ความหมายของการพัฒนา คําที่มีความหมาย
ใกลเคียง และแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนา
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ประเทศไทยไดเผชิญกับวัฏจักรแหงความชั่วราย (vicious circle) อันไดแก ความยากจน
ความเจ็บปวย และความไมรู วนเวียนสืบตอกันมาชานาน ประกอบกับการติดตอกับตางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศทางตะวันตกเพิ่มมากขึ้นซึ่งในบางครั้งทําใหเกิดการเปรียบเทียบและเห็นขอแตกตาง
ระหวางสังคมไทยกับสังคมตะวันตก เชน สังคมไทยดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนา และลาหลัง สวน
สังคมตะวันตกพัฒนาแลว และทันสมัย เปนตน ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยไดรับทฤษฎีหรือ
แนวคิดการพัฒนามาจากประเทศทางตะวันตกผานทางนักวิชาการ ตําราหนังสือ ตลอดจนการ
ติดตอสื่อสาร เชน โทรทัศนและวิทยุ ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ซึ่ง
ประเทศไทยไดรับเขามาเมือ่ ประมาณป พ.ศ. 2500 โดยมีความเชือ่ กันวา แนวคิดนี้เหมาะสมที่จะ
นําไปพัฒนาชุมชนทั้งในเมืองและในชนบท ทุกวันนี้ ก็ยังมีหนวยงานของรัฐ เชน กรมการพัฒนาชุมชน
ไดนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใช ยังมีแนวคิดการพัฒนาที่ไทยรับมาจากตางประเทศอีก เชน การ
บริหารการพัฒนา และการพัฒนาที่ยั่งยืน อยางไรก็ดี เปนที่นายินดีวาทุกวันนี้ประเทศไทยมีแนวคิด
การพัฒนาของตัวเอง ที่สําคัญคือ การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดังจะไดศึกษารวมไว
ดวย
เนื่องจากหัวขอนี้เกี่ยวของกับการใหความหมายในทางสังคมศาสตร จึงควรทําความเขาใจ
เรื่องการใหความหมายของคําหรือถอยคําในทางสังคมศาสตรกอน กลาวคือ ในทางสังคมศาสตร
เปนธรรมดาทีก่ ารใหความหมายของคําใดคําหนึ่ง ยอมหลากหลายและแตกตางกันเปนสวนใหญ ไม
วาผูใหความหมายมีประสบการณหรือมีพื้นฐานการศึกษาในสาขาเดียวกันหรือไมก็ตาม การให
ความหมายการพัฒนาซึ่งถือวาเปน “ศาสตร” หรือวิชาความรูทางสังคมศาสตร ยอมมีลักษณะเชนวา
นี้เหมือนกัน
“ศาสตร” มาจากคําวา “science” ซึ่งมิใชหมายความวา “วิทยาศาสตร” เทานั้น แตยัง
หมายถึง วิชาความรู หรือความรูที่เปนระบบที่มีรากฐานมาจากการสังเกต ศึกษา คนควา และ
ทดลอง ตรงกันขามกับสัญชาติญาณ หรือการรูโดยความรูสึกนึกคิด หรือการรูโดยความรูสึกที่
เกิดขึ้นเองในใจ (intuition) คําวา ศาสตร นั้น แบงเปน 2 แขนงใหญ ๆ (branch) คือ
สังคมศาสตร (social science) และศาสตรธรรมชาติ (natural science)
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ในทางสังคมศาสตร ซึ่งหมายถึง ความรูที่เปนระบบที่เกี่ยวกับสังคม ครอบคลุมศาสตร
(science) ดานศาสนา การศึกษา นิตศิ าสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร เปนตน ศาสตร
เหลานี้ไมเปนสูตรสําเร็จทีใ่ ชไดทุกหนทุกแหงและไมอาจเปนที่ยอมรับของทุกฝายไดงาย สวนหนึ่ง
สืบเนื่องมาจากการเปนวิชาความรูที่มีลักษณะไมตายตัว ผนวกกับการเกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด
การคาดการณ คาดคะเน หรือการคาดวาจะเปน อีกทัง้ อคติของผูใหความหมายความสามารถเขาไป
สอดแทรกอยูในความหมายที่ใหไวไดงาย ยิ่งไปกวานัน้ ยังไมอาจสัมผัสพิสูจนและตรวจสอบไดงาย
อีกดวยทฤษฎีทางสังคมศาสตรเปนจํานวนมากมีลักษณะที่เรียกวา ทฤษฎีปทัสถาน (normative
theories) ดังเชน ทฤษฎีเทวสิทธิ์ ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร ตลอดจนทฤษฎีหรือแนวคิด
ประชาธิปไตย หรือแนวคิดการแบงแยกการใชอํานาจ รวมตลอดทั้งทฤษฎีการพัฒนา เปนตน
ลักษณะของศาสตรทางสังคมศาสตรแขนง (branch) นี้ คอนขางจะตรงกันขามกับศาสตรอีกแขนง
หนึ่ง คือ ศาสตรธรรมชาติ (natural science) ซึ่งหมายถึง ความรูทเี่ ปนระบบเกีย่ วกับ
ธรรมชาติและโลกทางวัตถุที่ชัดเจนและจับตองได (the systematized knowledge of nature
and the physical world) เชน เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร พฤกษศาสตร และธรณีวิทยา ที่มีลักษณะ
แนนอน ตายตัว สัมผัสได เปนระบบ ทดสอบและพิสูจนไดงายกวาศาสตรแขนงแรก รวมทั้งอคติของ
ผูเกี่ยวของเขาไปสอดแทรกไดยาก ศาสตรธรรมชาตินี้สอดคลองกับแนวคิดหรือทฤษฎีท่แี นนอน
ชัดเจน (positive theories) ดังเชน ทฤษฎีเสนตรงทางเรขาคณิต และทฤษฎีทางคณิตศาสตร เปนตน
กลาวโดยยอ การใหความหมายของคําในทางสังคมศาสตรนนั้ ไมอาจใหความหมายได
อยางแนนอนตายตัว จนเปนที่ยอมรับของทุกฝายไดงาย สวนหนึ่งสืบเนื่องจากธรรมชาติของ
ลักษณะวิชาซึง่ แตกตางจากศาสตรธรรมชาติดังกลาว รวมทั้งขึ้นอยูกับความรู ความคิด และ
ประสบการณของผูใหความหมายแตละคน ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงหรือไมควรมาเสียเวลาถกเถียง
กันในเรื่องการใหความหมายของคําแตละคําวาความหมายของใครถูกหรือผิด
ตอจากนี้ไปเปนการศึกษาความหมายของคําวา การพัฒนา
และคําอื่นที่มีความหมาย
ใกลเคียงกันหรือเกี่ยวของกัน ตามลําดับ ดังนี้
1. การพัฒนา (development)
2. การพัฒนาชุมชน (community development)
3. การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development)
4. การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy)
5. การบริหารการพัฒนา (development administration)
6. การบริหาร (administration)
7. การเปลี่ยนแปลง (change)
8. ความกาวหนา (progress)
9. ความทันสมัย (modernization)
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ลําดับสุดทาย เปนบทสรุป
1. การพัฒนา
กอนที่จะศึกษาความหมายของการพัฒนา ควรทําความเขาใจ “แนวคิดพื้นฐานของการ
พัฒนา” อธิบายไดวา สืบเนื่องจากสภาพธรรมชาติทมี่ นุษยเปนสัตวสังคม หมายถึง มนุษยโดย
ธรรมชาติยอมอยูรวมกันเปนกลุม ไมอยูอยางโดยเดี่ยว แตมขี อ ยกเวนที่มนุษยอยูโดดเดี่ยวตาม
ลําพัง เชน ฤษี การอยูรวมกันเปนกลุมของมนุษยอาจมีไดหลายลักษณะและเรียกตางกัน เปนตนวา
ครอบครัว (family) เผาพันธุ (tribe) ชุมชน (community) สังคม (society) และประเทศ (country)
และเมื่อมนุษยอยูรวมกันเปนกลุม ยอมเปนธรรมชาติอีกที่ในแตละกลุมจะตองมี “ผูนํากลุม” และ
“ผูตาม” คือ ประชาชนหรือคนในกลุม รวมทั้งมี “การควบคุมดูแลกันภายในกลุม” หรือ “การจัด
ระเบียบภายในกลุม” ซึ่งอาจเรียกวา การบริหารหรือการพัฒนาภายใน ทั้งนี้ เพือ่ ใหเกิดความสงบ
เรียบรอยและความสุข และในบางกรณีการควบคุมดูแลอาจเกี่ยวของกับภายนอกดวย เชน กรณีการ
ติดตอ ประสานงาน การตอสู หรือการทําสงครามกับกลุมอื่น สภาพเชนนี้ไดมีวิวัฒนาการตลอดมา
โดยผูนํากลุมขนาดใหญ เชน ในระดับประเทศอาจเรียกวา “นักบริหาร” หรือ “ผูบริหาร” ขณะทีก่ าร
ควบคุมดูแลหรือการจัดระเบียบนั้น เรียกวา การบริหาร ที่กลาวมานี้ เปนมุมมองในแงของนักบริหาร
แตถาในมุมมองของนักพัฒนา อาจเรียกผูบริหารและการบริหารนัน้ วา นักพัฒนาและการพัฒนา
ตามลําดับ ดวยเหตุผลเชนนี้ มนุษยจึงไมอาจหลีกเลี่ยงจากการพัฒนาไดงาย และทําใหกลาวได
อยางมั่นใจวา "ที่ใดมีกลุม ที่นั่นยอมมีการพัฒนา”
ในมุมมองของนักพัฒนา สภาพของกลุม ในยุคเริ่มแรกซึ่งธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ อิทธิพลของธรรมชาติจะมีตอ มนุษยที่รวมกันอยูในกลุมมาก โดยการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของมนุษยจะอยูใกลชิดกับธรรมชาติ อีกทั้งธรรมชาติและผูน ําเปนตัวกําหนดแนว
ทางการพัฒนา ซึ่งครอบคลุมวิธีการประกอบอาชีพดวย ลักษณะการพัฒนาและการประกอบอาชีพ
ในยุคนั้นไมซบั ซอนและจํานวนประชากรก็มีไมมาก
ตอมา เมื่อจํานวนมนุษยที่รวมตัวกันอยูในกลุมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหกลุมมีขนาดใหญ
ขึ้น เปลี่ยนเปนชุมชน และเปนประเทศ ในเวลาเดียวกัน ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรม ผูนํา
และผูต าม คือ ประชาชน พยายามเอาชนะธรรมชาติ ไดใชภูมิปญญาชาวบาน (folk wisdom) และ
การลองผิดลองถูก (trial and error) เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาและการประกอบอาชีพ
เมื่อกลุมมีขนาดใหญและมัน่ คงขึ้นเปนประเทศ
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติไดถูก
นํามาใชเปนจํานวนมาก บางสวนเสื่อมสลาย ถูกทําลาย และสิ้นสภาพไปเปนจํานวนมาก ประกอบ
กับผูนํา และผูตามหรือประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น มีความรู ความสามารถ ประสบการณและความ
ชํานาญ เขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น นําวิชาความรูทเี่ ปนศาสตร (science) หรือความรู
ที่เปนระบบ ขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีมาใชเพิ่มขึน้ ยิ่งไปกวานั้น จํานวนประชากรไดเพิม่ มาก
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ขึ้น เกิดการแขงขันกันระหวางกลุม ระหวางประเทศ หรือหลาย ๆ ประเทศเพื่อเรงปริมาณและเวลา
ในการทํางานและการผลิต เปนตน เหลานี้ ทําใหผูนําประเทศตองคนหาแนวทางการพัฒนาตาง ๆ
เพื่อเอาชนะธรรมชาติ
พึ่งพาธรรมชาตินอยลง
หรือไมตองอยูภายใตอิทธิพลของธรรมชาติ
ตัวอยางเชน เดิมมนุษยอยูภายใตอิทธิพลของธรรมชาติ ทุกปจะเกิดน้ําทวม ตอมา มนุษยมีวิชา
ความรู มีความสามารถ และมีเทคโนโลยีสูงขึ้น ไดสรางเขื่อนปองกันน้ําทวม และยังนําธรรมชาติไป
ใชประโยชนมากขึ้น เชน มนุษยนําน้ําจากน้ําตกไปผลิตเปนพลังงานไฟฟา และมีหนวยงานทีค่ อย
เฝาระวังและเตือนภัยเกี่ยวกับธรรมชาติ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา เปนตน สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
(human component) ถือวาเปนการประดิษฐคิดคนหรือสรางผลผลิตใหม (innovation) เพื่อนํามาใช
แทนสิ่งที่ธรรมชาติสรางขึน้ (natural component) หรือใชแทนทรัพยากรธรรมชาติ (natural
resource) ทีน่ ับวันจะลดนอยลง
ที่กลาวมานี้ ถือวาเปนวิวฒ
ั นาการของแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาของมนุษย (ผูนําและผู
ตาม) ที่ลวนเกี่ยวของกับธรรมชาติ โดยเริ่มตนจาก หนึ่ง การพัฒนาในสภาพที่มนุษยอยูภ ายใต
อิทธิพลของธรรมชาติ และวิวัฒนาการมาเปน สอง การพัฒนาที่มนุษยพยายามเอาชนะธรรมชาติ
จากนั้น จึงเปน สาม การพัฒนาที่มนุษยเอาชนะธรรมชาติได และนําธรรมชาติมาใชประโยชน
ทั้งหมดนี้เปนการพัฒนาเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดขี ึ้น (better change) ชวยเพิ่ม
อัตราเรงในการทํากิจกรรมหรือการผลิตใหรวดเร็วขึ้น (better speed) และทําใหสภาพความเปนอยู
ของมนุษยดีขนึ้ (better life) กวาเดิมทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ โปรดดูภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 วิวฒ
ั นาการของแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนา
สาม ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสลาย
ถูกทําลาย และสิ้นสภาพมากขึ้น
ผูนํา + ผูตาม (ประชาชน) ใชการมีสว นรวม วิชา
ความรู ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยี และการแขงขัน
กําหนด แนวทางการพัฒนาที่มนุษยเอาชนะ
ธรรมชาติได และนําธรรมชาติมาใชประโยชน
สอง ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรม
ผูนํา + ผูตาม (ประชาชน) ใชภูมิปญญาชาวบาน และลองผิดลองถูก
กําหนด แนวทางการพัฒนามนุษยที่พยายามเอาชนะธรรมชาติ
หนึ่ง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ
อิทธิพลของธรรมชาติ + ผูน ํา
กําหนด แนวทางการพัฒนาที่มนุษยอยูภายใตอิทธิพลของธรรมชาติ

สําหรับคําวา การพัฒนา ไดมีผูใหความหมายไวหลายคน เชน
1.1 สัญญา สัญญาวิวัฒน ไดใหความหมายของคําวา พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่
มีการกําหนดทิศทาง (directed change) หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไดวางแผนไวแนนอนลวงหนา
(planned change)1
1.2 ยุวัฒน วุฒิเมธี ใหความหมายของคําวา พัฒนา หมายถึง การกระทําใหเกิดขึ้น คือ
เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสูอีกสภาพหนึ่งที่ดีกวา2
1.3 อมร รักษาสัตย และ ขัตติยา กรรณสูต ไดใหความหมายของคําวาพัฒนาวา
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบที่ทาํ การ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบที่ทําการ ซึง่ เปน
1

สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาชุมชน (พิมพครั้งที่ 3, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนา
พานิช, 2526), หนา 5.
2

ยุวัฒน วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท (กรุงเทพมหานคร : ส.ส.น.ไทย
อนุเคราะหไทย, 2526), หนา 1.

