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ศักยภาพของชุมชนเข้ มแข็ง : การศึกษาเปรี ยบเทียบเฉพาะกรณี บ้ านวังป้อง
ตําบลเหมืองแก้ ว และบ้ านท่ าวังทอง ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะศักยภาพของชุมชนเข้ มแข็ง ภาวะผู้นํา ทรัพยากรชุมชน
การมี ส่วนร่ วมของชุมชน และการติดต่อประสาน รวมไปถึงศึกษาปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะเพื่อส่งเสริ ม
ศักยภาพของชุมชนเข้ มแข็ง เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบว่าบ้ านวังป้องและบ้ านท่าวังทองต่างก็
เป็ นหมูบ่ ้ านที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เมื่อพิจารณาศักยภาพของชุมชนเข้ มแข็งของทัง้
สองหมู่บ้านแล้ ว จะพบว่า บ้ านวังป้องซึ่งมีประชาชนน้ อยกว่า จะมีความเข้ มแข็งมากกว่า มีทรั พยากรชุมชน
หลากหลาย ผู้นําชุมชนหมูบ่ ้ านวังป้องจะเน้ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็ นอันดับแรก ในขณะที่ ผู้นําชุมชนบ้ านท่า
วังทอง จะเน้ นการพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นอันดับแรก สําหรับการมีส่วนร่ วมรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ความถี่
การให้ ข้อมูลข้ อเท็จจริ งและความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางที่นําไปสู่การตัดสินใจ มีส่วนร่ วมในการปฏิบัติงาน
ของประชาชนทัง้ สองชุมชนนัน้ ขึ ้นอยู่กบั วิธีการของผู้นําชุมชน ซึง่ ผู้นําชุมชนมีการเสริ มอํานาจให้ แก่ประชาชน
เหมือนกัน ส่วนการติดต่อประสานงานภายในและภายนอกของผู้นําชุมชน นัน้ ขึ ้นอยู่กบั โอกาสของผู้นําชุมชนใน
การที่จะสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า
ข้ อเสนอแนะเพื่ อส่งเสริ มศักยภาพของชุมชนเข้ มแข็ง บ้ านวังป้องผู้นําชุมชนควรมีความตระหนักใน
ภาระหน้ าที่ของการเป็ นผู้นํา ส่วนบ้ านท่าวังทอง ผู้นําชุมชนควรมีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างกว่านี ้ และพัฒนาการบริ หาร
จัด การกลุ่ม ต่าง ๆ ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ให้ มี ก ารประชุม เป็ นประจํ าทุก เดื อน ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการติ ด ต่ อ
ประสานงานภายในชุมชน รวมไปถึงให้ มีการติดต่อประสานงานกับภายนอกชุมชนให้ มากขึ ้น
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ABSTRACT

The objective of this research was to study the potential characteristics of strength, leadership and
natural resources, people participation, and co-ordination of the community, including the problems,
obstacles and recommendations for the aim of community strength promotion. It’s a qualitative research.
According to the study, it was found that Ban Wangpong, Muang Kaew Sub-district, Ban Thawangtong,
Rimtai Sub-district, Maerim District, Chiangmai province, were agricultural villages. Owing to the
consideration on the potential community strength, it was found that Ban Wangpong village had less
1
1

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตําบลช้ างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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population than Ban Thawangtong village; but had greater potential community strength for it had variety
of natural resources. The leader of Ban Wangpong village emphasized the development of the quality of life
as the first priority. Meanwhile, the leader of Ban Wangpong village focused on the development of basic
infrastructure as the first priority. Concerning the populace participation on the data and the information on
opinions and decision making as well as other practices of both villages, it was found that it depended on
the community leaders of both communities. Additionally, there were some enforcements being practice on
the public power. Finally, the community co-ordination internally and externally had also been employed,
but it was depended on the opportunity of the community leaders and their capability to collaborate with
other official units.
The recommendation for promoting the potential community strength of Ban Wangpong was to
emphasize on the leadership of the community leaders to have a wider vision on the administrative
development such as to have monthly meetings including the modification and the adjustment on the
collaboration and the coordination with the external units.
Keyword: Potential of Community Strenght
E-mail address : Kr.chomphunt@hotmail.com

