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ออกแบบและพัฒนาผ้าไหมในวัฒนธรรมร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิก
ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์)
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Northeastern provinces. (Nakhon Chai Burin Province)
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บทที่ 1
บทนา

1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
นครชัยบุรินทร์ เป็นชื่อเรียกตามแผนพัฒนากลุ่มจัง หวัดภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่ าง 1 ที่
ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นกลุ่ม
จังหวัดที่มาอารยะธรรมมากว่า 4,000 ปี ทวารวดี ปราสาทหิน และล้านช้าง ซึ่งมีวัฒนธรรม มรดก ภูมิปัญญา
ที่ได้สืบทอดมาถึงปัจจุบัน โดยมีนโยบายจากรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้กลุ่มจังหวัดนครนครชัยบุรินทร์
เป็น ศูนย์กลางอนุเศรษฐกิจภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยเน้นทางด้าน เกษตรอุตสาหกรรม ผ้าไหม การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และการค้าชายแดน ทั้งนี้ยังมีกระทรวงวัฒนธรรมที่ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
และมีการประกาศให้เมืองนครราชสีม าเป็นเมืองศิลปะ เปิดถนนสายวัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด ทาให้กลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในเขตกลุ่มจังหวัดนครนครชัยบุรินทร์ จานวน 13,298,500
คน มีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 27,311 ล้านบาท(กระทรวงวัฒนธรรม, 2561)
ผ้าไหมในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์หรืออีสานใต้นั้น จะมีความประณีตในตัวเองแล้ว ยังมีเรื่องราว วิถี
ชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาแฝงไว้ในผืนผ้านั้นด้วย และยังมีการสืบทอดภูมิปัญญา กระบวนการผลิต และ
เทคนิคไปยังรุ่นสู่ร่น ทาให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแต่ในละเขตพื้นที่ภายในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ นั้น
มีลวดลายที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากสภาพแวดล้อม วัตถุดิบ และความเชื่อ (ไทยโพสต์, 2561)
แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและท้องถิ่น ” ในศตวรรษที่ 21”ควรมีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาคและ
ชนบทในกระบวนการ พัฒนาและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหาได้ด้วย
ตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบต่อการกระจายการพัฒนา
ได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง ดังนั้นการพัฒนา ในอนาคตจะเน้นที่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภูมิภาคและ
ชนบท ให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีเศรษฐกิจชุมชน ที่มั่นคงเป็นตัวนา และเป็นฐานในการยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตในอนาคต ทั้งนี้ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนา เอกชนและองค์กรประชาชนจาเป็นจะต้องเข้ามา
เสริมบทบาทของภาครัฐซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาเดิม ซึ่งเป็นการ ผนึกกาลังในการพัฒนาและนาไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน(อนุชา ม่วงใหญ่,2559)
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จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น โครงการออกแบบและพัฒนาผ้าไหมในวัฒนธรรมร่วม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์)
นั้นเป็นโครงการที่ผลักดั นผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ให้มีรูปแบบเป็ นไปตามความต้องการของตลาดโดยยังยึ ด หลัก
แนวความคิดและภูมปัญญาของพื้นที่นั้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาพัฒนาร่วมกับ ชาวบ้านโดยคานึง ถึงศักยภาพ
การผลิตของกลุ่มชาวบ้าน เพื่อให้ตอบโจทย์ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ของรัฐบาล ที่เพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาที่ตอบสนองการท่องเที่ยว สู่การเป็นประเทศไทย 4.0
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อนามา
เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่ได้จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและการพัฒนากลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์เป็นเมืองท่องเที่ยว
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลพื้นฐานและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อนามาเป็น
ข้อมูลประกอบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
2. ได้ผลิตภัณฑ์และจัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่ได้จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและการพัฒนากลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์เป็นเมืองท่องเที่ยว
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1.4 ขอบเขตการวิจัย
ออกแบบและพัฒนาผ้าไหมในวัฒนธรรมร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชนกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) มีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
กลุ่มผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์
2. ขอบเขตด้านเวลา
10 เดือน
ปี

กิจกรรม

2560 รวบรวมข้อมูล
2561 ทดลองและออกแบบ
2561 ทาต้นแบบ

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

X X X
X X X X X
X X X X

2561 เผยแพร่

X X

3. ขอบเขตด้านเนือ้ หา
ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ การนิยาม องค์การที่เกี่ยวข้อง นโยบาย
ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว เอกลักษณ์ วัฒนธรรม กลุ่มหัตถกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบของที่ระลึก
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1.5 กรอบแนวความคิดของการวิจัย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการทาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับของที่ระลึก แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และข้อมูลด้านพื้นที่ ซึง่ ผู้วิจัยจะอธิบาย
ดังนี้
การออกแบบของที่ระลึก
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีการคบหาสมาคมกันในกิจการใดกิจการหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่งจนทาให้เกิด
ความผูกพันชอบพอขึ้นในความรู้สึก และเป็นพื้นฐานทาให้เกิดความอยากจะปะทะสัมพันธ์กันในระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์ หรือเกิดความผูกพันขึ้นระหว่างมนุษย์กับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ เหตุการณ์ วัตถุ ฯลฯ อัน
นาไปสู่ความทรงจาและการละลึกถึงในเมื่อกิจกรรมร่วมนั้นได้ล่วงพ้นไป
ความต้องการที่จะให้การทรงจาในส่วนที่เกี่ยวข้องนี้ ปรากฏขึ้นในความรู้สึกอย่างปะติดปะต่อกันแม้
เวลาจะล่วงเลยไปแล้วก็ตาม หรือความต้องการที่จะให้มีการปะทะสัมพันธ์กันอยู่เรื่อย ๆ ไป เนื่องจากอยู่ไกล
กันทาให้โอกาสที่จะพบปะกันมีน้อย ความคุ้นเคยกัน การที่มีรสนิยมและพฤติกรรมร่วมกัน ความจาเป็ นที่
จะต้องพึ่งพาอาศัยกัน ความมีลักษณะเสริมซึ่งกันและกันของบุคคล ตลอดรวมไปจนกระทั่งการกระท าที่ มี
ลักษณะเป็นการให้รางวัลเป็นการตอบแทน เมื่อเกิดความพึงพอใจหรือถูกใจแก่กัน ตลอดทั้งสาเหตุอ ื่นอีก
นานัปการ เหล่านี้ล้วนอาจนับเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการสร้างสรรค์ของที่ระลึกขึ้นเพื่อมอบให้แก่กันและกันได้
ทั้งสิ้น
แต่ที่สาคัญ ขณะที่มนุษย์มีระบบสมองใช้บันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ บุคคล ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ ที่ได้
สัมผัสรับรู้ในลักษณะของความทรงจ า การทับถมกันของประสบการณ์เหล่านั้น ย่อมก่อให้เกิดความสับ สน
ปนเปยากแก่การลาดับ และเมื่อเวลาผ่านไป ความทรงจาในสิ่งที่ได้ปะทะสัมพันธ์เหล่านั้นอาจเกิดการลืมเลือน
ไปได้ในที่สุด ดังนั้น มนุษย์จึงพยายามหาวิธีกระตุ้นความทรงจาในเรื่องราวที่ได้เกี่ยวข้อง โดยการออกแบบ
สร้างสรรค์สื่อหรือสิ่งใด ๆ ขึ้น เพื่อใช้เป็นตัวกระตุ้นจูงใจให้เกิดการระลึกถึงเรื่องราวที่ได้เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ๆ
สื่อหรือสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการกระตุ้นเตือนหรือเน้นย้าความทรงจานี้ เรียกว่า “ของที่ระลึก”
1.1 รูปแบบของที่ระลึก
นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน รูปแบบของที่ระลึกมีความแตกต่างกันออกไปกันอย่างมากมายไม่ว่าจะ
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เป็นรูปลักษณะของบริโภค เคร่องใช้ไม้สอย ตลอดจนเครื่องประดับหรือวัตถุทางศิลปะก็ตาม สาเหตุที่ทาให้
รูปแบบของสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันก็เนื่องมาจากเงื่อนไขต่างๆดังนี้
1) ความแตกต่างจากวัสดุที่ใช้ทา
โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ในแต่ละท้องถิ่น ท าให้ทรัพยากรและวัสดุในแต่ละพื้นที่ไม่
เหมือนกัน บางพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม บางพื้นที่เป็นภูเขา มนุษย์จึงนาเอาวัสดุในท้องถิ่นมาแปรรูปและประกอบกัน
เข้า การที่วัสดุในแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน ย่อมทาให้สิ่งที่มนุษยืสร้างขึ้นมานั้นแตกต่างกันเช่น ในท้องถิ่นที่
เป็นป่าดงใบลานก็ย่อมนาใบลานมาทาเป็นผลิตภัณฑ์ ในท้องถิ่นที่ปลูกข้าวก็ได้ฝางมาเป็นเชื้อเพลิงในการทา
เครื่องปั้นดินเผา นั่นคือผลจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มนุษย์อาศัยอยู่ ส่วนความแตกต่างกัน ของ
รูปแบบอีกประการ แม้ในท้องถิ่นเดียวกันจะน าวัสดุเดียวกั นมามาใช้เป็นวัตถุดิบในการท าผลิตภัณฑ์ แต่
รูปแบบของผลิตภัณฑ์นั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปได้ เช่น ในท้องถิ่นที่มีต้นไผ่ บ้างก้นามาสานหมวก บ้างทา
ตะกร้า บ้างก็ทาพัด ขั้นขึ้นอยู่กับกระโยชน์และหน้าที่การนาไปใช้เป็นสาคัญ นอกจากนี้การที่มนุษย์รู้จักนาเอา
วัสดุมาใช้ในแต่ละช่วงเวลา ก็เป็นเหตุที่ทาให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์นั้นแตกต่างกันออกไปอีก เช่นมนุษย์ยุดก่อน
ประวัติศาสตร์รู้จักน าเอาวัสดุที่มีอยู่ต่างธรรมชาติ เช่นไม้ หิน เปลือกหอย หนัง สัตว์ กระดูก ฯลฯ มาใช้
ประดยชน์ต่อการด ารงชีพ โดยส่วนใหญ่ได้คงรูปแบบของวัสดุธรรมชาติเหล่สนั้นไ ว้ ต่อมาจึง มีการมีการ
ประดิษฐ์ดัดแปลง วัสดุธรรมชาติให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สอย และมีความสวยงามยิ่งขึ้น
ต่อมาเมื่อมนุษย์สามารถคิดค้นคว้าวัสดุใหม่นอกเหนือวัสดุธรรมชาติ รูปแบบของผลิตภัณฑ์นั้นก็เปลี่ยนแปลง
ไปอีก โดยถือเอาความสอดคล้องกับคุรสมบัติทางกายภาพของวัสดุ คุณประโยชน์ และความงาม
2) ความแตกต่างทางเทคนิคการทา
สิ่งใดก็ตามที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยมนุษย์ ย่อมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านรูปแบบและวิธีสร้าง
ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์มีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา และมีวิวัฒนาการทางด้านการผลิตอันเป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ ทักษะ และความชานาญ การพัฒนาทางด้สนสติปัญญาทาให้รู้จักสร้างสรรค์ดัดแปลง แต่ง ต่อ เติม เพิ่ม
ลดรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งทางด้านการใช้สอยและความงาม ส่วนวิวัฒนาการทางด้านการ
ผลิตอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ทักษะ และความชานาญทาให้รู้จักดั ดแปลงสร้างสรรค์เทคนิควิธีในการผลิต
ตลอดจนคิดค้นหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการผลิต ซึ่งทั้งเทคนิคในการสร้างและเครื่องมือ
ช่วยในการสร้างสิ่งต่างๆนี้ ส่งผลให้รูปแบบสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นแตกต่างกัน เพราะขีดกาจัดของความสามารถใน
การผลิตแต่ละเทคนิค การท านั้น แตกต่ างกัน โดยเฉพาะในปัจจุบัน จากเทคโนโลยีแ ละความก้ าวหน้ า ใร
เครื่องจักรกล ยิ่งเป็นสิ่งที่เอื้ออานวยในการสร้างผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องประดับฯลฯ ให้มีลักษณะที่ผิด
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แปลกแตกต่างกันออกไปตามรายการออกแบบสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้เกินกาหนด และบางครั้งก็เกิน ความ
คาดหมาย จากเทคนิคการทาอันมากมายนี้ ทาให้เราสามารถที่จะเลือกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีที่ต่างกัน
ได้ ซึ่งอาจเป็นงานฝีมือที่ผลิตสร้างด้วยมือและเครื่องมือที่จาเพาะ อันเป็นงานที่แสดงออกถึงความสามารถ
ทักษะ และความชานาญของตัวผู้สร้าง หรืออาจเลือกสิ่งที่ส ร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคการผลิตระหว่างงานฝีมือ
กับเครื่องจักรกล ซึ่งแต่ละอย่างก็มีคุณค่าที่แตกต่างกันไป หากเป็นงานฝีมือคุณค่าก็จะอยู่ที่ความเพียร ความ
น่าทึ่งของฝีมือ ถ้าเป็นงานฝีมือที่ร่วมระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรกล คุณค่าอาจอยู่ที่ความสามารถในการผลิต
เป็นจานวนมากโดยใช้เวลาอันสั้น ส่วนผลงานที่ผลิคสร้างขึ้นโดยเครื่องจักรกลโดยตรง คุณค่าที่ปรากฎอาจ
เป็นไปในด้านเศษฐกิจ คือ มีราคาซื้อขายถูก จานวนมากขึ้น รูปแบบอาจอยู่เหนือขีดจากัดของมนุษย์
3) ความแตกต่างอันเนื่องมาจากค่านิยมหรือประเพณีนิยมในท้องถิ่น
แต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทางดินฟ้าอากาศ ทรัพยากร และ
วัสดุในแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน ทาให้รูปแบบและรูปร่างของสิ่งที่สร้างนั้นแตกต่างกันออกไป และมีการสืบ
ทอดวัฒนธรรมทางรูปแบบ จากคนหนึ่งมายังอีกชั่วคนหนึ่ง และจากการศึกษารูปร่างของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์
บางชนิดก็ทราบได้ว่าเทคนิคการทาอาจคล้ายกัน แต่รูปร่างรูปแบบนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามความนิยมของ
ท้องถิ่น

1.2 จุดมุ่งหมายของการออกแบบของที่ระลึก
การออกแบบมีจุดมุ่งหมายสาคัญ 2 ประการ
1) การออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย เป็นกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาโดยการจัดองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องให้เหมาะสม เพื่อสนองความต้องการด้านกายภาพ คานึงถึงความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานเป็นอย่างดี การออกแบบลักษณะนี้นักออกแบบควรคานึงถึง
1.1) หน้าที่หรือประโยชน์ใช้สอย (function)
1.2) ความประหยัด (economy)
1.3) ความทนทาน (durability)
1.4) ความงาม (beauty)
1.5) โครงสร้าง (construction)
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2) การออกแบบเพื่อความงามและความพอใจ เป็นการออกแบบที่นิยมใช้กับศิลปกรรมหรืองานวิจิตร
ศิลป์ทุกแขนงอันได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี นาฎศิลป์และวรรณกรรม ผลงาน
เหล่านี้เกิดจากการถ่ายทอด “ความงาม” โดยใช้ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ผสมผสานกับความรู้ ประสบการณ์
และความชานาญถ่ายทอดผ่านสื่อหรือวิธีการที่แต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกัน จนกลายเป็นศิลปกรรมแขนง
ต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว
จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิยจัยมีแนวคิดที่จะนา กระบวนการออกแบบของที่
ระลึกมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก โดยการดึงเอาเอกลักษณ์ของกลุ่มชมชุนมาเป็นแรงบันดาลใจใน
การออกแบบของที่ระลึกบวกกับหลักการออกแบบ การคานึงถึงศักยภาพชุมชนละการตลาด

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบ คือการแก้ปัญหาให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการออกแบบเพื่อสร้างขึ้นใหม่ใ ห้
แตกต่างจากของเดิม หรือปรับปรุงแก้ไขของเดิม การออกแบบเป็นขั้นตอนสาคัญที่จะทาให้กระบวนการผลิต
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสาเร็จและตรงตามเป้าหมาย
2.1 ขอบเขตของการออกแบบผลิตภัณฑ์
2.1.1 ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผู้ออกแบบและผู้ผลิตโดยส่วนใหญ่เป็นคนเดียวกัน และได้อยู่กับ
ผลิตภัณฑ์นั้นตั้งแต่ต้นกระบวนการจนเสร็จสิ้น และมักสะสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปในผลงาน
ด้วยเช่น สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นผลงานของชาวบ้าน จุดประสงค์แรกคือท าเพื่อความจ าเป็นในการ
ดารงชีวิต เสน่ห์ของงานหัตกรรมคือการไมเหมือนกันของผลงานแต่ละชิ้นและเป็นงานละเอียดอ่อนที่
เครื่องจักรทาได้ยาก
องค์ประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรม
คุณค่าของธรรมชาติหรืองานหัตกรรม
มีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของท้องถิ่น
ผลิตได้จริง ใช้สอยดีเหมาะสมกับวัสดุท้องถิ่น
ความสวยงามและความน่าสนใจ
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รูปแบบแปลกใหม่ สะดุดตา
สะดวกต่อการพกพาขณะเดินทาง
ราคาที่ซื้อได้โดยอาศัยการตัดสินใจน้อย
มีหลายราคาให้เลือก

ภาพที่ 2.3 ผลิตภัณฑ์หัตกรรม (เก้าอี้ Yiipre)
แหล่งที่มา : Yiipre, accessed August 27, 2013, available form www.designboom.com

2.1.2 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ออกแบบและผู้ผลิตมักจะเป็นคนละส่วนกัน นักออกแบบ
มักจะท าการออกแบบเบื้องต้นจากกระดาษและหุ่นจ าลอง ส่วนงานผลิตนั้นจะเป็นตัวแทนและ
เครื่องจักรเป็นผู้ทาหน้าที่ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมักจะมีการท างานที่เป็นทีมเป็นฝ่ายๆ เช่ น นัก
ออกแบบ นักการตลาด วิศวกร ฯลฯ ข้อดีของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคือ ผลิตได้รวดเร็ว ราคาถูก
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การออกแบบ
การผลิตทางอุตสาหกรรม
การทดสอบ
การตลาด
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ภาพที่ 2.4 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เก้าอี้ herman)
แหล่งที่มา : herman, accessed August 27, 2013, available form www.designboom.com

2.2 คุณประโยชน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์
ปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร ให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง สะดุดตา
สร้างเอกลักษณ์ของสินค้า ให้เกิดการรับรู้ที่ดีกับองค์กรโดยการใช้ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการออกแบบส่วนอื่นๆสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม ให้เกิดประโยชน์การใช้สอยที่ดีขึ้นและสวยงามขึ้น
เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้
ลดต้นทุนเพิ่มกาไร
ขยายตลาดสินค้า (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทธ, 2548: 15-19)

2.2.1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี
2.2.1.1 ความแปลกใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้า นาเสนอความแปลกใหม่ด้านใน
ต่างๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอยที่ต่างจากเดิม วัสดุใหม่ หรืออื่นๆ โดยเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ
2.2.1.2 มีที่มา ผลิตภัณฑ์ที่มี เรื่องราวหรือเล่าเรื่องได้ เช่นต้นกาเหนิด หรือ
ความคิดรวบยอดที่ทาให้ลูกค้าทราบถึงเรื่องราวนัน้ ๆได้
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2.2.1.3 ระยะเวลาเหมาะสม การนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั้นต้องดูฤดูกาลและ
เวลาที่เหมาะสม กับความต้องการของลูกค้า
2.2.1.4 ราคาพอสมควร ผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องมีราคาที่เหมาะสมกับกาลังซื้อของลูกค้า
ในแต่ละกลุ่ม โดยทาการศึกษาตลาดก่อนทาการออกแบบและผลิต
2.2.1.5 ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารของตัวผลิตภัณฑ์จะต้องสื่อสารกับผู้ใช้หรือ
ผู้บริโภคได้อย่างเข้าใจและถูกต้องด้านประโยชน์และวิธีใช้งาน
2.2.1.6 เป็นที่ยอมรับ ผลิตภัณฑ์นั้นๆจะต้องได้รบั การยอมรับของสังคมนั้น ไม่เป็น
สิ่งที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒธรรมหรือศาสนา
2.2.1.7 มีอายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์นั้นๆจะต้องมีความแข็งแรงทนตาน ต่อ
สภาพแวดล้อมและการใช้งาน หรือมีอายุการใช้งาน (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทธ, 2548: 21)

2.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์
2.3.1 หน้าที่ใช้สอย ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที่ใช้สอย ตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ คือสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้น
อาจจะมีหน้าที่การใช้สอยมากว่าหนึ่งหน้าที่ก็ได้ แต่ข้อบกพร่องด้านหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
จะต้องทาการใช้งานก่อนไปสักระยะถึงจะพบข้อบกพร่องด้านการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
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ภาพที่ 2.5 Function Product (ขวดพริกไทย Frgaile)
แหล่งที่มา : fragile, accessed August 27, 2013, available form www.designboom.com

2.3.2 ความสวยงามน่าใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจะต้องมี ขนาด รูปทรง น่าใช้ สีสันสวยงาม
ตรงตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคแต่ละเป้าหมาย ความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกที่
ผู้บริโภคสัมผัสเป็นอันดับแรก

ภาพที่ 2.6 ความสวยงามน่าใช้ (นาฬิกา Moonwatch)
แหล่งที่มา : moon watch, accessed August 27, 2013, available form www.designboom.com
2.3.3 ความสะดวกสบายในการใช้ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องเข้าใจในระบบการวิ ภาค
เชิงกลของมนุษย์ ด้านต่างๆเช่น ขนาดสัดส่วน ความสามารถและขีดจากัดทีเหมาะสมสาหรับอวัยวะ
ส่วนต่างๆ ของผู้ใช้งาน เพื่อลดการบาดเจ็บในการใช้งาน และทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีและสะดวกสบาย
ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความแตกต่างกันตาม เพศ เชื่อชาติ ภูมิลาเนา และสภาพแวดล้อม
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ภาพที่ 2.7 triwing chair
แหล่งที่มา : triwing chair, accessed August 27, 2013, available form www.designboom.com
2.3.4 ความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภท นั้นย่อมมีทั้งคุณและโทษอยู่ในตัวของ
มันเอง เพราะฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องค านึงถึง ความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ไม่
เลือกใช้วัสดุ สี กระบวนการผลิต ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือทาลายสิ่งแวดล้อม ถ้าหากหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ให้ทาสัญลักษณ์เตือน หรือข้อบ่งใช้ไว้กับตัวผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 2.8 ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ (ของเล่นเด็กLars marcus)
แหล่งที่มา : marcus, accessed August 27, 2013, available form www.designboom.com
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2.3.5 ความแข็งแรง ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบจะต้องมีความแข็งแรงทนทาน ต่อการใช้งานของ
ผู้บริโภค ต้องมีการคานึงถึง โครงสร้าง การเลือกใช้วัสดุ ขนาด การใช้งานในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งแรง
ในลักษณะต่างๆที่กระทาต่อผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 2.9 ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ (เก้าอี้Elastic chair)
แหล่งที่มา : elastic chair, accessed August 27, 2013, available form www.designboom.com

