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การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาท ลักษณะและรูปแบบ
ความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นและปัจจัยเงื่อนไขในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นใน
การ พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 2) เพื่อวิเคราะห์การจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 3) เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการ
ความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชน มีวิธีดาเนินการวิจัยโดยการศึกษาเอกสาร และการศึกษาภาคสนามใน 3 พื้นที่ คือ ตาบลบุพราหมณ์
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตาบลศิลาลอย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตาบลหนองยาว
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้ นที่จากการคัดเลือกของผู้ทรงวุฒิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก 33 คน รวมทั้งการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 11 คน ผลการวิจัย พบว่า
1. บทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นและปัจจัยเงื่อนไขใน
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า บทบาทความ
ร่วมมือมี 5 ประการ คือ 1) บทบาทผู้นา 2) บทบาทผู้สนับสนุน 3) บทบาทผู้เข้าร่วม 4) บทบาทผู้ปฏิบัติ และ5)
บทบาทผู้รับผล มีลักษณะความร่วมมือ คือ ความร่วมมือแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ มีรูปแบบความ
ร่วมมือ 3 ประการ คือ 1) แบบหุ้นส่วน 2) แบบกลุ่มรวมพลัง และ3) แบบเครือข่าย และมีปัจจัยเงื่อนไขในการ
ส่งเสริมความร่วมมือ ได้แก่ ปัจจัยเงื่อนไขภายใน คือ 1) การตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่ าง
ชัดเจน 2) การมีจิตสานึกเรื่องความร่วมมือ 3) การมีภาวะผู้นา 4) ระดับการศึกษา 5) ความสัมพันธ์เครือญาติ 6)
กลไกทางการเมือง 7) การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปัจจัยเงื่อนไขภายนอก คือ 1) บริบทชุมชน
2) กฎหมายและระเบียบ 3) การสนับสนุนจากส่วนกลาง 4) การประสานนโยบายของรัฐ 5) กลไกงบประมาณ
และ6) การเสริมพลังของคนในชุมชน
2. การจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน มี 6 ประการ คือ 1) แสวงหาความรู้ 2) สร้างความรู้ 3) แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 4) จัดเก็บความรู้ 5) นาความรู้ไปใช้ 6) การรับรู้ ซึ่งอาจมีการจัดเรียงลาดับก่อนหลังแตกต่างกัน
3. แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่ าง
ท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง ของชุมชน มี 6 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างการรับรู้ 2) การแสวงหา
ความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) การจัดเก็บความรู้ และ6) การนาความรู้ไป
ใช้
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This research is a qualitative research. The objectives are in order to: 1) study the role,
characteristics and model of collaboration between province and local authority, and conditional
factors in promoting collaboration between provincial staff and local authority staff for developing
community strength; 2) analyze the knowledge management of subdistrict and village headmen in
promoting collaboration between provincial staff and local authority staff for developing community
strength; 3) present guidelines on knowledge management of subdistrict and village headmen in
promoting collaboration between provincial staff and local authority staff for developing community
strength. The research methodology is to conduct documentary studies and field research in 3 sites:
Bubrahm subdistrict, Nadee district, Pracheenburi Province; Silaloy subdistrict, Samroiyod district,
Prachuabkirikan Province; and Nongyao subdistrict, Panomsarakam district, Chachoengsao Province
which are selected by the experts. The data collection is conducted by observation, in-depth interview
(33 persons), and focus group discussion of 11 experts.
The research findings revealed that
1. The role, characteristics and model of collaboration between province and local
authority, and conditional factors in promoting collaboration between provincial staff and local
authority staff for developing community strength: the 5 collaborative roles were 1) leader, 2)
supporter, 3) participated persons, 4) practitioners, and 5) gained persons; there were official and
unofficial collaboration; the 3 cooperating patterns were 1) partner, 2) co-powering group, 3)
networking; and the conditioned factors in promoting collaboration were 7 internal factors: 1) clearly
realize duty roles of each others, 2) having the collaboration consciousness, 3) leadership, 4) education
level, 5) family relationship, 6) political mechanism, and 7) managed by good governance; and 6
external factors: 1) community context, 2) laws and regulations, 3) central support, 4) government
policy coherence, 5) budget mechanism, and 6) man powering in community.
2. The knowledge management of subdistrict headman, village headman in promoting
collaboration between provincial staff and local authority staff for developing community strength;
found 6 categories: 1) seeking knowledge; 2) knowledge creation; 3) exchange learning; 4) storing
knowledge; 5) knowledge usage; and 6) acknowledging. The sequence might be re-arranged.
3. Guidelines on the knowledge management of subdistrict and village headmen in
promoting collaboration between provincial staff and local authority staff for developing community
strength; found 6 steps:1) creating awareness, 2) seeking knowledge, 3) creating knowledge, 4) sharing
and exchanging knowledge, 5) storing knowledge, and 6) knowledge usage.
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สามารถสาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.อัจฉรา วงษ์เอก
ที่จุดประกายแนวคิดในการทาวิจัยเรื่องนี้ ทั้งสองท่านได้ให้แนวทางในการศึกษา ค้นคว้า ทักษะต่างๆ
อย่างลุ่มลึก โดยได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการตรวจ ติดตามกระบวนการวิจัยในทุกขั้นตอน พร้อมกับ
ให้ ค าแนะนาและกาลั งใจอันมี คุ ณค่ า อย่า งยิ่ง ผู้ วิ จั ย รู้ สึ ก ซาบซึ้ง ในพระคุ ณ อย่ า งยิ่ง และขอกราบ
ขอบพระคุณในความเมตตาของท่านทั้งสองอย่างสูง
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธาน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ที่เป็นคนหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้วิจัย ตลอดจนเป็นผู้
ที่ค่อยอบรมให้ความรู้ในหลักวิชาการต่างๆ
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อันทิว
โรทัย และอาจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก ผู้ซึ่งเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผู้นาท้องที่ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ชาวบ้านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของตาบล
บุพราหมณ์ ศิลาลอยและหนองยาว ที่ได้ให้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบมิตรไมตรี ความเอื้อ
อาทร ให้แก่ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาพัฒนศึกษาทุกท่าน ที่เป็นผู้ประสิทธิประศาสตร์วิ ชา
ความรู้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
โดยเฉพาะเพื่อนพัฒนศึกษารุ่นที่ 18 ทุกคนที่คอยให้กาลัง ใจและช่วยเหลือ ผู้วิจั ยด้ว ยดีม าตลอด
รวมทั้งกัลยาณมิตรที่ไม่สามารถเอ่ยนามมาได้ทั้งหมด
ขอขอบคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กรุณามอบทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้
ขอขอบพระคุณมารดา บิดา พี่สาวและพี่เขย ตลอดจนหลานๆ และบุคคลอันเป็นที่รักทุก
คน ที่เป็นแรงสนับสนุนที่สาคัญทั้งกาลังกาย กาลังใจ กาลังทรัพย์ ที่ทาให้ผู้วิจัยสามารถฝ่าฝันปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ จนสามารถสาเร็จการศึกษาด้วยดีตามที่ตั้งใจไว้
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บทที่ 1
บทนา

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่รับการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นภารกิจในการ
ดูแลทุกข์สุขของประชาชนและให้มีหน้าที่หลักในการจัดการบริการสาธารณะ ตลอดจนภารกิจที่เป็น
ปัญหาความต้องการเร่งด่วนของประชาชนในแต่ละชุมชน ซึ่งจากผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับการกระจายอานาจดังกล่าวกลับพบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายยากที่จะทาได้สาเร็จตามเจตนารมย์ของ
กฎหมาย อันเนื่องมาจากภาระงานที่เพิ่มขี้นและมีความสลับซับซ้อนซึ่งต้องใช้ความรู้ทางวิชาการที่
เกินความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นและการแก้ปัญหาในพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยองค์กรเดียว
หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในพื้นที่
การบัญญัติกฎหมายในการแบ่ง แยกบทบาทหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกั บ
บทบาทของผู้นาชุมชนอย่างกานัน ผู้ใหญ่บ้านมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน แต่ในเชิงพื้นที่กลับมีข้อจากั ด
เกี่ยวกับความทับซ้อนของเขตการปกครองที่ไม่สามารถแยกพื้นที่ตาบล หมู่บ้านออกมาบริหารได้อย่าง
เป็นเอกเทศ อันเนื่องมาจากการถือกฎหมายคนละฉบับ และถึงแม้จะมีการกระจายอานาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในความสลับซับซ้อนของสังคมไทยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ยัง ถือว่าเป็นข้อต่อ
สาคัญในการนานโยบายจากภาครั ฐไปสู่ภ าคประชาชน มีบทบาทสาคัญ ในการประสานงานและ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น การวางแผนพั ฒนาต าบล การส่ง เสริ ม
สนับสนุนให้เกิดประชาคมในเขตพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตลอดจนมีบทบาทที่สาคัญ ใน
ฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิ ก
องค์การบริหารส่วนตาบล ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทและเงื่อนไขสาคัญต่อการสร้างความเข้ม แข็ง
ชุมชนร่วมกันในฐานะผู้นาชุมชนที่มีความสามารถในการชักจูง ใจให้ คนในชุมชนมีการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นโดยถือเป็นตัวกลางในการส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างรัฐกับประชาชนใน
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การพัฒนา (กรมการปกครอง, 2553: 73-74; สถาบันพระปกเกล้า, 2550: 3-6; ณัฐนรี ศรีทอง, 2552:
3; นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2550: 324)
จากแนวคิดและความสาคัญในการส่ง เสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่และท้องถิ่ น ในการ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนร่วมกันในระดับตาบล หมู่บ้านทาให้เกิดแนวคิดของนักวิชาการที่ มอง
ว่ า ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งท้ อ งที่ แ ละท้ อ งถิ่ นเปรี ย บเสมื อ นเป็ น หั วใจส าคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดในชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนร่วมกัน ตั้งแต่การวางแผนชุม ชนในระดั บ ล่างสุ ด เพื่อ ตอบสนองต่อ ความต้ องการและการ
แก้ปัญหาของคนในชุมชน โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของชุมชน เห็นได้จากนักวิชาการหลายท่าน ยอมรับว่าท้องที่และท้องถิ่นต่าง
ยังคงความสาคัญต่อการพัฒนาในสังคมไทยแต่อาจมีความแตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย ในขณะที่ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2541: 60) กล่าวถึงการส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นาของ
ผู้ปกครองท้องที่และท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง มีเอกภาพ เกิดการบูรณาการทางานและประสาน
ความร่วมมือในการทางานได้นั้น จะต้องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างข้าราชการ
ผู้นาท้องที่และผู้นาท้องถิ่นในชุมชนเพราะเป็นฐานล่างสุด ที่มีประชาชนเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย
ตั้ง แต่ระดับตาบลขึ้นมาจนถึงระดับ ประเทศเป็นกลไกที่ส าคัญ ที่ ควรจะมีองค์ก รจัดการตนเองใน
ท้องถิ่นท้องที่ เพื่อทางานร่วมกันเป็นสามเส้าอิสระแต่เชื่อมโยงเกื้อกูลสนับสนุนให้ประชาชนร่วม
ทางานเพื่อจะได้เกิดความเข้มแข็ง (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2553)
ความสาคัญของผู้นาทั้ง 2 ประเภท ถือว่ายังคงมีอยู่ในตาบล หมู่บ้านเพราะการทางานของ
ท้องที่และท้องถิ่นต้องไปด้วยกันโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งถ้าชุมชนมีผู้นาที่ดี ประชาชน
ศรัทธาและให้ความเชื่อถือก็จะก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจในการทางานที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การ
พัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นการรองรับภารกิจการถ่ายโอนอานาจในการบริหารจัดการชุมชนโดยคน
ในชุมชนเองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่เดียวกันเมื่อเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างรวดเร็ว
ความเจริญและปัญหาต่างๆ ก็จะเข้าสู่ชุมชนได้ ดังนั้นเมื่อมีการพัฒนาก็ต้องมีการป้องกัน ปัญหาต่างๆ
ไปพร้อมๆ กัน จึงยังจาเป็นที่ต้องคงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
เพื่อทาหน้าที่ช่วยงานกระทรวง ทบวง กรม ในการบริการประชาชน ประสานงานด้านความมั่นคงการ
ป้องกันปราบปรามยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น การแก้ไ ขปัญหาความยากจน โดยมีการกาหนด
บทบาทหน้าที่ชัดเจนไม่ซ้าซ้อนกับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงานสาคั ญประการ
หนึ่งของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน คือ การกากับดูแลท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนตามที่ชุมชนมีความต้องการด้วยความโปร่ง ใส่และยุติธรรมเสมอภาค (ณัฐฎ์ รัตนกานต์,
2554: 1-2; อิศรา ทองธวัช, 2552: 8; ศิลาฤทธิ์ กว้างทอง, 2548: 2)
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บทบาทกานัน ผู้ใหญ่บ้านกับการประสานการปฏิบัติงานกับองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
“อบต.” ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับฐานรากไม่สามารถแยกบทบาทออกจากกันได้
อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากกานัน ผู้ใหญ่บ้านยัง มีบทบาทสาคัญ ในการนาความรู้ ประสบการณ์ที่เ ป็ น
ประโยชน์มาร่วมทางานและพัฒนาตาบลในด้านต่างๆ กับอบต. และประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างมีทิศทาง จึง ควรมีการทางานแบบประสานกัน แต่ในทางตรงกันข้าม
บทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านและอบต. ก็อาจมีความขัดแย้งกันบ้างซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ อันมา
จากเหตุผลและปัจจัยสาคัญของความขัดแย้งจากการแสดงออกในบทบาทผู้นาท้องถิ่นที่มาจากการ
เลือกตั้งเหมือนกันโดยมีเป้าหมายในความศรัทธา ความเชื่อถือและการแสดงผลงานต่อประชาชน ซึ่งถือ
เป็นกลไกที่ดีประการหนึ่ง ในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีลักษณะที่ให้บริการ
แก่ประชาชนด้วยกัน หากมีความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเป็นไปในทางร่วมมือกันแล้ว ย่อมจะมีผลดีใน
แง่ที่ทรัพยากรถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดความซ้าซ้อนของบริการที่มีต่อ
ประชาชน ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดความคิดริเริ่มโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นได้อย่างสะดวก
ทั้งนี้เพราะไม่ต้องเกรงว่าจะต้องไปแย่งชิงทรัพยากรกับองค์กรอื่นๆ โดยที่ต่างคนต่างรู้ว่าใครกาลังทา
อะไรอยู่ก่อนแล้ว จึงเท่ากับเป็นการลดอุปสรรคในการทางานลงได้ในขณะเดียวกันเป็นการสนับสนุนค
วามร่วมมือในการทางานและ การสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ ในชุ มชน ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของท้องที่และท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ฝ่ายให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น (เสถียรพงศ์ มากศิริ, 2554: 73; เกรียงศักดิ์ ชูดอกไม้, 2549: 50; เร
วัตร ชาตรีวิศิษฎ์, 2539: 115; อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม และอมรา สุนทรธาดา, 2532: 53)
ในปัจจุบันกระแสการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งถือว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย
เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการพัฒนาจากข้างล่าง (Bottom Up) ในขณะที่การพัฒนา
จะไม่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ถ้าหากเป็นคาสั่งจากข้างบน (Top Down) ชุมชนเข้มแข็งถือเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ เพราะหากมีความรู้มีปัญญาก็จะสามารถค้นหาตัวเอง รากเหง้า สืบค้นและพัฒนาทุน ของ
ท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ทุนทรัพยากร ทุนทางปัญ ญา และทุนทางสังคม เพื่อพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเอง
ดังนั้นการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งได้นั้นจะต้องเกิดการพั ฒนาตัวผู้นาชุมชนก่อนเป็นอันดั บ
แรกเพราะถือว่าผู้นาชุมชนเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่ได้รับมาจากรัฐ
หรือที่มีอยู่แล้วในชุมชนแต่ขาดการนามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชน และผู้นาชุมชน
ยังเป็นแบบอย่างที่ทาให้คนในชุมชนเกิดการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเองไปพร้อมๆ กับผู้นา
บทบาทของผู้นาชุมชนท้องที่และท้องถิ่นจึงมีความสาคัญและต้องมีการสร้างความร่วมมือกันในการ
พัฒนาชุมชนซึ่งเป็นสภาพบริบทพื้นที่เดียวกันนั้นถือว่าการพัฒนาทักษะความรู้ให้สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัญหาและสถานการณ์การพัฒนาต่างๆ ที่คืบคลานเข้าสู่ชุมชนตามกระแส
ความเจริญและเทคโนโลยีหรือแม้กระทั้งการเปลี่ยนไปเพื่อรองรับการเป็นส่วนของสังคมหัวใจสาคัญของ
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การพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งจึงต้องประกอบไปด้วย การมีผู้นาชุมชนที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับคนในชุมชน ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่
เข้าถึงการพัฒนาอยู่เสมอตามการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพสังคมที่เกิดขึ้นตามการรับรู้ โดยปัจจัย
สาคัญที่ทาให้ชุมชนทุกชุมชนเข้มแข็งคือ การสืบทอดและดารงวิถีชุมชนอยู่ได้เพราะชุมชนมีความรู้อัน
เกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติจริง มีการสั่งสมสืบทอด ปรับเปลี่ยนสร้างความรู้ใหม่ตลอดเวลา (สุ
จินต์ สิมารักษ์ และคณะ, 2549: 7-8)
จากการศึกษางานวิจัยของวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (2553) พบว่า กระบวนการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ กระบวนการฟื้นฟู ผลิตซ้าและสร้างใหม่ เป็นแนวทางการจัดการในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของปาริชาติ วลัยเสถียร (2549: 1-2) ในเรื่อง
กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนซึ่งพบว่าการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ได้นั้น
จาเป็นต้องอาศัย “การเรียนรู้” และ “การจัดการความรู้”เป็นกระบวนการและเครื่องมือสาคัญในการ
เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายให้นาไปสู่การจัดการ
ตนเองและการพัฒนาสังคมซึ่งประโยชน์ของการจัดการความรู้นั้น ประเวศ วะสี (2550: 47) มองว่า
การจัดการความรู้เป็นการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชานาญที่แฝงเร้นในตัวบุคคล หาทางนา
ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่ อการใช้ สอยและมีประโยชน์เ พิ่ม ขึ้นโดยมี การต่ อ ยอด
ความคิดเพื่อนาไปใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ดัง นั้น ยิ่ง นาความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกับข้อคิดสาคัญ จึงก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ทั้งหมดที่ร่วมในกระบวนการ (Collective Wisdom) ทาให้แก้ปัญหาหรือพัฒนาเรื่องยากๆ ได้สาเร็จ
โดยวิจารณ์ พานิช (2547: 5-6) มองว่า การจัดการความรู้เป็นการแสวงหาความรู้ที่ต้ องการน ามา
รวบรวม และจัดหมวดหมู่เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมความรู้ที่มีให้สามารถค้นหาได้
สะดวก และนาออกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ดังนั้น การจัดการความรู้ที่ดีต้องสามารถนาเอาความรู้ที่
เหมาะสมที่สุดไปใช้ประโยชน์ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งในการพัฒนาประเทศเพื่อเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) มี ความจ าเป็ นที่ คนไทยจะต้ องมี การปรั บ ตั วและน า
ศักยภาพมาใช้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้และทักษะที่หลากหลาย ด้วยการศึกษาและ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยสามารถเข้าถึงความรู้และทักษะที่ก้าวหน้าได้ด้วยตนเอง บน
พื้นฐานการผสมผสานทั้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสมดุลพอดี ความพอประมาณอย่างมี
เหตุผลในการนาไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป
จากเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าวข้างต้นของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างการปกครอง
ท้องที่และท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ในทุกตาบล หมู่บ้านของประเทศทุกวันนี้ ความร่วมมือจึงถือเป็นปัจจัยสาคัญใน
การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งวิจารณ์ พานิช (2549: 166-167) กล่าวถึง การจัดการความรู้ใน
การสร้างความร่วมมือเพื่อจัดการความขัดแย้ง โดยวิธีการที่ เอาความส าเร็จ เล็กๆ ของทุกคนหรือ
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หน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จะทาให้ความขัดแย้งจุกจิกจะค่ อยๆ หายไปและแทนที่ด้วยความ
เคารพเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน และเห็นคุณค่าของความแตกต่างที่หลากหลาย โดยที่เป็นความขัดแย้งที่
เกี่ยวกับเป้าหมาย ทิศทาง นโยบายหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งสามารถป้องกันและแก้ไขได้โดยใช้
เครื่องมือหลายๆ อย่างรวมทั้งการจัดการความรู้ โดยมองข้อขัดแย้งในมุมมองเชิงบวกเป็นหลักการต้อง
มองสิ่งที่เป็นคู่ตรงกันข้าม (Dilemma) ให้เป็น “คู่สร้างพลัง” ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านที่มีความสาคัญมาตั้งแต่อดีต จึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้า ที่ที่ ตน
รับผิดชอบ ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงงานอื่นๆ ในพื้นที่ตาบล หมู่บ้าน ในการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักกระบวนการทางานกับชุมชนของปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ
(2552: 23) ที่กล่าวว่านักพัฒนาชุมชนหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้นาชุมชนเพราะการพัฒนา
และเสริมสร้างผู้นาถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของการพัฒนาซึ่งผู้นาชุมชนอาจเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น
สามารถทาให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ให้ความเคารพนับถือ เกรงใจ เชื่อใจและให้ความช่วยเหลือในการทางาน
ด้านต่างๆ โดยผู้ที่มีภาวะการนาก็จะสามารถประสานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลสาเร็จที่ดี ซึ่ ง
สอดคล้องกับวิวัฒน์ จันทร์โอภาส (2555: 14) ที่มองว่าแม้สภาพสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
ตามสมัย ภารกิจบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ลักษณะเด่น
ประการหนึ่งซึ่งทาให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านยังคงเป็นสถาบันที่มีจุดแข็งต่อการเป็นผู้นาชุ มชนนั่นคือกานัน
ผู้ใหญ่บ้านมีลักษณะของความเป็นผู้นาที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและชุมชนของประเทศไทย ซึ่งทา
ให้ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่อการพัฒนาประจาตาบลในพื้นที่ร่วมกับกานัน
ผู้ใหญ่บ้านและอบต. ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญจากเหตุผลดังกล่าว จึงทาให้มีความสนใจที่จะศึกษาหา
แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งเป็นที่มาและจุดเริ่มต้นของการศึกษาและงานวิจัยในครั้งนี้
คำถำมกำรวิจัย
1. บทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ตลอดจนปัจจัย
เงื่อนไขความร่วมมือเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเป็นอย่างไร
2. การจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนมีขั้นตอนอย่างไร
3. แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่
กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนควรมีขั้นตอนอย่างไร
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
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1. เพื่อศึกษาบทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือ ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นและปัจจัย
เงื่อนไขความร่วมมือเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
2. เพื่อวิเคราะห์การจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
3. เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความร่วมมื อ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้ำนพื้นที่
1.1 ศึกษา 3 ตาบล ในพื้นที่ของประเทศไทยที่มีลักษณะการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย
1.1.1 ตาบลที่มีลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต.ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งใน
ระดับที่โดดเด่นกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ ตาบลบุพราหมณ์ อาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี
1.1.2 ตาบลที่มีลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการพัฒนาชุมชน
เข้มแข็งในระดับที่ชัดเจนกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของอบต. ได้แก่ ตาบลศิลาลอย อาเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.1.3 ตาบลที่มีลักษณะการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างดีระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้านและ
อบต. ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ตาบลหนองยาว อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.2 ท้องที่ที่ศึกษา หมายถึง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่นที่ศึกษา หมายถึง อบต.
2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
2.1 ศึกษาบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ได้แก่ ผู้นา ผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วม
ผู้ปฏิบัติ ผู้รับผล (ร่วมประสาน ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตาม ร่วมรับผลจากการปฏิบัติงาน)
ลักษณะความร่วมมือ 2 แบบ ได้แก่ แบบเป็นทางการ แบบไม่เป็นทางการ และรูปแบบความร่วมมือ 5
รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบเครือข่าย รูปแบบพันธมิตร รูปแบบหุ้นส่วน รูปแบบกลุ่มผนึกกาลัง และรูปแบบ
กลุ่มรวมพลัง นอกจากนี้ศึกษาปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมื อระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
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2.2 ศึกษากระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้
การจัดเก็บความรู้ การนาความรู้ไปใช้ และการเรียนรู้/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ชุมชนเข้ มแข็ง
กานัน
ผู้ใหญ่ บ้าน/
อบต.

กระบวนการจัดการชุมชน
เข้ มแข็ง
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน
2. การแลกเปลี่ยนการเรี ยนร้้ร่วมกัน
3. การใช้ ทนุ ชุมชนพึง่ ตนเอง
4. การใช้ ส่
ั ่าประชาคม
5. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
6. การพึง่ พาอาศัยกันในชุมชน
7. การบริญารจัดการชุมชนที่ดี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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คำจำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย
กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หมายถึง ผู้นาชุมชนในเขตท้องที่ ตาบล หมู่บ้าน ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ท้องที่ หมายถึง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่ด้านการปกครองในเขตพื้นที่ตาบล หมู่บ้านใน
เขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2552)
ท้องถิ่น หมายถึง สมาชิก ผู้บริหารและนายกองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ซึ่งมีหน้าที่
ด้านการพัฒนาในเขตพื้นที่ตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
ควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่และท้องถิ่น หมายถึง การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกานัน
ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก ผู้บริหารและนายกองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ความเข้มแข็งชุมชน ได้แก่ บทบาทผู้นา บทบาทผู้สนับสนุน บทบาทผู้เข้าร่วม บทบาทผู้ปฏิบัติและ
บทบาทผู้รับผล ในลักษณะความร่วมมือแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนรูปแบบความ
ร่วมมือต่างๆ ได้แก่ รูปแบบเครือข่าย รูปแบบพันธมิตร รูปแบบหุ้นส่วน รูปแบบกลุ่มผนึกกาลัง และ
รูปแบบกลุ่มรวมพลัง ภายใต้ปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมือซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
บทบาทผู้นา หมายถึง บทบาทของท้องที่และท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ กาหนดให้เป็นหน้าที่เฉพาะตนในการดาเนินกิจกรรมหรือส่ง เสริ ม
สนับสนุนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมอบหมายผู้นาท้องที่หรือท้องถิ่น เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเป็นผู้นาเพื่อนาพาให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมต่อกิจกรรม
บทบาทผู้สนับสนุน หมายถึง บทบาทของท้องที่และท้องถิ่น ที่เป็นเสมือนตัวแทนรัฐ ซึ่ง
มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการเป็นผู้นาอย่างเป็นทางการ และมีความรู้ความสามารถพร้อมทั้ง มี
ปัจจัยในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เช่น บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ ข้อมูลข่าวสาร
หรือระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ สามารถนามาช่วยในการสนับสนุนให้แก่คนในชุมชน
หรือกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจ การแก้ปัญหา
สังคม หรือการพัฒนา และการร่วมกลุ่มต่างๆ ตามความต้องการของคนในชุมชน เป็นต้น
บทบาทผู้เข้าร่วม หมายถึง บทบาทของท้องที่และท้องถิ่น ที่เป็นผู้นาชุมชนที่ได้รั บการ
ยอมรับนับถือจากคนในชุมชน และเป็นผู้ทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการมอบหมายให้เป็นผู้นาในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นจากความต้องการของรัฐหรือชุมชน เช่น การเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น การ
วางแผน การประชุม/แสดงความคิดเห็น หรือการให้คาแนะนาแก่กลุ่มต่างๆ ในชุมชน
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บทบาทผู้ปฏิบัติ หมายถึง บทบาทของท้องที่และท้องถิ่นในฐานะที่เป็นผู้นาที่ได้รั บการ
เลือกจากคนในชุมชนให้เป็นผู้นาของตน มีฐานะเป็นผู้แทนรัฐและเป็นสมาชิกในชุมชนที่ต้องเข้าร่วมและ
ปฏิบัติในกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นร่วมกับชุมชน ทั้งที่เป็นกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นตามนโยบายรัฐ และความต้องการของคนในชุมชน จึงทาให้ผู้นาท้องที่กับท้องถิ่นย่อมต้องมี
บทบาทเป็นผู้ปฏิบัติร่วมกับคนในชุมชนเพื่อพั ฒนาความเข้มแข็ง เช่น การประสานงาน ร่วมปฏิบัติ
และติดตามผล
บทบาทผู้รับผล หมายถึง บทบาทของท้องที่และท้องถิ่นในฐานะที่เป็นผู้นา ผู้สนับสนุน
ผู้เข้าร่วม หรือการเป็นผู้ปฏิบัติ ในกิจกรรม/การมีส่วนร่วมต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนซึ่ง
ร่วมกับคนในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในเชิงบริหาร เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
ซึ่งผลที่ได้อาจก่อให้เกิดความสาเร็จหรือพบปัญหา/อุปสรรคได้
ลักษณะความร่วมมือแบบเป็นทางการ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ระหว่างกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน กับอบต. ตามที่กฎหมายระบุไว้ให้ทาร่วมกัน
ลักษณะความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ระหว่างกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน กับอบต. ตามหน้าที่ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด พึงปฏิบัติร่วมกันให้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดย
ไม่มีการระบุไว้ในกฎหมายให้เป็นหน้าที่
รูปแบบเครือข่าย หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานระหว่างสมาชิกภายใน โดยไม่มีลาดับขั้นการบังคับบัญชา มีความยืดหยุ่นในการทางานและมี
บทบาทความรับผิดชอบร่วมกันแบบหลวมๆ
รูปแบบพันธมิตร หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันโดยเน้นการติดต่อระหว่าง
สมาชิก กึ่งเป็นทางการและมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากความ
ร่วมมือกันของสมาชิก
รูปแบบหุ้นส่วน หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีผู้ที่ทาหน้าที่ บริ หาร
เป็น ศูนย์กลางความร่วมมือและการติดต่อกัน มีลักษณะเป็นทางการ มีการกาหนดบทบาทหน้ าที่ ที่
ชัดเจน โดยร่วมกันพัฒนาทรัพยากร/ทุนของสมาชิก
รูปแบบกลุ่มผนึกกาลัง หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันโดยสมาชิกทั้งหมด
ร่วมกันตัดสินใจ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่/ระยะเวลาที่ชัดเจน เป็นแบบทางการภายใต้ข้อตกลง
ร่วมกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรและงบประมาณของสมาชิก
รูปแบบกลุ่มรวมพลัง หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิกทั้งหมด
โดยการร่วมกันตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ ในการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแบบเป็น
ทางการและมีการกาหนดระยะเวลาและการประเมินอย่างชัดเจน
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ปัจจัยเงื่อนไขภายใน หมายถึง สภาพบริบทชุมชน ความสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อและปัจจัยอื่นๆ ของชุมชนที่ส่งผลต่อการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ปัจจัยเงื่อนไขภายนอก หมายถึง สภาพปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอกชุมชนที่
ส่งผลต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กบั ท้องถิ่น
กำรจัดกำรควำมรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่สามารถนาความรู้ที่มีอยู่หรือความรู้ที่ซ่อนเร้นออกมาใช้ประโยชน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนร่วมกับท้องถิ่นอย่างมีขั้นตอน โดยมีกระบวนการ5
ขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การนาความรู้ไปใช้
และการเรียนรู้หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแสวงหาความรู้ คือ กระบวนการที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้แสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่น จากแหล่งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันใน
การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
การสร้างความรู้ คือ กระบวนการที่กานัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ในการวิเคราะห์หรือหล่อหลอม
ความรู้ที่เด่นชัดกับความรู้ที่ฝังลึกในการปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่น และยกระดับขึ้นไปเป็นความรู้ที่
สูงขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
การจัดเก็บความรู้ คือ กระบวนการที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กาหนดสิ่งสาคัญที่จะเก็บไว้เป็น
ข้อมูลหรือความรู้ในการการปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน
การนาความรู้ไปใช้ คือ กระบวนการที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นาข้อมูลหรือความรู้ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับ ท้องถิ่น ไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ต่อตนเองและชุมชน เพื่อส่ง เสริมความ
ร่วมมือกันในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ กระบวนการที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้ในการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความคิด ความรู้หรือข้อมูลของตนจากการปฏิบัติงานร่วมกับ ท้องถิ่น ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือกันในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนยกระดับความรู้และมีการเรียนรู้จาก
การใช้ความรู้นั้น
ควำมเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง ชุมชนที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและจัดการตนเอง
ได้โดยใช้กลไกที่มีอยู่ในชุมชน คือ ทุนมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ผู้บริหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ผู้นาชุมชนและคนในชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือ ความ
สามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลและจิตสานึกสาธารณะของคนในชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาของชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้ทราบบทบาท ลักษณะ และรูปแบบความร่วมมือระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับอบต.
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
2. ได้องค์ความรู้และแนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับอบต. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน อันเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในท้องที่และท้องถิ่นต่างๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพั ฒนาชุมชนในต าบล
อื่นๆ ได้
3. ได้แนวทางการพัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่นภายใน
กระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นระบบ
4. ทาให้ราชการส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่นร่วมกันสร้างนวัตกรรมอันเกิดจากกระบวนการ
พัฒนาความร่วมมือผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาและพัฒนา โดยการจัดการความรู้อันสอดคล้องกับการ
เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การบริหารความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับท้องที่และท้องถิ่น
1.1 แนวคิดการปกครองท้องที่และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
1.2 แนวคิดการปกครองท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
1.3 แนวคิดนักปกครอง
ตอนที่ 2 แนวคิดกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
2.1 ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง
2.2 แนวคิดการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
ตอนที่ 3 ควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
3.1 บทบาทความร่วมมือ
3.2 ลักษณะความร่วมมือ
3.3 รูปแบบความร่วมมือ
3.4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
3.5 ปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมือ
ตอนที่ 4 กำรจัดกำรควำมรู้
4.1 ความหมายของความรู้
4.2 ประเภทของความรู้
4.3 ความหมายของการจัดการความรู้
4.4 องค์ประกอบของการจัดการความรู้
4.5 กระบวนการจัดการความรู้
ตอนที่ 5 ทฤษฎีฉันทำมติ (Consensus Theory)
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ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับท้องที่และท้องถิ่น
1.1 แนวคิดกำรปกครองท้องที่และกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
ลักษณะการปกครองรู ปแบบต าบล หมู่บ้า นได้เป็นหลักในการปกครองสื บต่ อมาแต่ไ ม่ ไ ด้ มี
ระเบียบวางไว้เป็นที่แน่นอน ดังนั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึง
ได้ทรงพระราชดาริ ให้มีการฟื้นฟูการปกครองระดับหมู่บ้านขึ้นใหม่ เพราะทรงเล็งเห็นว่าการปกครอง
ระดับนี้จาเป็นจึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงการจัดระเบียบการปกครองของราชอาณาจักรไทยครั้งส าคั ญ
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครองระดับหมู่บ้านและตาบลนั้น ได้มีการทดลองตั้ง “ผู้ใหญ่บ้าน
และกานัน” ขึ้นครั้งแรกที่อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในป พ.ศ. 2435 ทั้งนี้ เพื่อศึกษา
ปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการจัดการปกครองหมู่บ้านและตาบลใหม่นี้มีลักษณะแตกต่าง
จากเดิมหลายประการ
นอกจากทดลองตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว ยังมีการศึกษาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยดูสภาพท้องที่
และความเป็นอยู่ทั่วไปของประชาชน โดยสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพเสนาบดีคนแรกของ
กระทรวงมหาดไทย ได้เสด็จออกตรวจราชการหัวเมืองต่างๆ มอบหมายให้หลวงเทศาจิตร วิจารณ์
เดินทางไปดูงานการปกครองของประเทศพม่าและมลายู หลังจากนั้นได้จัดประชุมข้าหลวงเทศาภิบาล
เพื่อปรึกษาความเห็นและรับฟังข้อเท็จจริงของแต่ละท้องที่ เมื่อปรากฏว่าโครงการทดลองตั้ง กานัน
ผู้ใหญ่บ้านนี้ประสบผลสาเร็จด้วยดี จึงได้วางรูปแบบการปกครองระดับหมู่บ้านตาบล เรียกว่า “การ
ปกครองท้องที่” อย่างเป็นทางการขึ้นส่วนหนึ่งในการปกครองประเทศ และได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 ขึ้นใช้บัง คับทั่ว ประเทศ โดย
ประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ข้อความและหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่
ของพระราชบัญญัตินี้ ได้ใช้เป็นหลักในการปกครองท้องที่ของประเทศสืบมา นับว่าเป็นกฎหมายฉบับ
แรก ที่ได้กาหนดการจัดระเบีย บต าบลและหมู่ บ้ าน รวมทั้ง กาหนดหน้า ที่ไ ว้อย่ างละเอีย ดเพื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลทุกข์สุขของราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ต่างพระเนตรพระกรรณ สร้างความเป็น
ธรรมในการปกครองบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเด่นของกฎหมายฉบับนี้ที่กาหนดให้มีการเลือก
ผู้ใหญ่บ้านเพราะพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ราษฎรมี
โอกาสใช้สิทธิในการปกครองตนเองด้วยและหลังจากที่ได้ประกาศพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
ร.ศ. 116 มาเป็นเวลานานประมาณ17 ป ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
6 จึงได้ทรงประกาศยกเลิก และประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ขึ้น
ใช้บังคับแทนและถือเป็นหลักในการจัดระเบียบการปกครองตาบล หมู่บ้านเรื่อยมาจนถึง ปัจจุบัน
(กรมการปกครอง, 2553)
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กรมการปกครอง (2553) การปกครองท้องที่ หมายถึง การที่รัฐมีอานาจหน้าที่ในการบริหารงาน
ในตาบล หมู่บ้าน เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่ประชาชนในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ และยังหมายถึงการปกครองโดยธรรมชาติ และเหมาะสมกับประเทศที่ยัง
ไม่มีความเจริญ เนื่องด้วยประชาชนยังไม่มีการศึกษา ไม่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในประเทศมากนัก
ในสังคมแบบนี้ประชาชนยังคงมีการพึ่งพิง หรือพึ่งพาอาศัยหัวหน้าเครือญาติ ผู้อาวุโส และผู้มีบารมีใน
ท้องที่เป็นสาคัญ ซึ่งจะมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับ “การปกครองท้องถิ่น ” เนื่องด้วยการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นเรื่องของพลเมืองที่มี ความรู้ในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง (ดารง สุนทรศารทูล, 2534: 6;
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2546: 5) ได้ให้ความหมายว่าการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ตามที่กาหนด
ไว้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่บ้ำน ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ มี 2 ประเภท คือ หมู่บ้านที่จัดตั้ง
ขึ้นอย่างเป็นทางการกับหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราว
1) หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ จัดตั้งทาโดยประกาศจังหวัดภายใต้ 2 หลักเกณฑ์ตาม
พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้
ได้วางหลักเกณฑ์การตั้งหมู่บ้านขึ้นไว้กว้าง ๆ 2 ประการ คือถ้าเป็นที่มีคนอยู่รวมกันมากถึงจ านวน
บ้านน้อย ให้ถือเอาจานวนคนเป็นสาคัญประมาณ ราว 200 คน เป็นหมู่บ้านหนึ่ง และถ้าเป็นที่ผู้คนตั้ง
บ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน ถึงจานวนคนจะน้อย ถ้ามีจานวนบ้านไม่ต่ากว่า 5 บ้านแล้ว จะจัดเป็นหมู่บ้าน
หนึ่งก็ได้ในการที่จะพิจารณาจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ ก็จาเป็นจะต้องถือหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้โดยอนุโลมเช่นเดียวกับการตั้งตาบลดังที่กล่าวมาแล้ว แต่จะต้องพิจารณาถึง ความจาเป็นและความ
เหมาะสมจริงๆ โดยให้ถือความสะดวกแก่การปกครองเป็นหลัก
กระทรวงมหาดไทยกาหนด วางหลักเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้านไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
14 พฤษภาคม พ.ศ.2539 กรณีเป็นชุมชนหนาแน่นมีราษฎรไม่น้อยกว่า 1,200 คน หรือมีจานวนบ้าน
ไม่น้อยกว่า 240 บ้านเมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่จะต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 600 คน หรือมี
จานวนบ้านไม่น้อยกว่า 120 บ้านและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตาบล
หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอและกรณีเป็น ชุม ชน
ห่างไกลเป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 600 คน หรือมีจานวนบ้านไม่น้อยกว่า 120 บ้านเมื่อแยก
หมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่จะต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 200 คน หรือมีจานวนบ้านไม่น้อยกว่า 40
บ้านโดยชุมชนใหม่ ห่ างจากชุม ชนเดิ มไม่น้ อยกว่ า 6 กิโลเมตร และต้องได้รับความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการหมู่ บ้าน สภาตาบลหรือ สภาองค์ การบริ หารส่วนต าบล และที่ประชุมหั วหน้ า ส่ ว น
ราชการประจาอาเภอ
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2) หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราวเป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นในกรณีที่ท้องที่อาเภอใดมีราษฎรไป
ตั้งชุมนุมทาการหาเลี้ยงชีพ แต่ในบางฤดูจานวนราษฎรซึ่งไปตั้งทาการอยู่มากพอสมควร จะจัดเป็น
หมู่บ้านตามหลักเกณฑ์การตั้งหมู่บ้านปกติได้ เพื่อสะดวกแก่การปกครอง ให้นายอาเภอประชุมราษฎรใน
หมู่บ้านนั้นๆ เลือก ว่าที่ผู้ใหญ่บ้าน มีอานาจและหน้าที่เหมือนผู้ใหญ่บ้านปกติ
องค์ประกอบสาคัญ ในการจัดระเบียบการปกครองหมู่บ้านตามกฎหมายลักษณะปกครอง
ท้องที่โดยมีการบริหารงานของหมู่บ้าน ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ
หมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้ำน ในหมู่บ้านหนึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ทาหน้าที่ปกครองราษฎรในเขตหมู่บ้านโดยมี
ที่มาจากการเลือกของราษฎรในหมู่บ้านนั้นโดยมีคุณสมบัตปิ ระกอบด้วย
1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2) อายุไม่ต่ากว่า 25 ปบริบูรณ์ ในวันรับเลือก
3) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจา มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ ทะเบียน
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป จนถึงวันเลือกและเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็น
หลักฐาน
4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไ ด้ ไม่วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
กาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7) ไม่เป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
ประจา พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างของส่วนราชการ หรือลูกจ้างของเอกชนซึ่งมีหน้าที่ทางานประจา
8) ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริตและเสื่อมเสียในทางศีลธรรม
9) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออก ปลดออก ไล่ออกจากราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทุจริตต่อหน้าที่และยังไม่พ้นกาหนดเวลา 10 ป
10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไม่พ้นกาหนดเวลา 10 ปนับแต่วันพ้นโทษ
11) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่า
ด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ ป่า กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่
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อาจออกใบอนุญาตให้ได้ กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ กฎหมายว่า
ด้วยยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามื อ
หรือเจ้าสานัก
12) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านราษฎร เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้ าน
ในหมู่บ้านนั้นมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งจานวนร้องขอให้ออกจากตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ออก
จากตาแหน่ง เมื่อได้สอบสวนเห็นว่าบกพร่องในทางความประพฤติ ความสามารถไม่เหมาะสมกับ
ตาแหน่ง และยังไม่พ้นกาหนดเวลาสิบปนับแต่วันถูกให้ออก
13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกจากตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจาตาบล หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และยังไม่พ้น
กาหนดเวลา 10 ปนับแต่วันถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
14) มีพื้นความรู้ไม่ต่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ากว่ า
การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ เว้ น แต่ ไ ม่ อ าจเลื อ กผู้ มี พื้ น ความรู้ ไ ด้ ใ ห้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวัด มี อ านาจอนุมัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นหรือผ่อนผันได้
อำนำจหน้ำที่ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ใหญ่บ้านมีอานาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน และ
มีหน้าที่ 2 ประการ คือ 1) อานาจหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และ2) อานาจ
ในทางอาญา
1) อานาจหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยประกอบด้วย การรักษาความ
สงบเรียบร้อยในหมู่บ้านเมื่อเกิดทุกข์ภัยแก่ลูกบ้านให้แจ้งกานันเพื่อหาทางป้องกันนาประกาศ คาสั่ง
ของรัฐบาลแจ้งลูกบ้านทาบัญชีทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านมีเหตุการณ์ประหลาดให้แจ้งกานัน เมื่อพบ
คนแปลกหน้าให้นาตัวส่งกานันเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นให้เรียกลูกบ้านช่วยกันป้องกันและระงับได้ และแจ้ง
กานันควบคุมลูกบ้านให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการสั่งสอนลูกบ้านมิให้อาฆาตมาด
ร้ายกันฝึกอบรมลูกบ้านให้รู้จักหน้าที่และการทาการในเวลารบประชุมลูกบ้านเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งข้อ
ราชการส่งเสริมอาชีพป้องกันโรคติดต่อทาตัวเป็นตัวอย่างที่ดีตรวจตรารักษาประโยชน์ในการอาชีพ
ราษฎรจัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยประชุมกรรมการหมู่บ้านปฏิบัติตามคาสั่ง ของกานันให้
ราษฎรช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ เป็นต้น
2) อานาจในทางอาญา ประกอบด้วย เมื่อทราบว่ามีการกระทาผิดกฎหมาย หรือสงสัยเกิดใน
หมู่บ้านให้แจ้งกานันทราบว่ามีก ารท าผิ ด กฎหมายหรือ สงสัยว่ าเกิ ดในหมู่บ้ านใกล้เ คียงให้ รี บ แจ้ ง
ผู้ใหญ่บ้านนั้น พบของกลางทาผิดให้ส่ง กานั น เมื่อสงสัยผู้ใดว่าทาผิด หรือกาลัง ทาผิด ให้จับกุมส่ง
อาเภอหรือกานันเมื่อมีหมายสั่งจับผู้ใดหรือคาสั่งราชการให้จับผู้นั้นส่งกานัน อาเภอตามสมควรเจ้า
พนักงานมีหน้าที่ออกหมายสั่งให้ค้น หรือให้ยึดผู้ใหญ่บ้านต้องจัดการให้
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ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน เป็นผู้ช่วยของผู้ใหญ่บ้า นแบ่ง เป็น 2 ประเภท 1) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
ปกครอง มีหมู่บ้านละ 2 คน เว้นแต่หมู่บ้านใดมีความจาเป็น ต้องมีมากกว่า 2 คน ต้องขออนุมัติ
กระทรวงมหาดไทย และ2) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ซึ่งหมู่บ้านใดจะมีได้ต้องขออนุมัติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติตามจานวนที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
คุณสมบัติของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้าน โดยได้รับการเลือกจาก
ผู้ใหญ่บ้านและกานันเป็นผู้ร่วมพิจารณาคัดเลือกราษฎรที่มีคุณสมบัติ ให้กานันรายงานนายอาเภอเพื่อ
ออกหนังสือสาคัญแต่งตั้ง อยู่ในตาแหน่งคราวละ 5 ป ถ้าตาแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่างลง ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกขึ้นมาแทนจะอยู่ในตาแหน่งตามวาระของผู้ที่ตนแทน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน มีหน้าที่ช่วยเหลือแนะนาให้คาปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการ
อันเป็นอานาจหน้าที่ ของผู้ ใหญ่บ้ านและปฏิบั ติหน้ าที่ ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการหรือที่นายอาเภอมอบหมายหรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอและเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบู ร
ณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรมที่ดาเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับ องค์กรอื่น
ทุกภาคส่วน คณะกรรมการประกอบด้ว ยผู้ใ หญ่บ้ านเป็น ประธานโดยตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ ใหญ่ บ้ า น
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นาหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้านเป็นกรรมการโดย
ตาแหน่ง โดยมีกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2-16 คน ที่มาจากการเลือกของราษฎรใน
หมู่บ้านอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ป
ตำบล เป็นหน่วยการปกครองท้ องที่รองจากอ าเภอ การจัดการต าบลตามพระราชบั ญญั ติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 กาหนดให้ตาบลประกอบด้วยหลายๆ หมู่บ้านรวมกันมีหลักเกณฑ์
การจัดตั้งตาบลตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 วางหลักเกณฑ์การจัดตั้งตาบลไว้
ประกอบด้วย ตาบลหนึ่งประกอบด้วยหลายหมู่บ้านรวมกันราว 20 หมู่บ้าน ให้จัดทาเครื่องหมายเขต
ตาบลไว้ให้ชัดเจน โดยถือตามแนวลาห้วย ลาคลอง บึง บางหรือภูเขา กรณีถ้าไม่มีหมายเขตให้จัดทา
หลักปักหมายเขตไว้ทุกด้าน
หลักเกณฑ์การจัดตั้งตาบลตามที่กระทรวงมหาดไทยได้วางหลักเกณฑ์การจัดตั้งตาบลไว้ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539ประกอบด้วย กรณีเป็นชุมชนหนาแน่นที่มีราษฎรไม่
น้อยกว่า 4,800 คน มีหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 8 หมู่บ้าน ได้รับความเห็นชอบจากสภาตาบล หรือสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอและกรณีเป็นชุมชนห่างไกลมี
ราษฎรไม่น้อยกว่า 3,600 คน มีหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 6 หมู่บ้าน ชุมชนใหม่ต้องห่างจากชุมชนเดิ มไม่
น้อยกว่า 6 กิโลเมตร ได้รับความเห็นชอบจากสภาตาบล/สภาองค์การบริหารส่วนตาบลและที่ประชุ ม
หัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอการจัดระเบียบปกครองตาบล
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กำรบริหำรรำชกำรตำบล ประกอบด้วย กานันแพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน
กำนัน ตาบลหนึ่งมีกานันคนหนึ่ง เป็นผู้ปกครองรับผิดชอบดูแลทุกข์ สุขของประชาชนทุ ก
หมู่บ้านทั่วทั้งตาบลนั้น ประชาชนในตาบลเป็นผู้เลือกกานัน จากผู้ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านในตาบลนั้น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกานันได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและจะต้องออกจากตาแหน่งเมื่อ
ออกจากตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านลาออก ตาบลที่ปกครองถูกยุบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ออกจากตาแหน่ง
เพราะพิจารณาเห็นว่า มีความบกพร่องหรือความสามารถไม่เพียงพอกับตาแหน่ง และถูกปลดหรือถูก
ไล่ออก
อำนำจและหน้ำที่ของกำนัน
1. อานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กาหนดเป็น
หลักไว้ ได้แก่ การตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อยในตาบล ให้ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมายการ
ป้องกันภัยอันตราย ส่งเสริมความสุขของราษฎรรับเรื่องความเดือดร้อนของราษฎรแจ้งทางราชการ
และรับข้อราชการ ประกาศแก่ราษฎรหรือที่จะดาเนินการให้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจและเก็บภาษี
อากร รวมทั้งการปกครองผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน
2. อานาจหน้าที่ทุกอย่างเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้าน
3. อานาจหน้าที่เกี่ยวกับความอาญา และรักษาความสงบเรียบร้อยเมื่อมีการกระทาผิดอาญา
หรือสงสัยจะเกิด แจ้งนายอาเภอหรือถ้าเกิดในตาบลข้างเคียงแจ้งกานันตาบลข้างเคียงพบคนก าลัง
กระทาผิดกฎหมาย หรือเหตุควรสงสัย หรือมีหมายหรือคาสั่งให้จับผู้ใดในตาบลให้จับผู้นั้นส่งอาเภอการ
ค้นหรือยึดตามหมายที่ออกโดยกฎหมายอายัดตัวคนสิ่งของที่ไ ด้มาด้วยการกระทาผิดกฎหมายแล้ว
นาส่งอาเภอมีเหตุการณ์ร้ายหรือแปลกประหลาด รายงานต่อนายอาเภอเกิดจราจล ปล้นฆ่า ชิงทรัพย์
ไฟไหม้หรือเหตุร้าย ฯลฯ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อทราบว่ามีคนอาฆาตมาดร้าย คนจรจัด อาจเรียกประชุม
ผู้ใหญ่บ้านปรึกษาสืบสวนถ้ามีหลักฐานเอาตัวส่งอาเภอคนจรแปลกหน้านอกทะเบียนราษฎร หารือกับ
ผู้ใหญ่บ้านขับไล่ออกจากท้องที่ ตาบลได้ ผู้ใดปล่อยละทิ้ง บ้านให้ชารุดรุง รัง โสโครก อันอาจเกิด
อันตรายแก่ผู้อื่น หรืออาจเกิดอัคคีภัย ปรึกษากับผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล บังคับให้ผู้อยู่ในที่นั้น
แก้ไข ถ้าไม่ปฏิบัติตามนาความร้องเรียนนายอาเภอและเวลาเกิดอันตรายแก่การทามาหากินของราษฎร
ให้ปรึกษากับผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล หาทางป้องกันแก้ไป ถ้า เหลือกาลังแจ้งนายอาเภอ
4. อานาจหน้าที่เกี่ยวกับคนเดินทางมาในตาบล กานันมีหน้าที่จัดดูแลให้คนเดินทาง ซึ่ง ไม่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ร้าย ให้มีที่พักตามสมควรถ้าเป็นผู้เดินทางมาในราชการก็ต้องช่วยเหลือหาคน
นาทาง หาเสบียงอาหารให้ ตามที่ร้องขอโดยเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้นั้นตามธรรมดาได้
5. อานาจหน้าที่ดูแลรักษาสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ กานันมีอานาจหน้าที่ในการดูแลรักษา
สิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ ที่มีไว้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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6. อานาจเกี่ยวกับการทะเบียนต่าง ๆ ในตาบล กานันมีส่วนรับผิดชอบงานทะเบียนราษฎร
เกี่ยวกับการแจ้งคน เกิด คนย้าย คนตาย และทะเบียนลูกคอกสัตว์พาหนะ และมีหน้าที่รับคาขอจด
ทะเบียนสมรส เพื่อนาส่งนายอาเภอให้จดทะเบียนสมรสให้ โดยคู่สมรสไม่ต้องไปที่ว่าการอาเภอ ใน
กรณี เ ป็ น ท้ อ งที่ ต าบลที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ประกาศไว้ ตลอดจนท าบั ญ ชี ทะเบี ย นสิ่ ง สาธารณะ
ประโยชน์ที่อยู่ในตาบลนั้น
7. อานาจหน้าที่เกี่ยวกับภาษีอากร ช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษีอากร ในการสารวจประเมิน
ราคาเพื่อเสียภาษีอากร โดยทาบัญชีสิ่งของที่ต้องเสียภาษีอากรยื่นต่อนายอาเภอ เพื่อนาไปเสียภาษี
ตามกฎหมายภาษีอากร
8. อานาจหน้าที่เรียกประชุมและให้ช่วยงานตามหน้าที่ มีอานาจหน้าที่เรียกประชุมประชาชน
คณะกรรมการสภา ตาบล และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหารือร่วมกัน และเรียกบุคคลใดมาหารือให้ช่วยเหลือ
งานตามหน้าที่ได้
9. หน้าที่ทั่ว ๆ ไป เป็นอานาจหน้าที่ที่ ปรากฏในกฎหมายอื่นๆ ที่กระทรวงทบวงกรมอื่นให้
ช่วยเหลือ
จากความเป็นมาของกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านมี
ความเป็นมาอย่างยาวนานและถือว่าเป็น “สถาบัน” ที่ผูกพันกับผู้คนในสังคมชนบทของไทยเป็นอย่าง
มาก โดยถือว่าเป็นสถาบันในสังคมชนบทไทยที่มั่นคงอีกสถาบันหนึ่ง ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองกี่ครั้งกี่หนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีใครยกเลิกตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากถือว่าเป็น
ตาแหน่งที่มีความสาคัญในหลายประการดังนี้ คือ
1) ด้านสังคมวิทยา ในสังคมชนบทไทยไม่ว่าที่ห่างไกลความเจริญ หรือที่พัฒนาแล้วก็ตาม
ประชาชนไม่ค่อยนิยมใช้บริการจากสถาบันราชการโดยตรง ถ้าพวกเขาสามารถพึ่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ก็
จะสมัครใจพึ่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านมากกว่า เพราะเป็นคนของพวกเขาเองเป็นคนที่เขารู้จักคุ้นเคยไม่มี
พิธีรีตองมากนักจะพบเวลาใดก็ได้ ไม่มีกาหนดเวลาเหมือนราชการอื่น
2) ด้านการปกครองในพื้นที่ชนบทเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของรัฐไม่สามารถออกไปดูแลราษฎรได้
อย่างทั่วถึง ทาให้ไม่ค่อยทราบปัญหาแท้จริงของราษฎรในชนบท จึงไม่สามารถบาบัดทุกข์บารุงสุขได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กานัน ผู้ใหญ่บ้านจึงมีหน้าที่เป็นหูเป็นตาแทน ซึ่งได้ทาหน้าที่ทั้งการเป็น
ตัวแทนของทางราชการและเป็นตัวแทนของประชาชนด้วย
3) ด้านการเมืองกานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่ราษฎรไว้วางใจให้ทาหน้าที่บาบัดทุกข์บารุงสุข การ
ที่ได้รับตาแหน่งเช่นนี้ จึงถือได้ว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมและรักษา
ระบอบประชาธิปไตยให้คงอยู่
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4) ด้านความมั่นคงความมั่นคงของชาติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนในชาติมีความสมัครสมาน
สามัคคี มีอุดมการณ์อันเดียวกัน ไม่ขัดแย้งวิวาทกัน กานัน ผู้ใหญ่บ้านจึงมีความสาคัญในแง่ของการ
เป็นผู้สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้น ในพื้นที่ เพราะเป็นทั้งตัวแทนของรัฐและตั วแทนของ
ประชาชน รวมทั้งการมีส่วนในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนกับรัฐบาล แนะนาปลูกฝัง
อุดมการณ์เพื่อการพัฒนาชาติต่อไป (ดารง สุนทรศารทูล, 2534: 10-12)
1.2 แนวคิดกำรปกครองท้องถิ่นและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (อบต.)
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กล่าวถึง แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีส่ วนร่วมในการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้น ฐานแห่ง รัฐ พัฒนา
เศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้
ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครอง ส่วน
ท้ องถิ่ นขนาดใหญ่ โดยค านึ งถึ งเจตนารมณ์ ข องประชาชนในจั ง หวั ดนั้ น ซึ่ ง ในหมวดที่ 14 ตาม
รัฐธรรมนูญ 2550 ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ หรือการส่งเสริมและสนั บสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ในการ
บริ ห ารงานได้ โ ดยอิ ส ระและตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอานาจ
หน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์และการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
และองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นรู ปแบบพิ เศษ คื อ กรุ งเทพมหานคร และเมื อ งพั ท ยา (ส านั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2554)
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกศึกษาเฉพาะความร่วมมื อระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้านกั บ
อบต. อันเนื่องมาจากการที่มีกฎหมายกาหนดให้ในเขตอบต. ยังคงมีตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านอยู่ ซึ่งถือ
เป็นพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นที่มีความชัดเจนกว่ารูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นอื่น ตลอดจนสภาพบริบทของตาบลที่ประกอบไปด้วยหมู่บ้านต่างๆ ที่ทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงมีบทบาท
ในการเป็นผู้นาที่มาจากการเลือกตั้งของคนในชุมชนเพื่อให้มาเป็นผู้นาในการทาหน้าที่แทนตนเอง โดย
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ที่การปฏิบัติงานของอบต. ยังถือว่าเป็นรูปแบบการกระจายอานาจจากรัฐให้กับท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิด
กับชุมชนมากที่สุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
อบต. หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล 2537 (ปัจจุบันมีการแก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.
2542) ครั้งแรกมีจานวน 617 แห่งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ปัจจุบันมีทั้งหมด 5,603 แห่ง (ข้อมูล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554) มีรูปแบบคล้ายการปกครอง
ระดับชาติกล่าวคือ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจา ซึ่งการกระจายอานาจการ
ปกครอง (Decentralization) ถือว่ามีความสาคัญมากต่อการสร้างรากฐานประชาธิปไตยในระดับล่างสุด
ของสังคม การกระจายอานาจการปกครองเป็นวิธีการที่รัฐมอบอานาจการปกครองบางส่วนให้องค์กร
ท้องถิ่น นอกจากองค์กรส่วนกลางเพื่อจัดบริการสาธารณะบางอย่างโดยให้ความเป็นอิสระตามสมควร
และไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของส่วนกลางเพียงแต่อยู่ในความควบคุมกากับเท่านั้น โดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับมอบอานาจให้ดาเนินกิจการต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลใน
การจัดบริการสาธารณะ ประเทศไทยได้เริ่มนาแนวความคิดนี้มาใช้ในการปกครองประเทศ ตั้งแต่ป
พ.ศ. 2535 ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย รัฐบาลในยุคนั้นได้ประกาศนโยบายการกระจายอานาจอัน
เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระในการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองได้ ตามเจตนารมณ์ ของ
ท้องถิ่นที่อยู่บนพื้นฐานความคิดเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย (สถาบันพระปกเกล้า, 2550; ชล
พรรษ ดีมา, 2544; โกวิทย์ พวงงาม, 2546)
นโยบายการกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่นที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นจุดกาเนิดของการ
กระจายอานาจการปกครองของประเทศ หลังจากนั้นประเทศไทยได้ยึดถือแนวความคิดการกระจาย
อานาจการปกครองสู่ท้องถิ่นเป็นแนวทางการปกครองที่สาคัญสืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบัน ดังปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้ องถิ่น ตั้งแต่
มาตราที่ 281 ถึงมาตราที่ 290 ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจการปกครอง สรุป
คือ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจั ดท าบริ การสาธารณะ และมี ส่ วนร่ วมในการตั ดสิ นใจแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ นที่ (รั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย, 2550) อย่างไรก็ตาม การกระจายอานาจได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2540 แล้ว รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบั ญญั ติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ซึ่งมี
สาระสาคัญในการกาหนดให้มีแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางและแนวทางในการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น และเพื่อขับเคลื่อนแนวความคิดการกระจายอานาจ

22
การปกครองไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง จึง ถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นต่างๆ ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542โดยได้ถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภารกิจ
ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นภารกิจที่มีความสาคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น
การดูแลโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน การส่ง เสริมคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการหรือจัดระเบียบ
ชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน/พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความสาคัญ
และมีแนวโน้มที่จะทวีความสาคัญมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นองค์กรที่ต้องรับผิดชอบในการดาเนิน
ภารกิจที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , 2542;
โกวิทย์ พวงงาม, 2546)
จากแนวความคิดการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นซึ่งกระจายบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนในพื้นที่ไปสู่องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล (อบต.) มี ฐ านะเป็ น หน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 โดยพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 อาจกล่าวได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ คือ จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลทั้งด้ านการเงิน บุคลากร ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ เพื่อ
สนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ตลอดจนการดารงฐานะเป็นองค์กรที่ให้
การศึกษาในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล (โกวิทย์ พวงงาม,
2548) ดังนั้น อบต. จึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสาคัญในฐานะองค์กรที่เป็นรากฐานใน
การพัฒนาประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองที่เล็กที่สุด ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และ
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตรวจสอบ กากับดูแลง่ายที่สุด นอกจากนั้น
ยังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจานวนมากที่สุดอีกด้วย โดยโครงสร้างการบริหารงานได้จัดแบ่ง
อบต. ออกเป็นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ตามจานวนประชากรในพื้นที่และการจัดเก็บรายได้ (ศูนย์รวม
ข้อมูลการบริหารส่วนตาบล, 2555: ออนไลน์)
ดังนั้น พิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ที่กล่าวมา
ข้างต้น พบว่า ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ครอบคลุมอานาจหน้าที่ของอบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย 1) การ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง2) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า 3)
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การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง
อื่นๆ 5) การสาธารณูปโภค 6) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 7) การพาณิชย์ และการส่งเสริม
การลงทุน 8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9) การจัดการศึกษา 10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่
13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14) การส่งเสริมกีฬา 15) การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้าเสีย 19) การสาธารณสุข อนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22) การจัดให้มีและ
ควบคุมการฆ่าสัตว์ 23) การรักษาความปลอดภัย ระเบียบร้อย อนามัย โรงมหรสพและสาธารณ สถาน
อื่นๆ 24) การจัดการบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และส่งแวดล้อม
25) การผังเมือง 26) การขนส่ง/การวิศวกรรมจราจร 27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ28) การควบคุม
อาคาร 29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย และ 31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด และกฎหมายอื่นๆ พบว่า อบต. ถูกกาหนดให้มีอานาจ
หน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยกาหนด
วิธีการดาเนินงานในแผนพัฒนา อบต.ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด อาเภอ นโยบายของรัฐและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยภารกิจหลักๆ ที่เป็น
บทบาทหน้าที่ที่สาคัญของอบต.ที่สาคัญได้แก่ การจัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก รักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การ
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ การคุ้มครอง ดูแลและ
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐได้มอบหมาย (พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542, 2542;
โกวิทย์ พวงงาม, 2548)
จากหน้าที่ที่ได้กล่าวมาข้างต้นพบว่า อบต. เป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายซึ่ง
ครอบคลุ ม การพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ นในเขตต าบลในด้ า นโครงสร้ า งพื้ นฐาน ด้ า นสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
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1.2.1 หลักเกณฑ์กำรจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) จัดตั้งจากสภาตาบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ใน
ปงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ป เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 150,000 บาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยที่มี การ
เปลี่ยนแปลงซึ่งทาเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ประกาศยก
ฐานะสภาตาบลเป็นอบต. โดยในประกาศให้ระบุชื่อและเขตของอบต. ไว้ด้วย และให้ถือว่าอบต.มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
1.2.2 รูปแบบกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
1) สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลจานวนหมู่บ้านละ2 คน ซึ่งเลือกตั้ง โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในแต่ละหมู่ บ้านสมาชิ ก สภา
องค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องมีจานวนอย่างน้อยที่สุด 6 คนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
จำนวนหมู่บ้ำนในเขต อบต.
1 หมู่บ้าน
2 หมู่บ้าน
ตั้งแต่ 3 หมู่บ้านขึ้นไป

จำนวนสมำชิกสภำ อบต.
6 คน
หมู่บ้านละ 3 คน
หมู่บ้านละ 2 คน

สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีประธานสภาและรองประธานสภาอย่างละ 1 คน ซึ่งเลือก
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล นายอาเภอเป็นผู้แต่งตั้งตามมติของสภาองค์การบริหารส่ วน
ตาบลและให้สภาพองค์การบริหารส่วนตาบลเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก อบต. ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากประชาชน
หมู่บ้านละ 2 คน โดยให้ที่ประชุมเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน
และเลขานุการ อีก 1 คน นอกนั้นเป็นสมาชิกสภา (ซึ่งต้องเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร 1 คน
และกรรมการบริหารอีก 2 คน) โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ป โดยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมี
อานาจหน้าที่ดังนี้คือ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาให้ ความเห็นชอบร่างข้อ บัง คับ ตาบลร่างข้อ บัง คับงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าป ร่ า งข้ อ บั ง คั บ งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนพัฒนาตาบล และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ของทางราชการ
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คณะกรรมการบริห าร สภาอบต. เป็ น ผู้ เ ลื อ กคณะกรรมการบริ หารอบต. ประกอบด้วย
ประธานกรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการบริหารอีกจานวน 2 คน มีอานาจหน้าที่ในการบริหาร
กิจการทั้งปวงขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้ 1) บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลให้
เป็นไปตามมติ ข้อบังคับ และแผนพัฒนาตาบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 2) รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลทราบอย่างน้อยปละสองครั้ง 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
ตามที่ทางราชการมอบหมาย
2) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนอยู่ในตาแหน่งคราว
ละ 4 ป นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจจะแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ไม่เกิน
2 คน และอาจจะต้องตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่งคน ทั้งนี้นายกอบต.จะดารง
ตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ให้นายกอบต. เป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองนายกอบต.
ตามลาดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน
ข้าราชการประจาในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ประกอบด้วยสานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ การ
ประชุม การตราข้อบังคับตาบล นิติกร การพาณิชย์ รัฐพิธี ประชาสัมพันธ์ จัดทาแผนพัฒนาตาบล
จัดทาข้อบังคับ งบประมาณประจาป การขออนุมัติดาเนินการตามข้อบังคับ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมายส่วนการคลัง ทาหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้ และการนาส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือ การ
จัดทางบจัดทาบัญชีทุกประเภท งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายส่วนโยธา ทาหน้าที่เกี่ยวกับ
งานสารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานการ
ก่อสร้าง งานซ่อมบารุง งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายส่วนสาธารณสุข ทาหน้าที่เกี่ยวกับ
งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรคติดต่อ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้เพื่อประโยชน์แก่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล
อาจร้องขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ หรือ
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นการชั่วคราวได้
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1.2.3 กำรกำกับดูแลองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1) นายอาเภอมีอานาจกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยนายอาเภอมีอานาจเรียกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลมาชี้แจง
หรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตาบลมาตรวจสอบได้
2) เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตอบต. หรือประโยชน์ของประเทศเป็น ส่วนรวม
นายอาเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้
3) หากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่ วนต าบลหรื อรองประธานสภาองค์ การบริ หารส่ วนต าบล กระทาการฝ่ า ฝืนต่ อความสงบ
เรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจ
หน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและหรือบุคคลข้างต้น บางคนพ้น
จากตาแหน่งได้ตามคาเสนอแนะของนายอาเภอ
1.3 แนวคิดนักปกครอง
แนวคิ ดนั กปกครองอาวุ โส ถื อเป็ นการจั ดการความรู้ (Knowledge Management) ตาม
หลักการรับราชการของผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นการนาประสบการณ์จากการปฎิบัติ
หน้ าที่ ข องนั ก ปกครองอาวุ โ สที่ ป ระสบความส าเร็ จ อย่า งสู ง สุ ด มาถ่ า ยทอดประสบการณ์ อั นเป็น
ประโยชน์ไว้ให้แก่ข้าราชการ หรือนักปกครองรุ่นใหม่ ซึ่งถือว่าการปฏิบัติราชการเป็นอาชีพที่สัง คมให้
การยอมรับ และขณะเดียวกันสังคมต่างได้ คาดหวังว่าข้ าราชการจะเป็นผู้ ที่ปฏิ บัติหน้ าที่ด้ วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ แต่องค์
ความรู้ของการจะรับราชการให้เจริญก้าวหน้าจนประสบความสาเร็จสูงสุด อาจต้องวัดกันที่ผลงานด้วย
ว่าข้าราชการผู้นั้นมีความพากเพียร ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงานหรือไม่
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนให้บังเกิดผล เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน
และประเทศชาติจวบจนถึงปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย ได้มีอายุครบ 120 ป ในพ.ศ. 2555 และเป็น
ที่ปรากฏเด่นชัดว่าข้าราชการทุกระดับของกระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจทั้ง ปวง
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และนานโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติให้บัง เกิดผลเป็น
รูปธรรมโดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (Good Governance) ได้แก่ การปกครองที่ใช้หลัก
นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส่ การมีส่วนร่ วม ความรับผิดชอบและความคุ้มค่าเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและอานวยความผาสุกให้แก่ประชาชน สมดังปรัชญาการทางานของกระทรวงมหาดไทยที่ว่ า
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“บาบัดทุกข์ บารุงสุข” (พงศ์โพยม วาศภูติ และชยาวุธ จันทร, 2550: 1-2) ซึ่งไพรัส ไพฑูรย์ (2555: 1517) ได้กล่าวถึง หลักการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหาทางแก้ไขแนวคิดที่จะแก้ไขวาระ
การดารงตาแหน่งกลับมาเป็น 5 ป ซึ่ง เป็นการสะท้อนผลการปฏิบัติง านของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ไม่
สามารถทางานในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ หรือการท างานขาดประสิ ทธิภาพ ตลอดจนการร่วมมื อกั บ
ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ จึงไม่มีความจาเป็นต้องอยู่จนครบ
60 ป และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ หรือ มีศักยภาพสูงกว่า เข้ามา
ปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าวแทน ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ให้สามารถทางานร่วมกับท้องถิ่นในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
โดยนาหลักการแนวคิดของนักปกครองที่ดีที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการทางานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงไปของบทบาท
หน้าที่แ ละความรั บ ผิด ชอบร่วมกับ ท้องถิ่น จึง ได้นาแนวคิดนัก ปกครองมาใช้ เป็น แนวทางในการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้การทางานเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การครองตน คือ เมื่อ เวลาปฏิบัติราชการ (08.30-16.30น.) ไม่ควรทางานส่วนตัว ควร
ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ หมื อ นเจ้ า หน้า ที่ ข องรัฐ อื่นๆ ทั่ ว ไป ยั ง คงต้ อ งคอยปกครองดู แลทุ ก ข์สุ ข ของราษฎรอยู่
ตลอดเวลาเช่ น เดิ ม ควรออกตรวจตราพื้ น ที่ เ ป็ น ประจ าและครอบคลุ ม ทุ ก บ้ า น อาจผลั ด เปลี่ ย น
หมุนเวียนกัน ให้ผู้ช่วยฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ด้วยและควรแต่งเครื่องแบบให้ชัดเจนทุกครั้ง นอกจากจะได้
สร้างความอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งในด้านร้กษาความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดให้กับราษฎรของตนแล้ว ยัง
เป็นการทาความรู้จักในเชิงสัญลักษณ์แห่งการปกครองท้องที่ของไทยต่อสายตาของต่างชาติควรมีที่ทา
การและมีคนอยู่ประจาสาหรับการติดต่อ และเป็นแหล่งข้อมูลบ้านและศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ในบท
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทางานให้ชัดเจนถ่องแท้และทันเหตุการณ์อยู่เป็นประจา พร้อมทั้งถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ให้เข้าใจบทกฏหมาย
2. การครองคน คือ ต้องรักษาทีมงานที่มีอยู่ ทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน
ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้ การทากิจการงานทุกเรื่องต้องปรึกษาหารือคณะกรรมการหมู่บ้านทุก
เรื่อง
3. การครองงาน คือ ต้องไม่มีการกระทาผิดกฎหมายทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ผลิต ผู้
เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ต้องไม่มีคนลักเล็กขโมยน้อย ต้องไม่มีคนจับปลาผิดกฎหมาย ต้องไม่มีการตัดไม้ผิด
กฎหมาย ต้องไม่มีผู้บุกรุกที่สาธารณะ ต้องไม่มีผู้ค้ามนุษย์ผิดกฎหมาย ต้องไม่มีแรงงานต่างด้าวที่ผิด
กฎหมาย ต้องไม่มีการลักลอบเล่นการพนัน ต้องไม่มีการลักลอบดูดทรายผิดกฎหมาย ฯลฯ กล่าว
โดยรวมก็คือต้องไม่มีการกระทาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ในหมู่บ้านของท่านด้วยการควบคุมของท่าน
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หากกานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตาบล ร่วมมือร่วมใจ พร้อมใจกัน ครองตน ครองคน และครองงาน
ทาหน้าที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ก็จะเกิดประโยชน์ถึง 3 ฝ่าย คือ ประชาชน มีความสุขจากการทางานใน
หน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สภานิติบัญญัติ ไม่จาเป็นต้องแก้ไขกฏหมายว่าด้วยวาระในการดารงของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ไ ม่ถูกแก้ไขวาระการทางานของตนเอง ซึ่ง สิทธิศักดิ์ ศรี
ธรรมวัฒนา (2554: 8) ซึ่งกล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง การบริหารคนสู่ผลที่เป็นเลิศ ว่าการทางานให้เป็น
ยอดหัวหน้างานตัวจริง ต้องมีทักษะทั้งการครองตน การครองคน การครองงาน ให้ได้ผลไปพร้อมๆ
กัน ซึ่งจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาสอดคล้องกับหลักการ หรือแนวคิดของนักปกครองในอดีต ที่ผ่านมา ที่
หลายท่านมองว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความสาคัญและควรอยู่คู่สังคมไทยต่อไป แต่อาจจะต้องมีก าร
ปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติง าน ตลอดทั้ง การทางานร่วมกับทุกภาคส่ว น
โดยเฉพาะท้องถิ่นซึ่งมีเขตการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน

ตอนที่ 2 แนวคิดกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
2.1 ควำมหมำยของชุมชนเข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน เป็นการพั ฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา จึงมีผู้นิยามความหมายของชุมชนเข้มแข็ง ไว้อย่างมากมายในการพัฒนา ซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงและแตกต่างออกไปในหลายมิติเช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550 - 2554) การพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามสมดุ ล ยั่ ง ยื น จะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
เสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ ทั้งที่เป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีมากขึ้นและเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ทั้งนี้การเสริมสร้างทุนทางสังคม
จะเป็นพื้นฐานหลักโดยต้องเริ่มจากการพัฒ นาคุณภาพคนให้เป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสานึก
สาธารณะและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันภายในชุมชนและระหว่างชุมชน และเป็นพลังของการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสัง คม
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนาค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเป็นฐานในการพัฒนาคนและสังคม โดย
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันหลักทางสังคม พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมให้เอื้อต่อ การ
พัฒนาคน และสร้างค่านิยมให้คนไทยภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ทางความคิด และสร้างความเป็น เอกภาพใน
สังคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคม
อาเซียน เพื่อให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่ อส่งเสริมความ

29
เข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกันและ
กัน
Mathews (อ้างถึงใน นฤมล บรรจงจิตร์, 2549: 7) ประธานมูลนิธิเคตเตอริง ผู้เขียนหนังสือ
Elements of Strong Society and Healthy Public Life (1996) มีทัศนะว่า “การเรียนรู้ของชุมชน
เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนในวิถีทางที่ทาให้ประชาชนรู้สึกเป็น “เจ้าของชุมชน” การสร้าง
ความเป็นชุมชน (Sense of Community) จึงเป็นหนึ่งเดียวกับการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ของชุมชน การเรียนรู้ของชุมชนแยกไม่ขาดจากการสร้างจิ ตสานึกสาธารณะ ชุมชนที่อุดมไปด้วยชีวิต
สาธารณะที่มีคุณภาพดี หรือชุมชนที่มีประชาสังคมเข้มแข็ง คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ นั่นเอง”
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2544: 18) สรุปว่าชุมชนเข้มแข็ง
และความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตัวกัน
เป็นองค์กรชุมชน โดยมีการเรียนรู้ การจัดการและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบต่อ
ชุมชนภายนอกที่ดีขึ้นตามลาดับ
ปธาน สุวรรณมงคล (2554: 206-207) สรุปว่าชุมชนเข้มแข็ง นับเป็นฐานสาคัญของชุม ชน
เพราะเมื่อคนในชุมชนมีจิตสานึกสาธารณะร่วมกันในการมีส่วนร่วมเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนตนเองก็จะนาไปสู่การ
สั่งสมประสบการณ์ที่จะทาให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และเข้มแข็งด้วยตนเองในที่สุด
ประเวศ วะสี (2553: ออนไลน์) กล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คือ “จุดยุทธศาสตร์
ชาติ” เนื่องจากชุมชน คือ ฐานของประเทศ ถ้าชุมชนเข้มแข็งทุกด้านประเทศชาติก็จะมั่นคง ดังนั้น
ความเข้มแข็งของชุมชนจึงควรเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ ที่ทั้งชาติมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของ
ชุมชน
เสรี พงษ์พิศ (2553: 84-85) สรุปว่าชุมชนเข้มแข็งเป็นวลีที่เป็นตัวแทนแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการให้โอกาสพวกเขาได้เรียนรู้ และ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนให้ ม ากที่ สุ ด เป็ น แนวคิ ด ที่ เ ชื่ อ ว่ า การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มาจาก “ข้ า งล่ า ง”
(Bottom up) และจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากเป็นคาสั่ง จาก “ข้างบน” (Top Down) ชุมชนเข้มแข็ง เป็น
ชุมชนเรียนรู้ เพราะหากมีความรู้มีปัญญาก็จะสามารถค้นหาตัวเอง รากเหง้า จะสืบค้นและพัฒนาทุน
ท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงทุนทรัพยากร ทุนทางปัญญา และทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเอง เป็น
ชุมชนที่ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน และมีเครือข่ายความสัมพันธ์
กับชุมชนอื่น หน่วยงาน องค์กรต่างๆ แบบภาคี พันธมิตรไม่ใช่แบบอุปถัมภ์
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และคณะ (2536: 11) สรุปว่าสภาพสังคมไทยในอนาคตมีแนวโน้มจะเกิ ด
ปัญหาที่มีลักษณะสลับซับซ้อน และเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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สิ่ง ที่สังคมไทยและโลกในอนาคตต้องการคือ กลไกการจัดการกับปัญ หาที่ยุ่ง ยากสลับซับซ้อนเพื่อ
สร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน จากประสบการณ์ของกรณีศึกษาในประเทศไทยและนานาประเทศทั่ว
โลก ได้ให้คาตอบว่า กลไกการจัดการนี้คือ ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ซึ่งการพัฒนาองค์กรชุมชนให้
เข้มแข็งและมีบทบาทสาคัญในการพัฒนานั้น นับเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
คนในชุมชน และสังคมในทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การศึกษา และ
สุขภาพอนามัย
นฤมล บรรจงจิตร์ (2549: 8) สรุปว่าชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนร่วม
กลุ่มกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ จนบุคคลมีความรู้
ความเข้ า ใจ จิ ต ส านึ ก แล้ ว เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง ภายในและภายนอก กล่ า วคื อ การ
เปลี่ยนแปลงภายนอกได้แก่ พฤติกรรม ทักษะ และความชานาญ ส่วนการเปลี่ยนแปลงภายใน ได้แก่
จิตใจ ค่านิยม ทัศนคติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าวนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้ง ต่อ
ตนเอง ชุมชนและสังคม
วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (2553: 13) กล่าวถึงชุมชนเข้มแข็งว่า คือการที่ชุมชนสามารถ
จัดการและพึ่งพาตนเองได้ทั้งมิติของการจัดการและการพึ่งพาด้านเศรษฐกิจ สัง คม องค์กรชุมชน
วัฒนธรรมและการเรียนรู้ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม หรือความสามารถใน
การดาเนินการเพื่อการดารงอยู่อย่างเหมาะสมตามฐานะ โอกาส กระบวนการและฐานคิดของชุมชน
นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ (2550: 85) สรุปว่าความหมายของชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนที่
มีการจาแนกออกมาเป็นด้านๆ เรื่องๆ ก็เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและสามารถนาไปเปรียบเทียบกับภาพ
ที่มักมีผู้กล่าวถึงกันว่าเป็นศักยภาพ หรือวัฒนธรรมของชุมชน แต่จริง ๆ แล้วสิ่ง ที่เรียกว่า “ความ
เข้มแข็งของชุมชน” นั้นเกิดขึ้นภายในกระบวนการปรับตัวและแก้ปัญหาของชุมชนนั้นเอง
จากการศึกษาความหมายของชุมชนเข้มแข็งของนักวิชาการทั้งหลายที่กล่าวมา สามารถสรุป
ความหมายของชุมชนเข้มแข็งได้คือ ชุมชนที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและจัดการตนเองได้โดยใช้
กลไกที่มีอยู่ในชุมชน คือ ทุนมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ผู้บริหารนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล (อบต.) ผู้นาชุมชนและคนในชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือ ความสามัคคี การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลและจิตสานึกสาธารณะของคนในชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ปัญหาของ
ชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2.2 แนวคิดกำรพัฒนำชุมชนเข้มแข็ง
จากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ผ่านมาตั้งแต่แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ถือเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศและเป็น
แผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทยที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
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สังคม มุ่งเน้นการพัฒนาโดยให้ “คนเป็นศูนย์กลาง” และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการบริหารและพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์
การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมุ่งการพัฒนาที่สมดุล
ทั้งด้านตัวคนสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคน
ไทย แต่แม้จะมีการปรับกระบวนทรรศน์การพัฒนาประเทศอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงต้องเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ เช่น
ด้านเศรษฐกิจที่ไม่ เข้ม แข็ง และอ่อนไหวต่อ ความผัน ผวนของปั จ จัยภายนอก ปัญ หาด้านคุ ณ ภาพ
การศึกษาความยากจนและความเหลื่อมล้าทางรายได้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการของภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 25502554)ได้มีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยเพื่อมุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็ นเป็น
สุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมมีความรอบรู้เท่าทันโลก ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีสันติสุขการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิ
บาล ด ารงไว้ ซึ่ ง ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุข และสามารถอยู่ ใ น
ประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุ่ง พัฒนาภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึด
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สัง คม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์ป
พ.ศ. 2570 คือคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ
สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบ
การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่ บนฐานทางเศรษฐกิจที่
พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
โกวิทย์ พวงงาม และคณะ (2551: 219) มองว่า ชุมชนเข้มแข็งในมิติการพัฒนาชุมชน จึงเป็น
การส่งเสริมให้ชุมชนต้องเป็นชุมชนที่มีกระบวนการเพื่อทาให้คนมีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมี
ความสุข มีความสามารถในการจัดการกับสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง อันจะนาไปสู่การ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อพื้นฐานของการสร้างความรู้สึกรักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี คุณค่า ความสัมพั นธ์ของชุมชนท้องถิ่น ประกอบกับ
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ความรู้สึกเป็นเจ้า ของร่ว มกันของคนในชุม ชนท้องถิ่น การพัฒนา หมายถึง การเข้า ใจวิ ธีการและ
ลักษณะประสบการณ์ที่สอนคนให้เข้าใจบทเรียนที่ได้จากประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล
มากขึ้นและเหนืออื่นใดคือความเข้าใจว่า จะเชื่อมโยงกระบวนการการพัฒนาเข้ากับกลยุทธ์องค์การ
นั้นๆ ได้อย่างไร เพื่อให้บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะตัวสามารถเป็นผู้นาองค์การได้ ได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่
พวกเขาจาเป็นต้องรู้ ซึ่ง
กาญจนา รอดแก้ว (2550: 55) กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนว่าเป็น
การให้ความสาคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
การการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชน อันจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง ให้สามารถแก้ปัญหาชุมชนด้วยตนเอง และสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนได้
คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (อ้างถึงใน วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ,
2553:19) กล่าวถึง คุณลักษณะของชุมชนที่มีเข้มแข็ง คือ กระบวนการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ต้องอาศัยอยูบนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในแต่
ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ มิติด้านสังคมและมิติด้านวัฒนธรรม ซึ่งในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนั้น
อาจพัฒนาความเข้มแข็งได้เพียงบางมิติเท่านั้น เนื่องจากเงื่อนไขและกระบวนการที่นาไปสู่ความ
เข้มแข็งในแต่ละมิติของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันไป โดย จะต้องประกอบด้วยลักษณะสาคัญ 8
ประการ คือ
1. สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง
2. สมาชิกของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน
3. มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เป็นวิถีของชุมชนภายใต้
การสนับสนุนของผู้นาองค์กรชุมชนในลักษณะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วม โปร่งใส
และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ
4. สมาชิกทุกคนมี ส่วนร่ว มในการประเมิน สถานการณ์ ของชุ มชน กาหนดวั สั ย ทั ศ น์
ร่วมกัน ร่วมคิด ตัดสินใจ ดาเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาของชุมชน
ผ่านกระบวนการชุมชน
5. สมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน
6. มีแผนของชุมชนที่ประกอบด้วยการพัฒนาทุกๆ ด้านของชุมชนที่มุ่งการพึ่งตนเองเอื้อ
ประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุกๆ คนและมุ่งหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
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7. การพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นการพึ่งเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ใน
ที่สุด ไม่ใช่การพึ่งพาตลอดไป
8. มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา ซึ่งอาจเป็นหมู่บ้านอื่นๆ หรือ ท้องถิ่น
ภาคราชการ องค์กรเอกชน นักธุรกิจนักวิชาการและอื่นๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธ์ที่เท่า
เทียมกัน
การที่ชุมชนจะเกิดความเข้มแข็งขึ้นได้นั้น จึงต้องประกอบไปด้วยการส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการพึ่งพาตนเองโดยอาศัยทุนทางสังคมของแต่ละชุม ชนในการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีผู้นาชุมชนเป็น ผู้มี
บทบาทสาคัญในการสร้างความร่วมมือให้เกิดการตระหนักต่อความรักและหวงแหนชุมชนถิ่นเกิด

