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ศักยภาพของกลุ่มองค์ กรชุมชนต่ อบทบาทในการพัฒนาท้ องถิ่น
ในพืน้ ที่ตาํ บลแม่ สา อําเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่

The Potentiality of Community Organizations for Local Development Roles in Maesa
Sub-district, Maerim District, Chiangmai Province.
พวงพลอย สังวาลย์ ทอง (Poungploy Sungvanthong)1 สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ Somsak Srisontisuk2

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพขององค์กรชุมชนที่มีต่อบทบาทในการพัฒนาท้ องถิ่น
ในพื น้ ที่ ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ ปั ญหาและข้ อจํ ากัด รวมทัง้ แนวทางในการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพขององค์กรชุมชนให้ มีบทบาทในการพัฒนาท้ องถิ่นมากขึ ้นโดยศึกษาจากตัวแทนองค์กรชุมชนในพื ้นที่
ประกอบด้ วย กลุม่ ผู้นําและคณะกรรมการหมูบ่ ้ าน กลุม่ สตรี แม่บ้าน กลุม่ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และกลุ่ม
ผู้สงู อายุในพื ้นที่ จํานวน 40 คน โดยใช้ การสัมภาษณ์และการสนทนากลุม่
ผลการศึกษาพบว่า องค์ กรชุมชนส่วนใหญ่ ให้ ความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการพัฒนาของ
ท้ องถิ่นเป็ นอย่างดี โดยมีบทบาทสําคัญในการเข้ าร่ วมประชุมประชาคมจัดทําแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้ องถิ่น
ปั ญหาที่พบคือ องค์กรชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้ าใจในการวิเคราะห์ศกั ยภาพของชุมชน รวมทังไม่
้ ร้ ู ถึงบทบาท
หน้ าที่ ข องตนเองในการพัฒนาท้ องถิ่ น และการดํ าเนิ นกิ จกรรมส่วนใหญ่ ต้องอาศัย งบประมาณจากองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ดังนันองค์
้ การปกครองส่วนท้ องถิ่นจึงควรจัดกิจกรรมฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มความรู้ และปรับ
ทัศนคติ เสริ มสร้ างความรั กความสามัคคี ส่งเสริ มกิ จกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างชุมชน ต้ องปรั บเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาให้ สอดคล้ องกับบริ บทของชุมชนที่เปลี่ยนไป รวมทัง้ กําหนดโครงการและ
กิจกรรมการพัฒนาในพื ้นที่ที่มงุ่ เน้ นการมีสว่ นร่ วมและการบูรณาการของกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนให้ ครอบคลุม
มากขึ ้น
ความสําคัญ : บทบาทขององค์ กรชุมชน

ABSTRACT
The objectives of this research were to study the Potentiality of Community Organizations for
Local Development Roles in Maesa Sub-District, Maerim District, Chiangmai Province and to study
the problems, obstacles and recommendations on the community development. The key informant
came from the representatives of the community people which was composed of community leaders
and village committee, woman club and the volunteer group as well as the elderly people who lived in
the area. The data is collected by conducting in-depth interviews and focus-group of 40 people.
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According to the study, it was found that most of the people in the community cooperated in
the local activities through the community meetings. They helped formulating development plan;
and the problems found were the lack of knowledge in the Potentiality of the Community. They could
not recognize their own role in the development of the community. Most of the operation expenses
came from the local organization. In conclusion, there should be a training to improve the community
knowledge and to adjust the attitude in addition to promote unity and the exchange of knowledge
amongst the nearby communities. As well, there should be adjustment on the strategy and the policy
of the development so that it would conform to the community demand that had been changed. In
addition, the project and the activities of the community should cover participation and restoration of
all the organizations in the community.
Keyword : Local Development Roles
Email address : poungploy@hotmail.com

บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา

องค์การบริ หารส่วนตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ มีพืน้ ที่ รับผิ ดชอบประมาณ 31.164
ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้ วย 6 หมู่บ้าน พืน้ ที่ทางกายภาพเป็ นพืน้ ที่ราบลุ่มทัง้ ตําบล เป็ นแนวยาวจากทิศ
เหนือไปทิศใต้ มีลําธารคือ ลํานํ ้าแม่สาไหลผ่านบางหมู่บ้าน พืน้ ที่โดยทัว่ ไปเหมาะกับการเพาะปลูกแต่ปัจจุบัน
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง ทําให้ พื ้นที่ทําการเกษตรลดลง กลายเป็ นสนามกอล์ฟ ห้ างค้ าปลีกค้ าส่ง
บ้ านจัดสรรเป็ นส่วนใหญ่ มีที่ตงอยู
ั ้ ่ห่างจากอําเภอเมืองประมาณ 10 กิโลเมตรมีลกั ษณะเป็ นชุมชนกึ่งเมือง และมี
ส่วนราชการอยู่ในพื ้นที่หลายหน่วยงาน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้ างนอกพื ้นที่ และรับราชการ และ
ด้ วยเหตุที่มีพื ้นที่เกษตรกรรมเหลืออยู่น้อยจึงมีเกษตรกรเป็ นประชากรกลุ่มเล็กที่สดุ ดังนันการพั
้
ฒนาในพื ้นที่จึง
ต้ องอาศัยกลุม่ องค์กรที่อยู่ในชุมชนเป็ นตัวผลักดันให้ เกิดความร่ วมมือ โดยที่ผ่านมาองค์การบริ หารส่วนตําบลแม่
สาได้ ดําเนินการพัฒนาหมู่บ้านและตําบลในพื ้นที่ ภายใต้ วิสยั ทัศน์ “ชุมชนน่าอยู่ วัฒนธรรมโดดเด่น การศึกษา
ก้ าวไกล ใช้ ชีวิตพอเพี ยง เคียงคู่ธรรมาภิ บ าล” โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนายุทธศาสตร์ ที่ 2 คื อ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี ้
ส่งเสริ มการเกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้ กับประชาชน สนับสนุนการออมทรั พย์ และทุน
หมุนเวียนในชุมชน ส่งเสริ มการดําเนินชีวิตตามการบริ หารจัดการชุมชนที่ดีซงึ่ ในการจะดําเนินยุทธศาสตร์ ให้
ประสบผลนัน้ จํ าเป็ นต้ องได้ รับความร่ วมมือจากชุมชน และชุมชนก็ต้องมีศักยภาพเพี ยงพอที่ จะดําเนิ นตาม
แนวนโยบายนัน้ จึงเป็ นเรื่ องที่ น่าสนใจว่าศักยภาพขององค์ กรชุมชนในการพัฒนาท้ องถิ่ นนัน้ มีองค์ประกอบ
อะไรบ้ างที่เกี่ยวข้ อง มีบริ บททางสังคม และศักยภาพอย่างไรที่จะส่งผลให้ การดําเนินการพัฒนาท้ องถิ่นประสบ
ผลสําเร็ จหรื อล้ มเหลว เพื่อที่จะได้ นําความรู้ จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ไปใช้ ประโยชน์ ในการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรชุมชนในเรื่ องบทบาทในการพัฒนาท้ องถิ่นได้ ตอ่ ไป
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สําหรั บการศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยเห็นว่า ในชุมชนมีการจัดตังกลุ
้ ่มหรื อองค์กรชุมชนขึ ้นมามากมายหลาย
รู ปแบบ ที่ผ่านมายังไม่เป็ นที่ชดั เจนว่าองค์กรชุมชน อันได้ แก่ กลุ่มองค์กร ผู้นํา และกลไกทางสังคม มีศกั ยภาพ
มากน้ อยเพียงใด และในด้ านใดบ้ างที่จะมีบทบาทเป็ นแกนนําในการดําเนินการพัฒนาท้ องถิ่นของตน และยังต้ อง
ได้ รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้ านใด จากองค์กรใด อย่างไร และมากน้ อยเพียงใด จึงจะสามารถดําเนินบทบาท
การพัฒนาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ นอกจากนีย้ ังไม่ทราบชัดเจนว่า องค์ กรชุมชนทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการจะมีศักยภาพและความต้ องการที่ แตกต่างกันออกไปด้ วยหรื อไม่ แล้ วองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะ
สามารถนําแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน นํามาปรับใช้ ในเรื่ องการดําเนินงานพัฒนาท้ องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้ อย่างไร เนื่องจากชุมชนในพืน้ ที่ ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นพื ้นที่ที่
ความเป็ นเมืองกําลังขยายเข้ ามา ทําให้ วิถีชิวิตดังเดิ
้ มเปลี่ยนไปมาก ดังนันองค์
้ กรชุมชนจึงเป็ นส่วนสําคัญที่จะ
ผลักดันที่ให้ เกิดการพัฒนาท้ องถิ่น ผู้ศกึ ษาจึงสนใจบทบาทในการพัฒนาท้ องถิ่นขององค์กรชุมชน ว่ามีศกั ยภาพ
มากน้ อยเพียงใด มีปัญหาและข้ อจํากัดในการพัฒนาท้ องถิ่นอย่างไร เพื่อนําไปพัฒนารู ปแบบและกระบวนการใน
การเพิ่มศักยภาพของชุมชนในอนาคต

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่ อศึกษาศักยภาพ และบทบาทขององค์ กรชุมชนที่ มีต่อการพัฒนาท้ องถิ่ นในพื น้ ที่ ตําบลแม่สา

อําเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2.เพื่อศึกษาปั ญหาและข้ อจํากัดขององค์กรชุมชนต่อบทบาทในการพัฒนาท้ องถิ่นในพื ้นที่ตําบลแม่สา
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริ มสร้ างศักยภาพขององค์กรชุมชนให้ มีบทบาทในการพัฒนาท้ องถิ่นมากขึ ้น

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการ
ในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาถึงศักยภาพขององค์กรชุมชนต่อบทบาทใน
การพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ในพื น้ ที่ ตํ าบลแม่ส า อํ าเภอแม่ริ ม จัง หวัด เชี ย งใหม่ ซึ่ง ครอบคลุม ถึง ประเด็น การศึก ษา
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา การเก็บข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ประเด็นการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้มุ่งเพื่อศึกษาถึงศักยภาพขององค์กรชุมชนในด้ านผู้นํา ภาวะผู้นํา ทุนหรื อทรัพยกรของ
ชุมชน ลักษณะการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการพัฒนาท้ องถิ่ นตลอดจนการติดต่อประสานงานของกลุ่มองค์ กร
ชุมชนว่ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร และบทบาทของกลุ่มองค์กรชุมชนในการพัฒนาท้ องถิ่นว่ามีลกั ษณะอย่างไร มี
ปั ญหาและข้ อจํากัดในด้ านใดบ้ างเพื่อจะได้ ศกึ ษาหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนในพืน้ ที่
ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วา่ มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้ศกึ ษาวิจยั ได้ ศกึ ษาจากกลุม่ องค์กรชุมชนจํานวน 4 องค์กร ได้ แก่ กลุ่มผู้นําชุมชน หรื อคณะกรรมการ
หมู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และ กลุ่มผู้สูงอายุ โดยศึกษาจาก 5 หมู่บ้านใน
พื ้นที่ ได้ แก่ บ้ านท่าไคร้ หมู่ที่ 2 บ้ านแม่สาหลวงหมู่ที่ 3 บ้ านแม่สาน้ อยหมู่ที่ 4 บ้ านดอนชัยหมู่ที่ 5 และบ้ าน
ท้ องฝายหมูท่ ี่ 6โดยได้ ศกึ ษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผ้ นู ําชุมชนและผู้นํากลุม่ องค์กร รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องใน
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กลุม่ องค์กรชุมชน จํานวนทังสิ
้ ้น 40 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้ศกึ ษาได้ ใช้ เครื่ องมือในการศึกษา ได้ แก่
1. การเก็บรวมรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก(In-depth interview) ซึง่ ได้ มาจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฏี และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ องซึ่ง เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึก ษาและกรอบแนวคิ ด โดยสร้ างแบบ
สัมภาษณ์ ปลายเปิ ด (Opened-ends interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลตามแนวคําถามที่กําหนดไว้ การเก็บรวม
รวมข้ อมูล การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผ้ ูนํากลุ่มองค์กรชุมชน แกนนําและสมาชิกหรื อคณะกรรมการของกลุ่ม
องค์กรชุมชน ซึง่ เป็ นการสัมภาษณ์ ที่ไม่มีขอบเขตคําถามแน่นอน ประกอบกับใช้ การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วม
(Participation observation) เพื่อสังเกตพฤติกรรมและบทบาทของกลุ่มองค์กรต่างๆในการพัฒนาชุมชนตาม
ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์ :แนวทางสูก่ ารศึกษาเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ(สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ 2552)โดย
