ์หน่ึง 

ค าว่า “ผูน้ า” ไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการไดน้ าเสนอและกล่าวถึงความหมายไวห้ลายท่าน 
ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาและรวบรวม  น าเสนอเป็นเน้ือหาดงัน้ี 

ผูน้ าท่ีดีต้องเป็นบุคคลท่ีมีศีล สมาธิและปัญญา ท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่
จุดหมาย (Khiawlie, 2017) คุณลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีแสดงออกถึงการเป็นผูน้ าท่ีมีวุฒิภาวะคือ 
ความตระหนกัในความรับผิดชอบ เช่น ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บเลือกเขา้มาเป็นผูน้ า ความ
รับผดิชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม เป็นตน้ 

ผูน้ า คือ บุคคลในกลุ่มซ่ึงไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีให้ควบคุมหรือประสานงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับภารกิจของกลุ่ม  เป็นบุคคลท่ีถูกเลือกหรือได้รับการแต่งตั้ งให้น ากลุ่มและ                         
มีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(Dejnozka, 1983, 94)  
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เฮลฟิน (Halphin, 1966, 27) ใหนิ้ยามค าวา่ “ผูน้ า” ดงัน้ี 
บุคคลท่ีมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกวา่คนอ่ืน 
บุคคลท่ีมีบทบาทเหนือคนอ่ืน 
บุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการอ านวยการให้หน่วยงานด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ี

ตอ้งการ 
บุคคลท่ีไดรั้บเลือกจากคนอ่ืนใหเ้ป็นหวัหนา้ 
บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งผูน้ าหรือหวัหนา้ในหน่วยงาน 

 ผูน้ า หมายถึง ผูท่ี้เป็นหัวหน้ากลุ่ม ทีมหรือองค์กรท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึน ผูน้ าเป็น
บุคคลท่ีมีบารมีและสามารถตดัสินใจได้เป็นอย่างดี รวมทั้ งสามารถกระตุ้นบุคคลอ่ืนให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้(O’Leary, 2000, 1)  

จากความหมายข้างต้น ผูว้ิจยัสรุปความหมายของผูน้ าได้ว่า ผูน้ าคือบุคคลท่ีเข้าใจ
กระบวนการท างานและภาระความรับผิดชอบของงานโดยละเอียด ได้รับการยอมรับจากคนใน
องคก์รใหเ้ป็นตวัหลกัในการด าเนินงานใหลุ้ล่วง มีทกัษะดา้นการประสานงานและบริหารจดัการให้
การปฏิบติังานเป็นไปดงัวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ย่างราบร่ืน  เปิดกวา้งให้สมาชิกของพื้นท่ีเขา้มามี
ส่วนร่วมและสะทอ้นความคิดเพื่อน ามาซ่ึงประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก  รวมถึงกระตุน้ให้เกิดการมี
ส่วนร่วมและความเป็นเจา้ของให้สมาชิกองค์กรเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการท างานและ
พฒันาองคก์รแบบองคร์วมได ้
 คุณลกัษณะผู้น าชุมชน 

คุณสมบติัท่ีผูน้  าแต่ละคนมีอยู่ไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนั แต่ตอ้งมีหลกัธรรมมาภิบาล
ผูน้ าขั้นพื้นฐานเพื่อให้รู้จกัตนเอง  รู้จกัผูอ่ื้น แสดงออกและด าเนินการอย่างมีศีลธรรมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กบัคนกลุ่มใหญ่  เพราะถา้ผูน้ ารู้จกัสภาพการณ์ท่ีเหมาะสมย่อมสามารถจะน าพาสังคม
ไปสู่ความเป็นสังคมแห่งความดีงาม หลกัการท่ีท าให้บุคคลสามารถด ารงต าหน่งเป็นผูน้ าไดน้ั้น
ประกอบดว้ยหลายองคป์ระกอบ เช่น การรู้จกัตนเองและคน้หา พฒันาตนเองให้เกิดความเช่ียวชาญ 
เพื่อช้ีน าองคก์รสู่ส่ิงใหม่ ๆ ดว้ยความรับผิดชอบและมีการวางแผนในการด าเนินงาน ประพฤติตน
เป็นแบบอยา่งแก่คนในชุมชน  เป็นตวัอยา่งให้กบับุคคลอ่ืนดา้นแนวคิดและการกระท า เขา้ถึงและ
ส่ือสารกบัผูค้นในชุมชนดว้ยความเขา้ใจ จริงใจ เพื่อให้การส่ือความหมายเป็นแนวทางกา้วไปสู่
ความส าเร็จดงักล่าวได ้

อ าไพ อินทรประเสริฐ (2542, 75) กล่าวถึง คุณลกัษณะของการเป็นผูน้ าท่ีดี ประกอบดว้ย
คุณสมบติัและคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
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1. คุณสมบติัทางวชิาการ ไดแ้ก่ 
1.1 มีความรู้ในวชิาชีพเป็นอยา่งดี 
1.2 มีความรู้ในเร่ืองทัว่ ๆ ไปเป็นอย่างดี  หมัน่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพราะ

ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งมีความรอบรู้และเป็นองค์ความรู้ท่ีมีความเป็นปัจจุบนั  ทนัต่อสภาพสังคมจึงจะเป็น
ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ 

1.3 มีความรู้และความสามารถในการบริหารและการน า คือ เก่งงาน เก่งคนและ
เก่งคิด หรือความสามารถและเทคนิคด้านการด าเนินงานท่ีดี มีความสามารถในการสร้างมนุษย
สัมพนัธ์ เขา้กบัคนไดดี้ รู้จกัใช้คนและจูงใจให้คนศรัทธา มีปัญญา มีไหวพริบ ฉลาด ทนัคน ทนั
เหตุการณ์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 

2. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ หมายถึง รูปร่างหนา้ตา ท่วงที วาจา อุปนิสัยใจคอ ตลอดจน
อารมณ์และบทบาทหนา้ท่ีท่ีปรากฏแก่สายตาบุคคลอ่ืน บุคลิกภาพของผูน้ านั้นแบ่งได ้ดงัน้ี 

2.1 บุคลิกภาพดา้นร่างกาย ผูน้ าท่ีดีตอ้งมีบุคลิกลกัษณะท่ีดี ร่างกายสะอาด รู้จกั
รูปลกัษณ์ของตนเองและแต่งกายอยา่งถูกตอ้ง มีชีวติชีวา คล่องแคล่ว และวางตนเหมาะสม 

2.2 บุคลิกภาพดา้นจิตใจ ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งมีความเช่ือมัน่ ศรัทธาผูอ่ื้น มีความอดทน  
กล้าหาญ มีเมตตาจิต มีวิจยั มีใจเป็นธรรม นั่นคือต้องฟังความคิดเห็นทุกด้าน ไม่เป็นคนหูเบา  
มีอารมณ์ขนั มีใจคอหนกัแน่นต่อสถานการณ์ ค าพูดท่ีขดัแยง้หรือไม่เป็นมิตร มองทุกอยา่งดว้ยใจ
เป็นกลางและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างดว้ยใจเป็นสุข 

2.3 บุคลิกด้านสังคม ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ช่วยเหลือสังคม  
เห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน และมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 

3. คุณลกัษณะดา้นความสามารถและคุณสมบติัพิเศษ การท่ีบุคลลหน่ึงจะเป็นผูน้ าท่ีดี
ไดน้ั้น ยอ่มจะตอ้งมีความสามารถและมีคุณสมบติัพิเศษแตกต่างไปจากผูอ่ื้น คือ 

3.1 มีสติปัญญาฉลาด เฉียบแหลม คิดอยา่งละเอียดและรอบคอบ ความฉลาดอาจ
ไดม้าจากการฝึกฝนการท างาน โดยใชว้จิารณญาณและท างานอยา่งเป็นระบบ 

3.2 รู้บทบาทหน้าท่ีของตน รู้จกัขอ้ดีขอ้ดอ้ยของตนเอง  เพื่อน าไปชักจูงใจหรือ
ส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รู้ดีวา่จงัหวะไหนควรใชเ้ร่ืองราวของความดี  จุดไหนควรใช้
เร่ืองความผิดพลาดและส่ือสารถึงแนวทางการแก้ปัญหา มากกว่าจะหาคนท าผิดเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจกนัในการปฏิบติังาน  

3.3 มีความรับผิดชอบ อุทิศเวลาให้แก่งานในหน้าท่ี  ศรัทธาต่อผูอ่ื้น เป็นท่ีพึ่งแก่
ผูน้อ้ย รับผดิชอบผลของการปฏิบติังานของตน กลา้เผชิญต่อเหตุการณ์และผลของการตดัสินใจท่ีมา
จากการปฏิบติังานของผูอ้ยูใ่ตก้ารบงัคบับญัชาได ้ 
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3.4 มีความเป็นธรรม รับฟังความเห็นทุกด้านไม่หูเบา  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยรอบ
จากทุกฝ่าย  เอาใจใส่ความเป็นอยู่ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเท่า
เทียมกนั 

3.5 มีความกลา้หาญทั้งทางกายและทางใจ คือ มีอ านาจทางใจท่ีสามารถควบคุม
ตนเองได้เม่ือตกอยู่ในอนัตราย  แสดงออกอย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปด้วย
ลกัษณะอนัสงบและมัน่คง 

3.6 มีความแนบเนียน คือ มีความสามารถในการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดโ้ดย
ไม่มีความขดัแยง้กนั  แสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้หรือความคิดเห็น
ไม่ตรงกนั 

3.7 มีความเด็ดขาด มีความสามารถในการตดัสินใจอย่างทนัท่วงทีและประกาศ
การตัดสินใจนั้ นๆ ในลักษณะท่ีชัดเจน มั่นคง และสามารถปฏิบัติได้ รวมถึงคาดการณ์และ
รับผดิชอบผลลพัธ์ท่ีจะตามมาหลงัจากการตดัสินใจนั้นๆ ได ้ 

3.8 มีความริเร่ิม คือแสดงออกถึงความมัน่ใจในงานอย่างจริงจงั ปฏิบติังานด้วย
ความเตม็ใจ  ปฏิบติังานร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ตอนเร่ิมตน้ และมองโลกในแง่ดีเสมอ 

3.9 มีความตั้งใจจริงมีความมุ่งมัน่ไม่ทอ้ถอย แมจ้ะเจอสถานการณ์ท่ียากจะผ่าน
ไปไดก้็สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั                
ท่ีท  าใหผู้น้  าข้ึนสู่จุดสูงสุดได ้

3.10 มีความสามารถในการจูงใจ โดยตอ้งวเิคราะห์เหตุผลของคนท่ีมีความคิดเห็น
ขดัแยง้กนั ส่ือสารขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในเชิงช้ีแจงเพื่อสร้างความเขา้ใจ  ใช้การกล่าวโทษให้น้อยท่ีสุด
เพื่อสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของผูป้ฏิบติังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

3.11 มีความสามารถในการประสานงาน คือต้องมีเทคนิคในการสร้างความ
สามคัคีข้ึนในหน่วยงาน มีการประสานงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ แกไ้ขปัญหา
เร่งด่วนไดเ้ร็วท่ีสุด  เพื่อลดความสูญเสียหรือป้องกนัไม่ใหปั้ญหาขยายใหญ่ข้ึน 

3.12 มีความอดทน ผูน้ าท่ียิ่งใหญ่จะตอ้งมีความอดทนต่อผลกระทบทั้งทางกาย 
วาจาและจิตใจทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร 
 คุณสมบติัทั้ง 3 ดา้นน้ี อาจกล่าวไดว้า่เป็นคุณสมบติัเชิงจิตวทิยาของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ
ท่ีจ าเป็นจะตอ้งสั่งสมให้เกิดข้ึน อนัจะท าใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ธงชยั สันติวงษ ์และชยัยศ สันติวงษ ์(2522, 38) กล่าววา่ ลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงจะตอ้งมีความเฉลียวฉลาด มีความยุติธรรม มีความเขา้ใจ มีความรอบรู้ทัว่ไปและความรู้เฉพาะ
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อย่าง มีการรับรู้ได้อย่างถูกต้อง เป็นผูม้อบหมายงานท่ีดีและต้องเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสู์งด้วย                 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะทางร่างกาย (Physical Traits) เก่ียวกบัรูปร่างหน้าตา เช่น ความสูงพอเหมาะ
น ้ าหนกัไม่มากนกัเพื่อท าให้เกิดความคล่องตวัดา้นการปฏิบติังาน หน้าตาดี มีความอดทน สุขภาพ
แขง็แรง 

2. ลกัษณะทางบุคลิกภาพ (Personality Traits) เก่ียวกบัความกระตือรือร้นในหนา้ท่ีการงาน 
มีความริเร่ิมในทางความคิด มีความอดทน มีความพยายาม จดัท่าทางและองค์ประกอบร่างกาย              
ของตนเองเม่ืออยูต่่อหนา้สาธารณะไดดี้ 

3. คุณลกัษณะนิสัยส่วนตวั (Personal Traits) มีความฉลาดทางอารมณ์ ความยืดหยุ่น
ดา้นการท างานและการตดัสินใจ รักและรับผดิชอบในภาระงานของตนเอง 

4. คุณลกัษณะทางสังคม (Social Traits) เก่ียวกบัความเห็นอกเห็นใจ การเป็นตวัอยา่งท่ีดี  
ดา้นความซ่ือสัตยแ์ละโปร่งใส มีต าแหน่งท่ีคนในสังคมใหค้วามเคารพและไวว้างใจ สามารถท างาน
ร่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งราบร่ืน 
 จากค าอธิบายข้างต้น ผูน้ าชุมชนจึงมีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนผูน้ าโดยทั่วไปแต่
เพิ่มเติมเร่ืององคค์วามรู้เฉพาะซ่ึงเป็นบริบทของชุมชน รู้จกัชุมชนของตนเองเป็นอย่างดี วิเคราะห์
ความตอ้งการของชุมชนภายใตก้ารด าเนินงานอยา่งมีส่วนร่วมของคนในชุมชน แกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ท่ีเกิดจากความขดัแยง้ดา้นความคิดไดอ้ยา่งเหมาะสม การด าเนินงานโดยมีความสัมพนัธ์ท่ีแน่น
แฟ้นเป็นพื้นฐาน เน่ืองจากมีความเก่ียวโยงกนัดา้นประวติัศาสตร์ บรรพบุรุษ ภูมิปัญญาท่ีมีความ
เฉพาะของแต่ละพื้นท่ี  ท าให้แผนการด าเนินงานต้องปรับรายละเอียดให้เข้ากับทักษะและ                       
การน าไปใชป้ระโยชน์ขององคก์ร สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีดีในอนาคตไดเ้ป็นหลกัให้ความส าคญั
เร่ืองการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วมเพราะทุกคนในพื้นท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการปฏิบติังาน 
 
แนวคิดการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืน 

ความหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืน 
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดรั้บความส าคญัมากยิง่ข้ึนเม่ือสหประชาชาติไดจ้ดัให้มีการประชุม

วา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (Un Conference On Environment And Development : UNCED) 
หรือการประชุม Earth Summit ท่ีกรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือปี พ.ศ. 2535 ซ่ึงผลการ
ประชุมน้ีผูแ้ทนของ 178 ประเทศรวมทั้ งประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองแผนปฏิบัติการ 21 
(Agenda 21) ซ่ึงถือเป็นแผนแม่บทของโลกประกอบดว้ยหัวขอ้เร่ืองการตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
และความส าคัญท่ีจะร่วมกันพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนให้เกิดข้ึนในโลก                



23 

 

จากแผนปฏิบัติการข้างต้น  ประเทศไทยของเราร่วมด าเนินงานเร่ืองการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนผ่าน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึง นอกจากจะมุ่งเน้น "คน" 
เป็นศูนยก์ลางการพฒันา ยงัให้ความส าคญัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเขม้แข็งเพื่อให้เกิดการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืได ้

จากการพฒันาประเทศในระยะ 40 ปี ท่ีผ่านมานับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการจดัท า
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2504 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งค านึงถึงผล
การพฒันาประเทศท่ีอย่างสมดุลใน 2 มิติค่อยข้างน้อย จึงท าให้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) มีการอญัเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ มาเป็นปรัชญาน าทางในการบริหารและพฒันาประเทศ โดยส่งเสริม
การพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางและให้ความส าคญักบัการพฒันาท่ีมี 
ดุลยภาพทั้งการบริหารพฒันา คน เศรษฐกิจและสังคม ไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงการ
พัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมี คุณภาพและแข่งขันได้จะต้องค านึงถึงขีดจ ากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสามารถสงวนรักษาไวใ้ช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนานด้วย  
ทั้งน้ีเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มให้สามารถเป็นฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจและการด ารงชีวิตของมนุษยไ์ดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองตลอดไป 

การพฒันาอย่างย ัง่ยืนหรือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ภาษาองักฤษเรียกว่า Sustainable Development 
โดยสมัชชาโลกจาก World Commission On Environment นิยามความหมายไวว้่า รูปแบบของการ
พัฒนาท่ีสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้อง
ประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง (Sustainable 
Development is Development that Meets the Needs of the Present Without Compromising the 
Ability of Future Generations to Meet Their Own Needs)  

ราชบณัฑิตยสถาน ก าหนดไวว้่า ความหมายของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนประกอบดว้ย 
แนวคิดอย่างน้อย 3 ประการ คือ ความตอ้งการของมนุษย์ ความตอ้งการพื้นฐานในการด ารงชีวิต  
และความตอ้งการท่ีจะมีมาตรฐานดีกว่าเดิม  การพฒันาอย่างย ัง่ยืนจึงค านึงถึงแนวคิดท่ีเก่ียวกับ
ความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงอาจเป็นความตอ้งการพื้นฐานในการด ารงชีวติ และความตอ้งการท่ีจะมี
มาตรฐานท่ีดีกวา่เดิม ภายใตขี้ดจ ากดัของส่ิงแวดลอ้ม โดยระบบสภาพแวดลอ้มมีขีดจ ากดัเร่ืองการ
บริหารจดัการทรัพยากรและการจดัการของเสียท่ีเกิดระหว่างกระบวนการผลิตจนเสร็จส้ินเป็น
ช้ินงาน ความย ัง่ยืนนั้น ไม่อาจมัน่คงอยู่ไดห้ากปราศจากนโยบายการพฒันาท่ีค านึงถึงปัจจยัทาง
สังคมและวฒันธรรมมาพิจารณาดว้ย  
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“ความย ั่งยืน” (Sustainable) มีความหมายได้ในหลายมิ ติ  เช่น  ในมิ ติของทรัพยากร          
ธรรมชาติ ความย ัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรเพื่อการ
ด ารงอยูข่องมนุษย ์ ในมิติของความย ัง่ยืนดา้นบุคลากรในองค์กร อาจหมายถึง การรักษาทุนมนุษย์
ในองค์กร การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถท างานขององค์กรได้ทุกสภาวการณ์  ในมิติของ
เศรษฐศาสตร์ความย ัง่ยืนทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงการพฒันาเพื่อให้มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
ภายใตห้ลกัแนวคิดการบริโภคต่อหวัของประชากรในระยะยาวอยา่งไม่ขาดแคลน เห็นไดจ้ากการท่ี
มีองค์กรต่าง ๆ เรียกร้องให้ประชาชนในโลกเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตท่ีฟุ่มเฟือยไปสู่การ
ด ารงชีพท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม เป็นตน้ ดงันั้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) คือ
การพฒันาทุก ๆ กระบวนการขององคก์รเพื่อใหอ้งคก์รสามารถด ารงอยูไ่ดภ้ายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 

แนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2541) อธิบายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนว่า การพฒันา
อย่างย ัง่ยืนมีลกัษณะท่ีเป็นบูรณาการ (Integrated)  คือท าให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) หมายความว่า 
องค์ประกอบทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมาประสานกนัครบองค์และเกิดดุลยภาพ (Balance) หรือ 
อีกนยัหน่ึง การพฒันาท่ีย ัง่ยนืคือการท าใหกิ้จกรรมของมนุษยส์อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องธรรมชาติ 

เก้ือ วงศบุ์ญสิน (2538, 71-72) กล่าวไวว้า่ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การพฒันาท่ีตรง
กบัความตอ้งการตามความจ าเป็นในปัจจุบนั โดยสามารถรองรับความตอ้งการหรือความจ าเป็นท่ีจะ
เกิดแก่ชนรุ่นหลงั ๆ ไดด้ว้ย ทั้งน้ีมาตรฐานการครองชีพท่ีเกินขีดความจ าเป็นขั้นพื้นฐานจะย ัง่ยืน
ต่อเม่ือมาตรฐานการบริโภคในสังคมค านึงถึงความย ัง่ยืนในระยะยาว (Long-term Sustainability) 
รวมถึงครอบคลุมมาตรการการรักษามรดกทางทรัพยากรท่ีจะตกกบัคนรุ่นหลงั  ในปริมาณใกลเ้คียง
กบัชนรุ่นปัจจุบนัท่ีไดรั้บมาและเป็นการพฒันาท่ีกระจายประโยชน์ของความกา้วหน้าเศรษฐกิจได้
อย่างทัว่ถึง ตลอดจนเป็นการพฒันาท่ีปกป้องส่ิงแวดล้อมทั้งในระดบัท้องถ่ินและในระดบัโลก              
ซ่ึงเป็นการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของคนในสังคมอยา่งแทจ้ริง  

ไพฑูรย ์พงศะบุตร (2544, 21) ให้ความหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน คือ การอนุรักษ์
และการใชท้รัพยากรอยา่งพอดี เพื่อให้สามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปไดใ้นระยะยาวและมีการกระจาย
ผลประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ รวมทั้งความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งหรือมีส่วนได้
ส่วนเสีย 

คณะกรรมาธิการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2546) ให้ความหมายว่า 
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ รูปแบบการพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นปัจจุบนัโดยไม่มี
ขอ้ผ่อนปรนใด ๆ กับความต้องการท่ีจ าเป็นส าหรับการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ใน
อนาคตดว้ย  
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การพฒันาท่ีย ัง่ยืน จึงกล่าวไดว้า่เป็นการจดัการแบบองคร์วมท่ีไม่ส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อการพฒันา มุ่งให้เกิดความสมดุลสอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยพิจารณาอย่าง
ครบถว้น 3 องค์ประกอบ คือ การพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันาสังคมและมีการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ย ซ่ึงหมายถึงรวมการพฒันาทั้งบริบททางสังคมและวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั ค านึงเร่ืองส่งต่อการ
พฒันาและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหก้บัคนรุ่นต่อไปได ้

แนวคิดในการอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีย่ั่งยืน 
1.  แนวคิดของ ป.ประยุทธ ประยุตโต (2543) ก าหนดแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาคน   

และส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนืไวว้า่ เป็นการปลูกฝังความรัก ความหวงแหนในสภาพแวดลอ้มท้องถ่ินของ
ตนเอง สร้างความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมจากบา้นโรงเรียน
และชุมชน  การสร้างจิตส านึกและคุณธรรมในการด าเนินชีวิตให้อุปโภคบริโภคอย่างเหมาะสม                
มีความพอดี และพอเพียงตามความตอ้งการ  นอกจากน้ีควรมีความรู้ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม       
ท่ีสัมพันธ์กันทั้ งระบบจนพัฒนาควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        
ท่ี เหมาะสมได้โดยไม่ ก่อให้ เกิดผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยดัและใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นการพัฒนา และอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติท่ีย ัง่ยนื 

จากแนวคิดของการพฒันาท่ีสมบูรณ์ ประยุทธ ประยุตโต (2543) เสนอแนวทางท่ี
องค์กรไดป้ฏิบติัอยู่ผนวกเขา้กบัแนวทางการพฒันาแบบพุทธ ซ่ึงเน้นการพฒันาคนเป็นหลกัจาก            
ภูมิปัญญาอนัละเอียดลึกซ้ึง การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นระบบท่ีเอ้ือต่อความย ัง่ยืนทางสภาพแวดล้อม
กล่าวคือ ระบบดงักล่าวประชากรมีขนาดคงท่ีและสมดุลกบัการเก้ือหนุนของธรรมชาติ มีระบบการ
ผลิตพลงังานท่ีไม่ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อสภาพภูมิอากาศโลก มีระดบัความตอ้งการการ
ด ารงชีพในระดบัท่ีไม่เกินก าลงัการผลิตอยา่งย ัง่ยืนของระบบนิเวศ  รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการท าลาย
ลา้งส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ท่ีเป็นเพื่อนร่วมโลกของเรา 

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นค าท่ีรู้จกักันดีและใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบนัน้ี แต่น้อยนัก                 
ท่ีจะเข้าใจความหมายอย่างแท้จริง รัฐบาลนานาประเทศและหน่วยงานพฒันาระดับนานาชาติ               
ต่างยงัคงมุ่งเน้นการประเมิน ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่าง ๆ  มุ่งเกณฑ ์             
การวดัผลเป็นตวัเลขหรือเชิงปริมาณ แทนท่ีจะมองกรอบยุทธวิธีการพฒันาอนัจะน ามาซ่ึงระบบ
เศรษฐกิจท่ีก่อให้เกิดส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน นบัเป็นการทา้ทายอยา่งยิ่งท่ีจะกา้วไปให้ไดไ้กล ส าหรับ
ปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดล้อมนั้นอาจจะแต่งต่างกันในรายละเอียด เพราะว่าปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจะเช่ือมโยงกบัปัญหาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุน้ีจึงจ าเป็นตอ้งปฏิรูปแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์
และสังคมเสียใหม่ เพื่อให้เป็นแนวทางท่ีเอ้ือต่อการพฒันาท่ีค านึงการอยูดี่กินดีของมนุษยค์วบคู่กบั
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การด ารงอยู่ของสภาพแวดลอ้มท่ีสมดุลหรืออีกนยัหน่ึงสามารถกล่าวไดว้า่ เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืนั้นเอง 

2. แนวคิดความยุติธรรมระหวา่งสองรุ่น 
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั (พระอภิธรรมปิฎก, 2539, 65) ไดแ้ก่ 

2.1 เป็นการพฒันาคนเป็นแกนกลางของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยมุ่งเน้นแกปั้ญหา
ความยากจน การพฒันาต้องสามารถตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นในปัจจุบันขั้น
พื้นฐานได้อย่างพอเพียง ทั้ งด้านการศึกษา สุขภาพอนามยัท่ีอยู่อาศยัและฐานะความเป็นอยู่ท่ีดี
รวมทั้งมาตรการนโยบายประชากรท่ีเหมาะสม 

2.2  ธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม ด้วยการพิทกัษ์รักษาบ ารุง ช่วยสภาพธรรมชาติ
และใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ แต่การพฒันาจะส าเร็จได้นั้นตอ้งอาศยัการ
พฒันาจริยธรรมทั้งในระดบับุคคลและระดบัชาติ การพฒันาดา้นการศึกษานบัวา่เป็นองค์ประกอบแรก                  
ท่ีจะช่วยผลักดนัให้เกิดการพฒันาด้านอ่ืน ๆ ต่อไป อย่างน้อยท าให้คนรู้เท่าทนัปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
วิเคราะห์และหาวิธีแกไ้ขไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล ท่ีส าคญัตอ้งมีการประนีประนอม คือ ยอมลดละความ
ตอ้งการของตนเองเพื่อให้แต่ละฝ่ายไดป้ระโยชน์บา้ง หลกัการเหล่าน้ีเองจะท าให้เกิดการพฒันา               
ท่ีย ัง่ยืนได้ เป็นแนวคิดท่ีอยู่บนพื้นฐานของหลักการท่ีเรียกว่า “ความยุติธรรมระหว่างสองรุ่น” 
(Integration Equity) กล่าวคือ การพฒันาแบบยัง่ย ืนสามารถครอบคลุมสองลกัษณะไดแ้ก่  
(มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554, 11) 

ลกัษณะแรก เนน้เร่ืองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีขีดจ ากดั โดยมุ่งเนน้วิธีของ
ประชาชนท่ีมีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยูไ่ดท้่ามกลางกระแสวิกฤติหรือเศรษฐกิจท่ีป่ันป่วนโดย
วธีิการแรก คือ “เนน้หลกัความพอดี” และการตอบสนองต่อความจ าเป็นพื้นฐานเท่าท่ีจ  าเป็น 

องค์ประกอบท่ีสอง เน้นเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่า
ธรรมชาติไม่ไดมี้ไวเ้พื่อให้มนุษยน์ าไปใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือยและลา้งผลาญ วิธีของการรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรหรือการใชส้อยใหคุ้ม้ค่าและใชน้อ้ยลง อยา่งไรก็ตามความสัมพนัธ์ระหวา่งประชากรและ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มประชากรและเทคโนโลยี มีผลต่อความย ัง่ยืนของการพฒันา    
ซ่ึงตอ้งค านึงถึงผลกระทบอยา่งรอบดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและดา้นนิเวศวทิยา 

3. แนวคิดการสร้างสมดุลในสามมิติ หลกัการพฒันาแบบยัง่ยนืเป็นการพฒันาท่ีมุ่งเนน้
การสร้างสมดุลในสามมิติ เน่ืองจากทุกด้านล้วนแล้วแต่มีความสัมพนัธ์และเก่ียวเน่ืองกัน ดังน้ี 
(มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2554, 55) 

3.1 มิติการพฒันาดา้นสังคม หมายถึง การพฒันาคนและสังคมให้เช่ือมโยงกบัการ
พฒันาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมดุล โดยพฒันาคนไทยใหมี้ประสิทธิภาพ
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ดา้นการท างานสูงข้ึน ปรับตวัรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง มีส านึกและวิถีชีวิตท่ีเก้ือกูลต่อธรรมชาติ            
มีสิทธิและโอกาสท่ีจะได้รับการจัดสรรผลประโยชน์และสิทธ์ิความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและ               
เป็นธรรม พึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งมัน่คง มีระบบการจดัการทางสังคมท่ีสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
รวมทั้งน าทุนทางสังคมท่ีอยูห่ลากหลายมาใชอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีมี
คุณภาพมีการเรียนรู้ตลอดชีวติและมีความสมานฉนัทเ์อ้ืออาทร 

3.2  มิติการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพอย่างต่อเน่ือง
ในระยะยาวและเป็นการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ การพฒันาทางเศรษฐกิจจะตอ้งเป็นไป
อย่างสมดุลและเอ้ือต่อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีความสามารถในการ
แข่งขนั การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจนั้นจะตอ้งมาจากกระบวนการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีสะอาด  
ลดปริมาณของเสีย ไม่ท าลายสภาพแวดลอ้ม ไม่สร้างมลพิษท่ีจะกลายมาเป็นตน้ทุนทางการผลิตใน
ระยะต่อไป ซ่ึงมลพิษเหล่านั้นจะเป็นขอ้จ ากดัของการพฒันาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ย ัง่ยนื 

3.3 มิติการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในขอบเขตท่ีคงไวซ่ึ้งความหลากหลายทางชีวภาพและสามารถพลิกฟ้ืนใหก้ลบัสู่สภาพใกลเ้คียงกบั
สภาพเดิมให้มากท่ีสุด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสและมีปัจจัยในการด ารงชีพ ซ่ึงจะต้อง
ปรับเปล่ียนทัศนคติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  มุ่งการจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งเก้ือกูลรวมถึงการลดจ านวนการใชท้รัพยากรธรรมชาติลง พร้อมทั้งน า
เทคโนโลยสีะอาดมาใชใ้หม้ากท่ีสุด 

4.  อาจกล่าวไดว้า่แนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืมีลกัษณะท่ีส าคญั (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545) ไดแ้ก่ 

4.1  ค านึงถึงขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและสนองความตอ้งการ
ในปัจจุบนัโดยไม่ส่งผลต่อความตอ้งการในอนาคต 

4.2  ค านึงถึงความเป็นองค์รวม คือ มองวา่จะกระท าส่ิงใดตอ้งค านึงถึงผลกระทบ                   
ท่ีจะเกิดกบัส่ิงอ่ืน ๆ 

4.3  ค านึงถึงเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ว่าควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์และเอ้ือ
ประโยชนอ์ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสมกลบัสภาพทอ้งถ่ิน 

ในการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการพฒันาเพื่อมุ่งไปสู่ความย ัง่ยืนของประเทศไทย
นั้นไดมี้การก าหนดเป้าประสงค์ของการพฒันา 4 ประการดว้ยกนั (กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและ
การส่ือสารส านกังานจงัหวดัปทุมธานี) ไดแ้ก่ 
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1.  คุณภาพ สังคมไทยมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน เป็นสังคมฐานความรู้ มีการพฒันาศกัยภาพ
และการศึกษาได้ด้วยตนเอง มีการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพตามศักยภาพการผลิตใน
ประเทศ โดยเนน้ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัควบคู่กบัผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มผลผลิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม และลดมลพิษในเชิงป้องกันส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนมากกว่าการแก้ไขปัญหาจากการ
ด าเนินงาน 

2.  เสถียรภาพและการปรับตวั เศรษฐกิจเกิดการขยายตวัอย่างมีเสถียรภาพทั้งระดบั
ภายในและภายนอกประเทศ มีการสร้างภูมิคุ้มกนัทางเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจยัสนับสนุน
ภายใน โดยค านึงขีดจ ากดัและความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ยการพฒันาและการบริหารจดัการเศรษฐกิจระดบัฐานรากอยา่งครบวงจร โดยมีสินคา้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย มีการธ ารงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์อนัเป็นมรดกดีงามของชาติ 

3.  การกระจายการพฒันาอย่างเป็นธรรม ประชากรมีความเท่าเทียมทั้งดา้นเพศอาชีพ
รายได้ การศึกษา ความต้องการพื้นฐานในการด ารงชีพ และบริการพื้นฐานทางสังคม มีโอกาส
เขา้ถึงตลาดและการจดัสรรฐานทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม โดยค านึงถึงความตอ้งการ
ของคนรุ่นปัจจุบนัและสงวนรักษาทรัพยากรใหค้นรุ่นต่อไปได ้

4.  การมีระบบบริหารจดัการท่ีประชากรทุกภาคส่วนของสังคม มีโอกาสและสิทธิใน
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร กระบวนการตดัสินใจ และนโยบายสาธารณะ โดยผ่านการบริหารจดัการ 
การส่งเสริมและกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินและการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการของสถาบนั
การเมือง สังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั 

หลกัการของการพฒันาทีย่ัง่ยืน 
หลกัการส าคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คือ การสร้างสมดุลระหวา่ง 3 มิติของการพฒันา 

อนัไดแ้ก่  
1.  มิติการพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการพฒันาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมี

คุณภาพ กระจายรายไดใ้หเ้อ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนท่ีมีรายไดต้ ่า 
2.  มิติการพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นการพฒันาคนใหมี้ความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิต

ภาพสูงข้ึน ส่งเสริมใหเ้กิดสังคมท่ีมีคุณภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
3.  มิติการพฒันาส่ิงแวดล้อมท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณ                   

ท่ีระบบนิเวศสามารถฟ้ืนตวักลับสู่สภาพเดิมได้  การปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดล้อมในระดับ                     
ท่ีระบบนิเวศสามารถดูดซับและท าลายมลพิษนั้นได้ โดยให้สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากร
ประเภทท่ีใชแ้ลว้หมดไปได ้
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ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547, น. 2-7) สรุปวา่ 
การพฒันาที่ย ัง่ยืน 1) เป็นการพฒันาที่ด าเนินไปโดยค านึงถึงขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติ                  
และส่ิงแวดลอ้ม ตอบสนองความตอ้งการในปัจจุบนัโดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการในอนาคต           
2) เป็นการพฒันาท่ีค านึงถึงความเป็นองคร์วม  คือ การจะท าส่ิงใดก็ตามตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดกบัส่ิงอ่ืน ๆ เสมอ ดงันั้น การพฒันาน้ีจึงยึดหลักความรอบคอบและค่อยเป็นค่อยไป 3) การ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนไม่ได้ระบุว่าต้องปฏิเสธระบบเทคโนโลยี เพียงแต่ต้องค านึงว่าเทคโนโลยีท่ี
น ามาใชน้ั้นเป็นไปในทางสร้างสรรคห์รือท าลาย 

วรัญญู เวียงอ าพล (2546, 29-30) กล่าวไวว้่า การพฒันาแบบยัง่ยืนตอ้งเป็นการสร้างสรรค์
ให้ชีวิตและสังคมดีข้ึน โดยตอ้งมีการพฒันา 4 องค์ประกอบ คือ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สังคม 
จิตใจและมนุษย ์เศรษฐกิจ ดงัน้ี  

1.  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือ ยงัคงส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติให้เหมือนเดิมท่ีสุด 
ไม่ควรให้ธรรมชาติเปล่ียนแปลงไปมากนัก หรือถา้จ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตอ้งชดเชยหรือ
ทดแทนธรรมชาติท่ีเสียไป มนุษยต์อ้งไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะสู่ส่ิงแวดลอ้มจนเกินไป การแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐบาล เอกชน และประชาชน 
จะตอ้งไดรั้บความสนใจทั้งในระดบันโยบาย ระดบัการวางแผน และระดบัปฏิบติั  

2.  สังคม คือ ประชาชนมีคุณภาพดี กินดีอยู่ดี สังคมปลอดภัยสงบสุข เป็นสังคม                   
ท่ีช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั คงไวซ่ึ้งวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน  

3.  จิตใจและมนุษย ์ตอ้งมีการพฒันาทั้งดา้นร่างกายและจิตใจให้เขม้แข็งและสมบูรณ์
อยูเ่สมอ  

4.  เศรษฐกิจ ตอ้งมีการหมุนเวียนของรายได้  มีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน มีการ
ผลิตท่ีเหมาะสมกับทรัพยากรและความต้องการของผูบ้ริโภค โดยท่ีการผลิตต้องไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะท่ีเกินจ าเป็น  มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์แบบใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็วประหยดัและปลอดภยัให้แก่
ชุมชนรวมทั้งเป็นยคุของ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพฒันา  

การประยุกต์ใช้แนวคิดของการพฒันาทีย่ัง่ยืน 
หลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีไดน้ ามาปรับใช้กบัการจดัการท่องเท่ียว มีจุดส าคญัอยู่ท่ี

การดูแลทรัพยากรการท่องเท่ียวให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปไดใ้นระยะเวลานาน มิใช่เพียงเพื่อ
คนรุ่นปัจจุบนัเท่านั้นรวมถึงการลดการใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลืองและลดปริมาณของเสียท่ีจะเป็น
อันตรายแก่ส่ิงแวดล้อม มีการกระจายรายได้และผลประโยชน์ให้แก่คนในท้องถ่ินท่ีมีแหล่ง
ท่องเท่ียวตั้งอยู่ เปิดโอกาสให้คนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการ การให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 
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รวมถึงให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัสรรงบประมาณและจดัการทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม มีการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่แนวคิดความรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน           
(สิน สโรบล, 2546, 52) 

พ.ศ. 2545 องค์การสหประชาชาติไดป้ระกาศให้เป็นปีสากลว่าดว้ยเร่ืองการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ซ่ึงการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมและธุรกิจในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาไดเ้อ้ือประโยชน์กบั
ชุมชนนอ้ยมาก ในทางตรงขา้มชุมชนเองก็ไดรั้บผลเสียจากการท่องเท่ียวโดยตรง เช่น การสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม เน่ืองจากชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการท่องเท่ียวนั้นเอง 

แนวทางการจดัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนน้ีให้ความส าคญักบัชุมชนทอ้งถ่ินมีการร่วม
ก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวและการบริหารจดัการรวมถึงการกระจายรายได้สู่ทอ้งถ่ินอย่างเป็น
ธรรมเพราะวา่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเกิดข้ึน ก็ต่อเม่ือชุมชนทอ้งถ่ินเป็นผูบ้ริหารจดัการทรัพยากรท่ีมี
อยูข่องตนเองโดยกระบวนการเรียนรู้ เช่นเดียวกบัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงได้มีนกัวิชาการได้
กล่าววา่การท่องเท่ียว โดยชุมชนพฒันามาจากแนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ท่ีสอดคล้องกับกระแสการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของโลกเม่ือคร้ังมีการประชุมสุดยอด
ส่ิงแวดล้อมโลก ณ กรุงจานิโร ประเทศบราซิล อนัมีผลก่อให้เกิดกระแสการพฒันา 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 

1. กระแสความตอ้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. กระแสท่ีตอ้งการท่องเท่ียวท่ีเนน้ศึกษาและเรียนรู้ 
3. กระแสความตอ้งการพฒันาคน 
แนวคิดของการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนเกิดข้ึนจากการตอบโจทย์ค  าถามท่ีว่า                  

การท่องเท่ียว (พจนา สวนศรี, 2546, 12-13) จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งไร 
มิไดม้องวา่ชุมชนจะไดป้ระโยชน์ อะไรจากการท่องเท่ียว ซ่ึงโดยหลกัการท่องเท่ียวโดยชุมชนตอ้ง
ใช้ชุมชนเป็นเจา้ของ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและก าหนดทิศทางการท่องเท่ียว ส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจของตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ต้องจดัการให้มีความย ัง่ยืนด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม รักษาเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่งคนต่างวฒันธรรม
เคารพในความแตกต่างก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อคนในท้องถ่ิน รวมถึงการกระจาย
รายไดสู่้ชุมชนแบบต่างๆ เช่น การใหบ้ริการน าเท่ียวการขายของท่ีระลึกเป็นตน้ 

การพฒันาประเทศไทยเน้นท่ีการขจดัความยากจนและยกระดบัชีวิตของประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ ดี ข้ึนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการท างาน เพื่ อให้ เอ้ือต่อ               
การเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจดัการประเทศ มุ่งสู่ประสิทธิภาพและคุณภาพให้ก้าวทนัโลก          
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ในรูปแบบเศรษฐกิจท่ีสมดุลพอประมาณอยา่งมีเหตุผล สร้างภูมิคุม้กนั กา้วทนัโลก เสริมสร้างจิตใจ
ของคนไทยให้มีคุณธรรมมีความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงเป็นหลกัท่ีพระเจา้อยู่หัวทรงใช้ในการพฒันา
ความเป็นอยู่ของประชาชนมาโดยตลอด เพื่อตั้งรับกบัผลกระทบของวิกฤติท่ีเกิดข้ึนระยะสั้นและ
ผอ่นคลายปัญหาในระยะยาวซ่ึงมียทุธศาสตร์ท่ีส าคญัดว้ยกนั 2 ประการ ไดแ้ก่ 

1. การพึ่ งตนเอง การพึ่ งตนเองของชุมชนแสดงออกได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้
วตัถุดิบเพื่อการผลิตท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินแทนการหาจากภายนอก การใชผู้เ้ช่ียวชาญในทอ้งถ่ินแทนท่ี
การใชผู้เ้ช่ียวชาญจากต่างถ่ิน การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการสร้างรายไดแ้ทนการรับเอาเทคนิคใหม่
มาใชพ้ึ่ง แหล่งทุนในทอ้งถ่ินแทนการก่อหน้ีจากต่างถ่ินการจดัชุมชนดว้ยตวัเองแทนการสนบัสนุน
จากภายนอก การตดัสินใจลงมือปฏิบติัเองแทนท่ีจะรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลตลอดจนมุ่งสร้าง
ทุนทางเศรษฐกิจ 

2. ความพอเพียง เห็นว่าเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัในการแกไ้ขปัญหาความยากจนโดย
เลือกสินค้า เกษตรท่ีมีอยู่แล้ว เน้นการลดค่าใช้จ่ายแทนการมุ่งรายได้ นอกจากน้ียงัต้องสร้าง
หลกัประกนัโดยการผลิตใหเ้พียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน 

ประเทศไทยไดมี้การก าหนดให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัในการพฒันาประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 โดยมียุทธศาสตร์และภารกิจวตัถุประสงค์เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืมีทั้งหมด 7 อยา่ง ไดแ้ก่ (สรรเสริญ วงศช์ะอุ่ม, 2544, 6, 126-127) 

1. การพฒันาคุณภาพคนท่ีต่อเน่ืองจากแผนท่ีผ่านมา การมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรู้สุขภาพท่ีดี 

2.  การเนน้ความสมดุลและชนบท โดยท าใหเ้กิดความสมดุลและเช่ือมโยงกนั 
3.  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเร่ืองปัญหาการแย่งชิง

ทรัพยากรในภาคเศรษฐกิจ 
4.  การพฒันาการจดัการเศรษฐกิจมหภาคโดยมีประสิทธิภาพทั้งเร่ืองการเงิน การคลงั 

ภาษี รวมทั้งบทบาทภาครัฐ เอกชนและบริการ 
5.  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการปรับโครงสร้างภาคการผลิต              

และบริการ 
6.  พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหเ้ขา้กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7.  บริหารจดัการท่ีดีทุกระดบัทั้งการเมือง ราชการ เอกชน ชุมชนและครอบครัว 
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะพฒันาทุกองคป์ระกอบของการพฒันาโดยเฉพาะดา้นส่ิงแวดลอ้ม

จะเน้นเป็นกรณีพิเศษ คือ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัเท่าท่ีจ  าเป็น โดยในการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
จะตอ้งมีดชันีช้ีวดัท่ีเรียกว่า ตวัช้ีวดัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development Indicator) โดย
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ตวัช้ีวดัครบ 4 ดา้น คือ สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและสถาบนัองคก์ร ซ่ึงสภาพฒัน์ฯ จดัท าดชันีช้ี
วดัท่ีคลา้ยคลึงกบัการวดั ความอยูดี่มีสุข มีตวัช้ีวดั 7 ตวั คือ ความรู้ ชีวติการท างาน รายไดแ้ละความ
ยากจน สภาพแวดลอ้ม ชีวติครอบครัว การบริหารจดัการท่ีดี และสุขภาพอนามยั 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื จึงหมายถึง การพฒันาทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพโดยเนน้
คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา  เพื่อให้เกิดผลส าเร็จดา้นการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีและ               
มีการบริหารจัดการชุมชนอย่างเข้มแข็ง มีภูมิ คุ้มกันตนเองจากกระแสความเปล่ียนแปลง                       
จากภายนอกได้ ความย ัง่ยืนสามารถวดัได้หลายองค์ประกอบ  เช่น ความย ัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม   
เห็นไดจ้ากศกัยภาพการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัด เพิ่มการใช้พลังงานสะอาดท่ีก่อให้เกิดมลพิษต่อโลกน้อย หรือการบริหารจดัการ
ทรัพยากรให้พอเพียงกับการใช้ของคนยุคปัจจุบันและมีเหลืออยางเพียงพอส าหรับโลกในยุค            
อนาคตดว้ย ซ่ึงท าไดโ้ดยการใช้องคค์วามรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาสนบัสนุนการด าเนินงาน
ปัจจุบนัจึงกล่าวได้ว่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืนตอ้งประกอบไปด้วยพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านต่าง ๆ 
อยา่งครบถว้นและความเขา้ใจการบริหารจดัการ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเนน้ผลประโยชน์ท่ีเกิดกบัส่วนรวมมากกวา่ส่วนตนและการวางแผนการใชชี้วิต
ท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับคนรุ่นต่อไปได ้ 

ความหมายของชุมชน 
ความหมายตามพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2524 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2524, 112) ชุมชน หมายถึง   
1.  กลุ่มย่อยท่ีมีลักษณะหลายประการเหมือนกบัลักษณะสังคม แต่มีขนาดเล็กกว่า              

และมีความสนใจร่วมกันในวงแคบกว่า ชุมชน หมายถึง เขตพื้นท่ีระดับของความคุ้นเคยและ               
การติดต่อระหวา่งบุคคล ตลอดจนพื้นฐานความยึดเหน่ียวเฉพาะบางอยา่งท่ีท าให้ชุมชนต่างไปจาก
กลุ่มเพื่อนบา้น ชุมชนมีลกัษณะเศรษฐกิจเป็นแบบเล้ียงตวัเองท่ีจ ากดั แต่ภายในวงจ ากดัเหล่านั้น
ยอ่มมีการสังสรรคใ์กลชิ้ด และความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งลึกซ้ึง มีส่ิงเฉพาะบางประการ
ท่ีผกูพนัและรับรู้ไดร่้วมกนั เช่นเช้ือชาติ ตน้ก าเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา 

2. ความรู้สึกและทศันคติทั้งมวลท่ีผกูพนัปัจเจกบุคคลให้รวมเขา้เป็นกลุ่ม ความหมาย
ของชุมชนเชิงกระบวนการท่ีมีพลวตั คือ เกณฑ์การวดัความเป็นชุมชนสามารถดูได้จากการ                   
ท  ากิจกรรมหรือการเคล่ือนไหวอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความสัมพันธ์นั้ นจะต้อง                       
มีวตัถุประสงค์การด าเนินงานและการบริหารจดัการของคนในกลุ่มด้วย (อนุชาติ พวงส าลีและ
อรทยั  อาจอ า, 2541, 236) 
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ดงันั้น ชุมชนจึงตอ้งมีความเคล่ือนไหวและความสัมพนัธ์ของคนท่ีร่วมกนัท ากิจกรรม
อยา่งมีส่วนร่วม  ต่อเน่ืองและมีวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานสอดคลอ้งกนั มีส่ิงยดึโยงใจท่ีไดรั้บการ
ยอมรับจากสมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชนร่วมกนั  

ชุมชนเขม้แข็ง มีลกัษณะเป็นชุมชนท่ีมีสภาพรวมกนัอย่างแน่นแฟ้นในทางกายภาพ  
มองเห็นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม สมาชิกของชุมชนมีศกัยภาพแตกต่างกนัตามบริบทและประสบการณ์
ท างาน มีการพึ่งพาอาศยัและร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทางดา้นอาชีพ วฒันธรรม ประเพณี  
พิธีกรรม วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม พฒันาและแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน  
ในทางจิตวิญญาณสมาชิกจะมีค่านิยมความเช่ือร่วมกนัและมีความผูกพนัตระหนกัว่า ตนเองเป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชน เป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพ สามารถพึ่ งพาตนเองในระดบัหน่ึง ทั้ งเร่ืองต้นทุน
แรงงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการยงัชีพพื้นฐานของครอบครัวตนเอง มีระบบสาธารณูปโภค           
ท่ีสนับสนุนต่อการอยู่อาศยัในชุมชน แม้จะมีการพึ่ งพิงจากภายนอกชุมชน แต่มีอ านาจในการ
จดัการ  เลือกสรร ตดัสินใจ และควบคุมปัจจยัพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวติไดห้ลายส่วน จดัการ
กบัปัญหาท่ีเกิดในชุมชนโดยอาศยัภูมิปัญญาเฉพาะของพื้นท่ีและความร่วมมือ  การด าเนินงานอยา่ง
มีส่วนร่วมจากสมาชิกขององคก์ร ชุมชนมีการพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยอาศยั 
กระบวนการเรียนรู้และภูมิปัญญาของตนเอง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ บริหารจดัการ การปกครอง 
วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี ซ่ึงมีผลท าให้ชุมชนมีความรู้ ความสามารถท่ีจะพฒันา 
ตนเองได้ (อุทยั  ดุลยเกษม และอรศรี งามวทิยาพงศ์, 2540, 9-10) โดยมีวฒันธรรมท่ีสืบต่อกนัมา
ผสมผสานในการท ากิจกรรม เพราะการมีฐานการรวมตวัทางวฒันธรรมจะเป็นเคร่ืองยึดโยงให้
สามารถสร้างองค์กรชุมชนท่ี มี คุณภาพ ได้  ส่ งผลให้ มี ประสิท ธิภาพในการตอบสนอง 
ต่อปัญหา มีการพฒันากระบวนการเรียนรู้ มีการจดัการกลุ่ม มีผูน้ าท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิก
และชุมชน มีการกระจายผลประโยชน์แก่สมาชิกอย่างยุติธรรมและไดรั้บการยอมรับจากองค์กร
ภายนอก สามารถขยายผล ขยายกิจกรรมและขยายเครือข่าย (สีลาภรณ์ นาครทรรพ อ้างถึงใน 
อนุชาติ  พวงส าลี และอรทยั อาจอ ่า, 2541, 237-254) ในขณะเดียวกนัได้กล่าวถึง ลกัษณะชุมชน
เขม้แข็งไวว้า่การมีวฒันธรรมมาผสมผสานในการท ากิจกรรมเพื่อเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวให้ชุมชนอยู่
ร่วมกันได้นั้นตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ มีการรวมกลุ่ม มีผูน้ าท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกใน
ชุมชน ได้รับการยอมรับนับถือจากภายนอกชุมชนและมีการจัดกิจกรรมอยู่อย่างต่อเน่ือง                     
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤติ (2542, 20)  
ท่ีได้ให้ ลกัษณะของชุมชนเข้มแข็งไวว้่าเป็นชุมชนท่ีสมาชิกมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตน          
และเป็นชุมชนท่ีจะแกไ้ขปัญหาและพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องตนเอง สมาชิกของชุมชนพร้อม              
ท่ีจะร่วมกนัจดัการกบัปัญหาของตนเองไปพร้อมกนักบัปัญหาของชุมชน กระบวนการของชุมชน          
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ท่ีมีการเคล่ือนไหวต่อเน่ืองจนเป็นวิถีของชุมชน ขบัเคล่ือนโดยผูน้ าองค์กรชุมชนในลกัษณะเปิด
โอกาสให้แก่สมาชิกทั้งมวลเขา้มามีส่วนร่วม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สมาชิก         
ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน  ก าหนดวิสัยทศัน์ร่วมกันโดยร่วมคิด  
ตัดสินใจ ด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนผ่าน
กระบวนการของชุมชน นอกจากน้ี สุรวฒิุ ปัดไธสง (2542, 2-3) กล่าววา่ ลกัษณะของความเขม้แข็ง
ของชุมชน มีคุณสมบติั 8 มิติ ดงัน้ี   

1. สามารถพึ่งตนเองได ้ปรับกระบวนการท างานและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ตาม
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป และสามารถปรับตวัแกปั้ญหาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง   

2.  เป็นชุมชนท่ีสามารถเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และปรับตวัจนสามารถแกปั้ญหา
ของชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามทกัษะและกระบวนการคิดท่ีผา่นการสังเคราะห์จากชุมชนเอง  

3.  ชุมชนสามารถด าเนินหรือจดัการตนเองได ้โดยอาศยัความช่วยเหลือจากภายนอก
น้อยกว่าภายใน  ชุมชนสามารถคิดกระบวนการและวางแผนการท างาน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวติของคนในชุมชนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารพฒันาเพื่อชุมชนมากท่ีสุด    

4.  เป็นชุมชนท่ีอยูใ่นระดบัพออยูพ่อกินอยา่งพอเพียง มีเทคโนโลยีและองคค์วามรู้เป็น
ของตนเอง  สามารถใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม    

5. มีวฒันธรรมเป็นรากฐานของชุมชน คือ เป็นทุนของชุมชนในกระบวนการการผลิต
เพื่อความอยูร่อดและด ารงอยูข่องชุมชน โดยมีสถาบนัทางสังคมเป็นผูผ้ลิตซ ้ าหรือด าเนินการตาม
หนา้ท่ีคือ วดัและโรงเรียนและครอบครัวในชุมชนนั้นเอง   

6.  มีความสัมพนัธ์เชิงอ านาจกบัรัฐและชุมชนอ่ืน โดยชุมชนตอ้งมีอ านาจในการต่อรอง
และต่อต้านหรือคัดค้านอิทธิพล อ านาจนอกชุมชน ทั้ งน้ี เพื่อสามารถรักษาผลประโยชน์หรือ
วตัถุประสงคร่์วมกนัของชุมชนไว ้  

7. ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน อยา่งมีจิตส านึกร่วมกนัไม่แปลกแยก เป็น
การมีส่วนร่วมท่ียืนบนพื้นฐานของวฒันธรรมชุมชนอนัเป็นรากแกว้ท่ีหย ัง่รากลึกหรือเป็นสายโลหิต
หล่อเล้ียงชุมชนและเป็นสายใยท่ียดึโยงให้ชุมชนด ารงอยูไ่ด ้  

8. มีทรัพยากรทั้ งทางธรรมชาติและบุคลากร สามารถจดัการกับทรัพยากรได้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ คือ มีอ านาจ มีสิทธิในเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ มีกระบวนการจดัการ
อย่างมีทกัษะ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีได้รับการถ่ายทอดสะสมกนัมาเป็นเวลายาวนานในเชิงของ                
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   

กองส่งเสริมและเผยแพร่ กระทรวงมหาดไทย (อา้งถึงใน ปรีดี โชติช่วง, 2543, 20-21) 
ใหล้กัษณะความเขม้แขง็ของชุมชนวา่ มีการรวมกนัอยา่งแน่นแฟ้นโดยสมาชิกของชุมชนมีศกัยภาพ  
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มีการพึ่ งพาอาศยัและร่วมมือกนัในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของส่วนตวัและส่วนรวม ทั้งในด้านอาชีพ 
วฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรม มีความรู้สึกผูกพนั รักใคร่สามคัคี เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ให้มีความช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั เป็นชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดใ้นระดบัสูง โดยมีทุน แรงงาน ทรัพยากร แมจ้ะมีการ
พึ่งพาภายนอกแต่ชุมชนก็มีอ านาจในการจดัสรรเลือกสรร ตดัสินใจ ทั้งในด้านอาชีพ การศึกษา  
การกินอยู ่ประเพณี การรักษาพยาบาล เป็นชุมชนสามารถควบคุมและจดัการ แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได้
ดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยอาจจะอาศยัอ านาจความรู้และกลไกภายในของชุมชนเป็นหลกั  ไม่วา่
เร่ืองปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมหรือวฒันธรรมและเป็นชุมชนท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเอง
ได้อย่างต่อเน่ือง โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้ สร้างภูมิปัญญาของตนเองให้ด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การบริหาร การจดัการ การปกครอง พฒันาตนเองและถ่ายทอดความรู้นั้นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
โดยลกัษณะความเขม้แข็งของชุมชนตอ้งมีพลงักลุ่ม เป็นการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ สู่ความเอ้ือ
อาทรและห่วงใยซ่ึงกนัและกนั  อนัเป็นการรวมกลุ่มดว้ยการรวมใจ มีพลงัความคิด จากความคิดท่ี
หลอมรวมเสริมเติมแต่งซ่ึงกันและกัน จนถึงรู้แจง้เห็นจริง มีพลงัการจดัการ จากการแบ่งกนัท า
หน้าท่ีสู่ การต่อความรู้สู่การต่อความคิดและประสบการณ์สร้างสรรค์เป็นองค์ความรู้ ใหม่ท่ี
สามารถเช่ือมโยงต่อกบัองคค์วามรู้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งหลากหลายและมีพลงัปิติ จากความสุขท่ีได ้จาก
การเป็นผูรั้บสู่ความสุขท่ีไดเ้ป็นผูใ้ห้กบัมวลมนุษยชาติ (คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเขม้แข็ง 
ของชุมชนในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, 3) โดยท่ีลกัษณะของ 
ชุมชนเขม้แขง็ สัญญา สัญญาววิฒัน์ (อา้งถึงใน ปรีดี โชติช่วง, 2543, 21-22) แบ่งเป็น 4 ประการ คือ  

1. เป็นชุมชนเรียนรู้ (Learning Organization) คือ สมาชิกของชุมชนนั้ นเองเรียนรู้  
หากเป็นสมาชิกกลุ่มใหญ่หรือสมาชิกทั้งหมดของชุมชนช่วยกนัเรียนรู้ หมายความว่า ชุมชนท่ีพฒันา
จะต้องต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลาต่อความเป็นไปของโลก  รู้ข่าวคราวทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองของประเทศ เพื่อให้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด รวมทั้ง            
การเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้สามารถแข่งขนัไดใ้นโลยุคปัจจุบนั  เช่น  ด้านการอาชีพ ดา้นการเมือง 
การปกครองหรือเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

2.  เป็นชุมชนท่ีรู้จกัตนเองและเลือกการบริหารจดัการให้เหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชนได ้(Community Management) เป็นชุมชนท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมส าคญั 4 ประการ คือ   

2.1 การวางแผน (Planning) คือ ชุมชนจะตอ้งมีโครงการ (Project) หรือแผน (Plan) 
ของชุมชน มีการระบุรายละเอียดและแนวทางการปฏิบติัตามแผนไวอ้ย่างเขา้ใจง่าย เช่น ชุมชน                
จะท าอยา่งไร ใครจะท า สถานท่ีลงมือท าคือท่ีไหนและท าอยา่งไร  

2.2 การจัดกระบวนการ (Organizing) คือ การเตรียมการเพื่อด าเนินการตาม                   
การวางแผนโดยการเตรียมคน เตรียมวสัดุ เตรียมเงิน ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับคน จะต้องมีการ
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วางแผนว่าใครจะท าอะไรตอนไหน มีการฝึกทักษะท่ีจ าเป็นและนัดหมายการท างานไวอ้ย่าง
เรียบร้อยเป็นระบบ   

2.3 ลงมือด าเนินการตามแผน (Implementing) คื อ การเอาแผนหรือโครงการ                 
มาวางแลว้ปฏิบติัตามขั้นตอนจนกวา่จะเสร็จงาน  

