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แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาความรูและการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอม                 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ครอบคลุมในหัวขอวิจัยตาง ๆ เพื่อเปน
พื้นฐานสําหรับการศึกษาไดแก 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความรูความเขาใจ 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับองคกรเขมแข็ง 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม    

คําวา “ส่ิงแวดลอม” (Environment) เปนคําท่ีมีความหมายกวางมากโดยมีผูใหความหมาย
ของส่ิงแวดลอมไวมากมายหลายความหมาย ดังนี้ ความหมายตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติไววา ส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ท่ีมีลักษณะ
กายภาพและชีวภาพท่ีอยูรอบตัวมนุษย ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไดทําข้ึน ไมวา
ส่ิงแวดลอมนั้นจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิต จะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือมนุษยสรางข้ึน ก็ลวนกอใหเกิด
ประโยชนและโทษกับมนุษยไดท้ังส้ิน บางชนิดมีรูปรางสมารถจับตองได บางชนิดจับตองไมได  
และไมสามารถมองเห็นไดดวยตา เพราะไมใชวัตถุ ซ่ึงมีความสอดคลองกับ ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ 
(2545) ใหความหมายไววา ส่ิงแวดลอมหมายถึงส่ิงตาง ๆ ท้ังมีชีวิตและไมมีชีวิต เกิดข้ึนไดเองตาม
ธรรมชาติและมนุษยเปนผูสรางข้ึน ซ่ึงส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนประกอบดวยส่ิงท่ีเปนรูปธรรมและ
นามธรรม เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษย 

ภัสสร ลิมานนทและคณะ (2543) ไดกลาวถึงความหมายของ ส่ิงแวดลอม ไววาหมายถึง 
ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวเรา ท้ังท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน ท้ังมีชีวิตและไมมี
ชีวิต ท้ังท่ีเปนรูปธรรม (จับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี 
ความเช่ือ มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกันและเปนปจจัยเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่ง
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จะมีสวนเสริมสรางหรือทําลายอีกสวนอยางหลีกเล่ียงไมได ส่ิงแวดลอมเปนวงจรและวัฏจักรท่ี
เกี่ยวของกันไปท้ังระบบ ส่ิงแวดลอมอาจแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1) ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชน มนุษย สัตว ปาไม ภูเขา ดิน น้ํา 
อากาศ เปนตน 

2) ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน  ชุมชนเมืองโบราณสถาน ศิลปกรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เปนตน 

จากความหมายที่กลาวมาพอสรุปไดวา ส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูรอบ ๆ ตัวเรา 
ซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษยสรางข้ึนรวมท้ังรูปธรรมนามธรรม มีอิทธิพลและผลกระทบ
ตอการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยไดมีสวนใชส่ิงแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิต เชน ปาไม น้ํา อากาศ 
แรธาตุ ซ่ึงนํามาใชท้ังทางตรงและทางออม เม่ือมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน การนํา
ส่ิงแวดลอมท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติมาใชในชีวิตประจําวันเพื่อตอบสนองความตองการ                  
ข้ันพื้นฐานตอการดํารงชีวิตและตอบสนองตอความเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรมซ่ึงกอใหเกิด
ปญหาส่ิงแวดลอมข้ึน ปญหาส่ิงแวดลอมดังกลาว เชน ปญหาภาวะมลพิษเกี่ยวกับน้ํา อากาศ   
ปญหาทรัพยากรเส่ือมโทรมและหมดส้ินไปอยางรวดเร็ว เชนน้ํามัน แรธาตุ ปาไม เปนตน ปญหา
การตั้งถ่ินฐานของมนุษย เชน ความแออัดเร่ืองของท่ีอยูอาศัย ใชทรัพยากรผิดประเภท ปญหาแหลง
เส่ือมโทรมและปญหาจากของเหลือท้ิง เชน ขยะ สารเคมี เปนตน (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม
,2540) 

มนัส   สุวรรณ  (2549) กลาววาหลักการสําคัญในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน คือการจัดการมนุษยและส่ิงแวดลอมควบคูกันไป ท่ีสําคัญตองจัดการกับมนุษย 
โดยปกติปญหาส่ิงแวดลอมหากเกิดข้ึนตามธรรมชาติ จะมีการปรับฟนคืนสภาพไดเองโดยมนุษยไม
เขาไปเกี่ยวของจะใชเวลาคอนขางส้ัน ปญหาส่ิงแวดลอมหากเกิดข้ึนเพราะการกระทําของมนุษย
มักจะเปนสภาพปญหาท่ีรุนแรง การบําบัดฟนฟูทําไดยากตองอาศัยระยะเวลายาวนานเสียคาใชจาย        
ในการจัดการกับมนุษยเราตองเนนเร่ืองของการมีจิตสํานึก ความตระหนัก ความรับผิดชอบตอ
สมบัติสาธารณะและสวนรวม หวงแหนคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท่ีสําคัญอีก
ประหนึ่ง คือ การมีสวนรวมของทุกคนเพราะถือวาทุกคนอยูภายใตส่ิงแวดลอมเดียวกันยอม                
มีผลกระทบสงตอกันท้ังโลก หลักสําคัญประการสุดทายในการจัดการส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน คือ          
การใชวิธีการจัดการแบบบูรณาการการรวมมือกันของนักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในทุกสาขา              
ท่ีเกี่ยวของระดมความคิดชวยกันแกปญหาจะมีประสิทธิภาพมากกวาการแกปญหาดวยนักวิชาการคนเดียว 

นิวัติ  เรืองพานิช (2537) ใหแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติวา เปนการรูจัก
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาดใหเปนประโยชนตอมหาชนมากท่ีสุด ยาวนานท่ีสุด และโดย
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ท่ัวถึงกัน ท้ังนี้ไมไดหมายถึงหามใชหรือเก็บรักษาทรัพยากรไวเฉย ๆ แตจะตองนํามาใชใหถูกตอง
ตามกาลเทศะ และปรีชา เปยมพงศสานต (2538) ใหขอสรุปวา ในการวางนโยบายส่ิงแวดลอมไมวา
จะดําเนินการเร่ืองใดก็ตาม ตองคํานึงถึงหลักการพื้นฐาน 4 ขอ คือหลักความยั่งยืน หลักการตนทุน
แบบเต็มท่ี หลักการตนทุน-ประสิทธิผล และหลักการกรรมสิทธ์ิ โดยการอนุรักษทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมท่ีแทจริงจะตองมาจากขางลาง นั่นคือประชาชนท่ีอยูในทองถ่ินและดําเนินชีวิต
ทามกลางธรรมชาติท่ีกําลังถูกทําลายอยางหนัก ธรรมชาติท้ังปวงจะไดรับการดูแลดวยความรัก 
ความหวงใย และความเคารพ การสนองความตองการของประชาชนจะอยูในขอบเขตท่ีสอดคลอง
กับระบบนิเวศนและกฎเกณฑธรรมชาติ การอนุรักษแนวนี้จะใหความสําคัญสูงแกเร่ืองการพิทักษ
รักษา โดยไมใหทรัพยากรธรรมชาติตองถูกนําไปใชเพื่อการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็มีการเนนเร่ือง
การคุมครอง โดยไมใหมีการทําลายทรัพยากรเนื่องจากมีการใชมากเกินไป การอนุรักษท่ีมาจาก
ขางลางเปดโอกาสใหระบบนิเวศมีเวลายาวนานพอท่ีจะสามารถฟนตนเองได 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดลอมเปนฐานแนวคิดท่ี
ใชในการศึกษาความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางการดําเนินวิถีชีวิตของชาวบานท่ีสัมพันธกับการ
จัดการส่ิงแวดลอม การใชประโยชนจากทรัพยากรชุมชนในระบบการผลิต การเกษตรกรรม ซ่ึงมี
การส่ังสมองคความรูปรับปรุงเรียนรูรวมกันตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร และพัฒนาการทาง
สังคมรวมกันมาจนกลายมาเปนวัฒนธรรมท่ีสามารถถายทอด เรียนรู ท่ีตองพึ่งพาอาศัยกัน                 
มีวัตถุประสงครวมกัน มีอุดมคติรวมกัน มีความเช่ือ รวมกันในบางเร่ือง มีการติดตอส่ือสาร
รวมกลุมกัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีเร่ืองจิตใจ และความรัก มิตรภาพ มีการเรียนรูรวมกันในการ
ปฏิบัติบางส่ิงบางอยาง จะเร่ืองใดก็แลวแต และมีการจัดการ (ประเวศ  วะสี, 2540)  

ดังนั้นจึงสามารถกลาวโดยสรุปไดวา การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนจึงเปนการใช
ประโยชนจากธรรมชาติในฐานะท่ีเปนกรรมสิทธ์ิรวมโดยมีพื้นฐานจากความคิด ความเช่ือ                    
ท่ีใกลเคียงกัน เพื่อใหทุกคนไดใชทรัพยากรอยางเทาเทียมกันและมีสํานึกรับผิดชอบตอการใช
ประโยชนนั้น และการใชประโยชนจากทรัพยากรตองไมกระทบตอระบบนิเวศและวิถีชีวิตของ
ผูคนในชุมชนน้ัน ๆ เปนการใชทรัพยากรอยางมีกฎเกณฑ และมีหนาท่ีทางสังคม ความเช่ือ                    
มารองรับการจัดการนั้น เพื่อรักษาความเปนชุมชนในการใชและรักษาทรัพยากรรวมกัน 

ในสวนของการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของสังคมไทยสวนใหญถูกผลักดันโดยรัฐและ
อิทธิพลความคิดของตะวันตก หรือบนฐานของผลประโยชนเปนหลัก ทําใหเกิดขอจํากัด อุปสรรค 
และผลกระทบตอผูคนตาง ๆ ในสังคม ซ่ึงปญหาที่เกิดข้ึนเปนแนวคิดท่ีดีท่ีจะนํามุมมองทัศนะและ
รูปแบบการจัดการแบบหนึ่ ง เข าไปจัดการกับความหลากหลายและความซับซอนของ
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แตโดยหลักการของการจัดการท่ีถูกตองแลว คนท่ีสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมนั้น ๆ หรือเจาของปญหานาจะมีสวนรวมในการแสวงหาแนวทางการจัดการปญหา
ส่ิงแวดลอมของตนเอง แนวทางแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในเมืองก็ไมสามารถแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมในชนบทไดถาไมใหชาวบานมีสวนรวม เชนเดียวกันผูเช่ียวชาญวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีก็ไมสามารถแกไขปญหาไดโดยลําพัง ตองใหประชาชนผูประสบปญหาโดยตรงมารวม
จัดการแกไขปญหาดวย ดังนั้นวิสัยทัศนใหมของการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม คือการท่ีผูคนตาง ๆ 
ในสังคมเขามามีสวนรวมในกาจัดการแกไขปญหา และมีความหลากหลาย และยืดหยุนไปตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและวัฒนธรรมนั้น ๆ (ณัฐวัฒน  วิเศษสุวรรณ, 2550) 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ในอดีตสังคมไทยไมไดเปนไปเพ่ือการพาณิชย
หรือเพื่อการอุตสาหกรรมและการสงออก แตองคกรภาคเอกชนใชทรัพยากรเพื่อการยังชีพ            
เพื่อการคาในระดับทองถ่ิน และเพื่อความอยูรอด เชน การคาเห็ด การคาสมุนไพรเปนตน 
นอกจากนี้การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดองคความรูของประชาชนในเร่ืองของการ
จัดการตนน้ํา การจัดการระบบปาไม การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การดูแลและการใช
เคร่ืองมือในการหาอาหารและสมุนไพรหรือการทําประมงชายฝง ลวนแลวมีวิธีคิดในเชิงอนุรักษ  
การดูแลรักษาและใชประโยชนคูกันไป แตนับต้ังแตสังคมไทยยอมรับเอาแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบตะวันตกคือการคาขายและการสงออกเพื่อการพัฒนาประเทศ จนทําให
ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมและลดปริมาณลงเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะชวงหลังวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ปญหากลับรุนแรงข้ึน แตในขณะเดียวกันทางออกในการจัดการท่ีเปนองคความรูและ      
ภูมิปญญาของชาวบานก็ชัดเจนมากข้ึนดวย เชน เร่ืองการจัดการปาชุมชน การจัดการปาชายเลน  
การจัดการลุมน้ําชุมชน ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญท่ีเปนองคความรูของชาวบาน จากองคความรูดั้งเดิม     
ท่ีไดมีการปรับใหมช้ีใหเห็นวา ชุมชนเกษตรทุกพื้นท่ี เชน บนท่ีสูง พื้นท่ีราบ บริเวณปาชายเลน  
เปนตน มีวิธีคิดและกระบวนการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคูไปกับการใชสอยเพื่อการ
อยูรอดของชุมชนในระดับทองถ่ิน 

การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนมีความหมายท่ีคอนขางกวาง ครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ 
มากมาย ต้ังแตการจัดใชทรัพยากร การบํารุงรักษา การฟนฟู การปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชประโยชนทรัพยากรในชุมชน เชน ปญหาขยะมูลฝอย ปญหาน้ําเสีย เปนตน 
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ  ปองกัน  แกไขปญหาจะมีผลดีในทางปฏิบัติ 
เนื่องจากประชาชนไดรวมใจกันมีสวนในการกําหนดแนวทางการใชประโยชนทรัพยากร 
การปองกัน แกไขปญหา ส่ิงแวดลอม การฟนฟู เปนตน เง่ือนไขท่ีกําหนดข้ึน โดยกระบวนการ 
การมีสวนรวมของประชาชนจะนําไปสูการจัดการส่ิงแวดลอมตามเปาหมายท่ีประชาชนในชุมชน 



 14

นั้นตองการการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการหน่ึงท่ีมีสวนในการเสริมสรางชุมชนใหมี 
ความเข็มแข็งประสบความสําเร็จในการดําเนินการดานตางๆ ไดตามเปาหมาย ท่ีประชาชน ไดมี 
สวนรวมกําหนด 
 
2.2. แนวคิดเก่ียวกับความรูความเขาใจ  

2.2.1 ความหมายของความรู 

สมิท (Smith, 1977) ไดใหความหมายวา ความรูหมายถึง ความรูเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริง กฎเกณฑและโครงสรางท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาหรือคนควา ซ่ึงไดจากการสังเกต 
ประสบการณหรือจากรายงานการรบรู 

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2536) กลาววา ความรูเปนพฤติกรรมข้ันตน ซ่ึงผูเรียน
เพียงแตจําไดอาจโดยการฝกหรือการมองเห็น ไดยิน จําได  ความรู เกี่ยวกับคําจํากัดความ  
ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎโครงสราง และวิธีแกปญหาเหลานี้ 

สมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2536) ไดอธิบายความหมายของความรูวา จากการที่มนุษย
ตองประสบกับปรากฏการณท้ังทางธรรมชาติและสังคม กลาวคือ มนุษยจะตองพึ่งพาส่ิงแวดลอม
ท้ังทางธรรมชาติและสังคม มนุษยจะตองหาความรูตาง ๆ เพื่อใหเกิดข้ึนความเขาใจ สาเหตุและ              
การแกไขปญหาตาง ๆ ตอปรากฏการณทางธรรมชาติและสังคม ซ่ึงความรูของมนุษยไดมีการ
พัฒนามากมายและมีหลายระดับของความรู ตามความสามารถและพ้ืนฐานของมนุษย กลาวคือ 

1) ความรูในทัศนะของบุคลท่ัวไปเปนความรูท่ีเกี่ยวกับประสบการณทาง
ธรรมชาติ และทางสังคมของบุคคล ไมสามารถท่ีจะเรียบเรียงเปนความคิดรวบยอดได 

2) ความรูในทัศนะของนักวิชาการ มีลักษณะท่ีสามารถกลาวเปนความคิดรวบ
ยอดมีลักษณะของนามธรรมเปนสวนมาก ความรูของนักวิชาการจึงตองเปนวิทยาศาสตร มีเหตุมีผล
สามารถพิสูจนได มีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได 

3) ความรูในทัศนะของนักปฏิบัติ ความหมายของความรูในทัศนะของนัก
ปฏิบัติจะเกี่ยวของกับความสนใจในเหตุการณ หรือ ปรากฏการณตาง ๆ ท้ังทางธรรมชาติและสังคม
ท่ีอธิบายไดในลักษณะท่ีสามารถนําไปใชได 

Bloom และคณะ ไดทําการศึกษาและจําแนกพฤติกรรมดานความรู ออกเปน 6 
ระดับ โดยเรียงตามลําดับช้ันความสามารถจากตํ่าไปสูง ดังนี้ 
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1) ความรู หมายถึง ความสามารถในการจําหรือรูสึกได แตไมใชการใช               
ความเขาใจไปตีความหมายในเร่ืองนั้น ๆ เปนการเรียนรูท่ีเนนถึงความจําและการระลึกได                      
ตอความคิด วัตถุและปรากฏการณตาง ๆ เปนความจําท่ีเร่ิมจากส่ิงงาย ๆ ท่ีเปนอิสระแกกันไปจนถึง
ความจําในส่ิงท่ียุงยากซับซอนและมีความสัมพันธตอกัน 

2) ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถจับใจความสําคัญของเร่ืองราวตาง ๆ ท้ัง
ในดานภาษา รหัส สัญลักษณ ความเขาใจเปนความสามารถทางสติปญญา ท่ีเกี่ยวกับการส่ือ
ความหมายในลักษณะของการตีความ แปลความ ขยายความ และสรุปเพื่อทํานาย 

3) การนําไปใช  หมายถึง ความสามารถนําเอาส่ิงท่ีไดประสบมา เชน แนวคิด 
ทฤษฎี สาระสําคัญตาง ๆ ไปประยุกตใชใหเปนประโยชน หรือนําไปใชแกปญหาในสถานการณใหม ๆ  

4) การวิเคราะห  หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะวัตถุ หรือ
เนื้อหาออกเปนสวนปลีกยอย เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบสวนยอย  และหลักการ 
หรือทฤษฎี เพื่อใหเขาใจเร่ืองราวตาง ๆ เพื่อดูวาประกอบเขาดวยกันอยางไร 

5)  การสังเคราะห  หมายถึง  ความสามารถในการรวมเ ร่ืองราว  หรือ
สวนประกอบยอย ๆ หรือสวนใหญ ๆ ใหเปนเร่ืองเดียวกัน เพื่อสรางรูปแบบ หรือโครงสรางท่ีไม
ชัดเจนมากกอนใหชัดเจนข้ึน โดยมีการดัดแปลง ริเร่ิม สรางสรรคภายในขอบขายของงาน หรือ
ปญหาท่ีกําหนดเปนการปรับปรุงของเกาใหมีคุณคาข้ึน 

6) การประเมินคา หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับ
คานิยม ความคิด ผลงาน วิธีการ และเส้ือหาสาระ เพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนด
กฎเกณฑเปนฐานในการพิจารณาตัดสิน เปนการตัดสินวาอะไรดี ไมดีอยางไร ใชหลักเกณฑเช่ือถือ
ไดโดยอาศัยขอเท็จจริงภายในและภายนอก  ซ่ึงในการประเมินนั้นอาจมีอารมณทัศนคติ                   
และความรูสึกเขามาเกี่ยวของ แตเนนหนักทางสติปญญา 

  จึงกลาวสรุปไดวา ความรูของมนุษยเร่ิมตนจากการเรียนรูจากการที่ตองพึ่งพา
ส่ิงแวดลอมท้ังทางธรรมชาติและสังคม รวมถึงการประสบกับปรากฏการณท้ังทางธรรมชาติและ
สังคม ฉะนั้นมนุษยจึงจําเปนตองแสวงหาความรู เพื่อใหเกิดข้ึนความเขาใจ สาเหตุและแนวทางการ
แกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนผานการลองผิดลองถูก แลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน วิเคราะห 
สังเคราะห และประเมินคา ถูกเก็บรวบรวม ถายทอดจากรุนสูรุน ผานกระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคม จนพัฒนาเปนองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินท่ียึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา 
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2.2.2 การวัดความรู 
  บุญธรรม  กิจปรีดาบบริสุทธ์ิ (2540) และไพศาล  หวังพานิช (2526) ไดกลาวถึง
วิธีการวัดผลดานความรู อาจกระทําไดหลายวิธี เชน การสังเกต การศึกษากรณี การใหจินตนาการ 
แตท่ีนิยม คือ วัดโดยการใชแบบทดสอบหรือขอสอบ และใหแสดงอาการตอบสนองออกมาดวย
พฤติกรรมบางอยาง เชน การพูด การเขียน ทาทาง ฯลฯ เพื่อใหสังเกตเห็นหรือนับจํานวนปริมาณได 
ลักษณะของบุคคลนั้นมี 3 ลักษณะคือ 

1) ขอสอบปากเปลา เปนการสอบโดยการใชการโตตอบดวยวาจาหรือคําพูด
ระหวางผูทําการสอบกับผูถูกสอบโดยตรง หรือ บางคร้ังเรียกวา การสัมภาษณ 

2) ขอสอบขอเขียนหรือแบบทดสอบ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
-  แบบทดสอบความเรียง เปนแบบท่ีกําหนดคําถามให และผูตอบจะตอง

เรียบเรียงคําตอบเอง ลักษณะเดนอยูท่ีใหอิสระแกผูตอบ ไมนิยมใชเวนแตใชเปนแบบสัมภาษณ 
-  แบบทดสอบแบบตอบส้ัน เปนแบบทีกําหนดคําถามใหและกําหนดให

ตอบส้ัน ๆ ผูตอบตองหาคําตอบเองเหมือนความเรียงแตจํากัดคําตอบใหตอบ ซ่ึงแบบทดสอบตอบ
ส้ันโดยท่ัวไปมี 3 ชนดิ ไดแก 

ก) แบบขอคําถามสมบูรณ รูปแบบการใชประโยชนท่ีมีเนื้อหา
สมบูรณ  แตใหตอบเพียงคําตอบเดียว 

ข) แบบขอความไมสมบูรณ รูปการถามจะใชประโยคท่ีเปนขอความ
สมบูรณ  และเวนชองวางใหเติมคําหรือวลีลงไป จะทําใหประโยคสมบูรณ 

ค) แบบเติมคําท่ีมีความสัมพันธ รูปแบบนี้จะตั้งคําถามดวยประโยค
หลัก ตามดวยคําหรือขอความยอย ๆ เวนใหหาคําตอบเติม คําตอบท่ีจะตองสัมพันธเกี่ยวของกับคํา
หรือขอความยอยท่ีกําหนดไวให 

- แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เปนแบบที่กําหนดใหท้ังคําถามและคําตอบ  
ผูตอบจะตองเลือกตอบคําตอบท่ีกําหนดให ลักษณะเดนของแบบทดสอบเลือกสอบอยูท่ีผูตอบ
จะตองใชเวลาสวนมากไปในการอานและคิด สวนการตอบใชเวลานอย การตรวจและการวิเคราะห
ทําไดงายและสะดวก แบบทดสอบเลือกตอบมีหลายชนิดท่ีนิยมนํามาใชในการรวบรวมขอมูลไดแก 

ก) แบบสองตัวเลือก มีลักษณะเปนแบบถูกผิดเปนหลัก 
ข) แบบหลายตัวเลือก แบบท่ีกําหนดคําตอบใหมากกวา 2 คําตอบ         

ซ่ึงมีต้ังแต 3-5 คําตอบ โดยท่ัวไปนิยม 4 คําตอบ ใหเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
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- ขอสอบภาคปฏิบัติ เปนขอสอบท่ีไมตองใหผูตอบสนองดวยคําพูดหรือ  
เคร่ืองหมายใด ๆ แตมุงใหแสดงพฤติกรรมดวยการกระทําจริง ๆ มักเปนขอสอบในเน้ือหาวิชาท่ี
ตองการใหปฏิบัติจริง (ไพศาล  หวังพานิช, 2526) 

แบบทดสอบท่ีวัดความรูนั้น ในการสรางมักจะตองกําหนดระดับความรูเชิง
พฤติกรรมท่ีตองการวัดไดชัดเจน ซ่ึงตามทฤษฎีของบลูมและคณะกําหนดระดับความรูพฤติกรรม
ไว 6 ระดับ ไดแก ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การสังเคราะห การวิเคราะห และการ
ประเมินคา ผูสรางจะตองกําหนดวาจะวัดใหครบทุกระดับหรือไมและจะตองพิจารณาดวยวาเนื้อหา
ใดจะวัดระดับความรูระดับใดดวย 

สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษารวบรวมขอมูลดวยการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบแบบสองตัวเลือก มีลักษณะเปนแบบถูกผิด โดยใหผูตอบเช็คเคร่ืองหมาย/ลงในชอง
คําตอบท่ีเห็นวาถูกตองท่ีสุด โดยจะวัดในสวนของความรู ความเขาใจ และนําไปใชในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมในชุมชน 