กําหนดแนวสัมภาษณ์ไว้ กว้ างๆ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลเบื ้องต้ น เป็ นการสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถกู สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของผู้ถกู สัมภาษณ์ที่ทําอยู่ภายในองค์กรชุมชน อาทิ
ตําแหน่ง หน้ าที่ ในองค์ กร ภารกิ จหรื อบทบาทที่ ต้องทํ า การบริ หารจัดการภายในองค์ กรชุมชน รู ปแบบและ
กระบวนการเสริ มสร้ างศักยภาพ รวมไปถึงปั ญหาและแนวทางแก้ ไขปั ญหาเรื่ องการบริ หารจัดการที่องค์กรชุมชน
ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั
ส่วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆในแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน
2. การสนทนากลุม่ (Focus Group) ผู้วิจยั ได้ ทําการกําหนดประเด็นการสนทนากลุ่ม เพื่อทําการสนทนา
กลุม่ โดยทําการซักซ้ อมความเข้ าใจ กําหนดประเด็นการสนทนากลุม่ ให้ มีประเด็นที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยให้ มากที่สุด โดยกําหนดประเด็นการสนทนา 3 ประเด็น คือ 1) ศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีต่อ
บทบาทในการดํ าเนิ น งานพัฒ นาท้ องถิ่ น โดยศึก ษาจากผู้นํ า ภาวะผู้นํา การค้ น หาและพัฒ นาผู้นําทุน หรื อ
ทรัพยากรของชุมชน การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกลุ่ม และการติดต่อประสานงานทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร 2) ปั ญหาและข้ อจํากัดในการดําเนินงานขององค์กรชุมชนที่มีต่อบทบาทในการพัฒนาท้ องถิ่น 3) ศึกษา
แนวทางการดําเนินงานในการเสริ มสร้ างศักยภาพขององค์กรชุมชนให้ มีบทบาทในการพัฒนาท้ องถิ่นมากขึน้
รวมถึงข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ เมื่อดําเนินการสนทนากลุ่มทุกประเด็นแล้ ว ผู้ดําเนินการสนทนาสรุ ปผลการ
สนทนากลุ่มโดยรวม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม ได้ แ สดงความคิ ดเห็น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อหาข้ อสรุ ป
แนวทางในการเสริ มสร้ างศักยภาพขององค์กรชุมชนให้ มีบทบาทในการพัฒนาท้ องถิ่นต่อไป
โดยผู้วิจัย ได้ ทํ าการเก็ บข้ อ มูล จากการศึก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องกับ กลุ่ม องค์ กรชุม ชนต่างๆในพื น้ ที่
ตลอดจนเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และรวบรวมข้ อมูลจากแนวทางการสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่มแล้ ววิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้ หา (Control Analysis) โดยการสร้ างแบบสรุ ปแบบอุปนัย (Inductive) ที่
นําเอาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตมาวิเคราะห์ เพื่อสร้ างข้ อสรุ ปตาม
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ กําหนดไว้ โดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
และเขียนรายงานการศึกษาอิสระ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง และได้ ผลการวิจยั ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
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ผลการศึกษา
1.ด้ านศักยภาพขององค์ กรชุมชน
จากการศึกษาศัก ยภาพขององค์ ก รชุมชนซึ่ง ประกอบด้ วย ผู้นํ า ภาวะผู้นํา การค้ นหาผู้นํ า ทุน หรื อ
ทรั พยากรของชุมชน การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน และการติดต่อประสานงานทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กรพบว่า มีผลการศึกษาดังนี ้
1) องค์ประกอบด้ านทุนหรื อทรัพยากรที่องค์กรชุมชน
จากการศึกษาในด้ านศักยภาพของทุนหรื อทรั พยากรของกลุ่มองค์กรชุมชนในพืน้ ที่ตําบลแม่สา พบว่า
