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รายงานการศึกษาเรื่อง โครงการศึกษารูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง 2) เพื่อศึกษารูปแบบการทางานของพัฒนากร
ที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นเอกสารรายงานการศึกษาที่สมบูรณ์พร้อมมิติด้านคุณค่าสามารถใช้เป็นองค์ความรู้
เพื่อเป็นรูปแบบในการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง และมิติด้านคุณภาพที่มีความถูกต้อง
สมบู ร ณ์ เหมาะสมตามหลั ก ของการวิ จั ย และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ วงวิ ช าการ โดยได้ รั บ ความกรุ ณ าจาก
ผู้บ ริห ารกรมการพัฒ นาชุม ชน นายสุท ธิพ งษ์ จุล เจริญ อธิบ ดีก รมการพัฒ นาชุม ชน นายนิวัติ น้อ ยผาง
รองอธิบดีก รมการพั ฒ นาชุม ชน และนายร่อ งกี้ พลเยี่ย ม ผู้อานวยการสถาบัน การพั ฒ นาชุม ชน ที่ ก รุณ า
ให้โอกาสในการทาวิจัย สนับสนุนและให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี ปทุมธานี จันทบุรี มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ เชียงใหม่
อุตรดิตถ์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และตรัง ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่ง รวมทั้ง ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ผู้ให้ข้อ มูลในการวิจัยครั้ง นี้ และทีมวิจัย
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ของการดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จด้วยดี
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษารู ป แบบการทางานของพั ฒ นากรที่ ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
2) เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการทางานของพั ฒ นากรที่ ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ได้แก่ พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนากร ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน
(ผู้นา อช.)/อาสาพัฒ นาชุม ชน (อช.) ผู้แ ทนกลุ่ม OTOP คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์ก ารชุม ชน
ระดับตาบล (ศอช.ต.) และแกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี
ปทุ ม ธานี จั น ทบุรี มหาสารคาม นครพนม บึ งกาฬ เชี ย งใหม่ อุ ต รดิ ต ถ์ ประจวบคีรี ขั น ธ์ พั ง งา และตรั ง
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. คุณลักษณะของพัฒนากรที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งจะมาจาก 3 สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย
1) สมรรถนะด้านความรู้ โดยพัฒนากรจะต้องรู้แนวทางการพัฒนาชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ มีการคิด
วิเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ 2) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ พัฒนากรต้องมี
ใจรักในการทางาน เสียสละ อดทน มุ่งมั่นทุ่มเท ตั้งใจ และเอาใจใส่การทางาน มีอัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เข้าใจคน เป็นคนที่สามารถไว้วางใจได้ มีความสามารถในการประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
โดยพัฒ นากรมีคุณ ลัก ษณะเฉพาะ ได้แ ก่ มีอุดมการณ์แน่วแน่ รักชุมชน รักชาวบ้าน ไม่ถือตัว ศรัทธาใน
งานพัฒนาชุมชน และ 3) สมรรถนะด้านการปฏิบัติ/ทักษะ พัฒนากรต้องมีความสามารถในการประสานงาน
สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจน
เชี่ยวชาญงานทางด้านการพัฒนาชุมชน
2. รู ป แบบการทางานของพั ฒ นากรที่ ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ประกอบด้ ว ย 6 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่
1) เรียนรู้ชุมชน มีการเรียนรู้พื้นที่ เข้าใจชุมชน และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) ค้นหาทีมงาน ค้นหาและสร้าง
ทีมงานเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ประสานงานและสร้างศรัทธาให้เกิดในทีมงานเครือข่าย 3) บูรณาการสรรพสิ่ง
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ให้เกิดการบูรณาการงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมและงบประมาณ 4) อิงพื้นที่สม่าเสมอ เกาะติดงาน เกาะติดพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ทีมงานเครือข่ายและ
ชาวบ้านได้มั่นใจ เป็นที่ย อมรับ ในชุม ชน 5) ให้กาลัง ใจเมื่อ เจอปัญ หา เป็น ที่ป รึกษาที่ดี ให้ข้อเสนอแนะ
เสริม กาลัง ใจให้แ ก่ทีม งานและชาวบ้า น 6) พัฒ นาอย่า งต่อ เนื่อ ง มีก ระบวนการติด ตามและประเมิน ผล
การทางานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นาผลการประเมินมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดองค์ความรู้
ให้แก่ชุมชน
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This research is a study of community development workers’ model for building
community strengths. There are two objectives consisting of: 1) to study core competencies
of successful community development workers; 2) to study model for building
community strengths. This research is a qualitative research which collecting data by using
in - depth interviews and focus – group discussion from community development stakeholders
in 11 provinces. There are 2 main results, the first result showed that core competencies of
successful community development workers consisting of 1) knowledge, 2) characteristics and
3) skill. Successful community development workers always know their communit ies
(working area) well enough. Moreover, their specific characteristics are patience, dedication,
commitment, empathy and willingness to work. They mostly have many skills including
coordinating skill, adaptive skill, and communication skills. The second result presented model
for building community strengths consisting of 6 steps including: 1) understanding the
community; 2) building networks; 3) integrating activities and budgets; 4) sticking to
community areas; 5) Encouraging communities and encountering problems; and 6) monitoring
and evaluating results.
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14 การจัดเก็บข้อมูลการวิจัย จังหวัดอุตรดิตถ์
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กระแสโลกาภิวัตน์ทาให้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและรัดกุม นาไปสู่
การกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม เป็น 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการ
ร่วมคิด ร่วมทาเพื่อส่วนรวม การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากร
ไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และ
ทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด (สรุปสาระสาคัญ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580, 2561)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนที่จัดทาขึ้นบนพื้นฐานยุทธศาสตร์ 20 ปี
มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาประเทศมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ ง และยั่งยืน” โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน เน้นให้”คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง โดยกาหนดให้ ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม เป็น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้า
ด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง (สรุปสาระสาคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2560)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใน ปี 2565” กรมการพัฒนาชุมชน
ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว อย่างสมดุล ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้าง
ทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล และประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (กรมการพัฒนาชุมชน, 2562)
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พั ฒ นากรเป็ น จั ก รกลสาคั ญ ที่ จ ะทาให้ ก ารดาเนิ น งานการพั ฒ นาชุ ม ชนประสบความสาเร็ จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะพัฒนากรเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทสาคัญในงานชุมชน พัฒนากรเป็นข้าราชการที่
อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด โดยประจาทางานร่วมกับประชาชนในระดับหมู่บ้าน มีหน้าที่ให้คาแนะนา
และให้คาปรึกษาหารือแก่องค์กรการบริหารพัฒนาของหมู่บ้านและตาบล ฝึกอบรมผู้ นาท้องถิ่น จัดกลุ่มอาชีพ
และกลุ่มผู้สนใจต่าง ๆ และทางานกับกลุ่มเหล่านั้น ในช่วงเริ่มก่อร่างสร้างองค์การกรมการพัฒนาชุมชน
พัฒนากรเป็นข้าราชการเพียงคนเดียว ส่วนราชการเพียงหน่วยงานเดียวที่ลงไปปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนใน
ระดับหมู่บ้าน ตาบล โดยไม่มีเครื่องมืออัน ใดทั้งสิ้นที่จะไปสร้างอานาจบารมีกับชาวบ้าน นอกจากหนึ่งสมอง
สองมือที่เปี่ยมไปด้วยพลังความตั้งใจ เสียสละ อดทน และสติปัญญา เพื่อนาความรู้ ความแปลกใหม่ในการ
สร้างวิถีชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้าน พัฒนากรสมัยนั้นกล่าวได้ว่าเป็นผู้ร่วมทุกข์ ร่วมสุข เป็นเพื่อน เป็นที่ปรึก ษา
และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง จนกล่าวกันว่าเมื่อมีปัญหา หรือความทุกข์เกิดขึ้น ชาวบ้านจะนึกถึงพัฒนากรเป็นคนแรก
(กิตติ ปานแก้ว, 2554)
เพื่อ ให้พั ฒ นากรสามารถดาเนิน กิจ กรรมพัฒ นาชุม ชนได้ ส อดคล้อ งกับ แผนปฏิ บัติร าชการของ
กรมการพัฒนาชุม ชน บรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
ทางคณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจจัดทาโครงการศึกษารูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
เพื่อค้นหาคุณลักษณะของพัฒนากร และรูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

1.2 คาถามวิจัย
1.2.1 คุณลักษณะของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชมุ ชนเข้มแข็ง มีคุณลักษณะเป็นอย่างไร
1.2.2 รูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีรูปแบบเป็นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
1.3.2 เพื่อศึกษารูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
1.4.2 เป็นแนวทางในการทางานของพัฒนากรในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
หมวดที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
หมวดที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน
หมวดที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หมวดที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง
หมวดที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
หมวดที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายการพัฒนา
หมวดที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของพัฒนากร และบทบาทการทางานของพัฒนากร
หมวดที่ 8 ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.5.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้ ใ ห้ข้อมู ล สาคัญ ใช้วิ ธี ก ารเลือ กแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการคัด เลือ ก
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม
โดยคัดเลือกจังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 11 แห่ ง ได้กาหนดพื้นที่
การศึก ษา จานวน 11 จัง หวัด ได้แ ก่ จัง หวัด ลพบุรี ปทุม ธานี จัน ทบุรี มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ
เชี ย งใหม่ อุ ต รดิ ต ถ์ ประจวบคี รี ขั น ธ์ พั ง งา และตรั ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่
ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้การวิจัยได้กาหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
(1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวนทั้งสิ้น
55 คน จานวน 11 จังหวัด ๆ ละ 5 คน ได้แก่
1) พัฒนาการจังหวัด
2) พัฒนาการอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
3) นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
4) พัฒนากรที่ได้รับมอบหมาย
5) ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ได้รับมอบหมาย
(2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวนทั้งสิ้น 880 คน
จานวน 11 จังหวัด ๆ ละ 80 คน ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน ได้แก่
1) ผู ้น าอาสาพัฒ นาชุม ชน (ผู้ น า อช.)/อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน (อช.) ในอ าเภอเป้ า หมาย
จานวน 20 คน
2) ผู้แทนกลุ่ม OTOP ในอาเภอเป้าหมาย จานวน 20 คน
3) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ในอาเภอเป้าหมาย
จานวน 20 คน
4) แกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในอาเภอเป้าหมาย จานวน 20 คน
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1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ดาเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง มีนาคม 2563

1.6 นิยามศัพท์
ในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดความหมายคาสาคัญที่ใช้ในการวิจัยไว้ ดังนี้
พั ฒนากร หมายถึ ง ข้ า ราชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนระดั บ
ปฏิบัติการ/ชานาญการ ที่ปฏิบัติงาน ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
คุณลักษณะของพัฒนากร หมายถึง สมรรถนะของพัฒ นากรที่ส ามารถปฏิบัติห น้า ที่ใ นชุม ชนได้
เป็ น อย่ า งดี และส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ตรงตามสมรรถนะข้ า ราชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ต าแหน่ ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชน และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิ งพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทาให้บุคคลสร้างผลงานโดดเด่นในองค์กร
บทบาทการทางานของพัฒนากร หมายถึง การปฏิบัติหรือการกระทาต่าง ๆ ตามสถานภาพของ
บุคคล ตาแหน่ง อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของพัฒนากร ในการปฏิบัติงานตามบทบาทของกรมการ
พัฒนาชุมชนมี 3 ด้าน ได้แก่ การเป็นผู้ส่งเสริม การเป็นผู้สนับสนุน และการเป็นผู้ประสานงาน
1. บทบาทการเป็นผู้ส่งเสริม หมายถึง บทบาทของพัฒนากร ในฐานะเป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนา โดยการทางาน
ตามหลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน โดยสร้างความตระหนักให้แก่ผู้นาชุมชน ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ
ให้เห็นความสาคัญของการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอด
ทักษะ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในการทางานและกระตุ้นให้เป็นไปตามหลักการพัฒนาชุมชน
2. บทบาทการเป็นผู้สนับสนุน หมายถึง บทบาทของพัฒนากร ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุน การพัฒนา
ในด้านวิชาการ แนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน
ประชาชน องค์กรประชาชนหรือกลุ่มองค์กรชุมชน ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
3. บทบาทการเป็ นผู้ประสานงาน หมายถึ ง บทบาทของพั ฒ นากร ในฐานะที่ เ ป็ น ผู้ ป ระสาน
ความร่วมมือระหว่าง ผู้นาชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และทุกภาคส่วน
แนวทางการทางานของพัฒนากร หมายถึง วิธีการที่พัฒนากรใช้ทางานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วน การส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การส่งเสริม การพัฒนา
ทุนชุมชน และการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
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ภาคส่ ว น หมายถึ ง กลุ่ ม บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มกั น เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
ประกอบด้วย 5 ภาคส่วน ดังนี้
1. ภาครัฐ ได้แก่ ส่วนราชการในชุมชน
2. ภาคเอกชน ได้แก่ องค์กรเอกชนในชุมชน
3. ภาควิชาการ ได้แก่ สถาบันการศึกษาในชุมชน
4. ภาคประชาสังคม ได้แก่ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายในชุมชน
5. ภาคประชาชน ได้แก่ ประชาชนในชุมชน
ทุนชุมชน หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนหรือสังคม ทั้งสิ่งที่มีอยู่โดยเกิดขึ้นเองธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
โดยสิ่งเหล่านั้นสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
1. ทุนที่เป็นเงิน คือ ทุนทางการเงินของชุมชน เช่น
(1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
(2) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(3) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(4) กองทุนอื่น ๆ ในชุมชน
2. ทุนที่ไม่ใช่เงิน ประกอบด้วย
(1) ทุนมนุษย์ คือ
1) ปราชญ์ชาวบ้าน
2) ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
3) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
(2) ทุนสังคม คือ กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เช่น คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) เป็นต้น
(3) ทุนกายภาพ คือ สิ่งที่สร้างขึ้น เพื่อชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ศาลากลางบ้าน เป็นต้น
(4) ทุนธรรมชาติ คือ ทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
เครือข่ายการพัฒนา หมายถึง กลุ่มหรือบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นแกนหลักสาคัญในการพัฒนาชุมชน
ประกอบด้วย
1. ผู้นาชุมชน ได้แก่
(1) ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
(2) แกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ผู้นาอื่น ๆ ในชุมชน
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2. กลุ่ม/องค์กรชุมชน ได้แก่
(1) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)
(2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
(3) คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
(4) กองทุนแม่ของแผ่นดิน
(5) ศูนย์เรียนรูแ้ ละขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(6) กลุ่มอาชีพ
(7) กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน
3. เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่
(1) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.)
(2) เครือข่ายหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อาเภอ
(3) เครือข่ายกลุ่มอาชีพ
(4) เครือข่ายองค์กรชุมชนอื่น ๆ
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ หมายถึง วิธีการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ประกอบด้วยกิจกรรม
1. การลดรายจ่าย
2. การเพิ่มรายได้
3. การประหยัด
4. การเรียนรู้
5. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. การเอื้ออารีต่อกัน
แกนนาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบ หมายถึ ง กลุ่ ม บุ ค คลที่ เ ป็ น ผู้ นาในหมู่ บ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประกอบด้วย
1. ผู้นาที่เป็นทางการ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชุมชน ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผู้นาสตรี ผู้นาเยาวชน และอาสาสมัครของหน่วยงานต่าง ๆ
2. ผู้ น าที่ ไ ม่ เ ป็ น ทางการแต่ มี จิ ต อาสาที่ จ ะเข้ า มาร่ ว มและพร้ อ มที่ จ ะน าการพั ฒ นา โดยผ่ า นการ
ฝึกอบรมจากกรมการพัฒนาชุมชน

7

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมายถึง
หมู่บ้านที่ผ่านกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจากกรมการพัฒนาชุมชน
โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน
ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่พึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง แนวทาง วิธีก ารหรือ ขั้น ตอน
การมีส่วนร่วมระหว่างพัฒนากร ทุกภาคส่วน และเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่โดยร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนมีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการทางานของ
พัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนากรอบแนวคิด ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 8
หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมวดที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
หมวดที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน
หมวดที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หมวดที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง
หมวดที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
หมวดที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายการพัฒนา
หมวดที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของพัฒนากร และบทบาทการทางานของพัฒนากร
หมวดที่ 8 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของประชาชนถือได้ว่าเป็นขั้นตอน และกระบวนการที่สาคัญที่ส่งผลให้การดาเนิน
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับจากประชาชน
รวมถึ ง ประชาชนมี ค วามส านึ ก ร่ ว มในการเป็ น เจ้ า ของโครงการด้ ว ย ซึ่ ง เป็ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม ของ
ประชาชนที่เข้ามา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ร่วมกันพัฒนานั้น นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการได้นิยาม
ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้
ถวิล วดีบุรีกุล (2548) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนซึ่งประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึง
การนาความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายและตัดสินใจของภาครัฐ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นการสื่อสารสองทาง คืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบด้วย การแบ่งสรร
ข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม
ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่าย และ
การสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติและทาให้ง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ อีกทั้งหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในกรณี
ที่ร้ายแรงที่สุดช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชน
และค่านิยมของสาธารณชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน
ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์ (2551) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ไว้ว่าการมีส่วนร่ วมเป็นผลมาจาก
การเห็นพ้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง ความเห็นพ้องกันนั้นจะมีมากพอจนเกิด
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม โครงการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก าร กล่ า วคื อ ต้ อ งเป็ น การเห็ น พ้ อ งกั น ของคนส่ ว นใหญ่ ที่ จ ะเข้ า ร่ ว ม
ปฏิบัติก ารนั้น และเหตุผ ลที่ค นมาร่ว มปฏิบัติก ารได้จ ะต้อ งตระหนัก ว่า การปฏิบัติก ารทั้ง หมดโดยกลุ่ม
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หรือในนามของกลุ่มหรือกระทาผ่านองค์กร ดังนั้นองค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวที่ ทาให้การปฏิบัติการบรรลุถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
นอกจากนี้ สุธี วรประดิษฐ์ (2553) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมใน
กิจ กรรมใดกิจ กรรมหนึ่ง เพื่อ ให้เ กิด ผลต่อ ความต้อ งการของกลุ่ม คนที่ส อดคล้อ งกับ วิถีชีวิต ทางสัง คม
ทั้งนี้ในการที่จะทาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้น การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต้องคานึงถึงวิถี
การดาเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุมชน
มีความแตกต่างกันในลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐกิจ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้การเข้ามา
มีส่วนร่วมของชุมชนโดยสรุปมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ
1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาชุมชน
2. การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
3. การกาหนดกิจกรรม
4. การดาเนินกิจกรรม
5. การประเมินผลกิจกรรม
ทั้งนี้เป็นขั้นตอนของการเข้ามามีส่วนร่วมที่ให้ความสาคัญโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้คาแนะนาหรืออานวยความสะดวกเท่านั้น
จากการทบทวนความหมายของการมี ส่ ว นร่ ว ม สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง
ความร่วมมือ และรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อเกิดการดาเนินงาน เกิดการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ต้องการ ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกลไกที่สาคัญของการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้การดาเนินงาน หรือ
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานหรือโครงการเกิดประสิทธิผล

หมวดที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน (2554) ได้ให้ความหมายของ ทุนชุมชน (Community Capital) เกี่ยวกับ
การพั ฒ นาทุ น ชุ ม ชนตามแนวพระราชด าริ ไว้ ว่ า ทุ น ชุ ม ชน คื อ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น ซึ่ ง มี
ความสาคัญต่อการดารงชีวิตทั้งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นเองในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งมีคุณค่าทาง
จิตใจหรือมีมูลค่าเป็นเงินตรา ประกอบด้วย
1. ทุ นธรรมชาติ หมายถึง สภาพตามธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และรวมถึงการได้รับบริการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ที่ดิน ปุาไม้ ทรัพยากรทางทะเล สัตว์ปุา คุณภาพอากาศ ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวกาหนด
ศักยภาพในการผลิตของหมู่บ้าน/ชุมชน และการประกอบอาชีพของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึง
การเข้าถึงคุณภาพ และความหลากหลายของทรัพย์สินทางธรรมชาติด้วยแต่ละสังคมมีทุนธรรมชาติที่แตกต่างกัน
2. ทุ นกายภาพ หมายถึง สิ่ งที่ มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกในการดารงชีวิต หรือเป็น
ปัจ จัย พื้น ฐานในการผลิ ตที่ ส นั บสนุน การดารงชีวิ ตของประชาชน เช่ น ที่ อยู่ อาศัย สาธารณูป โภคต่ าง ๆ
การคมนาคมขนส่ ง พลั งงานจากแหล่ งต่าง ๆ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกลไกตลาด เป็นต้น ทุนกายภาพ
มีความสาคัญต่อคุณภาพชีวิต เพราะสามารถทาให้มนุษย์บรรลุความต้องการที่จาเป็นในการดารงชีวิต
3. ทุนมนุษย์ หมายถึง คุณสมบัติของคนทุกเพศและทุกวัยในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น สุขภาพอนามัย
อายุขัย คุณภาพการดูแลสุขภาพ ระดับการศึกษา การศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน ความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น
ซึ่งมีผลกระทบต่อการพึ่งตนเองและการพัฒนาตนเองของมนุษย์
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4. ทุนสังคม หมายถึง ทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใช้ในการดารงชีวิต รวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจ
การยอมรับซึ่งกันและกันในชุมชน เช่น เครือข่าย การติดต่อสื่อสารทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ กลุ่ม/องค์กรทาง
สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างคนหรือกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากโครงสร้างและ
กระบวนการทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชน
5. ทุนการเงิน หมายถึง ทรัพยากรที่เป็นเงินตราที่ประชาชนใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดารงชีวิต
และโอกาสทางการเงินที่ประชาชนสามารถใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการดารงชีวิต เช่น เงินสด หุ้น อัญมณี กระแส
หมุนเวียนของเงิน การบริโภค การผลิต และทุนที่มาจากรายได้อื่น ๆ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การดารงชีวิตของคนในชุมชนขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของทุนชุมชน ทุกชุมชนมีโอกาสที่
ประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาตามฤดูกาล และปัญหาที่
อาจจะยังไม่เกิดขึ้น แต่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน/
ชุมชนได้ทั้งสิ้น ชุมชนมีแนวทางและวิธีการการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้หลายแนวทาง/วิธีการและแตกต่าง
กันไปในแต่ละชุมชน ชุมชนจะเลือกใช้แนวทางใดและประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจานวนและ
ความแข็งแรงของสินทรัพย์หรือทุนชุมชนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากทุนชุ มชนทั้ง 5 ด้าน เป็นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของตนในหมู่บ้าน/ชุมชนการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนจึงต้อง
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เข้าใจปัจจัยหรือบริบทต่าง ๆ ของชุมชนที่มี
ความอ่อนไหวเปราะบางและส่งผลกระทบต่ อทรัพยากรในชุมชน เช่น การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ ฤดูกาล และการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ทาให้เกิดขึ้น เช่น นโยบายของรัฐ สถาบันต่าง ๆ
ในสัง คม รวมทั้ ง วิธีการหรื อรูปแบบต่า ง ๆ ซึ่ งจะช่วยให้การส่งเสริมและสนั บสนุ นหมู่บ้ านในการจั ดการ
ทรัพยากรทั้ง 5 ด้าน ที่มีอยู่ในหมู่บ้านให้เกิดความสมดุลและเพียงพอต่อการดารงชีวิต การดาเนินการให้บรรลุ
เปูาหมายจึงต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือลดความเปราะบางอ่อนไหวในหมู่บ้านที่จะกระทบต่อ
วิถีการดารงชีวิตของคนในหมู่บ้าน ตลอดจนการกาหนดนโยบายการสนับสนุน กฎหมาย และวิ ธีการที่เอื้อหรือ
สร้างผลกระทบทางบวกที่จะส่งผลต่อวิถีชีวิต เพื่อให้ผสมผสานการใช้และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้ง 5 ให้เกิด
ความสมดุลในการจัดการต่าง ๆ ให้เพียงพอในการดารงชีวิต ดังนั้น จึงต้องเชื่อมร้อยและนาทุนชุมชนทั้ง 5
ด้าน มาผสมผสานให้เกิดความสมดุลและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จากการทบทวนความหมายของทุนชุมชนข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ทุนชุมชน คือ สิ่งที่มีอยู่ในชุมชน
หรือสังคม ทั้งสิ่งที่มีอยู่โดยเกิดขึ้นเองธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น โดยสิ่งเหล่านั้นสามารถนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 1. ทุนที่เป็นเงินตรา คือ ทุนทางการเงิน เช่น กองทุน เงินทุน รวมถึง
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ และ 2. ทุนที่ไม่ใช่เงินตรา ประกอบด้วย 1) ทุนมนุษย์
คือ มนุษย์ที่มีศักยภาพ ความรู้ คุณธรรม และความเสียสละ ซึ่งถือเป็นบุคคลทีมีคุณค่า สามารถพัฒนาได้อย่ าง
ไม่มีที่สิ้นสุด 2) ทุนสังคม คือ กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ 3) ทุนกายภาพ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่ออานวยความ
สะดวกในการดารงชีวิต 4) ทุนธรรมชาติ คือ ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
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หมวดที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดาริชี้แนะ
แนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไ ขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ ด าเนิ น ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ก้ า วทั น ต่ อ โลกยุ ค โลกาภิ วั ต น์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดีพ อสมควรต่อ การกระทบใด ๆ อัน เกิด จากการเปลี่ย นแปลงทั้ง ภายในภายนอก ทั้ง นี้ จะต้อ งอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การดาเนินการ ทุ กขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2559)
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจ ารณาจากเหตุปัจ จัย ที่เ กี่ย วข้อ ง ตลอดจนคานึง ถึง ผลที่ค าดว่า จะเกิด ขึ้น จากการกระทานั้น ๆ
อย่างรอบคอบ
3. ภู มิ คุ้ ม กั น หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและการเปลี่ ย นแปลงด้ า นต่ า ง ๆ
ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีเงื่อนไข ของการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ คือ
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนา
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ และ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ได้อธิบายว่า ทุกคนสามารถ
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิตได้ ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจนหรือ
เกษตรกร โดยต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือการเกิดจิตสานึก มีความศรัทธาเชื่อมั่น เห็นคุณค่า และนามา
ปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
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ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้ง
กายและใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทาอะไรเกินตัว ดาเนินชีวิตโดยไม่เบี ยดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น รวมทั้งใฝุรู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงในอนาคต และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ในที่สุด
เช่น หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัดแต่
ไม่ใช่ตระหนี่ ลด-ละ-เลิก อบายมุข สอนให้เด็กรู้จักคุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักออมเงินและสิ่งของ เครื่องใช้ ดูแล
รักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี
และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันภายในชุมชนบนหลักความรู้ รัก สามัคคี สร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชน และนอกชุมชนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ องค์กรการเงิน สวัสดิการชุมชน
การช่วยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง
ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เริ่ม จากความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจที่หวังผลประโยชน์ หรือ
กาไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น แสวงหาผลตอบแทนบนพื้นฐานของการแบ่งปัน มุ่งให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
ได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสมเป็นธรรม ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานด้านการขยายธุรกิจต้องทา
อย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งต้องมีความรู้และเข้าใจธุรกิจของตนเอง รู้จักลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้
การตลาดอย่ างถ่อ งแท้ ผลิ ต ในสิ่ งที่ ถนั ดและท าตามกาลั งสร้า งเอกลั กษณ์ที่ แตกต่า งและพั ฒนาคุ ณภาพ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อ
สังคมและปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สาคัญต้องสร้างเสริมความรู้และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่าง
เหมาะสม
ความพอเพียงระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการประเทศ โดยเริ่มจากการวางรากฐานให้ประชาชน
ส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกินและพึ่งตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการดาเนินชีวิต มีการรวมกลุ่มของ
ชุมชนหลาย ๆ แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างรู้ รัก สามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่งพอเพียงในที่สุด

การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน (2560) ได้ มี แ นวทางในการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งว่ า
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ปี 2549 และตั้งแต่ปี 2552 – 2560 ได้พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ จานวน 9,715 หมู่บ้าน และในปี 2560 – 2561 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดาเนินการส่งเสริม
การน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (SEP : Way of Life) ในพื้นที่ 75,032
หมู่บ้านเพื่อสร้างกระแสการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และ
ได้ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 8,780 หมู่บ้าน
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการสร้างแกนนาหมู่บ้าน
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แกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วยผู้นาที่เป็นทางการ เช่น กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชุมชน ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผู้นาสตรี ผู้นาเยาวชน
อาสาสมัครของหน่วยงานต่าง ๆ และผู้นาที่ไม่เป็นทางการ เช่ น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือบุคคลภูมิปัญญาของ
ชุมชนด้านต่าง ๆ ผ่านการอบรมเพื่อสร้างแกนนาหมู่บ้านโดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทาหน้าที่เป็นผู้นา
การพัฒนา (Change Leader) และหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้นาของสถาบันการพัฒนาชุมชน เช่น ปราชญ์ผู้นา
สัมมาชีพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะในการเป็นผู้นา กลับไปเป็นต้นแบบในการดาเนินวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนที่ 2 การส่งเสริมครอบครัวพัฒนา
แกนนาหมู่บ้า นเศรษฐกิจ พอเพีย งที่ผ่า นการฝึก อบรมจากจัง หวัด หรือ หลัก สูต ร
การพัฒนาแล้วร่วมกับเจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนา จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อแจ้งแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้า น
และคัดเลือกครอบครัวพัฒนา มาเป็นต้นแบบและร่วมเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งในระยะ
เริ่มต้นคัดเลือกอย่างน้อย 30 ครัวเรือน โดยความสมัครใจเพื่อพัฒนาเป็นครัวเรือนต้นแบบที่สามารถขยายผลสู่
ครัวเรือนอื่น ๆ ได้ การพัฒนาครอบครัวพัฒนาให้จัดเวทีให้การเรียนรู้แก่ครอบครัวพัฒนา ให้เข้าใจหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ ฝึกวิเคราะห์ตนเอง การทาบัญชีรับ
จ่ายครัวเรือน การวางแผนชีวิต เรียนรู้จากเครื่องมือการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน
12 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน 6 องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัด ศึกษาดูงานจาก
บ้านพี่ที่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลสาเร็จ โดยทีมเจ้า หน้าที่ วิทยากรกระบวนการ และแกนนา
หมู่บ้าน ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 3 เวทีประชาคมหมู่บ้านจัดทาแผนชุมชน
เป็น หัว ใจในการเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของชุม ชน เพื่อ แก้ไ ขปัญ หาของชุม ชน
เป็นการให้น้าหนักไปที่ “การแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชน” ภายใต้ความเชื่อที่ว่า คนมีศักยภาพพัฒนา
ตนเองและชุมชนของตนเองได้ ชุมชนมีองค์ความรู้ และภูมิปัญญาที่ประชาชนสามารถนามาใช้ในการพัฒนา
ตนเอง และชุมชนของตนเองได้ ชุมชนอาจทาแผนหลายครั้ง หลายประเด็น ขึ้นอยู่กับปั ญหาที่มากระทบตาม
โอกาส แผนชุมชนที่มีอยู่แล้วนามาทบทวนตรวจสอบเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตามระดับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด
และเกณฑ์การประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน 6 องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัด โดยทางานในเชิงบูรณาการ
ประสานให้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตาบล (ศอช.ต.) เข้ามาร่วมในเวทีประชาคมหรือเป็นวิทยากร
กระบวนการร่วมกัน สาหรับหมู่บ้านขยายผล สนับสนุนให้จัดเวทีทากิจกรรมสาธิตที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ส่วนหมู่บ้านพี่ สนับสนุนให้จัดเวทีทบทวนการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อปรับแผนชุมชนให้เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4 สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน
โดยเริ่มจากกิจกรรม แผนงาน โครงการที่ชุมชนดาเนินการได้ด้วยตนเองก่อนให้มากที่สุด
แล้ ว ค่ อ ยประสานแผนและบู ร ณาการกิ จ กรรม แผนงาน โครงการที่ ทาร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน หรื อ ขอรั บ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในลาดับรองลงไป นักพัฒนาและแกนนาหมู่บ้าน ต้องส่งเสริมให้คนชุมชน
โดยเฉพาะครัวเรือนต้นแบบเป็นแกนนาในการดาเนินการตามแผนชีวิตของตนเอง ก่อให้เกิดเป็นกระบวนการ
ทางานเริ่มจากการพึ่งตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาครอบครัวตนเอง ขยายสู่ วงกว้างในระดับชุมชน
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สร้างพฤติกรรมการดาเนินชีวิตเพื่อส่วนรวม และนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และ
ประสานแผนชุมชนกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนยุทธศาสตร์ใ นระดับต่าง ๆ เพื่อขยาย
โอกาสของชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหา ความรับผิดชอบกิจกรรมในแผนชุมชนนอกจากคณะทางาน
แกนนาชุมชน คนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการร่วมรับผิดชอบ แบ่งหน้าที่ตามความถนัด ทักษะของแต่ละ
บุคคล ในแผนชุมชนแต่ละด้าน
ขั้นตอนที่ 5 การถอดบทเรียนและประเมินผล
เป็นเวทีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ด้วยการจัดเวทีเพื่อประเมินผลการพัฒนาตามตัวชี้วัด ประกอบด้วย การประเมินตามเกณฑ์ 4 ด้าน
23 ตัวชี้วัด เพื่อจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน เป็น 3 ระดับ คือ ระดับพออยู่ พอกิน ระดับ อยู่ดี กินดี ระดับมั่งมี
ศรี สุข และเพื่อประเมิน ความสุขมวลรวมของหมู่บ้านและชุมชน ครั้งที่ 2 ตามเกณฑ์ 6 องค์ประกอบ 22
ตัวชี้วัด
เครื่องมือในการประเมินศักยภาพ และวัดผลการพัฒนาหมู่บ้านเบื้องต้น 6x2 (6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด)
ด้านการลดรายจ่ าย ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการประหยัด ด้ านการเรีย นรู้ ด้านการอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม
ด้านการเอื้ออารีต่อกัน
เกณฑ์การประเมิน หมู่ บ้ านเศรษฐกิจพอเพี ยงต้นแบบ 4 ด้าน 23 ตัว ชี้วัด ด้านจิตใจและสั งคม
ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเรียนรู้
ดัช นี ชี้ วั ดความ “อยู่ เย็ น เป็ น สุ ข ” หรือ ความสุ ข มวลรวมของหมู่บ้ า น/ชุ มชน (Gross Village
Happiness : GVH) 6 ด้าน 22 ตัวชี้วัด ด้านมีสุขภาวะ ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ด้านครอบครัวอบอุ่น
ด้านชุมชนบริหารจัดการดี ด้านสภาพแวดล้อมดี ด้านชุมชนประชาธิปไตย
กรมการพัฒนาชุมชน (2562) หลักเกณฑ์การพิจารณาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีลักษณะ ดังนี้
1) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม
2) มี กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชนที่ เ ป็ น รู ป ธรรม และสามารถต่ อ ยอดได้ เช่ น
การยกระดับรายได้ของครัวเรือนเป้าหมาย มีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP หรือสามารถเชื่อมโยงกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จากัด ได้
3) เป็นหมู่บ้านที่สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อพึ่งตนเองได้โดยคนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
4) จังหวัดสามารถกาหนดหลักเกณฑ์การคัดสรรเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับแนวทางการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และพิจารณาให้ครอบคลุมการดาเนิน
กิจกรรมพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยพิจารณาจากระบบมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน ประเภทชุมชน รวมทั้งมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการจัดทาแผนชุมชนได้อย่า งเหมาะสม
รวมถึงพิจารณาจากกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือกิจกรรมตามนโยบาย
ของหน่วยราชการต่าง ๆ โดยจังหวัดสามารถกาหนดองค์ประกอบหรือตัวชี้วัดหลัก-ย่อย เพิ่มเติม หรือปรับปรุง
ได้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งให้ค่าคะแนนให้คลอบคลุมทุกมิติ
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จากการทบทวนความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต การปูองกันให้รอดพ้นจากวิกฤติ และให้สามารถ
ดารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกระบวนการที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาหมู่บ้าน โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และปรับให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ประสานพลังจากภาคีทุกภาคส่วน เพือ่ ให้ชุมชนเข้มแข็ง พี่งตนเองได้

หมวดที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง
สาวิณี รอดสิน (2554) ได้อธิบายคาว่าชุมชนเข้มแข็ง ว่าหมายถึง การที่สมาชิกในชุมชนรักและผูกพัน
ต่อกันต่อชุมชน มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีศักยภาพที่จะพึ่งพิงตนเองในระดับสูง แม้จะต้อง
พึ่งพิงภายนอกบ้าง แต่อานาจการตัดสินใจทุกด้านยังอยู่ที่ชุมชน รวมไปถึงมีการพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยไม่สูญเสียลักษณะเฉพาะของชุมชน
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2550) ได้ให้ความหมายว่า ชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้ คือมีเศรษฐกิจที่มั่นคง
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ครอบครัวที่อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น มีกลไกปกครองตนเองที่เข้มแข็ง การศึกษาที่เหมาะสม
กับสภาพชุมชน
ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง เป็นสภาวะพื้นฐานของชุมชนและกระบวนการทางสังคมต่าง ๆ ในชุมชน
นั้นเองที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันและหล่อหลอมกันทาเป็น “พลังชุมชน” จะแสดงให้เห็นในรูปของการกินดีอยู่ดี
การเอื้ออาทร ความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างสมาชิกของชุมชน และการมีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
จะเป็นความเข้มแข็งในการเผชิญกับแรงปะทะ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง ใน 3 ประเด็ น หลั ก คื อ สภาวะพื้ น ฐานของชุ ม ชน
กระบวนการ และพลังชุมชน ในรายละเอียดขององค์ประกอบ ดังนี้
1) สภาวะพื้นฐานของชุมชน ต้องมีการสะสมดารงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผู้นาที่สามารถสร้าง
ศรัทธา และสนับสนุน ประสานงานภายในชุมชน ระหว่างชุมชนและสังคมภายนอกได้ มีการประกอบอาชีพที่
ก่อให้เกิดรายได้เพียงพอต่อการยังชีพทั้งระดับบุคคลและชุมชนมี ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการดารงชีพ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการเลือกสรรวัฒนธรรม การปรับและรับในสิ่งที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน
มีการแก้ปัญหาร่วมกันโดยไม่สร้างปัญหาอื่นต่อเนื่อง
2) กระบวนการชุมชน กระบวนการเป็นการกระทาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัมพันธ์กันไป
กระบวนการชุมชนจึงเป็นการกระทาร่วมกันของมนุษย์ที่มีต่อกัน ต่องานและ/หรือต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เช่ น ความสั ม พัน ธ์อัน สร้างสรรค์และอบอุ่นที่ มีต่อกั นของคนในชุ มชน การทางานร่ วมกั น
การเรียนรู้ร่วมกัน การแก้ปัญหาร่วมกัน และการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในชุมชน เป็นต้น
3) พลังชุมชน เป็นพลังอานาจที่เ กิดจากการกระทาร่วมกันของมนุษย์ มนุ ษย์มีกาลังวังชา กาลังของ
มนุษย์เมื่อนามากระทาร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะจะทาให้เกิดพลังอั นมหาศาลมากกว่ามนุษย์ต่างคนต่างทา
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จึงเรียกว่าเป็นพลังของชุมชน พลังชุมชนที่เข้มแข็งทรงพลังอานาจ จึงเกิดจากสภาวะพื้นฐานของชุมชนที่มั่นคง
และกระบวนการชุมชนที่ต่อเนื่อง
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็งข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ชุมชนเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่
ผ่านการพัฒนาให้เข้มแข็ง โดยเริ่มจากการพัฒนาจากสภาวะพื้นฐานของชุมชน ผ่านกระบวนการชุมชน และ
ขับเคลื่อนด้วยพลังชุมชน เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้มีความเข้มแข็ง

หมวดที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์การสหประชาชาติ (2558 อ้างถึงใน กรมการพัฒนาชุมชน,2563) ได้จัดทาเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ใน 15 ปีข้างหน้า ที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของ
ประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ประกอบ
ไปด้วย 17 เปูาหมาย (Goals) 169 เปูาประสงค์ (Targets) โดยมีเปูาหมายต่าง ๆ ดังนี้
เปูาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกที่
เปูาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเปูาความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
เปูาหมายที่ 3 รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
เปูาหมายที่ 4 รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
เปูาหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรี และเด็กผู้หญิง
เปูาหมายที่ 6 รับรองการมีน้าใช้ การจัดการน้า และสุขาภิบาลที่ยั่งยืน
เปูาหมายที่ 7 รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย
เปูาหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า
เปูาหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
เปูาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายใน และระหว่างประเทศ
เปูาหมายที่ 11 ทาให้เมือง และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปูาหมายที่ 12 รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน
เปูาหมายที่ 13 ดาเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ
เปูาหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร และทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปูาหมายที่ 15 ปกปูอง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
เปูาหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปูาหมายที่ 17 สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเวศ วะสี (2546 อ้างถึงใน ศุทธิกานต์ มีจั่น และคณะ,2553) อธิบายว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น
จาเป็นต้องพัฒนาแบบบูรณาการที่ก่อให้เกิดดุลยภาพทุกมิติ ทั้งในเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จิตใจ
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการที่ดี ที่มีพหุภาคีร่วมทุกขั้นตอน เป็นกลไก
ขับเคลื่อน คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาทุนทางสังคม และการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อแก้ไขปัญหา
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จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น
การพัฒ นาแบบบูร ณาการที่ก่อ ให้เ กิด ดุล ยภาพทุก มิติ เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการเท่า ที่จาเป็น โดยมี
การบริหารจัดที่ดี และมีพหุภาคีร่วม เพื่อสร้างความยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายการพัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายการพัฒนา
ดวงสมร บุญผดุง (2560) ได้อธิบายความหมายของคาว่าเครือข่ายไว้ว่า หมายถึง กลุ่ม/องค์กรหลาย ๆ
กลุ่มมารวมตัวกัน ประสาน เชื่อมโยง สร้างความสัมพันธ์ ถักทอ สร้างสรรค์กิจกรรมบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร
เกิดพลั งในการทางานให้ บ รรลุ เป้ าหมายทุกองค์กรและชุมชนเข้มแข็ง หั ว ใจของเครือข่าย คือ การเชื่อม
ความสัมพันธ์ พลังของเครือข่าย คือ เป้าหมายและความพยายามที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
อเนก นาคะบุตร (2532 อ้างถึงใน นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์,2550) กล่าวว่า เครือข่ายการพัฒนาจาแนก
เป็น 2 ระดับ คือ เครือข่ายการเรีย นรู้ที่อยู่ในส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภ าค และส่ว นท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครือข่า ย
นอกชุมชน และเครือข่ายในชุมชน ได้แก่ ผู้นา เครือญาติ กลุ่มจัดตั้ง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เกิดจากการเรียนรู้
ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนา กลุ่มกิจกรรมซึ่งมีเรื่องใหญ่ ๆ ที่ดาเนินการ ได้แก่
1) เรื่ องการเกษตรทีเกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม มีการรวมกลุ่ ม รวมทุนเพื่อแก้ปัญหา เรื่องปุ๋ย ข้าว
การตลาด สัมพันธ์กับฤดูกาล กลไกการผลิต การเรียนรู้ ไม่สามารถสร้างสภาพการณ์จาลองให้สอดคล้องกับ
ชีวิตจริงได้ ฉะนั้นควรดาเนินการในท้องถิ่นอย่างจริงจัง
2) เรื่องเศรษฐกิจ ตั้งแต่เรื่องกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เรื่องหนี้สิน เกษตรกร การหารายได้เพิ่ม
3) เรื่องคุณภาพชีวิต ในระยะแรกที่ทางราชการได้มีการจัดตั้งขึ้นก่อน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็ก กองทุนฯ ซึ่ง
ประสบความสาเร็จน้อยมาก หากไม่ได้รับการเข้ามามีส่วนร่วมจากชุมชน ส่วนชุมชนที่มีการเรียนรู้โดยความ
ช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหา ได้ทดลองปฏิบัติจริง
และที่ส าคัญคือการสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกันเพื่อนามาปรับแก้ไขสิ่ งเหล่ านี้ทาให้ เกิดการวิเคราะห์ เกิดทางเลื อก
แรงบันดาลใจ ทัศนคติ เพราะเห็นรูปธรรมเกิดการเกาะตัวกันเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่น
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2550) กล่าวว่า กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย ในหมู่บ้านตาบล มีอยู่ 2 ประเภท คือ
1) กลุ่ ม/องค์ กร/เครื อข่าย ตามธรรมชาติ หรื อ ไม่ เป็นทางการ เกิดจาก กลุ่ มบุคคลที่มีความสนใจ
เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน ตามเชื้อชาติ ลักษณะภูมินิเวศน์ หรือมีลักษณะอาชีพที่ทาอยู่เหมือนเดิม เช่น ทานา
ทาสวน ทาไร่ เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า และทาการเกษตรอื่น ๆ เป็นกลุ่มที่มีอยู่โดยธรรมชาติในชุมชน ไม่มีระเบียบปฏิบัติ
ของกลุ่ม/เครือข่าย และไม่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันของกลุ่ม/เครือข่ายชัดเจน
2) กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย ที่เป็นทางการ พัฒนามาจากกลุ่มธรรมชาติ โดยเจ้าหน้ าที่ของรัฐหรือเอกชน
เข้าไปกระตุ้นให้ชาวบ้านที่มีลักษณะอาชีพเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกันและมีความสนใจร่วมกันรวมตัวเป็นกลุ่ม
ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา มีคณะกรรมการบริหารขึ้น มีระเบียบปฏิบัติ และมีวัตถุประสงค์ร่วมกันชัดเจน
กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายที่เป็นทางการ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
2.1 กลุ่ ม /องค์ ก ร/เครื อ ข่ า ย ที่ ช าวบ้ า นรวมตั ว กั น จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี ร ะเบี ย บร่ ว มกั น ชั ด เจน
มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน และมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) เป็นต้น
2.2 กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย ที่มีกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการรองรับ เช่น คณะกรรมการ
หมูบ่ ้าน (กม.) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นต้น
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ดวงสมร บุญผดุง (2560) ได้อธิบายองค์ประกอบของเครือข่าย ต้องประกอบด้วย
1) มีการเกื้อหนุน พึ่งพากัน
2) การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
4) การรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน
5) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย
6) ความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน
7) การปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน
และได้อธิบายถึงการพัฒนาเครือข่ายสู่ความยั่งยืน ไว้ว่า
1) สมาชิกมีเปูาหมายเดียวกัน และสมัครใจ
2) สร้างการยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างของสมาชิก เปิดใจกว้าง
3) มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ และมีกิจกรรมที่แสดงความสาเร็จ
4) มีการสื่อสารที่ทั่วถึงทั้งเครือข่าย
5) สร้างสัมพันธภาพและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
6) สนับสนุนให้สมาชิกได้ปฏิบัติงานตามศักยภาพของตนเอง หรือตามความชานาญ
7) มีเวทีแลกเปลี่ยนผลงาน
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายการพัฒนาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เครือข่ายการพัฒนา
เริ่มจากการรวมกลุ่มกันตามความสนใจตามธรรมชาติ และตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนเข้าไปกระตุ้นให้
รวมกลุ่มกัน มีวัตถุประสงค์ มีระเบียบของกลุ่ม มีคณะกรรมการบริหาร และบางเครือข่ายมีกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการรองรับ เพื่อทากิจกรรมในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง

หมวดที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของพัฒนากร และบทบาทการทางานของพัฒนากร
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของพัฒนากร
นายสาย หุตะเจริญ (2506 อ้างถึงใน กิตติ ปานแก้ว,2554) อดีตอธิบดีคนแรกของกรมการพัฒนาชุมชน
ได้กล่าวไว้ในโอกาสเปิดอบรมพัฒนากรก่อนประจาการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2506 ว่า “โดยที่งานของพัฒนากรนั้น
ผิดแผกแตกต่างจากวิธีปฏิบัติราชการทั่ว ๆ ไป ในเบื้องต้นพัฒนากรจะต้องออกไปคลุกคลีอยู่ประจากับราษฎร
ในหมู่บ้าน ต้องใช้ชีวิตอย่างเดียวกับชาวบ้านเพื่อแสวงหาปัญหาและอุปสรรคของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังต้อง
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่วิชาการทั้งจังหวัดและอาเภอ เพื่อเข้าร่วมกันแก้ปัญหาของท้องถิ่น โดยวิธีการของการ
พัฒนาชุมชน พัฒนากรจึงต้องประกอบด้วยคุณสมบัติที่ดีหลายประการ ต้องมีความเสียสละความสุขส่วนตัว
ต้องอดทนต่อความลาบากที่ต้องทนอยู่ในชนบท ต้องมีน้าใจรักชาวบ้าน เพื่อนาความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เข้าสู่
หมู่บ้าน คุณสมบัติเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยการฝึกอบรมที่ต้องทาอย่างประณีต”
นายพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์ (มปป. อ้างถึงใน กิตติ ปานแก้ว,2554) อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ได้เปรียบเปรยถึงพัฒนากรไว้ว่า พัฒนากร คือ ศรัทธาที่เดินได้ พัฒนากร คือ ไม้เกาหลังของชาวบ้าน
จรรยารักษ์ สาธิตกิจ (2546) ได้อธิบายความหมายของพัฒนากร ว่าหมายถึง ข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ
ในหน่วยงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เป็นผู้ช่วยพัฒนาการอาเภอในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนระดับอาเภอ
ให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน คาสั่ง วัตถุประสงค์ และนานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ตาบล
รับผิดชอบ โดยมีบทบาทในฐานะผู้ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้เป็นไปตาม
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หลักการ ปรัชญา ขั้นตอน กระบวนการพัฒนาชุมชน รวมทังรับผิดชอบในการรายงานผล การจัดเก็บข้อมูลใน
การพัฒนาชนบทเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานต่อไป
รังสรรค์ หังสนาวิน (2549) ได้อธิบายว่า พัฒนากรต้องรับผิดชอบงานในระดับตาบลซึ่งแบ่งพื้นที่เป็น
หมู่บ้านหลายหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านประกอบด้วยครอบครัวประชาชนจานวนมาก จึงทาให้
งานของพัฒนากรเป็นงานที่หนัก ท้าทาย และต้องใช้การทุ่มเททั้งแรงกายและใจ ต้องใช้ความอดทน อุตสาหะ
ตลอดจนความเสียสละในการทางานเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยเฉพาะงานในความรับผิดชอบของ
พัฒนากรมีลักษณะงานที่ทาร่วมกับประชาชนในชุมชน ในการปรับเปลี่ยนระบบคิด ทัศนคติ ปรับปรุงวิธี การ
ทางานในชีวิตประจาวันเพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ด้วยความรู้ความสามารถและทักษะของตัวเอง พร้อมทั้ง
รวมพลังการทางานเพื่อความเข้มแข็งของส่วนรวมทั้งชุมชน ความพยายามที่ให้การศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน
ในชุมชน ให้เห็นประโยชน์ในการทางานเพื่อส่วนรวมเพื่อผลที่เกิดขึ้นในอนาคต การสร้างการยอมรับ นวัตกรรม
ในกระบวนการทางานของชุมชนเพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอกชุมชน งานดังกล่าวจึงเป็นงานที่ยากเพราะเป็น
การทางานกับชุมชนที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีพื้นฐานแตกต่างกันทั้งด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความเชื่อ
ดังนั้น พัฒนากรจึงต้องมีพื้นฐานในการปฏิบัติงานโดยสามารถกาหนดเปูาหมายและมุ่งมั่น ในการทางาน อีกทั้ง
ซึ่ งคุณลัก ษณะเหล่ านี้ ส ามารถสรุ ปเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทางานของพัฒนากรได้อย่า งน้อย 3
ประการ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) พฤติกรรมการทางานโดยยึดหลักการพัฒนาชุมชน หมายถึง พฤติกรรมการกระตุ้นประชาชนด้วย
กระบวนการ ร่วมศึกษาชุมชน ร่วมให้การศึกษาชุมชน ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล
2) พฤติกรรมการทางานอย่างมุ่งอนาคต หมายถึง การรายงานพฤติกรรมการทางานที่แสดงถึง
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน เช่น มีความซื่อสัตย์ในการทางาน ทางานอย่างเต็มความสามารถ และ
ทางานตามเปูาหมายของหน่วยงาน เป็นต้น
3) พฤติ กรรมอุ ทิ ศตนในงาน หมายถึ ง การรายงานพฤติ ก รรมการท างานที่ แ สดงถึ ง ความมุ่ ง มั่ น
อุตสาหะ และเสียสละ ในการทางานให้แก่หน่วยงาน เช่น สั่งสมความรู้ด้วยการอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์กับ
การทางาน ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของหน่วยงาน เสียสละเวลาวันหยุดเพื่อการทางาน เป็นต้น
กรมการพัฒนาชุมชน (2547) ได้อธิบายถึงทักษะที่พัฒนากรควรมี ดังนี้
1. มีทักษะในการคิดเชิงระบบ
2. มีทักษะในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
3. มีทักษะในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
4. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งการพูดและการเขียน
5. มีทักษะในการเป็นวิทยากรกระบวนการ
6. มีทักษะในการทางานเป็นทีม
7. มีทักษะในการให้บริการลูกค้า
8. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2550) อธิบายว่า พัฒนากร ต้องเป็นคน
1. มีน้าใจไมตรี เอื้ออารี เห็นใจ เข้าใจผู้อื่น
2. ช่างคิด วิเคราะห์ จาแนก แยกแยะ หาเหตุ – ผล
3. สร้างความน่าเชื่อถือ และประทับใจต่อประชาชน และคนอื่นได้
4. จัดการงาน จัดการกลุ่ม และจัดการคนได้
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5. มีความคิดเป็นระบบ รวบยอด เห็นภาพรวมของงานได้
ทวี ทิมขา (2528 อ้างถึงใน วะดี จักรราช,2546) เสนอแนะว่า พัฒนากรจะต้องมีลักษณะเป็นคนที่
พัฒนาแล้ว เป็นผู้เสียสละ เป็นนักบุญ มีลักษณะที่เรียกว่า “Missioner Zeal” ไม่หวังลาภยศ เกียรติ สักการะ
จากงานที่ทา แต่ทาเพื่อผลงานอย่างแท้จริง มีลักษณะเข้ากับคนง่าย เป็นกันเอง ไม่ถือตัว เพราะพัฒนากรต้อง
ประสานงานกับคนประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้าราชการของรัฐ เอกชน คนธรรมดาทั่วไป หรื อจะเรียกว่ามี
ลักษณะของนักมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีศิลปะหรือความชานาญในการพูดโน้มน้าวจิตใจ ให้เห็นคล้อยตามได้
พอสมควร ถ้าไม่เป็นพรสวรรค์มาจากกาเนิด สิ่งเหล่านี้ก็สามารถฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ พัฒนากรจะต้องใช้ลมปาก
หรือฝีปากเป็นอย่างมาก มีความรู้รอบด้าน (Generalist) เพราะจะต้องช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญ หาต่าง ๆ
เกือบทุกด้าน อย่างน้อยก็เป็นการพยาบาล เพื่อรอเวลาให้หมอที่มีความรู้เฉพาะอย่างเข้ามาแก้ไขโดยตรงต่อไป
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เพราะงานของพัฒนากรในหลาย ๆ กรณีจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญหรือชานาญเฉพาะอย่างไปสู่ประชาชนคนธรรมดา พัฒนากรเป็นครูผู้ฝึกสอนประชาชนด้วย
รู้ใจของชาวบ้านและข้าราชการ คือจะต้องรู้ขนบธรรมเนียมของชาวบ้านและข้าราชการว่า เขาจะทาอะไรกัน
อย่างไร ตามวัฒนธรรมของเขา จะได้พูดภาษาเดียวกัน ลักษณะพิเศษข้อนี้จะช่วยให้พัฒนากรเป็นคนเข้าไหน
เข้าได้ไม่เกะกะเก้งก้างทุกกาลเทศะ
วะดี จักราช (2546) ได้สรุปคุณสมบัติของพัฒนากรที่ควรมี ไว้ดังนี้
1. เป็นกันเองกับประชาชน
2. เคารพความเชื่อถือของผู้อื่น
3. รู้จักถ่อมตน
4. มีจิตใจรักประชาชน
5. พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
6. มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม
7. มีความรอบรู้ในงานพัฒนาชุมชน
8. รู้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
หอภาพยนตร์ (2506) ได้ อ ธิ บ ายคุ ณ สมบั ติ ข องพั ฒ นากร จากภาพยนตร์ เ รื่ อ ง พั ฒ นากร ไว้ ว่ า
พัฒนากรซึ่งเป็น คนติดดิน และนึกถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านมากกว่าตนเอง เพราะต้องขจัดปัญ หา
ความยากจน ความไม่รู้หนังสือ และปัญหานานาประการด้วยเห็นแก่ความก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสาคัญ
ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น (2553) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง สมรรถนะหลั ก ว่ า หมายถึ ง
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กาหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบ เพื่อเป็นการหล่อหลอม
ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการพลเรือน ประกอบด้วย
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี ให้มีประสิทธิผล
หรือให้สูงเกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่ คาว่า “มาตรฐาน” ดังกล่าวนั้น อาจวัดหรือเทียบจากผลปฏิบัติงานของ
ตนเองที่ผ่านมา หรืออาจหมายถึงมาตรฐานตามเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกาหนดขึ้นมาก็ได้ นอกจากนี้
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ยังหมายรวมถึงการรังสรรค์ การพัฒนาผลงาน หรือการปฏิบัติงานที่ยากและท้าทายอีกด้วย
2. บริการที่ดี หมายถึง ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความพยายามที่จะให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการ
จากงานในหน้าที่ราชการของตน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ตนเองสามารถที่จะให้บริการได้ บริการที่ดีจึง
เป็นการกระทาโดยไม่เลือกกลุ่มเปูาหมาย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้มาติดต่อ ข้าราชการในสังกัดเดียวกัน