2.4  การประเมินผล (Evaluating) เม่ือการด าเนินงานเร่ิมข้ึนแลว้ ส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนิน
ควบคู่กนัไปกบัการด าเนินงานตามแผน คือ การติดตามงาน (Monitoring) เพื่อให้แน่ใจว่างานเร่ิม
และด าเนินตามเป้าหมาย มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรหรือไม่  แกปั้ญหา อุปสรรค สนับสนุนส่วนท่ี
ด าเนินไปดว้ยแลว้ให้ดีข้ึน และตอนทา้ยเม่ืองานเสร็จแลว้จะตอ้งมีการประเมินผลงานอีกคร้ังหน่ึงวา่
ได้มีการด าเนินงานครบถ้วนถูกต้องตามท่ีวางแผนไว ้สรุปปัญหาและแนวทางทั่วไป รวมทั้ ง
บทเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานครบถว้นถูกตอ้งตามท่ีวางแผนไว ้สรุปปัญหาและแนวทาง
ทัว่ไป รวมทั้งบทเรียนท่ีไดจ้ากการท างานโครงการน้ี  มีขอ้เสนอแนะและแนวการใชป้ระโยชน์จาก
ผลส าเร็จร่วมกนั   

3.  เป็นชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ (Spirituality) การมีจิตวิญญาณของชุมชนอาจแสดงได้
หลายอย่าง เช่น การมีสมาชิกท่ีมีความผูกพันภักดีกับชุมชน มีจิตอาสาเสียสละท าเพื่อชุมชน                   
มีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน หวงแหนทรัพยากรท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตในชุมชน มีส่ิงท่ีสมาชิก
ยึดเหน่ียวร่วมกนั เช่น วดั ประวติัความเป็นมาของชุมชน ผลงานของบรรพบุรุษ ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือผลประโยชน์ในปัจจุบนัและอนาคตของชุมชน  ส่ิงเหล่าน้ีหลาย ๆ อยา่งรวมกนัท าให้ชุมชน                
มีชีวิตจิตใจเหมือนมีชีวิตอย่างหน่ึง พร้อมที่จะเจริญเติบโตหรือเส่ือมสลายตามสภาพร่างกาย                
และส่ิงแวดลอ้ม   

4.  เป็นชุมชนท่ีมีสันติภาพ (Peaceful) กล่าวคือ มีความสามารถจดัการสภาพจิตใจของ
ตนเอง จิตสงบ เยือกเยน็ เขา้ใจผูอ่ื้น ส่ือสารได้อย่างสร้างสรรค์ มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมากว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน ชุมชนมีสันติภาพ หมายถึง ภาพรวมของคนมีความสันติสุข ในขณะท่ี               
สันติสุข เป็นศูนยร์วมของคนมีคุณภาพและคุณธรรม เป็นศูนยร์วมความพยายามเรียน รู้ 
ความสามารถในการจดัการ   

มนตรี กรรพุมมาลย์ (2546, 38-39) กล่าวว่า ลกัษณะของความเขม้แข็งของชุมชนคือ 
สมาชิกของชุมชนมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนและชุมชนในการท่ีจะแกปั้ญหาและพฒันาชีวิต
ความเป็นอยูข่องตนเอง สมาชิกของชุนชนท่ีร่วมกนัจดัการปัญหาของตนเองและชุมชนสมาชิกของ
ชุนชนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน ก าหนดวสิัยทศัน์ร่วม ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ  
ร่วมด าเนินการ ซ่ึงสมาชิกของชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเขา้ร่วมใน กระบวนการของชุมชน                
มีแผนของชุมชนท่ีประกอบด้วยการพฒันาในทุกดา้นของชุมชนอย่างครบถ้วนมุ่งการพึ่งตนเอง            
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เอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุก ๆ คนและมุ่งหวงัการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยืน มีการพึ่ งพาความ
ช่วยเหลือจากภายนอกเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่ งตนเองได้ในท่ีสุด มีเครือข่าย ความร่วมมือกับ               
ภาคการพฒันา   

สรุปไดว้่า ลกัษณะของการเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็งจะตอ้งพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ดงันั้น  ส่ิงท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงลกัษณะส าคญัของชุมชนท่ีเขม้แขง็ คือ คนในชุมชนนั้นตอ้งมี
การเรียนรู้มานาน มีประสบการณ์ท่ีจะใช้ความสามารถของตนเองในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัได ้
ภายในชุมชนเองตอ้งมีผูน้ าชุมชนทั้งเป็นผูใ้หญ่บา้น ก านนั ปราชญ์  ชาวบา้น พระ ครู เป็นตน้ ท่ีมี
ความสามารถรักษากฎเกณฑ์ของชุมชนได ้การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนร่วม คิด ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ตดัสินใจและลงมือปฏิบติัร่วมกนัไดใ้นกิจกรรมท่ีจดัข้ึน ทั้งน้ีผูน้  าและชาวบา้นจะตอ้ง
ตั้งอยู่บนรากฐานของวฒันธรรมชุมชนท่ีมีความเช่ือ ประเพณีท่ีเคยยปฏิบัติกันมาเพื่อเป็นการ
อนุรักษใ์หค้งอยูชุ่มชนต่อไป  

องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 
 ความเขม้แข็งของชุมชนสามารถวดัไดจ้าก ลกัษณะดา้นกายภาพของชุมชนท่ีส่งเสริม
ให้มีการอยู่อาศยัและมีแนวโน้มจะพฒันาชีวิตของสมาชิกชุมชนได้ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีมี
คุณภาพ จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเพื่อให้สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนไดใ้นอนาคต  
มีประวติัศาสตร์ บุคคล ความเป็นมาหรือจุดเด่นของชุมชนเพื่อช่วยให้คนมีส่ิงยึดเหน่ียวทางใจ
ร่วมกนัและสร้างการมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วนดา้นการพฒันา  
 ระบบท่ีเป็นองคป์ระกอบของชุมชนเขม้แขง็  คือ   

1.  ระบบคุณค่า  เป็นนามธรรมท่ีคอยก ากบักิจกรรม หรือกิจกรรมระบบอ่ืน ๆ โดยมี
คุณค่าและการอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชนเป็นเป้าหมายส าคญั  ระบบคุณค่าจะปรากฎอยู่ในกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ของสังคมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างราบร่ืน                 
เกิดประโยชน์ด้านการใช้ทรัพยากรในพื้นท่ีให้มากท่ีสุด และกระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้                             
ของชุมชน สามารถวิเคราะห์การด าเนินงานของตนเอง หาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมและ
สังเคราะห์องคค์วามรู้พื้นท่ีของชุมชนได ้   

2.  ระบบการเรียนรู้ จะเป็นแกนกลางของกิจกรรมทุกระบบ เป็นการเรียนรู้ท่ีต่อเช่ือม
ความรู้โดยมีภูมิปัญญาเป็นแกนกลางเช่ือมร้อยความรู้ทุกส่วนเข้าด้วยกันเป็นองคค์วามรู้ใหม่                 
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใหค้นในชุมชนผา่นการน าเสนอภูมิปัญญาและเอกลกัษณ์ของชุมชน  
น าเสนออนาคตการพฒันาตนเองเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายบางประการของตนเองและส่วนรวมได ้  
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3.  ระบบเกษตรกรรมท่ีย ัง่ยืน เป็นการเกษตรท่ีค านึงถึงความอุดมสมบูรณ์โดย
ธรรมชาติ สร้างคุณค่าให้แก่ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค น ามาซ่ึงผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและ
สุขภาพขั้นพื้นฐาน   

4.  ระบบทุนชุมชน มีการสะสมทุนของชุมชนทั้งในดา้นการระดม การบริหารจดัการ 
หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบ โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองปัจจยัพื้นฐานของสมาชิกในชุมชน              
สร้างการพึ่งพาตนเองในชุมชนโดยการบริหารจดัการของชุมชนเป็นหลกั เช่น หมู่บา้นสวสัดิการ
หรือการวางแผนจดัการดา้นการเงินขั้นพื้นฐาน   

5.  ระบบธุรกิจชุมชน มีการจดัการด้านการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเอง       
มีระบบการจดัการดา้นระบบการแลกเปล่ียนผลผลิตระหวา่งชุมชนต่อชุมชนและระหวา่งผูผ้ลิตกบั
ผูบ้ริโภค สร้างความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัและเพิ่มตวัเลือกดา้นการประกอบอาชีพให้ลูกหลาน
ในชุมชนได ้  

6.  ระบบอุตสาหกรรมชุมชน เป็นระบบคู่กบัระบบธุรกิจ มีรากฐานจากระบบการพึ่งตนเอง
จากพื้นฐานเดิมท่ีครอบครัวเป็นผูแ้ปรรูปการผลิต  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้พื้นบ้านต่าง ๆ น ามาผ่าน
กระบวนการพฒันานวตักรรมชุมชนเพื่อเพิ่มศกัยภาพดา้นการผลิตและรายไดใ้หส้มาชิกชุมชน   

7.  ระบบส่ิงแวดลอ้ม เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อวิถีชีวิต การจดัการทางกายภาพของ
ชุมชนและส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการเจริญชีวิต เป็นพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
เพื่อใหมี้ศกัยภาพในการพฒันาส่วนรวมต่อไป    

8. ระบบสวสัดิการชุมชน มีกองทุนท่ีเกิดจากผลก าไรของกองทุน ชุมชนต่าง ๆ มา
จดัสรรเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าท าศพและอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการสร้างหลกัประกนัความ มัน่คงในการใช้
ชีวิตร่วมกนัของชุมชน เนน้การสร้างนโยบายการดูแลสมาชิกชุมชนอยา่งจริงจงั เพื่อให้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานและสร้างผลลพัธ์ท่ีดีข้ึน โดยผลลพัธ์เหล่านั้นจะแปรกลบัมาเป็นประโยชน์ให้กบั
สมาชิกชุมชนทุกคนในตอนทา้ยการด าเนินงาน 

9.  ระบบการรักษาสุขภาพของชุมชน เป็นการดูแลสุขภาพและตั้งอยู่บนฐานความรู้
ดา้นการแพทยแ์ผนไทย การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นมาพฒันาสุขภาพ จนกลายไปเป็นการ
สร้างสินคา้เพื่อสุขภาพจากชุมชนได ้  

10. ระบบจดัการชุมชนโดยชุมชนจะตอ้งมี การจดัการร่วม  รวมทั้ง 9 ระบบขา้งตน้เพื่อ
พฒันาให้เป็นสถาบนัทางสังคมท่ีสมาชิกในชุมชน สามารถพึ่งตนเองได ้(วิชิต นนัทสุวรรณ, 2542, 
77-80) 
 ชุมชนเข้มแข็ งจึงกล่ าวได้ว่ า เป็น ชุมชนท่ี เกิ ดการรวมตัวกันอย่างแน่นแฟ้ น                              
มีกระบวนการวางแผน ด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาร่วมกนัอยา่งมีเอกภาพ สมาชิกของชุมชนเขา้ใจ
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บริบทและแนวทางการพฒันาในอนาคตร่วมกนัได ้แสดงออกตามบทบาทของตนเองท่ีสนบัสนุน
นโยบายการพฒันาได้อย่างเหมาะสม มีภูมิต้านทานกับปัญหาและความเปล่ียนแปลงท่ีมาจาก
ภายนอก มีทกัษะดา้นการเรียนรู้และป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัสมาชิก
ชุมชนทุกคน วิเคราะห์กระบวนการท างานและผูมี้ส่วนร่วมเป็นระยะเพื่อการพฒันาและก้าวไป
พร้อมกันของสมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชน ในขณะเดียวกนัก็ตระหนักถึงสมาชิกส่วนน้อยท่ีต้อง
พฒันาให้กา้วไปพร้อม ๆ กนักบัคนกลุ่มใหญ่ไดด้ว้ยกระบวนการพฒันาท่ีเป็นระบบ เหมาะสมกบั
ความเป็นปัจเจกบุคคล เพื่อลดปัญหาในสังคมขนาดเล็กท่ีอยูร่่วมกนัได ้ 
 
การจัดการองค์ความรู้ 

ความหมายของการจัดการความรู้ 
การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกท่ีและทุกสถานการณ์  องค์ความรู้ท่ี เกิดข้ึนเปรียบเป็น 

“สินทรัพย”์ ให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งน าไปต่อยอดเพื่อความได้เปรียบด้านการแข่งขนัมากกว่าคู่แข่ง 
ท่ามกลางสภาวะความเปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบนั ผูท่ี้สามารถจดัการองคค์วามรู้และน าไปใช้
อยา่งถูกตอ้ง จึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงจากการจดัการเรียนรู้  

ความรู้ (Knowledge) จึงเป็นขอ้มูลขั้นแรกท่ีคนได้สัมผสั ทั้งผ่านการได้ยิน มองเห็น
หรือได้ฟัง เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเรียนรู้ มีส่วนประกอบของค าจ ากดัความ ขอ้เท็จจริง ขอ้ตกลง
ร่วมกัน โครงสร้าง กระบวนการด าเนินงาน วิธีแก้ไขปัญหาหรือมาตรฐาน เป็นต้น เกิดเป็น
กระบวนการรับรู้และการจดจ าข้ึน โดยยงัไม่ผา่นความคิดท่ีซบัซอ้นของสมอง ตอ้งพฒันาขั้นตอนท่ี
น าไปสู่การพฒันาความจ าเป็น ความเขา้ใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

เบนจามิน บลูมและคณะ (Benjamin Bloom et al, 1956) น าเสนอจุดมุ่งหมายของการ
เรียนรู้ดา้นการรับรู้ (Cognitive Domain) ไวว้า่ การเรียนรู้แบ่งเป็น 6 ระดบั เรียงจากต ่าไปสูงไดด้งัน้ี  

1. ความรู้ความจ า เป็นความระลึกได้ถึงข้อมูลท่ีส่งผ่านโสตประสาทด้านต่าง ๆ  
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา การจดจ ารายละเอียด อาจรวมไปถึงการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ต่าง ๆ เขา้
ดว้ยกนัได ้ 

2. ความเข้าใจ เป็นความสามารถในการจบัใจความส าคญัของส่ือ ขยายความหรือ
ตีความอยา่งสมเหตุสมผล จนแปลเป็นความเขา้ใจของตนเองได ้ 

3. การน าความรู้ไปใช้ เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีสรุปเป็นความเขา้ใจของ
ตนเองหรือประสบการณ์ท่ีผา่นมาประกอบเขา้กบัวิธีการเรียนรู้ บริบทเฉพาะพื้นท่ีแลว้ไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
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4.  การวิเคราะห์ ผูเ้รียนสามารถคิดหรือแยกแยะองคค์วามรู้ออกเป็นส่วนยอ่ย มองเห็น
ความสัมพนัธ์ของส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเขา้กนัได ้ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกนัไป
แลว้แต่ความคิดและประสบการณ์ของแต่ละคน  

5. การสังเคราะห์ ความสามารถในการเช่ือมโยงคส่์วนยอ่ยต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็น
ระบบเพื่อให้เป็นเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์ สามารถถ่ายทอดเป็นข้อมูลท่ีท าให้ผู ้อ่ืนเข้าใจได้ง่ายมี
กระบวนการหรือรูปแบบการท างานท่ีชดัเจน ซ่ึงประกอบไปดว้ยความคิดสร้างสรรคแ์ละความเป็น
เหตุเป็นผลของบริบทโดยรอบ 

6. การประเมินผล เป็นความสามารถในการตัดสินความคิดหรือคุณค่าของข้อมูล 
ออกมาในรูปแบบท่ีมีกฎเกณฑ์เหมาะสม มีการวดัและประเมินความรู้ความเขา้ใจ การน าไปปรับใช้
เพื่อเป็นแนวทางการพฒันา ประกอบดว้ยเน้ือหาสาระของเร่ืองนั้น ๆ เพียงพอต่อความจ าเป็นในการ
ด าเนินงาน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีหลักการส าคัญเก่ียวข้องกับการจัด              
การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัดงัน้ี   

1. ดา้นหลกัสูตร เนน้การปฏิรูปเน้ือหาของหลกัสูตรให้มีความต่อเน่ือง เช่ือมโยงและ
สมดุลกัน โดยบูรณาการความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและเน้นการต่อยอดองค์ความรู้                  
ไดด้ว้ยตนเอง     

2. ดา้นกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นคนส าคญั เช่ือวา่ผูเ้รียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ ควรจดัแนวทางการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายของสาระและกิจกรรม
เพื่อตอบสนองความสนใจของผูเ้รียนให้ไดม้ากท่ีสุด กระบวนการเรียนรู้ควรเสริมสร้างแรงบนัดาล
ใจใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพต่อเน่ืองเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

3. ด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจดักิจกรรมใน
ห้องเรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ตอ้งมีการประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริงและมีวิธีการประเมินท่ี
หลากหลายควบคู่กนั เช่น การสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน การท ากิจกรรมร่วมกนั การประเมินจาก
ช้ินงานในหอ้งเรียน การทดสอบหรือการสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนระหวา่งการจดัการเรียนรู้ดว้ย 

4. ด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วย ระบบประกนัคุณภาพภายในและระบบ
ประกนัคุณภาพภายนอก ภายใตแ้นวคิดของการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

การจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งเน้นท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญั ยอมรับ
ความแตกต่างรายบุคคลและเช่ือมัน่ว่าคนทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้ ผูจ้ดัการเรียนรู้ควรมีความเช่ือ
พื้นฐานอย่างน้อย 3 ประการ คือเช่ือว่า คนทุกคนมีความแตกต่างกนั คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
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และการเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กท่ีทุกเวลา บทบาทของครูในห้องเรียนจึงยดืหยุน่จาก “การสอน” มาเป็น 
“การสร้างแรงบนัดาลใจและบรรยากาศเรียนรู้ท่ีดีในหอ้งเรียน” 

ประเวศ วะสี (2559, 4) ให้ความเห็นวา่ สังคมไทยขณะน้ีขาดเร่ืององคค์วามรู้เพื่อน ามา
แกไ้ขปัญหาท่ีซับซ้อน ทั้งท่ีกลไกต่าง ๆ มีมากมาย แต่ไม่ประสบผลส าเร็จเพราะขาดความรู้ แมว้่า
จะมีหน่วยงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาพฒันาการเมือง สภาองคก์รชุมชนในอนาคตจะมี
สภาประชาชน แต่ปัญหาก็วนกลับมาท่ีเดิมเพราะขาดความรู้เชิงนโยบาย  สังคมไทยรู้ว่าตอ้งแก้
แกไ้ขปัญหาความยากจน ส่ิงแวดลอ้ม ระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ แต่ยงัไม่มีแนวทาง
ในการจัดการท่ีเหมาะสม การจัดการความรู้ของชุมชนจึงเปรียบเสมือน ยุคสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society and Economy) เป็นการแข่งขนักนัด้วยอ านาจของความรู้
มากกวา่ปัจจยัอ่ืน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนหรือแรงงานเป็นตน้ การจดัการความรู้เพื่อช่วยสร้าง
นวตักรรมและเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินจึงจะเป็นพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาสังคมซ่ึงจะสร้าง
ความเปล่ียนแปลงในระดบักระบวนทศัน์ (Paradigm Shift) ของทั้งสังคม  

โดยสรุปแลว้ การจดัการความรู้คือการแปรผลจากขอ้มูลท่ีผ่านเขา้มาในสมองให้เป็น
ความเขา้ใจของผูเ้รียนเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการจดัการเรียนรู้สามารถ
เกิดข้ึนไดห้ลายบริบทและมีความแตกต่างกนัเป็นปัจเจกบุคคล การจดัการเรียนรู้จึงเป็นเร่ืองเฉพาะ
บุคคล ผูน้ าการเรียนรู้จึงตอ้งเช่ือมัน่และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสวงหาความรู้ของตนเองอย่าง
เต็มท่ีอยา่งมีเหตุมีผล แนวทางการเรียนรู้ท่ีเปิดช่องให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ตวัเองร่วมกบัองคค์วามรู้แลว้
น าไปต่อยอดจึงจะเป็นการจดัการความรู้ท่ีมีคุณค่า  สร้างนวตักรรมหรือมูลค่าพฒันาตนเองและ
สังคมไดใ้นท่ีสุด 

 รูปแบบการจัดการความรู้ 
 วิทยา พฒันเมธาดา (2560) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้จ าแนกตามวิธีการจดัการเรียนรู้

ได ้3 รูปแบบดงัน้ี 
1. การถ่ายทอดความรู้ (Transmission Approach)  เป็นการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมาย

เพื่ อสืบทอดความรู้  ข้อมูล อารยธรรม ว ัฒนธรรมประเพณี  ทักษะฝี มือเพื่ อให้ คงอยู่ ต่อไป                         
มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างก าลงัคนท่ีมีทกัษะให้กบัระบบอุตสาหกรรม จึงเน้นการวดัผลทางวิชาการ  
การถ่ายทอดโดยใชรู้ปแบบวธีิสอน (Teaching) การฝึกฝน (Train) การกล่อมเกลาใหเ้กิดศรัทธาและ
เช่ือฟัง (Tame) ลกัษณะการเรียนการสอนเน้นครูเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ครูท่ีเก่งและมีความสามารถ
จะไดรั้บความนิยมจากสังคม  

2. การสร้างองค์ความรู้ (Transformational Approach) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัว่า
จะยกระดบัศกัยภาพของผูเ้รียนให้พึ่งพาตนเองได ้สร้างทกัษะและต่อยอดองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง
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เพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล ้ าและความยากจน การว่างงาน เกิดปัญหาสุขภาพ เป็นตน้  เน้นการ
เรียนรู้ผ่านส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี การเรียนรู้จะเน้นการเรียนรู้ด้วยตวัผูเ้รียนเอง ภายใตก้าร
อ านวยความสะดวกของครู อ านาจการจดัการชั้นเรียนยงัของครูอยูแ่ต่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีบทบาท              
และส่วนร่วมมากข้ึน เพื่อคน้หาเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจ น าไปต่อยอดและใชป้ระโยชน์ในการประกอบ
อาชีพหรือสร้างนวตักรรมได ้ 

3. การพฒันาองค์ความรู้ใหม่ในยุคโลกาภิวตัน์ผ่านช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
ผลการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์
และวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อย่างรวดเร็ว การศึกษาให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของ
มนุษยด์า้นทกัษะและการด าเนินชีวติท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะสังคมท่ีเปล่ียนไป มีการน าเสนอมุมมอง  
แนวคิด วธีิการ รูปแบบการศึกษาและสร้างโอกาสการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ของผูเ้รียนมากข้ึน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพตามขีดจ ากดัของตนเอง สร้างผลกระทบทางบวกต่อสังคมได้
ในท่ีสุด  

ในประเทศไทย มีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้เหมาะกบัการน าไปใช้
งานของแต่ละองค์กรซ่ึงมีความแตกต่างกันในด้านวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ วฒันธรรมและการ
ด าเนินงาน การวิเคราะห์องคก์รของตนเองและเลือกรูปแบบการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม จะท าให้
ข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์มีประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานขององค์กรอย่างเต็มท่ี  
รายละเอียดของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บความนิยมของประเทศไทย ไดแ้ก่  

ประพนธ์ ผาสุขยืด (2547) จากสถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 
เสนอกรอบความคิดการจดัการความรู้ แบบปลาทู (Tuna Model) ซ่ึงเป็นกรอบความคิดอยา่งง่ายใน
การจดัการความรู้ โดยเปรียบการจดัการความรู้เสมือนปลาหน่ึงตวั ซ่ึงมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 
ส่วนหวั ล าตวั และหางปลา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. หัวปลา (Knowledge Vision: KV)  คือเป้าหมายหรือทิศทางของการจดัการความรู้  
ผูเ้รียนตอ้งทราบวตัถุประสงคข์องการจดัการความรู้ ความเช่ือมโยงท่ีจะเกิดกบักระบวนการท างาน
และขั้นตอนของการจดัการองคค์วามรู้เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพกบัองคก์รมากท่ีสุด บางคร้ังสามารถ
น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีท าให้งานบรรลุผลไดโ้ดยใชค้วามรู้เป็นพื้นฐาน หรือเป็นปัจจยัเสริมให้
งานประสบความส าเร็จ อาทิเช่น 

1.1 การจดัการความรู้เพื่อพฒันาสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ 
1.2 การจดัการความรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพใหไ้ดรั้บการรองรับมาตรฐาน 
1.3 การจดัการความรู้ เพื่อพฒันาขีดความสามารถในการบริหารงาน   
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การจดัการความรู้ท่ีมีทิศทางไม่ถูกตอ้ง เช่น จดัเพื่อให้ครบกระบวนการแต่ไม่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์หรือไม่เกิดคุณค่าต่อองค์กรถือเป็นการจดัการความรู้เทียม  สามารถน าองค์กร
ไปสู่ความผดิพลาดและลม้เหลวไดง่้าย 

2. ล าตวัปลา (Knowledge Sharing: KS) เป็นส่วนกิจกรรม คือ หวัใจของการจดักระบวนการ
เรียนรู้ ในท่ีน้ีเราจะเปรียบเป็นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) โดยการสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนเกิดการอยากเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั  เป็นส่วนท่ียาก
ท่ีสุดและส าคญัท่ีสุดในกระบวนการจดัการความรู้  เน่ืองจากตอ้งมีการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้
คนพร้อมจะเปิดใจแบ่งปันความรู้ท่ีซ้อนเร้นหรือฝังลึกในตวัผูป้ฏิบติังาน มุ่งท างานร่วมกนัมากกวา่
แข่งขนักนั  การด าเนินงานตอ้งน าเสนอกิจกรรมเชิงบวก จุดประกายความคิดเพื่อกระตุน้ใหค้นออก
จากพื้นท่ีปลอดภยัหรือความหวาดระแวงว่าจะถูกตรวจสอบหรือตดัสินความผิด เม่ือผูเ้รียนมีการ
เปิดใจก็จะเกิดบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นทีม แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ยกระดบัองคค์วามรู้
และสร้างเป็นนวตักรรมท่ีเพิ่มคุณค่าใหก้ารปฏิบติังานได ้(กรรณิการ์ สุธรรมศิรินุกูล, 2555) 

ดงันั้น ในกระบวนการน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีแนบแน่นและ
เก่ียวขอ้งกบังานท่ีท า มีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสภาพจิตทั้ง 3 ระดบั คือ ระดบัมีสติรู้ส านึก ระดบัจิตใต้
ส านึก และระดบัจิตเหนือส านึกอย่างซับซ้อน โดยท่ีสมาชิกทุกคนมีอิสระในการคิด การตีความ   
ตามพื้นฐานของตน  การแลกเปล่ียนเรียนรู้น้ีอาศยัพลงัความแตกต่างของสมาชิก โดยมีจุดร่วมอยูท่ี่
การบรรลุ “หวัปลา” ของการจดัการความรู้ และ “หวัปลา” ขององคก์ร  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขององค์กรเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะท าให้การจดักระบวนการเรียนรู้
ประสบผลส าเร็จ  ซ่ึงกิจกรรมท่ีจดัข้ึนสามารถท าไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น บนพื้นท่ีจริง หรือพื้นท่ี
เสมือนจริง 

3. หางปลา (Knowledge Assets: KA) เป็นส่วนการบนัทึก คือ องค์ความรู้ท่ีองคก์รได้
เก็บสะสมไวเ้ป็นคลงัความรู้หรือฐานความรู้ขององค์กรท่ีได้จากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้         
“ตวัปลา” วิธีการเก็บขอ้มูลสามารถท าไดห้ลากหลาย เช่น การจดบนัทึก เป็นการจดบนัทึกความรู้ 
เทคนิค เคล็ดลบัในการท างานท่ีไดม้าจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ควรบนัทึกในหลายรูปแบบ ทั้งท่ี
เป็นตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ผงัมโนทศัน์ และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสะดวกต่อการเขา้ถึงเพื่อให้
สมาชิกในองคก์รสามารถไปปรับใชไ้ดต้ลอดเวลา การเก็บคลงัความรู้เหล่าน้ีในรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศถือเป็นการสกดัความรู้ท่ีซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ท่ีเด่นชดั น าไปเผยแพร่และแลกเปล่ียน
หมุนเวยีนใช ้พร้อมยกระดบัต่อไป  ความรู้ท่ีน ามาบนัทึกไวไ้ดม้าจาก 2 ส่วนคือ 

3.1 ความรู้ท่ีชดัแจง้หรือความรู้เปิดเผย (Eplicit Knowledge) คือ ความรู้เชิงทฤษฎีท่ี
ปรากฏใหเ้ห็นชดัเจนอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น เอกสาร ต ารา และคู่มือปฏิบติังาน เป็นตน้ 
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3.2 ความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวั
คน ไม่ปรากฏชดัเจนเป็นรูปธรรม แต่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามาก เม่ือบุคคลออกจากองคก์รไปแลว้ แต่
ความรู้นั้นยงัคงอยูก่บัองคก์ร ไม่สูญหายไปพร้อมกบัตวับุคคล 

การจดัการความรู้ในส่วนน้ีต้องพึ่ งพาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการจดัเก็บ                        
จดัหมวดหมู่ สะดวกในการเขา้ถึงและปรับปรุงความรู้ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ช่วยท าหน้าท่ีเป็นพื้นท่ี
เสมือน (Virtual Space) ให้คนท่ีอยู่ไกลกันสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) อย่าง
กวา้งขวางยิง่ข้ึน  

การจดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนพื้นท่ีจริง (Physical Space)  คือ การจดัพื้นท่ีให้คน              
มาพบหนา้กนั พูดคุยมีปฏิสัมพนัธ์กนัเพื่อถ่ายทอดความรู้เชิงประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการท างานจาก
คนหน่ึงไปยงัสมาชิกลุ่มคนอ่ืน ๆ  ลักษณะการด าเนินท่ีเป็นทางการ สามารถจัดเป็นรูปแบบ                  
การประชุมสัมมนา มีขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมอยา่งชดัเจน  หรือจดัเป็นเวทีแบบไม่เป็นทางการ               
โดยจดัพื้นท่ีให้สมาชิกพูดคุยกนัในบรรยากาศสบาย ๆ เช่น มุมกาแฟ มุมอ่านหนงัสือหรือโต๊ะกลม
กลางสวน เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงคคื์อ เป็นการสร้างพื้นท่ีหรือเวทีท่ีเปิดโอกาสใหค้นท างานอยา่ง
เดียวกันมาสนทนาแลกเปล่ียนองค์ความรู้กัน “ด้วยความสมัครใจ” เกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practices: COP) ข้ึน  

การจดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนพื้นท่ีเสมือนจริง (Virtual Space) คือ การสร้างพื้นท่ี
หรือเวทีผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เนท เป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เรียกวา่ ชุมชนออนไลน์ข้ึน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการส่ือสารระหวา่ง
สมาชิกกลุ่มใหญ่ ขยายขนาดของนกัเรียนรู้ให้เขา้มาร่วมกลุ่มได ้ โดยผูม้าใหม่สามารถศึกษาขอ้มูล
ยอ้นหลงัผา่นระบบฐานขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกไวต้ามอธัยาศยั  

ขณะเดียวกนัขนาดและสถานะขององคค์วามรู้ตอ้งมีความเหมาะสมดว้ย กล่าวคือมีการ
ก าจดัความรู้ท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือไม่ทนัตามยุคสมยั หรือบนัทึกไวใ้นแหล่งบนัทึกขอ้มูลส ารองเพื่อให้
คลงัความรู้ไม่ใหญ่จนเกินไป  มีเฉพาะขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้ประโยชน์เท่านั้น  คลงัความรู้             
ท่ีสะดวก น าไปใช้ง่ายและเป็นความรู้จริงท่ีมีประโยชน์จะส่งเสริมให้คนเขา้มาใช้หรือพฒันาคลงั
ความรู้ไดม้ากข้ึน เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

ทฤษฏีการจัดการความรู้ของ Peter Senge  
(เซงเก้, 1990) กล่าวถึง การใช้ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่ง                 

การเรียนรู้มาจากแนวคิดวนิยั 5 ประการ ไดแ้ก่ 
1. ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษของบุคคล (Personal Mastery) การเรียนรู้ขององค์กรตอ้ง

เร่ิมจากการเรียนรู้รายบุคคลเป็นรากฐานส าคญั  แลว้จึงขยายขีดความสามารถให้เช่ียวชาญมากข้ึน
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ตามลักษณะงานและความสนใจของบุคคล  ความเช่ียวชาญจะเกิดจากการรวมกันของความรู้  
ความสามารถและทกัษะ ท าใหเ้ห็นถึงสมรรถนะหลกัและแนวทางการพฒันาขององคก์รร่วมกนัได ้

2. แบบแผนทางจิตใจท่ีมองโลกตามความเป็นจริง (Mental Model)  คือ ขอ้มูล ความรู้
หรือขอ้สรุปพื้นฐานท่ีผา่นการตกผลึกของปัจเจกบุคคลต่อความเขา้ใจโลกตามความเป็นจริง ส่งผล
ต่อการปฏิบติัตวั ค่านิยมและเจตคติท่ีมีต่อบุคคล สรรพส่ิงและสถานการณ์รอบตวั เป็นการวเิคราะห์
แยกแยะความคิด ความรู้สึกของเราท่ีมีต่อภายนอก  ฝึกให้เราเขา้ใจมุมมองและวิธีคิดของผูอ่ื้น              
เกิดเป็นความเข้าใจท่ีดี ท างานด้วยกันได้อย่างราบร่ืน ความคิดเชิงปัจเจกบุคคลมีข้อบกพร่อง
เน่ืองจากเป็นการมองความจริงในมุมเดียวหรือประสบการณ์ของแต่ละคน  จึงควรมีเครือข่ายหรือ
พื้นท่ีส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์และข้อมูลระหว่างกัน ป้อนข้อมูลท่ีครบ                   
ทุกดา้นประกอบการตดัสินใจ สร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนัในองคก์รและมีแบบแผนความคิดไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

3.  การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) วิสัยทศัน์หรือภาพในอนาคตท่ีปรารถนา 
ให้เกิดในองค์กรเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการพฒันาโดยเฉพาะตวัผูน้ า ซ่ึงเป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือน
ภารกิจขององคก์รให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั ผูน้ าควรมีคุณสมบติัหลกัส่วนบุคคลท่ีท าให้เกิดความ
น่าเช่ือถือก่อน เช่น ความห่วงใย  ความใส่ใจ การเห็นคุณค่า การให้โอกาส เป็นตน้ จากนั้นจึงชกัจูง
ใจใหส้มาชิกเห็นถึงขอ้ดีเหล่านั้นท่ีจะเช่ือมโยงส่งผลกระทบถึงการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จ
ขององค์กรได้  โดยวิสัยทศัน์ท่ีดีตอ้งสอดคลอ้งกบัคุณค่าหรือค่านิยมท่ีคนในองคก์รยึดถือร่วมกนั  
จึงจะท าใหเ้กิดพลงัในการขบัเคล่ือนร่วมกนั เป็นการปฏิบติังานเชิงรุกมากกวา่รอใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามปกติ  

4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) มุ่งเน้นเร่ืองความสามารถของทีม
มากกว่าความสามารถของบุคคล  โดยทีมควรพฒันาขีดความสามารถให้สัมพนัธ์กันได้อย่างดี                
ผ่านการพูดคุยและอภิปรายของสมาชิก เพื่อเป็นการท าความเข้าใจเร่ืองทิศทางการพัฒนา 
กระบวนการวางแผน การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และการรับผิดชอบผล
การปฏิบติังานร่วมกนั คุณลกัษณะของทีมท่ีดีคือ สมาชิกตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล
และก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกนั  มีการท างานประสานกนัอย่างดี รู้ขอบเขตงานและ
บทบาทของตนเองในงานนั้น รับผิดชอบงานในหน้าท่ีของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ท าให้
เกิดผลกระทบกบังานของเพื่อนในทีม 

5.  การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นวนิยัท่ีส าคญัท่ีสุด คือการคิดแบบเป็นองค์
รวมทั้งระบบ  ปัญหามกัจะเกิดจาการคิดวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะส่วน ท าให้ปัญหายงัมี                
อยู่อย่างต่อเน่ืองและกระทบไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมโยงกัน แม้ว่าปัญหาจะไม่เกิดระหว่าง                      
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การปฏิบติังานของบุคคลแต่ปัญหาจะไปปรากฏในขั้นตอนอ่ืนต่อไปได ้คุณลกัษณะของการคิดเชิง
ระบบคือ การฝึกตนเองให้คิดไดอ้ยา่งเป็นระบบเท่ากนัเหตุการณ์หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดล่วงหนา้ได ้
เพื่อให้วางระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพข้ึน ลักษณะของการคิดอย่างเป็นระบบท่ีดี ได้แก่               
การคิดเป็นกลยุทธ์ท่ีชัดเจนในเป้าหมาย  การคิดบนพื้นฐานของข้อมูลและกระบวนการท่ีเป็น
ปัจจุบนัและมองเห็นโอกาสท่ีจะสร้างประโยชน์ใหแ้ก่องคก์รได ้ 

จากแนวคิดวินัย 5 ประการท่ีกล่าวมาข้างต้น ผ่านการลงมือท าอย่างต่อเน่ืองท าให ้               
เกิดทกัษะข้ึนในองค์กร ท าให้สมาชิกท่ีมีความหลากหลายสามารถขยายขอบเขตความสามารถ              
ของตนเองอย่างต่อเน่ืองทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองค์กร เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมาย               
ท่ีบุคคลในระดับต่าง ๆ ต้องการอย่างแท้จริง  เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ข้ึน คือ สถานท่ีซ่ึง              
ทุกคนสามารถขยายศกัยภาพของตนเองและคิดสร้างสรรค์เร่ืองใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน  
เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจพฒันางานของตนเอง สามารถสร้างผลงานตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้เพื่อให้
องค์กร มีความได้เปรียบด้านการแข่งขนั รวมถึงสร้างคุณค่าให้การท างานของสมาชิกแต่ละคน                
ไดด้ว้ยจะเห็นไดว้า่หลกัการพฒันาองคค์วามรู้เพื่อให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้มุ่งเนน้ท่ีการพฒันา 
“คน” เน่ืองจากคนเป็นหวัใจหลกัของการเรียนรู้ และเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ใน
หน่วยยอ่ยจนขยายไปทัว่องคก์รในทา้ยท่ีสุด  
 วิจารณ์ พานิช (2548) กล่าวว่า องค์กรเอ้ือการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นพลวตั มีการ
เปล่ียนแปลงในลกัษณะของพฒันาการดา้นต่าง ๆ อยา่งมองเห็นได ้มีผลงานดีข้ึน ทั้งในดา้นคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและการสร้างนวตักรรม เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จากแนวคิดผา่นกระบวนการ
ลงมือท าและแสดงผลส าเร็จจากการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาตลอดการท างาน รวมทั้งมีบุคลิกของ
องคก์ารในลกัษณะท่ีเรียกวา่วฒันธรรมองคก์ารท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งสัมพนัธ์สามารถรับรู้ได ้

การถอดบทเรียน  
นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการถอดบทเรียน ไวด้งัน้ี  
วิจารณ์  พานิช  (2548, 163) กล่าวว่า การถอดบทเรียนช่วยให้ เกิดการเรียนรู้จาก

ความส าเร็จหรือความผิดพลาดจากการท างาน  สามารถน าบทเรียนหรือความรู้น้ีไปใช้ เพื่อให้
ปฏิบติังานไดส้ าเร็จเช่นกนั รวมทั้งอาจน าไปพฒันาการปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึนกวา่เดิม ขณะเดียวกนั
หากเกิดความผิดพลาดหรือไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว  ้การถอดบทเรียนจะช่วยให้ทราบ
สาเหตุความผดิพลาด และเกิดการปรับปรุงไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดซ ้ าซากและต่อยอดความรู้ท่ีมีอยู่
ใหลึ้กซ้ึงหรือกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

สุเทพ ไชยขนัธ์ุ (2552) การถอดบทเรียนก าลงัอยูใ่นกระแสความสนใจของการขบัเคล่ือน
งานภาคประชาสังคม มีการจดัเวทีถอดบดทเรียนในรูปแบบต่างๆ มีผูเ้ข้าร่วมตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป
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จนถึง 30 คน มีช่วงเวลาด าเนินการภายหลังเสร็จกิจกรรมทุกคร้ังหรือก าหนดไวทุ้ก 3 เดือน หรือ          
6 เดือน และรูปแบบเวทีเป็นการให้คณะท างานมารายงานผลการท างานหรือเป็นเวทีให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
มาแลกเปล่ียนพูดคุย 

วรางคณา จนัทร์คง (2557) กล่าวว่า การถอดบทเรียน หมายถึง การสกดัความรู้ท่ีมีอยู่
ในตวัคน (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นบทเรียน/ความรู้ท่ีชัดแจง้ (Explicit Knowledge) ซ่ึงผลท่ี
ไดจ้ากการถอดบทเรียน ท าให้ไดบ้ทเรียนในรูปแบบชุดความรู้ (ท่ีเป็นรูปธรรม) และเกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัของผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ อนัน ามาซ่ึงการปรับวิธีคิด และเปล่ียนแปลงวิธีการท างานท่ี
สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งข้ึน หัวใจหลกัของการถอดบทเรียน ตอ้งมีการแบ่งปันความรู้ (Knowledge 
Sharing) โดยมีผลประโยชน์ร่วมกนั (Mutual Benefit) มีความไวว้างใจทั้งตนเองและผูอ่ื้น (Trust) 
และมีการเรียนรู้ (Learning)  

สรุปได้ว่า การถอดบทเรียน  หมายถึง วิธีการจัดการความรู้ท่ีเน้นการเสริมสร้าง                    
การเรียนรู้ สกดัความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนออกมาเป็นบทเรียน ท่ีสามารถนาไปสรุป สังเคราะห์เป็นชุด
ความรู้ใหม่ได ้

วธีิการถอดบทเรียน  
ประกอบดว้ย (ศุภวลัย ์พลายนอ้ย, 2553) 
1.  การถอดบทเรียนด้วยการเรียนรู้จากเพื่อน  (Peer Assist - PA) เป็นการเรียนรู้ก่อน

การท ากิจกรรม ผา่นการแลกเปล่ียนแนวคิดแวะส่ิงท่ีเรียนรู้ เกิดเป็นความรู้ใหม่ โดยมีลกัษณะเป็น
การประชุมหรือประชุมเชิงปฏิบติั 

2.  การถอดบทเรียนแบบเล่าเร่ือง (Story Telling) เป็นการเรียนรู้ก่อนหรือระหว่าง               
ท  ากิจกรรม ดว้ยการให้ผูมี้ความรู้จากการปฏิบติั ปลดปล่อยความรู้ท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นตวัออกมาแลกเปล่ียน
ความรู้ โดยผูเ้ล่าจะเล่าความรู้สึกท่ีฝังลึกอยูใ่นตวัท่ีเกิดจากการปฏิบติั ซ่ึงผูฟั้งสามารถตีความไดโ้ดย
อิสระ เม่ือเกิดการแลกเปล่ียนผลการตีความแล้ว จะท าให้ได้ความรู้ท่ีสามารถบนัทึกไวเ้ป็นชุด
ความรู้ ซ่ึงการถอดบทเรียนในลกัษณะน้ี จะเป็นการสกดัความรู้จากเร่ืองท่ีเล่าออกมาวา่มีคุณค่าและ
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร ไม่ใช่เป็นเพียงการเล่าเร่ืองในอดีต 

3.  การถอดบทเรียนหลงัปฏิบติัการ (After Action Review: AAR) หมายถึง การสรุป
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนสั้น ๆ ภายหลงัการท ากิจกรรม เพื่อน าไปสู่การวางแผนในคร้ังต่อไป ท าให้คนท า
รู้สึกต่ืนตวัและรู้สึกผูกพนักบังาน ลักษณะโครงการท่ีเหมาะส าหรับการท า เอเออาร์ (AAR) คือ  
โครงการหรือกิจกรรมท่ีท าอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการ ปรับปรุงและแกไ้ขการท างาน เพื่อให้ได้
ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  
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ขั้นตอนการถอดบทเรียน 
ขั้นตอนการถอดบทเรียนวา่ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน (รัตนา ดวงแกว้, 2553, 43) ดงัน้ี 
1. ขั้นเตรียมการ รายละเอียด ดงัน้ี  

1.1 สร้างทีมงานถอดบทเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานได้จริง  
ประมาณ 3 ถึง 6 คน พร้อมทั้งท าค าสั่งแต่งตั้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประชาสัมพนัธ์ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทราบ  

1.2 สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนภายในทีมงาน เน้นการเคารพซ่ึงกนัและกนั 
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และความเท่าเทียมกนั  

1.3 วิเคราะห์โครงการ เพื่อให้ทีมงานมีความเขา้ใจตรงกนัในแต่ละหัวขอ้ในโครงการ
ได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการ  วตัถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน                     
การด าเนินงานและกิจกรรมในโครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน และงบประมาณ  

1.4 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของทีมงานถอดบทเรียน ซ่ึงประกอบด้วย หัวหน้าทีม                     
ผูอ้  านวยกระบวนการ ผูจ้ดบนัทึก และผูป้ระสานงาน  

1.5 จดัท าแผนภูมิโครงร่างกระบวนการถอดบทเรียนซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม                  
ท่ีตอ้งการถอดบทเรียน กลุ่มเป้าหมาย วิธีการถอดบทเรียน ขั้นตอนในการถอดบทเรียน ประเด็น
ค าถาม และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการถอดบทเรียน  

1.6 คดัเลือกเทคนิคการถอดบทเรียน ควรเป็นเทคนิคท่ีช่วยให้ทีมงานถอดบทเรียน
และผูร่้วมถอดบทเรียนเกิดการเรียนรู้ในระหว่างการท างานและได้บทเรียนพฒันาวิธีการท างาน           
ใหดี้ข้ึน เช่น เทคนิคการวเิคราะห์หลงัการปฏิบติั (After Action Review: AAR)  

1.7 จดัท าปฏิทินการถอดบทเรียน เพื่อวางแผนการด าเนินการถอดบทเรียนของ              
แต่ละกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการด าเนินงาน โดยหัวขอ้ท่ีควรปรากฏในปฏิทินการถอด
บทเรียน ไดแ้ก่ ล าดบัท่ีของกิจกรรม ประเด็นกิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม และวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นกิจกรรม  

2. ขั้นด าเนินการ  
ทีมงานควรแจง้ก าหนดการ ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีจะด าเนินการถอดบทเรียนให้

กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมถอดบทเรียนทราบล่วงหนา้ ในขั้นน้ีประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนย่อย คือ การถอด
บทเรียนและการบนัทึกบทเรียน  

2.1 การถอดบทเรียน มีขั้นตอนท่ีส าคญั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
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2.1.1  การสร้างบรรยากาศ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการถอดบทเรียนมีความผอ่นคลาย
เป็นกนัเอง ซ่ึงอาจใชเ้พลงหรือเกมในการละลายพฤติกรรม รวมทั้งผูอ้  านวยกระบวนการควรช้ีแจง
ถึงความเสมอภาคและสิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมการถอดบทเรียน  

2.1.2  การก าหนดกติกาในการถอดบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม โดยกติกาควร
ครอบคลุมประเด็นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เป้าหมาย วิธีการ หน้าท่ีของผูร่้วมถอดบทเรียน ขอ้พึงระวงัใน
การถอดบทเรียน เป็นตน้ 

2.1.3 การจดักิจกรรมเร่ิมตน้ ผูอ้  านวยกระบวนการช้ีแจงให้ผูร่้วมถอดบทเรียน
เข้าใจวตัถุประสงค์และวิธีด าเนินกิจกรรมเพื่อให้สามารถทบทวนความทรงจ าจากการเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีผา่นมา  

2.1.4  การเขา้สู่ประเด็นส าคญัของการถอดบทเรียนเป็นขั้นตอนส าคญัในการสกดั
ความรู้จากผูร่้วมถอดบทเรียน  

2.2 การบนัทึกบทเรียน ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
2.2.1  การเตรียมตวัก่อนบนัทึกบทเรียน เป็นขั้นตอนท่ีผูจ้ดบนัทึกควรเตรียม

ความพร้อมก่อนบนัทึกบทเรียนใน 4 ประเด็น คือ รายละเอียดของโครงการ รายละเอียดการถอดบทเรียน 
จดัเตรียมอุปกรณ์ในการบนัทึกการถอดบทเรียน และเตรียมความพร้อมส่วนตวัของผูบ้นัทึก  

2.2.2  การบันทึกข้อมูลการถอดบทเรียน  ข้อมูลท่ีต้องจดบันทึกระหว่าง                   
การถอดบทเรียน  คือ ข้อมูลขั้นตอนและวิธีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน  ข้อมูลการเล่าเร่ือง                        
การวเิคราะห์และการอภิปรายของผูร่้วมถอดบทเรียน และบรรยากาศของระหวา่งการถอดบทเรียน  

2.2.3  การสรุปและรายงานการถอดบทเรียน  ผู ้จดบันทึกต้องอ่านรายงาน                  
การถอดบทเรียนให้ท่ีประชุมของผูร่้วมถอดบทเรียนและทีมงานการถอดบทเรียนไดรั้บทราบขอ้มูล
ท่ีจดบนัทึกไวเ้พื่อใหมี้การปรับแกแ้ละเพิ่มเติมใหข้อ้มูลมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

3. ขั้นเขียนรายงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลกั ดงัน้ี  
3.1 ความเป็นมาของโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะถอดบทเรียน วตัถุประสงค์ของ   

การถอดบทเรียน  
3.2 การเตรียมการถอดบทเรียน  เป็นการเล่ารายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึง 

ได้แก่ วิธีการ ทีมงาน บทบาทหน้าท่ี กรอบแนวคิด เทคนิคการถอดบทเรียน กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วม
ถอดบทเรียนและปฏิทินการถอดบทเรียน  

3.3 เน้ือเร่ืองการด าเนินการถอดบทเรียน  เป็นการเล่ารายละเอียดซ่ึงครอบคลุม
ประสบการณ์จากวิธีการปฏิบัติงานจริงของผูร่้วมถอดบทเรียน วิธีการปฏิบัติงานท่ีก าหนดใน
แผนปฏิบติังานเปรียบเทียบความแตกต่าง ส่ิงท่ีท าไดเ้ป็นอยา่งดีจากการปฏิบติั ขอ้เสนอแนะวธีิการ
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ปฏิบัติงานต่อไปให้ดีข้ึน ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะวิธีการ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุปสรรคในการปฏิบติังาน ขอ้เสนอแนะในส่ิงท่ีควรท าเพิ่มเติมในการปฏิบติังานท่ี
ผา่นมา ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา  

4. ขั้นติดตามการน าบทเรียนไปใช้ประโยชน์  
ในขั้นตอนน้ีให้ความส าคญักบัการน าบทเรียนท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติังานไปใชเ้พื่อให้

การปฏิบติังานต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ดงันั้นหวัหนา้ทีมควรไดมี้
การนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการน า
บทเรียนไปใชป้ระโยชน์หรือไม่เพียงไร เพราะอะไร  

กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ 

กระบวนการท่ีช่วยให้เกิดการพฒันาการของความรู้หรือการจดัการกบัความรู้ท่ีจะเกิดข้ึน
ภายในองคก์รซ่ึงมีดงัน้ี 

1. การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยจะ
คดัเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัสภาพองค์กรและทกัษะของคนในองค์กร ชัดเจนและเขา้ใจใน
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีถูกตอ้งขององค์กรร่วมกนัผ่านกระบวนการระดม
สมอง อภิปรายหรือพูดคุยกลุ่มยอ่ย 

2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายทาง เช่น การสร้างความรู้ใหม่
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจดั
ความรู้ท่ีไม่ไดใ้ชห้รือไม่เป็นปัจจุบนั 

3.  การจดัความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ
การเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบเพื่อการเรียกใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งในอนาคต 

4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น
มาตรฐาน ใชแ้นวทางการส่ือสารเดียวกนั ปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์และเหมาะสม มีการวเิคราะห์
และปรับใหเ้หมาะกบัการปฏิบติังานจริงอยูเ่สมอ  

5.  การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผูใ้ช้ความรู้เข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและ 
สะดวก โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือการประชาสัมพนัธ์บนเวบ็บอร์ด (Webboard) 
ลดเง่ือนไขการเข้าถึงองค์ความรู้ นอกจากน้ียงัสามารถจัดการระดับของการเข้าถึงความรู้                        
ใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มไดด้ว้ย 

6.  การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ สามารถท าได้หลายวิธีการซ่ึงจะแบ่งได้สองกรณี
ไดแ้ก่ (Explicit Knowledge) จดัท าเป็นรูปแบบเอกสาร ฐานความรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ 
หรือ (Tacit Knowledge) ท่ีมีความซับซ้อนมากกว่าให้จดัท าเป็นระบบ เช่น กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ  
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และนวตักรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เล้ียงช่วยคน้หาองคค์วามรู้ท่ีซ่อนเร้นอยู ่การสับเปล่ียนงาน  
การยมืตวัและเวทีการแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 

7. การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่น การเรียนรู้จากสร้างองค์
ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ และน าความรู้ท่ีได้ไป
หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเน่ือง การน าเสนอองค์ความรู้ให้หน่วยงานภายในและภายนอกรับรู้เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพนัธ์ 

จากการศึกษารูปแบบของการจดัการความรู้ขา้งตน้พบว่านักวิชาการและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ มีแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ท่ีแตกต่างกนัไป ความแตกต่างของแต่ละองคก์รจึงข้ึนอยู่
กับประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ขององค์กร และวิธีการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 
บรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนั การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีการรวบรวมและน าความรู้ของแต่ละ
บุคคลมาใชป้ระโยชน์ให้มากท่ีสุดซ่ึงจะเป็นการเพิ่มความผูกพนัต่อองคก์รไดอี้กดว้ย นอกจากน้ียงั
มีนักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญได้น าเสนอแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับกระบวนการจดัการความรู้ไว ้
หลากหลายรูปแบบ 

การจัดการความรู้ ประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ (Lee and Kim, 2001) ได้แก่                 
การได้มาซ่ึงความรู้  การวิเคราะห์ความรู้ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์  การน าความรู้มาแบ่งปัน
เผยแพร่เพื่อสร้างความเขา้ใจ และการต่อยอดเป็นองคค์วามรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง โดยเผยแพร่ความรู้
ทัว่ทั้งองคก์ร เพื่อน าไปเป็นส่วนประกอบส าคญัของผลิตภณัฑ์ มีบริการเทคโนโลยีหรือนวตักรรม
ขององคกร์เพื่อเสริมสร้างการจดัการความรู้ดว้ย 

Klynveld Kraayenhof (1999) เส าหลั ก ของก ารจัดก ารความ รู้  (Pillar of Knowledge 
Management) ประกอบดว้ย 

เสาหลกัท่ี 1 ได้แก่ การส ารวจและแบ่งประเภทความรู้ การวิเคราะห์ความรู้และกิจกรรม               
ท่ีเก่ียวขอ้ง  เรียบเรียงและน าเสนอความรู้ความรู้เหล่านั้นใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ใจได ้  

เสาหลกัท่ี 2 ได้แก่ การประเมินค่าของความรู้และกิจกรรมอ่ืน ๆ ว่าช่วยสร้างคุณค่า
หรือความไดเ้ปรียบใหก้บัองคก์รมากนอ้ยเพียงใด  เหมาะสมกบัการลงทุนระดบัใด  

เสาหลกัท่ี 3 ไดแ้ก่ การสังเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ การจดัการและ
ควบคุมความรู้การเผยแพร่ 

เอมและแลงเก้น (Ehms and Langen, 2001) กระบวนการจัดการความรู้แบ่งออกเป็น 4 
กระบวนการ ไดแ้ก่     
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1.  การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นกระบวนการท่ีองค์กรปฏิบัติ
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้  วิธีการแสวงหาความรู้ของแต่ละองคก์รจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะ
ขอ้มูล  

2.  การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นกระบวนการท่ีบุคคล ทีมงาน และ
องคก์รไดส้ร้างความรู้เฉพาะข้ึนมาเพื่อปรับปรุงการปฏิบติังาน หรือเพื่อพฒันาศกัยภาพของคนให้
สูงข้ึน  

3.  การถ่ายโอนและใชค้วามรู้ (Knowledge Transfer and Utilization) เป็นกระบวนการ
ท่ีบุคคลกลุ่ม หรือ องค์กร ใช้อุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ช่วยถ่ายทอดองคค์วามรู้และส่ือสารกนั สร้าง
ความสะดวกและส่งเสริมการใชใ้หบุ้คลากรมากข้ึน 

4.  การจดัเก็บความรู้และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Knowledge Storage and Retrieval) 
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของความรู้ แลว้พฒันาใหเ้หมาะสมกบั
การใชต่้อไป  หรือก าจดัออกเม่ือไม่จ  าเป็นตอ้งใชอี้กต่อไป  

ลอวส์ัน (Lawson, 2003) ระบบจดัการความรู้นั้นเร่ิมจากการผลิตความรู้ท่ีเหมาะสมกบั
องคก์ร จดัเก็บความรู้ท่ีไดม้าและเผยแพร่ความรู้ภายในและภายนอกองค์กร ระหวา่งท่ีน าความรู้ไป
ใช้ มีการส่งต่อกระบวนการจดัการความรู้ตลอดเวลา ซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น 6 กระบวนการ 
ไดแ้ก่ 1)  การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างและก าหนดดชันี 3) การกลัน่กรองความรู้ท่ีไดรั้บ 4) การเช่ือมโยง
จดัระบบให้เป็นหมวดหมู่และง่ายแก่การเข้าใช้ 5) การเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจและแรง  
บนัดาลใจในการใชอ้งคค์วามรู้ และ 6)  การประยกุตใ์ชค้วามรู้กบังานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 

ส านักงาน คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
(2548) ให้ความหมายของการจดัการความรู้ไวว้า่ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีกระจดักระจายอยูใ่น
ตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันาใหเ้ป็นระบบเพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์
จากองค์ความรู้นั้นในการพฒันางานของตนเองและงานท่ีได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพได ้
เป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การท างาน การพฒันาคนและการพฒันาองคก์รไปสู่การเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยแบ่งขั้นตอนของการเรียนรู้ออกเป็น 5 ขั้นดงัน้ี  

1. การก าหนดส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ 
2. การแสวงหาองคค์วามรู้ 
3. การสร้างความรู้ใหเ้กิดในแต่ละบุคคล   
4. การจดัเก็บและสืบคน้ความรู้เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์รเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดอ้ยา่ง

สะดวก 
5. การถ่ายโอนความรู้และใชป้ระโยชน์ คือ การกระจายความรู้หรือการถ่ายทอดความรู้  
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  กล่าวโดยสรุป การจดัการความรู้สามารถแบ่งเป็นกระบวนการปลีกยอ่ยหรือละเอียด
ไดต้ามแต่ความตอ้งการขององค์กร ส่ิงท่ีตอ้งมีร่วมกนัคือ ทิศทางการจดัการองค์ความรู้ท่ีถูกตอ้ง  
การสร้าง วิเคราะห์และจดัการความรู้ให้เป็นรูปแบบท่ีองค์กรต้องการ คนส่วนใหญ่เข้าใจองค์
ความรู้และมองเห็นการน าไปเช่ือมโยงและประยุกตใ์ช้ได ้มีการจดัระบบท่ีดีเอ้ือให้คนสามารถเขา้
ไปเรียนรู้ได้ง่ายและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจงัแล้วน ามาแลกเปล่ียนเพื่อเป็นแรง
บนัดาลใจใหผู้อ่ื้นและพฒันากระบวนการท างานของตนเองได ้  
 เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ 

ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) เกิดจากแนวคิดของ ดร. เอเธียน เวงเกอร์ Etienne Wenger 
และทีมงาน เร่ิมต้นมาจากปัญหาระหว่างการศึกษาและการฝึกงานซ่ึงมีความซับซ้อนด้านการ
ด าเนินงาน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ดร. เวงเกอร์ จึงคิดคน้กระบวนการจดัการความรู้เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (จิรประภา  อคัรบวร และคณะ, 2552) ดงันั้น ชุมชนนัก
ปฏิบติัจึงหมายถึงคนกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงท างานดว้ยกนัมาระยะหน่ึง มีเป้าหมายร่วมกนั และตอ้งการท่ีจะ
แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์จากการท างาน กลุ่มดงักล่าวไม่ไดเ้กิดจากการจดัตั้งโดย
องค์การ เป็นกลุ่มท่ีเกิดจากความตอ้งการทางสังคม และความพยายามท่ีจะท าให้บรรลุผลส าเร็จ  
บางคร้ังเป็นกลุ่มท่ีไม่มีอ านาจ ไม่มีการก าหนดไวใ้นแผนภูมิโครงสร้างองค์กรและอาจจะมี
เป้าหมายท่ีขดัแยง้กบัผูน้ าองคก์ร ในหน่ึงองคก์รอาจจะมีชุมชนนกัปฏิบติัจ านวนมาก และคนคนหน่ึง
จะเป็นสมาชิกในหลายชุมชนได ้ชุมชนนกัปฏิบติัเป็น เครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการ เกิด
จากความใกล้ชิด ความพอใจและพื้นฐานท่ีใกล้เคียงกนั ลักษณะท่ีไม่เป็นทางการจะเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ ๆ มากกวา่โครงสร้างท่ีเป็นทางการ ค าวา่ ปฏิบติัในชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ เน้นไปท่ีการเรียนรู้ซ่ึงไดรั้บจากการท างานเป็นหลกั เป็นแง่มุมเชิงปฏิบติั ปัญหาประจ าวนั 
เคร่ืองมือใหม่ ๆ พัฒนาการในเร่ืองงาน วิธีการท างานท่ีได้ผลและไม่ได้ผล การมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล ท าให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้ฝังลึก สร้างความรู้ และความเข้าใจได้
มากกว่าการเรียนรู้จากหนงัสือ หรือการฝึกอบรมตามปกติ เครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ ซ่ึงมีสมาชิก
จากต่างหน่วยงาน ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ดีกว่าการส่ือสารตามโครงสร้างท่ีเป็น
ทางการ  