ส่วนใหญ่จะได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะจากองค์การบริ หารส่วนตําบลแม่สา เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม ได้ แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริ หารส่วน
ตําบลแม่สา ปี ละประมาณ 20,000-30,000 บาท เพื่อจัดทํ าแผนชุมชนของหมู่บ้าน และเพื่ อดําเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน เช่น ใช้ ในการดําเนินการจัดทําแผนชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านในวันสําคัญต่างๆ
หรื อใช้ ในการปรั บปรุ งซ่อมแซมเสียงตามสายของหมู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
(อสม.)ในด้ านเงินทุนได้ รับงบประมาณจากองค์การบริ หารส่วนตําบลแม่สาให้ แก่กลุ่มสตรี แม่บ้านทุกหมู่บ้านใน
พื ้นที่ กลุม่ ละ 10,000 บาทต่อปี สําหรับใช้ ในกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรี และในส่วนของหมู่บ้านเองได้ มาจาก
การระดมหุ้นของสมาชิกกลุ่มสตรี แม่บ้าน เช่น ใช้ สําหรับการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มอาชีพแก่กลุ่มสตรี บ้านต่างๆ
การศึกษาดูงาน การส่งเสริ มสินค้ าชุมชุม และมีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่ที่กลุ่มองค์กร
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆในพื ้นที่สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานด้ านส่งเสริ มสุขภาพ และ
การป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื ้นที่ได้
2) องค์ประกอบด้ านทรัพยากรบุคคล
จากการศึกษาถึงองค์ประกอบของทุนที่เป็ นทรัพยากรด้ านบุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็ นตัวผู้นําชุมชนและ
แกนนําของกลุ่มองค์กรเองที่มีศกั ยภาพในการดําเนินการพัฒนา มีผ้ นู ําชุมชนที่ส่วนใหญ่มีความเข้ มแข็ง มีกลุ่ม
องค์กรจัดตังหลายกลุ
้
ม่ ที่มีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาหมูบ่ ้ านในเรื่ องต่างๆได้ แก่ กลุม่ อาชีพต่างๆ อาทิ กลุ่มตัดเย็บ
เสื ้อผ้ าสตรี กลุม่ ทําแหนมและแหนมซี่โครง กลุม่ ผลิตนํ ้าพริ กลาบและนํ ้าพริ กต่าง กลุ่มทําแคบหมู กลุ่มเพาะเห็ด
นางฟ้าของกลุ่มสตรี แม่บ้าน และกลุ่มทําดอกไม้ จันทน์ กลุ่มตุงและโคม กลุ่มผลิตไม้ กวาด กลุ่มฟ้อนเจิงเพื่ อ
สุขภาพ ของกลุม่ ผู้สงุ อายุ กลุม่ ออกกําลังกายของเยาวชน เป็ นต้ น มีทรัพยากรบุคคลที่เป็ นปราชญ์ ชาวบ้ าน และ
ช่างฝี มือ หลายคนเช่น พ่อครู ส อนดนตรี ไทย พ่ อครู ผลิ ตเครื่ องดนตรี ไทย ช่ างจักสาน สล่าต้ องลาย หรื อ ช่าง
แกะสลักลายฉลุที่เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่จะสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสูล่ กู หลานและคนรุ่ นใหม่ได้
3) ด้ านลักษณะการประสานงานของกลุม่ องค์กรชุมชน
จากการศึกษาพบว่าลักษณะการติดต่อประสานงานกันทัง้ ภายในกลุ่มองค์กรและภายนอก ของกลุ่ม
องค์กรชุมชนต่างๆในพืน้ ที่ตําบลแม่สา พบว่า ส่วนใหญ่ทุกกลุ่มองค์กรใช้ การประสานงานด้ วยการพูดจา หรื อ
ปรึกษาหารื อ ขอคําแนะนํา ขอความช่วยเหลือ พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน เพราะส่วนใหญ่ร้ ู จกั และสนิทสนมกันอยู่
แล้ ว บางครัง้ ใช้ การประสานงานกันทางโทรศัพท์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร หรื อนัดหมายแจ้ งเรื่ อง
ต่างๆแก่ประชาชนใช้ ประกาศเสียงตามสายหรื อหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน บางองค์ กรชุมชนมีการประชุม
ประจําเดือน เช่น ชมรมผู้สงุ อายุตําบลแม่สา กลุม่ อสม.ตําบลแม่สา ส่วนการประสานงานภายนอกกลุม่ นัน้ จะใช้
2123

