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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาเครือข่ายการจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒)  เพ่ือ
พัฒนายุทธศาสตร์จัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ 
๓) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้าน
วัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบ
วิธี การวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Methodology)  การค้นคว้ า เอกสาร (Documentary 
Research) ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง การสัง เกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant 
Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) รวมทั้งสิ้น ๑๗ รูป/คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท  

ผลการวิจัย พบว่า 
๑. เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย : พื้นที่นคร

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร มีการแบ่งตามบทบาทโครงสร้างหน้าที่ เป็น
แนวทางในการจัดการองค์กร และเครือข่าย โดยเป็นองค์กรและเครือข่ายที่มุ่งเน้นการด าเนินการ
ภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (Convention Concerning the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage) หรืออนุสัญญามรดกโลก โดยประกอบด้วย ๑) วัด ซึ่ง



(ข) 
 
ส่วนมากมีพ้ืนที่อยู่ในเขตคุ้มครองมรดกโลก มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่มรดกโลก ๒) หน่วยงาน
ราชการ ภาครัฐ ที่มีหน้าเกี่ยวข้องในการบริหาร จัดการ โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมไปจนถึงพ้ืนที่
ที่อยู่ในเขตคุ้มครองมรดกโลก และ ๓) ภาคประชาสังคม กลุ่มทางสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน  โดย
แบ่งตามบทบาทในด้านต่าง ๆ ขอบเขตการด าเนินงานร่วมกันตามแนวทางและนโยบายของแต่ละภาค
ส่วน 
  ๒. ยุทธศาสตร์ของเครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่าแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ มุ่งเน้นให้มีความร่วมมือกับภาครัฐและภาค
ประชาสังคม จัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา เพ่ือให้เป็นเครื่องมือส าคัญในการท างานที่เท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลง  การบริหารจัดการมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาจะมีการตั้งคณะท างานขึ้นมา
โดยมีตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ เช่น ตัวแทนจากกรมศิลปากร ส านักงาน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิวิหารพระมงคลบพิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานกรรมการ จัดท าระบบฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ทั้ง
ข้อมูลโบราณสถาน ข้อมูลวิชาการและข้อมูลด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือบูรณาการแผน
กลยุทธ์ของแต่ละภาคส่วน ให้สามารถด าเนินไปด้วยกันอย่างสอดคล้องกลมกลืน ภายใต้กรอบ
นโยบายของทั้งภาครัฐ เชื่อมโยงกับกิจการงานของคณะสงฆ์ทั้ง ๖ด้าน พัฒนาบุคลากรทั้งทางด้าน
วิชาการและอนุรักษ์ จัดท าคุณภาพมาตรฐานงานอนุรักษ์และงานวิชาการในแหล่งมรดกโลก  
  ๓. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการเครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กร
ด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย : พ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร  ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีปัญหาการทับซ้อนกันระหว่างเมืองใหม่กับเมืองเก่า การจัดการพ้ืนที่นี้ต้อง
ค านึงถึงคนในพ้ืนที่ด้วย คนที่อยู่ในเกาะเมืองนั้นมิใช่ผู้บุกรุก แต่เป็นผลจากนโยบายรัฐ จึงมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือก าหนดขอบเขตโบราณสถานประกอบกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเข้าร่วมเพ่ือ
พิจารณา การอนุรักษ์โบราณสถานเป็นวิชาการเฉพาะทาง ที่ไม่มีการเรียนการสอนโดยตรงใน
สถานศึกษาของรัฐ ในปัจจุบันใช้การฝึกฝนและอบรมโดยกรมศิลปากร ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและให้
ความรู้พร้อมกับการจัดท าคู่มือคุณภาพมาตรฐานงานอนุรักษ์และงานวิชาการในแหล่งมรดกโลก. 
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Abstract 

This research study consisted of three main objectives, namely: 1) to study 
Network of the World Heritage site management of Thai Society's Cultural organization 
network in Ayutthaya Province; 2) to develop strategy for the World Heritage Sites 
management of Thai society's cultural organizations in Ayutthaya Province; and 3) to 
analyze Problems, obstacles and ways of the World Heritage Sites management of Thai 
society's cultural organization network in Ayutthaya Province. The study was 
conducted by Qualitative methodology and documentary research as well as 
information from relevant research papers including participant observation and in-
depth interview with 17 key informants. The collected data were analyzed by 
contextual analysis techniques. 

The findings of the study revealed as follows: 
1. As for Network of the World Heritage site management of Thai Society's 

Cultural organization network in Ayutthaya Province, it has been found that there is a 
role structure division as a guideline for managing organizations and networks focusing 
on action under conceptual framework, principles, objectives, and goals under the 
Convention concerning protection of the World Cultural and Natural Heritage or the 
World Heritage Convention consisting of: 1) monastery, most of which is located in 
protected area of the World Heritage, holds activities concerning world heritage; 2) 



(ง) 
 
governmental agencies involved in the management of antiquities and antiquities, 
including those in the World Heritage Areas; and 3) civil society stands for organizations, 
social group businesses, NGOs and communities by dividing roles in different aspects 
and scope of operation in accordance with the guidelines and policies of each sector. 

2. The development of strategy for the World Heritage Sites management of 
Thai society's cultural organizations in Ayutthaya Province, it has been found that 
guidelines for the strategic development focus on cooperation with public and civil 
society to make a master plan for conservation and development to be an important 
tool in working with changes. The world heritage site management of Ayutthaya will 
set up working committee as representatives of relevant agencies such as 
representatives from the Fine Arts Department, Ayutthaya Historical Park Office, Phra 
Mongkol Bophit Temple Foundation, Provincial Administration Organization, Ayutthaya 
Tourism Authority of Thailand,  under the leadership of Ayutthaya governor as the 
chairman, manage the database system, information archaeological sites, academic 
data and information on conservation and spatial development to integrate the 
strategic plan of each sector and be able to work together harmoniously under the 
policy framework of government associated with the all six sides of Sangha's Acts, and 
develop personnel in both academic and conservation. Furthermore, it is to 
standardize conservation and academic work in World Heritage Sites. 

3. As for Problems, obstacles and ways of the World Heritage Sites 
management of Thai society's cultural organization network in Ayutthaya Province, it 
has been found that the World Heritage Sites management of Thai society's cultural 
organization network in Ayutthaya Province faces a problem of overlap between new 
and old city; so that management of this area must take into account people in the 
area because people in city island are not intruders. But as a result of the state policy, 
the committee was set up to determine scope of the archaeological site together with 
experts from each branch to consider conservation of ancient sites as a specialized 
way with no direct instruction in public education. Currently practice and training were 
held by the Fine Arts Department to provide knowledge along with quality guides for 
conservation and academic work on world heritage sites. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การวิจัยเรื่อง เรื่อง “เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมใน
สังคมไทย : พื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี
เพราะความเมตตาอนุเคราะห์จากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ ให้ค าปรึกษาแนะน า คือ 
พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์, ผศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษาแนะน า.ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุง
แก้ไขวิทยานิพนธ์จนส าเร็จด้วยดี 
          ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาขอบคุณ พระมหาสมบูรณ์  วุฒฺฑิกโร, ดร. ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และ รศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ และขออนุโมทนาขอบคุณผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย คือ 
พระมหาสม  กลฺยาโณ, ดร., รศ.ดร. วิวัฒน์  หามนตรี, รศ.ดร. กิตติทัศน์  ผกาทอง, ผศ. ผดุง  วรรณทอง 
และอาจารย์สายชล  ปัญญาชิต ที่ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องเครื่องมือในงานวิจัยฉบับนี้ ประการส าคัญอีก
อย่างหนึ่งก็คือ ผู้ให้สัมภาษณ์จากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกข้อมูลนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท่านเจ้าอาวาสวัด พระสงฆ์ผู้แทนเจ้าอาวาส 
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้น าชุมชนในเขตเมืองมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความ
เอ้ืออนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้  และขออนุโมทนาขอบคุณครูบาอาจารย์ 
และญาติโยมผู้ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์การศึกษาตลอดมา  
          คุณงามความดีและประโยชน์ใด ๆ ผู้วิจัยขอน้อมถวายบูชาคุณพระรัตนตรัย คือ พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมอบเป็นกตเวทิตาคุณแก่ บิดามารดา พระอุปัชฌาย์อาจารย์ ญาติโยมที่
เป็น ก าลังใจที่ดีเยี่ยมตลอดมา ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีดีให้ตลอดมา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

ท้ายที่สุดนี้ หากงานวิจัยเล่มนี้มีคุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
สถาบันการศึกษาจะน าไปใช้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนั้น ผู้วิจัยรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง 

 
 

                                                                            พระสุกิจจ์  สุจิณฺโณ (บุตรเคน) 
                                                             ๒๑  มนีาคม  ๒๕๖๑ 

  
 



(ฉ) 
 

สารบัญ 
 
เร่ือง   หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย   (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ   (ค) 
กิตติกรรมประกาศ   (จ) 
สารบัญ   (ฉ) 
สารบัญภาพ    (ฌ) 
สารบัญตาราง   (ญ) 
 

บทที่ ๑  บทน า   ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา    ๑ 
 ๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย    ๕ 
 ๑.๓  ปัญหาที่ต้องการทราบ    ๖ 
 ๑.๔  ขอบเขตการวิจัย    ๖ 
 ๑.๕  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย    ๗ 
 ๑.๖  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย    ๘ 
 ๑.๗  กรอบแนวคิดในการวิจัย   ๙ 
 

บทที่ ๒  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๐ 
 ๒.๑  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม  ๑๐ 
 ๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม    ๓๖ 
 ๒.๓  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมพลังอ านาจ    ๕๘ 
 ๒.๔  บริบทของพ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร    ๗๕ 
 ๒.๕  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    ๗๙ 
    

บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวจัิย     ๘๔ 
 ๓.๑  รูปแบบการวิจัย    ๘๔ 
 ๓.๒  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา    ๘๕ 
 ๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    ๘๕ 
 ๓.๔  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล    ๘๖ 
 

 
 



(ช) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
เร่ือง   หน้า 
 

บทที่ ๔  ผลการวิจัย                                                                                  ๙๐ 
 ๔.๑  เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรม 
   ในสังคมไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ๙๐ 
  4.1.1 ผลการศึกษาเครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้าน 
           วัฒนธรรมในสังคมไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ๙๐ 
  4.1.2 ขอบเขตการร่วมกันทางานในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของ 
                 เครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัด 
            พระนครศรีอยุธยา   ๙๘ 
  4.1.3 นโยบายการท างานร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของ 
            เครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัด 
            พระนครศรีอยุธยา ๑๐๔ 
  4.1.4 การประสานงานกับหน่วยงานในการจัดการพื้นที่มรดกโลก 
           ของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัด 
            พระนครศรีอยุธยา ๑๐๘ 
 ๔.๒  ยุทธศาสตร์ของเครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กร 
    ด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                ๑๑๐ 
  4.๒.1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของเครือข่าย 
            องค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๑๑ 
  4.๒.2 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการสร้างจิตสานึกในการ 
                จัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัด 
                           พระนครศรีอยุธยา ๑๑๒ 
  4.๒.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก 
                 ขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๑๔ 
  4.๒.4 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการร่วมกัน 
                           ใช้พื้นที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๑๕ 
  4.๒.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพร่วมกันในการจัดการ 
            พ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๑๖ 
 ๔.๓  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการพื้นที่มรดกโลกของเครือข่าย 
     องค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         ๑๒๑ 
 ๔.๔  องค์ความรู้จากการวิจัย  ๑๒๕ 

 



(ซ) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง   หน้า 
 

บทที่ ๕  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  ๑๒๖ 
 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย ๑๒๖  
 ๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย ๑๓๕ 
 ๕.๓  ข้อเสนอแนะ ๑๓๗   
 

บรรณานุกรม   ๑๔๐  
 

ภาคผนวก     
 ภาคผนวก ก  แบบสัมภาษณเ์พ่ือการวิจัย   ๑๔๘     
 ภาคผนวก ข  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย   ๑๕๑ 

 ภาคผนวก ค  หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก   ๑๕๓   
 ภาคผนวก ง  ภาพถ่ายในการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ    ๑๗๐   
 

ประวัติผู้วิจัย   ๑๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฌ) 
 

สารบัญภาพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่  หน้า 
   

๑ กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ๙ 
๒ การเชื่อมโยงของเครือข่าย “พันธมิตรแห่งดวงดาว” ๒๘ 
๓ อาณาเขตพ้ืนที่ในอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา ๗๗ 
๔ องค์ความรู้จากการวิจัย ๑๒๕ 



(ญ) 
 
 

สารบัญตาราง 

 
 

 
 

ตารางที ่  หน้า 
   

๑ ตารางรายนามผู้ให้สัมภาษณ์ ๘๘ 



 

 

 
บทท่ี ๑  

 

บทน ำ 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ซึ่งแสดงถึง
ความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมประเพณีในอดีต ที่สืบทอดเป็นมรดกสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชาติ
จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้จังหวัดระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกของโลก แหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถจ าแนกตามลักษณะเด่น ๆ ของการท่องเที่ยวเป็น ๓ 
ประเภท ดังนี้๑ ๑) แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม  ๒) แหล่งท่องเที่ยว

ประเภทศิลปวัฒนธรรม ๓) แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติศึกษาและการพักผ่อนหย่อนใจ 
พระนครศรีอยุธยาเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่งอาหารที่มีคุณภาพ เป็น
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด เมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
อย่างยั่งยืน แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือ
ก าหนดทิศทางการพัฒนา คือ “อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล” พันธกิจของ
แผนพัฒนาจังหวัดได้แก่ ๑) น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์       
๒) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็น
ธรรมในสังคม ๓) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อย
โอกาส เพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ๔) จัดให้
มีการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพสังคมใน
การด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ๕) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีด
ความสามารถพร้อมที่จะด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง / ทบวง / กรม     
๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือ
ที่มีกฎหมายก าหนด เป้าประสงค์รวม ได้แก่ ๑) อนุรักษ์มรดกโลกในเขตนครประวัติศาสตร์ควบคู่ไป
กับการพัฒนาเสริมสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่ ๒) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ๓) สร้างรายได้ / อาชีพและคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

                                                 
๑ “วิสัยทัศน์และการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา“,http://www.ayutthaya.go.th/plan1/ 

template2/index.htm [วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕]. 



๒ 

 

 จุดแข็งของพ้ืนที่  คือ เป็นเมืองราชธานี เก่า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มี
โบราณสถานเป็นจ านวนมากที่มีศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมทั้งที่เป็นแบบดั่งเดิมและที่สร้างใหม่เป็นแหล่งที่ตั้งซึ่งมีความเหมาะสม ส าหรับการตั้ง
คลังสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเกษตรที่จะส่งออกผ่านการขนส่งทางล าน้ า และทางบก และเป็น
แหล่งที่ตั้งของคลังสินค้าการค้าส่งและค้าปลีก ภายในประเทศ อีกทั้งมีเครือข่ายขนส่งที่สามารถ
เชื่อมโยงกับภาคอ่ืน ๆ ไปจนถึงประเทศเพ่ือนบ้าน AEC ได้สะดวก อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งสามารถ
เดินทางได้สะดวก และสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเช้าไป-เย็นกลับ รวมทั้งเป็นแหล่งที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ที่ไม่สามารถขยายหรือตั้งโรงงานในกรุงเทพฯได้ ต้องการอยู่ใกล้
ศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการรวบรวมสินค้าทางการ
เกษตรไปสู้ตลาดขายส่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมทั้งตลาดส่งออกต่างประเทศ  เป็นเมืองอู่ข้าวอู่
น้ า มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ และระบบชลประธานพร้อมสามารถสนับสนุนให้เกิดการท านาที่ได้ผล
ผลิตสูงตลอดทั้งปี เหมาะกับการเกษตร มีชุมชนที่มีรากเหง้าทางเชื้อชาติ และศาสนา ที่มีความ
แตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และสามารถเป็นเครือข่ายช่วยส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่จะท าให้นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น 

จุดอ่อนของพ้ืนที่ คือ เป็นพ้ืนที่รับน้ านองของภาคกลาง ต้องเผชิญกับปัญหาน้ าท่วมเป็น
ประจ าทุกปี ท าให้เกิดความเสียหายบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมภาค
การเกษตร สถานที่ราชการ โบราณสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ฯลฯ ปัญหากระแสน้ ากัดเซาะ
ตลิ่ง ท าให้ตลิ่งพัง แม่น้ าล าคลองตื้นเขิน และดินทรุดตัว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถาน 
บ้านเรือน ระบบสาธารณูปโภค (ประปา) และสาธารณูปการ (โทรศัพท์ ระบบก าจัดขยะ ระบบบ าบัด
น้ าเสีย) ไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรม  บุคลกรภาค
บริการด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศน้อย (อังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส) 
ท าให้ไม่สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการจราจร แออัดในวันเสาร์-
อาทิตย์ ซึ่งจะท าให้เป็นปัญหาต่อการท่องเที่ยว การขยายตัวของชุมชนเมืองในบริเวณรอบพ้ืนที่
อุตสาหกรรมขาดการวางผังเมืองที่ เป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถจัดหาบริการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปโภคมีการรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย และปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนใกล้เคียง มีแนวโน้มปัญหาสังคมรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาครอบครัว
แตกแยก ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปัญหาคุณแม่วัยใส ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมปัญหา
ประชากรแฝง มีประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ เดินทางมาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือประกอบ
อาชีพอ่ืน ๆ ในจังหวัดจ านวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านกายภาพและสังคม 



๓ 

 

โอกาสของพ้ืนที่ คือ มีแนวโน้มความต้องการอาหารปลอดภัยเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศ ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
อย่างต่อเนื่องได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย เพ่ือเป็นเข้าภาพจัดงาน World Expo 
๒๐๒๐ ก่อให้เกิดการขยายตัวและการพัฒนาเมืองอย่างก้าวกระโดด จะมีการขยายการลงทุนในทุก
ด้าน สร้างโอกาสทางด้านอาชีพ การประกอบธุรกิจ และเป็นการสร้างแหล่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว
แหล่งใหม่ น าไปสู้การเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมากในอนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นของการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ และการ
ท่องเที่ยวความสนใจพิเศษการเปิดตลาด AEC ท าให้มีโอกาสส าหรับอุตสาหกรรมส่งออก (SME) บาง
ประเภท อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตราคาถูกในประเทศอาเซียน
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งภาคอุตสาหกกรมและภาคการเกษตร ให้มีการ
รวมกลุ่มกันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ดีขึ้นในตลาด 
AEC 

ปัญหาและอุปสรรคของพ้ืนที่ คือ มีการปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะ 
ซึ่งท าให้เกิดปัญหาผลกระทบด้านส่งแวดล้อม และความขัดแย้งของชุมชนnในบางพ้ืนที่ของจังหวัด มี
การทิ้งขยะก าจัดขยะอย่างไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมส่ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้เคียงร้านค้าชุมชนในบริเวณวิหารมงคลบพิตร มี
เป็นจ านวนมากอยู่กันอย่างไม่เป็นระเบียบและมีการรุกล้ าเข้าไปในบริเวณรอบวิหาร ท าให้เกิด
ทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม และก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่ไม่เชิญชวน
ให้มาท่องเที่ยวและท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นมรดกโลก ๒  

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สู่การ

ปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันวางแผนก าหนด

นโยบายและด าเนินการตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตน มีความร่วมมือทางด้านองค์ความรู้

ความสามารถ ทรัพยากรและงบประมาณจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวย

ความสะดวกแก่การพัฒนา และสร้างองค์ความรู้โดยรวมที่ทุกภาคส่วนสามารถน าไปปรับใช้ได้ทั้ งนี้

เพ่ือให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เกิดการพัฒนาขับเคลื่อน 

อย่างสัมฤทธิ์ผล จึงต้องมีการวางระบบความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งแผนยุทธศาสตร์

ของหน่วยงานแผนแม่บทเฉพาะด้านแผนปฏิบัติการ รวมถึงระบบการจัดสรรงบประมาณที่มี

                                                 
๒ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดพระนครศรีอยุธยา” , ecocenter.diw.go.th/...จังหวัดน าร่อง/

พระนครศรีอยุธยา/๓๑๓-แผนพัฒนาจังหวัด 



๔ 

 

ประสิทธิภาพตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงบูรณาการและมีความต่อเนื่อง การพัฒนาระบบติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

อย่างแท้จริง   

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นแผนที่ได้ก าหนด

แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะการเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ 

ไปสู่แผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น รวมทั้ง

การใช้กลไกที่มีอยู่แล้วทั้งในระดับนโยบายพ้ืนที่ และชุมชน เป็นแกนกลางในการประสานแผนสู่การ

ปฏิบัติรวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการและกลไกดังกล่าว 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

แห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีหลักการ วัตถุประสงค์และแนวทางการขับเคลื่อนแผน

ไปสู่การปฏิบัติที่สอดรับกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้ ๑. ขับเคลื่อน

การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ โดยยึดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 

– ๒๕๖๔) เป็นกรอบทิศทางหลักในการด าเนินงาน และแปลงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ ๒. กระจายการ

พัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการท่องเที่ยวในทุกระดับ และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างการบริหารจัดการในระดับ

ท้องถิ่นและระดับนโยบาย  ๓. ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ

เอกชนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพผ่านกระบวนการสร้างเครือข่าย ที่

สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ 

ในระดับสากล แนวคิดการบริการภาครัฐด้วยเครือข่ายการท างาน (Government by 

Network) ได้ถูกยอมรับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เป็นแนวโน้มการบริหารจัดการรูปแบบ

ใหม่ที่จะเกิดขึ้น๓ภายหลังจากที่พบว่ารูปแบบเดิมของการบริหารจัดการตามล าดับขั้น หรือ 

Hierarchical Government ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากข้อจ ากัดในด้านการจัดสรรงบประมาณ ก าลังคนในการเข้าไปบริหาร

จัดการ รวมถึงความคาดหวังที่สูงขึ้นของประชาชนต่อการให้บริการและแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ เป็น

                                                 
๓ X. Greffe, “Is Heritage an Asset or a Liability”, Journal of Cultural Heritage, Vol. 5, Issue 

3, 2004, pp. 301-309. 
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ต้น ดังนั้น ในช่วงแรกของการน าแนวคิดเรื่องเครือข่ายการท างานเข้ามาประยุกต์ใช้ในภารกิจของ

หน่วยงานรัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของการจ้างบริษัทเอกชนภายนอกเข้ามาให้บริการงบประมาณ

เพ่ือความรวดเร็วและทันสมัยในการให้บริการเหล่านั้น รวมทั้งการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ส าหรับประชาชน เป็นต้น  รูปแบบความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ซึ่งพบเห็น

โดยทั่วไปสามารถเรียงล าดับตามระดับการมีส่วนร่วมของภาครัฐจากมากไปน้อย มีดังนี้๔ ๑) เครือข่าย

แบบจ้างเหมาด้วยสัญญาให้บริการ (Service Contract) ซึ่งภาครัฐเป็นผู้ท าสัญญาการให้บริการโดยมี

ผู้รับจ้างหรือผู้รับช่วงในการเชื่อมโยงงานบริการระหว่างสมาชิกในเครือข่าย เช่น การซื้อครุภัณฑ์หรือ

การจัดพิมพ์ป้ายโฆษณาแผ่นพับต่าง ๆ เป็นต้น ๒) เครือข่ายของบริการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

Chain) มีวัตถปุระสงค์เพ่ือลดภาระงานที่ มีลักษณะซับซ้อนในสายการท างานหนึ่ง ๆ ให้กับหน่วยงาน

อ่ืนเป็นผู้ด าเนินการแทนภาครัฐ เพ่ือท าหน้าที่บูรณาการการท างานของผู้เกี่ยวข้องหลัก  ๆ โดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะส่งมอบ เช่น การให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าและบริการ ด้วยการขนส่ง

ต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็นต้น ๓) เครือข่ายการท างานแบบเฉพาะกิจเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Ad 

Hoc) เป็นรูปแบบที่ ภาครัฐต้องการจัดหาหน่วยเฉพาะกิจ เพ่ือรองรับสถานการณ์พิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่

มักเป็นเหตุการณ์ ฉุกเฉิน เช่น หน่วยลงทะเบียนและให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ 

หรือโรคระบาด เป็นต้น ๔) เครือข่ายแบบตัวแทนการให้บริการ (Channel Partnership) เป็นรูปแบบ

ที่ภาครัฐร่วมกับบริษัทเอกชนหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรในฐานะตัวแทนภาครัฐเนื่องจาก

หน่วยงานเหล่านี้มีช่องทางที่จะเข้าถึงผู้รับบริการได้ดีและทั่วถึงกว่าหน่วยงานรัฐ ๕) เครือข่ายในการ

กระจายข้อมูล (Information Dissemination) เป็นรูปแบบที่ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนหรือองค์กรที่

ไม่แสวงหาผลก าไรในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้กับประชาชนในวงกว้าง ๖) เครือข่ายภาคประชา

สังคม (Civic Switchboard) ภาครัฐด าเนินการในลักษณะเป็นชุมสาย การเชื่อมโยงระหว่างองค์กร

ต่าง ๆ โดยอาศัยความกว้างขวางเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือกันของภาคประชาชนเพ่ือสร้าง

ประโยชน์แก่สังคม เช่น การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เป็นต้น 

 ผู้วิจัยเห็นว่าจากข้อมูลและปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเครือข่ายการจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทยของพ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
และเมืองบริวาร 
 
                                                 

๔ บริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน, ส านักแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๖ 
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน”, ภูเกต็, ๒๕๕๒, หน้า ๙. 



๖ 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาเครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของ

สังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๒.๒  เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์จัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
๑.๒.๓  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่าย

องค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                                              

๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ 
๑.๓.๑   เครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรม จัดการพ้ืนที่มรดกโลกอย่างไร 
๑.๓.๒ ยุทธศาสตร์จัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายด้านวัฒนธรรมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างไร 
๑.๓.๓  สภาพปัจจุบันของปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของ

เครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างไร 
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัยเรื่อง “เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมใน

สังคมไทย : พ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขต
การศึกษาดังนี้ 

๑.๔.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อาศัยการค้นคว้าเอกสาร 

(Documentary Research) ที่มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีเครือข่ายทางสังคม (Social 
Network Concept) แนวทางการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย ทั้ง
เอกสารทางวิชาการ เอกสารเกี่ยวกับข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก
ทางด้านวัฒนธรรม เป็นการรวบรวมค้นคว้าข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) เพ่ือศึกษากิจกรรม และกระบวนการของภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมที่มีพ้ืนที่ร่วมกับมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม ในพ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร  

 
 



๗ 

 

๑.๔.๒  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informant)   
  การก าหนดขอบเขตการวิจัยด้านประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) ครั้งนี้ใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของ
องค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย และภาคีเครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้าน
วัฒนธรรมในพื้นท่ีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ประกอบด้วย เจ้าอาวาสหรือ
ตัวแทนเจ้าอาวาสวัด เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง โดยแบ่งออกเป็น เจ้าอาวาสหรือตัวแทนเจ้า
อาวาสวัด จ านวน ๘ ท่าน เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กรหรือหน่วยงานรัฐ จ านวน ๗ ท่าน และ
ตัวแทนชุมชนหรือผู้น าชุมชน จ านวน ๒ ท่าน รวมทั้งสิ้น ๑๗ ท่าน 

๑.๔.๓  ขอบเขตด้านพื้นที่  
  ผู้ศึกษาวิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษา คือ พ้ืนที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมของนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน ๘ แห่ง ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล, วัดมเหยงคณ์, วัดกษัตราธิราช, วัดหน้า
พระเมรุ, วัดบางกระจะ, วัดภูเขาทอง, วัดท่าการ้อง และวัดธรรมมิกราช  หน่วยงานด้านวัฒนธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๗ แห่ง ได้แก่ ส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา , วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา และมูลนิธิพระมงคลบพิตร วัดมงคล
บพิตร และกลุ่มทางสังคม จ านวน ๒ แห่ง คือ ชุมชนหมู่บ้านโปรตุเกส และชุมชนป้อมเพชร 

๑.๔.๔  ขอบเขตด้านเวลา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบด้านระยะเวลาไว้ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๕.๑ เครือข่าย หมายถึง การเชื่อมประสานระหว่างบุคคล กลุ่มทางสังคม องค์กรเอกชน 

และหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดกระบวนการ (Facilitator) สนับสนุนการท างานที่มีลักษณะประสาน
ยุทธศาสตร์ ประสานแผน ประสานโครงการ ประสานกิจกรรมต่าง ๆ เชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันด้วย
ข้อสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication) โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือ
ประสานองค์กรชุมชนให้เป็นเครือข่าย (Networker) แต่ยังคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรม
ของตน 

๑.๕.๒ การจัดการ หมายถึง กระบวนการท างาน หรือกิจกรรมที่ บุคคล กลุ่มทางสังคม องค์กร
เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ๕ 



๘ 

 

ขั้นตอนประกอบด้วย ๑) การวางแผน ๒) การจัดการองค์การ ๓) การบังคับบัญชาสั่งการ ๔) การ
ประสานงาน และ ๕) การควบคุม 

๑.๕.๓ มรดกโลกพื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร หมายถึง พ้ืนที่
ที่ได้ก าหนดให้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน
หรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว๕ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะมรดกโลกคือพ้ืนที่ ๑,๘๑๐ ไร่ มีความ
เป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี มีคุณค่าความล้ าเลิศทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ 
มนุษย์วิทยา หรือวิทยาศาสตร์ 

๑.๕.๔ องค์กรด้านวัฒนธรรม หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และกลุ่มทางสังคม
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งทางตรงและโดยอ้อม 
จัดท ากระบวนการเพ่ือให้มีเครือข่ายสนับสนุนรูปแบบการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก ในลักษณะที่สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ พุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่
มีความโดดเด่นอันเป็นสากล ภายใต้ระบบการจัดการให้เกิดความรู้สึกร่วมกันเพื่อประโยชน์สาธารณะ. 

๑.๕.๕ ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนการด าเนินงานในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม
อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีองค์ประกอบสัมพันธ์สอดคล้องกัน ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจของ
องค์การ ค่านิยมร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  ค่า
เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ต้องครอบคลุมทุกพันธ
กิจขององค์การและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  เป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทั้งผู้บริหาร 
พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากองค์กรด้านวัฒนธรรม และภาคเครือข่าย โดยมุ่งหวังให้เกิดการ
ยอมรับในทุกฝ่าย มีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็น
เครื่องมือส าคัญในการปรับเปลี่ยนการจัดการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

  ๑.๗.๑ ได้องค์ความรู้เพ่ือเป็นประโยชน์กับองค์กรด้านวัฒนธรรมหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการพื้นที่มรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร  

๑.๗.๒ ได้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายด้าน
วัฒนธรรมในสังคมไทย นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร  

๑.๗.๓ ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค การจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้าน
วัฒนธรรมในสังคมไทย 

                                                 
๕ พินิจ พินธุสาส์น, “ว่ำด้วยองค์กำรยูเนสโก้และผลประโยชน์ในมรดกโลก”, กฎเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ

เพ่ือให้เป็นมรดกโลกทำงวัฒนธรรม. (กรุงเทพฯ: สยามมสิพับลิชช่ิงเฮ้าส์), ๒๕๕๓, หน้า ๖๓. 



๙ 

 

๑.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมใน

สังคมไทย: พ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” ผู้ศึกษาวิจัยได้น าแนวคิด
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง โดยน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 

กลไกกำรจัดกำร 
 องค์กรภาครัฐ 
 องค์กรด้าน

วัฒนธรรม 
 กลุ่มทางสังคม 
 ภาคีเครือข่าย 
 รูปแบบการจัดการ

พ้ืนที่เชิงเครือข่าย 
 

ยุทธศาสตร์การจัดการพ้ืนที่
มรดกโลกของเครือข่ายด้าน

วัฒนธรรม 
นครประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาและเมือง
บริวาร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

สาเหตุของสูญเสียคุณค่าความ
โดดเด่นอันเป็นสากล ปัญหา
เกิดจากการขาด 
- การสนับสนุนด้านวิชาการ 
- ความรู้ ความเข้าใจ 
- การมีส่วนร่วม 
- การจัดการอย่างเป็นระบบ 
ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก 

กลไกการขับเคล่ือน 
ภาคประชาชน/ 

วัด/กลุ่มทางสังคม/แผน
ด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล 
มรดกโลกทางวัฒนธรรม

Outstanding Universal Value 
(OUV) 



บทท่ี ๒ 
 

แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมใน
สังคมไทย : พ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา 
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประมวลสรุปน ามาเป็นแนวทางในการวิจัย ได้ดังนี ้

 1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม ( Network Theory) 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Concept of Participation) 
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) 

 4. บริบทของพ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.1 แนวคิดและทฤษฎีเครือข่าย ( Network Theory) 
  2.1.1 ความหมายของเครือข่ายทางสังคม (Social Network Meaning)       
 Jeremy Boissevain๖ ให้นิยามของ เครือข่ายทางสังคม ว่าหมายถึง ความสัมพันธ์ทาง
สังคมของบุคคล โดยมีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  
 Encyclopedia of Sociology๗ ให้นิยามของเครือข่ายทางสังคม (Social Network) วา
หมายถึง ปรากฏการณทางสังคมในรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการจัดเรียงความสัมพันธ์ 
(Patterned Arrays of Relationship) ระหว่างปัจเจกชน (Individual) ที่รวมกระท าการในสังคม 

Alter และ Hage๘ กล่าวว่า เครือข่ายทางสังคม (Network) คือ รูปแบบทางสังคมที่เปิด
โอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยน การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและการ
ร่วมกันท างาน เครือข่ายประกอบด้วยองค์กรจ านวนหนึ่งมีอาณาเขตที่แน่นอนหรือไม่ก็ได้ และองค์กร
นี้มีฐานเท่าเทียมกัน 

Haythornthwaite๙ กล่าวว่า เครือข่ายทางสังคม หมายถึง กลุ่มของสมาชิกเครือข่าย 
(Nodes) ที่มีความเชื่อมโยงกันทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการแลกเปลี่ยนหรือไหลเวียนข้อมูล 
                                                 

๖ Boissevain Jeremy, Friends of Friends: Network, Manipulators and Coalitions, (Oxford: 
Basil Blackwell, 1974), p. 22. 

๗ Borgatta, Edgar F. and Borgatta, Marie, Encyclopedia of Sociology, Volume 4: S-Z Index, 
(New York: Macmillan Publishing Company, 1992), หน้า 1887. 

๘ Alter และ Hage 1993, อ้างถึงใน นฤมล นิราทร การสร้างเครือข่ายการท างาน: ข้อควรพิจารณาบาง
ประการ, กรุงเทพฯ: โครงการระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก, 2543), หน้า 6. 

๙ Haythornthwaite, Social Network Analysis: An Approach and Techniques for the Study of 
information Exchange, Library & Information Science Research, 18(4): 1996, p. 323. 



 
 

๑๑ 
 

สารสนเทศ และทรัพยากรระหว่างกัน สมาชิกเครือข่ายเป็นได้ทั้งปัจเจกบุคคล คณะบุคคล หรือสิ่งต่าง
ที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ได้ เช่น องค์กร สถาบัน สัตว์ สิ่งของ บทความ วารสาร เว็บเพจ ส่วนเนื้อหาของ
ทรัพยากรการแลกเปลี่ยนที่จับต้องได้ เช่น สินค้า เงิน หรือจับต้องไม่ได้ เช่น ข้อมูล การสื่อสาร ความ
เชื่อ อิทธิพลทางสังคม เป็นต้น 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์๑๐  กล่าวว่า เครือข่ายทางสังคม คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มคนหรือ
องค์การที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารหรือกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนใน
เครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และมีการ
จัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่จุดหมาย  
 นฤมล  นิราทร๑๑ กล่าวว่า เครือข่าย หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประสานงานบุคคล กลุ่ม 
หรือองค์กรหลาย ๆ องค์กรที่ต่างก็มีทรัพยากรของตน เป้าหมาย วิธีการท างาน กลุ่มเป้าหมายของ
ตนเอง เข้ามาประสานงานกันอย่างมีระยะเวลาพอสมควร อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันสม่ าเสมอ แต่มี
การวางรากฐานเอาไว้   เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการจะขอความช่วยเหลือ  ขอความร่วมมือจากกลุ่ม
อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาสามารถติดต่อไปได้  

เสรี  พงศ์พิศ๑๒ ให้ความหมายของ เครือข่าย ว่าหมายถึง ขบวนการทางสังคมอันเกิดจาก
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความ
ต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันด าเนินกิจกรรมบางอย่างโดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็น
เอกเทศไม่ข้ึนต่อกัน 

สนธยา  พลศรี๑๓ ให้ความหมายของ เครือขา่ย ว่าหมายถึง ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่าง
สมาชิกอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่ายกลายเป็น
เครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ มีเป้าหมายในการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่อง 
เป็นการเชื่อมโยงคนที่มีความสนใจร่วมกัน และพัฒนาไปสู่การร่วมกันท ากิจกรรมด้วยเป้าหมาย 
จุดประสงค์เดียวกันหรือผลประโยชน์ที่ต้องการบรรลุผลร่วมกัน การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

พระกนกพงศ์  สมจิตฺโต (หอมสุวรรณ)๑๔ กล่าวว่า เครือข่าย หมายถึง การเชื่อมโยงกันของ
หน่วยย่อยเล็ก ๆ หลายหน่วยทั้งที่เป็นรูปแบบและไม่เป็นรูปแบบ สามารถเชื่อมโยงในแนวดิ่งหรือ
แนวนอน ขนาดของเครือข่ายจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่การเชื่อมโยงว่ามีจ านวนมากหรือน้อย 
                                                 

๑๐ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, “การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา”,(กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๑. 

๑๑ นฤมล นิราทร, “การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ”. (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓). หน้า ๒1. 

๑๒ เสรี  พงศ์พิศ, เครือข่าย: ยุทธวีเพ่ือประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง, (กรุงเทพมหานคร : โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, 2548), หน้า 8. 

๑๓ สนธยา  พลศรี, เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 
2550), หน้า 207. 

๑๔ พระกนกพงศ์  สมจิตฺโต, “แนวทางการสร้างเครือข่ายการให้บริการสุขภาพแก่พระสงฆ์ของโรงพยาบาล
บางปลาม้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2556 



 
 

๑๒ 
 

 จึงสรุปได้ว่า เครือข่าย หมายถึง การเชื่อมความสัมพันธ์ ประสานงานกันระหว่างบุคคล กลุ่ม
ทางสังคม องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ที่ก่อให้เกิดกระบวนการมีลักษณะประสานยุทธศาสตร์ 
ประสานแผน ประสานโครงการ ประสานกิจกรรมต่าง ๆ เชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันด้วยข้อสนเทศ
และการสื่อสาร ( Information and Communication) โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือประสาน
องค์กรชุมชนให้เป็นเครือข่าย (Networker) แต่ยังคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตน 
 

2.1.2 ความส าคัญของเครือข่าย          
มนุษย์ได้สร้างเครือข่ายสังคมมาเป็นเวลานาน โดยองค์ประกอบของเครือข่ายมีหน่วยของ

สังคมที่เป็นบุคคลกลุ่มหรือองค์กรและสังคม และมีการเชื่อมโยงโดยการปฏิสัมพันธ์ด้วยการสื่อสาร 
เมื่อเครือข่ายสังคมเป็นกลุ่มของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน   

สนธยา พลศรี๑๕ ให้ความส าคัญเครือข่ายสังคมไว้น่าสนใจคือ “The key word is the web 
of life” คือ เครือข่ายแห่งสายใยของชีวิต เป็นระบบแห่งความสัมพันธ์ตามสภาวธรรมชาติ เป็นการ
โยงใยเชื่อมโยงและมีความสลับซับซ้อนต่อเนื่องลื่นไหลไปตามเหตุปัจจัยและธรรมชาติ เครือข่ายสังคม 
(Social Network) เป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์ตั้งแต่ระดับปัจเจกไปจนถึงกลุ่มต่าง ๆ มีโครงสร้าง
และรูปแบบที่หลากหลายไม่ตายตัว เป็นกระบวนการที่เกี่ ยวข้องกับกิจกรรม ปฏิสัมพันธ์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันในหลาย ๆ ระดับ  

อานันท์ กาญจนพันธุ์๑๖ ความส าคัญของเครือข่ายคือ มีนัยคุณค่าแห่งความสัมพันธ์ มีนัย
แห่งการประสานความร่วมมือและมีนัยภารกิจและกระบวนการ เปรียบเสมือนร่างกายอัน
ประกอบด้วยรูปธรรมและนามธรรม เช่น จิต เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ  

ชินสัคค  สุวรรณอัจฉริย๑๗ ก็ได้ให้ความส าคัญขององค์ความรู้เครือข่ายทางสังคมไว้ดังนี้๑๘ 
๑. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างคุ้มค่าและมีเหตุผล 
๒. เกิดการแพร่กระจาย ถ่ายทอดประสบการณ์ การแก้ปัญหา ช่องทางข้อมูลโดยระบบ

เครือข่าย 
๓. สร้างความน่าเชื่อถือและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ ความร่วมมือ เกิดความม่ันคงในชีวิต 
๔. เป็นช่องทางการระดมทรัพยากรและช่วยเหลือกัน 
๕. ก าหนดความเป็นอิสระของเครือข่ายสามารถพัฒนาตามศักยภาพของกลุ่ม 
๖. เป็นเครื่องมือในการรวมกลุ่มเพื่อการแก้ปัญหาโดยตนเองไม่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น 
เครือข่ายมีองค์ประกอบของรูปธรรมและนามธรรม ประกอบด้วย หน่วยแห่งชีวิตหรือสมาชิก 

จุดมุ่งหมาย การท าหน้าที่อย่างมีจิตส านึกการมีส่วนร่วมระบบความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร 

                                                 
๑๕ สนธยา พลศรี, เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน , (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 

2550), หน้า ๑๙๕. 
๑๖ อานันท์ กาญจนพันธุ์, วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยขชุมชน, (กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬามหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๔), หน้า ๕๒-๕๖. 
๑๗ ชินสัคค์  สุวรรณอัจฉริย, “เครือข่ายทางสังคม”, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙), 

หน้า ๑๕-๑๗. 
๑๘ เรื่องเดียวกัน 



 
 

๑๓ 
 

ส าหรับกระบวนการการเกิดเครือข่ายจากการก่อตัว การขยายตัว การด าเนินกิจกรรมให้ต่อเนื่องและ
การด ารงอยู่ ผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่าย เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมโอกาสในการแก้ปัญหา เกิดการ
พ่ึงพาตนเอง เกิดการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น เกิดการผลักดันเชิงนโยบายและเกิดพลัง ยุทธศาสตร์
การจัดการเครือข่าย จ าเป็นต้องมีจุดมุ่งหมายร่วม บุคคลมีจิตส านึกร่วม มีการเชื่อมโยงที่เหมาะสม มี
ความรู้สึกร่วมระบบสามารถตรวจสอบได้และโปร่งใส มีระบบข้อมูลข่าวสาร  

จึงสรุปได้ว่า เครือข่ายทางมีความส าคัญต่อสังคม ท าให้เกิดกระบวนการ (Facilitator) 
สนับสนุนการท างานที่มีลักษณะประสานยุทธศาสตร์ แผน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เชื่อมโยงเป็น
ระบบเดียวกันด้วยข้อสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication) เป็นการ
ขยายตัวของกลุ่มคนที่มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และให้การสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ
เพ่ือสนับสนุนความช่วยเหลือต่อกันและกัน มีการวางรากฐานเอาไว้ ในลักษณะที่บุคคลหรือองค์กร
สมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตน น าไปสู่การวางแผนร่วมกัน โดยยึด
จุดหมายร่วมกันและการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกัน  

 
2.1.3 ลักษณะของเครือข่าย 

 สนธยา พลศรี๑๙ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของเครือข่าย มีดังนี ้
        1. มีแกนน าและสมาชิกท่ีเข้มแข็ง สามารถด าเนินงาน และขยายกิจการของเครือข่ายได้ และ
มีประสิทธิภาพ 
        2. มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเครือข่ายที่อาจจะเกิดจากสมาชิกหรือชุมชนท้องถิ่นที่
สมาชิกอยู่อาศัย หรือจากภายนอกชุมชน หรือจากการบูรณาการภูมิปัญญาทั้งสองได้อย่างเหมาะสม
กับเครือข่าย 
        3. มีสัมพันธภาพที่ดี เครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกและภายนอกท าให้การ
ด าเนินงานของเครือข่ายราบรื่น เป็นที่ยอมรับ และประสบความส าเร็จ 
        4. การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก เครือข่ายมีช่องทางให้สมาชิกได้มีเวทีส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก ท าให้สมาชิกได้รับความรู้  และ
ประสบการณ์ตลอดเวลา 
        5. การท ากิจกรรมและความต่อเนื่อง เครือข่ายสามารถคิด และด าเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง
สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ไม่ต้องพ่ึงพาจากภายนอก 
        6. ทรัพยากรและการแบ่งปัน เครือข่ายมีทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างเพียงพออาจจะ
โดยการจัดหาของเครือข่ายเอง หรือการแบ่งปันกับองค์กรและเครือข่ายอ่ืน ๆ ท าให้เครือข่ายสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ และมีประสิทธิภาพ                    

7. การเรียนรู้และนวัตกรรม สมาชิกของเครือข่ายมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่าง  ๆ 
สามารถสร้างนวัตกรรม ทั้งท่ีเป็นความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ได้ 
        8. การสื่อสาร เครือข่ายสามารถสื่อสารระหว่างเครือข่ายกับสมาชิกได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว ท าให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่ทนสมัย และเป็นประโยชน์ 
                                                 

๑๙ สนธยา พลศรี, เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน , (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 
2550), หน้า 264-265. 



 
 

๑๔ 
 

        9. การบริหารจัดการที่ดี เครือข่ายมีการบริ หารจัดการที่ดี เหมาะสมกับการด าเนินงานของ
เครือข่าย ท าให้เครือข่ายด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
        10. ระบบการติดตามและประเมินงาน เครือข่ายมีระบบการติดตาม และประเมินงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลที่เก่ียวกับเครือข่ายอย่างเพียงพอ สามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก
ได้ทนัเวลา และเหมาะสม 
 เสรี พงศ์พิศ๒๐ สรุปลักษณะของเครือข่าย ไว้ดังนี้ 
   1. เป็นกลุ่มองค์กรและ/หรือบุคคลที่มาร่วมกันเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และความ
สนใจที่ตั้งข้ึนร่วมกัน 
   2. เป็นเวทีเพ่ือกิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
        3. ด ารงอยู่ได้ยาวนาน (ไม่ใช่เฉพาะกิจ) ด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ต่อเนื่อง 
   4. มีความรู้สึกผูกพันกับโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกัน และร่วมกันรับผิดชอบ 
         5. มีฐานอยู่ที่ความเป็นเจ้าของร่วมกัน และความมุ่งมันที่จะท าตามวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้
ร่วมกัน รวมทั้งเครื่องมือ หรือวิธีการในการด าเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน 
 จึงสรุปได้ว่า ลักษณะของเครือข่าย มีดังนี้   

1. มีแกนน าและสมาชิกที่ เข้มแข็ ง สามารถด าเนินงานและขยายกิจการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

2. มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเครือข่ายที่อาจจะเกิดจากสมาชิกหรือชุมชนท้องถิ่นหรือ
จากภายนอกชุมชน หรือจากการบูรณาการภูมิปัญญาได้อย่างเหมาะสมกับเครือข่าย 
        3. มีสัมพันธภาพที่ดี เครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก เป็นที่ยอมรับ และประสบ
ความส าเร็จ 
        4. มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก มีช่องทางให้สมาชิกได้มีเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และประสบการณ์ตลอดเวลา 
        5. สามารถคิดและด าเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเองสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ไม่ต้อง
พ่ึงพาจากภายนอก 
        6. มีทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างเพียงพออาจจะโดยการจัดหาของเครือข่ายเอง หรือ
การแบ่งปันกับองค์กรและเครือข่ายอ่ืน ๆ ท าให้เครือข่ายสามารถด าเนินกิจกรรมได้ และมี
ประสิทธิภาพ            
         

2.1.4 ประเภทของเครือข่าย (Type of Social Network) 
ในการจ าแนกประเภทของเครือข่าย สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ โดยมีนักวิชาการหลายคน

ได้จ าแนกไว้ดังนี้ 
นฤมล  นิราทร ได้จ าแนกประเภทของเครือข่ายตามมิติ 4 มิติ ดังนี้๒๑ 

                                                 
๒๐ เสรี พงศ์พิศ, เครือข่าย: ยุทธวีเพ่ือประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง , (กรุงเทพมหานคร : โครงการ

มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, 2548), หน้า 201. 
๒๑ นฤมล  นิราทร, “การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ”. (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓, หน้า 18-21. 



 
 

๑๕ 
 

1. จ าแนกตามพ้ืนที่ด าเนินการ เช่น เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภาค และ
ประเทศ 

2. จ าแนกตามกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา เชน เครือข่ายที่ท างานด้านเด็ก สตรี สาธารณสุข 
เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม 

3. จ าแนกตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เชน เครือข่ายด้านแรงงาน เครือข่ายกลุ่มพระ
สหธรรม เครือข่ายครูพิทักษ์สิทธิเด็ก เครือข่ายสารวัตรนักเรียน 

4. จ าแนกตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ท าให้เกิดเครือข่ายใน 2 ลักษณะ คือ 
เครือข่ายตามแนวตั้ง คือ  

1) เครือข่ายที่มีโครงสร้างเป็นช่วงชั้น ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายใน 
เครือข่ายไม่เท่ากัน และ  

2) เครือข่ายตามแนวนอน เป็นเครือข่ายที่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายใน 
เครือข่ายเท่าเทียมกัน       

Martin Kilduff และ Wenpin Tsai๒๒ ได้แบ่งประเภทของเครือข่ายตามระดับของ
การศึกษาวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analysis) โดย แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  

1) เครือข่ายระดับปัจเจกบุคคล (Individual Level Network)  
2) เครือข่ายระดับหน่วยธุรกิจ (Business Unit Level Network)  
3) เครือข่ายระดับองค์กร (Organization Level Network)   
4) เครือข่ายระดับอื่น ๆ (Other Level Network) หรือระดับระหว่างองค์กร      
บางเครือข่ายอาจมีลักษณะทับซ้อนกันอยู่ในแต่ละมิติ เช่น เครือข่ายแรงงาน มีลักษณะเป็น

ทั้งเครือข่ายด้านแรงงาน และเป็นเครือข่ายระดับประเทศด้วย 
  พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร., กล่าวว่า เครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และภาคประชาชน ทั้งในด้านแนวคิด กิจกรรม ก็มีกระบวนการ
แบ่งประเภทและรูปแบบของเครือข่ายออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้๒๓ 
 ๑. เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ (Area) หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มองค์กรเครือข่ายที่อาศัยพ้ืนที่เป็น
ปัจจัยหลักในการท างานร่วมกัน ที่อาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป็นเป้าหมายน าทาง และเป็นการ
พัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วนต่าง ๆ ออกจากกัน โดยยึดเอาพ้ืนที่เป็นที่ตั้งแห่งความส าเร็จในการ
ท างานร่วมกันของทุกฝ่าย ลักษณะและโครงสร้างของเครือข่ายเชิงพ้ืนที่สามารถจัดลักษณะโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ได้หลายระดับตามพ้ืนที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่น เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ระดับจังหวัด 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและเครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ เช่น 
   ๑.๑) การแบ่งเครือข่ายตามระบบการปกครองของภาครัฐ เช่น      

                                                 
๒๒ Kilduff, Martin and Tsai, Social Networks and Organization, (London: SAGE Publication 

LTd., 2003), pp: 4-8. 
๒๓ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร., “เครือข่าย: ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ”, (กรุงเทพมหานคร: 

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, ๒๕๔๘), หน้า 84-90. 