คํานํา

การนําแนวคิดการเสริ มสร้ างชุมชนเข้ มแข็งมาเป็ นนโยบายในการแก้ ไขปั ญหาชุมชนแบบยัง่ ยืน องค์กร
ภาครั ฐจะเป็ นการเริ่ มต้ นของการพัฒนาสังคมรู ปแบบใหม่ที่ให้ ความสําคัญกับประชาชนในเรื่ องกระบวนการ
ตัดสินใจและการมี ส่วนร่ วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญหาจากมุมมองของประชาชนเนื่ องจาก
ประชาชนในแต่ละท้ องที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี ที่ต่างกัน รวมทัง้ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่
สภาพทางภูมิศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ดังนัน้ การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีบทบาทในการแก้ ไขปั ญหาของ
ประชาชนเป็ นปรากฏการณ์ ในการแก้ ไขปั ญหา จึงต้ องแสวงหาความร่ วมมือจากทุกๆ ฝ่ ายในสังคม ทัง้ ภาครั ฐ
และภาคเอกชน รวมทัง้ ประชาชนในชุมชนนัน้ ๆ ด้ วย ซึ่ง คาดหวัง ว่าในที่ สุดจะนํ าไปสู่ก ารแก้ ไขปั ญ หาจาก
รากฐานที่แท้ จริ งและยัง่ ยืน
บ้ านวังป้อง ตําบลเหมืองแก้ ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีการเรี ยนรู้ เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
เป็ นกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ มุ่ง สู่ก ารพัฒ นาแบบพึ่ ง พาตนเอง เพื่ อพัฒ นาชุ มชนของตนเองให้ ก้ า วทัน กับ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปั จจุบนั ยึดเวทีประชาคมของหมู่บ้าน ใช้ ทุนทางสังคมให้ เกิดประโยชน์ ผู้นําชุมชนทุก
คนให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี ยึดถือการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นรากฐาน ประกอบกับการมี
ผู้นําที่เข้ มแข็ง เสียสละในการปฏิบตั ิหน้ าที่ นําประชาชนไปสู่การพัฒนาและเกิดการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ทําให้ เกิดกลุ่ม
องค์กรและกิจกรรมมากมายภายในหมูบ่ ้ านจนประสบผลสําเร็ จเป็ นอย่างดี
ส่วนบ้ านท่าวังทอง หมู่ 5 ตําบลริ มใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ อยู่ในเขตการปกครองของ
เทศบาลตําบล แม่ริม เป็ นอีกชุมชนหนึ่งในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีกิจกรรม โครงการ การรวมกลุ่ม
เพื่อดําเนินงานหลากหลาย เช่น กลุม่ วิสาหกิจชุมชนท่าวังทอง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพร เช่น แชมพูสมนุไพร
2096

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ครี มนวดสมุนไพร ในการบริ หารจัดการของบ้ านท่าวังทองยังไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับบ้ านวัง
ป้อง ตําบลเหมืองแก้ ว ซึง่ อยู่ในเขตพื ้นที่อําเภอแม่ริมเช่นเดียวกัน
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่ จะศึกษาเปรี ยบเทียบถึงลักษณะศักยภาพของชุมชน
เข้ มแข็งหมูบ่ ้ านวังป้อง ตําบลเหมืองแก้ ว และบ้ านท่าวังทอง ตําบลริ ม เพื่อศึกษาลักษณะศักยภาพ ของชุมชน
เข้ มแข็งบ้ านวังป้อง ตําบลเหมืองแก้ ว และบ้ านท่าวังทอง ตลอดจนปั ญหา อุปสรรค ข้ อเสนอแนะเพื่อส่งเสริ ม
ศักยภาพของชุมชนเข้ มแข็ง บ้ านวัง ป้อง ตํ าบลเหมืองแก้ ว และบ้ านท่าวัง ทอง ตําบลริ มใต้ อํ าเภอแม่ริ ม
จังหวัดเชียงใหม่ซงึ่ นําไปสูก่ ารพัฒนา สร้ างทุนทางสังคมอย่างยัง่ ยืนและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่คนในชุมชนต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึ ก ษาในครั ง้ นี ผ้ ้ ู ศึก ษามี วิ ธี ก ารได้ ม าซึ่ ง ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล หลัก โดยการสุ่ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง
ประกอบด้ วย ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ ประชาชนในหมู่บ้านวังป้อง ตําบลเหมืองแก้ ว และบ้ าน
ท่าวังทอง ตําบลริ มใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 32 คน โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์ แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต และเอกสารข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับหมู่บ้านวังป้องและ
บ้ านท่าวังทอง เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์จดั หมวดหมู่ ตามประเด็นที่กําหนดไว้ แล้ วนําข้ อมูลที่ได้ มานําเสนอ
ในรู ปแบบเชิงบรรยาย

