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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒ นามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นและคุณ ลักษณะของมนุษย์ใน
ชุมชนท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตย จากการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชน พบว่า แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในระบบชุมชนมี 2 แนวทาง กล่าวคือ การพัฒนามนุษย์ด้านการศึกษา และ การใช้วัฒนธรรมชุมชน
ส่ว นคุณ ลัก ษณะที่ด ีภ ายใต้ร ูป แบบการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย คือ “ความเป็น พลเมือ ง” ซึ่ง มี
องค์ประกอบสำคัญลักษณะสำคัญ 7 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่งคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ประการที่สองคือ การมี
ความรับผิดชอบ ประการที่สามคือ การยึดหลักกฎหมาย ประการที่สี่คือ การเคารพสิทธิตนเองและสิทธิของผู้อื่น ประการที่ห้า
คือ หลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ประการที่หกคือ หลักการกล้าคิดกล้าตัดสินใจ และประการสุดท้ายคือ หลักความ
เสียสละ ซึ่งหลัก 7 ประการนี้ถือเป็นเป้าหมายของการพัฒนามนุษย์ในชุมชนให้มีคุณลักษณะที่ดีภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
คำสำคัญ : แนวทางการพัฒนามนุษย์, คุณลักษณะของมนุษย์, พลเมือง
Abstract
The purpose of this article is to offer human development approaches in the communities and
human characteristics under a form of democratic community. Based on the synthesis of human
development approaches in the community, there are two approaches to human resources
development: First, human development in education Second, using community culture.

The good feature of democratic governance is "Citizenship," which consists of seven
key elements: (1) Public participation (2) Responsibility (3) Legal adherence (4) Respect for
self-right and the rights of others (5) Equality and Equally (6) Dare to think and decision, and
1

นิสิตปริญญาเอกสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
2
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
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(7) Principles of Sacrifice. The seven key elements are goal of human development in the
community which has positive character traits under the democratic system.
Keywords: Human development, human characteristics, citizenship.
1. บทนำ
การพัฒ นามนุษ ย์ใ นชุม ชนท้อ งถิ่น เป็น สิ่ง
สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและถือเป็น
แก่นสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้มี
ความมั่นคงและยั่งยืน ภาพสะท้อนของเหตุการณ์ที่สำคัญ
ในอดีต อย่า งกรณีก ารเปลี่ย นแปลงทางการเมือ งการ
ป กครองเมื่อ พ .ศ.2475 จะเห ็น ได้ว ่า การพ ัฒ น า
ประชาธิป ไตยที่ผ ่า นมา รัฐ บาลแต่ใ นละยุค สมัย ล้ว น
แล้วแต่เน้นพัฒ นาเฉพาะโครงสร้างสถาบัน มากกว่าการ
พัฒนาเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยที่เน้นให้ความสำคัญ
กับตัวบุคคลในฐานะพลเมืองที่มีจิตวิญญาณมีอุดมการณ์
และมีค วามคิด ความเชื่อ ในระบอบประชาธิป ไตย
ด้วยเหตุน ี้ การพัฒ นาประชาธิป ไตยที่เกิด ขึ้น ในระบอบ
การปกครองของไทยจึงเผชิญกับปัญหาและความล้มเหลว
มาอย่างต่อเนื่องตราบจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาที่เน้นเชิง
โครงสร้างเป็นสถาปนาอำนาจของรัฐบาลผ่านการจัดตั้ง
องค์ก รต่า งๆ ไม่ว ่า จะเป็น อำนาจทางการบริห าร นิต ิ
บัญญัติ ตุลาการ รวมถึงองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อ
รักษาฐานอำนาจให้กับรัฐบาลแต่การพัฒนาคนในระบอบ
ประชาธิป ไตยกับ ไม่ได้รับ ความสำคัญ และแทบไม่ได้รับ
ความสนใจด้ว ยเหตุน ี้เองจึง นำไปสู่ก ารเกิด ปัญ หาทาง
การเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
จากเหตุก ารณ์รัฐ ประหารที่เกิด ขึ้น เมื่อ ช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นการตอกย้ำการพัฒนาประชาธิปไตย
ที่ล ้ม เหลวได้อ ย่า งชัด เจน เพราะเป็น การการพัฒ นา
ประชาธิป ไตยที่ไ ม่ถ ูก ต้อ งและไม่เหมาะสมกับ บริบ ท
สังคมไทยมากนัก สิ่งที่ต ามมาคือ นำไปสู่ค วามร้าวฉาน
บาดลึก และแตกแยกให้กับกลุ่มต่างๆ ทางสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มนักการเมือง กลุ่มนักธุรกิจ และ
กลุ่ม ประชาชนมาอย่า งต่อ เนื่อ ง นัก วิช าการทางด้า น
รัฐ ศาสตร์อ ย่า งสุร ชัย ศิร ิไกร (2550) และพรอัม ริน ทร์
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พรหมเกิด.2557 : 93) ได้มีความความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กันว่า ประชาธิปไตยของไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองในปี พ.ศ.2475 เป็น ต้น มา ล้วนแต่ป ระสบ
ความล้มเหลว เนื่องจาก ผู้นำการเมืองไทยเน้นการพัฒนา
ประชาธิปไตยโดยการพัฒนาสถาบันทางการเมือง กล่าวคือ
การร่างรัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจระหว่างสถาบัน
การเมือ งและการพัฒ นาองค์ก รอิส ระขึ้น มาควบคุม
ตรวจสอบการใช้อำนาจของสถาบันทางการเมืองต่างๆ แต่
ละเลยการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองความคิด ความ
เชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมทางการเมืองของผู้คน
ในสังคม (หรือ เรีย ก แนวทางการพัฒ นาการเมือ งแบบ
ประชาธิป ไตยแบบนี้ว ่า “การพ ัฒ นารูป แบบหรือ
โครงสร้า ง” มากกว่า การพัฒ นา “เนื้อ หาสาระ”หรือ
จิตวิญญาณของประชาธิปไตยที่แท้จริง
ดังนั้น หากจะพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความ
มั่น คงและมีเสถีย รภาพจึง จำเป็น ต้อ งเริ่ม ต้น จากการ
พัฒ นามนุษ ย์ใ นทุก ระดับ ซึ่ง หน่ว ยเล็ก ที่ส ุด คือ ตั้ง แต่
สถาบัน ครอบครัว ชุม ชนท้องถิ่น และในระดับ ชาติให้ม ี
ประสิทธิภาพทั้งด้านร่างกาย ปัญญา อารมณ์ สอดรับกับ
การพัฒ นาพลเมือ งในระบอบประชาธิป ไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เพราะ “การสร้างรากฐานของ
ประชาธิปไตยที่มั่นคง คือ การพัฒ นาคนและชุมชนให้มี
ความเข้ม แข็ง ” เมื่อ คนได้ร ับ การพัฒ นาย่อ มส่ง เสริม
ศักดิ์ศรีและคุณค่าให้กับตนเองและสามารถจัดการบริหาร
ตนเองได้ โดยลดการพึ่งพารัฐให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2557 : 82) ที่กล่าวว่า การทำให้
ประชาชนกลายเป็นพลเมืองถือเป็นการวางรากฐานของ
การพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งตรงกับคำว่า ประชาธิปไตยที่
ป ร ะ ช าช น ป ก ค ร อ งต น เอ ง (Self – Government
Democracy)
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ดังนั้น บทความวิชาการนี้จึงมีเนื้อหาที่จะต้อง
การนำเสนอ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น ที่ห นึ่ง คือ แนว
ทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่น และประเด็นที่สอง
คือ คุณ ลักษณะของมนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กระบวนการพัฒ นามนุษ ย์น ั้น จะประสบ
ผลสำเร็จหรือล้มเหลวย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยในการสนับสนุน
น ั่น คือ “ห น ่ว ยงาน และคณ ะผู้บ ริห าร” ว่า จะให ้
ความสำคัญ ต่อ แนวทางการพัฒ นาเรื่อ งนั้น อย่า งไร
ชุต ิก าญจน์ ศรีวิบ ูล ย์ (2557 : 38) กล่าวว่า การพัฒ นา
มนุษย์จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก
ฝ่ายบริห ารทั้งในเรื่อ งการของการศึก ษา การฝึก อบรม
และการพัฒนาองค์การ ซึ่งนอกจากฝ่ายบริหารจะให้การ

6.การประเมินผลการ
ฝึกอบรม
5.ดำเนินการฝึกอบรม

สนับสนุนแล้วยังต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานใน
องค์การที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการที่
จะทำการอบรมและพัฒนา นิสดาร์ก เวชยานนท์ (2548 :
125)และต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
หน่ว ยงาน ร่ว มด้ว ย เพราะ สภาพแวดล้อ มทั้ง สอง
อย่า งนี้ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ การพัฒ นามนุษ ย์ท ั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อม
ดังนั้น กระบวนการพัฒ นามนุษ ย์จึงต้อ งเริ่ม
จากการหาความต้องการจำเป็นที่จะทำการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา รูปแบบการพัฒนา ตลอดจน
การวัด และการประเมิน ผลของการพัฒ นามนุษ ย์ ดัง
รูปภาพที่ 1