2.3.6 ราคา การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องมีการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายก่อนการออกแบบทุก
ครั้ง และเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ว่าทาอาชีพอะไร ฐานะ กลุ่มอายุ ฯลฯ เพื่อที่จะท าให้ง่ ายต่อการ
ออกแบบและก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่การเลือกใช้วั ส ดุ
กรรมวิธีผลิตที่เหมาะสม ผลิตได้รวดเร็วและง่าย ที่ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีราคาสูงเกินที่กาหนดไว้ ก็
อาจจะต้องทาการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบกอบด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
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ภาพที่ 2.10 เก้าอี้จากเศษวัสดุ(เก้าอี้ PE Stripe meltdown chair)
แ ห ล ่ ง ท ี ่ ม า : PE Stripe meltdown chair, accessed August 27, 2013, available form
www.designboom.com
2.3.7 วัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์หนึ่งๆควรเลือกใช้วัสดุ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ท า
การออกแบบให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย ง่ายต่อการดูแลรักษา ง่ายต่อการผลิต รวมถึงเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 2.11 วัสดุที่มีความทนทานง่านต่อการรักษา (Cabon fiber chair)
แหล่งที่มา : cabon fiber chair, accessed August 27, 2013, available form
www.designboom.com

2.3.8 กรรมวิ ธ ี ก ารผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ้ อ งมี ก ารออกแบบให้ ม ี ก ารผลิ ต ที ่ ง ่ า ย รวดเร็ ว
ประหยัดเวลา ประหยัดวัสดุ ค่าแรง และต้องมึการคานึงถึง ศักยภาพของอุปกรณ์และเครื่องจักรทีมี

ภาพที่ 2.12 ขวดที่ใช้การผลิตที่ลดปริมาณพลาสติก (plant bottle)
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แหล่งที่มา : plant bottle, accessed August 27, 2013, available form www.designboom.com

2.3.9 การบารุงรักษา ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดย่อมมีการชารุดหรือเสียหาย เพราะฉะนั้นนักออก
แบบต้องมีการคานึงถึงการบารุงรักษาของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้มีการบารุงรักษาที่ง่าย ค่าใช้จ่ายในการ
บารุงรักษาต่า ง่ายต่อการประกอบ หรือออกแบบให้มีชุดเครื่องมืออยู่ในตัวของมันเอง

ภาพที่ 2.13 การบารุงรักษาของผลิตภัณฑ์ (ร้องเท้า Repair it your self)
แหล่งที่มา : repair it your self, accessed August 27, 2013, available form
www.designboom.com

2.3.10 การขนส่ง ผลิตภณฑ์ที่ดีต้องคานึงถึงการขนส่ง ทางด้านประหยัดค่าขนส่ง ความ
สะดวกในการขนส่ง ระยะทาง เส้นทางการขนส่ง การกินเนื้อที่ในการขนส่ง หีบห่อที่ป้องกันตัว
ผลิตภัณฑ์ การถอดประกอบ การซ้อนเพื่อประหยัดพื้นที่ (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทธ, 2548: 25-33)
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ภาพที่ 2.14 Tube Chair
แหล่งที่มา : tube chair, accessed August 27, 2013, available form www.designboom.com

2.4 รูปทรงกับรูปลักษณ์งานออกแบบผลิตภัณฑ์
รูปทรงของผลิตภัณฑ์นั้นจะได้รับอิทธิผลจากรูปทรง 2 แหล่ง คือ
2.4.1 รูปทรงธรรมชาติ เนื่องจากมนุษย์ถูกรายล้อมด้วยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่มี
ชีวิตจาพวก พืช สัตว์ต่างๆ รูปทรงที่ไม่มีชีวิต เช่น หิน ดินทราย หรือจะเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ
เช่น แสงแดด ลม คลื่น ฟ้าร้อง ฯลฯ โดยผู้ออกแบบจะต้องท าการศึก ษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง
ตีความหมาย สังเคราะห์ มาใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์
2.4.2 รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ อาคารบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ ซึ่งจะแสดงออกในอัต
ลักณ์ที่แตกต่างกันตามพื้นที่อาศัย กลุ่มชน เชื้อชาติ โดนที่ส่วนใหญ่จะเป็นสากล เช่นทรงเลขาคณิต
(อารีย์ สุทธิพันธ์, 2527 : 26-27)

2.5 รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์
รูปแบบในการการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ มีการเกิดขึ้นและพัฒนาอยู่เสมอ บาครั้งก็เป็น
กระแสสังคมได้รับการนิยมและก็เลิกนิยม บางคราวก็ย้อนกลับไปหาของเดิมวนไปวนมา เหมือนวงการแฟชั่น
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แต่ จ ะเป็ น รู ป แบบการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ดๆ ก็ ล ้ ว นท าให้ ง านออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ั้ น น่ า สนใจทั ้ ง สิ้น
ยกตัวอย่างเช่น
2.5.1 รูปแบบมาก่อนประโยชน์ใช้สอย เป็นแนวทางการออกแบบที่เน้นด้านความงามเป็น
หลัก ประโยชน์ใช้สอยเป็นรอง จุดประสงค์ที่สาคัญของแนวคิดนี้คือ เพื่อยกระดับคุณค่าของผลิตภัณฑ์
ให้สูงขึ้น การออกแบบผลิตภณฑ์โดยใช้แนวคิดนี้ผู้ออกแบบจะต้องทาการศึกษารูปแบบศิลปะไว้เป็น
จานวนมากเพื่อให้ การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นๆมีศิลปะแผงอยู่ในตัวของมันได้ดีขึ้น

ภาพที่ 2.15 รูปแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบมาก่อนประโยชน์ใช้สอย (the black paper 37 chair)
แหล่งที่มา : the black paper 37 chair, accessed August 27, 2013, available form
www.designboom.com

2.5.2 ประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ เป็นแนวทางการออกแบบของ หลุยส์ สุลิแวน ที่ใช้
แนวคิดปรัชญาว่า ประโยชน์ใช้สอยต้องมาก่อนความงามเสมอ โดนที่แนวคิดนี้จะเป็นแนวคิดไป
ทางการออกแบบเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีการออกแบบให้รองรับกับการผลิตของเครื่องจักรได้ การ
ประหยัดวัสดุ ความะดวกในการใช้ การคงคลังและการขนส่ง

21

ภาพที่ 2.16 รูปแบบผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ (เก้าอี้ scube)
แหล่งที่มา : scube, accessed August 27, 2013, available form www.designboom.com

2.5.3 การตลาดมาก่ อ นออกแบบ วงจรของผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ั ้ น จะเป็ น รู ป พี ร ะมิ ด โดยทุ ก
ผลิตภัณฑ์นั้นจะเริ่มต้นที่ฐานของพีระมิด และผลิตภัณฑ์ได้ได้รับการพัฒนาแล้วยกระดับขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นคุณภาพ การบริการ เอกลักษณ์ เมื่อยกระดับขึ้นราคาสินค้าก็จะปรับตัวขึ้นกลุ่มลูกค้าก็จะมีกาลัง
ซื้อมากขึ้นตามลาดับ ทาให้มีการปรับตัวขึ้นสู่ยอดพีระมิด และทาให้ต้องทิ้งตลาดล่างไป ตลาดล่างโดย
ส่วนใหญ่มักจะถูกคู่แข่งยึดไปเสมอเพราะมีการแข่งขันกันสูงกว่าตลาดบน
2.5.4 อารมณ์ความรู้สึกมาก่อนรูปแบบ เมื่อเทคโลโลยีสามารถตอบสนองการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิดต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ใช้สอย และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ทาให้เกิดแนวคิด
ในการออกแบบใหม่คือ อารมณ์ความรู้สึกมาก่อนรูปแบบ โดยที่มีแนวทางที่ว่า ผู้บริโภคนั้นไม่ได้เพียง
แค่ต้องการสินค้า ภาพลักษณ์ แต่ต้องการความรื่นรมย์ ประสบการณ์เฉพาะ เพราะอารมณ์คื อสิ่ง
สาคัญของบุคคลโดยทั่วไป เพราะเป็นตัวบ่งบอกความสู้สึกนึกคิดโดยผ่าน ทางสีหน้า แววตา ท่าทาง
ความรู้สึกนั้นนั้นจึงสามาถเป็นกระบวนการทางความคิดได้ ทั้งการเลือก การตัดสินใจ และการกระทา
แม้กระทั้งงานออกแบบที่เน้นความรู้สึกในเชิงบวกนั้นทาให้ผู้บริโภคมองข้ามข้องเสียของผลิตภัณฑ์
นั้นๆได้ เพราะผู้บริโภคนั้นมี ความเต็มใจที่จะใช้มัน โรนัล เอ นอร์แมน ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งของที่มี
หน้าตาน่าพึงพอใจมักสามารถใช้งานได้ดีกว่า ” แต่ใช่ว่าจะเป็นการทิ้งการคานึงถึงการใช้งานไปเลย
เพราะความงามที่สมบูรณ์นั้น นั้นจะต้องเติทเต็มด้วยประโยชน์ ความสามารถการสื่อสารต่อผู้บริโภค
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ได้ Emotional Product จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้อารมณ์ความรู้สึกแฝงอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ โดยที่มี
องค์ประกอบดังนี้
2.5.4.1 Visceral Design คื อ การออกแบบที ่ ค านึ ง ถึ ง รู ป ลั ก ษณ์ ค วามสวยงาม
รูปลักษณ์นั้นท าให้เกิดปฎิกิริยาตอบสนองแบบฉับผลัน เพราะการมองเห็เป็นปฎิกิริยา
ตอบสนองไวที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงอันตรายหรือสิ่งที่แสดงออกถึงความปลอดภัย
สวยงามหรือน่าเกลียด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางอารมณ์ความรู้สึก
2.5.4.2 Behavioral Design คือการออกแบบที่นึกถึงพฤติกรรมการใช้งาน การใช้
งานที่มีประโยชน์ ท ี่ แ ท้ จริง และท าให้เ กิ ด ความพึง พอใจเมื่ อผู้ บริโ ภคใช้ ผลิ ตภัณ ฑ์ ซึ่ง
ความรู้สึกจากการใช้งานนั้นจะเกิดภายหลังจากผู้บริโภคใช้งานตัวผลิตภัณฑ์ เกิดการวิเคราห์
ของผู้บริโภคว่าสมเหตุสมผลกับความรู้สึกแรกที่เห็นผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่ ความรู้สึกนี้จะเป็น
ตัวส่งเสริมหรือหักล้างกับความรู้สึกแรกของผลิตภัณฑ์ก็ได้
2.5.4.3 Reflection Design คือการออกแบบที่คานึงถึงปฎิกิริยาตอบสนองจากผู้ใช้
คือผู้ใช้ใช้ ผ ลิ ตภั ณฑ์นั ้นแล้วเกิด ปฎิก ิริย าตอบสนอง เกิดความผูกผันกั บผลิ ตภั ณฑ์ จ าก
ประสบการณ์หรือภาพลักษณ์ และยัง สื่อสารรสนิยมของผู้ใช้ ซึ่ง ภาพลักษณ์นั้นจะเป็ น
ความรู้สึกที่ไม่ได้จากการมองเห็นหรือใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่จะเกิดความคิดย้อนกลับ ว่า
สิ่งของที่เลือกใช้สอยนั้น จะส่งภาพสะท้อนหรือแสดงรสนิยมของผู้ใช้ต่อคนภายนอกอย่างไร

2.5.5 รูปแบบนิยมความน้อย เป็นรูปแบบที่ได้แนวความคิดแบบ มินิมอลลิส คือยิ่งเรียบง่าย
ก็ยิ่งดูดี แต่ไม่ละทิ้งความสะดวกสบาย ในปัจจุบันมนุษย์มีการทางานที่หนักขึ้น การใช้ชีวิตมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น จึงแสวงหาความสะดวกสบายมากขึ้น และอะไรที่เรียบง่ายมากขึ้น มิส วาน เดอ โรห์
สถาปนิกกลุ่มโมเดิร์น ได้กล่าวไว้ว่า น้อยแต่มาก หรือที่เรียกว่า มินิมอล์ สไตน์ เป็นงานที่เรียบง่ายแต่
มีความโดดเด่น ชัดเจนเรียบง่าย มีการผสมผสานระหว่างที่ว่างและรูปทรง ลักษณะสาคัญของรูปแบบ
นิยมความน้อยคือ ลักษณะรูปทรงเด่นชัด เรียบง่ายตามมาตราส่วน มีลักษณะของความง่ายเป็นระบบ
ไม่มีลักษณะของสัญลักษณ์ปรากฎ
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ภาพที่ 2.17 รูปแบบนิยมความน้อย (freakish clock)
แหล่งที่มา : freakish clock, accessed August 27, 2013, available form www.designboom.com

2.5.6 รูปแบบอนาคต เป็นรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่พียงสร้างสรรค์ผลงานที่ มี
รูปแบบสวยงามอย่างเดียวเท่านั้น แต่เพิ่มความส าคัญทางด้านรูปแบบที่ท างานร่วมกับเทคโนโลยี
เพื่องแสดงศักยภาพของการออกแบบและเทคโนโย เพื่อสนองความต้องการทางใจและความรู ้ของ
มนุษย์ (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทธ, 2548: 49-57)

2.6 แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนั้นมี วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ย่อมมีจุดอิ่มตัวและเกิดการถดถอยของก าไรและ
ยอดขายจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์น ั้น ใช้
ต้นทุนสูงและมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากตลาดนั้นมีปัจจัยที่ซับซ้อนและไม่แน่นอน แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่นั ้นไม่
จ าเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ คิดมาใหม่ทั ้งหมด ผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนมากจะมีการต่ อยอดและพัฒนามาจก
ผลิตภัณฑ์เก่า แต่มีประโยชน์มากว่าผลิตภัณฑ์เก่าและเป็นที่ยอมรับของตลาด
2.6.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่ าทางความงาม รูปแบบที่สวยงามสะดุดตาเป็น
หัวใจพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ เพราะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคนั้นอาจจะไม่ใช่การเลือกซื้อการ
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ใช้งานหรือสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์แต่เป็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยรูปทรง สีสัน ของผลิตภัณฑ์
นั้นๆ แนวคิดนี้จะเป็นการตอบสนองทางด้านรสนิยมของผู้ซื้อ
2.6.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย การออกแบบผลิตภัณฑ์
นั้นจะต้องคานึงถึงการใช้งานควบคู่กับความงามไปด้วย การออกแบบที่เน้นด้านประโยชน์ใช้สอยนั้น
ผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงความต้องการ หรือปัญ หาที่ผู้บริโภคประสบปัญ หาในการใ ช้ง านของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยใช้วิธีการสารวจจากผู้บริโภค โดยจะมีการคานึงถึงประโยชน์ใช้สอยด้านต่างๆดังนี้
2.6.2.1 ความเหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งาน เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คานึงถึง
สรีระของผู้ใช้งาน รูปแบบที่จะตอบสนองด้านสรีระ เพื่อให้เกิดความเมื่อยล้าและลดอการ
บาดเจ็บของผู้ใช้ให้มากที่สุด
2.6.2.1 การออกแบบที่เน้นความประหยัดพื้นที่ เป็นการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ท ี่
คานึงถึงการใช้เนื้อที่ให้น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในบ้าน การขนส่ง หรือเมื่อไม่ได้
ใช้งาน การออกแบบที่เน้นความประหยัดพื้นที่จะเป็น การพับ การซ้อน การยืดการหด ถอด
ประกอบเป็นต้น
2.6.2.1 การออกแบบที่เน้นความคล่องตัวในการใช้งาน เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่เน้นการแก้ปัญหาด้านการใช้งาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้คล่องตัว ใช้งานง่าย
รูปแบบของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนไปตามทิศทางของสังคม การดาเนินชีวิต
2.6.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปลักษณ์กับพฤติกรรมการใช้งาน เป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่อาศัยการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปลักษณ์และการใช้งาน เช่นการรวม
ผลิตภัณฑ์หนึ่งรวมกับผลิตภัณฑ์หนึ่งเพื่อให้เกิดมิติทางด้านการใช้งานที่เพิ่มากขึ้นแต่ยังคง
ประสิทธิภาพในการใช้งานของผลิจตภัณฑ์ทั้งสองชนิด (วิรุณ ตั้งเจริญ,2526:112-113)
2.6.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าวัสดุ เป็นความงามที่มองเห็นได้ด้วยสายตา ของ
คุณค่าของวัสดุ แนวคิดนี้เน้นแสดงถึงเนื้อแท้ของคุณลักษณะพิเศษของวัสดุ ให้แง่คิดด้านปรัชญา และ
เป็นการขยายการใช้ประโยชน์จากวัสดุให้กว้างขวางมากขึ้น
2.6.4 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัสดุใช้แล้ว เป็นแนวคิดที่ใช้วัสดุที่ใช้แล้วจากกอง
ขยะมาแปรรูปเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ เช่นแก้ว ไม้ ขยะ พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ แต่ผลิตภัณฑ์ที่
ทาจากวัสดุที่ใช้แล้วนั้นต้องมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของตลาดด้วย
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ภาพที่ 2.18 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัสดุใช้แล้ว (hanger)
แหล่งที่มา : PET, accessed August 27, 2013, available form www.designboom.com

2.6.5 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ เป็นแนวทางการออกแบบที่เป็น
การกลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงการพักผ่อน ผ่อนคลาย ทาให้ผู้ใช้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ
ในวิถีชีวิตของคนเมืองในปัจจุบัน (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทธ, 2548: 77-81)
2.6.6 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด เป็นผลเนื่องมาจากการใช้
ทรัพยากรของมนุษย์ที่ใช้อย่างไม่เห็นคุณค่า แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่พยามจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากที่สุด โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อาศัยแนวคิดนี้ จะต้องมีการคานึงตั้งแต่การออกแบบ การผลิต
การใช้งานของผลิตตลอดจนการใช้งานของผู้บริโภค ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้แนวคิดนี ้ต ้อง
คานึงถึง
2.6.6.1 ออกแบบให้สามารถถอดประกอบได้ เพื่อง่านต่อการขนส่ง ง่ายต่อการนา
กลับไปผลิตใหม่
2.6.6.2 เลือกวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือย่อยสลายง่าย เพื่อลดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม
2.6.6.3 ใช้วัสดุที่มีมากในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อลดพลังงานในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
2.6.6.4 ใช้พลังงานและวัสดุให้น้อยลง
2.6.6.5 ออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนใช้งานได้นานขึ้น
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2.6.6.6 ผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆสามารถปรับใช้เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งได้พื้นที่ (มณฑลี
ศาสนนันทน์,2550 : 228-229)

