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คานา
ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ กาหนดให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดาเนินการจัด
หมวดหมู่องค์ความรู้ตามกระบวนงานตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้นาไปสู่
การปฏิบัติในการสร้างและพัฒนาความรู้ด้านสหกรณ์ การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เป็นหนึ่งใน
การเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก รวมถึงการรับทราบปัญหาและความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนา
ด้านการบริหารงานของสหกรณ์ จากปัญหาการเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกที่มีสมาชิกมาเข้าประชุมจานวน
น้อย ทาให้การเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเกิดการจัดทา การจัดการองค์ความรู้
เรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการเข้าประชุมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ขึ้น โดยในองค์ความรู้จะรวบรวมทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมกลุ่มสมาชิก และการประยุกต์นาทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การประชุมกลุ่มสมาชิก
เป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์ สามารถรับทราบปัญหาและความต้องการสมาชิกได้ ตาม
วัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งสหกรณ์
คณะทางานการจัดการองค์ความรู้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสร้าง
แรงจูงใจในการเข้าประชุมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ จะเป็นประโยชน์ในงานเผยแพร่และส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป
คณะทางานการจัดการองค์ความรู้
สานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
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๑. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
๑.๑ ความหมาย
Reeder กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การร่วมกันในการปะทะสังสรรค์
ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมเป็นกลุ่ม
WHO / UNICEF ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมคือการที่กลุ่ มของประชาชนก่อให้เกิดการ
รวมตัวที่สามารถจะกระทาการตัดสินใจใช้ทรัพยากร และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระทาในกลุ่ม
Peter Oakley and David Marsden กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปสัมพันธ์กับเรื่องการสร้างประชาธิปไตยทางการเมือง หรือมิฉะนั้นก็เอาไปเกี่ยวพันกับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือการเติบโตตามคาว่า “พัฒนา” ชี้นา หรือที่ใช้กันบ่อยๆ คือ ในแง่ที่รัฐบาลจะเข้าไป
กับสภาพของการ “มีส่วนร่วม” ที่รัฐบาลใช้
ความหมายของการมีส่ วนร่วมอย่างกว้างๆ เช่น การมีส่ วนช่วยเหลื อโดยสมัครใจ การให้
ประชาชนเข้ า ร่ ว มกั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจและกระบวนการด าเนิ น การของโครงการ ตลอดจนร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ ล้นเป็นข้อความที่ดูจะมีความคล่องตัว ดูเป็นการปฏิบัติงานที่จริงจัง ซึ่งบ่ง
บอกว่าโครงการหรื อแผนงานนั้น การมีส่วนร่ว มจะมีการกาหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดาเนินงาน
อย่างไร สาหรับความหมายของการมีส่วนร่วมที่ระบุค่อนข้างเฉพาะเจาะจง เช่น การที่จะให้ประชาชนมีทั้งสิทธิ
และหน้าที่ที่จะเข้าร่วมแก้ปัญหาของเขา ให้เขาเป็นผู้มีความริเริ่มและมุ่งใช้ความพยายามและความเป็นตัวของ
ตัวเองเข้าดาเนินการและความคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ก็เป็นการแสดง
ถึงความหมายที่บอกถึงสภาพการมีส่วนร่วมที่เน้นให้กลุ่มร่วมดาเนินการ และมีจุดสาคัญที่จะให้การมีส่วนร่วมนั้น
เป็นการปฏิบัติอย่างแข็งขัน มิใช่เป็นไปอย่างเฉยเมยหรือมีส่วนร่วมพอเป็นพิธีเท่านั้น
แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน
สมลักษณา ไชยเสริฐ ได้แบ่งแนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น ๓ ด้าน
หลัก คือ ด้านประชาชน (Pubblic) ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) และด้านภาครัฐ โดยการมีส่วน
ร่วม (Participation) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนที่เป็นบุค คลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนต่างๆ ในการดาเนินการพัฒนา ช่วยเหลือ สนับสนุนทาประโยชน์ในเรื่องต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ
ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล เพื่อให้เกิดการยอมรับ
และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกันทุกฝ่าย ดังนี้
๑. การรับรู้ (Perception)
ต้องสร้างสานึกให้ทั้งภาครัฐและประชาชน มีความตระหนัก การรับรู้ การยอมรับใน
สิทธิหน้าที่และส่วนร่วมของทุกกลุ่มทุกฝ่าย โดยภาครัฐนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องสร้างสานึกใหม่ว่ากิจการที่
ตนรั บ ผิ ด ชอบไม่ ใ ช่ “รั ฐ กิ จ ” หรื อ “กิ จ การของรั ฐ ” ที่ ต นเท่ า นั้ น มี สิ ทธิ ตั ด สิ นใจ แต่ เ ป็ นสาธารณกิ จ ที่
สาธารณชนชอบที่จะมีส่วนร่วมในการคิด ร่วมกระทาหรือตรวจสอบ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปรับทัศนคติให้ได้
เช่น นี้ ก็ จ ะต้องเผชิญกั บ สภาวะที่อาจเกิดข้อ ขัดแย้ง กับประชาชนกลุ่ มที่ต้อ งการมี ส่ ว นร่ว มได้ ส่ ว นภาค