6
การเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพ (qualitative changes) สวนการแปลงรูป (transformation) เปนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของตัวกระทําการ (environmental changes) ซึ่งนอกเหนือจากการ
เปลี่ยนแปลงทางดานคุณภาพและปริมาณ เชน การคมนาคมของประเทศไทยเมื่อเริ่มแรกไดมีการ
ใชรถเทียมมา แลวปรับปรุงใหดีขึ้นโดยใชเครื่องจักรไอน้ํามาทํารถไฟ และคอย ๆ ปรับปรุงใหดี
ยิ่งขึ้น ๆ เร็วยิ่งขึ้น ๆ การเปลี่ยนแปลงจากรถมามาเปนรถไฟหรือเปนรถยนต หรือเครื่องบิน จน
เปนจรวดก็ดี นับไดวา เปนการพัฒนา3
1.4 พัทยา สายหู เห็นวา การพัฒนา แปลวาการทําใหเจริญ…..การทําใหเปลีย่ นแปลงไป
ในทางที่พึงปรารถนา4
1.5 ทิตยา สุวรรณชฎ ไดอธิบายการพัฒนา ไววา การพัฒนา คือการเปลีย่ นแปลงที่
ตองการและไดกําหนดทิศทางและมุงที่จะควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงดวย…..สภาวะการพัฒนา
เปนสภาวะสมาชิกของสังคมไดใชความรูความสามารถของตนไดเต็มที่โดยไมมีสภาวะครอบงํา เชน
ความบีบคั้นทางการเมือง ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ หรือความไมสมบูรณในอนามัย ทุกคนสามารถ
ที่จะนําเอาศักยะของตนออกมาใชใหเปนประโยชนอยางเต็มที่ เชน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ของไทยไมสามารถจะใชรถแทรกเตอรแบบอเมริกาได ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ไดประดิษฐ “ควาย
เหล็ก” ขึ้นมาใชไถนาในสภาพแวดลอมของสังคมไทย5
1.6 วิทยากร เชียงกูล กลาวไววา การพัฒนาที่แทจริงควรหมายถึงการทําใหชวี ิตความ
เปนอยูของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยูดีกินดี ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม
และจิตใจและความสงบสันติ
ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยูกับการไดรับปจจัยทางวัตถุเพื่อสนองความ
ตองการของรางกายแลว ประชาชนยังตองการพัฒนาทางดานการศึกษาสิ่งแวดลอมที่ดี การพักผอน
หยอนใจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจดานตาง ๆ ดวย ความตองการทั้งหมดนี้บางครั้ง
เราเรียกกันวาเปนการพัฒนา “คุณภาพ” เพื่อที่ใหเห็นวาการพัฒนาไมไดขึ้นอยูกับการเพิ่มปริมาณ
สินคาหรือการเพิ่มรายไดเทานั้น หากอยูที่การเพิ่มความพอใจความสุขของประชาชนมากกวา6
3

อมร รักษาสัตย และ ขัตติยา กรรณสูต (บรรณาธิการ), ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนา
ประเทศ (กรุงเทพมหานคร : ชุมชนสหกรณการขายและการซื้อแหงประเทศไทย, 2515), หนา 2-8.
4

พัทยา สายหู, “การพัฒนาสังคม” ใน อมร รักษาสัตย และ ขัตติยา กรรณสูต (บรรณธิการ), Ibid., หนา

586.
5

ทิตยา สุวรรณชฎ, “สังคมวิทยา” ใน วิทยาศาสตรสังคม (กรุงเทพมหานคร : สํานักวิจัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2517), หนา 187-189.
6

วิทยากร เชียงกูล, การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
ฉับแกระ, 2527), หนา 17-18.
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1.7 ที. อาร. แบ็ทเท็น (T. R. Batten) ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาชุมชนของอังกฤษไดให
ความหมายของคําวา พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น7
1.8 บรูคฟลด (brookfield) ไดใหความหมายของการพัฒนาโดยเนนดานเศรษฐกิจวา
หมายถึง ความกาวหนาที่มุงจัดสวัสดิการ เปนตนวา การลดความยากจนและลดการวางงาน การลด
ความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจ8 คําวา พัฒนา ในความหมายของกลุมมารกซิส (Marxist) ซึ่งเนน
ดานเศรษฐกิจ มองในแงที่วา การพัฒนาของประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรมยุโรปตะวันตก ในความ
เปนจริงตองอาศัยประเทศดอยพัฒนาหรือประเทศโลกทีส่ ามซึ่งในแงนี้ประเทศโลกทีส่ ามไมเปน
ประเทศอุตสาหกรรมจะกลายเปนประเทศบริวารที่ตองพึ่งพาประเทศที่จะเจริญกาวหนากวา
ทําใหเศรษฐกิจของประเทศโลกที่สามถูกครอบงํา9
1.9 คินเดิ้ลเบอรเกอร (Kindleberger) กลาวถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจวา เปนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงระบบการเมือง การเปลี่ยนแปลงระบบสังคม การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา และการ
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ10
ดังกลาวนั้น ใชคานิยมของแตละสังคมเปนตัวกําหนดแนวทางการพัฒนาวาจะเปนไปในทิศทางใด
ตัวอยางเชน คนไทยบางสวนมีความเชื่อหรือมีคานิยมวาเทคโนโลยี เปนสิ่งทีแ่ สดงถึงความเจริญ
หรือแสดงวาประเทศไทยเปนประเทศพัฒนา ดังนั้น จึงพยายามที่จะนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใช
ภายในประเทศใหมาก เปนตน
1.10 ฮูจเว็ลท (Hoogvelt) เชื่อวา การพัฒนาเปนกระบวนการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใตการแบงโลกออกเปนโลกที่พัฒนาและไมพัฒนาซึ่งฮูจเว็ลท
อธิบายวา การพัฒนามีอยู 3 ฐานะ ไดแก
1) การพัฒนาในฐานะที่เปนกระบวนการ ในความหมายนี้หมายถึงกระบวนการ
วิวัฒนาการของความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยรวมทั้งขององคกรทาง
วัฒนธรรมดวย การพัฒนาในฐานะนี้เกี่ยวกับทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการทั้งแนวเกา แนวใหม ความแตกตาง

7

T.R. Batten, Community and Their Development (London: Oxford University Press, 1959), p.

2.
8

พิชญ สมพอง, สังคมวิทยาวาดวยการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : กิ่งจันทรการพิมพ, 2529), หนา

18.
9

Ibid.

10

Ibid.
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ทางสังคม การผสมผสานและการปรับตัวดวยการทําใหดีขึ้น ตลอดจนขั้นตอนของวิวัฒนาการทาง
สังคม
2) การพัฒนาในฐานะที่เปนการปฏิสัมพันธ ในฐานะนี้ เปนการมองการพัฒนาวา
เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของสังคมดวยการติดตอสัมพันธกับสังคมตาง ๆ
ฮูจเว็ลทไดอธิบายถึงการพัฒนาของสังคมที่ดอยพัฒนาดวยการติดตอสัมพันธทางการคา
ระบบ
พาณิชย ระบบอาณานิคม อาณานิคมยุคใหม การแปลงสภาพโครงสรางของสังคมดั้งเดิมดวยการ
เปนสมัยใหมภาพใตลัทธิอาณานิคม การแพรกระจายทัศนคติ คานิยม สถาบันตาง ๆ ภายใตลัทธิ
อาณานิคม และการขาดตอนของกระบวนการวิวัฒนาการ
3) การพัฒนาในฐานะที่เปนการปฏิบตั ิการ การพัฒนาในฐานะนี้ถือวา การพัฒนา
จะตองมีการวางแผนอยางรอบคอบและตรวจสอบกระบวนการแหงความเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีเปาหมายใหเลือกสําหรับการพัฒนาหลาย ๆ เปาหมาย รวมทั้งรูปแบบของการ
พัฒนา เปนตน11
จากความหมาย การพัฒนา ที่ยกมาขางตนนี้ ทําใหสรุปไดวา การพัฒนา หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่มีการกระทําใหเกิดขึ้นหรือมีการวางแผนกําหนดทิศทางไวลวงหนา โดยการ
เปลี่ยนแปลงนี้ตองเปนไปในทิศทางทีด่ ีขึ้น ถาเปลีย่ นแปลงไปในทางที่ไมดี ก็ไมเรียกวาการ
พัฒนา ขณะเดียวกัน การพัฒนามิไดหมายถึงการเพิ่มขึ้นปริมาณสินคาหรือรายไดของ
ประชาชนเทานั้น
แตหมายความรวมไปถึงการเพิ่มความพึงพอใจและเพิ่มความสุขของ
ประชาชนดวย
การพัฒนา อาจจัดแบงออกเปน 3 ดานใหญ ๆ ไดแก
1) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาดานการผลิต การจําหนายจาย
แจก การแลกเปลี่ยน การลงทุนเพื่อทําใหประชาชนไมยากจน เปนตน
2) การพัฒนาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาดานจิตใจ แบบแผน พฤติกรรม รวม
ตลอดทั้งความสัมพันธของคนในสังคมเพื่อแกปญหาตาง ๆ ในสังคม เปนตน
3) การพัฒนาทางการเมือง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สราง
กระบวนการปกครองใหเปนประชาธิปไตย และประชาชนในประเทศมีสิทธิเสีภาพตามกฏหมาย เปน
ตน
พรอมกันนั้น ยังไดจัดกลุมการใหความหมายคําวา การพัฒนา ออกเปน 5 กลุม ดังนี้
กลุมที่หนึ่ง มีความเห็นวา การพัฒนา หมายถึง ความเจริญเติบโต (growth) อัน
เปนการเพิ่มของผลผลิต (output) ซึ่งกระทําโดยระบบสังคม (social system) รวมกับสิ่งแวดลอม
11

Ibid., pp. 18-19.

9
(environment) เชน การผลิตขาวเพิ่มขึ้น การสรางถนน สะพาน เขื่อน หรือบานเรือน ใหประชาชน
ไดมีโอกาสใชสิ่งเหลานี้มากขึ้น
กลุมที่สอง มีความเห็นวา การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบการกระทํา
(development is change in the with performs) เชน มีการเปลี่ยนแปลงระบบสังคม ระบบ
การเมือง และระบบบริหาร เปนตน
กลุมที่สาม มีความเห็นวา การพัฒนา หมายถึง การเนนที่วตั ถุประสงคเปนหลัก
ถาเปนการบริหารจัดการก็ตองบริหารจัดการดวยวัตถุประสงค (Management by objectives) คือ
การปฏิบตั ิงานมุงไปทีว่ ตั ถุประสงคนั่นเอง การพัฒนาตามความเห็นของกลุมนี้จึงขึน้ อยูท ี่วตั ถุประสงค
วา ผูกําหนดวัตถุประสงคจะไดระบุไวอยางไร มีอะไรบางที่ตองการ ปญหาตอมาก็คือ วัตถุประสงคที่
กําหนดขึ้นนั้นมีเหตุผลหรือไดรับความเห็นชอบและการสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวของมากนอย
เพียงใด ซึ่งถาวัตถุประสงคของประเทศประชาชนในประเทศก็นา จะเปนผูมีสวนรับรูสนับสนุนหรือ
ไดรับประโยชนจากการพัฒนานั้นดวย อยางไรก็ตามวัตถุประสงคของประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย
จะมีการกําหนดไวกวาง ๆ เชน เปนการสรางความเจริญกาวหนาในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เปนตน
กลุมที่สี่ มีความเห็นวา การพัฒนา หมายถึงการเปลีย่ นแปลงโดยการวางแผนเพื่อ
นําไปใชในการดําเนินงาน ตามความเห็นของกลุมนี้เนนวาการพัฒนาอยูที่การมีแผน และการนํา
แผนไปดําเนินการเพื่อกําหนดหรือกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงตามความมุงหมายหรือวัตถุประสงค
นั้น ๆ
กลุมที่หา มีความเห็นวา การพัฒนา หมายความทั้งในแงปริมาณและคุณภาพ โดย
คุณลักษณะทัง้ สองแงนี้ไมอาจแบงแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาดคือทั้งปริมาณและคุณภาพตอง
ควบคูกันไปเสมอในแงของปริมาณ ผลของการพัฒนาสามารถมองเห็นไดเปนวัตถุ จับตองและวัดผล
ไดงาย เชน เงินเดือนเพิ่มขึ้น รายไดเพิ่มขึ้น มีถนนหนทาง โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล
สวนในแงคุณภาพจับตองไมไดวัดผลไดยาก เชน การพัฒนาใหประชาชนมีความซื่อสัตยสุจริต รูจัก
เสียสละเพื่อสวนรวม มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร รักระเบียบวินยั และความสะอาด เปนตน และ
เปนความจริงเสมอวา การพัฒนาสวนใหญจะเนนในแงของปริมาณทั้งสิ้น เพราะสามารถที่จะวัดได
ยิ่งสังคมเจริญมากขึ้นเทาไร การพัฒนาจําตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่รูเฉพาะเรื่องของสาขาที่
ตนชํานาญ โดยขาดความสนใจในความเปนมนุษยในวงกวางออกไป การวัดผลการพัฒนาจึงเนนไป
ที่ความสําเร็จในดานสาขาวิชาชีพของตนเปนสวนใหญ เชน นักเศรษฐศาสตรจะวัดผลสําเร็จของตน
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ดวยการเพิ่มผลผลิต รายไดประชาชาติ เพิ่มการสงสินคาออก เพิ่มการอุตสาหกรรม และเพิม่ การ
ลงทุน เปนตน โดยคํานึงถึงมนุษยนอยมาก12
2. การพัฒนาชุมชน
คําวา การพัฒนาชุมชน (community development) มีผูใหความหมายไวมาก เชน
2.1 สุวิทย ยิง่ วรพันธุ ใหความหมายของคําวา การพัฒนาชุมชน ไวดังนี้
1) การปรับปรุงสงเสริมใหชุมชนใดชุมชนหนึ่งดีขึ้น หรือมีวิวัฒนาการดีขึ้น
2) การสงเสริมใหชุมชนนั้น ๆ มีวิวัฒนาการดีขึ้น คือ เจริญทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
3) การพัฒนาชุมชนนั้น จะตองพัฒนาทางดานวัตถุและพัฒนาดานจิตใจ
3.1) การพัฒนาดานวัตถุ คือ การสรางความเจริญใหแกชุมชนเพื่อสงเสริม
ใหเกิดมี หรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราเห็นโดยแจงชัด เชน การสงเสริมดวยการผลิตผล การสงเสริม
ระบบขนสง การคมนาคม การชลประทาน ฯลฯ
3.2) การพัฒนาดานจิตใจ คือ การสรางความเจริญ โดยมุงจะใหการศึกษา
อบรมประชาชนซึ่งรวมทั้งการใหการศึกษาตามโรงเรียน
มหาวิทยาลัยตามโครงการของ
กระทรวงศึกษาธิการและการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหไดรับการศึกษาอยางดี
4) การพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการที่มุงสงเสริมความเปนอยูของประชาชนใหดี
ขึ้น ทั้งนี้โดยประชาชนเขารวมมือและริเริ่มดําเนินการเอง13
2.2 อารเธอร ดันฮัม (Arthur Dunham) กลาวไววา การพัฒนาชุมชน คือ การรวมกําลัง
ดําเนินการปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนใหมีความเปนปกแผนและดําเนินการไปใน
แนวทางทีต่ นตองการ โดยอาศัยความรวมกําลังของประชาชนในชุมชนนั้นในการชวยเหลือตัวเอง
และรวมมือกันดําเนินงาน แตมักจะไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการจากหนวยราชการหรือ
องคการอาสาสมัครอื่น ๆ14
12

โปรดดู ส. ศิวรักษ, ศาสนากับการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : บริษัทประชาชนจํากัด, 2519), หนา
8-51; และ อี.เอฟ. ชูเมกเกอร (แตง) รังสรรค ธนะพันธุ (แปล), เศรษฐศาสตรของชาวพุทธ (กรุงเทพมหานคร :
ศิวพรการพิมพ, 2517), หนา 9-23.
13

สุวิทย ยิ่งวรพันธุ, การพัฒนาชนบทในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหประชาพาณิชย
, 2509), หนา 57.
14