2.7 กระบวนการออกแบบ
กระบวนการออกแบบคือ การแก้ปัญหาเชิงระบบซึ่งมีการวางแผนและการดาเนินงานที่เป็นระบบซึ่ง
ไม่ต่างกับระบบคิดแบบวิทยาศาสตร์คือกระบวนการการแก้ปัญหาที่ใช้วิธีการทดลองเพื่อปรับปรุงแก้ไ ขหา
ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ ซ฿งกระบวนการออกแบบจะทาให้เกิดผล 2 อย่างคือ
1. ลดข้อผิดพลาด และความล่าช้าของการออกแบบ
2. ทาให้จินตนาการ และความก้าวหน้าของการออกแบบมีมากขึ้น
2.7.1 ระบบวิธีการออกแบบ (Systematic of Desing Methods) มีดังนี้
2.7.1.1 สังเกตสิ่งแวดล้อมและข้อผิดปรกติ
2.7.1.2 ตั้งคาถามหรือสมมติฐาน
2.7.1.3 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวปัญหา
2.7.1.4 แยกแยะข้อมูลออกเป็นหมดหมู่
2.7.1.5 เปรียบเทียบข้อมูลทั้งส่วนดีและสวนเสีย
2.7.1.6 นาข้อมูลมาสรุปเพื่อใช้แก้ปัญหาตามลาดับขั้นตอนของปัญหา
2.7.1.7 เปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาในอดีตที่คล้ายคลึงกับปัญหานี้
2.7.1.8 เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์
2.7.1.9 ลงมือปฏิบัติงานออกแบบตามแนวทางของข้อสรุปจากข้อมูล
2.7.1.10วิเคราะห์ผลงานออกแบบและผลที่เกิดขึ้น
2.7.2 ขั้นตอนระบบการพัฒนาการออกแบบโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานดังนี้
2.7.2.1 ตั้งสมมุติฐานหรือวัตถุประสงค์ของงานออกแบบที่ชัดเจน
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
- กลุ่มผู้ใช้ เรื่องอายุ เพศ ระดับการศึกษา รสนิยม ฯลฯ
- ความต้องการผู้บริโภค
- ความต้องการตลาด
- สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
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- กระบวนการผลิต
- กระบวนการเผยแพร่
2.7.2.2 วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลข้อดีข้อเสียเพื่อการตัดสินใจในการเลือกข้อมูลและ
การแก้ปัญหา
- ลงมือปฏิบัติในหลายๆ รูปแบบและนามาศึกษาเปรียบเทียบ
- เลือกแบบที่ดีทาหุ่นจาลอง
- นาแบบจาลองไปให่ผู้ที่เกี่ยวข้องทดลองใช้
- ปรับปรุงแก้ไข (นวลน้อย บุญวงษ์, 2542: 136-142)
2.7.3 งานออกแบบสามมิติ คืองานออกแบบที่แสดงปริมาตรของรูปทรง ให้สามารถ
ตรวจสอบหรือสัมผัสได้ด้วยกายสัมผัส โดยกินเนื้อที่ในบริเวณว่างหรืออากาศ
2.7.3.1 ขั้นตอนการออกแบบงาน 3 มิติ
2.7.3.1.1 ออกแบบภาพร่าง
2.7.3.1.2 เขียนแบบจากภาพร่าง
2.7.3.1.3 สร้างตามแบบ
โดยทั่วไปแล้ว การออกแบบสามมิติจะมีขั้นตอนการท างาน 3 ขั้นคือ เริ่ม
ออกแบบภาพร่าง ทดลองปฏิบัติจนได้ภาพร่างที่เห็นว่าสมบูรณ์ที่สุด นาภาพร่างมาเป็นแบบ
แล้วเขียนแบบตามภาพร่างนั้น โดยทั่วไปแล้ว นิยามเขียน ภาพฉาย(Projection) แสดงด้าน
ต่างๆ ของรูปทรง และเขียน ภาพเอียง (Oblique or Isometric) หรือ ภาพทัศนีย ภาพ
(Linear Perspective) อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามวิธีการเขียนแบบ เพื่อให้สามารถเข้าใจด้าน
และมุมต่างๆ ของงานออดแบบได้ดียิ่ง ขึ้น หลัง จากนั้น จึง น างานเขียนแบบไปเป็นแบบ
สาหรับสร้างงานสามมิติต่อไปสาหรับงานออกแบบสามมิติที่ต้องการขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
บางครั้งนักออกแบบก็อาจจะสร้าง หุ่นจาลอง (Model) เพื่อให้ได้รูปแบบที่ตรงตามต้องการ
หลังจากนั้น จึงให้ฝ่ายผลิตนาหุ่นจาลองไปขยายให้ใหญ่ขึ้นตามขนาดที่ต้องการ ซึ่งก็เป็นการ
ออกแบบสามมิติในอีกวิธีการหนึ่ง (อุดมศักดิ์ สาริบุตร,2549: 19-30)
2.7.4 ปัญหาสาคัญในการออกแบบสามมิติ
2.7.4.1 ปริมาตร
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เมื่อพิจารณาถึงปริมาตร ย่อมมีความสัมพันธ์กับรูปทรง ในขณะที่รูปทรงเน้น
ถึงลีลาทรวดทรง และความงามในการออกแบบชิ้นนั้น แต่ปริมาตรกลับเน้นถึง สภาพ
การกินเนื้อที่ในอากาศ ที่แสดงความกว้าง หนา บาง ทึบตัน โปร่ง ซึ่งสัมพันธ์ก ับ
บริ เ วณว่ า งหรื อ อากาศเมื ่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปริ ม าตร จึ ง เป็ น การพิ จ ารณาถึ ง ความ
เหมาะสมกลมกลืนของสภาพทึบตัน บอบบาง หนา กว้าง ยาว ซึ่งมีความงามของ
บริเวณว่างเป็นตัวประกอบร่วม
นอกจากนั ้น ปั ญ หาทางปริม าตรยั ง มี ค วามสั ม พั นธ์ ต ่ อเนื ่ องกั บระนาบ
(Surface) ซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมไปด้วยในงานออกแบบสามมิติ เช่น ความสัมพันธ์
ของ ระนาบเรี ย บ (Plane Surface) ระนาบโค้ ง (Curve Surface) และ ระนาบ
เหลี่ยม (Prismatic Surface) เป็นต้น
2.7.4.2 ลักษณะผิว
ลักษณะผิวเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้พิจารณามากนักสาหรับงาน
ออกแบบ ทั้งสองมิติและสามมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานออกแบบสามมิติ ลักษณะผิว
นับว่ามีความส าคัญอย่างมาก เพราะลักษณะผิวจะให้คุณค่าทรงประโยชน์ใช้ ส อย
เช่น การออกแบบชุดรับแขกชุดหนึ่ง ผู้ออกแบบอาจจะขัดผิวโครงไม้ให้เป็นเงาวาว
และใช้หนังผิวมันบุพนักพิงและที่วางแขน แต่เบาะที่นั่งกลับใช้ผ้าผิวหยาบ ซึ่งจะเห็น
การจัดลักษณะผิวที่ต่างกันให้ความรู้สึกตัดกันและน่าสนใจขึ้น นอกจากนั้น ผิวหยาบ
ที่เบาะมีส่วนให้ลักษณะนั่งเอนไปข้างหลัง จะไม่เลื่อนไปมาได้ง่ายอีกด้วย หรือการ
ออกแบบแก้วน้า นักออกแบบบางคนนิยมทาลักษณะผิวบริเวณที่มือจับให้เป็นริ้วรอย
หยาบ ทั้งนี้ก็มีคุณค่าทั้งสองด้าน คือ ช่วยให้สวยงาม และเวลาถือไม่ลื่นอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังอาจจะสัง เกตลักษณะผิวจากงานออกแบบสิ่ง ของเครื ่องใช้
อื่นๆ เช่น ด้ามมีด ด้ามปืน ขวดเครื่องดื่ม ปากกา ฯลฯ หรืองานประติมากรรม เช่น
พระพุทธรูปที่ขัดผิวมัน เพื่อสร้างความศรั ทธาประทับใจต่อผู้พบเห็น รูปปั้นที่แสดง
รอยนิ้วมือหยาบๆ เพื่อแสดงอารมณ์อันรุนแรง หรือการแต่งกายที่ใช้ผ้าตัดเสื้อเนื้อ
ละเอียด เข็มขัดผิวมัน กางเกงผ้าผิวหยาบ และรองเท้าผิวมัน เป็นต้น
2.7.4.3 รูปทรง
รูปทรงนับเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการออกแบบสามมิติ เพราะรูปทรงกาหนด
หน้าที่ใช้สอยโดยตรง และยังกาหนดความงามที่เด่นชัดที่สุดอีกด้วย การออกแบบ
สามมิ ต ิ จ ะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ปั ญ หารู ป ทรงเป็ น ประการแรก ก่ อ นที ่ จ ะค านึ ง ถึ ง
ส่วนประกอบการออกแบบอื่นๆ เช่น การออกแบบกระถางปลูกต้นไม้ ผู้ออกแบบ
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จะต้องค านึงถึงรูป ทรงที่ สวยงาม โดยที่รูปทรงสวยงามนั้น จะต้ องสัมพันธ์ ก ั บ
คุณภาพการทรงตัวของดิน รูปทรงที่สะดวกต่อการถ่ายดินเมื่อต้องการจะย้ายต้นไม้
เป็นต้น หลังจากได้รูปทรงที่เหมาะสมสวยงามแล้ว จึงพิจารณาถึงลวดลาย ลักษณะ
ผิว สี หรือปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา
ความงามของรูปทรงในการออกแบบสามมิติ นอกจาต้องค านึง ถึง วั ส ดุ
หน้าที่ใช้สอย และการผลิตแล้ว ความงามที่เป็นเอกภาพกลมกลืนด้วยตัวของมันเอง
การแสดงความคิดสร้างสรรค์ และแสดงความเด่นสง่างามน่าสนใจ ย่อมเป็นคุณค่า
ทางความงามของงานออกแบบ (อุดมศักดิ์ สาริบุตร,2549: 19-30)
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาประเภทหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยมีปรัชญา แนวความคิด
หลักการและวิธีการปฏิบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานดั้งเดิม คือเป็นกระบวนการให้
การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดให้มีศักยภาพและสามารถ พึ่งตนเองได้หรือช่วยตนเองได้ใน
ทุกด้าน ดังนั้นการพัฒนาชุมชนจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ให้ครบถ้วนถึงความพร้อมในทุกด้าน
เพื่อที่จะสามารถจัดการกับปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ของ ตนเองได้ การดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มี สมรรถภาพ เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ทั้งในด้าน
ศาสตร์และศิลป์ เพื่อทางานร่วมกันกับ ประชาชนและชุมชนในการที่นาพาไปสู่เป้าหมายสูง สุดของการพัฒนา
ชุมชน นั่นคือการที่คนในชุมชน มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน รายละเอียด
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ในบทที่ 5 นี้ ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน ความหมาย
ของการพัฒนา ชุมชน ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนา
ชุมชน ลักษณะของการพัฒนาชุมชน องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน
ความส าคัญ ของการพัฒนาชุมชน วิธีการพัฒนาชุมชน การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน รวมถึง
บทบาทและคุณสมบัติของนักพัฒนาในการพัฒนาชุมชน
ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชน (Community Development) มีรากฐานแนวคิดที่มา 3 ประการ คือ (Lane E.
hold Croft, 1982 : 210)
1. เป็นการทดลองปฏิบัติงานในประเทศอาณานิคมของประเทศอังกฤษในทวีปแอฟริกาและ ประเทศ
ในแถบทวีปเอเชีย
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2. เป็นการปฏิบัติงานของหน่วยงานอาสาสมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใน แถบยุโรปที่
เข้าไปดาเนินงานในประเทศอื่น ๆ
3. แผนงานด้ า นการศึ ก ษาผู ้ ใ หญ่ การบริ ก ารชุ ม ชนและด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมภายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
คาว่า “การพัฒนาชุมชน” มาจากแนวความคิด “การศึกษามวลชน” (Mass Education) ใน ประเทศ
แถบทวีปแอฟริกาที่เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ซึ่งมีหลักการว่า การสร้างคนให้เป็น พลเมืองดีนั้น
สามารถเริ่มจากหน่วยเล็ก ๆ ในชุมชนและจะต้องมุ่งไปที่ชุมชนโดยรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึ กษา
เรียนรู้ ตระหนักและได้เข้ามามีส่วนร่วมถึงขั้นสูงสุด คือการเข้าไปควบคุมการ เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมที่
เกิดขึ้นรอบตัวของเขาเอง การศึกษามวลชนเป็นการศึกษานอกระบบ มากกว่าการศึกษาในระบบ เพื่อให้
ประชาชนตื่นตัวและรับผิดชอบตนเองต่อไป
ในปีพ.ศ.2491 ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอาณานิคมที่ เมืองเคมบริดจ์ ได้มีมติให้ใช้ คาว่า
การพัฒนาชุมชน แทนคาว่า การศึกษามวลชนและได้ให้คาจากัดความว่า การพัฒนาชุมชน หมายถึง ขบวนการ
(Movement) ที่กาหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนส่วนรวมให้ดีขึ้น โดยการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมและหากเป็นไปได้ก็ด้วยความคิดริเริ่มของชุมชนเอง แต่ถ้า ความคิดริเริ่มเช่นว่านั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้ ก็
จาเป็นต้องใช้เทคนิคเร่งเร้าให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่ม เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อขบวนการนี้อย่างจริงจัง
การพัฒนาชุมชนครอบคลุมไปถึงการทาให้ดีขึ้น ในทุกรูปแบบ
ในทศวรรษที่ 1950 ผู้นาอเมริกันมีความเชื่อว่าประเทศกาลังพัฒนาในโลกเสรีทั้งหลายกาลัง ตกอยู่
ภายใต้การรุกรานของลัทธิคอมมิวนิสต์ การให้การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหารนั้น เป็นเรื่องจาเป็น
แต่ไม่เพียงพอที่จะดารง นโยบายต่างประเทศของอเมริกาได้ การพัฒนาชุมชนของ อเมริกาจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศและประชาธิปไตย ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วก็คือ เครื่องมือที่แฝงด้วยนโยบายต่างประเทศ
ในระยะยาวของอเมริกานั่นเอง ซึ่งภายหลังจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 สิ้นสุดยุติลง ได้เกิดภาวะความยากจน ไม่
รู้หนังสือและโรคภัยไข้เจ็บขึ้นในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเทศที่ กาลังพัฒนา ซึ่งนานาประเทศได้ให้
ความสนใจต่อปัญหานี้ ประกอบกับ องค์การสหประชาชาติได้กาเนิดขึ้นมาเพื่อป้องกันมิให้คนรุ่นหลังต้องเผชิญ
กับความโหดร้าย ทารุณ ของสงครามอีก ภารกิจ สาคัญขององค์การสหประชาชาติในขณะนั้น คือการเยียวยา
บาดแผลอันเป็น ผลจากภัยสงคราม ดูแลเด็กไร้บ้าน ขาดอาหารและพิการ วิธีการหนึ่งที่องค์การสหประชาชาติ
นามาใช้ คือขบวนการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มงานในปีค.ศ.1950 ประเด็นสาคัญในความหมายของการพัฒนา
ชุมชนขององค์การสหประชาชาติ ก็คือการเป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership) ระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่น ซึ่งแนวคิด
การพัฒนาชุมชนขององค์การสหประชาชาตินับได้ว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใน ประเทศต่าง ๆ มาก
พอสมควร (ปาริชาติ วลัยเสถียร, ม.ป.ป. : 7-8)
คาว่า การพัฒนาชุมชนได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก เมื่อองค์การสหประชาชาติ ให้การ
ยอมรับ โดยองค์การสหประชาชาติได้ กาหนดความหมาย หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนขึ้น เพื่อใช้ร่วมกัน

