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บทคัดย่อ 

  การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาศกัยภาพขององค์กรชุมชนท่ีมีต่อบทบาทในการพฒันาท้องถ่ิน

ในพืน้ท่ีตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาและข้อจํากัด รวมทัง้แนวทางในการเสริมสร้าง

ศกัยภาพขององค์กรชุมชนให้มีบทบาทในการพฒันาท้องถ่ินมากขึน้โดยศกึษาจากตวัแทนองค์กรชุมชนในพืน้ท่ี 

ประกอบด้วย กลุม่ผู้ นําและคณะกรรมการหมูบ้่าน กลุม่สตรีแมบ้่าน กลุม่อาสาสมคัรสาธารณสขุ(อสม.)และกลุ่ม

ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ี จํานวน 40 คน โดยใช้การสมัภาษณ์และการสนทนากลุม่ 

  ผลการศึกษาพบว่า องค์กรชุมชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของ

ท้องถ่ินเป็นอย่างดี โดยมีบทบาทสําคญัในการเข้าร่วมประชมุประชาคมจดัทําแผนชุมชน และแผนพฒันาท้องถ่ิน 

ปัญหาท่ีพบคือ องค์กรชมุชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชน รวมทัง้ไม่รู้ถึงบทบาท

หน้าท่ีของตนเองในการพัฒนาท้องถ่ิน และการดําเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ต้องอาศัยงบประมาณจากองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน ดงันัน้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินจึงควรจดักิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ และปรับ

ทัศนคติ เสริมสร้างความรักความสามัคคี ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน ต้องปรับเปลี่ยน

ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท่ีเปลี่ยนไป รวมทัง้กําหนดโครงการและ

กิจกรรมการพฒันาในพืน้ท่ีท่ีมุง่เน้นการมีสว่นร่วมและการบรูณาการของกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนให้ครอบคลมุ

มากขึน้ 

ความสาํคัญ : บทบาทขององค์กรชุมชน 

 

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 
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บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ มีพืน้ท่ีรับผิดชอบประมาณ  31.164  

ตารางกิโลเมตร  ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน พืน้ท่ีทางกายภาพเป็นพืน้ท่ีราบลุ่มทัง้ตําบล  เป็นแนวยาวจากทิศ

เหนือไปทิศใต้ มีลําธารคือ ลํานํา้แม่สาไหลผ่านบางหมู่บ้าน พืน้ท่ีโดยทัว่ไปเหมาะกบัการเพาะปลกูแต่ปัจจุบัน

เน่ืองจากการขยายตวัของชุมชนเมือง ทําให้พืน้ท่ีทําการเกษตรลดลง กลายเป็นสนามกอล์ฟ ห้างค้าปลีกค้าส่ง 

บ้านจดัสรรเป็นสว่นใหญ่ มีท่ีตัง้อยู่ห่างจากอําเภอเมืองประมาณ 10 กิโลเมตรมีลกัษณะเป็นชุมชนกึ่งเมือง และมี

สว่นราชการอยู่ในพืน้ท่ีหลายหน่วยงาน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างนอกพืน้ท่ี และรับราชการ และ

ด้วยเหตท่ีุมีพืน้ท่ีเกษตรกรรมเหลืออยู่น้อยจึงมีเกษตรกรเป็นประชากรกลุ่มเล็กท่ีสดุ  ดงันัน้การพฒันาในพืน้ท่ีจึง

ต้องอาศยักลุม่องค์กรท่ีอยู่ในชมุชนเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือ โดยท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่

สาได้ดําเนินการพฒันาหมู่บ้านและตําบลในพืน้ท่ี ภายใต้วิสยัทศัน์  “ชุมชนน่าอยู่ วฒันธรรมโดดเด่น การศกึษา

ก้าวไกล ใช้ชีวิตพอเพียง เคียงคู่ธรรมาภิบาล” โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนายุทธศาสตร์ท่ี 2 คือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางในการพัฒนาดงันี ้

ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้กับประชาชน สนับสนุนการออมทรัพย์ และทุน

หมุนเวียนในชุมชน ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามการบริหารจัดการชุมชนท่ีดีซึง่ในการจะดําเนินยุทธศาสตร์ให้

ประสบผลนัน้ จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน และชุมชนก็ต้องมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะดําเนินตาม

แนวนโยบายนัน้ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจว่าศักยภาพขององค์กรชุมชนในการพัฒนาท้องถ่ินนัน้มีองค์ประกอบ

อะไรบ้างท่ีเก่ียวข้อง มีบริบททางสงัคม และศกัยภาพอย่างไรท่ีจะส่งผลให้การดําเนินการพฒันาท้องถ่ินประสบ

ผลสําเร็จหรือล้มเหลว เพ่ือท่ีจะได้นําความรู้จากการศึกษาวิจยัครัง้นีไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศกัยภาพของ

องค์กรชมุชนในเร่ืองบทบาทในการพฒันาท้องถ่ินได้ตอ่ไป 
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สําหรับการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยเห็นว่า ในชุมชนมีการจดัตัง้กลุ่มหรือองค์กรชุมชนขึน้มามากมายหลาย

รูปแบบ ท่ีผ่านมายงัไม่เป็นท่ีชดัเจนว่าองค์กรชุมชน อนัได้แก่ กลุ่มองค์กร ผู้ นํา และกลไกทางสงัคม มีศกัยภาพ

มากน้อยเพียงใด และในด้านใดบ้างท่ีจะมีบทบาทเป็นแกนนําในการดําเนินการพฒันาท้องถ่ินของตน และยงัต้อง

ได้รับการสนบัสนุนช่วยเหลือด้านใด จากองค์กรใด อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จึงจะสามารถดําเนินบทบาท

การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ังไม่ทราบชัดเจนว่า องค์กรชุมชนทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการจะมีศักยภาพและความต้องการท่ีแตกต่างกันออกไปด้วยหรือไม่ แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ

สามารถนําแนวทางการพัฒนาศกัยภาพขององค์กรชุมชน นํามาปรับใช้ในเร่ืองการดําเนินงานพฒันาท้องถ่ินได้

อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร เน่ืองจากชุมชนในพืน้ท่ี ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ เป็นพืน้ท่ีท่ี

ความเป็นเมืองกําลงัขยายเข้ามา ทําให้วิถีชิวิตดัง้เดิมเปลี่ยนไปมาก ดงันัน้องค์กรชุมชนจึงเป็นส่วนสําคญัท่ีจะ

ผลกัดนัท่ีให้เกิดการพฒันาท้องถ่ิน ผู้ศกึษาจงึสนใจบทบาทในการพฒันาท้องถ่ินขององค์กรชุมชน ว่ามีศกัยภาพ

มากน้อยเพียงใด มีปัญหาและข้อจํากดัในการพฒันาท้องถ่ินอย่างไร เพ่ือนําไปพฒันารูปแบบและกระบวนการใน

การเพ่ิมศกัยภาพของชมุชนในอนาคต  

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  1. เพ่ือศึกษาศักยภาพ และบทบาทขององค์กรชุมชนท่ีมีต่อการพัฒนาท้องถ่ินในพืน้ท่ีตําบลแม่สา  

อําเภอ แมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่

  2.เพ่ือศกึษาปัญหาและข้อจํากดัขององค์กรชุมชนต่อบทบาทในการพฒันาท้องถ่ินในพืน้ท่ีตําบลแม่สา  

อําเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่

 3. เพ่ือศกึษาแนวทางในการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรชมุชนให้มีบทบาทในการพฒันาท้องถ่ินมากขึน้ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการ 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาถึงศกัยภาพขององค์กรชุมชนต่อบทบาทใน

การพัฒนาท้องถ่ิน ในพืน้ท่ีตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นการศึกษา 

ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา การเก็บข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

ประเดน็การศึกษา 

 การศกึษาครัง้นีมุ้่งเพ่ือศกึษาถึงศกัยภาพขององค์กรชุมชนในด้านผู้ นํา ภาวะผู้ นํา ทุนหรือทรัพยกรของ

ชุมชน ลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถ่ินตลอดจนการติดต่อประสานงานของกลุ่มองค์กร

ชุมชนว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร และบทบาทของกลุ่มองค์กรชุมชนในการพฒันาท้องถ่ินว่ามีลกัษณะอย่างไร มี

ปัญหาและข้อจํากัดในด้านใดบ้างเพ่ือจะได้ศกึษาหาแนวทางในการพัฒนาศกัยภาพขององค์กรชุมชนในพืน้ท่ี

