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บทคัดย่อ 
 การประเมินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามประเมินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดยใช้รูปแบบประเมินแบบ
ประยุกต์ใช้ CIPPI Model กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือ คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคม
จังหวัด (คปจ.) จำนวน 15 คน ผู้ดำเนินโครงการ จำนวน 20 คน และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน 
รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 45 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการวิเคราะห์
เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ ผลของการวิจัย พบว่า 1) ด้านบริบท ความคิดเห็นของคณะทำงานเครือข่าย
ประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.17) และความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้ดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.17) และ ความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.08) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า ความคิดเห็น
ของคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก 
( =x 3.11) และความคิดเห็นของกลุ่มผู้ดำเนินโครงการ  โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก 
( =x 3.11) และ ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก 
( =x 2.89) 3) ด้านกระบวนการ ความคิดเห็นของคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) 
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.12) และความคิดเห็นของกลุ่มผู้ดำเนินโครงการ โดยรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 2.74) และ ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 2.97) 4) ด้านผลผลิตความคิดเห็นของคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคม
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จังหวัด (คปจ.) โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.28) และความคิดเห็นของกลุ่มผู้ดำเนิน
โครงการ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 2.96) และ ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.27) และ 5) ด้านผลกระทบ ความคิดเห็นของ
คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.07) 
และความคิดเห็นของกลุ่มผู้ดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.15) และ 
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.27) ประโยชน์
จากโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งให้กับความ
เป็นพลเมืองของประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
คำสำคัญ: ประเมินโครงการ, การเมืองภาคพลเมือง, ภาคใต้อันดามัน   
 
Abstract 
 The current study aims to project evaluation of the Civil Politics Development in 
Southern Andaman Provincial Cluster by utilizing CIPPI. The sampling groups in Southern 
Andaman Provincial Cluster were comprised of 15 people of a working group of the 
provincial Civil Society Network (CSN), 20 project managers, 10 participants.  In the 
aggregate, there were 45 respondents. Research instruments consisted of questionnaires 
and interview.   The questionnaires were analyzed through average, standard deviation, 
and the content analysis was employed to analyze the interview.  The research revealed 
the following results.  First, the overall opinion on the context of the working group of 
the provincial Civil Society Network (CSN), project managers, and participants strongly 
agreed, accounting for ( =x 3.17), ( =x 3.17), and ( =x 3.08) respectively.  Second, the 
overall opinion on the intake factors of the working group of the provincial Civil Society 
Network (CSN), project managers, and participants demonstrated a strong agreement, 
resulting in ( =x 3.11), ( =x 3.11), and ( =x 2.89) respectively. Third, the overall opinion on 
the process of the working group of the provincial Civil Society Network (CSN), project 
managers, and participants strongly agreed, accounting for ( =x 3.12), ( =x 2.74), and 
( =x 2.97) respectively. Forth, the overall opinion on the output/outcome of the working 
group of the provincial Civil Society Network (CSN), project managers, and participants 
showed a strong agreement, accounting for ( =x 3.28), ( =x 2.96), and ( =x 3.27) 
respectively. Fifth, the overall opinion on the impact of the working group of the 
provincial Civil Society Network (CSN), project managers, and participants showed a 
strong agreement, contributing to ( =x 3.07), ( =x 3.15), and ( =x 3.27) respectively. The 
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merit of the Civil Politics Development Project is to consolidate the citizenship of a 
person in the participatory process.  