Arthur Dunham, “The Outlook for Community Development” in The Social Welfare Forum
1958 (Proceedings of The National Conference on Social Welfare), p. 3.
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2.3 การพัฒนาชุมชนมีความหมายที่เปนไดทั้งขบวนการ โครงการ วิธกี าร และ
กระบวนการ ขึ้นอยูกับมุมมองของแตละคน อธิบายไดดังนี้
1) การพัฒนาชุมชนในฐานะที่เปนขบวนการ (movement) หมายถึง “การรณรงค
(campaign) หรือรวมตัวกันเรียกรอง (rally) ของมวลชนหรือประชาชน” เพื่อดําเนินการหรือ
เรียกรองใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูของประชาชนหรือชุมชน เชน ความ
ยากจน การถูกกดขี่ขมเหงเอารัดเอาเปรียบ และการดอยโอกาส ใหดีขึ้น โดยผูเขารวมขบวนการ
เกิดความไมพอใจอยางมากหรือรุนแรง ผูเขารวมขบวนการจะไดรับการกระตุน เรงเรา หรือปลูกฝง
ดานจิตใจเพื่อเกิดความรูสึกนึกคิดในลักษณะที่ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูใ หดี
ขึ้นกวาเดิม การพัฒนาชุมชนในฐานะนีจ้ ึงใหความสําคัญกับจิตใจ โดยเฉพาะอุดมการณ และจิต
วิญญาณเพื่อสวนรวม
โดยผูเขารวมขบวนการจะเชื่อมั่นและศรัทธาวาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวเปนสิง่ ที่สมควรกระทําอยางยิ่ง ตัวอยางเชน การรณรงคตอตานการทุจริต การรณรงค
ตอตานยาเสพติด และการรณรงคเพื่อละ ลด เลิกอบายมุข เปนตน
2) การพัฒนาชุมชนในฐานะที่เปนโครงการ (program) การพัฒนาชุมชนในฐานะนี้
ถือวา รัฐเปนผูจัดเตรียมและใหบริการสาธารณะตาง ๆ แกประชาชนหรือชุมชนในรูปของ “โครงการ
พัฒนาตาง ๆ” เปนตนวา โครงการสรางงานในชนบท และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อ
กระตุนใหชุมชนเกิดความตองการในอันที่จะนําบริการเหลานั้นไปตอบสนองความตองการของ
ชุมชน
3) การพัฒนาชุมชนในฐานะที่เปนวิธีการ (method) มุงใหความสําคัญกับ “วิธีการ
ปฏิบตั ิงานพัฒนา” เปนหลัก เชน ถากิจกรรมพัฒนาทั้งหลายสั่งการหรือดําเนินงานโดยกลไกของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐทั้งหมด โดยที่ประชาชนไมไดเขาไปมีสวนรวมดวย กิจกรรมพัฒนานั้นก็ไมถือ
วาเปนกิจกรรมพัฒนาตามวิธีการพัฒนาชุมชน ตัวอยางเชน การทํากิจกรรมที่สนับสนุนใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานพัฒนาทุกขั้นตอน
4) การพัฒนาชุมชนในฐานะที่เปนกระบวนการ15 (process) หมายถึง การพัฒนา
หรือการเปลี่ยนแปลงที่ใหความสําคัญกับ
“การดําเนินงานหรือการปฏิบตั ิงานผานทางกิจกรรม
พัฒนาที่ประกอบดวยหลายขั้นตอนที่สอดคลองกันอยางเปนระบบ” กระบวนการพัฒนาชุมชนยัง
ตองเปนกระบวนการตอเนื่องอีกดวย กลาวคือ หลังจากดําเนินงานหรือปฏิบัติงานผานทางกิจกรรม
พัฒนาหนึ่งไปแลว ก็จะนําไปสูการเริ่มดําเนินงานหรือปฏิบตั ิงานผานทางกิจกรรมพัฒนาอื่นตอ ๆ
ไปอีก โปรดดูภาพที่ 2

15

คําวา กระบวนการ ประกอบดวยสาระสําคัญ 4 ประการ ไดแก มีระบบ มีขั้นตอน มีการดําเนินงาน
และถูกตองตามกฎหมาย
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ภาพที่ 2 ความหมายของการพัฒนาชุมชนในฐานะที่เปนขบวนการ โครงการ วิธีการ และกระบวนการ
ในฐานะที่เปนขบวนการ

ในฐานะที่เปนกระบวนการ

ความหมาย
ของ
การพัฒนาชุมชน

ในฐานะที่เปนโครงการ

ในฐานะทีเ่ ปนวิธกี าร

กระบวนการพัฒนาชุมชนในฐานะทีเ่ ปนกระบวนการนี้ ยังใหความสําคัญกับขัน้ ตอน
การปฏิบตั ิงานที่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจมากกวาผลสําเร็จของงาน กระบวน การพัฒนา
ชุมชนเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพความเปนอยูและความ สามารถ
ของประชาชนจากสถานการณหนึ่งไปสูอีกสถานการณหนึ่ง เชน จากสถานการณเดิมที่มีประชาชน
เพียงสองสามคนเปนผูต ัดสินใจไปสูสภาพที่ประชาชนหลายคนในชุมชนเปนผูมีความ สามารถที่จะ
ตัดสินใจเอง หรือจากสภาพที่มีการรวมมือแตเพียงเล็กนอย ไปสูสภาพที่มีการรวมมือกันอยางพรอม
เพรียง หรือจากสภาพความเฉื่อยชาของประชาชนไปสูสภาพที่ประชาชนมีความกระตือรือรนที่เขา
ไปมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา หรือจากสภาพที่ความชวยเหลือหรือทรัพยากรจากภายนอก
ชุมชนไปสูสภาพที่ประชาชนในชุมชนยอมเสียสละทรัพยากรและแรงงานในชุมชนเพื่อกิจกรรม
พัฒนา เปนตน
ตัวอยางกระบวนการพัฒนาชุมชนที่มีการดําเนินงานผานทางกิจกรรมพัฒนาที่
ประกอบดวยหลายขั้นตอนที่สอดคลองกันอยางเปนระบบ เชน แบงเปน 6 ขั้นตอน เปน 5 ขั้นตอน
หรือ 3 ขั้นตอน ตามลําดับ ดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง การศึกษาและสํารวจสภาพของชุมชน เริ่มตนจาก
ผูปฏิบตั ิงานพัฒนาดําเนินการสํารวจสภาพของชุมชนทีผ่ ูปฏิบตั ิงานพัฒนาจะเขาไปปฏิบตั ิงานดวย
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ขั้นตอนที่สอง การศึกษาขีดความสามารถที่มีอยูของชุมชน
โดย
ผูปฏิบตั ิงานพัฒนาดําเนินการพิจารณาขีดความสามารถและทรัพยากรที่มีอยูของชุมชน
ขั้นตอนที่สาม การจัดลําดับความสําคัญ ผูปฏิบตั ิงานพัฒนาดําเนิน การ
จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน
ขั้นตอนที่สี่ การวางแผนการพัฒนา ผูปฏิบตั ิงานดําเนินการวางแผนการ
พัฒนาโดยยึดขอเท็จจริงที่ไดจากการศึกษาและสํารวจสภาพของชุมชนขางตน
ขั้นตอนที่หา การลงมือปฏิบัติงานตามแผน ผูปฏิบตั ิงานพัฒนาลงมือ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาที่ไดวางไว
ขั้นตอนที่หก การประเมินผล ผูปฏิบตั ิงานพัฒนาดําเนินการประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาที่ไดดําเนินงานไปแลวรวมตลอดถึงการพิจารณาวางแผนกิจกรรมพัฒนาตอไปอีกใน
ทุกขั้นตอนขางตนนี้
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานผานทางกิจกรรมพัฒนาขางตนนีม้ ิใชเฉพาะ
ผูปฏิบตั ิงานพัฒนาเทานั้น แตยังหมายถึงประชาชนในชุมชนที่เขามามีสวนรวมดวย โปรดดูภาพที่ 3
ภาพที่ 3 กระบวนการพัฒนาชุมชนที่แบงเปน 6 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่หก การประเมินผล
ขั้นตอนที่หา การลงมือปฏิบัติงานตามแผน
ขั้นตอนที่สี่ การวางแผนการพัฒนา
ขั้นตอนที่สาม การจัดลําดับความสําคัญ
ขั้นตอนที่สอง การศึกษาขีดความสามารถที่มีอยูของชุมชน
ขั้นตอนที่หนึ่ง การศึกษาและสํารวจสภาพของชุมชน

ตัวอยางกระบวนการพัฒนาชุมชนที่มีการดําเนินงานผานทางกิจกรรมพัฒนาที่
ประกอบดวย 5 ขั้นตอนที่สอดคลองกันอยางเปนระบบ เชน การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมใน ขั้นตอนที่หนึ่ง การคิด ขั้นตอนที่สอง การตัดสินใจ ขั้นตอนที่สาม การวางแผน
ขั้นตอนที่สี่ การลงมือปฏิบัติงาน และ ขั้นตอนที่หา การประเมินผล โปรดดูภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาชุมชนที่แบงเปน 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่หา การประเมินผล
ขั้นตอนที่สี่ การลงมือปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนที่สาม การวางแผน
ขั้นตอนที่สอง การตัดสินใจ
ขั้นตอนที่หนึ่ง การคิด
อาจจัดแบงเปน 3 ขัน้ ตอนก็ได เชน ขั้นตอนที่หนึ่ง การคิดหรือการ
วางแผน ขั้นตอนที่สอง การลงมือปฏิบัติจริง และ ขั้นตอนที่สาม การประเมินผล โปรดดูภาพที่
5
ภาพที่ 5 กระบวนการพัฒนาชุมชนที่แบงเปน 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่สาม การประเมินผล
ขั้นตอนที่สอง การลงมือปฏิบัติจริง
ขั้นตอนที่หนึ่ง การคิดหรือการวางแผน

จากความหมายของคําวา “การพัฒนาชุมชน” ทั้งหมดขางตน ทําใหสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1) เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูของประชาชนหรือชุมชนทั้งดานวัตถุ
และจิตใจ หรืออาจจัดแบงเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ใหดีขึ้น
2) ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน พรอมกับสนับสนุนใหประชาชนมีความคิด
ริเริ่มและรวมมือกันชวยเหลือตัวเอง
3) หนวยงานของรัฐคอยใหการสนับสนุนดานวิชาการ รวมทั้งการเปดโอกาสให
หนวยงานของภาคเอกชนเขามามีบทบาทรวมดวย
4) ในที่นี้ถือวา การพัฒนาชุมชนมีฐานะเปนกระบวนการที่ผูปฏิบตั ิงานพัฒนา และ/
หรือ ประชาชน นําไปใชเปนกลยุทธ (strategy) หรือมรรควิธี (means) หรือแนวทางในการ
ดําเนินงานผานทางกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ อยางมีขั้นตอนที่เปนระบบระเบียบทั้งในเมืองและใน
ชนบท
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5) การใหความหมายคําวา “พัฒนาชุมชน” มิใชเปนการนําคําวา “พัฒนา” กับ คําวา
“ชุมชน” มาตอติดกันแลวแปลความหมายรวมกันไป เทาที่ผานมา มีผูรูเปนจํานวนมากไดแปลหรือ
ใหความหมายเชนนี้ แตในที่นี้ คําวา พัฒนาชุมชน เปนคํา ๆ เดียวที่มีความหมายของตัวเอง
โดยเฉพาะ ไมตองอาศัยความหมายของคําวาพัฒนาและคําวาชุมชนมาเปนพื้นฐานในการกําหนด
ความหมายแตละประการใด
6) คําวา การพัฒนาชุมชน (community development) มิไดมีความหมายเดียวกัน
หรือเหมือนกับคําวา พัฒนา (development) เหตุผลก็คือ การพัฒนาชุมชนเปนคําที่มีความหมาย
เปาหมาย ปรัชญา แนวคิด หลักการ และการดําเนินงานที่แตกตางไปจากคําวาพัฒนา กลาวโดยยอ
“การพัฒนาชุมชนไมใชการพัฒนาโดยทั่วไป” ตัวอยางเชน (1) ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนมุง
พัฒนาและใหความสําคัญกับคนมากที่สุด แตการพัฒนาโดยทั่วไปมุงพัฒนาทางวัตถุ เศรษฐกิจ หรือ
พื้นที่เปนหลัก (2) การพัฒนาชุมชนเนนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนอยางมาก แตการ
พัฒนาโดยทั่วไปไมใหความสําคัญกับประชาชนมากเทาที่ควร หรือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมพอเปนพิธีหรือเพือ่ ใหครบขั้นตอนเทานั้น (3) การพัฒนาชุมชนมีแนวคิดที่ตองการให
ประชาชนชวยเหลือตัวเอง และปกครองตนเอง โดยรัฐคอยใหความชวยเหลือดานวิชาการ ในขณะที่
การพัฒนาโดยทั่วไปมีสวนสําคัญทําใหประชาชนตองพึ่งพาพึ่งพิงสังคมเมืองหรือรัฐหรือ
บุคคลภายนอกชุมชน อีกทั้ง (4) การพัฒนาชุมชนเนนขั้นตอนการดําเนินงาน เชน การเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ วางแผน ลงมือปฏิบัติงาน และประเมินผล แตการ
พัฒนาโดยทั่วไปมุงที่ผลสําเร็จของงานเปนหลัก เหลานีเ้ ปนตน
อาจมีผูสงสัยวา ทําไมจึงไมมีการกลาวถึงทฤษฎีการพัฒนาชุมชน จึงขอถือโอกาสชี้แจงไว
ในที่นี้ดวยวา การพัฒนาชุมชนไดเริ่มเกิดขึ้นประมาณ ป พ.ศ. 2498 หรือ ค.ศ. 1955 หลังจากนั้นได
แพรเขามาสูประเทศไทยประมาณ พ.ศ. 2505 โดยไดมีการตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้น เนื่องจาก
การพัฒนาชุมชนไดเกิดขึ้นมานานดังไดกลาวแลว กอปรกับยังไมมีผูใดเขียนเปนทฤษฎีการพัฒนา
ชุมชนที่แนนอน ซึ่งอาจเปนเพราะยังไมผานการทดสอบทดลองอยางมากและนานเพียงพอ การ
พัฒนาชุมชนจึงเปนเพียงแนวคิดเทานั้น
อยางไรก็ดี ไดมีผูรูหลายคนพยายามเขียนทฤษฎีการพัฒนาชุมชนขึ้น และมีจํานวนไมนอย
เขาใจวาการพัฒนาชุมชนก็คือการพัฒนาโดยทั่วไป จึงไดมีการนําเอาทฤษฎีการพัฒนาโดยทั่วไป
เชน ทฤษฎีหนาที่นิยม (functionalism theory) ทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ (structuralfunctionalism theory) ทฤษฎีการแพรกระจาย (diffusion theory) ทฤษฎีความลาทางวัฒนธรรม
(cultural Lag theory) ทฤษฎีทวิภาค (dualism theory) ทฤษฎีการพึ่งพา (dependency theory)
ทฤษฎีววิ ัฒนาการ (evolution theory) และทฤษฎีความทันสมัย (modernization theory) เปนตน
ทฤษฎีที่ยกตัวอยางมานี้ สวนใหญเปนทฤษฎีทางสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา และทฤษฎีทาง