ตําบลแมส่า อําเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหมว่า่มีแนวทางการพฒันาอย่างไร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ศกึษาวิจยัได้ศกึษาจากกลุม่องค์กรชมุชนจํานวน 4 องค์กร ได้แก่  กลุ่มผู้ นําชุมชน  หรือคณะกรรมการ

หมู่บ้าน  กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข(อสม.) และ กลุ่มผู้สูงอายุ โดยศกึษาจาก 5 หมู่บ้านใน

พืน้ท่ี ได้แก่ บ้านท่าไคร้ หมู่ท่ี 2  บ้านแม่สาหลวงหมู่ท่ี 3  บ้านแม่สาน้อยหมู่ท่ี 4  บ้านดอนชัยหมู่ท่ี 5 และบ้าน

ท้องฝายหมูท่ี่ 6โดยได้ศกึษาจากเอกสารและการสมัภาษณ์ผู้ นําชมุชนและผู้ นํากลุม่องค์กร รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน
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กลุม่องค์กรชมุชน จํานวนทัง้สิน้ 40 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ใช้เคร่ืองมือในการศกึษา ได้แก่ 

 1. การเก็บรวมรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ(In-depth interview) ซึง่ได้มาจากการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและกรอบแนวคิดโดยสร้างแบบ

สมัภาษณ์ปลายเปิด (Opened-ends interview) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูตามแนวคําถามท่ีกําหนดไว้ การเก็บรวม

รวมข้อมูล การสอบถาม การสมัภาษณ์ผู้ นํากลุ่มองค์กรชุมชน แกนนําและสมาชิกหรือคณะกรรมการของกลุ่ม

องค์กรชมุชน ซึง่เป็นการสมัภาษณ์ท่ีไม่มีขอบเขตคําถามแน่นอน ประกอบกบัใช้การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม

(Participation  observation) เพ่ือสงัเกตพฤติกรรมและบทบาทของกลุ่มองค์กรต่างๆในการพัฒนาชุมชนตาม

ระเบียบวิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์:แนวทางสูก่ารศกึษาเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ(สมศกัด์ิ  ศรีสนัติสขุ 2552)โดย

กําหนดแนวสมัภาษณ์ไว้กว้างๆ ดงันี ้

สว่นท่ี 1  ข้อมลูเบือ้งต้น เป็นการสมัภาษณ์ข้อมลูสว่นตวัของผู้ถกูสมัภาษณ์ 

สว่นท่ี 2 เป็นคําถามเก่ียวกบัแนวทางการดําเนินงานของผู้ถกูสมัภาษณ์ท่ีทําอยู่ภายในองค์กรชมุชน อาทิ 

ตําแหน่ง หน้าท่ีในองค์กร ภารกิจหรือบทบาทท่ีต้องทํา การบริหารจัดการภายในองค์กรชุมชน รูปแบบและ

กระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพ รวมไปถงึปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเร่ืองการบริหารจดัการท่ีองค์กรชุมชน

ดําเนินการอยู่ในปัจจบุนั 

สว่นท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆในแนวทางการพฒันาศกัยภาพขององค์กรชมุชน 

2. การสนทนากลุม่ (Focus Group) ผู้ วิจยัได้ทําการกําหนดประเด็นการสนทนากลุ่ม เพ่ือทําการสนทนา

กลุม่ โดยทําการซกัซ้อมความเข้าใจ กําหนดประเดน็การสนทนากลุม่ให้มีประเด็นท่ีตรงตามวตัถุประสงค์ของการ

วิจัยให้มากท่ีสุด โดยกําหนดประเด็นการสนทนา 3 ประเด็น    คือ  1) ศกัยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนท่ีมีต่อ

บทบาทในการดําเนินงานพัฒนาท้องถ่ิน โดยศึกษาจากผู้ นํา ภาวะผู้ นํา การค้นหาและพัฒนาผู้ นําทุนหรือ

ทรัพยากรของชุมชน  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม   และการติดต่อประสานงานทัง้ภายในและภายนอก

องค์กร  2) ปัญหาและข้อจํากดัในการดําเนินงานขององค์กรชุมชนท่ีมีต่อบทบาทในการพฒันาท้องถ่ิน 3) ศกึษา

แนวทางการดําเนินงานในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชนให้มีบทบาทในการพัฒนาท้องถ่ินมากขึน้ 

รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  เม่ือดําเนินการสนทนากลุ่มทุกประเด็นแล้ว ผู้ ดําเนินการสนทนาสรุปผลการ

สนทนากลุ่มโดยรวม และเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือหาข้อสรุป

แนวทางในการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรชมุชนให้มีบทบาทในการพฒันาท้องถ่ินตอ่ไป 

โดยผู้ วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆในพืน้ท่ี

ตลอดจนเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และรวบรวมข้อมูลจากแนวทางการสมัภาษณ์และการ

สนทนากลุ่มแล้ววิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนือ้หา (Control Analysis) โดยการสร้างแบบสรุปแบบอปุนยั (Inductive) ท่ี

นําเอาข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ การสนทนากลุ่ม และการสงัเกตมาวิเคราะห์ เพ่ือสร้างข้อสรุปตาม

กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้กําหนดไว้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

และเขียนรายงานการศกึษาอิสระ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้อง และได้ผลการวิจยัท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
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ผลการศึกษา 

 1.ด้านศักยภาพขององค์กรชุมชน 

  จากการศึกษาศักยภาพขององค์กรชุมชนซึ่งประกอบด้วย ผู้ นํา ภาวะผู้ นํา การค้นหาผู้ นํา ทุนหรือ

ทรัพยากรของชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และการติดต่อประสานงานทัง้ภายในและภายนอก

องค์กรพบวา่ มีผลการศกึษาดงันี ้

 1) องค์ประกอบด้านทนุหรือทรัพยากรท่ีองค์กรชมุชน  

  จากการศกึษาในด้านศกัยภาพของทุนหรือทรัพยากรของกลุ่มองค์กรชุมชนในพืน้ท่ีตําบลแม่สา พบว่า 

สว่นใหญ่จะได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะจากองค์การบริหารสว่นตําบลแม่สา เพ่ือ

ดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน

ตําบลแม่สา ปีละประมาณ 20,000-30,000 บาท   เพ่ือจัดทําแผนชุมชนของหมู่บ้าน และเพ่ือดําเนินกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน เช่น ใช้ในการดําเนินการจดัทําแผนชุมชน  การพฒันาหมู่บ้านในวนัสําคญัต่างๆ  

หรือใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายของหมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสขุชุมชน 

(อสม.)ในด้านเงินทุนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านทุกหมู่บ้านใน

พืน้ท่ี กลุม่ละ 10,000 บาทต่อปี สําหรับใช้ในกิจกรรมของกลุ่มพฒันาสตรี และในส่วนของหมู่บ้านเองได้มาจาก

การระดมหุ้นของสมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้าน  เช่น ใช้สําหรับการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีบ้านต่างๆ 

การศกึษาดงูาน การส่งเสริมสินค้าชุมชุม และมีกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดบัท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีท่ีกลุ่มองค์กร

ชมุชนและหน่วยงานตา่งๆในพืน้ท่ีสามารถขอรับงบประมาณสนบัสนนุในการดําเนินงานด้านสง่เสริมสขุภาพ และ

การป้องกนัโรคแก่ประชาชนในพืน้ท่ีได้ 

  2)  องค์ประกอบด้านทรัพยากรบคุคล 

  จากการศกึษาถงึองค์ประกอบของทุนท่ีเป็นทรัพยากรด้านบุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็นตวัผู้ นําชุมชนและ

แกนนําของกลุ่มองค์กรเองท่ีมีศกัยภาพในการดําเนินการพฒันา มีผู้ นําชุมชนท่ีส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง  มีกลุ่ม

องค์กรจดัตัง้หลายกลุม่ท่ีมีการรวมตวักนัเพ่ือพฒันาหมูบ้่านในเร่ืองตา่งๆได้แก่ กลุม่อาชีพต่างๆ อาทิ กลุ่มตดัเย็บ

เสือ้ผ้าสตรี  กลุม่ทําแหนมและแหนมซี่โครง กลุม่ผลิตนํา้พริกลาบและนํา้พริกต่าง กลุ่มทําแคบหม ูกลุ่มเพาะเห็ด

