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บทคัดย่อภาษาอังกฤ

{

This dissertation has two objectives 1).To study the process and level of participation
2).To study the factors that promote the decision of participation in the arable land management of
individuals who have low income. The tools which used in this research are the analysis of data by using
an in-depth interview and the analysis of participation level. Also, the researcher makes the
questionnaire to evaluate the factors that promote the decision of participation in the arable land
management. The researcher presents the findings by descriptive statistics.
The results of the participation level show that the management model of the arable
land of the "Baanmankong", Muang Chum-Pae project comprises of 4 steps. Firstly, the process of finding
out what the problem is. Secondly, the process of identifying a pathway to solve the problem. Thirdly,
the implementation process. Lastly, the assessment process. The analysis result of participation level is
in medium level.
The process of participation in the community project of Muang Chum-Pae has the exchange
of knowledge between the government and public sector. Including the emphasis of listening to the
opposed opinions. This action will help to develop a consensus and overcome the disagreements. For
the analysis results of the factors which promote the decision of participation in the arable land
management among 2 sample groups show that the factor which has the most influence to the
management team of the project named "Rong-Karn-Na-Ruam" is the attitudes and motivational factors.
Second, the factor of procedures in the participation. For the most influential factor for the general
member groups is the role of management team. Including the duty of representative which coordinates
the works with related departments and supports the cooperation from all sectors.
Second, the factor of procedures in the participation which has the presentation of
general member groups' opinions without any forces from authorities. Moreover, there are several ways
to support the arable land management of individuals who have low income. The ways which are the
good leader will strengthen the attitudes, the creation of communication, giving information, expressing
opinions, the creation of consensus, the setting of a clear and appropriate role, and the stakeholders
from all departments are participating.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
ปัจจัยพื้นฐานสาคัญอย่างหนึ่งต่อการดารงชีวิตคือที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย แต่หากสังคมเกิดความ
เหลื่อมล้าในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน นั่นอาจจะเป็นสาเหตุของการกระจุกตัวหรือการกระจายการถือครอง
ที่ดินอย่างไม่เป็นธรรมในประเทศไทย ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาการขาดแคลนที่ ดินทากินและที่อยู่อาศัยของ
เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยในชนบท โดยปัญหานี้ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จากข้อมูลของการจดทะเบียน
คนจน ในปีพ.ศ. 2547 พบว่า เกษตรกรไม่มีที่ดินทากินกว่า 1.3 ล้านราย, เกษตรกรที่มีที่ดินทากินแต่ไม่
เพียงพออีกกว่า 1.6 ล้านราย และเกษตรกรที่มีที่ ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิกว่า 811,000 ครัวเรือน (เพิ่มศักดิ์
มกราภิรมย์, 2554) นอกจากนั้น การถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทั่วประเทศจานวนกว่า 127 ล้านไร่ (กรม
ที่ดิน, 2551) พบว่า มีจานวนผู้ถือครองที่ดินร้อยละ10 (กลุ่มที่มีพื้นที่ถือครองมากที่สุด ) ถือครองที่ดินเป็น
จานวนมากกว่าร้อยละ60 ของพื้น ที่ทั้งหมด ส่วนผู้ถือครองที่ดินอีกร้อยละ90 ที่เหลือถือครองที่ดินเป็น
จานวนประมาณร้อยละ40 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินเป็น
อย่างมาก (ดวงมณี เลาวกุล, 2556) หากพิจารณาจากจานวนพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยกว่า 130
ล้านไร่ กับจานวนประชากรในประเทศนั้นจะพบว่าปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินมิได้เกิดจากปัญหาที่ดิน
ไม่เพียงพอ แต่หากเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการเชิงนโยบายของรัฐ
จากปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยข้างต้น รัฐบาลจึงมีนโยบาย
ปฏิรูปที่ดินที่มุ่งหวังจะแก้ปัญหาความยากจนและการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยการสร้างความมั่นคงในสิทธิการ
ถือครองที่ดิน สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบคือ กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล (private property) กรรมสิทธิ์โดยรัฐ
เป็นเจ้าของ (state property) และกรรมสิทธิ์ร่วม (common property) (กรณ์พงศ์ ทองศรี, 2551) ใน
ส่วนของการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแม้จะมีความมั่นคงในสิทธิที่ดินก็ตาม แต่ ผู้เป็นเจ้าของ
ที่ดินมีสิทธิที่จะขายหรือใช้ที่ดินของตนได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมภายในขอบเขตของกฎหมาย เกิดการเปลี่ยน
มือไปกระจุกตัวบางกลุ่มคน (ประชา ธรรมดา, 2554) รัฐบาลในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงได้เพิ่ม
ศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ในการต่อรองกับสถานการณ์ที่ดินถูกเปลี่ยนมือให้กับคนภายนอกชุมชน ด้วย
การออกโฉนดชุมชนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินทากินหรือประสบปัญหาข้อพิพาทบน
ที่ดินของรัฐหรือเอกชน และให้สิทธิชุมชนเพียงการรับรองสิทธิทากิน โดยที่กรรมสิทธิ์ที่ดินยังคงเป็นของรัฐ
การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงเป็นตามข้อกาหนดและเงื่อนไขระหว่างประชาชนในพื้นที่กับรัฐ ประชาชนในพื้นที่มี
เพียงสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ดินทั้ง หมดจะเป็นสมบัติร่วมกันของประชาชนใน
พื้นที่ทุกคน แต่บางกรณีอาจมีการแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินตามสิทธิส่วนบุคคลที่มีมาก่อน การดาเนินงานจึง
เน้นการมีส่วนร่วมในการยื่นขอโฉนดชุมชนและทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างประชาชนกับรัฐ (ปิยะนาถ วชิร
บัณฑูร, 2554)
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นอกจากนั้นยังพบว่ามีแนวคิดการแก้ไขปัญหาขาดแคลนที่ดินทากินด้วยการบริหารจัดการที่ดินโดย
ชุมชน ที่ต้องการลดการพึ่งพาจากรัฐ แต่ยังคงใช้หลักแนวคิดสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน โดยเน้นให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของสมาชิกในชุมชน เพื่อให้เกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหา
และมีแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน มีการกาหนดข้อตกลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่วมกัน และมีความเห็น
พ้องกันที่จะนาไปปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งจะต้องมีคณะกรรมการเพื่อดาเนินงานติดตามให้เป็นไปตามมติของ
สมาชิกในชุมชนอีกด้วย รูปแบบการถือครองที่ดินจึงเป็นการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดินเอกชน
ของประชาชนในพื้นที่ สิทธิบนที่ดินจึงเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง เนื่องจากการใช้ประโยชน์บนที่ดินเป็น
การทาข้อตกลงระหว่างสมาชิกในชุมชนเท่านั้น ไม่มีเงื่อนไขและข้อจากัดการใช้ประโยชน์ที่ดินจากรัฐ ข้อ
สาคัญคือ ไม่มีการแบ่ งการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบสิทธิส่วนบุคคล เพราะสมาชิกในชุมชนทุกคนมีสิทธิเท่า
เทียมในการใช้ประโยชน์ทีดิน
ในอดีตการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดินทากินระหว่างชุมชนกับภาครัฐ ส่วนใหญ่มีลักษณะ
จากบนลงล่าง โดยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ลักษณะล่างขึ้นบนเพิ่มมากขึ้ น โดยพบว่า กระบวนการมี
ส่วนร่วมได้รับความนิยมในการน ามาใช้เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการที่ดิน ทากิน ร่วมกัน เพราะ
กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและยังเป็น
กระบวนการที่ทาให้เกิดการสือสารสองทางในการสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดและการวางแผนแก้ไขปัญหา โดยเป้าหมายของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อที่จะให้
เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาและหาทางออกร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม กระบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เนื่องด้วยบทบาทของ
องค์ กรชุม ชนซึ่งเป็น ปัจ จัย อย่า งหนึ่ง เพราะการมีส่ วนร่วมในการแก้ไ ขปัญ หาของชุ มชนมัก จะมีค วาม
ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก และความซับซ้อนทางสังคม เป็นต้น ทาให้ในแต่ละชุมชนอาจมีวิธีการดาเนินงาน
การสื่อสาร และการสร้างทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพเป็น หนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน ด้วยแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดินทากินด้วยตนเองแบบกรรมสิทธ์ร่วม ตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองชุมแพ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ที่ซึ่งมีการขยายตัวของการผลิตด้านอุตสาหกรรมและการบริการ เป็นเหตุให้ความต้องการที่ดินในปริมาณสูง
และมีผ ลทาให้ราคาที่ดิน สูงเป็น เท่า ตัว มีการเก็งกาไรในที่ดิน อย่างกว้างขวาง จากผลการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทาให้เมืองชุมแพมีลักษณะเป็นสังคมแบบทวิภาคที่ประกอบไปด้วยเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดึงเอาแรงงานจากภาคชนบทให้ละ
ทิ้งอาชีพ เกษตรกรรมจากพื้นที่ข้างเคียงเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นที่การประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
และกลายเป็นผู้ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ขาดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เพราะบุกรุกพื้นที่ของรัฐ เกิดการ
ขยายตัวของชุมชน และกลายเป็นชุมชนแออัดในที่สุด ซึ่งในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ มีชุมชนแออัดมากถึง 25
ชุมชน ประมาณ 10,400 ครัวเรือน สภาพความเป็นอยู่แออัด ทรุดโทรม ไม่มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย

ชุมชนประกอบอาชีพรับจ้างค้าขาย จาเป็นต้องเข่าบ้านที่เป็นห้องแถวไม้ เล็กๆ ต่อมาเจ้าของบ้านเช่า