ความส าคญัของชุมชนนกัปฏิบติั  ไดแ้ก่ 
1. การเช่ือมโยงคน โดยสร้างโอกาสใหมี้การปฏิสัมพนัธ์กนัมากข้ึนในองคก์ร 
2. การจดัพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับผูส้นใจในองค์กร องค์ความรู้สามารถเป็น

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท างาน ประสบการณ์ของแต่ละคนหรือแนวคิดการพฒันางานของ
ตนเอง เป็นตน้ 
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3.  กระตุ้นให้เกิดการสนทนากันในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อส ารวจความคิด
สร้างสรรค ์การแกปั้ญหาท่ีทา้ทายและการสร้างโอกาสท่ีเป็นประโยชน์จากมุมมองของแต่ละคน 

4.  สรุปและเผยแพร่ความรู้ท่ีมีอยูเ่พื่อให้บุคลากรสามารถน าไปพฒันาการปฏิบติังาน
ของตนเองได ้มีพี่เล้ียงหรือท่ีปรึกษาช่วยใหแ้นวทางการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาแนวทางการปฏิบติั
ท่ีดีท่ีสุด 

5.  ให้ความส าคญัเร่ืองความร่วมมือกนัของแต่ละภาคส่วนในองคก์รเพื่อสนบัสนุนให้
เกิดแนวคิดใหม่และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัเพื่อการพฒันา มากกวา่การคิดในเชิงลบ 

6. เกิดความรู้ใหม่ส าหรับผูป้ฏิบติังานและสามารถถ่ายทอดไปยงัคนอ่ืน ๆ ในองคก์รได ้ 
องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติั 3 ขอ้ (จิรประภา อคัรบวรและคณะ, 2552) คือ 
1.  องค์ความรู้ (Domain) เป็นหัวข้อท่ีก าหนดข้ึนจากความสนใจร่วมกันของคน                    

ในกลุ่ม สามารถรวบรวมองคค์วามรู้ไดจ้ากผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์หรือคน
ภายนอกและชุมชนท่ีมีความเช่ียวชาญ 

2.  ชุมชน (Community) มาจากความสัมพนัธ์ในการปฏิบติังานร่วมกนัของคนในกลุ่ม
เพื่อช่วยกนัท ากิจกรรม อภิปรายและแบ่งปันสารสนเทศท่ีมีความส าคญัร่วมกนั ถ้าคนในกลุ่มมี
ความหลากหลายแต่เก่ียวโยงกันอย่างแน่นแฟ้นก็จะท าให้สารสนเทศท่ีได้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึนไปดว้ย 

3.  แนวปฏิบติั (Practice) ท าการบนัทึกประสบการณ์ วิธีการแกไ้ขปัญหาและแนวทาง
ท่ีสมาชิกท าแลว้เกิดผลส าเร็จ เพื่อวิเคราะห์ จดัเก็บและถ่ายทอดส าหรับการใชป้ระโยชน์ในอนาคต
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

รูปแบบของชุมชนนกัปฏิบติั (วีราพจน์ กิมาคม, 2553) มีหลายรูปแบบแตกต่างกนัไป  
ชุมชนสามารถเลือกใช้แบบใดแบบหน่ึง หรือหลายแบบผสมผสานกนัตามความเหมาะสมด้าน                 
การด าเนินงานได ้

1.  แบบกลุ่มเล็ก มีสมาชิก 6 ถึง 7 คน เพื่อให้สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัได้
อยา่งทัว่ถึง 

2.  แบบเป็นทางการ จดัท าเป็นโครงการ เปิดใหส้มาชิกเขา้มามีส่วนร่วมไดอ้ยา่งอิสระ 
3.  แบบไม่เป็นทางการ จดัข้ึนตามความตอ้งการและความพร้อมของสมาชิกไม่มีขอ้จ ากดั

เร่ืองเวลาและสถานท่ี 
4.  แบบบนลงล่าง (Top Down) เป็นนโยบายขององค์กรท่ีให้ทุกคนมาสร้างชุมชน             

นกัปฏิบติัร่วมกนัเพื่อน าไปขยายต่อในกลุ่มงานของตนเอง 
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5.  แบบคละฝ่าย มุ่งเนน้นกัปฏิบติัท่ีตอ้งท างานประสานกนั จึงจ าเป็นตอ้งแลกเปล่ียน
เรียนรู้เร่ืองนโยบายและระเบียบการปฏิบติังานท่ีแตกต่าง เพื่อลดปัญหาระหวา่งการท างานร่วมกนั 

6.  แบบเนน้การแลกเปล่ียนความรู้แบบซ่ึงหนา้ (Face to Face)  
ปิรามิดการเรียนรู้ 
ปิรามิดการเรียนรู้ (Learning Pyramid) มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบักรวยประสบการณ์

ของ เอดการ์ เดล (Edgar Dale)  เป็นการน ารูปแบบกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้มาใช้เพื่อท าให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล  (สวทช., 2551) รายละเอียดของปิรามิดคือแผนภาพแสดง
กิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัต่างๆ เป็นสัดส่วนจากส่วนยอดของสามเหล่ียมลงมาถึงฐานเพื่อ
แสดงถึงกิจกรรมท่ีมีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

การบรรยาย  (Lecture) (<10%) พบวา่ผลท่ีไดรั้บนั้นนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 แมจ้ะเป็นวิธี
ท่ีง่ายท่ีสุดแต่ก็ไดผ้ลลพัธ์นอ้ยท่ีสุดเช่นกนั เนน้การเรียนรู้แบบท่องจ า เม่ือเวลาผา่นไปผูเ้รียนก็จะลืม
องคค์วามรู้นั้น ๆ ไป 

การอ่าน (Reading) (10%) ไดผ้ลลพัธ์ทางการเรียนรู้ประมาณ 10% ผูเ้รียนจะเกิดความ
เขา้ใจขณะอ่านองคค์วามรู้นั้น ถา้ขาดการทบทวนก็จะลืมไปไดใ้นท่ีสุดและเราไม่สามารถจ ารายละเอียด
ขององคค์วามรู้ไดท้ั้งหมด  

การเรียนรู้ผ่านการฟังและการดูวิดีทัศน์ (Audio and Visual) (20%) ท าให้สมองเรา   
ไดเ้ห็นภาพประกอบค าอธิบายขององคค์วามรู้  เกิดความเขา้ใจและจดจ าส่ิงท่ีเรียนไดดี้ข้ึน 

การสาธิต ()Demonstration (30%) การเรียนแบบเห็นตวัอย่างจริง  ท าให้ผูเ้รียนเห็น
ขั้นตอนขององค์ความรู้และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าของผูส้อน เพื่อน าไปปรับใช้กบักระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองได ้ 

การอภิปราย (Discussion) (50%) ได้แก่ การมีส่วนร่วมอภิปรายรายละเอียดและ
แบ่งปันความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน ลกัษณะการเรียนรู้รวมกนัเป็นกลุ่ม   

การลงมือปฏิบัติในเร่ืองที่เรียน (Practice doing) (75%) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดล้อง
ท าจริง เพื่อให้เห็นถึงปัญหา  กระบวนการแกไ้ขปัญหา  การพฒันากระบวนการท างานและเขา้ใจใน
ส่ิงท่ีท ามากข้ึน เพราะสร้างประสบการณ์จริงใหก้บัผูเ้รียน 

การน าองค์ความรู้ไปสอนผู้อ่ืนต่อ (Teach Other) (90%) เป็นการสรุปองคค์วามรู้ของ
ผูเ้รียนให้เป็นรูปธรรม  มีการก าหนดกระบวนการท างานเพื่อให้ผูอ่ื้นเข้าใจได้  ฝึกทักษะการ
น าเสนองานท่ีมีประสิทธิภาพและตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองในรายละเอียดของหวัขอ้นั้น ๆ  
 ในวงการศึกษานิยมใช้ปิรามิดการเรียน รู้เพื่ อให้ เกิดความตระหนักถึงวิธีการ
หลากหลายท่ีน าไปใชใ้นการเรียนการสอน มีความเช่ือมโยงระหวา่งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เกิด
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ประโยชน์กับทั้ งครูและนักเรียนด้านความเข้าใจท่ีเพิ่มข้ึนและการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง                   
ครูสามารถทบทวนการปฏิบัติงานของตนเองว่าครบกระบวนการและเกิดผลลัพท์ตามท่ีตั้ ง
วตัถุประสงค์ไวอ้ย่างไร นอกจากน้ี  ปิรามิดการเรียนรู้ยงัเป็นประเด็นท่ีน ามาใช้ในการแลกเปล่ียน
ถึงคุณค่า จุดมุ่งหมาย และแนวคิดทฤษฎี รวมถึงการน าไปปฏิบัติ  ลักษณะของกิจกรรมท่ีเป็น
รูปธรรมของปิรามิดการเรียนรู้ในมิติของครู คือ เป็นการกระตุ้นให้ครูแต่ละคนพิจารณา
วตัถุประสงค์และการเรียนรู้รายการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละ
กิจกรรม  การน าไปเช่ือมโยงกับสาระการเรียนรู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสรุปผลการ
ปฏิบติังานเพื่อเป็นแนวทางหรือตวัอย่างให้ครูคนอ่ืนน าไปปรับใช้ต่อ จึงกล่าวได้ว่า ปิรามิดการ
เรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้กบัผูเ้รียนได้
มากกวา่ท่ีเป็นอยู ่ 

กล่าวโดยสรุป เคร่ืองมือการจัดการความรู้มีหลากหลายและมีจุดเด่นแตกต่างกัน 
สามารถใชผ้สมผสานกนัเพื่อให้บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้เช่น การศึกษาใชปิ้รามิดการ
เรียนรู้เป็นเร่ืองหลักและชุมชนนักปฏิบติัเป็นเร่ืองรองหรือการพฒันาชุมชนใช้ปลาทูโมเดลเป็น
เคร่ืองมือหลกัเสริมดว้ยทฤษฎีองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นตน้ ผูน้ าและสมาชิกองค์กรสามารถเลือก
และทดลองใช้เคร่ืองมือร่วมกัน จากนั้นปรับรายละเอียดของเคร่ืองมือตามความต้องการและ
ศกัยภาพของสมาชิกได ้ 

ปัจจัยทีท่ าให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ 
การใชม้าตรฐานอา้งอิง (Benchmarking) เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการเรียนรู้ ท่ีท า

การวดัประเมินและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา กระบวนการและการปฏิบติัขององคก์ร
กบัองคก์รอ่ืนท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อน ามาสรรคส์ร้าง
ความเป็นเลิศให้เกิดข้ึนในองค์กร โดยรูปแบบของมาตรฐานอา้งอิง ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบองค์กร           
ท่ีเป็นคู่แข่งกนัในทางตรง  การเปรียบเทียบกบัหน่วยงานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
การเปรียบเทียบกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์รเดียวกนั และการเปรียบเทียบทัว่ไป  

การใช้มาตรฐานอา้งอิงเป็นวิธีการท่ีไดรั้บความนิยม เพราะวิธีการน้ีท าให้องค์กรเกิด
การเรียนรู้ มีการความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัและจุดดอ้ยของตนเองเม่ือเทียบกบัผูอ่ื้นและเป็นการ
กระตุ้นให้องค์กรเกิดการปรับปรุงเพื่อกระตุ้นการพัฒนาขององค์กร เกิดการรวบรวมวิธีการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศเขา้สู่องคก์รและน าไปสู่วิธีการปฏิบติังานในรูปแบบใหม่ท่ีสามารถส่งเสริมให้
องค์กรมีผลปฏิบติัการท่ีดีข้ึน มีอตัราความเส่ียงจากการลองผิดลองถูกลดลง ลดตน้ทุนในการผลิต 
ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนทกัษะ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการพฒันานวตักรรมสินคา้
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และบริการในรูปแบบใหม่ ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและท าให้องค์กร
สามารถแข่งขนัในตลาดไดต่้อไป 

 
การสร้างหลกัสูตร 

ความหมายของหลกัสูตร 
ความหมายของหลกัสูตร ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546, 1272) คือ 

ประมวลวชิาและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นการศึกษา เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ์ (2551, 47) กล่าวว่า หลกัสูตรเป็นเน้ือหาสาระส าคญัและกิจกรรม

ต่าง ๆ ท่ีสนองวตัถุประสงค์ เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามท่ี        
พึงประสงค ์

ประเภทของหลกัสูตร 
พัทธดนย์ พรมขุนทอง (2560) การจัดประเภทของหลักสูตรมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ตอบสนองผลสัมฤทธ์ิการจดัการเรียนการสอนในหอ้งหรือการถ่ายทอดความรู้ตามสถานการณ์จริง
ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน การแบ่งประเภทของหลกัสูตรท าให้ผูจ้ดัการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้ได้
มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผูเ้รียน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนา
กระบวนการท างานต่อไปได ้โดยหลกัสูตรแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี 

1.  หลกัสูตรบูรณาการ เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันามาจากหลกัสูตรกวา้งโดยน าเอาเน้ือหา
ของวิชาต่าง ๆ มาหลอมรวม ผสมผสานรายละเอียดของแต่ละองค์ความรู้เข้าด้วยกันเพื่อแก้ไข
ขอ้บกพร่องของบางวิชา สร้างการจดัการเรียนการสอนท่ีตรงกบัความตอ้งการและการน าไปใช้
ประโยชน์ของผูเ้รียนได ้ 

2.  หลักสูตรกว้าง  เกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศอังกฤษจากโรงเรียนในราชส านัก               
นครลอนดอน มีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมการเรียนการสอนให้เป็นท่ีน่าสนใจและเร้าใจ ช่วยให้
ผูเ้รียนมีความเข้าใจและสามารถปรับตนให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมได้เป็นอย่างดี รวมทั้ งให้มี
พฒันาการในดา้นต่าง ๆ ทุกดา้น เพิ่มบทบาทของผูเ้รียนให้มากข้ึนในห้อง ประเทศไทยไดน้ าหลกัสูตร
มาใชเ้ม่ือปี พ.ศ. 2503  

3. หลักสูตรประสบการณ์  เร่ิมจากการทดลองใช้คร้ังแรกท่ีโรงเรียนทดลองของ
มหาวิทยาลยัชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือปี พ.ศ. 2439 เกิดข้ึนเพื่อแกปั้ญหาหลกัสูตรเดิมไม่
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนเท่าท่ีควร เป็นหลักสูตรท่ีน า
ประสบการณ์มาเป็นส่วนประกอบของโครงการและยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้                  
โดยการท าให้ผูเ้รียนกระตือรือร้นในการเรียน ต้องอาศยัแรงกระตุ้น 4 อย่างได้แก่ แรงกระตุ้น            
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ทางสังคม แรงกระตุน้ทางสร้างสรรค์ แรงกระตุ้นทางการคน้ควา้ทดลองและแรงกระตุ้นทางการ
แสดงออกดว้ยค าพูด การกระท าและศิลปะ  

4.  หลกัสูตรรายวิชา เป็นหลกัสูตรท่ีใชก้นัมาตั้งแต่ดั้งเดิม โดยโครงสร้างเน้ือหาวชิาใน
หลกัสูตรจะถูกแยกออกจากกนัเป็นรายวิชาโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกนัไม่วา่ในดา้นเน้ือหา
หรือการสอน  เน้ือหาท่ีจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ 
หลกัสูตรของไทยเราท่ียงัเป็นหลกัสูตรรายวชิา ไดแ้ก่ หลกัสูตรมธัยมและอุดมศึกษา 

5. หลกัสูตรแกน ถือก าเนิดข้ึนท่ีสหรัฐอเมริกาเม่ือปี พ.ศ. 2443 เป็นหลกัสูตรท่ีไม่แบ่งแยก
การเรียนรู้เป็นหลกัสูตรรายวิชาและดึงเอาความตอ้งการและปัญหาของสังคมมาเป็นศูนยก์ลางของ
หลกัสูตร  ผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียนหลกัสูตรน้ี  นับว่าเป็นหลกัสูตรแม่บทของพื้นท่ีเพื่อเน้นย  ้าเร่ือง
หน้าท่ีของบุคคลในสังคม ปัญหาของสังคมหรือการสร้างเสริมสังคมเป็นหลกั ความแตกต่างของ
เน้ือหาหลกัสูตรข้ึนอยูก่บันโยบายและจุดมุ่งหมายของการศึกษาในแต่ละพื้นท่ี 

6.  หลกัสูตรแฝง โดยทัว่ไปโรงเรียนจะประสบความส าเร็จมากในการสอนให้นกัเรียน
อ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็นและมีความรู้อยา่งดียิ่งในสาขาวิชาต่าง ๆ แต่ไม่ประสบผลส าเร็จดา้น
การสอนคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองท่ีดี นกัเรียนอาจจะปฏิบติัตนไดดี้ในห้องเรียน 
แต่ไม่ไดท้  าต่อเน่ืองหลงัจากออกจากห้องเรียนไปแลว้ เพราะการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไม่สามารถ
ท าไดโ้ดยการสอน  แต่ครูตอ้งท าให้ดูเป็นตวัอยา่งหรือมีแบบอยา่งการด าเนินชีวิตท่ีดี เป็นการสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มของสังคมให้ดีเพื่อให้เด็กยึดถือเป็นรูปแบบพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อไป  ถา้ครูปฏิบติั
ตวัดีเฉพาะในหอ้งเรียน  นกัเรียนก็จะซึมซบัค่านิยมเหล่านั้นไปดว้ยเช่นกนั   

7.  หลักสูตรสัมพนัธ์รายวิชา หลักสูตรสัมพนัธ์วิชาก็คือหลักสูตรรายวิชาท่ีน าเอา
เน้ือหาของวิชาต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องหรือส่งเสริมซ่ึงกันและกันมาเช่ือมโยงแล้วจดัสอนเน้ือหา
เหล่านั้นในคราวเดียวกนั วิธีการน้ีอาศยัหลกัความคิดของแฮร์บารตท่ีว่า การจะเรียนรู้ส่ิงใดได้ดี  
ผูเ้รียนจะต้องมีความสนใจความหมายของส่ิงท่ีเรียน มองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีเรียน         
และส่ิงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มีการใช้เทคนิคใหม่ ๆ สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนดว้ย มีประโยชน์
คือ ช่วยให้ผูเ้รียนสนใจในส่ิงท่ีเรียนมากข้ึน มองเห็นภาพรวมของการเรียนรู้ได้ดี มีกิจกรรม                 
การเรียนการสอนมากและหลากหลาย 

8. หลกัสูตรเกลียวสว่าน เป็นการจดัเน้ือหาหรือหัวขอ้เน้ือหาเดียวกนัในทุกระดบัชั้น 
แต่มีความยากง่ายและความลึกซ้ึงแตกต่างกนั โดยเรียนลึกลงไปเร่ือย ๆ ตามจ านวนชั้นท่ีสูงข้ึนไป 

องค์ประกอบหลกัสูตร 
องค์ประกอบของหลกัสูตรเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้หลกัสูตรมีความสมบูรณ์เพราะ

องค์ประกอบเป็นแนวทางในการจดัการศึกษา การจดัการเรียนรู้ การบริหารหลกัสูตร การวดัและ
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ประเมินผล การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของ
หลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 

สุเทพ อ่วมเจริญ (2557) การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง กระบวนการสร้างและทดสอบ
คุณภาพของหลกัสูตรท่ีน าวิธีการเชิงระบบมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการน ากระบวนการวิจัยและ
พฒันามาใชใ้นการสร้างและทดสอบคุณภาพหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึน 

โบแชมป์ (Beauchamp, 1975, 107) ก าหนดองคป์ระกอบของหลกัสูตรไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 
เน้ือหา จุดมุ่งหมาย การน าหลกัสูตรไปใช ้และการประเมินผล 

ส าหรับ ไทเลอร์ (Tyler, 1950) ไดเ้สนอขอ้คิดเห็นไว ้4 ประการในการจดัท าหลกัสูตร
ดงัน้ี 

1.  ความมุ่งหมายทางการศึกษาท่ีสถาบนัตอ้งการใหบ้รรลุมีอะไรบา้ง 

2.  เพื่อใหบ้รรลุความมุ่งหมาย จะตอ้งจดัประสบการณ์อะไรบา้ง 

3.  ประสบการณ์ท่ีก าหนดไวส้ามารถจดัใหมี้ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไร 

4.  ทราบไดอ้ยา่งไรวา่บรรลุความประสงคแ์ลว้ 

ทาบา (Taba, 1962, 422 อา้งถึงใน ชุมศกัด์ิ  อินทร์รักษ,์ 2551, 48) ไดก้ล่าวถึงส่วนประกอบ
ของหลกัสูตรไวว้า่ ตอ้งประกอบดว้ย 1) จุดมุ่งหมายทัว่ไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ 2) เน้ือหาสาระ
และประสบการณ์เรียนรู้ และ 3) การประเมินผล 

ธ ารง บวัศรี (2542) กล่าวถึง องคป์ระกอบท่ีส าคญัของหลกัสูตรวา่มี ดงัต่อไปน้ี 
1. เป้าประสงค์และนโยบายการศึกษา (Education Goals and Policies) หมายถึง ส่ิงท่ี

รัฐตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการศึกษา 
2.  จุดหมายของหลกัสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัส่วนรวมท่ี

ตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน หลงัจากเรียนจบหลกัสูตรไปแลว้ 
3.  รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะและ

แผนผงัท่ีแสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ จ านวนชัว่โมงท่ีใชจ้ดัการเรียน
การสอนเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.  จุดประสงค์ของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลท่ีตอ้งการให้เกิดแก่ผูเ้รียน
หลงัจากท่ีไดเ้รียนวชิานั้นไปแลว้ 

5.  เน้ือหา (Content) หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ ทกัษะและความสามารถ             
ท่ีตอ้งการใหมี้รวมทั้งประสบการณ์ท่ีตอ้งการใหไ้ดรั้บ 

6.  จุดประสงค์ของการเรียนรู้ (Instructional Objectives) หมายถึง ทกัษะและความสามารถ
ท่ีตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน หลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้เน้ือหาก าหนดไว ้
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7.  ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วิธีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมและมีหลกัเกณฑ ์เพื่อใหบ้รรลุผลตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 

8.  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลกัสูตร 

9.  วสัดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน (Curriculum Materials and Instructional 
Media) หมายถึง เอกสารส่ิงพิมพ์ หนังสือ วีดิทศัน์ ฯลฯ และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์   
โสตทศันศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอ่ืน ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 

ธ ารง บัวศรีให้ความเห็นว่าหลักสูตรประกอบด้วย 1) จุดมุ่ งหมายของหลักสูตร                                
2) จุดประสงค์ของการเรียนการสอน 3) เน้ือหาสาระและประสบการณ์ 4) วสัดุอุปกรณ์และส่ือการ
เรียนการสอน 5) ประเมินผล 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปองคป์ระกอบของหลกัสูตร ไดด้งัน้ี 

1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร (Curriculum Objective) เป็นการใช้พื้นฐานแนวคิดการ
พฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ เพื่อให้ทราบจุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนการสอน คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนหลงัจบการเรียนรู้ การสร้างหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นความรู้ ผูอ้อกแบบหลกัสูตรตอ้งน านโยบาย
บรรจุเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อให้สามารถประเมินผลส าเร็จได้ บางองค์กรเรียก
องคป์ระกอบขอ้น้ีวา่ “วสิัยทศัน์ของหลกัสูตร” 

2.  เน้ื อหาหลัก สู ตร (Curriculum Content) การออกแบบหลัก สู ตรคื อการเลื อก
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ทั้งดา้นความรู้ ทศันคติและ
พฤติกรรม โดยการน าจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมาจดัท ากรอบการปฏิบติั เพื่อมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้
ได้รับการพฒันาตามกระบวนการของหลกัสูตร โดยด าเนินงานภายใตน้โยบายของหน่วยงานตน้
สังกดั มีการปรับเปล่ียนให้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน บุคลากรหรือชุมชน เพื่อให้เกิดการน าไป
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. การจัดหลักสูตรเพื่อการน าไปใช้ (Curriculum Orgaziation) โดยน าไปใช้ในการจัด              
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามแผนท่ีตั้ งวตัถุประสงค์ไว ้ครูผูส้อนมีบทบาทมากท่ีสุด
ส าหรับองคป์ระกอบน้ีเพราะสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกับการบริหาร การนิเทศและการจดัการเรียนรู้ ควรมีการก าหนดระยะเวลา                 
ในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม มีส่ือการเรียนการสอนประกอบการเพื่อสร้างความเขา้ใจมากข้ึน  มีกิจกรรม 
ใหผู้เ้รียนไดล้องท าเพื่อฝึกทกัษะความคิดและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้  
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กรมวิชาการ (2544) ให้ค  าอธิบายถึง วสัดุประกอบหลกัสูตรไวว้่า หมายถึง วสัดุ เอกสาร 
รวมทั้งส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อช่วยใหค้รูใชห้ลกัสูตรไดโ้ดยง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน อาจจะจดัท าข้ึนเองหรือใช้ส่ือส าเร็จรูปท่ีมีไวบ้ริการ ส่ิงท่ีอยู่รอบตวัผูเ้รียน ถือเป็นส่ือท่ีจะ
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองทั้งผูเ้รียนและผูส้อน วสัดุประกอบ
หลักสูตรจึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วสัดุประกอบหลักสูตรส าหรับครูและวสัดุประกอบ
หลกัสูตรส าหรับนกัเรียน  

4.  การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อน ามาตดัสินใจเก่ียวกบัคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิพลของหลกัสูตร แกไ้ข ปรับปรุง
และพฒันาหลกัสูตรต่อไปใหเ้หมาะสมกบัการประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 

กระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
ไทเลอร์ใหนิ้ยาม “ประสบการณ์การเรียนรู้” วา่หมายถึง “ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบั

ปัจจัยภายนอกจากส่ิงแวดล้อม” สร้างปฏิริยาการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนได้ จุดมุ่งหมายของการสร้าง
หลกัสูตรอยู ่4 ประการ คือ 

1.  การพฒันาทกัษะในการคิด 
2.  เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ 
3.  เพื่อพฒันาเจตคติเชิงสังคม 
4.  จุดประกายความสนใจท่ีมีต่อการเรียนรู้ได ้ 
การพฒันาหลกัสูตรของทาบา  
ทาบามีความเห็นว่าหลกัสูตรตอ้งถูกออกแบบโดยครูผูส้อนไม่ใช่คนอ่ืน โดยส่งเสริม

การสร้างสรรคก์ารสอนและการเรียนรู้มากกวา่การออกแบบหลกัสูตร มี 7 ขั้นตอน(Taba, 1962, 12)
ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 
ขั้นท่ี 2 การก าหนดวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 3 การเลือกเน้ือหาวชิา 
ขั้นท่ี 4 การรวบรวมเน้ือหาใหเ้ป็นระบบ 
ขั้นท่ี 5 การเลือกประสบการณ์เรียนรู้ 
ขั้นท่ี 6 การจดัระบบประสบการณ์เรียนรู้ 
ขั้นท่ี 7 ตั้งเกณฑแ์ละวธีิการในการประเมิน  
ธ ารง บงัศรี (2542) กล่าวถึง กระบวนการพฒันาหลกัสูตร ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
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ขั้นท่ี 2 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
ขั้นท่ี 3 การก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของหลกัสูตร 
ขั้นท่ี 4 การก าหนดจุดประสงคข์องวชิา 
ขั้นท่ี 5 การเลือกเน้ือหา 
ขั้นท่ี 6 การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 7 การก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 8 การก าหนดยทุธศาสตร์การเรียนการสอน 
ขั้นท่ี 9 การประเมินผลการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 10 การจดัท าวสัดุหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน 
การพฒันาหลกัสูตรของเซเลอร์อเลก็ซานเดอร์และเลวสี 
เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวีส  (Saylor, Alexander and Lewis, 1981, 24) น าเสนอ

การพฒันาหลกัสูตรประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ภายใตแ้นวคิดของการวางแผนให้โอกาสในการเรียนรู้
เพื่อบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งส าหรับประชากร ดงัน้ี 

1.  การศึกษาตวัแปรต่าง ๆ จากภายนอก ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน 
สภาพสังคม ธรรมชาติการเรียนรู้ แผนการศึกษาแห่งชาติ ทรัพยากรของหน่วยงานและค าแนะน า
จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพฒันาหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนไดม้ากท่ีสุด 

2.  การก าหนดจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ บนพื้นฐานของข้อมูลทางการเมือง                
และสังคมเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจความหมายและเห็นคุณค่าของหลกัสูตรนั้น  

3.  การน าหลักสูตรไปใช้ โดยครูเป็นผู ้พิ จารณาความเหมาะสมของการสอนและ                       
การวางแผนหลกัสูตร รวมถึงการแนะน าแหล่งของส่ือการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย แต่ให้มี
ความยืดหยุ่นและมีอิสระกับการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี มีส่ือ
ประกอบการสอนท่ีน่าสนใจ ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไดดี้ข้ึนและสามารถเขา้ใจไดน้าน
กวา่การท่องจ า  

4. การประเมินผลหลกัสูตร ซ่ึงครูเป็นผูพ้ิจารณาขั้นตอนการประเมิน เพื่อตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ของนกัเรียน โดยเป็นการประเมินผลอยา่งมีส่วนร่วมระหวา่งครู นกัเรียนและผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องเพื่อเก็บข้อคิดเห็นไปพฒันาหลักสูตรให้สมบูรณ์ต่อไป (Saylor Alexander and Lewis, 
1981, 30) 
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การพฒันาหลกัสูตรของวชัิย วงษ์ใหญ่ 
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) สรุปแนวคิดและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร โดยรูปแบบ              

การพฒันาหลกัสูตรจะเป็นฐานคิดในการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  

ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรมีดงัน้ี 
1.  คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ใชข้อ้มูลสภาพปัญหาและความตอ้งการของสังคม 

มาก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักการและโครงสร้างและออกแบบหลักสูตร ภายใต้การก ากับของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

2.  จดัท าเน้ือหาสาระแต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียน และแต่ละรายวิชา 
โดยปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญแต่ละสาขาวชิา คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญเป็นผู ้
ก  าหนดผลการเรียนรู้ จุดประสงค ์เชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้ วางแผนการสอน ท าบนัทึก 
ผลิตส่ือการสอน จดักิจกรรมการเรียนการสอน 

3.  ทดลองใชห้ลกัสูตรในสถานศึกษาน าร่อง และแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
4.  อบรมผูส้อน ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ขา้ใจหลกัสูตรใหม่ 
5.  ปฏิบติัการสอน กิจกรรมการใชห้ลกัสูตรใหม่มี 4 ประการ คือ 

5.1 การแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน คือจดัท าวสัดุ ส่ือการสอน 
5.2 ผูบ้ริหารจดัเตรียมส่ิงต่าง ๆ เช่น บุคลากร (ครู) วสัดุหลกัสูตรและบริการต่าง ๆ 
5.3 การสอน ผูส้อนประจ าการ ท าหนา้ท่ีด าเนินการสอน 
5.4 การประเมินผล ประเมินทั้งผลการเรียนและหลกัสูตร แลว้น าไปแกไ้ข 

สันต ์ธรรมบ ารุง (2527, 133) กล่าววา่ การน าหลกัสูตรไปใชจ้ะเปรียบเสมือนน าการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั การด าเนินให้ไดผ้ลและมีประสิทธิภาพนั้น บุคคลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครูผูส้อน จะตอ้งศึกษาเขา้ใจหลกัสูตรอยา่งถ่องแท ้คดัเลือกวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัผูเ้รียนและนโยบายของหน่วยงานเพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

การศึกษากระบวนการพฒันาหลกัสูตร จากแนวคิดนกัวิชาการ จึงสรุปกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.  การวเิคราะห์จุดประสงคข์องการเรียนรู้ (Curriculum Objective) 
2.  การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum design) 
3.  การเลือกและจดัระบบเน้ือหา (Curriculum Organization) 
4.  การเลือกและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (Curriculum Activities) 
5.  การประเมินผลหลกัสูตร (Curriculum Evaluation) 
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 การประเมินผลหลกัสูตร  
การประเมินผลหลกัสูตรมีความส าคญัมากในกระบวนการจดัการศึกษา ช่วยควบคุม

คุณภาพและรับประกนัคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดบั จึงกล่าวไดว้่า การประเมินหลกัสูตรเป็น
กระบวนการจดัเตรียมขอ้มูล สารสนเทศและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพฒันา
หลักสูตร ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร การเปล่ียนแปลงหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทและ               
ความตอ้งการของผูเ้รียน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและสังคม  (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2558) 

“การประเมิ น” ความหมายในพจนานุ กรม ฉบับราชบัณ ฑิ ตยสถาน  พ.ศ. 2542 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546, 664) หมายถึง การประมาณคุณค่าหรือราคาท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง 
การประเมินผล หมายถึง การพิจารณาและวดัคุณค่าของกิจกรรมตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวเ้ช่น 
ประเมินผลโครงการ ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ในรอบปีของสถานศึกษา 

สตฟัเฟิลบีม และชิกฟิลด์ (Stufflebeam and Shinkfield, 1990, 159) ให้ความหมายว่า
การประเมินหลกัสูตรเป็นกระบวนการแสวงหาขอ้มูล และการจดัเตรียมสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการตดัสินใจและหาทางเลือกท่ีดีกวา่เดิมในการด าเนินการ  

สุจริต เพียรชอบ (2548, 64) กล่าวถึงการประเมินหลกัสูตรไวว้่าเป็นกระบวนการท่ีส าคญั
เพราะเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานวา่สัมฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ยา่งไร มีปัจจยัใด
ท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินงานเพื่อวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัแบบองค์รวมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผูเ้รียนจากการจดัการเรียนการสอนและน าไปพฒันาหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนได ้

ฟิทซ์แพททริค แซนเดอร์และวอร์เธน (Fitzpatrick, Sanders, and Worthen, 2004, 5) 
ให้ความหมายของการประเมินหลกัสูตรว่า เป็นวิธีการสืบหาขอ้มูล พิจารณารายจากรายละเอียด                 
3 ประเด็น คือ  

1.  การก าหนดมาตรฐานเพื่อใชต้ดัสินคุณภาพ ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   

2.  การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร  
3.  การประยุกตใ์ชม้าตรฐานเพื่อตดัสินคุณค่า คุณประโยชน์ ประสิทธิผลหรือความส าคญั

ของหลกัสูตรท่ีมีผลต่อผูเ้รียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ทาบา (Taba, 1962, 310) ไดก้ล่าวไวว้า่ การประเมินหลกัสูตรท าข้ึนเพื่อศึกษากระบวนการ

ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวว้า่มีการเปล่ียนแปลงใดบา้งท่ีสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
การประเมินดงักล่าวจะครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดของหลกัสูตรและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดแ้ก่ จุดประสงค ์ขอบเขตของเน้ือหาสาระ คุณภาพของผูใ้ชบ้ริหารและผูใ้ชห้ลกัสูตร สมรรถภาพ
ของผูเ้รียน ความสัมพนัธ์ของวชิาต่าง ๆ การใชส่ื้อและวสัดุการสอน ฯลฯ 
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ตารางที ่ 2.1  การประเมินหลกัสูตร ก่อน ระหว่างและหลงัการน าหลกัสูตรไปใช้  
 

ข้ันตอนการประเมินหลกัสูตร จุดมุ่งหมายการประเมิน 

การประเมินหลกัสูตรก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้ การประเมินเอกสารและคุณค่าของหลกัสูตร 

การประเมินหลกัสูตรระหวา่งด าเนินการใช้
หลกัสูตร 

การประเมินการน าไปใชแ้ละผลสัมฤทธ์ิของ
หลกัสูตร 

การประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรไปใช ้ การประเมินระบบหลกัสูตร 

 

ทีม่า : Taba, 1962, 310 
 

ขอบเขตในการประเมินหลกัสูตร 
เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander, 1981, 265) กล่าวถึง ขอบเขตของ

การประเมินหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
1.  การประเมินจุดมุ่งหมายของโรงเรียน จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร จุดมุ่งหมายเฉพาะ

วชิาและจุดมุ่งหมายในการสอน 
2.  การประเมินผลโครงการการศึกษาของโรงเรียนทั้งหมด 
3.  การประเมินผลการเลือกเน้ือหาและการจดัประสบการณ์เรียนและกิจกรรม 
4.  การประเมินผลการสอบ 
5.  การประเมินผลโครงการประเมินผล 
หลกัเกณฑ์การประเมินหลกัสูตร  
เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander, 1981, 265) กล่าวถึง หลักเกณฑ ์ 

การประเมินหลกัสูตร ดงัน้ี 
1. มีจุดประสงค์ในการประเมินท่ีแน่นอน การประเมินผลหลกัสูตรจะต้องก าหนด             

ลงไปใหแ้น่นอนชดัเจนวา่ประเมินอะไร 
2.  มีการวดัท่ีเช่ือถือได ้โดยมีเคร่ืองมือและเกณฑก์ารวดัซ่ึงเป็นท่ียอมรับ 
3.  ขอ้มูลเป็นจริงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการประเมินผล ดงันั้น ขอ้มูลจะตอ้งไดม้าอยา่ง

ถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละมากพอท่ีจะใชเ้ป็นตวัประเมินค่าหลกัสูตรได ้
4.  มีขอบเขตการประเมินท่ีแน่นอนและชดัเจน 
5.  ประเด็นของเร่ืองท่ีจะประเมินมีความเหมาะสม 
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6.  การรวบรวมขอ้มูลเพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ และก าหนดเคร่ืองมือในการประเมินผล 
จะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ 

7.  การวิเคราะห์ผลการประเมินต้องท าอย่างระมัดระวงัรอบคอบ และให้มีความ
เท่ียงตรงในการพิจารณา 

8.  การประเมินผลหลกัสูตรควรใชว้ธีิการหลากหลาย 
9.  มีเอกภาพในการตดัสินผลการประเมิน 
10. ผลท่ีไดจ้ากการประเมินควรน าไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรทั้งในดา้นการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงในโอกาสต่อไป เพื่อใหไ้ดห้ลกัสูตรท่ีดีและมีคุณค่าสูงสุดตามท่ีตอ้งการ 
ประโยชน์ของการประเมินหลกัสูตร 
การประเมินผลหลกัสูตรมีประโยชน์มากในการบริหารการศึกษา การจดัท าหรือพฒันา

หลกัสูตรตอ้งอาศยัผลจากการประเมินผลเพื่อพฒันาให้ไดป้ระสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง ประโยชน์ของ
การประเมินผลหลกัสูตรมีดงัน้ี 

1.  ท าให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของหลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาให้
หลกัสูตรมีคุณภาพดียิง่ข้ึน 

2.  สร้างความน่าเช่ือถือ ความมั่นใจและค่านิยมท่ีให้เกิดกับผู ้เรียนและผู ้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง 

3.  ช่วยในการบริหารดา้นงานวิชาการ ผูบ้ริหารจะไดท้ราบสถานการณ์และสนบัสนุน
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวธีิการปฏิบติังาน  

4.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ใจเร่ืองความส าคญัของการศึกษาอยา่งถูกตอ้ง 
5.  ส่งเสริมให้ผูป้กครองมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกับโรงเรียนมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให ้             

การเรียนการสอนนกัเรียนไดผ้ลดี ดว้ยความร่วมมือกนัทั้งทางโรงเรียนและทางบา้น 
6.  ให้ผูป้กครองทราบความเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ เพื่อหาทางปรับปรุงแกไ้ขร่วมกนั

ระหวา่งผูป้กครองนกัเรียนกบัทางโรงเรียน 
7.  ช่วยให้การประเมินผลเป็นระบบระเบียบ เพราะมีเคร่ืองมือและหลกัเกณฑ์ท่ีเป็น

เหตุเป็นผลและมีขอ้พิสูจน์ได ้ มีขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพสนบัสนุนการพฒันา 
8. ช่วยช้ีให้เห็นคุณค่าของหลกัสูตรท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ไดจ้ริงส าหรับผูเ้รียน

และเป็นท่ีตอ้งการของสังคม 
9.  ช่วยให้สามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได ้ขอ้มูลของการประเมินผลหลกัสูตร 

ท าให้ทราบเป้าหมายการเรียนรู้ แนวทางการจดัการเรียนรการสอนและขอบเขตในการด าเนินการ
ศึกษาของโรงเรียน 
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ลกัษณะของการประเมินหลกัสูตร 
ใช้เกณฑ์ช่วงเวลาของการด าเนินหลกัสูตร โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 3 ระยะ (มาเรียม  

นิลพนัธ์ุ, 2543) ไดแ้ก่ 
ระยะท่ี 1 การประเมินหลกัสูตรก่อนการน าไปใช้ อยูใ่นช่วงท่ีมีการสร้างหรือพฒันา

หลกัสูตรจะมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนตั้งแต่การก าหนดจุดมุ่งหมายไปจนถึงก าหนดเกณฑ์การวดั
และประเมินผลการเรียนซ่ึงสามารถท าได ้2 ลกัษณะคือ 

1. ประเมินหลกัสูตรเม่ือสร้างหลกัสูตรฉบบัร่างเสร็จแล้ว ก่อนจะน าหลกัสูตรไปใช้
จริงควรมีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตรฉบบัร่างและองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น  
เป็นการประเมินในขั้นตอนของการวางแผนหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันา เช่น ศึกษาความเหมาะสมของหลกัสูตรท่ีจะพฒันา พิจารณา
สภาพปัญหาและความจ าเป็นว่าสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งไร การประเมินหลกัสูตรในระยะน้ี
ตอ้งอาศยัความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพฒันาหลกัสูตร ดา้นวิชาชีพครู ดา้นการวดัผลหรือ
สามารถใหผู้เ้ช่ียวชาญวเิคราะห์เพื่อน าไปพฒันาขั้นต่อไปได ้  

2.  ประเมินผลในขั้นตอนทดลองใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่องหรือเป็นปัญหา
ให้มีความสมบูรณ์  เกิดประสิทธิภาพในการน าไปใชต่้อไป เช่น หลกัสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 
มีการทดลองใชต้ั้งแต่ พ.ศ. 2519 และ พ.ศ. 2520 เพื่อหาขอ้บกพร่องอุปสรรคเพื่อพฒันาให้มีความ
สมบูรณ์มากท่ีสุดส าหรับการใชจ้ริงในปี พ.ศ. 2521 

ระยะท่ี 2 การประเมินหลกัสูตรระหวา่งการด าเนินการใช้หลกัสูตร (Formative Evaluation) 
เป็นการประเมินกระบวนการใชห้ลกัสูตรตั้งแต่กระบวนการบริหารหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน 
และการสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความก้าวหน้าของการใช้
หลกัสูตรเป็นระยะ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการด าเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคระหว่าง 
การด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวตัถประสงค์ท่ีตั้งไว ้กระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนการใชห้ลกัสูตรถือวา่มีความส าคญั เช่น การวางแผนจดัการเรียนการสอน การฝึกอบรม
เพื่อเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรเพิ่มเติม การจดัปัจจยัและส่ิงแวดล้อมซ่ึงสนับสนุน              
การจดัการเรียนการสอน แจง้ขอ้มูลเร่ืองการนิเทศ เกณฑ์การวดัหรือประเมินผลส าหรับหลกัสูตร 
เพื่อการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด   

ในขณะท่ีมีการด าเนินการใช้หลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึนควรมีการประเมินเพื่อตรวจสอบว่า
หลกัสูตรสามารถน าไปใช้ไดดี้เพียงใดหรือบกพร่องในจุดไหนจะไดแ้กไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสม
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เช่นประเมินกระบวนการใช้หลกัสูตรในดา้นการบริหาร การจดัการหลกัสูตร การนิเทศก ากบัดูแล
และการจดักระบวนการเรียนการสอน 

ระยะท่ี 3 การประเมินหลกัสูตรหลงัการใชห้ลกัสูตร (Summative Evaluation) 

หลงัจากท่ีมีการใช้หลกัสูตรมาแล้วระยะหน่ึง ถือว่าครบกระบวนการเรียนรู้แล้วตอ้งท า
การประเมินผลสัมฤธ์ิของหลักสูตรทั้ งระบบ เช่น เอกสารหลักสูตร วสัดุหลักสูตร บุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร การบริหารหลกัสูตร การนิเทศก ากบัติดตามการจดักระบวนการเรียน
การสอน เป็นต้น เป็นการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบ เพื่อสรุปผลและตัดสินผลการ
ด าเนินงานของหลกัสูตร  ถา้มีผลสัมฤธ์ิท่ีดีจึงขยายและใช้จริงต่อไป หรือพฒันาให้แกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดจากการใช้หลักสูตรได้มากท่ีสุด ทั้ งน้ีอาจจะต้องอาศัยข้อมูลส าคัญอ่ืนประกอบด้วย เช่น 
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเ้รียนท่ีน าไปใช้ในการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเข้ามา
ประกอบการวเิคราะห์ และประเมินค่าดว้ย 

ขัน้ตอนการประเมินหลักสูตรประกอบด้วย  
เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander, 1955) กล่าวไว้ว่า การประเมินผล

หลกัสูตรเป็นกระบวนการท่ียุ่งยาก ซับซ้อน ตอ้งอาศยัเทคนิคต่าง ๆ มาประกอบการประเมินผล
หลกัสูตร ขั้นตอนการประเมินผลหลกัสูตรมี 5 ประการ คือ  

1. ประเมินผลจุดมุ่งหมายในระดับต่าง ๆ ได้แก่ จุดมุ่งหมายทั่วไปของหลักสูตร  
จุดมุ่งหมายเฉพาะวชิา จุดมุ่งหมายในการสอน เพื่อดูวา่จุดมุ่งหมายเหล่าน้ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัตวั
ผูเ้รียนและสภาพส่ิงแวดล้อมหรือไม่เพียงใด ภาษาท่ีใช้ยุ่งยากแก่การส่ือสารและการก าหนด
จุดมุ่งหมายไวสู้งเกินไปยากแก่การปฏิบติัหรือไม่ 

2.  ประเมินผลโครงการการศึกษาของโรงเรียนทั้ งหมด ทั้ งน้ีเป็นการประเมินผล
โครงการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้หลกัสูตรบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้เช่น การเตรียมความพร้อม              
ของโรงเรียนเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตรใหม่ การด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียน การจดัสรรงบประมาณ  
การแนะแนว ห้องสมุด โรงฝึกงาน การด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ได้กระท าไปมากน้อย             
แค่ไหน และโครงการท่ีไดก้ระท าไปมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

3.  ประเมินผลการเลือกเน้ือหาสาระของวิชา  การเลือกและการจดัประสบการณ์             
การเรียนและส่ือการเรียนว่าได้จดัและด าเนินไปเหมาะสมมากน้อยเพียงใด การจดัประสบการณ์ 
การเรียนไดส้ัดส่วนครบทุกดา้นและมีความเหมาะสมหรือไม่ 

4.  ประเมินผลการสอน การประเมินผลขั้นน้ี ครูเป็นผูท่ี้มีบทบาทมากในการน า
หลักสูตรมาปรับใช้ในห้องเรียน มีวตัถุประสงค์เพื่อดูว่าการสอนของครูด าเนินไปโดยยึดถือ
หลักสูตรเป็นหลักหรือไม่ การสอนได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนไปตามจุดหมายของ
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หลกัสูตรหรือไม่  เพราะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนก็คือ ความส าเร็จในการสอนของครู
เพื่อด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

5.  ประเมินผลโครงการของหลักสูตร ถึงแม้ว่าการประเมินผลแต่ละโครงการได้
วางแผนและขั้นตอนของการประเมินผลไวอ้ยา่งดีแลว้ก็ตาม แต่การด าเนินงานอาจมีขอ้ผิดพลาดได ้ 
ซ่ึงจะเป็นผลท าให้การประเมินผลเพื่อสรุปผลของหลกัสูตรผิดพลาดไปได้ ฉะนั้นจึงตอ้งมีการ
ประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบอีกชั้นหน่ึง 

มาเรียม นิลพนัธ์ุ (2554) กล่าวถึง รูปแบบการประเมินหลกัสูตรตามการประเมินของ 
ดาเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) จากแนวทางการประเมินแบบ CIPPIEST 
Model ซ่ึงเป็นรูปแบบการ ประเมินท่ีครอบคลุมองค์ประกอบทุกดา้นของหลกัสูตรอย่างมีเหตุผล
และเป็นระบบ ไม่เน้นการวิเคราะห์จุดใดจุดหน่ึง แต่เน้นความต่อเน่ืองของการประเมินท าให้ได้
ขอ้มูลครบถว้น ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การพิจารณาหลกัสูตรประกอบดว้ย
ขอ้มูล 8 ดา้น คือ  

1.  การประเมินบริบท (C : Context Evaluation) เป็นการประเมินความสอดคล้อง
ชดัเจนของวตัถุประสงคห์ลกัสูตรและความเหมาะสมในการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง โครงสร้างเน้ือหา 
รายวิชาท่ีเปิดสอน และเน้ือหาวิชาของหลกัสูตร สอดคล้องกบัความตอ้งการของหน่วยงานและ
สังคม เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.  การประเมินปัจจยัน าเขา้ (I : Inputs Evaluation) เป็นการประเมินปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนการสอน ประกอบด้วยคุณวุฒิอาจารย ์ พื้นฐานของนักศึกษา และทรัพยากรในการ
ด าเนินการตามหลกัสูตร ไดแ้ก่ เอกสารต ารา อุปกรณ์การเรียนการสอน  สถานท่ี และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  

3.  การประเมินกระบวนการ (P : Process Evaluation) เป็นการประเมินความเหมาะสม
ของกระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตร  วิธีการจดัการเรียนการสอน พฤติกรรมของผูส้อนและ
ผูเ้รียน ตลอดจนการบริการสนบัสนุนอ่ืน ๆ  

4.  การประเมินผลผลิต (P : Products Evaluation) เป็นการประเมินคุณลักษณะของ
ผูเ้รียนในดา้น ความรู้ ความสามารถ การน าความรู้จากหลกัสูตรไปใชใ้นการท างาน  ตลอดจนผลท่ี
เกิดข้ึนกบัผูม่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย  

5.  การประเมินดา้นผลกระทบ (I : Impact Evaluation) ไดแ้ก่การประเมินผลงาน หรือ
ผลท่ีเกิดจากการเรียน ไปประยุกต์ใชใ้นการท างาน หรือพฒันาหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึน เช่น การผลิต
และเผยแพร่งานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ ท่ีไดรั้บการยอมรับจากชุมชนและสังคม  
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6.  การประเมินดา้นประสิทธิผล (E : Effectiveness Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ี
เกิดกบัตวัผูเ้รียนโดยตรงหลงัจบการศึกษา ไดแ้ก่ ความมัน่ใจในในองคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่ความเช่ียวชาญ 
ประสิทธิภาพดา้นวิชาการ ดา้นการจดัการ ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ การด าเนินงานท่ีคุม้ค่าและ
ดา้นการริเร่ิมสร้างสรรค ์เป็นตน้  

7.  การประเมินดา้นความย ัง่ยืน (S : Sustainability Evaluation) เป็นการประเมินความรู้
ความสามารถของผูเ้รียน ในการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชพ้ฒันางาน หรือเช่ือมโยงความรู้
ท่ีไดไ้ปสู่การ ท างานหรือพฒันาเป็นองคค์วามรู้ใหม่ๆ  

8.  การประเมินดา้นการถ่ายโยงความรู้ (T :Transportability Evaluation) เป็นการประเมินผล
ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ในการถ่ายทอดความรู้ หรือขยายองคค์วามรู้ไปสู่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม
โดยการ ประยกุตแ์นวคิด ทฤษฎีใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน การปรับกลยทุธ์ในการแกปั้ญหา 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2558) กล่าวว่า ขั้นตอนส าคญัในการประเมินหลกัสูตรประกอบดว้ย               
9 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  การศึกษาวเิคราะห์หลกัสูตรท่ีมุ่งประเมิน  
2.  การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน  
3.  การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละตวับ่งช้ีการประเมิน  
4.  การออกแบบการประเมิน  
5.  การจดัท าโครงการประเมินหลกัสูตร  
6.  การพฒันาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล  
7.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
8.  การวเิคราะห์ขอ้มูล  
9.  การรายงานผลการประเมินหลกัสูตร การประเมินผลหลกัสูตร โดยสรุป คือ การวดั

คุณภาพของหลกัสูตรตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ ตั้งแต่วตัถุประสงคก์ารจดัท าหลกัสูตร แผนการ
จดัการเรียนการสอน สาระวชิาท่ีบรรจุในหลกัสูตร ประโยชน์และคุณค่าของหลกัสูตรต่อตวัผูเ้รียน
และสังคม การประเมินหลกัสูตรควรท าทั้ง 3 ระยะ คือ การประเมินก่อนการใชห้ลกัสูตร เพื่อตรวจสอบ
คุณค่าและวตัถุประสงค ์การเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีตอ้งการหลงัจบการจดัการเรียน
การสอนแลว้ การประเมินระหวา่งการใชห้ลกัสูตรเป็นระยะเพื่อวเิคราะห์ความเหมาะสมของเน้ือหา 
กิจกรรมและกระบวนการจดัการเรียนการสอนส าหรับพฒันาให้ดีข้ึนต่อไปได ้การประเมินหลงัจาก
การใช้หลกัสูตร เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีตั้งวตัถุประสงค์ไว ้และการพฒันาท่ีเกิด
ข้ึนกบัตวัผูเ้รียน ทั้งดา้นทศันคติ วิชาการและการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเองได ้สรุป
ขั้นตอนเบ้ืองตน้ของการประเมินหลกัสูตร 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
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1.  ประเมินผลจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของของหลกัสูตร   
2.  การศึกษารูปแบบการประเมิน ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละตวับ่งช้ีการประเมิน 
3.  ประเมินผลการเลือกเน้ือหาสาระของวชิา กิจกรรมและส่ือการสอน 
4.  ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนตามแผนการด าเนินงาน 
5.  ประเมินผลภาพรวมของหลักสูตรให้สอดคล้องกันและเกิดประสิทธิภาพอย่าง

แทจ้ริงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัผูเ้รียนและสังคม 
การประเมินผลความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมของผู้เรียน (KAP) 

 แคเรน อาร์ Karen R. (2014) ทฤษฎีความสัมพนัธ์ของความรู้ ทศันคติและพฤติกรรม 
เป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคญักบัตวัแปร 3 อยา่ง คือ ความรู้ (Knowledge) ทศันคติ (Attitude) และการ
ลงมือปฏิบติั (Practice) ของผูเ้รียนท่ีส่งผลต่อการพฒันาการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ระหว่างกนั
ของ 3 ตวัแปรส่งผลต่อการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้เกิดการพฒันาซ่ึงเหมาะสม
กับการประเมินผลผู ้น าชุมชนและน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รายละเอียดของตวัแปรทั้ง 3 ตวั มีดงัต่อไปน้ี 

1.  ความรู้ (Knowledge) คือ การรับรู้หรือการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย                  
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ เช่น สภาพปัญหา ความทา้ทาย ทศันคติเดิม ความเช่ือ
หรือประเพณี วฒันธรรม เป็นตน้ ผ่านกระบวนการรับรู้สาร การแปลความและวิเคราะห์ความ
เท่ียงตรง ถูกตอ้ง เลือกจดจ าและน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ซ่ึงแตกต่างจากความรู้สึกหรือประสบการณ์
เพราะเป็นเพียงขอ้มูลท่ีผา่นเขา้มาในสมองโดยท่ียงัไม่มีการวเิคราะห์ (Badran, 1995) 

2.  ทศันคติ (Attitude) เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในใจต่อคนรอบขา้ง ส่ิงของ สถานท่ีหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคติมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม 
ได้ เป็นความพร้อมพื้นฐานท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น ๆ และแสดงผลเป็น
พฤติกรรม มีผูใ้หค้  าจ  ากดัความของทศันคติไวด้งัน้ี   

โรเจอร์ส (Rogers, 1978) กล่าวไวว้่า ทศันคติ คือ ดชันีช้ีวดัความคิด ความรู้สึกของบุคคล
ต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวัและสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยความรู้สึกนั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือ
และประสบการณ์เดิมท่ีส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้บุคคลอ่ืนทราบว่า
ตนเองมีความรู้สึกอยา่งไร 
 อ๊ิกล่ีและไซเคน (Eagly & Chaiken, 2007) กล่าวไวว้่า ทศันคติคือความโน้มเอียงทาง
จิตวิทยาซ่ึงแสดงออกถึงความชอบและไม่ชอบ มีองค์ประกอบ 3 ขอ้ ได้แก่ การรับรู้ ความรู้สึก                
ท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู้และการแสดงออกดา้นพฤติกรรมของผูรั้บสาร 
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 3.  การลงมือปฏิบติั (Practice) หมายถึง พฤติกรรมท่ีเป็นการแสดงออกของบุคคลท่ีมี
พื้นฐานมาจากความรู้และทศันคติ  ความแตกต่างดา้นพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัมาจากประสบการณ์  
ขอ้มูล การแปลความของส่ิงท่ีได้รับรู้ในมุมมองท่ีแตกต่างกนั โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกจะให้
ความส าคญักบัมุมมองของตนเองเป็นหลกั การจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคน จึงตอ้งปรับเปล่ียน
ค่านิยม ความเช่ือและตวัอยา่งของสังคมก่อน เพื่อใหข้อ้มูลท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บมีคุณภาพและถูกตอ้ง  
เม่ือรวมกบัการแปลผลและการตีความหมายแลว้ก็จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีดีดว้ย  
 กิจกรรมส าหรับวดัผลด้านการลงมือปฏิบัติ ได้แก่ การจัดท าแผนชุมชนระหว่าง                
การฝึกอบรมผูน้ าชุมชน โดยแผนชุมชนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

แผนชุมชนหรือแผนพฒันาชุมชนมีความหมายสอดคลอ้งใกลเ้คียงกนั โดยท่ีส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ให้ความหมายของแผนชุมชนว่า 
หมายถึง การก าหนดอนาคตและกิจกรรมการพฒันาของชุมชน โดยเกิดข้ึนจากคนในชุมชนท่ีมีการ
รวมตวักนัจดัท าแผนข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนหรือทอ้งถ่ินของตนเอง ให้เป็นไป
ตามท่ีต้องการและสามารถแก้ปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่ คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมก าหนด 
แนวทางและท ากิจกรรมการพฒันาร่วมกนั ยึดหลกัการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ค านึงถึง
ศกัยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วถีิชีวติ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเป็นหลกั จึงกล่าวไดว้า่ 
แผนชุมชนเป็นของชุมชนด าเนินการโดยชุมชนและเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง  ซ่ึงแตกต่างจาก
แผนท่ีภาครัฐจดัท าข้ึนเพื่อการจดัสรรงบประมาณเป็นหลกั  

ประเวศ วะสี (2541) ใหค้วามหมาย “แผนชุมชน” วา่เป็นกระบวนการวเิคราะห์วนิิจฉยั
ปัญหาวา่คืออะไร และจะท าอะไร คือการวเิคราะห์ทางเลือก เป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีทรงพลงั 
เม่ือวเิคราะห์แลว้น าไปสู่การเปล่ียนแปลงซ่ึงจะน าไปสู่การแกปั้ญหา กระบวนการจดัท าแผนชุมชน
เป็นการเรียนรู้ 

กรมการพฒันาชุมชน (2550) ให้ค  าจ ากดัความของ แผนชุมชน ในคู่มือการจดัเก็บขอ้มูล
การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน สุขภาพและอนามัย สภาพแรงงาน และยาเสพติด 
(กชช.2 ค) (ปี พ.ศ. 2550 - 2554) ไวว้า่หมายถึง การก าหนดอนาคตและกิจกรรมพฒันาของชุมชน
โดยเกิดข้ึนจากคนในชุมชนท่ีมีการรวมตวักนัจดัท าแผนข้ึนมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ชุมชนหรือท้องถ่ินของตนเองให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการ และสามารถแก้ปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่
ร่วมกนั โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมก าหนดแนวทางและท ากิจกรรมการพฒันาร่วมกนัโดย
ยดึหลกัการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ดว้ยการค านึงถึงศกัยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วถีิชีวิต 
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเป็นหลกั  
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ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของแผนชุมชนไวห้ลากหลายและสามารถ
สรุปความหมายของแผนชุมชนโดยรวมไดว้่า หมายถึง แผนท่ีคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมท า
ตั้งแต่ตน้ เพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชนของตนเองและทุกคนในชุมชนร่วมรับประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน 

แนวคิดเกีย่วกบัการจัดท าแผนชุมชน  
การให้ชาวบา้นในหมู่บา้นและชุมชน จดัท าแผนชุมชนเพื่อพฒันาหมู่บา้นและชุมชน

ของตนเองมีแนวคิดหลกัการและความเช่ือในหลาย ๆ ดา้น เช่น  
1. แนวคิดจากปรัชญาพฒันาชุมชน ซ่ึงเช่ือวา่ชาวบา้นมีศกัยภาพ สามารถพฒันาตนเอง

ไดถ้า้ใหโ้อกาส และการพฒันาตอ้งเร่ิมตน้ท่ีชาวบา้น  
2.  แนวคิดจากหลกัการพฒันาชุมชน คือ การมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง การช่วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกนั และการรับผดิชอบต่อชุมชนของตนเอง  
3.  แนวคิดในการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็ง คือ การให้ชุมชนได้มีกระบวนการในการ

จดัการชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกนัในกระบวนการชุมชน  
4. แนวคิดในการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็ง คือ การสร้างพลงัชุมชน ใช้พลงัชุมชนใน

การพฒันาชุมชน  
5.  แนวคิดท่ีวา่ไม่มีใครรู้ปัญหาของชุมชนเท่าคนในชุมชน ดงันั้น การแกปั้ญหาชุมชน

จึงเร่ิมจากชุมชน การใหก้ารสนบัสนุนของภาครัฐจะตอ้งเป็นลกัษณะ Bottom-up ไม่ใช่ Top Down  
ข้ันตอนการท าแผนชุมชนพึง่ตนเอง 
การท าแผนชุมชน มีขั้นตอนและรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี ชุมชนท่ีสนใจ

จะท าแผนชุมชนสามารถศึกษาดูงานจากพื้นท่ีท่ีเคยมีประสบการณ์ท าแผนแม่บทชุมชนมาก่อน และ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัการจดัท าแผนแม่บทชุมชนในแต่ละพื้นท่ี โดยขั้นตอนในการ
จดัท าแผนแม่บทชุมชนสรุปขั้นตอนได ้(เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค, 2550) ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 การเตรียมพืน้ทีแ่ละเตรียมทมีงาน 
1.1 การเตรียมพื้นท่ีและการพิจารณาพื้นท่ีเพื่อท าแผนแม่บทชุมชนควรเป็นพื้นท่ีท่ีมี

ศกัยภาพ มีตน้ทุนท่ีใชใ้นการท าแผนชุมชน เช่น มีผูน้ าท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีกลุ่มองคก์รต่าง ๆ 
ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีสามารถสร้างความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานราชการใน
อ าเภอได ้เป็นต าบลท่ีสามารถจะเป็นตวัอยา่ง สร้างแนวคิดเร่ืองการท าแผนแม่บทชุมชนใหก้บัต าบล
อ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

1.2 การเตรียมทีมงานหรือวิทยากรกระบวนการ การสร้างทีมงานเพื่อเป็นก าลงัส าคญั
ในการสนับสนุนให้เกิดการท าแผนแม่บทชุมชนในต าบล ควรมีองค์ประกอบของคนท่ีมีความ
หลากหลาย ทั้งเพศวยั อายุ การศึกษา ฐานะ อาชีพ การเลือกผูน้ าท่ีจะเป็นแกนน าแผนแม่บทชุมชน
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ไดแ้ก่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ครูหรือนกัวิชาการทอ้งถ่ินปราชญผ์ูรู้้หรือ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แกนน ากลุ่มองคก์รต่าง ๆ นอกจากน้ีทีมงานจะตอ้งประกอบไปดว้ยตวัแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น เกษตร พฒันาชุมชน พฒันาสังคม การศึกษา
นอกระบบ ประมง ปศุสัตว ์องคก์ารบริหารส่วนต าบล เขา้ร่วมเป็นคณะท างานตั้งแต่เร่ิมด าเนินงาน 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกนักบัหน่วยงานต่าง ๆ  

ขั้นตอนที ่2 เวทกีารสร้างความเข้าใจกบัคณะท างานแผนแม่บทชุมชนระดับต าบล 
เวทีการสร้างความเขา้ใจกบัคณะท างานแผนแม่บทชุมชนระดบัต าบลเป็นเวทีแรกท่ีมี

ความส าคญั มีเป้าหมายท่ีส าคญัคือ การสร้างความเขา้ใจ การจุดประกายความคิดและกระตุน้ใหผู้น้  า
เกิดแรงบนัดาลใจและความสนใจท่ีจะท าแผนชุมชนและเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรท าแผนแม่บท
ชุมชน องคป์ระกอบผูเ้ขา้ร่วมเวทีจะตอ้งประกอบดว้ย ตวัแทนองคก์รหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน วทิยากรเน้ือหา และผูป้ระสานงานระดบัต าบล  

ขั้นตอนที ่3 การส ารวจและการรวบรวมข้อมูลชุมชน 
การส ารวจข้อมูลคือ  การร่วมกันมาก าหนดประเด็นข้อมูลท่ีอยากรู้และท าให้เห็น

ภาพรวมของแต่ละหมู่บา้นและภาพรวมของต าบล ตวัอย่างประเด็นการเก็บขอ้มูล เช่น ขอ้มูลพื้นฐาน
ของชุมชน เศรษฐกิจชุมชน สังคมและประเพณีวฒันธรรม กลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรและ               
ภูมิปัญญา สภาพปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดข้ึนในชุมชน หลังจากท่ีมีการก าหนดประเด็นข้อมูล                     
ท่ีตอ้งการชดัเจนแลว้ ขั้นตอนต่อมาคือการสร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีหลายวิธีการข้ึนอยู่กับความเหมาะสมและประเภทของ
ขอ้มูล ไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ การใชแ้บบสอบถามเพื่อส ารวจขอ้มูลครัวเรือน การสนบัสนุน
ใหแ้ต่ละครอบครัวท าบญัชีครัวเรือน และการสัมภาษณ์พูดคุยหรือการจดัเวทีประชาคม เป็นตน้ 

ขั้นตอนที ่4 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน 
การวิเคราะห์ในระดับชุมชนโดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล                  

เพื่อสะทอ้นขอ้มูลท่ีคน้พบท่ีส าคญัให้ชาวบา้นรับรู้ เช่น รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน สภาพปัญหาและ
สาเหตุ ทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และท าให้ชุมชนเห็นจุดเด่น จุดดอ้ยและศกัยภาพของชุมชน 
ปัญหาและสาเหตุ การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา และระดมการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการ
หาแนวทางการแก้ไขของชุมชน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีคือชุมชนจะมีชุดขอ้มูลท่ีถูกรวบรวม
อยา่งเป็นระบบโดยชุมชน 

ขั้นตอนที ่5 การยกร่างแผนแม่บทชุมชน 
เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลภาพรวมของเรียบร้อยแลว้ ก่อนท่ีจะมีการยกร่างแผนนั้นควรมีการ

น าคณะท างานไปศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเพื่อให้เห็นของจริง  การท ากิจกรรมท่ีเกิดจากแผน
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แม่บทชุมชนแต่ละดา้น หลงัจากท่ีศึกษาดูงานการท าแผนแม่บทชุมชนเรียบร้อย ขั้นตอนต่อมาคือ 
คณะท างานร่วมกนัยกร่างแผนแม่บทชุมชน ส าหรับขั้นตอนน้ีคณะท างานจะเกิดการเรียนรู้และเกิด
การปรับฐานคิดเก่ียวกบัการหาทางแกไ้ขปัญหาของชุมชน มีขอ้มูลท่ีท าให้เห็นมองเห็นแก่นของ
ปัญหาท่ีแทจ้ริง และประยุกต์การคน้พบทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชเ้พื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันาหมู่บา้น การท าแผนมิใช่การท าโครงการเพื่อ
ของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  การยกร่างแผนงานจะตอ้งมีรายละเอียดเพื่อให้เกิดความ
ชดัเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบติัควรมีรายละเอียดของแผนงาน เช่น วตัถุประสงค์ ขั้นตอน   
วธีิการ กิจกรรมด าเนินงาน  งบประมาณ  ผูรั้บผดิชอบ ระยะเวลาและการติดตามผลการปฏิบติังาน 

ขั้นตอนที ่6 การประชาพจิารณ์แผนแม่บทชุมชน 
การประชาพิจารณ์แผนแม่บทชุมชนจะสะทอ้นขอ้มูล ภาพรวมของต าบลและน าเสนอ

ร่างแผนงานให้ชาวบา้นไดรั้บรู้ และเปิดให้สมาชิกไดร่้วมกนัพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องแผน 
ความเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของชาวบา้น ในขั้นตอนการจดัเวทีประชาพิจารณ์เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมาย จะตอ้งมีการเตรียมทีมเพื่อน าเสนอ  การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูเ้ขา้ร่วมเวทีประชาพิจารณ์ การน าเสนอร่าง
แผนแม่บทชุมชน และการเปิดเวทีแลกเปล่ียนซกัถาม หลงัจากท่ีมีการน าเสนอแผนงานเสร็จ 

ขั้นตอนที ่7 น าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
การน าแผนแม่บทชุมชนไปสู่การปฏิบติันั้น มีแนวทาง ดงัน้ี 
1.  การจดัล าดบัความส าคญัของแผนงานกิจกรรม 
2.  การจดัประเภทของแผนงานแบ่งประเภทของแผนออกเป็น 3 ประเภท คือ แผนชุมชน               

ท่ีชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง แผนชุมชนท่ีชุมชนและหน่วยงานภายนอกร่วมกนัด าเนินการ 
และแผนชุมชนท่ีตอ้งประสานหน่วยงานภายนอกเขา้มาใหก้ารสนบัสนุน 

3.  การแบ่งบทบาทหนา้ท่ีของคณะท างานเพื่อร่วมกนัผลกัดนัแผนงานให้เป็นจริงและ
น าแผนชุมชนไปปฏิบติัในแต่ละหมู่บา้น 

4.  การน าโครงการและแผนชุมชนบูรณาการเขา้กบัแผนงานของหน่วยงานพฒันาทั้ง
ภาครัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ขั้นตอนที ่8 การติดตามประเมินผลและการสรุปบทเรียน 
ขั้นตอนการติดตามประเมินผลเป็นการติดตามว่าแผนชุมชนน าไปสู่การปฏิบัติ                      

มีวิธีการ คือ การตั้งคณะกรรมการท างานท่ีท าหนา้ท่ีในการติดตามความคืบหนา้การท าแผนแม่บท
ชุมชน บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตาม คือ การประชุมสัญจรหมุนเวียนไปแต่ละหมู่บา้น 
การลงพื้นท่ีเยี่ยมเยือนให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั หลงัจากท่ีได้มีการด าเนินกิจกรรมไประยะหน่ึง
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จะต้องมีการสรุปบทเรียนหรือถอดประสบการณ์ท่ีเกิดจากการท าแผนแม่บทชุมชน เพื่อค้นหา
ขอ้บกพร่อง ปัญหาอุปสรรคและช่วยกนัแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  

การประเมินคุณภาพแผนชุมชน  
กรมการพัฒนาชุมชน  ได้ส่งเสริมให้แผนชุมชนมีการประเมินคุณภาพ มาตั้ งแต่ปี               

พ.ศ. 2548 และไดจ้ดัท าระบบฐานขอ้มูลการประเมินคุณภาพแผนชุมชน โดยให้จงัหวดัเป็นผูบ้นัทึก
ขอ้มูลผลการประเมินคุณภาพ เม่ือพื้นท่ีมีการปรับปรุงแผน ผา่นทางระบบเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลกลาง 
www//cdd.go.th ซ่ึงเป็นระบบออนไลน์  เรียลไทม์ กรมการพฒันาชุมชนได้ก าหนดตวัช้ีวดัและ
เกณฑจ์ านวน 6 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี  

1.  ใช้ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 
สุขภาพและอนามัย สภาพแรงงานและยาเสพติด (กชช. 2 ค) หรือขอ้มูล บญัชีรับ-จ่ายครัวเรือน  
ร่วมในการวเิคราะห์และจดัท าแผนชุมชนร้อยละ 70 ข้ึนไป  

2.  ตวัแทนครัวเรือนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนมากกว่าร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด  

3.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนชุมชนตั้งแต่ตน้  
4.  มีแผนชุมชนท่ีมีรายละเอียดเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
5.  มีกระบวนการชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแผนงานหรือ

โครงการท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์อยูดี่มีสุข  
6.  มีกิจกรรมพึ่งตนเอง อยา่งนอ้ยร้อยละ 30 ของกิจกรรมในแผนชุมชน และมีการน าไป

ปฏิบติัไดจ้ริงร้อยละ 30 ของกิจกรรมพึ่งตนเอง  
คุณภาพแผน  
1. คุณภาพแผนระดบัดีมาก A ผา่นตวัช้ีวดั 6 ใน 6  
2. คุณภาพแผนระดบัดี B ผา่นตวัช้ีวดั 5 ใน 6  
3.  คุณภาพแผนระดบัพอใช ้C ผา่นตวัช้ีวดั 4 ใน 6 

 การวัดและประเมินผลด้านความรู้  ทัศนคติและการลงมือปฏิบัติ (KAP) จึงเป็นการวดั
ท่ีไม่แยกส่วนขององคป์ระกอบ เน่ืองจากแต่ละขอ้มีผลกระทบต่อกนัเป็นลูกโซ่ จึงมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์
และประเด็นท่ีท าให้ผลลพัธ์การเรียนรู้เปล่ียนในทางท่ีดีข้ึน โดยประเมินความถูกตอ้ง ครบถ้วน 
น าไปใช้ได้จริงของกิจกรรมตามแต่ละตวัแปร และประเมินผลรวมทั้ งระบบหลังการน าไปใช ้            
แลว้พฒันาให้หลกัสูตรมีความสมบูรณ์เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด หลกัสูตรหลงัการพฒันา
แลว้จะเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน สามารถปรับเปล่ียนขอบเขตและรายละเอียดให้เขา้กบับริบท
ของชุมชนเพื่อให้ได้วตัถุประสงค์เฉพาะของชุมชนท่ีตั้งไวเ้ป็นหลัก ผูเ้ขา้อบรมได้ทดลองเขียน 



77 

 

แผนชุมชนเพื่อน าองค์ความรู้ดา้นการบริหารจดัการชุมชนลงรายละเอียดเป็นแผนการด าเนินงาน
เพื่อน าไปประยุกต์ใช ้ การวดัและประเมินผลการอบรมผูน้ าชุมชนจะแตกต่างจากการประเมินใน
ห้องเรียนท่ีมุ่งเน้นเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา น าไปต่อยอดการเรียนระดบัสูงข้ึนต่อไป แต่การ
ท างานของชุมชน มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดกบัสมาชิกชุมชน วิสัยทศัน์ขององค์กรและการน าไป
ประยกุตใ์ชจ้ริงได ้ 
 
การจัดอบรมพฒันาทรัพยากรบุคคล 
  ความหมายของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งมีระบบ เพื่อพฒันาทกัษะ ความช านาญ ความสามารถ และทศันคติของ
บุคคล ให้ไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ช่วยพฒันาการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันการฝึกอบรมก าลังเป็นท่ีนิยมและได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายใน
หน่วยงาน องคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชน จะเห็นไดว้า่มีโครงการฝึกอบรมสัมมนา ส าหรับบุคลากร
ในระดับต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เป็นการมุ่งเน้นการเร่ืองคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของทรัพยากรบุคล องคก์ารต่าง ๆ ไดต้ระหนกัและเล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก เพราะการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่ากบัการพฒันา
ความมัน่คงขององคก์ารในอนาคต เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหเ้กิดกบัองคก์รได ้ 

คุ๊ก (Cooke, 1989) กล่าวไวว้่า การฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรสามารถช่วยวางแผน
อตัราก าลงัพนักง2นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การโยกยา้ยเล่ือนต าแหน่งแต่งตั้ง  ท าให้
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง  มีการขาดงานน้อยลงและลดอัตรา                  
การลาออกของพนกังานได ้การฝึกอบรมจะท าใหอ้งคก์ารไดป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ีจากความสามารถ
ของพนกังาน 

ชาญ สวสัด์ิสาลี (2550, 11) กล่าวว่า ปัจจุบนั “คน” นับเป็นปัจจยัการบริหารท่ีส าคญั
ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัทรัพยาอ่ืน ๆ เน่ืองจากสามารถพฒันาให้เพิ่มคุณค่าในตนเองและส่งผลต่อเน่ืองไป
ถึงงานท่ีไดรั้บมอบหมายได ้ เม่ือมีการพฒันาแลว้สามารถต่อยอดศกัยภาพให้ดีข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
เป็นทกัษะและคุณสมบติัติดตวับุคลากรท่ีใช้แล้วไม่หมดไปหรือไม่เส่ือมสลาย เป็นการสะสม
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เพื่อพฒันากระบวนการของตนเองดีข้ึน ส่งผล
โดยตรงต่อความกา้วหนา้หรือลม้เหลวขององคก์ร การอบรมจึงเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ท่ีไดรั้บ
ความนิยมในปัจจุบนั  เน่ืองจากเป็นการพฒันาศกัยภาพและทกัษะของบุคลากรขององคก์รเพื่อสร้าง
ผลส าเร็จใหอ้งคก์รได ้ 
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วิจิตร อาวะกุล (2550, 15) กล่าวว่า การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการเพิ่มความรู้  
ความช านาญและขีดความสามารถของบุคคล  เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่งผลส าเร็จถึงองคก์รไดใ้นท่ีสุด 

อ านวย เดชชยัศรี (2542, 12) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นวิธีการช่วยสร้างความรู้ความ
เขา้ใจ  ความสามารถและเกิดทกัษะจากประสบการณ์ท่ีผา่นมาของแต่ละบุคคล  น ามาวเิคราะห์และ
พัฒนาการท างานในอนาคต เพื่อให้ เกิดเจตคติท่ีดีและถูกต้องต่อกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานท่ีมีผลต่อความเจริญขององค์การ ตรงตามเป้าหมายของโครงสร้างท่ีปรากฏ
ในระบบงานเหล่านั้น 

วตัถุประสงค์การจัดอบรม 
 กิตติ พชัรวชิญ ์(2544, 447-448) กล่าวถึง ความส าคญัการฝึกอบรมไวด้งัน้ี  

1.  เพื่อสร้างความประทบัใจใหพ้นกังานตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้การท างาน 
2.  เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานตามภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
3.  เตรียมพร้อมส าหรับการเติบโตขององคก์ร  
4.  พฒันาพนกังานขององคก์รใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม  
5.  สร้างขวญัและก าลงัใจใหพ้นกังานขององคก์ร เกิดความเช่ือมัน่ในองคก์ร  
6.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์กับการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนักงานใน

องคก์ร  
7.  ลดงบประมาณในหมวดท่ีไม่จ  าเป็นลง เม่ือได้รับการพฒันาทักษะด้านการคิด

วเิคราะห์  
8.  สร้างความสามคัคีใหเ้กิดในองคก์ร  
9.  ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

 วร์ีสุดา พนัธ์ุโสภณ (2547) กล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการอบรมวา่  
1. เพื่อยกระดบัปริมาณผลผลิตขององคก์ร  
2. เพื่อยกระดบัคุณภาพของผลผลิตผา่นทกัษะการท างานท่ีดี  
3. เพื่อลดตน้ทุนของงานท่ีจะเสียหายและตน้ทุนในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัร  
4. เพื่ออุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน น าไปสู่การลดตน้ทุนในภาพรวมของแผนกดว้ย 
5. เพื่อลดอตัราการลาออกและการขาดงานเน่ืองจากพนกังานปฏิบติังานไดเ้ต็มก าลงั

ความสามารถ  ไม่สร้างภาระงานหรือปัญหาท่ีแกไ้ขไม่ไดร้ะหวา่งการท างาน  



79 

 

6. เพื่อเสริมสร้างความพอใจในหน้าท่ีงาน เน่ืองจากมีการประสานงานกนัระหว่าง
แผนกและมีกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาเก่ียวกับกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่
ก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาอีก 

นอ้ย ศิริโชติ (2552) กล่าววา่ วตัถุประสงคข์องการอบรมส าหรับงานราชการโดยทัว่ไป 
คือ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหเ้กิดไดภ้ายในระยะเวลาสั้น ๆ 
3. เพื่อลดขอ้ผดิพลาดของระบบราชการท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน 
4. เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจใหผู้ป้ฏิบติังาน 
5. เพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคลในองคก์รดา้นความเช่ียวชาญของอาชีพท่ีท า 
6. เพื่อปรับปรุงรระบบการบริหารจดัการในภาพรวม 
จึงสรุปไดว้่า การอบรมคือการถ่ายทอดองค์ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนในการปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาองคก์รและปฏิบติังานอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ ลดการ
ลาออกหรือภาระงานท่ีหนกัเกินไปของบุคลากร  สร้างความพึงพอใจในการท างานและเช่ือมัน่ใน
การพฒันาองคก์รร่วมกนั  อนัจะเกิดเป็นผลส าเร็จขององคก์รไดใ้นท่ีสุด 
 ประเภทของการฝึกอบรม 

การอบรมมีหลายประเภท สามารถแบ่งไดต้ามเกณฑท่ี์แตกต่างกนัไดด้งัต่อไปน้ี 
เกณฑ์ของแหล่งการฝึกอบรม ม ี2 ลักษณะ ได้แก่ 
1. การฝึกอบรมภายในองค์กร เป็นการอบรมท่ีองค์กรจดัข้ึนภายในสถานท่ีท างาน  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองการฝึกอบรมจะเป็นผูอ้อกแบบและพฒันาหลกัสูตร ก าหนดระยะเวลา
และจดัหาวิทยากรท่ีเหมาะสมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้  มีขอ้ดีคือ รายละเอียดของหลักสูตร
ฝึกอบรมจะสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพการปฏิบติังานขององคก์รอยา่งเต็มท่ี แมอ้งคก์รจะมี
ค่าใช้จ่ายมากในการพฒันาหลกัสูตร แต่ผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัองค์กรก็ตรงกบัความตอ้งการเพื่อน ามา
แกปั้ญหาหรือพฒันาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2.  การใช้บริการการฝึกอบรมจากภายนอก ด าเนินการโดยบุคคลนอกองค์กรเขา้มา
อบรมให้กลุ่มคนในองค์กรหรือการส่งบุคลากรไปร่วมการอบรมกับหน่วยงานภายนอก เหมาะ
ส าหรับองคก์รขนาดเล็กท่ีมีพนกังานไม่มาก ไม่มีหน่วยฝึกอบรมเป็นของตนเอง การส่งคนไปอบรม
กบัภายนอกถือเป็นการพฒันาทรัพยากรบุคคลขององค์กรและเกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้กบั
องคก์รอ่ืนดว้ย  
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แบ่งตามเกณฑว์ตัถุประสงคข์องการอบรม (วร์ีสุดา พนัธ์ุโสภณ,  2547) มี 3 ประเภทคือ 
1.  การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้เกิดข้ึนมาแล้ว จัดท าข้ึนเม่ือการด าเนินงาน                

ของหน่วยงานหรือองค์กรมีปัญหาการปฏิบัติงาน จึงเกิดการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานั้ น                  
และปรากฏชดัแจง้วา่เป็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกปั้ญหาดงักล่าว จึงเกิดความจ าเป็นในการจดัอบรม
ถ่ายทอดความรู้ สร้างทักษะท่ีจ าเป็นแก่ผู ้ปฏิบัติงานให้กระบวนการท างานมีความราบร่ืน                
ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

2.  การฝึกอบรมเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จดัท าข้ึนเน่ืองจากแผนพฒันา
องคก์รเร่ืองใหม่ ๆ หรือการเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ีท างานอยูเ่ดิมในต าแหน่งอ่ืนหรือขอบเขตงาน              
ท่ีไม่เหมือนเดิม  จึงมีความจ าเป็นตอ้งจดัการอบรมเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับ
รองรับการปฏิบติังานใม่ได ้หรือการน าเทคโนโลยมีาช่วยในการปฏิบติังาน บุคลากรจึงตอ้งมีทกัษะ
เพื่อใหใ้ชเ้ทคโนโลยเีหล่านั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  การฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพสูงข้ึนในระยะยาว เป็นการวางแผน
ระยะยาวเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร มุ่งท่ีจะพฒันาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององคก์ร
โดยรวม สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้องค์กรโดยการสร้างศักยภาพการท างานให้
บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

วจิิตร อาวกุล (2550) แบ่งประเภทของการอบรมไวด้งัน้ี 
1. การฝึกอบรมก่อนการท างาน (Pre-Service Training) เพื่อพฒันาบุคลากรให้มีคุณสมบติั

ท่ีเหมาะสมกับการท างาน เน่ืองจากระบบการศึกษามุ่งเน้นให้ผูเ้รียนศึกษาเร่ืองท่ีเป็นพื้นฐาน               
ไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดเฉพาะทาง องค์กรจึงตอ้งจดัการฝึกอบรมก่อนการท างาน
เพื่อแนะน ากระบวนการท างาน องค์ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน พนกังานจึงจะทราบ
และพฒันาตนเองใหเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีค่าขององคก์รต่อไปได ้

2. การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) จดัข้ึนส าหรับบุคลากรท่ีเขา้มาท างานใหม่ไม่มี
ความรู้เก่ียวกับหน่วยงานและวฒันธรรมองค์กร จึงเป็นการแนะน าให้พนักงานใหม่ทราบเร่ือง
นโยบาย วตัถุประสงค ์ประวติัขององคก์ร กฎระเบียบ ผูบ้ริหาร สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ท่ีจะได้รับ สร้างความรู้สึกคุน้เคยให้พนักงานกบัหน่วยงาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงาน
และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั สร้างทศันคติท่ีถูกตอ้งของหน่วยงานใหพ้นกังานใหม่ได ้

3. การฝึกอบรมก่อนเขา้ท างาน (Introduction Training) เป็นการฝึกทกัษะและถ่ายทอด
องคค์วามรู้ให้พนกังานก่อนเขา้ประจ าการ เป็นองค์ความรู้เฉพาะการปฏิบติังาน เน้นเร่ืองกระบวนการ
ท างาน  วิธีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง ปลอดภยั ปัญหาอุปสรรคและขอ้ควรระวงัระหว่างการท างาน
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เพื่อให้เกิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุดในเบ้ืองตน้ ลดเวลาการศึกษาลกัษณะงาน สามารถปฏิบติังานอยา่ง
ถูกตอ้งตามกระบวนการและเกิดประสิทธิภาพของการปฏิบติังานในระยะเวลาอนัรวดเร็ว  

4. การฝึกอบรมระหว่างการประจ าการ (On-The Job Training) เป็นการจดัการฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความช านาญในต าแหน่งงานท่ีได้รับมอบหมาย ผ่านการฝึกอบรม
ระยะสั้น การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบติัการหรือการจดัพื้นท่ีแลกเปล่ียนความรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร บุคลากรสามารถเลือกใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานและความตอ้งการของตนเองได้
อย่างแท้จริง เป็นการเรียนรู้ขณะท่ีบุคลากรยงัปฏิบติังานอยู่ในองค์กร ไม่เกิดผลกระทบหรือผล
เสียหายกบัองคก์รมากเน่ืองจากเป็นการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการปฏิบติังานโดยตรง  

5. การอบรมเฉพาะสาขาวชิา (Specific Training) เป็นการอบรมเร่ืองปลีกยอ่ยท่ีมีความ
ซับซ้อนหรือตอ้งใช้องค์ความรู้ใหม่ เป็นองค์ความรู้เฉพาะวิชาชีพท่ีมาเสริมการปฏิบติังานหลกั              
ใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน  

6. การอบรมพิเศษ (Special Training) เป็นการอบรมเร่ืองทัว่ไปอนัก่อใหเ้กิดประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม หรือเป็นการบริการความรู้ให้แก่บุคคลภายนอก ช่วยสร้างความสัมพันธ์อนัดี
ระหวา่งหน่วยงานและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รแก่สังคม  

แนวความคิดเก่ียวกบัวิธีการแบ่งประเภทการฝึกอบรมดงักล่าวขา้งตน้เป็นประโยชน์
ในการช่วยท าให้เขา้ใจภาพรวมและแนวคิดในการพฒันาบุคลากรและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
บุคลากรตามภาระงานและช่วงเวลาการปฏิบติังาน เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มใหอ้งคก์ร   
 กระบวนการฝึกอบรม 
 กระบวนการฝึกอบรมหมายถึง ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมเพื่อให้ผูเ้ขา้
อบรมเขา้ใจองค์ความรู้  เกิดความช านาญและทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อเร่ืองท่ีเขา้ร่วมอบรมจนสามารถ
เปล่ียนพฤติกรรมของตนเองตามวตัถุประสงคข์องการอบรมไดใ้นท่ีสุด  
 จงกลนี ชุติมาเทวนิทร์ (2542) กล่าววา่ การฝึกอบรมมี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. การส ารวจความตอ้งการฝึกอบรม 
2. การสร้างหลกัสูตรการอบรม 
3. การวางรูปแบบการจดัอบรม 
4. การด าเนินการอบรม 
5. การประเมินผลการอบรม 

 กระบวนการฝึกอบรม (Noe, 2008) เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ย่างเป็นระบบ สามารถ
น ามาปรับใชอ้อกแบบหลกัสูตรการอบรมท่ีเหมาะสม สร้างความส าเร็จในการเรีนยรู้ของบุคคลได ้
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. การประเมินความจ าเป็นของการฝึกอบรม  สามารถหาขอ้มูลไดจ้ากการสอบถาม 
ส ารวจหรือสังเกตุสถานการณ์ภายในองค์กร จากนั้นจึงส ารวจเร่ืองท่ีควรมีการอบรมเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานได ้ 

2. การเตรียมความพร้อมให้พนกังานระหวา่งการฝึกอบรม ไดแ้ก่การปรับทศันคติและ
การสร้างคุณค่าให้หวัขอ้การอบรม  เพื่อให้พนกังานเห็นความส าคญั สร้างแรงจูงใจและมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ีเพื่อน าไปปรับใช้กับกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพการ
ประเมินประสิทธิภาพหลงัการอบรมควรมีทั้งเร่ืองพฤติกรรมและทศันคติร่วมดว้ย 

3. การสร้างสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกองค์กรประกอบกนั  ก าหนดแผนการเรียนรู้ให้สัมพนัธ์กบัหน้าท่ีรับผิดชอบ
เพื่อใหใ้กลเ้คียงกบัสถานการณ์การปฎิบติังานจริง สามารถน าไปประยกุตใ์ชจ้ริงหลงัการอบรมได ้

4. การสร้างความมัน่ใจต่อการเขา้ร่วมอบรม คือ การหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อ
สร้างความมัน่ใจวา่หวัขอ้เร่ืองท่ีอบรมผา่นการยอมรับจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและด าเนินงานอยา่งเป็น
ขั้นตอนเพื่อจดัล าดบัการท าความเขา้ใจองคค์วามรู้นั้น 

5. การพฒันาออกแบบการประเมิน โดยสร้างแผนการประเมินท่ีเขา้ใจง่ายและวดัผล
การฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การวดัผลควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การประเมิน
ควรเป็นไปอยา่งรอบดา้นทั้งเร่ืององคค์วามรู้  สถานท่ี เคร่ืองมือการเรียนรู้  วิธีฝึกอบรมและวิทยากร
ผูใ้หค้วามรู้ 

6. การเลือกวิธีฝึกอบรมเพื่อให้เหมาะสมกบัหวัขอ้เร่ืองการจดัการเรียนรู้ ประกอบไป
ด้วยเคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การสาธิต การศึกษากรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม              
การระดมสมองหรือการไปทศันศึกษาเป็นตน้ โดยการจดัอบรมสามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือการเรียนรู้              
ท่ีหลากหลายเพื่อใหส้ามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสมกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั 

7. การควบคุมและการประเมินโปรแกรมการฝึกอบรม คือ การรวบรวมข้อมู ล                      
ท่ีเกิดข้ึนจริงจากการอบรมเพื่อน าไปพฒันาเป็นมาตรฐานหรือแนวทางการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
ต่อไป ใชก้ารประเมินผลแบบ 360 องศาเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้น    
 ดงันั้น กระบวนการจดัอบรมจึงออกแบบมาให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการ
จดัการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 5 กระบวนการ ได้แก่ 1) การส ารวจความตอ้งการ 2) การเตรียม
ความพร้อมของผู ้เรียนและสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 3) การวางแผนการอบรมและสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 4) การด าเนินการอบรม 5) ประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถเขา้ใจองค์ความรู้และสร้างทกัษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัการปฎิบติังานจริง
และรักษาความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งการท างานร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งได ้ 



83 

 

 การประเมินผลการอบรม 
นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการประเมินผลการอบรมไวด้งัน้ี 
การประเมินผลโครงการฝึกอบรม หมายถึง การวดัผลท่ีแสดงออกมาเป็นตัวเลข                  

เชิงปริมาณ เพื่อให้เห็นความกา้วหน้าของการด าเนินงาน มีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีใช้ดุลยพินิจ 
(Judgment) และค่านิยม (Value) ในการพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มค่าหรือสัมฤทธิผลของ            
โครงการหลังจากการเปรียบเทียบผลท่ีวดัได้ กับเป้าหมาย วตัถุประสงค์หรือเกณฑ์ท่ีองค์กร  
ก าหนดไว ้(เสน่ห์ จุย้โต, 2544) 

การประเมินผลโครงการฝึกอบรม หมายถึงกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงขอ้มูลอยา่งมีระบบ
ตามสภาพความเป็นจริง  การพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของโครงการวดัจากผลท่ีเกิดข้ึนกบัวตัถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นดา้นองคค์วามรู้  กระบวนการและพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป  น าขอ้มูลมา
วเิคราะห์เพื่อปรับปรุงเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิ่งข้ึน เป็นการปรับปรุงแผน
โครงการในส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้ งหมดเพื่อให้ผลการจดัอบรมตรงกับวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้              
มากท่ีสุด (ประเสริฐ รวยเลิศ, 2552) 

การประเมินผลโครงการฝึกอบรม หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล 
และใชข้อ้มูลนั้นเพื่อพฒันากระบวนการและองคค์วามรู้ในการจดัอบรม (Cornbach, 1973) 

สรุปความไดว้า่ ความหมายของการประเมินผลโครงการ หมายถึง การกระท าเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลหรือผลท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมท่ีเป็นจริงในแต่ละหลกัสูตรท่ีผา่นมา เพื่อน าขอ้มูลหรือ
ผลมาใชป้ระกอบการวิเคราะห์วา่การฝึกอบรมวา่บรรลุตามวตัถุประสงคห์รือไม่ หากไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงคจ์ะไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหก้ารฝึกอบรมในคร้ังต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต (2559) แบ่งกระบวนการประเมินผล ออกเป็น 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัน าเขา้ (Input) คือ ผูเ้ขา้อบรม กฎระเบียบและองค์ความรู้ที่จ  าเป็นส าหรับ             
การด าเนินงาน 

2. กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมหรือแผนด าเนินกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้ร่วมอบรม
มีส่วนร่วมลงมือท า แสดงความคิดเห็นหรือรับการถ่ายทอด  

3. ผลผลิต (Output) หมายถึง ส่ิงท่ีได้ออกมาเป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้หลงัจาการจดั
อบรมเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือบุคลากรน าไปใช้ประโยชน์ได ้การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม
อบรมต่อองคค์วามรู้ กระบวนการ สถานท่ีจดัอบรมหรือวทิยากร เป็นการประเมินผลทนัทีหลงัจาก
เสร็จส้ินการอบรม 
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4. ผลลพัธ์ (Outcome) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีได้จากผลผลิต ผลกระทบท่ีมีต่อผูท่ี้
เก่ียวขอ้งและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นประโยชน์ท่ีเกิดตามมาหลงัการจดัอบรมและน าไปประยุกตใ์ชใ้น
การปฏิบติังานของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  

5. ผลกระทบ (Impact) ผลท่ีตามมาจากการด าเนินโครงการและการใช้ประโยชน์
โครงการทั้งต่อตวัผูเ้ขา้อบรมและหน่วยงาน ต่อเน่ืองไปถึงการชบัเคล่ือนวิสัยทศัน์และนโยบายให้
ไปถึงเป้าหมายการพฒันาท่ีก าหนดไวไ้ด ้ 

รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP Model  
 กาญจนา วธันสุนทร (2551) ศึกษารูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP Model คือ 
กระบวนการวดัท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบของรูปแบบจ าลองซิปป์ 
(CIPP Model) ซ่ึงเป็นการประเมิน 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1.  ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ประกอบด้วย หลกัการและเหตุผลของโครงการ 
ความต้องการของผูเ้ข้าอบรมหรือองค์กร โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม เน้ือหาสาระของ
หลกัสูตรบรม และผลท่ีจะเกิดหลงัจากจดัอบรม 

2.  ด้านปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมของโครงการ ความเร่งด่วนของสภาพปัญหาต่อการปฏิบติังาน ทรัพยากรท่ีจ าเป็น
ต่อการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย วิทยากร สถานท่ีฝึกอบรม อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เจา้หนา้ท่ี ผูด้  าเนินโครงการฝึกอบรม และงบประมาณ  

3.  ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process) เพื่อประเมินหาขอ้บกพร่องของโครงการ
เป็นระยะ ตรวจสอบกิจกรรม ทรัพยากรท่ีใชจ้ริงและการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้ร่วมอบรม น ามาพฒันา
แกไ้ขเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงการประเมินผลหลงัจากจบการอบรมทั้งตวัหลกัสูตรการ
อบรมและส่ิงท่ีผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดรั้บ  

4.  ด้านการผลิต (Product) หมายถึง การประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกบัวตัถุประสงคห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้เป็นการประเมินผลการอบรมทนัทีหลงั
เสร็จส้ินการอบรม มุ่งเน้นเร่ืองการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นท่ีมีต่อ
โครงการฝึกอบรมทั้งหลกัสูตร  

ตัวช้ีวดัของการประเมิน 
ภาวนา กิตติวิมลชัย (2556) ตัวช้ีวดัความส าเร็จ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้วดัหรือ

ประเมินผลการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ ขององค์กร ซ่ึงแสดงผลออกมาเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อ
สะทอ้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของด าเนินงานในองคก์ร  
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การประเมินผลการด าเนินงานแผนงานท่ีท าข้ึน โดยทัว่ไปจะก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
ท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนัไปตามแต่ละองค์กรข้ึนอยู่กบัแนวทางการบริหารจดัการมีหลกั 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 

1.  ความคุม้ค่า (Economy) หมายถึง การใชท้รัพยากรในการด าเนินกิจกรรมให้ประสบ
ผลส าเร็จนอ้ยท่ีสุด  

2.  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การเพิ่มศกัยภาพของการผลิตหรือการ
ปฏิบติังานตามวตัถุประสงคก์ารจดัการอบรม โดยวดัจากความสามารถในการผลิตเดิมก่อนการเขา้
อบรมและความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานหลงัการจดัอบรมได ้ ซ่ึงหมายถึง เกิดการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพข้ึนในองคก์ร  

3.  ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีจับต้องได้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการอบรมท่ีตั้งไว ้

การก าหนดตัวช้ีวดัตามหลักการ SMART Principle  ของส านักงานก.พ. (2552) มี
องคป์ระกอบ 5 ขอ้ดงัน้ี  

1.  ความเฉพาะเจาะจง (Specific) โดยให้ขอ้มูลอย่างชัดเจนเร่ืองวตัถุประสงค์การจดั
กิจกรรมและผลลพัธ์ท่ีตอ้การ 

2.  ความสามารถในการวดัและประเมินผล (Measurable) ตอ้งวดัผลท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่าง
ชดัเจน น่าเช่ือถือ เป็นรูปธรรมหรือขอ้มูลเชิงปริมาณ 

3.  การเห็นดว้ยซ่ึงกนัและกนั (Agreed Upon) การด าเนินงานตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท าใหเ้กิดการท างานอยา่งมีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์ของ
การปฏิบติังานร่วมกนัของทุกฝ่าย 

4.  มีความเป็นไปไดท่ี้จะส าเร็จ (Realistic) เป็นวตัถุประสงคท่ี์ทา้ทายความสามารถให้
บุคลากรพฒันาความสามารถของตนเองและปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้ 

5.  กรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม (Timely) มีระยะเวลาในการท างานท่ีเหมาะสมกับ
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ โดยอา้งอิงจากภาระงานและบริบทของแต่ละองคก์ร  
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 นงลกัษณ์ จ๋ิวจู และคณะ (2558) ศึกษาเร่ือง การถอดบทเรียนความส าเร็จการเป็นชุมชน
ตน้แบบดา้นเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน ามาพฒันาชุมชน บา้นวงัน ้ าแดง หมู่ท่ี 5 ต าบลท่ามะเขือ อ าเภอ
คลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ถอดบทเรียนความส าเร็จการเป็นชุมชน
ตน้แบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2) จดัท าคู่มือชุมชนตน้แบบดา้นเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) พฒันา
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ชุมชนบา้งวงัน ้ าแดงให้เป็นชุมชนตน้แบบดา้นเศรษฐกิจพอเพียง เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสัมภาษณ์
การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินการขบัเคล่ือนการเป็นชุมชนตน้แบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง และการประเมินประสิทธิภาพตามตวัช้ีวดัความส าเร็จ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัได้
รวบรวมข้อมูล และน าขอ้มูลมาเขียนเชิงพรรณนา อธิบายลกัษณะของส่ิงท่ีได้ศึกษาโดยเฉพาะ 
ผลการวิจยัจากการถอดบทเรียนความส าเร็จการเป็นชุมชนตน้แบบดา้นเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
ชุมชนต้นแบบทั้ งสองชุมชนมีผูน้ าชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีการบริหารจดัการชุมชน เพื่อขับเคล่ือน                  
การพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นชุมชนตน้แบบ มีการรวมกลุ่มจดัตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้
อย่างย ัง่ยืน มุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถพึ่ งพาตนเองได้ ตลอดจนมี
ความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม จนชุมชนเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในการ
ด ารงชีวิตดา้นเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ีไดน้ าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์และการถอด
บทเรียนจากชุมชน มาสรุปแนวคิดร่วมกนั และน าขอ้มูลมาจดัท าคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัให้แก่
ชุมชนต่าง ๆ ได้น าไป ประยุกต์ใช้ในชุมชนท่ีต้องการพฒันาเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงประกอบด้วยแนวทางการ พฒันาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การขบัเคล่ือน              
การพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ในการขบัเคล่ือนการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
และปัจจยัความส าเร็จสู่การเป็นชุมชนตน้แบบดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 

บงกชมาศ  เอกเอ่ียม (2557) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ของผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ินกบัการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความย ัง่ยนืและการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั
ภายในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูน้ าชุมชนมีความส าคญัยิ่งต่อ 
การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชนแหล่งท่องเท่ียว ภาวะผูน้ าในการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบผูน้ าเชิงพฤติกรรมแบบ
ท างานเป็นทีมไดรั้บการสนุบสนุนและยอมรับจากชุมชน การด าเนินงานท่ีชุมชนมีส่วนร่วมส่งผล
ให้ผลการด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งวตัถุประสงค์ไว ้นอกจากน้ี การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผูน้ าในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวช่วยกระตุน้การมี
ส่วนร่วมของคนในพื้นท่ี  มีการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบแก่ประชาชนในการพฒันาชุมชน  
ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก น าภูมิปัญญาดั้งเดิมของประชาชนมาปรับใช้กบัการพฒันาชุมชน  
ด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการฟ้ืนฟูธรรมชาติภายใตก้ารด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน มาสร้างเป็นจุดเด่นทางการท่องเท่ียวไดอี้กทางหน่ึงดว้ย จากการด าเนินงาน
อย่างมีส่วนร่วมท าให้เกิด แนวทางเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจดัการทรัพยากรและแหล่งท่องเท่ียว
ภายในชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย ัง่ยืน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
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อุปสรรค จากนั้นก าหนดเป็นกลยุทธ์ของชุมชน ส่ือสารให้สมาชิกเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการพฒันา
เพื่อใหเ้ขา้ถึงการใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรร่วมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

ลกัษณะของผูน้ าชุมชนท่ีดีและประสบผลส าเร็จในการท างานคือ ผูน้ าท่ีรู้บริบทของ
ชุมชนตนเองเป็นอยา่งดี  มองทุกอยา่งรอบดา้นทั้งขอ้ดีและขอ้ดอ้ย น ามาผา่นทกัษะการคิดวิเคราะห์
และก าหนดเป็นนโยบายท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัให้กบัชุมชนของตนเอง  ด าเนินงาน
พฒันาอยา่งมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคญั  แสดงออกถึงเจตนารมณ์และนโยบายของตนเองอยา่งโปร่งใสและชกัจูงใจ ให้สมาชิก
กลุ่มเขา้ร่วมกระบวนการพฒันาได ้ 

นภาพร แสงนิล (2561) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลโลก
ให้กบัผูเ้รียน ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน มีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดคุณลักษณะความ              
พลโลกของผูเ้รียนและสร้างกลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะ ความเป็นพลโลกให้กับผูเ้รียน                   
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันาน พบวา่  

1. คุณลกัษณะความเป็นพลโลกของผูเ้รียนท่ีพึงประสงคใ์นกรอบ 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพสิยั 
(Cognitive Domain) ด้านทักษะพิสั ย  (Psychomotor Domain) และด้านจิตพิสั ย (Affective Domain)   
ประกอบดวย้คุณลกัษณะ 6 ประการ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 และแนวทางการอยู่
ร่วมกันในโลกอย่างสันติ ประกอบไปด้วย 1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสภาวะของโลกใน
ปัจจุบัน 2) มีความสามารถด้านการส่ือสารและรู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 3) มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งอดทน ด าเนิน
ชิวิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสันติ 4) มีทกัษะในการท างานท่ีดี ให้ความร่วมมือและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
กลุ่ม 5) เห็นคุณค่าและเคารพความเป็นมนุษย์ ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคลและ
แสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสม 6) มีความรับผดิชอบและตระหนกัถึงการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม  

2. กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู ้เรียนโรงเรียน 
มธัยมศึกษาจงัหวดัน่าน ประกอบดว้ย 9 กลยุทธ์ ประกอบดว้ย 1) สร้างเสริมผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองน่านท่ีพึงประสงค์ 2) ปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแบบมีส่วนร่วม  
3)พฒันาหลกัสูตรการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกบัท้องถ่ิน 4) ปรับกระบวนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 6) เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการส่ือสารในองค์กร 7) พฒันาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
8) พฒันาครูให้เป็นตน้แบบท่ีดีและมีศกัยภาพดา้นการเรียนรู้ 9) ขยายเครือข่ายความร่วมมืออย่าง
ต่อเน่ือง 
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คุณลกัษณะของความเป็นพลเมืองโลกท่ีดีสามารถเร่ิมพฒันาไดต้ั้งแต่วยัเด็กต่อเน่ืองได้
จนถึงวนัผูใ้หญ่ โดยมีสมรรถนะและทกัษะท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบทและภาระความรับผิดชอบ
ของแต่ละช่วงวยั หวัขอ้การพฒันามีความคลา้ยคลึงกนัคือ ความรู้ความสามารถเฉพาะเร่ือง การเท่าทนั
เทคโนโลยีและใช้ได้อย่างเหมาะสม การเคารพและเห็นคุณค่าของผูอ่ื้นและสร้างการมีส่วนร่วม            
ในการพฒันางานใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จในการท างาน  

เรณุมาศ กุละศิริมาและคณะ (2559) ศึกษาเร่ือง แนวทางในการจดัการความรู้โดยใช้
เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี มีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อศึกษาสภาพแหล่งเรียนรู้ชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ และหาแนวทางในการจดัการความรู้
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยใช้วิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และการวิจยัเชิง
คุณภาพ วิเคราะห์ SWOT สังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เน้ือหา และประเมินผลกิจกรรมการวิจัย
ผลการวิจยัพบว่า แหล่งเรียนรู้ชุมชนในต าบลโคกโคเฒ่ามี 19 แหล่ง มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองโดยมุ่งเนน้เพื่อการประกอบอาชีพ ในการจดัการความรู้ชุมชน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และมีการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ แต่ยงัไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการจดัการ
ความรู้เน่ืองจากขาดแคลนส่ือ วสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก เครือข่ายภายในชุมชนเป็น
รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมตามวิถีชีวิตชนบทไทย มีการรวมกลุ่มตามความสมัครใจใน             
เครือญาติ มีความสัมพนัธ์ภายในชุมชนระหว่างกลุ่มอาชีพ ซ่ึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้ งเดิมของ
ชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มจกัสาน กลุ่มขนมหวาน กลุ่มเกษตรอินทรีย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น เป็นตน้  แต่ละกลุ่ม
มีโครงสร้างกรรมการและมีการมอบหมายงานให้แต่ละคนรับผิดชอบ โปร่งใสเร่ืองผลตอบแทนท่ี
ไดจ้ากการด าเนินงาน มีกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกลุ่มเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบของ
การพฒันาสินคา้ได้ พฒันาองค์ความรู้ของตนเองโดยการไปอบรมร่วมกับภายนอกเพื่อน าองค์
ความรู้ใหม่ ๆ มาถ่ายทอดให้สมาชิกกลุ่มและพฒันาผลิตภณัฑ์ของตนเองให้เป็นท่ีตอ้งการของ 
ตลาดได ้  

ส าหรับเครือข่ายภายนอกชุมชนเป็นรูปแบบเครือข่ายการพัฒนาชุมชนได้รับ
การสนุบสนุนจากภาครัฐดา้นกระบวนการสร้างเครือข่าย  การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ชุมชนให้
เป็นท่ีรู้จกั แต่ยงัไม่มีการใช้เทคโนโลยีจดัการความรู้ชุมชนอย่างเป็นระบบ กลุ่มตวัแทนชุมชนได้
ก าหนดวิสัยทศัน์ในการจดัการความรู้ไวว้่า “ชุมชนโคกโคเฒ่าสามคัคี มีความสุข เข้มแข็งและ                  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน” และเสนอแนวทางในการจดัการความรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต           
โดยใช้เครือข่ายการเรียนรู้ 4 แนวทาง คือ 1) พัฒนาทีมงานเครือข่ายการจดัการความรู้ชุมชน                    
2) พฒันาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) พฒันาระบบการจดัการ
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ความรู้ และ 4) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นการพฒันาองค์ประกอบหลกัในการจดัการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ คน เทคโนโลยแีละกระบวนการ   

งานวจิยัวเิคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของชุมชน  ทราบปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร ผูว้จิยัสรุปแนวทางการพฒันาการจดัการของความรู้ไดว ้4 ประการ ไดแ้ก่  

1. การพฒันาทีมงานเครือจ่ายการจดัการความรู้ชุมชน  เนน้เร่ืองการพฒันาทรัพยากร
บุคคลและการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ระหวา่งตวับุคคลและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

2. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดบัแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนให้ไดม้าตรฐาน เอ้ือให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ของประชาชนและ
เขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก 

3. พฒันาระบบการจดัการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนกลายเป็น
วสิัยทศัน์ในการจดัการเรียนรู้ของชุมชน  

4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชน การยกย่องปราชญ์
ชาวบา้นและครูภูมิปัญาทอ้งถ่ิน บูรณาการสเน่ห์ของพื้นท่ีในการท ากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความน่าสนใจใหผู้ม้าเยอืนได ้ 

การจัดการเรียนรู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีชุมชน จึงต้องพัฒนาองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ 
ทรัพยากรคน กระบวนการและการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อสร้างให้เกิดศูนยเ์รียนรู้ท่ีใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง
แก่คนในชุมชน  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นท่ี สร้างให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของศูนย์
เรียนรู้โดยการน าปราชญชุ์มชน  ครูภูมิปัญญาหรือองคค์วามรู้เด่นของชุมชนเป็นตวัเด่น ศูนยเ์รียนรู้  
ประยุกต์ใช้นวตักรรมผ่านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและเขา้กบับริบทของตนเอง สร้างแหล่ง
เรียนรู้ให้เขา้ถึงไดส้ะดวก เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายท่ีชุมชนตั้งใจไวแ้ละจดัองคค์วามรู้ให้เหมาะสม
ส าหรับการประยกุตใ์ชข้องกลุ่มเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง  

วสุิทธิณี ธ านีรัตน (2561) ศึกษาเร่ือง สมรรถนะของผูน้ าเทศบาลเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบสมรรถนะของผูน้ าเทศบาลเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน               
ใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) จ านวน 30 คน ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล และใช้การวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) ผลการวิจยั พบว่า 
สมรรถนะของผูน้ าเทศบาลท่ีส่งผลต่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนประกอบด้วย สมรรถนะผูน้ าเชิง
ยทุธศาสตร์ สมรรถนะผูน้ าเชิงจริยธรรม และสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ส าหรับขอ้เสนอแนะ
เชิงนโยบายแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ควรมีการสร้างหลักสูตรเพื่อพฒันาให้ผูน้  าเทศบาล                 
มีคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนได ้และควรมีการก าหนดมาตรการในการ
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ลงโทษท่ีจริงจงัส าหรับผูน้ าท่ีกระท าความผิด โดยเฉพาะประเด็นทางดา้นการขาดจริยธรรม ซ่ึงถือ
วา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีผูน้ าควรจะตอ้งมี 

อศัวนิ  หนูจอ้ย (2559) ศึกษาเร่ือง การพฒันาผูน้ าชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีวตัถุประสงค ์
1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหากระบวนการพฒันาผูน้ าชุมชน 2) เพื่อสร้างผูน้ าชุมชนให้เป็นผูน้ าชุมชน
แห่งการเรียนรู้ โดยวิธีจดัการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซ่ึงเป็นผูน้ าชุมชนจากชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ท่ีไดรั้บการยอมรับจากผลการพฒันาทัว่ประเทศ และผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเขา้ใจใน
การด าเนินงานพัฒนาชุมชนและการพัฒนาผู ้น าชุมชน เป็นการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ
คดัเลือกผูน้ าชุมชนในชุมชนจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา 
จ านวน 20 คน ประกอบดว้ย ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ ากลุ่มกิจกรรม อาสาพฒันาชุมชน และสมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี ค  านวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x ̄) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวจิยัพบวา่ 

1.  การส่งเสริมกระบวนการพฒันาชุมชนคือ ต้องพฒันาคนเพื่อการพฒันาชุมชน 
โดยเฉพาะการพฒันาผูน้ าชุมชน ผูน้ าชุมชนตอ้งไดรั้บการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เป็นผูน้ า
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความรอบรู้ มีเป้าหมายในการ
ท างานเพื่อชุมชน กลา้ในการเปล่ียนแปลงและริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีความสามารถใน
การวางแผน และเป็นกลไกส าคญัในการวิเคราะห์ชุมชน เขา้ใจปัญหาของชุมชน และสามารถร่วม
แกปั้ญหาชุมชนของตนเองได ้

2.  การสร้างหลกัสูตรการพฒันาผูน้ าชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 2.1 ความสอดคล้องของหลกัสูตรการพฒันาผูน้ าชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามความ

คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความสอดคลอ้งของหลกัสูตรมีช่วงคะแนนท่ี 0.57-1.00 ค่าคะแนน
มากกวา่ 0.50 แสดงวา่ องคป์ระกอบของหลกัสูตรมีความสอดคลอ้งในทุกประเด็น และหลกัสูตรมี
ความสอดคลอ้งเป็นท่ียอมรับได ้

 2.2 การประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรการพฒันาผูน้ าชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ โดยภาพรวมมีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.29 ระดบัความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(x ̄ = 3.51) แสดงวา่หลกัสูตรมีความเหมาะสม 

3. การประเมินผลการเป็นผูน้ าชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ประเมินผลการวดัความรู้ความเข้าใจของผูน้ าชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า 

คะแนนความรู้ความเขา้ใจก่อนการฝึกอบรมคะแนนเฉล่ีย 10.00 และหลงัการฝึกอบรมคะแนนเฉล่ีย 
14.50 แสดงว่าคะแนนเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมแตกต่าง
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กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 แสดงว่าหลกัสูตรการพฒันาผูน้ าชุมชนแห่งการเรียนรู้ ท า
ใหผู้น้  าชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน 

3.2  การประเมินผลการวดัความสามารถดา้นทกัษะการพฒันาผูน้ าชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ด าเนินการประเมินหลงัการฝึกอบรม พบว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดค่าเฉล่ียระหว่าง 3.90–4.80 แสดงว่าหลกัสูตรการพฒันาผูน้ าชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ท าใหผู้น้  าชุมชนมีความสามารถดา้นทกัษะมากข้ึน 

3.3  การประเมินผลการวดัความสามารถดา้นเจตคติการพฒันาผูน้ าชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ พบว่า ผลการเปรียบเทียบเจตคติของผูน้ าชุมชนแห่งการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรมคะแนน
เฉล่ีย 4.08 และหลังการฝึกอบรมคะแนนเฉล่ีย 4.52 แสดงว่าคะแนนเฉล่ียด้านเจตคติหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 แสดงว่า
หลกัสูตรการพฒันาผูน้ าชุมชนแห่งการเรียนรู้ ท าใหผู้น้  าชุมชนมีความสามารถดา้นเจตคติดีข้ึน 

สัมฤทธ์ิ แสงทอง และคณะ (2558) ศึกษาเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้ า
ส าหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ในสถานศึกษา สังกดัมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย  มีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1) พฒันาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้ าส าหรับผู ้บริหารระดับตน้ในสถานศึกษา และ 2) หา
ประสิทธิผลของหลกัสูตรฝึกอบรม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหารระดบัตน้ในวิทยาลยั
เทคโนโลยีดอนบอสโก บา้นโป่ง สังกดัมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย จ านวน 9 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง การวจิยัท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนประกอบดว้ย หลกัสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้
แบบประเมินทกัษะ และแบบวดัเจตคติต่อการฝึกอบรมภาวะผูน้ าส าหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ ท่ีสร้าง
โดยผูว้ิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบ
วลิคอกซนั ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผลการพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผูบ้ริหารระดบัต้นในสถานศึกษา สังกัด
มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย พบวา่  

1.1  ผลการศึกษาโครงร่างหลกัสูตร จากการศึกษาเอกสาร งานวจิยั และการประชุมกลุ่ม 
ท าให้ได้หน่วยการเรียนรู้และรายละเอียดของเน้ือหาแบ่งออกเป็น 4 หน่วย ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างโดย            
พื้นฐานความรู้ระดบัปานกลาง และมีความตอ้งการ พฒันาอยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ี  

หน่วยท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงบารมีเน้ือหาประกอบด้วย เร่ือง 
ความหมายของภาวะผู ้น าเชิงบารมี  ด้านการเป็นแบบอย่าง ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านการ                 
มีศีลธรรม ดา้นการสร้างความศรัทธา และดา้นการไม่ใช ้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตวั  
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หน่วยท่ี 2 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาวะผูน้ าการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการสร้าง
แรงจูงใจ ดา้นการกระตุน้ จิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา ดา้นการมีวิสัยทศัน์บวก และดา้นการ
อุทิศตวั  

หน่วยท่ี 3 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาวะผูน้ าการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการคิดส่ิง
ใหม่และสร้างสรรค์ด้าน การแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ด้านการแก้ปัญหาร่วมกนั และด้านปัญหาทุก
อยา่งมีทางแกไ้ข  

หน่วยท่ี 4 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาวะผูน้ าการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ดา้นการดูแลเอาใจใส่ดา้น ผูน้ าจะเป็นโคช้ ดา้นผูน้ ามีปฏิสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็นการส่วนตวั และดา้น
ผูน้ ามีการฟังอยา่งมีประสิทธิผล  

1.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้ า
ส าหรับผูบ้ริหารระดับต้นใน  สถานศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย พบว่า                  
มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา ผลประเมินความเหมาะสมจาก                   
8 รายการหลกั พบวา่ รายการท่ีมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทั้ง 8 รายการ อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยั
ยงัไดด้ าเนินการปรับปรุงในหลายประเด็นตามค าแนะน าและขอ้สังเกตของผูเ้ช่ียวชาญ  

1.3 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้ าส าหรับ
ผูบ้ริหารระดบัตน้ในสถานศึกษา สังกดัมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญ
เห็นวา่หลกัสูตรฝึกอบรมมีความสอดคลอ้งกนัทุกองคป์ระกอบ โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 
0.86 และ 1.00 

2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผูบ้ริหารระดับต้นใน
สถานศึกษา สังกดัมูลนิธิคณะซาเลเซียน แห่งประเทศไทย พบวา่  

2.1 ผู ้บริหารระดับต้นท่ี เข้าอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู ้น าส าหรับ
ผูบ้ริหารระดับต้นในสถานศึกษา สังกัด มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย มีคะแนนการ
ทดสอบความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาวะผูน้ าระดับต้น หลังได้รับการฝึกอบรม สูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2.2 ผูบ้ริหารระดบัตน้ท่ีเขา้รับอบรมตามหลกัสูตร มีทกัษะภาวะผูน้ า เชิงบารมีการ
สร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอยูใ่นระดบัสูง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคล ปรากฏวา่ ผูบ้ริหารระดบัตน้ท่ีเขา้รับการอบรมมีทกัษะภาวะผูน้ าส าหรับ
ผูบ้ริหารระดบัตน้ ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 ทุกคน  
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2.3 ผลการประเมินเจตคติของผูบ้ริหารระดับตน้ท่ีมีต่อการฝึกอบรมภาวะผูน้ า
ส าหรับผูบ้ริหารระดับต้นในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย พบว่า 
ผูบ้ริหารระดบัตน้ทั้งภาพรวมและรายดา้นมีเจตคติในทางบวก 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ าชุมชน  สร้างเป็นกรอบแนวคิด
การวจิยัไดด้งัภาพต่อไปน้ี 

 
 
 



 

 

 
บทที ่3 

 
วธิีการด าเนินการวจิัย 

 
 
รูปแบบของการวจัิย 

งานวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ าชุมชนตน้แบบของจงัหวดัล าปางเป็น
การวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) ใชก้ระบวนการสนทนากลุ่มย่อยและถอด
บทเรียนเพื่อให้ไดอ้งค์ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานของผูน้ าชุมชน น ามาพฒันาเป็นหลกัสูตรอบรม
ผูน้ าชุมชนในจงัหวดัล าปาง มีรายละเอียดการเก็บขอ้มูล  ดงัต่อไปน้ี 