ประชาชน การตระหนัก การรับรู้และยอมรับในสิทธิและหน้าที่ตลอดจนการมีส่วนร่วมนั้น ต้องเข้าใจว่าตนและ
ผู้อื่น ต่างก็มีสิทธิหน้าที่และส่วนร่วมเสมอกันตามหลักการเท่าเทียมกัน ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องยอมรับ
การ “รอมชอม” และ “ประสานประโยชน์” มิฉะนั้นความแตกต่างในผลประโยชน์และจุดยืน จะนาไปสู่
ความขัดแย้งและความรุนแรงในที่สุด
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๒. ทัศนคติ (Attitude)
ต้องสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติของบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชนทั้งสองฝ่าย ให้
มีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ ภาครัฐจะต้องเห็นการมีส่ว นร่วมของประชาชนเป็น
เรื่องที่ต้องส่งเสริมเพื่อประโยชน์หลายประการ อาทิ เพื่อการได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและความคิดที่หลากหลาย
รวมทั้งบุคลากรภาครัฐผู้รับผิดชอบด้านการมีส่วนร่วม จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อ ประชาชนและต่อกระบวนการมี
ส่วนร่วม มีการปรับปรุงบทบาทและค่านิยม ตลอดจนต้องมีความอดทนในการทางานกับประชาชน เพราะการมี
ส่วนร่วมต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ต้องทาอย่างต่อเนื่อง และมีความจริงใจต่อประชาชนในขณะเดียวกันภาค
ประชาชนเองก็ควรมีท่าทีที่เข้าใจความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน และจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อ
กระบวนการมีส่ วนร่ว มและต่อเจ้ าหน้าที่เช่นเดียวกัน ก่อให้ เกิดความสั มพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ ทาให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมการมีส่วนร่วมบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมและต่อกั นแล้ว ความร่วมมือ
“ประชารัฐ” ก็จะพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น
๓. การเป็นตัวแทน (Representation)
การสรรหาและคัดเลือกตัวแทน จะต้องคานึงถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายทุกกลุ่มนั้นมีตัวแทนเข้าไปร่วมด้วย จะได้ ประสานผลประโยชน์กันจนลงตัวและเกิด
ความเป็นธรรมขึ้น รวมทั้งควรคานึงถึงคุณสมบัติของตัวแทนที่ต้องการด้วย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ทักษะและความสามารถที่เกื้อหนุนกัน ความสอดคล้องของเทคโนโลยีวัตถุประสงค์ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรการตอบสนองซึ่งกันและกัน ความรับผิดชอบ ความมั่นคงด้านการเงิน ความสามารถในการ
สร้ างความเชื่ อมั่ น เป็ น ต้ น นอกจากนี้ กลุ่ ม ที่เ ป็น ตัว แทนจะต้ องมีค วามน่ าเชื่อ ถือ จากลุ่ มทั้ งหลายหรื อ
ผู้มีส่วนได้เสีย และมีปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องตระหนักถึง คือสมาชิกที่เป็นตัวแทนต้ องมีความรู้สึก
ที่จะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
๔. ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ (Trust)
การมีส่วนร่วมนั้น ต้องสร้างให้สมาชิกมีความเข้าใจและมีความจริงใจในการเข้าร่วม สิ่งที่จะได้
ตามมาคือความเชื่อมั่นและไว้วางใจ (Trust) ในองค์กร โดยการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจกันนั้น ต้อง
แสดงให้ เห็น อย่างชัดเจน กาหนดให้เป็ นรูปธรรมและเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งการสร้างความเชื่อถือ
ศรัทธา ความไว้วางใจกันและกัน เป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้กระบวนการมีส่วนร่วมประสบความสาเร็จหรือ
ล้มเหลว การสร้างความเชื่อถือไว้วางใจอาจทาได้คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การดาเนินกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมอย่างต่อเนื่องและนาเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาครบถ้วนรวมทั้งต้องมีการติดต่อระหว่างสมาชิก
อย่างสม่าเสมอบ่อยครั้ง และทาอย่างตั้งใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการภายในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทา
ให้เกิดความสาเร็จในการสร้าง และดารงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจการร่วมมือซึ่งกันและกัน
๕. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information-sharing)
สร้างกลไกเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ทาให้
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งด้านที่เป็นข้อเท็จจริงและด้านที่เป็นความคิด ความรู้สึก ความคาดหวัง ได้ถูกแสดงออกมา
อย่างหลากหลายลุ่มลึกและสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น ซึ่งจะทาให้การวินิจฉัยปัญหาและการเสนอทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหามีหลากหลาย และตรงกับความต้องการมากขึ้น ผลที่ตามมาคือทาให้การตัดสินใจในการกาหนด
นโยบาย และการวางแผนดาเนินไปได้อย่างรอบรู้ รอบคอบและรอบด้านยิ่งขึ้น โดยการที่ประชาชนจะมีส่วน
ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นที่จะต้องมีความรู้ และมีข้อมูลข่าวสารเพียงพอ ในนโยบายที่ตนต้องการ
มีส่วนร่วม ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นของหน่วยงานที่เป็นผู้ริเริ่มนโยบาย บางส่วนเกิดจาก
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การศึกษาของนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชน ดังนั้นประชาชนที่สนใจการมีส่วนร่วมกับนโยบายใดอาจไป
ขอความร่วมมือและข้อมูลจากบุคคลและองค์กรเหล่านั้น
๖. ฉันทามติ (Consensus)