ผลการทดลอง และวิจารณ์
การศึกษาศักยภาพของชุมชนเข้ มแข็ง : การศึกษาเปรี ยบเทียบเฉพาะกรณีบ้านวังป้อง ตําบลเหมืองแก้ ว
และ บ้ านท่าวังทอง ตําบลริ มใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาถึงลักษณะศักยภาพของชุมชน
เข้ มแข็ง พบว่าภาวะผู้นํา คือผู้นําทังสองหมู
้
่บ้านมีวิสยั ทัศน์แตกต่างกัน ทรัพยากรชุมชน บ้ านวังป้องมีทรัพยากร
ชุมชนมากกว่า การมีส่วนร่ วมของชุมชน จะแตกต่างกัน การติดต่อประสานงานมีความแตกต่างกันตามวิธีการ
ของผู้นําชุมชน สําหรั บปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ แนวทางในการส่งเสริ มศักยภาพของชุมชนเข้ มแข็ง
บ้ านวังป้อง ตําบลเหมืองแก้ ว และบ้ านท่าวังทอง ตําบลริ มใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ นําเสนอผล
การศึกษาในรู ปแบบตารางแสดงการเปรี ยบเทียบได้ ดงั นี ้

ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบศักยภาพของชุมชนเข้ มแข็งของบ้ านวังป้อง ตําบลเหมืองแก้ ว และบ้ านท่าวัง
ทอง ตําบลริ มใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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ศั ก ยภาพของ
บ้ านวังป้อง
ชุมชนเข้ มแข็ง
1. ภ า ว ะ ผู้ นํ า - ด้ านบริ หารตนเอง มีบุคลิกภาพดี มีปิ
ของชุมชน
ย ะ ว า จ า รั ก ษ า คํ า พู ด มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ มี คุ ณ ธรรม ศี ล ธรรม
จริ ยธรรม และมีวินยั ในตนเอง
- ด้ านบริ หารงาน มีการวางแผนการ
ทํางานและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มี
การสร้ างและการพัฒ นาที ม งาน และ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน
-ด้ านการบริ หารสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ดี
เป็ นประชาธิปไตย ประสานงานดี เป็ นที่
ปรึกษาที่ดี
-วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาของผู้นําชุมชน
บ้ า น วั ง ป้ อ ง นี ้ ผู้ นํ า ชุ ม ช น จ ะ เ น้ น
ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในหมู่ บ้ าน มากกว่ า
โครงสร้ างพื ้นฐาน
2. ทรั พ ยากร ทรั พยากรชุมชนหลากหลาย มีจํ านวน
ของชุมชน
12 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีความเข้ มแข็ง
มีแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และผลงาน
ของกลุม่ มีความชัดเจน
3. ก า ร มี ส่ ว น -มีการประชุมเป็ นประจํ าทุกเดือน และ
ร่ วมของชุมชน จัดทํ าวาระการประชุมเป็ นลายลักษณ์
อักษร
- มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
เสนอโครงการและความต้ อ งการก่ อ น
การจัดทําแผนพัฒนาหมูบ่ ้ าน
- มีการประกาศแจ้ งข่าวสารและกําหนด
วัน เวลา ในการประชุม จากเสี ยงตาม
สายของหมูบ่ ้ าน เป็ นประจํา