ตอนที่ 3 ควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552)
กล่าวถึง บทบาทการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งกฎหมายกาหนดให้ กานัน ผู้ใหญ่บ้านทางานร่วมกั บองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบาท
หน้าที่และอานาจของผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา 27 ซึ่งผู้ใหญ่บ้านทาหน้าที่เป็นช่วยเหลือนายอาเภอใน
การปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้า ราษฎรในหมู่บ้านของตนและมีอานาจหน้าที่ ในการอานวยความเป็น
ธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน เสริมสร้างความ
สมานฉันท์และความสามัคคีให้ เกิดขึ้นในหมู่ บ้านรวมทั้ง ส่ง เสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้ อ งที่
ประสานหรืออานวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับฟังปัญหาและนาความเดือดร้อน ทุกข์สุขและ
ความต้องการที่จาเป็นของราษฎรในหมู่บ้านเพื่อแจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม และอานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ โดยกระทาตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนา อบรมหรือ
ชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการ
นี้ ส ามารถเรี ย กราษฎรมาประชุ ม ได้ ต ามสมควร แจ้ ง ให้ ร าษฎรให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในกิ จ การ
สาธารณประโยชน์เพื่อบาบัดปัดป้องภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจาอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง การปฏิบัติตามคาสั่งของกานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ่ง
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เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้กานันทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอาเภอด้วย ตลอดจนปฏิบัติตามภารกิจหรือ
งานอื่นตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือตามที่กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอื่น
ของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอาเภอมอบหมาย
มาตรา 28 ตรี ในหมู่บ้านหนึ่งให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาในหมู่บ้าน ผู้นาหรือผู้แทนกลุ่ม
ต่างๆ ในหมู่บ้าน เป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตาแหน่ง และกรรมการหมู่บ้านผู้ ทรงคุณวุฒิซึ่งนายอาเภอ
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งราษฎรในหมู่บ้านเลือกเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่
ไม่เกิน 10 คน คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้ าที่ ช่ว ยเหลื อ แนะนา และให้คาปรึกษาแก่ ผู้ใ หญ่ บ้ า น
เกี่ยวกับกิจการอันเป็นอานาจหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน และปฏิ บัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ หรือที่นายอาเภอมอบหมาย หรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน และบริหารจัดการกิจกรรมที่
ดาเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วนผู้ นาหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรใดจะมีสิท ธิเ ป็น
กรรมการหมู่บ้านตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 34 หน้าที่และอานาจของกานันบรรดาการที่จะตรวจตรารักษาความปกติเรียบร้อยใน
ตาบล คือ การที่จะว่ากล่าวราษฎรในตาบลนั้น ให้ประพฤติตามพระราชกาหนดกฎหมายก็ดี หรือการที่
จะป้องกันภยันตรายและรักษาความสุขสาราญของราษฎรในตาบลนั้นก็ดี หรือการที่จะรับกิจสุขทุกข์
ของราษฎรในตาบลนั้นขึ้นร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการเมือง กรมการอาเภอ และจะรับข้อราชการมา
ประกาศแก่ราษฎรในตาบลนั้น หรือที่จะจัดการตามพระราชกาหนดกฎหมาย เช่นการตรวจและนา
เก็บภาษีอากรในตาบลนั้นก็ดี การทั้งนี้อยู่ในหน้าที่ของกานันผู้เป็นนายตาบล ผู้ใหญ่บ้านทั้งปวงใน
ตาบลนั้น และแพทย์ประจาตาบลจะต้องช่วยกันเอาเป็นธุระจัดการให้เรียบร้อยได้ตามสมควรแก่
หน้าที่ นอกจากนั้นตามมาตรา 34 ทวิ นอกจากอานาจหน้าที่ที่กล่าวโดยเฉพาะให้เป็นอานาจหน้าที่
ของกานัน ให้กานันมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านด้วย และกานัน ผู้ใหญ่บ้านยังมีหน้าที่ตาม
มาตรา 35 เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ในความอาญา และมาตรา 40 กานันต้องร่วมมือและช่วยเหลือนายอาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่ นดิ น และสิ่ งซึ่ งเป็ นสาธารณประโยชน์อื่ นอั นอยู่ในต าบลนั้ น (ส านั กการบริ หารปกครองท้องที่ :
ออนไลน์)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 120 ตอนพิเศษ 55
ง ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 ในข้อ 13 กาหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลในการวางแผนพัฒนาตาบล ประกอบด้วย 1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
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เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการประกอบด้วย 2) กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลทุก
คน 3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลคัดเลือกจานวน 3 คน 4)
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลคัดเลือกจานวน 3 คน 5) ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนา
อ าเภอที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาอ าเภอคั ด เลื อ กจ านวน 3 คน 6) ผู้ แ ทนรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ป ระธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลคัดเลือกจานวนไม่เกิน 2 คน 7) ผู้แทนประชาคมตาบลที่
ประชาคมตาบลคัดเลือกจานวน 3 คน 8) กานันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล 9) ผู้ใหญ่บ้านใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลที่คัดเลือกกันเองจานวนไม่เกิน 3 คน 10) ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด 11) ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบประจาตาบล 12) ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล เป็น กรรมการและเลขานุการ และ13) หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้ที่
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยที่กรรมการ
ตามข้อ 3) 4) 5) 6) 7) และ 9) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ป โดยในข้อ 15 ให้คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา: 2546)
1) กาหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอา เภอ การผังเมือง ปัญหาของท้องถิ่นและให้
คาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น
2) ร่วมจัดทา ร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดทา ร่างแผนพัฒนา
3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนปฏิบัติการ
4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
7) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลมี
หน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและจัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทา ผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาลด้วย
โดยท้องที่หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับ อบต. ให้เชื่อมประสานนโยบายกับความต้องการของ
คนในชุมชน ติดตาม สอดส่อง ดูแล และประสานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
เจตนารมณ์ ข องคนในชุ ม ชน และยั ง สามารถเสนอแนวทางการวางแผนพั ฒนาต าบล ให้ มี ค วาม
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริง
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ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2548: 3) ที่ได้กล่าวปาฐกถาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการปกครองท้องถิ่นใน
อนาคต มองว่ากระบวนการวางแผนชุม ชน เพื่อให้เกิดการคิดร่ วมกัน ทาร่วมกัน ของบรรดาผู้ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหลายในท้องถิ่นหนึ่งๆ โดยเฉพาะในตาบลหนึ่ง ๆ ประกอบไปด้วยผู้นาชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อบต. และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นกลไกของราชการส่วนภูมิภาคและ
เป็น 3 เสาหลักของการพัฒนาท้องถิ่นเหล่านี้ ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพท้องถิ่น
สะท้อนถึงความคิดว่ า ท้องถิ่น สามารถจะรวมตัวกันพัฒนาตนเองได้ จึง ได้มีกระบวนการส่ง เสริ ม
สนับสนุนเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกันทางาน
โกวิทย์ พวงงาม (2552: 273-275) กล่าวถึงจิตสานึกร่วมในการพัฒนาตาบลและการสร้าง
อนาคตของตาบล เพื่อวิธีคิด วิธีทาใหม่ของผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ว่าควรจะต้องแสวงหา
ความร่วมมือ ความรู้สึกร่วมที่จะต้องระดมความคิดเพื่อสร้างอนาคตของตาบลร่วมกัน (วิสัยทัศน์
ตาบล) คิดยุทธศาสตร์ คิดแผนงานและกิจกรรมในการพัฒนาร่วมกันของคนทุกกลุ่ม ทุกองค์กรใน
ตาบล โดยการหาวิธีการให้กลุ่มองค์กรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดังต่อไปนี้
1) การร่วมคิด การร่วมคิดสร้างยุทธศาสตร์ และกาหนดวิสัยทัศน์หรือภาพความสาเร็จของ
ตาบลที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ข้อมูลพื้นฐานของตาบล เพื่อสร้างพลังความเข้มแข็งของคนใน
ชุมชนและทิศทางการพัฒนาประเทศของโลก
2) การจัดทาแผนร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มกาหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของตาบลและการพัฒนาในอนาคต
3) ร่วมปฏิบัติ เป็นการทางานร่วมกันตามแผน/โครงการที่วางไว้ภายใต้จิตสานึกที่จะแก้ปัญหา
ของตาบล เพื่อเป็นการปลูกฝั่งให้คนรักท้องถิ่น มีจิตสานึกร่วมกัน
4) ร่วมติดตามผล ประเมินผล เพื่อจะได้ทราบความก้าวหน้าของการปฏิบั ติงานและทราบ
ปัญหาอุปสรรค เพื่อมาร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหาในการทาให้ประชาคมตาบลมีความเข้มแข็ง
5) ร่วมรับผลประโยชน์ เป็นผลประโยชน์ที่ทุกคนได้รับตามที่ตั้งจุดประสงค์และเป้าหมาย
ร่วมกันไว้
3.1 บทบำทควำมร่วมมือ
3.1.1 บทบำทในกำรพัฒนำชุมชนของท้องที่
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552
(สานักบริหารการปกครองท้องที่, 2557: ออนไลน์) กล่าวถึง บทบาทหน้าที่และอานาจของ ผู้ใหญ่บ้าน
และกานันในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง คือ
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1) บทบาทในการพัฒนาชุมชนของผู้ใหญ่บ้าน
1.1) ผู้ใหญ่บ้านทาหน้าที่ช่วยเหลือนายอาเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้า
ราษฎรในหมู่บ้านของตนตามมาตรา 27 และมีอานาจหน้าในการอานวยความเป็นธรรมและดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน การสร้างความสมานฉันท์และความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ การประสานหรืออานวย
ความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรับฟังปัญหาและนาความเดือดร้อนทุกข์สุขและความต้องการที่จาเป็น
ของราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ การให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดย
กระทาตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนา การอบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้
ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียก
ราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร การแจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อ
บาบัดปัดป้องภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้ง การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แ ก่
ผู้ประสบภัย การจัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจาอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง การปฏิบัติตามคาสั่งของกานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งเกิดขึ้นใน
หมู่บ้านให้กานันทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอาเภอด้วย และการปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตาม
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการตามที่กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือนายอาเภอมอบหมาย
1.2) ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่และอานาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญาตามมาตรา 28
ซึ่งได้แก่ เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทาผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตน
ต้องแจ้งความต่อกานันให้ทราบ เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทาผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้
เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ใกล้เคียง ต้องแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นให้ทราบ เมื่อตรวจพบของกลางที่
ผู้ที่กระทาผิดกฎหมายมีอยู่ก็ดี หรือสิ่งของที่สงสัยว่าได้มาโดยการกระทาผิดกฎหมาย หรือเป็นสิ่งของ
สาหรับใช้ในการกระทาผิดกฎหมายก็ดี ให้ จับสิ่งของนั้นไว้และรีบนาส่งต่อกานัน เมื่อปรากฏว่าผู้ใด
กาลังกระทาผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่า เป็นผู้ที่ได้กระทาผิดกฎหมายก็ดี ให้จับตัวผู้นั้นไว้
และรีบนาส่งต่อกานัน และถ้ามีหมายหรือมีคาสั่ง ตามหน้าที่ราชการ ให้จับผู้ใดในหมู่บ้านนั้น เป็น
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะจับผู้นั้นและรีบส่งต่อกานัน หรืออาเภอตามสมควร และ เมื่อเจ้าพนักงานผู้มี
หน้าที่ออกหมายสั่งให้ค้นหรือให้ยึดผู้ใหญ่บ้านต้องจัดการให้เป็นไปตามหมาย
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1.3) ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้านตามมาตรา 28 ตรี ซึ่งมี ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาในหมู่บ้าน ผู้นาหรือผู้แทนกลุ่ มหรื อ
องค์กรในหมู่บ้าน เป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตาแหน่งและกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายอาเภอ
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งราษฎรในหมู่บ้านเลือกเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่
ไม่เกิน 10 คน โดยที่คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนา ให้คาปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน
เกี่ยวกับกิจการอันเป็นอานาจหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ หรือที่นายอาเภอมอบหมาย หรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ ให้คณะกรรมการหมู่ บ้าน
เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน และบริหารจัดการกิจกรรมที่
ดาเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน
2) บทบาทในการพัฒนาชุมชนของกานัน
2.1) การตรวจตรารักษาความปกติเรียบร้อยในตาบลตามมาตรา 34 คือ การว่า
กล่าวราษฎรในตาบลให้ประพฤติตามระเบียบกฎหมาย หรือการป้องกันภยันตรายและรักษาความสงบ
สุขของราษฎรในตาบล หรือการนาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในตาบลไปแจ้งต่อนายอาเภอหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และมีหน้าที่นาข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทางราชการไปแจ้งให้แก่ราษฎรในตาบล
2.2) ให้กานันมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา 34 ทวิ
2.3) กานันมีหน้าที่และอานาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญาตามมาตรา 35 คือ
เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทาผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในตาบลของตน ต้องแจ้งความ
ต่อทางอาเภอให้ทราบ เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทาผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นใน
ตาบลที่ใกล้เ คียง ต้องแจ้งความต่อกานัน ในต าบลนั้นให้ ทราบ เมื่อปรากฏว่าผู้ใดก าลัง กระท าผิ ด
กฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่าเป็นผู้ที่ได้กระทาผิดกฎหมายให้จับผู้นั้นไว้ และรีบนาส่งต่ออาเภอ มี
หมายหรือมีคาสั่งตามหน้าที่ราชการให้จับผู้ใดในตาบลนั้น เป็นหน้าที่ของกานัน ที่จะจับผู้นั้นแล้วรีบส่ง
ต่ออาเภอตามสมควร เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกหมายสั่งให้ค้นหรือให้ยึ ด กานันต้องจัดการให้
เป็นไปตามหมาย และถ้ามีผู้มาขออายัตตัวคนหรือสิ่งของก็ดีหรือผู้ต้องโจรกรรม จะทากฎหมายตรา
สิน หรือมีผู้จะขอทาชันสูตรบาดแผลก็ดี ทั้งนี้ให้กานันสืบสวนฟังข้อความแล้วรีบนาตัวผู้ขอและผู้ต้อง
อายัดและทรัพย์สิ่งของบรรดาที่จะพาไปด้วยนั้นไปยังอาเภอ ถ้าสิ่ง ของอย่างใดจะพาไปไม่ได้ ก็ให้
กานันชันสูตรให้รู้เห็น แล้วนาความไปแจ้งต่ออาเภอในขณะนั้น
2.4) ถ้ากานันรู้เห็นเหตุทุกข์ร้อนของราษฎร หรือการแปลกประหลาดเกิดขึ้นใน
ตาบลต้องรีบรายงานต่ออาเภอให้ทราบตามมาตรา 36
2.5) ถ้าเกิดจลาจล การฆ่ากันตาย ชิงทรัพย์/ปล้นทรัพย์ ไฟไหม้ หรือเหตุร้าย
สาคัญอย่างใดๆ ในตาบลของตน หรือในตาบลที่ใกล้เคียงตามมาตรา 37 อันสมควรจะช่วยได้ก็ดี หรือมี
ผู้ร้ายแต่ที่อื่นๆ มามั่วสุมในตาบลหรือมีเหตุอันควรว่าลูกบ้านในตาบลนั้น บางคนจะเกี่ยวข้องเป็นโจร
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ผู้ร้ายก็ดี เป็นหน้าที่ของกานันจะต้องเรียกผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านในตาบลออกช่วยต่อสู้ติดตามจับ
ผู้ร้ายหรือติดตามเอาของกลางคืน หรือดับไฟ หรือช่วยอย่างอื่นตามควรแก่การโดยเต็มกาลัง
2.6) ให้กานันดูแลคนเดินทาง ซึ่งไม่มีเหตุควรสงสัยว่าจะเป็นผู้ร้ายให้ได้มีที่พัก
ตามควรตามมาตรา 38
2.7) ถ้าผู้เดินทางด้วยราชการจะต้องการคนนาทาง หรือขาดแคลนพาหนะเสบียง
อาหารลงในระหว่างทาง และจะร้องขอต่อกานันให้ช่วยสงเคราะห์ กานันต้องช่วยจัดหาให้ตามที่จะทา
ได้ถ้าหากว่าการที่จะช่วยเหลือนั้นจะต้องออกราคาค่าจ้างเพียงใด ให้กานันเรียกเอาแก่ผู้เดินทางนั้น
ตามมาตรา 39
2.8) กานันต้องร่วมมือและช่วยเหลือนายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และสาธารณประโยชน์อนื่ อัน
อยู่ในตาบลนั้นตามมาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
3.1.2 บทบำทในกำรพัฒนำชุมชนของท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557 : ออนไลน์)ได้
กาหนดแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในมาตรา 38 ว่าด้วยเรื่องการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่ง เสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น ส่ง เสริมและสนับสนุนการ
กระจายอานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ การศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกั บ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ และมาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอานาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท า
บริการสาธารณะเพื่ อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่ น และย่อมมีความเป็นอิ สระในการก าหนด
นโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอานาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ
เป็นส่วนรวมด้วย
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พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2552: ออนไลน์) กาหนดบทบาทในการพัฒนาชุมชนของอบต. ประกอบด้วย
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา 66 ที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมี
อานาจหน้าที่ในการพัฒนาบริการสาธารณะตามมาตรา 67 และ 68 ซึ่งในส่วนของมาตรา 67 อบต.
ต้องจัดทากิจกรรมในเขตดังนี้ 1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก 2) รักษาความสะอาดของ
ถนน ทางน้า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้ง การกาจัดมูลฝอย 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4)
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ ก เยาวชน ผู้ สู ง อายุ และผู้ พิ ก าร 7) คุ้ มครอง ดู แล และบ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม 8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9)
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ ตามความจาเป็น
และสมควร
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตาบล อาจจัดทากิจการในเขต อบต.
ดังนี้ 1) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธี
อื่น 3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า 4) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อน
ใจและสวนสาธารณะ 5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6) ส่งเสริมให้มี
อุตสาหกรรมในครอบครัว 7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุ้มครองดูแล
และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.10)
ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12) การท่องเที่ยว 13) การผัง
เมือง
มาตรา 69 อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา
68 นั้น ไม่เป็นการตัดอานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอัน
ที่จะดาเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตาบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดาเนิ น
กิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นาความเห็นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไปประกอบการพิจารณาดาเนินกิจการนั้นด้วย
จากการศึกษาบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนของท้องที่กับท้องถิ่น พบว่า
ผู้นาท้องที่ หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นาท้องถิ่น หรืออบต. ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างมีบทบาทสาคัญในการ
พัฒนาชุมชน หมู่บ้านในแต่ละตาบลให้เกิดความสงบสุ ขเรียบร้อยและพัฒนาความเป็นอยู่ทั้ ง ทาง
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย ตลอดจนโครงสร้างขั้นพื้นฐานของชุมชนที่ส่งผลต่อการเสริมสร้ าง
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นได้ อย่างยั่งยืนภายใต้บ ทบาทหน้า ที่ของแต่ ละฝ่ าย แต่มีความร่วมมื อ สอด
ประสานกันในการปฏิบัติงานเพื่ อพัฒนาชุมชน ดัง นั้น จากบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ไ ด้กล่าว
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มาแล้วข้างต้น สามารถนามาสรุปเกี่ยวกับบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่และท้องถิ่นในการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย การมีบทบาทผู้นา ผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วม ผู้ปฏิบัติ ผู้รับผล ได้แก่
1. บทบาทผู้นา หมายถึง การที่ผู้นาท้องที่และหรือท้องถิ่นเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหลักตามที่
กฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ กาหนดไว้ให้เป็นหน้าที่เฉพาะตนในการดาเนินกิจกรรมหรือส่งเสริม
สนับสนุนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง หรือเป็นผู้ริเริ่มนาการเปลี่ยนแปลงสู่
ชุมชนโดยเป็นผู้นาเพื่อนาพาให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมต่อกิจกรรม
2. บทบาทผู้สนับสนุน หมายถึง การที่ผู้นาท้องที่และหรือท้องถิ่นเป็นเสมือนตัวแทนของรัฐ มี
ความรู้ความสามารถพร้อมทั้งมีปัจจัยในการสนับ สนุนการพัฒนาชุมชนให้ เกิดความเข้ มแข็ง เช่น
บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ ข้อมูลข่าวสารหรือระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สามารถ
นามาช่วยในการสนับสนุนให้แก่คนในชุมชนหรือกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาสังคม หรือการพัฒนา และการร่วมกลุ่มต่างๆ ตามความ
ต้องการของคนในชุมชน เป็นต้น
3. บทบาทผู้เข้าร่วม หมายถึง การที่ผู้นาท้องที่และหรือท้องถิ่นเป็นผู้นาชุมชนที่ได้รับการ
ยอมรับนับถือจากคนในชุมชน และเป็นผู้ทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการมอบหมายให้เป็นผู้นาในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นจากความต้องการของรัฐหรือชุมชน เช่น การเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น การ
วางแผน การประชุม/แสดงความคิดเห็น หรือการให้คาแนะนาแก่กลุ่มต่างๆ ในชุมชน
4. บทบาทผู้ปฏิบัติ หมายถึง การที่ผู้นาท้องที่และหรือท้องถิ่นในฐานะที่เป็นผู้นาที่ ได้รับการ
เลือกจากคนในชุมชนให้เป็นผู้นาของตน มีฐานะเป็นผู้แทนรัฐและเป็นสมาชิกในชุมชนที่ต้องเข้าร่วมและ
ปฏิบัติในกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นร่วมกับชุมชน ทั้งที่เป็นกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นตามนโยบายรัฐ และความต้องการของคนในชุมชน จึงทาให้ผู้นาท้องที่กับท้องถิ่นย่อมต้องมี
บทบาทเป็นผู้ปฏิบัติร่วมกับคนในชุมชนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง เช่น การประสานงาน ร่วมปฏิบัติ
และติดตามผล
5. บทบาทผู้รับผล หมายถึง การที่ผู้นาท้องที่และหรือท้องถิ่นในฐานะที่เป็นผู้นา ผู้สนับสนุน
ผู้เข้าร่วม หรือการเป็นผู้ปฏิบัติ ในกิจกรรม/การมีส่วนร่วมต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนซึ่ง
ร่วมกับคนในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในเชิงบริหาร เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
ซึ่งผลที่ได้อาจก่อให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์หรือพบปัญหาและอุปสรรคได้
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3.2 ลักษณะควำมร่วมมือ
กรมการปกครอง (2553) กล่าวถึง ลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น คือการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นาชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งของคนในชุมชน ซึ่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านและอบต.มี
หน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการตามที่กฎหมายระบุไว้ให้ทาร่วมกัน และ
อย่างไม่เป็นทางการแต่พึงปฏิบัติร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน แต่ไม่มีกาหนดหรือระบุไว้ใน
กฎหมายอย่างชัดเจน ประกอบด้วย
1. ลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ คือ
ลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากการที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ทั้ง 2
ฝ่าย ทางานร่วมกัน ซึ่งเป็นการกาหนดให้ผู้ใหญ่บ้านทาหน้าที่ช่วยเหลือนายอาเภอ และมีอานาจหน้าที่
ที่ต้องประสานกับ อปท. เพื่ออานวยความสะดวกแก่คนในชุมชนในการติดต่อหรือรับบริการ การรับฟัง
ปัญ หาและนาความเดือดร้อนความต้องการที่จาเป็นแจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม และ
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ก านั น ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทความร่วมมือ ที่เ กี่ยวข้องกับ ท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย 1) การเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การเป็นกรรมการหมู่บ้านการปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 2) การ
ร่วมมือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น อันอยู่ ในตาบล 3) การวางแผนพัฒนาตาบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2546 4) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเป็นกลไกสาคัญของราชการส่วนภูมิภาค ในการประสาน
และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ
เจตนารมณ์ของราษฎรในท้องที่และท้องถิ่นนั้นๆ 5) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประชาคมในเขต
พื้นที่และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยกานัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้ปกครองท้องที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากประชาชนในเขตตาบล หมู่บ้าน จึงมีศักยภาพสูงในการระดมความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนกลุ่ม
องค์กรต่างๆ หน่วยราชการ และอบต. ในการพัฒนาเขตพื้นที่ตาบล หมู่บ้านในรูปของประชาคม ตาบล/
หมู่บ้าน 6) บทบาทฐานะเจ้าพนั กงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่
อบต. 7) บทบาทในฐานะตั วแทนอ านาจรั ฐ ที่จะต้องดูแลงานทุ กกระทรวง ทบวง กรมที่จะต้ อ ง
ปฏิบัติงานในพื้นที่ตาบล หมู่บ้าน 8) บทบาทการปฏิบั ติหน้ า ที่ต ามกฎหมายอื่น ๆ ร่วมกับองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. ลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นอย่างไม่เป็นทางการ คือ
ลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในฐานะผู้นาชุม ชน ซึ่ง ไม่ไ ด้มีข้อ
กฎหมายได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ทั้ง 2 ฝ่าย พึงปฏิบัติร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน แต่
ไม่มีกาหนดหรือระบุไว้ในกฎหมาย แต่เป็นบทบาทในฐานะประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบล และมีหน้าที่เช่นเดียวกับประชาชนในตาบล หมู่บ้าน ได้แก่ 1) การขอรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
บริหารและการปฏิบัติงานของ อบต. ในเขตพื้นที่ตาบล 2) การเสนอให้อบต. ออกข้อบังคับตาบลต่างๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตตาบล หมู่บ้าน 3) การเข้าชื่อเพื่อถอด
ถอนกรรมการบริหารฯ เฉพาะตัว คณะกรรมการบริหารฯ ทั้งคณะกรรมการสมาชิกสภา อบต. ออก
จากต าแหน่ ง ตามบทบั ญญัติ ข องรัฐ ธรรมนูญ 4) เข้ า ร่ ว มประชุ ม สภา อบต. ได้ แ ละให้ อบต. ปิ ด
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. ให้ประชาชนทราบ 5) ตรวจสอบการปฏิบัติง านขอคณะ
กรมการบริหารฯ ว่าได้ดาเนินการตามประกาศมติของคณะกรรมการบริหารฯ ที่แจ้งให้ประชาชนใน
ตาบล และหมู่บ้านทราบและ 6) ร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา อบต. ตามที่ อบต. แต่งตั้ง
ดังนั้น ลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
ผ่านกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อร่วมมือกันในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนของ
ทั้ง 2 ฝ่าย เป็นไปตามลักษณะความร่วมมือตามบทบาทหน้าที่ของผู้นาชุมชนอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการโดยมีกฎหมายกาหนดไว้ให้เป็นบทบาทร่วมกันหรือไม่ก็ตามแต่ในฐานะผู้นาชุมชนต่ าง
ร่วมมือกันพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพื่อนาพาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3.3 รูปแบบควำมร่วมมือ
รูปแบบความร่วมมือ ตามความหมายของนักวิชาการได้ให้ความหมายในลักษณะที่คล้ายคลึง
กันและแตกต่างกัน ดังนี้
Steiner (1968) ได้ให้ความหมายของคาว่า รูปแบบ (Model) หมายถึง วิธีการดาเนินงานที่
เป็นต้นแบบด้วยกระบวนการอย่างหนึง่ อย่างใด ซึ่งสามารถจาแนกความหมายของรูปแบบออกได้เป็น
2 ลักษณะ คือ
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Format Model) คือ แบบจาลองที่ออกแบบมา
จากของจริง เป็นแบบที่สร้างและออกแบบไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการตามรูปแบบสิ่ง หนึ่ง
สิ่งใด (Model of) ซึ่งเป็นแบบจาลองที่ออกแบบมาจากของจริง
2. รูปแบบเชิงมโนทัศน์ (Straegic Vision Model) คือ แบบจาลองที่สร้างขึ้นโดยการ
จาลองรูปแบบเชิงความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่มาจากแนวคิดหรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วเพื่อนาไปใช้
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3. รูปแบบเชิงความคิด (Conceptual Model) คือ แบบจาลองที่สร้างขึ้นเพื่อ
นาไปใช้ในการอธิบายปรากฎการณ์หรือทฤษฎี ในการสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และ
มีกระบวนการในการรองรับความถูกต้อง
Keeves (1988) ได้กล่าวถึง ประเภทและลักษณะของรูปแบบที่ได้จากการรวบรวมจากแนวทาง
การศึกษาและทางสังคมศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย
1. รูปแบบที่ใช้ในทางการศึกษาและทางสังคมศาสตร์ มี 4 ประเภท คือ
1.1 รูปแบบเชิงอุปมาอุปไมย (Analogue Model) เป็นรูปแบบในการเปรียบเทียบ
อุปมาอุปไมยกับปรากฎการณ์ที่เป็น รูปธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฎการณ์ที่เป็นนามธรรม
หรือลักษณะเชิงกายภาพ
1.2 รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบเชิงนามธรรมอย่างหนึ่งที่มี
ลักษณะสาคัญเกี่ยวกับการอธิบายปรากฎการณ์โดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง ซึ่งอาจเป็นตัวอักษร รูปภาพ
แผนภูมิ เพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของปรากฎการณ์นั้นๆ
1.3 รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบที่นามาใช้
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ทางด้านพฤติกรรมและทางสังคมศาสตร์ในรูปของการใช้สมการ
ทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อ ซึ่งนิยมใช้กันในสาขาจิตวิทยา/ศึกษาศาสตร์และมีแนวโน้มมากขึ้นในปัจจุบัน
1.4 รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระตัวที่มีผลกระทบทางตรง
และทางอ้อมต่อตัวแปรตามที่สนใจศึกษาทั้งขนาดทิศทางที่มีผลกระทบร่วมกับหลักการสร้างรูปแบบเชิง
ภาษาโดยนาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น
2. ลักษณะของรูปแบบที่ใช้ในทางการศึกษาและทางสังคมศาสตร์ มี 4 ประเภท คือ
2.1 รูปแบบที่มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์แบบธรรมดา
โดยที่ความจาเป็นในการทดสอบระยะแรก คือ ความสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์ (Correlation) และเชิง
ถดถอย (Regression) ที่จะต้องทาการค้นหาและชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน
2.2 รูปแบบควรจะนาไปสู่การทานายผลที่จะได้ คือ สามารถทดสอบได้ด้วยการ
สังเกต ซึ่งรูปแบบที่ดีจึงควรมีการออกแบบการทดสอบรูปแบบที่มีบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์
และถ้าการทดสอบไม่ได้ผลคงที่ รูปแบบนี้จะถูกปฏิเสธ
2.3 โครงสร้างของรูปแบบจะต้องเกี่ยวข้องกับบางสิ่ง ที่เ ป็นกลไกเชิง เหตุ ผ ลที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการทดสอบ รูปแบบที่ดีจึงไม่ควรนาไปสู่การทานายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่
จะต้องสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ด้วย
2.4 ในระยะยาวรูปแบบจะต้องสามารถอธิบายมโนทัศน์ใหม่ และความสั มพันธ์
ใหม่ได้ โดยมีการขยายการสืบสวนต่อไปได้อีกด้วย
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Meason, Albert and Khedourri (1985) อ้างถึงใน พิสิฐ เทพไกรวัล (2554: 20) ได้เสนอ
ขั้นตอนการสร้างรูปแบบไว้ ดังนี้
1. ขั้นรวบรวมปัญหา (Problem formulation) เพื่อให้รู้ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง
2. ขั้ น พั ฒ นารู ป แบบ (Model Construction) ด าเนิ น การหลั ง จากการรวบรวม
ปัญหา การสร้างรูปแบบต้องพิจารณาวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการสร้าง และรู้ถึงลักษณะเฉพาะที่
ต้องการของผลผลิต ข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็น และควรคานึงถึงค่าใช้จ่ายในการสร้างและความสนใจ
ของผู้ใช้ด้วย เพราะถ้ารูปแบบมีค่าใช้จ่ายสูง และไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ ข้อมูลที่รวบรวมมาอาจมี
ข้อบกพร่องได้ในระหว่างดาเนินการ ดังนั้นจึงควรมีการให้คาจากัดความสภาพการณ์การสุ่มตัวอย่าง
และทาตามหลักวิชาการอย่างเคร่ง ครัด ควรมีการประเมินค่าและพิจารณาความแปรปรวนอย่ า ง
ระมั ด ระวั ง สมควรน าตั ว แปรใดบ้ า งมาวางไว้ใ นรูป แบบที่ จ ะสร้ าง และเมื่ อ สร้ า งเสร็จ แล้ วก็ต้อง
พิจารณาว่าครอบคลุมตัวแปรหรือไม่ มีความบกพร่องในตัวแปรใดบ้าง
3. ขั้นการทดสอบรูปแบบ (Testing the Model) เมื่อสร้างรูปแบบเสร็จแล้วควร
ทดสอบโดยพิจารณาถึง
3.1 มีความตรงตามสถานการณ์จริง (Valid) รูปแบบที่สร้างหากมีความใกล้เคียง
กับความจริงจะดีมากเพราะจะช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้นไม่ยุ่งยากต่อการนาไปใช้ และควรพิจารณาถึง
ความสาเร็จของการแก้ปัญหาด้วย
3.2 มีการนาไปทดลองใช้เพื่อเปรียบเทียบว่า ผลการนาไปใช้ทาให้มีการปรับปรุง
คุณภาพใน การปฏิบัติงานอย่างไร คือ ทดลองย้อนหลัง (Retrospective Evaluation) โดยใช้ กั บ
ข้อมูลในอดีต และการทดลองใช้ปฏิบัติจริงในปัจจุบัน (Pretest)
4. ขั้นการนาไปใช้ (Implementation) เมื่อผ่านการทดสอบแล้วควรสามารถที่จะ
นาไปใช้ให้เกิดความสาเร็จ เพราะไม่มีรูปแบบใดที่สาเร็จสมบูรณ์จนกว่าจะได้รับความสนใจและมีการ
นาไปใช้
5. ขั้นการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย (Model up Dating) แม้ว่าจะมีการนารูปแบบ
ไปใช้อย่างประสบผลสาเร็จแต่ก็ควรมีการพัฒนาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร และสถานการณ์ที่มากระทบจากภายนอกและภายในองค์กร
Coombs (1981: 35) กล่าวถึงรูปแบบของความร่วมมือซึ่งเกิดจากการผสมผสานความร่วมมือ
(Intigration co-ordination) ซึ่งระบบความสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้คุณภาพชีวิต
ของครอบครัวชนบทดีขึ้น ด้วยการผสมผสานความร่วมมือที่ดีโดยการเริ่มต้นจาก การตัดสินใจร่วมกัน ใน
การกาหนดนโยบายและวางแผน
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Thomas (1982: 74) ได้ กล่ าวถึ ง ลั กษณะและรู ป แบบของการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ซึ่ ง มี 2
ลักษณะ คือ
1. การตกลงร่วมกัน (Bargaining) หมายถึง การตกลงร่วมกันระหว่างองค์การ 2 องค์การ หรือ
มากกว่าขึ้นไป เพื่อตกลงแลกเปลี่ยนผลตอบแทนซึ่งกันและกัน
2. การเข้าร่วมกัน (Coordination) หมายถึง การร่วมมือกันปฏิบัติงานระหว่าง 2 องค์การหรือ
มากกว่าเพื่อการทางานร่วมกันในเป้าหมายอันเดียวกัน
Doz & Hamel (2002) อ้ า งถึ ง ใน สุ ป ราณี (2545: 211-290) กล่ า วถึ ง รู ป แบบความ
ร่ ว มมื อ โดยทั่ ว ไปมี ส่ ว นประกอบของรู ป แบบซึ่ ง สามารถจ ากั ด ความขั ด แย้ ง ได้ โดยระบบการ
ประสานงานที่ดีจะทาให้ค้นพบต้นต่อแห่งความขัดแย้ง และก่อให้เกิดการร่วมมือที่ดีต่อกันได้ และเป็น
การสร้างเสริมโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาการที่ดีต่อไป โดยแนะนาแนวทางกว้างๆ บางประการเมื่อจะ
กาหนดขอบเขตการปฏิบัติงานร่วมกัน คือการเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงนิยามหรือความหมายของทั้ง 3
ขอบเขต คือ กลยุทธ์ เศรษฐศาสตร์ และปฏิบัติการ ในมุมมองของอีกฝ่ายกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เพื่อที่จะลดความขัดแย้งลงและทาให้ข้อแลกเปลี่ ยนที่เกี่ยวกับของเขตการปฏิบัติงานมีความ
ขัดแย้งกันน้อยที่สุดประกอบด้วย
1. การร่วมมือกันในการทางานยังต้องกาหนดงานที่จะต้องทาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ คือ 1)
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของความชานาญของแต่ละฝ่าย ไม่ใช่แค่เพียง
การบรรยายลักษณะความชานาญแต่อย่างเดียว 2) กาหนดงานที่จะทาร่วมกันเป็นขั้นตอนที่จะต้อง
เกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่ใช้เป็นการประชุมเพียงครั้ง เดียวแล้ว เลิกรากันไป3) จัดลาดับงานที่จะท าเพื่ อ
ว่างงานที่มาก่อนจะเป็นตัวกาหนดงานที่จะทาต่อไป 4) พยายามแก้ไขดัดแปลงงานที่จะต้องทาด้วยกัน
เสียแต่เนิ่นๆ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพราะมีการลงทุนกันไปแล้ว 5) มองหางานที่จะสามารถทา
ร่วมกันเพื่อเกิดการเรียนรู้จากกันและกันตั้งแต่ต้น และอย่าพยายามร่างงานทุกอย่างที่จะทาเสียแต่
ตอนแรก
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องทาร่วมกันซึ่งมีอยู่ 4 แนวทางด้วยกัน คือ 1) ทาให้งานที่ต้อง
ทาร่วมกันง่ายขึ้นโดยทาให้ความรู้ที่จะมาแลกเปลี่ยนกันมีความชัดเจน 2) เพิ่มขอบเขตการสื่อ สาร
ระหว่างกัน 3) จากัดจานวนสถานที่และทีมงานที่ต้องใช้ในการทางานด้วยกัน แต่ให้มีการปรับปรุงการ
ประสานงานระหว่างกันให้ดีขึ้นแทน 4) สนับสนุนผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของตนให้มีการร่วมมือกับ
กลุ่ม
3. การเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการร่วมงาน กล่าวถึง เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์ที่ช่วย
เสริมสร้างการทางานร่วมกัน หุ้นส่วนก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของความร่วมมือ ซึ่งความเข้าใจ
ในขั้นตอนจะทาให้หุ้นส่วนทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้ปรับตัวได้ดีเมื่องาน
ที่ต้องทาแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และมีหลายอย่างด้วยกันที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนความร่วมมือ
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คือ 1) ก้าวออกจากเหตุการณ์และมองขั้นตอนความร่วมมือจากภายนอกเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น 2)
ให้ผู้ที่เป็นกลางเป็นผู้สังเกตการณ์ ขั้นตอนความร่วมมือจาเป็นต้องมีการสังเกตการณ์ 3) การกระตุ้น
ให้เกิดความร่วมมือ ซึ่งจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะความร่วมมือไม่อาจเกิดขึ้นได้เองอย่าง
ง่ายดาย 4) แก้ไขความเข้าใจผิด ซึ่งจะลุกลามเป็นความแตกแยกมากขึ้นถ้าไม่มีการแก้ไขอย่างทันการ
ด้วยการพูดคุย เล่าให้กันฟังว่าแต่ละคนคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการช่วยได้มาก
กนิษฐา ไกรกิตติภูมิ (2548: 31-36) กล่าวถึงตัวแบบที่เอื้ออานวยต่อความสาเร็จของการนา
นโยบายไปปฏิบัติมี 6 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) รูปแบบนี้มุ่งเน้นสร้างประสิทธิภาพในการ
วางแผน และควบคุม โดยตัวแบบยึดฐานคติ (Assumption) ว่านโยบาย/โครงการที่ประสบผลสาเร็จ
ได้ มีปัจจัยจากนโยบายหรือโครงการนั้น มีการกาหนดวัตถุประสงค์หรือภารกิจที่ชัดเจนเพียงใด มี
การมอบหมายงานและกาหนดมาตรฐานการทางานให้แก่หน่วยงานย่อยๆขององค์การ มีระบบวัดผล
การปฏิบัติงานและจัดระบบให้คุณให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ การมีวัตถุประสงค์ชัดเจนย่อมทาให้
กาหนดมาตรฐานได้ง่าย การมีมาตรฐานทาให้เกิดระบบประเมินผลที่สมบูรณ์และประสิทธิภาพง่ายต่อ
การควบคุมตรวจสอบของผู้บริหารมาตรฐานที่ชัดเจนจะทาให้ระบบการให้คุณให้โทษมีความเป็นธรรม
ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จของนโยบาย
2. รู ป แบบทางด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก าร (Organization Development Model)
รูปแบบนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างความผูกพัน และการยอมรับการมีส่วนร่วมจะทาให้เกิด การ
ทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การนานโยบายหรือโครงการไปปฏิบัติให้เกิดความสาเร็จ จึงเป็นเรื่อง
ของการจูงใจ การใช้ภาวะผู้นาที่เหมาะสม การสร้างความผูกพันโดยวิธีการให้สมาชิกในองค์การมีส่วน
ร่วม เพื่อให้เกิดการยอมรับ ตลอดจนการสร้างทีมงานมากกว่าการมุ่งการใช้การควบคุมหรือใช้อ านาจ
ทางรูปนัยของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้การแยกว่านโยบายเป็นเรื่องที่ควรมาจากระดับสูงและการปฏิบัติ
ตามนโยบายเป็น เรื่องของผู้ ที่ อยู่ ในระดั บ ล่างเป็น เรื่องขัด สภาพความเป็น จริง การทาให้ผู้ ป ฏิ บั ติ
ตระหนักในความสาคัญของโครงการ และเห็นความสาเร็จของโครงการก็คือ ความสาเร็จของผู้ปฏิบัติ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน จึงส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติมากกว่ากลยุทธ์อื่นๆ
กล่าวอีกนัยหนึ่งการนานโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของกระบวนการที่ทาให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนด หรือวางกรอบนโยบายโดยถือว่านโยบายเหล่านี้มาจากผู้ปฏิบัติเ อง
โดยตรง
3. รูปแบบทางด้านการจัดการ (Management Model) รูปแบบนี้ให้ความสนใจไปที่สมรรถนะ
ขององค์การเพราะเชื่อว่าความสาเร็จของนโยบาย/โครงการไปปฏิบัติย่อมขึ้นกับองค์การที่รับผิดชอบใน
การนานโยบายหรือโครงการไปปฏิบัติว่า มีขีดความสามารถ ที่จะไปปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ความ
คาดหวังเพียงใด ในลักษณะนี้นโยบายหรือโครงการจะประสบผลสาเร็จจะต้องอาศัยโครงสร้าง ของ
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องค์การที่เหมาะสม บุคลากรที่อยู่ในองค์การจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและ
เทคนิคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้องค์ก ารยังจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
เครื่องมือเครื่องใช้และงบประมาณ
4.รูปแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) รูปแบบนี้
เชื่อว่าอานาจในองค์การมิได้อยู่ในตาแหน่งทางรูปนัย (Formal Position) ซึ่งได้แก่ หัวหน้าองค์การ
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะอานาจแท้จริงกระจัดกระจายทั่วไปในองค์การ หมายถึง สมาชิกทุก
คนมีอานาจใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชาควบคุมไม่ได้การยัดเยียดนโยบาย
หรือโครงการใหม่จะมีผลกระทบเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจาวันของข้าราชการเหล่านี้มักจะ
ไร้ผล นอกจากข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติจะยอมรับหรือปรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติเหล่านั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของหน้าที่ประจา
5. รูปแบบด้านการเมือง (Political Model) รูปแบบนี้เชื่อว่า ความสาเร็จของนโยบายหรือ
โครงการไปปฏิบัติ เกิดจากความสามารถของผู้เล่น (Player) หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนองค์การ กลุ่ม
หรือ สถาบัน และความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกองค์การคือ การนานโยบายหรือองค์การไปปฏิบัติ
เป็นเรื่องการเผชิญหน้า การบริหารความขัดแย้ง การแสวงหา การสนับสนุนการโฆษณาชวนเชื่อ
ความสาเร็จของนโยบายหรือโครงการไปปฏิบัตินั้น ส่วนหนึ่งขึ้ นอยู่กับความสามารถในการเจรจา
สถานะอานาจและทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงานในฐานะจะใช้เป็นเครื่องมือต่อรองของบุคคลที่เป็น
ตั ว แทนองค์ การ จ านวนหน่ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ ง การสนั บ สนุนจากนักการเมือ งสื่ อมวลชนหั วหน้า
หน่วยงานอื่นๆ กลุ่มผลประโยชน์
6. รูปแบบเชิงบูรณาการ เป็นการรวบรวมแนวคิดทั้ง 5 ตัวแบบมาไว้ด้วยกันโดยมุ่งแสวงหา
ผลกระทบของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อการนานโยบายไปปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จ ตัวแปรอิสระที่
นามาใช้นั้นมาจาก 4 ปัจจัยด้วยกัน คือ สมรรถนะขององค์การประสิทธิภาพในการวางแผนควบคุม
ภาวะนาและความร่วมมือ การเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ (2552: 36-66) กล่าวถึงรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กร
ไว้ประกอบด้วย
1. รูปแบบความร่วมมือตามลักษณะความเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีทั้งรูปแบบองค์การมหาชนอิสระ
โดยมีรูปแบบที่นิยมจัดตั้งคือ 1) สหการ เป็นองค์การมหาชนอิสระ แบ่งเป็นสหการเฉพาะ ซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือขององค์กรในรูปแบบเดียวกัน และสหการผสม (SyndicatMixte) เป็นการรวมกลุ่มความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีรูปแบบแตกต่างกัน 2) ประชาคม 3) เขตพิเศษ 4) องค์การความร่ วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. รูปแบบความร่วมมือตามพื้นที่บริการ (area-based agreement) เป็นความร่วมมือกัน
ให้บริการประชาชนในพื้นที่บริการโดยไม่จากัดเฉพาะพื้นที่ในเขตของตน เช่น ความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค
3. รูปแบบความร่วมมือตามแบบเครือข่ายหรือภาคีความร่วมมือ ซึ่งใช้ความร่วมมือระหว่ าง
องค์กรที่มีรูปแบบเดียวกันหรือองค์กรที่ต่างรูปแบบ เป็นความร่วมมือที่ไม่ยึดติดหรือไม่จาเป็นต้องมี
พื้นที่ติดกัน แต่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยให้องค์กรที่มีความพร้อมและศักยภาพเป็นแม่ข่ายความ
ร่วมมือ
4. รูปแบบความร่วมมือแบบแบ่งงาน เป็นการแบ่งงานตามหลักความสามารถ ตามระดับ/
ประเภท และแบ่งตามภารกิจ
5. รูปแบบความร่วมมือตามระดับศักยภาพ เป็นการกาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมมือกันตามระดับศักยภาพ โดยแบ่ง เป็น ความร่วมมือแบบเท่าเทียมกัน
(Equal Parties) ซึ่งเป็นความร่วมมือที่มีบทบาทและความรับผิดชอบเท่าเทียมกัน เนื่องมาจากแต่ละ
องค์กรมีความพร้อมใกล้เคียงกันมากาหนดภารกิจความร่วมมือในสัดส่วนที่เท่ากัน และความร่วมมือ
ตามความพร้อม ซึ่งเกิดจากความพร้อมที่ต่างกันจึงมีการตกลงให้จัดสรรทรัพยากรมาใช้ในภารกิจ
ความร่วมมือในสัดส่วนที่แตกต่างกัน และอาจมอบให้องค์กรที่ มีความพร้อมมากเป็นผู้ดาเนินภารกิจ
แทนหรือทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาให้คาแนะนา
National Network for Collaboration: NNC (1995: ออนไลน์ ) เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
แห่ ง ชาติ กล่ า วถึ ง ความร่ ว มมื อ คื อ ความพยายามของคนในชุ ม ชนร่ ว มกั น (Collaborative
community) ในการตอบสนองอย่างสร้างสรรค์เพื่อการดูแลชุมชน และขยายเครือข่ายความปลอดภัย
สาหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว (National Commission on Children, 1991; Dryfoos, 1990;
Meszaros, 1993) โดยมีเป้าหมายขององค์กร เพื่อนาบุคคล/สมาชิกของชุมชน หน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการรวมกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งเป็นปัญหาของคนในชุมชนร่วมกัน ไม่ใช่ของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเพียงอย่างเดียว “ความร่วมมือ”
ต้องเริ่มต้นจากการที่สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่เห็นถึงความสาคัญของการทางานร่วมกันและนาศักยภาพที่
มีอยู่ของตนเองมาแบ่งปันวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการบรรลุภารกิจ และสิ่งที่จะ
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือมาจากปัญหาที่ทุกคนประสบหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ร่วมมือก่อให้เกิดการร่วมกันเพื่อแสดงความคิดเห็น กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) บทบาท (Roles) ความ
รั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) และความสั ม พั น ธ์ (Relationships) ผ่ า นกิ จ กรรมที่ มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด
ความสาเร็จตามที่กลุ่มต้องการ และเป็นการร่วมกัน ขับเคลื่อนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น
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ในขณะที่ปัญหาหรือวิกฤต อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือ การกาหนด
วิสัยทัศน์และผลลัพธ์ที่ต้องการเริ่มต้นเพื่อให้เกิดรูปแบบและทิศทางความร่วมมือในอนาคต โดยที่การ
ร่วมมือกันหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีศักยภาพมีประโยชน์มากกว่าการเพิ่มทรัพยากรด้านอื่ นๆ
เพราะการสร้างความร่วมมือเป็นการพัฒนาที่ยั่ งยืนที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อ
ร่วมกันหากาหนดวิธีการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลายของสมาชิก ทาให้มีแนวโน้มที่จะสามารถ
แก้ปัญหาในทางปฏิบัติได้ เพราะวิธีการแก้ปัญหาไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวขึ้นอยู่กับสาเหตุพื้นฐานของแต่
ละปัญหา ทาให้การสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทายความคิดในทิศทาง
ใหม่ของแต่ละชุมชน โดยที่ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นพื้นฐานของความสาเร็จของความร่วมมือ
ซึ่งความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพต้องมีลักษณะเป็นการสร้างให้เกิดความยั่งยืน หรือทาให้ทุกฝ่ ายใน
ชุมชนเป็นผู้ชนะ "Win-Win-Win" และความสัมพันธ์ของคนในชุมชนต้องมีความเข้าใจ มีความชัดเจนใน
ภารกิจ บทบาท หน้าที่ และแผนการทางานที่ทุกฝ่ายต่างต้องร่วมมือกัน เพื่อนาไปสู่เป้าหมายหรือ
ผลลัพธ์ที่ชุมชนต้องการ
การกาหนดความสัมพันธ์ของคน (Collaborators) ในการสร้างความร่วมมือ ประกอบด้วย 5
รูปแบบของความสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และกระบวนการ สาหรับ ใช้เป็น
กรอบในแต่ละระดับ เพื่อศึกษาความร่วมมือของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมหรือวัฒนธรรมของชุมชนใน
การสนับสนุนความสัมพันธ์ต่อการสร้างความร่วมมือให้เกิดความชัดเจน ประกอบด้วย
ความร่วมมือรูปแบบเครือข่าย (Networking) รูปแบบพันธมิตร (Cooperation or Alliance) รูปแบบ
หุ้นส่วน (Coordination or Partnership) รูปแบบกลุ่มผนึกกาลัง (Coalition) และรูปแบบกลุ่มรวม
พลัง (Collaboration) โดยแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้
1. รูปแบบเครือข่ำย (Networking)
1.1 วัตถุประสงค์ความร่วมมือ เพื่อพบปะสนทนาระหว่างสมาชิก สร้างความเข้าใจร่วมกัน
และเป็นแหล่งในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 โครงสร้างความร่วมมือ คือ การสนับสนุนระหว่างสมาชิกภายใน ไม่มีลาดับขั้นการ
บังคับบัญชา เป็นแบบยืดหยุ่น และมีบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันแบบหลวมๆ
1.3 กระบวนการสร้างความร่วมมือ คือ การไม่ใช่ภาวะผู้นามากในการร่วมมือระหว่าง
สมาชิก มีการตัดสินใจร่วมกันน้อย มีความขัดแย้งน้อยและใช้การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ
2. รูปแบบพันธมิตร (Cooperation or Alliance)
2.1 วัตถุประสงค์ความร่วมมือ เพื่อการรวมกลุ่มเป็นการเฉพาะ เป็นการร่วมมือตามความ
จาเป็น โดยเน้นความสาเร็จของงานเป็นสาคัญ และเป็นการลดความซ้าซ้อนหรือการให้บริการของ
สมาชิก
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2.2 โครงสร้างความร่วมมือ คือ การเน้นเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร แบบกึ่งเป็น
ทางการ มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน เป็นการให้คาแนะนา/ปรึกษาระหว่างสมาชิก โดยที่มุ่งเน้นการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเงินเป็นสาคัญ
2.3 กระบวนการสร้างความร่วมมือ คือ การที่มีผู้นาจะเป็นผู้ค่อยให้การช่วยเหลือแก่สมาชิก
การตัดสินใจค่อนข้างซับซ้อน มีความขัดแย้งกันเล็กน้อย และใช้การสื่อสารแบบเป็นทางการ
ในขณะที่ Merrian Webster’s Collegiate Dictionary (1996: ออนไลน์) กล่าวถึง รูปแบบ
ความร่วมมือ (Co-0peration) คือ การหาผลประโยชน์ร่วมกัน ของสมาชิก ทางานร่วมกันในองค์ กร
หรือหน่วยงานเดียวกันเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของความร่วมมือ
Doz & Hamel (2002) กล่าวถึง รูปแบบความร่วมมือแบบพันธมิตร (Cooperation or
Alliance) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่
1. การดึงมาเป็นพรรคพวก คือ การที่มีความสนใจกลยุทธคล้ายกัน หุ้นส่วนยอมทุ่มเท
ให้กับกลุ่มต่อเมื่อได้รับผลประโยชน์ที่เพียงพอ มีขอบเขตการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เปลี่ยนผู้ที่อาจเป็นคู่
แข็งในอนาคตให้เป็นพันธมิตรเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนา ลดการคุกคามจากผู้ที่อาจเป็นคู่แข่ง
ในอนาคตโดยดึงมาเป็นพวก สร้างเครือข่ายด้วยการเจริญสัมพันธ์ไมตรี
2. ผสมผสานความชานาญเฉพาะด้านเข้าด้วยกัน คือ การมีกลยุทธที่ต้องเข้ากันได้และ
ผลงานตามที่ต้องการ ลดการซื้อขายระหว่างหุ้นส่วนให้น้อยที่สุด มีขอบเขตการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับ
ความจาเป็นที่จะต้องร่วมงานกัน เพราะกังวลว่าความชานาญจะรั่วไหลไปสู่หุ้นส่วนอื่น รวบรวมความ
ชานาญ จาก 2 กลุ่มที่หลากหลายเข้าด้วยกัน และเป็นการสร้างมูลค่าโดยการรวบรวมทรัพยากร
สถานการณ์แข่งขัน ความชานิชานาญ ความรู้เข้าด้วยกันสาหรับผู้ที่จะมาเป็นหุ้นส่วน
3. การเรียนรู้และการนาความรู้นั้นมาปรับใช้กับองค์กรตนเอง คือ การมีความคล้ายกัน
ในความชานาญ/สามารถที่จาเป็นในการร่วมมือ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ต้องบริหารจัดการให้มี
ขอบเขตงานที่สามารถเรียนรู้จากกันหรือเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้และการนาความรู้เกี่ยวกับคนหมู่
มาก ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรให้เกิดความชานาญใหม่ๆ
3. รูปแบบหุน้ ส่วน (Coordination or Partnership)
3.1 วัตถุประสงค์ความร่วมมือ เพื่อการแบ่งปั่นทรัพยากรแก่สมาชิกที่มีเป้าหมายเดียวกัน
3.2 โครงสร้างความร่วมมือ คือ มีลักษณะของการเป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารของผู้บริหาร
แบบเป็นทางการ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และเป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร/ทุนการเงิน
3.3 กระบวนการสร้างความร่วมมือ คือ การที่ผู้นามีอานาจอิสระตามขอบเขตความร่วมมือ
การตัดสินใจเป็นแบบร่วมกันและแยกกลุ่ม โดยมีการสื่อสารที่มีความชัดเจน สม่าเสมอ
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ในขณะที่ Merrian Webster’s Collegiate Dictionary (1996: ออนไลน์ ) ได้ ก ล่ า วถึ ง
รูปแบบความร่วมมือแบบหุ้นส่วน (Partnership) คือ ความเท่าเทียม เสมอภาคและพัฒนาไปพร้อมๆ
กัน โดยการทางานร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนถึงแม้ว่าจะไม่มีความผูกพันหรือพันธะสัญญามาก่อน เพื่อ
ช่วยเหลือหรือการตั้งเป้าหมายในการทางานร่วมกัน
สถาบันพระปกเกล้า (2550: 21) กล่าวถึง รูปแบบความร่วมมือแบบหุ้นส่วน (Partnership)
คือ เป็นการช่วยเหลือกันอย่างไม่เป็นทางการที่สุด ไม่มีความผูกพันทางกฎหมาย ความร่วมมือแปรผัน
ไปตามระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นา มีลักษณะที่ไม่ถาวร ขาดความมั่นคงต่อเนื่อง เป็นการขอความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ หรือเรื่อง
กาลังคน
4. รูปแบบกลุ่มผนึกกำลัง (Coalition)
4.1 วัตถุประสงค์ความร่วมมือ เพื่อเป็นการแบ่งปันความคิดและใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ
สร้างพันธะสัญญาในการพัฒนาร่วมกันอย่างน้อย 3 ป
4.2 โครงสร้างความร่วมมือ คือ การที่ สมาชิกทั้ง หมดร่วมการตัดสินใจ ร่วมกัน กาหนด
บทบาทหน้าที่และระยะเวลาชัดเจน ความร่วมมือเป็นแบบทางการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และร่วม
พัฒนาทรัพยากรและงบประมาณ
4.3 กระบวนการสร้างความร่วมมือ คือ การแบ่งปันภาวะผู้นา การตัดสินใจแบบเป็น
ทางการ และใช่การสื่อสารตามลาดับความสาคัญ
5. รูปแบบกลุ่มรวมพลัง (Collaboration)
5.1 วัตถุประสงค์ความร่วมมือ เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเปรียบเทียบผลกระทบที่
เกิดขึน้ จากความร่วมือ มีการพึ่งพาระหว่างสมาชิกเพื่อกาหนดประเด็นและโอกาสร่วมกัน
5.2 โครงสร้างความร่วมมือ คือ ใช่การตัดสินใจร่วมกันเป็นเอกฉันท์ (Consensus) มีการ
กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีระยะเวลาการประเมินอย่างชัดเจน และเป็นการติดต่อกัน
แบบเป็นทางการ
5.3 กระบวนการสร้างความร่วมมือ คือ การใช่ภาวะผู้นาระดับสูง มีการแบ่งปันความคิด
และการตัดสินใจในระดับที่เท่ากัน ใช่การสื่อสารแบบเป็นทางการ และมีการพัฒนาระดับสูง
ในขณะที่ Merrian Webster’s Collegiate Dictionary (1996: ออนไลน์) กล่าวถึง รูปแบบ
ความร่วมมือแบบ (Collaboration) คือ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยอาจไม่มีความสัมพันธ์
กันมาก่อนและเป็นการเริ่มต้นเข้าไปทางานร่วมกับผู้อื่น
Gordon (1996) กล่าวถึง ความร่วมมือแบบ Collaboration คือ การเกิดจากความพอใจ
สูงสุดทั้ง 2 ฝ่าย เป็นการขจัดความขัดแย้งความเห็นที่แตกต่าง ทาให้เกิดความไว้วางใจกันและกัน มี
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การทางานร่วมกันในองค์กร/หน่วยงานเดียวกัน มีการกระตุ้นเจตคติที่ดีของผู้ร่วมงานเพื่อความสาเร็จ
ร่วมกัน
Fullan and Hargreaves (1991) กล่าวถึง ความร่วมมือแบบ Collaboration คือ ทาให้เกิด
คุณภาพของงาน มีการช่วยเหลือสนับสนุนระหว่างสมาชิก เกิดความเชื่อถือไว้วางใจหรือเปิดเผยข้อมูล
ผูกพันในเชิงคุณค่าในตัวบุคคล/กลุ่ม ใช่การพบปะหรือประชุมเพื่อประสานงานและเป็นการสร้างเจต
คติที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษารูปแบบความร่วมมือจากการทางานร่วมกันในองค์กรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และ
เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์ กรไปสู่ ความส าเร็จ โดยได้มีนักวิชาการหลายท่านที่ไ ด้กล่ า วมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิดเรื่องรูปแบบความร่วมมือของ National Network for Collaboration:
NNC (1995) ซึ่งมีสภาพบริบทเหมาะสมและสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มาใช้ในการก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน อันประกอบด้วยรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย
1) รู ปแบบเครื อข่ าย คื อ ลั กษณะของการปฏิบั ติ งานร่ วมกันในการสนับสนุ นการปฏิบั ติงาน
ระหว่างสมาชิกภายใน โดยไม่มีลาดับขั้นการบังคับบัญชา มีความยืดหยุ่นในการทางานและมีบทบาท
ความรับผิดชอบร่วมกันแบบหลวมๆ
2) รูปแบบพันธมิตร คือ ลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันโดยเน้นการติดต่อระหว่างสมาชิ ก
กึ่งเป็นทางการและมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากความร่วมมือกันของ
สมาชิก
3) รูปแบบหุ้นส่วน คือ ลักษณะของการปฏิ บัติง านร่ วมกัน โดยมี ผู้ ที่ ท าหน้ าที่ บริหารเป็ น
ศูนย์กลางความร่วมมือและการติดต่อกันมีลักษณะเป็นทางการ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนโดย
ร่วมกันพัฒนาทรัพยากร/ทุนของสมาชิก
4) รูปแบบกลุ่มผนึกกาลัง คือ ลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันโดยสมาชิกทั้งหมดร่วมกัน
ตัดสินใจมีการกาหนดบทบาทหน้าที่/ระยะเวลาที่ชัดเจนเป็นแบบทางการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาทรัพยากรและงบประมาณของสมาชิก
5) รูปแบบกลุ่มรวมพลัง คือ ลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิกทั้งหมด โดยการ
ร่วมกันตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ (Consensus) ในการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแบบ
เป็นทางการและมีการกาหนดระยะเวลาและการประเมินอย่างชัดเจน
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3.4 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ในป พ.ศ. 2475 รูปแบบการปกครองได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการรวมศูนย์
อานาจมาสู่การกระจายอานาจ โดยแบ่งการบริหาราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน คือ การบริหาร
ราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม การบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อาเภอ และการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สุขาภิบาล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และรูปแบบ
การปกครองแบบพิเศษ (กรุงเทพและเมืองพัทยา) และในป พ.ศ. 2537 ได้มีการจัดตั้ง ท้องถิ่นใน
รูปแบบองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ขึ้นโดยตราพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มีอานาจอิสระในการบริหารงานบุคคล การคลัง งบประมาณ และรายได้เป็นของ
ตนเอง โดยที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบไปด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล
เป็นสมาชิกสภาโดยตาแหน่ง และสมาชิกที่ ไ ด้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้านแต่ละตาบล
หมู่บ้านละ 2 คน ดังนั้น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงมีฐานะเป็นผู้นาท้องที่และผู้นาท้องถิ่นในเวลาเดียวกัน
ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กาหนดให้นายกและสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือ กตั้ง โดยตรงจากประชาชน ทาให้นับตั้ง แต่นั้นมาก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน กับอบต. จึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ภาระกิจกันอย่างชัดเจน
ผลจากการกระจายอานาจการปกครองลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540 ยังพบปัจจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่อบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น คือ
ภารกิจหน้าที่ในระดับตาบล หมู่บ้าน ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไปดาเนินการแทนเป็น
จานวนมากแทบทั้งหมด และจากด้วยความสะดวกก้าวหน้าในด้านการคมนาคม การสื่อสาร ทาให้
หน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคได้ เข้าไปดาเนินการในพื้น ที่ด้วยตนเอง รวมทั้งการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะทางาน ตลอดจนอาสาสมัครขึ้นมาเองโดยไม่มีกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมดาเนินการ
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลทาให้บทบาทอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านลดลง
ทั้งในด้านการปกครองท้องที่ และการปกครองท้องถิ่น จนเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคีกันของ
คนในพื้นที่ รวมทั้งได้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ขาดขวัญกาลังใจในการทางาน ตลอดจนการไม่เอาใจใส่
ต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณะร่วมกันระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้านกับ อบต. ทาให้การบริหารงานในพื้นที่
ขาดประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานซ้าซ้อนกัน (อิศรา ทองธวัช, 2552: 5-6; อภัย โพธิ์ศรี, 2550; สร
ศักดิ์ จิรธรรมประดับ, 2546)
ถึงแม้จะมีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ตามกฏหมายกันอย่างชัดเจนระหว่างการปกครองท้องที่
กับการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถแยกพื้นที่ของตาบล หมู่บ้านออกมา
บริหารได้ตามที่กฎหมายระบุอันเนื่องมาจากการทับซ้อนของพื้นที่เดียวกัน ดังนั้นท้องที่และท้องถิ่น
ควรมีการทางานแบบประสานกัน เช่น กฎระเบียบ งบประมาณ สภาพปัญหาที่แท้จริง ซึ่งจะก่อ ให้เกิด
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ผลประโยชน์ต่อประชาชนในต าบล หมู่บ้านมากที่สุด สอดคล้องกับนักวิชาการหลายๆ ท่านที่ล ง
ความเห็นว่าท้องที่ กับ ท้ องถิ่น ต้องทางานร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาความเข้ม แข็ง ของชุม ชนจึง จะเกิ ด
ประโยชน์ต่อประชาชน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (อ้างถึงใน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน: 2553) กล่าวว่า
“ชุมชนท้องถิ่น ท้องที่” เป็นฐานล่างที่สุด ที่มีประชาชนเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยตั้งแต่ระดับตาบล
ขึ้นมาจนถึงระดับประเทศ ซึ่งเป็นกลไกที่สาคัญที่ควรจะมีองค์กรจัดการตนเองได้ ท้องถิ่น ท้องที่ ต้อง
ทางานร่วมกันเป็นสามเส้า เป็นอิสระแต่เชื่อมโยงเกื้อกูลสนับสนุนให้ประชาชนร่วมทางานเพื่อจะได้มี
ความเข้มแข็ง เพราะหากประชาชนเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวก็ไม่มีวันจะเข้มแข็ง ประชาชนต้องลงมือร่วม
ทากันเอง สอดคล้องกับณัฐฎ์ รัตนกานต์ (2554: 11) ที่ศึกษาเรื่องท้องที่และท้องถิ่นต้องไปด้ว ยกัน
พบว่า ท้องที่กับท้องถิ่นต้องไปด้วยกัน โดยการเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่ทางานไม่สาคัญและการ
แก้ปัญหาของประชาชนต้องมาก่อน ชุมชนมีผู้นาที่ดี ประชาชนศรั ทธาและให้ความเชื่อถือ รวมไปถึง
การร่วมมือร่วมใจในการทางานที่มีเป้าหมายเดียวกันคือประชาชน ซึ่งศิลาฤทธิ์ กว้างทอง (2548: 2)
มองว่า ถึงแม้จะมีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระจายอยู่ทุกแห่งทั่วประเทศ
แต่ก็ยังมีความจาเป็นที่ต้องคงตาแหน่งกานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ในเขตอบต. ไว้เพื่อทาหน้าที่ช่วยกระทรวง
ทบวง กรม บริการประชาชน ประสานงานด้านความมั่นคง การป้องกันปราบปรามยาเสพติด การทุจริต
คอรัปชั่น การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อนกั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆสอดคล้องกับอิศรา ทองธวัช (2552: 8) มองว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มี
ลักษณะพิเศษในความเป็นมา คือ มาจากราษฎรเป็นผู้เลือกจากคนที่เป็นที่ยอมรับนับถือในหมู่บ้าน แต่
ขณะเดียวกันก็มาเป็นตัวแทนรัฐ ในการดูแลความสงบสุข เรียบร้อย ทุกข์สุขของราษฎร นาข้อราชการ
หรือนโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในระเบียบวินัย เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนจึงน่าจะได้ปฏิบัติง านใน
ความเป็นคนของรัฐอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และมีงานสาคัญประการหนึ่ง คือ “การสร้างความร่วมมือกับ
ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน”
สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย (2555: 37-39) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างก านัน
ผู้ใหญ่บ้านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการทางานร่วมกัน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1. ความสัมพันธ์ทางด้านอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
เมื่อพิจารณาจากกฎหมายการปกครองท้องที่ คือ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
และกฎหมายการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และ พ.ร. บ. องค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 พบว่า อานาจหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านมีกว้างขว้างมากกว่า อปท. เพราะ
ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในการปกครอง งานความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และงานด้านการพัฒนา
สาหรับ อปท. มีหน้าที่เน้นหนักไปทางด้านการจั ดบริการสาธารณะ หรืองานทางด้านการพัฒนา ซึ่งดู
เหมือนจะซ้าซ้อนกับอานาจหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ในทางปฏิบัติการทาหน้าที่ด้านการพัฒนา
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่มีงบประมาณและบุคลากรเป็นของตนเองในการจัดบริการให้กับประชาชน
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ทาหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยเหลืองานของส่ วนราชการตามที่ไ ด้รับการร้องขอหรือเป็นผู้นาในด้านการ
พัฒนาที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการเท่านั้น จึงทาให้งานด้านการพัฒนาหรือการจัดบริก าร
สาธารณะตกเป็นหน้าที่หลักของ อปท. จนทาให้ดูเหมือนว่างานด้านการพัฒนาไม่เกี่ยวกับกานั น
ผู้ใหญ่บ้านอีกต่อไป ตามที่ได้กล่าวว่า “กานัน ผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบงานปกครอง งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบงานพัฒนา” แต่ในความเป็นจริงในแง่ของกฎหมาย
และในทางปฏิบัติ ทุกวันนี้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” ของ
ประชาชนอยู่ทุกเรื่องในฐานะผู้นาชุมชน และงานของกานัน ผู้ใหญบ้าน ยังมีความสัมพันธ์กับราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และเมื่อพิจารณาในแง่นี้ง านในหน้ า ที่ข องก านั น
ผู้ใหญ่บ้านนับวันจะยิ่งมากขึ้นในฐานะเป็นผู้นาตัวแทนของประชาชน ในขณะที่ อปท. ซึ่งมีหน้าที่หลัก
ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนโดยหลักการย่อมต้องมีความสัมพันธ์กับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
อย่างใกล้ชิดเพราะการทางานกับประชาชนโดยผ่านตัวแทนหรือ ผู้นาของประชาชนในตาบล หมู่บ้าน/
ชุมชน ย่อมทาให้เกิดการรับรู้ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ มีผลให้สามารถแสวงหาความร่วมมือ
กับผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความสัมพันธ์ทางด้านพื้นที่และเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ท้องที่แลท้องถิ่นต่างมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานเป็นพื้นที่เดียวกัน คือ ตาบล หมู่บ้าน ชุมชน มี
เป้าหมายการทางานร่วมกันคือ “ประชาชนในพื้นที่เดียวกัน” โดยกานัน ผู้ใหญ่บา้ น อยู่ในฐานะ “ผู้นา
ของผู้รับบริการ” และฝ่ายท้องถิ่นอยู่ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” ดังนั้น ผู้ให้บริการและผู้รับบริการย่อม
ต้ อ งมี ร ะบบความสั ม พั น ธ์ ใ นทางเกื้ อ กู ล ต่ อ กั น ยิ่ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ย่ อ มต้ อ งมี
กฎระเบียบ ความสัมพันธ์ที่เคร่งครัดมากกว่าเอกชน การสร้ างและมีระบบความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะ
ทาให้เกิดความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย และจะทาให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีและฝ่ายท้องถิ่นก็จะบริการ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กันไป
3. ความสัมพันธ์ทางด้านการบูรณาการระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรม ลดความเหลื่อมล้าในการพัฒนา
การลดความเหลื่อมล้าในการพัฒนาเป็นเรื่องที่สังคมไทยในปัจจุบันกาลังเรียกร้องให้เกิ ดขึ้ น
ตามกระแสปรองดองสมานฉันท์ ซึ่ง การบริหารราชการตามแนวนโยบายแห่ง รัฐผ่านกระบวนการ
จัดสรรทรัพยากรกระจายลงในพื้นที่ ต่างๆ ทั่วประเทศผ่านระบบการบริ หาราชการแผ่น ดิ น ตาม
ช่องทางหน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐประเภทต่างๆ ย่อม
มี จุ ด มุ่ ง หมายปลายทางแห่ ง การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ซึ่ ง ท้ อ งที่ กั บ ท้ อ งถิ่ น ท าหน้ า ที่ ส ะท้ อ น
ความส าเร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวในกิ จ กรรมของภาครั ฐ ที่ นาไปมอบให้ กั บ ประชาชน และสะท้ อน
ข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ ย่อมเป็นหน้าที่ของท้องที่กับท้องถิ่นที่
จะต้ อ งร่ วมกันบู รณาการจั ด บริก ารให้กั บ ประชาชนอย่ างเป็ นระบบให้ เ พียงพอ ความสั ม พั นธ์ใน
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ลักษณะนี้ อปท.จะช่วยลดความเหลื่อมล้าการพัฒนาโดยมียุทธศาสตร์จัวหวัดเป็นตัวชี้นา เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าในเรื่องกิจกรรมการพัฒนา ส่วนกานัน ผู้ใหญ่บ้านจะมีสัมพันธ์กับ อปท. ในเขตพื้นที่ของตน
โดยผ่ า นกระบวนการวางแผนหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น การลดความเหลื่ อ มล้ าในเชิ ง พื้ นที่ เพราะ
งบประมาณของ อปท. จะกระจายไปในพื้นที่อย่างเป็นธรรมตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ดั งนั้น
การลดความเหลื่ อ มล้ าทางด้ า นการพั ฒ นา จึ ง ควรเริ่ ม ต้ น และด าเนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง โดยผ่ า น
กระบวนการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
4. การจัดระบบความสัมพันธ์การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
การปกครองท้ อ งที่ กั บ ท้ อ งถิ่ น ไทยถู ก ออกแบบมาโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น พลั ง การ
ขับเคลื่อนไปให้ถึงประโยชน์สุขของประชาชน ถึง แม้บางช่วงบางตอน ต่างฝ่ายต่างเติบโตโดยขาด
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แต่ในภาวะปัจจุบันการขาดหรือทิ้งพลังส่วนหนึ่งส่วนใดย่อมทาให้ส่งผล
กระทบต่อประชาชน และด้วยเหตุที่ อปท. ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่แทนกานัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะ
ผู้นาชุมชนในระดับตาบล หมู่บ้านได้ อีกทั้งมีข้อจากัดทางด้านกฎหมายของ อปท. ที่ยังไม่ครอบคลุ ม
หน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และที่สาคัญก็คือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ใช่บุคคลที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านต่างๆ
เหมือนกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีอยู่ในทุกหมู่บ้าน และนอกจากนี้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ช่วย
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่มีภารกิจในตาบล หมู่บ้านได้เช่นเดียวกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทาอยู่ใ น
ปัจจุบัน เพราะอปท. มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นกับหน่วยงานใด หากไม่มีกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จะทาให้
หน่วยงานของรัฐขาดผู้ช่วยเหลือในระดับตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งถือเป็นพื้นที่เป้าหมายในการทางาน
ของหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันประชาชนก็จะขาดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใกล้ ชิด ตัว
มากที่สุด ซึ่งเป็นทั้งญาติพี่น้องและผู้นาในการเสนอปัญหาความต้องการให้กับภาครัฐ ซึ่งตั วอย่างของ
ปัญหาการขาดกานัน ผู้ใหญ่บ้านทาให้การบริหารงานภาครัฐมีอุปสรรค ได้แก่ กรณีกรุงเทพมหานคร
ยกเลิกกานัน ผู้ใหญ่บ้านไปเลยทาให้ไม่มีผู้ช่วยเหลือเรื่องน้าท่วม ในกรณีนี้ถ้ามีกานัน ผู้ใหญ่บ้านจะทา
ให้หน้าที่สารวจความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อขอเงินช่วยเหลือโดยทันทีและทาหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ทาความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน
อาทิตยา เกิดแพร และมนตรี กรรพุมมาลย์ (2553: 1-3) ได้ศึกษาผลความคาดหวังของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านในการทางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล(อบต.) พบว่า บทบาทอานาจหน้า ที่ ของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอบต. มีความใกล้เคียงกันอย่างมาก รัฐบาลจึงมีความพยายามที่จะทาให้กานัน
ผู้ใหญ่บ้านมีลักษณะการทางานที่ชัดเจนแตกต่างจากอบต. โดยเฉพาะความพยายามที่จะทาให้สถาบัน
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ด้าน “งานปกครอง” ส่วนอบต. มีหน้าที่ด้าน “งานพัฒนา” แต่อย่างไรก็
ตามรัฐบาลยืนยันว่า 2 สถาบันนี้สามารถบูรณาการการทางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็น “งานปกครองและ
งานพัฒนา” ในขณะที่จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปผลการศึกษาได้ คือ
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1. ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นมี ค วามคาดหวั ง ในบทบาทและอ านาจหน้ า ที่ ใ นการท างานร่ ว มกั บ
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ประกอบด้วย
1.1 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องการร่วมมือกับ อบต. ในการส่งเสริมและสนับสนุนราษฎรใน
ท้องถิ่นให้เกิดจิตสานึก เพื่อส่วนรวมและพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน และตาบลของตนเอง รวมถึงการสร้าง
ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างอบต. และหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐกับราษฎร รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ราษฎรให้การสนับสนุนการบริหารงานของอบต. กานัน ผู้ใหญ่บ้านต้องร่วมมือกับอบต. เป็น
ผู้ส่งเสริมเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ เช่น การทากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาท้องที่
1.2 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องการร่วมมือกับอบต. ส่งเสริมให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทางาน
1.3 กานัน ผู้ใหญ่บ้านต้องการเป็นผู้นาราษฎรในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข้อบัญญัติของท้องถิ่น
1.4 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องการร่วมกับอบต. กระตุ้นให้ราษฎรตื่นตัว รวมกลุ่มพัฒนา
ตนเองและท้องถิ่น
2. ความคิดเห็นของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการทางานร่วมกับอบต. แบ่งออกเป็น 2 ด้าน
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทด้านการพัฒนา พบว่า ควรปฏิบัติงานร่วมกับ อบต.ใน
การพัฒนาหมู่บ้านมากที่สุด รองลงมาเป็นการจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่ร่วมกับอบต.
โดยมีความเต็มใจที่จะทางานตามนโยบายที่อบต. กาหนดขึ้นน้อยที่สุด
2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทด้านการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง พบว่า ควรวางแผน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ร่วมกับ อบต. มากที่สุด รองลงมา เป็นการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่ร่วมกับอบต. และการมีอบต. ทาให้บทบาทในการส่ง เสริมอาชีพให้กับราษฎรของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงไปน้อยที่สุด
3. ความคาดหวังของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับบทบาทในการทางานร่วมกับอบต. แบ่งออกเป็น 2
ด้าน
3.1 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทด้านการพัฒนา พบว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้านมีความต้องการ
ทางานร่วมกับอบต. ในการจูงใจให้ราษฎรหันมาใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ของตนมากที่สุด
รองลงมาต้องการที่จะทางานตามนโยบายที่ อบต. กาหนดขึ้นน้อยที่สุด
3.2 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทด้านการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง พบว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ควรวางแผนป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ร่วมกับ อบต. มากที่สุดรองลงมาเป็นความต้องการ
ทางานร่วมกับ อบต. เพื่อร่วมกันสารวจความต้องการในส่วนของการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
ของราษฎร
ในการจัดระบบความสัมพันธ์ของการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น สามารถสรุป
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ในเรื่องของประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในการทางานของท้องที่กับท้องถิ่น คือ การที่กานัน
ผู้ใหญ่บ้านจะต้องทาหน้าที่เป็นผู้ นาประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท.
และอปท. จะต้องจัดสรรทรัพยากร การบริหารให้เป็นไปตามความจาเป็นและความต้องการของท้องที่
และประชาชนอย่างแท้จริง โดยควรให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านและ อปท. เป็นส่วนหนึ่งในการทางานของกัน
และกันโดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายและมีส่วนราชการซึ่งอาจเป็นทีมงานระดับตาบล อาเภอ จังหวัด
ทาหน้าที่บูรณาการและเป็นที่ปรึกษาในการทางานร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย และมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่
จะต้องกาหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และมีเจ้าภาพในการกากับดูแลสนับสนุนให้ท้องที่กับ
ท้องถิ่นได้ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน
กรมการปกครอง (2553: 73-74) กล่าวถึง พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.
2457 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ที่กาหนดให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านต้องทางานร่วมมือกับอบต. ตามมาตรา
27 (3) (4) และ (5) ซึ่งประกอบด้วย 1) กาหนดให้ผู้ใหญ่บ้านทาหน้าที่ช่วยเหลือนายอาเภอในการ
ปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้า ราษฎรในหมู่บ้านมีอานาจหน้าที่ที่ต้องประสานกับ อบต. ในเรื่องต่างๆ
2) ประสานหรืออานวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อรับบริการกับ อบต. 3) รับฟัง
ปัญหาและนาความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการที่จาเป็นของราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่ออบต.
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือ 4) สนับสนุนส่งเสริม และอานวยความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือการให้บริการแก่ราษฎรในหมู่บ้านของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรืออบต. นอกจาก
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
กานัน ผู้ใหญ่บ้านกับอบต. ในพื้นที่แล้ว การทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นยังปรากฎตาม
ระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่ได้มีการระบุไว้ ดังนี้
1. การวางแผนพัฒนาตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
2. การเป็นกลไกสาคัญของราชการส่วนภูมิภาค ในการประสาน และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของราษฎรใน
ท้องที่และท้องถิ่นนั้นๆ
3. บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดประชาคมในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
4. บทบาทฐานะเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ในเขต อบต.
5. บทบาทในฐานะตัวแทนอานาจรัฐ ที่จะต้องดูแลงานของทุกกระทรวง ทบวง กรมที่จะต้อง
ปฏิบัติงานในพื้นที่ตาบล หมู่บ้าน
6. บทบาทในฐานะประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วิบูลย์ สงวนพงศ์, ชวน ศิรินันท์พร และแก่นเพชร ช่วงรังษี (อ้างถึงใน สมาคมนักปกครอง
แห่งประเทศไทย, 2555) การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทยของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่ง หากพิจารณาโดยผิวเผินจะเห็นว่าเป็นการปกครองที่มีความ
แตกต่างกันทางด้านแนวทางการจัดการ แต่แท้จริงต่างก็มีจุดหมายปลายทางเดียวกัน คือ แก้ไขปัญหา
ในการดารงชีพ มุ่งสร้างความสุขและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประชาชน ตรงกับคาขวัญที่ว่า
“บาบัดทุกข์ บารุงสุข” ซึ่งถ้าการบริหารราชการทั้ง 2 ประการมีบุคลากรที่รับผิดชอบ มีความตั้งใจและ
รักใคร่สามัคคีกลมเกลียวร่วมกันปฏิบัติงานก็จะทาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในระดับ
พื้นที่ย่อมก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของประเทศในภาพรวม สาหรับปัญหาในพื้นที่ เกี่ยวกั บการ
ปฏิบัติงานโดยมีประชาชนผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน จึงเป็นความแตกต่างที่ต้องร่วมมือ
กันในการปฏิบัติงานตามบทบาท อานาจ หน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย หรือนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
กมล ประจวบเหมาะ (อ้างถึงใน สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย, 2555) กล่าวถึง การ
ปกครองของประเทศไทย ซึ่งมี 2 ลักษณะ ที่ทับซ้อนกันอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่จังหวัด
อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน คือ การปกครองท้องที่กับการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการปกครองท้องถิ่น
ในแต่ ล ะประเภทต่ า งมี ก ฎหมายหลั ก หรื อ แม่ บ ทของตนเองที่ ก าหนดอ านาจ หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ พร้อมทั้งกาหนดให้มีผู้บริหาร/ผู้ปกครองในแต่ละองค์กรแยกกันอย่างชัดเจน ซึ่งจากการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มเดียวกัน ก่อให้เกิดปัญ หา
ความไม่เข้าใจ การไม่ร่วมมือกันหรือแม้แต่การทะเลาะเบาะแว้งกัน ปรากฏอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระดับตาบล หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ในพื้นที่ดังกล่าวมีทั้งผู้ปกครองท้องที่ คือ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับผู้ปกครองท้องถิ่น คือ อบต. ซึ่งสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ย่อมเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศโดยรวมและกระทบต่อความสามัคคีในพื้นที่ ในทางตรงกันข้ามถ้าในพื้นที่ใดทุก
ฝ่ายมีความเข้าใจกัน มีความร่วมมือและประสานงานกันเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาท้องที่หรือท้องถิ่น
ของตนย่อมเป็นผลดีต่อประเทศในที่สุด
สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย (2555: 21-25) ได้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานระหว่าง การปกครองท้องที่กับการปกครองท้องถิ่น โดยมีส่วนบริหารงานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สานักบริหารการปกครองท้องที่ โดยได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้แสดงความ
คิดเห็น ร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีประเด็นในการสอบถาม 6 ข้อ คือ
1. ทัศนะและความเป็นจริงในทางปฏิบัติเกี่ยวกับฝ่ายปกครองท้องที่ คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
กับฝ่ายท้องถิ่นอันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไรบ้าง (เชิงบวก/เชิงลบ)
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2. ปัญหาอุปสรรคอะไรที่ทาให้การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายไม่บรรลุผล
เท่าที่ควร เช่น ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและตัวบุคคล ฯลฯ
3. ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติง านร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองท้องที่กับฝ่ายปกครอง
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สร้างความรู้ความเข้าใจ แก้กฎหมาย ปรับพฤติกรรม หาก
กลไกหรือรูปแบบใหม่/คนกลาง ฯลฯ
4. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมส่ง เสริมการปกครองท้ อ งถิ่ น
สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ สานักงานบริหารบุคคลขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น
ควรมีกลไกหรือเครื่องมืออะไรบ้าง เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างฝ่ายท้องที่กับฝ่าย
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่
5. ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการส่ง เสริมและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับ ฝ่ าย
ท้องที่และฝ่ายท้องถิ่นหรือไม่ประการใด และควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
6. ในการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งก านัน ผู้ ใ หญ่ บ้ า น กั บ ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความจาเป็นและจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนหรือไม่เพียงใด
มีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 1-6
ตาราง 1 ทัศนะและความเป็ นจริงในทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับฝ่ ายปกครองท้ องที่ คือ กานัน ู้้ใญ่่บ้าน กับฝ่ ายท้ องิิ่น
อันได้ แก่ ฝ่ ายบริญารและฝ่ ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้ องิิ่นมีความสัมพันธ์ในการปฏิบตั ญิ น้ าที่เป็ นอย่างไร
บ้ าง (เชิงบวก/เชิงลบ)
ควำมเห็นของกรมกำรปกครอง
เชิงบวก กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอ
ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการอานวยความเป็นธรรมและ
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่
ราษฎรในหมู่บ้านและรับฟังปัญหาและนาความเดือดร้อน
ทุกข์สุขและความต้องการของราษฎร์ ฯลฯ ตาม
บทบัญญัติ ม. 27 แห่ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่
พ.ศ. 2457
ส่วนฝ่ายท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการบริการ
สาธารณะด้านต่างๆ ให้แก่หมู่บ้านตามอานาจหน้าที่ที่
บัญญัติไว้ตาม พ.ร.บ. ซึ่งมีอานาจหน้าที่แตกต่างกัน หาก
ทั้ง 2 ฝ่าย ทางานบูรณาการและร่วมมือกันโดยไม่เกิด
ความขัดแย้งจะทาให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับประโยชน์
สูงสุด

ควำมเห็นของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
เชิงบวก 1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
อาจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในฐานะ
ผู้แทนประชาคม หรือเข้าเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
กรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
2.1 อปท. อาจมีการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารกับกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจ้งเตือนภัย ประชาสัมพันธ์ การหาข่าว
2.2 ผู้บริหาร อปท. อาจแต่งตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็น
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน เพื่อสนับสนุนงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและช่วยสารวจความเสียหาย
2.3 ผู้บริหารอปท. อาจให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมใน
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เชิงลบ หากฝ่ายปกครองท้องที่และฝ่ายปกครองท้องถิ่น การฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่ อปท.จัดขึ้น
ปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้องหรือเกิดความขัดแย้งกันเอง จะ 3.ส่งเสริมอาชีพ/การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทาให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับผลกระทบและเกิดความ
3.1 ผู้บริหารอาจขอความร่วมมือให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วม
แตกแยกในหมู่บ้าน ตาบล
สารวจและเสนอชื่อเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้
อปท. สนับสนุนงบประมาณหรือความช่วยเหลือ ตามอานาจ
หน้าที่

ที่มา: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย, 2555: 21-23
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ควำมเห็นของกรมกำรปกครอง

ควำมเห็นของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
3.2 อปท. อาจขอใช้ศาลาประจาหมู่บ้านหรือสถานที่
เหมาะสม เช่น ภายในบริเวณวัดหรือโรงเรียน เป็นแหล่ง
เผยแพร่ข่าวสารด้านการอาชีพ
4. การสนับสนุนความรู้หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน ซึ่งอปท. อาจสนับสนุนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือผล
ดาเนินการตามนโยบายของรัฐทางหอกระจายข่าว
5. การปฏิบัติตามนโยบายที่สาคัญของรัฐนายอาเภอจัดให้
มีการประชุมระหว่างผู้บริหารอปท.กับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
อย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนรับทราบปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการดาเนินการของแต่ละฝ่ายที่
จะต้องปฏิบัติงานตามนโยบาย เช่น การแก้ปัญหาความ
ยากจน ปัญหายาเสพติด ฯลฯ เพื่อที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ
ตามนโยบาย ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดประชุมให้เป็นตาม
ข้อตกลงร่วมกันของแต่ละฝ่าย เพื่อให้มีความสัมพันธ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนซึ่งกัน
เชิงลบ
1. การกากับดูแลอบต. นายอาเภอมีหน้าที่ตามกฏหมาย
และเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการกากับดูแล
อปท.จึงอาจมีการกระทบกระทั่งกับข้าราชการฝ่ายท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา อปท. บ้าง
2. การตรวจสอบการทางานของ อปท. ฝ่ายปกครองท้องที่
โดยเฉพาะกานัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่อาจมีการ
ตรวจสอบการทางานของ อปท. ซึ่งอาจทาให้เกิดความไม่
เข้าใจกัน จนนามาซึ่งความขัดแย้งในพื้นที่ได้
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ที่มา: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย, 2555: 21-23
ตาราง 2 ปัญหาอุปสรรคอะไรที่ทาให้การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายไม่บรรลุผล

ควำมเห็นของกรมกำรปกครอง
หากฝ่ายปกครองท้องที่และฝ่ายปกครองท้องถิ่นปฏิบัติ
หน้าที่ตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้ตาม พ.ร.บ.
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และ พ.ร.บ. ของท้องถิ่น
ย่อมไม่เกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่ควรแก้ไข
เพิ่มเติมกฏหมายแต่อย่างใด

ควำมเห็นของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
1. ปัญหาที่สาคัญที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล
ของทั้ง 2 ฝ่าย หากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการพัฒนาพื้นที่
จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้ว จะ
ทาให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ ส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปด้วย
ความล่าช้า
2. การเลือกตั้งในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเลือกกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน การเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีผู้นาในพื้นที่(ผู้บริหารท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)ให้
การสนับสนุน จึงมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ทาให้ฝ่ายได้รับ
เลือกตั้งกับฝ่ายที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งอาจเกิดความขัดแย้งกัน
ในพื้นที่ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวควรกาหนด
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้านวางตัวเป็นกลาง

ที่มา: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย, 2555: 24
ตาราง 3 ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองท้องที่กับฝ่ายท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สร้างความรู้ความเข้าใจ แก้กฎหมาย ปรับพฤติกรรม หากกลไกหรือรูปแบบ
ใหม่/คนกลาง ฯลฯ
ควำมเห็นของกรมกำรปกครอง
ควำมเห็นของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ควรให้ฝ่ายปกครองท้องที่และฝ่ายปกครองท้องถิ่นศึกษา ควรมอบหมายให้นายอาเภอซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ
และทาความเข้าใจในอานาจหน้าที่ของตนเองให้ชัดเจนว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผู้กากับดูแล อปท. เป็นตัวกลาง
ตนเองมีอานาจอย่างไร เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของทั้ง 2 ในการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง
ฝ่าย มีอานาจหน้าที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อาทิ กานัน
ท้องที่และฝ่ายปกครองท้องถิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน มีอานาจหน้าที่ด้านการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อย ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฯลฯ รวมทั้งเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหลายฉบับ
ส่วนฝ่ายปกครองท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงาน
บริการด้านสาธารณะและสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในหมู่บ้าน
และตาบล เช่น การสร้างถนน ฯลฯ
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ตาราง 4 หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอานาจฯ สานักงานบริหารบุคคลขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ควรมีกลไก
หรือเครื่องมืออะไรเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างฝ่ายท้องที่กับฝ่ายท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่
ควำมเห็นของกรมกำรปกครอง
ไม่ควรจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่และฝ่าย
ปกครองท้องถิ่น และควรให้ฝ่ายปกครองท้องที่และฝ่าย
ปกครองท้องถิ่นศึกษาและทาความเข้าใจอานาจหน้าที่ของ
ตน นาภารกิจมาบูรณาการในทุกด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนและไม่ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพราะอานาจหน้าที่แตกต่างกัน

ควำมเห็นของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ปรับปรุงกฎหมายให้สานักงานท้องถิ่นอาเภอเป็นราชการ
ส่วนภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือนายอาเภอในการสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างฝ่ายท้องที่กับฝ่ายท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
พื้นที่
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ตาราง 5 ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับฝ่ายท้องที่
และฝ่ายท้องถิ่นหรือไม่ประการใด และควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
ควำมเห็นของกรมกำรปกครอง
ถือว่ามีความจาเป็นหากฝ่ายปกครองท้องที่และฝ่าย
ปกครองท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้โดย
ทางานสอดคล้องต้องกันและบูรณาการซึ่งกันและกัน ทาให้
ประชาชนจะเกิดประโยชน์สูงสุด

ควำมเห็นของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ไม่ควรจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เนื่องจากมีนายอาเภอ
ปลัดอาเภอและท้องถิ่นอาเภอ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทั้ง 2
ฝ่าย เป็นผู้ประสานงานอยู่แล้ว แต่ให้เพิ่มอัตรากาลัง
ปลัดอาเภอและท้องถิ่นอาเภอให้เพียงพอต่อภารกิจที่มีอยู่
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ตาราง 6 ในการทางานร่วมกันระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมีความจาเป็นและจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนหรือไม่เพียงใด
ควำมเห็นของกรมกำรปกครอง
ควำมเห็นของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
มีความจาเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากกานัน ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่
มีความจาเป็นอย่างยิ่ง หากมีการทางานร่วมกันด้วยดีจะ
อานวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ทาให้พื้นที่มีความสงบเรียบร้อยและได้รับการพัฒนาอย่าง
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ฯลฯ ตาม ม. 27 แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ต่อเนื่องและประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
2457 รวมทั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายอื่นที่ให้ เพียงพอและเสมอภาค
อานาจไว้ ส่วนฝ่ายปกครองท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ตามที่
พ.ร.บ. กาหนดไว้ หากปฏิบัติทางานร่วมกันและนามาบูรณา
การ ย่อมเกิดผลดีแก่ประชาชน

ที่มา: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย, 2555: 24-25
ผลจากการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น: ศึกษากรณีกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน กับนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ของสมาคมนักปกครองแห่ง
ประเทศไทย (ส.ป.ท.) (2555: 26-34) ประกอบด้วย
1. หลักการทางานร่วมกันระหว่างฝ่ายท้องที่กับท้องถิ่น ได้แก่
1.1 มีเป้าหมายการทางานร่วมกัน คือ ทางานเพื่อประชาชนและพื้นที่
1.2 แต่ละฝ่ายมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
1.3 ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี สมานฉันท์ดุจญาติพี่น้อง
1.4 บูรณาการทางานร่วมกันในแนวราบ
1.5 สนับสนุนและทางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นสื่อกลางการพัฒนา
1.6 กาหนดปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
1.7 กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของทั้ง 2 ฝ่ายให้ชัดเจน
2. วิธีการทางานร่วมกันระหว่างฝ่ายท้องที่กับท้องถิ่น ได้แก่
2.1 ร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วมกาหนดแผน ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์
2.2 แต่งตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นสภาที่ปรึกษา อบต. ทาหน้าที่เหมือนวุฒิสภา (สภาสูง)
และสมาชิก อบต. เป็นสภาล่าง เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรองข้อบัญญัติต่างๆ
2.3 กาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผ่านการสารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่างท้องที่
ท้องถิ่นและภาคประชาชน
2.4 ทุกภาคส่วนระดับอาเภอรวมทั้งท้องถิ่นใช้วิสัยทัศน์อาเภอในการจัดทาแผนของตน
2.5 ใช้วิธีการทางานร่วมกันโดยให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นและให้
ท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายท้องที่ ได้แก่ ในระดับตาบล ให้มีการประชุมกรรมการตาบล (กต.)
ประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมร่วมกับอบต. และข้าราชการในระดับตาบลทุก
เดือน ในระดับหมู่บ้าน มีการประชุมกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกเดือนซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต.
อยู่ร่วมกัน และแต่งตั้งนายกอบต. กานัน ปลัดอาเภอเป็นที่ปรึกษาตามกฎหมาย
2.6 มีชุดปฏิบัติการประจาตาบล ประกอบด้วย ปลัดอาเภอ และข้าราชการระดับตาบล
ทาหน้าที่ประสานงาน กระตุ้น และเชื่อมต่อการทางานระหว่างฝ่ายท้องที่และท้องถิ่น
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2.7 ร่วมเสนอความคิดเห็น หรือความต้องการในการจัดบริการสาธารณะของอบต.
3. กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จในการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ประกอบด้วย
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7 ดังนี้
ตาราง 7 กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จในการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จ
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด
(จัดงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ร่วมกัน)

ความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
- อบต. จัดทาโครงการ สนับสนุนงบประมาณ ดาเนินการพิธีการ กานัน
ผู้ใหญ่บ้านจานามวลชนเข้าร่วมกิจกรรม/จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
โดยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน/อบต. จัดทีมกีฬาเข้าร่วมแข็งขัน
- อบต. สนับสนุนการจัดตั้งด่านตรวจ จุดสกัด กานัน ผู้ใหญ่บ้านจัดคน
ประจาด่านและจุดสกัดต่างๆ
- อบต. สนับสนุนจัดตั้งเครือข่ายตาสับปะรด กานัน ผู้ใหญ่บ้านจัดเวร
ยามและร่วมกันทาแผนประสานงานกับเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติด
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดส่งผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงเข้าอบรมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมี อบต. สนับสนุนการจัดฝึกอบรม
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทาหน้าที่เป็นตัวกลางแจ้งข่าวสารให้ประชาชน
ทราบ พร้อมแจ้งเหตุภัยต่างๆ ให้ อบต. และอาเภอทราบ
- กรณีเกิดความเสียหายแก่ประชาชน กานัน ผู้ใหญ่บ้านทาหน้าที่
สารวจความเสียหาย แล้วแจ้งเหตุ อบต. ช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีต้อง
อพยพประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์อพยพประชาชน/
ช่วยเหลือ
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
- อบต. จัดอบรมประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,
OTOP โดยเชิญกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นวิทยากรอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ
4. การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
- การจัดงานวันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ กานัน ผู้ใหญ่บ้านนาผู้สูงอายุทุก
หมู่บ้านมาร่วมงานที่ อบต. เป็นผู้จัด
- งานวันเด็กแห่งชาติ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับอบต. จัดเลี้ยงอาหาร
เด็ก ร่วมกันจัดทาของขวัญของรางวัลให้เด็ก
5. การจัดงานวันกานัน ผู้ใหญ่บ้านและ - วันที่ 18 มีนาคม เป็นวันท้องถิ่นไทย วันที่ 20 ตุลาคม เป็นวันกานัน
วันท้องถิ่นไทย
ผู้ใหญ่บ้าน มีการจัดงานโดยเชิญกานัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหาร อปท.
เข้าร่วมงานทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อราลึกถึงความสาคัญของทั้ง 2 วัน เป็นการ
สร้างสัมพันธภาพอันดี ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างกัน
6. การทัศนศึกษาดูงาน
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน/อบต. จะเชิญ
กานัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมโครงการเดินทางไปด้วยกัน เมื่อกลับมาจะได้
ช่วยกันส่งเสริมอาชีพตามที่ไปดูงานมาร่วมกัน
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7. การจัดทาแผนพัฒนาตาบลและแผน - กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จะร่วมกับสมาชิกสาภ อบต. จัดทาข้อเสนอความ
ชุมชน
ต้องการในด้านการพัฒนาในแต่ละหมู่บ้าน จัดทาเป็นแผนหมู่บ้าน/
ชุมชน เสนอต่อ อบต. เพื่อจัดทาเป็นแผนพัฒนา อบต. และจัดสรร
งบประมาณให้ตามแผนของหมู่บ้าน

ตารางที่ 7 (ต่อ)
กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จ
8. การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการ
ดาเนินการโครงการสาคัญตามนโยบาย
รัฐบาล
9. การรณงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

10. การรักษาความมั่นคง/ความสงบ
เรียบร้อย

11. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

12. งานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
13. งานโครงสร้างพื้นฐาน

ความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
- แต่งตั้งกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นหน่วยปฏิบัติโดยมีกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับสมาชิก อบต. และส่วนราชการเจ้าของเรื่องเป็น
ผู้สนับสนุนการทางาน
- เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองประจาจุดตรวจ จุดสกัด
กานัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครเข้าร่วมจุดตรวจ จุดสกัด โดยมีอบต.
ให้การสนับสนุนเบี้ยเลี้ยง สิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
- การจัดตั้งชุด ชรบ. ประจาตาบล (ระดับกองร้อย) จัดชุดลาดตระเวน
ประจาหมู่บ้าน จัดชุดประจาการตาสับปะรด มีการประกอบกาลัง
ระหว่างฝ่ายราชการ ได้แก่ ปลัดอาเภอ เจ้าหน้าที่ตารวจ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/สมาชิก อปท. ราษฎรอาสาสมัคร ทาหน้าที่ดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
- อบต. และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
อิสลาม คริสและพุทธศาสนา
- งานเกี่ยวกับวันสาคัญของชาติ ได้แก่ กิจกรรมวันเด็ก สงกรานต์ ฯลฯ
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอบต.ร่วมกันจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในเขตตาบล
หมู่บ้าน และมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- การขยายเขตประปา โดยรวมพลัง 3 ประสาน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เสนอความต้องการขยายเขตประปาเข้าหมู่บ้าน อบต. สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น ท่อเมนประปา และขอใช้นาจากเทศบาล
- การขุดลอกคลองในเขต อบต. และเทศบาล เป็นโครงการ 4 ประสาน
ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และเทศบาล โดยมีองค์กรบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร

ที่มา: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย, 2555: 31-35
4.ข้อคิดเห็นในการทางานร่วมกันระหว่างฝ่ายท้องที่กับฝ่ายท้องถิ่น
4.1 เงื่อนไขความสาเร็จในการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเกิดจากการให้
เกียรติซึ่งกันและกัน
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4.2 การทางานโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้อง
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเป็นเสมือนญาติ พี่น้องและเพื่อน ทาให้ทางาน
ร่วมกัน ปรึกษาหารือร่วมกัน
4.4 การมีเป้าหมายร่วมกันคือ ประชาชนในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบและเป็นผู้นา
4.5 เพื่อประสิทธิภาพของการทางานควรบูรณาการตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านให้เป็นส่วน
หนึ่งของ อปท. เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างกันและทาให้เกิดเอกภาพในการทางานมากขึ้น
4.6 จัดตั้งหน่วยงานกลางรับผิดชอบการส่งเสริมและสนับสนุนการทางานร่วมกัน
4.7 ปรับปรุงบทบาทอานาจหน้าที่ของท้องที่กับท้องถิ่นใหม่เพื่อให้ทางานร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์
4.8 จัดอบรมสร้างความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของทั้ง 2 ฝ่าย โดยการอบรมร่วมกัน
4.9 มีกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติซึ่งออกโดยทางราชการกาหนดกิจกรรมให้ท้องที่กับ
ท้องถิ่นปฏิบัติงานร่วมกัน
4.10 ผู้บังคับบัญชา/ผู้กากับดูแลท้องที่กับท้องถิ่น ควรให้เกียรติการทางานของทั้ง 2 ฝ่าย
อย่างเท่าเทียมกันเสมือนเป็นแขนซ้ายขวา
5. การแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
5.1 ควรตัดเรื่องการเมืองออกไปจากการสร้างความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
5.2 ให้ อบต. จัดงบประมาณให้ทั่วถึงตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
5.3 ตัดเรื่องผลประโยชน์ในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสาคัญ
5.4 เมื่อท้องที่กับท้องถิ่นใดมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นจัดให้มีชมรม อบต. ชมรมกานัน
ผู้ใหญ่บ้านระดับจังหวัดเป็นผู้มีหน้าที่ในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้เกิดความปรองดองในการแก้ปัญหา โดย
มีคนกลางซึ่งเป็นพวกเดียวกันทาหน้าที่ไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิดการรับรู้ในประเด็นปัญหาพร้อมกัน
5.6 ไม่กลัวเรื่องร้องเรียนต่างๆ แต่ให้นาเรื่องร้องเรียนมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
6. ข้อเสนอเกี่ยวกับบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นของผู้บังคับบัญชาและผู้
กากับดูแล
6.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอลงพื้นที่บ่อยๆ และให้ข้อคิดเห็นการทางาน
ร่วมกันเป็นประจา
6.2 ทางราชการเปลี่ยนผู้ปกครองบ่อยๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทาให้ขาดความ
ต่อเนื่อง
6.3 เรื่องการเมืองไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการทางานร่วมกันของท้องที่กับท้องถิ่น
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7. ข้อเสนอให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน
7.1 การปรับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องบทบาท อานาจหน้าที่ของท้องที่กับท้องถิ่น โดยที่ทั้ง 2
ฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน โดยฝ่ายท้องถิ่นเป็นผู้จัดบริการสาธารณะ และฝ่ายท้องที่เป็นผู้นาประชาชนใน
ฐานะผู้รับบริการทาหน้าที่เสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนให้กับท้องถิ่น และช่วยเหลืองาน
ของ อปท. ในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สุขของชุมชน ขณะเดียวกัน อปท. ให้การสนับสนุน
งานในหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของตนตามกฏหมาย
7.2 การจัดทาข้อตกลงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้านกับอปท.
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและแนวความคิดเกี่ยวกับการดารงอยู่ของฝ่ายท้องที่หรือฝ่ายท้องถิ่นซึ่งที่ผ่าน
มาอาจมีลักษณะของความขัดแย้ง
7.3 การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น และก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้ความร่วมมือ เช่น การกาหนดกิจกรรมให้ปฏิบัติงานร่วมกัน การปรับปรุง
ระบบการประสานงานของส่วนราชการที่รับผิดชอบงานท้องที่และท้องถิ่นในส่วนกลาง เพื่อ ให้เกิด
ความคล่องตัว โดยจัดกลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้กรมการปครองและกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคนเดียวกันรับผิดชอบงาน
ของทั้ง 2 กรม และการปรับปรุงทัศนคติของกานัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารท้องถิ่นให้มีความเข้ าใจ
และเห็นประโยชน์ของการทางานร่วมกันจนเกิดเป็นค่านิยมในการทางานร่วมกันอย่างยั่งยืน หรือ
กาหนดให้มีหลักสูตรอบรมสัมมนากานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นโดยให้มีเนื้อหาของการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
8. ปรับปรุงบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้นาจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยผ่านกระบวนการประชาคม
9. กากับดูแลให้ อปท. จัดทาแผนและจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
10. การปรับบทบาทของผู้บังคับบัญชาและผู้กากับดูแลท้องที่และท้องถิ่นในระดับจังหวัด
10.1 ผู้ว่าราชการจัง หวัดและนายอาเภอ ในฐานะผู้ส่ง เสริมสนับสนุนให้ท้องที่และ
ท้องถิ่นปฏิบัติงานร่วมกัน โดยเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง สร้างความเข้าใจกับทั้ง 2 ฝ่าย โดยตรงด้วย
ตนเอง และควรให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ ได้เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันของทั้ง 2
ฝ่าย โดยกาหนดหน้าที่ของท้องที่และท้องถิ่นให้เกิดความชัดเจนเมื่อสั่งการ/ขอความร่วมมือ
10.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอาเภอในฐานะผู้ควบคุมและกากับดูแลท้องที่และ
ท้องถิ่น ในบทบาทนี้ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลปะในทางปกครองและสร้างการยอมรับให้ เกิดขึ้นจาก
ทั้ง 2 ฝ่าย
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11. การเสริมสร้างทีมงานเพื่อบูรณาการและเป็นที่ปรึกษาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร
ท้องถิ่นในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย 2 ทีม
11.1 ทีมงานข้าราชการในระดับอาเภอ รับผิดชอบประจาตาบลต่างๆ เพื่อเข้าไป
ประสานกับ อปท. กานัน ผู้ใหญ่บ้ าน ในการบูรณาการโครงการระหว่างภาครัฐกับท้องถิ่นและความ
ต้องการของประชาชน และเป็นที่ปรึกษาให้กับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอปท. ในการขอรับการสนับสนุน
ความต้องการในส่วนที่เกินขีดความสามารถ
11.2 ทีมงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารท้องถิ่น คือ การจัดตั้งชมรมร่วมกัน
ของท้องที่ท้องถิ่น เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของชมรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
12. การส่งเสริมสิทธิสวัสดิการของบุคลากรในฝ่ายท่องที่และท้องถิ่นควรคานึงถึงศักดิ์ศรี
และความเท่าเทียมกัน โดยไม่สมควรจะทาให้ เกิดความเข้าใจว่าทางราชการให้ความสาคัญกับฝ่ายใด
มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
3.5 ปัจจัยเงื่อนไขควำมร่วมมือ
“ชุมชน” เปรียบเทียบได้กับร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นระบบที่สัมพันธ์กัน ไม่แยกจากกันโดยมี
เซลล์ ( cell) ของร่ า งกายเป็ น หน่ ว ยพื้ น ฐาน (basic unit) ท าหน้ า ที่ แ ลกเปลี่ ย นกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตลอดเวลา โดยผนังเซลล์(cell wall) ทาหน้าที่คัดเลือกว่าจะนาอะไรเข้าและนาอะไรออกเท่าไร เพื่อ
รักษาสมดุลของเซลล์เอาไว้ โดยมีการปรับให้เข้าสู่ภาวะดุลยภาพอยู่เสมอ แต่เมื่อใดที่ขาดดุลยภาพก็
จะทาให้เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งชุมชนหรือสังคมก็เช่นเดียวกัน ชุมชนก็คือผนังเซลล์ ที่ทาหน้าที่กลั่นกรองสิ่ง
ต่างๆ จากภายนอกก่อนที่จะนาเข้ามาในชุมชน ในครอบครัว ชุมชนจึงเป็นยุทธศาสตร์สาคัญ ซึ่งหาก
ชุมชนมีความเข้มแข็งก็จะสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (ประเวศ
วะสี, 2548: 66-67)
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552: 336) กล่าวว่า การร่วมมือ (Collaboration) เป็นเทคนิค/วิธีการ
จั ด การปั ญ หาความขั ด แย้ ง (Conflict Resolutions) ด้ ว ยการแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น (Problem
Solving) ซึ่งถือว่าในปัญหาที่สาคัญๆ ควรให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยพูดคุยกันให้เข้าใจถึง ความ
ต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่แต่ละฝ่ายต้องการ อันจะนาไปสู่สัมพันธภาพที่ดีมีความรู้สึกชนะทั้ง 2 ฝ่าย
(Win-Win-Situation) เป็นวิธีที่เหมาะเมื่อผลประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่ายไม่ได้อยู่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง
และทั้ง 2 ฝ่ายมีความไว้วางใจกันพอสมควรและสามารถเปิดเผยข้อมูลกันได้
ไพโรจน์ เบขุนทด (2544: 10) กล่าวถึง ความรร่วมมือในการทางานกลุ่ม หมายถึง การที่
บุคคลให้ความช่วยเหลือในการทางานต่อบุคคลหรือคณะบุคคล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ซึ่งวัดได้จากการสังเกตความร่วมมือ
ในการทางานกลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยหลักการทางาน 5 ด้าน
1. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม
2. การสร้างบรรยากาศในการทางานกลุ่ม
3. การรับผิดชอบต่องานของกลุ่ม
4. การกล้าแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
5. การยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
พูนศักดิ์ บุญสาลี (2541: 1-5) ความร่วมมือเป็นพฤติกรรมขององค์การซึง่ ต้องพัฒนาและ
สร้างสรรค์ขึ้นจากพฤติกรรมส่วนบุคคล ความร่วมมือเป็นคุณสมบัติที่ทาให้กลุ่มเกิดประสิทธิภาพและ
มีพลังสร้างสรรค์ และพฤติกรรมความร่วมมือจะปรากฏลักษณะสาคัญ 3 ประการคือ
1. การทากิจกรรมแทนกันได้ (Substitutability)
1) เมื่อสมาชิกกลุ่มคนใดคนหนึ่งลงมือปฏิบัติงานของกลุ่มแล้วคนอื่นๆ ในกลุ่มไม่ต้องไป
ทางานนั้นอีก
2) เมื่อแบ่งงานกันปฏิบัติแล้วปรากฏว่าสมาชิกคนใดคนหนึ่งปฏิบัติงานนั้นไม่ได้หรือทาได้
ช้า บุคคลอื่นสามารถเข้ามาช่วยทาแทนได้
3) เมื่อแบ่งงานกันแล้ว สมาชิกกลุ่มตั้งใจทางานในส่วนตนอย่างเต็มที่
2. การชอบพอชื่นชมผู้ทางาน (Positive Cathexis) คือการที่ผู้ลงมือทากิจกรรม/งาน ที่ทา
ให้สมาชิกแต่ละคนเข้าไปใกล้เป้าหมายหรือความสาเร็จ สมาชิกในกลุ่มจะชื่นชม พอใจและมีทัศนคติ
ที่ดีกับบุคคลนั้น
3. การชักจูงใจ (Inducibility) ถ้ามีผู้ปฏิบัติกิจกรรมคนใดขอร้องให้สมาชิกอื่นช่วยทากิจกรรม
นั้น สมาชิกจะเต็มใจปฏิบัติตามคาขอ
หลักสาคัญที่จะทาให้ความร่วมมือเกิดขึ่นได้ คือต้องพยายามให้สมาชิกมีคุณสมบัติ 3 ประการ
คือ การให้ การรับ และการรู้จักสังเกต สนใจผู้อื่น ซึ่งถือว่าการให้เป็นหัวใจสาคัญของพฤติกรรมกลุ่มที่
จะก่อให้เกิดวัฎจักรและกระบวนการของความร่วมมือ
สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546: 305-307) กล่าวถึง ความร่วมมือว่าการที่คนร่วมกันทางาน
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายร่วมกันของคนที่ทางานด้วยกัน หรือ
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน หรืออาจเรียกว่าเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์
ระหว่างผู้ที่ทางานร่วมกัน ซึ่งสาเหตุที่ทาให้คนเลือกที่จะทางานร่วมกันหรือแข่งขันกัน คือ
1. ความเหนียวแน่นของกลุ่ม: ความชอบพอกันทาให้ร่วมมือกัน ซึ่ง พบว่าการที่มีสมาชิก
ทางานร่วมกันอย่างสมานสามัคคี มีความเหนียวแน่นในกลุ่มสูงจะมี ความชอบพอกันสูงกว่ากลุ่มที่ไม่
สามัคคี และกลุ่มที่เหนียวแน่นจะมีขวัญกาลังใจดี สมาชิกมีความร่วมมือและช่วยเหลือกันและกันใน
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การทางาน ทาให้ได้ผลผลิตจากการทางานมากและมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ไม่มีความขัดแย้งกันอย่าง
รุนแรง ซึ่งผลจะตรงกันข้ามกับกลุ่มที่มีความเหนียวแน่นน้อยกว่า
2. การแลกเปลี่ยนความร่วมมือ เป็นหลักการความร่วมมือระหว่างบุคคลที่ยึดหลักแห่งการ
แลกเปลี่ยน (Reciprocity Norms) คือการที่ใครทาอะไรให้เราแล้วรู้สึกสบายใจ เราก็จะทาแก่เขาเป็น
การตอบแทน หรือหลักแห่งการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
3. การค้นหาสาเหตุแห่งการร่วมมือของฝ่ายอื่นกับการให้ความร่วมมือ เป็นการค้นหาสาเหตุ
ของความร่วมมือที่อีกฝ่ายแสดงออกต่ออีกฝ่าย ถ้าเกิดจากความตั้งใจจริงความร่วมมือระหว่างกันก็จะ
สนิทใจ ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการตัดสินใจให้ความร่วมมือ หรือร่วมมือเป็นตามมารยาท
4. การเพิ่มความร่วมมือโดยการสื่อสารมากขึ้น จากงานวิจัยพบว่า ไม่ว่าสถานการณ์จะอยู่ใน
รูปแบบการร่วมมือหรือการแข่งขัน ถ้ามีการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นการร่วมมือจะเพิ่มขึ้นทุกกรณี
5. ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลกั บ การร่ ว มมื อ เกิ ด จากบุ ค ลิ ก ภาพของแต่ ล ะคนที่ จ ะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือหรือความแข่งขัน ซึ่งบุคลิกภาพดังกล่าวเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูและการสังคม
ประกิต (Socialization Process) อันเป็นกระบวนการที่สัง คมให้ก ารเรียนรู้ แก่ สมาชิกของสั ง คม
เพื่อให้เข่ามีความเชื่อ ค่านิยม และเจตคติที่สังคมต้องการหรือตามบรรทัดฐานของสังคม
เรวัตร ชาตรีวิศิษฎ์ (2539: 117-119) กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จในการท างาน
ร่วมกันมี 3 ประการ คือ
1. จัดตั้งคณะทางานหรือ กลุ่ ม ทางาน เพื่อให้การประสานงานได้ สะดวกและยัง เป็ น การ
พิจารณาหรือกาหนดแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน
2. ก าหนดแผนการและวิ ธี ก ารประสานงานรวมถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ ห้ แ น่ ชั ด และแจ้ ง ให้ กั บ
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องของทั้ง 2 ฝ่ายได้ทราบเพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
3. ลดปัญหาการขัดแย้งและปรับวิธีการทางานเข้าหากัน เนื่องจากระบบการทางานและ
ระเบียบการปฏิบัติงานของทั้ง 2 หน่วยงานมีข้อแตกต่างกัน ทั้ง ในความคล่องตัว ความยืดหยุ่ น
ข้อบังคับและกฎหมาย อันอาจจะเป็นอุปสรรคของการทางาน จึงจาเป็นต้องปรับตัวด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย
ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้ง แต่ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องประนีประนอมเข้าหากัน
อาทิตยา เกิดแพร และมนตรี กรรพุมมาลย์ (2553: 2-3) พบว่า ปัญหาการทางานร่วมกันระหว่าง
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับอบต. เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างกันอย่างรุนแรงในพื้นที่โดยประเด็นสาคัญ
คือ การทางานในพื้นที่มีความซ้าซ้อนกัน
พรรณเพ็ญ ฟั่นจักรสาย (2551: 4-5) กล่าวถึง ลักษณะความขัดแย้ง ระหว่างผู้นาท้องที่กั บ
ท้องถิ่น ว่าเกิดมาจากสาเหตุสาคัญ 3 ประการ คือ 1) เป็นเรื่องของความไม่ชัดเจนในระเบียบกฎหมาย
โดยเฉพาะบทบาท อานาจ หน้าที่ ของแต่ละฝ่ายที่ถูกกาหนดโดยกฎหมายคนละฉบับกัน และแต่ละ
ฉบับก็มีความซับซ้อนกันอยู่ 2) ปัญหาการเข้าสู่ตาแหน่งของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากต่างฝ่ายมาจากการเลือกตั้ง ทาให้ ต้องเป็นคู่แข็ง ทางการเมืองกัน 3)
มารยาทในการทางานและความขัดแย้งส่วนตัว
ปราโมทย์ รวิยะวงศ์ (2554: 1-7) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ นาท้องถิ่นกับ
ผู้นาท้องที่ พบว่าสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาจาก 1) สาเหตุความขัดแย้งจากด้านบุคคล คือ ความ
ขัดแย้งมีสาเหตุจากความแตกต่างด้านความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม เป้าหมายการทางาน
ความรู้ ความสามารถ 2) สาเหตุ ค วามขั ด แย้ง จากด้ า นปฏิ สั มพั นธ์ใ นการทางาน คื อ ปฏิ สั ม พันธ์
ระหว่างผู้นาท้องถิ่นและผู้นาท้องที่ มีค่อนข้างน้อย ทาให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกในชุมชน นามาซึ่ง
การไม่รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และการติดต่อสื่อสารขาดประสิทธิภาพ ขาดข้อมูลที่จาเป็น
ต้องรับรู้ร่วมกัน ทาให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกัน 3) สาเหตุความขัดแย้งจากด้านสภาพของ
พื้นที่และองค์กร คือ มีข้อจากัดเกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่กว้างไม่สอดคล้องกับรายได้ ความหนาแน่นของ
ประชากรน้อย ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีรายได้น้อยจากการเก็บภาษี รายได้ส่วนใหญ่ได้จาก
การอุ ด หนุ นงบประมาณจากภาครั ฐ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า นการจัด สรรงบประมาณที่ ไ ม่ทั่ ว ถึง และ
พอเพียง ประกอบกับโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ ที่ผู้นาท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติอาจทาให้เกิดความ
คิดเห็นมีความแตกต่างกันด้วย
สรุปได้ว่าปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิด ความร่วมมือ ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน มาจากปัจจัยเงื่อนไขภายในของกานัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก ผู้บริหารหรือ
นายกอบต. อันได้แก่ การมีความรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในชุมชน การมี
ภาวะผู้นา มีประสบการณ์ทางานในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การมีวิธีการสร้างให้เกิดความร่วมมือขึ้น
จากทุกฝ่ายในชุมชนซึ่งเป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ในขณะที่ปัจจัยเงื่อนไข
ภายนอกประกอบด้วยสภาพบริบทของชุมชน ศาสนา ประเพณีวัฒนาธรรมและความเชื่อดั่งเดิม ความ
ร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน กฎหมายหรือระเบียบที่เอื้อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่น และนโยบายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากรัฐ สาหรับสาเหตุแห่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ม าจาก
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ และเป้าหมายที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน และ
ผลประโยชน์ทางการเมือง ก็อาจเป็นตัวแปรหรือปัจจัยในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้

ตอนที่ 4 กำรจัดกำรควำมรู้
แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ป ค.ศ. 1969
โดยโครงการ ARPANET ที่ได้เริ่มขึ้นจากความพยายามเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จากสถาบันวิจัย และ
มหาวิทยาลัย 4 แห่งในสหรัฐอเมริกาเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกัน ซึ่งถือเป็นจุดกาเนิดของแนวคิดการจัดการความรู้ แต่ยังไม่ได้ใช้ชื่อว่า การจัดการความรู้
และหลังจากนั้นก็ได้มีแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาอีกจานวนมาก ได้แก่ Learning Organizational
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ของ Argyris and Schon (1978) The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Organization
ของ Senge (1990) และ The Knowledge Creating Company ของ Nonaka (1991) จนถึงป ค.ศ.
1993 จึ ง ได้ มี ก ารจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ การจั ด การความรู้ เ ล่ ม แรกชื่ อ Knowledge Management
Foundations เขียนโดย Karl M.Wiig และหลังจากนั้นแนวคิดการจัดการความรู้ก็ถูกพัฒนามาอย่ าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
Wiig (2000) ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในการบริหารราชการ พบว่าการ
จัดการความรู้ (KM) มีบทบาทสาคัญในการบริหาราชการแต่ละบทบาทสนับสนุนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะ
พื้นที่และมีวัตถุประสงค์และการนาไปใช้ที่แตกต่างกันโดยการร่วมมือกันสร้างสังคมแห่งสินทรัพย์ทาง
ปัญ ญา (society’s intellectual capital -IC) ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการตัดสินใจในภาครัฐ
และเอกชนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ โดยขอบเขตหลัก 4 ประการในการจัดการความรู้มาใช้
ในการบริหารราชการ คือ 1) การยกระดับการตัดสินใจในการบริการภาครัฐ 2) มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในประเด็นสาธารณะ 3) เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันโดยใช้
สังคมแห่งทรัพย์สินทางปัญญา และ 4) เพื่อพัฒนาความรู้เพื่อการแข่งขันให้แก่แรงงานทั้งหมด โดย
การนาการจัดการความรู้ไปใช้สนับสนุนทุกวัตถุประสงค์
รังสรรค์ เนียมสนิท (2557: ออนไลน์) กล่าวถึง การจัดการความรู้ในฐานะเครื่องมือเพื่อการ
พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีวิธีการมากมายหลายวิธีที่จะพัฒนาให้มนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กรต่างๆ ทางานอย่างเต็ม
กาลังความสามารถ สนองตอบต่อวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรที่ก่อเกิดและดารงอยู่ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างมากมาย ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เชื่อมโลกให้แคบและเล็กลง มีการแข่งขัน
สู ง มนุ ษ ย์ จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ ความอยู่ ร อดขององค์ ก ร และท าอย่ า งไรจึ ง จะให้ ม นุ ษ ย์ มี ขี ด
ความสามารถได้ การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ จึงควรทา
ความเข้าใจกับเรื่อง “การจัดการความรู้” ว่ามีจุดกาเนิด พัฒนาการ ตลอดจนเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับ
องค์กรในการใช้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้อย่างไร ซึ่งปาริชาติ วลัยเสถียร (2549: 1) กล่าวถึง
ผลการวิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งดาเนินการอยู่บนฐาน
คิดที่ว่า การเสริมสร้างให้ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีและอุดมไปด้วยชีวิตสาธารณะ หรือชุมชนที่มีประชาสังคม
เข้มแข็งภายใต้มโนทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง” หรือ “ชุมชนเป็นสุข” ได้จาเป็นต้องอาศัย “การเรียนรู้”
และ “การจั ด การความรู้ ” เป็ น กระบวนการและเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ในการเสริ ม สร้ า งและพัฒนา
ความสามารถทั้งในระดับบุคคลกลุ่ม องค์กรและเครือข่ายให้นาไปสู่การจัดการตนเอง และการพัฒนา
สัง คมโดยรวม และสุรพงษ์ มาลี (2552: 36) มองว่า ข้าราชการไทยจะเป็น Knowledge Workers
เนื่องจากศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่สัง คมได้ปรับเปลี่ ยนจากระบบเศรษฐกิ จที่เน้นการผลิ ตไปสู่ ระบบ
เศรษฐกิจที่ เน้นการบริการและความรู้ (Service/Knowledge Economy) และองค์กรทั้ งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนต่างถือว่า “ความรู้” คือ สินทรัพย์ที่สาคัญยิ่งและเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการสร้างความ
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ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยากทาให้ยอมรับ กันโดยทั่วไปว่า
ความรู้ คือ “หัวใจแห่งความสาเร็จขององค์กร”

4.1 ควำมหมำยของควำมรู้
Francis Bacon กล่าวว่า “Knowledge is power” ซึ่งเป็นคากล่าวถึงความสาคัญของความรู้
ที่จะนามาซึ่งอานาจที่เป็นจริงเสมอ แต่ความรู้ก็มีความหลากหลายไปตามบริบทขึ้นอยู่กับการนาไปใช้
ของแต่ละบุคคล ซึ่งในสภาพสังคมแห่งความรู้นั้น ความรู้จึงถือว่าเป็นทรัพยากรหลักที่สาคัญ ที่มีความ
แตกต่างจากปัจจัยการผลิตด้านอื่นๆเพราะความรู้สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ และสามารถทาให้ความรู้ ที่
มีอยู่ล้าหลังได้เช่นกันซึ่ง T. Kanti Srikantaiah and Koenig (2008: 21) กล่าวว่า ความรู้ มีอยู่ทั่วไป
เช่น อยู่ในตัวบุคคล การสนทนา อินเตอร์สื่อสิ่งพิมพ์ คลังข้อมูล ข้อมูลพื้นฐานทั้งภายในภายนอก และ
อยู่ที่การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practices) โดยสภาพความรู้จึง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นการ
เรียนรู้หรือการแสวงหาความรู้ จึงจาเป็นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยอาจกว่าได้ว่าความรู้เป็น
ผลลัพธ์ของกระบวนการเรียนรู้ และจากการศึกษาพบว่ามีนักวิชาการได้ให้ความหมายของความรู้ไว้
จานวนมากเช่น
Hess and Ostrom (2011: 7-8) กล่ า วถึ ง ความรู้ จ ากทฤษฎี ก ารปฏิ บั ติ ใ นหนั ง สื อ
Understanding Knowledge as a Commons ว่ า ความรู้ เ ป็ น สิ่ ง ซึ่ ง สามารถจะเข้ า ใจได้ ง่ า ยจาก
ความคิด ข่าวสาร และข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นหรือสิ่งที่ได้รับมา ซึ่งเป็นการรวบรวมความคิด
มาจาก Davenport and Prusak (1998) ที่มองว่าความรู้แตกแขนงออกมาจากข่าวสาร และข่าวสาร
แตกแขนงออกมาจากข้อมูล และMachlup (1983) เขาได้เสนอะแนะการแบ่งแยก ข้อมูล ข่าวสาร
และความรู้ไว้คือ ข้อมูลเกิดขึ้นจากส่วนของข่าวสารที่ยังไม่ได้กลั่นกรอง ข่าวสารเกิดจากการรวบรวม
ข้อมูลสภาพแวดล้อมของบริบทต่างๆ ความรู้เกิดจากผสมกลมกลืน หรือการปรับตัวให้เข้ากับข่าวสาร
และความสามารถในการเข้าใจการนาความรู้ไปใช้ได้อย่างไร
ความรู้คือ การรวบรวมผสมผสานข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ ค่านิยม บริบทและความเชื่อ
ของบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อทาให้คนเกิดความเข้าใจและความสามารถในการจดจาสิ่งต่างๆ เหล่านั้น
ทาให้เกิดความเข้าใจในการสร้างกระบวนการความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ และเกิดการยอมรับ
ของคนส่วนมาก และความรู้คือขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นและนาไปสู่การทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพ
โดยที่ความรู้อาจไม่จาเป็นต้องมาจากข่าวสารหรือข้อมูลเพียงอย่างเดียว ในทางตรงกันข้ามการถ่ายทอด
เป็นคาพูดที่ชัดเจนก็สามารถใช้แทนกันได้ (Senge, 1999; Nonaka, 1994)
ลักษณะของความรู้นั้น มีส่วนประกอบจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีลักษณะหลากหลาย
และครอบคลุมถึงความสนใจต่อลักษณะอุปนิสัย บุคลิกภาพของสมาชิกโดยมองว่าความรู้เป็นสิ่งที่ไม่
คงที่ (dynamic) ถูกสร้างขึ้นในบทบาททางสังคมท่ามกลางปัจเจกบุคคลและองค์กร ความรู้เป็นบริบท
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ที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับเวลาและช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง และการพัฒนาความรู้เป็นหัวใจของการ
สร้างนวัตกรรรมและการเจริญเติบโตขององค์กร โดยถือว่าความรู้เป็นเป้าหมายสาคัญอย่างยิ่งต่อ
องค์กร ซึ่งการสร้างความรู้ในองค์กรเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคคล และหัวหน้าถือว่ามี
ความส าคั ญ ต่ อ การรวบรวมความรู้ นั้ น (Little, Quintas and Ray, 2002: 42-43; Prusak and
Matson, 2006: 5)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ระบุว่า ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สิ่งที่
สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบั ติแ ละ
ทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด
หรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา
วิจารณ์ พานิช (2547: 64) ความรู้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ร ะ ดั บ ที่ 1: knowwhat (รู้ว่าคืออะไร) เป็นความรู้เชิงทฤษฏีล้วนๆ เปรียบเสมือนความรู้ของผู้จบปริญญาตรีมาใหม่ ๆ
เมื่อนาความรู้เหล่านี้ไปใช้งานก็อาจจะใช้ได้ผลหรือไม่ไ ด้ผล ระดับที่ 2: know-how (รู้วิธีการ) เป็น
ความรู้ที่มีทั้งเชิงทฤษฎี และเชิงบริบทเปรียบเสมือนความรู้ของผู้จบปริญญาตรีและมีประสบการณ์
การทางานผ่านมาระยะหนึ่ง เช่น 2-3 ปก็จะมีความรู้ในลักษณะทีรู้จักปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้ อม
หรือบริบท ระดับที่ 3: know-why (รู้เหตุผล) เป็นความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผลได้ว่าทาไมความรู้
นั้นๆ จึงใช้ได้ผลในบริบทหนึ่ง แต่ใช้ไ ม่ไ ด้ผลในอีกบริบทหนึ่ง และระดับที่ 4: care-why (ใส่ใจกับ
เหตุผล) เป็นความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อซึ่งจะเป็นแรงขับดันมาจากภายในจิตใจ ให้ต้องกระทาสิ่ง
นั้น ๆ เมื่อเผชิญสถานการณ์
เสรี พงศ์พิศ (2553: 58) กล่าวถึง ความรู้มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ความรู้มือหนึ่งเป็นความรู้ที่เกิด
จากประสบการณ์ จากการปฏิบัติ จากการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจาก ความรู้มืองสอง ซึ่ง
อยู่ในตารา หรือการเรียนรู้ที่ดีที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การท่องตารา แต่เป็นการสร้างความรู้
ใหม่โดยอาศัยทั้งข้อมูลที่มีอยู่และหาใหม่ ความรู้มือสองและประสบการณ์ของคนอื่นมาช่วยให้เกิดการ
คิดการปฏิบัติเป็นกระบวนการ จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ ความรู้ใหม่ที่สร้างเองนี้มีพลัง จนอาจระเบิ ด
ศักยภาพภายในของแต่ละคนออกมา เกิดการเปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโตและเกิดปัญญา
คะนึงเดช เชื่อมวราศาสตร์ และรัชชานนท์ ศุภพงศ์พิเชษฐ (2553: 41) กล่าวถึงความสาคัญ
และความจาเป็นของความรู้ว่า เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญมากกว่าทรัพย์สินด้านการเงิน ตาแหน่ง
เทคโนโลยีหรือทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์กร ซึ่งในการทางานยุคปัจจุบันความรู้เป็นทรัพยากรหลักในการ
ทางานของทุกองค์กร การปฏิบัติการ ระบบและขั้นตอนของการทางานต่างๆ ขององค์กรล้วนมาจาก
พื้นฐานความรู้ทั้งสิ้น สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งนอกจากมีความรู้แล้ว ยังจาเป็นต้องมีการจัดการความรู้
ในองค์กร เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความรู้มีมากมายและบางอย่างไม่สามารถเข้าถึงได้ มีการค้นพบ
ความรู้ใหม่ตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีนวัตกรรมต่างเพิ่มมากขึ้น การเคลื่อนย้าย
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ความรู้ไปในแหล่งต่างๆ เป็นการเพิ่มศักยภาพความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารและ
เทคโนโลยี และนอกจากนี้การจัดการความรู้สามารถทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายของงาน เป้าหมาย
ของการพัฒนาคน
จากที่นักวิชาการต่างๆ ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้นั้น จึงถือว่าความรู้เป็นผลที่ได้จากการ
เรียนรู้ซึ่งเกิดจากความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้/ประสบการณ์ที่ได้รับจากงานที่ได้ทาอยู่สม่าเสมอ ซึ่ง เป็น
ความสามารถในการฝึกฝน แสวงหา จดจาและนาความรู้ไ ปประมวล เพื่อปรับใช้ในสภาพบริ บ ท ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