 
 

๑๖ 
 

- เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ต าบล และเครือข่ายระดับอ าเภอ เช่น เครือข่ายประชาคม 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก         

- เครือข่ายระดับจังหวัด เช่น เครือข่ายประชาคมจังหวัดน่าน          
- เครือข่ายระดับภูมิภาค เช่น เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ           
- เครือข่ายระดับประเทศ เช่น เครือข่ายสมาพันธ์เกษตรแห่งประเทศไทย       
- เครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ เช่น เครือข่ายการพัฒนาของ UNDP 
๑.๒) การแบ่งพ้ืนที่ตามความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  

 - เครือข่ายลุ่มน้ าแม่ปิง            
- เครือข่ายอ่าวปัตตานี 

  กิจกรรมและความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพ้ืนที่นั้น จะอาศัยพ้ืนที่ทางกายภาพเป็นฐาน
ก าหนดกิจกรรมและปัญหา คือ ใช้กระบวนการในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม การบูรณาการ
จัดการเชิงพ้ืนที่และการใช้ประเด็นกิจกรรมเป็นภารกิจในการท างานร่วมกัน กิจกรรมที่เกิดขึ้นของ
เครือข่ายจะมีความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการใช้ทรัพยากรที่มาจากพ้ืนที่
เป็นส าคัญ โครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพ้ืนที่มีลักษณะกระบวนการท างานในแนวดิ่งและ
แนวราบมีการร่วมศูนย์กิจกรรมเข้าสู่ส่วนกลางระดับพ้ืนที่ขนาดใหญ่ และมีศูนย์ประสานย่อยในพ้ืนที่
ขนาดเล็ก เพ่ือให้เกิดกิจกรรม การสื่อสาร และความเคลื่อนไหว มีแกนน า ผู้ประสานงาน และ
คณะท างานในเครือข่ายร่วมผลักดันกิจกรรมให้กลุ่มองค์กรและเครือข่ายย่อยอ่ืน ๆ ท างานตามหน้าที่
และภารกิจ ในขณะที่ความสัมพันธ์ในแนวราบจะมีการประสานเครือข่ายตามประเด็นที่มีอยู่ในพ้ืนที่
แล้วมาก าหนดกิจกรรมร่วมกัน 
  ๒. เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue Network) ได้แก่ เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรม 
หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กร โดยมุ่งเน้นการจัดการในประเด็น
กิจกรรมนั้น ๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างของ
เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมสามารถแบ่งลักษณะและโครงสร้างของเครือข่ายได้อย่างมากมาย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ใช้หลักของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นตัวก าหนดความเป็นเครือข่าย 
เช่น เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบ้านเครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่าย
สิทธิมนุษยชน เครือข่ายสุขภาพ เป็นต้น  
  กิจกรรมการท างานของเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมส่วนใหญ่จะมีลักษณะการท างานใน
แนวราบ เพราะเกิดจากความสนใจในประเด็นปัญหาเดียวกันของปัจเจกบุคคล กลุ่มองค์กรและ
เครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น โครงสร้างความสัมพันธ์มีทั้งแนวดิ่งและแนวราบ โดย
จะมีองค์กรแม่ข่ายหรือหน่วยงานหลักที่ท างานในด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการท างานของ
เครือข่ายย่อยในระดับพ้ืนที่ แต่ละเครือข่ายที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระในการด าเนินการกับ
ประเด็นนั้น ๆ ภายใต้ศักยภาพของตนเอง กิจกรรมและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะของการมี
ส่วนร่วมและการพ่ึงพิงอาศัย เช่น  

-   เครือข่ายป่าชุมชน 
-   เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบ้าน 
-   เครือข่ายธนาคารหมู่บ้าน 



 
 

๑๗ 
 

-   เครือข่ายผู้สูงอายุ 
-   เครือข่ายด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
-   เครือข่ายสิ่งแวดล้อม 
-   เครือข่ายปฏิรูปการศึกษา 
-   เครือข่ายสิทธิมนุษยชน 
-   เครือข่ายสุขภาพ ฯลฯ 

  ๓. เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ (Structural – functional Network) ได้แก่ เครือข่าย
ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจและการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่ง
เครือข่าย เน้นการด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดหลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
หรือโครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นั้น ๆ โดยแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ได้ ๔ ภาคส่วนใหญ่ อัน
ได้แก่ 
   ๓.๑) เครือข่ายภาครัฐ เช่น เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่ายการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทยและเครือข่ายองค์กรอิสระของภาครัฐ เช่น สถาบันพระปกเกล้า สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ เป็นต้น 
   ๓.๒) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เช่น เครือข่ายสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม
สมาคมผู้ส่งออก เครือข่าย SME เป็นต้น 
   ๓.๓) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายเพ่ือนตะวันออก เครือข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชนภาคเหนือ เครือข่ายด้านแรงงานสวัสดิการสังคม เป็นต้น 
   ๓.๔) เครือข่ายภาคประชาชน เช่น เครือข่ายปราชญ์อีสาน เครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน 
เครือข่ายสมัชชาคนจน เป็นต้น 
 สนธยา  พลศรี ได้แบ่งประเภทของเครือข่ายตามหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้กันทั่วไป 16 ลักษณะ
คือ ๒๔ 

1. แบ่งตามความซับซ้อนของกลไกการท างานโดยพิจาณาจากความซับซ้อนจากความ
ซับซ้อนน้อยแล้วเพ่ิมความซับซ้อนมากขึ้นเป็นล าดับ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
          1) เครือข่ายชั้นเดียว เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกเพียงระดับเดียว 
โครงสร้างไม่มีความซับซ้อน 
          2) เครือข่ายหลายชั้น เป็นเครือข่ายที่สมาชิกรวมกันในลักษณะของการขยาย
เครือข่ายออกไปหลายระดับหรือหลายชั้น มีความซับซ้อนที่หลายระดับ 
      2. การแบ่งตามสถานภาพและบทบาทของสมาชิก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
          1) เครือข่ายแนวนอน เป็นเครือข่ายที่สมาชิกมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เมื่อรวมเป็น
เครือข่ายจะมีต าแหน่งและหน้าที่ทัดเทียมกัน ไม่มีใครมีอ านาจเหนือกว่าใคร แต่ต่างน าศักยภาพของ
ตนมาใช้ในการด าเนินงานของเครือข่ายอย่างเต็มท่ี 

                                                 
๒๔ สนธยา  พลศรี, เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 

2550), หน้า 264-265. 
 



 
 

๑๘ 
 

          2) เครือข่ายแนวตั้ง เป็นเครือข่ายที่สมาชิกมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อรวมเป็น
เครือข่ายสมาชิกจะมีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันออกไป เช่น สมาชิกแกนน า สมาชิกธรรมดา สมาชิก
สมทบ เป็นต้น 
    3. การแบ่งตามระดับการรวมตัวของสมาชิก เป็นการแบ่งประเภทของเครือข่ายตามลักษณะ
การมารวมกันเป็นเครือข่ายของสมาชิก มีระดับแตกต่างกันออกไปหลายระดับ คือ 
         1) เครือข่ายระดับบุคคล  เป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ มา
รวมกันเป็นเครือข่าย เช่น เครือญาติ เพ่ือนบ้าน บุคคลที่ประกอบอาชีพเดียวกัน เป็นต้น 
         2) เครือข่ายระดับกลุ่มหรือองค์กร เป็นเครือข่ายที่สมาชิกเกิดจากการรวมตัวของ
กลุ่มหรือองค์กรไม่ใช่บุคคล เช่น ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรจังหวัดสงขลา สหพันธ์ครู สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับต่าง ๆ  เครือข่ายมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา 
สหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
         3) เครือข่ายระดับบุคคลกับกลุ่มหรือองค์กร เป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วย
บุคคลต่าง ๆ กับกลุ่มหรือองค์กร เป็นคนละระดับกัน 
         4) เครือข่ายระดับชุมชนต่าง ๆ เป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยชุมชนขนาดต่าง 
ๆ เช่น ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเมืองกับเมือง ประเทศต่อประเทศ 
เป็นต้น หรือสมาชิกอาจจะประกอบด้วยชุมชนขนาดเดียวกัน หรือต่างขนาดก็ได้ 
         5) เครือข่ายระดับสถาบัน เป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยสถาบันประเภท
เดียวกัน เช่น สถาบันครอบครัวกับสถาบันครอบครัว หรือสถาบันต่างประเภทกัน เช่น สถาบัน 
ครอบครัวกับสถาบันศาสนา เป็นต้น 
     4. การแบ่งตามลักษณะการเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย โดยพิจารณาจากลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางกับสมาชิกว่าเป็นแบบใด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
         1) เครือข่ายรวมศูนย์ เป็นเครือข่ายที่มีศูนย์กลางเพียงศูนย์เดียว มีลักษณะเป็นแบบ
การรวมอ านาจไว้ในศูนย์กลาง สมาชิกเป็นเพียงผู้ร่วมใช้บริการจากศูนย์กลางเท่านั้น หรือมีศูนย์กลาง
เป็นแม่ข่าย ส่วนสมาชิกเป็นลูกข่ายที่ต้องด าเนินงานตามแม่ข่าย เช่น คุรุสภา สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น 
         2) เครือข่ายกระจายศูนย์ เป็นเครือข่ายที่สมาชิกมีอิสระในการด าเนินงาน แต่จะมี
คณะกรรมการร่วมท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง หรือประสานงานเครือข่าย 
         3) เครือข่ายผสม เป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างทั้งรูปแบบรวมศูนย์ และกระจายศูนย์
รวมกัน กล่าวคือ มีศูนย์กลางท าหน้าที่ประสานงานระหว่างสมาชิก แต่ให้สมาชิกมีอิสระในการติดต่อ
ประสานงานกันได้โดยตรงอีกด้วย 
         4) เครือข่ายเชิงซ้อน เป็นเครือข่ายที่โครงสร้างเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถติดต่อ
ประสานงาน ร่วมมือกันด าเนินงานภายในเครือข่ายได้โดยตรง โดยมีศูนย์กลางประสานงานหลายศูนย์               

5. การแบ่งตามระดับความสัมพันธ์กับศูนย์กลาง เป็นการแบ่งประเภทของเครือข่าย 
โดยพิจารณาจากระดับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับศูนย์กลางของเครือข่ายแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
        1) เครือข่ายใกล้ชิด เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วย สมาชิกท่ีใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นจุด
ศูนย์กลางมากที่สุด เช่น เครือข่ายญาติพ่ีนอง เพ่ือนสนิท เป็นต้น 



 
 

๑๙ 
 

        2) เครือข่ายรอง เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกที่บุคคลผู้เป็นศูนย์กลางรู้จัก
คุ้นเคยน้อยกว่ากลุ่มเครือข่ายใกล้ชิด ได้แก่ ญาติพ่ีน้องล าดับห่าง ๆ คนที่รู้จักคุ้นเคยทั่ว ๆ ไป เป็นต้น 
        3) เครือข่ายขยาย เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งบุคคลผู้เป็นจุดศูนย์กลาง
ไม่รู้จักโดยตรง แต่สามารถติดต่อสัมพันธ์โดยผ่านบุคคลในเครือข่ายใกล้ชิดอีกทีหนึ่ง 
    6. การแบ่ง ตามขนาดของเครือข่ายเป็นการแบ่ง โดยพิจารณาจากจ านวนของสมาชิกที่
รวมกันเป็นเครือข่าย แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 
        1) เครือข่ายขนาดใหญ่หรือเครือข่ายรวม เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกเป็น
จ านวนมาก เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย สมาชิกประกอบด้วย
กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองต่าง ๆ มากกว่า 70,000 กองทุน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย สมาชิกประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรทุกอ าเภอ เป็นต้น 
        2) เครือข่ายขนาดเล็กหรือเครือข่ายย่อย เป็นเครือข่ายที่มีขนาดเล็กกว่าเครือข่าย
รวม มารวมกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่  เช่น กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านรวมกันเป็นเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านระดับต าบล ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแต่ละต าบลรวมกันเป็นเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอ าเภอ เป็นต้น 
    7. การแบ่งตามแหล่งก าเนิดของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลักษณะของที่มา
หรือแหล่งเกิดของเครือข่ายเป็นส าคัญ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
        1) เครือข่ายธรรมชาติ เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เนื่องจากมีปัจจัย
บางอย่างสนับสนุน เช่น เครือญาติเดียวกัน นับถือศาสนาเดียวกัน ร่วมถิ่นก าเนิดเดียวกัน ประสบ
ปัญหาเหมือนกัน เป็นต้น                           
   2) เครือข่ายจัดตั้งเป็นเครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้งของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชน เพ่ือพัฒนาอาชีพ เพ่ือการเพ่ิมพูนรายได้ เพ่ือ
รวมพลังของคนในชุมชน เพ่ือความมั่นคงของชุมชนหรือจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น 

8. การแบ่งตามลักษณะของสมาชิกที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย  โดยพิจารณาจากความเหมือน 
หรือคล้ายคลึงกันของสมาชิก และความแตกต่างกันของสมาชิกแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

  1) เครือข่ายประเภทเดียวกัน เป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยบุคคล กลุ่มหรือ
องค์กรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น เครือข่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดต่าง ๆ สมาพันธ์
ครูแห่งประเทศไทย สมัชชาคนจนภาคอีสาน สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ชมรมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

        2) เครือข่ายต่างประเภทกัน เป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยสมาชิกมีความ
แตกต่างกัน แต่มารวมกันเป็นเครือข่ายเนื่องจากมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น เครือข่ายประชารัฐจังหวัด
ต่าง ๆ ประชาคมจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น                   

9. การแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์กับรัฐบาล เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากการจัดตั้ง 
และการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นส าคัญ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 

        1) เครือข่ายภาครัฐ เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้ง หรือการสนับสนุนโดยรัฐบาล 
เช่น เครือข่ายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เครือข่าย



 
 

๒๐ 
 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่จดตั้งและสนับสนุนโดยกระทรวงกรมและ
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล 

        2) เครือข่ายภาคเอกชน เป็นเครือข่ายที่ประชาชนรวมกัน จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์
บางอย่าง โดยไม่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาล เช่น สโมสรออนไลน์แห่งประเทศไทย สโมสรโรตารี 
แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมพ่อค้าจังหวัดต่าง ๆ 

        3) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นเครือข่ายที่เกิดจากองค์กรพัฒนาเอกชน  ไม่
ถูกบังคับบัญชาโดยรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยไม่แสวงหาก าไร เช่น 
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการประสานงานองค์กร
พัฒนาเอกชนภาคใต้ เป็นต้น 

   10. การแบ่งตามลักษณะของงาน โดยพิจารณาจากลักษณะกิจกรรมการด าเนินงานของ
เครือข่าย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

         1) เครือข่ายพื้นท่ี เป็นเครือข่ายที่ด าเนินงานอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน โดยกิจกรรมมีความ
หลากหลายแตกต่างกันออกไป เช่น อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ต าบลเดียวกัน อ าเภอเดียวกัน จังหวัด
เดียวกัน ประเทศเดียวกัน เป็นต้น แต่รวมกันเป็นเครือข่าย 

         2) เครือข่ายกิจกรรม เป็นเครือข่ายที่ด าเนินงานในกิจกรรมที่เหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกัน อาจจะครอบคลุมพ้ืนที่หลายหมู่บ้าน หลายต าบล หลายอ าเภอ หลายจังหวัด หลาย
ประเทศ เป็นต้น 

   11. การแบ่งตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากการจดทะเบียน หรือการไม่จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายของเครือข่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ          

1) เครือข่ายที่ไม่เป็นนิติบุคคล เป็นเครือข่ายที่รวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการหรือ 
ยังไม่ได้ด าเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ชมรม สมาคมต่าง  ๆ ที่ยังไม่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เป็นต้น 

          2) เครือข่ายนิติบุคคล เป็นเครือข่ายที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย 
และระเบียบของส่วนราชการ เช่น ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย สมาคมออนไลน์แห่ง
ประเทศไทย หอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น      

12. การแบ่งตามรูปแบบความร่วมมือระหว่างสมาชิก โดยพิจารณาจากลักษณะความร่วมมือ
ของสมาชิกในการด าเนินงานของเครือข่าย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

          1) เครือข่ายไม่เป็นทางการ เป็นเครือข่ายที่ไม่ต้องมีการลงนาม ไม่ต้องมีระเบียบ
กฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร แต่มารวมกันด้วยความจริงใจ เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น 
เครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น 

          2) เครือข่ายเป็นทางการ เป็นเครือข่ายภายใต้พันธสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร มี
การก าหนดโครงสร้าง กฎระเบียบของเครือข่ายบทบาท หน้าที่ของสมาชิกไว้อย่างชัดเจน เช่น สภา
ทนายความ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) เป็นต้น      

13. การแบ่งตามคุณสมบัติของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากคุณลักษณะของการ
รวมกันเป็นเครือข่าย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ           

1) เครือข่ายเทียม เป็นเครือข่ายที่ขาดคุณสมบัติของการเป็นเครือข่ายแต่เข้าใจว่า 



 
 

๒๑ 
 

เป็นเครือข่าย เพราะเป็นเพียงการรวมกันของสมาชิกแต่ไม่มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายร่วมกัน ไม่มี
ความตั้งใจด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เช่น สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าบางสถาบันการศึกษาที่มีการจัด
งานชุมนุมศิษย์เก่าทุกปี สมาชิกในรุ่นเดียวกันมาสังสรรค์กันในลักษณะของการรับประทานอาหาร
เท่านั้น ไม่ได้มีกิจกรรมอ่ืนใดอีก เป็นต้น                                 
   2) เครือข่ายแท้ เป็นเครือข่ายที่สมาชิกมารวมกันเป็นเครือข่ายแล้วมีลักษณะของ
การเป็นเครือข่ายที่แท้จริง      

14. การแบ่งตามลักษณะของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาลักษณะที่ส าคัญของ
เครือข่าย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

          1) เครือข่ายการเรียนรู้  เป็นเครือข่ายเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิด
ประสบการณ์ ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ชมรมแพทย์แผนไทยภาคใต้ เป็นต้น 

           2) เครือข่ายกิจกรรม เป็นเครือข่ายช่วยเหลือ และร่วมมือท ากิจกรรมในลักษณะ
เดียวกัน หรือสนับสนุนส่งเสริมกัน เช่น เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

           3) เครือข่ายทรัพยากร เป็นเครือข่ายที่ระดม และจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นภาค
ราชการ เอกชน เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการขาดแคลนทรัพยากรในแต่ละพ้ืนที่ให้สามารถด าเนินการ
ต่อไปได้อย่างที่คาดหวัง เช่น เครือข่ายประมงชายฝั่งจังหวัดสงขลา เป็นต้น       

15. การแบ่งตามวิชาชีพของสมาชิก โดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบอาชีพของ
สมาชิกเครือข่ายเป็นส าคัญ เช่น เครือข่ายครู เครือข่าย นักวิชาการ เครือข่ายนักการเมือง เครือข่าย
ก านันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายแพทย์แผนไทย เครือข่ายนักวิจัย เป็นต้น       

16. การแบ่งตามลักษณะกิจกรรมของเครือข่าย โดยพิจารณาจากลักษณะของกิจกรรม หรือ
งานที่ด าเนินการแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น เครือข่ายสตรี เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่าย
คนพิการ เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบ้าน เครือข่ายคุมครอง
ผู้บริโภค เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายสิทธิมนุษยชน เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เป็นต้น                            

เสรี พงศ์พิศ เครือข่ายมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับสมาชิก พ้ืนที่ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
และโครงสร้างการด าเนินงานในลักษณะองค์กรของเครือข่าย 4 ลักษณะ ดังนี้ ๒๕    
  1. เครือขา่ยแนวราบ โดยการประสานบุคคลที่อยู่ใน “ระดับ” เดียวกัน อาชีพเดียวกัน ให้มา
เชื่อมประสานเป็นเครือข่ายกัน เช่น เครือข่ายเกษตร เครือข่ายนักพัฒนา เครือข่าย นักวิจัย เป็นต้น  

2. เครือข่ายที่มีลักษณะแนวตั้ง เช่น การน าผู้คนจากหลากหลายอาชีพที่แตกต่างกันมาเป็น
เครือขา่ยกัน เช่น เกษตรกร นักพัฒนา นักวิชาการ นักธุรกิจ นักการเมือง องค์กรทุน เป็นต้น  

3. เครือข่ายส่วนใหญ่เกิดข้ึนเพื่อท าให้การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ ดี
ขึ้นง่ายขึ้น มีการร่วมมือกันในเรื่องต่าง ๆ ได้สะดวกและดียิ่งขึ้น และอีกบางส่วนท าให้เป็นพลังต่อรอง
กับอ านาจต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชน องค์กรทุน หรือองค์กรวิชาการท าให้
ได้รับความสนใจ และความช่วยเหลือง่ายขึ้น       

                                                 
๒๕ เสรี พงศ์พิศ, เครือข่าย: ยุทธวีเพ่ือประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง, (กรุงเทพมหานคร : โครงการ

มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, 2548), หน้า 198-199. 



 
 

๒๒ 
 

4. เครือข่ายจ านวนหนึ่งเกิดขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการวิจัย การศึกษาการ
ฝึกอบรม การจัดการทรัพยากร การจัดการตลาด บางเครือข่ายแลกเปลี่ยนทรัพยากรกัน เช่น พันธุ์ไม้ 
พันธุ์สัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น  บางเครือข่ายเน้นการรวมตัวกันเพ่ือกดดันทางการเมื อง
รณรงค์ เพ่ือให้สงคมเกิดส านึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การสร้างเขื่อน เป็นต้น 

จึงสรุปได้ว่า ประเภทของเครือข่าย แบ่งได้ดังนี้ ๑) เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ (Area)  ๒) เครือข่าย
เชิงประเด็นกิจกรรม ( Issue Network)  ๓) เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ (Structural – 
functional Network) 
 2.1.5 การสร้างเครือข่าย 
       การสร้างเครือข่าย (Networking) ๒๖หมายถึง กิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นกลุ่ม
องค์กรหรือกลุ่มบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม หรือการผลิตระหว่าง
องค์กรสมาชิกต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์รวมกันมาก่อนหน้าที่จะท าความตกลงเป็นองค์กรเครือข่าย 
ส าหรับเหตุผลในการสร้างเครือข่ายทางสังคมนั้น  

นฤมล นิราทร๒๗ กล่าวว่า เหตุผลในการสร้างเครือข่ายทางสังคมนั้นเป็นเพราะ  
1. ต้องการมีเพ่ือนในการท างาน ต้องการมีหมู่ มีพวก  
2. ต้องการทรัพยากรในการท างาน  
3. ต้องการรับภาระความเสี่ยงในกิจกรรมร่วมกัน  
4. ต้องการความช านาญเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา 
5. ต้องการประหยัด  
6. ต้องการเรียนรู้ประสบการณในการท างานร่วมกัน รวมไปถึงมีปัจจัยเสริมที่เป็นเงื่อนไข

ส าคัญ คือ ความเต็มใจที่จะเขารวมเป็นเครือข่าย 
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเป้าหมายการสร้างเครือข่าย ๘ ประการได้แก๒่๘ 

  ๑. เพ่ือขยายวงความสัมพันธ์ให้กว้างขวางขึ้น น าไปสู่การขยายกิจกรรม ขยายความช่วยเหลือ
เกื้อกูลที่มีต่อกัน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของแต่ละองค์กรให้แสดงบทบาททั้ง “ผู้ให้” 
และ “ผู้รับ” อย่างเหมาะสม 
  ๒. เพ่ือสร้างกระบวนการการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันผ่านทางการ
ติดต่อกันโดยตรงระหว่างบุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ที่เข้าร่วมในเครือข่าย 
   ๓. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางวัตถุแก่กัน และยังเป็นการแบ่งปันทรัพยากร
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกว่า 
  ๔. เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลระหว่างองค์กร 
  ๕. เพ่ือเป็นแหล่งส าหรับการท างานและสนับสนุนต่าง ๆ เปิดช่องให้สมาชิกสามารถเข้าถึง
เรื่องนัน้ ๆ ได้ในทุกแง่มุม เพ่ือจะเอาไปปฏิบัติเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองและยังท าให้เกิดการรวม
หมู่ที่มีพลังอิทธิพลมากกว่าองค์เดียวอย่างมากมาย 
                                                 

๒๖ นฤมล นิราทร, “การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ”, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า 8. 

๒๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า 11-12. 
๒๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕. 



 
 

๒๓ 
 

  ๖. เป็นเวทีส าหรับการปฏิบัติงานร่วมในพ้ืนที่ 
  ๗. เพ่ือน าไปสู่การสร้างแหล่งสะสมทุนเพ่ือการพ่ึงตนเองในด้านต่าง ๆ ในอนาคต 
  ๘. เพ่ือเป็นการร่วมตัวกันน าประเด็นปัญหาร้องเรียนสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อหรือน าไปสู่การ
เสนอ หรือผลักดันนโยบายที่เหมาะสมมากกว่าเดิม   
       พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ๒๙ ให้เหตุผลว่าการสร้างเครือข่ายทางสังคมเกิดจาก 

1. สถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดลอมที่ซ้ าซอน หลากหลาย และขยายตัว จนเกิน
ความสามารถของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่ม ที่จะด าเนินการแก้ไข  

2. เครือข่ายเป็นเครื่องมือหรือยุทธศาสตร์ในการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม  
3. เพ่ือให้การประสานผลประโยชนเป็นไปอย่างเท่าเทียม  
เหตุผลส าคัญของการสร้างเครือข่ายทางสังคม คือ การมุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายของปัจเจก

บุคคล ซึ่งไมสามารถท าได้ด้วยตนเองโดยล าพัง แต่ต้องอาศัยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร อันจะส่งผลให้สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อันเป็นการประสานผลประโยชนซึ่ง
กันและกัน   

สนธยา พลศรี กล่าวว่า เครือข่ายแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกัน การเกิดขึ้นของ
เครือข่ายจึงมีสาเหตุ ปัจจัยสนับสนุน และการก่อรูปเครือข่ายที่แตกต่างกันออกไป สาเหตุของการเกิด
เครือข่าย มีดงต่อไปนี้๓๐         

1. การเกิดโดยธรรมชาติ เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครจัดตั้ง เป็นผลของความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างมนุษย์ เช่น ความสัมพันธ์ของระบบครอบครัว และเครือญาติความสัมพันธ์ของครู อาจารย์ 
และลูกศิษย์ เป็นต้น มีลักษณะของการเป็นเครือข่ายอยู่แล้ว เมื่อบุคคลมีส่วนร่วมในระบบ
ความสัมพันธ์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายด้วย         

2. เกิดจากวิกฤตการณ์ของสังคมมนุษย์ เป็นการเกิดเครือข่ายจากการเกิดปัญหา หรือ
วิกฤตการณ์ขึ้นในสังคมที่สมาชิกตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในลักษณะของ
การรวมพลังกัน สมาชิกส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน 
อาชีพเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกัน ด ารงชีวิตร่วมกัน หรือเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน เป็นต้น 

การเกิดของเครือข่ายเริ่มจากการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์แสวงหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาในลักษณะของเครือข่ายที่เป็นอิสระปราศจากการครอบง ากันและ
กัน มีความสัมพันธ์แบบไม่ซับซ้อน หรือเป็นแนวราบที่ต่างต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เช่น เครือข่าย
พิทักษ์ป่า เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ า เป็นต้น         

3. การเกิดโดยวิวัฒนาการ เป็นการเกิดเครือข่ายจากความสัมพันธ์ของสมาชิก เช่น เพ่ือน
บ้าน เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น มารวมกันโดยวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นเวลานาน ในลักษณะของกลุ่ม 
และองค์กรแล้วพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเครือข่าย เช่น จากกลุ่มแบบสภากาแฟ พัฒนาเป็นเครือข่าย
ประชาคมหมู่บ้าน หรือประชาคมเมือง เป็นต้น         
                                                 

๒๙ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร., “เครือข่าย: ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ”. (กรุงเทพมหานคร: 
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, ๒๕๔7), หน้า 55-58. 

๓๐ สนธยา พลศรี, เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน , (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 
2550), หน้า 257. 
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4. การเกิดโดยการจัดตั้ง เป็นการเกิดเครือข่ายที่มีผู้จัดตั้งและให้การสนับสนุนเพ่ือ
วัตถุประสงค์บางประการ จนสมาชิกรวมกันเป็นเครือข่าย ทั้งการจัดตั้งโดยผู้น ารัฐบาล ภาคเอกชน
และองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง เครือข่ายสหกรณ์ เครือข่าย
ของกระทรวงต่าง ๆ เป็นต้น 

พระมหาสุทิตย์  อาภากโร๓๑ การเกิดขึ้นของเครือข่ายนั้นมีการก่อตัวที่หลากหลายทั้งเกิดขึ้น
ด้วยการจัดตั้งของภาคส่วนต่าง ๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดขึ้นเพราะ
สถานการณ์ ก่อให้เกิดขบวนการเครือข่าย ในสังคมไทยโดยจ าแนกออกเป็น 3 ด้านตามลักษณะการ
ก่อตัว ได้แก่    

1. เครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้งและการสนับสนุนของภาคส่วนต่าง  ๆ การก่อตัวของ
เครือข่ายส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานบางแห่งต้องการส่งเสริมหรือเข้าไปจัดตั้ง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาตามแนวนโยบายของภาครัฐ และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับ
ชุมชนในการพึ่งพาตนเอง เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายพัฒนาชุมชน เป็นต้น  

2. เครือข่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดขึ้นจากความสมานฉันท์ การร่วมแรงร่วมใจของ
ฝ่ายต่าง ๆ ที่มองเห็นความจ าเป็นในการเรียนรู้ และการแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วมารวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การพ่ึงพาอาศัยกัน และความต้องการอย่าง
แท้จริงของสมาชิกมีแนวทางการด าเนินการที่เป็นอิสระจากการครอบง าของฝ่ายต่าง ๆ 

3. เครือข่ายจะเกิดขึ้นหลังจากที่สถานการณ์นั้น และมีผู้ประสานงานเพ่ือให้เครือข่ายมีความ
ต่อเนื่อง เช่น เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ โครงสร้างความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายจะมีการรวมพลังอย่างแน่นหนาบนพ้ืนฐานของการต่อสู้ และการเรียกร้องเพ่ือปกป้อง และ
รักษาสิทธิของตนเองในการพัฒนา และมีการปรับบทบาทต่อการพัฒนาในแง่มุมที่หลากหลาย โดย
เป็นกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์และบริบททางสังคม 

จึงสรุปได้ว่า การสร้างเครือข่าย มีสาเหตุ ปัจจัยสนับสนุน และการก่อรูปเครือข่ายที่แตกต่าง
กันออกไป สาเหตุของการเกิดเครือข่าย มีดงต่อไปนี้          

1. การเกิดโดยธรรมชาติ เป็นผลของความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย์  เช่น 
ความสัมพันธ์ของระบบครอบครัว และเครือญาติความสัมพันธ์ของครู อาจารย์ และลูกศิษย์ เป็นต้น  

2. เกิดจากวิกฤตการณ์ของสังคมมนุษย์ เป็นการเกิดเครือข่ายจากการเกิดปัญหา จ าเป็นที่
ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในลักษณะของการรวมพลังกัน สมาชิกส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน เช่น อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน อาชีพเดียวกัน หรื เกี่ยวข้องกัน ด ารงชีวิตร่วมกัน หรือ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เป็นต้น เป็นอิสระปราศจากการครอบง ากันและกัน มีความสัมพันธ์แบบไม่
ซับซ้อน หรือเป็นแนวราบที่ต่างต้องพ่ึงพาอาศัยกัน และกัน เช่น เครือข่ายพิทักษ์ป่า เครือข่ายอนุรักษ์
ลุ่มน้ า เป็นต้น         

3. การเกิดโดยวิวัฒนาการ เป็นการเกิดเครือข่ายจากความสัมพันธ์ของสมาชิก เช่น เพ่ือน
บ้าน เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น มารวมกันโดยวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นเวลานาน ในลักษณะของกลุ่ม 

                                                 
๓๑ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร., “เครือข่าย: ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ”. หน้า 109-110. 



 
 

๒๕ 
 

และองค์กรแล้วพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเครือข่าย เช่น จากกลุ่มแบบสภากาแฟ พัฒนาเป็นเครือข่าย
ประชาคมหมู่บา้น หรือประชาคมเมือง เป็นต้น         

4. การเกิดโดยการจัดตั้ง เป็นการเกิดเครือข่ายที่มีผู้จัดตั้งและให้การสนับสนุนเพ่ือ
วัตถุประสงค์บางประการ จนสมาชิกรวมกันเป็นเครือข่าย ทั้งการจัดตั้งโดยผู้น า รัฐบาล ภาคเอกชน
และองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง เครือข่ายสหกรณ์ เครือข่าย
ของกระทรวงต่าง ๆ เป็นต้น 

 
2.1.6 องค์ประกอบของเครือข่าย (Social Network Components) 
มีนักวิชาการหรือผู้รู้ได้ก าหนดองค์ประกอบของเครือข่ายทางสังคม ไว้หลายแนวทาง ซึ่ง

ผู้เขียนขอเสนอโดยสังเขป ดังนี้        
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร  กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของความเป็นเครือข่าย

ประกอบด้วย ๓๒ 
๑. หน่วยชีวิตหรือสมาชิก เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของความเป็นเครือข่ายที่สร้างระบบ

ปฏิสัมพันธ์โดยแต่ละหน่วยชีวิตและแต่ละปัจเจกบุคคล จะด าเนินการสานต่อเพ่ือหาแนวร่วมในการ
สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกดิการด ารงอยู่ร่วมกันตามหลักธรรมชาติที่ทุกสรรพสิ่งจะต้องพ่ึงพาอาศัย
และสร้างกระบวนการที่สืบเนื่องเพ่ือรักษาความเป็นไปของชีวิต ดังนั้นหน่วยชีวิตหรือสมาชิกในองค์กร
นั้น จะเป็นองค์ประกอบหลักท่ีก่อให้เกิดความเป็นเครือข่าย 

 ๒. จุดมุ่งหมาย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากว่าบุคคล กลุ่ม องค์กร 
มารวมกันเพียงเพ่ือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไร้ความมุ่งมั่นหรือจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมิอาจกล่าวได้ว่าเป็นเครือข่าย เพราะความเป็นเครือข่ายจะต้องมีความหมายถึง 
“การร่วมกันอย่างมีจุดหมาย” เพ่ือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์และกระบวนการ
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น 

 ๓. การท าหน้าที่อย่างมีจิตส านึก การที่แต่ละหน่วยชีวิตหรือการที่แต่ละบุคคลจะมารวมกัน
นั้น สิ่งที่จะยึดโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน คือ การท าหน้าที่ต่อกัน และกระท าอย่างมีจิตส านึก เพราะ
หากขาดจิตส านึกต่อส่วนรวมแล้ว กระบวนการนั้นจะเป็นเพียงการจัดตั้งและเรียกร้องหาผลประโยชน์
ตอบแทนเท่านั้น และการที่คนจะมารวมกลุ่มเป็นองค์กรเครือข่ายได้นั้น นอกจากจะมีความสนใจหรือ
อุปนิสัยใจคอที่คล้ายคลึงกันแล้ว บุคคลยังต้องมีจิตส านึกต่อส่วนรวม  

๔. การมีส่วนร่วม  การพ่ึงพาอาศัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกจะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมให้เครือข่ายนั้นมีพลังมากขึ้น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จึงเป็นทั้งแนวคิด กระบวนการและวิธีการของการจัดการเครือข่าย เป็นกระบวนการสร้างข้อมูล
ที่ต่อเนื่อง ดังนั้น การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนจึงเสมือนกลไกที่เป็นแรงผลักให้ความเป็น
เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง   

๕. ข้อมูลและการสื่อสารระหว่างกัน ระบบความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
กระบวนการสื่อสารนั้นจะช่วยให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดการรับรู้ ยอมรับในกระบวนการท างานและ
                                                 

๓๒ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร., “เครือข่าย: ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ”. (กรุงเทพมหานคร: 
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, ๒๕๔7), หน้า 48-49. 



 
 

๒๖ 
 

ช่วยรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ดังนั้น การพัฒนาระบบเครือข่ายจะต้องยึดหลักการของความสัมพันธ์
และการสื่อสารระหว่างกัน โดยมีกิจกรรมและข้อมูลเพื่อให้เกิดความเลื่อนไหลของเครือข่ายนั้น ๆ 

Waner กล่าวถึง องค์ประกอบของเครือข่าย โดยใช้ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ คือ LINK ซึ่ง
ประกอบด้วย ๓๓ 

1. การเรียนรู้ (Learning)  
2. การลงทุน (Investing)  
3. การดูแล (Nursing) และ 
4. การรักษา (Keeping) 

      เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของเครือข่ายมีอยู่ 7 ประการ๓๔ 
 ๑. การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception) หมายถึง การที่สมาชิกที่เข้ามาอยู่ใน
เครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุการณ์เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาทิ มีความ
เข้าใจในปัญหา มีส านึกในการแก้ไขปัญญาร่วมกัน และมีความต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรม
บางอย่างเพ่ือแก้ปัญหาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น 
  ๒. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) หมายถึง การมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคต
ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เข้าใจถึงทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะด าเนินไปด้วยกัน 
จะช่วยท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายมีพลัง เกิดเอกภาพ และช่วยบรรเทาความขัดแย้งอัน
เกิดจากมุมมองที่แตกต่างลงไป 
  ๓. การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefit) หมายถึง การที่
สมาชิกแต่ละคนมาร่วมกัน เพ่ือประสานผลประโยชน์และความต้องการซึ่งผลประโยชน์ และความ
ต้องการนั้นจะไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ดังนั้น จึงมีการรวมตัวกันบน
ผลประโยชน์ร่วมที่มากเพียงพอจะดึงดูดให้รวมเป็นเครือข่าย 
  ๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholder Participation) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความส าคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายเพราะกระบวนการมี
ส่วนร่วมเป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมความคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท าอย่าง
แข็งขัน ดังนั้น สมาชิกในเครือข่ายจึงควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของความเท่าเทียมกัน
และในฐานะหุ้นส่วนของเครือข่าย และควรสานต่อความสัมพันธ์ในแนวราบ 
  ๕. กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) หมายถึง การที่
สมาชิกในเครือข่ายต่างก็ต้องเสริมสร้างกระบวนการท างานของกันและกัน โดยที่ใช้จุดแข็งของฝ่าย
หนึ่งไปช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งที่มีจุดอ่อน ซึ่งจะท าให้เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกันการ
เสริมสร้างต่อกันนั้นเกิดข้ึนจากการรวมตัวเป็นเครือข่าย ซึ่งมีผลดีมากกว่าการไม่ร่วมเป็นเครือข่าย 

                                                 
๓๓ Waner, อ้างถึงในปาริชาติ และคณะ, กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา, (กรุงเทพฯ: 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546), หน้า 9. 
๓๔ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, “การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป

การศึกษา”. (กรุงเทพมหานคร: ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๓), หน้า 36-43.   
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  ๖. การพ่ึงพิงร่วมกัน (Interdependence) คือ การเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละฝ่าย
เนื่องจากทุกฝ่ายต่างก็มีข้อจ ากัดในกระบวนการท างาน มีความรู้ประสบการณ์ที่แตกต่างดังนั้น จึงมี
การพ่ึงพาอาศัยระหว่างสมาชิกในเครือข่าย 
  ๗. การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) หมายถึง การที่สมาชิกในเครือข่ายมีการท า
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และผลการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่าง
กันนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่าย 
 จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของเครือข่ายมีอยู่ 7 ประการ คือ  
  ๑. การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception) หมายถึง การที่สมาชิกที่เข้ามาอยู่ใน
เครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุการณ์เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
  ๒. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) หมายถึง การมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคต
ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เข้าใจถึงทิศทางเดียวกัน  
 ๓. การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefit) หมายถึง การที่
สมาชิกแต่ละคนมาร่วมกัน เพ่ือประสานผลประโยชน์และความต้องการซึ่งผลประโยชน์ และความ
ต้องการ 
  ๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholder Participation) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความส าคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย  
 ๕. กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) หมายถึง การที่
สมาชิกในเครือข่ายต่างก็ต้องเสริมสร้างกระบวนการท างานของกันและกัน โดยที่ใช้จุดแข็งของฝ่าย
หนึ่งไปช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งที่มีจุดอ่อน  
 ๖. การพ่ึงพิงร่วมกัน (Interdependence) คือ การเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละฝ่าย
เนื่องจากทุกฝ่ายต่างก็มีข้อจ ากัดในกระบวนการท างาน   

๗. การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) หมายถึง การที่สมาชิกในเครือข่ายมีการท า
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และผลการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่าง
กันนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่าย 

 
2.1.7 การจัดการเครือข่าย            
ปทุมมา ศรีนครธรรม  ได้สรุปว่า การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่อเครือข่าย มี ๖ 

ประการ คือ  
๑. จุดหมายร่วมกัน  
๒. บุคคล  
๓. การเชื่อมโยง  
๔. การสร้างความรู้สึกร่วม  
๕. การพัฒนาระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้  
๖. การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร๓๕          

                                                 
๓๕ ปทุมมา ศรีนครธรรม, “สรุปเน้ือหาเครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ”, (ศูนย์ศึกษา และ

พัฒนาชุมชนพิษณุโลก, ๒๕๕๐), หน้า ๖๕.   
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แนวคิดการจัดการเครือข่ายของกลุ่ม “พันธมิตรแห่งดวงดาว” หรือ “Star Alliances” เกิด
จากความคิดของแกนน าโดยจุดส าคัญของแนวคิด คือ การร่วมกลุ่มจากองค์ที่เคยเป็นคู่แข่งให้หันหน้า
เข้าหากันผนวกความร่วมมือจนเป็นพันธมิตร เอ้ือประโยชน์ต่อกันและกันแทนการทุ่มเทในการแข่งขัน
อย่างที่เป็นมาในอดีต โดยยึดจุดหมายร่วมกันและการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่ งก่อให้เกิด
ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่อการจัดการเครือข่าย มี ๖ ประการ คือ๓๖   

๑) การท างานเครือข่ายจะเกิดประสิทธิภาพสูงหากทุกฝ่ายก าหนดจุดหมายร่วมกันได้  
  ๒) บุคคลในเครือข่ายจะต้องมีจิตส านึกร่วม มีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน ได้ผลประโยชน์
จากความเป็นสมาชิก 
 ๓) การเชื่อมโยงการท างานของเครือข่ายต้องมียุทธศาสตร์การเชื่อมโยงที่เหมาะสม โดยอาจ
เชื่อมต่อกันผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ และการเชื่อมต่อโดยเทคโนโลยี 
  ๔) การสร้างความรู้สึกร่วมหลังจากการเข้าเป็นเครือข่าย ทุกฝ่ายจะต้องมีความรู้สึกร่วมกับ
กระบวนการท างานของเครือข่าย  
  ๕) ระบบการท างานของเครือข่ายจะต้องสามารถและพัฒนาให้เกิดระบบบริหารจัดการที่
โปร่งใส และตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย จะต้องเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อทุกฝ่าย และผู้ที่จะเข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย 
  ๖) การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทราบถึงกิจกรรมความ
เคลื่อนไหวของเครือข่าย การจัดการเครือข่ายทั้ง ๖ ประการ สามารถน ามาเป็นเป้าหมายของการ
ท างานในเชิงรุกของเครือข่ายได้ ซึ่งสรุปเป็นรูปภาพ ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑.๒ แสดงการเชื่อมโยงของเครือข่าย “พันธมิตรแห่งดวงดาว” 
   

                                                 
๓๖ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร., “เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้และการจัดการ”, หน้า ๒๕.   

จุดมุ่งหมายร่วม 

 

การพัฒนาระบบท่ีโปร่งใส 

การสร้างความรูส้ึกร่วม การเช่ือมโยง 

คน 

 

การจัดระบบข้อมลู
ข่าวสาร 
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ดังนั้น สามารถกล่าวสรุปได้ว่าการจัดการเครือข่ายและเสนอแนวคิดในการพัฒนาและการ
จัดการกลุ่มและเครือข่าย ดังนี้  

๑. การสร้างความเชื่อถือ เพ่ือให้เครือข่ายนั้นเป็นเครือข่ายที่เกิดจากศรัทธา ความจริงใจ 
ความเป็นมิตร หรือ มีความตระหนักในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง  

๒. การก าหนดข้อตกลง หรือ กฎ กติกา เพ่ือให้เครือข่ายมีข้อตกลงร่วมกัน มีกระบวนการ
ท างานที่หลากหลาย และมีกลไกท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินงาน  

๓. การสร้างแหล่งการเรียนรู้เป็นการก าหนดให้เครือข่ายเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และเป็น
ศูนย์รวมข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและทันต่อเหตุการณ์  

๔. การด าเนินการในเชิงรุกเป็นการก าหนดแนวทางเพ่ือให้เครือข่ายมีกระบวนการท างานใน
เชิงรุกมีการจัดท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสม  

๕. การเป็นองค์กรแห่งปัญญาเป็นการพัฒนาและการจัดการความรู้  เพ่ือให้เครือข่ายมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 การจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพนั้น สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอนและวงจรชีวิตของเครือข่าย กระบวนการจัดการเครือข่าย ๔ ขั้นตอน
ตามวงจรชีวิตของเครือข่าย ได้แก่  
  ๑. ขั้นตระหนักและการก่อตัวของเครือข่าย ในขั้นนี้ มีวิธีการที่จะจัดการ คือ การศึกษาข้อมูล
และสภาพการณ์ ความพร้อมภายในกลุ่มตนเองและเครือข่ายอ่ืน เ พ่ือทราบกิจกรรม และบริบทที่ 
เกี่ยวข้อง การสร้างศรัทธาและการหาแนวร่วม เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจยอมรับและเห็นความส าคัญที่
จะมาร่วมกันเป็นเครือข่าย การสร้างความตระหนักหรือการเสนอให้เห็นประเด็นปัญหาการแสวงหา
ข้อมูลทางเลือก อันจะน าไปสู่การตัดสินใจเพ่ือแก้ไขปัญหาและจะน าไปสู่กระบวนการรวมกลุ่มและ
เครือข่าย การค้นหาความต้องการและการหาจุดร่วมในการพัฒนาเครือข่าย การแสวงหาทางเลือกใน
การท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการแสวงหาแกนน าเครือข่ายและการสร้างระบบ
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายเป็นการให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้มีบทบาทในการพัฒนา
เครือข่าย  
  ๒. ขั้นการสร้างพันธกรณี และการบริหารเครือข่าย ในขั้นนี้เป็นจุดก่อเกิดความร่วมมือของ
ความเป็นเครือข่ายมีวิธีการจัดการดังนี้ การก าหนดวัตถุประสงค์และข้อตกลงร่วมกัน การก าหนด
บทบาทหน้าที่และการวางผังเครือข่ายเป็นการก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ที่
เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย โดยเฉพาะแกนน าและคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ การเสริมสร้างและพัฒนาผู้น า 
เนื่องจากผู้น าที่ดีจะเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความส าเร็จมีการขับเคลื่อนกิจกรรม
ของเครือข่าย การจัดระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและเครือข่าย เพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง การติดตาม
และประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยให้เห็นศักยภาพและข้อจ ากัดของตนเอง  และพยายามหา
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการส่งเสริมและด ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ คือ การส่งเสริมและการ
รักษาผลประโยชน์และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  ๓. ขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะให้ เครือข่ายมี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้ การทบทวนและสรุปบทเรียน วิธีการนี้จะท าให้
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เครือข่ายได้ทบทวนตัวเอง ได้รู้ถึงศักยภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
และการจัดการเครือข่ายที่ต่อเนื่อง การเสริมสร้างผู้น าและหน่วยน าของเครือข่ายผู้น าจะเป็นผู้ที่ให้
ความคิดและเป็นผู้เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเครือข่าย การเสริมสร้างผู้น าเครือข่าย คือการเข้าไป
สนับสนุนให้เกิดการแสวงหาและพัฒนาผู้น าที่มีจิตสาธารณะ การเสริมสร้างกิจกรรมสาธารณะและ
เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ การขยายกิจกรรมและมโนทัศน์ การขยายแนวคิดและกิจกรรมของ
เครือข่ายที่ได้จากประสบการณ์ การท างานและสรุปบทเรียนที่เป็นองค์ความรู้ เพ่ือให้สาธารณชน
ทราบ หรือเพ่ือแสวงหาแนวร่วมในการด าเนินการในระดับนโยบายนอกจากนี้จะท าให้ เครือข่ายเกิด
การเรียนรู้และเกิดอ านาจ/พลังในการต่อรอง การสร้างความรู้ใหม่และการจัดการความรู้ที่ต่อเนื่อง 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัดความขัดแย้งและการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและระบบ
การตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม 
  ๔. ขั้นการรักษาความสัมพันธ์และความต่อเนื่องมีแนวทางดังนี้ การจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
การรักษาสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างสมาชิกของเครือข่าย การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ การก าหนดสร้างแรงจูงใจในการท างาน การบริหารจัดการข้อมูล
ระบบสื่อสารและการจัดการความรู้ที่ต่อเนื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภายในเครือข่าย
และการเสริมสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
  ซึ่งการจัดการเครือข่ายในระดับชุมชน/หมู่บ้าน มีแนวคิด/หลักการ ดังนี้ 

๑. การจัดการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน  
๒. การจัดการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน  
๓. การจัดการที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับชุมชน โดยมีข้อควร

พิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑) การศึกษาชุมชนและสภาพการณ์ภายในชุมชน 
   ๒) การค้นหากลุ่มผู้น าที่ส าคัญ 
   ๓) การเสริมสร้างความตระหนักในการรวมกลุ่มและเครือข่าย 
   ๔) การพัฒนากิจกรรมและระดับความสัมพันธ์ 
   ๕) การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 
   ๖) การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่าย 
   ๗) การสรุปบทเรียนและการขยายกระบวนการเครือข่าย 

ในแนวทางการสร้างพัฒนาเครือข่ายยังประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เพ่ือน
บ้าน และพรรคพวกเพ่ือนฝูง ผ่านกระบวนการประกอบอาชีพ ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อและ
วัฒนธรรม วัด โรงเรียน และโครงสร้าง ช่องทางการติดต่อสื่อสารเป็นรากฐานที่ส าคัญที่น าไปสู่ความ
ร่วมมือในชุมชน ในการสร้างความสัมพันธ์กับภายนอกพบว่าเครือข่ายความสัมพันธ์ของบุคคลดังกล่าว
ที่จะเชื่อมโยงให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกกับชุมชนมีการ
วิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของชุมชน สามารถแยกพิจารณาระดับความสัมพันธ์เป็น ๓ ชั้น คือ  

1. ชั้นฐานความสัมพันธ์ของชุมชน  
2. ชั้นกลุ่มต่าง ๆ หรือพลเมืองที่ตื่นตัว  
3. ชั้นกลางหรือแกนน า 



 
 

๓๑ 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเครือข่ายทางสังคมของชุมชน คือ ฐานความสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
สถานภาพของแต่ละกลุ่มและบุคคล ผู้น าภูมิศาสตร์และทรัพยากร ศูนย์รวมจิตใจและส านึกร่วมของ
คนในสังคม 

จึงสรุปได้ว่า การจัดการเครือข่าย สามารถมีแนวทางดังนี้ 
๑. การสร้างความเชื่อถือ เพ่ือให้เครือข่ายนั้นเป็นเครือข่ายที่เกิดจากศรัทธา ความจริงใจ 

ความเป็นมิตร หรือ มีความตระหนักในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง  
๒. การก าหนดข้อตกลง หรือกฎกติกา เพ่ือให้เครือข่ายมีข้อตกลงร่วมกัน มีกระบวนการ

ท างานที่หลากหลายและมีกลไกท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินงาน  
๓. การสร้างแหล่งการเรียนรู้เป็นการก าหนดให้เครือข่ายเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และเป็น

ศูนย์รวมข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและทันต่อเหตุการณ์  
๔. การด าเนินการในเชิงรุกเป็นการก าหนดแนวทางเพ่ือให้เครือข่ายมีกระบวนการท างานใน

เชิงรุกมีการจัดท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสม  
๕. การเป็นองค์กรแห่งปัญญาเป็นการพัฒนาและการจัดการความรู้ เพ่ือให้เครือข่ายมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
2.1.8 ปัจจัยความส าเร็จของเครือข่ายทางสังคม 
สิน สื่อสวน เสนอว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จของเครือข่าย มี 6 ประการดังนี้๓๗ 
1. ปกป้องคุ้มครองสมาชิกได้ คือ เครือข่ายสามารถปกป้องผลประโยชน์ แก้ไข้ปัญหา และ

ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ และยังมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างเสมอภาค 
ด้วยความยุติธรรม หรือทัดเทียมกัน      

2. สมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย คือ สมาชิกมีจิตส านึกในการเป็นเจ้าของ
เครือข่ายร่วมกัน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายอย่างแท้จริง      

3. มีผู้น าที่ดี เครือข่ายมีผู้น าที่ดี มีภาวะผู้น า สามารถแสดงบทบาทของผู้น าได้อย่างเหมาะสม      
4. มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง เครือข่ายต้องมีความสามารถในการท างานอย่างเป็น

ระบบด้วยตนเอง ไม่ต้องพ่ึงพาภายนอก สามารถร่วมกันก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ทรัพยากร ความสามารถของสมาชิก และคนในชุมชน      

5. ความสามารถในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เครือข่ายต้องมีความสามารถในการควบคุม
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายในเครือข่าย และภายในชุมชนให้เป็นไปตามทิศทางที่พึงประสงค์ของ
เครือข่าย      

6. การปรับตัว เครือข่ายต้องมีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
เครือข่าย เพ่ือความมันคง และพัฒนาเครือข่ายให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้   

                                                 
๓๗ สิน สื่อสวน,  ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรประชาชนในเมือง : ศึกษากรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชน

หลังบ้านมนังคศิลา, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530) 



 
 

๓๒ 
 

อนุชาติ พวงส าลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล มีความคิดเห็นว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้เครือข่าย
แบบประชาสังคม ประสบความส าเร็จมี 8 ประการ ดังนี้๓๘      

1. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน สมาชิกในเครือข่ายต้องมองเห็นอนาคตข้างหน้าร่วมกันรู้และเข้าใจ
ร่วมกันในทิศทางที่จะไปด้วยกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกันไม่เช่นนั้นแล้วเครือข่ายจะไม่มีพลัง ไร้ทิศทาง 
และเป้ าหมายที่จะก้าวหน้าไปด้วยกัน     

2. มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนมีความหลากหลาย
ซับซ้อน และต้องร่วมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ของเครือข่าย      

3. มีความเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่การแต่งตั้งจัดตั้งแต่เป็นผลจากจิตส านึกที่จะด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน บนพื้นฐานของการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ ยังยืนต่อเนื่องสามารถร่วมแก้ไขปัญหาที่ซบซ้อน
ของชุมชน หรือท้องถิ่นได้     

4. มีความรัก ความเอ้ืออาทร สมานฉันท์ การรวมกลุ่มเครือข่ายบนพ้ืนฐานของความ
หลากหลาย และความแตกต่างของสมาชิกนั้น จ าเป็นต้องสร้างขึ้นบนพ้ืนฐานแห่งความรัก  ความ
เมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามัคคี เพราะส่วนส าคัญในการเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมืออย่างมี
พลัง     

5. มีองค์ความรู้ และความสามารถในการแสวงหาความรู้ สติปัญญาความรู้ และจินตนาการ
เป็นพลังของมนุษย์ที่จะด ารงอยู่อย่างสร้างสรรค์ มีศักดิ์ศรี แก้ปัญหา และก าหนดทิศทางในอนาคต 
เครือข่ายการเรียนรู้ ของชุมชนจึงต้องสร้าง และสะสมองค์ความรู้ ที่สามารถปรับใช้และเรียนรู้เพ่ิมขึ้น
ตลอดเวลา ทั้งยังต้องมีศักยภาพ และความสามารถพอที่จะแสวงหาความรู้อีกด้วย      

6. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือท ากิจกรรมร่วมกันเพราะจะให้เกิดพลัง เกิดปัญญาหมู่ เกิด
ใจหมู่ในสมาชิกเครือข่ายซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ ในการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนที่ต้องอาศัยเทคนิควิธีการ
มากมาย และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละเครือข่าย      

7. มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องหรือเป็นเครือข่ายความร่วมมือ การสื่อสารเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นความจ าเป็นที่จะท าให้เครือข่ายมีความเจริญเติบโต และขยายตัวอย่างมั่นคง 
เป็นการสื่อสารในแนวราบที่ต้องคิดค้นรูปแบบใหม่ ๆ ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ กับ
สื่อสารมวลชน   

8. มีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนจะต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพทั้งองค์กร ระบบสมาชิกของเครือข่าย   

อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยที่สนับสนุนให้เครือข่ายประสบความส าเร็จ มีอยู่หลายประการ คือ    
1. สมาชิกและระบบความสัมพันธ์ที่ดี เป็นปัจจัยส าคัญเบื้องต้นที่ท าให้เกิดเครือข่าย และ

เครือข่ายประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน สมาชิกของเครือข่ายหมายรวมถึงสมาชิกทั้งหมดซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกทั่วไป ผู้น าและผู้บริหารจัดการเครือข่าย และพนักงานต่าง ๆ ของเครือข่าย 
สมาชิกของเครือข่าย และระบบความสัมพันธ์ที่ดี ที่สนับสนุนให้เครือข่ายประสบความส าเร็จ ควรมี
ลักษณะดังนี้ 
                                                 

๓๘ อนุชาติ พวงส าลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล, ประชาสังคม : ค า ความคิด และความหมาย , 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2541), หน้า 18. 