 
2.2.3 ความเขาใจ 

ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความ           
จากส่ือความหมายตาง  ๆ  ขอมูลและส่ิงตาง  ๆ  ท่ีไดพบเห็น  รับรู  ซ่ึงก็ คือ  พฤติกรรมดาน                  
ความเขาใจเปนพฤติกรรมท่ีสามารถดัดแปลง แกไข ส่ิงท่ียากมาเปนส่ิงท่ีงายข้ึน Bloom ไดแยก                 
ความเขาใจออกเปน 3 ลักษณะดังนี้ (อางใน สุรางค  โควตระกูล, 2544) 

1) การแปลความ (Translation) เปนความสามารถในการจับใจความใหตอง
กับส่ิงท่ีส่ือความหมาย หรือจากการส่ือสารรูปแบบหนึ่งไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง 

2) การตีความ (Interpretation) เปนความสามารถในการอธิบายหรือแปล
ความหมายหลาย ๆ อันมาเรียงกันโดยยึดเนื้อหาขอความเดิมเปนหลัก ไมตองอาศัยหลักเกณฑอ่ืนใด
มาใช 

3) การขยายความ (Extrapolation) เปนความสามารถที่ขยายเนื้อหาขอมูลท่ี
รับรูมาใหมากข้ึน หรือเปนความสามารถ ในการทํานาย หรือคาดคะเนเหตุการณลวงหนาไดอยางดี
โดยอาศัยขอมูลอางอิง หรือแนวโนมท่ีเกินเลยจากขอมูล 

สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2539) กลาววาความเขาใจ เปนเร่ืองท่ีมีความสัมพันธท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาและประสบการณหลาย ๆ ดานของแตละคน ความเขาใจเปนองคประกอบท่ี
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สําคัญยิ่งของการอาน ถาอานแลวไมเกิดความเขาใจ ก็อาจกลาวไดกลาวไดวาการอานท่ีแทจริงยังไม
เกิดข้ึนความเขาใจแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

1) ความเขาใจแบบทันที เปนความเขาใจท่ีตองอาศัยความรู ความหมายของ
คําศัพทตาง ๆ ท่ีผูเขียนใชเปนสวนใหญ จะตองเขาใจความหมายท่ีสําคัญ ๆ ของสํานวนและ
ประโยคท่ีผูเขียนใช 

2) ความเขาใจแบบไตรตรอง เปนความเขาใจท่ีตองอาศัยความรอบรู ทักษะ
และความสามารถในหลาย ๆ ดาน เปนหลักใหญ เพื่อท่ีจะไดนํามาใชเปนเคร่ืองมือทําความเขาใจ
ตาง ๆ ไดถูกตองตามมุงหมายของผูเขียนวา ตองการจะอธิบาย ช้ีแจง ส่ังสอน ชักจูง หรือใหความ
เพลิดเพลิน หรือส่ิงท่ีไดเคยพบเห็นมาแลวในชีวิตเปนสําคัญ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อางใน ประลอง  ครุฑนอย, 2539) ไดกลาวถึง
ความเขาใจวามีองคประกอบท่ีสําคัญ ๆ พอสรุปดังนี้ 

1) สามารถจําเร่ืองราวสวนใหญท่ีอานมาแลวได เม่ือถึงคราวจําเปนตองการจะ
ใชประโยชน หรืออางอิงก็ทําไดโดยไมยาก 

2) สามารถจับใจความสําคัญ ๆ ไดสามารถระบุหรือแยกประเด็นหลักออกจาก
ประเด็นยอยท่ีไมจําเปน 

3) สามารถตีความเกี่ยวกับเร่ืองราวหรือขอคิดเห็นท่ีอานมาแลวไดอยาง
ถูกตอง มีเหตุผล และนาเช่ือถือ 

4) สามารถสรุปลงความเห็นจากส่ิงท่ีไดอานมาแลว ไดอยางถูกตองมีเหตุผล
และนาเช่ือถือ 

5) สามารถใชวิจารณญาณของตนพิจารณาไตรตรองขอสรุป หรือการอางอิง
ตาง ๆ ของผูเขียนไดอยางถูกตอง และเปนระบบไมสับสน 

6) สามารถถายโอน หรือผสมผสานความรูท่ีไดจากการอานกับประสบการณ
อ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ 

ดังนั้นความรูความเขาใจท่ีนักจิตวิทยาไดกลาวมาขางตนพอจะสรุปไดวาความรู
ความเขาใจเปนความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความ จากส่ือความหมายตาง ๆ 
ขอมูลและส่ิงตาง ๆ ท่ีไดพบเห็น รับรู ซ่ึงก็คือ พฤติกรรมดานความเขาใจเปนพฤติกรรมท่ีสามารถ
ดัดแปลง แกไข ส่ิงท่ียากมาเปนส่ิงท่ีงายข้ึน ซ่ึงเปนความสามารถทางสมองของมนุษยอยางหนึ่งท่ีจะ
จําขอเท็จจริงหรือเร่ืองราวตาง ๆ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของชุมชนไดอยางไร 
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2.3. แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 

 2.3.1 ความหมายของการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมของประชาชน ถือเปนหลักการสากลที่อารยประเทศใหความสําคัญและเปน
ประเด็นหลักท่ีสังคมไทยใหความสนใจ เพื่อพัฒนาใหเกิดการมีสวนรวมตามหลักการธรรมาภิบาล 
ท่ีภาครัฐตองเปดโอกาสใหประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวนในสังคมไดเขามามีสวนรวมใน
การวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ เพื่อสรางความโปรงใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐ
ใหดีข้ึน และเปนท่ียอมรับรวมกันของทุก ๆ ฝาย เพื่อประโยชนสุขของประชาชนตาม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (2526-2529) ปจจุบันแนวความคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมหันมายกระดับความเปนอยูของประชาชนสวน
ใหญของประเทศ เพื่อขจัดปญหาความยากจนในชนบท ลดชองวางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ระหวางประชาชนกลุมตาง ๆ การมีสวนรวมของประชาชนหรือชุมชนนับเปนยุทธวิธีสําคัญยิ่งตอ
ความสําเร็จของการพัฒนาท่ีมุงพัฒนาคนและสงเสริมความเปนธรรมในสังคม แตเนื่องจากไดมี
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําไวแตกตางกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมาย
ของการมีสวนรวมอยางถูกตอง และตรงกันควรไดศึกษาถึงความหมายของการมีสวนรวม           
โดยทวีทอง หงสวิวัฒน (2527) และ Cohen and Uphoff (1977) ใหความหมายไววา การมีสวนรวม 
หมายถึง การสรางโอกาสใหประชาชนไดตระหนักถึงปญหาท่ีแทจริงของตน และพัฒนา
ความสามารถในการจัดการ ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากร เพื่อใหเกิดประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชนและชุมชน โดยสวนใหญกระบวนการการมีสวนรวมจะเริ่มจากการคนหา
ปญหาและสาเหตุ การวางแผนดําเนินกิจกรรมแกไขปญหา การปฏิบัติงาน การรวมรับผลประโยชน
จากกิจกรรมนั้น ๆ รวมถึงรวมติดตามประเมินผลกิจกรรมดังกลาวดวย โดยยุทธศาสตรการมีสวน
รวมของชุมชนมีพื้นฐานท่ีสําคัญ 3 ประการคือ (1) กลไกทางการพัฒนาเคล่ือนจากรัฐสูชุมชน         
โดยชุมชนมีบทบาทหลักในการพัฒนา (2) เปาหมายของการพัฒนาคือ การพัฒนาขีดความสามารถ
เพื่อพึ่งพาตนเองมิใชพึ่งพารัฐหรือองคกรภายนอก และ (3) และกระบวนการพัฒนายึดหลักลางสู
บนมากกกวาบนสูลาง ซ่ึงมีความสอดคลองกับ โอชา จันทรสวาง (อางในชาติชาย  มณีกาญจน, 
2538) ท่ีไดกลาวไวเชนเดียวกันวา การมีสวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาสใหแตละคน
เรียนรูจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ การท่ีประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีผลกระทบตอตนเอง ตอท่ี
อยูอาศัย ตองานอาชีพ ตอกลุมและตอสังคม ทําใหมีโอกาสเรียนรูจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ เปนการเพ่ิม
ความสามารถและความชํานาญใหมากยิ่งขึ้น ซ่ึงมีความหมายเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ ภูมิธรรม 
เวชชัย (2527) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนท่ีแทจริงนั้น หมายถึง การท่ี
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตน จัดการควบคุมการใช การกระจายทรัพยากร 
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และปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความ
เขาใจในฐานะสมาชิกสังคมและไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญา ซ่ึงแสดงออกในรูปแบบของการ
ตัดสินใจ กําหนดทิศทางของการพัฒนาอยางท่ีตนเองตองการ นอกจากนี้ยังไดเสนอขอสรุปเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของประชาชนไวดังนี้ 

1) กลไกการพัฒนาตองเคล่ือนยายจากรัฐสูประชาชนโดยประชาชนมีบทบาทหลัก
ในการพัฒนา 

2) เปาหมายการพัฒนา คือ การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนเพ่ือการ
พึ่งตนเอง มิใชพึ่งพารัฐหรือองคกรพัฒนาจากภายนอก 

3) กระบวนการการพัฒนาตองยึดหลักลางสูบนมากกวาจากบนสูลาง ซ่ึงเปน
มุมมองท่ีมีความแตกตางไปจาก White ท่ีไดมองถึงมิติของการมีสวนรวม ซ่ึงประกอบไปดวย 4 มิติ 
คือ 
      มิติท่ี 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาอะไรควรทํา ไมควรทํา 
      มิติท่ี 2 การมีสวนรวมในการเสียสละในการพัฒนา การลงมือปฏิบัติตามท่ีตัดสินใจ 
      มิติท่ี 3 การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน 
      มิติท่ี 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล  

ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ (2541) กลาววา แนวความคิดเร่ืองการมีสวนรวมเกิดข้ึนจากความเช่ือท่ี
มนุษยเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีปญญา ตระหนักรูและควบคุมส่ิงแวดลอมได ดังนั้นมนุษยไมวาจะอยู
หางไกลเพียงใดจึงควรมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีผลกระทบตอชีวิตเขาเอง นอกจากนั้นแลวการมี
สวนรวมยังชวยลดปญหาความแปลกแยก เนื่องจากการนําเขาส่ิงตาง ๆ จากภายนอกเขาไปในชุมชน
นั้นดวย การมีสวนรวมไมไดหมายความแคบ ๆ แคการมีสวนชวยเหลือสนับสนุนโครงการเทานั้น  
แตยังรวมไปถึงข้ันตอนสําคัญอยางเชนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้นๆดวย นอกจากนี้                   
อเนก นาคบุตร (2536) ยังไดกลาวถึงยุทธศาสตรการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปขององคกร กลุม เครือขาย ซ่ึงมี 3 ระดับ คือ 

  ระดับท่ี 1 กระบวนการพัฒนาในระดับปจเจก ซ่ึงในทองถ่ินจะมี “ปญญาชน” ท่ีมี
ความสามารถในการวิเคราะห คิดคน ลองทํา และสรุปบทเรียนจากภูมิปญญาทองถ่ิน ผสมผสานกับ
ความรูเทคโนโลยีจากภายนอก และนําเขาไปจากนักพัฒนาโดยการศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียน
เรียนรูจากเวทีเสวนา เพื่อใหเกิดการวิเคราะห ตัดสินใจ ลงมือทํา จากการลองผิดลองถูก 

  ระดับท่ีสอง กระบวนการพัฒนาองคกร/กลุม และระดับหมูบาน นักพัฒนาจะเปน
ผูกระตุนใหชาวบานเกิดการเรียนรู โดยการจัดเวทีการวิเคราะหปญหาในหมูบานและกระจายไปสู
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หมูบานขางเคียง กระบวนการวิเคราะหของกลุมชาวบานจะกอใหเกิดการจัดต้ังคณะกรรมการ การ
แบงบทบาทความรับผิดชอบและการจัดต้ังรับรองกฎระเบียบของชุมชนในดานตาง ๆ  

  ระดับท่ีสาม กระบวนการพัฒนาเครือขายและองคกรระหวางหมูบาน การยกระดับ
การจัดการองคกรของชาวบาน โดยใหมีการเช่ือมโยงองคกร 2 ระดับ เปนเครือขายเพ่ือรวมกัน
จัดการและแกปญหาในระดับท่ีกวางข้ึน 