31
ระหว่างประเทศสมาชิก และที่ สาคัญคือการที่องค์การสหประชาชาติ ก าหนดให้ระหว่าง ปีค.ศ.1960-1969
เป็นทศวรรษแห่งการพัฒนา และเมื่อครบกาหนดแล้วยังได้มีการกาหนดเพิ่มเติมให้ ปีค.ศ.1970-1979 เป็น
ทศวรรษที่สองแห่งการพัฒนาติดต่อกันอีกด้วย จึง ทาให้การพัฒนาชุมชนเป็นที่ ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
นิยมนามาใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบัน (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, ม.ป.ป. : 8)
ส่วนประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ก็ได้ นาแนวคิดและหลักการพัฒนาชุมชน มาใช้
ด้วยเช่นกัน
เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยนั้น ปาริชาติ วลัยเสถียร (ม.ป.ป. : 1213) ได้ให้คาอธิบายไว้เอาว่า ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนได้มีการริเริ่มขึ้น โดยกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้ประกาศใช้แผนบูรณชนบท เมื่อ 1 เมษายน 2485 โดยมุ่งหวังให้ราษฎร ไทยเป็นพลเมืองดี มีที่ดิน ทากิน
และมีการครองชีพที่ดีขึ้น แต่ในหลักการที่กาหนดนั้นเป็นการพัฒนา วัตถุเป็นหลักและมีการดาเนินการไปได้
ประมาณ 2 ปี เพราะขาดหลักวิชาการและไม่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐบาล ประกอบกับเกิดสงครามมหา
เอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) ทาให้ประเทศ ต้องตกอยู่ในภาวะของสงคราม ภายหลังเมื่อสงครามสิ้นสุด
ลง รัฐบาลได้รื้อฟื้นโครงการบูรณชนบท ขึ้นมาอีกครั้ง โดยใช้แผนการบูรณชนบทปี 2485 เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนา และ ภายใต้แผนการบูรณชนบทนี้ ได้มีคณะกรรมการบูรณชนบทเกิดขึ้นในทุก
ท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตเทศบาล แต่ทว่าแผนการนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งระงับเสียในปี 2496 เพราะไม่ได้รบั
การสนับสนุนด้าน การเงินจากสภาผู้แทนราษฎร
ต่อมาในปี 2497 กรมประชาสงเคราะห์ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารวิเทศกิจของ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนส่งเสริมเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานการพัฒนาท้องถิ่นในประเทศ อินเดียและพม่า
เมื่อกลับมาจึงได้เสนอรายงานและร่างโครงการ จนได้โครงการพัฒ นาท้องถิ่นเพื่อ น าเสนอรัฐบาล ต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2499 ซึ่ง
นับได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นได้เริ่มดาเนินการอย่างจริงจังขึ้นมาแล้วเป็น ครั้งแรก
ในปี 2498 ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติผ่าน ทาง
สานักงาน UNESCO จัดตั้งโครงการมูลสารศึกษา (Fundamental Education) ขึ้นที่จังหวัด อุบลราชธานี
เพื่อผลิตบุคลากรออกไปพัฒนาชนบทเรียกว่า “สาระนิเทศ” ซึ่งต่อมาได้โอนไปขึ้นอยู่กับ สานักงานพัฒนาการ
ท้องถิ่น กรมมหาดไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2502
จากนั้นในปี 2502 องค์การสหประชาชาติ (UN) จัดให้มีการประชุมสัมมนานักบริหารการ พัฒนา
ท้ อ งถิ ่ น ขึ ้ นในประเทศไทย ระหว่ า งประเทศต่า ง ๆ ในภู ม ิ ภ าคเอเชี ย จ านวน 6 ประเทศ ภายหลั ง การ
ประชุมสัมมนาเสร็จ ส่งผลให้มีการจัดตั้งสานักงานพัฒนาท้องถิ่นเป็นสานักงานอิสระขึ้นตรงต่อ กรมมหาดไทย
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2502 และกลายเป็นส่วนการพัฒนาท้องถิ่นไทย เมื่อปี 2503 จากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็น
กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี 2504 และได้จัดให้มีสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท หรือ รพช. ขึ้นเมื่อปี 2507
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ความหมายของการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนได้มีกาเนิดขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันมานานแล้ว และจากการที่การพัฒนา ชุมชนได้ถูก
นามาใช้และรับการยอมรับอย่างแพร่หลายจึงได้มีองค์การ หน่วยงานและนักวิชาการได้ให้ ความหมายของการ
พัฒนาชุมชน ดังนี้
ที ่ ป ระชุ ม สั ม มนาของผู ้ เ ชี ่ ย วชาญเรื ่ อ ง การบริ ห ารและการปกคร องประเทศในทวี ป แอฟริ ก า ณ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ได้ให้ความหมายของการพัฒนาชุมชนเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1948 ไว้
ว่า การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือ
อย่างจริงจังของประชาชน เกิดจากความคิดริ เริ่มของประชาชน ถ้าหาก ประชาชนไม่เกิดความคิดริเริ่มก็ใช้
เทคนิควิธีการกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มขึ้น เพื่อให้ได้รับความ ร่วมมือจากประชาชนด้วยความกระตือรือร้น
อย่างแท้จริง (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2526 : 10)
องค์การสหประชาชาติ (UN. 1955 : 6) ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการ รวม
ก าลัง ระหว่างประชาชนในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล เพื่อปรับปรุง สภาพทางเศรษฐกิจ สัง คม และ
วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ ให้เจริญยิ่งขึ้นและผสมผสานเข้าเป็นชีวิตของชาติ ทาให้ประชาชน สามารถอุทิศตน
เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน (2527 : 1) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า การพั ฒ นาชุ ม ชน คื อ การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการช่วยตนเอง เพื่อนบ้านและชุมชนให้มี มาตรฐาน
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล เป็นวิธีการที่นาเอาบริการ ของรัฐบาลผนวก
เข้ากับความต้องการของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
พัฒน์ บุญรัตนพันธุ์ (2517 : 1) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับความหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ว่า เป็นขบวนการ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่รัฐบาลน ามาใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ยั่วยุและส่งเสริมประชาชน ในชนบทให้เกิด
ความคิดริเริ่มขึ้น และเสริมสร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการดูแลตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตย
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2526 : 10) อธิบายว่า การพัฒนาชุมชน คือการเปลี่ยนแปลง ส่วนประกอบของ
ชุมชนจากสภาพที่เป็นอยู่ (สภาพที่ไม่พึงปรารถนาไม่ดีงาม) ไปสู่เป้าหมายที่กาหนด ไว้ (สภาพที่พึงปรารถนาที่
ดีงามหรือเจริญ) กล่าวคือเป็นการจูงใจเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน ชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของส่วนประกอบต่าง ๆ ในชุมชน จากสภาพที่ไม่พึงปรารถนาไปสู่ สภาพที่พึงปรารถนาอันเป็นเป้า หมายที่
ชุมชนตั้ง ไว้ กล่าวโดยสรุป การพัฒนาชุ มชน ได้แก่ การ เปลี่ยนแปลงชุม ชนที ่ม ีก ารวางแผน ( Planned
Community Change)
สนธยา พลศรี (2547 : 49) กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนาคนและกลุ่ม คนในชุมชน ให้มี
ศักยภาพเพียงพอและร่วมมือกันปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ ของตนเองและชุมชน ตามแผนและโครงการที่
กาหนดไว้ ทั้งการใช้พลังของชุมชนและการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน
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โกวิทย์ พวงงาม (2553 : 132) ได้ท าการสรุปประมวลความหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ว่า การ
พัฒนาชุมชน หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การสร้างสรรค์ปรับปรุงอย่างมีกระบวนการ (Process) และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้างและแบบแผน (Planed and Structured Change) หรือ มีการกาหนดทิศทาง
เป้าหมายที่แน่นอน (Ultimate Goal) ที่อาจเป็นไปได้ทั้งการกระท าของภาครัฐ และภาคเอกชน หรือเป็น
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น เศรษฐกิจ
การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพอนามัย วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของคน ในชุมชน เพื่อให้มีความสามารถที่จะ
พึ่งตนเองได้ ในขณะเดียวกันยั งอาจหมายถึงการเรียนรู้และการ ดารงไว้ซึ่งทุนทางสังคม (Social Capital) ที่
ชุมชนมีมาตั้งแต่เดิม คือภูมิปัญญา ระบบนิเวศ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม ชาติ
พันธุ์ ศาสนาและภาษา อีกด้วย
จากความหมายดังที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการ เปลี่ยนแปลง
คนและชุมชนให้ดีขึ้น โดยใช้พลังและความร่วมมื อจากคนในชุมชนและหน่วยงานของรัฐ และองค์กรในชุมชน
เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดความก้าวหน้าทั้ง ในด้าน คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู ่
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการ ครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
การกาหนดความหมายของคาว่า การพัฒนาชุมชนนั้นมี 2 แนวทาง คือแนวทางแรก เป็นการเน้น คา
ว่า “การพัฒนา" กับคาว่า “ชุมชน” มารวมกันแล้วกาหนดความหมายขึ้นใหม่ แนวทางที่สอง ถือว่า การพัฒนา
ชุมชนเป็นคาเดียวกัน มีความหมายเฉพาะตัวเอง (ซึ่งมีความหมายไม่แตกต่างกัน) เกี่ยวกับความหมายของการ
พัฒนาชุมชนนี้ มีผู้คนจานวนมากมีความเข้าใจว่า มีความหมาย เช่นเดียวกับคาว่า “การพัฒนา” และนามาใช้
แทนกันอยู่เสมอซึ่งไม่เป็นการถูกต้อง เพราะการพัฒนา ชุมชนเป็นคาที่มีความหมายเฉพาะในตัวเองและมุ่งเน้น
การพัฒนาคนในชุมชนด้วยวิธีการพัฒนาชุมชน เป็น สาคัญ ส่วนคาว่า “การพัฒนา” เป็นคากลาง ๆ ที่ใช้กัน
ทั่วไปและใช้ประกอบกับคาอื่น โดยไม่ มุ่งเน้นที่ตัวคนในชุมชนเท่านั้น เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา
ชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจ การ พัฒนาคมนาคมสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาชุมชนแตกต่างกับการพัฒนา
เหล่านี้อย่างชัดเจน การ พัฒนาชุมชนเป็นวิธีการที่ส ามารถนาไปช่วยในการดาเนินงานพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้
ประสบคาวามสาเร็จ ได้อีกด้วย ทั้งนี้เพราะว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาคนให้มีความพร้อมที่จะรองรับ
กิจกรรมการ พัฒนาเหล่านั้นได้นั่นเอง (สนธยา พลศรี, 2547 : 49)
ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนมาจากหลักการแห่งธรรมชาติและภาวะทางกายภาพของมนุษย์ ที่มนุษย์
แต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้ง รูปร่าง สมอง สติปัญ ญาและจิตใจ ภาวะธรรมชาติ และภาวะ
กายภาพนี้ ทาให้มนุษย์ไม่สามารถที่จะประสบคาวามสาเร็จของชีวิตได้เท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่า มนุษ ย์ทุกคนมี
สิทธิและความเสมอภาคในโอกาสที่จะกระทาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันก็ตาม โดย สุกิจ จุลลนันท์ (2508 :
745) ได้อธิบายเอาไว้ว่า การพัฒนาชุมชนนั้นถือว่า คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ มีความสามารถและมีพลังงาน
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ซ่อนเร้นแฝงอยู่ ได้แก่ กาลังความคิด แรงงาน ฝีมือ ทั กษะ ซึ่งพลัง ต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าได้รับการขุดค้นและ
นามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนก็จะสามารถบันดาล คาวามสาเร็จทั้งปวงให้แก่ชุมชนได้ ดังนั้นการพัฒนา
ชุมชนจะสาเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับคาวามสาเร็จในการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ ทักษะ ความรู้และ
ความสามารถของประชาชนเป็นสาคัญ
พัฒน์ บุญยรัตพันธุ์ (2517 : 1-2) กล่าวถึงหลักปรัชญามูลฐานของงานพัฒนาชุมชนเอาไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. บุคคลแต่ละคนย่อมมีความสาคัญและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน จึงมีสิทธิอันพึง ได้รับ
การปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและอย่างบุคคลมีเกียรติในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่ง
2. บุคคลแต่ละคนมีสิทธิและสามารถที่จะกาหนดวิถีการดารงชีวิตของตนไปในทิศทางที่ตน ต้องการ
3. บุคคลแต่ละคนถ้าหากมีโอกาสแล้วย่อมมีความสามารถที่จะเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงทัศนะ ประพฤติ
และพัฒนาขีดความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้นได้
4. มนุษย์ทุกคนมีพลังในเรื่องความคิดริเริ่ม ความเป็น ผู้นาและความคิดใหม่ ๆ ที่ซ่อนเร้นอยู่ พลัง
ความสามารถเหล่านี้สามารถเจริญเติบโตและนาออกมาใช้ได้ ถ้าพลังที่ซ่อนเร้นเหล่านี้ได้รับการ พัฒนา
5. การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกด้าน เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและมี ความสาคัญ
ยิ่งต่อชีวิตของบุคคล ชุมชนและรัฐ
จีรพรรณ กาญจนจิตรา (2523 : 7) ได้อธิบายเกี่ยวกับปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเอาไว้ว่า การ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชนนั้น ถือว่าพลัง ส าคัญ ที่จะบันดาลให้งานบรรลุผลส าเร็จสมความมุ่งหมาย มาจาก
ประชาชน โดยเชื่อว่าประชาชนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน ต่าต้อยหรือต้อยการศึกษาเพียงใด ก็ ยังมีพลังและ
ความปรารถนาที่จะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น การกระตุ้นเตือนและ และการสะกิดพลัง
ดังกล่าวจะเป็นผลให้มีการขุดค้นและนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนชนบทไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ เพื่อการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ความเจริญ ให้แก่ชุมชนในทุก ๆ ด้านพร้อม
กัน ปรัชญาการพัฒนาชุมชนจึงยึดถือว่า ถ้าเรายิ่งช่วยให้ประชาชนได้บรรลุถึงความปรารถนาหรือความสุขใน
ชีวิตได้มากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีงามเท่านั้นและการช่วยเหลือ ในลักษณะนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเพื่อนมนุษย์ใน
สังคมด้วยกัน
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2534 : 5) กล่าวถึงปรัชญาของการพัฒนาชุมชนว่า ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 2 ประการ ดังนี้
1. การพัฒนาชุมชนนั้นให้ความศรัทธาในตัวมนุษย์ เชื่อมั่นในตัวบุคคลว่าเป็นทรัพยากร
(Human Resources) ที่มีความสาคัญที่สุดในคาวามสาเร็จของการดาเนินงานทั้งปวงและเชื่ออย่าง
แน่วแน่ว่า มนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ตามขีดความสามารถทางกายภาพของตน
หากโอกาสคอยชี้แนะที่ถูกทาง
2. การพัฒนาชุมชนนั้นให้ความศรัทธาในเรื่องความยุติธรรมของสังคม มีความต้องการความ
ยุติธรรมที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคม (Social Justice) ต้องการอยู่ในสัง คมด้วยความสุขกาย สบายใจ
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(Social Satisfaction) และต้ อ งการอยู ่ ร ่ ว มในสั ง คมให้ เ ป็ น ที ่ ย อมรั บ ของสั ง คมด้ ว ย ( Social
Acceptability) การใช้กาลังบังคับเป็นอุปสรรคที่สาคัญยิ่งต่อคาวามสาเร็จของการพัฒนา
กรมการพัฒนาชุมชน (2547 : 54) กล่าวสรุปว่า ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนมีพื้นฐาน ความเชื่อ
3 ประการ คือ
1. เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นคน
2. เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือศักยภาพ
3. เชื่อว่าความสามารถของมนุษย์สามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าปรัชญาของการ
พัฒนาชุมชนนั้น ประการแรก ตั้งอยู่บนพื้นฐานอันมั่นคงแห่งความศรัทธาในตัวคนว่าเป็นทรัพยากรที่มี
ความหมายและมีความสาคัญที่สุด ประการที่สอง การพัฒนาชุมชน ก็คือความศรัทธาในเรื่องความยุติธรรม
ของสังคม (Social Justice) การมุ่งขจัดความขัดแย้งและความเหลื่อมล้าสูงที่เห็นได้ในหมู่มวลชนนั้นเป็นเรื่อง
ที่อารยะ สังคมพึงยึดมั่นประการที่สาม ความไม่รู้ ความดื้อดึงและการใช้ กาลังบีบบังคับเป็นอุปสรรคที่ สาคัญ
อย่างยิ่ง ต่อคาวามสาเร็จของการพัฒนา และความเจริญรุดหน้าจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยวิธีการให้การศึก ษาเท่านั้น
การให้การศึกษาและให้โอกาสจะช่วยดึงพลังซ่อนเร้นในตัวคนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และการ
พัฒนาจะมีประสิทธิภาพได้ก็จะต้องยึดหลักการทางานรวมกลุ่ม เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม การอยู่รวมกันเป็น
กลุ่มและทางานร่วมกันเป็นกลุ่มจะช่วยให้คนเจริญเติบโตโดยเร็วที่สุด
สรุปได้ว่า ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนตั้ง อยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาในศักยภาพหรือ พลัง
ความสามารถของมนุษย์ คนแต่ละคนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้ถ้ามีโอกาส การ พัฒนาชุมชนจึง
ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความคิดและความสามารถเพิ่มขึ้น ให้บุคคลได้รับความยุติธรรมมี อิสรภาพ เสรีภาพและ
ความเสมอภาคในการดารงชีวิต ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนนี้มีความ สอดคล้องกับปรัชญาทางการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก ประเทศสหรัฐอเมริกาจึง ได้นาไปใช้และเผยแพร่ปรัชญาทั้งสองนี้ควบคู่
กันไป จึงทาให้การพัฒนาชุมชนได้รับความนิยมอย่าง กว้างขวาง ดังที่กล่าวมาแล้ว
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นได้มีพัฒนาการมาเป็น ลาดับ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ สมาชิกใน
ชุมชนมีเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของกลุ่มหรือชุมชนมีมากขึ้น เกิดมี ผู้นา ผู้ตาม ผู้ปกครอง และผู้ถูกปกครอง
เพิ่มมากขึ้น มีกลุ่มที่เจริญกว่าและกลุ่มผู้ต้อยกว่า ดังนั้นเมื่อเกิดมีกลุ่มในลักษณะที่ สัมพันธ์กันมากขึ้น จึง ทาให้
ต้องมีการจัดระบบการดาเนินชีวิตร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และ ผลประโยชน์ร่วมกันของแต่ละฝ่าย จึง
ทาให้เกิดมีแนวความคิดในการจัดระบบการดาเนินชีวิตร่วมกัน ในชุมชน ซึ่งจีรพรรณ กาญจนจิตรา (2523 : 56) กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนมีแนวความคิดมูลฐานอยู่ 3 ประการ ดังนี้
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1. การช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประชาชนใน ท้องถิ่น
จะต้ อ งช่ ว ยตนเองในรู ป แบบของแรงงาน วั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ ส ิ น เพื ่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น ของตนเอง หาก เกิ น
ความสามารถรัฐบาลจึงจะให้การสนับสนุนตามสมควร เช่น ความช่วยเหลือด้านวิชาการ งบประมาณ เป็นต้น
ความช่วยเหลือจากภายนอกจึงมีความจาเป็นที่จะข้ามาแก้สถานการณ์ โดยมี วัตถุประสงค์ว่า จะช่วยเหลือให้
ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองไปได้ตลอดรอดฝั่ง
2. การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ปัญหาของชุมชนหรือประเทศไม่อาจ แก้ไขได้โดยวิธี
ใดวิธีหนึ่งหรือโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเป็นการประสานการปฏิบัติของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเป็นการประสานวิธีการหลายวิธีและหลายด้าน หากเราศึกษาปัญหาของ ชุมชนอย่างละเอียดจะพบว่า
ปัญหาของชุมชนนั้นมีสาเหตุหลายประการ ฉะนั้นจึงต้องดาเนินการด้วย วิธีการต่าง ๆ พร้อมกันไป เช่น การ
ยกระดับการครองชีพของประชาชน จะต้องพัฒนาทางด้านทักษะ การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม การ
วางแผนครอบครัว เป็นต้น การก าหนดวิธีการแก้ปัญหาของ ชุมชนจึง ต้องหยิบยกปัญหาของชุมชนนั้นมา
พิจารณาอย่างละเอียด และต้องระลึกว่าปัญหาหนึ่งจะ เกี่ยวกันหรือกระทบไปยังอีกปัญหาหนึ่งหรือหลาย
ปัญหาเสมอ ดังนั้นโครงการหรือกิจกรรมที่ กาหนด ขึ้นมาจะต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่สามารถแก้ไ ข
ปัญหาต่าง ๆ ได้หลายปัญหา
3. การพัฒนาชุมชนเป็นการดาเนินงานที่เริ่มจากท้องถิ่นชนบท โดยมีวัตถุประสงค์ที่ สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ (มิได้หมายความว่า นโยบายชาติเป็นตัว ก าหนดนโยบาย ท้องถิ่น แต่หมายถึง
กิจกรรมในท้องถิ่นจะได้รับการสนับสนุนให้เป็น ก าลัง ส าคัญ ในการค้า จุนนโยบาย ชาติ) การสนับสนุนจาก
รัฐบาลในที่นี้คือด้านวัสดุ กาลังคน ฉะนั้นการดาเนินงานของท้องถิ่นใดเป็นเอกเทศ ปราศจากเป้าหมายที่
สอดคล้องกับนโยบายของชาติ ย่อมจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เท่าที่ควร
จะเห็นได้ว่าแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนถือได้ว่าเป็นสิ่ง สาคัญที่จะช่วยให้นักพัฒนา สามารถทางาน
ร่วมกับประชาชนได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ ท างานจะต้อง มีความเข้าใจใน
แนวความคิ ด ในการพัฒนาชุม ชนเป็ นอย่ า งดีเ สี ยก่ อน จึ ง จะสามารถด าเนิน งานได้ อย่า ง ถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังจาเป็นต้องพิจารณาแนวความคิดในการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. คนมีความสาคัญมากที่สุด (Man is a Most Important) การพัฒนาชุมชนเชื่อมั่นใน ศักยภาพหรือ
พลังความสามารถของคน เพราะการดารงอยู่หรือการล่มสลายของชุมชน การพัฒนา หรือการเสื่อมถอยของ
ชุมชนขึ้นอยู่กับคนในชุมชนเป็น ส าคัญจึงต้องให้คนเป็นศูนย์กลางของการ พัฒนาด้วย การพัฒนาคนให้มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองและชุมชน ร่วมกันสร้างมาตรฐานในการ ดารงชีวิตหรือคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
พร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง
2. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) การพัฒนาชุมชนเป็นการให้คน ในชุมชนได้
เข้ามาศึกษา ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผลและร่วม รับผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาชุมชนนั้นเป็นของประชาชน โดยประชาชนและ เพื่อประชาชนนั่นเอง
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3. การพึ ่ ง ตนเองของชุ ม ชน (Self-Reliance) จากแนวความคิ ด ที ่ เ ชื ่ อ ในศั ก ยภาพและพลั ง
ความสามารถของชุมชน แนวความคิดของการพัฒนาชุมชนจึงเชื่อมั่นว่า การเสริมสร้างขีด ความสามารถของ
ประชาชนและชุมชนนั้น ท าให้คนสามารถที่จะพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง สามารถ สร้างชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
4. การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self-Help) เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยึดเป็นหลักการ ส าคัญ
ประการหนึ่ง คือต้องพัฒนาให้ประชาชนพึ่งตนเองให้มากขึ้นและให้ได้มากที่สุด โดยมีรัฐเป็นผู้ คอยให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนในส่วนที่เกิดขีดความสามารถของประชาชนตามโอกาสและหลักเกณฑ์ ที่เหมาะสม
5. การใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่า (Community Natural Resources Utiliz) ผลประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชนใดย่อมเกิดขึ้นแก่ชุมชนนั้น ดังนั้นจึงต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของ ชุมชน เช่น คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ ทุนทางสังคมและทรัพยากรต่าง ๆ ไม่พึ่งพาชุมชนอื่น ๆ ในการ พัฒนาชุมชนของตนเอง เพราะแต่ละ
ชุมชนต่างก็มีความจาเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากร เพื่อพัฒนาชุมชน ของตนเองเช่นเดียวกัน
6. การริเริ่มของประชาชนในชุมชน (Initiative) แนวความคิดของการพัฒนาชุมชนเชื่อมั่น ในสิทธิ
เสรีภาพของคน การพัฒนาชุมชนต้องเกิดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในชุมชน โดยประชาชนเป็น
ผู้ริเริ่มในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา จัด ทาแผนและโครงการไม่ใช่ถูก ก าหนดโดยบุคคลหรือหน่วยงานนอก
ชุมชน การดาเนินงานพัฒนาในขั้นตอนต่าง ๆ ต้องให้ประชาชนในชุมชนเป็น ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบ หน่วยงาน
นอกชุมชนอื่น ๆ เป็นหน่วยที่สนับสนุนส่งเสริมเท่านั้น แนวความคิด ดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้โดยวิธีให้การศึกษา
แก่คนในชุมชนจนมีความรู้ความสามารถในระดับที่เรียกว่า “คิดเป็นทาเป็น” จนสามารถที่จะค้นหาปัญ หา
วิเคราะห์ปัญหา กาหนดวิธีการแก้ไขปัญหาและ ดาเนินการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
7. ความต้องการของชุมชน (Felt-Needs) จากความเชื่อข้อที่ว่า คนมีศักยภาพและ ความสามารถใน
การพัฒนา แนวความคิดของการพัฒนาชุมชนจึงเชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างขีด ความสามารถของประชาชนและ
ชุมชนนั้น ท าให้คนสามารถที่จะพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง สามารถ สร้ างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และ
พึ่งตนเองได้ตามความต้องการของชุมชนเอง
8. ขีดความสามารถของชุมชนและของรัฐบาล (Community and Government) การ พัฒนาชุมชน
มุ่งเน้นให้ดาเนินการโดยคนและทรัพยากรในชุมชนเป็นสาคัญ เพราะรัฐบาลมีขีด ความสามารถจากัด ทั้งด้าน
บุคลากร งบประมาณและระบบการบริห าร ส่วนชุมชนก็ม ี ขี ด จ ากั ด ในเรื ่อง ความไม่พร้อมของคนและ
ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาไม่เพียงพอ ดังนั้นการดาเนินงานพัฒนาชุมชน จึงต้องคานึงถึงขีดความสามารถของ
ชุมชนและรัฐบาล กล่าวคือชุมชนที่มีความพร้อมมากก็พึ่งตนเอง ให้มาก ชุมชนที่มีความพร้อมน้อย รัฐก็ให้ การ
สนับสนุนมากขึ้น ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐนี้ จะต้องได้สัดส่วนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน
9. การร่วมมือกันระหว่างรัฐกับประชาชน (Co-Operation Between) การพัฒนาชุมชน จะประสบ
ค าวามส าเร็จ ได้จะต้องเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและประชาชน ไม่ปล่อยให้ฝ่าย หนึ่ ง ฝ่ายใด
รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว เพราะรัฐบาลและประชาชนในชุมชนต่างก็มีข้อจากัด ไม่สามารถ ดาเนินงานพัฒนา

