
การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2095 

ศักยภาพของชุมชนเข้มแข็ง : การศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี บ้านวังป้อง 

ตาํบลเหมืองแก้ว  และบ้านท่าวังทอง  ตาํบลริมใต้  อาํเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

POTENTIAL  OF  COMMUNITY  STRENGTH  : A COMPARATIVE STUDY  OF  BANN 

WANGPONG  MUANGKAEW SUBDISTRICT AND BANN THAWANGTONG  MAERIMTAI  

SUBDISTRICT, MAERIM  DISTRICT, CHIANGMAI  PROVINCE 
 

จีรเดช   จีแดง1 

Mr.Jeeradert  jeedang1 
 

 

บทคัดย่อ 

  การศกึษานี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถงึลกัษณะศกัยภาพของชมุชนเข้มแข็ง ภาวะผู้ นํา ทรัพยากรชุมชน 

การมี   สว่นร่วมของชมุชน และการติดตอ่ประสาน รวมไปถงึศกึษาปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริม

ศกัยภาพของชุมชนเข้มแข็ง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบว่าบ้านวงัป้องและบ้านท่าวงัทองต่างก็

เป็นหมูบ้่านท่ีประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เม่ือพิจารณาศกัยภาพของชุมชนเข้มแข็งของทัง้

สองหมู่บ้านแล้ว จะพบว่า บ้านวงัป้องซึ่งมีประชาชนน้อยกว่า จะมีความเข้มแข็งมากกว่า มีทรัพยากรชุมชน

หลากหลาย ผู้ นําชมุชนหมูบ้่านวงัป้องจะเน้นการพฒันาคณุภาพชีวิตเป็นอนัดบัแรก ในขณะท่ี ผู้ นําชุมชนบ้านท่า

วงัทอง จะเน้นการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานเป็นอนัดบัแรก สําหรับการมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมลูข่าวสาร ความถ่ี

การให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางท่ีนําไปสู่การตดัสินใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

ของประชาชนทัง้สองชุมชนนัน้ ขึน้อยู่กบัวิธีการของผู้ นําชุมชน  ซึง่ผู้ นําชุมชนมีการเสริมอํานาจให้แก่ประชาชน

เหมือนกนั  สว่นการติดตอ่ประสานงานภายในและภายนอกของผู้ นําชมุชน นัน้ ขึน้อยู่กบัโอกาสของผู้ นําชุมชนใน

การท่ีจะสามารถติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานตา่ง ๆ มากกวา่  

  ข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของชุมชนเข้มแข็ง  บ้านวงัป้องผู้ นําชุมชนควรมีความตระหนักใน

ภาระหน้าท่ีของการเป็นผู้ นํา ส่วนบ้านท่าวงัทอง ผู้ นําชุมชนควรมีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างกว่านี ้ 6 และพฒันาการบริหาร

จัดการกลุ่มต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง 6ให้มีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดต่อ

ประสานงานภายในชมุชน รวมไปถงึให้มีการติดตอ่ประสานงานกบัภายนอกชมุชนให้มากขึน้  
 

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
1องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงใหม ่ถนนโชตนา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่

1 Chiangmai  Provincial Administrative Organization 
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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  
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คาํนํา 

 การนําแนวคิดการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งมาเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาชุมชนแบบยัง่ยืน องค์กร

ภาครัฐจะเป็นการเร่ิมต้นของการพัฒนาสังคมรูปแบบใหม่ท่ีให้ความสําคญักับประชาชนในเร่ืองกระบวนการ

ตดัสินใจและการมี    ส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจากมุมมองของประชาชนเน่ืองจาก

ประชาชนในแต่ละท้องท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมและประเพณีท่ีต่างกัน รวมทัง้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

สภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนเป็นปรากฏการณ์ในการแก้ไขปัญหา จึงต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายในสงัคม ทัง้ภาครัฐ

และภาคเอกชน รวมทัง้ประชาชนในชุมชนนัน้ ๆ ด้วย ซึ่งคาดหวังว่าในท่ีสุดจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาจาก

รากฐานท่ีแท้จริงและยัง่ยืน 

 บ้านวงัป้อง  ตําบลเหมืองแก้ว  อําเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  มีการเรียนรู้เพ่ือวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งสู่การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเองให้ก้าวทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของสงัคมในปัจจุบนั ยึดเวทีประชาคมของหมู่บ้าน ใช้ทุนทางสงัคมให้เกิดประโยชน์ ผู้ นําชุมชนทุก

คนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ยดึถือการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐาน ประกอบกบัการมี

ผู้ นําท่ีเข้มแข็ง เสียสละในการปฏิบติัหน้าท่ี นําประชาชนไปสู่การพฒันาและเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ทําให้เกิดกลุ่ม

องค์กรและกิจกรรมมากมายภายในหมูบ้่านจนประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี   

 ส่วนบ้านท่าวังทอง หมู่ 5  ตําบลริมใต้  อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตการปกครองของ

เทศบาลตําบล   แม่ริม เป็นอีกชุมชนหนึ่งในอําเภอแม่ริม  จังหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีกิจกรรม โครงการ การรวมกลุ่ม 

เพ่ือดําเนินงานหลากหลาย  เช่น กลุม่วิสาหกิจชุมชนท่าวงัทอง ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัสมนุไพร เช่น  แชมพูสมนุไพร 
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ครีมนวดสมนุไพร  ในการบริหารจดัการของบ้านท่าวงัทองยงัไมป่ระสบความสําเร็จเท่าท่ีควรเม่ือเทียบกบับ้านวงั

ป้อง  ตําบลเหมืองแก้ว ซึง่อยู่ในเขตพืน้ท่ีอําเภอแมริ่มเช่นเดียวกนั 

            จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้ ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบถึงลักษณะศักยภาพของชุมชน

เข้มแข็งหมูบ้่านวงัป้อง ตําบลเหมืองแก้ว  และบ้านท่าวงัทอง  ตําบลริม  เพ่ือศึกษาลกัษณะศกัยภาพ ของชุมชน

เข้มแข็งบ้านวงัป้อง ตําบลเหมืองแก้ว  และบ้านท่าวงัทอง  ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริม

ศักยภาพของชุมชนเข้มแข็ง  บ้านวังป้อง ตําบลเหมืองแก้ว  และบ้านท่าวังทอง  ตําบลริมใต้  อําเภอแม่ริม  

จงัหวดัเชียงใหมซ่ึง่นําไปสูก่ารพฒันา สร้างทนุทางสงัคมอย่างยัง่ยืนและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่คนในชุมชนต่อไป  

  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาในครัง้นีผู้้ ศึกษามีวิธีการได้มาซึ่งผู้ ให้ข้อมูลหลักโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

ประกอบด้วย ผู้ ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ ประชาชนในหมู่บ้านวงัป้อง ตําบลเหมืองแก้ว  และบ้าน   

ท่าวงัทอง  ตําบลริมใต้  อําเภอแม่ริม  จังหวดัเชียงใหม่  จํานวน  32 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ 

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก   การสนทนากลุ่ม   การสังเกต และเอกสารข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหมู่บ้านวังป้องและ    

บ้านท่าวงัทอง  เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์จดัหมวดหมู ่ตามประเด็นท่ีกําหนดไว้ แล้วนําข้อมลูท่ีได้มานําเสนอ

ในรูปแบบเชิงบรรยาย  

 

ผลการทดลอง และวิจารณ์ 

 การศกึษาศกัยภาพของชมุชนเข้มแข็ง : การศกึษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีบ้านวงัป้อง  ตําบลเหมืองแก้ว  

และ    บ้านท่าวงัทอง  ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จากการศกึษาถึงลกัษณะศกัยภาพของชุมชน

เข้มแข็ง พบวา่ภาวะผู้ นํา คือผู้ นําทัง้สองหมู่บ้านมีวิสยัทศัน์แตกต่างกนั ทรัพยากรชุมชน บ้านวงัป้องมีทรัพยากร

ชุมชนมากกว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน จะแตกต่างกัน การติดต่อประสานงานมีความแตกต่างกันตามวิธีการ

ของผู้ นําชุมชน สําหรับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  แนวทางในการส่งเสริมศกัยภาพของชุมชนเข้มแข็ง

บ้านวังป้อง ตําบลเหมืองแก้ว  และบ้านท่าวังทอง  ตําบลริมใต้  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  นําเสนอผล

การศกึษาในรูปแบบตารางแสดงการเปรียบเทียบได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบศกัยภาพของชุมชนเข้มแข็งของบ้านวงัป้อง ตําบลเหมืองแก้ว  และบ้านท่าวงั

