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บทท่ี 1 
 

ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ 
 
 
ความหมายของการพัฒนา 
 การพัฒนา เปนแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากความสนใจ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการสังเกตปรากฏการณการเปล่ียนแปลงทางดาน
สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงอธิบายไวอยางชัดเจนวาสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาดวยสาเหตุ
ตาง  ๆหลายประการดังตอไปน้ี คือ 

1. การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 
2. การเปล่ียนแปลงทางดานประชากร (Population Change) 
3. การอยูโดดเด่ียวและการติดตอกัน (Isolation and Contact) 
4. โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Structure) 
5. ระดับของความรูและเทคโนโลยี (Knowledge and Technology) 
6. ปจจัยท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางอ่ืน เชน การเล็งเห็นความจำเปนในการเปล่ียนแปลง หรือนโยบายของผูนำ

ประเทศ 
จากปรากฏการณทางสังคมท่ีผานมา เราจะพบวา การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนเร่ืองตามธรรมชาติท่ี

เกิดข้ึนโดยไมอาจหลีกเล่ียงได การพิจารณาเร่ืองการเปล่ียนแปลงจึงตองทำความเขาใจท้ังในดานทิศทางของการเปล่ียนแปลง 
(Direction) ขนาดของการเปล่ียนแปลง (Magnitude) ระยะเวลาท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง (Time) สาเหตุท่ีทำใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือตอตานการเปล่ียนแปลง (Change & Resistance to Change) 

ส่ิงท่ีจะตองทำความเขาใจในเบ้ืองตน คือ ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมน้ัน กินความ
ครอบคลุมไปถึงการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีกาวหนาหรือถดถอยก็ได แตท่ีเปนพ้ืนฐานแนวคิดท่ีสำคัญของการพัฒนา ก็คือ 
ทิศทางของการเปล่ียนแปลง (Direction for Change) ในลักษณะท่ีกาวหนาหรือการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนเทาน้ัน 

คำวา “พัฒนา” เกิดข้ึนและนำมาใชคร้ังแรกในคริสตศตวรรษท่ี 19 โดยนักเศรษฐศาสตรไดนำมาใชเรียกการแกปญหา
ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ซ่ึงเกิดการเปล่ียนแปลงจากการใชแรงงานคนและสัตวมาเปนพลังงานจาก
เทคโนโลยี เชน เคร่ืองจักร เคร่ืองยนตตาง  ๆอาชีพของคนในสังคมเปล่ียนจากเกษตรกรรมเปนการประกอบอาชีพทางดาน
อุตสาหกรรม วิถีการผลิตเปล่ียนจากเพ่ือการยังชีพเปนวิถีการผลิตเพ่ือการคา ท่ีอยูอาศัยเปล่ียนจากชนบทเปนเมือง ส่ิงแวดลอม
เปล่ียนจากส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติเปนส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน หลังจากน้ัน คำวา พัฒนา ก็ไดแพรกระจายออกไปท่ัวโลก 
โดยความหมายกวาง  ๆท่ัวไปแลว หมายถึง การกระทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสูอีกสภาพหน่ึงท่ีดีกวาเดิมอยาง
เปนระบบ 

องคประกอบท่ีเก่ียวของกับการพัฒนามีอยูสามสวน คือ ผูกระทำใหเกิดการเปล่ียนแปลง เจตนารมณ อุดมการณ 
วิธีการรวมท้ังกระบวนการตาง  ๆท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลง และเปาหมายของกระทำท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลง ความเขาใจ
ชัดเจนในแตละองคประกอบเหลาน้ี จึงจำเปนอยางย่ิงสำหรับการศึกษาวิชาการท่ีวาดวยการพัฒนา 

คำถามท่ีมักจะเกิดข้ึนบอยคร้ังในศาสตรท่ีวาดวยการพัฒนา ก็คือ การพัฒนาหรือการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนของ
สังคมน้ันแทท่ีจริงแลวเปนการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนของใคร เกิดข้ึนจากการกระทำของใคร และมีจุดมุงหมายรวมท้ัง
เจตนารมณท่ีแทจริงอยางไร จึงตองการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน 

จากการศึกษาเชิงวาทกรรม (Discourse Studies) พบวา มีการแอบแฝงซอนเรนความตองการท่ีแทจริงของผูท่ีทำให
เกิดการเปล่ียนแปลง ไมวาจะเปนอุดมการณ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ น่ันคือ การพัฒนาท่ีผานมาในอดีตเปนเพียงการ
บิดเบือน ซอนเรนฉันทามติเชิงวิชาการท่ีแทจริงของพัฒนศาสตร โดยพยายามใชวาทกรรมครอบงำระบบความคิด รวมไปถึงการ
ช้ีนำใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมเปาหมายใหเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีผูสรางวาทกรรมตองการ 
นอกเหนือไปจากน้ัน ยังมีขอคิดเห็นทางวิชาการท่ีนาสนใจอยางย่ิงวา ภายใตเง่ือนไขท่ีบริสุทธ์ิ การพัฒนาท่ีแทจริงไมมีทางท่ีจะ



เกิดข้ึนได ถาหากไมสามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงเชิงลบของสังคมซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนควบคูกันไปพรอมกับการ
เปล่ียนแปลงในทางบวกหรือการพัฒนา 

อยางไรก็ตาม โดยแกนแทแหงศาสตรน้ัน การพัฒนา (Development) มีความหมายเปนสองนัย ก็คือ 
1. ในความหมายอยางแคบ การพัฒนา หมายถึง การประดิษฐคิดคนหรือริเร่ิมทำส่ิงใหม  ๆข้ึนมาและนำมาใชเปนคร้ัง

แรก เชนการคิดคนกระแสไฟฟา การกระดิษฐเคร่ืองคอมพิวเตอร 
2. ในความหมายอยางกวาง การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนของระบบตาง  ๆในสังคมท่ีไดรับ

การยอมรับจากคนในสังคมน้ัน โดยมีหลักท่ีใชในการพิจารณาโดยมีจุดเนนอยูท่ีลักษณะของการพัฒนา คือ 
1) การเปล่ียนแปลงในดานปริมาณ คุณภาพ และส่ิงแวดลอม ทุกดานใหดีข้ึนหรือเหมาะสมกวาสภาพท่ีเปนอยูเดิม 
2) มีลักษณะเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยางมีลำดับข้ันตอนตอเน่ืองกันไป 
3) มีลักษณะเปนพลวัตร ซ่ึงหมายความวาเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองไมหยุดย้ัง 
4) มีลักษณะเปนแผนและโครงการ คือ เกิดข้ึนจากการเตรียมการไวลวงหนาวาจะเปล่ียนแปลงใคร ดานใด ดวย

วิธีการใด เม่ือใด ใชงบประมาณและส่ิงสนับสนุนเทาใด ใครรับผิดชอบ 
5) มีลักษณะเปนวิชาการ ซ่ึงหมายถึง การกำหนดขอบเขตและกลวิธีท่ีนำมาใชใหเกิดการเปล่ียนแปลงตาม

เปาหมายท่ีกำหนด เชน การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาชุมชน การพัฒนาการศึกษา 
6) มีลักษณะท่ีใหน้ำหนักตอการปฏิบัติการจริงท่ีทำใหเกิดผลจริง 
7) การเปล่ียนแปลงน้ีเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากมนุษย โดยมนุษย และเพ่ือมนุษย หรืออาจจะเกิดข้ึนเอง 
8) มีเกณฑหรือเคร่ืองช้ีวัด ซ่ึงสามารถจะบอกไดวาการเปล่ียนแปลงไมวาจะเปนดานคุณภาพ ปริมาณ และ

ส่ิงแวดลอมดีข้ึนมากหรือนอยเดียงใด ในระดับใด 
สัญญา สัญญาวิวัฒน (2526) ไดใหความหมายของการพัฒนา วาหมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีการกำหนดทิศทาง 

(Directed Change) หรือ การเปล่ียนแปลงท่ีไดวางแผนไวลวงหนา (Planned Change) 
ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526) ใหความหมายวา การพัฒนา หมายถึง การกระทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสูอีก

สภาพหน่ึงท่ีดีกวา 
วิทยากร เชียงกูล (2527) เขียนไววา การพัฒนาท่ีแทจริงน้ัน หมายถึง การทำใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนมี

ความสุข ความสะดวกสบาย ความกินดีอยูดี ความเจริญทางดานศิลปวัฒนธรรมและจิตใจอยางสงบสันติ ซ่ึงข้ึนอยูกับการไดรับ
ปจจัยทางวัตถุเพ่ือสนองความตองการของรางกาย ท้ังยังรวมความไปถึงการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนของคุณภาพชีวิต อัน
ไดแก การศึกษา ส่ิงแวดลอม การพักผอนหยอนใจ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2532) สรุปวา การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีมีการกระทำใหเกิดข้ึนหรือมีการวางแผน
กำหนดทิศทางไวลวงหนาและการเปล่ียนแปลงน้ีจะมีสองสวนท่ีเก่ียวของ คือ การเปล่ียนแปลงท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ 
รวมท้ังจะตองมีทิศทางท่ีดีข้ึนเทาน้ัน 

อยางไรก็ตาม ไดมีการศึกษาเชิงประเมินผลการพัฒนา พบวา การเปล่ียนแปลงท่ีไมพึงปรารถนาหลายประการ 
นับต้ังแตเร่ิมมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 1 ในปพุทธศักราช 2504 เปนตนมา ไดสงผลกระทบอยาง
รุนแรงตอระบบนิเวศวิทยา (Social Ecology) ของสังคมไทย ผลท่ีคาดหวังสำคัญหลายประการไมเปนไปตามเจตนารมณท่ีต้ังไว 
เหตุการณเหลาน้ีทำใหนักคิดจากหลายสำนักความคิดพากันหยิบยกประเด็นปญหาตาง  ๆข้ึนมาถกเถียงวิพากษวิจารณกันอยาง
กวางขวางถึงความลมเหลวเหลาน้ัน พรอมท้ังมีการเสนอแนวทางใหมในการพัฒนาประเทศ บางแนวคิดไดรับการยอมรับจาก
สาธารณชนและกลุมผูบริหารจนนำไปสูการกำหนดเปนนโยบายในการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานความเช่ือในเอกลักษณ รวมท้ัง
ความเขมแข็งของวัฒนธรรม บางแนวคิดชูประเด็นการเรียนรูตลอดจนการเสริมสรางศักยภาพของคนพรอมท้ังการใหเหตุผล
อยางเปนระบบนาเช่ือถือและปฏิบัติตาม ในขณะท่ีนักคิดบางสำนักความคิดพยายามใชยุทธศาสตรทางศาสนา (Religious 
Strategy) มาช้ีนำทางออกใหแกสังคมไทยบนพ้ืนฐานแหงนัยยะสำคัญตลอดจนความโดดเดนทางวิชาการท่ีวา ความดีตองอยู
เหนือความช่ัวเสมอ โดยละท้ิงเง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงทางสังคมดานมิติของเวลา (Time) พลังทางลบ (Negative Social 
Force) ท่ีทำใหเกิดการตอตานเปล่ียนแปลงอันไมพึงปรารถนาในสังคม 

ประกายความคิดเหลาน้ี สงผลใหเกิดความพยายามท่ีจะถักทอและบูรณาการความโดดเดนจากแนวความคิดหลาก
กระแสเขาดวยกัน นอกเหนือไปจากน้ัน ยังมีการเสนอแนวคิดท่ีนาสนใจเก่ียวกับการพัฒนาเชิงนิเวศ (Green Development) 



เศรษฐศาสตรเชิงนิเวศ (Green Economics) เศรษฐศาสตรกระแสกลาง (Mid-Stream Economy) หรือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development) โดยมีความเช่ือพ้ืนฐานของการใหความสำคัญตอการอนุรักษสภาพแวดลอมตามธรรมชาติแก
ผูคนรุนหลัง แลวกำหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศแนวใหม ดวยการวิพากษอยางแหลมคมตอแนวคิดแบบปฏิฐานนิยม 
(Positivism) อัตนิยม (Individualism) ท่ียึดเอาความพึงพอใจของมนุษยตามหลักการของอรรถประโยชนนิยมหนวยสุดทาย 
(Marginal Utility) วาเปนจุดเร่ิมตนของความหายนะและการทำลายลางทรัพยากรธรรมชาติอยางรุนแรงในปจจุบัน จากการ
วิเคราะหเจตนารมณของแตละแนวคิด ต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน จะเห็นไดอยางชัดเจนวา โดยแทท่ีจริงแลว นักคิดแตละยุค
สมัย แตละสำนักคิด ตางมีเจตนารมณบางอยางรวมกัน คือ สันติสุข ตลอดจนการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีพึงประสงคของสังคม
ท่ีตนเองเปนสมาชิก ส่ิงท่ีแตกตางกัน ก็คือ วิธีคิด สำนักคิด (School of Thought) ของเขตของการคิด (Boundary) ลักษณะ
การมองปญหา การใหความหมายและวิธีการในการทำความเขาใจ รวมท้ังการวิเคราะหหาแนวทางในการแกไขปญหา 
(Approach) ของกลุมแนวคิดเหลาน้ัน 

ดังน้ัน ผูท่ีศึกษาวิชาการทางดานการพัฒนาจึงมีความจำเปนท่ีจะตองมีพ้ืนฐานทางดานวิชาการรอบดานโดยเฉพาะอยาง
ย่ิง วิชาการทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรซ่ึงประกอบไปดวยองคความรูทางดานสังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร 
เศรษฐศาสตร จิตวิทยา ภาษาศาสตร ประวัติศาสตร รวมท้ังสถานะของการดำรงอยู ความเปนมาและการเปล่ียนแปลงขององค
ความรูเหลาน้ี 

การพัฒนาชุมชนเปนอีกแนวคิดหน่ึงท่ีพยายามใชหลักบูรณาการบนพ้ืนฐานความเช่ือและความเขาใจเบ้ืองตนหลาย
ประการรวมกันดังตอไปน้ี 

ประการแรก การพัฒนาและการพัฒนาชุมชนมีความแตกตางกันหลายประการ ท้ังในดานแนวความคิดท่ีอยูบนพ้ืนฐาน
ความเช่ือ หลักการ รวมท้ังวิธีการตาง  ๆการพัฒนาชุมชนอยางเปนทางการน้ันเปนท้ังศาสตรและศิลปเชิงสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) ซ่ึงมีพัฒนาการทางวิชาการอยางเปนระบบไมเกินหน่ึงศตวรรษท่ีผานมา การขาดทฤษฎีตลอดจนองคความรู
เชิงลึกท่ีมีลักษณะเฉพาะดาน ทำใหการพัฒนาชุมชนมีลักษณะทางวิชาการท่ีเรียกวา การพ่ึงพาทางทฤษฎี (Theoretical 
Dependency) ซ่ึงหมายถึง การเอาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ วิธีการจากศาสตรสาขาอ่ืน  ๆเชน สังคมวิทยา (Sociology) 
มานุษยวิทยา (Anthropology) การศึกษา (Education) รัฐศาสตร (Political Science) เศรษฐศาสตร (Economics) จิตวิทยา 
(Psychology) และอ่ืน  ๆมาบูรณาการแนวคิดข้ึนมาใหม เง่ือนไขดังกลาวทำใหผูท่ีสนใจทางดานการพัฒนาชุมชนจำเปนท่ี
จะตองมีฐานความรูในศาสตรสาขาตาง  ๆรอบดาน หรือกลาวอีกนัยหน่ึง ก็คือ ศาสตรแหงการพัฒนา ก็คือ บูรณาการหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาซ่ึงมุงหวังจะสรางองครวมแหงความรูใหแกผูท่ีมุงม่ันท่ีจะศึกษา อยางไรก็ตาม ลักษณะการพ่ึงพา
ทางพฤษฎีของวิชาการทางดานการพัฒนาน่ีเองท่ีทำใหการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติมีจุดเนนหนักแตกตางกันออกไปตามพ้ืน
ฐานความรู ความเช่ือ แนวคิด ของผูมีหนาท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูบริหารงานและผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการศึกษา
ดานการพัฒนา แตอยางนอยท่ีสุด ในปจจุบันน้ี ทุกฝายตางเห็นพองตองกันวา รากฐานของการพัฒนาประเทศท่ีแทจริงน้ัน ควร
จะยึดคนรวมท้ังส่ิงแวดลอมเปนศูนยกลางแหงการพัฒนา 

ประการท่ีสอง สังคมไทยน้ันมีประวัติศาสตรตลอดจนความเปนมาอันยาวนาน ความเช่ือ บรรทัดฐาน วัฒนธรรม 
รูปแบบการดำเนินชีวิตตลอดจนรูปแบบของพฤติกรรมทางสังคมถูกถายทอดโดยขบวนการเรียนรูทางสังคม (Socialization) 
จากบรรพบุรุษสูคนรุนหลัง และยังปรากฏรองรอยใหเห็นไดอยางชัดเจนไมวาจะเปนวัฒนธรรมแหงการยอมตาม (Passive 
Culture) ความสัมพันธแบบขา-บาว ผูอุปถัมภ-ผูรับอุปถัมภ ความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ฤกษยาม ผีสาง เทวดา ซ่ึงเห็นไดอยาง
ดาษด่ืน 

จริงอยู ถึงแมวาวัฒนธรรมท่ีถายทอดมาจากบรรพบุรุษสูคนยุกปจจุบันบางอยางจะวิจิตรงดงามเต็มไปดวยคุณคาควรแก
การอนุรักษ บางรูปแบบจะแฝงการส่ังสมภูมิปญญาทองถ่ิน (Local Wisdom) เอาไวอยางลึกซ้ึงนาภาคภูมิใจ แตกลับไมปรากฏ
แนวคิดอันแหลมคมเพียงพอท่ีจะช้ีใหเห็นมิติดานลบของวัฒนธรรมไทยท่ีมีอิทธิพลตอการคาดคะเนสัมฤทธ์ิผลหรือความลมเหลว
ของการพัฒนา การวิพากษเชิงกลาวหาแนวคิดเสรีนิยม วัตถุนิยมหรือสังคมนิยม ตลอดจนการปฏิเสธไมยอมรับแนวความคิด
ท่ีมาจากตะวันตกโดยพยายามช้ีนำใหเช่ือวาความลมเหลวของการพัฒนาประเทศ นับต้ังแตเร่ิมดำเนินงานตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีสาเหตุใหญมาจากการนำเอาแนวคิด ทฤษฎีตาง  ๆมาใชโดยขาดการพิจารณาไตรตรองอยาง
รอบคอบถึงขอตกลงเบ้ืองตน เง่ือนไขรวมท้ังปจจัยตาง  ๆท่ีเปนอุปสรรคตอการนำเอาทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ จึงมีลักษณะการ
มองปญหาแบบอัตนิยม (Subjectivity) ชาตินิยม (Nationalism) วัฒนธรรมนิยม (Ethnocentrism) ซ่ึงมักจะละเลยหรือ



มองขามความไมรู ขอบกพรองตลอดจนความออนแอทางปญญาของตนเอง วิธีมองปญหาดังกลาวจะแตกตางกับการวิเคราะห
ปญหาในเอกสารชุดน้ี ซ่ึงเนนหลักการมองปญหาแบบวัตถุประสงคนิยม (Objectivism) องครวมนิยม (Totalism) หลังสมัยใหม
นิยม (Post-Modernism) ซ่ึงใหความสำคัญกับการพิจารณาเชิงพิพากษถึงสาเหตุแหงความออนแอและการดอยพัฒนาทุกดาน
ของหนวยการวิเคราะห อันหมายถึงชุมชนในวาเกิดจากการครอบงำ (Hegemony) การรุกราน (Penetration) ขบวนการติดตอ
และผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation & Assimilation) การพ่ึงพา การไมสามารถอยูอยางโดดเด่ียว การแสวงหา
ผลประโยชนจากผูท่ีออนแอกวา รวมท้ังการขูดรีด (Exploitation) อันเปนพ้ืนฐานทางจิตวิทยาของสังคมมนุษย เน่ืองจาก การ
พัฒนาหรือการดอยพัฒนา ความเขมแข็งหรือออนแอของสังคมใด  ๆก็ตามน้ัน มิไดมีความหมายในตัวเอง หากแตเปนความคิด
เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Concept) ซ่ึงข้ึนอยูกับการเช่ือมโยงเปรียบเทียบกับสภาพแวดลอมหรือสังคมอ่ืน โดยใช
กฎเกณฑท่ีถูกกำหนดโดยกรอบแนวคิดของผูคิดผานกระบวนการถายทอดทางภาษาท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนข้ึนเปนดัชนีช้ีวัด 
อาทิเชน วัดความเขมแข็งของชุมชนใดชุมชนหน่ึง โดยการพิจารณาจากการเรียนรูและมีสวนรวมอยางแข็งขันของคนในชุมชน
หรือวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใชรายไดเฉล่ียตอหัวของประชากรเปรียบเทียบกับคามาตรฐานเฉล่ีย เราไมสามารถจะ
เขาใจความหมายของพัฒนาหรือดอยพัฒนา ความเขมแข็งหรือออนแอ ความย่ังยืนหรือไมย่ังยืนจากส่ิงใดได ถาหากไมสามารถ
พิจารณาสัมพันธกับส่ิงท่ีใชเปนเกณฑเปรียบเทียบ ซ่ึงการเปรียบเทียบก็มักจะถูกอิทธิพลของมิติทางดานวัฒนธรรม การครอบงำ
ทางดานภาษาซ่ึงเปนส่ือในกระบวนการถายทอดความรูเขามาเก่ียวของ โดยเฉพาะความรูสึกทางดานชาติพันธุนิยม 
(Ethnocentrism) ซ่ึงเกิดจากการยึดติดวา วัฒนธรรมของตนเองน้ันดีกวา สูงกวาวัฒนธรรมอ่ืน ท่ีนาสังเกต ก็คือ แนวคิดเหลาน้ี
ไมสามารถกาวพนไปจากความคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thought) กับศาสตรสาขาอ่ืนไดอยูน่ันเอง กลาวโดยสรุป ก็
คือ วิธีคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชนน้ัน มีลักษณะเปนวิธีคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) ซ่ึง
สามารถจำแนกออกเปนกลุมใหญ  ๆไดอยางนอย 6 กลุมดังตอไปน้ี คือ 

1. แนวความคิดแบบวิวัฒนาการ (Evolution) 
2. แนวความคิดแบบการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural Change) 
3. แนวคิดแบบเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรการเมือง (Economics & Political Economy) 
4. แนวคิดแบบการปฏิบัติการและการเคล่ือนไหวทางสังคม (Social Action & Social Movement) 
5. แนวคิดแบบความขัดแยงทางสังคม (Social Conflict) 
6. แนวคิดแบบการพัฒนาชุมชน (Community Development) 

 
1. แนวความคิดแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary Perspective) เปนการนำเอาคำวาการพัฒนามาใชเพ่ืออธิบาย

ประวัติศาสตรของมนุษยท่ีเคล่ือนยายจากภาวะหน่ึงไปสูอีกภาวะหน่ึงท่ีดีกวาหรือสูงกวาเดิม 
2. แนวความคิดแบบการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change Perspective) แนวคิดน้ีจะสนใจเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงของปรากฏการณทางสังคม เชน การแบงชนช้ันทางสังคม การปฏิรูป หรือการปฏิวัติ 
3. แนวคิดแบบเศรษฐศาสตร (Economic & Political Economy Perspective) แนวคิดน้ีจะมุงไปสูการอธิบายโดย

พิจารณาท่ีวิถีการผลิต (Mode of Production) วิถีการบริโภค (Mode of Consumption) หรือวิถีการแจกจาย (Mode of 
Distribution) ของมนุษย 

4. แนวคิดแบบการปฏิบัติการและการเคล่ือนไหวทางสังคม (Social Movement & Social Action Perspective) 
เปนแนวคิดท่ีรัฐพยายามท่ีจะปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในรูปของการจัดทำแผนโครงการหรือการกำหนดอำนาจหนาท่ี
หรือการเคล่ือนไหวของมวลชนเพ่ือตอสูเรียกรอง ตอรอง 

5. แนวคิดแบบความขัดแยงทางสังคม (Social Conflict Perspective) เปนแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากความเช่ือใน
หลักการของวัตถุนิยมวิภาษวิธี และมองวาความขัดแยงอันเกิดจากการควบคุมวิถีการผลิตจะนำไปสูการเปล่ียนแปลงของสังคม 

6. แนวคิดแบบการพัฒนาชุมชน (Community Perspective) เปนแนวคิดท่ีองคการสหประชาชาตินำมาใชโดยยึดคน
เปนศูนยกลางและเปาหมายของการพัฒนา 

ท้ัง 6 แนวคิดหลักในการพัฒนา จะเห็นไดวา การพัฒนาชุมชนเปนแนวคิดหน่ึงท่ีมีลักษณะเฉพาะ คือ มุงเนนไปท่ีการ
เปล่ียนแปลงในตัวมนุษย รวมท้ังศักยภาพของมนุษยเปนหลัก และการพัฒนาท่ีจะส่ือความหมายใหแกความเขาใจท่ีถูกตอง



ชัดเจนน้ันจะตองมีคำนามท่ีมีขอบเขตของคำนิยามท่ีชัดเจนตอทายคำวา การพัฒนา เสมอ เชน การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา
ชุมชน การพัฒนาองคกร การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาการศึกษา หรืออ่ืน  ๆ 

ประการท่ีสาม ความเช่ือพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชนท่ีสำคัญและแตกตางจากแนวคิดท่ียึดถือปฏิบัติกันในการพัฒนา
ท่ัวไปอยางนอยท่ีสุดตามประเด็นดังตอไปน้ี 

 ประเด็นแรก การพัฒนาและการพัฒนาชุมชนน้ัน ถึงแมวาจะไมปฏิเสธความเช่ือม่ันอยางแนนแฟนเก่ียวกับ
ศักยภาพตลอดจนศักด์ิศรีของความเปนมนุษย แตปฏิเสธไมยอมรับส่ิงท่ีคานกับตรรกศาสตรเก่ียวกับความเปนจริงสากลของ
สังคม โดยเฉพาะอยางย่ิง การยอมรับในความไมเทาเทียมกันดานศักยภาพของมนุษย ท้ังทางดานกายภาพ สติปญญา ความ
เฉลียวฉลาด การเรียนรู การปรับตัว วิสัยทัศน การแกปญหา วุฒิภาวะทางปญญาและอารมณ และอ่ืน  ๆความไมเทาเทียมกัน
ในดานตาง  ๆของมนุษยน่ีเองท่ีนาจะเปนเหตุผลประการหน่ึง ซ่ึงอธิบายไดถึงการประจักษตอความผิดพลาดและลมเหลวใน
ภายหลังของการพัฒนาประเทศ หลังจากท่ีเดินตามรองรอยความคิดท่ีผูนำทางความคิดแตละยุคสมัยกำหนดใหดวยวัฒนธรรม
แหงการยอมตาม อันเปนวัฒนธรรมพ้ืนฐานของสังคมไทยโดยขาดการพิจารณาและการโตแยงวิพากษอยางมีเหตุผล ดังกลาว
มาแลว 

 ประเด็นท่ีสอง ดวยเหตุผลรวมท้ังความเช่ือในความไมเทาเทียมกันของมนุษยน่ีเองท่ีทำใหมนุษยมีความแตกตาง
ทางดานสติปญญา รวมท้ังศักยภาพดานตาง  ๆในการดำรงชีวิตอยูในสังคม จึงทำใหไมสามารถปฏิเสธความจริงของพ้ืนฐานของ
มนุษยซ่ึงเคยเปนมานับต้ังแตยุคเร่ิมตนเผาพันธุมนุษยจนกระท่ังปจจุบัน คือ ทุกองคประกอบของสังคมมนุษยจะตองมีผูนำ 
(Leader) และผูตาม (Follower) เสมอ ไมวาจะเปนผูนำทางความคิด ผูนำทางการบริหารประเทศ ศาสนา ความเช่ือ วัฒนธรรม 
การศึกษา และอ่ืน  ๆก็ตาม 

 ความเขาใจในการไมสามารถอยูอยางโดดเด่ียว การรวมมือ การชวยเหลือ การพ่ึงพา ความขัดแยง การผสมผสาน
และแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมท่ีเปนขบวนการพ้ืนฐานทางสังคมน่ีเองท่ีทำใหเกิดการตอสู ชวงชิงสิทธิอำนาจ ชัยชนะ ความพาย
แพ สงคราม การขูดรูด การแสวงหาผลประโยชน การรุกราน (Penetration) ระหวางคนต้ังแต 2 กลุม สองชาติ สองวัฒนธรรม
ข้ึนไป จนสงผลไปถึงความเขาในรวมท้ังการกอกำเนิดของความคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาและกระบวนการพัฒนาชุมชน ซ่ึง
ในความหมายหน่ึงก็คือ กระบวนการท่ีมีเปาหมายในอันท่ีจะเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนใหดีข้ึน ซ่ึงแนนอนวา
กระบวนการดังกลาวและไมอาจปฏิเสธเหตุผลพ้ืนฐานของการท่ีจะตองมีผูนำในทุก  ๆดานของกระบวนการพัฒนาหรือ
กระบวนการพัฒนาชุมชนได 

 ประเด็นท่ีสาม การยอมรับความคิดตามประเด็นท้ังสองขางตน ทำใหการพัฒนาชุมชนมีลักษณะท่ีใหน้ำหนักตอการ
ทำความเขาใจในภาวะการกอกำเนิด การคงอยู พลวัต การเปล่ียนแปลงของสังคม รวมท้ังการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร อารย
ธรรม ความเปนผูนำ (Leadership) กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Process) การบริหารการจัดการ 
(Administration and Management) การวิเคราะหตลอดจนการปรับตัวใหเขากับสถานการณ (Situational Analysis & 
Adaptation) และการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ซ่ึงเปนองคความรูท่ีแตกแขนงมาจากความ
เขาใจเบ้ืองตนดังท่ีกลาวมาแลว 

กลาวโดยสรุป ก็คือ การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาประเทศรวมท้ังสันติสุขอันย่ังยืนอยางแทจริงของสังคมน้ัน 
นอกเหนือไปจากการข้ึนอยูกับทุกบริบทท่ีประกอบข้ึนมาเปนระบบสังคมแลวยังควรตองเนนการข้ึนอยูกับความเขาใจอยางลึกซ้ึง
รอบดานในองคความรูท่ีมีตอทุกระบบของสังคม รวมท้ังระบบปฏิบัติการ ผูนำ และศักยภาพของผูนำ ตลอดจนภาวะความเปน
ผูนำของผูนำทุกดานของสังคมน้ันอีกดวย ความพิการของศาสตรแหงการพัฒนา รวมท้ังขอผิดพลาดมักจะปรากฏใหเห็น เม่ือ
มักจะปรากฏวา ผูท่ีสถาปนาตนเองวาเปนผูถายทอดวิชาการแหงการพัฒนาน้ัน แทท่ีจริงแลว มีความอปกติหรือพิการทางดาน
วุฒิภาวะแหงองคความรูพ้ืนฐานหลายดาน 
 
แนวคิดและกระบวนทัศนใหมเกี่ยวกับการพัฒนา (New Development Paradigm) 
 กระบวนทรรศน (Paradigm) หมายถึง 
 “ทรรศนะพ้ืนฐานอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางอันกำหนดแบบแผนการคิดและการปฏิบัติในประชาคมหน่ึง  ๆ
เม่ือใดทรรศนะพ้ืนฐานดังกลาวเปล่ียนแปลงจะทำใหแบบแผนการคิดและการปฏิบัติท่ีเก่ียวของเปล่ียนแปลงไปดวย (Paradigm 
shift)” 



 เร่ืองราวเก่ียวกับ การพัฒนาและความหมายของการพัฒนา มีการเปล่ียนแปลงของกระบวนทัศนท่ีเต็มไปดวยความ
ขัดแยงและเกิดวิวาทะในการชวงชิงอำนาจในการนิยามความหมายมาต้ังแตการเร่ิมกอกำเนิดของทฤษฎีแรกแหงการพัฒนา 
(The First Theory of Development) ในสมัยของประธานาธิบดี Harry Trueman ของจักรวรรดินิยมอเมริกาภายหลังจาก
การยุติลงของสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ตามมาดวยการตอสูระหวางสนองลัทธิ คือ เสรีนิยมและสังคมนิยม รวมท้ังนโยบายส่ี
เปาหมาย (Point Four Programme) เพ่ือถวงดุลยอำนาจ ชวงชิงและครอบงำประเทศออนแอใหเปนฐานกำลังในการตอสูกับ
ปฏิปกษ สงครามระหวางลัทธิไดดำเนินติดตอกันมาจนกระท่ังเกิดการลมสลายของลัทธิสังคมนิยมโซเวียต รวมท้ังการเปล่ียนทาที 
แนวทาง และนโยบายทางการเมืองของพันธมิตรหลาย  ๆประเทศ การลมสลายของลัทธิเศราฐกิจการเมืองของประเทศท่ีเปน
ปฏิปกษทำใหเกิดการแพรกระจายและขยายตัวของแนวคิดเศรษฐศาสตรแระแสหลัก (Main Stream Economy) ประเทศ
บริเวณและก่ึงบริวารซ่ึงเปรียบเสมือนประเทศอาณานิคมยุคใหม (New Colony) ของจักรวรรดินิยมอเมริกา ไดนำเอาแนวคิด
แบบเศรษฐศาสตรกระแสหลัก รวมท้ังแนวคิดแบบปฏิฐานนิยมไปกำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศจนประจักษตอมาวา 
แนวคิดดังกลาวหาไดสอดคลองกับวัฒนธรรม รวมท้ังวิถีการดำรงชีวิต (Mode of Living) ของผูคนสวนใหญในสังคมของตน
แมแตนอย โดยแนวคิดดังกลาวไดกอใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลอยางไรขอบเขต รวมท้ังเปนสาเหตุใหเกิดการ
ทำลายลางระบบนิเวศ ระบบศีลธรรม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางไมย้ังคิด จนทำใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงกระบวนทรรศนใหม รวมท้ังการกอกำเนิดของกระบวนทรรศนใหมในการพัฒนาข้ึน 
 
กระบวนทรรศนใหมในการพัฒนา (New Development Paradigm) 
 กระบวนทรรศนใหมในการพัฒนา (New Development Paradigm) หมายถึง 
 “กระบวนความคิดและการปฏิบัติท่ีทุกฝายเขามาเรียนรูรวมกันโดยการทำงานดวยกัน ใชความพยายามรวมกันและไม
มาเปนปกปกษตอกัน” 
 วิธีการสงเสริมใหคนมีความรักกันและมีความรูรวมกัน มีการคนควาวิจัยจนไดเคร่ืองมือท่ีเรียกวา (AIC) ซ่ึงเปนวิธีการ
และเทคนิคในการเอาคนท่ีจะทำงานรวมกันท้ังหมดในระบบเขามาประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซ่ึงจะดำเนินการใน 3 ข้ัน 
คือ 
 ข้ันท่ี 1  คือ A : Appreciation 
 ข้ันท่ี 2  คือ I  : Influence 
 ข้ันท่ี 3  คือ C : Control 
 
 ขั้นที่ 1  คือ A : Appreciation คือ 
 “การทำใหทุกคนเกิดการยอมรับและช่ืนชมคนอ่ืนโดยไมรูสึกหรือแสดงการตอตานหรือวิพากษวิจารณ” 
 ในกระบวนการข้ันน้ี ทุกคนจะมีโอกาสแสดงออกอยางทัดเทียมกันดวยภาพ ขอเขียน และคำพูด วาเขาเห็นสถานการณ
ในปจจุบันเปนอยางไร และเขาอยากจะเห็นความสำเร็จในอนาคตเปนอยางไร ซ่ึงจะทำใหทุกคนมีโอกาสใชขอเท็จจริง เหตุผล 
และความรูสึก ตลอดจนการแสดงออกในลักษณะตาง  ๆตามขอเท็จจริง เม่ือทุกคนไดแสดงออกโดยไดรับการยอมรับจากคนอ่ืน 
 ๆจะทำใหคนมีความรูสึกท่ีดี มีความสุข มีความอบอุน และเกิด “พลังรวม” ข้ึนในระหวางคนท่ีมาประชุมดวยกัน 

 ในชวงของการแสดงออกวาแตละคนอยากจะเห็นความสำเร็จในอนาคตเปนอยางไร เปนการใชจินตนาการท่ีไมถูกจำกัด
ดวยปจจัยและสถานการณตาง  ๆในปจจุบัน จึงทำใหเกิดความคิดสรางสรรค การมองการณไกล การมองภาพกวางและการคิด
ส่ิงแปลกใหมไดดีกวาการคิดจากสภาพปญหาหรือขอขัดของท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน น่ันคือ การใช “จิตนาการ” (Imagination) ซ่ึง
จะมีพลังมากข้ึนกลายเปน “วิสัยทัศนรวม” (Shared Vision) หรือ “อุดมการณรวม” (Shared Ideal) ซ่ึงไดแก “ส่ิงท่ีมุงมาด
ปรารถนารวมกันหรือเปาหมาย” น่ันเอง 
 
 
 
 
 

Appreciation Vision Imagination 



 ขั้นที่ 2  คือ I : Influence คือ การใชความคิดริเรมสรางสรรคท่ีแตละคนมีอยูมาชวยกันกำหนดวิธีการสำคัญหรือ
ยุทธศาสตร (Strategy) ท่ีจะทำใหบรรลุวิสัยทัศนรวมหรืออุดมการณรวมของกลุมไดอยางดีท่ีสุด ในข้ันน้ี ทุกคนมีโอกาสทัดเทียม
กันท่ีจะใหขอคิดเห็นวา วิธีการสำคัญท่ีจะทำใหบรรลุวิสัยทัศนรวมหรืออุดมการณรวมน้ันประกอบดวยอะไรบาง 
 เม่ือทุกคนแสดงความคิดเห็นแลว จะนำ “วิธีการ” ท่ีเสนอแนะท้ังหมดมาจัดหมวดหมู แยกแยะ และพิจารณารวมกัน 
จนกระท่ังได “วิธีการสำคัญ” ท่ีกลุมเห็นพองตองกันวา จะนำไปสูความสำเร็จตามท่ีกลุมตองการ ซ่ึงในการพิจารณาเลือกวิธีการ
สำคัญน้ัน สมาชิกกลุมจะมี “ปฏิสัมพันธ” (Influence หรือ Interaction) ซ่ึงกันและกันสูง รวมถึงการถกเถียงโตแยงกันดวย 
ท้ังน้ีเพ่ือใหไดวิธีการท่ีกลุมเห็นรวมกันวาดีท่ีสุด เน่ืองจากเปนการถกเถียงโตแยงในระดับวิธีการดังกลาว มี “เปาหมาย” หรือ 
“อุดมการณ” รวมกัน ฉะน้ัน กลุมยังมีแนวโนมท่ีจะรักษาความสามัคคีไวไดโดยไมยากนัก 
 
 
 
 
 
 ขั้นที่ 3  คือ C : Control คือ การนำ “วิธีการสำคัญ” มากำหนดเปน “แผนปฏิบัติการ” (Action Plan) อยาง
ละเอียดวา ทำอะไร มีหลักการและเหตุผลอยางไร มีกำหนดเวลาอยางไร ใครรับผิดชอบเปนหลัก ใครตองใหความรวมมือ 
จะตองใชงบประมาณคาใชจายเทาไร จากแหลงใด จะมีรายไดจากการดำเนินงานดังกลาวหรือไม ถามีประมาณเทาไร และ
รายละเอียดอ่ืน  ๆตามท่ีเห็นวาควรระบุไว 
 ในข้ันน้ี สมาชิกกลุมแตละคนจะเลือกเองวา สมัครใจจะเปนผูรับผิดชอบหลักในเร่ืองใด จะเปนผูใหความรวมมือในเร่ือง
ใด จะเปนผูรวมคิดแผนปฏิบัติการขอใด เปนการกำหนด “ขอผูกพัน” (Commitment) ใหตนเองเพ่ือ “ควบคุม” (Control) ให
เกิดการกระทำอันจะนำไปสูการบรรลุผลท่ีเปนเปาหมายหรืออุดมการณรวมกันของกลุมในท่ีสุด 
 นอกจากการเขารับผิดชอบหรือไมความรวมมือตาม “แผนปฏิบัติการ” ท่ีกลุมรวมกันกำหนดข้ึนแลว สมาชิกกลุมในแต
ละคนยังอาจกำหนด “ขอผูกพันเฉพาะตัว” (Personal Commitment) ไดอีกดวย เพ่ือเปนการใชพลังในสวนของตัวเองแตละ
คนใหเกิดผลในทางสรางสรรคมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 กระบวนการ AIC จะสรางพลังสรางสรรคข้ึน เม่ือฝายตาง  ๆเขามาทำกิจกรรมรวมกันดวยความรักความเมตตา ตัว A 
(Appreciation) คือ ธรรมะอยางสูง ไดแก ความรักและความเมตตาคนอ่ืน ตองรับฟง อดทน และยอมรับฟงความคิดเห็นของ
คนอ่ืน ซ่ึงตรงกับหลักของพระพุทธศาสนา ฉะน้ัน “A” ทำใหเกิดพลังความดีเขามา อาจเรียกวาเปน “การพัฒนาทางจิต
วิญญาณ” (Spiritual Development) พอคนท่ีเขามารวมกิจกรรมมีความรักความเมตตาตอกัน ก็จะเกิดการเรียนรูรวมกัน จาก
การทำงานดวยกัน ท่ีเรียกวา “Interactive learning through action” จึงใหการพัฒนาประสบความสำเร็จ เพราะทำใหเกิด 
“การเรียนรู” ท่ีแทจริง ซ่ึงมีพลังมาก ปกติแลวคนมักจะเรียนรูกันยาก 
 เพราะฉะน้ัน “การพัฒนา” ตองการ “การเรียนรู” อยางมากของทุกฝาย น่ันคือ ตองมี “I” (Influence) ไดแก การ
เรียนรูรวมกันใหเกิดพลัง และตองมี “C” (Control) ซ่ึงไดแก “การจัดการ” (Management) และ “แผนปฏิบัติการ” (Action 
Plan) ท่ีกำหนดวาใคร จะทำอะไร อยางไร เม่ือใด มีคาใชจายเทาไร จะไดเงินจากไหน ถาไมพอจะทำอยางไร เปนตน 
 
 
 
 
 
 

Influence Interaction 

Commitment = Control Action 



กระบวนการ AIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การท่ีจะผลักดันกระบวนทรรศใหมในดานการพัฒนาใหมีบทบาทในทางปฏิบัติน้ัน จะตองใชกระบวนการใหทุกฝายเขา
มารวมกันทำงานและเรียนรูรวมกันดวยความรัก ทุกฝายในท่ีน้ี หมายถึง เบญจภาคี คือ 

1. ชุมชน ไดแก องคกรประชาชน สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา อาสาสมัคร และประชาชนท่ัวไป 
2. รัฐ ไดแก รัฐบาล และหนวยงานของทางราชการ 
3. นักวิชาการ ไดแก สถาบันการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ และผูชำนาญการตาง ๆ 
4. องคกรเอกชน ไดแก มูลนิธิ สมาคม องคกรสาธารณประโยชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรการกุศล ส่ือมวลชน 

ตลอดจนชมรม และกลุมตาง  ๆ
5. องคกรธุรกิจ ไดแก บริษัท หางราน และนักธุรกิจ 

 
ปจจุบันสังคมไทยเกิดปญหาสังคมข้ึนมากมาย เชน อาชญากรรม โสเภณี ความยากจน ซ่ึงเช่ือมโยงไปกับเร่ืองความ

เส่ือมเสียทางศีลธรรม สรุปแลวเรียกวา เปนวิกฤติการณทางสังคม (Social Crisis) มีสาเหตุท้ังท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยเอง และ
สาเหตุจากกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป กรณีดังกลาวเปนปญหาของประเทศตาง  ๆท่ัวโลก การท่ีจะแกไขไดตองเปล่ียนกระบวน
ความคิดหรือวิธีคิดใหม โดยใหผนึกกำลังกันทุกสวนเขามาเช่ือมโยงกันทำงาน เพราะเราจะแกปญหาทีละเร่ืองไมได ตองทำพรอม
กันทุกเร่ือง โดยมีครอบครัวและชุมชนเปนหลักและอาศัยเคร่ืองมือ วิธีการทำงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย โดยใชกระบวนทรรศน
ใหมในการพัฒนา (New Development Paradigm) เพ่ือกอใหเกิดแนวทางใหมแหงความรวมมือในการพัฒนาของทุกฝาย ท้ัง
ทางราชการ ชุมชน องคกรเอกชนสาธารณะประโยชนหรือองคกรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ สถาบันทางศาสนา และภาค
ธุรกิจ ในอันท่ีจะพัฒนาทางเศรษฐกิจ จิตใจ ส่ิงแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมไปพรอมกัน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุลและ
ย่ังยืน โดยระดมทรัพยากรกำลังและทรัพยากรท้ังหมดมาเช่ือมโยงกันในการดำเนินงานสรางสรรคสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 องคป์ระกอบใน

กระบวนการ AIC 

C : (Control) ก่อใหเ้กดิ
การจดัการและการควบคุม 

A : (Appreciation) 
ก่อใหเ้กดิความผกูพนัทางจติ

วญิญาณระหว่างกนั 

I : (Influence) ก่อใหเ้กดิ
การเรยีนรูจ้ากของจรงิ 

เกดิพลงัที�ไม่มขีอบเขต 

(Unlimited) 



บทท่ี 2 
 

ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีการพัฒนา 
 
 
 คำวา ทฤษฎี สามารถแยกออกไดเปนสองประเภท คือ 
 ทฤษฎี ในความเขาใจของคนท่ัวไป หมายถึง คำอธิบายส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด 
 ทฤษฎี ในความเขาใจของนักวิทยาศาสตร หมายถึง คำอธิบายตามหลักเหตุผลและแสดงความสัมพันธระหวางสวนตาง 
 ๆของเร่ืองน้ันอยางมีระบบจนสามารถพยากรณเร่ืองน้ันหรือส่ิงน้ันในอนาคตได 

 ทฤษฎีสังคม (Social Theory) คือ คำอธิบายปรากฏการณสังคมอยางใดอยางหน่ึงตามหลักเหตุผล โดยแสดง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบของปรากฏการณสังคมน้ัน จนสามารถท่ีจะพยากรณปรากฏการณสังคมในอนาคตได ทฤษฎี
สังคมศาสตรมีความหมายกวางและสามารถแยกออกตามลักษณะสาขาวิชา ไดดังน้ี 

1. ทฤษฎีทางจิตวิทยา ซ่ึงมุงเนนไปท่ีการอธิบายหรือทำความเขาใจเก่ียวกับแตละบุคคล 
2. ทฤษฎีรัฐศาสตร ซ่ึงมุงเนนไปท่ีการอธิบายหรือทำความเขาใจเก่ียวกับอำนาจและความสัมพันธเชิงอำนาจระหวาง

รัฐและประชาชน ประชาชนและประชาชน 
3. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร ซ่ึงมุงเนนไปท่ีการอธิบายหรือทำความเขาใจเก่ียวกับระบบการผลิตและการจำหนายจายแจก

ผลผลิตรวมท้ังการใหการบริการในการบริโภค 
4. ทฤษฎีสังคมวิทยา ซ่ึงมุงเนนไปท่ีการอธิบายหรือทำความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบความสัมพันธระหวางคนในสังคม 
5. ทฤษฎีมานุษยวิทยา ซ่ึงมุงเนนไปท่ีการอธิบายหรือทำความเขาใจเก่ียวกับแบบแผนทางความคิด การกระทำ หรือ

วัฒนธรรม 
6. ทฤษฎีทางประวัติศาสตร ซ่ึงมุงเนนไปท่ีจุดกอกำเนิดและการเปล่ียนแปลงวิวัฒนาการตามลำดับข้ันของสังคม 
ในแตละสาขาวิชาจะประกอบดวยทฤษฎียอยอีกนับจำนวนไมถวน ความรูในเชิงกวางและลึกในสาระสำคัญของทฤษฎี

