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บทคัดย่อ  
 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองเพ่ือการพัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ตามแนวคิดการประเมินสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) 
กลุ่มตัวอย่างใน 5 จังหวัด คือ คณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) จ านวน 18 คน ผู้ด าเนิน
โครงการ จ านวน 45 คน และผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 16 คน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 79 คน 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดย
หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ ผลของการวิจัย 
พบว่า 1) ด้านบริบท คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคม (คปจ.) ผู้ด าเนินโครงการ และผู้เข้าร่วม
โครงการ เห็นด้วยค่อนข้างมากในภาพรวม ( x 2.75) 2) ด้านปัจจัยน าเข้า คณะท างานเครือข่ายภาค
ประชาสังคม (คปจ.) และผู้ด าเนินโครงการ เห็นด้วยค่อนข้างมากในภาพรวม ( x 3.17) และผู้เข้าร่วม
โครงการเห็นด้วยค่อนข้างมากในภาพรวม ( x 2.64) 3) ด้านกระบวนการ คณะท างานเครือข่ายประชา
สังคมจังหวัด (คปจ.) และผู้ด าเนินโครงการ เห็นด้วยค่อนข้างมากในภาพรวม ( x 3.05) และผู้เข้าร่วม
โครงการเห็นด้วยค่อนข้างมากในภาพรวม ( x 2.54) และ 4) ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ คณะท างานเครือข่าย
ภาคประชาสังคม (คปจ.) และผู้ด าเนินโครงการเห็นด้วยค่อนข้างมากในภาพรวม ( x 3.26) และ
ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยค่อนข้างมากในภาพรวม ( x 2.80) ประโยชน์จากโครงการพัฒนาศักยภาพ
พลเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสามารถช่วยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด าเนินกิจกรรม
สาธารณะของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเมือง  
ค าส าคัญ: ประเมินโครงการ, การเมืองภาคพลเมือง, พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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Abstract  
Due to project evaluation of enhancing citizen potentiality to develop civil 

politics in five southernmost provinces, the purpose of this study is to evaluate the 
project for improving potentials of citizen to develop civil politics underlying CIPP Model 
– Stufflebeam’s evaluation model. The sampling group residing in five provinces was 
consisted of 18 committees of the Civil Society Networks (CSN), 45 project coordinators, 
and 16 participants. The number of sampling group had an aggregate of 79 people. 
Research instruments were questionnaires and interview. Statistical analysis tools include 
average, standard deviation, and content analysis of interview questions. It revealed as a 
following aspects. First, context, committees of the Civil Society Networks (CSN), project 
coordinators, and participants remarkably agreed. ( x 2.75) Second, input factor, 
committees of the Civil Society Networks (CSN), project coordinators, and participants 
remarkably agreed. ( x 3.17) Third, process, committees of the Civil Society Networks 
(CSN), and project coordinators remarkably agreed ( x 3.05) and so did the participants. 
( x 2.54) Fourth, production/output, committees of the Civil Society Networks (CSN), 
and project coordinators remarkably agreed ( x 3.26) and so did the participants. 
( x 2.80) It indicated that the project of enhancing potentials of citizen to develop civil 
politics encourage people to be able to do activities for public interest in order to 
strengthen the politics.  
Keywords: Project Evaluation, Citizen Politics, Five Southernmost Provinces  
 
