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บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีจุดมุ่งหมายน าเสนอหลักคิดของวงจรเดมมิ่ง หรือ PDCA อีกมิติหนึ่ง ซึ่งสามารถขยาย
ขอบเขตของการศึกษาและฐานความคิด ที่อาจพิจารณาได้หลายมุมมอง โดยการน ามาเช่ือมโยงและปรับใช้กับ
การศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การอธิบายทฤษฎีที่มีความสอดคล้องตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน มาเป็น
กรอบการวิเคราะห์สู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นตามแนวทางศึกษาทั้งเชิง
ทฤษฎีและวิชาการ อาทิ ในรายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ประชาสังคม การวางแผนและการบริหาร
โครงการภาครัฐ การประเมินผลโครงการภาครัฐ ความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์การเมือง การฝึกปฏิบัติในการลงพื้นที่
ศึกษาและการปฏิบัติงานโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาคประชาสังคม ชุมชนระดับท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลจากการศึกษานอกจากสอดรับกับเชิงทฤษฎีแล้ว องค์ความรู้ที่ได้สามารถพัฒนาการเรียน
การสอน เป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม การเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในศตวรรษที่ 21 อันเป็นหนทางแห่งการเรียนรู้ เกิดประโยชน์และคุณค่าส าหรับ
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนา เช่น กระบวนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชน  
ค าส าคัญ :  การประยุกต์ / รัฐประศาสนศาสตร์      

 
Abstract 

This article aims to present the concept of the Deming Cycle or PDCA, another 
dimension that can broaden the scope of education and thought. That may be considered 
multiple views. By linking and adapt to the study of public administration. Describe the theory 
that is consistent with the current situation. It is a framework for analyzing learning processes 
together with projects and activities in order to follow both theoretical and theoretical 
approaches, such as in the fields of public policy and civil society planning, planning and 
government project management. Evaluation of government projects Knowledge of political 
economy. Practical training in area study and implementation of local development projects with 
civil society. Local community and local government organizations. The results of the study, in 
addition to the theoretical. The knowledge that can develop the teaching. It is the integration of 
teaching, research, local academic services and arts and culture. 21st-century teaching and 
learning as a means of learning. Benefit and value for problem analysis and development. The 
process of understanding the problems and needs of the community. 
Keywords: Application / Public Administration 
 