3
ต้องการรื้อบ้านเพื่อสร้างตึก ทาให้ราคาค่าเช่าสูง ขึ้น จึง เกิดการยึดที่ดินว่างเปล่าของรัฐสร้างที่อยู่
อาศัย
ผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ ได้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพในปีพ.ศ. 2547
โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ด้วยแนวทาง
การแก้ปัญหาที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสาคัญ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้าง
สังคมของการอยู่ร่วมกัน ก่อเกิดเป็นการพัฒนาด้านต่างๆร่วมกันมากกว่าเรื่องของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง อาทิ การมีส่วนร่วมในการออมเงินสัจจะ การมีส่วนร่วมในการก่อตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุม
แพ การมีส่วนร่วมในการก่อตั้งกองทุนสวัสดิการเด็ก เป็นต้น อีกทั้งการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานร่วมกัน
ของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพยังส่งเสริมให้เกิดแกนนาชุมชนที่มี ความเข็มแข็ง และมีทัศนติที่ดี
ในการพัฒนาชุมชน จนสามารถต่อยอดมาสู่การพัฒนาด้านที่ดิน ทากินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดินเอกชน
ภายใต้โครงการลงขันนารวมเมือง
ชุมแพ
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ เริ่มต้นจากสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพบางกลุ่ม ได้มี
การเช่าพื้ น ที่ท านา เนื่อ งจากไม่มี ที่ดิน ทากิ น เป็น ของตนเอง แต่ส ามารถทานาจนได้ผ ลผลิต ที่น่า พอใจ
ประกอบการกับสมาชิกคนอื่นๆในโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพบางส่วนเมื่อรับรู้ว่ามีการทานาของสมาชิก
ด้วยกันจึงได้ช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าว มีการแบ่งปันผลผลิตให้กับผู้มาลงแขกเกี่ยวข้าว สะท้อนถึงการใช้วิถี
ชนบทดั้งเดิม มีการใช้ภูมิความรู้ประสบการณ์ในการทานาและสายเลือดชาวนาได้แสดงความเข้มข้นขึ้นเมื่อมี
โอกาส (เอกสารโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ, 2555) สมาชิกบางส่วนเริ่มตระหนักได้ว่า หากชุมชนมี
ที่ดินทากินเป็นของตนเองจะสามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับสมาชิกทุกคนในโครงการบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพ มากกว่าการเช่าพื้นที่ทานา จึงได้เกิดเกิดกลุ่มแกนนาที่ต้องการกระตุ้นให้สมาชิกบ้านมั่นคงเมือง
ชุมแพทั้ง 13 โครงการ ได้ตระหนักถึงปั ญหาการขาดแคลนที่ดิน ทากิน และความสาคัญของการบริหาร
จัดการที่ดินทากินโดยที่สิทธิบนที่ดินเป็นของสมาชิกทุกคน โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพเริ่มดาเนินงาน
ในปีพ.ศ. 2551 และสามารถจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อบริหารจัดการแบบกรรมสิทธิ์ร่วมได้ในปีพ.ศ.2553
การบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้ อย โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพแบบกรรมสิทธิ์
ร่วมบนที่ดิน เอกชน มีกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดิน ทากิน ที่มี ความเป็น เอกลักษณ์ที่
แตกต่างจากพื้นที่อื่น เนื่องจากเป็นแนวคิดการบริหารจัดการที่ดินทากิน ด้วยตนเองที่ต้องการลดการพึ่งพา
ภาครัฐ มีการก่อตั้งกองทุนนารวมเมืองชุมแพ (สถาบันการเงินของชุมชนสาหรับแก้ไขปัญหาที่ดิน) สมาชิกใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินเอกชน ซึ่งเป็นกลไกกระจายความเสี่ยงของสมาชิกโครงการ
บ้า นมั่น คงเมืองชุมแพในการเป็น ผู้แบกรับค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อที่ดิ น ด้วยชุมชนเอง แล้วน าที่ดิน มาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบการทานารวม เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเป็นที่รองรับการขยายตัวของชุมชนใน
อนาคตบนที่ดินจานวนกว่า38 ไร่ สามารถจาหน่ายผลผลิตจากการทานารวมให้กับสมาชิกในชุมชนในราคา
ถูกกว่าท้องตลาด ส่งผลให้รายจ่ายในครอบครัวสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพลดลง รวมไปถึง การมี
ส่วนร่วม ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการนารวมและผู้จัดการนารวม
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โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ มีประเด็นที่น่าสนใจจากการรวมกลุ่มและรูปแบบกระบวนการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน เนื่องจากการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมเกิดขึ้นได้ยาก แต่โครงการลงขัน
นารวมเมืองชุมแพจนสามารถดาเนินงานมีผลลิตข้าวจาหน่วยให้กับสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพใน
ราคาถูกกว่าท้องตลาด และมีที่ดินรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต จึงได้รับการยอมรับจากสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ และเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ ซึ่ง
เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ได้รับรางวัลจากประเด็นการพัฒนาเมืองด้านการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย จาก
การจัดตั้งกองทุนนารวมเมืองชุมแพ และมีระบบการทางานขององค์กรชุ มชนร่วมกับท้องถิ่น ที่ดี (สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน, 2555: ออนไลน์) อาจกล่าวได้ว่า ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการบ้านมั่นคงเมือง
ชุมแพในการบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมนั้นเป็น “นวัตกรรมท้องถิ่น ” อย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนที่ดิน ทากิน ของผู้มีรายได้น้อยด้วยแนวคิดสิทธิชุมชน การแก้ไขปัญหาที่ดินด้วยการบริหาร
จัดการที่ดินด้วยตนเองดังกล่าวจึงสมควรได้รับการสนับสนุนให้เกิดขึ้นกับผู้มีรายได้น้อยที่ขาดแคลนที่ดินทา
กิ น โดยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก ในชุ ม ชน หากแต่ ยั ง ไม่ มี ง านวิ จั ย ใดศึ ก ษา
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อยแบบกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้วิจัยจึงได้
ทาการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อยแบบกรรมสิทธิ์ร่วม
ต่อไป
งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมร่วมกับศึกษาระดับการมีส่ว นร่วม และศึกษา
ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินในรูปแบบกรรมสิทธิ์ร่วมบน
ที่ดินเอกชนด้วยตนเองได้สาเร็จ เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่มีบริบทใกล้เคียงกันต่อไปใน
ชนบทต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ศึกษาการมีส่วนร่วมและระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้ มีรายได้
น้อย โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
1.2.2 ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
1.2.3 เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย
1.3 คาถามงานวิจัย
1.3.1 กระบวนการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มีรายได้น้อย โครงการลงขันนารวม
เมืองชุมแพเป็นอย่างไร
1.3.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย โครงการลงขันนารวม
เมืองชุมแพอยู่ในระดับใด
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1.3.3 ปัจจัยใดส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
1.3.4 การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินทากินของ
ผู้มีรายได้น้อยควรดาเนินการอย่างไร
1.4 สมมติฐาน
1.4.1 กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่นามาซึ่งความสาเร็จ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่
ทาให้เกิดระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง
14.2 ปัจจัยที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มีรายได้น้อย
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ ได้แก่
1) ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจ
2) ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วม
3) ปัจจัยด้านวิธีการมีส่วนร่วม
1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพของสมาชิกโครงการ
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2557 เพื่อศึกษาว่ากระบวนการใดที่นามาซึ่งความสาเร็จ
ของการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดินเอกชนของผู้มีรายได้น้อย โดยมีขอบเขต ดังนี้
1) กระบวนการมีส่วนร่วมและระดับการมีส่วนร่วม
ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกระบวนการที่นามาสู่ความสาเร็จ
ของการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดินเอกชนของผู้มีรายได้น้อย โดยศึกษาว่าประเด็นการมีส่วน
ร่วมในแต่ละกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร เพื่อที่วิเคราะห์ความสาเร็จเชิงกระบวนการ โดยการประเมิน
ระดับการมีส่วนร่วม 3 ประเด็น ได้แก่ ขอบเขตการมีส่วนร่วม ความเข้มข้นของการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วม และระดับในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างข้อสรุปร่วมกัน
2) ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจมีส่วนร่วม
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจเข้าร่วมของกลุ่มสมาชิกทั่วไป
โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ และกลุ่มคณะบริหารจัดการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนผู้มีรายได้น้อยอื่นๆต่อไป
1.5.2 ขอบเขตประชากร
1) กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ทั้งสิ้น 61 คน
ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย, คณะกรรมการบริหารจัดการนารวม, คณะกรรมการ
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บ้านมั่นคงเมืองชุมแพ และผู้จัดการนารวม เมื่อนากลุ่มประชากรตัวอย่างมาใช้สูตรของ Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 90 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มประชากรที่ร้อยละ 10 จึงได้กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทั้งสิ้น 37 คน
2) สมาชิกทั่วไป โดยการคัดเลือ กแบบเจาะจง จากสมาชิกที่มีส่ วนร่วมในการลงขั น ออมเงิ น
โครงการลงขันนารวม จานวน 276 ครัวเรือน เมื่อนากลุ่มประชากรตัวอย่างมาใช้สูตรของ Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มประชากรที่ร้อยละ 5 จึงได้กลุ่มตัวอย่าง
สาหรับการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินปัจจัยส่งเสริมการตัดสินใจมีส่วนร่วมทั้งสิ้น 163 ครัวเรือน
1.6 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาจากโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ที่สามารถการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนที่ดินทากิน ด้วยการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเอง ภายใต้รูปแบบกรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดินเอกชน
มีหน่วยวิเคราะห์ระดับบุคคล โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
 งานวิจัยเรื่อง ชุมชนเมืองเก่ากับบทบาทในการอนุรักษ์และใช้งานมรดก
วั ฒ นธรร มกรณี ศึ ก ษาพื้ น ที่ ศู นย์ ก ลาง การอนุ รั กษ์ ม รดก วั ฒ นธรร ม
กรุงเทพมหานคร ในประเด็นการประเมินระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผนการอนุรั กษ์แ ละใช้งานมรดกวัฒนธรรม (วิมลรัตน์ อิส ระธรรมนูญ ,
2551)
 เอกสารเผยแพร่โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
 เอกสารบันทึกการประชุม โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
 วารสารข่ า วชุ ม ชนปฏิ รู ป ประเทศไทย สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
 แนวคิดและทฤษฏี
- แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม
- แนวทางการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
- งานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้อ ง /กรณีศึ กษาจากส านั กวิ ทยบริ การ /
ห้ อ งสมุ ด คณ ะสถาปั ต ยก รรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกร ณ์
มหาวิทยาลัย
 เว็บไซต์ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์สานักข่าวอิศรา เว็บไซต์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
2) ออกแบบกระบวนการศึกษา
3) รวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มคณะบริหารจัดการโคงการลงขันนารวม กลุ่มสมาชิก
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ทั่วไป ตัวแทนนักวิชาการจากเทศบาลเมืองชุมแพ และผู้จัดการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง) การสัมภาษณ์ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่
 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
 ประวัติความเป็นมาของโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
 กระบวนการดาเนินงานและการบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
(2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจมีส่วนร่วม
 ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจ (เศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติ การรับรู้และเข้าใจ
ปัญหา)
 ปัจ จัยด้านบทบาทองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วม (บทบาทของภาครัฐต่อกลุ่ม
คณะบริหารจัดการโครงการลงขัน นารวม, บทบาทของคณะบริหารจัดการ
โครงการลงขันนารวมต่อกลุ่มสมาชิกทั่วไป)
 ปัจ จั ยด้ านวิธี ก ารมีส่ วนร่ว ม (อิส ระในการแสดงความคิด เห็ น การได้ รับ การ
ยอมรับความคิดเห็น การอานวยความสะดวกด้านสถานที่และเวลาในการจัดการ
ประชุม)
4) ประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ผล จากการรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยนามา
วิ เ คราะห์ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม วิ เ คราะห์ ร ะดั บ การมี ส่ ว น ร่ ว ม และวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
กระบวนการมีส่ วนร่วมในการตั ดสิน ใจมีส่วนร่ วมของแต่ล ะกลุ่ มตัวอย่ าง ซึ่งมี บทบาทและหน้ าที่ความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน แล้วจึงนามาเขียนพรรณนาเชื่อมโยงกับทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ
ที่เอื้อต่อการรวมตัวกันของปัจเจกบุคคลและความสาเร็จของโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
5) สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ตามคาถามวิจัยและสมมติฐาน เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินทากินให้กับชุมชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ที่บริบทใกล้เคียงกันต่อไป
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 ทราบถึงกระบวนการมีส่วนร่วม และบทบาทการดาเนินงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียใน
การบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มีรายได้น้อย โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
1.7.2 ทราบถึงการปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจมีส่วนร่วมในบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มี
รายได้น้อย โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
1.7.3 ผลการวิจัยสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ชมุ ชนผู้มีรายได้น้อยในชนบทอื่นๆที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน
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1.8 คานิยามในการวิจัย
กระบวนการมีส่วนร่วม หมายถึง รูปแบบและกระบวนของกระบวนการมีส่ว นร่วมของสมาชิก
โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ โดยมีเงื่อนไข และปัจจัยส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของบุคคลที่ขึ้นอยู่กับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ระดับการมีส่วนร่วม หมายถึง ผลการมีส่วนร่วมใน 3 ด้าน ได้แก่ ขอบเขตการมีส่วนร่วม ความ
เข้มข้นของการมีส่วนร่วม และฉันทามติ
การบริหารจัดการที่ดินทากิน หมายถึง การดาเนินกิจกรรมหรือการปฏิบัติการต่างๆ ของชุมชน
เพื่อให้เกิดการถือครองที่ดินภายใต้กรรมสิทธิ์ร่วม และการจัดสรรผลประโยชน์บนที่ดินอย่างเท่าเทียม รวมถึง
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเวลาในการ
ดาเนินงานที่เหมาะสม
สิทธิการถือครองที่ดิน หมายถึง การถือครองที่ดินของโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและที่อยู่อาศัยในอนาคตให้กับสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ โดยมีมติ
ของชุมชนคือ สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพทุกคนมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินเท่าเทียมกันและ
จะได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน โดยมีฐานะการเป็นเจ้าของที่ดินภายใต้การถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์
ร่วม
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
วิเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วม และปัจจัยที่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ ดังต่อไปนี้
2.1 สาเหตุการขาดแคลนที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย
2.2 ผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย
2.3 รูปแบบการถือครองที่ดินของผู้มีรายได้น้อย
2.4 หลักการบริหารจัดการที่ดินทากินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้มีรายได้น้อย
2.5 กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากิน
2.6 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากิน
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.8 กรอบแนวคิดงานวิจัย
2.9 กรอบวิธีวิจัย
2.10 สรุป
2.1 สาเหตุของการขาดแคลนที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย
โสภณ ชมชาญ (2554) ได้กล่าวถึง การเข้าสู่ที่ดินทากินมีของประชาชน ดังนี้
1) การจัดซื้อที่ดินจากภาคเอกชนโดยทั่วไป
2) การที่รัฐออกเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 หรือโฉนดที่ดินให้ประชาชน เนื่องจากมีหลักฐานแสดงการ
ครอบครองมาก่อนการประกาศใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน
3) การที่รัฐอนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์โดยการเช่า เช่น ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์
เป็นต้น
4) การที่ประชาชนเป็นสมาชิกของโคงการจัดที่ดินของรัฐ ภายใต้ประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อการ
ครอบครอง พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2518
5) การที่รัฐอนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาที่กาหนดตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 เช่น โครงการออกหนังสืออนุญาตให้มีสิทธิทากินชั่วคราว (สทก.)
จากแนวทางการเข้าสู่ที่ดินทากินของประชาชนข้างต้น พบว่า ประชาชนจะสามารถเข้าถึงและมี
ที่ดินทากิน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หากแต่ยังมีข้อจากัดบางประการ จากความไม่เป็นธรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่ทาให้ประชาชนไม่สามารถเข้าสู่ที่ดินทากินได้ตามแนวทางข้างต้น ดังนี้
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2.1.1 โครงสร้างทางกฎหมายการถือครองที่ดิน
1) ขาดการเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า
โครงสร้างทางกฎหมายของประเทศไทยไม่มีกฎหมายภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าตามขนาดของการ
ถือครองที่ดิน หรือตามมูลค่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงทาให้ไม่สามารถควบคุมผู้ที่ถือครองที่ดินมากเกินไป
(พงษ์ทิพย์ ส าราญจิตร, 2554) โดยผู้ถือครองที่ดินมากเสียภาษีที่ ดินในอัตราลดลง ในขณะที่ที่ดิน มี ราคา
สูงขึ้น ซึ่งไม่เป็นธรรมและเป็น การส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของการถือครองที่ดิน มากยิ่งขึ้น ( สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2524) ผู้มีรายได้น้อยมักจะมีโอกาสในการเข้า ถึง
ทรัพ ยากรที่ดินต่ากว่าผู้มีรายได้สูงที่สามารถกว้านซื้อที่ดินจ านวนมากได้อย่างง่ายดาย ทาให้เอกชนและ
นายทุนสามารถที่จะกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรและครอบครองที่ดินได้อย่างไม่จากัด จึงทาให้เกิดการกระจุก
ตัวของที่ดิน หรือการกระจายการถือครองที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม
2) การกระจายการถือครองที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม
ดวงมณี เลาวกุลและคณะ (2552) ได้ระบุว่า “เอกสารสิทธิที่กรมที่ดินออกไปทั้งหมด 127 ล้านไร่
มีที่ดินกว่าร้อยละ90 ไปกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มคนเพียงร้อยละ10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 6
ล้านคน ที่ดินที่ไปตกอยู่ในมือคนกลุ่มนี้กว่าร้อยละ70 ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์
หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ และมีส่วนหนึ่งถือครองที่ดินไว้เพื่อเก็งกาไร” ซึ่งสาเหตุของการกระจายการถือ
ครองที่ดินอย่างไม่เป็นธรรมมาจากการไม่มีกฏหมายจากัดการถือครองที่ดิน และจากข้อมูลพื้นที่ถูกปล่อยทิ้ง
ไว้ให้รกร้างว่างเปล่า พบว่า มีพื้นที่ทิ้งร้างเพิ่มขึ้นจาก 7,455,725 ไร่ ในปีพ.ศ. 2549 เป็น 9,179,624 ไร่ ใน
ปีพ.ศ. 2552 นอกจากนั้น ปัญหาการถือครองที่ดินในประเทศไทยยังพบว่า มีความแตกต่างและเหลื่อมล้ากัน
มากระหว่ างผู้ที่ มีที่ ดิน ส่ว นใหญ่ ที่ถื อครองที่ดิ น ขนาดเล็ก (ต่ากว่ า5ไร่) กั บผู้ ที่ถื อครองที่ ดิน ขนาดใหญ่
(มากกว่า200ไร่)
2.1.2 ความเหลื่อมล้าทางรายได้และสังคม
นิพนธ์ พัวพงศกร (2554) ได้พิจารณาตามทฤษฏีการถือครองที่ดินแล้วพบว่า เกิดจากความเหลื่ อม
ล้าทางรายได้และสังคม ดังนี้
1) การกว้านซื้อที่ดินส่งผลทาให้ราคาที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมสูงขึ้นจนทาให้เกษตรกรไม่สามารถ
ซื้อหาที่ดินเพื่อดาเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้
2) การที่ที่ดินมีราคาสูงขึ้นหรือที่ดินมีค่าเสียโอกาสสูง หมายความว่าเกษตรกรจานวนมากต้องขาย
ที่ดินที่มีอยู่และเก็บทรัพย์สินในรูปเงินหรือในรูปแบบอื่นแทน เพราะไม่สามารถถือครองที่ดินที่มีมูลค่าสูงได้
3) ภาวะหนี้สินของเกษตรกร เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกษตรกรจานวนมากสูญเสียที่ดินและ
กลายเป็นผู้เช่าในที่สุด
4) การอพยพของเกษตรกร จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจทาให้ที่ดินเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่
นายทุนและภาคเอกชนกว้านซื้อเพื่อเก็งกาไร การใช้ประโยชน์พื้นที่ถูกแปรสภาพเป็น รีสอร์ท สนามกอล์ฟ
ทาให้พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการทาการเกษตร เป็นเหตุให้ประชาชนจ านวนมากต้องสูญเสียที่ดิน บางส่วน
กลายเป็นผู้เช่าที่ดินที่ต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
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2.2 ผลกระทบจากการปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน
2.2.1 อัตราการขยายตัวของประชากรสูง ขาดการควบคุมจานวนประชากรที่จะเกิด
การกระจายการถือครองที่ดินของรัฐเป็นเรื่องที่ทาได้ยากในปัจจุบัน เพราะอัตราการเกิดที่มากกว่า
อัตราการตาย แต่จานวนที่ดินของประเทศไทยมีเท่าเดิมคือ 320.71 ไร่ ทาให้เกิดปัญหาหารแย่งชิง เก็งกาไร
และบุกรุกที่ดินของรัฐและเอกชน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าหากรัฐบาลยังใช้นโยบายเสรีในการถือครองที่ดิน
เช่นปัจจุบัน นอกจากนั้น อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2553) กล่าวว่า การที่เกษตรกรไทยขาดแคลนที่ดิน
ทากินนั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย ดังต่อไปนี้
1) ด้านเศรษฐกิจ จะส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้าและสร้างความไม่เสมอภาคทางรายได้ ให้กับ
แรงงาน
ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาด้านอื่นๆ
2) ด้านสังคม จะเกิดการอพยพของแรงงานไปยังพื้นที่เมืองทาให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก และ
กลายเป็นชุมชนแออัดที่สร้างปัญหาให้กับพื้นที่เมืองตามมา
3) ด้านระบบนิเวศ เช่น การบุกรุกพื้นป่า เพื่อเปิดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมใหม่ ทาให้ ป่าไม้ถูกทาลาย
อาทิ สวนส้ม สวนยางพารา ก่อให้เกิดปัญหาดินถล่ม ปัญหาน้าท่วม ปัญหาภัยแล้งตามมาอีกด้วย
นอกจากนั้น อนุวรรตน์ โหมดพริ้ง (2542:96) อธิบายว่า ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินและความ
เหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้แรงงานในภาคชนบทต้องอพยพเข้าสู่พื้นที่เมือง เพื่อแสวงหาโอกาสในอาชีพ
การงาน จานวนประชากรในเมืองจึงเพิ่มมากขึ้นแต่พื้นที่มีอย่างจากัด และแรงงานเหล่านี้จาเป็นจะต้องมีที่
อยู่อาศัย ดังนั้นปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่ก่อให้เกิดเป็นแหล่งเสื่อมโทรมและปัญหาการใช้ที่ดิ นใน
เมืองจึงเพิ่มมากขึ้น ดังนี้
2.2.2 การขาดแคลนที่อยู่อาศัย
สาเหตุการเพิ่มขึ้นของจานวนชุมชนแออัดมาจากการขยายความเจริญของเมือง เกิดการกักตุนเก็ง
กาไรที่ดินของเหล่านายทุน ทาให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเกิดปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน ของ
ผู้มีรายได้น้อย เมื่อผู้มีรายได้น้อยที่อพยพเข้ามาในเมือง มักจะมีค่าครองชีพที่สวนทางกับรายได้ ทาให้การหา
ที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานนั้นเป็นเรื่องยาก การบุกรุกที่ดินว่างเปล่าของรัฐตามเส้นทางรถไฟ พื้นที่ใต้สะพาน
ที่ดินเอกชน พื้นที่วัด จึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย ทาให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรมขึ้น กลายเป็นปัญหาชุมชนแออัด
ตามมา และกลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด นอกจากนั้นชุมชนแออัดยังเป็นดัชนีชี้วัดความไร้ระเบียบของ
สังคมนั้นๆ และยังแสดงให้เห็นว่าสังคมนั้นยังไม่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งจากการสารวจ
ข้อมูลมีชุมชนแออัดทั่วประเทศ 6,334 ชุมชน 1,630,447 ครัวเรือน เป็นชุมชนที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินและที่
อยู่อาศัยประมาณ 728,639 ครัวเรือน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน: เอกสารประกอบวันที่อยู่อาศัยโลก,
2552)

12
2.2.3 การขาดแคลนสาธารณูปโภค
เมื่อมีการบุกรุกพื้นที่ว่างเปล่าจนกลายเป็นชุมชนแออัดแล้ว แต่ด้วยจานวนประชากรในชุมชนที่เพิ่ ม
มากขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้การขยายตัวของชุมชนขาดการวางแผนหรือผังเมืองไว้ก่อน ทาให้เกิดการจราจร
ติดขัด การระบายน้าไม่มีประสิทธิภาพ แหล่งน้าขังเน่าเสียในชุมชน นอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมในชุมชนและ
คุณภาพชีวิตในชุมชนไม่ดีพอ
2.3.4 เกิดความยากจนในเมืองและเกิดการว่างงาน
แรงงานจากภาคชนบทที่เข้ามานั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นแรงงานที่มีทักษะต่า โอกาสในการทางานที่มี
สวัสดิการที่ดีเป็นไปได้ยาก อาชีพที่ทาส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพรับจ้าง หรือค้าขาย ทาให้รายได้ไม่เพียงพอ และ
จาเป็นต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากรัฐบาล
จากการศึกษาสาเหตุการขาดแคลนที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย พบว่า ท้ายที่สุดผู้มีรายได้น้อย
จานวนมากต้องขายหรือปล่อยที่ดินให้หลุดมือและกลับสู่วงโคจรของการไร้ที่ดินเช่นเดิม แนวทางแก้ไขคือ
การสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีรายได้น้อยด้วยการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทา
กินอย่างยั่งยืนโดยประชาชน เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการที่ดินทากินอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจึงสรุปรูปแบบการ
ถือครองที่ดินของผู้มีรายได้น้อยที่ปรากฏในประเทศไทย ดังจะนาเสนอในลาดับต่อไป
2.3 รูปแบบการถือครองที่ดินของผู้มีรายได้น้อย
2.3.1 การถือครองที่ดิน
การถือครองที่ดิน หมายถึง สิทธิต่างๆ อันพึงมีระหว่างผู้ถือครองกับที่ดินที่ถือครอง ซึ่งอาจมีฐานะ
แห่งการถือครองแตกต่างกัน อาทิ ผู้ถือครองที่มีฐานะเป็นเจ้าของมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น มีฐานะเป็นผู้เช่า มี
ฐานะเป็ น หุ้ น ส่ ว น มี ฐ านะเป็ น หุ้ น ส่ ว น หรื อ ครอบครองโดยไม่ มี สิ ท ธิ (ส านั ก นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2551)
2.3.2 รูปแบบการถือครองที่ดิน
ผู้วิจัยได้รวบรวมและแบ่งการถือครองที่ดินของผู้มีรายได้น้อย ได้ 5 รูปแบบ โดยแสดงถึงลักษณะ
พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการถือครองที่ดิน แต่ละรูปแบบ อาทิ ด้านความมั่นคงในการถือ
ครองที่ดิน การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้
1) การบุกรุกที่ดิน
จากรายงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558) ระบุว่าในปีพ .ศ.2549 ประเทศไทยมีที่ดินว่างเปล่า
จานวนมากที่ปล่อยปะละเลยเพื่อรอการเก็งกาไรกว่า 48 ล้าน ผู้มีรายได้น้อยจึงบุกรุกที่ดินรกร้างว่างเปล่า
ดังกล่าว เนื่องจากสามารถเข้าครอบครองได้ง่าย นอกจากนั้นยังพบว่ามีการบุกรุกเพื่อทากินในที่ดินของรัฐ
ประเภทต่างๆและนามาสู่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การบุกรุกเข้าไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและเขตอุทยานแห่งชาติ นามาสู่การขาดความมั่นคง เพราะมีความผิดตามประมวล