4.2 ประเภทของควำมรู้
ประเภทของความรู้ ประกอบด้วย Explicit Knowledge คือ ความรู้ชัดแจ้ง เกิดจากความรู้ฝัง
ลึกของบุคคลที่ประสบความสาเร็จและมีการบันทึกไว้ซึ่งสามารถสื่อสารอย่างเป็นทางการ และสามารถ
แลกเปลี่ยนให้บุคคลอื่นเข้าใจได้อย่างง่ายดายเช่น คาพูด ความคิดเห็น หรือความรู้สึก ตัวเลข สามารถ
แลกเปลี่ยนกันในรูปของข้อมูล ทฤษฎี และสิ่งที่กาหนดไว้ในการสั่งสอน/แนะนา และ Tacit Knowledge
คือ ความรู้ของบุคคลที่ฝังลึกในตัวบุคคลและไม่มีแบบแผน ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
และไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ความเชื่อ ทัศนคติและคุณค่าส่วนบุคคลหรือเป็นความรู้ฝังลึกที่มีอยู่จริง
ตามธรรมชาติ (Shobha, 2008: 357 และ Nonaka, 1994)
Groff and Jones (2003: 2-4) กล่าวถึง ประเภทความรู้ไว้กว้างๆ เป็น 3 ประเภท คือ
1. ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว
ของแต่ละบุคคล ใช่การถ่ายทอดด้วยการสอน อบรมและการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจาก
ความรู้ที่ติดอยู่ที่ตัวบุคคล จึงอาจมีการสูญหายได้หากไม่ได้มีการถ่ายทอดให้ผู้อื่นสืบสานความรู้ต่อ
2. ความรู้ เ ด่ น ชั ด (Explicit Knowledge) เป็ น ความรู้ ที่ ไ ด้ มีก ารจั ด เก็ บ ไว้อ ย่า งเป็นระบบ
สามารถนาออกมาเผยแพร่ได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ ตารา รายงานและบันทึกช่วยจา เพื่อให้
ความรู้นั้นคงอยู่อย่างถาวรและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
3. องค์ความรู้ใหม่ (Implicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการต่อยอดความรู้เดิมหรือ
มีอยู่แล้วและนามายกระดับความรู้ (Leverage Knowledge) ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมแก่การนาไปใช้
Choo (2000:79) ได้แบ่งประเภทของความรู้ออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. ความรู้โดยนัย (Tacit หรือ Implicit Knowledge) คือความรู้เกิดจากประสบการณ์การศึกษา
การสนทนาการฝึกอบรมความเชื่อเจตคติของแต่ละบุคคลผสานกับสติปัญญาและประสบการณ์
2. ความรู้ที่ปรากฏ (Explicit Knowledge) คือความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดออกมาในรูปของ
สื่อต่างๆเช่นหนังสือบทความเอกสารสื่อโสตทัศน์ต่างๆ
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3. ความรู้ที่เกิดจากวัฒนธรรม (Culture Knowledge) คือความรู้ที่เกิดจากความเชื่อศรัทธา
ซึ่งเป็นผลสะท้อนกลับของตัวความรู้และสภาพแวดล้อมขององค์กรนาไปสู่การพัฒนาความเชื่อร่วมกัน
ประพนธ์ ผาสุกยืด (2550: 19) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของความรู้ไว้ว่าความรู้อาจ
แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารหรือวิชาการ
อยู่ในตาราคู่มือ ปฏิบัติงาน โดยเน้นไปที่การเข้าถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบและตีความได้และอาจเกิด
ความรู้ใหม่ สรุปอ้างอิงต่อไป
2. ความรู้ซ่อนเร้น (Implicit หรือ Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัว/ประสบการณ์
ที่สั่งสมมายาวนาน เป็นภูมิปัญญา ความรู้ประเภทนี้เน้นไปที่การจัดเวที เพื่อให้การแบ่งปันความรู้ที่อยู่
ในตัวผู้ปฏิบัติทาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะนาไปสู่ความรู้ใหม่ต่อไป
ผลจากการศึกษาที่มีนักวิชาการต่างๆ ได้กล่าวถึงประเภทของความรู้ไว้ข้างต้น สามารถสรุป
ประเภทความรู้ที่จาเป็นไว้ได้ดังนี้
1. ความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่ฝั่งลึกอยู่ในตัวบุคคล องค์กร
ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติตนความคิดความเชื่อ ค่านิยม ซึ่งเป็นความรู้ที่ยากจะถ่ายทอด
ออกมาสู่ภายนอกให้รับรู้ได้
2. ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หมายถึง เป็นความรู้เชิงประจักษ์ที่บุคคล องค์กร
สามารถหาและเรียนรู้ได้โดยสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นๆ ได้ง่าย เช่น ตารา คู่มือ ฯลฯ
3. ความรู้ในบุคคล (Individual Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลในตัวของ
บุคคลได้ ตลอดเวลา ซึ่งจะทาให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นเรื่อย ๆ อย่ างไม่มีที่สิ้นสุด ขึ้นอยู่กับการแสวงหา
ความรู้ของบุคคลนั้น
4. ความรู้ขององค์กร (Organization Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะของ
แต่ละองค์กร เพื่อใช่ในการขับเคลื่อนการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ และเปลี่ยนแปลงตามการปรับเปลี่ยน
รูปแบบบริหารขององค์กร หรือผู้บริหารองค์กร
จากความรู้แบบชัดแจ้ง ไม่ชัดแจ้ง ความรู้ในบุคคลและความรู้ขององค์กรซึ่งตามแนวคิ ดของ
Nonaka & Takeuchi (2004) กล่ า วถึ ง กระบวนการสร้ า งความรู้ เ ชิ ง พลวั ต The KnowledgeCreating Company: how Japanese companies create the dynamics of innovation. ว่ า
ความรู้ เ หล่ า นี้ จ ะไม่ ได้ หยุ ดนิ่งตายตั ว แต่ มี การเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลงและมี การถ่ ายเทอยู่ เ สมอ
ตลอดเวลา จนมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ที่ ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก (Tacit
Knowledge) เรียกว่า ปฏิสัมพันธ์ ร ะหว่ า งการเปลี่ ย นแปลงความรู้ ทั้ ง 2 ประเภท (Two Type of
Knowledge’ Knowledge Conversion) ซึ่งมีอยู่ 4 รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงความรู้ หรือเรียก
ย่อๆ ว่า SECI model ซึ่งความรู้ทั้ง 2 ประเภทเป็นความรู้ที่มีค่า และมีความสาคัญต่อองค์กรเป็นอย่าง
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มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ฝังลึก เพราะเป็นความรู้ ที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการ
ทางาน การลงมือปฏิบัติ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทางานนั้นๆ หากมีการดึงออกมาใช้ หรือ
เปลี่ยนรูปเป็นความรู้นั้น เป็นความรู้ชัดแจ้งภายใต้บริบท หรือสถานการณ์ใหม่ๆ จะทาให้คนในองค์กร
เกิดการเรียนรู้ และสร้างเป็นความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ โดยการเปลี่ยนรูปหรือที่เรียกกันว่า “Knowledge
Conversion” และกลายเป็ น ความรู้ ใ หม่ ด้ ว ยแนวทาง ดั ง นี้ 1. Socialization เป็ น กระบวนการ
แบ่งปันประสบการณ์ และสร้างความรู้โดยนัยของแต่ละบุคคล ผ่านการสังเกต ลอกเลียนแบบ และ
การลงมือปฏิบัติ 2. Externalization เป็นกระบวนการในการแปลงความรู้โดยนัย ให้เป็นความรู้ชัด
แจ้ง สามารถทาได้โดยการเปรียบเทียบ หรือเทียบเคียง การตั้งสมมติฐาน และการสร้างกรอบความคิด
ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สาคัญของการสร้างความรู้ 3. Combination เป็นกระบวนการใน
การรวบรวม ผสาน และจัดระบบความรู้ ซึ่งความรู้ที่ได้จะถูกจัดเป็นองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อใช้งาน
ร่วมกัน 4. Internalization เป็นกระบวนการที่ความรู้ชัดแจ้ง เปลี่ยนรูปกลับไปเป็นความรู้โดยนัยอีก
ครั้ง โดยผ่านการฝึกปฏิบัติ หรือนาเอาความรู้เหล่านั้นไปใช้งาน
ตามหลัการ SECI ความรู้โดยนัยที่มีอยู่ในแต่ละคน จะถูกดึงขึ้นมาใช้ในกระบวนการทางาน
และการตัดสินใจ ซึ่งความรู้โดยนัยนี้สามารถถ่ายทอดไปสู่บุคคลอื่นโดยการสังเกต ลอกเลียนแบบ การ
พบปะ การสอนงาน และการฝึกงาน ขั้นตอนนี้เรียกว่า Socialization และในขณะที่สัง เกต หรือ
ลอกเลียนแบบนั้นมีการจดบันทึก จัดทาเป็นคู่มือ หนังสือ บันทึกเสียง รวมถึงการบันทึกเป็นวีดี ทัศน์
ขั้นตอนนี้เรียกว่า Externalization หลังจากนั้นก็ทาการรวบรวมความรู้ที่เกิดขึ้นจากแต่ละแผนก และ
หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร มาจัดการให้เป็นระบบ และจัดทาเป็นความรู้ขององค์กรเพื่อให้คนในองค์กร
สามารถเข้าถึง และใช้งานได้ ซึ่งก็คือ Combination และเมื่อมีการนาความรู้ที่ถูกจัดเก็บ หรือรวบรวม
อยู่ไปใช้ เมื่อรวมเข้ากับประสบการณ์แล้วน าไปปฏิบัติ ความรู้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นความรู้ ใหม่เกิ ด
ขึ้นอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล ขั้นตอนนี้เรียกว่า Internalization ซึ่งถ้าองค์กรสามารถกระตุ้น พัฒนา
ให้กระบวนการทั้ง 4 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดจนกลายเป็นเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral)
จะส่งผลให้คนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง จนนาไปสู่การเรียนรู้ขององค์กรใน
ที่สุด การกระตุ้นและพัฒนาให้กระบวนการทั้ง 4 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องจนกลายเป็นเกลียวความรู้นั้น
จาเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ ซึ่งได้แก่
1) “Ba” สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือพื้นที่ ที่ใช้ในการแบ่งปันบริบท และสร้างความรู้ ไม่ว่า
จะเป็นมุมกาแฟ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ห้องประชุม การอบรมสัมมนา เว็บบอร์ด เว็บบล็อก หรือแม้แต่
บาร์เหล้า “Ba” จึงเป็นพื้นที่ร่วม เป็นเวทีที่ส่งเสริมให้คนเกิดการเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์
ความรู้สึก และสร้างความสันพันธ์ระหว่างกันผ่าน 2) การพูดคุย (Dialogue) หรือการสนทนา โดยการ
สนทนานั้นจะต้องเป็นการสนทนากันด้วยเหตุผล การยอมรับ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งใน
ปัจจุบันเรานิยมเรียกการสนทนาในลักษณะเช่นนี้ว่า “สุนทรียสนทนา” แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 3) ผู้นา
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“Leadership” ต้องทาหน้าที่สาคัญในการสร้าง รักษา และเชื่อมโยง “Ba” ที่เกิดขึ้น ด้วยการเป็น
แบบอย่างที่ดี การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการกาหนด 4) วิสัยทัศน์ (Vision)
เพื่อเป็นทิศทางขององค์กร และ 5) วัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อน (Driving Objectives) ให้เป้าหมายที่
ชัดเจนสาหรับการดาเนินการในการจัดการความรู้ รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 2

SECI model

ภาพที่ 2 แสดงการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและถ่ายเทความรู้ SECI
ที่มา: ปรับปรุงมาจาก (รังสรรค์ เนียมสนิท, 2557: ออนไลน์)

4.3 ควำมหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้
การจัดการความรู้เป็นการรับรองกระบวนการที่ประสบความสาเร็จเกี่ยวกับการพัฒนาและ
การประยุกต์ใช้ความรู้ โดยเป็นช่องทางหรือแนวทางใหม่ในการรวบรวมข้อมูล/ความรู้ที่เต็มไปด้วย
ความหมายหรือความสาคัญที่ ยังไม่มีการกลั่นกรอง โดยกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่
หรือการปฏิรูปใหม่ให้ออกมาเป็นความรู้ที่องค์กรต้องการและเกิดผลลัพทธ์ที่มีประสิทธิ์ภาพส่ง ผลต่ อ
ความส าเร็ จ โดยมี นวั ตกรรมที่ เ หมาะสมในการสร้ า งและน าความรู้ ม าใช้ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ลักษณะเฉพาะภายในสภาพบริบทขององค์การนั้นๆ ด้วยการรวบรวมจัดโครสร้าง บริหารและเผยแพร่
ความรู้ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อความรวดเร็วในการทางาน การนาแนวทางไปปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ใหม่ซึ่ง
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ความสาเร็จอาจมาจากการประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐาน เอกสารที่มีการจดบันทึก นโยบาย และ
กระบวนการขั้นตอนในการทางาน ตลอดจนความรู้ความชานาญซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคนงานและ
การจัดการความรู้ยังมีประโยชน์ในเรื่องของ 1) การกาหนดยุทธศาสตร์ 2) การจัดเก็บความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อคนงานและองค์กร 3) การแบ่งปันลักษณะการทางานที่ดี และ 4) การสร้างนวัตกรรมที่
ประสบความสาเร็จ เพื่อช่วยสร้างการบริการที่รวดเร็ว และสินค้าดีที่สุด เป็นต้น (Shobha, 2008:
357-361)
วิจารณ์ พานิช (2555: ออนไลน์) กล่าวถึง การจัดการความรู้ คือเครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาคน 3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ 4) บรรลุความเป็นชุมชน
เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทางานไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ดังนั้นการจัดการ
ความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็น
เป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ
ปลอม เป็นการดาเนินการเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้เท่านั้นเองวิจ ารณ์ พานิช (2547:
63) กล่าวว่า การจัดการความรู้ เ ป็นการเรี ยนรู้แ บบใหม่ ที่เรียนจากการปฏิบั ติ เป็น ตัวน าเป็ น ตั ว
เดินเรื่องไม่ใช่แค่เรียนจากครูหรือตารา ตารานั้นเป็นการเรียนรู้แบบเก่า ซึ่งเน้นเรียนรู้แบบเก่า และ
เน้นเรียนทฤษฏี ขณะที่การเรียนรู้ แบบ KM ก็เป็นทฤษฎี แต่ว่าเน้นที่การเรียนรู้แบบปฏิบัติ เพราะ
การปฏิบัติทาให้เกิดประสบการณ์ การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องของคนๆ เดียวเป็นเรื่องของคนหลายคน
ที่ ท างานร่ ว มกั น เพราะฉะนั้ น เวลาปฏิ บั ติ แ ต่ ล ะคนจะมี ป ระสบการณ์ ไ ม่ เ หมื อ นกั น เมื่ อ น ามา
แลกเปลี่ยนกันแล้ว อาจเห็นส่วนที่เหมือนกัน ซึ่ งจะเป็นการยืนยันว่าเข้าใจตรงกันเมื่อเอาแลกเปลี่ยน
กันมาก ๆ จะทาให้ยกระดับความรู้ความเข้าใจขึ้นไปอีกจะเห็นว่าการจัดการความรู้เราจะเน้นที่การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ แล้วก็เน้นตัวความรู้ที่เป็นความรู้ใจคน หรือที่เรียกว่า ความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง ทั้งนี้
ความรู้จากเอกสารตารา หรือที่เรียกว่า ความรู้แบบชัดแจ้ง นั้นก็สาคัญ เพียงแต่ว่าเรามักจะละเลย
ความรู้ที่อยู่ในคน
ดังนั้น การจัดการความรู้ หมายถึง เครื่องมือในการนาความรู้มาใช้ประโยชน์เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายโดยอาศัยกระบวนการต่างๆนาไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพราะเมื่อความรู้ทั้งหลาย
ขององค์การทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)
ความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมองค์การ (Culture Knowledge) ถูกจัดระบบและอยู่ในรูป แบบที่ สามารถ
เข้าถึงได้มีการแบ่งปันความรู้ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานแล้วย่อมเอื้อต่อบรรยากาศในการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และเกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ตามมา
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4.4 องค์ประกอบของกำรจัดกำรควำมรู้
องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ถือเป็นส่วนสาคัญในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
และมีขั้นตอนเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรวบรวมองค์ความรู้ โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้
เสนอแนวคิดไว้ดังนี้
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2542) กล่าวว่า องค์ประกอบของการจัดการความรู้ หมายถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในองค์กรได้แก่ ผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร การกาหนดเป้าหมาย
รูปแบบการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ คลังความรู้ ทักษะต่างๆ ของบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
สื่อสาร และวิธีการประเมินผล
Amy Scott Metcalfe (2006: 24-27) กล่าวถึงวิธีการและแผนการจัดการความรู้ซึ่งเป็นการ
รวบรวมบทบาทระหว่างคน กระบวนการ และเทคโนโลยี ทั้งหมดมีหน้าที่และส่วนที่สาคัญต่ อความ
รุดหน้า/ความเปลี่ยนแปลงขององค์กร ดังนั้น ความรู้ที่ได้มาทาให้สามารถนามากาหนดนโยบาย สิทธิ
และกระบวนการรองรับการใช้ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ วิธีการปฏิบัติและกิจกรรมของการจัดการ
ความรู้ซึ่งนามาสู่การรวมกันขององค์ประกอบของวงจรการจัดการความรู้ 4 รูปแบบ ได้แก่ ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้และการกระทา ร่วมกับคน กระบวนการและเทคโนโลยีทาให้วงจรของการจั ดการ
ความรู้ (KM Cycle) มีการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน
Pervaiz K. Ahmed, Lim Kwang Kok และ Ann Y E Loh (2002: 13) กล่าวถึง
องค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย คน เทคโนโลยี แผนยุทธศาสตร์ บริบท
วัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อม และกระบวนการจัดการ
Stuart Barnes (2002: 21-22) กล่าวถึง การพิจารณาการจัดการความรู้ ต้องประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ พื้นฐานของข่าวสาร พื้นฐานของเทคโนโลยี และพื้นฐานทางวัฒนธรรม
J. David Johnson (2009: 5) กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ว่าสามารถทาให้
มองถึงกระบวนการจัดการข่าวสารอย่างมีระบบ คือ มีความสัมพันธ์กับ เทคโนโลยี องค์การ การเรียนรู้
สติปัญญา ทุน ซึ่งส่งผลต่อการปรับปลี่ยนความต้องการและการพัฒนาข่าวสารนั้น
วิจารณ์ พานิช (2549: 65) องค์ประกอบของการจัดการความรู้ครอบคลุมเนื้อหา 10 ด้าน ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) เป้าหมายของงานหรือองค์กร 2) วิธีการกาหนดเป้าหมาย 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4) การคว้าความรู้จากภายนอก 5) คลังความรู้ขององค์กร ง่ายต่อการเข้า การค้นหา ทันยุคสมัย 6)
คนมีทักษะ 7) กระบวนการ 8) วัฒนธรรมองค์กร 9) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 10)
มีการวัดประเมินผลงาน
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547: 46-53) กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ไว้ 6
องค์ประกอบ ดังนี้
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1. การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior Management)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กรควรเริ่มต้นที่ผู้บริหารและจึงขยายมาสู่บุคลากรทุกระดับ
โดยมีองค์ประกอบการพิจารณาคือ 1) ผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง 2) ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
แลกเปลี่ยนและจัดการความรู้ 3) จัดตั้งทีมงานเพื่อทาหน้าที่วางแผนและจัดกิจกรรมต่างๆ 4) กาหนด
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการจัดการความรู้ และต้องมั่นใจว่าปัจจัยเหล่านี้มีอยู่หรือสามารถสร้างใหม่
2. การสื่อสาร (Communication) องค์กรจะต้องสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจว่า องค์กร
กาลังจะทาอะไร เพื่ออะไร จะทาเมื่อไหร่ และจะทาอย่างไร
3. กระบวนการเครื่องมือ (Process and Tools) ซึ่งกระบวนการและเครื่องมือถือเป็นแกน
หลักของการจัดการความรู้ที่จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรวงจรการ
จัดการความรู้
4. การฝึ ก อบรมและการเรี ย นรู้ (Training and Learning) เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ ม
บุคลากรทุกระดับสาหรับการจัดการความรู้ ให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางและหลักการของการ
จัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความรู้
5. การวัดผล (Measurement) ถือเป็นสิ่งสาคัญที่จะบอกถึงสถานะของกระบวนการกิจกรรม
ต่างๆ ภายในองค์กรซึ่งเป็นผลสะท้อนถถึง ประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถทบทวน แก้ไ ข
ข้อบกพร่องและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้มีระสบความสาเร็จเพื่อมากขึ้น
6. การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล (Recognition and Rewards) เพื่อเป็นสิ่งที่โน้มน้าว
ให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแลกเปลี่ยนความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้
ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ (2550: 55-56) นิยามของการจัดการความรู้มักจะมีความเห็นแตกต่างกัน
ตามพื้นฐานของผู้ตอบ เหมือนกับตาบอดคลาช้า ง คือ ต่างก็ให้ความเห็นถูกต้องในแวดวงจากัดไม่ได้
มองในภาพพรวมว่า การจัดการความรู้นั้นประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายอย่างเช่น การค้นหาได้มาของ
ความรู้ การออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม (เหมาะสมกับการทาความเข้าใจและการใช้งาน) การเก็บ
รักษา การปรับให้ทันสมัย การแลกเปลี่ยน การเผยแพร่ การถ่ายทอดและการใช้ความรู้ร่วมกัน การ
บริหารคน องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรู้
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสัง คม (The Knowledge Management Institute:
KMI) (ออนไลน์: 2555) กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
แปรข้อมูล (data) เป็นสารสนเทศ (information) แปรสารสนเทศเป็นความรู้ (knowledge) และใช้
ความรู้เพื่อปฏิบัติการ (action) โดยที่ไม่หยุดอยู่แค่ระดับความรู้ แต่จะยกระดับไปถึงปัญญา (wisdom)
คุณค่า ความดี ความงาม และในระดับของข้อมูล มีการบันทึกข้อมูลจากการทางาน มีการค้นหาหรือ
ขุดค้น (mining) รวบรวมข้อมูล นามาตรวจสอบ กรองเอาไว้เฉพาะข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสาคัญ ต่อ
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งานขององค์กร นามาจัดหมวดหมู่เพื่อให้ประมวลเป็นข้อมูลได้ง่าย จัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลได้ อย่าง
เป็นระเบียบ ให้ค้นหาได้ง่าย นาไปสู่การจัดบริการข้อมูล มีกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ซึ่งกระบวนการแปรหรือประมวลข้อมูลไปเป็นสารสนเทศ ประกอบด้วยการกรองเอาไว้เฉพาะข้อมูลที่
แม่นยาและเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น นามาตีความหรือจัดรูปแบบ (pattern) ภายใต้กรอบบริบท (context)
ของเรื่องนั้นๆและในระดับสารสนเทศ มีการเลือกหมวดหมู่ จัดหีบห่อ (ให้เหมาะ/ยวนใจผู้ใช้) จัดเก็บ
ให้บริการ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน นาไปใช้ประโยชน์ โดยกระบวนการแปรสารสนเทศไปเป็นความรู้ เป็น
กระบวนการภายในคน และกระบวนการระหว่างคน โดยนาสารสนเทศมาตีความ เปรียบเทียบ ตาม
บริบทขององค์กร เป้าหมายขององค์กร และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ได้เป็นความรู้โดยที่ความรู้นั้นอาจ
มี พ ลั ง ในระดั บ ของการท านาย และในระดั บ ความรู้ มี ก ารส่ ง เสริ ม หรื อ สร้า งเงื่ อนไข ให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนความรู้ (knowledge sharing) ภายในองค์กร ไม่มีการปิดบังความรู้ มีการยกระดับความรู้
ให้ ลึ ก ซึ้ ง หรื อ เชื่ อ มโยงยิ่ ง ขึ้ นอาจยกระดั บ ถึ ง ความเข้ า ใจในกระบวนทั ศน์ใหม่ มี การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ประกอบการกาหนดนโยบาย, ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งในหลาย
ทางเลือก, หรือใช้ในการทางานให้ประสบความสาเร็จสมความมุ่งหมาย แล้วเกิดการเรียนรู้ร่วมกันจาก
การกระทานั้น และภาคีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ไ ด้รับผลจากความสาเร็จ และเมื่อ มีการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อกิจการใดกิจการหนึ่ง ก็มีการสังเกตและเก็บข้อมูลจากกิจกรรมนั้น นาไปแปร
เป็นสารสนเทศและความรู้ สาหรับนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานที่ดียิ่งขึ้น เป็นวัฏจักรหมุนเวียนไม่รู้
จบ เป็นวัฏจักรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการและปัญญา ดังนั้นการจัดการความรู้
คื อ เครื่ อ งมื อ พั ฒ นางานของบุ ค คล องค์ ก ร เครื อ ข่ า ย และพั ฒ นาสั ง คมในภาพรวมในยุ ค สั ง คม เศรษฐกิจบนฐานความรู้
บุญดี บุญญากิจและคณะ (2549: 46) กล่าวว่า การจัดการความรู้ให้บรรลุผล ควรดาเนินการ
ตามองค์ประกอบต่อไปนี้ 6 ขั้นตอน คือ 1) การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมการทางาน 2 การ
สื่อสารให้เข้าใจว่าทาไมจึงต้องมีการจัดการความรู้ 3) กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู้
4) การฝึกอบรมและการเรียนรู้ในเรื่อง “การจัดการความรู้” 5) การวัดผล “การจัดการความรู้” 6)
การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพื่อเป็นแรงจูงใจในการจัดการความรู้
พัชรี ดารงสุนทรชัย (2550: 19) และพัชรินทร์ สินสุนทร (2550: 47) กล่าวถึง การจัดการ
ความรู้จะสาเร็จได้และเกิดผลดีต้องเกิดจากการผสมผสานขององค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ คน
กระบวนการและเทคโนโลยี
จากที่มีผู้กล่าวถึงองค์ประกอบในการจัดการความรู้ไว้หลายท่าน สามารถสรุปองค์ประกอบใน
การจัดการความรู้เพื่อนาไปปรับใช้ให้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับความเหมาะสมกับแนว
ทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ ประกอบด้วย คน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และคนใน
ชุมชน) เป้าหมาย (การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชน) ความรู้ ความร่วมมือ และเทคโนโลยี
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4.5 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า การจัดการความรู้ของบุคคล
จะเกิดขึ้นเมื่อต้องการใช้ความรู้ ในการทางาน ต้องการตอบคาถามหรือข้อสงสัยในสิ่ง ที่ยังไม่รู้ และ
ต้องการใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในการดารงชีวิต ซึ่งการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
โดยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือต้องรู้ว่าจะใช้การจัดการความรู้ไ ปเพื่อวัตถุประสงค์ใด รู้ว่าจะทา
อย่างไรให้สาเร็จ โดยต้องรู้ว่าในปัจจุบันสิ่งที่ตนเองรู้ ที่เป็นอยู่ อันได้แก่ ทัศนคติ ความรู้และทักษะที่มี
คืออะไร และสิ่งที่ต้องรู้ต้องมีมากขึ้นคืออะไรที่จะสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติไ ด้จริง โดยบรรลุถึง
เป้าหมายและสิ่งที่มุ่งหวังได้ โดย Keller (อ้างถึง ใน Groff and Jones, 2003: 143) กล่าวว่า การ
จั ด การความรู้ เ ป็ น วิ วั ฒ นาการของกระบวนการที่ มี ค วามรุ ด หน้ า ครั้ ง หนึ่ ง เคยเป็ นรู ป แบบของ
กระบวนการทางธุรกิจ และจะคงเป็นเช่นนั้นเสมอ สอดคล้องกับ Kotnour (1999: 27) ที่กล่าวว่า การ
จัดการความรู้ เป็นกระบวนการช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความต่อเนื่องในการบารุงรักษาผลงานของ
องค์กรไว้ได้ สอดคล้องกับ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551: 282) ที่มองว่ากระบวนการจัดการความรู้เป็น
การจั ด การความรู้ บุ ค คลหรื อ องค์ ก าร เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายที่ ต้ อ งการ ซึ่ ง อาจจะมี เ ป้ า หมายที่
เหมือนกันหรือแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับมุมมองและแนวคิดต่างๆ ของแต่ละบุคคลหรือองค์การนั้นๆ
ดังนั้นกระบวนการในการจั ดการความรู้ จึ งเป็นสิ่ งจ าเป็นที่ องค์ การควรพิ จารณาเป็ น ล าดั บ ต่ อ มา มี
ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้กล่าวไว้เป็นทฤษฎีกระบวนการจัดการความรู้ได้ดังนี้
1. Marquardt (1996: 9, 130) ศาสตราจารย์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย จอร์ จ วอชิ ง ตั น ซึ่ ง เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ กล่าวถึง การจัดการความรู้ที่เป็นระบบย่อยระบบหนึ่งของ
การก้ า วไปสู่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
(Knowledge Management in Learning Organizations) เป็นการเริ่มต้นจากการแสวงหาความรู้
จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ได้มาซึ่ง ความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
เรียนรู้ของบุคคลในการนามาปรับปรุงการดาเนินงานและสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ โดยที่องค์กรจะต้อง
มีการสร้างความรู้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง และ
เมื่อมีการแสวงหาและสร้างความรู้แล้วจะต้องมีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น
เพื่อจะนาไปสู่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ไปทั้งองค์กร และจะได้สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การปรั บปรุ ง และพั ฒนางานในองค์ กรโดยความรู้ ที่ ได้ กลายเป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ส าหรั บองค์ กรมากกว่ า
ทรัพยากร การเงินเทคโนโลยี ตลาด หรือสินทรัพย์ อื่น ๆ เพราะบุคลากรในองค์กรอาจมาและไปจาก
องค์กร แต่ความรูท้ ี่มีคุณค่าจะไม่หายไป ซึ่ง 10 กลยุทธ์สาหรับการบริหารจัดการความรู้ประกอบด้วย
1) สร้างความตระหนักให้ทุกคนรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและถ่ายโอนความรู้
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2) องค์กรระบบการจับความรู้ภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อจับภาพและแบ่งปันความรู้
4) พัฒนาวิธีคิดและการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
5) ส่งเสริมและให้รางวัลในนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่
6) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บและสืบค้นความรู้
7) สนับสนุนทีมผสมและหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มการถ่ายโอนความรู้ในขอบเขต
8) พัฒนาความรู้พื้นฐานค่านิยมและความต้องการการเรียนรู้ขององค์กร
9) สร้างกลไกในการรวบรวมและจัดเก็บการเรียนรู้
10) การถ่ายโอนการเรียนรู้ในองค์กร
กระบวนการจั ด การความรู้ (KM Process) ของ MichaelMarquardt ประกอบด้ ว ย 4
ขั้นตอนได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) 2) การสร้างความรู้ (Knowledge
Creation) 3) การจั ด เก็ บ และการค้ น คื น ความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) 4) การ
ถ่ายทอดความรู้แ ละการใช้ประโยชน์ (Knowledge Transfer and Utilization) รายละเอียดของ
กระบวนการจัดการความรู้ในขั้นตอนต่างๆ ของ Marquardt (2002: 65) มีดังนี้
กำรแสวงหำควำมรู้ (Knowledge Acquisition) นั้นองค์กรควรแสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์
และมีผลต่อการดาเนินงานจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งแบ่งการแสวงหาความรู้
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การแสวงหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งภายใน ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้ของ
บุคคลส่วนใหญ่ในองค์กรซึ่งกลายเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์การและการได้มาซึ่ง
ความรู้ ซึ่งสามารถกระทาได้โดย
1) การให้ความรู้แก่พนักงาน เช่น การสอนงาน การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การ
แสดงผลงาน ระบบพี่เลี้ยง
2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และลงมือปฏิบัติ
3) การดาเนินการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฎิบัติงานต่างๆ
2. การแสวงหาและรวบรวมความรู้ จ ากแหล่ ง ภายนอก (External Collectionof
Knowledge) เพื่อการเป็นผู้นาในการแข็งขันทางการตลาดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว องค์การต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อปรับปรุงผลงานและสร้างให้เกิดความคิดใหม่ๆ อย่าง
สม่าเสมอ การแข็งขันขององค์การต่างๆ ต้องอาศัยการปรับใช้ความคิดและสรางสรรค์ความก้าวหน้า
ด้วยข้อมูลสารสนเทศจากสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้
1) การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) จากองค์กรอื่นๆ
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2) การจ้างที่ปรึกษา
3) การอ่าน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ อีเมล บทความ การดูโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และภาพยนตร์
4) การตรวจสอบแนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และเทคโนโลยี
5) การรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า คู่แข่ง และแหล่งอื่นๆ
6) การจ้างพนักงานใหม่
7) การร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อสร้างพันธมิตรและร่วมทุน
2. กำรสร้ำงควำมรู้ (Knowledge Creation) คือ การพัฒนาความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมซึ่ง
เกิดขึ้นได้จากความสามารถในการมองเห็นถึงความสัมพันธ์ใหม่ โดยมีการเชื่อมโยงกับองค์ประกอบ
ต่างๆ ของความรู้ และผสมผสานกันอย่างมีเหตุมีผลตามวิธีการสรุปจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม
3. กำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) ได้แก่
3.1 การจัดการความรู้ องค์กรต้องกาหนดเกี่ยวกับสิ่งสาคัญที่จะเก็บไว้เป็นองค์ความรู้
และต้องพิจารณาวิธีการในการเก็บรักษาและการนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการ การ
จัดเก็บอาจต้องใช้เทคนิคหลายอย่าง เช่น การบันทึกฐานข้อมูล (Database) หรือการบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน
3.2 การสืบค้นความรู้ เป็นลักษณะของการเข้าถึงสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการเพื่อนามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานต่อไป
4. กำรถ่ำยโอนควำมรู้และกำรใช้ประโยชน์ (Knowledge Tranfer and Utilization)
ถือว่ามีความจาเป็นสาหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพราะองค์กรเรียนรู้จะเกิดได้เมื่อความรู้กระจายและ
ถ่ายทอดไปอย่างราบรื่น แบ่งการถ่ายโอนความรู้ได้ 2 ลักษณะ คือ
4.1 การถ่ายโอนความรู้โดยตั้งใจ เช่น การสื่อสารด้วยการเขียน การบันทึก การรายงาน
จดหมาย ข่าว ประกาศ การฝึกอบรม การประชุมภายใน
4.2 การถ่ายโอนความรู้โดยไม่ตั้งใจ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวหรือเป็นการเรียนรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการ ที่เกิดขึ้นจากการทางานในหน้าที่ประจา เช่น การหมุนเวียนงาน การเล่าเรื่องต่อๆ กันมา
เป็นคณะทางาน หรือเป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ
2. Becerra-Fernandez and Sabherwal (2010: 12) กล่ า วถึ ง กระบวนการและระบบ
ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management Systems and Processes) ในการจัดการความรู้
เกี่ยวกับระบบและกระบวนการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ การ
เรียนรู้เกี่ยวกับ รายละเอียดของการจัดการความรู้ในมุมมองของระบบต่างๆ พบว่า ความเกี่ยวข้อง
ของกระบวนการจัดการความรู้กับองค์กรต่างๆ ในสภาพแวดล้อมแบบ dynamic นั้น ทาให้ทุกวันนี้
องค์กรถูกเติมเต็มด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยในองค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วโลกที่
มองว่า KM ถือว่าเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ และมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาองค์กรถึง 80%
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กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ของ Becerra-Fernandez and Sabherwal
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) กาค้นหาความรู้/แสวงหาความรู้ (Knowledge Discovery) 2) การ
จัดเก็บ/จับความรู้ (Knowledge Capture) 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 4)
การนาความรู้ไปใช้ (Knowledge Application)
3. Watson (2003: 5) กล่าวถึง การประยุกต์ใช้การบริหารจัดการความรู้ กับเทคนิคสาหรับ
ส ร้ า ง ค ว า ม จ า ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ( Applying Knowledge Management Techniques for Building
Corporate Memories) พบว่า การประยุกต์ใช้การบริหารจัดการความรู้ เป็นเทคนิคสาหรับการสร้าง
ความรู้ให้กับคนในองค์กร โดยที่การจัดการความรู้มีคานิยามที่แตกต่างกันตามวรรณกรรมการจัดการ
ความรู้ส่วนใหญ่ถือว่า เป็น ความรู้ในวงกว้าง และใช้มันเพื่อให้ครอบคลุม ทุกเรื่องทั้ง หมดที่องค์ก ร
ต้องการทราบเพื่อทาหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่เป็นทางการ , สิทธิบัตร,กฎหมาย,โปรแกรม และ
ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งทักษะความรู้ที่ซ้อนเร้น ประสบการณ์ของแต่ละคน นอกจากนี้ยังรวมถึงหน้าที่
ขององค์กรในการใช้วิธีการในการสื่อสาร วิเคราะห์ สถานการณ์ พัฒนาหรือหาวิธีและรูปแบบใหม่เพื่อ
แก้ปัญหา พัฒนาวิธีการใหม่ในการทางาน นอกจากนี้อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาของวัฒนธรรมประเพณี
และค่านิยม ตลอดจนความสัมพันธ์กับ คนในและนอกองค์กรโดยมุ่งเน้นการจัดการความรู้ ในตัว เอง
ผ่านการใช้วิธีการหรือหาทางออกของปัญหาด้วยการจัดการความรู้ คือ การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดหา จัดเก็บ ค้นคืน การสร้าง และทบทวนความรู้ ควบคุมทรัพย์สินขององค์กร
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ของIan Watson ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) 2) การจัดเก็บความรู้ (Knowledge
Storage) 3) การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Retrieval)
4) การประยุกต์ใช้ความรู้
(Knowledge Application) และ 5) การสร้างความรู้ (Knowledge Generation)
4. Newman and Conrad (1999: 3-4) กล่ า วถึ ง ทฤษฎี ก ารจั ด การความรู้ (The
Knowledge Management Theory) ว่ามีเงื่อนไขหลักและแนวคิดของกระบวนการจัดการความรู้
เพื่ออธิบายการไหลของความรู้และเชื่อมโยงกิจกรรมในพื้นที่กับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่เชื่อว่า คน
ส่ ว นใหญ่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมสะดวกสบายมากที่ สุ ด เมื่ อ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่าง
กระบวนการทางธุร กิจ และการไหลของความรู้ ที่ ป ระกอบด้ ว ยชุ ด ของกระบวนการ เหตุ ก ารณ์
กิจกรรม ข้อมูล สารสนเทศของ ความรู้ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง
และเพื่อลดความซับซ้อนของการวิเคราะห์การไหลความรู้ แนวคิดที่อธิบายจึงเป็นการเน้นในด้าน
ความรู้ทั่วไป ซึ่งรูปแบบการจัดการความรู้เกี่ยวกับการไหลของความรู้ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การ
สร้าง การจัดเก็บ การโอนและการใช้ความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ของ Newman and Conrad ประกอบด้วย 4
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การสร้างความรู้ นี้ประกอบด้วยกิจกรรม
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ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับรายการของความรู้ใหม่เข้าไปในระบบ และมีการพัฒนาความรู้ การค้นพบ และ
จับ 2) การเก็บรักษาความรู้ (Knowledge Retention) ทั้ง หมดนี้รวมถึง กิจกรรมที่อนุรักษ์ความรู้
และอนุญาตให้อยู่ในระบบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่รักษาความรู้ ให้อยู่ภายในระบบ 3) การถ่ายโอน
ความรู้ (Knowledge Transfer) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการไหลของความรู้จากบุคคลหนึ่ง
ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการสื่อสาร, การแปล, การแปลง, การกรองและการแสดงผล 4) การใช้
ความรู้ (Knowledge Utilization) รวมถึงกิจกรรมและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้
5. Probst, Raub and Romhardt (2000: 27-38) กระบวนการจัดการความรู้ของProbst,
RaubและRomhardt เริ่มต้นจากการกาหนดความรู้ที่ต้องการใช้เพื่อการปฏิบัติงาน จากนั้นจึงจัดหา
ตามความต้องการของบุคลากร เพื่อรามาใช้ในการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ และสร้างความรู้ใหม่แล้วจึงนา
ความรู้มาจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้เกิดการแบ่งปันและกระจายความรู้ และ
นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ของ Probst, Raub and Romhardt
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดความรู้ (Knowledge Identification) 2) การจัดหา
ความรู้ (Knowledge Acquisition) 3) การพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) 4) การ
แบ่งปันและกระจายความรู้ (Knowledge Sharing and Distribution) 5) การจัดเก็บความรู้
(Knowledge Storage) 6) การใช้ความรู้ (Knowledge Utilization)
6. Turban และคณะ (2004: 9-12) กระบวนการจัดการความรู้เริ่มต้นจากการสร้างความรู้
การจับและเก็บความรู้ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในสภาพกระจัดกระจายเพื่อมาจัดเก็บให้เป็น
ระบบนอกจากนั้น ยังให้ความสาคัญกับการกลั่นกรองความรู้โดยระบุว่าก่อนที่จะนาความรู้มาจั ดเก็บ
จะต้องมีการกลั่นกรองความรู้ เพื่อจาแนกแยกแยะและคัดเลือกความรู้ที่มีประโยชน์จากความรู้ทั้งหมด
และเมื่อมีก ารน าความรู้ม าจัด เก็ บ จะต้องมี การกระจายเพื่อ เผยแพร่ ความรู้ ที่ มีประโยชน์ไ ปสู่ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องผ่านสื่อและการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการนาความรู้ไปใช้ในการทางาน การแก้ปัญหา
หรือการตัดสินใจต่างๆ และจะต้องมีการติดตามและตรวจสอบผลการใช้ความรู้เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการ
นาความรู้ไปใช้อย่างเหมาะสม
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ของTurban และคณะประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ (Knowledge Create) 2) การจับและเก็บความรู้ (Knowledge Capture
and Store) 3) การกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Refine) 4) การกระจายความรู้ (Knowledge
Distribute) 5) การใช้ ค วามรู้ (Knowledge Use) 6) การติ ด ตามและตรวจสอบ (Knowledge
Monitor)
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7. Shobha (2008: 357-361) ก าร จั ด ก าร คว ามรู้ ใ น การ ปฏิ บั ติ งาน (Knowledge
Management in Practice) การจั ด การความรู้ เป็ น ผลที่ ท าให้ อ งค์ ก รประสบความส าเร็ จ ซึ่ ง
ความสาเร็จอาจมาจากการประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐาน เอกสารที่มีการจดบันทึก นโยบาย และ
กระบวนการขั้นตอนในการทางาน ตลอดจนความรู้ความชานาญซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคนงาน
และการจัดการความรู้ยังมีประโยชน์ในเรื่องของ 1) การกาหนดยุทธศาสตร์ 2) การจัดเก็บความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อคนงานและองค์กร 3) การแบ่งปันลักษณะการทางานที่ดี และ4) การสร้างนวัตกรรม
ที่ประสบความสาเร็จ เพื่อช่วยสร้างการบริการที่รวดเร็ว และสินค้าดีที่สุด
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ของ C.S.Shobha ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การระบุความรู้ (Knowledge Identification) 2) การยึดจับความรู้ (Knowledge
Capture) 3) การรวบรวมความรู้ (Knowledge Storage) 4) การแพร่กระจาย/แบ่งปันความรู้
(Knowledge Sharing)
8. Johnson (2009: 5)กล่ า วถึ ง การจั ด การเครื อ ข่ า ยความรู้ (Managing Knowledge
Networks) เกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการความรู้ว่าสามารถทาให้มองถึงกระบวนการจั ดการ
ข่าวสารอย่างมีระบบ คือมีความสัมพันธ์กับ เทคโนโลยี องค์การ การเรียนรู้ สติปัญญา ทุน ส่งผลต่อการ
ปรั บ เปลี่ ย นความต้ อ งการและการพั ฒ นาข่ า วสารนั้ น ซึ่ ง การจั ด การความรู้ เป็ น ผลลั พ ธ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด มีนวัตกรรมที่เหมาะสมในการสร้างและนาความรู้มาใช้ได้อย่างรวดเร็ว และมี
ลักษณะเฉพาะภายในสภาพบริบทขององค์การนั้นๆ ซึ่งเป็นเครื่ องมือที่สามารถทาให้องค์การประสบ
ความสาเร็จ
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ของ Johnson ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) การสร้ า งความรู้ (Knowledge Create) 2) การยึ ด จั บ ความรู้ (Knowledge Capture) 3) การ
จั ด เก็ บ ความรู้ (Knowledge Storage) 4) การเผยแพร่ ค วามรู้ (Knowledge Sharing) 5) การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Use)
9. วิจารณ์ พานิช (2555: ออนไลน์) การบูรณาการความรู้ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge)
และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ใน
สมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็น
กิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่ว มกันไม่ใ ช่กิ จกรรมที่ ทาโดยคนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการ
ความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มดาเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่
พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่
สาคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ที่เรียกว่า Operation Effectiveness
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และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบ
ความต้องการของลูกค้า สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความ
ต้องการของพนักงาน และสนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม 2) การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้ง
ที่ เ ป็ น นวั ต กรรมในการท างาน และนวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก าร 3) ขี ด ความสามารถ
(Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง สะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์กร
และ 4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การทางานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทางานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ไ ด้ผลมากหรือคุณภาพสูง เป้าหมาย
สุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดาเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุดความรู้ของ
ตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง สาหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา โดย
ที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมา
ปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ ไม่ใช่กิจกรรมที่ดาเนินการเฉพาะ
หรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับ
ทุกกิจกรรมของการทางาน และที่สาคัญ ตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วยวิจารณ์
พานิช กล่าวถึง กระบวนการจัดการความรู้มี 6 กิจกรรม คือ
1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นต่องานหรือกิจกรรมขององค์กร
2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งาน
4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
5) การนาประสบการณ์จากการใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาบันทึกไว้
6) การจดบันทึก ขุมความรู้ แก่นความรู้ สาหรับไว้ใช้งาน
จากกระบวนการจัดการความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวข้างต้น พบว่า การ
จาแนกกระบวนการจัดการความรู้แต่ละแนวคิดมีทั้งสอดคล้องและแตกต่างกัน สาหรับความสอดคล้อง
ของการจาแนกกระบวนการจัดการความรู้ จะเห็นได้ว่าแม้จะมีการใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่โดย
ภาพรวมของกระบวนการจัดการความรู้แต่ละแนวคิดมีหลักสาคัญอยู่ที่การกาหนดความรู้ ที่ต้องการ
การสร้างความรู้และการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อ รวบรวมความรู้ จากนั้น จึงนาความรู้
เหล่านั้นมารวบรวมและจัดเก็บให้เป็นระบบเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงเพื่อนาความรู้เหล่านั้นไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เกิดกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ในองค์กรเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้
และการแลกเปลี่ ยนความรู้ กั นในองค์ กร และจากการสั ง เคราะห์ กระบวนการจั ดการความรู้ ข อง
ผู้เชี่ยวชาญข้างต้น ซึ่งพบว่า กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 1) การแสวงหาความรู้ 2) การ
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สร้างความรู้ 3) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การจัดเก็บความรู้ และ5) การนาความรู้ไปใช้
ซึ่งผู้วิจัยนาไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้

ตอนที่ 5 ทฤษฎีฉันทำมติ (Consensus Theory)
การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ผู้วิจัยได้นาแนวคิดทางสังคมวิทยาของ
Emile Durkheim ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นองค์ความรู้ในด้านสังคมวิทยา
การศึกษาของชนิตา รักษ์พลเมือง (2531) โดยนาแนวคิด ทฤษฎีฉันทามติ (Consensus Theory) มา
ใช้ในการอธิบายปรากฎการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวกับ การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Integration) ระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่น การมีเสถียรภาพ (Stability) และความสอดคล้องกัน (Consensus) ที่เป็นลักษณะ
ส าคั ญ หนึ่ ง ของสั ง คมและการเกิ ด ขึ้ น ของ Structural Integration และ Organic Solidarity ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล อันเป็นผลมาจากการแบ่ง งานกันทาตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละฝ่าย และเมื่อมีการแบ่งหน้าที่มากขึ้นๆ ย่อมมีความแตกต่างเกิดขึ้นระหว่างบุคคลด้วย
Kenneth Thompson (2002: 15) ศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัย California
ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ Emile Durkheim ฉบับปรุงใหม่ป2002ซึ่งเป็นการเรียบเรียงชีวประวัติทางปัญญา
ของ Emile Durkheim(1858 - 1917) เขากล่าวถึงบุคคล 3 ท่าน ได้แก่ Durkheim, Marx และ Weber
ว่าทั้งหมดเป็นนักสังคมวิทยาที่ทรงอิทธิพลและไม่มีใครสามารถนามาเปรียบเทียบได้ และถือเป็นบิดา
แห่ง สังคมวิทยาการศึกษา(Academic Sociology) ซึ่ง ผลงานที่น่าสนใจของDurkheimได้ แก่ The
Division ofLabour in Society (1893), The Rules of Sociological Method (1895),
Suicide(1897), และ The Elementary Forms of the Religious Life (1912)Durkheimเป็ น ชาว
ฝรั่งเศส เกิดเมื่อป ค.ศ1858 ณ เมืองเอปินาล (Epinal) หลังจากสาเร็จการศึกษาที่เมือง Epinalและ
Paris เป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับสาขาวิชาปรัชญาแต่ ภายหลังได้หันมาสนใจเกี่ยวกับด้านสัง คมวิทยา
อย่างจริงจัง และได้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่เยอรมัน ในด้านที่เกี่ยวกับสัง คมวิทยาและเป็นผู้จุดประกาย
ให้กับนักมานุษยวิทยายุคแรกอย่างโบรนิสลอว์ มาลินอฟสกี้ (Bronislaw Malinowski) และเออาร์
แรฟคลิฟฟ์บราวน์ (A.R. Radcliff-Brown) ได้นาแนวคิดของDurkheimไปใช้ในการศึกษาสังคมดั้งเดิม
และใช้ในการวางรากฐานวิชามานุษยวิทยาสังคม
Emile Durkheim ( 1982: 50-51) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ก ฎ ข อ ง สั ง ค ม วิ ท ยา The Rules of
Sociological Method ที่ เ กี่ ย วกั บ Social Fact หรื อ ความจริ ง ทางสั ง คม ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม หาวิ ธี ที่
เหมาะสมกับการศึกษาข้อเท็จจริงของสังคม สิ่งสาคัญที่คือจะต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงที่เรียกว่า
“สังคม” สังคม อาจเป็นการใช้เหตุผลของปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวกับความสนใจตั้งแต่การดื่ม การนอน

93
และการกิน สังคมวิทยาสนใจในหน้าที่ (functions) เหล่านี้ การทาหน้าที่ในฐานะพี่ชาย สามี หรือ
พลเมือง เป็นการที่บุคคลได้ทาหน้าที่ ตอบสนองต่อกฎหมายและธรรมเนียมที่ถูกกาหนดไว้เป็น หน้าที่
ภายนอก (external) ของตนเองซึ่งบุคคลไม่ไ ด้เป็น ผู้กาหนดขึ้นแต่หน้าที่ เหล่านี้ได้รับผ่านการศึกษา
และบ่อยครั้งที่ หน้าที่เกิดขึ้นทั้งๆ ที่เรายังไม่รู้รายละเอียด เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย ศาสนา การ
ประกอบอาชีพ ซึ่ง เชษฐา พวงหัตถ์ (2549: 13) มองว่า ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะเป็ น
ส่วนประกอบต่างๆที่ทาหน้าที่ เฉพาะของมัน (เช่น สมองหัวใจ ปอด ตับ เป็นต้น ) อวัยวะอันเป็ น
ส่วนประกอบเหล่านี้แต่ละอันจะทาหน้าที่ของมันเพื่อให้ระบบชีวิตขององคาพยพ (organism)ดาเนิน
ต่อไปได้ อวัยวะต่างๆ เหล่านี้ทาหน้าที่ที่จาเป็นอย่างสอดประสานสัมพันธ์กัน ถ้าหากไม่ทาหน้าที่แบบนี้
แล้ ว ระบบชี วิ ตขององคาพยพหรื อ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ ก็ จ ะตกอยู่ ใ นภาวะอั น ตราย ในทรรศนะของ
Durkheim สังคมก็ไม่ได้มีลักษณะแตกต่างไปจากการเปรียบเทียบนี้ การที่สัง คมจะดารงอยู่อย่าง
ต่อเนื่องตลอดไปได้นั้น สถาบันต่างๆ ที่ทาหน้าที่เฉพาะของมัน (เช่น ระบบการเมือง ระบบศาสนา
ระบบครอบครัวและระบบการศึกษา) จะต้องทาหน้าที่อย่างสอดประสานสมานฉันท์กัน การดารงอยู่
สืบต่อไปของสังคมจึงขึ้นอยู่กับ“ควำมร่วมมือกัน” ซึ่งเกิดขึ้นมาจากความเห็นพ้องต้องกันหรือการตกลง
กันโดยทั่วไประหว่างสมาชิกของสังคมเกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐาน
ชนิ ต า รั ก ษ์ พ ลเมื อ ง (2531: 41-43) ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวคิ ด ทฤษฎี ฉั น ทามติ (Consensus
Theory) ไว้ในหนังสือสังคมวิทยาการศึกษา “สารัตถะแห่งแนวความคิดและทฤษฎี” โดยมองว่า สังคม
ประกอบไปด้ ว ยส่ ว นย่ อ ยๆ หลายส่ ว นเปรี ย บเสมื อ นส่ ว นประกอบของสิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง หลาย โดยที่
ส่วนประกอบแต่ละชิ้นจะช่วยรักษาลักษณะสมดุล (Stage of Equilibrium) ดังนั้นหากองค์ประกอบ
ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดถู ก กระทบกระเทื อ นหรื อ ถู ก ท าลายไป จะส่ ง ผลต่ อ ส่ ว นประกอบอื่ น ๆ โดยที่
ส่วนประกอบที่คงอยู่จะช่วยประคองโครงสร้างของระบบไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม โดยที่โครงสร้างของ
สังคม คือส่วนต่างๆ อาทิ สถาบันทางสัง คม รูปแบบของพฤติกรรม เป็นต้น ซึ่งส่วนต่างๆ เหล่านี้มี
หน้าที่ร่วมกันในการดารงรักษาสังคม (survival needs of societies) และตามความเห็นของทฤษฎี
ฉั น ทามติ สั ง คมจะต้ อ งประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ที่ มี ค วามเข้ า ใจ (Perception) ทั ศ นคติ แ ละค่ า นิ ย ม
เหมือนกัน ซึ่งลักษณะทั้ง 3 สิ่งนั้น เป็นตัวบงการพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม (มีความเชื่อและสนใจ
ร่ ว มกั น ) โดยลั ก ษณะส าคั ญ ของทฤษฎี ฉั น ทามติ คื อ บู รณภาพหรื อการเป็ นอั นหนึ่ ง อั น เดี ย วกั น
(integration) เสถียรภาพ (stability) และความสอดคล้องกันหรือฉันทามติ (consensus) ซึ่งได้อธิบาย
รายละเอียดไว้ดังนี้
1. การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Integration) ทฤษฎีฉันทามติเห็นว่าส่วนประกอบย่อยๆ ใน
แต่ละสังคมมีการทางานร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดัง นั้นหากส่วนหนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงจะ
กระทบกระเทือนถึงส่วนอื่นๆ เพราะส่วนประกอบเหล่านี้ไม่เพียงแต่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน (interdependent)
แต่ยังประสานงานกันและต้องทางานผสมผสานกัน ดังนั้นโครงสร้างของสังคมเหล่านี้จะไม่ค่อยมี การ
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ขัดแข้งหรือไม่ลงรอยกัน ส่วนประกอบหนึ่งจะสนับสนุนการทางานของอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อไปถึง
การทางานของสังคมทั้งระบบ อย่างไรก็ตามอาจมีการก้าวก่าย (overlap) หรือการรวมกันไม่ติดขึ้นได้
ในขณะที่ Kenneth Thompson (2002: 68-69) กล่ า วถึ ง กรณี ที่ สั ง คม เกิ ด การไม่ เ ป็ น
อันหนึ่งอันเดียวหรือ การบูรณาการทางสัง คม (social integration) ตามแนวคิดของ Durkheimที่
กล่าวไว้ใน The Division of Labour ว่าสังคมอาจต้องใช้มาตราการทางกฎหมายหรือการลงโทษมา
ใช้เพื่อให้สังคมกลับสู่ความสมานฉันท์ (solidarity) ดังเดิม ซึ่งในความเป็นจริง Kenneth Thompson
มองว่าการใช้มาตรการทางกฎหมายและการลงโทษเป็นสิ่ง ที่ไ ม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทาให้สัง คมเกิ ดการ
ยอมรับ ให้ได้จากตัวอย่างขององค์การของรัฐส่วนกลาง กับกรณีของชาวยิวโบราณและสัง คมโรมัน
อย่างไรก็ตาม เขาเสนอกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางการใช้กฎหมายและการลงโทษสังคม ในบทความ
เรื่อง “Two Laws of Penal Evolution” หรือ “สองกฎแห่งการวิวัฒนาการของกฎหมายอาญา” ที่
กล่าวถึง การปรับเปลี่ยนการใช้กฎหมายและการลงโทษมาใช้คุณธรรม (moral) ความเชื่อ (tenets) ที่
เป็นจิตสานึกร่วม (collective conscience) ของปัจเจกบุคคลแทน
2. เสถียรภาพ (Stibility) คือ การที่สังคมไม่อยู่นิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ การเปลี่ยนแปลง
นี้อาจเกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์บางอย่างนอกสังคมอันมีผลผลัก ดันบังคับให้สังคมต้องเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรก็ตามนักทฤษฎีฉันทามติก็ยังเน้นถึงแรงผลักดันที่จะรักษาเสถียรภาพแลการคงอยู่ของสัง คม
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน (radical and abrupt change) โดยเน้นเสถียรภาพของสถาบัน
เช่น ครอบครัวอันแสดงออกทางค่านิยม พฤติกรรมของสมาชิกครอบครัวที่เหมือนกัน เพื่อแสดงว่า
สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ
3. ความสอดคล้องกัน (Consensus) ถือเป็นลักษณะสาคัญประการหนึ่งของสังคม คือ ความ
สอดคล้องของความเห็นความรู้สึก (sentiments) ค่านิยม (values) และความเชื่อ (beliefs) สังคมแต่
ละสังคมจะแตกต่างกันในธรรมชาติ (nature) และขอบข่าย (extent) ของลักษณะร่วมเหล่านั้น สังคม
เล็ ก จะมี ค วามสอดคล้ อ งกั น มากกว่ า สั ง คมใหญ่แ บบอุ ต สาหกรรม ลั ก ษณะร่ ว มเหล่ า นี้ ไ ด้ รับ การ
ถ่ายทอดโดยการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ในสัง คมสมัยใหม่การขัดเกลาทางสัง คมนี้เป็น
หน้าที่หลักของครอบครัวและโรงเรียน ซึ่งในทัศนะนี้ของ Durkheim เกี่ยวกับ Morals and Education
นั้น Kenneth Thompson (2002: 132) มองว่า ในการขัดเกลาทางสัง คมนี้ ถือ เป็นระบบสังคมของ
คนรุ่นใหม่ “a systematic socialization of the young generation” และการศึกษา ยัง เป็นการ
สร้างเงื่อนไขสาคัญสาหรับการดารงอยู่ของสังคม โดยที่การศึกษามีความสาคัญอย่างมากเพราะเป็น
การกาหนดและรวมหลักศีลธรรมทางโลกที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับหลักศาสนา
Durkheim ได้รับอิทธิพลจากออกัสต์กองต์ ดัง นั้นเขาจึงให้ความสนใจเกี่ยวกับเสถียรภาพ
สังคม (social solidarity) ซึ่งเป็นสิ่งที่รวมสังคมเข้าด้วยกันไม่ให้เกิดแตกแยกเป็นส่วนๆ และเขายืนยัน
ว่าในสังคมสมัยใหม่แบบของความคงที่หรือความสถิตย์ของสุง คมได้เปลี่ยนจากลักษณะแบบกลไก
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(mechanic) มาเป็ นลั กษณะแบบอิ น ทรี ย์ ( organic) คื อ หากเป็ นเสถี ยรภาพแบบก ลไ ก
(mechanicalsolidarity) พฤติ ก รรมของแต่ ล ะบุ ค คลจะถู ก ก าหนดโดยความส านึ ก ถึ ง ส่ ว นร่ ว ม
(collective conscience) ซึ่งได้แก่ ประเพณีและความเชื่อของสังคม กล่าวคือ ถือกาเนิด เติบโตเป็นเด็ก
และเป็นผู้ใหญ่ แต่งงาน และภายในลักษณะเดียวกันกับบรรพบุรุษของตนชั่วชีวิตของเขา เขาจะรู้หน้าที่
ผูกพันและสิทธิของเขาเอง โดยที่มีศาสนาและกฎหมายเป็นเครื่องควบคุมที่แข็งแรง เพราะเหตุว่าการ
ฝ่าฝืนกฎหมายเท่ากับเป็นการท้าท้ายต่อการคงอยู่ของสังคมโดยตรง เมื่อประชากรสังคมมีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น การแบ่งแรงงานในสังคมจึงยิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้น ลักษณะสถิตของสังคมจึงเปลี่ยนเป็นอินทรีย์
เสถียรภาพแบบอินทรีย์ (organic solidarity) เกิดจากการที่แต่ละบุคคลต้องพึ่ง พาอาศัยกันการใน
ดารงชีวิตของบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการหาอาหาร การใช้พลังงาน การดูแลสุขภาพ การใช้เวลาว่าง
และการศึกษา บุคคลหนึ่งไม่สามารถทาเองได้ต้องอาศัยหลายๆ คน และแต่ละบุคคลต่างมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบซึ่งกันและกันโดยได้รับการกาหนดจากบทบาทต่างๆ เช่น นักเรียน บิดา มารดา ครูหรือบุตร
แต่ละบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแสดงลักษณะร่วม (collective representation) ของสังคม ซึ่ง
หมายถึง ความเชื่อและความรู้สามัญของสังคมที่เราอยู่ เป็นสิ่งที่เราควรต้องทา อย่างไรก็ต ามเราอาจ
ไม่ได้ทาตามนั้น กล่าวโดยสรุปแนวคิดที่สาคัญ 2 ประการของ Durkheim คือ สังคมประกอบด้วยการ
พึ่งพาอาศัยกัน (interdependence) ระหว่างสมาชิกในสังคม เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้
ในแต่ละสังคมจะมีการแบ่งแรงงาน (division of labor) หรือกาหนดบทบาทหรือหน้าที่เพื่อให้สมาชิก
ทุกคนมีโอกาสสร้างผลผลิตหรือบริการให้แก่สังคม และการแบ่งแรงงานนี้มีเพื่อเถียรภาพและความ
มั่นคงทางสังคม และอีกประเด็นก็คือ ในแต่ละสังคม สมาชิกจะตกลงกันว่า ควรทา-ไม่ควรทาอะไร
และสมาชิกจะต้องยินยอมและเสียสละเพื่อสังคมส่วนร่วมเมื่อจาเป็น ในขณะที่ Durkheim มองทุก
คนว่าเป็นสัตว์สังคม จะต้องเรีนรู้ภาษา ทักษะ ประเพณี เพื่อดารงไว้ซึ่งการอยู่รอดของตนเองและกลุ่ม
บุคลิกภาพที่สาคัญของเรา คือ จริยธรรม (moral) หน้าที่ (duty) และความซื่อสัตย์ (loyalty) ซึ่งถือ
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการบูรณภาพ (intergration) ของสังคม คือการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่างๆ เช่น ศาสนา จะดึงคนในศาสนาเดียวกันให้มีความผูกพันซึ่งกัน
และกั น การติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลมี ผ ลส าคั ญ ต่ อ ค่ า นิ ย มร่ ว มกั น (value integration) มี
ความคิด ความเชื่อและค่านิยมร่วมกัน เพราะฉะนั้นจะมีการละเมิดน้อย ลักษณะสาคัญคือสังคมต้องมี
พลังผนึกหรือเสถียรภาพ (solidarity) และการควบคุม (social control) (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2531:
44-45)
สาหรับการทาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ผู้วิจัยได้นาแนวคิดทางสังคมวิทยา
ของ Emile Durkheim ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นองค์ความรู้ในด้านสังคม
วิทยาการศึกษาของชนิตา รักษ์พลเมือง ซึ่งผู้วิจัยได้นาแนวคิด ทฤษฎีฉันทามติ (Consensus Theory)
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มาใช้ ในการอธิ บ ายปรากฎการณ์ ท างสั ง คมที่ เ กี่ ยวกั บ การเป็ นอั น หนึ่ ง อั น เดี ยวกั น (Intergration)
เสถียรภาพ (Stibility) และความสอดคล้องกัน (Consensus) ที่เป็นลักษณะสาคัญหนึ่งของสังคมและ
การเกิ ด ขึ้ น ของ Structural intergration และ Organic Solidarity ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากพื้ น ฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อันเป็นผลมาจากการแบ่งงาน เมื่อมีการแบ่งหน้าที่ในสังคมมากขึ้นๆ ย่อมมี
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามความแตกต่างกันไม่ทาให้ความจาเป็นที่จะต้อง
พึ่งพาอาศัยกันน้อยลง ความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกันทาให้เกิดความเป็นปึกแผ่น (solidarity) ของกลุ่ม
ขึ้น Value Consensus หรือ Mechanical Solidarity คือ สภาพที่ความคิด ความเชื่อของส่วนรวมมี
แรงเหนื อ ความคิ ด ความเชื่ อ ส่ ว นบุ ค คล ซึ่ ง เกิ ด จากการพั ฒ นาค่ า นิ ย มและความเชื่ อ โดยวิ ถี ท าง
การศึกษาจริยธรรม (moral education) เพื่อทาให้สมาชิกมีแบบแผนความเชื่อเหมื อนกัน ซึ่งถือว่า
เป็นการควบคุมทางสังคมที่มีอานาจ เพราะเมื่อผ่านการขัดเกลาสมาชิกจะยึดแบบแผนและจะขัดขวาง
การกระทาที่ขัดกับแบบแผนนั้น โดยที่การศึกษาจะทาหน้าที่ในการปลูกฝั่ง พลังทางศีลธรรมให้แก่
สมาชิกในสังคม เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนมนุษย์ในสภาพธรรมชาติ (natural man) ให้เป็น
มนุษย์สังคม (social man) ซึ่งต่างจากสัตว์คือ การที่มนุษย์ต้องทาตามความต้องการของสังคมซึ่ง
ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ด้วยคนหนึ่ง อันเป็นสิ่งจาเป็นมากสาหรับการคงอยู่ของสังคม และการที่สังคมจะ
อยู่รอดก็ต่อเมื่อสมาชิกมีลักษณะเป็นเอกพันธ์ (homogeneity) โดยการทาให้สมาชิกมีอะไรเหมือนกัน
ด้วยการให้การศึกษา แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากคนเหมือนกันหมด “การร่วมมือ ” กันเพื่อกระทา
กิจกรรมต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น สังคมต้องการคนที่มีความถนัดเฉพาะอย่างที่แตกต่างกัน (Diversity of
heterogeneity) เพื่อทาหน้าที่ต่างๆ ในสังคม และการศึกษาจะช่วยฝึกฝนให้ความถนัดแตกต่างกัน
ออกไปผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาใช้เป็นกรอบในการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และปัจจัยเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมื อ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง ของชุมชน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย
1. แนวคิดเกีย่ วกับท้องที่และท้องถิ่น คือ แนวคิดการปกครองท้องที่และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่
กล่าวถึงประวัติความเป็นมา บทบาทอานาจหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอานาจหน้าที่ปกครอง
ราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน และมีหน้าที่ 2 ประการ คือ 1) อานาจหน้าที่ในทางปกครองและรักษา
ความสงบเรียบร้อย และ2) อานาจในทางอาญา ส่วนอานาจหน้าที่ของกานัน ประกอบด้วย อานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 อานาจหน้าที่ทุก
อย่างเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้าน การดูแลคนเดินทางมาในตาบล หน้าที่ดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์
การทะเบียนต่าง ๆ ในตาบล เกี่ยวกับภาษีอากร อานาจหน้าที่เรียกประชุมและให้ช่วยงานตามหน้าที่
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และหน้าที่ทั่ว ๆ ไปเป็นอานาจหน้าที่ที่ปรากฏในกฎหมายอื่นๆ สาหรับแนวคิดการปกครองท้องถิ่น
และหรือองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล 2537 ซึ่งภารกิจหลักของอบต. ประกอบด้วย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรมและการท่องเที่ยว ด้านการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวคิดนักปกครอง คือ การตระหนักและทาความเข้าใจต่อ
บทบาทหน้าที่ของตน ตามแนวคิดนักปกครองที่เกี่ยวกับหลักการปกครองของกระทรวงมหาดไทย
ประกอบไปด้วยหลักการ 3 ค. กับ 4 ร. คือ “การครองตน ครองคน ครองงาน” และ “รู้คน รู้งาน รูพ้ นื้ ที่
รู้ประสาน” เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ประสบผลสาเร็จ
2. แนวคิดการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งความหมายของชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนที่มี
ศักยภาพในการแก้ปัญหา จัดการตนเองได้โดยใช้กลไกที่มีอยู่ในชุมชนคือ ทุนมนุษย์ ประกอบด้วย
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ผู้นาชุมชน คนในชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือ ความสามัคคี การช่วยเหลือ
เกื้อกูลและจิตสานึกสาธารณะของคนในชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ปัญ หาของชุม ชน
เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สาหรับแนวคิดการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ต้องประกอบไป
ด้วยการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการพึ่งพาตนเองโดยอาศัยทุนทางสังคม
ของแต่ละชุมชนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดย
มีผู้นาชุมชนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการสร้างความร่วมมือ ให้เกิดการตระหนักต่อความรักและหวง
แหนชุมชนถิ่นเกิด
3. ความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ประกอบด้วย บทบาทในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชนของท้องที่กับท้องถิ่น ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ระบุไว้
เป็นให้อานาจหน้าที่ที่แตกต่างกันโดยกานัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือเป็นฝ่ายปกครองมีหน้าที่ดูแลความสงบ
เรียบร้อย ขณะที่อบต. เป็นฝ่ายพัฒนามีบทบาทหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะให้กับคนในชุมชน
ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีบทบาทหน้าที่แยกจากกันอย่างชัดเจนตามอานาจหน้าที่ แต่ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชนนั้นไม่สามารถบริหารจัดการชุมชนแบบแยกส่วนได้ อันเนื่องมาจากการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในชุมชนและการจัดการบริการสาธารณะของทั้งสองฝ่ายล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ต้องอาศัยการ
ทางานร่วมกันในฐานะผู้นาชุมชนและการเป็นสมาชิกของชุมชนในการดูแลของทั้งท้องที่และท้องถิ่น
ทาให้บทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันจึงจาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการทางานของแต่ละฝ่าย
อาทิเช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์แ ละปัจ จั ยหรื อทรัพยากรด้ านต่ างๆ ที่จะก่อให้ เ กิ ด
ความสาเร็จ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
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ลักษณะความร่วมมือระหว่างท้อ งที่กับท้องถิ่นเป็นไปตามลักษณะความร่วมมือตามบทบาท
หน้าที่ของผู้นาชุมชนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยมีกฎหมายกาหนดไว้ให้เป็นบทบาท
ร่วมกัน ในขณะที่รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนา ประกอบด้วย รูปแบบเครือข่าย (Networking)
รูปแบบพันธมิตร (Cooperation or Alliance) 3. รูปแบบหุ้นส่วน (Coordination or Partnership)
4. รูปแบบกลุ่มผนึกกาลัง (Coalition) 5. รูปแบบกลุ่มรวมพลัง (Collaboration) การส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายการทางานร่วมกันคือ “ประชาชนในพื้นที่เดียวกัน ”
สาหรับปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมือเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนส่วนใหญ่มาจากความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ และเป้าหมายที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน และผลประโยชน์ทางการ
เมือง
4. การจัดการความรู้ ประกอบด้วยความหมายของความรู้ คือ ผลที่ได้จากการเรียนรู้ซึ่งเกิด
จากความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ หรือประสบการณ์ที่ไ ด้รับจากงานที่ไ ด้ทาอยู่สม่าเสมอ ประเภทของ
ความรู้ ประกอบด้วย ความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง ความรู้แบบชัดแจ้ง ความรู้ในบุคคล และความรู้ของ
องค์กร ความหมายของการจัดการความรู้ คือ เครื่องมือในการนาความรู้มาใช้ประโยชน์เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายโดยอาศัยกระบวนการต่างๆนาไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และกระบวนการ
จัดการความรู้ ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การนาความรู้ไป
ใช้ และการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ทฤษฎี ฉั นทามติ (Consensus Theory) คื อ การเป็ นอั นหนึ่ ง อั น เดี ยวกั น (Intergration)
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น การมีเสถียรภาพ (Stibility) และความสอดคล้องกัน (Consensus) ที่เป็น
ลักษณะสาคัญหนึ่งของสังคมและการเกิดขึ้นของ Structural intergration และ Organic Solidarity
ซึ่งเกิดขึ้นจากพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุ คคล อันเป็นผลมาจากการแบ่งงานกันทาตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละฝ่าย และเมื่อมีการแบ่งหน้าที่มากขึ้นๆ ย่อมมีความแตกต่างเกิดขึ้นระหว่างบุคคลด้วย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง ของชุมชน”ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง คุณภาพ
(Qualitative Research) เพื่อศึกษาสภาพบริบทของชุมชนที่มีผลต่อบทบาท ลักษณะและรูปแบบ
ความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและเพื่อวิเคราะห์การ
จัดการความรู้และเสนอแนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมื อ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน จึงมีวิธีดาเนินการวิจัยจึงจาแนกเป็น 2
ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาบทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นและปัจจัย
เงื่อนไขความร่วมมือเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและวิเคราะห์การจัดการความรู้ของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ตอนที่ 2 นาเสนอแนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความร่วม
มือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของการดาเนินการวิจัยมีดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ศึกษำบทบำท ลักษณะและรูปแบบควำมร่วมมือ ระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่นและ
ปัจจัยเงื่อนไขควำมร่วมมือ เพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน และวิเครำะห์กำรจัดกำรควำมรู้
ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในกำรส่ งเสริ มควำมร่ วมมื อ ระหว่ำงท้อ งที่ กับท้อ งถิ่ น เพื่อพัฒนำควำม
เข้มแข็งของชุมชน
การดาเนินการวิจัยในส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำเอกสำร
1.1 ศึกษำเอกสำร
เป็นการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนในแต่ละตาบล ทีเ่ กี่ยวกับบริบทแวดล้อมของ
แต่ละหมู่บ้านในตาบล ที่มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สภาพความร่วมมือระหว่างท้องที่
กับท้องถิ่น กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน และองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมในแต่ละหมู่บ้านที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ขับเคลื่อนชุมชน โดยมีเอกสารหลักและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
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1) เอกสารของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
1.1) ยุทธศาสตร์หรือนโยบายการพัฒนาอาเภอ ได้แก่ แผนพัฒนาอาเภอ ตาบลและ
หมู่บ้านแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาอบต.3 ปและข้อมูลสภาพ
ปัญหาต่างๆ ของชุมชน
1.2) ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ได้แก่ ข้อมูล กชช.2 ค. ข้อมูล จปฐ. กลุ่มอาชีพ OTOP
แผนการพัฒนาฝมือแรงงาน แผนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ข้อมูลการร่วมกลุ่มกิจกรรมในชุมชน และ
ผลงานการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือการร่วมกลุ่มของชุมชนที่ประสบความสาเร็จ
2) เอกสารของชุมชนในตาบล ประกอบด้วย
2.1) ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนร่วมกันจัดทาขึ้น เช่น การรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพ การพัฒนานวัตกรรมชุมชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น
2.2) ข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตาบล
3) แหล่งข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุดอาเภอ ศูนย์ศึกษาข้อมูลตาบล กศน. ห้องสมุดชุมชน
หมู่บ้าน ห้องสมุดโรงเรียน ศาลากลางบ้านและที่อ่านหนังสือในชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำภำคสนำม
2.1 พื้นที่ที่ศึกษำ
การกาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชน เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิ จัย
พื้นที่ชุมชนที่ศึกษาควรมีลักษณะความเป็นชุมชนเข้มแข็ง และเป็นตัวแทนความร่วมมือระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนได้ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เพื่อกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนเป็นกรณีศึกษา ได้ผู้อานวยการกลุ่มงานมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนและผู้อานวยการสานักมาตรฐาน
การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
จากนั้นผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านและได้ประมวลผลสรุปหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกชุมชนได้ดังนี้
1) เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งระดับดี จนเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายเกี่ยวกับการพัฒนา
โดยที่คนในชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการและขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ ปัญ หา
ต่างๆ ของชุมชนร่วมกับผู้นาพัฒนา เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการแบบพึ่งตนเองตามสภาพบริบท
2) เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ใน 3 ระดับ คือ
2.1) ตาบลที่มีลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ในระดับที่โดดเด่นกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
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2.2) ตาบลที่มีลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งในระดับที่ชัดเจนกว่าการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
2.3) ตาบลที่มีลักษณะการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างดีระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
3) เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ การฟื้นฟู ผลิตซ้าและสร้างใหม่การใช้สิทธิชุมชนและข้อบัญญัติของชุมชน การตัดสินใจ
ร่วมกันของชุมชน การมีเครือข่ายการพัฒนาและการจัดการตนเองโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการ
คัดเลือกชุมชม ดังแสดงในตารางที่ 2 ภาคผนวก ข.
2.2 กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในกำรคัดเลือกพื้นที่กรณีศึกษำ
ผู้วิจัยได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม เพื่อร่วมกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้จานวน 3 ท่าน
1) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน หรือด้านการกากับดูแลส่งเสริมสนับสนุนการ
ทางานของภาครัฐร่วมกับการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องที่และท้องถิ่น โดยมีประสบการณ์ในการ
ทางานไม่ต่ากว่า 5 ป
2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน สานักเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามตัวชี้วัดของกระทรวงว่าด้วย
ความสาเร็จของการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วม โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักและกรมการปกครองกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นร่วมดาเนินการ
จากการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ทาให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นางศรีสุรินทร์ วัฒนรงคุปต์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมบริหารจัดการ
ชุมชน สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
2) นายกฤษดา สมประสงค์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนา
ชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
3) นางสาวสุภาพ แสนมี ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารกลุ่มพัฒนาการบริหารงานท้องที่
สานักบริหารงานปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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2.3 ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกชุมชนที่เป็นกรณีศึกษำ (Case Study)
ผลการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นร่วมกันตั้งแต่ 2 ใน 3
ขึ้นไปจานวน3 ชุมชนได้แก่
1) ตาบลที่มีลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)ในการ
พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ในระดับที่โดดเด่นกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ ตาบล บุ
พราหมณ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอบต.บุพราหมณ์
- เป็นตาบลที่ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญมองว่ามีลักษณะความเข้มแข็งของชุมชน
และมีความร่วมมือของคนในชุมชนโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับ “กลุ่มสวัสดิการชุมชน”
2) ตาบลที่มีลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนาชุมชน
เข้มแข็ง ในระดับที่ชัดเจนกว่าการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ได้แก่ ตาบลศิลา
ลอย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอบต.ศิลาลอย
- เป็นตาบลที่ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญมองว่ามีลักษณะความเข้มแข็งของชุมชน
และมีความร่วมมือของคนในชุมชนโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับ “สภาผู้นาชุมชน”
3) ตาบลที่มีลักษณะการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างดีระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้านและ
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งได้แก่ ตาบลหนองยาว อาเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และอบต.หนองยาว
- เป็นตาบลที่ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญมองว่ามีลักษณะความเข้มแข็งของชุมชน
และมีความร่วมมือของคนในชุมชนโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับ “ธรรมนูญสุขภาพ”
2.4 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการศึกษาแบ่ง เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ข้าราชการผู้ปฏิบัติง านระดับ
อาเภอหรือตาบล 2) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน 3) อบต. และ 4) ชาวบ้าน ผู้นาชุมชนและผู้มีบทบาทสาคัญ
ในชุมชน จากพื้นที่กรณีศึกษาทั้ง 3 ตาบล ซึ่ง เป็นชุมชนเข้มแข็งที่มีลักษณะการปฏิบัติง านร่วมกัน
ระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอบต.ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งแตกต่างกันโดยขอบเขตและแนวทางการ
ศึกษาวิจัยดังนี้
เมื่อผู้วิจัยสามารถกาหนดพื้นที่กรณีศึกษาและผู้ให้ข้อมูลหลักได้แล้ว จึงมากาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง แหล่งข้อมูล เครื่องมือในการเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อ 1
และ 2 ได้ดังนี้ ตามตารางที่ 8
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ตาราง 8 การกาหนดพื้นที่กรณีศึกษาและผู้ให้ข้อมูลหลัก
ขอบเขต
กำรศึกษำวิจัย
ตำมวัตถุประสงค์

ประเด็นที่ศึกษำ

เครื่องมือ
กำรศึกษำวิจัย/
วิธีกำรเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล/
ผู้ให้ข้อมูลหลัก

1. เพื่อศึกษาบทบาท
ลักษณะและรูปแบบ
ความร่วมมือระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่น
และปัจจัยเงื่อนไข
ความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ขั้นตอนที่1: วิเคราะห์สภาพบริบทที่มีผลต่อ
ความร่วมมือระหว่างท้องที่และท้องถิ่น ได้แก่
1) สภาพแวดล้อมของแต่ละหมู่บ้านในตาบล
ที่มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
2) สภาพความร่วมมือระหว่างท้องที่,ท้องถิ่น
และชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน
3) กิจกรรม/การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแต่
ละหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง
4) ความสัมพันธ์ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นใน
การร่วมมือในกิจกรรม/การมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน
5) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง
ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะห์บทบาท ลักษณะและ
รูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
1) บทบาทความร่วมมือ
2) ลักษณะความร่วมมือ
3) รูปแบบความร่วมมือ
วิเคราะห์การจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน

- แบบสารวจ /
การศึกษาเอกสาร
- แบบบันทึก /การ
สังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วมและมีส่วนร่วม
- แบบสัมภาษณ์/การ
สัมภาษณ์เชิงลึก
- แบบสนทนากลุ่ม/
การสนทนากลุ่ม

1. ต.บุพรำหมณ์(61 คน)
- อาเภอ 15 คน
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 คน
- อบต. 22 คน
- ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน 14 คน
2. ต.ศิลำลอย(65 คน)
- อาเภอ 18 คน
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 คน
- อบต. 23 คน
- ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน 15คน
3. ต.หนองยำว(55 คน)
- อาเภอ 11 คน
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน 12 คน
- อบต. 24คน
- ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน 8คน

- แบบสัมภาษณ์/การ
สัมภาษณ์เชิงลึก
- แบบสนทนากลุ่ม/
การสนทนากลุ่ม

1. ต.บุพราหมณ์ (61 คน)
- อาเภอ 15 คน
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 คน
- อบต. 22 คน
- ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน 14 คน
2. ต.ศิลาลอย (65 คน)
- อาเภอ 18 คน
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 คน
- อบต. 23 คน
- ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน 15 คน
3. ต.หนองยาว (55 คน)
- อาเภอ 11 คน
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน 12 คน
- อบต. 24 คน
- ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน 8 คน

2. เพื่อวิเคราะห์การ
จัดการความรู้ของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน
การส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างท้องที่
กับท้องถิ่น ในการ
พัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชน
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2.5 กำรสังเกต
ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและแบบมีส่วนร่วมดังนี้
2.5.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อศึกษาสภาพบริบททั่วไปของชุมชมทั้ง 3 พื้นที่
ตลอดจนบทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือระหว่างผู้นาท้องที่กับท้องถิ่นผ่านกิจกรรม การมี
ส่วนร่วมที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนและปัจจัยเงื่อนไขของความร่วมมือระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่น
2.5.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพื่อสังเกตบทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมื อ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น กิจกรรมและการมีส่วนร่วมที่มีความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ที่จัดขึ้นได้ แก่
กิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบุพราหมณ์ กิจกรรมสภาผู้นาชุมชนตาบลศิลาลอยและกิจกรรม
ธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว
2.6 กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก
เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนาความเข้มแข็งของ 3 พื้นที่ และวิเคราะห์การจัดการความรู้ของกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
1) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม
1.1) ผู้บังคับบัญชาหรือกากับดูแล ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการทางานด้านการ
พั ฒนาชุ มชน และการส่ งเสริ มบทบาทการท างานร่ วมกั นระหว่ างท้ องที่ และท้ องถิ่ นในชุ มชน ได้ แก่
นายอาเภอ ท้องถิ่นอาเภอ ปลัดอาเภอประจาตาบล พัฒนาการอาเภอ พัฒนากรตาบล เจ้าหน้าที่ส่วน
ราชการระดับตาบลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน ทั้ง 3 พื้นที่ จานวน 44 คน
1.2) ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล คณะผู้บริหารสมาชิกอบต.
ปลัดอบต. ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างอบต. รวมทั้ง 3 พื้นที่ จานวน 69 คน และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
จานวน 31 คน
1.3) ผู้รับผลของการปฏิบัติงาน ได้แก่ ชาวบ้าน สมาชิกและหัวหน้ากลุ่มต่างๆ ผู้นา
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในชุมชน จานวน 37 คน (รายชื่อของผู้ให้ข้อมูล
ปรากฏตามตารางที่ 1 ภาคผนวก ก)
ประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ได้ใช้ประเด็นเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม คือ
1. สภาพทั่วไปของตาบล
2. ความเข้มแข็งของชุมชน
3. บทบาท ลักษณะ รูปแบบความร่วมมือและปัจจัยเงื่อนไขของความร่วมมือระหว่ าง
กานัน ผู้ใหญ่บ้านและอบต.
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4. แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
2.7 กำรสนทนำกลุ่ม
การสนทนากลุ่มเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยเงื่อนไขสภาพ
ปัญ หาและอุปสรรคของความเข้มแข็ง ของชุมชน บทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือ และ
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน (แนวทางการสนทนากลุ่มปรากฏตาม ภาคผนวก ข.)
1. ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Key Informants) ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้านตาบลบุพราหมณ์
จานวน 10 คน ตาบลศิลาลอย 9 คน และตาบลหนองยาว 12 คน โดยได้จัดสนทนากลุ่มใน 3 พื้นที่ๆ
ละ 1 ครั้ง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ก.)
2. ประเด็นคาถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ซึ่งพัฒนามาโดยการยึดคาถามและวัตถุประสงค์
ของการวิจัยเป็นหลักดังต่อไปนี้
1. สภาพทั่วไปของตาบล ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของชุมชน ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน ผู้นาชุมชนที่มีบทบาทสาคัญ และบุคคลดังกล่าวมีทัศนคติ
วิธีการหรือแนวทางและลักษณะการทางานอย่างไร
2. ความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนความ
ร่วมมือและลักษณะของการทางานร่วมกัน สภาพก่อนและหลังที่ชุมชนจะเข้มแข็งอย่างในปัจจุบั นและ
ความยากลาบากหรือปัญหาอุปสรรคโดยที่สาเหตุ/ปัจจัยสาคัญอะไรที่ทาให้คนในชุมชนตระหนักถึง
ความสาคัญของชุมชนที่เข้มแข็ง ได้แก่บุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนให้ชุมชนเกิด ความ
เข้มแข็งและหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหา
3 บทบาท ลักษณะ รูปแบบ และปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมือระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และอบต.ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
4 กระบวนการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
2.8 ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 3 พื้นที่เป็นเวลา 9 เดือน (พฤศจิกายน
2555 – กันยายน 2556) โดยมีช่วงเวลาดังนี้
2.8.1 พื้นที่ตาบลหนองยาว อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึกระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน
2555 – 16 มกราคม 2556 และจัดสนทนากลุ่มในวันที่ 10 มกราคม 2556
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2.8.2 พื้นที่ตาบลบุพราหมณ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลใช้การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึกระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 26 มิถุนายน
2556 และจัดสนทนากลุ่มในวันที่ 31 พฤษภาคม2556
2.8.3 พื้นที่ตาบลศิลาลอย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บรวบรวม
ข้อมูลใช้ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่ างวันที่ 24
กรกฎาคม – 8 กันยายน 2556 และจัดสนทนากลุ่มในวันที่ 2 กันยายน 2556
2.9 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
2.9.1 นาข้อมูลที่จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วมและมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัย (Analytic induction) จัดแจงประเภทหมวดหมู่ และเปรียบเทียบข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหาหรือ
ประเด็นที่พบ และทาการเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้เพื่อใช้ในการศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุม ชน
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ โดยนามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
1) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการสร้างข้อสรุปหรือ
ข้อมูลจากรูปธรรมหรือปรากฎการณ์ที่พบ เพื่อวิเคราะห์สภาพบริบท บทบาท ลักษณะและรูปแบบ
ความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนปัจจัยเงื่อนไขใน
การส่งเสริมความร่วมมือ และกระบวนการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
2) การวิ เ คราะห์ โ ดยการจ าแนกชนิ ด ข้ อ มู ล (Typological Analysis) เป็ น การ
จาแนกขั้นตอนของบทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นที่เกิดขึ้น โดย
การจาแนกเหตุการณ์ ประกอบด้วย การกระทา กิจกรรม ความหมาย ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และสภาพสังคมเป็นแนวทางการจาแนก
3) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) ซึ่งเป็นการ
ใช้วิธีการเปรียบเทียบ โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัยและการจาแนกชนิด
ข้อมูลของแต่ละชุมชนในตาบลที่เป็นกรณีศึกษา (Case Study) ที่มีลักษณะของความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบปั จจัย
และเงื่อนไขความสั มพันธ์ ที่มี ความแตกต่างกันของสภาพบริบ ทที่ ส่ง ผลต่ อ บทบาท ลักษณะและ
รูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนปัจจัย
เงื่อนไขในการส่งเสริมความร่วมมือ และกระบวนการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
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2.10 กำรตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดังนี้
1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการพิสูจน์ข้อมูลว่า
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาด้วยการตรวจสอบแหล่ง
เวลา สถานที่ และบุคคลที่ต่างกันจะต้องได้ข้อมูลตรงกัน ด้วยการสัมภาษณ์ สังเกตหรือการสนทนา
กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลที่หลากหลายในประเด็นเดียวกัน หรือในเวลาที่แตกต่างกัน เช่น การสัมภาษณ์
ข้อมูลจากส่วนราชการในพื้นที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่ บ้านและผู้เข้า ร่ ว ม
กิจกรรมของชุมชน และการตรวจสอบจากการน าประเด็นหรือ ข้อ มู ลข้อ ค้นพบที่ไ ด้ จากการเก็ บ
รวบรวมของผู้วิจัย นามาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
2) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
เป็นการตรวจสอบข้อมูลด้วยการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายวิธีในประเด็นเดียวกันต้องได้
ข้อมูลตรงกัน เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม
ตอนที่ 2 นำเสนอแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของกำนัน ผูใ้ หญ่บ้ำน ในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
ขั้นตอนที่ 1 การนาเสนอแนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ได้นาผลการวิจัยที่ได้จากส่วนที่ 1 มาจัดทาข้อมูลในการนาเสนอร่างเป็นแนวทางการจัดการ
ความรู้ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาโดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้วิจัยได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดังนี้
1.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น การพัฒนาชุมชนหรือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไม่น้อยกว่า 5 ป
จนเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ
1.2 มีประสบการณ์ในด้านการศึกษาหรือการทางานที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้
และหรือมีผลงานวิจัย งานเขียนจนเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ
2. การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม
เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้ชื่อดังนี้
2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ได้แก่
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1) รองศาสตราจารย์ ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ว่าที่ร.ต. ดร.อภิชัย ศรีเมือง อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์การ
บริหารการปกครองท้องที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์การทางานร่วมกับท้องที่และท้องถิ่น
1) ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานีและรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) นายคารณ โกมลศุภกิจ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์การกากับดูแลท้องที่หรือท้องถิ่น
1) นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
2) นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส ปลัดอาเภอเมืองชลบุรี
3) นายอนุชิต สังขสุวรรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
1) นายธนศักดิ์ ศุภศิริพงษ์ชัย รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
2) นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิจากฝ่ายท้องที่-ท้องถิ่น
1) นางกานดา ปฏิวิรัตน์ ปลัดอบต.คลองควายอาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
2) นายสมาน สวัสดิ์เฉลิม กานันตาบลกระแชง อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
3. เมื่อได้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้โทรนัดหมายวัน เวลา ในการสนทนากลุ่ม ที่
ทุกท่านสามารถมาร่วมประชุมกันได้อย่างพร้อมเพรียงพร้อมทั้งส่งร่างแนวทางการจัดการความรู้ของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชน ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิล่วงหน้าก่ อนการประชุม 1 สัปดาห์ การสนทนากลุ่ม ในวันเสาร์ที่15
มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยการปกครอง อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีห้อง 401 เวลา 9.00-12.00 น.
4. ในการประชุมกลุ่ม ผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการประชุมโดยเริ่มนาเสนอร่างแนวทางการจัดการ
ความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่ ง เสริมความความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้ Powerpoint ในช่วงแรกใช้เวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นเปิดเวทีให้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมแสดงความคิด เห็นและเสนอแนะแนวทาง ในการประชุมผู้วิจัยได้ดาเนิ น การ
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ประชุมกลุ่มตามแบบแนวทางการประชุมที่กลุ่มมีรายละเอียดดังปรากฎในภาคผนวก ข ผู้วิจัยขอ
อนุญาตให้เครื่องบันทึกเสียงคาสนทนาและมีผู้ช่วยจดบันทึก 2 คน เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้
ถอดคาพูดจากเครื่องบันทึกเสียงและตรวจสอบกับบันทึกการสนทนา จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา ประมวลสรุปและนามาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการจัดการความรู้ของกานันผู้ใหญ่บ้าน
ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนที่ยกร่างตาม
ค าแนะน าของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยได้ ก าหนดเกณฑ์เ บื้ องต้ นในการปรับ แก้ แ ละนามาปรับ ปรุง ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การนาเสนอผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง ของชุ มชน เป็นการวิจัยเชิงคุ ณภาพ
โดยแบ่งการนาเสนอผลการวิจัยออกเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 กรณีศึกษำตำบลบุพรำหมณ์ อำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี
1.1 ข้อมูลทั่วไป
1.2 กิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน
1.3 ผลการวิเคราะห์บทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นและ
ปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมือ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
1.3.1 บทบาทความร่วมมือ
1.3.2 ลักษณะความร่วมมือ
1.3.3 รูปแบบความร่วมมือ
1.3.4 ปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมือ
1.4 ผลการวิเคราะห์ การจัดการความรู้ ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมื อ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ตอนที่ 2 กรณีศึกษำตำบลศิลำลอย อำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.1 ข้อมูลทั่วไป
2.2 กิจกรรมสภาผู้นาชุมชน
2.3 ผลการวิเคราะห์บทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นและ
ปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมือเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
2.3.1 บทบาทความร่วมมือ
2.3.2 ลักษณะความร่วมมือ
2.3.3 รูปแบบความร่วมมือ
2.3.4 ปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมือ
2.4 ผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
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ตอนที่ 3 กรณีศึกษำตำบลหนองยำว อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
3.1 ข้อมูลทั่วไป
3.2 กิจกรรมธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพ
3.3 ผลการวิเคราะห์บทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นและ
ปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมือ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
3.3.1 บทบาทความร่วมมือ
3.3.2 ลักษณะความร่วมมือ
3.3.3 รูปแบบความร่วมมือ
3.3.4 ปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมือ
3.4 ผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ตอนที่ 4 นำเสนอแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของการดาเนินการวิจัยมีดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 กรณีศึกษำตำบลบุพรำหมณ์ อำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ตาบลบุพราหมณ์มีพื้นที่ประมาณ 253,750 ไร่ หรือประมาณ 406 ตารางกิโลเมตร โดยเป็น
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลานประมาณ 227,175 ไร่ และพื้นที่การเกษตร
จานวน 26,575 ไร่ ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านทับลาน หมู่ที่
2 บ้านขุนศรี หมู่ที่ 3 บุพราหมณ์ หมู่ที่ 4 บ้านกม.80 หมู่ที่ 5 บ้านวังมืด หมู่ที่ 6 บ้านวัดขอนแดง หมู่
ที่ 7 บ้านวังหิน หมู่ที่ 8 บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข และหมู่ที่ 10 บ้านทับลานใน
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน
และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับอาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ทิศ
ใต้ ติดต่อกับตาบลทุ่งโพธิ์ , ตาบลนาดี อาเภอนาดี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอครบุรี จัง หวั ด
นครราชสีมา และทิศตะวันตกติดต่อกับตาบลสะพานหิน อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สาหรับเส้นทาง
การเดินทางจากตัวอาเภอนาดี มายังชุมชนในตาบลบุพราหมณ์ปรากฏตามภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 เส้นทางการเดินทางจากอาเภอนาดี มายังชุมชนในตาบลบุพราหมณ์
ตาบลบุพราหมณ์ มีจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 8,764 คน เป็นเพศชาย จานวน
4,320 คน เพศหญิง จานวน 4,444 คน จานวนหลังคาเรือน 2,861 หลังคาเรือน โดยสามารถจาแนก
ตามครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้
ตาราง 9 แสดงจานวนประชากรชาย หญิงและจานวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านในตาบลบุพราหมณ์
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านทับลาน
บ้านขุนศรี
บ้านบุพราหมณ์
บ้าน กม.80
บ้านวังมืด
บ้านวังขอนแดง
บ้านวังหิน
บ้านวังใหม่
บ้านแสนสุข
บ้านทับลานใน
รวม

ชาย
755
497
467
278
389
365
530
502
200
337
4,320

จานวนประชากร
หญิง
773
495
461
288
408
375
553
506
219
366
4,444

(รวม)
1,528
992
928
566
797
740
1,083
1,008
419
703
8,764

จานวนครัวเรือน
(รวม)
551
280
259
280
268
267
290
261
188
217
2,861

(ที่มา: ข้อมูลจากสานักทะเบียนอาเภอนาดี วันที่ 30 เมษายน 2556)