16
เศรษฐศาสตร เมื่อเปนเชนนี้ ประกอบกับไมมีการเขียนอธิบายใหชดั เจน ในบางครั้งจึงทําใหเกิดการ
ไขวเขวไดงาย
สําหรับขอบเขตของการพัฒนาชุมชนในฐานะที่เปนกระบวนการนั้น
กวางขวางมาก
ยกตัวอยางเชน
1) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนหรือตั้งใจจงไวกอน เชน มี
เปาหมาย ทิศทาง ระยะเวลา และขั้นตอนการดําเนินงาน เปนตน ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานพัฒนา และ/หรือ
ประชาชนเปนผูวางแผนนั้น
2) เปนกระบวนการพัฒนาใหประชาชนในชุมชนมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นทั้งดาน
วัตถุและจิตใจ หรือทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
3) เปนกระบวนการที่นําทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนในชุมชนมาใชประโยชน
และสรางประโยชนแกชุมชนใหมากที่สุด
4) เปนกระบวนการใหการศึกษาแกประชาชน โดยเนนการเปลี่ยนแปลงทางทัศนะ
และแนวคิดใหถูกทิศทาง
5) เปนกระบวนการที่สอดคลองกับขีดความสามารถของประชาชน และ
แนวนโยบายของรัฐ
6) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สงเสริมใหประชาชนในชุมชนรูจักวิธีชว ยตนเอง
โดยใชพลังกลุม เปนสําคัญ
7) เปนกระบวนการที่อาศัยความรวมมือระหวางประชาชนกับประชาชน
และ
ประชาชนกับหนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน
8) เปนกระบวนการที่อาศัยความชวยเหลือทางวัสดุอุปกรณและวิชาการจากภาครัฐ
และภาคเอกชนภายนอกชุมชนเมื่อจําเปนหรือเกิดขีดกําลังความสามารถของชุมชน
9) เปนกระบวนการที่สงเสริมใหประชาชนมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง
10) เปนกระบวนการพัฒนาที่ตองพิจารณาถึงสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาชาวบานที่ทาํ การพัฒนา
11) เปนกระบวนการพัฒนาที่ใชหลักการและแนวทางของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขเปนพื้นฐานในการดําเนินงาน
12) เปนกระบวนการที่ผสมผสานความรูค วามสามารถของบุคคลหลายสาขาเขา
ดวยกัน อันมิใชเปนงานของหนวยงานใดหนวยงานหนึง่ โดยเฉพาะ
13) ผลประโยชนของการพัฒนาที่เกิดขึ้นตองตกแกประชาชนสวนใหญในชุมชนนั้น
สรุปไดวา การพัฒนาชุมชนมีความหมายหลากหลาย หาขอยุติไดยาก ขึ้นอยูกับมุมมองของ
ผูรูหรือผูเชี่ยวชาญแตละคน เชน อาจจัดแบงเปน 4 ฐานะ ไดแก ฐานะที่เปนขบวนการ โครงการ
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วิธีการ และกระบวนการ นอกจากนี้ ยังไดมีการนําคําวา การพัฒนาชุมชนมาประยุกตหรือพัฒนา
ตลอดมา ทําใหความหมายหรือจุดเนนของการพัฒนาชุมชนในแตละยุคแตกตางกันได ความ
แตกตางเชนนี้มีมาชานาน และปจจุบันก็ยังหาขอยุตทิ ี่เปนแนวทางเดียวกันไมได
กลาวไดวา คําวา การพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในฐานะทีเ่ ปนกระบวนการนอกจาก
มีขอบเขตกวางขวางมากแลว ยังมีความหมายแตกตางไปจากคําวา การพัฒนาโดยทั่วไป อีกดวย
อยางไรก็ดี ในที่นี้ถือวา การพัฒนาชุมชนเปนแนวทางการพัฒนาที่สําคัญแนวทางหนึ่ง และ
เมื่อพิจารณาถึงขอแตกตางระหวางการพัฒนากับการพัฒนาชุมชน พบวา ในระยะเริ่มแรกของการ
ปฏิบตั ิงานพัฒนาชุมชนในประเทศไทยนัน้
มีการเขาใจกันวาเปนงานซ้ําซอนกับงานในหนาที่ของ
หนวยงานอื่น เชน กรมการปกครอง นอกจากนี้ ยังไมเชื่อกันวา การพัฒนาชุมชนเปนหลักการหรือ
วิธีการ หรือกลยุทธที่สามารถนําไปใชไดทุกหนวยงานทั้งในเมืองและในชนบท และทั้งในภาครัฐและ
เอกชน ดวยเหตุผลที่วา
มีหนวยงานเอกชนเปนจํานวนมากที่ปฏิบตั ิงานพัฒนาประสบสําเร็จ
มากกวากรมการพัฒนาชุมชนซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ
อันเปนเรื่องที่กรมการพัฒนาชุมชนตอง
พิสูจนและแสดงผลงานเพื่อลบลางความเชื่อนี้ตอไป
มีสาเหตุสําคัญ 3 ประการ ที่ทําใหเกิดความสับสนขึ้นระหวางงานพัฒนาชุมชนกับงาน
พัฒนาโดยทั่วไป อันอาจนับไดวาเปนปญหาอุปสรรคตอความเจริญกาวหนาของงานพัฒนาชุมชนใน
ประเทศไทยได
ประการแรก การพัฒนาของไทยตั้งแตอดีต เชน ในสมัยกรุงสุโขทัย กรุง
ศรีอยุธยา หรือกรุงรัตนโกสินทรกอนเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 ถือไดวา เปนการ
พัฒนา มิใชเปนการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพราะประชาชนมิไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาดวยความ
เต็มใจอาจเปนการเขามารวมเพราะถูกเกณฑแรงงานมา เปนตน
ในปจจุบัน ไดมีการกําหนดความหมายของคําวาพัฒนาที่ใกลเคียงกับความหมาย
ของคําวาการพัฒนาชุมชนมาก โดยจะพบวา การพัฒนาโดยทั่วไปทีผ่ านมานั้นประสบกับความ
ลมเหลวหรือไดผลไมมากเทาที่ควร จึงไดมีการปรับหรือกําหนดความหมายของคําวา การพัฒนา
แนวใหมที่เนนการมีสวนรวมของประชาชน หรือ การพัฒนาแบบผสมผสาน เปนตน
ประการที่สอง เนื่องมากจากขอจํากัดในตัวเองของการพัฒนาชุมชนที่วา การพัฒนา
ชุมชนเปนแนวคิดทางสังคมศาสตรหนึ่งซึ่งไมใชสูตรสําเร็จรูปที่จะนําไปใชไดเหมือนกันหมดในทุก
สถานที่ทุกชุมชนโดยปราศจากการปรับประยุกต นอกจากนั้น การพัฒนาชุมชนยังไมเปนทีย่ อมรับ
กันมากดังไดกลาวไวแลวขางตน ดังนั้น เมื่อการพัฒนาชุมชนมีขอจํากัดเชนนี้ ประกอบการพัฒนา
ชุมชนที่ผานมาก็ยังไมบรรลุผลสําเร็จเปนที่นาประทับใจมากเทาที่ควร เหลานี้ ก็ยิ่งมีสวนทําใหเขาใจ
กันวา การพัฒนาชุมชนก็คือการพัฒนาโดยทั่วไปที่มีอยูมากมายในประเทศไทยที่ไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควรนั่นเอง
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ประการที่สาม ผูรูหรือนักวิชาการหรือแมกระทั่งผูปฏิบัติงานพัฒนาไมไดทําความ
กระจางใหแกประชาชนทั่วไปเพื่อไดรูวา การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาโดยทั่วไปนั้นตางกันหรือ
เหมือนกันมากนอยประการใด
อยางไรก็ดี สาเหตุทั้ง 3 ประการนี้ อาจไมถือวาเปนปญหาอุปสรรคตอความ
เจริญกาวหนาของการพัฒนาชุมชนก็ได ถาหากยึดถือวา การพัฒนาชุมชนคือการพัฒนาโดยทั่วไป
แตในทีน่ ี้ยังคงยืนยันวา การพัฒนาชุมชนมิใชการพัฒนาโดยทั่วไป แตการพัฒนาชุมชนเปนกลยุทธ
หนึ่งหรือเปนแนวทางการพัฒนาที่สําคัญแนวทางหนึง่ โดยการพัฒนาชุมชนมีปรัชญา แนวคิด และ
หลักการพัฒนาชุมชนของตัวเองโดยเฉพาะดังกลาวไวแลว
3. การพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) สืบเนือ่ งจากการ
พัฒนาในยุคโลกาภิวตั น หรือกระแสโลกาภิวัตน (globalization) ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
และกลไกการตลาด ไดกอ ใหเกิดความเจริญ การเติบโต การผลิต และการบริโภคและการใช
ประโยชนทเี่ ปนผลเสียตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมทั้งชีวติ มนุษย สัตว และพืช
พรรณ อยางฉับพลันหรือตอเนื่องสืบเนื่องตอไป ประกอบกับความลมเหลวของการพัฒนาแบบ
ดั้งเดิมที่ผานมา ที่เนนการบริโภคอยางฟุมเฟอย ไมคุมคา โดยไมคํานึงถึงสภาพแวดลอม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลกที่มีอยูอยางจํากัด การพัฒนาตาม
แนวทางดังกลาวนี้ นอกจากจะทําลายสิง่ แวดลอม ชีวิตมนุษย สัตว และพืชพรรณแลว การพัฒนา
เศรษฐกิจของหลายประเทศ
ไดสรางปญหาใหกับความเปนอยูของมนุษยและวัฒนธรรมทองถิ่น
อยางมหาศาล เนื่องจากบางรัฐบาลไมรับผิดชอบ ไมฉับไวตอการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน อีกทั้งระบบราชการมีการฉอราษฎรบังหลวง ขาดประสิทธิภาพ และไมมีความโปรงใส
หรือขาดการควบคุมตรวจสอบมากเทาที่ควร
ดังนั้น การที่มนุษยยังคงใชแนวทางพัฒนาแบบเดิมดังกลาว ตอไปในอนาคต เมื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่จะนํามาบริโภคหรือใชประโยชนรอยหรอ เสื่อมคุณภาพ เสื่อม
สลาย หรือหมดสิ้นไป อาจทําใหชีวติ บนโลกตองดํารงอยูดวยความลําบากหรือจบสิ้นไป การพัฒนา
ที่ยั่งยืน จึงเปนแนวคิดที่เกิดขึ้นมาเพื่อปองกันมิใหโลกตองเดินทางไปสูจุดจบ นานาชาติจึงได
ประชุมรวมกันเพื่อแสวงหาแนวคิดที่เปนกลางที่สุดมาเยียวยาภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้น ผลสรุปที่ไดคือ ทั่ว
โลกควรปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา โดยจะตองยกเลิกการพัฒนาแบบเดิมซึ่งรัฐเปนผูชี้นําและ
ออกคําสั่งแตเพียงฝายเดียว ในลักษณะ รัฐชาติ หรือ รัฐประชาชาติ (Nation State) แลวปรับเปลี่ยน
เปน ประชารัฐ (Civil State) ซึ่งเปน “ความสัมพันธรปู แบบใหมระหวางรัฐกับประชาชนในลักษณะที่
เปนประชาสังคม (Civil Society)” คําวา ประชาคมนั้น หมายถึง การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความริเริ่ม
ของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ ประชาชน โดยทุกฝายในสังคมตางใหความรวมมือกันอยาง
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ใกลชิดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สวนคําวา ประชารัฐนั้นหมายถึง รัฐซึ่งมีรัฐบาล
เอกชน และประชาชนรวมมือกันในทุกเรื่องที่เปนสาธารณะ
เมื่อเปนเชนนี้ แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนจะสําเร็จไดหรือไม ทุกประเทศควรรวมมือกัน
อยางใกลชิด ที่สําคัญคือ รัฐบาลของประเทศควรปรับเปลี่ยนมุมมองและการบริหารจัดการใหม จาก
ที่รัฐบาลเปนผูใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน สามารถควบคุมและครอบงําประชาชนใหปฏิบตั ิ
ตามคําสั่งได มาเปนการเปดโอกาสใหประชาชนหรือชุมชนเขามามีสวนรวมทั้งในระดับการรวมรับรู
การตัดสินใจของหนวยงานของรัฐ และในระดับการรวมตัดสินใจ อีกทั้งควรตกลงกันใหชัดเจนดวย
วา สัดสวนของบทบาทหรืออํานาจหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การพัฒนานั้นควรจะเปนลักษณะใดดวย
เพื่อใหการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถแทรกเขาไปในทุกสวนของสังคมโลก เมื่อเริ่มตน
ทศวรรษที่ 1980 (หรือประมาณป พ.ศ. 2523 เปนตนมา) องคการสหประชาชาติ จึงเสนอให
ประเทศกําลังพัฒนาที่ประสบความลมเหลวในการพัฒนาตามที่กลาวมาขางตน
เรงปฏิรปู ระบบ
เศรษฐกิจควบคูไปกับการปฏิรูปการเมือง การบริหาร การศึกษา การขจัดและลดความยากจน การ
สงเสริมใหมีการบูรณาการทางการผลิต ทางการเกษตร การสรางงาน ที่พอเพียงกับการเติบโตของ
ประชากร การพิทักษสิ่งแวดลอม และการลดอัตราการขยายตัวของประชากร เปนตน โดยนําระบบ
การจัดการที่ดี ที่เรียกวา Good Governance หรือธรรมาภิบาล หรือธรรมรัฐ หรือการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี (ในป 2546 ประเทศไทยเรียกวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี) มาใชเปน
ยุทธศาสตรในการพัฒนา สําหรับประเทศไทยตอมาไดประกาศใชพระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองบริหารราชการ
โดยยึดหลักของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การพัฒนาตามหลักดังกลาวนี้ ใหความสําคัญกับ 6
หลักการ ไดแก หลักนิตธิ รรม (rule of laws) หลักคุณธรรม (ethics) หลักความโปรงใส
(transparency) หลักความมีสวนรวม (participation) หลักความรับผิดชอบ (accountability) และ
หลักความคุมคา (value for money)
สําหรับความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น เห็นอยางชัดเจนเมื่อ คณะกรรมการหรือ
สมัชชาสิ่งแวดลอมของโลก (World Commission on Environment) ในป พ.ศ. 2526 ไดให
ความหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนวาหมายถึง รูปแบบของการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของคน
รุนปจจุบัน โดยไมสงผลดานลบตอคนรุน ตอไป กลาวคือ ผลของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งตอบสนอง
ความตองการของคนรุนปจจุบัน จะตองไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งยอมสงผล
ดานลบตอคนรุนตอไปในอนาคต
สําหรับประเทศไทย การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่เปน
บูรณาการหรือผสมผสาน (integrated) เปนองครวม (holistic) และมีดุลยภาพ (balance) หรือการ
พัฒนาที่มีกิจกรรมสอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาติ ขยายความไดวา หมายถึง การพัฒนาที่มี
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ลักษณะผสมผสาน คือ มีกิจกรรมพัฒนารวมทั้งมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ลักษณะที่เปนสวนรวมหรือมหภาค และเมื่อใดที่กิจกรรมพัฒนานั้นสงผลกระทบดานลบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือคุณภาพสิ่งแวดลอมในที่ใดที่หนึ่ง ก็จะตองเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ที่อื่นชดเชยเพื่อใหคุณภาพสิ่งแวดลอมในภาพรวมคงอยูได คําวา การผสมผสาน ยังหมายความรวม
ไปถึงการผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร นิเวศวิทยา และสังคมวิทยา เขากับการปฏิบัติงาน
พัฒนาโดยควรเปนไปในทิศทางเดียวกัน หรือมุงตรงไปสูจุดหมายเดียวกัน อันจะทําใหมนุษยกับ
สิ่งแวดลอมอยูควบคูกันไปโดยสันติสุขสงบและยั่งยืน
นอกจากนี้แลว การพัฒนาที่ยั่งยืน ยังหมายถึง กระบวนการเปลีย่ นแปลงโครงสรางของ
สังคมและสถาบันตางๆ ทางสังคม เชน สถาบันทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมือง ในหลายมิติ
รวมตลอดถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงคานิยม ทัศนคติ หรือระบบคุณคา อันเปนการเปลี่ยนแปลง
จากเชิงปริมาณไปสูเชิงคุณภาพใหดียิ่งขึ้น ปลอดจากระบบผูกขาดทางเศรษฐกิจและการผูกขาด
อํานาจทางการเมือง ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดการพัฒนาที่ยังยืนซึ่งเอือ้ อํานวยตอระบบ
เศรษฐกิจ เชน การพัฒนาที่สามารถเพิ่มผลผลิตอยางมีดุลยภาพหรือมีความสมดุลระหวางคนกับ
สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี พรอมกับมีการแบงปนผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม และ
สรางความเสมอภาคทางโอกาส
กลาวไดวา แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มเขามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาสังคมโลก
ตั้งแตป พ.ศ. 2515 เริ่มตั้งแตสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมสุดยอดวาดวยสิ่งแวดลอมของ
มนุษย (human environment) ณ กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน ซึ่งเรียกรองใหทั่วโลกคํานึงถึง
การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ไมใชอยางฟุมเฟอย ตอมาในป พ.ศ. 2526 สหประชาชาติได
จัดตั้งสมัชชาสิ่งแวดลอมโลกและการพัฒนาของโลก (World Commission on Environment and
Development หรือเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปวา Brundtland Commission) โดยเรียกรองใหประชาชน
ทั่วโลกเปลีย่ นแปลงวิถีการดํารงชีวิตใหปลอดภัยโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับขอจํากัด
ของธรรมชาติ รวมทั้งไดเสนอวามนุษยชาติสามารถทีจ่ ะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาได
การพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสําคัญมากยิ่งขึน้ เมื่อสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development หรือ UNCED)
หรือการประชุม Earth Summit ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อป พ.ศ. 2535 ซึ่งผลการ
ประชุมนี้ ผูแทนของ 178 ประเทศรวมทั้งไทยไดรว มลงนามรับรอง แผนปฏิบัตกิ าร 21 (Agenda
21) ซึ่งถือเปนแผนแมบทของโลกที่ประเทศสมาชิกตองตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม และเห็น
ความสําคัญทีจ่ ะรวมกันพิทกั ษสิ่งแวดลอม เพื่อสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนใหเกิดขึ้นในโลก จาก
แผนปฏิบตั ิการ 21 ขางตน ประเทศไทยไดรับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเขามา เชน บรรจุแนวคิดนี้
ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยไมเพียงเนน “คน”
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เปนศูนยกลางการพัฒนา เนนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเนนชุมชนเขมแข็งแลว ยังเนนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอีกดวย
4. การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สืบเนื่องมาจากอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจโลก และแนวทางการพัฒนาของประเทศทาง
ตะวันตก รวมทั้งแนวทางการพัฒนาที่ผานมาของไทยไดเนนทุนนิยมหรือเสรีนิยมซึ่งใหความสําคัญ
กับวัตถุ เงินตรา ประสิทธิภาพ กําไร ความรวดเร็ว การตอสูแขงขัน ผลประโยชนสูงสุด รวมทั้งเนน
ความเจริญกาวหนาโดยใชเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพิ่มมากขึ้น ๆ ประกอบกับคนไทยเปนจํานวนมาก
ไดใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฟุมเฟอยเปนจํานวนมากและตอเนือ่ งทําให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมสภาพ ถูกทําลาย และบางอยางหมดสิ้นไปอยางหาทดแทน
ใหมไมได อาจเปรียบเทียบไดวา คนไทยใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม 3 สวน ขณะที่ทาํ นุ
บํารุงไดเพียง 1 สวน หากปลอยเชนนีต้ อ ไป คนไทยยอมเผชิญกับความทุกขยาก และในอนาคตก็จะ
เกิดการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกันเพิ่มมากขึ้น ๆ ดวยเหตุผลหลักดังกลาวนี้ จึง
นํามาสูการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy) ซึ่งหมายถึง การพัฒนาที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท โดยคํานึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา
การพัฒนาของไทยจึงควรยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานของการพัฒนาในทุก
เรื่อง และยังเปนแนวทางในการดําเนินวิถชี ีวติ ของคนไทย เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการ
พัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวติ แกชาวไทย
มาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และภายหลังไดทรงเนนย้ํา
แนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง
ยั่งยืน
ภายใตกระแส
โลกาภิวตั นและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถประยุกตใชเปนพื้นฐานการ
พัฒนาประเทศไดในทุกภาคการผลิต รวมทั้งเปนแนวทางในการดํารงชีวติ และปฏิบัติงานของคน
ไทยทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุมเรื่องสําคัญ ดังนี้
1) การดําเนินการในทางสายกลางที่อยูบนพื้นฐานความพอดี เนนการพึ่งตนเอง
ขณะเดียวกัน ใหกาวทันโลกในยุคโลกาภิวตั น
2) ความพอเพียงที่เนนการผลิต และบริโภคอยูบนความพอประมาณมีเหตุผล
3) ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการพัฒนาอยางเปนองครวม มีสมดุล
ระหวางกระแสการแขงขันจากโลกาภิวตั น และกระแสทองถิ่นนิยม มีความหลากหลายในโครงสราง
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การผลิต มีการใชทุนที่มีอยูในสังคมใหมปี ระสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถชี ีวติ ที่ดีงาม
4) การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดพี อสมควรในการเตรียมความพรอม
รูเทาทันตอ
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ มีความยืดหยุนในการปรับตัว มีการตัดสินใจอยางมีเหตุ
มีผล มีความเขมแข็ง มั่นคง และยั่งยืน
5) การเสริมสรางจิตใจคนและพัฒนาคนในชาติใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ ซือ่ สัตยสุจริต มีสติปญญา มีความเพียร อดทน และรอบคอบ
สรุปไดวา เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการพัฒนาที่นําไปสูความสามารถในการ
พึ่งตนเองในระดับตาง ๆ อยางเปนขัน้ ตอน โดยลดความเสี่ยงกับความผันแปรของธรรมชาติหรือ
การเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตาง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสราง
ภูมิคุมกันที่ดี มีความรู ความเพียร และความอดทน สติและปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ความสามัคคี
ความพอเพียงนั้น จะตองประกอบดวย 3 ลักษณะพรอม ๆ กัน ดังนี้
หนึ่ง ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดย
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
สอง ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงจะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกีย่ วของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ
สาม การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึน้ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาด
วาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
ในที่นี้ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทที่แสดงถึงการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนี้
1) พระบรมราชโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 19 กรกฎาคม
2517
"…..ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับขั้น
เริ่มดวยการสรางพื้นฐาน คือความมีกินมีใชของประชาชนกอนดวย
วิธีการที่ประหยัด ระมัดระวัง แตถกู ตองตามหลักวิชา เมื่อ
พื้นฐานเกิดขึน้ มั่งคงพอควรแลว จึงคอยสรางเสริมความเจริญขั้น
สูงขึ้นตามลําดับตอไป
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..…การถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญ ใหคอยเปนไป
ตามลําดับดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และประหยัดนั้นก็เพื่อ
ปองกันความผิดพลาดลมเหลวและเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จได
แนนอนบริบูรณ"
จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค นับตั้งแตป 2517 เปนตนมา จะพบวา
พระองคทานไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน
พอมีพอใช การรูจักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว และ
ทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับขัน้ ตอนที่ถูกตองตาม
หลักวิชาการ
ตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบในการดํารงชีวิตซึง่ ทั้งหมดนี้เปนที่รูกันภายใตชื่อวา
เศรษฐกิจพอเพียง
2) พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2540
"…..อันนี้เคยบอกวา ความพอเพียงนี้ ไมไดหมายความวา
ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใสเอง อยาง
นั้นมันเกินไป
แตวา ในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความ
พอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความ
ตองการ ก็ขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคา
ขนสงมากนัก"
3) พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 23 ธันวาคม 2542
"…..เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy…
คําวา Sufficiency Economy นี้ไมมีในตําราเศรษฐกิจ จะมีได
อยางไร เพราะวาเปนทฤษฎีใหม… Sufficiency Economy นั้น ไม
มีในตําราเพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม
….. และโดยที่ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความวาเราก็
สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใชหลักการเพื่อที่จะใหเศรษฐกิจ
ของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น"
"..…ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยู
พอกินมีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะ
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ใหเมืองไทยอยูแบบพอกินไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตมีความ
ความพออยูพอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถา
เรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได… ฉะนั้นถา
ทุกทานซึ่งถือวาเปนผูมีความคิดและมีอิทธิพล มีพลังที่จะทําให
ผูอื่น ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดี
พอสมควร ขอย้ําพอควรพออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมา
แยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะ
มีคุณคาอยูตลอดกาล"
5. การบริหารการพัฒนา
มีผูใหความหมายคําวา การบริหารการพัฒนา (development administration) ไวตาม
ตัวอยางดังนี้
5.1 จอรจ เอฟ. แกนท (George F. Gant) นักวิชาการชาวอเมริกันอธิบายแนวคิดและ
ความหมายของการบริหารการพัฒนา (development administration) เปนคนแรก ๆ โดยมี
ประสบการณมาจากการปฏิบัติงานที่ Tennessee Valley Authority (TVA.) วา การบริหารการ
พัฒนาเปนคําที่ใหความสําคัญกับหนวยงานระบบการจัดการ และกระบวนการตาง ๆ ซึ่งรัฐบาล
จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินงานใหบรรลุวตั ถุประสงคของการพัฒนา พรอมกันนี้ การบริหารการพัฒนายัง
เปนเครื่องมือของรัฐบาลทีก่ ําหนดใหเกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ ของการพัฒนาเพื่อทําการเชือ่ มโยง
และทําใหวตั ถุประสงคทางดานสังคมและเศรษฐกิจของชาติประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ การบริหาร
การพัฒนายังชวยปรับใหระบบราชการและบทบาทหนาที่ของหนวยงานราชการตาง ๆ ตอบสนอง
ตอการพัฒนาอีกดวย ดังนั้น การบริหารการพัฒนาจึงหมายถึง การบริหารนโยบาย แผนงาน และ
โครงการตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนา16
การบริหารการพัฒนาของแกนท แบงเปน 2 สวน คือ “การบริหารงานภายใน (internal
administration) หมายถึงวาการบริหารงานใด ๆ มีความจําเปนที่จะตองจัดใหมีองคการบริหารงาน
นั้น ๆ สามารถเปนกลไกการบริหารทีด่ ีเสียกอน จึงจําเปนจะตองจัดการภายในองคการใหดีใหมี
ประสิทธิภาพที่สุดซึ่งอาจทําไดดวยการจัดองคการการบริหารงานบุคคลงานคลัง งานวางแผน การ
ตัดสินใจ ฯลฯ อันเปนสาขายอยของรัฐประศาสนศาสตรใหดีท่สี ดุ สวนการบริหารงานภายนอก
(external administration) ครอบคลุมถึงเรื่องตาง ๆ ที่หนวยงานนั้นติดตอกับปจจัยนอกทั้งหมด
ทั้งนี้ดวยการที่คนพบวา ในการบริหารงานนั้น มิใชแตจะมุงถึงประสิทธิภาพของการบริหารภายใน
16