 
 

๓๓ 
 

        1) สมาชิกมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันที่จะรวมพลังกัน เพ่ือความส าเร็จ
ร่วมกัน 

        2) สมาชิกมีผู้น ามีกลุ่มแกนน าที่มีภาวะผู้น าที่เหมาะสม เช่น มีวิสัยทัศน์ที่ดี มี
คุณธรรม มีความรู้ความสามารถ กล้าตัดสินใจ และตัดสินใจได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
สามารถจูงใจ และประสานงานได้ดี เป็นต้น                                

3) สมาชิกมีความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทร สมานฉันท์ สามัคคีกันไม่แข่งขัน 
กันหรือขัดแย้งกัน เสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม                           
   4) สมาชิกรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น มีพันธสัญญาที่หนักแน่น และรักษา
พันธกรณี มีความจริงใจ จริงจัง ศรัทธาต่อกันและกัน และมีความมั่นคงต่อเครือข่าย 

5) สมาชิกมีค่านิยมร่วมกัน มีความเข้าใจกัน ให้เกียรติกันและกัน มีความสัมพันธ์ 
กันแบบพ่ีน้อง สัมพันธ์กนด้วยใจด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว      
   6) การให้ความส าคัญแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
เครือข่าย และความผูกพันต่อเครือข่าย        
   7) มีการส่งเสริมให้สมาชิกได้แสดงบทบาทและโอกาส ในการตัดสินใจในกิจกรรม
ของเครือข่ายด้วยตนเอง และร่วมกับผู้อื่น        

8) สมาชิกให้การสนับสนุน ส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีขวัญ และก าลังใจที่ดี  
ไม่ทอ้แท้หรือหมดก าลังใจโดยง่าย       
   9) การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ของสมาชิก ให้มีความสามารถ
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายได้ด้วยตนเอง      
   10) ผู้น ากลุ่มแกนน าและสมาชิกมี ความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเงินและการพัสดุต้องเป็นผู้ที่สมาชิกให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจ 
 ๒. กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เครือข่าย
เจริญเติบโต และประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน คือ กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  ๑) เครือข่ายมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งความร่วมมือ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ไม่ใช่การบังคับบัญชาหรือสั่งการ      
   2) เปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างกว้างขวาง ไม่ผูกขาดโดยบุคคล หรือกลุ่มคนเพียงคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

      3) มีความสัมพันธ์แบบแนวราบ สมาชิกมีความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกันหรือเสมอ
ภาคกันเคารพในศักดิ์ศรีของกันและกันไม่มีใครเหนือกว่าใคร 

      4) สมาชิกมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและอย่างสม่ าเสมอจนกลายเป็น
วัฒนธรรมของเครือข่าย 

      5) มีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ร่วมกันของสมาชิก ไม่ใช่โดยการชี้น าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

      6) มีการเรียนรู้ที่เกิดจากผลของการปฏิบัติจริงหรือการท ากิจกรรมร่วมกัน ไม่ใช่ผล
ของการศึกษาจากชุมชนอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเพียงฝ่ายเดียว 



 
 

๓๔ 
 

      7) มีลักษณะเป็นการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ แบบธรรมชาติ ไม่ใช่ เพราะการ
จัดตั้ง การถูกบังคับหรือความเกรงใจ แต่เกิดจากจิตส านึกร่วมกันของสมาชิกอย่างแท้จริงไม่ใช่การแส
แสร้ง หรือแกล้งท า 

      8) เครือข่ายมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอไม่ขาดตอนท าให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเครือข่ายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน 

      9) บรรยากาศในการด าเนินงานของเครือข่ายส่งเสริมให้สมาชิกมี ความกล้าและ
มั่นใจที่จะร่วมในกิจกรรม ซึ่งเป็นบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะให้สมาชิก
อย่างแท้จริง 

      10) มีเทคนิควิธีการที่นามาใช้ในการเรียนรู้ ร่วมกันหลาย ๆ วิธี เหมาะสมกับสมาชิก 
และกิจกรรมที่จัดในแต่ละครั้ง ไม่ซ้ าซากอยู่เพียงเทคนิควิธีการเดียว 

  3. การบริหารจัดการเครือข่ายที่ดี การบริหารจัดการเครือข่ายที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่สนับสนุนความส าเร็จของเครือข่ายซึ่งควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

       1) มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ระบบการบริหารจัดการ ที่เหมาะสมกับสภาพหรือ
ลักษณะของเครือข่าย 

       2) มีกฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติของเครือข่ายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
       3) มีโครงสร้างในการบริหารเครือข่ายที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของเครือข่าย 
       4) มีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการด าเนินงาน ทั้งบุคลากร เงิน วัสดุ 

อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 
       5) มีระบบในการปกป้องคุมครองสมาชิกให้มีความมั่นคงและปลอดภัย รวมทั้งการ

จูงใจ การเสริมพลัง การสร้างขวัญ และก าลังใจให้แก่สมาชิก 
       6) มีการบริหารงานแบบประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ

บริหาร และการด าเนินงาน ยอมรับในเสียงข้างมาก เชื่อมั่นในอิสรภาพ และเสรีภาพของสมาชิกมี
ความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน เป็นต้น 

       7) มีการระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยหรือ
ละเลยให้สูญเสียไปโดยไม่นามาใช้ประโยชน์ สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกเครือข่ายได้                  
   8) มีการปรับปรุงพัฒนาเครือข่ายตลอดเวลาตามสถานการณ์ ที่ ไมยึดมันอยู่กับ
ระบบบริหารแบบใดแบบหนึ่งเพียงระบบเดียว หรือมีความสามารถในการปรับตัว ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี 

      9) มีระบบการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในเครือข่ายและ
หน่วยงานภายนอกเครือข่าย 

       10) มีระบบการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นระยะ และ
สม่ าเสมอ และน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน              

4. การขยายเครือข่าย เครือข่ายจะเจริญเติบโตได้นั้นต้องมีการขยายเครือข่ายออกไปด้วย
การหาพันธมิตร หรือสมาชิกเพ่ิมเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเครือข่ายก็จะไม่เติบโตในเชิงปริมาณ แต่อาจจะ



 
 

๓๕ 
 

ถดถอย หรือลดจ านวนของสมาชิกลง และมีผลต่อการด ารงอยู่ของเครือข่าย ซึ่งการขยายเครือข่าย
อาจด าเนินการได้ดงนี้ 
   1) พยายามด ารงรักษาสมาชิกเครือข่ายที่มีอยู่ไว้ไม่ให้ละทิ้งเครือข่าย หรือไม่เลิกเป็น
สมาชิกภาพของเครือข่าย 

       2) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคล กลุ่ม องค์กรอ่ืน ๆ ทั้งที่มีอยู่ในชุมชน และ
ภายนอกชุมชน 

       3) ด าเนินงานในลักษณะของการเป็นเครือข่ายของความร่วมมือ ด้วยการเป็น
พันธมิตร หรือภาคีกับบุคคล กลุ่ม องค์กรอื่น ๆ ไม่ใช่เป็นคู่แข่งขันที่ต้องการแพ้ชนะ 

     4) การประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ บทบาทของเครือข่าย และความส าเร็จที่เกิดขึ้น
ไปสู่บุคคล กลุ่มและองค์กรอื่น ๆ ที่ยงไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายเพ่ือสร้างการยอมรับในเครือข่าย 

    5) ผู้น ากลุ่มแกนน าและสมาชิกของเครือข่ายต้องช่วยกันขยายไปสู่สมาชิกใหม่ ๆ ทั้ง
โดยการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม 

    6) กฎระเบียบต่าง ๆ ของเครือข่าย เปิดโอกาสให้สมาชิกใหม่เข้าร่วมกับเครือข่ายได้ 
และมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก 

    7) ใช้การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรมร่วมกัน เป็นเครื่องมือในการหาสมาชิก
ใหม่ของเครือข่าย เพราะกิจกรรมข้างต้นจะน าไปสู่การร่วมมือกันในลักษณะเครือข่ายได้ง่าย 

    8) เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสกล่าวคือ เมื่อบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือชุมชน ประสบ
ปัญหา หรือเกิดวิกฤติการณ์ขึ้น เครือข่ายต้องเข้าไปสนับสนุน ช่วยเหลือ ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นสมาชิก
ใหม่ของเครือข่ายได้ 

    9) ให้บุคคล กลุ่ม หรือองค์กรที่เป็นเป้าหมายได้รู้ และเข้าใจว่าถ้าหากมาร่วมเป็น
สมาชิกใหม่ของเครือข่ายแล้วจะมีสถานภาพ และบทบาทในเครือข่ายอย่างไร มีโอกาส ที่จะพบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานอย่างไร 

    10) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการหาสมาชิกใหม่โดยตรง เพ่ือให้การขยาย
เครือข่ายเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมาย มีแผนงาน และด าเนินงานอย่างจริงจัง  

 ธีรพงศ์ แก้วหาวงษ์ เสนอว่าปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของเครือข่าย คือ การบริหาร
เครือข่าย มี 6 ประการ ดังนี้๓๙ 

      1. กระบวนการติดต่อสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ ตลอดจน
การพัฒนา เครือข่ายมีกระบวนการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่าง
ต่อเนื่องและมีการสรุปความก้าวหน้าในผลการด าเนินกิจกรรมของสมาชิกและเครือข่าย 

      2. การให้ความส าคัญแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ เป็นการพิจารณาถึงความต้องการของ
มวลสมาชิก การได้แลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมองต่อการพัฒนาหรือเป้าหมายของกิจกรรมในความร่วมมือ 
ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน ในการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเครือข่าย เพ่ือให้
สมาชิกสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติและประสานความร่วมมือได้ 

                                                 
๓๙ ธีรพงศ์ แก้วหาวงษ์, กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งประชาคมประชาสังคม, (ขอนแก่น: โครงการ

จัดตั้งมูลนิธิเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2544), หน้า 257-258. 



 
 

๓๖ 
 

      3. องค์กรความร่วมมือและโครงสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อ
การประสานความร่วมมือ สามารถป้องกันการแทรกแซงจากองค์กรอ่ืน ๆ สามารถลดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างสมาชิกและเครือข่ายและสามารถสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และท่ัวถึงได้  

     4. การส่งเสริมบทบาทและการตัดสินใจของสมาชิก เครือข่ายต้องให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสในการตัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินงาน เพ่ือสร้างนวัตกรรม
ใหม ่ๆ และสร้างบรรทัดฐานในความร่วมมือของสมาชิก 

     5. การพัฒนาและระดมทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เครือข่ายต้องมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีการระดมทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมีแผนในการ พัฒนาที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เครือข่ายมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง 

     6. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาทของเครือข่ายและมวลสมาชิก เพ่ือระดมความ
ร่วมมือ และสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานแก่สมาชิก และประชาชนทั่วไป ท าให้เครือข่าย
ด าเนินงานด้วยความมันคงและขยายเครือข่ายสมาชิกให้กว้างออกไปมากข้ึน 

จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของเครือข่าย มีดังนี ้
1. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
2. มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  
3. มีความเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่การแต่งตั้งจัดตั้งแต่เป็นผลจากจิตส านึกที่จะด าเนินกิจกรรม

ร่วมกัน  
4. มีความรัก ความเอ้ืออาทร สมานฉันท์ การรวมกลุ่มเครือข่ายบนพ้ืนฐานของความ

หลากหลาย  
5. มีองค์ความรู้ และความสามารถในการแสวงหาความรู้ สติปัญญาความรู้ และจินตนาการ

เป็นพลังของมนุษย์ที่จะด ารงอยู่อย่างสร้างสรรค์ มีศักดิ์ศรี แก้ปัญหา และก าหนดทิศทางในอนาคต  
6. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือท ากิจกรรมร่วมกันเพราะจะให้เกิดพลัง เกิดปัญญาหมู่ เกิด

ใจหมู่ในสมาชิกเครือข่ายซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ  
7. มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องหรือเป็นเครือข่ายความร่วมมือ การสื่อสารเพ่ือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นความจ าเป็นที่จะท าให้เครือข่ายมีความเจริญเติบโต  
8. มีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนจะต้องอยู่บนพ้ืนฐาน

ของการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพทั้งองค์กร ระบบสมาชิกของเครือข่าย   
 
๒.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (concept of participation) 
 2.2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมมีผู้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้มากมายดังนี้ 

William W. Reeder๔๐ ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การมีส่วนร่วมใน
การปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม

                                                 
๔๐  William W. Reeder, Some Aspects of the Information Social Participation of Farm 

Famillies in New York State, (New York: Cornell University, 1978), p.39. 



 
 

๓๗ 
 

รับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกันด้วยการเข้าไปเกี่ยวข้อง ( Involvement) ช่วยเหลือ (Contribution) 
และร่วมรับผิดชอบ (Responsibility) 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ของบุคคล ในสถานการณ์กลุ่มซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับท้ังให้เกิดความมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย๔๑ 
 สุรีย์ จันทรมาลี๔๒ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลทั้งร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ร่วม ความคิด ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมทุนทรัพย์ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมแสดง
ความคิดสร้างสรรค์และร่วมพัฒนา   

ยุพาพร รูปงาม๔๓ ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ให้บุคคลเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้อง ในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน 
ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมเป็นผลมาจากการเห็นพ้องกัน
ในเรื่องของความ ต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจน
เกิด ความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรก ของการที่มีคนมารวมกันได้ควร จะต้องมี
การตระหนักว่าปฏิบัติการทิ้งหมดหรือการกระท าทั้งหมด ที่ท าโดยกลุ่มหรือใน นามกลุ่มนั้น กระท า
ฝานองค์การ (organization) ดังนั้นองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้  

ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , ส านักงานสภาสถาบัน
ราชภัฎ และทบวงมหาวิทยาลัย๔๔ ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถ
เข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจ ในการก าหนด นโยบายพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์
จากบริการ รวมทั้งมีส่วนใน การควบคุมประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ให้
ความหมายของ การมีส่วนร่วมว่ามี 2 ลักษณะ คือ              

1. การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มด้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การดัดสิน
ใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมทั้งรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ              

2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจ
ของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่ อให้เกิด

                                                 
๔๑ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๑๘๓. 
๔๒ สุรีย์ จันทรมาลี, การมีส่วนร่วมของตัวแทนชุมชนเขตเมือง ในการเผยแพร่ความรู้โรคเอดส์, วาสารสุข

ศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 21 (78), (2541), หน้า 1-11. 
๔๓ ยุพาพร รูปงาม, “การมีส่วนร่วมของข้าราชการส านักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชราชการ”, 

ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า 5. 
๔๔ ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ และ

ทบวงมหาวิทยาลัย ,2546, หน้า 114. 



 
 

๓๘ 
 

กระบวนการ และ โครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและ
ได้รับ ผลประโยชน์จากการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่
ประชาชน มีบทบาทหลักโดยการกระจายอ านาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค 
เป็นการคืนอ านาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคต ของตนเอง
 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา๔๕ ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนแบ่งในอ านาจการจัดสินใจในระดับต่าง ๆ ของการด าเนินงานใน
หน่วยงาน เป็นผลให้เกิดสิ่งที่ตกลงใจร่วมกัน 
 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์๔๖ ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การที่บุคคลกระท า
การในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการเพ่ือแสดงถึงความ
สนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม และไม่จ าเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรง
ก็ได้ แต่การมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ห่วงใย เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมได้
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์๔๗ กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าไปเกี่ยวข้อง (Involvement) 
ทางความคิด, จิตใจ, อารมณ์และทางกาย การมีส่วนร่วมมีความหมายมากกว่าการเป็นส่วนหนึ่ง 
(Sense and belonging) การมีส่วนร่วมมีความหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (Quantitative 
and qualitative) การมีส่วนร่วมครอบคลุมทั้งมิติด้านความสามารถ เวลา และโอกาสที่จะมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมเป็นการกระท า (Action) จึงมีทั้งผู้กระท า (The actor) ผู้ถูกกระท าหรือผู้รับผล (The 
recipient) และสาธารณชน (The public) ผู้เป็นบริบทของการกระท า 

พงศ์พันธ์  แก้วหาวงษ์๔๘ กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง  การเข้าร่วมของบุคคลต่าง ๆ ใน
การตัดสินใจ การด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมส่งเสริม ร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาและร่วมประเมินผลในกิจการใด ๆ ที่ส่งผลต่อบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือพัฒนา
ตนเองต่อการด าเนินชีวิตตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ร่วมกันก าหนดไว้ 

วัลภา  พรหมฤทธิ์๔๙ การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ ที่เปิดโอกาส 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินกิจกรรมในการด าเนิน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลาย ๆ กิจกรรม เพ่ือให้เกิดความถาวรยั่งยืน 

                                                 
๔๕ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, (เชียงใหม่ : สิริลักษณ์

การพิมพ์, 2547), หน้า 4. 
๔๖ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาลด้านการ

บริการจัดหางาน, (กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 2550), หน้า 1. 
๔๗ นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน , (กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย, 2550), หน้า 183. 
๔๘ พงศ์พันธ์  แก้วหาวงษ์, “การมีสว่นร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในการศึกษา อ าเภอหนองสอง

ห้อง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช, 2550) 

๔๙ วัลภา  พรหมฤทธ์ิ, “การมสี่วนรว่มของผู้ปกครองนักเรียนระดบัประถมศึกษาในการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ าเภอพรหมครีี จังหวัดนครศรีธรรมราช”, การศึกษาอิสระสาธารณาสขุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ, (บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550) 



 
 

๓๙ 
 

 จึงสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจและอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคน ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมปฏิบัติ ร่วมแรง ร่วมใจ 
และร่วมรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดการด าเนินการพัฒนา และเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เกิดความ
มุ่งม่ันในการสร้างความส าเร็จให้กับองค์กร เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและผูกพันกับองค์กร เพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายขององค์กร และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 2.2.2 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม  
 ความส าคัญของการมีส่วนร่วมมีนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
 อดิศร วงศ์คงเดช กล่าวว่า ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ชุมชนได้ประโยชน์ในการมีส่วนร่วม
กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพดังนี้๕๐    
 1. ชุมชนตระหนักในปัญหาของตนเอง และตระหนักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาของตนเอง 
 2. ชุมชนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่ในรูปของความคิด การตัดสินใจและการ
กระท าได้อย่างเต็มที ่
 3. เป็นการระดมทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดชุมชน 
 4. ชุมชนจะมีความรู้สึกในความเป็นเจ้าของ ท าให้การพัฒนามีความมั่งคงถาวรและประหยัด 
 5. เป็นกระบวนการพัฒนาความสามารถ และพลังชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 6. เป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
 7. ชุมชนรับผิดชอบและมีอ านาจสูงสุดในการพัฒนาชุมชนตนเอง 
 8. เป็นการแสดงออกถึงความเคารพ นับถือ เชื่อใจไว้วางใจ รักและศรัทธาในชุมชนว่ามี
ความรู้ความสามารถ 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญดังนี้๕๑ 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิทธิพ้ืนฐานอันชอบธรรมของคนทุกคนที่ต้องเคารพให้
การยอมรับ และยกย่อง โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกเกี่ยวกับการปรับปรุง
วิถีชีวิตของเขา 
 2. งานพัฒนาเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจ านวนมาก จ าเป็นต้องให้คนหมู่มาก
เหล่านี้มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออก 
 3. กลยุทธ์ทั้งหลายในการพัฒนาที่ผ่านมา ยังไม่สามารถส่งผลถึงกลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส
และยากจน และในทางตรงกันข้ามกลับส่งผลให้กลุ่มคนผู้ได้เปรียบมีโอกาสมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องปรับ
กลยุทธ์ในการพัฒนาใหม่ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนมากข้ึน 

                                                 
๕๐ อดิศร วงศ์คงเดช, การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน : การมีส่วนร่วมและการเตรียมชุมชน, (ขอนแก่น : 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสอนสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น, 2539), หน้า ๘๗ 
๕๑ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา , (กรุงเทพฯ : 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543), หน้า ๗๕-๘๒ 
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 4. ประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า มีโครงการจ านวนไม่น้อยที่ประสบความส าเร็จ โดยอาศัยวิธี
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปของการวมกลุ่ม และจัดตั้งองค์กรประชาชน ในขณะเดียวกัน มีตัวอย่าง
ของโครงการการทีล้มเหลวจ านวนมาก อันเนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 5. การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเรื่องของการปฏิบัติการเป็นกลุ่ม หรือของกลุ่ม (Group 
action) อันเป็นผลมาจากความรู้สึกผูกพันของสมาชิกแต่ละคนที่เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือพิทักษ์
ประโยชน์ของเขา และในขณะเดียวกันก็ได้ประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 6. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชน ยิ่งประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมมากเท่าไหร่ ยิ่งแสดงว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนามากยิ่งขึ้น 
 7. ประชาชนย่อมรู้ดีว่าตนเองนั้นต้องการอะไร มีปัญหาอะไร และอยากจะแก้ปัญหาอย่างไร 
ถ้าให้โอกาสแก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา ย่อมช่วยให้โครงการต่าง  ๆ สนอง
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ดีกว่า    
 8. การมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วยให้การปฏิบัติการทางสังคม (Social action) เป็นไป
อย่างสงบสันติ ก่อให้เกิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่มีระเบียบ เป็นระบบ และเป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย 
 9. เป็นนโยบายของรัฐในปัจจุบัน ที่ให้ทุกโครงการที่ลงสู่ชนบท ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เพ่ิมข้ึนตามปรัชญาของการพัฒนา 
 ณรงค์ ณ เชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานมี
ความส าคัญคือ ๕๒   
 1. ประชาชนยอมรับในโครงการนั้น และเป็นโครงการที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 
 2. ประชาชนมีความรู้สึกผูกพัน รู้สึกเป็นเจ้าของมากขึ้น 
 3) ลดความขัดแย้ง การด าเนินการโครงการจะราบรื่น ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมาก
ขึ้น 
 4. โครงการจะให้ประโยชน์ต่อชุมชนมากขึ้น และระดมทรัพยากรในการพัฒนา 
 5. ช่วยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน 
 สนธยา พลศรี กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมไว้หลายประการดังนี้๕๓ 
 1. เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิมนุษยชนที่
ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทุกระดับ 
 2. สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด และหลักการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน 
 3. เป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชน
และท้องถิ่น 
 4. น าไปสู่การพ่ึงตนเองของชุมชน 

5. ท าให้ด าเนินการพัฒนาชุมชนได้ตรงกับคามต้องการที่แท้จริงของประชาชนและชุมชน 
                                                 

๕๒ ณรงค์ ณ เชียงใหม่,การมสี่วนร่วมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน, วารสารรสูมิแล, 23(2-3), 
(2545), หน้า 1-7. 

๕๓ สนธยา พลศรี, เครือข่ายของการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพฯ : โอเดียนส
โตร์, 2550), หน้า 281.  
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 6. เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคล กลุ่มและองค์กรในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
 7. เป็นการสร้างความพึงพอใจร่วมกัน มีความชอบธรรม เป็นที่ยอมรับร่วมกันภายในกลุ่ม ไม่
สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในชุมชน 
 8. ท าให้เกิดความรัก หวงแหน รับผิดชอบ และเป็นเจ้าของชุมชน 
 9. เป็นกระบวนการส าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 10. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพราะเป็นการพัฒนาคนในชุมชน โดยคนในชุมชนและ
เพ่ือคนในชุมชนอย่างแท้จริง รัฐบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุนในบางส่วนนั้น 
 จึงสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพองค์กร การมีส่วนร่วม
ต้องเกิดจากความเต็มใจ ความสมัครใจ สามารถตัดสินใจได้เอง การมีส่วนร่วมจะช่วยลดความขัดแย้ง 
เกิดความรู้สึกผูกพัน รู้สึกเป็นเจ้าของมากขึ้น จึงจะท าให้การพัฒนาเกิดความยั่งยืน 
 

2.2.3 ลักษณะการมีส่วนร่วม 
อลาสแตร์ ที ไวท์ ได้กล่าวถึง รูปแบบการมีส่วนร่วมว่าการมีส่วนร่วม คือ พฤติกรรมการมี

ส่วนร่วมแบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้ 
มิติที่ ๑ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรท าและท าอย่างไร 
มิติที่ ๒ มีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาและลงมือปฏิบัติการตามท่ีตัดสินใจ 
มิติที่ ๓ มีส่วนร่วมในผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 
มิติที่ ๔ มีส่วนร่วมในการประเมินผล๕๔ 

 ทศพล กฤตยพิสิฐ ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วม ๕ ลักษณะ คือ 
  ๑. การมีส่วนร่วมในข้ันริเริ่มการพัฒนา 

๒. การมีส่วนร่วมในข้ันการวางแผนการพัฒนา 
๓. การมีส่วนร่วมในข้ันการด าเนินงานการพัฒนา 
๔. การมีส่วนร่วมในข้ันรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
๕. การมีส่วนร่วมในข้ันประเมินผล๕๕ 
สุพรรณี ไชยอาพร และสนิท สมัครการ ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมว่าสามารถแบ่งออกได้ ๒ 

ประเภท คือ 
  ๑. ลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Genuine participation) ได้แก่การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ถ้าหากไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และการมีส่วน
ร่วมที่แท้จริงจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกขั้นตอน 

                                                 
๕๔ White, Alastair T, Why Community Participation, A Discussion of theArgument go, (Community 

Participation: Current Issue and Lesson Learned. n.p. United Nations Children’s Fun, 1982), p.18. 
๕๕ ทศพล กฤตยพิสิฐ, “การมีส่วนร่วมของก านันผู้ใหญ่บ้านเขตหนองจอกที่มีต่อโครงการ/กิจกรรมการ

พัฒนาตามแนวทาง“บวร”และ“บรม”เพื่อสร้างอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง”, หน้า ๑๓. 
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  ๒. การมีส่วนร่วมไม่แท้จริง เช่น (Non – Genuine participation) การร่วมลงแขก ร่วมลง
แรงในการท าาโครงการร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของอ่ืน ๆ บางส่วน หรือร่วมบ ารุงรักษา โดยไม้ได้ร่วม
ขั้นตอนการตัดสินใจ๕๖ 

จึงสรุปได้ว่า ลักษณะการมีส่วนร่วม ๕ ลักษณะ คือ 
  ๑. การมีส่วนร่วมในข้ันริเริ่มการพัฒนา 

๒. การมีส่วนร่วมในข้ันการวางแผนการพัฒนา 
๓. การมีส่วนร่วมในข้ันการด าเนินงานการพัฒนา 
๔. การมีส่วนร่วมในข้ันรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
๕. การมีส่วนร่วมในข้ันประเมินผล 

 2.2.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมมีนักวิชาการได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
 คูฟแมน (Koufman)๕๗ ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบว่า อายุ 
เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้ และระยะเวลาการอยู่อาศัยในท้องถิ่น  
หรือโครงการ มีความส าคัญ 
 ราเวนและโรบิน (Reven and Rubin)๕๘ ได้ชี้ให้เห็นว่า ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อบุคคล 
กลุ่ม หรือโครงการ ประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนร่วม สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญอย่างมากที่ท าให้เกิดการ
มีส่วนร่วมข้ึน  
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ดังนี้๕๙ 
    1. ความศรัทธาต่อความเชื่อถือบุคคลส าคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
    2. ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือมีเกียรติยศ หรือต าแหน่งที่ท าให้ประชาชนเกิด
ความเกรงใจที่จะมีส่วนร่วม ทั้ง ๆ ที่ยังมศีรัทธาหรือมีความเต็มใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะกระท า 
    3. อ านาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอ านาจเหนือกว่า ท าให้ประชาชนถูกบีบบังคับให้มีส่วน
ร่วมในการกระท าต่าง ๆ 
    การมีส่วนร่วมเกิดจากแนวความคิดส าคัญ 3 ประการ คือ 

๑. ความสนใจ และความห่วงกังวลร่วมกัน ที่เกิดจากความสนใจห่วงกังวลส่วนบุคคลซึ่ง
บังเอิญพ้องกันกลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนร่วม 
    2. ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นผลักดันให้มุ่ง
ไปสู่การรวมกลุ่มวางแผนและลงมือกระท ารว่มกัน 

                                                 
๕๖ สุพรรณี ไชยอาพร และสนิท สมคัรการ, การวิเคราะห์สังคมเพ่ือการพัฒนาแนวคิดวิธีการ, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์กรการคลังสินค้าและพัสดุภณัฑ์, ๒๕๔๓ ), หน้า ๓๗. 
๕๗  Koufman, H.F., Participation Organized Activities In Selected Kentucky Localitied, 

(Agricultural Experiment Station Bulletins, March, 1949), p.7. 
๕๘ Reven, B.H. & Rubin, J.Z., Social Psychology, (New York: John Wiley & Sons, 1983), p.356. 
๕๙ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, 2527, หน้า 183. 



 
 

๔๓ 
 

    3. การตกใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่ม หรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนาการตัดสินใจ
ร่วมกันนี้ จะต้องรุนแรงมากพอที่จะท าให้เกิดความคิดริเริ่มกระท าการที่ตอบสนองความเห็นชอบของ
คนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ๆ 
 พรทิพย์ ค าพอ และคณะ ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมดังนี้ ความส าเร็จของการพัฒนาแบบระดมความร่วมมือ ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการคือ ๖๐ 
 1. การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นว่า มีปัญหา สาเหตุการ
แก้ไขปัญหา ด้านการคิดว่าจะท าโครงการอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยใช้ประโยชน์จาก
แรงงาน ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเต็มที ่
 2. การผสมผสานแผนงานและโครงการของส่วนราชการ ด้วยการพัฒนาความรู้ทักษะ 
ความสามารถด้านประชาชนและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาเดือดร้อน สนองผลประโยชน์
ได้ถกูต้องตามเวลาและสถานที่ 
 3. การสร้างองค์กรท้องถิ่น กลไกการประสานงาน งบประมาณ ปัจจัยด าเนินงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตามความต้องการอันจ าเป็นของประชาชน 
 ส าหรับปัจจัยที่ผลักดันการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 4 ปัจจัยคือ 
 1. ปัจจัยภายในตัวบุคคล เป็นแรงผลักดันหรือจูงใจที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล 
 2. ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
 3. ปัจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น 
 4. รางวัลตอบแทน คือ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา โดยหวังประโยชน์ตอบแทน 
 Cohen Uphoff, and Goldsmith กล่าวถึงสิ่งที่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมว่า คุณสมบัติ
หรือภูมิหลังของแต่ละบุคคลอาจจะเป็นตัวแปรส าคัญต่อการให้ความร่วมมือร่วมใจ หรือการเข้ามามี
ส่วนร่วมในงานพัฒนา ได้แก่๖๑ 
 1. อายุและเพศ 
 2. สถานภาพของครอบครัว 
 3. ระดับการศึกษา 
 4. ชั้นทางสังคม 
 5. อาชีพ 
 6. ระดับของรายได้ และท่ีมาของรายได้ 
 7. ระยะเวลาของการอยู่อาศัยในชุมชนนั้น 
 8. ชนิดของโครงการและกิจกรรม 
 9. การเป็นผู้เช่าที่ดินหรือมีสถานภาพเป็นลูกจ้าง   

                                                 
๖๐ พรทิพย์ ค าพอ และคณะ, บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การบรหิารสว่นต าบลในการ

ใช้การแพทย์แผนไทยเพ่ือการดูแลสุขภาพของตนเองในชุมชน, (ขอนแก่น : ภาควิชาการบริหารสาธารณสุข คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544) 

๖๑ Cohen Uphoff, and Goldsmith (1979), อ้างถึงในประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา, ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและการวางแผนชุมชนเกษตรกรรม, (ขอนแก่น : ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544), หน้า ๑๒๑ 



 
 

๔๔ 
 

 William W.Reeder ได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคคลไว้ 11 ประการ ดังนี้๖๒ 
 1. การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเชื่อพ้ืนฐาน กล่าวคือ บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือน
จะเลือกวิธีปฏิบัติซึ่งสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของตัวเอง 
 2. มาตรฐานคุณค่าบุคคล และกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณค่าของตัวเอง 
 3. เป้าหมายบุคคล และกลุ่มบุคคล ดูเหมือนจะส่งเสริม ป้องกันและรักษาเป้าหมายของ
ตัวเอง 
 4. ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลบางครั้งมาจากประสบการณ์ที่
ผิดปกติธรรมดา 
 5. บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายว่าจะต้องประพฤติใน
สถานการณ์เช่นนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผู้อ่ืนด้วย 
 6. การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าในสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกว่าตนเองต้อง
กระท าเช่นนั้น 
 7. การมองแต่ตัวเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งคิดว่าตนเองต้องกระท า
เช่นนั้น 
 8. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีนิสัยชอบกระท า เมื่อ
อยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ 
 9. โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคลจะมามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติงานของสังคม 
โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวข้องกับจ านวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงสร้างของสังคมเอ้ืออ านวยให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการกระท าเช่นนั้น 
 10. ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่าง ที่คนเห็นว่า
สามารถท าในสิ่งที่ต้องการให้เขาท าสถานการณ์เช่นนั้น 
 11. การสนับสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคล จะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนที่ดี 
 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้กล่าวว่า ฐานคติเป็นความเชื่อพ้ืนฐานในเรื่องที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การมีส่วนร่วมมีฐานคติท่ีส าคัญ ๓ ประการ ดังนี้๖๓ 
  ๑. การมีส่วนร่วมมีความเชื่อว่าประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาภูมิปัญญาของ
ตนเอง หากเขามีโอกาสและเงื่อนไขที่อ านวย 
  ๒. การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของอิสรภาพ หรือความสัมพันธ์ หรือความสมัครใจที่จะเข้าร่วม
หรือไม่เข้าร่วม การบังคับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการคุกคาม การระดม และการว่าจ้าง ไม่ถือว่าเป็น
การมีส่วนร่วม 

                                                 
๖๒ William W.Reeder (1998), อ้างอิงถึงใน สิริวรรณ เดชวิถี, การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของประชาชนในชุมชนเมืองเขตเทศบาลขอนแก่น, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสนต์, (ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลยั 
หมาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544), 

๖๓ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย, วารสารพัฒนาสังคม, 
(ฉบับพิเศษ, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒. 



 
 

๔๕ 
 

  ๓. การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องความเสมอภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใด คนจน ผู้หญิงคนชรา
ผู้พิการ ชนส่วนน้อยหรืออ่ืน ๆ ก็ตามจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันกับผู้ที่เข้ามาร่วมอ่ืน ๆ 

วิลเลี่ยม ดับบลิว รีดเดอร์ (William W. Reeder) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของปัจเจก
บุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่มและปัจจัยที่ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่เข้ามามีส่วนร่วม
ไว้ ดังนี้ 
  ๑. บุคคลและกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นสอดคล้อง
กับความเชื่อพ้ืนฐาน ทัศนคติ และค านิยมของตน 
  ๒. บุคคลและกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้น มีคุณค่า
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตน 
  ๓. บุคคลและกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นมีเป้าหมาย
ที่จะส่งเสริม และปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตน 
  ๔. บุคคลและกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเมื่อตัวเองมีประสบการณ์ที่
เป็นอคติต่อกิจกรรมนั้นมาแล้ว 
  ๕. บุคคลและกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้น สอดคล้อง
กับสิ่งที่ตัวเองได้มาหรือหวังเอาไว้ 
  ๖. บุคคลและกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของ
ตนเองเป็นใหญ่ 
  ๗. การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลและกลุ่มบุคคลจะกระทบโดยการบีบ
บังคับหาไม่ได้ 
  ๘. การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลและกลุ่มบุคคลย่อมข้ึนอยู่กับอุปนิสัยและ
จารีตประเพณ ี
   ๙. บุคคลและกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับโอกาสที่
เอ้ืออ านวย 
  ๑๐. การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลและกลุ่มบุคคลย่อมขึ้นอยู่กับ
ความสามารถ 
  ๑๑. บุคคลและกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุน
กระตุ้น ยั่วยุ และจูงใจให้เกิดข้ึน๖๔ 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ดังนี้๖๕ 
  ๑. ความศรัทธาที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลส าคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์ 

                                                 
๖๔ Reeder, William W., Some Aspects of the Information Social Participation of Farm 

Famillies in New York State, (New York: Cornell University, 1978), p.39. 
๖๕ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ส ามักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527), หน้า ๑๘๓. 



 
 

๔๖ 
 

  ๒. ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือ หรือมีเกียรติ มีต าแหน่ง ท าให้ประชาชนเกิด
ความเกรงใจที่จะมีส่วนร่วมด้วย ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีความศรัทธาหรือความเต็มใจอย่างเต็มเปี่ยมที่กระท า 
เช่น ผู้ใหญ่ออกปากขอแรงผู้น้อยก็ต้องช่วยแรง 
  ๓. อ านาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอ านาจเหนือกว่า ท าให้ประชาชนถูกบังคับให้มีส่วนร่วม
ในการกระท าต่าง ๆ เช่น บีบบังคับให้ท างานเยี่ยงทาส 

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเงื่อนไขการมีส่วนร่วมว่ามีอย่างน้อย ๓ ประการ คือ 
๑. ประชาชนต้องมีอิสรภาพที่จะมีส่วนร่วม 
๒. ประชาชนต้องสามารถที่จะมีส่วนร่วม 

  ๓. ประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม และความส าเร็จของการมีส่วนร่วมยังขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   ๑. ประชาชนต้องมีเวลาที่จะมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมไม่เหมาะกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน 
   ๒. ประชาชนต้องไม่เสียเงินทอง ค าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมมากเกินกว่าที่เขา
ประเมินผลตอบแทนที่จะได้รับ 
   ๓. ประชาชนต้องมีความสนใจที่สัมพันธ์สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมนั้น 
   ๔. ประชาชนต้องสามารถสื่อสารรู้เรื่องกันทั้งสองฝ่าย 
   ๕. ประชาชนต้องไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่หรือสถานภาพทาง
สังคม หากจะมีส่วนร่วม 

ชัยชนะ สุทธิวรชัย ได้กล่าวสรุปแนวคิดเก่ียวกับเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมได้ ดังนี้ 
๑. ประชาชนต้องมีอิสระ สามารถที่จะมีส่วนร่วม มีความเต็มใจ มีเวลา และไม่ต้องเสียค าใช้

จ่ายมากเกินความสามารถของเขา 
๒. ประชาชนต้องมีความสนใจที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมนั้น สามารถสื่อสารกันรู้เรื่องทั้งสอง

ฝ่าย และไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหรือสถานภาพทางสังคม 
๓. ประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก ต้องมีความพร้อมภายใน และต้องได้รับ

การบ ารุงรักษา 
สรุปได้ว่า เงื่อนไขและปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยรวมมีดังนี้ 
๑. เงือนไขการปฏิบัติตนให้คล้อยตามความเชื่อพ้ืนฐาน มาตรฐานคุณค่า เป้าหมาย

ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา ความคาดหมาย การมองแต่ตนเอง การบีบบังคับ นิสัยและ ประเพณี
โอกาสความสามารถ และการได้รับการสนับสนุนของบุคคลและกลุ่มบุคคล 

๒. เงื่อนไขความศรัทธาที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลส าคัญ (ผู้น า) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเกรงใจ
ที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติ ต าแหน่ง และอ านาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอ านาจ
เหนือกว่า 

๓. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการสื่อสาร คือ การ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งการสื่อสารมวลชนและสื่อบุคคล 

๔. ปัจจัยของสิ่งจูงใจ ปัจจัยโครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเข้าร่วม และปัจจัยด้าน
อ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม  
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จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม คือ ปัจจัยส่วนตัว ปัจจัยทางสังคมส่วนรวม โดย
ค านึงถึงอิสรภาพที่จะมีส่วนร่วม ต้องสามารถที่จะมีส่วนร่วม ต้องมีเวลาที่จะมีส่วนร่วม ต้องไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมมากเกินกว่าที่เขาประเมินผลตอบแทนที่จะได้รับ ต้องสอดคล้องกับความ
สนใจ ต้องสามารถสื่อสารรู้เรื่องกันทั้งสองฝ่าย ต้องไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่หรือ
สถานภาพทางสังคม 

 
2.2.5 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม  
ทศพล กฤตยพิสิฐ กล่าวถึง การมีส่วนร่วมตามขั้นตอนในการพัฒนา ซึ่งเป็นการวัดเชิง

คุณภาพออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้๖๖    
ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในขั้นการริเริ่มการพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ก าหนดความต้องการของชุมชนและมีส่วนในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการด้วย    

ขั้นตอนที่ 2 การมี ส่วนร่วมในขั้นการวางแผนในการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมในก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการ และแนวทางการด าเนินงาน
ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะใช้    

ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมในขั้นการด าเนินการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่ วมบริหารงาน
ประสานงานและด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก    

ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาเป็นขั้นตอนที่ประชาชน
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการ
พัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ   

ขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้าร่วม
ประเมินว่า การพัฒนาที่ได้กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจปรากฏ
ในรูปของการประเมินย่อย (Formative evaluation) เป็นการประเมินผลก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ หรือ
กระท าในรูปของการประเมินผลรวม (Summative evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวบยอด    
 ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา๖๗ ได้น าแนวคิดของไพรัตน์ เตชะรินทร์ มาสรุปถึงการมีส่วน
ร่วมว่า บุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครต่าง ๆ ควรมีส่วนร่วมเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนความ
ต้องการของชุมชน 

                                                 
๖๖ ทศพล กฤตยพิสิฐ, การมีส่วนร่วมของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตหนองจอกที่มีต่อโครงการ/กิจกรรมการ

พัฒนาตามแนวทาง “บรม” และ “บวร” เพ่ือสร้างสรรค์อุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหนองจอก ,
(กรุงเทพ : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538), หน้า 13. 

๖๗ ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา, ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการวางแผนชุมชนเกษตรกรรม , 
(ขอนแก่น : ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544), หน้า 25. 
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 2. ร่วมคิดและสร้างรูปแบบ และวิธีการพัฒนา เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชนหรือเพ่ือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 
 3. ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขจัดปัญหาและแก้ไข
ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 
 4. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 5. ร่วมจัด หรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของ
หน่วยงาน 
 7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ท าไว้ทั้ง
เอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ กล่าวว่าการมีส่วนร่วมประมวลได้เป็น 3 ส่วนคือ๖๘ 
 1. ส่วนของการวางแผนพัฒนา จะเริ่มต้นตั้งแต่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา 
และสาเหตุของปัญหา การก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการศึกษา
ชุมชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก าหนดความต้องการของชุมชน จัดล าดับความส าคัญของความ
ต้องการนั้น ๆ ตลอดจนการก าหนดพิธีการ และแนวทางการด าเนินงาน และก าหนดทรัพยากร และ
แหล่งทรัพยากรที่จะน าไปสนับสนุนการจัดและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ 
 2. ส่วนของการจัดและด าเนินการตามแผนงานโครงการ เป็นส่วนที่ประชาชนเข้าท า
ประโยชน์ในโครงการ โดยการร่วมมือช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือโดยการ
บริหาร และประสานงาน ตลอดจนการด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นต้น 
 3. ส่วนของการประเมินผลโครงการ เป็นส่วนที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินว่า
โครงการพัฒนาที่ด าเนินการนั้น บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ การติดตามประเมินผลนี้อาจเป็นการ
ประเมินความก้าวหน้าหรือผลสรุปร่วมทั้งโครงการ 
 Fornaroff กล่าวว่ากระบวนการมีส่วนร่วมนั้นประกอบด้วย๖๙ 
 1. การวางแผน ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
 2. การด าเนินงาน 
 3. การใช้บริการจากโครงการ 
 4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  

                                                 
๖๘นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ , แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน , (กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย, 2550), หน้า 27. 
๖๙Fornaroff, A, Community Involvement in Health System for Primary Health Care, 

(Geneva: WorlHelth Organization, 1980), p. 451. 
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 Cohen, J.M. & Uphoff, N.T. ได้จ าแนกชนิดของการมีส่วนร่วมเอาไว้ 4 ประเภท ได้แก่๗๐ 
 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการ
ตัดสินใจนั้น ประการแรกที่สุดที่จะต้องกระท าคือ การก าหนดความต้องการและการจัดล าดับ
ความส าคัญ ต่อจากนั้นเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่องที่ต้องด าเนินไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วงด าเนินการวางแผน 
และการตัดสินใจช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ ( Implementation) ในส่วนที่เป็น
องค์ประกอบของการด าเนินโครงการนั้น จะได้มาจากค าถามที่ว่า ใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการ
ได้บ้าง และจ าท าประโยชน์ด้วยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากรการบริหารงานและ
งบประมาณ และการขอความช่วยเหลือ 
 3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับผลประโยชน์ อันเกิดจากโครงการนั้น ๆ (Benefits) ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้น นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์เชิงปริมาณและเชิง 
คุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาการกระจายผลประโยชน์ทางบวก และผลที่เกิดขึ้นทางลบที่เป็นผลเสี ย
ของโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคมด้วย 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลนั้น สิ่งที่ส าคัญที่ต้องสังเกต คือ ความคิดเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และ
ความคาดหวัง (Expectations) ซึ่งมอิีทธิพลสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได ้

โคเฮน และ อัพฮอฟ (Cohen  and  Uphoff) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมที่สัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมออกเป็น ๔ ขั้นตอน๗๑ ดังนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจตั้งแต่ระยะ
เริ่มแรก การตัดสินใจในช่วงของกิจกรรมและการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม  

๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (Implementation) ซึ่งอาจเป็นไปในรูปของการเข้า
ร่วม โดยการให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหารและการร่วมมือ รวมทั้งการเข้า
ร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ  

๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน (Benefits) ซึ่งอาจจะเป็นผลประโยชนทางวัตถุทาง
สังคม และโดยส่วนตัว  

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งนับเป็นการควบคุมและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 

                                                 
๗๐ Cohen, J.M. & Uphoff, N.T., Rural development participation: Concept and measures for 

project design implementation and evolution rural development committee center for 
international studies, (New York: Longman, 1986), p. 251. 

๗๑ J.M. Cohen and N.T. Uphoff, “Participation’s Place in Rural Development: Seeking Clarity 
through Specificity”, Worle Development, 8 (3), (1980), p. 223, อ้างถึงใน สัมฤทธิ์ ต่อสติ, “การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนินงานของสถานบริการสาธารณสุขเขตเมือง กรณีศึกษา: ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง
พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข: มหาวิทยาลัยมหิดล , 
๒๕๔๒). หน้า 47. 



 
 

๕๐ 
 

 อคิน รพีพัฒน์  ได้เสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ๗๒ 
 ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
 ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา 
 ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
 ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนา 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
ชุมชนนั้น มี ๖ ขั้นตอน๗๓ ได้แก่  

ขั้นตอนที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการริเริ่มการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่องค์กรภาคประชาชนเข้าไป
มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในท้องที่ ตลอดจนมีส่วนในการจัดล าดับ
ความส าคัญของความต้องการของชุมชนด้วย 

ขั้นตอนที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการวางแผนในการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่องค์กรภาคประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนารวมทั้ง
ก าหนดวิธีการ แนวทางในการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะน าไปใช้
ในกิจกรรมการพัฒนา ตัวอย่างเช่น องค์กรชุมชนและเครือข่ายเข้าไปมีส่ วนร่วมในการก าหนดแผน
แม่บทชุมชนและแผนพัฒนาต าบล เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ ๓ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่องค์กรชุมชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือ
เข้าร่วมบริหาร ประสานงาน และด าเนินการเพ่ือให้กิจการเพ่ือให้กิจกรรมลุล่วง เช่น องค์ชุมชนเข้าไป
ด าเนินการพัฒนาระบบสหกรณ์ของชุมชน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  

ขั้นตอนที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการพัฒนาของชุมชน หรือยอมรับ
ผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ 

ขั้นตอนที่ ๕ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีภาคประชาชนเข้าร่วม
ประเมินว่า การพัฒนาที่ได้กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด ใครได้รับผลประโยชน์ มี
ผลกระทบต่อชุมชนท้องที่หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินผลนั้นอาจจะเป็นการประเมินผล 
ความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ หรือกระท าในรูปของการประเมินผลรวม ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวบ
ยอดของการด าเนินการ  

ขั้นตอนที่ ๖ การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ประสบการณ์ท างาน และการ
สรุปบทเรียน เพ่ือให้คนในชุมชนท้องที่ต่าง ๆ ทบทวนการท างานของตนเอง และหาแนวทางเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาในระยะยาว 

                                                 
๗๒ อคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข, 

2547), หน้า 36. 
๗๓ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร., “การสร้างองค์กรชุมชนและเครือข่ายการพัฒนาชุมชน”, เอกสาร

ประกอบการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๓–๑๔. 



 
 

๕๑ 
 

จึงสรุปได้ว่า ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Decision Making) การวางแผน  ก าหนดวัตถุประสงค์  วิธีการ  แนวทางการด าเนินงาน ทรัพยากรที่
จะใช้ในโครงการ ขั้นตอนที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ( Implementation) โดยร่วม
ช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์  วัสดุอุปกรณ์  และแรงงาน ขั้นตอนที่ ๓ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(Benefits) ขั้นตอนที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เพ่ือให้รู้ว่าผลจากการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  โดยก าหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องหรือประเมินผล
รวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได้ 

 
2.2.6 ระดับของการมีส่วนร่วม 
การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของ

การแบ่งเป็นส าคัญ คือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ า จ านวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมจะมาก และยิ่ง
ระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามล าดับ ระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล าดับจากต่ าสุดไปหาสูงสุด ได้แก่ 
  อคิน รพีพัฒน์ ได้กล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการพัฒนามี 5 ระดับ๗๔ 
    1. มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาการพิจารณาปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

   2. มีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 
   3. มีส่วนร่วมในการค้นหา และพิจารณาแนวทางวิธีการในการแก้ปัญหา 
   4. มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา 
   5. มีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมการพัฒนา 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา ได้กล่าวถึง ระดับของการมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ๗๕            

1. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน              
2. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดย แบ่งเป็น 3 กรณี

แล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้                 
3.1 ตนมีการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ                
3.2 ตนมีการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการ 
3.3 ตนมีการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ            

4. การส่วนร่วมท า คือร่วมในข้ันดอนการด าเนินงานทั้งหมด              
5. การมีส่วนร่วมสนับสนุนคืออาจไม่มีโอกาสร่วมท า แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือ ในด้านอื่น ๆ            

  นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วม ตามแนวทาง
พัฒนาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยได้ แบ่งไว้ดังนี้              

1. ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา              
                                                 

๗๔ อคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย. 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2531), หน้า 49 

๗๕ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง, (กรุงเทพมหานคร: 
598 Print., 2546), หน้า 17. 



 
 

๕๒ 
 

2. ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร                 
2.1 ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดส าดับปัญหา เพ่ือจะแก้ไขสิ่งใดก่อนหลัง                  
2.2 วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่อง ๆ                 
2.3 ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือ 

แก้ไขปัญหาที่วางแผนนั้น                  
2.4 ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้                  
2.5 ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ                  
2.6 ร่วมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน                  
2.7 ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน  

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล ได้กล่าวถึง ระดับของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้๗๖ 
1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุด และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูล

แก่ประชาชน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็น
ต้น แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ 

2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน คือ ผู้วางแผนโครงการจะเชิญชวนให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมิน เช่น การจัดท าแบบสอบถามก่อนริเริ่ม
โครงการต่าง ๆ หรือการบรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เป็น
ต้น 

3. ระดับการปรึกษาหารือการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการและ
ประชาชน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่างๆ เช่น การจัดประชุม การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

4. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ผู้วางแผนโครงการกับประชาชนมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการโครงการ 
เหมาะที่จะใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก  

5. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันด าเนิน
โครงการ เป็นขั้นการน าโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพ่ือ
แก้ปัญหา ข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด  

จึงสรุปได้ว่า ระดับของการมีส่วนร่วม มีดังนี้  
1. ระดับเป็นผู้ใช้ประโยชน์ เป็นการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการรับประโยชน์อย่างเดียว 

ถือเป็นระดับต่ าสุดของการมีส่วนร่วม  
2. ระดับเป็นผู้ให้ความร่วมมือ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้

ตัดสินใจว่าจะขอความร่วมมือจากประชาชนในเรื่องใด และเม่ือใด  

                                                 
๗๖ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และถวิลวดี  บุรีกุล ,  ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Democracy), (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2548), หน้า 29 – 30. 
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3.ระดับเป็นผู้ตัดสินใจ เป็นผู้ศึกษาสถานการณ์ และตัดสินใจที่จะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ 
ตั้งแต่การวางแผนการด าเนินการ การประเมินผล และการแบ่งปันผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
เป็นเพียงผู้คอยให้ค าแนะน าปรึกษา ถือเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม 

 
2.2.7 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน            
ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร กล่าวถึง หลักการส าคัญของการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วม มีดังนี้ ๗๗              
1. หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน โดยยึดถือความ

ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล            
2. หลักการขจัดความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิดจะมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน

พัฒนาเป็นอย่างมากเพราะจะท าให้งานหยุดชะงักและล้มเหลว              
3. หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยันความอดทน การร่วมมือ ความ

ซื่อสัตย์ และการพ่ึงตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให้ร่วมสนับสนุนนโยบาย 
และเป้าหมายการด าเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน              

4. การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิดของตนเอง 
ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การให้การศึกษาอบรมโดยให้ ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด 
ปฏิบัติจะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้ รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และน าไปสู่การ
เข้าร่วมในการพัฒนา              

5. หลักการท างานเป็นทีม สามารถน ามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาได้              
6. หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลังในการท างานและท าให้

งานเกิดประสิทธิภาพ             
ส านักมาตรฐานการศึกษา ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ไว้ 2 ประการ คือ ๗๘              
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้                  

1.1 จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านเพื่อท าความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกัน 
ในประเด็นต่าง ๆ                  

1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือจัดทัศนศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กร ต่าง ๆ  
ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน                

1.3 แก่อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่าง ๆ                
1.4 ลงมือปฏิบัติจริง                  

                                                 
๗๗ ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท, เอกสารการ

สอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปส าหรับการพัฒนาระดับต าบล หมู่บ้าน (พิมพ์ครั้งที่ 3, หน่วยที่ 8), (นนทบุรี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทยธรรมาธิราช, 2532), หน้า 362.            