13
กฎหมายที่ดิน ผู้บุกรุกไม่มีสิทธิใดๆที่จะนาที่ดินไปทาธุระกรรมทางการเงินได้ เนื่องด้วยกรรมสิทธิ์เป็นของรัฐ
และรัฐมีสิทธิที่จะไล่รื้อได้ตลอดเวลา การใช้ประโยชน์บนที่ดินนั้นมักจะส่งผลเสียกับพื้นที่โดยรอบ
2) การเช่าหรือยืม
“การเช่า” หมายความว่า การเช่าหรือการเช่าช่วงโดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซึ่งที่ดินเพื่อ
ประกอบเกษตรกรรมประเภทที่การเช่าที่ดินเพื่อการนั้นมีการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการ
เช่าหรือการเช่าช่วงนั้นจะมีหลักฐานเป็นหนังสื อหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึงการยินยอมให้ใช้ที่ดิน
เพื่อประกอบเกษตรกรรมดังกล่าวโดยได้รับค่าเช่าและการทานิติกรรมอื่นใด อันเป็นการอาพรางการเช่านั้น
(พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2524)
นอกจากนั้น กาญจนา สงวนวงศ์วาน (2550) ให้ความหมายว่า การเช่า ยืม หรือรับจ้างทา
การเกษตรในพื้นที่ที่ไม่ใช่ของตนเอง มีข้อดีของการเช่าคือ เป็นการถือครองที่ดินที่ผู้เช่ามีสิทธิบนที่ดินอย่าง
ถูกกฎหมาย แต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของที่ดิน เป็นทางเลือกเพื่อลดการลงทุนในการซื้อที่ดิน อย่างไรก็
ตาม ผู้เช่าที่ดินอาจต้องเช่าที่ดินในอัตราที่สูงเกินสมควร นาไปสู่ปัญหาหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากการทากิน
3) กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล หมายถึง กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลบนเอกสารที่ใช้แสดงสิทธิ์การเข้าครอบครอง
ทุกรูปแบบตามประมวลกฎหมาย ข้อดีคือ การมีเอกสิทธิ์บนที่ดิน ทุกประการตามขอบเขตของกฎห มาย
สามารถใช้เป็น เอกสารในการทาธุระกรรมทางการเงินได้ มีสิทธิในการตัดสินใจทุกประการในการบริหาร
จัดการที่ดิน เนื่องจากการมีอานาจเบ็ดเสร็จบนที่ดินทาให้เจ้าของที่ดินสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด อย่างไรก็ตามรูปแบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนั้น อาจส่งผลให้เจ้าของที่ดินตัดสินใจได้ง่ายที่จะขายที่ดิน
ให้กับนายทุน ทาให้เป็นเหตุสาคัญของการสูญเสียที่ดินในที่สุด หรือเจ้าของที่ดินที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจที่
ดีกว่าอาจจะกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกาไร ทาให้ที่ดินจานวนมากกระจุกอยู่กับคนส่วนน้อย ส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อย
ขาดโอกาสในการเข้าถึงการถือครองกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือเกิดขึ้นได้ยากกับผู้มีรายได้น้อย เพราะความ
เหลื่อมล้าทางรายได้และมาตรการทางกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
4) สิทธิการใช้ประโยชน์บนที่ดินของรัฐ
เริ่มขึ้นจากรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินที่ไม่เป็นธรรม เพื่อการสนับสนุนให้ประชาชน
มีที่ดินทากิน ด้วยแนวคิดการปฏิรูปการจัดการที่ดิน เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ โดยการออก “โฉนดชุมชน” ให้กับประชาชนที่ทากินในที่ดินของรัฐ มีวิธีการและเงื่อนไขที่ชัดเจน แต่
กรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของรัฐบาล ประชาชนมีเพียงสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
และการถือครองที่ดินอย่างยั่งยืน โดยที่โฉนดชุมชนสามารถแบ่งที่ดินตามสิทธิส่วนบุคคลที่มีมาก่อน ซึ่งอาจมี
ข้อบกพร่องที่ทาให้คนบางกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์ตัวเองมากกว่าส่วนรวม (ปิยะนาถ วชิระบัณฑูร , 2554)
และรัฐบาลให้ระยะเวลาในการใช้ประโยชน์พื้นที่ของชุมชนตามที่รัฐกาหนด (30ปี) เมื่อหมดอายุแล้วต้องยื่น
เรื่องให้รัฐพิจารณาอีกรอบในการอนุมัติโฉนดชุมชน โดยที่รัฐจะพิจารณาให้ชุมชนซึ่งรวมตัวกันอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรเท่านั้น
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5) กรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดินของเอกชน
รูปแบบการถือครองที่ดิน นี้ หมายถึง การถือครองที่ดิน แบบกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชนด้วยการ
รวมกลุ่ม การออมเงิน การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อที่จะซื้อที่ดินภายใต้กรรมสิทธิ์ร่วมภายในชุมชน
อย่างแท้จริง โดยที่มีกรรมสิทธิ์เป็นของสมาชิกทุกคน เช่น การซื้อที่ดินเพื่อทานารวมของสมาชิกโครงการ
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพที่สามารถบริหารจัดการที่ดินทากินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมาชิกโครงการบ้าน
มั่น คงยอมที่จ ะแบกรั บภาระค่าใช้จ่ ายในการซื้อ ที่ดิน ด้ว ยตนเอง โดยแตกต่ างจากกรณีข องสิทธิ การใช้
ประโยชน์บนที่ดินของรัฐ เพราะไม่มีการแบ่งรายละเอียดที่ดินเป็นสิทธิรายบุคคล กาหนดให้สิทธิบนที่ดินเป็น
ของชุมชนมีการแบ่งผลผลิตให้แก่สมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากรัฐ
โดยชุมชนมีอานาจในการดูแลการซื้อ-ขาย และมีอานาจตัดสินใจใช้ประโยชน์ที่ดินได้ทุกประการและสามารถ
ใช้เป็นเอกสารทาธุระกรรมกับสถาบันการเงินได้ เพื่อเป็นหลักประกันในการลงทุนได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่
กับการทาข้อบัญญัติและผ่านการเห็นชอบของคนในชุมชนนั้น
จากการประมวลรูปแบบการถือครองที่ดินข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การเข้าไปใช้สิทธิของตนเองในการ
ครอบครองที่ดินทั้งเพื่อการอยู่อาศัย และเพื่อการเกษตรในรูปแบบต่างๆ มีรูปแบบการถือครองและลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน สิทธิและความมั่นคงที่แตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบการถือครองที่ดินแบบ
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล การบุกรุก และการเช่า/ยืมนั้น บางกรณียังคงมีช่องโหว่ของการบริหารจัดการหรือการ
ใช้ประโยชน์บนที่ดิน ที่ไม่เอื้ออานวยต่อการบริหารจัดการที่ดินทากินอย่างยั่งยืน แต่จากการศึกษารูปแบบ
การถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้เวิจัยพบว่า เป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดินทากินอย่างยั่งยืน และ
เป็นรูปธรรม จากตัวอย่างความสาเร็จที่พบ อาทิ ชุมชนทับเขือ-เปลือกหมู ชุมชนคลองโยง เป็นต้น ดังตาราง
เปรียบเทียบรูปแบบการถือครองที่ดิน (ตารางที่1) ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษาถึงหลักการบริหารจัดการที่ดินทา
กินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้มีรายได้น้อย ดังจะกล่าวต่อไป
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรูปแบบการถือครองที่ดินของผู้มีรายได้น้อย
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2.4 การบริหารจัดการที่ดินทากินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้มีรายได้น้อย
ในสังคมไทยกฎหมายเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถครอบครองที่ดิน ได้อย่างเสรี ด้วยระบบ
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ผลคือที่ดินซึ่งเป็น “ต้นทุนทางสังคม” ถูกมองว่าเป็น “ทรัพย์สินส่วนตัว” ส่งผลให้เกิด
การการแสวงประโยชน์ส่วนบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว เกิดการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในบางกลุ่มและ
การทิ้งร้างไม่ทาประโยชน์ เกิดการขาดแคลนและการสูญเสียที่ดินทากินของเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนที่ดินทากิน ปัจจุบันประเทศไทยได้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดินรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการความ
พยายามในการพึ่งพาตนเองของผู้มีรายได้น้อย คือ การบริหารจัดการที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้มีรายได้
น้อย อาทิ เครือข่ายคนจนเมืองชุมแพ(การลงขันทานารวม) จังหวัดขอนแก่น , การปฏิรูปที่ดิน โดยชุมชน
คลองหินปูน จังหวัดสระแก้ว และโฉนดชุมชนคลองโยง จังหวัดนครปฐม เป็นต้น จากการศึกษาพบว่ามีแนว
ทางการบริหารจัดการที่ดินทากินที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้
2.4.1 การบริหารจัดการที่ดินทากินบนพื้นฐานความยั่งยืน
การบริ หารจั ดการที่ดิ น อย่า งยั่ งยื น คือ การบริห ารจัด การร่ วมกัน ของคน ในชุม ชนโดยการมี
ข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ที่ดินที่การนาเอกสารสิทธิที่ดิน
ไปจาหน่ายได้ตามอาเภอใจ แต่ถูกควบคุมภายใต้กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของชุมชนหรือการถือครองที่ดิน
แบบกรรมสิทธิ์ร่วม ในทางกฎหมายและคาสั่งที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1356 ถึง
มาตรา 1366 คาสั่ง ที่ 6/2499 ลงวันที่ 13 กันยายน 2499 เรื่อง การจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์ร่ วม
(กรมที่ดิน, 2499) ให้ความหมายไว้ว่า “กรรมสิทธิ์ร่วม หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิมีชื่อเจ้าของคนเดียวให้
บุคคลอื่นถือกรรมสิทธิ์ร่วมหรือมีชื่อเจ้าของหลายคน ทุกคนให้บุคคลอื่นถือกรรมสิทธิ์ร่วม เอกสารสิทธิ์จะมี
ลักษณะคล้ายโฉนดที่ดินตามกฎหมาย
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการที่ดินทากินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมเป็นระบบการบริหารจัดการ
ที่ดินทากินที่ดีที่สุด เพราะสามารถแก้ไขข้อเสียของระบบการบริหารจัดการที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล
เนื่องจากระบบกรรมสิทธ์ร่วมนั้นถูกกฎหมาย สามารถสร้างความมั่นคงในระยะยาวได้ ทุกคนในชุมชนมีสิทธิ
ในการเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน มีการจัดการร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชน ก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วม สามารถลดการถูกขายหรือเปลี่ยนมือให้กับนายทุน สามารถตกเป็นมรดกสืบทอดให้ลูกหลานได้ และทา
ให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถกลับมามีที่ดินทากินได้อีกครั้ง มีการอยู่ร่วมกันด้วยวัฒนธรรมการอยู่อาศัยเดียวกัน
จนเกิดการพัฒนาบทบาทการทางานขององค์กร โดยที่สอดคล้องกับแนวคิดในการแก้ปัญหาของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน จะเน้นที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักด้วยการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐาน
ของชุมชนจนประสบความสาเร็จในการพัฒนาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ซึ่งในกระบวนการดังกล่าว ก่อให้เกิด
เครือข่ายชุมชน (Community network) อย่างไรก็ตาม การเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่จะได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ร่วมนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากและต้องอาศัยเวลาในการทาความเข้าใจกับทุกฝ่าย จนเกิดฉันทา
มติในการยอมรับกรรมสิทธิ์ร่วม
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2.4.2 สิทธิและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เครือข่ายปฏิรูปประเทศไทย (2552:20) ให้ความหมายว่า “การถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม
หรือโฉนดชุมชนว่าเป็นรูปแบการบริหารจัดการของการใช้สิทธิชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสิทธิร่วมกันของคนในชุมชนในการบริหารจัดการ การ
ครอบครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดิน เพื่อสร้างความมั่นคงในการถือ
ครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็น การรักษาพื้น ที่เกษตรกรรมในการผลิตพืช อาหาร สร้างความมั่นคงด้า น
อาหารและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของชุมชน โดยเลือกรูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
และระบบนิเ วศ รวมทั้ ง ดู แลรั กษาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อ มให้ ส มดุล ” สอดคล้อ งกับ กลุ่ ม
ปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดนและเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (2553:15) ให้ความหมายว่า การให้
สิทธิครอบครองแก่ส มาชิกชุมชนที่ร่วมดูแลรักษาทรั พ ยากรส่วนรวมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จ าก
ทรัพยากร แต่ไม่ได้ให้สิทธิครอบครองแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอย่างเด็ดขาด
2.4.3 การจัดตั้งองค์กรทางการเงินหรือกองทุนชุมชน
ธนาคารโลก (2006) ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงข้อจากัดของการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมว่า การ
ขาดลู่ทางในการเข้าถึงสถาบันทางการเงินหรือตลาดสินเชื่อ อาจจะเป็นผลให้เกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อย
เกิดความลาบากทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ในขณะที่เกษตรกรที่ถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล
สามารถที่จะเข้าถึงสถาบันการเงินและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพได้อย่างคล่องตัว โดยปัจจัยที่ทาให้
รูปแบบการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมประสบความสาเร็จนั้น ประกอบด้วย
1. ต้องมีการยอมรับการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมและทรัพย์สินร่วมกัน
2. การถือ ครองที่ ดิน ต้ องอยู่ภ ายใต้ข้ อตกลงของกลุ่ ม กรรมสิ ทธิ์ต้ องเป็น ของสมาชิ ก
ภายในเท่านั้น โดยห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาสิทธิ์และทากินในพื้นที่
3. มีความเหมาะสมทางด้านภูมิศาสตร์ ในการประกอบอาชีพ และสามารถน ามาเป็น
มรดกตกทอดให้ลูกหลานในอนาคตได้
ดังนั้น การจัดตั้งองค์กรทางการเงินหรือกองทุนชุมชนจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้
การบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดปัญหาด้านเศรษฐกิจที่อาจนามาสู่การลดการขาย/
เปลี่ยนเมือที่ดินให้สู่นายทุนตามกลไกของตลาด การจัดตั้งองค์กรทางการเงินหรือกองทุนชุมชน หมายถึง ผู้มี
สิทธิในที่ดินร่วมกันทุกคนสามารถรวมกลุ่มเป็นเจ้าของจากการระดมหุ้นจากสมาชิกซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าร่วมได้คล่องตัวมากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนมีกองทุนเป็นของตนเองเป็นการ
สร้า งเงื่ อนไขให้ ส มาชิกมี การออมและสามารถกู้เงิ น ใช้ พัฒนาอาชีพ สร้า งรายได้ รวมทั้ง บรรเทาความ
เดือดร้อนในครอบครัวและส่งเสริมสวัสดิการด้านอื่นๆในชุมชน ทุกคนที่กู้จึงเป็นผู้ออมหรือการเป็นหนี้เงิน
ออมของตนเอง จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นรูปธรรม
(ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2544) นาไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านการเงินและเชื่อมโยงไปถึงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (สุขสม บุญญะบัญชา, 2556)
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จากการทบทวนบทความหลัก การบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย สามารถสรุปได้ว่า
การมีกรรมสิทธิ์ร่วมของคนในชุมชนจาเป็นต้องมีหลักการเบื้องต้น ดังนี้
 ควรมีการกาหนดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างชัดเจน เพื่อลดการเปลี่ยนมือของ
เจ้าของที่ดิน
 ควรมีการใช้กองทุนชุมชนเป็นมาตรการทางการเงินที่สามารถช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาความยากจนของเกษตรกรที่สูญเสียที่ดิน
 ควรมีการประสานงานของหน่วยงานระหว่างองค์กรชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งจะสาเร็จได้จาเป็นต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อลดความขัดแย้ง
อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการที่ดินแบบกรรมสิทธ์ร่วมด้วยตนเองของผู้มีรายได้น้อยในประเทศ
ไทย ยังไม่ปรากฏให้เห็นบ่อยนักและผลักดัน ให้เกิดขึ้น ได้ยาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของ
ประเทศไทย รวมถึงการไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการจากัดการถือครองที่ดินของเหล่านายทุน ทาให้การ
สนับสนุนการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมจึงอาจเกิดขึ้นได้ยาก มากไปกว่านั้นคือจาเป็นต้องอาศัยการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างความร่วมมือจากคนในชุมชนร่วมกับองค์กรภายนอกชุมชนอีกหล่ายฝ่าย เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม ต้องมีการระดมทุนภายใน เพื่อเป็นสถาบัน การเงินของ
ชุมชนในการแก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน และจากการศึกษาผลกระทบของปัญหาการไร้ที่ดินทากิน
แล้ว จึงควรส่งเสริมให้ผู้ มีรายได้น้อยกลับมามีที่ดิ น ทากิน และมี การบริหารจั ดการที่ดิน อย่ างยั่งยืน ด้ว ย
กระบวนการมีส่วนร่วม เพราะเป็นกระบวนการสาคัญที่สามารถนามาสู่ความร่วมมือของทุกฝ่าย
2.5 กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากิน
จากสาเหตุของการขาดแคลนที่ดินทากินและผลกระทบต่อการพัฒนาเมืองนั้น ปัจจุบันการแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนที่ดินทากิน คือการส่งเสริมให้เกษตรกรกลับมาที่ดินทากินอีกครั้ง โดยเน้นระบบกรรมสิทธิ์
ร่วม เพื่อลดการสูญเสียที่ดินที่ดินให้กับนายทุน ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการบริหาร
จัดการที่ดินภายใต้ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมนั้น จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่กาลังได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐและ
ภาคประชาชน ที่ได้ถูกน ามามาใช้อย่างกว้างขวาง ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดังนี้
2.5.1 แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม
1) ความหมายกระบวนการมีส่วนร่วม
ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศแบบแยกส่วน เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเป็น
อย่างมาก แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมจึงได้ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อแก้ไขความล้มเหลวดังกล่าว เกิด
เป็นการพัฒนารูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การพัฒนาแบบบูรณการ ที่ได้รับเอาการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเข้ามา
เป็นหลักสาคัญในการพัฒนาชนบท โดยชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
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ปัญหา มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการ มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
นั ก วิ ช าการหลายท่ า นให้ ค วามหมายของกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม Erwin(1976) กล่ า วว่ า
“กระบวนการหนึ่งที่นามาใช้ควบคู่กับการพัฒนาต่างๆ ภายใต้กระบวนการนั้นประชาชนจาเป็นเข้ามามีส่วน
ร่วมหรือเกี่ยวข้องในการดาเนินการพัฒนา ประชาชนได้รับโอกาสในการ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมตัดสินใจ
แก้ ปั ญ หา ร่ ว มใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ความรู้ แ ละความช านาญที่ เ หมาะสม และร่ ว มติ ด ตามผลการ
ปฏิบัติงาน” สอดคล้องกับ สมบูรณ์ อาพนพนารัตน์ (2542) กล่าวว่า “ประชาชนต้องได้รับการเปิดโอกาสให้
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่มีผลกระทบร่วมกัน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ โดยมีการจัดการ กาควบคุม การใช้การกระจายทรัพยากรตามความจาเป็น ” อย่างไร
ก็ตาม วราคณาง วัฒโย (2540) กล่าวว่า “กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นมีความแตกต่างตามแต่ละพื้นที่ แต่ละ
สังคม แต่ละเศรษฐกิจ ทาให้มีหลายลักษณะ หลายรูปแบบ หลายวิธีการ” ซึ่งสอดคล้องกับ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
องค์ก ารสหประชาชาติ (1981) กล่าวว่า “การนิ ยามความหมายการมีส่ว นร่ว มของประชาชน ควรจะมี
ลักษณะจากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหนึ่งๆเท่านั้น ” โดยประชาชนหรือผู้เข้าร่วม
จะต้องเกิดความสมัคใจเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาตนเอง (สุจินต์ ดาววีระกุล, 2527) เพราะ
ผลจากการตัดสินใจนั้นคือการพัฒนาหรือผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเอง นอกจากนั้นปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมยังเป็น แรงขับเคลื่อนที่สาคัญ ได้แก่ ความศรัทธาที่มีต่อความเชื่อถือตัวบุคคล ความ
เกรงใจที่มีต่อตัวบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศตาแหน่ง ทาให้การมีส่วนร่วมเป็นไปด้วยความเต็มใจ
(ณัฐพร แสงประดับ, 2527)
2) กระบวนการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาตามความเห็นของ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ (2527: 104-111)สอดคล้องกับ
โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff,1981 อ้างถึงใน ปรัชมาศ ลัญชานนท์, 2554)ประชาชนอาจเข้า
ร่วมในกระบวนต่างๆ ของการพัฒนา 4 กระบวนคือ
1. กระบวนการค้นหาปัญหา กาหนดสาเหตุของปัญหา จัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา
2. กระบวนการตัดสินใจ และวางแผนแก้ไขปัญหา
3. กระบวนการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
4. กระบวนประเมินผลงานของกิจกรรมการพัฒนา เพื่อค้นคว้าหาข้อดีและ
ข้อบกพร่อง ซึ่งจะได้นามาปรับปรุงและแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานต่อไป
3) ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญและมีอิ ทธิพลมากองค์ประกอบหนึ่งของ
กระบวนการมีส่วนร่วม เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะเข้ามามีบทบาทในการจัดการที่แตกต่างกันและส่งผล
ต่อรูปแบบของการมีส่วนร่วม โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียมักจะเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือ
เสียประโยชน์จ ากการจัดการที่เกิดขึ้นโดยตรง (มหาวิทยาลัยศิล ปากร, 2549) นอกจากนั้น ยังมีแนวคิด
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ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย ที่สามารถทาให้เข้าใจได้ถึงผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย และคุณสมบัติของผู้มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ในแต่ ล ะประเภทที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งความเข้ า ใจถึ ง ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึ ง ความขั ด แย้ ง ในด้ า น
ผลประโยชน์ และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น การแบ่งประเภทของผู้มีส่วนได้เสียสาหรับใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาการแบ่งประเภทผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นการจาแนกผู้มีส่วนได้เสีย 2 ประเภท ได้แก่
กลุ่มคนที่อยู่ในย่าน (Inside) และกลุ่มคนที่อยู่ภายนอกย่าน (Outside) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (UNESCO,
2009, McGlashan and Williams, 2003 และมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549 อ้างถึงใน ปรัชมาศ ลัญชา
นนท์, 2554)
(1) กลุ่มคนที่อยู่ในย่าน (Inside) มักจะเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท้องถิ่น (Local
Stakeholder) ประกอบด้วย
a. คนในย่าน คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน เช่น ชาวบ้าน ผู้นา เจ้าของที่ดิน ซึ่งจะ
เป็นผู้ได้รับผลทั้งทางบวกและทางลบโดยตรง และมักจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใหญ่ที่สุด
b. กลุ่มคนต่างๆในชุมชน คือ กลุ่มบุคคลผู้มีความสนใจต่อการแก้ไขปัญหาใน
ท้องถิ่นทั้งกลุ่มแบบเป็นทางการและกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ
(2) กลุ่มคนที่อยู่ภายนอกย่าน )Outside( คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในเชิงสถาบัน
(Institutional Stakeholder) กล่าวคือเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านทรัพยากร มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านเทคนิคสาหรับการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
a. หน่วยงานภาครัฐ อาทิ หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เช่น
เทศบาลเมือง ซึ่งมีหน้าที่ประสานงานระหว่างระดับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรม หรือกระทรวง
b. หน่วยงานที่ไม่ได้เป็นของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน
(Non-Government Organization; NGOs) ที่สนับสนุนทั้งทางด้านทุนทรัพย์ การให้
คาปรึกษา
2.5.2 ระดับของการมีส่วนร่วม
Arnstein, 1971 (อ้างถึงใน นพนันท์ ตาปนนท์, 2550) ได้จาแนก 8 ระดับของบันไดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Ladder of Citizen Participation) ดังนี้
ขั้นที่1 ได้แก่ ระดับที่ (1) การเป็นหุ่นเชิด (Manipulation) และ (2) เข้าร่วมแต่ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจแต่เป็นการลดแรงกดดัน หรือบาบัดรักษา (Therapy) ซึ่งกระบวนนี้จะไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่
แท้ จ ริ งเพราะ การมีส่ วนร่ วมที่แ ท้ จ ริ งนั้ น ประชาชนจะต้ อ งเข้า มามี ส่ว นร่ ว มในกระบวนการวางแผน
ดาเนินการ รวมไปถึงการติดตามผล แต่ขั้นที่ (1) และ (2) ถือเป็นเพียงกระบวนที่ผู้มีอานาจได้เข้ามาใช้
ประชาชนเป็นเครื่องมือให้ทาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาแต่อย่างใด
ขั้นที่ 2 ได้แก่ ระดับที่ (3) ร่วมรับรู้ข้อมูล (Informing) และ (4) ร่วมให้คาปรึกษา (Consultation)
ในกระบวนนี้มักจะเป็น ข้อมูลขั้น สุดท้ายที่ประชาชนได้รับ ประชาชนจึงไม่สามารถที่จ ะเปลี่ยนแปลงหรือ
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ต่อรองได้ ในขั้นของการร่วมปรึกษานั้น อาจจะมีการทาประชาพิจารณ์อยู่บ้าง เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
สนใจที่จะเข้าร่วมและมีปริมาณการเข้าร่วมที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขั้นของ (5) การร่วมแสดงความคิดเห็น
(Placation) แม้ว่าจะมีการพยายามให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้มีแสดงความคิดเห็น แต่การตัดสินใจเลือก
แผนการปฏิบัติการในการดาเนินโครงการยังคงตกเป็นของผู้มีอานาจในท้ายที่สุด
ขั้นที่ 3 คือ กระบวนตั้งแต่ (6) การเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา/ เจรจาต่อรอง(Partnership) คือกระบวน
ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพราะประชาชนได้มีโอกาสในการเจรจาและสร้างอานาจในการต่อรอง
กับกลุ่มผู้มีอานาจมากขึ้น นาไปสู่กระบวน (7) ตัวแทนร่วมตัดสินใจ (Delegated Power) ที่ประชาชนมี
บทบาทในการตัดสินใจและวางแผนการดาเนินงานต่างๆและ (8) ประชาชนมีอานาจตัดสิน ใจ (Citizen
Control) กระบวนการทุกกระบวนและการตัดสินใจเป็ นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างสมบูรณ์
โดยในระดับสูงสุดและเป็นได้ยากที่สุดคือ การกระจายอานาจ การไม่ควบคุมประชาชนซึ่งถือว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมที่แท้จริง (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 บันไดแห่งการมีส่วนร่วม
8
7
6
5
4
3
2
1