การมีส่วนร่วมเป็นการสร้างฉันทามติ โดยการให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้า
ร่วม ในการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกัน หาทางออกสาหรับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในทางสันติ
เป็ น ที่ ย อมรั บ หรื อ เป็ น ฉัน ทามติข องประชาสั งคมซึ่ง ทุก คนยิ นยอมเห็ นพ้ องต้ องกัน ในทุ ก ๆ ขั้ นตอนของ
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยเสาหลักของการมีส่วนร่วมที่ดีก็คือการที่ประชาชนสามารถที่จะร่วมมือกัน ลด
ความขัดแย้ง สร้างข้อตกลงที่มั่นคงยืนยาว การยอมรับระหว่างกลุ่ม และหาข้อสรุปร่วมกันได้ทุกฝ่าย แม้ว่า
อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันก็ตาม ก็ต้องสามารถที่จะปรับความเห็นที่ต่างกัน โดยการเจรจาหาข้อยุติที่ทุก
ฝ่ายยอมรับกันได้อย่างสันติวิธี เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปที่เห็นพ้องหรือฉันทามติร่วมกันได้ทุกฝ่าย
๗. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction)
องค์กรการมีส่วนร่วมต้องสร้างให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในองค์กร คือจะต้องจัด
กิจกรรมที่ทาให้มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นของกันและกันเป็นการสื่อสารแบบ
๒ทาง (Two Ways Communication) ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ซึ่งจะนาไปสู่การลดอคติที่มีต่อ
กันและเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่าง ผู้ที่เข้าร่วม สิ่ งเหล่านี้นับว่าเป็นกลไกที่จะช่วยป้องกันความขัดแย้ง ที่
อาจจะเกิดขึ้นหรือกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นกลไก ที่ช่วยบรรเทาความขัดแย้งให้ลดระดับความ
รุนแรงลงได้ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ เพื่อที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดี
ขึ้นและรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือ การให้
ข้อมูลต่อสาธารณชน และให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่นาเสนอหรือนโยบายรัฐ รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสาหรับทุก ๆคน
๘. ความประสงค์หรือความมุ่งหมาย(Purpose)
ต้องกาหนดความประสงค์หรือความมุ่งหมายในการมีส่วนร่วมไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นไปเพื่ออะไร
ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่า ควรเข้าร่วมหรือไม่ การมีความมุ่งหมายที่ต้องการบรรลุชัดเจน จะนาทางให้
สมาชิกผู้เข้าร่วมได้เข้าใจตรงกันและเดินไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นความเป็นเอกภาพทางความ
คิดเห็น เอกภาพในการดาเนินกิจกรรม และความเข้มแข็งขององค์กร นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมต้องมีกิจกรรม
เป้าหมาย ในการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่า มีรู ปแบบและลักษณะอย่างไร
เพื่อที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่า ควรเข้าร่วมหรือไม่ รวมทั้งขั้นตอนของกิจกรรมจะต้องระบุว่าในกิจกรรมแต่
ละอย่างมีกี่ขั้นตอน และประชาชนสามารถเข้าร่วมในขั้นตอนใดบ้าง
๙. การประเมินผล (Appraisal)
ต้องมีระบบการประเมินผล เนื่องจากการประเมิน ผลเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการมีส่วน
ร่วม และถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
องค์กรใดที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม โปร่งใสและขจัดทัศนคติส่วนตัวออกได้มากที่สุดถือว่า
องค์กรนั้นใช้เครื่องมือนี้ อย่างได้ผลและเกิดประโยชน์ ในทานองเดียวกันการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุ ค ลากรในองค์ ก ร ย่ อ มส่ ง ผลถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก รได้ เ ช่ น เดี ย วกั น ซึ่ ง ผลของ
กระบวนการประเมินผลก็จะกลายเป็นปัจจัยนาเข้าในกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน เพื่อนา
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลงาน (Performance Appraisal) จึงต้องเริ่มตั้งแต่การเข้า
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ร่วมควบคุมร่วมติดตามร่วมประเมินผลร่วมบารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่จัดทาไว้ทั้งโดยเอกชนและ
รัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป
๑๐. ความโปร่งใส (Transparency)
ปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กรการมีส่วนร่วมให้มีความโปร่งใส เนื่องจากการมีส่วนร่วม
นั้น เป็นกระบวนการที่ทาให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ สาหรับการตัดสินใจของรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินการ ลดการทุจริตและข้อผิดพลาดของนโยบาย
แผน โครงการลงได้ โดยการสร้ า งความไว้ ว างใจซึ่ ง กั น และกั น ของคนในองค์ ก ร ซึ่ ง ความโปร่ ง ใสเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย ความไว้วางใจ การเปิดเผยข้อมูล การ
เข้าถึงข้อมูล และกระบวนการตรวจสอบ
๑๑. ความเป็นอิสระ (Independence)
องค์กรการมีส่วนร่วมจะต้องมีความเป็นประชาธิปไตย โดยการให้เกียรติ ยอมรับความคิดเห็น
ของกันและกัน สมาชิกทุกคนในองค์กรมีอิสระทางความคิด การที่สมาชิกมีส่ว นร่วมในการเสนอความคิดเห็น
และตัดสินใจ จะเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งหลักการและเงื่อนไขสาคัญของการมีส่วน