George F. Gant, Development Administration: Concepts, Goals, Methods (Madison,
Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1979), p. 20.
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องคการอยางเดียว เพราะองคการมีหนาที่ตองปฏิบตั ิงานในหนาที่ของตนใหเปนผลสําเร็จอยางดี
ที่สุด ซึ่งหมายถึงวา นอกเหนือไปจากการจัดการภายในที่ดีแลว ยังตองมีหนาที่รับผิดชอบในการหา
ลูทางที่ดีติดตอกับปจจัยภายนอกอื่น ๆ ใหปจจัยเหลานั้นมารวมมือกับองคการของตนเพื่อชวยให
งานที่ไดรับมอบหมายสัมฤทธิผล ความสามารถในเชิงบริหารขององคการที่จะบริหารปจจัยภายนอก
นี้ มีผลเกี่ยวกับความเปนตายขององคการสวนมาก เพราะองคการบริหารตองมีสวนปฏิบตั ิการ
ติดตอกับคนหรือปจจัยภายนอกอื่น ๆ ดวยกันแทบทัง้ นั้น17
5.2 เออรวิง สเวิดโลว (Irving Swerdlow) นักวิชาการชาวอเมริกนั อธิบายวา การบริหาร
การพัฒนา หมายถึง การบริหารในประเทศที่ยากจนหรือประเทศดวยพัฒนาทั้งหลาย
ทั้งนี้เพราะการบริหารราชการในประเทศดวยพัฒนายอมมีความแตกตางกันกับการบริการราชการ
ในประเทศทีพ่ ัฒนาแลว ซึ่งอาจพิจารณาและสังเกตเห็นไดจากลักษณะของความแตกตางกันหลาย
แงหลายมุม อาทิ พิจารณาจากลักษณะและแบบแผนของการบริหาร บทบาทของรัฐบาลและบทบาท
ของขาราชการ เปนตน18
โดยนัยเดียวกัน สเวิดโลว ยังไดกลาวอีกวา ประเทศที่ยากจนทั้งหลายมีลักษณะพิเศษหลาย
ประการซึ่งทําใหรัฐบาลตองมีบทบาทแตกตางกัน ลักษณะนี้และบทบาทของรัฐดังกลาว ทําใหการ
ทํางานของนักบริหารมีลักษณะแตกตางออกไป ในที่ใดก็ตามที่มีความแตกตางนัน้ อยู การบริหารรัฐ
กิจจะตองถือไดหรือเรียกไดวาเปนการบริหารการพัฒนา19
5.3 อาษา เมฆสวรรค ไดกลาวถึงความหมายของการบริหารการพัฒนาวาแบงเปน 2
ทรรศนะ ตามทรรศนะประการแรกนั้น ถือวา การบริหารการพัฒนา หรือ Development
Administration คือ การบริหารงานหรือการบริหารราชการในประเทศดอยพัฒนาที่มุงมั่นที่จะ
ดําเนินการพัฒนา ดังที่เขียนในภาษาอังกฤษ วา administration in poor developed countries
which are committed to development สวนอีกทรรศนะหนึ่งเห็นวา การบริหารการพัฒนา ไดแก
17

อมร รักษาสัตย, “พัฒนา พัฒนาศาสตร และรัฐประศาสนพัฒนา” พัฒนาบริหารศาสตร 3, 3
(มกราคม 2506) : 403-404.
18

Irving Swerdlow (ed.), Development Administration: Concepts and Problems (Syracuse,
New York: Syracuse University Press, 1963), pp. ix-xii, อางถึงใน อาษา เมฆสวรรค, “หลักการบริหารการ
พัฒนา” ใน อมร รักษาสัตย และขัตติยา กรรณสูต (บรรณาธิการ), ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนา
ประเทศ (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการขายและการซื้อแหงประเทศไทย
, 2515), หนา 270.
19