สภาพแวดล้อม
ภายนอก

1.การหาความต้องการจำเป็น
ที่จะทำการเปลี่ยนแปลง

2.วัตถุประสงค์ของการ
พัฒนา
สภาพแวดล้อม
ภายใน

3.สรรหาวิธีการฝึกอบรม

4.สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แหล่งที่มา : นิสดาร์ก เวชยานนท์ (2548 : 125)
จากภาพ 1 ขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวคิดของนิสดาร์ก เวชยานนท์ (2548) ได้ทำการแบ่ง
ขั้นตอนการพัฒนามนุษย์ออกเป็น 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย
การหาความต้องการจำเป็นที่จะทำการเปลี่ยนแปลง การ
กำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา สรรหาวิธีการฝึกอบรม
สื่อ ที่ใช้ในการฝึก อบรม ดำเนิน การฝึก อบรมและการ

ประเมินผลการฝึกอบรม ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา
จำเป็นต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเป็น
สำคัญเพราะมีอิทธิพลต่อขั้นตอนการพัฒนาอย่างชัดเจน
ซึ่งหากผู้ท ำหน้าที่อ บรม ไร้ป ระสบการณ์ท ี่ด ีพ อ การ
พัฒนาหรืออบรมมนุษย์คงประสบผลสำเร็จได้อยาก หรือ
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อาจกล่า วได้ว ่า ไร้ป ระสิท ธิภ าพ (Efficiency) และไร้
ประสิทธิผล (Effectiveness) ตามที่ต้องการ
เมื่อมองย้อนถึงการพัฒนามนุษย์ในระดับชุมชน
ท้อ งถิ่น พบว่า ขั้น ตอนของการพัฒ นามนุษ ย์อ าศัย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่
มีการจัดขึ้นภายในชุมชน ขั้นตอนการพัฒนาลักษณะนี้ เมื่อ
นำมาวิเคราะห์ผ ่า นแนวคิด ของ (Woolner, 1992 : 41
อ้างถึงในนิสดาร์ก เวชยานนท์ (2548 : 123) พบว่า เป็น
กระบวนการพัฒนาที่มีความเหมือนกันกับพัฒนาองค์การ
แห่งการเรียนรู้ (Organization Learning) ซึ่งแนวคิดนี้เป็น
การบูร ณาการระหว่า งการเรีย นรู้แ ละงานเข้า กัน ซึ่ง
สามารถนำมารวมกันได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบใน 3
ส่วน คือ ระดับปัจเจกบุคคล (individual) ระดับกลุ่มหรือ
ทีม ผู้ป ฏิบ ัต ิง าน (work groups or teams) และระดับ
ระบ บ โด ยรวม (the system) ใน ขณ ะท ี่ Heywood
(2004) ได้อธิบายหลักการพัฒ นามนุษย์ไว้อย่างน่าสนใจ
กล่าวคือไม่ว่าในสังคมจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ การจะพัฒนามนุษย์ใน
ชุมชนให้มีคุณ ลักษณะที่ดีตามระบอบประชาธิป ไตยนั้น
จำต้องพัฒ นาให้สอดคล้องกับบริบท และวัฒนธรรมของ
ชุมชน จึงจะทำให้การพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในมุมกลับหากกระบวนการพัฒ นา
มนุษย์ไม่ให้ความสำคัญกับบริบทและวัฒนธรรมของชุมชน
ดีพ อโอกาสที่จ ะไม่เกิด ประโยชน์ไร้ป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลย่อมมีสูง
นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนามนุษย์ในชุมชน
ท้อ งถิ่น ผู้เขีย นเชื่อ ว่า หากมีก ารนำเอาหลัก การ PDCA
หรือวงจร Deming ได้แก่ การวางแผน (Planning) การ
ดำเนิน การ (Doing) ตรวจสอบ (Checking) และการลง
มือปฏิบัติ (Acting) มาเป็นแนวทางในการพัฒนามนุษย์ใน
ชุม ชนท้อ งถิ่น ย่อ มสามารถช่ว ยให้ก ารพัฒ นามนุษ ย์ใน