ระดับบันไดของการมีส่วนร่วม
ประชาชนมีอานาจตัดสินใจ
(Citizen Control)
ตัวแทนร่วมตัดสินใจ (Delegated Power)
เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา/ เจรจาต่อรอง
(Partnership)
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Placation)
ร่วมให้คาปรึกษา (Consultation)
ร่วมรู้ข้อมูล (Informing)
เข้าร่วมแต่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจแต่เป็น
การลดแรงกดดันหรือบาบัดรักษา (Therapy)
การเป็นหุ่นเชิด (Manipulation)

ระดับขั้นการมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

(Citizen Power)

มีส่วนร่วมบางส่วน

(Tokenism)
ไม่มีส่วนร่วม
(Non-participation)

ที่มา: Sherry R. Arnstein (1971)
กล่าวโดยสรุปได้ว่า บันไดแห่งการมีส่วนร่วมของ Sherry R. Arnstein คือ ยิ่งระดับขั้นของบันได
การมีส่วนร่วมนั้นอยู่ในระดับที่สูง ก็จะแสดงถึงโอกาสที่สมาชิกสามารถแสดงออกถึงความต้องการของตนเอง
ได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งความคิดเห็นเหล่านั้นจะถูกนาไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้มากยิ่งขึ้น จึงกล่าวได้ว่า ยิ่ง
ระดับการมีส่ วนร่ว มยิ่งสู ง ยิ่งทาให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากขึ้นนั่นเอง (ภาวิณี ช่วยประคอง และดารารัตน์ คาเป็ง, 2553)

(
N
o
n
p
a
r
t
i
c
i
p

22
สาหรับการศึกษาระดับการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ทาการสรุปเป็นตารางตัวชี้วัดระดับการมีส่วนร่วม
(ตาราง ที่ 3) โดยดัดแปลงจากระดับบัน ไดของการมีส่วนร่วมของ Sherry R. Arnstein (1971) เพื่อนามา
ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดินทากินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
รายละเอียดการศึกษาจะกล่าวถึงในบทที่ 4 ต่อไป
ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดระดับการมีส่วนร่วม

ที่มา: ดัดแปลงจาก Sherry R. Arnstein (1971)
2.5.3 การประเมินระดับการมีส่วนร่วม
สาหรับการประเมิน ระดับของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย
โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมหัวข้อ “ปัญหาที่มีผลต่อแนวทางการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการวางแผนพื้นที่มรดก” (วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ, 2008) ที่ได้ทาการศึกษาจาก 3 ประเด็น
คือ ขอบเขตของการมีส่วนร่วม ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม และระดับของฉันทามติ ผู้วิจัยจึงได้นาทั้ง 3
ประเด็นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่กรณีศึกษา เพื่อเป็นเกณฑ์ประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมที่ดี
และมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี้
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1) ขอบเขตของการมีส่วนร่วม (Scope of participation)
ในกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มนั้ น กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มส าคั ญ ( Stakeholder) มี
ความส าคั ญ อย่ า งมาก เพราะกลุ่ ม คนเหล่ า นี้ คื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยตรงจากการด าเนิ น โครงการ
Simmons (1994) กล่าวว่า ขอบเขตการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านของขอบเขตของ
ผู้เข้าร่วมที่เป็น ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่ได้พิจ ารณาเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่ชุมชน
เท่านั้น แต่พิจารณารวมไปถึงกลุ่มองค์กรท้องถิ่นและผู้ที่มีอานาจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สอดคล้องกับ นพนันท์ ตาปนนท์ (2550) กล่าวว่า “ผู้มีส่วนร่วมสาคัญคล
อบคลุม ถึ งผู้ มี ส่ วนได้เ สี ย ที่ไ ด้ รับ ผลกระทบโดยตรง ผู้ ที่มี ผ ลกระทบต่ อ การดาเนิ น งาน รวมไปถึง ผู้ ที่ มี
ทรัพยากร ข้อมูลความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผน โดยที่ไม่
จากัดเฉพาะบุคคลในท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเท่านั้น แต่รวมไปถึงบุคคลสาคัญและการร่วม
กลุ่มอย่างไม่เป็น ทางการอีก ด้วย” นอกจากนั้ น ด้า นของจ านวนผู้มีส่ วนได้เสีย ก็เป็น เรื่องส าคัญ โดย
Simmons ระบุว่า ขึน้ อยู่กับจานวนความคิดเห็นที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการดาเนินงานโครงการ
2) ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม (Intensity of participation)
ความเข้ ม ข้ น ของการมี ส่ ว นร่ ว ม คื อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการการแสดงความคิ ดเห็ น หรื อ โต้ แ ย้ ง ใน
กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง การที่ผู้เข้าร่วมยอมรับฟังความคิดเห็นและมีทัศนคติที่เปิด
กว้างต่อผู้อื่น รวมไปถึงมีความเคารพ ความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์และไว้วางใจต่อผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ โดยที่
Sewell and Phillips, 1979 (อ้างถึงใน วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ , 2008) กล่าวถึง ความเสมอภาคใน
กระบวนการมีส่วนร่วมของการแสดงความคิดเห็น ที่มีศักยภาพภายใต้ขอบเขตที่กาหนด สอดคล้องกั บ
Bramwell and Sharman, 1999 (อ้างถึงใน วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ, 2008) ว่า ความเข้มข้นของการมี
ส่วนร่วมจะขึ้นอยู่กับบทสนทนาและการเคารพในความคิดเห็นและทัศนคติระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกิด
จากการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าร่วม นอกจากนั้น ความเข้มข้นของการมี่ส่วนร่วมยังรวมไปถึงความ
บ่อยของการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้เสียในส่วนร่วมของกระบวนการวางแผน และสุดท้ายความเข้มข้น
หมายรวมไปถึ ง ความสามารถที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมในการทาความเข้าใจ ความเคารพ และ
เรียนรู้จากความสนใจของแต่ละฝ่ายในด้านของค่านิยมและทัศนคติ กล่าวคือ ความเข้มข้นของการมีส่วน
ร่วมเป็นการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้มีโอกาสในการแสดงออกถึงทั ศนคติ ค่านิยม
ผ่า นการโต้ตอบในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยที่จะต้องมี
ความถี่ในการมีส่วนร่วมที่เพียงพอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของทัศนคติและค่านิยมซึ่งกันและกัน
3) ระดับของฉันทามติ (Degree of consensus)
ในกระบวนวางแผนของกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น ประกอบไปด้วยความคิดเห็นและ
ทัศนคติที่หลากหลาย ดังนั้นเพื่อลดความขัดแย้งการสร้างฉันทามติจึงเป็นทางออกหนึ่งที่สามารถช่วยให้
ความคิดเห็นและทัศนคติของทุกฝ่ายได้รับการยอมรับ เพราะต้องรับฟังความเห็นและเสียงคัดค้านอย่างเท่า
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เทียม เพื่อหาข้อตกลงที่ทั้ง 2 ฝ่ายต่างยอมรับได้ หรือแม้แต่ความสามารถในการข้ามผ่านความขัดแย้ง โดยที่
ไม่มองข้ามความคิดเห็นของเสียงส่วนน้อย โดยการรับฟังอย่างเท่าเทียม โดยที่แต่ละฝ่ายต้องมีความจริงใจ
ต่อกัน และไม่มีความคิดเห็นของใครเหนือว่าผู้อื่น (ภัควดี วีระภาสพงษ์, 2549) นอกจากนั้นยังหมายรวมไป
ถึงความสามารถในการเข้าถึงมติของปัญหาและการกาหนดแนวทางแก้ไข (Simmons, 1994)
ตารางที่ 4 หัวข้อและประเด็นปัญหาที่มีผลต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนพื้นที่มรดก
หัวข้อปัญหาที่มีผลต่อแนวทาง
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการวางแผนพื้นที่มรดก

ประเด็นปัญหา
 จานวนผู้เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ
(Scope of participation)
 ขอบเขตของชุมชนที่เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
 ขอบเขตที่ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
ตรงไปตรงมา และเคารพในความเห็นของอีกฝ่าย
ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม
 ขอบเขตที่ผู้เข้าร่วมทุกคนเรียนรู้จากกันและกัน
(Intensity of participation)
 ความถี่ในการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
 รับฟังความเห็นและเสียงคัดค้านอย่างเท่าเทียม
ระดับของฉันทามติ
(Degree of consensus)
 ความสามารถในการก้าวข้ามความขัดแย้ง
ขอบเขตของการมีส่วนร่วม

ที่มา: วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ (2551)

2.5.4 สรุปแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยมอย่างสูง
ในการน ามาใช้ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ดความร่ ว มมื อ โดยกระบวนการมี ส่ วนร่ วมที่ ดี น ามาซึ่ ง ความส าเร็ จ และ
กระบวนการมีส่วนร่วมที่ไม่ดีจะนามาซึ่งปัญหา เนื่องจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่ดีจะเป็นแนวทางในการ
การวางแผนสร้างฉันทามติ ที่มีจุดร่วมในการตัดสินใจหาข้อตกลงหรือข้อปฏิบัติที่สามารถยอมรับได้ทั้งสอง
ฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนรวม กระบวนการมีส่วนร่วมที่ดนี ั้นจะต้องมีความเป็นอิสระของผู้มีส่วนได้เสียในการ
แสดงความคิดเห็น ความต้องการ การตัดสินใจเลือกแนวทาง และการติดตามประเมิน ผล จึงกล่าวได้ว่า
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่สามารถช่วยให้ตัดสินใจหาข้อตกลงหรือข้อ
ปฏิบัติที่สามารถยอมรับได้จากทุกฝ่าย
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2.6 แนวทางการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจัดการที่ดินทากินในการบริหาร
ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมในการครอบครองที่ดินนั้น นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทา
กินของประเทศไทย มีกระบวนและวิธีการที่ยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดขึ้น โดย
แนวทางของกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นแนวทางหนึ่งที่สาคัญเพื่อให้สมาชิกทุกคนในชุมชนได้มีสิทธิในกา
รับรู้ เสนอความคิดเห็น และติดตามประเมินผลในที่ดินที่เป็นเจ้าของร่วมกัน พร้อมทั้งยังต้องสนับสนุนให้เกิด
ปัจจัยผลักดันให้กระบวนการมีส่วนร่วมประสบผลสาเร็จ โดยไม่มีข้อขัดแย้งภายในชุมชน ผู้วิจัยจึงได้ รวบรวม
เงื่อนไข ปัจจัยและแนวทางในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากระบวนการมี
ส่วนร่วมของกรณีศึกษาบ้านมั่นคงเมืองชุมแพต่อไป
2.6.1 ปัจจัยด้านบทบาทองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การมีส่ วนร่วมของประชาชนนั้ น ก่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ต่อ องค์ก ารบริห ารส่วนท้อ งถิ่ น กล่า วคื อ
สามารถเพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจ การสร้างฉันทามติ ลดค่าใช้จ่ายในการสูญเสียเวลา รวมถึงง่ายต่อการ
นาไปปฏิบัติ นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนยังเป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงอาณาเขตพื้นที่
ความผูกพันและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งเกิดจากความคิดริ เริ่ม การพึ่งพาตนเอง อาศัยความร่วมมือร่วมใจ
และความรู้สึกรับผิดชอบที่เป็นเจ้าของชุมชน วันชัย วัฒนศัพท์ (2545) กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลของการมี
ส่วนร่วม โดยมีปัจจัยบทบาทการทางานขององค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกัน
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ดังนี้
1) ปัจจัยของสิ่งจูงใจ ประกอบด้วย 2 เหตุผลที่ทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ
ประการแรกคือ การส่งเสริมหรือกระตุ้น ให้ประชาชนมองเห็น ประโยชน์ที่ตอบแทนในสิ่งที่ตนเองทาไป
ประการที่สองคือ การได้รับการการบอกกล่าวหรือชักชวนจากคนในชุมชนหรือบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขเดียวกัน การมีสิ่งจูงใจจึงเป็นตัวนาทาให้เกิดการมีส่วนร่วม
2) ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางการมีส่วนร่วม คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ
รูปแบบในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม ดังนี้
(1) การเปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชนมีโอกาสในการเข้าร่วมพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหานั้นๆ โดยในการเข้าร่วมการอาจจะอยู่ในรูปแบบการมีส่วนร่วมทางตรงหรือ
ทางอ้อมโดยผ่านตัวแทนก็ได้
(2) การกาหนดเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถกาหนดเงื่อนไขของตนเองตาม
สภาพความเป็นจริงของแต่ละบุคคล
(3) การกาหนดลักษณะของกิจกรรมที่แน่นอน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
มีส่วนร่วมในแต่ละครั้ง
3) ปัจจัยอานาจในการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม เนื่องจากในหลายครั้งการมีส่วนร่วม