1.  ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
3.  เคร่ืองมือและวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.   การเก็บรวมรวมขอ้มูล 
5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล  

 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ  
1. ขอ้มูลสมรรถนะ ท่ีจ าเป็นของผูน้ าชุมชนตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จของจงัหวดั

ล าปาง มีแหล่งท่ีมาจากการถอดบทเรียนจากสมาชิกชุมชนต้นแบบในจงัหวดัล าปางท่ีเก่ียวขอ้ง                
กบับริบทของแต่ละชุมชนและกระบวนการพฒันาในพื้นท่ี   

2.  ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ บริบทของชุมชน หลักการและ
เหตุผล จุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ การจดักิจกรรม การใชส่ื้อ การวดัและการประเมินผล เอกสารและ
รายละเอียดของการจดักิจกรรมตามหลกัสูตรฝึกอบรม ส าหรับการประเมินหลักสูตรจะมุ่งเน้น
องค์ประกอบของหลักสูตรด้านวตัถุประสงค์ของหลักสูตร สมรรถนะส าคัญของผูเ้ข้าอบรม  
โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตร กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและเกณฑ์การประเมินผล
การอบรม ส าหรับน าไปใชฝึ้กอบรมผูน้ าชุมชนต่อไป 
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3. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการอบรมกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน จากชุมชนตน้แบบ 4 หมู่บา้น 
ไดแ้ก่ เน้ือหาสาระตามองคป์ระกอบของหลกัสูตร เร่ืองสมรรถนะผูน้ า 5 ดา้น กระบวนการท างาน
ของผูน้ าและผลส าเร็จของงาน  

ข้อมูลทุติยภูมิ  
เป็นข้อมูลซ่ึงเก็บรวบรวมจากต ารา ผลงานทางวิชาการ ผลงานการวิจยั ตลอดจน

เอกสารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ทฤษฎีแนวคิด
ผูน้ า สมรรถนะของผูน้ ายุคใหม่และการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน โดยอาศยัการคน้ควา้จากห้องสมุด 
เวบ็ไซตข์องสถาบนัการศึกษาและองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาขอ้มูลจากหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัรางวลัท่ีชุมชนไดรั้บเพื่อหาปัจจยัแห่งความส าเร็จจากองค์กรภายนอก ได้แก่ 
สถาบนัลูกโลกสีเขียว ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัล าปางและส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี มาจากชุมชนของจงัหวดัล าปางท่ีได้รับรางวลั
ระดบัจงัหวดัหรือระดบัประเทศ ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2561 ไดแ้ก่ รางวลัลูกโลกสีเขียว รางวลักลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรดีเด่นและรางวลัหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนทั้งหมด 25 ชุมชน ผูว้ิจยัจะท า
การคดัเลือกชุมชนทั้งส้ิน 4 ชุมชน โดยมีรายละเอียดของรางวลัดงัต่อไปน้ี 
 

ชุมชนต้นแบบจังหวดัล าปาง 
รางวลัลูกโลกสี

เขียว 
รางวลักลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรดีเด่น 

รางวลัหมู่บ้าน
เศรษฐกจิพอเพยีง 

1. บา้นสามขา อ.แม่ทะ  ประจ าปี 2551 - - 
2. บา้นสาสบหก อ.แจห่้ม ประจ าปี 2558 - - 
3. บา้นเมาะหลวง อ.แม่เมาะ - ประจ าปี 2560 - 
4. บา้นดอนแกว้ อ.วงัเหนือ   - ประจ าปี 2561 

 
จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้จิยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 4 ชุมชนเพื่อท่ีใชศึ้กษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบ

ไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ประกอบดว้ย กลุ่มตวัอยา่งจากผูท่ี้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการท างานพฒันาชุมชน 
ไดแ้ก่ ผูน้  าแบบเป็นทางการ  ผูน้  าแบบไม่เป็นทางการและผูท่ี้มีศกัยภาพผูน้ า  สมาชิกไดถ้อดบทเรียนมา
จากชุมชนละ 10 คน จ านวนทั้งหมด 40 คน  
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2.  การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับผูน้ าชุมชน ผูว้ิจยัท าการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน (ภาคผนวก ข) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา 2 คน การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์2 คน 
การจดักระบวนการ 1 คน โดยคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญ คือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือ
ปฏิบติังานในต าแหน่งหัวหน้างาน และมีประสบการณ์ในหัวขอ้ท่ีประเมินไม่ต ่ากว่า 5 ปี เพื่อท าการ
ประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตร 

3.  ผูเ้ขา้ร่วมหลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ าชุมชน มีกระบวนการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูส้นใจ 
ผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท างานพฒันาชุมชนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกระบวนการ
ถอดบทเรียน จ านวน 20 คน แบ่งเป็นผูเ้ขา้อบรมหมู่บา้นละ 5 คน จากชุมชนบา้นสามขา ชุมชนบา้น
สาสบหก ชุมชนบ้านดอนแก้ว ชุมชนบ้านเมาะหลวง เพื่อท าการอบรมเร่ืองสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับผูน้ าชุมชน กระบวนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและการประเมินผลส าเร็จเชิงประจกัษ์
ท่ีสังคมยอมรับ เป็นเวลา 3 วนั 2 คืน ในพื้นท่ีจงัหวดัล าปาง 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลคือ  
1.  แบบค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group Form: ภาคผนวก ก) โดยมี

ชุดค าถามการอภิปรายเพื่อถอดบทเรียนกระบวนการท างานของผูน้ าชุมชนต้นแบบท่ีประสบ
ความส าเร็จของจงัหวดัล าปาง ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะท่ีจ าเป็นของผูน้ า  2) กระบวนการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนและเป็นท่ียอมรับของสังคม รวมถึง 4) ขอ้เสนอแนะ 
และความคิดเห็นของผูน้ าในพื้นท่ี  เม่ือผูว้ิจยัได้ก าหนดประเด็นในการอภิปรายกลุ่มย่อยแล้ว                 
จะน าเสนออาจารยป์รึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ 
ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) และตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ แลว้น าแบบสอบถามดงักล่าวไปท ากิจกรรม
อภิปรายกลุ่มยอ่ยต่อไป  

2.  แบบวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวตัถุประสงค์ของ
หลักสูตร ผู ้วิจ ัยน าหลักสูตรการพัฒนาผูน้ าชุมชน ซ่ึงมีเน้ือหาและกรอบการด าเนินกิจกรรม
ครอบคลุมวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวใ้หเ้กิดความเปล่ียนแปลงกบัตวัผูเ้รียนในดา้นทศันคติและพฤติกรรม
ท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม น าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ดา้น
ทฤษฏีภาวะผูน้ า ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาภาวะผูน้ า และดา้นการจดักระบวนการ จ านวน 5 ท่าน 
(ภาคผนวก ข) ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) วิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคล้อง 
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(Index of  Item - Objective Congruence: IOC) (ภาคผนวก ค) เพื่อให้ครอบคลุมในแนวคิดเชิง
โครงสร้าง เน้ือหา และวตัถุประสงคใ์นการท าวจิยั 

3.  แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร (ภาคผนวก ง) ผูเ้ช่ียวชาญท าการประเมิน
ความเหมาะสมของหลกัสูตรโดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบและการใช้หลกัสูตรซ่ึงเป็นค าถาม
ปลายเปิด มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

4.  การจดัอบรมผูน้ าชุมชนตน้แบบจงัหวดัล าปาง เป็นเวลา 3 วนั 2 คืน ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ 
ฮอมผญ๋า บา้นสาสบหก อ าเภอแจห่้ม ตามหลกัสูตรและคู่มือการพฒันาผูน้ าชุมชน (ภาคผนวก จ) 
ด าเนินการอบรมระหว่างเวลา 09.00 น. - 17.00 น. ของทุกวนั โดยก าหนดเน้ือหา การอบรมไดแ้ก่ 
การศึกษาเร่ืององคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการปฏิบติังานของผูน้ า การฝึกปฏิบติัการเขียนแผนชุมชน
ของหมู่บา้น และการน าเสนอแผนชุมชนของหมู่บา้นเพื่อฟังขอ้คิดเห็นและค าแนะน าจากกลุ่ม 

5.  ขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองสมรรถนะผูน้ าชุมชน (ภาคผนวก ฉ)  
6.   แบบประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองแผนชุมชนของหมู่บา้น (ภาคผนวก ช) 
7.  แบบประเมินความพึงพอใจหลงัการอบรม (ภาคผนวก ซ) น าไปประยกุตใ์ชห้ลงัการอบรม

และการวดัผลส าเร็จให้เป็นท่ียอมรับได้ขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้กระบวนการประเมินผล ไดแ้ก่ 
การประเมินองค์ความรู้ กระบวนการท างานของผูน้ าและผลส าเร็จของงาน หลงัจากไดรั้บขอ้สรุป
ของผลการประเมินแลว้จึงน าไปปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากข้ึน 
 
การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

การเก็บรวมรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัจะท าการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย ทั้งหมด 4 คร้ัง 
โดยจดัในพื้นท่ีของแต่ละชุมชน จ านวน 1 คร้ัง เพื่อถอดบทเรียนและองค์ความรู้ของแต่ละชุมชน 
จากตวัแทนของชุมชน จ านวน 10 คน ส าหรับการด าเนินการเก็บขอ้มูลส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี จ  าแนก
ขั้นตอนการด าเนินงานเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

1. ก่อนด าเนินการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
1.1  ศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 
1.2  คณะนักวิจยัด าเนินการติดต่อประสานงานกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนัดหมายวนั

และเวลาการเขา้ไปเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี 
 2. ระหวา่งการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
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2.1  แนะน าตวัคณะนักวิจยักบัชุมชน และอธิบายเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ในการเดิน
ทางเข้ามาในพื้นท่ีศึกษา พร้อมทั้ งแจ้งเหตุผลในการเลือกเข้ามาท าการศึกษาในพื้นท่ีดังกล่าว                
เพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน 

2.2 แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง เป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่มในแต่ละชุมชน โดยให้สมาชิก                     
แต่ละกลุ่มมาจากประเภทของผูน้ าท่ีหลากหลาย คณะวิจยัให้ค  าถามท่ีเตรียมไวเ้ป็นแนวทางในการ
ระดมสมองจากสมาชิกกลุ่ม  

2.3  สมาชิกกลุ่มน าเสนอขอ้มูลท่ีไดม้าจากการระดมสมองในกลุ่มยอ่ย  
2.4  คณะนักวิจยัสรุปข้อมูลท่ีมาจากกลุ่มย่อยให้เป็นภาพรวมของชุมชนร่วมกับ

สมาชิกผูท้  าการอภิปรายกลุ่ม  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
1. ขอ้มูลการศึกษาสมรรถนะผูน้ าชุมชนโดยใชก้ระบวนการถอดบทเรียน ใชก้ารวเิคราะห์

ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) 

2.  ข้อมูลการพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผู ้น าชุมชนใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช ้            
แบบวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ เป็นการน าขอ้มูลสรุปจาก
การถอดบทเรียนจากแต่ละชุมชนมาจดัท าหลกัสูตรพฒันาผูน้ าชุมชน จากนั้นจึงค านวณหาความ
ตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึงค านวณจากความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการวดักบัองคป์ระกอบ
ของหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึน โดยผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งประเมินดว้ยคะแนน 3 ระดบั คือ  

+1 = สอดคลอ้งหรือแน่ใจวา่ตรงกบัวดัวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้
0   = ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัวดัวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้
-1  = ยงัไม่ถูกตอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัวดัวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้
ผูว้จิยัตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม โดยน าคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละขอ้ไปหา

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence) หรือค่าความตรงเน้ือหา (Content Validity) 
ค านวณโดยใชสู้ตร 

          IOC  =  
N

R  

    IOC  =   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบสอบถาม 
    R       =   คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 
       R  =   ผลรวมของคะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
    N       =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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ถา้ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (IOC: Index of Item 
Objective Congruence) มีค่าความตรงเชิงเน้ือหาระหว่าง 0.50 – 1.00 คะแนน  ถือว่าหลักสูตร
ฝึกอบรมนั้น มีค่าระดบัความเหมาะสมท่ียอมรับไวไ้ด ้ เพื่อน าไปใชป้ระเมินผลต่อไป สรุปผลการ
ประเมิน IOC จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คน ไดค้่าเฉล่ีย 0.9 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ของความเหมาะท่ียอมรับได ้ 
ส าหรับการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรในขั้นต่อไป 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง                 
5 คน โดยใช้ แบบประเมินองค์ประกอบและการใช้หลักสูตรเพื่อประเมินความเหมาะสมของ
หลกัสูตรส าหรับการน าไปใช ้เป็นแบบประเมินซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด มีลกัษณะค าถามเป็นมาตรา
ส่วนวดั (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) โดยก าหนดระดบัความรู้ไว ้5 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดงัน้ี 
  ตวัเลือก     เกณฑค์ะแนน  
  มากท่ีสุด     5  
  มาก      4  
  ปานกลาง     3  
  นอ้ย      2  
  นอ้ยท่ีสุด     1  

วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยใชม้าตรา
ส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)โดยแปลผลเป็นระดบัใชเ้กณฑด์งัน้ี  

คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 แสดงวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่น ระดบัมากท่ีสุด  
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 แสดงวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่น อยูใ่นระดบัมาก  
คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 แสดงวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่น ระดบัปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 แสดงวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่น ระดบันอ้ย  
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 แสดงวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่น ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อประเมินความพึงพอใจหลงัการอบรมของสมาชิกทั้ง 20 คน  
โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลงัการขา้ร่วมอบรมและแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม
หลังจากจบโครงการ ขอ้มูลจากแบบประเมินการฝึกอบรมผูน้ าชุมชนตน้แบบในจงัหวดัล าปาง             
เป็นแบบประเมินเพื่อวดัระดบัความรู้ มีลักษณะค าถามเป็นมาตราส่วนวดั (Rating Scale) ของลิเคิร์ท 
(Likert) โดยก าหนดระดบัความรู้ไว ้5 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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  ตวัเลือก        เกณฑค์ะแนน  
  มากท่ีสุด     5  
  มาก      4  
  ปานกลาง     3  
  นอ้ย      2  
  นอ้ยท่ีสุด     1  

วิเคราะห์และอธิบายผลโดยหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และร้อยละ (Percentage) ซ่ึง
ก าหนดให้ใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต ในการแปลผลขอ้มูลโดยใชคุ้ณสมบติัของความต่อเน่ืองของคะแนน
เป็นเกณฑใ์นการเทียบผล โดยแบ่งกลุ่มตามช่วงคะแนนการแปลผล ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 แสดงวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่น ระดบัมากท่ีสุด  
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 แสดงวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่น อยูใ่นระดบัมาก  
คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 แสดงวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่น ระดบัปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 แสดงวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่น ระดบันอ้ย  
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 แสดงวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่น ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 



 

 

 
บทที ่4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 

 งานวิจยัเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผูน้ าชุมชนต้นแบบของจังหวดัล าปาง                        
เป็นการวจิยัและพฒันา โดยใชก้ระบวนการถอดบทเรียนและองคค์วามรู้จากการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย  
ผูว้จิยัท  าการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็น 3 ตอน ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั มีรายละเอียดดงัน้ี  

ตอนที ่1 ผลการศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานของผูน้ าชุมชนท่ีประสบ
ความส าเร็จ ของชุมชนตน้แบบ 4 หมู่บา้นในจงัหวดัล าปาง 

1.1 สมรรถนะผูน้ าชุมชนท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
1.2 กระบวนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.3 ผลส าเร็จของการด าเนินงานชุมชน 
ตอนที ่2 ผลการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ าชุมชน 
2.1  โครงสร้างหลกัสูตร 
2.2  ผลการวเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง ของเน้ือหาหลกัสูตร 
ตอนที ่3 ผลประเมินการอบรมตามหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับผูน้ าชุมชน 
3.1  ผลประเมินการทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการอบรมของผูน้ าชุมชน 
3.2  ผลประเมินความเหมาะสมในการจดัท าแผนชุมชนจากผูเ้ช่ียวชาญ  2 ท่าน 
3.3  ผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม 

 
ตอนที ่1  ผลการศึกษาองค์ความรู้เกีย่วกบัการด าเนินงานของผู้น าชุมชนทีป่ระสบผลส าเร็จ 

ผลการถอดบทเรียนสมรรถนะผูน้ าชุมชน กระบวนการด าเนินงานและการวดัผล
ความส าเร็จของชุมชนตน้แบบ 4 หมู่บา้นในจงัหวดัล าปาง เพื่อน าไปจดัเป็นหลกัสูตรฝึกอบรมสมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานของผูน้ า โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างผูน้ าชุมชนอย่างเจาะจงส าหรับ            
ท าการถอดบทเรียน จ านวน 40 คน แบ่งเป็นหมู่บา้นละ 10 คน จ านวน 1 คร้ัง ตามหมู่บา้น จากนั้น
ท าการวเิคราะห์ผลโดยใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาและการอธิบายเชิงพรรณนา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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จากตารางท่ี 4.1 สรุปไดว้่าหัวขอ้องค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นของผูน้ าชุมชนท่ีมีความเหมือนกนั 
ในทุกหมู่บา้น เรียงล าดบัตามความสอดคลอ้งของรายละเอียด ไดแ้ก่  

1. ความรู้เร่ืองกฎ ระเบียบของชุมชนและสังคม  เช่น กฎหมายวา่ดว้ยทะเบียนราษฎร
และการจดัท าทะเบียนราษฎรฯ กฎหมายวา่ดว้ยการจดทะเบียนครอบครัว กฎหมายวา่ดว้ยอาวุธปืน
และส่ิงเทียมอาวธุปืน พระราชบญัญติัรับราชการทหาร ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวา่ดว้ยการ
เช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ เป็นตน้ เพื่อให้เกิดการประพฤติตวัท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมายของพลเมืองไทยและความสงบเรียบร้อยของการอยูร่่วมกนั  

2. ความรู้ดา้นการประกอบอาชีพของคนในชุมชน อา้งอิงจากบริบททรัพยากรและ
อาชีพหลกัของคนในชุมชน ผูน้ าตอ้งมีความรู้เร่ือง หลกัการตลาด กลยุทธ์การขายและการพฒันา
เพื่อเพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑใ์นทอ้งท่ีของตนเอง 

3. องคค์วามรู้เร่ืองการบริหารปัจจยัพื้นฐานดา้นการด าเนินงาน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ บุคลากร  
ทรัพยากรและงบประมาณอยา่งมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม 

4. ความรู้รอบตวัหรือองค์ความรู้เฉพาะเร่ือง เช่น การประกอบอาชีพ โครงการท่ี
นโยบายภาครัฐสนบัสนุนหรือแหล่งทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพฒันาของชุมชน เป็นตน้ โดยขอ้มูลตอ้ง
เป็นปัจจุบนั  เพื่อใหค้ณะกรรมการตลอดจนสมาชิกชุมชนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อได ้การคดักรอง
ขอ้มูลท่ีเท่ียงตรงและปัจจุบนัท าให้ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเกิดเป็นความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของชุมชนได ้ 

ผูน้ าท่ีมีองคค์วามรู้ครบถว้นจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน เกิดเป็นผลส าเร็จ 
ของการท างาน ท าให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึนในดา้นทศันคติ รายได ้แรงบนัดาลใจใน
ทางบวก เป็นตน้   
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จากตารางท่ี 4.2 สรุปไดว้า่ ทกัษะของผูน้ าชุมชนท่ีมีความสอดคลอ้งกนัของชุมชนตน้แบบ 
ไดแ้ก่ 

1. ทกัษะการส่ือสารผูน้ าท่ีดีตอ้งส่ือสารขอ้มูลได้อย่างชัดเจน เขา้ใจได้ง่าย ขอ้มูลมี
ความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั เม่ือตอ้งส่ือสารในระดบัของการปฏิบติังานหรือการหาขอ้สรุป ผูน้ า
ตอ้งมีทกัษะการเจรจาต่อรองหรือโน้มน้าวจิตใจ เพื่อให้สรุปขอ้ตกลงท่ีทุกฝ่ายยอมรับไดห้ลงัจาก
การท าประชาคม ทกัษะการส่ือสารท่ีดีจะช่วยลดความขดัแยง้ระหว่างการอภิปรายและสร้างแรง
บนัดาลใจใหส้มาชิกชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันามากข้ึนได ้ 

2. ทักษะการบริหารงาน โดยค านึงถึงเร่ือง บุคลากร ทรัพยากร งบประมาณและ
กระบวนการท างานเป็นพื้นฐาน ผูน้ าท่ีเขา้ใจบริบทของชุมชนอยา่งดี สามารถวางแผนการท างานท่ี
สมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรท่ีชุมชนมี ท าให้การด าเนินงานราบร่ืนตั้งแต่ตน้จนจบและบรรลุ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ช่วยลดความเสียหายระหวา่งการปฏิบติังานได ้
บางส่วนและตอ้งมีขั้นตอนการวเิคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาหลงัจากนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ซ ้ าซ้อนข้ึนอีก การจดัสรรภาระงานให้เหมาะสมกบัศกัยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลจะ
ช่วยให้คณะท างานเกิดความสุขในการท างานและมีผลลพัธ์ท่ีดี เพราะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นของตนเองอยูแ่ลว้ 

3. ทักษะการวิเคราะห์ของผูน้ ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เน่ืองจากการวิเคราะห์และ
วางแผนท่ีผิดทิศทาง ท าให้ผลส าเร็จท่ีได้ไม่สอดคล้องกบัความตอ้งการของสมาชิกชุมชนหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เกิดการไม่ยอมรับและไม่มัน่ใจในความสามารถของคณะท างาน การวเิคราะห์
ท่ีมีประสิทธิภาพควรมีคณะท างานท่ีหลากหลาย มีประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง                     
กบัโครงการท่ีพฒันา ใช้การอภิปรายเหตุผลของแต่ละคนแล้วน ามาวิเคราะห์ร่วมกนัว่าเกิดผลกระทบ
กบัการด าเนินงานด้านอ่ืนในคณะท างานหรือไม่ คณะท างานสามารถน าผลสรุปให้พี่เล้ียงหรือ
หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งช่วยให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะท างานไดด้ว้ย  
เป็นการตรวจสอบแผนงานรายบุคคลและแผนงานของกลุ่มให้มีความสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั  

จึงอาจกล่าวไดว้่า ทกัษะของผูน้ าส่งผลต่อการพฒันาโดยตรงตั้งแต่การช้ีแจงประเด็น 
การพฒันา  การตั้งวตัถุประสงค ์ การวางแผนด าเนินงานและการประเมินผล  ความหลากหลายของ
สมาชิกกลุ่มจะช่วยน าเสนอขอ้มูลจากมุมมองท่ีหลากหลายข้ึนดว้ย จากนั้นน ามาผา่นกระบวนการ
วเิคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อน าไปใชง้านไดจ้ริงในชุมชนต่อไป ซ่ึงในทุกกระบวนการตอ้งส่ือสาร
วตัถุประสงค์และขอ้สรุปให้ชาวบา้นทราบเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัจนพฒันาเป็น
การมีส่วนร่วมในแผนการด าเนินงานไดใ้นท่ีสุด  
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จากตารางท่ี 4.3 สรุปไดว้า่ ความสามารถและคุณสมบติัพิเศษท่ีผูน้ าควรมี ไดแ้ก่  
1. ความสามารถด้านการเข้าถึงเทคโนโลยี สามารถหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ท่ี

หลากหลายได้ เช่น เว็บไซต์ วีดีโอหรือเอกสารประกอบการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ                
เป็นตน้ องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากเทคโนโลยีมีความเป็นปัจจุบนัและหลากหลาย สามารถน าไปวิเคราะห์
และใชต่้อยอดการด าเนินงานของชุมชนได ้รวมถึงความสามารถดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลของชุมชน
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เป็นการประชาสัมพนัธ์และสร้างศูนย์การเรียนรู้เคล่ือนท่ีเพื่อให้
หน่วยงานอ่ืนเขา้มาเรียนรู้ได ้ 

2. ความสามารถดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ  เช่น ภาษาจีน ภาษาองักฤษหรือภาษาญ่ีปุ่น  
เป็นตน้  เน่ืองจากแหล่งขอ้มูลของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั การเขา้ถึงความตอ้งการและ
ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ชุมชนตั้งวตัถุประสงคก์ารพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเหล่านั้นได ้ 
รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย ช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้ชุมชน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและขยายขอบเขตการท างานของชุมชนให้
กวา้งข้ึนได ้ 

3. การถ่ายทอดความรู้ท่ี เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ช่วยสร้างความน่ าสนใจให้
นักท่องเท่ียวหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเขา้มาเยี่ยมชมและท ากิจกรรมด้วย  เกิดโอกาสการสร้าง
รายไดเ้พิ่มหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัเพื่อน าไปพฒันากระบวนการท างานได ้ 

ความสามารถพิเศษของผูน้ าหรือคณะท างาน จะสร้างความไดเ้ปรียบให้เกิดกบัชุมชน  
น ามาซ่ึงการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ การสนับสนุนองค์ความรู้หรือนวตักรรมใหม่                  
จากหน่วยงานเอกชนหรือผูม้าเยือนจากภายนอก โดยชุมชนตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการและความ
ไดเ้ปรียบเชิงพื้นท่ีของตนเองก่อน แลว้พฒันาหรือส่ือสารส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นของตนเอง สร้างความ
น่าสนใจและโอกาสการพฒันาต่อยอดใหชุ้มชนได ้ 
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จากตารางท่ี 4.4 สรุปไดว้า่ ความสัมพนัธ์ท่ีดีของผูน้ าชุมชนตน้แบบมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี แสดงถึงความตั้งใจและเต็มใจพฒันาชุมชน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่  
ให้บริการและอ านวยความสะดวกพื้นฐานกบัชุมชนได ้เปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนเขา้ถึงไดง่้าย                                 
มีรูปแบบความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ   

2. เขา้ใจและยอมรับความแตกต่าง เปิดโอกาสให้ทุกคนคิดและแสดงออกอย่างเท่า
เทียมกนั โดยผูน้ าสร้างบรรยากาศการท างานอยา่งมีส่วนร่วมใหเ้กิดในชุมชน  

3. มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับองค์กรภายนอก เพื่อแสวงหาความรู้และโอกาสส าหรับ                    
การพฒันาชุมชนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

จากตารางท่ี 4.5 สรุปไดว้า่ บุคลิกภาพและการแสดงออกของผูน้ าท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ 

1. การแต่งกายของผูน้ าตอ้งเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะและสถานการณ์ เคร่ือง             
แต่งกายสุภาพ  มีเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน จะช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหผู้น้  าได ้ 

2. ผูน้ าควรมีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างาน โดยแสดงออกอย่างกระตือรือร้น  
กระฉับกระเฉง  ตอบสนองต่อการประสานงานอยา่งรวดเร็ว ท างานดว้ยความเต็มใจและสอบถาม
ความกา้วหนา้ของงานกบัคณะท างานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจในการท างานและ
การตรวจสอบผลการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 

3. การแสดงออกถึงองค์ความรู้ของผูน้ า ตอ้งประกอบด้วยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ผ่านการ
วิเคราะห์และน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง การส่ือสารตอ้งตรงประเด็นและน าเสนอเป็นล าดบัเพื่อให้
เขา้ใจไดง่้าย  ส าหรับการน าไปประยกุตใ์ชต่้อไป  

4. เป็นตัวอย่างท่ีเร่ือง ความมุ่งมั่นในการท างาน การรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายทั้งผลส าเร็จและความลม้เหลว ผูน้ าตอ้งแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบไดข้อง
กระบวนการท างาน และปฏิบติักบัสมาชิกชุมชนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั สร้างความเช่ือมัน่ในการ
กระจายผลประโยชน์และสวสัดิการของชุมชนอยา่งยติุธรรม  
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จากตารางท่ี 4.6  ส่ิงท่ีสมาชิกของชุมชนอยากใหมี้เพิ่มเติมในตวัผูน้ า ไดแ้ก่  
การต่อยอดความส าเร็จของชุมชน  เน่ืองจากความส าเร็จท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานตอ้ง

มีการพฒันาและปรับปรุงใหมี้ศกัยภาพเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลก สร้างรายได ้องคค์วามรู้
หรือโอกาสดา้นการพฒันาอ่ืน ๆ ให้กบัสมาชิกในชุมชนได ้ผูน้ าตอ้งมีความมุ่งมัน่และอดทนต่อ
ความยากล าบากและความกดดนัเพื่อให้เกิดผลส าเร็จของงานอนัเป็นท่ียอมรับของสมาชิกชุมชนได้
การเรียงล าดับความส าคัญของงานมีส่วนท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและตรงตาม
วตัถุประสงค์ของการพฒันา รวมถึงเป็นโอกาสส าหรับการฝึกปฏิบติังานของผูน้ ารุ่นใหม่ หัวขอ้
เร่ืองท่ีไม่เร่งด่วนหรือไม่ส าคญั จะเกิดผลกระทบกบัชุมชนนอ้ย ท าให้ความสูญเสียนอ้ยตามไปดว้ย 
ผูน้ าจึงตอ้งใช้ทกัษะการวิเคราะห์และตั้งวตัถุประสงค์การพฒันาโดยใช้กระบวนการเรียงล าดับ
ความส าคญัของงานด้วย การปฏิบติัตวัของผูน้ าตอ้งมีความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม เพื่อเป็น
ตัวอย่างท่ีดีให้กับผู ้ปฏิบัติงานคนอ่ืน สร้างความเช่ือมั่นให้กับสมาชิกของชุมชนและอยากมี             
ส่วนร่วมกับการด าเนินงานของคณะกรรมการเพราะเห็นถึงการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมและ
ประโยชน์ท่ีเกิดกบัส่วนรวม  
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จากตารางท่ี 4.7 สรุปได้ว่า ขั้นตอนการด าเนินงานของชุมชน มีล าดับการท างานท่ี
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ 1. การช้ีแจงท าความเข้าใจ 2. วางแผนการท างาน 3. การด าเนินงาน 4. การ
ประเมินผลการท างาน 5. ต่อยอดการปฏิบติังานโดยการพฒันางานให้ดีข้ึนหรือเผยแพร่ความส าเร็จ
ของการปฏิบติังานใหห้น่วยงานตน้สังกดัทราบและพฒันาขบวนการท างานต่อไปได ้ 

ลกัษณะการท างานอยา่งมีความสุขในการท างานชุมชน ไดแ้ก่ 
1. มีแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน เป็นขั้นตอนมีตัวช้ีวดัท่ีได้รับการยอมรับและ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการด าเนินงานและพฒันางาน
ใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพได ้

2. การแบ่งภาระงานใหค้ณะท างาน โดยพิจารณาคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานและจดัให้
ตรงกับความถนัด ภาระงานของแต่ละคนต้องไม่มากเกินไป เพื่อให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและไม่กระทบกบัการด าเนินชีวติปกติของผูท้  างาน  

3. คณะท างานเขา้ใจกนั คิดถึงความรู้สึกของผูร่้วมงานระหว่างการท างาน แบ่งเบา
ภาระงานซ่ึงกนัและกนัได ้ 
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จากตารางท่ี 4.8 พบวา่  คุณสมบติัท่ีดีของคณะท างานในชุมชนตน้แบบ ประกอบไปดว้ย  
1. มีจิตอาสา  มีแรงบนัดาลใจในการท างานพฒันา คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน  ท าให้ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพราะมีการกระจายผลประโยชน์อยา่งเป็น
ท า  เลือกพฒันาเร่ืองท่ีเป็นผลกระทบต่อคนหมู่มาก ท างานอยา่งมุ่งมัน่ ตั้งใจและอดทน เน่ืองจาก
เห็นถึงผลลพัธ์ดา้นดีท่ีเกิดกบัสมาชิกชุมชนหลงัเสร็จส้ินโครงการพฒันา 

2. รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  ด าเนินงานให้ส าเร็จตามผลท่ีตั้งไว ้เม่ือเกิด
ปัญหาการด าเนินงานก็สามารถแกไ้ขหรือประสานงานกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานมากข้ึนได้ ตรวจสอบผลการด าเนินงานของตนเองเป็นระยะและก าหนดแผน               
การพฒันาการด าเนินงานระยะสั้นและระยะยาวท่ีเหมาะสมได ้ 

3. การยอมรับมติของกลุ่มและแสดงออกอย่างเหมาะสม เน่ืองจากการท างานต้อง
ประสานงานกบัคนหลายฝ่ายท่ีมีความคิดแตกต่างกนั คณะท างานควรเปิดโอกาสและรับฟังความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างไดด้ว้ยใจเป็นกลาง ส่ือสารและแสดงออกอยา่งเหมาะสมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
และลดความขดัแยง้ สามารถวิเคราะห์ขอ้เท็จจริงจากความคิดเห็นท่ีได้ฟังและน าไปปรับใช้กับ            
การท างานได ้ เปิดใจ ใจเยน็ มองขา้มการต าหนิไปถึงขอ้เท็จจริงจากความขดัแยง้นั้นได ้ มีทกัษะ
การวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าจ าใช้หรือไม่ใช้ขอ้มูลด้านไหนและแสดงออกอย่างไรให้เกิด
การยอมรับ นบัถือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งได ้ 
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จากตารางท่ี 4.9 ผูน้ าชุมชนถอดบทเรียนเร่ืองอุปสรรคการด าเนินงานของคณะท างาน

ชุมชนตน้แบบท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานพฒันา ไดด้งัน้ี 

1. การจดัแบ่งภาระงานท่ีไม่เหมาะสม ไม่ตรงกบัความเช่ียวชาญของผูด้  าเนินงานหรือ
มีภาระงานมากเกินไปจนกระทบกบัการประกอบอาชีพหลกั ส่งผลถึงประสิทธิภาพการท างานของ
คณะท างานดว้ย  ควรทบทวนการจดัแบ่งภาระงานของคณะท างานร่วมกนัและมีการบนัทึกเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพื่อเตือนความทรงจ าของแต่ละคนได ้ 

2. การพฒันาศกัยภาพของคนและการพฒันาวิสัยทศัน์ด้านการพฒันางาน ควรไป
ศึกษาดูงานจากชุมชนตน้แบบทีมีปัญหาหรือแนวทางการพฒันาคลา้ยคลึงกนั น ามาปรึกษาร่วมกนั
ในชุมชนและหาแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมร่วมกนัได ้การสรุปองคค์วามรู้และแนวทางปฏิบติั
หลงัการศึกษาดูงานเป็นเร่ืองส าคญัมากเพราะจะสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและแนวทางการพฒันาท่ี
สอดคลอ้งกนัไดข้องคณะท างาน 

3. การพฒันาผูน้ ายุคใหม่ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันางาน เตรียมการส าหรับการ
ส่งต่องานในอนาคตได ้ผูน้ ายคุใหม่จะมีมุมมองท่ีแตกต่าง สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปในปัจจุบัน การระดมความคิดเห็นท่ีหลากหลายและสร้างแนวทางการพฒันาจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพของการพฒันาท่ีดี สอดคลอ้งกบัลกัษณะสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปและตรงกบัความ
ตอ้งการของคนในชุมชนท่ีหลากหลายได ้ 
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จากตารางท่ี 4.10  การถอดบทเรียนแนวทางการพฒันาชุมชนผ่านขั้นตอนการด าเนินงาน

ของชุมชนท าใหไ้ดผ้ลสรุปวา่ ขั้นตอนการท างานแต่ละขั้น ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. บุคลากร มีความต้องการพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนในด้านส่ิงแวดล้อม รายได ้
ความเป็นอยู่ คณะท างานในโครงการตอ้งมีจิตอาสาและความมุ่งมัน่ตั้งใจ ไม่ย่อทอ้ต่อปัญหาและ
ความกดดนัท่ีเกิดข้ึน  เปิดใจเรียนรู้เร่ืองใหม่ๆ และยอมรับการเปล่ียนแปลงได ้ 

2. องคค์วามรู้ในการพฒันาตอ้งมีความเหมาะสมกบับริบทของชุมชนและเป็นปัจจุบนั  
เพื่อประสิทธิภาพในการน าไปต่อยอดพฒันาการท างานของชุมชน คณะท างานสามารถเขา้ถึงและ            
ใชป้ระโยชน์จากองคค์วามรู้ท่ีหลากหลาย น ามาสร้างเป็นแนวคิดใหม่ท่ีน่าสนใจหรือแรงบนัดาลใจ
ใหส้มาชิกของชุมชนเห็นเป้าหมายการพฒันาของตนเองได ้    

3. แผนการด าเนินงานต้องมีขั้นตอนการด าเนินงานและการประเมินผลท่ีชัดเจน                 
เป็นแผนท่ีทุกคนลงความเห็นและมีส่วนร่วมในการพฒันา เกิดผลกระทบทางลบกบัภาพรวมของ
ชุมชนนอ้ยท่ีสุด  

4. งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งดา้นพื้นท่ี ซ่ึงมีรายละเอียด
การเขา้ถึงงบประมาณและวดัผลท่ีแตกต่างกนั ชุมชนตอ้งมีเครือข่ายของหน่วยงานท่ีหลากหลาย
และน าเสนอโครงการพฒันาของตนเองเพื่อประสานงานเร่ืองงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงาน
ได ้ 
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 จากตารางท่ี 4.11 ผลการถอดบทเรียนเร่ืองเกณฑ์การตดัสินความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของชุมชน พบวา่ ความส าเร็จของชุมชนสามารถวดัไดจ้ากเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมมากข้ึน ทั้งดา้นการประชุมการ
ปฏิบติังานจริง  การน าเสนอผลงานท่ีส าเร็จต่อหน่วยงานภายนอก  ท าใหชุ้มชนไดรั้บรางวลั   

2. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึนจากการปรับเปล่ียนวิธีด าเนินชีวติ มีสุขภาพดีข้ึน  
มีรายไดจ้ากการเพิ่งผลผลิตทางการเกษตรและการเพิ่มมูลค่า มีส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความหลากหลายและ
ผลผลิตจากป่าท่ีมีคุณภาพ  สามารถน าไปต่อยอดในเร่ืองอ่ืน ๆ ได ้  

3. ชุมชนไดรั้บรางวลัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในจงัหวดัและ
ระดบัประเทศ เช่น รางวลัชุมชนงดเหลา้ตน้แบบ รางวลักลุ่มวิสาหกิจเพื่อการแปรรูปอาหารดีเด่น  
รางวลัลูกโลกสีเขียว รางวลัหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ชุมชนต้นแบบจึงสามารถเป็น
ตวัอยา่งการปฏิบติังานท่ีดีและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชนอ่ืนมาแลกเปล่ียนและต่อยอดการท างาน
ของตนเองไดต่้อไป 

4. ชุมชนสามารถสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
สนบัสนุนองคค์วามรู้ การพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคล งบประมาณการปฏิบติังานและช่วย
ประชาสัมพนัธ์ถึงความส าเร็จของชุมชน  สร้างโอกาสการเขา้ถึงแหล่งความรู้และงบประมาณใน
โครงการอ่ืน ๆ ไดเ้พิ่มมากข้ึน  
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จากตารางท่ี 4.12  ผลการถอดบทเรียนเร่ืองปัจจยัสนบัสนุนความส าเร็จของชุมชน พบว่า
การด าเนินงานของชุมชนท่ีพฒันาไปอย่างถูกทิศทางสอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศ มีคณะท างาน              
ท่ีเขม้แข็งเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัความส าเร็จ
อ่ืนท่ีเป็นรายละเอียดปลีกยอ่ยของแต่ละชุมชน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ความสัมพนัธ์และทศันคติของคนในชุมชน มีส่วนสนับสนุนการพฒันาชุมชน                  
ผูน้  าตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม การให้ขอ้เสนอแนะหรือผลกระทบท่ีสมาชิกชุมชนไดรั้บจากการ
บริหารจดัการของคณะกรรม เพื่อน าไปพฒันาโครงการต่อไป คณะท างานเอง ต้องส่ือสารกับ
สมาชิกชุมชนอยู่เสมอ จะเป็นการสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการบริหารงาน สมาชิกชุมชนจะ
ส่ือสารขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจากทางคณะท างานไปยงัคนอ่ืน ๆ ช่วยลดการขดัแยง้กนัได ้ 

2. การสร้างประสิทธิภาพด้านการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นตั้ งแต่ความพร้อม                 
ของสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการด าเนินงาน เช่น แหล่งน ้ าท่ีพอเพียง พื้นท่ีท าการเกษตร
อย่างถูกกฎหมาย  ช่องทางการตลาดท่ีมีราคาเหมาะสม เป็นตน้ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าให้สินคา้
การเกษตรโดยการแปรรูปหรือการขอมาตรฐานรับรองต่าง ๆ  เป็นการพฒันาคุณภาพของสินคา้ให้
ไดม้าตรฐานของสังคม น ามาซ่ึงการเพิ่มรายไดส้มาชิกชุมชนในท่ีสุด 

3. ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเครือข่ายภาครัฐและเอกชน สร้างพื้นท่ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้              
ซ่ึงกันและกัน ได้องค์ความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัและแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน สร้างศกัยภาพการผลิตและการรับรู้โอกาสดา้นแหล่งทุนหรือช่องทางการตลาดอ่ืน ๆ ได ้ 
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จากตารางท่ี 4.13 ผลการถอดบทเรียนเร่ืองการต่อยอดความส าเร็จของชุมชนมีแนวทาง   
การด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1. การสร้างผูน้ ารุ่นใหม่มาเป็นคณะท างาน  เพื่อศึกษากระบวนการท างานของผูน้ ายุค
ปัจจุบนั ถ่ายทอดแนวคิดการพฒันาและน าไปปรับให้เหมาะสมกับสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปใน
อนาคต โดยยงัรักษาวฒันธรรประเพณีท่ีดีของชุมชนคงเดิม การเขา้มาเรียนรู้การพฒันาตั้งแต่ตน้
ช่วยให้การด าเนินงานต่อเป็นไปอยา่งราบร่ืนและการริเร่ิมงานใหม่ ๆ มีความสอดคลอ้งกบับริบท
ของชุมชน  บูรณาการกิจกรรมพฒันาเขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสมได ้ 

2. การสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีรวบรวมองค์ความรู้ของชุมชนไว ้ส าหรับให้คนรุ่นหลงั
ของชุมชนทราบความเป็นมาในการพฒันา อนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ต่อไปได ้และเป็นสถานท่ี
สรุปความรู้ใหก้บับุคคลภายนอกท่ีสนใจเขา้มาเรียนรู้ แลกเปล่ียนและน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
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จากตารางท่ี 4.14 พบวา่การเผยแพร่ความส าเร็จของชุมชน สามารถท าไดโ้ดยการ 
1. สรุปผลการด าเนินงานท่ีได้ท ามาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาท าเป็นส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่  ส่ือออนไลน์  เช่น เวบ็ไซต์ การสร้าง Facebook Page หรือไลน์กลุ่ม
เพื่อการประชาสัมพนัธ์ เป็นต้น นอกจากน้ียงัสามารถท าเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ออฟไลน์ เช่น               
แผ่นพบั โบรชวัร์โฆษณาสินคา้หรือโปรแกรมการท่องเท่ียว วีดีโอคลิป เป็นตน้ ใชส้ าหรับการจดั
นิทรรศการหรือกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เช่ียวชาญดา้นเทคโนโลย ี

2. การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบ  เพื่อช่วยประชาสัมพนัธ์กบัสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ ได ้ เพราะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะมีกลุ่มคน
ท่ีท างานคลา้ยคลึงกนัในการพฒันา  
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จากตารางท่ี 4.15 สรุปไดว้า่กระบวนการถอดบทเรียนความส าเร็จของชุมชน เป็นการ
ทบทวนกระบวนการท างานของชุมชนท่ีผ่านมา ประเมินผลการท างานและหาข้อสรุปของการ
ด าเนินงานเพื่อพฒันาต่อไป โดยหวัขอ้ท่ีท าการพฒันาตอ้งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวิถีชีวิตของสมาชิก 
เช่น การประกอบอาชีพ สุขภาพ วฒันธรรมและประเพณี เป็นตน้   
 

 

 

 



 

 

ตารางที ่ 4.1  ผลการถอดบทเรียนเร่ืององค์ความรู้ของผู้น าชุมชน 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว 
 

ชุมชนบ้านเมาะหลวง 
 

ชุมชนบ้านสามขา ชุมชนบ้านสาสบหก 

องค์ความ รู้ ท่ี จ  า เป็นของผู ้น า
ชุมชน ได้แก่ การมีความรู้ความ
เข้าใจในกฎระเบียบ กติกาของ
ชุมชนและปฏิบติัตามกฎไดอ้ยา่ง
เคร่งครัด ผูน้ ามีความรู้และความ
เช่ี ย วช าญ ห ล ากห ล าย  เช่ น 
ความรู้เร่ืองสุขภาพ ต้นทุนและ
บญัชี  การพฒันาและเพิ่มมูลค่า
ผลิตผลทางการเกษตร หลกัการ
ท าตลาด 4P และวิธีการน าเสนอ
องคค์วามรู้ของชุมชน เป็นตน้ 

องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นของผูน้ าควร
ประกอบไปด้วย กฎระเบียบ
ของสั งคม บ ริบทและข้อมูล
พื้นฐานของชุมชน  การพฒันา
อาชีพทั้งการสร้างโอกาสใหม่ๆ 
และการส่งเสริมอาชีพเดิมของ
คนในชุมชนเพื่อน ามาซ่ึงรายได้
ท่ีมากข้ึน หลักการสร้างความ
เขา้ใจและการมีส่วนร่วมของคน
ใน ชุ มชน  ก ระบ วนก ารท า
ประชาคม ท่ี มีประสิทธิภาพ  
เกิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ ทุ ก ฝ่ า ย  
หลักการเจรจาและโน้มน้ าว
จิตใจ 

องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นของผูน้ าชุมชน 
ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นระเบียบหมู่บา้น 
กฎหมายปกครอง การรู้เท่ าทัน
เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ประเพณี 
วฒันธรรมและภูมิศาสตร์ท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและ
ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ต า ม ก า ร
เปล่ียนแปลงเพื่อการพฒันาชุมชน
ให้ เป็ น ไปตาม เป้ าหม าย   วาง
แ ผ น ก ารพั ฒ น า ต่ อ ย อ ด จ าก
ความส าเร็จเดิมได้ ผูน้  าชุมชนตอ้ง
รู้หลกัการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
ชุมชนใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้    

องค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูน้ าชุมชน 
ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการปกครอง หลกัการ
บริหารจัดการและปกครององค์กรให้
ปกติสุข ผ่านประสบการณ์ท างานท่ี
หลากหลาย  มีกระบวนการความคิด
สร้างสรรค์ เข้าใจหลักการส่ือสารทั้ ง
ภายในและภายนอก ชุมชน  ทราบ
กระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  
ตรงประเด็น ถูกตอ้ง ชุมชนควรมีความรู้
เฉพาะด้านท่ีหลากหลายตามบริบท
ชุมชนของตนเอง เป็นตน้ 

 



 

 

ตารางที ่ 4.2  ผลการถอดบทเรียนเร่ืองทกัษะของผู้น าชุมชน 
 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
ผู ้น าควรมีทักษะเร่ือง 

การมองภาพรวมการพัฒนาท่ี
ถูกต้องและชัดเจน  มีทักษะ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ
ท างานเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ
ด้านการแข่ งขัน  ทักษะการ
แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองใน
แห ล่ งข้อ มู ล ท่ี ห ล ากห ล าย 
ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด วิ เค ร า ะ ห์ 
ไต ร่ตรอ ง  ก าร ติ ดต าม และ
ประเมินผลการท างาน มีทกัษะ
การบริหารงานท่ีดีภายในชุมชน  
สามารถจัดล าดับความส าคัญ
ของงานเพื่อมุ่งเน้นผลส าเร็จท่ี
เกิดประโยชน์กับคนในชุมชน
มากข้ึนได ้ 

ทักษะ ท่ี จ า เป็ นส าห รับการ
ท างานของผู ้น า มีทั้ งทักษะท่ี
ตอ้งเกิดข้ึนในตนเองและทกัษะ
การท างานร่วมกับผู ้อ่ืน   เช่น 
ทักษะการส่ือสารสร้างความ
เข้าใจกับผูอ่ื้นและโน้มน้าวใจ
ให้ยอมรับนโยบายการพฒันาท่ี
เป็นเร่ืองใหม่   ส่งผลถึงการเขา้
มามี ส่ วน ร่วมในการพัฒนา
ชุมชนได้  ส่ิงท่ีส่ือสารออกไป
ต้อ งต ร งป ระ เด็ น  ถู ก ต้ อ ง  
ครบถ้วนและเป็นเร่ืองจริง รู้
ข่ า ว ส า ร บ้ า น เ มื อ ง ท่ี ทั น
เหตุการณ์  น ามาประกอบการ
วิเคราะห์แกไ้ขปัญหาในชุมชน
ในระยะสั้นและระยะยาว   

ทักษ ะก ารพัฒ น าและแก้ไข ปัญห า
ระหว่างปฏิบัติงานของผู ้น า ผ่านการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ด้านคน 
ทรัพยากร งบประมาณและกระบวนการ
ควรมีพี่ เล้ียงจากภายนอกชุมชนมาให้
ค  าปรึกษาแนะน า มีการวิเคราะห์ปัญหา 
สาเหตุ ศกัยภาพของตนเอง (SWOT) และ
จดัสรรภาระงานใหค้ณะท างานตามความ
ถนัดเฉพาะด้าน มีทกัษะการบนัทึกและ
ถอดบทเรียนในแต่ละเร่ืองทุกคร้ังเพื่อให้
ไดแ้นวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและชัดเจน  ผูน้ าควรมีทักษะการ
ส่ือสาร  พูดตรงประเด็น  ข้อมูลถูกต้อง  
อธิบายอย่างเป็นขั้ น เป็นตอนให้ผู ้ฟั ง
เข้าใจได้ รวมถึงใช้วาทศิลป์หยุดกรณี
พิพาทท่ีเกิดข้ึนจากการท าประชาคมได ้

ทกัษะการบริหารงานจ าเป็นส าหรับ
ผูน้ า  ทั้งเร่ืองการส่ือสารให้สมาชิก
ชุมชนทราบวตัถุประสงค์และทิศ
ทางการพฒันาของชุมชนได ้ มีการ
จดัล าดบัความส าคญัของการท างาน  
มุ่งเน้นงานท่ีเกิดประโยชน์กับคน
หมู่มากเป็นหลกั  จดัสรรเร่ืองภาระ
งานและบุคลากรอย่างเหมาะสม มี
ทกัษะการส่ือสารให้สมาชิกชุมชน
เขา้ใจ ยอมรับการเปล่ียนแปลงเพื่อ
ประโยชน์ ในอนาคตได้  คนใน
ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมตามความถนัดของตนเอง
เพื่ อส ร้างความ เป็นอันห น่ึ งอัน
เดี ยวกันและพัฒนาตน เองตาม
ศกัยภาพของตนเอง 



 

 

ตารางที ่ 4.3  ผลการถอดบทเรียนเร่ืองความสามารถและคุณสมบัติพเิศษของผู้น า 
 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
ผู ้น าชุมชนต้องมองเห็น

ภาพรวมของชุมชนทั้ งการพัฒนา 
การป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ชุมชน สามารถน าเสนอแนวคิดท่ี
ส ร้างสรรค์ ใช้ส ติปัญญาในการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห าขั้ น พื้ น ฐ าน ท่ี มี
ผลกระทบกบักลุ่มคนส่วนใหญ่ก่อน 
มี ก ารตัด สิน ใจ ท่ี ดีและ เด็ ดขาด 
สามารถวิเคราะห์และต่อรองอยา่งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีผูน้ าจะตอ้ง
มีความรู้และรู้จกัการใช้เทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์กบัชุมชน มีทกัษะ
ในการส่ื อส ารถ่ ายทอดความ รู้           
การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถต่อรองและการหาทางเลือก
ใหม่ท่ีดีใหก้บัชุมชน 

ความสามารถพิ เศษท่ีควรมีของ
ผู ้น า คื อ  ก าร ส่ื อส ารได้อย่ าง มี
ประสิทธิภาพทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  มีความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์
ความรู้และความไดเ้ปรียบทางการ
แ ข่ ง ขั น ใ ห้ กั บ อ ง ค์ ก ร มี
ความสามารถด้านการถ่ายทอด
ความรู้หรือการเป็นวิทยากร เขา้ใจ
หลักการโน้มน้าวใจคนและการ
เจรจาต่อรอง มีความรับผิดชอบต่อ
การด าเนินนโยบายของตนเอง               
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร
ประสานงานกบัทุกฝ่ายเพื่อให้การ
ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานดว้ย  

ความสามารถและคุณสมบติัพิเศษ
ของผูน้ าชุมชนท่ีควรจะมี ได้แก่ 
เป็นผูมี้วิสัยทัศน์มองการณ์ไกล 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะ มีการ
ป ร ะ ส าน ง าน ได้ ทุ ก ฝ่ า ย ทั้ ง
หน่วยงานภายในและนอกชุมชน
ทั้งภาครัฐและเอกชน มีสติปัญญา
หลกัแหลม สร้างองค์ความรู้ของ
ท้อง ถ่ินได้  เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน อีกทั้งมี
ความสามารถเช่ียวชาญด้านการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารท่ี
รวดเร็วและทนัสมยั เช่น รูปภาพ 
VDO VTR เป็นตน้ 
 

ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษ
ของผูน้ าชุมชนท่ีควรมีคือ (1) เป็น
นกัจิตวิทยา สามารถพูดจาโน้มน้าว
จูงใจไปในทิศทางเดียวกนั สามารถ
รวมคนท่ีคิดต่างให้เป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกันได้ ให้มีจิตใจท่ีจะเล็งเห็น
ถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม
หรือชุมชน (2) มีทักษะทางภาษา 
ต่ างประเทศ ท่ีหลากหลาย  เช่น 
ภ าษ าไท ย  ภ าษ าอั งก ฤ ษ  แ ล ะ
ภาษาจีน เป็นตน้ (3) สามารถรับฟัง
ปัญหาของทุกคนได้  เป็นผูฟั้งท่ีดี  
รับฟังอย่างตั้งใจ  สรุปประเด็นการ
ส่ือสารได ้ 
 



 

 

ตารางที ่4.4 ผลการถอดบทเรียนเร่ืองความสัมพนัธ์ทีด่ีของผู้น าชุมชน 
 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
ความสัมพนัธ์ของผูน้ าชุมชนท่ีดีต่อ
บุคคลอ่ืน จะต้องเป็นผูน้ าท่ียอมรับ
ความแตกต่างทางความคิด  เข้าใจ
และเคารพต่อความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
ปล่อยวาง และไม่ผูกใจเจ็บ มีทศันคติ
ท่ีดีต่อความแตกต่างของบุคคลและ
แสดงออกเชิงบวก  มีมนุษยสัมพนัธ์
อันดีกับสมาชิกชุมชน   สร้างความ
มั่นใจและเช่ือใจในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน   รู้ จุดยืนของตน เองและ
ชุมชนพร้อมทั้ งส่ือสารกับสมาชิก
ชุมชนเพื่อยืนยนัทิศทางการพัฒนา
ของชุมชนได ้ เน้นความเป็นอนัหน่ึง
อันเดียวกันของคนในชุมชน สร้าง
ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ชุมชนให้ มุ่งเน้นการพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกนั  

ความสัมพนัธ์ของผูน้ าควรใกลชิ้ด
กับชาวบ้าน เข้าถึงง่าย แสดงถึง
ความเป็นมิตรและความเต็มใจ
ช่ ว ย เห ลื อ ลู ก บ้ าน  เอ า ใ จ ใ ส่
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหมู่บ้าน
โดยไม่ตอ้งร้องขอ  เขา้ใจความต่าง
ของแต่ละคนและแสดงออกได้
อย่างเหมาะสม  มีทัศนคติและมี
ความเช่ือมั่นว่าชุมชนจะพัฒนา
ตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื มุ่งสร้างความ
สามคัคีและเสียสละในชุมชนเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม   สามารถ
ประสานงานหน่วยงานภายนอก
เพื่อมาสนับสนุนการด าเนินงาน
ของชุมชน ในเร่ืองงบประมาณ
และองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติังานได ้ 

ความสัมพนัธ์ของผูน้ าชุมชนท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน 
ควรมีลกัษณะของความอ่อนโยน อ่อนน้อม 
มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สร้างความไวว้างใจและ
ความเสมอภาคทั้งการคิดและการแสดงออก 
ให้คุณค่าคนอย่างเท่าเทียมกนั มีความเขา้ใจ
ในตนเองและบุคคลอ่ืน เป็นบุคคลท่ีชาวบา้น
ให้ความเคารพและศรัทธา  สร้างความรู้สึก
ใกลชิ้ดกนัเหมือนเครือญาติโดยยดึประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นส าคญั  เปิดโอกาสให้คน
เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง ให้ข้อเสนอแนะและ
โอกาสในการพัฒนาตนเองกับคนใหม่ๆ  
มุ่งเนน้การท างานร่วมกนัมากกว่าแข่งขนักนั  
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกัน  เกิดเป็น
เครือข่ายการท างานภาคประชาชนโดย
ประชาชน  

ความสัมพนัธ์ท่ีดีของผูน้ าชุมชนท่ี
มี ต่อบุคคลอ่ืนจะต้องมีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี สามารถเขา้กบัทุกคน
ได้ แสดงออกถึงพฤติกรรมและ
ค าพูดท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในทาง
เดียวกนั น่านับถือ ความสัมพนัธ์
ท่ีดีของผู ้น าชุมชนจะท าให้การ
ท า ง า น เ ป็ น ห มู่ ค ณ ะ มี
ป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ ง ข้ึน  เข้า
ใจคว าม แตก ต่ างข อ ง บุ คคล           
เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มแสดง
ความคิดเห็นอยา่งเสรีโดยท่ีไม่ท า
ให้คนอ่ืนเดือดร้อน และยอมรับ
ความคิดเห็นนั้ นอย่างจริงใจ มี
ก าร บู รณ าก า ร กิ จ ก ร ร ม กั บ
หน่วยงานภายนอกเพื่อส่งเสริม
การท างานร่วมกนัในอนาคตได ้



 

 

ตารางที ่ 4.5  ผลการถอดบทเรียนเร่ืองบุคลกิภาพและการแสดงออกของผู้น า 
 
ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  

บุคลิกภาพของผูน้ าจากการแต่งกาย
ท่ีสุภาพและถูกตอ้งตามกาลเทศะ มี
พฤติกรรม ท่ี อ่อนน้อมถ่อมตน 
นอบน้อม  การแสดงออกอย่าง
เหมาะสม มี จุดยืน มี อุดมการณ์
หรือมีจุดหมายท่ีชัดเจน สามารถ
ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองได้ เป็นผูฟั้งท่ีดีและส่ือสาร
เฉพาะสาระส าคัญและข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับเร่ืองนั้ น ๆ  น าเสนอ
แนวคิดท่ีดี เป็นประโยชน์ ปฏิบัติ
ไดจ้ริง กระตือรือร้นในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น  
 

บุคลิกภาพของผูน้ าแสดงออกทาง
ลั ก ษ ณ ะ ท่ า ท า ง  วิ ธี ก า ร เ ดิ น
กระฉับกระเฉง การพูด การแต่งกาย
ท่ีถูกกาลเทศะ แสดงความคิดเห็นใน
ท่ีสาธารณะอย่างเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน  การปฏิบัติตัวของ
ผูน้ าท่ีตอ้งมีความยุติธรรม โปร่งใส
และบริสุทธ์ิใจในการบริหารงาน 
เช่น งานด้านงบประมาณ เงินออม
สะสม เป็นตน้  ไม่เลือกปฏิบติั การ
แสดงออกถึงความเอาใจใส่  การรับรู้
ความต้องการของชาวบ้านและ
ตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม  จะช่วย
ให้ผูน้  าไดรั้บความน่าเช่ือถือและการ
ยอมรับจากคนในชุมชน 
 

ผูน้ าควรมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวท่ี
โดดเด่น กระฉับกระเฉง  มัน่ใจใน
ต น เอ ง  พู ด จ าชั ด ถ้ อ ย ชั ด ค า  
น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู ้ ฟั ง แ ล ะ ส าม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ไดจ้ริง  การแต่งกายของ
ผู ้น าต้องสะอาด  เรียบ ร้อย  ถูก
กาลเทศะ เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน 
ผูน้ ามีการปฏิบติัตนและการวางตน
ท่ี น่าเช่ือถือ ไวว้างใจ  กลา้คิด กลา้
ท าและกล้าแสดงออก รับผิดชอบ
ต่ อ ผ ล ก า ร ท า ง า น ข อ ง
คณะกรรมการ  มีการด าเนินงาน
อยา่งซ่ือสัตย ์ โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได ้ 

ผูน้ าชุมชนจะต้องมีประสบการณ์
ความรู้ในพิธีการต่าง ๆ ของสังคม 
เช่น การตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง 
เป็ น ต้น  เพื่ อ จ ะ ได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ม ารยาทส ากลได้อย่ าง ถู กต้อ ง  
ระหว่างการท างาน ร่วมกันต้อง
รักษาเวลา ก าหนดนัดหมาย และ
การตรงต่อเวลา เป็นการสร้างความ
เช่ือถือได้เป็นอย่างดี  การแต่งกาย
ของผู ้น า มี ความสะอาด  สุ ภ าพ 
เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ มีเอกลกัษณ์
เป็นของตนเอง การปฏิบัติตัวของ
ผูน้ าแสดงออกถึงความเสมอภาค 
เป็นกลาง ปรึกษาปัญหาไดทุ้กเร่ือง 
แสดงความโปร่งใสและสร้างการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการท างานได ้ 