๗๘ ส านักมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ , กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักมาตรฐาน
อุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย, ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน , (กรุงเทพมหานคร: เอส.
อาร์.พริ้นติ้ง, 2545), หน้า 118. 
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1.5 ถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนที่จะน าไปสู่การปรับปรุง กระบวนการ 
ท างานที่เหมาะสม             

2. การพัฒนาผู้น าเครือข่าย เพ่ือให้ผู้น าเกิดความมั่นใจในความและ ความสามารถที่มี จะ
ช่วยให้สามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหา หรือกิจกรรมการ พัฒนาได้ ซึ่งสามารถท าไค้หลายวิธี 
ดังนี้                  

2.1 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างผู้น าทั้งภายในและภายนอกชุมชน                  
2.2 สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนเอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน ข้อมูล 

ข่าวสารที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง                  
2.3 แลกเปลี่ยนเรียนและด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจะท าให้ 

เกิดกระบวนการจัดการและจัดองค์กรร่วมกัน 
 จึงสรุปได้ว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหลักการส าคัญ ดังนี้           

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน  
2. ขจัดความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด  
3. สร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การร่วมมือ การซื่อสัตย์ และ

การพ่ึงตนเอง จูงใจประชาชนให้ร่วมสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานในการปฏิบัติงาน              
4. อบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิดของตนเอง ช่วยให้ประชาชน

มั่นใจในตนเองมากขึ้น จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้ รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของ
งาน และน่าไปสู่การเข้าร่วมในการพัฒนา              

5. ท างานเป็นทีม แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนา             
6. สร้างพลังชุมชนในการท างานเพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพ       

 
 2.2.8 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
 วันชัย  วัฒนศัพท์๗๙ กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 
 1. เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ เกิดความกระจ่างในวัตถุประสงค์ ความต้องการของ
โครงการ ผลักดันให้เกิดการทบทวน มองเห็นทางออกท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2. ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา กระบวนการการมีส่วนรว่มของประชาชนอย่างเต็ม
รูปแบบ ลดความขัดแย้งขอประชาชน 
 3. สร้างฉันทามติ สร้างข้อตกที่มั่นคง สร้างความเข้าใจระหว่างคู่กรณี เกิดความชอบธรรมใน
การตัดสินใจของรัฐ 
 4. เพิ่มความง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ สร้างความกระตือรือร้นในการที่จะช่วยให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
 5. ลดการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรง ก าจัดความขัดแย้งในทุกกรณีได้ 
 6. น าไปสู่ความชอบธรรม การเข้าใจถึงเหตุผลที่น าไปสู่การตัดสินใจนั้น ๆ 
 7. เกิดความตระหนักถึงการตอบสนองซึ่งสาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจต่าง ๆ 
                                                 

๗๙ วันชัย  วัฒนศัพท์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน, (กรุงเทพฯ: ศูนย์สันติวิธี 
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเล้า, 2543), หน้า 35. 
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 8. พัฒนาความเชี่ยวชาญ และความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน เป็นเวทีฝึกของผู้น า
ท้องถิ่นในอนาคต 
 เจมส์ แอล, เครย์ตัน๘๐กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 

1. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนน ามาสู่การพิจารณาทางเลือก
ใหม่ ๆ ที่น่าจะเป็นค าตอบที่มีประสิทธิผลที่สุดได้ 

2. ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่ค านึงถึงความต้องการ
แท้จริงของประชาชนอาจน ามาซึ่งการโต้แย้งคัดค้านหรือการฟ้องร้องกัน ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงใน
ระยะยาว เกิดความล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด 

3. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่างมั่นคง
ในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ลดข้อโต้แย้ง
ทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล 

4. การน าไปปฏิบัติง่ายขึ้น ทันทีท่ีการตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็นมันเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ และยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย 

5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ เข้ามา
แสดงความต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการ
แบ่งฝ่าย ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้ 

6. การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิด
ความชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน 

7. การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่  ที่
เกี่ยวข้องได้มาท างานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วง
กังวล และมุมมองของสาธารณชนต่อการท างานขององค์กร ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์
ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้ 

8. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ ท า
ให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเป็นการ
ฝึกอบรมผู้น า และท าให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการท างานร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต 
 จึงสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม คือ เพ่ิมคุณภาพในการตัดสินใจให้ตรงตามความ
ต้องการ สร้างฉันทามติลดความขัดแย้ง เพ่ิมความง่ายต่อการน าไปปฏิบัติและความเป็นเจ้าของร่วม
ด ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม 
 
 
 
                                                 

๘๐  เจมส์ แอล, เครย์ตัน, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม, แปลโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, ผศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ 
ออฟเซ็ท, 2551), หน้า 21 – 25. 



 
 

๕๖ 
 

 2.2.9 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม 
 ถวิลวดี บุรีกุล กล่าวถึง ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้๘๑ 

1. เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนขาดการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด และความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

2. โครงสร้างกฎหมายและนโยบายยังไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ 
3. ขาดแคลนผู้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. วัฒนธรรมการเมืองและความพร้อมของประชาชน 
5. ความพร้อมของภาครัฐ 
6. ไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่จะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้วหรือยัง หรือหน่วยงาน

ของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถท างาน
ให้ดีขึ้นได้เพราะไม่มีมาตรฐานในการท างานที่ชัดเจน 

จึงสรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม คือ ขาดความรู้ ขาดความพร้อม ขาด
ทักษะการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมและกฎหมายไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของรัฐและประชาชน  

 
 2.2.10 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม จากการศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนักวิชาการทั้งหลาย
เกี่ยวข้องกับด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา มีทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมดังต่อไปนี้ 
 ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ (Hieratchy of needs theory) เป็นทฤษฎีดังเดิม
เกี่ยวกับการจูงใจให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้บรรลุความส าเร็จด้วยการจูงใจ
บุคลากรในองค์การ โดยค านึงถึงความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์เป็นหลัก  
 อับราฮัม เอช มาสโลว์ (Abraham H. Maslow)๘๒ กล่าวว่า การเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้
ค าพูดหรือการเขียน เพ่ือมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกระท า ซึ่งการ เกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะให้ เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการ
สร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อม 

อับราฮัม เอช มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์จ ามีความ
ต้องการปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดตามล าดับ ได้แก่๘๓ 
 1. ความต้องการพ้ืนฐานทางกายภาพและชีวภาพ ถือว่าเป็นปัจจัยในขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์
ทุกคน เพ่ือการด ารงอยู่และความอยู่รอดของชีวิต ได้แก่ อาหาร น้ า ความอบอุ่น ที่อยู่อาศัย  การ
พักผ่อน การนอน การขับถ่าย และเรื่องเพศ 

                                                 
๘๑ ถวิลวดี บุรีกุล, พลวัตรการมีส่วนร่วมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550, พิมพ์ครั้งท่ี 1, (กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, 2552), หน้า 
37 – 55 และหน้า 85 – 93. 

๘๒ อคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย , 
(กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2527), หน้า 7-8. 

๘๓ Maslow Abraham H., Motivation and personality, (New York: Harper & Brother, 1954, pp.80-82. 



 
 

๕๗ 
 

 2. ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย เป็นความต้องการที่เป็นอิสระ จากภัยอันตราย
ทางด้านร่างกาย ความกลัวต่อการสูญเสียงาน ทรัพย์สินต่าง ๆ อาหารและที่อยู่อาศัย ความต้องการ
ทางสังคม ความรักใคร่ และความเป็นเจ้าของ เนื่องจากอยู่ในสังคมก็ยังต้องการความรัก การเป็น
เจ้าของบุคคลอื่น รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นคนที่มีคุณค่าของกลุ่มเป็นสมาชิกนั้น ๆ   
 3. ความต้องการได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับจากสังคม ซึ่งเป็นความต้องการของ
บุคคลที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสายตาคนอ่ืน และได้รับการยอมรับทั่วไปว่า ตนเองมีความก้าวหน้า
และประสบผลส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนา โดยตระหนักถึงศักยภาพ ทักษะ ความสามารถของตนเอง และ
เกิดความเชื่อม่ันในตัวเองสูง 
 4. ความต้องการมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความต้องการขั้นต่อมา
จะเป็นความต้องการที่จะประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้คือความมั่นใจในตนเอง 
 5. ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต หมายถึง แนวโน้มของบุคคลที่จะเป็น
หรืออยู่ในสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นความปรารถนาที่จะเป็นอย่างที่
ตนเองเป็นมากขึ้น สูงขึ้น โดยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะเป็นได้และประสบความส าเร็จ เพ่ือที่จะ
มีศักยภาพบรรลุในระดับสูงสุด  
 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบอร์ก (Herzbert’s two – factors theory)  

เชื่อว่า องค์ประกอบของปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ได้น าประเด็น
ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสุขอนามัยร่วมกัน เรียกว่า ทฤษฎีสองปัจจัย น าเสนอปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจในการท างานให้แก่พนักงาน เพ่ือให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ท าให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการ คือ๘๔ 
 1. ปัจจัยรักษาหรือปัจจัยสุขอนามัย (Maintenance factor or Hygiene factors) เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิผลในการสร้างความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบาย
และการบริหาร เงินเดือน ความมั่นคงในการงาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพ
การท างานและสถานภาพ ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ 
 1.1 รายได้ 
 1.2 โอกาส ความก้าวหน้าในอนาคต 
 1.3 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 1.4 ฐานะของอาชีพ 
 1.5 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
 1.6 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
 1.7 วิธีการปกครองบังคับบัญชา 
 1.8 นโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน 
 1.9 สภาพการท างาน 
 1.10 ความเป็นอยู่ส่วนตัว 
 1.11 ความม่ันคงในงาน 
                                                 

๘๔ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ, ฉบับมาตรฐานปรับปรุ่งใหม่, (กรุงเทพฯ : ธรรม
สาร, 2545), หน้า 243-244. 



 
 

๕๘ 
 

 2 ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) นับเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานเป็นปัจจัยภายใน ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อพนักงานคล้ายกับการรักษาอนามัยของคน ได้แก่ 
ความก้าวหน้าส่วนตัว ลักษณะงานที่ท้าทาย ความส าเร็จ การยกย่องชมเชย ความรับผิดชอบ และ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 
 2.1 ความส าเร็จของงาน 
 2.2 การได้รับการยอมรับนับถือ 
 2.3 ลักษณะของงาน 
 2.4 ความรับผิดชอบ  
 ทฤษฎีหมุดเชื่อมโยงของไลเครท (Linking Pin function theory)๘๕ เมื่อ ค.ศ.1967 เรน
เซส ไลเครท (Rensis Likkert) ผู้อ านวยการสถาบันทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวถึง 
ทฤษฎีการจัดรูปองค์การเชิงมนุษย์สัมพันธ์ เรียกว่า “ทฤษฎีหมุดเชื่อมโยง” ได้กล่าวโดยสรุปว่า 
องค์กรจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อสมาชิกจะต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะคนเดียว หากแต่การ
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในลักษณะกลุ่มงานที่มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายการปฏิบัติงานชัดเจน ฝ่าย
บริหารต้องรับผิดชอบต่อการสร้างกลุ่มงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงทั้งระหว่างภายใน
องค์การ ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มหนึ่งย่อมจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ส่งขึ้นไปและเป็น
เช่นนี้ไปตลอดท้ังองคก์าร 
 การมีส่วนร่วมเป็นการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการท าประโยชน์ใน
เรื่องต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการ
บริหารและประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารและปะ
สิทธิผลขององค์กรขึ้นอยู่กับการรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นในการปฏิบัติภารกิจให้
บรรลุเป้าหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิดสติปัญญาก็คือ การมีส่วนร่วม การให้บุคคลมีส่วน
ร่วมในองค์กรนั้น บุคคลจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง (Involvement) ในการด าเนินการปฏิบัติภารกิจต่างๆ 
เป็นผลให้บุคคลนั้นมีความผูกพัน (commitment) ต่อกิจกรรมและองค์กรในที่สุด๘๖ 
  
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมพลังอ านาจ 

2.3.1 ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
 ค าว่า “การเสริมสร้างพลังอ านาจ”  (Empowerment)  ตามพจนานุกรมของ  Merriam 
Webster (2005)  ให้ความหมายไว้ 3 ประการ คือ  1)  การให้อ านาจที่เป็นทางการ (to give 
official authority) หรือที่ถูกต้องตามกฎหมาย  (Legal power to)  2) การจัดหาหรือให้โอกาส  (to 
provide with the means or opportunity)  และ 3) การส่งเสริมความเป็นตัวเอง (to promote 
the self-actualization)  

นอกจากนี้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะดังนี้  
                                                 

๘๕ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ, ฉบับมาตรฐานปรับปรุ่งใหม่, (กรุงเทพฯ : 
ธรรมสาร, 2545), 2542, 233 – 242) 

๘๖ เสริมศิกดิ์ วิศาลาภรณ์, ปัญหาและแนวโน้มกับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา,  (นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), หน้า 187. 



 
 

๕๙ 
 

กรีสเลย์ และคิง (Greasley & King)๘๗ กล่าวว่า ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจ มี
ความสัมพันธ์กับแนวคิดของอ านาจ  (Concept of power)  ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเน้นถึง การควบคุม 
(Control) การปกครอง (Hierarchy) และการควบคุมอย่างเคร่งคัด (Rigidity) แต่ความหมายของการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในด้านองค์กรและการจัดการ จะหมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและการควบคุมงานได้ด้วยตนเอง การท าให้ผู้
ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งส่วนบุคคล ทีมงาน และองค์กรโดยรวมและมีการจัด
เครื่องมือและทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาการสร้างและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและความสามารถของ
บุคคล 

คอนเจอร์ และคานูโก (Conger & Kanungo)๘๘ เน้นถึงการเสริมสร้างพลังอ านาจด้านจิตใจ 
โดยการขจัดความรู้สึกไร้อ านาจของบุคคล ให้มีความรู้สึกมั่นใจในการท างาน เป็นการสร้างแรงจูงใจ 
ให้ผู้ปฏิบัติเกิดความมั่นใจในตนเองว่ามีความสามารถในการท างานให้ส าเร็จได้ ความหมายดังกล่าว
เป็นการพัฒนาความรู้สึกของบุคคลให้มีความเชื่อในเรื่อง ประสิทธิภาพของบุคคลเพ่ือท างานร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายของงาน หรือขององค์กร 

กิบสัน (Gibson)๘๙ ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างพลังอ านาจว่า เป็นกระบวนการทางสังคม การ
แสดงถึงการยอมรับและชื่นชม การส่งเสริม การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของบุคคลในการ
ตอบสนองความต้องการของตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากร
ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองและรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจสามารถ
ควบคุมความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของตนเองได้   
  จึงสรุปได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจ หมายถึง การเพ่ิมศักยภาพของบุคคลโดยบังคับ
บัญชาถ่ายโอนอ านาจให้อิสระในการตัดสินใจ และจัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้ใต้บังคับบัญชา
รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้บุคคลเกิดความสามารถในท างาน
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้บรรลุผลส าเร็จของตนเองและองค์กร  
 

2.3.2 ความเป็นมาของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
 วิลกินสัน (Wilkinson)๙๐ กล่าวว่าแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจ เป็นแนวคิดที่พัฒนามา
จากทฤษฎีการจัดการและพฤติกรรมองค์กร โดยเริ่มจากยุคปฏิรูปอุตสาหกรรมซึ่งเป็นยุคที่สินค้าผลิต
ด้วยช่างฝีมือซึ่งรับผิดชอบทุกขั้นตอนของการผลิต ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งงานกันท า  ต่อมา
เป็นยุตอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยมีช่างผู้ช านาญเป็นผู้วางแผนและออกแบบการผลิต ในปี 1920 เป็น
ต้นมา เฮ็นรี ฟาโย (Henri Fayol) เริ่มให้มีการแบ่งงานกันท าตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่

                                                 
๘๗Greasley, K., & King, N., Employee perceptions of empowerment, Employee Relations, 2005, p.27. 
๘๘ Conger,J.A., & Kanungo, R.N,.  The empowerment process: Integrating theory and practice, 

Academy Management Review, 13(3), (1988), p. 471-482. 
๘๙ Gibson, C. H,.  The process of empowerment in mothers of chronically ill children, Journal 

of Advanced Nursing, 21, 1995, p. 1201-1210. 
๙๐ Wilkinson, A., Empowerment: Theory and practice, Personnel Review, 27(1), (1998), p. 40-46. 
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ละบุคคล  โดยมีการแบ่งเป็นระดับ คือ ระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ  โดยใช้กระบวนการบริหารงาน
เป็นสื่อกลางเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันท างานท าให้เพ่ิมผลผลิต แต่วิธีการนี้มีข้อด้อย คือ มีอัตราคน
ลาออก โอนย้าย และเกิดความขัดแย้งระหว่างกันสูง  ต่อมามีผู้เสนอแนวคิดการมีส่วนร่วมในงานของ
คนงาน ซึ่งท าให้คนงานมีแรงจูงใจภายในและท างานได้ดีโดยปราศจากการควบคุมอย่างใกล้ชิด  
 คินลอร์ (Kinlaw)๙๑ ได้กล่าวว่าแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจพัฒนามาจากแนวคิดการจูง
ใจของ  ดักกลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor)  คือ ทฤษฎี Y  จริง ๆ แล้ว แมคเกรเกอร์
พัฒนาสมมุติฐานลักษณะของคนขึ้นมา 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง เรียกว่า ทฤษฎี X และอีกกลุ่มหนึ่ง คือ 
ทฤษฎี Y    กล่าวคือ  ตามทฤษฎี X  จะเชื่อว่า คนมีความเกียจคร้าน เลี่ยงงาน ไม่มีความรับผิดชอบ  
ต้องการการควบคุมอย่างใกล้ชิด   ส่วนแนวคิดตามทฤษฎี Y  จะเชื่อว่า  คนขยัน มีความรับผิดชอบ
ต่องาน ต้องการการควบคุมและสั่งการตนเองในการท างาน  และมีความเต็มใจที่จะช่วยแก้ปัญหาใน
องค์กร นอกจากนี้ แมคเกรเกอร์ ยังเชื่อว่า ในองค์กรหนึ่ง ๆ จะมีคนทั้งสองประเภท  และคนในแต่ละ
ประเภทนี้ ต้องการแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารต้องวิเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  ว่า
ต้องการอะไรเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน   แนวคิดที่น ามาใช้ควบคู่กับทฤษฎีดังกล่าวเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา คือ ทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow)   
และ ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg)  นอกจากนี้ การเพ่ิมงานและความรับผิดชอบ (Job 
enrichment) เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์เบิร์กโดยใช้
กระบวนการออกแบบงานใหม่ เพ่ือให้โอกาสความส าเร็จ ความรับผิดชอบ การยกย่อง ความ
เจริญเติบโตและความก้าวหน้ากับผู้ปฏิบัติ  นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมในงาน ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่
น ามาใช้ในองค์กร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ มีแรงจูงใจภายในและปฏิบัติได้ดีโดยปราศจากการควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด  

แมคกรอ (McGraw)๙๒  กล่าวว่า ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ตามล าดับขั้นของมาสโลว์
เป็นทฤษฎีคู่ขนานกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ โดยเริ่มต้นจากความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่ง
ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ (Physical need)  เปรียบได้กับความต้องการได้รับการตอบสนอง
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  เช่น การจัดการที่พัก การจัดสถานที่ท างาน  เมื่อความต้องการขั้น
แรกได้รับการตอบสนอง  ความต้องการขั้นต่อไป คือ ความต้องการความปลอดภัย (Safety need)  
ซึ่งเปรียบได้กับ ความมั่นคงในองค์กร หมายถึงสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี  ท างานด้วยเหตุผล  
ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ส่วนความต้องการทางสังคม  (Social 
need)  เปรียบได้กับ วัฒนธรรมองค์กร  ซึ่งเป็นการแสดงออกในการยอมรับองค์กร รู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  กล่าวคือมีความผูกพันกับองค์กร  ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรต้อง เปิด
กว้าง ให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน  เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพงาน ความต้องการ
ขั้นต่อไป คือ ความต้องการการยกย่อง (Esteem need)  เปรียบได้กับการได้รับการยกย่องและ
ยอมรับจากองค์กร  ต้องการความไว้วางใจ และการมีภาพลักษณ์ที่ดี  ให้ความส าคัญแก่บุคคลใน

                                                 
๙๑ Kinlaw, D. C., The practice of empowerment, (Hampshire England: Gower, 1995), p. 44-47. 
๙๒ McGraw, J. P., The road to empowerment, Journal  of Nursing Administration Quarterly, 

16(3), 1992, p. 16-19. 
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องค์กร  และความต้องการขั้นสุดท้ายของ มาสโลว์ คือ ความส าเร็จในชีวิต  (Self-actualization)  
เปรียบได้กับการเสริมสร้างพลังอ านาจ คือการสร้างแรงจูงใจ ตอบสนองความต้องการในแต่ละล าดับ
ขั้น จนท าให้พยาบาลสามารถท างานอยู่บนพ้ืนฐานของความมั่นคง และปลอดภัย  มีอิสระในการ
ปฏิบัติงาน  สิ่งเหล่านี้จะท าให้พยาบาลรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับหน่วยงาน เกิดความพึงพอใจใน
งาน และมีความสุขในการท างาน     
  

2.3.3 กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจของ  Conger & Kanungo 
คอนเจอร์ และ คาร์นูโก (Conger & Kanungo)๙๓ กล่าวถึงการเสริมสร้างพลังอ านาจว่าเป็น

กระบวนการส าหรับองค์กรที่ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเชื่อว่าบุคคลมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ถ้าได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากผู้บังคับบัญชา และเมื่อบุคคลมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง  ย่อมส่งผลถึงการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ คอน
เจอร์ และ คาร์นูโกได้เสนอกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ คือ ๙๔ 

ขั้นที่ 1 การหาสาเหตุหรือเงื่อนไขที่น าไปสู่ภาวะไร้อ านาจ (Conditions leading to a 
psychological state of powerlessness) คอนเจอร์ และ คาร์นูโก กล่าวว่า ภาวะไร้อ านาจของ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ คือ  

1. ปัจจัยด้านองค์กร (Organizational factors) เช่น การปรับเปลี่ยนนโยบาย ระบบการ
บริหารงาน และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแข่งขัน 

2. การนิเทศงาน (Supervision) เช่น การควบคุมก ากับและติดตามงานอย่างใกล้ชิด การ
ลงโทษเกินกว่าเหตุ และการใช้อ านาจมากเกินไปในการดูแลผู้ปฏิบัติงาน  

3. การระบบการให้รางวัล (Reward system) เช่น การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งตามความ
พอใจของผู้บริหาร การให้ค่าตอบแทนต่ ากว่าวิชาชีพอ่ืน ๆ และ  

4. ลักษณะงาน (Nature of job) เช่น บทบาทหน้าที่ในแต่ละงานไม่ชัดเจน ขาดอิสระในการ
ปฏิบัติงาน และขาดทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกไร้อ านาจ หมด
พลังที่จะต่อสู้กับงานที่มีปริมาณมากและต้องใช้ความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังต้อง
ท างานแข่งกับเวลาเพ่ือรักษาชีวิตของมนุษย์ แรงจูงใจในการท างานลดลง ความพึงพอใจเริ่มน้อยลง 
ขาดความสนใจในงาน ลักษณะดังกล่าวส่งผลเสียต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน และประสิทธิผลของหน่วยงาน 
และองค์กร 

ขั้นที่ 2 การเลือกเทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดการ (The use of managerial strategies 
and techniques) ในขั้นตอนนี้เป็นการน าปัญหาที่ท าให้เกิดภาวะไร้อ านาจของผู้ปฏิบัติมาด าเนินการ
แก้ไข กลยุทธ์ที่คอนเจอร์ และ คาร์นูโก เสนอไว้ คือ   

                                                 
๙๓ Conger, J. A., & Kanungo, R. N..  The empowerment process: Integrating theory and  

practice.  Academy Management Review, 13(3), 1988, p. 471-482. 
๙๔ เร่ืองเดียวกัน หน้า 475. 
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1. การบริหารอย่างมีส่วนร่วม (Participative management) ซึ่งหมายถึงการที่ผู้บริหาร
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการวางแผน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติหรือการแก้ปัญหาของหน่วยงาน 

2. การตั้งเป้าหมาย (Goal setting) ในการบริหารงาน แต่ละหน่วยงานจะมีการก าหนด
เป้าหมายของตนเอง ถ้าผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดฝ่ายเดียวโดยที่ผู้ปฏิบัติไม่ได้มีส่วนร่วม พลังอ านาจใน
การปฏิบัติย่อมจะไม่เกิดขึ้น เมื่อหน่วยงานเป็นของทุกคนที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นทุกคนก็ควรมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคี และมีเป้าหมายเดียวกันในการ
ท างานเพ่ือองค์กร 

3. ระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback system) ในการท างานร่วมกัน  เมื่ อมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือมีการประเมินผลงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่ม 
หรือทั้งหน่วยงาน  ก็ควรมีการบอกผลให้ทุกคนได้รับทราบ จะได้มีการแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น และ
ถ้าเป็นผลในทางที่ดี ผู้ปฏิบัติก็จะรู้สึกดีใจที่ได้รับทราบและท าให้เกิดก าลังใจในการท างาน อย่างไรก็
ตาม ผู้บริหารก็ควรให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าอยากจะปรับปรุง
แก้ไข ดังนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย 

4. การเป็นตัวอย่างที่ดี (Modeling) ในการที่ผู้บริหารจะจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
ต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกทุกคนในหน่วยงานก่อน เพราะการที่หัวหน้าเป็นตัวอย่างที่
ดีแก่ลูกน้อง ลูกน้องจะไว้วางใจ ให้ความศรัทธาแก่หัวหน้า และเลียนแบบหรือปฏิบัติตามในที่สุด 

5. การเสริมแรง (Contingent/competence-based reward) ในการปฏิบัติงาน บางครั้ง
การจูงใจด้วยวัตถุอย่างเดียว อาจไม่สามารถท าให้บุคคลเกิดพลังอ านาจได้ การเสริมแรงทางบวก 
โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลต่อจิตใจ เช่น การยกย่องชมเชย ยอมรับในความสามารถของผู้ปฏิบัติ และการ
ให้อิสระในการปฏิบัติงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงเสริมที่จะให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกเต็มใจ และภาคภูมิใจ
ในงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่     

และ 6. การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job enrichment) เป็นการเพ่ิมงานและความรับผิดชอบให้
ผู้ปฏิบัติงานในการวางแผน ออกแบบงาน และประเมินผลงานด้วยตัวของผู้ปฏิบัติงานเอง แทนที่จะ
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเดียว การเพ่ิมคุณค่าในงานเป็นวิธีการหนึ่งใน
การเพ่ิมแรงจูงใจในงาน 

ขั้นที่ 3 การช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง  (To provide self-
efficacy information to subordinates)   เป็นการสร้างพลังอ านาจให้กับผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเอง
มีศักยภาพเพียงพอต่อความรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติอยู่ และสามารถท างานนั้นได้ส าเร็จ โดยอาศัย  

1. การไปสู่เป้าหมาย (Enactive attainment)   ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาส
ได้รับรู้และทดสอบการมีทักษะและความสามารถในงานที่เพ่ิมข้ึนของตนตามล าดับ  

2. การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อ่ืน (Vicarious experience) การสะสมประสบการณ์
เป็นการน าไปสู่ความสามารถในการปฏิบัติงานวิธีการหนึ่ง โดยศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ เช่น การมี
พยาบาลพ่ีเลี้ยงคอยอ านวยความสะดวก ชี้แนะ และให้ค าปรึกษาการท างานของน้องจบใหม่ เป็นต้น 
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3. การจูงใจด้วยวาจา (Verbal persuasion) เป็นการสร้างเสริมก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เช่น 
การสอบถามปัญหาและอุปสรรคการท างานที่ผู้บริหารพร้อมจะแก้ไขหรือให้การสนับสนุน การให้
ความเชื่อมั่นว่าผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถเพียงพอที่จะท างานได้ส าเร็จ    

และ 4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional arousal) บางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจท างานด้วย
ความกลัว ความเครียด ความวิตกกังวล ความเก็บกด ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถต่ า ถ้าผู้บริหารสามารถลดความรู้สึกเหล่านี้ได้ ก็จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความรู้สึกว่าตนเองมีความ สามารถมากขึ้น ในขั้นตอนการเพ่ิมการรับรู้ความสามารถนี้ ต้องด าเนิน
ควบคู่กับการขจัดปัจจัยที่ท าให้ผู้ปฏิบัติไร้อ านาจที่กล่าวไว้แล้วในขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 4 ผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Results in empowering experience of 
subordinates) เมื่อผู้บริหารสามารถขจัดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไร้พลังอ านาจของผู้ปฏิบัติงานได้ 
โดยมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆที่จะเสริมสร้างพลังอ านาจให้เกิดขึ้นในงาน และการช่วยให้ผู้ปฏิบัติรับรู้ถึง
สมรรถนะในตน จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความแข็งแกร่ง (Strengthening of effort) มีความคาดหวังใน
ผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น (Performance expectancy) และ เชื่อว่าตนเองมีความสามารถ (Belief 
in personal efficacy) ในการท างานให้ส าเร็จ 

ขั้นที่  5 พฤติกรรมที่เกิดขึ้น (Leading to behavioral effects) เมื่อการเสริมสร้างพลัง
อ านาจก่อให้เกิดพลังในตัวผู้ปฏิบัติแล้ว ผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจยังท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เช่น เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) และมีความอดทนต่อการ
ท างานที่จะท าให้งานบรรลุเป้าหมาย (Persistence of behavior to accomplish task objectives) 

 
2.3.4 ขั้นตอนการเสริมสร้างพลังอ านาจ  
เทรซี (Tracy) ๙๕ได้ก าหนดขั้นตอนของการเสริมสร้างพลังอ านาจไว้ 10 ขั้นตอน ซึ่งเรียกว่า 

ปิรามิดอ านาจ (Power pyramid)   มีรายละเอียดแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
1. ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ (Clearly define responsibilities) ของ

ผู้ปฏิบัติงานและร่วมกันก าหนดเป้าหมายและภารกิจขององค์กร 
2. มอบหมายอ านาจหน้าที่ (Delegate authority) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานที่

ได้รับมอบหมาย 
3. ก าหนดมาตรฐานการท างาน (Set standard of excellence) องค์กรต้องให้การ

สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานไปถึงมาตรฐานที่ตั้งไว้ 
4. มีการฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and development) ให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานได้

พัฒนาตนเองและการท างานตามความสนใจและความสามารถ  
5. ให้ความรู้และสารสนเทศ (Provide knowledge and information) เกี่ยวกับองค์กรที่

จ าเป็นต่อการตัดสินใจในการท างานอย่างถูกต้องชัดเจน 
6. ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Give feedback) เกี่ยวกับการท างาน 

                                                 
๙๕ Tracy, D.  (1990), 10 steps to empowerment: A common-sense guide to managing 

people, (New York: William Morrow, 1990), p.68. 



 
 

๖๔ 
 

7. ให้การยกย่องยอมรับ (Recognition) ในผลส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการท างาน 
8. ให้ความไว้วางใจ (Trust) ในการท างาน โดยให้อิสระในการตัดสินใจ 
9. ยอมรับข้อผิดพลาด (Permission to fail) ผู้บริหารพร้อมที่จะยอมรับความผิดพลาดที่

อาจจะเกิดขึ้น โดยร่วมรับผิดชอบกับผู้ปฏิบัติงาน 
10. ให้เกียรติและเคารพต่อการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน (Respect) 
 
2.3.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมพลังอ านาจ 
การเสริมสร้างพลังอ านาจในองค์กรของคานเตอร์ 

 คานเตอร์ (Kanter) ๙๖เจ้าของทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ านาจในองค์กร (Kanter’s Theory 
of Organization Empowerment) เสนอว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นข้อก าหนดเชิงโครงสร้าง
ที่มีผลต่อพฤติกรรมขององค์กรและทัศนคติของบุคคล ซึ่งถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากการที่บุคคลมี
ต าแหน่งสูงขึ้น ท าให้มีอ านาจที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร แหล่งสนับสนุน แหล่งประโยชน์ซึ่งจะท าให้
ทัศนคติเปลี่ยนไป อ านาจดังกล่าวจะได้รับมาจาก 2 แหล่ง คือ 
 1.  อ านาจที่เป็นทางการ (Formal power) เป็นอ านาจที่พบในการท างานที่มีรูปแบบที่เห็น
ได้ชัดเจนในองค์กร คืองานที่มีความยืดหยุ่น งานที่เป็นที่ยอมรับ งานที่ตัดสินใจด้วยความรอบคอบ 
งานที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีการพัฒนา มีความสัมพันธ์กับกระบวนการร่วมมือสนับสนุนทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 2. อ านาจที่ไม่เป็นทางการ (Informal power) เป็นอ านาจที่พัฒนามาจากความสัมพันธ์ของ
บุคลากรที่มีความส าคัญในองค์กร เป็นอ านาจที่แต่ละคนมีอยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ ในองค์กร เช่น บุคคล
ที่เก่ียวข้องทางการเมือง ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น 
 อ านาจทั้งสองส่วนนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างพลังอ านาจ ซึ่งประกอบด้วย  4  
ด้าน คือ 
 1.   การได้รับทรัพยากร หมายถึงความสามารถในการจัดหาสิ่งที่จ าเป็นในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ไดแ้ก่ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้ 
 1.1 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ (Material)   เงินทุน (Fund) ขอบเขต 
(Space) และเวลา  (Time) ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง อาคารสถานที่ ที่ให้ความสะดวกหรือเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน  รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย   
เงินทุน  หมายถึง งบประมาณที่องค์กรจัดสรร เพ่ือใช้ในกิจกรรมของแต่ละแผนก  ขอบเขต หมายถึง 
การเปิดช่องว่างให้กว้าง  เพ่ือให้บุคคลได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  ส่วนเวลา หมายถึง การ
ใช้เวลาที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 1.2 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย  คุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนบุคคล ได้แก่ 
แนวคิดเก่ียวกับตนเองด้านบวก  ทักษะการรับรู้  ความสามารถในการปรับตัว  ความกล้าหาญ  อดทน  
                                                 

๙๖ Kanter, 1993, credit in Laschinger, H. K. S.,  Wong, C., McMabon, L., & Kaufmann, C, Leader 
behavior impact on staff nurse empowerment, job tension, and work effectiveness, Journal of 
Nursing Administration, 29(5), 1999, p. 28-39. 
 



 
 

๖๕ 
 

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรภายในที่ผู้น าควรสนับสนุน  ส่งเสริม ให้เกิดข้ึนเพื่อให้สามารถน าทรัพยากร
ภายนอก ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย  เป็นการเอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน และท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน  เนื่องจากได้รับการตอบสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติงาน  มีความผูกพันในงาน และทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่เพ่ือประโยชน์ขององค์กร และมี
ความสุขในการท างาน 
 2. ด้านการได้รับการสนับสนุน  หมายถึง การที่ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การให้การยอมรับและเห็นชอบตามกฎหมาย  ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลและหมู่คณะเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการท างาน  
รวมไปถึงการที่ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
(Porter-O’Grady, 1986) ได้แก่  การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ให้โอกาสตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน  พัฒนางาน หรือปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน  (feedback) การยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน  การ
ยอมรับในความผิดพลาด  การแสดงความพึงพอใจในงานที่ท าส าเร็จ  การแสดงความห่วงใย รับฟัง 
และเข้าใจปัญหาทุกด้านของบุคลากร ตลอดจนการแสดงไมตรีจิต ยิ้มแย้ม และให้ความเป็นกันเองกับ
บุคลากร  การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับ บัญชา จะท าให้บุคลากรรู้สึกสุขใจ และมีคุณค่า มีการ
รับรู้ถึงการได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานเป็นแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน เมื่อ
บุคคลมีความพึงพอใจในการท างานแล้ว ย่อมมีขวัญและก าลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรและยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร 

3. ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้แก่ ข้อมูลความรู้ทางเทคนิค  ทักษะความช านาญใน
การปฏิบัติงาน และข่าวสารการเมือง  ข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริหารควรแบ่งปันให้ผู้ปฏิบัติ  ควรเป็นข้อมูล
ที่สนับสนุนการตัดสินใจ  และวางแผนในการด าเนินการและได้รับข้อมูลข่าวสาร  ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้การ
เคลื่อนไหวภายในองค์กร ทราบนโยบายและการตัดสินใจขององค์กร  ข้อมูลข่าวสารที่ได้ ควรมีการ
สื่อสารแบบสองทาง ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์  จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน และท าให้เกิดคุณภาพและประสิทธิผลขององค์กร  ในทางตรงข้ามถ้าผู้ปฏิบัติไม่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอ และไม่ทราบว่ามี อะไรเกิดขึ้นบ้างในองค์กร (Gunden & 
Crissman)๙๗ ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกผิดหวัง ไม่พอใจกับการกระท าของผู้บังคับบัญชา  ส่งผลให้เกิดความไม่
พึงพอใจในงานและประสิทธิผลขององค์กรต่ าลง 

4. การได้รับโอกาส ผู้บริหารต้องตระหนักถึงการเติบโตและความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
และการงาน รวมทั้งโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้วย  

คานเตอร์ (Kanter) แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ๙๘ 

                                                 
๙๗ Gunden, E., & Crissman, S., Leadership skills for empowerment, Journal of Nursing 

Administration Quarterly, 16 (3), 1992, p. 6-10. 
๙๘ Kanter, R. M., Power failure in management circuits, Harvard Business Review, 1997, p. 65-75. 



 
 

๖๖ 
 

      4.1 การได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Advancement) การส่งเสริมสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานในการเลื่อนต าแหน่ง พิจารณาความดีความชอบ เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งอย่างยุติธรรม ให้
โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงข้ึน   

      4.2 การได้รับความเพ่ิมพูนทักษะความสามารถ (Competence and skill)   การให้
โอกาสผู้ปฏิบัติงานในการไปอบรม เพ่ิมพูนความรู้ในการประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน หรือลาศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 

      4.3 การได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ (Reward and recognition) การให้
ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติงานดี โดยการกล่าวค ายกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ หรือให้
รางวัล เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ เกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกตัวเองมีคุณค่า  
 ในระยะแรก คานเตอร์ (Kanter)๙๙  ได้เน้นให้เห็นความส าคัญขององค์กรหรือระบบว่ามีส่วน
ส าคัญที่จะช่วยสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน  ดังนั้นจึงมีการเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารจัดการ เนื่องจากปัญหาในหน่วยงานจะไม่สามารถแก้ไขได้ล าพังเพียงใครคนใด
คนหนึ่ง  และต่อมาคานเตอร์ได้เสนอโครงสร้างปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม ทัศนคติและ
ประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติว่าประกอบด้วยอ านาจ และโอกาส  อ านาจในที่นี้ ได้มาจากการได้รับการ
สนับสนุน  การได้รับข่าวสาร  การได้รับทรัพยากร และความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปัจจัยต่าง  ๆ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และส าหรับปัจจัยโอกาส ได้แก่ การได้รับความก้าวหน้า การ
ได้รับเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถ และการได้รับรางวัลและการยอมรับ ทั้งสองปัจจัยท าให้เกิด 
ประสิทธิผลของงาน  ซึ่งขึ้นอยู่กับ การคงอยู่ หรือลาออกจากงานของลูกจ้าง กล่าวคือถ้าลู กจ้าง
ลาออกจ านวนมาก ประสิทธิผลของงานจะลดลง เนื่องจากปริมาณงานกับจ านวนคนไม่สมดุลกัน  
ลูกจ้างที่เหลือจะต้องท างานหนักและเหนื่อยล้าต่อการท างาน ในขณะที่ถ้าลูกจ้างมีการคงอยู่ในงานสูง 
ประสิทธิผลของงานจะสูงขึ้น เนื่องจากจ านวนคนที่จะช่วยแบ่งปันกันท างานมีมากขึ้น ลูกจ้ างไม่ต้อง
ท างานหนักและเหนื่อยกับการท างานจนเกินไป  ทุกคนท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในระยะต่อมาลาสชิงเจอร์ (Laschinger)๑๐๐เสนอความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ตามทฤษฎี
โครงสร้างอ านาจในองค์กรของคานเตอร์ ซึ่งได้ผลการวิจัยมาปรับปรุงและเพ่ิมเติมในรายละเอียดให้
มากขึ้น  โดยแสดงได้เห็นโครงสร้างที่เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลชัดเจนขึ้น   

แนวคิดของ คานเตอร์ (Kanter)๑๐๑ ได้กล่าวถึงอ านาจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการว่า
ได้แก่อะไรบ้าง  อ านาจที่เป็นทางการ ได้มาจาก ลักษณะงาน เช่น งานที่มีความชัดเจน สามารถ
น าไปสู่ความส าเร็จได้  งานที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของโอกาส  ส่วนอ านาจอย่างไม่
เป็นทางการจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่บุคคลมีต่อบุคคลทั้งในองค์กรและนอกองค์กร  ที่สามารถช่วยให้
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อ านาจอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการนี้ 

                                                 
๙๙ Kanter, R. M., Men and women of the corporation, (New York: Basic Books, 1993), p. 66-68. 
๑๐๐ Laschinger, H. K. S., A theoretical approach to studying work empowerment in nursing: 

a review of studies testing Kanter's theory of structural power in organizations, Nursing 
Administration Qauterly,20(2), 196, p. 25-41. 

๑๐๑ Kanter, R. M., Men and women of the corporation, (New York: Basic Books., 1993), p.60-66. 
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ท าให้เข้าถึงโอกาส  โครงสร้างอ านาจ การสนับสนุนด้านข้อมูล และโครงสร้างด้านสัดส่วน ซึ่งน าไปสู่
การรับรู้ ความสามารถของตนเ พ่ิมขึ้ น  (Increased self-efficacy) มีแรงจู ง ใจสู งขึ้ น  (High 
motivation) มีความผูกพันในองค์กรเพ่ิมขึ้น  (Increased organizational commitment)  ความ
เบื่ อ หน่ า ย ใน ง านล ดล ง  (Lowered burnout level) มี อิ ส ร ะม า ก  (Increased perceived 
autonomy)  มี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา รบ ริ ห า ร ม า ก ขึ้ น  (Increased perceptions of participative 
management)  และ เพ่ิมความพึงพอใจในงาน (Increased job satisfaction)  ผลที่เกิดขึ้นน าไปสู่
การประสบความส าเร็จ (Achievement and success)  มีความเชื่อมั่นในการด าเนินการขององค์กร  
(Respect and cooperation in organization) และ ลูกค้ามีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ (Client 
satisfaction) 

จึงสรุปได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจด้านโครงสร้างนั้น มีผู้เสนอแนวคิดไว้ คือ แนวคิด
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจของคอนเจอร์ และ คาร์นูโก (Conger & Kanungo)๑๐๒ ที่กล่าวถึง 
กระบวนการ 5 ขั้นตอนในการเสริมสร้างพลังอ านาจ ได้แก่ การหาสาเหตุหรือเงื่อนไขที่น าไปสู่ภาวะ
ไร้อ านาจ  การเลือกเทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดการ  การช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง  ผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจ  และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการเสริมสร้าง
พลังอ านาจไปแล้ว  ส่วนขั้นตอนการเสริมสร้างพลังอ านาจ ของเทรซี (Tracy) ๑๐๓ ซึ่งประกอบด้วย 
10 ขั้นตอน คือ การที่หน่วยงานมีความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในงาน  มี
การมอบหมายทั้งอ านาจและหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติ  มีมาตรฐานการท างานเป็นแนวทางให้ปฏิบัติ  มีการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของผู้ปฏิบัติ นอกจากนี้ ภายในองค์กรจะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้ อง 
ชัดเจน มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ ให้การยกย่องและยอมรับผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการท างาน ยอมรับ
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนโดยผู้บริหารร่วมรับผิดชอบกับผู้ปฏิบัติ  นอกจากนี้องค์กรต้องมีการให้เกียรติและ
ยอมรับการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน ส่วนทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ านาจ ของ คานเตอร์ ได้กล่าวถึง
อ านาจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ผู้บริหารจะสามารถน ามาใช้ในการเสริมสร้างพลังอ านาจได้  
ซึ่งอ านาจทั้ง 2 ส่วนนี้  คานเตอร์ได้พัฒนาเป็น 4 ด้าน คือ การได้รับทรัพยากร  การได้รับการ
สนับสนุน การได้รับข้อมูลข่าวสาร และ การได้รับโอกาส  ซึ่งหมายถึงผู้บริหารต้องจัดการให้ผู้ปฏิบัติ
ได้รับองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านอย่างเพียงพอและเหมาะสม จึงจะท าให้ผู้ปฏิบัติพึงพอใจในงาน รู้สึกยึด
มั่นผูกพันในองค์กร และ ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานและองค์กร  

 
แนวคิดทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ านาจด้านจิตใจ 

 ในการเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับผู้ปฏิบัติงานนั้น ต้องมีการเสริมสร้างพลังอ านาจทั้งด้าน
โครงสร้างและด้านจิตใจไปพร้อม ๆ กัน โฮโนล และจากผลการวิจัยหลายเรื่องที่ผ่านมาพบว่า การ
เสริมสร้างพลังอ านาจด้านโครงสร้างเป็นส่วนที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเสริมสร้างพลังอ านาจด้ าน

                                                 
๑๐๒ Conger, J. A., & Kanungo, R. N., The empowerment process: Integrating theory and 

practice.  Academy Management Review, 13(3), 1988, p. 471-482. 
๑๐๓ Tracy, D., 10 steps to empowerment: A common-sense guide to managing people, 

(New York: William Morrow, 1990), p.68. 
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จิตใจ และ การเสริมสร้างพลังอ านาจด้านจิตใจ จะส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจในงานของพยาบาล 
ในขณะที่บางงานวิจัยระบุว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจด้านโครงสร้างจะส่งผลทางอ้อมต่อความพึง
พอใจในงานเท่านั้น  ดังนั้นการเสริมสร้างพลังอ านาจด้านจิตใจจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างพลังซึ่ง
เป็นแรงจูงใจภายในให้กับผู้ปฏิบัติงาน เช่น การรับรู้ถึงความสามารถของตน การรับรู้ว่าตนมี
ความส าคัญต่องาน และงานมีความหมายต่อตนเอง เป็นต้น   
 คอนเจอร์ และ คาร์นูโก ได้กล่าวถึงกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ ซึ่งประกอบทั้งการ
เสริมสร้างพลังอ านาจทั้งด้านโครงสร้างและด้านจิตใจ โดยด้านโครงสร้างผู้บริหารจะเน้นการบริหาร
จัดการ ส่วนการเสริมสร้างพลังอ านาจด้านจิตใจ ซึ่งถือว่าเป็นด้านของจิตวิทยา จะเน้นการรับรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความส าคัญของงานและของตนเองที่มีต่องาน  นอกจากแนวคิดของคอนเจอร์ 
และ คาร์นูโก แล้ว โทมัสและเวลเฮ้าส์ และ สพรีสเซอร์ กล่าวถึงการเสริมสร้างพลังอ านาจด้านจิตใจ
เช่นกัน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจของโทมัสและเวลเฮ้าส์    
 โทมัสและเวลเฮ้าส์ (Thomas & Velthouse, 1990)๑๐๔  ได้เสนอรูปแบบการรับรู้การ
เสริมสร้างพลังอ านาจ  ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงจูงใจภายในของบุคคล และผลของงานที่ได้จะมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ในบทบาทของบุคคลนั้น ๆ  และเป็นการให้ความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานใน
ด้านการรับรู้ความหมายของงาน ความสามารถของตนเองในการท างาน  ซึ่ง โทมัสและเวลเฮ้าส์  ได้
เสนอแบบแผนการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Cognitive model of empowerment)  ซึ่ง
ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นเหตุการณ์แวดล้อม  (Environmental events)   พฤติกรรม (Behavior)  
และ การวัดประเมินงาน  (Task assessment)    

ตามแนวคิดแบบแผนการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจ ในส่วนของเหตุการณ์แวดล้อม 
(Environmental events)  จะเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นรวมทั้งบุคคลแวดล้อมตัวเราด้วย เช่น  หัวหน้า
งาน  กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่มเพ่ือนสนิท การจัดฝึกอบรม เป็นต้น เหตุการณ์แวดล้อม จะส่งผลต่อการ
ประเมินงาน ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่  1) ผลกระทบต่องาน  (Impact)  เป็นการประเมิน
ระดับของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการท างาน เช่น ความตั้งใจในการท างาน  เป็นต้น  2) ความสามารถ
ในงาน (Competence)  เป็นการประเมินระดับความสามารถในการท างานให้ส าเร็จ   3) ความหมาย
ของงาน  (Meaningfulness) เป็นการประเมินความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานรวมถึงความใส่ใจต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย และ 4) โอกาสทางเลือก (Choice) เป็นการประเมินความรับผิดชอบในการ
กระท าของแต่ละบุคคล การเลือกและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน เมื่อได้รับการประเมินผลอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง จะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมการท างานที่แตกต่างกัน เช่น มีความกระตือรือร้นในการ
ท างานมากขึ้น (Activity) มีสมาธิมุ่งมั่นในการท างาน (Concentration) การแสดงออกถึงความคิด
ริเริ่มใหม่ ๆ (Initiative) ความสามารถในการเผชิญกับปัญหา (Resiliency) และการมีพฤติกรรม
ยืดหยุ่น (Flexibility) ปรับตัวอย่างเหมาะสมเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมเหล่านี้ก็สามารถ

                                                 
๑๐๔ Kenneth W. Thomas and Betty A. VelthouseThe Academy of Management Review Vol. 

15, No. 4 (Oct., 1990), pp. 666-681 
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ส่งผลไปถึงเหตุการณ์แวดล้อมด้วย  เช่น ถ้าได้รับการประเมินออกมาดี  หัวหน้าจะให้ความไว้วางใจ
มากข้ึน แต่ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ หัวหน้าต้องดูแลบุคคลนั้นอย่างเคร่งคัดมากข้ึน   
 แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจของ  
 สพรีสเซอร์ Spreitzer๑๐๕ ได้เสนอองค์ประกอบการเสริมสร้างพลังอ านาจด้านจิตใจ ซึ่งผ่าน
การทดสอบการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบยืนยัน (Confirmatory factor analysis) พบว่า มี 4 
องค์ประกอบตรงตามที่โทมัสและเวลเฮ้าส์ ได้ระบุไว้  คือ การรับรู้ความหมายของงาน  ความสามารถ
ในการท างาน การตัดสินใจด้วยตนเอง และผลกระทบต่อหน่วยงาน ซึ่งสพรีสเซอร์ให้ความหมายไว้
ดังนี้ 
 1.  การรับรู้ความหมาย (Meaning) หมายถึง การให้คุณค่ากับเป้าหมายของงาน ความ
ต้องการบทบาทในงานที่สอดคล้องกับความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้
ปฏิบัติรู้สึกว่า งานที่ท าอยู่มีความส าคัญ และมีความหมายต่อตนเอง 
 2. ความสามารถในการท างาน (Competence) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติรับรู้ว่าตนเองมี
ทักษะ และความสามารถ ท างานได้ประสบความส าเร็จ 
 3. การตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-determination) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการ
ตัดสินใจ คิดริเริ่มสร้างสรรค์งานได้ และควบคุมการท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง  
 4. ผลกระทบต่อหน่วยงาน (Impact) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ว่าตนเองมีส่วนท าให้
เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

การเสริมสร้างพลังอ านาจส าหรับผู้บริหารในฐานะผู้น า 
สจ๊วต Stewart๑๐๖กล่าวว่าในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ บทบาทท่ีส าคัญที่ผู้บริหาร

ต้องใช้ในการบริหารจัดการและการน าผู้ปฏิบัติงานมีดังนี้ 
1.  การเสริมสร้าง (Enabling)   ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น

และเพียงพอต่อการปฏิบัติของบุคลากร เช่น เวลา เงิน วัสดุ อุปกรณ์และบุคลากร นอกจากนี้ต้องเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยการเตรียม
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะ มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการท างาน 
ตลอดจนได้รับการฝึกอบรม อีกท้ังโอกาสแสดงความสามารถ   

2. การอ านวยความสะดวก (Facilitating) ผู้บริหารต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งขจัดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่มากีดขวางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ ตลอดจน
จัดระบบภายในองค์กรที่ส่งเสริมความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 

                                                 
๑๐๕ Spreitzer, G. M. "Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement, and 

Validation." The Academy of Management Journal (1995). 38(5): 1442-1465. 
๑๐๖ Stewart A. “Empowering the quality worker the seduction and contradiction of the total quality 

phenomenon”. In: Wilkinson, A. & Willmott, H. (Eds) Quality and the Labour Process, London: Routledge. 1994; 
59(4): 189–99. 
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3. การให้ค าปรึกษา (Counseling) ผู้บริหารต้องสามารถให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระตุ้น
ให้เกิดความเชื่อม่ันในตนเองและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

4. การให้ร่วมมือ (Collaborating) ผู้บริหารต้องไม่อาศัยอ านาจจากต าแหน่งหน้าที่สั่งการให้
ผู้ปฏิบัติงานตามค าสั่ง แต่ควรใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและให้ความ
ร่วมมือกับผู้ปฏิบัติ 

5. การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ระบบพ่ีเลี้ยง มีความส าคัญต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ให้กับผู้ปฏิบัติ ทั้งในด้านความรู้และความช านาญ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน 
สร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่ประสิทธิภาพของงาน อีกทั้งยังเป็นความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น 