บ้ านท่ าวังทอง
- ด้ า น บ ริ ห า ร ต น เ อ ง เ ป็ น ค น มี
บุคลิกภาพดี เป็ นบุคคลที่น่าเชื่อถือ มี
ความรู้ ความสามารถ มี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม มีวินยั ในตนเอง
- ด้ านบริ ห ารงาน มี ก ารวางแผนการ
ทํ างานและพัฒนางานอย่ างต่อเนื่ อง
เช่นกัน มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
-ด้ านการบริ หารสังคม เป็ นคนมีมนุษย
สั ม พั น ธ์ ดี เ ป็ น ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
ประสานงานดี เป็ นที่ปรึกษาที่ดี
-วิสยั ทัศน์ในการพัฒนาของผู้นําชุมชน
บ้ านท่ า วัง ทองนี ้ ผู้ นํ า ชุ ม ชนจะเน้ น
ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้ างพื น้ ฐาน มากกว่ า ด้ าน
คุณภาพชีวิต
ทรั พยากรชุมชนมีน้อย คือจํานวน 7
กลุ่ ม และแต่ ล ะกลุ่ ม ไม่ มี แ นวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน ผลงานของกลุ่มจึงไม่
ชัดเจนเท่าที่ควร
-ไม่มีการประชุมทุกเดือนและไม่มีการ
จัดทําวาระการประชุมเป็ นลายลักษณ์
อักษร
- มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพื่ อเสนอโครงการและความต้ องการ
ก่อนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบ่ ้ าน
- มีการประกาศแจ้ งข่าวสารกําหนดวัน
เวลา จากเสี ย งตามสายของหมู่บ้ า น
ตามแต่โอกาส

ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบศักยภาพของชุมชนเข้ มแข็งของบ้ านวังป้อง ตําบลเหมืองแก้ ว และ
บ้ านท่า วังทอง ตําบลริ มใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)
ศั ก ยภาพของ
บ้ านวังป้อง
บ้ านท่ าวังทอง
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ชุมชนเข้ มแข็ง
4. การติดต่อ -การติ ด ต่ อ ประสานงานในชุ ม ชนของ
ป ร ะ ส า น ง า น บ้ านวังป้อง ใช้ วิธีการประกาศเสียงตาม
ของชุมชน
สายในการกระจายข้ อมูลข่าวสาร
ในกรณี เ ร่ งด่ ว น และใช้ การประชุ ม
ประจํ า เดื อ น หากเป็ นเรื่ องเกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัยของชุมชน ใช้ การติดต่อ
ประสานงานทางโทรศัพท์
-การติ ด ต่อ ประสานงานกับ หน่ วยงาน
ภายนอกชุมชน ผู้นําชุมชนจะเป็ นหลัก
ในการประสานงาน

-การติดต่อประสานงานภายในชุมชน
จะใช้ การประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
เป็ นหลัก จะมีการประชุม
ตามแต่โอกาสสําคัญ ๆ เท่านัน้ ทัง้ นี ้
หากเป็ นเหตุ ก ารณ์ เ กี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัย ของชุมชน จะใช้ ก ารติ ดต่อ
ประสานงานทางโทรศัพท์
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกชุมชนนัน้ ผู้นําชุมชนจะเป็ น
หลักในการประสานงาน