บทน า 

 บทความนี้ให้ความส าคัญกับผู้เรียน หรือผู้สนใจ เพื่อให้ตระหนักถึงการน าแนวคิดของวงจรเดมมิ่งหรือ 
PDCA มาเป็นกรอบศึกษาจากสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการต่อยอดของ  
โครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ในมุมมองของรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถน ามาปรบั
กับการบริหารสมัยใหม่และหน่วยงานหลายฝ่าย โดยใช้กับการปฏิบัติงานให้ตรงตามปัญหาและความต้องการของ
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ท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษา โดยผู้สอนบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประกอบกับการพิจารณาหลักสูตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาในเชิงวิชาการแล้ว (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559) 
อาทิ วิธีการวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมืองในการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
แนวนโยบายศึกษาและวิเคราะห์นโยบายในการศึกษานโยบายสาธารณะ บทบาทของปัจจัยและผู้กระท าทาง
เศรษฐกิจการเมืองที่มีต่อการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย ตลอดจนการลง
พื้นที่ปฏิบัติเพื่อศึกษาร่วมกับนักศึกษาในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และหลักคิดของวงจรเดมมิ่ง ย่อมช่วยส่งเสริม
และต่อยอดทางความคิดในระดับที่สูงขึ้นอีกทางหนึ่ง  นอกจากนั้นการศึกษาโดยการปฏิบัติ (Activity-Base 
learning) นักศึกษาฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ไม่ใช่รับถ่ายทอดความรู้ผนวกด้วยการไตร่ตรองสะท้อนความคิด 
(reflection) และนักศึกษาอาจได้ค่าตอบแทน (วิจารณ์ พานิช, 2561)  กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ของ
เครือข่ายองค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะส าหรับ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ว่า ระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเสริมการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ทักษะส าหรับ ศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีระบบส่งเสริมการเรียนรู้ที่ เกื้อหนุนระบบเหล่านี้  อาทิ  (1) ด้านมาตรฐาน 
(Standards) เน้นการสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการระหว่างสาขาวิชาหลัก ความเข้าใจในเชิงลึก
มากกว่าความรู้แบบผิวเผิน ได้สัมผัสกับข้อมูลที่เป็นจริง ทั้งจากในสถานศึกษา การท างาน และการด ารงชีวิต
ประจ าวัน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการแก้ปัญหา (2) ด้านการประเมิน (Assessment) ใช้การประเมินผลการเรียนรู้
แบบย่อย และผลสรุปจากการปฏิบัติของผู้เรียนโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนแบบสหสาขาวิชา (3) ด้านเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนใช้ทักษะบูรณาการข้ามสาระเนื้อหาและสร้างระบบการเรียนรู้จากการใช้ปัญหาเป็นฐานและส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้จากชุมชน (4) ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) ใช้วิธีการสอนอย่าง
สมดุลระหว่างการสอนโดยตรงกับการเรียนการสอบแบบโครงการ (Project-oriented Teaching) ต่อการพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ ครูผู้สอนเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่
เหมาะสม กระตุ้นการแบ่งปันความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติทั้งโดยการใช้การสนทนาโดยตรงและการสอนแบบอื่นๆ  
(5) ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning Environments) สร้างกระบวนการเรียนรู้การสนับสนุนจากบุคคล 
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะช่วยสนับสนุนการสอนช่วยให้นักการศึกษาได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดหรือแนว
ปฏิบัติที่ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสัมพันธ์กับบริบทที่เป็นจริงของโลก เช่น ผ่านการเรียนการสอนแบบ โครงการ หรือ
ประสบการณ์) ให้โอกาสผู้เรียนเข้าถึงบุคคล และสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557) การใช้วิธีการตีความหมายในการวิเคราะห์ที่จะออกมา
เป็นรูปของภาษา โดยมองกระบวนการทางสังคมเป็นการใช้ภาษาซึ่งตรงข้ามกับหลักปฎิฐานนิยม วิธีการวิเคราะห์
แบบตีความหมายนี้ต้องใช้การสื่อสารที่เจอกันตัวต่อตัวหรือเรียกว่า วาทกรรมของแท้ เหมือนกับการโต้วาที วิธีการนี้
ต้องใช้ความจริง ค าพูดแสดงความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหา และสร้างการ
มีส่วนร่วม รวมทั้งความสามารถในการรับฟัง เป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยแบบธรรมาภิบาล และจะน าไปสู่การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการศึกษานี้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในศตวรรษที่ 21 
(ทัศนา แขมมณี, 2547) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การเรียน การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ การประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและมีความสุข ส าหรับการอธิบาย
เรื่องการปรับใช้นั้น ผู้เขียนเห็นว่าต้องความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในขอบข่ายที่ต่างฝ่ายเข้าใจว่า
ก าลังพูดและศึกษาเรื่องเดียวกัน เมื่อกล่าวถึงวงจรเดมมิ่งแล้ว ถ้าทั้งสองฝ่ายไม่ท าการตกลงกันให้เข้าใจให้เป็นที่
แน่นอนว่ามาตรฐานนั้นคืออะไรในระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ย่อมเกิดปัญหาขึ้นได้ ท าให้อธิบายเข้าใจคนละทิศทาง 
การศึกษานี้มีความจ าเป็นต้องเปิดใจโดยตระหนักถึงข้อตกลงร่วมกันกับหลักของวงจรเดมมิ่ง ตามข้อตกลงเบื้องต้น
และยอมรับท่ัวไป ผู้เขียนจึงต้องตกลงกับผู้อ่านเบื้องต้นว่าการท าวงจรเดมมิ่ง หากในวงรอบแรกยังไม่เกิดผลลัพธ์ใด 
เช่น ไม่สามารถท าให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ไม่เกิดความตระหนักในวัตถุประสงค์ที่ให้ศึกษา การไม่เกิดกลุ่ม
แกนน า ไม่สามารถตกลงกติกากับชุมชน การท า PDCA จ าเป็นต้องท าหลายวงรอบเพื่อติดตามผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่อไป 
1. การวิเคราะห์ผ่านความคิดและทฤษฎีเชิงสหวิทยาการ    