Ferrel Heady, Public Administration: A Comparative Perspective (New Jersey: PrenticeHall, Inc., 1966), p. 10. อางถึงใน อนันต เกตุวงศ, การบริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2523), หนา 27.
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การบริหารเพือ่ การพัฒนาหรือการบริหารตามโครงการพัฒนาของประเทศ หรือ administration in
development or administration of a program of national development ตามความเขาใจอยาง
งาย ๆ ทั่ว ๆ ไป20
5.4 อนันต เกตุวงศ มีความเห็นวา นักวิชาการสวนใหญถือวา การบริหารการพัฒนามี
ขอบเขต ครอบคลุมไปถึงการเมืองดวย และบางคนมีแนวคิดกวางมากถึงขนาดที่กลาววาการบริหาร
การพัฒนาหมายถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ไมวาจะกระทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ที่เปนไปตามนโยบายและแผน ยอมถือวาอยูในขอบเขตของการบริหารการพัฒนาทั้งสิ้น โดยมี
ขอบเขตทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหาร21 ฉะนั้น การบริหารการพัฒนา จึง
ยอมหมายถึง การบริหารของงานพัฒนา หรือการนําเอาโครงการพัฒนาดานตาง ๆ ไปดําเนินการให
บรรลุผลสําเร็จ รวมทั้งการพัฒนาการบริหาร หรือการทําใหการบริหารมีขีดความสามารถเพิ่มมาก
ขึ้น
5.5 ติน ปรัชพฤทธิ์ อธิบายวา การบริหารการพัฒนา (development administration,
administration of development, หรือ a of d) หมายถึง การนําเอาความสามารถที่มีอยูในการ
พัฒนาการบริหารมาลงมือปฏิบตั ิตามนโยบายแผน แผนงาน หรือโครงการพัฒนาประเทศจริง ๆ
และความเปลีย่ นแปลงตามทีไ่ ด
เพื่อใหบังเกิดความเปลี่ยนแปลงตามทีไ่ ดวางแผนไวลว งหนา
วางแผนไวลว งหนานี้ จะมุงความเจริญงอกงามทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศอัน
จะนําไปสูการลดความทุกขยากของคนทัง้ ที่อยูในองคการ (ขาราชการ) และที่อยูภ ายนอกองคการ
(ประชาชน)22
5.6 ชัยอนันต สมุทวณิช กลาวสรุปถึงการบริหารการพัฒนาตามแนวคิดของ จอรช เอฟ.
แกนท ขางตนวา การบริหารการพัฒนานั้นถูกสรางขึ้นเพื่อแยกเปาหมายของการบริหารเพือ่ ใหการ
สนับสนุนและการจัดการสําหรับการพัฒนา ออกจากการบริหารกฏหมายและความเปนระเบียบ และ
เนื่องจากการบริหารเพื่อการพัฒนามิใชจะรวมถึงเฉพาะสมรรถนะที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลง
เทานั้น แตยังหมายถึงทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และเปาหมายอันสูงสุดของการมีคุณภาพชีวิตที่
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อาษา เมฆสวรรค, “หลักการบริหารการพัฒนา” ใน อมร รักษาสัตย และ ขัตติยา กรรณสูต
(บรรณาธิการ), op.cit., หนา 270.
21

อนันต เกตุวงศ, op.cit., หนา 28-29.
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ติน ปรัชญพฤทธิ์, “การพัฒนาการบริหารและการบริหารการพัฒนา” ใน อุทัย เลาหวิเชียร
(บรรณาธิการ), การบริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสามเจริญพานิช, 2528) , หนา 163.
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ดีกวาอีกดวย ดังนั้น การบริหารการพัฒนาจึงมีความเกี่ยวพันกับการบริหารทั้งดานภายในและ
ภายนอก23
จากแนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนาของนักวิชาการหรือผูรูของ
ตางประเทศและของไทยขางตน ทําใหพอกลาวไดวา คําวา การบริหารการพัฒนา นั้น เกิดขึ้น
ในชวงป ค.ศ. 1950 โดย จอรจ เอฟ. แกนท ไดเริ่มใชความหมายนีใ้ นป ค.ศ. 1955 หรือ ค.ศ. 1956
เพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวทางพื้นฐานสําหรับการวิจัยทางการบริหารและเพื่อใชในโครงการฝกอบรม
สําหรับสถาบันการศึกษาดานการพัฒนาชนบท ซึ่งตอมาไดจัดตั้งขึ้นที่ คามิลลา (Comilla) ใน
ปากีสถานตะวันออก (บังคลาเทศ) และที่ปาชาวา (Pashawar) ในปากีสถานตะวันตก สําหรับ
ความหมายเริม่ แรกของคําวา การบริหารการพัฒนา ของแกนท นั้น ตองการแสดงใหเห็นถึงขอ
แตกตางที่สําคัญของการบริหารที่เนนการสนับสนุนและการจัดการสําหรับงานพัฒนา กับการบริหาร
ที่เนนในเรื่องกฎหมายและความเปนระเบียบ
ยังกลาวไดอีกวา แนวคิดการบริหารการพัฒนานั้น แพรหลายอยางมากในประเทศกําลัง
พัฒนา ซึ่งรวมทั้งในเอเชีย สําหรับประเทศไทยไดนําแนวคิดนี้มาปรับใชในชวงที่เนนการพัฒนา
ประเทศและการพัฒนาชนบท แนวคิดหรือลักษณะสําคัญของการบริหารการพัฒนาไมอาจกําหนด
ไดอยางชัดเจนและตายตัว ลักษณะเชนนี้ เหมือนกับการใหความหมายของคําทั้งหลายในทาง
สังคมศาสตรที่ขึ้นอยูกับความรู ความคิด และประสบการณของนักปรัชญา ผูรู นักวิชาการ นัก
กฎหมาย และนักบริหารแตละคน ดังไดอธิบายเหตุผลไวแลวขางตน
อยางไรก็ดี ในที่นี้ ไดนําความหมายของการบริหารการพัฒนาขางตนมากําหนดเปน
ความหมายของการบริหารการพัฒนา หมายถึง แนวทางหรือวิธีการหนึ่งของการบริหารงานภาครัฐ
ที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือเจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการบริหารราชการ โดยใหความสําคัญกับ
หนึ่ง “การบริหารการพัฒนา” ซึ่งหมายถึง การบริหารที่ตองเกี่ยวของกับกิจกรรมการพัฒนาตาม
นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการตาง ๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ
บริหาร ตัวอยางเชน การพัฒนาเมือง การพัฒนาชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และ
การพัฒนาองคกรตามรัฐธรรมนูญพรอมกันนี้ ยังครอบคลุมถึง สอง “การพัฒนาการบริหาร” ภายใน
เชน อาจจัดแบงเปน การพัฒนาที่ระบบใหญ คือ โครงสราง อํานาจหนาที่ และทีร่ ะบบยอย คือ ตัว
บุคคลทั้งทางดานพฤติกรรมและจิตใจ หรือจัดแบงเปน การพัฒนาหรือปรับปรุงที่โครงสราง อํานาจ
หนาที่ กระบวนการบริหารงาน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร เปนตน โดย
คํานึงถึงปจจัยภายนอกหรือสภาพแวดลอมดวย และมีจุดหมายปลายทางที่อาจแบงเปน (1) เพื่อ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาทีข่ องรัฐ
23

ชัยอนันต สมุทวณิช, การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (กรุงเทพมหานคร : มาสเตอรเพรส,
2531), หนา 22.
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รวมทั้ง (2) เพื่อการพัฒนาประเทศทีต่ อบสนองความตองการและประโยชนของประชาชนใหมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น และประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและมั่นคง เมื่อเปนเชนนี้ การบริหารการ
พัฒนา จึงเปน มรรควิธี (means) แนวทาง หรือวิธีการหนึ่ง เพื่อนําไปสู จุดหมายปลายทาง (ends)
สรุป การบริหารการพัฒนา เปนแนวทางหรือวิธีการหนึ่งของการบริหารภาครัฐทีห่ นวยงาน
ภาครัฐและเจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการบริหารราชการ โดยเกี่ยวของกับกิจกรรมพัฒนา รวมทั้ง
การพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารภายในของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เชน โครงสราง
อํานาจหนาที่ กระบวนการ และบุคคล โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมดวย และมีจุดหมายปลายทาง
เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ รวมทั้งเพื่อการพัฒนาประเทศ โปรดดูภาพที่ 6
ประกอบ
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ภาพที่ 6 ลักษณะสําคัญ 4 ประการของการบริหารการพัฒนาไทย

การบริหารการพัฒนาภายในหนวยงาน
1. การบริหารงานภาครัฐ เชน
- องคกรตามรัฐธรรมนูญ
- หนวยงานในเมือง และชนบท
- หนวยงานในสวนกลาง ภูมิภาค
และทองถิ่น

การ
บริหาร
การ
พัฒนา

2. การบริหารเพื่อการพัฒนา
หรือ การบริหารที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมการพัฒนา เชน
- การพัฒนาองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ
- การพัฒนาเมือง และชนบท
- การพัฒนาหนวยงานใน
สวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น
3. การพัฒนาการบริหาร (ภายใน)
- โครงสราง อํานาจหนาที่
- กระบวนการ
- ตัวบุคคล (พฤติกรรม จิตใจ)

ประสิทธิ
ภาพ
ในการ
บริหาร
ราชการ
เพิ่มขึ้น

การพัฒนา
ประเทศ
- ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
- ประเทศชาติ
เจริญกาวหนา
และมั่นคง

4. การมีวตั ถุประสงค หรือมี
จุดหมายปลายทางเพื่อประโยชน
ของประชาชนและประเทศชาติ
- อํานวยความสะดวกแกประชาชน
- ใหบริการประชาชน
- ประเทศชาติเจริญกาวหนา มั่นคง
แนวทาง วิธีการ หรือมรรควิธี (means)

จุดหมายปลายทาง
(ends)

สภาพแวดลอม เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองการบริหารภายในประเทศ
สภาพแวดลอม เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองการบริหารภายนอกประเทศ
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6. การบริหาร
คําวา การบริหาร (administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน “administatrae”
หมายถึง ชวยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธหรือมีความหมาย
ใกลเคียงกับคําวา “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใชหรือผูรับใช หรือผูรับใชรัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับ
ความหมายดั้งเดิมของคําวา administer หมายถึง การติดตามดูแลสิง่ ตาง ๆ
สวนคําวา การจัดการ (management) นิยมใชในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมี
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อมุงแสวงหากําไร (profits) หรือกําไรสูงสุด (maximum profits) สําหรับ
ผลประโยชนที่จะตกแกสาธารณะถือเปนวัตถุประสงครองหรือเปนผลพลอยได (by product) เมื่อ
เปนเชนนี้
จึงแตกตางจากวัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพือ่ ใหบริการ
สาธารณะทั้งหลาย (public services) แกประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกวา การ
บริหารจัดการ (management administration) เกี่ยวของกับภาคธุรกิจมากขึ้น เชน การนําแนวคิด
ผูบริหารสูงสุด หรือ ซีอีโอ (chief executive officer) มาปรับใชในวงราชการ การบริหารราชการดวย
ความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไมจําเปน การลดขั้นตอนการปฏิบัตริ าชการ และการจูงใจดวยการให
รางวัลตอบแทน เปนตน นอกเหนือจากการที่ภาครัฐไดเปดโอกาสใหภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเขา
มารับสัมปทานจากภาครัฐ เชน ใหสัมปทานโทรศัพทมอื ถือ การขนสง เหลา บุหรี่ อยางไรก็ดี ภาค
ธุรกิจก็ไดทําประโยชนใหแกสาธารณะหรือประชาชนไดเชนกัน เชน จัดโครงการคืนกําไรใหสังคม
ดวยการลดราคาสินคา ขายสินคาราคาถูก หรือการบริจาคเงินชวยเหลือสังคม เปนตน
การบริหาร บางครั้งเรียกวา การบริหารจัดการ หมายถึง
การดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบตั ิงานใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ (ถาเปนหนวยงาน
ภาคเอกชน หมายถึงของหนวยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวของกับคน สิ่งของและหนวยงาน โดย
ครอบคลุมเรื่องตาง ๆเชน (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจ
หนาที่ (Authority) (3) การบริหาร
จริยธรรม (Morality) (4) การบริหารที่เกีย่ วของกับสังคม (Social) (5) การ
วางแผน (Planning) (6)การจัดองคการ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากร
มนุษย (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การ
รายงาน (Reporting) และ (11) การ
งบประมาณ (Budgeting) เชนนี้ เปนการนํา “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการ
บริหาร” ที่เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) แตละตัวมาเปนแนวทางในการให
ความหมาย
พรอมกันนี้ อาจใหความหมายไดอีกวา การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบตั ิงานใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ ที่เกี่ยวของกับ คน สิ่งของ และ
หนวยงาน โดยครอบคลุมเรือ่ งตาง ๆ เชน (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน (Money)
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(3) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) (4) การบริหารงานทั่วไป (Management) และ (5) การ
บริหารจริยธรรม (Morality) เชนนี้ เปนการนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” ที่เรียกวา 5M
แตละตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมาย
การใหความหมายทั้ง 2 ตัวอยางที่ผานมานี้ เปนการนําหลักวิชาการดานการบริหาร คือ
“กระบวนการบริหาร” และ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” มาใชเปนแนวทางในการให
ความหมายซึง่ นาจะมีสวนทําใหการใหความหมายคําวาการบริหารเชนนี้ครอบคลุมเนื้อหา
สาระสําคัญทีเ่ กี่ยวกับการบริหาร ชัดเจน เขาใจไดงาย และเปนวิชาการดวย นอกจาก 2 ตัวอยางนี้
แลว ยังอาจนําหลักวิชาการอื่นหรือปจจัยอื่นมาใชเปนแนวทางในการใหความหมายไดอีก เปนตนวา
3M ซึ่งประกอบดวย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานทั่วไป
(Management) และ 5ป ซึ่งประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน และ
ประชาสัมพันธ
เมื่อการบริหารหมายถึงการดําเนินงานหรือการจัดการใด ๆ ของหนวยงานดังกลาวแลว
ดังนั้น ในมุมมองหนึ่งอาจกลาวไดวา การพัฒนาคือสวนหนึ่งของการบริหาร หรืออาจมองกลับกันก็
ไดวา การบริหารคือสวนหนึ่งของการพัฒนา
เพื่อเพิ่มความเขาใจการบริหารมากขึ้น จึงขอนําความหมายคําวา การบริหาร การจัดการ
และการบริหารจัดการ มาแสดงไวเปนดวย เชน
หนึ่ง สมพงศ เกษมสิน ในป พ.ศ. 2523 กลาวไววา คําวา การบริหารนิยมใชกับการ
บริหารราชการ หรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพทบัญญัติ วา รัฐประศาสนศาสตร (public
administration) และคําวา การจัดการ (management) นิยมใชกับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการ
ดําเนินการตามนโยบายที่กาํ หนดไว สมพงศ เกษมสิน ยังใหความหมายการบริหารไววา การบริหาร
มีลักษณะเดนเปนสากลอยูห ลายประการ ดังนี้
1) การบริหารยอมมีวัตถุประสงค
2) การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบ
3) การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพื้นฐาน
4) การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ
5) การบริหารเปนการดําเนินการรวมกันของกลุมบุคคล
6) การบริหารอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคล
กลาวคือ
ความรวมใจ
(collective mind) จะกอใหเกิดความรวมมือของกลุม (group cooperation) อันจะนําไปสูพลังของ
กลุม (group effort) ที่จะทําใหบรรลุวตั ถุประสงค
7) การบริหารมีลักษณะการรวมมือกันดําเนินการอยางมีเหตุผล
8) การบริหารมีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัตงิ านกับวัตถุประสงค
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9) การบริหารไมมีตัวตน (intangible) แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย24
สอง ไพบูลย ชางเรียน ในป พ.ศ. 2532 ใหความหมายการบริหารวา หมายถึง ระบบที่
ประกอบไปดวยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมาดําเนินการ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล25
สาม เฟรดเดอรริค ดับบลิว. เทเลอร (Frederick W. Taylor) ใหความหมายการบริหารไว
วา งานบริหารทุกอยางจําเปนตองกระทําโดยมีหลักเกณฑ ซึ่งกําหนดจากการวิเคราะหศึกษาโดย
รอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อใหมีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึน้ เพื่อ
ประโยชนสําหรับทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ26
สี่ ปเตอร เอฟ. ดรัคเกอร (Peter F. Drucker) กลาววา การบริหาร คือ ศิลปะในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอื่น การทํางานตาง ๆ ใหลุลว งไปโดยอาศัยคนอื่นเปนผูทําภายใน
สภาพองคการที่กลาวนั้น ทรัพยากรดานบุคคลจะเปนทรัพยากรหลักขององคการที่เขามารวมกัน
ทํางานในองคการ ซึ่งคนเหลานี้จะเปนผูใ ชทรัพยากรดานวัตถุอื่น ๆ เครื่องจักร อุปกรณ วัตถุดิบ
เงินทุน รวมทั้งขอมูลสนเทศตาง ๆ เพื่อผลิตสินคาหรือบริการออกจําหนายและตอบสนองความ
พอใจใหกับสังคม27
หา แฮรโรลด คูนตซ (Harold Koontz) ใหความหมายของการจัดการ หมายถึง การ
ดําเนินงานใหบรรลุวตั ถุประสงคที่ตั้งไวโดยอาศัยปจจัยทั้งหลาย ไดแก คน เงิน วัสดุสิ่งของ เปน
อุปกรณการจัดการนั้น28
หก ธงชัย สันติวงษ ในป พ.ศ. 2543 กลาวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว 3 ดาน คือ
1) ในดานที่เปนผูนําหรือหัวหนางาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหนาที่ของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบตั ิตนเปนผูนําภายในองคการ
2) ในดานของภารกิจหรือสิ่งที่ตองทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ
ทรัพยากรตาง ๆ ในองคการ และการประสานกิจกรรมตาง ๆ เขาดวยกัน
3) ในดานของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การตองทําใหงาน
ตาง ๆ สําเร็จลุลว งไปดวยดีดวยการอาศัยบุคคลตาง ๆ เขาดวยกัน29
24

สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หนา 5-6.