ร่วมประการหนึ่งคือ ความเป็นอิสระหรือความสมัครใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการบังคับไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบของการคุกคามการระดมและการว่าจ้างไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม
๑๒. ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง (Onward-doing)
องค์ก รการมีส่ ว นร่ ว ม ต้องเปิด โอกาสประชาชนเข้า มามีส่ ว นร่ ว มอย่ างต่อ เนื่อ งสม่าเสมอ
เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ทาให้เกิดประสบการณ์ การเรียนรู้ใหม่ ความคิดใหม่ที่ท้าทายอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจะต้อง
เตรียมประชาชนให้มีความพร้อมและเห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมด้วยการให้ความรู้ และการสร้างความ
เข้าใจในบทบาทของการมีส่วนร่วมภาคประชาชน รวมทั้งมี การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
อย่ า งต่อ เนื่ อ ง โดยความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างสมาชิกจะเป็นตั ว กาหนดที่ส าคัญ ที่จ ะทาให้ ก ารมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยสาคัญที่
จะบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วม รวมทั้งจะทาให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไป
ในทิศทางที่พึงปรารถนา ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคม
๑๓. เครือข่าย (Network)
ส่งเสริมให้มีการผนึกกาลังร่วมกันของทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนในลักษณะเครือข่ายคื อ
การที่จะต้องมาทาความเข้าใจกัน มาผนึกกาลังกันเป็นหนึ่งเดียวที่สาคัญต้องเป็นไปเพื่อสร้างผลประโยชน์ใน
เชิงการทางานร่วมในรูปกิจกรรม โครงการ แผนงาน ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกัน ต้องผนึกกาลังขอความ
ร่วมมือ หรืออาศัยการทากิจกรรมร่วมมือกันหลายองค์กร ซึ่งเครือข่า ยความร่วมมือจะต้องเกิดขึ้นจากวิธีคิด
ของสมาชิก ผู้บริหาร และบุคคลในชุมชนเป็นหลัก โดยเครือข่ายความร่วมมือนั้น จาเป็นต้องให้มีตัวแทนของ
ประชาชนมาพบปะพูดคุยเพื่อก่อตัวและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ร่วมกัน ดังนั้น เครือข่ายการมีส่วนร่วมจึงเป็น
กระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มหรือเชื่อมโยงองค์กรการมีส่วนร่วมกับสมาชิก ประชาชนและกลุ่ม /
องค์กรต่างๆในชุมชนเข้าด้วยกันโดยมีรูปแบบความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในแนวราบขององค์การการมีส่วน
ร่วมและชุมชนรวมทั้งเป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนเอง โดย
อาศัยเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการทางานของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของคนและปัญหาส่วนรวม
ในชุมชน ซึ่งการดาเนินงานของเครือข่ายจะนาไปสู่การพัฒนาการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนได้ในที่สุด
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แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม : ณรงศักดิ์ จักรกรณ์
กระบวนการมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่ วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนามิได้หมายถึงการให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาของรัฐตามที่รัฐกาหนด แต่
หมายถึง การให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจกาหนดทิศทางการพัฒนาการดารงชีวิต ร่วม
ปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือชุมชน และรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน
ร่วม
คิด
ร่วม
ประเมิน

ร่วม
รับผล

กระบวนการ
มีส่วนร่ วม

ร่วม
ตัดสินใจ

ร่วม
ปฏิบัติ

โดยทั่วไป การร่วมคิดและตัดสินใจภายในกลุ่มเป็นเรื่องยากที่จะทาให้ทุกคนมีส่วนร่วมจริง ๆ
และเป็นอิสระในการแสดงออก เพราะสมาชิกในกลุ่มมีศักยภาพ ฐานะอานาจทางสังคมแตกต่างกัน ปัจจัย
วัฒนธรรมบางประการเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระในการแสดงออก คนแต่ละคนต่างมีมุมมองในการตัดสิน
คุณค่าเรื่องต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ประสบการณ์แตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้อาจจาไปสู่ก ารไม่ยอมรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น อย่ า งไรก็ ต ามหากมี วิ ท ยากรกระบวนการที่ ส ามารถเอื้ อ อ านวยให้ ทุ ก คนคิ ด และ
แสดงออกโดยอิสระ ก็จะเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้น กลับเป็นตัวทวีคูณให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ และก่อให้เกิดพลังที่จะนากลุ่มไปสู่ความสาเร็จ หรือบรรลุเป้าหมายของกลุ่มร่วมกัน
(๑) ความคิดพื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การที่จะดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จะต้องมีแนวความคิดความ
เชื่อพื้นฐานดังนี้คือ
๑. คนมีศักยภาพทางสมองสู ง สามารถคิด เรียนรู้ และเผชิญปัญหาด้วยตนเอง หรือ
ร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. คนหรือกลุ่ มบุ คคล สามารถเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้เองได้ ถ้ามีแรงกระตุ้น และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
๓. การเรียนรู้เริ่มจากความศรัทธา ได้แก่ ความศรัทธาในตนเอง ในความรู้ ในบุคคลอื่น
ในครู/วิทยากร
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๔. รูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน การร่วมมือกันเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญ
และจาเป็นอย่างยิ่งในสังคมการเรียนรู้
๕. การเรียนรู้และการเผชิญปัญหา จะมีประสิทธิภาพ ถ้าผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้และ
เผชิญปัญหาร่วมกัน
๖. บุคคลหรือกลุ่มบุคคล จะเรียนรู้หรือเผชิญปัญหาได้มีประสิทธิภาพ เมื่อทุกคนมีส่วน
ร่วมและมีสวนในการรับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
๗. การพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ การคิดของบุคคลจะต้องสมบูรณ์ สมดุล สมอง
ได้รับการพัฒนาทั้งซีกซ้ายและซีกขวา กล่าวคือ สมองซีกซ้ายจะคิดแบบเป็นเหตุผล ส่วนสมองซีกขวาเน้นการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแบบจินตนาการ
๘. การพัฒนาสังคมจะรอดพ้นจากวิกฤตได้ ต้องมุ่งเน้นที่การพัฒนา “คน” แต่ละคนให้
สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมและร่วมมือกันกับผู้อื่นในชุมชน/สังคม พัฒนาชุมชน/สังคมให้เข้มแข็ง
๙. วิกฤต ที่รากฎอยู่สามารถแก้ไขได้ต้องปฏิรูปวิธีคิด หรือ กระบวนทรรศน์ของคนและ
สังคมใหม่ ให้บุคคลมีความเข้าใจตนเอง (Self awareness) มีความเข้าใจผู้อื่น (emphaty) เข้าใจสังคม
(social awareness) มีความตระหนักสานึกที่เข้าร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาชุมชน/สังคม
๑๐. การพั ฒ นาต้ อ งค านึ ง ถึ ง รากฐานทางวั ฒ นธรรมความเชื่ อ ของแต่ ล ะชุ ม ชน ซึ่ ง
แตกต่างกันอย่างหลากหลาย จัดโอกาสให้คนแต่ละชุมชนมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาของตนเอง ร่วมกันเลือก
ทางเลือกในการแก้ปัญหา ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง
๑๑. การพัฒนาจะเกิดความยั่งยืนได้ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ไม่ใช่ต่างคนต่างทา โดยให้
ประชาชนสามารถจั ดตั้งกลุ่ มหรื อองค์กรของตนเอง ( self organization) ร่ว มกันคิด ร่ว มทาให้ เกิด
ความสาเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ และค่อย ๆ พัฒนาขยายให้ใหญ่ กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของ
กลุ่มองค์กรและชุมชน
๑๒. ผู้นา ทั้งที่เป็นผู้นาตามธรรมชาติและผู้นาโดยตาแหน่ง เป็นเสมือนแกนหรือเสาหลัก
ในการพัฒนาของแต่ละกลุ่มในแต่ละชุมชน
๑๓. กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางปัญญาให้แก่ผู้นา
และคนในชุมชน ซึ่งเป็นเสมือนรากแก้วที่จะสร้างความเป็นประชาชนและความเข้มแข็งแก่ชุมชน
๑๔. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลคิด
เป็น เรียนรู้และสร้างสรรค์กระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
๑๕. สังคมอนาคตจะเปลี่ยนแปลงเร็ว การรวมกลุ่มเพื่อการร่วมมือและแข่งขันเป็นสิ่ง
สาคัญและจาเป็น บุคคลจาเป็นจะต้องเรียนตู้และมีกระบวนทรรศน์ใหม่ จึงจะสามารถปรับตั วให้สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอนาคตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข
๑๖. สังคมไทยจะพ้นวิกฤตและพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้จักต้องมีคนกล้าหาญทางจริยธรรม
มีจิตสาธารณะเสียสละและทางานเพื่อสังคมมากขึ้น กระแสความดี ความงาม ความถูกต้อง เป็นประชาสังคม
ต้องเป็นกระแสหลักของสังคม
(๒.) องค์ประกอบของการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบสาคัญ ๖ อย่าง คือ
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๑. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ถ้าจะให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันมาก ควร
เชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มาร่วมกัน เช่น ถ้าจะทาแผนพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี
สหกรณ์ ผู้ที่เข้าร่วมก็สมควรที่จะมาจากข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนกลุ่มสตรีสหกรณ์ ตัวแทนจากสหกรณ์ที่
กลุ่มสตรีนั้นสังกัดอยู่ เพราะจะได้ให้ข้อมูลได้ครบถ้วนและแผนงานหรือกิจรรม ที่คิดขึ้น เกิดจากการระดม
ความคิดร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ซึ่งจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ทาให้ประสบความสาเร็จ
๒. วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ตัววิทยากรก็สาคัญ เพราะต้องเป็นคนออกแบบ
กระบวนการประชุมให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาและเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง นอกจากนั้น
ยังต้อง
เป็นคนคอยกระตุ้นให้เกิดการร่วมกันคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
๓. การออกแบบคาถาม การตั้ ง คาถามที่ก่ อ ให้ เกิ ด การคิ ด ร่ว มกัน และเป็ นค าถามที่
สามารถกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้คิด และนาไปสู่การเข้าใจปัญหา เข้าใจสถานการณ์ และเป็นคาถาม ที่
จะทาให้คนได้ฉุกคิดและเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ซึ่งถ้าวิทยากรสามารถตั้งคาถามได้ดีก็จะช่วยก่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ได้ดี คาถามที่ดีจะทาให้เกิดการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ ที่มีอยู่ แล้วนามาจัดหมวดหมู่เสียใหม่
ให้สอดคล้องกับสภาพเป็นจริง กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ เกิดขึ้นจากความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่แล้ว
กระบวนการ เทคนิค และท่าทีที่ดีของวิทยากรจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างจริงจัง จะช่วยให้ผู้เข้า
อบรมเกิดความตระหนัก ความเข้าใจในเรื่องราวอย่างนั้นอย่างจริงจัง ดังนั้น การตั้งคาถามจึงไม่ได้มุ่งหมายแต่