 อาจกลาวไดวา ยุทธศาสตรในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการ
สรางจิตสํานึกและสรางแรงจูงใจใหประชาชนตระหนักถึงการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและ
การใหอํานาจแกประชาชน ใหมีความสามารถเขาไปเกี่ยวของกับโครงการพัฒนา  โดยมี
กลุมเปาหมายคือผูท่ียากจนหรือผูท่ีเสียเปรียบในชุมชน มีพื้นฐานคือ กระบวนการเรียนรูและ
กระบวนการกลุม ยุทธศาสตรในการสงเสริมการมีสวนรวม เร่ิมตนจากการพัฒนาระดับปจเจก 
เพื่อใหชาวบานมีความสามารถในการวิเคราะหปญหา การวางแผน การตัดสินใจแกไขปญหา 
หลังจากนั้นชาวบานจะรวมกลุมกันเพื่อแกไขปญหาในชุมชนของตนเอง และมีการเช่ือมโยงกลุม
ตาง ๆ เปนเครือขาย เพื่อแกไขปญหาในระดับทองถ่ิน ซ่ึงทําใหพลังในการตอรองมีมากยิ่งข้ึน ใน
ทุกระดับของการพัฒนาองคกร จะตองมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับกลุมผูนําและเครือขาย 
โดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ การจัดทัศนศึกษาดูงาน การจัดฝกอบรม การลงมือปฏิบัติ 
และการสรุปบทเรียนอยางตอเนื่อง  

อคิน รพีพัฒน ( 2527) แบงการมีสวนรวมในชุมชนออกเปน 
1) การคาหาสาเหตุของปญหาตลอดจนแนวทางแกไข 
2) การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนาแกไขปญหา 
3) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
4) การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

สํานักมาตรฐานการศึกษา และสํานักมาตรฐานอุดมศึกษา (2545) ใหความหมายของการ         
มีสวนรวม คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ การกําหนด
นโยบายทองถ่ิน อันเปนกระบวนการข้ันตอนของการวางแผนในการพัฒนาทองถ่ินท่ีเปนท่ีอยูอาศัย 
ในการดํารงชีวิตของตน นอกจากนั้นหลังจากท่ีไดกําหนด วัตถุประสงคและวางแผนรวมกัน          
และปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการดังกลาวรวมกันแลวยังมีสวนรวมในการรับประโยชนจาก
การบริการ รวมท้ังมีสวนในการควบคุมประเมินผลโครงการตาง ๆ ของทองถ่ิน ซ่ึงอาจเปนไปโดย
ทางออม คือ ผานกรรมการท่ีเปนฝายบริหารงานของหมูบานหรือเปนไปในทางตรง คือ ไดเขามี
สวนรวมดวยตนเอง และไดมีการกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวม เปน 3 รูปแบบ ไดแก 1) การมี



 22

สวนรวมแบบชายขอบ เปนการมีสวนรวมท่ีเกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจไมเทาเทียมกัน            
ฝายหนึ่งรูสึกดวยอํานาจกวา หรือมีทรัพยากรหรือความรูดอยกวาเปนตน 2)การมีสวนรวมแบบ
บางสวน รัฐเปนผูกําหนดนโยบายลงมาวาตองการอะไร โดยท่ีรัฐไมรูความตองการของชาวบาน 
ดังนั้นการมีสวนรวมก็เพียงแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางสวนเทานั้น 3) การมีสวน
รวมแบบสมบูรณ เปนการมีสวนรวมในทุกข้ันตอนต้ังแตการกําหนดปญหา ความตองการ การ
ตัดสินใจในแนวทางการแกไขปญหา และความเทาเทียมกันของทุกฝาย สวนขั้นตอนการมีสวนรวม
ของประชาชน  เจิมศักดิ์   ปนทอง  (2527) ไดแยกข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชนไว                    
4 ข้ันตอน คือ 1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 2)การมีสวนรวมในการ
วางแผนดําเนินกิจกรรม 3) การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 4) การมีสวนรวมในการ
ติดตามและประเมินผล สอดคลองกับ มนัส  สุวรรณ (2549) ไดกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะของภาครัฐเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอสวนรวมมากท่ีสุด ได 5 รูปแบบ คือการรับรูขาวสาร การปรึกษาหารือ การประชุมรับ
ฟงความคิดเห็น การรวมในการตัดสินใจ และ การใชกลไกทางกฎหมาย  

การมีสวนรวมของประชาชนในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
แหงชาติ พ.ศ.2535 ไดอธิบายถึงการมีสวนรวมของประชาชนไวอยางนาสนใจวา การมีสวนรวม
ของประชาชนนั้นแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ 

1) การมีสวนรวมของประชาชนโดยทางตรง ไดแก การมีสวนรวมในการรับทราบ
ขอมูลขาวสารทางราชการในเร่ืองเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เวนแตขอมูล
ขาวสารที่เปนความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติ สิทธิสวนบุคคล สิทธิในทรัพยสิน
หรือสิทธิทางการคาหรือธุรกิจของบุคคลท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมายมาตรา6 (1) การมีสวน
รวมโดยการรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาพนักงานในกรณีกระทําการละเมิดหรือฝาฝน
กฎหมายเกี่ยวกับควบคุมมลพิษหรือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมาตราท่ี 6 (3) การมีสวนรวม
ในการใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมมาตราท่ี 6 (4) และการมีสวนรวมโดยการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับการสงเสริมและรักษรคุณภาพส่ิงแวดลอมมาตราท่ี 6 (5) 

2) การมีสวนรวมของประชาชนโดยทางออม ไดใหความสําคัญขององคกรเอกชน
ท่ี จ ดทะ เ บี ยน เ ป น อ ง ค ก ร คุ ม ค ร อ ง ส่ิ ง แ ว ดล อ ม แล ะอนุ รั ก ษ ท รั พ ย า ก ร ธ ร รมช า ติ                            
ตอกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมตามมาตรา 7 โดยถือวาองคกรเอกชน
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เหลานี้เปนตัวแทนของประชาชนที่จะมีสวนในการดําเนินการเพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมโดยใหการสนับสนุนส่ิงแวดลอมในกิจกรรมตาง ๆ เชน 
      (1) การจัดใหมีอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเกี่ยวกับ
การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  
      (2) การเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการคุมครองและ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 
      (3) การริเร่ิมชวยเหลือประชาชนเพ่ือคุมครองหรืออนุรักษส่ิงแวดลอม 
      (4) เพื่อการศึกษาวิจัย 
      (5) การชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนผูไดรับอันตราย ความเสียหายจาก
ปญหามลพิษ 

 นิรันดร  จงวุฒิเวศน (2537) ไดกลาวถึง แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมท่ีประชาชนมีสวน
รวมในกิจกรรมของชุมชน เกิดจากแนวความคิดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
  1) ความสนใจและความหวงใยกังวลรวมกัน ซ่ึงเกิดจากความสนใจและความ
หวงใยกังวลสวนบุคคล ซ่ึงเปนความเห็นพองตองกันจนกลายเปนความสนใจและความหวงใย 
ความกังวลของสวนรวม 
  2) ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกัน ท่ีมีตอสภาพการณท่ีเปนอยูนั้น 
ผลักดันใหมุงไปสูการรวมกลุมวางแผนและลงมือกระทํารวมกัน  
  3) การตกลงใจรวมกันท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุมหรือชุมชนไปในทิศทางท่ีพึง
ปรารถนา การตัดสินใจรวมกันท่ีจะตองรุนแรงมากพอท่ีจะทําใหเกิดความคิดริเร่ิมกระทําการท่ี
สนองตอบความเห็นชอบของคนสวนใหญท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น  

การมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เปนวัฒนธรรมท่ีดําเนินการมานานแลวในทองถ่ินตาง ๆ แตปจจุบันกระแสของการมีสวนรวมมีเพิ่ม
มากข้ึน เนื่องจากชุมชนและประชาชนมีจิตสํานึกรักทองถ่ินมากข้ึน ซ่ึงสาเหตุของการมีสวนรวมมา
จากสาเหตุสําคัญคือ 

1) ปญหาส่ิงแวดลอมอาจมีสาเหตุมาจากกิจกรรมในพื้นท่ีอ่ืน เชนการทําลายปาใน
เขตตนน้ํา ปลอยน้ําเสียโดยปราศจากการบําบัด การแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในบางเร่ืองจึงไม
สามารถแกไขโดยปจเจกหรือบุคคลหน่ึงโดยปราศจากความรวมมือจากผูอ่ืน ดังนั้นการสราง
เครือขายของผูมีจิตสํานึกรวมกันจึงเปนกลยุทธสําคัญในการรักษาส่ิงแวดลอม 

2) กิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอมบางประเภทตองอาศัยบุคคลจํานวนมากเพื่อชวยให
กิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอมนั้นคุมทุน เชน การรวบรวมและแยกขยะเพื่อนําไปแปรรูปกลับมาใช
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ประโยชนใหม หรือกิจกรรมเพ่ือการรักษาส่ิงแวดลอมนั้นจะเปนไปไดในขอบเขตท่ีกวางขวาง เชน 
การปลูกปา การรักษาเขตอภัยทานสัตวน้ําเปนตน 

3) แนวนโยบายของรัฐเกี่ยวกับปา เปนปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูพฤติกรรมของคนใน
ทองถ่ินวาจะอยูกับปาอยางไร อนุรักษฟนฟูหรือทําลายเง่ือนไขทางนโยบายท่ีสนับสนุนใหมีการ
เปดปาเพื่อสัมปทานปาไม การสัมปทานเหมืองแร การสงเสริมใหปลูกพืชเงินสด ไดกลายเปน
เง่ือนไขสําคัญในการสรางทัศนคติหรือโลกทัศนใหชาวบานเปล่ียนจากเดิมท่ีเห็นปาเปนส่ิงท่ีนา
เคารพและพึ่งพาอาศัยอยางเก้ือกูลก็เร่ิมเห็นปาเปนสินคาเห็นปาเปนทรัพยากรท่ีมนุษยเปนเจานาย  
ความคิดท่ีมนุษยเปนนายธรรมชาติก็เร่ิมขยายตัวมากข้ึน เกิดการทําไมเถ่ือน บุกรุกปาเพื่อทําไรฝน 
ทําไรกะหลํ่า สวนผลไมเมืองหนาว จับจองปาเพื่อขายใหนายทุนท่ีตองการซ้ือท่ีดิน เก็บของปาทุกช
นิท่ีสังคมเมืองตองการไปขาย จนทําใหสภาพปาเส่ือมโทรม รัฐใหโอกาสชุมชนสามารถออก
ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปาได ชุมชนจึงมีบทบาทเขามาจัดการเร่ืองปาชุมชน รัฐรับรอง
สิทธิในท่ีดินใหกับชาวบานเฉพาะท่ีปาโลงเตียนเปนปาเส่ือมโทรม แตมีชาวบานทําลายพื้นท่ี
การเกษตรแบบด้ังเดิมเพื่อรองรับแนวทางการรองรับสิทธิของรัฐ แตภายในชุมชนยังมีการตอรอง
เพื่อใหเกิดรูปแบบการจัดการการที่เหมาะสมกับชุมชนอยูในปจจุบัน 

4) ความจําเปนหรือความตองการของชุมชนในการพึ่งพาประโยชนจากความอุดม
สมบูรณหรือความเส่ือมโทรมของทรัพยากร เนื่องจากการดํารงชีวิตของชาวบานสวนใหญท่ีอยู
ใกลชิดปา ยังมีความจําเปนท้ังการใชประโยชนท้ังทางตางและทางออมจากทรัพยากรปา ท้ังดาน
อาหารจากปา แหลงน้ํา แหลงยาสมุนไพร แหลงพักผอน ฯลฯ ทําใหชาวบานเขามาทําหนาท่ีในการ
ดูแลรักษาและใชประโยชนอยางเหมาะสมจึงมีโอกาสเกิดข้ึนไดบนเง่ือนไขความจําเปนพื้นฐาน 

5) การจัดการกระบวนการเรียนรู การวางแผนอยางมีสวนรวมจากการจัดการ
กระบวนการเรียนรูท่ีดี เปนเง่ือนไขสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จของการจัดการทรัพยากร เชน การ
จัดการปาโดยชุมชน การมีสวนรวมในการวิเคราะหเรียนรูปญหา รวมหาแนวทางแกไข การจัด
ระเบียบชุมชน จัดระเบียบองคกร การเคารพและใหความสําคัญกับความรูพื้นบานในการจัดการ
ทรัพยากร 
 