21
หรือ ต่า งสัง กัด หรือ หน่ว ยงานที ่ต ิด ต่อ ขอรับ บริก าร เป็น การให้บ ริก ารในหลายรูป แบบ ซึ ่ง เกิด จาก
จิตสานึกของผู้ให้บริการและจิตสานึกของความเป็นข้าราชการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝุรู้อันที่จะสั่งสมความรู้ความสามารถ
ของตน ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ให้ความรู้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. การยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ งชอบธรรมและจริ ย ธรรม หมายถึ ง การด ารงตนและการประพฤติ
ปฏิบัติตนในวิถีแห่งความดีงาม ความถูกต้อง ทั้งในกรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และเกียรติยศของความเป็นข้าราชการที่ดี
5. การทางานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจและความพร้อมที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น หรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของทีม หน่วยงาน หรือส่ วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐ านะเป็นสมาชิก ไม่จาเป็นที่จะต้องอยู่ในฐานะหรือ
ตาแหน่งหัวหน้าทีมแต่เพียงตาแหน่งเดียว ความเป็ นสมาชิกในทีมดังกล่าว หมายความรวมถึงความสามารถใน
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมด้วย
กรมการพัฒ นาชุม ชน (2553) ได้กาหนดมาตรฐานสมรรถนะและระดับ สมรรถนะข้า ราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน แบ่งเป็น
สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. มานะ อดทน หมั่นเพียรในการทางาน
2. แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน
3. ทางานได้ตามเปูาหมายที่ผู้บังคับบัญชากาหนด หรือเปูาหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
การบริการที่ดี
5. ให้บริการที่เป็นมิตร สุภาพ
6. ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่
ต่อเนื่องรวดเร็ว
7. ดูแลผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจ และนาข้อขัดข้องใด ๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
8. ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
9. รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานของตนอย่างต่อเนื่อง
การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องทั้งตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ
11. รักษาคาพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
12. แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสานึกในความเป็นข้าราชการ
การทางานเป็นทีม
13. รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานของตนในทีม
14. ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
15. กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์ และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประกอบด้วย
การคิดวิเคราะห์
16. วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วน ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้
17. ระบุข้อดี ข้อเสียของประเด็นต่าง ๆ ได้
18. วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามลาดับความสาคัญหรือความเร่งด่วน
การมองภาพองค์รวม
19. ระบุถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล แนวโน้ม และความไม่ครบถ้วนของข้อมูลได้
20. ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหา หรือแก้ปัญหาในงานได้
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
21. นาเสนอข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยยังมิได้ปรับรูปแบบการนาเสนอตามความ
สนใจและระดับของผู้ฟัง
22. นาเสนอข้อมูล ความเห็น ประเด็น หรือตัวอย่างประกอบที่มีการเตรียมอย่างรอบคอบ เพื่อให้ผู้อื่น
ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน
กรมการพัฒ นาชุม ชน (2562) ได้กาหนดแนวทางคัด เลือ กข้า ราชการและลูก จ้า งประจาดีเ ด่น
กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2562 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ไว้ดังนี้
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 1) แบบประวัติส่วนตัวด้านผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการย้อนหลัง 4 รอบการประเมินและผลงานดีเด่น 2) การติดตามผลงานในเชิงลึก ด้านการครองตน
(1. การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 2. การประหยัดและเก็บออม 3. การรักษาระเบียบ
วินัยและเคารพกฎหมาย 4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 5. การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์) ด้านการครองคน (1. ความสามารถในการประสานความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี
กับผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่อขอรับบริการ 2. ความสามารถในการร่วมงาน
เป็นกลุ่ม/ทีมงาน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมงานตลอดจนสามารถสร้างการยอมรับของตนให้
เกิดขึ้นภายในกลุ่ม/ทีมงาน 3. ความสามารถในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค และแนะนา
สิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น 5. การเสริมสร้างความสามัคคี
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงาน) และด้านการครองงาน (1. ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 2. มีความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ปรับปรุงงาน 4. ความพากเพียรในการทางาน และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ 5. การคานึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมและประชาชนเป็นสาคัญ)
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของพัฒนากร สามารถสรุปได้ว่า พัฒนากรมีคุณลักษณะที่
ต้องสอดคล้องกับสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน และสมรรถนะของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ในตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน และยังต้องมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพัฒนากร คือ เสียสละ เป็นนักบุญ
ไม่หวังลาภยศ เกียรติ สักการะ จากงานที่ทา แต่ทาเพื่อผลงานอย่างแท้จริง และมีลักษณะเข้ากับคนง่าย
เป็นกันเอง ไม่ถือตัว ทุ่มเททั้งแรงกายและใจ อดทน อุตสาหะ ตลอดจนความเสียสละในการทางานเพื่อความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน
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แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการทางานของพัฒนากร
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของคาว่าบทบาท หมายถึง การทาท่าตามบท, การรา
ตามบท, โดยปริยายหมายความว่า การทาตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู
กิตติ ปานแก้ว (2554) ได้สรุปความหมายของคาว่าบทบาท หมายถึง แบบแผนของพฤติกรรมหรือ
การกระทาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ สิทธิซึ่งอยู่ในขอบเขตของสถานภาพ หรือฐานะ ตาแหน่งทาง
สังคมที่บุคคลนั้นดารงอยู่
ปราณี จินาบุญ (2554) ได้สรุปบทบาทของพัฒนากร ไว้ว่า เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนในหมู่บ้าน ตาบล จึงเป็นกลไกที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาชุมชนให้มีความอยู่ดีกินดี
ของประชาชน ดัง นั้น พัฒ นากรควรมีศัก ยภาพในด้า นการเป็น ผู้เ ชื่อ มประสานงาน ด้า นผู้ร่ว มปฏิบัติ
และด้านผู้ปฏิบัติงานในชุมชน
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน (2558) ได้ ก าหนดลั ก ษณะงาน (Job Description) ของนัก พั ฒ นาชุ ม ชน
Community Development Officer หรือรู้จักกันดีคือลักษณะงานของพัฒนากร โดยสรุป คือ
พัฒนากรระดับปฏิบัติการ ลักษณะงาน ได้แก่ การศึกษา วิเคราะห์ชุมชน จัดทาแผนงานโครงการ
ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานพั ฒ นาชุ ม ชน เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล โดยการขั บ เคลื่ อ นและเอื้ อ อานวยให้ เ กิ ด กระบวนการพั ฒ นาชุ ม ชน ตลอดจนพั ฒ นา
ขีดความสามารถของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
พัฒนากรระดับชานาญการ ลักษณะงาน ได้แก่ การศึกษาและให้การศึกษาชุมชน พัฒนารูปแบบและ
วิธีการทางานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด
จัดทาแผนงาน โครงการ จัดทาข้อมูลสารสนเทศชุมชน รวมถึงให้คาปรึกษา แนะนา ให้การสนับสนุนและ
ให้บริการด้านวิชาการ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์และ
คารับรอง เพื่อให้อาเภอ/กิ่งอาเภอสามารถปฏิบัติงานและบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมาย
โดยกรมการพัฒนาชุมชน (2541) ได้อธิบายบทบาทการทางานของพัฒนากร ไว้ว่า
บทบาทของผู้ส่งเสริม
ส่ง เสริม การทางานตามหลัก การและกระบวนการพัฒ นาชุม ชน โดยสร้า งความตระหนัก ให้
องค์การบริหารส่วนตาบล ประชาชน และหน่วยงานพัฒนา เห็นความสาคัญของการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายทอดทักษะและกระตุ้นให้ดาเนินงานตามหลักการพัฒนาชุมชน
บทบาทของผู้สนับสนุน
สนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณบางส่วนเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด้ า นการบริ ห ารการพั ฒ นา และการด าเนิ น งานพั ฒ นาชุ ม ชน และให้ ก ารสนั บ สนุ น องค์ ก รและ/หรื อ
กลุ่มกิจกรรมในเรื่อง การสร้างและพัฒนาเครือข่าย การฝึกอบรมพัฒนาประชาชนเพื่อเป็นทรัพยากรของ อบต.
และการจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม
บทบาทของผู้ประสานงาน
เชื่อมประสานความสาเร็จ ทรัพยากร ระหว่างแหล่งต่าง ๆ ในการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตาบล
โดยพัฒนา จัดระบบ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร จัดเวทีชาวบ้านในหมู่บ้าน/ตาบล รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสาร
เกี่ยวกับชนบทและองค์การบริหารส่วนตาบล
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กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน (2540) ได้ อ ธิ บ ายบทบาทของพั ฒ นากรในอนาคต เป็ น 4 บทบาท คื อ
ผู้สนับสนุน ผู้ส่งเสริม ผู้ประสานงาน และที่ปรึกษา โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
บทบาทของผู้สนับสนุน
1. สร้างและพัฒนาเครือข่าย การจัดเวทีให้องค์กร หรือกลุ่มกิจกรรม สรุปบทเรียนในการทางาน
ร่วมกันเพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและสามารถบริหารงานได้โดยประชาชนอย่างแท้จริง
2. การฝึกอบรมพัฒนาประชาชนเพื่อเป็นทรัพยากรสนับสนุนการทางานของ อบต. ซึ่งหมายความ
รวมถึงการฝึกอบรมให้รู้จักบทบาทของ อบต. การทางานของ อบต. รวมทั้งการบริหารการพัฒนา เพื่อให้เข้ามา
ช่วยเหลือ อบต.ในการทางาน ติดตามการทางานของ อบต. และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของตาบล
3. การจัดตั้งกลุ่มและพัฒนากลุ่มกิจกรรมพัฒนาชุมชน และกลุ่มลักษณะอื่นที่ประชาชนในหมู่บ้าน
ประสงค์จะให้มีการจัดตั้งหรือมีการจัดตั้งขึ้นแล้ว พัฒนากรอาจสนับสนุนวิชาการด้านการพัฒนากระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
บทบาทของผู้ส่งเสริม
1. สร้างความตระหนักของ อบต. ให้เห็นความสาคัญของการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และถ่ายทอดทักษะให้กับ อบต. ในการทางานตามหลักการพัฒนาชุมชน
คือ การพัฒ นาที่ส่ง เสริม การมีส่ว นร่ว มของประชาชน การพัฒ นากระบวนการเรีย นรู้ข องผู้ที่เ กี่ย วข้อ ง
และการตอบสนองปัญหาความต้องการของชุมชน
3. กระตุ้นให้ อบต. ริเริ่มกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่
4. ในขณะเดียวกันก็สร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนให้ตระหนักในความสาคัญของการเข้าร่วม
ในกิจกรรมการพัฒนาของ อบต.
5. ส่งเสริมหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
โดยใช้หลักการพัฒนาชุมชน
6. ส่งเสริมให้ อบต. ดาเนินงานตามหลักการพัฒนาชุมชน ในเรื่องต่อไปนี้
6.1 การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และองค์กร
6.2 การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ
6.3 การดาเนินกิจกรรมของกลุ่มและองค์กร
6.4 การส่งเสริมอาชีพและการแก้ไขความยากจน
6.5 การพัฒนาความสัมพันธ์ของครอบครัว
6.6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทบาทของผู้ประสานงาน
1. เป็นผู้เชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ประสานแผนงาน และประสานงบประมาณ
ในการให้ ก ารสนั บ สนุ น อบต. เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานและการจั ด สรรทรั พ ยากรให้ กั บ อบต. เป็ น ไปโดย
สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ซ้าซ้อน ทั้งนี้โดยผ่านระบบข้อมูลและการประสานแผนภายใต้
ระบบการบริหารการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
2. เชื่อมโยงทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ให้กับประชาชนเพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
เนื่องจากปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับส่วนต่าง ๆ ของ
สังคมอย่างกว้างขวาง อีกทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จานวนมาก หากการแก้ปัญหาดังกล่าวไม่มีการ
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ประสานสอดคล้องกัน อาจก่อให้เกิดภาวะของการแก้ปัญหาให้กับชุมชนหนึ่งแล้วไปสร้างปัญหาให้กับชุมชนอื่น
ก็เป็นได้
3. ประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน องค์กรประชาชน อบต. และหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งสถาบันต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น เพื่อดาเนินการด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.2 การจัดตั้งและพัฒนาองค์กร
3.3 การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
3.4 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3.5 การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
3.6 การพัฒนาธุรกิจของชุมชน
ในการดาเนินงานตามบทบาทของผู้ประสานงานใน 3 ประการข้างต้น พัฒนากรมีงานที่ควรทาใน 3
ลักษณะ คือ
1. การใช้ระบบข้อมูลเป็นเครื่องมือในการประสาน โดยพัฒนากรต้องพัฒนา จัดระบบ และให้บริการ
ข้อมูล ข่าวสารแก่หน่วยราชการ ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น ผู้นาท้องถิ่น อาสาสมัคร ประชาชนและองค์กร
ประชาชน โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็น ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ปัญหาของชาวบ้าน กิจกรรมและงานพัฒนาชุมชน
ความรู้ที่มีประโยชน์แก่การครองชีพของประชาชนโดยทั่วไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. จัดเวทีชาวบ้านในหมู่บ้าน/ตาบลเพื่อระดมความคิด ความร่วมมือในการพัฒนา
3. เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับชนบทและ อบต. ให้สาธารณชนได้ทราบเพื่อส่งเสริมให้คนภายนอกได้มี
โอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของชนบท
บทบาทที่ปรึกษา
โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับ อบต. ในเรื่องต่อไปนี้
1. การจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผน/บริหารงานพัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดทาและพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดทาแผนพัฒนาตาบล
4. การบริหารโครงการ
5. การติดตามประเมินผลการทางาน
6. การทางานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในตาบล
8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังอาจเป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชน หรือกลุ่ม/องค์กรประชาชนในระดับตาบล/หมู่บ้าน
ในด้ า นการดาเนิน กิจ กรรมพัฒ นาหมู่บ้ า น การทางานเป็น กลุ่ม และการสรุป บทเรีย นการทางานร่ว มกัน
การแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ในการแสดงบทบาทที่ ป รึ ก ษาพั ฒ นากรต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
ซึ่งพัฒนากรต้องมีความรู้ ความชานาญที่สามารถให้บริการในเรื่องต่อไปนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. การแก้ปัญหาให้กับประชาชน
2. การพัฒนาการมีสว่ นร่วมของประชาชน
3. การจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนา
4. การวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน
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5. การจัดทาและพัฒนาระบบข้อมูล
6. การพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาชุมชน
7. การพัฒนากระบวนการแบบมีส่วนร่วมให้กับชุมชน
8. การจัดตั้งและการพัฒนากลุ่ม/องค์กรประชาชน
9. การจัดทาและบริหารแผนพัฒนาตาบล
10. การติดตามประเมินผลการพัฒนาในตาบล
11. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
12. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
13. การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาของ อบต.
กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ปรับกระบวนการทางานและ
ภารกิจให้สอดคล้องกับกระแสการพัฒนา และสภาพการณ์ของสังคมในแต่ละยุคสมัยตามความเหมาะสม
จาแนกเป็น 5 ระยะ คือ
ระยะแรก ก่ อ ร่ า งสร้ า งองค์ ก ร (พ.ศ. 2505 – 2514) พั ฒ นากรในยุ ค แรก เป็ น พั ฒ นากร
“อเนกประสงค์” (multi purpose worker)
ระยะที่ 2 สร้างพลังชุมชน (พ.ศ. 2515 – 2524) พัฒนากรในยุคนี้ เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (change
agent) มีบทบาท 3 ประการ คือ 1) เป็นผู้เชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนกับประชาชน
ตลอดจนติดตามงานและรายงาน 2) เป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรประชาชนและประชาชนด้านการวางแผน
พัฒนาตาบล การจัดการรวมกลุ่ม และปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา 3) เป็นผู้ส่งเสริมเผยแพร่ทักษะ โดยการ
ฝึกอบรม การสาธิต จัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน
ระยะที่ 3 สู่ระบบการบริหารการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (พ.ศ. 2524 – 2534) บทบาทพัฒนากร
เปลี่ย นจากเดิม กลายเป็น ผู้จัด การพัฒ นา (development manager) ทาหน้า ที่เ ป็น ที่ป รึก ษาของ
สภาตาบลและเป็นเลขานุการคณะทางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตาบล (คปต.)
ระยะที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (พ.ศ. 2535 – 2544) กาหนดหน้าที่พัฒนากรให้เป็นการ
สนับ สนุน ความเข้ ม แข็งในการบริ หารงานการพัฒ นาขององค์ การบริห ารส่ วนต าบล สนับสนุนการจั ดท า
แผนพัฒนาตาบล 5 ปี แผนพัฒนาตาบลประจาปี และเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผน จัดตั้ง บริหาร และพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลตาบล รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารพัฒนาแก่หน่วยราชการ องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป
ระยะที่ 5 สู่ยุคใหม่ของระบบราชการ (พ.ศ. 2545 – 2554) กาหนดให้พัฒนากร มีหน้าที่ในการ
ศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ให้การศึกษา ประสานงานและแสวงหาความร่วมมือ ให้คาปรึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินการ
ทางานของชุมชน คือเป็น “นักยุทธศาสตร์ชุมชน” คือ รู้ว่าจะต้องทาอะไร เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชน
พึ่งตนเองได้ ครอบครัวมีความสุข ต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกชุมชน เพื่อกาหนด
เปูาหมาย วิธีการ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลักดันขับเคลื่อนให้เป็นไปตามตัวชี้วัด พร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง (นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์. 2550.)
วิธีการพัฒนาชุมชน
วิธีการพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน คือ
1. การรวมกลุ่ม หรือ จัดตั้งองค์กรประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิก
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงส่วนรวมด้วย
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2. การส่งเสริม/สร้างสรรค์ผู้นาและอาสาสมัคร เพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนมีความพร้อม
จะเป็นผู้นา และเป็นผู้เสียสละ ได้อุทิศตน ได้แสดงบทบาทมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน
(นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. 2562)
กระบวนการพัฒนาชุมชน
กระบวนการพัฒนาชุมชน หมายถึง การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อย ๆ ก่อตัว ก่อเกิดขึ้นภายใน
ชุมชนโดยประชาชนรวมตัวเป็นกลุ่มที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการค้นหา เรียนรู้ คิด ตัดสินใจ วางแผน ลงมือ
ดาเนินการแก้ปัญหา สนองความต้องการด้วยกาลังความรู้ ความคิด ความสามารถและทรัพยากร ที่มีอยู่
ภายในชุ ม ชนเป็ น หลั ก ใหญ่ และอาจพึ่ ง วิ ท ยาการและทรั พ ยากรจากภายนอกชุ ม ชนบ้ า งเท่ า ที่ จ าเป็ น
กระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นดัง “กระบวนการเรียนรู้เพื่อกระทาการ”
ดังนั้น ประชาชนผู้อยู่ในกระบวนการจึงมีพัฒนาการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่งอกงามเบ่งบานขึ้นจาก
ภายในความคิดและจิตใจ ส่งผลให้ปรากฏให้เห็นทางร่างกายภายนอก พฤติกรรมที่แสดงออก การดาเนินชีวิตที่
ก้าวหน้าขึ้น (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. 2550)
1. ศึกษาชุมชน การศึกษาชุมชน คือ การสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับหมู่บ้านหรือชุมชนที่เราจะเข้าไป
ทางาน เพื่อให้รู้และเข้าใจปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่ งจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่
ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของชุมชนได้ในที่สุด
วิธีการศึกษาชุมชนทาได้หลายวิธี เช่น ศึกษาข้อมูลจากเพื่อนข้าราชการ ออกไปพบปะผู้นา ออกไป
หาชาวบ้าน การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาข้อมูลจากข้อมูลสารสนเทศชุมชน เป็นต้น
2. สนทนา วิเคราะห์ปัญหาและความสามารถกับประชาชน คือ การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ชุมชนมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และร่วมกันพิจารณาเหตุผล เปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มากับ
เกณฑ์การวิเคราะห์ที่กาหนดไว้ รวมทั้งกาหนดเปูาหมายการพัฒนาชุมชนที่พึงประสงค์ โดยเริ่มทากับแกนนา
ชุมชน กม. อบต./เทศบาล ก่อนแล้วดึงประชาชนเข้าร่วมดาเนินการ
วิธีการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักในปัญหาและความสามารถนั้น พัฒนากรสามารถทาได้โดย
การสนทนา การประชุมชาวบ้าน การจัดเวทีประชาคม การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
3. ช่วยประชาชนตัดสินใจและกาหนดแผน/โครงการ ช่วยประชาชนตัดสินใจ และกาหนดโครงการใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนตามเปูาหมายที่กาหนด เป็นการนาปัญหาและเปูาหมายการพัฒนาที่ชาวบ้าน
ต่างตระหนัก และยอมรับแล้วว่าเป็นปัญหาของเขา มาร่วมกันวิเคราะห์ หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขและ
พัฒนา โดยชาวบ้านกับพัฒนากรร่วมกันดาเนินการ โดยการวิเ คราะห์ปัญหาและจัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การหาแนวทางแก้ไขปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา และการวางโครงการ
หรือกิจกรรมแก้ไขปัญหา
4. สนับสนุนให้ประชาชนดาเนินการ ประชาชนดาเนินการ หมายถึง การที่ชาวบ้านร่วมกันปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการที่ไ ด้วางไว้ ที่ผ่านมาได้วางแผนโครงการไว้อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบก็สนับสนุนให้
กาลังใจเสริมแรงให้ดาเนินการตามนั้น โดยพัฒนากรมีบทบาทในการสนับสนุน ช่วยเหลือการดาเนินการโดย
เป็นผู้ส่งเสริมทางวิชาการ และเป็นผู้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
5. สนับสนุนให้ประชาชนติดตามประเมินผล ประชาชนติดตามประเมินผล หมายถึง การที่ชาวบ้าน
ช่วยกันติดตามดูว่างานที่ดาเนินการตามโครงการได้ก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงไร มีปัญหาอุปสรรคในการ
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ดาเนินการหรือไม่ เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ทันท่วงทีต่อไป รวมถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ วิธีการติดตามประเมินผลกระทาได้โดยการสอบถามความก้าวหน้าของ
โครงการ การตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ และการติดตามเอาใจใส่ช่วยเหลือให้กาลังใจ
(นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. 2562)
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2550) อธิบายว่า พัฒนากร มีหน้าที่พื้นฐานที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
หนึ่ง หน้าที่เชิงกระบวนการ พัฒนากรมีหน้าที่ พัฒนาความคิด และจิตใจของประชาชน ให้คิดชอบพูดชอบ-ทาชอบ
สอง หน้าที่เชิงสัมพันธภาพ พัฒนากรมีหน้าที่พัฒนากลุ่ม องค์กร และเครือข่ายให้สามัคคี -มีพลังช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สาม หน้า ที่ เชิงการงาน พัฒ นากรมีห น้าที่ พัฒ นาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณ ภาพชีวิต ดี
มีงานทา นาพาครอบครัวเป็นสุข และชุมชนมีการเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกันทางสังคม มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
มีระบบจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เปูาหมาย ของการทางานจึงเป็นการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้
และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข
พัฒนากร จึงเป็นข้าราชการที่ทางานอยู่ใกล้ชิดประชาชน สามารถเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาชุมชน
ร่วมกับประชาชน เพื่อทาให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข
หอภาพยนตร์ (2506) ได้อธิบายวิธีการทางานของพัฒนากร จากภาพยนตร์เรื่อง พัฒนากร สรุปได้
ดังนี้
1. เข้าไปในชุมชน เพื่อบอกเล่าถึงแนวทางของรัฐที่จะเข้ามาพัฒนาชุมชนให้มีความก้าวหน้า
2. ส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักวิธีการเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว และดอกไม้ ที่ถูกต้องให้แก่ชาวบ้าน
3. ส่งเสริมให้ชาวบ้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน เช่น
การก่อสร้างประตูระบายน้าเพื่อระบบชลประทาน การพัฒนาดินที่ดี การถางทางเพื่อก่อสร้ างถนน การมอบ
ที่ดินเพื่อประโยชน์สาธารณะในการสร้างถนน
4. สนับสนุนในสิ่งที่ชาวบ้านต้องการและไม่สามารถดาเนินการได้เอง โดยนารถแทรกเตอร์มาช่วยใน
การสร้างถนน
5. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน โดยนาความต้องการและปัญหาของ
ชุมชน รายงานให้กับทางอาเภอรับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร การศึกษา
สุขาภิบาล การอนามัย การขอรับวัคซีนเพื่อฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน การประสานแพทย์เพื่อรักษา
ชาวบ้าน
6. ส่งเสริมให้ชาวบ้านนาผลผลิตที่ได้มาจาหน่ายที่แหล่งชุมชนที่คนจานวนมาก เช่น ชานชาลารถไฟ
เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน และยังได้ขยายตลาดผลผลิตชุมชนผ่านรถไฟไปสู่ตัวเมือง และประเทศเพื่อนบ้าน
กรมการพัฒนาชุมชน (2555) ได้เผยแพร่เรื่องเล่า “ลูกไม้นาย...พัฒนาชุมชน...สอนน้อง” เรื่อง
เกียรติภูมิการปฏิบัติงานตามปรัชญา หลักการ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาชุมชน ของศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ในส่วนของหลักการ วิธีการ กระบวนการพัฒนาชุมชน ไว้ว่า
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หลักการพัฒนาชุมชนได้จัดขั้นตอนของหลักการ คือ เริ่มจากขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การให้ความรู้แก่ประชาชน วิธีการ กระบวนการจัดการการเรียนรู้แก่ประชาชนนั้น เริ่มด้วยการ
หยิบยกปัญหาที่ประชาชนต้องประสบอยู่อย่างจาเจในการดาเนินชีวิตประจาวัน แล้วจัดตั้งกลุ่มประชาชนที่สนใจ
แต่ละปัญหา มาร่วมคิดพิจารณาปรากฏการณ์ และสถานการณ์ของแต่ละปัญหานั้น ๆ กระบวนการดาเนินการ
เรียนรู้ ใช้กระบวนการ ร่วมคิดพิจารณาสาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีดาเนินการในการแก้ไข
สาเหตุของปัญหา และจากวิธีการแก้ไขสาเหตุของปัญหาแต่ละด้าน หรือรวม ๆ กันทุกด้านและกระบวนการ
สุดท้ายคือการระดมความร่วมมือจากประชาชนในการดาเนินงานตามโครงการ หากในกระบวนดาเนินการมี
อุปสรรคและตามแต่ระยะเวลาที่เกิดปัญหา หลักการ วิธีการ กระบวนการให้ความรู้แก่ประชาชนดังกล่าวนี้
ผลคื อ ประชาชนรู้ ปั ญ หาจริ ง วิ เ คราะห์ ส าเหตุ และวิ ธี ก ารด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ท าให้
ประชาชนมีความรู้จริงในหลักการ วิธีการ กระบวนการ และ/หรือขบวนการดาเนินการพัฒนาชุมชน
2. การจัดตั้งกลุ่มประชาชนตามความสนใจในกิจกรรมการพัฒนาในชุมชน ที่เป็นทั้งกิจกรรมที่มีปัญหา
ต้องแก้ไข กิจกรรมที่ดีอยู่แล้วต้องการทาให้ดียิ่งขึ้นหรือการเสริมสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่ต้องการใช้ปัจจัยฐานรากของชุมชนก้าวต่อไปให้คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพแวดล้อม และการอาชีพที่ดี แบบมั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. การพัฒนาผู้นา คณะผู้นา และสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ของประชาชน การพัฒนาเน้นที่คุณลักษณะ
ของผู้นา ภาวการณ์นา และคุณลักษณะผู้ตาม และภาวการณ์เป็นผู้ตาม คือการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นา
ที่เด่นและผู้ตามที่ดี จะทาให้เกิดพลังของกลุ่มประชาชนในการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาของกลุ่มและชุมชน
โดยส่วนรวม
4. การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ โดยใช้พลังกลุ่มของประชาชนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้านนั้น ๆ
โดยพัฒนากรหรือนักวิชาการของทางราชการ และภาคเอกชน ร่วมคิดร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ เป็นการเสริม
ความมั่นใจ และความกระตือรือร้นในการดาเนินกิจกรรม
5. การสนับสนุนจากภาครัฐและหรือองค์การภาคเอกชน โดยปกติตามความเป็นจริง เมื่อเริ่มการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในชุมชนนั้น ในระยะเริ่มแรกประชาชนจะขาดความมั่นใจ เพราะ
คนในชุมชนยังไม่พัฒนาหรือกาลังพัฒนา จะมีความไม่รู้ความยากจน และความเจ็บไข้ (โง่ จน เจ็บ) องค์ การ
ภาครัฐ และเอกชนต้องเตรียมพร้อมจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในสภาพขาดแคลนดังกล่าวในลักษณะ
พร้อมเพรีย ง และทัน ท่วงทีใ นขณะที่ประชาชนเริ่มหรือกาลังดาเนินงาน ทั้ง นี้ โดยยึด หลักต้อ งเข้า ไปให้
ความมั่นใจทางเทคนิควิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณตามลาดับ ทั้งนี้โดยกระตุ้นและแนะนาให้
ประชาชนใช้ปัจ จัย การพัฒ นาของประชาชน ของชุม ชนเป็น อัน ดับ แรก จนกว่า จะพบว่า ประชาชนหมด
ขีดความสามารถที่จะทา จะจัดหา และออกเงิน จัดทากิจกรรมได้แล้ว ภาครัฐหรือภาคเอกชนจึงเข้าช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงทีและเพียงพอ
จากหลั ก การ วิ ธี ก าร และกระบวนการพั ฒ นาชุ ม ชนหลั ก ๆ 5 ประการนั้ น ในขั้ น วิ ธี ก าร และ
กระบวนการ จะมีความยุ่งยาก ละเอียดอ่อน และมักจะเกิดความสับสน สงสัยในวิธีการ กระบวนการต่าง ๆ
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชนจะมีความรู้ทางวิชาการหลาย ๆ ด้าน คือ เป็นผู้รอบรู้วิชาการและมีความฉลาด
ที่จะแสวงหาความร่วมมือสนับสนุนการทางานจากผู้รอบรู้ ไว้คอยสนับสนุนประชาชนอย่างทันท่วงทีและ
เพียงพอ
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กรมการพัฒนาชุมชน (2534) ได้ให้ความหมายของพัฒนากร คือ ข้าราชการพลเรือน สังกัดกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในหมู่บ้าน ตาบล โดย
1. ทางานร่วมกับประชาชน กลุ่ม และองค์กรประชาชน
2. ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่ม และองค์กรประชาชน ให้รู้จักช่วยตนเอง พึ่งตนเอง
3. ให้กาลังใจ กระตุ้นความคิด ส่งเสริมความรู้ประชาชน กลุ่ม และองค์กรของประชาชน
4. ช่วยเหลือและสนับ สนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และคณะกรรมการ
สภาตาบล (กสต.)
5. ปฏิบัติงานตามนโยบายการพัฒนาชุมชน และแผนงานของกรมการพัฒนาชุมชน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน (2540) ได้อธิบายวิธีการทางานของพัฒนากรในอนาคต ควรยึดถือหลักการ
ทางาน ดังนี้
หลักการทางานตามกระบวนการพัฒนาชุมชน ได้แก่
1. เน้นการมี ส่ วนร่วมและส่ งเสริม กระบวนการเรีย นรู้ข องประชาชนอย่า งแท้ จริง ตั้ง แต่ขั้ นตอน
การศึกษาปัญหาชุมชน จนถึงการวางแผน การดาเนินงาน ตลอดจนถึงการประเมินผลกิจกรรมที่ดาเนินการ
ตามแผนดังกล่าว พัฒนากรต้องลดบทบาทของตนเองพร้อมกับเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน จนงานที่
ดาเนินการในชุมชนเป็นงานของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ
2. กิจ กรรมที่ ด าเนิ น งานในพื้ น ที่ ต้ อ งเป็ น ไปตามความพร้ อ ม และความเป็ น จริ ง ของท้ อ งถิ่ น นั้ น
ไม่ยัดเยียดกิจกรรมตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ ต้องยึดถือความต้องการและประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็น หลั ก และต้ องไม่ เป็นกิ จกรรมที่ขัด กับวัฒนธรรมและวิถีป ระชาของท้ องถิ่นนั้น ๆ นอกจากนี้
กิจกรรมที่ดาเนินการต่าง ๆ ต้องให้ผู้ร่วมในโครงการมีอานาจในการรับผิดชอบดาเนินการอย่างเต็มที่ ดังนั้น
การตัดสินใจต้องมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว
3. ในการทางานต้องเป็นการทางานร่วมกับองค์กรประชาชนในท้องถิ่นและกระตุ้นให้มีความร่วมมือ
ระหว่างประชาชนกับองค์กรท้องถิ่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายกิจกรรมและองค์กรประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ
ให้มั่นคงเพื่อให้ชุมชนมีพลังที่จะพึ่งตนเองได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาให้เหมาะ สมกับสภาวการณ์
ของแต่ละชุมชน หากชุมชนมีความเข้มแข็งสามารพึ่งตนเองได้แล้ว ก็ให้เป็นการตัดสินใจของชุมชนเองว่าจะ
สร้างเครือข่ายกิจกรรมและองค์กรหรือไม่อย่างไร
4. ใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการประสานความช่วยเหลือ และการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับจากทุกฝุาย ดังนั้นพัฒนากรต้องมีข้อมูลที่ดี น่าเชื่อถือ และถูกต้องเที่ยงตรง
สะท้อนถึงปัญหาและสภาพของชุมชนอย่างแท้จริง
หลักการทางานมุ่งประสิทธิภาพ ได้แก่
1. การทางานใกล้ชิดกับประชาชนยังคงเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพัฒนากรกับ
ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบไม่เป็นทางการ
2. ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นคุณภาพของ
งานมากกว่าปริมาณ
3. มีการวางแผนในการทางานอย่างชัดเจน ในระยะยาวพอสมควร ต้องกาหนดทิศทางเปูาหมาย
การทางานในพื้นที่รับผิดชอบและขอบเขตของงานให้ชัดเจน รวมทั้งควรมีการวางแผนในการติดตามและ
ประเมินผลการทางานพัฒนาชุม ชนของ อบต. โดยนักวิชาการบางท่านให้ข้อเสนอแนะว่า ในส่วนหลังนี้
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ควรวางแผนร่วมกับ อบต. หรือขอความเห็นชอบจาก อบต. ก่อน และหากให้ อบต.เป็นเจ้าของเรื่องในการ
ติดตามและประเมินผลเองก็จะยิ่งเป็นการดี
4. มุ่งการพัฒนาโครงการและเผยแพร่ความคิดให้ อบต. สนับสนุนหรือรับไปดาเนินการ เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของ อบต. อีกทางหนึ่ง
หลักการทางานมุ่งเป้าหมาย ได้แก่
1. ในการทางานควรมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมก่อนกลุ่มเปูาหมายอื่น แม้ว่าบางท่าน
จะเห็นว่าไม่จาเป็นต้องกาหนดเช่นนั้น ควรมุ่งที่ประชาชนทุกกลุ่ม แต่ส่วนใหญ่เห็นว่าควรมุ่งเปูาหมายที่
คนด้อยโอกาส เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ลดช่องว่างระหว่างกลุ่มคนและชุมชนที่มีฐานะและ
ระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน
2. ในการทางานควรมุ่งเปูาหมายที่การเกิดการเรียนรู้การทางานในระบอบประชาธิปไตย เพื่อสร้าง
รากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง
3. ในการทางานควรมุ่ งเปูาหมายที่การมีสถาบันของประชาชนในท้องถิ่นที่เข้มแข็งมีพลังในการ
พึ่งตนเอง และมีอานาจในการต่อรอง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางท่านเสนอว่าการสร้างและพัฒนาสถาบันของประชาชน
ในท้องถิ่นควรมุ่งเพื่อให้สามารถคานอานาจรัฐได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญจานวนมากไม่เห็นด้วย และเสนอว่าควรมุ่งเพื่อ
สนับสนุนความเข้มแข็งของท้องถิ่น
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับ บทบาทการทางานของพัฒนากร สามารถสรุปได้ว่า พัฒนากรมี
บทบาทการทางานร่วมกับประชาชนในพื้นทีห่ มู่บ้าน ตาบล ในบทบาทของผู้ส่งเสริม ผู้สนับสนุน ผู้ประสานงาน
ให้กับชุมชน ด้วยกระบวนการพัฒนาชุมชน ร่วมกับผู้นา กลุ่ม องค์กร และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ มาบูรณาการ
ทางานร่วมกัน เพื่อให้ชุมชนไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