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

การประสานทางโทรศัพท์ หรื อจดหมายเชิญ โดยส่วนใหญ่ผ้ ูนําชุมชนหรื อประธานกลุ่มองค์กรชุมชนจะทําหน้ าที่
เป็ นผู้ประสานงานระหว่างกลุม่ องค์กรและภายนอกองค์กร
2. ด้ านบทบาทของกลุ่มองค์ กรชุมชนในการพัฒนาท้ องถิ่น
ได้ ทําการศึกษาถึงบทบาทของกลุม่ องค์กรชุมชนในการเข้ าร่ วมการพัฒนาท้ องถิ่นโดยได้ ทําการศึกษาถึง
บทบาทและการมีส่วนร่ วมของกลุ่มองค์กรชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนหรื อแผนพัฒนาท้ องถิ่น บทบาทในการ
ร่ วมดําเนินกิจกรรมการพัฒนาต่างๆของท้ องถิ่น และบทบาทในการร่ วมประเมินผลและสรุ ปผลโครงการพัฒนา
ต่างๆของท้ องถิ่น ดังนี ้
2.1 บทบาทในการเข้ าร่ วมกิจกรรมการจัดทําแผนชุมชนหรื อแผนพัฒนาท้ องถิ่น
จากการศึกษาพบว่า ผู้นําหรื อกลุ่มองค์กรส่วนใหญ่ได้ เข้ าร่ วมในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้ องถิ่น โดยการเข้ าร่ วมในเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้านและในระดับตําบลเพื่อเสนอปั ญหาและความต้ องการ
ของกลุม่ และชุมชนต่อที่ประชุม ผู้นํากลุม่ องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้าน มีบทบาทเป็ นแกนนําใน
การประชุมเพื่อจัดทําแผนชุมชน และแผนพัฒนาของท้ องถิ่นร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ บทบาทในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ าร่ วมในการจัดทําแผน เข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลแม่สา
2.2 บทบาทในการเข้ าร่ วมดําเนินกิจกรรมการพัฒนาต่ างๆของท้ องถิ่น
จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผ้ นู ํากลุ่มองค์กรชุมชน มีบทบาทในการเข้ าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ
ของท้ องถิ่น โดยเข้ าร่ วมเป็ นคณะทํางานต่างๆขององค์การบริ หารส่วนตําบลแม่สา เช่น คณะกรรมการจัดประชุม
ประชาคม คณะกรรมการพัฒ นาแผน คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผน คณะกรรมการกองทุ น
หลักประกันสุขภาพฯ หรื อร่ วมเป็ นคณะทํ างานเพื่ อดําเนิ นการตามโครงการต่างๆของท้ องถิ่ น โดยกลุ่มผู้นํ า
คณะกรรมการหมูบ่ ้ านและประธานกลุม่ องค์กรต่างๆ ซึง่ เป็ นผู้นําอย่างเป็ นทางการจะมีบทบาทในการเป็ นแกนนํา
ในการดําเนินการกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ส่วนสมาชิกของกลุม่ องค์กรส่วนใหญ่เข้ าร่ วมในกิจกรรมต่างๆที่ชมุ ชน
หรื อ ท้ อ งถิ่ น จัด ขึน้ เช่ น การประชุม การฝึ กอบรม การศึก ษาดูง าน กิ จ กรรมตามประเพณี ท้ องถิ่ น เช่ น การ
เข้ าพรรษา ประเพณีรดนํ ้าดําหัวปี๋ ใหม่เมือง ลอยกระทง เทศกาลเข้ าพรรษา และเข้ าร่ วมกิจกรรมการพัฒนา
หมูบ่ ้ านและที่สาธารณะประโยชน์ในวันสําคัญ เช่นวันพ่อ วันแม่ เป็ นต้ น
2.3 บทบาทในการเข้ าร่ วมดําเนินการประเมินผลและสรุ ปผลโครงการพัฒนาด้ านต่ างๆของ
กลุ่มองค์ กร
บทบาทในการเข้ าร่ วมดําเนินการประเมินผลและสรุ ปผลโครงการพัฒนาด้ านต่างๆของกลุม่ องค์กรชุมชน
ในพืน้ ที่ส่วนใหญ่ แล้ วพบว่ายังไม่ค่อยมีส่วนร่ วมมากนัก มีเพียงตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคม
หมู่บ้านที่ได้ เข้ าร่ วมประเมินเป็ นคณะกรรมการตรวจรั บงานจ้ างในงานจัดซื ้อจัดจ้ างตามโครงการด้ านก่อสร้ าง
โครงสร้ างพื ้นฐานในพื ้นที่ ส่วนการประเมินผลโครงการต่างๆ องค์กรชุมชนยังไม่เห็นความสําคัญเพราะคิดว่าไม่มี
อํานาจหน้ าที่ในการประเมินผลหรื อตรวจสอบ