113

ประชากรแต่ละหมู่บ้านในตาบลบุพราหมณ์ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยในช่วง 30-39 ป คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 18.05 รองลงมามีอายุเฉลี่ยในช่วง 20-29 ป คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 15.67 ของ
จานวนประชากรทั้งตาบล โดยมีวัยแรงงานในแต่ละหมู่บ้านที่มีอายุเฉลี่ยในช่วงอายุ 20-29 ป คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 15.67 ประชากรในวัยที่ต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับในช่วงอายุ 0-9 ป และ 1019 ป คิดรวมเป็นอัตราส่วนร้อยละ 30.45 ของจานวนประชากรทั้งตาบล ในขณะที่แต่ละหมู่บ้านมี
ประชากรสูงอายุเฉลี่ยในช่วงอายุ 60 ปขึ้นไป คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 11.60 ของจานวนประชากรทั้ง
ตาบล (สมศักดิ์ เอี่ยมพานิชกุล, สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2556)
ลักษณะอาชีพของคนในตาบลบุพราหมณ์ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมได้แก่
การทานา ทาไร่ ทาสวน โดยมีพื้นที่ทาสวนปลูกไม้ผล ได้แก่ มะม่วง ขนุน ส้มโอ กระท้อน และอื่นๆ ส่วน
ไม้ยืนต้น ได้แก่ ไผ่ตงและยูคาลิปตัส รองลงมาคือปลูกพืชไร่ได้แก่ มันสาปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตลอดจนพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ขณะที่ภายในตาบล มีการเลี้ยงสัตว์กันน้อยมากส่วนใหญ่เลี้ยงไว้
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ได้แก่ กระบือ โค สุกร ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ เป็ดเทศ และเป็ดไข่ โดย
เกษตรกรมีการเลี้ยงปลาเป็นจานวนมาก โดยเลี้ยงปลากินพืชและปลากินเนื้อ เพื่อจาหน่ายและบริโภคใน
ครัวเรือน อาชีพที่พบในตาบลบุพราหมณ์ยังมีการประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น การทาหัตถกรรมในครัวเรือน
รับจ้างหรือทางานในโรงงานต่างๆ ในเขตนิคมอุสาหกรรมกบินทร์บุรี นิคมอุสาหกรรม 304 และนิคม
อุสาหกรรมใกล้เคียงต่างจังหวัด (องค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์, 2555: 6)
ลักษณะภูมิประเทศและสภาพที่ตั้งของตาบลบุพราหมณ์ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ร้อยละ
80 ของพื้นที่ทั้งหมด สภาพภูมิอากาศจึง มีลักษณะเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน
อากาศหนาวจั ด ในฤดูห นาว และฝนตกชุ ก ตลอดปโดยในฤดู ฝ นจะมีฝ นตกมากที่ สุ ด ในช่วงเดือน
สิงหาคม-กันยายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25-35 องศาเซลเซียส ซึ่งจากลักษณะอากาศดังกล่าวจึงทาให้
มีทรัพยากรด้านแหล่งน้า พันธ์พืชและสัตว์ป่าจานวนมาก
สภาพเศรษฐกิจของชุมชนตาบลบุพราหมณ์ มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ยครัวเรือนละ 16.71 ไร่
พิจารณาจากพื้นที่ถือครองทาการเกษตรกับจานวนครัวเรือนทั้งหมดของตาบล ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่
ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับและเป็นพื้นที่ทานา สาหรับเรื่องสิทธิในที่ดินทากิน ตาบล บุ
พราหมณ์ เกษตรกรมีที่ดินทากินเป็นของตนเองโดยไม่ต้องเช่าเพิ่มจานวน 789 ครัวเรือน มีที่ดินทากิน
เป็นของตนเองแต่เช่าเพิ่มบางส่วน จานวน 387 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ต้องเช่าที่ดินทากินทั้งหมด
จานวน 172 ครัวเรือน ในขณะที่สภาพแรงงานและค่าจ้างแรงงานของตาบลบุพราหมณ์ มีประชากร
วัยแรงงาน อายุระหว่าง 15-60 ป จานวน 3,615 คน 18-35 ป ส่วนใหญ่ทางานโรงงาน
อุตสาหกรรมกบินทร์บุรี โดยมีรายได้ค่าแรงงานเฉลี่ยเดือนละ 4,000-6,000 บาท ส่วนผู้ที่เหลือส่วน
ใหญ่ใช้แรงงานภาคการเกษตรภายในหมู่บ้าน ตาบล โดยได้รับค่าจ้างแรงงานวันละ 120-150 บาท
(วิโรจน์ ใจตรง, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2556)
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แนวทางการพัฒนาของส่วนราชการที่ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจตามอัตตลักษณ์ ของตาบลพบว่ า
ตาบลบุพราหมณ์นั้นแต่ละหมู่บ้านจะมีอัตตลักษณ์ประจาของแต่ละหมู่บ้านโดยอยู่บนพื้นฐานของ
แนวคิดที่ว่า “ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดสาร ใบลานหัตถกรรม” ซึ่ง มีแนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
ส่งเสริมการทาหัตถกรรมจักรสาน การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(ชัยณรงค์ รักษารัตน์, สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2556)
การเมืองการปกครอง ผลจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จัดว่าไม่มีผลต่อการ
ทางานร่วมกันของท้องที่และท้องถิ่น อันเนื่องมาจากการที่ ส.ส. วางตัวเป็นกลางให้การสนั บ สนุ น
ตลอดจนร่วมทางานในหมู่บ้าน ตาบล กับผู้นาท้องที่และท้องถิ่นทุกคนที่เข้าสู่ตาแหน่งเท่าเทียมกันไม่
ว่าจะเป็นการเมืองขั้วใหม่หรือขั้วเก่า
วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อการสืบทอดความเชื่อต่างๆ ตามที่บรรพบุรุษได้สืบสานต่อ
กันมา รวมทั้งการจัดงานบุญประเพณีตามเทศกาลต่างๆ ทาให้ขนบธรรมเนียมประเพณีมีความผสม
กลมกลืนกันตามวิถีชีวิตของสังคมไทยตามความเชื่อและหลักพุทธศาสนา มีการยอมรับนับถือ ผู้น า
อาวุโส ทาให้ประชากรส่ วนใหญ่ อยู่ ร่วมกัน ได้ ด้ วยความรั กสามั ค คี ช่วยเหลือซึ่งกั นและกั น โดยมี
ประเพณีหลักๆรวมกันของคนในชุมชนประกอบไปด้วย ประเพณีสงกรานต์ การรดน้าดาหัวและขอพร
โดยจัดในเดือนเมษายนของทุกป ประเพณีท้องถิ่นบุญบั้งไฟ จัดในเดือนเมษายนของทุกป ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา จัดในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 8 ของทุกป ประเพณีคืนลานสู่ป่า จัดในวันที่ 26 มิถุนายน
ของทุกป ประเพณีลอยกระทง จัดในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12 ของทุกป ตาบลบุพราหมณ์มี ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ถือว่าไม่ขัดแย้งกันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข อันเนื่องจากการที่มี
พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นคนไทย และประชาชนส่วนใหญ่ยังนับถือศาสนาพุทธ มีการทาบุญตาม
ประเพณีเทศกาลต่างๆ เป็นประจาทุกๆเดือน โดยที่มีวัดและสานักสงฆ์เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและ
เป็นที่รวมความศรัทธาของคนในแต่ละหมู่บ้าน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการทางานของชุมชนให้เกิด
ความร่วมมือ ตาบลบุพราหมณ์มีวัดและสานักสงฆ์ที่สาคัญ ประกอบด้วย 2 วัด 8 สานักสงฆ์ (ธัญญา
แสงสวรรค์, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2556)
การศึกษาในตาบลบุพราหมณ์ส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับร้อยละ 90.37 จบสูงกว่าภาค
บังคับร้อยละ 9.63 เท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าประชากรในวัยแรงงานของตาบล ยังมีพื้นฐานการศึกษาต่า
โดยที่ประชากรที่กาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้วจะเรียนต่อมาก
ขึ้น โดยในปัจจุบันมีอัตราการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ ร้อยละ 24.04 ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนา
หมู่บ้านและตาบลในอนาคตต่อไป สาหรับการศึกษาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกอบต.บุ
พราหมณ์ พบว่า ไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไรซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกาหนดวุฒิการศึกษาขึ้นต่าไว้ตาม
กฎหมายในการเข้าสู่ตาแหน่งซึ่งตาแหน่ง นายกอบต. จะต้องจบการศึกษาระดับปริญ ญาตรี ส่วน
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สมาชิก อบต. กานัน ผู้ใหญ่บ้านต้องจบการศึกษาภาคบังคับที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดโดยส่วน
ใหญ่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น (วรัชยา มะลิ,
สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2556)
การสาธารณสุขนับแต่อ ดีต ถึง ปัจ จุบันได้ใ ช้ ส มุนไพรพื้นบ้านเป็นยารักษาโรคให้กับ คนใน
ครอบครัว และช่วยเหลือกันภายในชุมชนมากกว่า การพึ่งพาการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน อัน
เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ พื้นที่ที่ ล้อมรอบไปด้วยภู เขา การเดินทางพาคนป่วยไปรักษาที่ อนามั ย หรื อ
โรงพยาบาลมีความยากลาบาก จึงได้เกิดการนาสมุนไพรมาใช้รักษาโรคให้กับชาวบ้าน เนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่มีพืชสมุนไพรขึ้นอยู่เป็นจานวนมาก โดยปราชญ์ชาวบ้านที่รู้เรื่องยาสมุนไพรและได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษเป็นผู้ให้การรักษาเยี่ยวยาเบื้องต้น ในปัจจุบันตาบลบุพราหมณ์ถือ ศูนย์
เรียนรู้แพทย์แผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้านของจังหวัด โดยการเปิดอบรมขยายผลให้กับผู้ที่สนใจ และ
ยังมีบริการนวดแผนไทยควบคูไ่ ปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรชนิดต่างๆ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
สุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.) ซึ่งมีอยู่ 3 แห่งในตาบล (ปวีณา ขอมีกลาง, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม
2556)
1.2 กิจกรรมที่เลือกเป็นกรณีวิเครำะห์: กองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลบุพรำหมณ์
จากการลงพื้นที่ตาบลบุพราหมณ์ทั้ง 10 หมู่บ้าน มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ขึ้น
ภายในหมู่บ้านเป็นจานวนมาก ซึ่งสามารถแบ่ง ออกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มหรือ
องค์กรที่เกิดจากการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายหรือกฎหมายของรัฐเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนให้
เกิดความเข้มแข็ง และกลุ่มหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากความต้องการในการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
1) กลุ่มหรือองค์กรที่เกิดจากการจัดตั้งตามกลไกรัฐ เพื่อมอบหมายให้กลุ่มหรือองค์กร
เหล่านี้ได้เข้าไปขับเคลื่อนการทางานของรัฐบาลในการนานโยบายลงไปสู่การปฏิบัติแต่ละหมู่บ้านใน
ตาบลบุพราหมณ์ทั้ง 10 หมู่บ้าน ซึ่งพบว่ามีทั้งสิ้น 14 กลุ่ม ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน อบต. คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มชมรมคนพิการ กลุ่มบทบาทสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) กลุ่มผู้ใช้น้าประปา กลุ่มกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนเงินแสนและกองทุนเงินล้าน เป็นต้น
2) กลุ่มหรือองค์กรที่เกิดขึ้นจากความต้องการและการมีส่วนร่วมในการจัดการโดยชาวบ้านใน
แต่ละหมู่ ซึ่งอาศัยหลักการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้านรวมกลุ่มกันในการช่วยกันแก้ไขหรือหาทางออกใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนในปัจจุบันหรือที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการแก้ปัญหาความ
เป็นอยู่ ในเรื่องปากท้อง การทามาหากินของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นการช่วยเหลื อกันและกันภายใน
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ของสมาชิก หรือการให้การช่วยเหลือจากส่วนราชการ องค์กรภายนอก ซึ่งในตาบลบุพราหมณ์ พบว่ามี
จานวนทั้งสิ้น 49 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ ออกได้เป็น 6 กลุ่มคือ 1) กลุ่มองค์กรการเงิน 2) กลุ่ม
วั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา 3) กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน/อาชี พ 4) กลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม 5) กลุ่มสวัสดิการชุมชน และ6) กลุ่มสหเครือข่าย
จากการศึกษาข้อมูลหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้านในตาบลบุพราหมณ์ พบว่า ในแต่ละหมู่บ้านมี
การรวมกลุ่มกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จานวน 49 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) กลุ่ม
องค์กรการเงิน 9 กลุ่ม 2) กลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา 5 กลุ่ม 3) กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ 20 กลุ่ม 4)
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม 3 กลุ่ม 5) กลุ่มสวัสดิการชุมชน 11 กลุ่ม และ6)
กลุ่มสหเครือข่าย 1 กลุ่ม ซึ่งจากทั้งหมด 49 กิจกรรมในตาบลมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน “มีการเคลื่อนไหว ขับเคลื่อน ความร่วมมือ-ยั่งยืน” และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนส่วน
ใหญ่ของตาบลหรือคนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม พบว่า มีกิจกรรมที่สาคัญอันได้แก่ การ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการช่วยเหลือกันเองในชุมชน “กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
บุพราหมณ์”
ผลจากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่ม ได้แก่ ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการและลูกจ้างอบต. ตลอดจน
ชาวบ้านและผู้นาชุมชน และการใช้การสัง เกตแบบไม่มีส่วนร่ว มและมีส่วนร่วม โดยพิจารณาจาก
กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและยังคงดารงอยู่อย่าง
ต่อเนื่องโดยมีการเคลื่อนไหวร่วมกันของสมาชิก มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรมและและเป็นที่ประจักษ์ต่อ
คนในชุมชนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบลหรืออาเภอ ก่อให้เกิดความประโยชน์ต่อชุมชนและ
นามาซึ่งความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่
เป็นตัวแทนของกิจกรรมทั้งหมดของชุมชนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง โดยผู้วิจัยได้สร้างหลักเกณฑ์การ
พิจารณาขึ้นมาใช้ในการคัดเลือก โดยพิจารณาจากคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้ง 4 กลุ่ม และจากการวิจัยภาคสนามซึ่งประกอบด้วย
1. เป็นกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชียวชาญในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาวิจัย
ครั้งนี้
2. จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 4 กลุ่ม เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อกิจกรรมหรือ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ที่ได้แนะนาให้ผู้วิจัยเลือกเข้ าไป
ศึกษาซึ่งมีลักษณะของความเข้มแข็งของกิจกรรมมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ในตาบล
3. จากการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 4 กลุ่ม โดยผลสรุปร่วมกันต่อกิจกรรมหรือ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
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4. จากการที่ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและแบบมีส่วน
ร่วม แล้วพิสูจน์พบว่ากิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมดังกล่าวสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชียวชาญ
และผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 4 กลุ่ม
5. เป็นกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งตามกรอบแนวคิด
ในการวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย 7 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การฟื้นฟู ผลิตซ้าและสร้างใหม่ การใช้สิทธิชุมชนข้อบัญญัติ ของ
ชุมชน การตัดสินใจร่วมกันของชุมชน การมีเครือข่ายการพัฒนา และการจัดการตนเอง
จากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ตามผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น พบว่า กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วม
ของคนในชุ ม ชนที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง ของต าบลบุ พ ราหมณ์ ม ากที่ สุ ด คื อ การจั ด สวั ส ดิ ก าร
ช่วยเหลือกันเองในชุมชน “กองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลบุพรำหมณ์” โดยมีรายละเอียดกิจกรรม
ดังนี้
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบุพราหมณ์ เกิดขึ้นจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ
จั ด สวั ส ดิ ก ารให้ กั บ ประชาชน โดยมุ่ ง หวั ง ให้ ป ระชาชนคนไทยทุ ก คน มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และมี
หลักประกันในชีวิตจึงได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุม ชน
(พอช.) และอนุมัตินโยบายและโครงการสนับสนุนการจั ดสวั สดิก ารชุม ชน ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ยกระดับให้สวัสดิการชุมชนเป็นวาระแห่งชาติในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก
ฟื้นฟูทุนทางสังคม ความเข้มแข็งชุมชนในการจัดการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปิดโอกาส
ให้ ทุ ก พื้ น ที่ ส ามารถจั ด ตั้ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง การสนั บ สนุ น การจั ด
สวัสดิการชุมชนได้กาหนดให้เกิดความร่วมมือหลายฝ่าย ทั้ง องค์ กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานท้องถิ่น (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2552: 1-3)
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง รูปแบบของสวัสดิการแบบครบวงจร เป็นสวัสดิการแบบพึ่งตนเองที่
ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างระบบ ร่วมบริหารจัดการ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นกองทุนที่ทุก
คนเป็นเจ้าของร่วมกัน มีการสมทบงบประมาณจาก 3 ฝ่าย คือ ชุมชน อบต. และรัฐบาล เป็นระบบ
สวัสดิการของชุมชนเพื่อชุมชน ช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่เกิด ป่วย และเสียชีวิต สร้างให้ชาวบ้านในชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว
โดยมีรายละเอียดของกองทุนฯ ดังนี้
ป 2549 เกิดนโยบายของรัฐโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนโดยมีการเสริมหนุนของภาคีทุก ภาค
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ส่วนช่วยเหลือความเดือดร้อนในชุมชน โดยที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจั ดสวัสดิการให้กับ
ประชาชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันในชีวิตจึงได้เห็นชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ และอนุมัติ นโยบายและ
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับให้ สวัสดิการชุมชนเป็นวาระ
แห่ง ชาติในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสัง คม ความเข้มแข็ ง
ชุมชนในการจัดการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่สามารถจัดตั้งและพัฒนา
คุณภาพสวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนและ
สมทบงบประมาณรวมถึงพัฒนาสวัสดิการชุมชนให้มีความหลากหลายขึ้น เกิดการเชื่อมโยงอย่าง
บูรณาการของระบบสวัสดิการของชุมชน ท้องถิ่น และภาครัฐ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิก าร
ชุมชนได้กาหนดให้เกิดความร่วมมือหลายฝ่าย ทั้ง องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ท้องถิ่น ตั้งแต่พัฒนาโครงการ และการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายสวัสดิการชุมชนทุก ระดับใน
พื้นที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม การดาเนินงานให้ความสาคัญกับการพัฒนาความ
เข้มแข็งที่ยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน การยกระดับและต่อยอดจากงานสวัสดิการชุมชนที่ขบวน
องค์กรชุมชนดาเนินการอยู่บูรณาการกั บงานพัฒนาด้ านอื่นๆ (ธัญ ญา แสงสวรรค์, สัมภาษณ์, 7
พฤษภาคม 2556)
กลุ่มสวัสดิการชุมชนตาบลบุพราหมณ์ เกิดขึ้นเมื่อป วันที่ 14 ก.ค. 2549 โดยมีที่มาจากแผน
ชุมชนตาบลบุพราหมณ์ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและปัญหาของตาบลบุพราหมณ์ไว้ โดยมีนายธัญญา แสง
สวรรค์ ซึ่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ (ส.อบต.) หมู่ที่ 1 ในขณะนั้น และเป็น
ประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ที่ปรึกษากลุ่มโฮมสเตย์ และเป็นอสม. และแกนนาชุมชนได้นาข้ อมู ล
ปัญ หาเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาจึงพบว่าในตาบลบุพราหมณ์นั้น ชาวบ้านยังไม่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว แกนนาชุมชนจึงเกิดความคิด
จัดตั้งกลุ่มสวัสดิการชุมชนขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือคนในชุมชนตาบลในการบรรเทาความเดือดร้อน
ของคนในชุ ม ชน บนหลั ก การ “ออมวั น ละนิ ด สร้ า งชี วิ ต ให้ มี ค่ า สร้ า งสั ง คมให้ น่ า อยู่ ” เป็ น การ
ช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระหว่างทุกคนในชุมชน และสร้างจิตสานึกในการออมให้กับชาวบ้าน
สร้างให้ชาวบ้านในชุมชนเข้มแข็งพึ่ง พาตนเองได้และมีสวัสดิการช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่เกิด ป่วย
และเสียชีวิต
ป 2549 นายธัญญา แสงสวรรค์ (ส.อบต.) ได้นาแกนนาที่เป็นสมาชิกอบต. และผู้นาชุมชนอื่น
รวม 11 คน ได้แก่ นายบุญสม ประถมพรมราช (ส.อบต.) นายเสรี สุวรรณสุข (ส.อบต.) นายมนต์ชัย
ประชุมชน (ส.อบต.) นายสุวงค์ ฉิมกิ่ง นายสมควร อร่ามเรือง (ส.อบต.) ส.ต.ท. เดชา วรรณมร (ปลัด
อบต.) นายประมวล มาหาร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่ง ชาติ ทับ ลาน นายดารง มานะดี ผู้อานวยการ
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โรงเรี ย นบ้ า นทั บ ลาน นายชั ย กุ ล ฤทธิ์ มั ง กร หั ว หน้ า สถานี อ นามั ย บ้ า นทั บ ลาน นายสอน ผาสุ ก
ประธานกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ศิลปะไทย นายอานวย โพธิ์แก้ว ประธานกลุ่มจักสานใบลานบ้านวัง ขอน
แดง และนายสมหมาย พิมพ์รัตน์ ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ที่ 7 ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานร่วมกับพอช. จนได้รับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กร
สวัสดิการชุมชน เพื่อวางแผนดาเนินกิจกรรมชุมชนเข้าร่วมกลุ่มสวัสดิการชุมชนที่คลอบคุมเรื่องเกิด
แก่ เจ็บ ตาย ของคนในชุมชน เพื่อจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการการชุมชนที่มีประสิทธิ์ภาพและเป็นที่ยอมรับ
ของคนในชุมชน
ป 2550 สร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน
เนื่องจากกลุ่มต้องการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชนและต้องการได้รับความ
ยอมรับจากคนในชุมชน โดยกลุ่มต้องการจัดสวัสดิการชมชนตั้งอยู่บนพื้นฐานร่วมกันของคนกับคน อยู่
บนพื้นฐานของศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิน่ และการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
- ผู้นาที่เข้ารับการอบรมได้กลับมาจัด ตั้ง คณะกรรมการและมีความตั้ง ใจอย่างแน่วแน่ที่ จะ
ก่อตั้งกลุ่มให้สาเร็จ โดยประชาสัมพันธ์ในกลุ่มของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นคณะกรรมการและ
ได้สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มและมีการทาระเบียบกองทุน โดยมีการสร้างความรู้เกี่ยวกับ สร้างการมี
ส่วนร่วมให้กับแกนนากลุ่ม สมาชิกของกลุ่มและสภาอบต.
- แกนนากลุ่ม ทาหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการ
สนับสนุนการดาเนินงาน จัดเวทีประชาคมให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น การทาระเบียบข้อบังคับ
ของกลุ่ม รายงานสถานะเงินทุนให้สมาชิกทราบ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้สมาชิกรับทราบ
- กลุ่มสมาชิก เข้าร่วมประชุม ร่วมกิจกรรมของกลุ่มเพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสารและความรู้
ต่างๆโดยที่แกนนาและสมาชิกกลุ่ม ได้รับการพัฒนาศักยภาพจาก พอช. ผ่านการจัดเวทีประชุม ร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดาเนินงานในแต่ละเดือน
- อบต. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรมต่างๆ และเชื่อมประสาน หน่วยงาน
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจนให้การสนับสนุนและ
ให้คาปรึกษาในการดาเนินกิจกรรมและรับฟังปัญหา
- กาหนดเป้าหมายของกิจกรรมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุ มชน
ตาบลบุพราหมณ์ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันในสังคมของชุมชนทุกรูปแบบ ครอบคลุ มการเกิด แก่
เจ็บ ตาย สาธารณภัย และผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ เพื่อเกิดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนและ
บริหารจัดการโดยวิ ถีชุ ม ชน เพื่อลดและแก้ ปัญ หาต่ างๆ ในชุมชนโดยวิถีชุ ม ชนและกระบวนการ
ประชาธิปไตยชุมชน เพื่อก่อเกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีหนุน
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เสริม ในการสร้างสังคมเข้มแข็งร่วมกัน เพื่อก่อเกิดการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณ
ภัยในชุมชน ทาให้เกิดสังคมอยู่ดีมีสุข ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย
1) การรับสมัครสมาชิกกลุ่ม
2) คัดเลือกคณะกรรมการบริหารตามระเบียบของกองทุน ซึ่งเป็นกรรมการหลัก โดยเป็น
ที่ยอมรับของคนในชุมชน และมีคณะกรรมการสวัสดิการชุมชนตาบลบุพราหมณ์ไม่น้อยกว่า 15 คน
จากตัวแทนทุกหมู่บ้านของตาบลบุพราหมณ์ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ โดยวิธี
เปิดเผย ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการผู้ตรวจสอบภายใน/
ตรวจสอบบัญชี กรรมการที่เหลือจะทาหน้าที่ประสานงานและจัดรวบรวมเงินสวัสดิการของสมาชิกใน
แต่ละหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังทาหน้าที่เป็นตัวแทนของสวัสดิการตาบลบุพราหมณ์รับแจ้ งข่าวสารการ
ขอรับสวัสดิการจากสมาชิก
3) การระดมเงินเงินออมวันละ 1 บาท ปละ 365 บาท
4) รับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) การกาหนดเป้าหมาย เพื่อให้สมาชิกมีสวัสดิการเมื่อคลอดบุตร เจ็บป่วย เสียชีวิต
รวมทั้งพิการและด้อยโอกาส เกิดชุมชนเข้มแข็ง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
- การบริหารจัดการกองทุนฯ ในส่วนของสวัสดิการที่สมาชิกออมวันละ 1 บาท จะถูกแยก
ด้วยการบริหารจัดการ ดังนี้ กองทุนสารองร้อยละ 20 การลงทุนในด้านอาชีพและการศึกษาร้อยละ
30 การจัดสวัสดิการชุมชน 9 อย่างร้อยละ 50 โดยมีรายละเอียดของกองทุนฯ คือ
1) สวัสดิการการเกิ ด จะได้รับผลประโยชน์ ทั้ง แม่ แ ละลูก โดยลูกจะได้รั บ ค่ า ท าขวั ญ
ต้อนรับสมาชิกใหม่ในชุมชนเป็นเงินก้นถุงเพื่อการศึกษา และในส่วนของแม่จะได้รับเงินค่าสวัสดิการ
พักฟื้นรักษาตัวที่นอนอยู่โรงพยาบาล
2) สวัสดิการยามแก่ชรา โดยที่ยามแก่ชราหากินไม่ไ ด้ไม่รู้ว่าใครจะมาเลี้ยงดูจาเป็นต้อง
เก็บ หอมรอมริบเอาไว้เข้ากองทุน คณะกรรมการจะพิจารณาจ่ายค่าเลี้ยงดูจนกระทั่งเสียชีวิต
3) สวัสดิการยามเจ็บไข้ ตามปกติเมื่อป่วยไข้สมาชิกจะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งเป็น
โครงการรักษาพยาบาลไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว แต่ทางกองทุนจะจ่ายเป็นสวัสดิการให้เป็นค่าพักรักษา
ตัวชดเชยการขาดรายได้ในชีวิตประจาวัน
4) สวัสดิการเมื่อยามตาย เพราะทุกคนหนีไม่พ้นสักวันหนึ่งก็ต้องถึงไม่ช้าก็เร็ว ตัวสมาชิกเอง
อาจไม่ได้รับประโยชน์ แต่ลูกหลานที่อยู่ข้างหลังก็ไม่ต้องเดือดร้อน เพื่อให้พอมีเงินในเบื้องต้นเวลาทา
ศพ และนามาใช้จ่ายได้รวดเร็วเพราะเป็นกองทุนที่อยู่ในชุมชนสมาชิกในกองทุนก็จะเกิดวัฒนธรรม
ดั้งเดิมที่ว่า “พริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้” เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
5) สวัสดิการเพื่อการศึกษา สามารถยืมจากกองทุนไปใช้จ่ายเป็นค่าเทอม ค่าเสื้อผ้า ค่า
หนังสือได้เมื่อคราวจาเป็นโดยไม่มีดอกเบี้ย
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6) สวัสดิการเพื่อการประกอบอาชีพ สามารถกู้ยืมไปประกอบอาชีพ จากการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยอาชีพนั้นไม่เอาเปรียบสังคม ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
7) สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส เป็นสวัสดิการสาหรับคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น คนพิการที่ไม่
เคยได้รับทุนจากแหล่ งอื่น เด็กถูกทอดทิ้งไม่ มีรายได้ กองทุ นจะจ่ ายให้ 365 บาท ต่อปและได้ รั บ
สวัสดิการ เช่นเดียว กับสมาชิกทั่วไป
8) ในกรณีจ่ายช่วยเหลือสมาชิกหรือผู้ด้อยโอกาสที่ประสบสาธารณภัยรวมกันต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของเงินสวัสดิการที่ตั้งไว้ในปนั้นๆ
9) การจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินทุนสะสมของปนั้นๆ
- การร่วมรับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นามาใช้ในการปรับปรุงหลักการท างาน
และการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบุพราหมณ์นั้น สมาชิกและคณะกรรมการที่ มี
หน้าที่ในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันระหว่างแกนนากลุ่ม กลุ่มสมาชิกและอบต. ใน
การประชุมกันอย่างน้อย 2 เดือนต่อหนึ่งครั้งหรือตามมติของคณะกรรมการโดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมอย่างน้อยเพื่อแจ้งให้ ทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุม เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิ จารณา
เกี่ยวกับการรับทราบจานวนสมาชิก รายงานทางการเงิน การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิก (ถ้ามี)
และการร่วมกันพิจารณาการรับแจ้งกรณีการหมดสมาชิกภาพของสมาชิกโดยระบบสวัสดิการชุมชน
ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ ทุ ก ป ให้ ค ณะกรรมการรายงานสถานะทางการเงิ น และผลการจั ด
สวัสดิการอย่างละเอียดแสดงต่อสาธารณชนอย่างชัดเจน
กองทุนสวัสดิการชุมชนนั้นได้มีก ารเรี ยนรู้แ ละแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่ว มกันเกี่ย วกับการจั ด
สวัสดิการต่างๆให้กั บ คนในชุม ชนร่วมกัน โดยแบ่ง ออกเป็นช่วงต่างๆ ตามการได้รับงบประมาณ
สนับสนุน โดยที่มาของทุนได้มาจากค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิก เงินสมทบจากสมาชิก เงินที่ผู้
บริจาคให้สวัสดิการตาบลบุพราหมณ์โดยไม่มีข้อผูกพัน เงินที่ได้รับการหนุนเสริมจากหน่วยงานของรัฐ
องค์กรท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ และเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมของสวัสดิการชุมชน
ป 2551 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ 55,000 บาท
แก่กลุ่มในตาบลบุพราหมณ์ มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มสวัสดิการ และกลุ่มที่
ต้องการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
- ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน พอช.ในเรื่องของการพากลุ่มสวัสดิการไปศึกษาดูงานเพื่อ
นาความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาดูงานมาพัฒนากลุ่ม
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการกองทนและมีการ
จัดประชุมสัญจรให้สมาชิกในหมู่บ้านได้ร่วมและรับข้อมูลการทางานของกองทุน และมีการจัดการ
ประชุมของกลุ่ม

122

- ได้มีพัฒนาระบบการประชุมของกลุ่มที่มีประสิทธิ์ภาพ
- ขยายสมาชิกให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและขยายประเภทสวัสดิการครอบคลุมมากขึ้น
- มีการเชื่อมกลุ่มขององค์กรต่างๆในชุมชนให้มาเข้าร่วมสนับสนุนกองทุนให้มากขึ้น
ป 2553 กลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบต.บุพราหมณ์จานวน 50,000 บาท เพื่อ
นามาบูรณาการกองทุนสวัสดิการที่มีอยู่ในชุมชน เช่น กลุ่มกองทนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์และกลุ่ม
กิจกรรมต่าง ๆ
- จ่ายเงินเข้ากองทุนให้แทนผู้ด้อยโอกาสโดยผู้ด้อยโอกาสมีสิทธิเท่ากับสมาชิกกองทุนทก
ประการ
- จัดทาสวัสดิการชุมชนการดูแลกันครบวงจรชีวิต
- เกิดการฟื้นฟูทุนในสังคมและทาให้หน่วยงานเป็นที่ความสนใจในชุมชน
ปลายป 2553 รัฐบาลสนับสนุนเงิน 254,770 บาท โดยนางบประมาณที่ได้มาใช้เพื่อมา
บริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจน ทั้งคณะกรรมการ สมาชิก ทะเบียนหรือข้อมูลสมาชิกระเบียบ
หลักเกณฑ์ของกองทุน ระบบบัญชีการเงิน และแผนการพัฒนาองค์กร
- มีการเปิดเวทีการประชุมทุกเดือนเพื่อตอบสนองความต้องการทางสมาชิกในกลุ่มและสร้าง
การมีส่วนร่วม
- ทาให้มีทะเบียนข้อมูลสมาชิกเพิ่มขึ้น
- มีการเปิดรับสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
- ท าให้ ก ลุ่ ม สวั ส ดิ ก ารต าบลบุ พ ราหมณ์ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี ส วั ส ดิ ก ารที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ช าวบ้ า น
ชาวบ้านรู้จักการออมเพื่อตนเองและครอบครัว สร้างแกนนาที่เข้มแข็ง ในชุมชน ชาวบ้านมีความ
สามัคคี ชุมชนมีความสุข พึ่งพาตนเองได้เพื่อเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
-โดยมีสถานที่สาหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนประกอบด้วย
1) ที่ทาการ อบต.บุพราหมณ์ ใช้เป็นสถานที่ในการติดต่อราชการและพบปะพูดคุยกันของ
สมาชิก
2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารข่าวสารต่างๆ
3) เสียงตามสาย หอกระจายข่าวในตาบล เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารข่าวสารต่างๆ
4) ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ใช้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยและประชุมสมาชิก
5) ศาลาวัด ใช้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกันของสมาชิก
6) ห้องประชุม อบต.บุพราหมณ์ ใช้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
7) บ้านประธานกลุ่ม ใช้เป็นที่ทาการรับเงินของกลุ่มสวัสดิการชุมชน
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8) บ้านกรรมการกลุ่มย่อยตามหมู่บ้าน ใช้เป็นที่ทาการรับเงินของกลุ่มสวัสดิการชุมชน
- กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบุพราหมณ์ มีการนาความรู้ไปใช้ในจัดงาน 5 ลักษณะ ดังนี้
1) การจัดการงาน ซึ่งการทางานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบุพราหมณ์ แบ่งงาน
ออกเป็น 3 ลักษณะคือ งานเดี่ยว เป็นการดาเนินกิจกรรมกลุ่มในการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ทุกวันที่ 26 ของเดือน โดยคณะกรรมการของหมู่บ้านจัดเก็บและนาส่งเงินมาที่ทาการของ
ประธานกลุ่มอีกที งานร่วม เป็นการทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ชุมชน
มีการจัดสวัสดิการให้คนในชุมชนนอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให้ และงานเชื่อม เป็นการทางานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น พอช. สวส หน่วยที่ 2 เป็นต้น โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและส่งเสริมให้
ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง
2) การจัดการคน การที่กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบุพราหมณ์ จะดาเนินงานได้ต้อง
ประกอบไปด้วย 3 อย่างด้วยกันคือ แกนนาชุมชน กลุ่มองค์กรจะดาเนินกิจกรรมได้ด้วยดีจะต้องมีผู้นา
ที่เป็นที่ยอมรับจากคนในชุมชนและแกนนาชุมชนต้องเป็นบุคคลที่มีจิตอาสา ต้องการช่วยเหลือคนใน
ชุมชนอย่างจริงจังและไม่หวังผลประโยชน์จากการดาเนินงานของกลุ่ม คณะกรรมการต้องได้รับการ
คัดเลือกจากสมาชิกในกลุ่มหรือในชุมชน เพื่อทาหน้าที่ของเป็นแกนหลักในการดาเนินงาน โดยต้องมี
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ สมาชิกกลุ่ม ต้องมาจากคนในชุมชนที่ให้ ความไว้ว างใจ
คณะกรรมการของกองทุน และต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุ่มที่ได้จัดทาร่วมกัน
3) การจัดการข้อมูล โดยการดาเนินกิจกรรมของกองทุนต้องมีการจัดเก็บข้อมูล 3 ด้าน คือ
ระเบียบ/กฎข้อบังคับของกลุ่ม ซึ่งมีการจัดทาระเบียบเพื่อให้สมาชิกและคณะกรรมการปฏิบั ติต าม
อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การทาบัญชีรายชื่อของสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุน
จนถึงปัจจุบันให้มีความชัดเจน และการจัดทาบัญชีการรับเงินและการส่งเงินออมของสมาชิก
4) การจัดการทรัพยากรเงิน/กองทุน ที่ได้จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบุพราหมณ์
ได้รับงบประมาณในการจัดการดาเนินงาน เพื่อนามาพัฒนากลุ่มจากหน่วยงานภาครัฐ คือสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมน ได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับการ
จัดการด้านสวัสดิการนอกเหนือจากที่รัฐบาลจัดให้ โดยสนับสนุนเป็นเงินทุนและให้ใช้สถานที่ในการ
ประชุมเมื่อกลุ่มมีการร้องขอ ได้จากเงินสมทบสวัสดิการจากสมาชิกของกลุ่ม จากการที่มีสมาชิกมา
สมัครเข้ากองทุนต้องมีการสมทบทุน เพื่อทางกองทุนจะได้นาเงินมาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกตั้งแต่
เกิด เจ็บและเสียชีวิต และในปัจจุบันกลุ่มมีความเข้มแข็งโดยมีสมาชิกถึง 1,400 คน และมีการขยาย
สมาชิกในป พ.ศ. 2556 เพิ่มอีก 60%
ป 2556 สามารถดาเนินการได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม คณะกรรมการกองทุนฯ ได้กาหนดให้มี
การเรียกประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 2 เดือนต่อหนึ่งครั้ง/ตามมติของคณะกรรมการ เพื่อแจ้งผล
การดาเนินการปัญหา อุปสรรคให้ทราบ หรือเพื่อเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น ในการ
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รับทราบจานวนสมาชิก รายงานทางการเงิน พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิก พิจารณาการรับแจ้ง
กรณีการหมดสมาชิกภาพของสมาชิก โดยต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ทุกป ให้คณะกรรมการรายงาน
สถานะทางการเงิน และผลการจัดสวัสดิการอย่างละเอียด โดยแสดงต่อสมาชิกกลุ่มกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลบุพราหมณ์และประชาชนในชุมชนได้ทราบอย่างชัดเจน และสามารถดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามหลักเกณฑ์สวัสดิการชุมชน “คนไม่ทิ้งกัน” ของตาบลบุพราหมณ์หลังจากเข้าเป็น
สมาชิกประกอบด้วย
1) เกิด สัจจะครบ 365 วัน ให้ลูก 500 บาท แม่นอนโรงพยาบาล ให้คืนละ 100 บาท
ไม่เกิน 5 คืน
2) เจ็บ นอนโรงพยาบาล ได้คืนละ 100 บาท ปละไม่เกิน 10 คืน
3) ตาย ภายในระยะเวลาออมสัจจะ ครบ 180 วัน ได้ค่าทาศพ 3,000 บาท
ภายในระยะเวลาออมสัจจะ ครบ 181-365 วัน ได้ค่าทาศพ 5,000 บาท
ภายในระยะเวลาออมสัจจะ ครบ 730 วัน ได้ค่าทาศพ 10,000 บาท
ภายในระยะเวลาออมสัจจะ ครบ 1,460 วัน ได้ค่าทาศพ 15,000 บาท
ภายในระยะเวลาออมสัจจะ ครบ 2,920 วัน ได้ค่าทาศพ 20,000 บาท
ภายในระยะเวลาออมสัจจะ ครบ 5,840 วัน ได้ค่าทาศพ 30,000 บาท
4) สวัสดิการคนทางาน จ่ายให้คนละ 100 บาทต่อวัน
5) บานาญชีวิตคนชรา เมื่ออายุครบ 60 ปกองทุนจ่าย 365 บ./ป
- ออมสัจจะครบ 10 ปอายุ 60 ป ได้บานาญเดือนละ 200 บาท
-ออมสัจจะครบ 20 ป อายุ 60 ป ได้บานาญเดือนละ 300 บาท
- ออมสัจจะครบ 30 ป อายุ 60 ป ได้บานาญเดือนละ 400 บาท
-ออมสัจจะครบ 40 ป อายุ 60 ป ได้บานาญเดือนละ 500 บาท
-ออมสัจจะครบ 50 ป อายุ 60 ป ได้บานาญเดือนละ 600 บาท
-ออมสัจจะครบ 60 ป อายุ 60 ป ได้บานาญเดือนละ 700 บาท
6) ทุนการศึกษา ยืมกองทุนร้อยละ 20
7) การประกอบอาชีพธุรกิจครัวเรือน สามารถยืมกองทุนได้ 1,000 – 2,000 บาท ตามมติ
คณะกรรมการ
8) ภัยพิบัติ จ่าย 1,000 – 2,000 บาท ตามมติคณะกรรมการ
9) คนด้อยโอกาส กองทุนจ่ายให้นาไปออมสัจจะตามมติของคณะกรรมการ
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1.3 ผลกำรวิเครำะห์บทบำท ลักษณะและรูปแบบควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
และปัจจัยเงื่อนไขควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
1.3.1 บทบำทควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
จากการศึกษาบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในตาบลบุพราหมณ์
ผ่านกิจกรรม “กองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลบุพรำหมณ์ ” ซึ่งส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนนั้น
พบว่า บทบาทความร่วมมือของท้องที่กับท้องถิ่น ประกอบด้วย บทบาทของท้องถิ่นหรืออบต. เป็นผู้มี
บทบาทหลักในการดาเนินงานตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน และบทบาทของท้องที่หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน มี
บทบาทเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะสมาชิกกองทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.3.1.1 บทบำทผู้นำ ท้องถิ่นโดยนายกอบต. เป็นผู้นาที่มีบทบาทชัดเจนในฐานะ
ที่เป็นผู้ดาเนินการจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลบุพรำหมณ์ ” เป็นผลสาเร็จ นับตั้งแต่ป
2549 ที่อบต. ได้รับมอบหมายนโยบายจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ให้ดาเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น และกองทุนนี้
ตั้งอยู่ที่ที่ทาการอบต. ได้เจริญเติบโตก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน ส่วนท้องที่หรื อกานัน ผู้ใหญ่บ้านไม่มี
บทบาทร่วมเป็นผู้นาในกิจกรรมนี้ สาหรับท้องถิ่นโดยนายกอบต. ในฐานะผู้นาได้ดาเนินการดังนี้
- ในปพ.ศ. 2549 นายกอบต. เริ่มจัดประชุมผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการออม และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่างๆ ร่วมกับคนในชุมชน
จากนั้นรวบรวมข้อมูลและปัญหาของตาบลบุพราหมณ์ไว้ แล้วนาข้อมูลปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
- นายกอบต. จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ จานวน 11 คน ประกอบด้วยสมาชิก
อบต. จานวน 5 คน ผู้นากลุ่มอาชีพ 3 คน และผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้าสถานีอนามัย เจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติ อย่างละ 1 คน
- นายกอบต. นาคณะกรรมการกองทุนฯ ไปศึกษาเรียนรู้ที่ตาบลดอนยอ ที่อบต.
พรมณี อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อจุดประกายแนวคิดการทางานในการนาความรู้กลับมา
พัฒนา โดยใช้งบประมาณของกองทุนฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
- นายกอบต. และคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ร่วมกันจัดตั้ง “กลุ่มสวัสดิการชุมชน
ตาบลบุพราหมณ์” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 โดยได้รับการรับรองจาก พอช. และจดทะเบียนเป็น
องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน มีสมาชิกครั้งแรกทั้งหมด 300 คน
- นายกอบต. ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ จัดทาระเบียบกองทุนขึ้นโดยการ
กาหนดให้ผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกต้องเป็นคนในตาบลบุพราหมณ์ และให้สัจจะไว้ที่บ้านว่าจะออมอย่าง
น้อยวันละ 1 บาท หากครบ 365 บาท เมื่อใด สามารถนาเงินส่งคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ทุกวันที่
26 ของทุกเดือน
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1.3.1.2 บทบำทผู้สนับสนุน อบต. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากรและ
งบประมาณในการดาเนินงาน – เช่น เมื่อ อบต. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน พอช.
จานวน 55,000 บาท เมื่อป 2551 และป 2553 ได้นางบประมาณจากหน่วยงาน พอช. จานวน
55,000 บาท มาบูรณาการร่วมกับกองทุนสวัสดิการที่มีอยู่ในชุมชน เช่น กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม
ออมทรัพย์ และกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ
- ท้องที่หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ ข้อตกลง หรือผลประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนฯ ให้แก่
ชาวบ้านในแต่ละหมู่
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะนายทะเบียนท้องที่ เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ นายกอบต.
และคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให้สมาชิกกองทุนได้รับเงินค่าตอบแทนตามสวัสดิการ (เกิด แก่ เจ็บ
ตาย คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน) หรือตามข้อตกลงที่กาหนดไว้ เช่น ทุนการศึกษา การ
ช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติในชุมชน
1.3.1.3 บทบำทผู้เข้ำร่วม นายกอบต. เป็นผู้ดาเนินการให้สมาชิก อบต. ทุกหมู่บ้าน
ในตาบลเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนฯ ส่วนท้องที่หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทาหน้าที่ประสานงาน ดูแล
สอดส่อง เพื่อให้สมาชิกกองทุนได้รับเงินค่าตอบแทนตามสวัสดิการ หรือตามข้อตกลงที่กาหนดไว้
ทั้งนี้กานัน ผู้ใหญ่บ้านได้เข้าร่วมด้วยในฐานะสมาชิกกองทุนฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ในป 2550 อบต. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังนโยบายของกลุ่มกองทุนฯ เพื่อซักถาม
ข้อมูล ความเห็นต่างๆ และสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฯ ในแต่ละหมู่บ้าน
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะสมาชิกกองทุน ได้เข้าร่วมประชุมในแต่ละเดือนที่
นายกอบต. และคณะกรรมการกองทุนฯ จัดขึ้นทุกวันที่ 26 ของเดือน
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทาหน้าที่ประสานงานกับนายกอบต. และคณะกรรมการ
กองทุนฯในการแจ้งเหตุภัยพิบัติในชุมชน การมอบค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกกองทุนฯ ตามข้อตกลงที่
กาหนดไว้ ได้แก่ ทุนการศึกษา การช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติในชุมชน เป็นต้น
1.3.1.4 บทบำทผู้ปฏิบัติ นายกอบต. และคณะกรรมการกองทุนฯ บริหารงานใน
รูปคณะกรรมการ จานวน 11 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิก อบต. อยู่แล้ว ส่วนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดย
ตาแหน่งมิได้เป็นกรรมการกองทุนฯ จึงไม่มีบทบาทผู้ปฏิบัติที่เด่นชัด
- นายกอบต. และคณะกรรมการกองทุนฯ ทาหน้าที่ในการเป็นผู้รับฝากเงินกองทุนฯ
ของสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยใช้บ้านประธานกลุ่มทั้ง 10 แห่ง ในแต่ละหมู่บ้าน เป็น
ที่ทาการเก็บรวบรวมเงินนาส่งเข้ากองทุนฯ

127

- นายกอบต. และคณะกรรมการกองทุนฯ เพิ่มการประชาสัมพันธ์และการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการกองทุน และจัดประชุมสัญจรให้สมาชิกในหมู่บ้านและชาวบ้านที่
สนใจได้ร่วมและรับข้อมูลการทางานของกองทุน
- นายกอบต. และคณะกรรมการกองทุนฯ ขยายสมาชิกให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
และขยายประเภทสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์แก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น
- นายกอบต. และคณะกรรมการกองทุนฯ มีการติดต่อเชื่อมกับกลุ่ม/องค์กรต่างๆ
ในชุมชนให้มาเข้าร่วมสนับสนุนกองทุนมากขึ้น
- นายกอบต. และคณะกรรมการกองทุนฯได้จ่ายเงินเข้ากองทุนฯ แทนผู้ด้อยโอกาส
ซึ่งผู้ด้อยโอกาสจะมีสิทธิเท่ากับสมาชิกกองทุนฯ ทุกประการ
- นายกอบต. และคณะกรรมการกองทุนฯ นาเงินที่ได้จากสมาชิกและเงินอุดหนุน
ต่างๆ มาจัดทาสวัสดิการชุมชนในการดูแลให้แก่สมาชิกในชุมชนอย่างครบวงจรชีวิต
- นายกอบต. และคณะกรรมการกองทุนฯ นางบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลจานวน 254,770 บาท เมื่อปลายป 2553 มาใช้ในการบริหารกองทุน ทาให้กองทุนฯ เกิด
ความมั่นคง อันจะนาไปสู่การให้สวัสดิการของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายได้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
1.3.1.5 บทบำทผู้รับผล จากการเข้าร่วมทากิจกรรมกองทุนฯ ทั้งท้องที่และท้องถิ่น
ได้รับผลร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะในด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และเปิด
โอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้มีเวลาในการพบปะพูดคุยเป็นประจาทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมกองทุนฯ เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันในฐานะผู้นาชุมชนซึ่งมีหน้าที่
พัฒนาชุมชนร่วมกัน ทาให้ลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการทางานในพื้นที่
- นายกอบต. ในฐานะผูน้ าและผู้สนับสนุนกองทุนฯ เป็นผู้รับผลจากกิจกรรมนี้ โดยผล
การดาเนินงานของกองทุนฯ ในแต่ละป สามารถตอบสนองต่อบทบาทหน้าที่ของอบต. ในหลาย ๆด้าน
ได้แก่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการลงทุนด้วยเงินกู้ยืมการประกอบอาชีพธุรกิจ
ครัวเรือน ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยทุนการศึกษา ดูแลผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสด้วยเงิน
สวัสดิการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละป
- นายกอบต. ในฐานะผู้จัดตั้งและขับเคลื่อนกองทุนฯ มีผลงานเชิงประจักษ์ที่สร้าง
ความไว้วางใจให้แก่สมาชิกกองทุนฯ อันส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งส่วน
ใหญ่ ประกอบด้วยสมาชิก อบต. ในแต่ละหมู่บ้าน ส่ง ผลให้แต่ละคนได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิก
อบต. อีกสมัยหนึ่ง
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- ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมกองทุนฯ กับนายกอบต.
และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้รับผลทางอ้อมจากกิจกรรมนี้ ผลการดาเนินงานของกองทุนฯ ใน
แต่ละป สามารถตอบสนองต่อบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องการบาบัดทุกข์ บารุงสุขของ
คนในชุมชน สามารถทาให้ชุมชนเข้มแข็ง ช่วยให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ สร้างความมั่นคงในชีวิตจาก
เงินสวัสดิการ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทุนการศึกษาและสวัสดิการคนทางาน
อย่างไรก็ตาม การที่ท้องที่หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังได้รับเงินค่าตอบแทนสวัสดิการ
จากกองทุนฯ นั้น ถือเป็นผู้รับผลในฐานะปัจเจกบุคคลที่เป็นสมาชิกกองทุนนี้
จากบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลบุพราหมณ์ สรุปได้ว่า ท้องถิ่น โดยนายกอบต. มีบทบาทเป็นผู้นา ผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วม ผู้ปฏิบัติ
และผู้รับผล โดยท้องที่หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วม และผู้รับผล
1.3.2 ลักษณะควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
จากการศึกษาลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในตาบลบุพราหมณ์ ผ่าน
กิจกรรม “กองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลบุพรำหมณ์” พบว่า ลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่นต่อกิจกรรมกองทุนฯ เป็นแบบเป็นทางการโดยที่ รัฐบาลมีนโยบายส่ง เสริมสนับสนุนการจั ด
สวัสดิการให้แก่ประชาชน เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีหลักประกันใน
ชีวิต จึงเห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ กาหนดให้
องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่นสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนให้เกิดความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย ประกอบกับพระราชบัญญัติบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้านการปฏิบัติ หน้าที่
และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 ได้กาหนดให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีอานาจหน้าที่ใน
การประสาน สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติ หน้ าที่หรื อ การ
ให้บริการของอบต. และดูแลงานทุกกระทรวง ทบวง กรมที่จะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ ตาบล หมู่บ้าน
เพื่ออานวยความสะดวกแก่คนในชุมชนเมื่อมาติดต่อหรือขอรับบริการ
สรุปได้ว่า ลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในตาบลบุพราหมณ์ผ่านกิจกรรม
กองทุนฯ เป็นลักษณะของความร่วมมืออย่างเป็นทางการโดยมีกฎหมาย หรือระเบียบรองรับให้เกิด
การทางานร่วมกัน
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1.3.3 รูปแบบควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาทและลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นจากผล
การศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า รูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนเป็น “รูปแบบหุ้นส่วน” ซึ่งมีลักษณะความร่วมมือระหว่างอบต. กับกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในการดาเนินกิจกรรม คือ การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น โดยมีอบต. เป็น
ผู้ทาหน้าที่บริหารเป็นศูนย์กลางความร่วมมื อและการติดต่อระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือการมีส่ วน
ร่วมของคนในชุมชน โดยมีลักษณะอย่างเป็นทางการในฐานะที่อบต.เป็นราชการซึ่งต้องมีการควบคุม
การดาเนินการต่างๆ ตามระเบียบหรือที่กฎหมายกาหนด และระหว่างดาเนินกิจกรรมหรือการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนในกิจกรรมที่อบต.ดาเนิ นการนั้น มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนตามการ
วางแผนงานร่วมกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่อบต. เป็นผู้ดาเนินการ
ส่วนมากพบว่าเป็นการพัฒนาคนในชุมชน และการพัฒนาทุนต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเทียวเชิงนิเวศ การ
พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนด้วยการไปศึกษาดูงาน หรือการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คนในชุมชน
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ล้วนแล้วแต่เป็นการพัฒนาทุนทางสังคมของชุมชนแทบทั้งสิ้น
สรุปได้ว่า รูปแบบความร่วมมือที่สาคัญในการดาเนินงานของกองทุนฯ คือ เป็นรูปแบบ
หุ้นส่วน (Coordination or Partnership) อันเป็นความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นที่เกิดขึ้นผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชน โดยการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสมาชิก
กองทุนฯ มีท้องถิ่นทาหน้าที่บริหารเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ มีการสื่อสารกับสมาชิกอย่าง
สม่าเสมอ และมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการพัฒนา
ทรัพยากรหรือทุนการเงินของสมาชิก
1.3.4 ปัจจัยเงื่อนไขควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
จากการศึกษาปัจจัยเงื่อนไขในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการ
ดาเนินกิจกรรมของตาบลบุพราหมณ์ สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยเงื่อนไขภายในและปัจจัยเงื่อนไข
ภายนอก ดังนี้
1.3.4.1 ปัจจัยเงื่อนไขภำยใน ได้แก่
1) กำรมีภำวะผู้นำ
จากกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบุพราหมณ์ สะท้อนให้เห็นว่ า
นายกอบต. ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมนี้มีภาวะผู้นาสูง อันเนื่องจากการมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน อันได้แก่ การดารงตาแหน่ง รองประธาน
เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดปราจีนบุ รี ประธาน
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เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาเภอนาดี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ประธานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้นฐานระดั บจัง หวั ด ประธานคณะอนุ กรรมการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจัง หวัดปราจีนบุรี และสมาชิก อบต. 2 สมัย ตั้ง แต่ป พ.ศ.
2547 เป็นต้น นอกจากนั้น นายกอบต. ยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการส่ง เสริมความร่วมมือโดยเป็นผู้ ที่
เสียสละ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทา ให้เกียรติและยอมรับ
ความคิดเห็นของคนในชุมชน เช่น ใช้การตัดสินใจร่วมกันของคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิก เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบ
ผลการดาเนินการที่ผ่านมา เปิดรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน ฯ
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตที่มุ่งประโยชน์ของชุมชนเป็นสาคัญ
จากคุณสมบัติของการมีภาวะผู้นาดังกล่าว จึงสามารถสร้างความศรัทธา
และการยอมรับจากทั้งท้องที่และท้องถิ่นในการร่วมมือกันดาเนินกิจกรรม ซึ่งนาไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนได้อย่างดี ดังเห็นได้จากการได้รับเลือกให้เป็นนายก อบต. ในสมัยต่อมา
2) ระดับกำรศึกษำ
คนในตาบลบุพราหมณ์ส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับร้อยละ 90.37 จบ
สูงกว่าภาคบังคับร้อยละ 9.63 เท่านั้น จะเห็นว่าประชากรในวัยแรงงานของตาบล มีระดับการศึกษาต่า
แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มจะเรียนต่อในระดับสูงมากขึ้น นับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาหมู่บ้านและตาบล
ในอนาคตต่อไปเพราะการศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือ ให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน สาหรับการศึกษาของท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับท้องถิ่นหรือ อบต. พบว่า ไม่ค่อยแตกต่าง
กัน ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาเหมือนกันในระดับประถมศึกษาปที่ 6 รองลงมาจบการศึกษามัธยมศึกษา
ปที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ขณะที่ผู้บริหารหรือ นายกอบต. นั้น จบการศึกษาระดับปริญญาโท
(ซึ่งตามกฎหมายระบุให้ท้องที่กับท้องถิ่น ต้องจบการศึกษาขั้นต่าภาคบัง คับ ยกเว้นตาแหน่ง นายก
อบต. ที่กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี) ระดับการศึกษา จึงเป็นปัจจัย
สาคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับทั้งท้องที่กับท้องถิ่นในอันที่จะพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
3) กลไกทำงกำรเมือง
กลไกทางการเมื องของต าบลบุพราหมณ์ ถื อเป็ นปั จจัยส าคัญ ที่ก่อให้ เกิ ด
ความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น อั นเป็นผลจากการวางตัวอย่างเป็นธรรมหรือเป็นกลางทาง
การเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เช่น การวางตัวเป็นกลางในการสนับสนุนการเลือกตั้ง
ของทั้งท้องที่และท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน การเข้าร่วมงาน

131

ประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ท้องที่และท้องถิ่นจัดขึ้น ซึ่งท้องที่กับท้องถิ่นแม้จะมีขั้วทางการเมืองเดิม
อยู่ก่อนแล้ว แต่ด้วยการวางตัวเป็นกลางในการสนับสนุนของ ส.ส. ทาให้ลดปัญหาเรื่องการขัดแย้ ง
ผลประโยชน์ และการแข่ งขั นกั นในการท างานของทั้งสองฝ่ าย สามารถท าให้ ทุกฝ่ ายมุ่ ง ท างานเพื่ อ
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเป็นสาคัญ จะเห็นว่า เมื่อกลไกทางการ
เมืองเป็นธรรมหรือเป็นกลางแล้ว จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการทางานร่วมกันของท้องที่และท้องถิ่นให้
ราบรื่น และช่วยแก้ปัญหาในเรื่องที่เกินความสามารถของทั้งสองฝ่ายได้ โดยเฉพาะเรื่องการจัดหา
งบประมาณ
1.3.4.2 ปัจจัยเงื่อนไขภำยนอก ได้แก่
1) บริบทชุมชน
สภำพชุมชน พื้นที่ตาบลบุพราหมณ์ 89 เปอร์เซ็นต์ เป็นที่ราบเชิงเขา ตั้งอยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สาคัญ ส่วนพื้นที่ที่เหลืออยู่ตรงกลางอีก 11 เปอร์เซ็นต์ เป็นที่อยู่อาศัย จานวน 2,861 หลังคาเรือน
และเป็นที่ทาการเกษตรของชุมชน มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตัดผ่านกลางตาบล การเดินทาง
ติดต่อภายในและภายนอกชุมชนค่อนข้างสะดวกสบาย โดยอาศัยรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
และรถรับจ้างเป็นหลัก มีประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน และมีไฟฟ้าเข้าถึงเกือบทุกหมู่บ้าน สามารถใช้
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และวิทยุสื่อสารทั้งระยะใกล้/ไกลได้ ด้วยเหตุนี้การติดต่อสื่อสารและการ
ทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นจึงเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึง ชุม ชนได้
โดยง่ายและทั่วถึง
สภำพแรงงำน คนส่วนใหญ่ในตาบลอยู่ในช่วงวัยแรงงาน จานวนมากที่สุดมี
อายุเฉลี่ย 30-39 ป รองลงมา อายุ 20-29 ป และอายุ 40-49 ป คิดเป็นร้อยละ 18.05, 15.67 และ
15.10 ตามลาดับ วัยแรงงานที่มีอยู่ในชุมชนเป็นจานวนมากนั้น เป็นพลัง ขับเคลื่อนโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ของท้องที่และท้องถิ่นให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งนาไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนในที่สุด
สภาพเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตาบลบุพราญมณ์นนั ้ ยึดตามอัตลักษณ์ของตาบล คือ
“ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดสาร ใบลานญัติกรรม” มีการจัดตังศ้
้ นย์จาญน่ายสินค้ าของฝาก ของที่ระลึก
ของชุมชน ญม้่ 1 บ้ านทับลาน ซึ่งเป็ นศ้นย์รวมกลุม่ ูลิตภัณฑ์จกั สานจากใบลาน มีศน้ ย์เรี ยนร้้แพทย์แูนไทย
สมุนไพรพื ้นบ้ านลานทอง ตังอย้
้ ่ที่ญม้่ 1 อันเป็ นิิ่นที่มีพืชสมุนไพรเป็ นจานวนมาก ประชากรส่วนใญ่่มีอาชีพ
เกษตรกรรม ได้ แก่ ทานา ทาไร่ ทาสวน มีการเลี ้ยงปลาเพื่อจาญน่ายและบริโภคในครัวเรื อน รวมทังประกอบ
้
อาชีพอื่นๆ เช่น การทาญัติกรรมในครัวเรื อน รับจ้ างทัว่ ไป ทางานโรงงานในเขตนิคมอุสาญกรรมกบินทร์ บรุ ี นิคม
อุสาญกรรม 304 และนิคมอุสาญกรรมใกล้ เคียงและต่างจังญวัด จึงสามาริพึง่ ตนเองได้ ดังจะเญ็นได้ จากรายได้
ของประชากรต่อครัวเรื อนเฉลี่ย 35,000 บาท/เดือน ส่วนท้ องที่กบั ท้ องิิ่นส่วนใญ่่ประกอบธุรกิจส่วนตัว รับจ้ าง
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ทัว่ ไป ค้ าขายและเกษตรกรรม ดังนัน้ เมื่อคนในชุมชนมีความเป็ นอย้่ที่พอเพียงแล้ ว ก็พร้ อมที่จะใญ้ ความร่ วมมือ
กับท้ องที่และท้ องิิ่นในกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนของตนมากขึ ้น ดังเญ็นได้ จากงานประจาปี
ของตาบล “คืนลานส้ป่ ่ า” ที่จดั ขึ ้นในวันที่ 26 มิินุ ายนของทุกปี

ศำสนำ วัฒนธรรมและควำมเชื่อของชุมชน ชุมชนนี้ก่อตั้งมากว่า 200 ป มี
การสืบทอดวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆ ตามบรรพบุรุษ ประชากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มี
การจัดงานบุญประเพณีตามเทศกาลต่างๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์ การรดน้าดาหัวและขอพร งาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่เทียนจานาพรรษา งานประจาปของตาบล “คืนลานสู่ป่า” งานประเพณี
ลอยกระทง ฯลฯ วิถีชุมชนดังกล่าวข้างต้น หล่อหลอมให้ มีการยอมรับนับถือผู้นาอาวุโส อยู่ร่วมกัน
ด้วยความรักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อันเป็นพื้นฐานในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
2) กฎหมำย และระเบียบ
กฎหมายและระเบียบที่เอื้อต่อความร่วมมือในการทางานร่วมกันระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่น ได้แก่
2.1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ที่
กาหนดให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านต้องทางานร่วมมือกับอบต. ตามมาตรา 27 (3) (4) และ (5)
2.2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 การตรวจสอบการปฏิบัติง านขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องที่และท้องถิ่นนั้นๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ว่าด้วยเรื่องการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดประชาคมในเขตพื้นที่และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
3) กำรประสำนนโยบำยของรัฐ
จากนโยบายของรัฐว่าด้วยเรื่องส่ง เสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่
ประชาชน เพื่อมุ่งหวังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันในชีวิตที่มั่นคง มีการจัดการดูแล
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนเพื่อเป็นรากฐานในการฟื้นฟูความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยการจัด
สวัสดิการแบบพึ่งตนเองให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมสร้างระบบ ร่วมบริหารและร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อให้เป็น
กองทุนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยเป็นการประสานนโยบายร่วมกันในการสมทบเงินกองทุนฯ ของ
3 ฝ่าย ประกอบด้วย รัฐบาล ท้องถิ่นและคนในชุมชน เพื่อนาไปจัดสวัสดิการให้แก่ คนในชุมชนตั้ง แต่
เกิด เจ็บและเสียชีวิต โดยเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักการออมทรัพย์และการพึ่งพาตนเองโดยที่
ไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด ความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชน
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จากนโยบายดังกล่าว ทาให้เกิดกิจกรรมกองทุนฯ ตาบลบุพราหมณ์ขึ้น และ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ซึ่ง สะท้อนให้เห็นว่านโยบายดัง กล่าวเปิด
โอกาสให้ท้ องที่ได้ เ ข้ ามาสนับ สนุน ส่ง เสริ ม และอ านวยความสะดวกในการปฏิบั ติ หน้ า ที่หรื อ การ
ให้บริการแก่ท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของรัฐ
4) กำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง
ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางในกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบุ
พราหมณ์ ได้แก่ ด้านงบประมาณในการเริ่มต้นจัดตั้งกองทุนฯ เป็นจานวนเงิน 55,000 บาท ป 2551
จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ
ป 2553 ได้รับเงินจานวน 254,770 บาท จากรัฐบาล ด้านบุคลากรมีการจัดฝึกอบรมมาให้ความรู้แก่
คณะกรรมการกองทุนฯ และทัศนศึกษาดูง านนอกสถานที่ที่ตาบลดอนยอ อบต.พรหมณี อาเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อจุดประกายแนวคิดการทางานให้กับคณะกรรมการกองทุนฯ
5) กลไกงบประมำณ
ท้องถิ่นหรือ อบต. มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน งบประมาณที่
ได้มาจากส่วนกลางและการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ในชุมชนโดยการจัดสรรงบประมาณเริ่มจากการจัด
เวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล ผ่านคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยท้องที่กับท้องถิ่นเป็น
กรรมการโดยตาแหน่ง เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนทั้งตาบล จากนั้นนาเข้าสู่
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สภา อบต. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละ
หมู่บ้าน และนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาตาบลหรือแผน 3 ปของ อบต. ในที่สุด สาหรับการติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณให้ เ ป็นไปตามแผนที่ จัด ท าไว้นั้น ท้องที่และท้องถิ่นได้ร่วมกัน ติด ตาม และ
ตรวจสอบโครงการต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบุพราหมณ์ ได้มีการจัด
ประชุมเพื่อรายงานผลการดาเนินงานในด้านงบประมาณเกี่ยวกับการจ่ายเงินสวั สดิการให้แก่สมาชิ กใน
ชุมชนเป็นประจาทุกเดือน กลไกงบประมาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทั้งสองฝ่ าย
โดยมีท้องถิ่นหรือ อบต.เป็นผู้มีบทบาทหลัก ส่วนท้องที่มีบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุน เข้าร่วมจัดทา
แผน จนถึงการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณของกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
6) กำรเสริมพลังของคนในชุมชน
การเสริมพลังของคนในชุมชน เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของท้องที่กับท้องถิ่น ผ่านการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ตาบล เป็นประจาทุกวันที่ 26 ของเดือน ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องที่ ท้องถิ่นและคน
ในชุมชนที่เกิดขึ้นเป็นประจาและต่อเนื่องสม่าเสมอ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้เกิดความเข้าใจ
ระหว่างกันในเรื่องเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ของการดาเนินกิจกรรมกองทุนฯ
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ที่ผ่านมา เพื่อนามาปรับปรุง การจัดทาสวัสดิการของกองทุนฯ ให้ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
กองทุนฯ
1.4 ผลกำรวิเครำะห์กำรจัดกำรควำมรู้ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในกำรส่งเสริมควำม
ร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
จากการวิเคราะห์การจัดการความรู้ ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ตาบลบุพราหมณ์ ซึ่งเป็นตาบลที่มี
ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของอบต.ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งระดับที่โดดเด่นกว่าการปฏิบัติหน้าที่
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาบลบุพราหมณ์มีการดาเนินกิจกรรมที่แ สดงออกถึงบทบาท ลักษณะและ
รูปแบบความร่วมมือที่ดีของคนในชุมชน คือ กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบุพราหมณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้
นามาวิเคราะห์การถอดบทเรียนการจัดการความรู้ดังนี้
1.4.1 องค์ประกอบในกำรจัดกำรควำมรู้
1) เป้าหมาย คือ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแบบพึ่งตนเองให้แก่คนใน
ชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
2) คน ประกอบด้วย
- ท้องถิ่นหรือ อบต. ที่มีวิสัยทัศน์ต่อการทางานร่วมกัน เป็นเสมือนผู้
อานวยความสะดวก และผู้ปฏิบัติงาน
- ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้สร้างความร่วมมือหลัก และเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน
- ผู้นาชุมชนหรือแกนนากลุ่มต่างๆ ในชุมชน ผู้ประสานการทางาน
ร่วมกับ 2 ฝ่าย ทาหน้าที่เป็นผู้ประสาน
- เจ้าหน้าที่ของอาเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของอบต.
ในฐานะที่ปรึกษา หรือผู้เอื้อให้เกิดความร่วมมือ
- อดีตกานัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะพี่เลี้ยง ทาหน้าที่ในการเป็นผู้ประสาน
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในชุมชน
3) ความรู้ คือ ความรู้ที่จาเป็นต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่
กับท้องถิ่น ประกอบด้วย
3.1) ความรู้หรือข้อมูลในการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่และท้องถิ่น
ได้แก่ ขั้นตอนในการจัดทาแผนชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วย
3.2) ความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับ “กานัน ผู้ใหญ่บ้าน” ได้แก่ ช่องทาง
ที่จะทาให้ท้องที่มีส่วนร่วมในการทางานหรือร่วมกาหนดนโยบายร่วมกับอบต.
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3.3) ความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับ “อบต.” ได้แก่ วิธีการการจัดซื้อจัด
จ้างของอบต. บทบาทหน้าที่ของอบต. ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อไปใช้ในการสร้างความเข้าใจต่อ
ตนเองและคนในชุมชน กฎระเบียบที่เป็นข้อจากัดในการทางานหรือขอบเขตอานาจหน้าที่ของอบต.
วิธีการเข้าสู่ตาแหน่งของนายก-สมาชิกอบต. อานาจการแต่งตั้งคณะทางานหรือที่ปรึกษา และรอง
นายกอบต. อานาจหน้าที่ของสมาชิกอบต. นายกอบต.ในแต่ละหมู่บ้านที่ตนเองสามารถกระทาได้
3.4) ความรู้ขั้นพื้นฐานของผู้นาท้องที่กับท้องถิ่นที่จาเป็นต่อการพัฒนา
ชุมชน ได้แก่ การมีภาวะผู้นาของผู้ปกครองท้องที่และท้องถิ่นต่อชุมชน การแจ้งข่าวสารที่ได้จากรั ฐ/
หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางาน
ให้กับคนรุ่นต่อไป
4) เทคโนโลยี ประกอบด้วย
4.1) การจัดรายการวิทยุชุมชน เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว
4.2) การจัดทาภาพถ่ายหรือ VDO. จัดทาเป็นแผ่น CD.
4.3) การจัดทาวีดีทัศน์ผลงานหรือกิจกรรม
4.4) จัดทาเว็บไซด์เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ได้แก่ www.thaitambon.com, www.oorbortor.net/blog, www.bupram.go.th, Facebook องค์การบริหารส่วน
ตาบลบุพราหมณ์-อบต.บุพราหมณ์
1.4.2 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย
1) กำรแสวงหำควำมรู้
- ปพ.ศ. 2549 กานัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับความรู้จากนายกอบต. เกี่ยวกับ
นโยบายของรัฐผ่านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) กาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเสริมหนุนการให้ความช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับให้สวัสดิการชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ
ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคม ความเข้มแข็งชุมชนในการ
จัดการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่สามารถจัดตั้งและพัฒนาคุณ ภาพ
สวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึง และกาหนดให้เกิดความร่วมมือหลายฝ่าย ทั้งองค์กรชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่น ตั้งแต่การพัฒนาโครงการ และการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้ ท้องถิ่น
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน และ
การยกระดับต่อยอดสวัสดิการชุมชนที่ขบวนองค์กรชุมชนดาเนินการอยู่บูรณาการกับงานพัฒนาด้าน
อื่นๆ
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- ขั้นตอนการแสวงหาความรู้ ประกอบด้วย
1) เข้ารับการฝึกอบรมที่จัดขึ้นจากหน่วยงานของรัฐ
2) ศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร คู่มือ ระเบียบ/กฎหมาย ฯลฯ
3) เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความรู้
4) ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
5) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน
6) สอบถามกับชุมชนในตาบลใกล้เคียง
2) กำรสร้ำงควำมรู้
- ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาจจะไม่มีการสร้างความรู้อย่างชัดเจน
เนื่องจากการดาเนินงานกองทุนฯ ถูกกาหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่หลักของท้องถิ่นในการดาเนิน
นโยบายในการประสาน ขับเคลื่อนและวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ซึ่งพบว่า ชาวบ้านยังไม่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ท้องถิ่นจึงเกิดความคิดจัดตั้ง
กลุ่มสวัสดิการชุมชนขึ้น เพื่อสร้างสวัสดิการให้แก่ชาวบ้านในชุมชน สร้างจิตสานึกในการออมให้กับ
ชาวบ้าน สร้างให้ชาวบ้านในชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และมีสวัสดิการช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่เกิด
เจ็บป่วยและเสียชีวิต
- ท้องที่หรื อ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาจนาความรู้ เบื้องต้นที่ไ ด้รั บ จาก
ท้องถิ่นหรือ นายกอบต. ไปทาความเข้าใจและชักชวนชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนฯ
เพื่อให้ได้รับสวัสดิการดังกล่าวจากรัฐ
- ขั้นตอนการสร้างความรู้ ประกอบด้วย
1) จัดตั้งคณะทางาน
2) ประชุมวางแผนเพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
3) บูรณาการความรู้ทางวิชาการ นโยบายของรัฐ กับความต้องการ
ของชุมชน เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนา
4) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบลเพื่อร่วมกันสร้างข้อบังคับ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
3) กำรแบ่งปันและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ท้องที่หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นหรือนายกอบต.
ในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเกี่ยวกับหลักการ วิธีการดาเนินการ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
ตามนโยบายของรัฐ ผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่คนในชุมชนจะได้รับจากการเข้าร่วมกองทุนฯ
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- ท้องที่หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้านได้มีการแบ่ง ปันและแลกเปลี่ยนเรี ยน
ร่วมกับท้องถิ่นหรือสมาชิก และนายก อบต. เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมความต้องการ ความ
เดือดร้อนหรือการแก้ปัญหาต่างๆ ที่รัฐอาจมีไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้แก่สมาชิกในชุมชน ซึ่งท้องที่
หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้นาชุมชนอาจไม่ได้มีบทบาทหลักในการเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ แต่
ใช้ความเป็นสมาชิกกองทุนฯ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการร่วมกับท้องถิ่นหรือ
สมาชิก และนายก อบต. ในการนาเสนอเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่
สมาชิก เช่น การเกิด การเจ็บ การตาย การจ่ายสวัสดิการให้แก่คนทางานสาธารณะในชุมชน การจ่าย
บานาญชีวิตคนชราแก่สมาชิกเมื่ออายุครบ 60 ป การนาดอกผลของเงินกองทุนที่ได้จากการให้กู้ยืมไป
ประกอบอาชี พ ของสมาชิ ก ในชุ ม ชน มาจั ด สรรเป็ น กองทุ น การศึ กษา การประกอบอาชี พ ธุ รกิจ
ครัวเรือน การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในชุมชนที่เกิดภัยพิบัติตามมติคณะกรรมการ และการให้
ความช่วยเหลือแก่คนด้อยโอกาสในชุมชน ด้วยการมอบสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนฯ
- ขั้นตอนการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้ง
แจกเอกสาร คู่มือ วีซีดี แผ่นพับ
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามประเมินความต้องการ เพื่อไปพัฒนา
3) ออกหน่วยบริการชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4) จัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น อินเตอร์เน็ต ได้แก่
www.thaitambon.com, www.oorbortor.net/blog, www.bupram.go.th, Facebook องค์การบริหารส่วนตาบลบุ
พราหมณ์-อบต.บุพราหมณ์
4) กำรจัดเก็บควำมรู้ ได้แก่
- ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จดบันทึกจากการเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ท้องถิ่นหรือสมาชิก และนายก อบต. นามาใช้ในการปรับปรุงการ
ทางานและการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยที่ท้องที่หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะสมาชิกกองทุนฯ
เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ ที่กาหนดขึ้นอย่างน้อย 2 เดือนต่อหนึ่งครั้ง
หรือตามมติของคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบ รับรองรายงานการ
ประชุ ม เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การรับ ทราบจ านวนสมาชิ ก รายงานการเงิ น การ
พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิก และการร่วมกันพิจารณาการรับแจ้งกรณีการหมดสมาชิกภาพของ
สมาชิก และมีการประชุมใหญ่ทุกป เพื่อให้คณะกรรมการรายงานสถานะทางการเงิน และผลการจัด
สวัสดิการอย่างละเอียดแสดงต่อสาธารณชนอย่างชัดเจน
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- ขั้นตอนการจัดเก็บความรู้ ประกอบด้วย
1) จดบันทึกรายงานการประชุม
2) จัดทาคู่มือระเบียบกองทุนฯ
3) จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
4) จัดทาวีดีทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมกองทุนฯ
5) จัดทาเอกสารและแผ่นพับ
6) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
5) กำรนำควำมรู้ไปใช้ ได้แก่
- ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นาความรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ ไปใช้ใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนที่สนใจ
- ท้องที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนให้คนในชุมชนเห็นความสาคัญของการ
ออมทรัพย์และเข้าใจถึงสิทธิต่างๆ ที่ตนเองและครอบครัวจะได้รับเพื่อร่วมสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนฯ
- ท้องที่สอดส่องดูแลเงินสวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกในชุมชนจะได้รับ
ตามสิทธิหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ กาหนดขึ้นอย่างทั่วถึง
- ท้องที่นาความรู้ที่เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาต่างๆ ของสมาชิกแต่ละ
คนในชุมชน ไปนาเสนอต่อท้องถิ่นหรือคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งได้แก่ สมาชิก และนายก อบต.
เพื่อให้รับทราบข้อมูลและแก้ไขปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ให้ดีขึ้นและครอบคลุมปัญหา ความต้องการของ
สมาชิกในชุมชน
- ขั้นตอนการนาความรู้ไปใช้ ประกอบด้วย
1) พัฒนาคน ได้แก่ การสร้างนิสัยการออมทรัพย์ ความรับผิดชอบ
และการตรงต่อเวลา การวางแผนหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวินัยทางการเงิน
2) พัฒนางาน ได้แก่ การรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ การจัดสวัสดิการให้
ความช่วยเหลือตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บป่วย และเสียชีวิต การจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้
ประสบสาธารณภัยในชุมชน การจัดสวัสดิการกองทุนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ การ
จัดสวัสดิการสาหรับคนทางานเพื่อสาธารณะประโยชน์ชุมชน และการนาข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนฯไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง
3) พัฒนาชุมชน ได้แก่ ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและเกิดความ
เข้มแข็ง และพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของสังคม
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ตอนที่ 2 กรณีศึกษำ ตำบลศิลำลอย อำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.1 ข้อมูลทั่วไป
ตาบลศิลาลอย เป็นตาบลหนึ่งใน 5 ตาบล ของอาเภอสามร้อยยอด ซึ่งแต่ เดิมเป็นส่วน
หนึ่งของอาเภอปราณบุรีและอาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย เขตการปกครองส่วน
ภูมิภาคออกเป็น 5 ตาบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่ ตาบลสามร้อยยอด 9 หมู่บ้าน ศิลาลอย 9 หมู่บ้าน ไร่เก่า
8 หมู่บ้าน ศาลาลัย 8 หมู่บ้าน และไร่ใหม่ 7 หมู่บ้าน ตาบลศิลาลอย มีพื้นที่ประมาณ 322.08 ตาราง
กิโลเมตร หรือเนื้อที่ประมาณ 201,301ไร่ อยู่ทิศเหนือ ของที่ว่าการอาเภอสามร้อยยอด โดยพื้นที่
131,832 ตารางกิโลเมตร หรือ 82,395 ไร่ เป็นพื้นที่ใช้ในทางการเกษตร โดยที่ว่าการอาเภอสามร้อย
ยอด ตั้งอยู่ที่ตาบลศิลาลอย หมู่ที่ 8 ตาบลศิลาลอย ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่อบต.ศิลาลอย ทั้ง 9 หมู่ ได้แก่ หมูท่ ี่ 1 บ้านห้วยขวาง หมู่ที่ 2 บ้านนาปุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านหนองคาง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 บ้านลาดวิถี หมู่ที่ 6 บ้านเขาโป่ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองกลางดง
หมูท่ ี่ 8 บ้านเกาะนาน้อย และหมูท่ ี่ 9 บ้านเขาน้อยห้วยตามา
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่เป็น พื้นที่ราบเชิงเขา แถบเทือกเขาตะนาวศรีโดย
อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อตาบลหนองตาแต้ม อาเภอปราณบุรี ทิศใต้ ติดต่อตาบลศาลาลัย อาเภอสาม
ร้อยยอด ทิศตะวันออก ติดต่อตาบลสามร้อยยอด อาเภอสามร้อยยอด และทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบล
เขาจ้าว อาเภอปราณบุรี การเดินทางจากตัว อาเภอสามร้อ ยยอด มายัง ชุมชนในต าบลศิ ล าลอย
ปรากฏตามภาพที่ 4
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ตาบลหนองตาเข้ ม

อาเภอปราณบุรี

ม.7

ม.1

ม.4

ม.5

ม.6
ม.9

สัญญาลักษณ์
= อาเภอ
= วัด
= โรงเรี ยน

ตาบลสามร้ อยยอด

ม.2

ม.3
ม.8

ตาบลศาลาลัย

= โรงพยาบาลประจาตาบล
= ที่ทาการ อบต.

ินนเพชรเกษม

ทางริไฟ (กรุงเทพฯ-สุไงโกลก)

= บ้ านกานัน
= บ้ านนายก อบต.

ภาพที่ 4 แสดงเส้นทางการเดินทางจากอาเภอสามร้อยยอด มายังชุมชนในตาบลศิลาลอย

ประชากรในตาบลศิลาลอย มีจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 10,771 คน จาแนกเป็น
เพศชาย จานวน 5,373 คน เพศหญิง จานวน 5,398 คน จานวนหลังคาเรือน 3,263 หลังคาเรือน
โดยสามารถจาแนกประชากรตามครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้
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ตาราง 10 แสดงจานวนประชากรชาย หญิง และจานวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านในตาบลศิลาลอย
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนประชากร
จานวนครัวเรือน
(รวม)
ชาย
หญิง
(รวม)
1 บ้านห้วยขวาง
567
574
1,141
319
2 บ้านนาปุ่ม
516
528
1,044
336
3 บ้านหนองคาง
795
821
1,616
546
4 บ้านหนองหญ้าปล้อง
610
551
1,161
329
5 บ้านลาดวิถี
565
636
1,201
391
6 บ้านเขาโป่ง
252
264
516
210
7 บ้านหนองกลางดง
702
693
1,395
374
8 บ้านเกาะนาน้อย
758
725
1,483
448
9 บ้านเขาน้อยห้วยตามา
608
606
1,214
308
(ที่มา: ข้อมูลจากสานักทะเบียนอาเภอสามร้อยยอด วันที่ 14 สิงหาคม 2556)
ประชากรแต่ละหมู่บ้านในตาบลศิลาลอยส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยในช่วงอายุ 40-49 ป คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 16.48 ของจานวนประชากรทั้งตาบล รองลงมามีอายุเฉลี่ยในช่วงอายุ 30-39 ป คิด
เป็นอัตราส่วนร้อยละ 16.02 ของจานวนประชากรทั้งตาบล โดยมีวัยแรงงานในแต่ละหมู่บ้านที่มีอายุ
เฉลี่ยในช่วงอายุ 20-29 ป คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 14.31 ประชากรในวัยที่ต้องได้รับการศึกษาภาค
บัง คับในช่วงอายุ 0-9 ป และ 10-19 ป คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 29.41 ของจานวนประชากรทั้ง
ตาบล ในขณะที่แต่ละหมู่บ้านมีประชากรสูงอายุเฉลี่ยในช่วงอายุ 70 ปขึ้นไป คิดเป็นอัตราส่วนร้อย
ละ5.78 ของจานวนประชากรทั้งตาบล (วารินทร์ เพ็งศรี, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2556)
ลักษณะอาชีพของประชาชนในตาบลศิลาลอยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เป็น
อาชีพหลัก ได้แก่ การทานา ทาสวน ทาไร่ เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว ปลูกพืชไร่พืชสวน เช่น มะพร้าว
มะม่วง อ้อย สับประรดและยางพารา โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในครัวเรือนมากกว่าการ
จ้างแรงงานจากภายนอก แต่จะใช้แรงงานจากภายนอกในบางฤดูกาล เช่น ช่วงเก็บเกี่ยวข้าว มะม่วง
ขนุน ชมพู่ และสับปะรด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพกระจายอยู่เกือบ
ทุกหมู่บ้านของตาบล ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นจะประกอบอาชีพรับจ้างด้านการเกษตรและ
เดินทางไปทางานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและนอกพื้นที่ตาบลศิลาลอย ประชาชนตาบลศิลาลอย
ส่วนใหญ่มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ ผู้สูง อายุที่อยู่บ้านมีการทาตับหญ้าคาขายเป็น
รายได้เสริมอยู่กับบ้าน และอาชีพที่สาคัญอีกประการหนึ่งของประชาชนตาบลศิลาลอยก็คือ อาชีพ
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ประมงจับปลาจากแหล่งน้าธรรมชาติของหมู่บ้านที่มีพื้นที่ชุ่มน้าสามร้อยยอด ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2 และ
หมู่ที่ 3 (ลือศักดิ์ สุทธิธรรม, สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2556)
ลักษณะภูมิอากาศในตาบลศิลาลอย ซึ่งมีภูมิประเทศและสภาพที่ตั้งของตาบลศิลาลอยส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีภูเ ขาสูง ตั้ง ทับซ้อนกันทางทิศตะวันตกแล้วค่อยๆ ลาดชันลงมาทางทิศ
ตะวันออก โดยที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลมีความลาดชัน สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปจึง มีลั ก ษณะ
อากาศแบบอบอุ่ น สลั บ กั บ ฝนตกชุ ก ในช่ ว งลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ และแห้ ง แล้ ง ในฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีพื้นที่ อยู่ติดชายทะเล ดังนั้นจึงทาให้อากาศไม่ร้อนและไม่หนาวจัด
เกินไป โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ซึ่งถือเป็นฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศา และใน
เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกชุกในช่วง
ปลายเดือนพฤษภาคม และจะทิ้ง ช่วงในเดือนกรกฎาคม แต่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปปริมาณน้าฝนจะมากและเกิดน้าท่วมในบริเวณที่ลุ่มต่าของตาบลเป็นประจา สาหรับในช่วง
เดือนธันวาคม – มกราคม ของทุกปตาบลศิลาลอยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งจะพัดพาอากาศแห้งแล้งและหนาวเย็นมาเยือน (ทรงฤทธิ์ มณีโชติ, สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2556)
สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นประการหนึ่งของพื้นที่ตาบลศิลาลอย คือ เป็นตาบลที่มีพื้นที่
เหมาะสมสาหรับการทาการเกษตร ชาวบ้านในตาบลส่วนใหญ่จึงเป็นการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับ
การเกษตรเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ การทานา ทาสวน ทาไร่ เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว และปลูกพืชไร่
พืชสวน เช่น มะพร้าว มะม่วง อ้อย สับประรด และยางพารา เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่ม
กันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพกระจายอยู่เกือบทุกหมู่บ้านของตาบล และสาหรับชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทามา
หากิ น เป็ น ของตัว เองจะประกอบอาชี พ รับ จ้ า งด้ า นการเกษตร และเดิ น ทางไปท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งในและนอกพื้นที่ตาบลศิลาลอย ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านมีการประกอบอาชีพทาตับ
หญ้าคาขายเป็นรายได้เสริมอยู่กับบ้าน และอาชีพที่สาคัญอีกประการหนึ่งของชาวบ้านตาบลศิลาลอย
ก็คือ อาชีพประมงจับปลาจากแหล่งน้าธรรมชาติของหมู่บ้านที่มีพื้นที่ชุ่มน้าสามร้อยยอด ได้แก่ หมู่ที่
1, 2, 3 (ทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล, สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2556)
ส่วนแนวทางการพัฒนาของส่วนราชการที่ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจตามอัตตลักษณ์ของต าบล
ศิลาลอยนั้น พบว่า ตาบลศิลาลอยนั้นแต่ ละหมู่บ้านจะมีอัตตลักษณ์ประจาของแต่ละหมู่บ้านโดยอยู่
บนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่า “ตาบลเกษตรกรรม สภาผู้นาเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์” ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลผลิตทางการเกษตร
การส่งเสริมการเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งตาบล การส่งเสริมสภาผู้นาหมู่บ้านและตาบล เพื่อเป็น
ผู้แทนในการประสานงานภายในตาบล และการส่งเสริมกิจกรรมมุ่งพัฒนาให้เป็นตาบลสุขภาวะ และการ
ส่งเสริมต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (เพียงแข สุริยะ, สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2556)
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การเมืองการปกครอง ในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปครั้ง
ที่ 24 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยกาหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 1 เขตการเลือกตั้ง (ป
พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 3 คน (เขตละ 1 คน)
ผลจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังกล่าว พบว่าพรรค
ประชาธิปัตย์ มีผู้แทนครบทุกเขตเลือกตั้งรวมทั้งตาบลศิลาลอย อาเภอสามร้อยยอด ซึ่งการเมืองใน
ระดับชาติในจังหวัดนี้ ค่อนข้างมีเอกภาพในการบริหารจัดการ การทาหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แ ทน
ราษฎร (ส.ส.) ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จัดว่าไม่มีผลต่อการทางานร่วมกันของท้องที่และท้องถิ่น เนื่องจาก
การที่ ส.ส. ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ผู้นา ตลอดจนผู้นาท้องที่และท้องถิ่นร่วมกัน ดังนั้น การ
ปฏิบัติหน้าที่ของการเมืองระดับชาติอย่าง ส.ส. จึงต้องมีการวางตัวเป็นกลางและให้การสนับสนุน การ
ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาและการเข้าสู่ตาแหน่งต่างๆ ของผู้นาชุมชนทุกกลุ่มฝ่ายอย่างเท่าเทียม
(สุทธิพงษ์ คล้ายอุดม, สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2556)
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและศาสนาตาบลศิลาลอย คนในชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบด้วย
คนพื้นเพเดิมและคนที่อพยพมาจากต่างพื้นที่ โดยในพื้นที่ราบฝั่ง ตะวันออกจะเป็นคนพื้นเพเดิมที่
สืบสายมาจากคนเพชรบุรี ส่วนคนที่อพยพมาจากต่างพื้นที่จะอพยพมาจากราชบุรีและนครปฐมเป็น
ส่วนใหญ่ ประชาชนตาบลศิลาลอย นับถือศาสนาพุ ทธ มีการปฏิบัติศาสนากิจในวันสาคัญทางศาสนา
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในการประกอบพิธีต่างๆ ตาม
ความเชื่อของชาวบ้านในสังคมชนบท เช่น เชื่อเรื่องบุญกรรม เชื่อว่าทาดีได้ดีและทาสิ่งที่เป็นคุณยัง
ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม เช่น ขยันทามาหากิน รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด จะทาให้ครอบครัว
อยู่ดีมีสุขและเสียสละเพื่อส่วนร่วม ส่วนประเพณีที่สาคัญที่ชาวบ้านปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบัน
ได้แก่ วันขึ้นปใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ทาบุญ ขึ้นบ้านใหม่ ประเพณี การ
แต่งงาน เป็นต้นลักษณะของสังคมในตาบลศิลาลอยยังเป็นสังคมชนบท ยังมีวัฒนธรรมการไปมาลาไหว้
เคารพผู้อาวุโสกว่า และมีการแบ่งปันเอื้ออาทรต่อกัน อาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัว ใหญ่ที่ส มบูร ณ์
ประกอบด้วยพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และลูกหลาน ประชาชนมีความรักสามัคคีในการทากิจกรรม
ร่วมกันไม่มีอาชญากรรมร้ายแรงหรือความไม่สงบภายในพื้นที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเรียบง่าย การ
ปลูกบ้านเรือนยังเป็นบ้านเรือนเป็นหลังเล็ก ๆ เหมาะสมกับฐานะและจานวนคนในครอบครัว (โชคชัย
ลิ้มประดิษฐ์, สัมภาษณ์, 21 สิงหาคม 2556)
การศึกษาของคนในชุมชนพบว่า ทุกคนอ่านและเขียนภาษาไทยได้ และในปัจจุบันครอบครัว
ต่างๆ ในตาบลศิลาลอยได้ให้ความสาคัญ กับการศึกษามากขึ้นกว่าแต่ก่อน เห็นได้จากการส่ง บุตร
หลานที่ไม่เรียนหนังสือในระบบไปเรียนการศึกษานอกระบบที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านหนอง
คาง หมู่ที่ 3 หรือการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์ กศน.ตาบลศิลาลอย ในหมู่ ที่ 8 และสนับสนุนให้บุตร
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หลาน ได้มีการศึกษาสูงๆ ขึ้น ซึ่งส่วนมากเป็นการให้การศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านหรือหมู่บ้าน
ใกล้เคียงเป็นหลัก และตาบลศิลาลอยยังไม่มีโรเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หาก
ผู้ปกครองในชุมชนต้องการส่งบุตรหลานไปเล่าเรียนต่ อในระดับชั้นมัธยมต้องไปเรียนในโรงเรียนต่าง
พื้นที่คือ ในตัวอาเภอสามร้อยยอด และอาเภอปราณบุรี สาหรับการศึกษาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริหารและสมาชิกอบต.บุพราหมณ์ พบว่า ไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไรซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกาหนด
วุฒิการศึกษาขึ้นต่าไว้ตามกฎหมายในการเข้าสู่ ตาแหน่งซึ่งตาแหน่งนายกอบต. จะต้องจบการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส่ ว นสมาชิ ก อบต. ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นต้ อ งจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ที่
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนดโดยส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 4 ถึ ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทัศนาพร ชูเชิด, สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2556)
สาธารณสุขของตาบลศิลาลอยพบว่า มีสภาพปัญหาและสาเหตุอื่นๆ ทางด้านสาธารณสุขของ
คนในชุมชนอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีในการเกษตร และ
การประกอบอาชีพโดยขาดการป้องกันสุขภาพของเกษตรกร ในขณะที่สภาพปัญหาผู้สูง อายุ และ
ผู้ ด้ อ ยโอกาสได้ รั บ การดู แ ลอย่ า งไม่ ทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง เป็ น เพราะการจั ด สวั ส ดิ ก ารของรั ฐ ยั ง ไม่ ค รบถ้ ว น
ตลอดจนปัญหาในเรื่องการทาให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม อันเป็นผลมาจากประชาชนขาด
จิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และขาดความรู้ความเข้าใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (ทิตยาพร ธรรมาเจริญราช, สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2556)
2.2 กิจกรรมที่เลือกเป็นกรณีวิเครำะห์: สภำผู้นำชุมชนตำบลศิลำลอย
จากการลงพื้นที่ศึกษากิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนตาบลศิลาลอย ทั้ง 9 หมู่บ้าน มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ขึ้นภายในหมู่บ้านเป็นจานวนมาก
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มหรือองค์กรที่เกิดจากการจัดตั้งขึ้นตาม
นโยบายหรือกฎหมายของรัฐเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และกลุ่ม หรือ
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากความต้องการในการมีส่ว นร่วมของคนในชุมชนที่ส่ง เสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน
1) กลุ่มหรือองค์กรที่เกิดจากการจัดตั้งตามกลไกรัฐ เพื่อมอบหมายให้กลุ่มหรือองค์กรเหล่านี้ได้
เข้าไปขับเคลื่อนการทางานของรัฐบาลในการนานโยบายลงไปสู่การปฏิบัติแต่ละหมู่บ้านในตาบลศิ ลา
ลอยทั้ง 9 หมู่บ้าน พบว่ามีทั้งสิ้น 13 กลุ่ม ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กานัน ผู้ใหญ่บ้ าน
องค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ
กลุ่มชมรมคนพิการ กลุ่มบทบาทสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุ มชน
(SML) กลุ่มผู้ใช้ น้าประปา กลุ่มกองทุนแก้ไ ขปัญ หาความยากจน (กข.คจ.) กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน/
กองทุนเงินแสนและกองทุนเงินล้าน เป็นต้น
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2) กลุ่มหรือองค์กรที่เกิดขึ้นจากความต้องการและการมีส่วนร่วมในการจัดการโดยชาวบ้านใน
แต่ละหมู่ ซึ่งอาศัยหลักการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้านรวมกลุ่มกันในการช่วยกันแก้ไขหรือหาทางออกใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนในปัจจุบันหรือที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการแก้ปัญหาความ
เป็นอยู่ ในเรื่องปากท้อง การทามาหากินของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นการช่วยเหลือกันและกันภายใน
ของสมาชิก หรือการให้การช่วยเหลือจากส่วนราชการ หรือองค์กรภายนอก ซึ่ง ในตาบลศิลาลอย
พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 87 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มหลักออกได้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ คือ 1) กลุ่มองค์กรการเงิน
จานวน 9 กลุ่ม 2) กลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา จานวน 6 กลุ่ม 3) กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ จานวน 42
กลุ่ม 4) กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร จานวน 6 กลุ่ม 5) กลุ่มสวัสดิการชุมชน จานวน 23 กลุ่ม และ
6) กลุ่มสหเครือข่าย จานวน 1 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิกในตาบลแต่ละหมู่บ้าน
จากการศึกษาข้อมูลหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้านในตาบลศิลาลอย พบว่า ในแต่ละหมู่บ้านมี
การรวมกลุ่มกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จานวน 87 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่ม
องค์กรการเงิน 9 กลุ่ม 2) กลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา 6 กลุ่ม 3) กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ 42 กลุ่ม 4)
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6 กลุ่ม 5) กลุ่มสวัสดิการชุมชน 23 กลุ่ม และ6) กลุ่มสหเครือข่าย 1 กลุ่ม ซึ่ง
จากทั้งหมด 87 กิจกรรมในตาบลมีกิ จกรรมที่ เกิด ขึ้น จากการมีส่ วนร่วมของคนในชุม ชน “มีการ
เคลื่อนไหว ขับเคลื่อน ความร่วมมือ ยั่งยืน” และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของตาบลหรือคน
ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม พบว่า มีกิจกรรมที่สาคัญหลัก คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ประชาธิปไตยชุมชนผ่าน “สภาผู้นาชุมชน”
จากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ตามดังกล่าวข้างต้น พบว่า กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของตาบลศิลาลอยมากที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชน
ผ่าน “สภำผู้นำชุมชน” โดยการจัดตั้งสภาผู้นาชุมชนของตาบลศิลาลอยมีรายละเอียดประกอบด้วย
(โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์, สัมภาษณ์, 21 สิงหาคม 2556)
ปพ.ศ. 2498 เกิดการอพยพย้ายถิ่นชุมชนมาจากบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เดินทางมาตั้งรกราก
ครั้งแรกประมาณ 10 ครอบครัว โดยชื่อหมู่บ้านหนองกลางดง นับเป็น 1 ใน 9 ของตาบลศิลาลอย ซึ่ง
มาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยวิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่หรือเกือบทุกหมู่บ้านอยู่ร่วมกันกับป่า
พบว่า ตาบลศิลาลอยมีวิวัฒนาการของปัญหาต่างๆ ได้เริ่มก่อตัวขึ้นเป็นลาดับ คือ
ปพ.ศ. 2535 ชุมชนเกิดปัญหาเกี่ยวกับ “สิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้แก่ การตัดไม้ทาลายป่า การล่า
สัตว์ การเกิดไฟป่าทุกป ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล/ฝนทิ้งช่วง ป่าไม้กลายเป็นเขาหัวโลน นายทุนเข้ามา
ทาโรงโม่หินส่งผลกระทบต่อปัญหาฝุ่นละอองและระบบทางเดินหายใจของคนในชุมชน
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ปพ.ศ. 2539 ชุมชนเกิดปัญหาทางด้าน “สังคม” ซึ่งได้แก่ ปัญหายาเสพติด-สุรา การลักขโมย
คนในชุมชนติดการพนัน-หวย เกิดปัญหาความแตกแยกทางสังคม ปัญหาผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้าน และ
การดาเนินชีวิตของคนในชุมชนแบบต่างคนต่างอยู่
จากการสัมผัสรับรู้และมองเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในด้านต่างๆ ของชุมชนทาให้นายโชคชัย
ลิ้มประดิษฐ์ เกิดแนวคิดในการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการทางานของชุมชนในฐานะที่ตนเองก็เป็นส่วน
หนึ่ง ของชุมชน และจากประสบการณ์ ที่เ กิด ขึ้น จากการเรียนรู้ ส ภาพปัญ หาต่ างๆ ของชุมชน ใน
ขณะเดียวกันก็อยากจะใช้เวลาที่เหลือในการกลับเนื้อกลับตัวจากการเป็น “นักเลงไปสู่นักพัฒนา
ชุมชน” ทาให้ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 แทนผู้ใหญ่บ้านคนเดิมที่หมดวาระดารง
ตาแหน่ง ซึ่งขณะนั้นคนในชุมชนอยากได้ผู้ที่สามารถมาต่อกรกับผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้าน ทาให้นายโชค
ชัย ลิ้มประดิษฐ์ ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2539 เกิดจิตใต้สานึก
หรือจิตสาธารณะ
ปพ.ศ. 2541 ชุมชนเกิดปัญหาทาง “เศรษฐกิจ” เป็นผลมาจากปัญหาการเพาะปลูกสับปะรด
พร้อมๆ กันทาให้ผลผลิตล้นตลาด ขายไม่ได้ราคา ไม่คุ้มค่ากับเงินลงทุน ไม่มีช่องทางการจัดจาหน่าย
จึงทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องปล่อยให้ผลเน่าทิ้งคาต้นหรือปล่อยให้เน่าเสียเป็นจานวนมาก ส่งผลต่อ
การขาดทุนและการหยิบยืมแหล่งเงินกู้นอกระบบมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการทาการผลิต
และการดารงชีพอย่างต่อเนื่อง
เกิดปัญหาเกี่ยวกับ “สุขภาวะชุมชน” ซึ่งเป็นปัญหาในด้านสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากการกินที่ไม่ถูกสุขลักษณะได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเรื้อรัง โรค
ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู เป็นต้น
ปพ.ศ. 2542 จากการรับรู้จากการสัมผัสและสัมพันธ์กับปัญหาโดยตรงของ “ผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้ม
ประดิษฐ์” โดยนาแนวคิดและประสบการณ์ทางการเมืองของตนเองในช่วงป 2516-2519 มาใช้เป็น
แนวทางในการทางานในฐานะผู้นาชุมชน และใช้ในการแก้ปัญ หาและพัฒนา ประกอบด้วย การ
ตีความสภาพปัญหาและแนวการทางแก้ไ ขขั้น ตอนนี้เกิ ดขึ้นหลัง จากการเข้ ารับ ตาแหน่ง ในฐานะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ซึ่งมีสภาพปัญหาในด้านต่างๆ อยู่เป็นจานวนมาก ทาให้ผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์
ต้องหาทางจัดการกับปัญหาภายในหมู่บ้านที่สะสมมาเป็นเวลานาน และยังต้องจัดการเดินหน้าให้ เกิด
การพัฒนาของชุมชน ซึ่งในขั้นตอนนี้ก่อให้เกิด “กระบวนการเรียนรู้ ” (Learning Process) ในการ
ดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนของผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ โดยใช้วิธีการต่างๆ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
(Learning) เกี่ยวกับการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเริ่มจากการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับคนในชุมชน การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต.ในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนร่วมกัน นาประสบการณ์ในทางที่ดีมาใช้ในการแก้ไ ขปัญหา ส่ งเสริมการปรับเปลี่ยนทั ศนคติ
แนวคิดและพฤติกรรมที่จะนามาซึ่งการเกิดปัญหาในด้านต่างๆ ของคนในชุมชน ซึ่งผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้ม
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ประดิษฐ์ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านความคิด เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยมและข้อเท็จจริง
เพื่อให้คนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้าน
การกระทา/การแสดงออก เช่น การสร้างการรับรู้ปัญหาร่วมกัน ระหว่างผู้นากับคนในชุมชน การสร้าง
แรงจูงใจต่อการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืน การนาหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่ตกลงร่วมกันของคนใน
ชุมชนมาเป็นบรรทัดฐานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน
ปพ.ศ. 2542 เกิดจากแนวคิดหลักของผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับสมาชิก
อบต. หมู่ที่ 7 ตาบลศิลาลอย โดยมาจากแนวคิดและประสบการณ์ทางการเมืองของผู้ใหญ่ในช่วงป
2516-2519 จากการได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ชุมชนไม้เรียง อาเภอฉวาง จังหวั ดนครศรีธรรมราช
ทาให้เกิดแรงบันดาลใจในการนาแนวคิดต่างๆ จากการศึกษาดูงานและนากลับมาต่อยอดการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเป็นอันดับแรก โดยการสร้าง “แกนนาการตัดสินใจ” และการใช้อานาจการตัดสินใจ
แทนชุมชนโดยที่การตัดสินใจในแต่ละเรื่องนั้นต้องไม่ตกอยู่ที่ผู้ใดหรือกลุ่มใดเพีย งกลุ่มเดียว โดยมี
วิธีการคัดเลือก ค้นหาคนเก่งในหมู่บ้านที่มีความเสียสละเพื่อเข้ามาทางานเป็นตัวแทนของชุมชนใน
การพัฒนาหมู่บ้านในหมู่ที่ 7 ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านแรกของตาบลในการจัดตั้งสภาผู้นาชุมชนขึ้นเป็นครั้ง
แรก โดยลักษณะของการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือความจาเป็นต่อการพัฒนาชุมชนทุกเรื่องของตาบล
ด้ ว ยต้ อ งเกิ ด ขึ้น จากการท าความเข้ า ใจถึง ปั ญ หาและความต้ องการของตาบลอย่า งแท้ จ ริง ผ่ า น
กระบวนการทางานอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในรูปของสภาประชาชน สภาผู้นาชุมชนและสภา
ผู้นาตาบล ด้วยการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาและเป็นจริงในชุมชนผ่ านเวทีการประชุมหรือ
การสนทนา พูดคุยกันเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันในการมองสะท้อนสภาพปัญหาความต้องการและ
วิถีประชาของแต่ละครัวเรือนและทุกหมู่บ้าน ซึ่ง ถือเป็นหัวใจสาคัญ ที่ทาให้คนในชุมชนเกิดความ
ตระหนักและเรียนรู้ถึงปัญหาต่างๆ เพื่อร่วมกันจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้ นในชุมชนโดยถือว่า ทุกฝ่ าย
ต่างมีความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชนในฐานะสมาชิกของชุมชน
โดยหลักเกณฑ์การจัดตั้งสภาผู้นาชุมชนในขณะนั้นเกิดขึ้นจากการที่หมู่ที่ 7 เวลานั้นได้มีกลุ่ม
อาชีพหรือการรวมกลุ่มต่างๆ เกิดขึ้นในหมู่บ้านจานวน 14 กลุ่ม ผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์จึงได้ให้แต่
ละกลุ่มเสนอชื่อสมาชิกในกลุ่มของตนที่ทุกคนเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นคนดีโดย
ต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมทางานกับตนเองกลุ่มละ 4 คน รวมแต่ละกลุ่มได้ 56 คน และให้มีการ
ทางานร่วมกับผู้นาท้องที่และท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ส.อบต.) ในหมู่ที่ 7 อีก 2 คน จึงเป็นที่มาของสภาผู้นาชุมชนแห่งแรก หรือเรียกว่า “สภา
59” โดยที่สมาชิกในแต่ละกลุ่มอาชีพต่างๆ มีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกันถึง สภาพ
ปัญ หา ความจาเป็นหรือความต้องการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ของหมู่บ้าน ในที่ประชุมประจาเดื อ นของ
หมู่บ้าน ซึ่งกาหนดขึ้นเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย โดยที่ในช่วงเช้าของวันประชุมสภาผู้นาจะเป็น
การเข้าร่วมกันของสมาชิกสภาทั้ง 59 คน เพื่อปรึกษาหารือกัน และในช่วงบ่ายจึงมีการเปิดประชุมให้
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ประชาชนทุกคนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกเรื่องของทุกกลุ่มที่นามาเสนอในการ
ประชุมสภา ซึ่งผลจากการจัดตั้งสภาผู้นา 59 และการเปิดเวทีสภาผู้นาชุมชนร่วมกับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในครั้งนี้ จึงก่อให้เกิดการผลักดันให้ชุมชนมีการจัดทาแผนชุมชนตามมาอีก หลังจากการ
จัดตั้งสภาผู้นาชุมชนในหมู่ที่ 7 ของผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ สาเร็จและเกิดศักยภาพในการพัฒนา
หมู่บ้านเป็นอย่างมาก
ปพ.ศ. 2549 จึงเกิดการขยายแนวคิดสภาผู้นาชุมชนไปจนครบ 9 หมู่บ้านในตาบลศิลาลอย
โดยที่สภาผู้นาชุมชนในแต่ละหมู่ที่จัดตั้งขึ้นได้นาหลักเกณฑ์การกาหนดจานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม
และการมีส่วนร่วมของท้องที่ท้องถิ่นเหมือนกับเกณฑ์การจัดตั้ง ของหมู่ที่ 7 แต่จะมีตัวเลขจานวน
สมาชิกสภาผู้นาชุมชนที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจานวนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละหมู่
ดังนั้นจานวนสมาชิกสภาผู้นาแต่ละหมู่จึงมีจานวนไม่เท่ากัน อีกประการสาคั ญที่มีความแตกต่างกัน
ของแต่ละหมู่คือกระบวนการคิดการตัดสินใจในการพึ่งพาตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
รับมือกับการจัดการปัญหาของแต่ละหมู่บ้านจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละหมู่บ้าน
ที่ร่วมกันกาหนดขึ้นมา หลังจากการจัดตั้งสภาผู้นาชุมชนจนครบทุกหมู่บ้า นในตาบลศิลาลอย จึงเกิด
แนวคิดในการรวมตัวกันของแต่ละหมู่บ้านเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน
ในรูปของตาบลขึ้น ซึ่งเรียกว่า “สภาผู้นาตาบลศิลาลอย” โดยมีองค์ประกอบของสภาผู้นาตาบล
ประกอบไปด้วยตัวแทนจากทั้ง 9 หมู่บ้านๆ ละ 5 คน (ผู้ใหญ่บ้าน/กานัน 1 คน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล หมู่ละ 2 คน และตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านอีก 2 คน) รวมเป็นตัวแทนจาก
ทุกหมู่บ้านซึ่งส่งตัวแทนมาเข้าร่วมจานวน 45 คน สภาผู้นาตาบลยังกาหนดให้มีที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง
ประจาตาบลจากส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมแก่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
โดยที่สภาทั้ง 59 คน มีหน้าที่ในการร่วมกันพิจารณาหาทางออกให้กับแต่ละหมู่บ้านและยังเป็นการ
มองภาพรวมของการแก้ไขปัญหาต่างๆ และพัฒนาตาบลศิลาลอย
ตาบลศิลาลอยมีกลไกในการบริหารจัดการตาบล ประกอบด้วย 1) สภาผู้นา 2) แผนชุมชน
ของตาบลศิลาลอย 3) การสื่อสารทุกรูปแบบในตาบล และ4) การพัฒนาและเสริมศักยภาพของคนใน
ตาบล
1) สภาผู้นา ประกอบด้วยโครงสร้างของสภาประจาตาบลศิลาลอย ได้แก่ สภาประชาชน
สภาผู้นาชุมชน และสภาผู้นาตาบล
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ตาราง 11 แสดงโครงสร้างของสภาประชาชน สภาผู้นาชุมชนและสภาผู้นาตาบล
โครงสร้างของสภาประชาชน สภาผู้นาชุมชนและสภาผู้นาตาบล
สภาประชาชน
ประกอบด้วยประชาชนในแต่
ละหมู่บ้าน ได้มารวมตัวกันในรูป
ของกลุ่มต่างๆ อย่างน้อย 14 กลุ่ม
ซึ่งมีทั้งกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆ
กลุ่มช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติป่าและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มดูแลช่วยเหลือ
เรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยชุมชน
โดยมีการปรึกษาหารือกันในแต่ละ
กลุ่ม เพื่อเสนอปัญหา ความ
ต้องการพร้อมแนวทางการแก้ไข
ระดับกลุ่มให้กับที่ประชุมสภาผู้นา
ชุมชนของหมู่บ้านตนเอง

สภาผู้นาชุมชน
ประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่ม
ต่างๆ ในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้นาอย่าง
ไม่เป็นทางการ คนที่มีจิตอาสา มี
ความรู้ความสามารถเก่งในทุกเรื่อง
ของหมู่บ้าน อาทิ หมอดิน ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญการประกอบ
อาชีพต่างๆ กลุ่มละ 4 คน จานวน
56 คน และตัวแทนของผู้นาอย่าง
เป็นทางการในท้องที่คือ ผู้ใหญ่บ้าน
หรือกานัน 1 คน และตัวแทนจาก
ผู้นาอย่างเป็นทางการในท้องถิ่นคือ
ส.อบต. อีกจานวน 2 คน

สภาผู้นาตาบล
ประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่ม
ต่างๆ จากสภาผู้นาชุมชน 2 คน
ตัวแทนของผู้นาอย่างเป็นทางการ
ในท้องที่คือ ผู้ใหญ่บ้าน/กานัน 1
คน ตัวแทนจากผู้นาอย่างเป็น
ทางการในท้องถิ่น คือ ส.อบต. 2
คน รวมเป็น 5 คนต่อ 1 หมู่บ้าน
และ ในตาบลศิลาลอยมี 9 หมู่บ้าน
จึงมีผู้นาจานวน 45 คน และเชิญที่
ปรึกษาตาบล ส่วนราชการ พระ
ผู้สูงอายุที่นับถือรวมให้ครบ 59 คน

ที่มา: ปรับปรุงมาจากโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์

สาหรับหลักการบริหารจัดการของสภาผู้นา ระบบสภาเป็นแกนหลักในการตัดสินใจปัญหาทุก
เรื่องของตาบล ผ่านกระบวนการทางานของสภาประชาชน สภาผู้นาชุมชน และสภาผู้นาตาบล
เพราะถือว่าเป็นในสภานั้นประกอบไปด้วยผู้ที่ เข้าใจปัญหาและความต้องการของชุมชนตาบลอย่าง
แท้จริง หัวใจสาคัญประการหนึ่งของการจัดตั้งระบบสภาก็เพื่อ สะท้อนให้ประชาชนในชุมชนเห็นและ
เข้าใจปัญหาเพื่อการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในขณะที่การบริหารจัดการของสภาผู้นา ตาบล
ศิลาลอยนั้นเป็นการจัดการที่มีทิศทางสอดคล้องไปกับนโยบายภาครัฐ และจัดการกับปัญ หาความ
ต้องการของคนในชุมชนไปพร้อมๆ กัน โดยที่ เน้นหลักการจัดการแบบพึ่ง ตนเองตามลักษณะของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่านระบบสภาต่างๆ ของหมู่บ้านและระบบสภาตาบล ตาบลศิลาลอยถูกจัดว่ า เป็น
ตาบลเข้มแข็งซึ่งมีจุดยืนที่แตกต่างจากตาบลอื่น ด้วยแนวคิดและแกนนาที่เห็นความสาคัญเรื่องของ
ประชาธิปไตยและการนาศักยภาพคนในชุมชนมาเป็นพลังในการขับเคลื่อน โดยมีองค์ประกอบสาคัญ
ของทุนทางสังคมประกอบด้วย ทุนต้นคิด ทุนคน ทุนเครือข่าย ทุนเงิน เป็นสาคัญ
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2) แผนชุมชนของตาบลศิลาลอย เป็นระบบการบริหารจัดการตาบลที่ใช้แนวคิดการจัดทา
แผนชุมชนผ่านการวิเคราะห์พัฒนาการและศึกษาบทเรียนที่ผ่านมาร่วมกับการใช้ข้อมูลจากบัญชี
ครัวเรือนของชุมชน
3) การสื่อสารทุกรูปแบบในตาบล ประกอบด้วย การสื่อสารแบบปากต่อปาก การทาเวที
ประชาคมหมู่บ้าน การทาเวทีประชาพิจารณ์ตาบล เอกสารประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว ถ่ายทอด
เสียงตามสาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องราวของชุมชน สร้างความร่วมมือของ คนใน
ชุมชน แกนนาในชุมชนมาร่วมกัน และรับฟัง ความคิ ดเห็น ปัญ หาความต้องการต่างๆ จากทุกฝ่าย
ตลอดจนเป็นการสร้างให้คนในตาบลเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของการเป็นสมาชิกของชุมชน
และยังเป็นการป้องปรามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคต เพื่อ นามาสู่ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนในชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด การล่นการพนัน การมั่วสุ่มของวัยรุ่น และการเตือน
ภัยต่างๆ ที่อาจเกิดจากธรรมชาติ เป็นต้น
4) การพัฒนาและเสริมศักยภาพของคนและแผน จากแนวคิดของการบริหารจัดการตาบล
ศิลาลอยที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในแต่ละหมู่บ้านผ่านระบบสภาผู้นา ก่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีเวทีของสภาประชาชน สภาผู้นาชุมชนและสภาผู้นาตาบล เป็นผู้แสดงความคิดเห็น
ของปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาต่างๆ ที่ได้รับมาให้ทุกฝ่ายในชุมชนร่วมกันคิด หาทางออกหรือ แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในแต่ ละด้ านไปพร้อมๆ กัน ซึ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมต่างๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น ในเวที ส ภาผู้ นานั้นเป็ นการสร้า งและพัฒ นารูป แบบให้ ค นรุ่น หลั ง ได้เ รี ยนรู้ และนาไปเป็น
บทเรียนที่สาคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในอนาคตซึ่งเป็นบุคคลรุ่นใหม่ที่จะต้องขึ้นมาทดแทนการ
ท างานของคนรุ่ นเก่ าของชุ มชน ดั ง นั้ นประสบการณ์ ต่ างๆ ที่ คนรุ่ นใหม่ ไ ด้ รั บย่ อมเป็ นการพั ฒนา
ศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการได้รับการพัฒนาศักยภาพจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามา
สนับสนุนในด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทางด้านวิชาการ
2.3 ผลกำรวิเครำะห์บทบำท ลักษณะและรูปแบบควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับ
ท้องถิ่นและปัจจัยเงื่อนไขควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
2.3.1 บทบำทควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
จากการศึกษาบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในตาบลศิลาลอย
ผ่านกิจกรรม “สภำผู้นำชุมชนตำบลศิลำลอย” ซึ่งส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนนั้น พบว่า บทบาท
ความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นมีความชัดเจน โดยที่ท้องที่ หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับท้องถิ่น
หรืออบต. เป็นผู้มีบทบาทหลักร่วมกันในการดาเนินงานตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.3.1.1 บทบำทผู้นำ ท้องที่หรือ ผู้ใหญ่บ้าน กับท้องถิ่นหรือ สมาชิก อบต. หมู่
ที่ 7 ร่วมกันเป็นผู้นาที่มีบทบาทชัดเจนในฐานะที่ดาเนินการจัดตั้ง สภาผู้นาชุมชนตาบลศิลาลอย โดยที่
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เบื้องต้นเกิดขึ้นจากแนวคิดของนายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ หลังจากได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านในป พ.ศ.
2539 ต่ อมาได้ รั บรู้ เกี่ ยวกั บสภาพปั ญ หาในด้ านต่ างๆ ของชุ มชน ท าให้ เกิ ดแนวคิ ดที่ จะปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการทางานของชุมชน โดยได้รับแนวคิดจากประสบการณ์ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในช่วงปพ.ศ. 2516-2519 ในเรื่อง “สภาผู้นา” ที่มีฐานคิดมาจากการที่ทาให้ทุกคนมีส่วนสาคัญในการ
แสดงความคิดเห็นและการตัดสินในอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญในการจัดตั้ง “สภาผู้นา
ชุมชนตาบลศิลาลอย” ขึ้น และได้ดาเนินการดังนี้
- ปพ.ศ. 2539 ท้องที่หรือ ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้นาแนวคิด
ในการจัดตั้งสภาพผู้นาชุมชน มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงและยกระดับการทางานร่วมกันของคนใน
ชุมชน โดยเกิดการรับรู้สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสและสัมพันธ์กับปัญหาโดยตรงจนเกิด
จิตใต้สานึกหรือจิตสาธารณะในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ซึ่งขณะนั้นผู้ใหญ่บ้านคนเดิมหมดวาระ
ในการดารงตาแหน่งลงและคนในชุมชนอยากเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่บ้าน ที่มีวิธีการแก้ปัญหาหรือสามารถ
มาต่อกรกับผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านได้ ทาให้นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหา จึง
ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน และให้ไ ด้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เมื่อวันที่ 17
มกราคม พ.ศ. 2539
- ปพ.ศ. 2542 ผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ เกิดแนวคิดและจัดตั้ง คณะทางาน
ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมขึ้นระหว่างท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน/กลุ่มต่างๆ และชาวบ้าน “สภาผู้นา
ชุมชน 59” จึงเชิญท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ในหมู่บ้านจานวน 2 คนเข้าร่วม
พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด/วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการจัดตั้ง คณะทางานร่วมกัน จึง ทาให้ดาเนินการ
ร่วมกันนับแต่นั้นเป็นต้นมา
- ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกับทางอาเภอ
ในสัปดาห์แรกของเดือน เพื่อร่วมกันรับทราบนโยบายหรือแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐ และรวมกันนา
ปัญหาต่างๆ ของชุมชนนาไปปรึกษาหารือ/แลกเปลี่ยนให้กั บทางอาเภอเพื่ อนากลับมาใช้เป็ นแนว
ทางการทางานร่วมกันในพื้นที่
- ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ร่วมกันคิดวิเคราะห์หรือหาแนวทางการ
จัดตั้ง “คณะทางานของชุมชน” และหาวิธีในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนกลุ่มต่างๆ
เกิดการยอมรับ
- ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 เรียกประชุมชาวบ้านเพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ร่วมกันทุกสัปดาห์หลังจากที่ได้รับทราบนโยบายจากทางอาเภอ ผ่านเวที
ประชาคมหมู่บ้านที่จัดขึ้น
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- ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ใช้การร่วมพูดคุยให้ความรู้ ความคิดและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะทางานของหมู่บ้าน “สภาผู้นาชุมชน” ให้กับผู้นาชุมชน
หรือผู้นากลุ่ม และชาวบ้านหลังจากร่วมกันประชุมแจ้งเพื่อให้ข้อมูลและนโยบายจากทางอาเภอ
- ตั้งแต่ปพ.ศ. 2544 ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ได้รับมอบหมายจาก
นายอาเภอ ให้เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ วิธีการในการจัดตั้ง “สภาประชาชน-สภาผู้นาชุมชน” และการ
จัดทา “แผนชุมชนพึ่งตนเอง” ตลอดจนการเป็นวิทยากรให้กับท้องที่กับท้องถิ่นในหมู่อื่นๆ เอาเป็น
แบบอย่างที่ดี
- ปพ.ศ. 2549 ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ได้ร่วมกันนาเสนอแนวคิด
การจัดตั้งเครือข่ายสภาผู้นาแต่ละหมู่บ้าน เป็น “สภาผู้นาตาบลศิลาลอย” และนาแผนชุมชนพึ่งตนเอง
ของแต่ละหมู่บ้านมาบูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหาในระดับตาบล หรือเรียกว่า “แผนชุมชนตาบล
ศิลาลอย”
2.3.1.2 บทบำทผู้สนับสนุน ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ใช้การพูดคุย
ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการมี “สภาผู้นาชุมชน” ให้กับชุมชนทุกเดือน หรือเมื่อมีโอกาสตาม
งานต่างๆ ที่มีโอกาสพบปะกับชาวบ้าน เช่น ในการแจกเบี้ยผู้สูงอายุในแต่ละเดือน การจัดทาประชาคม
แผนพัฒนา ตามงานเลี้ยง/งานสังสรรค์ต่างๆ ที่คนในชุมชนจัดขึ้น
- ท้องถิ่นหรือ อบต. จัดสรรงบประมาณ บุคลากร สถานที่ในการจัดทาเอกสาร
คู่มือ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ ความจาเป็นและประโยชน์ที่คนในชุมชนจะได้รับจากการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ใช้สถานที่ห้องประชุม อบต. ในการเชิญ
กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านจานวน 14 กลุ่ม มาร่วมกันเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด ตั้ ง
คณะทางานของชุมชน ซึ่งได้แก่กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด กลุ่มชาวนา กลุ่มผู้ปลูกไม้ยืนต้น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อปพร.) กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน กลุ่มผู้ใ ช้
แรงงาน กลุ่มผู้ปลูกผัก กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ กลุ่มเยาวชน กลุ่มร้านค่าชุมชน/ปั้มน้ามัน กลุ่มสตรีแปรรูปผล
ไม่ กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนและกลุ่มผู้ทรงคุ ณวุฒิ โดยที่ให้แต่ละกลุ่มเสนอชื่อสมาชิกในกลุ่มของตนที่ทุก
คนเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นคนดีโดยต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมทางานกับ
ตนเองกลุ่มละ 4 คน รวมแต่ละกลุ่มได้ 56 คน หรือเรียกว่า “สภาประชาชน” เพื่อให้ร่วมทางานกับ
ผู้นาท้องที่และท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และสมาชิก อบต. ในหมู่ที่ 7 อีก 2 คน จึง
เป็นที่มาของสภาผู้นาชุมชน หรือเรียกว่า “สภา 59” โดยที่สมาชิกในแต่ละกลุ่มอาชีพต่างๆ มีหน้าที่
เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ กัน ถึงสภาพปัญหา ความจาเป็นหรือความต้องการต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ของหมู่บ้าน เดือนละ 1 ครั้ง
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- ตั้งแต่ปพ.ศ. 2544 ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ได้ร่วมกันให้คาปรึกษา
หรือการเป็นวิทยากรในการให้ข้อมูล วิธีการต่างๆ ในการจัดตั้งสภาผู้นาและการจัดทาแผนชุมชน
พึ่งตนเองเพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านอื่นอีก 8 หมู่บ้าน
- ปพ.ศ. 2549 ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ได้อานวยความสะดวกใน
การจัดสถานที่ เอกสาร อาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุมทาความเข้าใจร่วมกับท้องที่ท้องถิ่นหมู่
อื่นๆ โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากอบต.
- ปพ.ศ. 2549 ตาบลศิลาลอยมีสภาผู้นาชุมชนและแผนชุมชนครบทุกหมู่บ้าน
2.3.1.3 บทบำทผู้เข้ำร่วม ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ได้เปิดประชุม
ร่วมกับสภาผู้นาชุมชนในการร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นของ
คนในชุมชน จึงก่อให้เกิดการผลักดันให้ชุมชนมีการจัดทา “แผนชุมชน”
- ปพ.ศ. 2543 ท้องถิ่นหรือ อบต. โดยความเห็นชอบของนายก อบต. ได้จัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อร่วมกับท้องที่หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ในการนาสมาชิก
“สภาผู้นาชุมชน” ไปศึกษาดูงานการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนที่ชุมชนตาบลไม้เรียง อาเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการจัดทาแผนแม่บทชุมชนไม้เรียง ซึ่ง มีนายประยงค์ รณรงค์ ผู้นากลุ่ม
เกษตรกรทาสวนยาง ผู้ริเริ่มการจัดทาแผนแม่บทชุมชนจนได้รางวัลแมกไซไซ สาขาผู้นาชุมชน รางวัล
ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน และรางวัลบุคคลดี เด่นของชาติ ส่งผลทาให้ผู้ใหญ่ เกิดความเชื่อและ
ศรัทธาในแนวคิดของชุมชนไม้เรียงและแนวคิดของการพึ่งพาตนเอง
- ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 เปิดเวทีสาธารณะขึ้นที่ศาลาประชาคม
หมู่บ้านหลังจากกลับมาจากศึกษาดูงาน 1 อาทิตย์ เพื่อใช้ในการพูดคุยและระดมความคิดเห็นร่วมกับ
สภาประชาชน (กลุ่มต่างๆ ในชุมชน) เพื่อร่วมกันในการหาวิธีการจัดทาแผนชุมชน ด้วยการซักซ้อมทา
ความเข้าใจ และร่วมกันคิดค้นและสร้าง “แบบสอบถาม” เรื่องปัญหาอะไรบ้างที่ทุกคนต้องการรู้ ใน
ชุมชน โดยมีนักวิชาการมาเป็นพี่เลี้ยงในการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจน
นามาซึ่งคาถามจานวน 25 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 1) จานวนสมาชิกในครัวเรือน 2) เอกสิทธิ์ที่ดินของ
ครัวเรือน 3) การเช่าที่ดิน 4) ประเภทของพืชที่ปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ 5) การจานองที่ดิน 6) สิทธิในการ
รักษาพยาบาล 7) ทรัพย์สินในครัวเรือน 8) อาวุธในครัวเรือน 9) ประเภทของเงินฝาก 10) การเป็น
สมาชิกของกลุ่มต่างๆ 11) รายได้ต่อเดือน 12) ปัญหาหนี้สิน 13) ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนโดยแจกแจง
รายละเอียด 14) ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาหมู่บ้าน 15) องค์ประกอบชุมชนเข้มแข็ง 16) ปัญหาเร่งด่วน
ในครอบครัว 17) การแก้ไขปัญหาในครอบครัว 18) แนวทางการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไ ขในระดั บ
ครอบครัว 19) แนวทางการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขในระดับหมู่บ้าน 20) ผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง 21)
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ความพร้อมในการพัฒนา 22) ประเภท/ความต้องการผู้นาชุมชน 23) แนวทางในการทาให้หมู่บ้าน
เป็นสุข 24) ความคิดเห็นต่อการเก็บข้อมูล 25) ความสามารถพิเศษของคนในครอบครัว
- ตั้งแต่ป 2544 ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ร่วมกันขยายเครือข่ายการ
เรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก อบต. ในหมู่บ้านที่เหลืออีก 8
แห่ง จนเกิดการขยายแนวคิดสภาผู้นาและแผนชุมชนพึ่งตนเอง
2.3.1.4 บทบำทผู้ปฏิบัติ ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 นาแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ที่ได้จากการร่วมกันระดมสมองจากคนในชุมชนและนักวิชาการแล้ว ไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
- ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ร่วมกับ อสม. และคนภายนอกชุ ม ชน
อันได้แก่ บัณฑิตอาสาพัฒนาสั งคม เก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อป้องกันไม่ให้คนในชุมชนเกร็ง ไม่กล้า
ตอบคาถาม หรือโกหกในการให้ข้อมูลแก่ผู้เก็บข้อมูล เลยต้องเอาข้อมูลจากทั้ง 2 ฝ่าย มาเปรียบเทียบ
กัน และเลือกช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล คือ เวลาที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า โดย
เป็นการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ จากแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายจ่ายที่ไม่จาเป็น
เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับชาวบ้านหรือผู้ถูกสัมภาษณ์อีกทางหนึ่ง
- ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 และนักวิชาการนาข้อมูลที่ไ ด้จากการ
เก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ์จากทุกครัวเรือนในหมู่ที่ 7 มาร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
ต้องการ หรือข้อมูลที่จาเป็น และมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของคนในชุม ชน ได้แก่ 1)
ปั จ จั ย พื้ น ฐานของชุ ม ชน 2) สภาพเศรษฐกิ จ ของหมู่ บ้ า น 3) ปั ญ หาหนี้ สิ น นอกระบบจากการทา
การเกษตร 4) การใช้จ่ายในชุมชน 5) การขายที่ดินทากินให้นายหน้าที่เพิ่มมากขึ้น 6) กลุ่มกิจกรรม
ต่างๆ 7) คณะทางานเพื่อสังคมหรือกลุ่มจิตอาสาในหมู่บ้าน 8) ข้อมูลที่ควรทราบและพึงระวัง เช่น
การใช้โทรศัพท์มือถือ บัตรเครดิต เป็นต้น
- ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ร่วมกันจัดทาผลการวิเคราะห์และสรุป
ข้อมูลของหมู่บ้านออกมาเป็นตัวเลขแล้วนาไปจัดทาโปสเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อติดประกาศไว้ที่ “ศูนย์
ศึกษาวิทยาการชุมชนบ้านหนองกลางดง” เพื่อให้ชาวบ้านเห็นสภาพปัญหาของชุมชนที่ชัดเจน
- ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลไปใช้
ในการนาเสนอเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ผ่านเวทีการแก้ไขปัญหาระดับตาบล ได้แก่ สภา
ผู้นาชุมชน สภาอบต. คณะกรรมการหมู่บ้าน เวทีประชาคม เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดทาแผน
ชุมชนพึงตนเอง
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- ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 นาผลที่ได้จากการศึกษาและแก้ปัญหา
ร่วมกันของคนในชุมชนไปรายงานให้อาเภอทราบในการประชุมร่วมกันประจาเดือน เพื่อขอความ
ช่วยเหลือหรือชี้แนะแนวทางเพิ่มเต็มจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนากร เกษตรอาเภอ
- ปลายป พ.ศ. 2543 ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 และคนในชุมชน
ร่วมกันสร้าง “แผนชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองกลางดง” ขึ้นสาเร็จ บ้านหนองกลางดงได้รับคัดเลือก
เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนร้อยเปอร์เซ็นต์ แห่งเดียวในอาเภอสามร้อยยอด และจากการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดต่างๆ พบว่า ปัญหาการพนันลดลง การลักขโมยไม่มีและคดีอุจฉกรรจ์เกิดขึ้น
- ปพ.ศ. 2544 ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ณ ศาลาประชาคมตาบล เกี่ยวกับการจัดตั้งสภาผู้นา และแผนชุมชน ร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และสมาชิก อบต.ใน 8 หมู่ เพื่อรวมกันชี้แนะแนวทาง ผลดีหรือประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยได้เสนอ
ให้นาแนวทางการจัดตั้งสภาผู้นาของหมู่ที่ 7 ที่มาจากกลุ่มต่างๆ ในชุมชน และผู้นาท้องที่กับท้องถิ่น
ไปใช้ และให้ แ ต่ ล ะหมู่ จัด ท าแบบสอบถามเกี่ ยวกับ สภาพปั ญ หา ความต้ อ งของคนในชุ มชนตาม
แนวทางของหมู่ ที่ 7 ไปปรั บเปลี่ ยนให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บสภาพบริ บทของแต่ ละหมู่ บ้ าน
ตลอดจนวิธีการในการนาไปใช้สร้างการตระหนักและรับรู้ร่วมกันของคนในชุมชน และนาไปเสนอ สภา
อบต. รวมทั้งคณะผู้บริหาร นายก อบต. และรายงานอาเภอในการขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ และส่ง เสริมให้แต่ละหมู่บ้านมีกระบวนการการปรับวิธีคิดที่
จะต้องพึ่งตนเองตามตัวอย่างของชุมชนในหมู่ที่ 7
- ปพ.ศ. 2549 ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ร่วมกับหมู่อื่นๆ รวมเป็น
45 คน ซึ่งมาจากตัวแทนหมู่บ้านละ 5 คน (ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน 2 คน ผู้ใหญ่บ้านหรือกานัน 1
คน และสมาชิกอบต. 2 คน) รวมกับที่ปรึกษาตาบล ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ พระ นักปราชญ์ครู
ภูมิปัญญา และผู้สูงอายุที่ทุกคนนับถือ รวมกันอีก 14 คน ทาให้เกิดสมาชิกสภาผู้นาตาบลรวม 59 คน
ในลักษณะเดียวกับสภาผู้นาชุมชน ก่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในระดับตาบล “สภาผู้นาตาบล
ศิลาลอย”โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันทั้งตาบลเดือนละ 1 ครั้ง ในวันที่ 2 ของเดือน เพื่อแก้ไขปัญหา
ภาพรวมของชุมชน และร่วมกันจัดทา “แผนชุมชนพึ่งตนเอง” เสนอต่อ “สภา อบต.” ในการนาข้อมูล
ไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนา อบต. 3 ป โดยอบต. ไม่ต้องจัดทาประชาคมหมู่บ้าน หรือประชาคม
ตาบลอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน/ตาบล มาใช้ในการทาแผนพัฒนา 3 ป
2.3.1.5 บทบำทผู้รับผล ในการร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนและจั ด ตั้ง
สภาผู้นาชุมชนในระดับหมู่บ้าน และระดับตาบลของท้องที่และท้องถิ่น เพื่อสร้างให้เกิดการทางาน
อย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในแต่ละชุมชนซึ่งประกอบด้วยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในแต่ ละ
หมู่บ้าน ผู้นาชุมชนหรือผู้นากลุ่มต่างๆ และชาวบ้านในชุมชน เพื่อช่วยการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน
ตามสภาพบริบทของแต่ละชุมชน โดยที่แต่ละชุมชนมีการจัดทาฐานข้อมูลปัญหา ความต้องการของคน
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ในชุมชนเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์และจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเองในระดับหมู่ และบูรณาการปัญหา
ความต้องการของคนในแต่ละหมู่บ้านเป็นแผนชุมชนพึ่งตนเองในระดับตาบล ซึ่งจากการร่วมมือกัน
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นทาให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะ
บทบาทความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ซึ่ง เกิดจากความ
ร่วมมือกันตั้งแต่เริ่มต้น การรับรู้สภาพปัญหาร่วมกัน ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การส่งเสริมจากอาเภอให้ทั้ง
สองฝ่ายเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย ปัญหาและความต้องการของชุมชน การร่วมประชุมชี้แจง
และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบในแต่ละเดือน
- ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้รับผิดชอบฝ่ายปกครองในการสร้างให้
เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาทางสังคม การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพชุมชน ได้แก่ การเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด บ่อนการพนัน การลักขโมย และปัญหาสังคมอื่นๆ ด้วยการสร้างจิตสานึกของคนใน
ชุมชนเป็นอันดับแรกก่อนใช้มาตรการทางสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อมีสภาผู้นาชุมชน และสภาผู้นา
ตาบลเกิดขึ้นในชุมชนส่งผลให้ในตาบลมี การประชุมเพื่อแจ้งข่าวสารทางราชการและเปิด โอกาสให้คน
ในชุมชนได้มีเวทีในการพูดคุยแสดงออกถึงความต้องการ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภายในชุม ชน
กาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาการพนัน ยาเสพติด และการลักขโมยได้
อย่างเด็ดขาด ซึ่งในป พ.ศ. 2543 ตาบลได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวของอาเภอสามร้อยยอด ที่ได้รับการรับรองจากทุกฝ่ ายว่ า
ปลอดยาเสพติดและเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีคดีอุกฉกรรจ์เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้เกิดขึ้น
-ท้องถิ่นหรือ อบต. โดยสมาชิก ผู้บริหารและนายก อบต. ในฐานะผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ร่วมวางแผนพัฒนาชุมชนร่วมกับท้องถิ่นผ่านการจัดทาแผนพัฒนาด้วยการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน และ
ประชาคมตาบลเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการโดยร่วมของชุมชน ซึ่งเมื่อมีการจัดทาแผนชุม ชน
พึ่งตนเองในแต่ละหมู่บ้าน และมีการบูรณาการจัดทาแผนร่วมกันในระดับตาบล ผ่านการมี ส่วนร่วม
ระดมความคิดเห็นหาวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันของท้องที่ ท้องถิ่นและคนในชุมชน ทาให้
ท้องถิ่นได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้การพัฒนาชุมชน
ของท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม การที่ท้องที่กับท้องถิ่นได้ร่วมมือกันจัดตั้งคณะทางานเพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายผ่านสภาผู้นาชุมชน และบูรณาการการทางานร่วมกันของทุกหมู่บ้านผ่านสภาผู้นา
ตาบล และการจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเองในแต่ละหมู่บ้าน หรือการบูรณาการจัดทาแผนพึ่งตนเองของ
ทุ กหมู่ บ้ านร่ วมกั นระดั บต าบล ถื อว่ าทั้ ง สองฝ่ ายเป็ นผู้ รั บผลร่ วมกันในการเป็ นผู้ น าชุ มชนที่ บรรลุ
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เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่ายในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาชุมชนหรือ
หมู่บ้าน และตาบลให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
จากบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในกิจกรรมสภาผู้นาชุมชนและการ
จัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเองตาบลศิลาลอย สรุปได้ว่า ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่น หรือ
สมาชิก อบต. มีบทบาทเป็นผู้นา ผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วม ผู้ปฏิบัติ และผู้รับผลร่วมกันตั้งแต่แรก
2.3.2 ลักษณะควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
จากการศึกษาลักษณะความร่ วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในตาบลศิลาลอย ผ่าน
กิจกรรม “สภาผู้นาชุมชนตาบลศิลาลอย” พบว่า ลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นต่อ
กิจกรรมสภาผู้นาชุมชนฯ เป็นแบบไม่เป็นทางการ คือ เกิดขึ้นจากการรับรู้สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการสัมผัสและสัมพันธ์กับปัญ หาโดยตรงร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น นามาซึ่งการเกิดจิตใต้
สานึกหรือจิตสาธารณะในการแสวงหาวิธีหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในชุมชน เพื่อลุก
ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการทางานของชุมชนในฐานะที่ ทุกฝ่ายเป็น ส่วนหนึ่งของชุมชน ด้วยการตีความ
สภาพปัญหาและหาแนวการทางแก้ไขในการจัดการกับปัญหาภายในหมู่บ้านที่สะสมมาเป็นเวลานาน
และยังต้องจัดการเดินหน้าให้เกิดการพัฒนาของชุมชน ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่าง ในการมี
ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชนร่ ว มกั น น าประสบการณ์ ใ นทางที่ ดี ม าใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา ส่ ง เสริ ม การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรมที่จะนามาซึ่งการเกิดปัญหาในด้านต่างๆ ของคนในชุมชน
ด้วยการสร้างแรงจูงใจต่อการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืน การนาหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่ตกลง
ร่วมกันของคนในชุมชนมาเป็นบรรทัดฐานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งลักษณะความ
ร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นอย่างไม่เป็นทางการเกิดขึ้นร่วมกันในฐานะผู้นาชุมชน
สรุปได้ว่า ลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในตาบลศิลาลอย ซึ่งผ่าน
กิจกรรมสภาผู้นาชุมชนฯ เป็นลักษณะของความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการโดยไม่มีปรากฏในข้อ
กฎหมายไว้อย่างชัดเจนให้เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย แต่พึงปฏิบัติร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
2.3.3 รูปแบบควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาทและลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นจาก
ผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า รูปแบบความร่วมมื อระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเป็น “รูปแบบกลุ่มรวมพลัง ” ซึ่งมีลักษณะสาคัญที่สะท้อนถึง ความ
ร่วมมือของท้องที่ท้องถิ่นและคนในชุมชน ในการปฏิบัติง านร่วมกันในฐานะการเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุ ม ชนทั้ ง หมด โดยเริ่ ม กระบวนการตั้ง แต่ ทุ กฝ่ า ยได้ ร่ว มกั นตัด สิ นใจอย่า งเป็นเอกฉั นท์ ผ่ า นเวที
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ประชาคมหมู่บ้านและเวทีประชาคมตาบลเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศ
ทางการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาร่วมกันในบริบทของทุนทางสังคมของแต่ละหมู่บ้านที่มีอยู่โดยมีอบต.
และกานัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้นาชุมชนร่วมกันสนับ สนุน และเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจึงมี
การกาหนดบทบาทหน้า ที่ ความรับ ผิด ชอบร่วมกัน ซึ่ง ถือเป็นประชามติของชุม ชน มีการกาหนด
เป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาในการแก้ปัญหาของชุมชน ที่ชัดเจน ในขณะที่การ
ทางานของทุกฝ่ายนั้นมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
เพราะมีวัตถุประสงค์สาคัญในการผลักดันเป้าหมายของชุมชนร่วมกันให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
สรุปได้ว่ารูปแบบสาคัญในการดาเนินงานของสภาผู้นาชุมชนฯ คือ เป็นรูปแบบกลุ่ม
รวมพลัง (Collaboration) อันเป็นความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นที่เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ใน
การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชน โดยมีลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิกทั้งหมด ด้วย
การเข้าร่วมวางแผน ปฏิบัติและร่วมกันตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของกลุ่ม โดยมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการ มีการกาหนดระยะเวลา
และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
2.3.4 ปัจจัยเงื่อนไขควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
จากการศึกษาปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการดาเนิน
กิจกรรมของตาบลศิลาลอย สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยเงื่อนไขภายในและภายนอก ดังนี้
2.3.4.1 ปัจจัยเงื่อนไขภำยใน ได้แก่
1) กำรตระหนักต่อบทบำทหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำยอย่ำงชัดเจน
ในการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กั บท้ องถิ่น เพื่อแก้ปัญ หาหรื อ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่ง ยืนนั้น เกิดขึ้นจากการที่ทั้ง สองฝ่ายต่างต้องเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการทางานของอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อนาความต่างของบทบาทและหน้าที่
ของอีกฝ่ายมาใช้ในการสนับสนุนการทางานของตน อันเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชน ด้วยการนาศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเข้าร่วมเป็นคณะทางาน
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน อันเนื่องมาจากทั้งสองฝ่ายถือเป็นผู้นาที่คนในชุมชนต่างให้การ
ยอมรับตามบทบาทหน้าที่ และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถนาพาชุมชน
ไปสู่การแก้ปัญหาหรือพั ฒนาให้บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้จากความร่วมมือในกิจกรรม
“สภาผู้นาชุมชน และสภาผู้นาตาบลศิลาลอย” ซึ่งทุกฝ่ายมีความเข้าใจต่อบทบาทของตนเองในการ
ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาของชุมชน ดังคากล่าวที่ว่า
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“...ในการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย มีบทบาท
สาคัญในฐานะผู้นาในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนนั้น ความเข้าใจต่อ
บทบาทหน้าที่ของกันและกันถือเป็นความสาเร็จที่ทาให้ตาบลศิลาลอย
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานได้...”
(สุทธิพงษ์ คล้ายอุดม, สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2556)
“...ปัญหายาเสพติด บ่อนการพนัน ให้ชาวบ้านเป็นส่วนในการหาข้อมูล
แต่ละบ้านดูบ้านข้างๆ ซ้ายขวา ใครเห็นใครมีพิรุธให้เก็บเป็นข้อมูลและ
นาเรื่องเข้าสภาผู้นา จนบ่อนต้องปิด ยาเสพติดหมดไป เพราะหูตาของ
ชาวบ้านเป็นหลัก นี่แหละถึงจะเรียกว่า เป็นการระดมสมอง ระดมบทบาท
ระดมความคิด ระดมหูระดมตา ช่วยกันดูช่วยกันแล ผู้ใหญ่บ้านคนเดียว
ดูแลไม่ทั่วถึงต่อให้ตารวจดูกันเป็นโรงพักก็เถอะ ไม่มีทางดูแลกันทั่วถึง
หากชาวบ้าน และอบต.ไม่มาช่วยกันดู…”
(โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์, สัมภาษณ์, 21 สิงหาคม 2556)
2) กำรมีจิตสำนึกเรื่องควำมร่วมมือ
จากกิจกรรมสภาผู้นาชุมชนตาบลศิลาลอย ที่ทั้งท้องที่และท้องถิ่นมี
บทบาทร่วมกันในการขับเคลื่อน หาวิธีการทางานอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหาในด้านต่างของชุมชนที่สั่งสมมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่ป พ.ศ. 2539 นั้น มาจากความคิด
ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับจิตสานึกเรื่องความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน ดังคากล่าวที่ว่า
“...ความร่วมมือส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในชุมชน เกิดขึ้นจากจิตสานึกร่วมกันของ
ผู้นาชุมชน ชาวบ้าน ในการมองปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นเสมือน
ปัญหาของตนเองและประโยชน์ต่างๆ ที่จะตกทอดถึงลูกหลานในอนาคต...”
(ทรงฤทธิ์ มณีโชติ, สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2556)
“...ก่อนที่จะทาให้คนในชุมชน เกิดความร่วมมือในการมาเข้าร่ว มการ
พัฒนาชุมชนของเขาเองได้นั้น ผู้นาอย่างกานัน ผู้ใหญ่บ้านและ อบต. แต่
ละหมู่บ้าน ต้องสร้างจิตสานึกในการทางานร่วมกันให้ชาวบ้านเห็นอย่าง
เป็นรูปธรรมก่อน เขาถึงจะเชื่อ และต่อไปการที่จะขอให้คนในชุมชนมา
เข้าร่วมการพัฒนาก็จะเป็นเรื่องที่ง่าย...”
(ประเสริฐ จันทรเทศ, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2556)
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“...การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง จะต้องสร้างจากแรงศรัทธา และจิตสานึก
ความร่วมไม้ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ เกิ ดความมั่นใจ ทั้งผู้นาทั้งชาวบ้าน
ต้องหันหน้าเข้าหากันในชุมชน มองปัญ หาและหาวิธีร่วมกัน โดยสภา
ผู้นา จะทาให้ชาวบ้านมีความเข้มแข็ง ในทางความคิด กล้าแสดงความ
คิดเห็น บอกว่าอะไรดีไม่ดี อะไรใช่ไม่ใช่ อะไรถูกไม่ถูก เริ่มจากตัวเราเอง
ก่อน แล้วจึงหันไปพึ่งพารัฐ...”
(โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์, สัมภาษณ์, 21 สิงหาคม 2556)
3) กำรมีภำวะผู้นำ
จากกิจกรรมสภาผู้นาชุมชนตาบลศิลาลอย แสดงให้เห็นการมีภาวะ
ผู้นาร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ในฐานะที่ต่างฝ่ายเป็นผู้นาชุมชนซึ่งมีหน้าที่ร่วมกันในการดูแล
ปกครองและพัฒนาชุมชนให้เกิดความสงบสุขเรี ยบร้อย อันเนื่องมาจากตั้งแต่ท้องที่ หรือผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 เข้ามารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2539 ได้ร่วมกับท้องถิ่นหรือ อบต. เข้าร่วมประชุม
กับทางอาเภอ อย่างต่อเนื่องไม่มีขาด เพื่อ มารับทราบข้อมูลข่าวสาร และนโยบายจากทางราชการ
เพื่อนากลับไปชี้ แจงและทาความเข้าใจกับคนในชุมชน โดยการจัดประชุมประจาเดือนในอาทิตย์
หลังจากที่ได้ร่วมประชุมกับทางอาเภอ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีเวทีในการพูดคุยแสดงออกถึง
ความต้องการ สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภายในชุมชน หรือดาเนินการในเรื่องต่างๆ ให้
เป็นไปตามนโยบายอันดีของทางราชการ พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์โดยมีสภา
ผู้นา และแผนแม่บทชุมชนเป็นเครื่องมือ จนทาให้สามารถแก้ไขปัญหาการพนัน ยาเสพติด และลัก
ขโมย ได้อย่างเด็ดขาด โดยในป พ.ศ. 2543 ชุมชนได้รับการคัดเลือกให้ไปรับธงหมู่บ้านปลอดยาเสพ
ติด จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเป็นหมู่บ้านเดียวของอาเภอสามร้อยยอด ที่ได้รับการ
รับรองจากทุกฝ่ายว่าปลอดยาเสพติ ด 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้ง ตลอดระยะเวลาในชุม ชนก็ ไ ม่ มี ค ดี
อุกฉกรรจ์เกิดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการมีภาวะผู้นาของท้องที่กับท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันใช้เป็นเครื่องมือผ่าน
คณะทางานจากทุกฝ่ายในการพัฒนาชุมชน หรือ “สภาผู้นาชุมชน” ก่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน ดังคากล่าวของการเสริมสร้างให้เกิดภาวะผู้นาในชุมชนที่ว่า
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“...การสร้างสภาผู้นา ก็คือ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับ คนใน
ชุ ม ชนให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ว ม โดยหนึ่ ง ต้ อ งเป็ น คนฉลาด คนฉลาดไม่
จาเป็นต้องจบปริญ ญาตรี ฉลาดไปตามวิถี ฉลาดไปตามแบบของชีวิต
สอง ต้ อ งมี จิ ต ใจสาธารณะ ตรงนี้ ส าคั ญ มาก จิ ต ใจที่ เ ห็ น ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ตรงนี้สร้างกันไม่ได้ มันติดมากับคน
มันติดมากับการเรียนรู้ เป็นคนเก่งแต่เห็นแก่ตัวไม่มีประโยชน์ และสาม
พูดจารู้เรื่อง พูดแล้วคนมันเอาด้วย เรียกว่า พูดเป็น สื่อสารได้ เรื่องนี้เป็น
ศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์ คือ พูดแล้วมีข้อมูล มีวิธีคิดที่เป็นสากล ศิลป์ คือ
พูดแล้วชวนให้คนทา คนฟังเห็นชอบ เอาด้วย ขอมีส่วนร่วมด้วย...”
(โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์, สัมภาษณ์, 21 สิงหาคม 2556)
4) ระดับกำรศึกษำ
การศึกษาของท้องที่กับท้องถิ่นในตาบลศิลาลอย ไม่ค่อยแตกต่างกัน
มากนัก คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอบต. ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 4
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถือเป็นวุฒิการศึกษาขึ้นต่าตามกฎหมายในการเข้าสู่ตาแหน่งของ
ท้องที่กับท้องถิ่น ซึ่งจะมีความแตกต่างกันเฉพาะการเข้าสู่ตาแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ที่กฎหมายกาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในขณะที่ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น กั บ สมาชิ ก อบต. ก าหนดเป็ น การศึ กษาภาคบั ง คั บ เท่ า นั้น แต่ จ าก
การศึกษาพบว่า ผู้นาท้องที่กั บท้องถิ่นที่มีบทบาทสาคัญ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาผู้นาชุ มชนฯ
อย่างนายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านหนองกลางดง และนายกและรองนายกอบต.
ทั้งสองฝ่ายต่างจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในด้านการปกครองและพัฒนาชุมชน ซึ่งทั้งสองฝ่าย
ถือเป็นบุคคลสาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนตลอดจนเป็นผู้ สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้จากความส าเร็ จของหมู่บ้ านตนเอง และพัฒนาไปสู่ในระดับ ตาบลขึ้น ระดั บ
การศึกษาจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ขับเคลื่ อนให้เกิ ดวิสัยทัศน์ การยอมรับและการส่งเสริมให้เกิด ความ
ร่วมมือขึ้นระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ซึ่งทั้งสองฝ่ายมองว่าการศึกษามีความจาเป็นต่อการเป็นผู้นาและ
การพัฒนาชุมชนไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้ให้ความสาคัญไว้ดังนี้
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“...ปัจจัยสาคัญของการทางานระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้านกับอบต. คือ
การที่ทั้งสองฝ่าย รวมกันหาความรู้จากบุ คคลหรือหน่วยงานภายนอก
ชุมชน เกี่ยวกับการสร้างแนวทางในการการแก้ปัญหา และนากลับมา
ทดลองและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละหมู่บ้าน เช่น แผนชุมชน
พึ่งตนเองของแต่ละหมู่บ้าน ที่มีความแตกต่างกันไปของปัญหา แต่อยู่บน
หลักคิดและรูปแบบที่เหมือนกัน...”
(ทัศนาพร ชูเชิด, สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2556)
“...การศึกษาของผู้นาชุมชน ถือว่า มีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อการใช้
ในการสื่อสารทาความเข้าใจระหว่างกันและกัน เพราะสามารถทาให้ทุก
ฝ่ า ยมี ค วามเข้ า ใจต่ อ สภาพปั ญ หาและความร่ ว มมื อในการแก้ ปัญ หา
ตรงกัน และผู้นาท้องที่ท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างให้กั บลูกบ้าน เพื่อให้
เห็นถึงความสาคัญของการศึกษาของลูกหลานในอนาคต...”
(นายสมนึก บุตรอากาศ, สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2556)
“...ในการแก้ปัญหาของชุมชนนั้น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอบต. จะใช้แต่
ประสบการณ์ ท างานแบบเดิ มๆ มาแก้ ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นไม่ เพี ยงพอแล้ว
เพราะปัญหามันใหม่เกินคนยุคเราจะเข้าใจ จึงต้องหาความรู้อยู่เสมอ...”
(บุญยืน วิเศษสมบัติ, สัมภาษณ์, 3 กันยายน 2556)
5) กลไกทำงกำรเมือง
กลไกทางการเมืองของตาบลศิลาลอย ที่เกิดขึ้นจากบทบาทความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นตั้งแต่ต้น ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ชุมชน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจากคณะทางานที่มาจากทุกภาคส่วน
ของแต่ละหมู่บ้าน/ตาบล รวมกันเป็นสภาผู้นาชุมชน สภาผู้นาตาบล และการสร้างสรรค์แนวทางการ
เข้าถึงปัญหาและร่วมกันจัดการกับสภาพปัญหาต่างๆ ด้วยแผนชุมชนพึ่งตนเอง ซึ่งสะท้อนบทบาททาง
การเมืองของท้องที่กับท้องถิ่นที่มีทิศทางการดาเนินงานที่ไปพร้อมๆ กัน ไม่มีความแตกแยกถึง จะมี
หน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน สามารถทางานผสมผสานกันได้อย่างลงตัวในการแก้ปัญหา
มองปัญหาเสมือนปัญหาของส่วนรวมที่ทุกฝ่ายต่างต้องทางานร่วมกันอย่างไม่แบ่งฝ่าย นาความแตกต่าง
ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายมาสร้างสรรค์ให้เกิดพลังขับเคลื่อนการทางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายคือ
การพัฒนาชุมชนถิ่นเกิด ซึ่งจากแนวทางการดาเนินการร่วมกันทางการเมืองของท้องที่กับท้องถิ่น และ
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การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ มีการวางตัวเป็นกลางและให้การสนั บสนุนการทางานอย่างเท่าเทียม
ทาให้กลไกทางการเมืองไม่มีการแบ่งพวก ก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชนดังที่ได้กล่าวไว้
“...การเมืองไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ แต่การเมืองเป็นเรื่องของคุณธรรม
สภาผู้นาบ้านเรา เป็นสภาการเมืองที่ใช้คุณธรรมนาการเมือง อบต. เรา
ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วม บริหารจัดการชุมชนร่วมกัน และการให้เขาเป็น
หนึ่งในสมาชิกของสภา จะเห็นว่าโครงสร้างของสภาผู้นาของเราเป็นอบต.
2 คน ความจริง อบต. ก็คือ คนในหมู่บ้านนี่แหละ เราจะกันเขาออกเพียง
เพราะเขามีตาแหน่งหน้าที่ไปทาไม ยกตัวอย่าง เราคิดแผนชุมชนออกมา
อบต. เข้าร่วมประชุมด้วย หากเห็นด้วย ชาวบ้านไม่ต้องยุ่งยาก อบต. 2
คน ถือแผนชุมชนเข้าไปเสนอกรรมการของเขาเลย ชุมชนเองก็จะได้รับ
การแก้ปัญหา ซึ่ง คนในอบต. คนในสภา คนในหมู่บ้าน ก็ คือ คนกลุ่ ม
เดียวกัน เห็นหน้าค่ าตากันอยู่ แล้ว พูดกันรู้เรื่องเพราะเป็นคนที่ เ ป็ นที่
เชื่อถือยอมรับ ลงสมัครอบต. หาเสียง ได้ไม่ได้ไม่เป็นไร มานั่งกอดคอกัน
ในสภา ใช้คุณธรรมนาการเมือง แจกเงินหาเสียง จัดเลี้ยงหาเสียง รับรอง
ได้ ที่ บ้ า นเราไม่ มี แพ้ ช นะกั น ด้ วยคะแนนบริ สุ ท ธิ์ แล้ ว มาเฮฮาเป็ นที่
สนุกสนาน เพราะไม่ว่าจะอย่างไร คนแพ้คนชนะก็เข้ามาร่วมประชุม ใน
สภาผู้นาร่วมกันอยู่ด.ี ..”
(โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์, สัมภาษณ์, 21 สิงหาคม 2556)
“...ในตาบลอื่นการเมืองอาจมีผลประโยชน์เชิงการเมือง แต่ ตาบลศิ ลา
ลอย ของเราใช้ระบบคุณธรรมนาการเมื อง จึง ไม่มีผลประโยชน์ ไม่มี
ผลประโยชน์ก็ไม่เกิดการแย่งชิง สภาผู้นาไม่มีผลประโยชน์ก็ไม่มีการชิงดี
ชิงเด่น ไม่มีการเรี่ยไรเงินจากชาวบ้าน จึงไม่ต้องแย่งชิงกันมาเป็นคนที่จะ
เข้าร่วมจึงต้องมากันด้วยใจ...”
(พลสิทธิ์ แย้มเจริญกิ่ง, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2556)
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6) กำรบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล
การทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในฐานะที่เป็นผู้นาชุ มชนที่
ต้ อ งร่ ว มมื อ กั น ในการแก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นาชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความเป็ น อยู่ ข องคนในชุ ม ชนที่ ดี ไ ด้ นั้ น
หลักการทางานร่วมกันที่สาคัญที่เกิดขึ้นในตาบลศิลาลอย จะเห็นได้จากกิจกรรมในการร่วมมือกันใน
รูปของ สภาผู้นาชุมชน สภาผู้นาตาบล และแผนชุมชนพึ่งตนเองของแต่ละหมู่บ้านและของทั้งตาบล
ร่วมกัน โดยกระบวนการที่ท้องที่กับท้องถิ่น ใช้ในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ประกอบด้วย หลักการประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็น ความโปร่งใสในการทางานความทุ่มเท
เสียสละ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน การ
ส่งเสริมการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เช่น สภากาแฟ เวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล สภาประชาชน/
สภาผู้ น าชุ ม ชน/สภาผู้ น าต าบล การใช้ ห ลั ก การตั ด สิ น ใจตามเสี ย งส่ ว นใหญ่ ข องชุ ม ชน การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้พร้อมเพียงกัน และการส่งเสริม
ให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของแก้ไขปัญหาและการพัฒนา เช่น การในการจัดตั้งสภา
ผู้นา มาจากท้องที่ ท้องถิ่น และจากกลุ่มอาชีพที่ หลากหลายในชุ มชนเข้ าร่วมเป็นคณะท างาน เพื่ อ
ส่วนรวม โดยที่ทุกคนในสภาผู้นามีสิทธิและเสียงในการแสดงออกเท่าเทียมกัน ไม่มีใครเป็นหัวหน้ าหรือ
ประธานสภาผู้นา แต่ใช้ความคิดเห็นของทุกคนในการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือพัฒนา การมีส่วนร่วมใน
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนพัฒนาอบต. ที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
นาแผนชุมชนพึ่งตนเองของแต่ละหมู่บ้านมานาเสนอเข้าสู่กระบวนการพัฒนาของอบต. ทดแทนการ
ทาประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล โดยเริ่มต้นจากการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดหาสาเหตุของ
ปัญหา ร่วมกันสร้างแบบสอบถาม ลงเก็บข้อมูลและนาผลมารวบรวมสังเคราะห์ ทาความเข้าใจกับคน
ในชุมชน ทาแผนที่ข้อมูล ทาแผนที่ความคิด จัดข้อมูลให้เป็นระบบและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
ท้องที่ ท้องถิ่นและคนในชุมชน นาข้อมูลที่ได้มาตีแผ่เพื่อหาจุดอ่อน-จุดแข็งชุมชน เพื่อให้คนในชุมชน
เข้าใจถึงปัญหาหนี้สิน รายได้ พื้นที่ทาการเกษตร ปัญหาทุกอย่าง เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักร่วมกัน
ต่อปัญหาต่างๆ ที่ชุมชนกาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อนาไปกาหนดทิศทางการดาเนินชีวิต
ของแต่ละครอบครัวในชุมชน หรือกาหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านหรือตาบลร่วมกัน จึง เห็นได้ว่า
ชุมชนมีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลต่อการเสริม สร้าง
ความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายในชุมชน
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2.3.4.2 ปัจจัยเงื่อนไขภำยนอก ได้แก่
1) บริบทชุมชน
สภำพชุมชน พื้นที่ตาบลศิลาลอยมีเนื้อที่ประมาณ 201,301ไร่ และ
ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ใช้ในทางการเกษตร และที่อยู่อาศัย จานวน 3,263 หลังคาเรือน โดย
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา แถบเทือกเขาตะนาวศรี การเดินทาง
หรือคมนาคมเข้าสู่ตาบลศิลาลอยค่อนข้างสะดวกสบายเพราะอยู่ติดกับถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นถนน
สายหลักที่มุ่งหน้าจากกรุงเทพสู่ภาคใต้ โดยหมู่ที่ 1, 2, 3 และหมู่ที่ 8 จะอยู่ฝั่งขวา ในขณะที่หมู่ที่ 4,
5, 6, 7 และหมู่ที่ 9 จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปอาเภอปราณบุรี การเดินทางเข้าออก
หมู่บ้านส่วนใหญ่อาศัยรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และรถรับจ้างเป็นหลัก มีรถโดยสาร
ประจาทาง รถตู้โดยสายและรถไฟสายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์วิ่งผ่านตาบล มีระบบไฟฟ้าและ
น้าประปาหมู่บ้านครบทั้ง 9 หมู่ การติดต่อสื่อสารระหว่างกันในชุมชนใช้โทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่
และมีเสียงตามสายทุกหมู่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยในตาบลมี ศูนย์
อินเตอร์เน็ตตาบลไว้ค่อยให้บริการแก่คนในชุมชน และยังมีโทรศัพท์สาธารณ ใน 7 หมู่บ้าน ยกเว้นหมู่
ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ด้วยเหตุนี้การเดินทาง และการติดต่อสื่อสารทาความเข้าใจในการแก้ปัญหาร่ว มกัน
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น จึงมีความสะดวกรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน
สภำพแรงงำน คนส่วนใหญ่ในตาบลอยู่ในช่วงวัยแรงงาน จานวนมาก
ที่สุดมีอายุเฉลี่ย 40-49 ป คิดเป็นร้อยละ 16.48 และรองลงมา อายุ 30-39 ป ร้อยละ 16.02 และวัย
เด็ก มีอายุเฉลี่ย 10-19 ป ร้อยละ 15.04 ซึ่งวัยแรงงานที่มีอยู่ในชุมชนเป็นจานวนมากนั้น เป็นเสมือน
พลังในการสร้างสรรค์ แนวคิด วิธีการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนรูปแบบใหม่ๆ ในการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการของสภาผู้นาชุมชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านและตาบล เพื่อขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาของ
ชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง โดยสามารถสนับสนุนการทางานของท้องที่และท้องถิ่นให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
และเป็นกลุ่มพลังที่จะเติบโตขึ้นมาสืบสานอุดมการณ์หรือเป็นผู้นาแนวคิดให้กับชุมชนต่อไปในอนาคต
สภำพเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตาบลศิลาลอย
นั้น ยึดตามอัตลักษณ์ของตาบล คือ “ตาบลเกษตรกรรม สภาผู้นาเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้ การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์” ส่วนใหญ่เป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ การทานา ทาสวน ทา
ไร่ เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว และปลูกพืชไร่ เช่น มะพร้าว มะม่วง อ้อย สับประรด และยางพารา
และอาชีพประมงจับในพื้นที่ชุ่มน้าสามร้อยยอด หมู่ที่ 1, 2, 3 เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่ม
กันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพกระจายอยู่เกือบทุกหมู่บ้าน สาหรับชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทามาหากินเป็นของ
ตัวเองจะประกอบอาชีพรั บจ้าง โดยค่าจ้างแรงงานไร้ฝมือภาคการเกษตรของตาบล เฉลี่ยตกวันละ
200 – 250 บาท/วัน และสาหรับแรงงานที่มีทักษะ/ฝมือจะอยู่ที่ 300 – 350 บาท/วัน โดยแรงงานใน
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ตาบลส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานไร้ฝมือ โดยมีแรงงานบางส่วนเดินทางไปทางานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง
ในและนอกพื้นที่ ส่วนผู้สูงอายุที่อยู่บ้านมีการประกอบอาชีพ ทาตับหญ้าคาขายเป็นรายได้เสริม ซึ่ง
ชาวบ้านในตาบลส่วนใหญ่มีความขยันขันแข็ง ในการหาเลี้ยงชีพตนเองอย่างสุจริต คนในชุมชนจึง
สามารถพึ่งตนเองได้ ดังนั้นเมื่อคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่เดือดร้อนก็พร้อมที่ จะให้ความร่วมกับ
ท้องที่และท้องถิ่นในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง ดังเห็นได้จาก
การเข้าร่วมเป็นอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประจาหมู่บ้าน หรือ “หมู่บ้าน อพป.” เพื่อทาหน้าที่
ช่วยเหลืองานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และการเข้าร่วมเป็นคณะทางานของสภาประชาชน สภาผู้ นา
ชุมชน และสภาผู้นาตาบล ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน เป็นต้น
ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรมและควำมเชื่อของชุมชน คนในชุมชนส่วน
ใหญ่ เป็นคนพื้นเพเดิมที่สืบสายมาจากคนเพชรบุรีและคนที่อพยพมาจากต่างถิ่นซึ่งประกอบด้วยคนใน
จั ง หวั ด ราชบุ รี แ ละนครปฐมเป็ น ส่ ว นใหญ่ ประชากรเกื อ บทั้ ง หมดนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ การปลู ก
บ้านเรือนยังเป็นบ้านเรือนเป็นหลังเล็กๆ เหมาะสมกับฐานะและจานวนคนในครอบครัว โดยมีการ
ปฏิบัติศาสนากิจในวันสาคัญทางศาสนา โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในการประกอบพิธี
ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวบ้าน เช่น เชื่อเรื่องบุญกรรม เชื่อว่าทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว จึงทาแต่สิ่งที่เป็น
คุณยังประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม เช่น รักครอบครัว ขยันทามาหากิน รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด
เสียสละเพื่อส่วนร่วม ส่วนประเพณีที่สาคัญที่ชาวบ้านปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบันได้แก่ วันขึ้นป
ใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ทาบุญ ขึ้นบ้านใหม่ และการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ลักษณะของชุมชนในตาบลยังเป็นสังคมชนบท มีวัฒนธรรมการไปลามาไหว้ เคารพผู้
อาวุโส และมีการแบ่งปันเอื้ออาทรต่อกัน อาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย
พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และลูกหลาน ประชาชนมีความรักความสามัคคี ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเรียบ
ง่ า ย ซึ่ ง วิ ถี ชี วิ ต ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หล่ อ หลอมให้ มี ก ารยอมรั บ นั บ ถื อ ในตั ว ผู้ น าชุ ม ชนอย่ า งก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน และอบต. และให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ได้
โดยง่าย
2) กฎหมำย และระเบียบ
กฎหมายและระเบียบที่เอื้อต่อความร่วมมือในการทางานร่วมกัน
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ได้แก่
2.1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
ที่กาหนดให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านต้องทางานร่วมมือกับอบต. ตามมาตรา 27 (3) (4) และ (5)
2.2) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ วย การจั ด ท าและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 การตรวจสอบการปฏิบัติง านขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องที่และท้องถิ่นนั้นๆ
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ว่าด้วยเรื่องการกระจายอานาจและการมี ส่วนร่วมของชุ มชนในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประชาคมในเขตพื้นที่และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
3) กำรประสำนนโยบำยของรัฐ
หลักการบริหารจัดการของสภาผู้นาชุมชน มีระบบสภาเป็นแกนหลัก
ในการตัดสินใจปัญหาทุกเรื่องของตาบลที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา ความต้องการและการกาหนดแนว
ทางการพัฒนา อันเนื่องมาจากการมีกระบวนการทางานของชุมชนในรูปแบบสภาประชาชน สภาผู้นา
ชุมชน และสภาผู้นาตาบล ซึ่งประกอบขึ้นด้วย ท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นาและคนในชุมชน ที่เป็นผู้ที่ เข้าใจ
ปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งได้ข้อมูลจากการที่ชุมชนร่วมกันสารวจ พูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิด จากเวทีต่างๆ ในการสร้างความเข้าใจต่อปัญหาของทุกครัวเรือนและทุกหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหัวใจ
สาคัญ ในการสะท้อนให้ประชาชนเห็นและรับทราบข้อมูล เข้าใจ เรียนรู้ เกี่ยวกับปัญหา โดยที่การ
บริหารจัดการของสภาผู้นา เป็นการจัดการทั้งในทิศทางร่วม คือ เป็นการจัดการกับปัญหาและพัฒนา
ตามนโยบายของรัฐ โดยมี “สภาผู้นาตาบล” เป็นผู้รับการถ่ายทอดนโยบายและกาหนดให้ผู้ปฏิบัติหรือ
“สภาประชาชน” ให้ ร่ วมคิ ด ร่ วมท า ร่ วมแสดงความคิ ดเห็ น และร่ วมด าเนิ นการนาเสนอผลการ
ดาเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นการบริหารงานจากปัญหาและความต้องการของคนใน
พื้ น ที่ ซึ่ ง เกิ ด จากความร่ ว มมื อ ของคนในชุ ม ชน และสภาผู้ น าชุ ม ชนที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น คิ ด จั ด ล าดั บ
ความสาคัญของปัญหาแล้วขับเคลื่อนสู่ระบบของการบริหารจัดการภาคประชาชน และผ่านกลไกของ
การจัดการของท้องถิ่น ให้เป็นผู้ตอบสนองต่อความต้องการของตาบลศิลาลอยทั้ งหมด โดยเป็นการ
เน้นหลักการจัดการชุมชนแบบพึ่งตนเอง เพื่อให้วิถีชุมชนสอดประสานกับนโยบายของรัฐโดยอยู่บน
หลักของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน โดยมีรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่ภายนอก
เพื่อให้ชุมชนได้เข้าไปทาหน้าที่ในการบริหารจัดการและกาหนดทิศทางการพัฒนาของตนเองตาม
สภาพบริบทของชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากแนวคิดของการพึ่งพาตนเองโดยมีสภาผู้นาชุมชนเป็นผู้
ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาจะแตกต่างจากการที่ให้ชุมชนรอการพึ่งพาจากรัฐ ดังคากล่าวของ
ผู้นาชุมชนที่ว่า
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“...รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย คิดแทนประชาชน คิดแทนไปหมด แก้ปัญหา
ความยากจน คือ การเอาเงินกู้ไปให้เยอะๆ ปล่อยเงินกู้ สร้างนโยบาย
กองทุนหมู่บ้าน หรือโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เอาเงินเทเข้า มาใน
ชุมชนทั้งหมด เป็นความคิดที่ผิด แก้ปัญหาความยากจนไม่ได้กลับ เป็น
การท าร้ า ยชุ มชน ผมคิ ด ว่ า เงิ น คื อ วิ ธี คิ ด ของคนที่ มี อานาจ มองว่ า
เศรษฐกิจจะดีได้ด้วยการที่คนมีกาลังซื้อ กระตุ้นให้ชาวบ้านจ่ายเร็ว คิด
เร็ว เป็นหนี้เร็ว ทาร้ายกันมากกว่าเพราะเงินที่ได้รับมานั้น ไม่ใช่เงินที่มี
ต้นทุนจากฐานการผลิตภายในชุมชน...”
(โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์, สัมภาษณ์, 21 สิงหาคม 2556)
4) กลไกงบประมำณ
ในการแก้ ปั ญ หาและพั ฒนาของแต่ ล ะชุ ม ชนในต าบลศิ ล าลอย ที่
เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการใช้งบประมาณจากส่วนกลางและการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ผ่านงบประมาณ
ประจาปของท้องถิ่นหรือ อบต. ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพอันเป็นผลจากการที่ทุกภาค
ส่วนทั้งท้องที่ ท้องถิ่นและคนในชุมชน เป็นผู้ที่สามารถกาหนดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแนว
ทางการแก้ ปั ญหาของแต่ ละหมู่ บ้ านได้ และส่ วนหนึ่ ง มาจากแนวทางการบริ หารงบประมาณของ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสภา อบต. ที่มุ่งหวังให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรงกับความ
ต้องการในการแก้ปัญหาของแต่ละชุมชน โดยการประชุมงบประมาณของ อบต. จะพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างความเห็นของสภาอบต. และสมาชิก อบต. ในแต่ละหมู่ ซึ่ง นอกจากจะทาหน้าที่ในฐานะ
สมาชิก อบต. และยังทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการของสภาผู้นาชุมชนในหมู่นั้น จึงทาให้เข้าใจสภาพ
ปัญหาและความต้องการในการแก้ปัญหาตามแนวทางของคนในชุมชน หมู่บ้านนั้นๆ เสมือนเป็นการได้
ข้อมูลปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนผ่านการจัดทาเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล โดยกลไก
การใช้งบประมาณเริ่มขึ้นจากการที่สภาผู้นาชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน มีการประชุมร่วมกันระหว่างท้องที่
ท้องถิ่น ผู้นาและคนในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
และร่วมกันหาแนวทางการจัดการกับปัญหาต่างๆ ผ่านความเห็นของสภาผู้นาชุมชนและแผนชุมชน
พึ่งตนเองเป็นอันดับแรก ในส่วนที่เกินความสามารถของสภาผู้นา ก็นาข้อมูลเสนอต่อสภา อบต. เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทั้งในรูปของงบประมาณ เครื่องมือ บุคลากร ความรู้ ฯลฯ แก่คนในชุมชน จากนั้น
ท้องถิ่นหรือ อบต. นาข้อเสนอที่เกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการของแต่ละหมู่บ้านเข้าสู่กระบวนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สภา อบต. ร่วมกันพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมให้
แต่ละหมู่บ้าน และนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาตาบลหรือแผน 3 ป ของอบต. อย่างเป็นระบบ และ
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สาหรับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับนั้น ก็จะมีสภาผู้นาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบในการนา
งบประมาณไปใช้ให้เกิดความโปร่งใส่ และนาผลจากการแก้ปัญหาหรือพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์
รวบรวมจัดส่งให้แก่สภา อบต. ใช้ในการติดตามตรวจสอบการแก้ปัญหาของคนในชุมชนให้เป็นไปตาม
ความต้องการที่แท้จริง
“...การมีแผนชุมชน ส่ง ผลดีกับอบต. ทาให้ไ ม่ต้องเสียเวลาในการไป
จัดทาประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล ให้ยุ่งยากและเสียเวลาอีก ที่สาคัญการ
ทาประชาคมหมู่บ้านก็ไม่ค่อยมีคนให้ความสาคัญ ไม่มีคนทาหน้าที่ในการ
จัดเรียงปัญหาที่สาคัญก่อนหลัง ใครอยากได้อะไรก็เสนอกันมา ทะเลาะ
กันนั้นก็มาก...”
(ไชยรัตน์ ชูดอกไม้, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2556)
“... สภาผู้นาชุมชน เราช่วยกัน คิดแผนชุมชนออกมา โดยมี อบต. เข้า
ร่วมประชุม ในฐานะสมาชิก สภาผู้น าชุม ชนด้วย หากเห็นด้วยกั บ การ
แก้ปัญหาฯ ชาวบ้านไม่ต้องยุ่งยาก อบต. 2 คน ก็จะถือเอาแผนเข้าเสนอ
กรรมการของเขาเลย อย่างก็จะสามารถแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น...”
(โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์, สัมภาษณ์, 21 สิงหาคม 2556)
5) กำรเสริมพลังของคนในชุมชน
การเสริมพลังของคนในชุมชนตามลักษณะของปัญ หาที่เกิดขึ้น เกิด
จากการขับเคลื่อนแนวคิดในการร่วมกันคิด ร่วมทา ร่วมกันจัดการ โดยไม่รอพึ่งการสนับสนุนของ
รัฐบาล และใช้ระบบสภา “สภาประชาชน-สภาผู้นาชุมชน-สภาผู้นาตาบล” เป็นแนวทางของตนเอง
ผ่านหลักการต่างๆ ที่มีระบบคุณธรรมนาการเมือง การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาของทุก ภาค
ส่วนในชุมชน ด้วยการสร้างความตระหนักของคนในชุมชนผ่านการจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเองระดับ
หมู่บ้าน-ตาบล ทาให้เกิดการจัดสรรงบประมาณตามสภาพปัญ หาและความต้องการที่แท้จริง ของ
ท้องถิ่นที่ได้ข้อมูลจากการสารวจในชุมชน จนเกิดเป็นบทสรุปการเรียนรู้การบริหารจัดการของแต่ละ
หมู่บ้านที่มีความแตกต่างกัน และการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาใดที่นอกเหนือความสามารถของตาบล
สภาผู้นาจึงตัดสินใจขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนาความช่วยเหลือจากรัฐมาใช้
สร้างเครื่องมือตามแนวทางของชุมชนเพื่อนากลับไปพัฒนาในวิถีทางของชุมชน เห็นได้จากคากล่าว
ที่ว่า
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“...ราชการมาบอกผู้ใหญ่บ้านจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน เค้ามองชาวบ้านเป็น
เครื่องมือ แต่เรามองว่าราชการเป็นเครื่องมือของเรา ส่วนหนึ่งเราทาเอง
จากความรู้ความสามารถของเราเอง แล้วมองว่าอะไรที่เราขาด ขาดเรื่อง
วิชาการ ขาดความรู้ก็เสริม หรือขาดงบประมาณก็ขอความช่วยเหลือจาก
รัฐหรือ หน่วยงานภายนอกเราต้องสร้างพลังของเราเองก่อนเป็นฐานที่
เข้มแข็งแล้วกลุ่มองค์กรภายนอกจะยอมรับเราเอง เรามีแผนการจัดการ
ที่ชัดเจน มีอะไรเข้าหาสภาผู้นา เข้าหาผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านจะกระจาย
เรื่องเข้าสภาผู้นาหมู่บ้านในแต่ละบ้าน อย่าว่าแต่เฉพาะนายอาเภอเลย
ผู้ว่าราชการจังหวัดยังเอาด้วยกับเรา...”
(โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์, สัมภาษณ์, 21 สิงหาคม 2556)
“...การพัฒนาชุมชน คือ คนในบ้านเราเองที่ถือว่าเป็นพลังที่สาคัญที่สุด
เพราะชุมชนตนเองต้องเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อน ทางาน
ร่วมกัน มีศรัทธาในระบบคุณธรรม การสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างไม่
รู้จักเหน็ดหรือเหนื่อย และที่เหลือบ่ากว่าแรงของชุมชนค่อยติดต่อขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเขา...”
(สมนึก น้าพลอย, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2556)
“...ชุมชนของเราจะแก้ปัญหาได้ ก็ต่อเมื่อทุกคนหันหน้ามาเข้าหากันมา
บอกปัญหา ความต้อง หรืออะไรๆ ก็ตามที่ตนเองคิดและทาไม่ได้ ไม่ดี
ถ้าไม่ทาแล้วชุมชนจะเกิดปัญหาต่อไปก็ต้องร่วมลงมือ แก้ปัญหาตั้งแต่
ตอนนี้ ใครมีประสบการณ์ดีๆ ก็นามาแบ่งปันให้ความรู้แก่คนที่ไม่มี ไม่รู้
บ้าง ก็จะทาให้ปัญหาน้อยลง...”
(ไพโรจน์ หยกสุริยันต์, สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2556)
2.4 ผลกำรวิเครำะห์กำรจัดกำรควำมรู้ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในกำรส่งเสริมควำม
ร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
จากการวิเคราะห์การจัดการความรู้ ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในตาบลศิลาลอย ซึ่งเป็นตาบลที่มี
ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งระดับที่ชัดเจนกว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอบต. พบว่า ตาบลศิลาลอยมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงบทบาท ลักษณะและรูปแบบ
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ความร่วมมือที่ดีของคนในชุมชน คือ สภาผู้นาชุมชน/ตาบล ซึ่งผู้วิจัยได้นามาวิเคราะห์การถอดบทเรียน
การจัดการความรู้ดังนี้
2.4.1 องค์ประกอบในกำรจัดกำรควำมรู้
1) เป้าหมาย คือ ส่งเสริมการทางานแบบมีส่วนร่วมในชุมชน และการ
จัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเองเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
2) คน ประกอบด้วย
- ท้องที่กับท้องถิ่นในหมู่ที่ 7 เป็นเสมือนผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่ความ
ร่วมมือ หรือผู้อานวยความสะดวก และเป็นผู้ปฏิบัติงาน
- กานัน ผู้ใหญ่บ้านในหมู่อื่นๆ และอดีตผู้นาท้องที่ท้องถิ่นในฐานะผู้
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง หรือผู้ปฏิบัติงาน
- นายอาเภอผู้ให้ความสาคัญต่อบทบาทการทางานร่วมกันของท้องที่
กับท้องถิ่น ถือเป็นผู้บริหารสูงสุด (CEO) สาหรับวงจรการจัดการความรู้ ที่เห็นคุณค่าและดาเนินการ
ผลักดันกระบวนการจัดการความรู้ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารของอบต.ในฐานะที่
ปรึกษามีหน้าที่เป็นผู้ประสาน
3) ความรู้ ประกอบ
3.1) ความรู้/ข้อมูลในการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่และท้องถิ่น
ได้แก่ กฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กาหนดให้ท้องที่กับท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในการ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
3.2) ความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับ “กานัน ผู้ใหญ่บ้าน”
- อบต. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับอานาจหน้าที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตามพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่/ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายอื่นๆ
3.3) ความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับ “อบต.”
- อานาจในการออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของอบต. เช่น การควบคุมอาคาร การจัดเก็บภาษี การดูแลสิ่งแวดล้อม หรือข้อบังคับอื่นๆ
- วิธีการหรือระเบียบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย ในส่วนที่
อบต. ทาได้และทาไม่ได้
- การจัดหารายได้ของอบต. จากแหล่งต่างๆ มาใช้ในชุมการ
พัฒนาชุมชนตามที่กฎหมายกาหนด
3.4) ความรู้ขั้นพื้นฐานของผู้นาท้องที่กับท้องถิ่นที่จาเป็นต่อการ
พัฒนาชุมชน
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- มองเห็นปัญหาหรืออุปสรรค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและ
หาทางจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้
- การสร้างการยอมรับและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตนเอง
- ใช้การสื่อสารทาความเข้าใจกับคนในชุมชนได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง
4) เทคโนโลยี ประกอบด้วย
4.1) การจัดรายการวิทยุชุมชน เสียงตามสายและหอกระจายข่าว
4.2) วีดีทัศน์ผลงานหรือกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบป
4.3) จัดทาเว็บไซด์เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ได้แก่ www.thaitambon.com, www.oorbortor.net/blog, www.silaloi.go.th, www.p-power.org จังหวัดจัดการ
ตนเอง
2.4.2 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย
1) กำรสร้ำงกำรรับรู้
1.1) สภาวะของการรับรู้จากการสัมผัสสัมพันธ์กับปัญหาของท้องที่กับ
ท้องถิ่น เกี่ยวกับสภาพปัญหาต่างๆ ในชุมชน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปพ.ศ. 2535 ปัญหาสังคม ป
พ.ศ. 2539 ปัญหาเศรษฐกิจ ปพ.ศ. 2541 และเกิดปัญหาสุขภาวะชุมชน ในปพ.ศ. 2543
1.2) เกิดจิตใต้สานึกหรือจิตสาธารณะ จากการสัมผัสรับรู้และมองเห็น
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในด้านต่างๆ ร่วมกันของท้องที่กับท้องถิ่น และเกิดแนวคิดในการเปลี่ยนแปลง
การทางานในฐานะที่ตนเองเป็นผู้นาชุมชน และในฐานะที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
1.3) การตีความสภาพปัญหาและหาแนวการทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ซึ่งเกิด “กระบวนการเรียนรู้” (Learning Process) ในการดาเนินการอย่าง
เป็นขั้นตอนร่วมกัน โดยใช้วิธีการต่างๆ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) เกี่ยวกับการหาแนวทางในการ
แก้ไ ขปัญหาของชุมชน โดยเริ่มจากการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต.ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนร่วมกัน นาประสบการณ์ในทางที่ดี
มาใช้ในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรมที่จะนามาซึ่งการเกิ ด
ปัญหาในด้านต่างๆ ของคนในชุมชน ซึ่งได้สร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านความคิด เจตคติ ความ
เชื่อ ค่านิยมและข้อเท็จจริง จนทาให้คนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงต่ อการรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น และ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านการกระทา/การแสดงออก เช่น การสร้างการรับรู้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่ า งผู้ น ากั บ คนในชุ ม ชน การสร้ า งแรงจู ง ใจต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น การน า
หลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่ตกลงร่วมกันของคนในชุมชนมาเป็นบรรทัดฐานในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาหมู่บ้าน
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1.4) เกิดทักษะจากประสบการณ์ทางานที่เรียกว่า “ทักษะ
ปฏิบัติการ” ซึ่งเกิดขึ้นจากผลการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างท้องที่ท้องถิ่นกับคนในชุมชน ซึ่งได้แก่
1.4.1) ความรู้ความเข้าใจต่อสภาพบริบทชุมชน ปัญหาด้านต่างๆ
ที่เกิดการสั่งสมยากต่อการพัฒนา การทางานแบบมีส่วนร่วมกันของคนในชุมชน ลักษณะความร่วมมือ
ระหว่างผู้นาท้องที่กับท้องถิ่นซึ่งต้องสอดประสานไปด้วยกันทุกขั้นตอน
1.4.2) ความสามารถของผู้นาชุมชน ชาวบ้าน หน่วยงานต่างๆ ที่
เป็นกาลังสาคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน
1.4.3) ทักษะหรือกระบวนการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวม
1.4.4) ความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีต่อการทางานร่วมกันของคนในชุมชน
- ขั้นตอนการสร้างการรับรู้ ประกอบด้วย
1) รับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือแนวนโยบายของรัฐเกี่ยวกับแนว
ทางการแก้ปัญหา/พัฒนา
2) จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อแจ้งข่าวสาร/นโยบายรัฐโดยท้องที่กับ
ท้องถิ่นเป็นแกนนาในการจัดประชุม
3) จัดประชุมระหว่างท้องที่ ท้องถิ่น และผู้นากลุ่มต่างๆใน
ชุมชน เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความต้องการของชุมชน (ในแนวราบ)
4) นาข้อมูลหรือผลการประชุม (ข้อ 3) ไปเสนอต่อทางอาเภอ/
ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ในแนวดิ่ง)
5) เกิดการรับรู้ในแนวดิ่งและแนวราบถึงปัญหา/ความต้องการ
ของชุมชน ที่จะนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อจัดเตรียมคณะทางาน
2) กำรแสวงหำควำมรู้
การแสวงหาความรู้เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ในการหาแนวทาง
หรือวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อให้ได้แนวทางที่มี
เกิดประสิทธิภาพต่อการนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า
มีการแสวงหาความรู้อยู่ 3 แนวทาง ประกอบด้วย
2.1) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การเปิดเวทีสาธารณะ
เดือนละ 1 ครั้งขึ้น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรึกษาหารือ การพูดคุย การใช้
เป็นเวทีเพื่อให้ทุกคนแสดงออกถึงความคิด ความต้องการ หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ
และการให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน พระ หรือผู้นากลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อร่วมกัน
ก าหนดแนวทางการพั ฒนาอย่ างสร้ างสรรค์ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการมี ส่ วนร่ วมของทุ กคนในชุ มชน และ
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นอกจากนั้นยังเป็นเวทีในการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารของทางราชการเพื่อให้คนใน
ชุมชนรับทราบพร้อมๆ กัน
2.2) จากประสบการณ์ของตนเอง จากประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา
ของท้องที่กับท้องถิ่น เช่น จากประสบการณ์ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของท้องที่หรือผู้ใหญ่ บ้าน
ในช่วงปพ.ศ. 2516-2519 ได้เร่งเห็นประโยชน์ของ “สภาผู้นา” ที่มีฐานคิดมาจากการที่ทาให้ทุกคนมี
ส่วนสาคัญในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินในอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น
2.3) ศึกษาดูงานชุมชนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยเดินทางไปศึกษาดู
งานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เมื่อป พ.ศ. 2543 ที่ชุมชนตาบลไม้เรียง อาเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการจัดทาแผนแม่บทชุมชนไม้เรียง ซึ่งมีนายประยงค์ รณรงค์ ผู้นากลุ่ม
เกษตรกรทาสวนยาง ผู้ริเริ่มการจัดทาแผนแม่บทชุมชนจนได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาผู้นาชุมชน
รางวัลปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน และรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ ส่งผลทาให้ท้องที่กับท้องถิ่น เกิด
ความเชื่อและศรัทธาในแนวคิดของชุมชนไม้เรียงและแนวคิดของการพึ่งพาตนเอง จนเป็นที่มาของ
การที่คนในชุมชนร่วมกันสร้าง “แผนชุมชนบ้านหนองกลางดง” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการทางานร่วมกัน
ของคนในชุมชน
- ขั้นตอนการแสวงหาความรู้ ประกอบด้วย
1) เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกับทางอาเภอ/ส่วนราชการ เพื่อ
รับทราบนโยบาย
2) พูดคุยร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
3) ใช้ประสบการณ์เดิมที่สั่งสมมา
4) ศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร ตาราเก่า คู่มือ ระเบียบ/กฎหมาย ฯลฯ
5) สอบถามเพื่อน หรือผู้มีประสบการณ์
6) ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
7) เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความรู้
8) ใช้แบบสอบถามกับชุมชน
9) จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อหาสาเหตุ/แนวทางการแก้ปัญหา
ร่วมกันของชุมชน
3) กำรสร้ำงควำมรู้
ท้องที่กับท้องถิ่นนาความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการแก้ปัญหา หรือแนวทาง
การพัฒนาชุมชนที่ประสบความสาเร็จ มาใช้ในการสร้างความรู้/ความเข้าใจเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของชุมชน หรือการนาไปพัฒนาชุมชนใน 3 แนวทาง ดังนี้

175

3.1) สภาผู้นาชุมชน คือ รูปแบบในการสร้างความร่วมมือที่ให้ทุกคน
มีส่วนในการคิดและตัดสินใจร่วมกันโดยที่อานาจไม่ตกอยู่ที่ผู้ใดผู้หนึ่ง ด้วยการเริ่มต้นจากการค้นหา
คนเก่งที่อยู่ในหมู่บ้าน โดยมีลักษณะของคนเก่งที่ต้องเป็น “คนฉลาด” ซึ่งไม่ใช่การที่จะต้องจบ
การศึกษาในระดับปริญญาแต่เป็นคนฉลาดตามวิถีการดารงชีวิตในชุมชน “คนที่มีจิตสาธารณะ” เป็น
คนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากว่าผลประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้อง “คนที่พูดจารู้เรื่อง” หมายถึง
เป็นคนที่สื่อสารทาความเข้าใจกับคนอื่นได้และให้เขาสามารถปฏิบัติได้ด้วย โดยการพูดแบบมีข้อมูล มีวิธี
คิดที่เป็นสากล และสามารถชักจูงใจให้คนทา ฟังและเกิดการมีส่วนร่วม และ “คนที่กล้าแสดงความ
คิดเห็น” โดยเป็นการแสดงออกทางความคิดที่ถูกต้อง และเป็นผู้ฟังที่ดี โดยสภาผู้นาชุมชน คือ คณะผู้นา
ทางความคิดของชาวบ้านในการรวมกันหาทางออกและแก้ไขปัญหา ช่วยพิจารณาหาทางออกหรือแก้ไข
ปัญหาของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
3.2) แผนชุมชนบ้านหนองกลางดง คือ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนร่วมกัน ออกแบบและสร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการต่างๆ ของแต่ละครอบครัวในชุมชน จานวน 25 ข้อ และลงไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ และนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสร้างความตระหนักต่อสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นของคนในชุมชน และข้อมูลส่วนหนึ่งนาไปมอบให้อบต. หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปใช้เป็น
แนวทางการแก้ปัญหาหรือเข้าใจถึงความจาเป็นและความต้องการของแต่ละหมู่บ้านในตาบลศิลาลอย
3.3) ทุนทางสังคมของตาบล
จากจุดยืนทางความคิดของผู้นาท้องที่กับท้องถิ่น ในการส่งเสริม
ให้เกิดแนวคิดที่เกี่ยวกับการให้ความสาคัญของประชาธิปไตยและการนาศักยภาพของคนในชุมชนมาใช้
เป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งทุนทางสังคมของตาบลประกอบด้วย
3.3.1) ทุนทางสังคม ได้แก่ ชุมชนมีแกนนาทางความคิด แกนนา
ทางการปฏิบัติ เครือข่ายต่างๆ ในตาบล
3.3.2) ทุนต้นคิด ได้แก่ ผู้นาท้องที่กับท้องถิ่น ที่เป็นแกนนา
สาคัญที่เน้นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในทางที่ดี และใช้การมีส่วนร่วมเป็นแนวทางในการพัฒนา
3.3.3) ทุนคน ได้แก่ ชุมชนมีแกนนาจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เป็น
ผู้ที่อาสา/สมัครใจเข้ามาร่วมบริหารจัดการหมู่บ้านตามสิ่งที่ตนเองมีความรู้ความสามารถ
3.3.4) ทุนเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายในตาบล ซึ่งเกิดจากการขยาย
แนวความคิดการบริหารจัดการชุมชนแบบประชาธิปไตยของหมู่ที่ 7 และขยายออกไปยังหมู่ต่างๆ จน
ได้สภาผู้นาชุมชนจนครบทั้ง 9 หมู่บ้าน และมีเครือข่ายของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
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3.3.5) ทุนเงิน ได้แก่ กองทุนรวม ที่เกิดจากการที่ชุมชนมีการก่อตั้ง
กลุ่มออมทรัพย์และนาผลกาไรที่ได้มาใช้ในการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของส่วนรวมในชุมชน
- ขั้นตอนการสร้างความรู้ ประกอบด้วย
1) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมกันกาหนดคณะทางาน และ
บทบาทหน้าที่
2) จัดตั้งคณะทางานจากกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
3) ประชุมวางแผนเพื่อกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
4) บูรณาการความรู้ทางวิชาการ นโยบายของรัฐ กับความต้องการ
ของชุมชน เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนา
5) จัดเวทีประชาคมของแต่ละหมู่บ้านเพื่อร่วมกันระบุปัญหา/
แนวทางการแก้ไข และร่วมกันสร้างแผนชุมชนพึ่งตนเอง โดยนาปัญหาที่เกินความสามารถของชุมชน
เสนอต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อช่วยเหลือ
4) กำรแบ่งปันและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในตาบลศิลาลอยเกิดขึ้น
จากความสาเร็จตามแนวคิดการจัดตั้งสภาผู้นาชุมชนร่วมกันของท้องที่กับท้องถิ่น และคนในชุมชน
กลุ่มต่างๆ ในหมู่ที่ 7 ซึ่งเกิดประโยชน์อย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหาภาพรวมของชุมชน ทาให้เกิด
การขยายเครือข่ายการเรีย นรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างผู้นาท้องที่กับท้องถิ่นในหมู่
อื่นๆ อีก 8 หมู่บ้าน และเกิดการขยายแนวคิดสภาผู้นาชุมชนจนครบทั้ง 9 หมู่บ้าน ในปพ.ศ. 2549 ซึ่ง
แต่ละหมู่บ้านจะมีกระบวนการการปรับวิธีคิดที่จะต้องพึ่งตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่ อ
ท าการปรึ ก ษาหารื อ โดยการนั ด ประชุ มทุ ก เดื อ นๆ ละ 1 ครั้ ง ตามความเหมาะสมซึ่ ง ก่อ ให้ เกิด
เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในระดับตาบล หรือที่เรียกว่า “สภาผู้นาตาบลศิลาลอย” ซึ่งเป็นการรวบรวม
ตัวแทนของฝ่ายต่างๆ ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นากลุ่มต่างๆ และคนในชุมชนจากสภาผู้นาชุมชนของทั้ง 9
หมู่บ้าน ประกอบด้วยตัวแทนหมู่บ้านละ 5 คน (ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน 2 คน ผู้ใหญ่บ้านหรือ
กานัน 1 คน และสมาชิกอบต. 2 คน) รวมกับที่ปรึกษาตาบล ซึ่ง ประกอบด้วยส่วนราชการ พระ
นักปราชญ์/ภูมิปัญญา และผู้สูงอายุที่ทุกคนนับถือ รวมกันอีก 14 คน ทาให้เกิดสมาชิกสภาผู้นาตาบล
รวม 59 คน ในลักษณะเดียวกับสภาผู้นาชุมชน โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง ในวันที่
2 ของเดือน เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามาเป็นผู้นาทางความคิดระดับตาบล เพื่อรวมกันพิจารณาหาทางออกให้
แต่ละหมู่บ้าน โดยมองภาพรวมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาระดับตาบล ในขณะเดียวกันก็ทา
หน้าที่ร่วมสนับสนุนหรือหาทางแก้ไขปัญหาจากข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับหมู่บ้านที่
เป็นข้อมูลพื้นฐานของการนาไปจัดทา “แผนชุมชนพึ่งตนเอง” และทาหน้าที่ในการบริหารจัดการ
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ชุมชนในทิศทางร่วมระหว่าง “ราษฎร์ -รัฐ” ในทิศทางการมีส่วนร่ วมระหว่าง การบริหารงามตาม
นโยบายของรัฐ และการบริหารงานจากปัญหาและความต้องการของคนในพื้นทีร่วมกัน
- ขั้นตอนการแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้ง
แจกเอกสาร คู่มือ วีซีดี แผ่นพับ
2) เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกับอาเภอเพื่อรายงานข้อมูล ปัญหา
ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา และผลสาเร็จที่ได้
3) จัดเวทีประชุมชาวบ้านเดือนละครั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
4) พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาให้กับผู้นาชุมชนใน
หมู่บ้านและตาบลอื่น
5) เป็นวิทยากรให้คาแนะนา ความรู้หรือแนวทางการแก้ปัญหา ให้กับ
ชุมชนอื่นๆ ในตาบลเดียวกัน และตาบลใกล้เคียง
6) บรรยายแนวทางการแก้ปัญหาให้กับกลุ่ม/คณะที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
7) จัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น ช่องทางอินเตอร์เน็ต
www.thaitambon.com, www.oorbortor.net/blog, www.silaloi.go.th, www.p-power.org จังหวัดจัดการตนเอง
5) กำรจัดเก็บควำมรู้
ในขั้นตอนนี้เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมอบรม สัมมนาหรือไปศึกษาดูง าน
ท้องที่กับท้องถิ่นต่างฝ่ายจะใช้วิธีการกาหนดข้อมูลที่สาคัญที่จะจัดเก็บ และรวบรวมลงในสมุด จด
บันทึก หรือจดจาความคิดในประเด็นที่ตนเองสนใจ เพื่อนากลับมาใช้ในการถ่ายทอดประสบการณ์
ทางาน ผ่านการเล่าเรื่อง/ความประทับใจเพื่อเล่าสู่กันฟังในชุมชน ในขณะที่เมื่อมีการประชุมประจาเดือน
ผ่านเวทีการพูดคุยเพื่อให้ทุกคนแสดงออกถึงความต้องการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหา และมอบให้คน
ในชุมชนทาหน้าที่เป็นผู้ค่อยจดบันทึกการประชุมทุกครั้งเพื่อไว้ค่อยเตือนให้ ตนเองปฏิบัติและการ
ตอบสนองต่อเรื่องนั้นๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป โดยถือว่าการปรึกษาหารือผ่านการพูดคุยใน
การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และเมื่อทุกคนในชุมชนยอมรับร่วมกัน ก็ถือว่าเป็น “มติที่
ประชุม” จึงได้มีการบันทึกและจัดเก็บเป็นเอกสารอย่างถูกต้องเพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่สมาชิกได้ ใช้
ร่วมกัน ในขณะที่ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ และประชาชน ผู้มาเข้าร่วมการประชุมประจาเดือน ต่าง
คนก็ต่างบันทึกในเรื่องที่ตนเองและสมาชิกของกลุ่มสนใจโดยจัดเก็บไว้ในแต่ละคน ซึ่งการที่ต่างคนต่าง
จัดเก็บข้อมูล/ความรู้ที่ได้จากการเข้าประชุม การฝึกอบรม การเดินทางไปศึกษาดูงานตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาของสภาผู้นาชุมชน ยิ่งนานวันเอกสารการจดบันทึกของคนในชุมชนแต่ละคนก็อาจเกิด
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การชารุด เสียหาย ดังนั้นนอกจากการจัดเก็บความรู้ที่ได้ของแต่ละคนไว้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้
เกิดขึ้นกับตนเองแล้ว ชุมชนบ้านหนองกลางดง หมู่ที่ 7 ยังมีสถานที่ที่ซึ่งเป็นที่จัดเก็บแหล่งความรู้ต่างๆ
ทั้งที่เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสภาพวิถีชีวิตคนของชุมชนในอดีต และวิธีหรือวิทยาการทางานสมัยใหม่ ซึ่ง
สถานที่ดังกล่าวได้แก่ “คลังต้นแบบแหล่ง เรียนรู้ศูนย์ ศึกษาวิทยาการชุม ชนบ้ านหนองกลางดง”
นอกจากจะใช้เป็นสถานที่ในการจัดเก็ บความรู้หลักของผู้นาชุมชน และชาวบ้านในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาชุมชน ซึ่งในสถานที่เดียวกันนี้ ยังประกอบไปด้วยแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ อีก
มากมาย ได้แก่ การสร้างระบอบประชาธิปไตยผ่าน “สภาผู้นาชุมชน 59” เครือข่ายสภาผู้นาจาก
หมู่บ้านสู่ตาบล กลุ่มออมทรัพย์/กองทุนหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกลางดง
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และนอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบอื่นๆ
ไว้ให้คนในชุมชนได้ศึกษาหรือเข้าถึงข้อมูลอีก ซึ่ง ได้แก่ การจัดทาบอร์ดความรู้ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ
เช่น ข้อมูลจากทางราชการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบล (รพ.สต.) ในการดูแลสุขภาวะชุม ชน
ข้อมูลผลการประกอบการกลุ่มของกลุ่มต่างๆ รวมถึงการจัดทาโปสเตอร์ขนาดใหญ่เกี่ยวกับผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาของชุมชนที่ได้จากการร่วมกันศึกษา “ปัญหาอะไรบ้างที่ทุกคนต้องการรู้ใน
ชุมชน” เพื่อให้คนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และเป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้ในชุมชนเพื่อให้ผู้ที่มาศึกษาดูงานจากต่างถิ่นได้ใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าหาข้อมูลของชุมชน
- ขั้นตอนการจัดเก็บความรู้ ประกอบด้วย
1) จดบันทึกรายงานการประชุม ถ่ายภาพ วีดีโอ
2) จัดทาแบบสอบถามข้อมูลสภาพปัญหา/ความต้องการของชุมชน
3) จัดทาคู่มือ เอกสาร แผ่นพับสภาพปัญหาต่างๆ ที่พบในชุมชน
4) จัดทาบอร์ด ป้ายโฆษณาข้อมูลสภาพปัญหาต่างๆ ของชุมชน
5) จัดทาวีดีทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเอง
6) จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
7) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
8) การจัดทาห้องสมุดสาหรับสืบค้นข้อมูล
6) กำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ท้องที่กับท้องถิ่นนาผลการวิเคราะห์และสรุป ข้อมูล ที่ไ ด้จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นตัวเลขนาไปจัดทาโปสเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อติดประกาศไว้ที่ศูนย์ศึกษาวิทยาการ
ชุมชนบ้านหนองกลางดง เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความรู้ความเข้ าใจและตระหนักต่อปัญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในครอบครัวและชุมชนของตนเอง และเมื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลมานาเสนอผ่านเวที
การแก้ไขปัญหาระดับตาบล ของสภาผู้นาตาบลศิลาลอย จนเกิดการความคิดร่วมกันในการนาข้อมูล
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ต่างๆ ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน และนาไปกาหนดแนวทางในการ
จัดทา “แผนชุมชนพึ่งตนเอง” ซึ่งการพึ่งตนเองของชุมชนนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ ประกอบด้วย
6.1) นาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน/สภาผู้นาชุมชน
6.1.1) การจัดฝึกอบรม ประกอบด้วย การจัดทาหลักสูตรที่เกี่ยว
กระบวนการพัฒนาชุมชน, วิธีคิดเชิงกระบวนการ, ผู้นาการเปลี่ยนแปลง, หลักสูตรวิทยากรชุมชน
และกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนา
6.1.2) การศึกษาดูงาน
6.1.3) การหาความรู้ คือ การส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
6.2) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์
กับชุมชน, การส่งเสริมระบบคุณธรรมนาการเมือง, การส่งเสริมสังคมยกย่องคนดี และการเมือง
โปร่งใส ปลอดการซื้อสิทธิขายเสียง
6.3) สร้างจิตสานึกสาธารณะ ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน และการส่งเสริมบทบาทเยาวชนกับการพัฒนาชุมชน
6.4) การจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชน เพื่อใช้จัดทาศูนย์ข้อมูล
ชุมชน ข้อมูลเศรษฐกิจและศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
6.5) การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี คือ การฟื้นฟูสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น การฟื้นฟูการละเล่น
พื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ชุมชนภายนอกรู้จัก และชุมชนรู้เท่าทันโลก
6.6) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่า การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ภูเขา ถ้า ป่าไม้ ดินและน้า การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น การรณรงค์กาจัด
ขยะในครัวเรือนและชุมชน การกาจัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูล การจัดระเบียบของชุมชน
6.7) การส่ง เสริมสวัสดิก ารและสวั ส ดิภาพชุม ชน เช่น การเฝ้าระวั ง
ปัญหายาเสพติด บ่อนการพนัน การลักขโมย และปัญหาสังคมอื่นๆ ด้วยการสร้างจิตสานึกของคนใน
ชุมชนเป็นอันดับแรกก่อนใช้มาตรการทางสังคม การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เช่น การจัดตั้งกลุ่ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ การ
ทาประกันอุบัติเหตุให้แก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ ตลอดจนการจัดตั้งกองทุนด้านการศึกษาของบุ ตร
หลานในชุมชน
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- ขั้นตอนการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย
1) พัฒนาคน ได้แก่ การสร้างจิตสานึกในการช่วยเหลือผู้อื่น มีการวาง
แผนการดาเนินชีวิต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นคนฉลาดตามวิถีชุมชนพึ่งตนเอง มีการสื่อสารทา
ความเข้าใจกับคนอื่นได้ และกล้าคิดกล้าแสดงออกสิ่งที่ดีงาม
2) พัฒนางาน ได้แก่ การสร้างระบบสหกรณ์ชุมชน ร้านค้าชุมชนและ
ปั๊มน้ามันชุมชนป้องกันเงินรั่วไหลจากชุมชน โรงกวนสับปะรดชุมชน ทาหน้าที่รับซื้อสับปะรดที่พ่อค้า
คัดทิ้งเพื่อนามาแปรรูปเพิ่มมูลค่า โรงงานผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้า สร้างกองทุนชุมชน ช่วยเหลือในการ
ผ่อนปรนและปลดหนี้สินภาคครัวเรือน และมีธนาคารชุมชน สร้างระบบเงินออมและมุ่งแก้ ปัญหา
ความยากจน
3) พัฒนาชุมชน ได้แก่ ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และพัฒนาสู่ความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของสังคม
ตอนที่ 3 กรณีศึกษำ ตำบลหนองยำว อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
3.1 ข้อมูลทั่วไป
ตาบลหนองยาว ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองยาว ทั้งหมด 12 หมู่ ได้แก่ หมูท่ ี่ 1 บ้านหนองทราย หมู่ที่ 2 บ้านหนองปาตอง หมู่ที่ 3
บ้านแหลมไผ่ศรี หมู่ที่ 4 บ้านอ่าวสีเสียด หมู่ที่ 5 บ้านแล้ง หมู่ที่ 6 บ้านนาเหล่าบก หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
ยาว หมู่ที่ 8 บ้านต้นนา หมู่ที่ 9 บ้านต้นตาล หมู่ที่ 10 บ้านต้นนา หมู่ที่ 11 บ้านต้นตาล และหมู่ที่ 12
บ้านหนองปาตองเหนือ โดยลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบโดยมี
อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อตาบลดงน้อย อาเภอราชสาส์น ทิศใต้ ติดต่อตาบลพนมสารคาม
อาเภอพนมสารคาม ทิศตะวันออก ติดต่อตาบลท่าถ่าน ตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม ทิศ
ตะวันตก ติดต่อตาบลดงน้อย อาเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ม.
4

ม.3

ม.
12

ม.
2
ม.
9

ม.
1

ินนพนมสารคาม – บ้ านสร้ าง

ทางญลวง 3022 (ญนองยาว – บ้ านซ่อง)

ม.
7

ม.11
ม.10
ม.
8

อ.บ้ านสร้ าง
จังญวัดปราจีนบุรี

ภาพที่ 5 เส้นทางการเดินทางจากอาเภอพนมสารคาม ตาบลหนองยาว

ตาบลหนองยาว มีจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 9,037 คน จาแนกเป็นเพศชาย จานวน
4,331 คน เพศหญิง จานวน 4,706 คน จานวนหลังคาเรือน 2,885 หลังคาเรือน โดยสามารถจาแนก
ประชากรตามครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้
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ตาราง 12 แสดงจานวนประชากรชาย หญิง และจานวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านในตาบลหนองยาว
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อหมู่บ้าน

จานวนประชากร
จานวนครัวเรือน
(รวม)
ชาย
หญิง
(รวม)
บ้านหนองทราย
234
295
529
164
บ้านหนองปาตอง
325
327
652
198
บ้านแหลมไผ่ศรี
804
896
1,700
602
บ้านอ่าวสีเสียด
367
403
770
213
บ้านแล้ง
263
291
554
193
บ้านนาเหล่าบก
529
568
1,097
437
บ้านหนองยาว
381
418
799
252
บ้านต้นนา
289
292
581
183
บ้านต้นตาล
331
327
658
183
บ้านต้นนา
237
269
506
141
บ้านต้นตาล
274
284
558
150
บ้านหนองปาตองเหนือ
297
336
633
169
รวม 4,331
4,706
9,037
2,885
(ที่มา: ข้อมูลจากสานักทะเบียนอาเภอพนมสารคาม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555)

ประชากรแต่ละหมู่บ้านในตาบลหนองยาวส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยในช่วงอายุ 40-49 ป คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 17.42 ของจานวนประชากรทั้งตาบล รองลงมามีอายุเฉลี่ยในช่วงอายุ 30-39 ป คิด
เป็นอัตรส่วนร้อยละ 15.72 ของจานวนประชากรทั้งตาบล โดยมีวัยแรงงานในแต่ละหมู่บ้านที่มีอายุ
เฉลี่ยในช่วงอายุ 20-29 ป คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.57 ประชากรในวัยที่ต้องได้รับการศึกษาภาค
บังคับในช่วงอายุ 0-9 ป และ 10-19 ป คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 25.27 ของจานวนประชากรทั้งตาบล
ในขณะที่แต่ละหมู่บ้านมีประชากรสูงอายุเฉลี่ยในช่วงอายุ 70 ปขึ้นไป เป็นอัตราส่วนร้อยละ 7 ของ
ประชากรทั้งตาบล (กุลวดี เกตุโกวิทย์, สัมภาษณ์, 23 พฤศจิกายน 2555)
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ลักษณะอาชีพของประชาชนในตาบลหนองยาว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
ได้แก่ ทานา ทาสวน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไป โดยพืชผักที่คนในตาบลหนองยาวส่วนใหญ่
ปลูกกันแทบทุกบ้านเพื่อไว้บริโภคในครอบครัวและจาหน่ายเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้แก่ ต้น
ชะอม อันเนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นมีความคงทนต่อโรค ทนแล้ง ไม่ต้องค่อยดูแลบารุงรักษามากเพียงแค่
ตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ลาต้นสามารถแทงยอดใหม่และให้น้าเช้ากับเย็น ปลูกครั้งหนึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้
นานถึ ง 5-7ป โดยพื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ข้ า ว ซึ่ ง สามารถปลู ก ได้ ทั้ ง นาป และนาปรั ง มั น
สาปะหลัง ถั่วเหลือง มะม่วง พืชผัก ใช่การปลูกผักแบบปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร ผลผลิตที่ได้ส่งให้
ชมรมพืชยาไทยพนมสารคาม เพื่อผลิตเป็นอาหารเสริมป้องกันและรักษาโรคในการเลี้ยงกุ้งกุ ล าด า
และการเลี้ยงไก่เนื้อ นกกระทาไข่ เพื่อลดการใช้ยา และแก้ไขปัญหาสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร
และผลผลิตสมุนไพรบางส่วนยังส่งให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ และองค์การเภสัชกรรม ใน
การทาปศุสัตว์ นิยมเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ และไก่พันธุ์ไ ข่เพื่อ บริโภคและจ าหน่า ย (รงรอง พงษ์ชวลิ ต ,
สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2555)
ลักษณะภูมิอากาศตาบลหนองยาว จากสภาพทั่วไปของตาบลหนองยาวมีลักษณะพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูง ลักษณะของหมู่บ้านในตาบลหนองยาวจึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขต
ร้อน คือมี 3 ฤดูได้แก่ ช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายนเป็นฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ตุลาคม จะเป็นฤดูฝน และเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์จะเข้าสู่ฤดูหนาว
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ ในพื้นที่ต าบล
หนองยาวประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ทานา ทาสวน ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ รองลงมาคือ
อาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งได้แก่ การรับจ้างทางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตัวอาเภอพนมสารคามหรือ
อาเภอใกล้เคียง และค้าขายพืชผักในตลาดสดตลอดจนการเข้ามาขายแรงงานในกรุงเทพฯ หรือรับจ้าง
ทางานต่างๆ ตามแต่มีผู้ว่าจ้างในชุมชนหรือ ชุมชนใกล้เคียง โดยที่ตาบลหนองยาว มีพื้นที่ทั้งหมด 70
ตารางกิโลเมตร หรือ 43,750 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ทานา 23,742 ไร่ พื้นปลูกผัก 1,207 ไร่ พื้นที่ทา
สวน 1,259 ไร่ พื้นที่ทาไร่ 1,071 ไร่ พื้นที่ทาเกษตรทฤษฎีใหม่ 117 ไร่ และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ 102 ไร่
(อนุชัย มณีไพโรจน์, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2555)
แนวทางการพัฒนาของส่วนราชการที่ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจตามอัตตลักษณ์ ของตาบลหนอง
ยาวนั้น พบว่า ตาบลหนองยาวนั้นแต่ละหมู่บ้านจะมีอัตตลักษณ์ประจาของแต่ละหมู่บ้านโดยอยู่บน
พื้นฐานของแนวคิดที่ว่า “ตาบลเกษตรกรรมปลอดสารพิษ และหมู่บ้านหัตถกรรม” ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาประกอบด้วย การทานา ปลูกผัก ทาสวนและทาไร่โดยเป็นการทาการเกษตรแบบปลอดสารพิษ
และการส่งเสริมการทาหัตถกรรมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เนื่องจากในพื้นที่ตาบลหนอง
ยาว มีต้นมะพร้าวขึ้นอยู่เป็นจานวนมากทั้งในพื้นที่สาธารณะของตาบล และบริเวณไร่นาของราษฎร
ซึ่งเป็นทรัพยากรต้นทุนของตาบลที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับราษฎรในตาบลมีทักษะความรู้
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ในการนากะลามะพร้าวมาใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น กะบวย กะจ่า กะชอน ทัพพี ขันตักน้า ทะนาน ตัก
ข้าวสาร ฯลฯ ซึ่งเป็นการสืบทอดต่ อ เนื่องมาจากบรรพบุรุษ ที่ ท ากันมาหลายช่ วงอายุ จึง มี ค วาม
สวยงาม ประณี ตเป็ นที่ ต้ องการของตลาดทั้ ง ในประเทศและต่ างประเทศ (สุ นั นท์ บุ ญ ประเสริ ฐ ,
สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2555)
การเมืองการปกครอง อาเภอพนมสารคาม แบ่งเขตการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น 4 เขตการเลือกตั้ง (ปพ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตได้ 4 คน โดย เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา และ อาเภอบางคล้า (เฉพาะ
ตาบลบางสวน ตาบลสาวชะโงก ตาบลเสม็ดเหนือ และ ตาบลเสม็ดใต้) มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จากพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอาเภอบางน้าเปรี้ยว, อาเภอคลองเขื่อน, อาเภอ
บางคล้า (ยกเว้นตาบลบางสวน ตาบลสาวชะโงก ตาบลเสม็ดเหนือ และตาบลเสม็ดใต้) อาเภอราช
สาส์น และ อาเภอพนมสารคาม (เฉพาะตาบลหนองยาว ตาบลหนองแหน และตาบลเมืองเก่า) มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอาเภอท่าตะเกียบ, อาเภอสนาม
ชัยเขต และ อาเภอพนมสารคาม (ยกเว้นตาบลหนองยาว ตาบลหนองแหน และตาบลเมืองเก่า) มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย และเขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอาเภอบางปะกง, อาเภอ
บ้านโพธิ์ และ อาเภอแปลงยาว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์
ตาบลหนองยาวนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจัดว่ามีผลต่อการทางานของท้องที่และท้องถิ่น
อันเนื่องมาจากการสังกัดพรรคการเมืองขั้วใหม่และขั้วเก่าของผู้นาท้องที่และท้องถิ่นที่มีความแตกต่าง
กั น จึ ง ส่ ง ผลต่ อ ลั ก ษณะและรู ป แบบของความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาชุ ม ชนในต าบลหนองยาว
รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงสังกัดพรรคการเมืองของผู้นาท้องที่และท้องถิ่นในชุมชนต าบล
หนองยาว (พจน์ เอกอนันต์ถาวร, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2555)
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและศาสนา ตาบลหนองยาว เป็นตาบลที่อยู่ในอาเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีมาแต่ดั่งเดิมและอยู่ในภาคกลางของประเทศที่มีส ภาพ
ความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ ฉะนั้นวัฒนธรรม ประเพณี จึงไม่แตกต่างจากวัฒนธรรมของคน
ภาคกลางทั่วๆ ไปมากนัก ซึ่งมีการทาบุญในเทศกาลสาคัญๆ ทางศาสนา โดยทั่วไปประชาชนในตาบล
หนองยาวประกอบด้วยหลายเชื้อชาติทั้งไทย ลาว เขมรและจีน พวกที่มีเชื้อสายลาวและเขมรนั้นเป็นผู้
ที่อพยพและถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ถึงต้นรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบัน
ประชาชนเชื้อสายต่างๆเมื่อเข้ามาอยู่นานๆเข้า ได้แต่งงานผสมกลมกลืนกันไป แต่ในกลุ่มชนเชื้อสาย
ลาวยังมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติ เช่น ประเพณีบุญกลางเดือน 3 โดยจะกระทากัน
ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 3 ซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ของทุกป มีการทาบุญด้วยข้าวหลาม การทาบุญวัน
สารทลาว ส่วนชนเชื้อชาติจีนจะมีการไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ในเทศกาลตรุษจีนและสารทจีน (ชิน
ภัทร วงศ์สุข, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2556)
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การศึกษาของประชาชนในตาบลหนองยาวนิยมส่งลูกหลานไปเรียนประถมศึกษาที่โรงเรี ยน
ประจาตาบลทั้ง 4 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของอบต.
หนองยาว และโรงเรียนในสังกัดประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี และโรงเรียนวัดหนองปาตอง เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ ว
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะส่งบุตรหลานที่มีความต้องการไปศึกษาต่อสายอาชีพไปเรียนที่วิทยาลัยการ
อาชีพพนมสารคาม อ.พนมสารคาม และถ้า บุตรหลานมี ความต้องการจะศึกษาต่ อในสายสามั ญ
โดยมากจะส่งไปเรียนที่โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ซึ่งหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
แล้ ว มั ก จะเข้ า ไปศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในกรุ ง เทพ การเลื อ กสถาบั น การศึ ก ษาขึ้ น อยู่ กั บ
ความสามารถและฐานะทางครอบครัวของเด็กนั้นๆ หรือบางครอบครัวมีความจาเป็นที่ต้องให้บุตรหลาน
ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพก็จะส่งไปบุตรหลานของตนเองไปเรียนต่อที่สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา สาหรับการศึกษาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกอบต.บุพราหมณ์ พบว่า ไม่ค่อย
แตกต่างกันสักเท่าไรซึ่งส่วนใหญ่เ ป็นการก าหนดวุฒิการศึกษาขึ้น ต่าไว้ต ามกฎหมาย ในการเข้ า สู่
ต าแหน่ งซึ่ งต าแหน่ งนายกอบต. จะต้ องจบการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี ส่ วนสมาชิ ก อบต. กานัน
ผู้ใหญ่บ้านต้องจบการศึกษาภาคบังคับที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดโดยส่วนใหญ่จบการศึกษาตั้ ง แต่
ระดั บ ประถมศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 4 ถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายเท่ า นั้ น (วั น ชั ย มี วั น ดี , สั ม ภาษณ์ , 15
พฤศจิกายน 2555)
การสาธารณสุข ประชาชนในตาบลหนองยาวส่วนใหญ่เมื่อเจ็บไขได้ป่วยเล็กๆ น้อยๆ ก็จะ
ดูแลรักษาตนเองตามโรคที่ตนเองเคยประสบพบมาซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจา และมีลักษณะคล้ายๆ กันไป
ในแต่ละฤดู เช่น ฝนตกเป็นไข้ ปวดหัว ตัวร้อน ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว แมลงกัดต่อย ฯลฯ โดยการ
หาซื้อยาจากร้านขายยาในหมู่บ้าน แต่ถ้าเป็นมากขึ้นก็จะมารับการรักษาที่สถานีอนามัยประจาตาบล
หรือที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงพยาบาลสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.) ซึ่งในตาบลหนองยาวมี รพ.สต. 2
แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านต้นนา (หมู่ที่ 10) และรพ.สต.หนองยาว (หมู่ที่ 5) ซึ่ง ทั้ง 2 แห่ง ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และจัดจ้างบุคลากรสาธารณสุข ส่วนหนึ่งมา
จากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองยาว และประชาชนในตาบลร่วมกันเพื่อให้บริการ
แก่คนในตาบล และจะได้ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลพนมสารคาม (พนิดา มิ่งสมร, สัมภาษณ์, 8
พฤศจิกายน 2555)
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3.2 กิจกรรมที่เลือกเป็นกรณีวิเครำะห์: กำรส่งเสริมธรรมนูญสุขภำพตำบลหนองยำว
กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ที่ส่ง เสริมความเข้มแข็ง ชุมชนของตาบล
หนองยาว ทั้ง 12 หมู่บ้าน มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ขึ้นภายในหมู่บ้านเป็นจานวนมาก ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มหรือองค์กรที่เกิดจากการจัดตั้ง ขึ้นตาม
นโยบายหรือกฎหมายของรัฐเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และกลุ่มหรือ
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากความต้องการในการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ส่ง เสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน
1) กลุ่มหรือองค์กรที่เกิดจากการจัดตั้งตามกลไกรัฐ เพื่อมอบหมายให้กลุ่มหรือองค์กรเหล่านี้ได้
เข้าไปขับเคลื่อนการทางานของรัฐบาลในการนานโยบายลงไปสู่การปฏิบัติแต่ละหมู่บ้านในตาบลหนอง
ยาว ทั้ง 12 หมู่บ้าน พบว่ามีทั้งสิ้นจานวน 13 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กานัน
ผู้ ใหญ่ บ้ าน องค์ การบริ หารส่ วนต าบล คณะกรรมการหมู่ บ้ าน คณะกรรมการประชาคมหมู่ บ้ า น
อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มชมรมคนพิการ กลุ่มบทบาทสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุน
เงินแสนและกองทุนเงินล้าน เป็นต้น
2) กลุ่มหรือองค์กรที่เกิดขึ้นจากความต้องการและการมีส่วนร่วมในการจัดการโดยชาวบ้านใน
แต่ละหมู่ ซึ่งอาศัยหลักการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้านรวมกลุ่มกันในการช่วยกันแก้ไขหรือหาทางออกใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนในปัจจุบันหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการแก้ปัญหาความ
เป็นอยู่ ในเรื่องปากท้อง การทามาหากินของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่ง อาจเป็นการช่วยเหลือกันและกัน
ภายในของสมาชิก หรือการให้การช่วยเหลือจากส่วนราชการ หรือองค์กรภายนอก ซึ่งในตาบลหนอง
ยาว พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 36 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มหลักออกได้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ คือ 1) กลุ่มองค์กร
การเงิน 2) กลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญ ญา 3) กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ 4) กลุ่มอนุรักษ์สิ่ง แวดล้ อ ม/
ทรัพยากร 5) กลุ่มสวัสดิการชุมชน และ6) กลุ่มสหเครือข่าย จานวน 1 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก
ในตาบลแต่ละหมู่บ้าน
ผลจากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการศึกษาข้อมูลหมู่บ้านทั้งหมด
12 หมู่บ้านในตาบลหนองยาว พบว่า ในแต่ละหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน จานวน 36 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มองค์กรการเงิน 22 กลุ่ม 2) กลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิ
ปัญญา 1 กลุ่ม 3) กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ 3 กลุ่ม 4) กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3 กลุ่ม 5) กลุ่มสวัสดิการ
ชุมชน 6 กลุ่ม และ6) กลุ่มสหเครือข่าย 1 กลุ่ม ซึ่งจากทั้งหมด 87 กิจกรรมในตาบลมีกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน “มีการเคลื่อนไหว-ขับเคลื่อน-ความร่วมมือ-ยั่งยืน” และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของตาบลหรือคนส่วนใหญ่ไ ด้รับประโยชน์ พบว่า มีกิจกรรมที่สาคัญ คือ
การจัดทา “ธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ปพ.ศ. 2550 ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในตาบลหนองยาว ประสบปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพในด้านการเป็นโรคเบาหวาน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอัตราส่วน 175.7 ต่อ
ประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากปพ.ศ. 2541 ในอัตราส่วน 650.4 โดยท้องถิ่นหรือ อบต. ได้เร่งเห็นถึง
ความสาคัญของการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน จึง ให้ความสนใจต่อการป้องกันและ
สมทบงบประมาณในการจัดหาแผ่นตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ให้กับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว (รพ.สต.) และสนับสนุนงบประมาณในด้านบุคลากรอื่นๆ ซึ่งรพ.สต.
บ้านต้นนา มีนางพนิดา มิ่งสมร เป็นผู้อานวยการโรงพยาบาล (รพ.สต.) และถือเป็นผู้นาชุมชนคนหนึ่งใน
ชุมชน ซึ่ง ตั้งรกรากอยู่ในชุมชนมากว่า 20 ป จนได้รับการยอมรับจากชาวบ้านการเป็นผู้มีความรู้
เกี่ยวกับการให้บริการทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยแก่คนในชุมชน เพื่อใช้ในการตรวจและ
ติ ด ตามผู้ ป่ ว ยในแต่ ล ะหมู่ บ้ า น โดยมี ท้ อ งที่ ห รื อ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ช่ ว ยในการ
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังโรคเบาหวานให้กับคนในชุมชนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อ
สร้างสุขภาวะชุมชนที่ปลอดโรค ผลการคัดกรองโรคเบาหวานในพื้นที่พบกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นและผู้ป่วยมี
ภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นในทุกหมู่บ้าน
ปพ.ศ. 2551 ผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) จึ งได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพ
ตาบลบ้านต้นนา (รพ.สต.บ้านต้นนา) ได้ จัดตั้งทีมงานตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานใน
ชุมชนทุกหมู่บ้านเพื่อร่วมตรวจคัดกรองในหมู่บ้านขึ้น โดยได้รับการสนับสนุน โดยท้องถิ่นหรือ อบต.
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองอย่างเพียงพอ และได้รับความร่วมมือจากท้องที่หรือ กานัน
ผู้ใหญ่บ้านในการเข้าร่วมเป็นทีมงานตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในชุมชนทุกหมู่บ้าน รพ.
สต.บ้านต้นนา จึงได้จัดทบทวนแผนชุมชน จนทาให้พบข้อมูลเรื่องสุขภาพและมีกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง
สาคัญ คือ โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูงและพบว่าพฤติกรรมการบริโภคและการออกกาลังกายของ
ประชาชนมีแนวโน้มที่จะอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้น
ปพ.ศ. 2552 จังหวัดคัดเลือกตาบลหนองยาวในการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพพื้นที่กิจกรรมที่
ตอบสนอง โดยมีผู้อานวยการ รพ.สต.บ้านต้นนา ในฐานะผู้นาชุมชนในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และใน
ฐานะผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านต้นนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สป.สช. เกิด
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโดยความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากทุกฝ่ายใน
พื้นที่ ร่วมทั้งการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.หนองยาว จึงได้เดินทางไปเข้าร่วมกองสุขศึกษามี
นโยบายสนับสนุนหมู่บ้านจัดการสุขภาพลดโรคเรื้อรังจังหวัดละ 2 หมู่บ้าน โดยมีอบต.รับทราบนโยบาย
หมู่บ้านจัดการสุขภาพลดโรคเรื้อรัง และพร้อมให้ก ารสนั บสนุน แก่ ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา ในการ
ด าเนิ น การงานร่ว มกั นเกี่ ยวกั บ การจั ด ท าแผนที่ เ ดิ น ทางยุ ท ธศาสตร์ โ ดยการมี ส่ วนร่ว มของภาคี
เครือข่ายเพื่อดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเรื้อรังอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเบาหวานอ้วนลงพุง และ
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ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถบริหารจัดการได้
อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงเพื่อดูแลกันเองในชุมชน
โดยกาหนดเป้าหมายให้ ลดโรคเรื้อรังจัง หวัดละ 2 หมู่บ้าน โดยมีกานัน ผู้ใหญ่บ้านทาหน้าที่ในการ
ประชาสัมพันธ์ โดยการให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงช่วยดูแลกันและกันในเบื้องต้น
ปพ.ศ. 2553 ผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) ร่วมกับท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นาชุมชนและชาวบ้าน
ร่วมกันจัดตั้งทีมงานตรวจคัดกรองภาวะเสียงโรคโดยการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อสร้าง
ความรู้ในการตรวจคัดกรองภาวะเสียงต่อโรคเบาหวาน ทาให้การคัดกรองมีความครอบคลุมมากขึ้น
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เกิดเป็นหมู่บ้านต้นแบบการดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด
โรคเบาหวาน อ้วนลงพุง และได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนชุดตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและอ้วน
ลงพุงจาก อบจ. ฉะเชิงเทรา การสร้างความรู้เป็นการทางานร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ
กลุ่มเสี่ยงรวมทั้งคณะกรรมการสามารถดาเนินการในชุมชนได้ด้วยตนเอง จนทาให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบ
การด าเนิ น งานหมู่ บ้ า นปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมลดโรคเบาหวาน อ้ ว นลงพุ ง และเกิ ด เป็ น Model
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (ต้นนา Model) เป็นการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยง กับ
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
ปพ.ศ. 2554 ผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) ได้รับคัดเลือกจากสานักงานสาธารณสุ ข
อาเภอ เป็นตัวแทนประเมินชุมชนต้นแบบไร้พุง ซึ่งมีการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโดยกลุ่มต่างๆใน
ชุมชนอย่างชัดเจน ในการดาเนินการชุมชนต้นแบบไร้พุงตาบลหนองยาวโดยได้นากระบวนการสมัชชา
สุขภาพเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลและใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรม ทาให้เกิดนวัตกรรมสร้างเสริม
สุขภาพและบุคคลต้นแบบเกิดขึ้นในชุมชน เกิดหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนต้นแบบไร้พุง
ตาบลหนองยาว โดยมีท้องที่กับท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการกับผู้นาชุมชนในการร่วมดาเนินการขับเคลื่อน
ชุมชนต้นแบบไร้พุงตาบลหนองยาว ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ปพ.ศ. 2554 ผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) ได้นาความรู้ที่ประสบความสาเร็จจากการ
จัดการชุมชนต้นแบบเข้าร่วมในการเปิดเวทีปรึกษาหารือร่วมกันที่ตาบลหนองแหนซึ่งอยู่ในอ าเภอ
เดียวกัน เพื่อพูดคุยกันถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และขั้นตอนที่จะดาเนินการ ในการจัดทาธรรมนูญใน
การสุขภาพ รวมกับอีก 8 ตาบล โดยได้รับแนวคิดมาสานต่อในการจัดการด้วย 9 ขั้นตอน ตั้งแต่ การ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของแกนนาคนสาคัญ การแต่งตั้งกลไกทางาน การค้นหาศักยภาพและ
ปัญหาของพื้นที่นามาใช้ในการยกร่างแนวทางการส่งเสริมสุขภาพตาบล โดยการจัดเวทีประชาพิจารณ์
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกันระหว่างคนในชุมชน และนามาปรับปรุงแก้ไ ขเพื่อ การ
ประกาศใช้เป็นแนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
ของตาบลหนองยาว และใช้การติดตามประเมินผลร่วมกับท้องที่และท้องถิ่น
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ปพ.ศ. 2555 ผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) ร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่นและผู้นาชุมชนใน
ตาบลหนองยาว ออกทาประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของ
แต่ละหมู่บ้าน ในการร่วมกันกาหนดเป็นข้อตกลงในเวทีประชาคมตาบลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันควบคุมโรคของคนในตาบลหนองยาว ด้วยการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในตาบลหนอง
ยาวทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อหาปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพของแต่ละหมู่บ้าน
ร่วมกัน เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการนาหลักการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคของ
ตาบล มาปรับใช้ในชุมชนโดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมรับผลของการวางแผนเพื่อสะท้อนถึง
สุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน โดยส่ง เสริมให้ คนในชุมชนได้มีการเร่ง รัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ลด ละเลิกอบายมุข ยาเสพติด เพื่อให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น และการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีและสมุนไพร ซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ระดับล่างสุด
- ผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 ในมาตรา46 และมาตรา 47 ในการกาหนดให้มีการจัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในแต่ละชุมชน ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์แ ละ
พันธะร่วมของสังคม ให้ สังคมสามารถน าไปใช้ เป็นกรอบและแนวทางในการก าหนดทิ ศ ทางและ
เป้าหมายของการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคตของเครือข่ายระดับพื้นที่ ซึ่ง ประกอบด้วย ภาวะ
สุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งกายใจ สติปัญญาและทางสังคมที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล เรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพี ยง การเสริมสร้างสุขภาพ การมีส่วนร่วม การป้องกันโรค การ
ควบคุมโรค การบริการสาธารณสุข ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (ประกอบด้วยการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน) เอกลักษณ์เฉพาะชุมชน การบริโภคและการใช้สินค้า/รับบริการโดยชอบ ซึ่งมีผู้ให้
การสาธารณสุขที่มีกฎหมาย ระเบียบ/ข้อกาหนดรับรอง การสกัดสารชีวภาพที่ได้จากการหมักยอดพืช
วัชพืช ผัก ผลไม้ และEM. โดยมีส่วนประกอบของกรดอินทรีย์ (Organic Acids) ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้
จากธรรมชาติซึ่งมีต้นทุนต่า ตลอดจนระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ ที่มีการจัดการทางการเงิน
การคลังโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะและหลักประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่าง
ถ้วนหน้าและมีประสิทธิภาพ
- ผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) จึง ได้ร่วมกับท้องที่ ท้องถิ่นและผู้นาชุมชนในตาบล
หนองยาว ประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
ควบคุมโรคของคนในชุมชนตาบลหนองยาว โดยได้จัดให้มีการสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้านผ่าน
เวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มในระดับตาบลร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ
และหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ในการขับเคลื่อนหลักการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
ของตาบลหนองยาว ซึ่งเป็นที่มาของ ธรรมนูญสุขภาพตาบลหนองยาว (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555) โดย
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เกิดขึ้นจากแนวทางการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและการป้องกันโรคของคนในตาบลหนองยาว โดยได้
จัดทา “ธรรมนูญสุขภาพตาบลหนองยาว” ขึ้นเพื่อใช้กาหนดเป็นแนวทางการดาเนินสุขภาวะชุมชน
ร่วมกัน โดยการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย แกนนาชุมชน แกนนาท้องถิ่น และ
ผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนใช้ข้อมูลวิชาการและการจัดการความรู้เป็นฐานสาคัญ ซึ่งนิยามความหมาย
ของคาว่า “สุขภาพ” หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา ทางสังคม
เชื่อมโยงกัน เป็นองค์รวมอย่างสมดุล และกรณีที่มีการละเมิดธรรมนูญสุขภาพนั้น สานักธรรมนูญ
สุขภาพตาบลหนองยาวจะนาประเด็นดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือในสมัชชาสุขภาพตาบลหนองยาว
ประจาป ซึ่งจัดให้มีการประชุมปละ1 ครั้ง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกป โดยเสนอให้ใช้มาตรการ
ทางสังคมดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป โดยบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่และท้องถิ่นใน
การส่งเสริมธรรมนูญสุขภาพตาบลหนองยาว พบว่า ทั้งท้องที่และท้องถิ่นต่างได้ให้ความสาคัญเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการจัดทาธรรมนูญสุขภาพตาบลหนองยาว โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน
ซึ่งประกอบไปด้วยการขับเคลื่อนของผู้นาภาคประชาชน ท้องที่ ท้องถิ่น รพ.สต. แพทย์จากโรงพยาบาล
พนมสารคาม ตลอดจนประชาชนในแต่ละหมู่บ้านร่วมมือกัน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อบต.หนองยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลหนองยาวและบ้านต้นนา
ดังนั้น ธรรมนูญสุขภาพของตาบลหนองยาว จึงมีที่มาจากการนาหลักการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันควบคุมโรคของตาบลหนองยาวมาปรับใช้ในชุมชนโดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมรับผล
ของการวางแผนสะท้อนถึงสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน ดังคาขวัญที่ว่า “ชาวตาบลหนองยาว รู้รักสามัคคี
สุขภาพแข็งแรง เป็นแหล่งเกษตรปลอดสารพิษ ร่วมพิชิตยาเสพติด เศรษฐกิจรุ่งเรือง ฟูเฟื่องการศึกษา
พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมผู้นา” จากการสนับสนุนการจัดทาธรรมนูญสุขภาพตาบลหนองยาว ทา
ให้ เ ห็ น ได้ ว่ า ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ วนร่ว มในการท างานร่ วมกัน ทั้ ง ผู้ นาชุ ม ชน ภาครั ฐ เอกชนตลอดจน
ประชาชนในตาบล ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริง
ในการตอบสนองการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง ซึ่ง ลักษณะความร่วมมือของคนใน
ชุมชนจึงใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายแกนนาชุม ชน
แกนนาท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ประชาชนและส่วน
ราชการในพื้นที่โดยการร่วมกันตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ (Consensus)
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3.3 ผลกำรวิเครำะห์บทบำท ลักษณะและรูปแบบควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
และปัจจัยเงื่อนไขควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
3.3.1 บทบำทควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
จากการศึกษาบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในตาบลหนองยาว
ผ่านกิจกรรม “ธรรมนูญส่งเสริมสุขภำพตำบลหนองยำว” ซึ่งส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนนั้น
พบว่า บทบาทความร่วมมือของท้องที่กับท้องถิ่นที่ยังไม่ชัดเจน โดยผู้นาชุมชนเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดและ
ขับเคลื่อนในการดาเนินงานกิจกรรม และมีท้องที่กับท้องถิ่นเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมในภายหลั ง ตาม
บทบาทหน้าที่ อย่างเป็นทางการซึ่งกฎหมายได้กาหนดให้ไว้เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการพัฒนา
ชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.3.1.1 บทบำทผู้นำ
จากกิจกรรมธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว ซึ่งพบว่าเกิดขึ้นจากบทบาท
ผู้นาของ ผู้นาชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอ เข้ามาตั้งรกรากใน
ตาบลหนองยาวกว่า 20 ป และในปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชน ส่วนราชการในเรื่ อง
เกี่ยวกับการเป็นผู้คิดริเริ่มการให้ความสาคัญและสร้างความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพอนามัยของคน
ในชุมชน โดยเป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนการทางานในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
ของคนในชุมชนตาบลหนองยาว นับตั้งแต่ปพ.ศ. 2550 ในฐานะผู้นาชุมชนและความรับผิดชอบใน
หน้าที่จากการดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบ้านต้นนา และได้
นาแนวคิดหลักการทางานของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2550 ในมาตรา 46 และมาตรา 47 ในการนามาใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกาหนดทิศทางและ
เป้าหมายของการทางานเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในตาบล ซึ่งประกอบด้วย ภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้ง
กายใจ สติปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างสุขภาพ การมีส่วนร่วม การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบริการ
สาธารณสุข ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การแพทย์แผนไทย/แพทย์พื้นบ้านที่ เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะและหลักประกันการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขอย่างถ้วนหน้าและมีประสิทธิภาพ โดยได้ร่วมมือกับท้อ งที่ ท้องถิ่น ผู้นาชุมชนหรือคนใน
ชุมชน ภาครัฐและหน่วยงาน/องค์กรภายนอก เช่น แพทย์จากโรงพยาบาลพนมสารคาม งบประมาณ
จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) งบประมาณจากอบต.หนองยาว ในการ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตาบลหนองยาว ด้วยการเปิดเวทีสาธารณะในแต่ละหมู่ บ้านเพื่อรวมกัน
กาหนดทิศทางการดูแล ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่
ดี และจัดทาเป็นบรรทัดฐานทางสังคมร่วมกันของตาบลหนองยาว ตามหลักการจัดทาธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทาให้เกิดธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว (ฉบับที่ 1 พ.ศ.
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2555) ซึ่ ง เป็ น ผลจากการร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผนของคนในชุ ม ชน ท าให้ ค นในชุ ม ชนมี ก ารเร่ ง รั ด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละเลิกอบายมุข ยาเสพติด ครอบครัวเกิดความอบอุ่น มีการส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้เกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี /สมุนไพรมากขึ้น
ซึ่งในส่วนของท้องที่หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่นหรือ สมาชิก และผู้บริหาร อบต. ไม่มีบทบาท
ในฐานะผู้นาในกิจกรรมนี้
3.3.1.2 บทบำทผู้สนับสนุน
ปพ.ศ. 2550 ท้องถิ่นหรือ อบต. ให้ความสนใจต่อการป้องกันโรค และนาเรื่องเข้าสู่
ที่ประชุมสภา อบต. เพื่อพิจารณาจัดทางบประมาณสนับสนุนให้กับ รพ.สต.หนองยาว เพื่อนาไปใช้ใน
การจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการตรวจรักษาคนในชุมชน
ปพ.ศ. 2551 ท้องถิ่นหรือ อบต. สนับสนุน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.) หนองยาวและบ้าน
ต้นนา
ปพ.ศ. 2552 กานัน ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิก อบต. ได้เข้าร่วมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.
สต.บ้านต้นนา) ในการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการคัดเลือกตาบลหนองยาวเพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพพื้นที่เกี่ยวกับการลดโรคเรื้อรัง จังหวัดละ 2 หมู่บ้าน โดยได้
ใช้ห้องประชุมภายในอบต. ในการดาเนินกิจกรรม
- ท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารและนายก อบต. ทาหน้าที่ในการ
สนับสนุนการจัดงาน อุปกรณ์/เครื่องเสียง ดูแลสถานที่ และจัดบุคลากรมาอานวยความสะดวกให้กับผู้
มาเข้าร่วมประชุม
- ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดหาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มาค่อยอานวยความสะดวกในการจัดระเบียบการเดินรถ และค่อยบอกเส้นทางการมา
ประชุมตามจุดสาคัญภายในชุมชน
ปพ.ศ. 2554 ท้องถิ่นหรือ อบต. จัดตั้ง งบประมาณในการสนับสนุนผู้นาชุมชน
(ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) ในการดาเนินโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
ของคนในตาบลหนองยาว ตามพระราชบัญ ญัติสุ ขภาพแห่ง ชาติ พ.ศ. 2550 และหลักการจั ด ท า
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ปพ.ศ. 2555 ท้องถิ่นหรือ อบต. สนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและอุปกรณ์ใน
การจัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูลในการออกหน่วยประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตาบลเพื่อร่วมกับ
ท้องที่ และผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) ในการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนต่อการดูแล
สุขภาพและการป้องกัน/ควบคุมโรค
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- ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทาหน้าที่สอดส่องดูแลเพื่อให้คนในชุมชนลด ละ
เลิกอบายมุข และยาเสพติดอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้เกิดความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว
- ท้องถิ่นหรือ อบต. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้คนในชุมชนใช้
เกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีและสมุนไพร
3.3.1.3 บทบำทผู้เข้ำร่วม
ปพ.ศ. 2550 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิกและผู้บริหาร นายก อบต. ได้เข้าร่วม
ประชุมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบ้านต้นนา
(รพ.สต.บ้านต้นนา) เพื่อรับทราบปัญ หาเกี่ยวกับสุขภาพของคนในตาบลหนองยาวที่ผ่าน ซึ่ง พบว่า
ชาวบ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ในตาบลหนองยาว ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเป็นโรคเบาหวาน มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเกิดแนวคิดการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นในแต่หมู่บ้าน
ปพ.ศ. 2551 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก อบต. เข้าร่วมเป็นทีมงานตรวจคัด
กรองภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในชุมชนทุกหมู่บ้าน
ปพ.ศ. 2552 กานัน ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิกและผู้บริหาร นายก อบต. เข้าร่วมรับ
รับทราบนโยบายและพร้อมให้การสนับสนุนการป้องกันเกี่ยวกับการลดโรคเรื้อรังในแต่หมู่บ้าน/ตาบล
เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงให้มีจานวนลดลง
ปพ.ศ. 2553 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก อบต. เข้าร่วมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.
สต.บ้านต้นนา) ในการสนับสนุนการตั้งทีมงานตรวจคัดกรองภาวะเสียงโรคโดยการแบ่งพื้นที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบการดาเนินงาน “หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดโรคเบาหวานและโรคอ้วนลงพุง”
ปพ.ศ. 2554 ตาบลหนองยาวได้รับคัดเลือกจากสาธารณสุขอาเภอเป็นตัวแทน
ประเมินชุมชนต้นแบบไร้พุง ซึ่งมีนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพและบุคคลต้นแบบเกิดขึ้นในชุมชน เกิด
หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนต้นแบบไร้พุงตาบลหนองยาว
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก อบต. ร่วมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา)
ทาการประเมินสภาพบุคคลในชุมชนตาบลหนองยาว ที่มีลักษณะเป็นต้นแบบบุคคลไร้พุงในแต่ละ
หมู่บ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานต่อสาธารณสุขอาเภอ
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก อบต. เข้าร่วมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา)
ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการกาหนดทิศทางและเป้าหมายของการทางานเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพตาบล
ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคของคนในตาบลหนองยาว ตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 และหลักการจัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552