หมวดที่ 8 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กิตติ ปานแก้ว (2554) ได้ศึกษาบทบาทนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ในจังหวัดยะลาที่ผู้นาชุมชน
คาดหวัง มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามบทบาทของนักพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยะลา และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของนักพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา (พัฒนากร) ในบทบาทที่คาดหวัง
จากทรรศนะของผู้นาชุมชนตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ และปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในงานพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วม
ในงานพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้นาชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา
ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตาบล
ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการเยาวชนระดับตาบล คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จานวน 290 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแจกแจงข้อมูลเบื้องต้น และ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร โดยใช้ค่า t-test และ F-test โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ในจังหวัดยะลาที่ผู้นาชุมชนคาดหวัง พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า 1) ด้านการเป็นผู้ส่งเสริม โดยภาพรวมบทบาท
หน้าที่ของนักพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง 2) ด้านการเป็นผู้ประสานงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
3) บทบาทด้า นการเป็น ผู ้ส นับ สนุน โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ปัจ จัย ส่ว นบุค คล ได้แ ก่ อายุ
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สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อบทบาทนักพัฒนา
ชุมชน แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความคาดหวัง ต่อบทบาท
นักพัฒนาชุมชนไม่แตกต่างกัน สาหรับปัจจัยแวดล้อม ต่อบทบาทนักพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาที่ผู้นาชุมชน
คาดหวัง ด้านความรู้ความเข้าใจในงานพัฒนาชุมชนมีความแตกต่างกัน มีความหวังต่อ บทบาทนักพัฒนาชุมชน
ที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อบทบาทนักพัฒนาชุมชน ที่แตกต่างกัน
รัตติกาล ตันบุญยืน (2543) ได้ศึกษาความคาดหวังของผู้นาท้องถิ่นต่อบทบาททีมงานของพัฒนากร
อาเภอเมืองจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้นาท้องถิ่นที่มีต่อบทบาทการปฏิบัติงานเป็น
ทีมของพัฒนากรอาเภอเมืองจันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้นาท้องถิ่น จาแนกตามตาแหน่ง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 2 กลุ่ม คือ ตาแหน่งทางการปกครองและตาแหน่งอาสาสมัครและระยะเวลา
การปฏิบัติงานต่อบทบาทการปฏิบัติงานเป็นทีมของพัฒนากรอาเภอเมืองจั นทบุรี กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้นา
ท้องถิ่นในเขตพัฒนาอาเภอเมืองจันทบุรี จานวน 162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ผู้นาท้องถิ่นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งอาสาสมัครและมีการปฏิบัติงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมาแล้วตั้งแต่ 1-10 ปี มีความคาดหวังต่อบทบาท 3 บทบาทของพัฒนากรใน
ระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะบทบาทพบว่ า บทบาทด้ า นการส่ ง เสริ ม มี ค วามคาดหวั ง สู ง สุ ด คื อ
ทีมพัฒนากรต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรัก ษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ของ
ท้องถิ่นไว้ บทบาทด้านการสนับสนุนมีความคาดหวังสูงสุด คือ ทีมพัฒนากรต้องเป็นผู้จัดการประชุม สัมมนา
ฝึกอบรมและร่วมทาหน้าที่วิทยากร พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อดาเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ
บทบาทด้านการประสานงานมีความคาดหวังสูงสุด คือ ทีมพัฒนากรต้องประสานการจัดเก็บข้อมูลในการ
พัฒนาชนบท การทดสอบสมมุ ติฐ าน พบว่า ผู้น าท้องถิ่นทั้ง 2 กลุ่ม คื อ กลุ่มทางการปกครอง กลุ่มทาง
อาสาสมัครและผู้นาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานกับพัฒนากรมีความคาดหวังที่ไม่แตกต่างกัน
ดลมนรรจน์ บากา เกษตรชัย และหีม และตายูดิน อุสมาน (2547) ได้ศึกษาบทบาทของเกษตรตาบล
และพัฒนากรตาบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของเกษตรตาบลและพัฒนากรตาบลในจังหวั ดชายแดนภาคใต้
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของเกษตรตาบลและพัฒ นากรตาบลใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เพื่อศึกษาบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของเกษตรตาบลและ
พัฒนากรตาบลตามทัศนะของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของเกษตรตาบลและพัฒนากรตาบลตามทัศนะของประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป เกษตรตาบล และพัฒนากรตาบล ใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบวิธีการสารวจ และใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จานวน 2,103 คน ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป จานวน 1,977 ราย
เกษตรตาบลและพัฒนากรตาบล จานวน 126 ราย และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม จานวน
60 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์รายบุคคล และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าการทดสอบที และค่าการทดสอบเอฟ แล้วทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟุ พบว่า 1) เกษตรตาบลและพัฒนากรตาบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงอยู่ในระดับสูง 2) เกษตรตาบลและพัฒนากรตาบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ตามตัวแปรจังหวัด เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
พอเพี ย งที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น 3) เกษตรต าบลและพั ฒ นากรต าบลในจั ง หวั ด ชายแดนตามตั ว แปรอายุ และ
สถานภาพการสมรสมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 4) เกษตรตาบลและพัฒนากรตาบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวแปรสถานภาพครอบครัว
มี บ ทบาทในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แบบพอเพี ย งที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.001
5) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทัศนะว่าเกษตรตาบลและพัฒนากรตาบลมีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง 6) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวแปรจังหวัด และ
ศาสนา มีทัศนะว่าเกษตรตาบลและพัฒนากรตาบลมีบทบาทในการเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 7) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวแปรเพศมีทัศนะว่าเกษตรตาบล
และพัฒนากรตาบลมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 8) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวแปรอายุ สถานภาพครอบครัว สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีทัศนะว่าเกษตรตาบลและพัฒนากรตาบลมีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 9) ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามตัวแปรตาแหน่งทางสังคมมีทั ศนะว่าเกษตรตาบลและพัฒนากรตาบลมีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่แตกต่างกัน
วะดี จัก รราช (2546) ได้ศึก ษาระดับ ความพร้อ มในการเรีย นรู้ด้ว ยการนาตนเองกับ ผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เขตที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการนาตนเองของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 2) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนเขตที่ 10 3) เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 จาแนกตาม เพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพการสมรส ประสบการณ์ ใ นการท างานพั ฒ นาชุ ม ชน สถานที่ พั ก อาศั ย
ภูมิลาเนาเดิม การได้ รับการสนับสนุนจากผู้นาท้องถิ่น ระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้างต้นกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 5) เพื่อศึกษา
สมการพยากรณ์ของผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นพัฒนากรในเขตศูนย์ช่วยเหลือ
ทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 10 จานวน 203 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบวิธี Stepwise เพื่อศึกษาสมการพยากรณ์ของผลการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาในส่วนของ
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพบว่า อยู่ในระดับสูงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านการ
ส่ง เสริม ศัก ยภาพผู้นาชุม ชน องค์ก รชุม ชน และเครือ ข่า ยองค์ก รชุม ชน การส่ง เสริม กระบวนการเรีย นรู้
และการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาชุมชน
รังสรรค์ หังสนาวิน (2549) ได้ศึกษาลักษณะทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการทางานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของพัฒนากร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แสวงหาตัวทานายและลาดับการทานายด้านจิตลักษณะของพฤติกรรม
การทางานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ในพัฒนากรประเภทต่าง ๆ 2) แสวงหาตัวทานายและลาดับการทานายด้าน
สถานการณ์ของพฤติกรรมการทางานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3) แสวงหาตัวทานายร่วมกันและลาดับการทานาย
ระหว่างจิตลักษณะและสถานการณ์การทางานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ในพัฒนากรประเภทต่าง ๆ 4) เพื่อบ่งชี้
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นักพัฒนาชุมชนที่มีพฤติกรรมการทางานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ น้อยและปัจจัยปกปูอง กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่
ของกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน ทั้งพัฒนากร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน ซึ่งรวมเรียกว่าพัฒนากรทุกระดับ โดยสังกัดส่วนภูมิภาค จานวน 412 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นกาหนดโควตา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบวัดกลุ่มพฤติกรรมการทางานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์
แบบวัดปัจจัยสภาพแวดล้ อม แบบวัดกลุ่ม จิตลักษณะเดิม แบบวัดกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ และ
แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบ 3 ทาง การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ตัวแปร พบว่าในส่วนของพัฒนากรที่มีความเสี่ยงทางพฤติกรรมการทางานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย
1) พัฒนากรที่มีความเสี่ยงของพฤติกรรมการทางานโดยยึดหลั กการพัฒนาชุมชน คือ กลุ่มพัฒนากรที่คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์โครงการใหม่น้อย โดยมีปัจจัยเชิงเหตุคือ แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริยธรรม สภาพแร้นแค้น
ในงาน และการทางานหนักเกินกาลัง 2) พัฒนากรที่มีความเสี่ยงของพฤติกรรมการทางานอย่างมุ่งอนาคต คือ
กลุ่มพัฒนากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพัฒนากรนาน โดยมีปัจจัยเชิงเหตุคือทัศนคติที่ดีต่องาน ความเชื่ออานาจ
ในตน แรงจู ง ใจใฝุ สั ม ฤทธิ์ เหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรม สภาพแร้ น แค้ น ในงาน และการทางานหนั ก เกิ น กาลั ง
3) พัฒนากรที่มีความเสี่ยงของพฤติกรรมอุทิศตนในงาน คือ กลุ่มพัฒนากรเพศชาย โดยมีปัจจั ยเชิงเหตุคือ
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ การทางานหนักเกินกาลัง ทัศนคติที่ดีต่องาน และการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้า
ปราณี จินาบุญ (2554) ได้ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพัฒนากร : ศึกษากรณี
การขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในพื้ น ที่ ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนเขตที่ 8
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพัฒนากรในพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือ
ทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 8 2) ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของพั ฒ นากร
ในพื้ น ที่ ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 8 3) แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พัฒนากรในพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 8 กลุ่มตั วอย่างเป็นพัฒนากรที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 8 จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
จานวน 277 คน และผู้ บริหารศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 8 จานวน 4 คน โดยใช้ วิธี
สุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ใ นการศึกษา คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพัฒนากรในพื้นที่
ศูนย์ช่วยเหลื อทางวิชาการพั ฒนาชุม ชนเรียงตามความสามารถในการพยากรณ์ได้แก่ ปัจจัยด้ านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความมีมนุษยสัมพันธ์ บรรยากาศภายในองค์กร การเป็นผู้นาทางวิชาการ
การเป็นผู้ประสานงาน การเป็นผู้ร่วมปฏิบัติงาน และการเป็นผู้ส่งเสริมและเผยแพร่ทักษะตามลาดับ 2) ปัญหา
และอุปสรรคในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพัฒนากรเรียงตามความคิดเห็นของผู้บริหารและพัฒนากรจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจากัด การเตรียมการ การจัด
กิจกรรมเพื่อให้ขับเคลื่อนในหมู่บ้าน การขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มทักษะ การทบทวน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามลาดับ 3) แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและพัฒนากร ได้แก่ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการขับเคลื่อน การเตรียมการอย่าง
รอบคอบ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ขับเคลื่อนในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง การขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มี
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ขอบข่ายกว้างมากขึ้น การเพิ่ม ทักษะการทางานของพัฒนากร การทบทวนผลการดาเนินงานของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
กนกรัตน์ ดวงพิกุล และจารุนันท์ เมยะพันธุ์ (2558) ได้ศึกษาความเป็นชุมชนเข้มแข็ง บ้านม่วงใหม่
อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านม่วงใหม่และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนนาไปขยายผลสู่หมู่บ้านและชุมชนอื่น วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม การศึกษาจากเอกสาร การสังเกต การจัดเสวนา การจดบันทึกภาคสนามและการสัมภาษณ์
เชิงลึก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือหัวหน้าครัวเรือนและกลุ่มตั วอย่างจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านม่วงใหม่เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยอาศัย
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ระบบเครือญาติที่แน่นแฟูน การนับถือผู้อาวุโสและภาวะผู้นา
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน คือ ปัจจัยด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสังคม
และด้านองค์กรและกลุ่ม นอกจากนี้พบว่าผู้นาชุมชนมีบทบาทสาคัญต่อความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางใน
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งได้แก่ ด้านการพัฒนาคน ด้านทุนทางสังคม ด้านความร่วมมือและความสามัคคี และ
ด้านการปรับตัวของชุมชน
วิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม และอุษณากร ทาวะรมย์ (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ
เข้มแข็งชุมชน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 392 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน โดยจัดกลุ่มแบบสัดส่วน แล้วหาจานวนกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นทาการสุ่มอย่างง่าย โดยนา
รายชื่อมาสุ่มโดยใช้คอมพิวเตอร์ตามจานวนที่กาหนด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ วิธีแบบขั้นตอน ผลการศึกษา
พบว่า ความเข้มแข็งของชุมชน อยู่ระดับเข้มแข็งมาก และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่
การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน กระบวนการจัดการชุมชน การมีส่วนร่วม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลทางบวกต่อความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนปัจจัยผู้นาชุมชน และปัจจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมชุมชนไม่ส่งผลต่อความเข้มแข็ง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี (2557) ได้ศึกษารูปแบบการทางานพัฒนาชุมชนในสถานการณ์
เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาพื้นที่ชุมชนเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบการทางานของพัฒนาชุมชนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
การทางานของพัฒนากรในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายรูปแบบการทางาน
พัฒนาชุมชนและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการทางานชุมชนของพัฒนากรในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการสนทนากลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ
นายอาเภอ พัฒนาการอาเภอ พัฒนากร ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการทางานพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนเป็นลักษณะการให้
การศึกษา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน นาหลักการประชาธิปไตยมาใช้ในชุมชน ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการการรวมกลุ่มเป็นสิ่งสาคัญ เชื่อมประสานการทางานระหว่างภาครัฐ
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ท้องถิ่น และผู้นาชุมชน ยึดแนวทางการดาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นวิถีปฏิบัติ มีการกาหนด
แผนปฏิบัติราชการ ขั้นตอนการทางานอย่างชัดเจน ใช้หลักการทางานเข้าใจ เข้าถึง พร้อมการพัฒนา และ
ทางานแบบสหวิทยาการ โดยพัฒนากรมีบทบาทเป็นนักบริหารจัดการชุมชนในฐานะเป็นผู้ส่งเสริม ผู้สนับสนุน
และผู้ประสานงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทางานใกล้ชิดชุมชน เป็นที่ปรึกษาให้ประชาชน ทาหน้าที่
บาบัดทุกข์ บารุงสุข ให้แก่คนในสังคม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เ กี่ย วข้อ ง คณะทางานศึก ษาวิจัย ได้กาหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังปรากฏในภาพที่ 1 ซึ่งอธิบายถึงคุณลักษณะของพัฒนากร และแนวทางการทางาน
ของพัฒนากร ที่นาไปสู่รูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
คุณลักษณะของพัฒนากร
- สมรรถนะของข้าราชการพลเรือนกรมการพัฒนาชุมชน
ตาแหน่ง พัฒนากร
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชานาญการ)
- คุณลักษณะเฉพาะของพัฒนากร
แนวทางการทางานของพัฒนากร
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
- การส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ
- การส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน
- การส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา

รูปแบบการทางานของพัฒนากร
ที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษารูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง 2) เพื่อศึกษารูปแบบการทางานของ
พัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้

3.1 พื้นที่ดำเนินกำรวิจัย
พื้นที่ดาเนินการวิจัย คือ การเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพ ในพื้นที่การศึกษา จานวน 11 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดลพบุรี ปทุมธานี จันทบุรี มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และตรัง

3.2 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สาคั ญ ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการคั ด เลื อ ก
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม
โดยคั ดเลื อ กจั ง หวัด ในพื้น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของศูน ย์ ศึ กษาและพั ฒ นาชุ ม ชน จ านวน 11 แห่ ง เพื่อ ให้ ไ ด้
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ค รอบคลุ ม ทุก พื้ น ที่ ในความรั บ ผิ ดชอบของกรมการพั ฒ นาชุ มชน ทั้ งนี้ ก ารวิ จั ย ได้ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
(1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวนทั้งสิ้น
55 คน จาก 11 จังหวัด ๆ ละ 5 คน ได้แก่ 1) พัฒ นาการจังหวัด 2) พัฒ นาการอาเภอที่ได้รับ มอบหมาย
3) นักวิช าการพัฒ นาชุมชนจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 4) พัฒนากรที่ได้รับมอบหมาย 5) ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ได้รับมอบหมาย
(2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวนทั้งสิ้น 880 คน จานวน
11 จังหวัด ๆ ละ 80 คน ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน ได้แก่ (1) ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)/
อาสาพัฒ นาชุม ชน (อช.) ในอาเภอเป้า หมาย จานวน 20 คน (2) ผู้แ ทนกลุ่ม OTOP ในอาเภอเป้าหมาย
จานวน 20 คน (3) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ในอาเภอเป้า หมาย
จานวน 20 คน (4) แกนนาหมู่บ้ านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ ในอาเภอเป้าหมาย จานวน 20 คน