ชุม ชนท้อ งถิ่น ประสบผลสำเร็จ มากขึ้น เพราะ วงจร
PDCA เป็นกระบวนการที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับใช้สำหรับ
การทำงานให้ม ีค ุณ ภาพ เพราะ ภายในกระบวนการ
ดังกล่าวมีระบบการวางแผนซึ่ง สุธีนี ฤกษ์ขำ (2557) ได้
กล่าวว่า การวางแผนการพัฒ นามนุษ ย์น ั้น เป็น การมอง
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบว่า ณ ปัจจุบัน ชุมชนมีสมาชิก
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จำนวนเท่าใด ระดับความรู้เป็นอย่างไร ความสามารถเป็น
อ ย ่า งไร เพ ื่อ ท ี่จ ะ ส าม ารถ ค ัด แ ย ก ได ้ว ่า จ ะ ต ้อ ง
อบรบประเด็น ใดพัฒ นาคนกลุ่ม ใดบ้า ง ในทางทฤษฎี
จิตวิทยาแห่งการเรียนรู้ (Cognitive Psychology) ซึ่งเป็น
ทฤษฎีที่อธิบายถึงการเข้าใจหรือการกำหนดรู้ การรับรู้ที่
ถูกต้องย่อมสามารถนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมที่ถูกต้อง
เหมาะสม ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ (2557 : 74) อธิบายว่า
ทฤษฎีก ลุ่ม จิต วิท ยาการเรีย นรู้เป็น การผสมผสานกับ
ประสบการณ ์ร ะหว่า งประสบการณ ์ใ นปัจ จุบ ัน กับ
ประสบการณ์ในอดีต จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการทาง
ปัญญาเข้ามามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วย ทฤษฎีกลุ่มนี้จึง
เน้นกระบวนการพัฒนาทางปัญญา (Cognitive Process)
ผู้ทำหน้าที่พัฒนาจำเป็นต้องหาวิธีในการสร้างความรับรู้ที่
ถูกต้องเหมาะสมเป็นภาพใหญ่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความ
เข้า ใจ ซึ่งเมื่อ เขาได้ร ับ ความรู้แ ละเข้า ใจชัด เจนแล้ว จะ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างชัดเจน และพร้อม
ให้ความร่วมมือกับการทำงานตามที่กำหนดไว้ อีกประการ
หนึ่งสำหรับผู้ทำหน้าที่การพัฒนา คือ ต้องพยายามดึงเอา
ศักยภาพที่เป็นแรงขับภายในของสมาชิกแต่ละคนที่เข้ารับ
การฝึก อบรมให้แ สดงออกมาสู่ภ ายนอกให้ได้ เช่น การ
แสดงความคิด เห็น การทำกิจ กรรมร่ว มกัน การดึงเอา
ศักยภาพที่เป็นแรงขับภายในจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อผู้ทำ
หน้าที่พัฒ นาและผู้เข้ารับการพัฒ นามีความเชื่อใจซึ่งกัน
และกัน หรือ ทุก คนมองเห็น ใน “ศัก ดิ์ศ รีข องความเป็น
มนุษย์” ที่มีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ด้วยกัน
ภายใต้บริบทและวัฒนธรรมชุมชน
2. แนวทางการพัฒ นามนุษ ย์ในชุม ชนท้อ งถิ่น ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒ นามนุษ ย์ในชุม ชนภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง
กล่าวคือ แนวทางที่หนึ่งคือ การศึกษา “Education” อัน
เป็นหลักการพัฒนาเพื่อพัฒนามนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง
มนุษย์ในฐานะความเป็นพลเมืองจำเป็นที่ต้องมีการปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมได้ พลเมืองจะต้องมีความเสียสละ มีเหตุมี
ผล มีวินัยในตนเอง มีสติและต้องเคารพสิทธิของบุคคลอื่น
ส่วนเอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2557) มองว่า หากจะพัฒนา