25

ไพบูลย ชางเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 2532), หนา 17.

26

Frederick W. Taylor อางถึงใน สมพงศ เกษมสิน, op.cit., หนา 27.

27

Peter F. Drucker อางถึงใน สมพงศ เกษมสิน, op.cit., หนา 6.

28

Harold Koontz อางถึงใน สมพงศ เกษมสิน, op.cit., หนา 6.
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เจ็ด วิรัช วิรชั นิภาวรรณ ในป พ.ศ. 2548 กลาวไววา การบริหารจัดการ การบริหารการ
พัฒนา (development administration) แมกระทั่งการบริหารการบริการ (service administration)
แตละคํามีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกันที่เห็นไดอยางชัดเจนมีอยางนอย
3
สวน คือ หนึ่ง ลวนเปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่
ของรัฐ นํามาใชในการปฏิบตั ิราชการเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สอง มี
กระบวนการบริหารงานทีป่ ระกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (thinking) หรือการวางแผน
(planning) การดําเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) และ สาม มีจุดหมาย
ปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทาํ ใหประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น รวมทั้ง
ประเทศชาติมคี วามเจริญกาวหนาและมั่นคงเพิ่มขึ้น สําหรับสวนที่แตกตางกัน คือ แตละคํามีจุดเนน
ตางกัน กลาวคือ การบริหารจัดการเนนเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเขามาใชใน
การบริหารราชการ เชน การมุงหวังผลกําไร การแขงขัน ความรวดเร็ว การตลาด การ
ประชาสัมพันธ การจูงใจดวยคาตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เปนตน ในขณะที่การ
บริหารการพัฒนาใหความสําคัญเรื่องการบริหารรวมทัง้ การพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ
(policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ สวนการบริหารการบริการเนน
เรื่องการอํานวยความสะดวกและการใหบริการแกประชาชน30
7. การเปลี่ยนแปลง
คําวา การเปลี่ยนแปลง (change) เปนคํากลาง ๆ ที่หมายถึง การเปลี่ยนสภาพทั่ว ๆ ไป
การเปลี่ยนแปลงจะตั้งอยูบ นรากฐานของเวลา คือ ใชเวลาเปนเกณฑวัดเปรียบเทียบในชวง
ระยะเวลาหนึง่ วา บทบาทและสถานภาพของมนุษย กลุมคน และสถาบันตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไมเพียงใด รวมทั้งมนุษยในชุมชนซึง่ โดยปกติตองติดตอสัมพันธกับ
ผูอื่นและชุมชนอื่นไดกอใหเกิดการเปลี่ยน แปลงอยางไร ไมเพียงเทานั้น มนุษยมีศกั ยภาพ
(potentiality) และมีความสามารถไมสิ้นสุด สามารถประดิษฐคิดคนสรรพสิ่งตาง ๆ ไดเสมอ จึงได
เกิดการเอาเยี่ยงอยาง เลียนแบบ และสรางความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในชุมชนตลอดเวลาอีกดวย
ชุมชนใดจะเปลี่ยนแปลงหรือไมเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับพลัง (force) 2 ประการที่คอยตอสูดึง
รั้งกันอยูเสมอมา กลาวคือ

29

ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร (พิมพครั้งที่ 11, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,
2543), หนา 21-22.
30

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และหนวยงานของรัฐ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), หนา 5.
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7.1 พลังประการแรก คือ พลังที่ตอสูเ พือ่ การเปลี่ยนแปลง (social force for change) พลัง
นี้จะพยายามอยางยิ่งที่จะผลักดันใหชุมชนเกิดการเปลีย่ นแปลง พลังนี้ไดแก
1) ความคิดริเริ่ม สิ่งประดิษฐใหม (innovation) ไดแก การรูจักประดิษฐคิดคน ริเริม่
ทดลอง และหาวิธีการใหม ๆ อยูเสมอของมนุษย เปนตนวา การประดิษฐเครื่องบินของพี่นองตระกูล
ไรท (Wright) หรือเครื่องจักไอน้ํา สําหรับเปนพาหนะในการขนสง การคิดประดิษฐรถไถนา การ
คิดคนขาวพันธุใหม ชุมชนใดที่มีการประดิษฐคิดคนริเริ่มสรางสิ่งใหม ๆ ชุมชนนั้นก็จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
2) ความขัดแยง (conflict) เมื่อมีการริเริ่มประดิษฐสิ่งใหมออกมาสิ่งประดิษฐนั้นจะ
เปนพลังใหประชาชนในสังคมมองเห็นของแปลกใหมซึ่งแตกตางไปจากทัศนะ ความ รูสึกนึกคิด
และสภาพแบบเกา อันจะกอใหเกิดความคิดขัดแยงขึ้นเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่เห็นดวยกับฝายที่ไม
เห็นดวย หรือฝายสนับสนุนกับฝายคัดคาน เชน ฝายที่เห็นดวยกับการสรางเขือ่ นน้ําโจน จังหวัด
กาญจนบุรี กับฝายทีไ่ มเห็นดวยซึ่งไดพยายามคัดคานตอตาน และในที่สดุ ก็จะมีขอยุตวิ าสราง
หรือไมอยางไร ความขัดแยงนี้เปนสิ่งธรรมดาที่จะตองเกิดมีขึ้นในชุมชน ความขัดแยงนี้มีทั้งความ
ขัดแยงในระดับธรรมดากับความขัดแยงขั้นรุนแรง (violent conflict) ในขั้นรุนแรงนี้อาจนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วฉับพลัน เชน การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 หรือการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงใน
วันที่ 14 ตุลาคม 2514 เปนตน
3) การแขงขัน (competition) เปนพลังที่ไมเห็นดวยกับเทคนิควิธกี ารแบบเกา เชน
แตเดิมชาวนาใชควายไถนา ไดมีการเปลีย่ นแปลงมาเปนรถไถเดินตาม โดยมีการแขงขันกันสรางรถ
ไถเดินตามรุนใหมขึ้นมาตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของรถไถเดินตามใหดีขึ้นเรื่อย
ๆ
ชุมชนที่มีการแขงขันกันมากดังตัวอยางนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไดเร็ว
4) การผสมผสานกลมกลืน (assimilation) เปนพลังทีอ่ ยูในระดับออน คือ เมื่อมี
แนวคิดใหมเขามา เกิดการขัดแยง และการแขงขันขึ้น ในที่สุดก็เกิดการปรับปรุงผสมผสานกลมกลืน
ขึ้น เชน ประเทศไทยรับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมาจากอังกฤษ ไดเกิดการขัดแยง
ตอตานและแขงขันจากผูทไี่ มเห็นดวย
ในที่สุดก็มีการปรับปรุงผสมผสานกลมกลืนจนกลายเปน
ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ
5) ความรวมมือ (cooperation) ถือเปนพลังขั้นสุดทาย เมื่อทุกฝายรวมมือกันก็จะ
เกิดสิ่งใหมตามมา ในขอนี้ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากความรวมมือรวมแรงกัน
7.2 พลังประการที่สอง คือ พลังที่ตอสูเพื่อความคงอยู พยายามรักษาสถานภาพเดิมไม
ยอมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (social force against change) พลังนี้ไดแก
1) การอบรมสั่งสอนทางสังคม (socialization) เปนพลังที่ชุมชนในระบบเดิมที่อบรม
สั่งสอนใหประชาชนในชุมชนเห็นดีเห็นงามยึดถือปฏิบตั ิและรักษาสภาพเดิมของ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คานิยม หรือวัฒนธรรมใหคงอยูแ ละสืบทอดตอไป
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2) การควบคุมทางสังคม (social control) เปนมาตรการที่ชุมชนรุนเกาสรางและสัง่
สมไว ถาหากผูใดฝาฝนยอมถูกลงโทษมากนอยตามตัวบทกฎหมาย ตามจารีตประเพณีหรือความ
เชื่อ เปนตน
พลังทั้งสองประการนี้ คือ พลังที่ตอสูเ พือ่ เปลี่ยนแปลง และพลังทีต่ อ สูเพื่อความคงอยูนั้น จะ
ตอสูกันตลอดเวลา เมื่อใดพลังที่ตอสูเ พื่อการเปลี่ยนแปลงมีมากกวาบทบาทของประชาชนและสถาน
บันตาง ๆ ในชุมชนก็เปลี่ยนไป บทบาทใหมก็ปรากฏขึ้น อันแสดงวาการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึน้ แลว
ในชุมชน
กลาวไดวา การเปลี่ยนแปลง คือ การเปลี่ยนแปลงหรือแปรจากสภาพหรือสถานภาพหนึ่ง
ไปสูอีกสภาพหรือสภานภาพหนึ่ง เปนตนวา การเปลีย่ นแปลงจากสภาพถนนที่เคยขรุขระไปสูส ภาพ
ถนนที่ราบเรียบ หรือเปลี่ยนแปลงจากสถานภาพโสดไปเปนสถานภาพสมรส เปนตน การ
เปลี่ยนแปลงอาจแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับจุลภาค (micro) ซึ่งเปนการเปลีย่ นแปลงทีละนิด ๆ
แบบคอยเปนคอยไป ในระดับลาง และระดับมหภาค (macro) ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงสะสมจาก
จุลภาค แลวเปลี่ยนแปลงทัง้ หมด หรือเปลี่ยนแปลงในระดับสูง หรือเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social
change) อันหมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมและความสัมพันธตาง ๆ ของสถาบัน
ทางสังคมดวย
8. ความกาวหนา
ความกาวหนา (progress) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพียงดานเดียว นอกจากนี้
มารกซ (Marx) และ เองเจลส (Engels) มีความเชือ่ วา ความกาวหนาเหมือนกับการปลดปลอย
มนุษยจากสภาพธรรมชาติ อันเปนผลใหมนุษยมีขีดความสามรถที่จะความคุมธรรมชาติได31
ในสวนนี้ อาจกลาวไดวา การพัฒนาคือความกาวหนา (progress) ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับ
เทคนิคที่ตองดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญ นักพัฒนา หรือนักบริหาร เพื่อนําเทคนิคเขามาใชในการ
ปฏิบตั ิงานพัฒนาใหสําเร็จ โดยถือวาความกาวหนาหรือการพัฒนา นั้น คือ ความเจริญเติบโต
(growth) ซึ่งชี้วัดจากถาวรวัตถุ ประเทศพัฒนาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง สหรัฐอเมริกาเปนตัวแบบ
ของการพัฒนาที่กาวหนา โดยความกาวหนาดังกลาวครอบคลุมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีใน
ทุกดาน อันเปนสวนสําคัญทําใหประเทศมีความมั่งคั่ง รายไดของประเทศสูง ขณะเดียวกัน
ประชาชนก็มรี ายไดสูง มีวิถีชีวติ ที่หรูหรา ฟุมเฟอย และสะดวกสบาย

31

A.M.M. Hoogvelt, The Third World in Global Development (London: Macmillan Publisher,
1982), pp. 154-155.
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9. ความทันสมัย
ความทันสมัย (modernization) มีผูใหความหมายไวมาก โดยชี้ใหเห็นถึงสภาพความ
ทันสมัยทั้งในรูปของบุคคล กลุม องคกร ระบบการเมือง เศรษฐกิจ ระบบเมือง ครอบครัว โรงเรียน
เสื้อผาอาภรณ แฟชั่นตลอดจนกิริยามารยาทตาง ๆ32 เชื่อกันวา ความทันสมัยนี้ ไดรับการปรับให
เกี่ยวกับการพัฒนาในคริสตศตวรรษที่ 1933
ในที่นี้จะจัดกลุมความหมายของ ความทันสมัย ออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมความหมายใน
ดานเศรษฐกิจ กลุมความหมายในดานมานุษยวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา รวมทั้งกลุม
ความหมายในดานการเมือง
9.1 กลุมความหมายในดานเศรษฐกิจ
1) เนล เจ. สเมลเซอร (Neil J. Smelser) แสดงใหเห็นวา ความทันสมัยเกี่ยวพัน
กับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตอไปนี้
- การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี คือ การเปลี่ยนแปลงจากเทคนิคแบบ
ดั้งเดิมงาย ๆ ไปสูการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตร
- การเปลี่ยนแปลงดานเกษตรกรรม คือ วิวัฒนาการจากการผลิตเพื่อ
บริโภคไปสูการผลิตเพื่อการคา
- การเปลีย่ นแปลงดานอุตสาหกรรม เปลี่ยนแปลงจากสภาพการใช
แรงงานคนและสัตวไปใชเครื่องจักร
มนุษยเปนผูค วบคุมเครื่องจักร
มีคาจางแรงงานเปนสิ่ง
แลกเปลี่ยนตอบแทน
- การเปลี่ยนแปลงดานสภาพแวดลอม คือ ประชาชนจะอพยพจากไรนาใน
ชนบทเขาไปอาศัยอยูในเมือง34
2) เจ. จี. เทเลอร (J. G. Taylor) เห็นวา ความทันสมัยเปนกระบวนการของการ
พัฒนาที่ประเทศในโลกที่สามทั้งหลายพยายามที่เอาแบบอยางประเทศทางตะวันตก โดยเปลี่ยนจาก

32

A. Inkeles & D.H. Smith, Becoming Modern (London: Heinemann Educational Books, 1974),

p. 14.
33

R. Chicote & D.L. Johnson (eds.), Theories of Development (Beverly Hills: Sage Publication,
Inc., 1983), p. 9.
34

N.J. Smelser “Toward a Theory of Modernization” in G. Dalton (ed.), Tribal and Economics
(Austin and London: University of Texas Press, 1967), pp. 29-48.