194

ปพ.ศ. 2555 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก อบต. ร่วมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.
บ้านต้นนา) ร่วมกับผู้นาชุมชนและชาวบ้าน จัดการประชุมประชาคมตาบลหนองยาว เพื่อรวมกันคิด
ร่วมวางแผน และร่วมรับผลของมีสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก อบต. เข้าร่วมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา)
ผู้นาชุมชน และคนในชุมชนร่วมกัน กาหนดหลักเกณฑ์แ ละรายละเอียดเกี่ยวกั บ ธรรมนูญ ส่ง เสริ ม
สุขภาพตาบลหนองยาว ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555 ร่วมกัน ดังคาขวัญที่ว่า “ชาวตาบลหนองยาว รู้รักสามัคคี
สุขภาพแข็งแรง เป็นแหล่งเกษตรปลอดสารพิษ ร่วมพิชิตยาเสพติด เศรษฐกิจรุ่งเรือง ฟูเฟื่องการศึกษา
พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมผู้นา”
3.3.1.4 บทบำทผู้ปฏิบัติ
ปพ.ศ. 2550 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก อบต. ทาหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่คนในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังโรคในหมู่บ้าน โดยท้องถิ่นได้ใช้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเฝ้า
ระวังและการสังเกตพฤติกรรมของโรค ผ่านทางการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ประจาเดือน
ในแต่ละหมู่บ้าน การส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้แก่เด็ก และผู้ปกครองทราบ
ด้วยการส่งเสริมให้เด็กจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาเหตุของโรคเบาหวานเพื่อสร้างความรู้และ
ความตระหนั ก ให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เด็ ก การใช้ เ สี ย งตามสาย วิ ท ยุ ชุ ม ชนและแผ่ น พั บ การเฝ้ า ระวั ง
โรคเบาหวานของกระทรวงสาธารณสุขแก่ผู้มาติดต่อราชการ ในขณะที่ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็
ใช้การประชาสัมพันธ์ด้วยการบอกปากต่อปาก ผ่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกานัน เพื่อให้
ข้อมูลแก่คนในหมู่บ้านของตน หรือในโอกาสที่ได้พบกับคนในชุมชนตามงานประเพณีต่างๆ ที่จัดขึ้นใน
ชุมชน เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช หรือในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของทางอาเภอ
ปพ.ศ. 2551 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก อบต. หน้าที่ในการเข้าร่วมกั บ ผู้นา
ชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) ในการออกหน่วยให้บริการตรวจโรคเบาหวานแก่คนในชุม ชนทุ ก
หมู่บ้าน
ปพ.ศ. 2552 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก อบต. ทาหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล วิธีการในการดูแลและให้การช่วยเหลือ โดยการให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงช่วยดูแลกัน
ภายในชุมชน
ปพ.ศ. 2553 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก อบต. ร่วมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.
บ้านต้นนา) ด้วยการร่วมเป็นทีมงานตรวจคัดกรองภาวะเสียงต่อโรคโดยการแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนทาให้การคัดกรองมีความครอบคลุมมากขึ้น
ปพ.ศ. 2554 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก อบต. ร่วมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.
บ้านต้นนา) ทาการออกไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและโทษของการเป็นโรคอ้วนของแต่ละคน
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ด้ ว ยการจั ด เวที ป ระชาคมหมู่ บ้ า นขึ้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนต้ น แบบไร้ พุ ง ต าบลหนองยาว ผ่ า น
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ซึ่งเป็นการร่วมรับฟังสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ของภาวะโรคที่เกิดขึ้นจาก
คนในชุมชนและนามาสรุปวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันภายในชุมชน
ปพ.ศ. 2555 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก อบต. ร่วมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.
บ้านต้นนา) ออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการจัดทาประชาคมหมู่บ้านทั้งหมด
มาร่วมกันกาหนดเป็นข้อตกลงในเวทีประชาคมตาบลเพื่อหาแนวทาง ข้อสรุปร่วมกันในการกาหนด
ทิศทางในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคของคนในตาบลหนองยาว เพื่อจัดทาธรรมนูญ
ส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว ฉบับที่ 1
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก อบต. ร่วมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา)
กาหนดเป็นแนวทางการดาเนินสุขภาวะชุมชนร่วมกัน โดยการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากภาคี
เครือข่าย แกนนาชุมชน ชาวบ้าน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้
นิยามความหมายของคาว่า “สุขภาพ” เพื่อใช้เป็นแนวทาง มาตรการทางสังคมในการดาเนินการให้เกิด
ความสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา ทางสังคมของคนในตาบล
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก อบต. ร่วมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา)
ผู้นาชุมชนและชาวบ้าน จัดให้มีการประชุมปละ 1 ครั้ง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกป ณ รพ.สต.
หนองยาว เพื่อร่วมกันรวบรวมข้อมูล/ข้อเสนอแนะในแต่ละป เกี่ยวกับการดาเนินการด้านการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันควบคุมโรคของคนในตาบลหนองยาว และร่วมกันกาหนดมาตรการทางสังคม
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาใช้ในดาเนินการร่วมกันในตาบลตามความเหมาะสมต่อไป
3.3.1.5 บทบำทผู้รับผล จากการเข้าร่วมทากิจกรรมธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบล
หนองยาว ของท้องที่และท้องถิ่น ร่วมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) ทาให้ทั้งสองฝ่ายได้รับผล
ร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะในด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และเปิดโอกาสให้ทั้ง
สองฝ่ายได้มีเวลาในการพบปะพูดคุย ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน เกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกันในฐานะผู้นาชุมชนซึ่งมีหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกัน ทาให้ลดปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นจากการทางานในพื้นที่
- ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะที่มีบทบาทสาคัญ ต่อ กิจกรรมธรรมนูญ
ส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว ซึ่งประกอบด้วยบทบาทในการเป็น ผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วม ผู้ปฏิบัติ
ร่วมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) และเป็นผู้รับผลจากกิจกรรมนี้ โดยผลการดาเนินงานของ
กิจกรรมธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่ง เสริมให้ คนในแต่ละชุมชนมีการเร่งรัด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการดูแลสุขภาพ การลด ละเลิกอบายมุข ยาเสพติด และการ
เสริมสร้างความอบอุ่นขึ้นภายในครอบครัว ถือเป็นผลที่ได้รับโดยตรงจากการปฏิบัติงานตามบทบาท
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หน้าที่ของท้องที่ ซึ่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ใน
การพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งไว้ในมาตรา 27 ได้แก่ การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัย การป้องกันปัญหายาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย การสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน การ
ประสาน/อานวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนในการรับริการจากท้องถิ่น การรับฟังปัญหาความ
เดือดร้อน การอบรมให้ความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เป็นต้น ซึ่ง จะเห็นได้ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน จะสามารถสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนขึ้น
- ท้องที่หรือ อบต. ในฐานะที่มีบทบาทสาคัญต่อกิจกรรมธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลหนองยาว ซึ่งประกอบด้วยบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วม ผู้ปฏิบัติ ร่วมกับผู้นาชุมชน
(ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) และเป็นผู้รับผลจากกิจกรรมนี้ โดยผลการดาเนินงานของกิจกรรมธรรมนูญ
ส่งเสริมสุขภาพฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการการดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน การป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้เกษตรอินทรีย์ปลอด
สารเคมีและสมุนไพร และการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามเจตนารมณ์ของ
ตนเองนั้น ถือเป็นผลที่ได้รับโดยตรงจากการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 ในมาตรา 38 ว่าด้วยการกระจายอานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและการตัดสินใจในกิจกรรม
ของท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาและการสาธารณสุขให้เท่าเทียม
และสอดคล้องกับนโยบายรัฐ มาตรา 85, 281 และมาตรา 283 กาหนดให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริม
บารุงรักษาและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การกาจัดมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน และการจัดทาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน
ในขณะที่พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ใน
มาตรา 66, 67, 68 และ 69 กาหนดให้ท้องถิ่นหรือ อบต. มีอานาจหน้ที่ในการพัฒนาตาบลทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ การคุ้มครอง ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดสรรงบประมาณหรือบุ คลากรให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ราชการตามความจาเป็น เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ การที่ท้องถิ่น ทาหน้าที่ในการดูแลสุขภาพอนามัยของ
คนในชุมชน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และการส่ง เสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม จะสามารถช่วยให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนขึ้นได้
จากบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ธรรมนูญ
ส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว สรุปได้ว่า ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่น หรืออบต. มี
บทบาทสาคัญในการดาเนินงานร่วมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) โดยทั้งสองฝ่ายมีบทบาทใน
การเป็นผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วม ผู้ปฏิบัติ และผู้รับผล
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3.3.2 ลักษณะควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
จากการศึกษาลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในตาบลหนองยาว ผ่าน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ ธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว พบว่า ลักษณะความร่วมมือระหว่ าง
ท้องที่กับท้องถิ่นต่อกิจกรรมธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพฯ เป็นแบบเป็นทางการโดยร่วมกับผู้นาชุมชน ใน
ฐานะที่เป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบลหนองยาว ซึ่งทั้งท้องที่ ท้องถิ่นและผู้น า
ชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนกันในชุมชนเพื่อดาเนินกิจกรรมในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เกิดความสงบเรียบร้อย และดาเนินตามนโยบายหรือมาตรการพื้นฐานแห่ง
รัฐโดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของคนในชุมชนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็น ไปตาม
แนวคิดการแก้ไขปัญหาของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และหลักการจัดทาธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ได้กาหนดกรอบและทิศทางในการพัฒนาระบบสุขภาพใน
อนาคตของเครือข่ายระดับพื้นที่ซึ่งประกอบด้วย การมีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งกายใจ สติปัญญาและ
ทางสังคมที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่ างสมดุ ล เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง การ
เสริมสร้างสุขภาพ การมีส่วนร่วม การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบริการสาธารณสุข ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ
สรุปได้ว่า ลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในตาบลหนองยาวผ่าน
กิจกรรมธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว เป็นลักษณะของความร่วมมืออย่างเป็นทางการโดย
มีกฎหมาย หรือระเบียบรองรับให้เกิดการทางานร่วมกัน ดังเห็นได้จากกิจกรรมนี้
3.3.3 รูปแบบควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาทและลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นจากผล
การศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า รูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนเป็น “รูปแบบเครือข่ำย” ซึ่งมีลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่หรือกานัน
ผู้ ใหญ่ บ้ าน กั บท้ องถิ่ นหรือ อบต. ในการด าเนิ นกิ จกรรม คื อ การที่ ทั้ ง ท้ อ งที่ แ ละท้ อ งถิ่ น เข้ า ร่วม
ปฏิบัติงานและให้ความช่วยเหลือระหว่างผู้นาชุมชนและชาวบ้าน ในการสนับสนุนการแก้ปัญหา/
พัฒนาด้านต่างๆ ระหว่างกันภายในชุมชน โดยไม่มีลาดับขั้นของการบังคับบัญชา มีความยืดหยุน่ ในการ
ทางานตามสภาพของแต่ละชุมชนหรือกิจกรรมนั้น โดยที่ผู้นาท้องที่และท้องถิ่นเอง มีบทบาทความ
รับผิดชอบต่อกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมในแบบหลวมๆ ไม่มีกฎระเบียบหรือข้อผูกมัดต่อการด าเนิน
กิจกรรมนี้ตามบทบาทหน้าที่ อันเนื่องมาจากบทบาทหลักเป็นของผู้นาชุมชน แต่ท้องที่และท้องถิ่ นมี
หน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนี้ตามบทบาทหน้าที่ในฐานที่ตนเองเป็นผู้นาชุมชน และเป็นผู้
ประสานให้เกิดความร่วมมือต่อการดาเนินกิจกรรมของรัฐอันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งต่อชุมชน
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จึงสรุปได้ว่ารูปแบบความร่วมมือที่สาคัญในการดาเนินงานของธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบล
หนองยาว คือ เป็นรูปแบบเครือข่าย (Networking) หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพบปะสนทนาระหว่างสมาชิก สร้างความเข้าใจร่วมกันและเป็นแหล่งในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีโครงสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนระหว่างสมาชิกภายใน ไม่มีลาดับ ขั้นตอน
การบั ง คั บ บั ญ ชา เป็ น แบบยื ด หยุ่ น และมี บ ทบาทความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น แบบหลวมๆ ซึ่ ง ใน
กระบวนการสร้างความร่วมมือ คือ การไม่เน้นการใช่ภาวะผู้นามากในการร่วมมือระหว่างสมาชิก
ด้วยกัน ซึ่งมีการตัดสินใจร่วมกันน้อย ทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกน้อย และส่วนมากใช้การ
สื่อสารแบบไม่เป็นทางการ
3.3.4 ปัจจัยเงื่อนไขควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
จากการศึกษาปัจจัยเงื่อนไขในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการ
ดาเนินกิจกรรมของตาบลหนองยาว สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยเงื่อนไขภายใน และปัจจัยเงื่อนไข
ภายนอก ดังนี้
3.3.4.1 ปัจจัยเงื่อนไขภำยใน ได้แก่
1) ระดับกำรศึกษำ
ระดั บ การศึ ก ษาของท้ อ งที่ กั บ ท้ อ งถิ่ น ในต าบลหนองยาว ไม่ ค่ อ ย
แตกต่างกันมากนัก คือ ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอบต. ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้น
ปที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถือเป็นวุฒิการศึกษาขึ้นต่าตามกฎหมายในการเข้าสู่ตาแหน่ง
ของท้องที่กับท้องถิ่น ซึ่งจะมีความแตกต่างกันเฉพาะการเข้าสู่ตาแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ที่กฎหมายกาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในขณะที่ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น กั บ สมาชิ ก อบต. ก าหนดเป็ น การศึ กษาภาคบั ง คั บ เท่ า นั้น แต่ จ าก
การศึกษาพบว่า ผู้นาท้องที่หรือ กานัน ซึ่ง ได้แก่ นายคเชนทร์ บุญ ประเสริ ฐ กับผู้นาท้องถิ่น หรือ
นายก อบต. ซึ่งได้แก่ นายสุนันท์ บุญประเสริฐ ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์กันแบบอา-หลาน และ
เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการดูแลการปฏิบัติงานของท้องที่และท้องถิ่นในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน ทั้ง สองฝ่ายต่างจบการศึ กษาในระดับปริญญาตรี ดังนั้นระดับ
การศึกษาจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ขับเคลื่ อนให้เกิ ดวิสัยทัศน์ การยอมรับและการส่งเสริมให้เกิด ความ
ร่วมมือขึ้นระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ซึ่งทั้งสองฝ่ายมองว่าการศึกษามีความจาเป็นต่อการเป็นผู้นาและ
การพัฒนาชุมชนไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้ให้ความสาคัญไว้ดังนี้
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“...ในการทางานก็ดี หรือการแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชน ถ้าผู้นาเราไม่มี
ความรู้ความสามารถ รู้ไ ม่ทันชาวบ้าน เขาจะเชื่อถือเราได้อย่างไรกัน
สมัยนี้เขามีโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต และบ้างบ้านลูกหลานเขาจบ
ปริญญากันหมดแล้ว พวกเราจะเป็นผู้นาหรือผู้ตามให้เขาหัวเราะเอาได้
ว่าไม่ทันยุคทันสมัยเสียเลย...”
(คเชนทร์ บุญประเสริฐ, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน 2555)
“....การเป็นผู้นาชุมชน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจรอบด้าน เพราะ
ปัญหาต่างๆ มีเขามามากมายในชุมชน ทั้ง นโยบายรัฐ เร่ง ด่วนบ้างไม่
เร่งด่วนบ้าง ปัญหาดินฟ้าอากาศ และภัยธรรมชาติต่างๆ มากมายใน
ชุมชน ถ้าผู้นาไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการทางานจะทาให้การ
แก้ปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ การเป็นที่พึ่งของคนในชุมชนจึงต้องรู้มาก
และรู้ลึกซึ้ง...”
(นายสุนันท์ บุญประเสริฐ, 16 พฤศจิกายน 2555)
2) ความสัมพันธ์เครือญาติ
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติของคนในตาบลหนองยาว มีลักษณะความ
เป็นมาร่วมกันตั้งแต่ปพ.ศ. 2437 คนในชุมชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากลาวและเขมร อันพี่ลักษณะ
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอย่างลึกซึ่งทางเครือญาติและสายเลือดของบรรพบุรุษที่ร่วมกันตั้งแต่ก่อนและ
หลังจากการกวาดตอนผู้คนมาจากการยกทัพไปตีเมืองลาวและชาวเขมรของเจ้าพระยาบดินทร์เดชา
(สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) จากเหตุผลดังกล่ าวท าให้ คนในชุมชนมี ความสั มพันธ์ ที่ ดี ต่อกันเสมื อนพี่น้ องและ
ครอบครัวเดียวกันในฐานะที่มีบรรพบุรุษร่วมกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างความ
ร่วมมือให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในฐานะผู้นาชุมชนซึ่งได้รับ
ความไว้วางใจจากคนในชุมชนเลือกให้เป็นผู้นา ซึ่งจากความสัมพันธ์เครือญาติที่ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือของคนในชุมชน ดังคากล่าวที่ว่า
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“...คนในตาบลหนองยาวส่วนใหญ่เป็นกลุ่ มคนเชื้อสายลาวและเขมร ดั่ง
เดิม สืบสกุลมาอยู่ในตาบลโดยการอพยพกันมาด้วยกัน 3 พี่น้องโดยเข้า
มาตั้งรกรากถิ่นฐานในหมู่บ้าน โดยตั้งแต่ได้มีกฎหมายบังคับให้มีการจด
ทะเบียนสัญชาติไทยและให้ตั้งชื่อสุกล จึงได้มีการตั้งชื่อสกุลที่แตกต่างกัน
ไป โดยมีตระกูลดั่งเดิมของตาบลได้แก่ นามสกุลเตียงกูล, เทียนวงศ์ และ
มลฑา คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงเป็นเครือญาติ พี่น้องหรือเป็นลูกหลานที่
แตกแขนงกั น ออกมาจากรุ่ น ปู่ ย่ า ตายาย และมี ก ารสร้ า งครอบครั ว
ร่วมกันภายในกลุ่มที่อพยพมา...”
(สมหมาย เตียงกูล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2555)
3) กลไกทำงกำรเมือง
กลไกทางการเมื องของต าบลหนองยาว ถื อเป็ นลั กษณะเฉพาะทาง
ประชาธิปไตยที่ประกอบขึ้นด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ระดับบนหรือ
ระดับจังหวัด ส่งต่อมาถึงการเมืองในระดับชุมชน ที่มีการสัง กัดพรรคการเมืองของผู้นาท้องที่แ ละ
ท้องถิ่นในตาบลหนองยาว แต่ความแตกต่างไม่ได้นามาซึ่งความขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดจากการสังกัด
พรรคการเมืองที่ต่างกัน อันเป็นผลมาจากการที่ทั้งสองฝ่ายอาจมีอุดมการณ์ที่แตกต่างแต่ทุกฝ่ายไม่
แตกแยก ซึ่งเป็นเหตุผลที่มาจากความคิดที่ต้องการพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า โดยที่ทั้งสองฝ่ายมอง
จุดร่วมในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่ใช่ปัญหาในการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน ทา
อย่างไรให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็ง และต่างตระหนักถึงความสัมพันธ์ของความเป็นมาของชุมชนที่มี
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ มีความเคารพในอาวุโสของกันและกัน
ตลอดจนประสบการณ์ทางาน หรือความเป็นเพื่อนพ้องกันมาตั้งแต่ก่อน จึงทาให้กลไกทางการเมืองที่
มีความแตกต่างทางอุดมการณ์ ไม่เป็นปัญหาและสร้างความแตกแยกในชุมชน และไม่มีผลต่อความ
ร่วมมือกันระหว่างท้องที่และท้องถิ่นในการร่วมกันพัฒนาชุมชน ดังคากล่าวที่ว่า
“...ปัญหาเรื่องการสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีความเห็นแตกต่างกันไป ใน
ชุ ม ชนนี้ จ ะไม่ เ กิ ด ปั ญ หาก็ ต่ อ เมื่ อ ผู้ น า และคนในชุ ม ชนต้ อ งมองถึ ง
ประโยชน์ของคนในชุมชนเป็นหลักมากกว่าประโยชน์ของตนเองและพวก
ฟ้องหรือผู้ที่สนับสนุนท่านมา...”
(ดารง มณฑา, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2556)

201

“...ผมมองว่ าเราทุกคนมีสิทธิที่จะชอบหรือมีอุดมการณ์ทางการเมื องที่
แตกต่างกันได้ในชุมชน แต่เราต้องเอาความต่างในสิ่งที่เป็นข้อดีของแต่ละ
ฝ่ายแต่ละพรรคมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของเรา เช่น พรรคไหนมี
งบประมาณก็ขอมาสนับสนุน พรรคไหนมีคนก็เอาเขามาช่วยพัฒนางานใน
ชุมชน...”
(ชินภัทร วงศ์สุข, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2556)
“...ความขัดแย้งของแต่ละฝ่าย ที่มีความเห็นต่างกันบ้างในการทางาน แต่
เมื่อเราเป็นผู้นาชุมชนก็ต้องมองผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก ต้องทา
หน้าที่ร่วมกันในการพัฒนาชุมชน มากกว่ามามั่วทะเลาะกันโตๆ กันแล้ว
หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะต้องทางานร่วมกันเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคน
ในชุมชนเขา...”
(วสันต์ ยะหัตตะ, สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2556)
3.3.4.2 ปัจจัยเงื่อนไขภายนอก ได้แก่
1) บริบทชุมชน
สภำพชุมชน พื้นที่ตาบลหนองยาวเป็นที่ราบลุ่มสลับกับ ที่ร าบสู ง
ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน มีพื้นที่ทั้งหมด 43,750 ไร่ ประกอบด้วย พื้นทางการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ จานวน 27,498 ไร่ ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัย มีประชากรจานวน 2,885 หลังคาเรือน การเดินทาง
หรือคมนาคมเข้าสู่ตาบลหนองยาวไม่ค่อยสะดวกสบายเนื่องจากการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านส่วนใหญ่
ต้องอาศัยรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและรถรับจ้างเป็นหลัก ไม่มีรถโดยสารประจาทางใน
การเดินทางเข้าออกถนนสายหลักที่ผ่านเข้าในตาบลเป็นถนนลาดยางสาย 3347 พนมสารคาม - บ้าน
สร้าง และถนนสาย 3022 หนองยาว - บ้านซ่อง ขณะที่ถนนเชื่อมต่อเข้าไปในแต่ละหมู่บ้านยังเป็นดิน
ลูกลังร้อยละ 60 ในตาบลมีประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่ และมีไฟฟ้าเข้าถึง ทุกหมู่บ้าน มี เพียงในบาง
ชุมชนที่หมู่บ้านขยายออกไปตั้งใหม่และยังไม่มีการขยายเขตไฟฟ้าจากอบต. ประชาชนส่วนใหญ่ ใช้
การติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย และสามารถเข้าถึง อินเตอร์เน็ตได้ ซึ่ง
นอกจากการเดิน ทางในการติ ดต่ อระหว่างกันในชุ ม ชนอาจมีอุ ป สรรค์อ ยู่บ้ าง แต่สามารถใช้ ช่ อ ง
ทางการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ ทาให้การประสานและการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่นในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงชุม ชนได้
อย่างทันเวลา และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อการทางานระหว่างกัน
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สภำพแรงงำน คนส่วนใหญ่ในตาบลหนองยาว อยู่ในช่วงวัยแรงงาน
จานวนมากที่สุดมีอายุเฉลี่ย 40-49 ป คิดเป็นร้อยละ 17.42 และรองลงมา อายุ 30-39 ป คิดเป็นร้อย
ละ 15.72 และอยู่ในวัยผู้สูงอายุ มีอายุเฉลี่ย 60-80 ปขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.62 ซึ่งวัยแรงงานที่มีอยู่
ในชุมชนเป็นจานวนมากนั้น เป็นพลังขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของท้องที่และท้องถิ่นให้
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งนาไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในที่สุด
สภำพเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตาบลหนอง
ยาวนั้น ยึดตามอัตลักษณ์ของตาบล คือ “ตาบลเกษตรกรรมปลอดสารพิษ และหมู่บ้านหัตถกรรม”
คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม ได้แก่ ทานา ทาสวน ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์
ซึ่งเป็นการทาการเกษตรแบบปลอดสารพิษ รองลงมา คือ การส่งเสริมการทาหัตถกรรมจากผลิตภัณฑ์
กะลามะพร้าว เนื่องจากในพื้นที่มีต้นมะพร้าวขึ้นอยู่เป็นจานวนมากในพื้นที่สาธารณะ และบริเวณไร่
นาของชุมชนซึ่งเป็นทรัพยากรต้นทุนของตาบลที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ โดยนามาทาเป็น กระบวย กะ
จ่า กะชอน ทัพพี ขันตักน้า ทะนาน ตักข้าวสาร เป็นการสร้างรายได้ และนอกจากนั้น
ยังมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตัวอาเภอพนมสารคามหรืออาเภอใกล้ เคี ยง
และอาชีพค้าขายพืชผักในตลาดสด ซึ่งในภาพรวมของตาบลถือว่าคนในชุมชนมีรายได้มากพอต่ อการ
ดารงชีวิตภายในครอบครั ว ดังนั้น เมื่อคนในชุ มชนมี ความเป็ นอยู่ ที่พอเพี ยง ก็พร้อมที่จะให้ ความ
ช่วยเหลือในงานสาธารณะของชุมชน หรือให้ความร่วมมือกับท้องที่หรือท้องถิ่นในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนร่วมกัน เห็นได้จากการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน
เช่น กลุ่มปุ๋ยอินทรีและน้าหมักชีวภาพ กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพ หรือแม้กระทั่ง
การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว ที่จัดขึ้นเพื่อดูแลและรักษาเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยของคนในชุมชนร่วมกัน
ศำสนำ วัฒนธรรมและควำมเชื่อ ของชุมชน ตาบลหนองยาวส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม และคริส โดยมีวัดเป็นสถานที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่รวมของความศรัทธา โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นที่เคารพของคนในชุมชนซึ่ ง มี
ประสบการณ์ทางานและอยู่ในชุมชนมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นผู้อาวุโสที่ค่อยให้คาแนะนาหรือปรึกษา หารือ
และแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันของชุมชน ได้รับการยอมรับให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ทาให้เป็นผู้สร้าง
ความสามัคคี หรือสนับสนุนการทางานของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันภายในชุมชน ตลอดจน
ได้รับการยอมรับนับถือจากทั้งท้องที่และท้องถิ่นในการให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทางานร่วมกัน การรับฟัง
ข้อคิดเห็นหรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางานร่วมกันในชุมชนของทั้งสองฝ่าย
ในขณะที่วัฒนธรรม ประเพณีของคนในตาบลไม่แตกต่างจากวัฒนธรรมของคนภาคกลางทั่วๆ ไปมาก
นั ก ซึ่ ง เห็ น ได้ จ ากการท าบุ ญ ในเทศกาลส าคั ญ ๆ ทางศาสนาของชาวพุ ท ธ และอาจมี ป ระเพณี
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วัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติตามแต่ละกลุ่ม เช่น ในกลุ่มชนเชื้อสายลาวยังมีการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ปฏิบัติ เช่น ประเพณีบุญกลางเดือน 3 โดยจะกระทากันในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 3 ซึ่งตรงกับ
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกป มีการทาบุญด้วยข้าวหลาม การทาบุญวันสารทลาว ส่วนชนเชื้อชาติจีนจะมี
การไหว้เจ้าและบรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนและสารทจีน เป็นต้ น ซึ่งจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น
ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเงื่อนไขสาคัญในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการ
ทางานร่วมกันในชุมชนได้อย่างดี
ชำติพันธ์ ตาบลหนองยาวมีความเป็นมาของการมาอยู่ร่วมกันอย่าง
ยาวนานโดยเริ่มจากเป็นหัวเมืองหนึ่งในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหัวเมืองร่วมยุคเดียวกันกับ
เมืองพนัสนิคมและเมืองสนามไชยเขตต์ แต่เดิมเรียกว่า “เมืองพนมสารคาม” ได้มาจากนามเจ้าเมือง
ชื่อว่าพระพนมสารนรินทร์ ซึ่งเป็นคาผูกขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4 จากชื่อเมืองเดิมว่า “ดงยาง” มีเจ้า
เมืองปกครองนามว่า พระพนมสานรินทร์เป็นเจ้าเมืองคนสุดท้าย และต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) ยกทัพไปตีลาวและ
เขมร โดยได้กวาดต้อนชาวลาวและชาวเขมรเข้ามาเป็นเชลยจานวนมากและกาหนดพื้นที่ให้อยู่เป็น
หลักแหล่งที่บริเวณตาบลหนองยาวในปัจจุบัน ซึ่ง ต่อมาในป พ.ศ. 2437 เมืองพนมสารคามได้รับการ
จัดตั้งเป็นเมืองในมณฑลปราจีนบุรี ประกอบด้วย เมืองปราจีนบุรี เมืองนครนายก เมืองพนมสารคาม
และเมืองฉะเชิงเทรา ในป พ.ศ. 2444 เมืองพนมสารคามถูกลดฐานะเป็นอาเภอ มีที่ว่าการอาเภอ
ตั้งอยู่ ณ บ้านเมืองเก่า (ตาบลเมืองเก่าในปัจจุบัน) และป พ.ศ. 2509 ทางราชการได้แยกตาบลคู้ยาย
หมี ตาบลท่ากระดาน ตาบลท่าตะเกียบ ตั้งเป็นอาเภอสนามชัยเขต และได้แยกตาบลดงน้อย ตาบล
เมืองใหม่ ตาบลบางคา รวม 3 ตาบล ตั้งเป็นอาเภอราชสาส์นขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2537 (อาเภอ
พนมสารคาม, 2555: 3-4) ซึ่งจากหลักฐานที่แสดงถึงชาติพันธ์ของคนในตาบลหนองยาวที่สืบเชื้อสาย
มาจากชาวลาวและเขมรในอดีต ทาให้ชาติพันธ์ถือเป็นปัจจัยที่สาคัญปัจจัยหนึ่งในการก่อให้เกิดความ
รัก ความสามัคคีและมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานร่วมกันของคนในอดีตที่ตกทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่ น
หลานในปัจจุบัน จึงถือเป็นความสาคัญ ที่จะก่อให้เกิดความตระหนักต่อการสร้างความร่วมมือ ของ
ท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชนให้ผ่านพ้นไป
2) กฎหมำย และระเบียบ
กฎหมายและระเบียบที่เอื้อต่อความร่วมมือในการทางานร่วมกัน
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ได้แก่
2.1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
ที่กาหนดให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านต้องทางานร่วมมือกับอบต. ตามมาตรา 27 (3) (4) และ (5)
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2.2) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ วย การจั ด ท าและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 การตรวจสอบการปฏิบัติง านขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องที่และท้องถิ่น
นั้นๆ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ว่าด้วยเรื่องการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประชาคมในเขตพื้นที่และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
3) กำรประสำนนโยบำยของรัฐ
จากนโยบายของรัฐว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ
การหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันโรคของคนในชุมชน โดยนาแนวคิดเรื่องของธรรมนูญ
สุขภาพ มาใช้เป็นแนวทางการแก้ไ ขปัญ หา และปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติสุขภาพแห่ง ชาติ พ.ศ.
2550 ในมาตรา46 และมาตรา 47 ในการจัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552
เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์และพันธะร่วมของสังคม ให้สังคมสามารถนาไปใช้เป็นกรอบและแนวทางใน
การกาหนดทิ ศทางและเป้ าหมายของการพัฒนาระบบสุ ขภาพในอนาคต โดยโรงพยาบาลส่ง เสริ ม
สุขภาพตาบลบ้านต้น นา (รพ.สต.)ได้ร่วมกับท้องที่และท้องถิ่นจัดให้มีการรวมกลุ่มในระดับตาบล
ร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐและหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ในการขับเคลื่อนธรรมนูญ
สุขภาพตาบลหนองยาว (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555) ซึ่งมาจากแนวทางการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและการ
ป้องกันโรคของคนในตาบลร่วมกั น โดยได้จัดทาเป็น “ธรรมนูญสุขภาพตาบลหนองยาว” ขึ้นเพื่อใช้
กาหนดเป็นแนวทางการดาเนินสุขภาวะชุมชนร่วมกัน ซึ่งการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากภาคี
เครื อ ข่ า ย แกนน าชุ ม ชน แกนน าท้ อ งถิ่ น และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว นนั้ น ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่
ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน และแนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้
ท้องที่กับท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมกันในการสนับสนุนการทางานของผู้นาชุมชนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามเจตนารมณ์ที่สาคัญที่มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือขึ้นในชุมชน
4) กำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง
จากการส่งเสริมกิจกรรมธรรมนูญสุขภาพของคนในตาบลหนองยาว
ที่ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางนั้น ได้แก่ ด้านงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองยาว และงบประมาณสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
หนองยาวและบ้านต้นนา ด้านบุคลากร มีการสนับสนุนบุคลากรมาให้ความรู้แก่แกนนา หรือ อสม.ใน
การสังเกต ตรวจสอบและทาหน้าที่ในการปฐมพยาบาล และให้ ความรู้เบื้องต้นแก่คนในชุมชน โดย
ได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขจากสาธารณสุขอาเภอพนมสารคาม และโรงพยาบาล
พนมสารคาม ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้ง
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สองแห่ง ทาหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ ติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนงานในด้านอื่นๆ ร่วมกับผู้นา
ท้องที่และท้องถิ่น
5) กลไกงบประมำณ
กลไกงบประมาณ ถือว่าท้องถิ่นหรือ อบต. มีหน้าที่ในการแก้ปัญ หา
และพัฒนาชุมชน งบประมาณที่ได้มาจากส่วนกลางและการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ในชุมชน โดยการ
จัดสรรงบประมาณเริ่มจากการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล ผ่านคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้ าน
ซึ่งมีท้องที่กับท้องถิ่นเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนทั้ง
ตาบล จากนั้นนาเข้าสู่กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สภา อบต. พิจารณาการจั ดสรร
งบประมาณให้แต่ละหมู่บ้าน และนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาตาบลหรือแผน 3 ปของ อบต. ในที่สุด
สาหรับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่จัดทาไว้ โดยท้องที่และท้องถิ่นในแต่ ละ
หมู่บ้านได้ร่วมกันติดตามและตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่ได้ทาในปงบประมาณนั้น
6) กำรเสริมพลังของคนในชุมชน
การเสริมพลัง ของคนในชุมชน เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของผู้นาชุมชนที่ได้ร่วมมือกับท้องที่ท้องถิ่น
ผู้นาและคนในชุมชนที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมวางแผน และร่วมรับผลของการวางแผนที่ส่งผลต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีของคนในชุมชน โดยการจัดให้มีการประชุมร่วมกันผ่านเวทีประชาคมตาบล ป ละ1 ครั้ง ใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกป เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ มีการเร่งรัดและปรับเปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ ลด ละเลิกอบายมุข ยาเสพติด ครอบครัวอบอุ่น และการส่ง เสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีและสมุนไพร ซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ระดับล่างสุดในการมาร่วมกันกาหนดธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว
ขึ้น และถือเป็นปัจจัยเงื่อนไขสาคัญที่ก่อให้เกิดความร่วมมือขึ้นในชุมชน ดัง คาขวัญ ของชุมชนที่ว่า
“ชาวตาบลหนองยาว รู้รักสามัคคี สุขภาพแข็งแรง เป็นแหล่งเกษตรปลอดสารพิษ ร่วมพิชิตยาเสพติด
เศรษฐกิจรุ่งเรือง ฟูเฟื่องการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมผู้นา”
3.4 ผลกำรวิเครำะห์กำรจัดกำรควำมรู้ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
จากการวิเคราะห์การจัดการความรู้ ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่ง เสริมความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ตาบลหนองยาว เป็นตาบลที่มีลักษณะ
การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างดีระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้านและอบต. ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ซึ่ง
ตาบลหนองยาว มีการดาเนินกิจกรรมที่แสดงออกถึงบทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือที่ดีของ
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คนในชุมชน คือ ธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว ซึ่งผู้วิจัยได้นามาวิเคราะห์การถอดบทเรียน
การจัดการความรู้ดังนี้
3.4.1 องค์ประกอบในกำรจัดกำรควำมรู้
1) เป้าหมาย คือ ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
2) คน ประกอบด้วย
2.1) ผู้นาชุมชน เป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น โดยมีบทบาทสาคัญในฐานะผู้อานวยความสะดวกและเป็นผู้ปฏิบัติงาน
2.2) ผู้นากลุ่ม/แกนนากลุ่มต่างๆ ในชุมชน ที่รวมกลุ่มพัฒนาชุมชน
โดยไม่รอการพึ่งพาจากรัฐ เป็นผู้ประสาน
2.3) ผู้นาท้องที่กับท้องถิ่นผู้เข้าร่วมและสนับสนุนการพัฒนา มีบทบาท
ในการเป็นผู้ปฏิบัติงาน
2.4) ประชาชนในชุมชนผู้เป็นกาลังหลักสาคัญในการขับเคลื่อน
กิจกรรม เป็นผู้ประสานให้เกิดการพัฒนา และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
2.5) ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญา ผู้สนับสนุน
ประสบการณ์และแนวคิดถือเป็นผู้เอื้อให้เกิดการพัฒนาความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2.6) ความเป็นเครือญาติร่วมกันของท้องที่ท้องถิ่น เป็นเสมือนผู้
ประสาน ผู้ปฏิบัติ และเป็นอานวยความสะดวกในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริม
ความร่วมมือในการทางาน
3) ความรู้ ประกอบด้วย
3.1) ความรู้หรือข้อมูลในการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่และท้องถิ่น
- อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นาท้องที่กับท้องถิ่นใน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน
- วิธีการที่จะทาให้ทั้ง 2 ฝ่าย ทางานพัฒนาชุมชนร่วมกันได้อย่าง
ไม่มีปัญหาอุปสรรค์
3.2) ความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับ “กานัน ผู้ใหญ่บ้าน”
- บทบาทของตนเองตามที่ระบุในพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่
หรือตามที่ระบุไว้ด้วยกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของท้องที่ใน
การพัฒนาชุมชน
3.3) ความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับ “อบต.”
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- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอบต. ที่มีต่อการแก้ไข
ปัญหาสังคม
- การจัดทางบประมาณของอบต. เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนา/
ลงทุนในแต่ละหมู่บ้าน
- วิธีการในการจัดทาข้อมูล หรือการกาหนดสิ่งที่จะพัฒนาใน
ชุมชนตามแผนพัฒนา ชุมชนหรือแผน 3 ป ที่อบต. เป็นผู้จัดทา
3.4) ความรู้ ขั้ น พื้ น ฐานของผู้ น าท้ อ งที่ กั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
พัฒนาชุมชน
- การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจ
และการทางานอย่างมีส่วนร่วมของแต่ละฝ่ายในชุมชน
- ความรู้ในการอ่าน ออกเขียนได้ “ความรู้ขั้นพื้นฐาน” และความรู้
ที่สูงขึ้นในระดับเดียวกับปริญญา เพื่อการสร้างการยอมรับต่อบทบาทผู้นา และเป็นแบบอย่างให้กับ
เยาวชน
- การทางานที่รู้จักการประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ
ในชุมชน เพื่อขอความร่วมมือ/ช่วยเหลือ ต่อการทางานของตน
4) เทคโนโลยี ประกอบด้วย
4.1) การจัดรายการวิทยุชุมชน เสียงตามสายและหอกระจายข่าว
4.2) การจัดทาภาพถ่ายหรือ VDO. จัดทาเป็นแผ่น CD.
4.3) การจัดทาเว็บไซด์เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ได้แก่ www.thaitambon.com, www.oorbortor.net/blog, www.nongyao.go.th
3.4.2 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย
1) กำรแสวงหำควำมรู้
- ในป 2550 ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่นหรือ อบต.ได้รับ
ความรู้จากผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) ในฐานะผู้นาชุมชน และความรับผิดชอบในหน้าที่จาก
การดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบ้านต้นนา และได้นาแนวคิด
หลักการทางานของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ง ชาติ พ.ศ. 2550
และหลักการจัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันควบคุมโรคของคนในตาบลหนองยาว
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- ขั้นตอนการแสวงหาความรู้ ประกอบด้วย
1) ศึกษาค้นคว้าจากประสบการณ์ตนเอง
2) เข้ารับการฝึกอบรมที่จัดขึ้นจากหน่วยงานของรัฐ
3) ศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร คู่มือ ระเบียบ/กฎหมาย ฯลฯ
4) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน
5) เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความรู้
6) ประชุมสัมมนาหาแนวทางร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง
7) ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
2) กำรสร้ำงควำมรู้
- ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่นหรือ อบต. อาจจะไม่มีการ
สร้างความรู้อย่างชัดเจน เนื่องจากการดาเนินงานในด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันควบคุมโรคของคนในตาบลหนองยาว ถูกกาหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่หลักของผู้นาชุมชน
(ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) ในการดาเนินนโยบายเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ท้องที่กับท้องถิ่น อาจนาความรู้เบื้องต้นที่ได้รับจากผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.
สต.บ้านต้นนา) ไปทาความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเพื่อสร้างให้เกิดความ
ตระหนักต่อการรักษาสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย
- ปพ.ศ. 2550 ตาบลหนองยาว ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานที่มี
แนวโน้มอัตราเพิ่มขึ้นจาก 175.7 ต่อประชากรแสนคน นับตั้งแต่ป 2541 และโดยผลการคัดกรอง
โรคเบาหวานในพื้นที่พบกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นและผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นในทุกหมู่บ้าน
- ปพ.ศ. 2551 พบข้อมูลเรื่องสุขภาพและมีกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังทีส่ าคัญ คือ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และพบว่าพฤติกรรมการบริโภคและการออกกาลังกายของประชาชน
มีแนวโน้มที่จะอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้น
- ปพ.ศ. 2552 จังหวัดฉะเชิงเทรามีนโยบายในการสนับสนุนให้แต่ละ
หมู่บ้านจัดการสุขภาพลดโรคเรื้อรัง ดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยเรื้อรังอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
โรคเบาหวานอ้วนลงพุง และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มรูปแบบ
- สนับสนุนให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงทาหน้าในการดูแลและ
ช่วยเหลือกันและกันในชุมชน
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- ปพ.ศ. 2553 เกิดหมู่บ้านต้นแบบในการดาเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคเบาหวาน อ้วนลงพุง และเกิดเป็น Model ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค หรือ “ต้นนา Model”
เป็นการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยง กับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
- ขั้นตอนการสร้างความรู้ ประกอบด้วย
1) จัดตั้งคณะทางานจากกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน
2) ประชุมวางแผนเพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
3) บูรณาการความรู้ทางวิชาการ นโยบายของรัฐ กับสภาพปัญหาของ
ชุมชน เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนา
4) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล เพื่อร่วมกันสร้างธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพตาบลฯ
3) กำรแบ่งปันและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ปพ.ศ. 2550 ท้องที่กับท้องถิ่น แบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) เกี่ยวกับสภาพปัญหา พฤติกรรมการบริโภค และแนวโน้มเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานของคนในตาบลหนองยาว
- ปพ.ศ. 2551 ท้องที่กับท้องถิ่น เรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) เกี่ยวกับการหามาตรการและวิธีการป้องกันโรคร่วมกัน เพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน
- ปพ.ศ. 2552 ท้องที่กับท้องถิ่น เรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) โดยการกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเบาหวานอ้วนลงพุง ตามนโยบายของจังหวัด
- ปพ.ศ. 2554 ท้องที่กับท้องถิ่น เรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) โดยได้นาความรู้ที่ประสบความสาเร็จจากการจัดการชุมชนต้นแบบเข้า
ร่วมในการเปิดเวทีปรึกษาหารือร่วมกันที่ตาบลหนองแหนซึ่งอยู่ในอาเภอเดียวกัน เพื่อ พูดคุยกันถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และขั้นตอนที่จะดาเนินการในการจัดทาธรรมนู ญส่งเสริมสุขภาพ รวมกับอีก 8
ตาบล โดยได้รับแนวคิดมาสานต่อในการทางานจานวน 9 ขั้นตอน ตั้งแต่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ของแกนนาในชุมชน การแต่งตั้งกลไกทางาน การค้นหาศักยภาพและปัญหาของพื้นที่ การยกร่าง การ
จัดเวที ประชาพิจารณ์ การนามาปรับปรุง แก้ไข การประกาศใช้ การสร้างกลไกขั บเคลื่อนและการ
ติดตามประเมินผลร่วมกันของคนในชุมชน
- ปพ.ศ. 2555 ท้องที่กับท้องถิ่น เรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกับ
ผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) ในการร่วมกับผู้นาชุมชนและชาวบ้านในแต่ละหมู่ผ่านการประชุม
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ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการจัดทาประชาคมหมู่บ้านทั้งหมดมาร่วมกันกาหนดเป็น
ข้อตกลงในเวทีประชาคมตาบลเพื่อหาแนวทางหรือข้อสรุปร่วมกันในการกาหนดทิศทางในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันควบคุมโรคของคนในตาบลหนองยาว เพื่อจัดทาเป็นธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบล
หนองยาว ฉบับที่ 1
- ขั้นตอนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะพร้อมทั้งแจกเอกสาร คู่มือ วีซีดี แผ่นพับ
2) ออกหน่วยบริการชุมชนเพื่อติดตาม ประเมินปัญหา เพื่อนาไปพัฒนา
3) การจัดเสียงตามสาย/วิทยุชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชน
4) พูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการ แนวทางการแก้ปัญหากับผู้นา หน่วยงานใน
หมู่บ้านและตาบลใกล้เคียง
5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น อินเตอร์เน็ต ได้แก่
www.thaitambon.com, www.oorbortor.net/blog, www.nongyao.go.th เป็นต้น
4) กำรจัดเก็บควำมรู้ ได้แก่
- ท้องที่กับท้องถิ่น ใช้การจดบันทึกจากการเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อคิ ดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) หารือในการดาเนินนโยบายเพื่อหาทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน ใช้วิธีการจดจาการทางานร่วมกันในแต่ละครั้ง และท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จะ
มีการจดบันทึกเป็นรายงานการทางานในแต่ละเดือน เพื่อจดใส่สมุดบันทึก/แบบบันทึกการทางานของ
กรมการปกครอง เพื่อรายงานต่อนายอาเภอทุกเดือน โดยมีรายละเอียดของการจัดเก็บความรู้จ าก
กิจกรรมต่างๆ เช่น ปพ.ศ. 2550 ในการเข้าร่วมประชุมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) ณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบ้านต้นนา (รพ.สต.บ้านต้นนา) เพื่อรับทราบปัญหาสุขภาพ
ของคนในตาบล ปพ.ศ. 2551 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการทางานของการเป็นที มงาน
ตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ปพ.ศ. 2552 ท้องที่กับท้องถิ่นเข้าร่วมรับทราบนโยบายและ
พร้อมให้การสนับสนุนการป้องกันเกี่ยวกับการลดโรคเรื้อรังในแต่หมู่บ้าน/ตาบล และปพ.ศ. 2553
ท้องที่กับท้องถิ่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นทีมงานตรวจคัดกรองภาวะเสียงโรคโดยการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดโรคเบาหวานและโรคอ้วนลงพุง ปพ.ศ. 2554 ร่วมกับผู้นา
ชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา) ดาเนินการชุมชนต้นแบบไร้พุง ตาบลหนองยาวโดยนากระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลและใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
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- ขั้นตอนการจัดเก็บความรู้ ประกอบด้วย
1) จดบันทึกรายงานการประชุม ถ่ายภาพ
2) จัดทาประชามติร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขภาพของชุมชน
3) จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
4) จัดทาคู่มือธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบลฯ
5) จัดทาเอกสาร แผ่นพับ CD/VCD
6) จัดทาวีดีทัศน์ผลงานเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่การบันทึกความรู้
7) ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนที่ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วย เพื่อเป็น
ตัวแทนถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
8) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาคีเครือข่าย
5) กำรนำควำมรู้ไปใช้ ได้แก่
- ปพ.ศ. 2550 ท้องที่กับท้องถิ่น นาความรู้ที่ได้จากผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.
บ้านต้นนา) เกี่ยวกับผลการศึกษาที่พบว่าตาบลหนองยาว ประสบปัญหาเกี่ยวกับการที่คนในชุ มชนมี
ภาวะเสียงต่อการเป็นโรคเบาหวานที่มีแนวโน้มอัตราเพิ่มขึ้น และผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วน
ลงพุงมากขึ้นในทุกหมู่บ้าน เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการแจ้งประชาสัมพันธ์และสร้างให้คนในชุมชนเกิด
ความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ ด้วยการออกกาลังกายและการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
- ปพ.ศ. 2551 ท้องที่กับท้องถิ่น นาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคน
ในตาบลไปให้ข้อมูล โดยร่วมรณรงค์ในชุมชนและโรงเรียนเกี่ยวกับ กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้ อรัง ที่สาคัญ ซึ่ง
ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุงที่เพิ่มขึ้นในชุมชน
- ปพ.ศ. 2553 ท้องที่กับท้องถิ่น นาความรู้ที่ได้เกี่ยวกับ Model ส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรค หรือ “ต้นนา Model” ไปส่งเสริมให้ อสม. ดาเนินการขับเคลื่อนร่วมกับคนใน
ชุมชนเพื่อสร้างให้เกิดรูปแบบการควบคุมโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนจากภาวะอ้วนลงพุงในทุก
หมู่บ้านทั้งตาบลหนองยาว โดยใช้การประเมินและตรวจสอบรวมกันทุกเดือน
- ปพ.ศ. 2555 ท้องที่กับท้องถิ่น ร่วมกับผู้นาชุมชน (ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา)
ตลอดจนผู้นาชุมชน ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านของตาบลหนองยาวร่วมกันนาความรู้ที่ได้จากการจั ด
เวทีประชาคมหมู่บ้านและเวทีประชาคมตาบล เพื่อรวบรวมข้อมูลในการกาหนดทิศทางการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพของคนในตาบลหนองยาว มาร่วมจัดทาเป็น “ธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบลหนอง
ยาว” (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555) โดยที่ทุกปในวันที่ 14 กุมภาพันธ์จะมีการประชุมใหญ่ร่วมกันของคนใน
ชุมชนทั้งตาบล ที่ รพ.สต. บ้านต้นนา เพื่อร่วมกันรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง
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ธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพในแต่ละป ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ
นามากาหนดมาตรการทางสังคมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนร่วมกัน ตามคาขวัญ ที่ว่า
“ชาวตาบลหนองยาว รู้รักสามัคคี สุขภาพแข็งแรง เป็นแหล่งเกษตรปลอดสารพิษ ร่วมพิชิตยาเสพติด
เศรษฐกิจรุ่งเรือง ฟูเฟื่องการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมผู้นา”
- ขั้นตอนการนาความรู้ไปใช้ ประกอบด้วย
1) พัฒนาคน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
การดาเนินชีวิตบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง การรู้เท่าทันสาเหตุของโรค วิธีการรักษาและการป้องกัน
การลดภาระหรือปัญหาการเจ็บป่วย และการยกระดับคุณภาพชีวิตและการมีชีวิตที่ยืนยาว
2) พัฒนางาน ได้แก่ การสร้างเจตนารมณ์หรือพันธะร่วมของคนในชุมชน
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย สร้างภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งกายใจ สติปัญญา มีคุณธรรมและ
จริยธรรม การดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและ
ควบคุมโรค การนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ แพทย์แผนไทยหรือแพทย์พื้นบ้าน มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน มีการจัดทาหลักประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
3) พัฒนาชุมชน ได้แก่ ให้ชุมชนสามารถพึ่ง ตนเองได้และพัฒนาสู่ความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และชุมชนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของสังคม
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ตาราง 13 สรุปการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
องค์ประกอบ
ตำบลบุพรำหมณ์
กำรจัดกำรควำมรู้
1. เป้ำหมำย
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแบบ
พึ่งตนเองให้แก่คนในชุมชน เพื่อ
แก้ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการของ
รัฐ
2. คน
1) ท้องถิ่น เป็นผู้อานวยความ
สะดวกและผู้ปฏิบัติงาน
2) ท้องที่ เป็นผู้ปฏิบัติงาน
3) ผู้นาชุมชน เป็นผู้ประสาน
4) ส่วนราชการอาเภอ เป็นผู้เอื้อ
5) อดีตกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้
ประสาน
3. ควำมรู้
1) การจัดทาแผนชุมชน
2) ช่องทางการทางานร่วมกัน
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
3) ระเบียบวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
4) วิธีการเข้าสู่ตาแหน่งของอบต.
5) ความรู้ขั้นพื้นฐานของผู้นาชุมชน

ตำบลศิลำลอย

ตำบลหนองยำว

องค์ประกอบร่วม

ส่งเสริมการทางานแบบมีส่วนร่วมใน
ชุมชน และการจัดทาแผนชุมชน
พึ่งตนเองเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
ด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน

ความเข้มแข็งของชุมชน

1) ท้องที่กับท้องถิ่น เป็นผู้อานวยความ
สะดวก และเป็นผู้ปฏิบัติงาน
2) อดีตผู้นาท้องที่กบั ท้องถิ่น เป็น
ผู้ปฏิบัติงาน
3)นายอาเภอ เป็นผู้บริหารสูงสุด
4) ส่วนราชการอาเภอ เป็นผู้ประสาน
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
1) ความรู้ในการทางานร่วมกัน
2) การออกกฎระเบียบหรือข้อบังคับ
ของอบต.
3) การจัดทางบประมาณรายจ่าย
4) การจัดหารายได้ของอบต.
5) ความรู้ขั้นพื้นฐานของผู้นาชุมชน

1) ผู้นาชุมชน เป็นผู้อานวยความ
สะดวก และเป็นผู้ปฏิบัติงาน
2) ผู้นา/แกนนากลุ่ม เป็นผู้ประสาน
3) ท้องที่กบั ท้องถิ่น เป็นผู้ปฏิบัติงาน
4) คนในชุมชน เป็นผู้ประสาน
5) ผู้นา ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้เอื้อ

1) ท้องที่
2) ท้องถิ่น
3) คนในชุมชน
4) ผู้นาชุมชน แกนนากลุ่ม
ปราชญ์ชาวบ้าน
5) ส่วนราชการอาเภอ

1) บทบาทหน้าที่ของท้องที่และ
ท้องถิ่น
2) วิธีขจัดปัญหาในการทางานร่วมกัน
3) การจัดทางบประมาณรายจ่าย
4) การจัดหารายได้ของอบต.
5) ความรู้ขั้นพื้นฐานของผู้นาชุมชน

1) บทบาทหน้าที่ท้องที่และท้องถิ่น
2) หลักการทางานร่วมกันระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่น
3) การจัดทางบประมาณ
4) การจัดทาแผนชุมชน
5) การออกกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับขึ้นใช้ในชุมชน
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6) ความรู้ขั้นพื้นฐานของผู้นาชุมชน

ตารางที่ 13 (ต่อ)
องค์ประกอบใน
กำรจัดกำรควำมรู้
4. เทคโนโลยี

ตำบลบุพรำหมณ์
1) วิทยุชุมชน เสียงตามสาย/หอ
กระจายข่าว
2) ภาพถ่ายและ VDO., CD.
3) วีดีทัศน์ผลงาน/กิจกรรม
4) อินเตอร์เน็ต

ตำบลศิลำลอย
1) วิทยุชุมชน เสียงตามสาย/หอ
กระจายข่าว
2) ภาพถ่ายและ VDO., CD.
3) วีดีทัศน์ผลงาน/กิจกรรม
4) อินเตอร์เน็ต

ตำบลหนองยำว
1) วิทยุชุมชน เสียงตามสาย/หอ
กระจายข่าว
2) ภาพถ่ายและ VDO., CD.
3) วีดีทัศน์ผลงาน/กิจกรรม
4) อินเตอร์เน็ต

องค์ประกอบร่วม
1) วิทยุชุมชน เสียงตามสาย/หอ
กระจายข่าว
2) ภาพถ่ายและ VDO., CD.
3) วีดีทัศน์ผลงาน/กิจกรรม
4) อินเตอร์เน็ต

214

215

ตาราง 14 สรุปกระบวนการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
กระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้
1. กำรสร้ำงกำร
รับรู้

2. กำรแสวงหำ
ควำมรู้

ตำบลบุพรำหมณ์

ตำบลศิลำลอย

ตำบลหนองยำว

ขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้

เกิดการรับรู้ของผู้นาในแนวดิ่ง คือการ
รับรู้ที่เกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการ
พัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ที่รัฐเป็นผู้
กาหนดบทบาท วัตถุประสงค์ ระเบียบ
แบบแผน วิธีการปฏิบัติ และความ
รับผิดชอบให้แก่คนในชุมชนได้ปฏิบัติ
ตามแนวทางที่กาหนดขึ้น

1) รับรู้ข่าวสารหรือแนวนโยบายของรัฐ
2) จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อแจ้งข่าวสาร/
นโยบายรัฐโดยท้องที่กับท้องถิ่นเป็นแกนนา
ในการจัดประชุม
3) จัดประชุมระหว่างท้องที่ ท้องถิ่น และ
ผู้นากลุ่มต่างๆในชุมชน เพื่อปรึกษาหารือ
และรับฟังความต้องการของชุมชน (ใน
แนวราบ)
4) นาข้อมูลหรือผลการประชุม (ข้อ 3) ไป
เสนอต่อทางอาเภอ/ส่วนราชการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ในแนวดิ่ง)
5) เกิดการรับรู้ในแนวดิ่งและแนวราบถึง
ปัญหาหรือความต้องการของชุมชน ที่จะ
นาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อ
จัดเตรียมคณะทางาน/แผนงานชุมชน
1) เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกับทาง
อาเภอ/ส่วนราชการ เพื่อรับทราบนโยบาย
2) พูดคุยร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น

เกิดการรับรู้ของผู้นาในแนวดิ่ง คือการ
รับรู้ที่เกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการ
พัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ที่รัฐเป็นผู้
กาหนดบทบาท วัตถุประสงค์ ระเบียบ
แบบแผน วิธีการปฏิบัติ และความ
รับผิดชอบให้แก่คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม
แนวทางที่กาหนดขึ้น

1) รับรู้ข่าวสารหรือแนวนโยบายของรัฐ
2) จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อแจ้งข่าวสาร/
นโยบายรัฐโดยท้องที่กับท้องถิ่นเป็นแกน
นาในการจัดประชุม
3) จัดประชุมระหว่างท้องที่ ท้องถิ่น และ
ผู้นากลุ่มต่างๆในชุมชน เพื่อปรึกษาหารือ
และรับฟังความต้องการของชุมชน (ใน
แนวราบ)
4) นาข้อมูลหรือผลการประชุม (ข้อ 3) ไป
เสนอต่อทางอาเภอ/ส่วนราชการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ในแนวดิ่ง)
5) เกิดการรับรู้ในแนวดิ่งและแนวราบถึง
ปัญหา/ความต้องการของชุมชน ที่จะ
นาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อ
จัดเตรียมคณะทางาน
1) จากภายในชุมชน ได้แก่
- ศึกษาจากเอกสาร บทความ คู่มือ
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

1) เข้ารับการฝึกอบรมที่จัดขึ้นจาก
หน่วยงานของรัฐ

1) ศึกษาค้นคว้าจากประสบการณ์ตนเอง
2) เข้ารับการฝึกอบรมที่จัดขึ้นจาก
หน่วยงานของรัฐ
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2) ศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร คู่มือ
ระเบียบ/กฎหมาย ฯลฯ

3) ใช้ประสบการณ์เดิมที่สั่งสมมา

3) ศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร คู่มือ

- เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากผู้รู้

ตาราง 14 (ต่อ)
กระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้

ตำบลบุพรำหมณ์

ตำบลศิลำลอย

ตำบลหนองยำว

ขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้

3) เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้
ความรู้
4) ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
5) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการของชุมชน
6) สอบถามกับชุมชนในตาบล
ใกล้เคียง

4) ศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร ตาราเก่า
คู่มือ ระเบียบ/กฎหมาย ฯลฯ
5) สอบถามเพื่อน หรือผู้มีประสบการณ์
6) ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
7) เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความรู้
8) ใช้แบบสอบถามกับชุมชน
9) จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อหาสาเหตุ/
แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันของชุมชน

ระเบียบ/กฎหมาย ฯลฯ
4) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการของชุมชน
5) เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความรู้
6) ประชุมสัมมนาหาแนวทางร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง
7) ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

- พูดคุยกับท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน
- สอบถามจากอดีตกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
อบต. และผู้บังคับบัญชา
- จัดเวทีระดมความคิดเห็นร่วมกันใน
ชุมชน
- ใช้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ใน
การเก็บข้อมูลชุมชน
2) จากภายนอกชุมชน ได้แก่
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกับทาง
อาเภอ/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน
-ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
- สอบถามจากนักวิชาการ นัก
ปฏิบัติ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ตาราง 14 (ต่อ)
กระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้

ตำบลบุพรำหมณ์

ตำบลศิลำลอย

ตำบลหนองยำว

ขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้

3. กำรสร้ำงควำมรู้

1) จัดตั้งคณะทางาน
2) ประชุมวางแผนเพื่อกาหนด
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
3) บูรณาการความรู้ทางวิชาการ
นโยบายของรัฐ กับความต้องการของ
ชุมชน เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหา/
พัฒนา
4) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
เพื่อร่วมกันสร้างข้อบังคับกองทุน
สวัสดิการชุมชนฯ

1) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมกัน
กาหนดคณะทางาน และบทบาทหน้าที่
2) จัดตั้งคณะทางาน
3) ประชุมวางแผนเพื่อกาหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
4) บูรณาการความรู้ทางวิชาการ นโยบาย
ของรัฐ กับความต้องการของชุมชน เพื่อ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนา
5) จัดเวทีประชาคมของแต่ละหมู่บ้านเพื่อ
ร่วมกันระบุปัญหา/แนวทางการแก้ไข และ
ร่วมกันสร้างแผนชุมชนพึ่งตนเอง โดยนา
ปัญหาที่เกินความสามารถของชุมชนเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อช่วยเหลือ

1) จัดตั้งคณะทางาน
2) ประชุมวางแผนเพื่อกาหนดบทบาท
หน้าที่ของแต่ละฝ่าย
3) บูรณาการความรู้ทางวิชาการ
นโยบายของรัฐ กับสภาพปัญหาของ
ชุมชน เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหา/
พัฒนา
4) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล เพื่อ
ร่วมกันสร้างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
ตาบลฯ

1) จัดตั้งคณะทางาน (ท้องที่ ท้องถิ่นและ
ผู้นากลุ่มต่างๆ ในชุมชน)
2) ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผน
กาหนดบทบาทหน้าที่แต่ละฝ่ายเพื่อหา
แนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนา
3) บูรณาการระหว่างความรู้ทางวิชาการ
นโยบายของรัฐ กับปัญหาหรือความ
ต้องการของชุมชน เพื่อนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหา/พัฒนา
4) ร่วมกาหนดกิจกรรม/โครงการ
ข้อตกลงหรือระเบียบแบบแผน
ในการนาไปใช้แก้ปัญหา/พัฒนาชุมชน

ตาราง 14 (ต่อ)
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กระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้
4. กำรแบ่งปัน/
กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ตาราง 14 (ต่อ)

ตำบลบุพรำหมณ์

ตำบลศิลำลอย

ตำบลหนองยำว

ขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้

1) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งแจก
เอกสาร คู่มือ วีซีดี แผ่นพับ
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ติดตามประเมินความต้องการ เพื่อ
ไปพัฒนา
3) ออกหน่วยบริการชุมชนเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4) จัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
6) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร เช่น อินเตอร์เน็ต

1) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบลเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งแจกเอกสาร
คู่มือ วีซีดี แผ่นพับ
2) เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกับ
อาเภอเพื่อรายงานข้อมูล ปัญหา ความ
ต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา และ
ผลสาเร็จที่ได้
3) จัดเวทีประชุมชาวบ้านเดือนละครั้ง
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
4) พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการ
แก้ปัญหาให้กับผู้นาชุมชนในหมู่บ้าน
และตาบลอื่น
5) เป็นวิทยากรให้คาแนะนา ความรู้
หรือแนวทางการแก้ปัญหา ให้กับชุมชน
อื่นๆ ในตาบลเดียวกัน และตาบล
ใกล้เคียง

1) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบลเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา ความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะพร้อมทั้งแจก
เอกสาร คู่มือ วีซีดี แผ่นพับ
2) ออกหน่วยบริการชุมชนเพื่อติดตาม
ประเมินปัญหา เพื่อนาไปพัฒนา
3) การจัดเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชน
4) พูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการ แนว
ทางการแก้ปัญหากับผู้นา หน่วยงานใน
หมู่บ้านและตาบลใกล้เคียง
5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร เช่น อินเตอร์เน็ต

1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในชุมชน
- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
- จัดประชุมหมู่บ้านประจาเดือน
- จัดเวทีสาธารณะ เวทีชาวบ้าน
เวทีพูดคุย
- จัดเวทีระดมความคิดเห็น
เสนอแนะ
- จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- จัดนิทรรศการ/ออกร้าน
- จัดประชุมกลุ่มย่อย/ประชุม
คณะทางาน
- จัดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนตาม
สถานที่สาธารณะ
2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายนอกชุมชน

ฒฒฒฒฒฒ

กระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้

ตำบลบุพรำหมณ์

4. กำรแบ่งปัน/
กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (ต่อ)

5. กำรจัดเก็บ
ควำมรู้

ตำบลศิลำลอย

ตำบลหนองยำว

5) บรรยายแนวทางการแก้ปัญหาให้กับ
กลุ่ม/คณะที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
6) จัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
7) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร

1) จดบันทึกรายงานการประชุม
2) จัดทาคู่มือระเบียบกองทุนฯ
3) จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
4) จัดทาวีดีทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรม
กองทุนฯ
5) จัดทาเอกสารและแผ่นพับ
6) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

1) จดบันทึกรายงานการประชุม
ถ่ายภาพ วีดีโอ
2) จัดทาแบบสอบถามข้อมูลสภาพ
ปัญหา/ความต้องการของคนในชุมชน
3) จัดทาคู่มือ เอกสาร แผ่นพับสภาพ
ปัญหาต่างๆ ที่พบในชุมชน
4) จัดทาบอร์ด ป้ายโฆษณาข้อมูลสภาพ
ปัญหาต่างๆ ของชุมชน

1) จดบันทึกรายงานการประชุม
2) จัดทาประชามติร่วมกันเกี่ยวกับ
มาตรการด้านสุขภาพของคนในชุมชน
3) จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
4) จัดทาคู่มือธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลฯ
5) จัดทาเอกสาร แผ่นพับ CD/VCD

ตำบลบุพรำหมณ์

ตำบลศิลำลอย

ตำบลหนองยำว

ขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้
- เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ
ทางอาเภอ และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง หรือภาคเอกชน
- พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการ
แก้ปัญหากับผู้นาชุมชนในหมู่บ้าน/
ตาบลใกล้เคียง
- ปรึกษาหารือจากการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน
1) จดบันทึกรายงานการประชุม/
ข้อตกลง/สรุป
2) ถ่ายภาพ อัดวีดีโอกิจกรรม
3) จัดทาฐานข้อมูลหรือคลังความรู้
ที่เป็นระบบ
3.1) รูปแบบเอกสารหรือใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสาร
แผ่นพับ คู่มือ ใบปลิว โปสเตอร์

ตาราง 14 (ต่อ)
กระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้

ขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้
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5) จัดทาวีดีทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมการ
จัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเอง
6) จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
7) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
8) การจัดทาห้องสมุดสาหรับสืบค้น
ข้อมูล
6. กำรนำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

1) พัฒนาคน ได้แก่
- สร้างนิสัยการออมทรัพย์ ความ
รับผิดชอบและการตรงต่อเวลา
- วางแผน/พัฒนาคุณภาพชีวิต
- สร้างทัศนคติที่ดีต่อวินัยทาง
การเงิน
2) พัฒนางาน ได้แก่
- รับสมัครสมาชิกกองทุนฯ

1) พัฒนาคน ได้แก่
- สร้างจิตสานึกในการช่วยเหลือผู้อื่น
- วางแผนการดาเนินชีวิต
- เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
- เป็นคนฉลาดตามวิถีชุมชนพึ่งตนเอง
- สื่อสารทาความเข้าใจกับคนอื่นได้
- กล้าคิดกล้าแสดงออกสิ่งที่ดีงาม
2) พัฒนางาน ได้แก่
- สร้างระบบสหกรณ์ชุมชน

6) จัดทาวีดีทัศน์ผลงานเกี่ยวกับ
กิจกรรม
ทีก่ ารบันทึกความรู้
7) ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนที่
ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วย เพื่อเป็นตัวแทน
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
8) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาคีเครือข่าย
1) พัฒนาคน ได้แก่
- ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
- ดาเนินชีวิตบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- รู้เท่าทันสาเหตุของโรค วิธีการรักษา
และการป้องกัน
- ลดภาระ/ปัญหาการเจ็บป่วย
- ยกระดับคุณภาพชีวิตและการมีชีวิต
ทีย่ ืนยาว

3.2) สื่อดิจิตอล ได้แก่ ไฟล์ข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ PowerPoint
CD/VCD/DVD คลิปวีดีโอ ฯลฯ

ตำบลหนองยำว

ขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้
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ตาราง 14 (ต่อ)
กระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้

1) พัฒนาคน ได้แก่
- สร้างจิตสานึก ทัศนคติ และ
ลักษณะนิสัยที่ดีต่อตนเองและ
ชุมชน
- วางแผน/พัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
2) พัฒนางาน ได้แก่
- ระบบสวัสดิการในชุมชน
- สร้างระบบสหกรณ์ชุมชน

ตำบลบุพรำหมณ์

ตำบลศิลำลอย

ดดดดดด

- จัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ
ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บป่วย และ
เสียชีวิต
- จัดสวัสดิการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณ
ภัยในชุมชน
- จัดสวัสดิการกองทุนการกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาและการประกอบอาชีพ
- จัดสวัสดิการสาหรับคนทางาน
เพื่อสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
- นาข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนฯไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง
3) พัฒนาชุมชน ได้แก่
- ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและ
เกิดความเข้มแข็ง
- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของ
สังคม

- ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ามันชุมชน เพื่อ
ป้องกันเงินรั่วไหลออกจากชุมชน
- โรงกวนสับปะรดชุมชน ทาหน้าที่รับ
ซื้อสับปะรดที่พ่อค้าคัดทิ้งมาแปรรูป
- โรงงานผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้า
- สร้างกองทุนชุมชน ช่วยเหลือในการ
ผ่อนปรนและปลดหนี้สินภาคครัวเรือน
- ธนาคารชุมชน เพื่อสร้างระบบเงิน
ออมและมุ่งแก้ปัญหาความยากจน
3) พัฒนาชุมชน ได้แก่
- ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และพัฒนา
สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของสังคม

2) พัฒนางาน ได้แก่
- สร้างเจตนารมณ์/พันธะร่วมของ
ชุมชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย
- สร้างภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งกาย
ใจ สติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม
- การดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
- สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ป้องกันและควบคุมโรค
- การนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
แพทย์แผนไทย/แพทย์พื้นบ้าน มาใช้
- จัดทาหลักประกันการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข
3) พัฒนาชุมชน ได้แก่
- ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และ
พัฒนาสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของสังคม

- มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ท้องถิ่น
-บริหารจัดการผลผลิตทางการ
เกษตร
- กองทุนเพื่อการศึกษาในชุมชน
- ส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพ
อนามัยของคนในชุมชน
- สร้างภาวะสุขภาพทางกายใจ
และสติปัญญา
- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- การดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
3) พัฒนาชุมชน ได้แก่
- ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และ
พัฒนาสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- แหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของสังคม
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บทที่ 5
แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ในบทนี้จะได้นาเสนอแนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
จัดการความรู้จากพื้นที่ที่เป็นกรณีศึกษา และข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 11
คน ครอบคลุมกระบวนการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างการรับรู้
การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บความรู้ และการ
นาความรู้ไปใช้
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กั บ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
กระบวนการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่
กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงกำรรับรู้
การสร้างการรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่สร้างให้เกิดความตระหนักขึ้นภายในจิตใจของ
บุคคลเพื่อพัฒนาตนเอง และเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ในฐานะที่ตนเองมีบทบาท
หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้นาชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสและสัมพันธ์กับปัญหา ทาให้เกิดการรับรู้
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด ถือได้ว่าการรับรู้นั้นเป็นพื้นฐาน
ของการเรียนรู้ที่สาคัญของบุคคลในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยที่จะก่อให้เกิ ดการ
สร้างการรับรู้ได้นั้น ประกอบด้วย การรับรู้ข่าวสารหรือแนวนโยบายของรัฐ การจัดประชุมหมู่บ้านเพื่อ
แจ้งข่าวสารหรือนโยบายของรัฐ โดยท้องที่กับท้องถิ่นเป็นแกนนาในการจั ดประชุม การจัดประชุ ม
ระหว่างท้องที่ ท้องถิ่น และผู้นากลุ่มต่างๆในชุมชน เพื่อปรึกษาหารือ และรับฟังปัญหาความต้องการ
ภายในชุมชน (ในแนวราบ) การนาข้อมูลหรือผลการประชุมไปชี้แจ้งนาเสนอต่อทางอาเภอ หรือส่วน
ราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ในแนวดิ่ง ) ซึ่ง กระบวนการทั้งหมดจะก่อให้เกิด การรับรู้ในแนวดิ่งและ
แนวราบถึงปัญหาหรือความต้องการของชุมชน ที่จะเข้าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อ ทาให้
ชุมชนมีการจัดเตรียมคณะทางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การสร้ างการรับรู้
1.1 รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร/แนวนโยบายในการพัฒนาของรัฐ
1.2 จัดประชุมหมู่บา้ นเพื่อแจ้งข่าวสาร/นโยบายรัฐโดย
ท้องที่กบั ท้องถิ่นเป็ นแกนนาในการจัดประชุม
1.3 จัดประชุมระหว่างท้องที่ ท้องถิ่น และผูน้ ากลุ่มต่างๆ
ในชุมชน เพื่อปรึ กษาหารื อและรับฟังความต้องการของ
ชุมชน (ในแนวราบ)
1.4 นาข้อมูลหรื อผลการประชุม (ข้อ 1.3) ไปเสนอต่อทาง
อาเภอ/ส่ วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ในแนวดิ่ง)

1.5 เกิดการรับรู ้ในแนวดิ่งและแนวราบถึงปัญหา/ความ
ต้องการของชุมชน ที่จะนาไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชน
และเพื่อจัดเตรี ยมคณะทางาน

ขั้นตอนที่ 2
การแสวงหาความรู ้

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการสร้างการรับรู้
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ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงกำรรับรู้
1.1 รับรู้ข่ำวสำรหรือแนวนโยบำยของรัฐ
เป็ น ขั้ น ตอนที่ เ กิ ด ขึ้ นโดยการก าหนดให้ เ กิ ดการมี ส่ ว นร่ วมของชุ มชนกับ ทางอาเภอ
เพื่อให้เกิดการประสานและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร นโยบายหรือแนวทางการดาเนินการของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมาปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อการแก้ปัญหาหรือ
การพั ฒ นาในชุ ม ชน จึ ง จั ด ให้ มี ก ารรั บ ทราบนโยบายต่ า งๆ ของชุ ม ชนขึ้ น ผ่ า นการจั ด ประชุ ม
ประจาเดือนเพื่อมอบหมายให้ผู้นาท้องที่กับท้องถิ่นในฐานะที่มีความใกล้ชิดกับคนในชุมชนทาหน้าที่
ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนในชุมชน เพื่อ ให้ทราบโดยทั่วกัน และนาปัญหาต่างๆ จากการ
ปฏิบัติมาแจ้งต่อส่วนราชการในทันที หรือในการประชุมครั้งต่อไป โดยมีขั้นตอนและการดาเนินการ
ดังนี้
1) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค (จังหวัด, อาเภอ)
รับนโยบาย แนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนา หรือแนวทางการทางานจากส่วนกลาง เพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติในพื้นผ่านผู้นาชุมชนอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอบต.
2) อาเภอและส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประชุมร่วมกับท้องที่กับท้องถิ่น
เพื่อมอบหมายนโยบาย หรือแนวทางการแก้ปัญหาจากส่วนกลางและแลกเปลี่ยนปัญหาความต้องการ
ของรัฐกับชุมชน
3) ท้องที่กับท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมกับทางอาเภอ หรือส่วนราชการที่จัดขึ้น เพื่อรับทราบ
นโยบายต่างๆ ของรัฐที่จัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้ง
4) ท้องที่กับท้องถิ่น ปรึกษาหารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการนานโยบายไป
ดาเนินการในชุมชน
5) ท้องที่กับท้องถิ่น รับรู้ความต้องการตามนโยบายของรัฐร่วมกันเป็นเบื้องต้น
6) ท้องที่ ท้องถิ่น ตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงานในการที่
จะขับเคลื่อนงานหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมายมา
1.2 จัดประชุมหมู่บ้ำนเพื่อแจ้งข่ำวสำรหรือนโยบำยของรัฐ โดยท้องที่กับท้องถิ่นเป็นแกน
นำในกำรจัดประชุม โดยมีขั้นตอนและการดาเนินการดังนี้
1) ท้องที่กับท้องถิ่น รวมประชุม/พูดคุยกันเพื่อกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการเรียก
คนในชุมชนมาเพื่อประชุมรับทราบนโยบายของรัฐ หลังจากกลับจากการประชุม
2) ท้องที่ จัดรายการวิทยุชุมชน ส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมเอกสารการประชุม และเอกสาร
ในการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกชี้แจ้งเชิญชวน หรือใช้การ
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บอกปากต่อปากผ่านไปยังผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา หัวหน้าครัวเรือน และผู้ที่ทางานอยู่ในชุมชน เพื่อให้
ความรู้ในเบื้องต้นแก่คนในชุมชนและให้รับทราบกาหนดการประชุมประจาเดือนหมู่บ้านที่จะจัดขึ้น
3) ท้องถิ่น จัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม บุคลากร สื่อเทคโนโลยี และอาหาร/เครื่องดื่ม
4) ท้องที่และท้องถิ่นในแต่ละหมู่ดาเนินการจัดรถรับส่งให้คนในชุมที่มาร่วมประชุม
5) ท้องที่และท้องถิ่น เป็นผู้เริ่มดาเนินการเปิดประชุม เพื่อนาข่าวสารหรือนโยบายของ
รัฐชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้รับทราบร่วมกัน เช่น นโยบายการใช้น้าทานา การป้องกันปัญหาโรคระบาด
การแก้ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกของคนในชุมชน เกี่ยวกับ
แนวทางในการส่งเสริมการทางานร่วมกับชุมชนของรัฐเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน
6) เปิดเวทีการประชุมเพื่อให้ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา ชาวบ้าน และส่วนราชการต่ างๆ
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับข่าวสาร หรือนโยบายของรัฐที่ท้องที่กั บท้องถิ่นรั บมา
จากทางอาเภอหรือส่วนราชการต่างๆ ที่ส่งผลต่อชุมชน
7) ทุกฝ่ายร่วมกันทบทวนและวิเคราะห์ สรุปปัญหา หรือผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นกั บ
ความต้องการของคนในชุมชนร่วมกัน โดยมีท้องถิ่นเป็นเป็นผู้จดบันทึกข้อตกลง วาระการประชุม มติ
ที่ประชุม หรือการกาหนดแนวทางการทางานร่วมกัน ซึ่งในขั้นตอนนี้ถือเป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกัน
ต่อทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายของชุมชน และเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน โดยมีสร้างการรับรู้ผ่านการร่วมกันหาสาเหตุและที่มาของปัญ หาในแต่ละ
ครัวเรือน การกระตุ้นให้คนในชุมชนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญ หาโดยการฝึกให้ตั้ง คาถาม การ จุด
ประกายความคิดให้เกิดการระดมสมองเพื่อหาแนวทางรับมือและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ใน
ปัจจุบันและอนาคตร่วมกัน และการเปิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนอยู่เสมอ เมื่อชุมชนเกิด
ปัญหาต่างๆ ขึ้น
8) การเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการในการแก้ปัญ หาของชุมชน ผ่าน
ช่องการทางสื่อสารอื่นๆ เช่น การเขียนหนังสือหรือจดหมาย การใช้โทรศัพท์ การจัดรายการวิทยุ
ชุมชน เสียงตามสาย หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล
ของท้องที่กับท้องถิ่น เป็นต้น
9) ท้องที่กับท้องถิ่น ทาหน้าที่ในการรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค
หรือแนวทางต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชน ที่มีต่อนโยบายต่างๆ ของรัฐไปแจ้งหรือท า
ความเข้าใจกับทางอาเภอ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว
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1.3 จัดประชุมระหว่ำงท้องที่ ท้องถิ่น และผู้นำกลุ่มต่ำงๆในชุมชน เพื่อปรึกษำหำรือและ
รับฟังปัญหำควำมต้องกำรภำยในชุมชน (ในแนวรำบ) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1) ท้องที่กับท้องถิ่น พูดคุยร่วมกันเพื่อหารือกาหนดวัน เวลา สถานที่ หรือวัตถุประสงค์ใน
การจัดประชุมปรึกษาหารือ และพูดคุยกับผู้นาชุมชน หรือผู้นากลุ่มต่างๆ
2) ท้องที่กับท้องถิ่น แจ้งนัดหมายการประชุมให้ผู้นาชุมชน หรือผู้นากลุ่มต่างๆ ทราบ
ผ่านการจัดทาหนังสือเชิญประชุม การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หรือวิทยุชุมชน
3) ท้องถิ่นจัดเตรียมสถานที่ บุคลากร เอกสารการประชุม อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อ
รองรับการประชุม โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการจัดประชุม
4) ประชุมร่วมกันระหว่างท้องที่ ท้องถิ่น และผู้นาชุมชน หรือผู้นากลุ่มต่างๆ เพื่อประสาน
ความร่วมมือ พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐและนาข้อมูลที่พบจากการรับรู้ภายใน มาใช้ในการบทวนและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในชุมชน ได้แก่
- ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสาเหตุและปัจจัยอะไร
- สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างไร
- เป็นปัญหามากหรือน้อย
- เป็นปัญหาภายในชุมชนหรือปัญหาจากภายนอกชุมชน
- ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา
- บทบาทหน้าที่ในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้เป็นของใคร
- ความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบดาเนินการแก้ไข
- ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ด้วย คนในชุมชน ผู้นาชุมชน หรือหน่วยงาน
ภายนอก
5) ท้องที่กับท้องถิ่นจดบันทึกการประชุม เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามนโยบายและความต้องการของชุมชน
6) ท้องที่กับท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการจัดประชุมร่วมกับคนในชุมชน และ
ผู้นากลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการนาเสนอต่อทางอาเภอ /ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
1.4 นำข้อมูลหรือผลกำรประชุม (ข้อ 1.3) ไปเสนอต่อทำงอำเภอ หรือส่วนรำชกำรต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ในแนวดิ่ง) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1) ท้องที่กับท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม และนาผลการประชุมที่ได้จากการหารือกันของคนใน
ชุมชนที่มีต่อนโยบายหรือการแก้ปัญหาและการพัฒนาของรัฐ ที่พบปัญหาและ อุปสรรค ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอต่อทางอาเภอหรือส่วนราชการให้รับทราบ
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2) อาเภอ หรือส่วนราชการรับทราบปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อร่วมกัน
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือสนับสนุนความต้องการของชุมชน
3) ท้องที่กับท้องถิ่นนานโยบายที่รัฐ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกลับมาปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อีกครั้งในชุมชน
1.5 เกิดกำรรับรู้ในแนวดิ่งและแนวรำบถึงปัญหำหรือควำมต้องกำรของชุมชน ที่จะเข้ำ
ไปสู่ควำมเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อจัดเตรียมคณะทำงำน
จากการที่ท้องที่กับท้องถิ่นได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ หรือรับทราบนโยบายการท างาน
ร่วมกับทางอาเภอ และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้นานโยบายมาสู่การปฏิบัติในชุมชน และ
ได้นาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปทาความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อให้เกิดการรับรู้แนวคิดต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากรัฐ เพื่อดาเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ทาให้ผู้นาท้องที่กับท้องถิ่น
เกิดการรับรู้ความต้องการของรัฐ และรับรู้ปัญหาหรือความต้องการของคนในชุมชน เพื่อ ที่ตนเองใน
ฐานะผู้นาชุมชนอย่างเป็นทางการจะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องที่เกี่ยวกั บความรู้ความเข้าใจ และ
จัดเตรียมคนในชุมชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายหรือความต้องการต่างๆ ให้เกิดผลสาเร็จเป็น
รูปธรรมต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 กำรแสวงหำควำมรู้
การแสวงหาความรู้ ในขั้นตอนนี้เกิดขึ้นหลังจากการรับรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาต่างๆ จากการ
สัมผัสและสัมพันธ์กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการรับรู้ความสาคัญของการ
นากลุ่มพลังต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ร่วมทั้งความสาคัญของบทบาทหน้าที่ของ อบต. มาสร้างให้เกิดพลัง
ความร่วมมือกันภายใต้โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ที่เกิดจากการยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายในรูป
ของคณะทางานระดับหมู่บ้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาและกาหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกันในชุมชน
โดยเป็นการค้นหาความรู้จากแหล่ง ต่างๆ จากผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ในการแก้ไขปัญ หา ซึ่ง
อาจจะมาจากภายในชุมชนหรือภายนอกชุมชน โดยอาจจะเป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน เช่น ความรู้
เกี่ยวการพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหา วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศและอาจจะเป็นความรู้ที่อยู่ในรูปของ
เอกสาร หนังสือ คู่มือ ตารา แผนชุมชน และบทความวิชาการอื่นๆ ที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็น
ระบบ โดยมีขั้นตอนในการแสวงหาความรู้ ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ภายในชุมชน และการ
แสวงหาความรู้ภายนอกชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1
การสร้างการรับรู ้

ขั้นตอนที่ 2
การแสวงหาความรู ้
2.1 จากภายในชุมชน ได้แก่
1) ศึกษาจากเอกสาร บทความ คู่มือ และสื่อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
2) เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง และจากผูร้ ู ้
3) พูดคุยกับท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
4) สอบถามจากอดีตกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อบต. และผูบ้ งั คับบัญชา
5) จัดเวทีระดมความคิดเห็นร่ วมกันในชุมชน
6) ใช้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลชุมชน
ความร่ วมมือระหว่างท้องที่กบั ท้องถิ่น
2.2 จากภายนอกชุมชน ได้แก่
1) เข้าร่ วมประชุมประจาเดือนกับทางอาเภอ/ส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้อง
2) เข้ารับการฝึ กอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
3) ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
4) สอบถามจากนักวิชาการ นักปฏิบตั ิ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 3
การสร้างความรู ้

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการแสวงหาความรู้
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2.1 จำกภำยในชุมชน
การแสวงหาความรู้จากภายในชุมชน คือ กระบวนการทีก่ านัน ผู้ใหญ่บ้านทาให้ตนเองได้
รับทราบข้อมูล วิธีการ หรือแนวในการทางานให้ประสบความสาเร็จเพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง จากภายในชุมชนและจากหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีวิธีการต่างๆ ดังนี้
1) ศึกษำจำกเอกสำร บทควำม คู่มือ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ
เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากที่มีอยู่ในชุมชน หรือหน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ เช่น ห้องสมุดของชุมชนหรือในหน่วยงานต่างๆ หนังสือ สมุดบันทึก วารสาร ตารา รูปภาพ
บทความทางวิชาการหรือรายงานการประชุม หรืออาจอยู่ในรูปของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
วีดีโอ ซีดี ไฟล์ข้อมูล ซึ่งสิ่งที่กานัน ผู้ใหญ่บ้านควรจะใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อนามาใช้ในการ
ทางาน การส่งเสริมความร่วมมือหรือการแก้ปัญ หา/พัฒนาชุมชน โดยกานัน ผู้ใหญ่บ้านมีขั้นตอน
วิธีดาเนินการในการแสวงหาความรู้ของตนได้ดังนี้
- ศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่กรมการปกครองแจกให้ในวันเข้า
รับตาแหน่ง หรือที่จัดเก็บไว้ที่ทาการปกครองอาเภอ/จังหวัด
- ศึกษาทบทวนจากหนังสือสั่งการ/เวียนจากที่อาเภอ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
แจ้งไว้ให้เป็นหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
- ศึกษากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของท้องที่ หรือท้องถิ่น
เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พ.ศ.2457 และพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นต้น
- ศึกษาจากการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาหมู่ บ้ าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุทางบกในช่วงเทศกาล การรักษา
ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การแก้ไ ขปัญ หาความขัดแย้ง ใน
หมู่บ้าน การประนีประนอมข้อพิพาทของหมู่บ้าน การสร้างความสมานฉันท์ในหมู่บ้าน การพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน เป็นต้น
- ศึกษาจากบันทึกรายงานการประชุมที่ได้ร่วมกันในการแก้ปัญหาต่างๆ
- ศึกษาสรุปรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
- ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในชุมชนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท้องที่
กับท้องถิ่น เช่น ภาพถ่าย วีดีโอกิจกรรมในอดีต วีดีทัศน์การทางานร่วมกันในการพัฒนาชุมชน
- ศึกษาบทความ หรือรายงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนที่มีนักวิจัยจัดทาขึ้นและมอบให้เพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