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ประชาธิปไตยให้ยั่งยืนรัฐจะต้องสร้างพลเมืองให้เกิดขึ้น
เสีย ก่อ น โดยการปลูก ฝัง จิต สำนึก เพื่อ ส่ว นรวม การ
ตรวจสอบอำนาจของความไม่ชอบธรรม และการมีส่วนร่วม
ในการขจัดการทุจริตคอรัปชั่นออกจากสังคม จึงจะถือว่า
เป็น การพัฒ นาความเป็น พลเมือ งในระบอบสัง คม
สอดคล้องกับบุญทัน ดอกไธสง (2552) ที่เสนอแนวทางการ
พัฒ นามนุษ ย์ว ่า ต้อ งมองให้ล ึก ไปถึง รากหญ้า อัน เป็น
ความหวังในการร่วมสร้างประชาธิปไตย ความเข้มแข็งของ
สังคมจำเป็นต้อง “ก่อเกิดวิญญาณความเสียสละ” เป็นการ
รวมพลังความคิด พลังจิตที่มีความเข้มแข็ง พลเมืองต้องมี
ระเบียบ กล้าหาญ รักษาความปลอดภัย มีความสุข และ
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้ และพลเมืองสามารถ
ตัด สิน ใจเกี่ย วกับ ผลกระทบที่จ ะเกิด ขึ้น ต่อ ชีว ิต และมี
อำนาจในการตรวจสอบผู้กำหนดนโยบาย การสร้างการมี
ส่ว น ร่ว มใน เชิง สถาบ ัน และการป ฏ ิบ ัต ิต ้อ งมีห ลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) อันเป็นเครื่องยึดตรึง
สำหรับกำกับและควบคุมการทำงานของรัฐและผู้มีอำนาจ
ทางการปกครองให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างโปรงใสและ
ชอบธรรม แนวทางที่สองคือ วัฒนธรรมชุมชน (Cultural
Community) ซึ่งเป็น การนำเอากระบวนการเรีย นรู้ว ิถ ี
ประชาธิป ไตยที่เกิด ขึ้น จริง ในระดับ ชุม ชนมาถ่า ยทอด
ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้อุดมการณ์และแนวคิดคง
อยู่กับชุมชนตลอดไป
นอกจากนี้ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2556 : 9 10) กล่าวว่า การนำเอาหลักวัฒ นธรรมชุมชนมาปรับใช้
การพัฒนามนุษย์ช่วยให้เห็นมิติของการร่วมกันคิด ร่วมกัน
ทำประโยชน์เ พื่อ ส่ว นรวม เป็น การเมือ งเพื่อ ความ
สนุกสนานมากกว่าการแข่งขันหรือความแตกแยกขัดแย้ง
เป็น การระดมการพัฒ นากาย ใจ และทรัพ ยากรทาง
ธรรมชาติเพื่อ การพัฒ นาชุม ชนและเพื่อ ชุม ชน หรือ พูด
ง่า ยๆ คือ เป็น การเมือ งเพื่อ ให้ค นในชุม ชนพากัน
พึ่ง พาตนเองได้ ไม่ห วัง พึ่ง คนอื่น โดยเฉพาะไม่ห วัง พึ่ง
นักการเมืองและผู้มีอิทธิพล และอีกประการหนึ่งที่สำคัญ
ของการนำเอาวัฒ นธรรมชุมชนมาใช้สำหรับ การพัฒ นา
มนุษ ย์คือ ประชาชนสามารถวิพ ากษ์วิจารณ์การทำงาน
ของระบบราชการได้ ลดการพึ่งพาจากหน่วยงานรัฐเพื่อให้
ไปพึ่งพาตนเองมากขึ้น ปลุกเร้าให้คนเกิดการตื่นตัว เกิด