บทน า 
 การเมืองภาคพลเมือง คือ การใช้อ านาจของพลเมืองในกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางการเมือง
ตามสิทธิของพลเมือง เกิดขึ้นได้ในระดับชุมชนหรือระดับชาติในประชาธิปไตยไทยที่มีตั้งแต่ทศวรรษ 2510 
ได้พัฒนามาสู่กิจกรรมทางการเมือง สิทธิเสรีภาพ สิ่งแวดล้อม ความรู้ภูมิปัญญา สุขภาพอนามัย สิทธิทาง
เพศ หรืออาจจะกล่าวโดยรวมคือพลเมืองได้ใช้อ านาจของตนในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดการ
ชุมชนท้องถิ่นของตนเองด้วยการไปหนุนเสริมกับรัฐ บางกิจกรรมอาจจะท้าทายกับอ านาจรัฐ การ
แสดงออกนี้ในมิติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองที่ส่งผลต่อการจัดความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับรัฐ
ใหม่ พลเมืองจึงเป็นตัวกระท าทางการเมืองใหม่ในรัฐพหุนิยมที่เน้นบทบาทของกลุ่มองค์กรทางสังคมใน
กระบวนการทางนโยบาย (รงค์ บุญสวยขวัญ, 2557) 
 นโยบายที่ส าคัญโดยสภาพัฒนาการเมืองซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองได้ก าหนดแผนงานยุทธศาสตร์ในการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินการบริหารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือการด าเนินงาน มีการรายงานในทุกขั้นตอน
การใช้งบประมาณของหน่วยงานและภารกิจที่ได้มอบหมายในการท างานที่เป็นไปตามทิศทางขององค์กร 
จึงได้มีความจ าเป็นในการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมือง และการ
ท างานของกลไกหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการกลั่นกรองพิจารณาโครงการเบื้องต้นที่เป็นกลไกการท างานใน
ระดับจังหวัด ซึ่งคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ที่ได้รับมอบหมายภาระงานที่ได้
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ก าหนดให้ดูแลตรวจสอบพิจารณาตลอดจนติดตามให้ความรู้แนะน าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาปรับปรุง
โครงการและเป็นพ่ีเลี้ยงในโครงการ ซึ่งการท างานในช่วงที่ผ่านมาโครงการต่าง ๆ ได้ด าเนินการไปตาม
แผนงาน และขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ที่ได้ก าหนดตามเงื่อนไขข้อตกลงในการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับร่างไปยังหน่วยงานแล้วจึงได้มีการประเมินโครงการผู้รับ
ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจ าปีงบประมาณ 2556 ส านักงานสภาพัฒนา
การเมือง สถาบันพระปกเกล้า ให้มีความสมบูรณ์และความคิดเห็นในการประเมินจากเครื่องมือและ
แนวคิดทฤษฎีที่ได้ร่วมกันออกแบบให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสภาพัฒนาการเมือง โดย ในปี 2556 
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองได้มีการสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551 มาตรา 33 ประเภทโครงการเชิงพ้ืนที่ ปี 2556 และการ
บริหารจัดการของคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ในการพิจารณากลั่นกรองและติดตาม
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลทราบถึงผลการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ ขององค์กรผู้รับทุนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการในปีต่อ ๆ ไปคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2556 ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 
2556 ให้มกีารประเมินการโครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ 
(สถาบันพระปกเกล้า, ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2556) 
 ดังนั้น การประเมินโครงการด้วยการวิจัยนั้น รูปแบบที่ได้รับความนิยมและสนใจคือ รูปแบบการ
ประเมินเพ่ือการตัดสินใจของ แดเนียล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) การประเมินการโครงการ
พัฒนาศักยภาพพลเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ท าการประเมินในด้านบริบท ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิต โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ตามแนวคิดการประเมินสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam) เพ่ือการน าผลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัด
ด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในอนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ด้านบริบท 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ตามแนวคิดการประเมินสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam) 
 
แนวคิด ทฤษฎี  

การประเมินตามรูปแบบ CIPP Model 
 การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) (Stufflebeam, Madam, & Kellaghan, 2000) 
ได้ก าหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ “CIPP Model” 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมิน
ก่อนการด าเนินการโครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ 
ประเด็นปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ เช่น โครงการอาหารเสริมแก่เด็กวัยก่อนเรียน 
เราจะต้องวัดส่วนสูง และชั่งน้ าหนัก ตลอดจน ดู หิด เหา กลากเกลื้อน ของเด็กก่อน 
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 2. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ 
เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์เวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือหาข้อบกพร่อง
ของการด าเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การด าเนินการช่วงต่อไปมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้น า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการโดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้ 
จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของ
นโยบาย / แผนงาน/โครงการซึ่งมักจะไม่สามารถศึกษาได้ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว 

 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิต
ที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการ
ยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการแต่การประเมินผลแบบนี้มิได้ให้ความสนใจต่อเรื่องผลกระทบ 
(Impact) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการเท่าที่ควร 

  นอกจากนี้ สตัฟเฟิลบีมได้น าเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นที่
ประเมินดังนี้ 

