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การพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นกับความเป็นพลเมือง 

The Human Development Approach In The Community To Citizenship 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นและคุณลักษณะของมนุษย์ใน

ชุมชนท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตย จากการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชน พบว่า แนวทางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในระบบชุมชนมี 2 แนวทาง กล่าวคือ การพัฒนามนุษย์ด้านการศึกษา และ การใช้วัฒนธรรมชุมชน 

  ส่วนคุณลักษณะที่ด ีภายใต ้ร ูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ “ความเป ็นพลเม ือง” ซึ่งม ี

องค์ประกอบสำคัญลักษณะสำคัญ 7 ประการ ได้แก ่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  

 
1นิสิตปริญญาเอกสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตกำแพงแสน 
2อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
3อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 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 

 การพ ัฒนามน ุษย ์ในช ุมชนท ้องถ ิ่น เป ็นส ิ่ง

สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและถือเป็น

แก่นสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้มี

ความมั่นคงและยั่งยืน ภาพสะท้อนของเหตุการณ์ที่สำคัญ

ในอดีตอย่างกรณ ีการเปลี่ยนแปลงทางการเม ืองการ

ปกครองเม ื่อ  พ .ศ .2475  จะ เห ็น ได ้ว ่าก ารพ ัฒ นา

ประชาธิปไตยท ี่ผ ่านมา รัฐบาลแต ่ในละย ุคสม ัยล ้วน

แล้วแต่เน้นพัฒนาเฉพาะโครงสร้างสถาบันมากกว่าการ

พัฒนาเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยที่เน้นให้ความสำคัญ

กับตัวบุคคลในฐานะพลเมืองที่มีจิตวิญญาณมีอุดมการณ ์

และม ีความค ิดความ เช ื่อ ในระบอบประชาธ ิป ไตย  

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในระบอบ

การปกครองของไทยจึงเผชิญกับปัญหาและความล้มเหลว

มาอย่างต่อเนื่องตราบจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาที่เน้นเชิง

โครงสร้างเป็นสถาปนาอำนาจของรัฐบาลผ่านการจัดตั้ง

องค ์กรต ่างๆ ไมว่ ่าจะเป ็นอำนาจทางการบริหาร นิต ิ

บัญญัติ ตุลาการ รวมถึงองค์การอิสระตามรัฐธรรมนญูเพื่อ

รักษาฐานอำนาจให้กับรัฐบาลแต่การพัฒนาคนในระบอบ

ประชาธิปไตยกับไม่ได้รับความสำคัญและแทบไม่ได้รับ

ความสนใจด้วยเหตุน ี้เองจึงนำไปสู่การเกิดปัญหาทาง

การเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่มีวันสิ้นสุด  

 จากเหตุการณ์รัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อ ช่วง

ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นการตอกย้ำการพัฒนาประชาธิปไตย

ท ี่ล ้มเหลวไดอ้ย ่างช ัดเจน  เพราะเป ็นการการพ ัฒนา

ประชาธิปไตยท ี่ไม ่ถ ูกต ้องและไม ่เหมาะสมกับบริบท

สังคมไทยมากนัก สิ่งที่ตามมาคือ นำไปสู่ความร้าวฉาน 

บาดลึก และแตกแยกให้กับกลุ่มต่างๆ ทางสังคม ไม่ว่าจะ

เป็นกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มนักการเมือง กลุ่มนักธุรกิจ และ

กลุ่มประชาชนมาอย่างต ่อเน ื่อง นักวิชาการทางด ้าน

รัฐศาสตร์อย่างสุรชัย ศิริไกร (2550) และพรอัมรินทร์ 

พรหมเกิด.2557 : 93) ได้มีความความคิดเห็นที่สอดคล้อง

กันว่า ประชาธิปไตยของไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง

การปกครองในป  ีพ.ศ.2475 เป็นต้นมา ล้วนแต่ประสบ

ความล้มเหลว เนื่องจาก ผู้นำการเมืองไทยเน้นการพัฒนา

ประชาธิปไตยโดยการพัฒนาสถาบันทางการเมือง กล่าวคือ 

การร่างรัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจระหว่างสถาบัน

การเม ืองและการพ ัฒนาองค ์กรอ ิสระข ึ้นมาควบค ุม

ตรวจสอบการใช้อำนาจของสถาบันทางการเมืองต่างๆ แต่

ละเลยการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองความคิด ความ

เชื่อ ทัศนคต ิค่านิยมและพฤติกรรมทางการเมืองของผู้คน

ในสังคม  (หรือเรียก แนวทางการพัฒนาการเมืองแบบ

ประชาธ ิป ไตยแบบน ี้ว ่า  “การพ ัฒ นาร ูปแบบหร ือ

โครงสร้าง” มากกว่า การพัฒนา “เน ื้อหาสาระ”หรือ      

จิตวิญญาณของประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 

  ดังนั้น หากจะพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความ

มั่นคงและมีเสถ ียรภาพจึงจำเป ็นต ้องเร ิ่มต ้นจากการ

พ ัฒนามนุษย์ในท ุกระดับซึ่งหน ่วยเล ็กท ี่ส ุดค ือ ตั้งแต ่

สถาบันครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และในระดับชาตใิห้มี

ประสิทธิภาพทั้งด้านร่างกาย ปัญญา อารมณ ์สอดรับกับ

การพ ัฒนาพลเม ืองในระบอบประชาธ ิปไตยภายใต ้

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เพราะ “การสร้างรากฐานของ

ประชาธิปไตยที่มั่นคง คือ การพัฒนาคนและชุมชนให้มี

ความเข ้มแข ็ง” เม ื่อคนได ้ร ับการพ ัฒนาย่อมส่งเสริม

ศักดิ์ศรีและคุณค่าให้กับตนเองและสามารถจัดการบริหาร

ตนเองได้ โดยลดการพึ่งพารัฐให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 

อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2557 : 82) ที่กล่าวว่า  การทำให้

ประชาชนกลายเป็นพลเมืองถือเป็นการวางรากฐานของ

การพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งตรงกับคำว่า ประชาธิปไตยที่

ป ร ะ ช าช น ป ก ค รอ งต น เอ ง  (Self – Government 

Democracy) 
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สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและถือเป็น

แก่นสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้มี

ความมั่นคงและยั่งยืน ภาพสะท้อนของเหตุการณ์ที่สำคัญ

ในอดีตอย่างกรณ ีการเปลี่ยนแปลงทางการเม ืองการ
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ประชาธิปไตยท ี่ผ ่านมา รัฐบาลแต ่ในละย ุคสม ัยล ้วน
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กับตัวบุคคลในฐานะพลเมืองที่มีจิตวิญญาณมีอุดมการณ ์

และม ีความค ิดความ เช ื่อ ในระบอบประชาธ ิป ไตย  

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในระบอบ

การปกครองของไทยจึงเผชิญกับปัญหาและความล้มเหลว

มาอย่างต่อเนื่องตราบจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาที่เน้นเชิง

โครงสร้างเป็นสถาปนาอำนาจของรัฐบาลผ่านการจัดตั้ง

องค ์กรต ่างๆ ไมว่ ่าจะเป ็นอำนาจทางการบริหาร นิต ิ

บัญญัติ ตุลาการ รวมถึงองค์การอิสระตามรัฐธรรมนญูเพื่อ

รักษาฐานอำนาจให้กับรัฐบาลแต่การพัฒนาคนในระบอบ

ประชาธิปไตยกับไม่ได้รับความสำคัญและแทบไม่ได้รับ

ความสนใจด้วยเหตุน ี้เองจึงนำไปสู่การเกิดปัญหาทาง

การเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่มีวันสิ้นสุด  

 จากเหตุการณ์รัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อ ช่วง

ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นการตอกย้ำการพัฒนาประชาธิปไตย

ท ี่ล ้มเหลวได ้อย ่างช ัดเจน  เพราะเป ็นการการพ ัฒนา

ประชาธิปไตยท ี่ไม ่ถ ูกต ้องและไม ่เหมาะสมกับบริบท

สังคมไทยมากนัก สิ่งที่ตามมาคือ นำไปสู่ความร้าวฉาน 

บาดลึก และแตกแยกให้กับกลุ่มต่างๆ ทางสังคม ไม่ว่าจะ
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รัฐศาสตร์อย่างสุรชัย ศิริไกร (2550) และพรอัมรินทร์ 

พรหมเกิด.2557 : 93) ได้มีความความคิดเห็นที่สอดคล้อง

กันว่า ประชาธิปไตยของไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง

การปกครองในป  ีพ.ศ.2475 เป็นต้นมา ล้วนแต่ประสบ

ความล้มเหลว เนื่องจาก ผู้นำการเมืองไทยเน้นการพัฒนา

ประชาธิปไตยโดยการพัฒนาสถาบันทางการเมือง กล่าวคือ 

การร่างรัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจระหว่างสถาบัน

การเม ืองและการพ ัฒนาองค ์กรอ ิสระข ึ้นมาควบค ุม

ตรวจสอบการใช้อำนาจของสถาบันทางการเมืองต่างๆ แต่

ละเลยการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองความคิด ความ

เชื่อ ทัศนคต ิค่านิยมและพฤติกรรมทางการเมืองของผู้คน

ในสังคม  (หรือเรียก แนวทางการพัฒนาการเมืองแบบ

ประชาธ ิป ไตยแบบน ี้ว ่า  “การพ ัฒ นาร ูปแบบหร ือ

โครงสร้าง” มากกว่า การพัฒนา “เน ื้อหาสาระ”หรือ      

จิตวิญญาณของประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 

  ดังนั้น หากจะพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความ

มั่นคงและมีเสถ ียรภาพจึงจำเป ็นต ้องเร ิ่มต ้นจากการ

พ ัฒนามนุษย์ในท ุกระดับซึ่งหน ่วยเล ็กท ี่ส ุดค ือ ตั้งแต ่

สถาบันครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และในระดับชาตใิห้มี

ประสิทธิภาพทั้งด้านร่างกาย ปัญญา อารมณ ์สอดรับกับ

การพ ัฒนาพลเม ืองในระบอบประชาธ ิปไตยภายใต ้

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เพราะ “การสร้างรากฐานของ

ประชาธิปไตยที่มั่นคง คือ การพัฒนาคนและชุมชนให้มี

ความเข ้มแข ็ง” เม ื่อคนได ้ร ับการพ ัฒนาย่อมส่งเสริม

ศักดิ์ศรีและคุณค่าให้กับตนเองและสามารถจัดการบริหาร

ตนเองได้ โดยลดการพึ่งพารัฐให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 

อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2557 : 82) ที่กล่าวว่า  การทำให้

ประชาชนกลายเป็นพลเมืองถือเป็นการวางรากฐานของ

การพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งตรงกับคำว่า ประชาธิปไตยที่

ป ร ะ ช าช น ป ก ค รอ งต น เอ ง  (Self – Government 

Democracy) 

 

 ดังนั้น บทความวิชาการนี้จึงมเีนื้อหาที่จะต้อง

การนำเสนอ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง คือ แนว

ทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่น และประเด็นที่สอง

คือ คุณลักษณะของมนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นภายใต้ระบอบ

ประชาธิปไตย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 กระบวนการพ ัฒนามน ุษย ์น ั้นจะประสบ