ทอง  ตําบลริมใต้ อําเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่
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ศักยภาพของ

ชุมชนเข้มแขง็ 

บ้านวังป้อง บ้านท่าวังทอง 

 1.  ภ า ว ะ ผู้ นํ า

ของชมุชน   

 

-  ด้านบริหารตนเอง มีบุคลิกภาพดี มีปิ

ย ะ ว า จ า  รั ก ษ า คํ า พู ด  มี ค ว า ม รู้

ความสามารถ มีคุณธรรม ศีลธรรม 

จริยธรรม และมีวินยัในตนเอง  

- ด้านบริหารงาน มีการวางแผนการ

ทํางานและพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง  มี

การสร้างและการพัฒนาทีมงาน และ

ความรับผิดชอบตอ่ชมุชน  

-  ด้ า น บ ริ ห า ร ต น เ อ ง  เ ป็ น ค น มี

บคุลิกภาพดี เป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ  มี

ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม

จริยธรรม มีวินยัในตนเอง  

- ด้านบริหารงาน มีการวางแผนการ

ทํางานและพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง

เช่นกนั มีความรับผิดชอบตอ่ชมุชน  

 

 -ด้านการบริหารสงัคม มีมนษุยสมัพนัธ์ดี 

เป็นประชาธิปไตย ประสานงานดี เป็นท่ี

ปรึกษาท่ีดี   

-วิสัยทัศน์ในการพัฒนาของผู้ นําชุมชน

บ้ า น วั ง ป้ อ ง นี ้ ผู้ นํ า ชุ ม ช น จ ะ เ น้ น

ความสําคญัในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในหมู่ บ้าน  มากกว่า

โครงสร้างพืน้ฐาน 

-ด้านการบริหารสงัคม เป็นคนมีมนุษย

สั ม พั น ธ์ ดี  เ ป็ น ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย 

ประสานงานดี เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี  

-วิสยัทศัน์ในการพฒันาของผู้ นําชุมชน

บ้านท่าวังทองนี ้ผู้ นําชุมชนจะเน้น

ค ว า ม สํ า คัญ ใ น ก า ร พั ฒ น า ด้ า น

โครงส ร้ างพื น้ฐาน  มากกว่ า ด้าน

คณุภาพชีวิต 

2. ทรัพยากร

ของชมุชน   

 

ทรัพยากรชุมชนหลากหลาย มีจํานวน 

12  กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีความเข้มแข็ง 

มีแนวทางในการปฏิบติังาน และผลงาน

ของกลุม่มีความชดัเจน 

ทรัพยากรชุมชนมีน้อย  คือจํานวน  7  

กลุ่ม และแต่ละกลุ่มไม่ มีแนวทาง

ปฏิบัติท่ีชัดเจน ผลงานของกลุ่มจึงไม่

ชดัเจนเท่าท่ีควร 

3.  ก า ร มี ส่ ว น

ร่วมของชมุชน   

-มีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน และ

จัดทําวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์

อกัษร  

- มีการจดัประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ

เสนอโครงการและความต้องการก่อน

การจดัทําแผนพฒันาหมูบ้่าน 

- มีการประกาศแจ้งข่าวสารและกําหนด

วัน เวลา ในการประชุม จากเสียงตาม

สายของหมูบ้่าน เป็นประจํา 

-ไม่มีการประชุมทุกเดือนและไม่มีการ

จดัทําวาระการประชุมเป็นลายลกัษณ์

อกัษร  

- มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน

เพ่ือเสนอโครงการและความต้องการ

ก่อนการจดัทําแผนพฒันาหมูบ้่าน 

- มีการประกาศแจ้งข่าวสารกําหนดวนั 

เวลา จากเสียงตามสายของหมู่บ้าน 

ตามแตโ่อกาส 

   

ตารางท่ี  1  แสดงการเปรียบเทียบศกัยภาพของชมุชนเข้มแข็งของบ้านวงัป้อง  ตําบลเหมืองแก้ว   และ

บ้านท่า     วงัทอง  ตําบลริมใต้ อําเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่(ตอ่) 

ศักยภาพของ บ้านวังป้อง บ้านท่าวังทอง 
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ชุมชนเข้มแขง็ 