3. ปั ญหา/ข้ อจํากัดและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มองค์ กรชุมชนในการเข้ าไป
มีบทบาทในการพัฒนาท้ องถิ่น

3.1 ปั ญหา/ข้ อจํากัดที่กลุ่มองค์ กรชุมชนพบในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มองค์ กรส่วนใหญ่มีปัญหาและข้ อจํ ากัดในการเข้ าไปมีบทบาทในการดําเนิ น
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กิจกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น โดยสรุ ป ดังนี ้
1) ปั ญหาด้ านศักยภาพขององค์กรชุมชน พบว่า ผู้นําชุมชนบางคนยังขาดความรู้ ความเข้ าใจ ขาดความ
เสียสละ ทําให้ ภาวะผู้นําไม่ดีพอ ขาดการยอมรับจากชุมชน บางหมู่บ้านผู้นําชุมชนแต่ละกลุ่มมีความขัดแย้ งกัน
ทําให้ มีปัญหาต่อการดําเนินงานด้ านการพัฒนาชุมชนในพื ้นที่ การดําเนินกิจกรรมขององค์กรชุมชนต้ องอาศัยการ
จัดสรรบประมาณในสนับสนุนการดําเนินงานจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นส่วนใหญ่ บางครัง้ งบประมาณ
ที่ได้ รับไม่เพียงพอต่อความต้ องการของชุมชน
2) ปั ญหาด้ านบทบาทขององค์กรชุมชน พบว่าประชาชนยังไม่ให้ ความร่ วมมือเท่าที่ควรเนื่องจากมองไม่
เห็นความสําคัญ บางส่วนต้ องการผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทน เพราะส่วนใหญ่ทํางานรับจ้ างนอกพื ้นที่ไม่มีเวลา
มาร่ วมกิจกรรมโดยเฉพาะการประชุมประชาคมในการจัดทําแผนซึ่งเป็ นกิจกรรมที่สําคัญต่อการพัฒนาท้ องถิ่น
ส่วนใหญ่มีแต่กลุ่มผู้สงู อายุที่เข้ าร่ วม นอกจากนีป้ ระชากรบางส่วนเป็ นคนต่างพืน้ ที่ไม่ใช่คนพื ้นเพดังเดิ
้ มจึงไม่
ค่อยมีสว่ นร่ วมเท่าที่ควร
3.2 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์ กรชุมชน
จากการศึกษา ถึงศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีต่อบทบาทในการพัฒนาท้ องถิ่นในพืน้ ที่ตําบลแม่
สา พบว่ากลุ่มองค์กรชุมชนยังไม่มีความเข้ มแข็งเท่าที่ควรเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของ
ตนเอง และแนวทางในการเสริ มสร้ างศักยภาพขององค์กรชุมชนให้ มีบทบาทในการพัฒนาท้ องถิ่นให้ มากขึ ้น ผู้
ศึกษามีข้อเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุม่ องค์กรชุมชน ดังนี ้
1. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน ด้ านการพัฒนาภาวะผู้นํา องค์การบริ หารส่วน
ตําบลแม่สา ควรส่งเสริ มให้ มีการดําเนินงานอย่างจริ งจัง โดยฝึ กอบรมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ สร้ างจิตสํานึก
ให้ แ ก่ ผ้ ูนํ าชุ ม ชนทุก ระดับ และทุก กลุ่ม องค์ ก ร อย่ างต่ อเนื่ องและสมํ่ าเสมอจัด หาวิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้ องถิ่นมาบรรยายให้ ความรู้ แก่กลุ่มองค์กรชุมชนควรจัดให้ มีเวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อให้ ชมุ ชนได้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น พัฒนาศักยภาพ และร่ วมหาแนวทางในการพัฒนา
ท้ องถิ่นร่ วมกัน
2. จัดเจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนตําบลแม่สาลงพืน้ ที่ เพื่อร่ วมกันวิเคราะห์ ชุมชน และร่ วมกับ
คณะกรรมการหมู่บ้านดําเนินการจัดทําแผนชุมชน ซึง่ จะเป็ นฐานข้ อมูลที่สําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิ่น
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลแม่สาต่อไป
3. นําแผนชุมชนที่ได้ มาบูรณาการกับแผนพัฒนาท้ องถิ่ นขององค์ การบริ หารส่วนตําบลแม่สา เพื่ อ
กําหนดยุทธศาสตร์ และกรอบแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่นที่สอดคล้ องกับปั ญหาและความต้ องการที่แท้ จริ งของ
ชุมชนต่อไป
4. ควรจัดให้ มีคณะกรรมการในรู ปแบบขององค์กรเครื อข่ายชุมชน เพื่อร่ วมกันบูรณาการทํางานในด้ าน
การพัฒ นาชุม ชนและท้ อ งถิ่ น ต่อ ไป โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํ าบลแม่ส าจัด สรรงบประมาณสนับ สนุ น การ
ดําเนินงานแก่องค์กรเครื อข่าย เพื่อเป็ นการประสานความร่ วมมือจากทุกกลุม่ องค์กรในพื ้นที่