38
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพได้เต็มที่ดังกล่าวมาแล้ว การร่วมมือระหว่างรัฐบาลและ ประชาชนนี้ต้องตั้ง อยู่บน
พื้นฐานของการช่วยเหลือตัวเอง การใช้ทรัพยากรในชุมชน การมีส่ว นร่วม ของประชาชนและการสนับสนุน
ส่งเสริมของรัฐบาลอย่างเหมาะสมเป็นสาคัญ
10. การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated Development) การพัฒนาชุมชนจะต้อง ดาเนินการไป
พร้อม ๆ กัน หลาย ๆ ด้าน จะมุ่งเพียงด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เพราะกิจกรรมในการ พัฒนาชุมชนมีหลาย
กิจกรรม การด าเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ต้องสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อ การประหยัดแรงงาน
งบประมาณและเวลาที่ใช้ การดาเนินงานพัฒนาชุมชนจึงต้องประสานงานกับ คน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
และงบประมาณจึงจะประสบผลสาเร็จ
11. ความสมดุลในการพัฒนา (Development as Equality) การพัฒนาชุมชนต้อง ด าเนินการไป
พร้อมกันทุกด้าน ไม่มุ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะทุกกิจกรรมมีความเกี่ยวข้อง กันอย่างใกล้ชิด จึง
ต้องคานึงถึงความสมดุลในการพัฒนาด้วย เช่น ความสมดุลระหว่างการพัฒนาคน กับสิ่งแวดล้อม ความสมดุล
ระหว่างสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรม ความสมดุลระหว่างการด้านพัฒนาวัตถุกับการพัฒนาด้านจิต ใจคน
ความสมดุลระหว่างเพศและวัย ความสมดุลระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น กับภูมิปัญญาสากล เป็นต้น
12. การศึกษาภาคชีวิต (Lifelong Education) คือมีลักษณะเป็นการให้การศึกษาแก่ ประชาชนทุก
เพศทุกวัยอย่างต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต เป็นการศึกษาที่เน้นให้รู้จักตัวเอง รู้จักโลกและ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน
กับสรรพสิ่งทั้งที่เป็นมนุษย์ ธรรมชาติหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติ อันก่อให้เกิด ปัญญาเพื่อปรับสภาพความเป็นอยู่
ให้สอดคล้องสมดุล การศึกษาภาคชีวิตเป็นเครื่องมือที่สาคัญซึ่งจะ ทาให้มีความสามารถปรับตัวเองอยู่ในชุมชน
และสังคมได้อย่างเป็นสุขตามอัตภาพ การนาเสนอแนวคิด การศึกษาภาคชีวิต (Lifelong Education) เป็นผล
จากการนาเสนอรายงานขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ที่ได้
นาเสนอไว้ว่า มนุษย์แต่ละคนจะต้อง อยู่ในภาวะแห่ งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเขา ฉะนั้นแนวความคิดของ
การศึกษาภาคชีวิตจึงเปรียบ เหมือนกุญแจดอกสาคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้
ดังนั้นการพัฒนาชุมชนที่เป็นกระบวนการเรียนรู้บนฐานของการทาความเข้าใจชีวิต จึงนับได้ ว่าเป็น
การศึกษาภาคชีวิตและเป็นการศึกษาที่มีความต่อเนื่องกันไปตราบเท่าอายุขัยของแต่ละบุคคล นั่นแสดงว่าการ
พัฒนาชุมชนนั้นไม่มีที่สิ้นสุด แต่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามความต้องการและ สถานการณ์ของชุมชน
13. การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ เป็นวิธีการ เป็นโครงการและเป็นกระบวนการทาง สังคม ซึ่ง
แซนเดอร์ส (Sanders, 1958 อ้างถึงในรัชนีกร เศรษโฐ, 2528) ได้อธิบายไว้ ดังนี้
13.1 การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ (Process) คือมีการดาเนินงานสัมพันธ์ อย่างเป็น
ขั้นตอนต่อเนื่องกันเป็นลาดับและจะขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ได้
13.2 การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการ (Method) เพื่อพัฒนาคน กลุ่มและองค์กร ด้วยการให้
การศึกษาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม จึง ต้องก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ ด าเนินการให้
ชัดเจน
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13.3 การพัฒนาชุมชนเป็นโครงการ (Program) คือมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า โดยเน้น
ความคิดริเริ่มของชุมชน การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมของ คนในชุ มชน การ
สนับสนุนจากรัฐบาลและการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
13.4 การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการทางสังคม (Movement) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การแพร่
ระบาดทางอารมณ์อันก่อให้เกิดพฤติกรรมกรมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน การพัฒนาชุมชน จึงต้อง
ใช้แรงจูงใจกระตุ้นเร่งเร้าให้ประชาชนมีความตื่นตัว เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่เฉื่อยชาหรือ ท้อถอย
แต่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนการพัฒนาชุมชนประสบคาวามสาเร็จ
หลักการพัฒนาชุมชน
จากแนวคิดพื้นฐานและปรัชญาของการพัฒนาชุมชนที่ได้นาเสนอมาแล้วในเบื้องต้น ได้ถูก นามาใช้ใน
การกาหนดให้เป็นหลักในการดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน ดังนี้
องค์การสหประชาชาติ (1960 : 8-13) ได้กาหนดหลักการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ นาไปใช้ ดังนี้
1. การพัฒนาชุมชนจะต้องตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับความ ต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในชุมชน จากการริเริ่มของประชาชนและเริ่มจากโครงการง่ายไปสู่ โครงการที่ยากขึ้น
ตามลาดับ
2. ต้องเป็นโครงการอเนกประสงค์ ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้หลายด้าน
3. เป็นการเปลี่ยนแปลงเจตคติของประชาชนในชุมชน ที่ต้องทาไปพร้อม ๆ กับกิจกรรมด้าน อื่น ๆ
4. จะต้องมุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่
5. ต้องแสวงหาผู้นาท้องถิ่น สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้นาชุมชนในด้านต่าง ๆ ตาม ลักษณะของ
กิจกรรมและความจาเป็นของแต่ละชุมชน
6. ต้องยอมรับสตรีและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
7. รัฐต้องเตรียมจัดบริการให้การสนับสนุน
8. ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทุกระดับ
9. สนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ นานาชาติได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
10. ต้องมีการวางแผนให้เกิดความเจริญแก่ชุมชนที่สอดคล้องกับความเจริญในระดับชาติ
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กรมการพัฒนาชุมชน (2527 : 55) ได้กล่าวถึงหลักในการดาเนินงานพัฒนาชุมชนเอาไว้ว่า จะต้องยึดหลักที่
สาคัญ ดังต่อไปนี้
1. ยึดหลักความมีศักดิ์ศรีและศักยภาพของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้ ศักยภาพที่มี
อยู่ให้มากที่สุด นักพัฒนาจะต้องเชื่อมั่นว่าประชาชนนั้นมีศักยภาพที่จะใช้ความรู้ ความสามารถที่จะปรับปรุง
พัฒนาตนเองได้ จึงต้องให้โอกาสประชาชนในการคิ ด วางแผนเพื่อ แก้ปัญ หาชุมชนด้ว ยตัวของเขาเอง
นักพัฒนาควรเป็นผู้กระตุ้น แนะนา ส่งเสริม
2. ยึดหลักการพึ่งตนเองของประชาชน นักพัฒนาต้องยึดมั่นเป็นหลักการสาคัญว่าต้อง สนับสนุนให้
ประชาชนพึ่งตนเองได้ โดยการสร้างพลังชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนส่วนรัฐบาลจะช่วยเหลือ สนับสนุนอยู่
เบื้องหลังและช่วยเหลือในส่วนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน
3. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ตัดสินใจ วางแผน
ปฏิบัติตามแผนและติดตามประเมินผลในกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ที่จะทาในชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงในการดาเนินงาน อันเป็นการปลูกฝัง จิตสานึกในเรื่องของ ความเป็นเจ้าของโครงการหรือ
กิจกรรม
4. ยึดหลักประชาธิปไตย ในการทางานพัฒนาชุมชนซึ่งจะต้องเริ่มด้วยการพูดคุย ประชุม ปรึกษาหารือ
ร่วมกัน คิดร่วมกัน ตัดสินใจและทาร่วมกัน รวมถึงรับผิดชอบร่วมกันภายใต้ความ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
วิถีทางแห่งประชาธิปไตย
หลักการพัฒนาชุมชนที่นักพัฒนาชุมชนนามาใช้ในประเทศไทย นอกจากยึดถือหลักการ พัฒนาชุมชนของ
องค์การสหประชาชาติแล้ว ยังได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของ สังคมไทย ซึ่งมีหลักการสาคัญ
ดังนี้
1. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนา
ชุมชนในทุกขั้นตอนคือ ร่วมศึกษา ร่ว มคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วม แก้ปัญ หา ร่วม
ติดตามประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลของการพัฒนา ทั้งในรูปของบุคคล กลุ่ม และองค์กรอย่างแท้จริง
และด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ด้วยความเกรงใจหรือถูกบังคับ เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นในตนเอง มองเห็นและ
ตระหนักถึงศักยภาพหรือพลังความรู้ ความสามารถของตนเอง เกิด ความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนและเจ้าของ
งานพัฒนาชุมชน (Sense of Belonging) ซึ่งเป็นพื้นฐาน สาคัญในการดาเนินงานพัฒนาชุมชนให้ประสบคา
วามสาเร็จ
2. หลักการพึ่งตนเองของชุมชน หลักการพัฒนาชุมชนที่ สาคัญประการหนึ่ง คือการ พึ่งตนเองของ
ชุมชนตามศักยภาพหรือพลังความสามารถที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งศักยภาพของคน ทรัพยากรและทุนต่างๆ ของ
ชุมชนด้วยการพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาชุมชนด้วยตนเอง เพราะเป็น
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ผู้รู้สภาพที่แท้จริงในชุมชนมากกว่าผู้อื่น เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน มากกว่าผู้อื่น และต้องดารงชีวิตอยู่ใน
ชุมชนนานกว่าผู้อื่น การพึ่งตนเองได้ของชุมชนเป็นการช่วยแบ่ง ภาระของรัฐบาล ทาให้คนในชุมชนมีความ
เข้มแข็ง สามารถดารงรักษาและพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน
3. หลักการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มและองค์กร กลุ่มและองค์กรเป็นศูนย์ กลางของการ ดาเนินงาน
พัฒนาชุมชน เป็นแหล่งกลางของการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติและ ร่วมกันรับผิดชอบ
เป็นแหล่งผนึกพลังความรู้ความสามารถของชุมชน ทาให้เกิดศักยภาพหรือพลังใน การพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่
สนับสนุนส่งเสริมหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักการ พึ่งตนเองของประชาชนที่กล่าวมาแล้ว ให้
เกิดขึ้นและดารงอยู่ต่อไปอีกด้วย กลุ่มและองค์กรยังช่วยให้ เกิดความมั่นใจว่า การพัฒนาชุมชนจะไม่ประสบ
ความล้มเหลว เพราะถึงแม้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาประสบปัญหาและไม่เข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
แต่กลุ่มและองค์กรยังคงมีอยู่สามารถ ดาเนินงานพัฒนาต่อไปได้อีก
4. หลักการค้นหาและพัฒนาผู้น า ผู้น าในการพัฒนาชุมชนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ยอมรับในหลักการของระบอบประชาธิปไตย มีบุคลิกภาพเด่นเป็นพิเศษ เป็นที่ยอมรับนับถือของคนในชุมชน
ทั้งผู้นาเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งที่ได้รับการแต่งตั้งและการเลือกตั้ง ให้เป็น ผู้นา ผู้นาท้องถิ่นจึงเป็น
ผู้ทาหน้าที่ประสานงานการพัฒนาชุมชนได้ดีและเป็นพลังสาคัญที่ทาให้ การพัฒนาชุมชนประสบคาวามสาเร็จ
5. หลักประชาธิปไตยในการดาเนินงาน ปรัชญาและความคิดของระบอบประชาธิปไตยกับ ปรัชญา
และแนวความคิดของการพัฒนาชุมชนเป็นหลักการเดียวกัน กล่าวคือการให้ประชาชนมีสิทธิ อิสรภาพ
เสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพในการดารงชีวิตตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ดังนั้นหลัก ประชาธิปไตยในการ
ดาเนินงาน คือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้องเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนในชุมชนด้วย
ความสมัครใจไม่ใช่ถูกบังคับ เมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกันจะใช้เสียง ข้างมากตัดสิน ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน แบบพี่น้องในครอบครัว เดี ยวกัน ทุกคนมีโอกาสที่ จะแสดงความคิ ด เห็นได้เ ท่ า เทีย มกัน มี
ความสาคัญทัดเทียมกันและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา อย่างเท่าเทียมกัน
6. หลักการประสานงาน การพัฒนาชุมชนมีบุคคล กลุ่มและองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็น จานวน มาก การ
ดาเนินงานพัฒนาชุมชนจึงต้องใช้การประสานงานเป็นหลักการที่ ส าคัญ ทั้งการประสานพื้นที่ ประสานคน
ประสานหน่วยงาน ประสานเงิน ประสานทรัพยากร ประสานแผนและโครงการ ประสาน ผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งการพัฒนาสิ้นสุดลง การประสานงานช่วยแบ่งเบา ภาระหน้าที่รับผิดชอบและ
สร้างความร่วมมือ รับผิดชอบในกิจกรรมร่วมกัน ทาให้การพัฒนาชุมชน ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ
เป็นไปตามลาดับขั้นตอน ไม่ซ้าซ้อน ประหยัดแรงงาน งบประมาณ ทรัพยากร เวลา ทาให้การพัฒนาชุมชน
ประสบคาวามสาเร็จด้วยดี
7. หลักการจัดการชุมชน คือให้ ผู้นาและคนในชุมชน เรียนรู้ในหลักการบริหารจัดการชุมชน ของตน
ร่วมกัน ด าเนินการบริหารจัดการชุมชน สามารถศึกษาปัญ หา วิเคราะห์ปัญ หา จัด ท าแผนและ โครงการ
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ดาเนินงานพัฒนาชุมชน ประเมินผลสรุปบทเรียน ในการดาเนินงานได้ด้วยตนเอง สามารถ พัฒนาระบบการ
บริหารและจัดการชุมชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของชุมชน
8. หลักการบูรณาการ เป็นการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของการพัฒนาชุมชน ให้เป็น เอกภาพ
เพื่อสร้างศักยภาพหรือพลังในการพัฒนา ทาให้การพัฒนามีเป้าหมายร่วมกัน ดาเนินไปใน ทิศทางเดียวกัน
ประสบคาวามสาเร็จร่วมกัน ไม่ใช่เป็นแบบต่างคนต่างทา
9. หลักการพัฒนาแบบองค์รวม เป็นการพัฒนาชุมชนที่ ดาเนินการพัฒนาองค์ประกอบ ต่าง ๆ ของ
ชุมชนไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เพราะว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุมชน มีความเชื่อมโยง สัมพันธ์กัน การพัฒนา
ส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงส่วนเดียวไม่สามารถทาให้ชุมชนทั้งหมดพัฒนาได้
10. หลักการพัฒนาแบบยั่งยืน การพัฒนาชุมชนต้องไม่ ท าลายสิ่ง แวดล้อม ทั้ง สิ่ง แวดล้อม ทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม แต่มุ่งสนับสนุนส่ งเสริมให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนดารงอยู่ ได้อย่าง
มั่นคงถาวรหรือยั่งยืนไม่ล่มสลายไปได้ง่าย
11. หลั ก การใช้ ว ั ฒ นธรรมชุ ม ชน วั ฒ นธรรมเป็ น สิ ่ ง ที ่ ป ระชาชนยอมรั บ และ น ามาปฏิ บ ั ต ิ ใ น
ชีวิตประจ าวันจนกลายเป็นวิถีของชุมชน วัฒนธรรมเกิดจากการกระท าหรือผลงานของมนุษย์ ทั้ง ที่ เป็น
วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เป็นต้น และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น ความ
เชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น วัฒนธรรม บางอย่างเป็นภูมิปัญญา
ของชุมชน คือเกิดจากสมาชิกในชุมชนเอง วัฒนธรรมมีความส าคัญต่อการ พัฒนาชนบทมาก เพราะการ
ดาเนินงานพัฒนาชุมชนจะได้รับความร่วมมือหรือถูกต่อต้านจาก ประชาชนหรือไม่ มากน้อยเพียงใดและจะ
ประสบคาวามสาเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสอดคล้อง หรือความขัดแย้งกับวัฒนธรรมของชุมชนเป็นสาคัญ
12. หลักการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน การเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน คือการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนใน
ชุมชน ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคนในชุมชนและการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จาก ภายนอกชุมชน ทา
ให้สามารถสรุปบทเรียนสร้างบทเรียนรับความรู้ใหม่ใต้พร้อม ๆ กัน และมีความรู้ ความเข้าใจตรงกัน ช่วย
กระตุ้นให้สมาชิกของชุมชนมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและนาไปสู่การตัดสินใจ ในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน
13. หลักการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน นอกจากชุมชนจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน แล้ว การ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ของคนในชุมชนต้องดาเนินการในลักษณะของเครือข่าย เพราะทาให้ ระบบการเรียนรู้ของ
ชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แล้วขยายไปสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับชุมชน อื่น ๆ ทาให้ชุมชนมีพลัง หรือ
ศักยภาพมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวางเป็นองค์ความรู้ ใหม่มากขึ้น เกิดความสมานฉัน ท์
ระหว่างชุมชนนาไปสู่การพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
14. หลักการขยายผล โครงการและกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ประสบค าวามส าเร็จ ในชุมชน ใต
ชุมชนหนึ่งถือเป็นองค์ความรู้ของชุมชนนั้น ควรนาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่น ๆ เพื่อเป็น แนวทางใน
การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชน เพราะคาวามสาเร็จของการพัฒนาชุมชนจะสร้างขวัญ กาลังใจ ความ
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ศรัทธาเชื่อมั่น ไม่ท้อถอยในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา การขยายผลจะทาให้การ พัฒนาชุมชนแผ่ขยายไป
ได้อย่างรวดเร็วและการสร้างเครือข่ายจะทาให้เกิดพลัง ประสบคาวามสาเร็จ ในการพัฒนามากยิ่งขึ้น
15. หลักการสมทบ การพัฒนาชุมชนมุ่งที่จะให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยใช้ ประชาชน
และทรัพยากรในชุมชนเป็น สาคัญ แต่พลังหรือศักยภาพของประชาชนและชุมชนนั้นมี ขีด จากัด กล่าวคือมี
เพี ย งในระดั บ หนึ ่ งเท่ า นั้ น ไม่ ส ามารถระดมมาใช้ไ ด้ อี กต่ อไป การสนั บ สนุน ช่ ว ยเหลื อ จากภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่อยู่ภายนอกชุมชนจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น แต่ต้องตั้งอยู่บนหลักการ ช่วยเหลือตนเองและการพึ่งตนเอง
ของชุมชน ไม่ใช่พึ่งพารัฐบาลและองค์กรเอกชนตลอดไป หลักการ สมทบจึง เป็นการสมทบกันระหว่างขี ด
ความสามารถทั้งหมดที่ชุมชนมีอยู่กับการสนับสนุนส่งเสริมของรัฐบาลและองค์กรเอกชนอย่างเหมาะสม เพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพในการพัฒนาของชุมชนให้ประชาชนอีกทางหนึ่ง
ลักษณะของการพัฒนาชุมชน
จากความหมาย ปรัชญา แนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน จะเห็นว่าการพัฒนาชุมชน มีลักษณะสาคัญ
หลายประการ ดังนี้
1. เป็นการดาเนินงานโดยคนในชุมชน ใช้ทุนและทรัพยากรในชุมชนเป็นสาคัญ ไม่พึ่งพา บุคคลหรือ
ทรัพยากรนอกชุมชนเพียงฝ่ายเดียว นอกจากมีความจาเป็นจริง ๆ คือเมื่อเกินขีด ความสามารถของชุมชน
เท่านั้น
2. เป็นการร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน คนในชุมชนกับหน่วยงานของรัฐหรือคน ในชุมชน
กับภาคเอกชนร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนาชุมชนประสบคาวามสาเร็จตาม ขีดความสามารถ
ที่มีอยู่
3. เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมายหรือทิศทาง คือมีแผนและโครงการที่สามารถควบคุม ความ
สมดุลที่จะเปลี่ยนแปลงได้ กาหนดปริมาณ คุณภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคนในชุมชนและ สิ่งแวดล้อมได้
4. เกิดจากความตั้งใจและการกระทาของมนุษย์ เป็นการดาเนินงานตามแผนและโครงการ ที่กาหนด
ขึ้น ไม่ใช่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
5. เป็นการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน ให้เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถในการพัฒนา ตนเอง
บุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและชุมชนตาม มาตรฐานที่ต้องการ
6. เป็นกระบวนการให้การศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาชุมชนใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือใน การเรียนรู้
และพัฒนาคนในชุมชนทุกช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะรองรับการพัฒนาและ ดารงชีวิตอยู่ในชุมชน
อย่างมีความสุข
7. เป็นกระบวนการจัดองค์กรหรือกลุ่ม เพราะการพัฒนาชุมชนเป็นการผนึกกาลังด้วยการ รวมตัวของ
คนในชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดศักยภาพหรือพลังของชุมชนและนามาใช้ในการพัฒนา ชุมชน
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8. เป็นการมีส่วนร่วมของสมาชิกหรือคนในชุมชนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การร่วมศึกษา ปัญหาของชุมชน
วิเคราะห์ปัญหา สรุปบทเรียนที่ผ่านมา จัด ทาแผน โครงการ ร่วมปฏิบัติงาน และ ติดตามประเมินผล ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน รักหวงแหน ชุมชนและร่วมกันพัฒนาชุมชน
9. มีลักษณะเป็นการบูรณาการ คือการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุมชนและการ พัฒนา
ชุมชนไว้ด้วยกันไม่แยกออกเป็นส่วน ๆ
10. เป็นการพั ฒนาแบบองค์รวม คือ ด าเนินการพัฒนาทุก ๆ ส่วนของชุมชนไปพร้อมกัน อย่างมี
คุณภาพ ไม่พัฒนาส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงส่วนเดียว
11. เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน คือการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดย ไม่ ส่ง ผล
กระทบต่ออนาคต กล่าวคือไม่ทาลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้หมดไป รักษาสืบทอด กิจกรรมการพัฒนาไป
ยัง คนรุ่นต่อไปโดยไม่สิ้นสุด หรือเป็นการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์และสัง คมให้ สอดคล้องกลมกลืนกับ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนนั่นเอง
12. มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนเป็นของคนในชุมชน ดาเนินการโดยคนใน ชุมชน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน เป็นการให้สิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพ เสมอภาพและภราดร ภาพแก่ชุมชน
เช่นเดียวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเป็นผู้ กาหนดวิถีการดารงชีวติ
ของตนเองและชุมชน เป็นการดาเนินงานโดยคนและกลุ่มคนส่วนใหญ่ของ ชุมชน
13. เป็นการนายุทธศาสตร์หรือกลวิธีการต่าง ๆ มาใช้ เช่น การให้การศึกษาแก่ชุมชน การ ใช้ตัวนา
การเปลี ่ ย นแปลง การเปลี ่ ย นแปลงเจตคติ การสร้ า งผู ้ น า การสร้ า งกลุ ่ ม การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ และ
ความสามารถในด้านต่าง ๆ การจัดระเบียบทางสังคม เป็นต้น การพัฒนาชุมชนจึงต้องเลือก วิธีการหรือ
ผสมผสานวิธีการ เทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาให้เหมาะสม
14. มีลักษณะเป็นการบริหารจัดการ คือการพัฒนาชุมชนเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ เป็น จานวนมาก
จึง ต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้ง การบริหารจัดการคน กลุ่ม องค์กร ทรัพยากร แผนและ
โครงการ เป็นต้น
15. มีลักษณะเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ คือคนในชุมชนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องของชุมชนอย่างสม่าเสมอ มีศูนย์กลางในการบริหารจัดการชุมชนร่วมกัน มี ความเป็นกัลยาณมิตร
ระดมพลังและศักยภาพมาใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ มีการเชื่อมโยง ความสัม พันธ์แบบเครือข่ายกับ
ชุมชนอื่น ๆ เป็นต้น
องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน
ถ้าพิจารณาจากลักษณะที่สาคัญของการพัฒนาชุมชนแล้ว การพัฒนาชุมชนมีองค์ประกอบที่ สาคัญดังต่อไปนี้
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1. คนในชุมชน คนเป็นองค์ประกอบที่ สาคัญที่สุดของการพัฒนาชุมชน เนื่องจากการพัฒนา ชุมชน
เป็นการพัฒนาคน โดยความร่วมมือกันของคนในชุมชน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของคนในชุมชน
ด้วยกันเอง การพัฒนาชุมชนจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนโดยตรง ทั้งที่เป็นบุคคล กลุ่มและ องค์กรต่าง
ๆ
2. ทุนของชุมชน ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจและทุนสิ่งแวดล้อม
2.1 ทุนทางสังคม ได้แก่ คุณภาพของคน การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทาง สังคม กลุ่ม
และองค์กรต่าง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ ฯลฯ
2.2 ทุนทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ ผลิตภัณฑ์ รายได้ แหล่งทุนของชุมชน ฯลฯ
2.3 ทุนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ป่าไม้ แร่ธาตุ ภูเขา แม่น้า ลาคลอง น้า ตกฯลฯ ทุนของชุมชน
เหล่านี้จะเป็นส่วนสาคัญที่สนับสนุนให้การพัฒนาชุมชนประสบคาวามสาเร็จ
3. วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุก่อสร้าง เครื่องอานวย ความสะดวก
ต่าง ๆ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยวัสดุอุปกรณ์ เหล่านี้ต้องมีคุณภาพที่
เหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่กาหนดขึ้น ม่าน
4. ยุทธศาสตร์หรือวิธีการพัฒนา การพัฒนาชุมชนมีหลายวิธีการ เช่น การให้การศึกษา อบรม การจัด
ระเบียบชุมชน การสร้างผู้นา การสร้างกลุ่มและองค์กร การวางแผนและโครงการ การ ประสานงาน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์เหล่นี้เมื่อนามาใช้ในการพัฒนาชุมชนต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม กับชุมชนจึงจะเป็นประโยชน์
และสนับสนุนการพัฒนาให้ประสบคาวามสาเร็จ
5. กระบวนการพัฒนาชุมชน จะเป็นลักษณะมี ลาดับขั้นตอนในดาเนินงาน คือการศึกษา ชุมชน การ
วิเคราะห์ชุมชน การวางแผนและโครงการ การดาเนินงาน การประเมินผลและการทบทวน เพื่อไขปัญหาและ
อุปสรรค ซึ่งต้องดาเนินงานไปตามลาดับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
6. การสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลและภาคเอกชน เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเฉพาะ ในสิ่งที่มี
ความจาเป็น เกินขีดความสามารถของชุมชน หรือเพื่อกระตุ้นเร่งเร้าให้ประชาชนเกิดความ ตื่นตัวและเข้าร่วม
ในกระบวนการพัฒนา
7. การบริหารและจัดการที่ดี เป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคล กลุ่ม องค์กร การเงิน เวลา พัสดุ
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพ
8. นักพัฒนาชุมชน เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นเตือน จูงใจ ประสานงาน ระดมพลังหรือ ศักยภาพของ
ชุมชนมาใช้ในการพัฒนา
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9. การประสานงาน เพื่อเป็นการเชื่อมประสานระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนให้ดาเนินกิจกรรมสอดคล้องกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็น ลาดับขั้นตอนที่
กาหนดไว้
10. ผลของการพัฒนา คือเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานพัฒนาชุมชน ซึ่งจะทาให้ คนที่ร่วม
การพัฒนามีขวัญและกาลังใจที่ดี มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ประสบคาวามสาเร็จต่อไป
องค์ประกอบทั้ง 10 ประการของการพัฒนาชุมชนนี้ จะมีลักษณะความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อกันและกันเป็นห่วงโซ่ของการดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน ดังนั้นนักพัฒนา จึงต้องดาเนินงานไปพร้อม
ๆ กัน ซึ่งการดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้ประสบคาวามสาเร็จได้นั้น ก็จะต้องทาการพัฒนาองค์ประกอบ
เหล่านี้ให้มีคุณภาพ มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับการ นามาใช้ในการพัฒนาชุมชน ดังแสดงในภาพที่

คนในชุมชน
ผลของการ
พัฒนา

ทุนของชุมชน

การ
ประสานงาน

วัสดุอุปกรณ์

นักพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์

การบริหาร
จัดการ

กระบวนการ
การได้รับ
สนับบสนุน

องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน ที่มา : ปรับปรุงจากสนธยา พลศรี (2547 : 53)
เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน
สนธยา พลศรี (2547 : 54-56) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายสาคัญ 2 ประการ คือการ
พัฒนาคนให้มีความสุขและการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ดังนี้
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1. การพัฒนาคนให้มีความสุข
คื อ ให้ เ ป็ น คนที่ มี ค ุณ ภาพ มี ค ุ ณ ธรรม มี ค วามสุ ข เพราะในการพั ฒนาชุ มชนนั ้ นต้อ งยึ ด คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ทั้งเป็นผู้ดาเนินงาน เป็นผู้ ได้รับผลที่
เกิดขึ้นและเป็นผู้สืบทอดงานพัฒนาไม่ให้สิ้นสุด คนจึงเป็นเป้าหมายสุดยอดหรือเป้าหมาย สูงสุดของการพัฒนา
ชุมชน จึงต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความสุข
1.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คือ ทาให้คนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ ประกอบกิจการ
งานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัว
มีความรู้ทางการเมืองและความรู้ที่ จาเป็นต่อการดารงชีวิต เฉลียวฉลาด มี วิสัยทัศน์ สุขภาพดี บุคลิกภาพดี
สามารถพึ่งตนเองได้ ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
1.2 การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม คือทาให้คนเป็นคนดีทั้งการคิด การพูดและการ ประพฤติปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การละเว้น อบายมุข ขยันหมั่นเพียร
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว เอื้อ อาทรต่อผู้อื่น รู้จักความพอเพียง
ในสิ่งต่าง ๆ มีความอดทนสามารถยับยั้งตนเองไม่ให้ประพฤติชั่ว
1.3 การพัฒนาคนให้มีความสุข คือการทาให้คนมีความสุขสงบ มีจิตใจดีงาม สงบ เยือกเย็น มั่นคง
ผ่องใส ไม่มีความเครียด มีเมตตากรุณา รู้จักความพอเพียง รู้จักประมาณและเข้าถึง สัจธรรมของชีวิต มองโลก
ในแง่ดี ปรับตัวให้เข้ากับการปฏิรูปสิ่งต่าง ๆ ได้ เป็นต้น
การท าให้คนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมีความพร้อมในการพัฒนา และการสร้างเสริมคนให้ มีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางศาสนาของแต่ละคน รวมไปถึงการสร้างคนให้มีความสุข นับว่าเป็น พื้นฐานสาคัญของ
การที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาในลาดับต่อไป