 1..การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงานของกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด 

 2..การตัดสินใจเพ่ือก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) เป็นการตัดสินใจ
ที่ใช้ข้อมูลจากปัจจัยน าเข้าที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของแผนงาน และขั้นตอนของการด าเนินการ
ของโครงการและพิจารณาโครงการของกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และคณะท างานเครือข่าย
ประชาสังคมจังหวัด 

 3..การตัดสินใจเพ่ือการน าโครงการไปปฏิบัติ ( Implementation Decisions) เป็นการ
ตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 
และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการของคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 4..การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่น การตัดสินใจเพ่ือใช้ข้อมูล
จากการประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาการยุติ / ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่จะ
น าไปใช้ในโอกาสต่อไป 

 สรุปได้ว่า การประเมินผลเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกองทุนพัฒนาการเมืองและคณะท างาน
เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของสภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สอดคล้องกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP ทั้ง 4 
ประการ และประเภทของการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้น 

 
กรอบแนวคิด 

การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาเอกสารการประเมินที่เกี่ยวข้องทั้ งกลุ่มคณะท างานเครือข่ายประชา
สังคมจังหวัด กลุ่มผู้ด าเนิน และผู้เข้าร่วมโครงการ แนวคิดที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ CIPP Model 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบการจัดประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
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การเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ 2556 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิพล โดยการ
ประเมินผลโครงการครั้งนี้ใช้แนวคิด CIPP Model ท าให้สามารถได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบท ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันจะส่งผลให้เกิดแนวทางหรือ
รูปแบบที่เหมาะสมของคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ในการท างานเพ่ือการบริหาร
จัดการโครงการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ได้รับผลกระทบในการจัด
ด าเนินโครงการ จึงสามารถก าหนดแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ได้ดังภาพประกอบที่ 1 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) กลุ่มคณะท างานเครือข่ายประชา
สังคมจังหวัด (คปจ.) 2) กลุ่มผู้ด าเนินโครงการ และ 3) กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ได้กลุ่มตัวอย่างจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ 1) กลุ่มคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) 
จ านวน 16 คน 2) กลุ่มผู้ด าเนินโครงการ จ านวน 45 คน 2) กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 18 คน รวม
จ านวนทั้งสิ้น 79 คน 
 2. ขอบเขตโครงการ ประกอบด้วย 1) วัยใสใส่ใจเลือกตั้ง เลือกจริงก่อนมีสิทธิจริง  2) 
ประชาธิปไตยชุมชน 3) ใช้สิทธิชุมชนผ่านสภาในฝัน 4) เลือกจริงก่อนมีสิทธิจริง 5) โครงการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคมใน จ.สตูล 6) พัฒนาศักยภาพแกนน าสภาองค์กรชุมชน สู่กลไกการ
ขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมือง จ.สตูล 7) โครงการสมัชชารวมพลคนตานีในอาสา 8) โครงการหนุนเสริม
เรียนรู้สิทธิชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชนสู่ท้องถิ่นจัดการตนเองเครือข่ายภาค
ประชาสังคม จังหวัดยะลา และ 9) พัฒนาศักยภาพขององค์กรประชาสังคมพ้ืนที่ต าบลเพ่ือส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง 

ประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบ CIPP Model 

ด้านบริบท (Contexts) 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

ด้านกระบวนการ (Processes) 