นางฟ้าของกลุ่มสตรีแม่บ้าน และกลุ่มทําดอกไม้จันทน์  กลุ่มตุงและโคม กลุ่มผลิตไม้กวาด กลุ่มฟ้อนเจิงเพ่ือ

สขุภาพ ของกลุม่ผู้สงุอาย ุ กลุม่ออกกําลงักายของเยาวชน เป็นต้น มีทรัพยากรบคุคลท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้าน และ

ช่างฝีมือหลายคนเช่น พ่อครูสอนดนตรีไทย พ่อครูผลิตเคร่ืองดนตรีไทย ช่างจักสาน สล่าต้องลาย หรือช่าง

แกะสลกัลายฉลท่ีุเป็นภมิูปัญญาท้องถ่ินท่ีจะสามารถถ่ายทอดภมิูปัญญาไปสูล่กูหลานและคนรุ่นใหมไ่ด้  

3) ด้านลกัษณะการประสานงานของกลุม่องค์กรชมุชน  

 จากการศึกษาพบว่าลกัษณะการติดต่อประสานงานกันทัง้ภายในกลุ่มองค์กรและภายนอก ของกลุ่ม

องค์กรชุมชนต่างๆในพืน้ท่ีตําบลแม่สา พบว่า ส่วนใหญ่ทุกกลุ่มองค์กรใช้การประสานงานด้วยการพูดจา หรือ

ปรึกษาหารือ ขอคําแนะนํา ขอความช่วยเหลือ พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั เพราะสว่นใหญ่รู้จกัและสนิทสนมกนัอยู่

แล้ว บางครัง้ใช้การประสานงานกนัทางโทรศพัท์ ส่วนการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร หรือนดัหมายแจ้งเร่ือง

ต่างๆแก่ประชาชนใช้ประกาศเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน  บางองค์กรชุมชนมีการประชุม

ประจําเดือน เช่น ชมรมผู้สงุอายตํุาบลแมส่า กลุม่อสม.ตําบลแมส่า สว่นการประสานงานภายนอกกลุม่นัน้ จะใช้ 
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การประสานทางโทรศพัท์ หรือจดหมายเชิญ โดยส่วนใหญ่ผู้ นําชุมชนหรือประธานกลุ่มองค์กรชุมชนจะทําหน้าท่ี

เป็นผู้ประสานงานระหวา่งกลุม่องค์กรและภายนอกองค์กร 

   2.  ด้านบทบาทของกลุ่มองค์กรชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น  

  ได้ทําการศกึษาถงึบทบาทของกลุม่องค์กรชมุชนในการเข้าร่วมการพฒันาท้องถ่ินโดยได้ทําการศกึษาถึง

บทบาทและการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรชุมชนในการจดัทําแผนชุมชนหรือแผนพฒันาท้องถ่ิน บทบาทในการ

ร่วมดําเนินกิจกรรมการพฒันาต่างๆของท้องถ่ิน และบทบาทในการร่วมประเมินผลและสรุปผลโครงการพฒันา

ตา่งๆของท้องถ่ิน ดงันี ้  

  2.1 บทบาทในการเข้าร่วมกจิกรรมการจัดทาํแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ นําหรือกลุ่มองค์กรส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมในการจดัทําแผนชุมชนและแผนพฒันา

ท้องถ่ิน โดยการเข้าร่วมในเวทีประชาคมในระดบัหมู่บ้านและในระดบัตําบลเพ่ือเสนอปัญหาและความต้องการ

ของกลุม่และชมุชนตอ่ท่ีประชมุ ผู้ นํากลุม่องค์กรตา่งๆ โดยเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้าน มีบทบาทเป็นแกนนําใน

การประชุมเพ่ือจดัทําแผนชุมชน และแผนพฒันาของท้องถ่ินร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้บทบาทในการ

ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมในการจดัทําแผน  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนของ

องค์การบริหารสว่นตําบลแมส่า 

 2.2 บทบาทในการเข้าร่วมดาํเนินกจิกรรมการพัฒนาต่างๆของท้องถิ่น 

 จากการศกึษาพบวา่ สว่นใหญ่ผู้ นํากลุ่มองค์กรชุมชน มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาต่างๆ 

ของท้องถ่ิน โดยเข้าร่วมเป็นคณะทํางานตา่งๆขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา เช่น คณะกรรมการจดัประชุม