สําหรับปั ญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะพบว่าทังสองหมู
้
บ่ ้ านมีความแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะเพื่อส่งเสริ มศักยภาพของชุมชน
เข้ มแข็ง บ้ านวังป้อง ตําบลเหมืองแก้ ว และบ้ านท่าวังทอง ตําบลริ มใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปั ญหา
บ้ านวังป้อง
บ้ านท่ าวังทอง
อุปสรรค และ
ข้ อเสนอแนะ
1. ผู้นําชุมชน - ปั ญหา อุปสรรค บางครั ง้ ผู้นําชุมชนมี - ปั ญ หา อุ ป สรรค ผู้ นํ า ชุ ม ชนยั ง มี
ความเชื่อมัน่ ในตนเองมากเกินไปอาจ วิสยั ทัศน์ที่ไม่กว้ างขวางเท่าไหร่
ทําให้ เกิดการขัดแย้ งทางความคิดได้
จะเห็นได้ จากการพัฒนาในหมู่บ้านที่
- ข้ อเสนอแนะให้ ผู้ นํ า ชุ ม ชนมี ค วาม จะเน้ นไปทางโครงสร้ างพื น้ ฐาน
ตระหนักในภาระหน้ าที่ของการเป็ นผู้นํา มากกว่าการพัฒนาด้ านคุณภาพชีวิต
ซึ่ ง ปั จจุ บั น ผู้ นํ า ได้ ใช้ ทั ง้ พระเดชและ - ข้ อเสนอแนะให้ ผู้ นํ า ชุ ม ชนควรมี
พระคุ ณ ในการบริ ห ารจั ด การภายใน วิ สัย ทัศ น์ ที่ ก ว้ างกว่ านี ้ มี ก ารพัฒ นา
หมูบ่ ้ าน
ความคิ ด ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ เพื่ อ หา
วิธีการในการสร้ างผลงานใหม่
2. ทรั พย าก ร - ปั ญหา อุปสรรค คือมีทรัพยากรชุมชน - ปั ญ หา อุ ป สรรค คื อ มี ท รั พ ยากร
ของชุมชน
มากกว่า ประชากรในหมูบ่ ้ านมีน้อยกว่า ชุมชนน้ อยกว่า ในขณะที่ประชาชนใน
ทําให้ ในแต่ละกลุม่ อาชีพมีสมาชิกไม่มาก หมูบ่ ้ านมีมากกว่าแต่ผลงานของแต่ละ
ทําให้ กิจกรรมหรื อผลการดําเนินงานของ กลุม่ ยังไม่ปรากฏชัดเจน
กลุม่ ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะเพื่อส่งเสริ มศักยภาพของชุมชน
เข้ มแข็ง บ้ านวังป้อง ตําบลเหมืองแก้ ว และบ้ านท่าวังทอง ตําบลริ มใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)
ปั ญหา
บ้ านวังป้อง
บ้ านท่ าวังทอง
อุปสรรค และ
6

6

2099

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ข้ อเสนอแนะ
2. ทรัพยากร
ของชุมชน(ต่อ)

3. การมีสว่ น
ร่ วมของชุมชน

- ข้ อเสนอแนะในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรชุมชนของบ้ านวังป้องคือ ให้ มี
การบริ หารจัดการทรัพยากรชุมชนเท่าที่
มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บัน และให้ พิ จ ารณาการ
รวมกลุ่ ม ที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายกั น เข้ าไว้
ด้ วย กั น แล้ ว บริ หาร จั ด ก ารใ นรู ป
คณะกรรมการ
หมู่บ้านวังป้อง ประชาชนในชุมชนจะมี
โ อ ก า ส เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
บริ ห ารงานต่า ง ๆ มากกว่า เนื่ อ งจาก
ผู้นํ าได้ มี ก ารจัด ประชุม เป็ นประจํ าทุก
เดือน เพื่อเป็ นการมอบนโยบาย ข้ อมูล
ข่ าวสาร ที่ รั บ มาจากทางอํ าเภอแม่ริ ม
รวมไปถึงได้ ให้ กลุ่มต่าง ๆ ชีแ้ จงผลการ
ดําเนินงานด้ วย ประชาชนจึงมีโอกาสที่
จะซักถาม และเสนอแนะต่าง ๆ

4. ก า ร ติ ด ต่ อ การติ ด ต่ อ ประสานงานไม่ ว่ า จะเป็ น
ประสานงาน
ภายในหรื อภายนอกชุมชน จะเห็นได้ ว่า
ผู้นํ า ชุม ชนจะเป็ นผู้ที่ มี บ ทบาทในการ
กําหนดให้ มีการติดต่อประสานงานมาก
อี ก ทั ง้ ความสามารถในการติ ด ต่ อ
ประสานงานกับบุคคลภายนอกของผู้นํา
ชุมชนเองก็มีสว่ นสําคัญ