ผลสำเร็จหรือล้มเหลวย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยในการสนับสนุน 

น ั่น ค ือ  “หน ่วยงานและคณ ะผ ู้บ ร ิห าร”  ว ่าจะ ให ้

ความสำค ัญต ่อแนวทางการพ ัฒนาเร ื่องน ั้นอย ่างไร  

ชุติกาญจน  ์ศรีวิบูลย์ (2557 : 38) กล่าวว่า การพัฒนา

มนุษย์จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก

ฝ่ายบริหารทั้งในเรื่องการของการศึกษา การฝึกอบรม 

และการพัฒนาองค์การ ซึ่งนอกจากฝ่ายบริหารจะให้การ

สนับสนุนแล้วยังต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานใน

องค์การที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการที่

จะทำการอบรมและพัฒนา นิสดาร์ก เวชยานนท์ (2548 : 

125)และต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

หน่วยงาน     ร่วมด้วย เพราะ สภาพแวดล้อมทั้งสอง

อย่างน ี้ม ีอ ิทธิพลต่อการพ ัฒนามนุษย์ท ั้งทางตรงและ

ทางอ้อม  

 ดังนั้น กระบวนการพัฒนามนุษย์จึงต้องเริ่ม

จากการหาความต้องการจำเป็นที่จะทำการเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา รูปแบบการพัฒนา ตลอดจน

การวัดและการประเม ินผลของการพ ัฒนามน ุษย ์ ดัง

รูปภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แหล่งที่มา : นิสดาร์ก เวชยานนท์ (2548 : 125) 

 

 จากภาพ 1 ข้ันตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตามแนวคิดของนิสดาร์ก เวชยานนท์ (2548) ได้ทำการแบ่ง

ข้ันตอนการพัฒนามนุษย์ออกเป็น 6 ข้ันตอน ประกอบด้วย 

การหาความต้องการจำเป็นที่จะทำการเปลี่ยนแปลง การ

กำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา สรรหาวิธีการฝึกอบรม

สื่อท ี่ใช ้ในการฝึกอบรม ดำเน ินการฝึกอบรมและการ

ประเมินผลการฝึกอบรม ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา

จำเป็นต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเป็น

สำคัญเพราะมีอิทธิพลต่อขั้นตอนการพัฒนาอย่างชัดเจน 

ซึ่งหากผู้ทำหน้าที่อบรม    ไร้ประสบการณ์ที่ดีพอ การ

พัฒนาหรืออบรมมนุษย์คงประสบผลสำเร็จได้อยาก หรือ

1.การหาความต้องการจำเป็น 
ที่จะทำการเปลี่ยนแปลง 

2.วัตถุประสงค์ของการ
พัฒนา 

3.สรรหาวิธีการฝึกอบรม 

4.สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 

5.ดำเนินการฝึกอบรม 

6.การประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

สภาพแวดล้อม
ภายใน 

สภาพแวดล้อม
ภายนอก 
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อาจกล ่าวได ้ว ่าไร ้ประส ิทธ ิภาพ  (Efficiency) และไร ้

ประสิทธิผล (Effectiveness) ตามท่ีต้องการ 

  เม่ือมองย้อนถึงการพัฒนามนุษย์ในระดับชุมชน

ท ้องถ ิ่น  พบว ่า ข ั้นตอนของการพ ัฒนามน ุษย ์อาศ ัย

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่

มีการจัดข้ึนภายในชุมชน ข้ันตอนการพัฒนาลักษณะน้ี เม่ือ

นำมาวิเคราะห์ผ ่านแนวคิดของ (Woolner, 1992 : 41 

อ้างถึงในนิสดาร์ก เวชยานนท์ (2548 : 123) พบว่า เป็น

กระบวนการพัฒนาที่มีความเหมือนกันกับพัฒนาองค์การ

แห่งการเรียนรู้ (Organization Learning) ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็น

การบ ูรณาการระหว่างการเร ียนรู้และงานเข ้าก ัน ซึ่ง

สามารถนำมารวมกันได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบใน 3 

ส่วน คือ ระดับปัจเจกบุคคล (individual) ระดับกลุ่มหรือ

ท ีมผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงาน  (work groups or teams) และระด ับ

ระบบ โดยรวม  (the system) ใน ขณ ะท ี่ Heywood 

(2004) ได้อธิบายหลักการพัฒนามนุษย์ไว้อย่างน่าสนใจ 

กล่าวคือไมว่่าในสังคมจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 

ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ การจะพัฒนามนุษย์ใน

ชุมชนให้มีคุณลักษณะที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยนั้น 

จำต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบท และวัฒนธรรมของ

ชุมชน จึงจะทำให้การพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ในมุมกลับหากกระบวนการพัฒนา

มนุษย์ไม่ให้ความสำคัญกับบริบทและวัฒนธรรมของชุมชน

ดีพอโอกาสที่จะไม่เก ิดประโยชน์ไร้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลย่อมมีสูง  

 นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนามนุษย์ในชุมชน

ท้องถิ่น ผู้เขียนเชื่อว่าหากมีการนำเอาหลักการ PDCA 

หรือวงจร Deming ได้แก ่การวางแผน (Planning) การ

ดำเนินการ (Doing) ตรวจสอบ (Checking) และการลง

มือปฏิบัติ (Acting) มาเป็นแนวทางในการพัฒนามนุษย์ใน

ชุมชนท้องถิ่นย่อมสามารถช่วยให้การพัฒนามนุษย์ใน

ช ุมชนท ้องถ ิ่นประสบผลสำเร ็จมากข ึ้น เพราะ วงจร 

PDCA เป็นกระบวนการที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับใช้สำหรับ