273

2) เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง และจำกผู้รู้
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้รู้ ถือเป็นประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติที่ได้จาก
คาบอกเล่าของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา ผู้นากลุ่มต่างๆ และปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี การประกอบอาชีพดั่งเดิ มของชุมชน หรือการส่งเสริมการทางานร่วมกัน
เป็นต้น ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นความรู้ซึ่ง เกิดขึ้นเฉพาะตัวของบุคคลต่างๆ ที่ ยากจะ
ถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถได้รับความรู้เหล่านี้จากการพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น งานบุญ
ประเพณี งานพิธีการต่างๆ งานประชุมประจาเดื อน หรืออาจเกิดขึ้นจากการพบปะกันอยู่ เสมอใน
ชีวิตประจาวัน ถือเป็นเทคนิคการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น ทาให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่
ต้องเสียเวลาในการคลาหาวิธีการทางาน เกิดการเรียนรู้ลัดหรือก้าวกระโดดจากคนหรือหน่วยงานที่มี
วิธีการที่เป็นเลิศ โดยกานัน ผู้ใหญ่บ้านมีขั้นตอนและวิธีดาเนินการดังนี้
- กาหนดประเด็นความรู้ แนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนาที่มีความจาเป็นต่อการนาไปใช้
งานขึ้น
- ค้นหาผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
- พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นที่
ต้องการรู้
- จดบันทึก บันทึกเสียง เกี่ยวกับวิธีการ ประสบการณ์ หรือแนวทางและข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์
- นาแนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนาที่ได้จากประสบการณ์ตรงของผู้รู้ ไปทดลองใช้และ
ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม
- นาผลจากการปฏิบัติที่ได้มาปรึกษา ทบทวนทาความเข้าใจร่วมกับผู้รู้อีกครั้งหนึ่ง
3) พูดคุยกับท้องถิ่นเพือ่ ให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน
การพูดคุยระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นโดยตรง ถือเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ที่ดีที่สุด
เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกันในการทางานแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยถือว่าทั้งคู่เป็นผู้นาชุมชนที่มี
ความรู้และประสบการณ์ทางาน และการรับรู้สภาพปัญหาที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่าย ซึ่งเมื่อเกิดการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการย่อมส่งผลดีแก่ทั้ง 2 ฝ่าย ในการ
สร้างความเข้าอกเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย การพึ่งพาอาศัยกัน เกิดความร่วมมือในชุมชน
และเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มี
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการดังนี้
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- กาหนดประเด็นที่มีความสนใจ หรือข้อระเบียบ กฎหมายที่ทาให้เกิดการส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาที่มีความจาเป็นต่อกันขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์ขึ้น
- ติดต่อนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการทางาน
โดยใช้การพูดคุยอย่างเป็นทางการ เช่น การเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเปิดประชุมสภาอบต.
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ที่อบต. แต่งตั้ง หรือการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การ
พบปะพูดคุยกันตามงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน สภากาแฟ ร้านค้าชุมชน หรือเมื่อเข้า ร่วมประชุม
ประจาเดือนกับทางอาเภอ/ส่วนราชการ
- จัดประชุมหมู่บ้าน/ตาบลร่วมกับท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดนโยบายต่างๆ ของรัฐให้แก่
คนในชุมชนร่วมกัน
- การเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ หรือวิธีการในการแก้ปัญหา/พัฒนาที่รัฐ
จัดขึ้นร่วมกัน
- ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่อบต. จัดขึ้นผ่านงบประมาณของท้องถิ่น
- ใช้การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชุมชน หรือ
เมื่อรับนโยบายจากรัฐมาปฏิบัติร่วมกันในชุมชน
4) สอบถำมจำกอดีตกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน อบต. และผู้บังคับบัญชำ
การสอบถามจากอดีตกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และผู้บังคับบัญชา ซึ่งถือเป็นการ
แสวงหาความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน และมีความใกล้ชิดกับข้อมูลที่มีความ
จ าเป็ น ต่ อ การนาไปใช้ เป็ น แนวทางในการท างานของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น เนื่ อ งจากทั้ ง อดีตกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. และผู้บังคับบัญชา อย่างเช่น นายอาเภอ ปลัดอาเภอ พัฒนากร หรือส่ วน
ราชการอื่นๆ ในชุมชน บุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มี ประสบการณ์ และเป็นผู้ปฏิบัติง านที่ มี
ความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านมากกว่าผู้อื่นสามารถช่วยในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางาน มุมมอง แนวคิดหรือวิธีการที่ใช้ในการแก้ไ ขปัญหาต่างๆ เช่ น การสร้างความ
เข้าใจต่อบทบาทหน้าที่การทางานของอบต. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการทางานในหน้าที่ ของ
ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น หรื อ การแชร์ป ระสบการณ์ ใ นอดี ต ของผู้ ใ หญ่บ้ า นที่ เ คยด ารงต าแหน่ง มาก่อน
เกี่ยวกับการรับมือเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ การสร้างความร่วมมือ การหามวลชนเพื่อมาสนับสนุนการ
ทางานหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมในบริบทของชุมชน เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเทคนิค แบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนตามหลักการจัดการความรู้ ซึ่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านมีขั้นตอนและวิธีดาเนินการแสวงหา
ความรู้ได้ดังนี้
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- กาหนดประเด็นที่สนใจที่เกี่ยวกับการหลักการทางาน การแก้ปัญหา/แนวทางการ
พัฒนาที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพบริบทชุมชน ระเบียบ กฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่
จาเป็นต้องการปฏิบัติงาน เช่น หลักการหรือแนวทางการทางานร่วมกันในชุมชน ระเบียบแบบแผนที่
เอื้อต่อการทางานร่วมกันตามที่กฎหมายกาหนด วิธีการทางานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
ชุมชน การแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทางานระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นตามความถนัด การทาตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชน และการหาวิธีขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทางานร่วมกัน
- ค้นหาอดีตกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และผู้บังคับบัญชาในชุมชน ที่เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ตรงในเรื่องที่ต้องการรู้
- ติดต่อนัดหมาย เพื่อทาการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ตนสนใจ
เพื่อนาไปปรับปรุงการทางาน แก้ปัญหา/พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างในอดีต
- จดบันทึก อัดเสียง หรือเก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆ จากอดีตกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และ
ผู้บังคับบัญชา มาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไป
5) จัดเวทีกำรระดมควำมคิดเห็นร่วมกันในชุมชน
การจัดเวทีการระดมความคิดเห็นร่วมกันในชุมชน ถือเป็นวิธีการแสวงหาความรู้จาก
การมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วนในชุมชนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่มี จุด มุ่ง หมายในเรื่ อง
เดียวกัน เช่น การจัดทาประชาคมหมู่บ้ าน/ต าบล การเปิดเวทีสาธารณะ ในการพูดคุยแลกเปลี่ ยน
วิธีการ ปัญหา ความต้องการหรือแนวทางการทางานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ถือเป็น การแสวงหา
ความรู้จากการช่วยกันระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการ
ร่วมกัน โดยกานัน ผู้ใหญ่บ้านมีขั้นตอนและวิธีดาเนินการดังนี้
- ท้องที่ เข้าหารือกับท้องถิ่น เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หรือเรื่องที่เป็น
ปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของคนในชุมชน โดยที่ต้องการให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมพูดจาและระดม
ความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้ชุมชนถือเป็นประชามติร่วมกันขึ้น
- ท้องที่กับท้องถิ่น ร่วมกันพูดคุยเพื่อกาหนดบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ
หรือมีความสาคัญต่อการระดมความคิดเห็นของส่วนรวมขึ้น และเตรียมการจัดประชุม กาหนดวัน
เวลา และสถานที่การจัดประชุม
- ท้องถิ่น ทาหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ บุคลากร สื่อเทคโนโลยี อาหาร
และเครื่องดื่ม โดยใช้งบประมาณในการจัดงานของท้องถิ่น
- ท้องที่กับท้องถิ่น ทาการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนในชุมชน หรือผู้นาชุมชนกลุ่ม
ต่างๆ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อเรื่องที่เป็นปัญหา/ความต้องการเร่งด่วน ผ่านเสียงตามสาย
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วิทยุชุมชน รถขยายเสียงเคลื่อนที่ การบอกปากต่อปาก หนัง สือเชิญ และสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท อีเมล เป็นต้น
- ท้องที่กับท้องถิ่นเป็นผู้นาการประชุม และเปิดประเด็นฯ ต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมช่วยกันระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาหรือความต้องการของทุกฝ่ายในชุมชน
- ท้องถิ่น จดบันทึกการประชุม มติที่ประชุมหรือประชามติร่วมกันของทุกฝ่ายในชุมชน
และจัดทาสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น
- ท้องที่กับท้องถิ่น นามติที่ประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายไปประชาสัมพันธ์ให้แก่คนใน
ชุมชนทราบโดยทั่วกัน นาไปปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือความต้องการของชุมชน และนาเข้าเสนอต่อที่
ประชุมอาเภอเพื่อทราบ หรือให้การสนับสนุนการดาเนินงานต่างๆ ตามมาตรการของชุมชน
6) ใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บข้อมูลภำยในชุมชน
การใช้แบบสอบถามในการแสวงหาความรู้ของคนในชุ มชน เพื่อให้ได้ข้อมู ลสภาพ
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน ให้สามารถนาแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนได้ตรงกับ
ความต้องการของชุมชน และทาให้เกิดการพัฒนาที่มีความยั่ง ยืนเพราะปัญ หาที่เกิด ขึ้นส่ว นใหญ่
เกิดขึ้นจากคนในชุมชนจึงต้องแก้ไขและจัดการด้วยคนในชุมชน ซึ่งการใช้แบบสอบถามในการเก็ บ
ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเจตคติส่วนบุคคล ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่มีต่อปัญ หา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือความต้องการในการแก้ปัญหาและการพัฒนา โดยที่กานัน ผู้ใหญ่บ้านมีขั้นตอน
และวิธีดาเนินการดังนี้
- ท้องที่กับท้องถิ่น พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา/ความต้องการของชุมชน
ร่วมกัน และนาประสบการณ์จากการเดินทางไปศึกษาดูงานมาร่วมกันปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนด้วยการออกแบบวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน
- จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันกาหนดประเด็นปัญหาหรือความต้องการ
ในการพัฒนาชุมชนร่วมกันจากทุกภาคส่วนในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นา
กลุ่มต่างๆ ผู้นาศาสนา หรือส่วนราชการในพื้นที่ และคนในชุมชน โดยให้ทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน
- ร่วมกันระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อหาให้ทราบที่มา สาเหตุและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นในชุมชน
- ร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือมาตรการทางสังคม
เกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาในปัจจุบันและอนาคต และกาหนดคณะทางานเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
- ร่วมกันระบุและลาดับประเด็นปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ปัญหาต่ างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ
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- ท้องที่กับท้องถิ่นร่วมกันจัดทาประเด็นปัญหาหรือความต้องการ ในการออกแบบ
สัมภาษณ์หรือสอบถามคนในชุมชน
- ท้องถิ่นจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
- ท้องถิ่นจัดเตรียมบุคลากร เอกสาร อุปกรณ์ในการใช้บันทึกเสียง ฯลฯ
- ร่วมกันลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และสอบถามสมาชิกใน
แต่ละครัวเรือนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือความต้องการที่ได้จัดทาขึ้น
- ท้องที่กับท้องถิ่นนาข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครัวเรือนในชุมชน
มารวบรวม จัดหมวดหมู่ และนามาสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาความต้องการของ
ชุมชน
- ท้องที่กับท้องถิ่นนาข้อมูลที่ไ ด้จากการสรุป วิเคราะห์มาจัดทาประกาศให้คนใน
ชุมชนรับทราบถึงสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันของชุมชน และนาข้อมูลมาสู่การแก้ปั ญหาร่วมกันใน
ชุมชน ซึ่งสาหรับปัญหาที่ใหญ่ เกิดกว่า ความสามารถและศัก ยภาพของชุม ชนให้นาปัญ หา/ความ
ต้องการเสนอต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอและจังหวัด
2.2 จำกภำยนอกชุมชน
การแสวงหาความรู้จากภายนอกชุมชน คือ กระบวนการที่กานัน ผู้ใหญ่บ้านทาให้ตนเอง
ได้รับทราบข้อมูล วิธีการ หรือแนวในการทางานให้ประสบความสาเร็จเพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง จากภายนอกชุมชน และจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีวิธีการ
ต่างๆ ดังนี้
1) เข้ำร่วมประชุมประจำเดือนกับทำงอำเภอหรือส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้าร่วมประชุมกั บทางอ าเภอหรือส่ วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นการรับทราบ
นโยบาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันทั้งที่เกิดขึ้นจาก
แนวคิดของภาครัฐหรือจากภาคเอกชนต่างๆ ถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่เกิดขึ้นจากภายนอกชุมชน
ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้ การปรับตัว การเตรียมความพร้อมของชุมชนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ทิศทางการพัฒนาจากภายนอก โดยที่กานัน ผู้ใหญ่บ้านมีขั้นตอนและวิธีดาเนินการดังนี้
- เข้าร่วมประชุมกับทางอาเภอ หรือส่วนราชการต่างๆ เป็นประจาทุกเดือน และเตรียม
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และมีทิศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมประชุม
- สร้างคุณลักษณะของการเป็นผู้แสวงหาความรู้ที่ดี หรือหัวใจนักปราชญ์ “สุ-จิ-ปุ-ลิ”
ซึ่งประกอบด้วย
- สุ (สุตตะ) คือ การฟัง โดยการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อรับฟังความรู้ที่ฝั่งลึก หรือรับ
ฟังความรู้ที่ไม่คุ้นเคยจากทางอาเภอหรือส่วนราชการ ฟังอย่างตั้งใจ ฟังและถามด้วยความชื่นชม ไม่ฟัง
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ไปเถียงไป หรือฟังไปปฏิเสธไป ฟังให้ได้สาระ กระจ่างและได้ประเด็นสาคัญครบถ้วน และการฟังด้วย
การแสดงสีหน้า แววตา ท่าทางของผู้ฟังจะส่งผลต่อผู้พูด
- จิ (จิตตะ) คือ การคิด โดยยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่างที่หลากหลาย
มองโลกแบบเคลื่อนไหวเป็นพลวัต เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง ความผิดพลาดอาจก่อเกิดขั้นตอนการ
เรียนรู้ซึ่งจะเป็นฐานความสาเร็จต่อไป คิดเชิงยุทธศาสตร์ มีการขับเคลื่อนทีมงานสู่เป้าหมายอย่างมีกุศ
โลบายมี รู ปธรรมที่ ชั ดเจน คื อ การคิ ดเชิ ง บวก มองโลกในแง่ ดี อ ย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น โดยใช้ วิ ธี ขั บเคลื่ อ น
ความสาเร็จไม่ใช่ขับเคลื่อนปัญหา
- ปุ (ปุจฉา) คือ การถาม โดยการตั้งคาถามเพื่อแสวงหาลู่ทาง กระบวนการหรือ
วิธีคิดใหม่ๆ ตามธรรมชาติในการค้นหาความรู้ฝังลึก ซึ่งจะได้ผลดีกว่าการตั้งคาถามอย่างมีกฎเกณฑ์
เพื่อบังคับเป็นกรอบ เช่น การตั้งคาถามแบบเด็กๆ ที่ไม่ถูกครอบงา การสร้างบรรยากาศในการระดม
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ต้องทาให้ผู้เข้าร่วมกลับไปคิดแบบเด็กๆ เพื่อลดความเป็นทางการลงไป ใช้
การสร้างการตั้งคาถามอิสระ คาถามแปลกๆ ไม่มีผิดถูก ซึ่ง ถือเป็นการตั้งคาถามที่แหวกแนว เพื่อ
นาไปสู่การทดลองทาสิ่งใหม่ วิธีใหม่ซึ่งจะทาให้เกิดการค้นพบนวัตกรรมขึ้นได้
- ลิ (ลิขิต) คือ การเขียนหรือการจดบันทึก โดยการกาหนดโครงสร้างของการจด
บันทึก การเตรียมตัวก่อนการบันทึก : ศึกษาข้อมูล เรื่องราว เหตุการณ์ที่จะเป็นผู้บันทึก โดยเตรียม
ความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ และสมาธิ ระหว่างบันทึก: คุณภาพ ความครบถ้วน เสร็จตามกาหนด
และหลังการบันทึก: นาบันทึกออกใช้ประโยชน์ และยกระดับบันทึกให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น มีการเตรียม
ความพร้อมเกี่ยวกั บ เครื่ องมือ ที่ ช่วยในการบัน ทึก เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา อุปกรณ์ เครื่อ ง
บันทึกเสียง ฯลฯ
- นาข้อมูล นโยบายหรือแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนาที่ได้จากการแสวงหาความรู้
จากทางอาเภอหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติให้เกิดความสาเร็จ
2) เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน
ในการที่ภาครัฐหรือเอกชนจัดให้มีการอบรมความรู้ ทักษะ แนวทางการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาต่างๆ โดยเป็นการให้ความรู้แก่ผู้นาชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการนาแนวคิดที่ได้ จาก
การศึกษาค้นคว้าของแต่ละหน่วยงานลงไปสู่การปฏิบัติในชุมชนนั้น กานัน ผู้ใหญ่บ้านมีขั้นตอนและ
วิธีดาเนินการดังนี้
- ศึกษาวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับปัญหา หรือความต้องการ
ของชุมชน
- หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การเข้ารับการฝึกอบรม

279

- ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้นาชุมชน และท้องถิ่น ในการ
ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าฝึกอบรม
- เตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และความรู้เบื้องต้นก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
ให้พร้อมในทุกด้าน
- จดบันทึก ขั้นตอน วิธีการต่างๆ หรือแนวคิด นโยบายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนเพื่อนากลับมาปรับปรุงการทางาน หรือนาไปแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
3) ไปศึกษำดูงำนนอกสถำนที่
ในการแสวงหาความรู้จากการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกชุมชน หรือจากสถานที่
และชุมชนหรือตาบลอื่นๆ อันมีลักษณะที่ดีของการบริหารจัดการ การพัฒนา การแก้ปัญหา และการ
พึ่งพาตนเองของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ถือเป็นแหล่งความรู้อีกช่องทางหนึ่งที่สาคัญใน
การเป็นแบบอย่างที่ดีในการนามาใช้แก้ปัญหา/พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ซึ่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านมีขั้นตอน
และวิธีดาเนินการแสวงหาความรู้ได้ดังนี้
- ปรึกษาหาร่วมกับท้องถิ่นในการหาสถานที่ศึกษาดูงาน เพื่อนามาใช้แก้ปัญหา
หรือพัฒนาชุมชน
- ท้องที่กับท้องถิ่นพิจารณาเลือกชุมชน/ตาบลที่ มีแนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนา
ที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ และมีสภาพบริบทของชุมชนที่เลือกศึกษาสอดคล้องกับการนากลับมาใช้ เป็น
แบบอย่างในการแก้ปัญหาของชุมชนได้เหมาะสม
- ร่วมกันศึกษา หาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนหรือตาบลที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน
พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ขั้นตอนความร่วมมือระหว่างผู้นาและคนในชุมชน การมีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ การพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มี
การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ฯลฯ
- ท้องถิ่นจัดเตรียมงบประมาณในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และพิจารณา
คัดเลือกผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ หรือคนในชุมชนที่มีความเหมาะสมร่วมเดินทางไปศึกษาหาความรู้
เพื่อนากลับมาพัฒนาชุมชน และกาหนดเวลานัดหมายเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทาง
- ท้องที่กับท้องถิ่น จัดประชุมผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ หรือผู้ที่ร่วมเดินทางไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาดูงานและการจัดเก็บ
รวบรวมความรู้ตามวัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูล ความรู้ กระบวนการหรือวิธกี ารแก้ปัญหา/พัฒนาชุมชน
เหล่านั้น กลับมาใช้พัฒนาชุมชนของตน
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- ท้องถิ่น จัดเตรียมอุปกรณ์ เอกสารการจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง กล้องวีดีโอ
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ที่มีความจาเป็นสาหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนากลับมาเป็นแบบอย่างที่
ดีให้แก่ชุมชนเพื่อนามาปฏิบัติต่อไป
4) สอบถำมจำกนักวิชำกำร นักปฏิบัติ/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนในบางครั้งนอกจากจะต้องมีการแสวงหา
ความรู้ความสามารถจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในหรือภายนอกชุมชน ด้วยการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
อื่นๆ เช่น การสอบถามจากนักปฏิบัติ นักพัฒนาหรือนักวิชาการที่มีความรู้เป็นการเฉพาะอย่างดีเลิศ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนทั้งระบบ ซึ่ งบุคคลเหล่านี้ล้วน
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตามลักษณะอาชีพและความชานาญ อาทิ
นักวิชาการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านดิน นักวิชาการด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ซึ่ง
ชุ ม ชนต้ อ งแสวงหาความรู้ บุ คคลเหล่ านี้ จ ากภายนอกชุ ม ชน ซึ่ ง ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นมี ขั้ น ตอนและ
วิธีดาเนินการแสวงหาความรู้ได้ดังนี้
- เข้าปรึกษาหารือ พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกับท้องถิ่น ถึงความจาเป็น
ในการเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกชุมชนมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือ
แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
- ร่วมกันสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒนาชุมชน
- ค้นหาบุคคลที่มีความรู้ความชานาญในงานด้านที่ตรงกับความต้องการแก้ปัญหา
ของชุมชน
- ท้องถิ่นจัดเตรียมงบประมาณในการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ประสานทาความ
เข้าใจกับวิทยากร จัดทาหนังสือเชิญวิทยากรเพื่อมาให้ความรู้ จัดเตรียมบุคลากร สถานที่ สื่อเทคโนโลยี
เอกสารการอบรม และอาหาร/เครื่องดื่ม ท้องที่กับท้องถิ่นร่วมกันจัดการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนใน
ชุมชนที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมจากวิทยากรผ่านเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน
- ท้องที่กับท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ และคนในชุมชนที่สนใจเข้าร่วมรับ
การอบรมให้ความรู้ ด้วยการเข้าร่วมรับฟัง จดบันทึก ซักถามวิธีการหรือกระบวนการที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในชุมชน รวบรวมจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบผ่านการจดบั นทึ ก
บันทึกเสียง ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ/วีซีดี ฯลฯ
- ร่วมกันนาข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่ได้จากอบรมของนักวิชาการ นักปฏิบัติ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาร่วมกันสรุปสังเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการนาไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
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ขั้นตอนที่ 3 กำรสร้ำงควำมรู้
การสร้างความรู้ เป็นการนาความรู้ ประสบการณ์ ความร่วมมือในการทางาน และแนวทาง
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนที่มีอยู่เดิม มาพัฒนาเป็นแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติงานของ
ชุมชนใหม่ขึ้นซึ่งได้จากการแสวงหาความรู้จากภายในและภายนอกชุมชน เพื่อพัฒนาระบบงานในการ
แก้ปัญหา/พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่สูงขึ้น เช่น การ
จัดตั้งคณะทางานเพื่อการพัฒนาชุมชนร่วมกัน การจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเอง เป็นต้น โดยมีวิธีการ
และขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 2
การแสวงหาความรู ้

ขั้นตอนที่ 3
การสร้างความรู ้
3.1 จัดตั้งคณะทางาน (ท้องที่ ท้องถิ่นและผูน้ ากลุ่มต่างๆ ในชุมชน)

3.2 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนกาหนดบทบาทหน้าที่แต่ละฝ่ าย
เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนา

3.3 บูรณาการระหว่างความรู ้ทางวิชาการ นโยบายของรัฐ กับปัญหา
หรื อความต้องการของชุมชน เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนา

3.4 ร่ วมกาหนดกิจกรรม/โครงการ ข้อตกลงหรื อระเบียบแบบแผน
ในการนาไปใช้แก้ปัญหา/พัฒนาชุมชน

ขั้นตอนที่ 4
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการสร้างความรู ้
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3.1 จัดตั้งคณะทำงำน (ประกอบด้วยท้องที่ ท้องถิ่นและผู้นำกลุ่มต่ำงๆ ในชุมชน)
การจัดตั้งคณะทางาน คือ การรวบรวมคนที่มีจิตอาสา เสียสละและอุทิศตัวในการทางาน
เพื่อส่วนรวมในการแก้ปัญหา/พัฒนาชุมชน หรือเป็นผู้ร่วมในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นใช้สาหรับการ
ปฏิบัติงาน โดยคณะทางานที่จัดตั้งขึ้นเป็นตัวแทนจากหลายกลุ่มในชุมชน เช่น ตัวแทนจากกลุ่มประกอบ
อาชีพ กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มจิตสาธารณะ กลุ่มเด็กสตรี กลุ่มภูมิปัญญา กลุ่มออมทรัพย์ โดยมารวม
กับผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กานัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต. ซึ่งทุกฝ่ายมีการทางานที่แตกต่างกัน
ไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบส่วนบุคคล ทาให้คณะทางานมีมุมมองความรู้ วิธีการ/แนวทางต่อการ
สร้ า งความรู้ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ มี ค วามหลากหลาย ตามแต่ ล ะ
ประสบการณ์ของคณะทางานในแต่ละคน แต่ทั้งหมดมีจุดประสงค์ร่วมกัน คือ การสร้างความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาชุมชนของตน ซึ่งถือเป็นผลดีต่อการทางานอย่างบูรณาการโดยคนในชุมชนและเพื่อคน
ในชุมชนเอง โดยมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการดังนี้
- ท้องที่กับท้องถิ่น พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางานร่วมกันเพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาในชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการแก้ปัญหา/พัฒนาชุมชน
- ท้องถิ่นรวบรวมรายชื่อกลุ่มต่างๆ ที่มีการลงทะเบียนไว้ในชุมชนเพื่อเป็นข้อมูล
- ท้องที่กับท้องถิ่นร่วมกันกาหนดรูปแบบคณะทางาน จานวนคณะกรรมการ บทบาท
หน้าที่ และการดึงศักยภาพจากทุกกลุ่มในชุมชนมาใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกัน
- ท้องที่กับท้องถิ่น เริ่มพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะทางานของ
ชุมชน ขึ้นในเวทีประชุมประจาเดือนของหมู่บ้าน เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชน
- ท้องที่กับท้องถิ่น จัดประชุมหารือกับผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ เพื่อร่วมกันศึกษา
แนวคิดรูปแบบคณะทางาน จานวนคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ในการเข้ามีส่วนร่วมกันในการ
แก้ปัญหา/พัฒนาชุมชน
- ท้องถิ่น จดบันทึกรวบรวมรายชื่อผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ ที่ตกลงทางานร่วมกัน
จัดตั้งเป็นคณะทางานของชุมชน และประชาสัมพันธ์ให้แก่คนในชุมชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย วิทยุ
ชุมชน หรือในการประชุมประจาเดือนของหมู่บ้าน
3.2 ประชุมคณะทำงำนเพื่อวำงแผนกำหนดบทบำทหน้ำที่แต่ละฝ่ำยเพื่อหำแนว
ทำงกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำ
การจัดประชุมคณะทางานเพื่อร่วมกันวางแผน กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิ ดชอบ
ในการแก้ปัญหา/พัฒนาชุมชนของแต่ละฝ่ายขึ้นนั้น เพื่อให้การทางานของชุมชนมีคณะทางานที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นผู้นาความคิด สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความต้องการและเกิดการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการดังนี้
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- ท้องที่กับท้องถิ่น ร่วมกันกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการจัดประชุมทาความเข้าใจกับ
ผู้นาชุมชนที่ร่วมเป็นคณะทางาน
- ท้องถิ่นจัดเตรียมหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม สถานที่ สื่อเทคโนโลยี อาหารและ
เครื่องดื่ม ซึ่งเป็นงบประมาณของท้องถิ่น
- ท้องที่กับท้องถิ่นส่งหนังสือเชิญผู้นาชุมชนกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือกันตามกาหนดการที่ได้แจ้งไว้
- ท้องที่กับท้องถิ่น เป็นผู้นาการประชุมร่วมกับผู้นากลุ่มต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะทางาน
ของชุมชน เพื่อร่วมกันกาหนดบทบาท หน้าที่และแนวทางการทางานเพื่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชนตามศักยภาพของผู้นากลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงหรือผู้นาทางความคิดให้กับคนในชุมชนที่มี
ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
และร่วมมือกับท้องที่กับท้องถิ่นในการนานโยบายของรัฐมาขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การ
แก้ปัญหายาเสพติด โดยให้คณะทางานของชุมชนร่วมเป็นผู้สอดส่องดูแลในชุมชน หรือที่เรียกว่า กลุ่ม
ตาสัปปะรด การแก้ปัญหาการบุกรุกทาร้ายป่า การส่งเสริมเกษตรกรในการงดใช้สารเคมี การควบคุม
โรคระบาด เป็นต้น
- ท้องที่ ท้องถิ่น และคณะทางานร่วมกันกาหนดบทบาทหน้าที่ความร่วมมือขึ้น ได้แก่
- มีสิทธิต่างๆ ที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหา
- ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นหัวหน้าหรือผู้นาอย่างเป็นทางการ เพื่อลดความขัดแย้ง
- เป็นผู้มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
- ทางานคู่ขนาดไปกับการแก้ปัญหาของชุมชนและการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ
- สนับสนุนการทางานของท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน
- ท้องที่ ท้องถิ่น และคณะทางานร่วมกันกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชนได้แก่
- กาหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนจากปัญหาที่แท้จริง มากว่าการการ
ดาเนินการตามนโยบายของรัฐเพียงอย่างเดียว
- การกาหนดความรู้ที่จาเป็นต่อการแก้ปัญหาของชุมชนมาจากการสร้างแบบสอบถามของ
คณะทางานโดยมีนักวิชาการเป็นที่ปรึกษา
- ข้อมูลสภาพปัญหาที่ได้ต้องมาจากการมีส่วนร่วมของแต่ละครัวเรือนอย่างแท้จริง
- การนาข้อมูลมาวิเคราะห์และรวบรวมเพื่อนาเสนอให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึง
ความรู้หรือข้อมูลที่แท้จริงในชุมชนง่าย สะดวก ชัดเจนและสร้างความตระหนักให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
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3.3 บูรณำกำรระหว่ำงควำมรู้ทำงวิชำกำร นโยบำยของรัฐ กับปัญหำหรือควำม
ต้องกำรของชุมชน เพื่อนำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำ
การบูรณาการความรู้หรือประสบการณ์ทางานของคณะทางานในชุมชน กับนโยบาย
ของรัฐกับการแก้ปัญหาหรือความต้องการของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งนั้น เป็นการทางาน
ร่วมกันระหว่างท้องที่ ท้องถิ่น และคณะทางานจากกลุ่มต่างๆ ในชุมชน โดยนาประสบการณ์ความรู้
ความสามารถของแต่ละฝ่ายมาใช้บูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐให้
เกิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม ผ่ า นการร่ ว มกั นคิ ด ร่ ว มกั น วางแผน และตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนและวิธีการ
ดาเนินการดังนี้
- ท้องที่กับท้องถิ่น นานโยบายของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากทางอาเภอ หรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องมาชี้แจ้งทาความเข้าใจ และให้ความรู้แก่คนในชุมชนผ่านการจัดประชุมประจาเดือน
หมู่บ้านในตอนเช้า เพื่อให้คนในชุมชนเกิดการรับรู้นโยบาย หรือแนวทางการพัฒนาของรัฐขึ้น
- ในตอนบ่ายของการจัดประชุมประจาเดือนหมู่บ้าน ท้องที่กับท้องถิ่น นานโยบาย
ของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากทางอาเภอ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือกับคณะทางานของ
ชุมชนโดยการนานโยบายหรือแนวทางการพัฒนาของรัฐ มาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
บริบทของชุมชน จนเกิดเป็นแนวทางที่เหมาะสม เป็นวิธีการใหม่ที่ตกผลึกทางความคิดจากประสบการณ์
ทางานของแต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทาให้การแก้ปัญหาเข้าถึงข้อมูลหรือความ
ต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง
- ท้องที่กับท้องถิ่นนาแนวทางการดาเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนที่ได้รับ มอบ
จากทางอาเภอหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกับคณะทางานปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของชุมชนไปปฏิบัติ
- ท้องที่กับท้องถิ่น พร้อมทั้งคณะทางานของชุมชนร่วมกันติดตามผล และรวบรวมผล
การดาเนินการตามนโยบายของรัฐเสนอต่อทางอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
3.4 ร่วมกำหนดกิจกรรม โครงกำร ข้อตกลงหรือระเบียบแบบแผนในกำรนำไปใช้
แก้ปัญหำหรือพัฒนำชุมชน
ในขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างความรู้ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ชุมชนต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาความเข้มแข็ง ของชุมชนนั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดการรับรู้ต่อ สภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และร่วมมือกันหาความรู้หรือวิธีการจัดการกับปัญหาหรือความต้องการของ
ชุมชน ผ่านการทางานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการสร้างความรู้ที่จาเป็นต่อการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาชุมชนผ่านกิจกรรม โครงการ ข้อตกลงหรือระเบียบแบบแผนในการนาไปใช้แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชนร่วมกัน ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการดังนี้
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- ท้องที่ ท้องถิ่น และคณะทางานที่จัดตั้งขึ้นร่วมกันพิจารณาปัญหาความต้องการที่
แท้จริงของชุมชน
- ท้องที่ ท้องถิ่น และคณะทางานร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ในการทางานของแต่ละฝ่าย
- ท้องที่ ท้องถิ่น และคณะทางานร่วมกันคัดเลือกชุมชนภายนอกที่มีแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เป็นเลิศและได้รับการยอมรับจากสังคม เพื่อร่วมกันเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้นาชุมชนอื่น
- ท้องถิ่น จัดตั้งงบประมาณในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ตลอดจนจัดเตรียมบุคคลากร
พร้อมทั้งสื่อ เทคโนโลยีต่างในการรวบรวมความรู้จากการเดินทางไปศึกษาดูงาน เช่น สมุดบันทึก
เครื่องบันทึกเสียง วีดีโอ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
- ท้องที่ ท้องถิ่น และคณะทางานร่วมกันซักถามเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานและ
การแก้ปัญหา ความร่วมมือ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาชุมชนไปสู่ความยั่งยืน
- เมื่อเดินทางกลับจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ท้องที่ ท้องถิ่น และคณะทางาน
ร่วมกันสรุปบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันวางแผนในการกาหนดวิธี กระบวนการ
ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม โครงการ หรือจัดทาข้อตกลง ระเบียบแบบแผนในการนาไปใช้
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนตามสภาพบริบท/สภาพปัญหาของชุมชน ตามแบบอย่างของชุมชนที่ประสบ
ความสาเร็จอย่างดีเลิศในการพัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งอย่า งยั่งยืน เช่น การจัดทาแผนพัฒนา
ชุมชนพึ่งตนเอง การจัดทาธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบล และการจัดทากลุ่มกองทุนสวัสดิการชุ มชน
พึ่งตนเอง เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 กำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ขั้นตอนในการนากระบวนการหรือกิจกรรมที่สร้างขึ้น
จากความสัมพันธ์อันก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจระหว่างคณะทางาน ซึ่งประกอบด้วยท้องที่ ท้องถิ่น
ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ ในชุมชน และคนในชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการกาหนด
วิธีการทางาน การเข้าใจปัญหา การนาปัญหาที่เกิดขึ้นมาใช้ในการวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไข
ปัญ หาที่เกิด ขึ้นอย่างเป็นระบบ และมีการจัด ท าแนวทางการพัฒนาชุม ชนในรู ป แบบแผนชุ ม ชน
พึ่ง ตนเอง มาสร้างให้เกิดการยอมรับ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยกระบวนการแบ่ง ปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการดังนี้
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ขั้นตอนที่ 3
การสร้างความรู ้

ขั้นตอนที่ 4
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในชุมชน
1) จัดเวทีประชาคมหมู่บา้ น/ตาบล
2) จัดประชุมหมู่บา้ นประจาเดือน
3) จัดเวทีสาธารณะ เวทีชาวบ้าน เวทีพูดคุย
4) จัดเวทีระดมความคิดเห็น เสนอแนะ
5) จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
6) จัดนิทรรศการ/ออกร้าน
7) จัดประชุมกลุ่มย่อย/ประชุมคณะทางาน
8) จัดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนตามสถานที่สาธารณะ

4.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายนอกชุมชน
1) เข้าร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อกับทางอาเภอ และ
ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรื อภาคเอกชน
2) พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหากับผูน้ า
ชุมชนในหมู่บา้ นหรื อตาบลใกล้เคียง
3) ปรึ กษาหารื อจากการเดินทางไปศึกษาดูงาน

ขั้นตอนที่ 5
การจัดเก็บความรู ้

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในชุมชน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน คือ กระบวนการที่ทาให้คนในชุมชน
เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่อ งที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา ความต้องการหรือแนว
ทางการพัฒนาชุมชนร่วมกับท้องที่ ท้องถิ่น ผู้ชุมชน หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมของ
คนในชุมชนทาให้เกิดความคิ ด การเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนได้ โดย
รูปแบบของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ต้องตระหนักถึงผู้เข้าร่วมว่าต้องการให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันในเรื่องอะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีอิสระทางความคิด กล้าแสดงความคิดเห็น/ความมั่นใจ
เกิดการยอมรับร่วมกัน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในทางที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทาให้
เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกภาคส่วนและเกิดแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนที่เป็น
เลิศสาหรับชุมชน สาหรับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
1) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
คนในชุมชนอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้นาท้องที่กับท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความ
คิดเห็น ความต้องการหรือข้อเสนอแนะต่างๆของคนในชุมชน ที่ถือว่าผลสรุปของการจัดประชุมระหว่าง
ฝ่ายต่างๆ เป็นประชามติร่วมกันของชุมชน เพราะเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมกันของคนในชุมชน โดย
ประเด็นในการจัดเวทีประชาคมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการแก้ปัญหา และการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก
2) จัดรายการเสียงตามสาย คือ การจัดรายการที่ใช้วิทยุกระจายเสียงที่สามารถเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนไปตามสายลาโพงที่มีการติดตั้งอยู่ตามจุดส าคัญ
ของแต่ละหมู่บ้านซึง่ เป็นศูนย์กลางของการกระจายเสียงเพื่อให้คนในชุมชนรับทราบข้อมูลร่วมกัน
3) จัดประชุมหมู่บ้านประจาเดือน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนที่
มีการกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกภาคส่วนนาปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชน มาแลกเปลี่ยนทาความเข้าใจให้แก่ท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อให้รับทราบข้อมูลและนาข้อมูลเหล่านี้
ไปสะท้อนกลับเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนต่อไป
4) จัดเวทีสาธารณะ เวทีชาวบ้าน เวทีพูดคุย คือ การจัดกิจกรรมที่นาคนในชุมชนมา
เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นาท้องที่ ท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างงานภาครัฐกับคนในชุมชน โดยมุ่งเน้นเพื่อศึกษาข้อมูลความต้องการ ข้อคิดเห็นที่มาจากคน
ในชุมชนโดยตรง เพื่อให้ภาครัฐนาแนวทางไปปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น เช่น
การรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทาแผนงบประมาณในการ
พัฒนาตาบลของ อบต.
5) จัดเวทีระดมความคิดเห็น เสนอแนะ คือ การกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้าร่วมการใช้
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ปัญหา
ชุมชนที่เกิดขึ้นคนในชุมชนร่วมกัน โดยที่การระดมความคิดเห็นในชุมชนคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น
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ควรไม่แตกต่างกันมากนักในเรื่องของอายุ การศึกษา ประสบการณ์ทางานและการประกอบอาชี พ
เพื่อให้การค้นหาแนวทางหรือการร่วมกันวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาสามารถนาไปใช้งาน
ได้จริง หรือเหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน โดยที่คนที่เข้าร่วมประชุมสามารถมีความคิดได้อย่าง
อิสระ ไม่มีผิดหรือถูก เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดของที่ประชุมอย่างต่อเนื่องในการหาแนวทางการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนาของชุมชนที่ดีที่สุดร่วมกัน
6) จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ คือ กระบวนการสื่อสารที่ต้องการเข้าถึงคนใน
ชุมชนทุกระดับ ทุกพื้นที่ หรือกรณีที่คนในชุมชนมีความยากลาบากในการเดินทางมารับทราบข้ อมู ล
ข่าวสาร ซึ่งรัฐมีความต้องการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน
โดยที่มีท้องที่กับท้องถิ่นเป็นผู้รับมอบนโยบายหรือแนวทางการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชนมาเพื่อ
ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
7) จัดนิทรรศการ/ออกร้าน คือ กระบวนการถ่ายทอดความรู้โดยนาเอาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
มาผสมผสานกัน เช่น รูปภาพ แผนภูมิภาพ เอกสาร สไลด์ วีดีทั ศน์ ฯลฯ เพื่อกระตุ้นความสนใจและ
ทาให้คนในชุมชนเข้าใจเนื้อหาของนิทรรศการได้เร็วขึ้น ถือเป็นการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับประสบการณ์ ตรง
โดยที่คนในชุมชนสามารถรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้าซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานและการ
พัฒนาชุมชน
8) จัดประชุมกลุ่มย่อย/ประชุมคณะทางาน คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ของคนในชุมชน
ภายในกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสาน กลุ่มทาปุ๋ยหมัก กลุ่มผลิตน้าปลา เป็นต้น
ซึ่งสามารถจัดได้ตามความเหมาะสม หรือความสะดวกของสมาชิกในกลุ่ม อาจเป็นการติดตามข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่ม เช่น ประชุมร่วมกันก่อนลงมือปฏิบัติ การ
ประชุมประจาเดือน
9) จัดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนตามสถานที่สาธารณะ คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละคนในชุมชนมีความรู้ความสามารถ หรืออยู่ในความสนใจของชุมชนโดยใช้
สถานที่ในการพบพูดคุยกันตามความสะดวกในชุมชน เช่น ร้านกาแฟ ร้านตัดผม ศาลากลางบ้าน
สถานีอนามัย และศาลาวัด เป็นต้น
ดังนั้น วัตถุประสงค์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน คือ การเข้าร่วมของ
สมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมเวทีของการพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลร่วมกัน
เช่น การแก้ปัญหาชุมชน การดาเนินตามนโยบายรัฐ การส่งเสริมอาชีพ การวางแผนพัฒนาชุมชน การ
กาหนดข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นการทากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์หรือสนใจในเรื่องเดียวกัน และเกิดการรวมตัวกันตามสภาพของปัญหาหรื อ
ความต้องการที่เกิดขึ้น มี 2 ลักษณะ คือ อย่างเป็นทางการ โดยการจัดเวทีหรือการจัดประชุม และไม่เป็น
ทางการ ผ่านการร่วมสนทนากลุ่ม หรือการพบปะพูดคุยเป็นครั้งคราว ตามสถานที่ต่างๆ ของชุมชน
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โดยมีวิธีการและเทคนิคการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นการเตรียมการ การดาเนินการ และการติดตามประเมินผล
1.1) ขั้นการเตรียมการ ประกอบด้วย
- ท้องที่กับท้องถิ่น พูดคุย แลกเปลี่ยนทาความเข้าใจระหว่างกันเพื่อกาหนดประเด็น
สาคัญที่ที่เกี่ยวกับเป้าหมาย นโยบาย ประเด็นปัญหาหรือแนวทางการพั ฒนาชุมชนที่เกิดขึ้น ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว
- กาหนดทีมดาเนินงาน ประกอบไปด้วย ท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน และผู้นากลุ่มต่างๆ
เพื่อให้ผู้นาเกิดการเรียนรู้เรื่องประชาคมตั้งแต่เริ่มแรกและสามารถจัดเวทีประชาคมขึ้นได้เอง
- กาหนดวัตถุประสงค์การจัดประชุมจะถูกกาหนดจากประเด็นที่ท้องที่กับท้องถิ่นได้
พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเบื้องต้น และเห็นถึงความสาคัญที่ต้องให้คนในชุมชนส่วนใหญ่ร่วมแสดงความ
คิดเห็น หรือสร้างให้เกิดการยอมรับร่วมกันของคนส่วนใหญ่ในชุมชนมาเป็นแนวทางในการกาหนด
วัตถุประสงค์การจัดประชุม เช่น การแก้ปัญหายาเสพติด การทาประมงในฤดูวางไข่ เป็นต้น
- การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย ท้องที่กับท้องถิ่นต้องใช้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
หรือผลกระทบจากวัตถุประสงค์การประชุมครั้ง นี้ เป็นตัวกาหนดเพื่อให้ครอบคลุมจานวนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมากที่สุดในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ซึ่งจานวนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหมู่บ้านควรอยู่
ระหว่าง 20-40 คน โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมควรประกอบด้วย ท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ
ผู้อาวุโส กรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่มต่างๆ อาสาสมัคร ชาวบ้านในชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง
และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประเด็นเนื้อหาในการจัดเวทีประชาคมที่สาคั ญ ได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน
การค้นหาปัญหาของชุมชนและแนวโน้มอนาคตของชุมชน การกาหนดเป้าหมายของการพัฒนา การ
ค้นหาความคาดหวังของชุมชน การวางแผน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ และการแบ่งงานกันทา
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ร่วมกันกาหนดขึ้น
- ท้องที่กับท้องถิ่นดาเนินการจัดเวทีประชาคม โดยทาหน้าที่หลักในการดาเนินการตาม
ประเด็นที่ได้เตรียมไว้ สร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมประชุมตื่นตัวในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมี
ส่วนร่วม มีอิสระในการแสดงออกทางความคิ ด ไม่กดดัน โดยทาหน้าที่สัง เกตพฤติ กรรมและแก้ ไ ข
สถานการณ์ให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน ตลอดจนสรุปข้อตกลงที่เกิดขึ้นจาก
การประชุมร่วมกันในแต่ละประเด็น เพื่อถือเป็นประชามติร่วมกันของคนในชุมชน
- ระยะเวลาในการจัดเวทีประชาคม ให้ท้องที่กับท้องถิ่นพิจารณาตามความเหมาะสม
อาจจะเป็นครึ่งวันเช้า หรือครึ่งวันบ่ายในวันเสาร์ อาทิตย์ หรืออาจเป็นช่วงเย็นหลังจากคนในชุมชน
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เสร็จกิจในการประกอบอาชีพ แล้วแต่ความจาเป็นเร่งด่วนในประเด็นที่จะทาการพูดคุย ปรึกษาหารือ
กัน โดยควรคานึงถึงเวลาในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเป็นสาคัญ
1.2) ขั้นการดาเนินการ ประกอบด้วย
- ท้องที่กับท้องถิ่น ต้องสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยการแนะนาตัว
ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคน เพื่อสร้างความคุ้นเคยด้วยการปรบมือให้เกียรติผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งถือเป็น
การละลายพฤติกรรมของแต่ละคนอันจะส่งผลดีต่อบรรยากาศในการประชุม
- แจ้งวัตถุประสงค์และข้อตกลงร่วมกันในการประชุม
- กาหนดความคาดหวัง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมองหาความคาดหวังร่วมของ
ชุมชน เพื่อนามาสรุปผลความคิดของที่ประชุม
- ท้องที่กับท้องถิ่นต้องกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมค้นหาปัญหาร่วมกัน โดยใช้การระดม
สมอเพื่อจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
- ค้นหาแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพบริบทของ
ชุมชนร่วมกัน โดยท้องที่กับท้องถิ่นต้องให้ผู้เข้าร่วมประชุมกาหนดปัญหา และเสนอแนวทางหรือสิ่ง
ดีๆที่มีอยู่ในชุมชนว่ามีอะไรบ้างและสามารถนาไปแก้ปัญหาได้อย่างไร
- ท้องที่กับท้องถิ่นกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกาหนดเป้าหมายการแก้ปัญหาหรือ
การพัฒนาด้วยตนเอง ซึง่ จะทาให้ทุกฝ่ายร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาได้
- ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันกาหนดแผนโครงการ และกิจกรรมในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนา โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ 3 ประเภท คือ ชุมชนสามารถดาเนินการเองได้ ต้องดาเนินการ
ร่วมกับผู้อื่น และประเภทรัฐต้องเป็นผู้ดาเนินการให้
- สรุปแผน โครงการหรือกิจกรรมที่จะดาเนินการให้บรรลุผล และคัดเลือกกลุ่มแกนนา
เพื่อรับผิดชอบดาเนินการตามโครงการ และเปิดโอกาสให้แกนนารับผิดชอบปฏิบัติการตามโครงการที่
กาหนดไว้
1.3) ขั้นการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย
- ท้องที่กับท้องถิ่นในฐานะผู้ดาเนินการ สรุปผลการจัดเวทีประชาคมและประเมิน
จุดเด่น จุดด้อย ข้อบกพร่อง และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขสาหรับการจัดเวทีครั้งต่อไป
- ท้องที่กับท้องถิ่น จัดเก็บผลสรุปหรือมติที่ประชุมที่ได้จากการจัดเวทีประชาคมเข้า
แฟ้มข้อมูล หรือคลังความรู้อื่นๆ เพื่อนาไปใช้ในการแสดงผลการดาเนินการให้ผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้
ที่สนใจทราบ
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- ท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา ผู้นากลุ่มต่างๆ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มแกนนาที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้กาลังใจและช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดาเนินการ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการจัดเวทีประชาคมครั้งต่อไป
4.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยนอกชุมชน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกชุมชน คือ กระบวนการที่ท้องที่กับท้องถิ่นนา
ความรู้ ภูมิปัญญา สภาพปัญหา และความต้องการที่เกิดขึ้นในชุมชน ไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอกชุมชน ที่มีค วามรู้ ประสบการณ์ในการทางาน
หรือประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนาวิธีการ หรือแนวทางต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
กลับมาใช้พัฒนาชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ได้ ซึ่ง
สาหรับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกชุมชนมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
1) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับทางอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือภาคเอกชน
ถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับรัฐตามบทบาทหน้าที่ในการส่ง เสริมสนับสนุน ให้ความ
ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา ที่รัฐต้องให้การสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ตนเอง โดยเป็นการสนับสนุนเกี่ยวกับความรู้ บุคลากร เครื่องมือ หรืองบประมาณ ซึ่งการที่รัฐหรือ
องค์การภาคเอกชนจะให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนใดได้นั้น ขึ้นอยู่กับผู้นาท้องที่กับท้องถิ่นในการนา
ปัญหา ความต้องการของคนในชุมชนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจขึ้นได้มากน้อยเพียงใดกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ เช่น เจ้าหน้าที่เกษตรอาเภอ เจ้าหน้าที่ประมง หรือผู้รับผิดชอบการเปิดปิด
ประตูน้าของกรมชลประทานเพื่อระบายน้าทาเกษตรกรรม เป็นต้น โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
- ท้องที่กับท้องถิ่น เรียกประชุมชาวบ้านในชุมชนต่างๆ เพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านในการ
รวบรวมสภาพปัญหา ความต้องการหรือข้อเสนอแนะ แนวทางต่อการแก้ปัญ หาของชุมชน ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชนหรือเสียงตามสาย ฯลฯ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
- จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกข้อเสนอและความคิดเห็นต่างๆ ของคนในชุมชนลง
ในเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ของทางราชการ เช่น แบบข้อมูล จปฐ. กชช 2 ค. เป็นต้น
- ท้องที่กับท้องถิ่นร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้
จากในแต่ละชุมชนเพื่อรวบรวมจัดหมวดหมู่เป็นประเด็นในการข้อรับการสนับสนุนจากรัฐ
- ท้องที่กับท้องถิ่นนาประเด็นที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล และจากเอกสารที่จดบันทึกไว้ เข้ า
ร่วมประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับทางอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือภาคเอกชน เพื่อขอรับ
ทราบแนวทางปฏิบัติหรือการสนับสนุนในด้านต่างๆ
- ท้องที่กับท้องถิ่น นาข้อมูล แนวทางการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาซึ่งเป็นผลการหาหรือที่ ได้
จากการเข้าร่วมประชุมกับทางอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือภาคเอกชน มาทาความเข้าใจกับ
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คนในชุมชนผ่านการจัดประชุมประจาเดือน เพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือความต้องการต่อไป
เช่น การพิจารณาอนุญาตให้เกษตรกรทานาในฤดูแล้ง การอนุญาตให้เก็บของป่าเพื่อการยังชีพ การ
จัดกลุ่มสวัสดิการชุมชน การส่งเสริมสุขภาวะชุมชน เป็นต้น
2) พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหากับผู้นาชุมชนในหมู่บ้านหรือตาบลใกล้เคียง ซึ่งเป็น
วิธีการที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการแก้ปัญหาหรือการ
พัฒนาระหว่างผู้นาชุมชนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกัน โดยนาแนวทาง สาเหตุปัญหาและปัจจัยเงื่อนไข
ต่ า งๆ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ปั ญ หา อุ ป สรรค์ ห รื อ วิ ธี ก ารที่ ป ระสบความส าเร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของแต่ ล ะชุ ม ชนมา
แลกเปลี่ยนร่วมกันเพื่อให้แต่ละฝ่ายเกิดประโยชน์ต่อชุมชนตนเอง โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
- ท้องที่กับท้องถิ่นทาการรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชน ที่ได้จากการจัดประชุม
ประจาเดือนซึ่งจัดขึ้นเดือนละครั้ง
- ศึกษาชุมชนใกล้เคียงที่มีสภาพปัญหาเช่นเดียวกับชุมชนของตน
- คัดเลือกชุมชนที่มีแนวทางการแก้ปัญหา ความต้องการหรือการพัฒนาที่เห็นผลเชิงประจักษ์
จากข้อมูล คาบอกเล่า หรือเป็นที่ยอมรับของสังคม
- ท้องที่กับท้องถิ่น ใช้การเดินทางไปพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหากับผู้นาชุมชนใน
หมู่บ้านหรือตาบลใกล้เคียงอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อขอคาปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพของชุมชนเพื่อนากลับไปปรับ
ใช้ในชุมชน
- ท้องที่กับท้องถิ่น ใช้การแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพผ่าน
การเข้าไปสังเกตการณ์ในการประชุม การรวมกลุ่มแก้ปัญหา การระดมความคิดเห็นของชุมชนต่อการ
จัดการกับปัญหาหรือความต้องการต่างๆ ของชุมชน การแสดงออกซึ่ง การมีส่วนร่วม ผ่านการจด
บันทึกระหว่างการสนทนา ถ่ายภาพ บันทึกเสียง หรือการอัดวีดีโอขั้นตอนการดาเนินงานหรือกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนใกล้เคียง
- ท้องที่กับท้องถิ่นนาบทเรียนหรือแนวทางที่ได้จากชุมชนใกล้เคียงมาปรับใช้กับสภาพบริบท
ชุมชนในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชน
3) ปรึกษาหารือจากการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการดังนี้
- ท้องที่กับท้องถิ่น เรียกประชุมคณะผู้เข้าร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในชุมชนอื่นนอกพื้นที่
เพื่อแจ้งให้ทราบถึงลักษณะหรือจุดเด่นของชุมชนที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน กาหนดวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาดูงานในครั้งนี้
- ท้องถิ่น จัดทาข้อมูล คู่มือ หรือเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่
จะเดินทางไปศึกษาดูงาน
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- ท้องถิ่น จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เอกสารในการจดบันทึกข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน จัดเตรียมบุคลากร สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
หรือความรู้ที่จะนากลับมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
- เมื่อเดินทางกลับจากการศึกษาดูงาน ท้องที่กับท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมของคณะที่ ร่วม
เดินทางไปในครั้งนี้ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนและสรุปสิ่งที่ได้จากการเดินทางไปศึกษาดู
งาน หรื อ ความส าเร็ จ ของชุ ม ชนในการจั ด การกั บ ปั ญ หาหรื อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพต่อการพัฒนาชุมชน
- ท้องที่กับท้องถิ่น นาผลสรุปที่ได้จากการะดมความคิดเห็นของคณะที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดู
งานนามาจัดทาเอกสาร คู่มือ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้กับคนในชุมชนผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ที่มีในชุมชนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ
ของชุมชนที่ประสบความสาเร็จหรือชุมชนต้นแบบ และนาข้อมูลที่ได้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขอย่างเป็น
ระบบผ่านกระบวนการตามแผนพัฒนาตาบลหรือแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่ง ยืน
ของชุมชน
ขั้นตอนที่ 5 จัดเก็บควำมรู้
การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ คือ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา
หรือแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งของท้องที่กับท้องถิ่นให้มีรูปแบบที่สามารถสืบค้น
และง่ายต่อการนาไปใช้ โดยจัดระบบตามหลักวิธีการทางาน ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในชุมชน เช่น ผลการศึกษาสภาพปัญหาในอดีต-ปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขปัญหา การสร้างความ
ร่วมมือของคนในชุมชน การสร้างความตระหนักและรับรู้ปัญหา การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
ชุมชนจากผลกระทบภายนอก เป็นต้น ในรูปแบบของการจดบันทึกเรื่องเล่าจากประสบการณ์ การนา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บความรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ การบันทึกวีดีทัศน์ เครื่องบันทึกเสียง
วิดีโอ หรือแม้กระทั้งการถ่ายภาพกิจกรรมความรู้ต่างๆ ของชุมชนก็ถือเป็นการจัดเก็บความรู้เพื่อให้
สามารถทาการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ และควรมีการสร้างแหล่งจัดเก็บความรู้ของชุ มชน
เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้น เช่น ศูนย์การเรียนรู้ภายในชุม ชน ศาลากลางบ้าน
ศาลาประชาคม ตลอดจนห้องสมุดของโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้

294

ขั้นตอนที่ 4
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

ขั้นตอนที่ 5
การจัดเก็บความรู ้
1) จดบันทึกรายงานการประชุม/ข้อตกลง/สรุ ป
2) ถ่ายภาพ อัดวีดีโอเกี่ยวกับกิจกรรม
3) จัดทาฐานข้อมูลหรื อคลังความรู ้ที่เป็ นระบบ
3.1) รู ปแบบเอกสารหรื อในรู ปแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
เช่น เอกสาร แผ่นพับ คู่มือ ใบปลิว โปสเตอร์
3.2) สื่ อดิจิตอล ได้แก่ ไฟล์ขอ้ มูลในคอมพิวเตอร์
PowerPoint CD/VCD/DVD คลิปวีดีโอ ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 6
การนาความรู ้ไปใช้

ภาพที่ 10 ขัน้ ตอนการจัดเก็บความรู้
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5.1 จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ข้อตกลงและสรุปผลกำรประชุม
การจัดเก็บความรู้จากการจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อตกลงหรือสรุปผลการประชุมที่ไ ด้จาก
ความเห็นร่วมกันในการแก้ปัญหาหรือกาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการปรึกษาหารือ
การเสนอแนะแนวทาง หรือความต้องการต่างๆ ตลอดจนการตัดสินใจและการจัดทาประชามติร่วม
ในระหว่างการประชุม จึงจาเป็นต้องมีการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่อภิปรายในที่ประชุม เพื่อใช้ในการ
อ้างอิงหรือใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของชุมชนต่อไป โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ ผู้จดบันทึก
รายงานการประชุม การจัดเตรียมการจดบันทึกการประชุม วิธีการจดบันทึก และขั้นตอนการจดบันทึก
การประชุม
1) ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ในการจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อตกลงและสรุปผลการประชุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ทาหน้าที่ในการจดบันทึกการประชุมถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประชุม ดังนั้นผู้จด
บันทึกการประชุมจึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประชุมนั้น ๆ เป็นอย่างดี หรือเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการจดบันทึกรายงานการประชุม และเป็นผู้ที่สามารถจดจาผู้เข้าประชุมได้เพื่อช่วย
ทาให้บันทึกการประชุมไม่เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด และเป็นบุคคลที่มีสมาธิสูง มีการติดตามเรื่องที่
ประชุมอย่างตั้งใจ และมีการเรียนรู้วิธีการและหมั่นฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ
2) การจัดเตรียมการจดบันทึกการประชุม
การที่ท้องที่กับท้องถิ่นจะเริ่มขั้นตอนในการจดบันทึกการประชุม สิ่งที่ควรคานึงถึงเป็น
ลาดับแรกก็ คือ การจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้หรือสิ่งจาเป็นอื่นๆ ที่ใช้ในการจดบันทึกให้พร้อมก่อนการ
ประชุม เพื่อให้การจดบันทึกการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อไม่เสียเวลาจัดหาใน
ระหว่างการประชุม ดังต่อไปนี้
- สมุดโน้ตหรือกระดาษ ซึ่งควรมีขนาดเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้และจัดเก็บ
- ปากกาลูกลื่น ดินสอ ที่สามารเขียนได้สะดวกรวดเร็ว และไม่ลบเลือนได้ง่าย
- เครื่องบันทึกเสียง เพื่อนามาใช้ในการทบทวนประเด็นหรือข้อมูลที่ตกหล่นจากการจด
บันทึก หรือในกรณีที่มีการบันทึกเสียงการประชุม
- บันทึกรายงานการประชุม รายชื่อสมาชิกหรือกรรมการและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว หรือรายงานการประชุมครั้งที่ยังไม่ได้รับรอง
- เอกสารประกอบการประชุม
3) วิธีปการจดบันทึกการประชุม
การจดบันทึกการประชุมในระหว่างดาเนินการประชุม ประกอบด้วยขั้นตอน คือ
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- จดละเอียดทุกคาพูดของกรรมการหรือผู้เข้าประชุมทุกคนพร้อมด้วยมติ โดยทั่วไป วิธี
นี้มักใช้เฉพาะการประชุมใหญ่ ที่จาเป็นต้องบันทึกให้ชัดเจน แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้ เนื่องจากเป็นสิ่ง ที่ทา
ได้ยากและสิ้นเปลืองแรงงาน
- จดย่อคาพูดที่เป็นประเด็นสาคัญ ซึ่งเป็นเหตุผลในการนาไปสู่มติของที่ประชุม
- จดเฉพาะเหตุผลกับมติของที่ประชุม
4) ขั้นตอนการจดบันทึกการประชุม
ในการจดบันทึกการประชุมให้ มีประสิทธิภาพ ผู้จดบันทึกต้องมีการเตรียมตัวก่อนการ
ประชุม ซึ่งประกอบด้วย
- ศึกษารายงานการประชุมครั้งก่อน ๆ
- ศึกษาเนื้อหาเรื่องราวที่ควรบันทึกในรายงานการประชุม
- ในการจดบันทึกอาจจาเป็นต้องให้ประธานที่ประชุมกล่าวสรุปมิติซ้าเพื่อให้เกิด ความ
ชัดเจนในเรื่องที่อภิปราย
- หลีกเลี่ยงการขัดจังหวะของผู้เข้าร่วมประชุม เช่น การปิดโทรศัพท์มือถือ การแต่งกายที่
สุภาพสะดวกสบาย
- ควรเลื อ กที่ นั่งใกล้ ประธานในที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ความสะดวกในการให้ ค วามช่ วยเหลือ
ระหว่างประชุม
- ขั้นตอนการดาเนินการระหว่างการประชุม คือ
- การบันทึกชื่อของการประชุมหรือคณะที่ประชุมพร้อมทั้งวันที่และสถานที่
- ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกหรือกรรมการที่เข้าร่วมเพื่อให้ครบองค์ประชุม
- บันทึกเวลาเริ่มประชุมตามที่เป็นจริง
- ผู้จดบันทึกจะต้องเตรียมพร้อมในการอ่านข้อความต่างๆ ให้ที่ประชุม
- การแก้ไขสาเนารายงานการประชุมที่มีอยู่ โดยใช้ปากกาขีดฆ่าข้อความและเขียน
ข้อความที่แก้ใหม่ลงในสมุดจดบันทึก พร้อมทั้งระบุด้วยว่าแก้ไขตรงที่ใดหรือหน้าใด
5.2 ถ่ำยภำพ อัดวีดีโอที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกรรม
ในการจัดเก็บข้อมูลที่สาคัญ ของชุมชน ไว้เพื่อทาการศึกษาเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ดาเนินชีวิต การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาตามแนวทางของชุมชนอันดี เฉกเช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่านมา
นั้น ภาพถ่าย หรือวีดีโอกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนได้ร่วมกันดาเนินการมา ถือเป็นสิ่งสาคัญที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาให้กับท้องที่กับท้องถิ่นในปัจจุบันเพื่อยึดถือเป็ นแบบอย่างที่ดี
ในการทางานร่วมกัน ซึ่งลักษณะที่สาคัญของการจัดเก็บภาพถ่าย หรือวีดีโอเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ดี
นั้น ควรพิจารณาจาก
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- เครื่องมือมีความทันสมัยในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น กล้องถ่ายภาพ เครื่องอัดวีดีโอ
หน่วยความจา เป็นต้น
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพ การสื่อสารทาความเข้าใจ หรือการใช้สื่อสารสนเทศต่างๆ ที่ทันสมัย
- การเข้าถึงสิ่งที่จัดเก็บข้อมูลภาพถ่าย วีดีโอ ที่สะท้อนให้เกิดความตระหนักและรับรู้ร่วมกันใน
ประเด็นต่างๆ เช่น สภาพปัญหาสิง่ แวดล้อม การบุกรุกทาลายป่า การจัดงานประเพณี การเข้าร่วม
ประชุมปรึกษาหารือ และการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของชุมชน เป็นต้น
5.3 จัดทำฐำนข้อมูลหรือคลังควำมรู้ที่เป็นระบบ
การจัดทาฐานข้อมูลหรือคลังความรู้ที่เป็นระบบ คือ การวางแผนในการจัดการกับข้อมูลที่ มีอยู่
หลากหลายในชุมชนให้มีรูปแบบที่สามารถสืบค้นและง่ายต่อการนาไปใช้ประโยชน์และสาหรับใช้ใน
การจัดเก็บความรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทชุมชน ปัญหาและความต้องการ
5.3.1 รูปแบบเอกสำรหรือในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
การจัดเก็บข้อมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ คือ การจัดทาสื่อที่ประกอบด้วยข้อความ ตัวอักษร
และภาพถ่ายที่สามารถถ่ายทอดความรู้จากผู้นาท้องที่กับท้องถิ่นที่ถือเป็นผู้ส่งสารไปยังผู้นาชุมชน ผู้นา
กลุ่มต่างๆ และคนในชุมชนที่เป็นผู้รับสาร เช่น การจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
วารสารชุมชน คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
5.3.2 สื่อดิจิตอล
ในการจัดทาสื่อดิจิตอล หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดเก็บความรู้ ได้แก่
ไฟล์ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็จรูป PowerPoint หรืออุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของ CD/VCD/DVD และคลิปวีดีโอ ฯลฯ ซึ่ง ถือเป็นการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ใ นการ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล หรื อ ฐานข้ อ มู ล (Database) ให้ เ ป็ น ระบบและสะดวกในการสื บ ค้ น โดยมี ขั้ น ตอน
ประกอบด้วย
- จัดเก็บตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ประสบความสาเร็จในการแก้ปัญหา/พัฒนา
- จัดเก็บตามโครงการ กิจกรรม หรือแนวทางตามนโยบายของรัฐกาหนด
- จัดเก็บตามโครงการ กิจกรรม หรือแนวทางตามที่ชุมชนกาหนดร่วมกัน
- จัดเก็บแยกตามรายละเอียดของสภาพปัญหาและความต้องการแต่ละหมู่บ้าน
- จัดเก็บแยกเป็นไฟล์แต่ละกิจกรรมที่ได้ดาเนินการก่อนและหลัง
- จัดเก็บตามความสัมพันธ์ของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
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ขั้นตอนที่ 6 กำรนำควำมรู้ไปใช้
การนาความรู้ไปใช้ เป็นกระบวนการในการนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนา ปรับปรุงไปใช้ใน
การทางาน แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยทาให้ท้องที่ ท้องถิ่นและคนในชุมชนทุกภาคส่วนที่นา
ความรู้ไปใช้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมในการทางานร่วมกันของ
ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องคานึงถึงวัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลงภายในชุมชน เช่น วัฒนธรรมในการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการแก้ปัญหาต่างๆ การทางาน
ร่วมกันระหว่างผู้นากับคนในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน โดยการสังเกตจากการเข้ า
ร่วมการประชุม หรือกิจกรรมแบบแนวราบที่ไม่ใช่การบังคับบัญชาหรือสั่งการจากรัฐ และสามารถนา
แนวทางไปปรับปรุงวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหาทั้งภายในและภายนอกชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพขึ้น
ขั้นตอนที่ 5
การจัดเก็บความรู ้

ขั้นตอนที่ 6
การนาความรู ้ไปใช้
1) จัดประชุมประชาคมหมู่บา้ น/ตาบล เพื่อชี้แจงให้ชุมชนเข้าใจ
ในแนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนาตามที่กาหนดไว้ในแผน
- การพัฒนาคน
2) ระดมสรรพกาลังในชุมชน เพื่อสนับสนุน ส่ งเสริ มหรื ออานาย
ความสะดวกให้เป็ นไปตามแผนชุมชนพึ่งตนเองที่วางไว้
- การพัฒนางาน
3) มีการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับท้องถิ่น และภาคีในการ
พัฒนาอื่นๆ ซึ่งอาจเป็ นชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องในลักษณะของการมีสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน
- การพัฒนาชุมชน
4) มีการเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับแผนฯ ให้แก่คนในชุมชน และ
แบ่งปั นให้กบั ชุมชนอื่นผ่านช่องทางที่หลากหลายรู ปแบบ ได้แก่
- จัดทาเอกสาร แผ่นพับ คู่มือ วีดีโอ/วีดีทศั น์
- จัดรายการผ่านเสี ยงตามสาย วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว
- จัดทาบอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์
- จัดทาสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ/เว็บไซต์ (Website)
- จัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
- จัดตั้งห้องสมุดสาหรับสื บค้นข้อมูล
5) มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนฯ ที่วางไว้
ภาพที่ 11 ขั้นตอนการนาความรู ้ไปใช้
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6.1 จัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำน/ตำบล เพื่อชีแ้ จงให้ชุมชนเข้ำใจในแนวทำงกำรแก้ปัญหำ/
พัฒนำตำมที่กำหนดไว้ในแผนร่วมกัน
การนาความรู้ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล เพื่อชี้แจงให้ชุมชนเข้าใจใน
แนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนาตามที่กาหนดไว้ในแผนร่วมกันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในขั้นตอนนี้
เป็นการนาความรู้ ข้อมูลหรือแนวทางใหม่ที่ได้ตกลงร่วมกันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา หรือ
กาหนดทิศทางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยทาให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ในระดับ
บุคคล เพื่อนาไปสู่การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้
6.1.1 ปรับเปลี่ยนแนวควำมคิดของคนในชุมชน
การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของคนในชุมชน เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติที่เกิดขึ้นจากการตระหนักและรับรู้ของคนในชุมชน โดยการเปลี่ยนแปลงจะทาให้
คนในชุมชนเกิดความรู้ และมีความรู้สึกที่ดีกับความรู้ใหม่ที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
ชุมชนที่ตนเองได้รับ และสนับสนุนความรู้ใหม่หรือแนวคิดเพื่อนาไปใช้ในการทางานของแต่ละคนได้
หรืออาจจะนาความรู้ใหม่หรือแนวทางการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นจากการจั ด
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล ที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในชุมชนมาต่อยอดการ
ทางานของตนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลจากการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาของ
คนในชุมชนผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบลก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนในชุมชน
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ของคนในชุมชน ได้แก่
1) สร้างการรับรู้และตระหนักต่อปัญหาที่เกิดขึ้น อันมีผลมาจากพฤติกรรมของคนใน
ชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด ที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนมั่วแต่ทางานจนขาดการอบรมดูแลเอาใจใส่บุตร
หลาน ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร ที่เกิด ขึ้นจากการใช้สารเคมีปราศศัตรูพืชและการปลูกพื ช ชนิด
เดียวกันเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาการประกอบอาชีพ ที่เกิดขึ้นจากการขาดความรู้ การ
ร่วมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายในชุมชน เป็นต้น โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
- ท้องที่กับท้องถิ่น จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกันเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของคน
ในชุมชน ผ่านเวทีประชุมประจาเดือนหมู่บ้านที่จัดขึ้นเดือนละครั้ง
- ระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมจัดหมวดหมู่ปัญหาและความต้องการของชุมชน จาก
การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนนามาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน
- ร่วมกันหาสาเหตุที่มาของปัญหาและแนวทางการแก้ไข
- เชิญบุคคลในชุมชนที่มีความรู้ หรือประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหามาแลกเปลี่ยน
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
2) สร้างจิตสานึกในการช่วยเหลือผู้อื่นและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมีวิธีการและ
ขั้นตอนดังนี้
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- ท้องที่กับท้องถิ่น ร่วมกันค้นหาคนในชุมชนที่มีลักษณะของคนที่มีจิตอาสาชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่นและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทางาน เช่น อสม. อพปร.
- จัดอบรมบทบาทหน้าที่และความสาคัญของการเป็นบุคคลที่เสียสละอุทิศตนเพื่อผู้อื่น
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- ท้องที่กับท้องถิ่น จัดทาประกาศนีย บั ตรยกย่ องเชิ ด ชู เกี ยรติ ให้ แก่ คนในชุ ม ชนที่
เสียสละ อุทิศตนเพื่อ ผู้อื่น และผู้ด้อยโอกาสทางสัง คม และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่คนในชุมชน
ทราบโดยทั่วกันผ่าน เสียงตามสาย วิทยุชุมชน หรือการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงาน
- ท้องถิ่นจัดให้มีสวัสดิการตอบแทนคุณงามความดีของคนในชุมชนที่เสียสละอุทิศตน
เพื่อผู้อื่นและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตามเทศกาลสาคัญต่างๆ เช่น ปใหม่ สงกรานต์
- ปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับการทางานเพื่อผู้อื่นและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขึ้นในโรงเรียน
เพื่อให้เกิดการต่อยอดไปสู่แต่ละครอบครัวในชุมชน
3) ส่งเสริมการทางานที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวก
ฟ้องโดยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
- ท้องที่กับท้องถิ่น สอดแทรกหลักการและแนวคิดของการทางานเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนส่วนร่วมมากกว่าตนเอง ผ่านการจัดประชุมประจาเดือน
- เชิญผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี
ในการอยู่ร่วมกันของคนในอดีต ที่มีความรักใคร่สามัคคีและคานึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลักใน
การดาเนินชีวิต
- ยกย่องเชิดชูเกียรติคนในชุมชนที่เป็นแบบอย่างของการทางานเพื่อประโยชน์ส่วน
ร่วมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
- ปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับการทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขึ้นในโรงเรียน เพื่อให้เกิด
การต่อยอดไปสู่แต่ละครอบครัวในชุมชน
4) วางแผนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยมีวิธีการและขั้นตอน
ดังนี้
- ท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ ในชุมชน และบุคลากรด้านสาธารณสุข
เช่น ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) สาธารณสุขอาเภอ เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) จัดประชุมร่วมกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านสุขภาพอนามัยที่เกิดขึ้นในชุมชน
- จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน
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- ท้องถิ่นจัดงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของคนใน
ชุมชนให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) เพื่อจัดเตรียมเครื่องมือในการให้ความรู้ เช่น
อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด เครื่องมือวัดความดัน แผ่นตรวจหาสารเสพติด ฯลฯ
- ท้องที่ ท้องถิ่นและบุคลากรด้านสาธารณสุขร่วมมือกันออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้
ความรู้และตรวจโรคเบื้องต้นให้กับคนในแต่ละชุมชน
- ท้องที่ ท้องถิ่นและบุคลากรด้านสาธารณสุขจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ความรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสาเหตุของโรค วิธีการป้องกัน ควบคุมและการรักษาโรค
ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ และลดภาระการเจ็บป่วยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการมีชีวิตที่ยืน
ยาวของคนในชุมชน
5) ดาเนินชีวิตบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
- ท้องที่กับท้องถิ่น สอดแทรกแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนใน
ชุมชนผ่านเวทีการประชุมประจาเดือนที่จัดขึ้น
- ท้องที่กับท้องถิ่น ร่วมกันคัดเลือกคนในชุมชนที่มีวิถีชีวิตการดาเนินตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเป็นบุคคลต้นแบบให้แก่ชุมชน
- ท้องที่กับท้องถิ่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่คนในชุมชน โดยได้เชิญ
บุคคลต้นแบบที่ยึดถือหลักการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คนใน
ชุมชน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภาพในการดาเนินชีวิต เช่น การเป็นบุคคลฉลาดตามวิถีชุมชน
พึ่งตนเอง การรู้จักวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวินัยทางการเงิน
การสื่อสารทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นในชุมชน และการกล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เพื่อให้คน
ในชุมชนเข้าใจถึงประเด็นสาคัญตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างลึกซึ้ง
- ท้องที่กับท้องถิ่น ประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการแสวงหาชุมชนต้นแบบที่มีการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่ยอมรับจากสังคม เพื่อนาคนในชุมชนเดินทางไป
ศึกษาดูงาน
- ท้องถิ่นจัดเตรียมงบประมาณ บุคลากร สื่อเทคโนโลยี ฯลฯ ในการเดินไปศึกษาดูงาน
- คัดเลือกและอบรมคนในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
และกลับมาร่วมระดมความคิดเห็น สรุปบทเรียนที่ได้เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและให้
ความรู้แก่คนในชุมชน ผ่านช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีในชุมชน
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6.1.2 นำควำมรู้ไปพัฒนำตนเองได้
การนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของท้องที่กับท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดผลต่อตนเอง จากการได้รับความรู้ใหม่ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่มีความสาเร็จเพิ่มขึ้น และนามาใช้ทดแทนความรู้เดิมซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
ทางานในอนาคต ดังต่อไปนี้
1) How: ความร่วมมือในการแก้ปัญหา/พัฒนาชุมชนจะมาจากการมีส่วนร่วมของทุกคน
ในชุมชนได้อย่างไร ประกอบด้วย
- สร้างให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
- รวมกันหาสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้น
- ผลกระทบของปัญหาที่มีต่อทุกคนในชุมชน
- คนในชุมชนสามารถร่วมมือกันในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
2) Who: ใครบ้างในชุมชนที่จะต้องเข้าร่วมในการแก้ปัญหา/พัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
- ท้องที่กับท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา ผู้นากลุ่มต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้าน
- คนในชุมชน หรือชาวบ้าน
- ส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
- องค์กรภาครัฐและเอกชน
3) Group: ในชุมชนมีกลุ่มอะไรที่มีพลัง ในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการ
แก้ปัญหา/พัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
- ผู้นาชุมชนตามธรรมชาติ/ผู้นาความคิด เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา
- ผู้นาอย่างเป็นทางการ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.
- ผู้นาศาสนา เช่น พระ แม่ชี นักบวช ฯลฯ
- ผู้นากลุ่มอาชีพ เช่น ผู้นากลุ่มเกษตรกรรม ผู้นากลุ่มทานา ผู้นากลุ่มแปรรูปผลผลิต
4) Method: มีวิธีการอย่างไรในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในชุมชน ประกอบด้วย
- การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
- การจัดประชุมหมู่บ้าน
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
- การประชุมกลุ่มย่อย
- การจัดเวทีชาวบ้าน/เวทีสาธารณะ
- การจัดเวทีระดมสมอง
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5) Sustainable ทาอย่างไรให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา/พัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นมี
ความยั่งยืนได้ ประกอบด้วย
- จัดตั้งคณะทางานซึ่งเป็นตัวแทนของคนในชุมชนจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
- ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะทางาน
- บูรณาการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของชุมชนเข้ากับกระบวนการแผนพัฒนา
ของท้องถิ่น
- เชิดชูเกียรติให้กับคณะทางานฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา/พัฒนาชุมชนให้
ดีขึ้น
- ทุกคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา/พัฒนาอย่างจริงจัง ในฐานะการเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน
6.2 ระดมสรรพกำลังในชุมชน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมหรืออำนำยควำมสะดวกให้เป็นไป
ตำมแผนชุมชนพึ่งตนเองที่วำงไว้
การระดมสรรพกาลังในชุมชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมหรืออานายความสะดวกให้เป็นไปตามแผน
ชุมชนพึ่งตนเองที่วางไว้ ถือเป็นการพัฒนางาน อันเป็นผลมาจากการนาความรู้ใหม่ที่ได้จากการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนร่วมกันสะท้อนแนวทางหรือความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนให้เกิดความ
เข้ ม แข็ ง อย่ า งยั่ ง ยื น ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ คนในชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ โดยวิ ธี ก ารที่ ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ ภายในชุมชน ดังต่อไปนี้
- สร้างคณะทางานของชุมชนขึ้นเป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นผู้นาความคิดในการแก้ปัญหา/
พัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบด้วยท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และผู้นากลุ่มต่างๆ ในชุมชน
- คณะทางานที่จัดตั้งขึ้นทาหน้าที่ในการเชื่อมต่อนโยบายของรัฐและความต้องการของคนใน
ชุมชนแบบคู่ขนานทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง
- คณะทางานมีการประชุมเชื่อมต่อกับคนในชุมชนเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของคน
ในชุมชนอยู่เสมอ
- ท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณในการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานใน
ชุมชนที่ประสบความสาเร็จในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
- จัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเองขึ้น จากแบบสัมภาษณ์ข้อมูลสภาพปัญหาหรือความต้องการ
ต่างๆ ที่ชุมชนอยากรู้ จัดเก็บข้อมูลจากทุกหลังคาเรือน นาข้อมูลมาสรุปสังเคราะห์ และจัดทาเป็น
เอกสารเผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน
- นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการวางแผนร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง
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- นาข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการที่ได้จากการศึกษาในส่วนที่เกินความสามารถในการ
แก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน จัดส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และอบต. ในการช่วยเหลือ
- นาแนวทางการแก้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เข้าสู่กระบวนการจัดทา
แผนพัฒนาของท้องถิ่น ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
- นาแนวทางการแก้ปัญหาและความต้องการของชุมชนที่ได้จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการประชุมประจาเดือน มาใช้ในการสร้างเป็นความรู้ใหม่ หรือคู่มือ
การปฏิบัติงานให้แก่ชุมชน เช่น คู่มือระบบสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเอง คู่มือการจัดทาแผนชุมชน
พึ่งตนเอง หรือคู่มือธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็นต้น
6.3 มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับท้องถิ่น และภำคีในกำรพัฒนำอื่นๆ ซึ่งอำจเป็น
ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องในลักษณะของกำรมีสัมพันธ์ที่เท่ำเทียมกัน
การพัฒนาเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยแนวคิด
และกระบวนการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นผลจากการนาความรู้ใหม่ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน
โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น และภาคีในการพัฒนาอื่นๆ ในลักษณะของการมี
สัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในชุมชน
และนอกชุมชน โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้
- ท้องที่กับท้องถิ่น เรียนรู้ร่วมเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน
- ท้องที่กับท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ทางานเพื่อหาแนวทางหรือ
ความรู้ใหม่ในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
- ท้องที่กับท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกับผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ
เป็นคณะทางานที่เป็นผู้นาทางความคิดในการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาในระดับหมู่บ้าน จน
เกิดการยอมรับของชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน
- คณะทางานระดับหมู่บ้าน ขับเคลื่อนแนวคิดจนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาของคนในชุมชนอย่างจริงจัง
- คณะทางานระดับหมู่บ้าน สร้างผลการดาเนินการจัดการกับปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนได้เป็นผลสาเร็จและเกิดการยอมรับจากทุกฝ่ายในระดับส่วนราชการและหมู่บ้านใกล้เคียง
- คณะทางานระดับหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมแนวคิด วิธีการ กระบวนการ
จัดการกับปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนให้กับชุมชนใกล้เคียงอื่นๆ จนเกิดการยอมรับ
- คณะทางานในระดับหมู่บ้านทุกหมู่ ดาเนินการร่วมกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือระดับ
ตาบลอย่างเป็นรูปธรรมในการร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยการร่วมมือวิเคราะห์รวบรวมและ
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จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบครบถ้วนทุกครัวเรือน และเป็นความต้องการที่แท้จริงที่เกิดจากสภาพ
ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน
- เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของคณะทางานในระดับ
หมู่บ้านทุกหมู่ มีความสอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแผนพัฒนาของอบต.
- เกิดกระบวนการร่วมกันของชุมชนกับการกาหนดนโยบายของอบต. เป็นไปในทิศทางหรือ
ความต้องการเดียวกัน นาไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองและพัฒนาสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของสังคม
6.4 มีกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับแผนฯ ให้แก่คนในชุมชน และแบ่งปันให้กับชุมชนอื่น
ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่
- จัดทาเอกสาร แผ่นพับ คู่มือ วีดีโอ/วีดีทัศน์
- จัดรายการผ่านเสียงตามสาย วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว
- จัดทาบอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์
- จัดทาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/เว็บไซต์ (Website)
- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- จัดตั้งห้องสมุดสาหรับสืบค้นข้อมูล
6.5 มีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ที่วำงไว้
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ที่ชุมชนได้วางไว้ร่วมกัน เป็นการ
ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นระหว่างที่ได้มีการ
ดาเนินงานโดยผู้ที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต่างๆ โดยจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการแต่ละกิจกรรม ในการประชุมประจาเดือนของหมู่บ้าน
เพื่อให้คนในชุมชนรับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน ซึ่งในการรายงานผลประกอบด้วย
1) รายงานสรุปผลการดาเนินงานที่สามารถดาเนินการได้จริงของแต่ละกิจกรรม
- ผลการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม
- ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ
2) รายงานความก้าวหน้าแล้วเสร็จของการดาเนินงานตามแผน เพื่อส่งถึงหน่วยงานของ
รัฐหรืออบต. ในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณ
3) ปฏิทินการดาเนินงานที่แสดงถึงความก้าวหน้าของงานเทียบกับระยะเวลาที่กาหนด
ตามแผน
4) วันที่ดาเนินการแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรม
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5) เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของแต่ละกิจกรรมดังกล่าวได้
บรรลุผลตามแนวทางร่วมกันของชุมชน
- ภาพถ่าย วีดีโอ
- รายงานการประชุม
- บันทึกผลการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ตามแผน
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกิจกรรม
จากแนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่ง เสริมความร่วมมือระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้ มแข็งของชุมชน ที่นาเสนอในเบื้องต้น พบว่า มีแนวทางในการ
นาไปใช้ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพต่อการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบแนวทางการจัดการความรู้ที่สาคัญ 2 แนวทาง แต่แตกต่างกันใน
ขั้นตอนของการนาไปใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยเงื่อนไขและวัตถุประสงค์การเกิดขึ้นของกิจกรรมในการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนาของชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวทางที่ 1 ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก้ 1) การสร้างการรับรู้ 2) การแสวงหาความรู้ 3)
การสร้างความรู้ 4) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) การจัดเก็บความรู้ และ6) การนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์
- ปัจจัยเงื่อนไขในการนาแนวทางการจัดการความรู้ไปใช้ คือ เป็นกิจกรรม หรือโครงการที่
นาไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดของผู้นาชุมชน
ร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ที่มีความตระหนักและรับรู้ต่อปัญหาและความต้องการของคนใน
ชุมชน นามาสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการจัดการกับปัญหาหรือความต้องการด้วย
การบริหารจัดการร่วมกันของชุมชน
แนวทางที่ 2 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3)
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การจัดเก็บความรู้ และ5) การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
- ปัจจัยเงื่อนไขในการนาแนวทางการจัดการความรู้ไปใช้ คือ เป็นกิจกรรม หรือโครงการที่
นาไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดหรือนโยบายของ
รัฐที่เป็นผู้คิดริเริ่ม และมอบหมายให้ท้องที่กับท้องถิ่น หรือผู้นาชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนาไป
ดาเนินการให้เป็นผลสาเร็จตามกระบวนการและขั้นตอนที่ได้กาหนดมา และนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนต่อไป
รายละเอียดและขั้นตอนปรากฏตามภาพที่ 12
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1. การสร้ างการรับรู้
1.1 รับรู ้ข่าวสาร/แนวนโยบายของรัฐ
1.2 จัดประชุมหมู่บา้ นเพื่อแจ้งข่าวสาร/นโยบายรัฐ
1.3 ท้องที่ ท้องถิน่ และผูน้ าชุมชน ปรึ กษาหารื อกัน
1.4 นาข้อมูลที่ได้เสนอต่ออาเภอ/ส่ วนราชการ
1.5 เกิดการรับรู ้ปัญหา/ความต้องการ และเตรี ยมคณะทางาน

2. การแสวงหาความรู้
2.1 จากภายในชุมชน
2.2 จากภายนอกชุมชน

ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐ/ส่ วนราชการเป็ นผูก้ าหนดแนวทาง/
นโยบายการแก้ปัญหาและพัฒนาให้ดาเนินการ

3.1 จัดตั้งคณะทางาน (ท้องที่ทอ้ งถิ่นและผูน้ าชุมชน)
3.2 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนแนวทางแก้ปัญหา/พัฒนา
3.3 บูรณาการความรู ้ทางวิชาการ นโยบายรัฐ กับปั ญหา/ความ
ต้องการของชุมชน เพื่อนาไปแก้ปัญหา
3.4 ร่ วมกาหนดกิจกรรม/โครงการ ข้อตกลง ระเบียบแบบแผนใน
การแก้ปัญหา/พัฒนาชุมชน

4. การแบ่ งปันและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในชุมชน
4.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายนอกชุมชน

5. การจัดเก็บความรู้
5.1 จดบันทึกรายงานการประชุม/ข้อตกลง/สรุ ป
5.2 ถ่ายภาพ อัดวีดโี อ
5.3 จัดทาฐานข้อมูลหรื อคลังความรู ้ที่เป็ นระบบ

ภายใต้เงื่อนไขที่ เกิดขึ้นจากผูน้ าที่ตระหนักต่อปัญหา/ความ
ต้องการชุมชน และใช้การมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา/พัฒนา

3. การสร้ างความรู้

6. การนาความรู้ไปใช้
6.1 ประชุมชี้แจงการแก้ปัญหา/พัฒนาให้ชุมชนเข้าใจ
6.2 ระดมสรรพกาลังในชุมชน ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนฯ
6.3 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือท้องที่ทอ้ งถิน่ /ภาคีการพัฒนา ใน
ลักษณะการมีสัมพันธ์ที่เท่าเทียม
6.4 เผยแพร่ ความรู ้ให้คนในชุมชน และแบ่งปันให้ชุมชนใกล้เคียง
6.5 ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนฯ

ภาพที่ 12 แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่
กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง “แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมื อ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาบทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น และปัจจัยเงื่อนไข
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 2) วิเคราะห์การจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านใน
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และ 3) นาเสนอ
แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีขั้นตอนดาเนินการวิจัยดังนี้
1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนในแต่ละตาบล ที่
เกี่ยวกับสภาพบริบทของแต่ละหมู่บ้านในตาบล ที่มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สภาพความ
ร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ แสดงให้เห็นถึงการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายและก่อให้เกิดความเข้มแข็ง ของชุ มชน และองค์กรหรือกลุ่ม กิจกรรมในแต่ ล ะ
หมู่บ้านที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนชุมชน
2. การศึกษาภาคสนามเพื่อให้ทราบข้อมูลทั่วไป ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
รวมถึงทราบบทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน
และปัจจัยเงื่อนความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น จานวน 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลบุพราหมณ์
“กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบุพราหมณ์” ตาบลศิลาลอย “สภาผู้นาชุมชนตาบลศิลาลอย” และตาบล
หนองยาว “ธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว” โดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและแบบมี
ส่วนร่วม การจัดสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
ข้าราชการอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก คณะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และใน
ส่วนของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน และคนในชุมชน
3. การจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการความรู้
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชน ในด้านการศึกษาและด้านวิชาการ จานวน 11 คน
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1. สรุปผลกำรกำรวิจัย
1.1 บทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น และปัจจัยเงื่อนไข
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
1.2 ผลการวิเคราะห์ การจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่ง เสริมความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
1.3 แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
1.1 บทบำท ลักษณะและรูปแบบควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น และปัจจัยเงื่อนไข
ควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
ท้องที่กับท้องถิ่นได้ตกลงร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนโดยมีบทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือดังนี้
1.1.1 บทบำทควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
เมื่อพิจารณาบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ในการพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง จาแนกตามพื้นที่ที่ศึกษา พบว่า
1) ตาบลบุพราหมณ์ บทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในกิจกรรม
“กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบุพราหมณ์” ทั้งสองฝ่ายยังมีบทบาทความร่วมมือกันในระดับที่น้อย
โดยนายก อบต. เป็นผู้มีบทบาทหลักในการดาเนินการตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน จึงมีบทบาทเป็นผู้นา
ผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วม ผู้ปฏิบัติและผู้รับผล ส่วนกานัน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่มีบทบาทรองในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน โดยมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วมและผู้รับผล
2) ตาบลศิลาลอย บทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในกิจกรรม
“สภาผู้นาชุมชนตาบลศิลาลอย” ทั้งสองฝ่ายมีบทบาทความร่วมมือกันในระดับที่มาก ในการดาเนิน
กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยทั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอบต. ในแต่ละหมู่บ้านมี
บทบาทร่วมกันเป็นผู้นา ผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วม ผู้ปฏิบัติและผู้รับผล
3) ตาบลหนองยาว บทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในกิจกรรม
“ธรรมนูญส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว” ทั้งสองฝ่ายยังมีบทบาทความร่วมมือกันในระดับที่น้อย
โดยผู้นาชุมชน เป็นผู้มีบทบาทหลักในการดาเนินการตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน จึง มีบทบาทเป็นผู้นา
ผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วม ผู้ปฏิบัติและผู้รับผล ส่วนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิกและนายกอบต. มีบทบาท
รองในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน โดยทั้งคู่มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วม ผู้ปฏิบัติและผู้รับ
ผล
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1.1.2 ลักษณะควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
เมื่อพิจารณาลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ในการพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง จาแนกตามพื้นที่ที่ศึกษา พบว่า
1) ต าบลบุ พ ราหมณ์ มี ลั ก ษณะความร่วมมือ ระหว่า งท้ อ งที่ กับ ท้ อ งถิ่นผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชน มีลักษณะแบบเป็นทางการโดยที่รัฐบาลเป็นผู้
กาหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชน จึงเห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กาหนดบทบาทให้ท้องถิ่นมี
หน้าที่สาคัญในการเป็นผู้นาในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนาคนในชุมชน
โดยให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้เกิดความร่วมมือจากหลายฝ่าย
2) ตาบลศิลาลอย มีลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชน มีลักษณะแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งเกิดขึ้นจากการรั บรู้
สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสและสัมพันธ์กับปัญหาโดยตรงร่วมกันระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่น นามาซึ่งการเกิดจิตสานึกหรือจิตสาธารณะในการแสวงหาวิธีหรือแนวทางการแก้ไ ขปัญ หา
ร่วมกันกับคนในชุมชน เพื่อลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการทางานของชุมชนในฐานะที่ทุกฝ่ายเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน ด้วยการตีความสภาพปัญหาและหาแนวการทางแก้ไขในการจัดการกับปัญหาภายในหมู่บ้าน
ที่สะสมมาเป็นเวลานาน ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน และส่งเสริมการปรับเปลี่ ยน
ทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรมที่จะนามาสร้างแรงจูงใจต่อการแก้ไขปัญหาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
3) ตาบลหนองยาว มีลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่ กับท้องถิ่นผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชน มีลักษณะแบบเป็นทางการโดยที่ผู้นาชุมชน ที่เป็นผู้ริเริ่ม
หรือขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ มี ฐานะเป็นตัวแทนของรัฐในการที่ต้องนานโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติใน
พื้นที่แต่ละชุมชนเพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ข องรัฐ จึงได้ร่วมมือกับท้องที่ และท้องถิ่น
ในการส่งเสริมสนับสนุนกันในชุมชนเพื่อดาเนินกิจกรรมการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย ตามนโยบายหรือมาตรการพื้นฐานแห่งรัฐโดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของคนในชุมชนในการ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการแก้ไขปัญหาของพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 และหลักการจัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ได้กาหนด
นโยบาย และกรอบหรือทิศทางในการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคตของคนในชุมชน ซึ่งก็ถือว่าเป็น
บทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบของท้องที่กับท้องถิ่นด้วยเช่นกัน
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1.1.3 รูปแบบควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
เมื่อพิจารณารูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ในการพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง จาแนกตามพื้นที่ที่ศึกษา พบว่า
1) ตาบลบุพราหมณ์ รูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นที่เกิ ด ขึ้ น
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชน โดยการปฏิบัติงานมีท้องถิ่น เป็นผู้ทาหน้าที่
บริหารศูนย์กลางความร่วมมือและการติดต่อระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ซึ่งมีลักษณะอย่างเป็นทางการในฐานะที่ ท้องถิ่น เป็นส่วนราชการ ซึ่งต้องมีการควบคุ มการ
ดาเนินการต่างๆ ตามระเบียบหรือที่กฎหมายกาหนดโดยที่ระหว่างดาเนินกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนนั้น มีการกาหนดบทบาทหน้า ที่ ที่ชั ดเจนตามการวางแผนงานร่วมกัน ซึ่ง การจัด
กิจกรรมในชุมชนที่ท้องถิ่น ดาเนินการส่วนมากเป็นการพัฒนาคนในชุมชน พัฒนาทุนต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ชุมชน เช่น การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่อง
เทียวเชิงนิเวศ การพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนด้วยการไปศึกษาดูง าน หรือการเชิญ วิทยากรมาให้
ความรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ล้วนแต่เป็นการพัฒนาทุนทางสังคมของชุมชน
แทบทั้งสิ้น หรือเรียกว่า “รูปแบบควำมร่วมมือแบบหุ้นส่วน”
2) ตาบลศิลาลอย รูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นที่ เกิดขึ้ นผ่ าน
กิจกรรมต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชน โดยลักษณะสาคัญที่สะท้อนถึงความร่วมมือของ
ท้องที่ท้องถิ่นและคนในชุมชน ในการปฏิบัติงานร่วมกันในฐานะการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทั้ง หมด
โดยเริ่มตั้งแต่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ตาบลเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการแก้ปัญหา การพัฒนาร่วมกันในบริบทของ
ทุนทางสังคมของแต่ละหมู่บ้านที่มีอยู่โดยมี ท้องที่กับท้องถิ่นในฐานะผู้นาชุมชนร่วมกันสนับสนุน และ
เพื่ อให้ เกิ ดผลอย่ างเป็ นรู ปธรรม จึ ง มี การก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรั บผิ ดชอบร่วมกั น ซึ่ง ถื อเป็น
ประชามติร่วมกันของชุมชน มีการกาหนดเป้าหมาย งบประมาณและระยะเวลาในการแก้ปัญหาของ
ชุมชนที่ชัดเจน ในขณะที่การทางานของทุกฝ่ายนั้นมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
การแก้ปัญหาหรือพัฒนา เพราะมีวัตถุประสงค์สาคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุผลอย่าง
เป็นรูปธรรม หรือเรียกว่า “รูปแบบควำมร่วมมือแบบกลุ่มรวมพลัง”
3) ตาบลหนองยาว รูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นที่เกิดขึ้นผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชน โดยลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่น ที่เป็นผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้นาชุมชนและชาวบ้าน ในการสนับสนุน การ
แก้ปัญหาและการพัฒนาด้านต่างๆ ระหว่างกันภายในชุมชน โดยไม่มีลาดับขั้นของการบังคับบัญชา มี
ความยืดหยุ่นในการทางานตามสภาพของแต่ละชุมชนหรือกิจกรรมนั้น โดยที่ผู้นาท้องที่และท้องถิ่น
เอง มีบทบาทความรับผิดชอบต่อกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมในแบบหลวมๆ ไม่มีกฎระเบียบหรือข้อ
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ผูกมัดต่อการดาเนินกิจกรรมนี้ตามบทบาทหน้าที่ อันเนื่องมาจากบทบาทหลัก ในการดาเนินการเป็น
ของผู้นาชุมชน แต่ท้องที่และท้องถิ่นมีหน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อคน
ในชุมชนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะที่ตนเองเป็นผู้นาชุมชน ซึ่งเป็นผู้ประสานให้เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมของรั ฐ กั บ ชุ ม ชนต่ า งๆ อั น จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง ต่ อ ชุ ม ชน หรื อ เรี ย กว่ า
“รูปแบบควำมร่วมมือแบบเครือข่ำย”
1.1.4 ปัจจัยเงื่อนไขควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่น
ปัจจัยเงื่อนไขในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ในการ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง จาแนกตามพื้นที่ที่ศึกษา พบว่า
1) ตาบลบุพราหมณ์ สามารถแบ่งปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมือระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่นออกได้เป็น ปัจจัยเงื่อนภายในและปัจจัยเงื่อนไขภายนอก ประกอบด้วย
- ปัจจัยเงื่อนไขภายใน ได้แก่ 1) การมีภาวะผู้นาของท้องถิ่นหรือนายก
อบต. 2) ระดับการศึกษา และ3) กลไกทางการเมือง
- ปัจจัยเงื่อนไขภายนอก ได้แก่ 1) บริบทชุมชน 2) กฎหมาย และระเบียบ
3) การประสานนโยบายของรัฐ 4) การสนับสนุนจากส่วนกลาง 5) กลไกงบประมาณ 6) การเสริมพลัง
ของคนในชุมชน
2) ตาบลศิลาลอย สามารถแบ่งปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมือระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่นออกได้เป็น ปัจจัยเงื่อนภายในและปัจจัยเงื่อนไขภายนอก ประกอบด้วย
- ปัจจัยเงื่อนไขภายใน ได้แก่ 1) การตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่ายอย่างชัดเจน 2) การมีจิตสานึกเรื่องความร่วมมือ 3) การมีภาวะผู้นาของผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก
อบต. 4) ระดับการศึกษา 5) กลไกทางการเมือง และ 6) การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
- ปัจจัยเงื่อนไขภายนอก ได้แก่ 1) บริบทชุมชน 2) กฎหมาย และระเบียบ
3) การประสานนโยบายของรัฐ 4) กลไกงบประมาณ 5) การเสริมพลังของคนในชุมชน
3) ตาบลหนองยาว สามารถแบ่งปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมือระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่นออกได้เป็น ปัจจัยเงื่อนภายในและปัจจัยเงื่อนไขภายนอก ประกอบด้วย
- ปัจจัยเงื่อนไขภายใน ได้แก่ 1) ระดับการศึกษา 2) ความสัมพันธ์เครือ
ญาติ และ3) กลไกทางการเมือง
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- ปัจจัยเงื่อนไขภายนอก ได้แก่ 1) บริบทชุมชน 2) กฎหมาย และระเบียบ
3) การประสานนโยบายของรัฐ 4) การสนับสนุนจากส่วนกลาง 5) กลไกงบประมาณ และ 6) การ
เสริมพลังของคนในชุมชน
1.2 วิเครำะห์กำรจัดกำรควำมรู้ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง
ท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
การวิเคราะห์การจัดการความรู้ประกอบด้วย องค์ประกอบในการจัดการความรู้และ
กระบวนการจัดการความรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 องค์ประกอบในกำรจัดกำรควำมรู้
จากการศึกษาองค์ประกอบในการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ใน 3 พื้นที่ ซึ่ง
ประกอบด้วย เป้าหมาย คน ความรู้ และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เป้าหมายในการจัดการความรู้ พบว่า ทั้ง 3 พื้นที่ มีเป้าหมายในการจัดการ
ความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่เหมือนกัน คือ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ซึ่งได้แก่ การแก้ปัญหา
การเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ การส่งเสริมการทางานแบบมีส่วนร่วม และการจัดทาแผน
ชุมชนพึ่งตนเอง และการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาวะชุมชน และการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
2) ผู้มีบทบาทสาคัญในการจัดการความรู้ พบว่า
2.1) ตาบลที่มีลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่นโดดเด่นกว่าท้องที่ ผู้ที่มี
บทบาทสาคัญในการจัดการความรู้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ได้แก่ ท้องถิ่นหรือ นายก อบต. เป็น
เสมือนผู้อานวยความสะดวก (Knowledge Facilitator) และผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Practitioners)
โดยมีท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่ เป็นผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Practitioners) ผู้นา
ชุมชนหรือแกนนากลุ่มต่างๆ ในชุมชน และอดีตกานัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะพี่เลี้ยง ทาหน้าที่ เป็น ผู้
ประสานการทางานระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย (Network Manager) ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของอาเภอ และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในฐานะที่ปรึกษา หรือผู้เอื้อ (Chief Knowledge Officer) ให้เกิดความร่วมมือใน
การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
2.2) ต าบลที่ มี ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ร่ว มกั นอย่ างดี ระหว่า งท้ องที่กับ
ท้องถิ่น ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการจัด การความรู้ไ ปสู่ เป้ าหมายที่ วางไว้ร่วมกัน ได้แก่ ท้องที่หรื อ
ผู้ใหญ่บ้าน กับท้องถิ่นหรือ สมาชิก อบต. ที่เป็นเสมือนผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่ความร่วมมือหรือผู้
อานวยความสะดวก (Knowledge Facilitator) และเป็นผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Practitioners)
โดยมีกานัน ผู้ใหญ่บ้านในหมู่อื่นๆ และอดีตผู้นาท้องที่ท้องถิ่นในฐานะผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
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หรือผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Practitioner) ร่วมกับทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีนายอาเภอผู้ให้ความสาคัญ ต่อ
บทบาทการทางานร่วมกันของท้องที่กับท้องถิ่น ถือเป็นผู้บริหารสูงสุด (CEO) สาหรับวงจรการจัดการ
ความรู้ ที่เห็นคุณค่าและดาเนินการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในหมู่อื่นๆ ขึ้น
ในตาบล ในขณะที่ส่วนราชการอาเภอที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหารของอบต.ในฐานะที่
ปรึกษามีหน้าที่เป็นผู้ประสาน (Network Manager) การทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นใน
การแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2.3) ตาบลที่มีลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นาชุมชนเป็นหลักสาคัญ โดยมี
ท้องที่กับท้องถิ่นเข้าร่วมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในภายหลัง ผู้ที่มีบทบาทสาคัญ ในการจัดการ
ความรู้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ได้แก่ ผู้นาชุมชน เป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนาและสร้ างความร่วมมือ
ระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก ผู้บริหารและนายก อบต.โดยมีบทบาทสาคัญในฐานะผู้อ านวย
ความสะดวก (Knowledge Facilitator) และเป็นผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Practitioners) ร่วมกับ
ทุกฝ่าย โดยมีผู้นากลุ่มหรือแกนนากลุ่มต่างๆ ในชุมชน ที่รวมกลุ่มพัฒนาชุมชนโดยไม่รอการพึ่งพาจาก
รัฐ เป็นผู้ประสาน (Network Manager) ในขณะที่ท้องที่หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับท้องถิ่นหรือสมาชิก
ผู้บริหารและนายก อบต. เป็น ผู้เข้าร่วมและสนับสนุนการพัฒนากับผู้นาชุมชนในบทบาทการเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Practitioners) ประชาชนในชุมชนผู้เป็นกาลังหลักสาคัญในการขับเคลื่อน
กิจกรรม เป็นผู้ประสาน (Network Manager) ให้เกิดการพัฒนา และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น โดยมีปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญา เป็นผู้สนับสนุนประสบการณ์และ
แนวคิดซึ่งถือเป็นผู้เอื้อ (Chief Knowledge Officer) ให้เกิดการพัฒนาความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3) ความรู้ในการจัดการความรู้ คือ ความรู้ที่จาเป็นต่อการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า ทั้ง 3 พื้นที่ มีการกาหนดความรู้ที่
มีความจาเป็นต่อการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนที่เหมือนกัน ได้แก่ ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการ
ทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ ความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือบทบาทหน้าที่ของ อบต. และความรู้ขั้นพื้นฐานของผู้นาท้องที่กับท้องถิ่นที่
จาเป็นต่อการเป็นผู้นาในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
4) เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ง เสริม
ความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ การจัดรายการวิทยุ
ชุมชน เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว การจัดทาภาพถ่ายหรือ VDO. จัดทาเป็นแผ่น CD. การจัดทา
วีดีทัศน์ผลงานหรือกิจกรรม และการจัดทาเว็บไซด์เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการประชาสัมพันธ์
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1.2.2 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
จากการศึกษาใน 3 พื้นที่ พบว่า สามารถวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู้ ได้
เป็น 2 แนวทาง คือ การจัดการความรู้แบบ 5 ขั้นตอน และ 6 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กำรจัดกำรควำมรู้แบบ 5 ขั้นตอน พบในพื้นที่ตาบลบุพราหมณ์ และตาบล
หนองยาว ประกอบด้วย
1.1) กำรแสวงหำควำมรู้ ประกอบด้วย
- การแสวงหาหรือค้นหาความรู้วิธีการทางานร่วมกับท้องถิ่นหรือ อบต. จาก
การได้รับความรู้โดยตรงด้วยการถ่ายทอดของท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบนโยบายโดยตรงจากรัฐให้
นานโยบายมาขับเคลื่อน
- การแสวงหาหรือค้นหาความรู้วิธีการทางานร่วมกับท้องถิ่นหรือ อบต. จาก
การได้รับความรู้จากตัวผู้นาชุมชน ผู้ที่ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐในการขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์
1.2) กำรสร้ำงควำมรู้ ประกอบด้วย
- ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาจจะไม่มีการสร้างความรู้ขึ้นเองอย่างชัดเจน
เนื่องจากการดาเนินกิจกรรมนั้นเป็นนโยบายของรัฐที่ไม่ได้มอบหมายให้เป็นมีบทบาทและหน้าที่หลัก
แต่ได้กาหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการดาเนินนโยบายหลักและประสานงาน ขับเคลื่อน
ตลอดจนวิเคราะห์นโยบายเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
- ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาจจะไม่มีการสร้ างความรู้อย่างชัด เจน
เนื่องจากการดาเนิน กิจกรรมนั้น เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ หรือความรั บผิ ดชอบของผู้ที่ มีค วามรู้
ความสามารถเป็นการเฉพาะและมีระเบียบ กฎหมายกาหนดว่าด้วยเรื่องของการใช้อานาจหน้าที่ขึ้น
เป็นการเฉพาะตน ซึ่งท้องที่กับท้องถิ่นถึงแม้จะเป็นผู้นาอย่างเป็นทางการ แต่ทั้งสองฝ่ายต่างๆ ไม่มี
ความรู้ความสามารถมากพอ หรือไม่มีกฎหมายกาหนดขอบเขตอานาจในการดาเนินการไว้อย่าง
ชัดเจน
จากกรณีศึกษาทั้ง 2 ตาบล พบว่า ท้องที่หรือท้องถิ่น นั้นไม่มีกระบวนการ
สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากความรู้ที่ได้นั้นเป็นเรื่องของกฎ ระเบียบนโยบายและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการทางาน การมอบหมายให้เป็นบทบาทแก่ผู้รับผิดชอบเฉพาะตัว เป็นเรื่องของ
นโยบาย หรือระเบียบใหม่ของรัฐ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาและความต้องการของชุมชน ทาให้ท้องที่หรือท้องถิ่นในฐานะผู้นานโยบายนั้นมาปฏิบัติไม่มี
ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาก่อน ส่งผลให้การสร้างความรู้ที่เกิดขึ้นของท้องที่ หรือท้องถิ่นจึง
เป็นเรื่องยากลาบาก
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1.3) กำรแบ่งปันและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย
- ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการดาเนินการ วั ตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
และผลประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ที่คนในชุมชนจะได้รับ ตลอดจนนาความรู้ที่ได้ไปแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นและสมาชิก ซึ่งได้แก่ คนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดสรรสวัสดิการต่างๆ
เพื่อให้สามารถตอบสนองแก่สมาชิกอย่างครอบคลุมตามความต้องการ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชนได้
- เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา พฤติกรรมการบริโภค และแนวโน้มของ
โรคเบาหวานของคนในตาบลหนองยาว และการได้แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น และ
ผู้นาชุมชน เกี่ยวกับการหามาตรการ วิธีการป้องกันโรค เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน และ
การหาแนวทางข้อสรุปร่วมกันในการกาหนดทิศทางในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคของ
คนในชุมชน
1.4) กำรจัดเก็บควำมรู้ ประกอบด้วย
- ใช้การจัดเก็บความรู้ด้วยการจดบันทึก ถ่ายภาพ การรวบรวมเอกสาร คู่มือ
หรือระเบียบ กฎหมาย เอกสารการรับรองรายงานการประชุม ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมกับท้องถิ่น
- ใช้การจัดเก็บความรู้ด้วยการ จดบันทึกจากการได้เข้าร่วมประชุม รับฟัง
ข้อคิดเห็น การหารือหรือการเสนอข้อแนะต่างๆ ในการดาเนินนโยบายร่วมกัน และใช้วิธีการจดจาการ
ท างานร่ วมกั นในแต่ ละครั้ ง การจดบั นทึ กใส่ สมุ ดบั น ทึ ก ตามแบบบั น ทึ ก การท างานของกรมการ
ปกครอง เพื่อรายงานการทางานในแต่ละเดือน ต่อนายอาเภอทุกเดือน
1.5) กำรนำควำมรู้ไปใช้ ประกอบด้วย
- นาความรู้ใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนที่ สนใจ
สนับสนุนให้คนในชุมชนเห็นความสาคัญของการออมทรัพย์และเข้าใจถึงสิทธิต่างๆ ที่ตนเองและ
ครอบครัวจะได้รับ สอดส่องดูแลเงินและสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิก นาเสนอข้อมูลและแก้ไข
ปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ให้ครอบคลุมปัญหา ความต้องการของสมาชิกในชุมชน
- นาความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมสุขภาพที่ดแี ละป้องกันควบคุมโรค มา
ประชาสัมพันธ์ สอดส่องดูแลและส่งเสริมให้เกิดการตระหนักต่อการดูแลสุขภาพกายใจ เพื่อเป็น
พื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน
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2) กำรจัดกำรควำมรู้แบบ 6 ขั้นตอน พบในพื้นที่ตาบลศิลาลอย ประกอบด้วย
2.1) กำรสร้ำงกำรรับรู้ ประกอบด้วย
- ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เกิดขึ้นจากการสัมผัสและสัมพันธ์กับปัญหา
ต่างๆ ในชุมชน มาเป็นเวลานานตั้งแต่ก่อนและหลังการเข้ามาดารงตาแหน่งเป็นผู้นาชุมชน ก่อให้เกิด
จิตใต้สานึกหรือจิตสาธารณะทาให้เกิดแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงการทางานของตน และการมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน ด้วยการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและ
พฤติกรรมต่อการรับรู้และตระหนักต่อปัญหาของชุมชนร่วมกัน
2.2) กำรแสวงหำควำมรู้ ประกอบด้วย
- แสวงหาหรือค้นหาความรู้วิธีการทางานร่วมกับท้องถิ่นหรือ อบต. ด้วย
การเข้าประชุมร่วมกันกับทางอาเภอที่จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบและนานโยบายจากส่วน
ราชการมาปฏิบัติ ในชุม ชน การประชุมแต่ละหมู่ บ้าน การเปิดเวทีสาธารณะเพื่อ ใช้ ในการพู ด คุ ย
ปรึกษาหารือ แสดงความคิด ความต้องการ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ และร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นของปราชญ์ชาวบ้าน พระ หรือผู้นากลุ่มต่างๆ ในชุมชน และใช้การแสวงหาความรู้จาก
ประสบการณ์ทางานของแต่ละฝ่ายทั้งของท้องที่กับท้องถิ่น และการเดินทางไปศึกษาดูงานในชุมชนที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
2.3) กำรสร้ำงควำมรู้
- นาความรู้ที่ได้มาใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา หรือ
หาแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เกิดความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างความร่วมมือที่ให้ทุก
คนมีส่วนในการคิดและตัดสินใจร่วมกัน ผ่านคณะทางานของชุมชน แนวทางในการแก้ปัญ หาหรือ
พัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนร่วมกัน ผ่านแผนชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองกลางดง และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วยทุนทางสังคมของตาบล ซึ่งประกอบด้วย “ทุนทางสังคม” คือ ชุมชน
มีแกนนาทางความคิด แกนนาทางการปฏิบัติ เครือข่ายต่างๆ ในตาบล “ทุนต้นคิด” คือ ผู้นาท้องที่กับ
ท้องถิ่น ที่เป็นแกนนาสาคัญที่เน้นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในทางที่ดี และใช้การมีส่วนร่วมเป็น
แนวทางในการพัฒนา “ทุนคน” คือ ชุมชนมีแกนนาจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เป็นผู้ที่อาสาหรือสมัครใจ
เข้ามาร่วมบริหารจัดการหมู่บ้านตามสิ่งที่ตนเองมีความรู้ความสามารถ “ทุนเครือข่าย” คือ เครือข่าย
ในตาบล ซึ่งเกิดจากการขยายแนวความคิดการบริหารจัดการชุมชน และ “ทุนเงิน” คือ กองทุนรวม
เกิดจากการที่ชุมชนมีการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์และนาผลกาไรที่ได้มาใช้สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
สาธารณะในชุมชน
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2.4) กำรแบ่งปันและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- เกิดการแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นระหว่างท้องถิ่นหรือ อบต.
ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนาจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เป็นผู้ที่อาสาหรือสมัครใจ คนในชุมชนที่ได้
เข้าร่วมประชุม ก่อเกิดการขยายเครือข่ายการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างท้องที่ กับ
ท้องถิ่นในหมู่บ้านอื่นๆ ทาให้เกิดกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับวิธีคิดที่ต้องพึ่งตนเองในระดับ
หมู่บ้าน และพัฒนาการพึ่งตนเองไปสู่ในระดับ ต าบล มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่ ว มกั บ
นโยบายของรัฐแบบคู่ขนาน“ราษฎร์-รัฐ” เพื่อก่อให้เกิดการบริหารงามตามนโยบายของรัฐและการ
บริหารงานจากปัญหาและความต้องการของคนในพื้นทีร่วมกัน
2.5) กำรจัดเก็บควำมรู้
- จัดเก็บความรู้ ด้วยวิธีการกาหนดข้อมูลที่สาคัญที่จะจัดเก็บ รวบรวมลงใน
สมุดจดบันทึก ภาพถ่าย วีดีโอ วีซีดี หรือจดจาความคิดในประเด็นที่ตนเองสนใจ ที่ได้จากการถ่ายทอด
ประสบการณ์ทางาน ผ่านการเล่าเรื่องหรือความประทับใจที่ได้จากการประชุมประจาเดือนผ่านเวที
การพูดคุย การบันทึกและจัดเก็บเป็นเอกสารตามมติที่ประชุม ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลหรือความรู้ที่ได้
จากการเข้าประชุม การฝึกอบรม และจากเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ที่ได้จากการเดินทางไปศึกษาดูงาน
2.6) กำรนำควำมรู้ไปใช้
- นาความรู้ที่ได้จากผลการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชน มาใช้ในการสร้ างความรู้ความเข้าใจ และการตระหนักต่อปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ครอบครัวและชุมชน นาข้อมูลที่ได้มาผ่านเวทีการแก้ไขปัญหาระดับตาบลร่วมกันเพื่อกาหนดแนวทางใน
การจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเอง ซึ่งการพึ่งตนเองของชุมชนจะก่อให้เกิดประโยชน์ ที่เกี่ยวกับ 1) การ
พัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชนหรือสภาผู้นาชุมชน 2) การปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม 3) การสร้าง
จิตสานึกสาธารณะ 4) การจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชน 5) การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
6) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม 7) การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพชุม ชน
เป็นต้น
1.3 แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง
ท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
จากการศึกษาใน 3 พื้นที่ พบว่า แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านใน
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สามารถสรุปได้
เป็น 2 แนวทาง ดังนี้
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1.3.1 แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้แบบ 5 ขั้นตอน พบในพื้นที่ที่ตาบลบุพราหมณ์
และตาบลหนองยาว ประกอบด้วย 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การจัดเก็บความรู้ และ5) การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
- ปัจจัยเงื่อนไขในการนาแนวทางการจัดการความรู้ไปใช้ คือ เป็นกิจกรรม หรือ
โครงการที่นาไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดหรือ
นโยบายของรัฐที่เป็นผู้คิดริเริ่ม และมอบหมายให้ท้องที่ ท้องถิ่น และหรือผู้นาชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นาไปดาเนินการให้เป็นผลสาเร็จตามกระบวนการและขั้นตอนที่ได้กาหนดมาจากรัฐ และนาไปใช้เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนต่อไป
1.3.2 แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้แบบ 6 ขั้นตอน พบในพื้นที่ตาบลศิลาลอย
ประกอบด้วย 1) การสร้างการรับรู้ 2) การแสวงหาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) การจัดเก็บความรู้ และ6) การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
- ปัจจัยเงื่อนไขในการนาแนวทางการจัดการความรู้ไ ปใช้ คือ เป็นกิจกรรม หรือ
โครงการที่นาไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวความคิดใน
การจัดการกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมีท้องที่กับท้องถิ่นในฐานะผู้นาร่วมมือกับคน
ในชุมชนกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ต่อปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนที่
เกิดขึ้น นามาสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการจัดการกับปัญหาหรือความต้องการด้วย
การบริหารจัดการร่วมกันของชุมชน โดยไม่ต้องรอการสนับสนุนจากรัฐเพียงอย่างเดียว