วงจร PDCA มาจากค าภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ซึ่งตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง ไดแก่ (1) P-
Plan คือวางแผน โดยการก าหนดวัตถุประสงคและตั้งเป้าหมาย ก าหนดขั้นตอนวิธีการและระยะเวลา การจัดสรร
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ทรัพยากรที่จ าเปนทั้งบุคคล เครื่องมือ งบประมาณ (2) D-Do หมายถึง ปฏิบัติ โดยการท าความเขาใจและมือปฏิบัติ
ตามแผน (3) C-Check ตรวจสอบ เพื่อติดตามความก้าวหนาและพิจารณาผลส าเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน (4) A-
Act การด าเนินการใหเหมาะสม หากการปฏิบัติเปนที่พอใจ จัดใหเปนมาตรฐานเพื่อเปนแนวทางใหปฏิบัติตอไป 
หากการปฏิบัติมีขอควรปรับปรุง ใหก าหนดวิธีการปรับปรุงตอไปใน PDCA หากเราท ากิจกรรมเรื่องเล็กๆ กิจกรรม
แตละอยาง เราใชเพียง PDCA ธรรมดา แตบางครั้งขั้นตอนตางๆ ไมสามารถแยก PDCA ออกจากกันไดเด็ดขาด 
หรือกรณีการรับผิดชอบงานในขอบเขตกวาง ใชเวลาการท างานที่ยาวนาน เราพบวาใน PDCA ตองมี pdca อีก 
เรียกงาย ๆ วาใน PDCA ใหญ่ ตองมี pdca ยอยเพือ่ใหงานส าเร็จ การน า PDCA ไปใช PDCA เริ่มจาก การน าวงจร 
PDCA ไปใชท าใหผูปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนที่ดีชวยปองกันปญหาที่ไมควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการ
ท างาน ลดการใชทรัพยากรมากหรือนอยเกินพอดีลดความสูญเสียในรูปแบบตาง ๆ จากนั้นให้มีการท างานที่มีการ
ตรวจสอบเปนระยะ ท าใหการปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น และแกไขปญหาไดอยาง รวดเร็วกอนท่ีจะเกิดปัญหาอื่นๆ 
ตามมา และท าการตรวจสอบที่น าไปสูการแกไขปรับปรุง ท าใหปญหาที่เกิดขึ้นแลวไมเกิดซ้ าหรือลดความรุนแรง
ของปญหา เปนการน าความผิดพลาดมาใชใหเกิดประโยชน PDCA เพื่อแก้ปญหา ถาเราประสบกับสิ่งที่ไมเหมาะสม 
ไมมีประสิทธิภาพ ไมประหยัด เราควรแกปญหา การใช PDCA เพื่อการแกปญหา ไดแก การท า PDCA คือ ตรวจ
สอบกอนวามีอะไรที่เปนปญหา เมื่อหาปญหาไดก็น ามาวางแผนเพื่อด าเนินการตามวงจร PDCA ตอไป PDCA เพื่อ
ปรับปรุง PDCA เพื่อการปรับปรุง คือไมตองรอใหเกิดปญหา แตเราตองเสาะแสวงหาสิ่งตางๆ หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิม
อยูเสมอ เมื่อเราคิดวาจะปรับปรุงอะไร ใหใชวงจร PDCA ในการปรับปรุง (สุธาสินี โพธิ์จันทร์, สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ, 2559) http://youth.ftpi.or.th 

การใช้วงจร PDCA ที่ต้องท าหลายวงรอบ เพื่อติดตามผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการและกิจกรรม หากใน
วงรอบแรกยังไม่เกิดผลลัพธ์ใด ผลการประเมินรอบแรกจะท าให้เกิดการออแบบปรับปรุงการด าเนินการในวงรอบ
ต่อไป หรือ PDCA วงรอบที่สองที่สามตามมา เพื่อติดตามและปรับปรุงหรือพัฒนาไปจนกว่าจะบรรลุสู่ผลลัพธ์
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้เช่น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ยังไม่เกิดการตระหนัก  

 

 
 

ภาพที่ 1: วงจรการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา 
(ท่ีมา: สสส. ชุดการเรียนรู้การติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาส าหรับหน่วยจัดการ) 