4.  การติดต่อ

ป ร ะ ส า น ง า น

ของชมุชน 

-การติดต่อประสานงานในชุมชนของ

บ้านวงัป้อง ใช้วิธีการประกาศเสียงตาม

สายในการกระจายข้อมลูข่าวสาร 

ในกรณีเ ร่งด่วน และใช้การประชุม

ประจําเดือน หากเป็นเร่ืองเก่ียวกับ

ความปลอดภัยของชุมชน ใช้การติดต่อ

ประสานงานทางโทรศพัท์  

-การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

ภายนอกชุมชน ผู้ นําชุมชนจะเป็นหลัก

ในการประสานงาน  

-การติดต่อประสานงานภายในชุมชน

จะใช้การประชาสมัพนัธ์เสียงตามสาย

เป็นหลกั จะมีการประชมุ 

ตามแต่โอกาสสําคญั ๆ เท่านัน้  ทัง้นี ้

หากเป็นเหตุการณ์เ ก่ียวกับความ

ปลอดภัยของชุมชน จะใช้การติดต่อ

ประสานงานทางโทรศพัท์  

- การติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงาน

ภายนอกชุมชนนัน้ ผู้ นําชุมชนจะเป็น

หลกัในการประสานงาน  

สําหรับปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะพบวา่ทัง้สองหมูบ้่านมีความแตกตา่งกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 2  

ตารางท่ี  2  แสดงการเปรียบเทียบปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมศกัยภาพของชุมชน

เข้มแข็ง    บ้านวงัป้อง  ตําบลเหมืองแก้ว  และบ้านท่าวงัทอง  ตําบลริมใต้  อําเภอแมริ่ม  จงัหวดัเชียงใหม ่ 

ปัญหา 

อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ 

บ้านวังป้อง บ้านท่าวังทอง 

1.  ผู้ นําชมุชน - ปัญหา อุปสรรค บางครัง้ผู้ นําชุมชนมี

ความเช่ือมัน่ในตนเองมากเกินไปอาจ 

 - ปัญหา อุปสรรค ผู้ นําชุมชนยังมี

วิสยัทศัน์ท่ีไมก่ว้างขวางเท่าไหร่  

 ทําให้เกิดการขดัแย้งทางความคิดได้  

- ข้อเสนอแนะให้ผู้ นําชุมชนมีความ

ตระหนกัในภาระหน้าท่ีของการเป็นผู้ นํา 

ซึ่งปัจจุบันผู้ นําได้ใช้ทัง้พระเดชและ

พระคุณในการบริหารจัดการภายใน

หมูบ้่าน 

จะเห็นได้จากการพัฒนาในหมู่บ้านท่ี

จะ เ น้น ไปทางโครงส ร้ าง พื น้ฐาน

มากกวา่การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต  

- ข้อเสนอแนะให้ผู้ นําชุมชนควรมี

วิสัยทัศน์ท่ีกว้างกว่านี ้มีการพัฒนา

ความคิด ริ เ ร่ิมสร้างสรรค์  เ พ่ือหา

วิธีการในการสร้างผลงานใหม ่ 

2.  ท รั พ ย า ก ร

ของชมุชน 

- ปัญหา อปุสรรค คือ6มีทรัพยากรชมุชน

มากกวา่ ประชากรในหมูบ้่านมีน้อยกวา่ 

ทําให้ในแตล่ะกลุม่อาชีพมีสมาชิกไมม่าก 

ทําให้กิจกรรมหรือผลการดําเนินงานของ

กลุม่ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

-  ปัญหา อุปสรรค 6 คือมีทรัพยากร

ชมุชนน้อยกว่า ในขณะท่ีประชาชนใน

หมูบ้่านมีมากกวา่แตผ่ลงานของแต่ละ

กลุม่ยงัไมป่รากฏชดัเจน  

 

ตารางท่ี  2  แสดงการเปรียบเทียบปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมศกัยภาพของชุมชน

เข้มแข็ง    บ้านวงัป้อง  ตําบลเหมืองแก้ว  และบ้านท่าวงัทอง  ตําบลริมใต้  อําเภอแมริ่ม  จงัหวดัเชียงใหม ่ (ตอ่) 

ปัญหา 

อุปสรรค และ

บ้านวังป้อง บ้านท่าวังทอง 
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ข้อเสนอแนะ 

2.  ทรัพยากร

ของชมุชน(ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

3.   การมีสว่น

ร่วมของชมุชน 

- ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรชมุชนของบ้านวงัป้องคือ ให้มี

