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บทสรุปผู้บริหาร 

 
รายงานศึกษาการสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้ างพลังพลเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ดมีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาปฏิบัติการของโครงการ  2) เพ่ือสังเคราะห์องค์
ความรู้จากโครงการ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพจากเอกสารรายงานผลการด าเนินโครงการ การสัมภาษณ์แกนน าและสมาชิกในชุมชน 
สังเกตกิจกรรม การประชุมและการก่อตั้งสภาพลเมือง เพ่ือน ามาวิเคราะห์เนื้อหาและจ าแนกค า
และหลักการส าคัญ และสังเคราะห์องค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังพลเมือง ซ่ึงพบว่า  

1) การปฏิบัติการของโครงการเป็นไปตามแนวทางทฤษฎีระบบ กล่าวคือ การน าเข้า
โครงการจากสถาบันพระปกเกล้าผ่านแกนน าศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง การด าเนินการ
โดยแกนน าและสมาชิกในชุมชนตามความต้องการของพ้ืนที่ กรณีที่แนวทางแก้ไขปัญหาต้อง
ก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะจะน าเสนอต่อหน่วยงานรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น 
ๆ  ผลการด าเนินงานช่วยพัฒนากรอบคิด (mindset) ของพลเมืองที่ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิม 
ๆ คือร้องขอและรอรับจากรัฐ (passive citizen) สู่พลเมืองที่ตระหนักในอ านาจหน้าที่ของตน
และลงมือกระท าเพ่ือส่วนร่วม (concerned citizen และ active citizen) คือ การแก้ไขปัญหา
เริ่มต้นจากตนเองและชุมชน มีส่วนร่วมน าเสนอข้อเสนอสู่หน่วยงานรัฐที่มีอ านาจหน้าที่และ
ก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ผลการด าเนินโครงการยังสามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ก าหนดร่วมกันตั้งแต่เริ่มโครงการด้วย 

2) องค์ความรู้ที่สังเคราะห์ได้จากโครงการ ประกอบด้วย องค์ความรู้ 7 ด้าน ดังต่อไปนี้  
1. ศักยภาพของสมาชิกชุมชน 2. ผู้น า 3. หลักการประชาธิปไตย 4. การมีส่วนร่วม 5. 

การเรียนรู้ต่อเนื่องและขยายผล 6. การสื่อสารและระบบสื่อสาร และ 7. ความไว้วางใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดพัฒนาคุณธรรมพลเมือง (civic virtue) โดยผ่านกระบวนการรวมกลุ่มและ
แก้ ไขปัญหาส่วนรวม และสอดคล้องตามแนวคิด โครงสร้ างหน้าที่นิยม  (Structural-
Functionalism Theory) ที่โครงสร้างของสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยส่งผลต่อบทบาท
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หน้าที่ของพลเมืองที่จ าเป็นต้องเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนารวมทั้งน าเสนอ
ข้อเสนอและนโยบายเพ่ือผลประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน  

ผลการศึกษายังพบรูปแบบปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมืองซึ่งเป็นตัวแบบ (model) 
สามารถน าไปใช้บูรณาการความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างพลังความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยใน
พ้ืนทีอ่ื่นต่อไป 

  
ค าส าคัญ : สังเคราะห์องค์ความรู้, โครงการปฏิบัติการ, การเสริมสร้างพลังพลเมือง, รูปแบบ, ตัว
แบบ (model) 
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Executive Summary 

 
The objectives of this study were 1) to study the processes and outputs 

of the Citizen Empowerment Operational Program in Roi-Ed province during 2016 
to 2018 2) to synthesize the project knowledge from the project implementation. 
In terms of methodology, this research was studied by collecting qualitative 
information from the project reports, interviewing key informants like leaders and 
locals, observing the activities occurred in the operational communities. All of 
given data was taken to analyze within the framework of content by identifying 
keywords and principles, and to synthesize the knowledge that related to civic 
empowerment. 

The study findings were as follows;  
1) The implementation of the project complied with the systematic 

approach supported by King Prajadhipok's Institute through the People's Politics 
Development Center. Also, the projects were actualized in accordance with the 
needs of the community to find out solutions in order to propose to public 
policy. The project implementation also helps developing a citizenship mindset 
that leads to evident changes. For example, after the project was triggered, 
prevailing Passive Citizen who had  traditional approach tackling with their 
problems by requesting helps from the government adapted their mindset to act 
like Concerned Citizen and Active Citizen who recognize their authority and 
tackle their  problems by their own abilities which are led to  propose solutions 
to the state agencies. 

2) The knowledge synthesized from the project are 1) potential of 
community members 2) leaders 3) democracy  principles 4) people’s 
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participation 5) consecutive learning and sustainability 6) communication and its 
approach 7) trust which are concordant to the framework of civic virtue 
development led by the process of collective action, common problem solving. 
According to the structural-functionalism theory, common trust in the 
community level affects to citizenship ranged from collective actions to the 
public policy process.     

The study also found a model of citizen empowerment that should be 
integrated with other areas of study to develop democratic citizenship. 

 
Keywords: synthesis of knowledge, operational project, citizen empowerment, 
model 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
  
 โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการภายใต้
งบประมาณของสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2559-2561 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในพ้ืนที่ศึกษา (area based) ให้ประชาชนมีความ
ตระหนักในความส าคัญและบทบาทภารกิจของพลเมืองประชาธิปไตยของตนเอง 
(concerned citizen)  และพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองที่ลงมือกระท าการใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมทั้งทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งเรียกว่าพลเมืองที่
กระตือรือร้น (active citizen) 1 

2) เพ่ือบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3) เพ่ือพัฒนาต้นแบบกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองส าหรับขยายผลในพ้ืนที่
ต่อไป 

  
โครงการประกอบด้วยกิจกรรมและปฏิบัติการ ได้แก่  

1) การก าหนดเป้าหมายร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย 40 หน่วยงาน
รวมลงนามในข้อตกลง  

                                           
1
 นิยามความหมายในงานศึกษาเพ่ือติดตามความเป็นพลเมือง ก าหนดไว้ดังนี้ 

 พลเมืองผู้ตระหนักรู้ (concerned citizen) หมายถึง ผู้ที่มีความสนใจ มีความรู้ มีความ
ตระหนักในศักยภาพของตนเอง และตระหนักในความส าคัญของหลักการประชาธิปไตยและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 พลเมืองผู้กระตือรือร้น (active citizen)  หมายถึง ผู้ที่กระท าการ ด าเนินการ เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ และกิจกรรมทางการเมืองบนหลักการประชาธิปไตยและเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
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2) การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ร่วมกันระดับจังหวัด ได้แก่ “พลเมืองร้อยเอ็ด
การศึกษาดี มีอาชีพพอเพียง การเมืองโปร่งใส มีวินัยใฝ่คุณธรรม น าสู่ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงภาคี
หน่วยงาน” และ 5 ยุทธศาสตร์ คือ   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างอาชีพที่มั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเมืองโปร่งใส 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวินัยและคุณธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างภาคีเครือข่าย   

3) การเสริมศักยภาพในพ้ืนที ่ด้วยกิจกรรม  
กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับแกนน าชุมชน ครู และขยายสู่นักเรียน และ

ประชาชนทั่วไป 
กิจกรรมให้ทุนสนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ในการท ากิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน หรือ สมาชิกชุมชน  
4) การถอดบทเรียนโครงการ โดยแกนน าร่วมกับนักวิชาการ  
5) วัดประเมินด้วยแบบวัดความเป็นพลเมือง  
6) การก่อตั้งสภาพลเมือง  

 หลังด าเนินการสิ้นสุดตามงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันพระปกเกล้าเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของรูปแบบส่งเสริมความเป็นพลเมืองแบบบูรณาการที่มีพ้ืนที่เป็นตัวตั้งดังกล่าว และ
เห็นว่าพ้ืนที่น าร่องจังหวัดร้อยเอ็ดได้ด าเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถเป็น
พ้ืนที่ศึกษาแนวคิดที่ได้ทดลองน าร่องผ่านการปฏิบัติจริง โดยเฉพาะการขยายผลในทางกว้าง 
(enlargement) และการน าความรู้ความเข้าใจ ความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
เพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรมและผลงานที่แสดงถึงการยกระดับและศักยภาพของพลเมืองที่ด ารงไว้ซึ่ง
ความเข้มแข็งสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  รวมทั้งมีการเสริมพลัง
ระหว่างกันและกันในพ้ืนที่ (enrichment) จึงก าหนดให้มีการจัดการความรู้ เพ่ือน าความรู้จาก
กระบวนการนี้เผยแพร่ ทดลองและพัฒนาเป็นต้นแบบต่อไป 

โครงการ “สังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด” จึงเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือรวบรวมความรู้ที่ใช้ในงานส่งเสริมความเป็น
พลเมืองทั้งภาคปฏิบัติและภาควิชาการในด้านต่าง ๆ มาสังเคราะห์องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยผู้มีส่วนร่วมและผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษา เป้าหมายเพ่ือได้องค์ความรู้
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การส่งเสริมความเป็นพลเมืองในแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ ที่สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอด เป็น
ต้นแบบน าไปปรับใช้ในพื้นที่อ่ืน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในพ้ืนที่บูรณาการ 
2. เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้การส่งเสริมความเป็นพลเมือง ภายใต้โครงการปฏิบัติการ

เสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
1.3 วิธีการศึกษา 
 
 เพ่ือเข้าถึงองค์ความรู้และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลจึง
ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 

1) การศึกษาจากเอกสาร ซึ่งหมายถึงรายงานติดตามประเมินการท ากิจกรรมในพ้ืนที่ 
รายงานการวัดความเป็นพลเมือง รายงานผลการด าเนินงานในพ้ืนที่บูรณาการ รวมทั้ง
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์องค์ความรู้ เพ่ือก าหนด
กรอบและแนวทางในการศึกษา 

2) การสังเกตการณ์ โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participatory observation) เพ่ือ
ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม โดยผู้ศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมกับกลุ่มพลเมืองในพ้ืนที่ศึกษา 

3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
(semi-structure interview) โดยผู้ศึกษาก าหนดค าถามส าคัญไว้เป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการแบบสุ่มจ านวน 30 คน และเก็บข้อมูล
จากเวทีถอดบทเรียนในกิจกรรมเวทีพลเมือง วันที่ 14-15 กันยายน 2561 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้ ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลจากเอกสาร การ

สังเกต การสัมภาษณ์ จัดระบบเพ่ือวิเคราะห์ ข้อมูลและตีความผลจากการสัมภาษณ์เพ่ือหา
ค าตอบที่ตอบวัตถุประสงค์เบื้องต้น และน ามาตรวจสอบโดยใช้วิธีสามเส้า ( triangulation) จาก
ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
ได้รับ  ด้วยการเปรียบเทียบดูความสอดคล้องและยืนยันความถูกต้องด้วยการจ าแนกและ
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จัดระบบข้อมูล หาความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องและความหมายที่ปรากฎในความเกี่ยวข้องนั้น ซึ่ง
น ามาเป็นผลการศึกษา 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้ในการศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ ยึด
หลักการส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือการเชื่อในความจริงที่ปรากฏและใช้อัตวิสัย  
(subjectivity) อธิบายเป็นความรู้ (Knowledge) โดยผู้ศึกษาเป็นผู้ตีความ (content analysis) 
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้หลักการตีความเนื้อหา 2 หลักการ คือ 1) การให้ความส าคัญกับ
เนื้อหาที่ส าคัญที่สุดจากประเด็นที่ปรากฏ อาจจ าแนกเป็นข้อ ๆ ตามเนื้อหา โดยเน้นค าหลัก ค า
ส าคัญ สัญลักษณ์ หรือ อ่ืน ๆ ซึ่งเรียกว่าหลัก constructionism และ 2) การตีความ หรือ หลัก 
interpretivism คือ การตีความตามความจริงที่คาดว่ามีนัยยะหรือแสดงว่าจะเป็นเช่นที่ให้
เนื้อความไว้  
 
1.4 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการศึกษา  
 

1. การสังเคราะห์องค์ความรู้นี้ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนหนึ่ งด้วยการสัมภาษณ์ 
สังเกตการณ์ และ สนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มแกนน า และ ประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการที่แกนน าจัดขึ้น ความแตกต่างของภูมิหลัง เช่น การศึกษา บทบาท 
ต าแหน่งหน้าที่ อาชีพการงาน ประสบการณ์ และ การรับรู้ ต่อสังคมและการเมือง 
ล้วนมีผลต่อความคิดเห็น ซึ่งการสังเคราะห์จะเป็นไปในกรอบความคิดหลักร่วมกัน 

2.  การสังเคราะห์องค์ความรู้นี้ใช้เอกสารรายงานที่เก็บรวบรวมระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ 
การสังเกต และการถอดบทเรียน อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างพลังพลเมืองแบบบูรณาการพ้ืนที่ และพบงานวิชาการชุมชน
เข้มแข็งที่มีสมาชิกชุมชนเป็นพลังส าคัญ ท าให้ไม่สามารถสร้างองค์ความรู้จาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังพลเมืองแบบบูรณาการพ้ืนที่ได้ อย่างไรก็
ตาม การสังเคราะห์องค์ความรู้ จากปฏิบัติการในพ้ืนที่ ในครั้ งนี้ผู้ ศึกษาใช้
กระบวนการศึกษาอย่างมีระบบ 

 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 
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 การสังเคราะห์องค์ความรู้ครั้ งนี้จะพิจารณาจากกระบวนการและผลลัพธ์จาก
กระบวนการ กรอบแนวคิดที่ใช้ในการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการปฏิบัติ เป็นดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการปฏิบัติ - 

โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
ผู้ศึกษาจะพิจารณาการน าเข้าของโครงการ กระบวนการด าเนินการ และผลลัพธ์ จาก

รายงานการถอดบทเรียนโครงการปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพ่ือพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด
อย่างยั่งยืน ภายใต้ โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง (KPI-CE) โดย ส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง ประจ าปี 2560 (เอกสารอัดส าเนา) เพ่ือวิเคราะห์ความรู้ องค์ประกอบ
ความรู้  และ สังเคราะห์องค์ความรู้ ซึ่งพัฒนากรอบคิดจากงานวิจัยสังเคราะห์องค์ความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (อภิชัย พันธเสน, 2549)  โดยกระบวนการดังนี้ 

1. จ าแนกค า/หลักการส าคัญในปฏิบัติการ จากข้อมูลสนามประกอบกับแนวคิดการ
พัฒนาชุมชนเข้มแข็งที่มีสมาชิกชุมชนเป็นพลังส าคัญ และงานวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับชุมชน
เข้มแข็งและการส่งเสริมพลเมือง  

ขั้นตอนที่ 1 การน าเข้า 

• โครงการ 
• วัตถุประสงค์โครงการ 
• แนวทางด าเนินการ / 
ปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ความรู้/
หลักการในปฏิบัติการ 

• ระยะเริ่มต้น -:   
• การสร้างเครือขา่ย/
ภาคี 

• การลงนามข้อตกลง 
• ยุทธศาสตร์ 

• ระยะด าเนินการ -: 
• การให้ความรู้พัฒนา
ศักยภาพ 

• การด าเนินการเพื่อ
บรรลุยุทธศาสตร์ 

• การขยายผล 
• ระยะผลลัพธ์ -: 
• การติดตามประเมินผล 
• พัฒนาเป็นพื้นที่
ต้นแบบ 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ 

• จ าแนกค า/หลักส าคัญ 
• วิเคราะห์และตีความ -: 
• องค์ความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดและหลักการ 

• องค์ความรู้เชิงเทคนคิ
และการประยุกต์ใช้ 

• ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบความรู้ใน
แต่ละกระบวนการและ
ระหว่างกระบวนการ 
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2. วิเคราะห์และตีความ (analytic / interpretive knowledge) องค์ความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดและหลักการ หรือองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ (technical knowledge) ในปฏิบัติการนั้น 

3.หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบความรู้ที่ใช้นั้น ว่าให้ความรู้อะไรบ้าง และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ ทีอ่าจพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่   
 
1.6 แนวคิดและหลักการสังเคราะห์องค์ความรู้ 
 

การสังเคราะห์ (อังกฤษ: Synthesis) มาจากค าว่า syn- แปลว่า ร่วม และค าว่า thesis 
แปลว่า ปรากฏการณ์ใหม่ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณว่า ที่มีความหมายว่า การประชุม 

การสังเคราะห์ จึงเป็นกระบวนการบูรณาการปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นได้
ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ หรือ เหตุการณ์และแนวคิด ทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม เข้ามาเป็น
องค์ประกอบร่วมเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ หรือปรากฏการณ์ใหม่ ปรากฏการณ์ใหม่หรือสิ่งใหม่อัน
เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์นั้นเป็นไปได้ทั้งในแบบรูปธรรมและนามธรรม ทั้งนี้ปัจจัยหรือ
องค์ประกอบที่เข้ามาสู่กระบวนการสังเคราะห์บางปัจจัยอาจผ่านการวิเคราะห์แยกแยะมาก่อน 
ขณะที่บางปัจจัยยังไม่ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะมาก่อน   

การสังเคราะห์องค์ความรู้มีความจ าเป็นและมีเทคนิควิธีในการถอดบทเรียนความรู้ 
จัดการความรู้ และสังเคราะห์ความรู้หลากหลายรูปแบบ คือ  

1) เรียนรู้จากเพ่ือน (peer assistant – PA) มีลักษณะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนความคิดความรู้ ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ก่อนเริ่มงาน เพ่ือหาแนวทาง
ใหม่ หรือแนวทางท่ีเป็นไปได้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 2) การเรียนรู้หลังการปฏิบัติ (after action research - AAR) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ระหว่างด าเนินกิจกรรมในโครงการ ใช้ในการถอดบทเรียนเพ่ือทบทวนความส าเร็จหรือล้มเหลว
ภายหลังปฏิบัติภารกิจ เพ่ือให้ดีขึ้นต่อไปในภายหน้า เทคนิคนี้ผู้ร่วมกระบวนการต้องเปิดใจและ
มุ่งม่ันที่จะเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าวิพากษ์วิจารณ์เพราะมิใช่การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3) การเรียนรู้หลังการด าเนินงาน (retrospect) เป็นวิธีการที่มีรายละเอียดลึกซึ้งกว่า 
AAR  

4) การเรียนรู้จากบทเรียนที่ดีหรือวิธีปฏิบัติที่ดี (best practice) 
5) แผนที่ผลลัพธ์ (outcome mapping) – การสร้างการเรียนรู้และการสะท้อนกลับใน

แผนงานพัฒนา เป็นวิธีที่ใช้เพ่ือติดตามประเมินผลการท างานที่มาเสริมวิธีการประเมินรูป
แบบเดิม โดยให้ความสนใจกับการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องในงานพัฒนา นั่นคือ การ
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เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ความสัมพันธ์  หรือการกระท าของคน กลุ่มคน หรือองค์กร แผนที่
ผลลัพธ์ขยายความคิดที่สนใจเฉพาะผลกระทบไปยังกระบวนการเปลี่ยนแปลงของภาคีหุ้นส่วน 
ขั้นตอนของแผนที่ผลลัพธ์ (ทศพล สมพงษ,์ (ม.ป.ป.)) ประกอบด้วย การก าหนดกรอบการพัฒนา 
(intentional design)  การติดตามผลลัพธ์และการด าเนินงานของแผนงานและผู้เกี่ยวข้อง และ
การจัดท าแผนประเมินผล 

6.) การบันทึกองค์ความรู้ เป็นวิธีบันทึกการท างานของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่จะบันทึก
เป้าหมายการท างาน กระบวนการท างานทั้งการบริหารจัดการ กลไกในการท างาน ทรัพยากรที่
ใช้  เครื่องมือ และ ระบบสนับสนุน  และผลการด าเนินงาน บันทึกองค์ความรู้ เป็นที่รวบรวม
ความรู้ที่กระจายอยู่ในพื้นท่ีต่าง ๆ ที่สามารถน ามาจัดการความรู้ได้ดี 
 