 
2. การประยุกต:์ การน าไปปฏิบัติในโครงการและกิจกรรมต่างๆ  

พิจารณาจากการวิเคราะห์ความเกี่ยวโยงจากการศึกษาที่หลากหลายแนวทางอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ความ
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ การน าแนวคิดปรัชญานวยุคมาใช้ในการยอมรับและการรับฟังความคิดเห็น
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ของผู้อื่นเพื่อสร้างเครือข่าย ส่งเสริมภาคประชาสังคมและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ท้องถิ่นเท่าที่จะกระท าได้  
(รัษฎากร  วินิจกุล, 2559) จนน าไปสู่การต่อยอดด้านวิชาการเพื่อประโยชน์ในการศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับวิชา
นโยบายสาธารณะและการวางแผน ประชาสังคมและการมีส่วนร่วม การวางแผนและการบริหารโครงการภาครัฐ 
การประเมินผลโครงการภาครัฐ เริ่มต้นจากการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมกับนักศึกษา การน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น การศึกษาท าให้เราทราบถึงปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นผ่านมุมมองแบบองค์
รวม การให้ความส าคัญในเรื่องความรวดเร็วที่ไม่ใช่เร่งรีบแต่รู้จักการปรับตัว การประหยัดค่าใช้จ่ายและการลงทุน 
การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว การปลูกป่าร่วมกับชาวบ้านพื้นถิ่น ท าให้ทราบถึง
การด ารงชีวิตตามแบบวิถีของชาวบ้าน ความมีน้ าใจ การมีจิตสาธารณะ ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน โดยไม่ต้องค านึง
ขั้นตอนท่ีเป็นทางการ สิ่งที่ได้ท าให้เห็นภาพรวมหลายมิติ เช่น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการที่ดี 
ในงานโครงการประชุมวิชาการรัดนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และพลังงาน ครั้งที่ 8 
วันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา (รัษฎากร  วินิจกุล , 2560) สรุปไว้ดังนี้ 1. 
พระราชด าริ เป็นสิ่งส าคัญล าดับแรกในการวิเคราะห์โครงการ พิจารณาเกี่ย วกับความถูกต้อง ครบถ้วน ความ
สมบูรณ์ของพระราชด าริ 2. สาระส าคัญของพระราชด าริ พิจารณาโครงการ กิจกรรมที่เสนอเกี่ยวกับการสนอง
พระราชด าริ 3. สภาพพื้นที่โครงการ พิจารณาข้อเท็จจริงของพื้นที่จะด าเนินโครงการ ในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม ในพื้นที่จะด าเนินงานโดยเช่ือมโยงสัมพันธ์กับโครงการหรือกิจกรรมตามแนวพระราชด าริที่จะด าเนินงาน 4. 
ความครบถ้วนขององค์ประกอบส าคัญของโครงการ 5. การวิเคราะห์ความพร้อม ความเหมาะสมและความเป็นไปได้  
ได้แก่  ที่ตั้งโครงการ การคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ความพร้อมและความ
เหมาะสมด้านเทคนิค โครงการศึกษาทดลองวิจัย โครงการพัฒนา โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ความพร้อมของ
ชุมชนและประชาชน 6. การวิเคราะห์ประโยชน์ท่ีได้รับ จะมุ่งประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิต (Output) เป็นล าดับแรก 
การท างบประมาณเน้นประโยชน์ที่ได้รับจากผลลัพธ์ (Outcome) เป็นหลัก พิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน
ด าเนินงานและการพิจารณา “ผลกระทบ” (Impact) จากการด าเนินโครงการ ได้แก่ จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน ผู้ที่
ได้รับประโยชน์ จ านวนพ้ืนท่ีการเกษตรที่ได้รับประโยชน์ ฯลฯ และผลลัพธ์ (Outcome) จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม
ที่น าความรู้ไปประกอบอาชีพ 7. สาระส าคัญอื่นประกอบการวิเคราะห์ เช่น แนวทางปฏิบัติในการเสนอโครงการ 
การเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของโครงการ และแนวทางปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวกับงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ระบุไว้แต่ละเรื่อง  จากการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริมีดังนี้ 1. การก าหนดโครงการ (Project Identification) เป็นขั้นตอนแรกของวงจรการวางแผน
โครงการ 2.การจัดเตรียมโครงการ (Project Preparation) เป็นขั้นตอนที่ที่ผู้จัดท าโครงการของหน่วยงานเป็นผู้
ก าหนดโครงร่างโครงการ คือ ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการและก าหนดแนวทางด าเนินงานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และจัดท ารายงานการศึกษาความเป็นไป
ได้ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ดา้นต่างๆ ว่าใครจะท าอะไร ท าเมื่อไร ท าอย่างไร รวมถึงการด าเนินงานและค่าใช้จ่าย 3. 
การประเมินค่าและอนุมัติโครงการ (Project Appraisal and Approval) จะมองเป้าหมายสุดท้ายของโครงการ 
(Common Goal) ที่ส่งผลประโยชน์ต่อประชาชน สังคมหรือประเทศชาติ อาจไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว 4. การน า
โครงการไปปฏิบัติ (Project Implementation) 5. การควบคุมและติดตามผลโครงการ (Project  Control and 
Monitor) 6. การปิดโครงการ  

ส าหรับในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเช่น เศรษฐศาสตร์ส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ โดยนักศึกษาน าเสนอ
แนวคิดโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นกิจกรรมของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เช่น กิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์
การเกษตร ปลูกพืชผักให้กับโรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ต าบลวังทอง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ถือโอกาสดี
น านศ.เรียนรู้ให้เห็นตัวอย่างเทียบอิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง เช่น นอกจากนี้ในการลงพื้นที่ศึกษา การประเมินผล
โครงการ “คืนต้นไม้สู่ป่าใหญ่ ตามรอยพ่อ” บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร จากค ากล่าวของทหารที่ร่วมกิจกรรมเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 “ 0830-1000 หมู่
รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 อ าเภอคลองลาน กกล.รส.จว.กพ. ร่วมกับอาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล นักศึกษา
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พร้อม
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ชาวบ้านบ้านกะเหรี่ยงน้ าตก หมู่ 18 ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน ร่วมกันปลูกป่า “โครงการคืนต้นไม้สู่
ป่าใหญ่ตามรอยพ่อ” โดยมีนายสุรชัย โภคมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นประธาน ผลการปฏิบัติได้ปลูก
ต้นไม้ จ านวน 150 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านกะเหรี่ยงน้ าตกและ 1000-1200 หมู่ รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 2 อ าเภอคลอง
ลาน กกล.รส.จว.กพ. ได้น าอาจารย์และนักศึกษาเพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในการลดต้นทุน การลงแขกเกี่ยว
ข้าวบนพื้นที่ดินปลูกข้าวของนายดอกรัก เกษตรกรชาวนา ณ บ้านทะเลพัฒนา หมู่ 10 ต าบลคลองลานพัฒนา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ผลการปฏิบัติได้เกี่ยวข้าวบนพื้นที่ได้ จ านวน 1 ไร่ คงเหลือ 1 ไร่ ”กิจกรรม
ลงทะเบียนร่วมมือปลูกป่า นักศึกษาโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์และทหารลงแขกเกี่ยวข้าวให้ชาวบ้านที่
เดือดร้อนจากน้ าท่วมนาข้าว (รัษฎากร วินิจกุล, 2559)  