การทำงานให ้ม ีค ุณภาพ เพราะ ภายในกระบวนการ

ดังกล่าวมีระบบการวางแผนซึ่ง สุธีนี ฤกษ์ขำ (2557) ได้

กล่าวว่า การวางแผนการพัฒนามนุษย์นั้นเป็นการมอง

ทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบว่า ณ ปัจจุบัน ชุมชนมีสมาชิก

จำนวนเท่าใด ระดับความรู้เป็นอย่างไร ความสามารถเป็น

อ ย ่า ง ไร  เพ ื่อ ท ี่จ ะ ส าม ารถ ค ัด แ ย ก ได ้ว ่า จ ะ ต ้อ ง 

อบรบประเด็นใดพัฒนาคนกลุ่มใดบ้าง ในทางทฤษฎี

จิตวิทยาแห่งการเรียนรู้ (Cognitive Psychology) ซึ่งเป็น

ทฤษฎีที่อธิบายถึงการเข้าใจหรือการกำหนดรู ้การรับรู้ที่

ถูกต้องย่อมสามารถนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมที่ถูกต้อง

เหมาะสม   ชุติกาญจน ์ศรีวิบูลย์ (2557 : 74) อธิบายว่า 

ทฤษฎีกลุ่มจ ิตวิทยาการเรียนรู้เป ็นการผสมผสานกับ

ประสบการณ ์ระหว ่างประสบการณ ์ในป ัจจ ุบ ันก ับ

ประสบการณ์ในอดีต จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการทาง

ปัญญาเข้ามามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วย ทฤษฎีกลุ่มนี้จึง

เน้นกระบวนการพัฒนาทางปัญญา (Cognitive Process) 

ผู้ทำหน้าที่พัฒนาจำเป็นต้องหาวิธีในการสร้างความรับรู้ที่

ถูกต้องเหมาะสมเป็นภาพใหญ่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความ

เข้าใจ ซึ่งเมื่อเขาได้รับความรู้และเข้าใจชัดเจนแล้วจะ

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างชัดเจน และพร้อม

ให้ความร่วมมือกับการทำงานตามที่กำหนดไว้ อีกประการ

หนึ่งสำหรับผู้ทำหน้าที่การพัฒนา คือ ต้องพยายามดึงเอา

ศักยภาพที่เป็นแรงขับภายในของสมาชิกแต่ละคนที่เข้ารับ

การฝึกอบรมให้แสดงออกมาสู่ภายนอกให้ได้ เช่น การ

แสดงความคิดเห็น การทำกิจกรรมร่วมกัน การดึงเอา

ศักยภาพที่เป็นแรงขับภายในจะเกิดขึ้นไดจ้ริงก็ต่อเมื่อผู้ทำ

หน้าที่พัฒนาและผู้เข้ารับการพัฒนามีความเชื่อใจซึ่งกัน

และกัน หรือทุกคนมองเห็นใน “ศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์” ที่มีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ด้วยกัน

ภายใต้บริบทและวัฒนธรรมชุมชน  

 

2. แนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นภายใต้

ระบอบประชาธิปไตย 

 แนวทางการพ ัฒนามนุษย์ในชุมชนภายใต้

ระบอบประชาธิปไตยสามารถแบ่งออกเป็น  2 แนวทาง

กล่าวคือ แนวทางที่หนึ่งคือ การศึกษา “Education”  อัน

เป็นหลักการพัฒนาเพ่ือพัฒนามนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง 

มนุษย์ในฐานะความเป็นพลเมืองจำเป็นที่ต้องมีการปรับตัว

ให้เข้ากับสังคมได้ พลเมืองจะต้องมีความเสียสละ มีเหตุมี

ผล มีวินัยในตนเอง มีสติและต้องเคารพสิทธิของบุคคลอื่น 

ส่วนเอนก เหล่าธรรมทัศน ์(2557) มองว่า หากจะพัฒนา
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อาจกล ่าวได ้ว ่าไร ้ประส ิทธ ิภาพ  (Efficiency) และไร ้

ประสิทธิผล (Effectiveness) ตามท่ีต้องการ 

  เม่ือมองย้อนถึงการพัฒนามนุษย์ในระดับชุมชน

ท ้องถ ิ่น  พบว ่า ข ั้นตอนของการพ ัฒนามน ุษย ์อาศ ัย

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่

มีการจัดข้ึนภายในชุมชน ข้ันตอนการพัฒนาลักษณะน้ี เม่ือ

นำมาวิเคราะห์ผ ่านแนวคิดของ (Woolner, 1992 : 41 

อ้างถึงในนิสดาร์ก เวชยานนท์ (2548 : 123) พบว่า เป็น

กระบวนการพัฒนาที่มีความเหมือนกันกับพัฒนาองค์การ

แห่งการเรียนรู้ (Organization Learning) ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็น

การบ ูรณาการระหว่างการเร ียนรู้และงานเข ้าก ัน ซึ่ง

สามารถนำมารวมกันได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบใน 3 

ส่วน คือ ระดับปัจเจกบุคคล (individual) ระดับกลุ่มหรือ

ท ีมผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงาน  (work groups or teams) และระด ับ

ระบบ โดยรวม  (the system) ใน ขณ ะท ี่ Heywood 

(2004) ได้อธิบายหลักการพัฒนามนุษย์ไว้อย่างน่าสนใจ 

กล่าวคือไม่ว่าในสังคมจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 

ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ การจะพัฒนามนุษย์ใน

ชุมชนให้มีคุณลักษณะที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยนั้น 

จำต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบท และวัฒนธรรมของ

ชุมชน จึงจะทำให้การพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ในมุมกลับหากกระบวนการพัฒนา