เหลาน้ี จะสามารถชวยใหผูท่ีทำการศึกษาศาสตรทางการพัฒนามีความลุมลึกทางภูมิปญญามากข้ึนในการทำความเขาใจเก่ียวกับ
สังคมมนุษย โดยเฉพาะอยางย่ิงในบริบทของการเปล่ียนแปลง 
 
ทฤษฎีการพัฒนา 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาไดเร่ิมตนข้ึนเม่ือคริสตศตวรรษท่ี 18 เม่ือนักวิชาการตางพากันคิดคน เพ่ือทำความเขาใจ
เก่ียวกับการพัฒนาสังคมมนุษย หลังจากน้ัน ก็ไดมีการเปล่ียนแปลงแกไขปรับปรุงใหมีอำนาจในการอธิบายสูงข้ึนมาตามลำดับ 
การจำแนกทฤษฎีการพัฒนาน้ัน สามารถกระทำไดหลายวิธี เชน จำแนกตามยุคสมัย จำแนกตามสาขาท่ีเก่ียวของ จำแนกตาม
สำนักความคิดของผูสรางทฤษฎี จำแนกตามอุดมการณอำนาจ หรือจำแนกตามวิถีทัศนในดานตาง ๆ 
 จุดมุงหมายของการจำแนกก็เพ่ือท่ีจะใหผูศึกษาทำความเขาใจในเร่ืองการพัฒนา รวมท้ังวิวัฒนาการอยางเปนระบบ 
การท่ีผูศึกษาจะใชระบบการจำแนกแบบใดเพ่ือท่ีจะสงผลใหการทำความเขาใจละเอียดออนลึกซ้ึงมากย่ิงข้ึน ยอมจะข้ึนอยูกับภูมิ
หลัง รวมท้ังความถนัดของผูศึกษาแตละคน ในเอกสารวิชาการน้ี ทฤษฎีการพัฒนา สามารถจำแนกออกได 2 กลุมใหญ  ๆตาม
เง่ือนไขของเวลา คือ 

1. กลุมทฤษฎียุคกอนสมัยใหม (Pre-Modernization Era) 
2. กลุมทฤษฎียุคสมัยใหม (Modernization Era) 

 
ทฤษฎีท้ัง 2 กลุม มีวิวัฒนาการตอเน่ืองกันมาตามธรรมชาติของสังคม ลักษณะท่ีสำคัญประการหน่ึงของทฤษฎีทางดาน

สังคมศาสตร ก็คือ การท่ีจะตองไดรับการพิสูจนความถูกตองได (Falsify) ทุกเม่ือ ตามลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคม น่ัน
คือ ไมมีทฤษฎีทางสังคมศาสตรทฤษฎีใดท่ีย่ิงใหญจนสามารถใหคำอธิบายปรากฏการณทางสังคมไดอยางลึกซ้ึงรอบดาน (Grand 
Theory) ดังน้ัน จึงเปนภารกิจ รวมท้ังความจำเปนท่ีผูศึกษาจะตองติดตาม ร้ือสราง (Deconstruct) ทำใหเปนปจจุบัน 
(Update) แนวคิดรวมท้ังทฤษฎีตาง  ๆเพ่ือเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับปรากฎการณทางสังคมใหทันสมัยอยูเสมอ 



อยางไรก็ตาม ทฤษฎีบางทฤษฎีก็ยังคงอำนาจในการทำความเขาใจและอำนาจในการอธิบายไวไดเปนอยางดี ถึงแมวา
จะถูกสรางข้ึนและผานอดีตอันยาวนานมาแลว ดังจะเห็นไดดังตอไปน้ี 
 
1. กลุมทฤษฎียุคกอนสมัยใหม (Pre-Modernization) 
 

1.1 ทฤษฎีแรกของการพัฒนา (The first development theory) 
ทฤษฎีแรกของการพัฒนา เกิดข้ึนจากตนแบบเกาด้ังเดิมของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ซ่ึงกำหนดข้ึนในชวงปลาย

ศตวรรษท่ี 18 โดย อดัม สมิธ (Adam Smith) อดัม เฟอรกูสัน (Adam Ferguson) และจอหน มิลลา (John Millar) ซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับของนักวิชาการรุนใหม เชน จอหน โทเอ (John Toye) โกฟเฟอรี ฮอธรอน (Groffery Howthron) ดัดเล เซียรส 
(Dudley Seers) และปเตอร เพรสตัน (Peter Preston) วาเปนจุดเร่ิมตนของแนวความคิดเก่ียวกับความกาวหนาในปจจุบัน 

ทฤษฎีแรกของการพัฒนาดังกลาวน้ี ถือวา วิถีของการยังชีพ (Mode of subsistence) ในสังคมมนุษยเปนส่ิงสำคัญท่ี
จะตองนำมาพิจารณาเพ่ือกำหนดเง่ือนไขของการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยพ้ืนฐานของสังคมอังกฤษและส
กอตแลนดในศตวรรษท่ี 18 นักวิชาการสามคนแรก คือ สมิธ เฟอรกูสันและมิลลา มีความเห็นรวมกันวา การเปล่ียนแปลงในวิถี
การยังชีพมีอยู 4 ข้ันตอนท่ีสำคัญ คือ 

1) การลาสัตวและการรวมกลุม (Hunting and gathering) 
2) วิถีชีวิตเรียบงายในชนบทและสงบแบบชาวนาหรือพวกเล้ียงแกะ (Pastoralism) 
3) ต้ังหลักแหลงทำการเกษตรเปนอาชีพ (Settled agriculture) 
4) การคาขาย (Commerce) 

และทำนายดวยวา อารยธรรมดานการพาณิชย (Commercial civilization) จะเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปในสังคมท่ีเจริญกาวหนา 
 แนวคิดของตนแบบน้ี ก็คือ “การเปล่ียนแปลงจากยุคปาเถ่ือนไปสูความเจริญรุงเรืองเปนข้ันตอนท่ีถือวาเปนการสราง
ความกาวหนาไปสูจุดหมายปลายทางตามความปรารถนาของทุกสังคม” 
 ต้ังแตตนศตวรรษท่ี 19 เปนตนมา ตนแบบเกาด้ังเดิมน้ี ไดแตกแขนงออกเปนทฤษฎีการพัฒนา 3 ประการ คือ 

1) ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary theory) 
2) ทฤษฎีเทคโนแครท (Technocratic theory) 
3) ทฤษฎีมารกซิสต (Marxist theory) 

พวกเทคโนแครทและมารกซิสตมีความเห็นวา ขอกำหนดเก่ียวกับวิถียังชีพของตนแบบด้ังเดิมน้ันไมมีความชัดเจนพอ 
เพราะถือวา วิถียังชีพ ระดับรายได ความม่ันค่ัง ตัวบทกฎหมาย รูปแบบการบริหาร และวัฒนธรรมของแตละสังคมเปนตัวแปร
ตาม สวนปจจัยแวดลอม เชน ภูมิอากาศ และความอุดมสมบูรณของดินเปนตัวแปรอิสระเทาน้ัน โดยมิไดวิเคราะหวา จะมีลูทาง
เขาไปสูอารยธรรมเชิงพาณิชยไดอยางไร 

จากตัวแบบต้ังเดิมดังกลาว พวกเทคโนเครทจึงไดกำหนดตัวแบบข้ึนมาโดยนำเอาอารยธรรมทางวิทยาศาสตร 
(Scientific civilization) เขามาแทนอารยธรรมเชิงพาณิชย โดยอธิบายอารยธรรมทางวิทยาศาสตรวา “องคการทางสังคม” 
จะตองประกอบดวยตัวแปรสำคัญบางอยาง เชน คุณคาเชิงวิทยาศาสตรท่ีมีเหตุผล ความเปนระเบียบเรียบรอย การไมยึดอยูกับ
เร่ืองสวนบุคคล การแจกแจงภาระหนาท่ี 

สาระสำคัญของทฤษฎีเทคโนแครท ตามแนวคิดของ เซนต ไซมอน (Saint Simon) ไดอธิบายวา “การสะสมความรูและ
วิทยาการอยางแทจริงจะสามารถนำมาใชประโยชนในการปฏิรูปเศรษฐกิจและสรางสรรคระบบสังคมได และสามารถปดเปา
ความสับสนในระบบสังคมไดดวย” ดังน้ัน นักวิทยาศาสตรธรรมชาติและนักสังคมศาสตรจึงไดรับการยอมรับวาเปนผูนำในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท้ังระดับชาติและระหวางประเทศ” 

แนวคิดดังกลาวของไซมอน เปนท่ียอมรับและมีอิทธิพลมากในหมูนักวางแผนผูเช่ียวชาญขององคการระหวางประเทศท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาในปจจุบัน 

1.2 ทฤษฎีในสมัยอาณานิคม (Colonialism Theory) 
ต้ังแตกอนจนถึงระยะหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง นักสังคมศาสตรใหความสนใจกับปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศดอยพัฒนานอยมาก ท้ัง  ๆท่ีสภาพการณตาง  ๆของประเทศเหลาน้ันยังดอยพัฒนา ซ่ึงแตกตางกับประเทศพัฒนาอยาง



มากมาย ผูท่ีสนใจและทำการศึกษาการดำรงชีวิตของคนในประเทศดอยพัฒนาลาหลังท่ีสวนใหญเปนอาณานิคมน้ัน มักจะเปน
พวกนักมานุษยวิทยาและนักชาติวงศวิทยา (Ethnologist) ท่ีสนใจในกลไกการทำงานตาง  ๆของสังคมด้ังเดิมท่ีอยูเปนปาบน
ภูเขา 

เหตุผลท่ีไมคอยจะมีความสนใจในปญหาความยากจนของประเทศดอยพัฒนาในขณะน้ัน สวนมากจะมาจาก
ความสัมพันธแหงอำนาจทางการเมืองระดับโลก ประเทศเมืองแมถือวาการปกครองอาณานิคมเปนงานอยางหน่ึงของชาวยุโรปท่ี
จะตองทำใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี โดยเฉพาะอยางย่ิง คือ การเปดประเทศเหลาน้ันในทางเศรษฐกิจเพ่ือผลประโยชนกลับมาสู
เมืองแม ดังน้ัน จึงไมมีความสนใจในการท่ีจะศึกษาวิจัยถึงสาเหตุของความไมสมดุลทางเศรษฐกิจหรือการท่ีจะหาวิธีแกไขปญหา
ดังกลาว หรือหากทำการศึกษาวิจัยไดผลออกมาก็ไมแนใจวาจะสามารถทำใหฝายการเมืองยอมรับไปปฏิบัติได ย่ิงกวาน้ัน
การศึกษาดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะของประเทศเมืองแมไดดวยเชนกัน และยังไมมีใครจะคิดวาปญหาตาง  ๆ
เหลาน้ันจะแกไขใหสำเร็จได การเอาชนะความดอยพัฒนาและความยากจนโดยการเพ่ิมรายไดและยกมาตรฐานการดำรงชีวิตให
สูงข้ึนคงจะเปนการเส่ียงหรือความกลาท่ีขาดประสบการณอยางมาก 

แนวความคิดหน่ึงท่ีนาสนใจ ก็คือ ความเห็นพ้ืนฐานอันหน่ึงท่ียอมรับกันแลววาเปนสาเหตุของความดอยพัฒนา คือ 
ความดอยพัฒนามีสาเหตุมาจากความเขาใจวาปจจัยทางธรรมชาติจำนวนหน่ึงท่ีมีอยูตลอดเวลา โดยมิสามารถจะเอาชนะได แม
โดยมาตรการทางการเมืองก็ตาม ดังน้ัน วิธีการทางทฤษฎีท่ีอธิบายตามแนวความคิดอันน้ี จึงถือวาเปนทฤษฎีความดอยพัฒนา 
ไมใชทฤษฎีการพัฒนา ท้ังน้ี เพราะเปนทฤษฎีท่ีไมมีแนวทางหรือกลยุทธท่ีจะเอาชนะความดอยพัฒนาได 

ลักษณะสำคัญย่ิงของความเห็นพ้ืนฐานอันน้ี ก็คือ ทัศนคติทางอารมณท่ีวาเช้ือชาติของตัวดีกวาพวกอ่ืน 
(Ethnocentrism) ความสูงเดนทางรางกายและความเฉลียวฉลาดของคนผิวขาวในประเทศอุตสาหกรรมท้ังหลายถือวามีสิทธิท่ี
จะปกครองดูแลประเทศของคนผิวอ่ืน  ๆเหตุผลอันน้ีดูเหมือนจะเปนเคร่ืองมือท่ีสมบูรณมาก เพราะคนผิวอ่ืนไมอาจจะ
เปล่ียนแปลงผิวของตัวเองใหขาวได พวกผิวขาวจึงใชเหตุผลน้ีเสริมสรางอำนาจเพ่ือปกครองอาณานิคมไดและยังใชอางอิงไดดวย
วาพวกผิวขาวไมจำตองรับผิดชอบทางศีลธรรมและทางการเมืองตอความยากจนและความดอยพัฒนาของคนผิวอ่ืนในประเทศ
อาณานิคม ท้ังยังอางตอไปดวยวาเปนภาระหนาท่ีของคนผิวขาวท่ีจะตองมาคอยปกครองดูแลคนเหลาน้ัน ซ่ึงไมสามารถปกครอง
ตนเองได 
 
 
2. ทฤษฎีสมัยใหม (Modernization Theories) 
 

ในยุคสมัยใหม มีทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเกิดข้ึนเปนจำนวนมาก กลุมทฤษฎีท่ีสำคัญมีดังตอไปน้ี คือ 
2.1 ทฤษฎีการทำใหทันสมัย (Modernization Theory) 
2.2 ทฤษฎีจักรวรรดินิยม (Imperialism Theory) 
2.3 ทฤษฎีการพัฒนาอยางอ่ืน (Others Development Theories) 
ท้ังสองทฤษฎีเกิดจากประเพณีการคิดแบบคนในยุโรปและท้ังสองมีความคิดเหมือนกัน คือ มีเปาหมายการพัฒนาท่ีจะ

ใหประเทศกำลังพัฒนาจำเริญรอยตามกระบวนการความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลว โดยใชเวลานอยท่ีสุด 
เชน ตามประเทศอุตสาหกรรมใหทันสมัยในดานสวัสดิการ แตท้ังสองทฤษฎีมีลักษณะตรงกันขามเม่ืออธิบายถึงความดอยพัฒนา
และตัวแบบของการเอาชนะความดอยพัฒนา ซ่ึงจะไดกลาวตอไปน้ี คือ 

2.1 ทฤษฎีการทำใหทันสมัย (Modernization Theories) ประกอบดวย 
- ทฤษฎีการทำใหทันสมัย (Modernization theory) 
- ทฤษฎีโครงสราง (Structural Theory) 
- ทฤษฎีการแปลงรูป (Transformation Theory) 
- ทฤษฎีการแพรกระจาย (Diffusion Theory) 
- ทฤษฎีการพัฒนาทวิภาค (Dual Development Theory) 
- ทฤษฎีโครงสราง-หนาท่ีนิยม (Structural-Functionalism Theory) 
- ทฤษฎีการแกปญหา (Solution Theory) 



- ทฤษฎีการสะสมทุน (Capital Accumulation Theory) 
- ทฤษฎีแรงผลักดันเพ่ือการพัฒนา (Big Push Theory) 
- ทฤษฎีการเจริญเติบโตอยางสมดุล (Theory of Balance Growth) 
- ทฤษฎีการเจริญเติบโตอยางไมมีดุลยภาพ (Theory of Unbalance Growth) 

2.2 ทฤษฎีจักรวรรดินิยม (Imperialism Theories) ประกอบดวย 
- ทฤษฎีการพ่ึงพา (Dependency Theory) 
- ทฤษฎีความดอยพัฒนา (Underdevelopment Theory) 

2.3 ทฤษฎีอื่น (Other Development Theories) เชน 
- ทฤษฎีความพอใจในความตองการข้ันพ้ืนฐาน (Theory of Satisfaction of Basic Needs) 
- ทฤษฎีโครงสรางความสัมพันธระหวางประเทศ (Structural Theories of National Relation) 

 
 
แนวความคิดกระแสหลักหรือปฏิฐานนิยม (Positivism) 
 การเกิดขึ้นของทฤษฎีการพัฒนา 
 เหตุผลในการท่ีจะใหเกิดแนวความคิดใหมเพ่ือใชแทนแนวความคิดหรือทฤษฎีในสมัยอาณานิคมน้ัน คงจะไมสามารถ
แสดงใหเห็นไดในเชิงวิทยาศาสตรหรือความมีเหตุผลได แตเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางผลประโยชนและการรวมกลุมกัน
ระหวางประเทศตาง  ๆในชวงเวลาท่ีสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดยุติลง โดยการท่ีประเทศอาณานิคมไดมีอิสระทางการเมือง และ
ความขัดแยงระหวางกลุมประเทศตะวันออกหรือคายสังคมนิยมกับกลุมประเทศตะวันตกหรือคายประชาธิปไตยนำไปสูการ
ทบทวนอยางจริงจังถึงปญหาของประเทศดอยพัฒนาในฐานะเปนประเทศคูคาขายและการเปนสัมพันธมิตรเพ่ือตอตานทาง
อุดมการณกับฝายตรงขามดวย การพิจารณาถึงเร่ืองเหลาน้ีนำไปสูความคิดของการใหความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนา ซ่ึงมีข้ึนเปน
คร้ังแรกในสมัยประธานาธิบดี แฮรร่ี ทรูแมน (Harry Trueman) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดประกาศใชแผนงานส่ี
เปาหมาย (Point Four Programme) เม่ือวันท่ี 10 มกราคม ค.ศ. 1949 ซ่ึงมีสาระสำคัญท่ีจะใหความชวยเหลือทางเทคนิคแก
คนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีดอยพัฒนาของโลก เพ่ือใหคนเหลาน้ันสามารถผลิตอาหาร เคร่ืองนุงหม มีวัสดุในการสรางท่ีอยูอาศัย และ
มีเคร่ืองจักรกลไวใชมากย่ิงข้ึน ซ่ึงเปนนโยบายตางประเทศอยางหน่ึงในส่ีอยางของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยไดอนุมัติจายเงิน 35 
ลานเหรียญในป ค.ศ. 1950 เพ่ือใชตามแผนปแรกและ 50 ประเทศในองคการสหประชาชาติไดเพ่ิมเงินใหอีก 20 ลานเหรียญ
สำหรับเปนกองทุนพัฒนาระหวางประเทศ 
 เม่ือคำนึงภาพทางการเมืองท่ีแปรเปล่ียนไป พรอมกันกับอิทธิพลของท้ังการตอตานของประเทศท่ีเคยเปนอาณานิคม ซ่ึง
ไมประสงคจะเปนคนช้ันสองอีกตอไปและการยินยอมผอนปรนเพ่ือผลทางการเมืองของประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกแก
ประเทศท่ีไดรับเอกราชใหมท้ังหลายแลว ทฤษฎีท่ีเช่ือวาไมสามารถเอาชนะความดอยพัฒนาไดในสมัยอาณานิคมน้ันจึงไมอาจจะ
ปรากฏข้ึนมาไดอีกตอไป ในขณะเดียวกัน ความเห็นในแงดีก็มีมากข้ึน กลาวคือ ปญหาของการพัฒนามีเชนเดียวกันท้ังใน
ประเทศพัฒนาและดอยพัฒนา และความแตกตางทางดานสังคมวัฒนธรรมไมเปนอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของการพัฒนาอีก
ตอไป 
 จากความคิดดังกลาวนำไปสูความตองการนโยบายการพัฒนาท่ีสามารถอธิบายถึงเหตุท่ีมาของความดอยพัฒนาท่ี
แตกตางไปจากแนวความคิดเดิมท่ีมีอยูในสมัยอาณานิคม และนำไปสูแนวทางท่ีเปนไปไดในการเอาชนะความดอยพัฒนา ดังน้ัน 
เพ่ือใหสอดคลองกับการแบงโลกออกเปนสองคายทางอุดมการณความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลใหมท่ีพัฒนาข้ึนมาอยางตรงกันขามและ
เปนปฏิปกษตอกัน จึงอธิบายในเชิงทฤษฎีได ดังน้ี 

1. ทฤษฎีการทำใหทันสมัย (Modernization Theory) 
นักทฤษฎีการพัฒนาไดคนหาวิธีการตาง  ๆข้ึนมาใหม  ๆโดยอาศัยกระบวนทัศนยอย (Sub-paradigm) ท่ีแตกตางกัน 

วิธีการตาง  ๆท่ีกลาวถึงน้ีมักสัมผัสกับปญหาบางสวนเทาน้ัน การอธิบายของแตละแนวคิดมักจะไมสอดคลองกัน บางคร้ังบาง
กรณีอาจขัดแยงกันอยางพอจะสังเกตเห็นได แมในเร่ืองความพยายามท่ีจะวิเคราะหปญหา การใชกรอบการวิเคราะหก็ยัง
แตกตางกันอยู ฉะน้ัน จึงอาจจะกลาวถึงไดในลักษณะของแนวโนมของทฤษฎีเทาน้ัน 



ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ (Economic Aid) ท่ีใหมาโดยประเทศพัฒนาแลวสวนใหญมุงท่ีวา ทำอยางไรการพัฒนา
เศรษฐกิจจึงจะเปนไปไดในระบบตลาดท่ีเสรีเหมือนกับประเทศตะวันตกหรือจะทำอยางไรจึงจะทำใหการวางแผนทางเศรษฐกิจ
ของชาติบรรลุผลสำเร็จไดอยางรวดเร็วเหมือนกับท่ีเกิดข้ึนในบางประเทศท่ีพัฒนาแลว แนวคิดและนโยบายการพัฒนาอยางเปน
ระบบโดยอาศัยการควบคุมขององคกรและการวางแผนของรัฐน้ัน ไดมาจากทฤษฎีของ เคนส (Keynes) หรือยุคหลังเคนส 
(Post-Keynes) ซ่ึงไดรับการยอมรับมากข้ึน ดังน้ัน ระยะแรกของทฤษฏีการพัฒนาจึงเพียงแตตองการพิสูจนวาตัวแบบความ
เจริญเติบโตทางเศราฐกิจมหภาค (Macro-economic Growth Model) ตามแบบฮารรอด โดมาร (Harrod-Domar Type) 
เปนเคร่ืองมือการวางแผนท่ีเหมาะสมเทาน้ัน ยังไมมีเคร่ืองมือใด  ๆของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีเปนท่ียอมรับ เพ่ืออธิบายให
เห็นถึงกระบวนการของความเจริญเติบโตและกระบวนการพัฒนาแตอยางใด นับแตไดกำหนดตัวแบบน้ีข้ึนมาราว  ๆปลาย
ทศวรรษ 1940 ไดมีนักเศรษฐศาสตรในประเทศกำลังพัฒนานำเอาไปใชในการวางแผนพัฒนาประเทศในหลาย  ๆประเทศ เม่ือ
เวลาผานไปหลาย  ๆป ก็ทำใหมองเห็นวา การนำเอาทฤษฎีความเจริญเติบโตแบบน้ีมาใชเปนความผิดพลาด โดยมีเหตุผลสำคัญ
ประการหน่ึงท่ีสนับสนุนคำกลาวน้ัน ก็คือ สูตรท่ีนำมาใชในตัวแบบความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน้ีมีลักษณะการกระทำท่ีซ้ำ  ๆ
กันไป โดยมิไดมีแนวทางหรือกระบวนการในการทำใหเกิดความเจริญเติบโตแตอยางใด มีเพียงหลักการกวาง  ๆวาจะตองมีดุลย
ภาพ การท่ีจะใหมีลักษณะการกระทำท่ีซ้ำกันเกิดข้ึนไดในสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันของประเทศตะวันตกกับประเทศกำลัง
พัฒนาน้ันคงเปนไปไดยาก เพราะมีหลายส่ิงหลายอยางท่ีไมเหมือนกัน กลาวคือ โครงสรางทางสังคมองคการหรือสถาบันตาง  ๆ
รวมท้ังเจตคติของประชาชน ตลอดจนกลไกการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ระบบราชการโครงสรางพ้ืนฐานดานตาง  ๆรวมท้ังสภาพของ
ตลาดการคา เปนตน ความไมเพียงพอในสภาพการณตาง ๆ ดังกลาวน้ีเปนสาเหตุท่ีสำคัญท่ีทำใหการทำใหทันสมัยลมเหลวอยู
มากมายหลายอยางในสังคมกำลังพัฒนาประกอบกับกระบวนการทำใหเกิดการพัฒนาท่ีนำมาใชท้ังดัดแปลงและไมไดดัดแปลงท่ี
ยังไมเหมาะสมถูกตองจึงเปนเหตุใหเกิดความลมเหลวไดเชนกัน 

1) ทฤษฎีโครงสราง (Structural Theory) 
นักวิทยาศาสตรในสมัยกอนมักจะกลาวอางวา วัฒนธรรม สังคมวิทยา และดินฟาและอากาศเปนเง่ือนไขสำคัญท่ีทำ

ใหเกิดความดอยพัฒนา เอลสวอรธ ฮันติงตัน (Ellsworth Huntington) กลาววา ประชาชนในเขตรอนจะมีวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจดอยกวาประชาชนในเขตอบอุน จูริอุส เอช โบค (Julius H. Boeke) กลาวทำนองเดียวกันวา ประชาชนในประเทศ
ดอยพัฒนาจะไมมีความกระตือรือรนในการทำงานและไมสนองตอบส่ิงจูงใจทางดานการเงิน จึงทำใหระบบเศรษฐกิจมีลักษณะ
เปนทวิภาค กลาวคือ มีภาคเศรษฐกิจสมัยใหมและภาคเศราฐกิจด้ังเดิมอยูควบคูกันไปโดยไมมีความเก่ียวของกัน การพัฒนา
เศรษฐกิจจะไมแผกระจายออกไปจากภาคสมัยใหมท่ีกาวหนาเพราะสภาพของทองถ่ินไมเหมาะสม 

โครงสรางทวิภาคดังกลาวน้ีมีลักษณะหลาย  ๆดานประกอบกัน คือ 
1. สภาวะท่ีแตกตางกันระหวางความเดน (superior) กับความดอย (inferior) อยูดวยกันในพ้ืนท่ีหน่ึงพ้ืนท่ีใดใน

เวลาเดียวกัน เชน มีวิธีการผลิตท่ีทันสมัยในเมืองกับวิธีการผลิตท่ีเกาแกโบราณในชนบทหรือมีผูนำท่ีมีการศึกษาสูงและร่ำรวยกับ
มวลชนท่ีไมรูหนังสือท่ียากจนหรือมีประเทศอุตสาหกรรมท่ีม่ังค่ังร่ำรวยกับประเทศเกษตรกรรมท่ียากจนและดอยพัฒนาอยู
ดวยกัน 

2. การมีลักษณะตรงกันขามของสภาพการณดังกลาวในขอแรกอยูดวยกันน้ันจะตองเปนเร่ืองท่ียืดเย้ือยาวนาน 
ไมใชอยูในชวงของการเปล่ียนแปลงหรืออยูในข้ันของการพัฒนาหรือเปนปรากฏการณทางประวัติศาสตรท่ีจะสามารถทำใหดีข้ึ
ไนดภายในเวลาชวงหน่ึง แตเปนส่ิงท่ีมีอยูดวยกันอันยาวนานอยางไมเทาเทียมกันหรือไมมีความเสมอภาคกันอยางยากท่ีจะทำให
หมดส้ินไปได 

3. องศาแหงความเดนกับความดอยท่ีมีอยูน้ัน นอกจากจะยังไมมีว่ีแววท่ีจะทำใหหมดไปไดอยางงาย  ๆและ
รวดเร็วไดแลว ยังทำทาวาจะเพ่ิมมากย่ิงข้ึนเร่ือย  ๆดวย เชน คนรวยก็ดูเหมือนจะย่ิงร่ำรวยข้ึนในขณะท่ีคนจนก็ย่ิงจนลงทุกวัน 

4. ความสัมพันธระหวางปจจัยแหงความเดนกับปจจัยของความดอยมีลักษณะท่ีอธิบายไดวาปจจัยแหงความเดน
มิไดทำใหปจจัยของความดอยดีข้ึนเลย หากจะมีอยูบางก็มีเพียงเล็กนอยมาก ในทางตรงกันขามมีแตจะทำใหเลวลงย่ิงข้ึน กลาว
อีกนัยหน่ึง ก็คือ ปจจัยท้ังหลายท่ีทำใหประเทศพัฒนาแลวหรือคนร่ำรวยแลวย่ิงพัฒนาและร่ำรวยย่ิงข้ึนน้ี มิไดมีสวนทำให
ประเทศดอยพัฒนาหรือคนจนมีสภาพหรือฐานะดีข้ึนแตประการใดเลย แตกลับทำใหดอยพัฒนาหรือยากจนลงไปอีก 

 



นอกจากน้ี ไมเคิล พี โทดาโร (Michael P. Todaro) ยังไดแบงแนวคิดทวิภาคน้ีออกเปนทวิภาคระหวางประเทศ 
(international dualism) ทวิภาคภายในประเทศ (domestic dualism) ดังตอไปน้ี 

1. ประเทศท่ีแข็งแรงและมีอำนาจยอมสามารถควบคุมและจัดการกับทรัพยากรและตลาดสินคาตาง  ๆใหเปน
ประโยชนกับตัวเองได 

2. การแผขยายของการควบคุมครอบครองระบบเศรษฐกิจโดยนายทุนขามชาติทางการลงทุนในกิจกรรมตาง  ๆ 
3. ประเทศท่ีม่ังค่ังร่ำรวยมีสิทธิพิเศษท่ีจะเขาถึงวัตถุดิบท่ีหายากขาดแคลนได 
4. การนำออกซ่ึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสมจากประเทศพัฒนาแลว 
5. เสรีภาพสำหรับปรเทศอุตสาหกรรมในการบังคับขายสินคาขายของตัวเองไปยังตลาดท่ีเปราะบางในประเทศ

โลกท่ีสามอยูเบ้ืองหลังกำแพงภาษีขาเขาสำหรับบริษัทขามชาติท่ีผูกขาด 
6. การถายทอดระบบการศึกษาท่ีลาสมัยและไมเก่ียวของใหกับประเทศกำลังพัฒนาท่ีถือวาการศึกษาเปน

องคประกอบสำคัญย่ิงของกระบวนการพัฒนา 
7. ความสามารถของประเทศร่ำรวยท่ีสามารถแยกแบงความพยายามท่ีจะเปนประเทศอุตสาหกรรมของประเทศ

ยากจนโดยอาศัยการทุมเทสินคาเขาไปขายในราคาต่ำมาก (Dumping’s cheap products) เพ่ือควบคุมและครอบครองตลาด 
8. ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศท่ีเปนอันตรายอยางนาสะพรึงกลัว คือ การทำใหประเทศโลกท่ีสาม

ติดอยูในกรอบท่ีมีเพียงสินคาพ้ืนฐาน (Primary product) เปนสินคาออกอันจะมีรายไดจากสินคาสงออกเหลาน้ีลดลงเรื่อย ๆ 
9. นโยบายการใหความชวยเหลือท่ีนากลัวซ่ึงเปนการชวยทำใหโครงสรางทวิภาคทางเศรษฐกิจภายในมีอยูตอไป 

ตลอดไปอยางขมข่ืน 
10. การสรางผูนำในประเทศดอยพัฒนาใหมีความซ่ือสัตยท้ังทางเศรษฐกิจและทางอุดมการณตอโลกภายนอกท้ัง

ดานทุนนิยมและสังคมนิยม 
11. การถายทอดวิธีการท่ีไมเหมาะสมของการฝกอบรมความรูในระดับมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐานความรูวิชาชีพท่ี

ไมเก่ียวของเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
12. ประเทศร่ำรวยมีความสามารถใชเงินเปนเหย่ือลอเอาคนท่ีมีความรูไปจากประเทศดอยพัฒนา 
13. ผลการโฆษณาสินคาฟุมเฟอยใหแกผูม่ังค่ังร่ำรวยไดใชท้ังภายในประเทศของตัวเองและนอกประเทศ ซ่ึงก็คือ 

ประเทศดอยพัฒนาไดรูไดเห็นเปนตัวอยางและเปนการทำลายศีลธรรมดวย เชน ในทางภาพยนตรและแมกกาซีน เปนตน 
 
ทวิภาคภายในประเทศ จะเห็นไดวาจากประชาชนสวนใหญมีอาชีพการเกษตรกรอาศัยอยูในชนบทท่ีกระจัด

กระจายมีรายไดนอย สวนคนจำนวนนอยท่ีมีรายไดสูงอาศัยอยูในเมืองมีสิทธิหลาย  ๆอยาง มีอำนาจ อยูในยานท่ีเจริญและ
สะดวก ในขณะเดียวกัน ก็มีสลัมจำนวนมากลอมรอบอยูโดยมีพลเมืองรายไดนอยอาศัยอยูอยางแออัดไมถูกสุขลักษณะอนามัยท่ี
ดี ทวิภาคภายในน้ีอาจแบงไดเปน 4 ดาน คือ 

1. ทวิภาคทางเศรษฐกิจ (Economic dualism) ไดแก การมีอยูของสภาพทางเศรษฐกิจแบบด้ังเดิมโบราณ
สามารถอยูไดดวยตัวเองกับภาคเศรษฐกิจแบบสมัยใหมมีตลาดซ้ือขายสินคา 

2. ทวิภาคทางสังคม (Social dualism) มีความแตกตางกันดานเช้ือชาติเผาพันธุของคนแตกตางทางดาน
โครงสรางทางสังคม (Social Structure) ตลอดจนพฤติกรรมของคนแตกตางกัน 

3. ทวิภาคทางเทคโนโลยี (Technological dualism) มีความแตกตางกันในเร่ืองภาคแรงงานของคนแบบด้ังเดิม
และไมมีทักษะ (labour-intensive) กับภาคการใชเคร่ืองยนตเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยกาวหนา 

4. ทวิภาคทางภูมิภาค (Regional dualism) มีความแตกตางระหวางเมืองกับชนบทหรือระหวางพ้ืนท่ี  ๆ
เจริญกาวหนาทันสมัยมีความสะดวกตาง  ๆกับพ้ืนท่ีดอยพัฒนา ซ่ึงขาดแคลนท้ังความสะดวกสบายและบริการตาง ๆ ทวิภาค
ลักษณะน้ีอาจถือเปนสวนหน่ึงของทวิภาคทางเศรษฐกิจได 

เจาตำรับทฤษฎีโครงสรางอีกคนหน่ึง คือ เบริท เอฟ โฮเซลิทซ (Bert F. Hoselitz) กลาวไวในเชิงตนแบบวา 
ประเทศดอยพัฒนากับประเทศพัฒนาแลวมีชองวางท่ีแตกตางกันในดานปทัศถานทางสังคม (social norms) ซ่ึงมีผลการกำหนด
และแจกจายหรือกระจายบทบาทตาง  ๆของคนในสังคม ดังน้ัน การพัฒนาจึงจำเปนตองมีการแผกระจายท่ีกาวหนาของทัศนคติ
และสถาบันสมัยใหมใหท่ัวถึง 



2) ทฤษฎีการแปลงรูป (Transformation Theory) 
ทฤษฎีเก่ียวกับการแปลงรูปเหลาน้ีอางอิงถึงวิธีการอนุมานและการทำนายในเร่ืองเก่ียวกับชวงของการเปล่ียนแปลง

ซ่ึงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดอยพัฒนา โดยพิจารณาจากการวิเคราะหโครงสรางและสาเหตุตาง  ๆของความดอย
พัฒนาท่ีกลาวมาแลว แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับวิธีการเหลาน้ี ก็คือ ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีพัฒนาข้ึน
มาดวยแนวทางของตัวเองเปนโครงสรางแบบหน่ึงโดยเฉพาะ และถือวาประเทศดอยพัฒนาไมมีหลักแหลงของตัวเอง จะตอง
ดำเนินรอยตามกระบวนการพัฒนาท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในสมัยหน่ึงของประเทศอุตสาหกรรม 

ทฤษฎีการแปลงรูปก็เชนกันมีปจจัยในลักษณะดังกลาวอยูไมนอย เพราะในการกำหนดวัตถุประสงคก็ดีหรือการ
ตัดสินใจเลือกกลยุทธในการพัฒนาก็ดี มักจะมีแบบแผนหรือมาตรฐานอยูในหัวใจเปนแนวทางหรือเปนหลักอยูแลว 

3) ทฤษฎีการแผกระจาย (Diffusion Theory) 
เก่ียวกับแนวความคิดการแผกระจายน้ี โฮสท บุชเชอร (Horst Buscher) ไดอธิบายไวโดยกำหนดเปนขอสันนิษฐาน

วา กระบวนการเปล่ียนแปลงจะดำเนินไปไดโดยการถายเทปจจัยการผลิตท่ีหายาก เชน ทุน การริเร่ิมเปล่ียนแปลงทางเทคนิค
ใหม และความรูในการทำงาน (know-how) เปนตน จากประเทศอุตสาหกรรมไปยังประเทศกำลังพัฒนาและความกาวหนาท่ี
เกิดข้ึนในภาคทันสมัยจะแผกระจายไปท่ัวประเทศ กลาวคือ มีสินคาอุปโภคบริโภค เทคนิค และแนวนิยมทางพฤติกรรมและ
สถาบันอยางท่ัวถึง 

โรนัลด เอช ชิลโคท (Ronald H. Chilcote) กลาววา การบรรลุผลสำเร็จของลัทธิทุนนิยมท่ีเกิดข้ึนโดยท่ัวไปน้ัน ถือ
วาเปนผลของทฤษฎีการแผกระจายความพัฒนาท้ังส้ิน 

แฮรี จี จอหนสัน (Harry G. Johnson) ไดกลาวเก่ียวกับทฤษฎีการแผกระจายการพัฒนาไววา กระบวนการ
พัฒนาการอุตสาหกรรมมีลักษณะสำคัญประการแรก คือ เม่ือมีการอุตสาหกรรมเกิดข้ึน ณ ประเทศใดหรือพ้ืนท่ีแหงไหนยอมมี
แนวโนมท่ีจะทำใหการอุตสาหกรรมมีมากย่ิงข้ึน มีรายไดสูงข้ึน มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน มีการแบงงานกันทำ และมีระบบ
เศรษฐกิจท่ีแสวงประโยชนอันนำไปสูการดึงเงินทุนและแรงงานเขาไปยังตลาด ทำใหเกิดปจจัยการผลิตและวงจรความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันเปนลักษณะสำคัญของระบบการอุตสาหกรรมและทำใหเกิดความไมเทาเทียมกันของรายไดระหวาง
พ้ืนท่ี  ๆพัฒนาหรือเรียกวา ศูนยกลาง (center) กับพ้ืนท่ีหางไกลออกไปหรือเรียกวา พ้ืนท่ีขอบนอก (periphery) สำคัญกวา
ความไมเทาเทียมกันดังกลาว ก็คือ วงจรของความเปนเหตุเปนผล (cumulative circle of causation) ท่ีเสริมสรางแรงดันทาง
เศรษฐกิจหลาย  ๆประการ และทำใหกระบวนการพัฒนาแผกระจายไปสูพ้ืนท่ีขอบนอก โดยระบบเศรษฐกิจของศูนยกลาง
ตองการทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ ทรัพยากรแร ทรัพยากรท่ีหายาก อาหาร และราคาของส่ิงตาง  ๆมีแนวโนมสูงข้ึน จึงตอง
แสวงหาของราคาถูกกวาในพ้ืนท่ีขอบนอก นอกจากน้ียังมีความตองการทุนและแรงงานท่ีมีลักษณะเพ่ือจะทำใหพ้ืนท่ีขอบนอก
เปนแหลงผลิตตอไป คนท่ีอยูในพ้ืนท่ีขอบนอกจึงคุนเคยกับความรูเฉพาะดาน การแบงงานกันทำ มีรายไดสูงข้ึน มีการส่ังสินคา
มากข้ึน และการมีรายไดสูงข้ึนทำใหสามารถผลิตสินคาไดและสงออกขายกับประเทศเพ่ือนบานซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีขอบนอกดวยกัน
และสงขายใหประเทศศูนยกลางดวย 

กลไกอีกอยางหน่ึงของการแผกระจายการพัฒนา ไดแก การเคล่ือนไหวของแรงงานระหวางประเทศ เม่ือ
เปรียบเทียบกับทุนและเทคโนโลยี รวมท้ังความกาวหนาทางเทคนิคท่ัว  ๆไป เพ่ือเพ่ิมคาจางแรงงานความกาวหนาทางเทคนิคใน
ประเทศศูนยกลางจะคอย  ๆเพ่ิมคาจางท่ีน่ันเม่ือเทียบกับประเทศขอบนอกปรากฏการณดังกลาวจะทำใหมีการผลิตเกิดข้ึนใน
ประเทศขอบนอกโดยใชทุนและเทคโนโลยีจากประเทศศูนยกลางและใชแรงงานราคาต่ำกวาในประเทศขอบนอก การผลิตก็
มักจะทำเพ่ือขายในประเทศขอบนอกเองซ่ึงกอนหนาน้ันซ้ือจากประเทศศูนยกลาง และตอมาถาคาขนสงไมแพงเกินไปอาจสง
สินคาน้ันไปขายในประเทศศูนยกลางดวยกลไกสำคัญในเร่ืองน้ี ก็คือ คาจางแรงงานและการฝกอบรมแรงงาน สวนประเทศ
ศูนยกลางจะมุงผลิตสินคาท่ีมีขนาดใหญ ใชความรูเฉพาะดานและคนท่ีมีความรูสูง 

การใชกลไกท้ังสองประการเพ่ือถายทอดกระบวนการพัฒนาใหกับพ้ืนท่ีขอบนอกโดยศูนยกลางน้ันตองอาศัย
สภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีขอบนอกท่ีเอ้ืออำนวยดวย เชน 

1. นโยบายของรัฐบาลจะเปนตัวสำคัญตอการแผกระจายการพัฒนาดังกลาว กลไกประการแรกจะเปนไปได
หรือไมข้ึนอยูกับ 

2. รายไดจากการสงออกและอาจลมเหลว ถามี 
3. ประชากรเพ่ิมมากเกินไปจนทำใหรายไดตอหัวต่ำมาก 



4. ในกรณีของการทำอุตสาหกรรมท่ีใชทุนและเทคโนโลยี (Capital Intensive) เชน การทำเหมืองแร การจาง
แรงงานและรายไดในทองถ่ินอาจนอยเกินไปท่ีจะเปนตลาดท่ีพอเพียงสำหรับการพัฒนาตอไปได ย่ิงกวาน้ัน 

5. องคการทางสังคมด้ังเดิมอาจเปนอุปสรรคตอการเปล่ียนแปลงปรับปรุงดวย 
ในทำนองเดียวกัน กลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมประการท่ีสองน้ัน ถาการศึกษาและการฝกอบรมมุงทำให

ปญญาชนมีลักษณะสอดคลองกับการดำรงชีวิตแบบด้ังเดิมของพ้ืนท่ีขอบนอกหรือเพ่ือตอบสนองอาชีพทางการเมืองและการ
บริหารเทาน้ัน โดยไมคำนึงถึงการอุตสาหกรรมแลว ปญหาก็จะมีอยูเชนเดียวกัน เพราะลักษณะตาง  ๆของสังคมแบบด้ังเดิมน้ัน
มิไดสงเสริมความเปนผูประกอบการ อยางไรก็ตาม จอหนสัน กลาวเชิงสรุปวา ประเทศดอยพัฒนาควรเรงพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมี
นโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการกำหนดโครงสรางทางอุตสาหกรรมใหเหมือนกับประเทศท่ีพัฒนาแลว และมุงไปสูการเล้ียงตัวเองได 
รวมท้ังการสงออกตามความตองการของประเทศพัฒนาแลวดวย หรือกลาวโดยสรุปเก่ียวกับทฤษฎีการแผกระจายความเจริญ ก็
คือ กระบวนการถายเทปจจัยหายากของการผลิต เชน ทุน เทคนิคใหม  ๆและความรู เปนตน จากประเทศอุตสาหกรรมไปสู
ประเทศกำลังพัฒนา ความเจริญกาวหนาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีศูนยกลางจะแผกระจายไปยังพ้ืนท่ีขอบนอกในเร่ืองสินคา เทคนิค 
พฤติกรรม และสถาบันตางๆ 

อยางไรก็ตาม ชิลโคท ไดจำแนกทฤษฎีการแผกระจายไว 3 แบบดวยกัน คือ 
1. ทฤษฎีการพัฒนาทางดานการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนในประเทศทุนนิยมกาวหนาท้ังหลาย เชน 

ทฤษฎีประชาธิปไตยสมัยใหม (Modern Democracies) จากผลงานของ เจมส ไบรซ (James Bryce) ในป ค.ศ. 1921 และ
ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีรัฐธรรมนูญของ คารล เจ ฟริดริซ (Carl J. Friedrich) ในป ค.ศ. 1937 ผลงานดังกลาว
น้ีเนนถึงคุณคาและการปฏิบัติของระบอบประชาธิปไตยตะวันตก (โดยเฉพาะอยางย่ิง ความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ การมีสวน
รวมของประชาชนโดยการเลือกต้ัง มีระบบพรรคการเมือง พลายพรรค และมีการแขงขันทางการเมือง) 

ตอมา เซมัว มารติน ลิปเซท (Seymour Martin Lipset) ไดรวบรวมเน้ือหาสาระสำคัญเขาดวยกันเม่ือป ค.ศ. 
1959 เปนขอกำหนดของประชาธิปไตยตามแนวทางแหงความชอบธรรมทางการเมืองและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในป ค.ศ. 
1966 ลูเซียน พาย (Lucian Pye) ไดรวมเอาสาระสำคัญเหลาน้ีไวดวยกันในเร่ืองจุดรวมของการเมืองแบบประชาธิปไตย (Focus 
on Political Democracy) ภายหลังตอมา พัฒนาการทางการเมืองในประเทศตะวันตกไดเพ่ิมความสนใจใหกับการแบงงาน
ตามความรูเฉพาะดาน ความเสมอภาค และความสามารถของระบบการเมือง ท้ังยังผานวิกฤตการณทางเอกลักษณ ความชอบ
ธรรม การมีสวนรวม การเขาไปไดอยางท่ัวถึง (Penetration) ของบริการและอำนาจรัฐและการกระจายอำนาจทางการเมือง 

2. ทฤษฎีการแผกระจายท่ีเก่ียวกับลัทธิชาตินิยมซ่ึงเปนแนวความคิดทางยุโรปท่ีใหความสนใจกับสัญลักษณของ
ชาติ เชน เพลงชาติ ธงชาติ ความเปนปกแผนทางสถาบัน อธิปไตยของชาติ ขอความท่ีเก่ียวกับความจงรักภักดีและความรูสึก
รวมกันของคนในชาติหรือเจตจำนงท่ีมีอยูในสำนึกของคนท้ังชาติ เปนตน ลัทธิชาตินิยมทำใหเกิดพลังทางอุดมการณและ
แรงจูงใจเพ่ือการพัฒนา โดยปกติแลวลัทธิชาตินิยมจะเนนไปสูการพัฒนาตามแนวทางทุนนิยม เชน ท่ีเกิดข้ึนในประเทศฝร่ังเศส 
เยอรมันนี และอิตาลี ระหวางเวลาในศตวรรษท่ี 19 หรือเม่ือไมนานมาน้ีในประเทศใหม  ๆในทวีปอาฟริกา เอเชีย และลาติน
อเมริกา 

3. ทฤษฎีการแผกระจายอีกแบหน่ึงมีลักษณะเปนเสนตรงไปสูสภาวะทันสมัย โดยมีความเช่ือวาประเทศในโลก
ดานตะวันตกจะแผกระจายคานิยม เงินลงทุน และเทคโนโลยีไปสูประเทศพัฒนานอยท้ังหลายใหมีอารยธรรมมากข้ึนตาม
แนวทางประเทศพัฒนาแลวทางตะวันตก การพัฒนาตามแนวทางน้ีมีกระบวนการข้ันตอนซึงกำหนดไวดังตอไปน้ี 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของ วอลท ดับเบิลยู โรสโตว (Walt W. Rostow) ซ่ึงถือวากระบวนการพัฒนามีข้ันตอน
ตอเน่ืองไปสูความสำเร็จและเปนแบบแผนทางอุดมคติ ซ่ึงเปนแนวความคิดท่ีมีอิทธิพลพอสมควรในชวง 1960 โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. สังคมโบราณ (Traditional society) 
เปนสังคมท่ีมีโครงสรางท่ีเปนปญหาตอการพัฒนาอยางมากและอาจกลาวไดวาเปนสังคมท่ีไมเปล่ียนแปลง ไมมีการ

ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม มีการผลิตท่ีจำกัดมาก ทรัพยากรท่ีใชเพ่ือการเกษตรมีอัตราสวนสูงมาก ในโครงสรางทาง
สังคม มีการใชอำนาจตามระดับของการบังคับบัญชาการเปล่ียนแปลงฐานะของคนในสังคมโดยอาศัยคุณวุฒิและความสามารถ
แทบจะเปนไปไมไดเลย ครอบครัวและเช้ือสายตนตระกูลของคนมีบทบาทสำคัญมาก และมีการถายทอดความเช่ือถือตาง  ๆสืบ
กันไปช่ัวลูกช่ัวหลาน สังคมแบบน้ีจึงมีลักษณะเปนสังคมเกษตรด้ังเดิมและยึดม่ันอยูกับคานิยมและความเช่ือเกา  ๆท่ีถายทอดกัน
มาเปนเวลายาวนาน 



2. สมัยหลังสังคมโบราณ (Post-traditional society) 
หรือข้ันเตรียมพรอมท่ีจะออกเดินทาง (Pre-conditions for take-off) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา สังคมกำลัง

เปล่ียนแปลง (Transitional society) ก็ไดเพราะเปนชวงของสังคมโบราณเปล่ียนแปลงเพ่ือแสวงประโยชนจากความเจริญทาง
วิทยาศาสตรสมัยใหม เปนระยะของการเตรียมตัวของสังคมในดานตาง  ๆซ่ึงสวนใหญจะตองมีการเปล่ียนแปลง ถาสังคมใดมี
ลักษณะโบราณมากและมีความม่ันคงเชนประเทศสวนใหญในยุโรปและประเทศเกือบท้ังหมดในทวีปเอเชีย อาฟริกา และ
ตะวันออกกลาง เม่ือมีความจำเปนจะตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้ังโครงสรางของสังคม ระบบการเมือง และเทคนิคการผลิต 
ยอมจะเปล่ียนแปลงไดยากและตองใชเวลาอันยาวนานไมเหมือนกัน บางประเทศท่ีมีลักษณะอันเปล่ียนแปลงไดงาย เชน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และประเทศอ่ืน  ๆบางประเทศ เพราะไมสูจะมีส่ิงท่ีถายทอดกันมา
ต้ังแตด้ังเดิมมากนัก ประกอบกับมีทรัพยากรและลักษณะบางประการท่ีสงเสริมการเปล่ียนแปลง จึงสามารถเตรียมตัวนำสังคม
เปล่ียนเขาไปสูข้ันท่ีสามไดโดยใชเวลาไมยาวนานนัก 

ลักษณะของการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญในข้ันของการเตรียมตัวเพ่ือออกเดินทางของการพัฒนาไดแกการเปล่ียนจาก
สังคมโบราณท่ีมีลักษณะเปนสังคมเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญประมาณรอยละ 75 เปนเกษตรกรเขาไปสูการเปนสังคม
อุตสาหกรรม มีการคมนาคมและการส่ือสารท่ีเจริญกาวหนาข้ึน มีการคาขายสินคาและจัดบริการตาง  ๆการจัดการทางดาน
การเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจ และสังคม ไมควรจำกัดขอบเขตอยูในอาณาเขตแคบ  ๆเฉพาะทองถ่ินหรือภูมิภาคหน่ึง  ๆ
เทาน้ัน แตควรจะมองใหกวางไกลข้ึนไปถึงระดับชาติและระหวางประเทศ 

ทัศนคติของการมีลูกควรเปล่ียนไปในทางท่ีทำใหอัตราการเกิดของประชากรลดลง ประชากรจะไดไมมากเกินไป ซ่ึง
ถือวาเปนปญหาของความเจริญกาวหนา เจาของท่ีดินรายใหญเปนกลุมชนท่ีมีรายไดเหลือใช ควรจะหาทางนำเงินสวนน้ีมาชวย
ประเทศในการสรางถนน โรงเรียน และสวัสดิการตาง  ๆแทนท่ีจะปลอยใหแตละคนมีเงินเหลือและใชจายตามความพอใจ เชน 
ทัศนาจรตางประเทศ สรางโบสถ สรางวัด สรางบานพักตากอากาศชายทะเล และซ้ือเคร่ืองประดับสวนตัว เปนตน 

ความรูสึกท่ีวาคาของคนและฐานะของคนอยูท่ีการเกิดหรือตระกูลท่ีใหกำเนิดเปล่ียนไปเปนการใหความสำคัญกับ
คุณวุฒิ ความรู ความสามารถ หรือความรูความชำนาญในการทำงานเฉพาะดาน และท่ีสำคัญท่ีสุด ก็คือ ความเช่ือท่ีวา
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพของมนุษยเปนส่ิงท่ีสรางข้ึนมาโดยธรรมชาติและโดยพระผูเปนเจา ควรจะเปล่ียนไปสูความมีเหตุมีผล 
เพ่ือใหคนมีความคิด มีเหตุผลและสามารถทำการผลิตไดมากข้ึน และกอใหเกิดความเจริญกาวหนา 

3. ขั้นที่สามของการพัฒนาคือการออกเดินทาง (Take-off) 
เปนชวงของการเอาชนะการตอตานขัดขวางและอุปสรรคตาง  ๆของสังคมโบราณไดแลว เพราะส่ิงเหลาน้ี เปน

ปญหาของความเจริญเติบโต ในขณะเดียวกัน พลังตาง  ๆท่ีทำใหเกิดความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ไดแผขยายไปอยางท่ัวถึงใน
สังคมและสามารถทำใหมีความเจริญเติบโตไดอยางปกติตอไป ในชวงของข้ันการออกเดินทางน้ี อัตราการลงทุนและการออม
ทรัพยอาจเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 5-10 ของรายไดแหงชาติหรือมากกวาก็ได มีการลงทุนทางอุตสาหกรรมใหม  ๆแผขยายอยาง
รวดเร็ว ผลประโยชนท่ีไดจากการผลิตสวนใหญจะนำมาใชในการขยายการลงทุนตอไปอีก การอุตสาหกรรมใหม  ๆท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีจะ
ชวยใหคนมีงานทำ ในขณะเดียวกันจะมีความตองการบริการตาง  ๆท่ีจำเปนเพ่ือสนับสนุนการอุตสาหกรรมเหลาน้ี อันสงผลทำ
ใหคนมีรายไดสูงข้ึน มีผูประกอบการเพ่ิมมากข้ึน มีผูลงทุนในภาคเอกชนมีการปรับปรุงวิธีการผลิตใหทันสมัย และมีการใช
ทรัพยากรใหเปนประโยชนไดมากข้ึน 

4. ขั้นขับเคลื่อนไปสูความโตเต็มท่ี (Drive to maturity) 
เม่ือผานข้ันออกเดินทางมาแลวประมาณ 40 ป จะเปนชวงของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการใชเทคโนโลยี

สมัยใหมอยางกวางขวาง มีการใชทุนประมาณรอยละ 10-20 ของรายไดประชาชาติเพ่ือการลงทุน ท่ีสำคัญคือ สามารถทำให
ผลผลิตเพ่ิมสูงกวาอัตราการเพ่ิมของประชากรอยางมาก มีการเรงการลงทุนทางอุตสาหกรรมใหม  ๆใหรวดเร็วข้ึน มีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเทคนิคการผลิตใหกาวหนา มีความสามารถแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศได สามารถผลิตสินคาท่ี
เคยส่ังซ้ือจากตางประเทศมากอนไดเองภายในประเทศและมีสินคาสงออกใหม  ๆใหสอดคลองกัน การปรับปรุงคานิยมหรือ
สถาบันตาง  ๆท่ีมีอยูเดิมใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอยางย่ิง ใหมีลักษณะท่ีสนับสนุนสงเสริม
ความเจริญเติบโตหรืออยางนอยก็ไมใหเปนปญหาและอุปสรรคตอความเจริญดังกลาว กระบวนการทางอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีอาจมีความสลับซับซอนย่ิงข้ึน โดยเปล่ียนจากสมัยของการอุตสาหกรรมถานหิน เหล็ก และอุตสาหกรรมหนักทางดาน



รถไฟ ไปสูสมัยของเคร่ืองยนต เคร่ืองจักรกล เคร่ืองเคมี และเคร่ืองไฟฟา เหมือนอยางประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมันนี
เม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 

5. ขั้นของการบริโภคขนาดใหญ (The age of high mass-consumption) 
ในข้ันน้ี ไดมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสำคัญ  ๆท่ีทำใหเกิดความเจริญเติบโตเขาไปสูการผลิตสินคาเพ่ือการ

บริโภคและการบริการตาง  ๆเชน มีการเปล่ียนแปลงจากอุปทานหรือการผลิตไปสูอุปสงคหรือความตองการ และจากปญหาของ
การผลิตไปสูปญหาของการบริโภคและสวัสดิการวาทำอยางไรจึงจะทำใหมีอาหารและบริการท่ีอำนวยความสะดวกสบายและ
ความพอใจใหกับประชาชนได เพ่ือใหประชาชนไดรับความสุขโดยท่ัวกัน ในขณะเดียวกัน ก็คงยังมีความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยี มีการเพ่ิมผลผลิตทางอุตสาหกรรมอยูตอไป พรอมกับการสรางความม่ันคงของอิทธิพลออกไปนอกอาณาเขต มีการใช
ทรัพยากรไปในทางทหารและนโยบายตางประเทศมากข้ึน อันเปนการสรางช่ือเสียงของประเทศใหเปนท่ีเช่ือถือ 

4) ทฤษฎีการพัฒนาทวิภาค (Dual Development Theory) 
ผูท่ีมีแนวความคิดคลายคลึงกันในเร่ืองการพัฒนาทวิภาคน้ี มี ดับเบิลยู อารเธอร เลวิส (W. Arthur Lewis) กัสดาฟ 

เรนิส (Gustav Renis) จอหน ซี เอช ฟ (John C. H. Fei) และ เดล ดับเบิลยู จอรแกนสัน (Dale W. Jorgenson) ไดกลาวไววา 
“การโยกยายปจจัยดานแรงงานจากภาคการเล้ียงตัวเอง (Subsistence sector) ไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม จะชวยลดความ
แตกตางระหวางท้ังสองภาคดังกลาวไดและสามารถทำใหมีบูรณาการในระดับท่ีสูงข้ึนอยางท่ัวถึงของระบบเศรษฐกิจ” 

กัสตาฟ เรนิส (Gustav Renis) และจอหน ซี เอช ฟ (John C. H. Fei) ไดกลาวไวในเร่ืองทฤษฎีการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยกลาวถึงแรงงานสวนเกินในภาคการเกษตรซ่ึงมีอัตราการเกิดสูงมาก ท้ัง เรนิส และฟ อาศัยผลงานของเลนิส โดย
เสนอตัวแบบสองภาค (Two-sector model) และสังเกตดูการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมหรือการลงทุนซ่ึงสนับสนุนโดยมี
แรงงานอยางมากมายและราคาคาจางถูกจากภาคเกษตรกรรม การวิเคราะหของเขาอาศัยข้ันตอนการออกเดินทาง (Take-off) 
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของ โรสโตว โดยใชเวลา 20-30 ป เปนการสรางทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงมีสองข้ันตอน 
คือ ตอนแรกมีขอสมมติเก่ียวกับโครงสรางเบ้ืองตนของตัวแบบโดยเนนการวิเคราะหบทบาทของภาคเกษตรท่ีถูกละเลย ตอนสอง
ลักษณะท่ีเร่ิมจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีแรงผลักดันใหตัวเอง กลาวคือ มีการกระทำกิจกรรมทางดานอุตสาหกรรม
ซ่ึงสวนหน่ึงมาจากแรงกระตุนของการมีแรงงานสวนเกินอยางมากมาย 

ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจทวิภาค (Development of a dual economy) อธิบายโดย เดล ดับเบลยู จอรเกนสัน 
(Dale W. Jorgenson) ในช้ันแรกไดกลาวถึงทฤษฎีและตัวแบบท่ีใชในระบบเศรษฐกิจท่ีพัฒนาแลวท้ังหลาย เชน ทฤษฎีความ
เจริญเติบโต ฮารรอด โดมาร (Horrod-Domar theory of growth) ตัวแบบวงจรและความเจริญเติบโต ดิวเชนเบอรร่ี สมิธ 
(Duesenburry-Smithies model of cycles and growth) ตัวแบบความเจริญเติบโตคลาสสิคใหม โตบินโซโล (Tobin-
Solow neo-classical growth model) และตัวแบบความเจริญเติบโต แคลดอร (Kaldor model of growth) ซ่ึงเปนตัวแบบ
ท่ีสรางข้ึนมาโดยผูรูและเหมาะสมท่ีจะใชในสังคมท่ีพัฒนาท้ังหลาย สวนทฤษฎีท่ีเหมาะสมจะใชในสังคมกำลังพัฒนาท่ีคุนเคยกัน
มากหนอย ก็คือ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจประชากรศาสตร (Economic-demographic Theory of Development) มีความ
แตกตางอยางมากระหวางทฤษฎีท้ังสองแบบซ่ึงควรใชในสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันดวย ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประชากรศาสตรมีจุดเนนอยูท่ีการรักษาดุลยภาพระหวางการสะสมทุนกับความเจริญเติบโตของประชากร โดยแตละดานจะ
ปรับตัวเขาหาอีกดานหน่ึง ภาคสมัยใหม (advanced or modern sector) กับภาคลาหลังหรือโบราณ (Backward or 
traditional sector) ในแตละภาคจะมีกิจกรรมการผลิตท่ีมีลักษณะของความเก่ียวของระหวางผลผลิตกับปจจัยการผลิต ซ่ึง
ไดแก ท่ีดิน แรงงาน และเงินทุน ลักษณะพิเศษของทฤษฎีน้ี ก็คือ ความไมสมประกอบในเร่ืองความสัมพันธของการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมปจจัยอ่ืน  ๆท่ีเหลือของทฤษฎีน้ีก็มี 

- ความเจริญเติบโตของประชากรท่ีตองข้ึนอยูกับผลิตผลอาหารตอหัวและการตาย 
- อัตราการเกิดท่ีตองข้ึนอยูกับผลิตผลอาหารตอหัว 
ถาผลิตอาหารไดเกินความตองการ ผลผลิตการเกษตรก็จะมีเหลือ แรงงานก็อาจจะละท้ิงท่ีดินเขามาหางานทำใน

ภาคอุตสาหกรรม แรงงานท่ีจะใชในภาคอุตสาหกรรมจะเพ่ิมข้ึนในอัตราเทากับอัตราการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตการเกษตรสวนเกิน 
แนนอนละ ถาไมมีทุนการผลิตทางอุตสาหกรรมก็เกิดข้ึนไมได คร้ันมีการลงทุน การสรางสมทุนก็จะมีความเปนไปไดโดยอาศัย
แรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนและการคาระหวางภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเปนตัวชวยความแตกตางของคาจางแรงงานของท้ัง



สองภาคจะมีอยูและความแตกตางน้ีจะเปนตัวกำหนดการคาระหวางท้ังสองภาคและเปนตัวกำหนดอัตราการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมดวย 

5) ทฤษฎีโครงสราง-หนาที่นิยม (Structural-Functionalism Theory) 
เปนทฤษฎีทางดานสังคมวิทยาและรัฐศาสตร เฟรด ดับเบิลยู ริกส (Fred W. Riggs) ไดอธิบายความหมายของ

โครงสรางวา เปนแบบแผนของพฤติกรรมซ่ึงไดกลายเปนลักษณะมาตรฐานของระบบสังคม เชน พฤติกรรมของขาราชการใน
องคการหน่ึง ดังน้ัน โครงสรางจึงมีความหมายรวมไปถึงตัวบุคคล ส่ิงของและการกระทำของคนในองคการ รวมท้ังของคนท่ีมา
ติดตอรับบริการจากองคการน้ันดวย สวนความหมายของหนาท่ีน้ัน หมายถึง ผลท่ีตามมาของโครงสรางซ่ึงอาจมีสวนทำใหเกิดผล
กระทบตอโครงสรางอ่ืน  ๆหรือระบบใหญดวย เชน หนาท่ีของหนวยงานเก่ียวกับการศึกษาท่ีเปนผูกำหนดอัตราคาเลาเรียน 
กำหนดหลักสูตร และหลักเกณฑการเรียนการสอน เปนตน ส่ิงเหลาน้ียอมมีสวนกระทบไปถึงรายไดรายจายของผูปกครอง
นักเรียน รายไดของโรงเรียน และของรัฐบาล รวมท้ังมาตรฐานความรูของผูสำเร็จการศึกษาดวย ดังน้ัน หนาท่ีจึงเปนแบบแผน
ของการข้ึนตอกัน (interdependence) ระหวางโครงสรางต้ังแตสองแหงข้ึนไปและเปนความสัมพันธระหวางตัวแปรผันตาง  ๆ
ดวย 

การศึกษาในสมัยกอนน้ันมักจะกระทำกันเฉพาะในดานของโครงสราง บางคร้ังอาจทำใหผูท่ีศึกษามองไมเห็นภาพท่ี
แนชัด เชน การศึกษาถึงระบบการปกครอง โดยพระมหากษัตริยในสมัยกอน ยอมกลาวไดวาตามโครงสรางน้ันไมมีฝายนิติ
บัญญัติเหมือนการมีระบบรัฐสภาในระบบการปกครองท่ีเห็นอยูในปจจุบันน้ี ท้ัง  ๆท่ีสมัยน้ันพระมหากษัตริยก็มีอำนาจหนาท่ี
ทางนิติบัญญัติดวย ดังน้ัน เพ่ือใหมองเห็นภาพท่ีชัดเจนและถูกตองย่ิงข้ึน จึงมีการศึกษาทางหนาท่ีอีกดานหน่ึงซ่ึงจะทำใหทราบ
ถึงความสัมพันธและการข้ึนตอกัน รวมท้ังมีสวนกระทบตอหรือถูกกระทบโดยส่ิงแวดลอมดวย 

การศึกษาในเร่ืองโครงสรางหนาท่ีน้ีเปนสวนหน่ึงของทฤษฎีการทำใหทันสมัย ซ่ึงมีกระบวนการของการพัฒนาจาก
ความดอยพัฒนาหรือสังคมด้ังเดิม (Traditional society) ไปสูสังคมกำลังพัฒนา (Transitional society) โดย ริกส กำหนดช่ือ
ใหเองวา จากสังคมเกษตรกรรม (Agrarian society) ไปสูสังคมกำลังพัฒนา (Prismatic society) และถึงสังคมอุตสาหกรรม 
(Industrial society) 

สังคมด้ังเดิมมีลักษณะเปนสังคมเกษตรกรรมท่ีไมคอยมีการเปล่ียนแปลง ไมมีการแบงงานกันทำตามความรูเฉพาะ
ดาน ภายหลังจากการเปล่ียนแปลงพัฒนาแลวจะเปนสังคมอุตสาหกรรมท่ีมีการแบงงานกันทำตามความรูเฉพาะดานอยางชัดเจน 

6) ทฤษฎีความเปนเหตุเปนผล (Causation Theories) 
วิธีการอธิบายแนวน้ี เรียกวา ทฤษฎีตัวแปรท่ีกอใหเกิดผลเด็ดขาด (Single Crucial Variable Theories) โดยกัส

ตับ เอฟ. ปาปาเนค (Guatab F. Fapanek) ท้ังน้ี เพราะทฤษฎีเหลาน้ีเนนปจจัยอยางเดียวท่ีเปนสาเหตุความดอยพัฒนา แตก็
มิไดเปนทฤษฎีท่ีถือวามีสาเหตุอันเดียว เพราะทุกทฤษฎีเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีกระบวนการท่ีสลับซับซอนท่ีอยู
ภายใตอิทธิพลของปจจัยมากมายหลายอยาง แตมีอยูเพียงอยางหน่ึงท่ีสำคัญมากและเปนตัวท่ีอธิบายถึงความยากลำบาก
ท้ังหลายท้ังปวงท่ีปรากฏอยูในอัตราความเจริญเติบโตท่ีเปนอยูขณะน้ี 

ปจจัยท่ีปาปาเนค เอยช่ือถึง ไดแก 
1. สภาพอากาศเปนปจจัยสำคัญย่ิงตามทฤษฎีอาณานิคมและไดรับการสนับสนุนตอมาอีกวาเปนปจจัยอยางหน่ึง 

แตตามทฤษฎีการทำใหทันสมัยแลว สภาพอากาศมิไดสงผลใหเกิดความดอยพัฒนา เพราะยังไมมีเหตุผลท่ีจะอธิบายไดอยาง
พอเพียง 

2. การสะสมทุนท่ียังไมพอเพียง สาเหตุของการสะสมทุนท่ียังไมพอเพียงน้ีมีความเห็นแตกตางกันออกไป บางคนก็
กลาววา มาจากการขาดความสามารถในการออมอันทำใหมวลชนท้ังชาติตกอยูในวงจรความช่ัวรายแหงความยากจน บางคนก็มี
ความเห็นวา บรรยากาศการลงทุนไมมีและขาดแรงกระตุน เพราะเหตุวาตลาดในประเทศกำลังพัฒนามีขนาดเล็กเกินไป ไม
พอเพียงท่ีจะทำใหไดเงินมาลงทุน นักวิชาการบางคนก็กลาววา ประเทศกำลังพัฒนามีภาคการเงินท่ีขาดประสิทธิภาพ ไมมี
ความสามารถท่ีจะทำหนาท่ีในการแปรสภาพการออมทรัพยใหไปสูการลงทุน เม่ือขาดแคลนความสามารถของภาคการเงิน
ดังกลาวจึงทำใหท้ังการออมทรัพยและการลงทุนเปนไปไมได 

3. ปจจัยสำคัญอีกประการเปนเร่ืองของมนุษยโดยตรง คือ การขาดคุรภาพของคนเปนปญหาท่ีมีนักวิชาการ
กลาวถึงเสมอและเปนปญหาพ้ืนฐาน เพราะคนมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนามาก นอกจากจะไมมีคุณภาพทางดานความรู



ความสามารถแลว ยังขาดคุณภาพดานศีลธรรมจรรยาอันเปนความตองการพ้ืนฐานในการอยูรวมกันของมนุษยดวย ในท่ีน้ีจะ
กลาวเฉพาะคุณภาพของมนุษยท่ีมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาซ่ึงมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ 

(1) การขาดแคลนแรงงานท่ีมีประสบการณ ความรู และทักษะ ในประเทศกำลังพัฒนามีแรงงานจำนวนมาก
แตไมมีความรู ไมมีประสบการณ และไมมีฝมือ 

(2) การขาดแคลนผูประกอบการในภาคเอกชน ไมมีนักธุรกิจและนักลงทุนท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณเพียงพอ 

(3) ความสามารถในการตัดสินใจและการบริหารหรือการจัดองคการท่ีใชความรูวิทยาการกาวหนาท่ีมีระบบ
และใชหลักวิชายังมีนอย 

4. ปจจัยทางดานสังคมวิทยา กลาวคือ โครงสรางทางสังคม (social structure) มีลักษณะด้ังเดิมโบราณ เชน มี
ครอบครัวขนาดใหญ (Extended family) แบบตะวันออก คือ มีท้ัง พอ แม ลูก พอตา แมยาย พอของพอ ลูกของลูก ลูกของ
หลาน บางคร้ังมีลูกหลานของพ่ีนองของพอหรือแมและญาติพ่ีนองอ่ืน  ๆอยูในครอบครัวดวย รวมกันแลวมากกวา 10 คน 
ย่ิงกวาน้ันยังมีการถายทอดความคิดความเช่ือและวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษตาง  ๆกันอีกดวย ส่ิงดังกลาวเปนอุปสรรคตอการ
เปล่ียนแปลงพัฒนาและความมีเหตุมีผลท่ีถูกตอง ท้ังยังเปนตัวสกัดก้ันพฤติกรรมท่ีมีเหตุมีผลทางเศรษฐกิจ คนจะมีความเช่ือ มี
คานิยม และพฤติกรรมท่ีนำไปสูการเพ่ิมข้ึนของประชาชนอยางมากมาย อันเปนผลทางลบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 

5. ปจจัยภายนอกอ่ืน  ๆท่ีเกิดข้ึนกับการมีความสัมพันธกับตางชาติหรือองคการระหวางประเทศไมวาจะทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการบริหาร มีความเช่ือกันอยูวาประเทศพัฒนาแลวท่ีมีอำนาจสามารถท่ีจะแสวง
ประโยชนจากประเทศกำลังพัฒนาและดอยพัฒนาไดมากกวาในรูปแบบตาง  ๆกัน ในสมัยกอนสงครามโลกคร้ังท่ีสองมักจะอาศัย
วิธีการแบบเมืองข้ึนหรืออาณานิคม ตอมามีความคิดวาเปนการแสวงประโยชนโดยวิธีการพ่ึงพา เปนตน 

7) ทฤษฎีการแกปญหา (Solution Theories) 
ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรแลวไดมีการคิดคนถึงกลยุทธของการพัฒนาข้ึนมาหลาย  ๆอยางโดยเนนในดานการ

ลงทุน การเงิน การคลัง และการคาระหวางประเทศ กลยุทธท่ีกลาวถึงกันมาก ก็คือ กลยุทธคอขวด (Bottleneck strategies) 
ซ่ึงมีสาระสำคัญอยูท่ีการวิเคราะหถึงปจจัยตาง  ๆท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาและการเอาชนะปญหาหรือปจจัยเหลาน้ัน 
อยางไรก็ตาม มีความเห็นแตกตางกันอยางมากในเร่ืองของการแกปญหาและแนวคิดในเรื่องกลยุทธดังกลาว 

 
ทฤษฎีเก่ียวกับการลงทุน (Investment Theory) คงยังมีความคิดความเห็นท่ีแตกตางกันในเร่ืองของการลงทุนวา

ควรจะทำในลักษณะใด และจะใหความสำคัญกับปจจัยอะไรกอนหรือระหวางการเกษตรและการอุตสาหกรรม โครงการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญหรือจะพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดยอม เปนตน จึงมีแนวคิดตาง  ๆกัน คือ 

8) ทฤษฎีการสะสมทุน 
ทฤษฎีการสะสมทุนหรือทฤษฎีการลงทุนในลักษณะน้ี เปนไปตามตัวแบบความเจริญเติบโต ฮารรอด-โดมาร 

(Harrod-Domar Growth Model) ซ่ึงมีแนวความคิดท่ีสำคัญ คือ 
- การลงทุนจะเพ่ิมข้ึน เม่ือประเทศมีการออมสูงข้ึน 
- การลงทุนเทากับการออมและเปนเง่ือนไขทำใหเกิดความเจริญเติบโต 
- อัตราการออมจะเปนปฏิภาคโดยตรงกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเปนปฏิภาคผกผันกับ

อัตราสวนระหวางทุนกับผลผลิตท่ีใชในการผลิตตอหนวย 
- การลงทุนจะทำใหเกิดการผลิตสูงข้ึนซ่ึงเปนผลทางดานการมีส่ิงของ เคร่ืองใช สินคา และบริการมากตามไป

ดวย 
- การลงทุนทำใหคนมีรายได และมีความตองการท่ีจะบริโภคและอุปโภค รวมท้ังทำใหมีการลงทุนตอไปอีกดวย 
- การลงทุนตามแนวความคิดดังกลาวน้ี ถือวา ระบบเศรษฐกิจมีเพียงสาขาเดียว มีการจางงานเต็มท่ีไมมีการ

เส่ือมราคาของทุน และไมมีการคาขายระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน้ี หมายถึง การเพ่ิมข้ึน
ของผลผลิต ปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพของการผลิต 

ขอสมมติฐานของ ฮารรอด-โดมาร มีดังน้ี 
- ระบบเศรษฐกิจมีเพียงสาขาเดียว (single sector) 



- ไมมีการเส่ือมราคาของทุน 
- ไมมีการคาขายระหวางประเทศ 
- มีการจางงานเต็มท่ี 
ทฤษฎีความเจริญเติบโตของ มหาลูโนบิส (Mahalunobis) ซ่ึงเช่ือเหมือนกับ ฮารรอด-โดมาร คือ “การลงทุนจะ

เพ่ิมข้ึนไดเม่ือประเทศมีอัตราการออมสูงข้ึน และการสงออกท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีจะมีผลทำใหระดับรายไดประชาชาติและการบริโภค
สูงข้ึนดวย” 

ทฤษฎีน้ีพิจารณาถึงระบบเศรษฐกิจ 2 สาขาหลัก คือ 
- สาขาท่ีผลิตปจจัยประเภททุน 
- สาขาท่ีผลิตสินคาเพ่ือการบริโภค 
ทฤษฎีน้ีเนนการผลิตปจจัยประเภททุนมาก 
9) ทฤษฎีแรงผลักดันสำหรับการพัฒนา (Big Push Theory) 
เปนทฤษฎีท่ีเนนการสะสมทุนและการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเชนเดียวกับของ ฮารรอด-โดมาร และ มหาลูโนบิส 

นอกจากน้ี โรเซนสเตน-โทดัน (Rosenstein-Todan) ยังไดเสนอวาในประเทศเทศดอยพัฒนาน้ัน จะตองมีการลงทุนขนาดใหญ
ในตอนเร่ิมตน เพ่ือผลักดันใหเขาสูกระบวนการพัฒนา มิฉะน้ัน จะเอาชนะปญหาอุปสรรคตาง  ๆท่ีมีอยูในประเทศดอยพัฒนา
ไมได 

ดังน้ัน จึงตองลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมหลาย  ๆอยางไปพรอมกัน เพราะสินคาอุตสาหกรรมตาง  ๆท่ีผลิตข้ึนน้ัน
ตองพ่ึงพาอาศัยกัน 

10) ทฤษฎีความเจริญเติบโตอยางสมดุล (Balanced Growth Theory) 
หมายถึง การลงทุนพรอม  ๆกันหลาย  ๆดานใหมีความสอดคลองสนับสนุนกัน ท้ังในดานอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรม สินคาอุปโภคบริโภคและสินคาประเภททุน สินคาเขาและสินคาออก อุปสงคและอุปทานของระบบเศรษฐกิจ 
รวมท้ังโครงสรางพ้ืนฐานดวย 

ผูมีแนวคิดทางดานน้ี ไดแก แรกนา เนอรคเซ (Ragnar) กลาววา “การลงทุนจะตองกระทำข้ึนในทุกสวนของระบบ
เศรษฐกิจโดยพรอมเพรียงกันเพ่ือขจัดปญหาตลาดท่ีมีขนาดเล็ก 

แรกนา เนอรคเซ ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาแบบสมดุล ท้ังน้ี เพราะวาประเทสดอยพัฒนาท่ีจะทำใหเกิด
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยความตองการจากภายนอกประเทศในการซ้ือสินคาพ้ืนฐานน้ันเปนส่ิงท่ีไมแนนอน 
ดังน้ัน การสงสินคาออกไปขายในตลาดระหวางประเทศจึงไมสามารถชวยใหเกิดการพัฒนาได แตตองไมหมายถึงประเทศดอย
พัฒนาท้ังหมด บางประเทศอาจอยูในขายยกเวน เชน คูเวต และอิรัก เปนตน อยางไรก็ตาม งานสำคัญท่ีตองทำ ก็คือ การเพ่ิม
ผลผลิตเพ่ือขายท้ังตลาดภายในประเทศและตลาดท่ีอ่ืน  ๆดวย เพราะตลาดภายในแคบและคนไมมีอำนาจการซ้ือ ท้ังยังไมเปน
ระบบตลาดท่ีสมบูรณเหมือนประเทศท่ีพัฒนาแลวดวย ดังน้ัน การแกปญหา คือ ตองทำการลงทุนแบบสมดุล คือ มีการ
อุตสาหกรรมหลาย  ๆดาน คนก็จะไดงานทำมากข้ึน สามารถผลิตไดเพ่ิมข้ึน มีเงินลงทุนมากข้ึน ปรับปรุงเทคนิคใหกาวหนาได 
อำนาจการซ้ือของคนสูงข้ึน โดยวิธีการดังกลาว การผลิตและการซ้ือสินคาตาง  ๆกันจะสนับสนุนและสงเสริมซ่ึงกันและกันอัน
เปนการขยายตลาดใหกวางข้ึน การพัฒนาอุตสาหกรรมก็เปนไปไดและทำใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

โรเซนสเตน โรดัน นอกจากสนับสนุนการพัฒนาแบบผลักดันแลว ยังเห็นวา การลงทุนหลาย  ๆดานอยางพรอม
เพรียงกันน้ีจะทำใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน แผกระจายไปทุกสาขาในระบบเศรษฐกิจ มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนและมีความตองการในสินคาตาง 
 ๆดวย 

โรเซนสเตน โรดัน ไดเสนอทฤษฎีแรงผลักดันสำหรับการพัฒนา โดยอธิบายเหตุผลวาประเทศดอยพัฒนาน้ันมี
ปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนามากมายหลายอยาง กลาวคือ การขาดแคลนนักลงทุนท่ีมีความสามารถ ขาดแคลนทรัพยากรท่ี
จะนำมาใชในการลงทุน รวมท้ังขาดแคลนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจำเปน เชน ถนน น้ำประปา ไฟฟา และโทรทัศน ท่ีสำคัญย่ิงคือ 
ความสามารถในการออมทรัพยของประชากร ดังน้ัน การท่ีจะมีโครงการพัฒนาและดำเนินการใหโครงการเปนไปไดน้ัน จำเปนท่ี
จะตองใชทุนอยางมากมายในตอนตนเพ่ือผลักดันเขาสูกระบวนการพัฒนา เปรียบเทียบกับการแลนข้ึนจากพ้ืนดินของเคร่ืองบินท่ี
ตองใชความเร็วและพลังงานอยางมาก และจะตองทำเปนแผนงานการลงทุนท่ีมีความครอบคลุม (comprehensive 



investment program) โดยจะตองมีโครงสรางพ้ืนฐานใหครบถวนพอเพียงไวรองรับการลงทุนดังกลาวดวย และทุนท่ีใชคงตอง
ไดมาจากตางประเทศ สวนแรงงานน้ันไดจากภายในประเทศ 

อยางไรก็ตาม การนำเอาแนวคิดน้ีมาประยุกตใชในประเทศกำลังพัฒนาอาจมีปญหาบางประการท่ีสำคัญ คือ 
ประเทศเหลาน้ีมีทรัพยากรไมพอเพียงท่ีจะใชในการพัฒนาหลาย  ๆดานหรือทุกดานดังกลาว ทางออกท่ีหลาย  ๆประเทศทำกัน 
ก็คือ การแสวงหาทรัพยากรเพ่ือใชในการพัฒนาจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงจากประเทศท่ีพัฒนาแลว และสวนมากจะ
เปนการกูเงิน เม่ือกูมามาก ความสามารถในการใชหน้ีมีนอยก็อาจทำใหเปนปญหาระยะยาวได ในดานของการจัดการเปนเร่ืองท่ี
ไมงายนักในกาท่ีจะพัฒนาใหทุกดานไปดวยกันไดอยางสอดคลองตองกัน ท้ังน้ี จะตองทำใหสวนประกอบทุกอยางเปล่ียนแปลง
และดำเนินไปใหถูกตองสอดคลองท้ังดานสถานท่ี เวลา ปริมาณ และคุณภาพ มีการจัดการและการควบคุมท่ีดีมีประสิทธิภาพ
เก่ียวกับการลงทุน และการดำเนินการตาง  ๆในเร่ืองการลงทุนตามแบบสมดุลน้ี 

11) ทฤษฎีความเจริญเติบโตอยางไมมีดุลยภาพ (Unbalanced Growth Theory) 
มีสาระสำคัญ คือ การพัฒนาของประเทศดอยพัฒนาน้ัน ควรเร่ิมจากการลงทุนขนาดใหญในสาขาเศรษฐกิจท่ีเปน

ยุทธศาสตรหรือเปนสาขานำการพัฒนาใหกับสาขาอ่ืน  ๆเชน สาขาโครงสรางพ้ืนฐาน 
การพัฒนาแนวน้ีอาจทำใหเกิดการขาดดุลยภาพ (Disequilibrium) ข้ึนในระบบเศรษฐกิจ แตสามารถปรับตัวไดถา

รัฐบาลใชมาตรการท่ีเหมาะสม 
สาขาท่ีควรเปนยุทธศาสตรควรเปนอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคาสำเร็จรูปหรือเกือบสำเร็จรูป เพ่ือการบริโภคและ

อุปโภค อุตสาหกรรมประเภทน้ีจะทำใหมีการผลิตสินคาข้ันกลางและข้ันพ้ืนฐานเพ่ือนำมาใชในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรตอไป 
ในป ค.ศ. 1958 อัลเบิรต โอ. เฮิลชแมน ไดเสนอทฤษฎีการพัฒนาความเจริญเติบโตอยางไมสมดุล โดยมีแนวคิด

สำคัญวา “การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดอยพัฒนาน้ัน ควรเร่ิมจากการลงทุนพัฒนาขนาดใหญในสาขาเศรษฐกิจท่ีเปน
ยุทธศาสตรหรือสาขานำการพัฒนาในสาขาอ่ืน เชน สาขาการสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา และเฮิสชแมน เช่ือวาการ
ลงทุนพัฒนาในสาขาใดสาขาหน่ึงท่ีจะถือเปนสาขานำไดน้ันจะตองสามารถทำใหการอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆตามมาในภายหลังอัน
เกิดการมีอุตสาหกรรมสาขาแรกดังกลาว และในตอนทายยอมทำใหมีการอุตสาหกรรมตาง  ๆเพ่ิมข้ึนและเกิดการพัฒนาในท่ีสุด 

นอกจากน้ี เฮิสชแมน ยังถือวาประเทศกำลังพัฒนามีทรัพยากรไมพอเพียงอันเปนสาเหตุท่ีทำใหดอยพัฒนาและการ
พัฒนาอยางไมสมดุลน้ีเปนกระบวนการท่ีคอยเปนคอยไป ดังน้ัน จึงเปนไปไดยากท่ีจะทำใหมีเศรษฐกิจขนาดใหญทันสมัยใน
ระบบเศรษฐกิจท่ีลาสมัย ความขาดแคลนท่ีสำคัญไดแก การขาดความสามารถท่ีจะเขาใจและตัดสินใจในการลงทุน แมจะมี
โอกาสอยูก็ทำไมได การแกปญหาจึงควรกระทำโดยการสรางสถานการณเพ่ือบีบใหคนตัดสินใจลงทุน สถานการณดังกลาวทำได
โดยทำใหภาคทางเศรษฐกิจแตกตางกัน กลาวคือ ทำบางสวนของเศรษฐกิจใหเจริญเติบโต ความขาดแคลนในภาคท่ีเปน
สวนประกอบจะมีแรงบังคับใหเกิดความเจริญเติบโตตามไปดวยโดยการลงทุน ดังน้ัน ภาคหรือสวนท่ีจะนำมาพัฒนาจึงควรไดรับ
การคัดเลือกใหเปนท่ีแนใจวาจะเปนสวนท่ีทำใหมีการลงทุนตามในดานอ่ืน  ๆรัฐบาลยอมจะตองเปนผูจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานให
พอเพียงอันเปนการอำนวยความสะดวกใหกับผูลงทุน อยางไรก็ตาม การมีโครงสรางพ้ืนฐานเปนเพียงเคร่ืองอำนวยความสะดวก
เทาน้ัน มิไดเปนสถานการณท่ีจะบีบใหมีการลงทุนเกิดข้ึน ส่ิงท่ีควรทำอาจจะเปนการใชปจจัยอยางอ่ืน เชน เงินชวยเหลือและ
มาตรการดานภาษี เปนตน 
 

2. ทฤษฎีจักรวรรดินิยม (Theory of Imperialism) 
วิธีการทางทฤษฎีท่ีจะกลาวตอไปน้ี สรุปมาจากสวนหน่ึงของแนวความคิดเก่ียวกับลัทธิจักรวรรดินิยม ซ่ึงมีพ้ืนฐานมา

จากการสอนของพวกนิยมมารกสและทฤษฎีจักรวรรดินิยมของ โรซา ลักเซมเบอรก (Rosa Luxemburg) และวลาดิมแมร ไอ เล
นิน (Wladimir I. Lenin) โดยมีสาระสำคัญในเชิงขอเสนอวา ระบบทุนนิยมสามารถผอนผันการพังทลายมาจนถึงขณะน้ีไดก็โดย
การทำใหประเทศท่ีมิไดเปนอุตสาหกรรมท้ังหลายข้ึนตอระบบทุนนิยมได โดยอาศัยกระบวนการของการทำใหประเทศอ่ืนเปน
อาณานิคมของตนหรือการใชอำนาจรูปแบบอ่ืน  ๆและบังคับใหประเทศเหลาน้ันเปดตลาดสำหรับขาดสินคาและทำการลงทุนหา
ผลประโยชน การตกต่ำลงของระบบน้ีเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได เพราะการแผขยายของระบบทุนนิยมเหลาน้ีทำใหเกิดความขัดแยง
ทางสังคม ท่ีมีแนวโนมไปสูขบวนการปลดปลอยแหงชาติข้ึนและลัทธิทุนนิยมก็จะสูญเสียอาณาจักรสำคัญย่ิงไปในท่ีสุด 

หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ทฤษฎีจักรวรรดินิยมดังกลาวไดขยายตัวออกมาเปนทฤษฎีการพัฒนา โดยมีกลยุทธทาง
ความคิดท่ีแตกตางออกไป แตยังคงมีวิธีการวิเคราะหเหมือนเดิม สาระสำคัญของทฤษฎีพัฒนาแนวใหมน้ีจะเห็นไดจากขอเสนอ



ท่ีวาความยากจนในประเทศกำลังพัฒนาท้ังหลายเกิดจากการแสวงประโยชนของประเทศอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนผูจัดใหมีระบบ
การข้ึนตอกันระดับโลกข้ึน ซ่ึงมีโครงสรางท่ีประกอบไปดวยประเทศโลกท่ีสามเปนบริวารทางการเมืองเปนตลาดสินคา และ
กลายเปนดินแดนท่ีมีความสำคัญตอการผลิตตามรูปแบบของทุนนิยมท่ีมีพลวัตตอไป 

เน่ืองจากมีขบวนการและความเคล่ือนไหวในประเทศอาณานิคมตาง  ๆเพ่ือใหไดอิสระเสรี ความเคล่ือนไหวเหลาน้ี 
มักจะไดรับการสนับสนุนโดยผูท่ีตอตานจักรวรรดินิยมและทุนนิยม จึงเปนเหตุใหระบบทุนนิยมตองปรับเปล่ียนกลวิธีโดยยกเลิก
ระบบการปกครองแบบอาณานิคมไปใชในการควบคุมท่ีนุมรวลกวา สวนวัตถุประสงคของการเปนจักรวรรดินิยมคงยังมีอยู
เหมือนเดิม เพราะพวกศักดินาและคนช้ันสูงของประเทศดอยพัฒนายังคงมีพฤติกรรมท่ีสนับสนุนระบบดังกลาวอยู ดังน้ัน ระบบ
น้ีจึงไมมีทางท่ีจะลมเลิกไปโดยสมัครใจ จึงพอสรุปสาระสำคัญของทฤษฎีจักรวรรดินิยมไดอีกตอนหน่ึงวาตราบใดท่ีสภาพการ
ดำรงอยูของประเทศโลกท่ีสามเปนเชนน้ีจะไมมีความเปนไปไดในการจะเอาชนะความดอยพัฒนา นอกเสียจากจะมีการปฏิวัติ
แหงชาติเพ่ือลมลางโครงสรางทางสังคมเกาแกด้ังเดิมท่ีมีอยูเสียและกำจัดความสัมพันธแบบพ่ึงพาของประเทศกำลังพัฒนากับ
ประเทศทุนนิยมเสียดวย ท้ังน้ี เพ่ือเตรียมตัวท่ีจะเขาสูกระบวนการพัฒนาตามแนวทางของทฤษฎีจักรวรรดินิยมตอไป ซ่ึงมีอยู 2 
ยุทธศาสตร คือ 

1. ยุทธศาสตรการแกปญหาตามลัทธิมารกสของสหภาพโซเวียต ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันในนาม การพัฒนาท่ีไมใชทุนนิยมตาม
กระบวนการพัฒนาดังกลาวน้ี ถือวาโครงสรางตาง  ๆของประเทศดอยพัฒนายังไมยอมใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปสูระบบสังคม
นิยมได จึงจำเปนตองทำการปรับปรุงพลังการผลิตเสียกอน น่ันก็คือ จะตองพัฒนาแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึงเปนสวนประกอบของพลังการผลิตดังกลาว เม่ือเปล่ียนแปลงพลังการผลิตไดแลว จึงทำใหการ
ปฏิวัติแหงชาติเพ่ือปลดปลอยใหพนจากลัทธิทุนนิยม ท้ังน้ี การกระทำดังกลาวมาจะตองไดรับคำแนะนำชวยเหลือท้ังทาง
การเมืองและทางเศรษฐกิจอยางใกลชิดจากประเทศสังคมนิยม จึงจะทำใหการพัฒนาเปนไปได การพัฒนาแบบน้ีมุงสูลัทธิสังคม
นิยมโดยยึดสหภาพโซเวียตเปนตนแบบ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไมเปนไปตามเจาลัทธิน้ีเปนผลงานของ พอล เอ. บารัน (Pual A. Baran) และ พอล เอม. 
สวีซี (Pual M. Sweezy) ซ่ึงปฏิเสธตนแบบของสหภาพโซเวียต เพราะไมมีความเหมาะสมกับสภาพท่ีเปนอยูในประเทศกำลัง
พัฒนา การท่ีจะนำเอาตนแบบท่ีเนนเร่ืองการเมืองมากเกินไป ในขณะเดียวกัน ก็ละเลยการวิเคราะหทางเศรษฐกิจและสังคมไป
อยางมาก 

1) ทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory) 
เอ. โอ. เฮอรแมน (A. O. Hirschman) ไดศึกษาความเปนมาของแนวคิดในประเทศกำลังพัฒนาพบวามีแนวคิดหลัก

ของพวกลาตินอเมริกา ซ่ึงแบงได 2 แนว คือ 
แนวแรก เปนการอธิบายภาวะดานปรัชญาและจิตวิทยา โดยมีความเห็นวาปรัชญาชีวิตและลักษณะประจำตัวของ

มนุษยบางประการเปนอุปสรรคตอการพัฒนา ไดแก ความเกียจคราน ความซึมเศรา ความถือตัว การตอตานวัตถุนิยม และการ
เช่ือในจิตและวิญญาณ เปนตน 

แนวท่ีสอง เปนการกลาวหาประเทศท่ีพัฒนาแลวท้ังหลายวาแสวงประโยชนและทำใหปรเทศลาตินอเมริกาดอย
พัฒนา 

ที. โดส ซานโตส (T. DosSantos) ไดใหความหมายของการพ่ึงพาไวดังน้ี “การพ่ึงพา หมายถึง สถานการณท่ี
เศรษฐกิจของประเทศตกอยูภายใตเง่ือนไขของการพัฒนา และข้ึนอยูกับการขยายตัวของเศรษฐกิจเพ่ือเล้ียงตัวเองใหไดของ
ประเทศอ่ืน” และมีลักษณะพ่ึงพาท้ังในทางวัฒนธรรม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจตอประเทศทุนนิยมตะวันตก โดยเฉพาะ
ทางเทคโนโลยี ความเช่ียวชาญ ทุน สินคาประเภททุน และตลาดสินคาสำหรับสงออก เปนตน 