3.3 เครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล มี 2 ประเภท ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) แบบสัมภำษณ์ เชิงลึก มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโ ครงสร้าง สาหรับกลุ่ มผู้ให้ ข้อมูล
สาคัญใน 11 จังหวัด ๆ ละ 5 คน ประกอบด้วย 1) พัฒนาการจังหวัด 2) พัฒนาการอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
3) นักวิช าการพัฒ นาชุมชนจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 4) พัฒนากรที่ได้รับมอบหมาย 5) ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ได้รับมอบหมาย
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โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์เชิงลึกดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ทุนชุมชน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาที่ยั่งยืน เครือข่ายการพัฒนา คุณลักษณะของพัฒนากร บทบาท
การทางานของพัฒนากร ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนิ นการสร้ างข้อคาถามส าหรับการสั มภาษณ์เชิงลึ ก โดยกาหนด 6 คาถามให้ ครอบคลุ ม
ประเด็นวิจัย ดังนี้
คาถามที่ 1. ท่ า นคิ ด ว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของพั ฒ นากรในการทางานที่ ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
ควรมีคุณลักษณะอย่างไร
คาถามที่ 2. ท่านคิดว่าการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง อย่างไร
คาถามที่ 3. ท่านคิดว่าการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง อย่างไร
คาถามที่ 4. ท่านคิดว่าการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนเข้มแข็ง อย่างไร
คาถามที่ 5. ท่านคิดว่าการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา ส่งผลให้
ชุมชนเข้มแข็ง อย่างไร
คาถามที่ 6. ท่านมีแนวทางในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างไร
3. ดาเนิ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ด้ ว ย การตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนาแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับพฤติกรรม/จุดประสงค์ที่ต้องการวัด (Item Objective Congruence :
IOC) พบว่า ได้ค่าเท่ากับ 1.00 จากนั้นดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
4. ดาเนิน การน าแบบสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก ที่ผ ่า นการตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อ หาแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try out) ที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของประเด็น ข้อคาถาม
5. ดาเนินการปรับแก้ไขและจัดทาเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเตรียมสาหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป
2) ประเด็นการสนทนากลุ่ม มีลักษณะเป็นประเด็นคาถาม สาหรับผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 4 กลุ่ม
ได้แก่ 1) ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)/อาสาพัฒ นาชุมชน (อช.) ในอาเภอเป้าหมาย จานวน 20 คน
2) ผู้แทนกลุ่ม OTOP ในอาเภอเป้าหมาย จานวน 20 คน 3) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับตาบล (ศอช.ต.) ในอาเภอเป้าหมาย จานวน 20 คน และ 4) แกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ในอาเภอเป้าหมาย จานวน 20 คน
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โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพประเด็นการสนทนากลุ่มดังนี้
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม ทุ น ชุ ม ชน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาที่ยั่งยืน เครือข่ายการพัฒนา คุณลักษณะของพัฒนากร
บทบาทการทางานของพัฒนากร ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนิ นการสร้ า งข้ อ ค าถามสาหรับ การสนทนากลุ่ ม โดยก าหนด 6 ค าถามให้ ค รอบคลุ ม
ประเด็นวิจัย ดังนี้
คาถามที่ 1. ท่า นคิด ว่าคุณ ลัก ษณะของพัฒ นากรในการทางานที่ส่งผลให้ชุม ชนเข้ม แข็ง
ควรมีคุณลักษณะอย่างไร
คาถามที่ 2. ท่านคิดว่าการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง อย่างไร
คาถามที่ 3. ท่านคิดว่าการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง อย่างไร
คาถามที่ 4. ท่านคิดว่าการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนเข้มแข็ง อย่างไร
คาถามที่ 5. ท่านคิดว่าการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา ส่งผลให้
ชุมชนเข้มแข็ง อย่างไร
คาถามที่ 6. ท่านมีแนวทางในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างไร
3. ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพของประเด็นการสนทนากลุ่มด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยนาประเด็นการสนทนากลุ่มไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับพฤติกรรม/จุดประสงค์ที่ต้องการวัด (Item Objective Congruence: IOC) พบว่า
ได้ค่าเท่ากับ 1.00 จากนั้นดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
4. ด าเนิ นการปรับ แก้ไ ขและจัดท าเป็ นประเด็น การสนทนากลุ่ มเพื่ อเตรียมส าหรั บการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป

3.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัย ดาเนิน การเก็บ รวบรวมข้อ มูลเชิงคุณ ภาพโดยใช้ก ารสัมภาษณ์เ ชิง ลึก และการสนทนากลุ่ม
ตามกรอบแนวทางการดาเนินงานครอบคลุมทุก ด้านในการศึกษาครั้งนี้ ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี
ปทุม ธานี จัน ทบุรี มหาสารคาม นครพนม บึง กาฬ เชีย งใหม่ อุต รดิต ถ์ ประจวบคีรีขัน ธ์ พัง งา และตรัง
โดยมีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน (ศพช.) เป็นผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
2563 ดังนี้

40

ตารางที่ 1 รายชื่อศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน (ศพช.) และพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ศพช.
สระบุรี
นครนายก
ชลบุรี
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
อุดรธานี
ลาปาง
พิษณุโลก
เพชรบุรี
นครศรีธรรมราช
ยะลา

พื้นที่การเก็บรวบรวมข้อมูล (จังหวัด)
ลพบุรี
ปทุมธานี
จันทบุรี
มหาสารคาม
นครพนม
บึงกาฬ
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
ประจวบคีรีขันธ์
พังงา
ตรัง

3.5 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิง คุณ ภาพใช้ก ารวิเ คราะห์เ นื้อ หา (Content Analysis) เป็น การสรุป ผล
โดยการพิจารณาเนื้อหา แล้วใช้วิธีการเชิงปริมาณในการนับความถี่ เพื่อสรุปผล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของพัฒนากรที่ส่งผล
ให้ชุมชนเข้มแข็ง และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยเป็นการวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการสนทนากลุ่ ม กั บ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ในการพัฒนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนากร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
ผู้แทน OTOP คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) แกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง จาก 11 พื้นที่ ได้แก่ ลพบุรี ปทุมธานี จันทบุรี มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์
ประจวบคีรีขัน ธ์ พัง งา และตรัง ทั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้ว ย
ตอนแรกเป็นคุณลักษณะของพัฒนากรที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง ตอนที่ 2 เป็นรูปแบบการทางานของ
พัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยแบ่งออกเป็น ตอนที่ 2.1 เป็นแนวทางการทางานของพัฒนากรในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ตอนที่ 2.2 เป็นแนวทางการทางานของพัฒนากร
ในการส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ตอนที่ 2.3
เป็นแนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการพัฒนาทุนชุ มชนที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ตอนที่ 2.4
เป็นแนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ตอนที่ 2.5
เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง และตอนที่ 2.6 เป็นรูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้
ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 คุณลักษณะของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มพบว่า คุณลักษณะของพัฒนากรที่ ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
จะมาจาก 3 สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ และสมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติ/ทักษะ ดังนี้
1. สมรรถนะด้านความรู้
พั ฒนากรจะต้ องมี ความรอบรู้ ทั้ งความรู้ เกี่ ยวกั บแนวทางการพั ฒนาชุ มชน และความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ ย วกั บ บริ บ ทพื้ น ที่ ชุ ม ชนอย่ า งลึ ก ซึ้ ง นอกจากนี้ พั ฒ นากรจะต้ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชน
มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงกลยุทธ์
สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้
“คุณลักษณะของพัฒนากรที่จะทาให้ชุมชนเข้มแข็งจะต้องมีความรู้ในเรื่อง
การส่งเสริมด้านอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
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“มีภูมิรู้ในงาน พช. รู้กฎระเบียบ รู้ยุทธศาสตร์กรมฯ ภูมิฐาน ความเชื่อมั่น
การแต่งกาย การพูด การวางตัว ภูมิธรรม บริหารจัดการโปร่งใส มีคุณธรรมในใจ
บริหารจัดการเวลา มีความเสียสละในพื้นที่ มีข้อมูลในการตัดสินใจทุกเรือ่ ง
ศึกษาชุมชน อย่าตามกระแส”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดเชียงใหม่)
“พัฒนากรต้องรวดเร็ว แม่นทฤษฎี มีความรู้ และประสานงานเก่ง
สามารถเชื่อมโยงการทางานร่วมกับเครือข่าย ภาคี องค์กรต่าง ๆ ได้”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดตรัง)
“พัฒนากรจะต้องรอบรู้ทุกเรื่อง ทุกมิติ เป็นคนใฝ่เรียนรู้ หมั่นศึกษาหาความรู้ในงาน พช.”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดตรัง)
“บุคลากรพัฒนากรต้องมีองค์ความรู้กว้าง รู้ลึก ในบทบาทของพัฒนากร
ที่เป็นตัวประสานเป็นตัวเชื่อมที่สาคัญ ทาให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วม”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดมหาสารคาม)
2. สมรรถนะด้านคุณลักษณะ
พัฒนากรจะต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญในการที่จะทางานในชุมชนได้อย่างราบรื่นและประสบผลสาเร็จ
ทั้งนี้คุณลักษณะดังกล่าวแบ่งออกเป็น คุณลักษณะที่ต้องมีในตัวบุคคล และ คุณลักษณะในการทางาน ดังนี้
2.1 คุณลักษณะในตัวบุคคล
พัฒนากรจะต้องเป็นผู้ใฝ่รู้/แสวงหาความรู้ใหม่ ใจรักการทางาน มีอุดมการณ์แน่วแน่ ละเอียด
รอบคอบ จัดการอารมณ์ได้ดี เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อดทน อดกลั้น มุ่งมั่นทุ่มเท ตั้งใจ และ
เอาใจใส่ในการทางาน ซื่อสัตย์สุจริต คล่องแคล่ว ว่องไว ขยันหมั่นเพียร จริงใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อัธยาศัยดี
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีทัศนคติที่ดี คิดบวก สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันหมั่นเพีย ร รับผิดชอบ กล้าแสดงออก
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีไหวพริบปฏิภาณ มีความมั่นใจในการทางาน เชื่อมั่นในตนเอง มั่นใจในตนเอง
ตรงต่อเวลา และมีน้าใจ
สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้
“คุณลักษณะที่สาคัญของพัฒนากรที่จะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ พัฒนากร
จะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พูดสื่อสารให้เข้าใจง่าย และมีส่วนร่วมในการทางาน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
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“ผูกสัมพันธไมตรี มีสัมมาคาราวะ First Impression สาคัญที่สุด ถ้าเจอกัน
ครั้งแรก จะไปหาส่วนตัวก่อน จะไม่โทรหาก่อน มีความตั้งใจทางาน ใส่ใจในงาน
ไม่ใช่ทางานให้เสร็จ แต่ต้องทาให้งานสาเร็จ ร่วมงานกับเครือข่าย อันไหนทาไม่ได้
เราก็ถามหน่วยงานใกล้เคียง”
(ผู้ให้ข้อมูลจากเชียงใหม่)
“พัฒนากรต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ง่าย
เข้าถึงชุมชน มีความเป็นกันเอง และให้ความเสมอภาคกับประชาชน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดตรัง)
2.2 คุณลักษณะในการทางาน
พัฒนากรจะต้องเป็นผู้ที่รักชุมชน รักชาวบ้าน มีจิตสาธารณะ เข้าใจคน เป็นคนที่สามารถไว้วางใจได้
มีความศรัทธาในงาน บุคลิกภาพดี ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ มีลักษณะการทางานแบบบูรณาการ
มีจิตอาสา จิตบริการ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของบุคคลรอบข้าง ไม่ถือตัว มีความเป็นกันเอง
วางตัวเป็นกลาง มีจิตวิทยาในการสร้างความสัมพันธ์
สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้
“สิ่งที่สาคัญของพัฒนากร คือ ต้องศรัทธาในงานพัฒนาชุมชน และมีทัศนคติ
เชิงบวกเพราะการทางานพัฒนาชุมชนพัฒนากรต้องอยู่ในพื้นที่ต้องพบเจอกับผู้คน
ที่หลากหลาย เป็นงานที่เหนื่อยและยากต้องใช้ความอดทนสูง”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
“ยิ้มแย้ม ยิ้ม หัวเราะ เข้ามาทากิจกรรมในหมู่บ้าน มีงานอะไรก็มา หมู่บ้าน
มีงานอะไรเขาก็เข้ามา บางครั้งมาบอกมาเตือนว่า พ่อหลวงปีนี้งานถวายเทียน
จะมีเมื่อไหร่ คือเขาจะเข้าออกหมู่บ้านตลอด นั่งกินข้าวด้วย มาประชุมก็มาแต่เช้า
บางทีกลับก็กลับมืดค่า”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดเชียงใหม่)
“พัฒนากรต้องเป็นมิตร เป็นเพื่อน เป็นกันเอง เข้าถึง
เข้ากับชุมชนได้อย่างสอดคล้อง รู้จักอ่อนน้อม เอาใจแลกใจ อีกทั้งใฝ่รู้
หาความรู้เพิ่มเติมสม่่าเสมอ ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ เพราะต้องน่าไปถ่ายทอดกับชาวบ้าน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดลพบุร)ี
“พัฒนากรต้องมีใจรักในงานพัฒนา มีใจที่เข้มแข็ง สู้งาน อดทน
ศรัทธาในอุดมการณ์งานพัฒนาชุมชน และหมั่นลงพื้นที่ชุมชนอยู่บ่อยครั้ง”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดบึงกาฬ)
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3. สมรรถนะด้านการปฏิบัต/ิ ทักษะ
พัฒนากรจะต้องเป็นผู้เข้าถึง เข้าใจ และใกล้ชิดพื้นที่/ชุมชน สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนได้ดี
มีความสามารถในการประสานงาน เป็นผู้ที่แต่งกายเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ดี มีทักษะในการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ชัดเจน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ติดตามและ
ประเมินผลงาน/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปรึกษาที่ดี สามารถให้ข้อเสนอแนะ มีความเป็นผู้นา เชี่ยวชาญ
การทางาน ความสามารถในการบริหารจัดการ วางแผน เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบที่ดี
สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้
“คุณลักษณะที่สาคัญของพัฒนากรที่จะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ พัฒนากร
จะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พูดสื่อสารให้เข้าใจง่าย และมีส่วนร่วมในการทางาน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
“การสื่อ สารเป็น เรื่อ งสาคัญ ต้อ งรู้แ นวทางให้ชัด เจน ต้อ งแปลงจาก
ภาษาราชการไปเป็นภาษพูดให้ชาวบ้านเข้าใจในการสร้ างกระบวนการเรียนรู้
ทั้งสามมิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นอย่างไรที่จะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดปทุมธานี)
“ต้องเข้าใจงาน กระบวนงานทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน ครอบคลุม อีกทั้ง
จะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจบริบทพื้นที่ ๆ พัฒนากร
รับผิดชอบเป็นอย่างดีซึ่งความเข้าใจต่าง ๆ บวกกับเทคนิค ทักษะที่จาเป็น
เช่น การสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย การประสานงาน การนาเวทีและ
วิทยากรกรกระบวนการ เป็นปัจจัยสาคัญในการทางานในพื้นที่ให้สาเร็จได้”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดลพบุรี))
ตอนที่ 2 รูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
ในตอนที่ 2 เป็นการนาเสนอรูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง แบ่งออกเป็น
ตอนที่ 2.1 เป็นแนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
ตอนที่ 2.2 เป็นแนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ตอนที่ 2.3 เป็นแนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการ
พัฒนาทุนชุมชนที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ตอนที่ 2.4 เป็นแนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ตอนที่ 2.5 เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง และ
ตอนที่ 2.6 เป็นรูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ดังนี้
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ตอนที่ 2.1 แนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
ทีส่ ่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพัฒนากรในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่ส่งผลให้ชุมชน
เข้มแข็งนั้น จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มพบว่า แนวทางการทางานของพัฒนากรจะมีส่วนทาให้
การทางานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนประสบความสาเร็จ ทั้งนีแ้ นวทางหรือวิธกี ารทางานของ
พัฒนากรนั้นจะต้องร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผลต่อเนื่อง มีการสร้างทีมภาคี
เครือข่ายในการทางานร่วมกันโดยทางานเป็นทีม ทั้งนี้พัฒนากรจะต้องทาหน้าที่ประสานงานการทางานกับ
ทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนองค์กรแบบองค์รวมและบูรณาการการทางาน
นอกจากนี้ยังพบว่าแนวทางหรือวิธีการสาคัญคือ แสวงหาข้อมูลบริบทชุมชนที่ถูกต้อง ครบถ้วน
แม่นยา มีการลงพื้นที่สม่าเสมอและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน มีการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของคนในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทางาน
เช่น เผยแพร่ข่าวสาร เพื่อสามารถสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลสู่ชุมชนได้
สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้
“การทางานเกิดความยั่งยืน ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือมีการบูรณาการ
งานหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ ประโยชน์ของประชาชน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
“ทุกภาคส่วนช่วยกันทางาน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
“ยึดหลัก 6 ประการ คือ ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก
ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งในการทางาน เริ่มจากสิ่งเล็ก จากครอบครัว ไปสู่หมู่บา้ น/ชุมชน
ใช้หลักการทางานเชิงประชารัฐ เน้นการบูรณาการทั้งการทางานและงบประมาณ
และใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม จังหวัดเชียงใหม่
มีการทางานแบบ We are the teamโดย T คือ Trust (ไว้วางใจ)
E คือ Efficiency (ประสิทธิภาพ) A คือ Ability (ความสามารถ)
และ M คือ Morale (ขวัญกาลังใจ)”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดเชียงใหม่)
“เราต้องเข้าใจชุมชน ชุมชนเมืองกับชนบทมีความแตกต่างกัน การมีส่วนร่วม
ผู้นามีความรู้ความเข้าใจ เข้าใจงาน พช. และเข้ามามีส่วนร่วมในงาน ให้ลูกบ้าน
มีส่วนร่วม พช. ต้องใช้เครือข่ายตาบลในการทางาน ใช้การเสริมทัพ เข้ามาทางาน
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดเชียงใหม่)

46
“สร้างและแสวงหาพันธมิตรในการทางาน โดยเฉพาะผู้นาเครือข่ายพัฒนาชุมชน
ให้เกียรติและความสาคัญกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันทางการศึกษา ตลอดทั้งภาคเอกชนเข้ามาส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมและ
งบประมาณในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดตรัง)
“ต้องทาร่วมกันทุกหน่วยงานที่เข้าไปในชุมชน ต่างคนต่างทาตามบทบาท
หน้า ที่ข องตนเอง เรีย กว่า ทีม ประจาตาบล ให้ไ ด้ห ลายเรื่อ งในงานเดีย วกัน
แต่ วิ ธี ก ารท างานแต่ ล ะหน่ ว ยงานภารกิ จ ไม่ เ หมื อ นกั น แต่ ส ามารถเชื่ อ มโยง
เครือข่ายไปด้วยกัน คือบูรณาการการทางาน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดปทุมธานี)
“การท างานแบบบู ร ณาการกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นจะช่ ว ยให้ ก ารขั บ เคลื่ อ น
งานพัฒนาชุมชนเป็นได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากเกิดจากความร่วมมือ
การรับรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในภาคส่วน
หรือภาคีเครือข่าย ซึ่งบุคลิกภาพส่วนตัวของพัฒนากรก็เป็นส่วนสาคัญในการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์กับคนอืน่ และต้องเป็นนักประสานงานที่ดี”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดปทุมธานี)
“สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพัฒนากรมีความสาคัญ
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดนครพนม)
“การทางานที่สาคัญ คือ Teamwork”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดมหาสารคาม)
“ประสานทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยน่าปัญหาและ
ความต้ อ งการจากเวที ป ระชาคมมาขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยโครงการกิ จ กรรมต่ า งๆ
โดยแบ่งงาน แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงานชัดเจนตามความถนัด
อีกทั้งเป็นตัวเชื่อมประสานน่ากิจกรรม องค์ความรู้จากทุกหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่
มาถ่ายทอดให้ชาวบ้านในชุมชน และต่อยอดงานต่อไปได้”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดลพบุร)ี
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“พัฒนากรต้องใช้หลัก 5 ร. ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม คือ ร่วมมือ
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดบึงกาฬ)
จากข้อ มูล ดัง กล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็น ขั้น ตอนในการทางานของพัฒ นากรในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทีส่ ่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. ศึกษาข้อมูลชุมชน หรือเรียนรู้บริบทชุมชน
พัฒนากรจะต้องมีการศึกษาข้ อมูลชุมชนหรือพื้นที่ โดยเรียนรู้ข้อมูลทุกด้านของชุมชนที่จาเป็น
สาหรั บ การพัฒ นา ไม่ว่าจะเป็ น ข้อมูล ทางกายภาพ ลัก ษณะประชากร สัง คม ศิล ปวัฒ นธรรมประเพณี
ภูมิปัญญา ฯลฯ
2. ประสานงานการทางานกับทุกภาคส่วน
พัฒนากรจะต้องมีการประสานการทางานในภาคส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยอาจใช้วิธีการพบปะพูดคุย
อย่างเป็นทางการผ่านการประชุม หรือการพบปะอย่างไม่เป็นทางการผ่านการลงพื้นที่
3. สร้างทีมภาคีเครือข่าย/ทางานร่วมกัน/ทางานเป็นทีม
พัฒนากรจะต้องมีเครือข่ ายในการร่วมพัฒนา โดยเครือข่ายจะเป็นภาคส่วนต่าง ๆ ที่พัฒนากร
ดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนในลักษณะการทางานร่ว มกันหรือการทางานเป็นทีม
อาจเรียกว่า “ทีมชุมชน” มีลักษณะการทางานแบบร่ว มแรง ร่ว มใจ ร่ว มกาลังความคิด โดยเริ่มร่ว มคิด
ร่วมวางแผนการทางาน ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจ
4. ขับเคลื่อนองค์กรแบบองค์รวม/บูรณาการการทางาน
พัฒนากรจะต้องมีการขับเคลื่ อนงานในลักษณะการบูรณาการการทางานจากเครือข่ายที่มาจาก
ทุกภาคส่วน โดยการขับเคลื่อนงานในลักษณะร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน มีวิธีการทางานแบบแบ่งงานกันทา
5. ติดตามต่อเนื่อง
พัฒ นากรจะต้ องมี ก ารติ ดตามประเมิ นผลอย่า งต่อ เนื่ อง เพื่ อน าผลมาปรั บปรุง กระบวนการ
ดาเนินงานในครั้งต่อไป
ทั้งนี้มีปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุน แนวทางการทางานของพัฒ นากรในการส่งเสริมการมีส่ว นร่ว มกับ
ทุกภาคส่วนส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งประสบความสาเร็จ ประกอบไปด้วย
1. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนากรจะต้องมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้
ประสบการณ์ ความสาเร็จ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
2. ใช้เทคโนโลยีในการทางาน
พัฒนากรจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามีส่วนช่วยให้การทางานแบบมีส่วนร่วมประสบความสาเร็จ
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ นการสื่ อ สารกั บทุ ก ภาคส่ ว น ไม่ ว่า จะเป็ น การใช้ Line Application หรื อ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อกระจายข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ
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3. สร้างขวัญ/กาลังใจในการทางาน
พั ฒนากรจะต้ องร่ วมสร้ างขวั ญ เสริ มก าลั งใจในการท างานส าหรั บทุ กภาคส่ วนที่ เข้ ามามี ส่ วนร่ วมใน
การทางานเพื่อชุม ชน หากทุก ภาคส่วนได้รับขวัญ กาลังใจ ย่อมจะมีแ รงพลังในการร่ว มคิด ร่วมวางแผน
ร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ
4. การลงพื้นที่สม่าเสมอ/มีส่วนร่วมในกิจกรรม
พัฒนากรจะต้องมีลักษณะการทางานคือการลงพื้นที่แบบสม่าเสมอ และมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมชุมชน
เพื่อสร้างศรัทธาและความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ภาพที่ 2 แนวทางการทางานของพัฒนากร
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
แนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทีส่ ่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
1. ศึกษาข้อมูลชุมชน
เรียนรู้บริบทชุมชน

5. ติดตามต่อเนื่อง

2. ประสานงานการทางาน
กับทุกภาคส่วน

4. ขับเคลื่อนองค์กรแบบองค์รวม
บูรณาการการทางาน

3. สร้างทีมภาคีเครือข่าย
ทางานร่วมกัน ทางานเป็นทีม

ปัจจัยสนับสนุน
1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใช้เทคโนโลยีในการทางาน เช่น เผยแพร่ข่าวสาร
สร้างขวัญ/กาลังใจในการทางาน
การลงพื้นที่สม่าเสมอ/มีส่วนร่วมในกิจกรรม

จากแนวทางทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งนั้น
พบว่า หากพัฒนากรใช้รูปแบบการทางานดังกล่าวแล้ว จะทาให้ชุมชนเข้มแข็งโดยชุมชนคิดเป็น แก้ปัญหาได้
เกิดความต่อเนื่องในการทางาน ชุมชนมีการเรียนรู้รอบทิศทาง เกิดการบูรณาการการทางานของเครือข่าย/
หน่ว ยงานต่า ง ๆ เกิด ความสัม พัน ธ์อัน ดีร ะหว่า งหน่ว ยงาน เกิด อาชีพ ในชุม ชน/เกิด การพัฒ นาอาชีพ
เกิดการรวมกลุ่มของชุมชน และยังพบว่า ชุมชนมีความรัก สามัคคี เกิดพลังในการทางานของชุมชน นาไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ตอนที่ 2.2 แนวทางการทางานของพัฒนากร
ในการส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัตทิ สี่ ่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
ในการทางานของพั ฒ นากรในการส่ ง เสริ ม การน้ อ มนาหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สู่การปฏิบัตทิ ี่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งนั้น พบว่า คุณสมบัติสาคัญของพัฒนากรจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวคิดหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง พัฒนากรจะต้องเป็นผู้มีความเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นผู้ที่สร้างศรัทธา เป็นต้นแบบในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนากรจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านช่องทางต่าง ๆ สู่ชุมชน อีกทั้งพัฒนากรจะต้องเป็นผู้เข้าถึงพื้นที่/เข้าใจชุมชน และเป็นผู้ติดตามงาน
อย่างต่อเนื่อง
โดยวิธีการที่พัฒนากรใช้ในการส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งนั้น พบว่า สิ่งสาคัญคือ พัฒนากรจะต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งพัฒนากรควรใช้การฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ โดยจะต้อง
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชนอย่างถูกต้องและลึกซึ้ง เพื่อให้ชุมชนสามารถ
นาไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยใช้การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมาย
และใช้วิธีการศึกษาดูงานโครงการที่ เป็นแนวปฏิบั ติ ที่ดี จ ากสถานที่ต่ า ง ๆ เพื่ อ นาความรู้ม าประยุ ก ต์ ใ ช้
พัฒนากรจะต้องส่งเสริมใช้เกิดกิจกรรมชุมชน การรวมกลุ่มของชุมชน ใช้กิจกรรมการทางานแบบบูรณาการ
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้บทบาทสาคัญของพัฒนากรจะต้องใช้กระบวนการชี้แนะ การโค้ช
การเป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้สร้างเสริมจิตสานึกและศรัทธาให้เกิดในชุมชน โดยผ่านการลงพื้นที่ เข้าถึงชุมชน/
พื้นที่อย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้
“พั ฒ นากรส่ ง เสริ ม การน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สู่การปฏิบัติ ทาให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาปรับใช้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ให้ทาแต่พอดี ไม่มากเกินกาลังจึงจะยั่งยืน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
“ดูระบบแนวคิด เป็นตัวอย่างให้เห็นด้วยการลงมือทา ยกตัวอย่างที่เป็น
รูปธรรม เน้นการสื่อสารเพื่อทาความเข้าใจ ยึดหลักการทรงงาน สร้างต้นแบบแล้ว
ขยายผล ใช้สื่ อการเรียนรู้ เช่น ไวนิล ภาพชาวบ้านประกอบ และการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้ผู้นาและประชาชนอยากลงมือทาต่อ”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดเชียงใหม่)
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“พัฒนากรจะต้องเริ่มต้นสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นในการดาเนินชีวติ ของ
ตัว เองก่ อน โดยตั้ งมั่ นอยู่ บ นพื้นฐานการทาความดีต้ อ งพัฒ นาตนเองให้มี
ความสามัคคี ความรู้ คิดพิจารณาให้ดีอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา ยึดหลัก
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง ความดีงาม”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดตรัง)
“พัฒนากรต้องทาเป็นแบบอย่างให้ชุมชนเห็น เกิดความเลื่อมใสศรัทธาทั้ง
เรื่องส่วนตัวและเรื่องงานหาบุคคลต้นแบบในการที่จะเรียนรู้ พาไปศึกษาดูงาน
สถานที่ประสบความสาเร็จ เมื่อเห็นรูปแบบแล้วนามาประยุกต์ใช้ หน้าที่สาคัญของ
พัฒนากร คือ 1) เรียนรู้จากตัวเอง 2) เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 3) เรียนรู้จาก
บุคคลต้นแบบ แล้วถ่ายทอดไปสู่เครือข่าย ขยายผลจากชุมชนหนึ่งไปสู่อีกชุมชนหนึ่ง”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดปทุมธานี)
“พัฒนากรต้องรู้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้
แล้วทาเป็นตัวอย่าง พร้อมที่จะขยายผลสู่ชุมชน เริ่มตั้งแต่คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ
วางตาแหน่งบุคคลที่จะมาขับเคลื่อนหมู่บ้านฯ ด้วยการสร้างกฎ ระเบียบการอยู่
ร่วมกันในการที่จะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพราะสังคมมีความ
หลากหลาย”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดปทุมธานี)
“ส่งเสริมให้เขาพึ่งตนเองให้ได้ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมขับเคลือ่ นพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดมหาสารคาม)
จากข้ อมู ลดั งกล่ าวสามารถสรุ ปวิ ธี การท างานที่ พั ฒนากรใช้ ในการส่ งเสริ มการน้ อมน าหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งได้ 5 วิธี ประกอบด้วย
1. พัฒนากรต้องเรียนรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
2. พัฒนากรให้ความรู้ความเข้าใจหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่คนในชุมชนอย่างถูกต้อง
ลึกซึ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ
3. พัฒนากรต้องสร้างจิตสานึก สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน โดยพัฒนากรจะต้องเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนากรต้องให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ หรือการศึกษาดูงานกรณีศึกษาที่เป็น
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือแนวปฏิบัติที่ดี
5. พัฒนากรจะต้องใช้บทบาทการเป็นที่ปรึกษา เป็นโค้ช เพื่อชี้แนะแนวทางต่าง ๆ
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ภาพที่ 3 แนวทางการทางานของพัฒนากร
ในการส่งเสริ มการน้ อมน าหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติที่ส่ งผลให้ชุมชน
เข้มแข็ง

เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เข้าใจ

ให้ความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่คนในชุมชน

แนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบัติทสี่ ่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

สร้างจิตสานึก
สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น
แก่คนในชุมชน

ให้คนในชุมชน
ได้ปฏิบัติจริง/การศึกษา
ดูงานกรณีศึกษา

เป็นที่ปรึกษา เป็นโค้ช
เพื่อชี้แนะแนวทางต่าง ๆ

จากแนวทางการท างานของพัฒนากรที่ใช้ ในการส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ ทาให้ชุมชนเข้มแข็งดังนี้
1. คนในชุมชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมให้เกิดการออม เพราะมีการวางแผนการใช้จ่ายผ่านการ
ทาบัญชีรายรับรายจ่าย
2. คนในชุมชนใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า ลดการพึ่งพิงทรัพยากรนอกชุมชน ทาให้ชุมชน
พึ่งตนเองได้
3. คนในชุมชนมีครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานพร้อมหน้า มีการลด ละ เลิกอบายมุขต่าง ๆ
4. คนในชุมชนเกิดเครือข่ายการทางาน มีความสามัคคีในการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
5. คนในชุมชนเกิดอาชีพท้องถิ่นที่มั่นคง ยั่งยืน
สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้
“การส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ทาให้คนในชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาอะไรแล้วได้ผลดีก็บอกต่อ
เช่น ปลูกผักไว้กินเอง เผาถ่านไว้ใช้เอง เพียงเท่านี้ก็เป็นการลดรายจ่ายได้แล้ว”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
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“การส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้าใจ และเรียนรู้การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียงจะทาให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งจากภายใน
สามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกแต่ละยุคสมัยได้ หากมีความรู้
ความเข้าใจแล้วย่อมทาให้ชมุ ชนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ และส่งผลให้
ชุมชนเข้มแข็ง”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดเชียงใหม่)
“ทาให้ทุกครัวเรือนรู้จักการพึ่งตนเอง รู้จักกิน รู้จักใช้ รู้จกั ออม
จะเป็นวิถีชีวิตที่สืบต่อกันไปถึงลูกหลานต่อไปในอนาคต”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดนครพนม)
“พัฒนากรได้ลงไปด่าเนินกิจกรรมโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง ท่าให้คนในชุมชนมีการลดรายจ่าย มีอาชีพเสริมท่าให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
ผ่านกลไกระบบการบริหารจัดการขยะ ส่งผลท่าให้ผู้คนในชุมชน
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะดีขึ้นกว่าเดิม
และส่งผลให้เกิดการจัดสวัสดิการชุมชนอีกด้วย”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดลพบุร)ี
“ในการท่างานของพัฒนากรที่น่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่หมู่บา้ นอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอนัน้
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชน ดังจะเห็นได้จากโครงการทางนี้
มีผล ผู้คนรักกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครัวเรือน และภายนอก
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในหมู่บ้านชุมชน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดลพบุร)ี
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ตอนที่ 2.3 แนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชนทีส่ ่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
ในการทำงำนของพัฒนำกรในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนชุมชนที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งนั้น พบว่า
คุณสมบัติสาคัญของพัฒนากรจะต้องมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับทุนชุมชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน
ทั้งนี้พัฒนากรจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในบริบทชุมชน นอกจากนี้พัฒนากรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทุนชุมชน โดยพัฒนากรจะต้องมีทักษะการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ
และต้องมีสามารถถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นนักประสานงานกับภาคส่วนต่าง เป็นผู้ที่สามารถ
สร้างรักความสามัคคีแก่คนในชุมชน และพัฒนากรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อ ภารกิจ หน้าที่การงาน
เป็นอย่างดี
แนวทางการทำงำนของพัฒนำกรในกำรส่งเสริม กำรพัฒนำทุนชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพบว่า
พัฒนากรจะใช้วิธีการบูรณาการงานกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนกองทุนชุมชนแบบพหุภาคี ด้วยความร่วมมือกับ
หลายฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการอบรมให้ความรู้ในแหล่งทุนต่าง ๆ จัดแหล่งเงินทุนให้กู้ยืม หรือมีแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนแก่คนในชุมชน สนับสนุนการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้ในชุมชน มีการนา
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อสนับสนุนงานกองทุนชุมชน รวมถึงผลักดันคนรุ่นใหม่ วัยรุ่นในชุมชนให้เข้า
มามีส่วนร่วม โดยพัฒนากรจะสวมบทบาทเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ให้คาแนะนา หรือใช้การโค้ช แก่สมาชิกในชุมชน
สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้
“พัฒนากรให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุนที่มีอยู่
ในหมู่บ้าน ส่งเสริมการออม จัดการหนี้ เมื่อหมู่บ้านมีปัญหาก็เข้ามาสร้างความเข้าใจ”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดเชียงใหม่)
“เข้าใจทุนชุมชน นาประสบการณ์เข้ามาทางาน สร้างกระบวนการเรียนรู้
มากกว่าการเลียนแบบ ไม่ใช้สูตรสาเร็จจากที่หนึ่งมาใช้กับอีกที่หนึ่ง”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดเชียงใหม่)
“จะต้องมีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทุนชุมชน
โดยใช้ทุนชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรม นาสู่เป้าหมายที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดตรัง)
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“ทุนมนุษย์ คือ กลไก เครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน คือ
การระเบิดจากข้างใน ให้เขาเข้าใจกระบวนการการพัฒนาและประโยชน์
ของการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเขาเอง และในส่วนกองทุนในชุมชน
พัฒนากรที่รู้อย่างรอบด้าน ให้คาปรึกษาได้ทุกเรื่อง พร้อมคานึงถึงภาพลักษณ์ของ
องค์กรเป็นหลักในการทางานร่วมกับชุมชน ยึดหลักการทางานที่ถูกต้อง ...
ต้องรอบครอบและระมัดระวังในการดาเนินงานเกี่ยวกับกองทุน ในฐานะพัฒนากร
ควรเป็นที่ปรึกษาและคอยให้คาแนะนา ไม่ทิ้งชาวบ้านเมื่อเจอปัญหา
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดปทุมธานี)
“เน้นทุนมนุษย์ ให้คนในชุมชนถ่ายทอดความรู้แก่กันและกัน เมื่อคนพร้อม
การพั ฒ นาก็ ส ามารถด าเนิ น กิ จ กรรมไปได้ พั ฒ นากรต้ อ งช่ ว ยสนั บ สนุ น
และให้คาแนะนา ไม่ทิ้งชาวบ้าน ในด้านกองทุน พัฒนากรชี้แนะให้เห็นความสาคัญ
ของการออมมากกว่าให้ชาวบ้านมากู้ และเมื่อมีการกู้ยืม ต้องช่วยคณะกรรมการ
ติดตามงาน การคืนเงิน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดปทุมธานี)
“พัฒนากรต้องศึกษาทุนชุมชนของชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อสามาร
นาข้อมูลไปวิเคราะห์ และหาแนวทางในการส่งเสริมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดอุตรดิตถ์)
“พัฒนากรติดตามสนับสนุนต่อเนื่อง ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใช้ในการบริหารทุน สร้างความเข้าใจร่วมกัน น่าไปสู่ความไว้วางใจกัน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดลพบุร)ี
“พัฒนากรเป็นที่ปรึกษา วิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการทุนชุมชน
โดยมีการติดตาม กากับ ดูแลโครงการ กข.คจ. กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนสตรี
อีกทั้งมีการจัดองค์ความรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้โดยศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อน ทาให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นที่นับถือและน่าเชื่อถือ
ของคนในตาบล อีกทั้งพัฒนากรเป็นตัวเชือ่ มประสาน นาความรู้ การบริหารจัดการ
ทุนชุมชน นามาถ่ายทอดให้กับ อบต.โก่งธนู ซึ่งเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ
ขยะในระดับประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นคณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ
ในระดับตาบล และร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ
และกองทุนสวัสดิการให้ชุมชนด้วย”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดลพบุร)ี
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“วิธีการทางานของพัฒนากรต้องที่เริ่มจากการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
วางแผน กาหนดกิจกรรมโครงการในการดาเนินงาน ติดตามประเมินผล
สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดบึงกาฬ)
จากข้อ มู ล เกี่ย วกับ แนวทางการท างานของพัฒ นากรในการส่ งเสริม การพัฒ นาทุ นชุ มชนเพื่ อให้
ชุมชนเข้มแข็งสามารถสรุปได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ภาพที่ 4 แนวทางการทางานของพัฒนากร
ในการส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชนที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

1. ศึกษาข้อมูลชุมชน

1.1 ศึกษาข้อมูล/บริบทชุมชน
1.2 ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.3 ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการพัฒนาทุนชุมชน

2. ประสานงานชุมชน
3. บูรณาการกิจกรรม

3.1 อบรมให้ความรู้
3.2 ศึกษาดูงาน
3.3 จัดหาแหล่งทุน

4. กระตุน้ /เสริมแรง/พี่เลี้ยง
5. ติดตามประเมินผล

จากแผนภาพแนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชนที่ส่งผลให้ชุมชน
เข้มแข็งข้างต้น จะพบว่า
1. ศึกษาข้อมูลชุมชน
พัฒนากรจะต้องมีการศึกษาข้อมูลชุมชน ทั้งข้อมูลบริบทชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับทุนชุมชน
และข้อกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมเป็นข้อมูลสาหรับสมาชิกในชุมชน
2. ประสานงานชุมชน
พัฒนากรจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนชุมชน
ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน
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3. บูรณาการกิจกรรม
พัฒนากรจะต้องออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้
เข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
4. กระตุ้น/เสริมแรง/พี่เลี้ยง
พัฒนากรจะต้องกระตุ้น เสริมแรง เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ให้คาแนะนา หรือใช้การโค้ช
แก่สมาชิกในชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนเกิดความมั่นใจ
5. ติดตามประเมินผล
พัฒนากรจะต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุนชุมชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อนาผล
การติดตามประเมิ นผลดังกล่ าว มาปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดเป็นกิจกรรมทุนชุมชนในลักษณะอื่นที่
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนต่อไป
จากแนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน ซึ่งจะทาให้ชุมชนเข้มแข็ง
กล่าวคือ
1. เกิดอัตลักษณ์ชุมชน เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เกิดคุณค่าและต้นแบบปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่าง ๆ
รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน
2. ชุมชนพึ่งตนเองได้ เกิดสวัสดิการชุมชน มีแหล่งทุนประกอบอาชีพ
3. เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ ถือเป็นสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
และเพิ่มการออม
4. เกิดการรวมกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ของชุมชน
สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้
“พั ฒ นากรกับ การส่ง เสริม การพัฒ นาทุน ชุม ชน ทาให้ชุ ม ชนรู้จัก จัด ตั้ง
กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต เกิ ด การออมเงิ น ร่ ว มกั น และเป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น
หมุนเวียนในการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ โดยไม่ต้องไปพึ่งพิงจากแหล่งเงินทุน
ภายนอก”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
“ชุ ม ชนสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ โดยการที่ พั ฒ นากรส่ ง เสริ ม งานด้ า น
ทุนชุมชนต่าง ๆ ทาให้เกิดแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงการส่งเสริม
ทุนที่ไม่ใช่ตัวเงินในชุมชนนามาใช้ประโยชน์และต่อยอดให้เกิดอาชีพเสริมเพิ่มได้”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
“ทาให้ชุมชนมีเงินเป็นของชุมชนเอง สามารถนาไปพัฒนาอาชีพของชุมชน
ได้สะดวกรวดเร็ว ลดการกู้หนี้จากภายนอก”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดนครพนม)
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“คนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอยู่ในชุมชน
และช่วยสร้างวินัยในการเงิน มีการออมเงินเพิ่มมากขึ้น และการที่จะทาให้ชุมชนเข้มแข็งได้
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดบึงกาฬ)
ตอนที่ 2.4 แนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาทีส่ ่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
แนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งนั้น
พบว่า บทบาทของพั ฒ นากรเป็น ปัจ จัย สาคัญ ประการหนึ่ง กล่า วคือ บทบาทของพัฒ นากรที่จ ะทาให้
การส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเป็นไปอย่างเข้มแข็งนั้น พัฒนากรต้องเป็นผู้ประสานงานที่ดี คอยเป็นพี่เลี้ยง
หรือที่ปรึกษา ต้องมีบทบาทลักษณะการทางานแบบมีส่วนร่วม ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี มีทั กษะ
การสื่อสาร ต้องมีบุคลิกลักษณะของผู้เรียนรู้ตลอดเวลา เรียนรู้รอบด้าน และต้องเป็นผู้เสียสละทั้งกาลังกาย
กาลังสติปัญญา และกาลังทรัพย์
ในส่วนของวิธีการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเพื่อชุมชนเข้มแข็งพบว่า
พัฒนากรจะต้องส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเครือข่ายการพัฒนา และสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมเครือข่ายการพัฒนา
ทั้งนี้อาจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเครือข่ายในการทางาน โดยลักษณะหรือแนวทางการสร้างเครือข่าย
ควรเริ่มจากระดับล่างขึ้นบน จากจุลภาคสู่มหภาค (โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน ตาบล อาเภอ)
พั ฒ นากรอาจใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาดู ง านเครื อ ข่ า ยหรื อ ชุ ม ชนต้ น แบบด้ า นเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นา เพื่ อ เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาไปสู่การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ นอกจากนี้การประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและ
เอกชนเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาชุมชนก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทาให้เกิดเครือข่ายเพื่อการพัฒนา โดยพัฒนากร
อาจใช้กลไกผู้นาระดับชุมชนเป็นผู้สนับสนุนการทางาน โดยพัฒนากรจะสวมบทบาทหรือใช้ระบบพี่เลี้ยง
เป็นที่ปรึกษา คอยเสริมแรง สร้างขวัญกาลังใจ รวมทั้งวิธีการฝึกหัดนักพัฒนาภาคประชาชน เพื่อให้ชุมชน
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้
“เครือข่าย คือ มิตรที่ดี เป็นผู้ที่คอยสนับสนุนการทางานในพื้นที่ทุกด้าน
ให้เกิดผลสาเร็จ”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
“ไม่ทางานคนเดียว ใช้ภาคีเครือข่ายในการทางานให้มากที่สุด มีผู้นา อช.
ช่ ว ยสนั บ สนุ น การท างาน สร้ า งผู้ น าในกระบวนการ ส่ ง เสริ ม การท างาน
สร้ า งการยอมรั บ และพั ฒ นากรน าทางผู้ น า อช./อช. นอกจากนั้ น เชื่ อ มโยง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ด้ ว ยการไปช่ ว ยเขาก่ อ น แล้ ว เขาจึ ง จะมาช่ ว ยเรา
สร้างความสัมพันธ์กับทุกหน่วยงานด้วยความจริงใจ”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดเชียงใหม่)
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“การสร้างเครือข่ายเปรียบเสมือนการเดินทางที่ มีเพื่อนร่วมงานมากมาย
พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความรู้สัมผัส ความดี
ความงาม และความเหนื่อยล้าของกันและกันได้”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดตรัง)
“ปัจ จัย ที่ส่ง ผลให้เ ครือ ข่า ยเข้ม แข็ง ที่สาคัญ คือ ทีม งานระดับ จัง หวัด
ต้ อ งสร้ า งนั ก พั ฒ นาภาคประชาชน ที่ มี แ นวคิ ด คล้ า ยกั บ ผู้ น า อช. พั ฒ นาต้ อ ง
คัดเลือกผู้มีความสนใจ โดยใช้แบบสอบถามแบบ learning by doing”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดปทุมธานี)
“เครื่องมือในการสร้างเครือข่ายง่าย มีหลายวิธีที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
โดยใช้ IT เข้ามาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างเครือข่าย เช่น Line , Face book
,IG เครื่องมือเหล่านี้สามารถสร้างเครือข่ายและเข้าถึงข้อมูลได้เร็วที่สุด”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดปทุมธานี)
“ให้มองถึงศักยภาพของประชาชน ศักยภาพของชุมชน ศักยภาพของผู้นา
ว่ามีอะไรที่จะสามารถดึงมาใช้ประโยชน์เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการทากิจกรรมร่วมกัน นอกจากองค์ความรู้ ทัศนคติในการทางานที่
มีความจาเป็นอย่างมากการทางานร่วมกับชาวบ้าน และการทางานร่วมกับภาคี
เครือข่ายเป็นสิ่งที่จาเป็น”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดมหาสารคาม)
“ต้องทางานที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการติดต่อประสานงานกัน สร้างความใกล้ชิดกันให้มากขึ้น
จะทาให้การทางานเครือข่ายเป็นไปได้ดี”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดบึงกาฬ)
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ภาพที่ 5 แนวทางการทางานของพัฒนากร
ในการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม
เครือข่ายการพัฒนา
สร้างเครือข่ายเริ่มจากระดับ
ล่างขึ้นบน

สร้างความต่อเนื่องของ
กิจกรรมเครือข่ายการพัฒนา

ประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ
และเอกชน

แนวทางการทางานของ
พัฒนากรในการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนา
ทีส่ ่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

ใช้ระบบพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา

เสริมแรง สร้างขวัญกาลังใจ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
สร้างเครือข่าย
การศึกษาดูงานเครือข่ายหรือ
ชุมชนต้นแบบ
ใช้กลไกผู้นาระดับชุมชนเป็น
ผู้สนับสนุนการทางาน

ฝึกหัดนักพัฒนา
ภาคประชาชน

จากแนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งนั้น
พบว่า
1. เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนในชุมชน
2. เกิดการบูรณาการในการทางาน
3. เป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งผลให้เกิดการต่อยอด
องค์ความรู้ของชุมชน
4. มีฐานข้อมูลเครือข่ายในการทางานของชุมชน เป็นผลให้การทางานต่าง ๆ ของชุมชนสะดวกราบรื่น
5. เป็นการสร้างจิตสานึกการทางานแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
6. ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
7. การขอรับการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ มีความสะดวก สามารถเข้าถึงการบริหารงาน
ของภาครัฐง่ายขึ้น
8. เกิดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มรายได้ การขยายช่องทางการตลาด
9. เกิดความชัดเจนและสะดวกในการสื่อสารของคนในชุมชน คนในชุมชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกัน
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สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้
“การมีเครือข่ายร่วมทางานในชุมชน จะทาให้เกิดการประสานงานและ
สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
“เครือข่ายในชุมชนสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ
ได้ง่ายขึ้น เพื่อนางบประมาณมาพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
“ถ้าเราสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งอยู่ในพื้นที่ จะทาให้เกิดการประสานงาน
และสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นกับคนในชุมชน ทาให้การทางานเกิดความชัดเจน
และไม่คลาดเคลื่อน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
“ต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านสะท้อนความต้องการ ปัญหา ระเบิดจากภายใน
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ตรงจุดและยั่งยืน
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดตรัง)
“ทาให้กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดนครพนม)
“เกิดการเชื่อประสานกิจกรรมในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความรู้ใหม่ ๆ
อีกทั้งเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดลพบุร)ี
ตอนที่ 2.5 แนวทางในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
ในการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งนั้น มีแนวทางดังนี้
1. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดาริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักการทรงงาน
“การระเบิ ด จากข้ า งใน” ของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ านในชุมชน
2. ส่งเสริมงานด้านทุนชุมชนในทุกด้านให้เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวัสดิการชุมชน การสร้างงาน
สร้างอาชีพ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ เช่น ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและ
ขยายช่องทางการตลาด
3. สร้างความตระหนักและจิตสานึกแก่คนในชุมชน โดยสร้างจิตสึกนึกที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มุ่งสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าของพื้นที่ ให้มีจิตสานึกรักชุมชน
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4. มุ่ง เน้น การทางานแบบมีส่ว นร่ว ม โดยทางานร่ว มกับ เครือ ข่า ยในชุม ชน ทางานเป็น ทีม
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน/เครือข่าย บูรณาการการทางานของทุกส่วน
5. เน้นกระบวนการทางานที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง อาทิ มุ่งพัฒนาจากจุลภาคสู่มหภาค ความต่อเนื่อง
และมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ การมีแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน มีเวทีรับฟังปัญหา
ค้นหาช่องทางการแก้ไขปัญหาเชิงบวก ใช้แผนชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน
6. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นความรักสามัคคีในชุมชน สร้างขวัญ กาลังใจ เสริมแรงให้กาลังใจ
ผ่า นกิจ กรรมต่า ง ๆ อาทิ กิจ กรรมเกี่ย วกับ สุข ภาพ เช่น ออกกาลัง กาย กิจ กรรมอนุรัก ษ์ป ระเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
7. ใช้ ก ารสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ ประยุ ก ต์ ใ ช้
สื่อเทคโนโลยี สื่อออนไลน์เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
8. ใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอด อาทิ พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ การถอดบทเรียนการดาเนินงานของชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ต่อเนื่อง ตลอดเวลา ส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรูก้ ระบวนการทางาน สามารถพึ่งตนเองได้
9. ส่ ง เสริ ม ให้ ค นในชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง โดยลด ละ เลิ ก อบายมุ ข ยาเสพติ ด ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน โดยมุ่งเน้นให้มีผู้นาชุมชนมีคุณภาพ/บทบาทผู้นาเข้มแข็ง
ส่งเสริมให้เยาวชน/คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ดังนี้
“ส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิต ยึดหลักพอเพียง ทางสายกลาง เช่น การปลูกผักไว้กินเอง ทาบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน ฯลฯ”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
“ส่งเสริมงานด้านทุนชุมชนให้เข้มแข็ง และจัดสวัสดิการให้กับชุมชนเอง
โดยไม่ต้องพึ่งพิงบุคคลภายนอก”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดจันทบุร)ี
“ยึดหลัก 6 ประการ คือ ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก
ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งในการทางาน เริ่มจากสิ่งเล็ก จากครอบครัว ไปสู่หมู่บา้ น/ชุมชน
ใช้หลักการทางานเชิงประชารัฐ เน้นการบูรณาการทั้งการทางานและงบประมาณ
และใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
จังหวัดเชียงใหม่ มีการทางานแบบ We are the teamโดย T คือ Trust
(ไว้วางใจ) E คือ Efficiency (ประสิทธิภาพ) A คือ Ability (ความสามารถ)
และ M คือ Morale (ขวัญกาลังใจ)”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดเชียงใหม่)
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“นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ด้วยการระเบิดจากข้างใน
จะนาไปสู่ความยั่งยืน พัฒนากรควรรู้บริบทชุมชนอย่างละเอียด ให้บริการแก่
ประชาชนในทุกตาบลอย่างเท่าเทียมกัน หลังจากดาเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
ควรเข้าไปติดตามถามไถ่ เป็นการเอาใจใส่ต่อคน ต่องาน และสอบถามถึงกระแส
ตอบรับในงานพัฒนาชุมชนอย่างสม่าเสมอ นั่นคือ พัฒนากรต้องมีความสุขกับงาน”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดเชียงใหม่)
“บทบาทของพั ฒ นากรเป็ น ตั ว ประสาน ตั ว เชื่ อ ม และที่ ส าคั ญ กว่ า นั้ น
ทาให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม ซึ่งจะนาพาสู่ชุมชนเข้มแข็ง”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดมหาสารคาม)
“องค์กรเครือข่ายมีส่วนสาคัญที่จะทาให้การทางานเกิดผลสาเร็จ
พัฒนากรต้องมีการพัฒนาทักษะ ศักยภาพการทางาน และปรับทัศนคติการทางาน
และการวางตัวในสังคม ให้สามารถเข้ากับคนทุกประเภท”
(ผู้ให้ข้อมูลจากจังหวัดบึงกาฬ)
ตอนที่ 2.6 รูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
จากการสัง เคราะห์ข้อ มูล แนวทาง/วิธีก ารทางานของพัฒ นากรในด้า นต่า ง ๆ ไม่ว่า จะเป็น
การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น การส่ ง เสริ ม การน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สู่ ก ารปฏิ บั ติ การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทุ น ชุ ม ชน และการส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยการพั ฒ นา รวมถึ ง แนวทาง
ในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง จะได้รูปแบบการทางานของพัฒนากรทีส่ ่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง 6 ขั้นตอน ได้แก่
ภาพที่ 6 รูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
1. เรียนรู้ชุมชน