2.3.2 รูปแบบของการมีสวนรวม 

รูปแบบของการมีสวนรวม สามารถจําแนกได 3 ประเภท ตามลักษณะของการมี
สวนรวมดังนี้ (ธนพรรณ  สุนทระ, 2547)  

1) การมีสวนรวมโดยตรง โดยผานองคกรจัดต้ังของประชาชน เชน การ
รวมตัวของกลุมชาวบานจัดโครงการทอดผาปาตนไม 
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         2) ประชาชนมีสวนรวมทางออมผานองคกรผูแทนประชาชน เชน กรรมการ
กลุม กรรมการหมูบาน 
         3) ประชาชนมีสวนรวมโดยผานองคกรท่ีไมใชผูแทนของประชาชน เชน 
สถาบันหรือหนวยงานท่ีเชิญชวนหรือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเม่ือใดก็ได  

Cohen and Uphoff (1997) ไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมโดยแบงตาม
กระบวนการ พอสรุปไดวา การมีสวนรวมของชุมชนจะแบงออกเปน  

1) การรวมศึกษาปญหา คนหาสาเหตุของปญหาและความตองการของชุมชน 
 2) การวิเคราะห จัดลําดับความสําคัญของปญหา การแสวงหาแนวทางในการ
พัฒนา/แกไขปญหา 
 3) การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกไขปญหา และ/หรือรวมวางแผนงานหรือ
นโยบาย 
 4) การรวมกันปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 5) การรวมควบคุมติดตามและประเมินผลกิจกรรม และ 
 6) การรวมกันรับผลประโยชนจากโครงการหรือกิจกรรม 

ซ่ึงตามแนวคิดของ Uphoff นั้นไดแบงการมีสวนรวมออกเปน 2 นัย คือ ในแงมิติ
ของการมีสวนรวม พิจารณาจาก 3 ประเด็นหลักคือ (1) ประเภทของการมมีสวนรวมท่ีแบงออกเปน 
การทีสวนรวมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน การรับผลของกิจกรรม และการประเมินผล (2) ผูมี
สวนรวมอาจเปนบุคคลภายในหรือภายนอกชุมชนก็ได ประเด็นท่ีนาสนใจคือ ลักษณะ สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผูมีสวนรวม (3) วิธีการเขารวม พิจารณาจากสาเหตุจูงใจ ลักษณะการ
รวม ขอบเขต ระยะเวลา หรือลักษณะกิจกรรมที่เขารวม ตลอดจนผลของการเขารวม และในแงมิติ
ของบริบทหรือสภาพเง่ือนไข สถานการณส่ิงแวดลอมการมีสวนรวม พิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก
คือ (1) สภาพแวดลอมตัวโครงการ ไดแก สวนท่ีนําเขา ลักษณะประโยชนท่ีไดรับและรูปแบบ
โครงการ (2) สภาพแวดลอมอ่ืน ซ่ึงกระทบกิจกรรม ไดแก สภาพแวดลอมในอดีต ตลอดจน
ประสบการณของผูท่ีเกี่ยวของ สภาพแวดลอมทางกายภาพและธรรมชาติ และสภาพแวดลอมทาง
สังคม  
 

2.3.3 เงื่อนไขในการมีสวนรวม   

  การพัฒนาตาง ๆ จําเปนตองเร่ิมตนจากประชาชน ประชาชนตองมีสวนรวมในการ
ดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ อันจะนําไปสูความสามารถในการพึ่งพาและชวยเหลือตนเองได            
โดยในการมีสวนรวมของประชาชนจะตองอาศัยเง่ือนไขอยางนอย 3 ประการ คือ  
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1) ประชาชนตองมีอิสรภาพท่ีจะมีสวนรวม 
2) ประชาชนตองมีความสามารถท่ีจะมีสวนรวม 
3) ประชาชนตองเต็มใจท่ีจะมีสวนรวม 

หากปราศจากซ่ึงเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงดังกลาวขางตน การมีสวนรวมของ
ประชาชนก็จะไมเกิดข้ึน อยางไรก็ตามนอกจากเง่ือนไขท้ัง 3 ประการดังกลาวแลว ความสําเร็จของ
การมีสวนรวมยังข้ึนอยูกับเง่ือนไขดังตอไปนี้ดวย  

1) ประชาชนตองมีเวลาท่ีจะมีสวนรวมกอนเร่ิมกิจกรรม เนื่องจากการมีสวน
รวมไมสามารถเกิดข้ึนไดในสถานการณฉุกเฉิน 

2) ประชาชนตองไมเสียคาใชจายใด  ๆ  ในการมีสวนรวมมากเกินกวา
ผลตอบแทนท่ีเขาจะไดรับ 

3) ประชาชนตองมีความสนใจท่ีสัมพันธสอดคลองกับการมีสวนรวมนั้น 
4) ประชาชนตองสามารถส่ือสารกันรูเร่ืองท้ังสองฝาย 
5) ประชาชนตองไมรึสึกกระทบกระเทือนตอตําแหนงหนาท่ีหรือสถานภาพ

ทางสังคมหากมีสวนรวม  
 

2.3.4 หลักการในการสรางการมีสวนรวมของประชาชน  

  การสรางการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของ 
ทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับภาคราชการนั้น โดย International Association for 
Public Participation ไดแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนเปน 5 ระดับดังนี้ 

1) การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับท่ีตํ่า
ท่ีสุด แตเปนระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนกาวแรกของการเปดโอกาสใหประชาชนเขาสู
กระบวนการมีสวนรวมในเร่ืองตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสาร
ส่ิงพิมพ การจัดนิทรรศการ การติดประกาศ เปนตน  

2) การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการท่ีเปดใหประชาชนมีสวนรวมใน
การใหขอมูล ขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวย
วิธีการตาง ๆ เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทสาธารณะ เปนตน 

3) การเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
หรือรวมเสนอแนะแนวทางท่ีนําไปสูการตัดสินใจ เพื่อสรางความม่ันใจใหกับประชาชนวาขอมูล
ความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงาน
ของภาครัฐ   
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4) ความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชน ผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม 
โดยเปนหุนสวนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเนื่อง  

5) การเสริมอํานาจแกประชาชน เปนข้ันท่ีใหบทบาทประชาชนในระดับสูง
ท่ีสุด โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตาง ๆ เพื่อมอบ
อํานาจใหประชาชนเปนผูตัดสินใจท้ังหมด 
 

2.3.5 ลักษณะของการมีสวนรวม 

  Uphoff (1993) มองการเขามามีสวนรวมของประชาชนถึงลักษณะและผลของการ
เขามามีสวนรวมของประชาชน ดังนี้ 

1) พื้นฐานของการเขามารวม ลักษณะการเขามามีสวนรวมท่ีมาจากแรงจูงใจ
ภายในจะเปนแรงหนุน หรือชวยใหประชาชนมีความกระตือรือรนท่ีจะเขามามีสวนรวม สวนการมี
สวนรวมท่ีมาจากปจจัยภายนอก โดยอาศัยอํานาจบารมี หรือแรงบีบค้ันจากผูมีอํานาจ ความเกรงใจ 
หรืออิทธิพลของผูมีอํานาจนอกชุมชน ถึงจะสามารถสรางการมีสวนรวมไดสําเร็จ แตก็ไมมีผล
ผูกพนัทางใจ ความยั่งยืนตอเนื่องของกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ก็จะลดลง 

2) รูปแบบของการเขามารวม การเขารวมของประชาชนนั้นเปนการเขารวม
โดยผานองคกรจัดต้ังของประชาชนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีคํานึงถึงผลประโยชนท่ีไดรับของ
ประชาชน สําหรับการเขารวมกิจกรรม โดยผานกลุมตัวแทน การเขารวมของประชาชนก็จะอยูใน
ลักษณะผูใหการสนับสนุนและใหความรวมมือ 

3) ขอบเขตของการมีสวนรวม เปนชวงเวลาการมีสวนรวม การใชเวลาเขารวม
ในกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ จะใชเวลามากนอยแตกตางกัน ความถ่ีหางของจํานวนคร้ังท่ีเขารวม 
ความสม่ําเสมอในชวงเวลาท่ีใชในกิจกรรมแตละคร้ัง  

4) ผลของการเขารวม ลักษณะการเขามามีสวนรวมของประชาชนทําใหเกิด
การรวมพลังท่ีจะสรางอํานาจตอรองใหชุมชนมีศักยภาพเปนตัวของตัวเอง สรางปฏิสัมพันธอันดี มี
ความสามัคคีในหมูสมาชิกของชุมชน  

  สวนบัณฑร  เอ้ือวัฒนากูล และคณะ (2537) กลาวถึงการมีสวนรวมตามข้ันตอน
การพัฒนา ซ่ึงเปนการวัดเชิงคุณภาพ ออกเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
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ข้ันตอนท่ี 1 การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายใน
ชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดความตองการของชุมชน และมีสวนรวมในการ
จัดลําดับความสําคัญของความตองการดวย 

ข้ันตอนท่ี 2 การมีสวนรวมในข้ันการวางแผนในการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ี
ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและแนว
ทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่จะใช 

ข้ันตอนท่ี 3 การมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ี
ประชาชนมีสวนรวมในการสรางประโยชนโดยการสนับสนุนทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงาน หรือ
เขารวมบริหารงาน ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 

ข้ันตอนท่ี 4 การมมีสวนรวมในข้ันตอนการรับผลประโยชนจากการพัฒนา 
เปนข้ันตอนท่ีประชาชนมีสวนรวมในการับผลประโยชนท่ีพึงไดรับจากการพัฒนา ท้ังทางดานวัตถุ
และจิตใจ 

ข้ันตอนท่ี 5 การมีสวนรวมในข้ันประเมินผลการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ี
ประชาชนเขารวมประเมินวา การพัฒนาที่ไดกระทําไปน้ันสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด ซ่ึงใน
การประเมินอาจปรากฏในรูปของการประเมินยอย เปนการประเมินผลกาวหนาเปนระยะ ๆ หรือ
กระทําในรูปของการประเมินผลรวม ซ่ึงเปนการประเมินผลสรุปรวบยอด 
 

2.3.6 ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวม 

              ปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมในชุมชนนั้นมีผูวิจัยไดเก็บขอมูลรวบรวมไว
เปนจํานวนมากซ่ึงในทางปฎิบัตินั้นการมีสวนรวมของชุมชนจะมีความแตกตางกันไป มีเหตุผล
แตกตางกันไปตามสถานท่ีและท่ีสถานการณท่ีแตกตางกัน ในการวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมปญหา
ไวหลายประเด็นซ่ึงในบางประเด็นสามารถนําไปประกอบการวิเคราะหปญหาอุปสรรคท่ีมีใน
ชุมชน  ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนนั้นมาจากสาเหตุหลายประเด็น 

เจิมศิกดิ์  ปนทอง (2527) ไดกลาววา เจาหนาท่ีและระบบราชการเปนอุปสรรคตอ
การมีสวนรวมของประชาชน 2 ดาน คือ 

1) ปญหาเกี่ยวกับตัวชุมชนเอง หมายถึง ความเปนปจเจกบุคคล นอกจากน้ี
ชุมชนยังอยูภายใตระบบอุปถัมภ หรือพึ่งบุคคลภายนอกเกินไป เลือกผูนําท่ีสามารถอุปถัมภตนเองได 

2) ปญหาเกี่ยวกับตัวเจาหนาท่ีและปญหาอุปสรรคของความตองการมีสวน
รวมนั้น มีการพูดถึงกันอยางกวางขวางและมีแนวคิดท่ีหลากหลาย แตการจัดการทรัพยากร โดยการ
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มีสวนรวมของชุมชน นั้นเกิดความลมเหลวจากการพัฒนาชุชน จนการมีสวนรวมของชุมชนมี
ขอผิดพลาดเนื่องจากการไมกระจายอํานาจหนาท่ีในการรับผิดชอบใหแกประชาชนอยางแทจริง 
โครงสรางการเมือง การปกครอง การบริหาร ทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม อยูในมือของคน 
3 กลุม คือทหารระดับสูง นายทุน และขาราชการ ตราบใดท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงแกไขโครงสราง
ลักษณะผูกขาดดังกลาวยากท่ีจะหวังวาการพัฒนาแบบมีสวนรวมของชุมชนจะเกิดข้ึน นั่นคือคนใน
ชุมชนไมมีโอกาสเขามีสวนรวมนั่นเอง (ฉลาดชาย  รมิตานนท, 2527) 