6. การสนับสนุน (Supporting) ผู้บริหารมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กร ให้มีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ รวมทั้งสนับสนุนให้ก าลังใจในกรณีท างานไม่
ประสบความส าเร็จหรือท างานผิดพลาด  
 นอกจากนี้  กูเดนและคริสแมน๑๐๗ ได้กล่าวถึงทักษะของผู้น า เพ่ือการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ดังนี้ 
 1. ความไว้วางใจ (Trust) ผู้น าต้องสร้างและคงไว้ซึ่งความไว้วางใจ โดยเป็นผู้ที่มีความมั่นคง
ทางอารมณ์ รู้จักกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์ รักษาข้อผูกพันและสัญญา 
 2.  การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)   ผู้น าจะต้องได้รับข้อมูลย้อนกลับว่ารูปแบบการ
ท างานเป็นอย่างไร มีข้อดี ข้อเสีย หรือมีสิ่งใดบ้างท่ีต้องปรับปรุง 
 3. การสอนและการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง (Teaching coaching and role modeling) ผู้น า
สามารถสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 4. การติดต่อสื่อสาร (Communication) ผู้บริหารควรใช้การสื่อสารสองทาง โดยสื่อสารได้
หลายรูปแบบ เช่น การประชุมย่อย การพบปะกันในแผนก การประชุมปรึกษา เพ่ือให้ได้รับข่าวสาร
ร่วมกัน 
 5. การตั้งเป้าหมาย (Goal setting) ควรมีการตั้งเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ เพ่ือให้ทุกคนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงาน ท าให้ตนเองรู้สึก
มีคุณค่า 
 6. การสนับสนุนในทางบวก (Positively support) ผู้น าจะต้องสร้างหรือให้ค าแนะน าเชิง
สร้างสรรค์ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติในการสร้างรูปแบบทางความคิด เพ่ือสร้างความม่ันใจในการท างาน 

สรุปการเสริมสร้างพลังอ านาจด้านจิตใจ  เป็นการค านึงถึงการเสริมแรงทางด้านจิตใจ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเองที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จ  แนวคิดการ
เสริมสร้างพลังอ านาจด้านจิตใจนี้ มีผู้เสนอแนวคิดไว้คล้ายคลึงกัน คือ แนวคิดของ โทมัส และ เวล
เฮ้าส์ และ สปรีสเซอร์ ที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ความหมายของงาน  รับรู้ความสามารถในการ

                                                 
๑๐๗ Gunden & Crissman. 1992. "The need for nursing leadership in uncertain times."The 

Journal of Nursing Management (1992). 16(3):6-10 
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ท างานของตนเอง  สามารถตัดสิตใจเองได้ และ รับรู้ว่าตนเองมีส่วนท าให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กรได้  ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้จักคุณค่าของตนเอง เพ่ิมสมรรถนะของตน และเกิดความพึงพอใจในงาน 

แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ใช้บริการ 
การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นทั้งกระบวนการ (Process) และ/หรือผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณภาพและเอกลักษณ์ของบุคคล อีกทั้งยังเป็นแนวคิดในการด าเนินการ 
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นการเพ่ิมความมีคุณค่า
แห่งตน (Self-esteem) และความสามารถของตน (Self-efficacy) หรือเป็นการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคลในทางบวก นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม แนวคิดในการ
เสริมสร้างพลังอ านาจที่น ามาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจของ กิบสัน  

 
แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจของกิบสัน 
กิบสัน (Gibson)๑๐๘ กล่าวว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นแนวคิดแบบพลวัตร (Dynamic 

concepts) ที่มีทั้งการให้และการรับ มีการแลกเปลี่ยน และมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน สร้างความ
เข้มแข็งให้กับบุคคล เพ่ือมุ่งเน้นการแก้ปัญหา โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านผู้รับบริการ ด้าน
ผู้ให้พยาบาล และ ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการกับพยาบาล 

1. ด้านผู้รับบริการ ผู้รับบริการจะเป็นผู้ที่ได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจจากพยาบาล  
เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง (Self-determination) มีสมรรถนะในตน (Self-
efficacy)  ควบคุมตนเองได้  (Self of control) มีแรงจู ง ใจ (Motivation)  เรียนรู้  (Learning) 
เจริญเติบโต (Growth) มีความรู้สึกเป็นนายตนเอง (Sense of mastery)  มีสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืน 
(Sense of connectedness) การปรับปรุ งคุณภาพชี วิ ต ให้ดี ขึ้ น  (Improved quality of life)  
สุขภาพดีขึ้น (Better health) และมีจิตส านึกในการตัดสินสังคม (Sense of social justice) 

2. ด้านผู้ให้พยาบาล ผู้ให้การพยาบาลหรือตัวพยาบาล จะเป็นผู้เสริมสร้างพลังอ านาจให้กับ
ผู้รับบริการ โดยพยาบาล จะมีบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือ (Helper) ผู้สนับสนุน (Support) ผู้ให้
ค าปรึกษา (Counselor) ผู้สอน (Educator) ผู้ให้ค าปรึกษาแหล่งทรัพยากร (Resource consultant) 
ผู้ใช้แหล่งทรัพยากร (Resource mobilizer) ผู้ เ อ้ืออ านวยความสะดวก (Facilitator) ผู้ส่งเสริม 
(Enabler) และผู้พิทักษ์สิทธิประโยชน์ให้ผู้รับบริการ (Advocate)  

3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการกับพยาบาล เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดย มี
ความไว้วางใจกัน (Trust) เห็นใจกัน (Empathy) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participatory decision-
making) วางเป้าหมายร่วมกัน (Mutual goal-setting)   ท างานร่วมกัน (Co-operation)   ให้ความ
ร่วมมือกัน (Collaboration) เอาชนะอุปสรรค (Overcoming organizational barriers) มีการ
จัดการอย่างเป็นระบบ (Organizing) มีการต่อรอง (Lobbying) และ มีการด าเนินการอย่างชอบธรรม 
(Legitimacy)จากองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน จะเห็นได้ว่า พยาบาลมีบทบาทในการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ โดยการดึงเอาแหล่งประโยชน์ทั้งภายในตนเองและแหล่งประโยชน์ในสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยมา

                                                 
๑๐๘ Gibson CH(1). A concept analysis of empowerment.  Author information: (1)Boston 

College, Chestnut Hill, Massachusetts. 16(3):354-61. 
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ใช้ในการสร้างเสริมให้ผู้รับบริการสามารถปรับตัวเองได้ และเห็นคุณค่าในตนเอง ต่อมากิบสัน 
(Gibson) ได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในมารดาที่ดูแลเด็ก
ป่วยเรื้อรัง จากผลการวิจัยดังกล่าว กิบสันได้สรุปรูปแบบกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจเป็น  4 
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การค้นพบสภาพการณ์จริง (Discovering reality) 
 เป็นการรับรู้และท าความเข้าใจและยอมรับเหตุการณ์และสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนตาม
สภาพที่เป็นจริง  ท าความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ในขั้นนี้จะมีการตอบสนองของบุคคล 3 ด้าน 
คือ ด้านอารมณ์ ด้านการคิดรู้ และด้านพฤติกรรม 
 1. การตอบสนองด้านอารมณ์ (Emotional response)  เมื่อบุคคลรับรู้และต้องเผชิญกับ
ปัญหาเกิดขึ้น จะเกิดความรู้สึกสับสน ไม่แน่ใจ ต่อต้าน วิตกกังวล กระวนกระวาย กลัว โกรธ  
ความรู้สึกดังกล่าวเกิดจากการที่บุคคลไม่สามารถยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพของความเป็นจริง
ได้   เนื่องจากการขาดความรู้  ความเข้าใจในการดูแลที่จะเกิดขึ้น ท าให้บุคคลรู้สึกคับข้องใจคิดว่า
ตนเองป่วยและไม่สามารถกลับคืนสู่ภาวะสุขภาพที่ดีได้  แต่ถ้าบุคคลมีการเปลี่ยนความคิดโดยมี
ความหวังว่าตนเองมีโอกาสที่จะมีอาการดีขึ้นได้ แต่อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาเป็นตัวช่วย  การคิดใน
ลักษณะนี้จะช่วยให้บุคคลมีก าลังใจดีขึ้น  พยายามค้นหาปัญหา สาเหตุที่เกิดขึ้นตามสภาพที่เป็นจริง 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 2. การตอบสนองทางการคิดรู้ (Cognitive responses) เมื่อบุคคลรู้สึกสูญเสียความสามารถ
หรือไม่มั่นใจในการดูแลตนเอง ระยะนี้บุคคลจะแสวงหาความช่วยเหลือจากสิ่งรอบข้าง โดยการหา
ข้อมูลความรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ การถามแพทย์ พยาบาล 
ผู้ป่วยอ่ืนๆ ซึ่งประสบเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจเหตุการณ์และสถานการณ์
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในระยะนี้บุคคลจะใช้ข้อมูลความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการแสวงหาจากแหล่งต่างๆ มาใช้
ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆต่อไป 
 3. การตอบสนองทางพฤติกรรม (Behavioral responses) โดยบุคคลจะรับรู้และตระหนัก
ว่า การดูแลตนเองเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของตน  การที่บุคคลคิดว่าสิ่งที่ได้ท า เป็นสิ่งที่ดีท่ีสุด
ที่สามารถท าได้ขณะนั้น  และมองปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่ดี พยายามท าความเข้าใจกับปัญหาและ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนสามารถรู้ชัดเจนว่าสิ่งที่ตนเองต้องการการดูแลอย่างแท้จริงคืออะไร  เกิด
ความเข้าใจ ชัดเจนในการดูแล ตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง  ใช้ประสบการณ์การแก้ปัญหาที่
ผ่านมา  มาประยุกต์กับสถานการณ์ใหม่  ในขั้นนี้การกระท าของบุคคลจะได้รับข้อมูลย้อนกลับจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องว่า ความวิตกกังวลจนเกินไป  จะท าให้รู้สึกสับสน  คับข้องใจ  และไม่มั่นใจ  จนใน
ที่สุดบุคคลจะตระหนักได้เองถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนความคิดเป็นเชิงบวกว่าปัญหาทุก
อย่างก็จะสามารถแก้ไขได้ 
 ขั้นตอนที่ 2 การสะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical reflection)  
 การสะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เป็นการทบทวนเหตุการณ์ สถานการณ์อย่าง
รอบคอบ  เพ่ือการตัดสินใจและจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม  เป็นการฝึกทักษะในการท าความ
เข้าใจกับสถานการณ์ปัญหา เมื่อบุคคลเกิดความรู้สึกคับข้องใจในการดูแล  สามารถค้นหาสภาพการณ์
จริง  แสวงหาทางเลือก  การพินิจพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ  เกิดมุมมองใหม่ จะส่งผลให้บุคคลได้
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พัฒนาตนเองขึ้น  ช่วยให้กลับมามองปัญหา  ประเมิน  และคิดวิเคราะห์ถึงสถานการณ์หรือสิ่งที่
เกิดขึ้นทั้งหมดในแง่มุมต่าง ๆ ท าให้เข้าใจมากขึ้น น าไปสู่การแก้ปัญหา หรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  
ในขั้นนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้สึกมีพลังอ านาจในการควบคุมตนเอง  (Sense of personal 
control) ถ้าบุคคลผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ จะท าให้บุคคลรู้สึกเข้มแข็ง มีความสามารถ และมีพลังเพิ่มขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมและลงมือปฏิบัติ (Taking 
charge) 
 ในขั้นตอนนี้ บุคคลจะตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมและดีที่สุด  การที่
บุคคลจะมีทางเลือกได้หลายวิธี ก็ข้ึนกับการแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของบุคคลนั้น  ถ้าบุคคล
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อ่ืน เพ่ือเป็นสิ่งที่ช่วยประกอบการตัดสินใจด้วยตนเอง  การตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือควบคุมและจัดการกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เกิดการยอมรับตนเอง 
(Self-determination) การจะตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมและดีที่สุด จะอยู่
ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้  

1. เป็นวิธีที่แก้ปัญหาให้แก่ตนเอง   
2.  สอดคล้องกับการดูแลรักษาของทีมสุขภาพ   
3.  ได้รับการเอาใจใส่และสามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง     
4.  ผ่านการปรึกษาและยอมรับจากทีมสุขภาพแล้ว    
5.  เป็นวิธีที่ยอมรับได้ และเปิดกว้างให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ได้     
ดังนั้นในขั้นตอนนี้  ทั้งพยาบาลและผู้รับบริการต้องมีร่วมกันหาข้อมูล  มีการพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมอภิปรายกับทีมสุขภาพ  และร่วมกันตัดสินปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้บุคคลเกิดความเชื่อม่ันในตนเองมากข้ึน 
 ขั้นตอนที่ 4 การคงไว้ซ่ึงการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ (Holding on)  
 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ  ในระยะนี้ เมื่อเกิดปัญหา 
พยาบาลและผู้รับบริการจะร่วมมือแก้ไขปัญหา  เมื่อน าวิธีการที่ เลือกใช้ไปปฏิบัติแล้วเกิด
ประสิทธิภาพหรือประสบความส าเร็จ  บุคคลก็รู้สึกมั่นใจ  รู้สึกมีพลังอ านาจ มีความสามารถและถือ
ว่าเป็นข้อผูกพันในการปฏิบัติที่จะคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการแก้ปัญหานั้น ส าหรับใช้ในครั้งต่อไป  
 การเสริมสร้างพลังอ านาจทั้ง 4 ขั้นตอน เป็นกระบวนการระหว่างบุคคลที่มีความเชื่อมโยง
และมีความต่อเนื่องกัน การที่บุคคลจะผ่านแต่ละขั้นตอน บุคคลต้องมีพลังใจ พลังความคิดจากปัจจัย
ต่าง ๆ มาช่วยกันสร้างเสริมแรงใจ ให้บุคคลรู้สึกมั่นใจที่จะแก้ปัญหาให้ได้ด้วยตนเอง   อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจัยดังกล่าวมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถน าไปอ้างอิงกับกลุ่มประชากรได้  เนื่องจากกระบวนการ
ดังกล่าวเป็นข้อค้นพบจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่มซึ่งต้องมีการพัฒนาโดยอาศัยการวิจัยเชิงปริมาณ
ก่อนน ากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจดังกล่าวมาใช้เป็นแนวคิด (Concept) ที่ใช้ได้กับกลุ่ม
ตัวอย่างอ่ืนๆต่อไป 
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 ส าหรับในประเทศไทย ดารณี จามจุรี และจินตนา ยูนิพันธุ์๑๐๙ ได้น าแนวคิดการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในผู้ป่วยของมิลเลอร์ (Miller) มาปรับใช้กับผู้ป่วยไทย โดยสรุปองค์ประกอบของการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ ไว้ 4 ประเด็น คือ 
 1. คุณลักษณะของการเสริมสร้างพลังอ านาจ ซึ่งประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม คือ ผู้ให้บริการ
สุขภาพ คือพยาบาล ซึ่งใช้ทักษะวิชาชีพที่ส าคัญ คือ ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและทักษะการใช้อ านาจในการรักษาพยาบาลในทางบวก และกลุ่มผู้ใช้บริการ หมายถึง 
ผู้ป่วย ซึ่งมีความตั้งใจที่ยอมรับการเสริมสร้างพลังอ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมายและการตัดสินใจ 
 2.  สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ของ
บุคคล ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความเชื่อในความสามารถในการตัดสินใจยอมรับในหน้าที่และการ
กระท าของตัวผู้ป่วย และความมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับพยาบาลในการกระท าที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
 3. กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 
  3.1 การสร้างความร่วมมือระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายร่วมกันที่
จะส่งผลต่อการจัดการกับการเจ็บป่วยและดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 การค้นหาสภาพการณ์จริงของผู้ป่วย เป็นการประเมินทัศนะของผู้ป่วยต่อภาวะ
สุขภาพของตนเอง ความต้องการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ    

3.3 การสะท้อนความคิดและการสร้างความเข้าใจสถานการณ์ เป็นการช่วยให้
ผู้ป่วยทบทวนเหตุการณ์รอบด้าน เพ่ือการตัดสินใจและจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมะสม  เป็นการฝึก
ทักษะในการท าความเข้าใจกับปัญหา การแสวงหาทางเลือก การพิจารณาเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่  เมื่อ
ผู้ป่วยสามารถค้นพบปัญหาตามสภาพการณ์จริง  มองปัญหาได้ชัดเจน  เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและ
การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น ในขั้นนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้สึกมีพลังอ านาจในการควบคุม
ตนเอง  จากเดิมที่คิดว่าไม่สามารถดูแลตนเองได้  ไปสู่ความคิดที่ว่ าตนไม่ได้ไร้ความสามารถทุกอย่าง  
ผู้ป่วยจะมีทางเลือกในการปฏิบัติ  ตระหนักถึงความเข้มแข็งของตน  ความสามารถ ความถูกต้องของ
ตน เกิดความรู้สึกมั่นใจที่จะดูแลตนเองมากข้ึน 

3.4 การสนับสนุนเอ้ืออ านวย ข้อมูล ความรู้ ทักษะ แหล่งทรัพยากรและสร้าง
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีเหตุผลและเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติตามที่ตนได้ตัดสินใจ โดย
ต้องการการสนับสนุนด้านความรู้ ทักษะและแหล่งทรัพยากรนั้น เกิดจากความต้องการของผู้ป่วยเอง
ที่มองเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง   

3.5 การด าเนินการด้วยตนเอง ในขั้นตอนนี้บุคคลจะด าเนินการแก้ปัญหาหรือการ
กระท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตนเอง ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมดีและดีที่สุด 
 4. ผลลัพธ์ของการเสริมสร้างพลังอ านาจด้านสุขภาพ   ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ เช่น 
การเชื่อในสมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) การนับถือตนเอง (Self-esteem) การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และการมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งเป็นภาวะที่บุคคลมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม 
                                                 

๑๐๙ ดารณี จามจุรี และจินตนา ยูนิพันธุ์. การศึกษาพลังอ านาจในการจัดการกับการเจ็บป่วยของผู้ป่วย
กลุ่มโรคเรื้อรังในบริบทสังคมไทย.  (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2545 
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ออกมาดีเลิศ มีการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งองค์กรต้องให้การสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคคล และยอมรับได้ถึงความล้มเหลว ให้โอกาสในการปรับปรุงและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กร (Tebbitt)๑๑๐   
  
2.4 บริบทของพื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร  

พระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ๑๑๑ และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่
ยาวนาน เคยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ไม่มี
อ าเภอเมือง มีอ าเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ชาวบ้านโดยทั่วไป
นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "กรุงเก่า" หรือ "เมืองกรุงเก่า" 

พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม 
ตลอดระยะเวลา 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310 ครั้นเมื่อพระ
เจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ที่กรุงธนบุรี กรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองร้าง 
ยังมีคนที่รักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่และมีราษฎรที่หลบหนีไปอยู่ตามป่ากลับเข้ามาอาศัยอยู่รอบ ๆ 
เมือง รวมกันเข้าเป็นเมือง จนทางการยกเป็นเมืองจัตวาเรียกว่า "เมืองกรุงเก่า" 

เมื่อ พ.ศ. 2325 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงยก
เมืองกรุงเก่าขึ้นเป็น หัวเมืองจัตวา เช่นเดียวกับในสมัยกรุงธนบุรี หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดการปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการ
ปกครองส่วนภูมิภาคนั้น โปรดให้จัดการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้น โดยให้รวมเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกัน 
3-4 เมือง ขึ้นเป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครอง โดยในปี พ.ศ. 2438 โปรดให้จัดตั้ง
มณฑลกรุงเก่าขึ้น ประกอบด้วยหัวเมืองต่าง ๆ คือ กรุงเก่าหรืออยุธยา อ่างทอง สระบุรี พระพุทธบาท 
ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิงห์บุรี 

ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองอินทร์บุรีและเมืองพรหมบุรีเข้ากับเมืองสิงห์บุรี 
รวมเมืองพระพุทธบาทเข้ากับเมืองสระบุรี ตั้งที่ว่าการมณฑลที่อยุธยา และในปี พ.ศ. 2469 เปลี่ยน
ชื่อจาก "มณฑลกรุงเก่า" เป็น "มณฑลอยุธยา" ซึ่งจากการจัดตั้งมณฑลอยุธยามีผลให้อยุธยามี
ความส าคัญทางการบริหารการปกครองมากขึ้น การสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหลายอย่างมีผลต่อการ
พัฒนาเมืองอยุธยาในเวลาต่อมา จนเมื่อยกเลิกการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อยุธยาจึงเปลี่ยนฐานะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึง
ปัจจุบัน 

                                                 
๑๑๐  Tebbutt, G. M. 1991. Assessment of hygiene risks in premises selling take-away 

foods. Environ. Health 99:97-100. 37. 
๑๑๑  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ส านักนายกรัฐมนตรี. "ตารางสถิติ

ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (2547-2558) Table of Gross Regional and Provincial Product (2004-2015) 
(Excel) ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional 2558. 
สืบค้น 25 กุมภาพันธ์ 2560. 
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ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายบูรณะโบราณสถานภายใน
เมืองอยุธยา เพ่ือเป็นการฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ ประจวบกับในปี พ.ศ. 2498 นายกรัฐมนตรี
ประเทศพม่าเดินทางมาเยือนประเทศไทย และได้มอบเงินจ านวน 200,000 บาท เพ่ือปฏิสังขรณ์วัด
และองค์พระมงคลบพิตร เป็นการเริ่มต้นบูรณะโบราณสถานในอยุธยาอย่างจริงจัง ซึ่งต่อมากรม
ศิลปากรเป็นหน่วยงานส าคัญในการด าเนินการ จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติให้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็น 
"มรดกโลก" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มีพ้ืนที่ครอบคลุมในบริเวณโบราณสถานเมือง
อยุธยา๑๑๒ 

นับจากเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ.2310 นับเป็นเวลากว่า 200 กว่าปี ตลอดเวลานั้น
โบราณสถานต่าง ๆ ได้ถูกท าลายไปเพ่ือสร้างอาคารสถานที่ใหม่ ถูกประชาชนรื้อถอน หรือสร้าง
บ้านเรือนทับ รวมทั้งการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุเสมอมา อันเป็นสาเหตุใหญ่ที่ท าให้โบราณสถานอยู่
ในสภาพเสื่อมโทรมนอกเหนือจากการเสื่อมสภาพด้วยสาเหตุทางธรรมชาติ๑๑๓ 

ค าขวัญประจ าจังหวัด : ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ า เลิศล้ ากานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่า
มรดกโลก 

ตราประจ าจังหวัด : รูปสังข์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพานแว่นฟ้าภายในปราสาทใต้ต้นหมัน ซึ่ง
นับถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์อันประเสริฐ 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด : หมัน (Cordia dichotoma) 
ดอกไม้ประจ าจังหวัด : ดอกโสน (Sesbania aculeata) 
สัตว์น้ าประจ าจังหวัด : กุ้งก้ามกรามหรือกุ้งสมเด็จ (Macrobrachium rosenbergii) 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุ ธยา เป็น อุทยานประวัติศาสตร์ ในจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ในนาม นคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็น
ราชธานี ได้มีการรื้ออิฐจากสถาปัตยกรรมในกรุงศรีอยุธยาเพ่ือไปก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ท าให้
โบราณสถานต่าง ๆ ถูกท าลายและทิ้งร้างไป๑๑๔ ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โปรดให้อนุรักษ์และฟ้ืนฟูโบราณสถานในกรุงศรีอยุธยาขึ้นอีกครั้ง 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระยาโบราณราชธานินท์ 
ข้าหลวงมณฑลกรุงเก่าท าการขุดแต่งโบราณสถาน และปรับปรุงสภาพในพระราชวังโบราณ 

 

                                                 
๑๑๒https://th.wikipedia.org, พระนครศรีอยุธยา เข้าถึงได้จาก: https://th.wikipedia.org/wiki (สืบค้น 

25 กุมภาพันธ์ 2560. 
๑๑๓ พระมหาเสถียร  ถาวรธมฺโม (เกศาชาติ), “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554, หน้า 53. 

๑๑๔ กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ: บริษัทศรีเมืองการพิมพ์จ ากัด, 
2543), หน้า 32-33. 
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ภาพที่ 1 อาณาเขตพื้นที่ในอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา๑๑๕ 

เมื่อปี พ.ศ. 2478 กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานหลายแห่งในเกาะรอบ
เมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นโบราณสถานส าคัญของชาติ รวม 69 แห่ง 

ต่อมาในสมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้เริ่มโครงการบูรณะพระที่นั่ง และวัดต่างๆ 
โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ดูแล 

                                                 
๑๑๕  http://www.ayutthaya-history.com/Historical_Sites_HistoricalPark.html by Roberto B. 

Gozzoli. Hotel and Tourism Studies Department, Siam University.  เข้าถึงได้จาก: http://whc.unesco.org 
(สืบค้น 25 กุมภาพันธ ์2560.) 
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ปี พ.ศ. 2512 ได้มีโครงการชื่อ โครงการส ารวจขุดแต่งและบูรณะปรับปรุงโบราณสถาน โดย
มีความพยายามที่จะประสานงานร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในอันที่จะอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาไว้ 

ในที่สุด พ.ศ. 2519 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของงานชิ้นใหม่ แล้วจัดท าโครงการอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาขึ้น และเริ่มท าการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานเป็นต้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 
2520 และในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 ปี พ.ศ. 2534 ณ เมืองคาร์
เธจ ประเทศตูนิเซีย นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและ
เมืองบริวาร(อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และก าแพงเพชร) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีขอบเขตพ้ืนที่ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่ อง 
ก าหนดเขตที่ดินโบราณสถาน รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้นราว 3,000 ไร่ โดยได้มีการก าหนดเขตที่ดิน
โบราณสถานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519 รวมพ้ืนที่ประมาณ 1,810 ไร่ ๑๑๖ โดยในเขตที่ดิน
โบราณสถานดังกล่าว มีโบราณสถานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. พระราชวังโบราณ 
2. วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
3. วัดมหาธาตุ 
4. วัดราชบูรณะ 
5. วัดพระราม 
6. วิหารพระมงคลบพิตร 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กรมศิลปากรได้ประกาศก าหนดเขตที่ดินโบราณสถานพระนครศรี

อยุธยาเพ่ิมเติม ซึ่งครอบคลุมเกาะเมืองอยุธยาและพ้ืนที่รอบนอกเกาะเมืองทุกด้านที่ปรากฏหลักฐาน
ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี โดยมีจุดประสงค์เพ่ือท าการอนุรักษ์และพัฒนาให้เหมาะสมกับการที่
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก  ซึ่งในเขตท่ีดินเพิ่มเติมนี้ มีโบราณ
สถานที่ส าคัญ อาทิ 

7. พระราชวังจันทรเกษม 
8. วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร 
9. วัดโลกยสุธาราม 
10. วัดธรรมิกราช 
11. วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร 
12. วัดสวนหลวงสบสวรรค์ 
13. ก าแพงและป้อมปราการกรุงเก่า 
14. วัดไชยวัฒนาราม 
15. วัดพุทไธศวรรย์ 

                                                 
๑๑๖ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกรมศิลปากร เรื่องก าหนดเขตที่ดินโบราณสถาน , เล่มที่ 93 (102) , 

2015-08-07, หน้า 2149. 
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16. วัดหน้าพระเมรุ 
17. วัดใหญ่ชัยมงคล 
18. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร 
19. วัดพนัญเชิง 
20. วัดกุฎีดาว 
21. วัดดุสิดาราม 
22. วัดภูเขาทอง 
23. วัดพระยาแมน 
24. หมู่บ้านโปรตุเกส 
25. หมู่บ้านฮอลันดา 
26. หมู่บ้านญี่ปุ่น 
27. เพนียดคล้องช้าง 
28. โบสถ์นักบุญยอแซฟ 
 

๒.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล และคณะ๑๑๗ ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการแหล่ง
มรดกโลก กรณีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย- ศรีสัชนาลัย- 
ก าแพงเพชร” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมของทั้ง 3 จังหวัด ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วน
ร่วมในระดับน้อยในทุกด้าน โดยประชาชนส่วนมากท่ีสุดในด้านการจัดการพ้ืนที่ รองลงมาคือด้านการ
จัดการทรัพยากรและด้านการปกป้อง ด้านการใช้ ด้านการตลาด ด้านการให้ความรู้ ด้านการศึกษา
วิจัยและด้านการเงิน ตามล าดับ ในการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 
การสร้างพื้นฐานความรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นการน าไปปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ขั้นการปลูกจิตส านึกเพ่ือให้เกิดความรัก
และหวงแหน การแสวงหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
สามารถท าได้โดย การน าเครื่องมือการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) มาใช้ การ
สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนเพ่ือให้เกิดชุมชนปฏิบัติ การเสริมสร้างให้ประชาชนเป็นเจ้าของบ้านที่ดี
ต่อนักท่องเที่ยว ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าปรึกษา และสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยว ส่วนภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน 
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นตัวแทนในรูปคณะกรรมการ เข้ามามีส่วนร่มอย่างจริงจัง ภายใต้ 
การบริหารจัดการเพ่ือเกิดการบูรณาการร่วมกันในพ้ืนที่แหล่งมรดกโลก และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของประชาชนในทุกเพศทุกวัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใช้หลักการบูรณาการที่ชื่อว่า บวร ซึ่งได้แก่ 
บ้าน วัด และโรงเรียน 

                                                 
๑๑๗ ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล และคณะ, “การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก กรณีอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย- ศรีสัชนาลัย- ก าแพงเพชร,  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต, 2554. 
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 พระมหาเสถียร  ถาวรธมฺโม๑๑๘ ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถาน
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๔๕) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ระดับการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ด้านร่วมค้นหาสาเหตุของปัญหา และด้านร่วมหาวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนด้านร่วมปฏิบัติงาน และด้านร่วมติดตาม ประเมินผล และบ ารุงรักษา อยู่ในระดับมาก ผลการ
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พระสังฆาธิ
การที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษา(สามัญศึกษา) วุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม(แผนกธรรม) และ
ระยะเวลาสังกัดอยู่ภายในวัด ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน ส่วนพระสังฆาธิการ
ที่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์และวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม(แผนกบาลี)ต่างกัน ต่างกัน มีระดับการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านร่วมค้นหาสาเหตุของปัญหา ปัญหา ได้แก่ เขตโบราณสถานทับซ้อนกับ
เขตเทศบาลและประชาชนบุกรุกโบราณสถาน ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรมีการแบ่งเขตโบราณสถานให้
ชัดเจน ออกกฎหมายไม่ให้ประชาชนบุกรุกพ้ืนที่โบราณสถาน ๒) ด้านร่วมหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
ปัญหา ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีส่วนในการท าลายโบราณสถานเพราะเห็นแก่เงินที่ได้รับในการออกเอกสาร
สิทธิ์ทับซ้อนโบราณสถาน ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ก าหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตอย่างรุนแรง ๓) 
ด้านร่วมปฏิบัติงาน ปัญหา ได้แก่ ขาดความรู้ความเข้าใจในการบูรณะ ขาดการประสานงานจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรจัดหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบูรณะ
และหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลควรมีการประสานงานกับวัดอย่างสม่ าเสมอ ๔) ด้านร่วมติดตาม 
ประเมินผลและบ ารุงรักษา ปัญหา ได้แก่ ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรจะเป็น ขาดความรู้ความ
เข้าใจทางหลักวิชาการและนโยบายที่ชัดเจนในการบ ารุงรักษา ข้อเสนอแนะ ได้แก่ รัฐบาลควรให้การ
สนับสนุนงบประมาณให้ทั่วถึง หน่วยงานราชการควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการบ ารุงรักษาตามสภาพ
ปัจจุบันที่เกิดข้ึน 

กมลสร ฐานวิเศษ และคณะ ๑๑๙ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาผลกระทบทางสังคมรอบอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จากนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว” ผลการวิจัยพบว่า นโยบาย

                                                 
๑๑๘ พระมหาเสถียร ถาวรธมฺโม (เกษาชาติ), “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการคณะสงฆ์), 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยม 2555). 

๑๑๙ กมลสร ฐานวิ เศษ  และคณะ, “การศึกษาผลกระทบทางสังคมรอบอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จากนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว”, โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, (ปทุมธาน:ี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2556) 



 
 

๘๑ 
 

หรือยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงความความเหมาะสมหรือขีด
ความสามารถในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นด้วย เพราะแม้ว่าการท่องเที่ยวจะได้รับการพัฒนา 
ให้ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวอาจจะนามาซึ่งปัญหาหรือผลกระทบที่
ตามมาด้วย ซึ่งนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็
เช่นเดียวกัน จากการศึกษาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
นโยบายด้านการท่องเที่ยวก็ได้ส่ง ผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจต่อชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตร์ จากการวิจัยในครั้งนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในเรื่องปัญหาหรือผลกระทบที่เกิด
จากการท่องเที่ยว โดยมองว่ามีปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการส่งหรือพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้ 
1) การท่องเที่ยวในจังหวัดอยุธยายังไม่มีความชัดเจน มีแต่แผนเชิงนโยบาย โดยไม่มีการตั้งกรรมการ
ขึ้นมา ไม่มีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 2) คนส่วนใหญ่ที่มาค้าขายและทาธุรกิจ เป็น
บุคคลภายนอกจังหวัด เพราะคนอยุธยาไม่อยู่อยุธยา เพราะไม่มีรายได้จึงจ าเป็นต้องไปหารายได้ใน
จังหวัดอ่ืน และอาจจะมองได้ว่าบุคคลเกาะกับการหาผลประโยชน์ใกล้วัดโดยการค้าขาย 3) รายได้
ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม ไม่ใช้มาจากการที่สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการยกย่อง 
ให้เป็นมรดกโลก 4) ไม่มีการให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์มากกว่าคนไทย เพราะอ่านก่อนเที่ยว 5) โครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนา เช่น ถนน 
ไฟฟ้า ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว ท าให้ในพ้ืนที่สามารถสนับสนุนหรือตอบสนอง
ต่อการท่องเที่ยวได้ 6) ปัญหาขยะที่มีจานวนมากขึ้น 7) การจราจรจะติดขัดมากในชั่วโมงเร่งด่วน 
ทั้งนี้ รายงานการวิจัยได้เสนอแนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบเชิงลบและเชิง
บวกต่อชุมชน จากการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ประชาชน ภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อสร้างทางเลือกในการพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวและสามารถลดผลกระทบทางสังคมได้ 
โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้กับ3 กลุ่มหลัก ในการพิจารณาและด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ 
1) รัฐบาล 2) เอกชนและ 3)นักท่องเที่ยว เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตาม โดยการพัฒนาหรือส่งเสริม
การท่องเที่ยวต้องทาไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยต้องลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ส่วน
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมเพ่ือให้มีความเจริญก้าวหน้านั้น
จะตอ้งควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมด้วย  
 ชาญคณิต  อาวรณ์และคณะ๑๒๐ ได้ศึกษาเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร
จัดการโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม” ผลการศึกษาพบว่า การถ่ายโอนภารกิจการดูแลโบราณสถานให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนจึงท าให้เกิดการทบทวนการถ่ายโอนโบราณสถานซึ่งทับ
ซ้อนเรื่องผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้รับประโยชน์ เช่นเดียวกับข้อถกเถียงในเรื่องการถ่ายโอนโบราณสถานที่
ยังใช้งานอยู่ในวัด รูปแบบการด าเนินการดูแลโบราณสถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
เป็นการริเริ่มโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยมาก ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสนใจของฝ่ายบริหาร 
โดยด าเนินการร่วมกับส านักศิลปากรในพ้ืนที่ รูปแบบการด าเนินกิจกรรมส่วนใหญ่พบว่า เป็นการ
                                                 

๑๒๐ ชาญคณิต  อาวรณ์และคณะ, “แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการโบราณสถานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม”, รายงานการวิจัย, 
(ส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2558) 



 
 

๘๒ 
 

ด าเนินงานในระดับการบ ารุงรักษาขั้นพ้ืนฐาน หากเป็นการดูแลรักษา คือ การใช้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการอนุรักษ์ การบูรณปฏิสังขรณ์ หรือการซ่อมแซมอ่ืน ๆ นั้น ยังไม่พบความพร้อมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการได้ด้วยตนเอง  จึงยังคงให้บทบาทในส่วนนี้เป็นของกรมศิลปากร
ผ่านกลไกการจ้างเหมาภาคเอกชนตามระเบียบราชการ การจัดโครงสร้างองค์กรภายในหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีหน่วยงานเฉพาะด้าน ท าให้บุคลากรมีภารกิจเพ่ิมขึ้น ขาดความพร้อม
จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่รับการถ่ายโอนภารกิจ ดังนั้น การจัดตั้ ง
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานร่วมกันระหว่างกรมศิลปากร องค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนด าเนินการถ่ายโอนภารกิจจะส่งผลต่อการด าเนินงานการ
ส ารวจ การขุดค้น ขุดแต่งหรือการอนุรักษ์ การบูรณปฏิสังขรณ์หรือการปรับภูมิทัศน์ รวมทั้ง
แผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 ธนภูมิ ปองเสงี่ยม, วารัชต์ มัธยมบุรุษ๑๒๑ ได้ศึกษาเรื่อง “แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีวิจัยแบบ
ผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่ม การวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพร้อมด้วยเทคนิค AIC การตรวจสอบข้อมูลใช้วิธีการสามเส้า การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา และการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ยกลุ่มประชากร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
ท้องถิ่น 2) ผู้ เชี่ยวชาญด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว และ 3) 
นักท่องเที่ยวชาวไทยผลการวิจัยพบว่า แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิสัยทัศน์ คือ “อยุธยานครประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเมือง
มรดกโลกแห่งอาเซียน” ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
เพ่ือพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม พัฒนาจิตใจและการปลูกจิตส านึก ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการอย่างยั่งยืน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเหมาะสมมากที่สุด มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้       

ธาตรี  มหันตรัตน์ และคณะ๑๒๒ ได้ศึกษา “บูรณาการองค์รวม: แนวทางคุ้มครองมรดกโลก 
กรณีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวคิด
หลักการเกี่ยวกับแนวทางคุ้มครองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร 
ในลักษณะการด าเนิน งานแบบ “บูรณาการองค์รวม” จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยของผู้เขียน 
                                                 

๑๒๑ ธนภูมิ ปองเสง่ียม, วารัชต์ มัธยมบุรุษ, “แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”,วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สารวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร, ฉบับที่ 6 (2), 2558, หน้า 97. 

๑๒๒ ธาตรี  มหันตรัตน์ และคณะ, “บูรณาการองค์รวม: แนวทางคุ้มครองมรดกโลก กรณีอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”, วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2559, หน้า 77-78. 
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“เรื่องการบริหารจัดการมรดกโลกว่าด้วยมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม กรณีศึกษา: นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” และจากการศึกษา
เอกสารข้อมูลหลักฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครอง
มรดกโลกให้เกิดผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย คือ การด าเนินงานในลักษณะ “บูรณาการองค์รวม” 
โดยการท าให้หน่วยงานที่สัมพันธ์กันรวมทั้งทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมท าหน้าที่อย่างประสานกลมกลืน
เป็นองค์รวม แนวคิดนี้มีแนวทางในการคุ้มครองมรดกโลก ประกอบด้วย 3 หลักการ คือ การบริหาร
จัดการ การอนุรักษ์ และการคุ้มครอง ดังนี้ (1) การบริหารจัดการมรดกโลก ต้องอาศัยการท างาน
แบบมีส่วนร่วม ทั้งร่วมมือระหว่างองค์กรและภายนอกองค์กร กระท าโดยพหุวิชาการ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือโดยมีวิสัยทัศน์ร่วม (Share Value) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการท างานร่วมกัน ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่น ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ค าปรึกษา วางแผน สนับสนุน ด าเนินการ 
ติดตามประเมินผลและร่วมรับผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น โดยส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย ฝึกอบรมและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการกระจายงานสู่ท้องถิ่นอาจจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ในสถานการณ์ ภายใต้
การบูรณาการแผนงานและกิจกรรมร่วมกัน โดยอาจกระท าในลักษณะมาตรการทางกฎหมาย ทาง
เศรษฐศาสตร์ ทางผังเมืองและทางสังคม โดยอาจจะก าหนดเงินค่าชดเชยแก่เจ้าของอาคารสิ่งก่อสร้าง
หรืออาจก าหนดพ้ืนที่นั้นให้เป็นเขตพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่
ต้องการอนุรักษ์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตควบคู่กันไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แนวทาง
คุ้มครองมรดกโลก, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา , บูรณาการองค์รวมเขตพ้ืนที่ชุมชน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและตัวแทนจากชุมชนร่วม
ด าเนินการ (2) การอนุรักษ์มรดกโลก มีกระบวนการและแนวทางหลากหลายวิธีในการดูแลรักษา
โบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยด าเนินงานเพ่ืออนุรักษ์
โบราณสถานให้คงสภาพในรูปแบบเดิม และจัดสภาพแวดล้อมให้กลมกลืนหรือบูรณภาพกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบได้ตามอนุสัญญามรดกโลก กฎบัตรสากล (3) การคุ้มครองมรดกโลกโดยใช้
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติโบราณสถาน อนุสัญญาระหว่างประเทศ กฎบัตร
สากล และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง การออกกฎหมายรั บรองสนับสนุนการอนุรักษ์
โบราณสถาน เช่น ร่างกฎบัตรอิโคโมสไทย (ICOMOS) และมาตรการสร้างแรงจูงใจมาใช้ส าหรับการ
อนุรักษ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและทันสถานการณ์ ภายใต้การบูรณาการแผนงาน
และกิจกรรมร่วมกัน โดยอาจกระท าในลักษณะมาตรการทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางผังเมือง
และทางสังคม โดยอาจจะก าหนดเงินค่าชดเชยแก่เจ้าของอาคารสิ่งก่อสร้างหรืออาจก าหนดพ้ืนที่นั้น
ให้เป็นเขตพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องการอนุรักษ์ เช่นก าหนดให้
เป็นเขตหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีการทาจักรสาน มีแหล่งสาธิตและจาหน่ายสินค้า การสร้างบรรยากาศ
และสร้างรายได้แก่ชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตควบคู่กันไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมใน
สังคมไทย : พ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย โดย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) อาศัยการค้นคว้าเอกสาร (Documentary 
Research) มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีเครือข่ายทางสังคม (Social Network Concept) 
แนวทางการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย ทั้งเอกสารทางวิชาการ 
เอกสารเกี่ยวกับข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม 
เป็นการรวบรวมค้นคว้าข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพ่ือศึกษา
กิจกรรม และกระบวนการของภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมที่มีพ้ืนที่ร่วมกับมรดกโลกทางวัฒนธรรม  ในพ้ืนที่นคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key informants) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย และภาคีเครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก
ขององค์กรด้านวัฒนธรรมในพ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ประกอบด้วย 
เจ้าอาวาสหรือตัวแทนเจ้าอาวาสวัด เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง โดยแบ่งออกเป็น เจ้าอาวาส
หรือตัวแทนเจ้าอาวาสวัด จ านวน ๘ ท่าน เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กรหรือหน่วยงานรัฐ จ านวน 
๗ ท่าน และตัวแทนชุมชนหรือผู้น าชุมชน จ านวน 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น ๑๗ ท่าน  
มีล ำดับขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  
  ๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
  ๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

๓.๑  รูปแบบกำรวิจัย 
  กำรศึกษำวิจัยเรื่อง “เครือข่ำยกำรจัดกำรพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้ำนวัฒนธรรมใน
สังคมไทย: พ้ืนที่นครประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำและเมืองบริวำร” เป็นกำรศึกษำโดยกำรใช้กำร
วิ จั ย เชิ งคุณภำพ (Qualitative Research) คื อ  กำรวิ จั ยที่ ใ ช้ เทคนิ คกำรวิ จั ย เชิ ง เอกสำร 
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(Documentary Research) กำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key informants) 
ประกอบด้วย เจ้ำอำวำสหรือตัวแทนเจ้ำอำวำสวัด เจ้ำพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ หรือลูกจ้ำง ขององค์กร
ด้ำนวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง จำก หน่วยงำนรำชกำร, วัด, องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น, และ
สถำบันกำรศึกษำ 
 

๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอยำ่ง 
ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก ำหนดประชำกร ดังนี้  

 ประชำกร ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informant) โดยแบ่งประชากรออกเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย  
   ๑. วัด ได้แก่ เจ้ำอำวำสหรือตัวแทนเจ้ำอำวำสวัด  
   ๒. หน่วยงำนรำชกำรที่มีบทบำทในกำรจัดกำรพ้ืนที่มรดกโลกทำงวัฒนธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ได้แก่ ผู้บริหำร นักวิชำกำร เจ้ำพนักงำน เจ้ำหนำ้ที่ หรือลูกจ้ำง ขององค์กร
ด้ำนวัฒนธรรม 
    ๓. กลุ่มทำงสังคม ได้แก่ ผู้น ำชุมชน ผู้รู้ ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิ คณะกรรมกำรชุมชน ที่
มีบทบำทในกำรจัดกำรพื้นที่มรดกโลกทำงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เพ่ือให้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลมีควำมสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้ก ำหนดเครื่องมือ เป็น แบบ

สัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview) โดยในแบบสัมภำษณ์ ผู้วิจัยมีกำรตั้งประเด็นค ำถำมใน
ลักษณะที่เป็นค ำถำมปลำยเปิด เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรสัมภำษณ์ แต่ไม่ได้ก ำหนดเป็นค ำถำมที่มี
โครงสร้ำงตำยตัว ทั้งนี้แนวค ำถำมที่ก ำหนดขึ้นคณะผู้วิจัยได้ขอควำมเห็นชอบจำกท่ีปรึกษำ ก่อนน ำไป
สัมภำษณ์เพ่ือควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเด็นค ำถำมดังแสดงตัวอย่ำงเค้ำโครงกำรสัมภำษณ์ในภำคผนวก 
นอกจำกนั้นผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ ประกอบ เพ่ือท ำให้กำรรวบรวมข้อมูลมีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
เครื่องมือเหล่ำนี้ประกอบไปด้วย 

1. แบบการสัมภาษณ์ 
2. ตารางรายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
3. เครื่องบันทึกเสียง 
4. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่ใช้ในการจดบันทึก 
5. กล้องถ่ายรูป 
เครื่องมือดังกล่ำวจะเป็นตัวช่วยให้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลให้ด ำเนินได้ดีมีประสิทธิภำพ

มำกขึ้น กำรสัมภำษณ์เป็นสิ่งที่ทุกคนสำมำรถพบเห็น สัมผัสในรูปแบบและโอกำส กำรสัมภำษณ์ถือ
เป็นกำรสนทนำที่มีจุดหมำย กำรสัมภำษณ์มีกำรใช้รูปแบบมำกมำยหลำยวิธี อำจจะเป็นกำรสัมภำษณ์
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แบบตัวต่อตัว หรือสัมภำำณ์เป็นกลุ่ม โดยกำรสัมภำษณ์อำจกระท ำในลักษณะที่มีแบบแผนหรือไม่มี
แบบแผนหรืออำจใช้วิธีกำรผสมผสำนก็ได้ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภำษณ์ที่ผู้วิจัยสร้ำง
ขึ้นโดยมีล ำดับขั้นตอนในกำรสร้ำงดังนี้ 
   ๓.๓.๑ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรแสวงหำผู้ที่มีคุณสมบัติที่สำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรแหล่งมรดกโลก ทั้งในฐำนะนักวิชำกำร ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติกำรซึ่งมีกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ 
มำยำวนำนพอสมควรในกำรรับรู้เรื่องรำต่ำง ๆ ของแหล่งมรดกโลก และเป็นผู้ที่มีจิตใจอยำกถ่ำยทอด
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อกำรศึกษำ 
   ๓.๓.๒  ส ำรวจและรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร ต ำรำ หนังสือ และรำยงำนต่ำง ๆ 
จำกกำรประชุม, สัมมนำ, รำยงำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเมืองมรดกโลกขององค์กรด้ำน
วัฒนธรรม พ้ืนที่นครประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำและเมืองบริวำร  ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ 

  ๓.๓.๓ แบบสัมภำษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) มีขั้นตอนกำรตรวจสอบ
คุณภำพเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 

๓.๓.๓.๑ ขอค ำแนะน ำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และผู้เชี่ยวชำญ 
เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือที่สร้ำงไว้ 

๓.๓.๓.๒ น ำแบบสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) ไปให้
คณะกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์ตรวจสอบ 

๓.๓.๓.๓ น ำแบบสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) มำแก้ไข
เพ่ือปรับปรุงข้อค ำถำมและรำยละเอียดในประเด็นค ำถำม เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดควำมเข้ำใจในประเด็น
ที่ต้องกำรสอบถำม ซึ่งผู้วิจัยจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมเข้ำใจ ตำมที่คณะกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์
ตรวจสอบแนะน ำ และปรับแนวกำรใช้ค ำถำมเพ่ือบรรลุตำมวัตถุประสงค์ตำมที่วำงไว้ 
   ๓.๓.๓.๔ ได้แบบสัมภำษณ์ที่จะใช้เป็นแนวในกำรสัมภำษณ์เก็บข้อมูล และ
สังเกตกำรณ์แบบมีส่วนร่วมด้วยตนเอง 
 โดยผู้วิจัยได้แจ้งแก่ผู้ ให้ข้อมูล ในกำรขอสงวนรำยนำมผู้ ให้ข้อมูลทุกกลุ่มตำมหลัก
จรรยำบรรณของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 

๓.๔  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย เพ่ือให้เกิดกรอบ

ความคิดในการศึกษา ผู้วิจัยได้ประสานงานติดต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก
เพ่ือท าการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยและการด าเนินงาน ตลอดจนการก าหนดระยะเวลาใน
การเข้าไปสัมผัสหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อท าการสังเกตการณ์และท าการสัมภาษณ์  



๘๗ 

 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นคนนอกพ้ืนที่ จึงท าให้ขาดความคุ้นเคยกับหน่วยงานต่าง ๆ 
สถานที่ บุคคล และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก ซึ่งมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย ในด้านที่เป็นข้อเสียเนื่องจากคณะผู้วิจัยไม่คุ้นเคยกับสถานที่ท า
ให้ผู้วิจัยต้องสูญเสียทั้งในเรื่องของเวลา และค าใช้จ่ายในการที่จะท าความเข้าใจและความคุ้นเคยกับ
สถานที่และสมาชิกผู้ให้ข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้วิจัยได้รับผลกระทบในทางบวกเช่นกัน 
เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลกล้าที่จะพูดความจริง ตามความคิดของตนเอง เนื่องจากไม่ต้องเกรงว่าจะมี
ผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ในหน่วยงานดังนั้น เพ่ือให้การเก็บข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนมาก
ที่สุด เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องก าหนดบทบาทของตนเองต่อผู้ให้ข้อมูลที่มีความชัดเจนในฐานะนักวิจัยยึดมั่น
ในการมีจรรยาบรรณของนักวิจัยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาค้นคว้าวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จต่อไป  

การออกภาคสนามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ก าหนดช่วง ระยะเวลาใน
การศึกษา ออกเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ 
   ระยะแรก เป็นระยะเวลาที่ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม กลุ่มข้อมูล 
(Content Analysis) ในเหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเขตพ้ืนที่มรดกโลกทั้งในลักษณะที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือน าไปประกอบกับการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ โดยสังเกตการณ์ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อย่างเช่น การจัดกิจกรรมการรณรงค์ การ
สร้างจิตส านึกในความเป้นมรดกโลก ซึ่งน าทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างอ่ืนมาน าเสนอเช่น กิจกรรม
การเวียนเทียน กิจกรรมแสง เสียง สี พิธีกรรมต่าง ๆ อันสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการบริหารจัดการ
กับแหล่งมรดกโลก ในขณะเดียวกันผู้วิจัยได้ท าการค้นหาบุคคลผู้ที่คิดว่ามีความรู้ มีประสบการณ์ และ
ระยะเวลาที่ท างานกับอุทยานประวัติศาสตร์ที่มากพอสมควร ใน การที่จะท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้ง
ที่เปน็ทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการส าหรับการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป  
   ระยะที่สอง ผู้วิจัย ได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ กลุ่มต่าง ๆ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่มีความรู้ใน
เรื่องนั้นจริง ๆ ทั้งกลุ่มผู้บริหารหน่วยงานในปัจจุบัน และกลุ่มบุคลากรซึ่งท าหน่าที่ในการปฏิบัติการ 
เพ่ือค้นหาปรากฏการณ์เชิงแนวคิดในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นความรู้
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นจริง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบแผนความคิด ในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ ตลอดจนถึงการรับรู้ถึงประเด็นที่มองว่าเป็นจุดบอด หรือจุดเด่นที่มี โดยการสัมภาษณ์ทั้ง
ที่เป็นทางการ และการสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์ที่เป็นทางการ ผู้วิจัยจะมีการก าหนด
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีชัดเจนแน่นอน มีการนัดแนะเวลา และวันในการสัมภาษณ์ที่แน่นอน โดยมีการป้อน
ประเด็นค าถามตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้เป็นแนวทาง การสัมภาษณ์ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผู้วิจัยได้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบ และน ามาตรวจสอบวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้ใช้ค าถามที่
มีความเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในขณะนั้นบางประเด็น มาเป็นค าถามในการพูดคุยสนทนา ข้อมูลที่
ได้ทั้งหมด น ามาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการอภิปรายต่อไป ดังปรำกฏในตำรำง
ที่ ๓.๑ ดังนี้ 

 



๘๘ 

 

 ตำรำงท่ี ๓.๔ ตำรำงรำยนำมผู้ให้สัมภำษณ์ 
 
ล ำดับ ชื่อ / นำมสกุล (ฉำยำ) ต ำแหน่ง วันที่สัมภำษณ์ 
๑)  นายประทีป      เพ็งตะโก   ผู้อ านวยการส านักศิลปากร

ที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา 
11 พฤษภาคม 2560. 

๒)  นางสาวเสริมสุข   ประกฤติภูม ิ ผู้อ านวยการอุทยาน
ประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 

11 พฤษภาคม 2560. 

๓)  นางเกศินี    สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

11 พฤษภาคม 2560. 

๔)  ดร.จงกล     เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการ สถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

11 พฤษภาคม 2560. 

๕)  นายพฤกษ์    โสโน   ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

11 พฤษภาคม 2560. 

๖)  นางศาริสา     จินดาวงษ ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้า
สามพระยา (นักวิชาการ) 

11 พฤษภาคม 2560. 