- ข้ อเสนอแนะคื อ ควรพั ฒ นาการ
บริ หารจัด การกลุ่มต่าง ๆ ให้ มี ความ
เข้ มแข็ ง การจั ด หางบประมาณ
เพิ่ ม เติ ม ให้ กั บ แต่ ล ะกองทุ น แล้ ว
บ ริ ห า ร ง า น ด้ ว ย ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส
ตรวจสอบได้ จะทําให้ บ้านท่าวังทองมี
ทรัพยากรชุมชนที่เข้ มแข็ง เป็ นที่พึ่งพิง
ของคนในชุมชนได้
-ปั ญหา อุ ป สรรคคื อ การได้ ข้ อมู ล
ข่ าวสาร ผ่ า นทางเสี ย งตามสายของ
หมู่บ้าน ซึ่งหากประชาชนไม่ได้ อยู่ใน
บริ เวณที่เสียงตามสายเข้ าไปถึง ก็จะ
ไม่ได้ รับรู้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
- ข้ อเสนอแนะ ให้ บ้านท่าวังทองมีการ
ประชุมเป็ นประจํ าทุกเดือน และควร
ให้ ประชาชนเข้ าร่ วมประชุมครั วเรื อน
ละหนึง่ คน อีกทังวาระการประชุ
้
มหรื อ
การชีแ้ จงผลการดําเนิ นงานของกลุ่ม
ให้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- ปั ญหา อุปสรรค คือยังขาดความถี่
ในการติ ด ต่อประสานงานทัง้ ภายใน
และภายนอกชุมชน
-ข้ อเสนอแนะ ควรจะปรั บ เปลี่ ย น
รู ปแบบการติดต่อประสานงานภายใน
ชุมชน เพิ่มความถี่ในการประชุม เพื่อ
มอบนโยบาย และแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร
ให้ แก่ป ระชาชนทราบ รวมไปถึงให้ มี
การติ ด ต่อ ประสานงานกับ ภายนอก
ชุมชนให้ มากขึ ้น