คาตอบ เพีย งอย่ า งเดี ย ว แต่ มุ่ งหมายให้ ผู้ เ ข้ า อบรมได้ ส ารวจตนเองและเรื่ อ งราวอื่น ๆ ที่ เ กี่ย วข้ อ งโดย
รอบคอบ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ
๔. กลุ่มและการออกแบบกลุ่ม ให้เหมาะสม ก็จะช่วยให้การเรียนรู้ร่วมกันของคนที่เข้า
ร่วมประชุมเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ความมุ่งมั่นของสมาชิกที่เข้าร่ว มประชุมก็เป็นเรื่องสาคัญ การฝึกอบรมหลั กสู ตร
วิทยากรจะบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้เข้าอบรมด้วยเช่นเดียวกัน ว่าต้องการ
นาไปใช้มากน้อยเพียงใด
๖. กระบวนการมีส่วนร่วม การออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมาย หรือข้อมูลที่ต้องการก็จะนาไปสู่การเรียนรู้ที่ดี สร้างความรู้ ก่อให้เกิดปัญญา
กลไกสาคัญ ที่จะไปขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ก็คือ วิทยากรกระบวนการ ดังนั้น วิทยากร
กระบวนการจะต้องมีทักษะในการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรี ยนรู้ ไม่ใช่ถ่ายทอดความรู้เก่งเพียงอย่างเดียว
เพราะคนที่พูดเก่งไม่ใช่จะเป็นวิทยากรแบบนี้ได้ดีเสมอไป เพราะถ้าบางทีวิทยากรพูดมากเกินไปจะทาให้ผู้เข้า
อบรมไม่ได้เกิดการเรียนรู้ เหมือนครูที่ตั้งหน้าตั้งตาบรรยายตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้าย อย่างนี้เป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ทางเดียว คนฟังรับได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ วิธีการเช่นนี้ก่อให้เกิดการเรียนรู้น้อย คือสอนจนคนไม่ได้
เรียน ดังนั้นวิทยากรที่จะไปสร้างกระบวนการเรียนรู้จึงไม่ใช่ไปสอน แต่เน้นการไปกระตุ้นให้คนคิดจึงเรียก
วิทยากรแบบนี้ว่า “วิทยากรกระบวนการ” ซึ่งใช้คาภาษาอังกฤษว่า Facilitator
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๒. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจูงใจในการทางาน ความสัมพันธ์กับความต้องการของมนุษย์โดยตรงซึ่งเกี่ยวข้องกับขวัญ
ทัศนคติ และการจูงใจในการปฏิบัติงานในองค์การแรงจูงใจในการทางานของบุคคลจะมีผลอย่างมากต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคคล ผู้ปฏิบัติงานที่มีแรงจูงใจในการทางานสูง ย่อมปฏิบัติงานได้สาเร็จ และมีประสิทธิภาพ
มากกว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่า สาหรับความหมายของคาว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
นั้น ได้มีผู้ให้ความหมายไว้มากมายดังนี้
สมยศ นาวีการ กล่าวว่า แรงจูงใจ คือพลังที่ริเริ่มกากับ และช่วยค้าจุนพฤติกรรม และการ
กระทาส่วนบุคคล ซึ่งแรงจูงใจสามารถมีรูปแบบที่หลากหลาย และในอีกทางหนึ่งแรงจูงใจสามารถเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นแรงผลักดันภายในให้กระทาได้
แอนเดรส ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจเป็นตัวการที่จ ะทาให้เกิดพฤติกรรม
ของมนุษย์
เบลสัน และ สไตเนอร์(Berelson& Steiner ) ได้อธิบายแรงจูงใจไว้ว่า สิ่งชักจูงอันหนึ่งนั้นก็
คือสถานการณ์ภายใน ซึ่งช่วยกระตุ้น และริเริ่มเรื่องของกิจกรรมการเคลื่อนไหว แล้วนาไปสู่การประพฤติ
ปฏิบัติตามช่องทางภายใต้การนาของเป้าหมาย
จากคาอธิบายและความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึงความต้องการภายใน
หรือแรงกระตุ้นที่ตอบสนองแก่บุคคลให้แสดงออกพฤติกรรมตามความต้องการนั้น ทั้งทางด้านร่างกาย และ
จิตใจเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้แรงจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้ กระทา
หรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่างซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรม ที่เกิดจากแรงจูงใจ เป็นพฤติกรรมที่มิใช่
เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา ลักษณะของการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา เช่น การขานรับเมื่อ
ได้ยินเสียงเรียก การหันไปมองเมื่อมีคนเดินผ่านหน้า การยกหู โทรศัพท์เมื่อมีกริ่งดังขึ้น ตัวอย่างที่ยกมานี้เป็น
การตอบสนองสิ่ ง เร้ า ที่ ยั ง ไม่ จั ด ว่ า เป็ น แรงจู ง ใจ ที่ จ ะจั ด ว่ า เป็ น พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากแรงจู ง ใจ เช่ น
การที่เจ้าหน้าที่บัญชีพยายามทาบัญชีให้เรียบร้อย เพื่อต้องการคาชมจากหัวหน้ างาน การที่พนักงานขายตั้งใจ
มาทางานสม่าเสมอไม่ขาดงาน และตั้งใจทายอดขาย เพราะหวังจะได้รับความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ การ
ที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลตั้งใจทางานชิ้นหนึ่งเป็นอย่างดี เพราะตระหนักในศักดิ์ศรีของตัวเอง ฯลฯ ตัวอย่าง ๓
ประการนี้ จะเห็ นได้ว่าพฤติกรรมมีความเข้มข้น มีทิศทาง มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่ จุดใดจึงมิใช่
พฤติกรรมทั่วๆ ไป ที่เกิดจากการตอบ สนองสิ่งเร้าธรรมดา นอกจากนั้นพฤติกรรมการจูงใจที่เกิดขึ้น ยังเป็นผล
เนื่องมาจากแรงผลักดัน หรือแรงกระตุ้นที่เรียกว่าแรงจูงใจ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไป
การจู ง ใจมนุ ษย์ นั้ น ต้อ งประกอบด้ ว ยปัจ จัย ต่ า งๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง และประสานสั มพั นธ์ เป็ น
กระบวนการคือ เมื่ อมนุ ษ ย์ มีค วามต้ องการก็จ ะเกิด แรงกระตุ้ น หรือ แรงขั บขึ้ นในร่า งกาย และจะแสดง
พฤติกรรมออกมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือเพื่อให้ได้สิ่งล่อใจ หรือสิ่งจูงใจสิ่งล่อใจ หรือสิ่งจูงใจ นับเป็นปัจจัย