Keywords: project evaluation, civil politics and Southern Andaman Provincial Cluster 
 
บทนำ 
 การเมืองภาคพลเมืองของประชาชนที่หลายฝ่ายคาดหวังว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ
ประเทศได้นั้น แต่ก็ยังมีบุคคลจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจในความหมายคำว่า “พลเมือง” (citizens) เป็นคำ
ที่มีนัยความหมายมากกว่าคำว่า“ประชาชน”(peoples) ซึ่งหมายถึง คนทั่วไปหรือคนที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศนั้น ๆ เท่านั้น แต่พลเมืองนอกจากเป็นคนที่มีสิทธิตามกฎหมายของสังคมประเทศนั้นแล้วยังควร
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนรวมถึงตระหนักและใช้สิทธิที่มีอย่างถูกต้อง
เหมาะสม บทบาทการเมืองภาคพลเมืองจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนในท้องถิ่นที่ต้องการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและการบริหารปกครองท้องถิ่นโดยตรงโดยประชาชนในท้องถิ่นอาจจะอาศัยช่อง
ทางการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ เช่น การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น การเข้าชื่อเสนอลงคะแนน
เสียงหรือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ หรือประชาชนในท้องถิ่นอาจจะอาศัยช่อง
ทางการมีส่วนร่วมที่ไม่เป็นทางการในรูปแบบของการรวมกลุ่มประท้วงเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
เพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง อาจจะได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่น เช่น ปัญหามลภาวะจากนิคมอุตสาหกรรมในท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย (วินิจ ผาเจริญ, 2563) การที่
ประชาชนที่มีความตื่นรู้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในการจัดสรรสิ่งมีคุณค่าในชุมชนท้องถิ่นโดยการร่วมรู้
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติ งานร่วมตัดสินใจและร่วมกำกับการตรวจสอบ (ปธาน สุวรรณมงคล, 
2560) 
 การเมืองมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง นโยบายที่สำคัญโดยสภา
พัฒนาการเมืองซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองได้กำหนดแผนงาน
ยุทธศาสตร์ในการทำงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการบริหารให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือการดำเนินงาน มีการรายงานในทุกขั้นตอนการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
และภารกิจที่ได้มอบหมายในการทำงานที่เป็นไปตามทิศทางขององค์กร จึงได้มีความจำเป็นในการติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมือง และการทำงานของกลไกหน่วยงานที่ทำหน้าที่
ในการกลั่นกรองพิจารณาโครงการเบื้องต้นที่เป็นกลไกการทำงานในระดับจังหวัด ซึ่งคณะทำงานเครือข่าย
ประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ที่ได้รับมอบหมายภาระงานที่ได้กำหนดให้ดูแลตรวจสอบพิจารณาตลอดจน
ติดตามให้ความรู้แนะนำช่วยเหลือแก้ไขปัญหาปรับปรุงโครงการและเป็นพ่ีเลี้ยงในโครงการ ซึ่งการทำงาน
ในช่วงที่ผ่านมาโครงการต่าง ๆ ได้ดำเนินการไปตามแผนงาน และขอบเขตงาน (Terms of Reference : 
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TOR) ที่ได้กำหนดตามเงื่อนไขข้อตกลงในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับร่าง
ไปยังหน่วยงานแล้วจึงได้มีการประเมินโครงการผู้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ให้มีความสมบูรณ์และความคิดเห็น ในการประเมิน
จากเครื่องมือและแนวคิดทฤษฎีที่ได้ร่วมกันออกแบบให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสภาพัฒนาการเมือง 
และการบริหารจัดการของคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ในการพิจารณากลั่นกรอง
และติดตามโครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลทราบถึงผลการ
ดำเนินโครงการต่าง ๆ ขององค์กรผู้รับทุนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีคุณภาพ 
(สถาบันพระปกเกล้า, สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2556) โครงการสามารถพัฒนาศักยภาพพลเมือง
เพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพื้นที่เพ่ือส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป  
 ดังนั้น การติดตามประเมินโครงการด้วยการวิจัยนั้น ผู้วิจัยจึงใช้รูปแบบการติดตามประเมิน
โครงการแบบประยุกต์ใช้ CIPPI Model เพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ในด้านบริบท ปัจจัย
นำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองต่อไปใน
อนาคต  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน  
ด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ ตามแนวคิดการประเมินสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบประยุกต์ใช้ CIPPI Model (Context, Input, Process, 
Product and Impact) 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
  การประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) 
  การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) (Stufflebeam, Madam, & Kellaghan, 2000) ได้กำหนด
ประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ  “CIPP Model” ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1. การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินก่อน
การดำเนินการโครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ ประเด็น
ปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ เช่น โครงการอาหารเสริมแก่เด็กวัยก่อนเรียน เราจะต้อง
วัดส่วนสูง และชั่งน้ำหนัก  
  2. การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ 
เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดำเนินงาน 
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  3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือหาข้อบกพร่อง
ของการดำเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การดำเนินการช่วงต่อไปมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้นำ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในโครงการโดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้จะ