ประชาคม คณะกรรมการพัฒนาแผน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพฯ หรือร่วมเป็นคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามโครงการต่างๆของท้องถ่ิน โดยกลุ่มผู้ นํา 

คณะกรรมการหมูบ้่านและประธานกลุม่องค์กรตา่งๆ ซึง่เป็นผู้ นําอย่างเป็นทางการจะมีบทบาทในการเป็นแกนนํา

ในการดําเนินการกิจกรรมการพฒันาตา่งๆ  สว่นสมาชิกของกลุม่องค์กรสว่นใหญ่เข้าร่วมในกิจกรรมตา่งๆท่ีชมุชน

หรือท้องถ่ินจัดขึน้ เช่น การประชุม  การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน กิจกรรมตามประเพณีท้องถ่ิน เช่นการ

เข้าพรรษา  ประเพณีรดนํา้ดําหวัป๋ีใหม่เมือง   ลอยกระทง  เทศกาลเข้าพรรษา  และเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันา

หมูบ้่านและท่ีสาธารณะประโยชน์ในวนัสําคญั เช่นวนัพ่อ วนัแม ่เป็นต้น  

 2.3 บทบาทในการเข้าร่วมดําเนินการประเมินผลและสรุปผลโครงการพัฒนาด้านต่างๆของ

กลุ่มองค์กร 

 บทบาทในการเข้าร่วมดําเนินการประเมินผลและสรุปผลโครงการพฒันาด้านตา่งๆของกลุม่องค์กรชมุชน

ในพืน้ท่ีส่วนใหญ่แล้วพบว่ายังไม่ค่อยมีส่วนร่วมมากนัก มีเพียงตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคม

หมู่บ้านท่ีได้เข้าร่วมประเมินเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในงานจัดซือ้จัดจ้างตามโครงการด้านก่อสร้าง

โครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ี  สว่นการประเมินผลโครงการตา่งๆ องค์กรชมุชนยงัไมเ่ห็นความสําคญัเพราะคิดวา่ไมมี่

อํานาจหน้าท่ีในการประเมินผลหรือตรวจสอบ 

 3. ปัญหา/ข้อจาํกัดและข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทของกลุ่มองค์กรชุมชนในการเข้าไป

มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1  ปัญหา/ข้อจาํกัดที่กลุ่มองค์กรชุมชนพบในการดาํเนินกจิกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  จากการศึกษาพบว่ากลุ่มองค์กรส่วนใหญ่มีปัญหาและข้อจํากัดในการเข้าไปมีบทบาทในการดําเนิน



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2125 

กิจกรรมการพฒันาท้องถ่ิน โดยสรุป ดงันี ้

 1) ปัญหาด้านศกัยภาพขององค์กรชมุชน พบวา่ ผู้ นําชมุชนบางคนยงัขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความ

เสียสละ ทําให้ภาวะผู้ นําไม่ดีพอ ขาดการยอมรับจากชุมชน บางหมู่บ้านผู้ นําชุมชนแต่ละกลุ่มมีความขดัแย้งกนั 

ทําให้มีปัญหาตอ่การดําเนินงานด้านการพฒันาชมุชนในพืน้ท่ี การดําเนินกิจกรรมขององค์กรชมุชนต้องอาศยัการ

จดัสรรบประมาณในสนบัสนนุการดําเนินงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่ บางครัง้งบประมาณ

ท่ีได้รับไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของชมุชน  

  2)  ปัญหาด้านบทบาทขององค์กรชมุชน พบวา่ประชาชนยงัไมใ่ห้ความร่วมมือเท่าท่ีควรเน่ืองจากมองไม่

เห็นความสําคญั บางสว่นต้องการผลประโยชน์หรือคา่ตอบแทน เพราะสว่นใหญ่ทํางานรับจ้างนอกพืน้ท่ีไม่มีเวลา

มาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะการประชุมประชาคมในการจดัทําแผนซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสําคญัต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  

ส่วนใหญ่มีแต่กลุ่มผู้สงูอายุท่ีเข้าร่วม นอกจากนีป้ระชากรบางส่วนเป็นคนต่างพืน้ท่ีไม่ใช่คนพืน้เพดัง้เดิมจึงไม่