 
2.3.7 ศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 

ความเขมแข็งของชุมชนเปนเร่ืองใหมของสังคมไทย เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาสังคม หรือแมกระท่ังการพัฒนาชุมชนก็ตาม ยังมีการนําเสนอเกี่ยวกับแนวความสามารถ
ท่ีจะเรียนรูปรับตัว แกไขปญหาสรางสรรคส่ิงตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง การนําเสนอแนวความคิด
เกี่ยวกับชุมชน  หรือผลการวิจัยกับชุมชนมักจะมีนับเกี่ยวกับศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน  
เชน ความเปนปกแผนของชุนชน ความรวมมือรวมใจความสุข ความเอ้ืออาทร ความเปนอยู
พอมีพอกิน รักษาส่ิงแวดลอมแผนของชุมชนความรวมมือรวมใจความสุข ความเอื้ออาทรตาม
ธรรมชาติประเด็นท่ีนาสนใจก็ท่ี อมรวิชช  ราครทรรพ (2543) ไดคนพบเกี่ยวกับศักยภาพของชุน
ชนมีดังนี้  

1) ลักษณะคุณคาทางวัฒนธรรมท่ีพบในชุนชน มีความสําคัญยิ่ง ตอการ
ถายทอดองคความรูหรือภูมิปญญาพื้นถ่ินมีการถายทอดทางครอบครัว วัฒนธรรมการปรับตัว
เปล่ียนแปลงสภาพชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียง ทัศนคติในการดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย 

2) ลักษณะคุณคาทางวัฒนธรรมท่ีพบในชุนชน มีความสําคัญยิ่งตอการ
ถายทอดของการถายทององคความรูหรือภูมิปญญาชาบานประสานกับแนวคิดใหม เพื่อใหอยูรอด
ในสภาวะการเปล่ียนแปลงทางสังคมและลักษณะความสัมพันธท่ีเปนจุดเดนเอ้ือตอการพัฒนาก็คือ 
กลุมคนท่ีมีอุดมการณรวมกันทํากิจกรรมรวมกัน 

3) ภูมิปญญาท่ีอยูในชุมชนเปนกลไกท่ีมีความสําคัญยิ่ง ตอศักยภาพของชุมชน
นั้น ๆ เกิดจากการส่ังสมและถายทอดผานกระบวนการเลือกสรรและปรับใหกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอม 

4) ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในชุมชน มีความสําคัญยิ่งตอการทํางานรวมกัน
ในชุมชนชาวบานสามารถหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูทองถ่ินใชประโยชนได โดยมีการควบคุม
การใชประโยชนจากทรัพยากรของชุมชนนั้นๆ 
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ในแนวคิดของศักยภาพของชุมชนจะมีความเกี่ยวของและสัมพันธกันภายใน
ชุมชนเองชุมชนจะอาศัยความรวมมือกันในการพัฒนา โดยผานกลไกขับเคล่ือนท่ีมีภูมิปญญาพื้น
ถ่ินเปนสําคัญกอเกิดความเขมแข็งใหกับชุมชน “ความเขมแข็งของชุมชน” มันทนา ทวงยิ้ม (2543) 
ชี้ใหเห็น ความสัมพันธระหวางส่ิงท่ีเรียกวา “ชุมชน”กับ “สังคม”ท่ีลอมรอบชุมชนรวมท้ังผลตอผูท่ี
อยูในหมูบานหรือชุมชนอ่ืน ๆ การสราง “ความเขมแข็งของชุมชน” จะนําไปสูการสรางอุดมคติ
แบบใหมของชุมชนข้ึนมานั้น คือ ชุมชนถูกแบงข้ัวออกเปนชุมชนเขมแข็งและชุมชนออนแออาจ
เปนการประทับตราหรือสรางเอกลักษณของชุมชนท่ีแตกตางกัน 

อุทัย   ดุลยเกษม (2540) ไดนําเสนอตนแบบอุดมคติของชุมชนเขมแข็งใน
สังคมไทย โดยอาศัยกรอบแนวคิดในเร่ืองความเปนชุมชนดังกลาวขางตนโดยมองวา “ลักษณะของ
ชุมชนท่ีเขมแข็งซ่ึงเปนที่คาดหวังและเปนท่ีตองการ”คือ (1) ชุมชนที่มีสภาพรวมกันเปนปกแผน
ในทางกายภาพ รูปธรรมสมาชิกของชุมชนท่ีมีศักยภาพท่ีจะรวมมือแกไขปญหาของชุมชนรวมท้ังมี
อุดมการณ คานิยมรวมกัน ทําใหสมาชิกรูสึกตัววาเปนสวนหนึ่งของชุมชนมีความผูกพันกับสังคม 
(2) ชุมชนมีศักยภาพที่พึ่งตัวเองไดในระดับสูงโดยมีทุน แรงงาน ทรัพยากร เพื่อยังชีพพื้นฐานของ
ตนเอง หากมีการพึ่งพิงภายนอก ชุมชนจะตองมีอํานาจในการจัดการ เลือกสรร และการตัดสินใจใน
เร่ืองตางๆได (3) ชุมชนสามารถควบคุมและจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน ไดดวยตัวเองเปนสวนใหญ 
โดยอาศัยอํานาจความรู และองคกรของสังคมในชุมชนเปนกลไกการแกปญหา (4) ชุมชนตอง
สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองไดอยางตอเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการความรูและสรางภูมิ
ปญญาของตนเองในดานตาง ๆ  

อุดมคติท้ัง 4 ขอ สะทอนการคาดหวังวาชุมชนจะตองสามารถตอบสนองตอความ
ตองการในชีวิตประจําวัน และสามารถชวยใหสมาชิกของชุมชนเผชิญปญหาและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนได                  
โดยการจัดองคกรทางสังคมของชุมชนจะตองเอ้ือใหสมาชิกของชุมชนมีศักยภาพดังกลาวเชนมี
ความรักสามัคคี มีความสามารถท่ีจะสืบทอดภูมิปญญา และสรางสรรภูมิปญญา ซ่ึงเปนการ
ประยุกตแนวคิดในเร่ืองความเปนชุมชนมากําหนดเปนอุดมคติอยางกวาง ๆ สําหรับชุมชนไทย 

ความเขมแข็งของชุมชนพิจารณาไดจากความสามารถของชุมชนในการจัดระบบ
การดูแลและจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนเปนธรรมแกสมาชิกของชุมชนใหชุมชน
สามารถสรางระบบการจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชนได ประเวศ  วะสี (2536) 
ไดกลาวถึงลักษณะชุมชนท่ีออนแอในหลาย ๆ กรณีทรัพยากรธรรมชาติไมวาจะเปนท่ีดินหรือน้ํา
ไมไดเปนของชุมชน หากเปนของนายทุนภายนอกชุมชนหรือรัฐ ไดมอบใหเจาหนาท่ีของรัฐเขามา
ดูแล หรือใหสัมปทานแกพอคา การขาดสิทธิในการเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
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นอกจากจะทําใหชุมชนไมสามารถใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนกับชุมชนแลวยังไมอาจดูแลหรือ
อนุรักษใหทรัพยากรธรรมชาติดํารงอยูอยางยั่งยืนเพื่อระบบนิเวศที่ดีใหกับชุมชน 

ความออนแอของชุมชนในมิติทางสังคมอาจดูไดจากทัศนะของคนในชุมชนท่ีมอง
วาทางออกของปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนไมไดอยูท่ีคนในชุมชนจะรวมมือกันแกไขปญหา   
แตอยูท่ีการเรียกรองใหรัฐ หรือขาราชการ หรือผูมีอิทธิพลจะเขามาจัดการแกไขปญหา วิธีคิดเชนนี้
มีสวนผลักดันใหชุมชนมีความออนแอมากข้ึน เพราะตองรอการเขามาชวยเหลือจากรัฐและองคกร
ทางสังคมอ่ืน ๆ 

ความเขมแข็งของวัฒนธรรมของชุมชน อาจดูไดจากความสามารถของชุมชนใน
การแกไขปญหา มีการแลกเปล่ียนความรูกันอยางกวางขวางและตอเนื่อง มีการสืบสานภูมิปญญา
และมีความภาคภูมิใจในชุมชน ดังท่ีอุทัย  ดุลยเกษม (2540) กลาววาสมาชิกมีความผาสุกหรือมี
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ มีศักยภาพในการพ่ึงพาตัวเอง มีทุนแรงงานและทรัพยากรเพื่อใชในการยัง
ชีพไมพึ่งพาภายนอก อยูในลักษณะของการมีอํานาจในการจัดการรูจักเลือกและตัดสินใจ                    
มีความสามารถสืบสานวัฒนธรรมและวิธีชีวิต มีการพึ่งพาอาศัยกัน คนในชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ท้ังท่ีเปนงานสวนตัวและสวนรวมในการประกอบอาชีพวัฒนธรรม ประเพณี 
พิธีกรรม การแกปญหาชุมชนรวมกันรวมกัน มีความสามัคคีรักใครเอ้ือเฟอซ่ึงกันและกันและ
สามารถธํารงรักษาความอุดมสมบูรณของสภาพแวดลอมไวได ขอสําคัญอีกประการหนึ่งคือชุมชน
จะตองมีการพัฒนาศักยภาพของตนอยางตอเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูรวมกัน สรางภูมิ
ปญญาในดานตาง ๆ เม่ือชุมชนมีความรูก็สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนของตนเอง ตลอดจน
สามารถถายทอดความรูนั้นตอเนื่องไปได 

กลาวโดยสรุปแลว การมีสวนรวมหมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนในชุมชนรวม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในข้ันตอนตาง ๆ รวมคิด รวมดําเนินการ รวมแกไขปญหาและ
รวมติดตามประเมินผล เพื่อเกิดประโยชนตอชุมชนและตอประเทศชาติโดยรวมจากแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนดังกลาวแสดงใหเห็นวา การศึกษาการมีสวนรวม
อยางแทจริงนั้นตองพิจารณาการมีสวนรวมต้ังแตการรวมคิด รวมตัดสินใจในการคนหาปญหาและ
แนวทางการแกไขปญหา สวนรวมในการประเมินผล   

จากแนวคิดดังกลาว ผูศึกษาไดใชเปนแนวทางการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน
และโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอม เปนการศึกษาการมีสวนรวมในข้ันตอนของการรวมคิด  
รวมวางแผน รวมตัดสินใจในปญหาและแนวทางแกไขปญหา การมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม 
และการประเมินผล 



 32

 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับองคกรชุมชนเขมแข็ง 

ประเวศ  วะสี (2542) อธิบาย ความเปนชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนจํานวน
หนึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน มีอุดมคติรวมกันหรือมีความเช่ือรวมกันในบางเร่ือง มีการติดตอส่ือสาร
กันมีการรวมกลุมกัน จะอยูหางกัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีเร่ืองจิตใจเขามาเกี่ยวของ มีความรัก 
มิตรภาพ มีการเรียนรูรวมกันในการกระทําในการปฏิบัติบางส่ิงบางอยางจะเร่ืองใดก็ตาม           

ประชาสังคม หมายถึง สังคมท่ีประชาชนในสังคมนั้นมีจิตสํานึกรวมกันในการ
ดําเนินกิจกรรมของสังคมอยางมีความสุข ซ่ึงสามารถแยกองคประกอบของประชาสังคมได คือ  

1) กลุมคน ถือเปนองคประกอบพื้นฐานท่ีกอใหเกิดการเคล่ือนไหวของสังคม 
2) ความสัมพันธ เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะกอใหเกิดประชาสังคม เพราะ

จะมีผลทําใหบุคคลในสังคมไดมีความเกี่ยวของระหวางกัน   
3) การมีสวนรวม เปนอีกประกอบหนึ่งท่ีทําใหประชาสังคมเกิดข้ึนไดอยางดี 

เพราะเม่ือไรก็ตามท่ีบุคคลในสังคมมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของสังคม ก็จะเปนแรงผลักดัน
ท่ีสําคัญ ท่ีทําใหความรวมมือของสังคมผลักดันกิจกรรมท่ีสังคมตองการไดอยางงายในการสราง
ความรวมมือของสังคมสมควรใหคนในสังคมนั้น ๆ มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม 
ดังนั้น ถาคนในสังคมมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคม ก็จะสามารถแสดงศักยภาพของบุคคล
ในสังคมออกมาไดอยางเต็มท่ี 