26
ของประชาชนยังไม่มีอานาจในการกาหนดเป้าหมาย วิธีการหรือกิจกรรม เพราะภาครัฐเป็นผู้กาหนด ทาให้
ไม่ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มที่ แ ท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น ควรให้ ป ระชาชนเป็ น ผู้ ก าหนดเป้ า หมาย วิ ธี ก ารกิ จ กรรมหรื อ
ผลประโยชน์ของกิจกรรมได้โดยประชาชน
2.6.2 ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจ
Cohen and Uphoff (1877:17-19) และ Koufman (1949:7) กล่าวว่าบุคคล 4 ฝ่ายมีส่วนสาคัญ
ในการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชนบท ประกอบด้วย ประชาชนในท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลภายนอก สอดคล้องกับ ประยูร ศรีประสาธน์ (2542:5) และนิรันดร์ จงวุฒิเวศน์
(2527) สาหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีปัจจัยหลายปัจจัยที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยสามารถ
นามาแบ่งเป็นปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่
1) ปัจจัยประกอบตัวบุคคล ได้แก่ อายุ, เพศ, สถานภาพในครอบครัว, ระดับการศึกษารายได้และ
ทรัพย์สิน, ที่ดินถือครอง, ความรู,้ ความเข้าใจ, การเรียนรู,้ ลักษณะท่าทางการจูงใจและทัศนคติ
2) ปัจจัยประกอบทางสังคม ได้แก่ ความศรัทธาที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลสาคัญ, ความ
เกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือ มีเกียรติยศ หรือตาแหน่งที่ทาให้ประชาชนเกิดความเกรงใจที่จะมีส่วน
ร่วมด้วยทั้งๆที่ยังไม่ศรัทธาหรือมีความเต็มใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะกระทา เช่น ผู้ใหญ่ออกปากขอแรง เป็นต้น
หรือ อานาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอานาจเหนือกว่า ทาให้ประชาชนถูกบีบบังคับให้มีส่วนร่วมในการ
กระทาต่างๆ, ชั้นทางสังคมหรือสถานภาพแรงงาน, การเป็นสมาชิกกลุ่ม, ระยะเวลาในท้องถิ่นและระยะเวลา
ที่อยู่ในโครงการ
3) ปัจจัยประกอบทางวัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์, สิ่งที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทั้งที่เป็นส่วนใหญ่และส่วนย่อย ทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การลงแขก การบาเพ็ญ
ประโยชน์ การสร้างโบสถ์วิหาร เป็นต้น
4) ปัจจัยการสื่อสาร ได้แก่ การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลในขณะที่ Creighton (อ้าง
ถึงใน ถวิล วดี บุรีกุลและคณะ. 2547) กล่าวว่า การที่คนเราจะพิจารณาที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองหรือโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนใดนั้น สรุปว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างน้อย 6 ประการ คือ 1)
ความใกล้ชิดปัญหา 2) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 3) การเข้าถึงประโยชน์ใช้สอยหรือบริการ 4) ประเด็น
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 5) ค่านิยม 6) อานาจที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ
ประชาชนจะเริ่มต้นเข้ามามีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อเขาเห็นว่าตนจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษารูปแบบการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดินของเอกชนที่นามาสู่การบริหาร
จัดการที่ดินอย่างยั่งยืน เมื่อนามาศึกษาร่วมกับกรณีศึกษา โครงการลงขันนารวม โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุม
แพ พบว่า โครงการลงขันนารวมประสบความสาเร็จจากการบริหารจัดการที่ดินทากินอย่างยั่งยืน ภายใต้การ
ถือครองที่ดิน แบบกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหาร
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จัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย โดยทาการรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ บทความและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่สามารถสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้ให้สมบูรณ์ และสามารถนาเสนอให้กับผู้มีรายได้น้อยชุมชนอื่นๆ
ได้นาไปประยุกต์ใช้ ดังนี้
2.7.1 การบริหารจัดการที่ดินทากินโดยชุมชน
รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2553) ศึกษา “การแก้ไขปัญหาที่ดินโดยชุมชน
ชุมชนคลองหินปูน ตาบลคลองหินปูน อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว ” เริ่มแก้ไขปัญหาโดยการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชน จัดตั้งสภาองค์กรชุมชน และสามารถใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีปรึกษาหารือและ
เครื่องมือในการขยายสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งระดมปัญหาที่ดินของ
พื้นที่ทุกหมู่บ้าน รวมทั้งเชื่อมโยงกับขบวนงานพัฒนาภาคชุมชนในระดับจังหวัด ต่อมาในปีพ.ศ. 2552 ได้เริ่ม
จัดทาข้อมูลในระบบแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดิน ดังนี้
- การใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือ ซึ่งได้จัดทาทั้งในส่วนของข้อมูลที่ดินประเภท
ต่างๆที่มีอยู่ในตาบล แผนที่ขอบเขตแปลงที่ดิน การสารวจข้อมูลที่ดินเจ้าของพร้อมจะขาย/ที่ดิน
หลุดจานอง ข้อมูลผู้ที่เดือดร้อนด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย ข้อมูลที่ดินรัฐในพื้นที่ที่คาดว่าจะเสนอใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาได้
- การพึ่งพาทุนภายในชุมชน เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนมีเงินกองทุน
รวมประมาณ 2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการวางมัดจา/ซื้อที่ดิน
องค์ ก รเครื อ ข ายชุ ม ชนรั ก ษ์ เ ทื อ กเขาบรรทั ด (2543) ศึ ก ษา “การจั ด การที่ ดิ น อย่ า งยั่ ง ยื น
กรณีศึกษาองค์กรชุมชนบ้านทับเขือ-ปลักหมู อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง” พบว่ามีการใช้ระบบกรรมสิทธิ์แบบ
รวมหมู่ หรือโฉนดชุมชนเป็นแนวทางในการจัดการที่ดินทากิน โดยมีการจัดตั้งองค์กรชุมชนบ้านทับเขือ -ปลัก
หมูเพื่อให้สมาชิกเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพยากรทั้งหมด มีการจัดตั้งกฎระเบียบของชุมชนในการดูแลรักษาป่า
หรือรัฐธรรมนูญชุมชนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรที่สมดุลและยังยื่น นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรการเก็บเงินจ่ายขาดจากสมาชิกเดือนละ 20 บาท รวมไปถึงการกาหนด
กฎระเบียบการซื้อขายที่ดิน เช่น ห้ามไม่ให้มีการซื้อขายที่ดิน เพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ ดิน
หากสมาชิกที่ต้องการขายที่ดินเนื่องจากไม่ต้องการทาการเกษตรแล้วจะต้องขายที่ดินให้กับองค์กรชุมชนบ้าน
ทับเขือ-ปลักหมูเท่านั้น ชุมชนบ้านทับเขือ -ปลักหมู มีการจัดการที่ดิน อย่างยั่งยืน โดยการรวมกลุ่ม มีการ
กาหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงสามารถนามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
ศศิพ งศ์ โออิน ทร์ (2555) ศึกษา “การบริหารจัดการที่ดิน อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้น ที่
อุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาตาบลศิล าแลง อาเภอปัว จังหวัดน่าน” ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านมีการ
รวมตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิและต้องการให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือกันแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อลดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ ส่วนในเรื่องของกฎระเบียบในการดูแลได้มีการประชุมร่วมกันร่าง
เป็นข้อเสนอให้กับเทศบาลเพื่อให้มีการบังคับที่สามารถดาเนิน ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายเกิดความชอบธรรมในการ
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เข้าไปดูแลบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นตนเอง โดยมีคณะกรรมการรักษาป่าไม้และต้นน้าลาธารตาบล
ศิลาเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานงานระหว่างเทศบาล อุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาประชุม
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สามารถสร้างอานาจในการต่อรอง
และเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการสร้างความรู้
ความเข้าใจร่วมกัน ส่งผลให้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีและทุกฝ่ายยอมรับกันมากขึ้น
สรุป
จากการทบทวนงานวิจัยข้างต้น พบว่า มีการบริหารจัดการที่ดินโดยอาศัยหลักสิทธิชุมชนในการ
บริหารจัดการที่ดิน ทั้งปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิบนที่ดินของรัฐหรือการใช้สิทธิชุมชนเพื่อลดการเปลี่ยน
มือของที่ดิน โดยเน้นที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งในและนอกชุมชน เพื่อให้เกิดการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหามติชุมชนที่ทุกฝ่ายพอใจในการบริหารจัดการที่ดิน สิ่งที่คล้ายคลึงกันคือ มี
การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนหรือจัดตั้งสภาชุมชนเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างชุมชน
และหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งมีหน้าที่ในการตรวจสอบการดาเนินงานต่างๆชุมชนให้มีความถูกต้องและโปร่งใส
ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการที่ดิน ทากินจากงานวิจัยข้างต้นมีเป้ามายและแนวทางการดาเนินงานที่
คล้า ยการบริหารจัดการที่ดิน ทากิน โครงการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพ ผู้วิจัยจึงได้เลือกมาเป็น ตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้
2.7.2 กระบวนการมีส่วนร่วมและการประเมินระดับการมีส่วนร่วม
ปิยะนารถ วชิรบัณฑูร (2554) ได้นาเสนอกระบวนการที่ทาให้ชุมชนคลองโยงได้มาซึ่งการถือครอง
ที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้นโยบายโฉนดชุมชนของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ โดยเป็นการประเมินปัจจัยที่นาไปสู่ฉันทามติในการเลือกถือครองที่ดินแบบโฉนดชุมชน ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 6 ด้าน ได้แก่ 1) มีตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมในกระบวนการ 2) ผู้เข้าร่วมมีอานาจในการตัดสินใจ
3) มีการเข้าถึงข้อมูล ที่เท่าเทียม 4) มีผู้น ากลุ่มที่ดี 5) ไม่มีการลงมติโดยการนับเสียงข้างมาก และ 6)
กระบวนการที่ชัดเจน จากผลการวิจัยพบว่า ชุมชนคลองโยงมีกระบวนการตัดสินใจร่วมกันที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก่อให้เกิดความสาเร็จ ดังนี้ มีตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วม ทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นและ
แสดงจุดยืนได้อย่างเสรี ในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียมทั้งผู้มีส่วนได้และผู้มีส่วนเสีย โดยได้รับข้อมูล
ข่าวสารผ่านการประชุมกลุ่ม และที่สาคัญไม่มีการนับเสียงข้างมาก หากเกิดจากการตัดสินใจที่ไม่ตรงกันของ
สมาชิก แต่ใช้วิธีอธิบายและทาความเข้าใจด้วยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ด้านปัจจัยสนับสนุน พบว่า ความ
ใกล้เคียงของลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ระดับการศึกษาที่ใกล้เคียงกั น อาชีพที่เหมือนหรือ
ใกล้เคียงกันเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการรวมกลุ่มได้ง่ายขึ้น ไม่มีความขัดแย้งมากนัก และสามารถพูดคุย
เจรจาต่อรองกันได้อย่างเสรีและเปิดเผย ผู้วิจัยจึงได้น ามาเป็น แนวคิด ที่น่าสนใจของชุมชนที่ควรได้รับ
การศึกษาต่อไป
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เฉลิมศักดิ์ บุญนา (2543) ได้ทาการศึกษา “การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรสวนยางไม้เรียงในการ
พัฒนาชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรสวนยางไม้เรียงในแต่ละกระบวนมี
ดังนี้ 1)การมีส่วนร่วมในการตัดสิน ใจ วิเคราะห์ และวางแผนในการแก้ไขปัญหา พบว่า การแสดงความ
คิดเห็น และการวิเ คราะห์ปัญ หาระหว่ างสมาชิ กและคณะกรรมการดาเนิน งานในการระชุมแต่ล ะครั้ง มี
ลักษณะของการกล่าวรายงานผลดาเนินงานที่ผ่านมาให้แก่สมาชิกฟัง และเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามในสิ่ง
ที่สงสัย 2)การตัดสินใจและวางแผน จะเป็นการตัดสินใจของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่จากนั้นมีการขอมติจาก
ที่ประชุม และกิจกรรมที่ได้วางแผนมีการกระจายบทบาทและหน้าที่ตามศักยภาพของผู้มีรับผิดชอบที่ถนัด
3)การมี ส่ ว นร่ว มในการดาเนิ น งาน สมาชิ ก กลุ่ม จะไม่ ไ ด้เ ข้ า ร่ ว มมากนั ก กิ จ กรรมต่ างๆเป็น หน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ สภาผู้นาเป็นผู้ดาเนินการเป็นส่วนใหญ่ 4)การมีส่วนร่วมในการเข้าประเมินผล คณะกรรมการ
ผู้นาจะประเมินความคืบหน้าและติดตามผลงสนของสมาชิก และข้อมูลจากการบันทึกของสมาชิกที่จะทาให้
คณะกรรมการบริหารใช้ประกอบการประเมินผล
สุชิน แสงละออ (2551) ศึกษา “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
ชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในชุมชนยี่สารมีระดับของการมีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในชุมชน ดังนี้ กระบวนการตัดสินใจประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
อยูใ่ นระดับน้อย, กระบวนการดาเนินงานประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ในกระบวนการ
รักษาผลประโยชน์ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย และกระบวนการประเมินผลประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งผลจากระดับการมีส่วนร่วมซึ่งอยู่ในระดับน้อยมีผลทาให้องค์กรชุมชน
ขาดความเข้มแข็ง ผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในชุมชนยี่สารในปัจจุบันพบว่า
ในด้านเศรษฐกิจพบว่ามีการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแต่ยังมีการกระจายรายได้ที่ไม่ทั่วถึง ในด้านสังคม
พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวทาให้เกิดการอนุรัก ษ์ประวัติศาสตร์โบราณสถาน ประเพณีและวัฒนธรรม
ส าหรั บ ปัจ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในชุ ม ชนประกอบไปด้ว ยปั จ จัย ภายใน ซึ่ ง ได้ แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น ผู้น าชุมชน องค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล วัฒนธรรมชุมชน และปัจ จัย
ภายนอกซึ่งได้แก่ นโยบายและแผนในการพัฒนาการมีส่วนร่วม รวมถึงความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก
ชุมชน
กรณ์พงศ์ ทองศรี (2552) ศึกษา “ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของรูปแบบการถือครองที่ดิน โดยการ
วิเคราะห์ 4 กระบวนของการมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการกาหนดปัญหาและวางแผน การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่ว มในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า แม้การถือ
ครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมนั้น จะส่งผลต่อระดับของการมีส่วนร่วมในแต่ละกระบวนที่มากกว่า และยัง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีได้ แต่หากยังขาดความชัดเจนในสิ่งที่สมาชิกสนใจ เช่น
การเข้าถึงสถาบันการเงิน จนทาให้เกิดความไม่เห็นชอบ กระทั่งไม่สามารถดาเนิน การถือครองที่ดิน แบบ
กรรมสิทธิ์ร่วมได้ ดังนั้นจึงต้องเป็นการร่วมมือกันภายใต้เงื่อนไขของคามเห็นชอบร่วมกันจากสมาชิกทุกฝ่าย
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โครงการบ้า นมั่ น คงเมื อ งชุ มแพมีค วามคล้ ายคลึง การถื อ ครองที่ ดิน แบบกรรมสิ ทธิ์ ร่ว ม แทนการเลื อ ก
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล แต่ต่างตรงที่เป็นการมีกรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดิน เอกชน จึงเป็นแนวคิดที่น่าสนใจของ
ชุมชนที่ควรได้รับการศึกษาต่อไป
วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ (2551) ศึกษา “ชุมชนเมืองเก่ากับบทบาทในการอนุรักษ์และใช้งานมรดก
วัฒนธรรม กรณีศึกษาพื้นที่ศูนย์กลางการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร” ในประเด็นการประเมิน
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการอนุรักษ์และใช้งานมรดกวัฒนธรรม งานวิจัยนี้แบ่งการ
ประเมินระดับการมีส่วนร่วมเป็น 3 ประเด็น คือ ขอบเขตการมีส่วนร่วม (scope of participation) ความ
เข้มข้นของการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม(Intensity of participation) และความสาเร็จในการสร้าง
ผลผลสรุปร่วมกัน (Degree of consensus) ผลการวิจัยพบว่า หากกิจกรรมใดที่คนในชุมชนเป็นผู้ริเริ่มจะมี
กระบวนการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงมากกว่ากิจกรรมที่ริเริ่มและดาเนินงานโดยภาครัฐ และจากการประเมิน
ระดับการมีส่วนร่วมนี้เองนามาสู่ข้อเสนอปัจจัยที่นาไปสู่การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) การมีส่วน
ร่วมของชุมชนจะมีประสิทธิภาพที่ดีได้นั้นต้องมีองค์กรที่ทาหน้าที่เป็นตัวประสานในโครงข่ายของชุมชน และ
2) จะต้องมีความเชื่อมต่อการทางานที่ดีระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน
จากวิธีการประเมินที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยได้นาเกณฑ์การประเมินมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทพื้นที่ศึกษา
ของผู้วิจัยเองเพื่อประเมินระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินทากิน
สรุป
งานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมและการประเมินระดับการมีส่วนร่วม พบว่า กระบวนการมี
ส่วนร่วมที่เกิดขึ้นมีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิด เห็ น เพื่อ วางแผนและแบ่ง ความรั บผิ ดชอบตามความสามารถหรื อความถนัด การมี ส่ว น ร่ว มในการ
ดาเนิ น งานหรื อ กิ จ จกรรมที่เ กี่ ย วข้ อ ง และการมี ส่ ว นร่ว มในการรั ก ษาผลประโยชน์ /ประเมิน ผล โดย
ความสาเร็จของแต่ละกรณีศึกษาพบว่า นอกจากกระบวนการมีส่วนร่วมแล้ว ยังมีระดับของการมีส่วนร่วม
และระดับของฉันทามติที่ช่วยลดหรือก้าวผ่านความขัดแย้ง เช่น กรณี ชุมชนคลองโยงที่ได้มาซึ่งการถือครอง
ที่ดิน แบบกรรมสิทธิ์ร่วมแห่งแรกของประเทศไทย พบว่า การมีตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วม โดยที่ทุกฝ่า ย
สามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงจุดยืนได้อย่างเสรี รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียมทั้งผู้มีส่วนได้และผู้
มีส่วนเสีย โดยได้รับข้อมูลข่าวสารผ่า นการประชุมกลุ่ม อีกทั้งการมี ลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ชุมชน ระดับการศึกษาและอาชีพที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการรวมกลุ่มได้ง่ายขึ้น
และไม่มีความขัด แย้งมากนัก อย่า งไรก็ ตาม กระบวนการมีส่ วนร่ว มของแต่ล ะกรณีศึ กษายั งคงมี ความ
แตกต่างกันไปตามบริบทของชุมชน โดยในส่วนของการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการ
นับจานวนครั้งในการเข้าร่วมในแต่ละขั้นตอนการดาเนินงานของสมาชิก มีเพียงงานวิจัยของ วิมลรัตน์ อิสระ
ธรรมนูญ ในการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมด้วยประเด็น ขอบเขตการมีส่วนร่วม ความเข้มข้นของการแสดง
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ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม และความสาเร็จในการสร้างผลผลสรุปร่วมกัน ผู้วิจัยจึงน าแนวทางการศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมดังกล่าวมาศึกษาเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้
2.7.3 ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน
อมรรัตน์ ชัยขรรค์เมือง (2547) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนย่อย
ในเขตเทศบาล กรณีศึกษา: เทศบาลตาบลแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ” พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน การเป็นสมาชิกกลุ่ม ระยะเวลา
ที่อาศัยในชุมชน ความคิดเห็นด้านภาวะผู้นา การติดต่อสื่อสาร บทบาทของข้าราชการและนโยบายรัฐบาลมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 โดยที่ ร ะดั บ การศึ ก ษาไม่ มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2550) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี” พบว่า
ปัจจัยหรือสาเหตุที่ทาให้ประชาชนตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมงานกับอบต.พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล เช่น มี
ความรู้ความสามารถ เป็นที่ เคารพของคนในชุมชน ควบคู่ไปกับปัจจัยทางด้านชุมชน เช่น ชุมชนมีความ
สามัคคี และปัจจัยสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านองค์การ เช่น อบต.ดาเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ โดยปัจจัยทั้ง
3 มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานอบต ซึ่ง .
หากระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมใดสูงก็จะพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของกิจกรรมอื่นสูงตามกันด้วย
โสภาพร ร่มพูลทอง (2554) ศึกษาเรื่อง “การดาเนินงานบริหารจัดการชุมชนโครงการบ้านเอื้อ
อาทรที่มีรูปแบบการบริหารจัดการ 3 รูปแบบ” โดยมีการศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการชุมชนดังนี้ 1) ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน 2) รายได้ครอบครัวต่อเดือนของผู้อยู่อาศัย 3)
อาชีพของผู้อยู่อาศัย 4) ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และ 5) ความพึ่งอาศัยและความสัมพันธ์กับเพื่อน
บ้าน จากการศึกษา พบว่า รูปแบบสหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรนั้นเป็นรูปแบบองค์กรชุมชนที่มีความเข้าใจ
ชุมชนมากกว่าองค์กรในรูปแบบอื่นๆ เป็นผลมาจากการที่ผู้อยู่อาศัยในรูปแบบสหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทร
มีเวลาอยู่ในชุมชนมากกว่า มีรายได้มากกว่า ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชนนานกว่ารูป แบบอื่นๆ ทาให้มี
ความเข้าใจ มีความรักความผูกพันต่อชุมชน ในขณะเดียวกันรูปแบบกรรมการชุมชนมีความรู้และความเข้าใจ
ในการบริหารที่ค่อนข้างน้อย จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพที่น้อย
และอาจจะทาให้ผ ลที่ได้จากการบริหารจัดการชุมชนน้อยตามไปด้วย เนื่องจากผู้อยู่อาศัยยังขาดความรัก
และความผูกพันกับชุมชน
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สรุป
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน พบว่า
มีความคล้ายคลึงกัน อาทิ อายุ รายได้ต่อเดือน การเป็นสมาชิกกลุ่ม ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ความคิดเห็น
ด้านภาวะผู้นา การติดต่อสื่อสาร บทบาทของข้าราชการและนโยบายรัฐบาลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น ผู้วิจัยพบว่ายังขาดปัจจัยด้านการแสดงความคิดเห็น
และปัจ จัยบทบาทการทางานขององค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วม ดังนั้น ผู้วิจั ยจึงได้น ามาเป็น แนวทางใน
การศึกษาต่อไป
2.7.4 สรุปการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ขาดแคลนที่ดินทากินเริ่มสนใจข้อดี
ของการถือครองที่ดินภายใต้ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมมากขึ้น เพราะสามารถแก้ไขปัญหาการสูญเสียที่ดิน /ที่ดิน
เปลี่ยนมือจากการกว้านซื้อ ภายใต้ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมนี้ได้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างฉันทามติกับ
สมาชิกทุกคน แม้จะมีวิธีการและกระบวนที่ยุ่งยาก โดยปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการที่ดินต้องเริ่มจากความคิดริเริ่มของคนในชุมชน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัย พบว่า ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษา
กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดิน ทากิน ของผู้มีรายได้น้อย ภายใต้การถือครองที่ดินแบบ
กรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดินเอกชน และประเมินระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนและรับผลประโยชน์ในการลงขันออมเงินเพื่อซื้อที่ดินโครงการลงขันนารวมเมือง
ชุมแพมาก่อน
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงต้องการถอดกระบวนการมีส่วนร่วมและบทบาทในการดาเนินงานของผู้มีส่วนได้
เสีย ควบคู่กับการใช้หลัก เกณฑ์การประเมิ น ระดับการมีส่วนร่วม และศึกษาปั จ จัยที่ส่งเสริมให้เกิดการ
ตัดสินใจร่วมกันในการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดินเอกชน โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
2.8 กรอบแนวคิดงานวิจัย
กรอบแนวคิดงานวิจัยจากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษามา พบว่า ยังไม่มีงานวิ จัยใด
ศึกษากระบวนการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มีรายได้น้อย และยังไม่มีงานวิจัยใด
ศึกษาโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรศึกษา โดยใช้โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพเป็น
กรณีศึกษา โดยมีคาถามวิจัย ดังต่อไปนี้
1. กระบวนการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มีรายได้น้อย โครงการลงขันนารวม
เมืองชุมแพเป็นอย่างไร
2. ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มีรายได้น้อย โครงการ
ลงขันนารวมเมืองชุมแพอยู่ในระดับใด
3. ปัจจัยใดส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจร่วมบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของของผู้มีรายได้
น้อย โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
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4. การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วย
ตนเองของผู้มีรายได้น้อยควรดาเนินการอย่างไร
ดังนั้น การหาคาตอบเพื่อตอบคาถามวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงทาหารกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
ประเด็นต่างๆของงานวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1
ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม

กระบวนการมีส่วนร่วม
ระดับการมีส่วนร่วม

แนวทางส่งเสริมการบริหารจจัดการที่ดินทากินของผูม้ ีรายได้น้อย
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
2.9 กรอบวิธีวิจัย
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มีรายได้น้อย
โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ผู้วจิ ัยได้ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
1. การศึกษากระบวนการ คือการศึกษาจากบทบาทการทางานร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนามา
วิเคราะห์ถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการดาเนิน งาน ร่วมกับการประเมินระดับการมีส่วนร่วมในแต่ล ะ
ขั้นตอนการดาเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทั้ง 3 ด้าน คือ ขอบเขตของการมีส่วนร่วม ความเข้มข้นของการมีส่วน
ร่วมและฉันทามติ และสรุปเป็นกระบวนการและผลการดาเนินงานโครงการลงขันนารรวมเมืองชุมแพ ซึ่ง
รายละเอียดกระบวนการมีส่วนร่วมจะอธิบายต่อไปในบทที่ 4
2. การศึกษาปัจจัยส่งเสริมการตัดสินใจมีส่วนร่วม คือการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ด้วยปัจจัย 3 ด้านคือ ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ปัจจัยบทบาทการทางานขององค์กรที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านวิธีกการมีส่วนร่วม โดยที่ปัจจัย
แต่ละด้านจะมีความแตกต่างกันไปตามกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากแต่ละกลุ่มตัวอย่างมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน
และสรุปเป็นปัจ จัยส่งเสริมการตัดสินใจมีส่วนร่วมของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ในส่วนของการวิเคราะห์ผ ลใช้
โปรแกรมสาหรับการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (SPSS) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของปั จจัยที่ศึกษา ได้แก่
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่ง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ปัจจัยจะอธิบายต่อไปในบทที่ 5
ส่วนสุดท้าย คือการน าผลการวิเคราะห์ทั้ง 2 ส่วน มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างแนวทางการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินด้วยตนเองของผู้มีรายได้น้อยที่มีบริบทใกล้เคียงกันต่อไป (แผนภูมิที่ 2)
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แผนภูมิที่ 2 กรอบวิธีวิจัย
2.10 สรุปแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีรูปแบบการถือ
ครองที่ดิน 2 รูปแบบหลัก คือ กรรมสิทธิ์เอกชนและกรรมสิทธิ์ที่รัฐเป็นเจ้าของ ตั้งแต่รัฐบาลเริ่มกระจายการ
ถือครองที่ ดิน ให้กับเกษตรกรได้มีที่ดิน ทากิ น และให้ เกษตรกรมีกรรม สิ ทธิ์ในการถือครองที่ ดิน แต่ด้ว ย
นโยบายการค้าเสรี และไม่มีกฎหมายจากัดการถือครองที่ดิน ที่ดิน จึงถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูล ค่าใน
ตนเอง สามารถใช้เป็นหนังสือค้าประกัน กับทางสถาบันทางการเงินได้ จึงเกิดการกว้านซื้อและกักตุนที่ดิน
ของนายทุน และเพราะปัญหาความยากจนส่งผลให้เ กษตรกรจ าต้องขายที่ดิน ที่ดินจึงถูกขายให้กับผู้ที่มี
โอกาสในการเข้าถึงระบบเศรษฐกิจที่ดีกว่า ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อปัญหาการไร้ที่ดินของเกษตรกรและผู้มี
รายได้น้อยในปัจจุบันจานวนมาก
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แนวคิดการถือครองที่ดินรูปแบบใหม่ที่กาลังเกิดขึ้นในประเทศไทย คือ แนวคิดการถือครองที่ดิน
แบบกรรมสิทธิ์ร่วม จากการศึกษาพบว่า มี ทั้งการถือครองที่ดิน แบบกรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดิน ของรัฐ(โฉนด
ชุมชน) และการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดินเอกชน ซึ่งการถือครองที่ดินแบบมีกรรมสิทธิ์ร่วมทั้ง
2 รูปแบบที่กล่าวมา มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน โดยการบริหารจัดการที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมนั้นตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความยั่งยืน กล่าวคือ การสร้างความมั่นคงของการถือครองที่ดินในระยะยาวโดยที่ที่ดินนั้นจะ
ไม่ถูกเปลี่ยนมือให้กับนายทุนแต่จะถูกสืบทอดต่อให้กับคนรุ่นหลัง การใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องมีการร่วมกัน
กาหนดแนวทางการใช้ที่ดิน หรือการบารุงรักษาที่ดิน หรือการออกข้อบัญญัติชุมชน เป็นต้น รวมไปถึงการ
จัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อเป็น กองทุนส ารองที่หมุน เวียนในชุมชนและพัฒนาตนเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็งที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่ วมบนที่ดินเอกชนของผู้มีรายได้น้อยยัง
พบเห็ น ได้ น้ อ ยในประเทศไทย โดยเฉพาะการถื อ ครองที่ ดิ น แบบกรรมสิ ท ธิ์ ร่ ว มบนที่ ดิ น เอกชน เช่ น
กรณีศึกษา โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพเนื่องจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน และการ
มีส่วนร่วมของผู้มีรายได้น้อยที่สนับสนุนให้เกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรในการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้
น้อยที่สูญเสียที่ดินทากินให้สามารถรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินและสร้างความยั่งยืน
โดยการให้ลูกหลานมีความมั่นคงด้านอาหารและที่ดิน ทากิน ต่อไป โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมเป็น
เครื่องมือในการผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนและส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมให้อยู่ใน
ระดับสูง เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างข้อตกลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันภายในชุมชน
นอกจากนั้นยังควรส่งเสริมด้วยปัจจัยที่ส่งเสริมเกิดการมีส่วนร่วม เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ/สังคม และปัจจัย
ทางกระบวนการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ทาการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้
มีรายได้น้อย กรณีศึกษาบ้านมั่นคงชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ภายหลังมีการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการ
ซื้อที่ดินเอกชนจานวน 38 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญ หาการไม่มีที่ดินทากิน โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิ เคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อวิเคราะห์
รูปแบบและกระบวนของกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อประเมินระดับของการมีส่วนร่วม รวมถึงปัจจัยที่
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกบ้านมั่นคง ผู้วิจัยได้กาหนดกระบวนตามลาดับดังนี้
3.1 การคัดเลือกพื้นที่
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 วิธีการเก็บข้อมูล
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การคัดเลือกกรณีศึกษา
การบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อยภายใต้การถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม
กรณีศึกษา: โครงการบ้านมั่นคงชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ศึกษา ดังนี้
1. เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาการไร้ ที่ดิ น ท ากิน ภายใต้ รู ปแบบกรรมสิ ท ธิ์ร่ ว ม ตามที่ รั ฐบาลมี น โยบาย
สนับสนุน ให้เกษตรกรกลับมามีที่ดินทากินเป็นของตนเอง
2. บ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการบ้านมั่นคงแห่งแรกภายใต้การดูแลของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ที่ประสบความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทากิน และยังไม่เคย
มีงานวิจัยใดศึกษาความสาเร็จนี้ โดยมีความสาเร็จของการแก้ไขปัญหา ดังนี้
- ทาให้ลดการขาดแคลนที่ดิน
- ได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียม
- ลดรายจ่ายข้าวสารแต่ละครัวเรือน
- มีความมั่นคงด้านอาหาร
- มีที่ดินรองรับการขยายตัวของชุมชน
3. ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีอุดมการณ์ร่วมกันในการรวมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทากิน
จากการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาที่ข้างต้นแล้วแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ทาการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยต่อไป
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 กลุ่มสมาชิกทั่วไป
1) ประชากร
ตารางที่ 5 รายชื่อชุมชนและจานวนครัวเรือน โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
รายชื่อชุมชน
ชุมชนสว่างแสงศรี
ชุมชนหนองคะเน
ชุมชนแจ้งสว่างพัฒนา
ชุมชนบ้านร่มเย็น
ชุมชนกุดชุมแพรานราษฎรพัฒนา
ชุมชนบ้านมั่นคงพัฒนา
ชุมชนสวนไผ่
ชุมชนโนนโพธิ์ทอง
ชุมชนชัยพฤกษ์
ชุมชนโนนแหลมทอง
ชุมชนออมเพื่ออนาคต
ชุมชนอยู่เจริญสุข
รวม 12 ชุมชน

จานวนครัวเรือน
63
54
47
30
57
50
43
145
101
100
111
192

รวม 943 ครัวเรือน

โครงการบ้านมั่งคงเมืองชุมแพประกอบด้วยชุมชนทั้งสิ้น 12 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 943 ครัวเรือน
(เอกสารเทศบาลเมืองชุมแพ, 2553)
ประชากรสาหรับการเก็บแบบสอบถามได้ศึกษาจากการคัดเลือกประชากรทั้งหมดของสมาชิก
โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ 8 ชุมชน จาก 12ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ โดยพบว่า
ประชากรจาก 8 โครงการที่เข้าร่วมมีทั้งสิ้น 622 ครัวเรือน ได้แก่ ชุมชนบ้านร่มเย็น ชุมชนแจ้งสว่างพัฒนา
ชุมชนโนนโพธิ์ทอง ชุมชนชัยพฤกษ์ ชุมชนอยู่เจริญสุข ชุมชนกุดชุมแพพรานราษฏร์ และชุมชนมั่นคงพัฒนา
ดังนั้น ประชากรสาหรับกลุ่มสมาชิกทั่วไปคือ ผู้มีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดินทากินโครงการลง
ขันนารวม ด้วยการลงขันออมเงิน จากจานวน 622 ครัวเรือน ซึ่งพบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 276 ครัวเรือน แล้วจึง
นามาคานวณหากลุ่มตัวอย่างต่อไป
2) กลุ่มตัวอย่าง: กลุ่มสมาชิกทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการเก็บแบบสอบถาม คือ กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ประชากรที่
นามาศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane, 1967 สิริพัฒน์ ลาภจิตร ), 2550) เพื่อตอบ
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แบบสอบถามปัจจัยส่งเสริมการตัดสินใจมีส่วนร่วม เมื่อนาประชากรเป้าหมายมากาหนดกลุ่มตัวอย่าง จะได้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
สูตร
โดยที่

แทนค่าสูตรเป็น

n=
n=
N=
e=

n=

N
1+N(e)2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากรทั้งหมด
ค่าความคลาดเคลื่อน ใช้ระดับที่ร้อยละ 5

276
1+276(0.05)2

= 163 ครัวเรือน

ดัง นั้น กลุ่ มตั ว อย่ างประชากรที่ ร ะดั บความเชื่อ มั่น ร้ อยละ 95 และยอมให้ มี ความ
คลาดเคลื่อนได้ร้อยละ5 จะได้กลุ่มตัวอย่างประชากรเท่ากับ 163 ครัวเรือน โดยผลการแจก
แบบสอบถามปัจจัยส่งเสริมการตัดสินใจมีส่วนร่วม จากข้อมูลที่ได้รับคิดเป็นร้อยละ 39 ของกลุ่ม
ตัวอย่างสมาชิกทั่วไป
3.2.2 กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
1) ประชากร
- คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
26 คน
- คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย
5 คน
- คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเครือข่ายเมืองชุมแพ
15 คน
- คณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน
15 คน
ดังนั้นกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม จึงมีประชากรที่ต้องนามาศึกษาทั้งสิ้น 61 คน
2) กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มคณะบริหารจัดการเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงด้วยกาหนดคุณลักษณะของประชากร
ที่ต้องการจะศึกษา โดยใช้สูตรของ Yamane, 1967 (สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) เพื่อศึกษาปัจจัยส่งเสริมการ
ตัดสินใจมีส่วนร่วม และประเมินระดับของการมีส่วนร่วม ดังนี้
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สูตร
โดยที่

แทนค่าสูตรเป็น

n=
n=
N=
e=

n=

N
1+N(e)2
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากรทั้งหมด
ค่าความคลาดเคลื่อน ใช้ระดับที่ร้อยละ 10

61
1+61(0.10)2

= 38 คน

ดัง นั้น กลุ่ มตั ว อย่ างประชากรที่ ร ะดั บความเชื่อ มั่น ร้ อยละ 90 และยอมให้ มี ความ
คลาดเคลื่อนได้ร้อยละ10 จะได้กลุ่มตัวอย่างประชากรเท่ากับ 38 คน โดยผลการแจกแบบสอบถาม
ปัจจัยส่งเสริมการตัดสินใจมีส่วนร่วม จากข้อมูลที่ได้รับคิดเป็นร้อยละ 52.63 ของกลุ่มคณะบริหาร
จัดการโครงการลงขันนารวม ประกอบไปด้วย
- คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
6 คน
- คณะกรรมการบริหารจัดการนารวม
3 คน
- คณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน
4 คน
- คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเครือข่ายเมืองชุมแพ
3 คน
- คณะกรรมการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย
2 คน
- ตัวแทนเทศบาลเมืองชุมแพ
1 คน
- ผู้จัดการนารวม
1 คน
ได้รับข้อมูลดังนี้
- แบบสอบถามปัจ จัยส่งเสริมการตัดสินใจมีส่วนร่วมจานวน 38 ชุด ได้รับ
ข้อมูลจริงจานวน 20 ชุด
- แบบสอบถามประเมินระดับการมีส่วนร่วม จานวน 38 ชุด ได้รับข้อมูลจริง
จานวน 20 ชุด
ผู้วิจัยได้ทาการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองกับกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนา
รวมและกลุ่มสมาชิกทั่วไป ในวันที่ 12-14 และ 17 พฤษภาคม 2558
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3.3 วิธีการเก็บข้อมูล
3.3.1 การเตรียมตัวเข้าสนาม
ผู้วิจัยได้ทาการหาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากชุมชนเองเพื่อเป็น การทราบข้อมูล
เบื้องต้น เพื่อจัดเตรียมประเด็นคาถามและอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
1) จัดหาทะเบียนประวัติรายชื่อสมาชิกทั้งหมด วาระการประชุมต่างๆ ของโครงการลงขันนารวม
เมืองชุมแพ เพื่อประกอบการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม จากเลขานุการบ้านมั่นคงชุมแพ
2) เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อคัดเลือกผู้ที่
เหมาะสมแก่การเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก แล้วจึงไปพบที่บ้านเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล และนัดวัน
สัมภาษณ์ในครั้งต่อไป ตามแนวคาถามที่ได้เตรียมไว้
3) ดาเนินการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักตามแนวคาถามที่ได้เตรียมไว้ โดยให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
3.3.2 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแบบรายบุคคล (Key informant interview)
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ตามความเหมาะสม โดยกาหนดผู้ให้
สัมภาษณ์ที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ โดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระใน
การเล่าเรื่องของตนเองจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จากนั้นผู้สัมภาษณ์จะเลือกสัมภาษณ์เพิ่มเติมเฉพาะจุดสนใจในแต่
ละประเด็นที่ศึกษา หรือให้ข้อมูลด้านภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนของกระบวนการมีส่วนร่วม ลักษณะและผล
จากการมีส่วนร่วมในการจัด โครงการลงขันนารวม โดยการเชื่อมโยงข้อสรุปย่อยๆเข้าด้วยกัน โดยการ
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากกลุ่มคณะบริหารจัดการที่ดินทากิน โครงการลง
ขันนารวมเมืองชุมแพ และสมาชิกทั่วโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ที่มีส่วนร่วมในการลงขันออมเงิน
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ตารางที่ 6 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
บทบาทของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการลงขันนารวม
1. คุณสาโรช สนั่นเมือง
- มีส่วนผลักดันแนวคิดการ
(ตัวแทนนักวิชาการ จาก
บริหารจัดการที่ดินร่วมกันเพื่อ
เทศบาลเมืองชุมแพ)
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
- ให้คาปรึกษาแก่คณะ
บริหารจัดการฯ
2. คุณสนอง รวยสูงเนิน
- เป็นตัวแทนระหว่าง
(ประธานกองทุนพัฒนาที่อยู่ สมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
อาศัยเมืองชุมแพ)
เมืองชุมแพและหน่วยงานต่างๆ
- ผลักดันให้สมาชิกเข้า
ร่วมโครการ
3. คุณศรีอาน ประดา
- ผู้ริเริ่มการเช่านา จนนา
(ผู้จัดการนารวม)
มาสู่โครงการลงขันนารวม
เมืองชุมแพ
4. คุณแสงเดือน ศรีไพรวัลย์ - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
(เลขานุการโครงการบ้าน
นาเสนอโครงการลงขันนารวม
มั่นคงเมืองชุมแพ)
ต่อหน่วยงานภาครัฐ
5. คุณโฉมยง ชาญกว้าง,
- สมาชิกทั่วไป (จาก 8
คุณละมุน คาหล้า, คุณบุญ ชุมชน) ในโครงการบ้านมั่นคง
ตา น้อยเมือง, คุณบุญสม
เมืองชุมแพที่มีส่วนร่วมในการ
รองพล
ลงขันออมเงิน
ผู้ให้ข้อมูล

6. คุณสยาม นนท์คาจันทร์
(ผู้จัดการสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนกลาง)

- ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อที่ดิน

ประเด็นที่สัมภาษณ์

วันที่
สัมภาษณ์

โครงสร้างการบริหารจัดการ
โครงการลงขันนารวมเมืองชุม
17 กันยายน
แพ
2556
สาเหตุของการริเริ่มโครงการ
ลงขันนารวมเมืองชุมแพ , การ
ประสานงานระหว่างภาครัฐ
5
และสมาชิกในชุมชน , แนว
พฤศจิกายน
ทางการส่งเสริมให้สมาชิกเข้า
56
ร่วมการบริหารจัดการที่ดิน
ทากิน โครงการลงขันนารวม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
โครงการลงขันนารวม
การรับรู้ข่าวสารโครงการลง
ขันนารวม, สาเหตุที่ตัดสินใจ
เข้าร่วมบริหารจัดการที่ดินทา
กิน, ประโยชน์ที่ได้รับ
แนวทางการสนับสนุน
โครงการลงขันนารวมและ
งบประมาณสนับสนุนจาก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
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พฤศจิกายน
56
12 ธันวาคม
2556

16 ธันวาคม
2556

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
1) การประเมินระดับการมีส่วนร่วม
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาการประเมินระดับการมีส่วนร่วม โดยอ้างอิงแนวคิดจากงานวิจัยของ วิมลรัตน์
อิสระธรรมนูญ (2551) เป็นหลัก ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 2 ดังนั้น เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของการ
ดาเนินงานบริหารจัดการที่ดินทากินด้ วยตนเองของผู้มีรายได้น้อย โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ โดย
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานก่อนและหลังการซื้อที่ดิน และทาการกาหนดเกณฑ์การประเมินในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณรวมกัน (Analytic Rubric) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
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1. ประเด็นสาหรับประเมินระดับการมีส่วนร่วม
2. เกณฑ์ประเมินระดับการมีส่วนร่วม
โดยผู้วิจัยได้นามาปรับใช้ให้เหมาะสม ด้วยการกาหนดเกณฑ์ประเมินการมีส่วนร่วม และทาการให้
คะแนนใน 3 ระดับ คือ “การมีส่วนร่วมสูง “การมีส่วนร่วมปานกลาง” และ “การมีส่วนร่วมต่า”
สาหรับการประเมินระดับการมีส่วนร่วม สามารถรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มคณะบริหารจัดการ
โครงการลงขันนารวม ได้ทั้งสิ้น 20 คน
2) ประเด็นและเกณฑ์ประเมินระดับการมีส่วนร่วม
(1) ขอบเขตของการมีส่วนร่วม
ขอบเขตการมีส่วนร่วม คือ การที่ผู้มีส่วนได้เสียหรือตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วม
กระบวนการในการตัดสินใจดาเนินงานโครงการลงขันนารวมครั้งนี้ ทั้งในส่วนของการประชุมเพื่อ
รับทราบข้อมูล รับรู้การเปลี่ยนแปลง และเข้าร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็น หรือจุดยืน และความ
ต้องการของตนเองอย่างชัดเจน เพื่อให้อีกฝ่ายได้รับรู้ และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ใน
ขณะเดียวกัน โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องมีความครอบคลุมจากทุกฝ่าย
(2) ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม
ผู้มีส่วนได้เสียหรือตัวแทนจากทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์ หัวข้อ
การสนทนา หรือวิธีการดาเนินงานได้ด้วยตนเอง เพราะจะทาให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงบทบาท กล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็นหรืออกความเห็น ขัดแย้งได้ และความเห็น ของทุกฝ่ายนั้น จะต้องได้รับการ
พิจารณา และสามารถร่วมกัน ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมต่อไปได้ โดยจะต้องมีการแจ้ง
กาหนดการวาระการประชุมให้แก่สมาชิกได้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้สมาชิกสามารถจัดสรรเวลาเพื่อ
เข้าร่วมกระบวนการได้ โดยมีการกาหนดเวลาของการประชุม โดยต้องคานึงถึงผลที่ได้จ ากการ
ประชุมอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้มีความคุ้มค่ากับเวลา รักษาเวลาการประชุม และวาระการประชุมอย่าง
เคร่งครัด เพื่อในขณะเดียวกัน ผู้มีส่วนได้เสียหรือตัวแทนจากทุกฝ่าย จะต้องมีการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ต้องรับทราบการเปลี่ยนแปลง รับทราบถึงผลกระทบและผลประโยชน์ที่อาจได้รับอย่า ง
เท่าเทียม
(3) ระดับของฉันทามติ
การร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความเห็นในแต่ละครั้ง หากเกิดปัญหาในการสรุปไม่
สามารถหาแนวทางที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายได้ หรือเกิดความขัดแย้ง จนทาให้กระบวนการตัดสินใจ
นั้น หยุดนิ่ง หรือยืดเยื้อออกไป การประชุมนั้น ๆไม่ควรจะใช้การโหวตของเสียงข้างมากในการ
ตัดสินใจเพียงเพื่อต้องการความรวดเร็ว แต่จะต้องมีการพูดคุยและทาความเข้าใจกับทุกฝ่ายเพื่อหา
จุดที่เหมาะสมสาหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยที่ทุกๆกลุ่มสามารถยอมรับได้อย่างเต็ม
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ตารางที่ 7 เกณฑ์ประเมินระดับการมีส่วนร่วม
ตารางที่ 3.2 เกณฑ์ประเมินระดับการมีส่วนร่วม
ประเด็น

เกณฑ์
การมีส่วนร่วมสูง

การมีส่วนร่วมปานกลาง

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากทุก
ฝ่ายเข้าร่วม
- จานวนของผู้เข้าร่วมครบ
ฝ่ายหรือเกินร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบาง
ฝ่ายเข้าร่วม
- จานวนของผู้เข้าร่วมเกิน
ร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ
80 ของผู้มีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมต่า

- ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วน
ขอบเขต
เสียอื่นเข้าร่วมนอกจาก
ของ
ฝ่ายตนเอง
การมีส่วน
- จานวนของผู้เข้าร่วม
ร่วม
ต่ากว่าร้อยละ 50 ของ
ผู้มีส่วนร่วม
- มีการแจ้งข่าว วาระ และ - มีการแจ้งข่าว วาระ และ - ไม่มีการแจ้งข่าว วาระ
เวลาก่อนการประชุมทุก
เวลาก่อนการประชุม
และเวลาก่อนการ
ครั้ง
บางครั้ง
ประชุม
- ผู้เข้าร่วมจะต้อง สามารถ - ผู้เข้าร่วม เข้าถึงข้อมูล - ผู้เข้าร่วมไม่ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียมกัน บางส่วน
เข้าถึงข้อมูล
ความ
- ผู้เข้าร่วมสามารถแสดง - ผู้เข้าร่วมแสดงความ - ผู้เข้าร่วมไม่สามารถ
เข้มข้นของ
ความคิดเห็น หรือออก
คิดเห็นขัดแย้งได้ แต่ไม่ถูก แสดงความคิดเห็น หรือ
การมีส่วน
ความคิดเห็นขัดแย้งได้และ นาไปใช้ในการตัดสินใจ
ออกความคิดเห็น
ร่วม
มีการนาข้อคิดเห็นต่างๆมา
ขัดแย้งได้
ตัดสินใจ
- ผู้เข้าร่วมมีอานาจในการ
ตัดสินใจ
- กาจัดความขัดแย้งที่อาจ - กาจัดความขัดแย้งโดยการ - ไม่สามารถหาทาง
เกิดขึ้นได้ โดยใช้วิธีการ
โหวตเสียงข้างมาก เพื่อ
ออกหรือข้อสรุปที่ลด
ระดับของ
ต่างๆ เพื่อหาข้อสรุปที่ทุก ต้องการข้อสรุปโดยเร็ว
ความขัดแย้งได้
ฉันทามติ
ฝ่ายพอใจและยอมรับได้
ข้อสรุปที่ได้เป็นที่พอใจของ
บางฝ่ายเท่านั้น