2. ค้นหาทีมงาน

6. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. บูรณาการสรรพสิ่ง

5. ให้กาลังใจเมื่อเจอปัญหา

4. อิงพื้นที่สม่าเสมอ
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จากแผนภาพรูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง จะพบว่า
1. เรียนรู้ชุมชน
ในขั้นแรกนั้น พัฒนากรจะต้องมีการเรียนรู้พื้นที่ เรียนรู้ และทาความเข้าใจชุมชน ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้พัฒนากรจะต้องมี ความรู้ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และความรู้อื่น ๆ ในมิติของการพัฒนา อาทิ ทุนชุมชน
2. ค้นหาทีมงาน
ในขั้นตอนนี้พัฒนากรจะต้องค้นหาและสร้างทีมงานเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยพัฒนากรจะต้องเป็น
ผู้ริเริ่ม ประสานงาน และสร้างศรัท ธาให้เ กิด ในทีม งานเครือ ข่า ย ทั้ง นี้พั ฒ นากรจะต้ อ งมีค วามสามารถ
ในการถ่ายทอดและทักษะการสื่อสารกับทีมงาน
3. บูรณาการสรรพสิ่ง
หลั ง จากมี ที ม งานเครื อ ข่ า ยจากทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว พั ฒ นากรจะต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
กระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผนให้เกิดการบูรณาการงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและ
งบประมาณ ให้ทีมงานเครือข่ายและชาวบ้านได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
4. อิงพื้นที่สม่าเสมอ
คุณสมบัติสาคัญในการบูรณาการงานหรือกิจกรรมให้สาเร็จนั้น พัฒนากรจะต้องเป็นผู้ที่เกาะติดงาน
เกาะติดพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ทีมงานเครือข่ายและชาวบ้านได้มั่นใจ
5. ให้กาลังใจเมื่อเจอปัญหา
พั ฒ นากรจะต้ อ งสวมบทบาทส าคั ญ เพื่ อ ให้ ภ ารกิ จ บรรลุ เ ป้ า หมาย คื อ การเป็ น ที่ ป รึ ก ษาที่ ดี
ให้ข้อเสนอแนะ หรือการโค้ช (Coaching) และมีการเสริมแรง เสริมพลัง เสริมกาลังใจให้แก่ที มงานและ
ชาวบ้านเพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายได้
6. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พัฒนากรจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผลกระบวนการทางานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และนาผลการประเมินนั้นมาประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาวิธีการแก้ปัญหา หรือต่อยอดองค์ความรู้
ให้แก่ชุมชน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของพัฒนากรที่ส่งผลให้
ชุมชนเข้มแข็ง และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ชุ ม ชน ไม่ ว่ า จะเป็ น พั ฒ นาการจั ง หวั ด พั ฒ นาการอ าเภอ นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุม ชนจัง หวัด พัฒ นากร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพีย งต้น แบบ ผู้นาอาสาพัฒ นาชุ มชน (ผู้นา อช.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
ผู้แทน OTOP คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) แกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง จาก 11 พื้นที่ ได้แก่ ลพบุรี ปทุมธานี จันทบุรี มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์
ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และตรัง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. คุณลักษณะของพัฒนากรที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งจะมาจาก 3 สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย
สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ และสมรรถนะด้านการปฏิบัติ/ทักษะ โดย
1.1 สมรรถนะด้านความรู้ พัฒนากรจะต้องมีความรอบรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ชุมชน และความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับบริบทพื้นที่ชุมชนอย่างลึกซึ้ ง นอกจากนี้พัฒนากรจะต้องมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาชุมชน มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงกลยุทธ์
1.2 สมรรถนะด้านคุณลักษณะ พัฒนากรจะต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญในการที่จะทางานในชุมชน
ได้อย่างราบรื่นและประสบผลสาเร็จ ทั้งนี้คุณลักษณะดังกล่าวแบ่งออกเป็น คุ ณลักษณะที่ต้องมีในตัวบุคคล
และคุณลักษณะในการทางาน ดังนี้
1.2.1 คุณลักษณะในตัว บุคคล พัฒนากรจะต้องเป็ นผู้ใฝ่รู้/แสวงหาความรู้ใหม่ ใจรักการ
ทางาน มีอุดมการณ์แน่วแน่ ละเอียดรอบคอบ จัดการอารมณ์ได้ดี เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
อดทน อดกลั้น มุ่งมั่นทุ่มเท ตั้งใจ และเอาใจใส่ในการทางาน ซื่อสัตย์สุจริต คล่องแคล่ว ว่องไว ขยันหมั่นเพียร
จริ ง ใจ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี อั ธ ยาศั ย ดี ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส มี ทั ศ นคติ ที่ ดี คิ ด บวก สุภ าพ อ่อ นน้อ มถ่อ มตน
ขยัน หมั่น เพีย ร รับ ผิดชอบ กล้าแสดงออก เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีไหวพริบปฏิภาณ มีความมั่นใจใน
การทางาน เชื่อมั่นในตนเอง มั่นใจในตนเอง ตรงต่อเวลา และมีน้าใจ
1.2.2 คุณ ลัก ษณะในการทางาน พัฒ นากรจะต้อ งเป็น ผู ้ที่รัก ชุม ชน รัก ชาวบ้า น มีจิ ต
สาธารณะ เข้าใจคน เป็นคนที่สามารถไว้วางใจได้ มีความศรัทธาในงาน บุคลิกภาพดี ยืดหยุ่น สามารถปรับตัว
ตามสถานการณ์ มีลักษณะการทางานแบบบูรณาการ มีจิตอาสา จิตบริการ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและ
ความต้อ งการของบุ ค คลรอบข้า ง ไม่ถือ ตัว มีค วามเป็น กัน เอง วางตัว เป็น กลาง มีจิตวิทยาในการสร้าง
ความสัมพันธ์
1.3 สมรรถนะด้านทักษะ/การปฏิบัติ พัฒนากรจะต้องเป็นผู้เข้าถึง เข้าใจ และใกล้ชิดพื้นที่/ ชุมชน
สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนได้ดี มีความสามารถในการประสานงาน เป็นผู้ที่แต่งกายเหมาะสม ถูกต้องตาม
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กาลเทศะ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ชัดเจน
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ติดตามและประเมินผลงาน/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปรึกษาที่ดี สามารถให้
ข้อเสนอแนะ มีความเป็นผู้นา เชี่ยวชาญการทางาน ความสามารถในการบริหารจัดการ วางแผน เป็นแบบอย่าง
หรือต้นแบบที่ดี
2. รูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่
2.1 เรียนรู้ชุม ชน พัฒ นากรจะต้องมีก ารเรียนรู้พื้นที่ เรีย นรู้แ ละทาความเข้าใจชุมชน ค้น หา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้พัฒนากรจะต้องมีความรู้ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน ความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และความรู้อื่น ๆ ในมิติของการพัฒนา อาทิ ทุนชุมชน
2.2 ค้นหาทีมงาน พัฒนากรจะต้องค้นหาและสร้างทีมงานเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยบุค คลจาก
ภาคส่ว นต่า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ภารกิจ ไม่ว่า จะเป็น ภาครัฐ ภาคท้อ งถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน
โดยพัฒนากรจะต้องเป็นผู้ริเริ่ม ประสานงาน และสร้างศรัทธาให้เกิดในทีมงานเครือข่าย ทั้งนี้พัฒนากรจะต้องมี
ความสามารถในการถ่ายทอดและทักษะการสื่อสารกับทีมงาน
2.3 บูรณาการสรรพสิ่ง พัฒนากรจะต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผนให้เกิด
การบูรณาการงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณ ให้ทีมงานเครือข่ายและชาวบ้าน
ได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้จริง
2.4 อิงพื้นที่สม่าเสมอ พัฒนากรจะต้องเป็นผู้ที่เกาะติดงาน เกาะติดพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ทีมงาน
เครือข่ายและชาวบ้านได้มั่นใจ
2.5 ให้กาลังใจเมื่อเจอปัญหา พัฒนากรจะต้องสวมบทบาทสาคัญเพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย คือ
การเป็นที่ปรึกษาที่ดี ให้ข้อเสนอแนะ หรือการโค้ช (Coaching) และมีการเสริมแรง เสริมพลัง เสริมกาลังใจ
ให้แก่ทีมงานและชาวบ้าน เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายได้
2.6 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนากรจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผลกระบวนการ
ทางานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนาผลการประเมินนั้นมาประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาวิธีการ
แก้ปัญหา หรือต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน
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อภิปรายผลการวิจัย
1. คุณลักษณะของพัฒนากรที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งจะมาจาก 3 สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย
สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ และสมรรถนะด้านการปฏิบัติ/ทักษะ สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้
พัฒนากรจะต้องมีสมรรถนะด้านความรู้ โดยพัฒนากรจะต้องรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชน
มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่มีการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และต้องมีวิสัยทัศน์ เพราะ
พัฒนากรส่วนใหญ่มีการกาหนดภารกิจและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานตามความสามารถของพัฒนากร เนื่องจาก
พัฒนากรต้องรู้เป้าหมายที่ชัดเจนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังที่ นิรันดร์
จงวุฒิเวศย์ (2550) กล่าวว่า พัฒนากรต้องเป็นคนช่างคิด วิเคราะห์ จาแนก แยกแยะ หาเหตุ – ผล และมี
ความคิดเป็นระบบ รวบยอด เห็นภาพรวมของงานได้ และกรมการพัฒนาชุมชน (2553) ที่ได้กาหนดมาตรฐาน
สมรรถนะและระดับสมรรถนะข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ในส่วนของ
สมรรถนะเฉพาะตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ โดยพั ฒ นากรจะต้ อ งสามารถ
(1) วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ (2) ระบุข้อดี ข้อเสียของ
ประเด็นต่าง ๆ ได้ และ (3) วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามลาดับความสาคัญหรือ
ความเร่งด่วน
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ กรมการพัฒนาชุมชน (2562) ได้กาหนดแนวทางคัดเลือกข้าราชการ
และลูกจ้างประจาดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2562 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ในด้านการ
ครองงาน ว่าจะต้อง มีความรู้ ความสามารถ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน ดังนั้นอาจกล่าว
ได้ว่า พัฒนากรจะต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่มีการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์
ความคิดสร้างสรรค์ และต้องมีวิสัยทัศน์
พัฒนากรจะต้องมีสมรรถนะด้านคุณลักษณะ โดยพัฒนากรจะต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญ ในการที่
จะทางานในชุมชนได้อย่างราบรื่นและประสบผลสาเร็จ อาทิ ต้องมีใจรักในการทางาน มีอุดมการณ์แน่วแน่
เสียสละ อดทน มุ่งมั่นทุ่มเท ตั้งใจ และเอาใจใส่การทางาน มีอัธยาศัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักชุมชน รักชาวบ้าน
เข้า ใจคน เป็น คนที่ส ามารถไว้ ว างใจได้ ไม่ถือ ตัว ศรัท ธาในงานพัฒ นาชุม ชน มี ค วามสามารถในการ
ประสานงาน สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ได้ ดี มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร การถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ
ได้ถูกต้อง ชัดเจน เป็นต้น สอดคล้องกับ พัฒ น์ บุณ ยรัต นพัน ธุ์ (มปป. อ้า งถึง ใน กิต ติ ปานแก้ว ,2554)
อดีต อธิบ ดีก รมการพัฒ นาชุ ม ชน ที่ได้เปรียบเปรยถึงพัฒนากรไว้ว่า พัฒนากร คือ ศรัทธาที่เดินได้ พัฒนากร
คือ ไม้เกาหลังของชาวบ้าน โดยพัฒนากรจะเป็นทุกอย่างของชาวบ้านและชุมชน นอกจากนี้นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์
(2550) อธิบายว่า พัฒนากร ต้องเป็นคนมีน้าใจไมตรี เอื้ออารี เห็นใจ เข้าใจผู้อื่น สร้างความน่าเชื่อถือ และ
ประทับใจต่อประชาชน และคนอื่นได้
ทั้งนี้ยังสอดรับกับสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) ได้อธิบายถึง สมรรถนะหลัก
ของข้าราชการพลเรือนว่าจะต้องมีการ “การมุ่งผลสัมฤทธิ์” ซึ่งหมายถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้ดี ให้มีประสิทธิผล หรือให้สูงเกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่ คาว่า “มาตรฐาน” ดังกล่าวนั้น อาจวัด
หรือเทียบจากผลการปฏิบัติงานของตนเองที่ผ่านมา หรืออาจหมายถึงมาตรฐานตามเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
ที่ส่วนราชการกาหนดขึ้นมาก็ได้ นอกจากนี้การมุ่งผลสัมฤทธิ์ยังหมายรวมถึงการรังสรรค์ การพั ฒนาผลงาน

67
หรือการปฏิบัติงานที่ยากและท้าทายอีกด้วย และ “การบริการที่ดี” ซึ่งหมายถึง ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และ
ความพยายามที่จะให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการจากงานในหน้าที่ราชการของตน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ตนเอง
สามารถที่จะให้บริการได้ บริการที่ดีจึงเป็นการกระทาโดยไม่เลือกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้มา
ติดต่อ ข้าราชการในสังกัดเดียวกันหรือต่างสังกัด หรือหน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการ เป็นการให้บริการ
ในหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากจิตสานึกของผู้ให้บริการและจิตสานึกของความเป็นข้าราชการที่ดี และ “การยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม” ซึ่งหมายถึ ง การดารงตนและการประพฤติ ปฏิบัติตนในวิถีแห่ง
ความดีงาม ความถู ก ต้ อ ง ทั้ ง ในกรอบของกฎหมาย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ
เพื่อภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และเกียรติยศของความเป็นข้าราชการที่ดี
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกรมการพัฒนาชุมชน (2553) ที่ได้กาหนดมาตรฐานสมรรถนะและระดับ
สมรรถนะข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ในส่วนของสมรรถนะหลักตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบั ติด้าน “การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ” โดยพัฒนากรจะต้องสามารถ (1) มานะ อดทน หมั่นเพียร
ในการทางาน (2) แสดงความเห็น เชิง ปรับ ปรุง พัฒ นาเมื่อ เห็น ความสูญ เปล่า หรือ หย่อ นประสิท ธิภ าพ
ในงาน (3) ทางานได้ต ามเป้า หมายที่ผู้บัง คับ บัญ ชากาหนด หรือ เป้า หมายของหน่ว ยงานที่รับ ผิด ชอบ
(4) ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน และด้าน “การบริการที่ดี” โดยพัฒนากร
จะต้องสามารถ (1) ให้บริการที่เป็นมิตร สุภาพ (2) ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ย วข้อ ง เพื่อ ให้ผู้รับบริก ารได้รับ บริการที่ต่อ เนื่อง รวดเร็ว (3) ดูแ ลผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจ
และนาข้อ ขัด ข้อ งใด ๆ ในการให้บ ริก ารไปพัฒ นาการให้บ ริก ารได้ดียิ่ง ขึ้น และ “การยึด มั่น ในความ
ถูก ต้อ งและจริย ธรรม” โดยพัฒ นากรจะต้อ งสามารถ (1) ปฏิบัติห น้า ที่ด้ว ยความสุจ ริต ไม่เ ลือ กปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ (2) รักษาคาพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้ (3) แสดงให้ปรากฏถึง
ความมีจิต สานึก ในความเป็น ข้า ราชการ และในส่วนของสมรรถนะเฉพาะตามลัก ษณะงานที่ป ฏิบัติ ด้า น
“ศิล ปะการสื ่อ สารจูง ใจ” โดยพัฒ นากรจะต้อ งสามารถ (1) น าเสนอข้อ มูล หรือ ความเห็น อย่า ง
ตรงไปตรงมา โดยยัง มิไ ด้ป รับ รูป แบบการนาเสนอตามความสนใจและระดับ ผู้ฟัง (2) นาเสนอข้อ มูล
ความเห็น ประเด็น หรือ ตัว อย่า งประกอบที่มีก ารเตรียมอย่างรอบคอบ เพื่อให้ผู้อื่นยอมรับ และสนับสนุน
ความคิดของตน และกรมการพัฒนาชุมชน (2562) ได้กาหนดแนวทางคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจา
ดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2562 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชนในด้านการครองตน โดยจะต้องมี
คุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 1) การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 2) การประหยัดและ
เก็บออม 3) การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 4) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา และ 5) การมี
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โดยพัฒนากรมีคุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ มีอุดมการณ์แน่วแน่ รักชุมชน รักชาวบ้าน ไม่ถือตัว
ศรัท ธาในงานพัฒ นาชุม ชน สอดคล้องกับทวี ทิมขา (2528 อ้างถึงใน วะดี จักรราช,2546) เสนอแนะว่า
พัฒนากรจะต้องมีลักษณะเป็นคนที่พัฒนาแล้ว เป็นผู้เสียสละ เป็นนักบุญ มีลักษณะที่เรียกว่า “Missioner
Zeal” ไม่หวังลาภยศ เกียรติ สักการะ จากงานที่ทา แต่ทาเพื่อผลงานอย่างแท้จริง มีลักษณะเข้ากับคนง่าย
เป็นกันเอง ไม่ถือตัว เพราะพัฒนากรต้องประสานงานกับคนประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้าราชการของรั ฐ เอกชน
คนธรรมดาทั่วไป หรือจะเรียกว่ามีลักษณะของนักมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีศิลปะหรือความชานาญในการพูด
โน้มน้าวจิตใจ ให้เห็นคล้อยตามได้พอสมควร ถ้าไม่เป็นพรสวรรค์มาจากกาเนิด สิ่งเหล่านี้ก็สามารถฝึกฝน
ให้เกิดขึ้นได้ พัฒนากรจะต้องใช้ลมปากหรือฝีปากเป็นอย่างมาก มีความรู้รอบด้าน (Generalist) เพราะจะต้อง
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ช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกือบทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของพัฒนากรที่ได้จากผลการวิจัย
ดังกล่าวข้างต้น
พัฒนากรจะต้องมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติ/ทักษะ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการประสานงาน
สามารถปรับ ตัว เข้า กับ ชุม ชนได้ดี มีทัก ษะในการสื่อ สาร การถ่า ยทอดข้อ มูล ต่า ง ๆ ได้ถูกต้อง ชัดเจน
ตลอดจนเชี่ยวชาญงานทางด้านการพัฒนาชุมชน ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับ สาย หุตะเจริญ (2506 อ้างถึงใน กิตติ
ปานแก้ว ,2554) อดีต อธิบ ดีค นแรกของกรมการพัฒ นาชุม ชน ได้ก ล่า วไว้ใ นโอกาสเปิด อบรมพัฒ นากร
ก่อนประจาการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2506 ว่า “โดยที่งานของพัฒนากร นั้น ผิดแผกแตกต่างจากวิธีปฏิบัติ
ราชการทั่ว ๆ ไป ในเบื้องต้น พัฒนากรจะต้องออกไปคลุกคลีอยู่ประจากับราษฎรในหมู่บ้า น ต้องใช้ชีวิตอย่าง
เดียวกับชาวบ้านเพื่อแสวงหาปัญหาและอุปสรรคของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่วิชาการทั้ง
จังหวัดและอาเภอ เพื่อเข้าร่ว มกันแก้ปัญหาของท้องถิ่น โดยวิธีการของการพัฒนาชุมชนพัฒนากรจึงต้อง
ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ดีหลายประการ...” และกรมการพัฒนาชุมชน (2547) ที่ได้อธิบายถึงทักษะของพัฒนากร
ว่าจะต้องมีทักษะในการทางานเป็นทีม และยังสอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(2553) ที่ได้อธิบายถึงสมรรถนะหลั กซึ่ งเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กาหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของ
ข้าราชการพลเรือนทั้งระบบ ประการหนึ่งว่า “การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจ
ใฝ่รู้อันที่จะสั่งสมความรู้ความสามารถของตน ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
ประยุกต์ให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด”
และจะต้องมีความสามารถในการ “การทางานเป็นทีม หมายถึง ความตั้ง ใจและความพร้อ มที่จ ะทางาน
ร่วมกับผู้อื่น หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จาเป็น
ที่จะต้องอยู่ในฐานะหรือตาแหน่งหัวหน้าทีมแต่เพียงตาแหน่งเดียว ความเป็นสมาชิกในทีมดังกล่าว หมายความ
รวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมด้วย” และกรมการพัฒนาชุมชน
(2553) ที่ได้กาหนดมาตรฐานสมรรถนะและระดับสมรรถนะข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตาแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ในส่วนของสมรรถนะหลักตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้าน “การทางานเป็น ทีม ” โดยพัฒนากร
จะต้องสามารถ (1) รายงานให้ส มาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานของตนในทีม (2) ให้ความ
ร่ว มมือ กับ ผู้อื่น ในทีม ด้ว ยดี (3) กล่า วถึง เพื่อ นร่ว มงานในเชิง ส ร้า งสรรค์ และแสดงความเชื่อ มั่น ใน
ศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง และในส่วนของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ป ฏิบัติ ด้า น
“ศิล ปะการสื ่อ สารจูง ใจ” โดยพัฒ นากรจะต้อ งสามารถ (1) น าเสนอข้อ มูล หรือ ความเห็น อย่า ง
ตรงไปตรงมา โดยยัง มิไ ด้ป รับ รูป แบบการนาเสนอตามความสนใจและระดับ ผู้ฟัง (2) นาเสนอข้อ มูล
ความเห็น ประเด็น หรือ ตัว อย่า งประกอบที่มีก ารเตรียมอย่างรอบคอบ เพื่อให้ผู้อื่นยอมรับ และสนับสนุน
ความคิดของตน
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกรมการพัฒนาชุมชน (2562) ได้กาหนดแนวทางคัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2562 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชนในด้านการครองคน
กล่าวคือ พัฒนากรขวัญใจจะต้องมีคุณสมบัติด้านการครองคน 5 ประการ ประกอบด้วย 1) ความสามารถใน
การประสานความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 2) ความสามารถในการร่วมงานเป็นกลุ่ม/ทีมงาน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมงาน
ตลอดจนสามารถสร้างการยอมรับของตนให้เกิดขึ้นภายในกลุ่ม/ทีมงาน 3) ความสามารถในการให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค และแนะนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4) การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อ
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ตนเองและต่อ ผู้อื่น และ 5) การเสริม สร้า งความสามัค คี มีส่ว นร่ว มในกิจ กรรมของหมู่ค ณะ ทั้ง ในและ
นอกหน่วยงาน จากที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะของพัฒนากรด้านการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
ว่าจะต้องมีความสามารถในการประสานงาน มีการทางานเป็นทีม ตลอดจนเชี่ยวชาญงานทางด้านการพัฒนาชุมชน
เพื่อให้งานในชุมชนสาเร็จ บรรลุตามเป้าหมายได้
2. รูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ เรียนรู้
ชุมชน ค้นหาทีมงาน บูรณาการสรรพสิ่ง อิงพื้นที่สม่าเสมอ ให้กาลังใจเมื่อเจอปัญหา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
2.1 การเรียนรู้ชุมชน พัฒนากรจะต้องมีการเรียนรู้พื้นที่ เรียนรู้และทาความเข้าใจชุมชน ค้นหา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้พัฒนากรจะต้องมีความรู้ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน ความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และความรู้อื่น ๆ ในมิติของการพัฒนา อาทิ ทุนชุมชน
ทั้งนี้พัฒนากรจะต้องมีวิธีการเรียนรู้ชุมชนที่ดี เพราะชุมชนแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน
โดยวะดี จักราช (2546) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของพัฒนากรว่าจะต้องมีความรอบรู้ในงานพัฒนาชุมชน อีกทั้งรู้
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อที่จะได้นาความรู้ดังกล่าวมาออกแบบ วางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนได้
2.2 ค้นหาทีมงาน พัฒนากรจะต้องค้นหาและสร้างทีมงานเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยพัฒนากร
จะต้ อ งเป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม ประสานงาน และสร้ า งศรั ท ธาให้ เ กิ ด ในที ม งานเครื อ ข่ า ย ทั้ ง นี้ พั ฒ นากรจะต้ อ งมี
ความสามารถในการถ่ายทอดและทักษะการสื่อสารกับทีมงาน ดังที่ กรมการพัฒนาชุมชน (2547) ได้อธิบายถึง
ทักษะที่พัฒนากรควรมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งการพูดและการเขียน อีก ทั้ง การสร้า งทีม งานเครือ ข่า ยที่ดีจ ะ
เป็น ปัจ จัย ส าคัญ ที ่ท าให้ภ ารกิจ ในการพัฒ นาชุม ชน ประสบผลส าเร็ จ ดั งที่ ดวงสมร บุ ญ ผดุ ง (2560)
กล่ า วถึ ง นิ ย ามคาว่ า เครื อ ข่ า ยไว้ ว่ า “กลุ่ ม /องค์ ก รหลาย ๆ กลุ่ ม มารวมตั ว กั น ประสาน เชื่ อ มโยง
สร้างความสัมพันธ์ ถักทอ สร้างสรรค์กิจกรรมบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร เกิดพลังในการทางานให้บรรลุ
เป้าหมายทุกองค์กรและชุมชนเข้มแข็ง หัวใจของเครือข่าย คือ การเชื่อมความสัมพันธ์ พลังของเครือข่าย คือ
เป้าหมายและความพยายามที่ จะทาให้บรรลุเป้าหมาย” ทั้งนี้ในการสร้างเครือข่ายนั้น อาจเป็นเครือข่าย
แบบเป็นทางการหรือ แบบไม่เป็นทางการ ดังที่ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2550) กล่าวว่า “กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย
ในหมู่บ้า นตาบล มีอ ยู่ 2 ประเภท คือ 1) กลุ่ม /องค์ก ร/เครือ ข่า ย ตามธรรมชาติ หรือ ไม่เ ป็น ทางการ
เกิดจาก กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน ตามเชื้อชาติ ลักษณะภูมินิเวศน์ หรือมีลักษณะ
อาชีพที่ทาอยู่เหมือนเดิม เช่น ทานา ทาสวน ทาไร่ เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า และทาการเกษตรอื่น ๆ เป็นกลุ่มที่มี
อยู่โดยธรรมชาติในชุมชน ไม่มีระเบียบปฏิบัติของกลุ่ม/เครือข่าย และไม่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันของกลุ่ม/
เครือข่ายชัดเจน และ 2) กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย ที่เป็นทางการ พัฒนามาจากกลุ่มธรรมชาติ โดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือเอกชนเข้าไปกระตุ้นให้ชาวบ้านที่มีลักษณะอาชีพ เหมือ นกัน หรือ คล้า ยคลึง กัน และมีค วามสนใจ
ร่ว มกัน รวมตั ว เป็ น กลุ่ม ขึ้น เพื่ อ ประโยชน์ ในการพัฒนา มีคณะกรรมการบริหารขึ้น มีระเบียบปฏิบัติ และ
มีวัตถุประสงค์ร่วมกันชัดเจน” และดังที่กรมการพัฒนาชุมชน (2541) ได้อธิบายบทบาทการทางานของ
พัฒนากร ไว้ว่า บทบาทผู้ประสานงาน คือ เชื่อมประสานความสาเร็จ ทรัพยากร ระหว่างแหล่งต่าง ๆ ในการ
สนับสนุนองค์การบริหารส่วนตาบล โดยพัฒนา จัดระบบ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร จัดเวทีชาวบ้านในหมู่บ้าน/
ตาบล รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับชนบทและองค์การบริหารส่วนตาบล
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2.3 บูรณาการสรรพสิ่ง พัฒนากรจะต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผนให้เกิด
การบูรณาการงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณ ให้ทีมงานเครือข่ายและชาวบ้าน
ได้เรีย นรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้จ ริง เพื่อให้ เกิดความยั่งยืน ดังที่รังสรรค์ หังสนาวิน (2549) สรุปถึง
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทางานของพัฒนากรไว้ประการหนึ่ง ได้แก่ พฤติกรรมการทางานโดยยึดหลักการ
พัฒ นาชุมชน ซึ่ง หมายถึง พฤติกรรมการกระตุ้น ประชาชนด้ ว ยกระบวนการ ร่ ว มศึ ก ษาชุ ม ชน ร่ ว มให้
การศึ ก ษาชุ ม ชน ร่ ว มวางแผน ร่ ว มดาเนิ น การ ร่วมติดตามประเมินผล อีกทั้งนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2550)
กล่าวถึงพัฒนากรว่าจะต้องจัดการงาน จัดการกลุ่ม และจัดการคนได้ โดยการบูรณาการดังกล่าวเป็นการบูรณาการ
ในทุกมิติเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่ ประเวศ วะสี (2546 อ้างถึงใน ศุทธิกานต์ มีจั่น และคณะ,2553)
กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน นั้น จาเป็นต้องพัฒ นาแบบบูรณาการที่ก่อให้เกิดดุล ยภาพทุกมิติ ทั้งใน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จิตใจ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการที่ดี
ที่มีพหุภ าคีร่ว มทุกขั้น ตอน เป็น กลไกขับ เคลื่อน คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การพัฒนาทุนทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อแก้ไขปัญหา” และดังที่ กรมการพัฒนาชุมชน
(2541) ได้อธิบายบทบาทการทางานของพัฒนากร ไว้ว่า บทบาทผู้ส่งเสริม คือ ส่งเสริมการทางานตามหลักการและ
กระบวนการพัฒนาชุมชน โดยสร้างความตระหนักให้องค์การบริหารส่วนตาบล ประชาชน และหน่วยงานพัฒนา
เห็นความสาคัญของการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายทอดทักษะและกระตุ้น
ให้ดาเนินงานตามหลักการพัฒนาชุมชน และบทบาทของผู้สนับสนุน คือ สนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณ
บางส่วนเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล ด้านการบริหารพัฒนา และการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
และให้การสนับสนุนองค์กรและ/หรื อกลุ่มกิจกรรมในเรื่อง การสร้างและพัฒนาเครือข่าย การฝึกอบรมพัฒนา
ประชาชนเพื่อเป็นทรัพยากรของ อบต. และการจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม
2.4 อิงพื้นที่สม่าเสมอ พัฒนากรจะต้องเป็นผู้ที่เกาะติดงาน เกาะติดพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ที ม งาน
เครื อ ข่ า ยและชาวบ้ า นได้ มั่ น ใจ ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะของพั ฒ นากรที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นพื้ น ที่ ที่รับผิดชอบที่ต้อง
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการเข้าถึงชุมชน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในชุมชนนั้น ๆ ทาให้เกิดความเป็นกันเองและเข้าถึง
ชุมชนได้ง่ายขึ้น การพัฒนาชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชนสามารถกระทาอย่างเต็มใจ ก่อให้เกิด
พลังชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับ พัฒน์ บุณยรัตนพันธุ์ (มปป. อ้างถึงใน กิตติ ปานแก้ว,2554) อดีตอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน ได้เปรียบเปรยถึงพัฒนากรไว้ว่า พัฒนากร คือ ศรัทธาที่เดินได้ พัฒนากร คือ ไม้เกาหลัง
ของชาวบ้าน และวะดี จักราช (2546) ที่ได้ ส รุ ป คุ ณ สมบั ติ ข องพั ฒ นากรที่ ค วรมี ค วามเป็ น กั น เองกั บ
ประชาชน มีจิตใจรักประชาชน มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม และหอภาพยนตร์
(2506) ที่ได้อธิบายคุณสมบัติของพัฒนากรจากภาพยนตร์เรื่อง พัฒนากร ไว้ว่าพัฒนากรซึ่งเป็นติดดิน และนึกถึง
ความเดือดร้อนของชาวบ้านมากกว่าตนเอง
2.5 ให้กาลังใจเมื่อเจอปัญหา พัฒนากรจะต้องสวมบทบาทสาคัญเพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย คือ
การเป็นที่ปรึกษาที่ดี ให้ข้อเสนอแนะ หรือการโค้ช (Coaching) มีความคิดเชิงบวก และมีการเสริมแรง เสริมพลัง
เสริมกาลังใจให้แก่ทีมงานและชาวบ้านเพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งพัฒนากรจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ
สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) ที่ได้กล่าวถึงสมรรถนะหลักของข้าราชการ
พลเรือนประการหนึ่ง คือ “การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ” ซึ่งหมายถึง ความสนใจใฝ่รู้อันที่จะสั่งสม
ความรู้ความสามารถของตน ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ให้ความรู้
ทางวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทาหน้าที่ดูแล
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ผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจ และนาข้อขัดข้องใด ๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
และยั ง สอดคล้ อ งกั บ กรมการพัฒ นาชุ มชน (2553) ได้ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะและระดับ สมรรถนะ
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ในส่วนของสมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดี
กล่าวคือ “ต้องดูแลผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจ และนาข้อขัดข้องใด ๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น” ซึ่งบทบาทการเป็นที่ปรึกษา การโค้ช จึงเป็นบทบาทสาคัญประการหนึ่งของพัฒนากร
2.6 พัฒ นาอย่ างต่อเนื่ อง พัฒ นากรจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผลกระบวนการ
ทางานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนาผลการประเมินนั้นมาประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาวิธีการ
แก้ปัญหา หรือต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน สอดคล้องกับรังสรรค์ หังสนาวิน (2549) สรุปถึงพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการทางานของพัฒนากรไว้ประการหนึ่ง ได้แก่ พฤติกรรมการทางานโดยยึดหลักการพัฒนาชุมชน
ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมการกระตุ้น ประชาชนด้ว ยกระบวนการ ร่ว มศึกษาชุม ชน ร่ว มให้ก ารศึกษาชุมชน
ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล ซึ่งการติดตามประเมินผลนั้นสอดคล้องกับ กรมการพัฒนาชุมชน
(2553) ได้ ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะและระดั บ สมรรถนะข้ า ราชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ต าแหน่ ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ในส่ว นของสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประการที่ 3 และ 4 ว่าจะต้อง
“3) ทางานได้ ต ามเป้ า หมายที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากาหนด หรื อ เป้ า หมาย ของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และ
4) ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน” ทั้งนี้ในการกากับติดตามอย่าง
สม่าเสมอนั้น อาจมีการถอดบทเรียนที่ประสบความสาเร็จเป็นลักษณะวิธีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
เพื่อเป็นต้นแบบสาหรับการทางานในระยะต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยนาเสนอข้อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลไปใช้
1.1 ควรมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของพัฒนากร ก่อนที่พัฒนากรจะออกไปทางานใน
พื้นที่ชุมชน เพื่อให้พัฒนากรมีความพร้อมในสมรรถนะหลัก อันจะทาให้ผลการทางานบรรลุตามเป้าหมายได้
1.2 ควรมีการจัดฝึกอบรมในลักษณะการทบทวนทักษะในการปฏิบัติงาน (Re Skill) หรือพัฒนาทักษะ
ใหม่ ๆ ที่จาเป็ นต่อการปฏิบัติงานเพิ่มเติม (Update Skill) แก่พัฒนากรที่ไปปฏิบัติห น้าที่ในชุมชน เพื่อให้
สามารถนาความรู้ที่ทันสมัยมาปรับประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน
1.3 ควรมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการสร้างเครือข่ายการพัฒ นา การพัฒนา
ทุนชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน หรือการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชน ตลอดจน
ภาคีเครือข่ายสามารถเข้าถึงแนวคิด หลักการ กิจกรรม ฯลฯ ที่พัฒนากรต้องการสื่อสารหรือ ถ่ายทอดแก่ชุมชน
เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน และครอบคลุม
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพัฒนากร
โดยการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในลักษณะออนไลน์
2.2 ควรมี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของพั ฒ นากร เพื่ อ ยื น ยั น
คุณลักษณะพัฒนากรที่ได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
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ภาคผนวก ก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