๗)  นางวรรณี    สุขอนันต์   ประธานมูลนิธิพระมงคล
บพิตร วัดมงคลบพิตร 

1 เมษายน 2560 

๘)  พระครูพิสุทธิ์บุญสาร  
(แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน) 

เจ้าอาวาส หรือผู้แทนวัด วัด
ใหญ่ชัยมงคล 

1 เมษายน 2560 

๙)  พระภาวนาเขมคุณ  
(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมร สี) 

เจ้าอาวาส หรือผู้แทนวัด 
วัดมเหยงคณ์ 

1 เมษายน 2560 

๑๐)  พระญาณไตรโลก เจ้าอาวาส หรือผู้แทนวัด วัด
กษัตราธิราช 

1 เมษายน 2560 

๑๑)  พระพิศาลวิหารกิจ เจ้าอาวาส หรือผู้แทนวัด วัด
หน้าพระเมรุ 

1 เมษายน 2560 

๑๒)  พระครูวัชราภรณ์ธรรมคุณ  
(วิเชษฐ มหาลาโภ) 

เจ้าอาวาส หรือผู้แทนวัด วัด
บางกระจะ 

1 เมษายน 2560 

๑๓)  พระครูใบฎีกาประเทือง กิตติ
ปัณโณ 

เจ้าอาวาส หรือผู้แทนวัด วัด
ภูเขาทอง 

1 เมษายน 2560 

๑๔)  พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน 
(ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ)   

เจ้าอาวาส หรือผู้แทนวัด วัด
ท่าการ้อง 

1 เมษายน 2560 



๘๙ 

 

ตำรำงท่ี ๓.๑ ต่อ 

 

ล ำดับ ชื่อ / นำมสกุล (ฉำยำ) ต ำแหน่ง วันที่สัมภำษณ์ 
๑๕)  พระครูสมุห์ธรรมภณ เจ้าอาวาส หรือผู้แทนวัด วัด

ธรรมมิกราช 
1 เมษายน 2560 

๑๖)  อาจารย์แสงเดือน โพธิ์ไทร ผู้น าชุมชน หมู่บ้านโปรตุเกส 11 พฤษภาคม 2560 
๑๗)  นายสมจิตร ศิริเสนา ผู้น าชุมชน ป้อมเพชร 11 พฤษภาคม 2560 

 

ทั้งนี้  ข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์เนื้อหำประกอบบริบท (Content 
Analysis Techniques) ซึ่งผู้วิจัยใช้กำรวิเครำะห์จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก โดยวิธีดังนี้ 

๓.๔.๔.๑ น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์มำถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อควำม 
๓.๔.๔.๒ น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์และจดบันทึกมำจ ำแนกประเด็น และ

เรียบเรียงเฉพำะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
๓.๔.๔.๓ วิเครำะห์ค ำให้สัมภำษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์เนื้อหำประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
 



บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย 

: พื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” นี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Methodology) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของ
เครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์
จัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ซึ่งเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 1 
กลุ่ม ได้แก่ เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ตัวแทนเครือข่าย จ านวน 15 รูป/คน เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทย
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น ในบทนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อส าหรับการศึกษาเป็นดังต่อไปนี้ 

4.1 เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของ
สังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4.2 พัฒนายุทธศาสตร์จัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

4.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้าน
วัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4.4 องค์ความรู้จากการวิจัย 
 

4.1  เครือข่ายการจัดการพื้นที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของ
สังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4.1.1 ผลการศึกษาเครือข่ายในการท างานร่วมกันในการจัดการพื้นที่มรดกโลกของ
เครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลจากการศึกษา พบว่า เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มีการแบ่งตามบทบาทโครงสร้างหน้าที่ 
เป็นแนวทางในการจัดการองค์กร และเครือข่าย โดยเป็นองค์กรและเครือข่ายที่มุ่งเน้นการด าเนินการ
ภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง



 
 

๙๑ 
 
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (Convention Concerning the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage) หรืออนุสัญญามรดกโลก โดยประกอบด้วย  ๑) วัด ซึ่ง
ส่วนมากมีพ้ืนที่อยู่ในเขตคุ้มครองมรดกโลก มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่มรดกโลก ๒) หน่วยงาน
ราชการ ภาครัฐ ที่มีหน้าเกี่ยวข้องในการบริหาร จัดการ โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมไปจนถึงพ้ืนที่
ที่อยู่ในเขตคุ้มครองมรดกโลก และ ๓) ภาคประชาสังคม กลุ่มทางสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน 
เครือข่ายทั้งสามภาคส่วนนี้ เป็นเครือข่ายการจัดการในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ผ่านมา
การจัดการพ้ืนที่มรดกโลกในพ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีองค์กรที่ปฏิบัติงานในเรื่อง
เดียวกันอยู่หลายองค์กร และกระจายอยู่ในหลาย ๆ หน่วยงาน แต่องค์กรเหล่านั้นขาดการจัดท า
ขัน้ตอนและระบบการประสานงานร่วมกัน เช่น กรมศิลปากรพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาล
พระนครศรีอยุธยา และ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ ด าเนินการกัน
อย่างอิสระโดยมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องในด้านการประสานและร่วมมือในทางปฏิบัติร่วมกันน้อย
มาก ทั้งนี้ เป็นด้วยงานในแต่ละด้านนั้นยังไม่มีการก าหนดว่าหน่วยงานใดจะเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบในการเป็นตัวน า นอกจากนี้ ยังขาดการจัดท าแผนหลักในเรื่องนั้น  ๆ ขึ้น ท าให้การ
ปฏิบัติงานขาดแนวทางที่จะไปสู่จุดร่วมกันในแนวเดียวกันได้ ขณะเดียวกันนี้ในบางงานมีแผนแม่บทที่
จะเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมของหน่วยต่าง  ๆ แต่ยังมีหน่วยปฏิบัติบางหน่วยยังไม่มีการท า
แผนปฏิบัติเป็นรายปีขึ้น ท าให้งานเป็นไปอย่างซ้ าซ้อนกัน อย่างไรก็ตามสามารถจ าแนกออกเป็น 3 
ภาคส่วน โดยแบ่งตามบทบาทในด้านต่าง ๆ ขอบเขตการด าเนินงานร่วมกัน และนโยบายของแต่ละ
ภาคส่วน จ าแนกได้ดังนี้  

1) วัด  
บทบาทด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ทางวัดเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องศิลปวัฒนธรรม และเป็น

แหล่งที่มาของความเชื่อ ความศรัทธาในพิธีกรรม๑๒๓ วัดเป็นแหล่งอารยะธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนตั้งแต่คนรุ่นหลัง วัดจึงมีบทบาทส าคัญใน
การจัดการฟ้ืนฟูและรักษาไว้ ซึ่งความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ค่านิยมในอดีต เพ่ือให้คน
รุ่นหลังได้เรียนรู้ และรักษาไว้๑๒๔ ในการท างานร่วมกันวัดยังให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาครัฐเป็น
ผู้น าเครือข่าย สนับสนุนงบประมาณในการสืบสานประเพณี และช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
วัด๑๒๕ โบราณสถานของวัด ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย ในเรื่องวัฒนธรรม 
และทางวัดเองก็น าแนวทางมาใช้แต่ต้องไม่ขัดกับข้อก าหนดที่วัดจะท าได้๑๒๖ วัดมีการขอความร่วมมือ

                                                           
๑๒๓ สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ, เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุ, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ พระครูสมุห์ธรรมภณ, เจ้าอาวาสวัดธรรมิกราช, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๒๕ สัมภาษณ์ พระครูพิสุทธ์ิบุญสาร, เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ พระครูวัชราภรณ์ธรรมคุณ, เจ้าอาวาสวัดบางกะจะ, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 



 
 

๙๒ 
 
จากทีมสนับสนุน คือ ภาคประชาสังคม ในการร่วมกิจกรรม และมีส่วนผลักดันให้ประเพณีมีสืบต่อไป 
เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนกิจการงานของวัด หากไม่มีประชาชนเข้ามาร่วมสร้าง ร่วมสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม ไม่มีส านึกรักในชุมชนของตน วัดเองก็ไม่สามารถท าหน้าที่และบทบาทในการเป็นผู้
ลงมือท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล๑๒๗ ในเรื่องของบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมในเขตพ้ืนที่มรดกโลก ที่ได้รับการประสานงานจากภาครัฐ และภาคประชาสังคม๑๒๘ 
การเข้าไปร่วมบ ารุงรักษานั้นทางวัดเองก็ท าไม่ได้มาก ไม่ว่าจะท าอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับโบราณสถาน 
หรือใช้พ้ืนที่ก็มีจ ากัด วัดจึงมีบทบาทแค่สอดส่องดูแลในส่วนที่ท าได้ งานหลักของวัดคือ ดูแลพ้ืนที่ ให้
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สืบสานประเพณี ปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนในการไม่ไปบุกรุก
ท าลาย๑๒๙ วัดได้เข้าไปมีส่วนผลักดันในการรื้อฟ้ืนประเพณีดั้งเดิม เช่น ประเพณีตักบาตรน้ าผึ้ง 
ประเพณีวันไหว้วัด ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประเพณีบางส่วนอาจต้องใช้โบราณสถาน วัดเอง
ต้องประสานงานขอใช้ได้เฉพาะในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา๑๓๐ บางส่วนของวัด มีพ้ืนที่มรดกโลก 
แต่ไม่ใช่ทั้งหมด จ าเป็นที่วัดต้องปิดกั้นพ้ืนที่บางส่วนไม่ให้ประชาชนเข้าไป และท าได้แค่ส่วนที่เป็น
พ้ืนที่วัดที่จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ให้มาท าการค้าขาย โดยอาศัย
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน มีสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นของมีชื่อเสียงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่มรดกโลก ว่าพ้ืนที่นี้เป็นแหล่งอารยะธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ มีวิถีการกิน การ
อยู่ อาชีพ ความเชื่อ ค่านิยม สมกับเป็นพื้นท่ีมรดกโลก๑๓๑ 

บทบาทด้านการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วัดได้ท างานร่วมกันกับภาคประชาสังคม คือ 
สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนเพ่ือสอดส่องดูแลพ้ืนที่มรดกโลก และขอความช่วยเหลือ 
สนับสนุน บุคลากรจากเครือข่ายน า คือ ภาครัฐ ในการที่จะรักษาไว้ซึ่งกฎ ระเบียบ ในการที่จะเข้าไป
บุกรุกโบราณสถาน ปีนป่ายโบราณสถาน หรือการเข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์  วัดเองมีหน้าที่บทบาท
ในการประสานงาน เช่น ต ารวจการท่องเที่ยว๑๓๒ วัดได้ท างานร่วมกันกับภาครัฐที่เป็นเครือข่ายน า คือ 
กรมศิลปากร หากวัดจะจัดการเรื่องสภาพแวดล้อม ต้องประสานงานขออนุญาต หากในเขตพ้ืนที่นั้นมี
สภาพที่รกรุงรัง ซึ่งวัดก็ไม่สามารถที่จะไปตัดหญ้า ต้องให้เครือข่ายน า คือ กรมศิลปากร เข้ามา
จัดการ๑๓๓ การดูแลทั่วไปก็เป็นของทางวัด เช่น ท าความสะอาดส่วนหนึ่ง  ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่ดูแลพ้ืนที่มรดกโลกโดยตรง คือ กรมศิลปากร โดยการแจ้งปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ความเสียหาย

                                                           
๑๒๗ สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาประเทือง กิตติปัณโณ, เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก, เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราช, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ, เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ พระครูพิสุทธ์ิบุญสาร, เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก, เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราช, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๓๓ สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ, เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 



 
 

๙๓ 
 
ของโบราณสถาน กรมศิลปากรจะตัดหญ้าเดือนละครั้ง กรมศิลปากรจะดูแลโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ๑๓๔ โดยการแจ้งปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ความเสียหายของโบราณสถาน๑๓๕ วัดได้ร่วม
ท างานกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการที่จะปรึกษาหารือในการท าโครงการต่าง  ๆ เกี่ยวกับการ
พัฒนาอยู่เสมอ ระดมเครือข่ายของวัดที่มีความช านาญในแต่ละด้านมาท างานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมจิต
อาสาที่ได้ความรู้ และน าหลักธรรมมาพัฒนาตนเอง และสร้างจิตส านึกต่อคุณค่าโบราณสถาน 
โบราณวัตถ๑ุ๓๖ วัดได้ท างานร่วมกันกับภาครัฐ ซึ่งเป็นเครือข่ายน า โดยขอการสนับสนุนงบประมาณใน
การบูรณปฏิสังขรณ์๑๓๗ วัดเองก็มีหน้าที่ต่อประชาชนที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ เช่น ให้ความรู้ ชี้แจง ท าความ
เข้าใจกับประชาชนในชุมชนดั้งเดิม เรื่องพ้ืนที่มรดกโลก ที่ต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้ เพราะประชาชนมี
ความเคยชินในการที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ ท าพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อ ค่านิยมของตนเอง แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องร่วมกันกับเครือข่ายสนับสนุน คือ ภาคประชาสังคม โดยให้ภาคประชาสังคมเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางคอยสนับสนุนวัด ๑๓๘ วัดได้ร่วมท างานกับภาครัฐและภาคประชาสังคม 
ในอันที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เข้าร่วมโครงการ สัมมนา ประชุมหารือหน่วยงานเครือข่าย
ของภาครัฐและภาคประชาสังคม สร้างแนวทางร่วมกันในการท าหน้าที่ดูแลพ้ืนที่มรดกโลก  วัดเองมี
ส่วนในการสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นวิถีสู่สุขภาวะทางปัญญา ที่จะท าให้คนใน
สังคมเกิดการฝึกใจให้มีเมตตากรุณา และละลดความเห็นแก่ตัว ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการสงวนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แจ้งให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน ในการช่วยปรับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มรดกโลกให้ดี
ขึ้น๑๓๙  รื้อถอนอาคารที่บุกรุกตามค าสั่งของกรมศิลปากร ปรับปรุงเสนาสนะให้กลับมาใช้งานได้ 
ร่วมกันก าจัดวัชพืชบริเวณโบราณสถาน๑๔๐ วัดได้ร่วมท างานกับภาคประชาสังคม โดยการขอก าลังใน
การจัดพ้ืนที่ให้ร่มรื่น ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจส าหรับนักท่องเที่ยว การจัดเตรียมถังขยะ การแยก
ขยะ๑๔๑ 

บทบาทด้านวิชาการ ได้แก่ วัดได้ท างานร่วมกันกับภาคประชาสังคม ในการให้ความรู้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดได้ท างานร่วมกันกับภาครัฐซึ่งเป็น
เครือข่ายน า ในการจัดท าและส่งรายงานการประชุม รายงานการใช้งบประมาณให้หน่วยงานของ
จังหวัด วัดได้ท างานร่วมกันกับภาคประชาสังคม ในการให้พ้ืนที่ในการให้ข้อมูลทางวิชาการด้าน
                                                           

๑๓๔ สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ, เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๓๖ สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาประเทือง กิตติปัณโณ, เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๓๗ สัมภาษณ์ นางวรรณี  สุขอนันต์, ประธานมูลนิธพิระมงคลบพิตร, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๓๘ สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ, เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๓๙ สัมภาษณ์ พระครูพิสุทธ์ิบุญสาร, เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๔๐ สัมภาษณ์ นางวรรณี  สุขอนันต์, ประธานมูลนิธพิระมงคลบพิตร, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๔๑ สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 



 
 

๙๔ 
 
สาธารณสุขแก่ชุมชน  มีการอบรมให้ความรู้ การอนุรักษ์โบราณสถานและการท างานจิตอาสาในพ้ืนที่
โบราณสถานอย่างถูกต้องโดยท างานร่วมกันกับภาครัฐ โดยการขอบุคลากร คือ นักโบราณคดีจากกรม
ศิลปากร มาชี้แจง และด าเนินการตามการจัดท าผังแม่บทและก าหนดแผนการพัฒนาร่วมกันกับภาค
ประชาสังคม และวัด เพ่ือกระตุ้นให้เกิดบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน๑๔๒ 

บทบาทด้านความปลอดภัย ได้แก่ วัดได้ท างานร่วมกันกับภาคประชาสังคม โดยขอความ
อนุเคราะห์การอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับที่จอดรถ การจราจร และอาคารที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว 
จัดเตรียมห้องสุขาสะอาด และปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก และสอดส่องดูแลด้าน
ความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว จัดระบบการสัญจรและทางเข้า-ออกใหม่๑๔๓ วัดได้ท างานร่วมกัน
กับภาครัฐ และภาคประชาสังคม จัดท าโครงการไฟฟ้าส่องทางที่ปั่นจักรยาน เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้องวัด
จะประสานงานการไฟฟ้าเข้ามาแก้ไข๑๔๔ 
 

2) หน่วยงานภาครัฐ 
บทบาทด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ภาครัฐได้ท างานร่วมกันกับวัดและภาคประชาสังคมโดย เปิด

โอกาสให้วัดและภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับวัดและภาค
ประชาสังคมในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมจัดงานนิทรรศการและงานมโหรสพรื่นเริงร่วมกับเทศบาล๑๔๕  
พัฒนาชุมชน ประสานงานการแสดงจากสภาวัฒนธรรมที่เป็นเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม
ชุมชนคุณธรรม 72  รื้อฟ้ืนประเพณีดั้งเดิม เช่น ประเพณีตักบาตรน้ าผึ้ง ประเพณีวันไหว้วัด ประเพณี
ตักบาตรเทโวโรหณะ ภาครัฐได้ท างานร่วมกันกับภาคประชาสังคม และวัดในการขอความช่วยเหลือให้
ทางภาคประชาสังคมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือไม่ให้เกิดการบุกรุกท าลาย สร้ าง
ความร่วมมือระหว่างประชาชนเพ่ือสอดส่องดูแลพื้นที่๑๔๖ สร้างแนวร่วมกับประชาชนในการช่วยปรับ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มรดกโลกให้ดีขึ้น และร่วมท างานกันกับทางวัด ในการเชิญชวนให้ประชาชน
ร่วมบริจาคทรัพย์ เพ่ือการก่อสร้างและการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ขอความร่วมมือชุมชน
ช่วยกันรื้อฟ้ืนสืบสานประเพณี รณรงค์แนวคิดเรื่องท าบุญโดยใช้กระบวนการจิตอาสา เป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสาร และสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นวิถีสู่สุขภาวะทางปัญญา ที่จะท าให้
คนในสังคมเกิดการฝึกใจให้มีเมตตากรุณา และละลดความเห็นแก่ตัว๑๔๗ ร่วมกันท างานกับภาค
                                                           

๑๔๒ สัมภาษณ์ พระครูพิสุทธ์ิบุญสาร, เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๔๓ สัมภาษณ์ พระครูสมุห์ธรรมภณ, เจ้าอาวาสวัดธรรมิกราช , ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ พระครูสมุห์ธรรมภณ, เจ้าอาวาสวัดธรรมิกราช , ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๔๕ สัมภาษณ์ นายประทีป  เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา , ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๖ สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ นางเกศินี  สวัสดี, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๙๕ 
 
ประชาสังคมและวัดในการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่ให้มาท าการค้าขาย 
โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน มีสินค้าต่าง  ๆ ที่ เป็นของมีชื่อเสียงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา๑๔๘ 

บทบาทด้านการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาครัฐได้ท างานร่วมกันกับภาคประชา
สังคมและวัด โดยการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ และความร่วมมือกับวัดและภาคประชาสังคม
ในอันที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ร่วมโครงการ สัมมนา ประชุมหารือกันกับหน่วยงาน ให้
ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือไม่ให้เกิดการบุกรุกท าลาย สร้างความร่วมมือระหว่าง
ประชาชนเพ่ือสอดส่องดูแลพ้ืนที่ สร้างแนวร่วมกับประชาชนในการช่วยปรับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่
มรดกโลกให้ดีขึ้น ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกันท างานในส่วนของการปรับปรุงเสนาสนะให้กลับมา
ใช้งานได้ การอนุรักษ์โบราณสถานและการท างานจิตอาสาในพ้ืนที่โบราณสถานอย่างถูกต้องโดยส่ง
เจ้าหน้าที่นักโบราณคดีจากกรมศิลปากร และร่วมกันกับภาคประชาสังคมและในวัดในการก าจัดวัชพืช
บริเวณโบราณสถาน๑๔๙ ท างานร่วมกันกับภาคประชาสังคมและวัดในการรับแจ้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสื่อมสภาพของโบราณสถาน ในการช่วยปรับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มรดกโลกให้ดีขึ้น ๑๕๐  ภาครัฐ
จะคอยสอดส่องดูแลพ้ืนที่ จัดการรื้อถอนอาคารที่บุกรุกพ้ืนมรดกโลกให้กับทางวัด โดยการ
ประสานงานทางภาคประชาสังคมให้จัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบว่าด้วยพ้ืนที่มรดก
โลก๑๕๑ ภาครัฐเองมีการสนับสนุน โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการก่อสร้างและการซ่อมแซม
บูรณปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ๑๕๒ร่วมท างานกับทางวัด และภาคประชาสังคมในการปกป้อง สอดส่องดูแล
พ้ืนที่โดยการควบคุมเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่ในพ้ืนที่ และจัดการรื้อถอนความไม่เป็น
ระเบียบของร้านค้าต่าง ๆ ให้อยู่ในกฎระเบียบ โดยการจัดการดูแลพื้นที่ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ 
ปรับปรุงแก้ไขในเชิงภูมิทัศน์ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย๑๕๓ร่วมงานกับทางภาคประชาสังคม และวัด ใน
การขุดลอก คูคลอง เพ่ือเป็นการปรับภูมิทัศน์ และย้ายพื้นท่ีทางเศรษฐกิจ ให้ไปอยู่ในพื้นที่ท่ีเหมาะสม 
พร้อมกันนั้นได้ช่วยประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมได้มีพ้ืนที่ท ากิน โดยไม่ขัดต่อกฎ 

                                                           
๑๔๘ สัมภาษณ์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ, ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ นายพฤกษ์ โสโน, ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๐ สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๑๕๑ สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๒ สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๑๕๓ สมัภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๙๖ 
 
ระเบียบ ข้อบังคับ ๑๕๔ ภาครัฐปฏิบัติงานร่วมกันกับทางภาคประชาสังคม และวัด ในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย๑๕๕ 

บทบาทด้านวิชาการ ได้แก่ ภาครัฐได้ท างานร่วมกันกับภาคประชาสังคมในการบูรณาการ
นโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งพ้ืนที่ ให้ความรู้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบราณสถานโบราณวัตถุ อาคาร สถานที่ มีการอบรมให้ความรู้ การ
อนุรักษ์โบราณสถานและการท างานจิตอาสาในพ้ืนที่โบราณสถานอย่างถูกต้องโดยนักโบราณคดีจาก
กรมศิลปากร มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านวิชาการแก่นักท่องเที่ยว  ให้ข้อมูลทางวิชาการด้าน
สาธารณสุขแก่ชุมชน จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการท างาน จัดท าโครงการ
สัมมนา ประชุมหารือกันกับหน่วยงานของวัดและภาคประชาสังคม๑๕๖ภาครัฐได้ท างานร่วมกันกับภาค
ประชาสังคมในการจัดประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้ฐานข้อมูลจากการศึกษาความ
เหมาะสมที่ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น จัดท าผังแม่บทและก าหนดแผนการพัฒนา และด าเนินการตามการ
จัดท าผังแม่บทและก าหนดแผนการพัฒนา ๑๕๗ ภาครัฐได้ท างานร่วมกันกับภาคประชาสังคมในการ
ร่วมจัดอบรมครู อบรมการท าอาหาร ช่างศิลป์๑๕๘ 

บทบาทด้านความปลอดภัย  ได้แก่ ภาครัฐได้ท างานร่วมกันกับภาคประชาสังคมในการ
ปรับปรุงภูมิทัศฯ ถนนหนทาง ป้ายบอกทาง ภาครัฐได้ท างานร่วมกันกับภาคประชาสังคมในการจัดให้
มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ด้านการจราจร ด้านความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว ภาครัฐได้ท างานร่วมกันกับภาคประชาสังคมและวัดในการเข้ามาท าโครงการไฟส่องทาง
ที่ปั่นจักรยาน ภาครัฐได้ท างานร่วมกันกับภาคประชาสังคมกับวัดในการจัดระบบการสัญจรและ
ทางเข้า-ออกใหม่๑๕๙  

3) ภาคประชาสังคม 
บทบาทด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ภาคประชาสังคมได้ร่วมท างานกันกับทางภาครัฐในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมจัดงานนิทรรศการและงานมโหรสพรื่นเริง ภาคประชาสังคมได้ร่วมท างานกันกับ
ทางภาครัฐพัฒนาชุมชน รื้อฟ้ืนประเพณีดั้งเดิม เช่น ประเพณีตักบาตรน้ าผึ้ง ประเพณีวันไหว้วัด 
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ความร่วมมือชุมชนช่วยกันรื้อฟ้ืนสืบสานประเพณี๑๖๐ 

                                                           
๑๕๔ สัมภาษณ์ นางศาริสา  จินดาวงษ์, ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา, ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๕ สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา, ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๖ สัมภาษณ์ อาจารย์แสงเดือน โพธ์ิไทร, ผู้น าชุมชนบ้านโปรตุเกส, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๗ สัมภาษรณ์ นายพฤกษ์  โสโน, ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๘ สัมภาษณ์ นางเกศินี  สวัสดี, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๙ สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๐ นายสมจิตร ศิริเสนา ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๙๗ 
 

บทบาทด้านการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้แก่ ภาคประชาสังคมได้ร่วม
ท างานกันกับทางภาครัฐในการให้ความร่วมมือในด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เข้าไปร่วมจัดกิจกรรม ให้
ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือไม่ให้เกิดการบุกรุกท าลาย สร้างความร่วมมือระหว่าง
ประชาชนเพ่ือสอดส่องดูแลพ้ืนที่ ภาคประชาสังคมได้ร่วมท างานกันกับทางภาครัฐในการสร้างแนว
ร่วมกับประชาชนในการช่วยปรับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มรดกโลกให้ดีขึ้น ภาคประชาสังคมได้ร่วม
ท างานกันกับทางวัดเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์ เพ่ือการก่อสร้างและการซ่อมแซม
บูรณปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ภาคประชาสังคมได้ร่วมท างานกันกับทางภาครัฐประชาสัมพันธ์เพ่ือเปิด
โอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ให้มาท าการค้าขาย โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชน มีสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นของมีชื่อเสียงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคประชาสังคม
ได้ร่วมท างานกันกับทางภาครัฐในการขอความร่วมมือชุมชนช่วยกันรื้อฟ้ืนสืบสานประเพณี รณรงค์
แนวคิดเรื่องท าบุญโดยใช้กระบวนการจิตอาสา เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นวิถีสู่สุขภาวะทางปัญญา ที่จะท าให้คนในสังคมเกิดการฝึกใจให้มีเมตตา
กรุณา และละลดความเห็นแก่ตัว ภาคประชาสังคมได้ร่วมท างานกันกับทางวัดสนับสนุนและร่วมกัน
พัฒนาพ้ืนที่ในเขตวัดและพ้ืนที่ในเขตภาครัฐ ภาคประชาสังคมได้ร่วมท างานกันกับทางภาครัฐ เป็น
สื่อกลางระหว่างภาครัฐ วัด ประชาชน ประสานงานระหว่างภาครัฐ วัด ประชาชน ๑๖๑ 

บทบาทด้านวิชาการ ได้แก่ ภาคประชาสังคมได้ร่วมท างานกันกับทางภาครัฐให้ในการ
ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบราณสถานโบราณวัตถุ อาคาร สถานที่ ภาคประชาสังคมได้
ร่วมท างานกันกับทางภาครัฐให้ในการให้ข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน  เข้าร่วมการ
อบรมให้ความรู้ ภาคประชาสังคมได้ร่วมท างานกันกับทางภาครัฐให้ในการการอนุรักษ์โบราณสถาน
และการท างานจิตอาสาในพ้ืนที่โบราณสถานอย่างถูกต้องโดยนักโบราณคดีจากกรมศิลปากร และ
ด าเนินการตามการจัดท าผังแม่บทและก าหนดแผนการพัฒนา มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้าน
วิชาการแก่นักท่องเที่ยว ภาคประชาสังคมได้ร่วมท างานกันกับทางภาครัฐโดยการท ารายงานการใช้
งบประมาณ พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการท างาน จัดท าโครงการสัมมนาประชุมหารือกันใน
หน่วยงาน๑๖๒   

บทบาทด้านความปลอดภัย  ได้แก่ ภาคประชาสังคมได้ร่วมท างานกันกับทางภาครัฐ และวัด
ให้ในการร่วมจัดระบบการสัญจรและทางเข้า-ออกใหม่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนทาง ร่วมกิจกรรมโดย
มีการจัดเจ้าหน้าที่ด้านการจราจร ด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว เพ่ืออ านวยความสะดวกใน

                                                           
๑๖๑ สัมภาษณ์ อาจารย์แสงเดือน โพธ์ิไทร ผู้น าชุมชนบ้านโปรตุเกส, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา, ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๙๘ 
 
กิจกรรมของชุมชน ภาครัฐ วัด ให้ความร่วมมือและสอดส่องดูแลเรื่องความปลอดภัยในเขตพ้ืนที่วัด
และในเขตพ้ืนที่ภาครัฐ๑๖๓  

จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า ภาครัฐเป็นเครือข่ายน า โดยการก าหนดแนวทางให้เครือข่าย
วัด และเครือข่ายภาคประชาสังคมท าหน้าที่อย่างมีขอบเขตท่ีจ ากัด เครือข่ายวัด เป็นเครือข่ายท า เน้น
กระบวนการลงมือท างานด้วยขอบเขต และข้อบังคับที่มีอย่างจ ากัด ส่วนเครือข่ายภาคประชาสังคม 
เป็นเครือข่ายสนับสนุนการท างานของภาครัฐและช่วยเหลือวัด ในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของ
เครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามบทบาทแต่ละด้าน เช่น 
บทบาทด้านวัฒนธรรม บทบาทด้านการรณรงค์สิ่งแวดล้อม บทบาทด้านวิชาการ บทบาทด้านความ
ปลอดภัยในแต่ละด้านนั้นเป็นบทบาทปกติแต่มีความเกี่ยวข้องที่ต้องท างานร่วมกันกับภาครัฐ คือ 
บางส่วนอาจจะต้องขออนุญาตจากทางภาครัฐในการที่จะท าหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปด้วยดี แม้ว่าเมื่อ
บทบาทเหล่านี้คือวิถีชีวิตปกติแต่เมื่อมีกฎ ข้อบังคับย่อมท าให้งานและบทบาทนั้นล่าช้าลง บางส่วนก็
ต้องการก าลังเสริมจากภาคประชาสังคม  

 
4.1.2 ขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการพื้นที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้าน

วัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1) ขอบเขตและหน้าที่ของวัด  
งานโบราณคดี ได้แก่ วัดขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกในการดูแล

พ้ืนที่โบราณสถานในเขตพ้ืนที่วัด แจ้งขึ้นทะเบียนวัตถุโบราณกับทางพิพิธภัณฑ์ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานในการดูแล รักษา และอนุรักษ์โบราณสาถนในเขตพ้ืนที่มรดกโลก ร่วม
ด าเนินงานทางด้านโบราณคดีและด้านอนุรักษ์โบราณสถานและ ศิลปกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย๑๖๔ 

งานปรับปรุงสาธารณูปโภค ได้แก่ ได้แก่ วัดขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการพ้ืนที่
มรดกโลกในการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับที่การจราจร และอาคารที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว 
จัดเตรียมบริการห้องสุขาให้เพียงพอ สะดวก และสะอาด บริการน้ าดื่ม และปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่คอย
อ านวยความสะดวก และสอดส่องดูแลด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว จัดระบบการสัญจร
และทางเข้า-ออกใหม่ จัดท าโครงการไฟฟ้าส่องทางที่ปั่นจักรยาน เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้องวัดจะ
ประสานงานการไฟฟ้าเข้ามาแก้ไข ส่งรายงานการประชุม รายงานการใช้งบประมาณให้หน่วยงานของ

                                                           
๑๖๓ สัมภาษณ์ อาจารย์แสงเดือน โพธ์ิไทร, ผู้น าชุมชนบ้านโปรตุเกส, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๔ สัมภาษณ์ พระครูวัชราภรณ์ธรรมคุณ, เจ้าอาวาสวัดบางกะจะ, ๑ เมษายน ๒๕๖๐.  



 
 

๙๙ 
 
จังหวัด ให้ข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน  ประสานงานกับหน่วยงานการไฟฟ้า การ
ประปา มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตบริการแก่ประชาชน๑๖๕ 
 งานปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ได้แก่ วัดขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการพ้ืนที่
มรดกโลกในการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาสังคม ใน
อันที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ร่วมโครงการ สัมมนา ประชุมหารือกันกับหน่วยงาน ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือไม่ให้เกิดการบุกรุกท าลาย สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนเพ่ือ
สอดส่องดูแลพ้ืนที่ สร้างแนวร่วมกับประชาชนในการช่วยปรับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มรดกโลกให้ดี
ขึ้น ประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์ เพ่ือการก่อสร้างและการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ส่งเสริม
เผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  แจ้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน ในการช่วยปรับสภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่มรดกโลกให้ดีขึ้น  ร่วมกันก าจัดวัชพืชบริเวณโบราณสถาน๑๖๖ 

งานข้อมูลส าหรับการท่องเที่ยว ได้แก่ วัดขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการพ้ืนที่
มรดกโลกในการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุ อาคาร สถานที่
แก่นักท่องเที่ยว๑๖๗ 

งานฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ วัดขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการพ้ืนที่มรดก
โลกในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคประชาสังคมในการเข้าไปร่วมกิจกรรมที่ทางส านัก
วัฒนธรรม ร่วมจัดงานนิทรรศการ งานมหรสพรื่นเริงต่าง ๆ๑๖๘ และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนทั้ง
ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ให้มาท าการค้าขาย โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน มีสินค้าต่าง  ๆ 
ที่เป็นของมีชื่อเสียงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑๖๙   

งานพัฒนาบุคลากร ได้แก่ วัดขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกในการ
มีการอบรมให้ความรู้ การอนุรักษ์โบราณสถานและการท างานจิตอาสาในพ้ืนที่โบราณสถานอย่าง
ถูกต้อง โดยประสานงานนักโบราณคดีจากกรมศิลปากร ในการให้ความรู้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่วัด 
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถในการด าเนินการตามการจัดท าผังแม่บทและ
ก าหนดแผนการพัฒนา๑๗๐ 

                                                           
๑๖๕ สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๖ สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ, เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๖๗ สัมภาษณ์ นางวรรณี  สุขอนันต์, ประธานมูลนิธพิระมงคลบพิตร, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๖๘ สัมภาษณ์ นางเกศินี  สวัสดี, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๑๖๙ สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๗๐ สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๑๐๐ 
 

2) ขอบเขตและหน้าที่ของภาครัฐ  
 งานโบราณคดี ได้แก่  ภาครัฐมีขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก
ในการปฏิบัติงานด้านโบราณคดีร่วมกับวัด หน่วยงานภาคประชาสังคมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย๑๗๑ ด าเนิน การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย 
หลักฐานทางโบราณคดี เพ่ือพัฒนางานทางโบราณคดี และงานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ ควบคุมงานบูรณปฏิสังขรณ์ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ เพ่ือการอนุรักษ์ ซ่อมแซม การจัดท าแผน และเป็นศูนย์ปฏิบัติการอนุ รักษ์โบราณสถาน  
ส ารวจ ขุดค้น ขึ้นทะเบียน ควบคุม ดูแลรักษา และอนุรักษ์ รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ด าเนินการหรือร่วมด าเนินงานทางด้านโบราณคดีและด้านอนุรักษ์โบราณสถานและ ศิลปกรรมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการด าเนินงานด้านเครือข่ายมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ให้ความเห็นและข้อวินิจฉัย เพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านมรดกทางวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก  ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ควบคุม และพัฒนามาตรฐานงานด้านโบราณคดี ด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและศิลปกรรมส าหรับ
ส่วนราชการของกรม  จัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ด้านโบราณคดี การอนุรักษ์
โบราณสถานและศิลปกรรม รวมทั้งให้บริการข้อมูลเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ และการ
บริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ๑๗๒ ก ากับดูแล และด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ๑๗๓ 
 งานปรับปรุงสาธารณูปโภค ได้แก่ ภาครัฐมีขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลกในการภาครัฐมีขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการพื้นที่มรดกโลกในการการไฟฟ้า 
การประปา การเดินรถประจ าทาง โทรศัพท์ 

งานปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ได้แก่ ภาครัฐมีขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลกในการควบคุม ดูแล รักษา และอนุรักษ์โบราณสาถนในเขตพ้ืนที่มรดกโลก สนับสนุน 
ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ และความร่วมมือกับวัดและภาคประชาสังคม ในอันที่จะแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ร่วมโครงการ สัมมนา ประชุมหารือกันกับหน่วยงาน รื้อถอนอาคารที่บุกรุก ร่วม
ปรับปรุงเสนาสนะให้กลับมาใช้งานได้ มีการอบรมให้ความรู้ การอนุรักษ์โบราณสถานและการท างาน

                                                           
๑๗๑ สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๑๗๒ สัมภาษณ์ นางเกศินี  สวัสดี, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรอียุธยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๑๗๓ สัมภาษณ์ นางศาริสา จินดาวงษ,์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๑๐๑ 
 
จิตอาสาในพ้ืนที่โบราณสถานอย่างถูกต้องโดยนักโบราณคดีจากกรมศิลปากร ร่วมกันก าจัดวัชพืช
บริเวณโบราณสถาน 

งานจัดการชุมชนในเขตมรดกโลก ได้แก่ ภาครัฐมีขอบเขตการร่วมกันท างานในการ
จัดการพ้ืนที่มรดกโลกในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือไม่ให้เกิดการบุกรุกท าลาย 
สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนเพ่ือสอดส่องดูแลพ้ืนที่ สร้างแนวร่วมกับประชาชนในการช่วย
ปรับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มรดกโลกให้ดีขึ้น๑๗๔ ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รับแจ้งให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน ในการช่วยปรับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มรดกโลกให้ดีขึ้น 
๑๗๕ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน๑๗๖ 

งานข้อมูลส าหรับการท่องเที่ยว ได้แก่ ภาครัฐมีขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง โดยเน้นการ
จัดการเชิงรุก มีการรวบรวมหลักเกณฑ์และกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็น
มาตรฐาน ตอบสนองทันท่วงที สามารถติดตาม เรื่องร้องเรียนได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการ
ให้บริการ รวมไปถึงการมีฐานข้อมูลและ ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายในการจัดการดูแลพ้ืนที่มรดกโลกเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณชน
ในวงกว้าง พัฒนาโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้๑๗๗ 

งานฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ ภาครัฐมีขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลกในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ  พัฒนา
โบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต การกิน การอยู่ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้  และความ
ร่วมมือกับวัดและภาคประชาสังคม ในอันที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน๑๗๘ จัดท าแผนการตรวจ 
ติดตาม และประเมินผลงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนงาน 
โครงการ เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรมและ ข้อมูลด้านเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์งานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุน ธ ารงรักษาสืบทอดการด าเนินการเกี่ยวกับ 
งานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนาพิธีในเขตพ้ืนที่ รณรงค์ ส่งเสริม พัฒนา 

                                                           
๑๗๔ สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๕ สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๑๗๖ สัมภาษณ์ นางเกศินี  สวัสดี, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๗ สัมภาษณ์ นางเกศินี  สวัสดี, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๘ สัมภาษณ์ นางวรรณี  สุขอนันต์, ประธานมูลนิธพิระมงคลบพิตร, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 



 
 

๑๐๒ 
 
และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่ธ ารงรักษา อนุรักษ์ สืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ และองค์กรทางวัฒนธรรม ส่งเสริม และสนับสนุนการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรม๑๗๙ 

งานพัฒนาบุคลากร  ได้แก่ ภาครัฐมีขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก
ในการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการคิดใคร่ครวญ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาพ้ืนที่มรดกโลกโดย
การจัดสรรบุคลากรเข้าอบรมการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก พัฒนาบุคลากรให้เห็น
ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการ
แก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ สร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร เช่น การ
ฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทนและระบบคุณธรรม เทคโนโลยี เพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้
อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป การวัดและการให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงาน
ระดับบุคคล เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการแก่วัด ประชาชน ภาคประชา
สังคม ด้วยความกระตือรือร้น แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที๑๘๐ 

3) ขอบเขตและหน้าที่ของภาคประชาสังคม ได้แก่ 
 งานโบราณคดี ได้แก่  ภาครัฐมีขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก
ในการปฏิบัติงานด้านโบราณคดีร่วมกับวัด หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย ให้ค าปรึกษาแนะน า ด าเนินการหรือร่วมด าเนินงาน
ทางด้านโบราณคดีและด้านอนุรักษ์โบราณสถานโบราณสถานแก่ชุมชนให้บริการข้อมูลเพ่ือการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ และการบริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ๑๘๑ 
 งานปรับปรุงสาธารณูปโภค ได้แก่ ภาครัฐมีขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลกในการการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน ประสานงานเพื่อปรับปรุงการไฟฟ้า การ
ประปา การเดินรถประจ าทาง โทรศัพท์๑๘๒ 
  งานปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ได้แก่ ภาครัฐมีขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลกในการให้ความร่วมมือกับวัดและภาครัฐในอันที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จัด
เจ้าหน้าเข้าร่วมโครงการ สัมมนา ประชุมหารือกันกับหน่วยงาน รื้อถอนอาคารที่บุกรุก เข้ารับการ
อบรมให้ความรู้ การอนุรักษ์โบราณสถานและการท างานจิตอาสาในพ้ืนที่โบราณสถานอย่างถูกต้อง

                                                           
๑๗๙ สัมภาษณ์ นางเกศินี  สวัสดี, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๘๐ สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๘๑ สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา, ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๘๒ สัมภาษณ์ อาจารย์แสงเดือน โพธ์ิไทร ผู้น าชุมชนบ้านโปรตุเกส, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๑๐๓ 
 
โดยนักโบราณคดีจากกรมศิลปากร ร่วมกันก าจัดวัชพืชบริเวณโบราณสถานในเขตพ้ืนที่มรดกโลกที่
ติดต่อกับเขตชุมชน๑๘๓ 
  งานจัดการชุมชนในเขตมรดกโลก ได้แก่ ภาครัฐมีขอบเขตการร่วมกันท างานในการ
จัดการพ้ืนที่มรดกโลกในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือไม่ให้เกิดการบุกรุกท าลาย 
สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนเพ่ือสอดส่องดูแลพ้ืนที่ สร้างแนวร่วมกับประชาชนในการช่วย
ปรับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มรดกโลกให้ดีขึ้น ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน๑๘๔ 

งานข้อมูลส าหรับการท่องเที่ยว ได้แก่ ภาครัฐมีขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง จัดการดูแล
พ้ืนที่มรดกโลก ช่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณชนในวงกว้าง ร่วมกับส านัก
วัฒนธรรมพัฒนาโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว๑๘๕ 

งานฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ ภาครัฐมีขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการพ้ืนที่
มรดกโลกในการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
พัฒนาโบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต การกิน การอยู่ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ความร่วมมือกับวัดและภาคประชาสังคม ในอันที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ และองค์กรทางวัฒนธรรม ส่งเสริม และสนับสนุนการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรม๑๘๖ 

งานพัฒนาบุคลากร  ได้แก่ ภาครัฐมีขอบเขตการร่วมกันท างานในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก
ในการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการคิดใคร่ครวญ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาพ้ืนที่มรดกโลกโดย
การจัดสรรบุคลากรเข้าอบรมการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก พัฒนาบุคลากรให้เห็น
ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการ
แก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ สร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร เช่น การ
ฝึกอบรม เพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและ
ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป๑๘๗  

                                                           
๑๘๓ สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา, ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๘๔ สัมภาษณ์ อาจารย์แสงเดือน โพธ์ิไทร ผู้น าชุมชนบ้านโปรตุเกส, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๘๕ สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา, ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๘๖ สัมภาษณ์ อาจารย์แสงเดือน โพธ์ิไทร ผู้น าชุมชนบ้านโปรตุเกส, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๘๗ สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 



 
 

๑๐๔ 
 

จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า ภาครัฐเป็นเครือข่ายน ามีขอบเขตการร่วมกันท างานในการ
จัดการโดยการก าหนดแนวทางให้เครือข่ายวัด และเครือข่ายภาคประชาสังคมท าหน้าที่อย่ างมี
ขอบเขตที่จ ากัด เครือข่ายวัด เป็นเครือข่ายท า ลงมือท างานด้วยขอบเขตและการร่วมกันท างานตาม
ข้อบังคับท่ีมีอย่างจ ากัด ส่วนเครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นเครือข่ายสนับสนุนการท างานของภาครัฐ
และช่วยเหลือวัด ขอบเขตการร่วมกันท างานก็ไปตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามสถานการณ์
ในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามหน้าที่งาน เช่น งานโบราณคดี งานปรับปรุงสาธารณูปโภค งานปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ งานจัดการชุมชนในเขตมรดกโลก งานข้อมูลส าหรับการท่องเที่ยว งานฟ้ืนฟูวัฒนธรรม
ท้องถิ่น งานพัฒนาบุคลากร   

 
4.1.3 นโยบายการท างานร่วมกันในการจัดการพื้นที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้าน

วัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1) นโยบายของวัด 
ด้านการบริหารจัดการ วัดมีนโยบายการท างานร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกพัฒนา

วัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและแหล่งปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม จัดวัดให้เป็นอุทยาน
การศึกษาของชุมชน เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่สังคม ชุมชน ปัจเจกชนและสถาบันทาง
สังคมทุกภาคส่วน กวดขัน ควบคุม สอดส่องและส่งเสริมศาสนบุคคลของวัด ให้ตระหนักในหน้าที่  
และมีโอกาสพัฒนาตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมคุณธรรม คุณภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในทางหลักการก็มีแนวทางการท างานตามกรอบภาระงานของกิจการคณะสงฆ์ท้ัง ๖ ด้าน๑๘๘  

ด้านการมีส่วนร่วม วัดมีนโยบายการท างานร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกพัฒนา
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้วัด ให้ความร่วมมือในการอบรม แนะน า
หลักธรรมในการด าเนินชีวิตแก่ชุมชน การบ าเพ็ญกิจกรรมส่วนรวม และประสานความร่วมมือทุกภาค
ส่วน เช่น บ้าน โรงเรียน เป็นสื่อกลางประสานระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับประชาชน ชาวบ้านไม่ว่า
จะเรื่องแนวคิดเรื่องการระดมทุน เยาวชนคือตัวอย่างของคนในหมู่บ้านเรียกว่าชาวบ้าน อันนี้เป็นเรื่อง
ที่เราจะเข้าไปสัมผัสให้รู้องค์กรหลักของบ้านคือ วัด โรงเรียน บ้าน ซึ่งในบางพ้ืนที่ท่านอ่าน บวร๑๘๙ 

ด้านวัฒนธรรม วัดมีแนวทางการท างานร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก พัฒนาวัดให้
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริม อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของชุมชน และเป็นศูนย์การเผยแพร่

                                                           
๑๘๘ สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๘๙ สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ, เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 



 
 

๑๐๕ 
 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ตลอดจนสถาบันการศึกษาท่ัวไป โดยการบูณราการกิจการคณะสงฆ์เข้ากับนโยบายภาครัฐ๑๙๐ 

ด้านปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ วัดมีนโยบายการท างานร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก
ได้แก่ ปกป้องคุ้มครองและท านุบ ารุงโบราณสถานให้คงอยู่ซ่อมแซมของเก่า สร้างสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้อง
สร้างใหม่ สร้างความจ าเป็นก่อนและหลังตามแผนที่จัดท าเอาไว้ วัตถุจัดก่อสร้างโบสถ์วิหารศาลาการ
เปรียญ จะสร้างถนนหนทาง บ่อน้ า สระน้ า หอกลอง หอระฆัง ท าถนน ต้องมีแผน ต้องเป็นไปตาม
แผน การปฏิสังขรณ์ การปฏิบัติการด้วยจิตวิทยาคือเอาใจใส่มวลชน สร้างสิ่งที่มีความจ าเป็น ปรับภูมิ
ทัศน์ พัฒนาวัดให้เป็นอาราม มีความร่มรื่น สะอาด๑๙๑  

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ วัดมีแนวทางการท างานร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก 
พัฒนาถาวรวัตถุ เสนาสนะ และอาคารประกอบ ให้มีเอกลักษณ์ทางศิลปะสถาปัตยกรรมของชาติ 
ศิลปะ สถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นโครงสร้างแข็งแรงทนทาน และประหยัด  ซึ่งตรงกับ
ภาระงานด้านการบูรณปฏิสังขรณ์ในกิจการงานของคณะสงฆ์ท้ัง ๖ ด้าน๑๙๒ 

ด้านความปลอดภัย ได้แก่ วัดมีการท างานร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก พัฒนาวัดให้
เป็นเขตปลอดอบายมุข ลานธรรม-ลานกีฬา ต่อต้านยาเสพติด เป็นธรรมสถาน คารวสถาน และปุญญ
สถานของชุมชน ปรับภูมิทัศน์ โคมไฟให้แสงสว่างร่วมจัดการกับชุมชนและเทศบาล๑๙๓ 

2) นโยบายของภาครัฐ 
ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่  รัฐมีนโยบายการท างานร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก 

เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การท านุ บ ารุง รักษา ฟ้ืนฟู   ปกป้องคุ้มครองและท านุบ ารุงโบราณสถาน  
เผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณชนในวงกว้าง  ก าหนดและควบคุมมาตรฐานงานโบราณคดี 
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการ
ให้บริการสาธารณะ พัฒนาโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้  เร่งรัดพัฒนาการ
บริหารและการจัดการเพ่ือให้บทบาทการด าเนินงานของหน่วยงานมีความชัดเจนเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน รวมทั้งกระจายอ านาจ  หน้าที่  ความรับผิดชอบในการตัดสินใจด าเนินงาน
ด้านวัฒนธรรมไปท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  และมีการระดมทรัพยากร  การลงทุนทางวัฒนธรรม  
ระหว่างภาครัฐ  เอกชน อย่างกว้างขวางต่อเนื่อง๑๙๔ 

                                                           
๑๙๐ สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๙๑ สัมภาษณ์ พระครูวัชราภรณ์ธรรมคุณ, เจ้าอาวาสวัดบางกระจะ, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๙๒ สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๙๓ สัมภาษณ์ พระครูสมุห์ธรรมภณ, เจ้าอาวาสวัดธรรมิกราช , ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๙๔ สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๑๐๖ 
 

ด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ รัฐมีนโยบายการท างานร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เปิดกว้างต่อ
แนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริหารให้แก่
หน่วยงาน๑๙๕ 

ด้านวัฒนธรรม รัฐมีนโยบายการท างานร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก ได้แก่ เร่งรัด 
ส่งเสริม สนับสนุน การท านุ บ ารุง รักษา ฟ้ืนฟู   พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและ
ของชาติ เพ่ือเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมโลก   การปลูกฝัง สืบสาน  เผยแพร่  
แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือด ารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของคนในชาติ ผลิตและพัฒนาบุคลากร  นักวิชาการ  ช่างพ้ืนบ้าน ช่าง
ศิลปะไทย  ช่างศิลปะชั้นสูง อาสาสมัคร และผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรม ให้สามารถสืบสานมรดก
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ๑๙๖ 

ด้านปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ได้แก่ รัฐมีนโยบายการท างานร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่มรดก
โลก เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การท านุ บ ารุง รักษา ฟ้ืนฟู ปกป้องคุ้มครองและท านุบ ารุงโบราณสถาน
ให้คงอยู่  สนับสนุนจัดสรรงบประมาณให้แก่วัดและชุมชนซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ค าปรึกษาการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาวัด พัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่มรดกโลก๑๙๗  

ด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ รัฐมีนโยบายการท างานร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก 
ส่งเสริม สนับสนุน ท านุ บ ารุง รักษา ปกป้องและพัฒนาถาวรวัตถุ เสนาสนะ และอาคารประกอบ ให้
มีเอกลักษณ์ทางศิลปะสถาปัตยกรรมของชาติ ศิลปะ สถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น๑๙๘ 

ด้านความปลอดภัย ได้แก่ รัฐมีนโยบายการท างานร่วมกันในการจัดการพื้นที่มรดกโลก 
ส่งเสริม จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นเขตปลอดอบายมุข เช่น ลานธรรม ลานกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริม สนับสนุนจัดสรรงบประมาณโครงการที่สร้างความปลอดภัย เช่น ไฟส่อง
ทาง ส่งเสริม สนับสนุน จัดสรรงบประมาณ จัดสรรบุคลากรสอดส่องดูแลความปลอดภัยแก่

                                                           
๑๙๕ สัมภาษณ์ นายพฤกษ์  โสโน, ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๙๖ สัมภาษณ์ นางเกศินี  สวัสดี, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๙๗ สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๙๘ สัมภาษณ์ นางสาวเสรมิสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๑๐๗ 
 
นักท่องเที่ยว สนับสนุน จัดสรรงบประมาณในการการพัฒนาพ้ืนที่ให้สะอาด เรียบร้อย เช่น งบตัด
หญ้า ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้รกร้าง๑๙๙ 

3) แนวทางของภาคประชาสังคม 
ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่  ภาคประชาสังคมเองก็มีแนวทางการท างานร่วมกันในการ

จัดการพ้ืนที่มรดกโลก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ขั้นตอน ปรับปรุงกระบวนงาน ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ให้บริการประชาชน หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและเอ้ือต่อการท างาน
ของบุคลากรในการฟ้ืนฟู พัฒนา อนุรักษ์พ้ืนที่มรดกโลก ก าหนดระดับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
ซึ่งครอบคลุมการก าหนดลักษณะ ความส าคัญ ระยะเวลา รวมถึงการชดเชยกรณีที่การให้บริการไม่
เป็นไปตามที่ก าหนด ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และหล่อหลอมการสร้างวัฒนธรรม มีจิตใจที่
เอ้ือต่อการให้บริการที่ดี เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยตรง
มากขึ้น ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน นักท่องเที่ยว ที่ใช้บริการเพ่ือให้สามารถน ามาปรับปรุง 
และพัฒนา คุณภาพการบริการได้อย่างจริงจัง น าผลส ารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ศึกษา
เปรียบเทียบ เพ่ือ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ส่งเสริมการให้บริการประชาชนที่เป็นเลิศ แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง โดยเน้นการจัดการเชิงรุก มีการ
รวบรวมหลักเกณฑ์และกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน ตอบสนอง
ทันท่วงที สามารถติดตาม เรื่องร้องเรียนได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการให้บริการ รวมไปถึงการ
มีฐานข้อมูลและ ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงาน
เครือข่ายในการจัดการดูแลพื้นที่มรดกโลก๒๐๐ 