ด้านผลผลิต (Products) 
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง โดยแบบสอบถามวัดความคิดเห็น 4 ระดับ คือ น้อย ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก และมาก น า
ข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่  กลุ่ม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่มีความส าคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพ้ืนที่ เป็นส าคัญ 
รวมทั้งการขยายความรู้ เครือข่ายไปในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือเป็นการขยายผลของการจัดด าเนินโครงการซึ่งมี
อยู่จ านวนมาก รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับมีจ านวนมากน้อยขึ้นอยู่กับเป้าหมายของโครงการเชิงพ้ืนที่ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความตระหนักการเมืองภาคพลเมือง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการประเมินผล
โครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดยวิเคราะห์ผลการวิจัยจ าแนก
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  
 1. ด้านบริบท (Contexts)  
 เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง (ภาคใต้) ประจ าปีงบประมาณ 2556 ทั้งนี้เป็นการประเมินก่อนการด าเนินโครงการ
เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหาอุปสรรค และความ
เหมาะสมของเป้าหมายโครงการตลอดจนความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยความ
คิดเห็นของคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคม (คปจ.) ผู้ด าเนินโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ
การด าเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
ปัจจัยด้านบริบท พบว่า คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคม (คปจ.) ผู้ด าเนินโครงการ และผู้เข้าร่วม
โครงการ เห็นด้วยค่อนข้างมากในภาพรวมเก่ียวกับปัจจัยด้านบริบท ( x 2.75) โดยเห็นด้วยค่อนข้างมาก
เกี่ยวกับประเด็น ในพ้ืนที่โครงการมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ( x 3.07) ในพ้ืนที่
โครงการมีองค์กร/สถาบันที่มีบทบาทและเอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมโครงการ ( x 3.00) ในพ้ืนที่
โครงการมีชุมชนที่เข้มแข็ง ( x 2.87) และในพ้ืนที่โครงการผู้น าชุมชนมีบทบาทการน า ( x 2.82)  
  2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs)  
  เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความ
พอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์  เวลา ฯลฯ 
รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการด าเนินงานโดยมีผลการศึกษาจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยความคิดเห็น
ของคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) และผู้ด าเนินโครงการ ที่มีต่อการด าเนินโครงการ
พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคม (คปจ.) และ
ผู้ด าเนินโครงการ เห็นด้วยค่อนข้างมากในภาพรวม ( x 3.17) โดยเห็นด้วยค่อนข้างมากเกี่ยวกับประเด็น
ความพร้อมของเอกสารข้อมูลในการจัดกิจกรรมโครงการ ( x 3.36) สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พร้อมและสนใจต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ( x 3.31) ทีมงานผู้ด าเนินโครงการมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ ( x 3.26) สาระส าคัญของโครงการมีความชัดเจน 
( x 3.17) 
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  ส่วนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยค่อนข้างมากในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า 
( x 2.64) โดยเห็นด้วยค่อนข้างมาก เกี่ยวกับความรู้ทักษะของวิทยากรมีความสอดคล้องกับกิจกรรม
โครงการ ( x 2.81) เนื้อหา/หลักสูตร/กระบวนการมีความเหมาะสม ( x 2.80) ความพร้อมของสถานที่
จัดกิจกรรม ที่พัก และอาหาร ( x 2.73) ความพร้อมของเอกสารและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการ 
( x 2.69)  
  3. ด้านกระบวนการ (Processes)  
  เป็นการประเมินเพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา 
แก้ไข ปรับปรุง ให้การด าเนินการในระยะต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม 
เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่มโดยมีการบันทึกไว้
เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของนโยบาย/ แผนงาน/
โครงการโดยมีผลการศึกษาจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยความคิดเห็นของคณะท างานเครือข่ายภาค
ประชาสังคม (คปจ.) และผู้ด าเนินโครงการที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ด้าน