สาคัญที่เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
บาร์ น าร์ ด (Barnard) ได้ ก ล่ า วว่ า สิ่ ง จู ง ใจอั น จะส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการท างานจึ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการคือ
๑) สิ่งจูงใจซึ่งเป็นวัตถุ ได้แก่เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกาย ที่ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเป็นการ
ตอบแทน ชมเชย หรือเป็นรางวัลที่เขาได้ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมาแล้วเป็นอย่างดี
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๒) สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคลซึ่งไม่ใช่วั ตถุ เพราะสิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสนี้ บุคคลจะได้รับ
แตกต่างจากคนอื่น เช่น เกียรติภูมิ ตาแหน่ง การให้สิทธิพิเศษ และการมีอานาจ เป็นต้น
๓) สภาพทางกายที่พึงปรารถนา หมายถึง สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานได้แก่ สถานที่ทางาน
เครื่องมือ เครื่องใช้ในสานักงาน สิ่งอานวยความสะดวกในการทางานต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ อันอาจก่อให้เกิด
ความสุขทางกาย ในการทางาน
๔) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ เป็นสิ่งจูงใจที่อยู่ระหว่างความมีอานาจมากที่สุด กับความท้อแท้
ที่สุด ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึงสมรรถภาพของหน่วยงานที่จะสนองความต้องการของบุคคลในด้าน
ความภาคภูมิใจที่ได้แสดงฝีมือความรู้สึกเท่าเทียมกัน การได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวตนเอง และผู้อื่น
รวมทั้งการได้แสดงความภักดีต่อหน่วยงาน
๕) ความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้ร่วมงานในหน่วยงาน ซึ่งถ้า
ความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดี จะทาให้เกิดความผูกพัน และความพอใจร่วมกับหน่วยงาน
๖) การปรับสภาพการทางานให้เหมาะสมกับวิธีการ และทัศนคติของบุคคลหมายถึง การ
ปรับปรุงตาแหน่งงานวิธีทางานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร ซึ่งแต่ละคนมีความสามารถแตกต่าง
กัน
๗) โอกาสที่จะมีส่วนร่วมในงานอย่างกว้างขวาง หมายถึง การที่เปิดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกมี
ส่วนร่วมในงาน เป็นบุคคลสาคัญคนหนึ่งของหน่วยงานมีความรู้สึกเท่า เทียมกันในหมู่ผู้ร่วมงาน และมีกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
๘) สภาพการอยู่ร่วมกัน หมายถึง ความพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงทาง
สังคม ซึ่งจะทาให้บุคคลรู้สึกมีหลักประกัน และมีความมั่นคงในการทางาน เช่น การรวมตัวจัดตั้งสมาคมของ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน
จะเห็นได้ว่าวิธีการจูงใจของบาร์นาร์ด นอกจากจะตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เพื่อการ
ยังชีพโดยให้สิ่งจูงใจเป็นเงินทอง สิ่งของ และการจัดสิ่งแวดล้อมในการทางานที่ดี เป็นการตอบ สนองความ
ต้องการทางกายแล้ว ยังให้ผู้ปฏิบัติงานมีกาลังใจในการทางานด้วยการส่งเสริมความเท่าเที ยมกันให้มีโอกาส
ร่วมแสดงความสามารถ แสดงความคิดเห็นในงาน และสร้างสัมพันธ์อันดีในหน่วยงานอันเป็นการตอบสนอง
ความต้องการทางด้านจิตใจของบุคคลในหน่วยงานนั้น
ประโยชน์ของแรงจูงใจ
การสร้างแรงจูงใจเป็นภาระหน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งของนักบริหาร และหัวหน้างานที่
จะต้องสร้างสรรค์ และจัดขึ้นให้มีใหม่ในองค์การ หรือทุกหน่วยงานเพื่อเป็นปัจจัยสาคัญในการบริหาร งานของ
องค์การ เพราะการจูงใจจะช่วยบาบัดความต้องการ ความจาเป็น และความเดือดร้อนของบุคคลในองค์การได้
จะทาให้ขวัญในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานดีขึ้น มีกาลังใจในการปฏิบัติงาน อาจแยกกล่าวถึงประโยชน์ของ
การจูงใจในการบริหารได้
๑. เสริ มสร้ างกาลั งใจในการปฏิบัติงานให้ แต่ล ะบุคคลในองค์การเป็นการสร้างพลั งรวม
ร่วมกันของกลุ่ม
2. ส่งเสริม และเสริมสร้างสามัคคีธรรมในหมู่คณะ เป็นการสร้างพลังด้วยความสามัคคี
3. สร้างขวัญ และกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
4. ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ
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5. ช่วยทาให้การควบคุมดาเนินไปด้วยความราบรื่น อยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัย และมี
ศีลธรรมอันดีงาม ลดอุบัติเหตุ และอันตรายในการปฏิบัติงาน
6. เกื้อกูล และจูงใจให้ ส มาชิกขององค์การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ ใน
องค์การเป็นการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และองค์การ
7. ทาให้เกิดศรัทธา และความเชื่อมั่นในองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ทาให้เกิดความสุขกายสุข
ใจในการทางาน
8. แรงจูงใจก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แรงจู งใจจึ งเป็ น สิ่ งส าคัญที่ผู้ บริห ารจะต้องเอาใจใส่ อ ยู่เสมอ การใช้ก าลั งบังคับจะทาให้
ประสิทธิภาพของงานต่า ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแต่อย่างใดการจูงใจแบบปฏิบัติเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารจะต้องสนใจศึกษาถึงปัจจัยในอันที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจในขณะนั้นให้ถูกต้อง เพื่อจะได้เลือกใช้เทคนิค