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness)  
ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการซึ่งมักจะไม่สามารถศึกษาได้ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว 
  4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่
เกิดข้ึนกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ 
เลิก ขยาย  
  นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังให้ความสำคัญกับผลกระทบ (Impact) จากโครงการด้วย โดยจากการ
ประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการ เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้นไประยะหนึ่ง สารสนเทศท่ีได้จะชี้ให้เห็น
ว่าโครงการ “สำเร็จ”จริง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ใช่แค่ “ทำเสร็จ” 
เท่านั้น 
  สำหรับ สตัฟเฟิลบีม ได้นำเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นที่ประเมินดังนี้ 
  1. การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้นำไปใช้ในการกำหนดจุดประสงค์ของโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนการ
ดำเนินงาน 
  2. การตัดสินใจเพ่ือกำหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) เป็นการตัดสินใจที่
ใช้ข้อมูลจากปัจจัยนำเข้าที่ ได้นำไปใช้ในการกำหนดโครงสร้างของแผนงาน และขั้นตอนของการ
ดำเนินการของโครงการและพิจารณาโครงการ 
  3. การตัดสินใจเพ่ือการนำโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เป็นการตัดสินใจที่
ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และ
ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ 
  4. การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่น การตัดสินใจเพ่ือใช้ข้อมูลจาก
การประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดข้ึน เพ่ือพิจารณาการยุติ / ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่จะนำไปใช้ใน
โอกาสต่อไป 
  นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการนั้นมีความหมายเช่นเดียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Efficiency) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้ โดยหลักการสำคัญ ๆ ซึ่งเป็น
แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้                  
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าผลการปฏิบัติงาน มิใช่ประเมินค่าบุคคล           
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกคน             
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ในการจัดการในหน่วยงานให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต้องมีความแม่นยำในการประเมิน สร้างความเชื่อมั่นได้ในผลการประเมิน และความเที่ยงตรงของ            
การประเมิน 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีเครื่องมือหลักช่วยในการประเมิน  5) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีการแจ้งผลการประเมิน และหารือผลการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้นการ
ประเมิน เพ่ือให้ทราบถึงข้อดี ข้อบกพร่อง เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  6) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีการดำเนินการเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ประโยชน์ของการประเมินผล
การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน (พรรณี สวนเพลง, จตุพล ดวงจิตร 
,นวนันทน์ ศรีสุขใส และปณิชา ตันสูติชล, 2563) 
  สรุปได้ว่า การประเมินผลเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ของกองทุนพัฒนา
การเมืองและคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการทำงานตอบสนองวัตถุประสงค์ของสภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สอดคล้องกับประเด็นการ
ประเมินแบบ CIPPI ทั้ง 5 ประการ 
 
กรอบแนวคิด 
  การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาเอกสารการประเมินที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มคณะทำงานเครือข่ายประชา
สังคมจังหวัด กลุ่มผู้ดำเนินโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการ แนวคิดที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ CIPP 
Model และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบการจัดประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการประเมินผล
โครงการครั้งนี้ใช้แนวคิด CIPP Model ทำให้สามารถได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันจะส่งผลให้เกิดแนวทางหรือรูปแบบที่เหมาะสมของ
คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ในการทำงานเพ่ือการบริหารจัดการโครงการในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ได้รับผลกระทบ (Impacts) ในการจัดดำเนินโครงการ 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกำหนดแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้โดยมีรูปแบบการประเมินแบบประยุกต์ CIPPI Model  
ดังภาพประกอบที่ 1   
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ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบประยุกต์ CIPPI Model 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) กลุ่มคณะทำงานเครือข่ายประชา
สังคมจังหวัด (คปจ.) 2) กลุ่มผู้ดำเนินโครงการ และ 3) กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ได้กลุ่มตัวอย่างจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ 1) กลุ่มคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) 
จำนวน 15 คน  2) กลุ่มผู้ดำเนินโครงการ จำนวน 20 คน 3) กลุ่มผู้ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน  
รวมจำนวนทั้งสิ้น 45 คน 
 2. ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคใต้อันดามัน คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง 
 3. ขอบเขตโครงการ ประกอบด้วย 1) ยกระดับการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาสังคมในการ
ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 2) พัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายประชาสังคมสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเองก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 3) ค่ายเยาวชนต้นแบบรักถิ่นเกิดกับการจัดการทรัพยากร 4) โครงการ
ส่งเสริมการใช้สิทธิในการผลักดันนโยบายสาธารณะจังหวัดภูเก็ต 5) การจัดตั้งกลไกจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธีและการสร้างสังคมสมานฉันท์ด้วยกระบวนการชุมชนจัดการตนเอง  6) สร้างพ้ืนที่สาธารณะ
การเมืองภาคพลเมืองเพ่ือบูรณาการงานพัฒนาระดับท้องถิ่นและจังหวัด 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง โดยแบบสอบถามวัดความคิดเห็น 4 ระดับ คือ เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยค่อนข้างน้อย เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก และเห็นด้วยมาก นำข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
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ผลการวิจัย 
 การดำเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดา
มันเป็นโครงการที่มีความสำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพ้ืนที่เป็นสำคัญ รวมทั้งการขยาย
ความรู้ เครือข่ายไปในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือเป็นการขยายผลของการจัดดำเนินโครงการซึ่งมีอยู่จำนวนมาก 
รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับมีจำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับเป้าหมายของโครงการเชิงพ้ืนที่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
สามารถสร้างความตระหนักการเมืองภาคพลเมือง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทำการประเมินผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพพลเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดยวิเคราะห์ผลการวิจัยจำแนกออกเป็น 5 ด้าน 
คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต  และด้านผลกระทบ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  
  1. ด้านบริบท (Contexts) 
  สภาพแวดล้อมทีเ่กี่ยวกับดำเนินงาน โดยมีความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
   1.1 คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม
คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) มีความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ด้านบริบทอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.17) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเชื่อมั่นไม่หวาดระแวงสงสัยต่อการจัดกิจกรรมโครงการอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก 
( =x 3.60) และในพ้ืนที่โครงการมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่ในระดับเห็นด้วย
ค่อนข้างมาก ( =x 3.27) เช่น โครงการยกระดับการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาสังคมในการส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง จังหวัดระนอง 
   1.2 กลุ่มผู้ดำเนินโครงการ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มผู้ดำเนินโครงการมี
ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ด้านบริบทอยู่ในระดับ เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก ( =x 3.17) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มผู้ดำเนินโครงการในพ้ืนที่โครงการมีชุมชนที่
เข้มแข็งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( =x 3.75) สำหรับในพ้ืนที่โครงการมีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพ้ืนที่โครงการผู้นำชุมชนมีบทบาทการนำ และ ในพ้ืนที่โครงการมี
องค์กร/สถาบันที่มีบทบาทและเอ้ือต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
ค่อนข้างมาก ( =x 3.44) เช่น โครงการยกระดับการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาสังคมในการส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง จังหวัดระนอง 
   1.3 กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิ งพ้ืนที่ด้านบริบทอยู่ในระดับเห็นด้วย
ค่อนข้างมาก ( =x 3.08) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่โครงการมีชุมชนที่เข้มแข็ง 
และ ในพ้ืนที่โครงการมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ( =x 3.73, =x 3.60) ตามลำดับ เช่น โครงการยกระดับการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาสังคม
ในการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดระนอง 
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  2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs)  
  การประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของ
ทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์  เวลา ฯลฯ รวมทั้ง
เทคโนโลยีและแผนการดำเนินงาน โดยมีความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
   2.1 คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม
คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) มีความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ด้านปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.11) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) มีความคิดเห็นว่าทีมงานผู้ดำเนินโครงการมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ และความพร้อมของเอกสารข้อมูลในการจัดกิจกรรม
โครงการอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.33, =x 3.20) ตามลำดับ เช่น โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำและเครือข่ายประชาสังคมสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดพังงา 
   2.2 กลุ่มผู้ดำเนินโครงการ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มผู้ดำเนินโครงการมี
ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ด้านปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับเห็น
ด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.11) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มผู้ดำเนินโครงการมีความคิดเห็นต่อความ