2. อภิปรำยผล
จากการค้นพบในการวิจัย มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
2.1 บทบำทควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
ผลการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนทั้ง 3 ตาบล ซึ่งมีความเข้มแข็งของชุมชนตามการคัดเลือกของผู้ทรงคุณวุฒิ และมี
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนที่แตกต่างกัน พบว่า ในภาพรวม
บทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ประกอบด้วย บทบาทความร่วมมือกันในระดับที่น้อย
และระดับที่มาก ซึ่งจากข้อค้นพบที่ว่า ชุมชนมีบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในระดับที่
น้อย ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากรัฐหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้กาหนดนโยบาย โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือ
นโยบายและแนวทางการแก้ปัญหาที่เร่งด่วน ซึ่งรัฐเป็นผู้กาหนดขึ้นในการนาไปใช้กับชุมชนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงทาให้ความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเกิดขึ้นจากการที่
รัฐเป็นผู้กาหนดบทบาทให้แต่ละฝ่ายมีบทบาทเป็นผู้นาในกิจกรรมหรือโครงการในการแก้ปัญหาหรือ
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พัฒนา ซึ่งจากชุมชนที่มีบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ในระดับที่น้อยนั้น ส่วนใหญ่
บทบาทผู้นา บทบาทผู้สนับสนุน บทบาทผู้เข้าร่วม และบทบาทผู้ปฏิบัติ จะเกิดขึ้นจากการที่รัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐกาหนดหรือมอบหมายนโยบายในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนให้ เป็นการเฉพาะ
แก่ ท้องถิ่นหรือ อบต. และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบหลักของหน่วยงานที่รัฐ
กาหนดขึ้นตามโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ และไม่ได้มอบหมายให้ท้องที่หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการตามนโยบายอย่างเป็นทางการ อันเป็นผลมาจากการที่มองว่าท้องที่
ไม่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนและไม่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบาย กิจกรรมหรือโครงการได้
สาเร็จอันเป็นผลจากความไม่พร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เทคโนโลยี เพื่อให้
กิจกรรมต่างๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และหน้าที่หลักของท้องที่ก็เน้นหนักไปในงานฝ่ายปกครองมากกว่าการพัฒนาชุมชน ตลอดจนมองว่า
ท้องที่ไม่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยตรงในเรื่องที่รัฐกาหนดขึ้นเป็นนโยบาย กิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ดังนั้นจากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ท้องที่หรือ
กานัน ผู้ใหญ่บ้านไม่มีบทบาทผู้นาร่วมกับท้องถิ่นในกิจกรรมหรือโครงการที่รัฐกาหนดขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่า
การที่รัฐหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐซึ่งเป็นผู้กาหนดนโยบาย กิจกรรมหรือโครงการ ได้กาหนด
บทบาทผู้นาให้แก่ท้องถิ่นหรือ อบต. และเจ้าหน้าที่รัฐ เพียงหน่วยงานเดียวจะส่ง ผลต่อกระทบต่อ
บทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งในระดับที่ น้อย
โดยมีสาเหตุมาจากทัศนคติ ที่สาคัญ ของท้องที่ต่อ กิจกรรมหรือโครงการของรัฐดังนี้ 1) กิจกรรมหรือ
โครงการดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากการกาหนดนโยบายของรัฐมิได้มอบหมายให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปมี
ส่วนร่วม 2) กรมการปกครองและกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นหน่วยงานต้นสังกัดมิได้มีหนังสือสั่ง
การอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วมในกิจกรรม/โครงการ 3) อบต. และเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ให้ความสาคัญหรือ
ขอความร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการ 4) ความเชื่อที่ว่าท้องที่มีหน้าที่ในงานฝ่ายปกครอง ส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ในการพัฒนา 5) การที่ไม่มีงบประมาณ บุคลากรหรือเครื่องมือและเทคโนโลยีเป็นของตนเอง
และ6) หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนไม่มี
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทางานร่วมกับท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้น จากกิจกรรม
หรือโครงการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นจากการกาหนดนโยบายของรัฐโดยมีการ
กาหนดและมอบหมายให้แก่ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวจะส่งผลโดยต้องต่ อการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เพราะท้องที่หรือ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นเพียงผู้มีบทบาทรับผลจากการพัฒนาชุมชนของท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รั ฐทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และหรือการได้รับบทบาทเป็นผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วม ผู้ปฏิบัติ ในภายหลัง ซึ่ง
บทบาทดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพราะความ
เข้มแข็งของชุมชนจะต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในชุมชนร่วมกันตั้งแต่ต้น สอดคล้องกับ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน ค่านิยมและยอมรับความแตกต่างของความหลากหลาย
เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างเอกภาพในสังคม ในขณะที่ไ พบูลย์ วัฒนศิริธรรม
(2548: 3) มองว่า ธรรมาภิบาลกับการปกครองท้องถิ่นในอนาคต จะต้องเกิดขึ้นจากการคิดร่วมกัน ทา
ร่วมกันของบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายในท้องถิ่นหนึ่งๆ โดยเฉพาะในตาบลซึ่งประกอบไปด้วยผู้นา
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่ง ถือว่าเป็น 3 เสาหลักของการพัฒนา
ชุมชนที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของชุมชน ที่สามารถจะรวมตัวกันพัฒนาตนเองได้และส่งเสริม
สนับสนุนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายร่วมกันในการทางาน ในขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนวคิดให้รัฐ
มอบหมายนโยบาย ลงสู่การปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นให้เกิดความร่วมมือว่า “...
ความร่วมมือซึ่งเป็นหน้าที่หลักในการพัฒนาชุมชนให้ เกิดความเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี
กรมหลักๆ ในการทาหน้าที่อยู่ 2 กรม คือ กรมการปกครองดูแลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทาหน้าที่ในการดูแล อบต. ควรจะมาร่วมพูดคุยกันก่อนในการกาหนดนโยบาย
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทิศทางเดียวกัน เพื่อจะได้ไม่ทาให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสน เพราะบางครั้ง
นโยบายก็เป็นอุปสรรคสาคัญในการสร้างความร่วมมือ...” (คารณ โกมลศุภกิจ, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม
2557)
ในขณะที่จากข้อค้นพบที่ว่า ชุมชนมีบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นใน
ระดับที่มาก ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก ผู้บริหารและนายก
อบต. เป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของคนในชุมชน และชุมชนมีความคาดหวังให้ทั้งคู่เข้ามาแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากกว่าการรอรับการช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียว และการที่ท้องที่และท้องถิ่นซึ่ง
เป็นผู้อาศัยอยู่ในชุมชน มีความผูกพันกับชุมชนถิ่นเกิดของตนเองและบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดต่อกัน
มาส่งผลให้เกิดความตระหนักรักและหวงแหนในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน
ประกอบกับท้องที่และท้องถิ่นต่างเป็นผู้รับรู้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน และ
การที่ทั้งคู่ได้รับการมอบหมายนโยบายจากรัฐในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาร่วมกัน ส่งเสริมให้ทั้งคู่
เกิดความร่วมมือกันในบทบาทผู้นาการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนแบบคู่ขนานหรือการทางานอย่างบ
รูณาการร่วมกันในตาบล เช่น นโยบายการกวดขันวินัยจราจร 7 วัน อันตรายในช่วงเทศกาลส าคัญ
การแก้ปัญหายาเสพติด การจัดทาแผนพัฒนาตาบล สอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของนายอานวย โพธิ์
แก้ว (สัมภาษณ์ 13 พฤษภาคม 2556) ที่กล่าวว่า “...เราเป็นผู้นาชุมชน ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ต่อ
ปัญหาต่างๆ ของคนในชุมชน เช่น ปัญหาปากท้อง ปัญหาที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของเขา เขา
อุตสาห์เลือกเราเขามาก็คิดว่าเราจะช่วยเขาได้ ที่สาคัญคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็เป็นพี่ๆ น้องกันทั้งนั้น
ทั้งบ้านเหนือและบ้านใต้ทาให้เราต้องแก้ปัญหาให้ได้...”
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สาหรับบทบาทผู้สนับสนุนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่เป็นของท้องถิ่น
ส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชน เนื่องจากมีงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่
มากกว่าท้องที่ ประกอบกับกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ระบุไว้อย่างชัดเจนให้เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบหลักของท้องถิ่น แต่ในขณะเดียวกันท้องที่อาจร่วมทางานกับท้องถิ่นผ่านการสนับสนุนการ
ทางด้านแรงงาน ความคิดเห็น ประสบการณ์ที่ผ่านมา การยอมรับเชื่อถือและศรัทธาของคนในชุมชน
และค่อยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและคนในชุมชนเพื่ อให้เกิดความร่วมมื อใน
การแก้ปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดวีระยุทธ เอี่ยมอาภา (2555: 21-23) ที่กล่าวถึง ท้องที่อาจเข้ามา
ร่วมกับท้องถิ่นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในฐานะผู้แทนประชาคม เข้าเป็นกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น หรือเป็นกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยร่วมเป็นเครือข่ายสื่อสาร การแจ้งเตือนภัย ประชาสัมพันธ์ การหาข่าวที่รวดเร็ว หรือ
แต่งตั้งเป็นอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเข้า
ร่วมกับท้องถิ่นในการออกสารวจตรวจสอบความต้องการของคนในชุมชน การสนับสนุนความรู้และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาของท้องถิ่นหรือผลดาเนินการตามนโยบายของรัฐทางหอ
กระจายข่าว และการปฏิบัติตามนโยบายที่สาคัญของรัฐผ่านการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง
เป็นต้น
บทบาทผู้เข้าร่วมและบทบาทผู้ปฏิบัติ ท้องที่กับท้องถิ่นได้ใช้การทางานแบบมีส่วนร่วม
โดยการรับทราบนโยบายจากรัฐ และนากลับมาร่วมหารือกับคนในชุมชนผ่านการเปิดประชุมประจา
เดือนหรือผ่านเวทีประชาคมเพื่อให้เกิดการระดมความคิดเห็น หาทางออกในการแก้ปัญหาหรือดาเนิน
นโยบายต่างๆ ของรัฐ และนาคนในชุมชนร่วมลงมือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจน
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ สาหรับบทบาทของท้องที่กับ
ท้องถิ่นในส่วนของบทบาทผู้รับผลนั้น ในฐานะที่ทั้งสองฝ่ายมีบทบาทเป็นผู้นาชุมชนอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการโดยมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ ให้แก่คนในชุมชน
โดยทาหน้าที่ในการนานโยบายของรัฐลงมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังต้องนาปัญหา
ความเดือดร้อนหรือความต้องการของคนในชุมชนไปแจ้งต่อรัฐเพื่อให้รับรู้ถึง สภาพความต้องการที่
แท้จริงของคนในชุมชน ซึ่งผลที่ทั้งสองฝ่ายได้รับคือ 1) การบรรลุในบทบาทหน้าที่อย่างเป็นทางการ
ตามที่มีกฎหมายระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอบต. 2) เกิดความร่วมมืออันดีระหว่าง
คนในชุมชนเป็นพื้นฐานการพัฒนาชุมชนให้เกิ ดความเข้มแข็ง 3) ชุมชนอันเป็นถิ่นที่อยู่ของท้องที่ กับ
ท้องถิ่นได้รับการแก้ปัญหาให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อย 4) ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจาก
คนภายในและภายนอกชุมชนรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐ และ5) เกิดความภูมิใจต่อตนเองในฐานะที่
เป็นส่วนหนึ่งของความเจริญก้าวหน้าของชุมชน สอดคล้องกับคากล่าวของ วิบูลย์ สงวนพงศ์ (2555)
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ที่มองว่า “...การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นอาจมีความแตกต่างกันทางด้านแนว
ทางการจัดการ แต่ผลที่ได้รับต่างก็มีจุดหมายปลายทางเดียวกัน คือ แก้ไขปัญหาในการดารงชีพ มุ่ง
สร้างความสุข พัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประชาชน ตรงกับคาขวัญของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่ง
บาบัดทุกข์ บารุงสุข ฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องมีบุคลากรที่รับผิดชอบ มีความตั้งใจ และรักใคร่สามัคคี
กลมเกลียวร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในระดับพื้นที่...”
ผลจากการศึกษาในเรื่องบทบาทความร่วมมือระหว่างท้ องที่กับ ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน ผู้วิจัยเห็นว่า ชุมชนที่มีบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ในระดับ ที่
น้อย เป็นผลมาจากการที่รัฐซึ่งเป็นผู้กาหนดนโยบาย กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือ
พั ฒนาชุ มชนแบบสั่ งการ ได้ มี การก าหนดบทบาทหน้ าที่ อั นได้ แก่ บทบาทผู้ น า บทบาทผู้ สนั บสนุ น
บทบาทผู้เข้าร่วม และบทบาทผู้ปฏิบัติให้แก่ท้องถิ่นหรือ อบต. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐซึ่ง มี
ความพร้อมมากกว่าท้องที่หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสาคัญในการสร้างความร่วมมื อให้
เกิดขึ้น ในขณะที่ชุมชนที่มีบทบาทความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ในระดับที่มาก เกิดขึ้นจาก
การตระหนักและรับรู้ปัญหา ความต้องการของคนในชุมชนร่วมกัน โดยไม่ได้รอการพึ่งพาจากรัฐเพียง
อย่างเดียว จึงทาให้ทั้งท้องที่กับท้องถิ่น และทุกภาคส่วนในชุมชนมีบทบาทสาคัญร่วมกันในบทบาท
ผู้นา ผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วม ผู้ปฏิบัติ และผู้รับผล ซึ่ง ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุด
2.2 ลักษณะควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
จากข้อค้นพบที่ว่า ท้องที่กับท้องถิ่นมีลักษณะความร่วมมือเพื่อพัฒนาความเข้ม แข็ง
ของชุมชนใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะความร่วมมือแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการนั้น ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ลักษณะความร่วมมือแบบเป็นทางการ คือ การทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชน โดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับให้ปฏิบัติงานร่วมกันในชุมชนฐานะที่เป็นผู้นาอย่างเป็นทางการที่ต่างฝ่ายมีหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน แต่ต้องทางานสอดประสานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน อันเป็นผลมา
จากการมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนและมีพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันในระดับหมู่บ้าน ตาบล ซึ่งลักษณะ
ความร่วมมืออย่างเป็นทางการมีความยืดหยุ่นและได้รับความร่วมมือในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาจาก
คนในชุมชนได้น้อย สอดคล้องกับ กรมการปกครอง (2553) ที่กล่าวถึงลักษณะความร่วมมือระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ เกิดขึ้นจากการที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ทั้ง สองฝ่ายทางานร่วมกัน
โดยกาหนดให้ท้องที่ทาหน้าที่ช่วยเหลือนายอาเภอ มีอานาจหน้าในการประสานกับท้องถิ่นเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่คนในชุมชน เช่น การเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้านการปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน
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พ.ศ. 2551 การวางแผนพัฒนาตาบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย การจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และการส่งเสริมให้เกิดประชาคมในชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน เป็นต้น ซึ่งลักษณะความร่วมมืออย่างเป็นทางการนี้ล้วนเกิ ดขึ้น
จากการกาหนดตามนโยบาย หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการสนับสนุนการทางานระหว่างกันในการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ ที่รัฐเป็นผู้กาหนดขึ้นตามแผนพัฒนาหรือยุทธศาสตร์สาคัญ ในการพัฒนาประเทศ มากกว่าจะ
เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากจิตสานึกในฐานผู้นาชุมชนที่มีหน้าที่ ร่วมกันในการแก้ปัญหาและความ
ต้ อ งการที่ แท้ จ ริงของคนในชุ ม ชน ซึ่ ง ลั ก ษณะความร่ ว มมื อ อย่ า งเป็นทางการนั้น เมื่อการดาเนิ น
กิจกรรมหรือโครงการใดๆ ที่เป็นไปตามนโยบายที่รั ฐมอบหมายหรื อ กาหนดให้ ทั้ง สองฝ่ายท างาน
ร่วมกันเสร็จสิ้นลงความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นก็สิ้นสุดลงด้วยทาให้ไ ม่เกิดความร่วมมือ ที่
ยั่งยืนต่อเนื่องหรือไม่สามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพั ฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมให้สามารถจัดการหรือรับมือกับ ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนได้
ในอนาคต โดยที่สุกิจ เจริญรัตนกุล (2555: 21) กล่าวถึงความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการหากทั้ง สอง
ฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้องหรือเกิดความขัดแย้งกันเอง จะทาให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับผลกระทบ
และเกิดความแตกแยกในหมู่บ้าน ตาบลขึ้นได้
ในขณะที่ลักษณะความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า คือ การทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาชุมชน โดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ได้ถูกกาหนดโดยกฎหมาย หรือมีระเบียบข้อบังคับให้
จาเป็นต้องปฏิบัติงานร่วมกัน แต่ เป็นเพราะบทบาทความเป็นผู้นาอย่างไม่เป็นทางการที่เกิดจากการ
ตระหนักและรับรู้ปัญหาของชุมชนในฐานะผู้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการที่ชุมชนเป็นถิ่นที่อยู่ของ
บรรพบุรุษและลูกหลานในอนาคต จึงทาให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายพึงปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อ ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตน ซึ่งลักษณะความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ น่าจะเป็นลักษณะที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
โดยท้องที่กับท้องถิ่นมีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างหลากหลายโดยการอาศัยการเปิดใจ
และความยืดหยุ่นในการทางานเพื่อให้แต่ละฝ่ายบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ซึ่ง กรมการปกครอง (2553)
กล่าวถึงลักษณะความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นอย่างไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะความร่วมมือที่
เกิดขึ้นในฐานะที่ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้นาชุมชน และพึงปฏิบัติร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน แต่
ไม่มีกาหนดหรือระบุไว้ในกฎหมาย เช่น เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น การร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา
ตามที่ท้องถิ่นแต่งตั้ง การเสนอท้องถิ่นออกข้อบังคับตาบลต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตตาบล หรือการร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานขอคณะกรมการบริหารสภา
ท้องถิ่นให้ดาเนินการตามประกาศมติของสภาที่ได้แจ้งให้คนในชุมชนได้ทราบ ซึ่งลักษณะความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นอย่างไม่เป็นทางการนี้ถือว่า เกิดขึ้นจากความต้องการร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
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ทั้งที่ไม่มีกฎหมายกาหนดให้ แต่เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกันในการทางาน หรือการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน ทาให้ลักษณะความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากความต้องการร่วมกันก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งยั่งยืน สอดคล้องกับผลการวิจัยของชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ (2552: 149) ที่ได้
กล่าวถึง ปัจจัยสนับสนุนความร่วมมือจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการที่ผู้นาต้องมี
วิสัยทัศน์ ทัศนคติที่ดีเรื่องความร่วมมือ และเชื่อมั่นความร่วมมือของเครือข่ายไม่จาเป็นต้องพัฒนา
เพียงลาพัง และความร่วมมือที่เป็นความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาเป็นความ
ร่วมมือที่ยั่งยืนได้ในที่สุด
2.3 รูปแบบควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่นเพือ่ พัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
จากข้อค้นพบที่ว่า ท้องที่กับท้องถิ่นมีรูปแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนจากการทางานร่วมกันผ่านกิจกรรมหรือโครงการที่สาคัญของชุมชน สรุปได้ 3 รูปแบบ คือ
รูปแบบหุ้นส่วน รูปแบบกลุ่มรวมพลังและรูปแบบเครือข่าย
ผู้วิจัยมีความเห็ นว่ า รูปแบบหุ้ นส่ วน (Coordination or Partnership) เป็นรู ปแบบ
ความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นที่เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
ชุมชน โดยการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสมาชิกกองทุนฯ มีท้องถิ่นทาหน้าที่บริหารเป็นศูนย์กลางของ
ความร่วมมือ มีการสื่อสารกับสมาชิกอย่างสม่าเสมอ และมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการโดยมีการ
กาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการหรือทุนทางการเงินของ
สมาชิก ในขณะที่รูปแบบกลุ่มรวมพลัง (Coalition) เป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นที่
เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชน โดยมีลักษณะของการปฏิบั ติง าน
ร่วมกันของสมาชิกทั้ง ในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล ด้วยการที่ทุกฝ่ายได้เข้าร่วมวางแผน ปฏิบัติ
และร่วมกันตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มในการแก้ ปัญ หา
และพัฒนา โดยมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการของผู้นา มีการกาหนด
ระยะเวลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ในขณะที่ รูปแบบเครือข่าย (Networking) เป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชน โดยมีลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุมชน ระหว่างผู้นาชุมชนกับชาวบ้านเป็นการภายใน โดยไม่มีการ
กาหนดบทบาทหน้าที่หรือลาดับขั้นของการบังคับบัญชาเป็นลักษณะของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความ
ช่วยเหลือระหว่างหมู่บ้าน การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่นมีบทบาทความรับผิดชอบร่วมกัน ของคนใน
ชุ ม ชนแบบหลวมๆ เน้ น การพึ่ งพาดู แ ลและเฝ้ า ระวั ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นร่ วมกัน ของคนในชุ มชน ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดเครือข่ายความร่วมมือแห่งชาติ National Network for Collaboration (1995:
ออนไลน์) โดยความร่วมมือทั้ง 3 รูปแบบ มีทั้งความสัมพันธ์และแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
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ลักษณะความสัมพันธ์และวิธีการสร้างความร่วมมือดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ความร่วมมือ พบว่า รูปแบบ
หุ้นส่วนและรูปแบบกลุ่มผนึกกาลัง มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันเกี่ยวกับการแบ่งปันทรัพยากรที่มีใน
ชุมชนร่วมกัน เช่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ ปัจจัยการผลิตหรือทุน แรงงาน ความคิดและมีพันธ
สัญ ญาหรือเป้าหมายร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาอย่างชัดเจน ในขณะที่รูปแบบ
เครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อการพบปะสนทนาการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างสมาชิกใน
กลุ่มเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ หรือเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อมูล และนาไปชัด
เก็บสาหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นของคนในชุมชน 2) ลักษณะความสัมพันธ์ รูปแบบหุ้นส่วนและ
รูปแบบกลุ่มผนึกกาลัง มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นแบบเป็น
ทางการ โดยที่มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกอย่างชัดเจนเพื่อร่วมกันพัฒนา
ทรัพยากรในเรื่องที่เกี่ยวกับทุนการเงินหรืองบประมาณที่ถือเป็นปัจจัยสาคัญร่วมกันในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาชุมชน แต่รูปแบบหุ้นส่วนกาหนดให้มีสมาชิกหรือคณะกรรมการขึ้นเพื่อทาหน้า ที่ เ ป็ น
ศูนย์กลางในการติดต่อและรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้บริหารให้กับสมาชิกคนอื่นๆ แตกต่างจากรูปแบบ
ความร่ ว มมือ แบบกลุ่ ม ผนึกก าลั งที่ ก าหนดให้ ส มาชิ กทั้ ง หมดมี ส่ วนส าคั ญ ในการตั ด สิ นใจร่วมกัน
เกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการของส่วนร่วม สมาชิกมีสิทธิและความรับผิดชอบเท่ากัน และสาหรับ
รูปแบบความร่วมมื อแบบเครือ ข่ าย จะมีลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิก คือ เป็นการสนับสนุ น
ระหว่างสมาชิกภายใน สมาชิกทุกคนไม่ได้ถูกกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการ
บทบาทความร่วมมือเป็นแบบหลวมๆ ไม่มีการกาหนดลาดับขั้นเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบยืดหยุ่น
ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกเข้าร่วมกันตามความสมัครใจ 3) วิธีการสร้างความร่วมมือมี
ความแตกต่างกันใน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบความร่วมมือแบบหุ้นส่วน ผู้นาหรือผู้บริหารมีอานาจอิสระ
ตามขอบเขตความร่วมมือที่กาหนดขึ้น การตัดสินใจเป็นแบบร่วมกันและแยกกลุ่มขึ้นอยู่กับบทบาท
ความสาคัญของสมาชิกในแต่ละราย และมีการสื่อสารทาความเข้าใจอย่างชัดเจนสม่าเสมอให้ แก่
สมาชิกทราบ ในขณะที่รูปแบบความร่วมมือแบบกลุ่มผนึกกาลัง มีการแบ่งปันบทบาทภาวะผู้นาให้แก่
สมาชิกขึ้นอยู่กับการที่สมาชิกผู้นั้นมีความรู้ความสามารถในเรื่องหนึ่ง เรื่องใดและสามารถเป็ นผู้น า
ให้แก่สมาชิกคนอื่นๆ ได้ โดยที่การตัดสินใจของกลุ่มเป็นแบบเป็นทางการร่วมกัน ของสมาชิก ทุกคน
อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยที่มีการสื่อสารทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารให้แก่สมาชิกตามลาดับ
ขั้นตอนอย่างเปิดเผย และรูปแบบความร่วมมือแบบเครือข่าย มีวิธีการสร้างความร่วมมือโดยการไม่ใช่
ภาวะผู้นามากนักแต่ใช้ความเห็นของสมาชิกร่วมกัน ทาให้การตัดสินใจและความขัดแย้งในการทางาน
ร่วมกันระหว่างสมาชิกมีน้อย มีการสื่อสารกันระหว่างสมาชิกแบบไม่เป็นทางการขึ้นอยู่กับความสนใจ
ใคร่รู้ในเรื่องใดของสมาชิกในแต่ละราย สอดคล้องกับผลการวิจัยของชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ
(2552: 118) ที่ได้กล่าวถึงรูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาว่า การเลือกรูปแบบโครงสร้าง
ความร่วมมือ คือ ความเหมาะสมของโครงสร้างที่สามารถแจกแจงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ
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ได้อย่างเป็นธรรม ต้องไม่ทาให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดครอบงาความคิดได้ และในอุดมคติแล้วควรเป็นความ
ร่วมมือที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้โครงสร้างความร่วมมือที่เลือกควรเอื้ออานวย
ให้ดาเนินงานได้อย่างราบรื่น
จากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่ารูปแบบความร่วมมือแบบกลุ่มรวมพลัง (Coalition)
ถือเป็นรูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้ องถิ่น
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เนื่องมาจากวัตถุประสงค์ ลักษณะความสัมพันธ์และวิธีการสร้ าง
ความร่วมมือมีความสอดคล้องกับสภาพบริบทในชุมชนของสังคมไทย ซึ่งได้แก่ การที่ในชุมชนมีความ
เข้ ม แข็ ง ได้ นั้ น เกิ ด ขึ้ น จากการแบ่ ง ปั น เอื้ อ เฟื้ อ ทรั พ ยากรที่ มี ใ นชุ ม ชนร่ ว มกั น ของสมาชิ ก เช่ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจัยการผลิต การช่วยเหลือเกลื้อกูลกันในชุมชน มีการแบ่งปันความคิ ดและ
ประสบการณ์ในการทางาน มีความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่าย ตลอดจนการมีเป้าหมายร่วมกันใน
การแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2552: 3-4) ที่มองว่า การดาเนินงานเพื่อมุ่ง พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้ใ ช้ ก าร
จัดการความรู้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานที่ปฏิบัติตามมิติโครงสร้าง
และแผนพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทและบูรณาการกับภาระงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การทางานและองค์กร แบบรวมพลังทั้งองค์กร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องร่วมกาหนดทิศทางและเป้าหมาย
ของงานเพื่อนาไปใช้ในการทางานให้สาเร็จอันจะนาไปสู่การพัฒนาคนในองค์กรเป็นบุคคลใฝ่เรียนรู้ และ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรในอนาคต
2.4 ปัจจัยเงื่อนไขควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
จากข้อค้นพบเกี่ยวกับ ปัจจัยเงื่อนไขความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยเงื่อนไขภายในและภายนอก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจัย
เงื่อนไขภายในที่ประกอบด้วย 7 ปัจจัย อันได้แก่ การตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่าง
ชัดเจน จิตสานึกเรื่องความร่วมมือ การมีภาวะผู้นา ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์เครือญาติ กลไกทาง
การเมือง และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับแนวคิดของสุพานี สฤษฎ์วานิช
(2552: 336) ที่กล่าวถึง ปัจจัยในการสร้างความร่วมมือว่า เป็นเทคนิคหรือวิธีการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้ง ด้วยการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งถือว่าในปัญหาที่สาคัญๆ ควรให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดย
พูดคุยกันให้เข้าใจถึงความต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่แต่ละฝ่ายต้องการ อันจะนาไปสู่สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างทั้งสองฝ่าย และสอดคล้องผลการศึกษาของชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ (2552) ในเรื่อง
ปัจจัยสนับสนุนความร่วมมือ จัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประกอบด้วยปั จ จั ย
สนับสนุนจากส่วนกลาง ได้แก่ เจตนารมณ์แห่งรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
กฎหมายและระเบียบที่เอื้อต่อความร่วมมือ การกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความร่วมมือ
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การกากับดูแลโครงการความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น การจัดทรัพยากรสนับสนุนและ
มาตรการจูงใจ การจัดทาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนความร่วมมือ และปัจจัยสนับสนุนในท้องถิ่น
ได้แก่ ความตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของความร่วมมือระหว่างกัน ความรู้ ความเข้าใจ
ในรูปแบบและวิธีการร่วมมือ ความพร้อมหรือความสามารถในการระดมทรัพยากรสนับสนุน ความ
ร่วมมือ และการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ในขณะที่ปัจจัยเงื่อนไขภายนอก 6 ปัจจัย ได้แก่ บริบทชุมชน กฎหมาย และระเบียบ การ
ประสานนโยบายของรัฐ การสนับสนุนจากส่วนกลาง กลไกงบประมาณ การเสริมพลังของคนในชุมชน
ผู้วิจัยมีความเห็นสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้านกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการทางานร่วมกัน ของสมาคมนักปกครองแห่ง ประเทศไทย (2555:
37-39) ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คื อ 1) ความสั มพั นธ์ ทางด้ านอ านาจหน้ าที่ ตามกฎหมาย คื อ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน มีกฎหมายการปกครองท้องที่ คือ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ในงานด้าน
การปกครอง ความมั่นคง รักษาความและงานด้านความสงบเรียบร้อย ในส่วนของท้องถิ่น มีหน้าที่ไป
ทางด้านการจัดบริการสาธารณะ หรืองานทางด้านการพัฒนา ย่อมต้องมีความสัมพันธ์กับ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน อย่างใกล้ชิดเพราะการทางานกับประชาชนต้องมีการประสานเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 2) ความสัมพันธ์ทางด้านพื้นที่ เป้าหมายในการปฏิบัติงาน คือ ท้องที่
และท้องถิ่นต่างมี พื้นที่ ในการปฏิบั ติง านเป็นพื้น ที่ เ ดียวกัน อันได้แก่ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่ง มี
เป้าหมายการทางานร่วมกันคือเพื่อประชาชนในพื้นที่เดียวกัน 3) ความสัมพันธ์ทางด้านการบูรณาการ
ระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในการพัฒนา และ4) การ
จัดระบบความสัมพันธ์การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพลัง
การขับเคลื่อนไปให้ถึงประโยชน์สุขของประชาชน ในขณะที่ผลจากข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท้ องที่กับท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น สร้างความรู้
ความเข้าใจ การแก้กฎหมาย การปรับพฤติกรรม การหากลไกหรือรูปแบบการทางานใหม่ และหา
บุคคลมาทาหน้าที่ในการประสานความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย โดยที่ผู้แทนกรมการปกครองเสนอให้
ฝ่ายท้องที่กับท้องถิ่นศึกษาและทาความเข้าใจในอานาจหน้าที่ของตนเองให้ชัดเจน และควรจัดตั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติง านร่วมกันเพื่อให้การทางานมีความ
สอดคล้องและบูรณาการซึ่งกันและกันทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ในขณะที่ผู้แทนของกรม
ส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เสนอให้ ม อบหมายนายอาเภอซึ่ง เป็ นผู้ บั ง คั บ บัญ ชาของกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผู้กากับดูแลท้องถิ่น เป็นตัวกลางในการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
ท้องที่กับท้องถิ่น และเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้สานักงานท้องถิ่นอาเภอเป็นราชการส่วน
ภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือนายอาเภออีกทาง และทั้ง 2 กรม ยังเห็นว่าการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่นยังมีความจาเป็นและจะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและได้รับการ
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พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เพียงพอ เสมอภาค ตลอดจนผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของกานัน ผู้ใหญ่บ้านและอบต. พบว่า เงื่อนไขความสาเร็จในการทางานร่วมกัน
ระหว่ า งท้ อ งที่ กั บ ท้ อ งถิ่ น เกิ ด จาก 1) การให้ เ กี ย รติ ซึ่ ง กั น และกั น 2) การท างานโดยไม่ มุ่ ง หวั ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้อง 3) ความสัมพันธ์ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเป็นเสมือนญาติ พี่น้อง
และเพื่อน ทาให้ทางานร่วมกัน ปรึกษาหารือร่วมกัน 4) การมีเป้าหมายร่วมกันคือ ประชาชนในพื้นที่
5) บูรณาการตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านให้เป็น ส่วนหนึ่ง ของ อปท. เพื่อลดความขัดแย้ง และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน 6) จัดตั้ง หน่วยงานกลางรับผิดชอบการส่ง เสริม สนับ สนุนการท างาน
ร่ ว มกั น 7) ปรั บ ปรุ ง บทบาทอ านาจหน้ า ที่ ข องท้ อ งที่ กั บ ท้ อ งถิ่ น ใหม่ เ พื่ อ ให้ ท างานร่ ว มกั น อย่ า ง
สมานฉันท์ 8) จัดอบรมสร้างความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของทั้ง 2 ฝ่าย โดยการอบรมร่วมกัน 9) มีกฎ
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติซึ่งออกโดยทางราชการกาหนดกิจกรรมให้ท้องที่กับท้องถิ่นปฏิบัติงานร่วมกัน
10) ผู้บงั คับบัญชา/ผู้กากับดูแลท้องที่กับท้องถิ่น ควรให้เกียรติการทางานของทั้ง 2 ฝ่ายอย่างเท่าเทียม
กันเสมือนเป็นแขนซ้าย-ขวา
ในขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้มี
การเสนอให้จัดจั้ง “องค์กรพี่เลี้ยง” ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการท า
หน้าที่ในฐานะผู้นาชุมชนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางเพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานมีการทางานแบบ
บูรณาการการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนร่วมกันในพื้นที่ “...กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่น ต่างมี
ความเป็นเอกเทศสูงมากจะทาได้อย่างไรให้มาร่วมมื อกันได้ง่าย ควรมีองค์กรในการเป็น “องค์กรพี่
เลี้ยง” ในการทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสร้างความร่วมมือและให้คาปรึกษา...” (สมเจตน์ พันธุโฆษิต,
สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2557) “...ในเรื่องของความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น จริงๆ ก่อนหน้านี้มัน
มีอยู่แล้วแต่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่เข้าใจ แต่ กานัน ผู้ใหญ่บ้านและอบต.ใหม่ไม่ เข้ าใจ ควรมี “คนกลาง” หรือ
“หน่วยงานกลาง” มาช่วยทา ถ้าปล่อยให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คิดและทาเองอาจไม่มีทางสาเร็จหรือไม่ท า
แน่นอน ลักษณะขององค์กรพี่เลี้ยงควรมาจากหน่วยงานภายในอย่างนายอ าเภอ และนายกอบต. …”
(อภิชัย ศรีเมือง, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2557)
2.5 ฉันทำมติในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน
จากข้อค้นพบเกี่ยวกับผลจากการศึกษาบทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า ตาบลที่มีความร่วมมือระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่นดีที่สุดใน 3 ตาบลที่เป็นกรณีศึกษานั้น มาจากเหตุผลของการท างานร่วมกันระหว่ างก านั น
ผู้ใหญ่บ้านและอบต. ที่มีกระบวนการเริ่มต้นของความเข้มแข็งร่วมกันมาตั้งแต่ต้นในฐานะผู้นาชุมชน
และได้ขับเคลื่อนความเข้มแข็งจากระดั บหมู่บ้าน สู่ความเข้มแข็งร่วมกันในระดับตาบลจนเกิ ดการ
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เคลื่อนไหวไปในหลายๆ อาเภอ จังหวัด ที่ได้เดินทางเข้ามาศึกษาดูง าน จนทาให้ในปัจจุบันต าบลมี
ความเข้มแข็งในระดับที่ไม่แตกต่างกันอันเนื่องมาจาการที่ทุกหมู่บ้านมีฐานคิด กระบวนการและวิธี
นาไปสู่การค้นหาปัญหาที่มีลักษณะจากการรวมกันคิด ร่วมกันค้นหาปัญหา ร่วมกันเก็บและวิเคราะห์
ปัญหาและนาข้อมูลมาสะท้อนกลับให้ทุกคนเกิดความรู้และตระหนักต่อปัญหาต่างๆ ที่ตนเองกาลัง
เผชิญอยู่ เพื่อนามาสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นของแต่ละชุมชน ซึ่งเครื่องมือที่
สาคัญของการพัฒนาในระดับหมู่บ้านและตาบล ประกอบไปด้วย คณะทางานเพื่อส่วนรวมของชุมชน
ที่มาจากตัวแทนของทุกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน หรือ “สภาผู้นาชุมชน” และ “แผนชุมชนพึ่งตนเอง” ซึ่ง
ทั้ง 2 ส่วนเกิดขึ้นในระดับหมู่ บ้ าน เพื่อร่วมกันในการแก้ไ ขปัญ หาของคนในคุ้ม บ้านต่างๆ แต่ล ะ
หมู่บ้าน และสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเป็น “สภาผู้นาตาบล” เพื่อเป็นเครือข่ายการ
ทางานอย่างบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระดับตาบล ซึ่งหลักการบริหารจัดการของตาบลเน้น
การจัดการแบบพึ่งตนเองตามลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกับพิจารณาทรัพยากรและทุนทาง
สังคมภายในตาบลเป็นแรงขับเคลื่อนตาบล โดยใช้สภาต่างๆ เป็นที่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมกันจัดการ
เรียนรู้โดยไม่ต้องรอการสนับสนุนจากรัฐ จนเกิดเป็นแนวทางของตนเอง และเกิดเป็นบทสรุปการ
เรียนรู้การบริหารจัดการของแต่ละหมู่บ้านที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งจากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า
ความร่วมมือระหว่างผู้นาท้องที่และท้องถิ่นมีส่วนสาคัญต่อการจัดการชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง อย่ าง
ยั่งยืน โดยเปรียบการทางานในชุมชนของทั้ง 2 ฝ่าย เสมือนเป็นครอบครัวทางสัง คมที่ท้องถิ่น หรือ
“อบต.” มีบทบาทเปรียบเสมือนเป็น “แม่” ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลรักษาบ้านเรือนให้มีความสวยงาม
สะอาดเรียบร้อย ในขณะที่บทบาทของท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เปรียบเสมือนบทบาทของ “พ่อ”
ผู้ที่ซึ่งต้องค่อยดูแลปกป้องคุ้มภัยให้แก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อทาให้คนในครอบครัวมีความสุ ขทั้ง
กายและใจ สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตในสังคมชนบทไทย ดังนั้นเมื่อนามาพิจารณาตามทฤษฎี
ฉันทามติ (Consensus Theory) พบว่า มีความสอดคล้องกันตามลักษณะที่สาคัญของทฤษฎี คือ ผู้นา
ท้องที่และท้องถิ่นในแต่ละหมู่ของตาบลมีการบูรณภาพ หรือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Integration)
ภายใต้ความร่วมมือของสภาผู้นาชุมชน คนในชุมชนแต่ละหมู่บ้านของตาบล มีเสถียรภาพหรือการคง
อยู่ (Stability) ด้วยแผนชุมชนพึ่งตนเอง ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดการตระหนักและรับรู้ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นของชุมชนร่วมกัน และการที่ผู้นาท้องที่ ท้องถิ่น และคนในชุมชน ต่างมีความสอดคล้องต้องกัน
(Consensus) ในการดาเนินชีวิตและมีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนด้วยวิถีแห่งการร่วมกันคิด ร่วมกันทา เพื่อประโยชน์ของทุกคนในชุมชน โดยสามารถนามา
อธิบายเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนกับแนวคิด
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ของ Emile Durkheim ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีฉันทามติ (Consensus Theory)
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชนเกี่ยวกับการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Integration) ระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่น การมีเสถียรภาพ (Stability) ความสอดคล้องกัน (Consensus) ที่เป็นลักษณะสาคัญ
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ของชุ ม ชนและการเกิ ด ขึ้ น ของ Structural integration และ Organic Solidarity ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จาก
พื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล อันเป็นผลมาจากการแบ่งงานกันทาตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่าย ดังนี้
1. จากแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการก่อเกิดความร่วมมือตามหลัก การบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย ที่มีการแบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน มีโครงสร้างการทางาน
(functions) ทางสังคมที่ประกอบไปด้วยส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งการปกครองใน
แต่ละส่วนเป็นสถาบันที่ทาหน้าที่ของตนเป็นการเฉพาะแต่มีความสอดคล้องประสานงานร่วมกัน
ภายใต้ระเบียบกฎหมาย ซึ่งแต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ ความสาคัญที่แตกต่างกันไปในแต่ละระดับของ
การแก้ปัญหาต่างในแต่ละระดับของประเทศ เสมือนเป็นเฟืองเครื่องจักรที่จะต้องประกอบเข้ากันใน
การขับเคลื่อน จะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปไม่ได้เหมือนกับระบบราชการที่ต้องมีความสาคัญร่วมกันใน
ทุกระดับตั้งแต่ผู้ทาหน้าที่ในกาหนดนโยบายลงไปถึงผู้นานโยบายไปปฏิบัติ สอดคล้องกับทฤษฎีฉันทา
มติ (Consensus Theory) ที่สังคมประกอบด้วยส่วนย่อยๆ หลายส่วนเปรียบเสมือนส่วนประกอบของ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายโดยที่ส่วนประกอบแต่ละชิ้นจะช่วยรักษาลักษณะสมดุล (Stage of equilibrium)
ดั ง นั้ น หากองค์ ป ระกอบส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดถู ก กระทบกระเทื อ นหรื อ ถู ก ท าลายไป จะส่ ง ผลต่ อ
ส่วนประกอบอื่นๆ โดยที่ส่วนประกอบที่คงอยู่จะช่วยประคองโครงสร้างของระบบไว้ให้อยู่ในสภาพ
เดิม (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2531: 41-42) สอดคล้องกับเชษฐา พวงหัตถ์ (2549: 13) ที่มองว่ากลไก
ความร่วมมือตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเสมือนเป็นกลไกทางร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะเป็น
ส่วนประกอบต่างๆที่ท าหน้ าที่ เฉพาะของมัน เช่น สมอง หัวใจ ปอด ตับ เป็นต้น อวัยวะอันเป็ น
ส่วนประกอบเหล่านี้แต่ละอันจะทาหน้าที่ของมันเพื่อให้ระบบชีวิตขององคาพยพ (organism) ดาเนิน
ต่อไปได้ อวัยวะต่างๆเหล่านี้ทาหน้าที่ที่จาเป็นอย่างสอดประสานสัมพันธ์กัน ถ้าหากไม่ทาหน้าที่แบบนี้
แล้วระบบชีวิตขององคาพยพหรือร่างกายมนุษย์ก็จะตกอยู่ในภาวะอันตราย
2. บทบาท ลักษณะและรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในการร่วมกันพัฒนา
ชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง ซึ่งอยู่บทฐานของความร่วมมือที่บูรณภาพหรือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(Integration) เห็นได้จากบทบาท ลักษณะความอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ความร่วมมือของสภาผู้นา
ชุมชน ซึ่งมีโครงสร้างของการทางานร่วมกันของคนทุกฝ่ายในชุมชนตั้งแต่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.
และชาวบ้านจากกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่ง เริ่มต้นจากการประกอบขึ้นด้วยประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านมารวมตัวกันในรูปแบบของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ หรือการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบต่างๆ
อย่างน้อย 14 กลุ่ม ซึ่งมีทั้งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ กลุ่มการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ กลุ่มผู้ดูแลสุข
ภาวะชุมชนโดยเริ่มต้นจากการมาร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือกันตามแบบอย่างของคนในชนบท ที่ใช้
วิธีการพูดคุย ปรึกษาผู้รู้ ขอคาแนะนาเพื่อแก้ปัญหาของกลุ่มต่างๆ ซึ่งถือเป็นลักษณะของการที่แต่ละ
สังคมจะมีการแบ่งแรงงาน (division of labor) เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ โดยปราศจาก
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การพึ่งพาอาศัยกัน (interdependence) ระหว่างสมาชิกในสังคม จนเกิดการรวมกลุ่มของคนประกอบ
อาชีพต่างๆ ที่พึ่งพากันอยู่เป็นประจาในการแก้ปัญหา ซึ่งถือเป็นสภาเริ่มต้น “สภาประชาชน” และ
เกิดมี “สภาผู้นาชุมชน” ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน โดยมีผู้นาอย่างไม่เป็นทางการซึ่ง
เป็นคนที่มีจิตอาสา มีความเก่งในทุกเรื่องที่เป็นหัวใจของหมู่บ้าน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน หมอดิน ครูภูมิ
ปัญญาต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้าน รวมกับกานันหรือผู้ ใหญ่บ้ าน และสมาชิกอบต.ในหมู่บ้ านนั้น รวม
เรียกว่า สภาผู้นาชุมชน โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามาเป็นผู้นาทางความคิดในการหาทางออกและแก้ ปัญ หา
ให้กับกลุ่มต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งสภาผู้นามีลักษณะจากการรวมตัวกันของสมาชิกในหมู่บ้านที่มี
ความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพและความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งลักษณะที่ว่านี้สอดคล้องกับ
แนวคิดเอกพันธ์ (homogeneity) ที่มองว่าการที่มนุษย์ต้องทาตามความต้องการของสังคมซึ่งตนเอง
เป็นสมาชิก อันเป็นสิ่งจาเป็นมากสาหรับการคงอยู่ของสัง คม และการที่สัง คมจะอยู่รอดก็ต่อเมื่อ
สมาชิกมีลักษณะเป็นเอกพันธ์ คือ การทาให้สมาชิกมีอะไรเหมือนกันด้วยการให้การศึกษา แต่ใน
ขณะเดียวกันถ้าหากคนเหมือนกันหมด “การร่วมมือ” เพื่อกระทากิจกรรมต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น สังคม
ต้องการคนที่มีความถนัดเฉพาะอย่างที่แตกต่างกัน (Diversity of heterogeneity) เพื่อทาหน้าที่ใน
สังคม ชนิตา รักษ์พลเมือง (2531: 48) ในขณะที่คณะกรรมการสภาผู้นาชุมชนนี้เป็นผู้นาเรื่องสาคัญ
ของหมู่บ้านตนเองเข้าไปประชุมระดับสภาผู้นาตาบล ซึ่งจากแนวความคิดที่เกิดมี “สภาผู้นาชุมชน”
ทาให้เกิดการขยายแนวคิดไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ จนเกิดการรวมกลุ่มสภาผู้นาในหมู่ต่างๆ เข้ามาแก้ไข
ปัญหาของตาบลร่วมกัน จึงเป็นที่มาของ “สภาผู้นาตาบล” ซึ่งจากหลักการทางานร่วมกันระหว่างผู้นา
ท้องที่และท้องถิ่น กับคนในชุมชนผ่านรูปแบบสภาผู้นาในการนามาสู่เครือข่ายการแก้ปัญหาอย่างบ
รูณาการทั้งตาบล ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน (Integration) ตาม
ทฤษฎีฉันทามติ ที่มองว่าส่วนประกอบย่อ ยๆ ในแต่ละสัง คมมี การท างานร่วมกันเป็นอันหนึ่ ง อั น
เดียวกัน ซึ่งก็คือทุกคนในชุมชนตั้งแต่ระดับปัจเจก คือ สภาประชาชน (ระดับกลุ่ม) สภาผู้นาชุมชน
(ระดั บ หมู่ บ้ า น) และสภาต าบล (ครบทุ ก หมู่ บ้ า น) ดั ง นั้ น หากส่ ว นหนึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจะ
กระทบกระเทือนถึงส่วนอื่นๆ เพราะคนในแต่ละกลุ่มก็คือสมาชิกของคนในชุมชนซึ่งมีการพึ่งพาอาศัย
กัน และกัน (interdependent) ดังนั้นโครงสร้างของสภาต่างๆ ในตาบลจึง จะไม่ค่อยมีการขัดแข้ง
หรือไม่ลงรอยกัน โดยที่คนในแต่ละสภาจะทางานในหน้าที่ของตนเองร่วมกับ การทาหน้าที่ในการ
สนับสนุนงานของสภาตาบลซึ่งถือเป็นการทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งการก้าวก่าย (Overlap)
หรือการรวมกันไม่ติด อาจมีขึ้นในระดับของสภาประชาชนซึ่งมาจากคนในชุมชนที่มีความหลากหลาย
กลุ่มอาชีพเท่านั้น ซึ่งเมื่อขึ้นมาสู่ระดับของสภาผู้นาชุมชนหรือสภาผู้นาตาบลปัญหาเหล่านี้จะถูกกาจัด
ไปทีละน้อยตามการคัดกรองความสนใจต่อการทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน (Integration)ของชุมชน และนอกจากการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน
แล้ว ยังพบว่าลักษณะความร่วมมือกันของคนในชุมชนกับกิจกรรมความร่วมมือกับผู้นาท้องที่และ
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ท้องถิ่นในการเข้าร่วมกันหาทางจัดการกับสภาพปัญ หาชุมชนที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับชนิต า รักษ์
พลเมื อ ง (2531: 43) ที่ ก ล่ า วถึ ง ลั ก ษณะส าคั ญ ประการหนึ่ง ของทฤษฎี ฉั นทามติ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความ
สอดคล้องกัน (Consensus) ที่กล่าวถึงลักษณะสาคัญประการหนึ่งของสังคม คือ ความสอดคล้องของ
ความเห็นความรู้สึก (sentiments) ค่านิยม (values) และความเชื่อ (beliefs) สังคมแต่ละสังคมจะ
แตกต่างกันในธรรมชาติ (nature) และขอบข่าย (extent) ของลักษณะร่วมเหล่านั้น สังคมเล็กจะมี
ความสอดคล้องกันมากกว่าสังคมใหญ่แบบอุตสาหกรรม ลักษณะร่วมเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดโดย
การขัดเกลาทางสังคม (socialization)
3.ชุมชนในแต่ละหมู่บ้านของตาบล มีเสถียรภาพหรื อการคงอยู่ (Stability) ด้วยแผนชุมชน
พึ่งตนเอง ซึ่งลักษณะสาคัญของแผน คือ การปรับวิธีในการคิดพึ่งตนเองก่อนเพื่อก่อให้เกิดงาน โดย
การจะปรับวิธีคิดได้ต้องอาศัยข้อมูล การค้นหาข้อมูลและใช้ข้อมูลให้เป็นจากข้อมูลครัวเรือน การใช้
จ่ายในชีวิตประจาวัน การใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ภารหนี้ รายรับ รายจ่าย ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นที่มา
ของการสร้างกระบวนการให้คนเกิดการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้การใช้วิถีชีวิตของตนว่าเป็น
อย่างไร เรียนรู้อยู่ให้เป็น ปรับตัวให้ไ ด้ ร่วมกับการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กันโดยไม่รู้ตัว ซึ่ง จาก
ลักษณะและแนวความคิดของการจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเอง ซึ่งทาให้แต่ละคนในชุมชนมีการเตรียม
รับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ รายรับและ
รายจ่ายจากสิ่งต่างๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เข้ามากระทบกับปัญหาในชีวิตประจาวัน ของคนในชุมชน โดย
ที่แผนชุมชนพึ่งตนเองจะเป็นเครื่องมือให้เกิดการรักษาเสถียรภาพและการคงอยู่ของชุมชนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ เพื่อให้คนในชุมชนเรียนรู้และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลัน (radical and abrupt change) ย่อมส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เช่น ปัญหาค่าครองชีพ ปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย เกิดปัญหาอบายมุข มั่วสุ่ม ลักขโมยและปัญหา
ครอบครัวตามมา ซึ่งการแก้ปัญหาของแต่ละครอบครัวที่ดีที่สุดคือการที่สมาชิกในครอบครัวต้องลุก
ขึ้นมาจัดทาบัญชีครัวเรือน ร่วมกับการทาแผนชุมชนพึ่งตนเองเพื่อให้ทุกคนในชุมชนสามารถที่จะรู้จัก
การบริหารร่ายรับรายจ่ายของแต่ละครอบครัว ซึ่งในตาบลศิลาลอย ถือว่าเกือบทุกครอบครัวมีการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน และมีการเข้าร่วมทาแผนชุมชนพึ่งตนเอง ซึ่งผลที่ได้ก็คือการมีรายรับมากกว่ า
รายจ่าย ซึ่งเป็นการนาหลักเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมกั บการพัฒนาค่านิยมและความ
เชื่อ (moral education) ซึ่งจะทาให้สมาชิกมีแบบแผนความเชื่อเหมือนกัน ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุม
ทางสังคมที่มีอานาจและก่อประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การส่ง เสริมความร่วมมือระหว่ างท้ องที่กั บท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนตามแนวคิดทฤษฎีฉันทามติ (Consensus Theory) ของ Emile Durkheim ความ
ร่วมมือระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก ผู้บริหารและนายก อบต. ในชุมชนจะต้องมีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่หรือโครงสร้างการทางาน (Functions) ของแต่ละฝ่ายอย่าง
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ชัดเจน เพื่อเป็นการกาหนดหน้าที่ทางสัง คมของท้องที่กับท้องถิ่นอย่างเป็นทางการตามที่กฎหมาย
หรือระเบียบกาหนดไว้ในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพและลดการซ้าซ้อนกับบทบาทหน้าที่ของแต่
ละฝ่าย อันจะเป็นผลทาให้เกิดความขัดแย้งในการทางานร่วมกัน ในขณะที่การทางานเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชนซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ร่วมกันของทุกคนในชุมชน ต้องเกิดขึ้นจากการสร้างการรับรู้ แ ละ
ตระหนักต่อปัญหา ความต้องการที่ แท้ จริง ของชุ ม ชน โดยผ่านการระดมความคิ ด ที่ จัด ขึ้นในเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล เพื่อให้ได้มาซึ่งฉันทามติร่วมกันของคนในชุมชน เป็นองค์ประกอบสาคัญ ส่วน
หนึ่งของชุมชนที่มีส่วนช่วยในการประคองโครงสร้างของชุมชนไม่ให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบที่ จะ
ตามมา ในขณะที่ท้องที่กับท้องถิ่นจะต้องทาหน้าที่ร่วมกันในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ด้วย
การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Integration) มีเสถียรภาพหรือการคงอยู่
(Stability) ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย อย่างสอดคล้องกัน (Consensus) ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2.6 กำรจัดกำรควำมรู้ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงท้องที่กับ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
จากข้อค้นพบเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบในการ
จัดการความรู้และกระบวนการจัดการความรู้ ผู้วิจัยมีความเห็นตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.6.1 องค์ประกอบในกำรจัดกำรควำมรู้
จากการศึกษาองค์ประกอบในการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนใน 3 พื้นที่ พบว่ามี
องค์ประกอบสาคัญในการจัดการความรู้ ได้แก่ เป้าหมาย คน ความรู้ และเทคโนโลยี สอดคล้ องกั บ
แนวคิ ด ของ Amy Scott Metcalfe (2006: 24-27), Pervaiz K. Ahmed, Lim Kwang Kok และ
Ann Y E Loh (2002: 13), Stuart Barnes (2002: 21-22) และJ. David Johnson (2009: 5) ที่กล่าวถึง
องค์ประกอบที่สาคัญในการจัดการความรู้ไว้ประกอบด้วย วิธีการและแผนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็น
การรวบรวมบทบาทระหว่างคน กระบวนการ เทคโนโลยีและบริบทวัฒนธรรม ซึ่งทั้งหมดมีหน้าที่และ
ส่วนที่สาคัญต่อ ความรุดหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงขององค์กร ดังนั้น ความรู้ที่ได้มาทาให้สามารถ
นามากาหนดนโยบาย สิทธิและกระบวนการรองรับการใช้ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ วิธีการปฏิบัติ
และกิจกรรมของการจัดการความรู้ซึ่งนามาสู่การรวมกันขององค์ประกอบของวงจรการจัดการความรู้
4 รูปแบบ ได้แก่ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และการกระทา ร่วมกับคน กระบวนการและเทคโนโลยีทาให้
มีการขับเคลื่อนวงจรของการจัดการความรู้ไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกั น ซึ่งจากการศึกษาของผู้วิจั ย
พบว่า องค์ประกอบในการจัดการความรู้มีส่วนสาคัญ ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่ กับ
ท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้
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1) เป้าหมายในการจัดการความรู้ พบว่า ในชุมชนส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการ
จัดการความรู้เพื่อ การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ซึ่ง ได้แก่ การแก้ปัญหาการเข้าถึง สิทธิต่างๆ และ
สวัสดิการของรัฐ การส่งเสริมการทางานแบบมีส่วนร่วม การจัดทาแผนชุมชนพึ่ง ตนเอง และการ
ป้ อ งกั น และเฝ้ า ระวั ง ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาวะชุ ม ชน และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องคนในชุ ม ชน
สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในการบริหารราชการของ Wiig (2000) เรื่อง พบว่า
การจัดการความรู้ มีบทบาทสาคัญในการบริหาราชการ และมีวัตถุประสงค์การนาไปใช้ที่แตกต่างกัน
โดยการร่วมมือกันสร้างสังคมแห่งสินทรัพย์ทางปัญญา (society’s intellectual capital -IC) ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการตั ดสิน ใจในภาครั ฐ และเอกชนในการจั ดการกับ สถานการณ์ ต่างๆ โดย
ขอบเขตหลัก 4 ประการในการจัดการความรู้มาใช้ในการบริหารราชการ คือ 1) การยกระดับการ
ตัดสินใจในการบริการภาครัฐ 2) มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในประเด็น
สาธารณะ 3) เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันโดยใช้สังคมแห่งทรัพย์สินทางปัญญา และ 4) เพื่อพัฒนา
ความรู้เพื่อการแข่งขันให้แก่แรงงานทั้งหมดโดยการนาการจัดการความรู้ไปใช้สนับสนุนทุกวัตถุประสงค์
2) ผู้มีบทบาทในการจัดการความรู้ คือ บุคคลที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการจัดการความรู้ไปสู่เป้าหมายหรือความร่วมมือที่ได้วางไว้ พบว่า
- ตาบลที่มีลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่นโดดเด่นกว่าท้องที่ ผู้มี
บทบาทสาคัญในการจัดการความรู้ ได้แก่ ท้องถิ่น เป็นเสมือนผู้อานวยความสะดวก (Knowledge
Facilitator) และท้องที่ เป็นผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Practitioners) ผู้นาชุมชน/แกนนากลุ่มต่างๆ
ในชุมชน เป็นผู้ประสานการทางานร่วมกับทั้งสองฝ่าย หรือ (Network Manager) ในขณะที่เจ้าหน้าที่
ของอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในฐานะที่ปรึกษาหรือผู้เอื้อ (Chief Knowledge Officer) ให้
เกิดความร่วมมือ ตลอดจนอดีตกานัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะพี่เลี้ยง ทาหน้าที่ ในการเป็นผู้ประสาน
(Network Manager) ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในชุมชน
- ตาบลที่มีลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างดีระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ผู้
มีบทบาทสาคัญในการจัดการความรู้ ไดแก่ ท้องที่กับท้องถิ่นซึ่งเป็นเสมือนผู้นาของการเปลี่ยนแปลงสู่
ความร่วมมือหรือผู้อานวยความสะดวก (Knowledge Facilitator) และเป็นผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge
Practitioners) ในขณะที่กานัน ผู้ใหญ่บ้านในหมู่อื่นๆ และอดีตผู้นาท้องที่ท้องถิ่นในฐานะผู้ขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Practitioner) นายอาเภอผูซ้ ึ่งให้ความสาคัญต่อ
บทบาทการทางานร่วมกันของท้องที่กับท้องถิ่น ถือเป็นผู้บริหารสูงสุด (CEO: Chief Executive
Officer) สาหรับวงจรการจัดการความรู้ ที่เห็นคุณค่าและดาเนินการผลักดันกระบวนการจัดการความรู้
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น และส่วนราชการอาเภอที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารของอบต.ใน
ฐานะที่ปรึกษามีหน้าที่เป็นผู้ประสาน (Network Manager)
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- ตาบลที่มีลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นาชุมชนเป็นหลักสาคัญ โดยมี
ท้องที่กับท้องถิ่นเข้าร่วมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในภายหลัง โดยผู้มีบทบาทสาคัญในการจัดการ
ความรู้ ได้แก่ ผู้นาชุมชน เป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น โดย
มี บ ทบาทส าคั ญ ในฐานะผู้ อ านวยความสะดวก (Knowledge Facilitator) และยั ง มี บ ทบาทเป็ น
ผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Practitioners) โดยผู้นากลุ่ม/แกนนากลุ่มต่างๆ ในชุมชน ที่รวมกลุ่มพัฒนา
ชุมชนโดยไม่รอการพึ่งพาจากรัฐ เป็นผู้ประสาน (Network Manager) ในขณะที่ผู้นาท้องที่กับท้องถิ่น
เป็นผู้เข้าร่วมและสนั บสนุนการพัฒนาในภายหลั งมี บทบาทในการเป็นผู้ ปฏิ บัติง าน (Knowledge
Practitioners) ประชาชนในชุมชนซึ่งผู้เป็นกาลังหลักสาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม เป็นผู้ประสาน
(Network Manager) ให้เกิดการพัฒนา และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
และผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญา ซึ่งถือเป็นผู้สนับสนุนประสบการณ์และแนวคิดถือเป็น
ผู้เอื้อ (Chief Knowledge Officer) ให้เกิดการพัฒนาความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนความเป็น
เครือญาติร่วมกันของท้องที่ท้องถิ่น เป็นเสมือนผู้ประสาน (Network Manager) ผู้ปฏิบัติ (Knowledge
Practitioners) และเป็นอานวยความสะดวก (Knowledge Facilitator) ในการพัฒนาชุมชนให้เกิ ด
ความเข้มแข็งและส่งเสริมความร่วมมือในการทางาน สอดคล้องกับบุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547:
46-53) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ ที่สาคัญ คือ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ
พฤติกรรม (Transition and Behavior Management) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กร
ควรเริ่มต้นที่ผู้บริหารและจึง ขยายมาสู่ บุค ลากรทุกระดั บ โดยมีองค์ประกอบการพิ จารณาคือ 1)
ผู้บริหารระดับสูงต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึง มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง 2) ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการแลกเปลี่ยนและจัดการความรู้ 3) จัดตั้งทีมงานเพื่อ
ทาหน้าที่วางแผนและจัดกิจกรรมต่างๆ 4) กาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จของการจัดการความรู้ และ
ต้องมั่นใจว่าปัจจัยเหล่านี้มีอยู่หรือสามารถสร้างใหม่ และเป็นการฝึกอบรมและการเรียนรู้ (Training
and Learning) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับสาหรับการจัดการความรู้ ให้มีการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางและหลักการของการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนัก
ถึงความสาคัญของการจัดการความรู้
3) ความรู้ในการจัดการความรู้ คือ ความรู้ที่จาเป็นต่อการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า ทั้ง 3 พื้นที่ มีความรู้ในการจัดการ
ความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่เหมือนกัน ได้แก่ ความรู้/ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการทางานร่วมกัน
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ความรู้หรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อบต. และความรู้ขั้นพื้นฐานของผู้นาท้องที่กับท้องถิ่นที่จาเป็นต่อการ
พัฒนาชุมชน ซึ่งความรู้ในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน เปรียบเสมือนความรู้หรือข้อมูลที่มีอยู่ในตัวผู้นาชุมชนอย่างกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.
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ผู้นาชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกิด ขึ้นจากประสบการณ์ทางานของแต่ละฝ่ายที่ได้สั่งสมมา
และเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบหรือนโยบายต่างๆ ในการส่งเสริมให้การความร่วมมือระหว่างกัน
ซึ่ง เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สอดคล้องกับ Nonaka (1994), Shobha (2008: 357), Groff
and Jones (2003: 2-4), Choo (2000:79), วิจารณ์ พานิช (2547: 63) และประพนธ์ ผาสุกยื ด
(2550: 19) ที่มองว่าความรู้แบ่งออกกว้างๆ เป็น 3 ประเภท 1) ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ
ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ใช่การถ่ายทอดด้วยการสอน
อบรมและการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจากความรู้ที่ติดอยู่ที่ตัวบุคคล จึงอาจมีการสูญหายได้
หากไม่ได้มีการถ่ายทอดให้ผู้อื่นสืบสานความรู้นั้นต่อไป 2) ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็น
ความรู้ที่ได้มีการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ สามารถนาออกมาเผยแพร่ได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ
ตารา คู่มือ รายงานและบันทึกการทางาน เพื่อให้ความรู้นั้นคงอยู่อย่างถาวรและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และ3) องค์ความรู้ใหม่ (Implicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการต่อยอดความรู้เดิมหรื อ มี
อยู่แล้วและนามายกระดับความรู้ (Leverage Knowledge) ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมแก่การนาไปใช้
งาน
4) เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ การจัดรายการวิทยุ
ชุมชน เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว การจัดทาภาพถ่ายหรือ VDO. จัดทาเป็นแผ่น CD. การจัดทาวีดี
ทัศน์ผลงานหรือกิจกรรม การจัดทาเว็บไซด์เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการประชาสัมพันธ์การทางาน
สอดคล้องกับบุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547: 53) การสื่อสาร (Communication) ในองค์กร
จะต้องสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจว่า องค์กรกาลังจะทาอะไร เพื่ออะไร จะทาเมื่อไหร่ และจะทา
อย่างไร
2.6.2 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
จากการศึกษาในชุมชนทั้ง 3 พื้นที่ สามารถวิเคราะห์การจัดการความรู้ของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุม ชน
ออกได้เป็น 2 แนวทาง คือ กระบวนการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ได้แก่ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแบ่งปันหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บความรู้
และการนาความรู้ไปใช้ ในขณะที่กระบวนการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย 6
ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างการรับรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแบ่งปัน/การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดเก็บความรู้ และการนาความรู้ไปใช้ ซึ่งทั้ง 2 แนวทาง มีขั้นตอนการจัดการความรู้ ที่
คล้ายกันแต่แตกต่างกันในขั้นตอนของการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นเป็น ลาดับแรก ซึ่งมีปัจจัยเงื่อนไขที่
แตกต่างกัน คือ รูปแบบการจัดการความรู้แบบ 5 ขั้นตอน พบในชุมชนที่มีลักษณะของกิจกรรม หรือ
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โครงการต่างๆ ที่นาไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นจากการกาหนดแนวคิด หรื อ
นโยบายที่มาจากรัฐหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้คิดริเริ่ม และมอบหมายให้ท้องที่กับท้องถิ่น หรือ
ผู้นาชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนาไปดาเนินการให้เป็นผลสาเร็จตามกระบวนการและขั้นตอนที่ได้กาหนด
มา เพื่อให้นาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนต่อไป ในขณะที่รูปแบบการจัดการ
ความรู้แบบ 6 ขั้นตอน พบในชุมชนที่มีลักษณะของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่นาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดของผู้นาชุมชน ร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น ที่มี
ความตระหนักและรับรู้ต่อปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน นามาสู่การสร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนต่อการจัดการกับปัญ หาหรือความต้ องการในการพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการ
บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยทั้ง 2 รูปแบบ มีขั้นตอนในการจัดการความรู้ดังนี้ กำร
สร้ำงกำรรับรู้ เป็นกระบวนการที่ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เกิดการสัมผัสและสัมพันธ์กับปัญหา
ต่างๆ ในชุมชน ทาให้เกิดจิตใต้สานึกหรือจิตสาธารณะต่อการจัดการกับปัญหาอย่างจริงจังในฐานะที่
ตนเองเป็นผู้นาชุมชน โดยได้ศึกษาสภาพปัญ หาและหาแนวทางแก้ไ ขปัญ หาร่วมกั บท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือกันในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน กำรแสวงหำควำมรู้ กระบวนการที่
ท้องที่หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นามาใช้ค้นหาความรู้หรือวิธีการทางานที่มปี ระโยชน์เพื่อการปฏิบัติงาน
ร่วมกับท้องถิ่นหรือ อบต. โดยได้จากแหล่งความรู้ภายในและภายนอกชุมชน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
กันในการพัฒนาความเข้มแข็ง ของชุมชน กำรสร้ำงควำมรู้ เป็นกระบวนการที่นามาใช้ในการวิเคราะห์
หรือหล่อหลอมความรู้ที่ เด่นชั ดกั บความรู้ที่ ฝังลึ กในการปฏิบั ติงานร่วมกั บ ท้องถิ่นหรือ อบต. และ
ยกระดับขึ้นไปเป็นความรู้ที่สูงขึ้น เพื่อนาไปใช้ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน กำรแบ่งปันหรื อ กำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เป็ น กระบวนการที่ ใ ช้ ในการแบ่ง ปัน
แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้หรือข้อมูลของตนจากการปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่นหรือ อบต. ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนยกระดับความรู้และมี
การเรียนรู้จากการใช้ความรู้นั้น กำรจัดเก็บควำมรู้ กระบวนการที่นามาใช้ในการกาหนดสิ่งสาคัญที่ จะ
เก็บไว้เป็นข้อมูลหรือความรู้ในการการปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่นหรือ อบต. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกัน
ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน กำรนำควำมรู้ไปใช้ เป็นกระบวนการที่นาข้อมูลหรือความรู้ที่ได้
จากการปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่นหรือ อบต. มาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ต่อตนเองและชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือกันในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt
(1996: 9, 130) ที่ว่าการจัดการความรู้ที่เป็นระบบย่อยระบบหนึ่งของการก้าวไปสู่องค์กรแห่งการ
เรี ย นรู้ แ ละเป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ( Knowledge Management in
Learning Organizations) ซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลในการนามา
ปรับปรุงการดาเนินงานและสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ โดยที่องค์กรจะต้องมีการสร้างความรู้ ผ่าน

339

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง และเมื่อมีการแสวงหา
และสร้างความรู้แล้วจะต้องมีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น เพื่อจะนาไปสู่
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ไปทั้งองค์กร และจะได้สามารถนาความรู้ไ ปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนางานในองค์กร โดยมีกลยุทธ์สาหรับการบริหารจัดการความรู้ ที่สาคัญคือ การสร้างความ
ตระหนักให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1)
การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การจัดเก็บและการค้นคื นความรู้ และ4) การถ่ายทอด
ความรู้ และการใช้ ป ระโยชน์ สอดคล้ อ งกั บ กระบวนการจั ด การความรู้ ข อง Probst, Raub and
Romhardt (2000: 27-38) ทีเ่ ริ่มต้นจากการกาหนดความรู้ที่ต้องการใช้เพื่อการปฏิบัติงาน จากนั้นจึง
จัดหาตามความต้องการของบุคลากร เพื่อ นามาใช้ในการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ และสร้างความรู้ใหม่
แล้วจึงนาความรู้มาจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้เกิดการแบ่งปันและกระจาย
ความรู้ และนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 1)
การกาหนดความรู้ 2) การจัดหาความรู้ 3) การพัฒนาความรู้ 4) การแบ่งปันและกระจายความรู้ 5)
การจัดเก็บความรู้ และ 6) การใช้ความรู้ และสอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2555: ออนไลน์) ที่กล่าวถึง
กระบวนการจัดการความรู้ ที่เริ่มต้นการจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน
เป้าหมายของงานที่ ส าคัญ คือ การบรรลุผลสัม ฤทธิ์ ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ ที่เรียกว่ า
Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น 4 ส่วน คือ การสนองตอบ (Responsiveness)
ความต้องการของลูกค้า เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น หรือความต้องการของพนักงาน และยังต้องสนองตอบ
ความต้องการของสังคมส่ วนรวม การมีนวัตกรรม (Innovation) เป็นนวัตกรรมในการท างาน และ
นวัตกรรมด้านผลิ ตภั ณฑ์ หรื อบริการ การมีขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กรและของ
บุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์กร และการมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่ง
เป็นสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การทางานที่ประสิทธิภาพสูง โดยเป้าหมายสุดท้ายของ
การจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดาเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุดความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกัน
สร้างเอง สาหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา โดยที่การสร้างนั้น
เป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อ
สภาพของตน และนามาทดลองใช้งาน โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ใน 6 ขั้นตอน คือ 1) การกาหนด
ความรู้หลักที่จาเป็นต่องาน 2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้ให้
เหมาะต่อการใช้งาน 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 5) การนาประสบการณ์จากการ
ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาบันทึกไว้ 6) การจดบันทึกขุมความรู้ แก่นความรู้สาหรับไว้ใช้งาน
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2.7 แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
จากข้อค้นพบเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า ประกอบด้วยแนวทาง
การจัดการความรู้ที่สาคัญ 2 แนวทาง ภายใต้ปัจจัยเงื่อนไขในการนาไปใช้ที่แตกต่างกัน ได้แก่ แนว
ทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นตาม
ภารกิจ และนโยบายที่รัฐกาหนดขึ้น ประกอบดัวย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การ
สร้างความรู้ 3) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การจัดเก็บความรู้ 5) การนาความรู้ไปใช้ และ
แนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
ตามการตระหนักและรับรู้ปัญหาปัญหาหรือความต้องการของคนในชุมชน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การสร้างการรับรู้ 2) การแสวงหาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 5) การจัดเก็บความรู้ 6) การนาความรู้ไปใช้ ซึ่งทั้งสองแนวทางมีขั้นตอนการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องและแตกต่างกันที่ขั้นตอนของการสร้างการรับรู้โดยปัจจัยสาคัญมาจากที่ มาของกิจกรรม
หรือโครงการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งสามารถสรุปความสอดคล้องของ
ขั้นตอนการจัดการความรู้กับแหล่ง ที่มาของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ คือ
กิจกรรมหรือโครงการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง ซึ่งเกิดขึ้นจากรัฐหรือส่วน
ราชการอื่นๆ เป็นผู้กาหนดนโยบาย หรือกฎ ระเบียบ แบบแผนและขั้นตอนมาให้ท้องที่กับท้องถิ่ น
ดาเนินการจะมีกระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน ในขณะที่กิจกรรมหรือโครงการในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งซึ่งเกิดขึ้นจากการตระหนักและรับรู้ ปัญหาร่วมกันระหว่างท้ องที่
ท้องถิ่น ผู้นาชุมชนและการมีส่ วนร่วมทุกขั้นตอนของคนในชุ มชน เพื่อ ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน
ร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้ชุมชนสามารถแก้ ปัญ หาและพัฒนาชุม ชนไปสู่ ความเข้มแข็ง อย่างยั่ง ยื น จะมี
กระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน ดังนั้น ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาถึงที่มาของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อให้สามารถนา
แนวทางในการจัดการความรู้ทั้ง 2 แนวทางไปใช้ให้เกิดความเหมาะสม ถูกต้องมีประสิทธิภาพและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างความต้องการของรัฐ-ราษฎร์ ต่อไป สอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ให้ประสบความสาเร็จของวิจารณ์ พานิช (2546: 62-68) ที่กล่าวถึงปัจจัย 8 ประการ คือ 1)
ภาวะผู้นา ต้องส่งเสริมให้สมาชิกได้เรียนรู้ เน้นการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดให้โอกาสและให้อานาจ 2)
โครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่ อการจัดการความรู้ต้องเป็นองค์กรที่เน้นการทางานร่วมกันไม่เน้นการใช้
อานาจสั่งการหรือการควบคุมอย่างเข้มงวด 3) วัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมและการสื่อสารของ
สมาชิกต้องมีลักษณะที่เรียกว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม อาศัยการเรียนรู้จากการกระทาและการ
ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ใ ห้ แ ก่ กั น 4) เทคโนโลยี ส าหรั บ การรวบรวมข้ อ มู ล จั ด เก็ บ และส่ ง ข้ อ มู ล

341

สารสนเทศและการสื่อสารที่ช่วยอานวยความสะดวกในการสืบค้น ช่วยในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ บันทึกการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศ 5) ระบบการยกย่องและการ
ให้รางวัลที่เน้นผลงานเป็นกลุ่ม/ทีมงาน 6) ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทางานเป็นทีม 7) การวัดและ
ประเมิน ซึ่งเป็นการป้อนกลับเพื่อนามาใช้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ8) การจัดการให้เกิด
ความมุ่งมั่นรวมทาให้เกิด “พลังกลุ่ม” เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างกว้างขวางและยั่งยืน
จากข้อค้นพบเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ในขั้นตอนแรกของการจัดการความรู้ควรเริ่มต้นที่การ สร้ำงกำรรับรู้ ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เกิดขึ้น
จากการสัมผัสและสัมพันธ์กับปัญหาต่างๆ ในชุมชน มาเป็นเวลานานตั้งแต่ก่อนและหลังการเข้า มา
ด ารงต าแหน่ ง เป็ น ผู้ น าชุ ม ชน ก่ อ ให้ เ กิ ด จิ ต ใต้ ส านึ ก หรื อ จิ ต สาธารณะท าให้ เ กิ ด แนวคิ ด ในการ
เปลี่ยนแปลงการทางานของตน และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน ด้วยการ
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรมต่อการรับรู้และตระหนักต่อปัญหาของชุมชน
ร่วมกัน
นาไปสู่ กำรแสวงหำควำมรู้ ซึ่งประกอบด้วยการแสวงหาหรือค้นหาความรู้วิธีการทางาน
ร่ ว มกั บ ท้องถิ่นหรือ อบต. ด้วยการเข้ าประชุ มร่ วมกั นกั บทางอ าเภอที่จั ดขึ้ นเดื อนละ 1 ครั้ง เพื่ อ
รับทราบและนานโยบายจากส่วนราชการมาปฏิบัติในชุมชน การประชุมแต่ละหมู่บ้าน การเปิดเวที
สาธารณะเพื่อใช้ในการพูดคุยปรึกษาหารือ แสดงความคิด ความต้องการ เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ และร่วมรับฟังความคิดเห็นของปราชญ์ชาวบ้าน พระ หรือผู้นากลุ่มต่างๆ ในชุมชน และ
ใช้การแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ทางานของแต่ละฝ่ายทั้งของท้องที่กับท้องถิ่น และการเดินทาง
ไปศึกษาดูงานในชุมชนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
เมื่อท้องที่หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้านมีการตระหนักถึงปัญหา และรับทราบความต้องการของ
ชุมชนร่วมกันผ่านการสร้างการรับรู้ และแสวงหาความรู้แล้ว ท้องที่สามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ในกำร
สร้ำงควำมรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา หรือหาแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เกิดความสาเร็จอย่าง
เป็ น รู ป ธรรม เช่ น การสร้ า งความร่ ว มมื อ ที่ ใ ห้ ทุ ก คนมี ส่ ว นในการคิ ด และตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น ผ่ า น
คณะทางานของชุมชน แนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนร่วมกันผ่าน
แผนชุ ม ชนพึ่ ง ตนเอง และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานด้ ว ยทุ น ทางสั ง คมของต าบล ซึ่ ง
ประกอบด้วย “ทุนทางสังคม” คือ ชุมชนมีแกนนาทางความคิด แกนนาทางการปฏิบัติ เครือข่ายต่างๆ
ในตาบล “ทุนต้นคิด” คือ ผู้นาท้องที่กับท้องถิ่น ที่เป็นแกนนาสาคัญที่เน้นการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ในทางที่ดี และใช้การมีส่วนร่วมเป็นแนวทางในการพัฒนา “ทุนคน” คือ ชุมชนมีแกนนาจากกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ที่เป็นผู้ที่อาสาหรือสมั ครใจเข้ ามาร่วมบริหารจัดการหมู่บ้ านตามสิ่ง ที่ตนเองมีค วามรู้
ความสามารถ “ทุนเครือข่าย” คือ เครือข่ายในตาบล ซึ่งเกิดจากการขยายแนวความคิดการบริหารจัดการ
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ชุมชน และ “ทุนเงิน” คือ กองทุนรวมที่มีการสะสมร่วมกันที่เกิดจากการที่ชุมชนมีการก่อตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์และนาผลกาไรที่ได้มาใช้สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมสาธารณะในชุมชน
พัฒนาสู่การแบ่งปันและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขึ้นระหว่างท้องที่ กับท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนาจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เป็นผู้ที่อาสา
หรือสมัครใจ คนในชุมชนที่ได้เข้าร่วมประชุม ก่อเกิดการขยายเครือข่ายการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในหมู่ บ้านอื่นๆ ทาให้เกิดกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ปรับวิธีคิดที่ต้องพึ่งตนเองในระดับหมู่บ้าน และพัฒนาการพึ่งตนเองไปสู่ในระดับตาบล มีการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนโยบายของรัฐแบบคู่ขนาน“ราษฎร์-รัฐ” เพื่อก่อให้เกิดการบริหารงาม
ตามนโยบายของรัฐและการบริหารงานจากปัญหาและความต้องการของคนในพื้นทีร่วมกัน และเมื่อมี
การสร้างการรับรู้ แสวงหาความรู้ สร้างความรู้ และการแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท้องที่หรือ
กานัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถทาการ จัดเก็บควำมรู้ ด้วยวิธกี ารกาหนดข้อมูลที่สาคัญที่จะจัดเก็บ รวบรวม
ลงในสมุดจดบันทึก ภาพถ่าย วีดีโอ วีซีดี หรือจดจาความคิดในประเด็นที่ตนเองสนใจ ที่ได้จากการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ทางาน ผ่านการเล่าเรื่องหรือความประทับใจที่ได้จากการประชุมประจาเดือนผ่าน
เวทีการพูดคุย การบันทึกและจัดเก็บเป็นเอกสารตามมติที่ประชุม ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลหรือความรู้ที่
ได้จากการเข้าประชุม การฝึกอบรม และจากเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ที่ ได้จากการเดินทางไปศึกษาดู
งาน เพื่อความสะดวก และสัมฤทธิ์ผลสูงสุดของ กำรนำควำมรู้ไปใช้ ซึ่งการนาความรู้ที่ได้จากผลการ
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มาใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
และการตระหนักต่อปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและชุมชน นาข้อมูลที่ได้มาผ่านเวทีการแก้ไข
ปัญหาระดับตาบลร่วมกันเพื่อกาหนดแนวทางในการจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเอง ซึ่งการพึ่งตนเองของ
ชุมชนจะก่อให้เกิดประโยชน์ ที่เกี่ยวกับ 1) การพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชนหรือสภาผู้นาชุมชน 2)
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 3) การสร้างจิตสานึกสาธารณะ 4) การจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนา
ชุมชน 5) การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 6) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) การ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพชุมชน เป็นต้น
จากการวิจัยพบว่าการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากท้องที่ หรือกานัน
ผู้ใหญ่บ้านสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเกิดการพัฒนาที่เข้มแข็ง และยั่ง ยืนต่อชุมชน
เนื่องจากสมาชิกในชุมชนทุกระดับมีความตระหนักถึงปัญหา วิธีแสวงหาความรู้ และสามารถรวบรวม
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนหรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จากท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม
ต่างๆ และคนในชุมชนด้วยเทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนามาจัดทาฐานข้อมูลความรู้ที่ได้จากตัว
คน รวมทั้งฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าความรู้ที่เปิดเผย หรือ (Explicit Knowledge) สาหรับใช้เป็นแนว
ทางการแก้ปัญหา นอกจากนี้การนาไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ถ่ายทอด ความรู้สึกประสบการณ์ให้แก่
ชุมชนของตน และชุมชนอื่นๆที่สนใจ ยังเป็นการส่งเสริมการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

343

ของตนเอง โดยที่ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนเป็นองค์กร
แห่ ง การเรี ย นรู้ น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ก ว่ า ชุ ม ชนสามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน หรือชุมชนสามารถนา
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในการนาเสนอโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชุมชนในการแก้ปัญหาและความต้องการของคนใน
ชุมชนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 3-4) ที่ได้นาหลักการและแนว
ทางการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยใช้การจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือการบริหารและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานที่ปฏิบัติ ผ่านการเรียนรู้ ขององค์กร เพื่อสร้าง
องค์กรให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงขึ้นในการทางานตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจงานของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและต่อเนื่องยั่งยืน ซึ่งจัดเป็นวิธีการทางานและจัดการองค์กรที่
เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่สาคัญอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมกัน คือ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
“แบบรวมพลัง” ทั้งองค์กร โดยการให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันกาหนดทิศทางและเป้าหมายของงาน สร้าง
และใช้ความรู้ในการทางานให้เกิดสัมฤทธิผลที่ดีขึ้นกว่าเดิม มุ่งให้เกิดการนาพลังปัญญาขององค์กรมา
เพิ่มพลังในการเรียนรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ
และความสาเร็จบนฐานความรู้ปฏิบัติ ประสบการณ์ตรงและการปฏิบัติจริงของบุคคล พร้อมทั้งบันทึก
รวบรวมและสร้างความรู้ใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนางานให้สาเร็จให้คนเข้าถึงความรู้ รู้จักเลือกใช้
ดัดแปลง ปรับปรุง ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิมและหรือสร้างความรู้ใหม่ที่นาไปใช้ในการทางานให้สาเร็จ
อันจะนาไปสู่การพัฒนาคนในองค์กรเป็นบุคคลใฝ่เรียนรู้ และเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล
ขององค์กร และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ที่ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ
เพื่อนามาประยุคใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวด และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สัง กัดให้เป็นบุ ค ลากรที่ มีประสิ ทธิ ภาพและมีก ารเรียนรู้ร่ วมกัน ทั้ง นี้เพื่อประโยชน์ใ นการปฏิ บั ติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา
นี้ ซึ่งสัมพันธ์กับคากล่าวของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตตโต) (2550: 29) ที่ว่า “...การพัฒนา
คนทั้งคน ก็คือ การพัฒนาระบบองค์รวมแห่งการดาเนินชีวิตของคนให้ทั้ง 3 ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ
และปัญญา เจริญงอกงามขึ้นอย่างประสานสัมพันธ์สอดคล้องส่งผลเกื้อกูลต่อกันไปด้วยดีทั้งระบบ...”
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3. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1. การกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติง านตามนโยบาย กิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดขึ้นจากแนวความคิดของรัฐหรือหน่วยงานของ
รัฐที่มีผลต่อความร่วมมือของคนในชุมชนนั้น รัฐหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายลงสู่
การปฏิบัติในระดับชุมชนต้องตระหนักต่อบทบาทความร่วมมือที่เกิดขึ้นของฝ่ายต่างๆ ในชุมชน ด้วย
การกาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมแก่บุคคลหรือหน่วยงานอัน
ประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ผู้บริหารและนายก อบต. ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นา
กลุ่มต่างๆ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ที่
จะเข้ามาร่วมในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นจากนโยบาย กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่รัฐเป็นผู้
กาหนด โดยการออกเป็นระเบียบแบบแผน ขั้นตอนการทางานหรือ ข้อบัง คับอื่นๆ โดยมีการระบุ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อการมี
ส่วนของทุกภาคส่วนในชุมชนในการทางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน รัฐหรือหน่วยงานของรัฐต้องทาหน้าที่เป็น เพียง
ผู้สนับสนุนปัจจัยการพัฒนาต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือหรื อเทคโนโลยีและความรู้ที่
จาเป็นให้แก่ท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นากลุ่มต่างๆ และคนในชุมชน เพื่อนาไปใช้ในการสนับสนุนการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาชุมชนตามแนวทางหรือวิถีของแต่ละชุมชน โดยการให้ชุมชนเป็นฐานในการกาหนดทิศ
ทางการแก้ไขปัญหาหรือหลักการพัฒนาชุมชนของตนเองจากการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการระดมความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบลในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนร่วมกันจัดการ
กับสภาพปัญหา ความต้องการและการกาหนดทิศทางการพัฒนาขึ้นเป็นแผนชุมชนพึ่งตนเองอันจะ
ส่งผลต่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. การเสริมสร้ างทีมงานเป็นองค์ กรพี่ เ ลี้ยงเพื่ อบรู ณาการและเป็น ที่ ปรึก ษาให้ แก่ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก ผู้บริหารและนายกอบต. ในการส่งเสริมความร่วมมือสาหรับการปฏิบั ติง าน
ร่วมกันในชุมชน โดยการจัดตั้งทีมงานขึ้นเพื่อค่อยสนับสนุนและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ต่างๆ ที่มีความจาเป็นต่อการส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย อันประกอบด้วย 1) ทีมงานพี่
เลี้ยงระดับตาบล อันประกอบไปด้วยข้าราชการในระดับอาเภอ รับผิดชอบประจาตาบลต่างๆ โดยทาง
ราชการอันได้แก่ กรมการปกครอง ในการสนับสนุนด้านงบประมาณ หรืออาจวางระเบียบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้การสนับ สนุน เพื่อให้ทีมงานพี่เลี้ยงระดับตาบล ได้เข้าไปประสาน
ความร่วมมือกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ผู้บริหารและนายกอบต. เพื่อบูรณาการโครงการระหว่าง
ภาครัฐกับภาคท้องถิ่นและความต้องการของประชาชน และเป็นที่ปรึกษาให้กับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
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และสมาชิ ก ผู้ บริ หารและนายกอบต. ในการขอรั บ การสนั บ สนุ น ความต้ อ งการในส่ ว นที่ เ กิ นขีด
ความสามารถ 2) ทีมงานพี่เลี้ยงระดับชุมชน อันประกอบไปด้วยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ผู้บริหาร
และนายกอบต. ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเป็นชมรมของชุมชนเพื่อช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของชมรมมี
ความเข้มแข็งในการช่วยเหลือซึ่งกั นและกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมกันจัดทาขึ้นเพื่อเป้าหมายคือ
ประโยชน์ของคนในชุมชน และลดความขัดแย้ง ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแบ่งงานกันทาตามบทบาท
หน้าที่อย่างเป็นทางการตามที่กฎหมายกาหนดของแต่ละฝ่าย โดยให้ทีมงานพี่เลี้ยงระดับชุมชนมีหน้าที่
ในการเป็นคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือตัดสินความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากท้องที่กับท้องถิ่นใน
ชุมชนต่างๆ และเป็นแกนกลางในการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ระหว่างกัน
4. การปรับปรุงรูปแบบการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อกาหนดกิจกรรมให้
เกิ ด ความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติง าน โดยกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่ ง เสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น ควรกาหนดภารกิจหรือกิจกรรมที่เกิดประโยชน์จากการจัดทาบริการสาธารณะ
บางอย่างร่วมกันหรือทางานเฉพาะกิจที่มีการกาหนดระยะเวลาที่แน่นอน และหรือการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน โดยให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอบต. ทางานร่ว มกันตามภารกิจที่มอบหมายอย่าง
ชัดเจน โดยกาหนดให้ท้องที่และท้องถิ่นทางานอะไร ต่างฝ่ายมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และเปิด
โอกาสให้หน่วยงานของรัฐได้มีโอกาสในการใช้ความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย ในการทางานร่วมกัน ซึ่ง
อาจเป็นโครงการ กิจกรรมที่เร่งด่วน หรือนโยบายที่สาคัญ ของรัฐ เช่น กิจกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การสงเคราะห์ ช่ วยเหลื อคนในชุม ชน การอนุ รัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยอาศัยอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถสั่งการหรือขอความร่วมมือ ให้
หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ซึ่งสมควรให้มีการปรับปรุงระบบการสั่งการเพื่อให้ท้องที่ และ
ท้องถิ่นได้ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การจัดทาคู่มือแนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน โดยกรมการปกครองในส่วนของส านั ก
ปกครองท้องที่ ต้องเป็นผู้ดาเนินการในเชิงวิชาการตามกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อศึกษาถึงความรู้ที่จาเป็นต่อการส่งเสริม
ความร่วมมือ ลักษณะสาคัญของบุคคลที่มีบทบาทสาคัญ ในการจัดการความรู้ เทคโนโลยีที่มี ความ
จาเป็นต่อการสร้างความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีละเอียดขั้นตอน ที่
เข้าใจและสามารถนาไปปฏิบัติได้ง่ายในชุมชน เพื่อสร้างให้เกิดการตระหนักต่อบทบาทของตนเองและ
ความสาคัญในการทางานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
6. การปรับปรุงทัศนคติต่อการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น อันเนื่องมาจากการ
ทางานในลักษณะของต่างฝ่ายต่างทาไปตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอันเป็นผลมาจากการมี
ทัศนคติในการทางานที่แยกจากกันอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของงบประมาณ บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ
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และเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ตลอดจนอิทธิพลของหน่วยงานที่แต่ละฝ่าย
สังกัดหรือขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชา ดังนั้นจึงควรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก ผู้บริหารและนายกอบต. ตลอดจนความเข้าใจของคนในชุมชน ให้เกิดความเข้าใจและเห็น
ประโยชน์ของการทางานร่วมกันจนส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นค่านิยมต่อการทางานร่วมกันอย่างยั่งยืน
โดยอาจกาหนดให้มีกิจกรรม หรือโครงการที่ให้ทุกภาคส่วนได้เดินทางไปทากิจกรรมร่วมกันนอก
สถานที่หรือเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่มีความร่วมมือกันอย่างดี หรือจัดให้มีการจัดทาหลักสูตร
อบรมสัมมนาร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาหลักสูตรที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเตือน หรือ
เห็นประโยชน์จากการทางานร่วมกันในชุมชนเพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่าย เกิดการตระหนักและรับรู้บทบาท
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายไปพร้อมๆ กัน ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับอาเภอ จังหวัด หรือเกิดขึ้นจากนโยบายของ
กรมการปกครองร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กิ จ กรรมหรื อ หลั ก สู ต ร เพื่ อ ศึ ก ษาความเปลี่ ย นแปลงของความร่ ว มมื อ ของทั้ ง 2 ฝ่ า ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างเป็นระบบ และจัดให้มีการประกวดและ
มอบโล่รางวัลให้แก่ท้องที่กับท้องถิ่นที่มีความร่วมมือกันอย่างดีเยี่ยม เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น
เพื่อให้ทราบถึงวิธีการทางาน การบริหารจัดการชุมชนและปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อเป็นคลังข้ อมูล
แห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นในบริบทของชุมชนที่มีความเข้มแข็งที่แตกต่างกัน เช่น ชุมชนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ชุมชนที่เป็นการอนุรักษ์ ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท หรือชุมชนอุตสาหกรรม
3. ควรวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้ของผู้นาชุมชนที่มีความหลายหลายให้มากขึ้น
เช่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา เพื่อให้ทราบถึง
คุณลักษณะของการเป็นผู้นาชุมชนแห่งการเรียนรู้
4. ควรวิจัยเกี่ยวกับประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญในชุมชนที่ประสบผลสาเร็จและเป็น
แบบอย่างที่ดีเลิศ เพื่อนามาถอดบทเรียนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
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54 นายปัญญา รโหฐาน
ผลิตน้ามันสบู่ดา

สัมภำษณ์

7 พ.ค. 56
7 พ.ค. 56
9 พ.ค. 56
3 พ.ค. 56
15 พ.ค. 56
1 พ.ค. 56
14 พ.ค. 56
11 พ.ค. 56
10 พ.ค. 56
7 พ.ค. 56
3 พ.ค. 56
1 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
10 พ.ค. 56
10 พ.ค. 56
15 พ.ค. 56
10 พ.ค. 56
10 พ.ค. 56
10 พ.ค. 56
20 พ.ค. 56
1 พ.ค. 56
26 พ.ค. 56
26 พ.ค. 56
24 พ.ค. 56
30 พ.ค. 56
18 พ.ค. 56
26 พ.ค. 56

สนทนำกลุ่ม

ตรวจสอบ
ข้อมูล













361
รำยชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักตำบลบุพรำหมณ์ อำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี
ลำดับ

ชือ่ -สกุล

หน่วยงำน

กลุ่มที่ 4 ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ ในชุมชน (ต่อ)
55 นายมังกร กัลลา
เกษตรกร/ผู้นาดีเด่น
56 นายสีนวล ประเสริฐสงค์
จนท.ป่าไม้
57 นายอ่อนศรี ลุนผง
ประธานกลุ่ม อสม.
ประธานสภาองค์กรชุมชน
58 นายอานวย โพธิ์แก้ว
59 น.ส.รุ่งอรุณ โพธิ์แก้ว
ผู้นาแผนที่ชุมชน
60 นายยุทธการ พวงมาลัย
อดีตรองนายก อบต.
ประธานกลุ่มจักรสาน
61 น.ส.อารยา ขอมีกลาง

สัมภำษณ์

22 พ.ค. 56
20 พ.ค. 56
3 พ.ค. 56
13 พ.ค. 56
23 พ.ค. 56
15 พ.ค. 56
27 พ.ค. 56

สนทนำกลุ่ม

ตรวจสอบ
ข้อมูล





362
รำยชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักตำบลศิลำลอย อำเภอศิลำลอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ
ชือ่ -สกุล
กลุ่มที่ 1 ส่วนราชการระดับอาเภอ/ตาบล
1 นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม
2 นายกิตติชัย ศรีทองช่วย
3 น.ส.วารินทร์ เพ็งศรี
4 นางสมพร มีทรัพย์
5 นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล
6 นางเพียงแข สุริยะ
7 นางดาริน ล่องพานิช
8 น.ส.อารีรัตน์ แซ่ซิม
9 นายลือศักดิ์ สุทธิธรรม
10 นายชัยณรงค์ หงษ์ทอง
11 นายนพดล เบ็ญจกุล
12 นายชูศักดิ์ ผินประดับ
13 นายชัยยุทธ ธรรมาเจริญราช
14 นางทิตยาพร ธรรมาเจริญราช
15 นายณวัตกร อ่อนทรัพย์
16 ร.ท.ปัญญา ศิริทรัพย์
17 น.ส.นันทนา พูลน้อย
18 น.ส.เยาวลักษณ์ สุขขา
กลุ่มที่ 2 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
19 นายบุญยืน วิเศษสมบัติ
20 นายสมพร เพ็ชรพลอย
21 น.ส.สุดารัตน์ ยางน้อย
22 นายชัยรัตน์ เทียมเทศ
23 นายบุญยืน วิเศษสมบัติ
24 นายบรรจง พันธ์บัว
25
26
27
28

นายสมศักดิ์ ตั้งวิชัย
นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์
นายจตุพล พวงมาลี
นายปราโมทย์ สิงห์คาร

หน่วยงำน

สัมภำษณ์

นายอาเภอ
ป.ฝ่ายปกครอง
ป.หน.ฝ่ายทะเบียน
เสมียนตราอาเภอ
พัฒนาการอาเภอ
พัฒนากรตาบล
ท้องถิ่นอาเภอ
ผช.ท้องถิ่นอาเภอ
ปศุสัตว์อาเภอ
เกษตรอาเภอ
เกษตรกรตาบล
สาธารณสุขอาเภอ
นวก.สาธารณสุข
ผอ.รพ.สต.ศิลาลอย
ผอ.รพ.สต.บ้าน
หนองหญ้าปล้อง
สัสดีอาเภอ
ครู กศน.
ครูอาสา กศน.

14 ส.ค. 56
15 ส.ค. 56
10 ส.ค. 56
25 ส.ค. 56
14 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
15 ส.ค. 56
15 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
14 ส.ค. 56
16 ส.ค. 56
19 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
11 ส.ค. 56

กานัน, ผญ.ม.4
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

3 ก.ย. 56
20 ส.ค. 56
21 ส.ค. 56
21 ส.ค. 56
11 ส.ค. 56
14 ส.ค. 56

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

22 ส.ค. 56
21 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
24 ส.ค. 56

สนทนำกลุ่ม

ตรวจสอบข้อมูล











5 ส.ค. 56
19 ส.ค. 56
13 ส.ค. 56




31 ก.ย. 56
13.0015.00
ห้องประชุม
อบต.
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รำยชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักตำบลศิลำลอย อำเภอศิลำลอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ

ชือ่ -สกุล

หน่วยงำน

กลุ่มที่ 3 องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
29 นายประเสริฐ จันทรเทศ
นายกอบต.
30 นายสมนึก บุตรอากาศ
รองนายกฯ คนที่ 1
31 นายเสนอ จันทรเทศ
รองนายกฯ คนที่ 2
32 นายไชยรัตน์ ชูดอกไม้
เลขานุการนายกฯ
33 นายสง่า ตรีเศรษฐ์ศักดิ์
ประธานสภาฯ
34 นายสว่าง ทิมทอง
รองประธานสภาฯ
35 นายทรงฤทธิ์ มณีโชติ
ปลัดอบต.
36 นายสมหมาย จันทร์เทศ
ส.อบต. หมู่ที่ 3
37 นายอนุชา วิชิตธารารักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 4
38 นายกฤชสร ใมใหญ่
ส.อบต. หมู่ที่ 8
39 น.ส.ทัศนาพร ชูเชิด
หัวหน้าสานักปลัด
40 นายสมหมาย ทองคา
ผอ.กองช่าง
41 นายสุรศักดิ์ ฤทธิ์สุทธิ์
นายช่างโยธา
42 น.ส.ธัญญภัส สุวรรณสินชัย
ผอ.กองคลัง
43 น.ส.ฐิติพร บุตรอากาศ
นักพัฒนาชุมชน
44 นางชุติมา โคมแก้ว
บุคลากร
45 นายสุทธิรักษ์ ศรีสงวน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
46 น.ส.พจณีย์ เอี่ยมสาอางค์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
47 นางรัตนาวลี ไพจิตรวิจารณ์
นักวิชาการเงินฯ
48 น.ส.ศุภะนารี จันทรเทศ
เจ้าพนักงานการเงิน
49 น.ส.นาตยา อยู่ไตรศร
เจ้าหน้าที่จัดเก็บฯ
50 นางสุวัฒนา โมใหญ่
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
51 นายสมควร ศิริโรจน์
นักการฯ
กลุ่มที่ 4 ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ ในชุมชน
52 น.ส.จิตรา จันทร์เทศ
ประธานอสม.
53 นายพลสิทธิ์ แย้มเจริญกิ่ง
สภาผู้นาชุมชน
54 น.ส.พวงเงิน บุญพยุง
อสม.
55 นายประพิษ พวงมาลัย
กรรมการหมู่บ้าน
56 นายสมนึก น้าพลอย
ที่ปรึกษานายกอบต.

สัมภำษณ์

16 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
24 ส.ค. 56
15 ส.ค. 56
21 ส.ค. 56
15 ส.ค. 56
14 ส.ค. 56
21 ส.ค. 56
21 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
14 ส.ค. 56
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
16 ส.ค. 56
15 ส.ค. 56
15 ส.ค. 56
16 ส.ค. 56
15 ส.ค. 56
16 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
6 ส.ค. 2556
4 ส.ค. 56
19 ส.ค. 56
15 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
19 ส.ค. 56

สนทนำกลุ่ม

ตรวจสอบ
ข้อมูล
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รำยชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักตำบลศิลำลอย อำเภอศิลำลอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ

ชือ่ -สกุล

หน่วยงำน

กลุ่มที่ 4 ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ ในชุมชน (ต่อ)
57 นางสมปอง เอียดเหตุ
ค้าขายของชา
58 นายสุภาพ แก้วฉวี
ผู้นาตาบลศิลาลอย
59 น.ส.นิศารัตน์ บุญพยุง
ผู้นาตาบลศิลาลอย
60 นายบุญจอง ทับแดง
ผู้นาตาบลศิลาลอย
61 นายสมคิด ยางน้อย
ผู้นาชุมชน
62 นายอุเทน เทียมเทศ
ผู้นาชุมชน
63 นายไพโรจน์ หยกสุริยันต์
ผู้นาชุมชน
64 นายสุชีพ พูลสวัสดิ์
ผู้นาชุมชน
65 นายวิรัตน์ โพธิ์ศรี
ผู้นาชุมชน

สัมภำษณ์

19 ส.ค. 56
4 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
21 ส.ค. 56
15 ส.ค. 56
16 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
14 ส.ค. 56
21 ส.ค. 56

สนทนำกลุ่ม

ตรวจสอบ
ข้อมูล





365
รำยชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักตำบลหนองยำว อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ลำดับ
ชือ่ -สกุล
กลุ่มที่ 1 ส่วนราชการระดับอาเภอ/ตาบล
1 นายเดชา ใจยะ
2 นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร
3 น.ส.สายชล กรรณนุช
4 น.ส. กุลวดี เกตุโกวิทย์
5 นางวันเพ็ญ เข็มเพชร
6 นางรงรอง พงษ์ชวลิตร
7 นางพรรณมนต์พร เข็มประดับ
8 นางนพวรรณ สุดเสน่าหา
9 นายอนุชัย มณีไพโรจน์
10 นายคะนึง คมขา
11 นางพนิดา มิ่งสมร
12 นายสมบูรณ์ บูรณะภักดี
กลุ่มที่ 2 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
13 นายคเชนทร์ บุญประเสริฐ
14 นายพีระ วงษ์สายยัน
15 นายประสงค์ เพ็งบุปผา
16 นายสุพจน์ เอมอ่อน
17 นายสกล ยะระสิทธิ์
18 นายบัญชา รัตนสาร
19 นายเสรี อารีรอบ
20 นายชินภัทร วงศ์สุข
21 นายอดิศร ระวิโรจน์
22 นายดารง มณฑา
23 นายประเวก ยูระสิทธิ์
24 นางคาภี สมจิตต์
กลุ่มที่ 3 องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
25 นายสุนันท์ บุญประเสริฐ
26 นายสาราญ หมื่นหาญ
27 นายสุภมิตร วงษ์ปุ่น
28 นายสมหมาย เตียงกูล

หน่วยงำน

สัมภำษณ์

นายอาเภอ
ป.อาเภออาวุโส
ป.ประจาตาบล
ป.ฝ่ายปกครอง
เสมียนตราอาเภอ
พัฒนาชุมชนอาเภอ
พัฒนากรตาบล
ท้องถิ่นอาเภอ
ที่ดินอาเภอ
ประมงอาเภอ
ผอ.รพ.สต.บ้านต้นนา
เกษตรอาเภอ

27 พ.ย. 55
20 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
15 พ.ย. 55
15 พ.ย. 55
15 พ.ย. 55
10 พ.ย. 55
4 พ.ย. 2555
22 พ.ย. 55
8 พ.ย. 55
15 พ.ย. 55

กานัน, ผญ.ม.5
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12

1 พ.ย. 55
6 ม.ค. 56
6 ม.ค. 56
15 ม.ค. 56
8 ม.ค. 56
4 ม.ค. 2556
9 ม.ค. 56
9 ม.ค. 2556
8 ม.ค. 2556
8 ม.ค. 2556
3 ม.ค. 56
3 ม.ค. 2556

นายก อบต.
รองนายกฯ
เลขาฯ นายกอบต.
สมาชิก อบต.

16 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
17 พ.ย. 55
28 พ.ย. 55

สนทนำกลุ่ม

ตรวจสอบข้อมูล












10 ม.ค. 56
12.45-14.30

หอประชุม
อบต.







366
รำยชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักตำบลหนองยำว อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ลำดับ

ชือ่ -สกุล

หน่วยงำน

กลุ่มที่ 3 องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) (ต่อ)
29 จ.ส.อ.วันชัย มีวันดี
ปลัด อบต.
30 นายวสันต์ ยะหัตตะ
สมาชิก อบต. ม. 1
31 นายณะเรศ สุดชื่น
สมาชิก อบต. ม. 2
32 นายชรัตน์ เพ็งบุปผา
สมาชิก อบต. ม. 3
33 นายนเรศ วิจิตรจินดา
ผอ.กองช่าง
34 นางศิริธร ศิริสวัสดิ์
จนท.วิเคราะห์ฯ
35 นายอาทิตย์ ยะหัตตะ
นักพัฒนาชุมชน
36 น.ส.มนต์นลินพร บรรดา
นักวิชาการจัดเก็บฯ
37 น.ส.นิตยา บัวป้อม
จพง.ธุรการ
38 นางสุวพร สุรินทร์
จนท.การเงินฯ
39 น.ส.พลอยสุรีย์ ชะนาวงศ์
ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ
40 นางวัชรา เปรมปรีดี
ผช.นักพัฒนาชุมชน
41 น.ส.วรินทร์ทิพย์ ชะนาวงศ์
ผช.นักวิชาการคลัง
42 น.ส.สุรีรัตน์ เตียวเจริญ
ผช.จนท.จัดเก็บฯ
43 น.ส.ทัสณี โอสถานนท์
ผช.จนท.การเงินฯ
44 น.ส.บังอร จันอนุกาญจน์
ผช.จนท.ธุรการ
45 นายพงศ์ธร ตันยกุล
ผช.ช่างโยธา
46 นายเสนาะ บุญทรง
ผช.ช่างเขียนแบบ
47 นางสมคิด เฉียงใต้
แม่บ้าน
กลุ่มที่ 4 ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ ในชุมชน
ประธานสภาองค์กรชุมชน
48 นายเจษฎา มิ่งสมร
49 นางคัดเค้า อินทรสูตร
ประธานกลุ่ม อสม.
50 น.ส.สมพร้อม บุญหนุน
ประธานกลุ่มสตรี
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ
51 นางสาราญ เตียงกูล
ประธานกลุ่มเกษตรกร
52 นายปรีชา เตียงกูล
53 นางลุ้ย เตียงกูล
กรรมการหมู่บ้าน
54 นายสมหมาย เตียงกูล
ประชาคมหมู่บ้าน
55 นางเพ็ญพักต์ เตียงกูล
สมาชิก อสม.

สัมภำษณ์

สนทนำกลุ่ม

ตรวจสอบ
ข้อมูล

15 พ.ย. 55
15 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
17 ม.ค. 56
22 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
12 พ.ย. 55
19 พ.ย. 55
19 พ.ย. 55
19 พ.ย. 55
12 พ.ย. 55
8 พ.ย. 55
5 พ.ย. 55
5 พ.ย. 55
15 พ.ย. 55
7 พ.ย. 55
27 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55







21 พ.ย. 55
29 พ.ย. 55
22 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
19 พ.ย. 55
28 พ.ย. 55
28 พ.ย. 55
27 พ.ย. 55
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นายพชรภัทร พึงราพรรณ ตาแหน่ง ปลัดอาเภอ อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาเร็จการศึกษารั ฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองการปกครอง) จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง การศึกษา
พัฒนาสังคมมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