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์การเกษตร การท าแปลงเตรียมดินปลูก
ผักการปลูกผัก  ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ต.วังทองเมือง จ.ก าแพงเพชร  

วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 การวางแผนโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อน้อง กิจกรรมการขอรับบรจิาค
โครงการพัฒนาโรงอาหารโรงเรยีนบ้านยะโมค่ี อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก                  

จากโครงการและกิจกรรมข้างต้น ในเชิงด้านรัฐประศาสนศาสตร์นั้น เป็นการวิเคราะห์ทฤษฎีใน
เศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ ที่สามารถน าแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ตามแบบสหวิทยา 
แนวคิดเล็งเห็นความส าคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงทฤษฎี จากคุณค่าของเศรษฐศาสตร์การเมืองในประเทศ
ไทย เศรษฐศาสตร์การเมืองช่วยท าให้ผู้คนมองปรากฏการณ์ในสังคมเป็นระบบ เป็นโครงสร้าง ทั้งทรัพยากร 
เทคโนโลยี รัฐและวัฒนธรรม ประกอบรวมเป็นระบบสังคมเศรษฐกิจ ไม่แยกเรื่องเศรษฐกิจออกมาจากสังคม....” 
(ฉัตรทิพย์  นาถสุภา, 2556) โดยแนวทางศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง ประกอบด้วย แนวทางศึกษา และแนวคิด
พื้นฐาน ทั้งสองแนวทางดังกล่าวนี้ใช้วิธีวิเคราะห์ โดยจ าแนกได้อีกสองหลักการ หลักการแรก การศึกษาพฤติกรรม
และจิตส านึกของท้องถิ่นแบบสหวิทยาการ ประกอบด้วยวิชา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ ในส่วนหลักการ
ที่สอง ให้ความส าคัญเน้นเชิงระบบแบบสหวิทยาการ เช่น สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง นโยบายสาธารณะ 
นิเวศวิทยาสุขภาพ ฯลฯ (โกวิทย์  พวงงาม , 2553) รายละเอียดในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองมีดังนี้ (1) 
เศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะ (2) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง ศึกษาแนวคิดพื้นฐานปรัชญา กระบวน
ทัศน์และวิธีวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมือง ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง 
ส่วนส านักคิดหลักเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ ส านักมาร์กซิสต์ สถาบันนิยม ทางเลือกสาธารณะ มนุษยนิยม สตรี
นิยม เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ และวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เช่น ทุนนิยมสมัยใหม่ อ านาจความรู้และ
ชนช้ัน แนวคิดโพสด์โมเดิร์นและการวิเคราะห์วาทกรรม (3) ทฤษฎีพัฒนาและสิ่งแวดล้อม ศึกษาปัญหาพื้นฐานของ
ประเทศที่ก าลังพัฒนา สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ความยากจน ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ธรรมาภิบาลทาง
สิ่งแวดล้อม (4) การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์ชุมชน ศึกษาการเปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์
การเมืองว่าด้วยชุมชนกับเศรษฐศาสตร์ชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชุมชน พบปัญหาส าคัญ เช่น 
ทุนสังคม เศรษฐกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน การเมืองเรื่องพื้นที่ โครงสร้างอ านาจของชุมชน สิทธิชุมชน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การขับเคลื่อนสิทธิชุมชน สิทธิท ากิน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5) เศรษฐศาสตร์
แนวพุทธ การศึกษาความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทฤษฎีกระจาย
ผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ และการวิพากษ์เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
บนฐานเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ และ (6) การวิเคราะห์ตามแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ เช่น ทฤษฎีหลังสมัยใหม่ของ 
George H. Frederickson ที่ท าให้เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงรัฐประศาสนศาสตร์ต้องผ่านแนวคิดสมัยใหม่  สู่
เศรษฐศาสตร์การเมืองผ่านมุมมองทฤษฎีหลังสมัยใหม่หรือแนวใหม่ ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและการกระจาย
อ านาจ โดยการยกระดับแนวความคิด การประยุกต์และสังเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เข้าใจ
บริบทระบบสถาบันทางการเมือง ที่สะท้อนภาพพัฒนาการทางการเมือง เป็นการพิจารณาว่าประเทศที่มีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมว่าต้องค านึงปัจจัยอะไร การน าหลักเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์เข้าด้วยกัน เป็น
การได้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงในพ้ืนท่ีนโยบายแบบมุมมองใหม่ ประเด็นปัญหา
ที่ซับซ้อนในการออกแบบนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและน านโยบายไปปฏิบัติได้ตอบสนองต่อประเด็นปัญหา
สาธารณะดียิ่งขึ้น (พัชรี สิโรรส , 2557) อย่างไรก็ตาม แนวคิดการยกระดับการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
รัฐธรรมนูญกับการรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย เศรษฐศาสตร์การเมืองส าหรับการบริหารและจัดการสาธารณะ
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สมัยใหม่ แนวคิดหลังสมัยใหม่ไม่ได้มุ่งแนวคิดการบริหารแบบเดิมที่มีลักษณะเคร่งครัด แต่มีจุดเน้นไร้รูปแบบอย่าง
ชัดเจน ไม่เน้นสายการบังคับบัญชา การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ เป็นต้น ย่อมเห็นได้ว่าทฤษฎีหลังสมัยใหม่
แตกต่างจากแนวคิดสมัยใหม่สิ้นเชิง พิจารณาแนวคิดแบบยุคหลังสมยัใหม่ ดังเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
กระจายอ านาจ พิจารณาจากการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม โดยท าให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นและเต็มใจเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่ง
สอดรับกับการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารและการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมองเห็นภาพและแนวทางพัฒนาองค์กร ผู้น าต้องน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวปฏิบัติในการพัฒนาองค์กร โดยผสมผสานกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีบนพ้ืนฐานความรู้และคุณธรรม พร้อมทั้งถ่ายทอดเป็นแผนงานไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินกิจการขององค์กรมีความสมดุลและมั่นคง  การศึกษาเป็นการสังเคราะห์ให้เห็นถึง
ความส าคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่นอกเหนือจากภาพรวมของโครงการอั นเนื่องมาจาก
พระราชด าริและการเผยแพร่แนวพระราชด าริ ความส าคัญของการท างานร่วมกัน การพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชนให้ความร่วมมือ ท าให้ด าเนินงานโครงการเกิดประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (อนุรักษ์ 
วัฒนะถาวรวงศ์, 2560) 