1.7 กระบวนการการสังเคราะห์องค์ความรู้   
 

1. ก าหนดหัวเรื่องและจุดประสงค์ที่จะสังเคราะห์ให้ชัดเจนว่าต้องการสังเคราะห์เพ่ือให้
เกิดบูรณาภาพหรือปรากฏการณ์ใหม่ในรูปแบบใด เช่น เพ่ือให้เกิดผลผลิต เพ่ือให้เกิดข้อสรุป 
หรือ เพ่ือให้เกิดการท านายเหตุการณ์ในอนาคต โดยก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนด้วยว่าจะ
สังเคราะห์เพ่ือน าผลการสังเคราะห์ที่ได้ไปด าเนินการในสิ่งใดต่อ ซึ่งการสังเคราะห์ในการศึกษานี้
จะน าไปสู่ผลผลิตของข้อสรุปคือองค์ความรู้ ของการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองในพ้ืนที่ศึกษา  

2. เตรียมปัจจัยและองค์ประกอบที่น าเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ คัดกรองและคัดเลือก
อย่างมีคุณภาพเพ่ือน าสู่กระบวนการสังเคราะห์ ในการศึกษานี้น าปัจจัยและองค์ประกอบจาก
กระบวนการน าเข้า การด าเนินการ และการติดตามผลของโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง
พลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ร่วมกับองค์ความรู้จากงานวิชาการ  

3. สังเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนด โดยมุ่ง
น าผลจากการสังเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการสังเคราะห์ 
ในการศึกษานี้สังเคราะห์จากปัจจัยและองค์ประกอบที่ เป็น ค าและหลักการส าคัญ ใน
กระบวนการปฏิบัติการและในงานวิชาการเกี่ยวกับพลเมืองและชุมชนเข้มแข็งที่มีสมาชิกชุมชน
เป็นพลังส าคัญ 

4. ตรวจสอบและประเมินผลการสังเคราะห์ที่ได้ว่ามีความแม่นย า ความเที่ยง และความ
เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพ่ือเตรียมน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ หากผลการสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ 
มีความแม่นย าน่าเชื่อถือและมีความเป็นไปได้สูง ให้น าผลของการสังเคราะห์ด าเนินการน าไปใช้
ในขั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ หากยังไม่มีคุณภาพพอ ให้น าผลของการสังเคราะห์นั้นเข้าสู่
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กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือด าเนินการแยกแยะตรวจสอบหาที่มาของปัจจัยและองค์ประกอบต่าง 
ๆ ที่ได้น าเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ รวมทั้งสืบค้นหาที่มาและเหตุปัจจัยที่ท าให้ผลของการ
สังเคราะห์เป็นผลการสังเคราะห์ที่ไม่มีคุณภาพ และเมื่อวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยต่าง ๆ นั้นได้แล้ว
ให้แก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาข้อมูลหรือองค์ประกอบปัจจัยต่าง ๆ นั้นให้มี
คุณภาพต่อไปเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงในการศกึษาครั้งนี้ตรวจสอบ
จากการข้อมูลเชิงคุณภาพในพ้ืนที่  

5. น าผลการสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายโดยจะน าเสนอต่อสาธารณะหรือ
เก็บเป็นข้อมูลสังเคราะห์ส่วนตัวแล้วแต่จุดประสงค์ของผู้ท าการสังเคราะห์ เช่น สังเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือน าไปใช้ประกอบการคาดเดาโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต ผลการสังเคราะห์ครั้งนี้พัฒนาเป็นรูปแบบการเสริมสร้างพลังพลเมือง และน าเสนอต่อ
สาธารณะต่อไป 
 
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ได้องค์ความรู้จากการถอดประสบการณ์ การจัดการ และการสังเคราะห์ความรู้ โดย
การศึกษาอย่างมีระบบ ผ่านกระบวนการและปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

2. สามารถน าองค์ความรู้ไปเผยแพร่ขยายผลให้กับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
หรือพ้ืนที่อ่ืน อันจะน าไปสู่การส่งเสริมความเป็นพลเมืองสู่ประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ  
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บทที่ 2 

แนวคิดและหลักการเสริมสร้างพลังพลเมือง 
 
 ในบทนี้ ผู้ศึกษาจะค้นคว้าและทบทวนแนวคิดและหลักการเสริมสร้างพลังพลเมืองจาก
ทั้งในงานวิชาการ และ ในโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยงาน
วิชาการท่ีค้นคว้าเป็นงานวิชาการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีสมาชิกชุมชน
เป็นพลังส าคัญ เพราะมีแนวคิดของการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกชุมชน เพ่ิมศักยภาพของปัจเจก
บุคคลในฐานะกลไกส าคัญในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง  

 
2.1. แนวคิดและหลักการเสริมสร้างพลังพลเมืองในงานวิชาการ 
 

2.1.1 งานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังพลเมืองซึ่งน ามา
จากงานที่เก่ียวกับการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ดังนี้  

 
ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543) อธิบายถึงการพัฒนาชุมชน ไว้ดังนี้  
 1.การมีส่วนร่วม และกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชน

ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนอย่างเต็มก าลัง ในทุกขั้นตอนของการท างาน  
 2. การเรียนรู้และกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้  

3. การพัฒนาและเสริมสร้างผู้น าชุมชน ด้วยการพัฒนาความรู้และทักษะของ
ผู้น าชุมชน  

4. การสร้างทีมงานและเครือข่าย เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
5. การติดตามและประเมินผลในงานพัฒนา 
นอกจากนี้ ปาริชาติ ยังกล่าวถึงหลักการพัฒนาชุมชนไว้อีก 3 หลัก (ปาริชาติ 

วลัยเสถียร, 2532, อ้างถึงใน ณรัชช์อร ศรีทอง, 2558, น.42) ดังนี้ 
1. หลักการสมดุลของการพัฒนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในลักษณะองค์รวม (holistic approach)  
2.หลักการพ่ึงตนเอง ประชาชนในชุมชนต้องมีอิสระในการคิด ตัดสินใจและ

ปฏิบัติโดยใช้ภูมิปัญญาของตนเองและใช้ทรัพยากรในชุมชนให้ได้มากที่สุด ซึ่งเมื่อชุมชนได้เรียนรู้ 
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และปฏิบัติมากขึ้นจะเกิดความเชื่อมั่น และ ความรู้สึกที่จะพ่ึงตนเองสูงขึ้นบนพ้ืนฐานของความ
เสมอภาค มีอ านาจต่อรอง มีสิทธิ มี เสียง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน (sustainable 
development) 

3.ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ละท้องถิ่นมีขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมของตนเอง การด าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนจึงควรสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของประชาชนในชุมชน  

คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตภาคใต้ (2546, น.
60) กล่าวว่าชุมชนเข้มแข็งมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้   

1.สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ไข
ปัญหาและ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง   

2.  สมาชิกของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน   
3.  มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหว   
4.  มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีของ

ชุมชน ภายใต้ การสนับสนุนของผู้น าองค์กรชุมชน ในลักษณะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกทั้งมวลเข้า
มามีส่วนร่วม โปร่งใส และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ   

5.  สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน   
6.  มีแผนของชุมชนที่ประกอบด้วยการพัฒนาทุก ๆ ด้านของชุมชน ที่มุ่งการ

พ่ึงตนเอง เอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุก ๆ คน และมุ่งหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน   
7.  การพ่ึงความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการพ่ึงเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถ

พ่ึงตนเองได้ในที่สุด ไม่ใช่การพ่ึงพาตลอดไป  
 
สนธยา พลศรี (2547, น. 49) กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนาคนและ

กลุ่ม คนในชุมชน ให้มีศักยภาพเพียงพอและร่วมมือกันปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและ
ชุมชน ตามแผนและโครงการทีก่ าหนดไว้ ทั้งการใช้พลังของชุมชนและการสนับสนุนจากภายนอก
ชุมชน  ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนที่พ่ึงตนเองได้และมีความสุข คนในชุมชนมีจิตส านึกร่วมกัน 
รวมตัวกันในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกันในการกระท าบางอย่าง ด้วยความรักและความเอ้ืออาทร
ต่อกัน ภายใต้ระบบการจัดการ ให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน เพ่ือประโยชน์สาธารณะ อาจเป็นกลุ่ม
เล็กกระจัดกระจายแต่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้จนกลายเป็นองค์กร  (community 
organization) และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายย่อย ๆ (community network) ท าให้เกิด
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โครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งด้วยความสมานฉันท์ ซ่ึงจะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง (civil 
community) ขึ้น  

ชุมชนเข้มแข็งมีลักษณะส าคัญ ดังนี้  
1. มีจิตส านึกชุมชน (community consciousness) หรือเป็นชุมชนที่มีจิต

วิญญาณ (spirituality) คือ สมาชิกส านึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วม 
รับผิดชอบปัญหาต่าง ๆ กับบุคคลอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันและมิตรภาพ ยอมรับในศักยภาพของ
กันและกันและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายระหว่างสมาชิก มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของ ชุมชนร่วมกัน  

2. มีจิตวิญญาณชุมชน (community spirituality) คือ สมาชิกมีความ
จงรักภักดีต่อชุมชนเสียสละท างานเพ่ือชุมชน หวงแหนชุมชน มีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน ท าให้ชุมชน
มีชีวิตจิตใจ มีจิตวิญญาณชุมชน ท าให้เกิดพลังที่ท าให้คนและชุมชนมีความสุข  

3. เป็นชุมชนเรียนรู้ (community learning) คือ สมาชิกช่วยเหลือ เรียนรู้ 
เป็นกลุ่ม ตื่นตัว รู้ข่าวคราวในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองนอกชุมชน และความรู้
เกี่ยวกับชุมชนที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติหรือประสบการณ์ท่ีได้รับร่วมกัน หรือ เป็นกระบวนการ
เรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกัน ความรู้ที่ เกิดขึ้นจึงเป็นการเรียนรู้ซึ่ งกันและกันผ่านการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน   

4. มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง คือประชาชนรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นด้วย
จิตส านึก ชุมชนและจิตวิญญาณชุมชน ผนึกก าลังกัน เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งเป็น
ผลมาจากการ เรียนรู้ร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างท า  

5. มีการจัดการชุมชนที่ดี (community management) คือ สมาชิกของ
ชุมชน มีความสามารถในการจัดการตนเองและชุมชนได้ วางแผน จัดกระบวนการ ด าเนินงาน
และ ประเมินผลการพัฒนาชุมชนตนเองได้   

6. มีเครือข่ายชุมชน คือ มีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มและองค์กร
ชุมชนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ด้วยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการประชาสัมพันธ์ด้วยความ
สมานฉันท์  

7. มีภาวะผู้น าชุมชน (community leadership) คือ ผู้น าเป็นผู้ประสาน 
ความคิดของสมาชิกให้โอกาสสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นไม่ผูกขาดความคิดหรือเป็นเจ้าของ
ชุมชน เพียงผู้เดียว พร้อมที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับผู้อ่ืน ผนึกตัวเองเข้า
กับชุมชนได้ อย่างแนบแน่นและร่วมท าประโยชน์เพ่ือชุมชน โดยสรุป ผู้น าที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง 
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คือ ผู้ที่เชื่อม ประสานแนวความคิดต่าง ๆ ของสมาชิกและองค์กรชุมชน เพ่ือน าไปปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม  

8. สมาชิกและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน มีความเข้มแข็ง พอที่จะช่วยเหลือหรือ
พ่ึงตนเองได้ ทั้งในเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งใน  ยามปกติและ
ประสบกับภาวะวิกฤตต่าง ๆ  

9. เป็นชุมชนสงบสุข ชุมชนเข้มแข็งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาคนให้มี 
คุณภาพ มีคุณธรรม และมีความสุข การรวมกันเป็นชุมชน และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้ ก็ท าให้
คนและชุมชนมีความสงบสุข บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  

10.เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 
ท าให้ชุมชนด ารงอยู่และด ารงต่อไปได้ โดยไม่ล่มสลาย อันเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน 
  

นภาภรณ์ หะวานนท์ และ คณะ (2550, น. 147 และ 150) กล่าวถึงความเข้มแข็งของ
ชุมชน คือ ความสามารถในการจัดการสังคมของชุมชนให้สามารถร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอก ชุมชนมีศักยภาพในการใช้กลไกที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาและมีส่วนร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหา และสามารถผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ ซึ่งนภาภรณ์ และคณะเสนอตัวชี้วัดไว้ดังนี้  

1. การแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยไม่ต้องพ่ึงภายนอก 
2. ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยองค์กรในท้องถิ่น  
3. ความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาคือการส่งผ่านปัญหาสู่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
4. โดยมีเงื่อนไขส าคัญคือ  

1) ผู้น า คือ การมีผู้น าที่ชุมชนมีความศรัทธา มีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้น า มีการยอมรับนับถือผู้น า ผู้น ามีใจเปิดกว้าง 

2) ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชน คือมีความกลมเกลียว มี
สวัสดิการสังคมของชุมชน มีความร่วมมือคัดค้านโครงการที่ไม่มีประโยชน์ 
และ มีการช่วยเหลือกันทางด้านแรงงาน 

 5. การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมัครใจของสมาชิกชุมชน  
 6. มีการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

หน่วยงานในชุมชน  
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 7. มีการสร้างกระบวนการเชื่อมโยง ระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
โกวิทย์ พวงงาม (2553, น. 154-157) ได้ให้หลักการด าเนินงานพัฒนาชุมชนไว้ ดังนี้ 

1.หลักการในการท างานเป็นกลุ่ม เพราะกลุ่มเป็นศูนย์กลางของการด าเนินงาน
ที่พัฒนาชุมชนในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้คิด ตัดสินใจ วางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วม
รับผิดชอบ เป็นแหล่งผนึกพลังความคิด ความรู้ ความสามารถของชุมชนท าให้เกิดพลังในการ
พัฒนาได้เต็มท่ี 

2. หลักการค้นหาและพัฒนาผู้น า เพ่ือเป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชน ผู้น า
ชุมชนมีได้ทั้งที่ได้รับเลือกจากชุมชนหรือได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และผู้น าชุมชนที่ไม่
เป็นทางการไม่ได้รับการแต่งตั้งจากทางการแต่ได้รับการยอมรับ เคารพนับถือจากประชาชนใน
ชุมชน การพัฒนาชุมชนต้องค้นหาผู้น าชุมชนให้พบและพัฒนาบุคลิกภาพ ความรู้ เจตคติ และ
ทักษะในการน าประชาชนให้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  

3.หลักการประสานงาน เนื่องจากการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเป็นงานที่มีความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกชุมชนจ าเป็นต้องใช้การ
ประสานงาน ประสานคน ประสานหน่วยงาน ประสานทรัพยากร ประสานงบประมาณ ประสาน
แผนงานโครงการ ประสานผลประโยชน์ และประสานพ้ืนที่ เพ่ือให้การด าเนินงานไม่เกิดความ
ซ้ าซ้อน ประหยัดและสมประโยชน์ด้วยความราบรื่น  

4.หลักการจัดการชุมชน เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้
หลักการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง ร่วมกันด าเนินงาน บริหารจัดการ การศึกษาปัญหา การ
วิเคราะห์ปัญหา การจัดท าแผนโครงการ ด าเนินงาน การประเมินผลและการสรุปบทเรียน 

5.หลักการบูรณาการ เป็นการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของการพัฒนา
ชุมชนให้เป็นเอกภาพเพ่ือสร้างพลังในการพัฒนา เพ่ือมีเป้าหมายร่วมกัน แล ะสามารถ
เปลี่ยนแปลงชุมชนได้ในทิศทางที่ต้องการได้อย่างมีคุณภาพ 

6.หลักการพัฒนาแบบองค์รวม (holistic) เป็นการพัฒนาที่ด าเนินการพัฒนา
องค์ประกอบต่าง ๆ ของชุมชนไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุมชนมีความ
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน  

7. หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainability) การพัฒนาชุมชนต้องไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมท้ังทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม แต่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อม ชุมชน และ
วัฒนธรรมชุมชนด ารงอยู่ได้อย่างถาวรมั่นคง ไม่ล่มสลายไปโดยง่าย 
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8. หลักการใช้วัฒนธรรมชุมชน เพราะวัฒนธรรมชุมชนเป็นสิ่งที่ประชาชน
ยอมรับ และน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน จนเป็นวิถีชีวิต การใช้วัฒนธรรมชุมชนทั้งที่เป็นวัตถุ 
เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องมือต่าง ๆ หรือ ที่ไม่เป็นวัตถุ เช่น ภูมิปัญญา วิธีคิด วิธีท า  เป็นหลัก
ในการพัฒนาก่อให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน 

9. หลักการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกชุมชน การเรียนรู้ร่วมกันก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของคนในชุมชน และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากภายนอกชุมชน ท าให้
สามารถสร้างบทเรียน เกิดความรู้ใหม่ และสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
ชุมชนร่วมกัน 

10. หลักการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน การสร้างเครือข่าย ก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทรัพยากร ระหว่างกัน  และท าได้ทั้งเครือข่ายภายใน
และภายนอกชุมชน 

11.หลักการขยายผลงานพัฒนาที่ประสบผลส าเร็จ ความส าเร็จของงานพัฒนา
ชุมชนเป็นการสร้างปรัชญา ก าลังใจ ความศรัทธา ความเชื่ อมั่นในการท างานพัฒนาชุมชนให้
ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 

12. หลักการสมทบ ในกรณีที่การท างานพัฒนาชุมชนได้พยายามใช้ทุนทาง
สังคมของชุมชนอย่างเต็มความสามารถแล้วยังไม่เพียงพอ เกินขีดความสามารถของประชาชนใน
ชุมชนก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชนได้ในระยะแรก กล่าวได้ว่า การ
พ่ึงตนเองเป็นการพัฒนาชุมชนและศักยภาพของคนในชุมชน ใช้ทุนทางสังคมให้เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชนโดยพ่ึงพิงภายนอกชุมชนให้น้อยที่สุด เพ่ือให้ชุมชนมีความสามารถในการ
พ่ึงตนเองได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

 
ขนิษฐา นันทบุตร (2560) กล่าวถึงการท างานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ต้องมีการท างานร่วมกันของ 4 องค์กรหลัก คือ  
1. ผู้น าในท้องที่  
2. หน่วยงานในท้องที่  
3. ผู้น าท้องถิ่น และ  
4. ภาคประชาสังคม โดยเน้น “บทบาทของผู้น าธรรมชาติ แต่ไม่ได้มองข้าม

ความส าคัญของผู้น าทางการ ซึ่งต้องประสานสอดคล้องกัน”  โดยผู้น าทางการเหมาะสมที่จะเป็น
ผู้ประสานระหว่างชุมชนกับหน่วยราชการ ผู้น าธรรมชาติสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จึง
เหมาะสมที่จะเป็นแกนน าหลักขับเคลื่อนความเข้มแข็งของกลุ่มและชุมชน  
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เสกสรรค์ สนวา และคณะ (2560, น. 55-63) กล่าวไว้ว่า  คุณลักษณะของมนุษย์ ใน

ชุมชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย คือ ความเป็นพลเมือง (citizen) ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมี
คุณลักษณะ 7 ประการ ได้แก่  

1. การมีส่วนร่วมของประชาชน  
2. การมีความรับผิดชอบ  
3. การยึดหลักกฎหมาย  
4. การเคารพสิทธิตนเองและสิทธิของผู้อื่น  
5. หลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
6. หลักการกล้าคิดกล้าตัดสินใจ และ  
7. หลักความเสียสละ 

   ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนของ  
1) ผู้น าชุมชนและผู้น า ท้องถิ่น  
2) ความร่วมมือขององค์กร ทุกภาคส่วน  
3) ประชาชนในชุมชน  
4) งบประมาณ 

 
วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล และคณะ (2017, น. 1-14.)  ได้ส ารวจงานวิชาการความเข้มแข็ง

ของชุมชนในประเทศและต่างประเทศ จากเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง สรุปได้
ดังนี้ 

แนวคิดในประเทศไทย  คือ การมีเป้าหมายร่วมกัน การมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่าย
ความร่วมมือ การเรียนรู้ของชุมชน ทุนภูมิสังคม สมรรถนะชุมชน การบริหารจัดการชุมชน  

แนวคิดในต่างประเทศจากเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็งของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนรู้ของชุมชน 
เครือข่ายความร่วมมือ ทุนภูมิสังคม การบริหารจัดการชุมชน 
 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในประเทศและ
ต่างประเทศสรุปได้ดังนี้  