ผูนิยามแนวคิดการพ่ึงพาท้ังหลายมีความเห็นวา ความดอยพัฒนาน้ันเกิดข้ึนจากการท่ีประเทศสวนใหญของโลกท่ี
สามถูกดึงเขารวมในระบบทุนนิยมระหวางประเทศในฐานะประเทศบริวารของประเทศท่ีพัฒนาแลวท้ังหลายและทำใหโครงสราง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโลกท่ีสามเอ้ืออำนวยตอการถูกแสวงประโยชนโดยประเทศพัฒนาแลวดังกลาว ย่ิงกวาน้ัน 
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมยังไมสงเสริมการพัฒนาแบบทุนนิยมอีกดวย ไดอีเตอร เสงหาส (Dieter Seenghaas) เรียก
ประเทศเหลาน้ีวา “ทุนนิยมงอย” ท่ีเรียกเชนน้ี เพราะไมมีสินคาประเภททุน (capital goods) ท่ีผลิตเองได ตองไปอาศัย
ประเทศพัฒนาแลวโดยการนำเขา จึงกลายเปนตลาดสำคัญของสินคาจากประเทศพัฒนาแลว ในขณะเดียวกันก็สงวัตถุดิบไปให
ประเทศดังกลาว ลักษณะเชนน้ียังเกิดข้ึนภายในประเทศดอยพัฒนาระหวางชนบทกับเมืองดวย 



การศึกษาทฤษฎีพ่ึงพามีอยู 3 แนวทางดวยกัน และทุกแนวทางตางมีทาทีของการตอตานจักรวรรดินิยมอยูดวย
ท้ังน้ัน คือ 

แนวทางแรก ไดแก การศึกษาแบบทุนนิยม โดยรวมเอาแนวนิยมตาง  ๆเชน ทัศนะของการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง 
ความเปนชาตินิยม โครงสรางนิยมและพัฒนานิยมเขาดวยกัน แมจะมีลักษณะของการตอตานจักรวรรดินิยม แตก็ยังมองเห็น
โอกาสท่ีจะพัฒนาตามแนวทางของทุนนิยมตอไปได โดยการปรับปรุงโครงสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการเมืองกับ
ประเทศพัฒนาแลวเสียใหม เพ่ือมิใหถูกเอาเปรียบทางผลประโยชนหรือมูลคาสวนเกินไปมากนัก ทฤษฎีท่ีนำมาใชวิเคราะหของ
แนวทางน้ี คือ ทฤษฎีโครงสรางนิยม ซ่ึง ออสวัลโด ซังเกล (Osvaldo Sunkel) ไดทำการศึกษาท้ังปญหาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและระบบทุนนิยมโลก เพ่ือแสดงใหเห็นวา ความพัฒนาและความดอยพัฒนาน้ัน คือ แตละดานของเหรียญ
เดียวกัน ดังน้ัน การพัฒนา ความดอยพัฒนา การพ่ึงพา ความตกต่ำ และความแตกตางทางพ้ืนท่ี ถือไดวาเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของ
สัมพันธกันและอยูในกระบวนการขยายตัวของทุนนิยมโลกเดียวกัน 

การแกไขอยูในกระบวนการขยายตัวของทุนนิยมโลกน้ี ทำใหเกิดการแบงข้ัวเปนศูนยกลางและบริวารท้ังระหวาง
ประเทศและภายในประเทศ มีการไดเปรียบแบบพ่ึงพาเกิดข้ึน 

แนวทางท่ีสอง คือ การศึกษาแบบมารกซิสต โดยเนนความสำคัญของภาวะนามธรรม เพราะเช่ือวาการทำความ
เขาใจสภาพความเปนจริงน้ัน จำเปนจะตองกำหนดตัวแบบหรือสมมติฐานข้ึนมากอน แลวจึงทำการรวบรวมตัวเลข ขอมูล และ
หลักฐานตาง  ๆของสภาพท่ีเปนจริงมาอธิบายเปรียบเทียบใหเห็นนักทฤษฎีคนสำคัญท่ีไดทำการศึกษาตามแนวมารกซิสตน้ี 
ไดแก อังเดร จี. แฟรงค (Andre G. Frank) ซ่ึงสรุปความคิดไดดังน้ี 

(1) การพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศจะไมเกิดข้ึนอยางเปนข้ันตอนตอเน่ืองแบบเดียวกัน ประเทศดอยพัฒนา
ขณะน้ีไมไดอยูในข้ันตอนท่ีประเทศพัฒนาแลวเคยผานมากอน และประเทศพัฒนาแลวก็ไมเคยดอยพัฒนาแบบน้ีมากอน แมจะ
เคยเปนประเทศท่ีไมพัฒนามากอนก็ตาม 

(2) ความดอยพัฒนามิไดสะทอนถึงโครงสรางของประเทศดอยพัฒนา แตเปนผลทางประวัติศาสตรของ
ความสัมพันธระหวางประเทศกับประเทศศูนยกลางอันเปนสวนหน่ึงของโครงสรางการขยายระบบทุนนิยมโลกอันทำใหมีการ
แสวงประโยชนจากแรงงานของประเทศบริวารผานทางการคาท่ีผูกขาด มีการทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเล้ียงตัวเองได 
(Self-subsistence) ของประเทศดอยพัฒนาและเปล่ียนประเทศดอยพัฒนาเปนแหลงการสะสมทุนของประเทศศูนยกลางและ
การพัฒนาของประเทศศูนยกลาง 

(3) แฟรงคไดต้ังสมมติฐานของการศึกษาไวดังน้ี 
ก) ส่ิงท่ีแตกตางกันในการพัฒนาระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลวกับประเทศดอยพัฒนา ก็คือ ประเทศพัฒนา

แลวไมเคยเปนบริวาร แตประเทศดอยพัฒนากำลังเปนบริวารและมีขอจำกัดหลายประการ 
ข) ประเทศบริวารจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบทุน

นิยมด้ังเดิม ถามีความผูกพันกับประเทศศูนยกลางนอยท่ีสุด 
ค) ภูมิภาคท่ีดอยพัฒนาและมีลักษณะของสังคมศักดินามากท่ีสุดอยูในขณะน้ีก็เพราะเคยมีความสัมพันธอยาง

ใกลชิดมากกับเมืองหลักหรือประเทศศูนยกลางมากอน 
แฟรงคไดเสนอใหประเทศในลาตินอเมริกาแยกตัวอยางเด็ดขาดออกจากความสัมพันธแบบศูนยกลางกับบริวาร 

โดยการปฏิวัติทางสังคมนิยม 
แนวทางท่ีสาม คือ การศึกษาท่ีใชท้ังแนวแรกและแนวท่ีสอง ใชแนวทางโครงสรางทุนนิยมสำหรับวิเคราะหและ

อธิบายสถานการณท่ีเปนรูปธรรมของการพ่ึงพา และใชแนวทางมารกซิสตสำหรับกำหนดภาวะหรือตัวแบบนามธรรมของการ
พ่ึงพา แนวคิดหลัก ก็คือ สภาพเฉพาะของส่ิงหน่ึงจะถูกกำหนดเง่ือนไขโดยสภาพท่ัว  ๆไป และใชแนวคิดน้ีกำหนดลักษณะท่ี
แตกตางกันของการพ่ึงพา ซ่ึงเกิดข้ึนจากกระบวนการขยายตัวของระบบทุนนิยมโลก (ลักษณะการพ่ึงพาเปนสภาพเฉพาะ สวน
กระบวนการขยายตัวของระบบทุนนิยมโลกเปนสภาพท่ัวไป) 

เน่ืองจากทฤษฎีพ่ึงพาน้ีมีผูใหความหมายไวแตกตางกันเปนกลุม  ๆยังไมเปนทฤษฎีท่ีเปนแนวเดียวกันในหลาย  ๆ
ประเด็น แตก็พอจะกลาวถึงแนวคิดรวมไดวามีลักษณะสำคัญอะไรบาง ดังน้ี 



ประการแรก ไดแก สภาพเศรษฐกิจของประเทศบริวารอยูในภายใตส่ิงแวดลอมระหวางประเทศหรือเปนสวนหน่ึง
ของทุนนิยมโลก การวิเคราะหและทำความเขาใจเศรษฐกิจของประเทศเหลาน้ี จึงจำเปนตองพิจารณาถึงความสัมพันธท่ีมีกับ
ประเทศศูนยกลางดวย ซ่ึงมักจะเปนความสัมพันธท่ีเสียเปรียบ 

ประการท่ีสอง ความสัมพันธของชนช้ันนำในประเทศบริวารกับประเทศศูนยกลาง นอกจากจะมีลักษณะในการ
กอบโกยผลประโยชนจากประเทศบริวารแลว ชนช้ันนำยังมีผลประโยชนรวมกัน และมีการเลียนแบบการดำรงชีวิตจากกันดวย 

ประการท่ีสาม ความไมเทาเทียมกันของประเทศสองกลุมจะมีมากข้ึน ท้ังในระดับประวางประเทศ ชนช้ัน ภาค 
และกลุมชน คนรวยก็ย่ิงรวย คนจนจะจนมากข้ึน มีความแตกแยกและขัดแยงกันภายในสังคม 

2) ทฤษฎีความดอยพัฒนา (Underdevelopment Theory) 
แนวความคิดเก่ียวกับความดอยพัฒนามีพ้ืนฐายเร่ิมตนคลายคลึงกับแนวความคิดเก่ียวกับการพ่ึงพา นักวิชาการบาง

คนถือวา ท้ังสองแนวความคิดมีความหมายเหมือนกัน แตอีกกลุมหน่ึงถือวา ท้ังสองแนวความคิดควรแยกการอธิบายออกจากกัน 
สวน โรนัล เอช ชิลโคท กลาววา ทฤษฎีความดอยพัฒนามีแนวโนมแตกตางกันหลายอยาง เชน ลาอุล พลีบิช (Raul Prebisch) 
และนักเศรษฐศาสตรอ่ืน  ๆท่ีทำงานเก่ียวของกับคณะกรรมาธิการทางเศรษฐกิจสำหรับอเมริกาใตในองคการสหประชาชาติ คร้ัง
หน่ึงไดอธิบายวา การพัฒนาทุนนิยมของประเทศอาจทำไดโดยการผลิตสินคาข้ึนมาแทนการส่ังเขาจากตางประเทศ ซ่ึงจะทำใหมี
ชนช้ันกลาง การคา และการอุตสาหกรรมข้ึนมาใหม 

อังเดร กุนเดอร แฟรงค (Andre Gunder Frank) กลาวเม่ือป ค.ศ. 1966 วา ความสัมพันธระหวางศูนยกลางท่ีมี
ความเจริญทางเศรษฐกิจกับประเทศลาหลังขอบนอกเปนผลสะทอนมาจากการแผขยายของลัทธิการคาและทุนนิยมต้ังแต
ศตวรรษท่ี 16 และเขาเช่ือวา ความดอยพัฒนาเปนผลกระทบมาจากลัทธิทุนนิยม 

สวน ที เซสเตส (T. Szentes) กลาวไวคลายกับ แฟรงค วา ชองวางของการพัฒนาระหวางประเทศพัฒนาแลวกับ
ประเทศกำลังพัฒนาน้ันเปนผลมาจากลัทธิอาณานิคมและการแสวงประโยชนของประเทศท่ีพัฒนาแลวท้ังหลาย (ค.ศ. 1971) 

อารกฮิรี เอมมานูเอล (Arghiri Emmanuel) และซาเมอร อามิน (Samir Amin) กลาวไวเม่ือ ค.ศ. 1972 และ 
1976 ตามลำดับวา ปญหาการแลกเปล่ียนท่ีไมเสมอภาคเทาเทียมกัน มีการถายเทของท่ีมีคุณคาจากประเทศขอบนอกไปยัง
ประเทศศูนยกลาง ประเทศขอบนอกมีความรูจำกัดจึงประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเบาเปนสินคาออกเทาน้ัน และการท่ีตอง
เขาไปรวมอยูในตลาดโลกทุนนิยม จึงไมสามารถตอสูกับการผูกขาดของตางชาติได และไมสามารถพัฒนาข้ึนมาไดดวยตัวเอง 

แนวความคิดของทฤษฎีพ่ึงพาและทฤษฎีความดอยพัฒนา สวนใหญจะเปนปญหาและอุปสรรคของประเทศโลกท่ี
สามท่ีจะพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแบบทุนนิยมโดยมิไดกลาวถึงแนวทางการแกไขปญหาแตอยางใด คารโดโซ ซังเกล 
และ ซานโตส เสนอแนวทางแกปญหาการพ่ึงพาโดยการเปล่ียนแปลงหรือปฏิรูปโครงสรางภายในของประเทศโลกท่ีสามเสียใหม 
ซ่ึงจะเปนกระบวนการท่ีนำไปสูการเผชิญหนากับโครงสรางของความสัมพันธท่ีมีอยูเดิมแบบพ่ึงพาระหวางประเทศท้ังสอง คารโด
โซ ยังเสนอตอไปอยางมีเหตุผลวา ควรจะทำการวิเคราะหอยางละเอียดถึงปจจัยหรือเง่ือนไขภายในปรเทศโลกท่ีสามวามีอะไรท่ี
เก้ือกูลใหประเทศศูนยกลางเขาไปครอบงำอันนำไปสูการพ่ึงพาดังกลาวบาง และเขาไดกลาวตอไปวา ความสัมพันธระหวาง
ประเทศดอยพัฒนากับระบบทุนนิยมโลกในปจจุบันน้ีไมไดมีลักษณะเปนฝายหน่ึงไดอีกฝายหน่ึงตองเสีย (Zero Sum Game) 
เหมือนอยางท่ีเลนินเคยวิเคราะหไว แตเปนการพัฒนาอยางพ่ึงพาควบคูกับพัฒนาการของประเทศท่ีพัฒนาแลว (Associated 
dependent development) กลาวคือ ประเทศดอยพัฒนาสามารถพัฒนาตัวเองไดระดับหน่ึง คือ ผลิตสินคาท่ีประเทศพัฒนา
เลิกผลิตแลว เชน ประเทศอุตสาหกรรมใหม การพัฒนาลักษณะน้ี เปนผลมาจากท้ังปจจัยภายในและภายนอกประเทศ ดังน้ัน จึง
ตองมีการศึกษาท้ังสองปจจัย 

สำหรับปจจัยภายใน ควรจะศึกษาถึงบทบาทของรัฐและการเคล่ือนไหวทางชนช้ัน โดยเฉพาะอยางย่ิง การ
เปล่ียนแปลงทางอำนาจการปกครองคร้ังสำคัญ  ๆในประวัติศาสตร จึงตองศึกษาถึงโครงสรางทางสังคมอุดมการณของกลุมทาง
สังคมตาง  ๆรวมท้ังความสัมพันธและการปะทะสังสรรคระหวางกลุมพลังดังกลาว เพ่ือรักษาหรือเปล่ียนแปลงผลประโยชนและ
สถานภาพของคนในสังคม ผลของการเปล่ียนแปลงดังกลาวยอมถือไดวาเปนการพัฒนา 

สวนปจจัยภายนอกซ่ึงจะตองพิจารณาควบคูกันไปดวย ก็คือ บทบาทของประเทศพัฒนาแลวท้ังหลาย ซ่ึงไดพัฒนา
ไปสูระดับการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีสูงมากจึงเลิกผลิตสินคาท่ีใชเทคโนโลยีไมสูงมากนัก โดยโอนการผลิตมาใหประเทศกำลังพัฒนา
ผานทางบรรษัทลงทุนขามชาติและสงผลกำไรกลับบริษัทแมตอไป 



ปรากฏการณดังกลาวเกิดข้ึนอยางสอดคลองกัน เพราะประเทศกำลังพัฒนาตองการพัฒนาขีดความสามารถของตน 
สวนประเทศพัฒนาแลวก็ตองการโอนการผลิตสินคาบางอยางให จึงทำใหเกิดการพัฒนาอยางพ่ึงพากันและแสดงใหเห็นวาระบบ
ทุนนิยมโลกไดพัฒนาไปสูระดับท่ีมีการจัดสรรงานแบบใหม (New international division labor) 
 

3. ทฤษฎีอื่น ๆ 
1) ทฤษฎีความพอใจในความตองการพื้นฐาน (Theory of Satisfaction of Basic Needs) 
การท่ีผูรูไดหันมาใชวิธีการใหม  ๆในการมองปญหา ประกอบกับแนวคิดในเร่ืองทฤษฎีพ่ึงพาทำใหกรอบการ

พิจารณาและการอางอิงของทฤษฎีการพัฒนาแบบเดิมถูกวิพากษวิจารณ โดยเฉพาะอยางย่ิง ความคิดเก่ียวกับความเจริญเติบโต 
แนวความคิดเก่ียวกับการทำใหทันสมัยและการพัฒนาแบบเกาท่ีเร่ิมมาต้ังแต ค.ศ. 1960 โดยผูสนใจในเร่ืองการพัฒนาไดหันมา
ใหความสำคัญกับความพอใจเรื่องความตองการพ้ืนฐานตามแนวทางของ จาขอบ ไวเนอร (Jacob Viner) เก่ียวกับวิธีการท่ีให
ความสำคัญกับมนุษย (Humanitarian approach) ซ่ึงถูกปฏิเสธมาแลวเม่ือ 20 ปกอน เพราะไมมีใครเช่ือวาจะเปนไปได 

แนวความคิดในเร่ืองความตองการพ้ืนฐานน้ี ถือวาเปนกลยุทธมากกวาท่ีจะเปนวิธีการวิเคราะหแนวความคิดน้ีจะ
ตีความหมายขอมูลท่ีหามาไดในแนวทางท่ีแตกตางไปจากวิธีท่ีเคยทำมากอนและเปนแนวความคิดท่ีเกิดวิพากษตัวเอง (self-
criticism) ขององคการสหประชาชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิง องคการแรงงานระหวางประเทศและธนาคารโลก แนวความคิดน้ีเปน
รูปรางข้ึนมาไดโดยความพยายามของผูรูกลุมหน่ึง ซ่ึงประชุมกันท่ีเมืองโคโคยอค (Cocoyoc) ในประเทศเม็กซิโก ในป ค.ศ. 
1974 โดยถือวาเปนโครงการหน่ึงของกลยุทธในการพัฒนาแบบด้ังเดิม จากประสบการณหลายปในการทำงานตามโครงการ
ดังกลาว ทำใหเกิดความแนใจวากระบวนการทางเศรษฐกิจท่ีใชอยูน้ีน้ัน มิอาจทำใหประเทศโลกท่ีสามสามารถพัฒนาใหทัน
ประเทศอุตสาหกรรมท้ังหลายได จากความแนใจดังกลาวขององคการระหวางประเทศไดนำไปสูการยอมรับวา ไมมีทางท่ีจะอุด
ชองวางระหวางความร่ำรวยกับความยากจนได จึงควรลดวัตถุประสงคลงมาสูระดับท่ีทำใหประชากรสวนใหญท่ียากจนพอมี
ปจจัยทางวัตถุท่ีจำเปนเพ่ือการดำรงชีวิตกอน ดังน้ัน กลยุทธใหมจึงมุงสูความพอใจในความตองการพ้ืนฐาน ท้ังน้ี เพราะกลไก
การตลาดท่ีมีอยูน้ันสนองตอบเฉพาะความตองการท่ีไดมาจากการมีอำนาจซ้ือเทาน้ัน ไมไดสนองตอบความตองการพ้ืนฐานของ
มนุษยซ่ึงเปนท่ียอมรับโดยท่ัว  ๆไปวาประกอบดวย อาหาร สุขภาพอนามัย ท่ีอยูอาศัย การศึกษา สภาพการทำงาน และความ
ม่ันคงทางสังคม 

กลยุทธของการพัฒนาดังกลาวชวยใหมีความสำนึกถึงสิทธิพ้ืนฐานของมนุษยอันสอดคลองกับหลักแหงความมี
ศักด์ิศรีของมนุษยและชวยทำใหมีผลในแงสรางสรรคอีกหลาย  ๆอยางท่ีถูกมองขามไปบอย  ๆตามความเห็นของผูสนับสนุนแลว 
กลยุทธน้ีไมจำกัดตัวเองอยูท่ีการแกไขบางสวนเทาน้ัน เชน ถามาตรการชวยเหลือเพ่ือการพัฒนามุงอยูท่ีโครงการชวยเหลือ
ประชากรสวนท่ียากจนท่ีสุด การชวยเหลือควรจะตองคำนึงถึงความตองการของประชากรท่ีเก่ียวของดวย โดยใหเขาไดมีสวน
รวมในการตัดสินใจดวย ซ่ึงเปนกลยุทธท่ีมุงถึงความพอใจในความตองการพ้ืนฐาน 

ผูรูสวนหน่ึงมีความเห็นวา กลยุทธแหงความตองการพ้ืนฐานน้ีจะตองไมเปนท่ีเขาใจอยางอิสระแยกจาก
ความสัมพันธระหวางประเทศแบบพ่ึงพา หากจะมีการนำเอาไปใชจริง  ๆหรือกลาวอีกนัยหน่ึง ก็คือ ถาใชกลยุทธใหมน้ีเปน
ทางเลือกเพ่ือใชแทน ระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศแบบใหม (New International Economic Order) ซ่ึงเรียกรองใหมีโดย
ประเทศกำลังพัฒนาท้ังหลายน้ัน หรืออาจเปล่ียนเปนศูนยบริการระหวางประเทศของผูยากจน (International care service 
for the poor) การกระทำดังกลาวอาจแกปญหาความยากจนไปได แตจะเปนไปไดมากนอยแคไหนเพียงใดน้ัน ยังเปนปญหา
ยากท่ีจะบอกได เพราะกลยุทธอันน้ีมิไดกลาวถึงปญหาหรือสาเหตุ ตลอดจนแนวทางแกไขในเร่ืองเก่ียวกับความทุกขยาก การ
แสวงหาประโยชนและความแปลกแยก (Alienation) ตาง  ๆท้ังหลายท้ังมวลท่ีมีอยู ดังน้ัน กลยุทธความตองการพ้ืนฐานจึงอาจ
เปนสวนหน่ึงของกลยุทธท้ังหมดท่ีจะนำมาใชในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันและความเปนธรรมระหวางมนุษยใน
ประเทศตาง  ๆในโลกน้ี ในดานตาง  ๆโดยเฉพาะอยางย่ิง ในแงของการแบงปนทรัพยากร เทคโนโลยี และผลผลิตท้ังหมด 

2) ทฤษฎีโครงสรางความสัมพันธระหวางประเทศ (Structural Theory of International Relation) 
เม่ือไมนานมาน้ี มีนักวิชาการทางยุโรปไดใหความสนใจทฤษฎีพ่ึงพาและทฤษฎีความพอใจในความตองการพ้ืนฐาน 

ตอมาไดมีการพัฒนาวิธีการทางทฤษฎีใหม  ๆข้ึนในแนวทางท่ีสอดคลองกับความคิดของคาล มารกซ เชน ซาเมอร อิน (Samir 
Ain) และอารกฮิรี เอมานูเอล ผูท่ีไดพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับการแลกเปล่ียนท่ีขาดความเสมอภาค นักวิชาการสำคัญย่ิงคนหน่ึง คือ 
โจฮาน กัลตุง ไดกลาวถึง มิติใหมสำหรับทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ โดยการนำเอาทฤษฎีความขัดแยงกับทฤษฎีการ



รวมตัวกัน มาพิจารณาหาหลักฐานและเหตุผลเพ่ือกำหนดเปนวิธีการทางโครงสรางข้ึนมา เรียกวา ทฤษฎีโครงสรางทางจักรวรรดิ
นิยม ซ่ึงถือไดวาเปนกาวแรกท่ีจะนำไปสูทฤษฎีท่ัว  ๆไปเก่ียวกับอำนาจระหวางประเทศและความสัมพันธแบบพ่ึงพา 

กัลตุง กลาววา ความสัมพันธระหวางประเทศสองประเทศสามารถแสดงใหเห็นไดในลักษณะการพ่ึงพาซ่ึงกันและ
กัน องศาของความพ่ึงพาน้ันมีมากนอยตาง  ๆกัน โดยอยูระหวางความสมดุลสูงสุดไปจนถึงการพ่ึงพาเต็มท่ี ในกรณีความสัมพันธ
ระหวางปรเทศอุตสาหกรรมกับประเทศกำลังพัฒนา ลักษณะการพ่ึงพาแบบไมไดสัดสวนน้ี เกิดจากความไมเทาเทียมกันใน
ตำแหนงหรือฐานะทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีของประเทศท้ังสอง และความพ่ึงพาน้ีอยูตอไปไดโดยอาศัย
กลไกโครงสรางอำนาจ โครงสรางอำนาจน้ีเกิดจากความไมเทาเทียมกันของตำแหนงหรือฐานะแหงอำนาจเชนกัน ตามความ
เก่ียวของกันดังกลาวน้ี ศูนยกลางของประเทศในศูนยกลาง (Centers of the central nation) สามารถอาศัยความสนับสนุน
จากศูนยกลางของประเทศขอบนอก (Centers of the peripheral nations) เปรียบเทียบกับขอสะพานท่ีเช่ือมไวดวย
ผลประโยชนรวมกัน ผลท่ีตามมาขอความสัมพันธดังกลาว ทำใหเกิดการกระจายผลประโยชนท่ีไมเสมอภาค ความสูญเสียท่ีเกิด
จากกระบวนการดังกลาวมักจะเปนของประเทศท่ีออนแอกวา และทำใหศักยะในการพัฒนาของฝายน้ันต่ำลง ท้ังย่ิงทำให
ความสัมพันธน้ันตองพ่ึงพาอาศัยประเทศศูนยกลางมากย่ิงข้ึนตอไป 

กัลตุง กลาวตอไปอีกวา การแกปญหาความขัดแยงโดยใชกลยุทธแหงการรวมมือกัน (Integration Strategy) น้ัน
จะเปนไปไดก็แตเฉพาะกรณีท่ีมีความสัมพันธพ่ึงพาซ่ึงกันและกันในลักษณะสมดุลโดยประมาณเทาน้ัน ในทางตรงกันขาม 
เพ่ือท่ีจะแกไขความสัมพันธแบบพ่ึงพาท่ีไมไดสัดสวนน้ีประการหน่ึงท่ีพอทำไดก็คือ การเปล่ียนโครงสรางแบบพ่ึงพาระดับชาติ
และระดับระหวางประเทศ เม่ือเปนเชนน้ี การแกไขหรือกลยุทธของการพัฒนาก็ยอมทำไดโดยมีข้ันตอน 2 ระยะ คือ ระยะแรก 
เปนระยะของการไมคบหาสมาคมระหวางประเทศคูกรณีท่ีมีความขัดแยงกัน การไมเก่ียวของกันน้ีจะชวยลดองศาของความ
ขัดแยงและยอมใหคูกรณีไดเสริมสรางตัวเอง ท้ังในแงของช่ือเสียงเกียรติภูมิ ความพอเพียงในการชวยตัวเอง จนกระท่ังความ
ขัดแยงน้ันกลับเขาสูสภาวะสมดุล กลาวคือ มีอำนาจตอรองเทาเทียมกัน ระยะท่ีสอง ควรเร่ิมตนไดซ่ึงเปนระยะของการคบหา
สมาคม มีการติดตอ เจรจา ซ้ือขายแลกเปล่ียนกันระหวางประเทศดังกลาว 

เดเตอร สิงหาด และผูรูอ่ืน  ๆอีกหลายคน ถือวา ข้ันตอนสวนแรกของวิธีการดังกลาวน้ี คือ ระยะท่ีหน่ึงสามารถ
รวมกันไดกับทฤษฎีความพอใจในความตองการพ้ืนฐาน และเม่ือรวมกันไดแลวสามารถท่ีจะขยายออกไปเปนทฤษฎีการพัฒนา
ออโตเซนเตรด ซ่ึงบางคร้ังอาจจะเรียกรองใหประเทศกำลังพัฒนาปดตัวเองโดยไมยุงเก่ียวกับตลาดโลก กลาวคือ ไมสงสินคาไป
ขายและไมซ้ือสินคาใด  ๆจากประเทศอ่ืนในตลาดระหวางประเทศเหมือนบางประเทศกำลังทำอยู อันเปนการเผชิญหนากับ
ความคิดในการดึงดูดทุกประเทศใหเขารวมในตลาดโลกซ่ึงเปนวิธีการสำคัญอันหน่ึงในทฤษฎีสมัยเกาและทำไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
สรุปเกี่ยวกับแนวความคิดและทฤษฎี 
 
 จากท่ีกลาวมาในสวนท่ีเก่ียวกับแนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาพอสรุปไดวา มีการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญ  ๆคือ จาก
ทฤษฎีอาณานิคมมาสูแนวความคิดใหมของการพัฒนาน้ันไมสามารถแสดงใหเห็นไดอยางมีเหตุผล แตเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ทางผลประโยชนและการรวมกลุมกันของประเทศตาง  ๆเร่ิมจากสหรัฐอเมริกาไดกำหนดแผนเพ่ือใหความชวยเหลือในการ
พัฒนาประเทศตาง  ๆและองคการระหวางประเทศใหเงินสมทบอีกจำนวนหน่ึง ในป ค.ศ. 1950 
 ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองเปนตนมา มีการตอตานการเปนอาณานิคมของประเทศเมืองข้ึนท้ังหลายและประเทศ
อุตสาหกรรมก็ยินยอมผอนปรนประเทศท่ีไดรับเอกราชใหม  ๆเพ่ือผลทางการเมือง ดังน้ัน ทฤษฎีการพัฒนาสมัยอาณานิคมท่ีวา 
“ไมสามารถเอาชนะความดอยพัฒนาได” จึงหมดไปและมีความคิดเห็นในแงดีเกิดข้ึน กลาวคือ “ปญหาของการพัฒนามีอยูท้ังใน
ประเทศท่ีพัฒนาแลวและดอยพัฒนา” และเช่ือวาความแตกตางทางสังคมวัฒนธรรมไมเปนอุปสรรคอีกตอไป จึงทำใหตองมีการ
กำหนดนโยบายการพัฒนาท่ีแตกตางไปจากเดิม โดยเขาไปสูแนวทางท่ีเช่ือวาจะเอาชนะความดอยพัฒนาไดตามกลุมของ
ประเทศท่ีแบงกันอยูสองฝาย คือ ก) ประเทศโลกท่ีหน่ึง ซ่ึงมีประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกเปนตัวแบบ นำโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา เรียกวา ทฤษฎีการทำใหทันสมัย และ ข) ประเทศโลกท่ีสอง ซ่ึงอาศัยประเทศสังคมนิยมเปนตัวแบบ นำโดย
ประเทศสหภาพโซเวียต ซ่ึงเรียกวา ทฤษฎีจักรวรรดินิยม 



 ภายหลังจากการขัดแยงกันระหวางตะวันตกกับตะวันออกทางดานอุดมการณทางการเมืองและแบงเปนกลุมประเทศทุน
นิยมตะวันตกเปนโลกท่ีหน่ึงและสังคมนิยมเปนโลกท่ีสอง จึงทำใหเกิดกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด ซ่ึงมีการประชุมกันเปนคร้ัง
แรก เม่ือ ค.ศ. 1955 ท่ีเมืองบันดุง ประเทศอินโดนิเซีย มีความมุงหมายท่ีจะเปนอิสระไมฝกใฝฝายใด จึงเปนจุดเร่ิมตนของคำวา 
“โลกท่ีสาม” เขามามีบทบาทอยูในแนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาในกระบวนการแสวงหาอาณานิคมอีกยังคงดำเนินตอไป
ในชวงป ค.ศ. 1960 โดยเฉพาะอยางย่ิง การเจรจากันระหวางฝายเหนือและฝายใต นโยบายการผูกขาดของกลุมประเทศขาย
น้ำมันโอเปก และการเจรจากันในเร่ืองการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจของโลกเสียใหม ทำใหกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใดเพ่ิมข้ึน
เปน 77 ประเทศ และมีอำนาจตอรองทางการเมืองสูงข้ึน มีวิธีการแกปญหาท่ีพอเปนไปไดมากข้ึนและมีบทบาทตอแนวความคิด 
และทฤษฎีการพัฒนาดังกลาวมา แตก็ยังไมมีพลังตอรองอยางแทจริงคงเปนการรวมกลุมกันเพ่ือเรียกรองขอความชวยเหลือจาก
ประเทศอุตสาหกรรมตลอดมาโดยมิไดมีความเขาใจในเหตุผลของการเปล่ียนแปลงของทางสังคมภายในประเทศของตัวเองเทาใด 
อยางไรก็ตาม เปนท่ียอมรับวาทฤษฎีการทำใหทันสมัยลมเหลวตามท่ีเห็นกันอยูในประเทศโลกท่ีสามวา ไมมีการเปล่ียนแปลงท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจการเมืองและทางสังคมไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม แมจะมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดข้ึน แตก็
สงผลประโยชนใหกับคนสวนนอยในสังคมเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงทางสังคมเชนการเปนประชาธิปไตยก็คงยังมีปญหามากมาย 
ในทางเศรษฐกิจก็เชนกันยังไมเปนไปตามนักทฤษฎีไดกลาวไว โดยเฉพาะอยางย่ิง การไมกระจายผลการพัฒนาไปสูประชาชนผู
ยากจนท้ังหลายในชาติ ทฤษฎีการทำใหทันสมัยมีอิทธิพลอยางมากในชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองถึงประมาณป ค.ศ. 1970 
ซ่ึงไดลดความนิยมลงตลอดมา แตปจจุบันน้ีกลับไดรับความสนใจมากข้ึนอีกคร้ังหน่ึงในรูปของการศึกษานโยบายสาธารณะ การ
ตัดสินใจและการเลือกอยางมีเหตุผลหรือการเลือกสาธารณะและมีการเพ่ิมกลยุทธตาง  ๆเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน เชน การ
กระจายรายไดและการชวยเหลือใหประชาชนไดรับส่ิงจำเปนพ้ืนฐาน รวมท้ังการแกปญหาท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนท่ียังคงยึดแนวทาง
หลักของทฤษฎีการทำใหทันสมัยอยูตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิง การอาศัยความชวยเหลือจากประเทศพัฒนาแลวเชนเดิม 
 การตอตานและการวิพากษวิจารณแนวความคิดและทฤษฎีการทำใหทันสมัยมีมากมาย มีท้ังนักวิชาการสายยุโรป สาย
ลาตินอเมริกา และกลุมนักวิชาการดานความดอยพัฒนา นักวิชาการเหลาน้ีเห็นวาทฤษฎีการทำใหทันสมัยมีปญหามากมาย
หลายอยางดังไดกลาวมาแลว เชน แทนท่ีจะทำใหเกิดการพัฒนาแตกลับทำใหคนยากจนย่ิงข้ึน จึงไดเสนอใหเปล่ียนกรอบ
แนวความคิดและการแกปญหาของประเทศโลกท่ีสามเสียใหมตามแนวความคิดและทฤษฎีตาง  ๆเชน ทฤษฎีพ่ึงพา ทฤษฎีความ
ดอยพัฒนา ทฤษฎีระบบโลก ทฤษฎีมารกซิสตแนวใหม และทฤษฎีการคากับตางประเทศ เปนตน นักวิชาการท่ีตอตานเหลาน้ี
สวนใหญเห็นวาการปฏิบัติตามทฤษฎีการทำใหทันสมัยควรจะศึกษาใหรูถึงพัฒนาการของประเทศท่ีพัฒนาแลวดวยวา มีลักษณะ
และกรบวนการข้ันตอนอยางไร เพ่ือจะเลียนแบบไดอยางถูกตองเหมาะสมย่ิงข้ึน 
 ในชวงป ค.ศ. 1977-1981 มีการประเมินแนวความคิดและทฤษฎีพ่ึงพา โดยนักวิชาการหลายคนสรุปไดวาหลักการ
ท่ัวไป ทฤษฎีพ่ึงพาไมไดรับการยอมรับ ไมมีเหตุผล และน้ำหนักพอจะเปนทฤษฎีได โดยเฉพาะอยางย่ิง จากการวิจารณของ 
เดวิด บูธ เม่ือป ค.ศ. 1988 ดังน้ัน ในปลายทศวรรษ 1980 จึงมีการวิพากษวิจารณแนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาท่ีมีอยู
อยางรุนแรงโดยนักวิชาการช่ือดังคนหน่ึง เชน แมนเฟรดนิตส นิคอส มูเซลิส เดิค เมสสเนอร ไดกลาวถึงการส้ินหวังของทฤษฎี
การพัฒนาและความลมเหลวของทฤษฎีการพัฒนาซ่ึงเขียนโดย เอลมาร อัลทวาเทอร เม่ือป ค.ศ. 1989 
 นอกจากน้ัน ยังมีการถกเถียงกันและเรียกรองใหทบทวนแนวความคิดเกาเพ่ือปฏิเสธแนวความคิดท่ีลาหลังมีการวิจารณ
โครงการใหมีความชวยเหลือตาง  ๆในขณะเดียวกัน นักวิชาการบางคนก็ยังยืนยันแนวความคิดและกระบวนทัศนเดิมอยูอยาง
เหนียวแนนและกลาวดวยวา ตัวแบบของประเทศโลกท่ีหน่ึงจะไดรับความสนใจแผขยายมากข้ึน ประกอบกับการลมสลายของ
ประเทศสหภาพโซเวียตจึงทำใหประเทศตาง  ๆในกลุมน้ีผันแปรตามไปดวย ท้ังยังจะหันมาสูแนวทางการพัฒนาท่ีเปนแบบโลกท่ี
หน่ึงมากข้ึน แตก็มีนักวิชาการจำนวนหน่ึงพยายามเสนอกระบวนทัศนใหม  ๆเปนตนวา การใชแนวทางวิเคราะหรัฐศาสตร
เศรษฐกิจและแนวทางพัฒนาความคิดและทฤษฎีการพัฒนาจากนโยบายทางสังคมสาขาตาง  ๆเชน แนวความคิดท่ีจะใหสตรีมี
สิทธิและบทบาทเทาเทียมกับบุรุษ และแนวความคิดเก่ียวกับนิเวศวิทยา เปนตน เร่ืองเหลาน้ียอมมีความเก่ียวของกับทฤษฎีการ
พัฒนา 
 อยางไรก็ตาม การถกเพียงกันในเร่ืองทฤษฎีการพัฒนาหรือการท่ีจะปฏิเสธไมยอมรับทฤษฎีบางอยางหรือท่ีเกาวา
ลาสมัยใชไมไดน้ัน ควรจะตองพิจารณาใหรอบคอบทุกดานทุกมุมอยางเปนระบบและมองท้ังในดานจุลภาคและมหภาค เพ่ือจะ
ไดวิเคราะหอยางถูกตองเฉพาะเปนเร่ืองทางสังคมศาสตรซ่ึงมีตัวแปรท้ังภายในและภายนอกระบบเขามาเก่ียวของ จึงมีความ
ลึกซ้ึงไปในขอบเขตความสัมพันธของระบบมากกวาวิทยาศาสตรบริสุทธ์ิ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
 

ปรัชญา อุดมการณของการพัฒนาชุมชน 



 
 
 ความหมายของคำวา ปรัชญา น้ัน ไมอาจหาคำนิยามท่ีแนนอนตายตัวท่ีใชไดกับทุกแหง ทุกสถานการณได อยางไรก็
ตาม ดวยความจำเปนท่ีตองมีคำนิยามท่ีแนนอนเพ่ือเปนพ้ืนฐานท่ีชัดเจนในการศึกษา จึงควรไดมีการศึกษาถึงความหมายของคำ
วาปรัชญาเปนเบ้ืองแรก เพ่ือใหเห็นแนวทางในการกำหนดความหมายของคำวา ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน ตอไป 
 คำวา ปรัชญา ถาพิจารณาความหมายตามรูปศัพทอาจพิจารณาไดเปน 2 แนวทาง คือ 

1. ความหมายตามรูปศัพทภาษาไทย 
2. ความหมายตามรูปศัพทภาษาอังกฤษ 

 
1. ตามรูปศัพทภาษาไทยน้ัน คำวา ปรัชญา เปนคำท่ีพระเจาวรวงศเธอกรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ ทรงบัญญัติข้ึน

เพ่ือใชแทนคำวา Philosophy ในภาษาอังกฤษ เปนศัพทบัญญัติท่ีเปนท่ีนิยมใชกันอยางกวางขวางในปจจุบัน ตามรากศัพท 
ปรัชญา เปนคำสันสกฤต มาจากคำวา ชญา แปลวา รู เขาใจ เม่ือเติมอุปสรรค ปร ซ่ึงแปลวา ไกล สูงสุด ประเสริฐ ลงไปขางหนา 
จึงกลายเปนคำวา ปรัชญา ซ่ึงอาจจะใหความหมายไดวา เปนความรอบรู รูกวางขวาง หรือความรูท่ีประเสริฐ ความรูช้ันสูงก็ได 
โดยนัยน้ีความหมายของปรัชญาในศัพทภาษาไทยจึงเนนไปท่ีตัวความรูหรือผูรู ซ่ึงเปนความรูท่ีกวางขางลึกซ้ึง ประเสริฐ เปนตน 
ซ่ึงตรงกับคำวา ปญญา ในภาษาบาลี 

2. ตามรูปศัพทในภาษาอังกฤษน้ัน มีความหมายแตกตางไปจากภาษาไทยอยูบาง โดยท่ี ไพทากอรัส (Pythagoras) 
เปนคนเร่ิมใชคำน้ี โดยเรียกตัวเองวา นักปรัชญา (Philosopher) ตามศัพทเดิมของคำ Philosophy น้ันมาจากภาษากรีก 2 
คำสนธิกัน คือ Philos กับ Sophia คำวา Philos น้ันแปลวา รัก หรือ ความรัก (Love) สวนคำวา Sophia น้ัน หมายถึง ความรู 
ความปราดเปร่ือง (Wisdom) เม่ือรวมกันเขาเปน Philosophy แลวจึงหมายถึง ความรักในความรู ความรักในความปราดเปร่ือง 
(The Love of Wisdom) ความหมายตามรูปศัพทภาษาอังกฤษ จึงหมายถึง คนท่ีต้ังใจแสวงหา และอยากรู อยากเห็น ใฝหา
ความรูอยูเสมอ ไมใชคนท่ีมีความรูแลวพอใจกับความรูท่ีตนมีอยูแลวน้ัน 
 

อยางไรก็ตาม แมคำนิยามจะแตกตางกันออกไปบางตามรูปศัพทภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แตส่ิงท่ีรวมกันอยูอยาง
หน่ึง ก็คือ ความรู ไมวาจะเปนองคความรูหรือวิธีการแสวงหาความรู ก็ตาม ปรัชญาจึงหนีไมพนเร่ืองความรูไปได นอกจากน้ี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของคำวา ปรัชญา ไวอยางชัดเจนวา เปนวิชาวาดวย 
“หลักแหงความรูและความจริง” 

สวนคำวาพัฒนาชุมชนน้ัน ถือวาเปนคำ  ๆเดียว และมีความหมายในตัวเองโดยเฉพาะ มิไดมาจากการเอาคำวา 
“พัฒนา” กับ “ชุมชน” มารวมกัน แลวแปลความหมายไปตามรากศัพทเดิมของแตละคำรวมกันในท่ีน้ี การพัฒนาชุมชน 
หมายถึง กลยุทธท่ีเปนกระบวนการสำหรับทำงานในชุมชนเมืองและ/หรือชนบท 

จากความหมายของคำวา ปรัชญา และ การพัฒนาชุมชนท่ีไดกลาวมาท้ังหมดขางตน ทำใหพอท่ีจะกำหนดความหมาย
ของคำวาปรัชญาของการพัฒนาชุมชนไดวา หมายถึง “วิชาหรือหลักแหงความรูและความจริงของกระบวนการทำงานพัฒนา
ในชุมชน” ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนมี 7 ประการ ดังตอไปน้ี 

1. คนเปนทรัพยากรท่ีประเสริฐ มีคา และสำคัญท่ีสุด 
2. คนเปนสัตวโลกท่ีพัฒนาไดดีท่ีสุด 
3. การรวมกลุม 
4. ความยุติธรรม 
5. การศึกษา 
6. หลักประชาธิปไตย 
7. ความสมดุลของการพัฒนา 

 



ปรัชญาประการที่หนึ่ง 
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการแรก คือ ความศรัทธาอยางแรงกลาในตัวคนท่ีวา “คนเปนทรัพยากรท่ีประเสริฐ มี
คา และสำคัญท่ีสุด” หมายถึง ในทุกชุมชนน้ัน นอกเหนือไปจากทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) เชน ดิน น้ำ ปาไม 
แรธาตุตาง  ๆแลว ยังมีทรัพยากรอีกอยางหน่ึง เรียกวา ทรัพยากรมนุษย (Human Resource) ซ่ึงนับวาเปนทรัพยากรท่ีสูงสง มี
คา และสำคัญมากท่ีสุดในชุมชน เพราะคนรูจักเหตุ รูจักผล รูจักคิด รูจักตัดสินใจ รูจักวางแผน รูจักประพฤติ ปฏิบัติ และรูจัก
พัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเองและชุมชนไปในทิศทางท่ีตองการ ความศรัทธาในตัวคนตามปรัชญาขอน้ีมิไดจำกัดเฉพาะเพศ
ใดเพศหน่ึง แตหมายความรวมไปถึงความศรัทธาในตัวคนทุกเพศทุกวัย เชน หญิง ชาย เด็ก และคนชราดวย 
 การท่ีคนเปนทรัพยากรท่ีประเสริฐ มีคา และสำคัญท่ีสุดน้ัน สืบเน่ืองมาจากเหตุผลท่ีสำคัญสองประการ ประการแรก 
คือ “จุดเร่ิมตนของการพัฒนาน้ัน เร่ิมท่ีคน” หมายความวา การพัฒนาท้ังหลายในชุมชนลวนมาจากการกระทำของคน กลาวคือ 
คนเปนผูคิด ตัดสินใจ วางแผน และลงมือปฏิบัติการเองท้ังส้ิน คนจึงเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนา นอกจากน้ี คนยังบันดาลใหส่ิง
ตาง  ๆในชุมชนเกิดข้ึนหรือดับสลายได เชน คนสามารถสรางหรือทำลายบอน้ำ โรงเรียน โรงพยาบาล หรือคนดวยกันเองได เปน
ตน 
 สาเหตุอีกประการหน่ึง ก็คือ “จุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนา คือ การพัฒนาคน” การพัฒนาคน หมายถึง การ
ทำใหคนมีท้ังคุณภาพ คือ มีความสามารถในการทำงานตามบทบาทและหนาท่ีของตนอยางมีประสิทธิภาพ และมีท้ังคุณธรรม 
คือ มีจิตใจพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตัว เพ่ือสวนรวมหรือชุมชน ท้ังน้ี เพราะวา คนเปนสวนสำคัญท่ีสุดในชุมชน ชุมชน
จะย่ังยืนถาวรเจริญกาวหนาหรือไมน้ัน ข้ึนอยูกับคนในชุมชนน้ัน ดังน้ัน จุดหมายปลายทางสูงสุดหรือผลประโยชนสูงสุดตาง  ๆ
ของการพัฒนาจึงมุงไปท่ีการพัฒนาคนและควรเปนคนสวนใหญในชุมชนดวย การพัฒนาตาง  ๆท่ีผานมาประสบกับความ
ลมเหลวหรือไมไดผลเทาท่ีควร สาเหตุประการหน่ึงมาจากการขาดจุดมุงหมายปลายทางสูงสุดท่ีมุงพัฒนาคนหรือจุดหมาย
ปลายทางรองท่ีต้ังไวมิไดสนองหรือสดคลองกันกับจุดหมายปลายทางสูงสุดน้ัน เชน หนวยงานหนวยใดหนวยหน่ึงไดรับคำส่ังจาก
หนวยงานในระดับสูงกวาใหมาสรางถนนสายหน่ึงในหมูบาน หนวยงานน้ันก็เร่ิมสรางถนนโดยมิไดใหประชาชนในหมูบานไดเขา
มามีสวนรวมแมแตนอย วัตถุประสงคหรือจุดหมายปลายทางท่ีแทจริงก็เพ่ือสนองความตองการของหนวยงานท่ีเหนือกวาเพ่ือให
มีผลงานปรากฏเทาน้ัน ประชาชนในหมูบานก็มิไดเอาใจใส ท้ังน้ี เพราะประชาชน ไมไดมีความรูสึกเปนเจาของ เพราะไมไดเขา
มามีสวนรวมในการสรางถนนน้ันดวย ไมนานนักถนนสายน้ันก็เส่ือมโทรมใชการไมได อันเปนการสูญเปลาในการพัฒนาอยาง
หน่ึง 
 ฉะน้ัน ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ส่ิงสำคัญประการหน่ึง ก็คือ ตองมีความศรัทธาในตัวคน อันหมายถึง การเห็น
คุณคาและความสำคัญของประชาชนในชุมชนตลอดเวลา ตัวอยางเชน นักพัฒนาตองใหความสำคัญกับความตองการ ปญหา 
และผลประโยชนของประชาชนเปนหลักในการดำเนินงาน โดยมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการพัฒนา
ตาง  ๆทุกข้ันตอน มิใชเพียงแตใหประชาชนไดรูไดเห็นเทาน้ัน ตองใหประชาชนไดมีโอกาสสัมผัสของจริงดวย โดยตองให
ประชาชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงในการคิด ตัดสินใจ วางแผน และปฏิบัติการในโครงการพัฒนาตาง  ๆเหลาน้ี เปนตน 
การสรางถนนตามตัวอยางขางตน หากประชาชนไดเขามามีสวนรวมอยางจริงจังทุกข้ันตอนในการคิด ตัดสินใจ วางแผน และ
ปฏิบัติการแลว จริงอยู งานอาจจะดำเนินการไปอยางลาชา เสียเวลา แตผลท่ีไดรับ ก็คือ ประชาชนจะเกิดความรูสึกวาตัวเองมี
สวนเปนเจาของถนนสายน้ัน เพราะไดชวยกันสรางมากับมือ จึงเห็นคุณคา ความสำคัญ เม่ือเปนเชนน้ี ความรวมมือในการดูแล
บำรุงรักษาในเวลาตอมาจึงไมนามีปญหามากนัก 
 สรุปไดวา ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนขอน้ี ต้ังอยูบนความศรัทธาในตัวคนท่ีวา คนทุกคนมีความสามารถท่ีจะพัฒนา
ตนเองใหดีข้ึนไดถามีโอกาสหรือมีการใหโอกาสกัน ในเร่ืองความพรอมของประชาชนในการเขามามีสวนรวมไมนาจะเปนปญหา 
ปญหาจะอยูท่ีวาทุก  ๆฝายท่ีเก่ียวของจะมีความพรอมขนาดไหน ในอันท่ีจะเปดโอกาสใหประชาชนเขามาทำงานพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาท้ังหลายจะปราศจากผลท้ังส้ิน ถามองขามในเร่ืองการพัฒนาคนแตละคนใหมีทัศนะท่ีถูกทางและมีขีดความสามารถ
สูงข้ึน นอกเหนือไปจากน้ี ทุกข้ันตอนของการพัฒนาชุมชนน้ันจะขาดคนมิได นับต้ังแตการท่ีคนเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนา คน
เปนจุดศูนยกลางของการพัฒนา และคนเปนจุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนา ดังน้ัน หัวใจของปรัชญาประการน้ี ก็คือ 
การเห็นวาคนเปนทรัพยากรท่ีมีคาและสำคัญท่ีสุด 
 