การบริหารจดัการทรัพยากรชุมชนเท่าท่ี

มีอยู่ในปัจจุบัน และให้พิจารณาการ

รวมกลุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายกันเข้าไว้

ด้ ว ย กัน  แ ล้ ว บ ริ ห า ร จัด ก า ร ใ น รู ป

คณะกรรมการ 

 

หมู่บ้านวงัป้อง ประชาชนในชุมชนจะมี

โ อ ก า ส เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

บริหารงานต่าง ๆ มากกว่า เน่ืองจาก

ผู้ นําได้มีการจัดประชุมเป็นประจําทุก

เดือน เพ่ือเป็นการมอบนโยบาย ข้อมูล

ข่าวสาร ท่ีรับมาจากทางอําเภอแม่ริม  

รวมไปถึงได้ให้กลุ่มต่าง ๆ ชีแ้จงผลการ

ดําเนินงานด้วย ประชาชนจึงมีโอกาสท่ี

จะซกัถาม และเสนอแนะตา่ง ๆ   

 

- ข้อเสนอแนะคือควรพัฒนาการ

บริหารจัดการกลุ่มต่าง ๆ ให้มีความ

เ ข้ ม แ ข็ ง  ก า ร จัด ห า ง บ ป ร ะ ม า ณ

เ พ่ิมเ ติมใ ห้กับแต่ละกองทุนแ ล้ว

บ ริ ห า ร ง า น ด้ ว ย ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส 

ตรวจสอบได้ จะทําให้บ้านท่าวงัทองมี

ทรัพยากรชมุชนท่ีเข้มแข็ง เป็นท่ีพึ่งพิง

ของคนในชมุชนได้ 

-ปัญหา อุปสรรคคือการไ ด้ ข้อมูล

ข่าวสาร ผ่านทางเสียงตามสายของ

หมู่บ้าน ซึ่งหากประชาชนไม่ได้อยู่ใน

บริเวณท่ีเสียงตามสายเข้าไปถึง ก็จะ

ไมไ่ด้รับรู้ข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ  

- ข้อเสนอแนะ ให้บ้านท่าวงัทองมีการ

ประชุมเป็นประจําทุกเดือน และควร

ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมครัวเรือน

ละหนึง่คน อีกทัง้วาระการประชุมหรือ

การชีแ้จงผลการดําเนินงานของกลุ่ม 

ให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

4. ก า ร ติ ด ต่ อ

ประสานงาน 

การติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็น

ภายในหรือภายนอกชุมชน จะเห็นได้ว่า 

ผู้ นําชุมชนจะเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการ

กําหนดให้มีการติดต่อประสานงานมาก 

อีกทั ง้ความสามารถในการ ติดต่อ

ประสานงานกบับคุคลภายนอกของผู้ นํา

ชมุชนเองก็มีสว่นสําคญั 

- ปัญหา อุปสรรค คือยังขาดความถ่ี 

ในการติดต่อประสานงานทัง้ภายใน

และภายนอกชมุชน 

-ข้อเสนอแนะ ควรจะปรับเปลี่ยน

รูปแบบการติดต่อประสานงานภายใน

ชุมชน เพ่ิมความถ่ีในการประชุม เพ่ือ

มอบนโยบาย และแจ้งข้อมูลข่าวสาร 

ให้แก่ประชาชนทราบ รวมไปถึงให้มี

การติดต่อประสานงานกับภายนอก

ชมุชนให้มากขึน้  

 

สรุป 

บ้านวงัป้องและบ้านท่าวงัทองตา่งก็เป็นหมูบ้่านท่ีประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เม่ือ

พิจารณาศกัยภาพของชุมชนเข้มแข็งของทัง้สองหมู่บ้านแล้ว จะพบว่า บ้านวงัป้องซึง่มีประชาชนน้อยกว่า จะมี

ความเข้มแข็งมากกว่า เน่ืองมาจากผู้ นําชุมชนหมู่บ้านวังป้องจะเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นอันดับแรก 
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ในขณะท่ี ผู้ นําชุมชนบ้านท่าวงัทอง จะเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานเป็นอนัดบัแรก นอกจากนีบ้้านวงั

ป้องยงัมีทรัพยากรชุมชนหลากหลาย ทําให้เป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการตดัสินใจเข้าไปรวมกลุ่มต่าง ๆ 