1.  การมีส่วนร่วมของชุมชน  
2. เครือข่ายความร่วมมือ  
3. การมีเป้าหมายร่วมกัน  
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4. การเรียนรู้ของ ชุมชน  
5. ทุนภูมิสังคม  
6. สมรรถนะของชุมชน 
7. การบริหารจัดการชุมชน 

 
2.1.2 สรุป ค าและหลักการส าคัญของงานวิชาการ 
 

 จากการทบทวนแนวคิด หลักการของการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองจากงานวิชาการที่
เกี่ยวข้อง พบหลักการและค าส าคัญของการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในชุมชน จ าแนกเป็น
ระดับสมาชิกชุมชนหรือบุคคล (individual) และ ระดับชุมชน (collective) ไดด้ังนี้  

ระดับสมาชิกชุมชนหรือบุคคล (individual) คือ  
1) เชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาและ พัฒนาชีวิตความ

เป็นอยู่ของตนเอง   
2) มีความเข้มแข็ง พอที่จะช่วยเหลือหรือพ่ึงตนเองได้ ทั้งในเศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งใน ยามปกติและประสบกับภาวะวิกฤตต่าง ๆ 
3) สามารถจัดการตนเองและชุมชนได้ ด้วยการวางแผน จัดกระบวนการ ด าเนินงาน

และ ประเมินผล 
4) เข้ามีส่วนร่วมกับชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน  
5) ผนึกก าลังร่วมแก้ปัญหา ไม่ต่างคนต่างท า 
6)  มีความรับผิดชอบ  
7) กล้าคิดกล้าตัดสินใจ  
8) เสียสละ  
9)  ยึดหลักกฎหมาย  
10)  เคารพสิทธิตนเองและสิทธิของผู้อ่ืน  
11)  ยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
12)  มีส านึกเป็นเจ้าของ และ หวงแหน 
13)  เรียนรู้ ตื่นตัว แลกเปลี่ยนข้อมูล 
14)  อยู่ในระบบการสื่อสารของชุมชน 
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15)  มีความเป็นผู้น าที่สามารถ ประสาน ความคิดของสมาชิก ให้โอกาสแสดงความ
คิดเห็นไม่ผูกขาดความคิดหรือเป็นเจ้าของชุมชน ประสานแนวความคิดต่าง ๆ ของสมาชิกและ
องค์กรชุมชน เพ่ือน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

ระดับชุมชน (collective) คือ  
1) การมีส่วนร่วม การรวมตัวกันในลักษณะหุ้นส่วน  
2) เปิดโอกาสให้กับสมาชิกทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วม โปร่งใส และพร้อมที่จะให้

ตรวจสอบ 
3) มีเป้าหมายและมีทิศทางร่วมกัน  
4) เป็นการเรียนรู้ของชุมชน เป็นการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน สร้างผู้น า สร้าง

กลุ่ม  เสริมสร้างทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ  เพราะสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการ
เข้า ร่วมในกระบวนการของชุมชน  

5) เป็นกระบวนการจัดองค์กรและกลุ่ม และน ากลวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึก ร่วมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

6) ด าเนินงานโดยทุนสังคม ใช้คนและทรัพยากรในชุมชนเป็นส าคัญ  
7) เป็นกระบวนการเรียนรู้และตัดสินใจร่วมกัน เป็นกระบวนการให้การศึกษาตลอด

ชีวิต 
8) มีกระบวนการของชุมชนที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีของชุมชน ภายใต้ 

การสนับสนุนของผู้น า 
9) มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย 
10) มุ่งพ่ึงตนเอง เอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุก ๆ คน และมุ่งพัฒนาชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 
11) การพ่ึงความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการพ่ึงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้

ใน ที่สุด ไม่ใช่การพ่ึงพาตลอดไป 
12) กระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มและองค์กรชุมชนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ด้วย

ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์แนวดิ่ง และการประชาสัมพันธ์ด้วยความ
สมานฉันท์  
 

น า ค าและหลักการส าคัญ  จากงานวิชาการมาจัดกลุ่มชุดองค์ความรู้ได้ดังนี้  
2.1.2.1 ศักยภาพ ของสมาชิกในชุมชน 
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หมายถึง การเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาและ พัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของตนเอง ในทางปฏิบัติก็สามารถจัดการตนเองและชุมชนได้ มีความเข้มแข็ง มุ่ง
การพ่ึงพาตนเอง ช่วยเหลือหรือพ่ึงตนเองได้ ทั้งในเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งใน ยามปกติและประสบกับภาวะวิกฤตต่าง ๆ การพ่ึงความช่วยเหลือจากภายนอก 
เป็นการพ่ึงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในที่สุด ไม่ใช่การพ่ึงพาตลอดไป  

สมาชิกของชุมชนต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ  เสียสละ มีส านึก
เป็นเจ้าของ และ หวงแหน ตื่นตัว แลกเปลี่ยนข้อมูล อยู่ในระบบการสื่อสารของชุมชนและยึด
หลักการประชาธิปไตย 

2.1.2.2 การมีส่วนร่วม และการเข้ามีส่วนร่วมกับชุมชน 
หมายถึง การที่สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมกับชุมชนที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของชุมชน 

ผนึกก าลังร่วมกัน ไม่ต่างคนต่างท า เปิดโอกาสให้กับสมาชิกทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วม เอ้ือ
ประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุก ๆ คน การรวมตัวกันในลักษณะหุ้นส่วน มีเป้าหมายและมีทิศทาง
ร่วมกัน มุ่งการพ่ึงตนเองของชุมชน มุ่งพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีวิถีและยึดหลักประชาธิปไตย 
โปร่งใส และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ 

2.1.2.3 เป้าหมาย  
คือ การมีเป้าหมายและมีทิศทางร่วมกัน ในการท างานหรือกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มคน 

การมีเป้าหมายร่วมกันเป็นหลักการส าคัญในการมีส่วนร่วม การมีเป้าหมายร่วมกันน าพลังในการ
ท างานมารวมกัน มุ่งไปให้บรรลุเหมือน ๆ กัน 

2.1.2.4 หลักประชาธิปไตย 
หมายถึง การยึดหลักกฎหมาย  การเคารพสิทธิตนเองและสิทธิของผู้อ่ืน  ยึดหลักความ

เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม การมีความรับผิดชอบ หลักการ
ดังกล่าวมีความหมายถึงการน าหลักการไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือการมีวิถีชีวิตแบบพลเมือง
ประชาธิปไตย 

2.1.2.5 การเรียนรู้ 
หมายถึง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่สมาชิกชุมชนและชุมชนได้ปฏิบัติ การถอด

บทเรียนเพื่อไดส้ิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การพัฒนาและแก้ไขให้ได้สิ่งที่ดีกว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของสมาชิกในชุมชน สร้างผู้น า สร้างกระบวนการรับฟังและ
ตัดสินใจร่วมกัน เสริมสร้างทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ นับเป็นกระบวนการให้การศึกษา
ตลอดชีวิตของสมาชิกชุมชน 

2.1.2.6 การสื่อสารและระบบสื่อสาร 
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หมายถึง การมีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่ม ทั้งปัจเจกและทั้งกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน ด้วยการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์แนวดิ่ง และ
ด้วยความสมานฉันท์ 

การสื่อสารท าให้เกิดความเข้าใจในหมู่สมาชิก ทราบวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน การสื่อสาร
ในที่นี้ต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
สมาชิกทุกคนต้องเข้าร่วมและอยู่ในระบบสื่อสารดังกล่าว 

2.1.2.7 ความเป็นผู้น า 
หมายถึง สมาชิกชุมชนที่มีบทบาทส าคัญในทางความคิด ความรู้ มองการณ์ไกล 

ประสานสมาชิกและชุมชน สนับสนุน และน าชุมชนไปสู่เป้าหมาย ผู้น าต้องส่งเสริม สร้างโอกาส 
และให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น ไม่ผูกขาดความคิด ไม่เป็นเจ้าของชุมชน  แต่สนับสนุนในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง  

2.1.2.8 การบริหารจัดการชุมชน 
หมายถึง การท าให้สมาชิก กลุ่มหรือชุมชนท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการให้ทุกคนมีความชัดเจน มีระบบ มีการติดตาม มีการตรวจสอบ
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ  มีการด าเนินงานโดยทรัพยากรในชุมชนเป็นส าคัญ การบริหารจัดการ
เป็นความรู้และทักษะที่จ าเป็นด้วยการวางแผน การจัดกระบวนการ การด าเนินงาน และ การ
ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการยังรวมถึงวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกเกิดความรู้สึกร่วมเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

2.1.2.9 การพ่ึงพาตนเอง 
หมายถึง การมีทัศนคติต่อพลังความสามารถและศักยภาพของตนเองว่าจะสามารถยืน

หยัด ด ารงอยู่ แก้ไขปัญหา และ พัฒนาตนเองได้ โดยไม่ต้องรอให้ผู้คนอ่ืนกระท า แต่ลงมือ
กระท าการโดยตนเอง การพึ่งพาตนเองของสมาชิกชุมชนจะท าให้เกิดการลงมือท าโดยตนเองของ
ชุมชน ด าเนินงานโดยคนในชุมชนและใช้ทรัพยากรในชุมชน หากมีการพ่ึงความช่วยเหลือจาก
ภายนอกจะเป็นการพ่ึงพาเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในที่สุด ไม่ใช่การพ่ึงพาตลอดไป 

2.1.2.10 ความต่อเนื่องยั่งยืน  
หมายถึง การด ารงไว้ การคงไว้ ซึ่งสิ่งที่เห็นว่ามีคุณค่า มีประโยชน์ต่อชุมชน หรือ ต่อ

สมาชิกชุมชน มีกระบวนการของชุมชนที่ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการเคลื่อนไหว
อย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีของชุมชน  
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2.2 แนวคิดและหลักการเสริมสร้างพลังพลเมืองในโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
  
 จากรายงานการถอดบทเรียนโครงการปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพ่ือพัฒนา
จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน ภายใต้ โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง (KPI-CE) โดย 
ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ประจ าปี 2560 รายงานเกี่ยวกับโครงการไว้ดังนี้ 

2.2.1 โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
เป็นโครงการภายใต้งบประมาณของสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2559-2561 มี

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในพ้ืนที่ศึกษา (area based) ให้ประชาชนมี

ความตระหนักในความส าคัญและบทบาทภารกิจของพลเมืองประชาธิปไตยของ
ตนเอง (concerned citizen)  และพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองที่ลงมือกระท าการ
ใด ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมทั้งทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งเรียกว่า
พลเมืองที่กระตือรือร้น (active citizen) 

2. เพ่ือบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างความเป็นพลเมืองให้
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. เพ่ือพัฒนาต้นแบบกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองส าหรับขยายผลในพ้ืนที่
ต่อไป 

โครงการประกอบด้วยกิจกรรมและปฏิบัติการ 
1.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย 40 

หน่วยงานร่วมลงนามในข้อตกลง   
2. การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ร่วมกันระดับจังหวัด ได้แก่ “พลเมือง

ร้อยเอ็ดการศึกษาดี มีอาชีพพอเพียง การเมืองโปร่งใส มีวินัยใฝ่คุณธรรม น าสู่
ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงภาคีหน่วยงาน” และ 5 ยุทธศาสตร์ คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างอาชีพที่
มั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเมืองโปร่งใส ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวินัยและ
คุณธรรม  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างภาคีเครือข่าย   

3.  การเสริมศักยภาพในพ้ืนที่ ด้วยกิจกรรม การอบรมให้ความรู้กับแกนน าชุมชน 
ครู และขยายสู่นักเรียน และประชาชนทั่วไป และการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มต่าง 
ๆ ในการท ากิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หรือ สมาชิกชุมชน  
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4. การถอดบทเรียนโครงการ โดยแกนน าร่วมกับนักวิชาการ  
5. วัดประเมินด้วยแบบวัดความเป็นพลเมือง  
6. การก่อตั้งสภาพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ คนในสังคมตระหนักถึงความส าคัญของการ
เป็นพลเมืองและประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น โดยแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองอย่างเหมาะสม  
ทุกภาคส่วนบูรณาการเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยเฉพาะในจังหวัดน า
ร่อง และ เกิดต้นแบบ (model) กระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองส าหรับขยายในพื้นที่อ่ืน 

กระบวนการด าเนินการ จากรายงานการถอดบทเรียนโครงการปฏิบัติการส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองเพ่ือพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน ภายใต้ โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง
พลเมือง (KPI-CE) โดย ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ประจ าปี 2560 ได้แสดงภาพการ
ด าเนินโครงการ แสดงดังภาพ  
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ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบการด าเนินโครงการเสริมสร้างพลังพลเมือง  
 

2.2.2 ผลการด าเนินการโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มี
การน าเสนอไว้ ดังนี้  

2.2.2.1 ตามวัตถุประสงค์โครงการ 
2.2.2.2 ผลการด าเนินตามยุทธศาสตร์ซึ่งก าหนดร่วมกันของภาคีหน่วยงาน 
2.2.2.3 ผลการถอดบทเรียน 
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2.2.2.1 ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งประกอบด้วย (1) เพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในพ้ืนที่ศึกษา (area based) ให้ประชาชนมีความตระหนักใน
ความส าคัญและบทบาทภารกิจของพลเมืองประชาธิปไตยของตนเอง (concerned citizen)  
และพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองที่ลงมือกระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมทั้งทางการเมือง 
สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งเรียกว่าพลเมืองที่กระตือรือร้น (active citizen)  (2)  เพ่ือบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
และ (3)  เพ่ือพัฒนาต้นแบบกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองส าหรับขยายผลในพ้ืนที่ต่อไป 
พบว่า  
   2.2.2.1 (1)  การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในพ้ืนที่ศึกษา  

พลเมืองมีความเป็นพลเมืองเพ่ิมขึ้น2  และมีพลเมืองน าเสนอ
นโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาส่วนร่วม 7 ประเด็น เสนอต่อรอง
ผู้ ว่ าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายชยันต์  ศิริมาศ และ

                                           
2 พลเมืองผู้มีความตระหนักรู้ (concerned citizen) ประกอบไปด้วย คุณลักษณะ 4 ข้อ คือ 
ความสนใจ ความรู้ ความตระหนักในศักยภาพของตน และความตระหนักถึงสังคม คะแนนความ 
ตระหนักถึงสังคมของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าอบรมและกลุ่มตัวอย่างทั่วไปมีค่าสูงที่สุดที่ 9.04 และ 
8.57 พลเมืองที่มีความสนใจ และพลเมืองที่มีความรู้ โดยพลเมืองที่มีความตระหนักในศักยภาพ
ของตนเองของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าอบรมและกลุ่มตัวอย่างทั่วไปมีค่าต่ าที่สุดที่ 7.18 และ 5.58  
พลเมืองผู้มีความกระตือรือร้น (active citizen) ประกอบไปด้วย คุณลักษณะ 4 ข้อ คือ การ
แสดงออกด้วยตนเองทางสังคม การแสดงออกด้วยตนเองทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางสังคม 
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า การแสดงออกทางสังคมของ กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าอบรมและ
กลุ่มตัวอย่างทั่วไป ทั้งการแสดงออกโดยตนเองหรือร่วมกับผู้อ่ืน มีคะแนนสูงกว่าการแสดงออก
ทางการเมือง โดยการลงมือปฏิบัติทางสังคมด้วยตนเอง มีคะแนนสูงที่สุดที่  9.27 และ 8.53 ตาม
ด้วยการร่วมกับผู้อ่ืนในการมีส่วนร่วมทางสังคมที่ 9.24 และ 7.77 ส่วนการลงมือปฏิบัติทางการ
เมืองด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าอบรมและกลุ่มตัวอย่างทั่วไปมีคะแนนที่ 8.12 และ 6.74 
ตามล าดับ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีคะแนนน้อยที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าอบรมได้
คะแนน 6.43 กลุ่มตัวอย่างทั่วไป 5.05 คะแนน (ที่มา - รายงานตัวชี้วัดความเป็นพลเมือง  ใน 
โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง  (Citizen Empowerment For Healthy 
Democracy: KPI-CE) ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ประจ าปี 2560)  
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่3 ขยะล้นเมืองร้อยเอ็ด คุ้มกัน
การเสี่ยงชีวิตกับการใช้สารเคมี การทะเลาะวิวาทในงาน
มหรสพสมโภช ความไม่เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
การลดลงของพ้ืนที่ป่าในจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดการอุบัติเหตุ
ทางถนนของสภาพลเมืองร้อยเอ็ด และ ปัญหายาเสพติด  

2.2.2.1(2) เพ่ือบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้าง
ความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีการ
สร้างภาคีเครือข่าย/หน่วยงาน พบว่าเกิดแกนน าระดับอ าเภอ 
ที่มีศักยภาพในการเป็นวิทยากรขยายผลความรู้และด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ แบบบูรณาการทั้งความรู้และ
ทรัพยากรเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
ดังปรากฏในรายงานการถอดบทเรียนโครงการปฏิบัติการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพ่ือพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้ โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง 
(KPI-CE) โดย ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ประจ าปี 
2560 (น. 6) 

2.2.2.1(3)  เพ่ือพัฒนาต้นแบบกระบวนการสร้างความเป็นพลเมือง
ส าหรับขยายผลในพ้ืนที่ต่อไป ซึ่งปรากฎในผลการถอด
บทเรียน ดังจะกล่าวต่อไป  

2.2.2.2 ผลการด าเนินตามยุทธศาสตร์ซึ่งก าหนดร่วมกันของภาคีหน่วยงานดังนี้ 
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นพลเมือง มีการวัด

ประเมินด้วยแบบสอบถาม ด้านความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการเป็นพลเมือง และมี
การน าไปประยุกต์เพ่ือแก้ไข ปัญหาและพัฒนาชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเมืองโปร่งใส พบว่า หมู่บ้านที่ 4 ต.สว่าง อ.โพน
ทอง เกิดการเลือกตั้งไม่ซื้อสิทธิขายเสียง โดยน าหลักการรากฐานประชาธิปไตยไปใช้เป็นหลักการ
ในเลือกตั้ง เพื่อผู้เลือกมีหลักในการเลือก และรณรงค์เสวนากับผู้สมัคร จนประสบความส าเร็จใน
การไม่ซื้อสิทธิขายเสียง (พยนต์ ปัญญาภา, 13 มิถุนายน 2561) 

                                           
3 เวทีพลเมือง วันที่ 14-15 กันยายน 2561 เวลา 8.00-17.00 น. ณ. โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เกิดแผนพัฒนาความซื่อตรงใน 10 อ าเภอ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างภาคีเครือข่าย/หน่วยงาน  มีความส าเร็จใน

ระดับสูง แกนน าให้ระดับอ าเภอมีการบูรณาการกันอย่างเป็นองค์รวม มากกว่าการบูรณาการ
แบบขนมชั้นที่เป็นมาแต่เดิม (ไพฑูรย์ ทะวะลัย, 15 กันยายน 2561)  และมีการท างานร่วมกัน
ระหว่างอ าเภอที่อยู่ใกล้เคียง และมีการเชิญวิทยากรหรือผู้มีความรู้หรือแกนน าขยายผลใน
ระหว่างอ าเภอเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (ประภากร โพธิ์หมุด, 14 กรกฎาคม 2561) มี
การด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน  และมีสมาชิก
พันธมิตรซึ่งขับเคลื่อนโครงการของสมัชชาสุขภาพเข้าร่วมเป็นสมาชิกเริ่มต้นของสภาพลเมือง  

2.2.2.3 ผลการถอดบทเรียน 
จากรายงานการถอดบทเรียนโครงการปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพ่ือ

พัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน ภายใต้ โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง (KPI-CE) 
โดย ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ประจ าปี 2560 ประกอบกับผลจากภาคสนาม ดังนี้ 
   2.2.2.3.1 การถอดบทเรียนโครงการ โดยแกนน าร่วมกับนักวิชาการ
และนักปฏิบัติที่ขับเคลื่อนโครงการ (21-23 กรกฎาคม 2560) พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 5 
สามารถสร้างพลเมืองตระหนักรู้ ผ่านการให้การศึกษาอบรมและการสร้างเครือข่าย และ เกิดผล
ทางปฏิบัติเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นผ่านทางยุทธศาสตร์ที่ 2 3 และ 4  ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์
ที่ 2 3 และ 4 ต้องได้รับการขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น ทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในด้านการจัดการทรัพยากรและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าการมุง่ไปด้านการสร้างรายได้เพียงอย่างเดียว  
   2.2.2.3.2 การจัดการความรู้ในการท างานของผู้ท างานขับเคลื่อน
โครงการ น าเสนอรูปแบบ KRATIB ส าหรับการท างานในพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างพลังพลเมือง ดังนี้  