คอ่ยมีสว่นร่วมเท่าท่ีควร  

   3.2  แนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน  

 จากการศกึษา ถึงศกัยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนท่ีมีต่อบทบาทในการพัฒนาท้องถ่ินในพืน้ท่ีตําบลแม่

สา พบว่ากลุ่มองค์กรชุมชนยงัไม่มีความเข้มแข็งเท่าท่ีควรเน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ

ตนเอง   และแนวทางในการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรชุมชนให้มีบทบาทในการพฒันาท้องถ่ินให้มากขึน้ ผู้

ศกึษามีข้อเสนอแนะถงึแนวทางการพฒันาศกัยภาพของกลุม่องค์กรชมุชน ดงันี ้

  1. แนวทางในการพัฒนาศกัยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน ด้านการพัฒนาภาวะผู้ นํา องค์การบริหารส่วน

ตําบลแม่สา ควรส่งเสริมให้มีการดําเนินงานอย่างจริงจัง โดยฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสํานึก

ให้แก่ผู้ นําชุมชนทุกระดับและทุกกลุ่มองค์กร อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอจัดหาวิทยากรท่ีมีความรู้ ความ

เช่ียวชาญในการจัดทําแผนชุมชน แผนพฒันาท้องถ่ินมาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มองค์กรชุมชนควรจัดให้มีเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้ชมุชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น พฒันาศกัยภาพ และร่วมหาแนวทางในการพฒันา

ท้องถ่ินร่วมกนั 

  2.  จัดเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาลงพืน้ท่ี  เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ชุมชน และร่วมกับ

คณะกรรมการหมู่บ้านดําเนินการจดัทําแผนชุมชน ซึง่จะเป็นฐานข้อมลูท่ีสําคญัในการจดัทําแผนพฒันาท้องถ่ิน

ขององค์การบริหารสว่นตําบลแมส่าตอ่ไป 

 3. นําแผนชุมชนท่ีได้มาบูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา  เพ่ือ

กําหนดยุทธศาสตร์และกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของ

ชมุชนตอ่ไป 

 4. ควรจดัให้มีคณะกรรมการในรูปแบบขององค์กรเครือข่ายชุมชน เพ่ือร่วมกนับูรณาการทํางานในด้าน

การพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินต่อไป โดยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ

ดําเนินงานแก่องค์กรเครือข่าย เพ่ือเป็นการประสานความร่วมมือจากทกุกลุม่องค์กรในพืน้ท่ี 

 

การอภปิรายผล 

 จากผลการศกึษาถงึศกัยภาพขององค์กรชมุชนพบวา่ องค์กรชมุชนในพืน้ท่ีตําบลแมส่าส่วนใหญ่มีผู้ นําท่ี

ได้รับการยอมรับและเคารพนบัถือจากชมุชน สว่นใหญ่มีความเสียสละ แตผู่้ นําบางคนยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ
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ในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ขาดการประสานความร่วมมือ และยงัขาดการประชาสมัพนัธ์เท่าท่ีควร  ในด้านทุน

ขององค์กรชมุชนพบวา่องค์กรชมุชนมีคล้ายคลงึกนั มากบ้างน้อยบ้าง เช่น ด้านงบประมาณหรือเงินทุนของกลุ่ม

องค์กร ส่วนใหญ่จะได้รับงบประมาณสนบัสนุนมาจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา และกองทุนหลกัประกนั

สขุภาพระดบัท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา ท่ีองค์กรชุมชนต่างๆในชุมชนสามารถเสนอ

โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานของกลุ่มเป็นประจําทุกปี รวมทัง้ 

โครงการพฒันาศกัยภาพของหมูบ้่านและชมุชน (SML) ท่ีเป็นแหลง่งบประมาณในการพฒันาท้องถ่ิน 

 จากการศึกษาถึงบทบาทขององค์กรชุมชนในพืน้ท่ี พบว่า ส่วนใหญ่จะผลักภาระให้ผู้ นําเป็นคน

ขบัเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมการพฒันาท้องถ่ิน โดยเฉพาะในเร่ืองการจดัทําแผนชุมชนและแผนพฒันาท้องถ่ิน 

องค์กรชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชน ไม่เห็นความสําคญั รวมถึงไม่รู้ถึง