ปรัชญาประการที่สอง 
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการท่ีสอง คือ ความศรัทธาและเช่ือม่ันในตัวคนท่ีวา “คนเปนสัตวโลกท่ีพัฒนาไดดี
ท่ีสุด” (Highest potential developing animal) ปรัชญาประการน้ี หมายความวา ในบรรดาทรัพยากรท้ังหลายในโลก คน
สามารถสรางประโยชนสูงสุดใหแกชุมชนไดมากท่ีสุด ถาไดรับการพัฒนาท่ีถูกตอง จะสามารถดึงเอาความสามารถภายในตัวคน
ออกมาใชประโยชนได และถามีการเปรียบเทียบกับความสามารถในการพัฒนาของคนกับสัตวโลกชนิดอ่ืน  ๆท่ีพัฒนาได เชน 
ชาง มา ลิง เปนตน แลวคนจะเปนสัตวโลกท่ีพัฒนาไดดีท่ีสุด 
 การท่ีคนเปนสัตวโลกท่ีพัฒนาไดดีท่ีสุดน้ัน สืบเน่ืองมาจากความเช่ือวา “ในบรรดาสัตวโลกท้ังหลายน้ัน คนสามารถ
พัฒนาใหมีท้ังคุณภาพและคุณธรรมใหอยูในตัวไดมากท่ีสุด” ในขณะท่ีสัตวโลกอ่ืน  ๆทำไมไดหรือทำไดไมดีเทา สาเหตุประการ
หน่ึงของการท่ีคนเปนสัตวโลกท่ีพัฒนาไดดีท่ีสุด ก็เพราะวา คนมีสมองมากกวาสัตวอ่ืน  ๆตัวอยางเชน ไดมีการเปรียบเทียบสมอง
ของคนกับลิง ปรากฏวา “สมองของคนโดยเฉล่ียแลวมี 1,450 ลูกบาศกเซนติเมตร ขณะท่ีสมองของลิงกอริลลามีโดยเฉล่ีย 500 
ลูกบาศกเซนติเมตร ลิงชิมแปนซี 404  ลิงอุรังอุตัง 395 และชะนี 128 … กะโหลกศีรษะของคนโดยประมาณแลวมีความจุ
มากกวาของลิงขนาดใหญ 3 เทาตัว …” (Ralph L. Beals and Harry Hoijer, 1965 : 50) ย่ิงไปกวาน้ัน การท่ีสัตวตาง  ๆเชน 
ชาง มา ลิง และสุนัข ไดรับการฝกหรือพัฒนาใหฉลาดและมีความสามารถมากข้ึน ผูท่ีทำการฝกสัตวเหลาน้ัน ก็คือ คนน่ันเอง 
นอกจากน้ีคนสามารถเขารวมในการสรางสรรคความเจริญใหแกชุมชนไดดีท่ีสุด ตัวอยางเชน การสรางถนนสายหน่ึงข้ึนใน
หมูบาน การท่ีคนเขามาชวยกันคิด วางแผน ตัดสินใจ รวมกันกอสราง ตลอดจนรวมกันฟนฝาอุปสรรคตาง  ๆจนกระท่ังสราง
ถนนเสร็จ เชนน้ีถือวา คนสามารถพัฒนาใหมีคุณภาพข้ึนได โดยคนสามารถใชความรูความสามารถท่ีมีอยูทำงานจนบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ในเวลาเดียวกัน คนก็สามารถพัฒนาใหเกิดจิตสำนึกในการเสียสละ โดยยอมเสียสละกำลังกาย 
ความสุขสวนตัว มาชวยกันสรางถนนดวยความซ่ือสัตย อดทน และยอมสละกำลังเงินเพ่ือประโยชนของสวนรวมอยางจริงใจและ
จริงจัง ส่ิงเหลาน้ี อาจถือไดวาคุณธรรมในตัวคนไดรับการพัฒนาใหเกิดข้ึนบางแลว 
 อาจกลาวไดวา คนทุกคนไมวาจะอยูในชุมชนใด ในเมืองหรือในชนบท รวยหรือจน การศึกษาสูงหรือต่ำ จะมีพลัง
ความสามารถในเร่ืองความเปนผูนำ ความคิดริเร่ิม และความคิดใหม  ๆซอนเรนอยูภายในตัวหลังความสามารถน้ี สามารถ
เจริญเติบโตข้ึนเร่ือย  ๆถามีโอกาสไดรับการพัฒนาโดยการกระตุนเตือน ย่ัวยุ ช้ีแนะ สงเสริมอยางถูกวิธีถูกทางและอยาง
เหมาะสมกับผูรับ ก็สามารถท่ีจะดึงเอาพลังความสามารถน้ีออกมาใชเพ่ือยกระดับมาตรฐานในทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของตนเองและสวนรวมได 
 ปรัชญาประการน้ี ถูกนำไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน โดยนักพัฒนาจะตองมีความศรัทธาเปน
พ้ืนฐานอยูเสมอวา คนทุกคนน้ันพัฒนาได คนทุกคนลวนมีพลังความสามารถอยูในตัว และเปนธรรมดาท่ีบางคนมีพลัง
ความสามารถท่ีมองเห็นหรือแสดงออกไดอยางชัดเจน ขณะท่ีบางคนพลังน้ันไมอาจมองเห็นได แตก็ไมเปนการลำบางจนเกิน
ความสามารถของนักพัฒนาท่ีจะพยายามดึงเอาพลังความสามารถท่ีซอนเรนอยูภายในออกมาใชเปนประโยชนแกชุมชนได โดย
อาจใชวิธีการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทำงานเปนกลุมและอาศัยกิจกรรมเปนเคร่ืองมือกระตุนในการดึงพลัง
ความสามารถออกมาจากประชาชน เปนตน 
 เม่ือคนเปนสัตวโลกท่ีพัฒนาได และพัฒนาไดดีท่ีสุดอีกดวย เชนน้ี การพัฒนาความสามารถของคนน้ันจะตองเปนไป
อยางถูกวิธี ท้ังน้ี เพราะความสามารถของคนเม่ือมีโอกาสไดพัฒนาและถูกนำออกมาใช อาจเปรียบเสมือนพลังนิวเคลียร คือ มี
ท้ังคุณอนันตและโทษมหันต ความสำคัญจึงอยูท่ีพลังความสามารรถน้ัน จะถูกนำไปใชในทางสรางสรรคหรือทางทำลาย ส่ิงน้ีเปน
บทบาทและหนาท่ีของนักพัฒนาท่ีจะตองใชวิธีการใหถูกตองและเหมาะสม ในการดึงพลังน้ันออกมาและพัฒนาพลังน้ันใหใช
ประโยชนแตในทางสรางสรรคเทาน้ัน 
 
ปรัชญาประการที่สาม 
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการท่ีสาม คือ “การรวมกลุม” (Grouping) ปรัชญาประการน้ี หมายถึง ความ
เจริญกาวหนาของการพัฒนาชุมชนน้ัน ตองอาศัยการรวมกลุมและการทำงานในกลุม การท่ีจะเรียกวา รวมกลุมน้ันจะตองมีคน
ต้ังแตสองคนข้ึนไปมารวมกัน โดยมีวัตถุประสงคในการเขามาอยูรวมกันอยางชัดเจน พลังกลุมน้ีจะดลบันดาลใหงานพัฒนาตาง 
 ๆบรรจุผลสำเร็จสมความมุงหมายได การรวมกันเปนกลุมและการทำงานกับกลุมถือวา เปนหัวใจของงานพัฒนาชุมชน ถึงกับมี

การกลาวพันวา “ถาไมมีกลุมก็จะไมมีงานพัฒนาชุมชนเกิดข้ึน” (no group, No C.D.) 



 การรวมกลุมน้ัน มีไดหลายระดับ นับต้ังแตระดับลางสุดไปสูสูงสุด คือ กลุม ครอบครัว ชุมชน สังคม รัฐ หรือ
ประเทศชาติ เปนตน โดยธรรมชาติแลว มนุษยจะอยูรวมกันเปนกลุม ไมอยูคนเดียว นอกจากไมมีทางเลือกหรือจำเปนเทาน้ัน 
เชน ถูกเนรเทศหรือหลบหลีกเหตุการณบางอยาง เปนตน 
 ปรัชญาประการน้ี สืบเน่ืองมาจากความเช่ือท่ีวา คนเปนสัตวสังคม การรวมตัวกันเปนกลุมและทำงานรวมกันจะชวยให
คนเจริญเติบโตไดเร็วท่ีสุด มีนักคิดในหลาย  ๆสาขา เชน สาขาการเมือง สาขาสังคมวิทยา และสาขาจิตวิทยา ไดแสดงความคิด
และใหเหตุผลของการท่ีมนุษยมารวมกันเปนกลุม ซ่ึงมีท้ังคลายคลึงกันและแตกตางกัน แลวแตการมองและพิจารณาในแตละ
ดานของนักคิดในแตละสาขาน้ัน ตัวอยางสำคัญ  ๆเชน ในสายตาของนักปรัชญาการเมืองบางทานเห็นวา มนุษยมารวมกันเปน
กลุม เพราะความกลัว อธิบายไดวา มนุษยเปนสัตวท่ีเห็นแกตัว ไมพอใจในส่ิงท่ีมีอยู มีการทะเลาะวิวาทกัน ทำสงครามกัน และ
พยายามจะมีอำนาจเหนือกันและกัน เชนน้ีทำใหเกิดความกลัวข้ึนมาวา ถาขืนปลอยใหเปนไปดังกลาวน้ี ความสุขหรือความ
ปลอดภัยในชีวิตจะไมมี จึงตองมารวมกันเปนกลุม นักปรัชญาท่ีมีความคิดเห็นในแนวน้ี ก็คือ ฮอบส (Hobbes) แตมีนักปรัชญา
บางทาน กลับเห็นวา มนุษยโดยธรรมชาติแลวความสงบเปนสัตวโลกท่ีดีเปนสวนมาก แตก็ยังมีมนุษยบางคนท่ีประพฤติตัวใหเปน
ท่ีเดือดรอนแกผูอ่ืน โดยเฉพาะเร่ืองของทรัพยสิน ดินแดน จึงทำใหมนุษยตองมารวมกันเปนกลุม เพ่ือจะไดมีการออกกฎเกณฑ
กติกามาควบคุมใหมนุษยอยูในกรอบอยูในวินัย และมีบทลงโทษสำหรับผูท่ีฝาฝนดวย อันทำใหเกิดความเช่ือประการหน่ึงท่ี
เรียกวา “ถาไมมีกลุมก็จะไมมีกฎหมาย” (no group, no law) กลาวคือ การท่ีมนุษยมารวมกันอยูในกลุมจะทำใหออกกฎหมาย
มาควบคุมกันไดงายข้ึน นักปรัชญาในกลุมน้ี คือ ล็อค (Locke) และรุสโซ (Rousseau) สำหรับในสายตาของนักสังคมวิทยาบาง
ทานเห็นวา ท้ังความกลัวและการมารวมกลุมเพ่ือท่ีจะไดมีกฎหมายมาควบคุมดังกลาวเทาน้ัน มิใชสาเหตุท่ีมนุษยมารวมกันอยาง
แทจริง แตมนุษยมารวมกลุมกัน เพราะแรงกระตุนภายในบางสวนจากธรรมชาติของมนุษยท่ีจะตองพ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนมาต้ังแต
เกิด อันเปนแนวความคิดของ กองเต (Comte) แตในสายตาของนักสังคมวิทยาบางทานกลับเห็นวา วัฒนธรรมมีอิทธิพลอยาง
มากท่ีทำใหมนุษยมาอยูรวมกันเปนกลุม น่ันก็คือ เปนวัฒนธรรมของมนุษยอยางหน่ึงท่ีตองอยูใกลชิดกันและตองรวมอยูดวยกัน
เปนกลุม การใหความสำคัญแกวัฒนธรรมน้ีเปนแนวความคิดของ สเปนเซอร (Spencer) นักจิตวิทยาบางทาน คือ แม็คโดเกล 
(Mcdougell) มีความเห็นวา มนุษยรวมกันเปนกลุมเกิดจากสัญชาติญาณและแรงผลักดันท่ีจะตองสืบพันธุ แสวงหา และ
สรางสรรค บางทาน เชน ฟรอยด (Freud) มีความเห็นวา มนุษยอยูรวมกลุมกัน เพราะสัญชาตญาณและการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยเอง แตสำหรับ ทรอทเตอร (Trotter) เช่ือวา มนุษยมีความพึงพอใจท่ีจะอยูเปนกลุมมากกวาการอยูอยางโดดเด่ียว และถือ
เปนธรรมชาติของมนุษยอยูแลวท่ีรวมกันอยูเปนเผา 
 ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนน้ัน มุงสงเสริมใหประชาชนทำงานเปนกลุม มีการสนับสนุนใหมีการจัดต้ังกลุมอาชีพดาน
ตาง  ๆเชน กลุมเกษตรกร กลุมสตรี และกลุมผูนำอาสาพัฒนาชุมชน เปนตน การรวมกลุมและทำงานกับกลุมตาม
กระบวนการพัฒนาชุมชน ถือวาเปน “โรงเรียนฝกหัดประชาธิปไตยเบ้ืองตนในหมูบาน” เพราะทำใหประชาชนไดมีโอกาสเขามา
ชวยกันคิด ชวยกันตัดสินใจ ชวยกันวางแผน และชวยกันปฏิบัติงานตามหลักประชาธิปไตย ย่ิงไปกวาน้ัน การรวมกลุมยังชวยให
ประชาชนเกิดความกระตือรือรน สนใจเขารวมพัฒนา สรางความเจริญ เปนการผนึกกำลังความสามารถของประชาชนซ่ึงกระจัด
กระจายใหมารวมอยูดวยกันเปนกลุมกอน พลังความสามารถของแตละคนจะแปรสภาพไปเปนพลังกลุม ซ่ึงมีพลังมากกวาพลัง
ของคนธรรมดา ย่ิงกลุมมีการรวมกันอยางเหนียวมากข้ึน ๆ จนกลายเปนกลุมน้ันมีชีวิต มีจิตสำนึกแลว ก็ย่ิงจะเปนประโยชนตอ
ชุมชนมากข้ึน นอกเหนือไปจากน้ี การรวมกลุมในงานพัฒนาชุมชนจะชวยสรางระบบตาง  ๆใหเกิดข้ึนในชุมชน เชน มีการสราง
และพัฒนาองคกรหรือสถาบันการศึกษา แลกเปล่ียนความรูและรับแนวความคิดใหม  ๆตลอดจนเปนแกนนำในการปฏิบัติงาน
เพ่ือชุมชนตอไป 
 สรุปไดวา มนุษยและกลุมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดแยกออกจากกันไดลำบากมาก มนุษยน้ันเองท่ีเปนผูสรางกลุม 
ขณะเดียวกันกลุมก็ชวยใหมนุษยมีความสำคัญข้ึน  ๆโดยแสดงออกทางพลังความสามารถของกลุม กลุมชวยสรางเสริมความ
เจริญกาวหนาใหกับงานตาง  ๆมากมาย โดยเฉพาะอยางย่ิง งานพัฒนาชุมชน ดังน้ัน ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการท่ีสาม
ท่ีวาดวยการรวมกลุม จึงนับวามีความสำคัญย่ิงท่ีจะชวยใหการพัฒนาชุมชนประสบความสำเร็จ 
 
ปรัชญาประการที่สี่ 
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการท่ีส่ี คือ “ความยุติธรรม” (Justice) หมายถึง ความศรัทธาในเร่ืองความยุติธรรม
ของสังคม (Social justice) ความศรัทธาท่ีวา คนทุกคนปรารถนาท่ีจะมีชีวิตรวมอยูในสังคมดวยความสุขกายสบายใจ (Social 



satisfaction) และเปนท่ียอมรับของสังคม (Social acceptability) ความยุติธรรมในท่ีน้ี หมายถึง ความยุติธรรมภายใต
กฎหมาย อันอธิบายไดวา ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันท่ีจะไดรับความคุมครองจากกฎหมาย ฐานันดรศักด์ิโดยกำเนิดก็ดี โดยแตงต้ัง
ก็ดี โดยประการอ่ืนใดก็ดี ไมกระทำใหเกิดเอกสิทธ์ิแตอยางใด นอกจากน้ี คนทุกคนไมวาเหลากำเนิดหรือศาสนาใด ยอมอยูใน
ความคุมครองแหงกฎหมายเสมอกัน เปนตน 
 ปรัชญาประการน้ี สืบเน่ืองมาจากความเช่ือสองประการ ประการแรก คือ “คนทุกคนมีความสำคัญเทาเทียมกัน 
ถึงแมวามีความเปนเอกลักษณท่ีไมเหมือนกัน จึงมีสิทธิพึงไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมอยางมีเกียรติในฐานะท่ีเปนปุถุชน
คนหน่ึง” และอีกประการหน่ึงท่ีวา “ความยุติธรรมเปนสิทธิของคนอยางหน่ึงและเปนสิทธิธรรมชาติ (Natural right)” ซ่ึงติดอยู
กับตัวคนและไมวาจะใชกฎหมายใด  ๆมากลาวอางก็ไมสามารถแยกสิทธิประการน้ีออกจากตัวคนได (inalienable right) สิทธิน้ี
เปนเอกลักษณหน่ึงท่ีแสดงถึงความเปนคน 
 การพัฒนาชุมชนสงเสริมและสนับสนุนปรัชญาประการน้ี ดวยเหตุท่ีวา การพัฒนาชุมชนเปนงานท่ีมุงกอใหเกิดความ
ยุติธรรมข้ึนในชุมชน โดยตองการใหประชาชนทุกคนในชุมชนไดมีชีวิตความเปนอยู การศึกาาและมีความเทาเทียมกันมากท่ีสุด
เทาท่ีจะเปนไดและยังชวยใหประชาชนทุกคนมีสิทธิและมีความเสมอภาคในการมีโอกาสท่ีจะมุงกระทำการใด  ๆเทาเทียมกัน 
ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีโอกาสเจริญกาวหนา มีโอกาสท่ีจะแสดงความรูความสามารถอยางเสมอภาคกัน โดยกระบวนการพัฒนา
ชุมชนน้ันไดเปดโอกาสกวางใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนอยางเทาเทียมกันเสมอ 
มิไดมุงจำกัดเฉพาะคนรวยหรือเพศชาย เทาน้ัน นอกจากน้ี ผลท่ีไดรับจากการพัฒนาน้ัน จะตองเปนประโยชนตอบสนองตอ
ประชาชนสวนรวม มิใชเพ่ือคนสวนนอย 
 ปรัชญาประการน้ีตองการใหคนยอมรับความเปนคนของบุคคลอ่ืน ไมตองการดูถูกดูหม่ินเหยียดหยามหรือแบงช้ัน
วรรณะ เปนการยอมรับนับถือเกียรติศักด์ิประจำตัว รวมท้ังสิทธิท่ีเทาเทียมกันและโอนใหกันมิไดของคนทุกคน ซ่ึงไดรับการ
ยอมรับเปนลายลักษณอักษรในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการ
สหประชาชาติตลอดมา 
 
ปรัชญาประการที่หา 
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการท่ีหา คือ “การศึกษา” (Education) การพัฒนาตาง  ๆจะเจริญกาวหนาและมี
ประสิทธิภาพ การศึกษานับวามีสวนชวยสงเสริมอยูมาก การศึกษาหรือกระบวนการใหการศึกษา (Educational Process) จะ
ชวยดึงพลังความสามารถของคนซ่ึงซอนเรนอยูภายในใหออกมา จะนำไปใชประโยชนตอตนเองและชุมชนสวนรวมได ท้ังยังชวย
ยกมาตรฐานและสงเสริมความเปนอยูของคนใหสูงข้ึนอีกดวย การศึกษามีความสัมพันธตอการพัฒนาอยางมาก ถาสมาชิกใน
ชุมชนมีการศึกษาโดยเฉล่ียสูงแลว การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนยอมมีมาก เพราะการถายทอดวิชาความรูและการคิดคน
ประดิษฐส่ิงใหม  ๆยอมมีมากและงายกวาในชุมชนท่ีสมาชิกในชุมชนยังไมมีการศึกษาหรือโดยเฉล่ียแลวการศึกษาอยูในข้ันต่ำ 
การศึกษาจึงเปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในพฤติกรรมของมนุษย น่ันคือ มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองความ
รอบรู ทัศนคติ ทักษะ และมูลเหตุจูงใจในส่ิงท่ีเขาทำอยู 
 ปรัชญาประการน้ีสืบเน่ืองมาจากความเช่ือท่ีวา “คนแตละคน ถาใหโอกาสแลวยอมมีความสามารถท่ีจะเรียนรู 
เปล่ียนแปลงทัศนคติ เปล่ียนแปลงความประพฤติ และพัฒนาขีดความสามารถใหรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสูงข้ึนได” สรุปก็
คือ คนน้ันส่ังสอนได และการศึกษาจะชวยใหคนไดมีความรู ความคิด รูจักใชสมองเพ่ือประโยชนของตนเองและสวนรวม 
 ในประเทศท่ีกำลังพัฒนาโดยท่ัวไป จะเผชิญอยูกับปญหาหลักท่ีเหมือน  ๆกัน คือ ปญหาความไมรู ปญหาความยากจน 
ปญหาเฉ่ือยชาเฉยเมย และปญหาความเจ็บปวยของประชาชน ปญหาเหลาน้ีเรียกวา “วัฏจักรแหงความช่ัวราย” ซ่ึงนับวา เปน
อุปสรรคอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศ ในการท่ีจะพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไปสูจุดหมายปลายทางท่ีตองการน้ัน จำเปน
จะตองตระหนักถึงความสัมพันธของปญหาท้ัง 4 ประการวา สามารถสงผลกระทบซ่ึงกันและกันไดอยางไร และถาจะหาทาง
แกไขแลวจะตองพิจารณาวาปญหาใดควรไดรับการแกไขกอนเปนพ้ืนฐาน เพ่ือจะไดนำไปสูการแกไขปญหาท่ีเหลือตอไป ถา
พิจารณากันโดยหลักการแลวจะเห็นไดวา เราไมสามารถแกไขความยากจน ปญหาความเจ็บปวย หรือปญหาความเฉยเมยเฉ่ือย
ชาได ถาหากประชาชนยังอยูในภาวะของความไมรูหรือขาดการศึกษา ดังน้ัน จึงมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองใหการศึกษาแก
ประชาชน เพราะการศึกษาน้ันมุงท่ีจะพัฒนาคนท้ังในดานสมอง ความคิด จิตใจ และการกระทำ ซ่ึงจะออกมาในรูปของการ



ฝกฝนจนเกิดความชำนาญและสรางเสริมประสบการณตาง  ๆทำใหผูไดรับการศึกษาไดพัฒนาความคิด ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองและชุมชนตอไป 
 การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการใหการศึกษา โดยวิธีรวมปรึกษาหารือกัน (Non-Directive Education) ปราศจาก
การบังคับจิตใจกัน การใหการศึกษาโดยวิธีน้ีเปนการชวยใหเกิดการพัฒนาคนใหมีท้ังคุณภาพและคุณธรรม โดยเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง  ๆซ่ึงถือเสมือนเปนส่ือหรือแบบฝกหัดในการพิจารณาคนใหไดคิดพิจารณาวา เขามี
ปญหาอะไร พัฒนาอะไร ดวยวิธีใด การกระทำเชนน้ี ชวยใหสมองของคนเกิดการพัฒนา การใหการศึกษาตามหลักการพัฒนา
ชุมชนจะตองสอดคลองกับความตองการ ความปรารถนา และความสนใจ รวมท้ังความสามารถในการรับของประชาชนดวย เชน 
การใหการศึกษาในดานการเกษตร การอนามัย การชางชนบท และการสุขาภิบาล เปนตน จุดมุงหมายเพ่ือใหประชาชนรูจักชวย
ตนเอง แกปญหาดวยตนเอง การใหการศึกษาแกประชาชนในชุมชนจะเปนการชวยสงเสริมความเปนอยูของประชาชนโดยให
ประชาชนคิดและทำการปรับปรุงความเปนอยูของตนเอง 
 
ปรัชญญาประการที่หก 
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการท่ีหก คือ “หลักประชาธิปไตย” (Democracy) หมายถึง ความศรัทธาในการ
พัฒนา ตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย และมีความเช่ือวา คนทุคนยอมมีสิทธิและสามารถท่ีจะกำหนดวิธีการดำรงชีวิต
ของตนเองไปในทิศทางท่ีตนตองการดวยความสมัครใจ โดยท่ัวไปแลวหลักประชาธิปไตยจะเปนเร่ืองท่ีเนนถึงเร่ืองความยุติธรรม 
(justice) การมีเหตุผล (reason) การมีเมตตาธรรม (compassion) การมีศรัทธาในตัวมนุษยชาติ (faith in man) และการ
เคารพในเกียรติภูมิแหงมนุษยชน (human dignity) นอกจากน้ี องคประกอบของหลักประชาธิปไตยท่ีสำคัญ  ๆก็คือ การ
เลือกต้ัง การปกครองโดยเสียงขางมาก สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
 ปรัชญาน้ีมีรากฐานมาจากความเช่ือประการแรกท่ีวา “การพัฒนาตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยสามารถสราง
ความเจริญรุงเรืองใหกับคน ชุมชน และประเทศชาติไดมากกวาการพัฒนาตามแนวทางของรบอบอ่ืน” เชน ระบอบคอมมิวนิสต 
ในขณะท่ีการพัฒนาตามแนวทางของระบอบคอมมิวนิสตน้ันเปนแนวทางท่ีแฝงไปดวยการบังคับมากกวาการสมัครใจ สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนถูกจำกัด ถูกลิรอนมากกวาการพัฒนาตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย นอกจากน้ี ยังมีรากฐานมา
จากความเช่ืออีกประการหน่ึง ก็คือ “คนทุกคนมีสิทธิท่ีจะเลือกหรือกำหนดวิถีการดำรงชีวิตไปในทิศทางท่ีตนเองตองการได” 
กลาวคือ คนทุกคนมีพลังความสามารถท่ีจะสรางสรรคความเจริญใหแกตนเองและชุมชนท่ีตนอาศัยอยูไปในทิศทางท่ีชุมชน
ตองการ โดยแตละคนยอมรูดีวาชุมชนของตนมีความตองการอะไร รูวิธีท่ีจะสนองความตองการของชุมชน 
 แมวาความรูของตนจะนอยเพียงใด หรือวิธีการจะดูลาสมัยในสายตาของบุคคลภายนอกก็ตาม แตวิธีการน้ัน  ๆก็จะ
สรางความสุขและความพอใจแกพวกเขาได 
 การพัฒนาชุมชนเปนงานท่ีเสริมสรางขีดความสามารถและความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และ
ประเทศชาติใหเกิดข้ึนเพ่ือประชาชน อันเปนการยึดหลักประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนยังสนับสนุนการทำงานรวมกับบุคคล
ภายในชุมชนทุกคน โดยถือวาประชาชนทุกคนมีความเทาเทียมกันตามกฎหมาย ไมคำนึงถึงความแตกตางในเร่ืองฐานะ 
การศึกษา เพศ หรือวัย ไมทำงานแตเฉพาะกับบางกลุม บางพวก ทุกคนในชุมชนมีสิทธิมีเสียงเทาเทียมกัน คือ มีหน่ึงเสียงเทากัน
ในเร่ืองของชุมชน การตัดสินใจของชุมชนในทุกเร่ืองเปนการตัดสินใจของคนสวนมาก และผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการพัฒนา
จะตองสงผลไปถึงคนสวนมากดวย การมีสวนรวมในการประชุมหรือการสนทนาตองมีบรรยากาศของความเสมอภาค ยอมรับ
ความคิดเหนและใหความสำคัญแกความคิดเห็นของสมาชิกกลุมทุกคนวามีคุณคาหรือประโยชน นอกจากน้ี แผนพัฒนาชุมชน
หรือส่ิงท่ีจัดทำเปนโครงการในชุมชนจะตองเปนแผนหรือโครงการท่ีเกิดจากเบ้ืองลาง (grass root) หรือตัวประชาชนในชุมชน 
ไมใชมาจากเบ้ืองบนหรือการวางแผนของผูบริหารระดับสูง (bottom up not top down) แลวนำมาบังคับใชหรือนำมายัด
เยียดใหประชาชนปฏิบัติตาม การตัดสินใจคร้ังสุดทายตองเปนของประชาชน ส่ิงเหลาน้ี ลวนชวยสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน
ในชุมชนไดมีสิทธิและใชความสามารถท่ีจะกำหนดชะตาชีวิตของตน อันเปนการตอบสนองตอหลักการประชาธิปไตย 
 การพัฒนาประเทศน้ัน ลำพังอำนาจการปกครองของรัฐแตเพียงอยางเดียว ยอมไมเพียงพอท่ีจะพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วได จำตองอาศัยอำนาจพัฒนาของประชาชนเขาผสมผสานดวย ถือไดวาเปนการชวยสรางอำนาจ
พัฒนาของประชาชนดังกลาวใหเกิดข้ึนในทุก  ๆชุมชน เชน ชวยพัฒนาองคกรทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน (strengthening local 
organization) และปลูกฝงประชาธิปไตยในระดับลางสุด (grass root of democracy) นับเปนการสอดคลองกับคำกลาวท่ีวา 



“รากฐานของประชาธิปไตยเร่ิมท่ีหมูบาน” อันจะเปนรากฐานท่ีม่ันคงสำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติ
ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรัชญาประการที่เจ็ด 
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการท่ีเจ็ด คือ “ความสมดุลของการพัฒนา” (balance of development) ปรัชญาน้ี 
หมายถึง การพัฒนาและขีดความสามารถของคนในชุมชนน้ัน จะตองเปนการพัฒนาท่ีไดสัดสวนและควบคูกันไปทุกดาน
ตลอดเวลา เชน การพัฒนาทางดานวัตถุหรือรูปธรรมตองไสัดสวนและควบคูกับการพัฒนาทางดานจิตใจหรือนามธรรม และดวย
เหตุผลทำนองเดียวกัน การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จะตองมีความสมดุลกันดวย กลาวโดยยอ ก็คือ มุง
พัฒนาทุก  ๆดาน ไมสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะ 
 ปรัชญาประการท่ีเจ็ดน้ี มีรากฐานสืบเน่ืองมาจากความเช่ือถือท่ีวา “การพัฒนาทางดานวัตถุหรือรูปธรรมและการ
พัฒนาทางดานจิตใจหรือนามธรรม มีความสำคัญไมย่ิงหยอนไปกวากัน มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ตลอดจน
กระทบกระเทือนถึงกันอยูเสมอ” และในทำนองเดียวกัน “ประชาชนจะอยูดีกินดีไดก็ตอเม่ือองคประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองไดเก้ือกูลและสมดุลกันไปในแนวทางและทิศทางเดียวกัน” 
 การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการ และยุทธวิธีหน่ึงท่ีทำงานในชุมชนหรือในหมูบาน โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนา
สภาพแวดลอมของคน คือ พัฒนาทางดานวัตถุ และมีการพัฒนาสภาพจิตใจของคน คือ พัฒนาทางดานจิตใจควบคูกันไป เชน 
การสรางถนนสายหน่ึงข้ึนในหมูบานจะตองเกิดจากความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในหมูบานน้ัน มิใชเกิดจากความ
ตองการของนักพัฒนา นอกเหนือไปจากขางตนน้ี กระบวนการพัฒนาชุมชนยังชวยสนับสนุนใหมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองในชุมชนอยางไดสัดสวน ไมหนักไปดานใดดานหน่ึงโดนเฉพาะอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถ ุ จติใจ 

การลงมอื 

ปฏบิตังิาน 

การวางแผน 

การรวมกลุ่มอภปิราย 

การศกึษาชุมชน 

กระบวนการ 

พฒันาชุมชน 



 
 รูปท่ี 1 แสดงถึง “กระบวนการพัฒนาชุมชน ซ่ึงสนับสนุนใหมีการพัฒนาทางดานวัตถุและจิตใจ” 
 
 ในดานเศรษฐกิจชวยทำใหประชาชนมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน มีรายไดเพ่ิมข้ึน และมีการคมนาคมตาง  ๆสะดวกข้ึน ในดาน
สังคมชวยทำใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีข้ึน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน เห็นถึงความสำคัญของครอบครัว หลีกเล่ียง
อบายมุข และรูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม ในดานการเมืองชวยทำใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการประชาธิปไตย รูจัก
รักและหวงแหนในสิทธิเสรีภาพของคน ไปใชสิทธ์ิใชเสียงใจการเลือกต้ัง รูจักรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ รวมกันวางแผน และ
รวมกันปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนของชุมชนสวนรวมเหลาน้ี เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 2 แสดงถึง “กระบวนการพัฒนาชุมชนซ่ึงสนับสนุนใหมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยาง
ควบคูและสมดุลกัน” 
 
 ความสมดุลของการพัฒนาทางดานวัตถุและจิตใจ จะนำไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุดของกระบวนการพัฒนาชุมชน น่ัน
ก็คือ การพัฒนาคน อันหมายถึง การพัฒนาคนใหมีท้ังคุณภาพและคุณธรรม ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางได
สัดสวนกัน การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เปนผลสืบเน่ืองมาจากการพัฒนาทางดานวัตถุ สวนการพัฒนาใหคนมีคุณธรรม เปนผล
สืบเน่ืองมาจากการพัฒนาทางดานจิตใจ อธิบายไดวา กระบวนการพัฒนาชุมชน มุงพัฒนาใหประชาชนมีความรู ความสามารถ
ทำงานท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ (คุณภาพ) และมีความซ่ือสัตย ยอมเสียสละผลประโยชนสวนตัวเพ่ือชุมชนสวนรวม 
(คุณธรรม) เชน ในดานเศรษฐกิจมีความสามารถเพ่ิมผลผลิตตาง  ๆมากมายทำใหฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน แตขณะเดียวกันก็มิได
มุงคากำไรจนเกินควร จนทำใหประชาชนในชุมชนตองเดือดรอน ในดานสังคมรูจักทำนุบำรุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ให
เกียรติและเห็นความสำคัญของสตรี เด็ก และคนชราอยางจริงใจ ขณะเดียวกันก็ไมใชศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีมาเปน
เคร่ืองมือแสวงหาผลประโยชนใสตัว เชน ไมอางศาสนาเพ่ือผลประโยชนของตนหรือกระทำตัวไปในทำนอง “มือถือสาก ปากถือ
ศีล” สำหรับดานการเมือง คือ รูจักสิทธิและหนาท่ีของตน ชวยกันสงเสริมปองกันและรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ขณะเดียวกันก็ไมแสวงหาประโยชนใสตัวทางดานน้ี เชน ไปใชสิทธ์ิใชเสียงเลือกต้ังดวยความสุจริตใจ ไมทำการตอตานหรือ

วตัถ ุ จิตใจ 

การลงมือ 

ปฏิบตัิงาน 

การวางแผน 

การรวมกลุ่มอภิปราย 

การศกึษาชมุชน 

กระบวนการพฒันาชมุชน 

คณุภาพ คณุธรรม 

การเมอืง 

สงัคม เศรษฐกิจ 



หาทางทำลายผูท่ีมีความคิดเห็นไมตรงกับตนเอง หรือเม่ือมีโอกาสเขาไปเปนตัวแทนของประชาชนในสภาระดับตาง  ๆก็ไมมุง
แสวงหาแตประโยชนใสตัวโดยมิไดคำนึงถึงประโยชนสวนรวม เปนตน 
 จุดเนนของงานพัฒนาชุมชนจึงอยูท่ีวา การพัฒนาทางดานรูปธรรมและนามธรรมจะตองควบคูกันไปในอัตราท่ีไดสัดสวน 
ถาหากมุงพัฒนาดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะ ก็จะทำใหเกิดผลการพัฒนาชนิดผิดรูปผิดราง นอกจากน้ี นักพัฒนาจะตองมองชุมชน
เสมือนเปนส่ิงมีชีวิต เชนเดียวกับบุคคล  ๆหน่ึง และการพัฒนาจะตองใหความสำคัญในกิจกรรมทุกดานท่ีมีความเก่ียวพันกับชีวิต
มนุษย ตามแนวความคิดน้ี ขอบเขตของงานพัฒนาจึงกวางขวางมาก พาดพิงไปถึงหนวยงานอ่ืน  ๆเชน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงมหาดไทย เปนตน การพัฒนาชุมชน มิไดมุงขจัดปญหาของ
ชุมชนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ แตทำทุก  ๆดานไปดวยกัน การแกปญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยไมไดคำนึงถึงผลกระทบ
กระเทือนท่ีมีตอปญหาเร่ืองอ่ืน จึงมิใชเปนการแกปญหาท่ีรอบคอบและจะเปนผลเสียกอใหเกิดความขัดแยงมากกวาผลดี ย่ิงไป
กวาน้ี อาจกลาวไดวา ไมมีปญหาใดในโลกน้ีเกิดข้ึนจากสาเหตุเดียว เม่ือเปนเชนน้ี การแกไขปญหาตาง  ๆก็ควรใหความสำคัญใน
หลาย  ๆดานดวย 
 ส่ิงสำคัญอีกประการหน่ึง ก็คือ การขาดความสมดุลของการพัฒนา นอกจากจะทำใหเกิดชองวางของความกาวหนา คือ 
ความเปนอยูของประชาชนแตกตางกันมากแลว ยังทำใหเกิดปรากฏการณชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา “สมัยใหมแตไมพัฒนา” 
(modernization without development) อันหมายถึง ชุมชนหรือคนในชุมชนไดรับการพัฒนาทางดานวัตถุอยางมาก 
ในขณะท่ีการพัฒนาทางดานจิตใจไมไดรับการสงเสริมใหทัดเทียมกับความเจริญทางดานวัตถุน้ัน ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด ก็คือ มีการ
สรางตึกสูงมากมาย ขณะท่ีประชาชนท่ีอยูในบริเวณท่ีสรางตึกน้ันปรับตัวเขาไมทันกับความเจริญทางดานวัตถุท่ีเกิดข้ึน โดย
ประชาชนไมไดรับการพัฒนาทางดานจิตใจใหเตรียมพรอมท่ีจะรับกับผลกระทบท่ีตามมาจากการสรางตึกน้ัน เชน ประชาชน
ไมไดรับการฝกอบรมในเร่ืองการรักษาความสะอาด การท้ิงขยะมูลฝอย หรือไมไดรับการฝกอบรมใหเขาใจถึงระเบียบวินันของ
การอยูรวมกันอยางสันติและมีศีลธรรม ปญหาเดนชัดท่ีตามมา ก็คือ ปญหาท่ีอยูอาศัย ปญหาจราจร ปญหาอาชญากรรม เปน
ตน ดวยสาเหตุเหลาน้ี การพัฒนาชุมชนจึงยึดหลักการท่ีเรียกวา มุงพัฒนาในทุก  ๆดานใหเกิดความสมดุล ท้ังน้ี เพราะการ
เปล่ียนแปลงทางดานจิตใจ หรือทาทีและทัศนคติของประชาชนมีความสำคัญเชนเดียวกับการเปล่ียนแปลงทางดานวัตถุ 
 
อุดมการณ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา 
 นักพัฒนาการเปนผูท่ีมีความสำคัญย่ิงในการพัฒนาชุมชน ตองเปนผูท่ีประสานงานระหวางราชการกับประชาชน
ตลอดเวลา เปนผูท่ีคอยกระตุน ย่ัวยุใหชาวบานต่ืนตัวเกิดความปรารถนาท่ีจะอยูดีกินดี และรวมมือรวมใจกันปรับปรุงตัวเอง 
ครอบครัวของตน นอกจากจะพยายามสงเสริมใหชาวบานสรางสรรคส่ิงตาง  ๆทางดานวัตถุใหเกิดข้ึนแลว จะตองพยายาม
เปล่ียนแปลงทัศนคติและจิตใจ ทาทีชาวบาน ฉะน้ัน ผูท่ีจะทำหนาท่ีพัฒนาการจึงตองมีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือไปจาก
ขาราชการท่ัวไป หลายประการเพ่ือจะปฏิบัติงานใหไดผลประสิทธิภาพ 
 อุดมการณ คุณธรรม จริยธรรมของการพัฒนาชุมชน สำหรับนักพัฒนาท่ีจะมีในตนเองเพ่ือเปนจุดหมายในการพัฒนา
ชุมชนใหดี ใหไปสูสภาพท่ีดีกวาเดิม มีดังน้ี 

1. เพ่ือมุงหวังใหชุมชนน้ันมีการเปล่ียนแปลงพัฒนาไปสูส่ิงท่ีดีกวา 
2. เพ่ือมุงหวังใหความเปนอยูในทองถ่ินในชนบทดีข้ึนกวาเดิมท่ีเคยเปนอยู 
3. ไมลำเอียง ฝกใฝฝายใดฝายหน่ึงทำตัวเปนกลาง 
4. มีความเช่ือถือตอบทบาทสตรีและเยาวชน 
5. มีการบริหารท่ีจะรูความเปนระเบียบ ตลอดจนมีการวิจัยและประเมินผลโครงการ 
6. ใหองคกรอาสาสมัคร เอกชน เขารวมในงานพัฒนาชุมชนดวย 
7. ยึดถือประชาชนเปนหลัก ยึดถือความตองการและปญหาท่ีแทจริงของประชาชนเปนหลักใหญ 
8. ยึดทรัพยากรของชาวบานเปนหลัก รูจักรวมกลุมใหเปนประโยชน 
9. ยึดหลักประชาธิปไตยในการดำเนินงาน แผนหรือโครงการพัฒนาชุมชน จะตองมาจากประชาชนในหมูบาน 
10. ทำงานรวมกับประชาชน ไมทำตัวเปนนายหรือมีลักษณะเปนนายรวมคิดทำกิจกรรม 
11. ไมมีการบังคับใหกระทำ ใหชาวบานเขามาดำเนินการดวยความสมัครใจ 
12. ใหมีการปกครองตนเองในชุมชนตามหลักประชาธิปไตย 



13. นักพัฒนาจะเปนตัวกลไกในการประสานงาน นำบริการตาง  ๆของรัฐสูประชาชนในหมูบาน 
14. เปนท่ีปรึกษาของชาวบานเม่ือมีปญหา 
15. รูประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนในทองถ่ินน้ัน ปรับใหเขากับชุมชนน้ัน  ๆ
16. มีหลักการในการพัฒนาชุมชน 

 รวมคิด 
 รวมตัดสินใจ 
 รวมปฏิบัติ 
 รวมรับผิดชอบ 
 รวมกันรับผลประโยชน 
 ริเร่ิมเรงรัดพัฒนาชนบท 

17. สอนใหประชาชนคิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน 
18. ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา 

 
ความเชื่อของนักพัฒนา 
 ผูท่ีทำงานดานพัฒนามีความจำเปนจะตองมีความเช่ือข้ันพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 

1. คนมีศักด์ิศรี 
2. คนมีความสามารถ 
3. ความสามารถของคนพัฒนาได 

 
ประการแรก ความเช่ือท่ีวาชาวชุมชนมีศักด์ิศรีเหมือนกับตัวเจาหนาท่ีเองจะทำใหไมดูถูกหม่ินชาวชุมชน เพราะถาขาด

ความเคารพในความเปนคนเหมือนกัน ขาดความคิดวาชาวชุมชนถึงแมจะจนและมีความรูนอย แตมีศักด์ิศรี เจาหนาท่ีจะติดตอ
กับชาวชุมชนดวยวิธีการ กิริยาทาทางท่ีดูถูกดูหม่ินและจะยัดเยียดความคิดของตนใหกับชาวชุมชน โอกาสการมีสวนรวมอยาง
แทจริงของประชาชนก็เกือบจะหมดลงไป 

ประการที่สอง ความเช่ือท่ีวาชาวชุมชนมีความสามารถ เปนความเช่ือท่ีเจาหนาท่ีสามารถพัฒนาไดดวยตนเอง เพราะใน
ความเปนจริงแลวชาวชุมชนมีความสามารถมากภายใตส่ิงแวดลอมของเขา เราก็มีความสามารถในรูปแบบของเรา เปน
ความสามารถคนละอยาง 

ประการที่สาม เจาหนาท่ีหรือนักพัฒนาจะตองมีความเช่ือวา ความสามารถของคนน้ันพัฒนาใหดีข้ึนไดหรือสามารถจะ
พัฒนาในส่ิงท่ียังไมมี ใหมีความสามารถได เพราะถาหากขาดความเช่ือน้ีแลว เจาหนาท่ีของเราอาจจะดูหม่ินชาวชุมชนวา
ชาวบานก็มีความสามารถเพียงแตเล้ียงควายกับปลูกขาวเทาน้ันเอง และถาคิดวากิจกรรมอยางอ่ืน  ๆน้ัน ชาวชุมชนไมสามารถ
จะทำใหเจาหนาท่ีก็จะเร่ิมยัดเยียดหรือดำเนินกิจกรรมดวยตนเอง โดยขาดการมีสวนรวมของประชาชนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4 
 

แนวคิดและความหมายของชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
 
 
แนวคิดที่เกี่ยวกับชุมชน 
 “ชุมชน” มีนัยและความหมายท่ีเปนไปตามพลวัตหรือกระแสของสังคม แตถาพิจารณาโดยละเอียด จะพบวา 
นักวิชาการ นักพัฒนา หรือผูคนท่ีใหความหมายของคำวา “ชุมชน” ลวนตางใหความหมายท่ีสอดคลองกับความรู ทัศนคติ หรือ
โดยมีจุดมุงหมายท่ีหวังชวงชิงอำนาจในการนิยามความหมายของตนเพ่ือผลประโยชนประการใดประการหน่ึง 
 ความเปนชุมชนหรือความเปนหมูคณะมีการเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา การจำกัดคำนิยามของคำวา 
“ชุมชน” ไวในแนวใดแนวหน่ึงยอมจะขาดความหลากหลายหรือความไมเขาใจในความเปนชุมชนและถาพิจารณาโดยรวมก็จะ
เห็นวา ความเปนชุมชนน้ัน เนนเร่ืองของความสัมพันธและการเกาะเก่ียวกันของเพ่ือนมนุษยในระดับตาง  ๆอยางไรก็ตาม การ
พยายามทำความเขาใจแนวคิดตาง  ๆเหลาน้ียอมจะกอใหเกิดประโยชนแกผูศึกษาในการท่ีจะเลือกความเหมาะสมและ
สอดคลองกับฐานปฏิบัติการ (Practical Base) ของตน 
 โดยแนวคิดแลว “ชุมชน” มีความหมายท่ีหลากหลายและสามารถจะจัดกลุมตามนัยหรือความหมายท่ีใกลเคียงกันได 4 
แนวคิด คือ 

1. แนวคิดทางสังคมวิทยา (Sociological Perspective) 
2. แนวคิดทางมานุษยวิทยา (Humanistic Perspective) 



3. แนวคิดเก่ียวกับชุมชนประชาคม (Civil Society Perspective) 
4. แนวคิดเก่ียวกับชุมชนในรูปแบบใหม (Virtual Community Perspective) 

 
 
1. แนวคิดทางสังคมวิทยา (Sociological Perspective) 

ตามแนวคิดน้ี 
ชุมชนมีฐานะเปนหนวยทางสังคม (Community as unit of Social Organization) และนิยามความหมายวา 

“ชุมชน” หมายถึง หนวยทางสังคมและกายภาพ อันไดแก ละแวดบาน หมูบาน เมือง มหานคร 
George Hillary (Poplin, 1979) ไดพยายามหาความหมายรวมจากคำจำกัดความของชุมชนท่ีมีผูใหความหมายไว

มากมาย โดยสรุปหาลักษณะความหมายตาง  ๆไดวา ชุมชน ประกอบไปดวย 
1. อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร (Geographical area-territorial) 
2. ปฏิสัมพันธทางสังคม (Social interaction-sociological) 
3. มีความผูกพัน (Common ties-psycho cultural) 
อยางไรก็ตาม มีผูโตแยงวิธีการสรุปคำจำกัดความในแบบของ Hillary วาไมอาจหาคำจำกัดความตายตัวมาอธิบาย

ลักษณะของชุมชนทุกชุมชน เพราะแตละชุมชนจะมีความแตกตางกันออกไป หากพยายามจะหาลักษณะรวมแลว ธาตุแทของ
ชุมชนบางชุมชนจะขาดหายไปจากคำจำกัดความอันเปนคำกลางน้ัน (Plant, 1974) 

ในขณะท่ี Poplin (1979) ไดกลาวถึงชุมชนใน 5 สถานะ คือ 
1. กลุมคนท่ีมาอยูรวมกันในพ้ืนท่ีหรือบริเวณหน่ึง (Geographical area) 
2. สมาชิกมีการติดตอระหวางกันทางสังคม (Social Relationship) 
3. สมาชิกมีความสัมพันธตอกันทางสังคม (Social Relationship) 
4. มีความผูกพันทางดานจิตใจตอระบบนิเวศ (Psycho-Ecological Relationship) 
5. มีกิจกรรมสวนรวม เพ่ือใชประโยชน (Central Activities for Utilization) 
 
แนวคิดของ Hillary และ Poplin ไดเปนแนวคิดในการวิเคราะหชุมชนของนักสังคมวิทยาในรุนตอมาและนำเสนอ

แนวคิดเก่ียวกับการมองชุมชนในฐานะท้ัง 3 ประการ คือ 
 ชุมชนในฐานะหนวยทางภูมิศาสตร (Community as a territorial unit) 
 การพิจารณาชุมชนในมิติน้ีมีความสำคัญ คือ ทำใหชุมชนมีลักษณะเปนรูปธรรม มีหลักแหลงท่ีต้ังแนนอนและสมาชิก
สามารถระบุท่ีอยูของตนได 

1. อาณาบริเวณทางภูมิศาสตรมีอิทธิพลตอชุมชน จะเห็นไดวาในหลายกรณี สภาพทางภูมิศาสตรจะเปนตัวกำหนด
สถานท่ีต้ังและศักยภาพในการเจริญเติบโตของชุมชน กลาวคือ ชุมชนมักจะเกิดข้ึนในบริเวณท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ 
หรือท่ีซ่ึงมีการคมนาคมสะดวกเหมาะแกการต้ังถ่ินฐานอยางถาวร 

2. ชุมชนมีอิทธิพลตออาณาบริเวณทางภูมิศาสตร แมวาตัวแปรเก่ียวกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร จะมีอิทธิพลตอ
สถานท่ีต้ังและพบวัตการเจริญเติบโตของชุมชน (Growth and Dynamics of Community) แตการปรับตัวของคนตออาณา
บริเวณทางภูมิศาสตรของชุมชนก็ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินดวย ดังน้ัน มนุษยเองมีสวนในการกระทำตอภาวะ
แวดลอมของตนไมวาจะโดยทางบวกหรือทางลบ เชน 

2.1 การปรับใหส่ิงแวดลอมทางกายภาพใหสอดคลองกับความตองการและความจำเปนของมนุษย เชน การทำนา
แบบข้ันบันได การสรางเหมืองฝายชลประทาน ปรับปรุงแกไขสรางท่ีอยูอาศัยใหสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตร 

2.2 ทำลายส่ิงแวดลอม เชน การตัดไมทำลายปา 
การศึกษาชุมชนตามแนวคิดทางสังคมวิทยาถือวา ตัวแปรทางดานภูมิศาสตรจะเปนส่ิงท่ีละเลยเสียมิได แนวคิดน้ีจัดวามี

อิทธิพลตอทฤษฎีนิเวศวิทยาของมนุษย 
 
ชุมชนในฐานะหนวยทางสังคม (Community as Unit of Social Organization) 



 การวิเคราะหแบบ Social system approach จะใหภาพของลำดับข้ัน (hierarchy) เร่ิมจากระดับลางท่ีประกอบดวย
กลุมบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไปจนถึงระดับชาติหรือระดับโลก 
 ชุมชนเปนระบบยอยอันแรกท่ีมีศักยภาพในการจัดใหมีส่ิงตาง  ๆเพ่ือตอบสนองความตองการของคนท้ังกายภาพ จิตใจ 
และสังคม ซ่ึงในระบบครอบครัวกลุมเครือญาติมีขนาดเล็กเกินไป ไมมีสถาบันทางสังคมท่ีสมบูรณเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของมนุษย สวนระบบท่ีใหญกวาน้ี เชน กลไกของรัฐก็ใหญโตและซับซอนเกินไป จนเขาไมถึงอารมณความรูสึกของคนจึงไม
สามารถตอบสนองความตองการ ท้ังทางกายและทางใจได 
 บางทัศนะวิเคราะหชุมชนท่ีเปนระบบทางสังคมวาเปน 
 เครือขายการปฏิสัมพันธของมนุษย (Network of interaction) ซ่ึงประกอบดวยสถานภาพ บทบาท กลุมคน และ
สถาบัน ชุมชนจึงมีความสัมพันธกันเหมือนลูกโซ ท่ีระบบยอยระบบหน่ึงจะไดรับปจจัยนำเขาท่ีตองการจากระบบยอยอ่ืน  ๆ
ปจจัยนำเขาและผลผลิตท่ีรับและใหแกกันในระหวางชุมชนหรือระบบยอยน้ี อาจจะเปนในรูปของเงิน แรงงาน ความกดดันทาง
สังคม ทรัพยากรตาง ๆ 
 แนวความคิดน้ี นักวิชาการไทยไดเสนอรูปแบบของชุมชนท่ีคลายคลึงกัน เชน 
 แนวคิดของ ฑิตยา สุวรรชฏ (2527) กลาววา โดยท่ัวไปชุมชนจะตองมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ 

1. ชุมชนในฐานะเปนอาณาบริเวณ การพิจารณาชุมชนในขอน้ีมิใชเฉพาะเปนบริเวณท่ีเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของกลุม
คนเทาน้ัน ยังตองพิจารณาถึงมิติตาง  ๆเชน ในฐานะท่ีอยูอาศัยของการใชพ้ืนท่ี และในฐานะท่ีเปนบริเวณของชุมชน 

2. ชุมชนในฐานะท่ีเปนท่ีรวมประชากร โดยจะเนนท่ีลักษณะของประชากรท่ีอยูในบริเวณชุมชน ในดานท่ีสำคัญ คือ 
การเปล่ียนแปลงประชากรในชวงระยะเวลาหน่ึง โครงสรางประชากร เชน สัดสวนเพศชาย เพศหญิง อายุประชากร อาชีพ และ
การศึกษา สุขลักษณะ เปนตน 

3. ชุมชนในฐานะท่ีเปนระบบความสัมพันธของสมาชิกท่ีมีอยูในชุมชนและความสัมพันธกับชุมชน โดยพิจารณาถึง
ระบบความสัมพันธของชุมชนจะประกอบดวยความสัมพันธยอย เชน ความสัมพันธของครอบครัว เครือญาติ มิตรสหาย ระบบ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ระบบความสัมพันธของวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนตน 

 
สวนไพรัตน เตชะรินทร (2524) ไดเสนอรูปแบบขององคประกอบของชุมชนท่ีมีความสัมพันธในระบบตาง  ๆเปน 5 

ประการ คือ 
1. คน 
2. ความสนใจ 
3. อาณาบริเวณ 
4. การปฏิบัติตอกัน 
5. ความสัมพันธระหวางสมาชิก 
 
สนธยา พลศรี (2533) ไดกลาวถึง ชุมชนในฐานะหนวยทางสังคม โดยการแบงชุมชนออกเปนลักษณะตาง  ๆไดแก 
1. การแบงตามจำนวนพลเมือง เชน หมูบาน เมือง นคร 
2. การแบงตามพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เชน ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนการปกครอง 
3. การแบงตามความสัมพันธกับหนวยงานรัฐ เชน ศูนยผูอพยพ 
4. การแบงตามลักษณะพิเศษของประชากร เชน ไชนาทาวน 
5. การแบงตามลักษณะทางดานนิเวศวิทยา เชน ยานการคา เหมืองแร 
6. การแบงตามลักษณะกิจกรรมทางสังคม เชน ศูนยการขนสง 
7. การแบงตามหนวยการปกครอง เชน หมูบาน ตำบล อำเภอ 
8. การแบงตามลักษณะความสัมพันธของบุคคลในสังคม เชน ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง 

 
สมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2536) แบงชุมชนออกเปน 3 ลักษณะ คือ 



1. ลักษณะของชุมชนแบงตามการบริหารการปกครอง ซ่ึงแบงโดยการพิจารณาจากลักษณะการปกครองของไทย 
ไดแก ชุมชนหมูบาน ชุมชนเขต สุขาภิบาล ชุมชนเขตเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และกรุงเทพมหานคร 

2. ลักษณะของชุมชนแบงตามกิจกรรมทางสังคม ไดแก ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนศูนยการคา ศูนยกลางขนสง เขต
อุตสาหกรรม ชุมชนศูนยกลางของการบริการ 

3. ลักษณะของชุมชนแบงตามความสัมพันธของบุคคลในสังคม เปนการแบงชุมชนในแงของความสัมพันธทางสังคม 
ไดแก ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง 
 

นอกจากการศึกษาชุมชนในลักษณะดังกลาว ก็สามารถพิจารณาความสัมพันธระหวางชุมชน ไดท้ังแนวนอน 
(Horizontal) และแนวต้ัง (Vertical) 

ในแนวนอนน้ัน รวมถึงความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลหรือระหวางกลุมในระดับทองถ่ิน สวนในแนวต้ัง หมายถึง 
ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับผลประโยชนหรือกับกลุมผลประโยชนในระดับตาง  ๆท่ีสูงข้ึนไปจนถึงองคกรในระดับชาติ
หรือระหวางชาติ/ประเทศ 

นอกจากน้ัน ยังมีวิธีการอ่ืนอีกในการวิเคราะหถึงเครือขายปฏิสัมพันธระหวางชุมชนวา ปฏิสัมพันธของบุคคลและกลุมมี
กระบวนการทางสังคมท่ีประกอบดวยความรวมมือ การแขงขัน และความขัดแยง ซ่ึงมิติการวิเคราะหเหลาน้ีใหคุณคาท่ีมี
นัยสำคัญในการทำความเขาใจเก่ียวกับชีวิตของชุมชนเปนอยางย่ิง 
 
 ชุมชนในฐานะหนวยทางจิตวิทยาวัฒนธรรม (Community as a psycho cultural unit) 
 ในมิติน้ีเนนท่ีวาชุมชนจะตองมีความผูกพันในระหวางสมาชิกดวยกัน ความผูกพันน้ีจะตีความวาเปนท้ังทางดานจิตวิทยา
และวัฒนธรรม 
 ในทางจิตวิทยาน้ัน คนจะมีความม่ันคง เพราะสามารถระบุไดวา ตนเปนสมาชิกของกลุม หมู หรือท่ีซ่ึงทำใหเกิด
ความรูสึกวามีสังกัด 
 อยางไรก็ตาม การวิเคราะหในมิติน้ี ในแนวคิดทางสังคมวิทยาก็ถือวาเปนเพียงมิติหน่ึงของความเปนจริงท่ีซับซอนอยูใน
ความหมายของชุมชน มิไดถือวาเปนการวิเคราะหท่ีลึกซ้ึง 
 
2. แนวคิดทางมนุษยนิยม (Humanistic Perspective) 

แนวคิดของชุมชนในแนว Humanistic perspective น้ี บางคนเรียกวา เปนแนวคิดของกลุม Utopia นักสังคมวิทยาท่ี
มีอิทธิพลสำคัญตอ 2 แนวคิดน้ี 2 คน คือ Robert Nisbet และ Baker Brownell ซ่ึงมีความคิดวา ชุมชนตองกอมิตรภาพ ความ
เอ้ืออาทร ความม่ันคง และความผูกพันระหวางคนในชุมชน 

Nisbet เห็นวาสังคมสมัยใหมทำใหเกิดการสูญเสียความรูสึกผูกพันของชุมชน (sense of community) ในขอเขียนของ 
Nisbet เร่ือง The quest for community น้ันเกิดจากเง่ือนไขของสังคมสมัยใหมท่ีไมสามารถตอบสนองใหปจเจกบุคคลเกิด
ความม่ันคง เขาไดแสดงความเห็นวา ในลักษณะรัฐการเมืองสมัยใหม รัฐไมสามารถตอบสนองความม่ันคงได ไมมีองคกรขนาด
ใหญใดท่ีสามารถตอบสนองความตองการทางดานจิตใจของคนได เพราะโดยธรรมชาติแลว องคการเหลาน้ีมีขนาดใหญ ซับซอน 
เปนทางการเกินไป รัฐอาจจะกอใหเกิดความเคล่ือนไหวในนามของรัฐ เชน การกอสงคราม แตในการตอบสนองอยางปกติ
ธรรมดา ตอความตองการของคนในเชิงการยอมรับมิตรภาพ ความม่ันคง ความเปนสมาชิก รัฐจะทำไมได 

ทางเลือกท่ีนักคิดในแนวน้ีเสนอ ก็คือ การเรียกรองใหชุมชนมีขนาดเล็ก แตมีโครงสรางท่ีแนนเหนียว เพราะชุมชนขนาด
เล็กเทาน้ันท่ีจะชวยฟนฟูสภาพความสัมพันธทางสังคมใหดีข้ึน เพราะจะรับผิดชอบตอหนวยท่ีเล็กท่ีสุด และกลาวถึงชุมชนขนาด
เล็กท่ีเนนการกระทำท่ีเต็มไปดวยความรวมมือ รวมใจ ความรูสึกเปนเจาของ เปนสังคมท่ีตนรูจักอยางใกลชิดและสนิทสนม 

แนวคิดท้ังสองน้ี สะทอนใหเห็นถึงการเรียกรองตอการเปล่ียนแปลงของสังคมสมัยใหม การขยายตัวของเมือง ประชากร 
ท่ีกอใหเกิดสภาวะความแปลกแยก ความวิตกกังวล ความโดดเด่ียว ไมสนใจใยดีหรือรูสึกรับผิดชอบตอเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกับ
บุคคลอ่ืน  ๆท่ีอยูรอบขาง ไมรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในความรับผิดชอบตัดสินใจหรือรับผลประโยชนน้ัน  ๆ

Hirsch (1993) กลาวถึง การสรางชุมชนวา เปนการแสดงออกถึงอำนาจและเปนวาทกรรมของคนกลุมตาง  ๆท้ังภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชน ภายใตเง่ือนไขทางสังคมและประวัติศาสตรของทองถ่ิน ความหมายเก่ียวกับชุมชนจึงมีท้ังความหมาย



ท่ีหลากหลายและความหมายท่ีขัดแยง มิไดมีเพียงความหมายเดียวหรือความหมายท่ีเปนกลาง และไมไดยึดติดกับพ้ืนท่ี นัยของ
การนิยามหมูบานใหติดกับพ้ืนท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีรัฐพยายามรวมศูนยอำนาจดวยการทำใหพ้ืนท่ีแตกออกเปนหนวยเล็ก  ๆเพ่ือ
งายตอการปกครองสะทอนใหเห็นกระบวนการท่ีหมูบานถูกผนวกเขาสูระบบทุนและตลาด 

โดยสรุป แนวคิดเก่ียวกับชุมชนทางมนุษยนิยมมีลักษณะท่ีนาสนใจ คือ 
1. ไมไดใหความสนใจหรือความสำคัญกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตรหรือพ้ืนท่ี 
2. เนนความสัมพันธระหวางเพ่ือนมนุษย 
3. เนนลักษณะความรูสึกเชิงอัตวิสัยของความเปนชุมชนหรือแบบแผนในอุดมคติซ่ึงเก่ียวกับนำเสนอลักษณะชุมชนท่ี

ควรจะเปนชุมชนท่ีดีหรือชุมชนในอุดมคติน่ันเอง 
 

แมวาจะมีทัศนะอันหลากหลายเก่ียวกับชุมชน ก็ยังสามารถสรุปจุดรวมกันได 2 ประการ คือ 
1. เปนการกลาวถึง วิวัฒนาการของการสมาคมของมนุษย (Human Association) 
2. มีการยอมรับอยางกวางขวางวา การเปล่ียนแปลงในลักษณะของความเกาะเก่ียวในสังคมมนุษยเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ลักษณะหน่ึงของ Human Association จะหายไป
และมีลักษณะใหมมาแทนท่ี 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนประชาคม (Civil Society Perspective) 

ประชาสังคม หมายถึง การรวมตัวพบปะของคนหลากหลาย ซ่ึงไมใชเฉพาะคนท่ีรูจักคุนเคยเพียงกลุมเดียว แตรวมถึง
คนแปลกหนาท่ีสนใจในประเด็นสวนรวม (สาธารณะ) ประเด็นใดประเด็นหน่ึงรวมกัน เพ่ือดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย ไมใช
การรวมตัวกันเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะของกลุมใดกลุมหน่ึง สถานท่ีรวมตัวพบปะเรียกวา เวทีประชาคม ซ่ึงมีลักษณะพหุภาคีเปน
สำคัญชุมชนฐานรากมักเกิดการรวมตัวกันเองเบ้ืองตนจากปญหาปากทองและเศรษฐกิจเรียกวา กลุมปากทอง (ใหพนอดอยาก) 
อาจพัฒนาไปสูการออมท่ีเรียกวา กลุมออมทรัพย เพ่ือแกไขปญหาอดอยากท่ีอาจเกิดข้ึนเปนคร้ังคราวหรืออมเพ่ือเปนสวัสดิการ
ทางสังคม เชน การเจ็บปวย ตาย กลุมปากทองและกลุมออมทรัพยท่ีเขมแข็งสามารถรวมตัวเปนกลุมธุรกิจชุมชน ซ่ึงศักยภาพ
ดานการตลาดท่ีพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได กลุมปากทอง กลุมออมทรัพย กลุมธุรกิจ เปนพ้ืนฐานเบ้ืองตนท่ีนำไปสูการ
เปล่ียนแปลงจิตสำนึกแบบพ่ึงพาเปนสำนึกการมีสวนรวมพัฒนาไปเปนชุมชนท่ีพ่ึงตนเองและชุมชนเขมแข็ง ชุมชนพ่ึงตนเองท่ี
เขมแข็งจะเร่ิมพัฒนาไปสูการมีจิตสำนึกสาธารณะ (สำนึกสวนรวมท่ีไมใชเพ่ือประโยชนเฉพาะกลุม) การเกิดเครือขายชุมชน
พ่ึงตนเองท่ีเขมแข็งและมีเวทีประชาคมสำหรับชุมชนตาง ๆ ท่ีหลากหลายและผูคนท่ัวไปซ่ึงสนใจในประเด็นสาธารณะตาง  ๆ
รวมกันจะนำไปสูความเปนประชาคม อันเปนอำนาจประชาชนท่ีแทจริงในการทำใหเกิดดุลยภาพระหวางอำนาจรัฐ อำนาจทุน 
และอำนาจประชาชน (ประชาสังคม) มีสภาพธรรมรัฐเกิดข้ึน (good governance) 

ในการบริบทสังคมไทยซ่ึงมีภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตสังคมในปจจุบัน การกอรูปประชาสังคมควรเรงพัฒนาชุมชน
ใหพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจและมีความเขมแข็งพรอมไปกับการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะและการมีสวนรวมในประเด็นสาธารณะ
ตาง  ๆในเวทีประชาคม 

แนวคิดเก่ียวกับชุมชน-ประชาสังคม เกิดข้ึนจากสภาพปญหาของสังคม การท่ีประชาชนสวนใหญในสังคมไมมีสวนรวม
ในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนา รวมท้ังกิจกรรมสาธารณะซ่ึงในอดีตมักจะถูกครอบงำหรือช้ีนำจากภาครัฐ 
แนวคิดน้ีปฏิเสธอำนาจรัฐซ่ึงมีบทบาทอยางมากมายตอการตัดสินใจในกิจกรรมทางสังคม รวมท้ังปฏิเสธลัทธิปจเจกชนท่ีมุงแต
แสวงหาผลประโยชนสวนตน สาระสำคัญของแนวคิดน้ี ก็คือ การรวมกลุมของปจเจกชน โดยมองวา ประชาสังคมเปนโครงสราง
ทางสังคมท่ีอยูก่ึงกลางระหวางรัฐและปจเจกชนท่ีเรียกวา Mediating Structure 

ทวีศักด์ิ นพเกษร (2542) ยังไดใหคำจำกัดความ ประชาสังคม หมายถึง 
การท่ีคนในสังคม ซ่ึงมีจิตสำนึก (Civic Consciousness) รวมกัน มารวมตัวกันในลักษณะท่ีเปนหุนสวนกัน 

(Partnership) ในการกระทำบางอยาง ท้ังน้ี ดวยความรักและความเอ้ืออาทรตอกัน ภายใตระบบการจัดการใหเกิดความรูสึก
รวมกันเพ่ือประโยชนสาธารณะ ประชาสังคมจะกอใหเกิด “อำนาจท่ีสาม” นอกเหนือจากอำนาจรัฐและอำนาจธุรกิจ อำนาจท่ี
สามน้ีอาจไมตองการคนจำนวนมาก แตเปนกลุมเล็กนอยกระจัดกระจายและอาจมีความเช่ือมโยงกันเปนเคร่ือขายยอย  ๆ(Civic 



Network) การรวมตัวกันน้ัน อาจไมตองอยูใกลชิดกัน แตสามารถส่ือสารกันได เกิดเปนองคกรข้ึน (Civic Organization) ซ่ึง
อาจเปนองคกรทางการ (นิติบุคคล) หรือไมเปนทางการก็ได 

ธีรยุทธ บุญมี และอเนก เหลาธรรมทัศน เช่ือวา 
การแกไขปญหาสังคมน้ัน ควรใหความสำคัญกับพลังท่ีสามหรือพลังสังคมท่ีเกิดจากการรวมตัวของประชาชนในทุกภาค

สวนของสังคม 
ชูชัย ศุภวงศ ใหความหมายของประชาสังคมวา คือ 
การท่ีผูคนในทุกภาคสวนของสังคมเห็นวิกฤตการณหรือสภาพปญหาของสังคมท่ีสลับซับซอนยากตอการแกไข จึงมา

รวมตัวกันเปนกลุมประชาคม (Civil Group) และนำไปสูการกอจิตสำนึกรวมกัน (Civil Consciousness) เพ่ือรวมกันแกไข
ปญหาหรือกระทำการบางอยางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค ท้ังน้ี การรวมกลุมจะเปนไปดวยความรักความสมานฉันท การเอ้ืออาทร
ตอกันภายใตระบบการจัดการโดยมีการเช่ือมโยงเปนเครือขาย 

อนุชาติ พวงสำลี และวีรบูรณ วิสารทสกุล (2541) ใหความหมายของชุมชน-ประชาสังคมวา หมายถึง 
ชุมชนแหงสำนึก (Conscious Community) ท่ีสมาชิกตางเปนสวนหน่ึงของระบบโดยรวม และมีความสัมพันธเช่ือมโยง

กันทุกระดับอยางเหนียวแนน ดวยระบบคุณคาและวัตถุประสงครวมกัน 
ชุมชน-ประชาสังคมอาจมีขนาดและลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป แตมีลักษณะเปนพลวัตท่ีบุคคลหรือกลุมตางมีสวน

รวมในการตัดสินใจและกระทำกิจกรรมทางสังคมท่ีสนใจ 
นักวิชาการท้ังสองทานไดใหความหมายของลักษณะของ ประชาสังคม วา 
1. มีความหลากหลายท้ังในรูปแบบของการรวมตัว พ้ืนท่ี รูปแบบของกิจกรรม ประเด็นของความสนใจปญหา 
2. มีความเปนชุมชนท่ีอาจจะมีขนาดใหญหรือเล็กก็ได 
3. ประกอบดวยจิตสำนึกสาธารณะ (Public Consciousness) 
4. เปนสังคมแหงการเรียนรู 
5. มีกิจกรรมบนพ้ืนฐานของกระบวนการกลุมและพ้ืนฐานของการเรียนรูรวมกัน 
6. มีเครือขายและการติดตอส่ือสาร 

และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการทำความเขาใจตอองคประกอบท่ีสำคัญของประชาสังคม อันไดแก 
- การมีวิสัยทัศนรวมกันของสมาชิกกลุม 
- การมีสวนรวมของสมาชิกอยางกวางขวาง 
- การมีความรัก ความเอ้ืออาทรตอกัน 
- การมีองคความรูและความสามารถ รวมท้ังวิธีการใหม  ๆในการแสวงหาความรู 
- มีการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู ซ่ึงประสานกันอยางเปนระบบภายใตการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
4. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในรูปแบบใหม (Virtual Community Perspective) 

แนวคิดเก่ียวกับชุมชนในรูปแบบใหมเกิดข้ึนพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและปญหาของสังคมสมัยใหมท่ีทวีความ
ซับซอนและรุนแรงข้ึน การพิจารณาปญหาและแนวทางแกไขปญหาไมอาจจำกัดอยูในปริมณฑลของชุมชนท่ีมีอาณาเขต
ภูมิศาสตรเล็ก  ๆไดเพียงลำพัง เพราะบางปญหาเกิดจากอิทธิพลภายนอก ซ่ึงบางคร้ังการแกไขตองการการรวมกำลัง ความ
รวมมือ และทรัพยากรจากภายนอกชุมชน 

คุณลักษณะท่ีสำคัญของชุมชนในรูปแบบใหม คือ (Schuler 1996.) 
1. จิตสำนึกรวม (Consciousness) 
2. หลักการ (Principle) 
3. จุดมุงหมาย (Purpose) 
ดังน้ัน ชุมชนในรูปแบบใหม จึงอาจมีลักษณะเปน “ชุมชนทางอากาศ” หรือผูสนใจจะมีสวนรวมในรายการวิทยุ ชุมชน

เครือขายบน Internet อาจกลาวไดวา เปนชุมชนไมจำเปนตองมีพ้ืนท่ีทางกายภาพและไมจำเปนวาสมาชิกตองพบปะหนาตากัน
โดยตรง แตเปนชุมชนท่ีอาศัยเทคโนโลยีการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเคร่ืองสานความสัมพันธและจิตสำนึกรวมของ
สมาชิก 



Schuler ไดกลาววา ชุมชน คือ สายใย (web) ของความสัมพันธทางสังคมมีความเปนเอกภาพ มีพลังความยืดโยง 
(Cohesive) การสนับสนุนเก้ือกูลกันและกัน ทำนองเดียวกัน เทคโนโลยี ก็คือ สายใย (web) ท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธและการ
ส่ือสารของผูคนตาง  ๆเทคโนโลยีและการส่ือสารผานวิทยุโทรทัศน โทรศัพท มีบทบาทในการสรางชุมชนในรูปแบบใหม โดย
สมาชิกไมจำกัดเช้ือชาติเผาพันธุ เพศ วัย ศาสนา และฐานะเศรษฐกิจ เปนตน 

ชุมชนในรูปแบบใหม อาจเรียกไดวาเปน “ชุมชนเหมือนจริง” (Virtual Community) เปนชุมชนท่ีกลุมคนอาจจะไดพบ
กันโดยตรงหรือไมก็ตาม แตมีโอกาสส่ือสารกันดวยคำภาษาและความคิดผานเครือขายคอมพิวเตอร ชุมชนแบบน้ี มีขอดีกวา
ชุมชนแบบอ่ืนตรงท่ีวาไมมีอคติเก่ียวกับ เพศ อายุเช้ือชาติ สีผิว เผาพันธุ รูปรางหนาตา เสียงพูด อากัปกิริยาของสมาชิกชุมชน
เสมือนจริงเปนเคร่ืองมือท่ีเช่ือมโยงผูท่ีมีความสนใจรวมกันเขาดวยกัน ในชุมชนแบบเดิมจะรูจักผูคนตอเม่ือไดพบปะหนาคาตา
และตองคบหาสมาคมกับผูคนจำนวนไมนอยกวาท่ีจะพบผูท่ีมีความสนใจในเร่ืองบางเร่ืองเหมือนกับเรา แตในชุมชนประเภทน้ี 
สามารถเขาถึงแหลงท่ีสนใจไดอยางทันที นอกจากน้ี ยังมีขอดี คือ ชวยคัดสรรกล่ันกรองขอมูลท่ีจำเปนและทันสมัย โดยไมตอง
เก็บรวบรวมไวมากมายเชนแตกอน (Rheingold, 1998.) 

อยางไรก็ตาม มีขอทักทวงวาชุมชนในรูปแบบใหมน้ี ไมนาจะถือวามีลักษณะเปน “ชุมชน” เน่ืองจากผูท่ีเก่ียวของไมมี
พันธะผูกพันใด  ๆกับชุมชน มีอิสระท่ีจะเลือกเขารวมมือเม่ือใดก็ไดหรือถอยออกไปเม่ือใดก็ได อีกท้ังขอมูลขาวสารท่ีส่ือถึงกันก็
ไมสามารถท่ีจะเช่ือถือไดท้ังหมด 

ชุมชนในรูปแบบใหมน้ี ยังคงตองมีการอาศัยความเปนชุมชนเดิมคือพ้ืนท่ีอยูบาง แตลักษณะความสัมพันธมีการ
เปล่ียนแปลงไป ส่ิงตาง  ๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีซับซอน โดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงท่ีมีรูปแบบท่ีกวางขวางข้ึนท้ังใน
ระดับชาติและในระดับโลก กลาวคือ ส่ิงตาง  ๆท่ีเกิดข้ึนถาเปนปญหา ปญหาหรือส่ิงน้ัน  ๆก็จะเช่ือมโยงไปในระดับท่ีกวางข้ึนได 
และในทางตรงกันขามก็จะเปนประโยชนหรือมีผลตอความรับผิดชอบรวมกันในฐานะเปนชุมชนรูปแบบใหมท่ีมีจิตสำนึกรวม มี
หลักการและจุดหมายรวมกัน 

Schuler (1996) กลาวถึงปจจัยและทิศทางของชุมชนในรูปแบบใหมวา คือ 
ความเปนปจเจกบุคคลของแตละบุคคล ระบบเศรษฐกิจ และการแพรกระจายของเทคโนโลยีสารสนเทศ อันไรขอบเขต

ท่ีจะสรางวัฒนธรรมมวลชนแบบใหม 
Lois Dean กลาววา ชุมชนในป ค.ศ. 2020 วา 
ชุมชนจะอยูบนพ้ืนฐานและหรืออยูในรูปแบบขององคกร รัฐ รัฐบาลทองถ่ิน องคกรเอกชนท่ีสามารถสรางและสงเสริม

โดยการวางแผนรวมกันโดยมีคอมพิวเตอรเปนพ้ืนฐานและการพัฒนาจะอยูในลักษณะของกิจกรรมความรวมมือทางเทคนิคและ
การมีสวนรวมของรัฐ เอกชน และกลุมคนในทองถ่ิน 

แนวคิดเก่ียวกับชุมชนในมิติน้ี จะชวยใหเปนความเปล่ียนแปลงและเขาใจสภาพท่ีเกิดข้ึนในสังคมสมัยใหมไดและชวยให
เห็นรูปแบบของชุมชนท่ีมีความหลากหลาย โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงเครือขายของผูคนเขาดวยกัน ดวยความท่ี
มีวัตถุประสงคและความสนใจรวมกัน หรือเปนศูนยการส่ือสารท่ีทำใหผูคนท่ีผานเขามาในเครือขายไดมีโอกาสแลกเปล่ียนและ
แบงปนความรู ประสบการณรวมกันโดยความรวมมือทางเทคโนโลยีท่ีเช่ือมโยงในระดับตาง  ๆต้ังแตระดับภูมิภาคจนถึงระดับ
โลก ในขณะเดียวกัน ความเปนศูนยการส่ือสารหรือเครือขายชุมชนในรูปแบบน้ี สมาชิกในเครือขายมีจุดออน คือ ไมมีภาระ
ผูกพัน ขอตอรอง หรือมีความพรอมในเร่ืองขอเท็จจริงรวมกัน แตถามีวัตถุประสงคและความสนใจรวมกันมากข้ึน ความพรอมใน
เร่ืองขอเท็จจริงจะปรากฏเพ่ิมข้ึน จากน้ันจะนำไปสูการประสานงานและการทำกิจกรรมรวมกัน 

ลักษณะของชุมชนในรูปแบบใหมท่ีอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศน้ี ถามองในดานของพ้ืนท่ีแลวจะเห็นวาเปนชุมชนท่ีไร
พรมแดน จะอาศัยเพียงความสัมพันธอยางงาย ท่ีผูเขามาหรือผานมาไดมีความรูสึกผูกพันกันอยางมีหลักการและเปาหมาย ซ่ึง
อาจกลาวไดวาเปนชุมชนในรูปแบบใหมไดหรือไม ดังน้ัน นักวิชาการและนักพัฒนาผูท่ีทำงานรวมกับชุมชนจึงควรแสวงหา
คำตอบเพ่ือรูเทาทันกับสภาพของชุมชนท่ีไรพรมแดน ท้ังน้ี เพ่ือทราบถึงความเปล่ียนแปลงของสังคม 

แตถายอนถึงการสรางความเปนชุมชนของนักพัฒนาเร่ิมจากการเนน “ชุมชน” ขนาดเล็ก ซ่ึงมีความสัมพันธทางสังคม
แบบสวนตัว รูจักกัน ชวยเหลือกัน ภายในกลุมเล็ก  ๆมาสูการขยายเปน “เครือขาย” การชวยเหลือท่ีเปนความสัมพันธท่ีกวาง
ข้ึน และมาสูชุมชนในรูปแบบใหม ซ่ึง Tonises (2542) กลาววาเปนความสัมพันธแบบปจเจก มีการแขงขัน มีการคิดคำนวณบน
ฐานของประโยชนและอยูบนพันธะทางกฎหมาย อาจสูญเสียความเปนธรรมชาติสัมผัสของความเปนมนุษยและการเก้ือหนุนของ



สมาชิก แตการสรางความเปนชุมชนใหมจึงไมใชการร้ือฟนวัฒนธรรมชุมชนแบบด้ังเดิม หากเปนการผสมผสานความเช่ือแบบเกา
ท่ีมีคุณคาและการพัฒนาระบบใหมท่ีกาวตอไปอยางไมหยุดย้ัง 

อริยา เศวตามร (2542) กลาวถึง ชุมชนในรูปแบบใหมวา สำหรับผูนำชุมชนและนักพัฒนาแลว 
ความเปนชุมชน หมายถึง ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในชุมชนและเครือขายท่ีกวางขวาง กิจกรรมท่ีสรางข้ึนเปนการ

สรางความเปนชุมชนในรูปแบบใหม เพ่ือสรางความสัมพันธทางสังคมท่ียุติธรรมและเครือขายท่ีกวางขวางมากกวาในอดีตเพ่ือ
สอดคลองกับกระแสการพัฒนาในปจจุบันท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและเครือขายหรือเพ่ือรูเทาทันการเช่ือมโยงเครือขาย
ของเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีไรพรมแดน 

กลาวโดยสรุป ความเปนชุมชนไมไดมีความหมายท่ีตายตัว แตมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง การใหความหมาย
เก่ียวกับชุมชนจึงเปนส่ือท่ีใชในการอธิบายความสัมพันธทางสังคมหรือการจัดระบบความสัมพันธใหมท้ังกับภายในและภายนอก
ชุมชน ฉะน้ัน ความเปนชุมชนจึงมิไดมีเพียงหนวยเดียว หากแตเปนสายใยของความสัมพันธท่ีสานข้ึนจากความสัมพันธตาง  ๆ
และมีเครือขายของความสัมพันธท่ีซอนทับกันอยู การสรางใหมของความเปนชุมชนจึงเปนการแสดงออกถึงความเปนตัวตนอัน
เปนการโตตอบของคนในชุมชนหรือสังคม และเปนท่ีชวยใหผูคนยกระดับความรู ความสามารถ การรับรูและความเขมแข็งหรือ
พลังท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันผานการสานสัมพันธตาง  ๆเขาดวยกัน 
 
 
ความหมายของชุมชน 
 ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ (2543) ไดพยายามศึกษาและรวบรวมความหมายของ “ชุมชน” โดยคนควารวบรวมจาก
นักวิชาการหลายทานดังตอไปน้ี 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน (2525) ใหความหมายวา “ชุมชน” หมายถึง องคการทางสังคมอยางหน่ึงท่ีมีอาณาเขตครอบคลุม
ทองถ่ินหน่ึงและปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความตองการพ้ืนฐานสวนใหญไดและสามารถแกไขปญหาสวนใหญในชุมชนของ
ตนเองได 
 ชยันต วรรธนะภูติ (2536) กลาวถึง “ชุมชน” ในความหมายวา หมายถึง การอยูรวมกันของกลุมคนจำนวนหน่ึงในพ้ืนท่ี
แหงหน่ึง เพ่ืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณน้ันในการดำรงชีวิต โดยเหตุท่ีมีคนกลุมดังกลาวอาศัยอยูรวมกันใชทรัพยากร
เพ่ือการผลิต จึงมีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธซ่ึงกันและกันข้ึน มีองคกรหรือสถาบันของชุมชนกฎเกณฑตาง  ๆท้ังน้ี ชุมชน 
หมายถึง สังคมขนาดเล็กในชนบทท่ียังไมพัฒนาหรือสังคมหมูบานท่ีสมาชิกของสังคมยังมีความสัมพันธแบบเครือญาติ และยัง
สามารถรักษาแบบแผนการดำรงชีวิตบางสวนได และไดตีความหมายของคำวา “ชุมชน” ในระดับเดียวกับคำวา “สังคม
หมูบาน” ซ่ึงเปนการชวยใหเขาใจความหมายของคำวา “ชุมชน” ในระดับ “สังคมหมูบาน” ซ่ึงเปนการชวยใหเขาใจใน
ความหมายของคำวา “ชุมชน” ในลักษณะท่ีจะเปนประโยชนตอการศึกษาวิเคราะหชุมชน ท้ังน้ี เพราะคำวา “หมูบาน” ส่ือ
ความหมายใหเขาใจถึงการกระจุกตัวของบานหลาย  ๆบานหรือหลายครัวเรือนในพ้ืนท่ีแหงหน่ึงหรือในระบบนิเวศนแหงหน่ึง
และเปนหนวยสังคมขนาดเล็กท่ีสุดท่ีสมาชิกของสังคมพัฒนาข้ึนตามธรรมชาติและตอมาภายหลังทางราชการอาจจะกำหนดให
เปน “หมูบาน” ในความหมายของทางราชการ 
 กาญจนา แกวเทพ (2538) กลาวถึง “ชุมชน” วา “ชุมชน“ หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยอยูในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มี
ความสัมพันธใกลชิด มีฐานะและอาชีพท่ีคลายคลึงกัน มีลักษณะของการใชชีวิตรวมกัน มีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ต้ังแต
ระดับครอบครัวไปสูระดับเครือญาติ จนถึงระดับหมูบานและระดับเกินหมูบานและผูท่ีอาศัยในชุมชนมีความรูสึกวาเปนคนชุมชน
เดียวกัน นอกจากน้ี ยังมีการดำรงรักษาคุณคาและมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาถายทอดไปยังลูกหลานอีกดวย 
 จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540) กลาวถึง “ชุมชน” โดยสรุปวา “ชุมชน” ประกอบไปดวยระบบความสัมพันธของคน 
ความเช่ือ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ ระบบการเมือง ระบบการปกครอง โครงสรางอำนาจ รวมถึง
ระบบนิเวศนวิทยา ส่ิงแวดลอม และเทคโนโลยีดานตาง  ๆซ่ึงระบบเหลาน้ีมีความสัมพันธระหวางกันหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา มี
ความเช่ือมโยงกันชนิดท่ีไมสามารถแยกออกจากกันได 
 ประเวศ วะสี (2540) ไดใหความหมายของ “ชุมชน” โดยเนน “ความเปนชุมชน” วาหมายถึง การท่ีคนจำนวนหน่ึง
เทาใดก็ได มีวัตถุประสงครวมกัน มีการติดตอส่ือสารหรือรวมกลุมกัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทำ 
มีการจัดการเพ่ือใหเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงครวมกัน 



 สำหรับนักวิชาการตางประเทศ คำวา Community มีความหมายในภาษาไทยวา “ชุมชน” ถาพิจารณาคำภาษาอังกฤษ 
“Com” มีความหมาย = together และจะเห็นวามีความเก่ียวของใกลเคียงอีกหลายคำ เชน Communal ของ ชุมชนเพ่ือ
ชุมชน Common = รวมเปนสมาชิกอยูดวย Commune = ความรูสึกผูกพันธใกลชิด 
 พจนานุกรม Oxford Advanced Learner’s Dictionary English (1994) ไดใหความหมายของ ชุมชน วาหมายถึง 
กลุมผูท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีแหงหน่ึง มีความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน มีศรัทธา ความเช่ือ เช้ือชาติ การงาน หรือมีความรูสึกนึกคิด 
ความสนใจท่ีคลายคลึงกัน มีการเก้ือกูลการเปนอยูรวมกัน 
 Blaker Brownell (1950) ไดใหความหมายของชุมชนไวหลายประการ ซ่ึงสรุปไดวา “ชุมชน” คือ การกระทำท่ีเต็ม
เปยมไปดวยความรวมมือ รวมใจ ความรูสึกเปนเจาของ เปนสังคมท่ีคนรูจักกันอยางใกลชิดและสนิทสนม 
 Lofauist (1983) ใหความหมายในชุมชนวา “ชุมชน” คือ จิตวิญญาณหรือความรูสึก เกิดข้ึนเม่ือคนต้ังแตสองคนข้ึนไป
มาทำงานรวมกัน เพ่ือท่ีจะบรรลุถึงเปาหมายท่ีตองการรวมกัน 
 จะเห็นไดวา ความหมายของชุมชนน้ันไมจำกัดแนนอนตายตัว อาจพิจารณาไดหลายแงมุม อาทิ ปรัชญา กายภาพ 
สังคมวิทยา จิตวิทยา และอาจสรุปไดวา “ชุมชน” มีความหมายท้ังรูปธรรมและนามธรรม 

1. ในความหมายของชุมชนเชิงรูปธรรมจำกัดอยูกับความหมายท่ีใหความสำคัญกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตรหรือ
บริเวณบานเล็ก  ๆท่ีมักนึกถึงหมูบานเทาน้ัน 

2. ในความหมายเชิงนามธรรม “ชุมชน” เปนคำท่ีมีการนำไปใชกันอยางกวางขวางและใชในลักษณะแตกตางกัน
ออกไป จึงมิอาจกลาวไดวา “ชุมชน” เปนคำท่ีมีความหมายแนนอนตายตัวเพียงประการเดียว การไมยึดติดกับความหมายแคบ 
 ๆของส่ิงหน่ึงส่ิงใดจะชวยใหเกิดทรรศนะอันกวางขวางในการพิจารณาส่ิงตาง  ๆไดหลายแงมุมมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม 

การศึกษาแนวคิดและความหมายของชุมชนในทัศนะของการพัฒนาชุมชนก็ควรจะศึกษาถึงความหมายท่ีเปนรากฐานและเอ้ือตอ
การปฏิบัติงานรวมกันกับสมาชิกของชุมชนตอไปดวย 
 
 
ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
 สุวิทย ย่ิงวรพันธ (2509) ไดใหความหมายวา การพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการท่ีมุงสงเสริมความเปนอยูของ
ประชาชนใหดีข้ึน ท้ังน้ี โดยประชาชนเขารวมมือและริเร่ิมดำเนินงานเอง และสรุปความหมายของการ “พัฒนาชุมชน” ไวดังน้ี 
คือ 

1. การปรับปรุงสงเสริมใหชุมชนหน่ึงดีข้ึนหรือมีวิวัฒนาการดีข้ึน 
2. การสงเสริมใหชุมชนน้ัน  ๆมีวิวัฒนาการดีข้ึน คือ เจริญท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
3. การพัฒนาชุมชนน้ัน จะตองพัฒนาทางดานวัตถุและพัฒนาดานจิตใจ 

3.1 การพัฒนาดานวัตถุ คือ การสรางความเจริญใหแกชุมชน เพ่ือสงเสริมใหเกิดมีหรือเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีเห็นโดย
แจงชัด เชน การสงเสริมดานการผลิตผล การสงเสริมระบบขนสง การคมนาคม การชลประทาน และดานอ่ืน ๆ 

3.2 การพัฒนาดานจิตใจ คือ การสรางความเจริญ โดยมุงจะใหการศึกษาอบรมประชาชน ซ่ึงรวมท้ังการให
การศึกษาตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

4. การพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการท่ีสงเสริมความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน ท้ังน้ี โดยประชาชนเขารวมมือและ
ริเร่ิมดำเนินงานเอง 