K – Knowledge ความรู้ ความเข้าใจ อันเป็น
พ้ืนฐานที่สุดของการพัฒนาทักษะ และ ทัศนคติของความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

R – Room การเปิดพ้ืนที่ให้กับทุกคนทุกภาคส่วน
แลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วม  

A – Aim   การมีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อน
งานในทุกระดับ เป้าหมายที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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T – Trust and Team ความไว้วางใจกันและกัน
ของทุกคนที่มุ่งสู่เป้าหมายของการเสริมสร้างพลเมือง ซึ่ง
น าไปสู่การท างานร่วมกันที่เข้มแข็ง 

I – Inside out and Independent พลังของความ
ต้องการกระท าการเพ่ือความเป็นพลเมืองต้องเริ่มต้นจากใน
แต่ละบุคคลมีความต้องการ ที่กล่าวว่าเป็นการระเบิดจากข้าง
ในตัวบุคคล และ ความไม่ต้องการพ่ึงพา ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ให้อยู่ในภาวะพ่ึงพิงพ่ึงพา 

B – By themselves and Beyond การกระท าการ
ด้วยตนเอง และครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของความเป็นพลเมือง 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

   2.2.2.3.3 การถอดบทเรียนในวันที่ 14-15 กันยายน 2561 พบว่า สิ่งที่
เรียนรู้ในการเสริมสร้างพลังพลเมืองในพ้ืนที่ ดังนี้  

“พลเมืองประชาธิปไตยต้องอาศัยหลายภาคส่วนในการขับเคลื่อน ทั้งทางตรง ทางอ้อม 
ต้องการให้ท างานร่วมกันเป็นภาคีกันต่อไป”  นายอภิฉัตร ภูสนาม 

“หลักสิทธิ หลักประชาธิปไตย และหลักการแก้ไขปัญหา”  นายพยนต์ ปัญญาภา  
“ความกระตือรือร้นและต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคม” นายอัมพร ภัสดร 
“การให้อาวุธทางปัญญา สามารถตอบโจทย์ได้และใช้ความคิด” นายสัญชัย ช่องวาริ

นทร์ 
“(โครงการ/กิจกรรม) ต้องพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เพ่ือเรียนรู้ต่อเนื่อง” นายอัมพร ศรี

โพธิทอง 
“ต้องมีการขยายผล” นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ  
“การท างานแบบบูรณาการที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม  มีเป้าหมาย และให้เรียนรู้ประเด็นอ่ืน

ด้วย”นายประเทือง รักความซื่อ 
 

2.2.3 สรุป ค าและหลักการส าคัญจากโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ค าและหลักการส าคัญในโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามข้อมูลกระบวนการและขั้นตอนการท างานในพ้ืนที่บูรณาการ ในรายงานผล
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การด าเนินโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง  ประจ าปี 2561 ของส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงการวิเคราะห์ค าและหลักการส าคัญในโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

วิเคราะห์ค า/หลักส าคัญทั้งแนวคิดหลักการและเทคนิคการประยุกต์ใช้จากภาคสนาม 
ปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง

พลเมือง จ. ร้อยเอ็ด 
วิธีการที่ใช้ในกระบวนการ ความรู้ และ ค าส าคัญ ของปฏิบัติการ แนวคิดหลักการ เทคนิคและการ

ประยุกต์ใช้ 

 การสร้างเครือข่าย / 
ภาค ี

 การก าหนดยุทธศาสตร์ 

-การลงนามใน MOU ของภาค
ส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
-ก าหนดเป้าหมายร่วม 

-การมสี่วนร่วม (participation) ใน
ระดับชุมชนและระดับนโยบาย  
-ภาคเีครือข่าย (Network) 
-เป้าหมายร่วมกัน 

-การมีส่วนร่วมหลักการและ
แนวปฏิบัติ 
-ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
เครือข่าย 

-ทักษะการมีส่วนร่วม 
-ทักษะการสร้างและการ
ด ารงไว้ซึ่งเครือข่าย 

 การพัฒนาศักยภาพ 

 การขยายผลเพื่อบรรลุ
ยุทธศาสตร์ 

 

-การฝึกอบรม ให้ความรู้ 
พัฒนาทักษะ สร้างทัศนคติ ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
  

-ความรู้พื้นฐานพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย   
-เครือข่าย (Network) การสร้าง และ
ด ารงไว้ซึ่งเครือข่าย 
-การจัดท านโยบายและการน าเสนอ
นโยบายสาธารณะ 
-การขยายผล และการขับเคลื่อนชุมชน 
เชิงพ้ืนที่ เชิงประเด็น กลุ่มเป้าหมาย 
และ เครือข่าย 
-ความเป็นผู้น า  
 

-หลักการประชาธิปไตย 
-ผู้น า/ ความเป็นผู้น า 
-ความรู้ความเข้าใจในการ
สร้างเครือข่าย การสร้าง และ
การด ารงไว้  
-แนวคิดและหลักการนโยบาย
สาธารณะ 
-แนวคิดและหลักการเป็น
วิทยากรเพื่อขยายผล  
-หลักและแนวคิดเรื่องการ
ขยายผล 

-การเสริมความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ พลเมือง
ประชาธิปไตย 
-การเสริมความรู้และการ
พัฒนาทักษะความเป็น
ผู้น า 
-ทักษะในการบริหาร
จัดการเครือข่าย 
-การน าเสนอนโยบาย
สาธารณะ 
-เทคนิคการขับเคลื่อนให้
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วิเคราะห์ค า/หลักส าคัญทั้งแนวคิดหลักการและเทคนิคการประยุกต์ใช้จากภาคสนาม 
ปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง

พลเมือง จ. ร้อยเอ็ด 
วิธีการที่ใช้ในกระบวนการ ความรู้ และ ค าส าคัญ ของปฏิบัติการ แนวคิดหลักการ เทคนิคและการ

ประยุกต์ใช้ 
เกิดการขยายผล  

 การถอดบทเรียนการ
เรียนรู้ 

-การระดมความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

-หลักการถอดบทเรียน 
-การจัดการความรู้ 

-การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
-หลักการจัดการความรู้อย่างมี
ส่วนร่วม 

-ทักษะในการวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
-ทักษะและเทคนิคในการ
ถอดบทเรียนและการ
จัดการความรู้ 

 การวัดประเมินความ
เป็นพลเมือง 

-การวัดทางประเมินเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ  

-หลักการ/ทักษะการวัดประเมิน การ
ออกแบบการประเมิน การออกแบบ
และพัฒนาเครื่องมือ 

-หลักการและการน าไปใช้
ประโยชน์ได้ง่าย ๆ 

- ทักษะและเทคนิคใน
ประเมินที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่และชุมชน 

 สภาพลเมืองจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

-การตั้งสภาพลเมือง 
-การน าเสนองานขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา พัฒนา จ. ร้อยเอ็ด 
ด้วยนโยบายสาธารณะ 
 

-การมีส่วนร่วม (participation) ของ
พลเมืองและภาคีเครือข่าย (Network) 
-การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
-การบูรณาการความรู้และทักษะ
ทั้งหมดท่ีเรียนรู้  

-หลักการมีส่วนร่วม 
-หลักการขับเคลื่อนนโยบาย 

-เทคนิคและทักษะบูรณา
การองค์ความรู้ที่เรียนรู้ 



30 
 

 จากตารางวิเคราะห์ค าและหลักการส าคัญในโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด น าค าและหลักการส าคัญในปฏิบัติการของโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง
พลเมืองมาจัดกลุ่มองค์ความรู้ ได้ดงันี้ 

2.2.3.1 หลักการประชาธิปไตย  
หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย สิทธิชุมชน สิทธิ

บุคคล เสรีภาพ การเคารพสิทธิผู้ อ่ืน  ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การเสริมสร้างพลัง
พลเมืองในโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดนั้น ให้ความส าคัญกับการ
ยึดหลักประชาธิปไตย ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็น และการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง การ
มีมติที่ประชุมที่เห็นพ้องต้องกัน การเคารพกฎหมาย และการเคารพสิทธิของผู้อื่น 

2.2.3.2 ความต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากตนเอง  
หมายถึง ความต้องการกระท าการเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นโดย

เริ่มต้นจากในแต่ละบุคคล มีความต้องการจากตนเอง และไม่ต้องการพ่ึงพา แต่ลงมือกระท าด้วย
ตนเอง 

2.2.3.3 การใช้ปัญญา ความคิด 
หมายถึง การท างานโดยใช้สติ ปัญญา และความรู้ที่มีและที่ได้รับเพ่ิมเติม

ตลอดเวลา การยึดหลักเหตุผล และการมองอย่างวิเคราะห์ท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.3.4 การเรียนรู้ต่อเนื่อง  
หมายถึง การได้รับความรู้จากการท างาน ที่ต้องเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 

สมาชิกชุมชนต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ ๆ ไป การขยาย
ผลโดยสมาชิกชุมชน กลุ่ม หรือศูนย์เรียนรู้ 

2.2.3.5 การขยายผล  
หมายถึง การแก้ไขปัญหาที่ได้ผลไม่ว่าในระดับใด ต้องมีการขยายผลไปสู่วง

กว้าง การสร้างเครือข่าย และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
2.2.3.6 เป้าหมาย   
หมายถึง การมีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนงานในทุกระดับ เป้าหมายที่

เหมาะสมกับพ้ืนที่ การก าหนดเป้าหมายต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย   
2.2.3.7 การมีส่วนร่วม  
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หมายถึง การเปิดให้สมาชิกมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมลง
มือท า และร่วมรับผล  เป็นการรวมตัวของกลุ่มที่มีเป้าหมายร่วมกันของภาคีเครือข่าย และเป็น
การมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

การเข้ามีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ผนึกก าลังร่วมกัน 
ไม่ต่างคนต่างท า โดยมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 2.2.3.8 ความรู้ และ ทักษะ พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ชุมชน ความรู้ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ความรู้การบริหารจัดการ การบริหารโครงการ การจัดการความรู้ 
การเป็นวิทยากรขยายผล รวมทั้ง ความรู้การวัดและประเมินผลโครงการหรือการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชน  รวมทั้ง ทักษะการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย การน าเสนอนโยบายสาธารณะ ทักษะ
และเทคนิคการวัดและประเมิน หรือการใช้เครื่องมือ  รวมทั้งทักษะการบริหารจัดการ การ
บริหารโครงการ การเป็นวิทยากร การเป็นผู้น าทางความคิด การขับเคลื่อน 

2.2.3.9 พ้ืนที่สาธารณะ การเข้ามีส่วนร่วมในส่วนรวมของสมาชิกนั้น ต้องการมี
พ้ืนที่สาธารณะ เพื่อแลกเปลี่ยนและเข้ามามีส่วนร่วม และต้องเป็นพ้ืนที่สาธารณะส าหรับทุกภาค
ส่วน  

2.2.3.10 ความไว้วางใจ - ความไว้วางใจกันและกันของทุกคนที่มุ่งสู่เป้าหมาย
ของการเสริมสร้างพลเมือง จะน าไปสู่การท างานร่วมกันที่เข้มแข็ง 

2.2.3.11 การลงมือปฏิบัติตัวตนเองเพ่ือพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาของชุมชน
เป็นการแสดงออกซึ่งความต้องการพ่ึงพาตนเอง การลงมือกระท าการด้วยตนเองจึงเป็น
ภาคปฏิบัติของความต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากตนเอง ซึ่งต้องการทักษะและการ
ฝึกฝน  

2.2.3.12 การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้น าทางความคิด และน าการปฏิบัติ 
 
2.3 สรุป ค าและหลักการส าคัญในการเสริมสร้างพลังพลเมืองสังเคราะห์จากงานวิชาการและ
ภาคสนามเพื่อเสริมสร้างพลังพลเมือง 
 

สรุป บทที่ 2 แนวคิดและหลักการส าคัญในการเสริมสร้างพลังพลเมือง ที่พบในงานวิจัย
และวิชาการ ได้แก่ ศักยภาพ ของสมาชิกในชุมชน ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตน ต้องการพัฒนา
และแก้ปัญหาในชุมชน ด้วยการพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งมีคุณลักษณะของการเป็นสมาชิกที่เหมาะสม
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ของชุมชน, การมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้เข้ามีส่วนร่วมและการเข้ามีส่วนร่วมของสมาชิก
ในชุมชน โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ด้วยเป้าหมายและการมีทิศทางร่วมกัน มุ่งสู่สิ่งที่ต้องการ
บรรลุเหมือนๆ กัน, หลักการประชาธิปไตย เป็นหลักยึดในการด าเนินชีวิตฐานะพลเมือง
ประชาธิปไตย ด้วยความเคารพสิทธิกันและกัน ยึดหลักกฎหมาย ความเท่าเทียมและความเสมอ
ภาค, การเสริมสร้างพลังพลเมืองเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งยังต้องการ การเรียนรู้  ผ่าน
ประสบการณ์และการปฏิบัติ และมีการแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสมาชิก
ในชุมชน สร้างผู้น า และเสริมสร้างทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ   การสื่อสารและ
ระบบส่ือสาร เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือสร้างความเข้าใจและทราบวัตถุประสงค์ที่
มีร่วมกัน มีระบบเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และสมาชิกทุกคนต้องเข้าร่วม, 
ผู้น า ที่มีบทบาทส าคัญในทางความคิด มองการณ์ไกล ประสาน สนับสนุน สร้างโอกาส ไม่ผูกขาด
ความคิด มุ่งน าชุมชนไปสู่เป้าหมาย, มีการ บริหารจัดการชุมชน ให้ท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการต้องเป็นระบบ และด าเนินงานโดยทรัพยากร
ในชุมชนเป็นส าคัญ, การพึ่งพาตนเอง มีทัศนคติต่อพลังความสามารถและศักยภาพของตนเองว่า
จะสามารถยืนหยัด ด ารงอยู่ แก้ไขปัญหา และ พัฒนาตนเองได้ โดยคนในชุมชนและใช้ทรัพยากร
ในชุมชน การพึ่งพาภายนอกจะเป็นเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้เท่านั้น ความต่อเนื่อง
ยั่งยืน การด ารงซึ่งสิ่งที่เห็นว่ามีคุณค่า มีประโยชน์ต่อชุมชน มีกระบวนการของชุมชนที่ท าให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวิถีของชุมชน  

 ส าหรับ แนวคิดและหลักการส าคัญในการเสริมสร้างพลังพลเมือง ที่พบในภาคสนาม 
ได้แก่ หลักการประชาธิปไตย คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย สิทธิชุมชน 
สิทธิบุคคล เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย และการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน   ยึดความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน รับฟังความคิดเห็น  ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง การมีมติที่ประชุมที่เห็นพ้อง
ต้องกัน ความต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากตนเอง คือ ต้องการสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นจากแต่ละบุคคลเอง  การลงมือกระท าด้วยตนเอง การใช้ปัญญา 
ความคิด การท างานโดยใช้สติ การเรียนรู้ต่อเนื่อง  สมาชิกชุมชนต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ขยายผลโดยสมาชิกชุมชน กลุ่ม หรือศูนย์เรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ ๆ ไป การขยายผล 
คือ การขยายผลไปสู่วงกว้าง สร้างเครือข่าย และการสื่อสารเพ่ือขยายผลที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย  เป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนงานทุกระดับ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และสมาชิกมี
ส่วนร่วม   การมีส่วนร่วม การเปิดให้สมาชิกร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมลงมือท า และ
ร่วมรับผล  โดยมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม ความรู้ และ ทักษะ พื้นฐานที่จ าเป็น ต่อการแก้ไข
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ปัญหาและการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  นโยบาย
สาธารณะและกระบวนการนโยบายสาธารณะ การบริหารจัดการ การบริหารโครงการ การ
จัดการความรู้ การเป็นวิทยากรขยายผล การวัดและประเมินผลโครงการหรือการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชน   พื้นที่สาธารณะ  เพ่ือการแลกเปลี่ยนและเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับทุกภาคส่วน 
ความไว้วางใจ – ของทุกคนที่มุ่งสู่เป้าหมายของการแก้ไขปัญหา หรือ พัฒนาชุมชนร่วมกัน ซึ่ง
น าไปสู่การท างานร่วมกันที่เข้มแข็ง การลงมือปฏิบัติตัวตนเอง ความต้องการพ่ึงพาตนเอง การ
ลงมือกระท าการด้วยตนเอง   การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางความคิด และน าการปฏิบัติ 
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บทที่ 3 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด ครั้งนี้  ผู้ศึกษาก าหนดแนวทางศึกษาภายใต้ข้อจ ากัดของระยะเวลาและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่มุ่งตอบวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเพ่ือสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปฏิบัติการและเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ ดังนี้ 

3.1 เพ่ือศึกษาปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในพ้ืนที่บูรณาการ 
3.2 เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้การส่งเสริมความเป็นพลเมือง ภายใต้โครงการปฏิบัติการ
เสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพคือการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารรายงานโครงการ

ตลอดระยะเวลา 2559-2561 และเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ แกนน า 
สมาชิกชุมชน ในแบบเฉพาะเจาะจง ที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ด้วย
ค าถามส าคัญว่าความรู้หรือสิ่งที่พบในการเข้าร่วมโครงการคืออะไร  การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม การประชุม การถอดบทเรียน และการก่อตั้งสภาพลเมือง ส าหรับข้อมูลที่ได้รับจากทั้งผู้
ศึกษาน ามาวิเคราะห์เนื้อหา ร่วมกับผลการศึกษาจากงานวิชาการ จ าแนกค าและหลักการส าคัญ 
และน าไปสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานด้านการเสริมสร้างพลังพลเมือง 

แนวทางวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง
พลเมือง จ. ร้อยเอ็ด ในบทนี้จะน าเสนอการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ด้วยหลักการ
วิเคราะห์เนื้อหา จ าแนกค า / หลักส าคัญ และตีความ (construct and interpretation)  โดย
น าผลการวิเคราะห์ความรู้ / หลักการในปฏิบัติการ จากขั้นตอนที่  2 ของ แผนภูมิที่ 1 มา
วิเคราะห์ และ สังเคราะห์องค์ความรู้ ตามข้ันตอนที่ 3  ดังนี้ (อภิชัย พันธเสน, 2549)   

1) ขั้นตอนที่ 1 จ าแนกค า/หลักการส าคัญในปฏิบัติการ จากข้อมูลสนาม และ จาก
แนวคิดการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมพลเมืองในฐานะสมาชิกชุมชนจากงานวิจัยและวิชาการ  

2) ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และตีความ (analytic / interpretive knowledge) ทั้ง
แนวคิด หลักการ และ การปฏิบัติ (technical knowledge) 

3) ขั้นตอนที่ 3  พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบความรู้ที่ใช้นั้น ว่าให้ความรู้
อะไรบ้าง และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยอาจรวมกันเป็นหนี่งเพ่ือพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่เป็นความรู้
ใหม่ 
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3.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในพื้นที่บูรณาการ  
 
 จากข้อมูลการด าเนินโครงการ ภาพที่ 2.1 ในบทที่ 2 ผู้ศึกษาได้จ าแนกส่วนในการ
วิเคราะห์เพื่อเข้าใจถึงผลของการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับพลเมืองและการสร้างพลัง
ของพลเมืองได้ โดยพิจารณาจากกระบวนการด าเนินงาน และ จากผลการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์โครงการและตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดร่วมกันของภาคีขับเคลื่อน  

กรอบการการด าเนินโครงการเสริมสร้างพลังพลเมือง แสดงดังภาพที่ 2.1 วิเคราะห์
กระบวนตามแนวคิดทฤษฎีระบบ กระบวนการปฏิบัติการ โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง
พลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง
พลเมือง ประจ าปี 2561 โดยส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า พบว่า 
ประกอบด้วย กระบวนการน าเข้า (input) กระบวนการด าเนินการ (process) และ กระบวนการ
ผลลัพธ์ (output) ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 แสดงกระบวนการด าเนินโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