ตามความถนดัและความสนใจของตนเองได้มากกวา่  สําหรับการมีสว่นร่วมรับรู้ข้อมลูข่าวสาร และความถ่ีในการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนทัง้สองหมู่บ้านนัน้ ขึน้อยู่กับวิธีการให้ข้อมูลข่าวสารของผู้ นําชุมชนของแต่ละ

หมู่บ้าน จึงทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมลูข่าวสารท่ีแตกต่างกัน นอกจากนีป้ระชาชนของทัง้สองชุมชนมี

ส่วนร่วมในการให้ข้อมลูข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเสนอแนะทางท่ีนําไปสู่การตดัสินใจ ท่ีเก่ียวข้องกบัหมู่บ้าน

เหมือนกัน ทัง้นีต้ามแต่โอกาสจะอํานวย ส่วนการเก่ียวข้องและความร่วมมือของประชาชนทัง้สองหมู่บ้านจะมี

สว่นร่วมในการปฏิบติังาน หรือบริหารงานของหมูบ้่านเหมือนกนั แต่บ้านวงัป้อง ซึง่มีทรัพยากรชุมชน กลุ่มอาชีพ

ตา่ง ๆ มากกวา่ อีกทัง้มีการประชมุเป็นประจําทกุเดือน จงึทําให้ประชาชนในหมูบ้่านมีโอกาสมีส่วนร่วมในการทํา

กิจกรรม ตา่ง ๆ มากกวา่  ทัง้นี ้ทัง้สองหมู่บ้านมีการเสริมอํานาจให้แก่ประชาชนเหมือนกนั โดยการให้อํานาจใน

การบริหารงานตามกลุม่ตา่ง ๆ ท่ีหมูบ้่านได้ร่วมกนัจดัตัง้ขึน้มาและมีอยู่ หากแต่ว่า หมู่บ้านวงัป้องซึง่มีทรัพยากร

ชมุชนมากกวา่ ทําให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับโอกาสเข้ามาบริหารจดัการงบประมาณ การดําเนินงานของกลุ่ม

มากกวา่  ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางการจดัการการมีสว่นร่วมของประชาชน  (สมลกัษณา  ไชยเสริฐ (2549 : 142-

149) ) ได้แบ่งแนวทางการจดัการ   การมีสว่นร่วมของประชาชนเป็น  3  ด้านหลกั  คือ  ด้านประชาชน (Pubblic)  

ด้านการมีส่วนร่วม (Participation)  และด้านภาครัฐโดยการมีส่วนร่วม (Participation) มีวัตถุประสงค์หลัก

เพ่ือให้ประชาชนท่ีเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในขัน้ตอนต่างๆ ในการดําเนินการพัฒนา  

ช่วยเหลือ  สนบัสนุนทําประโยชน์ในเร่ืองหรือกิจกรรมต่างๆ ตัง้แต่ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมดําเนินการ  ร่วมรับ

ผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล  เพ่ือให้เกิดการยอมรับ ก่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุกนั   ทุกฝ่าย  และ การติดต่อ

ประสานงานภายในชุมชนของทัง้สองหมู่บ้านจะแตกต่างกันทัง้นีเ้ป็นไปตามแนวคิด การบริหารงานภายใน

หมูบ้่านของผู้ นําชมุชน สว่นการติดตอ่ประสานงานภายนอกชมุชนนัน้ ขึน้อยู่กบัโอกาสของผู้ นําชุมชนในการท่ีจะ

สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า ซึง่สอดคล้องกบั  รัตนาภรณ์ ศรีพยคัฆ์ (2553)  ท่ีได้

กลา่วไว้วา่การประสานงานช่วยให้การทํางานบรรลเุป้าหมายโดยราบร่ืนและรวดเร็ว0  ประหยดัเวลาในการทํางาน

ให้น้อยลงและสามารถเพ่ิมผลผลิตของงานมากขึน้0  รวมไปถงึประหยดัเงิน วสัด ุและสิ่งของในการดําเนินงาน0  ทํา

ให้ทุกคนทุกฝ่ายมีความเข้าใจซาบซึง้ถึงนโยบายและวตัถุประสงค์ขององค์การได้ดีย่ิงขึน้ อนัจะเป็นอุปกรณ์ให้

การบริหารงานประสบผลสําเร็จด้วยดี 0   ทัง้ยังสร้างความสามัคคีธรรมในหมู่คณะและความเข้าใจอันดี 0  

เสริมสร้างขวญัในการทํางานของผู้ปฏิบติังานให้ดีขึน้   
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