มนุษย์ไม่ให้ความสำคัญกับบริบทและวัฒนธรรมของชุมชน

ดีพอโอกาสที่จะไม่เก ิดประโยชน์ไร้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลย่อมมีสูง  

 นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนามนุษย์ในชุมชน

ท้องถิ่น ผู้เขียนเชื่อว่าหากมีการนำเอาหลักการ PDCA 

หรือวงจร Deming ได้แก ่การวางแผน (Planning) การ

ดำเนินการ (Doing) ตรวจสอบ (Checking) และการลง

มือปฏิบัติ (Acting) มาเป็นแนวทางในการพัฒนามนุษย์ใน

ชุมชนท้องถิ่นย่อมสามารถช่วยให้การพัฒนามนุษย์ใน

ช ุมชนท ้องถ ิ่นประสบผลสำเร ็จมากข ึ้น เพราะ วงจร 

PDCA เป็นกระบวนการที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับใช้สำหรับ

การทำงานให ้ม ีค ุณภาพ เพราะ ภายในกระบวนการ

ดังกล่าวมีระบบการวางแผนซึ่ง สุธีนี ฤกษ์ขำ (2557) ได้

กล่าวว่า การวางแผนการพัฒนามนุษย์นั้นเป็นการมอง

ทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบว่า ณ ปัจจุบัน ชุมชนมีสมาชิก

จำนวนเท่าใด ระดับความรู้เป็นอย่างไร ความสามารถเป็น

อ ย ่า ง ไร  เพ ื่อ ท ี่จ ะ ส าม ารถ ค ัด แ ย ก ได ้ว ่า จ ะ ต ้อ ง 

อบรบประเด็นใดพัฒนาคนกลุ่มใดบ้าง ในทางทฤษฎี

จิตวิทยาแห่งการเรียนรู้ (Cognitive Psychology) ซึ่งเป็น

ทฤษฎีที่อธิบายถึงการเข้าใจหรือการกำหนดรู ้การรับรู้ที่

ถูกต้องย่อมสามารถนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมที่ถูกต้อง

เหมาะสม   ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ (2557 : 74) อธิบายว่า 

ทฤษฎีกลุ่มจ ิตวิทยาการเรียนรู้เป ็นการผสมผสานกับ

ประสบการณ ์ระหว ่างประสบการณ ์ในป ัจจ ุบ ันก ับ

ประสบการณ์ในอดีต จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการทาง

ปัญญาเข้ามามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วย ทฤษฎีกลุ่มนี้จึง

เน้นกระบวนการพัฒนาทางปัญญา (Cognitive Process) 

ผู้ทำหน้าที่พัฒนาจำเป็นต้องหาวิธีในการสร้างความรับรู้ที่

ถูกต้องเหมาะสมเป็นภาพใหญ่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความ

เข้าใจ ซึ่งเมื่อเขาได้รับความรู้และเข้าใจชัดเจนแล้วจะ

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างชัดเจน และพร้อม

ให้ความร่วมมือกับการทำงานตามที่กำหนดไว้ อีกประการ

หนึ่งสำหรับผู้ทำหน้าที่การพัฒนา คือ ต้องพยายามดึงเอา

ศักยภาพที่เป็นแรงขับภายในของสมาชิกแต่ละคนที่เข้ารับ

การฝึกอบรมให้แสดงออกมาสู่ภายนอกให้ได้ เช่น การ

แสดงความคิดเห็น การทำกิจกรรมร่วมกัน การดึงเอา

ศักยภาพที่เป็นแรงขับภายในจะเกิดขึ้นไดจ้ริงก็ต่อเมื่อผู้ทำ

หน้าที่พัฒนาและผู้เข้ารับการพัฒนามีความเชื่อใจซึ่งกัน

และกัน หรือทุกคนมองเห็นใน “ศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์” ที่มีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ด้วยกัน

ภายใต้บริบทและวัฒนธรรมชุมชน  

 

2. แนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นภายใต้

ระบอบประชาธิปไตย 

 แนวทางการพ ัฒนามนุษย์ในชุมชนภายใต้

ระบอบประชาธิปไตยสามารถแบ่งออกเป็น  2 แนวทาง

กล่าวคือ แนวทางที่หนึ่งคือ การศึกษา “Education”  อัน

เป็นหลักการพัฒนาเพ่ือพัฒนามนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง 

มนุษย์ในฐานะความเป็นพลเมืองจำเป็นที่ต้องมีการปรับตัว

ให้เข้ากับสังคมได้ พลเมืองจะต้องมีความเสียสละ มีเหตุมี

ผล มีวินัยในตนเอง มีสติและต้องเคารพสิทธิของบุคคลอื่น 

ส่วนเอนก เหล่าธรรมทัศน ์(2557) มองว่า หากจะพัฒนา

 