 

 

ตารางที ่ 4.6  ผลการถอดบทเรียนเร่ืองลกัษณะและปัจจัยที่อยากให้มีเพิม่ขึน้ในตัวผู้น าชุมชน 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
ส่ิ งท่ีอยากให้ มี เพิ่ม ข้ึนในตัวผู ้น า
ชุมชน คือ ด้านการท างานต้องเพิ่ม
ก ารมี ส่ วน ร่วม ให้ คน ใน ชุมชน          
การขอความ ร่วมมือและอธิบ าย
เหตุผลในการท างานมากกว่าการ
บงัคบั ดา้นพฤติกรรมของผูน้ า อยาก
ได้ผู ้น าท่ีอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ มี
จิตใจท่ีเขม้แขง็ มีจุดยนืในทิศทางการ
พัฒนาของชุมชน  โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญของงานได้  ตัดงานท่ี
ส าคัญหรือจ าเป็นน้อยออก หรือจัด
คณะท างานใหม่มาดูแลเร่ืองเหล่าน้ี
เพื่ อ เป็นการฝึกทักษะการท างาน  
มุ่งมัน่และทุ่มเทกับงานท่ีเป็นหัวใจ
หลกัของการพฒันา  ซ่ึงตรงกบัความ
ตอ้งการของชาวบา้นและสอดคล้อง
กบันโยบายของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่ิงท่ีอยากให้มีเพิ่มข้ึนในตวั
ผูน้ าชุมชน คือ การตดัสินใจ
หรือแก้ปัญหาต่างๆอย่าง
เด็ดขาดและยุติธรรม การ
รายงาน การสรุปและการ
ติดตามผลการด าเนินงาน
ภายในชุมชนให้ชาวบ้าน
ได้ รับทราบ   ก ารท างาน
ชุมชนสัมพัน ธ์กัน ชุมชน
หรือหมู่บ้านใกล้เคียง และ
ผูน้ าควรท่ีจะให้ความส าคญั
กั บ ง า น ภ า ย ใ น ชุ ม ช น
มากกวา่ภายนอก 
 

ส่ิงท่ีอยากให้มีเพิ่มข้ึนในตวัผูน้ า
ชุมชน คือ ผูน้ าท่ีมีความเด็ดขาด
ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
พร้อมกบัมีเหตุผลรองรับ  กลา้คิด
ในส่ิงท่ีดี สร้างผลการด าเนินงาน
ท่ีแตกต่าง  ผูน้  าควรมองปัญหาให้
รอบด้านอย่างเข้าใจ  มีทกัษะใน
การบ ริหารจัดการเพื่ อก ารใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เ ช่ น  ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิ งแวดล้อม  เป็ น ต้น   คิ ด ต่ อ
ยอดจากความส าเร็จ เดิมอย่าง
ต่อเน่ือง  ไม่หยุดการพฒันาเพราะ
สังคมเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
องค์ความ รู้และผลส าเร็จต้อง
ปรับเปล่ียนตามไปดว้ย  

ส่ิงท่ีอยากให้มีเพิ่มเติมในตวัผูน้ า คือ ดา้น
ศีลธรรม คุณธรรม มีความโปร่งใสในการ
ท างาน  ซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น ปฏิบติั
ตามส่ิงท่ีได้สัญญาไว้ จะสามารถสร้าง
ความน่าเช่ือถือและความศรัทธาให้กับ
ผู ้น าได้   ผู ้น าต้องเสียสละไม่แสวงหา
ความ สุ ข  ความส ะดวกสบ าย  ความ
เจริญกา้วหนา้ให้กบัตนเอง ด าเนินงานโดย
ไม่ท าให้ส่วนรวมหรือผูอ่ื้นเดือดร้อนหรือ
เสียผลประโยชน์   มีมีความมุ่งมั่นและ
อดทนทั้งร่างกายและจิตใจ อดทนต่อความ
เหน็ดเห น่ือย ยากล าบาก  เคร่งเครียด 
รวมถึงความอดกลั้นต่อสถานการณ์ท่ีบีบ
บงัคบัและกดดัน มีความสามารถในการ
จัดสรรเวลาให้ มีความสมดุลทั้ ง เวลา
ส่ วน ตัว แ ล ะ เวล าท า ง าน เพื่ อ สั งค ม  
เรียงล าดบัความส าคญัของงานได ้



 

 

ตารางที ่4.7 ผลการถอดบทเรียนเร่ืองข้ันตอนการด าเนินงานของผู้น า 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
ขั้ นตอนการของหมู่บ้านดอนแก้ว 
ได้แก่  1. การช้ีแจงท าความเขา้ใจ  2. 
วางแผนการท างาน  3.การด าเนินงาน 
4. การประเมินผลการท างาน   5. ต่อ
ยอดการปฏิบัติงาน ซ่ึงลักษณะการ
ท า ง า น ท่ี มี ค ว าม สุ ข  จ ะ ต้ อ ง มี
กระบวนการส่ื อส ารท่ี ดี  คื อ  ก าร
ประชุมนัดหมายท่ีสม ่าเสมอ ต่อเน่ือง
แ ล ะ ใ ช้ เว ล าสั้ น  มี ก า ร ก าห น ด
วตัถุประสงค์การท างาน การก าหนด
ขอบเขตงาน การแจกแจงภาระงาน 
การแต่งตั้งทีมงานด าเนินงาน โดยแบ่ง
หน้าท่ีให้เหมาะสมกบัความสามารถ
ของบุคคลเพื่อลดความขดัแยง้ระหวา่ง
การท างานและมีตวัช้ีวดัผลส าเร็จของ
งาน 

ขั้ นตอนการท างานของบ้าน เมาะ
หลวง ได้แก่ 1. การช้ีแจงท าความ
เขา้ใจ  2. วางแผนการท างาน 3. การ
ด าเนินงาน 4. การประเมินผลการ
ท างาน 5. การเผยแพร่ความส าเร็จ      
มีการแยกแยะเร่ืองงานและเร่ืองของ
ครอบครัวออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 
การปฏิบติังานเน้นการปรึกษาหารือ
และคิดถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น สร้าง
การมีส่วนร่วมให้คณะท างานและ                      
ผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องในชุมชนทุกคน 
เช่น  ผู ้อยู่ในว ัยเกษี ยณอายุ ท่ี ย ัง มี
ความรู้ ความสามารถ มีพละก าลงัใน
การปฏิบัติงานอยู่ เป็นต้น  การไม่
แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนมี
ความสุขจากการท างานเพื่อส่วนรวม   

ขั้นตอนการท างานของบ้าน
สามขา  ไดแ้ก่ 1. การช้ีแจงท า
ความเข้าใจ  2. วางแผนการ
ท างาน  3.การด าเนินงาน 4. 
การประเมินผลการท างาน 5. 
ต่อยอดการปฏิบติังานดา้นอ่ืน 
ผู ้น า มี แ ผน ก ารท า ง าน ท่ี
ชัดเจน มีระบบและระเบียบ
ของการด าเนินงานเพื่ อลด
ความสับสนวุ่นวาย จดัแบ่ง
ห น้ า ท่ี แ ล ะ ภ าระ ง าน ให้
เหมาะสมกับคุณสมบัติของ
คณะท างาน ก าหนดกรอบ
เว ล าก ารด า เนิ น ง าน  ตั้ ง
กฎระเบียบ ประเมินผลและ 
มีการจดบนัทึกทุกคร้ัง   

ขั้นตอนการด าเนินงานของบ้านสา       
สบหก ได้แก่  1. การช้ีแจงท าความ
เขา้ใจ  2. วางแผนการท างาน  3.การ
ด าเนินงาน 4. การประเมินผลการ
ท างาน 5. พฒันาคุณภาพของงานให้
ดี ข้ึ น  แ ผ น ก า ร ด า เนิ น ง าน มี
ประสิทธิภาพ ก าหนดขั้นตอนและ
วธีิการในการท างานอยา่งเป็นระบบ  
ชุมชนมีส่วนร่วม ได้แก่ การได้เข้า
รับฟัง การแสดงความคิดเห็นหรือ
อภิปราย ทุกคนมีบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ  การรับรู้บทบาท
และหนา้ท่ีในงานอยา่งชดัเจน มีการ
ก าหนดเป้าหมายและความคาดหวงั
ต่องานท่ีมอบหมายให้คณะท างาน 
และสามารถตรวจสอบการท างาน  



 

 

ตารางที ่4.7 (ต่อ) 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
 มีความสุขจากการท างาน ความสุข

จากการเป็นผูใ้ห้ มากกว่าท างานเพื่อ
หวงัผลประโยชน์ 

หลังจากการด าเนินงานต้อง
ส รุปผลการด าเนินงานได ้
การด า เนิ นงานแต่ละค ร้ัง 
จะตอ้งเตรียมความพร้อมของ
ส ถ า น ท่ี  ว ั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ 
เคร่ืองมือในการท างานให้มี
ค ว าม พ ร้อมส าห รับ ก า ร
ปฏิบติังานอยูเ่สมอ     

จากหลากหลายฝ่ายส ร้างความ
โปร่งใสในการท างาน 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที ่4.8  ผลการถอดบทเรียนเร่ืองคุณสมบัติทีด่ีของคณะท างานส าหรับการพฒันาชุมชน 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
ลักษณะคณะท างานควรเป็นผู ้ท่ี มี จิต
อาสา เสียสละ ท างานอย่างทุ่มเทและ
ต่อเน่ือง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีทัศนคติ
เชิงบวก  มองโลกในแง่ดี มีความคิด
สร้างสรรค์ ซ่ือสัตย์ต่อความคิดของ
ตนเองและยอมรับผลการตดัสินใจของ
ทีม   รู้บทบาทความรับผิดชอบของ
ตนเอง แสดงออกตามบทบาทได้อย่าง
เหมาะสม มีแรงบนัดาลใจในการพฒันา 
ไม่คิดลบ ไม่บัน่ทอนการท างานของทีม 
เป็นผูฟั้งท่ีดี รับความกดดันท่ีเกิดจาก
การท างานได ้

คณะท างานจะต้องมีความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
ให้ท างาน และมีการแบ่งงานกนัอยา่ง
เหมาะสม ตามความถนัดของแต่ละ
บุคคล และมีความเขา้ใจกระบวนการ
ท างาน ในขั้ น ตอน ต่ าง  เช่น  ก าร
วางแผน การวิเคราะห์ การติดตาม
ประเมินและการส รุปผล เป็นต้น  
นอกจากนั้น คณะท างานจะตอ้งเป็นผู ้
ท่ีมีจิตอาสา มีความขยนัหมัน่เพียร มี
ความรู้ท่ีมากกว่าหรือเท่าเทียมกัน มี
ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั และไป
ในแนวทางเดียวกัน  ยอมรับความ
คิ ด เ ห็ น ท่ี แ ต ก ต่ า ง มี ค ว า ม
ประ นีป ระนอม  ยืดห ยุ่น ได้ต าม
สถานการณ์ 

คณะท างานควรมีลักษณะ
ความมีสามัคคี  ความเป็น
ประชาธิปไตย เคารพเสียง
ส่วนมาก รับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น เปิดพื้นท่ีความคิด
ให้ผู ้อ่ืน  ร่วมปรึกษาหารือ 
ส าม าร ถ ร่ ว ม วิ เค ร าะ ห์
สถานการณ์บ้าน เมืองใน
อดีต ปัจจุบันและอนาคต 
เพื่อแกไ้ขและป้องกนัปัญหา
ท่ี จ ะ เกิ ด ข้ึ น  มี จ า น ว น
คณะท างานท่ี เพียงพอกับ
การแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของ
ผู ้ น า  แ ล ะ ผู ้ น า มี ค ว า ม
ไวว้างใจ สามารถมอบหมาย
งานใหรั้บผดิชอบได ้

ผูน้ าชุมชนท่ีดีควรมีการสานสัมพนัธ์กบั
คณะท างานอยู่ตลอด มีคณะท างานท่ีมี
ค ว าม ส าม ารถ  ค ว าม เช่ี ย วช าญ ท่ี
หลากหลายด้าน แบ่งบทบาทหน้าท่ีท่ี
ชัดเจน มีความรับผิดชอบคณะท างาน 
เขา้ใจงานหรือมีความใฝ่รู้ ศึกษาเรียนรู้
จากประสบการณ์ท างาน มีความตรงต่อ
เวลาและพ ร้อมท างานทัน ที  อีกทั้ ง
คณะท างานต้องเช่ือฟังผู ้น า  มีความ
สามคัคีในหมู่คณะ เช่ือใจ ซ่ือสัตย ์ขยนั
และด าเนินงานจนส าเร็จ ช่วยคิดและลง
มือท า การรับฟังดว้ยเหตุผล ถอ้ยทีถอ้ย
อาศยัและยดึหยุน่ได ้



 

 

ตารางที ่ 4.9 ผลการถอดบทเรียนเร่ืองปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
ก ระบ วน ก ารด า เนิ น ง าน ท่ี ค ว ร
ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ ดี ข้ึ น เพื่ อ ส ร้ า ง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
1) การจดัล าดบัความส าคญัและความ
เร่งด่วนของงาน (2) การสรรหาผูน้ า
รุ่นใหม่เพื่อต่อยอดการท างาน ผูน้ ายุค
ใหม่จะสามารถเข้าถึงและประยุกต์
การใช้ข้อมูลท่ีหลากหลาย  เข้ากับ
สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
ได้ (3) ผู ้น าจะต้องมี เทคนิคในการ
ติดตามงานเพื่อทราบความก้าวหน้า
ข อ ง ง า น โ ด ย ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
กระทบกระทัง่จนเกิดเป็นความขดัแยง้
เร่ืองความไม่ไวว้างใจหรือความไม่
ยุติธรรมกัน  ควรใช้การส่ือสารเชิง
บวกในกระบวนการน้ี  

กระบวนการด าเนินงาน ท่ีควร
ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ ดี ข้ึ น ไ ด้ แ ก่  (1) 
กระบวนการจดัประชุม การเรียก
ประชุมชาวบ้านอย่างต่อ เน่ื อง
สม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกนั  (2)  กระบวนการแจกแจง
งานต้องสอบถามความสมัครใจ
ของผู ้ป ฏิ บั ติ งาน เพิ่ ม เติม  เพื่ อ
จดัสรรงานได้อย่างเหมาะสมไม่
กระทบกบัการประกอบอาชีพหลกั
ของผู ้ท  างานและตรงกับความ
เช่ียวชาญของคณะท างาน  (3) ผูน้ า
ต้องปฏิบัติตนให้ เป็นแบบอย่าง
ดา้นความรู้ความสามารถและความ
ทุ่มเทในการท างาน และผูต้ามตอ้ง
มีความกระตือรือร้นไม่เฉ่ือยชา 

 กระบวนการด าเนินงานท่ีควร
ป รับป รุงให้ ดี ข้ึ น  เพื่ อ ส ร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ไดแ้ก่ (1) การแบ่งภาระงานท่ีไม่
เหมาะสม  เกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตและคุณภาพของการ
ปฏิบติังาน (2) ยงัไม่มีการพฒันา
ศกัยภาพของคนอยา่งเต็มท่ี  เช่น  
ก าร ศึ ก ษ า ดู ง าน จ าก ชุ ม ช น
ตน้แบบอ่ืนเพื่อให้เห็นตวัอยา่งท่ี
ดี  (3) มีการควบคุมอารมณ์อย่าง
เหมาะสม   ไม่หงุดหงิด ฉุนเฉียว 
ทนต่อความกดดัน เหน่ือยล้า มี
ความกล้าหาญในการเผชิญกับ
อุปสรรค กล้าแสดงออกอย่าง
ตรงไปตรงมา  (4) วางแผนการ  

กระบวนการด าเนินงานท่ีควรปรับปรุง
ให้ดีข้ึน เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน  ไดแ้ก่  (1) วิสัยทศัน์ในการ
ท างาน  ผูน้  าตอ้งมีความกลา้ ไม่กลวัผิด 
พร้อมแกไ้ข ปรับปรุง ช้ีแจง และยอมรับ
ความเปล่ียนแปลง (2)  ควรไปการศึกษา
ดูงานจากชุมชนตน้แบบอ่ืนเพื่อให้เห็น
ตวัอยา่งท่ีดี  สรุปผลหลงัการศึกษาดูงาน
และน ากระบวนการท่ีน ามาปรับใช้กับ
ชุมชนได้ (3) การสรรหาผู ้น ารุ่นใหม่
เพื่อต่อยอดการท างาน การติดตามและ
ประเมินผล สภาวะสังคมเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู ้น ายุคใหม่จะสามารถ
เข้าถึ งและประยุกต์การใช้ข้อ มูล ท่ี
ห ล ากหล าย  เข้ ากับ สั งคม ท่ี มี ก าร
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาได ้



 

 

ตารางที ่4.9 (ต่อ) 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
  ท างานร่วมกันระหว่างผู ้น ายุค

ปัจจุบนัและผูน้ ายุคใหม่เพื่อการ
พฒันาในอนาคตไดอ้ยา่งราบร่ืน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที ่4.10 ผลการถอดบทเรียนเร่ืองแนวทางการพฒันากระบวนการท างานของชุมชน 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
จากการถอดบทเรียน พบว่าปัจจัย ท่ี
สนับสนุนการด าเนินงาน เรียงล าดับ
ตามความส าคัญได้ดังน้ี (1) บุคลากร  
ตอ้งมีความตอ้งการพฒันาเพื่อคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนหรือเพื่อรักษาส่ิงดี ๆ ให้อยูคู่่
สังคม (2) ชุมชนตอ้งสามารถเขา้ถึงองค์
ความรู้หรือหาเครือข่ายมาสนับสนุน
ค วาม รู้ ท่ี เก่ี ย วข้อ งกับ ก ารพัฒ น า
โครงการได ้(3) แผนการด าเนินงานตอ้ง
มี ขั้ น ตอนการด า เนิ น งานและการ
ประเมินผลท่ีชัดเจน  เป็นแผนท่ีทุกคน
ลงความเห็นและมีส่วนร่วมในการ
พฒันา  (4) งบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งดา้นพื้นท่ี  เช่น สปก. 
หรือ สสส. เป็นตน้  

     จากการถอดบทเรียน พบว่า
ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการด าเนินงาน 
เรียงล าดับตามความส าคัญได้
ดงัน้ี  (1)  ชุมชนตอ้งสืบคน้หรือ
ขอรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริบทของชุมชนเพื่อ
ห า ท่ี ม าข อ งก ารพัฒ น าแล ะ
วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนา (2) 
บุคลากร  ต้องมีความต้องการ
พัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตท่ี ดี ข้ึน
หรือเพื่ อ รักษาส่ิ งดี  ๆ  ให้อยู่ คู่
สั ง ค ม  (3) งบ ป ระ ม าณ ต้ อ ง
ส า ม า ร ถ ห า ข้ อ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า
หน่วยงานใดจะสนับสนุน เพื่อ
น า ม า จั ด ท า แ ผ น ป ร ะ จ า ปี  
หน่วยงานท่ีสนบัสนุนงบของ 

       จากการถอดบทเรียน พบว่า
ปัจจยัท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน 
เรียงล าดบัตามความส าคญัไดด้งัน้ี  
(1) บุคลากร  ตอ้งมีความตอ้งการ
พัฒนาเพื่ อคุณภาพชีวิต ท่ี ดี ข้ึน         
มีจิตอาสาและความมุ่งมั่นตั้ งใจ 
(2) ชุมชนตอ้งสามารถเขา้ถึงองค์
ค ว าม รู้ ห รื อ ห า เค รื อ ข่ า ย ม า
สนับสนุนความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
ก ารพั ฒ น าโค ร งก าร ไ ด้  (3) 
แผนการด าเนินงานตอ้งมีขั้นตอน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลท่ีชัดเจน  เป็นแผนท่ี
ทุกคนลงความเห็นและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา  (4) งบประมาณ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

      จากการถอดบทเรียน พบว่าปัจจยัท่ี
สนับสนุนการด าเนินงาน เรียงล าดับ
ตามความส าคัญได้ดังน้ี (1) บุคลากร  
ตอ้งมีความต้องการพฒันาเพื่อคุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึน มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน (2) ชุมชน
ต้องสามารถเข้าถึงองค์ความรู้หรือหา
เครือข่ายมาสนบัสนุนความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาโครงการได ้(3) แผนการ
ด าเนินงานตอ้งมีขั้นตอนการด าเนินงาน
และการประเมินผลท่ีชดัเจน เป็นแผนท่ี
ทุกคนลงความเห็นและมีส่วนร่วมใน
ก า รพั ฒ น า  (4) ง บ ป ร ะ ม าณ จ าก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น  กระทรวงมหาดไทย หรือบริษัท
ปูนซิเมนตไ์ทย เป็นตน้ 



 

 

ตารางที ่4.10 (ต่อ) 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
 บา้นเมาะหลวงคือ  กองทุนรอบ

โรงไฟฟ้า (4) แผนการด าเนินงาน 
ตอ้งมีขั้นตอนการด าเนินงานและ
การประเมินผลท่ีชัดเจน  เป็น
แผนท่ีทุกคนลงความเห็นและมี
ส่วนร่วมในการพฒันา 

ท่ีเก่ียวข้องด้านพื้นท่ี  เช่น สพฐ. 
กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิไทย
คมหรือบริษัทปูนซิ เมนต์ไทย  
เป็นตน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที ่4.11 ผลการถอดบทเรียนเร่ืองเกณฑ์การตัดสินความส าเร็จในการด าเนินงานของชุมชน 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
 เกณฑ์การตัดสินความส าเร็จในการ
ท า ง าน  ไ ด้ แ ก่  (1) ส ม า ชิ ก ชุ ม ช น
ประมาณ 80 % ให้ความร่วมมือในการ
ท างานเพื่อสังคม (2) ชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวบา้นดีข้ึน เช่น มีรายไดเ้พิ่มข้ึน
จากการขายสินค้า การรวมกลุ่มเพื่ อ
ประกอบอาชีพภายในชุมชน   การงด
เหลา้ในงานศพ และการไม่รับประทาน
อาหารสุกๆดิบๆ เป็นตน้ (3) เกณฑ์การ
รางว ัล ท่ี ได้ รับ  เช่น  ชุมชนลดเหล้า
ต้น แบบ  (สสส .) ชุ มชน สุ ขภ าพ ดี
ต้น แบบ  (ส ธ .)  ห มู่ บ้ าน เศรษ ฐ กิ จ
พอเพียงชนะเลิศระดับจังหวดั (พช.)    
อสม. ดีเด่นระดบัจงัหวดั (สธ.) เป็นตน้ 

 เกณฑ์การตดัสินความส าเร็จใน
การท างานชุมชน ได้แก่ (1) การ
ได้รับรางวลัแหนบทองค าของ
ผู ้ให ญ่บ้าน  ประจ าปี  2562 (2) 
ก า ร ไ ด้ รั บ ส นั บ ส นุ น จ า ก
ห น่ ว ย ง าน น อ ก ชุ ม ชน  เช่ น 
กองทุนรอบโรงไฟฟ้า เทศบาล
แม่เมาะ ทั้งดา้นการไดไ้ปศึกษาดู
งานใน ชุมชนต้นแบบ อ่ืน  (3) 
ชาวบา้นมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน โดย
ใช้เกณฑ์การสะสมเงินออมใน
ธนาคารชุมชนเพิ่มมากข้ึน และ
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
สร้างรายได้เพิ่มมากข้ึนทุกปี (4) 
การมีส่วนร่วมของชาวบ้านเพิ่ม
มากข้ึน โดยใชเ้กณฑก์ารปริมาณ 

เกณฑ์การตัดสินความส าเร็จใน
การท างานชุมชน  ได้แก่ (1) การ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก
ชุมชน  เช่น  ส านัก งานอ าเภอ 
ส า นั ก ง าน จั ง ห วัด ว่ า มี ก า ร
ด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ
ชุมชนและการรักษาส่ิงแวดล้อม
ไดอ้ยา่งดี (2) การไดรั้บรางวลัจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น รางวลั
บ้านสวยเมืองสุข ประจ าปี 2562 
รางวลัหมู่บา้นสร้างแรงบนัดาลใจ 
ประจ าปี  2557 (3) ส่ิ งแวดล้อม
เป ล่ี ยน ไป ใน ทิ ศท าง ท่ี ดี ข้ึ น 
ผลผลิตจากป่ามี คุณภาพดี  เป็นท่ี
ตอ้งการของตลาด  (4) เศรษฐกิจ
ชุมชนดีข้ึน  วดัจากเงิน  

เกณฑ์การตดัสินใจความส าเร็จในการ
ท างานของชุมชน ได้แก่ (1) การได้รับ
รางว ัล  ได้แ ก่  รางว ัล ลูกโลกสี เขียว 
หมู่บา้น ศีลห้า หมู่บา้นการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม เป็นต้น  (2) ความสามัคคี 
ความร่วมมือในชุมชนเพิ่มมากข้ึนจาก
ก าร เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก รรม พัฒ น าด้ าน
การเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม (3) คุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน ในด้านสุขภาพ รายได้  โรค
ระบาดและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  
(4) ก าร ได้ รั บ ก ารส นั บ ส นุ น จ าก
ภายนอก (แผงโซล่าเซล) ส าหรับการท า
เกษตรกรรมปลอดสารพิษ  ท าให้ได้
กลัยาณมิตรในการท างานท่ีเพิ่มข้ึน  
 



 

 

ตารางที ่4.11 (ต่อ) 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
 คนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน 

และ (5) เสี ยงสะท้อนของคน
ภายนอกชุมชนท่ีพึงพอใจต่อผล
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน 

ออมยอดรวมของทั้ งห มู่ บ้ าน
เพิ่ ม ข้ึ น ใน ก ลุ่ ม ก าร เงิน ขอ ง
หมู่บา้นส่งผลถึงการจดัสวสัดิการ
ชุมชนท่ีดีข้ึนตามไปดว้ย   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที ่4.12 ผลการถอดบทเรียนเร่ืองปัจจัยทีส่นับสนุนความส าเร็จของชุมชน 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
   ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จของการ
ท างานชุมชน คือ (1) ลดการพึ่ งพิงจาก
ภายนอกอยา่งต่อเน่ือง  พฒันาทรัพยากร
บุคคลและงบประมาณจากภายในชุมชน
ก่อนเป็นหลกั  (2) การพฒันาสินคา้ของ
ชุมชนให้ ได้ รับม าตรฐาน ท่ี สั งคม
ยอมรับ เช่น อย. มผช. เกษตรอินทรีย ์
เป็ น ต้น  เพื่ อส ร้างความ เช่ื อมั่น ใน
คุณภาพให้กบัลูกคา้ และสามารถขยาย
ไปขายในตลาดค้าปลีก เช่น ร้านขาย
ของฝากหรือห้างสรรพสินค้าได้ (3) 
สร้างประสิทธิภาพให้เกิดข้ึนในกลุ่ม  
เช่น ผลิตสินคา้ไดม้ากข้ึน มีคุณภาพคง
เดิม  ใชเ้วลาการผลิตต่อช้ินนอ้ยลง  เพื่อ
เพิ่มรายไดข้องผูผ้ลิตในชุมชนได ้ 
 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จของ
การท างาน ชุมชน  คือ  (1) การ
เข้าใจซ่ึงกนัและกัน พึ่ งพาอาศยั
กันแบบพี่น้อง  เม่ือเจอปัญหา
หรือการไม่เขา้ใจกนั  ความเขา้ใจ
อนัดีระหว่างกันจะเป็นพื้นฐาน
ให้เกิดการส่ือสารเชิงบวกและ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ม า ก ก ว่ า                    
การกล่าวโทษกัน  (2) การเปิด
โอกาสให้ชาวบา้นไดแ้สดงความ
คิดเห็น  และการประชุมช้ีแจง
ความคืบหน้าของการปฏิบติังาน
เป็นประจ าในทุก ๆ เดือน  เพื่อ
สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งให้ทุก
คนทราบ เม่ือเกิดความขดัแยง้จะ
ไดช้ี้แจงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งใหผู้คิ้ด 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จของ
การท างานชุมชน  ได้แก่ (1) การ
ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น
โครงการวิจยัเพื่อการแกไ้ขปัญหา
หน้ีนอกระบบ หน้ีท่ีเกิดจากการ
กูย้ืมเพื่อการลงทุน การศึกษา ไม่
เกิดปัญหาค้างช าระหน้ีและไม่
กระทบกบัโครงสร้างรายได้ของ
ชุมชนด้วย  (2) การท า เกษตร 
กรรม ปลอดสารพิษ  สร้างแหล่ง
อ าห าร ท่ี ดี ข อ งคน ใน ชุ ม ชน         
ลดผลกระทบด้านสุขภาพของ
ชุมชนได้ (3) การเข้ามาศึกษา
เรียน รู้ของบุคคลห รือองค์กร
ภายนอก เช่น กฟผ. โครงการ
หลวง  SCG  ช่วยใหเ้กิดการ 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จของการ
ท างานชุมชน คือ (1) การวางแผนงาน
และการมอบหมายงานจากผู ้น าท่ี มี
ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล ซ่ึ ง
จะต้องได้รับความร่วมมือและความ
สามคัคีของคนหรือกลุ่มคนบางกลุ่มใน
ชุมชนร่วมลงมือปฏิบัติงานด้วยกัน         
(2)  ผู ้น า ท่ี ดีส ามารถบ ริหารจัดการ
ชุมชนอย่าง มีป ระสิท ธิภาพ  ส ร้าง
นโยบายการพฒันาท่ีถูกตอ้ง ถูกทางเกิด
ผลประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของ
ชุมชน (3) การมีเครือข่ายท่ีหลากหลาย  
ส ร้างโอกาสแลกเป ล่ียนเรียน รู้และ      
การสนบัสนุนงบประมาณระหวา่งกนั  
 



 

 

ตารางที ่4.12 (ต่อ) 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
 แตกต่างได ้ และเป็นการน าเสนอ

ความก้าวหน้าของโครงการให้
สมาชิกชุมชนทราบดว้ย 

แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ระหวา่งกนั  
สร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจ
ใหม ่ๆ ในการพฒันาใหชุ้มชนได ้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที ่4.13 ผลการถอดบทเรียนเร่ืองการต่อยอดความส าเร็จของชุมชน 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
การวางแผนจะต่อยอดความส าเร็จท่ี
ไดม้า โดยใชว้ธีิการสร้างการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเยาวชนให้มากข้ึน เพื่อให้เป็น
ผูน้ ายุคใหม่พัฒนาชุมชนต่อยอดจาก
ของเดิมและริเร่ิมเร่ืองใหม่ๆ ต่อไปได ้มี
ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ส า ห รั บ
บุ คคลภ ายน อกได้ม า ศึ กษ า ดู งาน            
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น 
การฝึกวิทยากร/นักเล่าเร่ืองชุมชนท่ีมี
คุณภาพ บอกเล่าองค์ความรู้เฉพาะให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจได้ การสร้างพื้นท่ีการเรียนรู้
ใน ชุมชนจะเป็นการส ร้างตลาดใน
ชุมชนได้ด้วยเช่นกัน  ผู ้มาเยือนเข้าสู่
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และซ้ือสินค้า
ชุมชนกลบัไป เป็นการเพิ่มรายได้ของ
ชุมชนอีกทางหน่ึง  

วิ ธี ก า ร ว า ง แ ผ น จ ะ ต่ อ ย อ ด
ความส าเร็จท่ีไดม้า ใชว้ิธี (1) การ
พฒันาความรู้ความสามารถของ
ผูน้ าให้เพิ่มข้ึนและเปิดโอกาสให้
คนรุ่นใหม่ได้เขา้มามีบทบาทใน
การบริหารจดัการชุมชน (2) การ
ตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนในด้าน        
ต่ าง  ๆ  เช่ น  ก ารตั้ ง ศู น ย์ก าร
ท่ อ ง เท่ี ยวใน ชุมชน  สถาน ท่ี
ส าห รับต้อน รับนักท่ องเท่ี ยว 
สถานท่ีจ าหน่ายสินค้าชุมชน 
ห รือ  เป็ นสถาน ท่ีส าห รับท า
กิจกรรมกลุ่ม ร่วมกัน  (3) การ
พฒันาคุณภาพชีวิต ด้านวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่  สุขภาพ  การเงิน 
ความปลอดภยัและส่ิงของ 

ก า ร ว า ง แ ผ น จ ะ ต่ อ ย อ ด
ความส าเร็จ คือ การน าความรู้สู่
คนรุ่นต่อไป  โดยให้คงไวซ่ึ้งองค์
ความรู้เดิมส าหรับการต่อยอด  
และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อสร้าง
การพฒันาท่ีเหมาะสมกบัสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป การพฒันาชุมชน
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
การพฒันาน ้ าประปาเพื่อดบัเพลิง
ภ ายในห มู่ บ้ าน  ก ารซั กซ้ อม
อคัคีภยัภายในชุมชน การสร้างป่า
เปียกจากประปาภูเขาเพื่อเปล่ียน
ระบบนิเวศเป็นป่าเบญจพรรณ 
เป็นตน้ ทรัพยากรท่ีสมบูรณ์ของ
ชุมชนจะเป็นแหล่งอาชีพและ
แหล่งรายได ้ส่งเสริมการกลบัมา 

การวางแผนต่อยอดความส าเร็จ โดยใช้
วิ ธีการส ร้างองค์ความ รู้ใน รูปแบบ       
ใหม่ ๆ ข้ึนมาอีก หรือ การพัฒนาด้าน
อ่ื น  ๆ ให้ ดี ข้ึ น เท่ า เที ย ม กั น  เช่ น 
การศึกษา เด็กด้อยโอกาส การชักชวน
บ้ าน -วัด -โรง เรี ยน  (บ วร ) ท า ง าน
ต่อเน่ืองไปตลอด เพื่อสืบทอดสู่รุ่นหลงั
และการติดตาม  ป ระ เมิ นผล  แล ะ
ป รับป รุงแก้ไขอยู่ เสมอ   ส รุปองค์
ความรู้ของชุมชนท่ีน่าสนใจและโดด
เด่น  เพื่ อน าไปสร้างศูนย์การเรียน รู้
ส าหรับชุมชนอ่ืน ๆ เข้ามาแลกเปล่ียน
ความรู้ระหวา่งกนัได ้ 
 



 

 

ตารางที ่4.13 (ต่อ) 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
 สาธารณะประโยชน์  โดยมีการ

กระจายผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรมใหส้มาชิกชุมชน 

พฒันาบา้นเกิดของคนรุ่นใหม่ได ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที ่ 4.14 ผลการถอดบทเรียนเร่ืองการเผยแพร่ความส าเร็จของชุมชนทั้งภายในและภายนอก 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
การเผยแพร่ความส าเร็จเก่ียวกบังาน ใช้
วิธีการน าเสนอผลส าเร็จของการพฒันา
ให้ ผู ้บังคับบัญชาและห น่วยงาน ท่ี
เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบการประชาสัมพนัธ์
โดยป าก ต่อป าก  และ มุ่ งมั่น รักษ า
คุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ มีการท าเอกสาร
สรุปความส าเร็จของชุมชนส าหรับสร้าง
ความเขา้ใจให้คนภายในและภายนอก
ชุมชนได ้ 
 

วิธีการเผยแพร่ความส าเร็จ
เก่ียวกับงาน คือ การลงมือ
ป ฏิ บั ติ จ ริ งข อ งผู ้น า  ก าร
ท างานภาคสนาม และท าให้
ทุกคนเห็นเป็นตัวอย่างจาก
การท างานท่ีจริงจงั การสรุป
องค์ความ รู้ เป็นรายลักษณ์
อั ก ษ ร แ ล ะ ท า ก า ร
ประชาสัมพัน ธ์ผ่าน ส่ือใน
รูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ 
หรือ โซเชียล เน็ตเวิร์ค  เป็น
ต้น และการสั่งสอนและสืบ
ทอดสู่ลูกหลานรุ่นต่อไป 
 

การเผยแพร่ความส าเร็จเก่ียวกบังาน 
ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่าน ส่ือ
สังคมออนไลน์ เช่น การจัดท าเว็บ
ไซด์หมู่บา้น (www) แลว้เผยแพร่ใน
อินเทอร์เน็ต มีการดูแลรักษาหนา้เวบ็ 
ตรวจสอบการเช่ือมโยงและอพัเดต
ข้อ มู ล ให้ เป็ น ปั จ จุบัน  เพื่ อ ให้ มี
จ  านวนผูเ้ยี่ยมชมมากๆ อยา่งต่อเน่ือง 
การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์
เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์  การ
ประชาสั มพัน ธ์ผ่ าน   ก ารใช้ ส่ื อ
โทรทศัน์ ส่ือมวลชนต่างๆ ส่ือบุคคล
ท่ีใช้วิธีการบอกต่อ และการเผยแพร่
ผลงานให้หน่วยงานของรัฐไดท้ราบ
โครงการท่ี เก่ียวข้องกับนโยบาย
ภาครัฐ 

การเผยแพร่ความส าเร็จเก่ียวกับงาน 
โดยใช้วิธีการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นหลัง เด็ก
นกัเรียนและเยาวชนไดสื้บทอดต่อไป มี
ก า ร จั ด แ ส ด ง ส่ื อ นิ ท ร ร ศ ก า ร
ประชาสัมพันธ์แนะน าหมู่บ้าน ผ่าน
กิจกรรม เช่น กิจกรรมของเยาวชน การ
เก็ บ ข ย ะ  เป็ น ต้ น  ก าร เข้ าม าข อ ง
ส่ือมวลชน เช่นนกัข่าว นกัหนงัสือพิมพ ์
วิทยุและโทรทัศน์  เป็นต้น และการ
เผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเด็ก
และเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุด ได้แก่ 
Facebook Youtube และ line เป็นตน้ 
 



 

 

ตารางที ่4.15 กระบวนการถอดบทเรียนความส าเร็จของชุมชน 

ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ชุมชนบ้านเมาะหลวง   ชุมชนบ้านสามขา  ชุมชนบ้านสาสบหก  
ก ร ะ บ วน ก า ร ถ อ ด บ ท เรี ย น จ าก
ความส าเร็จ  คือ การทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
สนับสนุนจากสมาชิกชุมชนและภาคี
เค รื อ ข่ า ย  วิ เค ร า ะ ห์ ปั จ จั ย แ ห่ ง
ความส าเร็จของงานและน าไปปรับใช้
ในโครงการอ่ืนได ้ 
 

กระบวนการถอดบทเรียนจาก
ความส าเร็จ คือ การทบทวน
ตั ว เอ ง ต ล อ ด เว ล า  รู ้จ กั
ว ิเคราะห์ข อ้ดี ข อ้ เสียห รือ
ข อ้ บ ก พ ร ่อ ง ข อ ง ต วั เอ ง 
ยอมรับค าวิจารณ์จากคนอื่น 
และมองหาประโยชน์ที่แฝง
อยู่ 

กระบวนก ารถอดบท เรียน จาก
ค วามส า เร็ จ  จ ะต้อ ง มี ก ารถ อด
บทเรียนเป็นประจ า (งานวิจยั) เพื่อ
การทบทวนปัญหาในหมู่บ้าน เช่น 
ยาเสพติด หน้ีสิน ขยะ การประกอบ
อาชีพ  รายได้ การศึกษา สุขภาพ             
เป็นตน้ 

 ก ร ะ บ วน ก าร ถ อ ด บ ท เรี ย น จ าก
ความส าเร็จ คือ มีการสรุปองคค์วามรู้ มี
การวิเคราะห์งาน จุดดี จุดเสีย ผูน้ าตอ้ง
กล้าเผชิญกับปัญหา กล้าพูดให้ทีมรู้ถึง
จุดอ่อนของตวัเอง หรือส่ิงท่ีงานออกมา
ไม่ได้อย่างท่ีคาดหวงั เพื่อท่ีทีมจะช่วย
แกปั้ญหาไดช้ดัเจนและไม่สับสน 
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ตอนที ่2 ผลการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผู้น าชุมชน 
 หลกัสูตรพฒันาผูน้ าชุมชน  จดัท าข้ึนโดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการถอดบทเรียนของชุมชน
ตน้แบบ 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่  เร่ืองสมรรถนะของผูน้ าชุมชนท่ีจ าเป็นต่อการบริหารงาน 5 ดา้น ไดแ้ก่   
องคค์วามรู้ ทกัษะผูน้ า ความสามารถพิเศษ ความสัมพนัธ์ท่ีดี บุคลิกภาพและการแสดงออกของผูน้ า 
มาพฒันาเป็นหลกัสูตรเพื่อฝึกอบรมใหผู้น้ าชุมชนมีสมรรถนะ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดบทเรียนผูน้ าชุมชนต้นแบบทั้ ง 4 หมู่บ้าน ของ
จงัหวดัล าปาง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะผูน้ าชุมชน กระบวนการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกณฑ์การวดัผลส าเร็จของชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้ึน   
เพื่อน ามาจดัท าเป็นหลกัสูตรอบรมพฒันาผูน้ าชุมชนในพื้นท่ีต่อไป   
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาจดัท าหลกัสูตรมีรายละเอียดดงัน้ี   

1.1 สมรรถนะท่ีมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.1.1 สมรรถนะผูน้ า 5 ดา้น ประกอบดว้ย องค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน 

ทกัษะผูน้ า ความสามารถพิเศษของผูน้ า การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี บุคลิกภาพและการแสดงออก
ของผูน้ า 

1.1.2 การเขียนแผนพฒันาชุมชน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ SWOT ชุมชน  
การศึกษานโยบายท่ีเก่ียวข้องและตั้ งเป้าหมายการพัฒนาชุมชน การจัดท าแผน ชุมชนและ                        
การตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยั เพื่อศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอน
ของการจดัท าหลกัสูตร มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

2.1 องค์ประกอบของหลกัสูตรฝึกอบรมประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร   
สมรรถนะผูเ้รียน โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างเน้ือหาของหลักสูตร กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
เกณฑก์ารประเมินผลการอบรม  

2.2 ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  
การจัดท าร่างหลักสูตร การประเมินความสอดคล้องเชิงเน้ือหา การทดลองใช้หลักสูตรและการ
ประเมินผลหลกัสูตร 

3.  รายละเอียดขององคป์ระกอบหลกัสูตร ไดแ้ก่  
หลกัการและเหตุผล 

 การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลย ัง่ยืน จะตอ้งให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างทุนท่ีมี
อยู่ของประเทศ ทั้ งท่ีเป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มให้มีมากข้ึนและเช่ือมโยงกนัเพื่อประโยชน์ในการพฒันา ผูน้ าจึงมีความส าคญัต่อการ
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พฒันาประเทศในทุกระดบั ตามแนวทางการพฒันาประเทศตาม แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงจดัท าข้ึนเพื่อเตรียมความพร้อมทรัพยากรคน สังคมและ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม ตามยุทธศาสตร์เร่ืองการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์และ การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยพฒันาบุคลากรใหมี้ความสามารถดา้นการแข่งขนั  
สามารถวิเคราะห์และก าหนดแนวทางพฒันาท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีของตนเองได ้การพฒันาในระดบั
ล่างสุดคือผูน้ าชุมชน ท่ีผ่านมามีการกระจายอ านาจให้ชุมชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันา
มากข้ึนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อจดัท าแผนชุมชน เสริมสร้างใหส้ังคมไทยอยูเ่ยน็เป็นสุข ดว้ย
วิถีปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนท่ีเขม้แข็งจึงเป็นกลไกส าคญัขบัเคล่ือนการ
พฒันาชุมชน โดยท่ียุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาจะส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจดักิจกรรม
แบบองค์รวม มีกระบวนการเรียนรู้และการจดัการความรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนด้วยทุนทาง
ทรัพยากรและศกัยภาพของชุมชน มีการผลิตเพื่อเล้ียงตวัเองอย่างพอเพียง พึ่ งพาตนเองได้บน
พื้นฐานการเคารพความหลากหลายทางวฒันธรรม  น าไปสู่การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข เกิดความ
สมานฉันท์ มีการอนุรักษ์ พฒันาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่ง
เหมาะสมยัง่ยนื 
 หลกัสูตรการพฒันาชุมชนในปัจจุบนั  ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานภาครัฐ ท่ีพฒันา
หลกัสูตรจากปัญหาในการด าเนินงานแต่ละพื้นท่ี หลงัจากหน่วยงานภาครัฐออกแบบหลกัสูตรแลว้
จึงมีการคดัเลือกตวัแทนท่ีเหมาะสมจากแต่ละพื้น เพื่อฝึกอบรมสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน 
แลว้ตวัแทนจึงน าไปขยายผลในพื้นท่ีต่อไป (หลกัสูตรผูน้ าการเปล่ียนแปลงชุมชน, กรมการพฒันา
ชุมชน, 2559) จากการด าเนินงานพบวา่ ใชเ้วลานานในการท าความเขา้ใจกบัสมาชิกชุมชนและขยาย
ผลการท างาน  เน่ืองจากผูเ้ขา้ถึงองคค์วามรู้มีจ  านวนไม่มาก และ เน้ือหาบางหวัขอ้ไม่สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของพื้นท่ี  นอกจากน้ียงัไม่มีการเผยแพร่หลกัสูตรเพื่อให้ผูส้นใจศึกษารายละเอียด  
ติดต่อเพื่อขอเขา้รับการอบรมหลงัหมดงบประมาณหรือน าไปประยุกต์ใชท้กัษะตามภาระงานของ
ตนเองได ้ หน่วยงานภาครัฐเป็นผูด้  าเนินการจดัอบรมโดยงบประมาณตามนโยบายการด าเนินงาน  
มีวิทยากรจากภายในและภายนอกท่ีใชป้ระสบการณ์และองคค์วามรู้ส่วนตวัเป็นฐาน  ท าใหต้วัแทน
ท่ีเข้าร่วมอบรมไม่มีแนวทางการถ่ายทอดความรู้ ส่ือประกอบการเรียนการสอนหรือกิจกรรม               
การเรียนรู้เพื่อน าไปขยายผลต่อในชุมชนได ้ 

ผูว้ิจยัจึงจดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมพฒันาผูน้ าชุมชน จากกรณีศึกษาชุมชนตน้แบบของ
จงัหวดัล าปาง 4 ชุมชนเพื่อเผยแพร่แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและสามารถน าไป
ปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ีได้ด้วยตนเอง องค์ประกอบของหลักสูตรจึงมีเร่ืองวตัถุประสงค์ของ
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หลกัสูตร สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ระยะเวลาการฝึกอบรม เน้ือหาสาระ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
และเกณฑ์การประเมินผลการอบรม โดยเน้ือหาสาระหลกัคือ สมรรถนะ 5 ด้าน ของผูน้ า ได้แก่  
องคค์วามรู้  ทกัษะ ความสามารถพิเศษ ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและบุคลิกภาพผูน้ า หลงัจากผูเ้ขา้ร่วม
อบรมมีองคค์วามรู้เร่ืองสมรรถนะผูน้ าแลว้จึงน ามาจดัท าแผนพฒันาชุมชนให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของสมาชิกชุมชนไดอ้ย่างแทจ้ริง หลกัสูตรท่ีผ่านการพฒันาแลว้จะน าไปเผยแพร่ในส่ือออนไลน์
และออฟไลน์เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ส้นใจหรือชุมชนอ่ืนจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมโดย
การปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง เกิดผลส าเร็จด้านการพัฒนาพัฒนา
กระบวนการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งเป็นองคร์วม 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะของผูน้ าชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบติังาน  

กลุ่มเป้าหมาย 
ผูน้ ายุคใหม่จากชุมชนตน้แบบของจงัหวดัล าปาง 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นดอนแกว้ บา้น

เมาะหลวง  บา้นสามขาและบา้นสาสบหก  ผูน้ าชุมชนคดัเลือกตวัแทนหมู่บา้นละ 5 คน รวมทั้งส้ิน
จ านวน 20 คน  

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เข้าร่วมอบรม 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าชุมชนทั้ง 5 ดา้น 
2. ผา่นการฝึกฝนเร่ืองทกัษะและการแสดงออกของผูน้ า 
3. มีความรอบรู้และทกัษะการคิดวเิคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาและการ

วดัผลของชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. มีทศันคติท่ีดีต่อการด าเนินงานอยา่งมีส่วนร่วมโดยมีบริบทของชุมชนเป็นพื้นฐาน  
ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาการฝึกอบรมจ านวน 20 ชัว่โมง 
กรอบเน้ือหาหลกัสูตร 
1. สมรรถนะทีม่ีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 

1.1 องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน  
1.1.1 กฎหมายการปกครองขั้นพื้นฐานส าหรับทุกชุมชน    
1.1.2 ทกัษะอาชีพของสมาชิกในแต่ละชุมชน 
1.1.3 กฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ  เช่น กฎหมายพื้นท่ีท ากิน 

พระราชบญัญติัป่าชุมชน การจดัท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นตน้ 
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1.2 ทกัษะผูน้ า  คือความเช่ียวชาญดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้นท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพของชุมชน  จากการถอดบทเรียนมีทกัษะท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัดงัน้ี 

1.2.1  ทกัษะการบริหารงานทัว่ไปในชุมชน 
1.2.2  ทกัษะการคิดวเิคราะห์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบและผลประโยชน์กบัคน

ส่วนใหญ่ของชุมชนใหม้ากท่ีสุด 
1.2.3  ทกัษะการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจ ช้ีแจงและหาขอ้สรุปร่วมกนัเพื่อ

ชกัจูงใจใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมกบัการพฒันาตามความเช่ียวชาญของตนเอง 
1.3 ความสามารถพิเศษของผูน้ า เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขนัและ

ผลส าเร็จท่ีชุมชนใหก้ารยอมรับ 
1.3.1 ความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อให้เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งหลากหลาย

และน าไปใชป้ระโยชน์ได ้   
1.3.2 ความสามารถดา้นการถ่ายทอดองคค์วามรู้  เพื่อสร้างโอกาสให้หน่วยงาน

ภายนอกประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนและเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์กับ
สังคม สร้างพื้นท่ีแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และน ากลบัมาพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

1.3.3 ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ เพื่อให้เขา้ถึงขอ้มูลไดห้ลากหลาย
และประชาสัมพนัธ์ชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.4 การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี   
1.4.1 หลกัการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน 
1.4.2 การเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของชุมชนไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั  
1.4.3 การยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลและแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสม  

1.5 บุคลิกภาพและการแสดงออกของผูน้ า 
1.5.1 การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ถูกตอ้งตามกาลเทศะ แสดงถึงเอกลกัษณ์

ทอ้งถ่ินของตนเองได ้
1.5.2 การแสดงออกถึงความสามารถของผูน้ าผ่านการน าเสนอแนวคิดและ

พูดในท่ีชุมชนไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล  น าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 
1.5.3 แสดงออกอยา่งอ่อนนอ้มถ่อมตนแต่ไม่ละทิ้งจุดยนืของตนเอง 
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2. การเขียนแผนชุมชน 
2.1 การวเิคราะห์ SWOT ชุมชน  
2.2 การศึกษานโยบายท่ีเก่ียวขอ้งและตั้งเป้าหมายการพฒันาชุมชน 

2.2.1 นโยบายของภาครัฐผ่านกรมการปกครอง กรมการพฒันาชุมชน กระทรวง
เกษตรหรือกรมป่าไม ้เป็นตน้ 

2.2.2  นโยบายการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วย
ราชการในชุมชน 

2.2.3  นโยบายการด าเนินงานของหน่วยงานเอกชนในพื้นท่ี 
2.3 การจดัท าแผนพฒันาชุมชนและวธีิการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.3.1  แนวคิดการจดัท าแผนชุมชน 
2.3.2  ขั้นตอนการท าแผนชุมชน 
2.3.3  การประเมินคุณภาพแผนชุมชน  

 

ลกัษณะการจัดหลกัสูตร 
 การจดักิจกรรมส าหรับผูน้ าชุมชน  สามารถด าเนินงานไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น  

1. การถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีเป็นเน้ือหาสาระของหลกัสูตร 
2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อเขียนแผนการด าเนินงานในหอ้งเรียน 
3. การรับฟังขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาแผนชุมชน 
4. การจดักิจกรรมพฒันาทกัษะผูน้ าผา่นการท ากิจกรรมเชิงปฏิบติัการ  

 
ตารางที ่4.16 ตัวช้ีวดัความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของผูเ้ขา้รับการอบรมผา่นการทดสอบ
หลงัการอบรม 

2. ผูเ้ขา้รับการอบรมผา่นการประเมินแผนชุมชน
จากผูเ้ช่ียวชาญ  

3. ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรม
พฒันาผูน้ าชุมชน 

1. มากกวา่ร้อยละ 80 
 

2. มากกวา่ร้อยละ 75 
 

3. ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากกวา่ 3.5 
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2.2  ผลการวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง ของเน้ือหาหลกัสูตร ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence : IOC) โดยการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ         
5 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา 2 คน การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์2 คน การจดักระบวนการ 1  คน 
ท าแบบประเมินความสอดคลอ้งของเน้ือหาหลกัสูตรและน ามาสรุปผลเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรก่อน
การอบรมต่อไป รายละเอียดการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ มีรายละเอียดดงัตาราง  

ตารางที ่4.17 สรุปการประเมินความสอดคล้องเชิงเน้ือหาหลกัสูตรผู้น าชุมชนต้นแบบจังหวดัล าปาง 

         

องค์ประกอบ/รายละเอยีด 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 รวม เฉลีย่ 
แปร
ผล 

ตอนที่  1 องค์ประกอบของหลกัสูตรฝึกอบรม   

1. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

2. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

3. โครงสร้างเวลาเรียน    1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

4. โครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตร  1 1 0 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

5.. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

6. เกณฑก์ารประเมินผลการอบรม    1 1 1 1 0 4 0.8 ใชไ้ด ้

ตอนที ่ 2  การใช้หลกัสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. การก าหนดขอบเขตเน้ือหา/
ตวัช้ีวดั 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชไ้ด ้

8. การตั้งช่ือหน่วยการเรียนรู้ของแต่
ละหน่วยการเรียนรู้ 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

9. การก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

10. การวางแผนจดัท าหน่วยการ
เรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

11. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้

12. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หน่วยการเรียนรู้  

1 0 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้
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จากตารางท่ี 4.17  พบวา่  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหาหลกัสูตรพฒันา
ผูน้ าชุมชน  พบวา่ หวัขอ้การจดักิจกรรมตามหลกัสูตรพฒันาผูน้ าชุมชน มีค่าการแปลผลผา่นเกณฑ์
สามารถน าไปใชไ้ดทุ้กหวัขอ้  มีรายละเอียดของการแปรผลความสอดคลอ้งของเน้ือหาดงัน้ี  

การประเมินหั วข้อ ท่ี  (1), (2), (3), (5) , (9), (10), (11) มี ค่ าการแปรผลเท่ ากับ  1 คื อ
ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนเห็นดว้ยวา่เน้ือหาหลกัสูตรเหมาะสมส าหรับการน าไปใช ้

การประเมินหัวขอ้ ท่ี (4), (6), (7), (8) , (12) มีค่าการแปรผลเท่ากบั 0.8  ซ่ึงผา่นเกณฑ์
การน าไปใชไ้ด ้  

2.3 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของหลักสูตรจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 5 คน โดยใช ้  
แบบประเมินองค์ประกอบและการใช้หลกัสูตรเพื่อประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรส าหรับ
การน าไปใช้ เป็นแบบประเมินซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด มีลกัษณะค าถามเป็นมาตราส่วนวดั (Rating 
Scale) มีรายละเอียดดงัตาราง  
 
ตารางที ่ 4.18  ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบหลกัสูตร 
 

องค์ประกอบของหลกัสูตรฝึกอบรม ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
1.  วตัถุประสงค ์ 4.60 0.548 มากท่ีสุด 
2.  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  4.20 0.447  มาก 

3.  โครงสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 
       3.1 โครงสร้างเวลาเรียน   

4.80 0.447  มากท่ีสุด 

       3.2  โครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตร  4.40 0.548 มากท่ีสุด 
4. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  4.60 0.548 มากท่ีสุด 
5. เกณฑก์ารประเมินผลการอบรม  4.20 0.837 มาก 

รวม 4.4 0.583  มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบหลกัสูตร          
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.4  เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ โครงสร้างเวลาเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80 รองลงมาคือ วตัถุประสงค์และกิจกรรมพฒันา
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ผูเ้รียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 โครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 สมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียน และเกณฑ์การประเมินผลการอบรม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียนหลงัการฝึกอบรม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.19  ผลการประเมินการใช้หลกัสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

 
หลกัสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
1. การก าหนดขอบเขตเน้ือหา/ตวัช้ีวดัท่ีสัมพนัธ์กนั  4.20 0.447  มาก 

2. การตั้งช่ือกิจกรรมของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 3.20 1.095  มาก 

3. การก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน 4.20 0.447  มาก 

4. การวางแผนจดัท ากิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.707  มาก 

5. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 4.60 0.548 มากท่ีสุด 

6. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3.80 0.447  มาก 

7. การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ 4.20 0.447  มาก 

รวม 4.02 0.591  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผลการประเมินการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ                 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 รองลงมาคือ ด้านการก าหนด
ขอบเขตเน้ือหา/ตวัช้ีวดัท่ีสัมพนัธ์กัน ด้านการก าหนดสัดส่วนเวลาเรียนและการประเมินผลการจดั           
การเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 การวางแผนจดัท ากิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.0 และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ตามล าดบั 
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ตอนที ่ 3  ผลประเมินการอบรมตามหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับผู้น าชุมชน 
3.1 ผลประเมินการทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการอบรมผู้น าชุมชน 

 

ตารางที ่ 4.20  ผลการทดสอบความรู้ ก่อน และหลงั การอบรมผู้น า 
 

ข้อ สมรรถนะผู้น าชุมชน 

ความรู้ก่อน
อบรม 

ความรู้หลงั
อบรม 

ผลการพฒันา 

ถูก 
(คน) 

ผดิ 
(คน) 

ถูก 
(คน) 

ผดิ 
(คน) 

คะแนน ร้อยละ 

1 เน้ือหาสมรรถนะของผูน้ าในการอบรม 
คร้ังน้ีมี 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ องคค์วามรู้  
ทกัษะ ความสามารถพิเศษความสมัพนัธ์
กบัผูอ่ื้น บุคลิกและการแสดงออกของ
ผูน้ า 

95 
(19) 

5 
(1) 

100 
(20) 

- 1 5 

2 องคค์วามรู้ของผูน้ าไดแ้ก่เร่ือง
กฎหมายปกครอง  ทกัษะอาชีพและ
ความรู้รอบตวัเก่ียวกบัเศรษฐกิจและ
สังคมไทย  

80 
(16) 

20 
(4) 

90 
(18) 

10 
(2) 

2 10 

3 ทกัษะ หมายถึง  ความรู้ความสามารถ  
และความช านาญท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิด  
ไม่สามารถฝึกฝนเองได ้ 

55 
(11) 

45 
(9) 

85 
(17) 

15 
(3) 

6 30 

4 ภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นต่อ
การบริหารงานของผูน้ า 

65 
(13) 

35 
(7) 

100 
(20) 

- 7 35 

5 การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
คือ การส่ือสารโดยใชค้  าพูดเพียงอยา่ง
เดียว 

15 
(3) 

85 
(17) 

95 
(19) 

5 
(1) 

19 95 

6 ผูน้ าตอ้งแต่งกายสะอาด สุภาพ 
เรียบร้อยและแสดงถึงอตัลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ิน 

90 
(18) 

10 
(2) 

95 
(19) 

5 
(1) 

1 5 

7 เทคโนโลยสีามารถช่วยคน้หาขอ้มูล
และเผยแพร่ความส าเร็จของชุมชนได ้

90 
(18) 

10 
(2) 

100 
(20) 

- 2 10 



147 

 

ตารางที ่ 4.20  (ต่อ) 
 

ข้อ สมรรถนะผู้น าชุมชน 

ความรู้ก่อน
อบรม 

ความรู้หลงั
อบรม 

ผลการพฒันา 

ถูก 
(คน) 

ผดิ 
(คน) 

ถูก 
(คน) 

ผดิ 
(คน) 

คะแนน ร้อยละ 

8 ผูน้ าตอ้งยอมรับความคิดเห็นและ
ปฏิบติัตามความตอ้งการของผูอ่ื้น
ตลอดเวลา   

5 
(1) 

95 
(19) 

70 
(14) 

30 
(6) 

13 65 

9 ผูน้ าตอ้งเรียนรู้หลกัการส่ือสารและ
ปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
สถานการณ์เพื่อให้เกิดผลส าเร็จต่อ
งานของชุมชน 

85 
(17) 

10 
(2) 

95 
(19) 

5 
(1) 

2 10 

10 ผูน้ าตอ้งเปิดใจและกระตือรือร้นใน
การท างาน  

95 
(19) 

5 
(1) 

100 
(20) 

- 1 5 

รวม 67.5 32.5 93 7 5.4 27 
 

จากตารางท่ี 4.20 ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองสมรรถนะผูน้ าชุมชน 
พบวา่ ภาพรวมก่อนเขา้ร่วมอบรม ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 67.5 
และมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 32.5 ส่วนภาพรวมหลงัเขา้ร่วมอบรม ผูเ้ขา้อบรม
มีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งเพิ่มมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 93 และ และมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 7 เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม พบวา่ ผลการทดสอบ
มีค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึน 5.4 คิดเป็นร้อยละ 27 
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3.2 ผลประเมินความเหมาะสมต่อการจัดท าแผนชุมชนจากผู้เช่ียวชาญ  
ตารางที ่ 4.21 ผลประเมินความเหมาะสมต่อการจัดท าแผนชุมชนจากผู้เช่ียวชาญ 
 