คนมีความสุข

คนมีคุณธรรม จริยธรรม

คนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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เป้าหมายของการพัฒนาคน ที่มา : ปรับปรุงจากสนธยา พลศรี (2547 : 54)
2. การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
การพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และมีความสุข คือการทาให้คนในชุมชนมี จิตสานึก
ร่วมกัน มารวมตัวกันในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกันในการกระทาบางอย่างด้วยความรักและ ความเอื้ออาทรต่อ
กันภายในระบบการจัดการให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน เพื่อประโยชน์สาธารณะ การ รวมตัวกันอาจจะเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ กระจัดกระจายกันได้ แ ต่ ส ามารถติด ต่ อ สื่ อ สารกันได้ จนกลายเป็น องค์กรชุมชน (Community
Organization) และมี ค วามเชื ่ อ มโยงกั น เป็ น เครื อ ข่ า ยย่ อ ย ๆ ขึ ้ น (Community Network) ท าให้ เ กิ ด
โครงสร้างสังคมแนวใหม่ที่มีความสัมพันธ์กันในแนวราบที่เท่า เทียมกัน ซึ่ง เมื่อประสานกับโครงสร้างที่มี
ความสัมพันธ์กันในแนวดิ่งด้วยความสัมพันธ์แล้วก็จะทาให้ ชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้น โดยชุมชนที่เข้มแข็งมี
ลักษณะ ดังนี้
2.1 มีจิตสานึกชุมชน คือสมาชิกสานึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน มีความตั้งใจที่จะ รับผิดชอบปัญหา
ต่าง ๆ ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันและสมานฉันท์ ยอมรับในศักยภาพของ กันและกัน ยอมรับใน
ความหลากหลายของสมาชิก เป็นต้น
2.2 มีจิตวิญญาณชุมชน คือสมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน อุทิศตนเพื่อชุมชน หวงแหนชุมชน มีสิ่ง
ยึดเหนี่ยวร่วมกัน เช่น ศาสนา เครือญาติหรือความสัมพันธ์ทางสังคมแบบต่าง ๆ ความมีจิตวิญญาณชุมชน ทา
ให้เกิดความยินดีมีความสุขมุ่งมั่นและเกิดพลังอย่างมหาศาลเป็นพลังที่ทา ให้คนและชุมชนมีความสุขร่วมกัน
จิตวิญ ญาณชุมชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการมีจิต ส านึก ของ ชุมชน ท าให้สมาชิกของชุมชนมีจิตใจ
แข็งแกร่ง มีความพร้อมที่จะรวมพลังกันเพื่อการพัฒนาชุมชน ของตนต่อไป
2.3 เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือการที่สมาชิกร่วมกันเรียนรู้หรือเรียนรู้ร่วมกัน เป็นกลุ่ม มีความตื่นตัว
อยู่ตลอดเวลา รู้ข่าวคราวในด้านต่าง ๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มี องค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชนของตนที่
เป็นผลจากการปฏิบัติหรือประสบการณ์ที่ได้รับร่วมกัน นับเป็น กระบวนการเรียนรู้ที่ น าไปสู่การตัด สิน ใจ
ร่วมกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดร่วมกันและ สามารถนาไปใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
การพัฒนาชุมชนร่วมกัน ไม่ใช่การดาเนินงานโดย บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
2.4 มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง คือสมาชิกรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นด้วยจิตสานึก ชุมชนและจิตวิญญาณ
ชุมชน ผนึกกาลังกันเป็นกลุ่มและองค์กร เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา ชุมชน อันเป็นผลของการเรียนรู้
ร่วมกันไม่ใช่แบบต่างคนต่างทา
2.5 มีการจัดการชุมชนที่ดี คือสมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการจัดการ ตนเอง กลุ่มและชุมชน
ดาเนินการวางแผน จัดกระบวนการดาเนินงานและประเมินผลการพัฒนา ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.6 มีเครือข่ายชุมชน คือมีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มและองค์กรชุมชน ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ด้วยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความสมานฉันท์ ทาให้เกิดการรวม จิตสานึกและจิตวิญญาณของ
สมาชิกและองค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้มีพลังเข้มแข็งร่วมกันเรียนรู้และ พัฒนาชุมชนจนประสบคาวามสาเร็จ
2.7 มีภาวะผู้นาชุมชน (Community Leadership) ผู้นาในการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ ประสานความคิด
ของสมาชิก ไม่ผูกขาดความคิดหรือเป็นเจ้าของชุมชนเพียงผู้เดียว พร้อมที่จะเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิดเห็นกับผู้อื่น ผนึกตัวเองเข้ากับชุมชนได้อย่างแนบแน่น ร่วมทา ประโยชน์เพื่อชุมชน สามารถเชื่อม
ประสานสมาชิก กลุ่มและองค์กรชุมชนได้เป็นอย่างดี
2.8 เป็นชุมชนพึ่งตนเองได้ คือสมาชิกของชุมชนมีความเข้มแข็งพอที่จะช่วยเหลือ หรือพึ่งตนเองได้
ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในยามปกติ และเมื่อประสบกับภาวะวิกฤติ
ต่าง ๆ ทาให้สามารถดารงรักษาชุมชนเอาไว้ได้
2.9 เป็นชุมชนสงบสุข ชุมชนเข้มแข็ง เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาคนให้มี คุณภาพ มีคุณธรรม
และมีความสุ ข เมื่อคนมารวมกัน เป็น ชุม ชนและสร้ างชุ ม ชนให้สงบสุข แล้ ว ชุมชนก็ มีความเข้ม แข็ ง ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน
2.10 เป็นชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรต่าง ๆ ให้หมด
สิ้นไป แต่จะดารงรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทางวัฒนธรรมและทรัพยากร
ต่าง ๆ ของชุมชนไว้ได้ แล้วสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานไม่ล่มสลายโดยง่าย
สรุปได้ว่า เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน คือการที่คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีมีความสุข ตาม
สมควรแก่อัตภาพของตนเอง สามารถปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นและอยู่ร่วมกันกับคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและทา
กิจกรรมร่วมกับคนอื่น ๆ ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีความเอื้ออาทรต่อกันจนเกิด ความเป็นชุมชนขึ้น เมื่อ
คนมีความสุขแล้วย่อมส่งผลให้ชุมชนของตนเกิดความเข็มแข็งยั่งยืนในที่สุด
ความสาคัญของการพัฒนาชุมชน
มยุรี วัดแก้ว (2535 : 34-36) ได้อธิบายความสาคัญของการพัฒนาชุมชนไว้ ดังนี้
1. ความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นที่ทราบกันดีว ่า ปัญหาที่ ชุม ชนชนบทประสบกันอยู่ ทั ่ว ๆ ไปก็คือ ปัญ หาทางด้านเศรษฐกิ จ
ประชาชนประสบความยากลาบากมีความแร้นแค้น เนื่องจากการขาดความรู้ในการผลิตสมัยใหม่ วิธีการผลิต
ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติ รวมทั้งขาดแคลนเงินทุน ขาดแคลนอุปกรณ์ในการผลิต เกษตรกรมักขาย
ผลผลิตให้แก่พ่อค้าคนกลางในราคาต ่า และช่องทางประกอบอาชีพอย่างอื่นมี จ ากัด หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว
เกษตรกรส่วนใหญ่จะว่างงาน การนาเอาเอาการพัฒนาชุมชนมาใช้จะทาให้ เศรษฐกิจของเกษตรกรชาวชนบท
ดีขึ้น คือ
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1.1 ช่วยยกระดับการครองชีพของประชาชนให้ที่สูงขึ้น
1.2 ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน
1.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
1.4 ลดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชนชั้นในสังคม
1.5 ทาให้ประชาชนมีฐานด้านเศรษฐกิจดีขึ้นและประเทศชาติมีความมั่นคงด้าน เศรษฐกิจ
2. ความสาคัญทางสังคม
ประชาชนในชนบทด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็นเหตุให้ชาวชนบทมีสภาพความเป็นอยู่ ทางด้าน
สุขภาพอนามัยต่าไปด้วย สุขภาพของชาวชนบทเป็นแบบสามวันดีสี่วันไข้ เป็นโรคขาด สารอาหารและทางเดิน
อาหาร ก่อให้เกิดการด้อยคุณภาพของประชาชน ส่วนด้านความคิดต่าง ๆ นับว่ายังเป็นแนวความคิดที่ล้าสมัย
ยึดมั่นในเรื่องไสยศาสตร์ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ ท าให้ ประชาชนใน ชนบทเจริญ ช้าและมีผลกระทบทางด้ า น
เศรษฐกิจ การนาเอาวิธีการพัฒนาชุมชนเข้าไปใช้ในชุมชน มี ผลทาให้สภาพสังคมเปลี่ยนไปในทางที่ดี คือ
2.1 ทาให้ประชาชนได้รู้จักปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น 2.2 ช่วยให้ประชาชนรู้จัก
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ รักษาอนามัยครอบครัวให้ดีขึ้น
2.3 เป็นการลดความแตกต่างระหว่างชนชั้ นในสังคมให้บรรเทาเบาบางลง สร้าง ความเป็นธรรมให้
เกิดขึ้นแก่สมาชิก
2.4 ช่วยปรับปรุงชีวิต ความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคมให้ดีขึ้น
2.5 ท้าให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น 3. ความสาคัญทางด้าน
การเมืองการปกครอง
จากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ชาวชนบทได้รับ ทาให้มีผลสืบเนื่องมาสู่ปัญหาด้านการเมือง การ
ปกครองด้วย ต้นเหตุคือความยากจนที่ ท าให้ชาวบ้านไม่มั่นใจในการเมืองการปกครอง ประชาชน ถือว่า
การเมืองเป็นเรื่องของคนบางกลุ่มเท่านั้น ปัญหาความยากจนจะโยงมาสู่ปัญหาการเมือง ดังจะ เห็นได้จาก
ปัญหาผู้ก่อการร้าย และการต้อยการศึกษาก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ นาไปสู่ปัญหานี้ การไม่เข้าใจ ในเรื่องการเมือง
ประกอบกับความยากจน เมื่อมีฝ่ายตรงข้ามมาเกลี้ยกล่อมชักชวนก็เห็นตามไปด้วย ดังนั้นการพัฒนาชุมชนจึงมี
ผลต่อการเมืองการปกครอง ดังนี้
3.1 เป็นการก่อให้เกิดความสามัคคี ความเป็ นน้าหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน ท้องถิ่นและคนใน
ชาติ
3.2 ทาให้ประชาชนเกิดความรัก ความเข้าใจในรัฐบาลและประเทศชาติของตน ยิ่งขึ้น
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3.3 เป็นการขจัดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับประชาชน และ ระหว่างประชาชนกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.4 ทาให้ประชาชนสนใจที่จะปกครองตนเองและเข้าใจการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยมากขึ้น
การพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ นั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมาย ได้ ฉะนั้นในการ
พัฒนาชุมชนจึงพยายามที่จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกันทุกด้านที่มี ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพราะจะ
มีส่วนช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมาก กล่าวคือ หากเรา พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว โดยละทิ้ง
หรือไม่ให้ความสาคัญแก่ด้านอื่นอย่างเท่าเทียมกัน แล้ว ด้านที่พัฒนานั้นจะไม่ประสบผลสาเร็จเพราะมีด้านที่
ไม่พัฒนาเป็นเครื่องถ่วงอยู่ด้วย เหตุนี้การ พัฒนาชุมชนจึงต้องพัฒนาทั้งคนและวัตถุไปพร้อม ๆ กัน
วิธีการพัฒนาชุมชน
สนธยา พลศรี (2547 : 65-89) กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนมีวิธีการสาคัญ 3 วิธี คือการให้ การศึกษา
แก่ชุมชน การจัดระเบียบชุมชน และการดาเนินงานในลักษณะของกระบวนการ ซึ่งอธิบาย ได้ ดังนี้
1. การให้การศึกษาแก่ชุมชน (Community Education)
คือการให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ควรรู้เพื่อความรู้ความเข้าใจร่วมกัน เป็นกระบวนการที่ ผู้เข้ารับ
การศึกษามีส่วนสาคัญที่สุด เพราะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงต้องมีแรงจูงใจที่ต้องการจะ ศึกษาและบาง
เรื่องต้องมีการฝึกฝนปฏิบัติให้มีทักษะ โดยผู้เข้ารับการศึกษาอาจเป็นเด็ก เยาวชนหรือ ผู้ใหญ่ในชุมชนรวมถึง
ผู้นากลุ่มที่มีความสนใจ มีเวลาเพียงพอและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วน ผู้ให้การศึกษาเช่น นักพัฒนา
ชุมชน นักส่งเสริมการเกษตร นักสาธารณสุข ฯลฯ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ และทักษะในการถ่ายทอดเนื้อหา
ข้อมูลความรู้ มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักใช้จิตวิทยา ตลอดจนเทคนิควิธีสอนและถ่ายทอดความรู้ได้ดี
1.1 รูปแบบของการให้การศึกษาแก่ชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชน ถ้าแบ่งตาม จานวน
ของคนที่ให้การศึกษา อาจแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
1.1.1 การให้การศึกษาเป็นรายบุคคล เป็นการให้การศึกษาแก่บุคคลที่ไม่ สามารถ
ให้การศึกษาร่วมกับผู้อื่นได้ คือเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากผู้อื่น เช่น คน
พิการ และผิดปกติทางกายหรือจิตใจ ผู้นาชุมชนที่ต้องสร้างบุคลิกภาพให้เหมาะสม เด็กหรือ
เยาวชนที่เตรียม ตัวไปทากิจกรรมประเภทประกวดและแข่งขัน เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นการฝึก
ทักษะให้แก่บุคคลในด้าน ใดด้านหนึ่งหรือหลาย ๆ ด้านก็ได้
1.1.2 การให้การศึกษาเป็นกลุ่ม เป็นการให้การศึกษาแก่บุคคลในชุมชน เป็นกลุ่มที่
มีจานวนไม่มากนัก มีความสนใจร่วมกัน มีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีการทากิจกรรมร่วมกัน
หรือใช้ชีวิตร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของการให้การศึกษา ซึ่งอาจใช้วิธีการให้การศึกษาได้
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หลายวิธี เช่น การประชุมปฏิบัติการ การอภิปราย การจัดนิทรรศการ การศึกษาดูงาน การ
แลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์โดยจัดเวทีประชาคม เป็นต้น
1.1.3 การให้การศึกษาแก่คนจานวนมาก เป็นการให้การศึกษาแก่ผู้คนใน ชุมชนที่มี
จานวนมาก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปพร้อม ๆ กัน โดยส่วนใหญ่จะดาเนินการ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น
หอกระจายข่าวของชุมชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
การให้การศึกษาแก่ชุมชนจึงต้องเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล กลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการให้
การศึกษาด้วยจึงจะประสบคาวามสาเร็จ
1.2 วิธีการให้การศึกษาแก่ชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชนสามารถดาเนินการได้หลายวิธี
ดังนี้
1.2.1 การพบปะเยี่ยมเยียนโดยตรง เป็นการให้การศึกษาโดยการไปพบปะ เยี่ยม
เยียนผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือครอบครัว อาจจะเป็นที่บ้านหรือสถานที่ประกอบอาชีพ เช่น
สวน ไร่ นา เป็นต้น แล้วจึงหาโอกาสที่เหมาะสมให้การศึกษาตามเนื้อหาสาระที่ต้องการ การ
พบปะเยี่ยม เขียนโดยตรงแม้จะมีกระบวนการค่อนข้างยุ่งยาก แต่จะสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้แบบเป็นกันเอง ทาให้ผู้ถ่ายทอดความรู้และผู้เรียนมีความสนิทสนมกัน ได้เห็นสภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียน ซึ่ง สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ทาให้สามารถให้การศึกษาได้ง่าย เรียนรู้ และบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1.2.2 การอภิปรายกลุ่ม เป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนเป็นกลุ่ม โดยการนา ผู้ที่มี
ปั ญ หามี ค วามต้ อ งการ และความสนใจร่ ว มกั น จ านวนไม่ ม ากนั ก มาร่ ว มปรึ กษาหารือ
แลกเปลี่ยน ความรู้ความคิดเห็นกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ฝึกการเรียนรู้ร่วมกัน
และทางานร่วมกัน เป็นกลุ่ม พัฒนาความเป็นผู้นา เรียนรู้วิธีการทางานแบบประชาธิปไตย
สร้างจิตสานึกในการเป็น เจ้าของและรับผิดชอบการพัฒนาชุมชนร่วมกัน เป็นต้น
1.2.3. การสาธิต เป็นการให้การศึกษาด้วยการแสดงหรือ ท าให้ดูโดยให้ผู้เข้า รับ
การศึกษาได้เรียนรู้จากการเฝ้าดูและการทาลองปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นการสาธิต
ผลงาน การพัฒนาที่ประสบค าวามส าเร็จหรือสาธิตการด าเนินงานพัฒนาชุมชนก็ไ ด้ การ
สาธิตช่วยให้ผู้เรียน มองเห็นสิ่งที่เรียน สามารถเชื่อมโยงเปรียบเทียบสิ่งที่จะเรียนกับสิ่งอื่น ๆ
ได้ ทาให้บรรยากาศของการ เรียนไม่ซ้าซากจาเจ
1.2.4 การจัดนิทรรศการ เป็นการจัด แสดงสิ่ง ที่ จะเรี ยนรู้ ให้ ดู เช่น การ แสดง
ตัวอย่าง หุ่นจ าลอง แผนภูมิ รูปภาพ หรือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นหมวดหมู่ มี
ระเบียบ แบบแผน กระตุ้นให้ตระหนักถึง ปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
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ความเชื่อ ค่านิยมบาง ประการของผู้เรียน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
1.2.5 การศึกษาดูงาน เป็นการนากลุ่มเป้าหมายไปศึกษาหาความรู้ใน สถานที่ต่าง ๆ
ที่ประสบคาวามสาเร็จในการพัฒนาชุมชน ไปชมเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมกับการ พัฒนา
ชุมชนของตนหรือไปหาคนที่ประสบคาวามสาเร็จในการพัฒนา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว
ใน การพัฒนาชุมชน การศึกษาและดูงานยังช่วยในการฝึกทักษะของการทางานร่วมกัน ทาให้
เกิดการ รวมกลุ่มและองค์กรขึ้นในชุมชน สร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน น าความรู้ และประสบการณ์ที่ไ ด้พบเห็นมาปรับใช้ในการพัฒ นาชุมชนของตน
นอกจากนี้แล้วการศึกษาดูงานยัง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ ค่านิยมที่ไม่พึง
ประสงค์ของบุคคลให้เหมาะสมได้อีกด้วย
1.2.6 การฝึกอบรม เป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนโดยการเพิ่มพูนความรู้ ความ
ชานาญ ความสามารถหรือทักษะของบุคคล การเปลี่ยนแปลงเจตคติและความรู้สึกของผู้เข้า
รับ การฝึกอบรมให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแก้ไ ขข้อบกพร่องในการ
ดาเนินงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1.2.7 การรณรงค์ เป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วย การ
แสดงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่รณรงค์นั้น ทางสื่อและการแสดงออกในรูปแบบ
ต่าง ๆ ถ้าเป็นเรื่องที่เห็นด้วยก็ให้การสนับสนุนให้ ดาเนินการ ถ้าหากไม่เห็นด้วยก็ไม่ให้การ
สนับสนุน ยับยั้ง พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน การรณรงค์ส่ งเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่ม รวมพลังคน ในชุมชน เป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้ประสบ
คาวามสาเร็จ
2. การจัดระเบียบชุมชน (Community Organization)
เป็นวิธีการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คนในชุมชน เช่น บุคคลกับบุคคล บุคคลกับ กลุ่ม กลุ่ม
กับกลุ่ม เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม รวมพลังหรือศักยภาพของชุมชนและ นามาใช้ในการ
พัฒนาชุมชน โดยการจัดระเบียบชุมชนมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน เป็นการศึกษาและสารวจชุมชน เพื่อ รับทราบถึงข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ ของชุมชน และนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน เช่น ศึกษาประวัติความเป็นมา
ของชุมชน ภูมิประเทศ ทรัพยากร ประชากรจาแนกตามลักษณะต่าง ๆ เช่น จานวนคน จานวนครัวเรือน เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ การมีงานทา การเกิด การตาย
การย้ายถิ่น การเพิ่มของประชากร ผู้นาและผู้มีอิทธิพล วิวัฒนาการของการพัฒนาชุมชน ลักษณะ ทางด้าน
วัฒนธรรม เป็นต้น
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ขั้นตอนที่ 2 การรวมพลังชุมชน เป็นการใช้แรงจูงใจด้วยการกระตุ้น ยั่วยุให้ให้ ประชาชนมองเห็นและ
ตระหนักในปัญหาของชุมชน เกิดความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาและร่วมมือกัน แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการพัฒนา
ชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและการวิ เคราะห์ป ัญ หาชุม ชน เป็นการท าความเข้า ใจ ร่วมกันระหว่ า ง
ประชาชนในชุมชน ในเรื่องปัญหาและความต้องการ ความร้ายแรงเร่งด่วนของแต่ละ ปัญหาด้วยการประชุม
อภิปราย การปรึกษาหารือ แล้วจัด ลาดับปัญ หาและความต้องการ โดยต้องทา การแก้ไขปัญหาที่ร้ายแรง
เร่งด่วนต่อชุมชนก่อนปัญหาอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมโครงการ เป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งเกิด จากความต้องการ
ของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาโครงการและ กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้
มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 5 การค้นหาและพัฒนาผู้นา ผู้นาชุมชนเป็นผู้ที่ประชาชนให้การยอมรับ นับถือและให้ความ
ร่วมมือ ผู้นาที่ดีจึงสามารถสนับสนุนและให้การพัฒนาชุมชนประสบคาวามสาเร็จได้ ในการค้นหาผู้นานั้น อาจ
พิจารณาได้จากการศึกษาแนวความคิด ลักษณะนิสัย พฤติกรรมต่าง ๆ และ การยอมรับของประชาชนใน
ชุมชน เมื่อได้บุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้นาแล้ว อาจจะนามาให้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการเป็นผู้นาในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 การจัดตั้งกลุ่มและองค์กร กลุ่มและองค์กรของประชาชนในชุมชนนั้น เป็นฐานสาคัญใน
การรองรับการพัฒนา เพราะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มและองค์กรจะก่อให้เกิดพลัง ในการพัฒนานาไปสู่คา
วามสาเร็จได้ดีกว่าการทางานเพียงคนเดียว การจัดตั้งกลุ่มและองค์กร ต้อง คานึงถึงลักษณะพื้นฐานของชุมชน
เป้าหมายของสมาชิก ภาวะผู้นาในชุมชน และแสวงหาจุดร่วมของ ผลประโยชน์ที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น
ในชุมชน แล้วร่วมกันบริหารจัดการกลุ่มให้สามารถดาเนิน กิจกรรมด้านการพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 7 การดาเนินการจัดระเบียบชุมชนด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งอาจดาเนินการ ได้หลายวิธี ดังนี้
1. กลยุทธ์โต้แย้ง เป็นการแสดงออกในรูปของความไม่พึงพอใจ เช่น การใช้วาจา การเดินขบวน การ
ใช้มาตรการที่เฉียบขาด เพื่อจะให้ได้มาในสิ่งที่ชุมชนต้องการและเพื่อรักษา ผลประโยชน์ของชุมชน
2. กลยุทธ์เผชิญหน้า เป็นการแก้ไขปัญหาหรือความขั ดแย้ง ด้วยการให้คู่ขัดแย้ง ทั้ง สองฝ่ายมา
เผชิญหน้ากัน เพื่อทาความเข้าใจกันซึ่งจะเป็นการระบายความตึงเครียด ความคับข้องใจที่
มีอยู่ให้หมดไปแต่จะต้องควบคุมการเผชิญหน้าให้ดี เพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะเพิ่มความขัดแย้งให้ มากขึ้นไป
อีก
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3. กลยุทธ์การแข่งขัน การแข่งขันระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชนเป็นสิ่งที่สามารถ นามาใช้ประโยชน์
ได้ เพราะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความมุมานะในการทางาน แต่กลวิธีการแข่งขันนี้ จะต้องเป็นการแข่งขันใน
การทาความดีตามแนวความคิดและวิธีการที่กลุ่มยึดถือ เพื่อประโยชน์ต่อ ส่วนรวมอย่างแท้จริง
4. กลยุ ท ธ์ ป ระกวด เป็ น วิ ธ ี ก ารที ่ ก ระตุ ้ น ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความต้ อ งการที ่ จ ะเข้ า ร่ ว ม ใน
กระบวนการพัฒนาที่กาหนดขึ้น เพราะการประกวดเป็นแรงจูงใจให้บุคคลและกลุ่มเข้าร่วมในเรื่อง ดังกล่าว
เป็นอย่างดี เช่น การประกวดหน้าบ้านน่ามอง การประกวดครอบครัวพัฒนา การประกวด ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น
5. กลยุทธ์ต่อรอง เป็นวิธีการที่ใช้เมื่อประชาชนยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือระเบียบที่
วางไว้ เช่น การต่อรองให้ลดการประชุมลงจากสัปดาห์ละครั้งเป็นเดือนละครั้ง เป็นต้น
6. กลยุทธ์ต่อรองแลกเปลี่ยน เป็นวิธีการที่ทั้งสองฝ่ายหรือทุก ๆ ฝ่ายจะต้ องต่อรอง แลกเปลี่ยนกัน
เพื่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนส่วนรวม ดังนั้นการต่อรองแลกเปลี่ยนจะทาให้บางฝ่ายได้รับ ผลประโยชน์ แต่บางฝ่าย
ต้องเสียผลประโยชน์ของตนไปบ้าง เช่น ยอมให้ลดการประชุมแต่สมาชิกต้อง ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเดือนละ 1
ครั้ง
7. กลยุทธ์ประนีประนอม เป็นการใช้วิธีที่นุ่มนวลแบบสมานฉันท์แก้ไขปัญหาหรือข้อ ขัดแย้งระหว่าง
ฝ่ายต่าง ๆ ในชุมชนโดยสันติวิธี เป็นต้น
8. กลยุทธ์รณรงค์ เป็นวิธีการที่ทุกคนทุกฝ่ายในชุมชนกระทาหรือแสดงออกอย่าง พร้อมเพรียงกัน
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนอย่างทันทีทันใด เช่น รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์ลด ละ เลิก
บุหรี่และเอลกอฮอล์ การรณรงค์เพื่อต่อต้านเมาแล้วขับ เป็นต้น
9. กลยุทธ์ช่วยเหลือร่วมมือ เป็นวิธีการที่ใช้สาหรับการขอความช่วยเหลือจากบุคคล อื่นหรือกลุ่มต่าง
ๆ ทั้งเป็นครั้งคราวหรืออย่างถาวร เพื่อการพัฒนาชุมชนตามขีดความสามารถของ แต่ละคนแต่ละกลุ่ม
10. กลยุทธ์ร่วมมือร่วมใจ เป็นวิธีการที่ทุกคน ทุกฝ่ายมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดี มี ความเห็นพ้อง
ร่วมกัน สามารถร่วมกันรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วย ความยินดี
ขั้นตอนที่ 8 การติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามและประเมินผลกิจกรรม การจัดระเบีย บ
ชุมชนว่ามีข้อบกพร่องและประสบคาวามสาเร็จหรือไม่ อย่างไร ทั้งในระหว่างการ เตรียมการ การดาเนินการ
และหลังการจัดระเบียบชุมชนแล้ว โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลมากที่สุด ซึ่งมีหลาย
วิธีการ เช่น การสังเกต การแจงนับจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การติดตาม
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นต้น ดังนั้นจึงสามารถสรุปการจัดระเบียบชุมชนได้ดังภาพ
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การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน

การรวมพลังชุมชน

การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน

การเตรียมโครงการ

การค้นหาและพัฒนาผู้นา

การจัดตั้งกลุ่มและองค์การ

ดาเนินการด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ

การติดตามประเมินผลการจัดระเบียบ

ภาพที่ การจัดระเบียบชุมชน ที่มา : สนธยา พลศรี (2547 : 86)
3. กระบวนการพัฒนาชุมชน (Community as a Process)
3.1 การศึกษาชุมชน เป็นการเสาะแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ข้อมูลด้าน เศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ การเมือง การปกครองและสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนที่แท้จริง วิธีการในการศึกษาชุมชนอาจต้องใช้หลาย วิธีประกอบกัน ทั้งการสอบถาม
การสัมภาษณ์ การสังเกต การสารวจและการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนด้วย เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด กลวิธีที่สาคัญที่นักพัฒนา ต้องใช้ในขั้นตอนนี้ คือการสร้างความสัมพันธ์
กับคนในชุมชน เพราะถ้าหากปราศจากสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างนักพัฒนากับชาวบ้านแล้ว ก็จะเป็นการยากที่
จะได้รู้และเข้าใจปัญหาความต้องการจริง ๆ ของชาวบ้าน ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีจนถึงขั้นความ
สนิทสนม รักใคร่ ศรัทธาจึงเป็น สิ่งจาเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน
3.2 การให้การศึกษาแก่ชุมชน การสนทนาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันกับประชาชน เป็นการนาข้อมูลต่าง
ๆ ที่ได้จากขั้นตอนการศึกษาชุมชนมาวิเคราะห์ถึงปัญหาความต้องการและ สภาพที่เป็นจริง ผลกระทบ ความ
รุนแรงและความเสียหายต่อชุมชน กลวิธีที่ สาคัญในขั้นตอนนี้ คือ การกระตุ้นให้ประชาชนได้รู้ ได้เข้าใจและ
ตระหนักในปัญหาของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันก็คือการจัดเวที ประชาคมเพื่อค้นหาปัญหาร่วมกันของชุมชน
3.3 การวางแผน/โครงการ เป็นขั้นตอนให้ประชาชนร่วมตัดสินใจและก าหนด โครงการ เป็นการ
นาเอาปัญหาที่ประชาชนตระหนักและยอมรับว่าเป็นปัญหาของชุมชนมาร่วมกันหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขและ
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจที่จะแก้ไข ปัญหาภายใต้ขีดความสามารถของ
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ประชาชน และการแสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอก กลวิธีที่ สาคัญในขั้นตอนนี้ คือการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหา วิธีการวางแผน การเขียนโครงการ โดย ใช้เทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
3.4 การดาเนินงานตามแผนและโครงการ โดยมีผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตาม แผนและโครงการ
ที่ได้ตกลงกันไว้ กลวิธีที่สาคัญในขั้นตอนนี้ คือการเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนใน 2 ลักษณะ คือ
3.4.1 เป็นผู้ปฏิบัติงานทางวิชาการ เช่น แนะนาการปฏิบัติงาน การให้ คาปรึกษาหารือใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
3.4.2 เป็นผู้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
3.5 การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามความก้าวหน้าของงานที่ กาลัง ดาเนินการตามโครงการ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบได้อย่างทันท่วงที กลวิธี ที่สาคัญ ในขั้นตอนนี้ คือการติดตามดูแล
การทางานที่ประชาชนท า เพื่อทราบผลความก้าวหน้าและปัญ หา อุปสรรค แล้ว นาผลการปฏิบัติง านตาม
โครงการหรือกิจกรรมไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ซึ่ง สามารถกระทาได้โดยวิธีการ ดังนี้
การพัฒนาชุมมีลักษณะสาคัญประการหนึ่ง คือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน ตามลาดับก่อนหลัง
ทุกขั้นตอนจะต้องให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย ในการ ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนจะต้อง
ทาอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.5.1 แนะนาให้ผู้นาท้องถิ่นหรือชาวบ้านติดตามผลและรายงานผลด้วย ตนเอง เช่น รายงาน
ด้วยวาจา รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
3.5.2 นักพัฒนาและผู้นาชุมชนเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เช่น รายงานด้วย
วาจาต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผลการปฏิ บัติงานต่อที่ประชุม โดย การทาบันทึก
รายงานซึ่งอาจจะมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
สรุปได้ว่ากระบวนการพัฒนาชุมชนดังกล่าวข้างต้นมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันอย่างเป็น ขั้นตอน ซึ่ง
จะต้องดาเนินการอย่างเป็นลาดับไม่ควรข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
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การติดตาม
ประเมินผล

การดาเนินงาน
ตามแผน

การให้การศึกษา
แก่ชมุ ชน

การวางแผนและ
โครงการ

ภาพที่ 5.4 กระบวนการพัฒนาชุมชน ที่มา : ปรับปรุงจากสนธยา พลศรี (2547 : 87)
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งที่ถูกนามาใช้เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดี ขึ้น แต่ยัง
มีการพัฒนาอีกหลายลักษณะที่ถูกนามาใช้ในชุมชนและมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองที่ แตกต่างออกไปจาก
การพัฒนาชุมชน แต่เนื่องจากการพัฒนาเหล่านั้นมีเป้าหมายเอยกระดับความ เป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับการพัฒนาชุมชน ทาให้คนทั่วไปมักเกิดความเข้าใจว่าการพัฒนาดังกล่าวก็คือ การ
พัฒนาชุมชนซึ่งไม่ถูกต้อง (สนธยา พลศรี, 2547 : 57-60) ดังนั้น จึงควรทาความเข้าใจกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ
ว่ามีลักษณะเช่นไร มีความแตกต่างกับการพัฒนาชุมชน อย่างไร ในที่นี้กล่าวถึงการพัฒนาที่ สาคัญ คือ การ
พัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง และ การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมการพัฒนาทั้งระดับจุลภาคและระดับ มหภาค กล่าวคือ
จุลภาค หมายถึงระดับบุคคล ระดับมหาภาค หมายถึง สัง คมและความสัมพันธ์กับชุมชน ภายนอก ทั้ง ใน
ระดับประเทศและนานาประเทศ ซึ่งมีความสลับซับซ้อนและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การพัฒนาชุมชนกับ
การพัฒนาสังคมเป็นการพัฒนาที่ถูกนามาใช้ในชุมชนเหมือนกันแต่มีความ แตกต่างกันบางประการ คือ
1.1 การพัฒนาสังคมมีขอบเขตกว้างขวางกว่าการพัฒนาชุมชน เพราะสังคมมีขนาด ใหญ่กว่าชุมชน
การพัฒนาสังคมมักเป็นการพัฒนาในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ
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1.2 การพัฒนาสังคมมีเป้าหมายที่การพัฒนาเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีทางสังคมและ เทคโนโลยีทาง
วัตถุ แต่การพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาที่ตัวคนมากที่สุด
1.3 การพัฒนาสังคมมุ่งระดมคนและทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งจากภายในสังคมและ ภายนอกสังคมมาใช้
ในการพัฒนา ส่วนการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นคนและทรัพยากรในชุมชนเป็นสาคัญ
1.4 การพัฒนาสังคมเน้นการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่คน แต่การพัฒนาชุมชนเน้น การมีส่วนร่วม
ของคนในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของตนเอง โดยการช่วยเหลือตนเองหรือการ พึ่งตนเองของชุมชน
ดังนั้น การพัฒนาสังคมจึงไม่ใช่การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่ง ในสังคม เพราะ
นาไปใช้พัฒนาคนในชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั่นเอง
2. การพัฒนาชนบท
การพัฒนาชนบทเป็นกระบวนการเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชนบท ซึ่งเป็นทั้ง ขบวนการทาง
สังคมและความรับผิดชอบของรัฐบาล ทั้งนี้เพราะจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนในท้องถิ่ นและ
รัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและบริการต่าง ๆ ที่จาเป็นตามความ เหมาะสมของสภาพแต่ละท้องถิ่น
ซึ่งต้องใช้เวลายาวนาน เสียค่าใช้จ่ายสูง จึงมักได้รับความช่วยเหลือ จากองค์กรหรือรัฐบาลต่างประเทศด้วย
(รัชนีกร เศรษโฐ, 2528) โดยการพัฒนาชุมชนกับการพัฒนา ชนบทจัดว่าเป็นการพัฒนาที่ถูกนามาใช้ในชุมชน
เช่นเดียวกัน แต่มีความหมายแตกต่างกันบางประการ
ดังนี้
2.1 การพัฒนาชนบทเป็นวิธีการพัฒนาที่ นามาใช้ในการพัฒนาชุมชนชนบทเท่านั้น ส่วนการพัฒนา
ชุมชนนามาใช้ทั้งในชุมชนชนบท ชุมชนเมือง หรือชุมชนที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น อาทิ ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
2.2 เป้าหมายของการพัฒนาชนบท มุ่งเน้นชาวบ้านที่ยากจน ส่วนการพัฒนาชุมชน เป้าหมายคือ การ
พัฒนาคนทุกคน ทุกกลุ่มและทุกประเภทในชุมชน
2.3 การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมากกว่าด้านอื่น ๆ แต่การ พัฒนาชุมชนมุ่งเน้น
การพัฒนาคนมากกว่าร้านอื่น ๆ
2.4 การพัฒนาชนบทมีขอบเขตของประชากรและพื้นที่มากกว่าการพัฒนาชุมชน มี แผนและโครงการ
ขนาดใหญ่กว่าการพัฒนาชุมชน กล่าวคือเป็นการพัฒนาทุกส่วนของชุมชนชนบทใน เวลาเดียวกัน แต่การ
พัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาคน กลุ่มเป้าหมายไม่มากนักแล้วค่อย ๆ ขยายผลออกไป ทั่วทั้งชุมชน
2.5 การพั ฒ นาชนบทต้ อ งใช้ เ วลานาน งบประมาณสู ง ต้ อ งพึ ่ ง พารั ฐ บาล องค์ ก รและ รั ฐ บาล
ต่างประเทศ ส่วนการพัฒนาชุมชนใช้เวลาน้อยกว่า งบประมาณไม่มากนัก มุ่งให้ประชาชน พึ่งตนเองมากกว่า
พึ่งพารัฐบาลหรือองค์กรภายนอก
3. การพัฒนาเมือง
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การพัฒนาเมืองเป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่ นามาใช้ในชุมชนหรือสังคมเมือง ซึ่งมีปัญหาและ ความ
ต้องการของผู้คนที่แตกต่างกันไปจากชุมชนหรือสังคมชนบท การพัฒนาเมืองมีความแตกต่างกับ การพัฒนา
ชุมชนบางประการ คือ
3.1 การพัฒนาเมืองเป็นการพัฒนาบริการขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการพัฒนาวัตถุมากกว่ า การพัฒนาคน
เช่น ระบบระบายน้า การกาจัดขยะมูลฝอย การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก สร้างสิ่ง สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ ให้เพียงพอกับผู้คนที่มีจานวนมาก ส่วนการพัฒนาชุมชนเป็น การพัฒนาคนและกลุ่มคน
มากกว่าการพัฒนาสิ่งเหล่านี้
3.2 การพัฒนาเมืองเป็นวิธีการที่เหมาะสมต่อการพัฒนาชุมชนเมือง ซึ่ งมีลักษณะ แตกต่างไปจาก
ชุมชนชนบท วิธีการพัฒนาเมืองจึงใช้ได้ดีกับชุมชนเมืองเท่านั้น ส่วนการพัฒนาชุมชน สามารถนามาใช้ได้กบั
ทุกชุมชนและทุกสังคม
3.3 การพัฒนาเมืองมีวิธีการและขั้นตอนในการพัฒนามากมายหลายขั้นตอน จึงต้อง นาวิธีการพัฒนา
หลาย ๆ ด้านเข้ามาร่วมกันพัฒนา ส่วนการพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่ สามารถนามาใช้ในการ
พัฒนาเมืองเพื่อการพัฒนาบุคคล กลุ่ม องค์กรในเมืองให้มีความพร้อมที่จะรับ การพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไป
3.4 การพัฒนาเมืองเน้นบริการของรัฐบาลมากกว่าการพึ่งตนเองของคนในชุมชน โดยเฉพาะเมืองใน
ประเทศต้อยพัฒนา ชาวเมืองถือว่ารัฐและองค์กรของรัฐมีหน้าที่ในการพัฒนาและบริการประชาชน ไม่ใช่เป็น
เรื่องที่ประชาชนต้องรับผิดชอบ ซึ่งตรงกันข้ามกับการพัฒนาชุมชนที่การ พัฒนาเป็นของประชาชน โดย
ประชาชนและเพื่อประชาชน
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่ นาไปใช้ในชุมชนเพื่อสร้างความ เจริญก้าวหน้าโดย
วิธีการทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความแตกต่างกับการพัฒนาชุมชน ดังนี้
4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจมุ่งเน้นกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่การพัฒนา ชุมชนมุ่ง เน้น
พัฒนาคนและกลุ่มคน
4.2 การพัฒนาเศรษฐกิจต้องใช้เทคโนโลยีทางการผลิตสมัยใหม่ที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพสูง ราคา
แพง มีความยุ่งยากในการใช้และการบารุงรักษา แต่การพัฒนาชุมชนใช้ความรู้ ความสามารถหรือศักยภาพของ
คนในชุมชนเป็นสาคัญ เทคโนโลยีที่นามาใช้เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม กับชุมชน คือมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับงาน ผลิต ใช้และบารุงรักษาได้โดยคนในชุมชนเอง
4.3 การพัฒนาเศรษฐกิจเริ่มดาเนินการพัฒนาทางวัตถุก่อน แล้วใช้วัตถุไปพัฒนาคน ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี แต่การพัฒนาชุมชนด าเนินการพัฒนาคนให้มีคุณภาพก่อน เพื่อให้สามารถไป พัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
ตนเองให้ดีต่อไป
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4.4 การพัฒนาเศรษฐกิจมีขอบข่ายการพัฒนากว้างกว่าการพัฒนาชนบท กล่าวคือ ครอบคลุมชุมชน
ขนาดใหญ่ระดับสังคมและประเทศ แต่การพัฒนาชุมชนมีขอบข่ายอยู่ในชุมชนซึ่ง เป็น ส่วนหนึ่งของสัง คม
เท่านั้น
สรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมืองและการ พัฒนาเศรษฐกิจ
ต่างก็เป็นวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน แต่การพัฒนา ดังกล่าวไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
เพราะการพัฒนาแต่ละประเภทมีลักษณะ ขอบเขตและวิธีการพัฒนาเป็นของ ตนเอง อย่างไรก็ตามการพัฒนา
เหล่านี้สามารถนาไปใช้กับกลุ่มคนและพื้นที่เป้าหมายเดียวกันได้ เพราะต่างก็สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน
แต่ต้องมีการประสานงานกันเป็นอย่างดีจึงจะประสบ คาวามสาเร็จ
บทบาทและคุณสมบัติของนักพัฒนาในการพัฒนาชุมชน
การดาเนินงานด้านการพัฒนาของนักพัฒนานั้น จะต้องระลึกอยู่เสมอว่าคนเป็นองค์ประกอบ ที่สาคัญ
ที่สุดในการพัฒนา โดยเฉพาะนักพัฒนาชุมชน (Change Agent) คือคนที่ได้รับการคาดหมาย ว่าจะเป็นผู้สื่อ
หรือผู้นาการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชุมชน ซึ่งนักพัฒนาจึงต้องมีบทบาทและคุณสมบัติ ดังนี้ (นันทนีย์ กมลศิริพิชัย
พร, ม.ป.ป. : 96-97)
1. บทบาทของนักพัฒนาชุมชน
1.1 เป็นผู้ให้การศึกษาแก่ชุมชน โดยการแนะความรู้ ความคิดใหม่ ๆ ไปสู่ชุมชน สนับสนุนและส่งเสริม
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้โดยการพูดคุย ประชุมและจัดทากิจกรรมต่าง ๆ ใน ชุมชน
1.2 เป็นผู้จัดการในการรวมกลุ่ม เพื่อให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท า กิจกรรม แก้ไ ข
ปัญหาร่วมกันและสร้างอานาจในการต่อรองกับกลุ่มอื่น
1.3 เป็นผู้ประสานงาน เป็นการทาหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้ง รัฐ เอกชนและ
ประชาชน เพื่อระดมทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพราะนักพัฒนา ไม่ใช่ผู้ที่จะเข้ามา
แก้ปัญหาของชุมชนได้ทุกเรื่อง
1.4 เป็นผู้ร่วมปฏิบัติ นักพัฒนาต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กับคนในชุมชนทั้ง
ในการวางแผน การจัดรวมกลุ่มและการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ
1.5 เป็นผู้ส่งเสริมและเผยแพร่ คือจะต้องทาหน้าที่ในการให้ความรู้ ฝึกอบรมและ การประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนยอมรับการดาเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ
2. คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน
2.1 มีอุดมคติ มีจิตสานึกพร้อมที่จะทางานอย่างเสียสละและอดทน เพื่อประโยชน์ ของส่วนรวม
2.2 สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตในชุมชนได้ดี
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2.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้ความเคารพนับถือประชาชน
2.4 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและมีลักษณะของการเป็นผู้สร้างคนในชุมชน มากกว่าที่จะ เป็นตัว ผู้นาเสีย
เอง
2.5 มีความรู้ความเข้าใจสภาพปัญหาของชุมชน ตลอดจนศึกษาหาประสบการณ์ เรียนรู้จากบุคคล
ตลอดเวลา
2.6 มีความประพฤติดี ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น มีวินัย สามารถเป็นตัวอย่างให้ ชาวบ้านยอมรับนับ
ถือหรือศรัทธาเลื่อมใส
2.7 มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนเป็น อย่างดี
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัยออกแบบและพัฒนาผ้าไหมในวัฒนธรรมร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ ใ ช้
วิธีการดาเนินงานแบบวิจัยเชิงทดลอง โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากตาราเอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
และจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาทดลองและศึกษาก่อนที่จะทาการออกแบบ โดยผู้วิจัยได้
ทาการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบของที่
ระลึก
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภทได้แก่
1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเป็นผู้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง
ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและการสังเกตการณ์ เป็นเครื่องมือ
ที่สาคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการศึกษาในครั้งนี้
2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ ง อื่ นๆ ที่ มี ผู้ อื่ น หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ท าการเก็ บ รวบรวมไว้แ ล้ ว เช่ น จากรายงาน
ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร หนังสือ ตารา หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์ต่างๆ เป็นต้น
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
1) แบบบันทึกศึกษา เอกสาร หนัง สือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบของที่ระลึก การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และข้อมูลพื้นที่จังหวัดสระแก้วและตราด
1.1) ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของที่ระลึก การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลพื้นที่จังหวัดสระแก้วและตราด
1.2) สรุปสาระสาคัญที่ต้องการและทาการบันทึกเนื้อหาเพื่อไปใช้ในการออกแบบเครื่อ งมือเพื่อ
ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตกรรมของกลุ่มจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ กลุ่มผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษา หนังสือ เอกสารรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการจดบันทึก
2) การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกโดยนาเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา หนังสือ เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาทาการวิเคราะห์ และสรุปในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของกลุ่มผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์
1) แหล่งข้อมูล
1.1) เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบของที่ระลึก การออกแบบผลิตภัณฑ์
และข้อมูลพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล
2.1) แบบบันทึก การจดบันทึก
2.2) เครื่องอัดเสียง
2.3) กล้องถ่ายรูป
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของกลุ่มผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ นั้น ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการ
สร้างและพัฒนาเครื่องมือมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1) แบบบันทึกศึกษา เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของที่ระลึก
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ อ มู ล พื้ น ที่ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและกลุ่ ม ผู้
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม จังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์
3.2) ศึกษา เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบของที่ระลึก การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม จังหวัด
บุรีรัมย์
3.3) สรุปสาระสาคัญที่ต้องการแล้วนามาเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของ
กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์
4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกแบบและพัฒนาผ้าไหมในวัฒนธรรมร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชนกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์)นั้น ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษา ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบและผลิตต้นแบบแล้วนามาทดลองและจดบันทึก
ในแบบจดบันทึก
5) การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิ จัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม จัง หวัด
บุ รี รั ม ย์ และข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ต้ น แบบแล้ ว นามาทดลองและจดบั น ทึ กในแบบจดบั นทึ ก แล้ วมาท าการ
วิเคราะห์และสรุปผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
1) สรุปผลที่ได้จากการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเก็บรวบรวมข้อมูล
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2) การทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ออกแบบและพัฒนาผ้าไหมในวัฒนธรรมร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชนกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการทาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1) แบบบันทึกศึกษา เอกสาร หนัง สือ และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลพื้นที่จัง หวั ด
บุรีรัมย์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม จังหวัดบุรีรัมย์
2.2) ศึกษา เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เ กี่ย วข้ องกั บ การออกแบบของที่ ระลึก การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และการศึกษาทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของกลุ่มจัง หวั ด
บุรีรัมย์
2.3) สรุปสาระสาคัญที่ต้องการแล้วบันทึกเนื้อหาไว้เพื่อ นาไปใช้เป็นแนวทางการออกแบบ
3) การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นาข้อมูลที่ได้จาการวิเคราะห์มาออกแบบ สร้างรูปทรง รูปลักษณ์
รวมถึงกระบวนการผลิต
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการเผยแพร่
1) นาองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของกลุ่มผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ไปถ่ายทอดให้กับ
กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ ในรูปแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
2) นาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปเสนอการจดสิทธิบัตร
3) นาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ บทความและการนาเสนอทางวิชาการ