4) การส่ือสาร เปนสวนหนึ่งในการผูกโยงคนในสังคมเขาดวยกัน สามารถทํา
ความเขาใจในประเด็นท่ีเปนปญหา หรือสามารถสรางความเขาใจในแนวทางท่ีตองการของสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมท่ีมีความขัดแยงสูง ถามีการส่ือสารท่ีดีระหวางบุคคลในสังคม ก็จะทําให
ลดความขัดแยงและแกปญหาไดในท่ีสุด 

5) การจัดการ เพื่อใหการดําเนินงานของสังคมบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ก็
จะตองมีการจัดการ โดยเฉพาะการจัดการท่ีใหคนในสังคมไดมีการเรียนรูรวมกัน ก็จะสงผลในการ
ดําเนินกิจการของสังคมเปนอยางท่ีคนสวนใหญในสังคมตองการได เพราะ การจัดการเปนการ
กระทําในส่ิงท่ีเปนไปไมไดใหเปนไปได 

6) ความมีประสิทธิภาพ ในการสรางสินคาและบริการของผูประกอบตาง ๆ 
จะตองมีการใชปจจัยการผลิตตาง ๆ ซ่ึงปจจัยการผลิตดังกลาวจะตองอาศัยจากทรัพยากรธรรมชาติ 
เชน การสรางบานของในสังคมจะตองอาศัยไมและวัสดุตาง ๆ ถามีการใชส่ิงเหลานี้ไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญตอระบบรวมของสังคมจะตอง
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มีการเรียนรูในการใชและแสวงวิธีการใชอยางมีประสิทธิภาพก็จะกอใหเกิดความย่ังยืนในการใช
ทรัพยากรเหลานั้น และในทายท่ีสุดก็จะสามารถพัฒนาสังคมไปไดอยางยั่งยืน   

7) หวงโซของสังคม ในสังคมท่ีมีความเขมแข็งจะตองมีหวงโซในการถักทอ
ใหสังคมเหลานั้นมีความเปนปกแผน หวงโซดังกลาวไดแก ความรัก ความเมตตา ความหวงใย                   
ความเอ้ืออาทรตอกัน เปนตน   

8) ความสุข เปนเปาหมายท่ีทุกสังคมตองการ เม่ือใดก็ตามทุกคนท่ีอยูในสังคม
เดียวกันมีความสุข ก็จะเกิดความรวมมือ ความอบอุน ซ่ึงในท่ีสุดแลวสังคมเหลานั้นก็จะมีความ
เขมแข็ง ทําใหเกิดความสุขข้ึนมาได 

สวนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542) ไดกลาวถึงบรรยากาศ
เรียนรู ท่ี เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดต้ังองคกรชุมชนท่ีเขมแข็ง มี  2 รูปแบบ 
ประกอบดวย 

1) องคกรชุมชนหรือองคกรชาวบาน  เกิดจากการแลกเปล่ียนความรู  
ประสบการณและทรัพยากรระหวางคนภายใตกระบวนการเรียนรูท่ีชุมชนจัดข้ึน นําไปสูการจัดการ
รวมกันผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การอนุรักษส่ิงแวดลอม ธุรกิจ และอุตสาหกรรมในชุมชนในอีก
แงมุมหนึ่งขององคกร ชุมชน ท่ีมีฐานะเปนองคกรจัดทรัพยากรของชุมชน การจัดการขององคกรนี้
จะเปนบอเกิดของประสบการณและความรูใหม ทําใหกระแสการเรียนรูขององคกรชุมชนเกิดข้ึนได
อยางตอเนื่องไมจบส้ินการเรียนรูขององคกรชุมชนนี้ สวนใหญจะเร่ิมตนจากความพยายามของ
ชาวบานท่ีแกปญหาท่ีประสบอยู เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูจึงเร่ิมจากจุดเล็ก ๆ ท่ีเกี่ยวพันกับ
ชีวิตประจําวันแลวคอยขยายออกไปสูเนื้อหากิจกรรมท่ีซับซอนและเกี่ยวของกับวิถีชีวิตท้ังหมด 

2) เครือขายการเรียนรู เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาของชุมชน 
เปนการเรียนรูท่ีชุมชนเขมแข็งข้ึน และรูทันตอการเปล่ียนแปลงภายนอก ซ่ึงตองอาศัยความรูและ
บทเรียนท่ีหลากหลายจากองคกรอ่ืนท่ีเขามาประยุกตใชทําใหการไปมาหาสูระหวางชุมชนหรือ
องคกรชุมชนจึงเปนส่ิงจําเปนและไดมาเปนพื้นฐานของเครือขายการเรียนรู เครือขายการเรียนรู 
หมายถึง ความสัมพันธแบบหนึ่งท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียน เรียนรูและพ่ึงพาอาศัยระหวางชุมชนหรือ
องคกรของชุมชน ปจจุบันการศึกษาไทยสวนใหญจะจัดโดยฝายราชการที่เกี่ยวของ แตฝายทาง
ราชการยังไมรูถึงคุณคาและความจําเปนท่ีประชาชน ชุมชนและทุกฝายท่ีเกี่ยวของจะตองเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษาดานตาง ๆ เพราะชาวบานเปนผูรูดีวา ชาวบานและลูกหลานของ
ชาวบานตองการอะไรจากระบบการศึกษา และจะตองใหอะไรกับชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู 
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ในการเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมองคกร จําเปนตองไดรับการเสริมสรางให
มีความเขมแข็งอยูตลอดเวลา เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมขององคกรมีความเปนพลวัตไมหยุดนิ่ง
อยูกับท่ี ดังนั้น กลุมหรือองคกรจึงตองปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ 
อยูเสมอ ภายใตข้ันตอนดังตอไปนี้  

1) ข้ันตอนการจัดต้ังกลุมและองคกร เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญยิ่ง เพราะถา
ไดรับการจัดต้ังอยางถูกวิธีตามข้ันตอน จะทําใหกลุมหรือองคกรเครือขาย หรือองคกรมีคุณคาและ
เจริญกาวหนาไปได และเพิ่มความเขมแข็งของกลุม ตองคํานึงถึง การคนหาผูนําท่ีมีศักยภาพท้ัง
ความรู ภูมิปญญา ระบบการตัดสินใจ ความศรัทธาของมวลสมาชิก การใหความสําคัญตอสมาชิก
ตองมีความสมัครใจและความเต็มใจในการเขารวมกลุม ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ 

2) ข้ันตอนวาดวยการเคล่ือนไหวของกลุมและองคกร กลุมและองคกรเม่ือ
จัดต้ังข้ึนมาแลวจะตองเตรียมการเพื่อใหเกิดการเคล่ือนไหวเชิงกิจกรรมของกลุมและองคกรโดย
การสงเสริมแนวคิดและสัมพันธภาพในการทํางาน การสรางระเบียบกฎเกณฑของกลุม และการ
สงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันท้ังนี้จะตองทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 

3) ข้ันตอนวาดวยการเจริญเติบโตของกลุมและองคกร กลุมและองคกรจะ
เจริญกาวหนาไปไดตองมีระบบการขยายตัวออกไปเปนระบบเครือขายใหกวางขวางมากข้ึน หากไม
มีการขยายกลุมและเครือขายการทํางาน จะกอใหเกิดความเส่ียงตอการลมสลายได เพราะขาดการ
เรียนรูกับเครือขายภายนอก และไมมีนวัตกรรมใหม ๆ นํามาใชในการจัดการกลุมและองคกรของ
ตัวเอง โดยการจัดต้ังสหพันธกลุมเพื่อสรางแนวทางพ้ืนท่ีใหเกิดข้ึน เพื่อขยายจากพ้ืนท่ีชุมชนเล็ก ๆ 
ใหกวางข้ึน กอใหเกิดการเช่ือมโยงเชิงพื้นท่ีจากระดับหมูบาน สูตําบล แลวจึงขยายแนวรวมออกไป
ยังกลุมองคกรอ่ืน อาจจะครอบคลุมพื้นท่ีหลายอําเภอ หลายจังหวัด และแผขยายใหกวางข้ึนเปนรูป
ของสหพันธ เพื่อสรางพลังอํานาจในการตอรอง  

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตนเกี่ยวกับชุมชนเขมแข็ง ความเปนชุมชนเขมแข็งตอง
ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันรับผิดชอบ และชุมชนตองมีวัตถุประสงครวมกัน มีอุดมคติรวมกัน
หรือมีความเชื่อรวมกันในบางเร่ือง มีการติดตอส่ือสารกันมีการรวมกลุมกัน จะอยูหางกัน มีความ
เอ้ืออาทรตอกัน มีเร่ืองจิตใจเขามาเกี่ยวของ มีความรัก มิตรภาพ มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา
ในการปฏิบัติบางส่ิงบางอยางจะเรื่องใดก็แลวแตและ มีการจัดการดูแลรักษาผลประโยชนของตน
ในชุมชนสังคมและประเทศชาติในการเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมองคกรจําเปนตองไดรับ
การเสริมสรางใหมีความเขมแข็งอยูตลอดเวลา เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมขององคกรมีความเปน
พลวัตไมหยุดนิ่งอยูกับท่ี ดังนั้น กลุมหรือองคกรจึงตองปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม



 35

ในดานตาง ๆ อยูเสมอ ซ่ึงในการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอม          
ผูศึกษาไดนําแนวคิดทฤษฎีท่ีกลาวมาขางตนมาอธิบายปจจัยและปรากฏการณทางสังคมท่ีเกี่ยวกับ
การจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนบานใหมหมอกจาม 

 
2.5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมในคร้ังนี้               
ผูศึกษาไดทบทวนงานศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม โดยแยกเปนประเด็นตาง ๆ 
ดังนี้ 

1. ประเด็นการมีสวนรวมในการสรางความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม 

  นันทมิตร  นันทะเสน และคณะ (2548) ไดศึกษาการสรางความรวมมือทางสังคม
ในการอนุรักษทรัพยากรปาและน้ํา ในพื้นท่ีตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน พบวา ภายใต
กระบวนการวิจัยทองถ่ิน เปนตัวอยางหนึ่งของการจัดการชุมชนท่ีสรางความเปนชุมชนและ
จิตสํานึกรวมในการอนุรักษฯ ในพื้นท่ี พรอมกับการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการอนุรักษ
ฯ แลวประมวลเอาเน้ือหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมาสรางเปนองคความรูเฉพาะดาน ซ่ึงจะชวยให
เกิดการสรางการเรียนรูแกสังคม และชวยยกระดับวาทกรรมการพัฒนาใหขยายผลตอการรับรูแก
สาธารณะในวงกวาง โดยเฉพาะนักพัฒนาและการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการชุมชนใหสามารถมองเห็น
การกอเกิด พัฒนาการของกระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนาไดชัดเจนมากข้ึนและบทเรียน
เหลานี้ สามารถท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรูและนําไปประยุกตใชในการพัฒนาได  

  พงษศักดิ์  ฉัตรเตชะ (2540) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชน ใน
การอนุรักษปาไมในพื้นท่ีปาอนุรักษ: พื้นท่ีอุทยานแหงชาติแมโถ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
พบวา ชาวบานมีสวนรวมในระดับปานกลางในข้ันตอนการคนหาปญหาและสาเหตุ การวางแผน
และดําเนินงาน การลงทุนและปฏิบัติงาน สวนการติดตามและประเมินผล ชาวบานมีสวนรวมใน
ระดับตํ่า ชาติพันธุ สถานภาพทางสังคม การไดรับขอมูลขาวสารดานปาไม จํานวนพื้นท่ีถือครอง
เพื่อการเกษตรและการเคยเขาไปเก็บหาของปา มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตอายุ ระดับการศึกษา และการ
พึ่งพิงปาไมไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนแตอยางใด  

                  ศลิษา  พึ่งแสงแกว (2537) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษปาไม               
ปาชุมชนบานหวยแกว อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม พบกระบวนการการมีสวนรวมของ



 36

ชาวบานใน 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการคนหาปญหาและสาเหตุ ข้ันตอนการวางแผนและการ
ดํา เนินการ   ข้ันตอนการลงทุนและการปฏิบัติ  และข้ันตอนการติดตามประเมินผลงาน                         
ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวาชาวบานจะมีสวนรวมนอย แตการศึกษาเชิงคุณภาพยืนยันไดวา               
ท้ัง 4 ข้ันตอนชาวบานมีสวนรวมอยางมาก แตเพราะชาวบานจะมีสวนรวมแบบไมเปนทางการเปน
สวนมาก จึงทําใหไมสามารถวัดดวยขอมูลเชิงปริมาณได   
 

2. ประเด็นความรูความเขาใจความเขาใจเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