ประชาธิปไตยให้ยั่งยืนรัฐจะต้องสร้างพลเมืองให้เกิดขึ้น

เส ียก ่อน  โดยการปล ูกฝ ังจ ิตสำน ึกเพ ื่อส ่วนรวม การ

ตรวจสอบอำนาจของความไม่ชอบธรรม และการมีส่วนร่วม

ในการขจัดการทุจริตคอรัปชั่นออกจากสังคม จึงจะถือว่า

เป ็นการพ ัฒนาความเป ็นพลเม ืองในระบอบส ังคม 

สอดคล้องกับบุญทัน ดอกไธสง (2552) ท่ีเสนอแนวทางการ

พ ัฒนามน ุษย ์ว ่าต ้องมองให ้ล ึกไปถ ึงรากหญ ้าอ ันเป ็น

ความหวังในการร่วมสร้างประชาธิปไตย ความเข้มแข็งของ

สังคมจำเป็นต้อง “ก่อเกิดวิญญาณความเสียสละ” เป็นการ

รวมพลังความคิด พลังจิตที่มีความเข้มแข็ง พลเมืองต้องมี

ระเบียบ กล้าหาญ รักษาความปลอดภัย มีความสุข และ

สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้ และพลเมืองสามารถ

ตัดสินใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต และมี

อำนาจในการตรวจสอบผู้กำหนดนโยบาย การสร้างการมี

ส ่วน ร ่วม ใน เช ิงสถาบ ันและการปฏ ิบ ัต ิต ้อ งม ีห ล ัก            

ธรรมาภิบาล (Good Governance) อันเป็นเครื่องยึดตรึง

สำหรับกำกับและควบคุมการทำงานของรัฐและผู้มีอำนาจ

ทางการปกครองให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างโปรงใสและ

ชอบธรรม แนวทางที่สองคือ วัฒนธรรมชุมชน (Cultural 

Community) ซึ่งเป็นการนำเอากระบวนการเรียนรู้ว ิถ ี

ประชาธิปไตยที่เก ิดขึ้นจริงในระดับชุมชนมาถ่ายทอด

ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้อุดมการณ์และแนวคิดคง

อยู่กับชุมชนตลอดไป 

 นอกจากนี ้เอนก เหล่าธรรมทัศน ์(2556 : 9 - 

10) กล่าวว่า การนำเอาหลักวัฒนธรรมชุมชนมาปรับใช้

การพัฒนามนุษย์ช่วยให้เห็นมิติของการร่วมกันคิด ร่วมกัน

ทำประโยชน ์เพ ื่อส ่วนรวม  เป ็นการเม ืองเพ ื่อความ

สนุกสนานมากกว่าการแข่งขันหรือความแตกแยกขัดแย้ง 

เป ็นการระดมการพ ัฒนากาย ใจ และทรัพยากรทาง

ธรรมชาติเพื่อการพัฒนาชุมชนและเพื่อชุมชน หรือพูด

ง ่ายๆ  ค ือ  เป ็นการเม ือ งเพ ื่อ ให ้คน ในช ุมชนพาก ัน 

พึ่งพาตนเองได ้ ไม ่หวังพ ึ่งคนอื่นโดยเฉพาะไม่หวังพ ึ่ง

นักการเมืองและผู้มีอิทธิพล และอีกประการหนึ่งที่สำคัญ

ของการนำเอาวัฒนธรรมชุมชนมาใช้สำหรับการพัฒนา

มนุษย์คือ ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์การทำงาน

ของระบบราชการได้ ลดการพึ่งพาจากหน่วยงานรัฐเพื่อให้

ไปพึ่งพาตนเองมากขึ้น ปลุกเร้าให้คนเกิดการตื่นตัว เกิด

สำนึกรักในความเป็นชุมชน ซึ่งแนวทางนี้เป็นเสมือนการ

ปลูกฝังค่านิยม ความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ของ

ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง 

ในขณะที่ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2557: 117) ก็ได้กล่าวว่า 

วัฒนธรรมชุมชนจะต้องเป็นการกระทำร่วมกันเองของ

ประชาชนและของชุมชนเองในทุกระดับ ทั้งในระดับ

ท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศชาติไม่ใช่หวังพึ่งให้ผู้นำหรือ

รัฐเป็นผู้ทำจึงต้องมีการทบทวนแนวคิดคิดพื้นฐานของ

สังคมไทย ก่อน พ.ศ.2475 ชาวบ้านถูกถือว่าเป็นไพร่ และ

หลัง พ.ศ.2490 การเข้ามาของแนวคิดความทันสมัยใหม่ 

Modernization ชาวบ้านก็ถูกถือว่าเป็นผู้มีความล้าหลัง

เป็นเพียงทรัพยากรแรงงานในระบบทุนนิยม ต้องถูกทำให้

ทันสมัยเส้นทางของวัฒนธรรมชุมชนต้องก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงแนวคดิแบบเก่าเหล่านี้ และเพื่อพลิกฟื้น

ศักดิ์ศรีและคุณค่าของชาวบ้านสามัญ สังเคราะห์และ

ยกระดับคุณค่าทางวัฒนธรรมชุมชนให้เป็นแกนกลางของ

การวัฒนธรรมแห่งชาติ เช่น ความมีน้ำใจ ความเป็นชุมชน 

ความเข้มข้นของเครือญาติ ความประณีตสุนทรีย์ สังคม

อ ุดมธรรม  ความเป ็นอย ู่เย ็น เป ็นส ุข  รวมท ั้งการให ้

ความสำคัญแก่การศึกษาที่ชาวบ้านจะฟื้นฟูประวัติศาสตร ์

จิตสำนึก และคุณค่าของเขา (เรา) และรับส่วนที่ก้าวหน้า

จากโลกภายนอกมาต่อยอดทางวัฒนธรรมชุมชนอย่าง

เลือกสรร 

 ดังน ั้น แนวทางการพ ัฒนามนุษย์ในชุมชน

ท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมือง

นั้น ผู้เขียนจึงวิเคราะห์เป็นกระบวนการ (Process) โดย

อาศัยกระบวนการจัดการแบบ PDCA ได้แก่ การวางแผน 

(Planning) การดำเนินการ (Doing) ตรวจสอบ (Checking) 

และการลงม ือปฏ ิบ ัต ิ (Acting) เข ้ามาปรับใช ้และย ึด

ทฤษฎีกลุ่มจิตวิทยาการเรียนรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วย

ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพถูกต้องและเหมาะสม

กับผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อความเป็นประชาธิปไตยของ

มนุษย์ในระดับชุมชนท้องถิ่น โดยต้องอาศัยแนวทางการ

พัฒนา 2 แนวทางคือ “การศึกษากับการใช้วัฒนธรรม

ชุมชน” จากท ี่กล ่าวมาในข้างต ้น ผู้เข ียนได ้สร ุปและ

สังเคราะห์แนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชน ได้ดังภาพที่ 

2 
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ภาพที่ 2 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่น 