การอภิปรายผล

จากผลการศึกษาถึงศักยภาพขององค์กรชุมชนพบว่า องค์กรชุมชนในพื ้นที่ตําบลแม่สาส่วนใหญ่มีผ้ นู ําที่
ได้ รับการยอมรับและเคารพนับถือจากชุมชน ส่วนใหญ่มีความเสียสละ แต่ผ้ นู ําบางคนยังขาดความรู้ ความเข้ าใจ
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ในบทบาทหน้ าที่ของตนเอง ขาดการประสานความร่ วมมือ และยังขาดการประชาสัมพันธ์ เท่าที่ควร ในด้ านทุน
ขององค์กรชุมชนพบว่าองค์กรชุมชนมีคล้ ายคลึงกัน มากบ้ างน้ อยบ้ าง เช่น ด้ านงบประมาณหรื อเงินทุนของกลุ่ม
องค์กร ส่วนใหญ่จะได้ รับงบประมาณสนับสนุนมาจากองค์การบริ หารส่วนตําบลแม่สา และกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่ขององค์การบริ หารส่วนตําบลแม่สา ที่องค์กรชุมชนต่างๆในชุมชนสามารถเสนอ
โครงการหรื อกิ จกรรมเพื่ อขอรั บการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิ นงานของกลุ่มเป็ นประจําทุกปี รวมทัง้
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ ้ านและชุมชน (SML) ที่เป็ นแหล่งงบประมาณในการพัฒนาท้ องถิ่น
จากการศึก ษาถึ ง บทบาทขององค์ ก รชุ ม ชนในพื น้ ที่ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ จ ะผลัก ภาระให้ ผ้ ู นํ า เป็ นคน
ขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่ องการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้ องถิ่น
องค์กรชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้ าใจในการวิเคราะห์ ศกั ยภาพของชุมชน ไม่เห็นความสําคัญ รวมถึงไม่ร้ ู ถึง
บทบาทหน้ าที่ของตนเองในการพัฒนาท้ องถิ่น จึงทําให้ องค์กรชุมชนไม่เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วม และยังขาด
ความสามัคคี มีปัญหาความขัดแย้ งในกลุ่มชุมชน การแบ่งพรรคแบ่งพวก ทําให้ องค์ กรชุมชนที่จัดตังยั
้ งไม่มี
ความเข้ มแข็ง มีการรวมตัวกันแบบหลวมๆ การดํ าเนิ นงานต้ องอาศัยงบประมาณ และความช่วยเหลือ จาก
หน่ วยงานราชการโดยเฉพาะองค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น อยู่ อีก มาก ซึ่ง สอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของที่ ศึก ษา
ศักยภาพของชุมชนและองค์ กรชุมชนในการพัฒนาตนเอง กรณี ศึกษาเทศบาลตําบลไทรโยง-ไชยวาล(โอฬฌิ
กาญจน์ คิดเห็น,2522) ที่พบว่ากลุ่มองค์กรชุมชนที่ประชาชนจัดตัง้ ยังไม่มีความเข้ มแข็งเพราะไม่ได้ เกิดจาก
สํานึกและกระบวนการจัดการของประชาชนแต่เกิดจากการเคี่ยวเข็ญผลักดันของทางราชการ และยังต้ องคอย
ควบคุมตรวจสอบ และช่วยเหลืออยู่มาก กลุ่มองค์กรชุมชนจึงเป็ นการรวมตัวของประชาชนแบบหลวมๆ เพราะ
ต้ องการได้ รับการสนับสนุนงบประมาณเป็ นสําคัญ แต่แม้ ว่ากลุ่มองค์กรจะยังไม่มีความเข้ มแข็งแต่หากมีผ้ นู ํา มี
นโยบายการพัฒนาที่ดี และได้ รับการสนับสนุนที่ถูกต้ อง สร้ างองค์ความรู้ ใหม่ ปรั บเปลี่ยนแนวคิด ส่งเสริ มจิต
สาธารณะให้ แก่ชุมชน ส่งเสริ มบูรณาการทํางานร่ วมกันในรู ปแบบการประสานความร่ วมมือของทุกกลุ่มองค์กร
โดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทําหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงจะส่งผลให้ องค์กรชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาท้ องถิ่นมาก
ขึ ้นได้

ข้ อเสนอแนะ

พื น้ ที่ ตํ าบลแม่ส า มี ทํ าเลที่ ตัง้ อยู่ใ กล้ อําเภอเมื องเชี ย งใหม่แ ละอยู่ก่ อ นถึง อํ าเภอแม่ ริ ม ซึ่ง ปั จ จุบัน
กลายเป็ นพื ้นที่เศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื ้นที่อย่างรวดเร็ ว เป็ นแหล่งรองรับการลงทุนต่างๆ ปั จจุบนั มี
การตังห้
้ างค้ าส่งค้ าปลีกขนาดใหญ่ การเกิดตัวของหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่และอาคารพาณิชย์มากมาย ทําให้
ราคาที่ดินถีบตัวสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และมีการซื ้อขายที่ดินเกิดขึ ้นมาก ทําให้ มีการหลัง่ ไหลเข้ ามาของคนต่างถิ่น
และแรงงานต่างด้ าว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของบริ บทชุมชนอย่างรวดเร็ วนี ม้ ีผลต่อวิถีชีวิตของคนในพืน้ ที่ ส่วน
แนวทางในการพัฒนานันองค์
้ การบริ หารส่วนตําบลแม่สาควรส่งเสริ มให้ ประชาชนใช้ ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชน เสริ มสร้ างสํานึกสาธารณะให้ ร้ ู จกั การเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม พัฒนาภาวะผู้นํา โดยปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้นํากลุ่มองค์กรชุมชนให้ กล้ าแสดงออก
ส่งเสริ มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างชุมชน จัดกิจกรรมฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และปรั บทัศนคติ
เสริ มสร้ างความรั กความสามัคคี เพื่อลดความขัดแย้ งในชุมชน ในด้ านนโยบายผู้บริ หารขององค์กรปกครอง
ท้ องถิ่นในพื ้นที่ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้ สอดคล้ องกับบริ บทของชุมชนที่เปลี่ยนไป เปิ ดใจรับฟั ง
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เสียงของประชาชน ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ จัดเวทีสาธารณะเพื่อรั บฟั งความคิดเห็นและมติของประชาคมและกลุ่ม
องค์กรในชุมชน รวมทังกํ
้ าหนดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาในพื ้นที่ที่มงุ่ เน้ นการมีสว่ นร่ วมและการบูรณาการ
ของกลุม่ องค์กรต่างๆในชุมชนให้ ครอบคลุมมากขึ ้น
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