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผู้เขียนได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มและที่ปรึกษาโครงการส่งเสริม
สุขภาพโครงการขนาดเล็กของจังหวัดก าแพงเพชร อาทิ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการผักครัวเรือน 
โครงการผักโรงเรียน โครงการปลอดแอลกอฮอล์ จัดการจุดเสี่ยง จัดการขยะ และโครงการทั่วไปในพื้นที่ชุมชน 
จังหวัดก าแพงเพชร ณ บ้านดินริมคลองรีสอร์ท - สวนเกษตรลุงฮุย ปรากฏตามภาพที่ 2 

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้มีการประชุมทีม Node ก าแพงเพชร เพื่อติดตามผลลัพธ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน โดยทีมประเมินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ทั้งนี้โครงสร้างของทีม Node ก าแพงเพชร ต้องประกอบด้วยหัวหน้า Node หัวหน้าปฏิบัติการลงพื้นที่ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ บัญชีการเงิน หัวหน้าทีมบริหารจัดการส านักงาน ซึ่งแต่ละส่วนในแต่ละผา่ยจะมกีารแบ่งงานและรบั
ความรับผิดชอบร่วมกัน ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2: การวางแผนโครงการเพื่อพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพโครงการส่งเสริมสุขภาพ เช่น 
โครงการผู้สูงอายุ โครงการผักครัวเรือน โครงการผักโครงการโรงเรยีน โครงการปลอดแอลกอฮอล์ จัดการจุดเสี่ยง 