3.4 ผู้ที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผู้ใช้

การใช้ประโยชน์

กลุ่มงานหัตถกรรมผ้าไหมของจังหวัด

กลุ่มผู้ผลิตสินค้า นาผลการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุง

บุรีรัมย์

ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการตอบสนองต่อปัจจัยเชิงสาเหตุด้านการ
รับรู้ข่าวสารทางการตลาด ด้านการผลิต ด้านต้นทุนทรัพยากร
และทุนมนุษย์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้ซื้อ
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ผู้ใช้

การใช้ประโยชน์

วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์

ได้โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด
คุณค่าตราสินค้า ภาพลักษณ์ส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ 1 โมเดล และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า นาผลการวิจัยไป
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการตอบสนองต่อปัจจัย
เชิงสาเหตุด้านการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด ด้านการผลิต
ด้านต้นทุนทรัพยากร และทุนมนุษย์ และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ซื้อ

3.2 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
ใช้วิธีการสัมมนาในรูปแบบ “WORK SHOP” ที่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทาชิ้นงานจริง พร้อมทั้งนาเสนอ
ผลงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ รวมไปถึงการจดสิทธิบัตร
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยเรื่อง ออกแบบและพัฒนาผ้าไหมในวัฒนธรรมร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิก
ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากภาคทฤษฎี คือ เอกสารตารา ภาคสนาม และการทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้านเทคนิค
กระบวนการ และได้นาผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนงานวิจัยดังนี้
4.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อ
นามาเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อนามาเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ผู้วิจัยได้ทา
การลงพื้นที่ศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์โดยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT
Analysis
4.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)
(S) จุดแข็งผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
- ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (บุรีรัมย์) นั้นมีการวมตัวเป็นเครือข่ายผู้ทอผ้าไหม(แบบ
เครือญาติ)ทาให้สามารถผลิตผ้าไหมได้ตามความต้องการของตลาด
- ภายในกลุ่มนอกจากมีการทอผ้าไหม ยังมีช่างฝีมือในรูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม เพื่อ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในรูปแบบอื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมภายในกลุ่มมีการรับรองตราสัญลักษณ์นกยูงซึ่งเป็นตัวการันตีคุณภาพผ้าไหม ด้าน
กระบวนการผลิต วัตถุดิบและสีธรรมชาติ และมีใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ลวดลายผ้าไหมของกลุ่มได้มีเอกลักษณ์ที่ขึ้นชื่อ คือผ้าทอลายขัดและซิ่นตีนแดง
- นอกจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมภายในกลุ่มยังมีสิ่งทอรูปแบบอื่นๆด้วย เช่น ผ้าฝ้ายทอมือ และเสื่อ
- บุคคลากรภายในกลุ่มมีทัศนคติที่พร้อมจะเรียนรู้การต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้าไหม
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(W) จุดอ่อนผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
- ผลิตภัณฑ์แ ปรรูป จากผ้าไหมนั ้นมี รูป แบบและจ านวนน้ อยซึ ่ง ไม่ ตอบโจทย์ ความต้องการของ
ท้องตลาดสมัยใหม่
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมบางผลิตภัณฑ์ ยังไม่การเก็บรายละเอียดที่ยังไม่เรียบร้อย
- ยังไม่มีตราสินค้าของกลุ่ม
(O) โอกาสผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
- จัง หวัดข้างเคียงยังมี ความต้องการผ้ าไหมจากกลุ่ ม เพื่อน าไปจ าหน่า ยและน าไปแปรรูป เป็ น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- มีการส่งเสริมความรู้และตรวจสอบคุณภาพผ้าไหม จากกรมหม่อนไหมและสานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์
- มีนโยบายจากรัฐบาลที่ช่วยส่งเสริมกิจการขนาดเล็ก-ขนาดกลาง(SMEs) อย่างสม่าเสมอ
- ช่องทางการขายออนไลน์นั้นมีโอกาสเพิ่มกลุ่มลูกค้าและยอดขาย
(T) อุปสรรคผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
- มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทาให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลง ส่งผลให้ยอดจาหน่ายลดลง

(S) จุดแข็ง
(W) จุดอ่อน
- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ้ า ไหมกลุ ่ ม จั ง หวั ด นครชั ย
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมนั้นมีรูปแบบ
บุรินทร์ (บุรีรัมย์) นั้นมีการวมตัวเป็นเครือข่ายผู้ทอ และจานวนน้อยซึ่งไม่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผ้าไหม(แบบเครือญาติ)ทาให้สามารถผลิตผ้าไหมได้ ท้องตลาดสมัยใหม่
ตามความต้องการของตลาด
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมบางผลิตภัณฑ์ ยังไม่
- ภายในกลุ่มนอกจากมีการทอผ้าไหม ยังมี การเก็บรายละเอียดที่ยังไม่เรียบร้อย
ช่างฝีมือในรูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
- ยังไม่มีตราสินค้าของกลุ่ม
เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในรูปแบบอื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมภายในกลุ่มมีการรับรอง
ตราสัญลักษณ์นกยูงซึ่งเป็นตัวการันตีคุณภาพผ้าไหม

69
ด้านกระบวนการผลิต วัตถุดิบและสีธรรมชาติ และมี
ใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน
- ลวดลายผ้าไหมของกลุ่มได้มีเอกลักษณ์ที่
ขึ้นชื่อ คือผ้าทอลายขัดและซิ่นตีนแดง
- นอกจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมภายในกลุ่มยังมี
สิ่งทอรูปแบบอื่นๆด้วย เช่น ผ้าฝ้ายทอมือ และเสื่อ
- บุคคลากรภายในกลุ่มมีทัศนคติที่พร้อมจะ
เรียนรู้การต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้าไหม
(O) โอกาส
(T) อุปสรรค
- จังหวัดข้างเคียงยังมีความต้องการผ้าไหม
- มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทา
จากกลุ่ม เพื่อน าไปจ าหน่ายและนาไปแปรรูปเป็น ให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลง ส่ง ผลให้ยอดจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ลดลง
- มี ก ารส่ ง เสริ ม ความรู ้ แ ละตรวจสอบ
คุณภาพผ้าไหม จากกรมหม่อนไหมและส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
- มีนโยบายจากรัฐบาลที่ช่วยส่งเสริมกิจการ
ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง(SMEs) อย่างสม่าเสมอ
- ช่องทางการขายออนไลน์นั้นมีโอกาสเพิ่ม
กลุ่มลูกค้าและยอดขาย
4.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่ได้จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน การพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
จากวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทาต้นแบบผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึก ที่ได้จาก
การศึกษาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้วิจัยได้นาการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT Analysis จากข้อ 4.1 มาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยใช้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Booz, Allen & Hamilton
มาเป็นแนวทางดังต่อไปนี้
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4.2.1 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Strategy)
ก่อนผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ ผู้วิจัยได้
วางกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ไว้ดังนี้
- กลุ่มผู้ผลิตมีความสามารถในการผลิต
- ผลิตภัณฑ์จะต้องจาหน่ายง่าย เข้าถึงลูกค้าได้ทุกเพศ
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหลายขนาด
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์น้อย
- สามารถจาหน่ายเป็นชุดกันได้
4.2.2 การสร้างไอเดีย (Idea generation)
หลังจากผู้วิจัยได้ ลงพื้นที่ ศึก ษาข้อ มูลพื้น ฐานของกลุ่ ม ผลิ ตภั ณฑ์ ผ้ าไหม นครชั ย
บุรินทร์ ผู้วิจัยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ หมวก และกระเป๋า เนื่องจากผู้ผลิต
สามารถผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ทุกเพศ ไม่มีหลายขนาด ใช้ผ้าต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์น้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆเมื่อ
เทียบอัตราส่วนผ้า และกาไร
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ภาพที่ 4.1 ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม บ้านคูณ

ภาพที่ 4.2 นาคณะวิจัยลงพื้นที่สอบถามและสารวจกับกลุ่มตัวอย่าง
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ภาพที่ 4.3 กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม บ้านคูณ

ภาพที่ 4.3 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนแดง
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ภาพที่ 4.3 นาคณะวิจัยลงพื้นที่สอบถามและสารวจกับผู้ทอผ้าไหม

ภาพที่ 4.3 ผู้ทอผ้าไหมบ้านโนนแดง
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4.2.3 การคัดกรอง (Screening)
หลังจากที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้วางแนวคิดของ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันไว้เป็น 2 แนวทางดังนี้
- รูปแบบการใช้ชีวิตร่วมสมัยในเมือง (Urban contemporary) รูปแบบผลิตภัณฑ์
จะต้องตอบโจทย์วิถีชีวิตในเมือง กระเป๋าจะต้องสามารถใส่อุปกรณ์ในการใช้ชีวิตประจ าวันในเมือง เช่น
คอมพิวเตอร์พกพาและเอกสารเป็นต้น หมวกจะต้องดูทันสมัยคล่องตัวในชั่วโมงที่เร่งรีบ
- รูปแบบการใช้ชีวิตร่วมสมัยแบบกลางแจ้ง (Outdoor contemporary) รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จะต้องเหมาะสมกับสภาพอากาศ ให้ความรู้สึกผจญภัย กระเป๋าจะต้องสามารถใส่อุปกรณ์ท่องเที่ยว
ได้เช่น เสื้อผ้า และอุปกรณ์ทาความสะอาดร่างกาย หมวกนั้นต้องสามารถป้องกันแสงแดดรอบด้านได้ และ
ระบายอากาศได้ดี
4.2.4 การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis)
หลังจากผู้วิจัยได้วางแนวทางของรูปแบบผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการลง
พื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ธุรกิจ ระว่างกลุ่มผู้ผลิตกับกลุ่มลูกค้า ดังนี้
กลุ่มผู้ผลิต : ผู้ผลิตมีวัตถุดิบผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ มีคุณสมบัติระบาย
ความร้อนได้ดี สีสันสวยงาม กลุ่มผู้ผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีศักยภาพในการผลิตสินค้า
ตามแบบ
กลุ่มลูกค้า : กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนที่ชื่นชอบในงานผ้าไหม และผ้าทอมือ และมีกลุ่มลูกค้าที่อยู่
จังหวัดข้างเคียงมารับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่แปรรูปไปจาหน่ายต่อ ยังขาดกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจใน
รูปแบบแบบผลิตภัณฑ์ และยังไม่มีช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
สรุปการวิเคราะห์ธุรกิจ
ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ แบบการใช้ชีวิตร่วมสมัยแบบกลางแจ้ง (Outdoor contemporary)
เนื่องจาก ผู้ผลิตมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ลวดลายสีสันหลากหลาย ระบายความร้อนได้ดี มีศักยภาพในการผลิต
แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจในรูปแบบของสินค้า ผู้ผลิตอยู่ใน
จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จึงเหมาะกับการซื้อเพื่อนาไปใช้ในการท่องเที่ยวได้
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4.2.5 การพัฒนา (Development)
หลังจากผู้วิจัยได้ ผลิตภัณฑ์และรูปแบบที่ต้องการพัฒนาต่อ ผู้วิจัยได้ทาการร่างแบบใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสร้างแบบตัดเพื่อนาไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มตัวอย่างได้

ภาพที่ 4.4 ภาพแบบตัดกระเป๋า
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ภาพที่ 4.5 ขั้นตอนการประกอบกระเป๋า 1
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ภาพที่ 4.6 ขั้นตอนการประกอบกระเป๋า 2
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ภาพที่ 4.7 แบบตัดหมวก
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ภาพที่ 4.8 ขั้นตอนการประกอบหมวก 1
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ภาพที่ 4.9 ขั้นตอนการประกอบหมวก 2
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4.2.6 การทดสอบ (Testing)
ผู้วิจัยได้ทาการผลิตตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อนาไปใช้ในการทดสอบตลาด โดยสร้าง
ต้นแบบเพื่อนาไปเป็นตัวอย่างในการผลิตและทดสอบตลาด

ภาพที่ 4.10 ต้นแบบหมวก
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ภาพที่ 4.11 ต้นแบบกระเป๋า
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ภาพที่ 4.12 ต้นแบบหมวกและกระเป๋า
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่องออกแบบและพัฒนาผ้าไหมในวัฒนธรรมร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิ ก
ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) ที่ได้ทาการศึกษา สรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย เรื่องออกแบบและพัฒนาผ้าไหมในวัฒนธรรมร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
สมาชิกชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) ได้ผลสรุปดังนี้ จาก
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์ เพื่อนามาเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากการลงพื้นที่ได้ข้อมูลโดยสรุปดังนี้
ตารางที่ 5.1 สรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (บุรีรัมย์)
(S) จุดแข็ง
(W) จุดอ่อน
- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ้ า ไหมกลุ ่ ม จั ง หวั ด นครชั ย
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมนั้นมีรูปแบบ
บุรินทร์ (บุรีรัมย์) นั้นมีการวมตัวเป็นเครือข่ายผู้ทอ และจานวนน้อยซึ่งไม่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผ้าไหม(แบบเครือญาติ)ทาให้สามารถผลิตผ้าไหมได้ ท้องตลาดสมัยใหม่
ตามความต้องการของตลาด
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมบางผลิตภัณฑ์ ยังไม่
- ภายในกลุ่มนอกจากมีการทอผ้าไหม ยังมี การเก็บรายละเอียดที่ยังไม่เรียบร้อย
ช่างฝีมือในรูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
- ยังไม่มีตราสินค้าของกลุ่ม
เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในรูปแบบอื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมภายในกลุ่มมีการรับรอง
ตราสัญลักษณ์นกยูงซึ่งเป็นตัวการันตีคุณภาพผ้าไหม
ด้านกระบวนการผลิต วัตถุดิบและสีธรรมชาติ และมี
ใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน
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- ลวดลายผ้าไหมของกลุ่มได้มีเอกลักษณ์ที่
ขึ้นชื่อ คือผ้าทอลายขัดและซิ่นตีนแดง
- นอกจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมภายในกลุ่มยังมี
สิ่งทอรูปแบบอื่นๆด้วย เช่น ผ้าฝ้ายทอมือ และเสื่อ
- บุคคลากรภายในกลุ่มมีทัศนคติที่พร้อมจะ
เรียนรู้การต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้าไหม
(O) โอกาส
(T) อุปสรรค
- จังหวัดข้างเคียงยังมีความต้องการผ้าไหม
- มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทา
จากกลุ่ม เพื่อน าไปจ าหน่ายและนาไปแปรรูปเป็น ให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลง ส่ง ผลให้ยอดจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ลดลง
- มี ก ารส่ ง เสริ ม ความรู ้ แ ละตรวจสอบ
คุณภาพผ้าไหม จากกรมหม่อนไหมและส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
- มีนโยบายจากรัฐบาลที่ช่วยส่งเสริมกิจการ
ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง(SMEs) อย่างสม่าเสมอ
- ช่องทางการขายออนไลน์นั้นมีโอกาสเพิ่ม
กลุ่มลูกค้าและยอดขาย
จากวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่
ได้จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อเพื่อสร้างมูลค่ าทาง
เศรษฐกิจของชุม ชน การพัฒนาศักยภาพชุม ชน ผู้วิจัยได้น าการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล SWOT Analysis จาก
วัตถุประสงค์ข้อที่1 มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยใช้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
Booz, Allen & Hamilton ได้ข้อสรุปดังนี้
ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ บบการใช้ ช ี ว ิ ต ร่ ว มสมั ย แบบกลางแจ้ ง (Outdoor
contemporary)เนื่องจาก ผู้ผลิตมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ลวดลายสีสันหลากหลาย ระบายความร้อนได้ดี มี
ศักยภาพในการผลิต แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจในรูปแบบ
ของสินค้า ผู้ผลิตอยู่ในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จึงเหมาะกับการซื้อเพื่อนาไปใช้ในการท่องเที่ยว
ได้
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ภาพที่ 5.1 ต้นแบบหมวก
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ภาพที่ 5.2 ต้นแบบกระเป๋า
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ภาพที่ 5.3 ต้นแบบหมวกและกระเป๋า
5.2 การอภิปรายผล
โครงการวิจัยเรื่องออกแบบและพัฒนาผ้าไหมในวัฒนธรรมร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิก
ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) ได้ดาเนินการตามขั้นตอน
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ในการอภิปรายผลการดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ จึงเสนอเป็นประเด็นต่างๆดังนี้
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1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่ได้จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มีกระบวนการที่คล้ายคลึงกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สิ่งทอประเภทของที่ระลึก ของชุมชนบ้านหาดเสี้ยวจงหวัดสุโขทัย ของ ใจภักดิ์ บุรพเจตนา ที่มีการสารวจ
ความต้องการจากผู้ผลิตและผู้ซื้อ แต่มีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันออกไป ที่ผู้วิจัยเน้นบริบทของ
พื้นที่ในการทาการตลาดและจัดชุดสินค้าเพื่อที่สามารถขายเป็นชุดได้
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนงานวิจัยชิ้นนี้ มีการถ่ายทอดองค์ ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตโดย
คานึงถึงความสามารถและศักยภาพของผู้ผลิตทาให้ได้ผลงานที่ตรงตามต้องการและไม่ขัดต่อการการผลิตภัณฑ์
เดิมทาให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว จะมีความแตกต่างจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างงาน
แก่ ค นในท้ อ งถิ ่ น กรณี : การพั ฒ นาและเผยแพร่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากใบตาลของจั ง หวั ด เพชรบุ ร ี ข อง ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์เกลียวพันธ์ ขจรผดุงกิตติ และคณะ ที่มีการอบรมให้กับผู้ที่สนใจที่เป็นกลุ่มที่เป็นผู้เริ่มต้นทางาน
หัตถกรรม ทาให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการเห็นผลสาฤทธิ์

5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบครั้งต่อไป
5.3.1 รูปแบบของผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ได้รับการพัฒนานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตลาด ขยายกลุ่ม
ลูกค้า ซึ่ง การพัฒนาสินค้านั้นจ าเป็นต้องศึกษากลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มผู้ผลิตเพื่อการพัฒนาสินค้าที่ตรง
กลุ่มเป้าหมาย
5.3.2 การพัฒนาสินค้าสิ่งทอ นั้นมีปัจจัยในการพัฒนาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของผู้ผลิต ผู้
แปรรูปผลิตภัณฑ์ ความต้องการของลูกค้า พื้นที่และการตลาด การพัฒนาสินค้าสิ่งทอในแต่ละผลิตภัณฑ์แต่
ละพื้นที่ ผู้ที่จะทาการวิจัยนั้นจะต้องทาการศึกษาในทุกด้านและต้องมีการทดลองด้านการตลาดในระยะยาว