กระบวนการน าเข้า  
(input)  

 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร 
(process)  

 

กระบวนการประเมินผลลัพธ์ 
(output) 
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 กระบวนการน าเข้า (input)  ในแต่ละปีงบประมาณด าเนินการด้วยกิจกรรมที่แตกต่าง
กันไป กล่าวคือ ปีที่ 1 – ปีงบประมาณ  2559 ด าเนินการ ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
40 องค์กร/หน่วยงาน ก าหนดยุทธศาสตร์จังหวัดร่วมกัน และ สร้างแกนน า ซึ่งเรียกว่า กลุ่มไข่
แดง ด้วยการให้ความรู้ความเป็นพลเมือง และ กระบวนการเสนอนโยบายสาธารณะเพ่ือแก้ไข
ปัญหาชุมชน ในปีที่ 2 – ปีงบประมาณ  2560 สร้างแกนน าต่อเนื่อง  และ ขยายผลในพ้ืนที่น า
ร่อง ในปีที่ 3 - ปีงบประมาณ  2561 ก่อตั้งสภาพลเมือง และ ขยายผลเชิงพ้ืนที่ (enlarge) อีก 5 
อ าเภอ ส าหรับองค์ความรู้ในกระบวนการน าเข้า ได้แก่ 1) การสร้างเครือข่าย (network) กับ
องค์กรภาคี 2) การมีส่วนร่วมและก าหนดเป้าหมายร่วม (common good) 3) ความรู้ 
(knowledge) การแก้ไขปัญหาชุมชน นโยบายสาธารณะ และการน าเสนอนโยบายสาธารณะ 

กระบวนการด าเนินการ (process) หลังการเชื่อมเครือข่าย ให้ความรู้ กระบวนการ
ด าเนินการให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ความรู้และเหนี่ยวน าสร้างความเป็นพลเมืองในชุมชนที่
ตนเป็นแกนน า โดย  แกนน าด าเนินโครงการเองโดยน าความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการน าเข้าไป
เผยแพร่โดยตรง การสร้างและขยายเครือข่ายต่อ หรือ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนพัฒนา
นโยบายสาธารณะในการแก้ไขปัญหา ซึ่งองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในขั้นตอนด าเนินการดังกล่าว คือ  
1) การสร้างเครือข่าย (network)  2) การมีส่วนร่วม (participation) ในระดับชุมชนและระดับ
นโยบาย  3) ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นนโยบายสาธารณะและการน าเสนอนโยบายสาธารณะ 
4) การบริหารจัดการ การบริหารโครงการ การเป็นวิทยากร การเป็นผู้น าทางความคิ ด การ
ขับเคลื่อน  
 กระบวนการประเมินผลลัพธ์ (output) การติดตามประเมินผลหลังด าเนินโครงการ
ประกอบด้วยกิจกรรมหลายประการ ได้แก่ การวัดประเมินความเป็นพลเมือง  ตามข้อมูลใน
รายงานผลการประเมินความเป็นพลเมือง ในโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นพลเมือง
ของสถาบันพระปกเกล้า โดยส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า(2560) 
และ เอกสารสรุปผลแบบวัดพลเมือง โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง (จังหวัด
ร้อยเอ็ด) ประจ าปี 2559 และค้นหาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงของความเป็นพลเมือง การให้พ้ืนที่
ในการน าเสนองานของพลเมืองที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในชุมชน องค์ความรู้ในการติดตาม
ประเมินผลลัพธ์คือองค์ความรู้ด้านการประเมินและวัดผล  
 

3.1.1 ผลการด าเนินงานโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มี
การน าเสนอไว้ ตามวัตถุประสงค์โครงการ ตามยุทธศาสตร์ และจากผลการถอดบทเรียนนั้น ผู้
ศึกษาวิเคราะห์ได้ว่า สมาชิกชุมชนในพ้ืนที่ที่มีปฏิบัติการ เกิดการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด 
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(mindset change) ของพลเมืองในโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
จากพลเมืองที่ร้องขอรอรับ (passive citizen) เป็นพลเมืองที่ตระหนักในความเป็นพลเมืองและ
เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนและลงมือกระท าเอง (concerned & active citizen) ดังภาพ 

 
 

 
 
 
 

                      
 

ภาพที่ 3.2  แสดงการเปลี่ยนแปลงของพลเมืองในโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง
พลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (mindset change)  
  

กล่าวคือ ในระดับบุคคล เกิดการเปลี่ยนแปลงของการมีมุมมองที่ต่างไปจากเดิม เริ่มลง
มือกระท า และ แบ่งปันกับชุมชน  
 ระดับชุมชน คือ การท างานร่วมกันเพ่ือระบุสิ่งที่ต้องการ ทรัพยากร และเป้าหมายของ
การเปลี่ยนแปลงทางบวก สมาชิกเข้าร่วมอย่างเต็มใจและตั้งใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การ
เป็นพลังของส่วนรวม  

หน่วยงานรัฐ  คือ ลดอุปสรรคหรือขจัดข้อจ ากัด และ สนับสนุนการกระท า หรือ จัดหา
ทรัพยากร เพ่ือส่งเสริมพลังพลเมือง และ เพ่ือการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง  

รัฐ - หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ 

ชมุชน 

ปัจเจกบุคคล 

ปัจเจกบุคคล 

ชุมชน 

รัฐ - หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ 

จาก passive citizen กับ วิธกีาร
เดิม ๆ (Traditional approach) 

สู่ concerned & active citizen 
กับ วิธีการใหม่ (Mindset 
Change approach)  
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นอกจากนี้  ผลการด าเนินงานเพ่ือตอบยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ระบุความส าเร็จใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 3 4 และ 5 นั้น  ผู้ศึกษาวิเคราะห์ว่าพลเมืองในพ้ืนที่ ได้พยายามขับเคลื่อนภาค
พลเมืองเพ่ือตอบรับกับยุทธศาสตร์ที่มีส่วนร่วมก าหนดไว้ ดังภาพที่ 3.3 

 
ข้อมูลที่สังเกตพบจากภาคสนาม การตอบสนองต่อยุทธศาสตร ์

เกิดการก่อตัวของสภาพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนความเป็นพลเมือง 
แสดงถึงรูปธรรมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนเพื่อการแก้ไข
ปัญหา  
 

การเปลี่ยนแปลงของพลเมือง
และชุมชน (People & 

community transformation) 
 

มีการเสริมพลังด้านทรัพยากรความรู้และวิทยากร  รวมทั้งบูรณา
การ โครงการจากหน่วยงานที่รบัผิดชอบยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
ท าให้เกิดความพอเพียงของทรัพยากร 

การเสริมพลังด้านทรัพยากร 
(People & community 

synergy) 
 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ท าให้เกิดประโยชน์ตรงตาม
ความต้องการ การรวมเอาผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสียในการพฒันา
ร้อยเอ็ดเพิ่มข้ึน (inclusive) ด้วยแนวคิดทุกคนคือพลังของ
บ้านเมือง เชน่ กลุ่มเด็กแว้น การเน้นประโยชน์ความต้องการของ
ชุมชน เช่น การแก้ไขปญัหาของชุมชน และ การเสนอประเด็นที่
ชุมชนให้ความใส่ใจ 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  (Stakeholder 

participation) 
 

มีกระบวนการจัดการภายในและระหว่างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม
และพื้นที่ มีการแบ่งปันความรู้ การประสานงาน การสื่อสาร ผูน้ า 
และโครงสร้างในการท างาน ไดเ้รียนรู้การเชื่อมโยงเครือข่าย (หนู
รัก ศรีอุดร, สัมภาษณ,์ 15 กันยายน 2561) การเชื่อมต่อกับ ภาคี
ที่มีอยู่ในพื้นที่ เชน่ สสส. สมัชชาสุขภาพ และอื่น ๆ  ดังที่พระครู
โพธิวีรคุณ, เจ้าคณะอ าเภอ อ.ปทุมรัตต์ ให้ข้อเสนอ ในงานประชุม
ก่อตั้งสภาพลเมือง (17 พฤษภาคม 2561) 

กระบวนการและการจัดการ 
(Internal process) 

 

มีการเรียนรู้จากทุนทางสังคม มขีวัญและก าลังใจ มทีักษะ 
ความสามารถในด้านต่าง ๆ และ มีความมั่นใจในการแสดงความ
คิดเห็น (อุปกรณ์ ดีเสมอ, สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2561) 
เครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่บูรณาการสาน
ประโยชน์ในอดีต เครือข่ายต่างคนต่างอยู่ มีพฒันาการของการ

 
การเรียนรู้และเติบโต  

(Learning & Growth) 
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ข้อมูลที่สังเกตพบจากภาคสนาม การตอบสนองต่อยุทธศาสตร ์
แสดงออก การน าเสนอ และการคิดเองท าเอง (ไพฑูรย์ ทะวะลยั, 
15 กันยายน 2561) แสวงหาความรู้ มีความมั่นใจในความเข้มแข็ง
ของตนและชุมชน (สีลา สุขสะอาด, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 
2561) 
 

ภาพที่ 3.3  แสดงการตอบรับยุทธศาสตร์ของผลโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง
พลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
3.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้การส่งเสริมความเป็นพลเมือง ภายใต้
โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 ผู้ศึกษาใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหา จ าแนกค า / หลักส าคัญ และตีความ (construct 
and interpretation)  โดยน าผลวิเคราะห์ค าและหลักการส าคัญในงานวิชาการและงาน
ปฏิบัติการมาสังเคราะห์องค์ความรู้ 3 ขัน้ตอน ไดด้ังนี้  
 3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 จ าแนกค า/หลักการส าคัญในปฏิบัติการ จากข้อมูลสนาม และ จาก
แนวคิดการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมพลเมืองในฐานะสมาชิกชุมชนจากงานวิจัยและวิชาการ ผู้
ศึกษาน าผลวิเคราะห์จ าแนกค าและหลักการส าคัญจากบทที่ 2 มาวิเคราะห์จัดกลุ่ม ดังนี้ 

ค าและหลักการส าคัญ 
แนวคิดทฤษฎี ภาคสนาม 

ศักยภาพของสมาชิก 
ความรู้ การใช้ปัญญา ความคิด (analytical 
and critical thinking) 
 

การพ่ึงพาตนเอง (Self-determination) 
ความต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
ตนเอง การลงมือท าด้วยตนเอง (Self-action) 
 

การเป็นผู้น า  
การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ต้องการเห็น
ความเปลี่ยนแปลง 
 

การบริหารจัดการชุมชน  
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ค าและหลักการส าคัญ 
แนวคิดทฤษฎี ภาคสนาม 

หลักประชาธิปไตยและยึดหลักประชาธิปไตย 
(Democratic citizenship) 

หลักการประชาธิปไตย (Foundations of 
democracy4) 
 

การมีส่วนร่วมและการเข้ามีส่วนร่วมของ
สมาชิก 

การมีส่วนร่วม 

เป้าหมาย (common good) 
เป้าหมาย (participatory goal setting) 
 

 
พ้ืนที่สาธารณะ (สร้างโอกาส, แสดงความ
คิดเห็น, พัฒนาศัยกภาพ, มีส่วนร่วม5) 
 

การเรียนรู้ การเรียนรู้ต่อเนื่อง 

ความต่อเนื่องยั่งยืน 
การขยายผลทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง 
(enrichment  and enlargement) ให้ยั่งยืน 

การสื่อสารและการอยู่ในระบบสื่อสารของ
สมาชิก  

 ความไว้วางใจในการท างานร่วมกันทุกภาคส่วน 

 
ตารางที่ 3.1 แสดงค าและหลักการส าคัญในโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง 

จากแนวคิดทฤษฎีและภาคสนาม 
 

                                           
4 แกนน าใน ต. สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
5 “R – Room  การเปิดพ้ืนที่ให้กับทุกคนทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วม, การขยายผลทั้ง
เชิงลึก เชิงกว้าง,  และ ความไว้วางใจ” ข้อมูลจากการถอดบทเรียนภาคสนาม ปรากฎในรายงาน
การถอดบทเรียนโครงการปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพ่ือพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้ โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง (KPI-CE) โดย ส านักส่งเสริมการเมือง
ภาคพลเมือง ประจ าปี 2560 (เอกสารอัดส าเนา) 
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จากตารางที่ 3.1 พบค าและหลักการส าคัญในการเสริมสร้างพลังพลเมืองจากงาน
วิชาการและภาคสนามมีความสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ และจัดเป็นชุดองค์ความรู้ เ พ่ือ
เสริมสร้างพลังพลเมือง ได้ดังนี้ 

3.2.1.1 ศักยภาพของสมาชิกชุมชน 
3.2.1.2 ผู้น า (community leadership)  และการบริหารจัดการชุมชน 

(community management) 
3.2.1.3 หลักการประชาธิปไตย (Foundations of democracy, Democracy 

regime, Democratic citizenship)  
3.2.1.4 การมีส่วนร่วม เป้าหมายร่วม และ พ้ืนที่สาธารณะ  
3.2.1.5 การเรียนรู้ต่อเนื่องและการขยายผลเพ่ือความยั่งยืน – การถอด

บทเรียนชุมชนเรียนรู้ (community learning )  การเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มและองค์กรชุมชน
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาที่ลุ่มลึก (enrichment) และการขยายผลวง
กว้างจากตัวแบบและบทเรียนความส าเร็จ (enlargement)  

3.2.1.6 การสื่อสารและระบบสื่อสาร 
3.2.1.7 ความไว้วางใจในการท างานร่วมกัน (trust) 

 
3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และตีความ (analytic / interpretive knowledge) ทั้ง

แนวคิด หลักการ และ การปฏิบัติ (technical knowledge) 
ในการวิเคราะห์และตีความองค์ความรู้ในครั้งนี้ ก าหนดความหมายของ “องค์ความรู้ , 

Body of Knowledge, Knowledge“ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 6ดังนี้ 
1. ความรู้ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ แล้วน ามาบูรณาการเข้าเป็นความรู้ที่

สูงขึ้น ซึ่งการบูรณาการในที่นี้หมายถึงการผสมผสานเชื่อมโยงองค์ความรู้ตั้งแต่ 2 องค์ความรู้ขึ้น
ไปเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องเป็นระบบ 

2. Body of knowledge 7/ Knowledge   

                                           
6  http://www.royin.go.th/?knowledges=body-of-knowledge-knowledge-
knowledge-management-km 
7 http://www.royin.go.th/?knowledges=body-of-knowledge-knowledge-
knowledge-management-km 
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Body of Knowledge หรือ องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก 
โครงสร้าง และช่องทางท่ีจะเข้าถึงความรู้ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในกระบวนการต่อไปนี้  

1) รวบรวม ค้นคว้าอย่างลึกซ้ึงและมีส่วนร่วม  
2) ทดลองปฏิบัติ วิเคราะห์และสรุปสาระ   
3) เกิดแนวคิด เนื้อหาและแนวทางพัฒนา เรียกว่า ความรู้   
4) การสังเคราะห์ แนวคิด เนื้อหา บูรณาการมาเป็นความรู้ในระดับสูงขึ้น 

Knowledge หรือ ความรู้ หมายถึง สาระ ข้อมูล แนวคิด หลักการ ที่บุคคลรวบรวมได้
จากประสบการณ์ในวิถีชีวิต ความรู้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สังคม และเทคโนโลยี บุคคลเรียนรู้จากประสบการณ์ การศึกษา อบรม การรับ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การรับรู้ การคิดและการฝึกปฏิบัติ จนสามารถสรุปสาระความรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์ได้หรือพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 

ความรู้ที่มีอยู่ในศาสตร์ต่าง ๆ จะหมายถึง ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยู่ใน
ต ารา เป็นความรู้ที่ได้รับการสั่งสมมาเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ หรืออยู่ ภายนอกตัวบุคคล  
ส าหรับความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล ที่เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลนั้น ๆ ผู้เรียนสามารถสร้าง
ความรู้ให้เกิดขึ้นใหม่ซึ่งเมื่อพัฒนาโครงสร้างความรู้ต่อ ๆ ไป จะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ให้
ผู้อ่ืนเรียนรู้และค้นคว้าได้ 

องค์ความรู้ ในที่นี้ ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอด
จากประสบการณ์ หรือ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้เกิดขึ้นนั้นผู้รับ
สามารถน าไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถน ามาปรับใช้ได้ เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่
กระท าอยู่  

องคค์วามรู้ก าหนดขอบเขตและระบุเฉพาะเจาะจงได้ เป็นสิ่งที่สร้าง ผลิต และพัฒนาได้ 
และสามารถเผยแพร่ ถ่ายทอด และน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

ส าหรับการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ในการศึกษานี้ ผู้ศึกษามุ่งรวบรวมองค์
ความรู้ ที่เป็น สาระ ข้อมูล แนวคิด หลักการ จากประสบการณ์และการปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในงานเสริมสร้างพลังพลเมืองในพ้ืนที่ศึกษา และจ าแนกเป็น ความรู้ที่เป็นหลักการและแนวคิด8 

                                           
8 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ ให้ความหมาย “หลักการ (principle)” 
หมายถึง  สาระส าคัญที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และ “แนวคิด ( concept )”  หมายถึง  ความคิด
ที่มีแนวทางปฏิบัติ 
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กับ ความรู้ที่เป็นการเทคนิคปฏิบัติ บูรณาการและสรุปสาระองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์
หรือพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นหรือน าไปใช้ในพื้นที่อ่ืนต่อไป 

 
ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ผู้ศึกษาน าผลการสังเคราะห์จากค า/หลักการส าคัญจากงานวิชาการ

และข้อมูลภาคสนาม มารวบรวมเป็นชุดองค์ความรู้ได้ ดังนี้ 
 
องค์ความรู้ด้านที่ 1 

ศักยภาพของสมาชิก   
องค์ความรู้ศักยภาพของสมาชิกชุมชน ประกอบด้วย การมีความรู้ การใช้ปัญญา การใช้

ความคิดวิเคราะห์วิพากษ์ และการพ่ึงพาตนเองได้ ด้วยความคิด  ความต้องการเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากตนเองและลงมือท าด้วยตนเองของสมาชิกชุมชน 

องค์ความรู้ชุดนี้ประกอบด้วยทั้งแนวคิด หลักการ เทคนิคปฏิบัติ และเป็นองค์ความรู้เพ่ือ
สร้างทัศนคติ  

ความคิดหรือความรู้ของสมาชิกชุมชน ในโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมืองที่
ส าคัญคือการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และความสามารถในการเรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาและความคิดอย่างมีวิจารณญาน ศักยภาพของสมาชิกชุมชนจะท าให้เห็น
คุณค่าและความสามารถของตนและเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง การมีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่
สัมพันธ์กับการด ารงชีวิต รวมทั้งความรู้จากภูมิปัญญาดั่งเดิมของท้องถิ่น จะน าไปสู่การปฏิบัติ
หรือการลงมือกระท า (action) เกิดการพ่ึงพาตนเอง เกิดพลังของพลเมือง และสร้างการ
เปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนและสังคมได้ ดังตัวอย่างที่พบในพ้ืนที่ ต. สว่าง อ.โพนทอง ของบรรดากลุ่ม
แกนน า ที่มีความรู้และน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา 
 
องค์ความรู้ชุดที่ 2 

ผู้น า  (community leader) และการบริหารจัดการชุมชน (community 
management) 