ด้านการมีส่วนร่วม ภาคประชาสังคมเองก็มีแนวทางการท างานร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่
มรดกโลกได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม๒๐๑ 

ด้านวัฒนธรรม ภาคประชาสังคมเองก็มีแนวทางการท างานร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่มรดก
โลกได้แก่ การท านุบ ารุง รักษาฟ้ืนฟู พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ปลูกฝัง สืบสาน  
เผยแพร่  แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
และความภาคภูมิใจของคนในชุมชน พัฒนาบุคลากร นักวิชาการ ช่างพ้ืนบ้าน ช่างศิลปะไทย ช่าง
ศิลปะชั้นสูง อาสาสมัคร และผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรม ให้สามารถสืบสานมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น๒๐๒ 

                                                           
๑๙๙ สัมภาษณ์ นางเกศินี  สวัสดี, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๒๐๐ สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา, ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๐๑ สัมภาษณ์ นายพฤกษ์  โสโน, ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.   
๒๐๒ สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา, ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



 
 

๑๐๘ 
 
 ด้านปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ภาคประชาสังคมเองก็มีแนวทางการท างานร่วมกันในการ
จัดการพ้ืนที่มรดกโลกได้แก่ เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การท านุ บ ารุง รักษา ฟ้ืนฟู   ปกป้องคุ้มครอง
และท านุบ ารุงโบราณสถานให้คงอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น  สนับสนุนซ่อมแซมการปฏิสังขรณ์วัดในชุมชน ให้
ค าปรึกษาการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่มรดกโลก๒๐๓  
 ด้านสาธารณูปโภค ภาคประชาสังคมเองก็มีแนวทางการท างานร่วมกันในการจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลกได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุน ท านุ บ ารุง รักษา ปกป้องและพัฒนาถาวรวัตถุ เสนาสนะ 
และอาคารประกอบ ให้มีเอกลักษณ์ทางศิลปะสถาปัตยกรรมของชาติ ศิลปะ สถาปัตยกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่๒๐๔ 
 ด้านความปลอดภัย ภาคประชาสังคมเองก็มีแนวทางการท างานร่วมกันในการจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลกได้แก่ สอดส่อง ดูแล พัฒนาพ้ืนที่ในชุมชนให้เป็นเขตปลอดอบายมุข ร่วมสร้างและ
สนับสนุนโครงการไฟส่องทางให้สว่าง เพ่ืออ านวยความสะดอกแก่นักท่องเที่ยว  สนับสนุนในการจัด
บุคลากรสอดส่องดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว สนับสนุนในการจัดบุคลากรช่วยพัฒนาพ้ืนที่ให้
สะอาด เรียบร้อย เช่น ตัดหญ้า ให้กับชุมชนในพ้ืนที่ไม่ให้รกร้าง๒๐๕  
 จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า ภาครัฐเป็นเครือข่ายน ามีแนวทางที่ต้องท างานร่วมกันกับ 
เครือข่ายวัด เครือข่ายภาคประชาสังคม โดยนโยบายภาครัฐเป็นผู้ก าหนด วางแนวทาง ให้ภาคอ่ืน  ๆ
เข้ามามีส่วนร่วมตามนโยบายของการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของ
สังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในแต่ละด้าน เช่น ด้านบริหารจัดการ ด้านมีส่วนร่วม ด้าน
วัฒนธรรม ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านสาธารณูปโภค ด้านความปลอดภัย 
 
 4.1.4 การประสานงานกับหน่วยงานในการจัดการพื้นที่มรดกโลกของเครือข่าย
องค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1) วัด๒๐๖ 
 ประสานงานกับภาครัฐ ได้แก่ ขอความอนุเคราะห์ด้านงบประมาณ และการจัดสรร
บุคลากรของกรมศิลปากรเข้ามาช่วยพัฒนา ฟ้ืนฟู บูรณะ รักษาโบราณสถานในพ้ืนที่มรดกโลกให้คง
อยู่ ให้สะอาด เรียบร้อยจากหน่วยงานในชุมชน เช่น ตัดหญ้าไม่ให้รกร้าง แจ้งขึ้นทะเบียนวัตถุโบราณ

                                                           
๒๐๓ สัมภาษณ์ อาจารย์แสงเดือน โพธ์ิไทร ผู้น าชุมชนบ้านโปรตุเกส, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๐๔ สัมภาษณ์ นางเกศินี  สวัสดี, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๒๐๕ สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๐๖ สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ, เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 

 



 
 

๑๐๙ 
 
กับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ที่ค้นพบในเขตพ้ืนที่มรดกโลก เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ไว้ใช้ชนรุ่นหลัง ขอความ
อนุเคราะห์จากส านักวัฒนธรรมในการจัดการแสดงจากหน่วยงานที่ให้บริการด้านการสืบสาน
วัฒนธรรม มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น  
 ประสานงานกับภาคประชาสังคม ได้แก่ ขอความอนุเคราะห์จัดบุคลากรช่วยพัฒนาพ้ืนที่
ให้สะอาด เรียบร้อยจากหน่วยงานในชุมชน เช่น ตัดหญ้าไม่ให้รกร้าง ของบสนับสนุนการพัฒนาปรับ
ภูมิทัศน์จากหน่วยงาน ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งานมหรสพที่ทางวัดจัด  
 ประสานงานกับประชาชน ได้แก่ ขออนุเคราะห์จัดบุคลากรช่วยพัฒนาพ้ืนที่ให้สะอาด 
เรียบร้อยจากประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงช่วยกันพัฒนาพื้นที่ไม่ให้รกร้าง สกปรก  
 2) ภาครัฐ 
 ประสานงานกับวัด ได้แก่ จัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรบุคลากรของกรมศิลปากร
เข้าไปช่วยพัฒนา ฟ้ืนฟู บูรณะ รักษาโบราณสถานในพื้นที่มรดกโลกให้คงอยู่ ให้สะอาด เรียบร้อย เช่น 
ตัดหญ้าไม่ให้รกร้าง๒๐๗ รับแจ้งขึ้นทะเบียนวัตถุโบราณ ส่งเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เข้าไปรับวัตถุโบราณ
เข้าพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ไว้ใช้ชนรุ่นหลัง๒๐๘ ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดการแสดง 
ให้บริการด้านการสืบสานวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์กิจการและงานต่าง ๆ ของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว๒๐๙ 
 ประสานงานกับภาคประชาสังคม ได้แก่ จัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรบุคลากร
ของกรมศิลปากรเข้าไปให้ความรู้ในการพัฒนา ฟ้ืนฟู บูรณะ รักษาโบราณสถานในพ้ืนที่มรดกโลกให้
คงอยู่ ให้สะอาด เรียบร้อย๒๑๐ ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดการแสดง ให้บริการด้านการสืบสาน
วัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมของท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์กิจการ
และงานต่าง ๆ ของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว 
 ประสานงานกับประชาชน๒๑๑ ได้แก่ ขอความร่วมมือ และขอความสนับสนุนในการ
พัฒนาพ้ืนที่มรดกโลกให้สะอาด เรียบร้อย ขอความร่วมมือประชาชนในการช่วยกันประชาสัมพันธ์
กิจการและงานต่าง ๆ ของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว 

                                                           
๒๐๗ สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๒๐๘ สัมภาษณ์ นางศาริสา จินดาวงษ์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๐๙ สัมภาษณ์ นางเกศินี  สวัสดี, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๒๑๐ สัมภาษณ์ นางเกศินี  สวัสดี, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๒๑๑ สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๑๑๐ 
 

3) ภาคประชาสังคม๒๑๒ 
ประสานงานกับวัด ได้แก่ จัดสรรบุคลากรของเข้าไปช่วยพัฒนา ฟ้ืนฟู บูรณะ รักษา

โบราณสถานในพ้ืนที่มรดกโลกให้คงอยู่ ให้สะอาด เรียบร้อย เช่น ตัดหญ้าไม่ให้รกร้าง ให้ความ
อนุเคราะห์ด้านกิจกรรมและให้บริการด้านการสืบสานวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมวัฒนธรรมของท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์กิจการและงานต่าง ๆ ของวัดให้กับนักท่องเที่ยว และ
ประชาชนในท้องถิ่น เป็นตัวแทนของวัดในการให้ข้อมูล ให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานในเขตพ้ืนที่
มรดกโลก สนับสนุนกิจการงานของวัดในเขตพ้ืนที่ 

ประสานงานกับภาครัฐ ได้แก่ ขอความอนุเคราะห์ด้านงบประมาณ และการจัดสรรบุคลากร
ของกรมศิลปากรเข้ามาช่วยพัฒนา ฟ้ืนฟู บูรณะ รักษาโบราณสถานในพ้ืนที่มรดกโลกให้คงอยู่ ให้
สะอาด เรียบร้อยจากหน่วยงานในชุมชน เช่น ตัดหญ้าไม่ให้รกร้าง ขอความอนุเคราะห์จากส านัก
วัฒนธรรมในการจัดการแสดงจากหน่วยงานที่ให้บริการด้านการสืบสานวัฒนธรรม มีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐในการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นตัวแทน
ของภาครัฐในการให้ข้อมูล ให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานในเขตพ้ืนที่มรดกโลก  

ประสานงานกับประชาชน ได้แก่ ขอความร่วมมือประชาชนในการช่วยกันประชาสัมพันธ์
กิจการและงานต่าง ๆ ของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว สร้างจิตส านึก ปลูกฝังให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน แจ้งข่าวสารการพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่มรดกโลกแก่ประชาชน 
ชี้แจงและลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับวัด และภาครัฐ 

จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า ภาครัฐเป็นเครือข่ายน าการประสานงานกับทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อน และภาคประชาสังคม วัด ก็ประสานงานไปยังภาครัฐเพ่ือขอความช่วยเหลือ เป็นลักษณะ
การท างานที่เก้ือกูลกัน แต่มีขอบเขต ที่เป็นไปตามนโยบายที่ต้องท างานร่วมกัน งานแต่ละอย่างถ้าการ
ประสานงานล่าช้า ก็จะมีผลทั้งระบบ งานจะขับเคลื่อนไปไม่ได้ ดังนั้นการประสานงานต้องรู้ว่า
ประสานใคร ต้องมีความรู้ และความสามารถในการสื่อสารกับแต่ละหน่วยงาน ถ้าไม่มีความรู้แล้ว
ประสานงานไปทุกเครือข่าย ย่อมล่าช้า ไม่ตรงประเด็น ไม่ตรงกับหน้าที่ บทบาท ขอบเขตของการ
ท างานร่วมกัน  

 

4.2 ยุทธศาสตร์ของเครือข่ายการจัดการพื้นที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผลจากการศึกษาการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
การจัดการ พ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ ายองค์กรด้ านวัฒนธรรมของสั งคมไทยในจั งหวัด

                                                           
๒๑๒ สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา, ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๑๑๑ 
 
พระนครศรีอยุธยา พบว่า เครือข่ายได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์จัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้าน
วัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

4.2.1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตามยุทธศาสตร์ของเครือข่าย
องค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1) วัด มีการร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาสังคม ในอันที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ สัมมนา ประชุมหารือหน่วยงานเครือข่ายของภาครัฐและภาค
ประชาสังคมในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือไม่ให้เกิดการบุกรุกท าลาย๒๑๓ สร้าง
ความร่วมมือระหว่างประชาชนเพ่ือสอดส่องดูแลพื้นที่๒๑๔ สร้างแนวร่วมกับประชาชนในการช่วยปรับ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มรดกโลกให้ดีขึ้น๒๑๕ และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์ เพ่ือการ
ก่อสร้างและการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ๒๑๖ขอความร่วมมือชุมชน ช่วยกันรื้อฟ้ืนสืบสาน
ประเพณี รณรงค์แนวคิดเรื่องท าบุญโดยใช้กระบวนการจิตอาสา เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และ
สร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นวิถีสู่สุขภาวะทางปัญญา ที่จะท าให้คนในสังคมเกิดการ
ฝึกใจให้มีเมตตากรุณา และละลดความเห็นแก่ตัว๒๑๗ ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๑๘ มีส่วนรวมกับ
นากรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน๒๑๙ รื้อถอนอาคารที่บุกรุกตามค าสั่งของกรม
ศิลปากร ปรับปรุงเสนาสนะให้กลับมาใช้งานได้ ร่วมกันก าจัดวัชพืชบริเวณโบราณสถาน จัดพื้นที่ให้ร่ม
รื่น ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจส าหรับนักท่องเที่ยว การจัดเตรียมถังขยะ การแยกขยะ๒๒๐ 

2) ภาครัฐ มีส่วนร่วมโครงการ สัมมนา ประชุมหารือกันกับหน่วยงานในการให้ข้อมูลที่
ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือไม่ให้เกิดการบุกรุกท าลาย สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนเพ่ือ
สอดส่องดูแลพ้ืนที่๒๒๑  สร้างแนวร่วมกับประชาชนในการช่วยปรับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มรดกโลก
ให้ดีขึ้น ประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์ เพ่ือการก่อสร้างและการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ 
ส่ ง เสริม เผยแพร่และสร้ างการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู  

                                                           
๒๑๓ สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๑๔ สัมภาษณ์ พระภาวนาเขมคุณ, เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๑๕ สัมภาษณ์ พระครูวัชราภรณ์ธรรมคุณ, เจ้าอาวาสวัดบางกระจะ, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๑๖ สัมภาษณ์ นางวรรณี  สุขอนันต์, ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๑๗ สัมภาษณ์ พระครูสมุห์ธรรมภณ, เจ้าอาวาสวัดธรรมิกราช , ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๑๘ สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ, เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุ, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๑๙ สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาประเทือง กิตติปัณโณ, เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๒๐ สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก, เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราช, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๒๑ สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 



 
 

๑๑๒ 
 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๒๒๒ รับแจ้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน ใน
การช่วยปรับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มรดกโลกให้ดีขึ้น  รื้อถอนอาคารที่บุกรุก ร่วมปรับปรุงเสนาสนะ
ให้กลับมาใช้งานได้ มีการอบรมให้ความรู้ การอนุรักษ์โบราณสถานและการท างานจิตอาสาในพ้ืนที่
โบราณสถานอย่างถูกต้องโดยนักโบราณคดีจากกรมศิลปากร ร่วมกันก าจัดวัชพืชบริ เวณ
โบราณสถาน๒๒๓ 

3) ภาคประชาสังคม 
มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับวัดและภาครัฐในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่

ประชาชนในชุมชนเพ่ือไม่ให้เกิดการบุกรุกท าลาย สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนเพ่ือสอดส่อง
ดูแลพ้ืนที่ สร้างแนวร่วมกับประชาชนในการช่วยปรับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มรดกโลกให้ดีขึ้น และ
เชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์ เพ่ือการก่อสร้างและการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง  ๆ 
ให้ความร่วมมือชุมชนช่วยกันรื้อฟ้ืนสืบสานประเพณี รณรงค์แนวคิดเรื่องท าบุญโดยใช้กระบวนการจิต
อาสา เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นวิถีสู่สุขภาวะทาง
ปัญญา ที่จะท าให้คนในสังคมเกิดการฝึกใจให้มีเมตตากรุณา และละลดความเห็นแก่ตัว สนับสนุนและ
มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับวัดและภาครัฐในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนใน
ชุมชนเพ่ือไม่ให้เกิดการบุกรุกท าลาย สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนเพื่อสอดส่องดูแลพื้นที่ สร้าง
แนวร่วมกับประชาชนในการช่วยปรับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มรดกโลกให้ดีขึ้น และเชิญชวนให้
ประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์ เพ่ือการก่อสร้างและการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง  ๆ ให้ความ
ร่วมมือชุมชนช่วยกันรื้อฟ้ืนสืบสานประเพณี รณรงค์แนวคิดเรื่องท าบุญโดยใช้กระบวนการจิตอาสา 
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นวิถีสู่สุขภาวะทางปัญญา 
ที่จะท าให้คนในสังคมเกิดการฝึกใจให้มีเมตตากรุณา และละลดความเห็นแก่ตัว สนับสนุนและร่วมกัน
พัฒนาพื้นที่ในเขตวัดและพ้ืนที่ในเขตภาครัฐ เป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐ วัด ประชาชน ประสานงาน
ระหว่างภาครัฐ วัด ประชาชน ในการสร้างจิตส านึก๒๒๔ 

 
4.2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการสร้างจิตส านึกในการจัดการพื้นที่มรดก

โลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
1) วัด ได้แก่ สถานที่ทางพระพุทธศาสนามีพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ มีพระภิกษุ

สงฆ์อยู่อาศัย เป็นที่สนทนาธรรม๒๒๕ วัดได้เข้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เนื่องจากวัดมี
                                                           

๒๒๒ สัมภาษณ์ นางศาริสา จินดาวงษ์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๒๓ สัมภาษณ์ นายพฤกษ์  โสโน, ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.   
๒๒๔ สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา, ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๒๕

 สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 



 
 

๑๑๓ 
 
โบราณสถาน เป็นอสังหาริมทรัพย์โดยมีอายุ ลักษณะแห่งการก่อสร้าง มีหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี โบราณสถานคืออาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น๒๒๖ มีความ
เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาที่เป็นประโยชน์ทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือ โบราณคดี และยัง
รวมถึงสถานที่หรือเนินดินที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ หรือมีร่องรอย กิจกรรมของมนุษย์
ปรากฏอยู่๒๒๗ 

2) ภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานที่มีความสัมพันธ์กับรัฐ ประกอบด้วย การจัดตั้งรูปแบบ การ
แต่งตั้งบุคลากรระดับสูง และการก ากับดูแลของรัฐ มีกฎหมายจัดตั้ง มีอ านาจหรือบทบาท มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน มีบทบาทของรัฐในการก ากับดูแลการด าเนิน
กิจการของหน่วยงาน มีกิจกรรมของหน่วยงานเป็นบริการสาธารณะ๒๒๘ มีงบประมาณ/รายได้ของ
หน่วยงาน และการค้ าประกันหนี้  มีแหล่งที่มาของงบประมาณและหรือรายได้หลักของหน่วยงาน 
เป็นเงินงบประมาณของรัฐ หรือเป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการด าเนินกิจกรรม หรือเป็ นการ
สมทบเงินเข้ากองทุน มีความรับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครองซึ่งเป็นภารกิจหลัก 
ให้บริการเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งก าไร และมีความสัมพันธ์กับรัฐ รัฐจัดตั้ง รัฐปกครองบังคับบัญชา ใช้
งบประมาณแผ่นดิน ใช้อ านาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลักในการด าเนินกิจกรรม บุคลากรมีสถานะเป็น
ข้าราชการ และรัฐต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการกระท าของหน่วยงาน๒๒๙ 

3) ภาคประชาสังคม ได้แก่ องค์กรที่ชาวชุมชนรวมตัวกันสร้างขึ้นเองและบริหารจัดการ
ได้เอง โดยไม่ได้เกิดจากที่มีหน่วยงานภายนอกมาสร้างให้เกิดหรือมีการจัดการจากหน่วยงานภายนอก 
โดยกระบวนการที่คนในชุมชนมาประชุมปรึกษาหารือกันซ้ าแล้วซ้ าอีก จนปรากฏตัวผู้น าตาม
ธรรมชาติขึ้น ๒๓๐มีการจัดการองค์กรมีการวิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา วิเคราะห์ ทางเลือกและ
ตัดสินใจทางเลือกได้อย่างถูกต้อง องค์กรชุมชนจะสามารถด ารงอยู่ได้จะมีองค์ประกอบส าคัญคือต้องมี
อุดมการณ์ร่วมกัน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน๒๓๑ ผู้น าชุมชนเป็น
ศูนย์กลางของการประสานแนวคิด ผลประโยชน์ และบทบาทการด าเนินกิจกรรมของสมาชิกแต่ละคน
ในองค์กร สามารถประยุกต์งานราชการกับเป้าหมายเพ่ือชุมชนได้ สามารถน าแผนงานที่มาจากการ
ร่วมคิดร่วมสร้างของชุมชนมาเสนอแผนงานและกิจกรรมเข้าสู่ระบบหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

                                                           
๒๒๖ สัมภาษณ์ พระครูสมุห์ธรรมภณ, เจ้าอาวาสวัดธรรมิกราช , ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๒๗ สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาประเทือง กิตติปัณโณ, เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๒๘ สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๒๒๙ สัมภาษณ์ นางศาริสา จินดาวงษ์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๓๐ สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๓๑ สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา, ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๑๑๔ 
 
สนับสนุนที่ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมที่มีจากชุมชน ประสานทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน 
ประสานงานด้านการสนับสนุนเทคโนโลยี ประสานงานด้านองค์ความรู้และงบประมาณ๒๓๒ 

 
4.2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรการจัดการพื้นที่มรดกโลกขององค์กรด้าน

วัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1) วัด ได้แก่ พัฒนาบุคลากรให้สามารถแก้ไขปัญหาในการบุกรุกพ้ืนที่มรดกโลกอย่าง

จริงจัง โดยเน้นการจัดการเชิงรุก มีการรวบรวมหลักเกณฑ์และกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน ตอบสนองทันท่วงที สามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและ
สิ้นสุด  ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา อบรมในการปรึกษาหารือการแก้ปัญหาพ้ืนที่มรดกโลก
ของภาครัฐ  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถประสานงานกับประชาชน ภาครัฐ ภาคประชา
สังคม พัฒนาบุคลากรให้มีจริยธรรม มีจิตส านึก จิตอาสาในการฟ้ืนฟู พัฒนา อนุรักษ์พ้ืนที่มรดกโลก 
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับภาครัฐและภาคประชาสังคม ให้มีศักยภาพและความ
ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป๒๓๓ 

2) ภาครัฐ ได้แก่ พัฒนาทักษะของบุคลากรในการคิดใคร่ครวญ คิดสร้างสรรค์ คิด
แก้ปัญหาพ้ืนที่มรดกโลกโดยการจัดสรรบุคลากรเข้าอบรมการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่มรดกโลก 
พัฒนาบุคลากรให้เห็นความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้ง
การมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ สร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้าน
บุคลากร เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทนและระบบคุณธรรม เทคโนโลยี เพ่ือช่วยให้หน่วยงาน
สามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป การวัดและการให้รางวัลแก่ผล
การด าเนินงานระดับบุคคล เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการแก่วัด ประชาชน 
ภาคประชาสังคม ด้วยความกระตือรือร้น แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที๒๓๔ 

3) ภาคประชาสังคม ได้แก่ พัฒนาบุคลากร ให้มีมาตรฐานการให้บริการประชาชนที่มี
ความเชื่อมโยงกันระหว่าง ส่วนราชการ วัด ประชาชน จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของการให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยว พัฒนาด้านภาษา การสื่อสารเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  
จัดสรรบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาในโครงการของภาครัฐ วัด ประชาชน๒๓๕ 

 

                                                           
๒๓๒ สัมภาษณ์ อาจารย์แสงเดือน โพธ์ิไทร ผู้น าชุมชนบ้านโปรตุเกส, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๓๓ สัมภาษณ์ นางศาริสา จินดาวงษ์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๓๔ สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๓๕ สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา, ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๑๑๕ 
 

4.2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการร่วมกันใช้พื้นที่ชุมชนในการ
จัดการพื้นที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  1) วัด 
 ได้จัดพ้ืนที่ให้ร่มรื่น ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจส าหรับนักท่องเที่ยว จัดระเบียบพ้ืนที่
ค้าขาย โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน มีสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นของมีชื่อเสียงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๒๓๖สร้างพ้ืนที่มรดกโลกให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจ สร้างอาชีพให้ชุมชน สร้าง
วัฒนธรรมการกิน การใช้ ที่ถูกทอดทิ้งให้กลับมามีชีวิตชีวา สร้างพ้ืนที่ให้บุคคลในชุมชนมีรายได้ มี
ระดับชีวิตที่ดีขึ้น สร้างพ้ืนที่มรดกโลกให้เป็นที่ปลอดภัย คนในชุมชนมีจิตส านึก มีศีลธรรม มีลาน
กิจกรรม ลานธรรม๒๓๗ 

2) ภาครัฐ 
ได้จัดพ้ืนที่ให้ร่มรื่น ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจส าหรับนักท่องเที่ยว จัดระเบียบพ้ืนที่

ค้าขาย โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน มีสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นของมีชื่อเสียงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่มรดกโลกให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจ สร้างอาชีพให้ชุมชน สร้าง
วัฒนธรรมการกิน การใช้ ที่ถูกทอดทิ้งให้กลับมามีชีวิตชีวา สร้างพ้ืนที่ให้บุคคลในชุมชนมีรายได้ มี
ระดับชีวิตที่ดีขึ้น สร้างพ้ืนที่มรดกโลกให้เป็นที่ปลอดภัย คนในชุมชนมีจิตส านึก มีศีลธรรม มีล าน
กิจกรรม ลานธรรม ลานกีฬา ลานออกก าลังกาย สร้างพ้ืนที่การจราจรส าหรับจักรยานเพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างพ้ืนที่ในเขตชุมชนให้สะอาด มีสีสัน มีความเป็นธรรมชาติ มีระเบียบ น่าอยู่ 
น่าอาศัย๒๓๘ 

3) ภาคประชาสังคม 
ได้จัดพ้ืนที่ให้ร่มรื่น ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจส าหรับนักท่องเที่ยว จัดระเบียบพ้ืนที่

ค้าขาย โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน มีสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นของมีชื่อเสียงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สร้างพ้ืนที่มรดกโลกให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจ ๒๓๙สร้างอาชีพให้ชุมชน สร้าง
วัฒนธรรมที่ถูกทอดทิ้งให้กลับมามีชีวิตชีวา สร้างพ้ืนที่ในเขตชุมชนให้สะอาด มีสีสัน มีความเป็น
ธรรมชาติ มีระเบียบ น่าอยู่ น่าอาศัย๒๔๐ 

 
                                                           

๒๓๖ สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

๒๓๗
 สัมภาษณ์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ, ผู้อ านวยการ สถาบันอยุธยาศึกษา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

๒๓๘ สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

๒๓๙ สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา, ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๔๐

 สัมภาษณ์ อาจารย์แสงเดือน โพธ์ิไทร ผู้น าชุมชนบ้านโปรตุเกส, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๑๑๖ 
 

4.2.๕ SWOT การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพร่วมกันในการจัดการพื้นที่มรดก
โลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1) วัด 
S= STRENGTH จุดแข็ง ได้แก่  
1. วัดถือเป็นสถานที่ท าพิธีกรรม เป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ รวบรวมความศรัทธา และ

มีกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าต่อพุทธศาสนิกชน ดั้งนั้นศักยภาพที่จะรวมพลัง
ของภาคประชาสังคมย่อมเป็นไปตามวิถีชีวิตเดิมอยู่แล้ว วัดเป็นแหล่งให้การศึกษา โรงเรียนปลูกสร้าง
ใกล้วัด วัดเอ้ืออ านวยระบบการศึกษา ศักยภาพของวัดสามารถรวมเอา บ้าน วัด โรงเรียน เป็น
เครือข่ายที่มีพลังมาช้านาน๒๔๑ 

2. วัดมีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีคุณค่า และมูลค่า และมีส าคัญ ประชาชนมีความเชื่อ
ความศรัทธาในสถานที่ ในบุคลากรของวัด และวิถีชีวิตของชุมชนผูกพันกับวัดด้วยพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น 
งานศพ งานบวช ชีวิตคนในชุมชนขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กับวัด 

3. วัดเป็นแหล่งอารยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น การศึกษาค้นคว้า ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมต้อง
ศึกษาจากงานช่าง งานฝีมือจากวัด โบราณสถานในวัด ชุมชนเดิมที่มีพ้ืนที่ ใกล้เคียงกับทางวัด เรา
สามารถสอบถามเพ่ือหาข้อมูลได ้

W= WEAKNESS จุดอ่อน ได้แก่  
1. โบราณสถานบางแห่งมไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่วัด แต่มีที่มีพ้ืนที่ติดต่อทับซ้อนกับพ้ืนที่วัดไม่

สามารถเข้าไปจัดการบริหารได้ การให้ความร่วมมือท าได้แค่การประสานหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กรม
ศิลปากร และหากการท างานของกรมศิลปากรล่าช้า วัดไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นั้น เช่น 
การจัดงานตามประเพณีในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา บางวัดแม้จะมีศักยภาพมากมาย แต่ก็ไม่
สามารถจัดการพ้ืนที่นั้นได้ทันท่วงที  

2. เจ้าหน้าที่วัดขาดความรู้ความเข้าใจในการบูรณะ ขาดการประสานงานจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแล บุคลากรก็เป็นองค์ประกอบส าคัญต้องมีความรู้ ถึงจะน ามาวัดให้มีศักยภาพได้  

3. วัดไม่ได้รับการสนับสนุนบ ารุงรักษาโบราณสถานในเขตพ้ืนที่วัดตามสภาพปัจจุบันที่
เกิดขึ้น เมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนศักยภาพจะทดถอยและในที่สุดจะเกิดความเบื่อหน่าย เกิดกรณี
พิพาทตามมา  

4. การเจรจากับชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือขอคืนสิทธิในการเช่าที่ดิน โดยจ่ายเงิน
ทดแทนให้เพื่อจะน าที่ดินที่ซื้อสิทธิคืนมาพัฒนาวัดและปรับภูมิทัศน์เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นการยากมาก เพราะมีชาวพุทธน้อยกว่าชาวมุสลิม  ศักยภาพของวัด

                                                           
๒๔๑ สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 



 
 

๑๑๗ 
 
ต้องอาศัยพุทธศาสนิกชนในเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา วัดจะมีบทบาทมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ชุมชน๒๔๒ 

5. ขาดความร่วมมือของพ่อค้าแม่ค้า พ่อค้าแม่ค้ามักชอบเซ้าซี้  สร้างบรรยากาศไม่ค่อยดีกับ
นักท่องเที่ยว ต ารวจท่องเที่ยว อาสาสมัคร และฝ่ายเทศกิจยังไม่เข้มงวด กวดขัน ท าให้วัดที่เป็นแหล่ง
เศรษฐกิจมีศักยภาพลดลงในด้านความปลอดภัย๒๔๓ 

O= OPPORTUNITY โอกาส ได้แก่ 
1. โอกาสจากการเป็นพ้ืนที่มรดกโลกและพ้ืนที่เขตติดต่อเอ้ือประโยชน์ต่อวัด ท าให้วัดเป็น

แหล่งท่องเที่ยว ท าให้มีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของพ้ืนที่  
2. โอกาสในการเป็นแหล่งเศรษฐกิจของคนในชุมชน วัดสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่

มรดกโลกที่เป็นเขตพ้ืนที่ติดต่อได้โดยการขออนุญาตจากกรมศิลปากรในการเข้าไปท ากิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา หากวัดสามารถท าได้ก็เป็นโอกาสของการมีศักยภาพในการจัดกิจกรรม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

3. โอกาสในการเสริมสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันระหว่างบ้านวัด มัสยิดและ
โรงเรียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองศาสนา การออกร้านจ าหน่ายสินค้าของสองศาสนา 
เชื่อมโยงไปสู่การอนุรักษ์ประเพณีให้ลูกหลานสืบทอดได้อย่างมีศักยภาพ๒๔๔ 

4. โอกาสในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ ทั้งทาง ด้านศาสนา, ด้านศิลปะประเพณี และ วัฒนธรรม, ด้านวิถีชีวิตชาวพุทธ และด้าน
การส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง๒๔๕ 

T= THREAT อุปสรรค ได้แก่  
1. เขตโบราณสถานทับซ้อนกับเขตเทศบาลและประชาชนบุกรุกโบราณสถาน การแบ่งเขต 

โบราณสถานไม่ชัดเจน  
2. เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีส่วนในการท าลายโบราณสถานเพราะเห็นแก่เงินที่ได้รับในการออก 

เอกสารสิทธิ์ทับซ้อนโบราณสถาน 
 3. สังคมเมืองมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และค่านิยม 
 4. ความเจริญทางเทคโนโลยี ท าให้คนขาดความสนใจกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 5. ความล่าช้าของหน่วยงานของรัฐในการซ่อมแซมบูรณะให้คงเดิม  งบประมาณการ
พัฒนาบางครั้งต้องใช้งบประมาณของทางวัด เพราะหน่วยงานของรัฐเองไม่มีงบ เช่น ค่าไฟฟ้าส่งทาง
ในทางท่ีปั่นจักรยาน น้ ามันในการตัดหญ้าเพราะกรมศิลปากรเองก็ไม่เพียงพอ 
                                                           

๒๔๒ สัมภาษณ์ พระญาณไตรโลก, เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราช, ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
๒๔๓ สัมภาษณ์ พระครูวัชราภรณ์ธรรมคุณ, เจ้าอาวาสวัดบางกระจะ, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๔๔ สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาประเทือง กิตติปัณโณ, เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๔๕ สัมภาษณ์ พระครูพิสุทธ์ิบุญสาร, เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 



 
 

๑๑๘ 
 

6. บุคลากรทางภาครัฐไม่เพียงพอในการดูแลพ้ืนที่มรดกโลก นโยบายทางวัดกับกรมศิลปากร
ไม่เหมือนกัน๒๔๖ 

2) ภาครัฐ 
S= STRENGTH จุดแข็ง ได้แก่  
1. ภาครัฐสามารถจัดการบริหารพื้นที่ชุมชนท าได้เกือบทั้งหมด เช่น แผนการย้ายโรงงาน 

อุตสาหกรรมประสบความส าเร็จ  
2. ภาครัฐมีอ านาจทางกฎหมายในการควบคุม และจัดการเขตพ้ืนที่มรดกโลก  
3. ภาครัฐเป็นผู้ก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมในเขต 
พ้ืนที่มรดกโลก และก าหนดนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๒๔๗ 
W= WEAKNESS จุดอ่อน ได้แก่  
1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมท าได้ระดับหนึ่งเนื่องจากพ้ืนที่กว้าง 
2. การเตรียมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว งานฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น งานพัฒนาบุคลากรท าได้

จ ากัดเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
3. อยุธยาเป็นเกาะเมืองมีทั้งชุมชนเดิม ชุมชนใหม่ เรื่องการจัดการพ้ืนที่ค่อนข้างซับซ้อน  

ชุมชนเข้าถึงตัวยาก ท าให้จัดการยาก  หน่วยงานบางหน่วยงานพัฒนาอย่างหนึ่ง ส านักวัฒนธรรม
พัฒนาอย่างหนึ่ง ไม่ท างานไปในแนวทางเดียวกัน ท างานขัดกัน ผลประโยชน์ขัดกัน การพัฒนา
บางอย่างท าให้กระทบถึงด้านปากท้องของประชาชน  งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนามหาศาล ในการ
ที่จะเอาคนออกทั้งหมด จอดรถใต้ดิน แต่อยุธยาข้างล่างเป็นน้ า แม่น้ าล้อมรอบเกาะ และการหาที่ให้
ผู้คนซึ่งเขาอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอยู่กันมามากกว่า 600 ปี และผู้คนจะยอมไหม และจะกระทบ
กับผู้คนมากมาย การพัฒนาหรือท าให้เหมือน 400 ปีก่อนในเวลา20 ปี เลยเป็นเรื่องยาก๒๔๘ 

 
O= OPPORTUNITY โอกาส 
1. ทัศนคติของคนในพื้นที่ ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง อาจเริ่มจากจุด 

เล็ก ๆ เช่น ให้อยุธยาเป็นเมืองอนุรักษ์ ปลูกต้นหมันไว้เต็มเมือง เพราะในประวัติศาสตร์ตอนสร้างกรุง
ศรีอยุธยามีบันทึกว่าพระเจ้าอู่ทองทรงขุดดินใต้ต้นไม้ชนิดนี้แล้วเจอหอยทักษิณาวัตรอันเป็นสิ่งมงคล
ท าให้คนที่มาเท่ียวอยุธยาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมไปพร้อมกัน 

T= THREAT อุปสรรค ได้แก่ 

                                                           
๒๔๖ สัมภาษณ์ พระครูสมุห์ธรรมภณ, เจ้าอาวาสวัดธรรมิกราช , ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๔๗ สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๒๔๘ สัมภาษณ์ นางเกศินี  สวัสดี, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 



 
 

๑๑๙ 
 

1. พ้ืนที่ไม่เป็นมรดกโลกทั้งหมด ปัญหาทับซ้อนกันระหว่างพ้ืนที่คุณค่า ได้แก่ โบราณสถาน
โบราณวัตถุที่ต้องรักษาเป็นมรดกชาติ มรดกโลก กับพ้ืนที่มูลค่า ได้แก่พ้ืนที่ทั้งหมดที่ไม่ขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถาน เพราะใช้ประกอบเพื่อการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน 

2. พ้ืนที่มรดกโลกในเกาะเมืองอยุธยา 1,810 ไร่ ยังประสบปัญหาการบุกรุก การก่อสร้าง
ทับซ้อนโบราณสถานย่านการค้าโบราณ แนวถนนและคูคลองโบราณ การต่อเติมร้านค้าและดัดแปลง
เป็นที่อยู่อาศัย ที่พระวิหารวัดมงคลบพิตร อีกทั้งยังมีการตั้งร้านค้าต้นไม้ริมทางที่ถนนป่าโทน และชี
กุนท าให้เกิดปัญหาจราจร และเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ และน้ าเน่าเสียอีกด้วย นอกจากนี้ 
ยังมีสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ตลาดบก ตลาดน้ า บึงพระราม และพ้ืนที่หลังศาลากลางเก่า 

3. ความร่วมมือในการยินยอมรื้อถอนชุมชน และการประสานงาน ข้อตกลงระหว่าง
หน่วยงานกับประชาชน ยังไม่มีความเสียสละ กระบวนการการเจรจากับชุมชน 60 กว่าแห่ง ต่อการ
อนุรักษ์เขตพ้ืนที่มรดกโลก มีปัญหาเยอะมาก ความซับซ้อนของพ้ืนที่ งบประมาณ การจัดการบริหาร
และการเตรียมพ้ืนที่ที่จะย้ายชุมชนออกไป ยังไม่มีหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือ ยังไม่มีกฎหมายหรือ
กระบวนใดเข้ามาจัดการบริหารในเรื่องนี้การพัฒนาเมืองเน้นความสมัยใหม่ โดยไม่ได้ค านึงถึงคุณค่า
และความดั้งเดิมของอยุธยามรดกโลก การขาดงบประมาณและการบริหารจัดการ และการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและใช้ช่องว่างของกฎหมายปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ การปรับปรุงถนนเดิมและ
สร้างใหม่ ทั้งที่บางแห่งไม่ควรให้มีการขยายเพ่ิมเติม และมีบางเส้นทางควรยกเลิกและรื้อถอนออก
ตามแผนแม่บท๒๔๙ 

4. การท าลายร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของพระนครศรีอยุธยา เช่น การถมที่ทับ
คลองโบราณและการบุกรุกในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์มีหลายรายยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้การ
ประชาสัมพันธ์ คือ หน่วยงานเป็นงานด้านวิชาการ เราจะท าอย่างไรไม่ให้กระทบกับหน่วยงาน ระบบ
ราชการมันเป็นปัญหาในการประชาสัมพันธ์ คนรู้น้อย คนจะเข้าถึงไหม เหมือนเราท าของแล้วแต่ไม่มี
คนมา มันมีข้ันตอน ไม่คล่องตัวนัก๒๕๐ 

3) ภาคประชาสังคม 
S= STRENGTH จุดแข็ง ได้แก่๒๕๑ 
1. ชาวบ้านก็มีพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวอยู่ในบ้านกันอยู่แล้วไม่อยู่ในรูปห้องรับแขกก็อยู่ในรูปของตู้

โชว์ หรือไม่ก็อยู่ในรูปของการตกแต่งประดับประดาตามฝาบ้าน หรือไม่ก็อยู่ในลักษณะมุมเก็บของซึ่ง
เป็นวิธีการที่ชาวบ้านท าได้และคุ้นเคยอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนโดยทั่วไป 

                                                           
๒๔๙ สัมภาษณ์ นายพฤกษ์  โสโน , ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.   
๒๕๐ สัมภาษณ์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ, ผู้อ านวยการ สถาบันอยุธยาศึกษา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๕๑ สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา, ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๑๒๐ 
 

2. ความเสียสละ ความเอ้ืออารีเกื้อกูลท านุบ ารุงแก่กันและกันในหมู่สมาชิกของชุมชน ก่อให้ 
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ท าให้ชาวบ้านมีความภาคภูมิใจในชุมชน รักถ่ินฐานบ้านเกิด 

W= WEAKNESS จุดอ่อน 
1. ประชาชนยังไม่ค่อยรู้เรื่อง “มรดกโลก”ขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์ ขาดจิตส านึก  
2. ประชาชนบางส่วนยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ เนื่องจากความเป็น

ชุมชนดั้งเดิม ความรักถ่ินฐาน จึงไม่ให้ความร่วมมือในการรื้อถอน 
3. ชุมชนบางชุมชนเข้าถึงยาก ไม่สามารถประสานงาน ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับพ้ืนที่มรดกโลก และเนื่องจากมีวัฒนธรรมต่างกัน ศาสนาต่างกัน 
O= OPPORTUNITY โอกาส ได้แก่๒๕๒ 
1. ปรับประยุกต์แนวคิดการท าพิพิธภัณฑ์ในระดับเมืองหรือระดับประเทศ แล้วน าเอาไปใช้

ในการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในระดับหมู่บ้าน และระดับครัวเรือน  
2. การจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชน จะเป็นกรรมวิธีหนึ่งในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่

ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้อีกแนวทางหนึ่ง  
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนกับนักวิชาการและนักพัฒนาจากภายนอก และ

ระหว่างสมาชิกในชุมชนที่มีความรู้และประสบการณ์เรื่องทรัพยากรวัฒนธรรมแตกต่างกัน ก่อให้เกิด
ความเสียสละ ความเอ้ืออารีเกื้อกูลท านุบ ารุงแก่กันและกันในหมู่สมาชิกของชุมชน ก่อให้  เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ท าให้ชาวบ้านมีความภาคภูมิใจในชุมชน รักถ่ินฐานบ้านเกิด  

4. การจัดท าพิพิธภัณฑ์ชุมชน เป็นเครื่องมือในกระบวนการสร้างความรู้และฟ้ืนฟูภูมิปัญญา
ที่น าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองทุก ๆ มิติได้อย่างแท้จริง 

T= THREAT อุปสรรค ได้แก่๒๕๓ 
1. หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญกับแนวคิดและการปฏิบัติในเรื่องการกระจายอ านาจและการ

ยอมรับสิทธิชุมชนที่น าไปสู่การฟ้ืนฟูพลังและเพ่ิมอ านาจ การเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสในการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดการของคนหมู่มากในชุมชนท้องถิ่นนั้น และควรจะต้องก าหนดขอบเขตของ
ความเป็นชุมชนท้องถิ่นให้หลากหลายไปตามสภาพความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม๒๕๔ 

จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมและศักยภาพร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่มรดก
โลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในส่วนของภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การให้โอกาสกับทางภาคประชาชน วัด ขจัดปัญหาและอุปสรรค และส่งเสริมวัดให้มีศักยภาพโดย
ศึกษาจากจุดแข็ง ปรับและพัฒนาให้จุดอ่อนของภาคประชาสังคมและวัดนั้นหายไป เพราะอ านาจ
                                                           

๒๕๒ สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา, ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๕๓ สัมภาษณ์ อาจารย์แสงเดือน โพธ์ิไทร ผู้น าชุมชนบ้านโปรตุเกส, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๕๔ สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 



 
 

๑๒๑ 
 
หน้าที่ของภาครัฐ มีลักษณะเป็นเครือข่ายน า ศักยภาพจึงขึ้นอยู่กับการสนับสนุน ช่วยเหลือ เสริมสร้าง
จากทางภาครัฐ ส่วนภาคประชาสังคมและวัดเอง หากไม่ด าเนินตามนโยบายหรือแนวทางที่รัฐบริหาร 
จัดสรรให้ ภาครัฐเองก็ไม่สามารถจะพัฒนาพื้นที่ได้เช่นกัน 

 

๔.3  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการพื้นที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้าน
วัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้าน
วัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเครือข่าย มีดังนี้  
 1) บริบทพ้ืนที่ของพระนครศรีอยุธยา 

1. โบราณสถาน เพราะหลังเกิดน้ าท่วมปี 2554 โบราณสถานได้รับความเสียหายมาก ต้อง
ได้รับการบูรณะแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

2. พ้ืนที่ไม่เป็นมรดกโลกทั้งหมด ปัญหาทับซ้อนกันระหว่างพ้ืนที่คุณค่า ได้แก่ โบราณสถาน
โบราณวัตถุที่ต้องรักษาเป็นมรดกชาติ มรดกโลก กับพ้ืนที่มูลค่า ได้แก่พ้ืนที่ทั้งหมดที่ไม่ขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถาน เพราะใช้ประกอบเพื่อการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน 

3. อยุธยามีปัญหาการทับซ้อนกันระหว่างเมืองใหม่กับเมืองเก่า การจัดการพ้ืนที่นี้ต้อง
ค านึงถึงคนในพ้ืนที่ด้วย คนที่อยู่ในเกาะเมืองนั้นมิใช่ผู้บุกรุก แต่เป็นผลจากนโยบายรัฐบาลไทยยุค
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่เชิญชวนพวกเขาเข้ามาตั้งถ่ินฐานเพื่อฟ้ืนชีวิตให้แก่เมืองต่างหาก 

4. คนในพ้ืนที่กระทั่งคนทั่วไปยังไม่รู้จักและไม่เข้าใจค าว่า “มรดกโลก” น้อยคนจะรู้ว่าการที่
ยูเนสโกประกาศให้อยุธยาเป็นมรดกโลกเพราะเป็นเมืองที่มีแม่น้ า ๓ สายล้อมรอบ ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถของมนุษย์ในการตั้งถิ่นฐานบนที่ราบลุ่มแล้วสร้างอารยธรรมข้ึนมา ส่วนโบราณสถานที่มี
มากมายนั้นเป็นเรื่องรองเท่านั้น 

2) วัด 
1. บุคลากรทางภาครัฐไม่เพียงพอในการดูแลพ้ืนที่มรดกโลก นโยบายทางวัดกับกรมศิลปากร

ไม่เหมือนกัน๒๕๕ มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่จึงเกินก าลังในการดูแล๒๕๖ 
2. การเจรจากับชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือขอคืนสิทธิในการเช่าที่ดิน โดยจ่ายเงิน

ทดแทนให้เพื่อจะน าที่ดินที่ซื้อสิทธิคืนมาพัฒนาวัดและปรับภูมิทัศน์เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นการยากมาก เพราะมีชาวพุทธน้อยกว่าชาวมุสลิม๒๕๗ 

                                                           
๒๕๕ สมัภาษณ์ พระครูวัชราภรณ์ธรรมคุณ, เจ้าอาวาสวัดบางกระจะ, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๕๖ สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาประเทือง กิตติปัณโณ, เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๕๗ สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ, เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุ, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 



 
 

๑๒๒ 
 

3.ขาดความร่วมมือของพ่อค้าแม่ค้า พ่อค้าแม่ค้ามักชอบเซ้าซี้ สร้างบรรยากาศไม่ค่อยดีกับ
นักท่องเที่ยว ต ารวจท่องเที่ยว อาสาสมัคร และฝ่ายเทศกิจยังไม่เข้มงวด กวดขัน๒๕๘ 

4. พ้ืนที่เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ร่วมถึงความร่วมมือกันของผู้ประกอบการ ร้านค้า ภาคเอกชน 
และส่วนราชการในการจัดระเบียบพ้ืนที่ให้มีความเป็นระเบียบร้อย มีความสะอาด การบุกรุกพ้ืนที่
โบราณสถาน ความล่าช้าของหน่วยงานของรัฐในการซ่อมแซมบูรณะให้คงเดิม งบประมาณการพัฒนา
บางครั้งต้องใช้งบประมาณของทางวัด เพราะหน่วยงานของรัฐเองไม่มีงบ เช่น ค่าไฟฟ้าส่งทางในทางที่
ปั่นจักรยาน น้ ามันในการตัดหญ้าเพราะกรมศิลปากรเองก็ไม่เพียงพอ๒๕๙ 

3) ภาครัฐ 
1. มีการก่อสร้างมีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา ทั้งในพ้ืนที่ใกล้เคียงโบราณสถานและในหลาย

พ้ืนที่เป็นไปอย่างหนาแน่น ดูแล้วไม่สบายตา เดิมมีการก าหนดการขออนุญาตการสร้างตึกจากคณะ  

กรรมการมรดกโลกมาร่วมประเมินการบูรณะวัดที่อยู่ในแหล่งมรดกโลก พบว่ามีวัด 16 แห่ง มีรูปแบบ
การบูรณะผิดเพี้ยนไปจากเดิม๒๖๐   
 2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมท าได้ระดับหนึ่งเนื่องจากพ้ืนที่กว้าง แผนจัดการชุมชนท า
ได้เกือบทั้งหมด แผนการย้ายโรงงานอุตสาหกรรมประสบความส าเร็จ และอีก ๓ แผนคือ การเตรียม
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว งานฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานพัฒนาบุคลากรท าได้จ ากัดเนื่องจากมี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
 3. การพัฒนาสาธารณูปโภคอันส่งผลให้มีการถมคลอง สร้างอาคาร มีร้านค้าหาบเร่
จ านวนมาก ส่งผลต่อภูมิทัศน์ เดิมกรมศิลปากร ผู้ว่าราชการจังหวัด และเทศบาลได้ร่วมกันจัดระเบียบ
ร้านค้าโดยเฉพาะหน้าวิหารพระมงคลบพิตรที่มีกว่า ๑๐๐ ร้าน แต่พอส่งไม้ต่อให้เทศบาลนครดูแลเขา
ก็กลัวเสียคะแนนเสียง ปล่อยร้านใหม่ ๆ เข้ามาอีก จนตอนนี้มีกว่า ๔๐๐ ร้าน”๒๖๑ 
 4. ทัศนคติของคนในพ้ืนที่ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง อาจเริ่มจาก
จุดเล็ก ๆ เช่น ให้อยุธยาเป็นเมืองอนุรักษ์ ปลูกต้นหมันไว้เต็มเมือง เพราะในประวัติศาสตร์ตอนสร้าง
กรุงศรีอยุธยามีบันทึกว่าพระเจ้าอู่ทองทรงขุดดินใต้ต้นไม้ชนิดนี้แล้วเจอหอยทักษิณาวัตรอันเป็นสิ่ง
มงคลท าให้คนที่มาเที่ยวอยุธยาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมไปพร้อมกัน
 เรายังไม่เปลี่ยนทัศนคติท าให้ไม่หวงแหน ดังนั้นท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วม เรื่องสัดส่วน
นั้นต้องแล้วแต่พ้ืนที่ ที่ไหนชาวบ้านตื่นตัวและฉลาดราชการต้องเคารพการตัดสินใจถ้าเขาไม่มีความรู้

                                                           
๒๕๘ สัมภาษณ์ พระครูพิสุทธ์ิบุญสาร, เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๕๙ สัมภาษณ์ นางวรรณี  สุขอนันต์, ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร, ๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๖๐ สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๒๖๑ สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๑๒๓ 
 
ต้องช่วยชี้ทาง และถ้าไม่ส าเร็จต้องใช้กฎหมายควบคุม ขณะนี้มีข่าวลือว่าเทศบาลจะสร้างหอคอย
กลางเกาะเมืองเพ่ือให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปดูโบราณสถานในมุมสูงซึ่งจะท าลายภูมิทัศน์อย่างรุนแรง ถ้า
เป็นเช่นนั้นจริงก็ต้องมีมาตรการใช้ไม้แข็งจัดการ” 
 5. แม่น้ าล าคลอง ทั้งในเกาะ นอกเกาะ และรอบเกาะ ทั้งโบราณสถาน วัดวาอาราม ต้อง
ก าหนดจุด จุดไหนต้องรักษาต้องปรับปรุง บางจุดอาจต้องปล่อยไปเลย จะมีศูนย์การค้ามีอะไรก็ปล่อย
ไปแต่ให้อยู่ในเขตที่ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา จังหวัด หน่วยงานจาก
ส่วนกลางจะรวมตัวกัน สร้างคนที่มีความรักความเข้าใจ ถ้ารักและเข้าใจก็จะรักษาได้ง่ายมาก 
 6. การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในอดีตมีการบังคับใช้กฎหมายตามภารกิจ
ของหน่วยงาน รวมทั้งแผนแม่บทไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่มรดกโลกใน
เกาะเมืองอยุธยา 1,810 ไร่ ยังประสบปัญหาการบุกรุก การก่อสร้างทับซ้อนโบราณสถานย่านการค้า
โบราณ แนวถนนและคูคลองโบราณ การต่อเติมร้านค้าและดัดแปลงเป็นที่อยู่อาศัย ที่พระวิหารวัด
มงคลบพิตร อีกทั้งยังมีการตั้งร้านค้าต้นไม้ริมทางที่ถนนป่าโทน และชีกุนท าให้เกิดปัญหาจราจร และ
เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ และน้ าเน่าเสียอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ ตลาดบก ตลาดน้ า บึงพระราม และพ้ืนที่หลังศาลากลางเก่า 
 7. พ้ืนที่เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ร่วมถึงความร่วมมือกันของผู้ประกอบการ ร้านค้า 
ภาคเอกชน และส่วนราชการในการจัดระเบียบพ้ืนที่ให้มีความเป็นระเบียบร้อย มีความสะอาด การ
บุกรุกพ้ืนที่โบราณสถาน ความล่าช้าของหน่วยงานของรัฐในการซ่อมแซมบูรณะให้คงเดิม งบประมาณ
การพัฒนาบางครั้งต้องใช้งบประมาณของทางวัด เพราะหน่วยงานของรัฐเองไม่มีงบ เช่น ค่าไฟฟ้าส่ง
ทางในทางที่ปั่นจักรยาน น้ ามันในการตัดหญ้าเพราะกรมศิลปากรเองก็ไม่เพียงพอ 

8. อยุธยาเป็นเกาะเมืองมีทั้งชุมชนเดิม ชุมชนใหม่ เรื่องการจัดการพ้ืนที่ค่อนข้างซับซ้อน 
จัดการยาก รูปแบบบ้านต้องควบคุม ก่อนปลูกสร้างก็ต้องดูว่ามีซากอะไรอยู่ใต้ดินหรือไม่ ส าคัญ
หรือไม่ ต้องส ารวจก่อน ต้องขออนุญาตอุทยานก่อน๒๖๒ เรื่องการจัดการพ้ืนที่ค่อนข้างซับซ้อน  ชุมชน
เข้าถึงตัวยาก ท าให้จัดการยาก  หน่วยงานบางหน่วยงานพัฒนาอย่างหนึ่ง ส านักวัฒนธรรมพัฒนา
อย่างหนึ่ง ไม่ท างานไปในแนวทางเดียวกัน ท างานขัดกัน ผลประโยชน์ขัดกัน การพัฒนาบางอย่างท า
ให้กระทบถึงด้านปากท้องของประชาชน  งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนามหาศาล ในการที่จะเอาคน
ออกทั้งหมด จอดรถใต้ดิน แต่อยุธยาข้างล่างเป็นน้ า แม่น้ าล้อมรอบเกาะ และการหาที่ให้ผู้คนซึ่งเขา
อยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอยู่กันมามากกว่า 600 ปี และผู้คนจะยอมไหม และจะกระทบกับผู้คน
มากมาย การพัฒนาหรือท าให้เหมือน 400 ปีก่อนในเวลา 20 ปี เลยเป็นเรื่องยาก๒๖๓ 
                                                           

๒๖๒ สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

๒๖๓ สัมภาษณ์ นายประทีป เพ็งตะโก, ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. 