ความรู้/รอบรู้
มีวิสัยทัศน์
การคิดเชิงกลยุทธ์
ความคิดเสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์
ใฝ่รู้/แสวงหาความรู้ใหม่
ใจรักการทางาน
มีอุดมการณ์
รักชุมชน
เข้าใจคน
ไว้วางใจได้
ประสานงานเก่ง
ศรัทธาในงาน
บุคลิกภาพดี
แต่งกายเหมาะสม/ถูกกาลเทศะ
อ่อนน้อมถ่อมตน
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
รักชาวบ้าน
มีจิตสาธารณะ
ละเอียดรอบคอบ
ยืดหยุ่น/ปรับตัวตาม
สถานการณ์
ทักษะการสื่อสาร/การถ่ายทอด
ทางานแบบบูรณาการ
เข้าถึง/ใกล้ชิดพื้นที่/ชุมชน
ปรับตัวเข้ากับชุมชนได้ดี
จัดการอารมณ์

ตรัง

พังงา

ประจวบคีรีขันธ์

อุตรดิตถ์

เชียงใหม่

บึงกาฬ

นครพนม

มหาสารคาม

จันทบุรี

ลพบุรี

คุณลักษณะ

ปทุมธานี

ตารางที่ 2 คุณลักษณะของพัฒนากรทีส่ ่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

  
  



 
 








 




       

 
 











 

  

   
  

    




  


  
 





























เสียสละ/อุทิศตนเพื่อส่วนรวม
อดทน/อดกลั้น
จิตอาสา/จิตบริการ
รับฟังความคิดเห็น/ความต้องการ

ไม่ถือตัว/เป็นกันเอง
มุ่งมั่นทุ่มเท/ตัง้ ใจ/เอาใจใส่
ซื่อสัตย์สุจริต
คนดี
คล่องแคล่ว ว่องไว
วางตัวเป็นกลาง
ขยันหมั่นเพียร
เป็นที่ปรึกษาที่ดี/พี่เลี้ยง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
จริงใจ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี/อัธยาศัยดี
ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
ทัศนคติที่ดี
จิตวิทยาสร้างความสัมพันธ์
คิดบวก
สุภาพ/อ่อนน้อมถ่อมตน
รับผิดชอบ
กล้าแสดงออก
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
ยุติธรรม
มีความเป็นผู้นา
เชี่ยวชาญการทางาน
มีไหวพริบปฏิภาณ
ทางานเป็นทีม
มีความมั่นใจ/เชื่อมั่นในตนเอง
การบริหารจัดการ/วางแผน
ตรงต่อเวลา
มีน้าใจ
เป็นแบบอย่างที่ดี/ต้นแบบ















 















 



 


 

 




ตรัง

พังงา

ประจวบคีรีขันธ์

อุตรดิตถ์

เชียงใหม่

บึงกาฬ

นครพนม

มหาสารคาม

จันทบุรี

ลพบุรี

คุณลักษณะ

ปทุมธานี
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พังงา

ประจวบคีรีขนั ธ์

อุตรดิตถ์









  
  






 


ตรัง




พังงา

เชียงใหม่

บึงกาฬ

นครพนม

มหาสารคาม

จันทบุรี

ปทุมธานี

ลพบุรี

ผลทีเ่ กิดขึน้
จากการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
ชุมชนคิดเป็น แก้ปัญหาได้

ความต่อเนื่องในการทางาน

มีการเรียนรู้รอบทิศทาง


เกิดการบูรณาการการทางาน   

ชุมชนมีความรัก สามัคคี เกิด
 
พลังในการทางานของชุมชน
ความสัมพันธ์อันดีหน่วยงาน


เกิดอาชีพในชุมชน

 
เกิดการรวมกลุ่มของชุมชน


ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน



 

ประจวบคีรีขนั ธ์

สร้างทีมภาคีเครือข่าย/ทางาน
  
ร่วมกัน/ทางานเป็นทีม
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทา
 
   
และติดตามต่อเนื่อง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การทางาน
ขับเคลื่อนองค์กรแบบองค์รวม/
 
 
บูรณาการการทางาน
ประสานงานการทางานกับ
 
   
ทุกภาคส่วน
แสวงหาข้อมูลชุมชนที่ถูกต้อง


ครบถ้วน แม่นยา
สร้างขวัญ/กาลังใจในการ

ทางาน
การลงพื้นที่สม่าเสมอ
 

ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้
ตารางที่ 4 ผลที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

อุตรดิตถ์

เชียงใหม่

บึงกาฬ

นครพนม

มหาสารคาม

จันทบุรี

ปทุมธานี

ลพบุรี

ตารางที่ 3 แนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
ที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
แนวทางการทางานของ
พัฒนากรในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

ตรัง
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เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นผู้มีความสามารถในการ
ถ่ายทอด/สื่อสาร
เป็นผู้มีความเป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นผู้เข้าถึงพื้นที่/เข้าใจชุมชน
เป็นผู้ที่สร้างศรัทธา
เป็นผู้ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้กิจกรรมชุมชน/การรวมกลุ่ม
ใช้กิจกรรมการทางานแบบ
บูรณาการและเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติ
ใช้การศึกษาดูงานโครงการที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ใช้กระบวนการชี้แนะ/โค้ช/
ที่ปรึกษา
ใช้การสร้างเสริมจิตสานึก
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน
ปฏิบัติงาน
ใช้การสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ
เข้าถึงชุมชน/พื้นที่
อย่างสม่าเสมอ

 

 

ตรัง

พังงา

ประจวบคีรีขันธ์

อุตรดิตถ์

เชียงใหม่

บึงกาฬ

นครพนม

มหาสารคาม

จันทบุรี

ปทุมธานี

แนวทางการทางานของ
พัฒนากรในการน้อมนา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ลพบุรี

ตารางที่ 5 แนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบตั ิทสี่ ่งผลให้ชมุ ชนเข้มแข็ง
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ลดการพึ่งพิงทรัพยากร
นอกชุมชน
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
เกิดอาชีพท้องถิ่นที่มั่นคง ยั่งยืน
เกิดกระบวนการวางแผนการใช้
จ่ายผ่านการทาบัญชีรายรับ
รายจ่าย
ใช้ทรัพยากรในชุมชน
อย่างคุ้มค่า
ครอบครัวอบอุ่น
ลูกหลานพร้อมหน้า
ลด ละ เลิกอบายมุข
ส่งเสริมการออม
เกิดเครือข่ายการทางาน/
สามัคคีในการทางาน
ชุมชนพึ่งตนเองได้
เกิดกระบวนการคิด/ต่อยอด
ความรู้ของคนในชุมชน/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนมีความช่วยเหลือเกื้อกูล
รัก สามัคคี
เกิดการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน/การรวมกลุ่ม/เครือข่าย

ตรัง

พังงา

ประจวบคีรีขันธ์

อุตรดิตถ์

เชียงใหม่

บึงกาฬ

นครพนม

มหาสารคาม

จันทบุรี

ปทุมธานี

ผลทีเ่ กิดขึน้ จาก
การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ลพบุรี

ตารางที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
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ตรัง

พังงา

ประจวบคีรีขันธ์

อุตรดิตถ์

เชียงใหม่

บึงกาฬ

นครพนม

มหาสารคาม

จันทบุรี

ปทุมธานี

แนวทางการทางาน
ของพัฒนากรในการส่งเสริม
การพัฒนาทุนชุมชน

ลพบุรี

ตารางที่ 7 แนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชนทีส่ ่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

รู้เข้าใจบริบทท้องถิ่น/ชุมชน


มีข้อมูล/ความรู้เกี่ยวกับทุน
 
  

ชุมชนที่ถูกต้อง/ครบถ้วน/
รอบด้าน
มีทักษะการสื่อสาร/สร้างความ
 
 

เข้าใจ/สามารถถ่ายทอดข้อมูล
รู้กฎหมาย/กฎระเบียบที่



เกี่ยวข้องกับทุนชุมชน
มีความรับผิดชอบ

เป็นนักประสานงาน/สร้างความ
 
สามัคคี
อบรมให้ความรู้ในแหล่งทุน
 
 

 
ต่าง ๆ
บูรณาการงานกับทุกภาคส่วน/

   
ขับเคลื่อนกองทุนแบบพหุภาคี
จัดแหล่งเงินทุนให้กู้ยืม/มีแหล่ง

เงินทุนหมุนเวียน
เป็นที่ปรึกษา/ให้คาแนะนา/
  
โค้ช
สนับสนุนการถ่ายทอด

ภูมิปัญญา
ผลักดันคนรุ่นใหม่/วัยรุ่น

ให้มีส่วนร่วม
นาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงาน

กองทุน
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เกิดอัตลักษณ์ชุมชน
สร้างคุณค่าและต้นแบบปราชญ์
ชาวบ้าน
เพิ่มการออม
เกิดสวัสดิการชุมชน

ชุมชนพึ่งตนเองได้
มีแหล่งทุนประกอบอาชีพ
เกิดการสร้างงาน/สร้างอาชีพ/
สร้างมูลค่า
เกิดการรวมกลุ่ม/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สร้างรายได้ให้คนในชุมชน




ตรัง

ประจวบคีรีขัน
ธ์
พังงา

อุตรดิตถ์

เชียงใหม่

บึงกาฬ

นครพนม

มหาสารคาม

จันทบุรี

ปทุมธานี

ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการส่งเสริม
การพัฒนาทุนชุมชน

ลพบุรี

ตารางที่ 8 ผลที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน
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ประจวบคีรีขัน
ธ์
พังงา

มหาสารคาม

ตารางที่ 9 แนวทางการทางานของพัฒนากรในการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาทีส่ ่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

ตรัง

อุตรดิตถ์

เชียงใหม่

บึงกาฬ

นครพนม

จันทบุรี

ปทุมธานี

ลพบุรี

แนวทางการทางาน
ของพัฒนากรในการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนา
ต้องเสียสละ (กาลังกาย/ทรัพย์)

ทักษะการสื่อสาร

เป็นผู้ประสานงาน





ทางานแบบมีส่วนร่วม

ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

เรียนรู้รอบด้าน

เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาที่ดี

 
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม
  

    
เครือข่ายและสร้างความ
ต่อเนื่อง
สร้างเครือข่ายผ่านเทคโนโลยี  

สร้างเครือข่ายจากระดับล่างขึ้น



บน (ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน
ตาบล อาเภอ)
ศึกษาดูงานเครือข่าย/ชุมชน




ต้นแบบเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ประชุมร่วมภาครัฐ+เอกชนเพื่อ


สร้างแนวทางการพัฒนาชุมชน
ใช้ระบบพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา

 
เสริมสร้างขวัญกาลังใจ

ใช้กลไกผู้นาระดับชุมชนเป็น



ผู้สนับสนุนการทางาน
ฝึกหัดนักพัฒนาภาคประชาชน
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ประจวบคีรี
ขันธ์
พังงา

อุตรดิตถ์

เชียงใหม่

มหาสารคา
ม
นครพนม

ปทุมธานี

ตารางที่ 10 ผลที่เกิดขึน้ จากการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา

ตรัง

บึงกาฬ

จันทบุรี

ลพบุรี

ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนา
เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน



เกิดการบูรณาการในการทางาน 



การสื่อสารชัดเจน/สะดวก

การขอรับการสนับสนุนจาก


หน่วยงานต่างๆ มีความสะดวก
เข้าถึงการบริหารงานของ
ภาครัฐง่ายขึ้น
ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

เพิ่มรายได้/ขยายช่องทาง

 


การตลาด
สร้างโอกาสในการเรียนรู้/
 
 
 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ต่อยอดองค์ความรู้
เกิดการพัฒนาต่อยอด
 
ผลิตภัณฑ์
การทางานสะดวกราบรื่น


มีฐานข้อมูลเครือข่ายในการ


ทางานมากขึ้น
สร้างจิตสานึกการทางาน


แบบมีส่วนร่วม
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ส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ใช้แนวพระราชดาริ

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ใช้หลักการทรงงาน
“การระเบิดจากข้างใน”
ส่งเสริมงานด้านทุนชุมชนให้



เข้มแข็ง
ทางานร่วมกับเครือข่ายใน

ชุมชน/ทางานเป็นทีม
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

สร้างงาน สร้างอาชีพ

จัดสวัสดิการชุมชน
 
ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ
  
เช่น ส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริม/ขยายช่องทาง

การตลาด
ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับ


สุขภาพ เช่น ออกกาลังกาย
ลด ละ เลิกอบายมุข

ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี/
  
ออนไลน์เพื่อการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน/


ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

ตรัง

ประจวบคีรีขัน
ธ์
พังงา

อุตรดิตถ์

เชียงใหม่

บึงกาฬ

นครพนม

มหาสารคาม

จันทบุรี

ปทุมธานี

แนวทางในการส่งเสริม
ให้ชุมชนเข้มแข็ง

ลพบุรี

ตารางที่ 11 แนวทางในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง

     









 













    


ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน/เครือข่าย
ผู้นาชุมชนมีคุณภาพ/บทบาท
ผู้นาเข้มแข็ง
สร้างจิตสึกนึกที่ดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มุ่งสร้างความตระหนักในการ
เป็นเจ้าของพื้นที่/จิตสานึก
รักชุมชน
มุ่งพัฒนาจากจุลภาคสู่มหภาค
บูรณาการการทางาน
ของทุกส่วน
ถอดบทเรียนการดาเนินงาน
ของชุมชน/ถ่ายทอดองค์ความรู้
ค้นหาช่องทางการแก้ไขปัญหา
เชิงบวก
ความต่อเนื่องและมีการติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ต่อเนื่อง/ตลอดเวลา
ส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้
กระบวนการทางาน/พึ่งตนเอง
การมีแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
สร้างความรักสามัคคีในชุมชน
ใช้แผนชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน
สร้างขวัญ/กาลังใจ/เสริมแรงให้
กาลังใจ
ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน



ตรัง

ประจวบคีรีขัน
ธ์
พังงา

อุตรดิตถ์

เชียงใหม่

บึงกาฬ

นครพนม

มหาสารคาม

จันทบุรี

ปทุมธานี

แนวทางในการส่งเสริม
ให้ชุมชนเข้มแข็ง

ลพบุรี
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ตรัง

อุตรดิตถ์

เชียงใหม่

บึงกาฬ

นครพนม

มหาสารคาม

จันทบุรี

ประจวบคีรีขัน
ธ์
พังงา

ส่งเสริมให้เยาวชน/คนรุ่นใหม่มี
ส่าวนร่วมในกิจกรรมชุมชน
มีเวทีรับฟังปัญหา

ปทุมธานี

แนวทางในการส่งเสริม
ให้ชุมชนเข้มแข็ง

ลพบุรี
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สำหรับ กลุ่มเป้าหมายใน 11 จังหวัด ๆ ละ 5 คน ประกอบด้วย 6 คำถำม ได้แก่
1) พัฒ นำกำรจังหวัด 2) พั ฒ นำกำรอ ำเภอที่ได้รับมอบหมำย 3) นัก วิชำกำรพัฒนำชุมชนจังหวัดที่ได้รับ
มอบหมำย 4) พัฒนำกรที่ได้รับมอบหมำย 5) ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ได้รับมอบหมำย
ค าถามที่ 1. ท่ ำ นคิ ด ว่ ำ คุ ณ ลั ก ษณะของพั ฒ นำกรในกำรท ำงำนที่ ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
ควรมีคุณลักษณะอย่ำงไร
คาถามที่ 2. ท่ำนคิดว่ำกำรทำงำนของพัฒ นำกรในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกับทุก ภำคส่วน
ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง อย่ำงไร
คาถามที่ 3. ท่ ำนคิดว่ำกำรท ำงำนของพัฒ นำกรในกำรส่งเสริม กำรน้อมนำหลัก ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง อย่ำงไร
คาถามที่ 4. ท่ ำนคิดว่ำกำรทำงำนของพัฒนำกรในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุ นชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนเข้มแข็ง อย่ำงไร
คาถามที่ 5. ท่ำนคิดว่ำกำรทำงำนของพัฒนำกรในกำรส่งเสริมเครือข่ำยกำรพัฒนำ ส่งผลให้ชุมชน
เข้มแข็ง อย่ำงไร
คาถามที่ 6. ท่ำนมีแนวทำงในกำรส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งอย่ำงไร

แบบสนทนากลุ่ม
แบบสนทนากลุ่ม สำหรับกลุ่มเป้าหมายใน 11 จังหวัด ๆ ละ 4 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน ประกอบด้วย 6 คำถำม ได้แก่
(1) ผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้นำ อช.)/อำสำพัฒนำชุมชน (อช.) ในอำเภอเป้ำหมำย จำนวน 20 คน
(2) ผู้แทนกลุ่ม OTOP ในอำเภอเป้ำหมำย จำนวน 20 คน
(3) คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ในอำเภอเป้ำหมำย
จำนวน 20 คน
(4) แกนนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในอำเภอเป้ำหมำย จำนวน 20 คน
ค าถามที่ 1. ท่ ำ นคิ ด ว่ ำ คุ ณ ลั ก ษณะของพั ฒ นำกรในกำรท ำงำนที่ ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
ควรมีคุณลักษณะอย่ำงไร
คาถามที่ 2. ท่ำนคิดว่ำกำรทำงำนของพัฒ นำกรในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกับทุก ภำคส่วน
ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง อย่ำงไร
คาถามที่ 3. ท่ ำนคิดว่ำกำรท ำงำนของพัฒ นำกรในกำรส่งเสริม กำรน้อมนำหลัก ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง อย่ำงไร
คาถามที่ 4. ท่ ำนคิด ว่ำกำรทำงำนของพัฒนำกรในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุ นชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนเข้มแข็ง อย่ำงไร
คาถามที่ 5. ท่ำนคิดว่ำกำรทำงำนของพัฒนำกรในกำรส่งเสริมเครือข่ำยกำรพัฒนำ ส่งผลให้ชุมชน
เข้มแข็ง อย่ำงไร
คาถามที่ 6. ท่ำนมีแนวทำงในกำรส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งอย่ำงไร

91

ภาคผนวก ค
ภาพประกอบ
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ภาพที่ 7 การจัดเก็บข้อมูลการวิจัย จังหวัดลพบุรี

93

94

ภาพที่ 8 การจัดเก็บข้อมูลการวิจัย จังหวัดปทุมธานี

95

ภาพที่ 9 การจัดเก็บข้อมูลการวิจัย จังหวัดจันทบุรี

96
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ภาพที่ 10 การจัดเก็บข้อมูลการวิจัย จังหวัดมหาสารคาม

98
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ภาพที่ 11 การจัดเก็บข้อมูลการวิจัย จังหวัดนครพนม

100

101

ภาพที่ 12 การจัดเก็บข้อมูลการวิจัย จังหวัดบึงกาฬ

102

103

ภาพที่ 13 การจัดเก็บข้อมูลการวิจัย จังหวัดเชียงใหม่

104

ภาพที่ 14 การจัดเก็บข้อมูลการวิจัย จังหวัดอุตรดิตถ์

105

ภาพที่ 15 การจัดเก็บข้อมูลการวิจัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

106

ภาพที่ 16 การจัดเก็บข้อมูลการวิจัย จังหวัดพังงา

107

ภาพที่ 17 การจัดเก็บข้อมูลการวิจัย จังหวัดตรัง

108

ภาพที่ 18 การประชุมนาเสนอ (ร่าง) ผลการศึกษา
รูปแบบการทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

109

110

ภาคผนวก ง
คณะผู้จัดทารายงานการศึกษา

111

คณะผู้จัดทา
ประเภทเอกสาร
ลักษณะเอกสาร
ชื่อเอกสาร

รายงานการศึกษา
โรเนียวอัดเล่มปกอัดสันกาวพิมพ์อักษรสันปก
รูปแบบการทางานของพัฒนากรทีส่ ่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

ที่ปรึกษา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
นายโชคชัย แก้วป่อง
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
นายนิวัติ น้อยผาง
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะทางานศึกษาวิจัย นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
นางพัชรินทร์ สมหอม
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นางสาวรุ่งนภา อุปมา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางสาวโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์
นายอดิศักดิ์ แหวนสูงเนิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นายวิสุทธิ์ วงศ์สว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ทีมวิจัยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 11 แห่ง
พิมพ์/รวบรวม/เรียบเรียง นายอดิศักดิ์ แหวนสูงเนิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ปีที่พิมพ์
พ.ศ. 2563
แหล่งเผยแพร่

จานวน
จัดพิมพ์โดย

1) สานัก/กอง/ศูนย์
2) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
3) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
4) สถาบันการศึกษา
5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
300 เล่ม
สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 0 2141 6530 โทรสาร 0 2143 8916