จัดการขยะ และโครงการทั่วไปในพื้นที่ชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร ณ บ้านดินรมิคลองรสีอร์ท-สวนเกษตรลุงฮุย วันท่ี 
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
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https://www.facebook.com/russadagon/posts/1958364550882853?__xts__%5B0%5D=68.ARDaNk6I3-rBAPlGVMYxRnSE-wVJgZdMq2k6prtl6G8eGTCEDeznXHO9U-S-JjxwnVIvv6SNX2fhWnPbg-cwC5TyB1clVQgvMX0Ez3g0Iq5k5SIt0AKf-9pjrMDJ9um3YbUJG_B6tV2YzL2hrcUUfgx58xpF0q_5j42v7u09zqW-S4AbXVV38Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Baandin-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B8%A2-656896137690381/?__tn__=kC-R&eid=ARALb2Bj9VcHIDs9o9uY1iI3EmVzRw8ZNXPY4wMNSP05O9QWSDYtNiOPdfXhO2M0VoRU5N67mf2G-pv-&hc_ref=ARRTggoAm2vmEOvI_y8ZI19WVEnYrUqiP0kacfbZ83VGtHTevqf60EHbayvtH3hJRJI&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDaNk6I3-rBAPlGVMYxRnSE-wVJgZdMq2k6prtl6G8eGTCEDeznXHO9U-S-JjxwnVIvv6SNX2fhWnPbg-cwC5TyB1clVQgvMX0Ez3g0Iq5k5SIt0AKf-9pjrMDJ9um3YbUJG_B6tV2YzL2hrcUUfgx58xpF0q_5j42v7u09zqW-S4AbXVV38Q
https://www.facebook.com/Baandin-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B8%A2-656896137690381/?__tn__=kC-R&eid=ARALb2Bj9VcHIDs9o9uY1iI3EmVzRw8ZNXPY4wMNSP05O9QWSDYtNiOPdfXhO2M0VoRU5N67mf2G-pv-&hc_ref=ARRTggoAm2vmEOvI_y8ZI19WVEnYrUqiP0kacfbZ83VGtHTevqf60EHbayvtH3hJRJI&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDaNk6I3-rBAPlGVMYxRnSE-wVJgZdMq2k6prtl6G8eGTCEDeznXHO9U-S-JjxwnVIvv6SNX2fhWnPbg-cwC5TyB1clVQgvMX0Ez3g0Iq5k5SIt0AKf-9pjrMDJ9um3YbUJG_B6tV2YzL2hrcUUfgx58xpF0q_5j42v7u09zqW-S4AbXVV38Q
https://www.facebook.com/russadagon/posts/1958364550882853?__xts__%5B0%5D=68.ARDaNk6I3-rBAPlGVMYxRnSE-wVJgZdMq2k6prtl6G8eGTCEDeznXHO9U-S-JjxwnVIvv6SNX2fhWnPbg-cwC5TyB1clVQgvMX0Ez3g0Iq5k5SIt0AKf-9pjrMDJ9um3YbUJG_B6tV2YzL2hrcUUfgx58xpF0q_5j42v7u09zqW-S4AbXVV38Q&__tn__=-R
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ภาพที่ 3: การประชุมทีม Node ก าแพงเพชร เพื่อติดตามผลลัพธ์โครงการส่งเสรมิสุขภาพชุมชนโดยทีมประเมินจาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วันท่ี 30 กันยายน 2561 

 
วันท่ี 18–19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยอาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์ อาจารย์ดร.รัษฎากร วินิจกุล อาจารย์ศุภฤทธิ์ 
ธาราทิพย์นารา และบุคคลที่มีจิตอาสาอีกท่าน นายแพทย์วิริยะ กัลปพฤกษ์และนายฤทธิไกร วินิจกุล ได้น าแกนน า
นักศึกษา จ านวน 38 คน มาจัดกิจกรรม “ค่ายอาสา เพื่อพัฒนาแกนน านักศึกษา” ที่แม่มอก ล าปาง โดยร่วม
กิจกรรมเพื่อชุมชนแม่มอก ผ่านมุมมองเมืองเรียบเรียงโดย ดร.อุดม สุวรรณพิมพ์: ตอนที่ 23 และ 24 “เพ่งไทย ด้วย
ใจอาสา” ปัญญาปฏิบัติที่ ม.ราชภัฎ มิควรมองเบา” “...มองว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็น
เสาหลักส าคัญของสถาบันกล่อมเกลาทางสังคมที่จะผลิต “จิตอาสาเพื่อพัฒนาบ้านเมือง” ที่เป็น “จิตอาสา 
พระราชทาน” จากพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่พสกนิกรรักและเทิดทูนยิ่ง ความเป็น “จิตอาสา” ที่เริ่มต้น
“ความรู้สึกสู่การรู้แจ้ง” สามารถฝึกฝน “ลองท า” ให้เกิด“ปัญญาปฏิบัติ” สร้างพลัง “แกนน าจิตอาสา” สู่การ
พัฒนาท้องถิ่นพัฒนาบ้านเมือง สร้างคนดีหล่อหลอมกล่อมเกลาให้นักศึกษาเป็น“พลเมืองมือ อาชีพจิตอาสา” ได้
สร้างกระบวนการ “ลองท า” เพื่อพัฒนาจิตใจแกนน านักศึกษา ด้วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านเมือง ผ่านเรื่องเล่า 
สัมผัสบรรยากาศ ความเขียวขจีของธรรมชาติ จนรู้สึกได้ด้วยลมหายใจ ทีมงาน EMUNI คือคนรุ่นใหม่ ท่ีพยายามให้
น้องๆ จิตอาสาให้ระลึกถึงและหวนกลับมาอีกครั้ง ที่พิสูจน์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เห็นผ่านความจริงที่ไม่ได้เสแสร้ง 
เกือบทุกคนเป็น “แกนน า” ที่ต่างบทบาทต่างหน้าท่ีต่างวิถีแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ต่างกันทุกคน “ใจอาสา” หรือ “จิตอาสา” 
ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือคือพัฒนาท้องถิ่น ด้วยตัวของนักศึกษา ”จึงเป็นบ่อเกิด “ปัญญาปฏิบัติ” สู่การพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปะวิทยา เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้า เริ่มต้นที่นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ มิควรมองเบา ละเลย เพิกเฉยไม่ให้
ความส าคัญกับการจะสร้างปัญญาปฏิบัติด้วยค่ายอาสาให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนที่คิดท าดีเพื่อ
สาธารณะ เพื่อแผ่นดิน ควรเกิดขึ้นในจิตใจ ของ “ครู” ของ “อาจารย์”ก่อนเป็นล าดับแรก โดยเฉพาะในระดับ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่มีอ านาจดัดสินใจของมหาวิทยาลัย เพราะหากว่าผู้บริหารไม่มีความเป็น “จิตอาสา” ในหัวใจ หรือ
มีไม่มากพอ ไม่มีความเป็น “แกนน า” ในหัวใจ หรือมีไม่มากพอ ถือเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงที่จะสร้าง “ปัญญา 
ปฏิบัติ” ให้เกิดกับมวลหมู่นักศึกษาท่ีสามารถกระท าได้ด้วยกิจกรรม “ค่ายอาสา” ให้เกิดขึ้นได้จริง   
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ภาพที่ 4: การร่วมกิจกรรมส่งเสรมิการปลูกปา่ระหว่างนักศึกษาและชุมชน “ค่ายอาสา เพื่อพัฒนาแกนน านักศึกษา” 