สรุ ป
บ้ านวังป้องและบ้ านท่าวังทองต่างก็เป็ นหมูบ่ ้ านที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เมื่อ
พิจารณาศักยภาพของชุมชนเข้ มแข็งของทังสองหมู
้
่บ้านแล้ ว จะพบว่า บ้ านวังป้องซึง่ มีประชาชนน้ อยกว่า จะมี
ความเข้ มแข็ งมากกว่า เนื่ องมาจากผู้นําชุมชนหมู่บ้านวังป้องจะเน้ นการพัฒนาคุณภาพชี วิตเป็ นอัน ดับแรก
2100
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ในขณะที่ ผู้นําชุมชนบ้ านท่าวังทอง จะเน้ นการพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นอันดับแรก นอกจากนีบ้ ้ านวัง
ป้องยังมีทรั พยากรชุมชนหลากหลาย ทําให้ เป็ นทางเลือกให้ แก่ประชาชนในการตัดสินใจเข้ าไปรวมกลุ่มต่าง ๆ
ตามความถนัดและความสนใจของตนเองได้ มากกว่า สําหรับการมีสว่ นร่ วมรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร และความถี่ในการ
รับรู้ ข้ อมูลข่าวสารของประชาชนทัง้ สองหมู่บ้านนัน้ ขึน้ อยู่กับวิธีการให้ ข้อมูลข่าวสารของผู้นําชุมชนของแต่ละ
หมู่บ้าน จึงทําให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมรั บรู้ ข้ อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน นอกจากนีป้ ระชาชนของทัง้ สองชุมชนมี
ส่วนร่ วมในการให้ ข้อมูลข้ อเท็จจริ งและความคิดเห็นเสนอแนะทางที่นําไปสู่การตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้ องกับหมู่บ้าน
เหมือนกัน ทังนี
้ ต้ ามแต่โอกาสจะอํานวย ส่วนการเกี่ยวข้ องและความร่ วมมือของประชาชนทังสองหมู
้
่บ้านจะมี
ส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน หรื อบริ หารงานของหมูบ่ ้ านเหมือนกัน แต่บ้านวังป้อง ซึง่ มีทรัพยากรชุมชน กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ มากกว่า อีกทังมี
้ การประชุมเป็ นประจําทุกเดือน จึงทําให้ ประชาชนในหมูบ่ ้ านมีโอกาสมีส่วนร่ วมในการทํา
กิจกรรม ต่าง ๆ มากกว่า ทังนี
้ ้ ทังสองหมู
้
่บ้านมีการเสริ มอํานาจให้ แก่ประชาชนเหมือนกัน โดยการให้ อํานาจใน
การบริ หารงานตามกลุม่ ต่าง ๆ ที่หมูบ่ ้ านได้ ร่วมกันจัดตังขึ
้ ้นมาและมีอยู่ หากแต่ว่า หมู่บ้านวังป้องซึง่ มีทรัพยากร
ชุมชนมากกว่า ทําให้ ประชาชนในหมู่บ้านได้ รับโอกาสเข้ ามาบริ หารจัดการงบประมาณ การดําเนินงานของกลุ่ม
มากกว่า ซึง่ สอดคล้ องกับแนวทางการจัดการการมีสว่ นร่ วมของประชาชน (สมลักษณา ไชยเสริ ฐ (2549 : 142149) ) ได้ แบ่งแนวทางการจัดการ การมีสว่ นร่ วมของประชาชนเป็ น 3 ด้ านหลัก คือ ด้ านประชาชน (Pubblic)
ด้ านการมีส่วนร่ วม (Participation) และด้ านภาครั ฐ โดยการมีส่วนร่ วม (Participation) มี วัตถุป ระสงค์ ห ลัก
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนที่ เ ป็ นบุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในขัน้ ตอนต่ า งๆ ในการดํ า เนิ น การพัฒ นา
ช่วยเหลือ สนับสนุนทําประโยชน์ในเรื่ องหรื อกิจกรรมต่างๆ ตังแต่
้ ร่วมคิด ร่ วมตัดสินใจ ร่ วมดําเนินการ ร่ วมรั บ
ผลประโยชน์ ร่ วมประเมินผล เพื่อให้ เกิดการยอมรับ ก่อให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดกัน ทุกฝ่ าย และ การติดต่อ
ประสานงานภายในชุมชนของทัง้ สองหมู่บ้านจะแตกต่างกันทัง้ นี เ้ ป็ นไปตามแนวคิด การบริ ห ารงานภายใน
หมูบ่ ้ านของผู้นําชุมชน ส่วนการติดต่อประสานงานภายนอกชุมชนนัน้ ขึ ้นอยู่กบั โอกาสของผู้นําชุมชนในการที่จะ
สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า ซึง่ สอดคล้ องกับ รัตนาภรณ์ ศรี พยัคฆ์ (2553) ที่ได้
กล่าวไว้ วา่ การประสานงานช่วยให้ การทํางานบรรลุเป้าหมายโดยราบรื่ นและรวดเร็ ว ประหยัดเวลาในการทํางาน
ให้ น้อยลงและสามารถเพิ่มผลผลิตของงานมากขึ ้น รวมไปถึงประหยัดเงิน วัสดุ และสิ่งของในการดําเนินงาน ทํา
ให้ ทุกคนทุกฝ่ ายมีความเข้ าใจซาบซึ ้งถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การได้ ดียิ่งขึน้ อันจะเป็ นอุปกรณ์ ให้
การบริ ห ารงานประสบผลสํ า เร็ จ ด้ ว ยดี ทัง้ ยัง สร้ างความสามัค คี ธ รรมในหมู่ค ณะและความเข้ า ใจอัน ดี
เสริ มสร้ างขวัญในการทํางานของผู้ปฏิบตั ิงานให้ ดีขึ ้น
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