มนัส  สุวรรณ และชูเกียรติ  ลีสุวรรณ (2531) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การใหความรู
ความเขาใจระดับตําบลในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนานและจังหวัดลําปาง 
พบวา  

1) ประชาชนโดยท่ัวไปมีความรูพื้นฐานเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และให
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติตอชีวิตประจําวันคอนขางดี มีความตระหนักในปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีปรากฏในทองถ่ิน และมีความพรอมสูงในการมีสวนรวมเพื่อ
แกไขปญหา 

2) โครงขายและลักษณะทางสังคมไมมีความสลับซับซอน ประชาชนสวน
ใหญใหความเคารพนับถือ ปรึกษาหารือ และขอความชวยเหลือจากผูใหญบานของตนเอง 

3) แมวาส่ือประเภทตาง ๆ คอนขางจํากัด แตส่ือท่ีปรากฏก็มีศักยภาพคอนขาง
สูงในการใหความรูความเขาใจแกประชาชนเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหอกระจายขาว วิทยุ และโทรทัศน    

วลัยภรณ  ดาวสุวรรณ (2533) ไดทําการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนใน
ทองถ่ิน ตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมบึงขุนทะเล ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมบึงขุนทะเลในระดับตํ่าและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม
นอย ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมบึงขุนทะเล พบวาแหลงท่ี
พักอาศัย เพศ อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม การรับรูขาวสาร และการติดตอ
เจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีแตกตางกันจะกอใหเกิดความแตกตางกัน ในเร่ืองการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมบึงขุนทะเลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และอายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
จะกอใหเกิดความแตกตางกันในเร่ืองการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมบึงขุนทะเลที่ระดับ 
0.01 สวนการศึกษา ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในทองถ่ิน การใชประโยชนจากบึงขุนทะเลไมมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวม 
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                จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีผูศึกษาไวเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ทําใหทราบวามีปจจัยใดบางมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม เชน ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม ปจจัยสวนบุคคล เชน ตําแหนง
หนาท่ี พฤติกรรมการรับรูขาวสาร อายุ เพศ เปนตน และยังทําใหทราบวาความสัมพันธระหวางตัว
แปรดังกลาว ซ่ึงมีผูศึกษาไวแลวนั้น มีลักษณะเปนอยางไร ซ่ึงเอกสารงานวิจัยท่ีผานมายังไมมีผูใด
ศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชน ผูศึกษาจึง
สนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของในเร่ืองนี้ 

นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยในการจัดการปาชุมชนในลักษณะของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดย สุรินทร (2543) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการปาชุมชนท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของบานหนองผ้ึง ตําบลทาอากาศ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน พบวา การ
จัดการปาชุมชนของบานหนองผ้ึงนั้นประสบความสําเร็จได เพราะการมีสวนรวมดวยการดึงบุคคล 
และหนวยงานทุกฝายท่ีเกี่ยวของเขามารวมในกระบวนการวิจัยนี้ดวย ทําใหเกิดความรวมมือของ
หลาย ๆ กลุมบุคคลหรือองคกรในการแกไขปญหาดานการจัดการปาของชุมชน ซ่ึงจะเห็นไดวามี
ขอคนพบรวม คือ งานวิจัยดังกลาวนั้นมีลักษณะการดําเนินงานในลักษณะของการที่คนนอกชุมชน
เขาไปดําเนินการวิจัยรวมกับคนในชุมชน โดยทําหนาท่ีเปนผูกระตุนประสาน (facilitation) ใหเกิด
กระบวนการเรียนรูของชุมชน โดยมีเคร่ืองมือท่ีสงเสริม สนับสนุนใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู
หลายวิธีการดวยกัน เชน AIC, Focus group เปนตน ทําใหพบวากระบวนการดังกลาวเปนการ
เสริมสรางพลังความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยมุงเนนใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได โดยมีคนนอก
ชุมชนเปนเพียงพี่เล้ียง ทําหนาท่ีหลักเพียงกระตุน ประสานใหเกิดพลังชุมชน และชุมชนสามารถ
นําเอากระบวนการวิจัยไปใชเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหาของชุมชน นอกจากนี้ยังพบวา การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น มุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ใหชุมชนได
แลกเปล่ียน เรียนรู และสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ ของชุมชนไดดวยคนในชุมชนเอง ซ่ึงใน
ท่ีสุดแลวจะนําไปสูเปาหมายสูงสุดก็คือความเปนชุมชนเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดตลอดจนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป  

อรอนงค  ธรรมกุล (2539) ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวน           
การพัฒนาทองถ่ิน กลไกสําคัญท่ีทําใหสมาชิกขององคกรชาวบานมีสวนรวม มีการเรียนรู มีความ
เช่ือ และมีอุดมการณ ไดแก ความผูกพันเปนเครือญาติ ตลอดจนการมีผลประโยชนรวมกัน ผูนํา
และสมาชิกมีบทบาทรวมกันในการดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยวิธีการมีสวนรวม ไดแก การรวมประชุมอภิปรายปญหารวมกัน การรวมกัน
ปฏิบัติกิจกรรม และการรวมประเมินสรุปผลกิจกรรมท่ีดําเนินการ และมีรูปแบบในการเขามามีสวน
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รวมในกิจกรรมท่ีเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับท่ีกลุมรวมกันกําหนดในการดําเนินการ ท้ังท่ีเปน
งานสวนรวมของชุมชน และกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอตนเองและครอบครัว และพบวาสมาชิกมี
สวนรวมในข้ันตอนการวางแผนและการดําเนินการ ในการริเร่ิมโครงการใหม ๆ ท่ีชวยพัฒนาอาชีพ
ของสมาชิกกลุมใหเพิ่มข้ึน การมีสวนรวมรับผลประโยชนนั้น ผูเขาจะไดผลประโยชนท่ีเปน
รูปธรรม แตยังขาดความรูจากการฝกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน สําหรับการมีสวนรวมใน
การประเมินและสรุปผลกิจกรรมที่องคกรชาวบานรวมกันปฏิบัติข้ึน คณะกรรมการแตละกลุมจะ
ติดตามประเมินผลโดยการประชุมกลุมยอยกันบอยคร้ังเพื่อพิจารณาปญหารวมกัน 

สวนปจจัยท่ีทําใหคนในชุมชนรวมตัวกันกอต้ังเพื่อรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ ความผูกพันเปนเครือญาติ การมีปญหารวมกัน และการไดรับการสนับสนุน
จากเจาหนาท่ีของรัฐและองคกรเอกชน สงผลใหเกิดผลการเปล่ียนแปลงจากการเขารวมในกิจกรรม
การพัฒนาขององคกรชาวบานคือ องคกรมีความเขาใจสถานภาพความมั่นคงของกลุม ความรูสึก
การมีสวนรวมเปนเจาของกิจกรรมท่ีทําใหกิจกรรมมีความตอเนื่อง ความเขมแข็งของกลุมท่ีเกิดจาก
คณะกรรมการและสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนากลุม การมีความรับผิดชอบสูง มีความเปน
ธรรม และปราศจากการแทรกแซงจากเจาหนาท่ีของรัฐหรือองคกรเอกชน 

ศิริขวัญ  อุทา (2546) ศึกษาเร่ือง กระบวนการจัดการทําแผนชุมชนอยางมีสวนรวม
ในจังหวัดลําพูน พบวา ในแตละชุมชนมีกระบวนการที่คลายกัน คือ การจัดเวทีสรางความเขาใจ
เร่ืองแผนชุมชน การรวบรวมขอมูลระดับชุมชน การวิเคราะห/การจัดทําแผนระดับหมูบาน ระดับ
ตําบล และการสรุปบทเรียน สวนท่ีแตกตางคือ การคัดเลือกแกนนํากอนการเขารวมทําแผน การ
จัดทําแผนระดับชุมชน/หมูบาน การรวบรวมขอมูล มีท้ังการใชแบบสอบถาม การพูดคุย และการจัด
เวทีชาวบาน สวนเง่ือนไขสําคัญท่ีมีผลตอการจัดทําแผนชุมชนอยางมีสวนรวม ไดแก ปจจัย
ภายนอก เชน โครงการกองทุนชุมชนจังหวัดลําพูน ปจจัยภายใน เชน แนวคิด ทักษะ ความรู ความ
เขาใจของสมาชิกท่ีเขารวม สังคมวัฒนธรรม ภูมิปญญา รวมท้ังการเช่ือมประสานระดับเครือขาย 
 

ธิดารัตน  อัฐกิจ (2548) ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาสุข
ภาวะทางสังคม ในเขตเทศบาลแมต่ืน อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน พบวา การมีสวนรวมสามารถสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาดานสุขภาวะทางสังคม คือ การพัฒนาดานสุขภาพ และเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ชาวบานมีการตัดสินใจรวมกันในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนมีการวางแผนจัดทําโครงการ 
และมีการดําเนินการโดยมีการจัดต้ังใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบ และยังพบวาชาวบานท่ีจัดทํา
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเขามามีสวนรวมเพิ่มข้ึนจากอดีต แมจะมีจํานวนเพิ่มไมมากนักแตก็เปน
การแสดงใหเห็นวาชาวบานเร่ิมตระหนักถึงการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
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เพราะแตเดิมมีแตชาวบานกลุมเดิมเทานั้นท่ีรวมปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ สอดคลองกับผลการศึกษา
ของสมบูรณ  นันทวงค (2542) ศึกษาเร่ืองการมมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพ
บริการดานสาธารณสุข: ศึกษากรณีอนามัยกระทุมลุม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา 
ศักยภาพและการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง ความพรอมของประชาชนในการที่จะมีสวน
รวมตอการพัฒนาคุณภาพบริการ ดานการมีสวนรวมนั้นแบงออกเปน การมีสวนรวมในดาน
ความคิดสรางสรรค การมีสวนรวมในการพัฒนา การมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนิน และการ
สวนรวมในการเผยแพรขาวสารของรัฐหรือสถานีอนามัย การมีสวนรวมในการบริจาคทรัพย 
ส่ิงของอ่ืน ๆ ตามลําดับ ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี ตอการพัฒนาหรือชวยเหลือตาม
สังคมตามกําลังความสามารถ 

กลาวโดยสรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาจะมีลําดับข้ันตอน
ของการพัฒนาแบบมีสวนรวม ซ่ึงสวนใหญจะไมแตกตางกันมากนัก จะแตกตางกันบางในสวนของ
รายละเอียดแตโดยรวมแลวจะเร่ิมจากเร่ืองท่ีงายไปสูเร่ืองท่ียากข้ึนและมีความสลับซับซอนกันมาก
ข้ึน เพื่อใหเปนไปอยางธรรมชาติ และเกิดความยั่งยืนของการมีสวนรวมใหมากท่ีสุด โดยให
ความสําคัญกับเจาของปญหาซ่ึงจะเปนผูกําหนดแบบแผนในการปฏิบัติของตัวเอง เปนผูกําหนด
กระบวนการการใหไดมาของแผนปฏิบัติต้ังแตเร่ิมตน จนถึงการประเมินผลข้ันสุดทาย ซ่ึงจะเปน
แนวทางในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
2.6.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ผูศึกษาไดคนควาและรวบรวมแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ความรูความเขาใจ การมีสวนรวม องคกรชุมชนเขมแข็งมาใชอธิบายในปรากฏการณ
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีการศึกษาท่ีคาดวาจะมีสวนเก่ียวของกับการมีสวนรวมของชุมชนและ
โรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน เร่ิมจากการศึกษาปจจัยภายในและภายนอก ซ่ึงปจจัย
ภายในคือศักยภาพความเข็มแข็งของชุมชน ประกอบดวยจิตสํานึกของชุมชนตอส่ิงแวดลอม  
ความรูความเขาใจของชุมชนตอส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอม สวนปจจัยภายนอกคือการรับรูขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอม การไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน   
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ก. ปจจัยภายใน 
  ศักยภาพความเขมแข็งของชุมชน 

      -  ความรูความเขาใจของชุมชนตอ 
          ส่ิงแวดลอม 

-  การรวมกจิกรรมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของประชาชนในชุมชน 
ข. ปจจัยภายนอก 
-   การรับรูขอมูลขาวสาร 
-   การสนับสนุนจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

 

 
การมีสวนรวมของชุมชนและ
โรงเรียนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของชุมชน 

- การรวมศึกษาปญหา 
- การรวมวางแผนแกไข 
- การรวมปฏิบัติงาน 
- การติดตามประเมินผล 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 