Arthur Dunham กลาววา การพัฒนาชุมชน คือ การรวมกำลังดำเนินการปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนใหมี
ความเปนปกแผนและดำเนินงานไปในแนวทางท่ีตนเองตองการ โดยอาศัยความรวมกำลังของประชาชนในชุมชนน้ันในการ
ชวยเหลือตนเองและรวมมือกันดำเนินงาน และตองไดรับการสนับสนุนชวยเหลือทางดานวิชาการจากหนวยงานภายนอก 

องคการสหประชาชาติ (2505) ใหคำจำกัดความวา การพัฒนาชุมชน เปนขบวนการซ่ึงประชาชนท้ังหลายไดพยายาม
รวบรวมกันทำเองและมารวมกับเจาหนาท่ีของรัฐบาล เพ่ือท่ีจะทำใหสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชุมชนน้ัน  ๆเจริญดี
ข้ึนและผสมผสานชุมชนเหลาน้ันเขาเปนชีวิตของชาติและเพ่ือท่ีจะทำใหประชาชนอุทิศกาย ใจ ความคิด ความรู และทรัพย เพ่ือ
ความเจริญเติบโตของชาติอยางเต็มท่ี 



องคการบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา (2505) ใหคำจำกัดความวา การพัฒนาชุมชน เปนขบวนการแหงการกระทำ
ทางสังคม ซ่ึงประชาชนในชุมชนน้ันรวมกันจัดการวางแผนและลงมือกระทำการเอง พิจารณาใหรูชัดวา กลุมหรือเอกชนมีความ
ตองการหรือขาดแคลนอะไร มีปญหาอะไรซ่ึงเปนปญหารวมกัน แลวจึงจัดทำแผนเพ่ือขจัดความขาดแคลนหรือบำบัดความ
ตองการ หรือแกปญหาตาง ๆ โดยท่ีพยายามใชทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนน้ัน  ๆใหมากท่ีสุดและถาจำเปน อาจจะขอความ
ชวยเหลือจากภายนอก คือ รัฐ หรือองคกรอ่ืน เพียงเทาท่ีจำเปน 

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2515) ใหคำจำกัดความวา การพัฒนาชุมชน เปนการเปล่ียนแปลงท่ีมีการกำหนดทิศทาง 
(Directed Change) ซ่ึงทิศทางท่ีกำหนดข้ึน ยอมตองเปนผลดีสำหรับกลุมชนหรือชุมชน การพัฒนาจึงอาจเรียกไดวา เปนการ
เปล่ียนแปลงท่ีพึงปรารถนา (Desired Change) หรือการเปล่ียนแปลงท่ีถูกพอกพูนดวยคานิยม (Value Loaded Change) ตาม
ระบบคานิยมของชุมชนซ่ึงเปนเคร่ืองกำหนดความมีคุณคาหรือไรคุณคาของส่ิงตาง ๆ 

ไพฑูรย เครือแกว (2518) ใหทัศนะวา การพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะทำใหชีวิตทุก
ดานของชาวชนบทมีการเจริญกาวหนาข้ึนพรอม  ๆกัน 

สาย หุตเจริญ (2512) ใหความหมายวา การพัฒนาชุมชน เปนวิธีการสรางชุมชนใหเจริญโดยอาศัยกำลังความสามารถ
ของประชาชนและความชวยเหลือของรับบาลรวมกัน 

พัฒน บุณยรัตพันธ (2515) ใหทัศนะวา การพัฒนาชุมชน เปนขบวนการอยางหน่ึงท่ีรัฐบาลนำมาใช เพ่ือเปนการกระตุน
เตือน ย่ัวยุ และสงเสริมประชาชนในชนบท ใหเกิดความคิดริเร่ิมข้ึนและเสริมสรางทองถ่ินใหกาวหนา ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และการดูแลตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

ปรีชา กล่ินรัตน กลาววา การพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการท่ีมุงสงเสริมความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน โดยความ
รวมมืออยางจริงจังของประชาชน และควรเปนความคิดริเร่ิมของประชาชนเองดวย แตถาประชาชนไมรูจักริเร่ิม ก็ใหใชเทคนิค
กระตุนเตือนใหเกิดความคิดริเร่ิม ท้ังน้ี เพ่ือใหกระบวนการน้ีไดรับการตอบสนองจากประชาชนดวยการกระตือรือรนอยางจริงจัง 
 
 
ความสำคัญของการพัฒนาชุมชน 
 ในปจจุบันงานดานการพัฒนาชุมชนมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศมาก เพราะสภาพปญหาของการพัฒนาชุมชน
น้ันเปนวงจรท่ีสงผลกระทบตอกันเปนลูกโซ จากความไมรู สูความจนและการเจ็บปวย ซ่ึงเปนอุปสรรคในการพัฒนา เปนวัฏจักร
แหงความช่ัวราย ดังน้ัน ทุกหนวยงานทุกองคกร ตองชวยกันขจัดปญหาเหลาน้ีใหหมดไป 
 ความยากจนในชนบท เปนปญหาหลักท่ีทุกหนวยงานพยายามหาทางแกไข โดยการเพ่ิมพูนรายไดของประชาชนให
สูงข้ึน (Increasing Income) แตในการพัฒนาท่ีผานมา พบวา ย่ิงมีการพัฒนาย่ิงทำใหประชาชนยากจนลง กลาวคือ จากการมุง
พัฒนาประเทศเพ่ือใหทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน ภาค
เกษตรกรรมซ่ึงเปนประชากรเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันภาคเกษตรกรรมซ่ึงเปน
ประชากรสวนใหญของประเทศ ไมไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง อันเปนเหตุใหเกิดความแตกตางทางฐานะของบุคคลสองกลุม กลุม
หน่ึงมีจำนวนไมมาก มีฐานะร่ำรวย มีอำนาจทางเศรษฐกิจ กับอีกกลุมหน่ึงเปนคนสวนมาก อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ซ่ึงความ
ไมเปนธรรมในการกระจายรายได กำลังกลายเปนปญหาท่ีสำคัญ ความแตกตางระหวางเมืองกับชนบทมีมากข้ึน ประชาชนใน
ภาคอีสานมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำลงเม่ือเปรียบเทียบกับประชาชนในภาคอ่ืน  ๆดัชนีท่ีนักเศรษฐศาสตรสรางข้ึนมาเพ่ือวัดการ
กระจายรายไดของประเทศ วามีความเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด คือ Gini-coefficient (G-C) คาดัชนี G-C 7 จะมีคาระหวาง 
0 ถึง 1 ถา G-C มีคาเขาใกล 1 มาเทาใด แสดงวา การกระจายรายไดจะเลวลง ในทางตรงขามถา G-C จะมีคาเขาใกล 0 แสดง
วา การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน ในป 2535 คา G-C = 0.536 ซ่ึงนับวามีคาสูงสุดในบรรดาคา G-C ท่ีไดมีการ
วัดข้ึนมาในอดีต คือ ป 2518 คา G-C = 0.451 ป 2524 คา G-C = 0.473 ป 2533 คา G-C = 0.504 จากการกระจายรายไดท่ี
มีลักษณะตกต่ำลงเร่ือย  ๆเปนส่ิงท่ียืนยันความเช่ือท่ีวา แมวาประเทสไทยจะประสบความสำเร็จอยางสูงทางดานการ
เจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แตความเจริญดังกลาวไมไดกระจายไปสูประชาชนโดยท่ัวหนากัน แตหาก
กระจุกตัวอยูกับกลุมคนบางกลุมเทาน้ัน 
 จากการวิเคราะหปญหาความเล่ือมล้ำทางสังคมและความยากจน ความยากจนเกิดจากปจจัยตาง  ๆซ่ึงมีความเก่ียวของ
เช่ือมโยงกัน มีลักษณะเปนลูกโซ 



 
วัฏจักรแหงความยากจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังน้ัน การพัฒนาชุมชน จึงมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะชวยลดชองวางทางสังคมและขจัดปญหาความยากจนในชุมชนให
ลดนอยลง ซ่ึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ท้ังภาครัฐบาล เอกชน องคกรชุมชน นักวิชาการ และองคกรธุรกิจ 
โดยเฉพาะอยางย่ิง ภาครัฐบาล ซ่ึงเปนองคกรหลักในการพัฒนา ตองใหความสำคัญตอการพัฒนา โดยเฉพาะอยางย่ิง การพัฒนา
โดยการบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงเปนแนวทางและมีมาตรฐานในการปฏิบัตเปนข้ันตอนและมีความ
ตอเน่ือง ตามโครงการท่ีกำหนด เพ่ือขจัดปญหาความยากจนใหหมดส้ินไป 
 
 
จุดมุงหมายในการพัฒนาชุมชน 
 จุดมุงหมายในการพัฒนาท่ีนักพัฒนาจะตองระลึกอยูเสมอ เพ่ือชวยใหการดำเนินงานไปสูจุดหมาย ก็คือ 

1. เพ่ือพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพ 
2. สงเสริมใหประชาชนรวมมือกันในการพัฒนาหมูบานของตนเอง 
3. สงเสริมใหประชาชนรูสึกภาคภูมิใจท่ีจะอาศัยและประกอบอาชีพในหมูบานของตนอยางสงบสุข 
4. สงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชนใหดีข้ึน 
5. สงเสริมความสามารถของแตละบุคคล ใหแตละคนนำเอาความสามารถในตัวเองออกมาใชใหเปนประโยชน 
6. สงเสริมการรวมกลุมในการดำเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 
7. เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดลอมในสังคมใหดีข้ึน 
8. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนสามารถแกปญหาของตนเองและชุมชนได 
9. เพ่ือกระตุนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ 
10. เพ่ือใหการศึกษาแกประชาชนในทุกรูปแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวใหดีข้ึน 
จากจุดหมายดังกลาวแลว ถานักพัฒนาไดดำเนินการใหบรรลุตามความมุงหมายท่ีไดวางไว นับวาการพัฒนาไดเกิดข้ึน

แลวในชุมชน (วรรณี เลาสุวรรณ, 2526) 
 
 
ดัชนีชี้วัดระดับของการพัฒนา 
 เปนการยากท่ีจะจัดลำดับวา ชุมชนใดหรือสังคมใดมีความเจริญกาวหนา มีความทันสมัย หรือมีการพัฒนาสูงกวาหรือ
ต่ำกวากัน ท้ังน้ี เพราะบางชุมชนหรือบางสังคมมีความกาวหนาในดานหน่ึงในระดับสูง แตมีความดอยหรือกาวหนานอยกวาอีก

การมีทนุนอ้ย 

(Capital Deficiency) 

การมีเงินออมตํ�า 

(Low Savings) 

การมีอปุสงคต์ํ�า 

(Low Demand) 

การลงทนุตํ�า 

(Low Investment) 

การมีรายไดท้ี�แทจ้ริงตํ�า 

(Low Real Income) 

ผลิตภาพตํ�า 

(Low Productivity) 



ดานหน่ึง เชน ประเทศอินเดีย มีความกาวหนาทางดานการเมือง ประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง รัฐเปดโอกาสใหมีการ
แสดงความคิดเห็นทางดานการเมืองอยางกวางขวาง แตมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับต่ำ มีความอดอยากยากจนมาก เปน
ตน ดังน้ัน ปญหาสังคมจึงอยูท่ีวาจะเลือก เคร่ืองช้ีวัดอันใด จึงจะเหมาะสมกับสภาพชุมชนสังคมน้ัน  ๆเปนเคร่ืองช้ีท่ีแมนยำ
เท่ียงตรงและเช่ือถือไดอยางแทจริง 
 เคร่ืองช้ีวัดหรือดัชนีการพัฒนาน้ันมี 2 ระดับ คือ ระดับจุลภาคและระดับมหภาค ซ่ึงจะกลาวตอไป ดังน้ี 

1. ดัชนีการพัฒนาในระดับจุลภาค 
ดัชนีการพัฒนาในระดับจุลภาคน้ี ใชเปนแนวทางในการศึกษาและบงช้ีระดับของการพัฒนาได คือ ดัชนีสรางสัญลักษณ 

(Symbolic Structures) ของ ศาสตราจารย Frank W. Young สอนอยูท่ีมหาวิทยาลัยคอรเนลสหรัฐอเมริกา ไดอธิบายวา 
“ในสังคมหน่ึง  ๆจะประกอบดวยระบบยอย  ๆแตละระบบจะมีลักษณะโครงสรางท่ีแตกตางกัน ความแตกตางของ

โครงสรางน้ีสามารถวิเคราะหไดจากส่ิงตาง  ๆท่ีกำหนดข้ึนเปนสัญลักษณทางสังคมและสัญลักษณทางสังคมเหลาน้ีจะเปน
เคร่ืองช้ีแตละระบบท่ีประกอบข้ึนเปนระบบใหญข้ึน จะมีปริมาณของส่ิงท่ีใชเปนสัญลักษณแทนสถาบันแตกตางกัน ระบบใดมี
ปริมาณส่ิงของท่ีใชเปนสัญลักษณแทนสถาบันนอย ถือไดวามีระดับทางโครงสรางต่ำ ระบบใดมีปริมาณหรือจำนวนส่ิงของท่ีใช
เปนสัญลักษณแทนสถาบันมาก ถือวามีระดับความแตกตางโครงสรางสูง” 

โดยนัยแหงทฤษฎีน้ี ดัชนีของการพัฒนาจึงมีอยูท่ีระดับความแตกตางทางโครงสรางของชุมชนหรือสังคมเปนสำคัญ สวน
ปจจัยท่ีทำใหลักษณะโครงสรางในระบบยอยเหลาน้ีแตกตางกัน หรือมีปริมาณส่ิงของท่ีใชเปนสัญลักษณแทนสถาบันไมเทากัน 
ไดแก การติดตอสัมพันธและการเขาถึงบริการจากศูนยกลางหรือระบบใหม (Relative Centrality) ของระบบยอยเหลาน้ัน 

การวิเคราะหดัชนีการพัฒนาในระดับจุลภาค ใชตัวแปรดังตอไปน้ี 
1. ความแตกตางทางโครงสราง (Structural Differentiation) หมายถึง ระดับหรือปริมาณหมูบานท่ีเปนระบบยอย 

เปนสัญลักษณแทนสถาบันท่ีปรากฏในชุมชน เชน โรงเรียน วัด สถานีอนามัย รานคา เปนตน 
2. การติดตอกับศูนยกลางหรือระบบใหญ (Relative Centrality) หมายถึง ระดับหรือปริมาณของหมูบานท่ีเปนระบบ

ยอย ไดมีการติดตอหรือรับบริการจากสถาบันหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนภายนอกมากนอยเพียงใด ส่ิงท่ีเปนเคร่ืองช้ีวัด คือ 
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ถนน ยานพาหนะ และผูนำการเปล่ียนแปลง เปนตน 

3. ความเปนปกแผนของชุมชน (Solidarity) หมายถึง ระดับหรือปริมาณการแพรกระจายของส่ือท่ีกำหนดใหเปน
สัญลักษณแทนสถาบัน ซ่ึงช้ีใหเห็นถึงปริมาณทักษะ ความรูความสามารถของชุมชน เชน กิจกรรมการรวมกลุม การรวม
ประกอบกิจกรรม กลุมสหกรณ พิธีกรรมชุมชน รวมท้ังจำนวนคร้ังในการเขารวมกิจกรรมในแตละกิจกรรมดวย 
 

2. ดัชนีการพัฒนาในระดับมหภาค 
การใชดัชนีการพัฒนาในระดับมหภาคช้ีวัดการพัฒนา มีความสำคัญและสามารถบงบอกถึงภาพรวมของการพัฒนาใน

ระดับกวางไดวา มีการพัฒนาไปไดมากนอยแคไหนและถาใชดัชนีการพัฒนาในระดับจุลภาคควบคูไปดวย จะทำใหมองเห็นภาพ
ของการพัฒนามีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน พิจารณาดัชนีการพัฒนาในระดับมหภาค ไดดังน้ี 

1. การใชผลิตภัณฑประชาชาติตอหัวเปนดัชนี (GNP Per Capita) ซ่ึงไดถูกนำมาใชจัดลำดับการพัฒนาประเทศ โดยมี
ความเช่ือวาประเทศไทยจะมีความทันสมัยหรือมีการพัฒนาในระดับใดน้ัน วัดจากรายไดตอบุคคลของประชากร ประเทศใดมี
รายไดตอหัวสูงกวาอีกประเทศหน่ึง แสดงวาประเทศน้ันมีการพัฒนาในระดับสูงกวา ซ่ึงรายไดตอหัว คิดคำนวณจากผลิตภัณฑ
ประชาชาติเบ้ืองตน (Gross National Product) หารดวยจำนวนประชากรท้ังหมด ประเทศไทยใชคำวา GNP Per Capita 

2. การใชระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนดัชนี โดยมีความเช่ือพ้ืนฐานวา ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงหมายถึง คุณภาพ
ของมนุษย ไดแก พลังงาน ทักษะ พรสวรรค และความรูของประชาชน เปนส่ิงท่ีสามารถนำมาใชในการผลิตสินคาและบริการให
เปนประโยชน ประเทศใดมีการสะสมทรัพยากรมนุษยไวมาก ประเทศน้ันก็มีโอกาสเจริญกาวหนาสูง ท้ังน้ี ทรัพยากรมนุษยน้ัน
จะตองมีคุณภาพดวย โดยการคำนวณจาก 

2.1 จำนวนผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละของประชากรในกลุมอายุ 15-19 ป คูณดวยระยะเวลาของ
การเรียน คือ 5 ป 

2.2 จำนวนผูเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา คิดเปนรอยละของประชากรในกลุมอายุท่ีควรศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
คือ 20-24 ป คูณดวยระยะเวลาของการเรียน คือ 5 ป 



3. การใชดัชนีคุณภาพทางกายภาพของชีวิต (The Physical Quality of Life Index, PQLI) การใชดัชนีรายไดตอ
บุคคล บงช้ีระดับการพัฒนาประเทศน้ัน เปนส่ิงท่ีสรุปไดยาก ในการท่ีจะจัดลำดับวาประเทศพัฒนาหรือไม เพราะเปนการจัด
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ดัชนี PQLI จะวัดในดานการอานออกเขียนได การมีชีวิตรอดของทารกแรกเกิด 
และอายุขัยของชีวิต ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึง คุณภาพชีวิตของประชากรแตละประเทศ ประเทศใดประชากรมีคุณภาพชีวิตใน
ระดับสูง ก็ยอมเจริญกวาประเทศท่ีมีประชากรท่ีมีคุณภาพชีวิตในระดับต่ำกวา 

 
ดัชนีช้ีวัดระดับของการพัฒนาท่ีประเทศไทยใชวัดระดับของการพัฒนาในระดับหมูบาน ตำบล หรือในชุมชนเมือง ซ่ึงถือ

วาเปนดัชนีช้ีวัดระดับการพัฒนาในระดับจุลภาคอยางหน่ึง คือ เคร่ืองช้ีวัด ความจำเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ซ่ึงมีอยูท้ังหมด 9 หมวด 
50 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 
ดัชนีชี้วัดความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 
หมวดที ่1 ประชาชนไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับความตองการของรางกาย 

1. หญิงต้ังครรภไดกินอาหารอยางเพียงพอ ซ่ึงมีผลทำใหเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักต้ังแต 3,000 กรัมข้ึนไป 
2. เด็กแรกเกิด – 5 ป ไดรับการเฝาระวังการโภชนาการและไมขาดสารอาหารในระดับท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
3. เด็กอายุ 5 – 14 ป ไดกินอาหารถูกตองครบถวนตามความตองการของรางกาย 
4. ครอบครัวไมกินอาหารหรือเน้ือสัตวท่ีดิบหรือสุก  ๆดิบ ๆ 
5. ครอบครัวกินอาหารควบคุมท่ีมีฉลาก อ.ย. 2/2535 

หนมดที ่2 ประชาชนมีท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
6. ครอบครัวมีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพคงทนถาวร สามารถอยูอาศัยตอไปไดอีกอยางนอย 5 ป 
7. ครอบครัวมีการจัดบานเรือนและบริเวณบานถูกสุขลักษณะ 
8. ครอบครัวมีและใชสวมถูกหลักสุขาภิบาล 
9. ครอบครัวมีน้ำสะอาดสำหรับด่ืมเพียงพอตลอดป (5 ลิตร/คน/วัน) 
10. ครอบครัวมีน้ำสะอาดสำหรับใชเพียงพอตลอดป 
11. ครอบครัวไมถูกรบกวนจากส่ิงรำคาญท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
12. ครอบครัวมีทางเดินเทาหลักท่ีเพียงพอตอการเดินสัญจรไปมา มีไฟฟาแสงสวางใชไดอยางปลอดภัย 
13. ครอบครัวในชุมชนมีไฟฟาใช 
14. ครอบครัวมีทางระบายน้ำหลักท่ีเพียงพอตอการปองกันน้ำทวมขัง 
15. ครอบครัวต้ังอยูใกลสถานท่ีเพ่ือการพักผอนหยอนใจ 

หมวดที ่3 ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจำเปนแกการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
16. หญิงต้ังครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 
17. หญิงต้ังครรภไดรับการบริการทำคลอดและดูแลหลังคลอดภายใน 6 สัปดาหจากแพทยหรือพยาบาลหรือผดุง

ครรภแผนโบราณท่ีผานการอบรมแลว 
18. เด็กอายุต่ำกวา 1 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันวัณโรค ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด ตับอักเสบ บี ครบตาม

เกณฑอายุ 
19. เด็กแรกเกิด – 14 ป มีสูติบัตรหรือใบรับรองการเกิด 
20. เด็กวัยประถมศึกษา (7 – 14 ป) และไดรับการเฝาระวังทางโภชนาการ 
21. ครอบครัวมีความรูเก่ียวกับโรคเอดสครบทุกขอ 
22. ครอบครัวรูจักวิธีการปองกันโรคเอดสครบทุกวิธี 
23. เด็กอายุแรกเกิด – 6 ป ไดรับการบริการเล้ียงดูอยางเหมาะสม 
24. เด็กวัยประถมศึกษา (7 – 14 ป) และไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
25. เด็กท่ีสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและไมไดศึกษาตอ ไดรับฝกอบรมดานอาชีพ 
26. เด็กวัยประถมศึกษา (5 – 14 ป) ไมถูกใชแรงงานจนเปนอุปสรรคตอการศึกษาและสุขภาพอนามัย 



27. ประชาชนท่ีมีอายุ 15 – 59 ป มีบัตรประจำตัวประชาชนและอานออกเขียนได 
28. ผูทุพพลภาพหรือพิการไดรับการดูแลชวยเหลือและไมถูกทอดท้ิง 
29. ผูมีอายุ 60 ปข้ึนไปท่ีชวยเหลือตนเองไมไดมีผูดูแล 
30. ครอบครัวไดรับขาวสารท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพและการประกอบอาชีพ อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

หมวดที ่4 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
31. ครอบครัวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
32. ครอบครัวมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
33. ครอบครัวมีสมาชิกท่ีมีความรูเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
34. ครอบครัวมีอุปกรณดับเพลง 

หมวดที ่5 ประชาชนมีอาชีพม่ันคงและมีรายไดเพียงพอตอการดำรงชีวิต 
35. ประชาชนท่ีมีอายุ 15 – 24 ป ท่ีไมไดเรียนหนังสือตอ ไดรับการฝกอาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนรายได 
36. ประชาชนวัยทำงาน (15 – 59 ป) ท่ีไมอยูในระหวางเรียนตอ มีอาชีพและมีรายได 
37. ครอบครัวมีอาชีพและรายไดเพียงพอกับการใชจายท่ีจำเปนในการดำรงชีวิต 
38. ครอบครัวมีอาชีพและรายไดเฉล่ียไมนอยกวา 15,000 บาท/ป/คน 

หมวดที ่6 ครอบครัวสามารถควบคูชวงเวลาและจำนวนการมีบุตรไปตามตองการ 
39. คูสมรสท่ีอยูกินดวยกันและภรรยาอายุ 15 – 44 ป ใชบริการคุมกำเนิด 

หมวดท่ี 7 ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาความเปนอยูและการดำรงชีวิตของตนเองและชุมชน 
40. ครอบครัวเปนสมาชิกกลุมท่ีต้ังข้ึนในชุมชนอยางนอย 1 กลุม เพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
41. ครอบครัวมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง 
42. ครอบครัวรวมกันบำรุงรักษาสาธารณสมบัติ 

หมวดที ่8 ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจตนเองใหดีข้ึน 
43. ครอบครัวรวมกันบำรุงรักษาและสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ 
44. ครอบครัวเขารวมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
45. ผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังไปใชสิทธ์ิเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตยคร้ังหลังสุด 
46. สมาชิกในครอบครัวมีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอกัน 
47. สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติศาสนกิจอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
48. ประชาชนท่ีมีอายุ 14 ปข้ึนไป ไมติดส่ิงเสพติดจนกอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและชุมชน 
49. ผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) ไดรับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวและชุมชน 

หมวดที ่9 ประชาชนมีจิตสำนึกและรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
50. ครอบครัวมีการเขารวมกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

 
กลาวโดยสรุป การพัฒนาชุมชน เปนท้ังศาสตรและศิลป โดยมีศูนยรวมความคิดท้ังหมดอยูท่ีการพัฒนาศักยภาพของคน

ในชุมชน ในการจัดการชีวิตตนเองและสภาพแวดลอม และอยางนอยท่ีสุด ความหมายของการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย
ความหมายท่ีแตกตางกันออกไป 4 ฐานะ คือ ในฐานะท่ีเปน 

1. ขบวนการเคล่ือนไหว (Movement) ความหมายของการพัฒนาชุมชนในฐานน้ี หมายถึง การตอสูของมวลชนเพ่ือ
การปฏิรูปสภาพความเปนอยู ซ่ึงประชาชนมีความไมพอใจอยางรุนแรง การพัฒนาชุมชนในความหมายน้ี จะประกอบดวยความ
สนใจในเร่ืองอำนาจและสิทธิมวลชน ความเช่ือ ศรัทธา ดุดมการณ และปรัชญาของประชาชนท่ีเขามารวมในการปฏิรูป 

2. โครงการ (Program) การพัฒนาชุมชนในความหมายน้ี หมายถึง โครงการท่ีรัฐเปนผูจัดเตรียมและใหบริการตาง  ๆ
แกประชาชนในรูปของโครงการพัฒนาตาง  ๆเพ่ือกระตุนใหประชาชนเกิดความตองการในการท่ีจะนำเอาบริการตาง  ๆเหลาน้ัน
มาบำบัดความตองการ 

3. วิธีการ (Method) ในฐานะน้ี การพัฒนาชุมชน จะมุงพิจารณาวิธีการทำงานโดยยึดหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน รวมท้ังวิธีการทำงานท่ีจะบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 



4. กระบวนการ (Process) หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีไดรับการวางแผนอยางมีระบบและข้ันตอน ในฐานะน้ี การ
พัฒนาชุมชนจะถูกมองวาหรือกิจกรรมพัฒนาใด  ๆเปนเร่ืองท่ีมีการวางแผนอยางเปนระบบและตอเน่ืองกันไปอยางมีข้ันตอนโดย
เร่ิมตนจากการทำการศึกษาและสำรวจสภาพของชุมชน การวิเคราะหขีดความสามารถของชุมชน การรวมกับประชาชน
จัดลำดับของปญหาความตองการ การวางแผนการปฏิบัติงานโดยใชขอเท็จจริงท่ีไดจากการศึกษามาประกอบการวางแผน การ
ดำเนินงานตามแผน และข้ันสุดทาย ก็คือ การติดตามประเมินผลภารกิจท่ีไดกระทำไปแลว 
 

จากความหมายท้ังหมด สามารถสรุปไดวา “การพัฒนาชุมชน” หมายถึง 
1. การสรางความเจริญเติบโตหรือการเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงคทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมท้ังการ

พัฒนาทางดานวัตถุและจิตใจของคนท่ีอยูในชุมชนโดยมีจุดเนนหนักหรือวิธีการท่ีจะทำใหบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงอาจจะมีพ้ืนฐาน
จาก 

2. สงเสริมใหประชาชนมีความคิดริเร่ิมและรวมมือกันชวยเหลือตนเองผานกระบวนการมีสวนรวม 
3. การบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาวขางตน ควรท่ีจะไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนทางดานวิชาการจากภาครัฐ 
นอกเหนือไปจากน้ัน การพัฒนาชุมชน ยังอาจกลาวไดวา เปนการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนทุก  ๆดานของชุมชน ใน

ระบบความคิด ระบบคานิยมของผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของทุกฝายท้ังในสวนของผูกระทำการ อันไดแก ภาครัฐหรือองคกรเอกชน 
เปาหมายของการพัฒนา อันไดแก ประชาชนและส่ิงแวดลอม และวิธีการตาง  ๆท่ีจะทำใหบรรลุถึงเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 5 
 

ประวัติความเปนมาของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย 
 
 
 ความสับสนบางประการเก่ียวกับการ “พัฒนา” และ “การพัฒนาชุมชน” ก็คือ การท่ีมีนักวิชาการจำนวนไมนอยท่ี
เขาใจวา การพัฒนาสังคมและการพัฒนาชุมชนน้ัน มีความหมายรวมท้ังความเปนมาอยางเดียวกัน ย่ิงไปกวาน้ัน ยังแสดงออกถึง
ความไมเขาใจอยางถองแทท่ีพยายามตีความหมายวา ชุมชน กับ สังคม น้ันมีความหมายเชนเดียวกัน 
 โดยขอเท็จจริงแลว การพัฒนา การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน มีความแตกตางกัน อยางนอยท่ีสุด 7 ประการ 
คือ 



1. ปรัชญาและความเช่ือ 
2. ความหมาย 
3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
4. วิธีการ 
5. เปาหมาย 
6. ลักษณะ 
7. การตัดสินใจดำเนินการตามแผน 

 
 การพัฒนา การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน 

ปรัชญา ข้ึนอยูกับแตละแนว 
ความคิดท่ีอยูบนพ้ืน 

ฐานความเช่ือ 
เชน ปฏิฐานนิยม 

อรรถประโยชนนิยม 
พาณิชยนิยม 

แนวความคิดอยูบนพ้ืน 
ฐานของปจจัยหรือ

เหตุการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม ประชาสังคม 

(Civil Society) 

ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
และศักยภาพของมนุษย 

ประชาธิปไตย 
การรวมกลุม 
การศึกษา 

ความสมดุลของการพัฒนา 
ความหมาย การเปล่ียนแปลงไป 

ในทางท่ีดีข้ึน ในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ 

การเปล่ียนแปลงไป 
ในทางท่ีดีข้ึนในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ 

การเปล่ียนแปลงไป 
ในทางท่ีดีข้ึน 

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ทฤษฎี ทฤษฎีการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาสังคม ไมมี 
วิธีการ มีเปาหมายท่ีจะทำการ 

พัฒนา เชน เศรษฐกิจ 
การเมือง อุตสาหกรรม 

เปาหมายอยูท่ีการ 
พัฒนาสัมพันธของคน 

ในสังคมจนเกิด 
Social Movement 

Social Organization 

การเรียนรู การศึกษา 
การมีสวนรวม 

เปาหมายอยูท่ีการพัฒนา 
ศักยภาพของคน 

ลักษณะ วิธีการ วิธีการและ
กระบวนการ 

กระบวนการ 

เปาหมาย แตละภาคสวนท่ีจะทำ 
การพัฒนา เชน เกษตร 

อุตสาหกรรม การ
บริหาร 

การจัดการ 

สังคม คน ศักยภาพของคน 
การมีสวนรวม ชุมชน 

การเรียนรู  
ความเขมแข็งของชุมชน 

การตัดสินใจ
ดำเนินการ
ตามแผน
หรือ
กิจกรรม 

Top-down 
จากบนลงลาง 

Middle up-down 
โครงสรางสวนกลาง 

Mediating Structure 

Bottom-up 
จากฐานราก 
Grass roots 

 
 จากตารางเปรียบเทียบความคลายคลึงและการแตกตางระหวางการพัฒนา การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน จะ
เห็นไดวา ความเขาใจท่ีไมกระจางชัดของการพัฒนาในรูปแบบตาง  ๆขางตน ทำใหการกำหนดแผนยุทธศาสตร นโยบาย 
แผนงาน โครงการ มีความไมชัดเจนหรือเต็มไปดวยความขัดแยงทางความคิดระหวางผูท่ีเขาใจและผูท่ีทึกทักอนุมานเอาวา
ตนเองเขาใจ จนนำไปสูความสับสนยุงเหยิงและสงผลตอเน่ืองไปถึงความลมเหลวของการพัฒนาในภาพรวมท้ังหมดและ
กอใหเกิดการวิวาทะ รวมท้ังกระแสวิพากษท่ีไมรูจักจบส้ินมาจนกระท่ังปจจุบัน โดยปราศจากการวิเคราะหใครครวญถึงการ



ซอนทับเหล่ือมกันอยูของแนวคิดเร่ืองของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาในรูปแบบอ่ืน  ๆเชน การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาอุตสาหกรรม เปนตน 
 อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงไดปรากฏวา 
 การพัฒนาชุมชนในประเทศไทยมีมานานแลว แตมิไดมีการจดบันทึกไวเปนหลักฐานอยางเปนระบบใหคนรุนหลังได
ศึกษา จากการศึกษาคนควาเชิงประวัติศาสตร พบวา การพัฒนาชุมชนไดมีปรากฏใหเห็นในสมัยสุโขทัย เม่ือประมาณ ปพ.ศ. 
1780 คนไทยในชุมชนสมัยน้ัน ไดมีการรวมมือรวมใจกันสรางความเจริญกาวหนาใหกับชุมชนท่ีตนอาศัยอยู เชน การสรางถนน 
สะพาน เหมืองฝาย ขุดลอกคูคลองสงน้ำ การรวมมือกันทำกิจกรรมตาง  ๆท่ีวาน้ี ถือวาเปนการพัฒนาชุมชนในระดับหน่ึง 
 
ความเปนมาของการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย 
 ความเปนมาของการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย อาจแบงออกไดเปน 3 สมัย คือ 

1. สมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1780 – 1993) 
2. สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893 – 2310) 
3. สมัยกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2425 – ปจจุบัน) สามารถแบงออกได 2 ระยะ คือ 

3.1 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ. 2425 – 2475) 
3.2 สมัยกรุงรัตนโกสินทรหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 – ปจจุบัน) 

 
1. สมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1780 – 1993) 

จากหลักฐานท่ีคนพบแสดงใหเห็นวา งานพัฒนาชุมชนไดดำเนินการมาแลวอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางย่ิง ในรัชกาล
ของพอขุนรามคำแหงมหาราช (พ.ศ. 1820 – 1960) เช่ือไดวา เปนยุคทองของงานพัฒนาในสมัยน้ัน อาจจำแนกแตละประเภท
กิจกรรม ไดดังน้ี 

 การพัฒนาดานวัตถุ มีการสรางบานเรือน สรางคายคูประตูหอรบ และสรางวัดวาอาราม พระพุทธรูป .א
การพัฒนาดานจิตใจ มีการสงเสริม เรงเรา สนับสนุนใหประชาชนมีความอดทนขยันขันแข็งในการทำงาน มีความ .ב

รอบรูเฉลียวฉลาดทันตอเหตุการณ จัดใหมีการอบรมศีลธรรมเปนประจำ และสรางพระพุทธรูปปางลีลาใหเห็นสัญลักษณเตือน
จิตใจประชาชนใหรักความกาวหนา เปนตน 

 การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และสาธารณสุข สงเสริมประเพณีไทย เชน ประเพณีการลอยกระทง .ג
ประดิษฐคิดคนรูปแบบกระทงตาง  ๆจนกระท่ังสืบตอมาจนถึงปจจุบัน มีการประดิษฐอักษรไทยข้ึนใชเอง มีการสงเสริมกิจการ
ดานสาธารณสุขใหประชาชนมีรางกายสมบูรณเขมแข็ง 

การพัฒนาดานการเกษตร การชลประทาน และการพัฒนาอาชีพ สงเสริมใหประชาชนทำนา โดยจัดระบบ .ד
ชลประทานดวยการฝงทอระบายน้ำเขานา สงเสริมใหปลูกปาหมาก ปาพลู โดยใหความม่ันใจวา ส่ิงท่ีไดปลูกสรางไวจะเปนมรดก
ตกทอดถึงลูกหลาน เพ่ือมิใหประชาชนเกิดความทอแท ปลูกฝงใหขยันขันแข็งและพ่ึงตนเอง 

การพัฒนาดานคมนาคม สงเสริมและสนับสนุนใหมีการตัดถนนหนทางเช่ือมระหวางเมือง ขุดลอกคูคลอง เพ่ือการ .ה
ไปมาติดตอคาขาย 

การพัฒนาดานการพาณิชย สนับสนุนสงเสริมการคาอยางเสรี โดยประชาชนทำการคาภายใน สวนรัฐทำการคา .ו
กับตางประเทศ เชน จีน ชวา อินเดีย เปนตน และหากประชาชนใดทำการคากับตางประเทศดวยก็ไมเก็บภาษี 

การพัฒนาดานอุตสาหกรรม สงเสริมการทำอุตสาหกรรม โดยไดเชิญชาวจีนท่ีมีความสามารถในดานการปนถวย .ז
ชามมาสอนและประกอบเปนอุตสาหกรรมสงขายท้ังภายในและตางประเทศดวย 
 
2. สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893 – 2310) 

การดำเนินงานพัฒนาชุมชนในสมัยกรุงศรีอยุธยา นอกเหนือจากการสรางบานแปลงเมืองในรูปของการช้ีนำโดยรัฐ และ
โดยการเสียสลุรวมท้ังการอาสาสมัครทำกันเองในแตละชุมชนแลว จุดเดนสำคัญซ่ึงมองเห็นไดอยางเดนชัด ในสมัยของสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนารถ (พ.ศ. 1991 – 2031) ก็คือ พระองคไดทรงแบงสวนราชการบริหารงานแผนดินออกเปนสัดสวน เรียกวา 
จตุสดมภ มีกรมเวียง (เมือง) กรมวัง กรมคลัง และกรมนา อีกท้ังพระองคไดทรงกำหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบกันคนละ



ดาน โดยเฉพาะกรมเวียง (เมือง) ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบในการปกครองและพัฒนาทองถ่ิน บำบัดทุกขบำรุงสุขใหแกประชาชน
โดยท่ัวไปในพระราชอาณาเขต 
 
3. สมัยกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2425 – ปจจุบัน) 

3.1 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ. 2425 – 2475) 
การดำเนินงานพัฒนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน นับวาเปนรากฐานท่ีสำคัญย่ิงของการดำเนินงานพัฒนาในชวงตอ 

 ๆมา นอกเหนือจากการสรางและทำนุบำรุงบานเมืองในดานตาง  ๆโดยท่ัวไปแลว จุดเดนสำคัญเก่ียวกับงานพัฒนาชุมชน ก็คือ 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 พระองคไดทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินใหมตามแบบ
นานาอารยประเทศ (พ.ศ. 2435) โดยจัดแบงงานราชการออกเปน กระทรวง ทบวง กรม ใหรับผิดชอบงานเปนสัดสวนไมซ้ำซอน
กัน พระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการปกครองและการพัฒนาทองถ่ินบำบัดทุกขบำรุงสุขใหแก
ประชาชนสมัยน้ัน สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเปนเสนาบดี พระองคมีจุดมุงหมายหลักในการดำเนินงานท่ีเก่ียวกับ
ประชาชนอยู 2 ประการ คือ การปกครองประชาชนและการบูรณะบานเมือง หนาท่ีประการแรก เปนความรับผิดชอบท่ีทางฝาย
ราชการจะตองดำเนินการ โดยเฉพาะอยางย่ิง พนักงานฝายปกครอง และไดออกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 
2457 ใหบังคับใช แตสวนใหญจะขอความรวมมือจากประชาชนในทองถ่ินน้ัน  ๆใหชวยกันเสียสละแรงงาน เงิน และวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนการดูแลเอาใจใสตอกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน ซ่ึงไดรวมกันจัดสรางข้ึนในชุมชนของตน อันเปนการ
ปลุกความคิดใหมีจิตสำนึกวาทองถ่ินน้ัน  ๆเปนของประชาชนเอง การดำเนินงานในระยะแรก  ๆยังไมไดกำหนดออกเปนรูปแบบ
แผนงานหรือโรงการของรัฐ จนกระท่ังเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 

3.2 สมัยกรุงรัตนโกสินทรหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 – ปจจุบัน) 
การดำเนินงานพัฒนาชุมชนเร่ิมมีความสำคัญข้ึน รัฐบาลไดมองเห็นความจำเปนและความสำคัญของการบูรณะ

บานเมืองใหเจริญรุดหนาอยางมีแบบแผนและมีข้ันตอนการดำเนินงาน จึงไดกำหนดแผนการบูรณะชนบทข้ึนในป พ.ศ. 2485 
และในป พ.ศ. 2494 ซ่ึงพัฒนารูปแบบและวิธีการกาวหนาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดตามลำดับ ดังน้ี 

แผนการบูรณะชนบท (พ.ศ. 2485 และ 2494) 
นับต้ังแตประเทศไทยไดเปล่ียนรูปการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2485 

โดยกระทรวงมหาดไทยเปนผูกำหนดแผนการบูรณะชนบทข้ึน แผนบูรณะชนบท 2485 มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 
- สรางสรรคชีวิตจิตใจของประชาชนในชนบทใหเหมาะสมที่จะเปนพลเมืองดี อันเปนวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา

ทางดานจิตใจ ดังจะเห็นไดจากมีการกำหนดเร่ืองการปกครองหมูบานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2486 คือ นอกจากตำแหนงท่ีมาจากการแตงต้ังแลว ยังมีการเลือกต้ังผูชวยผูใหญบาน เรียกวา ผูชวยฝาย
การทำงาน เปนชาย 1 หญิง 1 ท้ังผูใหญบานและผูชวยน้ี รวมเรียกวา กรรมการหมูบาน แผนการบูรณะชนบท 2485 น้ีตองการ
ฝกฝนประชาชนใหรูจักสิทธิและหนาท่ีของพลเมืองดี โดยเรียนรูถึงสิทธิการเลือกต้ัง มีการตรวจตราตักเตือน และอบรม
ประชาชน มีการประชุมเปนคร้ังคราว ซ่ึงก็เปนการสอนประชาชนรูจักปรึกษาหารือกันแบบประชาธิปไตย เปนการย่ัวยุให
ประชาชนมีความสนใจและกระตือรือรนในกิจกรรมของทองถ่ินและชุมชนของตน 

- สงเสริมใหประชาชนมีการครอบชีพดีขึ้น อันเปนวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาทางดานวัตถุ โดย กรรมการหมูบาน 
นอกจากจะมีหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการอำเภอกำหนดมอบหมายแลว ยังมีหนาท่ีจะชวยเปนหนวยสงเสริมเก่ียวกับอาชีพ รวมท้ัง
การแกไขปญหาตาง  ๆดวยการดำเนินงานตามโครงการน้ี นอกจากจะมีคณะกรรมการดังกลาวแลว ยังไดคัดเลือก
บุคคลภายนอกเขามารวมงานดวย เรียกวา ปลัดอำเภอประจำตำบลหรือปลัดตำบล ปลัดตำบลตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ
ขาราชการพลเรือนจัตวา และมีคุณสมบัติพิเศษท่ีกำหนดไวอีก คือ ตองเปนผูท่ีรักท่ีจะทำงานใหหมูบานและเปนผูท่ีเขากับ
ประชาชนไดดี แผนการบูรณะชนบท 2485 น้ีดำเนินไปไดเพียง 2 ป ก็ตองยุบเลิกดวยเหตุผลบางประการ ดังตอไปน้ี 

1. มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลใหม รัฐบาลใหมไมสงเสริมแผนบูรณะชนบท เพราะขณะน้ันกำลังเกิดสงคราม 
2. คณะกรรมการและเจาหนาท่ีผูดำเนินงานไมเขาใจถึงวัตถุประสงคของหลักการและวิธีการปฏิบัติงานอยางดีพอ 
3. การเรงรัดในโครงการ ทำใหประชาชนเดือดรอน 
4. รัฐบาลไมใหเงินอุดหนุนในการทำงาน ประชาชนตองออกเงินเอง 
5. มีลักษณะเปนการบังคับตอประชาชน 



นับต้ังแตป พ.ศ. 2499 – 2501 กรมประชาสงเคราะหและกรมมหาดไทย ตางก็มีการเคล่ือนไหวในการดำเนินงาน
พัฒนาการทองถ่ิน ในป พ.ศ. 2501 กรมมหาดไทยไดทำโครงการพัฒนาการทองถ่ินทดลองข้ึน โดยไดคัดเลือกปลัดอำเภอเขามา
รับการอบรมเพ่ือเปนปลัดอำเภอพัฒนากร ไดสงปลัดอำเภอพัฒนากรอีก 47 คนไปเนินงานพัฒนาอีก 29 จังหวัด 

ในระหวางท่ีกรมมหาดไทยกับกรมประชาสงเคราะหกำลังดำเนินงานพัฒนาการทองถ่ิน โดยสงปลัดอำเภอพัฒนากร
ออกไปปฏิบัติงานในเขตพัฒนาน้ัน ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ไดวางโครงการมูลสารศึกษา (Fundamental Education) เพ่ือใช
ในการฝกอบรมนักศึกษาผูใหญท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนยฝกอบรมการศึกษาผูใหญ จังหวัดอุบลราชธานี เรียกโดยยอวา ศ.
อ.ศ.อ. ทำการผลิตนักศึกษา เรียกวา สารนิเทศก ใชัหลักสูตรฝกอบรม 2 ป ดังน้ัน ระยะป พ.ศ. 2499 – 2502 ก็เร่ิมมีเจาหนาท่ี
ของกระทรวงศึกษาธิการและของกระทรวงมหาดไทยดำเนินงานพัฒนาการทองถ่ิน ตางคนตางทำไปพรอม  ๆกัน มีจุดหมาย
ปลายทางอยางเดียวกัน แตมีเขตดำเนินงานพัฒนาการทองถ่ิน ตางคนมีเจาหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการและของ
กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานแตกตางกัน เพราะการนิเทศกทำงานเปนทีม ทีมละ 6 คน สวนปลัดอำเภอพัฒนากรทำงานคน
เดียว 

ใน พ.ศ. 2502 ประเทศไทยไดเปนเจาภาพจัดการสัมมนาระหวางประเทศ วาดวยการวางแผนและบริหารงาน
พัฒนาการทองถ่ินดวยความอนุเคราะหจากองคการสหประชาชาติ ผลของการสัมมนาไดเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 4 
ประการ ดังน้ี 

1. ใหกรมมหาดไทยรับนโยบายไปปฏิบัติ 
2. เห็นควรโอนสำนักงานคณะกรรมการกลางพัฒนาการทองถ่ินจากระทรวงมหาดไทยไปข้ึนตรงตอสำนัก

นายกรัฐมนตรีเพ่ือทำหนาท่ีวางนโยบาย 
3. กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ี 
4. ใหองคการอิสระเปนผูวิจัยและประเมินผล 
จากขอเสนอดังกลาวน้ี คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกรมมหาดไทยรับโอนสารนิเทศและงานจากกระทรวงศึกษาธิการ ตลอด

ท้ังเปนเจาของเร่ืองการดำเนินงานไมเพียงพอ สำหรับการผลิตสารนิเทศ ดังน้ัน จึงใหกระทรวงมหาดไทยเปนเจาของเรื่อง
ดำเนินงานพัฒนาการทองถ่ิน 

เม่ือกระทรวงมหาดไทยรับหนาท่ีดำเนินงานพัฒนาการทองถ่ิน ก็ไดปรับปรุงโครงการพัฒนาการทองถ่ินแหงใหม แลว
เสนอตอคณะรัฐมนตรี คณะรับมนตรีก็ไดรับเอาโครงการพัฒนาการทองถ่ินแหงชาติเขาบรรจุไวในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
แหงชาติ ฉบับท่ี 1 โดยระบุวิธีดำเนินงานท่ีสำคัญไว 4 ประการ คือ 

1. ใหประชาชนรูจักชวยตนเอง โดยจะใชวิธีแนะนำกระตุนเตือนใหประชาชนเปนฝายริเร่ิมกอนเพ่ือชวยใหประชาชนมี
สวนรวมในการดำเนินงาน 