ดัดแปลงจาก วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ (2555)
3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 แบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา มีลักษณะของแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองซึ่ง
ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ และให้มีความสอดคล้องกับเรื่องที่วิจัย จึงแบ่งเป็น 4 ส่วน
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจมีส่วนร่วม

ก ุ่มส าชิกทั่วไป

กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. อาชีพ
2. ระดับรายได้ (ต่อครัวเรือน)
3. ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน
4. ระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มคณะบริหาร
4. ระดับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มคณะบริหาร
จัดการ
จัดการโครงการลงขันนารวม
โครงการลงขันนารวม
5. การได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ
5. ระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ
6. ระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มสมาชิกทั่วไป
ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจ
1. การมีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพ
1. การมีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพ
2. ระดับรายได้ (ต่อครัวเรือน) ก่อนการเข้าร่วม 2. ระดับรายได้ (ต่อครัวเรือน) ก่อนการเข้าร่วม
โครงการ
โครงการ
3. ทัศนคติต่อความต้องการยกระดับคุณภาพ
3. ทัศนคติต่อความต้องการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต
ชีวิต
4. การตระหนักถึงความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยใน .4 การตระหนักถึงความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยใน
อนาคต
อนาคต
5. การตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วน
5. การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็น
ร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากิน
ผู้นา
6. การได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการลง 6. การตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วน
ขันนารวม
ร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากิน
7. ระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มคณะบริหาร
7. ระดับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มคณะบริหาร
จัดการ
จัดการโครงการลงขันนารวม
โครงการลงขันนารวม
8. ระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มสมาชิกทั่วไป
9. ระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจมีส่วนร่วม (ต่อ)

ปัจจัยด้านบทบาทการทางานขององค์กร
บทบาทการทางานของกลุ่มคณะบริหารจัดการ บทบาทการทางานของหน่วยงานภาครัฐต่อกลุ่ม
โครงการลงขันนารวมต่อกลุ่มสมาชิกทั่วไป
คณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
1. บทบาทของกลุ่มคณะบริหารจัดการฯในการ 1. บทบาทของภาครัฐในการปรับเปลี่ยน
กระตุ้นให้ค้นพบปัญหาและความจาเป็นของ
ทัศนคติต่อความจาเป็นของการถือครองที่ดิน
การถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม
แบบกรรมสิทธิ์ร่วม
2. บทบาทของกลุ่มคณะบริหารจัดการฯในการ 2. บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมให้เกิด
ให้ข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง/เพียงพอ
ความรู้และความชานาญในการบริหารจัดการ
ที่ดินทากิน
3. บทบาทของกลุ่มคณะบริหารจัดการฯในการ 3. บทบาทของภาครัฐในการเป็นผู้ดาเนิน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้มีส่วนได้ กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (เทคนิค/
เสียอื่นๆ
วิธีการ)
4. บทบาทของกลุ่มคณะบริหารจัดการฯในการ 4. บทบาทของภาครัฐในการประสานงาน
อานวยความสะดวกต่อการมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน
5. บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ
6. บทบาทของภาครัฐในการช่วยวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาในการดาเนินงานบริหารจัดการ
โครงการลงขันนารวม
ปัจจัยด้านวิธีการมีส่วนร่วม
1. การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
2. การได้รับการยอมรับความคิดเห็น
3. เวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมประชุม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีตัวชี้วัดข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
1. ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน
ผู้เข้าร่วมที่อยู่อาศัยในชุมชนมานานจะมีความคุ้นเคย ความรักท้องถิ่นและ
ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนหรือท้องถิ่นในทางที่ดีขึ้น
2. อาชีพ
สะท้อนให้เห็นถึง การมีเวลาและความคล่องตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม
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เพราะลักษณะของอาชีพที่มีความเป็นอิสระ ได้แก่ อาชีพที่ไม่มีองค์กร รายได้ไม่เป็นไปใน
ลักษณะเงินเดือนจะมีความคล่องตัวที่มากกว่า เนื่องจากสามารถบริหารจัดการเวลาได้
ด้วยตนเอง (ฐิติมา อุดมศรี, 2555) ในขณะเดียวกันลักษณะอาชีพที่คล้ายคลึงกัน จะมี
ความเข้าใจในความต้องการของกันและกัน ซึ่งจะนาให้ผู้เข้าร่วมมีทัศนคติในการต้องการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน นาไปสู่การหาแนวทางแก้ไข
3. ระดับรายได้ (ต่อครัวเรือน)
ระดับรายได้สอดคล้องกับอาชีพของผู้เข้าร่วม เพราะแสดงถึงความพร้อม
ของครอบครัวจะสามารถสละเวลาของตนเองเพื่อการมีส่วนร่วมได้มากกว่า ในขณะ
ที่ผู้มีรายได้น้อยต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพ จึงอาจจะไม่สามารถสละเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมหรือหรือมีส่วนร่วมในโอกาสต่างๆได้
4. ระดับความสัมพันธ์กับระหว่างกลุ่มสมาชิกทั่วไป/กลุ่มคณะบริหารจัดการฯ
และหน่วยงานภาครัฐ
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี ผ ลต่ อ การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว ม เพราะ
ความสัมพันธ์สะท้อนถึงความใกล้ชิดและพึ่งพาอาศัยกันของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทา
ให้ส ามารถรับทราบความต้องการและปัญหาที่ แท้จ ริง ส่งผลต่ อการตั ดสิน ใจเข้าร่ว ม
โครงการลงขันนารวม และอาจลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
5. การถูกชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ
สอดคล้องกับระดับความสัมพันธ์กับระหว่างกลุ่มสมาชิกทั่วไป/กลุ่มคณะบริหาร
จัดการฯ และหน่วยงานภาครัฐความสัมพัน ธ์ เนื่องจากความสัมพัน ธ์ของแต่ละกลุ่มมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมจากการได้รับการบอกกล่าวหรือชักชวน การชักชวนจึง
อาจถือได้ว่าเป็นแรงจูงใจรูปแบบหนึ่ง เช่น ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนสมาชิกในชุมชน
เครือญาติ หรืออาจเข้าร่วมจากความเกรงใจและเชื่อใจต่อบุคคลที่เป็ นแกนนาหรือบุคคล
สาคัญในชุมชน
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจ ลักษณะคาถามเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list) ดังนี้ โดยมีตัวชี้วัดปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจ ดังนี้
1. การมีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพ
การมีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพ มีความหมายเชื่อมโยงกับอาชีพของ
ผู้เข้าร่วม เนื่องจากรูปแบบอาชีพมีผลต่อการมีเวลาว่างจากกการประกอบอาชีพ ซึ่งสะท้อนถึง
โอกาสและเวลาที่ทาให้ผู้เข้าร่วมสามารถมีเวลาเข้าร่วม การรับรู้ปัญหา การหาแนวทางแก้ไข
การดาเนินงาน และการประเมินผลโครงการลงขันนารวมได้
2. ระดับรายได้ (ก่อนการเข้าร่วมโครงการ)
ระดับรายได้ (ก่อนการเข้าร่วมโครงการ) สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและ
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ความสามารถในการตัดสิน ใจเข้าร่วมการลงขัน ออมเงิน เพื่อสมทบทุน ในการจัดซื้อที่ดิ น
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
3. การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นา
ผู้นาที่ดี คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ได้รับการคัดเลือก
จากคนอื่นๆในชุมชน และเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นในสิ่งที่ผู้อื่นขอ อีกทั้งจะต้องมีความ
ตระหนักรู้ถึงศักยภาพของตนเองในการส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ (กรรณิการ์ , 2535 และ
ศิริพร, 2540) โดยต้องดาเนิน งานด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส รวมไปถึงการเป็นผู้นาที่
สามารถไว้วางใจและเชื่อถือได้
4. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสมาชิกทั่วไป กลุ่มคณะบริหารจัดการฯ และ
หน่วยงานภาครัฐ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การพึ่งพาอาศัยกันและความใกล้ชิดระหว่างกลุ่ม
สมาชิกทั่วไปกับกลุ่มคณะบริหารจัดการฯ หรือระหว่างกลุ่มคณะบริหารจัดการฯกับหน่วยงาน
ภาครัฐ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือ เกิดความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
5. การตระหนักถึงความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในอนาคต
มีความสอดคล้องกับระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน เพราะเมื่อมีความผูกพัน
และใกล้ชิดต่อชุมชน จะส่งผลให้เกิดความต้องการที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชน นามาสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน
6. ทัศนคติต่อความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต
ปัจจัยของสิ่งจูงใจรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการมองเห็นว่าจะได้รับประโยชน์
จากสิ่งตอบแทนที่ตนเองทา จากการร่วมเสียสละทรัพยกรส่วนตัวเพื่อสมมบทุนจัดซื้อที่ดิน
แล้ว น ามาบริ หารจั ดการในรู ปแบบนารวม ทาให้ส มาชิก โครงการบ้า นมั่ น คงเมือ งชุ มแพ
สามารถบริโภคข้าวในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด อีกทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
7. การตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทา
กิน
มีผลต่อเนื่องมาจาก การตระหนักถึงความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในอนาคต
ส่งผลต่อความรู้สึกที่อยากจะแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยการเสริมสร้างเครื่อข่ายทางสังคมให้มี
ความเข้มแข็งในการดาเนิน งานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน และจัดทา
ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
ส่วนที่ 3 ปัจจัยบทบาทการทางานขององค์กร มีลักษณะคาถามเป็น แบบสารวจรายการ
(Check list) โดยมีตัวชี้วัดปัจจัยบทบาทการทางานขององค์กร ดังนี้
1. การสื่อสารและการให้ข้อมูล การสนับสนุนข้อมูลและความรู้
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การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สม่าเสมอและรอบด้านในทุกรูปแบบ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถรับรู้ วิเคราะห์และเข้าใจสาเหตุของปัญหา รวมถึงการที่ภาครัฐได้เข้า
มาให้ความรู้ คาแนะนา และเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มคณะบริหารจัดการฯ อาทิ ความรู้ด้า น
กฎหมาย ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดินและเงินทุน จึงเปรียบเสมือนพี่เลี้ยง ทั้งยังเป็น
การส่งเริมให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและสามารถดาเนินการแก้ปัญหา ได้อย่างถูกวิธี นาไปสู่
การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการลงขันนารวม เพื่อบริหารจัดการที่ดินทากินอย่างมีส่วนร่วม
2. การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากภาครัฐ
บทบาทของภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือทางด้าน
การเงิน ความรู้และเทคนิค การส่งเสริมให้เกิดความชานาญในการบริหารจัดการที่ดิน และ
ทรัพยากร/วัสดุอื่นๆแซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกิดความเชื่อมั่นและศักยภาพในตนเองของประชาชน
ที่จะลงมือทาหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
3. การดาเนินงานและอานวยความสะดวก
การทาหน้าที่ของกลุ่มคณะบริหารจัดการฯ ในการเป็นตัวแทนติดต่อระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐหรือผู้มีส่วนได้เสียแทนกลุ่มสมาชิกทั่วไป หรือการทาหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนทิ้งถิ่น ที่ ทาหน้าที่เ ป็ น ตัวแทนประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกั น เอง เพื่ อ
อานวยความสะดวกให้งานสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านวิธีการมีส่วนร่วม ลักษณะคาถามเป็นแบบสารวจรายการ (Check list)
ดังนี้
1. การได้รับการยอมรับความคิดเห็น
ผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยที่ประธานหรือผู้ดาเนิน
การประชุมจะต้องรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม เพราะความคิดเห็นเหล่านั่นคือ
เสียงสะท้อนถึงค่านิยม ความต้องการ ทัศนคติ และปัญหาที่แท้จริงของผู้เข้าร่วม อีกทั้งการ
ได้ รั บ การยอมรั บ ความคิ ดเห็ น ยัง เป็ น การเพิ่ม ความมั่ น ใจในการแสดงความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เข้าร่วม และเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแสดงความคิดเห็น และนาความคิ ดเห็นไปการ
แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
2. การอานวยความสะดวกด้านสถานที่และเวลาในการจัดประชุม
การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ที่เหมาะสม การกาหนดความเหมาะสมของ
ลักษณะของกิจ กรรมที่ส อดคล้องกับเวลา โดยต้องมีการแจ้งเวลาในการประชุมล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถกาหนดเวลาตามสภาพจริงของตนเอง และไม่พลาดโอกาสที่จะเข้า
ร่วมรับฟังข้อมูลหรือเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
3. อิสระในการแสดงความคิดเห็น
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การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชน มีโอกาสในการเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างอิส ระ ผู้เข้าร่วมจะต้องสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยตรง
เปิดเผย โดยปราศจากการชักจูงจากผู้มีอานาจ โดยการเข้าร่วมอาจจะอยู่ในรูปของการมีส่วน
ร่วมโดยตรงหรือตัวแทนก็ได้
3.4.3 สรุปเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้แบ่งงออกเป็น 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และ 2.
เครื่องมื่อที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ด้านได้แก่ 1. ศึกษาการบริหารจัดการที่ดินทา
กินโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ 2.ศึกษาระดับการมีส่วนร่วม และ3. ศึกษาปัจจัยส่งเสริมการตัดสินในมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากิน ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สรุปเครื่องมือการประมวลผล การวิเคราะห์และการเสนอข้อมูล
วัตถุประสงค์
วิธีการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ
1. การบริหารจัดการที่ดินทากิน 1. เอกสารเผยแพร่โครงการลงขันนา
โครงการลงขันนารวมเมืองชุม รวม
แพ
2. การสนทนา และการสัมภาษณ์
หน่วยงานภาครัฐ แกนนาโครงการลง
ขันนารวมและสมาชิก
3.เอกสารบันทึกการประชุม
2. ระดับการมีส่วนร่วม
1. การใช้แบบสอบถาม
2. การสนทนาและการสัมภาษณ์
กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลง
ขันนารวมโครงการลงขันนารวมและ
หน่วยงานภาครัฐ
3. เอกสารบันทึกการประชุม
เชิงปริมาณ
3.ปัจจัยส่งเสริมการตัดสินในมี 1. การใช้แบบสอบถาม
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ที่ดินทากิน

วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบ
เอกสารและจากการสัมภาษณ์ ต่อ
การดาเนินงานบริหารจัดการที่ดิน
ทากิน โครงการลงขันนารวม

วิ เ คราะห์ จ ากแบบสอบถามเป็ น
หลัก พร้อมใช้ข้อมูล จากเอกสาร
บั น ทึ ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ก า ร
สั ม ภาษณ์ เ พื่ อ หาค่ า ระดั บ การมี
ส่วนร่วม

วิเคราะห์จากแบบสอบถามเป็น
หลัก เพื่อหาปัจจัยที่ส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่ดินทากิน
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากกาเก็บแบบสอบถาม เพื่อหาปัจจัยที่ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินภายใต้รูปแบบการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม โครงการลงขัน
นารวมเมืองชุมแพ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใน 2 ประเด็นการศึกษา คือ ปัจจัยใดที่
ส่งเสริมการตัดสินใจมีส่วนร่วม และระดับของปัจจัยที่ส่งเสริมนั้นๆ โดยผู้วิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแนวทางของ Likert Scale ซึ่งมี 3 ระดับ เพื่อการจัดลาดับ
เกณฑ์การวัดระดับปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจมีส่วนร่วม โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบปัจจัยที่ตรงกับ
ความเป็นจริงในแต่ละด้าน ในช่องคะแนนจากมากไปหาน้อย (อ้างใน กรณ์พงศ์ ทองศรี , 2552) เป็นการให้
สเกลคาตอบ 3 ระดับ คือ
3 คะแนน
เท่ากับ มาก
2 คะแนน
เท่ากับ ปานกลาง
1 คะแนน
เท่ากับ น้อย
จากนัน้ จึงนามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ค่าร้อย
ละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และผู้วิจัยเลือกใช้เกณฑ์ในการแปลผลปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการ
ตัดสินใจมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ Mid point: Upper/Lower (ดังตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 เกณฑ์วัดระดับปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจมีส่วนร่วม
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
3
2.35 - 3.00
2
1.67 – 2.34
1
1 – 1.66

ความหมาย
มาก
ปานกลาง
น้อย
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บทที่ 4
ขั้นตอนการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มีรายได้น้อย
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
4.1 ส่วนนา
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียในโครงการลงขันนารวม ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 1) กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมเมือง
ชุมแพ (ประกอบด้วย คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ, คณะกรรมการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุม
แพ, คณะกรรมการกองทุน สวัส ดิก ารเครือข่ายเมืองชุมแพ คณะกรรมการบริหารจัดการนารวม และ
คณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน), 2) กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวม และ3) สมาชิกทั่วไปโครงการ
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
นอกจากนั้น ยังมีผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอกชุมชน ได้แก่ เทศบาลเมืองชุมแพ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่
อาศัยแห่งเอเชีย และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
แตกต่างกันไป และนามาวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ ดินทากินด้วยตนเองของผู้มีรายได้
น้อย กรณี ศึกษาโครงการลงขั น นารวม อาเภอเมืองชุม แพ จั งหวั ดขอนแก่ น ตามวั ตถุ ประสงค์ข องการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ผู้วิจัยทาการแบ่งกระบวนการมีส่วนร่วมได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นตอนการค้น พบปัญหาร่วมกัน คือ การที่สมาชิก โครงการบ้านมั่นคงเมือชุมแพเล็ง เห็น
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนที่ดินทากิน จากกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมซึ่งริเริ่มความคิดในการสร้า ง
ความมั่นคงทางอาหารและมี่อยู่อาศัย นามาสู่การร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินและสมาชิกทั่วไป
โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพตัดสินใจร่วมโครงการลงขันนารวม
2) ขั้นตอนการวางแผน คือ การที่กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวม ร่วมกับคณะกรรมการ
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพและเทศบาลเมืองชุมแพได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อที่ดิน การดาเนินการ
คัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการนารวม
3) ขั้นตอนการดาเนินงาน คือ การดาเนินการซื้อที่ดินและวางแผนการบริหารจัดการที่ดินทากิน
และร่วมทานารวม
4) ขั้นตอนการประเมินผล คือ การวิเคราะห์ถึงผลจากการทานาในแต่ล ะครั้ง และประเมิน
ปัญหา/อุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรายละเอียดของการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนจะปรากฏในหัวข้อที่ 4.2 ต่อไป
ในส่วนของการประเมิน ระดับการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ทาการประเมินระดับการมีส่วนร่วมทั้ง 4
ขั้นตอนการบริหารจัดการที่ดินทากิน เป็นการวิเคราะห์ด้วยตัวชี้วัดเป็นการวัดในเชิงคุณภาพประกอบด้วย