การจูงใจได้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการหล่อหลอมจิตใจของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
อันจะก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานในทิศทางที่ต้องการ และตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้

14

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ CRM
CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management คือ การบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า ซึ่งหมายถึงวิธีการที่เราจะบริ หารให้ลูกค้ามีความรู้สึกผูกพัน กับสินค้า ,บริการ หรือองค์กร เมื่อลูกค้ามี
ความผูกพันในทางที่ดีกับองค์กรแล้วก็ลูกค้านั้นไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจไปจากสินค้าหรือบริการขององค์กร ทาให้
องค์กรมีฐานลูกค้าที่มั่นคง และนามาซึ่งความมั่นคงของบริษัท ดังนั้น การที่จะรู้ซึ้งถึงสถานะความผูกพัน กับ
ลู กค้าได้ นั้ น จะต้องอาศัย การสั งเกตพฤติกรรมของลู กค้า แล้ ว นามาวิเคราะห์ ห าความเกี่ ยวข้องระหว่า ง
พฤติกรรมของลูกค้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กร กระบวนการทางานของระบบ CRM มี 4 ขั้นตอนดังนี้
1. Identify เก็บข้อมูลว่าลูกค้าของบริษัทเป็นใคร เช่น ชื่อลูกค้า ข้อมูลสาหรับติดต่อกับ
ลูกค้า
2. Differentiate วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน และจัดแบ่งลู กค้าออกเป็นกลุ่ม
ตามคุณค่าที่ลูกค้ามีต่อบริษัท
3. Interact มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า และเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว
4. Customize นาเสนอสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสมเฉพาะตัวกับลูกค้าแต่ละคน
ประโยชน์ของ CRM ต่อสหกรณ์
1. CRM ช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการสมาชิกได้ดีขึ้น เช่น ใช้การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ธุรกิจของสหกรณ์ เช่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า วิธีการใช้สินค้า และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก เป็นช่องทาง
ให้สมาชิก แนะนาติชมต่อบริการของสหกรณ์ได้ง่าย ช่วยให้สมาชิกสามารถสนองความต้องการของตนเองได้
ทันที เป็นต้น
2. CRM ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกให้ดีขึ้น ช่วยให้สหกรณ์รู้ความสนใจ
ความต้องการ และพฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิก ทาให้สหกรณ์สามารถนาเสนอสินค้าหรือบริการที่
เหมาะสม กับสมาชิกได้ และช่วยให้สหกรณ์สามารถให้บริการหลังการขายแก่สมาชิกตามที่ สมาชิกต้องการได้
การสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในระยะยาวจะช่วยเพิ่มความภักดี ที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์ ลดการลาออกของ
สมาชิกและช่วยประชาสัมพันธ์ให้มีผู้มาสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์มากขึ้น
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การประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ ในการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิ กเข้าประชุมกลุ่ มสมาชิ ก
สหกรณ์
1. มีการประชาสัมพันธ์วาระในการประชุมกลุ่มสมาชิกอย่างทั่วถึง เพื่อที่สมาชิกจะได้ทราบข้อมูล
เบื้องต้น และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่สมาชิกมีความสนใจ
2. การจัดเตรียมวาระที่จะประชุมกลุ่มสมาชิก ต้องเป็นเรื่องที่สมาชิกมีความสนใจ และเป็นเรื่อง
ที่จะสามารถพัฒนาความรู้ พัฒนาอาชีพของสมาชิกได้
3. มีการแจ้งข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก
4. มี กิจ กรรมในการจั ดทาคาขอกู้เงิ น การส ารวจความต้องการในปัจจั ยการผลิ ต และการ
รวบรวมข้อมูลผลผลิตของสมาชิก และความต้องการสินค้าอุปโภค บริโภคอื่น ๆ ในที่ประชุมกลุ่มฯ และนา
สินค้ามาจาหน่ายผ่านที่ประชุมกลุ่ม
5. น าสิ่ งของที่ส หกรณ์สามารถใช้ทุนพัฒ นากิจการ ทุนสวัส ดิการสมาชิก หรือทุนต่าง ๆ ใน
สหกรณ์มาแจกจ่ายให้กับสมาชิก เช่น ค่าเบี้ยประชุม เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
6. มีการจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนในที่ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
7. สหกรณ์อาจมีการนาการเข้าประชุมกลุ่ม ของสมาชิกมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาการขอกู้เงิน
ของสมาชิกสหกรณ์
8. มีการประสานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้แ ก่สมาชิกในที่ประชุมกลุ่มฯ
เช่น เกษตรอาเภอ ปศุสัตว์อาเภอ ประมงอาเภอ และพาณิชย์จังหวัดเพื่อให้ข้อมูลด้านการเกษตรและภาวะ
ตลาดสินค้าเกษตรแก่สมาชิก
9. สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในสหกรณ์โดยการประกาศนโยบายการบริหารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลและหลักการบริหารจัดการภายในสหกรณ์
10. ให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
11. มีสิ่งจูงใจให้สมาชิกเข้าประชุม เช่น การจัดชั้นสมาชิก การให้คะแนนแก่สมาชิกที่เข้าร่วม
ประชุมกลุ่ม โดยจะได้รับสิทธิพิเศษในการกู้เงิน และได้รับเงินช่ว ยเหลือค่ารักษาพยาบาล มีของรางวัล
ประจากลุ่ม เช่น การแจกเครื่องพ่นยาฆ่าแมลง เครื่องสูบน้าประจากลุ่ม และให้มีการประกาศเกียรติคุณ
หรือยกย่องในที่ประชุมกลุ่ม
12. ใช้หลักการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก (CRM) เพื่อให้สมาชิกเกิดความรู้สึกผูกพันและรู้สึก
ว่าเป็นคนสาคัญของสหกรณ์ โดยมีการติดต่อ สื่อสารกับสมาชิกเป็นรายบุคคลอย่างสม่าเสมอ