ปัจจัยด้านกระบวนการ พบว่า คณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) และ ผู้ด าเนินโครงการ 
เห็นด้วยค่อนข้างมากในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยด้านกระบวนการ ( x 3.05) โดยเห็นด้วยค่อนข้างมาก
เกี่ยวกับประเด็น ขั้นตอนการด าเนินโครงการและระเบียบปฏิบัติในโครงการมีความเหมาะสมชัดเจน 
( x 3.24) การจัดโครงสร้างของโครงการมีผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสมชัดเจน ( x 3.21) การ
อ านวยการโครงการและการประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ( x 3.14) และมีการพัฒนาบุคลากร
ของโครงการ ( x 2.96)  
  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
ด้านปัจจัยด้านกระบวนการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยค่อนข้างมากในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
กระบวนการ ( x 2.54) โดยเห็นด้วยค่อนข้างมาก เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินโครงการมีมีความ
เหมาะสม ( x 2.69) การอ านวยการโครงการและการประสานงานแก้ปัญหามีความเหมาะสม 
( x 2.69) และเห็นด้วยค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการให้ทราบโดยทั่วไป 
( x 2.25)  
  4. ด้านผลผลิต (Products)  
  เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ การมีส่วนร่วม
และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการปรับเปลี่ยนโครงการ โดย
ความคิดเห็นของคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) และผู้ด าเนินโครงการที่มีต่อการด าเนิน
โครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองด้านผลผลิต พบว่า คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคม (คปจ.) 
และผู้ด าเนินโครงการ เห็นด้วยค่อนข้างมากในภาพรวมเกี่ยวกับด้านผลผลิต ( x 3.26) เห็นด้วย
ค่อนข้างมากประเด็นการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการในเรื่องความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมาย ( x 3.39) 
การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการในเรื่องการเกิดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันของเครือข่าย ( x 3.38) การ
บรรลุวัตถุประสงค์โครงการในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการโครงการ ( x 3.32) และการบรรลุ
ยุทธศาสตร์โครงการของกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ( x 3.34) 
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  ความความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง ด้านปัจจัยด้านผลผลิต พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยค่อนข้างมากในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านผลผลิต ( x 2.80) โดยเห็นด้วยค่อนข้างมากเกี่ยวกับสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง
และครอบครัว ( x 2.94) สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม 
( x 2.88) ได้รับความรู้และทักษะจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ( x 2.75) และความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมโครงการในภาพรวม ( x 2.60)  
  ส าหรับผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า ประโยชน์จากโครงการพัฒนาศักยภาพ
พลเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเมืองภาคพลเมืองที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยสู่ชุมชน 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาชุมชนโดยการขับเคลื่อนจากภาคประชาสังคมอย่างชัดเจน อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
เข้าใจ เข้าถึงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยสู่ชุมชนด้วยการกระบวนการการพัฒนางานชุมชนอยู่บน
พ้ืนฐานการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน การเข้าร่วมเวทีประชุมเพ่ือการสร้างพ้ืนที่กลางให้กับประชาชนใน
ชุมชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น การเรียนรู้แลกเปลี่ยนพูดคุยแนวทางการพัฒนาสู่ชุมชนความเป็น
ประชาธิปไตย ซึ่งความส าคัญอันก่อให้เกิดความสุข ความปรองดอง การสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนที่เพ่ือ
เป้าหมายร่วมกันในการก่อให้เกิดความสันติสุข รวมถึงกระบวนการถอดบทเรียนให้เกิดขึ้นเพ่ือการศึกษา
เรียนรู้ร่วมกันบนฐานความรู้ที่มีเหมือนกัน และสามารถร่วมกันพัฒนาน าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่เป็นการขยาย
ฐานคนท างานเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและประสบความส าเร็จ 
  