องค์ความรู้ด้านผู้น าในโครงการเสริมสร้างพลังพลเมืองนั้นให้ความส าคัญกับการเป็นผู้น า
ที่มีความเป็นประชาธิปไตยเ พ่ือเป็นแบบอย่างที่ส าคัญการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับชุมชน ภาวะผู้น าชุมชน (community leadership) ในที่นี้ ต้อง
สามารถบริหารจัดการชุมชน (community management) ได้อย่างเหมาะสมร่วมกับสมาชิก
ของชุมชน สามารถจัดการ วางแผน จัดกระบวนการ ด าเนินงาน และประเมินผลการท างานของ
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ชุมชน ต้องเป็นผู้ประสาน ทั้งหน่วยงาน ทรัพยากร และความคิดของสมาชิกและชุมชน ส่งเสริม
และให้โอกาสแสดงความคิดเห็น ไม่ผูกขาดความคิดหรือเป็นเจ้าของชุมชน  ให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ด้วยวิธีการต่าง และให้เกิดความรู้สึกร่วมของกลุ่มของชุมชนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ผู้น าอาจเป็นผู้น าทางความคิด หรือผู้น าทางการกระท าตนเป็นแบบอย่าง หรือเป็นผู้น า
ในการขับเคลื่อนผลักดันเพ่ือความเปลี่ยนแปลง และอาจมีลักษณะทางการและไม่เป็นทางการ 
ผู้น าในการเสริมสร้างพลังพลเมืองต้องสามารถเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยให้
เกิดขึ้นในหมู่มวลสมาชิก และรวมถึงการบริหารจัดการชุมชนของแกนน าที่ต้องมีความสุจริต ท า
จริง และตรวจสอบได้ด้วย (เข็มชาติ โภคาเทพ,สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2561) 
 
องค์ความรู้ชุดที่ 3 
 หลักการประชาธิปไตย -  Foundations of Democracy 

การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย หมายถึงการยึดหลักประชาธิปไตยทั้ง
ในทางความคิดและการปฏิบัติ ได้แก่ การฟังเสียงข้างมากและการเคารพเสียงข้างน้อย การ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของความคิดและความแตกต่างทางกายภาพหรือฐานะทาง
สังคม การไม่เลือกปฏิบัติ การใหค้วามส าคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียม  ในชุมชนประชาธิปไตย 
กระบวนการประชาธิปไตยต้องเป็นส่วนส าคัญในทุก ๆ กระบวนการ 
 องค์ความรู้หลักการประชาธิปไตยเพ่ือความรู้ ความเข้าใจ ต่อหลักการประชาธิปไตยจึง
ส าคัญในฐานะแนวทางในการด าเนินชีวิตของสมาชิกชุมชนหรือสังคมนั้น  หลักการประชาธิปไตย
ที่แม้เป็นแนวคิด กระบวนการ อุดมการณ์ หากเมื่อน าไปสู่วิถีชีวิต หลักการเหล่านั้นควรเรียบง่าย
กลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมและความคุ้นเคย เช่น การน ารากฐานประชาธิปไตย ในบริบทไทยที่
พัฒนาจากครูและภาคประชาสังคมที่เข้าใจบริบทวัฒนธรรมและสังคมไทยเป็นอย่างดี  ดังข้อมูล
จากพ้ืนที่ โดยกลุ่มแกนน าใน ต. สว่าง อ.โพนทอง ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และน าไปหลักการง่าย 
ๆ ในการประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งในชุมชน (จตุพล ค าแดงไสย, สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2561) 
 
องค์ความรู้ชุดที่ 4 
 การมีส่วนร่วม เป้าหมายร่วม และ พ้ืนที่สาธารณะ 

องค์ความรู้การมีส่วนร่วมในโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง หมายถึงการที่
สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมกับชุมชนที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของชุมชน ผนึกก าลังร่วมกัน ไม่ต่าง
คนต่างท า เอื้อประโยชนต่อสมาชิกชุมชนทุกคน มุ่งการพ่ึงตนเองและมุ่งพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
การเข้ามีส่วนร่วมในที่นี้ทั้งในระดับชุมชน สังคม และภาครัฐ ทั้งในระดับความคิด การกระท า 
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และการสนับสนุนทรัพยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้หลักประชาธิปไตยและการบริหารจัดการ
ที่ดีในกระบวนการมีส่วนร่วมเสมอ 

องค์ความรู้การมีส่วนร่วม เป็นการปฏิบัติ เป็นเทคนิคและการประยุกต์ใช้ที่ต้องน า
แนวคิดมาใช้อย่างมีทักษะ การเข้ามีส่วนร่วมต้องเปิดโอกาสให้กับสมาชิกทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกระดับ การเป็นเครือข่ายที่มีส่วนร่วมต้องมีลักษณะของการเป็นภาคีร่วมกันทุกภาคส่วนเช่น
ที่พบในภาคสนามโดยเฉพาะภาคีเครือข่ายภาครัฐ ซึ่งการเข้ามีส่วนร่วมของภาครัฐจะน า
ความส าเร็จของการสร้างพลเมืองที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะได้ และหากการขับเคลื่อนสู่
นโยบายสาธารณะสามารถเกิดขึ้นได้จะสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกชุมชนในฐานะพลเมืองที่เข้า
มามีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้น เป็นการสร้างพลังอ านาจให้ตนเอง และเสริมสร้าง “พลังพลเมือง” ในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนและในการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายเพ่ือการแก้ไข ป้องกัน และ
พัฒนาชุมชนของตนและบรรลุเป้าหมายของโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ดได ้

ในสถานะขององค์ความรู้เชิงเทคนิคและประยุกต์ใช้  การมีส่วนร่วมในโครงการ
ปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นต้องประกอบด้วย  

1) การมีเป้าหมายร่วมกัน  
เป้าหมายร่วมกันเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม เป็นหลักส าคัญของการมีส่วนร่วม ท าให้ 

สมาชิกมีทิศทางร่วมกัน น าพลังในการท างานมารวมกัน ไม่ต่างคนต่างท าและเห็นสิ่งที่มุ่งไปให้
บรรลุเหมือนกัน เป้าหมายร่วมกันยังเป็นหลักการส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง  

กระบวนการส าคัญของการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน คือ การติดตามเป้าหมาย หรือ การ
ติดตามการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งการขับเคลื่อนเ พ่ือพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา การติดตาม
เป้าหมายมีความส าคัญต่อการปรับแผนกระบวนการท างาน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่อาจท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายนั้น กระบวนการติดตามเป้าหมายเป็นกระบวนการเรียนรู้
ส าคัญของชุมชนที่เป็นเทคนิคและการประยุกต์ใช้ รวมทั้งควรก าหนดแผนและระยะเวลาในการ
ติดตาม 

ส าหรับองค์ความรู้จากพ้ืนที่ จังหวัดร้อยเอ็ด การมีเป้าหมายร่วมกัน คือการขับเคลื่อน
งานในทุกระดับท่ีอาจมีเป้าหมายย่อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม
แต่ละพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่นั้นๆ แต่เป้าหมายสูงสุดของการท างานเพ่ือขับเคลื่อน
พลังพลเมืองคือการเสริมสร้างพลังของพลเมืองในพ้ืนที่เหมือนกัน 
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2) ความไว้วางใจกันและกัน ระหว่างที่ทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ความไว้วางใจกัน
และกันน ามาซึ่งความพร้อมใจในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เผชิญร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน 
ขับเคลื่อนภารกจิร่วมกัน เกิดการท างานร่วมกันสู่เป้าหมาย  

องค์ความรู้ชุดนี้ ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาชุมชน และ เสนอนโยบายสาธารณะ”  เป็นเครื่องมือสิ่งส าคัญ เพราะเป็น
กระบวนการก าหนดปัญหาที่มีส่วนร่วมและท าให้พลังพลเมืองเป็นไปอย่างมีระบบ มีทิศทาง และ
เป็นที่ยอมรับ ทั้งของสมาชิกชุมชนเองและท้ังหน่วยงานรัฐ  

3) การสื่อสาร การสื่อสารในการขับเคลื่อนท าให้เกิดพลังของสมาชิกเพ่ือร่วมกระท าการ
ที่เป็นไปอย่างมีระบบ มีเป้าหมาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สมาชิกของชุมชนต้องอยู่ใน
ระบบสื่อสาร และการสื่อสารต้องเป็นไปเพ่ือความสมานฉันท์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในทาง
วิชาการประเมินจากการได้รับความร่วมมือและไม่สร้างความแตกแยก   

 ในกระบวนการก่อตั้งสภาพลเมือง เกิดการสื่อสารรูปแบบปรึกษาหารือกันของสมาชิก
แกนน าเพ่ือการท างานและขับเคลื่อนประเด็นร่วมเพ่ือส่วนรวม การปรึกษาหารือท าให้เกิดการ
ตัดสินใจร่วมกันและท าให้เกิดพลังร่วมกันของเครือข่าย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกัน มีเป้าหมายและ
ทิศทางร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็น การเรียนรู้ร่วมกันในการปรึกษาหารือไม่เพียงช่วยท าความเข้าใจระหว่างกัน แต่ยังน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้กระท าการ (actors/agency) ที่รับค าสั่ง สู่พลเมืองที่
ตระหนักในหน้าที่และลงมือกระท าการเพ่ือพัฒนาแก้ปัญหาชุมชนและผลักดันให้รัฐท า 

4) พ้ืนที่สาธารณะ (public space) หมายถึง พ้ืนที่ที่เปิดให้กับทุกคน ทุกภาคส่วนใน
ชุมชน ใช้ในการพบปะ สนทนา ท ากิจกรรมร่วมกัน และมีส่วนร่วม 9 

โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดพ้ืนที่สาธารณะที่มีบทบาท
ส าคัญในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจกับชุมชนคือ โรงเรียนพลเมือง พ้ืนที่ที่สมาชิกในชุมชน

                                           
9  Public space หรือ พ้ืนที่สาธารณะ เป็นพ้ืนที่ที่บุคคล (private persons) มารวมตัวพบปะ
กันเพ่ืออภิปรายหรือถกเถียงกันอย่างเสรี มีเหตุผล (rational-critical debate) เกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณะ หรือผลประโยชน์สาธารณะ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ส่วนรวม พ้ืนที่สาธารณะแบบดั้งเดิม มีไว้เพ่ือท าหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงสังคมกับรัฐ เพ่ือ
วิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐ และเสนอแนะให้รัฐด าเนินนโยบายและมาตรการตามความ
ต้องการและผลประโยชน์ของส่วนรวม  
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สมัครมารวมตัวกัน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ซึ่งผลจากโรงเรียนพลเมือง 
นอกจากเกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน เกิดเป้าหมายร่วมในการแก้ไขปัญหา เกิดการเรียนรู้ที่สร้าง
พลังอ านาจของประชาชนและจิตส านึกความเป็นพลเมืองแล้ว ยังพัฒนาศักยภาพของพลเมืองใน
ประเด็นอ่ืน ๆ ด้วย  
   
องค์ความรู้ชุดที่ 5 

การเรียนรู้ต่อเนื่องและการขยายผลเพื่อความยั่งยืน  
การเรียนรู้ของชุมชนเป็นการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน ทั้งการสร้างผู้น า การสร้าง

กลุ่ม  เป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาที่ลุ่มลึก (enrichment) และการขยายผลวงกว้างจากตัวแบบและ
บทเรียนความส าเร็จ (enlargement) การเรียนรู้ของชุมชนเป็นกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งจากความส าเร็จและความล้มเหลว นับเป็นการศึกษาตลอดชีวิตของสมาชิก
ชุมชน ที่จะน าไปสู่เครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เกิดการขยายผลทาง
ความคิด เกิดบทเรียนและชุดประสบการณ์ และเป็นกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มและ
องค์กรชุมชนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือถ่ายทอดและพัฒนาต่อไป  

การเรียนรู้ในโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มต้นจากการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ที่ต้องมีการเรียนรู้ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา การปรับเปลี่ยนวิธีการ
แก้ไขปัญหา เรียนรู้และสร้างการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจากประสบการณ์การแก้ไขปัญหา และ
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ การเรียนรู้ในกระบวนการนี้ยังท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน
แนวคิดและจิตส านึกที่จะถอดจากประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเอง ดังภาพแสดง วัฏจักรการ
เรียนรู้ท่ามกลางประสบการณ์ (อภิชัย พันธเสน. 2549, น.159) 
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ภาพที่ 3.4 วัฏจักรการเรียนรู้ท่ามกลางประสบการณ์ ประยุกต์จาก  ทฤษฎีเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (Theory of Experimental Learning) 

 
กระบวนการเรียนรู้ที่พลเมืองลงมือปฏิบัติร่วมกันนี้ ต้องเรียนรู้และประเมินผลลัพธ์ของ

การเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาความคิดและการเรียนรู้ของชุมชนนี้ต้องประกอบด้วยการส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และตั้งค าถามทั้งต่อตนเองและต่อชุมชน ด้วยการเปิดใจ
กว้างตามหลักการประชาธิปไตย กระท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือท าให้เกิดแนวทางใหม่ ความคิดใหม่
พัฒนาขึ้นตลอดเวลา และได้พัฒนาการท างานไปข้างหน้าเสมอ ผลผลิตของกระบวนการเรียนรู้
ดังกล่าวจะสร้างพลังความคิดและเสริมปัญญา รวมทั้งปรับเปลี่ยนแนวคิด จิตส านึกและโลกทัศน์ 
และสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเอง ตระหนักถึงอ านาจของประชาชนตาม
ระบอบการปกครองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

การขยายผลเพ่ือความยั่งยืนในที่นี้หมายถึง การส่งต่อความส าเร็จของโครงการในฐานะ
ตัวแบบหรือต้นแบบความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ และท าให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องทั้งเชิงลึก 
(enrichment) และการขยายผลวงกว้าง (enlargement) การขยายผลเพ่ือความยั่งยืนจึงมึ
ความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ที่ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง    

ความต่อเนื่องยั่งยืนในการเสริมสร้างพลังพลเมืองยังมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงาน ความล้มเหลวท าให้เกิดพลังของการเรียนรู้
ร่วมกันและน าไปสู่การพัฒนาต่อเนื่องร่วมกัน ความส าเร็จท าให้เกิดการขยายผลทั้งเชิงพ้ืนที่ และ

แนวคิดการ
แก้ปัญหาด้วย

นโยบาย
สาธารณะ 

ลงมือปฏิบัติ 

เรียนรู้
ประสบการณ์ 

สรุปบทเรียน
และพัฒนา

แนวคิด 
หลักการและ

วิธีการ 
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เครือข่ายพันธมิตรเผยแพร่ความส าเร็จ และในเชิงคุณภาพด้านการเรียนรู้ที่จะเพ่ิมขึ้นจากพ้ืนที่
อ่ืน ๆ  ด้วย  

การสร้างเครือข่ายเป็นกระบวนส าคัญในการขยายผลเพ่ือความยั่งยืน ซึ่งจะเกิดเครือข่าย
พันธมิตรต่อกันได้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการสื่อสาร และกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน  โดยหลักการ 1) สร้างการรับรู้ (perception) ให้เข้าใจและเห็นพ้องต้องกันต่อเป้าหมาย 
2) ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้ไปด้วยกัน 3) ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งตามความ
ต้องการของพันธมิตร 4) เชื่อมประสานกับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้ต่อเนื่อง 5)  สื่อสาร
ระหว่างกันและระหว่างเครือข่ายกับสังคมภายนอกเสมอ และ 6) การสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นใน
กลุ่มในเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมความยั่งยืนของเครือข่าย  ซึ่งทั้งหมดสามารถท าได้ด้วย การมีพ้ืนที่
ตัวอย่าง การบันทึกองค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์ความส าเร็จ การส่งเสริมให้กลุ่มด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง (เสถียร จิรรังสิมันต์, 2554) การขยายผลเพื่อความยั่งยืนด้วยเครือข่ายยังมีได้หลาย
รูปแบบ ในโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดท าได้ทั้งในเชิงพ้ืนที่ (area 
network) เชิงประเด็นกิจกรรม (issue network) และ เครือข่ายเชิงโครงสร้างหน้าที่ เช่น 
เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายภาคประชาชน  ดังที่
ปรากฏในรายงานผลการด าเนินโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง ประจ าปี 2561 โดย
ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
 
องค์ความรู้ชุดที่ 6 

การสื่อสารและระบบสื่อสาร 
องค์ความรู้ด้านการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างพลังพลเมืองที่ได้จากการศึกษานี้ หมายถึง การ

มีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มและองค์กรชุมชนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ด้วยการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์แนวดิ่ง สร้างให้เกิดความเข้าใจในหมู่
สมาชิก ท าให้ทราบและชัดเจนต่อวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน และเกิดความปรองดองสมานฉันท์  

การสื่อสารต้องเป็นระบบเพ่ือเข้าถึงข่าวสารข้อมูลอย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ สมาชิกทุกคน
จึงต้องเข้าร่วมและอยู่ในระบบสื่อสารของกลุ่ม การสื่อสารและการมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ใน
ฐานะร่วมกันเป็นกลไกเสริมสร้างความร่วมมือ ความเข้มแข็ง และความเข้าใจระหว่างกัน ดังงาน
ศึกษาที่ว่าการที่องค์การบริหารส่วนต าบลสื่อสารสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชาวชุมชนอย่าง
ชัดเจนมีผลทางบวกแก่การมีส่วนร่วมของชาวชุมชน (สมจินตนา คุ้มภัย, 2559) 
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องค์ความรู้ชุดที่ 7 
 ความไว้วางใจในการท างานร่วมกัน (trust) 

ความไว้วางใจในการท างานร่วมกัน (trust) เพ่ือท างานร่วมกันสู่เป้าหมาย ความไว้วางใจ
กันและกันของทุกคนที่มุ่งสู่เป้าหมายของการเสริมสร้างพลเมือง น าไปสู่การท างานร่วมกันที่
เข้มแข็ง  ความไว้วางใจของสมาชิกในการเข้ามีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรม หรือ ปฏิบัติเพ่ือ
ส่วนร่วม คือ ความม่ันใจว่าการมีส่วนร่วมนั้นเป็นไปเพ่ือการมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวมแท้จริง ความ
ไว้วางใจ เป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิดการวางแผนพัฒนาที่กล่าวว่าความไว้วางใจเป็น
สาระส าคัญในการในการวางแผนการพัฒนาและการส่งเสริมหลักการท างานแบบมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ (Laurian Lucie, 2009) 
 

3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบความรู้ที่ใช้ 
 
จากองค์ความรู้ 7 ชุด ที่น าไปสู่เป้าหมายของโครงการ คือ การเสริมสร้างพลังพลเมือง 

พบว่าองค์ประกอบองค์ความรู้ในแต่ชุดความรู้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการใช้ร่วมกันอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าในฐานะสมาชิกชุมชน ผู้น าหรือแกนน าชุมชน กลุ่มในชุมชนหรือเครือข่าย  
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  1.ศักยภาพสมาชิก 

• มึความรู้ ใช้ความคิดและปัญญา 
• พึ่งพาตนเอง 

• ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง 
• การลงมือท า  

2.ผู้น า และการ
บริหารจัดการ 

• ให้โอกาสแสดง
ความคิด 
ประสานความคิด
สู่การปฏิบัติ 

• บริหารจัดการ
ชุมชนร่วมกับ
สมาชิก 

4.การมีส่วนร่วม 

• มีเป้าหมายร่วมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
• ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

• มีพื้นท่ีสาธารณะ 

5.เรียนรู้และขยาย
ผลที่ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

• การเรียนรู้ของ
สมาชิกชุมชน
และชุมชน 

• พัฒนาศักยภาพ
และขยายผล 

ภาพที่ 3.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 7 องค์ความรู้ในโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

3. หลักการ
ประชาธิปไตย 

6.การสื่อสารและ
ระบบสื่อสาร 

7.ความไว้วางใจ 
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ภาพที่ 3.5 แสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ทุกชุดต่างมีความสัมพันธ์ต่อกัน และองค์ความรู้ที่
ใช้ร่วมกันได้ หลักการประชาธิปไตย หลักการสื่อสาร และหลักความไว้วางใจ 

ส าหรับความรู้ในแต่ละด้าน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังนี้  
องค์ความรู้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสมาชิก มีองค์ประกอบย่อย คือ การให้ความรู้ สร้าง

ความเข้าใจ เพ่ิมพูนทักษะ ดังนี้  

• มึความรู้ ใช้ความคิดและปัญญา ได้แก่ ความรู้ให้หลักการประชาธิปไตย ความรู้เชิง
ปฏิบัติการในประเด็นที่พ้ืนที่ต้องการพัฒนา ความรู้นโยบายสาธารณะ ทักษะการ
คิดวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือเกิดความรู้หรือทางเลือก หรือความคิดใหม่ 

• พ่ึงพาตนเอง การเห็นความส าคัญและตระหนักในศักดิ์ศรีของตนและชุมชนของ
ตนเอง  

• ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง 

• การลงมือท า เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์ (learning by doing and 
experience learning) 