สำนึกรักในความเป็นชุมชน ซึ่งแนวทางนี้เป็นเสมือนการ
ปลูกฝังค่านิยม ความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ของ
ประชาธิป ไตยให้เกิด ขึ้น กับ คนในชุม ชนได้อ ย่างแท้จ ริง
ในขณะที่ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2557: 117) ก็ได้กล่าวว่า
วัฒ นธรรมชุม ชนจะต้อ งเป็น การกระทำร่วมกัน เองของ
ประชาชนและของชุม ชนเองในทุก ระดับ ทั้ง ในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศชาติไม่ใช่หวังพึ่งให้ผู้นำหรือ
รัฐเป็น ผู้ท ำจึงต้อ งมีก ารทบทวนแนวคิด คิด พื้น ฐานของ
สังคมไทย ก่อน พ.ศ.2475 ชาวบ้านถูกถือว่าเป็นไพร่ และ
หลัง พ.ศ.2490 การเข้ามาของแนวคิดความทันสมัยใหม่
Modernization ชาวบ้านก็ถูกถือว่าเป็นผู้มีความล้าหลัง
เป็นเพียงทรัพยากรแรงงานในระบบทุนนิยม ต้องถูกทำให้
ทัน สมัยเส้น ทางของวัฒ นธรรมชุม ชนต้องก่อให้เกิด การ
เปลี่ย นแปลงแนวคิด แบบเก่า เหล่า นี้ และเพื่อ พลิก ฟื้น
ศัก ดิ์ศ รีแ ละคุณ ค่า ของชาวบ้า นสามัญ สัง เคราะห์แ ละ
ยกระดับคุณค่าทางวัฒนธรรมชุมชนให้เป็นแกนกลางของ
การวัฒนธรรมแห่งชาติ เช่น ความมีน้ำใจ ความเป็นชุมชน
ความเข้มข้นของเครือญาติ ความประณีตสุนทรีย์ สังคม
อุด มธรรม ความเป็น อยู่เ ย็น เป็น สุข รวมทั้ง การให้
ความสำคัญแก่การศึกษาที่ชาวบ้านจะฟื้นฟูประวัติศาสตร์
จิตสำนึก และคุณค่าของเขา (เรา) และรับส่วนที่ก้าวหน้า
จากโลกภายนอกมาต่อ ยอดทางวัฒ นธรรมชุม ชนอย่าง
เลือกสรร
ดัง นั้น แนวทางการพัฒ นามนุษ ย์ใ นชุม ชน
ท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมือง
นั้น ผู้เขียนจึงวิเคราะห์เป็นกระบวนการ (Process) โดย
อาศัยกระบวนการจัดการแบบ PDCA ได้แก่ การวางแผน
(Planning) การดำเนินการ (Doing) ตรวจสอบ (Checking)
และการลงมือ ปฏิบ ัต ิ (Acting) เข้า มาปรับ ใช้แ ละยึด
ทฤษฎีกลุ่มจิตวิทยาการเรียนรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วย
ให้เกิดการพัฒ นาที่มีประสิทธิภาพถูกต้องและเหมาะสม
กับ ผู้เข้ารับ การพัฒ นาเพื่อ ความเป็น ประชาธิป ไตยของ
มนุษย์ในระดับชุมชนท้องถิ่น โดยต้องอาศัยแนวทางการ
พัฒ นา 2 แนวทางคือ “การศึก ษากับ การใช้วัฒ นธรรม
ชุม ชน” จากที่ก ล่า วมาในข้า งต้น ผู้เขีย นได้ส รุป และ
สังเคราะห์แนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชน ได้ดังภาพที่
2
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1.เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เทคโนโลยี และ
กฎหมาย
2.วัฒนธรรมชุมชน และ
บริบทชุมชน

ปัจจัยสนับสนุน
1.ผู้นำชุมชนและผู้นำ
ท้องถิ่น
2.ความร่วมมือขององค์กร
ทุกภาคส่วน
3.ประชาชนในชุมชน
4.งบประมาณ

แนวทางการพัฒนา
1.การศึกษา
2.การประยุกต์การใช้
วัฒนธรรมชุมชน

คุณลักษณะของมนุษย์
ในชุมชนภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย

ภาพที่ 2 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่น

จากภาพการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนา
มนุษ ย์ในชุม ชนท้อ งถิ่น จะเห็น ว่า แนวทางการพัฒ นา
มนุษ ย์ใ นชุม ชนท้อ งถิ่น จำต้อ งอาศัย ปัจ จัย ที่ส ำคัญ
2 ประการ กล่า วคือ ประการแรกคือ สภาพแวดล้อ ม
ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน (Internal
Environment) ได้แก่ วัฒนธรรมชุมชน และบริบทชุมชน
กับสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ได้แ ก่
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมาย และ
ประการที่สองคือ ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ผู้นำชุมชนและ
ผู้น ำท้อ งถิ่น ความร่ว มมือ ขององค์ก รทุก ภาคส่ว น
ประชาชนในชุม ชน และงบประมาณ โดยปัจ จัย ทั้งสอง
ประการมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และล้วนแต่ส่งผลต่อ
แนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชนซึ่งมี 2 แนวทางสำคัญ
ได้แก่การศึกษากับประยุกต์การใช้วัฒ นธรรมชุมชน เมื่อ
การพัฒนามนุษย์ในชุมชนได้วางแนวทางการพัฒนาไว้
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อย่า งชัด เจนถูก ต้อ งและเหมาะสมกับ กลุ่ม บุค คลย่อ ม
นำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะของมนุษย์ในชุมชนภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย
3. คุณ ลัก ษณะของมนุษ ย์ใ นชุม ชนท้อ งถิ่น ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย
จากแนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่น
ที่ก ล่า วมาในข้า งต้น สามารถช่ว ยให้เ กิด การพัฒ นา
คุณลักษณะความเป็น “พลเมือง” กล่าวคือ ต้องกระตุ้น
ในประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนอุดมการณ์ ค่านิยม และ
ความเชื่อ ใหม่ เรีย กว่า “วัฒ นธรรมทางความคิด ใหม่”
ให้กับประชาชนให้มีความเท่าทันกับสถานการณ์ทางการ
เมือง และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองที่นับวัน
จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น แนวคิดนี้ได้ถูกยืนยันผ่านงาน
เขีย นของวิท ยากร เชีย งกูร ในบทความเรื่อ ง แนวทาง
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สร้างประชาธิปไตยทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ใน
วารสารของสถาบันพระปกเกล้า ชี้ให้เห็นว่า การจะทำให้
เกิดระบอบประชาธิปไตย จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่
กล่าวคือ สมาชิกในสังคมจะต้องช่วยกันหล่อหลอม สร้าง
ค่า นิย ม วิถ ีช ีว ิต ที่เป็น ประชาธิป ไตย ทั้ง ในครอบครัว
โรงเรียน ทำงาน ชุมชน ระบบการศึกษา สื่อมวลชน การ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ต้องช่วยทำให้ประชาชนมีค่านิยม
ทัศนะคติแบบประชาธิปไตยและมีจิตสำนึกของพลเมืองที่
ตระหนักว่า การจะแข่งขันและอยู่ร่วมกับประเทศอื่นได้
อย่างมีคุณภาพ ชีวิตเราแต่ละคนต้องช่วยกันพัฒนาชุมชน
และประเทศ เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ผู้เขียนเชื่อว่า
การสร้า งวัฒ นธรรมทางความคิด ใหม่ก ็เพื่อ ให้ม นุษ ย์
เกิด ความตระหนัก รู้ และเข้า ใจในบทบาทหน้า ที่
ของตนเองภายใต้ร ะบอบประชาธิป ไตย ซึ่งการพัฒ นา
ทางความคิดใหม่นี้ อาจมีรูปแบบของการแทรกความคิด
เข้าสู่ประชาชนได้หลากหลายวิธี ดังนี้ การรับฟังจากผู้รู้
สภากาแฟ การสนทนากับ เพื่อนสมาชิกในหมู่บ ้าน การ
ติดตามข่าวสารบ้านเมืองผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
ฯลฯ สิ่งเหล่า นี้ ล้ว นแต่เป็น แนวทางในการพัฒ นาทาง
ความคิด ได้ ผู้ท ี่จะสามารถพัฒ นาทางความคิดได้ดีย่อม
ต้อ งมีป ระสบการณ์ ชอบการหาความรู้ส ม่ำเสมอ และ
สามารถใช้สติปัญญาอย่างรอบด้านในมองปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นสร้างสรรค์ พร้อมทั้งต้องเป็นผู้ซึ่งรักในการทำงาน
เป็น ทีม เพราะ การทำงานเป็น ทีม สามารถช่ว ยในการ
พัฒนาความคิด พัฒนาจิต และพัฒนาความรู้ ทุกคนในทีม
มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิด เห็น อย่างสม่ำเสมอ
ทิพ ย์พ าพร ตัน ติส ุน ทร (2558) การจะสร้า งชุม ชน
ประชาธิป ไตยให้ป ระสบผลสำเร็จ นั้น จำเป็น ต้อ งมีก าร
พัฒ นาหรือ ฝึก คนให้ม ีค ุณ ภาพทั้งทางกายและจิต ใจให้
พร้อ มเสีย ก่อ น เมื่อ เขาได้ร ับ การพัฒ นาอย่า งถูก ต้อ ง
เหมาะสม ย่อ มสามารถปรับ ตัว กับ สภาพแวดล้อ มที่
เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งการปรับตัวของคนที่เกิดขึ้นจำเป็นต้อง
อาศัย เงื่อ นไขในการสนับ สนุน ตามที่น ำเสนอไว้แ ล้วใน
ข้างต้น ซึ่งหากชุมชนท้องถิ่นสามารถนำเอาแนวทางการ
พัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นไปปรับใช้อย่างถูกต้องย่อม
ก่อให้เกิดการพัฒนามนุษย์ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมใน
ระบอบประชาธิปไตย