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาท าให้พบประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้ 

 1. ด้านบริบท โครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในการสร้างความสงบสุข ในพ้ืนที่มีการน าภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น
เป็นสื่อเพ่ือการสร้างกิจกรรมพ้ืนที่ชายแดนใต้อยู่ในระดับค่อนข้างมาก เนื่องมาจากภาคประชาสังคมใน
ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศก็เริ่มซึมซับการพัฒนาตนเองเรื่อยมา กระบวนการเหล่านี้ได้ซึมซับผ่าน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาจนถึงปัจจุบัน ท าให้ภาคประชาสังคมในปัจจุบัน
มีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถยกระดับการต่อรองทางการเมืองภาคพลเมืองกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคท้องถิ่น ได้รับรู้รับทราบถึงสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิของตนเอง และสิทธิของชุมชนส่วนรวมมากขึ้น 
เริ่มมีกระแสเรียกร้องหาความยุติธรรมต่อสิทธิความเป็นพลเมืองของตนมากขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศไทยก าลัง
ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ยุคที่คนชั้นล่าง คนรากหญ้า หรือคนในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ เริ่มมีพลังในการเรียกร้อง 
พลังในการต่อรอง และการก าหนดชะตาชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองมากขึ้น และสอดคล้องกับ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้มีบทบัญญัติรับรอง
เรื่องการมีส่วนร่วมของ ประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน โดยได้วางกรอบให้รัฐต้องมีนโยบาย
พ้ืนฐานในการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น รัฐจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รวมไปถึงการส่งเสริมและให้การศึกษาแก่  
ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย (อนุรักษ์ นิยมเวช, 2554) 
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รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2560 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า โครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองมี
ความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
เนื่องมาจากการได้รับความสนใจเพ่ือการพัฒนาพลเมืองในพ้ืนที่ชายแดนใต้ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพให้
ความใส่ใจต่อการเมืองของประเทศอย่างถูกต้อง จึงท าให้บุคคล หน่วยงานองค์กรจึงระดมการให้ความ
ช่วยเหลือ สอดคล้องกับการศึกษาของ จารุวรรณ แก้วมะโน (2555) พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความเข้าใจ
ให้ความส าคัญโครงการสร้างสานึกพลเมืองและให้การสนับสนุนในการด าเนินโครงการให้เกิดขึ้นจริงในทาง
ปฏิบัติ โดยมีรูปแบบแตกต่างกัน โดยมีวิทยากรที่ต้องทราบขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนิน
โครงการเป็นอย่างดีรวมทั้งทราบแนวคิดพ้ืนฐานในเรื่องนโยบายสาธารณะ การมีส่วนร่วม และ
กระบวนการฉันทามติเป็นอย่างดี ที่ส าคัญต้องมีเทคนิคในการถ่ายทอดองค์ความรู้และกระตุ้นให้นักเรียน
สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมได้ 
 3. ด้านกระบวนการ โครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
สามารถส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะของประชาชนผ่านคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวั ด 
แม้ว่าจะยังมีปัญหาอุปสรรคแฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอนรายละเอียด แต่ก็เป็นเพียงอุปสรรคเล็กน้อยที่สามารถ
แก้ปัญหาได้ ผลการประเมินในประเด็นต่าง ๆ โดยแนวคิดรูปแบบการประเมิน CIPP (Contexts, Inputs, 
Processes, and Products) มาใช้ในการประเมินพบว่า ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน
กระบวนการ ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ และผลกระทบ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ด าเนินโครงการ และกลุ่ม
คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด ต่างก็มีความรู้ความเข้าใจและเห็นพ้องตรงกันว่า
โครงการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองมีประโยชน์อยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า โครงการ
เหล่านี้ควรจะมีต่อไป ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้นต่อไป แม้ว่าประเทศไทยจะมีการปรับเปลี่ยน
รัฐบาลหรือมีปัญหาทางการเมืองระดับประเทศเกิดขึ้นมากมายก็ตาม เนื่องจากโครงการเหล่านี้เป็นพ้ืนฐาน
ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ท าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการรับรู้เรื่องสิทธิชุมชนและสิทธิความเป็นพลเมือง อันเป็นการสร้างความ
เข้มแข้งให้กับการเมืองภาคพลเมืองของประชาชนทั่วประเทศโดยตรง สอดคล้องกับ อนุรักษ์ นิยมเวช 
(2554) กล่าวถึง ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง ทัศนะและมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  นอกจากจะช่วยให้การ
ตัดสินใจของผู้เสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ และสอดรับกับ ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการควบคุมการบริหารงานของ รัฐบาลให้มีความโปร่งใส ตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน และมีความ รับผิดชอบหรือสามารถตอบค าถามของประชาชนได้
อีกด้วย 
 4. ด้านผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสามารถ
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การมีทัศนคติ ทักษะ การสร้างความร่วมมือที่ดี และเกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันอยู่ในระดับค่อนข้างมาก สร้างความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมแบบ
ประชาธิปไตย สอดคล้องกับการศึกษาของ จารุวรรณ แก้วมะโน (2555) พบว่า ปัจจัยด้านผลผลิต 
ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ รวมไปถึงผลผลิตทางด้านนโยบายและการต่อยอดโครงการ  
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โครงการสร้างส านึกพลเมืองสามารถสร้างส านึกให้แก่ผู้ท าโครงการได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ นอกจากจะ
ได้รับความรู้ วิธีการกระบวนการในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การท างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์แล้ว 
ผู้ท าโครงการยังเกิดทัศนคติเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
โรงเรียนและชุมชน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยกระบวนการท างานเครือข่ายเพ่ือสร้างสภาพลเมือง เพ่ือเป็นการปลูกฝัง 
สร้างจิตส านึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตยชุมชนได้อย่างชัดเจน
และถูกต้อง 
  2. ความส าคัญของการปลูกฝังการซึมซับประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนตั้งแต่ในวัยเด็ก เยาวชน ซึ่งเป็น
ช่วงวัยที่สามารถน าความรู้ความเข้าใจ ส่งผลต่อการขยายผลต่อไป จึงมีความจ าเป็นควรมีการวิจัยเพ่ือการ
สร้างหลักสูตรการปลูกฝังความเป็นพลเมืองในประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เรียกว่า 
หลักสูตรความเป็นพลเมือง (civic education) โดยชุมชนมีส่วนร่วม อันสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในทางปฏิบัติได ้
 3. ผลจากการวิจัยสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถน าไปเป็นข้อมูลอ้างอิงในการ
ปรับปรุงการท างานของทั้งสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า และโดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ผู้ ด าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วม
โครงการ หน่วยงานภาครัฐ เช่น ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)สถาบันการศึกษา 
เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จในรูปการท างานแบบ
เครือข่าย ดังนั้น จึงขอเสนอรูปแบบแนวทางการบริหารคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) 
ที่เหมาะสมกับบริบทกลุ่มพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 รูปแบบ ดังภาพประกอบที่ 2  
 