แผน ชุมชน 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปร
ผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

แผนชุมชนมีองคป์ระกอบ
ครบถว้น 25 75 - - - 4.25 0.463 

มาก
ท่ีสุด 

วตัถุประสงคก์าร
ด าเนินงานตรงกบัความ
ตอ้งการของชุมชน 75 25 - - - 4.75 0.463 

มาก
ท่ีสุด 

คณะท างานมีสมรรถนะ
ในการด าเนินงาน 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ความรู้  ทกัษะ 
ความสามารถพิเศษ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีและ
บุคลิกภาพผูน้ า 37.5 62.5 - - - 4.37 0.518 

มาก
ท่ีสุด 

แผนการด าเนินงานชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 75 25 - - - 4.75 0.463 

มาก
ท่ีสุด 

มีเกณฑก์ารวดัผลท่ีชดัเจน
และสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์ 50 50 - - - 4.5 0.535 มาก 

รวม 4.52 0.488  
มาก
ทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ระดบัความเหมาะสมต่อการจดัท าแผนชุมชน ในภาพรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า มีด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์การด าเนินงานตรงกบัความตอ้งการของชุมชนและมีเกณฑ์การวดัผลท่ีชดัเจน
และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 รองลงมา คือ แผนการด าเนินงานชัดเจน 
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เข้าใจง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.5 โครงสร้างกรรมการครบตามต าแหน่งการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.37 แผนชุมชนมีรายละเอียดครบถว้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 ตามล าดบั 

 
3.3 ผลประเมินความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ตารางที ่ 4.22  ความรู้ทีม่ี ก่อน เข้ารับการอบรม/สัมมนา 
 

ด้านความรู้ 
ระดบัความรู้ 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปร
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด    

1.1 ดา้นองคค์วามรู้ท่ี
จ  าเป็นส าหรับผูน้ า 

8 
(40%) 

4 
(20%) 

7 
(35%) 

1 
(5%) - 3.95 0.999 มาก 

1.2 ดา้นทกัษะ
ส าหรับผูน้ าชุมชน 

4 
(20%) 

9 
(45%) 

7 
(35%) - - 3.85 0.745  มาก 

1.3 ดา้นคุณลกัษณะ
และความสามารถ
พิเศษของผูน้ า 

3 
(15%) 

9 
(45%) 

7 
(35%) 

1 
(5%) - 3.70 0.801  มาก 

1.4 ดา้น
ความสัมพนัธ์ท่ีดี
ของผูน้ าต่อบุคคล
อ่ืน 

6 
(30%) 

9 
(45%) 

4 
(20%) 

1 
(5%) - 4.0 0.858  มาก 

1.5 ดา้นบุคลิกภาพ
และการปรับตวัของ
ผูน้ า 

6 
(30%) 

10 
(50%) 

4 
(20%) - - 4.10 0.718 มาก 

รวม 3.92 0.824 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ระดบัความรู้ก่อนเขา้รับการอบรม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ดา้นบุคลิกภาพ
และการปรับตวัของผูน้ า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 รองลงมา คือ ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีของผูน้ าต่อบุคคลอ่ืน 
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มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ดา้นองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูน้ า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ดา้นทกัษะส าหรับ
ผูน้ าชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และดา้นคุณลกัษณะและความสามารถพิเศษของผูน้ า  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.70  ตามล าดบั 

 
ตารางที ่ 4.23 เน้ือหาสาระและประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 

เน้ือหาสาระและ
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

ระดับความพงึพอใจ 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปรผล มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.  ความน่าสนใจของ
เน้ือหา/หวัขอ้การบรรยาย 

8 
(40%) 

9 
(45%) 

3 
(15%) 

- 
 

- 4.25 0.716 มาก
ท่ีสุด 

2.  เน้ือหา/กิจกรรมของ
การบรรยายมีความ
เหมาะสมกบับริบทของ
ชุมชน 

6 
(30%) 

11 
(55%) 

3 
(15%) 

- - 4.15 0.671 มาก 

3. เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วม
อบรมลงมือท าแผนงาน/
ผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างความ
เขา้ใจอยา่งแทจ้ริงได ้ 

7 
(35%) 

12 
(60%) 

1 
(5%) 

- - 4.30 0.571 มาก
ท่ีสุด 

4. มีการฝึกปฏิบติั
น าเสนองานตามหนา้ท่ี
รับผิดชอบของตนเอง 

8 
(40%) 

8 
(40%) 

4 
(20%) 

- - 4.20 0.768 มาก 

5.  ความรู้/ประโยชนท่ี์
ไดรั้บจากการเขา้ร่วม
อบรม/สมัมนา 

9 
(45%) 

9 
(45%) 

2 
(10%) 

- - 4.35 0.671 มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.25 0.679 มาก
ที่สุด 
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 จากตารางท่ี  4.23 พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรมต่อเน้ือหาสาระและ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25  เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น 
พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ความรู้/ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา                 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมลงมือท าแผนงาน/ผลิตภณัฑ ์         
เพื่อสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30  ความน่าสนใจของเน้ือหา/หวัขอ้ การบรรยาย 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25  มีการฝึกปฏิบติัน าเสนองานตามหนา้ท่ีรับผดิชอบของตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.20 และเน้ือหา/กิจกรรมของการบรรยายมีความเหมาะสมกบับริบทของชุมชนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.15 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่ 4.24 การน าไปประยุกต์ใช้จริง 
 

ด้านการน าไปประยุกต์ 
ใช้จริง 

ระดับความพงึพอใจ 
ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยง 
เบนมาตร 
ฐาน 

แปร
ผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. สามารถน าไปปฏิบติั
จริงในหนา้ท่ี
รับผดิชอบของตนเอง
ได ้

7 
(35%) 

11 
(55%) 

2 
(10%) 

- - 4.25 0.639 มาก
ท่ีสุด 

2. สามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางการ
บริหารงานส่วนตวัและ
ส่วนรวมได ้

10 
(50%) 

6 
(30%) 

4 
(20%) 

- - 4.30 0.801 มาก
ท่ีสุด 

3. สามารถควบคุม
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันางานได ้ 

5 
(5%) 

9 
(40%) 

5 
(25%) 

1 
(5%) 

- 3.90 0.852 มาก 

4. สามารถชกัจูงใจให้
ผูอ่ื้นมาร่วมเป็นทีมงาน
ได ้ 

4 
(20%) 

12 
(60%) 

3 
(15%) 

1 
(5%) 

 3.95 0.759 มาก 

รวม 4.1 .762 มาก 
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จากตารางท่ี 4.24  พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรมต่อด้านการน าไป
ประยกุตใ์ชจ้ริง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.1 เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการบริหารงานส่วนตวัและส่วนรวมได้มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 รองลงมา คือ  สามารถน าไปปฏิบติัจริงในหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเองได้มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 สามารถชักจูงใจให้ผูอ่ื้นมาร่วมเป็นทีมงานได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 และ 
สามารถควบคุมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันางานได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ตามล าดบั 
  
ตารางที ่ 4.25  ด้านการอ านวยความสะดวกและระยะเวลา 
 

ด้านการอ านวยความ
สะดวกและระยะเวลา 

ระดับความพงึพอใจ 
ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปร
ผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ความพร้อมของสถานท่ี
และโสตทศันูปกรณ์ 

7 
(35%) 

10 
(50%) 

3 
(15%) 

- - 4.20 .695 มาก 

2. เอกสารประกอบการ
บรรยายมีความสัมพนัธ์
กบัเน้ือหา 

9 
(45%) 

7 
(35%) 

4 
(20%) 

- - 4.25 .786 มาก
ท่ีสุด 

3. เตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การท ากิจกรรมครบถว้น 

10 
(50%) 

5 
(25%) 

5 
(25%) 

 
- 

- 4.25 .850 มาก
ท่ีสุด 

4. ระยะเวลาในการ
บรรยายมีความเหมาะสม 

8 
(40%) 

9 
(45%) 

3 
(15%) 

- - 4.25 .716 มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.25 0.762 มาก
ที่สุด 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรมต่อด้านการอ านวย

ความสะดวกและระยะเวลา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 เม่ือพิจารณา          
แต่ละดา้น พบว่า มีดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนั ไดแ้ก่ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม                   
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 รองลงมา คือ  เอกสารประกอบการบรรยายมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหามีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.25 เตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมครบถว้นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 และความพร้อม
ของสถานท่ีและโสตทศันูปกรณ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.26 ด้านวทิยากร 
 

ด้านวทิยากร 

ระดับความพงึพอใจ 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปร
ผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีความรู้ในเร่ืองท่ี
บรรยายเป็นอยา่งดี 

14 
(70%) 

5 
(25%) 

1 
(5%) 

- - 4.65 .587 มาก
ท่ีสุด 

2. การน าเสนอเน้ือหามี
ความเหมาะสมครบถว้นทุก
ประเด็น 

8 
(40%) 

12 
(60%) 

- - - 4.40 .502 มาก
ท่ีสุด 

3. มีเทคนิค วธีิการถ่ายทอด 
และสามารถดึงดูดความ
สนใจได ้

10 
(50%) 

10 
(50%) 

- - - 4.50 .512 มาก
ท่ีสุด 

4. การใชส่ื้อประกอบการ
บรรยายมีความเหมาะสม 

11 
(33%) 

7 
(35%) 

2 
(10%) 

- - 4.45 .686 มาก
ท่ีสุด 

5. สามารถตอบค าถามได้
ตรงประเด็นและชดัเจน 

11 
(55%) 

8 
(40%) 

1 
(5%) 

- - 4.50 .606 มาก
ท่ีสุด 

6. ใหค้วามส าคญักบั
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งเท่า
เทียมกนั 

15 
(75%) 

4 
(20%) 

1 
(5%) 

- - 4.70 .571 มาก
ท่ีสุด 

7. ส่งเสริมใหส้มาชิกกลุ่ม
ท างานอยา่งมีส่วนร่วม 

13 
(65%) 

4 
(20%) 

3 
(15%) 

 
- 

- 4.50 .760 มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.52 0.604 มาก
ท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมอบรมต่อวิทยากรในภาพรวม    

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบว่า มีดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ให้ความส าคญักับผูเ้ข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70 รองลงมา คือ 
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ความรู้ในเร่ืองท่ีบรรยายเป็นอยา่งดี 4.65 มีเทคนิค วิธีการถ่ายทอด และสามารถดึงดูดความสนใจได้
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 สามารถตอบค าถามไดต้รงประเด็นและชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ส่งเสริม
ให้สมาชิกกลุ่มท างานอยา่งมีส่วนร่วมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 การใชส่ื้อประกอบการบรรยายมีความ
เหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 การน าเสนอเน้ือหามีความเหมาะสมครบถว้นทุกประเด็นมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.40 ตามล าดบั 
 



 

 

 
บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 
 

 การวิจยัเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผูน้ าชุมชนต้นแบบของจังหวดัล าปาง                
คร้ังน้ี มี จุดประสงค์ 1) เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการท างานของผู ้น าชุมชนต้นแบบท่ีประสบ
ความส าเร็จของจงัหวดัล าปาง 2) เพื่อสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับผูน้ าชุมชนตน้แบบในจงัหวดั
ล าปาง 3) เพื่อจดัอบรมและประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรหลงัการอบรมซ่ึงมีขอ้คน้พบจาก
การวจิยั สามารถสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
 สรุปผลวิจยัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ าชุมชนจงัหวดัล าปาง แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  

ตอนที ่1  ผลการศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานของผูน้ าชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จ 
ใน 4  เร่ืองได้แก่ สมรรถนะผูน้ าชุมชนท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5 ด้าน 
กระบวนการด าเนินงาน การวดัผลความส าเร็จของชุมชนตน้แบบและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

ตอนที ่2 ผลการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผู ้น าชุมชน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ดา้นองคป์ระกอบหลกัสูตรและกระบวนการน าไปใชฝึ้กอบรมผูน้ าชุมชน 

ตอนที ่3  ผลประเมินการอบรมตามหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับผูน้ าชุมชน ใช้การวดั
สมรรถนะผูเ้รียนผา่นแบบทดสอบหลงัการอบรม จากนั้นจึงน าไปประยกุตใ์ชท้  าแผนชุมชนเพื่อเป็น
แนวทางการพฒันาชุมชนต่อไป  
 
สรุปผลการวจัิย 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้น าชุมชนที่ประสบผลส าเร็จใน                  
4 เร่ือง 
  1. ผลการศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานของผูน้ าชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จ 
หวัขอ้ สมรรถนะผูน้ า 5 ดา้น กระบวนการท างาน ผลส าเร็จของงานและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  
 1.1 สมรรถนะ 5 ดา้นท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพของผูน้ าชุมชน 
ไดแ้ก่  
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1.1.1 สมรรถนะด้านองค์ความรู้ องค์ความรู้ท่ีเหมาะสมและพอเพียงต่อการ
ปฏิบติังานของผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ องคค์วามรู้ดา้นกฎหมายการปกครอง กฎหมายป่าชุมชน กฎหมาย
หน้ีสิน กฎระเบียบชุมชน กติกาของชุมชน เพื่อให้ผูน้ าสามารถบริหารจดัการทรัพยากรคนและ
ชุมชนได้อย่างปกติสุข ความรู้ด้านการประกอบอาชีพและกลยุทธ์การตลาดท่ีผูน้ าสามารถริเร่ิม 
จดัการฝึกอบรม ให้ค  าแนะน าและการให้ค  าปรึกษาแก่ลูกบา้นได ้รวมถึงองค์ความรู้ทัว่ไป ท่ีเป็น
บริบทของชุมชน เช่น เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ วิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม ภูมิศาสตร์ ท่ีผูน้ า
จะตอ้งรู้เท่าทนัสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบนัเพื่อการปรับตวัท่ีเท่าทนัของชุมชน  

1.1.2  สมรรถนะดา้นทกัษะ ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ
ของผูน้ า ได้แก่ ทักษะเพื่อพฒันาและแก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน โดยผูน้ าชุมชนต้อง
สามารถวิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา วดัผลความส าเร็จของงานได้ ทกัษะการบริหารงาน                 
ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูน้ าคือ การเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหาและลงมือแกไ้ขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม 
กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในขั้นตอนสุดทา้ยผูน้ าตอ้งมีการติดตามและประเมินผลการท างานทุกคร้ัง                
มีการจดบนัทึกและถอดบทเรียนในทุกขั้นตอน เพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์และพฒันาให้ดีข้ึนได ้              
ในคร้ังต่อไป   

1.1.3 สมรรถนะด้านความสามารถพิเศษผูน้ ามีความสามารถและคุณสมบติั
พิเศษ ได้แก่ ทักษะในการส่ือสาร ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนได้อย่าง          
รอบด้าน รายงานความเป็นอยู่ในชุมชนให้หน่วยงานราชการรับทราบอย่างตรงประเด็น ชัดเจน 
บอกความต้องการของชุมชนท่ี เก่ียวข้องกับนโยบายของภาครัฐได้ รู้จักผู ้คนหลากหลาย                        
ทั้งหน่วยงานภายในและนอกชุมชนเพื่อขยายเครือข่ายหรือสนบัสนุนการท างานร่วมกนั สามารถ
ส่ือสารในภาษากลางหรือภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษหรือภาษาจีน เป็นต้น                                    
มีความสามารถด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อเข้าถึงข้อมูลท่ีหลากหลาย สร้างช่อง
ทางการส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลของชุมชน เช่น การน าเสนอรูปภาพดิจิตอล วีดีโอหรือแผน่พบั 
เป็นตน้ นอกจากนั้น  

1.1.4 สมรรถนะด้านความสัมพนัธ์ท่ีดีในการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ของ
ผูน้ าชุมชนท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน คือ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ทกัทาย ยิ้มแยม้แจ่มใส สุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม 
สามารถเขา้กบัทุกคนได ้ เขา้ใจหลกัการการพึ่งพาอาศยั เห็นใจซ่ึงกนัและกนั ยอมรับความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลและให้ความเคารพต่อความคิดเห็นของผูอ่ื้น เปิดโอกาสให้ทุกคนไดแ้สดงความ
คิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั เม่ือเกิดขอ้ขดัแยง้ให้น าเสนอเหตุผลท่ีเป็นประโยชน์หรือแนวทางการ
ปฏิบติัท่ีดีต่อท่ีประชุม พฤติกรรมและค าพูดตอ้งสอดคลอ้งเป็นไปในทางเดียวกนั อีกทั้งความสัมพนัธ์
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ท่ีดีของผูน้ าจะก่อให้เกิดความเช่ือใจกนัในคณะท างาน ส่งผลให้การท างานเป็นหมู่คณะมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน  

1.1.5 สมรรถนะดา้นบุคลิกภาพและการปฏิบติัตวัท่ีดี บุคลิกภาพท่ีดีของผูน้ า
ชุมชน ไดแ้ก่ การแต่งกายท่ีสะอาด สุภาพ เรียบร้อย ถูกกาลเทศะและแสดงถึงเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินของ
ตนเอง บุคลิกภาพสง่า คล่องแคล่ว ว่องไวและกระฉับกระเฉง วิธีการพูดส ารวม สุภาพ ส่ือ
ความหมายไดช้ดัเจน หลีกเล่ียงการใช้ค  าพูดถอ้ยค าหยาบคาย ส่อเสียดหรือเหยียดหยามผูอ่ื้น เป็น
ผูฟั้งท่ีดี รับฟังขอ้มูลและวิเคราะห์จากขอ้เท็จจริง พูดเฉพาะสาระส าคญัและอธิบายเร่ืองท่ีซับซ้อน
ให้เขา้ใจไดง่้าย การปฏิบติัตนของผูน้ าตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัผูอ่ื้น มีความน่าเช่ือถือของผูพ้บเห็น
เป็นพื้นฐาน มีองคป์ระกอบเร่ืองความมัน่ใจและศรัทธาในตนเองท่ีแสดงออกให้ผูพ้บเห็นรับรู้ไดท้ั้ง
จากการน าเสนอแนวคิดหรือการลงมือปฏิบติังาน ควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

1.2  กระบวนการท างานของผูน้ าชุมชนตน้แบบ แบ่งรายละเอียดออกเป็น 4 หวัขอ้ใหญ่
ดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 ขั้นตอนการด าเนินงานของผู ้น าตามล าดับการปฏิบัติงาน ได้แก่                    
1) การช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัสมาชิกชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 2) การวางแผนการด าเนินงาน
อย่างเป็นขั้นตอน แบ่งภาระงานให้สมาชิกอย่างเหมาะสม 3) ด าเนินงานตามแผนงาน 4) การ
ประเมินผลการด าเนินงาน  

1.2.2 คุณสมบัติท่ีดีของคณะท างานท่ีมีความคล้ายคลึงกันจากทุกชุมชน 
ไดแ้ก่ 1) การมีจิตอาสา คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 2) รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี
ของตนเอง 3) ยอมรับมติของกลุ่มแม้จะไม่ตรงกับความคิดของตนเองและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม  

1.2.3 ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของคณะท างานชุมชน ได้แก่   
1) การจดัแบ่งภาระงานไม่เหมาะสม ท าให้คนท่ีมีภาระงานมากเกินไปส่งผลกระทบกบัการประกอบ
อาชีพ 2) ยงัไม่มีการพฒันาศกัยภาพของทีมงานท่ีดี ควรมีการพาไปศึกษาดูงานชุมชนท่ีประสบ
ผลส าเร็จเพื่อน ามาเป็นแบบอย่างในการพัฒนา 3) ไม่มีผู ้น ายุคใหม่ รับภาระงานชุมชนต่อจาก
คณะท างานชุดเดิม  

1.2.4 แนวทางพฒันากระบวนการท างานของชุมชนมี 4 ดา้น ได้แก่ 1) บุคลากร
ตอ้งเปิดใจเรียนรู้เร่ืองใหม่และไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาท่ีเกิดในการท างาน 2) องคค์วามรู้ตอ้งมีความเป็น
ปัจจุบนั น ามาต่อยอดเป็นแนวคิดใหม่ได ้3) แผนการด าเนินงาน  ตอ้งมีขั้นตอนและเกณฑ์ประเมินผล         
ท่ีชดัเจน 4) ควรสร้างความเขา้ใจท่ีดีกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขอรับงบประมาณสนบัสนุน  
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1.3 ผลส าเร็จของงานท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีค าถามเพื่อ
ศึกษาผลส าเร็จของงานทั้งส้ิน 5 ค าถาม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.3.1  เกณฑก์ารตดัสินความส าเร็จในการด าเนินงานของชุมชน วดัไดจ้ากการ
ท่ีสมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือกบัโครงการต่าง ๆ ซ่ึงหลงัจากการท าโครงการแลว้คุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนดีข้ึน  ชุมชนไดรั้บรางวลัจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีดูแลการพฒันาดา้นนั้น 
ๆ และต่อยอดเป็นการขยายเครือข่ายในการพฒันาร่วมกบัชุมชนอ่ืน ๆ ไดใ้นท่ีสุด  

1.3.2  ปัจจยัสนับสนุนความส าเร็จของชุมชน ได้แก่ การพฒันาท่ีสอดคล้อง
กบันโยบายของหน่วยงานภาครัฐ มีคณะท างานเขม้แขง็ สามารถแกไ้ขปัญหาและต่อยอดการท างาน
ได ้ภายใตก้ารด าเนินงานอยา่งมีส่วนร่วมกบัชุมชนและชุมชนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชนในพื้นท่ี 

1.3.3  การต่อยอดความส าเร็จของชุมชน ควรมีการสร้างผูน้ ารุ่นใหม่เขา้มา
เป็นคณะท างานให้มากข้ึน ถ้าสามารถท างานร่วมกับคณะท างานเดิมในปัจจุบันได้จะยิ่งมี
ประสิทธิภาพเพราะจะพฒันานโยบายเดิมได้อย่างต่อเน่ืองและต่อยอดกระบวนการท างานให้
เหมาะสมกบัผูน้ ายุคใหม่ได ้รวมถึงการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเป็นการทบทวนตวัเอง
และประชาสัมพนัธ์งานท่ีประสบผลส าเร็จใหห้น่วยงานภายนอกทราบดว้ย  

1.3.4  การเผยแพร่ความส าเร็จของชุมชน ควรมีการเก็บหลกัฐานการปฏิบติังาน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อความน่าเช่ือถือ และสามารถใชต่้อยอดการปฏิบติังานในโครงการอ่ืน ๆ ได ้ 
ชุมชนควรรายงานผลการปฏิบติังานทั้งท่ีส าเร็จและลม้เหลวให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบเพื่อหา
แนวทางการพฒันาร่วมกนัในอนาคตได ้ 

1.3.5  กระบวนการถอดบทเรียนความส าเร็จของชุมชน เป็นการทบทวนตนเอง
ในการด าเนินงานท่ีผา่นมา เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของการพฒันาแต่ละเร่ืองใหดี้ข้ึนได ้ 

1.4  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
1.4.1 แมว้่าองค์ความรู้เร่ืองการด าเนินงานของผูน้ าชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จ

จะมาจากการสนทนากลุ่มร่วมกนัของชุมชนตน้แบบทั้ง 4 ชุมชน แต่การน าไปประยกุตใ์ชจ้ริง สามารถ
ปรับกิจกรรมใหเ้ขา้กบับริบทของชุมชนตนเองเพื่อประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีข้ึน 

1.4.2  การมีองค์กรพี่เล้ียงเขา้มาช่วยในกระบวนการสนทนากลุ่มหรือถอด
บทเรียนจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสรุปการด าเนินงานได้ดีข้ึน เพราะมีวิธีการรวบรวมข้อมูล                 
ท่ีถูกตอ้งและไม่มีอคติต่อสถานการณ์จริง โดยผลสรุปจากองคก์รพี่เล้ียงตอ้งถูกยืนยนัความถูกตอ้ง
จากชุมชนดว้ย 
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1.4.3 ควรมีงบประมาณสนบัสนุนการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยเนน้วิธีการ
คิดวิเคราะห์ ทศันคติและทกัษะการส่ือสารจากหน่วยงานภาครัฐ แมจ้ะเป็นการด าเนินงานท่ีเป็น
นามธรรม วดัผลได้ยากกว่าส่ิงก่อสร้าง แต่ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของชุมชนโดยตรง 
 
ตอนที ่2 ผลการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผู้น าชุมชน 

จากการศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับการด าเนินงานของผูน้ าชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จ 
พบว่า สมรรถนะของผูน้ า 5 ดา้น ประกอบดว้ย  องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน ทกัษะผูน้ า  
ความสามารถพิเศษของผูน้ า การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี บุคลิกภาพและการแสดงออกของผูน้ า  
ส่งผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูน้ า  ผูว้ิจยัได้น าองค์ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของผูน้ าชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จ มาพฒันาหลกัสูตรอบรมผูน้ าชุมชน เพื่อสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็น              
ในการท างาน จากนั้นน าไปประเมินความเหมาะสม ใช้ลกัษณะค าถามเป็นมาตราส่วนวดั (Rating 
Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) องคป์ระกอบหลกัสูตรและรายละเอียด ไดแ้ก่  

2.1  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด เพราะตรงกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้อบรมและ

สอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
มีความเหมาะสมในระดบัมาก เน่ืองจากการมุ่งสร้างสมรรถนะในหวัขอ้การมีส่วนร่วม

และการสร้างทกัษะ จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาท าความเขา้ใจและฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง โครงสร้างเวลา
เรียนของหลกัสูตรไม่เพียงพอส าหรับการฝึกอบรม แต่มุ่งสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและแนะน าทิศ
ทางการพฒันาใหก้บัผูน้ าชุมชนได ้ 

2.3  โครงสร้างเวลาเรียน   
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด จากการส ารวจความคิดเห็นในการลงพื้นท่ีผูน้  าชุมชน                

มีภาระงานส่วนกลางและส่วนตัวค่อนข้างมาก การจัดเวลาเรียนรู้ท่ีนานและต่อเน่ือง ท าให ้               
การเข้าอบรมไม่สม ่ าเสมอ ระยะเวลา 20 ชั่วโมง จึงเพียงพอส าหรับการสร้างความเข้าใจและ               
การแนะน าแนวทางการพฒันา เพื่อน าไปประยกุตใ์ชจ้ริงไดต่้อไป  

2.4  โครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตร   
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยโครงสร้างเน้ือหามาจากการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็น

ของผูน้ า โดยบูรณาการเร่ืองบริบทและองค์ความรู้เฉพาะพื้นท่ีเขา้กบักรอบเน้ือหาเพื่อให้สามารถ
น าไปประยกุตใ์ชจ้ริงไดม้ากท่ีสุด  
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2.5  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน   
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด การเรียนรู้ส าหรับวยัผูใ้หญ่และมุ่งเนน้เร่ืองการน าไปใชจ้ริง

มากกว่าผลสัมฤทธ์ิในห้องเรียน ควรมีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าอบรม                   
มีโอกาสลงมือท า ต่อยอดจากองค์ความรู้ท่ีไดเ้รียนระหว่างการอบรม เพื่อทดสอบความเขา้ใจและ
สร้างโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูเ้ขา้ร่วมการอบรมคนอ่ืน ๆ ได ้ 

2.6  เกณฑ์การประเมินผลการอบรม   
มีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยบริบทของผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความแตกต่างกนัดา้น

วิชาการและอายุ การทดสอบก่อนและหลังเรียนจึงวดัความเขา้ใจได้บางส่วน การสนทนากลุ่ม
ร่วมกนั การน าเสนอส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และการซักถามจะเหมาะสมส าหรับการประเมินความรู้  ความ
เขา้ใจและการน าไปใชม้ากกวา่ 

 
ตอนที ่ 3  ผลประเมินการอบรมตามหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับผู้น าชุมชน  

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ าชุมชน 
ผูว้จิยัช้ีแจงถึงท่ีมาและวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม พร้อมท าการวดัความรู้ก่อนเรียนจากผูเ้ขา้ร่วม
การอบรม จากนั้นด าเนินการอบรมตามแผนการฝึกอบรม โดยใช้เวลาทั้งส้ิน 20 ชั่วโมง หลงัจาก
เสร็จส้ินการฝึกอบรม ผูว้ิจยัท าการวดัความรู้ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมอีกคร้ัง เพื่อเปรียบเทียบพฒันาการ
ด้านความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม จากนั้ นท าการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมในตอนทา้ย มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

3.1  ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ืองสมรรถนะผูน้ าชุมชนและการจดัท า
แผนชุมชน โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลท่ีร้อยละ 80 ผลการทดสอบก่อนเขา้ร่วมอบรม พบวา่ 
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้หลงัจากเขา้ร่วมอบรมแล้ว                 
ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึนสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไวเ้พิ่มมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบผล
การทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม พบวา่ ผลการทดสอบมีค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึน 5.4 คิดเป็นร้อยละ 27 

3.2  ผลประเมินความเหมาะสมต่อการจัดท าแผนชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับ               
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52 เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า มีด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
วตัถุประสงค์การด าเนินงานตรงกบัความตอ้งการของชุมชนและมีเกณฑ์การวดัผลท่ีชัดเจนและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์รองลงมา คือ แผนการด าเนินงานชดัเจนเขา้ใจง่าย โครงสร้างกรรมการ
ครบตามต าแหน่งการด าเนินงาน มี แผนชุมชนมีรายละเอียดครบถว้น ตามล าดบั 

3.3  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดอบรมของผู้เข้าร่วม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นวิทยากรท่ีมีทกัษะการช้ีแจง อธิบายความและตอบ
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ค าถามได้อย่างชัดเจน รองลงมาคือ ความรู้ท่ีมีหลังเขา้รับการอบรมในเร่ืองสมรรถนะของผูน้ า                  
5 ดา้น เน้ือหาสาระและประโยชน์ท่ีไดรั้บ การอ านวยความสะดวก และดา้นการน าไปประยุกตใ์ช้
จริงตามล าดบั 
 
อภิปรายผลการวจัิย   
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการถอดบทเรียนสมรรถนะผู ้น าชุมชนจาก
กระบวนการท างานของผูน้ าในชุมชนตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จของจงัหวดัล าปาง ไดด้งัน้ี 
 ตอนที ่1 การอภิปรายผลสมรรถนะผู้น าชุมชน 5 ด้าน 

หมวดท่ี 1 องค์ความรู้ ผู ้น าชุมชนต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย ได้แก่ 
กฎหมายปกครอง กฎระเบียบชุมชน กฎหมายหน้ีสิน เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการคุม้ครองสิทธิ
ของชุมชนและคนในชุมชน ตระหนักในการรักษากฎหมายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
สอดคล้องกับกันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล (2560) ท่ีพบว่า การสร้างผูน้ าชุมชนให้มีความรู้ทาง
กฎหมายและน าความรู้ทางกฎหมายไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์เป็นเร่ืองส าคญัมาก ผูน้ าชุมชนตอ้งอาศยั
การท าความเขา้ใจกฎหมายให้ง่ายข้ึนและท าอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ชุมชนตระหนกัถึงผลกระทบทาง
กฎหมาย รวมถึงเห็นความส าคญัและมีความต่ืนตวัต่อการเขา้ร่วมในการพฒันาความรู้ทางกฎหมาย
ของตนเองได ้   

หมวดท่ี 2 ทกัษะ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและแก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบติังาน
ของผูน้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริง 
เรียงล าดบัความส าคญัของปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหาทนัที จากกระบวนการจดัเวทีประชาคม
เพื่อให้ชุมชนลงมติผลลัพธ์ท่ีจะน าไปปฏิบัติร่วมกัน จากนั้ นน าสู่กระบวนการติดตามและ
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพ  มีเอกสารหลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรชัดเจน สอดคล้องกบั ม่ิงขวญั               
คงเจริญ, อาชัญญา รัตนอุบล (2554) ในเร่ืองรูปแบบการเสริมสร้างความย ัง่ยืนของชุมชนแห่ง              
การเรียนรู้ ประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมายและวางแผน การวิเคราะห์ความตอ้งการของชุมชน 
การท าประชาคมเพื่อหาสาเหตุของปัญหา การจดัเวทีชาวบา้นให้ความรู้ความเขา้ใจ การบนัทึกการ
พฒันาการเปล่ียนแปลงของชุมชนในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การติดตามผลการด าเนินงาน 
และการสร้างความสัมพนัธ์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกหรือกลุ่มชุมชนอ่ืน ๆ ได ้

หมวดท่ี 3 คุณลกัษณะดา้นความสามารถและคุณสมบติัพิเศษของผูน้ า ไดแ้ก่ ผูน้  าควร  
มีทกัษะในการส่ือสาร ถ่ายทอดความรู้ พูดจาโน้มน้าวจิตใจ ในขณะเดียวกนัผูน้ าก็สามารถเป็น
พิธีกร กล่าวแนะน า ทกัทายแขกผูม้าเยือนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได ้มีประสบการณ์ใน
งานพิธีการต่าง ๆ ของสังคม เช่น การกล่าวตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง เป็นตน้ เพื่อจะไดป้ฏิบติัตาม
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มารยาทไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ณรงคว์ทิย ์แสนทอง (2546) มีการกล่าวถึงองคป์ระกอบของสมรรถนะของ
ผูน้ าทางด้านทกัษะ (Skill) ท่ีจะต้องได้รับการฝึกฝนจนเกิดความช านาญก่อนน าไปใช้งาน เช่น 
ทกัษะการพูดภาษาต่างประเทศ การบรรยายถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ ผูน้ าจะตอ้งมีทกัษะการท างาน
เป็นหมู่คณะ การท างานเป็นทีม สร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายในและนอกชุมชน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยากร วสัดุ อุปกรณ์และงบประมาณมาสนับสนุนการด าเนินงาน
ของชุมชนอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีพบวา่ บงกชมาศ เอกเอ่ียม (2557) ผูน้ าท่ีดีควรมี
ภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรมแบบท างานเป็นทีม เน้นการปฏิบติังานควบคู่กบัการสร้างความสัมพนัธ์ 
และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อความส าเร็จของชุมชน นอกจากนั้น 
ผูน้ าตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ มองการณ์ไกล สามารถรับฟังไดทุ้กปัญหา วิเคราะห์ ไตร่ตรอง ต่อรอง
และหาทางเลือกใหม่ท่ีดีกว่า มีสติปัญญาหลกัแหลม สร้างองค์ความรู้ของทอ้งถ่ิน สามารถแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีพบวา่ อภิชาติ พานสุวรรณ (2558) ผูน้ าชุมชนควรมี
คุณลกัษณะความรู้ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของชุมชนได ้มีวิสัยทศัน์
กวา้งไกล สามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัชุมชนในอนาคตและเตรียมการรองรับ แกไ้ขปัญหา
ไดท้นัเวลา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

หมวดท่ี 4 คุณลกัษณะทางสังคมเพื่อความสัมพนัธ์อนัดีในการปฏิบติังาน พบวา่ ผูน้  า
ชุมชนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกับคนในชุมชน เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง คิดและแสดงออก              
เชิงบวก แสดงแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ ตามแนวคิด เบสเทอร์ไลฟ์ (Besterlife, 2560) ท่ีไดก้ล่าวถึง
ทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ของผูน้ าไวว้่าจะตอ้งมีการพฒันาความสัมพนัธ์ให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จะสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ท าให้เกิดความผูกพนัท่ีดี หลีกเล่ียงการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีเป็นปรปักษแ์ละขดัแยง้กนั  

หมวดท่ี 5 ดา้นบุคลิกภาพและการปฏิบติัตวั พบว่า บุคลิกภาพท่ีดีของผูน้ า สังเกตได้
จากการแต่งกาย ลกัษณะท่าทางการเดิน การพูดจา สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัและคุณลกัษณะของผูน้ า
ของอ าไพ อินทรประเสริฐ (2542) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ บุคลิกของผูน้ าท่ีดีตอ้งมีร่างกายสะอาด รู้จกัรูปลกัษณ์
ของตนเองและแต่งกายอย่างถูกตอ้ง มีเอกลกัษณ์ วางตนเหมาะสมกบัสถานการณ์  การปฏิบติัตวั
ของผูน้ าชุมชนตอ้งมีความกระตือรือร้น กระฉบักระเฉงและมีจิตอาสาในการท างาน เป็นสมรรถนะ
ส่วนบุคคลตามแนวคิดของเท้ือน ทองแก้ว (2545) ท่ีได้กล่าวไวว้่า ประเภทของสมรรถนะส่วนบุคคล 
(Personal Competencies) ท่ีแต่ละคนมี เป็นความสามารถเฉพาะตวั คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้
อีกทั้ง ด้านการปฏิบติัตน ผูน้ าตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีกบัผูอ่ื้น วางตนเหมาะสม น่าเช่ือถือ มีความ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีความมั่นใจและศรัทธาในตนเอง การแบ่ง
องค์ประกอบของสมรรถนะด้านพฤติกรรม นิสัยท่ีพึงปรารถนาของผูน้ า  (Attributes) ท่ีจะตอ้งมี

http://besterlife.com/author/besterlife/
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ความใฝ่รู้ ความซ่ือสัตยแ์ละความมุ่งมัน่ในความส าเร็จ อภิชาติ พานสุวรรณ (2558) ไดก้ล่าวไวว้่า
คุณลกัษณะผูน้ าชุมชนตามหลกัพุทธธรรม 4 ดา้น ประกอบดว้ยความเป็นกนัเอง ความเฉลียวฉลาด  
ความมุ่งมัน่ และความมัน่ใจในตนเอง 
 ตอนที่ 2 จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผูน้ า
ชุมชนจากกระบวนการท างานของผูน้ าในชุมชนตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จของจงัหวดัล าปาง  
ไดว้า่  

2.1 ไดห้ลกัสูตรท่ีมีความสอดคลอ้งของเน้ือหาการพฒันาผูน้ าชุมชนเร่ือง สมรรถนะ
ผูน้ า 5 ดา้น และการจดัท าแผนชุมชน ซ่ึงจะเป็นแนวทางการพฒันาหมู่บา้นท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐ  มีเกณฑ์การวดัผลเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบั
การจดัท าแผนแม่บทชุมชน (นฤมล  ภูมิระวิ, 2552) โดยมีการสนทนากลุ่มย่อยในชุมชนเพื่อให้ได้มา          
ซ่ึงปัญหาและประเด็นของการพัฒนา แล้วน ามาท าเป็นแผนชุมชนเร่ิมจากการเตรียมประเมิน
ศักยภาพชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การไปศึกษาดูงานจากชุมชนอ่ืนท่ีประสบผลส าเร็จ                     
น ากลบัมาก าหนดเป็นโครงการและกิจกรรมการพฒันาชุมชนร่วมกบัหน่วยงานตน้สังกดั ส าหรับ
โครงการท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายขององค์กรพี่เล้ียงจะเกิดการสนับสนุนดา้นแรงงาน องค์ความรู้
และงบประมาณเพื่อให้ชุมชนเร่ิมตน้ได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจึงพฒันากระบวนการจดัการและ
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองและพฒันาโครงการตามแผนชุมชนดว้ย
ตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

2.2 มีเน้ือหาหลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใช ้ทั้งในดา้นองคป์ระกอบ
ของหลักสูตร ได้แก่ 1) วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 2) สมรรถนะของผูเ้รียน 3) โครงสร้างเวลา                  
4) โครงสร้างเน้ือหาของหลักสูตร 6) กิจกรรมการจดัอบรม 7) เกณฑ์การประเมินผลการอบรม                
ผลการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรพฒันาผูน้ าชุมชน ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด แสดงวา่หลกัสูตรมีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใชต้ามหลกัการพฒันาผูน้ า
ชุมชน สอดคลอ้งกบั (อศัวิน หนูจอ้ย, 2559) เน้ือหาของหลกัสูตรควรมีความครบถว้นในแง่ของ
องค์ความรู้  ทกัษะการปฏิบติังานและเจตคติ เพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคลและชุมชนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนบัสนุนใหชุ้มชนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

ตอนที่ 3 การอภิปรายผลจากการน าหลักสูตรไปจดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการกับ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน ผลการประเมินหลกัสูตรพบวา่ผูเ้ขา้อบรมเกิดความพึงพอใจต่อเน้ือหา 
กิจกรรมการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ของการอบรมวดัจากแบบทดสอบความรู้หลงัการ
เขา้ร่วมอบรมท่ี 93 %  ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก แสดงถึงความรู้ความเขา้ใจในองคค์วามรู้ของผูเ้ขา้ร่วมอบรม
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการเขียนแผนแม่บทชุมชนของตนเอง หาแนวทางการพฒันาชุมชนท่ี
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ถูกตอ้งและเกิดประโยชน์กบัคนหมู่มากได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการท าแผนแม่บทชุมชน (เสรี 
พงศ์พิศและวิชิต นนัทสุวรรณ, 2548) ท่ีกล่าวว่า แผนชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชน
คน้หาศกัยภาพของตนเอง สามารถพฒันาศกัยภาพดงักล่าวจนกลายเป็นการพึ่งพาตนเองได้  การ
จดัท าแผนแม่บทชุมชนเกิดจากปัญหาเร่งด่วนหรือส่ิงท่ีชุมชนอยากให้พฒันาข้ึน ข้อมูลนั้นตอ้ง
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์โลกปัจจุบนั เกิดผลประโยชน์กบัคนส่วนใหญ่ของชุมชน สามารถสืบคน้ 
สร้างคุณค่าและด ารงไวซ่ึ้งรากเหง้าและวตันธรรมของชุมชนเพื่อให้เกิดการเห็นคุณค่า ความ
ตอ้งการรักษา การส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไป รวมถึงการเพิ่มรายได้และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจไดใ้นท่ีสุด  

 

ข้อเสนอแนะ 
   จากผลการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ าชุมชนตน้แบบของจงัหวดัล าปาง              
มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

1.1  การถอดบทเรียนเพื่อหาสมรรถนะผูน้ าชุมชนของแต่ละท่ีใช้สมรรถนะหลกั
เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน โดยบูรณาการร่วมกบับริบทของแต่ละชุมชน จากนั้นน ามาสร้างเป็น
นโยบายหรือวตัถุประสงค์ของชุมชนให้มีความสอดคล้องกบับริบท วฒันธรรม ประเพณีและวิถี
ชีวิตของสมาชิกชุมชน ผูน้ าสามารถปรับเน้ือหาท่ีมีความเฉพาะดา้นพื้นท่ี วฒันธรรมและประเพณี
ใหเ้หมาะสมกบัการใชจ้ริงได ้

1.2  กระบวนการจดัอบรมท่ีเหมาะสมตอ้งมีการวิเคราะห์คุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วม
อบรมในระดับหน่ึง เช่น การอ่านออกเขียนได้หรือศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการ เป็นต้น                  
กลุ่มผูเ้ข้าร่วมอบรมท่ีมีศักยภาพระดับใกล้เคียงกันจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปในทิศทาง
เดียวกนัดว้ย เพื่อสร้างการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  สร้างความเขา้ใจเพิ่มจากองค์
ความรู้เดิมหรือมีแผนการพฒันาองคค์วามรู้และทกัษะของผูเ้ขา้ร่วมอบรมตามฐาน ความรู้เดิม สร้าง
ความเขา้ใจและแนวทางในการน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้   

1.3  เกณฑ์การประเมินผลแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน  ผู ้น าต้องตั้ ง           
วดัถุประสงค์การพฒันาท่ีชดัเจน  การด าเนินงานเกิดผลกระทบดา้นดีต่อคนส่วนใหญ่ของชุมชน
เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจร่วมกนัถึงเกณฑ์วดัผลท่ีถูกตอ้ง       
มีการประเมินผลส าเร็จระหว่างการปฏิบติังานเพื่อให้เกิดการพฒันากระบวนการท างาน จนได้
ผลส าเร็จสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้ 
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 2.  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการขยายกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูลตามบริบทท่ีใกลเ้คียงกนั  เพื่อให้

ไดส้มรรถนะผูน้ าท่ีมีความเฉพาะเจาะจงส าหรับการน าไปใชพ้ฒันาเชิงลึกในแต่ละเร่ือง  จะท าให้
เกิดผลกระทบเชิงบวกด้านการปฏิบัติงานท่ีดีกว่าเพราะข้อมูลท่ีน ามาประกอบการวิเคราะห์มี
ขอบเขตและคุณภาพท่ีแน่นอน  

2.2  ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีตวัแทนจากชุมชนเขา้ร่วมกระบวนการเพื่อศึกษา
องคป์ระกอบการพฒันาดา้นต่าง ๆ จนเขา้ใจและสามารถน ากลบัไปประยกุตใ์ชใ้นชุมชนของตนเอง
ไดใ้นหวัขอ้เร่ืองอ่ืน ๆ สร้างความเขา้ใจดา้นกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ของตนเองและ
สร้างการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในชุมชนได ้ 

2.3  งบประมาณส่งผลต่อคุณภาพของการจดัอบรม ผา่นส่ิงอ านวยความสะดวกขั้น
พื้นฐานและความพร้อมดา้นท่ีพกั อาหารและการเดินทางของผูเ้ขา้ร่วมอบรมได ้ 

2.4  วิทยากรควรเป็นผูเ้ขา้ใจวตัถุประสงค์ของการจดัอบรม สมรรถนะผูเ้รียนท่ี
คาดหวงัหลงัจบการอบรมและมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบับริบทของชุมชนท่ีเขา้รับการอบรม เพื่อให้
เขา้ใจทรัพยากรมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี สามารถช้ีแนะกระบวนการ 
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ภาคผนวก ก 
 
 

แบบค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Form) 
เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ าชุมชนตน้แบบของจงัหวดัล าปาง 
ประกอบการศึกษาดุษฏีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาผูน้ าทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

1. หมวดสมรรถนะของผู้น า 
1.1 องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นของผูน้ าชุมชนประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
1.2 ทกัษะการท างานของผูน้ าควรเป็นอยา่งไร 
1.3 ความสามารถและคุณสมบติัพิเศษของผูน้ าชุมชนเป็นอยา่งไร 
1.4 ความสัมพนัธ์ท่ีดีของผูน้ า มีลกัษณะอยา่งไร 
1.5 บุคลิกภาพและการแสดงออกของผูน้ าชุมชน เป็นอยา่งไร 
 1.6 ลกัษณะและปัจจยัท่ีอยากใหมี้เพิ่มข้ึนในตวัผูน้ าชุมชน คืออะไรบา้ง  

 
2. หมวดกระบวนการท างาน 

2.1 ขั้นตอนการท างานของผูน้ า เป็นอยา่งไร 
2.2 คุณสมบติัท่ีดีของคณะท างานชุมชน ควรเป็นอยา่งไร 
2.3 ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน มีอะไรบา้ง 
2.4 แนวทางพฒันากระบวนการท างานของชุมชน  เป็นอยา่งไร  

 
3. หมวดผลส าเร็จของงาน 

3.1 ชุมชนของท่านมีเกณฑก์ารตดัสินใจความส าเร็จในการท างานอยา่งไรบา้ง 
3.2 ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท าใหเ้กิดความส าเร็จของการท างานชุมชน 
3.3 ท่านวางแผนจะต่อยอดความส าเร็จท่ีไดม้าอยา่งไร 
3.4 ท่านจะเผยแพร่ความส าเร็จเก่ียวกบังานของท่านอยา่งไรบา้ง  
3.5 ท่านมีกระบวนการถอดบทเรียนจากความส าเร็จของท่านอยา่งไร 
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รายนผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย จ านวน 5 คน 
 
 

1. อ. ยพุิน  ตรังคธาร                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนดรุณสิกขาลยั  

มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี 

2. ดร. อานนัท ์ สีหพิทกัษเ์กียรติ  ผูช่้วยคณบดีคณะวศิวกรรม  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

3. ผศ.ดร. ธนัยวชิ วเิชียรพนัธ์  ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและนวตักรรม  

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

4. ดร. สุชิน เพช็รักษ ์  นกัวจิยัอิสระ ส านกังานสนบัสนุนการวจิยัจงัหวดัล าปาง 

5. ดร. สุนีย ์ ชยัสุขสังข ์  วทิยากรสถาบนัอาศรมศิลป์ 
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ภาคผนวก ค 
 
 

แบบประเมินความสอดคล้องเชิงเน้ือหาหลกัสูตรผู้น าชุมชนต้นแบบจังหวดัล าปาง 
ประกอบการศึกษาดุษฏีนิพนธ์ของนางสาวพรนับพนั  วงศ์ตระกูล  

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิตสาขาวชิาผู้น าทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
ช่ือผูป้ระเมิน......................................................................... ต  าแหน่ง.............................................. 
 
ค าช้ีแจง 

1. แบบประเมินผลฉบบัน้ี เป็นแบบประมาณค่า  3  ระดบั พร้อมบนัทึกเสนอแนะแบ่งเป็น  
3  ตอน  ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1   องคป์ระกอบของหลกัสูตรฝึกอบรม  
ตอนท่ี 2   การใชห้ลกัสูตรตามหน่วยการเรียนรู้ 
ตอนท่ี 3   ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

2. ใหผู้ท่ี้รับผดิชอบด าเนินการประเมินแลว้กรอกขอ้มูลตามท่ีก าหนด 
3. ระดบัคุณภาพ ให้เขียนเคร่ืองหมายถูก (√) ลงในช่องระดบัคุณภาพ ดงัน้ี 

  ระดบัคุณภาพ +1  หมายถึง ครบถว้น ถูกตอ้ง สอดคลอ้ง เหมาะสม ทุกรายการ 
  ระดบัคุณภาพ ๐    หมายถึง มีครบทุกรายการ แต่มีบางรายการควรปรับปรุงแกไ้ข 

ระดบัคุณภาพ -1    หมายถึง ไม่มี มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคลอ้ง ตอ้งปรับปรุง
แกไ้ขหรือเพิ่มเติม 

4.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ าชุมชน 
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-๒- 
ตอนที ่ 1 องค์ประกอบของหลกัสูตรฝึกอบรม 
 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง/
แก้ไข 

+1 ๐ -1  
1.  วตัถุประสงค์ 
            มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาศกัยภาพทรัพยากร
มนุษยต์ามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั
ท่ี ๑๒ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อเสริมสร้างการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืในฐานรากของสังคมไทย 

    

2.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
            กรอบเน้ือหาวชิาเร่ืองสมรรถนะผูน้ าชุมชนมี
ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี ๑๒ ตามยทุธศาสตร์การพฒันาท่ี ๑ และ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาท่ี ๔ 

    

3.  โครงสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 
      3.1 โครงสร้างเวลาเรียน    
             มีการระบุเวลาเรียนตลอดหลกัสูตร  และ
ก าหนดเวลาเรียนของแต่ละหวัขอ้ รวมถึงรายละเอียดเวลา
เรียนส าหรับการจดักิจกรรมตามก าหนดการอบรม 

    

     3.2  โครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตร  
          มีการระบุขอบเขตเน้ือหา  หวัขอ้การเรียนรู้และ
ผลลพัธ์หลงัการเขา้ร่วมการอบรมเพื่อมุ่งเนน้การน าไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบับริบทของชุมชนได ้  
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-๓- 
 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุง/
แก้ไข 

+๑ ๐ -๑ 

   4.  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
        ในโครงสร้างฝึกอบรมผูน้ าชุมชน  ไดร้ะบุรายละเอียด
การจดักิจกรรม เวลา สถานท่ีจดัฝึกอบรม เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัขอบเขตเน้ือหาการเรียนรู้ 

    

5.  เกณฑ์การประเมินผลการอบรม    
       ระบุเวลาการจดัฝึกอบรมอยา่งชดัเจน  
       ระบุเกณฑเ์คร่ืองมือการประเมินไดส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา
การจดัอบรม 
       ระบุเกณฑก์ารผา่นประเมินของกิจกรรมระหวา่งการอบรม
ไวอ้ยา่งชดัเจน 
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ตอนที ่ 2  การใช้หลกัสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุง/
แก้ไข 

+๑ ๐ -๑ 

1.   การก าหนดขอบเขตเน้ือหา/ตัวช้ีวดัทีสั่มพนัธ์กัน 
และระยะเวลาการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 

      

2.  การตั้งช่ือกจิกรรมของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
           มีความหมายสอดคลอ้งกบัสาระส าคญั หรือประเด็น
หลกัในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ  ช่ือกิจกรรมน่าสนใจและ
มุ่งเนน้การน าไปประยกุตใ์ชจ้ริง 

    

3. การก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน 
            สัดส่วนทฤษฎีและการลงมือปฏิบติัมีความเหมาะสม 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 
 

 

ภาคผนวก ง 
 

แบบประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรผู้น าชุมชนต้นแบบจังหวดัล าปาง 
ประกอบการศึกษาดุษฏีนิพนธ์ของนางสาวพรนับพนั  วงศ์ตระกูล  

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิตสาขาวชิาผู้น าทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
ช่ือผูป้ระเมิน...................................................................... ต  าแหน่ง............................................. 
 