พร้อมของเอกสารข้อมูลในการจัดกิจกรรมโครงการ และสาระสำคัญของโครงการมีความชัดเจนอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.33, =x 3.22) ตามลำดับ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและ
เครือข่ายประชาสังคมสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดพังงา 
   2.3 กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ด้านปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับเห็น
ด้วยค่อนข้างมาก ( =x 2.89) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อเนื้อหา/
หลักสูตร/กระบวนการมีความเหมาะสม และความรู้ทักษะของวิทยากรมีความสอดคล้องกับกิจกรรม
โครงการอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.00) เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่าย
ประชาสังคมสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดพังงา 
  3. ด้านกระบวนการ (Processes)  
  การประเมินเพ่ือหาข้อบกพร่องของการดำเนินโครงการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข 
ปรับปรุง ให้การดำเนินการในระยะต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา 
ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่มโดยมีการบันทึกไว้เป็น
หลักฐานทุกข้ันตอน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของนโยบาย/ แผนงาน/โครงการ 
โดยมีความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
   3.1 คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม
คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) มีความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ด้านกระบวนการอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.12) เมื่อพิจารณารายข้อ
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พบว่า คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) มีความคิดเห็นต่อการจัดโครงสร้างของโครงการมี
ผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสมชัดเจน และขั้นตอนการดำเนินโครงการและระเบียบปฏิบัติในโครงการมีความ
เหมาะสมชัดเจน อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.64, =x 3.40) ตามลำดับ เช่น โครงการ
ส่งเสริมการใช้สิทธิในการผลักดันนโยบายสาธารณะจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
   3.2 กลุ่มผู้ดำเนินโครงการ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มผู้ดำเนินโครงการมี
ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ด้านกระบวนการอยู่ในระดับเห็น
ด้วยค่อนข้างมาก ( =x 2.74) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มผู้ดำเนินโครงการมีความคิดเห็นต่อการ
อำนวยการโครงการและการประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขั้นตอนการดำเนินโครงการและ
ระเบียบปฏิบัติในโครงการมีความเหมาะสมชัดเจนอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.00, 
=x 2.89) ตามลำดับ เช่น โครงการส่งเสริมการใช้สิทธิในการผลักดันนโยบายสาธารณะจังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต 
   3.3 กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ด้านกระบวนการอยู่ในระดับเห็น
ด้วยค่อนข้างมาก ( =x 2.97) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อขั้นตอน
การดำเนินโครงการมีมีความเหมาะสม และ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการให้ทราบโดยทั่วไปอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.00, =x 2.90) ตามลำดับ เช่น โครงการส่งเสริมการใช้สิทธิในการ
ผลักดันนโยบายสาธารณะจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
  4. ด้านผลผลิต (Products)  
  การประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ การมีส่วนร่วมและ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการปรับเปลี่ยนโครงการ โดยมี
ความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
   4.1 คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม
คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) มีความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ด้านผลผลิตอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.28) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) มีความคิดเห็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการในเรื่อง
การเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่าย และ การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการในเรื่องกระบวนการ
บริหารจัดการโครงการอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.53, =x 3.40) ตามลำดับ เช่น โครงการ
จัดตั้งกลไกจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการสร้างสังคมสมานฉันท์ด้วยกระบวนการชุมชนจัดการ
ตนเอง จังหวัดกระบี่ 
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   4.2 กลุ่มผู้ดำเนินโครงการ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มผู้ดำเนินโครงการมี
ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ด้านผลผลิต อยู่ในระดับเห็นด้วย
ค่อนข้างมาก ( =x 2.96) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มผู้ดำเนินโครงการมีความคิดเห็นต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการเรื่องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองของกลุ่มเป้าหมาย  และการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการในเรื่องการเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายอยู่ในระดับเห็นด้วย
ค่อนข้างมาก ( =x 3.22, =x 3.11) ตามลำดับ เช่น โครงการจัดตั้งกลไกจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
และการสร้างสังคมสมานฉันท์ด้วยกระบวนการชุมชนจัดการตนเอง จังหวัดกระบี่ 
   4.3 กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ด้านผลผลิตอยู่ในระดับเห็นด้วย