ณ บ้านแม่มอก อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
 
บทสรุป 

การศึกษา PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง นอกจากการแก้ปัญหาของการพัฒนาแล้ว สิ่งส าคัญที่ต้องค านึง
ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน (2) การพัฒนาต้องมีความต่อเนื่อง 
(3) การวางแผนอย่างรอบคอบ และ (4) ความสุขที่สอดแทรกในการปฏิบัติงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นแนว
ทางการส่งเสริมการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติงานในพื้นท่ีศึกษาข้างต้น ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ส าหรับ
น าปรับใช้ได้ในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการประยุกต์กับแนวความคิดต่าง ๆ แสดงให้เห็นความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ผลการจากการศึกษาเบื้องต้นพัฒนามาจากปัญหาและความต้องการของชุมชน และแนวทางการพัฒนา
ร่วมกันเชิงสหวิทยาการ ทั้งนี้การประยุกต์ด้านวิจัยเป็นการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ แสดงให้ทราบเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมจากผู้เรียนให้เข้ากับทุกภาคส่วนของสังคม การผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะและการสร้างจิตส านึก 
พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกันด้วยการให้ความรู้ การบริการวิชาการในการ
พัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  กล่าวคือเชิงประจักษ์ ตามข้อเท็จ
จากข้อมูลที่เชื่อถือได้ ความเหมาะสมของบริบท  สามารถขยายประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางเศรษฐศาสตร์บน
พื้นฐานวัฒนธรรมและเสนอวิธีการเพื่อให้ท้องถิ่นพัฒนาแนวทางพึงปรารถนา การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาทุก
สถานการณ์ ค้นพบสาระส าคัญ องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง อันเกิดจากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลอง แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และลงมือปฏิบัตจิริง ทักษะในการแสวงหาความรู้ เห็นความส าคัญของการเรยีนรู้ การส่งเสริมกระบวนการคิด 
ผู้เรียนได้ฝึกวิธีคิดหลายลกัษณะ การคิดและแก้ปัญหาเป็นด้วยความสร้างสรรค์ เหตุผลอันเป็นประโยชน์ต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวัน กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการวางแผนก าหนดงาน วางเป้าหมายร่วมกัน และมีโอกาสเลือกท างาน
หรือศึกษาค้นคว้าด้วยความกระตือรือรน้ มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนและสามารถประยุกต์ความรู้น าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตจริง กิจกรรมที่ผู้สอนให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน ผู้สอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น มากกว่าแข่งขัน
ระหว่างกันโดยมีความเชื่อมั่นผู้เรียนทุกคนมคีวามสามารถในการเรยีนรู้ กิจกรรมที่ผู้เรียนไดพ้ัฒนาคุณลกัษณะนิสัยที่
ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความมีน้ าใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ และ
การท างานอย่างเป็นกระบวนการ การท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุขจากโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับ
ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ประโยชน์เชิงความคิด ดังเรื่องการเกี่ยวข้าว เราถูกปลูกฝังว่าข้าวคือพืช
เศรษฐกิจ แต่เราสามารถฝึกวิธีการคิดผ่านกระบวนการของความสัมพันธ์ที่มีการรับรู้บนพื้นฐานในปัญหา อาศัย
ความมีน้ าใจและความจริงใจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันบนความแตกต่างกันในสังคมที่ไม่แน่นอน
และความเกี่ยวข้องจากการเมืองโดยฟังความคิดเห็นของประชาชน น าไปสู่ประโยชน์เชิงนโยบายในการมีส่วนร่วม
เพื่อหาแนวทางพัฒนาและยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลที่ได้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

Th
e 5

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



209 
   

การบริหารหรือการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาจน าไปประยุกต์ส าหรับตัวอย่างหรืองานวิจัยท่ีต้องการอ้างอิงได้ รวมทั้งเป็น
แหล่งเพิ่มความรู้และพัฒนาท่ียังยืนต่อไป  
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