37
แบบดั้งเดิม ไปสูความเปนทันสมัยใหมดวยทุนนิยมอุตสาหกรรมเชนเดียวกับประเทศในยุโรปและ
อเมริกาเหนือ35
3) กลุมสํานักที่เนนทฤษฎีการพึ่งพา
(dependency
theory)
แหง
สถาบันการศึกษาดานการพัฒนา เชน Sunkel, Fuenzalida, O’Brian, Landon, Valenzuela &
Valenzuela และ Villamil ไดอธิบายถึงความทันสมัยวา เปนการรวมตัวกันของระบบทุนนิยมโลก
ผานกรรมวิธหี ลาย ๆ วิธี เชน การนําเทคโนโลยีชั้นสูงไปใชในแบบแผนการบริโภค ตลอดจนวิธีทาง
อื่น ๆ ซึ่งก็หมายความวา ความทันสมัยเปนการพัฒนาแบบพึ่งพารูปแบบหนึง่ ที่ประเทศบริวารถูก
ครอบงําดวยประเทศมหาอํานาจ36
4) เอ็ม. แนส (M. Nash) กลาวถึงความทันสมัยวา หมายความรวมถึงเศรษฐกิจที่
ตอง
- พัฒนาไปสูความรูความชํานาญมากยิ่งขึ้น
- เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพิ่มขึ้น
- เศรษฐกิจแบบในครอบครัวดั้งเดิมถูกแปรเปลีย่ นไปสูเศรษฐกิจแบบตลาด
- คลายความเห็นแกทองถิ่นนิยมไปสูภายนอกชุมชนทีก่ วางไกลกวา
- ประชาชนนิยมอาศัยอยูในเมืองเพิ่มมากขึ้น
- แปรเปลี่ยนไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีใหม ๆ มากขึ้น
- วิถีชวี ติ ความเปนอยูเปลี่ยนสูสมัยใหมยงิ่ ขึ้น37
5) อี. ดี. แคดท (E.D. Kadt) ใหความหมายวา ความทันสมัย คือ ภาวะทีเ่ ปลีย่ นไป
สูความเปนอุตสาหกรรมแบบสังคมตะวันตกซึ่งเปนสภาพที่สังคมลาหลังทั้งหลายปารถนาจะกาวไป
ใหถึง38
6) เอ็น. ลอง (N. Long) ไดกลาวถึง ความทันสมัย วา เปนกระบวนการ พัฒนา
ของการพัฒนาที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงจาก
- เทคนิคแบบดั้งเดิมไปสูการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรเขามาชวย
35

J.G. Taylor, From Modernization to Modes of Production (London: The Macmililan, 1979),

pp. 31-44.
36

J.J. Villamil, 8 Tradltional Capitalism and National Development (Sussex: The Harvester
Press, 1979), chapter 1-3, 5-8, 10, 12, 14.
37

M. Nash, Machine of Maya (Chicago: University of Chicago Press, 1967), p. VIII.

38

E.D. Kadt & G. William, Sociology and Development (London: Tavistock Publications, 1974),

p. 1.

38
- การผลิตเพือ่ บริโภคไปสูก ารผลิตเพื่อการคา
- แรงงานที่ไรฝมือไปสูการจางแรงงานที่ตองใชความรูค วามชํานาญเฉพาะ
- ชีวติ ความเปนอยูในหมูบา นไปสูการอพยพเขาไปอยูในเมือง
ใหญ ๆ หรือเมืองศูนยกลางมากขึ้น39
7) แอนกี้ เอ็ม. เอ็ม. ฮูจเวลท (Ankie M. M. Hoogvelt) ไดใหทศั นะเกี่ยวกับความ
ทันสมัยดานเศรษฐกิจไววา
- เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบเกาไปสูแบบใหมที่
คํานึงถึงผลกําไรสูงสุดเปนที่ตั้ง
- มีตลาดและเงินตราเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
- เปดใหมีการประกอบการและการเลื่อนขั้นทางสังคมโดยเสรี
- เปนการเกษตรเพื่อการคาและอุตสาหกรรม
- มีการแบงแยกแรงงานกันตามความถนัดและความชํานาญ40
จากทัศนะของผูรูทั้งหลายที่ไดยกมาขางตน
ทําใหพอที่จะสรุปความทันสมัยในทาง
เศรษฐกิจได ดังนี้
- มีชีวิตความเปนอยูดวยความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- มีระบบเศรษฐกิจเพื่อการคา
- มีการแบงแยกแรงงานตามสาขาความเชี่ยวชาญ
- มีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
- มีสภาพความเปนเมือง41
9.2 กลุมความหมายในดานมานุษยวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา ความหมายใน
ดานนี้ไดมีผูใหทัศนะไวมากเชนกัน
1) เออรวิ่ง แอล. ฮอโรวิทซ (Irving L. Horowitz) ใหทัศนะเกี่ยวกับความทันสมัย
ไววา
39

พิชญ สมพอง, สังคมวิทยาวาดวยการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : กิ่งจันทรการพิมพ, 2529), หนา

13.
40

A.M.M. Hoogvelt, The Sociology of Developing Societies (New Jersey: Humanities Press,
1977), chapter 3. และ A.M.M. Hoogvelt, The Third World in Global Development (London: Macmillan
Publisher, 1982), pp. 113-119.
41

Pit Sompong, Thailand: A Case of Disparate and Uneven Development (Unpublished, M.A.
Dissertation, Department of Sociology, University of Lancaster, 1984), p. 20.

39
- เปนระบบความเชื่อระบบหนึ่งบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
- การกอสรางหรือการผลิตอยางนอยตองใชความรูทางวิศวกรรม ศาสตร
ประยุกต อันมิใชเกี่ยวกับศาสนา
- เปนความเชือ่ วา สังคมและเศรษฐกิจนั้นตองมีการเปลีย่ นแปลงอยูเสมอ42
2) เจ. สจวด (J. Steward) ความเห็นวา ความทันสมัยประกอบดวย
- วัฒนธรรมทีต่ ั้งอยูบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
- การใชเทคโนโลยีประยุกตวทิ ยาในดานอุตสาหกรรม การขนสง การ
สื่อสาร สุขภาพอนามัยและสาขาอื่น ๆ
- การสงเสริมใหเอกชนประกอบการโดยอิสระ
- จํานวนคนงานที่ประกอบอาชีพดวยรายไดเปนเงินเดือนเพิ่มขึ้น43
3) เจ. แซมมวล วาเล็นซูเอลา และ อารทีโร วาเล็นซูเอลา (J. Samuel
Valenzuela and Arturo Valenzuela) ไดใหความหมายของความทันสมัยวา เปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สงั คมดั้งเดิมยอมรับความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ และเทคโนโลยีบางอยาง
จากสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะจากประเทศทางยุโรปตะวันตกและจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปน
วัฒนธรรมทีเ่ ดนและถายทอดไปยังประเทศโลกที่สาม44
4) ฮูจเวลท (Hoogvelt) กลาวถึง ความทันสมัยในแงสังคมและวัฒนธรรม วา
- อยูบนพื้นฐานของคํานิยมและปทัสถานของความเสมอภาคทางสังคม
- มีองคกรอาสาสมัครในรูปของสถาบัน
- มีการควบคุมทางสังคม
ใชกฎหมายแบบเปนทางการมีการยอมรับ
ทรัพยสินสวนบุคคล
- ระบบครอบครัวเปนแบบครอบครัวเดี่ยว
- มีระดับการเคลื่อนยายทางสังคมสูง และเอกชนมีอิสระเสรี

42

I. L. Horowitz, Three Worlds of Development (New York: Oxford University Press, 1966), p.

306.
43

J. Steward, Contemporary Change in Traditional Society (Urbana: University of Illinois
Press, 1967), pp. 7-10.
44

J.S. Valenzuela & A. Valenzuela, “Modernization and Dependence: Alternative in Perspective
in the Study of Latin American Underdevelopment” in J.J. Villamil, 8 Traditional Capitalism and
National Development (Sussex: The Harvester Press, 1979), p. 31-55.
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- มีระดับการเคลื่อนยายทางสังคมสูงและเอกชนมีอิสระเสรีในการ
เคลื่อนยายเลือ่ นขั้นทางสังคม45
5) เดวิด ซี. แม็คคลิแลนด (David C. McClelland) นักจิตวิทยาไดเนนถึงปจจัย
ภายใน คือ จิตใจของคนซึ่งเรียกวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คนทีม่ ีความทันสมัยนั้นจะตองเปนผูที่ใฝ
สัมฤทธิ์ในกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวง มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มีขีดความสามารถในการควบคุม
ตนเองสูง กลาเสี่ยง ขยันขันแข็ง มีกิจกรรมใหม ๆ อยูเสมอ46
6) เอ. อินเคลิสส และ ดี. เอ็ช. สมิท (A. Inkeles & D. H. Smith) ไดกลาวถึง
ความทันสมัยในผลงานวิจัยวา เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงในวิถที างของการมองเห็นการณไกล
การแสดงออกและการเห็นคุณคาของบุคคล ในสิ่งตอไปนี้
- มีการเปดรับสิ่งใหม
- พรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
- มีทัศนะที่กาวหนา
- มีขาวสารทีด่ ี
- ใหความสําคัญตอเวลา
- คํานึงถึงประสิทธิภาพ
- มีการวางแผน
- สามารถคิดคํานวณคาได
- มีทักษะความชํานาญที่ตคี า ได
- มีความทะเยอทะยาน
- มีระดับการศึกษาดีและมีวิชาชีพ
- มีเกียรติ
- เขาใจถึงการผลิต47
สรุป ความทันสมัยทางดานมานุษยวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา เปนกระบวน การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมดั้งเดิมไปสูสังคมทันสมัย โดยอาจมีตัวชี้แสดงดังนี้ คือ ความเชื่อ
ปทัสถาน วิธชี ีวติ สถาบันทางสังคม ความเสมอภาคทางสังคม การอานออกเขียนได การใชความรู
45

A.M.M. Hoogvelt, The Third World in Global Development (London: Macmillan Publisher,
1982), pp. 113-119.
46

D. McClelland, The Achieving Society (Princeton: Von Nostrand, 1961).

47

A. Inkeles & D.H. Smith, Becoming Modern (London: Heinemann Educational Books Ltd.,
1974), pp. 15-35.
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ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระบบคมนาคมและสือ่ สารมวลชน สุขภาพอนามัย การประดิษฐ
คิดคนสิ่งใหม การใชเหตุผล ฯลฯ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่กาวหนาและดีขึ้นกวาเดิม48
9.3 กลุมความหมายในดานการเมือง มีผูใหความหมายไวมาก ดังเชน
1) ฮันติงตัน (Huntington) ใหความหมายคําวา ความทันสมัย หมายถึง การ
พัฒนาทางการเมืองทั้งดานทฤษฎีและดานปฏิบตั ิ
1.1) ในดานทฤษฎี หมายถึง การเปลีย่ นแปลงระบบการเมืองแบบดั้งเดิม
ไปสูระบบการเมืองสมัยใหมซึ่งอาจจําแนกอธิบายได 3 ลักษณะ ดังนี้
- เปนระบบการเมืองที่ใชอํานาจหนาที่อยางมีเหตุผล กิจกรรมทาง
การเมืองที่พัฒนาจะเปลี่ยนแปลงไปจากแบบดั้งเดิมที่ผูกพันติดอยูกับความเชือ่ ทางศาสนาของระบบ
เครือญาติ หรืออํานาจของเผาพันธุไปสูรฐั บาลแหงชาติ
- มีการจําแนกแจกจายหนาที่ทางการเมืองออกไปสูสถาบันตาง ๆ
ตามความสามารถ และความชํานาญเฉพาะดาน
- เปนการเปดโอกาสใหมวลชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองใน
รูปแบบตาง ๆ
1.2) ในดานปฏิบัติ ความทันสมัยทางการเมือง ฮันติงตันไดกลาววา เปน
กระบวนการที่สถาบันทางการเมืองแบบเกาถูกทําลายลง
และสถาบันทางการเมืองแบบใหญถูก
สรางขึ้นมาแทนที่ แตระบบการเมืองใหมคํานึงถึงการมีเสถียรภาพ รัฐบาลของหลายประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศโลกทีส่ าม เมื่อมีปญหาขอขัดแยงทางการเมือง ก็จะมีการถายเทอํานาจ
ทางการเมืองโดยการปฏิวตั ิหรือรัฐประหาร ซึ่ง ฮันติงตัน เรียกวา เปนความเสื่อมทางการเมือง
(political decay) มากกวาการพัฒนาทางการเมือง49
2) ลูเซียน พาย (Lucian Pye) ไดพูดถึงความทันสมัยทางการเมืองวาเปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ผูกพันอยูกับธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมในระบบหมูบาน หรือ
ระบบเผาไปสูค วามทันสมัย เชน การเปนสังคมอุตสาหกรรม เปนสังคมเมือง เปนศูนยกลางของโลก
ประชาชนมีการอานออกเขียนได มีการศึกษาและมีระบบสื่อสารมวลชน สิ่งเหลานี้ทําใหประชาชนใน
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Pit Sompong, Thailand: A Case of Disparate and Uneven Development (Unpublished, M.A.
Dissertation, Department of Sociology, University of Lancaster, 1984), p. 24.
49

S. P. Huntington, Political Order in Changing Societies (Second edition, Connecticut: Yale
University Press, 1969), pp. 34-39.

42
สังคมแปรเปลีย่ นไปสูรูปแบบชีวติ ใหม ประสบการณใหม และความตองการในชีวติ ใหมมีมากขึ้น
ในขณะที่ทัศนคติ ความเชื่อและวัฒนธรรมเกาสลายไป50
3) เอส. เอ็ม. ไอเซนสเต็ดท (S. M. Eisenstadt) แหงมหาวิทยาลัยฮิบรู อิสราเอล
กลาวถึง ความทันสมัย วา เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม
ที่เกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือในคริสตศตวรรษที่ 17 แลวแพรกระจายไปยังประเทศ
อื่น ๆ ในยุโรปในคริสตศตวรรษที่ 19 และแพรกระจายไปยังลาตินอเมริกา เอเชีย แอฟริกาใน
คริสตศตวรรษที่ 20 โดยไดเนนวา ระบบการเมืองทีพ่ ัฒนาไปสูความทันสมัยนั้น ควรเปนระบบที่มี
ความยืดหยุนตอบสนองความตองการทางการเมืองของสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยูเปนประจํา
หากสามารถแกปญหาหรือสงเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว51
4) ฮูจเวลท (Hoogvelt) ไดใหความหมายของความทันสมัยวา เปนระบบการเมือง
ที่มีโครงสรางของความหลากหลาย มีองคกรประชาธิปไตยที่ใหสิทธิในการเลือกตั้งแกประชาชน
ดวยระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรค52
จากความหมายของคําวา ทันสมัยในดานการเมืองขางตน สรุปไดวา หมายถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากระบบสังคมที่กาวหนานอยไปสูระบบสังคมที่กาวหนามาก โดยสวน
ใหญใชเกณฑการวัดความทันสมัยจากประเทศทางตะวันตกเปนตัวชี้วัดวาทันสมัยมากนอยเพียงใด
10. บทสรุป
ที่ผานมาไดศกึ ษาความหมายของการพัฒนา รวมทั้งคําอื่นที่มีความหมายใกลเคียงกัน เปน
ตนวา การพัฒนาชุมชน การบริหารการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาทําใหพบวา การ
ใหความหมายของคําดังกลาวนั้น อาจเหมือนหรือแตกตางกัน และไมอาจหาขอยุติจนเปนทีย่ อมรับ
ของทุกฝายไดวาควรยึดถือความหมายของคําใด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับผูรูหรือผูเชีย่ วชาญแตละคนซึ่งมี
ความรูและประสบการณที่แตกตางกันจะเปนผูกําหนด อีกทั้งวิชาความรูเกี่ยวกับการพัฒนา เปน
วิชาความรูดานสังคมศาสตร ที่เกี่ยวของกับอคติหรือความลําเอียงที่อาจเขามาเกี่ยวของกับการให
ความหมายของคําแตละคําได อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวา การพัฒนา หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงไปทิศทางทีด่ ีกวาเดิมเพือ่ ใหประชาชนหรือชุมชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้นและมี
50

พิชญ สมพอง, สังคมวิทยาวาดวยการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : กิ่งจันทรการพิมพ, 2529), หนา
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A. M. M. Hoogvelt, The Sociology of Developing Societies (New Jersey: Humanities Press,
1977), p. 52.
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ความเจริญกาวหนา โดยการเปลี่ยนแปลงนั้น ไดมกี ารกําหนดไวกอนและครอบคลุมทัง้ ดาน
วัตถุและดานจิตใจ หรืออาจแบงเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากนี้แลว การ
พัฒนาในแงที่เปนกระบวนการ (process) จะประกอบดวยหลายขั้นตอน (stages) ที่มี
ความสัมพันธหรือเชื่อมโยง (relation or linkage) และสอดคลองกัน การพัฒนายังเปน
กระบวนการตอเนื่อง (continuing process) คือ หลังจากดําเนินกิจกรรมพัฒนากิจกรรม
หนึ่งผานไปแลว ก็จะนําไปสูการเริ่มดําเนินกิจกรรมพัฒนากิจกรรมอื่นตอ ๆ ไปอีก
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