 

 

 จากภาพการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนา 

มนุษย์ในชุมชนท้องถิ่น จะเห็นว่าแนวทางการพัฒนา

มน ุษย ์ในช ุมชนท ้องถ ิ่นจำต ้องอาศ ัยป ัจจ ัยท ี่สำค ัญ  

2 ประการ กล่าวคือ ประการแรกคือ สภาพแวดล้อม 

ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน (Internal 

Environment) ได้แก่ วัฒนธรรมชุมชน และบริบทชุมชน 

กับสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ได้แก่ 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลย ีและกฎหมาย และ

ประการที่สองคือ ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ผู้นำชุมชนและ

ผ ู้น ำท ้องถ ิ่น  ความร ่วมม ือขององค ์กรท ุกภาคส ่วน 

ประชาชนในชุมชน และงบประมาณ โดยปัจจัยทั้งสอง

ประการมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และล้วนแต่ส่งผลต่อ

แนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชนซึ่งมี 2 แนวทางสำคัญ

ได้แก่การศึกษากับประยุกต์การใช้วัฒนธรรมชุมชน เมื่อ

การพัฒนามนุษย์ในชุมชนได้วางแนวทางการพัฒนาไว้ 

 

 

อย่างชัดเจนถูกต้องและเหมาะสมกับกลุ่มบ ุคคลย่อม

นำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะของมนุษย์ในชุมชนภายใต้

ระบอบประชาธิปไตย 

 

3. ค ุณล ักษณะของมน ุษย ์ในช ุมชนท ้องถ ิ่นภายใต ้

ระบอบประชาธิปไตย 

 จากแนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่น

ท ี่กล ่าวมาในข ้างต ้น  สามารถช ่วยให ้เก ิดการพ ัฒนา

คุณลักษณะความเป็น “พลเมือง”  กล่าวคือ ต้องกระตุ้น

ในประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนอุดมการณ์ ค่านิยม และ

ความเชื่อใหม่ เรียกว่า  “วัฒนธรรมทางความคิดใหม”่ 

ให้กับประชาชนให้มีความเท่าทันกับสถานการณ์ทางการ

เมือง และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองที่นับวัน

จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น แนวคิดนี้ได้ถูกยืนยันผ่านงาน

เขียนของวิทยากร เชียงกูร ในบทความเรื่อง แนวทาง

ปัจจัยสนับสนุน 

1.ผู้นำชุมชนและผู้นำ
ท้องถิ่น 

2.ความร่วมมือขององค์กร
ทุกภาคส่วน 

3.ประชาชนในชุมชน 
4.งบประมาณ 

 

ปัจจัยแวดล้อม 

1.เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยี และ

กฎหมาย 
2.วัฒนธรรมชุมชน และ

บริบทชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนา 

1.การศึกษา 
2.การประยุกต์การใช้
วัฒนธรรมชุมชน 

คุณลักษณะของมนุษย์                 
ในชุมชนภายใต้ระบอบ

ประชาธิปไตย 
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สร้างประชาธิปไตยทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ใน

วารสารของสถาบันพระปกเกล้า ชี้ให้เห็นว่า การจะทำให้

เกิดระบอบประชาธิปไตย จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ 

กล่าวคือ สมาชิกในสังคมจะต้องช่วยกันหล่อหลอม สร้าง

ค ่าน ิยม วิถ ีช ีว ิตท ี่เป ็นประชาธิปไตย ทั้งในครอบครัว 

โรงเรียน ทำงาน ชุมชน ระบบการศึกษา สื่อมวลชน การ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ต้องช่วยทำให้ประชาชนมีค่านิยม

ทัศนะคติแบบประชาธิปไตยและมีจิตสำนึกของพลเมอืงที่

ตระหนักว่า การจะแข่งขันและอยู่ร่วมกับประเทศอื่นได้

อย่างมีคุณภาพ ชีวิตเราแต่ละคนต้องช่วยกันพัฒนาชุมชน

และประเทศ เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ผู้เขียนเชื่อว่า 

การสร้างว ัฒนธรรมทางความคิดใหม ่ก ็เพ ื่อให ้มน ุษย ์ 

เก ิดความตระหน ักร ู้ และเข ้าใจ ในบทบาทหน ้าท ี่ 

ของตนเองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการพัฒนา 

ทางความคิดใหม่นี้ อาจมีรูปแบบของการแทรกความคิด

เข้าสู่ประชาชนไดห้ลากหลายวิธี ดังนี้ การรับฟังจากผู้รู้ 

สภากาแฟ การสนทนากับเพื่อนสมาชิกในหมู่บ้าน การ

ติดตามข่าวสารบ้านเมืองผ่านทางโทรทัศน ์หนังสือพิมพ์ 

ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นแนวทางในการพัฒนาทาง

ความคิดได ้ผู้ที่จะสามารถพัฒนาทางความคิดได้ดีย่อม

ต้องมีประสบการณ  ์ชอบการหาความรู้สม่ำเสมอ และ

สามารถใชส้ติปัญญาอย่างรอบด้านในมองปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นสร้างสรรค์ พร้อมทั้งต้องเป็นผู้ซึ่งรักในการทำงาน