 
 
ภาพประกอบที่ 2 รูปแบบแนวทางการบริหารคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) 
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1. องค์กรภายใต้วัฒนธรรม มีลักษณะเด่นดังนี้  
 1.1 การบริหารแบบยืดหยุ่น สมาชิกแบบไม่เป็นทางการเข้าร่วมประชุมมาจากบุคคลที่ไม่ใช่

คณะกรรมการเท่านั้น แต่อาจเป็นกลุ่มประชาสังคมอ่ืน ๆ ที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 1.2 เน้นคนท างานที่มาจากองค์กรประชาสังคมอ่ืน ๆ ลดสัดส่วนของหน่วยงาน 
 1.3 สามารถเปลี่ยนคณะท างานเพื่อหมุนเวียนตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  
 1.4 ควรมีที่ตั้งท าการคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) อย่างชัดเจน เพ่ือการ

ติดต่อประสานงาน 

  2. องค์กรแบบกระจายอ านาจ มีลักษณะเด่นดังนี้ 
 2.1 การบริหารแบบกระจายอ านาจการตัดสินใจ โดยการบริหารคณะกรรมการด้านต่าง ๆ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และสามารถพิจารณาโครงการในสถานการณ์เร่งด่วนที่ควร
ศึกษาในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมนั้นสามารถช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาของสังคมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น 
การเกิดภัยพิบัติ ม็อบ หรือกลุ่มต่าง ๆ  

2.2 ถ่ายงบประมาณการพิจารณาโครงการให้คณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด 
(คปจ.) ตัดสินใจ แต่ควรมีคณะท างานที่มีความรู้ความเข้าใจโครงการ หรือนักวิชาการเข้ามาเสริมการ
พิจารณาโครงการ 

2.3 ควรมีค่าตอบแทนในการพิจารณาโครงการของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2.4 ให้องค์กรทางวิชาการน าไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอน 
 2.5 ควรมีที่ตั้งท าการของคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) เป็นของตนเอง 

 3. องค์กรแบบสภาพลเมือง มีลักษณะเด่นดังนี้ 
 3.1 มีที่มาของตัวแทนที่หลากหลาย มีลักษณะสภาพลเมือง นักการเมืองท้องถิ่นเข้าร่วม 
 3.2 มีการประชุมก าหนดแผนงาน นโยบาย และผลักดันนโยบาย 
 3.3 สมาชิกไม่ตายตัวเป็นสภาการเรียนรู้ การรับรู้ ตระหนักความเป็นอยู่ในชุมชน 
  3.4 ควรมีการผลักดันหลักสูตรซึ่งมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นพลเมือง 
(Civic Education) ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานและ
อุดมศึกษา 
 
ค าขอบคุณ 
 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยการติดตามประเมินผลโครงการที่รับการสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ภาคใต้ ประจ าปี 2556 และขอขอบคุณแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัยเชิงพ้ืนที่จากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
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