องค์ความรู้ที่  2  ผู้น าและการบริหารจัดการ  ในที่นี้คือองค์ความรู้ผู้ น าชุมชน 
(community leadership) ต้องมีและต้องปฏิบัติ มีองค์ประกอบย่อยที่ส าคัญ คือ  

• ให้โอกาสแสดงความคิด และเป็นผู้เชื่อมประสานความคิดสู่การปฏิบัติ   

• บริหารจัดการชุมชนร่วมกับสมาชิก  
ผู้น าชุมชน ให้โอกาส รับฟังความคิดเห็น และน าความคิดของชุมชนสู่การปฏิบัติ  ด้วย

หลักการประชาธิปไตย ซึ่งส่งผลส าคัญต่อการเสริมสร้างพลเมืองประชาธิปไตย ที่เรียนรู้ได้ว่า
หลักการประชาธิปไตยเป็นหลักการรูปธรรม ปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์จริง ส าหรับ
องค์ประกอบการบริหารจัดการมีความส าคัญต่อผู้น าในการจัดการทรัพยากรที่กลุ่มหรือชุมชนมี
อยู่อย่างเป็นระบบ มีหลักการในการท าให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและชุมชน บริหารจัดการให้เกิด
ความร่วมมือ (collaboration) ระหว่างบุคคล ไปจนถึงภาคส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งความร่วมมือเป็น
ประเด็นความท้าทายส าหรับการท างานที่พบว่าปัญหาการบริหารจัดการคน เช่น ท าอย่างไรให้
ผู้น าท างานชาวบ้านร่วมมือ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการชุมชนที่ดีต้องมุ่งให้เกิดความร่วมมือ และความสัมพันธ์
กับการสร้างการมีส่วนร่วม ที่จะยกระดับปัจเจกบุคคลสู่กลุ่มหรือชุมชน (individual to 
community)  
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องค์ความรู้ที ่4 การมีส่วนร่วม เป็นองค์ความรู้ที่มีองค์ประกอบย่อยคือ ต้องมีเป้าหมาย
ร่วมกัน ทิศทางเดียวกัน ให้ความส าคัญกับชุมชนและความต้องการของชุมชน  ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม  ทั้งภาคีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคม ไม่ทิ้งภาคส่วนใดและมี
พ้ืนที่สาธารณะเป็นช่องทางให้ทุกคนเข้ามีส่วนร่วม 

• มีเป้าหมายร่วมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

• ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

• มีพ้ืนที่สาธารณะ 

 
องค์ความรู้ที่ 5 การเรียนรู้และขยายผลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน องค์ประกอบส าคัญคือ 

การเรียนรู้ทั้งในระดับปัจเจกและชุมชน  และมีการถอดบทเรียนร่วมกัน ทั้งนี้ต้องกระท า
ท่ามกลางการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาทั้งในทางศักยภาพและ
ความสามารถที่ต้องพัฒนาขึ้น (enrichment) และจะพัฒนาสู่รูปแบบที่เหมาะสมสู่การน าไปใช้
ต่อเนื่อง (enlargement) อันจะน าไปสู่การขยายผล หรือการน าไปใช้ต่อเนื่องต่อไป  

• การเรียนรู้ของสมาชิกชุมชนและของชุมชน (individual  & community 
learning) 

• การเพ่ิมพูนศักยภาพหรือยกระดับเชิงคุณภาพและการขยายเพิ่มพ้ืนที่หรือเชิง
ปริมาณ (enrichment & enlargement) 

 
ส าหรับ องค์ความรู้ที่  3 หลักการประชาธิปไตย องค์ความรู้ที่  6 การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ และ องค์ความรู้ที่ 7 การสร้างความไว้วางใจ เป็นองค์ความรู้ทั้งเชิงหลักการและ
เชิงปฏิบัติ หลักการประชาธิปไตย ที่ยึดมั่นไปปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต เช่นเดียวกันการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและการสร้างความไว้วางใจ ที่ต้องมีหลักการและน าสู่การปฏิบัติ (practice) และ
เป็นองค์ความรู้ที่ต้องอยู่ในทุกกระบวนของทุกปฏิบัติการ ดังนั้น จึงต้องเข้าใจว่าองค์ความรู้ในแต่
ละช่วงเวลาของการด าเนินโครงการนั้นไม่ได้เป็นความรู้เพียงชุดเดียวที่ท างานอยู่อย่างโดด ๆ แต่
ใช้ร่วมกับองค์ความรู้ชุดอ่ืน ๆ อยู่เสมอ บางครั้งเป็นการผสมผสานความรู้กัน ทั้งในแบบต่อเนื่อง
จนจบโครงการและในแบบการเรียกใช้เป็นช่วง ๆ  

นอกจากนี้แล้ว ในแต่ละชุดองค์ความรู้จะมีน าองค์ประกอบย่อยของความรู้อีกหลาย
ประการมาใช้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์  
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บทที่ 4 
อภิปรายผล  

 
การศึกษาเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในพ้ืนที่บูรณาการ และ 
เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้เสริมสร้างพลังพลเมือง ภายใต้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง
พลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพคือเก็บข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารรายงานโครงการตลอดระยะเวลา 2559-2561 และเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มเป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ แกนน า สมาชิกชุมชน ในแบบเฉพาะเจาะจง ที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยการ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรม การประชุม การถอดบทเรียน และ
การก่อตั้งสภาพลเมือง  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) โดยจ าแนกค า / หลักส าคัญ และตีความ (construct and 
interpretation) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การศึกษา  
 
4.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 
  

พบว่าปฏิบัติการโครงการปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในพ้ืนที่บูรณาการ 
ประกอบด้วยกระบวนการและขั้นตอนในการท างานเป็นวงจรของการน าเข้า ด าเนินการ และ
ติดตามประเมินผลลัพธ์ โดยเริ่มต้นจากความต้องการและการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ การส่งเสริม
ศักยภาพของสมาชิกชุมชน การสนับสนุนการท ากิจกรรมและด าเนินโครงการ การติดตามผล 
และ การสร้างความต่อเนื่องยั่งยืน 

การปฏิบัติการของโครงการจึงเป็นไปตามแนวทางทฤษฎีระบบที่มีการน าเข้าโครงการ
จากสถาบันพระปกเกล้าผ่านศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ด าเนินการโดยการสร้างพลเมืองที่
เข้มแข็งและด าเนินการโครงการตามความต้องการของพ้ืนที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
กรณีที่แนวทางแก้ไขต้องก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะจะมีการน าเสนอต่อหน่วยงานรัฐที่มี
อ านาจหน้าที่เก่ียวข้อง ซึ่งไดม้ีการน าเสนอโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด 7 โครงการเข้า
สู่หน่วยงานระดับจังหวัดเพ่ือให้ก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะและด าเนินโครงการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวร่วมกันทั้งจังหวัด ได้แก่ นโยบายอุบัติภัยบนท้องถนน นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด 
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นโยบายจัดการขยะ นโยบายการใช้สารเคมีในการเกษตร นโยบายส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตย นโยบายแก้ปัญหาทะเลาะวิวาท และ นโยบายอนุรักษ์ป่าและปลูกป่า  

ผลการด าเนินงานช่วยพัฒนากรอบคิด (mindset) ของพลเมืองที่ร่วมโครงการจาก 
passive citizen พลเมืองที่ร้องขอและรอรับจากรัฐ โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ สู่ 
concerned citizen และ active citizen พลเมืองที่ตระหนักในความเป็นพลเมืองของตนเอง
และลงมือกระท าด้วยตนเอง  ซึ่งจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ที่เริ่มต้นจากตนเองไปสู่หน่วยงาน
รัฐที่มีอ านาจหน้าที่ ผลของโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ยัง
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของจังหวัด คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมือง ที่สามารถ
พัฒนาพลเมืองสู่พลเมืองที่มีส่วนร่วม ค านึงถึงปัญหาสาธารณะของชุมชน และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลของการวัดประเมินที่พลเมืองความเข้าใจ และความ
ตระหนักในการเป็นพลเมืองเพ่ิมข้ึน  ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การเมืองโปร่งใสของจังหวัด พบว่า
มีหมู่บ้านที่ 4 ต.สว่าง อ.โพนทอง น าแนวคิดรากฐานประชาธิปไตย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล และจิตสาธารณะ เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซื้อสิทธิ
ขายเสียง โดยน าหลักการรากฐานประชาธิปไตยดังกล่าวไปใช้เป็นหลักการในเลือกตั้ง เพ่ือผู้เลือก
มีหลักในการเลือก และรณรงค์เสวนากับผู้สมัคร จนประสบความส าเร็จในการไม่ซื้อสิทธิขายเสียง  
ส าหรับยุทธศาสตร์การสร้างวินัยและคุณธรรม เกิดแผนพัฒนาความซื่อตรงในพ้ืนที่ 10 อ าเภอ 
และส าหรับยุทธศาสตร์การสร้างภาคีเครือข่าย/หน่วยงาน แกนน าให้ระดับอ าเภอมีการบูรณาการ
กันอย่างเป็นองค์รวมมากขึน้ มีการท างานร่วมกันระหว่างอ าเภอที่อยู่ใกล้เคียง มีการเชิญวิทยากร
หรือผู้มีความรู้หรือแกนน าขยายผลกันระหว่างอ าเภอเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  มีการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน  และมีสมาชิก
พันธมิตรซึ่งขับเคลื่อนโครงการของ สปสช.(ส านักงานปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ) เข้าร่วมเป็นสมาชิก
เริ่มต้นของสภาพลเมือง  
 
4.2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2  
 

องค์ความรู้ที่เสริมสร้างพลังพลเมืองในพ้ืนที่บูรณาการนั้น พบว่ามีองค์ความรู้ที่ใช้และมี
ความส าคัญในการด าเนินโครงการและสอดคล้องกับงานวิชาการด้านการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง 7 
ชุดองค์ความรู้ซึ่งมีความส าคัญในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินการมากน้อยแตกต่างกัน ได้แก่ 1) 
องค์ความรู้ด้านศักยภาพของสมาชิกชุมชน ที่ต้องมีความรู้ มีทักษะและต้องการพ่ึงพาตนเอง 2) 
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องค์ความรู้ด้านผู้น าที่ต้องสามารถน าความคิดของสมาชิกไปสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายใน
การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน 3) หลักการประชาธิปไตยและยึดเป็นวิถีชีวิต 4) องค์
ความรู้ด้านการมีส่วนร่วม 5) องค์ความรู้ด้านการเรียนรู้และการขยายผลเพ่ือความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 6) องค์ความรู้การสื่อสารและระบบสื่อสาร และ 7) องคค์วามรู้ด้านความไว้วางใจ 

องค์ความรู้ที่มี ความสอดคล้องกันระหว่างงานวิชาการและภาคสนาม คือ องค์ความรู้ 
การเพ่ิมศักยภาพสมาชิก องค์ความรู้ผู้น า องค์ความรู้หลักการประชาธิปไตยและยึดเป็นวิถี
ประชาธิปไตย องค์ความรู้ขยายผลต่อเนื่องยั่งยืน องค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ต่อเนื่อง  

ส าหรับองค์ความรู้ที่แตกต่างระหว่างงานวิชาการและภาคสนาม คือ องค์ความรู้ด้านการ
สื่อสารและระบบการสื่อสาร และ ความไว้วางใจ ซึ่งเป็นองค์ความรู้จากภาคสนาม และจาก
ปฏิบัติการภาคสนามยังพบว่าการมีพ้ืนที่สาธารณะในกระบวนการมีส่วนร่วมมีความส าคัญ เป็น
อย่างมาก  เพราะการเข้ามีส่วนร่วมของกลุ่มพันธมิตร หรือผู้ที่มีความประสงค์ แต่หากไม่มี
ช่องทางเข้ามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน การมีพ้ืนที่สาธารณะที่
พลเมืองทุกคนรับรู้ได้ว่าเป็นพ้ืนที่เรียนรู้แลกเปลี่ยน และมีกระบวนการประชาธิปไตยย่อมสะดวก
ต่อการเข้าร่วม เช่นกรณีโครงการโรงเรียนพลเมืองที่เป็นเครื่องมือสร้างพ้ืนที่สาธารณะที่รวมผู้คน
ทุกกลุ่มเข้าด้วยในการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยมุ่งเป้าหมายส่วนรวมเดียวกัน เป็นพ้ืนที่
พัฒนาการกล้าแสดงความคิดเห็นและแสดงออก และมีความมั่นใจในการน าความรู้ไปช่วยเหลือ
ผู้อื่นต่อซึ่งเป็นการสร้างผู้น าขึ้นอีกประการหนึ่ง พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ส าคัญส าหรับผู้ที่
มีปัญหาแตกต่างกันตามบริบทพ้ืนที่ได้แลกเปลี่ยนและค้นหาแนวทางแก้ปัญหาและทางเลือกที่
พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นด้วย (ความคิดเห็นจากการประชุมถอดบทเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้  อบต. 
ไพศาล อ.ธวัชบุรี, 15 มิถุนายน 2561) และได้มีโอกาสปรับความคิดแบบใหม่ ปรับมุมมองใหม่ต่อ
ความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากผู้อ่ืน และแสวงหาจุดร่วม ให้เป้าหมายของชุมชนเป็นหลัก  ทั้งนี้ 
เป็นไปตามของโครงการโรงเรียนพลเมืองตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ของโครงการที่กล่าวว่า “เพ่ือ
เปิดโอกาสและเพ่ิมช่องทางให้คนในชุมชนมีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง” 

องค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมจากปฏิบัติการในภาคสนามจึงต้องการเครื่องมือที่เปิด
พ้ืนที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้ ในภาคสนามพ้ืนที่สาธารณะจึงมีความส าคัญต่อ
การสร้าง/เริ่มต้น การมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับการเพ่ิมพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นปัจจัยสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตาม
แนวคิดของ เจอร์เก้น ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas)  การสังเคราะห์ความรู้ครั้งนี้ยังพบว่า
พ้ืนที่สาธารณะนั้นได้ช่วยส่งเสริมการเข้ามีส่วนร่วม ตั้งแต่พ้ืนฐานของการเป็นพลเมืองที่
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แสดงออก (action) ในความกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าริเริ่มลงมือท าเพ่ือแก้ไขปัญหา
และได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านศักยภาพของสมาชิกชุมชนอีกด้วย  

ส าหรับองค์ความรู้ด้านความไว้วางใจ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ภาคสนามให้ความส าคัญนั้น มี
ความจ าเป็นต่อการท างานในเชิงบูรณาการความร่วมมือและบูรณาการทรัพยากรที่ประกอบด้วย
ภาคส่วนทีห่ลากหลาย  การเริ่มต้นด้วยการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ เป็นรูปธรรมของการ
รับรู้ความร่วมมือในการก้าวเดินสู่เป้าหมาย แต่ในการปฏิบัติแล้วจะเป็นไปตามข้อตกลงนั้น
หรือไม่ ย่อมต้องการความไว้วางใจระหว่างกัน นอกจากนี้ โครงการที่ท างานร่วมกันหลายภาค
ส่วน ความไว้วางใจต่อกันเพ่ือท างานร่วมกันนั้นเป็นสิ่งจ าเป็น ขณะที่ในงานวิชาการไม่มีการ
กล่าวถึงความไว้วางใจกันอาจเป็นเพราะเป็นการศึกษาชุมชนที่เป็นหน่วยงานเดียว แต่ไม่ ได้
หมายถึงการท างานในลักษณะของการขยายวงกว้าง (enlarge) ไปสู่การบูรณาการร่วมกันภาค
ส่วนอ่ืน ๆ ที่ท าให้ความไว้วางใจมีความส าคัญมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความไว้ว่าใจใน
การพัฒนาที่น าเสนอโดย Lucie Laurian, (2009)  
 องค์ความรู้ที่สังเคราะห์ได้ในงานศึกษานั้น ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ในระดับปัจเจกนั้น
สอดคล้องและยืนยันแนวคิดทฤษฎีที่เชื่อว่าการพัฒนาปัจเจกบุคคลหรือสมาชิกชุมชน คือการ
พัฒนาผ่านการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มหรือชุมชนด้วย หลักคิดว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า
และส าคัญที่สุด และจะพัฒนาได้ดีที่สุดด้วยการรวมกลุ่ม การเรียนรู้ร่วมกัน และยึดหลักการ
ประชาธิปไตย และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้และการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตร (dynamic process) เป็นองค์รวมและเป็นผลของการบูรณาการ
แนวความคิดทีห่ลากหลายและผ่านการเรียนรู้ของทั้งชุมชนและภายนอกชุมชน (อนุรักษ์ ปัญญา
นุวัฒน์ , 2548) และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ต้องยึดหลักความมีศักดิ์ศรีและศักยภาพ
ของประชาชน ยึดหลักการพึ่งตนเองของประชาชน ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ยึด
หลักประชาธิปไตย (เพ็ญศรี ฉิรินัง และ วรสิทธิ์ เจริญพุฒ. 2559 ,น. 89-99) นอกจากนี้ องค์
ความรู้ที่พบจากโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดยังได้สะท้อนให้ เห็น
อ านาจการปกครองของพลเมืองเช่นที่นักพัฒนาชุมชนได้กล่าวว่าอ านาจรัฐเพียงอย่างเดียวย่อมไม่
เพียงพอ ต้องอาศัยอ านาจประชาชน ซึ่งการรวมตัวรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอ านาจของประชาชนจึง
ช่วยพัฒนาให้ชุมชน พ้ืนที่  หรือ ท้องถิ่น มีความเข้มแข็งขึ้น  (strengthening local 
organization) และปลูกฝังประชาธิปไตยในระดับล่างสุด (grass root of democracy) ให้
ประชาชนพลเมืองก็มีความเข้มแข็งขึ้นเช่นกัน  กล่าวได้ว่า “รากฐานของประชาธิปไตยเริ่มที่
หมู่บ้าน”และจะเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติต่อไป 
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ในแต่ละองค์ความรู้มีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดโครงสร้าง-หน้าที่นิยม  
(Structural-Functionalism Theory) 10  ที่เมื่อเกิดการรวมตัวเพ่ือเสริมพลังของพลเมืองหรือ
ของชุมชน จะท าให้เกิดหน้าที่ขึ้นความชัดเจนคือหน้าที่ของความเป็นพลเมือง เป็นเหตุให้การ
พัฒนาความเป็นพลเมืองที่มักกระท ากันในด้านโครงสร้างที่มองแยกอ านาจของภาคพลเมืองและ
ภาครัฐออกจากกันว่ารัฐที่มีหน้าที่มาตรฐานของสังคมคือการเป็นฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ปกครอง 
และ พลเมืองเป็นฝ่ายที่ถูกปกครอง ซึ่งท าให้ไม่เห็นภาพชัดเจนของอ านาจของพลเมืองซึ่งเป็น
หน้าที่ในการปกครองเช่นกัน  ดังนั้น ในการพัฒนาและส่งเสริมพลังของพลเมืองจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวคิดกลับมาให้ความส าคัญกับอ านาจหน้าที่ของพลเมือง ด้วยการส่งเสริมให้
พลเมืองตระหนักในอ านาจการปกครองของตนตามระบอบประชาธิปไตย จึงต้องใช้องค์ความรู้
ชุดที่ 1 คือด้านศักยภาพของพลเมือง และเมื่อพลเมืองมีศักยภาพ ความเข้าใจหลักการ
ประชาธิปไตยในฐานะระบอบการปกครองที่พลเมืองจะมีคุณลักษณะต่างจากระบอบอ่ืนจึงมี
ความส าคัญขึ้นและจะเป็นไปเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับระบบ และยึดเป็น
แนวทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิต องค์ความรู้ชุดที่ 2 องค์ความรู้หลักการประชาธิปไตยเป็นองค์
ความรู้หลักในการเสริมสร้างพลังพลเมือง ซึ่งเมื่อพลเมืองรู้และเข้าใจในหลักการประชาธิปไตย
และตระหนักถึงอ านาจของตน การมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก องค์ความรู้ชุดที่ 3 องค์ความรู้
ด้านการมีส่วนร่วมจะช่วยส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ชุดที่ 
4) – 7) เป็นองค์ความรู้สนับสนุนให้การเสริมพลังมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและต่อเนื่อง ได้แก่ องค์
ความรู้ด้านระบบสื่อสารและการสื่อสาร องค์ความรู้เพ่ือสร้างความไว้วางใจ องค์ความรู้ด้านการ
เรียนรู้ และ องค์ความรู้ด้านการขยายผลยั่งยืน   ทั้งหมดเป็นองค์ความรู้ที่เป็นทั้งแนวคิด 
หลักการ และเทคนิคปฏิบัติ  
 ผลการศึกษาซึ่งพบองค์ความรู้ทั้ง 7 แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมและพัฒนาพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยคือการบูรณาการสรรพศาสตร์ทั้งมวลในการท างาน ทั้งปรัชญา แนวคิด 
หลักการ และ เทคนิคปฏิบัติ ทั้งสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา 