เป็นทีม เพราะ การทำงานเป็นทีมสามารถช่วยในการ

พัฒนาความคิด พัฒนาจิต และพัฒนาความรู้ ทุกคนในทีม

มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ 

ท ิพย ์พาพร ต ันต ิส ุนทร (2558) การจะสร ้างช ุมชน

ประชาธิปไตยให้ประสบผลสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีการ

พัฒนาหรือฝึกคนให้มีคุณภาพทั้งทางกายและจิตใจให้

พร้อมเส ียก ่อน เม ื่อเขาได ้ร ับการพ ัฒนาอย่างถ ูกต ้อง

เหมาะสม   ย่อมสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งการปรับตัวของคนที่เกิดขึ้นจำเป็นต้อง

อาศัยเงื่อนไขในการสนับสนุน ตามที่นำเสนอไว้แล้วใน

ข้างต้น ซึ่งหากชุมชนท้องถิ่นสามารถนำเอาแนวทางการ

พัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นไปปรับใช้อย่างถูกต้องย่อม

ก่อให้เกิดการพัฒนามนุษย์ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมใน

ระบอบประชาธิปไตย 

 ดังนั้น การพัฒนามนุษย์ให้มีคุณลักษณะดีและ

เหมาะสมจึงเป็นการพัฒนามนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง

น ั่นเอง จากงานวิจ ัยของ ถวิลวด ี บ ุร ีก ุล และ รชวด ี        

แสงมหะหม ัด  (2560) เร ื่อ ง ความเป ็นพลเม ืองใน   

ประเทศไทย  ผลการศ ึกษา ค ุณสมบ ัต ิของการเป ็น

พลเมอืงที่ประชาชนใหค้วามสำคัญที่สุด 5 อันดับแรกคือ 

การทำงานแบบสุจริต การมีความภูมิใจในการเป็นคนไทย 

การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การเต็มใจที่จะเสียภาษ ีและการ

ปฏบิัติตนตามกฎหมาย ซึ่งผู้เขียนมองว่าการพัฒนาความ

เป็นพลเมืองก็คือ การดึงเอาวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น

เข้ามาช่วยในการกล่อมเกลาคนในสังคมให้ดีขึ้น โดยต้อง

เกิดจากการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและในชุมชน

ท ้องถ ิ่น  ส ่วนสำนกังานเลขาธ ิการสภาผ ู้แทนราษฎร 

(2555: 14- 18) ได้ระบุคุณลักษณะพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยมี 6 ประการ คือ รับผิดชอบต่อตนเองและ

พึ่งพาตนเองดี รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เคารพ

หลักความเสมอภาค เคารพความแตกต่าง เคารพสิทธิ

ผู้อื่น และเคารพกติกา 

 ส่วน ทิพย์พาพร ตันติสุนทร (2558 : 12-13) 

ได้กล่าวว่า พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องเน้นทีก่าร

มีส่วนร่วมในทางการเมือง (Political Participation) มี

จิตวิญญาณสาธารณะ (Civic Engagement) และมีความ

รับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) ซึ่งการที่

พลเมืองจะแสดงถึงบทบาทเหล่านี้ได้ต้องมีการศึกษา มี

ค วาม ร ู้แ ละม ีค วาม เข ้า ใจท างการ เม ือ ง  (Political 

Literacy) ม ีค วาม เสมอภาค  (Equality) ร ักในความ

ยุติธรรม (Justice) มีเสรีภาพ (Freedom) ในการแสดงออก

เพ่ือปัจเจกบุคคลและเพ่ือส่วนรวม  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปว่า ผู้เขียนมองว่า 

คุณลักษณะของมนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นภายใต้ระบอบ

ประชาธิปไตย คือ การพัฒนามนุษย์ให้มคีวามเป็นพลเมือง 

(Citizen) ที่ดีภายใต้รัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ประชาชนต้อง

มีคุณลักษณะ 7 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่งคือ การมี

ส่วนร่วมของประชาชน ประการที่สองคือ การมีความ

ร ับผ ิดชอบ  ประการท ี่สามค ือ การย ึดหล ักกฎหมาย 

ประการที่สี่คือ การเคารพสิทธิตนเองและสิทธิของผู้อื่น 

ประการที่ห้าคือ หลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
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ประการท ี่หกค ือหล ักการกล ้าค ิดกล ้าต ัดส ินใจ และ

ประการสุดท้ายคือ หลักความเสียสละ ซึ่งหากชุมชน

ท้องถิ่นมีคนที่ม ีค ุณลักษณะครบทั้ง 7 ประการนี ้การ

พัฒนาประชาธิปไตยย่อมประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน 

 

4.สรุป  

 แนวทางการแนวทางการพ ัฒนามน ุษย ์ใน

ชุมชนท้องถิ่นควรมี 2 แนวทาง กล่าวคือ การพัฒนาด้าน

การศึกษาให้เข้าใจ เข้าถึง ความหมายของประชาธิปไตย

ได ้อย ่างถ ูกต ้องโดยอาศ ัยความร ่วมม ือจากผ ู้ร ู้ด ้าน

ประชาธิปไตย ตัวแทนภาคท้องถิ่น และผู้นำชุมชน และ

การใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นกิจกรรมสำหรับการพัฒนา

มนุษย์ในชุมชนให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ

เรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  

 ส่วนคุณลักษณะที่ดีของมนุษย์ในชุมชนตาม

ระบอบประชาธิปไตยได้ว่าต้องมีค ุณลักษณะสำคัญ 7 

ประการ ได ้แก่ ประการที่หน ึ่งค ือ การมีส ่วนร่วมของ

ประชาชน ประการท ี่สองค ือ การม ีความรับผ ิดชอบ 

ประการที่สามคือ การยึดหลักกฎหมาย ประการที่สี่คือ 

การเคารพสิทธิตนเองและสิทธิของผู้อื่น ประการที่ห้าคือ 

หลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ประการที่หกคือ

หลักการกล้าคิดกล้าตัดสินใจ และประการสุดท้ายคือหลัก

ความเสียสละ 
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