ค่อนข้างมาก ( =x 3.27) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อความสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับตนเองและครอบครัว และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.40, =x 3.30) ตามลำดับ  เช่น 
โครงการจัดตั้งกลไกจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการสร้างสังคมสมานฉันท์ด้วยกระบวนการชุมชน
จัดการตนเอง จังหวัดกระบี่ 
  5. ผลกระทบ (Impacts)  
  การติดตามตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากมีผลผลิตเกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาศักยภาพการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ ทั้งผลกระทบในเชิงบวกอันเป็นผลที่คาดหวังไว้จากการจัด
ให้มีโครงการและผลกระทบเชิงอันเป็นผลที่ไม่ได้มีการคาดคิดหรือคาดหวังไว้จากการจัดให้มีโครงการ โดย
มีความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
   5.1 คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ผลการศึกษาพบว่า  โดยภาพรวม
คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.)  มีความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ผลกระทบอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.07) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.)  มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโครงการส่งผลต่อการ
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในพ้ืนที่โครงการ และการจัดกิจกรรมโครงการส่งผลให้เกิดผลพลอยได้อ่ืนใน
พ้ืนที่ โครงการ เช่น ความร่วมมือเพ่ือป้องกันภัยชุมชน ความสามัคคี ฯลฯ  อยู่ ในระดับเห็นด้วย
ค่อนข้างมาก ( =x 3.13) เช่น โครงการสร้างพ้ืนที่สาธารณะการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือบูรณาการงาน
พัฒนาระดับท้องถิ่นและจังหวัด จังหวัดตรัง  
   5.2 กลุ่มผู้ดำเนินโครงการ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มผู้ดำเนินโครงการมี
ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ผลกระทบอยู่ในระดับ เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก ( =x 3.15) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มผู้ดำเนินโครงการมีความคิดเห็นต่อกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม  และการจัดกิจกรรมโครงการ
ส่งผลต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในพ้ืนที่โครงการ อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.33, 
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=x 3.11) ตามลำดับ เช่น โครงการสร้างพ้ืนที่สาธารณะการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือบูรณาการงานพัฒนา
ระดับท้องถิ่นและจังหวัด จังหวัดตรัง 
   5.3 กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ผลกระทบอยู่ในระดับเห็นด้วย
ค่อนข้างมาก ( =x 3.27) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อเกิดการ
เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม/องค์กร ชุมชน และสังคมมากขึ้น และชุมชนมีการพูดคุยเกี่ยวกับ
ประเด็นสาธารณะหรือกิจกรรมเพ่ือสังคมมากข้ึนอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( =x 3.30, =x 3.20) 
ตามลำดับ เช่น โครงการสร้างพ้ืนที่สาธารณะการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือบูรณาการงานพัฒนาระดับท้องถิ่น
และจังหวัด จังหวัดตรัง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาทำให้พบประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ด้านบริบท (Contexts) 
  คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) กลุ่มผู้ดำเนินโครงการ และกลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่ มีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก เช่น โครงการยกระดับการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพประชาสังคมในการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดระนอง โดยโครงการพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สอดคล้องกับ ศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร และโชติกา แก่นธิยา (2562) ระบุ
ถึงภาคประชาชนมีโอกาสได้มีการเสนอความต้องการในฐานะพลเมืองของประเทศหรือผู้เสียภาษีให้กับ
ประเทศย่อมจะมีสิทธิ และเสรีภาพในการร่วมกันเสนอความคิดเห็นเพ่ือการวางแผน มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะนั้น ๆ รวมถึง
ของโครงการต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน  

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs)  
  คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) กลุ่มผู้ดำเนินโครงการ และกลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่ มีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ความพร้อมของทรัพยากรมีความ
เหมาะสมทั้งงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีแลแผนการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายประชาสังคมสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
จังหวัดพังงา โดย Mansup (2020) การเมืองภาคพลเมืองอาศัยความร่วมมือและทรัพยากรจากทุกฝ่าย 
กำหนดพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับ พรรณี สวนเพลง, จตุพล ดวงจิตร, นวนันทน์ ศรีสุขใส และปณิชา 
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ตันสูติชล (2563) ระบุว่าโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ที่อาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณ เช่น อาจจะมี
การเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้ง/ผู้สนับสนุน และประชาชนเข้ามาให้ความรู้สร้างความเข้าใจ โดยไม่ต้องใช้
งบประมาณหรือใช้งบประมาณน้อย หากแต่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นกระบวนการที่สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยปราศจากอามิสสินจ้าง เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับประชาชน 
และ วิชัย ภู่โยธิน, สุคนธ์ สินธพานนท์, พิวรรษา นภารัตน์ และ ดิษยา กุศลภุชฌงค์ (2552) ได้ กล่าวว่า 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพลเมืองดีในบริบทของสังคมที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย คือ               
1) มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 2) เคารพกฎหมายบ้านเมืองและปฏิบัติ  
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม 3) มีความรับผิดชอบต่อ ตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ 4) เป็นผู้มี
เหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 5) มีคุณธรรม จริยธรรมและ ปฏิบัติตามหลักธรรม 6) เคารพใน
สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น และ 7) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง  
  3. ด้านกระบวนการ (Processes) 
  คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) กลุ่มผู้ดำเนินโครงการ และกลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่ มีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก เช่น โครงการส่งเสริมการใช้สิทธิในการ
ผลักดันนโยบายสาธารณะจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง
ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ Mansup (2020) ความสำคัญของการพัฒนาฐานรากของการเมืองภาค
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งด้วยการสร้างพลเมืองที่พร้อมด้วยหลักแนวคิดประชาธิปไตย 
และเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น (Active citizen) ให้มากขึ้น  
  4. ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ (Products)   
  คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) กลุ่มผู้ดำเนินโครงการ และกลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่ มีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก เช่น โครงการจัดตั้งกลไกจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีและการสร้างสังคมสมานฉันท์ด้วยกระบวนการชุมชนจัดการตนเอง  จังหวัดกระบี่      
การเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่าย การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง สอดคล้องกับ 
Mansup (2020) กล่าวถึง ประชาธิปไตยเป็นกระบวนการเรียนรู้ (Learning process) พัฒนาแนวคิดต่อ
การเมืองว่าเป็นเรื่องของชีวิตประจำวัน การเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นเรื่องที่ทุกคนต้อง “รับรู้” และ 
“เรียนรู้” เพ่ือค้นหาบทเรียนและคำตอบโดยยึดหลักการและปรัชญาประชาธิปไตยและนำวิถี
ประชาธิปไตยที่ถูกต้องสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมทางการเมือง (Civic action) สร้างบรรยากาศแห่งการ
พูดคุยทางการเมืองอย่างเสรี (Public discourse) สร้างประสบการณ์และการให้เรียนรู้ในลักษณะของ 
Functional literacy เช่นเดียวกับการเรียนรู้การทำงานในชีวิตประจำวัน สังคมแห่งการเรียนรู้ดังกล่าว
เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นและมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการศึกษาในระบบโดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทางการเมืองการปกครองมีพลวัตร และผู้คนเริ่มเข้าใจใน “ความเป็นการเมือง 
(The political)” ว่าเป็นความสัมพันธ์ของคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นตัวกำหนดการดำรงอยู่
และความเป็นตัวตนของพวกเขา กลไกสำคัญท่ีมีส่วนผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้คือ สื่อมวลชน 
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  5. ด้านผลกระทบ (Impact) 
  คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) กลุ่มผู้ดำเนินโครงการ และกลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่ มีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก เช่น โครงการสร้างพ้ืนที่สาธารณะ
การเมืองภาคพลเมืองเพ่ือบูรณาการงานพัฒนาระดับท้องถิ่นและจังหวัด จังหวัดตรัง การดำเนินโครงการ
ส่งผลต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในพ้ืนที่ นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม 
สอดคล้องกับ Bureekul (2020) กล่าวถึงกลยุทธ์ในการดำเนินการคือการใช้วิธีดำเนินการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการระบบเปิดให้แก่ตัวแทนหน่วยงาน
ระดับจังหวัด โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมที่มีการพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทข้าราชการแล้วให้
บุคลากรที่ผ่านการอบรมแล้วนี้ไปดำเนินการโดยอาศัยความรู้ที่ได้รับไปจากการอบรมทั้งนี้ โดยผ่านการ
สนับสนุนทางวิชาการจากนักวิชาการที่รับผิดชอบดูแลในจังหวัด และผ่านการสนับสนุนทางด้านการเงิน
เบื้องต้นเพ่ือเริ่มโครงการได้ หลังจากนั้นแต่ละจังหวัดจะมีการจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมเอง  เมื่อดำเนิน
กิจกรรมแล้วพบว่าในบางแห่งประชาชนและข้าราชการจะมีการเรียนรู้และตระหนักหลังจากได้ปฏิบัติจริง
และเหน็ผล  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
  1. ควรส่งเสริมการสร้างการปฏิบัติการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมไทย 
  2. การสร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือสร้างช่องทางการสื่อสารทางการเมืองของพลเมือง
เข้มแข็ง เพ่ือการพัฒนาสังคมพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยไทย 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ภาครัฐควรมีนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ที่เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่ในกลุ่มโซนภาคอย่างสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่ พร้อมทั้งช่วยในการดำเนินกิจกรรมภาค
พลเมืองในประเด็นที่ยังมีความอ่อนแอ 
  ข้อเสนอแนะระดับองค์กร 
  ควรส่งแสริมการเมืองภาคพลเมืองในระดับกลุ่มองค์กรขนาดเล็ก เพ่ือสร้างแรงกระเพ่ือมต่อบริบท
สังคมได้ขยายแนวร่วมเครือข่ายเป็นวัฒนธรรมของพลเมืองไทยให้เกิดการสร้างสรรค์สั งคมเกื้อกูลและ
ยั่งยืน 
 
 
 
 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 12 
The 12th Hatyai National and International Conference 

92 

 

กิตติกรรมประกาศ  
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