บทบาทหน้าท่ีของตนเองในการพฒันาท้องถ่ิน จึงทําให้องค์กรชุมชนไม่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม  และยงัขาด

ความสามคัคี  มีปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มชุมชน การแบ่งพรรคแบ่งพวก  ทําให้องค์กรชุมชนท่ีจัดตัง้ยังไม่มี

ความเข้มแข็งมีการรวมตัวกันแบบหลวมๆ  การดําเนินงานต้องอาศัยงบประมาณ และความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่อีกมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของท่ีศึกษา

ศกัยภาพของชุมชนและองค์กรชุมชนในการพัฒนาตนเอง กรณีศึกษาเทศบาลตําบลไทรโยง-ไชยวาล(โอฬฌิ

กาญจน์  คิดเห็น,2522) ท่ีพบว่ากลุ่มองค์กรชุมชนท่ีประชาชนจดัตัง้ ยังไม่มีความเข้มแข็งเพราะไม่ได้เกิดจาก

สํานึกและกระบวนการจัดการของประชาชนแต่เกิดจากการเค่ียวเข็ญผลกัดนัของทางราชการ และยังต้องคอย

ควบคมุตรวจสอบ และช่วยเหลืออยู่มาก กลุ่มองค์กรชุมชนจึงเป็นการรวมตวัของประชาชนแบบหลวมๆ เพราะ

ต้องการได้รับการสนบัสนุนงบประมาณเป็นสําคญั แต่แม้ว่ากลุ่มองค์กรจะยงัไม่มีความเข้มแข็งแต่หากมีผู้ นํา มี

นโยบายการพฒันาท่ีดี  และได้รับการสนบัสนุนท่ีถูกต้อง สร้างองค์ความรู้ใหม่ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ส่งเสริมจิต

สาธารณะให้แก่ชุมชน ส่งเสริมบูรณาการทํางานร่วมกนัในรูปแบบการประสานความร่วมมือของทุกกลุ่มองค์กร

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้งจะส่งผลให้องค์กรชุมชนมีบทบาทในการพฒันาท้องถ่ินมาก

ขึน้ได้ 

  

ข้อเสนอแนะ 

 พืน้ท่ีตําบลแม่สา มีทําเลท่ีตัง้อยู่ใกล้อําเภอเมืองเชียงใหม่และอยู่ก่อนถึงอําเภอแม่ริม ซึ่งปัจจุบัน

กลายเป็นพืน้ท่ีเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพืน้ท่ีอย่างรวดเร็ว เป็นแหล่งรองรับการลงทุนต่างๆ  ปัจจุบนัมี

การตัง้ห้างค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ การเกิดตวัของหมู่บ้านจดัสรรขนาดใหญ่และอาคารพาณิชย์มากมาย ทําให้

ราคาท่ีดินถีบตวัสงูขึน้อย่างรวดเร็ว  และมีการซือ้ขายท่ีดินเกิดขึน้มาก ทําให้มีการหลัง่ไหลเข้ามาของคนต่างถ่ิน 

และแรงงานต่างด้าว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของบริบทชุมชนอย่างรวดเร็วนีมี้ผลต่อวิถีชีวิตของคนในพืน้ท่ี   ส่วน

แนวทางในการพฒันานัน้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาควรส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตโดยยึดหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน เสริมสร้างสํานกึสาธารณะให้รู้จกัการเสียสละ

เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม พฒันาภาวะผู้ นํา โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ นํากลุ่มองค์กรชุมชนให้กล้าแสดงออก 

ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับทศันคติ 

เสริมสร้างความรักความสามัคคี เพ่ือลดความขัดแย้งในชุมชน   ในด้านนโยบายผู้บริหารขององค์กรปกครอง

ท้องถ่ินในพืน้ท่ีต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพฒันาให้สอดคล้องกบับริบทของชุมชนท่ีเปลี่ยนไป เปิดใจรับฟัง
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เสียงของประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและมติของประชาคมและกลุ่ม

องค์กรในชมุชน รวมทัง้กําหนดโครงการและกิจกรรมการพฒันาในพืน้ท่ีท่ีมุง่เน้นการมีสว่นร่วมและการบูรณาการ

ของกลุม่องค์กรตา่งๆในชมุชนให้ครอบคลมุมากขึน้ 
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