ดังนั้น การพัฒนามนุษย์ให้มีคุณลักษณะดีและ
เหมาะสมจึงเป็นการพัฒนามนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง
นั่น เอง จากงานวิจ ัย ของ ถวิล วดี บุร ีก ุล และ รชวดี
แสงมหะหมัด (2560) เรื่อ ง ความเป็น พลเมือ งใน
ประเทศไทย ผลการศึก ษา คุณ สมบัต ิข องการเป็น
พลเมืองที่ประชาชนให้ความสำคัญที่สุด 5 อันดับแรกคือ
การทำงานแบบสุจริต การมีความภูมิใจในการเป็นคนไทย
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การเต็มใจที่จะเสียภาษี และการ
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ซึ่งผู้เขียนมองว่าการพัฒนาความ
เป็นพลเมืองก็คือ การดึงเอาวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
เข้ามาช่วยในการกล่อมเกลาคนในสังคมให้ดีขึ้น โดยต้อง
เกิดจากการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและในชุมชน
ท้อ งถิ่น ส่ว นสำนัก งานเลขาธิก ารสภาผู้แ ทนราษฎร
(2555: 14- 18) ได้ร ะบุค ุณ ลัก ษณะพลเมือ งในระบอบ
ประชาธิปไตยมี 6 ประการ คือ รับผิดชอบต่อตนเองและ
พึ่งพาตนเองดี รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เคารพ
หลัก ความเสมอภาค เคารพความแตกต่าง เคารพสิท ธิ
ผู้อื่น และเคารพกติกา
ส่วน ทิพย์พาพร ตันติสุนทร (2558 : 12-13)
ได้กล่าวว่า พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องเน้นทีก่ าร
มีส ่ว นร่ว มในทางการเมือ ง (Political Participation) มี
จิตวิญญาณสาธารณะ (Civic Engagement) และมีความ
รับ ผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) ซึ่งการที่
พลเมืองจะแสดงถึงบทบาทเหล่านี้ได้ต้องมีการศึกษา มี
ค วาม รู้แ ละม ีค วาม เข้า ใจท างการเม ือ ง (Political
Literacy) มีค วามเสมอภ าค (Equality) รัก ในความ
ยุติธรรม (Justice) มีเสรีภาพ (Freedom) ในการแสดงออก
เพื่อปัจเจกบุคคลและเพื่อส่วนรวม
จากที่ก ล่าวมาข้างต้น สรุป ว่า ผู้เขีย นมองว่า
คุณ ลัก ษณะของมนุษ ย์ในชุม ชนท้อ งถิ่น ภายใต้ร ะบอบ
ประชาธิปไตย คือ การพัฒนามนุษย์ให้มคี วามเป็นพลเมือง
(Citizen) ที่ดีภายใต้รัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ประชาชนต้อง
มีคุณลักษณะ 7 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่งคือ การมี
ส่ว นร่ว มของประชาชน ประการที่ส องคือ การมีค วาม
รับ ผิด ชอบ ประการที่ส ามคือ การยึด หลัก กฎหมาย
ประการที่สี่คือ การเคารพสิท ธิตนเองและสิท ธิของผู้อื่น
ประการที่ห ้าคือ หลัก ความเสมอภาคและเท่าเทีย มกัน
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ประการที่ห กคือ หลัก การกล้า คิด กล้า ตัด สิน ใจ และ
ประการสุด ท้า ยคือ หลัก ความเสีย สละ ซึ่ง หากชุม ชน
ท้อ งถิ่น มีค นที่ม ีค ุณ ลัก ษณะครบทั้ง 7 ประการนี้ การ
พัฒนาประชาธิปไตยย่อมประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน

5.

4.สรุป

6.

แนวทางการแนวทางการพัฒ นามนุษ ย์ใ น
ชุมชนท้องถิ่นควรมี 2 แนวทาง กล่าวคือ การพัฒนาด้าน
การศึกษาให้เข้าใจ เข้าถึง ความหมายของประชาธิปไตย
ได้อ ย่า งถูก ต้อ งโดยอาศัย ความร่ว มมือ จากผู้ร ู้ด ้า น
ประชาธิปไตย ตัวแทนภาคท้องถิ่น และผู้นำชุมชน และ
การใช้วัฒ นธรรมชุม ชนเป็น กิจ กรรมสำหรับ การพัฒ นา
มนุษย์ในชุมชนให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
เรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ส่วนคุณ ลักษณะที่ด ีของมนุษ ย์ในชุม ชนตาม
ระบอบประชาธิป ไตยได้ว ่า ต้อ งมีค ุณ ลัก ษณะสำคัญ 7
ประการ ได้แ ก่ ประการที่ห นึ่ง คือ การมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชน ประการที่ส องคือ การมีค วามรับ ผิด ชอบ
ประการที่สามคือ การยึดหลักกฎหมาย ประการที่สี่คือ
การเคารพสิทธิตนเองและสิทธิของผู้อื่น ประการที่ห้าคือ
หลัก ความเสมอภาคและเท่าเทีย มกัน ประการที่ห กคือ
หลักการกล้าคิดกล้าตัดสินใจ และประการสุดท้ายคือหลัก
ความเสียสละ
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