 
 

๑๒๔ 
 

9. งบประมาณที่รัฐให้ไม่เพียงพอในการดูแล รัฐไม่ให้ความส าคัญกับพิพิธภัณฑ์เทียบเท่ากับ
โบราณสถานอื่น ขาดบุคลากร เช่น นักการศึกษา นักการตลาด ค่านิยม การศึกษา คนไทย ไม่ได้คิดว่า
พิพิธภัณฑ์ส าคัญ เยาวชนขาดจิตส านึกสาธารณะ ไม่รู้จักคุณค่า เพราะไปเน้นเทคโนโลยีที่ได้มา แต่เรา
ก็ใช้ไปในทางท่ีผิด 

10. การท าลายร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของพระนครศรีอยุธยา เช่น การถมที่ทับ
คลองโบราณและการบุกรุกในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์มีหลายรายยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การ
ประชาสัมพันธ์ คือ หน่วยงานเป็นงานด้านวิชาการ เราจะท าอย่างไรไม่ให้กระทบกับหน่วยงาน ระบบ
ราชการมันเป็นปัญหาในการประชาสัมพันธ์ คนรู้น้อย คนจะเข้าถึงไหม เหมือนเราท าของแล้วแต่ไม่มี
คนมา มันมีข้ันตอน ไม่คล่องตัวนัก๒๖๔ 

11. ความร่วมมือในการยินยอมรื้อถอนชุมชน และการประสานงาน ข้อตกลงระหว่าง
หน่วยงานกับประชาชน ยังไม่มีความเสียสละ กระบวนการการเจรจากับชุมชน 60 กว่าแห่ง ต่อการ
อนุรักษ์เขตพ้ืนที่มรดกโลก มีปัญหาเยอะมาก ความซับซ้อนของพ้ืนที่ งบประมาณ การจัดการบริหาร
และการเตรียมพ้ืนที่ที่จะย้ายชุมชนออกไป ยังไม่มีหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือ ยังไม่มีกฎหมายหรือ
กระบวนใดเข้ามาจัดการบริหารในเรื่องนี้การพัฒนาเมืองเน้นความสมัยใหม่ โดยไม่ได้ค านึงถึงคุณค่า
และความดั้งเดิมของอยุธยามรดกโลก การขาดงบประมาณและการบริหารจัดการ และการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและใช้ช่องว่างของกฎหมายปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ การปรับปรุงถนนเดิมและ
สร้างใหม่ ทั้งที่บางแห่งไม่ควรให้มีการขยายเพ่ิมเติม และมีบางเส้นทางควรยกเลิกและรื้อถอนออก
ตามแผนแม่บท๒๖๕ 

4) ภาคประชาสังคม ได้แก่๒๖๖ 
1. หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญกับแนวคิดและการปฏิบัติในเรื่องการกระจายอ านาจและการ

ยอมรับสิทธิชุมชนที่น าไปสู่การฟ้ืนฟูพลังและเพ่ิมอ านาจ  
2. การเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการของคนหมู่มากใน

ชุมชนท้องถิ่นนั้น และควรจะต้องก าหนดขอบเขตของความเป็นชุมชนท้องถิ่นให้หลากหลายไปตาม
สภาพความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม 

จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าปัญหาและอุปสรรคต้องอ านาจของภาครัฐขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาพ้ืนที่ และการพัฒนาพ้ืนที่เองหากประชาสังคมและวัด ไม่สนับสนุนและปฏิบัติตาม ไม่
ช่วยกันแก้ปัญหา ไม่เข้าใจกันในการร่วมกันท างาน ท างานคนละอย่าง ไม่สัมพันธ์ ไม่ประสานงานกัน 
ไม่เอ้ือต่อกันงานการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก ก็ขับเคลื่อนไปอย่างล่าช้า พัฒนาตามอารยประเทศอ่ืน
                                                           

๒๖๔ สัมภาษณ์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ, ผู้อ านวยการ สถาบันอยุธยาศึกษา, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๖๕ สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ, ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๒๖๖ สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา, ผู้น าชุมชนป้อมเพชร, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
 

๑๒๕ 
 
ไม่ได้ ทั้งที่อารยะธรรมที่มีอยู่นั้นมีคุณค่ามากหมายมหาศาลก็ตาม หากประชาสังคมไม่เห็นความส าคัญ 
ภาครัฐขาดศักยภาพ ไม่มีจรรยาบรรณในการบริหาร จะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย 
 
4.4 องค์ความรู้จากการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรม
ในสังคมไทย : พ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” ท าให้ผู้วิจัยค้นพบองค์
ความรู้จากการวิจัย  
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ภาพที่ ๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 

การประสานความ
ร่วมมือแบบเครือข่ายการ

จัดการ 
 

 องค์กรภาครัฐ 

 องค์กรด้านวัฒนธรรม 

 สถาบันการศึกษา 

 วัด 

 กลุ่มทางสังคม  
 

 

กระบวนการจัดการ
พื้นที่มรดกโลกของ

กลไกการบริหารจัดการ
มรดกโลก 

 การร่วมกันก าหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่อยู่ภายใต้
อนุสัญญาวา่ด้วยการ
คุ้มครองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม 

 การร่วมกันก าหนด
นโยบายการจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐ  

 การร่วมกันก าหนด
กรอบแนวทางกิจการ
งานคณะสงฆ์ที่
เก่ียวข้องกับงาน
บูรณปฏิสังขรณ ์

 การร่วมกันก าหนด
แบบแผนวิถีชุมชน 
สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม ประเพณ ี

ยุทธศาสตร์การจัดการ
พื้นที่มรดกโลกของ

เครือข่ายด้าน
วัฒนธรรม 

 แผนแม่บทการ
อนุรักษ์และพัฒนา 

 กลยุทธ์การจัดการ 

 นโยบายเชิงบริหาร 

 โครงการ/กิจกรรม 

 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 
 



 
บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เรื่อง “เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย : 
พ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้     
๑) เพ่ือศึกษาเครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์จัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการพื้นที่มรดกโลก
ของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาค้นคว้าแนวทางการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้าน
วัฒนธรรมในสังคมไทย โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้เทคนิคการวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary Research) ทั้งเอกสารทางวิชาการ เอกสารเกี่ยวกับข้อก าหนดและ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key 
Informant) โดยแบ่งประชากรออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย เจ้าอาวาสหรือตัวแทนจากวัด ตัวแทน
จากหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนจากภาคประชาสังคม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) สรุปผลการศึกษาวิจัยตามล าดับดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย : พ้ืนที่นคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ได้ผลการวิจัยดังนี้   
  ผลจากการศึกษา พบว่า  

1. เครือข่ายการจัดการพื้นที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย : 
พื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร มีการแบ่งตามบทบาทโครงสร้างหน้าที่ 
เป็นแนวทางในการจัดการองค์กร และเครือข่าย โดยเป็นองค์กรและเครือข่ายที่มุ่งเน้นการด าเนินการ



 
 
 

   ๑๒๗ 
 
ภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (Convention Concerning the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage) หรืออนุสัญญามรดกโลก โดยประกอบด้วย  ๑) วัด ซึ่ง
ส่วนมากมีพ้ืนที่อยู่ในเขตคุ้มครองมรดกโลก มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่มรดกโลก ๒) หน่วยงาน
ราชการ ภาครัฐ ที่มีหน้าเกี่ยวข้องในการบริหาร จัดการ โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมไปจนถึงพ้ืนที่
ที่อยู่ในเขตคุ้มครองมรดกโลก และ ๓) ภาคประชาสังคม กลุ่มทางสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน  
เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย : พื้นที่นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ภาคส่วน โดยแบ่งตามบทบาทในด้าน
ต่าง ๆ ขอบเขตการด าเนินงานร่วมกัน และนโยบายของแต่ละภาคส่วน  บทบาทของวัดที่เป็นแหล่ง
อารยะธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนตั้งแต่คนรุ่น
หลัง วัดจึ ง เป็นเครือข่ายที่ มีบทบาทส าคัญในการจัดการ ฟ้ืนฟูและรักษาไว้  ซึ่ งความเชื่ อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ค่านิยมในอดีต เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และรักษาไว้ ท างาน
ร่วมกับภาครัฐ ภาครัฐเป็นผู้น าเครือข่าย สนับสนุนงบประมาณในการสืบสานประเพณี และช่วย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัด ผ่านกิจกรรม พิธีการทางศาสนา เช่น ประเพณีตักบาตรน้ าผึ้ง 
ประเพณีวันไหว้วัด ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ โดยส่วนหนึ่งการประกอบพิธีกรรมทางศาสนายังคง
ต้องใช้โบราณสถานที่อยู่ในพ้ืนที่ของวัด โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว จ าเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับชุมชน
ในพ้ืนผ่านความร่วมมือของผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนาอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดเป็นการประสานความร่วมมือ 
และพัฒนาไปสู่การร่วมกันท ากิจกรรมด้วยเป้าหมาย จุดประสงค์เดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์ที่ต้อง
บรรลุผลร่วมกัน การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการที่จะช่วยเหลือจัดการ ท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือปลูกจิตส านึกในการรักษา และอนุรักษ์มรดกโลกใน พ้ืนที่นคร

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ทั้งนี้ยังพบว่าข้อจ ากัดทางด้านขอบเขตนั้นมีอยู่มาก 

จึงท าให้การท างนร่วมกันในเชิงเครือข่ายนั้นต้องอาศัยหน่วยงานน า จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานที่

รับผิดชอบนั้นมีอยู่สามหน่วยก็คือ กรมศิลปากร โดยการบังคับใช้พระราชบัญญัติ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2535) พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่ ให้อานาจกรมศิลปากรในการบริหารจัดการ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรง  อีกทั้ง
ยังมีเทศบาลซึ่งอาศัยกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ผ่านความร่วมมือจากวัฒนธรรมจังหวัด ในการจัดงานนิทรรศการ
และงานมโหรสพร่วมกับเทศบาล พัฒนาชุมชน ประสานงานการแสดงจากสภาวัฒนธรรมที่เป็น
เครือข่าย เช่น สถาบันอยุธยาศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) กลุ่มชุมชนคุณธรรม 



 
 
 

   ๑๒๘ 
 
72  เพ่ือรื้อฟ้ืนประเพณีดั้งเดิมสร้างจิตส านึกสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนเพ่ือสอดส่องดูแล
พ้ืนที่ สร้างแนวร่วมกับประชาชนในการช่วยปรับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มรดกโลกให้ดีขึ้น  จึงสรุป
จากการศึกษาเครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ภาครัฐเป็น
เครือข่ายน า โดยการก าหนดแนวทางหรือนโยบาย ให้เกิดการท างานแบบบูรณราการ ให้เครือข่ายวัด 
และเครือข่ายภาคประชาสังคมท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ขอบเขตที่มีอยู่จ ากัด เครือข่ายวัด 
เป็นเครือข่ายท า ภายใต้กรอบแนวทางการท างานของการบูรณาการให้สอดคล้องกับภารกิจ ๖ ด้าน
ของคณะสงฆ์ ที่จะต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมและแนวนโยบายของภาครัฐอีกด้วย ส่วนเครือข่ายภาค
ประชาสังคม เป็นเครือข่ายสนับสนุนการท างานของภาครัฐและช่วยเหลือวัด ในการจัดการพื้นที่มรดก
โลกของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามบทบาทแต่ละ
ด้าน เช่น บทบาทด้านวัฒนธรรม บทบาทด้านการรณรงค์สิ่งแวดล้อม บทบาทด้านวิชาการ บทบาท
ด้านความปลอดภัยในแต่ละด้านนั้นเป็นบทบาทปกติแต่มีความเกี่ยวข้องที่ต้องท างานร่วมกันกับ
ภาครัฐ คือ บางส่วนอาจจะต้องขออนุญาตจากทางภาครัฐในการที่จะท าหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไป
ด้วยดี แม้ว่าเมื่อบทบาทเหล่านี้คือวิถีชีวิตปกติแต่เมื่อมีกฎ ข้อบังคับย่อมท าให้งานและบทบาทนั้น
ล่าช้าลง บางส่วนก็ต้องการก าลังเสริมจากภาคประชาสังคม  

2. ยุทธศาสตร์ของเครือข่ายการจัดการพื้นที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ได้เป็น ๔ ด้าน ได้แก่  

2.1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตามยุทธศาสตร์ของ
เครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้นให้ มีความร่วมมือกับภาครัฐ
และภาคประชาสังคม จัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา เพ่ือให้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ท างานที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  การบริหารจัดการมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาจะมีการตั้ง
คณะท างานขึ้นมาโดยมีตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ เช่น ตัวแทนจากกรม
ศิลปากร ส านักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิวิหารพระมงคลบพิตร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานกรรมการ  จัดท าระบบฐานข้อมูลให้มีความ
สมบูรณ์ ทั้งข้อมูลโบราณสถาน ข้อมูลวิชาการและข้อมูลด้านการอนุรักษ์ ในอันที่จะแก้ปัญหาการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ สัมมนา ประชุมหารือหน่วยงานเครือข่าย
ของภาครัฐและภาคประชาสังคมในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือไม่ให้เกิดการบุก
รุกท าลาย สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนเพ่ือสอดส่องดูแลพ้ืนที่ สร้างแนวร่วมกับประชาชนใน
การช่วยปรับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มรดกโลกให้ดีขึ้น เน้นการบริหารจัดการการจัดระบบการบริหาร
ให้สามารถอ านวยการบริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับปรุงระบบงานของแต่
ละภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการประชาชน ด้วยความเป็นธรรม
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สะดวกรวดเร็วและสม่ าเสมอ การส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยการรับฟัง
ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือพัฒนารายได้ให้เพียงพอต่อการที่จะน าไปใช้ในการพัฒนา  มุ่งพัฒนา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงบริเวณและพ้ืนที่  
โดยกรมศิลปากรก าหนดขอบเขตโบราณสถาน และพ้ืนที่ข้างเคียงให้เหมาะสมเพ่ือป้องกันภูมิทัศน์
อุจาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และการก่อสร้างสาธารณูปการต่าง ๆ โดยมีการปรับปรุงถนนสายหลัก
และถนนตรอกซอยต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสะดวกคล่องตัวในการจราจร มีการปรับปรุงเครื่องหมาย
และสัญญาณไฟจราจร การปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง ตลอดจนมี
การก่อสร้างท่อระบายน้ าและปรับปรุงท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง การสร้างความเข้าใจใน
การป้องกันอัคคีภัย และภัยต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมในการระงับภัยมีอุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   

2.2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการสร้างจิตส านึกในการจัดการ
พื้นที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้นการส่งเสริมฟ้ืนฟูและ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประเพณีลอยกระทง และวันส าคัญทางศาสนา  โดยผ่านเครือข่ายร่วมจัดการ ประสาน
แผนงาน เพ่ือบูรณาการแผนกลยุทธ์ของแต่ละภาคส่วน ให้สามารถด าเนินไปด้วยกันอย่างสอดคล้อง
กลมกลืน ภายใต้กรอบนโยบายของทั้งภาครัฐ เชื่อมโยงกับกิจการงานของคณะสงฆ์ท้ังหกด้าน ปกป้อง
คุ้มครองและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกแขนงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย
ผ่านสถาบันการศึกษา เช่น สถาบันอยุธยาศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เพ่ือคง
คงความเป็นแท้ดั้งเดิมให้สืบทอดต่อไปในอนาคต ด้วยการสร้างเครือข่ายทั้งที่เป็นเครือข่ายภาครัฐ   
เครือข่ายภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชน  เช่น เครือข่ายหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นภาคกลาง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพ่ือปกป้อง  คุ้มครองและเฝ้า
ระวังมรดกทางศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ  รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณและ
อุปกรณ์ในการท างาน  พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองให้น่าอยู่ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และ
ความมีสีสัน ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง เพ่ือให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมนันทนาการของ
ประชาชน ตลอดจนให้สภาพแวดล้อมชุมชนเมืองน่าอยู่อาศัยมากขึ้น เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ให้ชุมชนเมืองมีความปลอดภัยจากมลพิษ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมส่งเสริมประชาชนให้มีจิตส านึกในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
    ๑) ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม 
พลังงานทางเลือก ลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติก และการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 
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    ๒) บริหารจัดการและพัฒนาระบบการจัดการขยะ ตั้งแต่การจัดเก็บขยะต้น
ทาง การคัดแยกขยะ การก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพ 
    ๓) บริหารจัดการและพัฒนาระบบการระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่เทศบาลตลอดจนปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอก คู คลอง เพื่อให้น้ าไหลผ่านสะดวกข้ึน 
    ๔) รณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ตระหนักถึงคุณค่า
และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้สวยงามอยู่เสมอ 
    ๕) ดูแลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน เน้นการป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ถูกรุกล้ า และท าลาย 
   ๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการ
ควบคุมและก าจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรการจัดการพื้นที่มรดกโลกขององค์กร
ด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้นพัฒนาคนทุกกลุ่มวัยให้มีศักยภาพ ด้วยการ
เสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ ๕ ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น ท าเป็น การ
สังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิด
ใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้าง สภาพแวดล้อม
ทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคง และเอ้ือต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบท การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การอนุรักษ์โบราณสถานเป็นวิชาการเฉพาะทาง ที่ไม่มีการเรียน
การสอนโดยตรงในสถานศึกษาของรัฐ ในปัจจุบันใช้การฝึกฝนและอบรมโดยกรมศิลปากร ซึ่งได้จัดให้
มีการฝึกอบรมและให้ความรู้พร้อมกับการจัดท าคู่มือในการดูแลรักษาโบราณสถาน เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่และแจกจ่ายให้กับท้องถิ่นและใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ และในอนาคตกระทรวง
วัฒนธรรมจะได้พิจารณาจัดหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ข้ึนโดยเฉพาะ เพ่ือผลิตบุคลากรให้เพียงพอต่อไป
สอดคล้องกับ มีการจัดทาหลักสูตรการบริหารจัดการระบบทางวัฒนธรรมรวมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดรับกับ พระราชบัญญัติกระจายอ านาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ กรมศิลปากรที่ได้ถ่ายโอนภารกิจในการดูแลและเฝ้าระวังรักษาโบราณสถานให้กับท้องถิ่นที่มี
ความพร้อม และจัดการอบรมบุคลากรไปพร้อม ๆ กัน  ในส่วนของวัด ได้มีการบูรณาการกับส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติในการร่วมมือกันถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ มีคู่มือเกี่ยวกับการดูแล
รักษาโบราณสถานแจกพระสังฆาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หากโบราณสถาน เช่น หลังคาอุโบสถรั่ว ก็ต้องป้องกันการรั่วไม่ต้องรอให้
กรมศิลปากรเข้าไปด าเนินการ เป็นต้น  กระทรวงวัฒนธรรม โดยวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้จัดท าประวัติ ความเป็นมาของโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลก และได้รวบรวมข้อมูลด้าน
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วัฒนธรรมในทุก ๆ ส่วนไว้เป็นฐานข้อมูล เพ่ือน าเสนอให้ประชาชนโดยทั่วไปค้นหาข้อมูลความรู้เพ่ือ
สร้างจิตสานึกในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรมศิลปากรมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดขอบเขตโบราณสถานประกอบกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเข้า ร่วม
เพ่ือพิจารณา พัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านวิชาการและอนุรักษ์เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้สามารถใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ดี จัดท าคุณภาพมาตรฐานงานอนุรักษ์และงานวิชาการในแหล่งมรดกโลก 

2.4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการร่วมกันใช้พื้นที่
ชุมชนในการจัดการพื้นที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้น 
การจัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา เพ่ือให้เป็นเครื่องมือส าคัญในการท างานที่เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  จัดท าระบบฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ทั้งข้อมูลโบราณสถาน ข้อมูลวิชาการและ
ข้อมูลด้านการอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการร่วมกันใช้พ้ืนที่ชุมชนในการจัดการพ้ืนที่
มรดกโลกฯ เปิดพื้นท่ีโดยอาศัยองค์กรของกระทรวงวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมจังหวัด ในการเปิดพ้ืนที่ 
เช่น การจัดงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๓๔ ปี ซึ่งให้ทุกจังหวัดสามารถใช้พ้ืนที่ของสนามหลวง
ในการเสนอการแสดงหรือของดีในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งก็จะพยายามให้เกิดขึ้นทุกเดือน เรื่องส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากการร่วมกันใช้พ้ืนที่ชุมชนในการจัดการพ้ืนที่ฯ โดยก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ ใน
ปัจจุบันเอกชนสามารถอาศัยเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ เพ่ือก่อสร้างและจ าลองให้สมบูรณ์แบบได้ 
ปัจจุบัน อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยามีการจัดท าโมเดล (Model) แบบจ าลองพระราชวังโบราณใน
สมัยอยุธยา ว่ามีลักษณะอย่างไร เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มองเห็นสภาพที่เคยปรากฏ เพ่ือคงสามารถ
รักษารูปแบบและแบบแผนความเป็นของแท้ และดั้งเดิมไว้ได้ตราบเท่าทุกวันนี้ การรักษาตามรูป
แบบเดิม ถ้ามันแตกหักเสียหายลงไปแล้วท าขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์ ถือเป็นการสร้างใหม่ การรื้อฟ้ืน
โบราณสถานจึงไม่ใช่การบูรณะขึ้นใหม่เพ่ือให้สมบูรณ์เท่านั้น ในส่วนของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเป็นเป้าหมายส าคัญที่กรมศิลปากรต้องการให้
เกิดข้ึน เพ่ือให้ชุมชนสามารถแบ่งเบาภารกิจของกรมศิลปากรลงได้บ้าง แต่เนื่องจากชุมชนและท้องถิ่น 
ยังขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และในด้านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้น ได้มีการเสนอให้จัดท า
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมในการที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ สอดแทรกไว้ในแบบเรียน โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง
เป็นสมาชิกเนชั่นแนล ทรัสต์ (National Trust) ได้มีการประสานความร่วมมือ ตลอดทั้งองค์การ
การศึกษา  วิทยาศาสตร์  และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ให้มีการประสานการอบรมช่างที่จะใช้ในการ
บูรณะโบราณสถาน ซึ่งการบูรณะโบราณสถานมีความซับซ้อนมากกว่าการก่อสร้างทั่ว  ๆ ไป มีเรื่อง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แฝงซ่อนอยู่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการบูรณะ กรมศิลปากรไม่สามารถที่จะดูแล
มรดกของชาติได้ทั่วถึง จึงมีการจัดทั้งโครงการอาสาสมัครดูแลมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) 



 
 
 

   ๑๓๒ 
 
ขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
นอกจากนี้ยังมีส่วนของการจัดแสดงโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ยังมีโครงการสร้าง
อาคารจัดแสดงเครื่องทองค าให้เป็นศูนย์จัดแสดงงานเครื่องทองค าที่สมบูรณ์แบบ  จัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
โบราณวัตถุศิลปวัตถุให้ครบถ้วนสมบูรณ์และพัฒนา  สู่ระบบดิจิตอล 

3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการพื้นที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้าน
วัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
เครือข่าย มีดังนี้  
  1) บริบทพ้ืนที่ของพระนครศรีอยุธยา 
    (1) โบราณสถาน เพราะหลังเกิดน้ าท่วมปี 2554 โบราณสถานได้รับความ
เสียหายมาก ต้องได้รับการบูรณะแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
    (2) พ้ืนที่ไม่เป็นมรดกโลกทั้งหมด ปัญหาทับซ้อนกันระหว่างพ้ืนที่คุณค่า 
ได้แก่ โบราณสถานโบราณวัตถุท่ีต้องรักษาเป็นมรดกชาติ มรดกโลก กับพ้ืนที่มูลค่า ได้แก่พ้ืนที่ทั้งหมด
ที่ไม่ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน เพราะใช้ประกอบเพื่อการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน 
    (3) อยุธยามีปัญหาการทับซ้อนกันระหว่างเมืองใหม่กับเมืองเก่า การจัดการ
พ้ืนที่นี้ต้องค านึงถึงคนในพ้ืนที่ด้วย คนที่อยู่ในเกาะเมืองนั้นมิใช่ผู้บุกรุก แต่เป็นผลจากนโยบายรัฐบาล
ไทยยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่เชิญชวนพวกเขาเข้ามาตั้งถ่ินฐานเพื่อฟ้ืนชีวิตให้แก่เมืองต่างหาก 
    (4) คนในพ้ืนที่กระทั่งคนทั่วไปยังไม่รู้จักและไม่เข้าใจค าว่า “มรดกโลก” 
น้อยคนจะรู้ว่าการท่ียูเนสโกประกาศให้อยุธยาเป็นมรดกโลกเพราะเป็นเมืองที่มีแม่น้ า ๓ สายล้อมรอบ 
ซึ่งแสดงถึงความสามารถของมนุษย์ในการตั้งถิ่นฐานบนที่ราบลุ่มแล้วสร้างอารยธรรมขึ้นมา ส่วน
โบราณสถานที่มีมากมายนั้นเป็นเรื่องรองเท่านั้น 
   2) วัด 
    (1) บุคลากรทางภาครัฐไม่เพียงพอในการดูแลพื้นที่มรดกโลก นโยบายทาง
วัดกับกรมศิลปากรไม่เหมือนกัน  
    (2) การเจรจากับชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือขอคืนสิทธิในการเช่า
ที่ดิน โดยจ่ายเงินทดแทนให้เพ่ือจะน าที่ดินที่ซื้อสิทธิคืนมาพัฒนาวัดและปรับภูมิทัศน์เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นการยากมาก เพราะมีชาวพุทธน้อยกว่าชาว
มุสลิม 



 
 
 

   ๑๓๓ 
 
    (3) ขาดความร่วมมือของพ่อค้าแม่ค้า พ่อค้าแม่ค้ามักชอบเซ้าซี้ สร้าง
บรรยากาศไม่ค่อยดีกับนักท่องเที่ยว ต ารวจท่องเที่ยว อาสาสมัคร และฝ่ายเทศกิจยังไม่เข้มงวด 
กวดขัน 
    (4) พ้ืนที่เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ร่วมถึงความร่วมมือกันของผู้ประกอบการ 
ร้านค้า ภาคเอกชน และส่วนราชการในการจัดระเบียบพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบร้อย มีความสะอาด 
การบุกรุกพ้ืนที่โบราณสถาน ความล่าช้าของหน่วยงานของรัฐในการซ่อมแซมบูรณะให้คงเดิม 
งบประมาณการพัฒนาบางครั้งต้องใช้งบประมาณของทางวัด เพราะหน่วยงานของรัฐเองไม่มีงบ เช่น 
ค่าไฟฟ้าส่งทางในทางที่ปั่นจักรยาน น้ ามันในการตัดหญ้าเพราะกรมศิลปากรเองก็ไม่เพียงพอ 

3) ภาครัฐ 
    (1) มีการก่อสร้างมีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา ทั้งในพ้ืนที่ใกล้เคียง
โบราณสถานและในหลายพ้ืนที่เป็นไปอย่างหนาแน่น ดูแล้วไม่สบายตา เดิมมีการก าหนดการขอ
อนุญาตการสร้างตึกจากคณะ กรรมการมรดกโลกมาร่วมประเมินการบูรณะวัดที่อยู่ในแหล่งมรดกโลก 
พบว่ามีวัด 16 แห่ง มีรูปแบบการบูรณะผิดเพี้ยนไปจากเดิม   
   (2) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมท าได้ระดับหนึ่งเนื่องจากพ้ืนที่กว้าง แผน
จัดการชุมชนท าได้เกือบทั้งหมด แผนการย้ายโรงงานอุตสาหกรรมประสบความส าเร็จ และอีก ๓ แผน
คือ การเตรียมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว งานฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานพัฒนาบุคลากรท าได้
จ ากัดเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
   (3) การพัฒนาสาธารณูปโภคอันส่งผลให้มีการถมคลอง สร้างอาคาร มี
ร้านค้าหาบเร่จ านวนมาก ส่งผลต่อภูมิทัศน์ เดิมกรมศิลปากร ผู้ว่าราชการจังหวัด และเทศบาลได้
ร่วมกันจัดระเบียบร้านค้าโดยเฉพาะหน้าวิหารพระมงคลบพิตรที่มีกว่า ๑๐๐ ร้าน แต่พอส่งไม้ต่อให้
เทศบาลนครดูแลเขาก็กลัวเสียคะแนนเสียง ปล่อยร้านใหม่ ๆ เข้ามาอีก จนตอนนี้มีกว่า ๔๐๐ ร้าน” 
   (4) ทัศนคติของคนในพ้ืนที่ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการให้ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง อาจเริ่มจากจุดเล็ก ๆ เช่น ให้อยุธยาเป็นเมืองอนุรักษ์ ปลูกต้นหมันไว้เต็มเมือง เพราะใน
ประวัติศาสตร์ตอนสร้างกรุงศรีอยุธยามีบันทึกว่าพระเจ้าอู่ทองทรงขุดดินใต้ต้นไม้ชนิดนี้แล้วเจอหอย
ทักษิณาวัตรอันเป็นสิ่งมงคลท าให้คนที่มาเที่ยวอยุธยาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นการรักษา
สภาพแวดล้อมไปพร้อมกัน เรายังไม่เปลี่ยนทัศนคติท าให้ไม่หวงแหน ดังนั้นท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วน
ร่วม เรื่องสัดส่วนนั้นต้องแล้วแต่พ้ืนที่ ที่ไหนชาวบ้านตื่นตัวและฉลาดราชการต้องเคารพการตัดสินใจ
ถ้าเขาไม่มีความรู้ต้องช่วยชี้ทาง และถ้าไม่ส าเร็จต้องใช้กฎหมายควบคุม ขณะนี้มีข่าวลือว่าเทศบาลจะ
สร้างหอคอยกลางเกาะเมืองเพ่ือให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปดูโบราณสถานในมุมสูงซึ่งจะท าลายภูมิทัศน์
อย่างรุนแรง ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็ต้องมีมาตรการใช้ไม้แข็งจัดการ” 



 
 
 

   ๑๓๔ 
 
    (5) แม่น้ าล าคลอง ทั้งในเกาะ นอกเกาะ และรอบเกาะ ทั้งโบราณสถาน วัด
วาอาราม ต้องก าหนดจุด จุดไหนต้องรักษาต้องปรับปรุง บางจุดอาจต้องปล่อยไปเลย จะมีศูนย์การค้า
มีอะไรก็ปล่อยไปแต่ให้อยู่ในเขตที่ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา จังหวัด 
หน่วยงานจากส่วนกลางจะรวมตัวกัน สร้างคนที่มีความรักความเข้าใจ ถ้ารักและเข้าใจก็จะรักษาได้
ง่ายมาก 
    (6) การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในอดีตมีการบังคับใช้
กฎหมายตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งแผนแม่บทไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็
ตาม พ้ืนที่มรดกโลกในเกาะเมืองอยุธยา 1,810 ไร่ ยังประสบปัญหาการบุกรุก การก่อสร้างทับซ้อน
โบราณสถานย่านการค้าโบราณ แนวถนนและคูคลองโบราณ การต่อเติมร้านค้าและดัดแปลงเป็นที่อยู่
อาศัย ที่พระวิหารวัดมงคลบพิตร อีกทั้งยังมีการตั้งร้านค้าต้นไม้ริมทางที่ถนนป่าโทน และชีกุนท าให้
เกิดปัญหาจราจร และเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ และน้ าเน่าเสียอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมี
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ตลาดบก ตลาดน้ า บึงพระราม และพ้ืนที่หลังศาลากลางเก่า 
    (7) พ้ืนที่เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ร่วมถึงความร่วมมือกันของผู้ประกอบการ 
ร้านค้า ภาคเอกชน และส่วนราชการในการจัดระเบียบพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบร้อย มีความสะอาด 
การบุกรุกพ้ืนที่โบราณสถาน ความล่าช้าของหน่วยงานของรัฐในการซ่อมแซมบูรณะให้คงเดิม 
งบประมาณการพัฒนาบางครั้งต้องใช้งบประมาณของทางวัด เพราะหน่วยงานของรัฐเองไม่มีงบ เช่น 
ค่าไฟฟ้าส่งทางในทางที่ปั่นจักรยาน น้ ามันในการตัดหญ้าเพราะกรมศิลปากรเองก็ไม่เพียงพอ 
    (8) อยุธยาเป็นเกาะเมืองมีทั้งชุมชนเดิม ชุมชนใหม่ เรื่องการจัดการพ้ืนที่
ค่อนข้างซับซ้อน จัดการยาก รูปแบบบ้านต้องควบคุม ก่อนปลูกสร้างก็ต้องดูว่ามีซากอะไรอยู่ใต้ดิน
หรือไม่ ส าคัญหรือไม่ ต้องส ารวจก่อน ต้องขออนุญาตอุทยานก่อนเรื่องการจัดการพ้ืนที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน  ชุมชนเข้าถึงตัวยาก ท าให้จัดการยาก หน่วยงานบางหน่วยงานพัฒนาอย่างหนึ่ง ส านัก
วัฒนธรรมพัฒนาอย่างหนึ่ง ไม่ท างานไปในแนวทางเดียวกัน ท างานขัดกัน ผลประโยชน์ขัดกัน การ
พัฒนาบางอย่างท าให้กระทบถึงด้านปากท้องของประชาชน  งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนามหาศาล 
ในการที่จะเอาคนออกทั้งหมด จอดรถใต้ดิน แต่อยุธยาข้างล่างเป็นน้ า แม่น้ าล้อมรอบเกาะ และการ
หาที่ให้ผู้คนซึ่งเขาอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอยู่กันมามากกว่า 600 ปี และผู้คนจะยอมไหม และจะ
กระทบกับผู้คนมากมาย การพัฒนาหรือท าให้เหมือน 400 ปีก่อนในเวลา 20 ปี เลยเป็นเรื่องยาก 
    (9) งบประมาณที่รัฐให้ไม่เพียงพอในการดูแล รัฐไม่ให้ความส าคัญกับ
พิพิธภัณฑ์เทียบเท่ากับโบราณสถานอ่ืน ขาดบุคลากร เช่น นักการศึกษา นักการตลาด ค่านิยม 
การศึกษา คนไทย ไม่ได้คิดว่าพิพิธภัณฑ์ส าคัญ เยาวชนขาดจิตส านึกสาธารณะ ไม่รู้จักคุณค่า เพราะ
ไปเน้นเทคโนโลยีที่ได้มา แต่เราก็ใช้ไปในทางท่ีผิด 



 
 
 

   ๑๓๕ 
 
    (10) การท าลายร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของพระนครศรีอยุธยา 
เช่น การถมที่ทับคลองโบราณและการบุกรุกในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์มีหลายรายยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้การประชาสัมพันธ์ คือ หน่วยงานเป็นงานด้านวิชาการ เราจะท าอย่างไรไม่ให้กระทบกับ
หน่วยงาน ระบบราชการมันเป็นปัญหาในการประชาสัมพันธ์ คนรู้น้อย คนจะเข้าถึงไหม เหมือนเรา
ท าของแล้วแต่ไม่มีคนมา มันมีข้ันตอน ไม่คล่องตัวนัก 
    (11) ความร่วมมือในการยินยอมรื้อถอนชุมชน และการประสานงาน 
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ยังไม่มีความเสียสละ กระบวนการการเจรจากับชุมชน 60 
กว่าแห่ง ต่อการอนุรักษ์เขตพ้ืนที่มรดกโลก มีปัญหาเยอะมาก ความซับซ้อนของพ้ืนที่ งบประมาณ 
การจัดการบริหารและการเตรียมพ้ืนที่ที่จะย้ายชุมชนออกไป ยังไม่มีหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือ 
ยังไม่มีกฎหมายหรือกระบวนใดเข้ามาจัดการบริหารในเรื่องนี้การพัฒนาเมืองเน้นความสมัยใหม่ โดย
ไม่ได้ค านึงถึงคุณค่าและความดั้งเดิมของอยุธยามรดกโลก การขาดงบประมาณและการบริหารจัดการ 
และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและใช้ช่องว่างของกฎหมายปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ การ
ปรับปรุงถนนเดิมและสร้างใหม่ ทั้งที่บางแห่งไม่ควรให้มีการขยายเ พ่ิมเติม และมีบางเส้นทางควร
ยกเลิกและรื้อถอนออกตามแผนแม่บท 

  3) ภาคประชาสังคม ได้แก่ 
    (1) หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญกับแนวคิดและการปฏิบัติในเรื่องการ
กระจายอ านาจและการยอมรับสิทธิชุมชนที่น าไปสู่การฟ้ืนฟูพลังและเพ่ิมอ านาจ  
    (2) การเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ
ของคนหมู่มากในชุมชนท้องถิ่นนั้น และควรจะต้องก าหนดขอบเขตของความเป็นชุมชนท้องถิ่นให้
หลากหลายไปตามสภาพความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 

5.2 อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษา พบว่า เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มีการแบ่งตามบทบาทโครงสร้าง
หน้าที่ เป็นแนวทางในการจัดการองค์กร และเครือข่าย โดยเป็นองค์กรและเครือข่ายที่มุ่งเน้นการ
ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (Convention Concerning the Protection of 
the World Cultural and Natural Heritage) หรืออนุสัญญามรดกโลก โดยประกอบด้วย  ๑) วัด 
ซึ่งส่วนมากมีพ้ืนที่อยู่ในเขตคุ้มครองมรดกโลก มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่มรดกโลก ๒) หน่วยงาน
ราชการ ภาครัฐ ที่มีหน้าเกี่ยวข้องในการบริหาร จัดการ โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมไปจนถึงพ้ืนที่
ที่อยู่ในเขตคุ้มครองมรดกโลก และ ๓) ภาคประชาสังคม กลุ่มทางสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน ซึ่ง



 
 
 

   ๑๓๖ 
 
สอดคล้องกับ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร., ได้ศึกษา เครือข่าย: ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ
ผลการศึกษาพบว่า เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ (Structural – functional Network) คือ
เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจและการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการ
แบ่งเครือข่าย เน้นการด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดหลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หน่วยงานหรือโครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นั้น ๆ และ สนธยา พลศรี ได้ศึกษา เครือข่ายการ
เรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน พบว่า ความซับซ้อนของกลไกการท างานของเครือข่ายนั้นต้องอาศัย
เครือข่ายที่ด าเนินงานอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน โดยกิจกรรมมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป ดังนั้น
เครือข่ายทั้งสามภาคส่วนนี้ เป็นเครือข่ายการจัดการในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ผ่านมา
การจัดการพ้ืนที่มรดกโลกในพ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีองค์กรที่ปฏิบัติงานในเรื่อง
เดียวกันอยู่หลายองค์กร และกระจายอยู่ในหลาย ๆ หน่วยงาน แต่องค์กรเหล่านั้นขาดการจัดท า
ขัน้ตอนและระบบการประสานงานร่วมกัน เช่น กรมศิลปากรพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาล
พระนครศรีอยุธยา และ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ ด าเนินการกัน
อย่างอิสระโดยมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องในด้านการประสานและร่วมมือในทางปฏิบัติร่วมกันน้อย
มาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ถวิลวดี บุรีกุล กล่าวถึง ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม ไว้
ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนขาดการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด และความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 2) โครงสร้างกฎหมาย และนโยบายที่ยังไม่เอ้ือต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่าง
เพียงพอ 3) ขาดแคลนผู้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  4) 
วัฒนธรรมการเมืองและความพร้อมของประชาชน 5) ความพร้อมของภาครัฐ 6) ไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
ที่จะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้วหรือยัง หรือหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถท างานให้ดีขึ้นได้เพราะไม่มีมาตรฐานใน
การท างานที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นด้วยงานในแต่ละด้านนั้นยังไม่มีการก าหนดว่าหน่วยงานใดจะเป็น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบในการเป็นตัวน า นอกจากนี้ ยังขาดการจัดท าแผนหลักในเรื่องนั้น ๆ ขึ้น ท า
ให้การปฏิบัติงานขาดแนวทางที่จะไปสู่จุดร่วมกันในแนวเดียวกันได้ ขณะเดียวกันนี้ในบางงานมีแผน
แม่บทที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมของหน่วยต่าง ๆ แต่ยังมีหน่วยปฏิบัติบางหน่วยยังไม่มีการท า
แผนปฏิบัติเป็นรายปีขึ้น ท าให้งานเป็นไปอย่างซ้ าซ้อนกัน อย่างไรก็ตามเครือข่ายการจัดการพ้ืนที่
มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย : พ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและ
เมืองบริวาร สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ภาคส่วน โดยแบ่งตามบทบาทในด้านต่าง ๆ ขอบเขตการ
ด าเนินงานร่วมกัน และนโยบายของแต่ละภาคส่วน การบริหารจัดการมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาจะ
มีการตั้งคณะท างานขึ้นมาโดยมีตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ เช่น ตัวแทนจาก
กรมศิลปากร ส านักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิวิหารพระมงคลบพิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ย วแห่งประเทศไทย



 
 
 

   ๑๓๗ 
 
พระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานกรรมการ  สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ธาตรี  มหันตรัตน์ และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง“บูรณาการองค์รวม: แนวทางคุ้มครอง
มรดกโลก กรณีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” พบว่า การขับเคลื่อน
ภารกิจคุ้มครองมรดกโลกให้เกิดผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย คือ การด าเนินงานในลักษณะ “บูรณา
การองค์รวม” โดยการท าให้หน่วยงานที่สัมพันธ์กันรวมทั้งทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมท าหน้าที่อย่าง
ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม แนวคิดนี้มีแนวทางในการคุ้มครองมรดกโลก ประกอบด้วย 3 หลักการ 
คือ การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และการคุ้มครอง ดังนี้ การบริหารจัดการมรดกโลก ต้องอาศัยการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งร่วมมือระหว่างองค์กรและภายนอกองค์กร กระท าโดยพหุวิชาการ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือโดยมีวิสัยทัศน์ร่วม (Share Value) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการท างานร่วมกัน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่น ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ค าปรึกษา วางแผน สนับสนุน 
ด าเนินการ ติดตามประเมินผลและร่วมรับผลที่เกิดขึ้น เพ่ือการบริหารจัดการ อนุรักษ์พ้ืนที่มรดกโลก
ให้คงคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล มรดกโลกทางวัฒนธรรมต่อไป 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง “เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้าน
วัฒนธรรมในสังคมไทย : พ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ” ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง “เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้าน
วัฒนธรรมในสังคมไทย : พ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ” ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
   ๑) ควรมีการจัดท าแผนแม่บทในการปรับปรุงและจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและ

รองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสมรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองให้เกิดความเป็น

ระเบียบ น่าอยู่ น่าเยี่ยมเยือนมากขึ้น โดยน าแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดการพัฒนาสีเขียว 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) และการเตรียมความพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

       ๒) พัฒนาการสื่อสารระหว่างองค์กรที่ท างานในเรื่องเดียวกันให้มากยิ่งขึ้น เช่น การ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และการด าเนินงานในการท าข้อตกลงระหว่างประเทศ ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับชุมชน พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ 



 
 
 

   ๑๓๘ 
 
        ๓) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนระบบตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน 

ระบบเฝ้าระวังติดตามจับกุมผู้กระท าผิด โดยเน้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

       ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง “เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้าน
วัฒนธรรมในสังคมไทย : พ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ” ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑) ใช้กลไกงบประมาณเพ่ือเป็นเครื่องมือในการยกระดับความส าคัญของประเด็น

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พ้ืนที่มรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยให้มีการ

ก าหนดกรอบงบประมาณให้เหมาะสม และก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่

นครประวัติศาสตร์ พิจารณาผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ ที่จะของบประมาณ 

และน าเสนอผลกระทบของโครงการในขั้นตอนการของบประมาณ  

   ๒) บูรณาการและการส่งเสริมการบูรณาการทางความคิดและการมีส่วนร่วมระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และภาคประชาชน ในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วางแผน ด าเนินการ 

รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกโลกนคร

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ๓) เพ่ิมบทบาท หน้าที่ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแล 

อนุรักษ์และแก้ไขปัญหาการรุกล้ าพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากแหล่งมรดกโลก โดยให้

ความส าคัญกับการสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ได้รับ

ประโยชน์และผู้ด าเนินงาน เช่น สนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ให้กับชุมชนที่มีความพร้อมในการดูแลทรัพยากร โดยให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากการดูแล

ทรัพยากรนั้นอย่างเป็นธรรม 

   ๔) สนับสนุนภาคเอกชนในการด าเนินงานและกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยอาจใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจให้

บริษัทในด้าน ต่าง ๆ เช่น มาตรการทางภาษี มาตรการด้านเงินทุน หรือมาตรการประชาสัมพันธ์

บริษัทต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรบนพื้นที่มรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

    



 
 
 

   ๑๓๙ 
 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   จากการศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง “เครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้าน
วัฒนธรรมในสังคมไทย : พ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ” ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะแนวทางการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
  ๑. ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมการพัฒนาพ้ืนที่มรดกโลกบนความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ๒. ควรศึกษานโยบาย ผลกระทบ และการจัดการเครือข่ายการมีส่วนร่วมการพัฒนา

พ้ืนที่มรดกโลกของเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมของในสังคมไทย 

  ๓. ควรศึกษารูปแบบการสื่อสารนโยบายและการปฏิบัติงานของเครือข่ายการจัดการ

พ้ืนที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติในประเทศไทย 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบสัมภาษณ์เพือ่การวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เรื่อง  “เครือข่ายการจัดการพื้นที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย : พื้นที่นคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” 

 แบบสัมภาษณ์นี้  มีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ เครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรม

กับการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกด้านวัฒนธรรมของสังคมไทย กรณีศึกษา พ้ืนที่นครประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นที่ส าคัญ คือ

สภาพทั่วไปของการจัดการพ้ืนที่ในเขตมรดกโลกทางวัฒนธรรม กระบวนการจัดการของเครือข่าย

องค์กรด้านวัฒนธรรม และแนวทางการสร้างเครือข่ายเพ่ือจัดการพ้ืนที่มรดกโลก ปัญหาและอุปสรรค

ในการบริหารจัดการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกด้านวัฒนธรรมของสังคมไทย

ต่อไป 

 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้  จะน าไปวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัย  

ซึ่งจะไม่มีผลเสียต่อผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งในหน้าที่และการปฏิบัติงานแต่อย่างใด 

ค าชี้แจง: แบบสัมภาษณ์นี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ชื่อ...................................................................ฉายา/นามสกุล......................................................................อายุ..................ปี  

ต าแหน่ง..................................................................................ที่อยู่ /สถานที่ท างาน.................................................................................................. 

 

 



๑๕๐ 
 

ผู้สัมภาษณ์ (ผู้วิจัย) 

วิธีการสัมภาษณ์ (จดบันทึก/บันทึกเสียง) 

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ............... เดือน .............................................. พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา................. .................ถึง................. .................น. 

สถานที ่............................................................................................................................. ......................................................................................... 

ตอนที่  ๒   แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับเครือข่ายการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรม   

      พ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร  

๑.  หน่วยงานของท่าน มีหลักการในการจัดการพ้ืนที่ ที่อยู่ในเขตมรดกโลกอย่างไร  

๒.  หน่วยงานของท่าน  มีกระบวนการในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ ในการจัดการพ้ืนที่

ในเขตมรดกโลก และมีการด าเนินการอย่างไร  

๓.  หน่วยงานของท่าน มียุทธศาสตร์ด้านการจัดการพื้นท่ีมรดกโลกท่ีส าคัญอย่างไร  

๔.  ปัญหา อุปสรรค การจัดการพื้นที่มรดกโลกเป็นอย่างไร   

๕.  ท่านมีค าแนะน าหรือแนวทางในการจัดการพื้นที่ในเขตมรดกโลกควรเป็นอย่างไร  

 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ในการให้ข้อมูลตอบแบบ

สัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณและอนุโมทนา ที่ท่านเสียสละเวลา มาไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

    

พระสุกิจจ์   สุจิณฺโณ (บุตรเคน) 
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือความเที่ยงตรงเนือ้หา 

(Content Validity) จ านวน ๕ ท่าน ดังนี ้
 
๑. พระมหาสม  กลฺยาโณ,ดร. 
    ต าแหน่งหน้าที่การงาน อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. รศ.ดร.วิวัฒน์  หามนตรี 
    ต าแหน่งหน้าที่การงาน อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.กิตติทัศน์  ผกาทอง  
    ต าแหน่งหน้าที่การงาน อาจารย์พิเศษหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

    การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. อาจารย์ ผดุง  วรรณทอง 

    ต าแหน่งหน้าที่การงาน อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. อาจารย์ สายชล  ปัญญาชิต 

    ต าแหน่งหน้าที่การงาน อาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 
 

 



๑๕๕ 
 
 

 

 



๑๕๖ 
 
 

 

 



๑๕๗ 
 
 

 

 



๑๕๘ 
 
 

 



๑๕๙ 
 
 

 

 



๑๖๐ 
 
 

 



๑๖๑ 
 
 

 



๑๖๒ 
 
 

 



๑๖๓ 
 
 

 



๑๖๔ 
 
 

 



๑๖๕ 
 
 

 



๑๖๖ 
 
 

 



๑๖๗ 
 
 

 



๑๖๘ 
 
 

 



๑๖๙ 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง   
ภาพถ่ายในการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๑ 
สัมภาษณ์  

ตัวแทน เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒ 

สัมภาษณ์ ตัวแทน เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ 
 
 



๑๗๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ 
สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ 
เจ้าอาวาส วัดหน้าพระเมรุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ 
สัมภาษณ์ ตัวแทน เจ้าอาวาสวัดธรรมมิกราช 

 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕ 
สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาประเทือง กิตติปัณโณ 

เจ้าอาวาส วัดภูเขาทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖ 
สัมภาษณ์ ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร 

 
 
 



๑๗๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗    
สัมภาษณ์ ดร.จงกล     เฮงสุวรรณ  

ผู้อ านวยการ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๘ 
สัมภาษณ์ 

ตัวแทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 



๑๗๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๙ 
สัมภาษณ์ นางเกศินี    สวัสดี  
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๐ 
สัมภาษณ์ นางสาวเสริมสุข   ประกฤติภูมิ  

ผู้อ านวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

 
 



๑๗๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๑ 
สัมภาษณ์ นางศาริสา     จินดาวงษ์  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา (นักวิชาการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๒ 
สัมภาษณ์ ตัวแทน  ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา 

 
 
 



๑๗๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๓ 
สัมภาษณ์ ผู้น าชุมชน หมู่บ้านโปรตุเกส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๔ 
สัมภาษณ์ นายสมจิตร ศิริเสนา  

ผู้น าชุมชน ป้อมเพชร 

 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

 
 

ภาพที่ ๑๕ 
สัมภาษณ์ นายประทีป  เพ็งตะโก  

ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๖ 
ร่วมสังเกตการณ์ เสวนาวิชาการ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 เรื่อง “มรดกโลก มรดกธรรม : แนวทางการจัดการเพื่อความย่ังยืนของวัฒนธรรมไทย” 
ณ วัดบางกะจะ ต าบลส าเภาล่ม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 



๑๗๙ 
 

ก าหนดการ 
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 เรื่อง “มรดกโลก มรดกธรรม : แนวทางการจัดการเพื่อความย่ังยืนของวัฒนธรรมไทย” 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๔ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ณ วัดบางกะจะ ต าบลส าเภาล่ม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    

 หมายเหตุ 

- ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม  

 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เรื่อง “มรดกโลก มรดกธรรม : แนวทางการจัดการเพื่อความย่ังยืนของวัฒนธรรมไทย” 
วันจันทร์ที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙  

๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ 

๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. พิธีเปิดโครงกำร โดย พระรำชวชิรเมธี, ดร. รองเจ้ำคณะจังหวัดก ำแพงเพชร  
- พระมหำสุทิตย์  อำภำกโร, ดร. กล่ำวรำยงำน 
- บรรยำยพิเศษ “บทบาทคณะสงฆ์กับ มรดกธรรม มรดกโลก” 

โดย พระราชวชิรเมธี, ดร.  

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สัมมนำวิชำกำร เรื่อง “มรดกโลก มรดกธรรม : แนวทางการจัดการเพื่อความ
ยั่งยืนของวัฒนธรรมไทย” 

- พระครูวัชรำภรณ์ธรรมคุณ เจ้ำอำวำสวัดบำงกะจะ  
- นำยประทีป เพ็งตะโก    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปำกรที่ ๓  

     พระนครศรีอยุธยำ 
- นำงสำวมำลี ศรีรัตนธรรม  ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนทรัพยำกร  

ธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

- ดร.จงกล เฮงสุวรรณ     ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ   
    มรภ.พระนครศรีอยุธยำ 

๑๖.๑๐ น. พิธีปิดโครงกำร โดย พระมหำสุเทพ  สุปณฺฑิโต  
หัวหน้ำภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษวิทยำ 



๑๘๐ 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ ฉายา นามสกุล  : พระสุกิจจ์  สุจิณฺโณ (บุตรเคน)  
วัน/เดือน/ปีเกิด   : วัน ศุกร์ ที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒  
สถานที่เกิด  : อ าเออเมือง จังหวัดสุรินทร์  
การศึกษา  : ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาสังคมวิทยา พธ.บ (สังคมวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อุปสมบท  : วันที่ ๒๓ พฤษอาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ณ วัดล านารายณ์  
    ต าบลล านารายณ์ อ าเออชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐  
สังกัด : วัดล านารายณ์ อ าเออชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ปีท่ีเข้าศึกษา   : วันที่ ๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา : วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : วัดล านารายณ์ ต าบลล านารายณ์ อ าเออชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐  
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