 
ค าช้ีแจง 1. กรุณาใส่เคร่ืองหมาย “” ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่าน 
              2. แบบประเมินน้ีเป็นการสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
หลกัสูตรผู้น าชุมชนต้นแบบจังหวดัล าปาง 
              โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั มีความหมายดงัน้ีคือ ระดับ 5 = มากทีสุ่ด, ระดับ 4 = มาก, ระดับ 3 = 
ปานกลาง, ระดับ 2 = น้อย และ ระดับ 1 = น้อยทีสุ่ด 
 

 
ตอนที ่ 1 องค์ประกอบของหลกัสูตรฝึกอบรม 
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 5 
1.  วตัถุประสงค์ 
            มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาศกัยภาพทรัพยากร
มนุษยต์ามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี ๑๒ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อเสริมสร้างการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืในฐานรากของสังคมไทย 
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รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 5 
2.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
            กรอบเน้ือหาวชิาเร่ืองสมรรถนะผูน้ าชุมชน
มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๒ ตามยทุธศาสตร์การ
พฒันาท่ี ๑ และ ยทุธศาสตร์การพฒันาท่ี ๔ 

     

3.  โครงสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 
      3.1 โครงสร้างเวลาเรียน    
             มีการระบุเวลาเรียนตลอดหลกัสูตร  และ
ก าหนดเวลาเรียนของแต่ละหวัขอ้ รวมถึงรายละเอียด
เวลาเรียนส าหรับการจดักิจกรรมตามก าหนดการ
อบรม 

     

     3.2  โครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตร  
          มีการระบุขอบเขตเน้ือหา  หวัขอ้การเรียนรู้
และผลลพัธ์หลงัการเขา้ร่วมการอบรมเพื่อมุ่งเนน้
การน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบับริบทของชุมชน
ได ้  

     

4. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
        ในโครงสร้างฝึกอบรมผูน้ าชุมชนไดร้ะบุ
รายละเอียดการจดักิจกรรม เวลา สถานท่ีจดั
ฝึกอบรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตเน้ือหาการ
เรียนรู้ 

     

5. เกณฑ์การประเมินผลการอบรม    
       ระบุเวลาการจดัฝึกอบรมอยา่งชดัเจน  
       ระบุเกณฑเ์คร่ืองมือการประเมินไดส้อดคลอ้ง
กบัเน้ือหาการจดัอบรม 
       ระบุเกณฑก์ารผา่นประเมินของกิจกรรมระหวา่ง
การอบรมไวอ้ยา่งชดัเจน 
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ตอนที ่ ๒  การใช้หลกัสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 5 
1. การก าหนดขอบเขตเน้ือหา/ตัวช้ีวดัทีสั่มพนัธ์

กนั 
       และระยะเวลาการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 

     

2. การตั้งช่ือกจิกรรมของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
มีความหมายสอดคลอ้งกบัสาระส าคญั หรือ
ประเด็นหลกัในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ  ช่ือ
กิจกรรมน่าสนใจและมุ่งเนน้การน าไป
ประยกุตใ์ชจ้ริง 

     

3. การก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน 
      สัดส่วนทฤษฎีและการลงมือปฏิบติัมีความ
เหมาะสม 

     

4. การวางแผนจัดท ากจิกรรมการเรียนรู้ 
 มีการวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได ้     
ครอบคลุมทุกสมรรถนะ 

     

5. ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ไดส้อดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดั/มาตรฐานและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

     

6. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
จดักิจกรรมครบถว้นตามวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้  ก าหนดช้ินงาน /ภาระงาน  การวดัและ
ประเมินผลสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

     

7. การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการ
เรียนรู้ 
ประเมินผลลพัธ์จากช้ินงาน / การท ากิจกรรม /
ขอ้เสนอแนะ  พร้อมทั้งเก็บหลกัฐานช้ินงาน
เพื่อประกอบการประเมินผล 

     



188 
 

 

ตอนที ่๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ            
        
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  

 
ลงช่ือ  .............................................  ผูป้ระเมิน 

              (.......................................................) 
            ต  าแหน่ง 

.............................................................. 
  ............./................/............. 
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ภาคผนวก จ 
 
 

หลกัสูตรฝึกอบรมผู้น าชุมชน 
 (The Training Curriculum Development of Community Leader) 

 
หลกัการและเหตุผล 
 การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลย ัง่ยืน จะตอ้งให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างทุนท่ีมี
อยู่ของประเทศ ทั้ งท่ีเป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มให้มีมากข้ึนและเช่ือมโยงกนัเพื่อประโยชน์ในการพฒันา ผูน้ าจึงมีความส าคญัต่อการ
พฒันาประเทศในทุกระดบั ตามแนวทางการพฒันาประเทศตาม แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ซ่ึงจดัท าข้ึนเพื่อเตรียมความพร้อมทรัพยากรคน  
สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้
อยา่งเหมาะสม ตามยุทธศาสตร์เร่ืองการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์และ การเติบโตท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถด้านการ
แข่งขนั  สามารถวเิคราะห์และก าหนดแนวทางพฒันาท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีของตนเองได ้การพฒันา
ในระดบัล่างสุดคือผูน้ าชุมชน ท่ีผา่นมามีการกระจายอ านาจให้ชุมชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ
พฒันามากข้ึนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อจดัท าแผนชุมชน เสริมสร้างให้สังคมไทยอยูเ่ยน็เป็น
สุข ดว้ยวิถีปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนท่ีเขม้แข็งจึงเป็นกลไกส าคญัขบัเคล่ือน
การพฒันาชุมชน โดยท่ียทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาจะส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจดักิจกรรม
แบบองค์รวม มีกระบวนการเรียนรู้และการจดัการความรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนด้วยทุนทาง
ทรัพยากรและศกัยภาพของชุมชน มีการผลิตเพื่อเล้ียงตวัเองอย่างพอเพียง พึ่ งพาตนเองได้บน
พื้นฐานการเคารพความหลากหลายทางวฒันธรรม  น าไปสู่การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข เกิดความ
สมานฉันท์ มีการอนุรักษ์ พฒันาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพท่ี มีอยูไ่ดอ้ยา่ง
เหมาะสมยัง่ยนื 
 หลกัสูตรการพฒันาชุมชนในปัจจุบนั  ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานภาครัฐ ท่ีพฒันา
หลกัสูตรจากปัญหาในการด าเนินงานแต่ละพื้นท่ี หลงัจากหน่วยงานภาครัฐออกแบบหลกัสูตรแลว้
จึงมีการคัดเลือกตัวแทนท่ีเหมาะสมจากแต่ละพื้น  เพื่อฝึกอบรมสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติังาน แล้วตวัแทนจึงน าไปขยายผลในพื้นท่ีต่อไป  (หลกัสูตรผูน้ าการเปล่ียนแปลงชุมชน, 
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กรมการพฒันาชุมชน :2559)  จากการด าเนินงานพบว่า  ใช้เวลานานในการท าความเข้าใจกับ
สมาชิกชุมชนและขยายผลการท างาน  เน่ืองจากผูเ้ขา้ถึงองคค์วามรู้มีจ  านวนไม่มาก และ เน้ือหาบาง
หัวข้อไม่สอดคล้องกบัความต้องการของพื้นท่ี  นอกจากน้ียงัไม่มีการเผยแพร่หลักสูตรเพื่อให้
ผูส้นใจศึกษารายละเอียด  ติดต่อเพื่อขอเขา้รับการอบรมหลงัหมดงบประมาณหรือน าไปประยุกตใ์ช้
ทกัษะตามภาระงานของตนเองได ้ หน่วยงานภาครัฐเป็นผูด้  าเนินการ จดัอบรมโดยงบประมาณตาม
นโยบายการด าเนินงาน  มีวิทยากรจากภายในและภายนอกท่ีใช้ประสบการณ์และองค์ความรู้
ส่วนตวัเป็นฐาน  ท าให้ตวัแทนท่ีเขา้ร่วมอบรมไม่มีแนวทางการถ่ายทอดความรู้ ส่ือประกอบการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน าไปขยายผลต่อในชุมชนได ้ 

ผูว้ิจยัจึงจดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมพฒันาผูน้ าชุมชน จากกรณีศึกษาชุมชนตน้แบบของ
จงัหวดัล าปาง 4 ชุมชนเพื่อเผยแพร่แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและสามารถน าไป
ปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ีได้ด้วยตนเอง องค์ประกอบของหลักสูตรจึงมีเร่ืองวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตร สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ระยะเวลาการฝึกอบรม เน้ือหาสาระ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
และเกณฑ์การประเมินผลการอบรม โดยเน้ือหาสาระหลกัคือ สมรรถนะ 5 ด้านของผูน้ า ได้แก่  
องคค์วามรู้  ทกัษะ ความสามารถพิเศษ ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและบุคลิกภาพผูน้ า หลงัจากผูเ้ขา้ร่วม
อบรมมีองคค์วามรู้เร่ืองสมรรถนะผูน้ าแลว้จึงน ามาจดัท าแผนพฒันาชุมชนให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของสมาชิกชุมชนไดอ้ย่างแทจ้ริง หลกัสูตรท่ีผ่านการพฒันาแลว้จะน าไปเผยแพร่ในส่ือออนไลน์
และออฟไลน์เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ส้นใจหรือชุมชนอ่ืนจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมโดย
การปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง เกิดผลส าเร็จด้านการพัฒนาพัฒนา
กระบวนการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งเป็นองคร์วม 
 
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะของผูน้ าชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบติังาน  
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ผูน้ ายคุใหม่จากชุมชนตน้แบบของจงัหวดัล าปาง 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นดอนแกว้ บา้น
เมาะหลวง  บา้นสามขาและบา้นสาสบหก  ผูน้ าชุมชนคดัเลือกตวัแทนหมู่บา้นละ 5 คน  รวมทั้งส้ิน
จ านวน 20 คน  
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คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เข้าร่วมอบรม 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าชุมชนทั้ง 5 ดา้น 

2. ผา่นการฝึกฝนเร่ืองทกัษะและการแสดงออกของผูน้ า 

3. มีความรอบรู้และทกัษะการคิดวเิคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาและการวดัผล

ของชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. มีทศันคติท่ีดีต่อการด าเนินงานอยา่งมีส่วนร่วมโดยมีบริบทของชุมชนเป็นพื้นฐาน  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาการฝึกอบรมจ านวน 20 ชัว่โมง 
 
กรอบเน้ือหาหลกัสูตร 

1. สมรรถนะทีม่ีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 

1.1 องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน  

1.1.1 กฎหมายการปกครองขั้นพื้นฐานส าหรับทุกชุมชน    
1.1.2 ทกัษะอาชีพของสมาชิกในแต่ละชุมชน 
1.1.3 กฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ  เช่น กฎหมายพื้นท่ีท า
กิน  พรบ. ป่าชุมชน  การจดัท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นตน้ 

1.2  ทกัษะผูน้ า  คือความเช่ียวชาญดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้นท่ีส่งผลต่อการ

ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพของชุมชน  จากการถอดบทเรียนมีทกัษะท่ีมี

ความคลา้ยคลึงกนัดงัน้ี 

1.2.1   ทกัษะการบริหารงานทัว่ไปในชุมชน 
1.2.2   ทกัษะการคิดวเิคราะห์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบและผลประโยชน์กบั
คนส่วนใหญ่ของชุมชนใหม้ากท่ีสุด 
1.2.3  ทกัษะการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจ  ช้ีแจงและหาขอ้สรุปร่วมกนั 
เพื่อชกัจูงใจใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมกบัการพฒันาตามความเช่ียวชาญของ
ตนเอง 

1.3 ความสามารถพิเศษของผูน้ า  เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัและ

ผลส าเร็จท่ีชุมชนใหก้ารยอมรับ 
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1.3.1 ความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่ง

หลากหลายและน าไปใชป้ระโยชน์ได ้   

1.3.2 ความสามารถดา้นการถ่ายทอดองคค์วามรู้  เพื่อสร้างโอกาสให้

หน่วยงานภายนอกประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนและ 

เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์กบัสังคม  สร้างพื้นท่ีแลกเปล่ียน

องคค์วามรู้และน ากลบัมาพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

1.3.3 ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ เพื่อใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดห้ลากหลาย

และประชาสัมพนัธ์ชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.4 การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี   

1.4.1 หลกัการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน 

1.4.2 การเปิดโอกาสใหทุ้กคนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของชุมชนไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั  

1.4.3 การยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลและแสดงออกไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  

1.5 บุคลิกภาพและการแสดงออกของผูน้ า 

1.5.1 การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ถูกตอ้งตามกาลเทศะ  แสดงถึงเอกลกัษณ์

ทอ้งถ่ินของตนเองได ้

1.5.2 การแสดงออกถึงความสามารถของผูน้ าผา่นการน าเสนอแนวคิดและ

พูดในท่ีชุมชนไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล  น าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 

1.5.3 แสดงออกอยา่งอ่อนนอ้มถ่อมตนแต่ไม่ละทิ้งจุดยนืของตนเอง 

2. การเขียนแผนชุมชน 

2.1 การวเิคราะห์ SWOT ชุมชน  

2.2 การศึกษานโยบายท่ีเก่ียวขอ้งและตั้งเป้าหมายการพฒันาชุมชน 

2.2.1 นโยบายของภาครัฐผา่นกรมการปกครอง  กรมการพฒันาชุมชน  
กระทรวงเกษตรหรือกรมป่าไม ้ เป็นตน้ 
2.2.2 นโยบายการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วย
ราชการในชุมชน 



193 
 

 

2.2.3 นโยบายการด าเนินงานของหน่วยงานเอกชนในพื้นท่ี 
2.3 การจดัท าแผนพฒันาชุมชนและวธีิการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.3.1 แนวคิดการจดัท าแผนชุมชน 
2.3.2 ขั้นตอนการท าแผนชุมชน 
2.3.3 การประเมินคุณภาพแผนชุมชน  
 

ลกัษณะการจัดหลกัสูตร 
 การจดักิจกรรมส าหรับผูน้ าชุมชน  สามารถด าเนินงานไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น  

1. การถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีเป็นเน้ือหาสาระของหลกัสูตร 

2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อเขียนแผนการด าเนินงานในหอ้งเรียน 

3. การรับฟังขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาแผนแม่บทชุมชน 

4. การจดักิจกรรมพฒันาทกัษะผูน้ าผา่นการท ากิจกรรมเชิงปฏิบติัการ  

ตัวช้ีวดัความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของผูเ้ขา้รับการอบรมผา่นการ

ทดสอบหลงัการอบรม 
2. ผูเ้ขา้รับการอบรมผา่นการประเมินแผน

ชุมชนจากผูเ้ช่ียวชาญ  
3. ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อ

การอบรมพฒันาผูน้ าชุมชน 

1. มากกวา่ร้อยละ 80 
 

2. มากกวา่ร้อยละ 75 
 

3. ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากกวา่ 3.5 

 

แนวคดิการด าเนินกจิกรรม 
หลกัสูตรอบรมพฒันาผู้น าชุมชน 

 หลกัสูตรอบรมพฒันาผูน้ าชุมชน เป็นการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างองค์ความรู้
เร่ืองสมรรถนะผูน้ าชุมชนส าหรับการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเกิดจากการน าองคค์วามรู้จาก
การถอดบทเรียนจากการปฏิบติังานของผูน้ าชุมชนตน้แบบ บูรณาการกบัเกณฑ์การพฒันาและ
วดัผลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน น ามาเป็นแนวทางในการอบรมตามทฤษฎี PDCA มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming - PDCA) 
 PDCA (Plan-Do-Check-Act) กระบวนการท างานน้ีได้พัฒนาข้ึนโดย Dr. Walter 
Andrew Chewhart ชาวอเมริกา และถูกน ามาเผยแพร่โดย Dr. Edward Deming เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ ซ่ึงแผนการด าเนินงาน PDCA เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพฒันา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน ซึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 1 ภาพแสดงแผนวงจร PDCA 

 
 1. Plan (การวางแผน ) หมายถึงการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน วิธีการ และขั้นตอนท่ีจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย   การวางแผนจะตอ้ง
ท าความเขา้ใจเป้าหมายของการเรียนรู้ รวมถึงวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจน เป้าหมายท่ีก าหนดไวจ้ะตอ้ง
เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจขององค์กร เพื่อให้เกิดแนวทางการพฒันาท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั มีการก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานด้วย เพราะเพื่อให้การวางแผนมีความ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน มีเกณฑ์ท่ีสามารถตรวจสอบไดว้่า การปฏิบติังาน เป็นไปตามาตรฐานท่ีก าหนดไว้
โดยสามารถพิสูจน์ไดว้า่อา้งอิงมาจากหน่วยงานหรือแนวคิดท่ีสังคมยอมรับ 
 2. Do (การปฏิบติั) หมายถึง การปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงก่อน
การปฏิบติังานจะตอ้งศึกษาขอ้มูล เง่ือนไขต่างๆ ของลกัษณะงานก่อน ในกรณีท่ีเป็นงานประจ าหรือ
งานท่ีมีความคุ้นเคยอยู่แล้วอาจใช้วิธีการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองได้ ทบทวนกระบวนการของ
ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง แต่หากเป็นงานใหม่ หรืองานท่ีตอ้งใช้บุคลากรจ านวนมาก อาจมีความ
จ าเป็นตอ้งจดัอบรมก่อนการปฏิบติังานจริง เพื่อใหก้ารปฏิบติังานนั้นจะตอ้งด าเนินไปตามแผนงาน 
วิธีการ และขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว ้มีความเช่ือมโยงกบัหน่วยงานอ่ืนขององค์กรได้อย่างราบร่ืน  
ผ่านการรับรู้และยอมรับจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้องว่าไม่มีผลกระทบด้านลบต่อการปฏิบัติงานของ
ต าแหน่งอ่ืน ๆ และมีผลลัพธ์เพื่อสร้างประโยชน์ท่ีตรงกับวตัถุประสงค์การพฒันาองค์กรอย่าง
แทจ้ริง  
 3. Check (การตรวจสอบ) หมายถึง ขั้นตอนการประเมินผลว่ามีการปฏิบติังานตาม
แผนหรือไม่ มีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบา้งระหวา่งการปฏิบติังาน ขั้นตอนน้ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก 
เน่ืองจากการปฏิบัติงานต่างๆ มักเกิดปัญหาแทรกซ้อนท่ีท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
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แผนงานท่ีวางไว ้ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน การติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมินปัญหาระหวา่งการด าเนินงานตามแผนงานจึงเป็นส่ิงส าคญั ตอ้งกระท าควบคู่ไปกบั
การด าเนินงาน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินแผนงาน ในการปรับปรุง
คุณภาพของการด าเนินงานหรือแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ร็วท่ีสุด  ลดความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนกบั
บุคคลหรือหน่วยงาน 
 4. Act (การปรับปรุง) หมายถึง การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีไดท้  าการตรวจสอบ
แล้ว อาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วน หรือคน้หาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ซ ้ าซ้อน ซ่ึงในการปรับปรุงน้ีสามารถท่ีจะน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานท่ีต่างจากเดิมเม่ือมีการ
ด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ ท่ีจะท าให้ขอ้มูลท่ีได้จากการปรับปรุง จะท าให้การวาง
แผนการท างานคร้ังต่อไปมีความสมบูรณ์และมี คุณภาพเพิ่ม ข้ึน ส รุปคือ PDCA คือแผน
กระบวนการการด าเนินงานท่ีตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองเพื่อส่งผลใหเ้กิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
ในการพฒันาองคก์ร โดยผา่นกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 P – Plan การวางแผน โดยการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการท างาน 
วิธีการด าเนินงาน และระยะเวลาการปฏิบติัการ รวมไปถึงการจดัสรรทรัพยากรดา้นต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 
 D – Do การปฏิบติังาน โดยการท าความเขา้ใจ และลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้
 C – Check การตรวจสอบเพื่ อติดตามความก้าวหน้า ศึกษาปัญหาระหว่างการ
ปฏิบติังานตามแผน และศึกษาผลส าเร็จของงานตามแผนท่ีวางไว ้
 A – Act การปรับปรุงการด าเนินงานให้เหมาะสม หากการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ 
ควรจดัให้เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป แต่หากมีขอ้ควรปรับปรุง ให้ก าหนด
วิธีการปรับปรุง และน าไปเป็นมาตรฐานในการปฏิบติังานตามแผนต่อไป  ถา้เป็นขอ้ควรปรับปรุง
เร่งด่วน ควรท าการแกไ้ขขณะท่ีประสบปัญหา เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่องานดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย 
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แผนผงั: การท างานตามกระบวนการ PDCA 
 

ภาพท่ี 2: วงจร PDCA กบัการน าไปใชอ้ยา่งต่อเน่ืองท่ีท าใหย้กระดบัมาตรฐานการท างาน 
การใช้กระบวนการ PDCA อย่างต่อเน่ือง จะท าให้เกิดการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากข้ึน ก่อใหเ้กิดการยกระดบัมาตรฐานการท างานในองคก์รไดต้ามไปดว้ย  
บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการใช้กระบวนการ PDAC ในการด าเนินงาน

พฒันาองคก์รในดา้นต่าง ๆ  มีรายละเอียดดงัน้ี 
งานวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชภฏั (บุศรา สาระเกศ) ผลการศึกษาพบว่าสภาพการบริหารจดัการงานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั ตามวงจร PDCA สามารถปฏิบติังานได้ในระดบัดี การก าหนดยุทธศาสตร์
นโยบาย แผนงาน เป้าหมายของการบริหารงานวิจยัชดัเจนและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา
คุณภาพการวิจยั ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี คุณภาพ ผลการ
ด าเนินงานท่ีได้รับการประเมินระดับปานกลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ ก าหนดวิสัยทัศน์              
พนัธกิจ เป้าหมายเชิงกลยทุธ์สนบัสนุนการวจิยัของคณาจารยแ์ละการสนบัสนุนห้องปฏิบติัการวจิยั 
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เคร่ืองมือสนับสนุนการวิจัย การให้รางวลั ค่าตอบแทน กับนักวิจัยใน                  
การตีพิมพ์ เผยแพร่ การรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ จากงานวิจยั เพื่อเป็นองค ์

P – Plan การวางแผนการด าเนินงาน 

D – Do การปฏิบตัิงานตามแผนงาน 

C – Check การตรวจสอบการด าเนินงาน 

A – Act การปรับปรุงการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 

ก าหนดการแกไ้ขการด าเนินงาน/ ลงมือ
แก้ไข 

ก าหนดเป็นมาตรฐาน 
การด าเนินงานครั้งต่อไป 

แผนผังการด าเนินงาน 
ตามกระบวนการ PDCA 
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ความรู้ให้ คนทัว่ไปเขา้ใจ และการอ านวยความสะดวกในการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา สามารถ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้ดีข้ึนโดยใชก้ารปฏิบติังานแบบ PDCA ทั้งน้ีปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบกลไก การบริหารจดัการงานวจิยั คือ ระดบั
การศึกษามีความสัมพนัธ์เชิงบวกท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

การใช้วงจรเดมม่ิง (PDCA) ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 42 เพื่อศึกษาการ มีการใช้วงจรเดมม่ิงในการบริหารงานวิชาการ
ของครูและผูบ้ริหาร เม่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวชิาการของธีรพงศ ์ทบัอินทร์ พบวา่  

1. การใช้วงจรเดมม่ิง (PDCA) ในการบริหารงาน วิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา    
เขต42 ภาพรวมและหัวขอ้ย่อย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นหัวขอ้ย่อย สรุปผล
โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี  

1.1 ดา้นการปฏิบติัตามแผน              
1.2 ดา้นการวางแผน   
1.3 ดา้นการปรับปรุงและพฒันาและ   
1.4 ดา้นการตรวจสอบ   

2. ผลการเปรียบเทียบการใช้วงจรเดมม่ิง (PDCA) ในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา เขต 42 จ าแนกตามเพศในภาพรวมและหัวขอ้ย่อยไม่แตกต่างกนั แต่พบว่า
ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการท างาน ประสบการณ์ ในการท างาน วิทยฐานะและขนาดของ
โรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากงานวิจยัของ รัดเกล้า พบสมัย (2559) ผลการศึกษาพบว่าผูรั้บบริการมีความรู้
เก่ียวกับโรคความดนัโลหิตสูงภายหลงัการใช้แนวปฏิบติั ในระดับมาก และคะแนนความรู้ของ
ผูรั้บบริการโรคความดนัโลหิตสูงหลงัการใช้แนวการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้ง เพิ่มข้ึนมากกว่า ก่อนใช้
แนวทางปฏิบติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.001) ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการไดรั้บการ
ใช้แนวปฏิบัติการจดัการส่งเสริมสุขภาพผูรั้บบริการโรคความดันโลหิตสูง ในระดับมาก  ผู ้
ให้บริการมีความคิดเห็น ต่อความเป็นไปไดใ้นการน าแนวปฏิบติัการส่งเสริมสุขภาพโรคความดนั
โลหิตสูงไปปรับใชก้บัคนไขอ่ื้นๆ โรงพยาบาลสกลนคร สาขา 1 จงัหวดัสกลนครในระดบัมาก 

จากงานวิจัย ท่ี ได้ยกตัวอย่างมาเบ้ื องต้น  การใช้วงจร PDCA ในการพัฒนา
ความกา้วหน้าขององค์กรนั้น ไม่ไดมี้เพียงแค่องค์กรการศึกษาเท่านั้น แต่ยงัมีอีกหลายองค์กรท่ีน า
กระบวนการ PDCA ไปปรับใช้ในการพฒันาองค์กรของตนให้มีระดับการพัฒนาท่ีดีข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง  โดยมีการปรับกระบวนการท างานให้เขา้กบับริบทและลกัษณะการปฏิบติังานเฉพาะของ
องคก์รอยา่งเหมาะสม  
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ในการจดัท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ผูน้ าชุมชน ไดน้ าหลกักระบวนการด าเนินงาน
ของ PDCA มาปรับใชก้บัผูเ้รียน ตามขั้นตอน ต่อไปน้ี 

1.  P – Plan การออกแบบแผนการจดัการชั้นเรียน 
 1.1 การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ 
 1.2 ก าหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.3 จดัเตรียมกิจกรรมและส่ือการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.  D – Do การปฏิบติัการจดัอบรมให้ความรู้ ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้

ให้สอดคลอ้ง และครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวต้ามแผนการจดัการเรียนรู้ ผา่นการท า
กิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยผูจ้ดัอบรมตอ้งเป็นผูอ้  านวยความสะดวก กล่าวคือหลงัจากการใหค้วามรู้
แลว้ ก่อนการท ากิจกรรมผูจ้ดัอบรมจะอธิบายการท ากิจกรรม แลว้ในระหวา่งการท ากิจกรรมนั้นผู ้
จดัอบรมจะเป็นผูช้ี้แนะแนวทางในการท ากิจกรรมวา่ควรไปในทิศทางใด เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมไดเ้กิด
องคค์วามรู้ดว้ยตนเองผา่นการท ากิจกรรม 

3.  C – Check การวดัและประเมินผล ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยผูจ้ดัอบรมเป็นผู ้
ประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 

4.  A – Act กิจกรรมสะทอ้นคิด ทบทวนความรู้ของผูเ้ขา้อบรม ศึกษาพฤติกรรมของผู ้
เข้าอบรมว่ามีความเข้าใจมากน้อยอย่างไรจากการท ากิจกรรม หากผู ้เข้าอบรมมีปฏิกิริยาท่ี
ตอบสนองต่อกิจกรรม และสามารถน าไปใช้ได้ในการท างานได้จริง ให้ผูจ้ดัอบรมน ามาเป็น
มาตรฐานในการด าเนินงานคร้ังต่อไป แต่หากผูเ้ขา้อบรมยงัขาดความเขา้ใจ และไม่เขา้ถึงเน้ือหาท่ี
เรียน ให้ผูจ้ดัอบรมน ากิจกรรมนั้น มาทบทวนเพื่อน าไปปรับปรุงและเป็นพื้นฐานในการจดัอบรม
คร้ังต่อไป หรือในชัว่โมงถดัไป 
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แผนผงัการ 
ด าเนินงาน 
การจดัอบรม 
ให้ความรู้ตาม

กระบวนการ PDCA 

P – Plan การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

 - การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ 
 - ก าหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 - ก าหนดกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

D – Do การปฏิบติัการจดัอบรมใหค้วามรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

C – Check การวดัและประเมินผลตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(KPA) 

A – Act ศึกษาความเขา้ใจของผูเ้ขา้อบรมผา่นกิจกรรมสะทอ้นคิด 
ทบทวนความรู้ของผูเ้ขา้อบรม 

ผูเ้ขา้อบรมตอบสนองต่อการเรียนรู้เป็นอยา่งดี ผูเ้ขา้อบรมยงัไม่ตอบสนอง
ต่อเน้ือหาเท่าท่ีควร 

ปรับปรุงกิจกรรมการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

ก าหนดเป็นมาตรฐาน 
การจดักิจกรรมคร้ังต่อไป 
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จากการใช้กระบวน PDCA เพื่อพฒันาสมรรถนะของผูน้ าชุมชน จะท าให้เกิดการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  จนกลายเป็นบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขบัเคล่ือนการพฒันาในระดับฐานรากอย่างเข้มแข็งและย ัง่ยืน  เกิดเป็นพลเมือง
คุณภาพของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมคุณภาพต่อไป  
 

รายละเอยีดกจิกรรม 
หลกัสูตรฝึกอบรมผู้น าชุมชน 

 หลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ าชุมชน  ไดด้ าเนินงานในลกัษณะการอบรมเชิงปฏิบติัการมี
ระยะเวลาการจดักิจกรรม 3 วนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ตารางก าหนดการกจิกรรมประจ าวนั 

วนัท่ี 2-3 เมษายน 2562 
ณ ศูนยฮ์อมพญ๋า  บา้นสาสบหก อ าเภอแจห่้ม  จงัหวดัล าปาง  

 
เวลา 
(ม.ีค.) 

09.00 - 10.30 10.30 
- 

10.45 

10.45 – 12.00 12.00 – 
13.00 

13.00 – 14.30 14.30 
– 

14.45 

14.45-17.00 
น. 

วนัที ่
28 

การแนะน า
หลกัสูตรและ
ทบทวนการ

ด าเนินงานท่ีผา่น
มาของชุมชน 

 
 
 

 
พกั 
15 
นาที 

การบรรยาย
เร่ือง 

สมรรถนะ
ผูน้ าทั้ง 5 ดา้น 

 
 
 
 
 

พกั
กลางวนั 

การท ากิจกรรม
เพื่อสร้างความ
เขา้ใจเร่ือง

สมรรถนะผูน้ า
ทั้ง 5 ดา้น  

 
 
 
 
 

พกั 
15 
นาที 

การท า
กิจกรรมเพ่ือ
สร้างความ
เขา้ใจเร่ือง

สมรรถนะผูน้ า
ทั้ง 5 ดา้น 
(ต่อ)  

วนัที ่
29 

การศึกษาดูงานใน
พ้ืนท่ี  

การศึกษาดู
งานในพ้ืนท่ี 

การวเิคราะห์ 
SWOT และ
แนวทางการ
พฒันาชุมชน 

การเขียนแผน
แม่บทการ
พฒันาชุมชน 

(ต่อ) 
วนัที ่
30 

การเขียนแผน
แม่บทการพฒันา

ชุมชน 

การน าเสนอ
แผนชุมชน

และรับฟังการ
วพิากย ์

การปรับแกแ้ผน
แม่บทใหมี้ความ

สมบูรณ์ 

การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของการอบรม 

/ พิธีปิด 
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รายละเอยีดการท ากจิกรรม 
วนัที ่1 การอบรมเชิงปฏบัิติการเร่ืองสมรรถนะผู้น าชุมชน 

 

การเตรียมกจิกรรมการเรียนรู้       7  ช่ัวโมง 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะผูน้ าชุมชนท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาการด าเนินงาน 

2. มีส่วนร่วมกบัการท ากิจกรรมเพื่อทดสอบความเขา้ใจและการน าไปใช ้ 

3. เกิดการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมอบรม  

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เข้าร่วมอบรม 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าชุมชนทั้ง 5 ดา้น ผา่นการรับฟังบรรยาย

และความสอดคลอ้งของสมรรถนะผูน้ าท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน 

2. ผา่นการฝึกฝนเร่ืองทกัษะและการแสดงออกของผูน้ า เช่น  การส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพในแต่ละสถานการณ์  ทกัษะการคิดวเิคราะห์และการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ

เขา้ถึงความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ หรือ การใชภ้าษาต่างประเทศส าหรับการถ่ายทอด

ความรู้  เป็นตน้  
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รายละเอยีดกจิกรรม  
 

กจิกรรม วตัถุประสงค์ เวลา ส่ือการสอน / อุปกรณ์ 
การแนะน า
หลกัสูตร 

เพื่อแนะน าวตัถุประสงคแ์ละ
ความคาดหวงัหลงัจบการเรียนรู้ 

30 นาที เอกสารคู่มือการฝึกอบรม 
และ Power Point 
Presentation 

กิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์ 
(Who are you?) 

เพื่อแนะน าสมาชิกผูเ้ขา้ร่วม
อบรมให้รู้จกักนัเบ้ืองตน้ 

30 นาที  ป้ายช่ือ / สีแมจิก / 
นกหวดี / เพลงพร้อม
ล าโพง 

การบรรยายเร่ือง
สมรรถนะผูน้ า 

เพื่อแนะน าองคค์วามรู้พื้นฐาน
แต่ละดา้นของผูน้ า พร้อมทั้งให้
ประเมินตนเอง 

60 นาที  ใบงานการคน้พบผูน้ าใน
ตวัคุณ / Power Point 
Presentation เร่ือง
สมรรถนะผูน้ า 

ตวัอยา่งผูน้ าแต่ละ
แบบ 

เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นถึง
สมรรถนะผูน้ าท่ีเห็นผา่น
ภาพเคล่ือนไหว 

60 นาที คลิปวดีีโอผูน้ าในแบบ
ต่างๆ / กระดาษชาร์ต / 
ปากกาแมจิก  

ทบทวนองคค์วามรู้
เร่ืองสมรรถนะผูน้ า 

เพื่อทบทวนความเขา้ใจเร่ือง
สมรรถนะผูน้ า 

30 นาที บตัรค าหวัขอ้ และ 
ค าอธิบายเร่ืองสมรรถนะ
ผูน้ า 

ผูน้ า 4 ทิศ เพื่อใหท้ราบลกัษณะการท างาน
ของผูน้ าแต่ละแบบและวเิคราะห์
ลกัษณะของตนเองได ้ 

60 นาที แบบทดสอบ DISC / 
Power Point Presentation 
เร่ือง ผูน้ า 4 ทิศ 

การฝึกทกัษะผูน้ า
ของผูเ้ขา้อบรม 

เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจเร่ืองการ
พฒันาตนเอง 

75 นาที แบ่งกลุ่ม / ฝึกปฏิบติัตาม
ทกัษะท่ีตนเองสนใจ  

สรุปบทเรียนเร่ือง
สมรรถนะผูน้ า 

เพื่อสร้างความเขา้ใจและแนว
ทางการพฒันาสมรรถนะผูน้ าท่ี
ถูกตอ้ง 

30 นาที กระดาษชาร์ต / ปากกาม
จิก 
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กจิกรรมที ่1 : การแนะน าหลกัสูตร 
วตัถุประสงค์  

เพื่อแนะน าวตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงัหลงัจบการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1.  แนะน าตวัผูว้จิยัและวตัถุประสงคก์ารจดัอบรม 
2. แนะน าทีมวทิยากร 
3. ช้ีแจงเอกสารคู่มือการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูร่้วมกิจกรรม ไดแ้ก่  สถานท่ีพกั  การ

รับประทานอาหาร  ห้องประชุม  หอ้งน ้า  ร้านสะดวกซ้ือ  แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี  
ท่ีตั้งกลุ่มอาชีพ  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงัของการจดัอบรม 
 

กจิกรรมที ่2 : กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  (Who are you?) 
วตัถุประสงค์  

เพื่อแนะน าสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมอบรมใหรู้้จกักนัเบ้ืองตน้ 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1. ผูจ้ดักิจกรรมแจง้วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรม  และวธีิท ากิจกรรม 

2. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมหยบิป้ายช่ือของตนเอง  หมู่บา้นเดียวกนัใชสี้เดียวกนั  เขียนช่ือเล่นของ

ตนเองบนบนป้ายช่ือ 

3. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมนัง่เรียงกนัเป็นวงกลม  แนะน าช่ือและหนา้ท่ีผูน้  าของตนเองในชุมชนจน

ครบทุกคน 

4. จากนั้นทุกคนน าป้ายช่ือไปคว  ่าไวก้ลางหอ้ง แลว้ยนืลอ้มรอบป้ายช่ือ ผูน้ ากิจกรรมสลบั

ต าแหน่งป้ายช่ือ 

5. ผูน้ ากิจกรรมสอบถามวา่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจ าเพื่อนท่ีมาจากต่างชุมชนไดม้ากท่ีสุดก่ีคน 

6. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไปหยบิป้ายช่ือกลางหอ้งข้ึนมา 1 ใบ  และกลบัมานัง่ท่ีเดิม 

7. เร่ิมตน้การคน้หาเพื่อนร่วมห้องจากป้ายช่ือ  โดยผูท่ี้มีป้ายช่ืออยูใ่นมือตอ้งบอกช่ือเพื่อน

และหนา้ท่ีของเพื่อนในหมู่บา้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  จึงจะสามารถคืนป้ายช่ือได ้ 

8. เวยีนล าดบัของผูเ้ขา้ร่วมอบรมไปดา้นขวา  จนกวา่ทุกคนจะไดป้้ายช่ือคืน  
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หมายเหตุ: ผูเ้ขา้ร่วมอบรมท่ีจ าช่ือและหนา้ท่ีของเพื่อนไม่ได ้ ตอ้งออกมาแสดงความสามารถพิเศษ
ในหอ้งอบรม 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจาก 4 ชุมชนมีความรู้จกัและคุน้เคยกนัในเบ้ืองตน้ 
 

กจิกรรมที ่3 : การบรรยายเร่ืองสมรรถนะผู้น า 
วตัถุประสงค์   

เพื่อแนะน าองคค์วามรู้พื้นฐานแต่ละดา้นของผูน้ า พร้อมทั้งใหป้ระเมินตนเอง 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1. วทิยากรบรรยายเร่ือง สมรรถนะผูน้ า 5 ดา้นไดแ้ก่  องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน 

ทกัษะผูน้ า  ความสามารถพิเศษของผูน้ า  การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี  บุคลิกภาพและการ

แสดงออกของผูน้ า 

2. หลงัจบการบรรยาย  ผูเ้ขา้ร่วมอบรมซกัถามขอ้สงสัย  และตรวจสอบคุณสมบติัผูน้ าใน

ตวัเองจากใบงานเร่ืองสมรรถนะผูน้ า (Checklist) พร้อมทั้งวเิคราะห์เร่ืองสมรรถนะผูน้ าท่ี

ตนเองอยากพฒันาในช่วงบ่าย  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเขา้ใจองคค์วามรู้เร่ืองสมรรถนะผูน้ าทั้ง 5 ดา้น และประเมินสมรรถนะผูน้ า
ในตนเองได ้ 
 

กจิกรรมที ่4:  ตัวอย่างผู้น าแต่ละแบบ 
วตัถุประสงค์   

เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมแลกเปล่ียนความคิดเห็นถึงสมรรถนะผูน้ าท่ีเห็นผา่นภาพเคล่ือนไหว 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1. แบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมอบรมทั้งหมดเป็น 4 กลุ่มโดยวธีินบัเลข 

2. วทิยากรเปิด clip วดีีโอความยาว 3-7 นาทีใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมดู 

3. แต่ละกลุ่มวเิคราะห์สมรรถนะของผูน้ าท่ีอยูใ่น clip วดีีโอ  โดยใชอ้งคค์วามรู้เร่ืองผูน้ า

ชุมชน  
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4. สมาชิกกลุ่ม  ร่วมกนัออกแบบผูน้ าชุมชนท่ีกลุ่มตนเองอยากได ้ โดยอาศยับริบทของผูท่ี้

ศกัยภาพในชุมชนจริง  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองสมรรถนะผูน้ าท่ีมาจากสถานการณ์สมมุติ
ร่วมกนัได ้ 
 

กจิกรรมที ่5 : การทบทวนองค์ความรู้เร่ืองสมรรถนะผู้น า 
วตัถุประสงค์   

เพื่อทบทวนความเขา้ใจเร่ืองสมรรถนะผูน้ า 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1. ผูด้  าเนินกิจกรรมอธิบายบตัรค าในหมวด “หวัขอ้เร่ือง” และ “รายละเอียด”  

2. ผูด้  าเนินกิจกรรมน าบตัรค าวางคว  ่าไวก้ลางหอ้ง  

3. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเดินไปหยิบบตัรค าข้ึนมาคนละ 1 ใบ 

4. ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมรวมกลุ่มกนัตามหวัขอ้เร่ือง และ รายละเอียดเร่ืองสมรรถนะผูน้ า

ชุมชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ท ากิจกรรมซ ้ าทั้งหมด 5 รอบ โดยการเปล่ียนหรือสลบับตัรค า

ในแต่ละรอบ  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมีความเขา้ใจเร่ืองสมรรถนะผูน้ าและตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเน้ือหา
ได ้ 

 
กจิกรรมที ่6 : ผู้น า 4 ทศิ 
วตัถุประสงค์   

เพื่อใหท้ราบลกัษณะการท างานของผูน้ าแต่ละแบบและวเิคราะห์ลกัษณะของตนเองได ้
ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1. วทิยากรบรรยายเร่ืองผูน้ า 4 ทิศมีลกัษณะอยา่งไร 

2. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมท าแบบทดสอบคุณลกัษณะผูน้ า (DISC)  

3. เม่ือเสร็จแลว้ รวมคะแนนจากค าตอบแต่ละขอ้ 
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4. วทิยากรสรุปลกัษณะของผูน้ าแต่ละแบบโดยอา้งอิงจากจ านวนคะแนน  ถา้ไม่

สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีผูเ้ขา้ร่วมอบรมคิดหรือแสดงออก  ใหท้  าการวพิากยร่์วมกนัได ้ 

5. สรุปแนวทางการท างานของผูน้ าแต่ละทิศและการปฏิบติัตวัของเราเม่ือเจอผูน้ าท่ีมี

ลกัษณะหลากหลาย  เพื่อใหเ้กิดการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและราบร่ืนมากท่ีสุด  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมทราบลกัษณะการท างานของผูน้ าแต่ละแบบและวเิคราะห์ลกัษณะของ
ตนเองเพื่อการท างานร่วมกนัอยา่งราบร่ืนได ้ 
 

กจิกรรมที ่7 : การฝึกทกัษะผู้น าของผู้เข้าอบรม 
วตัถุประสงค์   

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเร่ืองการพฒันาตนเอง 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมแบ่งกลุ่มตามหวัขอ้เร่ืองท่ีตนเองสนใจจะพฒันา 

2. ฟังบรรยายสรุปจากพี่เล้ียงประจ ากลุ่ม 

3. ฝึกปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดทกัษะในหวัขอ้เร่ืองนั้นๆ  หรือ วางแผนการพฒันาของตนเองได ้ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมเขา้ใจความตอ้งการของตนเองและฝึกปฏิบติัเพื่อพฒันาสมรรถนะผูน้ า 
 

กจิกรรมที ่8 : สรุปบทเรียนเร่ืองสมรรถนะผู้น า 
วตัถุประสงค์  

เพื่อสร้างความเขา้ใจและแนวทางการพฒันาสมรรถนะผูน้ าท่ีถูกตอ้ง 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

1. แบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมอบรมตามหมู่บา้น 

2. ระดมสมองเร่ือง “ส่ิงท่ีฉนัอยากใหผู้น้  าชุมชนในพื้นท่ีเกิดการพฒันา” โดยดูจากขอ้มูล

พื้นฐานและ ก าหนดเกณฑช้ี์วดัท่ีชดัเจน  เช่น  การส่ือสารภาษาต่างประเทศ : ภาษาจีน  ใน

ระดบัการทกัทายขั้นพื้นฐานไดใ้นเร่ืองทัว่ไป  หรือ  การกล่าวสุนทรพจน์ในท่ีชุมชน :  
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สามารถกล่าวตอ้นรับหน่วยงานภาครัฐท่ีเขา้มาเยีย่มชมชุมชนไดอ้ยา่งมืออาชีพ  ส่ือสาร

และตอบค าถามเก่ียวกบัชุมชนไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้งและเหมาะสม  เป็นตน้   

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมเขา้ใจการพฒันาสมรรถนะผูน้ าท่ีถูกตอ้ง 
 

รายละเอยีดการท ากจิกรรม 
วนัที ่2 การอบรมเชิงปฏบัิติการเร่ืองการเขยีนแผนชุมชน  

 

การเตรียมกจิกรรมการเรียนรู้       7  ช่ัวโมง 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างทกัษะการวางแผนพฒันาชุมชนอยา่งมีวสิัยทศัน์และสมบูรณ์  

2. เพื่อพฒันาทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. เพื่อสร้างการพฒันาอยา่งเป็นองคร์วมและเกิดผลส าเร็จเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งได ้ 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เข้าร่วมอบรม 
1. มีทกัษะการคิดวเิคราะห์  หาจุดแขง็  จุดอ่อนและการด าเนินงานท่ีผา่นมาชุมชนของ

ตนเองได ้

2. มีความรอบรู้ เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาและการวดัผลของชุมชนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

3. มีทศันคติท่ีดีต่อการด าเนินงานอยา่งมีส่วนร่วมโดยมีบริบทของชุมชนเป็นพื้นฐาน  

 
 
 
 
 



208 
 

 

รายละเอยีดกจิกรรม  
 

กจิกรรม วตัถุประสงค์ เวลา ส่ือการสอน / อุปกรณ์ 
การศึกษาดูงานใน
พื้นท่ี 
 

เพื่อศึกษาบริบทเฉพาะของชุมชน  
กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จและ
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน 
 

 
3 ชัว่โมง 

สมุดบนัทึก / ปากกา / 
อาหารวา่ง / หมวกหรือ
ร่ม 

กิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์ 
(สติดี  ชีวติมีสุข)  

เพื่อสร้างวธีิการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพในองคก์ร 

20  นาที  เกมส์ “กบ กระโดดน ้า 
จ๋อม” 

สรุปกระบวนการ
ท างานท่ีไดจ้ากการ
ถอดบทเรียน 

เพื่อใหทุ้กคนทราบกระบวนการ
ท างานของผูน้ าชุมชนตน้แบบ
ส าหรับการต่อยอดท าแผนแม่บท 

40 นาที การน าเสนอขอ้มูลผา่น 
Power Point  

ใหค้วามรู้เร่ืองการ
ท าแผนชุมชน 

เพื่อใหผู้น้  าชุมชนสามารถเขียน
แผนชุมชนท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของตนเองและ
สอดคลอ้งกบันโยบายของ
ประเทศได ้ 

45 นาที  Clip วดีีโอเร่ือง การ
พฒันาประเทศ / การ
น าเสนอขอ้มูลผา่น 
Power Point / แผนชุมชน
ตวัอยา่ง 

การวเิคราะห์ SWOT 
และแนวทางการ
พฒันาชุมชน  

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทบทวนจุดแข็ง  
จุดอ่อนและกระบวนการพฒันา
ชุมชนของตนเอง  

75 นาที กระดาษชาร์ต / สีเมจิก / 

การเขียนแผนชุมชน  เพื่อใหผู้น้  าชุมชนสามารถเขียน
แผนแม่บทท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของตนเองและ
สอดคลอ้งกบันโยบายของ
ประเทศได ้

60 นาที  กระดาษชาร์ต / สีเมจิก / 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12  
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ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 
 

กจิกรรมที ่1:  การศึกษาดูงานในพืน้ที ่(ฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน)  
วตัถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาบริบทเฉพาะของชุมชน  กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จและการด าเนินงานของ

คณะกรรมการชุมชน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. เขา้เยีย่มชมฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย ์ 30 นาที 

2. เขา้เยีย่มชมฐานการเรียนรู้การเล้ียงกบ 20 นาที 

3. เขา้เยีย่มชมฐานการเรียนรู้การเล้ียงผึ้งป่า 20 นาที 

4. เขา้เยีย่มชมฐานการเรียนรู้การท าฝายชะลอน ้า 30 นาที 

5. เขา้เยีย่มชมฐานการเรียนรู้การจดัท าโฮมสเตย ์ 30 นาที 

6. การสรุปความรู้จากการศึกษาดูงานในพื้นท่ีร่วมกนั   

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเห็นการด าเนินงานกิจกรรมท่ีเป็นผลส าเร็จของชุมชนเพื่อน าไปต่อยอดการ
พฒันาของชุมชนของตนเองได ้ 
 

กจิกรรมที ่2:  กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  (สติดี  ชีวติมสุีข) 
วตัถุประสงค์   

เพื่อสร้างวธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในองคก์ร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. ผูด้  าเนินกิจกรรมจดัให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมนัง่เป็นวงกลม 

2. อธิบายวธีิการท ากิจกรรม โดยแต่ละรอบ  จะเร่ิมดว้ย ประโยค  

- กบ  1 ตวั       กบ 2 ตวั  /  กบ 2 ตวั 

- กระโดดน ้า 1 คร้ัง     กระโดดน ้า 2 คร้ัง / กระโดดน ้า 2 คร้ัง 

- จ๋อม      จ๋อม / จ๋อม  

และนบัเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือยๆ 
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3. เม่ือผูเ้ขา้ร่วมอบรมเขา้ใจวธีิการส่ือสารและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  ผูด้  าเนินกิจกรรม

สรุปวา่  การส่ือสารตอ้งมีสติ  มีการทดสอบและปรับเขา้หากนัเพื่อใหส้มาชิกท่ีเก่ียวขอ้ง

เขา้ใจไดทุ้กคน  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมเขา้ใจหลกัการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมและ
สนใจการด าเนินงานขององคก์รตลอดเวลา  
 

กจิกรรมที ่3:  สรุปกระบวนการท างานทีไ่ด้จากการถอดบทเรียน 
วตัถุประสงค์  

 เพื่อใหทุ้กคนทราบกระบวนการท างานของผูน้ าชุมชนตน้แบบส าหรับการต่อยอดท าแผน
ชุมชน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. ผูด้  าเนินกิจกรรมสรุปขอ้มูลเร่ืองกระบวนการท างานของชุมชนจากการถอดบทเรียน 

โดยน าเสนอผา่น Power Point  

2. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมซกัถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเร่ืองกระบวนการท างาน 

3. เกิดแนวทางกระบวนการท างานร่วมกนั  อาจจะเหมือนหรือต่างจากท่ีถอดบทเรียนมาก็

ได ้ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ  

4. น าขอ้มูลไปเขียนแผนชุมชน 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทราบกระบวนการท างานท่ีดีและเขียนออกมาเป็นแผนพฒันาชุมชนได ้
  

กจิกรรมที ่4:  ให้ความรู้เร่ืองการท าแผนชุมชน 
วตัถุประสงค์  

 เพื่อใหผู้น้  าชุมชนเขา้ใจองคป์ระกอบของการเขียนแผนชุมชน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. วทิยากรแนะน าเร่ืองขั้นตอนการเขียนแผนชุมชนผา่นทาง Power Point Presentation  

2. รับชมวดีีโอ คลิปเร่ือง การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
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3. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมซกัถามขอ้สงสัย 

4. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมศึกษาแผนชุมชนตวัอยา่งเพิ่มเติมจากเอกสาร 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเขา้ใจองคป์ระกอบของการเขียนแผนชุมชน 

 
กจิกรรมที ่5:  การวเิคราะห์ SWOT และแนวทางการพฒันาชุมชน 
วตัถุประสงค์   
 เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมทบทวนจุดแขง็ จุดอ่อนและกระบวนการพฒันาชุมชนของตนเอง  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. วทิยากรบรรยายเร่ืองหลกัการวเิคราะห์ SWOT โดยทัว่ไป 

2. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมวเิคราะห์ SWOT ของบริบทชุมชนตนเอง 

3. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมน าเสนอผลการวเิคราะห์ SWOT รายชุมชน  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมรู้จกั SWOT ของชุมชนตนเอง 

 
กจิกรรมที ่6:  การเขยีนแผนชุมชน  
วตัถุประสงค์   

เพื่อใหผู้น้  าชุมชนสามารถเขียนแผนชุมชนท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเองและ
สอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศได ้

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม จากแต่ละชุมชน 

2. ระดมสมองเพื่อหาประเด็นหลกัในการท าแผนชุมชน  

3. เขียนแผนชุมชนตามความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมสามารถเขียนแผนชุมชนท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเองและ

สอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศได ้
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รายละเอยีดการท ากจิกรรม 
วนัที ่3 การน าเสนอแผนแม่บทชุมชน  

 

การเตรียมกจิกรรมการเรียนรู้       4  ช่ัวโมง 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของการจดัท าแผนแม่บทชุมชน  

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลส าเร็จจากการด าเนินงาน  

3. เพื่อสร้างผลส าเร็จท่ีจบัตอ้งไดห้รือเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เข้าร่วมอบรม 

1. มีความรอบรู้และทกัษะการคิดวเิคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาและการวดัผล

ของชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. มีทศันคติท่ีดีต่อการด าเนินงานอยา่งมีส่วนร่วมโดยมีบริบทของชุมชนเป็นพื้นฐาน  

รายละเอยีดกจิกรรม  
 

กจิกรรม วตัถุประสงค์ เวลา ส่ือการสอน / อุปกรณ์ 
กิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์ 
(ทายสิ...ฉนัคือ
อะไร?)  

เพื่อสร้างทกัษะการอธิบาย
ความหมายอยา่งชดัเจน 

20  นาที  เกมส์ทายรูปภาพผา่นการ
อธิบายความ  

การจดัตั้ง
คณะท างานของ
ชุมชนและก าหนด
ภาระงานท่ีชดัเจน 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อยา่งราบร่ืน  มีประสิทธิภาพ
และเกิดผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

60 นาที กระดาษชาร์ต / สีเมจิก / 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 

น าเสนอแผนแม่บท
ชุมชนรายกลุ่ม  

เพื่อรับฟังการวพิากยแ์ผนแม่บท
และปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพ
ส าหรับการใชจ้ริงมากข้ึน  

70 นาที การน าเสนอขอ้มูลแผน
แม่บทของแต่ละกลุ่ม   
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ปรับปรุงแผนแม่บท
ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บ
การวพิากย ์ 

เพื่อใหไ้ดแ้ผนแม่บทท่ีมี
ประสิทธิภาพส าหรับการน า
กลบัไปใชห้ลงัการจดัอบรม  

60 นาที  แผนแม่บทฉบบัสมบูรณ์  

การประเมินผลการ
อบรม   

เพื่อน าผลการประเมินความพึง
พอใจไปใชพ้ฒันากระบวนการ
จดัอบรมต่อไปในอนาคต 

30 นาที  แบบประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  

 

กจิกรรมที ่1:  กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ (ทายสิ...ฉันคืออะไร?) 
วตัถุประสงค์  

 เพื่อสร้างทกัษะการอธิบายความหมายอยา่งชดัเจน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ผูด้  าเนินกิจกรรมจดัเตรียมค าศพัทไ์วจ้  านวน 20 ค า 

2. สมาชิกแบ่งกลุ่มตามการนบัเลข เป็นทั้งหมด 4 กลุ่ม 

3. แต่ละกลุ่มคดัเลือกตวัแทนท่ีมีความสามารถดา้นการอธิบายความมาเป็นผูส่ื้อความ 

4. ผูส่ื้อความมีหนา้ท่ีใชค้  าพูดหรือท่าทางอธิบายใหส้มาชิกของกลุ่มทราบวา่ค าศพัทท่ี์ไดรั้บ 

คือค าวา่อะไร  โดยไม่ใหมี้ค าท่ีเป็นส่วนประกอบของค าศพัทน์ั้นอยูใ่นค าใบเ้ลย 

5. ถา้ผูส่ื้อความพูดค าท่ีอยูใ่นค าศพัทท่ี์ก าหนดให ้ ถือวา่กลุ่มนั้นไม่ไดค้ะแนนในค าศพัทน์ั้น  

6. กลุ่มท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุดเป็นผูช้นะ 

7. ผูด้  าเนินกิจกรรมสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมอบรมวา่ เพราะปัจจยัใด  จึงท าใหไ้ดค้ะแนนมาก หรือ 

ไม่ไดค้ะแนนเพื่อสรุปทกัษะการอธิบายความหมายท่ีดีร่วมกนั  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดฝึ้กฝนทกัษะการอธิบายความหมายผา่นการใชค้  าพูด  ท่าทางและ
ประสบการณ์ของคน 
 

กจิกรรมที ่2:  การจัดตั้งคณะท างานของชุมชนและก าหนดภาระงานทีชั่ดเจน 
วตัถุประสงค์   

เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน มีประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมระดมสมองหาบุคคลท่ีเหมาะสมในชุมชน  โดยผูด้  าเนินงานหลกัควร

จะเป็นผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

2. การวเิคราะห์ความสามารถและลกัษณะผูน้ าของทีมงานเพื่อจดัสรรบุคลากรใหพ้ร้อม

ส าหรับการปฏิบติังาน 

3. เตรียมวธีิการช้ีแจง ชกัจูงใจใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหลงัการจดัอบรม  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 ชุมชนมีคณะท างานท่ีมีประสิทธิภาพตามแผนการด าเนินงานของชุมชน 
 

กจิกรรมที ่3 : น าเสนอแผนชุมชนเป็นรายหมู่บ้าน 
วตัถุประสงค์  

เพื่อรับฟังการวพิากยแ์ผนชุมชนและปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพส าหรับการใชจ้ริงมากข้ึน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สมาชิกกลุ่มทุกคนแบ่งหนา้ท่ีกนัเพื่อน าเสนอแผนชุมชนตามความถนดั 

2. หลงัจากการน าเสนอแผน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเขียนแผนชุมชนซกัถามขอ้สงสัย   

3. ผูเ้ช่ียวชาญวพิากยจุ์ดเด่นและขอ้ควรปรับปรุงของแผนชุมชน   

4. สมาชิกกลุ่มสามารถอธิบายหรือซกัถามเพิ่มเติมเพื่อน าไปปรับปรุงแผนชุมชนในขั้นต่อไป 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมสามารถปรับปรุงแผนชุมชนตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญได ้ 

 
กจิกรรมที ่4 : ปรับปรุงแผนชุมชนตามข้อมูลทีไ่ด้รับการวพิากย์ 
วตัถุประสงค์  

เพื่อใหไ้ดแ้ผนชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการน ากลบัไปใชห้ลงัการจดัอบรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สมาชิกกลุ่มปรับปรุงแผนชุมชนตามค าแนะน าท่ีไดจ้ากการวพิากย ์

2. ผูเ้ช่ียวชาญการเขียนแผนชุมชนตรวจสอบความถูกตอ้งขั้นสุดทา้ยในกลุ่มยอ่ย 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดแ้ผนชุมชนท่ีมีองคป์ระกอบครบส าหรับการน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

 
กจิกรรมที ่5 : การประเมนิผลการอบรม   
วตัถุประสงค์  

เพื่อน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใชพ้ฒันากระบวนการจดัอบรมต่อไปในอนาคต 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมประเมินความพึงพอใจหลงัการอบรมในแบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมใหข้อ้เสนอแนะเร่ืองการจดัอบรมเพื่อการพฒันาในคร้ังต่อไป  

 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อน าไปพฒันากระบวนการจดัอบรมคร้ังต่อไปได ้ 
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ภาคผนวก ฉ 
 
 

แบบทดสอบ ก่อน / หลงั เรียน  เร่ืองสมรรถนะผู้น าชุมชน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง หลกัสูตรพฒันาผู้น าชุมชน 

ระหว่างวนัที ่๒-๔ เมษายน  ๒๕๖๒ 
ณ บ้านสาสบหก  อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวดัล าปาง  

 
ค าช้ีแจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย X ลงในช่อง          ถูกหรือผดิ ตามค าอธิบายในแต่ละข้อ  
 
ข้อ ค าอธิบาย ถูก% 

(คน) 
ผดิ% 
(คน) 

1 เน้ือหาสมรรถนะของผูน้ าในการอบรมคร้ังน้ีมี 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ องคค์วามรู้  
ทกัษะ  ความสามารถพิเศษ  ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น บุคลิกภาพผูน้ า 

  

2 องคค์วามรู้ของผูน้ าไดแ้ก่เร่ืองกฎหมายปกครอง  ทกัษะอาชีพและความรู้
รอบตวัเก่ียวกบัเศรษฐกิจและสังคมไทย  

  

3 ทกัษะ หมายถึง  ความรู้ความสามารถ และความช านาญท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิด ไม่
สามารถฝึกฝนเองได ้ 

  

4 ภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของผูน้ า   

5 การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ การส่ือสารโดยใชค้  าพูดเพียงอยา่ง
เดียว 

  

6 ผูน้ าตอ้งแต่งกายสะอาด  สุภาพ  เรียบร้อยและแสดงถึงอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน   

7 เทคโนโลยสีามารถช่วยคน้หาขอ้มูลและเผยแพร่ความส าเร็จของชุมชนได ้   

8 ผูน้ าตอ้งยอมรับความคิดเห็นและปฏิบติัตามความตอ้งการของผูอ่ื้น 
ตลอดเวลา   

  

9 ผูน้ าตอ้งเรียนรู้หลกัการส่ือสารและปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์
เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จต่องานของชุมชน 

  

10 ผูน้ าตอ้งเปิดใจและกระตือรือร้นในการท างาน    

 รวม   
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ภาคผนวก ช 
 

แบบประเมนิความเหมาะสมของการท าจัดท าแผนชุมชนโดยผู้เช่ียวชาญ  
ระหว่างการจัดอบรมผู้น าชุมชน ณ บ้านสาสบหก   

ค าช้ีแจง :  ใหผู้เ้ช่ียวชาญท าเคร่ือง 
 
บ้านดอนแก้ว อ าเภอวงัเหนือ จังหวดัล าปาง  
 

แผนแม่บทชุมชน 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

แผนชุมชนมีองคป์ระกอบครบถว้น      

วตัถุประสงคก์ารด าเนินงานตรงกบัความตอ้งการ
ของชุมชน      

คณะท างานมีสมรรถนะในการด าเนินงาน 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ความรู้  ทกัษะ  ความสามารถพิเศษ  
ความสัมพนัธ์ท่ีดีและบุคลิกภาพผูน้ า      

แผนการด าเนินงานชดัเจน เขา้ใจง่าย      

มีเกณฑก์ารวดัผลท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์      

รวม 
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บ้านสาสบหก  อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวดัล าปาง 
 

แผนแม่บทชุมชน 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

แผนชุมชนมีองคป์ระกอบครบถว้น      

วตัถุประสงคก์ารด าเนินงานตรงกบัความตอ้งการ
ของชุมชน      

คณะท างานมีสมรรถนะในการด าเนินงาน 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ความรู้  ทกัษะ  ความสามารถพิเศษ  
ความสัมพนัธ์ท่ีดีและบุคลิกภาพผูน้ า      

แผนการด าเนินงานชดัเจน เขา้ใจง่าย      

มีเกณฑก์ารวดัผลท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์      

รวม 
 

บ้านเมาะหลวง  อ าเภอแม่เมาะ จังหวดัล าปาง  
 

แผนแม่บทชุมชน 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

แผนชุมชนมีองคป์ระกอบครบถว้น      

วตัถุประสงคก์ารด าเนินงานตรงกบัความตอ้งการ
ของชุมชน      

คณะท างานมีสมรรถนะในการด าเนินงาน 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ความรู้  ทกัษะ  ความสามารถพิเศษ  
ความสัมพนัธ์ท่ีดีและบุคลิกภาพผูน้ า      

แผนการด าเนินงานชดัเจน เขา้ใจง่าย      

มีเกณฑก์ารวดัผลท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์      

รวม 
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บ้านสามขา อ าเภอแม่ทะ จังหวดล าปาง  
 

แผนแม่บทชุมชน 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

แผนชุมชนมีองคป์ระกอบครบถว้น      

วตัถุประสงคก์ารด าเนินงานตรงกบัความตอ้งการ
ของชุมชน      

คณะท างานมีสมรรถนะในการด าเนินงาน 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ความรู้  ทกัษะ  ความสามารถพิเศษ  
ความสัมพนัธ์ท่ีดีและบุคลิกภาพผูน้ า      

แผนการด าเนินงานชดัเจน เขา้ใจง่าย      

มีเกณฑก์ารวดัผลท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์      

รวม 
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ภาคผนวก ซ 
 

 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพงึพอใจการฝึกอบรมผู้น าชุมชนในจังหวดัล าปาง 

 
ค าช้ีแจง 1. กรุณาใส่เคร่ืองหมาย “” ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่าน 
              2. แบบประเมินน้ีมีลกัษณะเป็นการสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม/
ความพงึพอใจจากการเขา้รับการฝึกอบรมและพฒันา 
              โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั มีความหมายดงัน้ีคือ ระดับ 5 = มากทีสุ่ด, ระดับ 4 = มาก, ระดับ 3 
= ปานกลาง, ระดับ 2 = น้อย และ ระดับ 1 = น้อยทีสุ่ด 
ที่ รายการ ระดับความรู้ 

1 ด้านความรู้ 5 4 3 2 1 
 1.1  ความรู้ท่ีมี ก่อน เขา้รับการอบรม/สัมมนา      

- ดา้นองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูน้ า      
- ดา้นทกัษะส าหรับผูน้ าชุมชน      
- ดา้นคุณลกัษณะและความสามารถพิเศษของผูน้ า      
- ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีของผูน้ าต่อบุคคลอ่ืน      
- ดา้นบุคลิกภาพและการปรับตวัของผูน้ า      

1.2  ความรู้ท่ีมี หลงั เขา้รับการอบรม/สัมมนา      
- ดา้นองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูน้ า      
- ดา้นทกัษะส าหรับผูน้ าชุมชน      
- ดา้นคุณลกัษณะและความสามารถพิเศษของผูน้ า      
- ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีของผูน้ าต่อบุคคลอ่ืน      
- ดา้นบุคลิกภาพและการปรับตวัของผูน้ า      
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ที ่ รายการ ระดับความพงึพอใจ 

2 ด้านเน้ือหาสาระและประโยชน์ทีไ่ด้รับ 5 4 3 2 1 
 2.1  ความน่าสนใจของเน้ือหา/หวัขอ้การบรรยาย      

2.2  เน้ือหา/กิจกรรมของการบรรยายมีความเหมาะสม
กบับริบทของชุมชน 

     

2.3 เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมลงมือท าแผนงาน/
ผลิตภณัฑเ์พื่อสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงได ้ 

     

2.4 มีการฝึกปฏิบติัน าเสนองานตามหนา้ท่ีรับผดิชอบ
ของตนเอง 

     

2.5  ความรู้/ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมอบรม/
สัมมนา 

     

3 ด้านการน าไปประยุกต์ใช้จริง ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

3.1 สามารถน าไปปฏิบติัจริงในหนา้ท่ีรับผิดชอบของ
ตนเองได ้

     

3.2 สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการบริหารงาน
ส่วนตวัและส่วนรวมได ้

     

3.3 สามารถควบคุมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันางาน
ได ้ 

     

3.4 สามารถชกัจูงใจใหผู้อ่ื้นมาร่วมเป็นทีมงานได ้      

4 ด้านการอ านวยความสะดวกและระยะเวลา ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
 4.1  ความพร้อมของสถานท่ีและโสตทศันูปกรณ์      

 4.2  เอกสารประกอบการบรรยายมีความสัมพนัธ์กบั
เน้ือหา 

     

 4.3 เตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมครบถว้น      
 4.4  ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม      
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรคร้ังต่อไป 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 
 
 
 
 

ที ่ รายการ ระดับความพงึพอใจ 

5 ด้านวทิยากร 
 

ช่ือวทิยากร/Trainer/Lecturer 
นางสาวพรนบัพนั  วงศต์ระกลู 

5 4 3 2 1 
 2.1  ความรู้ในเร่ืองท่ีบรรยายเป็นอยา่งดี      

2.2  การน าเสนอเน้ือหามีความเหมาะสมครบถว้นทุก
ประเด็น 

     

2.3  มีเทคนิค วธีิการถ่ายทอด และสามารถดึงดูดความ
สนใจได ้

     

2.4  การใชส่ื้อประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม      
2.5  สามารถตอบค าถามไดต้รงประเด็นและชดัเจน      
2.6 ใหค้วามส าคญักบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั      
2.7 ส่งเสริมใหส้มาชิกกลุ่มท างานอยา่งมีส่วนร่วม      

โดยภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรม/
สัมมนาในคร้ังนี ้
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ภาคผนวก ฌ 
 
 

ภาพประกอบการองค์ความรู้เกีย่วกบัการด าเนินงานของผู้น าชุมชนทีป่ระสบผลส าเร็จ 
การสนทนากลุ่ม  ณ บ้านดอนแก้ว  อ าเภอวงัเหนือ  วนัที ่7  กุมภาพนัธ์ 2562 
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การสนทนากลุ่ม  ณ บ้านเมาะหลวง  อ าเภอแม่เมาะ  วนัที ่9  กมุภาพนัธ์ 2562 
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การสนทนากลุ่ม  ณ บ้านสามขา  อ าเภอแม่ทะ    วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2562 
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การสนทนากลุ่ม  ณ บ้านสาสบหก  อ าเภอแจ้ห่ม    วนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2562 
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ภาคผนวก ญ 
 
 

ภาพประกอบการจดัอบรมเชิงปฏิบัตกิารหลกัสูตรพฒันาผู้น าชุมชน 
ณ ศูนย์ฮอมผญา  บ้านสาสบหก  อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวดล าปาง 

ระหว่างวนัที ่2-3  เมษายน  2562 
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