                                           
10 ทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์  ที่ เฟรด ดับเบิลยู ริกส์ (Fred W. Riggs) อธิบาย
โครงสร้างเป็นแบบแผนของพฤติกรรมซึ่งกลายเป็นลักษณะมาตรฐานของระบบสังคม โครงสร้าง
จึงมีความหมายรวมไปถึงตัวบุคคล สิ่งของและการกระท าของคนในกลุ่มหรือในองค์กร ซึ่งท าให้
เกิดหน้าที่ท่ีเป็นผลที่ตามมาของโครงสร้าง   
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การบริหาร และการศึกษา มาผสมผสานและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งจะมี
ความแตกต่างหลากหลายกันไป   

ดังนั้น ในการน าเสนอภาพความสัมพันธ์ของความรู้ทั้ง 7  ภายใต้กรอบกระบวนการ
ท างาน กิจกรรม และระยะเวลา จะปรากฏความสัมพันธ์ที่เนื้อหาองค์ความรู้จะประกอบด้วยมิติ
ความรู้ที่หลากหลาย ซับซ้อน ไม่ตัดขาดหรือแยกออกจากการแต่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งมี
น้ าหนักความส าคัญที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ดังภาพที่ 4.1 แสดงรูปแบบของโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ภายใต้ความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ ขั้นตอนการปฏิบัติการ กิจกรรม และระยะเวลา  
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและภาคสนาม แสดงดังภาพ 
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องค์ความรู้ - การมีส่วนร่วม หลักประชาธิปไตย การสื่อสาร และ การสร้างความไว้วางใจ 

ขั้นตอนที่ 1 เป้าหมายของ
ชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วม 

องค์ความรู้ - ศักยภาพสมาชิก และ ผู้น า 

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
แกนน าและสมาชิก  

องค์ความรู้ - ผู้น า การมีส่วนร่วม หลักประชาธิปไตย การสื่อสาร การสร้างความไว้วางใจ 

ขั้นตอนที่ 3 ลงมือปฏิบัติและ
ด าเนินโครงการ 

องค์ความรู้ - การเรียนรู้ต่อเนื่องและขยายผลยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตาม
เป้าหมาย และเรียนรู้ต่อเนื่อง 

องค์ความรู้ - การเรียนรู้
ต่อเนื่องและขยายผลยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 5 การขยายผลเชิง
พื้นที่  (enlargememt) และ
เชิงเพิ่มพูนศักยภายและ
คุณภาพของพลเมือง 
(enrichment) 

ปีที่ 1  ปีที่ 2 ปีที่ 3 

K – Knowledge R – Room A – Aim T – Trust, Team 
I – Inside out, Independent B – By themselves, Beyond  
 

กิจกรรม – ก าหนด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
และเป้าหมายร่วมกับ

ทุกภาคส่วน 

กิจกรรม – การจัด
ให้ความรู้ด้วย

รูปแบบต่าง ๆ -การ
จัดอบรม การให้ทุน

สนับสนุน  

กิจกรรม – ในพื้นที่ 
– โรงเรียนพลเมือง กิจกรรม – การถอด

บทเรียน การวดั
ประเมิน และขยาย

ผล กิจกรรม – ขยาย
เครือข่ายและก่อตั้ง

สภาพลเมือง 

ภาพที่ 4.1 แสดงรูปแบบของโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
แสดงความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ ขั้นตอนการปฏิบัติการ กิจกรรม และระยะเวลา  
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จากภาพที่ 4.1 อธิบายได้ว่า การด าเนินโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มต้นจากความต้องการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ขณะที่การท างานในเชิงบูรณาการเป็นเป้าหมายของการ
บริหารงานหน่วยงานของรัฐเช่นกัน ในปีที่ 1 ของโครงการ สถาบันพระปกเกล้าซึ่งมีเครือข่ายใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดผ่านศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและเป็นผู้ประสานงานส าคัญในการ
ด าเนินโครงการ  แกนน าจากศูนย์ ฯ ประสานงานภาคส่วนต่าง ๆ  องค์ความรู้ในระยะเวลา
ดังกล่าว คือ การยึดหลักการประชาธิปไตย ให้ทุกคนมีส่วนร่วม สร้างความไว้วางใจ ด้วยการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ประเด็นหลัก ๆ ในระยะเริ่มต้นโครงการคือ การท าอย่างไรให้เข้าถึง
ความต้องการของพ้ืนที่  ท าอย่างไรจึงมีเป้าหมายร่วมและมีทิศทางพัฒนาพ้ืนที่และพลเมืองไปใน
ทิศทางเดียวกันในทุกภาคส่วน การสร้างความไว้วางใจในการท างานร่วมกันและในระหว่าง
องค์กร หน่วยงาน ภาคี และพ้ืนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร การสื่อสารและระบบสื่อสารเพ่ือให้บรรลุ
ความร่วมมือ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วมจะท าอย่างไร 
 ระยะปลายปีด าเนินโครงการปีที่ 1 ต่อเนื่องในปีที่ 2 คือ การเสริมสร้างศักยภาพของ
แกนน าและสมาชิกนักปฏิบัติในพ้ืนที่ เพื่อความรู้ ความเข้าใจ ต่อหลักการประชาธิปไตย การเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ความเป็นผู้น า องค์ความรู้ที่ใช้เป็นองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ ได้แก่ องค์ความรู้ ผู้น า หลักการประชาธิปไตย  และยังคงต้องใช้ การสื่อสารและ
ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความไว้วางใจ และ การมีส่วนร่วม อยู่ต่อเนื่อง  
 กลางปีที่ 2 ต่อเนื่องปีที่ 3 แกนน าในพื้นที่ขยายผลความรู้ ด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้
เชิงปฏิบัติการกล่าวคือ สมาชิกที่เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะด้วยโครงการและกิจกรรมที่มีการปฏิบัติ
จริง โดยมีการถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนางาน การวัดประเมิน และ เริ่มต้นขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
สร้างความเป็นพลเมือง องค์ความรู้ที่ใช้เพ่ือประสิทธิภาพของการท ากิจกรรมและการติดตาม
ประเมินเป้าหมายรร่วม ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการติดตามเป้าหมายและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และ ยึดหลักการประชาธิปไตย การสื่อสารและระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ความไว้วางใจ และ การมีส่วนร่วม  

ในปีที่ 3 มีการขยายพ้ืนที่จัดกิจกรรมเป็นการขยายผลเชิงกว้างสู่พ้ืนที่อ่ืน ตามความ
ต้องการของพ้ืนที่นั้น ๆ  ส่งเสริมการรวมตัวของแกนน าและสมาชิกตั้งสภาพลเมืองเพ่ือเป็นพ้ืนที่
สาธารณะในการพูดคุยแลกเปลี่ยนการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกันด้วยกระบวนการประชาธิปไตย11 องค์

                                           
11 สังเกตการณ์ประชุมการก่อตัวของสภาพลเมือง ณ ห้องไพฑูรย์ รร.เพชรรัตต์ อ.เมือง จ.
ร้อยเอ็ด วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 พบว่ามีการขยายเครือข่ายโดยมีแกนน าจาก อ. จังหาร 
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ความรู้ที่ส าคัญในการขยายผลคือองค์ความรู้ หลักการขยายเครือข่าย  และยังคงยึด การสร้าง
ความไว้วางใจ การสื่อสารและระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสร้างความสมานฉันท์ การมีส่วน
ร่วม  และ หลักประชาธิปไตย ไว้ให้มั่น  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมืองในระยะเวลา 3 ปี ตามขั้นตอน
และกระบวนการดังภาพนั้น ความส าคัญคือ ความต้องการการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในพ้ืนที่ 
การยึดโยงกับหลักการประชาธิปไตยน าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ (Practice and learning)  การมี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการเพ่ือเพ่ิมพันธมิตรและไม่มีผู้ใดถูกลืม ความไว้วางใจและความ
ปรองดองที่เกิดจากการสื่อสาร รูปแบบการท างานดังกล่าวจะท าให้ 
  1) ท าให้สมาชิกในชุมชนและสังคมตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นพลเมืองและ
ประโยชน์ส่วนร่วมมากข้ึน โดยแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองอย่างเหมาะสม และยกระดับความ
เป็นพลเมืองจากพลเมืองตามการเป็นสมาชิกรัฐสู่การเป็นพลเมืองที่ ใส่ ใจต่อส่วนรวม 
(concerned citizen)  สู่ พลเมืองลงมือปฏิบัติเพื่อส่วนรวม (active citizen) 

2) ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสบูรณาการกันเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งความต่อเนื่อง
จริงจังนั้นต้องติดตามกันต่อเนื่องไป  

3) รูปแบบการท างานดังกล่าว สามารถเป็นต้นแบบของการเสริมสร้างพลังพลเมืองใน
พ้ืนที่อ่ืนต่อไป  

4) เนื่องจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ของการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดนั้นเป็นรูปแบบที่ยึดองค์ความรู้หลัก ขั้นตอนและกระบวนการท างาน และระยะเวลา 
ดังนั้นการน าไปใช้ในพ้ืนที่อ่ืนที่มีลักษณะเฉพาะหรือมีปัญหาหรือความต้องการที่แตกต่างไปหรือมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชุมชน การน ารูปแบบเสริมสร้างพลังพลเมืองดังกล่าวไปใช้ จึงอาจ
แตกต่าง ๆ ไปในองค์ความรู้ประกอบ ในกระบวนการที่ต้องปรับและยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 

                                                                                                                   
เทศบาลต าบลดินด า เข้าร่วม จ านวน 5 คน มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในการประชุม มีการ
ก าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนสร้างพลเมือง แก้ปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ ร่วมกับกิจกรรม
น าเสนอนโยบายสาธารณะ มีการแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นอย่างมากและ
ทั่วถึง มีความหลากหลายและขัดแย้งกันของความคิดเห็นที่ใช้กระบวนการพูดคุยเพ่ือหา
ความเห็นพ้องกัน (consensus) และพบว่าสมาชิกอยู่ร่วมประชุมจน 17.00 น. ซึ่งเป็น
ปรากฎการณ์ที่ไม่ได้พบเห็นบ่อยนัก สภาพลเมืองอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อน 
สร้างพันธมิตร และเห็นพลวัตรของสมาชิกท่ีต้องการลงมือปฏิบัติกันต่อเนื่อง 
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หรือในระยะเวลาด าเนินการ ซึ่งจะช่วยพัฒนารูปแบบของการเสริมสร้างพลังพลเมืองให้มี
ประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป  
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล  

  
 โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยปฏิบัติการใน
ระดับพ้ืนที่ด้วยการท างาน 5 ขั้นตอน ด าเนินการเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี  ปฏิบัติการแต่ละ
ขั้น มีเครื่องมือเพ่ือเรียนรู้ที่แตกต่างกันทั้งการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม การจัด
เวทีแสดงผลงาน และการถอดบทเรียนในการเรียนรู้  เช่น โรงเรียนพลเมือง การอบรมเชิง
ปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน และ เวทีพลเมือง ส าหรับประชาชนที่สนใจ ครู  
อาจารย์ นักเรียน เยาวชน และ ชุมชน   

ผลการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนากรอบคิด (mindset) ของพลเมือง
ที่รอคอยการแก้ไขปัญหาโดยรัฐ (passive citizen)  ไปสู่การเป็นพลเมืองที่ใส่ใจในบทบาทหน้าที่
ของตนในฐานะพลเมือง (concerned citizen) ไปจนถึงลงมือท า (action) ด้วยตนเองเพ่ือชุมชน 
(active citizen) เป็นพลเมืองที่รู้ถึงพลังอ านาจของตน ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาชุมชน 
เปลี่ยนแปลงความคิดและแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นและมีส่วนร่วม และได้
พัฒนาตนเองสู่พลเมืองประชาธิปไตย  นอกจากนี้โครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่ยังสามารถพัฒนา
เป็นรูปแบบหนึ่งของการเสริมสร้างพลังพลเมืองในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้ ทั้งในภาพรวมและรายกรณี  
เช่น กรณีการเลือกตั้งไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง นอกจากนี้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือแก้ไข
ปัญหาของพ้ืนที่ สามารถผลักดันสู่หน่วยงานรัฐภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอโครงการแก้ไข
ปัญหา 7 โครงการสู่หน่วยงานระดับจังหวัดเพ่ือก าหนดเป็นนโยบายและแผนในการแก้ปัญหา
และพัฒนาจังหวัดต่อไป และยังสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้วย  
 ในกระบวนการศึกษาเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง
พลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดนั้น ผู้ศึกษาพบกับความทับซ้อนกันขององค์ความรู้ระหว่างความเป็น
พลเมืองและความเป็นชุมชนที่กล่าวได้ว่าเป็นเนื้อเดียวกัน แม้การศึกษาที่ผ่านมักแยกศึกษา
ปัจเจกและกลุ่ม โดยเฉพาะการศึกษาความเป็นพลเมืองที่มักให้ความสนใจการพัฒนาในฐานะ
ปัจเจก (individual) ขณะที่พลเมืองไม่สามารถพิจารณาแยกจากกลุ่มก้อน ชุมชน หรือสังคมได้ 
(collective) การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการท างานหรือปฏิบัติการที่ผ่านไปในโครงการ
ปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองนั้น ผู้ศึกษาจึงสังเคราะห์จากงานวิชาการด้านชุมชน
เข้มแข็ง ที่มีฐานคิดของหน่วยทางสังคมที่ปัจเจกบุคคลด ารงอยู่ในฐานะผู้กระท าการคือหน่วย
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ส าคัญต่อสังคม บุคคลเข้มแข็ง สังคมเข้มแข็ง พลเมืองเข้มแข็งชุมชนย่อมเข้มแข็ง ดังนั้นเมื่อ
โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมืองมีกรอบของการรวมตัวรวมกลุ่ม งานวิจัยและงาน
วิชาการเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองกับชุมชนเข้มแข็งจึงเป็นเครื่องมือตรวจสอบกับองค์ความรู้ที่
ปรากฏในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาข้อสรุปส าหรับองค์ความรู้ที่ใช้ในโครงการปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้าง
พลังพลเมืองดังกล่าว และพยายามพัฒนาปฏิบัติการและองค์ความรู้นั้นเป็นรูปแบบกระบวนการ
เพ่ือน าไปปฏิบัติและพัฒนาต่อในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป  
 องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประกอบด้วยแนวคิด หลักการ และ ความรู้ของการปฏิบัติ 
และเป็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้หลายประเภท เช่น ความรู้เชิงปรัชญา อุดมกา รณ์ 
(ideology) เพ่ือหลักการ แนวคิด ที่เป็นรากฐานของการปฏิบัติ ความรู้เชิงเทคนิคปฏิบัติ 
(technical knowledge)  เพ่ือปฏิบัติการเป็นไปได้ และมีประสิทธิภาพ เช่น การสื่อสารและการ
สร้างความไว้วางใจ หรือการเป็นผู้น าที่ต้องการทักษะในการปฏิบัติ และเมื่อการสร้างพลัง
พลเมืองเป็นแนวคิดที่มีการด ารงชีวิตของปัจเจกในสังคมเป็นส าคัญ ดังนั้น องค์ความรู้ ต่าง ๆ ที่
ศึกษาพบนั้นจึงมีองค์ประกอบย่อยเพ่ือครอบคลุมมิติต่าง ๆ ที่ควรศึกษาต่อไป และต้องค านึงถึง
บริบทเฉพาะของพ้ืนที่ที่ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นการเมืองในพ้ืนที่ที่
แตกต่างกัน 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 การน ารูปแบบไปใช้และติดตามผล เพ่ือพัฒนาเป็นชุดความรู้การบูรณาการความร่วมมือ
ในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย โดยผ่านกระบวนการรวมตัวเป็นกลุ่ม 
(collective) ที่มีความร่วมไม้ร่วมมือ (collaborative) ในการแกป้ัญหาหรือพัฒนาตามประเด็นที่
ต้องการพัฒนา โดยมีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อการท างานในพ้ืนที่กรณีน ารูปแบบไปใช้  ดังนี้ 

1) ตระหนักถึงความส าคัญของทุนทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของพ้ืนที่  และ
น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ดังตัวอย่างของโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ใช้ทุนทางสังคมที่เป็นบุคคล คือ ผู้น าชุมชนที่มีอยู่เดิม  หรือทุน
ทางสังคมที่เป็นวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมในโครงการถนนสายวัฒนธรรม อ.ปทุมรัตต์ 
เพราะการให้ความส าคัญกับทุนทางสังคมเป็นแนวทางเสริมสร้างพลังพลเมืองโดย
เน้นคุณค่า (appreciativeness oriented approach) เพ่ือสร้างความตระหนักใน
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ตนเองและชุมชน ด้วยการค้นหาสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่และก าหนดเป้าหมายร่วมเพ่ือพัฒนา
ร่วมกัน จะสร้างความม่ันใจในศักยภาพโดยไม่ต้องพ่ึงพิงภายนอก 

2) ควรมีการจัดการความรู้ของพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นทรัพยากรในการบูรณาการและพัฒนา
กระบวนการคิดของแกนน า ควบคู่ไปกับกระบวนการสนับสนุนจากสถาบันฯ  เพ่ือ
ยกระดับมโนทัศน์ในการพัฒนาและกระบวนการจัดการเพ่ือการขับเคลื่อนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและสร้างความเป็นพลเมืองต่อไปได้ ดังตัวอย่างของโครงการ
ปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ส่งเสริมการเปิดโรงเรียน
พลเมืองซึ่งเป็นพ้ืนที่หลักของการเรียนรู้และจัดการความรู้ของชุมชน  

3) ข้อเสนอต่อ สภาพลเมืองควรเร่งก าหนดเป้าหมายร่วม (common good) หรือ
ความดีร่วมที่เป็นเป้าหมายเพ่ือเดินไปให้ถึง ซึ่งอาจเป็นประเด็นแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เพ่ือมีเป้าหมายร่วมกันก็ได้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งต่อความรู้ ดังที่พบใน
ภาคสนามปัจจุบันคือการแบ่งปันทรัพยากร (วิทยากร) ระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งหากเป็นไป
ได้ควรมีการสร้างวิทยากรในพ้ืนที่และการส่งผ่านการเรียนรู้ระหว่างแกนน าที่เป็น
สมาชิกสภาพลเมือง ที่ต่างมีศักยภาพที่หลากหลาย การส่งผ่านความสามารถจะ
สร้างความเข้มแข็งในตัวผู้น าเพ่ือขยายผลการสร้างเสริมพลเมืองในพ้ืนที่ต่อได้ใน
ลักษณะตัวคูณ 

 
5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) โรงเรียนพลเมืองควรได้รับการส่งเสริมความส าคัญและขยายให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งใน

จังหวัดร้อยเอ็ดและพ้ืนที่อ่ืน ในฐานะกลไกส าคัญของสร้างพ้ืนที่สาธารณะและเป็นพ้ืนที่ให้ความรู้ 
การศึกษา และอบรม ตามชุดองค์ความรู้ทั้ง 7 ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ ทั้งความสามารถและ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับระดับปัจเจกไปสู่การเป็นสมาชิกชุมชนที่เป็นประชาธิปไตยและมี
ศักยภาพต่อไป 

2) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน ารูปแบบการท างานของโครงการปฏิบัติการ
เสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดไปใช้ขับเคลื่อนเพ่ือเสริมสร้างพลังพลเมือง ทั้งในระดับ
พ้ืนที่สู่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ทั้งในระดับหน่วยงานและองค์กร
ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและชุมชนอ่ืน ๆ  เช่น สภาพัฒนาองค์กรชุมชน สถาบันชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนา  ในระดับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองและด้านสังคม 
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