2. อบรมผูนำทองถ่ินใหถูกทาง เพ่ือใหเปนกำลังสำคัญในการปรับปรุงทองท่ีและนำประชาชนใหทำงานรวมกันกับ
พัฒนากรและเจาหนาท่ีวิชาการ 

3. รัฐจะใหความชวยเหลือ โดยการสนับสนุนทางวิชาการ จัดหาวัสดุอุปกรณ หรือเงินเทาท่ีจำเปนมาสมทบกับแรงงาน
ท่ีประชาชนอุทิศให 

4. ใชหลักการประสานงานในการดำเนินงาน โดยการดำเนินงานตามโครงการตองอาศัยความรวมมือและประสานงาน
ระหวางเจาหนาท่ีวิชาการตาง  ๆในสวนภูมิภาคกับพัฒนาการซ่ึงเปนผูดำเนินงานและเปนหัวเร่ียวหัวแรงสำคัญในการรวมงาน
กับผูนำทองถ่ิน 

จัดตั้งสวนพัฒนาการทองถิ่น (พ.ศ. 2503) 
 ในป พ.ศ. 2503 สำนักงานพัฒนาการทองถ่ิน ไดรับการยกฐานะเปนสวนพัฒนาการทองถ่ิน ซ่ึงข้ึนกับกรมมหาไทย ใน
ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยโดยกรมมหาดไทยไดฝกอบรมปลัดอำเภอพัฒนากรเพ่ิมเติมรวมกับ ศ.อ.ศ.อ. ซ่ึงผลิตสารนิเทศ
ใหทำหนาท่ีพัฒนาการเพ่ือจะใหเพียงพอในการเขาปฏิบัติงานตามเขตพัฒนาท่ีเปดดำเนินการ ในเวลาเดียวกัน สำนักงาน ก.พ. 
ไดมี กฎ ก.พ. ออกมาตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขอราชการพลเรียน พ.ศ. 2497 เทียบตำแหนงเรียกช่ืออยางอ่ืนใน
กรมมหาดไทย รวมเรียกปลัดอำเภอพัฒนาการและสารนิเทศวา “พัฒนากร” (C.D. Worker หรือเรียก C.D. Organizer) 
ดำเนินงานใน 11 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 4 จังหวัดภาคใต รวมเปน 15 จังหวัด และในป พ.ศ. 2505 ไดมี
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2505 แยกงานพัฒนาชุมชนออกจากกรมมหาดไทย โดยต้ังข้ึนเปน



กรมใหมจากสวนพัฒนาการทองถ่ิน เรียกวา กรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงก็ไดดำเนินงานพัฒนาชุมชนมา
จนถึงปจจุบันน้ี และไดมีการเปล่ียนช่ือกรมมหาดไทย เปนกรมการปกครอง ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 6 
 

หลักการพัฒนาชุมชน 
 
 
 การพัฒนาชุมชนต้ังอยูบนพ้ืนฐาน ปรัชญา แนวความคิด และหลักการท่ีปรารถนาใหมีการเปล่ียนทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ดวยพลังของชุมชน การพัฒนาชุมชนเปนท้ัง ศาสตร และศิลป อยูในตัวเอง แตถึงอยางไรก็ตาม ในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ก็ยังตองอาศัยหลักการเพ่ือความสำเร็จตามเปาหมายของงานพัฒนาชุมชนตอไป 
 
 
หลักการพัฒนาชุมชน 
 หลักการของการพัฒนาชุมชน ถือวาเปนหลักหรือจุดยืนในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน เพ่ือการสรางสรรคความเจริญ
ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ใหแกชุมชนและประเทศชาติในท่ีสุดและการท่ีจะสรางความเจริญใหแกชุมชนดังกลาวน้ี 
ตองฝกอบรมประชาชนใหรูจักการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยอาศัยหลักการพอสรุปไดดังตอไปน้ี 

1. พิจารณาถึงบริบทของชุมชนเปนหลักในการเริ่มงาน (Context) 
บริบทของชุมชน หมายถึง สภาพความเปนอยูในชุมชน ซ่ึงในการพิจารณาน้ัน นักพัฒนาควรจะพิจารณาอยางรอบดาน 

ท้ังสภาพความเปนอยูทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การท่ีนักพัฒนาทราบสภาพความ
เปนอยูของชุมชนก็สามารถท่ีจะวางแผนและดำเนินงานพัฒนาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2. การดึงประชาชนเขามาเกี่ยวของหรือมีสวนรวม (Participation) 
การจัดกิจกรรมการพัฒนาอะไรก็ตาม จะตองดึงหรือชักจูงประชาชนใหเขามาเก่ียวของและมีสวนรวมดวยต้ังแตศึกษา

ชุมชน วางแผนวางโครงการ ปฏิบัติการตามโครงการ และการประเมินผล ซ่ึงจะทำไดมากนอยแคไหนน้ันข้ึนอยูกับประเภทของ
กิจกรรม แตยึดหลักการท่ีสำคัญวาตองใหประชาชนเขามาเก่ียวของและมีสวนรวมในการดำเนินงานใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได 
ท้ังน้ี เน่ืองจากกวาผลของการดำเนินงานพัฒนาน้ันสงผลกระทบโดยตรงตอตัวประชาชน ดังน้ัน ควรท่ีจะใหประชาชนเลือก
แนวทางในการพัฒนาสภาพความเปนอยูของตนเอง 

3. การทำงานตองคอยเปนคอยไป (Gradualness) 
ความลมเหลวของการพัฒนาชุมชนเกิดข้ึน เพราะการเรงรีบทำงานใหเสร็จเร็วเกินไป กอนท่ีจะรูขอเท็จจริงเก่ียวกับ

สภาพท่ัวไปและปญหาท่ีแทจริงของชุมชนหรือกอนท่ีประชาชนจะมีความเช่ือม่ันในตนเองหรือกอนท่ีจะมีทรัพยากรเพียงพอ 



ท้ังน้ี อาจเปนเพราะวานักพัฒนาตองการใหมีผลงานออกมาโดยเร็ว ซ่ึงมีความเก่ียวของกับการของบประมาณมาใชในการ
ดำเนินงาน ดังน้ัน การพัฒนาชุมชนไมควรเรงรีบจนเกินไป ควรดำเนินงานแบบคอยเปนคอยไป ควรคิดถึงผลกระทบในการ
พัฒนาชุมชนในระยะยาว 

4. การใหความสำคัญกับคนในชุมชนเปนหลัก (Man-Center Development) 
มีความจริงอยูประการหน่ึงวา การชวยคนไมอาจสำเร็จได ถาผูน้ันไมตองการจะชวยตนเอง โดยหลักการน้ี การพัฒนา

ชุมชนจึงตองเร่ิมดวยการใหความสำคัญกับคนในชุมชนเปนหลักหรือเปนศูนยกลางในการพัฒนาโดยใหคนในชุมชนคนหาความ
ตองการและปญหา (Identify Need and Problem) ของตนเองใหพบไมวาจะดวยวิธีกระตุน ย่ัวยุ หรือชักจูงก็ตาม 

5. การใชวิธีดำเนินงานแบบประชาธิปไตย (Democracy) 
การพัฒนาชุมชนจะตองนำแบบประชาธิปไตยมาใชเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนรูจักคิดดวยตนเอง รูจักอภิปราย

และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนรวมกันทำงานตามขอตกลงท่ีไดรวมกันกำหนดไว ยึดถือในเสียงขางมากและรับฟงเสียง
ขางนอย (Rule of Majority, Right of Minority) 

6. การดำเนินงานตองยืดหยุนได (Flexible) 
เน่ืองจากสังคมมีความเคล่ือนไหว (Dynamic) ตลอดเวลา จึงจำเปนตองเลือกวิธีดำเนินงานใหกวางและเขากับสถานการณ 
เหตุการณ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แตท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงจะตองเปนไปเฉพาะวิธีดำเนินงานเทาน้ัน โดยยึดม่ันใน
หลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายเสมอ 

7. สอดคลองกับวัฒนธรรมชุมชน (Culture) 
วัฒนธรรมเปนกุญแจสำคัญท่ีจะไขประตูปญหาเพ่ือเขาถึงประชาชน การพัฒนาชุมชนจะสำเร็จหรือลมเหลว เกิดจาก

ความเขาใจในวัฒนธรรมของชุมชนเปนองคประกอบสำคัญอยางหน่ึง ท้ังน้ี เพราะในแตละชุมชน สังคมมีวิถีชีวิต (Way of Life) 
ท่ีแตกตางกัน จนมีคำกลาวเก่ียวกับวัฒนธรรมและงานพัฒนาวา “การเขาใจวัฒนธรรมชุมชนไดมากเทาใด ก็จะเขาใจงานพัฒนา
ชุมชนไดมากเทาน้ัน” 

8. ทำงานกับผูนำทองถิ่น (Local Leader) 
การทำงานกับผูนำทองถ่ินเปนหลักการพัฒนาชุมชนท่ีสำคัญอยางหน่ึง การพัฒนาชุมชนจะขยายตัวกวางออกไปและ

บรรลุวัตถุประสงคได สวนหน่ึงข้ึนอยูกับศักยภาพ ความสามารถของผูนำในทองถ่ิน ซ่ึงจะมีท้ังผูนำท่ีเปนทางการ คือ มีบทบาท 
ตำแหนงหนาท่ี ตามท่ีไดรับแตงต้ังจากทางราชการ เชน กำนัน ผูใหญบาน ผสส. อสม. ครูในหมูบานหรือตำบล และผูนำท่ีไมเปน
ทางการ คือ ผูนำท่ีคนในหมูบานใหความเคารพนับถือและมีบทบาทในการช้ีนำการพัฒนา เชน เถาแกโรงสี เถาแกไรออย คน
เฒาคนแก จ้ำ พระสงฆ เปนตน 

 
 
9. ทำงานกับองคการที่มีอยูในชุมชน (Community Organization) 
ในชุมชนใดท่ีมีสมาคม สถาบัน สโมสร หรือองคกรอ่ืน  ๆอยูยอมมีผูนำขององคกรน้ัน  ๆอยูดวยหลักการพัฒนาชุมชน

ตองพยายามใชองคกรเหลาน้ีใหเปนประโยชน โดยดึงเอาสมาชิกหรือตัวแทนขององคกร เขามารวมทำงานเพราะองคกรตาง  ๆ
เหลาน้ีจะมีการรวมกลุมกันอยูแลว ซ่ึงจะเปนประโยชนในการดึงเอากำลังของกลุมมาใชในการพัฒนา แตถาหากไมมีองคกรอยูใน
ชุมชนก็ควรสงเสริมใหมีการรวมกลุมต้ังเปนองคกรข้ึนโดยการใหการศึกษาตลอดจนการฝกอบรม 

10. ทำการประเมินผลตลอดเวลา (Evaluation) 
การประเมินผลมิใชเปนแคเพียงการเปรียบเทียบผลงานในอดีต เพ่ือใหรูวามีความกาวหนาเพียงใด เทาน้ัน แตเปนการ

เรียนรูถึงขอดี ขอเสีย ความผิดพลาด และความสำเร็จ ในสถานการณและส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินกิจกรรมน้ัน และ
สามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานคร้ังตอไปได ซ่ึงในการประเมินผลน้ันสามารถทำไดในทุกข้ันตอนของการดำเนินงานและ
เม่ือโครงการเสร็จส้ินไปแลว 

11. สอดคลองกับนโยบายของชาติ (Policy) 
ไมมีองคการใดท่ีจะเกิดข้ึนถูกตองตามกฎหมาย ถาองคการน้ันไมดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของชาติ และ

เชนเดียวกัน ไมมีองคการใดจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลใหดำเนินงาน ถาหากองคการน้ันขัดกับนโยบายของชาติ ดวยเหตุน้ี 



การพัฒนาชุมชนซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาประเทศ ผลการเปล่ียนแปลงใด  ๆท่ีเกิดข้ึนจะมีผลตอความเปล่ียนแปลงใน
ระดับชาติเสมอ ฉะน้ัน จึงตองสอดคลองเปนแนวเดียวกันนโยบายของชาติ 

12. การทำงานโดยผานกระบวนการกลุม (Grouping Process) 
การทำงานโดยผานกระบวนการกลุม เปนหลักการท่ีขาดไมไดสำหรับการทำงานพัฒนาชุมชน ประชาชนตองไดรับการ

กระตุนใหทำงานผานกระบวนการกลุม เพราะพลังกลุมมีอิทธิพลเขมแข็งและม่ันคงมากกวาคน  ๆเดียว จนมีคำกลาวเก่ียวกับ
กลุมในงานพัฒนาชุมนวา “ไมมีกลุมก็ไมมีการพัฒนาชุมชน” (No Group No C.D.) 

13. การพัฒนาชุมชนตองทำเปนกระบวนการตอเนื่อง (Continuity) 
โครงการใดโครงการหน่ึงท่ีดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาชุมชนและสำเร็จไปแลว ไมไดหมายความวา งานพัฒนา

ชุมชนเสร็จส้ินตามไปดวย จะตองมีการเร่ิมทำโครงการใหมตอไปเร่ือย  ๆไมมีท่ีส้ินสุด หรือเรียกไดวา เปนกระบวนการท่ีมีความ
ตอเน่ือง โครงการใหมน้ี อาจใหญกวาเดิมหรือยากกวาเดิมก็ได ซ่ึงก็ยอมแลวแตประชาชนจะเปนผูกำหนด สำหรับข้ันตอนตาม
กระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีจะใชสำหรับทำโครงการใหมน้ัน ก็ไมจำเปนท่ีตองเร่ิมจากข้ึนตอนแรก คือ ข้ันการศึกษาชุมชน แต
อาจเร่ิมจากข้ันตอนอ่ืนไดเลย เชน เร่ิมจากข้ันตอนวางแผนทันทีก็ได 

 
จากหลักการท้ังหลายของการพัฒนาชุมชนท่ีไดกลาวมาแลวท้ังหมด อาจสรุปไดวา การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการท่ี

พยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนใหดีข้ึนกวาเดิม โดยรวมมือกันพัฒนาให
ชุมชนของตนเปนชุมชนท่ีดี สรางความรูสึกรักและผูกพันตอชุมชนของตน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากประเทศกำลังพัฒนาจะมีปญหา
คลายคลึงกัน คือ ปญหาเร่ืองการศึกษา ปญหาเร่ืองสุขภาพอนามัย ปญหาเร่ืองความยากจน เปนตน จึงตองมีการพัฒนาและ
แกปญหาตาง  ๆใหหมดส้ินไป เปาหมายของการพัฒนาชุมชนตองเรงพัฒนาใหมีความเจริญเกิดข้ึน คือ การพัฒนาตัวบุคคล อัน
หมายถึงการกระทำใด  ๆก็ตามท่ีทำใหบุคคลมีสติปญญาเฉลียวฉลาดข้ึน หรือทำใหคนเปนคนท่ีมีคุณภาพ แมวาการพัฒนาชุมชน
จะมุงเอาการพัฒนาคนเปนประการสำคัญก็ตาม การพัฒนาทางวัตถุก็มีความจำเปนอยูไมย่ิงหยอนไปกวากัน เชน การสรางถนน 
โรงพยาบาล โรงเรียน ประปา ไฟฟา เปนตน ซ่ึงตองพัฒนาไปพรอม  ๆกันตามความจำเปน เม่ือเปนเชนน้ีเปาหมายสำคัญของ
การพัฒนาชุมชนจึงเปนการมุงไปยังประชาชน โดยผานกระบวนการใหการศึกษาแกประชาชนและกระบวนการการรวมกลุมเปน
ประการสำคัญ เพราะพลังสำคัญท่ีจะบันดาลใหการพัฒนาบรรลุผลสำเร็จน้ันอยูท่ีตัวประชาชน 
 
 
หลักการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน 
 การพัฒนาชุมชน คือ การทำงานกับประชาชนมิใชทำใหประชาชน เพราะฉะน้ัน กิจกรรมใด  ๆท่ีจะดำเนินงานในชุมชน
น้ันจะตองเปนกิจกรรมท่ีมาจากการริเร่ิมของประชาชน ประชาชนเปนเจาของบทบาทของผูปฏิบัติงานพัฒนาน้ันเปนผูกระตุน 
ช้ีนำ ใหประชาชนเกิดความคิดริเร่ิมในการแกไขปญหาหรือหาทางสนองความตองการของตนแลวรวมกันทำงานตามท่ีคิดข้ึน
มาแลวน้ัน การเขาไปทำงานกับประชาชนในลักษณะน้ี ผูปฏิบัติงานพัฒนาจะตองเปนผูท่ีสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ได กระทำตนใหเปนท่ีเช่ือถือของประชาชนในชุมชนและตองทำงานอยางมีหลัก งานจึงจะดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยท่ัวไปแลวผูปฏิบัติงานพัฒนาจะยึดหลักการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน 10 ประการ คือ 

1. ตองพัฒนาชุมชนทุก ๆ ดานไปพรอมกัน ถาพิจารณาอยางกวาง  ๆจะเห็นวา ส่ิงท่ีจะตองทำการพัฒนาในชุมชน
น้ันมีเพียง 2 ประการ คือ ดานวัตถุและจิตใจ ดานวัตถุน้ัน หมายถึง สภาพแวดลอมท่ีเปนวัตถุทุก  ๆดาน เชน ถนนหนทาง ท่ีอยู
อาศัย สถานศึกษา สถานรักษาพยาบาล ไฟฟา วิทยุ เปนตน เม่ือสภาพแวดลอมทางวัตถุเจริญกาวหนาดีแลว ไมไดหมายความวา 
สภาพจิตใจของประชาชนจะเจริญกาวหนาตามไปดวยเสมอไป จึงจำเปนตองสงเสริมสภาพจิตใจใหแปรเปล่ียนไปในทิศทางท่ี
ถูกตองดวย เชน การใหการศึกษา สงเสริมอาชีพ สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมพรอมกันไปดวย 

2. ยึดประชาชนเปนหลักในการพัฒนา การทำงานกับประชาชนน้ันจะตองคำนึงถึงปญหาและความตองการของ
ประชาชนเปนสำคัญ ประชาชนกำลังประสบปญหาอะไร กำลังมีความตองการอะไร อะไรเปนปญหารีบดวน เปนความตองการ
รีบดวนท่ีจะตองรีบแกไข อะไรเปนปญหาความตองการท่ีรองลงมา ส่ิงเหลาน้ีจะตองคำนึงถึงตัวประชาชนเปนท่ีต้ัง การแกปญหา
จึงจะตรงจุดมิใชแกปญหาจากปญหาและความตองการของผูปฏิบัติงานพัฒนาเอง 



3. การดำเนินงานจะตองคอยเปนคอยไป จุดมุงหมายของการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ก็คือ ตองการแปรเปล่ียน
ทัศนคติของประชาชนในชุมชนและวัตถุไปพรอม  ๆกัน ฉะน้ัน การดำเนินงานตามกิจกรรมจึงไมควรเรงรีบจนเกินไปจน
ประชาชนไมรูวาอะไรเปนอะไร การมุงผลงานตามกิจกรรมอยางเดียวน้ันจะไมกอใหเกิดผลการพัฒนาอยางแทจริง การ
ดำเนินงานจึงตองคอยเปนคอยไป โดยเลือกทำในชุมชนท่ีพรอมกวากอน 

4. ตองคำนึงถึงวัฒนธรรมของชุมชนเปนหลัก ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมในทองถ่ินมีลักษณะสนับสนุน
การพัฒนาแลว จึงควรสงเสริมใหวัฒนธรรม ประเพณีในทองถ่ินใหไดมีบทบาทในการพัฒนาใหมากย่ิงข้ึน ส่ิงใดท่ีเปนการขัดตอ
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมควรหลีกเล่ียง หรือถาเห็นวาประเพณีบางอยางไมถูกไมควรก็ไมควรจะไปตำหนิติเตียน
ตรง  ๆแตควรช้ีนำเสนอแนะใหประชาชนเห็นวาดีและไมดีอยางไรดวยเหตุผลแลวชวยกันหาทางปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหดีข้ึน 

5. ตองพยายามใชทรัพยากรในชุมชนใหมากที่สุด ผลงานพัฒนาชุมชนน้ัน ควรจะเร่ิมจากการนำเอาทรัพยากรใน
ทองถ่ินมาดัดแปลงใชใหเกิดประโยชนใหมากท่ีสุด โดยช้ีนำสอนแนะใหคนในชุมชนเห็นคุณคาของส่ิงท่ีมีอยูในชุมชน และนำเอา
ส่ิงเหลาน้ันมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือแปรรูปเปนวัสดุเคร่ืองใชในครัวเรือนใหได คำวา ทรัพยากรในท่ีน้ี หมายถึง ทุกส่ิงท่ีมีอยู
ในชุมชน เชน ตัวคน วัตถุ สถาบันทางสังคม และกลุมตาง  ๆเปนตน 

6. ตองยึดหลักประชาธิปไตยในการดำเนินงาน การดำเนินงานพัฒนาชุมชนจะเร่ิมดวยการประชุมปรึกษาหารือกัน 
รวมกันคิดวาจะทำอะไร เม่ือตกลงกันแลวก็จะรวมกันทำโดยมอบหมายงานใหแตละคนไดรับผิดชอบรวมกัน งานจะมาจากเบ้ือง
ลาง คือ ตัวประชาชนในชุมชนเอง ไมไดมาจากถูกส่ังใหกระทำ ในการเขาไปแกปญหาของประชาชนน้ัน ผูปฏิบัติงานพัฒนาจะ
ไมใชวิธีออกคำส่ังแตจะใหการศึกษา ชักชวน ช้ีนำใหประชาชนไดเห็นปญหา และรวมกันหาทางแกไขโดยความสมัครใจ 

7. ตองใชหลักการประสานงาน งานพัฒนาชุมชนจะประสบผลสำเร็จมากนอยแคไหนอยูท่ีการประสานงาน เพราะ
งานพัฒนาชุมชนน้ันมิใชงานของหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงโดยเฉพาะ เปนงานท่ีจะตองรวมกันรับผิดชอบทุกหนวยงานและ
ผูปฏิบัติงานพัฒนาก็มิใชวาจะเปนผูเช่ียวชาญทุก  ๆดาน จึงตองอาศัยการประสานงานเปนหลักในการดำเนินงาน 

8. เริ่มตนทำงานกับกลุมผูนำกอน ผูนำในทองถ่ินเปนผูท่ีประชาชนในชุมชนใหความเคารพเช่ือถือ จะพูดจาทำอะไร 
ประชาชนสวนใหญจะยอมรับและคลอยตาม การจะกระทำกิจกรรมพัฒนาในชุมชนหากผูนำเห็นชอบดวย ปญหาการขัดแยงและ
การใหความรวมมือก็จะนอยลงหรือหมดไป 

9. การดำเนินงานตองใหสอดคลองกับนโยบายของชาติ การจัดทำแผนงานหรือกิจกรรมใด  ๆจะตองใหเปนไปตาม
แผนพัฒนาระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสมอ 

10. ปลูกฝงความเชื่อม่ันในตนเองใหกับประชาชน ความเช่ือม่ันในตนเอง เปนพลังสำคัญท่ีจะชวยใหการทำงานสำเร็จ
ลงได แมงานน้ันจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม หากมีความม่ันใจและเช่ือในพลังงานท่ีตนมีอยูแลว การดำเนินงานก็จะสำเร็จลงได
โดยไมยากนัก 
 
 
หลักการปฏิบัติงาน 4 ป. 
 กรมการพัฒนาชุมชนไดประยุกตหลักการดำเนินงานพัฒนาโดยท่ัวไปขางตนใหเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนยึดถือและนำไป
เปนหลักปฏิบัติ 4 ประการ เรียกวา หลัก 4 ป. คือ ประชาชน ประชาธิปไตย ประสานงาน และประหยัด 

1. ประชาชน (People oriented) ในการปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีทุกคนตอง 
1.1 ทำงานกับประชาชนไมไดทำใหประชาชน 
1.2 พัฒนาทัศนคติของประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยการเพ่ิมพูนทักษะ 
1.3 พิจารณาสภาวการณและปญหาของชุมชนและประชาชนเปนหลักในเร่ืองงาน 

2. ประชาธิปไตย (Democracy oriented) ในการปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีทุกคนจะตอง 
2.1 ทำงานในรูปคณะกรรมการ ซ่ึงเปนตัวแทนของประชาชนในทองถ่ินในระดับหมูบาน ตำบล 
2.2 สนับสนุนใหประชาชนรวมกลุมกันริเร่ิมกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงทองถ่ินดวยตนเอง 
2.3 อาศัยหลักการเขาถึงประชาชนในการทำงานและรวมงานกับผูนำทองถ่ินและประชาชนในรูปกลุม 

3. ประสานงาน (Co-ordination oriented) ในการปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีทุกคนจะตอง 
3.1 รวมมือประสานงานกับหนวยงาน องคการท้ังของรัฐบาลและเอกชน 



3.2 ชักนำบริการของนักวิชาการไปสูประชาชนและกระตุนใหประชาชนไปหานักวิชาการเพ่ือรับบริการตามความ
ตองการโดยเหมาะสม 

3.3 พัฒนากรจะเปนผูเช่ือมประสานงานระหวางนักวิชาการกับประชาชน 
4. ประหยัด (Economy oriented) ในการปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีทุกคนจะตอง 

4.1 ใหประชาชนชวยเหลือตัวเองเปนหลัก รัฐบาลชวยเหลือในส่ิงซ่ึงเกินความสามารถของประชาชนเทาน้ัน 
4.2 ในการจัดทำกิจกรรมพัฒนาตาง  ๆพยายามนำทรัพยากรในชุมชนท้ังในดานกำลังคนและวัสดุมาใชใหเกิด

ประโยชนมากท่ีสุด 
4.3 ทุกฝายรวมกันคิดและวางแผนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมไวลวงหนาจึงจะทำใหประหยัดแรงงาน เวลา วัสดุ

อุปกรณ และคาใชจายในการดำเนินงาน 
 
 
การดำเนินงานพัฒนาชุมชน 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) รัฐบาลปจจุบันไดมีนโยบายให 5 กระทรวง
หลัก คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง
อุตสาหกรรม รวมมือประสานงานกันอยางใกลชิดในการปฏิบัติงานพัฒนาชนบท ดังน้ัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนา
ชนบทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอยางแทจริง และขณะเดียวกัน 
สามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบใหสอดคลองกับแผนและโครงการของ 5 กระทรวงหลักในการพัฒนาชนบท 
กรมการพัฒนาชุมชนจึงปรับแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน โดยแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประกอบไปดวย 
จุดมุงหมาย วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. จุดมุงหมาย เพ่ือมุงพัฒนาใหหมูบานในชนบทเปนท่ีอยูรวมกันของประชาชนท่ีตองการอยูดวยความผาสุกตลอดไป 
2. วิธีการ เพ่ือนำไปสูจุดหมายดังกลาว กรมการพัฒนาชุมชนไดใชวิธีการสรางพลังของหมูบาน เพ่ือนำพลังดังกลาวมา

ใชในการพัฒนาชุมชน พลังท่ีสำคัญท่ีมุงใหเกิดข้ึนในหมูบานชนบท ไดแก พลังความคิดของประชาชน พลังการทำงานของ
ประชาชน และพลังการรวมตัวเองของประชาชน พลังดังกลาว มีวิธีการสราง ดังน้ี 

2.1 การสรางพลังความคิดที่ถูกตองใหกับประชาชน การเปล่ียนแปลงตาง  ๆในชุมชนมนุษยในทางท่ีพึง
ปรารถนาและไมพึงปรารถนาน้ัน ยอมมาจากพลังความคิดของประชาชน ในชุมชนน้ันเปนผูกำหนดข้ึน อันจะนำไปสูความม่ันคง
แข็งแรงของชุมชนในท่ีสุด กลาวไดวา พลังความคิดของมวลชนประการสำคัญเกิดข้ึนจากกระบวนการรับรู และเน่ืองจากพลัง
ความคิดของประชาชนหรือของมวลชนยอมไมเหมือนกัน ท่ีเปนเชนน้ี สืบเน่ืองมาจากความสามารถในการสัมผัสและการรับรู
ของประชาชนไมเทากันและประสบการณของบุคคลซ่ึงเจริญเติบโตมาในส่ิงแวดลอมของชุมชนยังแตกตางกันอีกดวย ฉะน้ัน การ
สงเสริมใหประชาชนไดมีพลังความคิดของตนเองจึงมีความสำคัญมาก 

การสงเสริมพลังความคิดท่ีถูกตองใหกับประชาชนจะชวยทำใหประชาชนเกิดความม่ันใจในตัวเอง ซ่ึงมีความสำคัญ
อยางมากในการพัฒนาคน กาท่ีทำส่ิงใดใหผูอ่ืนตลอดเวลา โดยท่ีไมเปดโอกาสใหผูน้ันไดทดลองคิด ลองปฏิบัติเอง จะไมชวยใหผู
น้ันเจริญข้ึน และไมสามารถคุมครองตัวเองหรือเปนตัวของตัวเองได ดังน้ัน การสรางความเขาใจและการชวยใหประชาชน
มองเห็น มีความคิด และมีทัศนะท่ีถูกตอง โดยเสริมสรางใหประชาชนใชความคิดของตัวเอง จึงมีความจำเปนสำหรับการพัฒนา
ชุมชนอยางมาก 

การพัฒนาชุมชนจึงมุงพัฒนาคนใหมีความคิดเห็นของตนเองเปนการใชความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลจนเกิดความเช่ือม่ัน 
ศรัทธา และเห็นคุณคาในตัวเอง อันนำไปสูการคิดปรับปรุงตัวเองและชุมชนใหกาวหนา ตลอดจนเวลาแกปญหาของตัวเองและ
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาความคิดจึงเปนการพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนาไปในตัว 

การสรางแนวความคิดท่ีถูกตองใหกับประชาชนหรือกลุมชนในการท่ีจะเขามาเปนแรงผลักดันใหเกิดความ
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของชุมชนไปในทิศทางท่ีตองการในการพัฒนาชุมชน จึงถือหลักการนำความคิดมวลชนในทิศทางท่ี
ถูกตอง 4 ทางดวยกัน คือ 



2.1.1 ถูกตองตามนโยบายแหงรัฐ ซ่ึงหมายถึง แนวความคิดทางการเมืองยอมเปนขอกำหนดทิศทางในการ
พัฒนาใหเหมาะสมตามสภาพของทองท่ีหรือสถานการณของบานเมือง กลุมชน หรือชุมชน ในฐานะเปนสวนประกอบของ
ประเทศชาติ จึงมีความจำเปนท่ีจะตองเขาใจแนวนโยบายของรัฐ เพ่ือการเปล่ียนแปลงจะไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2.1.2 ถูกตองตามทฤษฎีและวิชาการ ซ่ึงหมายถึง การนำทฤษฎีและวิชาการปรับใชเขากับสภาพความเปนจริง
หรือสภาพของส่ิงแวดลอมจะแปลงรูปออกมาเปนการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 

2.1.3 ถูกตองตามสาเหตุ ซ่ึงหมายถึง การดำเนินการแกไขตาง  ๆจะตองแสวงหาสาเหตุแหงปญหาใหถูกตอง 
ถาหากคนหาสาเหตุท่ีถูกตองใหมไมได ยอมไมสามารถจะแกปญหาไดท้ังหมดหรือเปนการกอใหเกิดปญหาใหมข้ึน เพราะฉะน้ัน 
ความคิดในการดำเนินการท้ังหวงยอมจะตองศึกษาและคนควาถึงสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา เพ่ือกำหนดแนวทางการแกไข 

2.1.4 ถูกตองตามขีดความสามารถ ความคิดท่ีถูกตองน้ัน จะมีข้ึนไดเม่ือผูปฏิบัติรูขีดความสามารถของตนเอง 
ขีดความสามารถของตัวเองน้ี รวมท้ังแตละบุคคล กลุมชน ตำบล หมูบาน คณะกรรมการ หรือเมือง หรือรัฐ หรือประเทศ การ
คิดทำอะไรเกินขีดความสามารถหรือยังไมรูขีดความสามารถของตัวเอง ถาไปคิดอะไรเขาก็ยอมไมถูกตอง ไมสำเร็จ จะขยายให
กวางออกไปก็ไมได การปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามขีดความสามารถของตัวเอง นับไดวาเปนความคิดท่ีไมถูกตอง 

ดวยเหตุท้ัง 4 ประการ จะทำใหการวินิจฉัยตัดสินวา กลุมคนมีความคิดท่ีถูกตองหรือไม และทำอยางไรความรู
ความคิดท่ีเกิดข้ึนจะเปนความคิดท่ีถูกตอง อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนใหสำเร็จตอไป 

2.2 การสรางพลังการทำงานของประชาชน เม่ือประชาชนไดเกิดศรัทธา ความเช่ือม่ันในตัวเองวา มี
ความสามารถท่ีจะกระทำการใด  ๆดวยตัวเองไดสำเร็จ ประชาชนก็ยอมจะมีความรับผิดชอบตอการกระทำน้ัน  ๆเพราะบุคคล
ทุกคนยอมมีความรับผิดชอบในตัวเองและในส่ิงอ่ืน  ๆท่ีเหมาะสมกับขีดความสามารถของตัวเอง ซ่ึงความรับผิดชอบของบุคคล
สามารถจะรวมเปนพลังในการท่ีจะกระทำกิจกรรมตาง  ๆท่ีอยูในขีดความสามารถใหประสบผลสำเร็จได เม่ือใดท่ีเกิดปญหา
อุปสรรคข้ึน ก็สามารถรวมพลังกันแกไขปญหาอุปสรรคน้ัน และเม่ือผลจากการรวมพลังทำใหกระทำกิจกรรมใด  ๆไดสำเร็จ 
ความคิดท่ีจะกระทำกิจกรรมอ่ืน  ๆก็จะติดตามข้ึนมาอีก 

2.3 การสรางพลังการรวมตัวเองของประชาชน การสงเสริมหรือสรางการรวมตัวของประชาชนภายในหมูบาน 
ในรูปของการรวมตัวเปนกลุมข้ึนมาเองหรือในรูปขององคกรประชาชน จะกอใหเกิดพลังความคิดท่ีจะนำไปสูพลังการกระทำ
กิจกรรมพัฒนาตาง  ๆในหมูบานใหเปนผลสำเร็จ ซ่ึงสามารถสรางความเจริญใหแกชุมชน หมูบาน หรือตำบลตอไปได 

พลังท้ังสามน้ี จะเปนระบบท่ีกอใหเกิดการเคล่ือนไหวผลักดันใหเกิดกิจกรรมพัฒนาข้ึนภายในชุมชนและสามารถ
สรางความเจริญใหแกประเทศชาติไดในท่ีสุด 

3. แนวทางปฏิบัติ สำหรับแนวทางปฏิบัติของกรมการพัฒนาชุมชน ไดดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานพัฒนา
ชุมชนระดับตำบล 9 แผนงาน ดังน้ี 

1) แผนงานพัฒนาเด็ก 
2) แผนงานพัฒนาเยาวชน 
3) แผนงานพัฒนาสตรี 
4) แผนงานสรางเสริมรายได 
5) แผนงานสงเสริมการออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
6) แผนงานพัฒนาส่ิงแวดลอม 
7) แผนงานอาสาพัฒนาชุมชน 
8) แผนงานพัฒนาจิตใจ 
9) แผนงานพัฒนาองคกร 

 
 
วิธีการพัฒนาชุมชน 
 การพัฒนาชุมชนใหไดผลบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไวน้ัน นักพัฒนาจำเปนตองมีวิธีการพัฒนาท่ีถูกตอง โดยึดปรัชญา
แนวความคิด หลักการ เปาหมาย เทคนิค และวิธีการในการดำเนินงาน การพัฒนาชุมชนท่ีตองพัฒนาควบคูกันไป ท้ังการพัฒนา
คนและการพัฒนาส่ิงแวดลอม การดำเนินการพัฒนาจะไดผลเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับวิธีการพัฒนาชุมชน 



 วิธีการพัฒนาชุมชนมีวิธีการใหญ  ๆอยู 2 วิธี คือ 
1. วิธีการใหการศึกษาแกชุมชน (Community Education) 
2. วิธีการจัดระเบียบชุมชน (Community Organization) 

 
วิธีการพัฒนาชุมชนโดยการใหการศึกษาแกชุมชน (Community Education) 
การใหการศึกษาเปนกระบวนการทำใหมนุษยไดมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปสูพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงเหลาน้ัน ไดแก 
1) การเปล่ียนแปลงในดานความรู (Knowledge) 
2) การเปล่ียนแปลงทัศนคติ (Attitude) 
3) การเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมพูนทักษะ (Skill) 
การเปล่ียนแปลงท้ัง 3 ประการน้ี จะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ความรูเปนตัวนำอยางดีในการเปล่ียนแปลงทัศนคติ

และการเพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติท่ีดีเปนตัวทำใหบุคคลเกิดความสนใจท่ีจะคนควาหาความรู ทักษะ หรือยับย้ังพฤติกรรมท่ีไม
ตองการ และทักษะก็ยอมทำใหเกิดความรูใหมไดรวดเร็วและชวยใหมีทัศนคติท่ีถูกตอง การเปล่ียนแปลงท้ังสามสวน ถาขาดไป
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง การศึกษาคงไมบรรลุเปาหมายหรือสมบูรณได 

การเรียนรูของคนเราน้ันจะตองผานประสาทอันเปนเคร่ืองรับรู เชน ตา จมูก ปาก ล้ิน ผิวกาย การเรียนรูของคนเรา
รอยละ 85 ดวยการเห็น รอยละ 10 ดวยการฟง และโดยทางอ่ืน  ๆท่ีเหลืออีกรอยละ 5 ดังน้ัน นักพัฒนาจึงตองใชเคร่ืองมือ
โสตทัศนูปกรณใหมากท่ีสุดในการใหการศึกษาแกประชาชน 

ตามทฤษฎีแหงการแพรกระจายของ Everett M. Rogers. กอนท่ีคนเราจะรับเอาความคิดใหมไปสูการปฏิบัติน้ัน 
จะตองมีข้ันตอนแหงปฏิกิริยาทางจิตใน 5 ข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

1) มีความตระหนัก (Awareness) คือ รับรูวาส่ิงน้ันมีอยู 
2) มีความสนใจ (Interest) คือ มีความสนใจในรายละเอียดของส่ิงน้ัน 
3) มีการประเมินผล (Evaluation) คือ ตัดสินใจวาดีหรือไมดี 
4) การทดลอง (Trial) คือ ตัดสินใจลองเอาส่ิงน้ันไปปฏิบัติ 
5) การยอมรับปฏิบัติ (Adoption) คือ การเปล่ียนจากวิธีเกาไปปฏิบัติตามวิธีใหม 
วิธีการใหการศึกษาท่ีใชกันอยูท่ัวไปมีอยู 3 วิธีใหญ  ๆซ่ึงนักพัฒนาจะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับความสนใจ ความ

ตองการ โอกาส สถานการณแวดลอม และความสามารถของผูเรียน และนักพัฒนาเองดวย วิธีการสอน 3 ประเภทใหญ  ๆคือ 
1) การใหการศึกษาโดยมุงใหไดผลถึงคนจำนวนมาก ไดแก การสอนผานทางส่ือสารมวลชน (Mass Media) เชน วิทยุ 

โทรทัศน หนังสือพิมพ ภาพยนตร เปนตน 
2) การใหการศึกษาโดยผานกลุมคน ไดแก วิธีการประชุม การอภิปราย การสาธิต การจัดนิทรรศการ การทัศนศึกษา 

เปนตน 
3) การใหการศึกษาเปนรายบุคคล ไดแก การไปเย่ียมไรนา การติดตอเปนการแกปญหา 

 
วิธีใหการศึกษาในงานพัฒนาชุมชน 
วิธีการใหการศึกษาท่ีประเทศตาง  ๆนำมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและไดผล มีวิธีการดังน้ี 
1. การเยี่ยมบานและไรนา (Visiting) 
การเย่ียมเยียน (Visiting) เปนวิธีการใหการศึกษาแกชาวบานท่ีมีประโยชนมาก ใชกันแพรหลายในงานพัฒนาชุมชน 

งานสังคมสงเคราะห งานเกษตร และอนามัย การเย่ียมเยียนเปนวิธีการแสวงหาขอมูลตาง  ๆมาใชในงานและเปนการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางนักพัฒนาและชาวบาน การสรางความสัมพันธ นักพัฒนาจะตองใหโอกาสชาวบานพูดตามสบาย 
ชาวบานพูดอะไรนักพัฒนาควรจะรับฟง เพ่ือจะไดชวยแกไขปญหาของชาวบานไดสำเร็จ การเย่ียมเยียน นักพัฒนาไมควรใช
เวลานานเกินไป ซ่ึงจะทำใหชาวบานเกิดความเบ่ือหนาย ลักษณะทาทาการแสดงออก ควรจะมีลักษณะเปนมิตรย้ิมแยมแจมใส 
แสวงหาจุดเดนจุดดีของชาวบานแลวยกยอง ชมเชย โดยไมใหเขารูตัว 



ประโยชนที่ไดจากการเยี่ยมเยียน 
1) ไดรูปญหาท่ีแทจริงของชาวบานและหมูบาน จากปากคำของชาวบานและดวยตาของตนเอง 
2) จะกอใหเกิดความเช่ือม่ันและความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
3) สามารถทราบไดแนนอนวาผูนำทองถ่ินท่ีสำคัญอยูท่ีไหน เพ่ือประโยชนในการประสานงาน 
4) ชวยกระตุนความสนใจและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานแกวิธีอ่ืน 
5) สามารถเขาถึงชาวบานดีกวาวิธีอ่ืน 
6) เปนการวางพ้ืนฐานเพ่ือนำวิธีการตาง  ๆเขาไปเสนอแกประชาชน 
ขอเสนอแนะในการเยี่ยมบาน ไรนา 
เพ่ือใหการเย่ียมมีประสิทธิภาพกอนออกไปเย่ียมจึงควรจะไดวางแผนไวอยางดีและในระหวางท่ีเย่ียมน้ี ควรจะไดระลึก

ถึงส่ิงตอไปน้ีไวเสมอ คือ 
1) รักษาบรรยากาศความเปนมิตรกับทุกคนในครอบครัวของเขาไวใหมากท่ีสุด 
2) อยาอยูนานเกินควรและพยายามปฏิบัติตามวัตถุประสงคท่ีมีอยูใหมากท่ีสุด 
3) ชางสังเกตและสุภาพออนโยน 
4) ปฏิบัติตัว วางตัว และพูดจาใหถูกตองเสมอ 
5) พยายามใชภาษางาย  ๆภาษาถ่ิน ถานำมาใชไดจะเปนการดี หลีกเล่ียงการใชศัพทเทคนิค 
6) จงปลอยใหชาวบานพูดมากท่ีสุดและอยาพยายามขัดจังหวะ 
7) มีความจริงใจ 
8) ควรใหการยกยองเม่ือชาวบานมีการเสนอความคิดท่ีดี 
9) มีของฝากท่ีเปนประโยชนแกชาวบานและราชการ เชน เอกสาร พันธุพืชตาง  ๆเปนตน 
10) ลงจากบานหรือไรนาของชาวบานดวยมิตรภาพ 
11) หากจะมาเย่ียมเยียนอีกควรแจงใหทราบลวงหนา 
12) บันทึกการเย่ียมเยียนไวทุกคร้ังเก่ียวกับเวลา จุดมุงหมาย 

 
2. การอภิปราย (Discussion) 
การอภิปราย อาจุทำไดภายหลังจากท่ีนักพัฒนาไดขอมูลความสนใจของประชาชนจากการไปเย่ียมเยียน โดยจัดใหมีการ

ประชุม อภิปรายในระหวางประชาชนท่ีมีความสนใจเหมือน  ๆกัน สถานท่ีอาจไดแก โรงเรียน ศาลาวัด ศาลาประชาคม ท่ีทำ
การศูนยตาง  ๆหมูบาน หรือท่ีอ่ืน  ๆท่ีสะดวกสำหรับสมาชิกสวนใหญ 

ขอเสนอแนะในการจัดอภิปราย 
1) กลุมอภิปรายไมควรใหญเกินไป จะทำใหไมไดผล 
2) ถาเปนไปไดใหประชาชนในทองถ่ินทำการอภิปรายเอง 
3) แจงจุดมุงหมายในการอภิปราย แกผูท่ีสนใจเขารวมรูลวงหนา 
4) สรางบรรยากาศใหเปนกันเอง 
5) พยายามใหทุกคนไดพูดและแสดงออก 
6) ไมควรตำหนิเม่ือสมาชิกในกลุมแสดงความคิดเห็น 
7) หลีกเล่ียงการดูถูกหรือติเตียนวิธีการทำงานแบบเกา  ๆท่ีประชาชนยังใชอยู 
8) อภิปรายใหเสร็จเปนเร่ือง  ๆไมควรพิจารณาหลาย  ๆหัวขอเร่ืองพรอมกัน 
9) แจงหัวขอการประชุมอภิปรายในคร้ังตอไปใหสมาชิกทุกคนทราบ เพ่ือสมาชิกทุกคนจะไดเตรียมตัว 
ประโยชนของการอภิปราย 
1) มติของท่ีประชุมจะเปนท่ียอมรับของสมาชิก 
2) สามารถคนพบผูนำทองถ่ิน 
3) ชวยกระตุนใหประชาชนทำงานอยางมีแบบแผน 
4) สงเสริมความรวมมือระหวางประชาชน 



5) เปนพ้ืนฐานในการจัดกลุมตาง  ๆเปนทางการ 
 

3. การสาธิต (Demonstration) 
การสาธิต คือ การทำการแสดงใหชาวบานเรียนรูจากการเฝาดู ทดลองทำดู ไดรับประสบการณทางตาอยางถูกตอง

ชัดเจน ถาใหชาวบานชวยกันสาธิตดวย จะย่ิงทำใหมีประสบการณและมีความเขาใจมากย่ิงข้ึน 
ขั้นตอนของการดำเนินการสาธิต มีดังนี้ คือ 
1) ข้ันเตรียมการ นักพัฒนาตองเตรียมการ เชน กำหนดจุดมุงหมาย เชิญวิทยากรเตรียมอุปกรณ สถานท่ี เตรียมผูชม 

เปนตน 
2) ข้ันแสดงการสาธิต ดำเนินการตามข้ันตอนแลวหยุดใหซักถามเพ่ือความเขาใจ พูดใหดังเพ่ือผูชมทุกคนไดยิน ส่ิงท่ีจะ

ลืมไมได คือ ใหโอกาสผูชมทดลองฝกทักษะดวยการทำดู 
3) ข้ันติดตามผล บันทึกช่ือ ท่ีอยู ของผูชมท่ีตองการอยางจริงจังท่ีจะเอาไปปฏิบัติ นักพัฒนาควรติดตามผลวาเปน

อยางไร เพ่ือจะไดแนะนำขอบกพรองหรือการปฏิบัติไดผลดีย่ิงข้ึน 
 

4. การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
นิทรรศการท่ีจะจัดแสดงน้ัน ควรจะเปนการแสดงดวยตัวอยางของส่ิงตาง  ๆในดานวัตถุเพ่ือใหผูไมรูหนังสือสามารถรับรู

และเขาใจได นอกจากน้ี การใหชาวบานนำส่ิงของและพืชผลท่ีผลิตไดมารวมแสดง โดยต้ังรางวัลไวดวย จะชวยใหเกิดแรงจูงใจ
แกประชาชนไดอยางดีย่ิง 

หลักการทั่ว ๆ ไปในการจัดนิทรรศการ 
1) ใหเปนการแสดงทางดานวัตถุมากกวาตัวหนังสือ 
2) มีจุดมุงหมายแนนอน 
3) สวนประกอบท่ีนำมาแสดงควรมีคำอธิบายชัดเจน 
4) ไมบรรจุส่ิงท่ีแสดงมากเกินไป จนรกรุงรัง จะทำใหความสนใจของผูชมลดลง 
5) ส่ิงท่ีนำมาแสดงตองมีความดีเดน 
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