52
ขอบเขตการมีส่วนร่วม ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม และระดับฉันทามติ ตามเกณฑ์ชี้วัดระดับการมีส่วน
ร่วม เพื่อที่จะศึกษาถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่สามารถนาเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติให้กับพื้นที่
อื่นๆต่อไป ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏในหัวข้อที่ 4.3 ต่อไป
4.2 บริบทพื้นที่ศึกษา
4.2.1 ความเป็นมาโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
โครงบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี
การดาเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยให้มีบ้านเป็นของตนเอง ตามนโยบายการแก้ไขปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัยของรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ เป็นผู้ดาเนินการร่วมกับ
เทศบาลเมืองชุมแพ คุณสยาม นนท์คาจันทร์ ผู้จัดการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง กล่าวว่า “โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพเป็นโครงการระยะที่ 2” เนื่องจากเทศบาลเมืองชุมแพ
เป็น พื้น ที่ที่มีกิ จ กรรมการใช้ส อยส่วนใหญ่ของเมืองที่ สัมพัน ธ์กับเมืองศูน ย์กลางย่อยระดับ จังหวัดในกร
เดินทางสัญจร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นทางผ่านไปสู่โซนอีสานเหนือ เช่น จังหวัดเลย และเป็นทางผ่านไปสู่
ภาคเหนืออีกด้วย ดังนั้นในธรรมชาติของเมืองที่เป็นศูนย์กลางย่อยของการเดินทางจึงทาให้เกิดการย้ายถิ่น
ฐานเข้าสู่เ มืองแม้ว่าจะไม่ได้มีสัดส่วนที่มาก แต่ก็เป็น ส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความต้องการด้านที่อยู่อาศัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยของเมือง (เอกสารการประชุมกระบวนการพัฒนาเมืองชุมแพ, 2551)
โดยในการทางานจะมีผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน อาทิ คุณสาโรช สนั่นเมือง ตัวแทนวิศวกรจากเทศบาล
เมืองชุมแพ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
แม่สนอง รวยสูงเนิน ตัวแทนผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ เป็นต้น
จากการส ารวจข้อมูล ผู้ เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของเมื องในปี พ.ศ. 2550 พบว่า มีจ านวนผู้
เดือดร้อนทั้งสิ้น 18 ชุมชน จานวนทั้งสิ้น 1,076 ครัวเรือน โดยมีผู้เดือดร้อนลงทะเบียนประมาณ 600 ราย
โดยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก กลุ่มผู้เช่าบ้านเป็นเวลานานและกลุ่มครอบครัวขยาย
ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ (เอกสารประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ, 2553)
ผลการดาเนินการในระยะแรกมีการแก้ไขด้านที่อยู่อาศัยจานวน 8 ชุมชน จานวน 395 ครัวเรือน
ส่วนอีก 10 ชุมชน จานวน 681 ครัวเรือนมีแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาให้สาเร็จในปี พ.ศ. 2552 โดย
แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ดินเช่าของกรมธนารักษ์เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยจานวน 4 ชุมชนและรื้อย้ายไปก่อสร้างใน
ที่ดินใหม่ของเอกชนด้วยการเช่าซื้อจานวน 4 ชุมชน ในปัจจุบันมีโครงการบ้านมั่งคงทั้งสิ้น 13 ชุมชน (ก่อน
จัดทาโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพมีทั้งสิ้น 12 ชุมชน) จากผู้เดือดร้อนทั้งสิ้น 18 ชุมชนโดยมีรูปแบบการ
แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแบบ การปรับปรุงที่อยู่อาศัยบนที่ดินเดิม การย้ายไปเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ และ
การย้ายไปเช่าซื้อที่ดินเอกชน (เอกสารเทศบาลเมืองชุมแพ, 2551) และแม้ว่าประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่
เดือดร้อนประเด็นการขาดกรรมสิทธิ์ความมั่น คงในที่ยู่อาศัย สามารถกลับมามีความมั่น คงได้อีกครั้ง แต่
นอกเหนือจากนั้นประชาชนยังขาดความมั่นคงในประเด็นที่ดินทากิน
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4.2.2 ความเป็นมาโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
ในปีพ.ศ. 2551 เป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย ภายหลังจากที่
ได้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยแล้ว เริ่มจากสมาชิกชุมชนบ้านร่มเย็น 4-5 คน นาโดยคุณศรีอาน ประดา
คุณถาวร ผ่องใส (ประธานชุมชนบ้านร่มเย็น) และคุณแม่สนอง รวยสูงเนิน สมาชิกบ้านร่มเย็นและประธาน
เครือข่ายบ้านมั่นคง ร่วมกันเช่านาบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านเพื่อทานา จานวน 9 ไร่ ด้วยความที่เคยมีวิถีชีวิต
แบบชนบทดั้งเดิมมาตั้งแต่เกิด ประกอบกับภูมิความรู้ประสบการณ์ในการทานา และต้องการที่จะใช้เวลาว่าง
ทานาเพื่อย้อนอดีตร่วมกัน โดยเริ่มจากเวลาว่างจากการประกอบอาชีพไปร่วมกันทานารวม โดยมีการบอก
ปากต่อปากถึงการชักชวนเพื่อนสมาชิกในชุมชนของตนเองและชุมชนอื่นๆไปช่วยกันลงแขกดานา เกี่ยวข้าว
และเป็นการประชาสัมพันธ์แนวคิดการซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการร่วมกันแบบกรรมสิทธิ์ร่วม (สัมภาษณ์แม่
สนอง รวยสูงเนิน, 2556)
ในปี พ.ศ. 2553 เมื่อสมาชิกบ้านมั่นคงเมืองชุมแพเริ่มรับรู้ข่าวสารการทานาร่วมกันมากขึ้นกลุ่ม
แกนนาโครงการลงขันนารวมจึงเริ่มมีการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกคนอื่นๆตระหนักถึงความมั่นคง
ด้านที่อยู่อาศัยและความมั่นคงทางด้านอาหาร ประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ผลดี สามารถนามา
แบ่งปันกันได้ ช่วยลดร่ายจ่ายค้าข้าวสารภายในครัวเรือน จึงเกิดความคิดในการซื้อที่นาเป็นของชุมชน มีเปิด
เวที ก ารประชุ ม คณะกรรมการเมือ งชุ ม แพ มี ก ารประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยเพื่ อ ร่ ว มกัน ตั ด สิ น ใจหาหาแนวทาง
ดาเนินงานที่ทุกฝ่ายพอใจ เพื่อแก้ปัญหาการขาดงบประมาณจัดซื้อที่ดิน และการขาดความน่าเชื่อถือในการ
จัดทาโครงการลงขันนารวมของผู้มีรายได้น้อยจากมุมมองของหน่ วยงานภาครัฐ จึงจาเป็นต้องมีผู้มีความรู้
ช่วยในการผลักดันโครงการ มีการทางานโดยผ่านกระบวนกระมีส่วนร่วมในหลายกระบวน อาทิ การเลือก
รูปแบบการถือครองกรรมสิทธิ์ การเลือกคณะกรรมการ การปันผล การออมเงิน การขอสินเชื่อจากสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน การร่วมกันทานา ซึ่งเทศบาลเมืองชุมแพให้การสนับสนุน การทานารวมของสมาชิก
โครงการบ้านมั่นคง ทาให้ในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกันนั้น สมาชิกบ้านมั่นคงสามารถซื้อที่ดินเพื่อโครงการ
ลงขันนารวมได้สาเร็จ โดยเลือกที่ดินจากการประกาศขายของธนาคารออมสิน บริเวณใกล้เคียงกับที่นาที่เคย
เช่าแต่เดิม
ปัจจุบันการบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมดาเนินงานผ่อนชาระค่าที่นาจาก สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนมาแล้วกว่า 5 ปี พร้อมให้ผลผลิตทางการเกษตรที่สมาชิกพอใจและในอนาคตหากผ่อนชาระค่ะ
ที่น าหมด ผลประกอบการทานาแต่ล ะครั้งจะน ามาจ่ายเป็น เงิน ปัน ผลให้กับสมาชิกที่ถือหุ้นทุกคนอย่า ง
ยุติธรรมต่อไป โดยรายละเอียดกระบวนกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าว พร้อมทั้งการประเมินระดับของการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการที่ดินทากิน
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ภาพที่ 1 แผนที่ตั้งโครงการลงขันนารวมและที่ตั้งชุมชนภายในโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
ที่มา เอกสารเผยแพร่โครงการลงขันนารวม
4.2.3 บทบาทและโครงสร้างองค์กรต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากิน
1) บทบาทขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงขันนารวม
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ จะสาเร็จได้ต้องให้ความสาคัญกับองค์กรต่างๆ อย่างครบถ้วน ซึ่งในการ
บริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพนี้ ประกอบด้วย


องค์กรของรัฐ
ได้แก่ เทศบาลเมืองชุมแพ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ราชการเหล่านี้มีความสามารถในการเป็นผู้นา พร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารให้กับประชาชน ซึ่ง
ความสาคัญของบทบาทภาครัฐต่อโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ คือ ความสาคัญในฐานะผู้ให้คาปรึกษา/
ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงให้กับโครงการ การกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความ
จาเป็นของการแก้ไขปัญหานั้นๆ มีหน้าช่วยเหลือตามคาร้องขอของประชาชนหรือสนับสนุนซึ่งเป็นกิจการอัน
เป็นอานาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการ มีการใช้ วิทยาการที่เหมาะสม พร้อมทั้งยังเป็นขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานให้กับประชาชน
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 องค์กรเอกชน/ภาคประชาสังคม
บทบาทและหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริห ารบ้า นมั่ น คงเมือ งชุ มแพ คือ การจัด หาทรั พ ยากร
(งบประมาณสนับสนุนหรือกาลังคน) มีหน้าที่ร่วมมือและประสานงานระหว่างประชาชนกับ ภาครัฐ เพื่อเป็น
สื่อกลางและทากิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมทั้งยังทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองได้รับจาก
ภาครัฐให้แก่สมาชิกคนอื่น ๆ พร้อมทั้งยังคอยกระตุ้น ให้สมาชิกเห็นความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาอีกทาง
นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการทางานด้านเอกสาร เช่น บันทึก การประชุม การจัดทาสรุปเสนอต่อหน่วยงาน
ราชการ ซึ่งองค์กรภายในชุมชนบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ หรือ “คณะกรรมการบริหารบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ”
ประกอบด้วย
คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ทั้งสิ้น 26 คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
ชุมแพ(ประธานกรรมการ), ปลัดเทศบาล(รองประธานกรรมการ), ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม(กรรกมาร
เลขานุการ), สมาชิกเทศบาลเขต 1 2และ3, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจน, ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย, ผู้อานวยการช่าง, ผู้อานวยการกองคลัง, ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ, ตัวแทนสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน, ตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, และประธานชุมชนจากชุมชน 12 ชุมชน(กรรมการ)
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย ทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วยประธาน, รองประธาน,
เหรัญญิก, กรรมการและเลขานุการ มีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี มาจากการเสนอตัวหรือถูกเสนอแล้วได้
ยินยอมเข้ารับการสรรหา โดยบอร์ดสรรหาคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเครือข่ายเมืองชุมแพ ทั้งสิ้น 15 คน สัดส่วนในคณะกรรมการ
ที่มาเป็นคณะกรรมการสวัสดิการฯ มาจากตัวแทนจากชุมชน 12 ชุมชน, ตัวแทนเทศบาลเมืองชุมแพ,
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมแพ(ประธานกรรมการ), ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจน
คณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน ทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกชุมชนใน
โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ชุมชนละ 1 ถึง 2 คน
 ภาคประชาชน
กลุ่มแกนนาโครงการลงขั นนารวม คือ กลุ่มคนที่มีความคิดริเริ่มอยากจะซื้อที่นาทากินเป็นของ
ชุมชน บทบาทและหน้าที่ของแกนนาโครงการลงขันนารวมคือ การเป็นผู้นาในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการนั้นๆให้กับสมาชิกอยู่เป็นประจา เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกเห็นถึงความจาเป็นในการจัดทาโครงการลง
ขันนารวม มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและจัดทาแผนที่จะขอให้ภาครัฐสนับสนุนช่วยเหลือ และแจ้งผลที่ได้รับ
ให้กับประธานแต่ละชุมชนรับทราบ
กลุ่มประธาน/คณะกรรมการชุมชน ได้แก่ บุคคลที่เป็นตัวแทนของแต่ล ะชุมชน มีบทบาทและ
หน้าที่ในการเป็นตัวแทนของชุมชนที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ ที่จะรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกใน
ชุมชนตนเอง มานาเสนอให้กับการประชุมโครงการ พร้อมทั้งมีหน้าที่แจ้งข่าวสาร/ข้อมูล ให้กับสมาชิกชุมชน
ตนเอง โดยการจัดการประชุมกลุ่มย่อยในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
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กลุ่มสมาชิกบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ได้แก่ สมาชิกทั่วไป 8 ชุมชนจาก 12 ชุมชนที่เข้าร่วมการออม
เงินเพื่อลงขันนารวม มีหน้าที่ในการมีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็น ติดตามการดาเนินงาน และร่วมรับ
ผลประโยชน์จากโครงการ พร้อมทั้งมีหน้าที่ออมเงินลงขันเพื่อสนับสนุนโครงการ
2) โครงสร้างองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินทากิน
การดาเนินงานโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพนั้น ในการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการจะต้องมี
การทางานร่ ว มกั น เป็น หมู่ค ณะ มี อ งค์ก ร มี ก ลุ่ มที่ ร วมสมาชิ ก ทุก คนและงานต่ างๆเพื่อ ให้แ ต่ ล ะคนได้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จึงต้องมีการจัดแบ่งหน้าที่การทางาน และมอบความรับผิดชอบให้ตามความสามารถ
และตามความถนัดของแต่ละองค์กร โดยต้องทาให้ทุกระบบและทุกองค์กรมีความสัมพันธ์กัน โดยกาหนด
ภารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ปิ ด ชอบให้ ชั ด เจนมากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานสมารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการลงจันนารวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการจัดตั้งองค์กรของ
โครงการลงขันนารวม เมืองชุมแพนั้น มีรูปแบบองค์กรที่ไม่เป็นทางการ (Informal Organization) เนื่องจาก
เกิดจากกลุ่มการรวมตัวของปัจเจกบุคคล ในลักษณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับตายตัว มีวัตถุประสงค์ด้าน
ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน โดยอาศัยระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและสมาชิก ความ
ไว้ ใ จ เชื่ อ ถื อ และศรั ท ธาในการบริ ห ารจั ด การ โดยที่ บ ทบาทขององค์ ก รชุ ม ชนนั้ น มี บ ทบาทในการ
ประสานงานด้านการวางแผนและการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกชุมชน (สฤษดิ์ ติยะ
วงศ์สุวรรณ์, 2555)
4.3 ขั้นตอนการบริหารจัดการที่ดินทากิน โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพใน
แต่ละขั้นตอนการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้นามาอธิบายถึง 1.วิธีการดาเนินงาน 2.ความสั มพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้
เสีย และ3.สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
4.3.1 ขั้นตอนการค้นพบปัญหาร่วมกัน
1) วิธีการดาเนินงาน
(1) การตระหนักถึงปัญหาของแกนนาโครงการลงขันนารวม
ในปี พ.ศ. 2551 สมาชิกชุมชนบ้านร่มเย็นประมาณ 4-5 คน ซึ่งต่อไปนี้จะกล่าวถึงในนาม
“กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวม” ได้รวมตัวกันเช่าที่นาในละแวกใกล้เคียงโครงการบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพ เพื่อทานาและแบ่งผลผลิตที่ได้ร่วมกันโดยจ่ายค่าเช่านาแบบคนทาสองส่วน เจ้าของนา
หนึ่งส่วน จากการทานาร่วมกันของสมาชิกชุมชนบ้านร่มเย็นประสบผลสาเร็จเนื่องจากได้ผลผลิต
ทางการเกษตรที่สามารถนามาแบ่งปันกัน และสามารถลดร่ายจ่ายค่าข้าวสารภายในครัวเรือนได้
จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2553 ธนาคารออมสิน สาขาชุมแพ ประกาศขายที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับนาที่
เช่าอยู่เดิม จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมได้มีความคิดริเริ่มที่จะเปลี่ยนจาก
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ที่นาเช่าเป็นการซื้อที่นาเพื่อทานาร่วมกันในชุมชน เพราะจะทาให้เกิดสภาพคล่องในการบริหาร
จัดการที่ดินมากกว่ารูปแบบการเช่าที่เป็นอยู่ และเพื่อเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชนใน
อนาคตและยังสามารถเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืนให้กับชุมชน แต่เนื่องจากที่ดินมีราคาสูงมาก โดย
ธนาคารออมสินสาขาชุมแพประกาศขาย รหัส KKN 5311 ตามโฉนดเลขที่ นส. 3 ก. 1680 และ
17249 17250 17445 และ 17677 จานวน 38 ไร่ 5 ตารางวา ราคา 2 ล้าน 5 แสนบาท กลุ่มแกน
นาโครงการลงขันนารวมจึงได้นาเรื่องแนวคิดการซื้อที่ดินเพื่อทานารวมปรึกษาและขอคาแนะนา
จากเทศบาลเมืองชุมแพต่อไป
เทศบาลเมืองชุมแพซึ่งมีความใกล้ชิดและและผูกพันกับกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวม
และสมาชิกทั่วไปในโครงการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพ จากการสนับสนุน และให้ การช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้ อยในเขตเทศบาลเมืองชุ มแพให้มี ความมั่น คงในที่อ ยู่อาศัย ด้วยการมีส่วนร่ว มในการ
ดาเนินงาน โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพในปีพ.ศ. 2547 ทั้งการร่วมออกแบบบ้าน ร่วมออกแบบ
พื้นที่ใช้สอยในแต่ละชุมชน ให้คาแนะนาด้านวิศวกรรมในการก่อสร้าง เป็นต้น จากความสัมพันธ์ที่ดี
จึงส่งผลให้กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมเลือกที่จะนาแนวคิดการซื้อที่ดินเพื่อทานารวมไปขอ
คาปรึกษายังเทศบาลเมืองชุมแพถึงแนวทางในการบริหารจัดการ กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน
แบบกรรมสิทธิ์ร่วม และการจัดสรรงบประมาณ
เทศบาลเมืองชุมแพจึงได้แต่งตั้งให้ คุณสาโรจน์ สนั่นเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม ให้
เป็นพี่เลี้ยงเพื่อคอยดูแล ให้คาปรึกษา และวางแผนการดาเนินงานให้กับโครงการลงขันนารวมเมือง
ชุมแพรวมไปถึงการเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เนื่องจากคุณ
สาโรจน์ สนั่นเมือง เป็นบุคคลที่สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพให้การนับถือศรัทธา
คุณแสงเดือน ศรีไพรวัลย์ หรือสมาชิกชุมชนบ้านร่วมเย็นและหนึ่งในกลุม่ แกนนาโครงการลง
ขันนารวม กล่าวว่า
“คุณสาโรจน์ยังได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จนชาวบ้าน
เรียกกันติดปากว่า “หัวหน้า” นอกจากนั้นยังมีการช่วยเหลือจากฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายนิติกร เพื่อ
ช่วยเหลือโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ โดยไม่ต้องเสียเงินจ้างทนายความ และมีคุณสาโรจน์
เป็นผู้เชื่อมขั้นตอนการเหล่านี้ เปรียบเสมือนผู้ให้คาแนะนาในเชิงวิชาการแก่ชาวบ้าน”
(สัมภาษณ์คุณแสงเดือน ศรีไพรวัลย์, 2556)
ซึ่งในขั้นตอนนี้ถือว่า “ปัจจัยด้านพี่เลี้ยง” ค่อนข้างมีความส าคัญมากในการชี้นาแนวทาง
และให้คาปรึกษาที่ดีแก่กลุ่มแกนน าโครงการลงขันนารวม นอกจากนี้ แนวคิดการซื้อที่ดิน เพื่อ
บริหารจัดการร่วมกันของกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐหลายหน่วยงาน อาทิ
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คุณสาโรจน์ สนั่นเมือง ตัวแทนจากเทศบาลเมืองชุมแพ ได้กล่าวสนับสนุนแนวคิดการซื้อ
ที่ดินเพื่อทานารวมของกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมว่า
“เพราะเรามีเทคนิคความรู้มากขึ้น เรามีประสบการณ์มากขึ้น เรามีภูมิปัญญา และมีความรู้
เรื่องการค้าการขายจากคนจีน เรื่องตลาด และได้ใกล้กับแหล่งวิชาการ ไม่ว่าจเป็นเกษตรอาเภอ
เทศบาล มีคนสนับสนุน มีองค์กรที่เราสื่อความรู้ได้ง่ายขึ้น ถ้าอย่างนั้นคุณก็เป็น เสือติดปีก ได้ถ้า
คุณได้ทานาอีกครั้งหนึ่ง”
(สัมภาษณ์คุณสาโรจน์ สนั่นเมือง, 2556)
จากคากล่าวของ คุณสาโรจน์ สนั่นเมือง สอดคล้องกับศั กยภาพของสมาชิกโครงการบ้า น
มั่นคงเมืองชุมแพที่อดีตเคยประกอบอาชีพทานา และสัมพันธ์กับลักษณะทาเลที่ตั้งของโครงการ
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพที่อยู่ในพื้น ที่เทศบาลเมืองชุมแพที่ประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการหลาย
หน่วยงาน
รวมไปถึงการสนับสนุน จากคุณสยาม นนท์คาจัน ท์ (อดีตผู้จั ดการสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง) ซึ่งอ้างอิงจากการสัมภาษณ์คุณแสงเดือน ศรีไพรวัลย์ ที่
เล่าถึงคาพูดของสยาม นนท์คาจันท์ ในการสนับสนุนแนวคิดการซื้อที่ดินเพื่อทานารวม ว่า
“เมื่อคุณสยาม นนท์คาจันทร์ ได้ลงเยี่ยมสมาชิกบ้านร่มเย็นที่ในขณะนั้นยีงเช่าที่เพื่อ
ทานาร่วมกัน จึงเกิดการพูดคุยสั้นๆ ระหว่างสมาชิกที่อยู่นาในวันนั้นกับคุณสยาม โดยสมาชิกชุมชน
บ้านร่มเย็นได้ถามคุณสยามว่า เราสามารถที่จะมีที่นาเป็นของตนเองได้หรือไม่ และคุณสยามตอบ
อย่างไม่รีรอว่า “ได้””
(สัมภาษณ์คุณแสงเดือน ศรีไพรวัลย์, 2556)
จากข้อความข้างต้น สะท้อนถึงการที่กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมได้รับความรู้ ได้รับ
คาปรึกษา และได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางเทศบาลเมืองชุมแพและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ซึ่งเป็น ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้กลุ่ม แกนนาโครงการลงขัน นารวมมีกาลังใจในการเดินหน้าซื้อที่ดินเพื่อ
บริห ารจัด การร่ว มกั น ต่ อไป กลุ่ม แกนน าโครงการลงขัน นารวมหรือสมาชิก ชุม ชนบ้ านร่ม เย็ น
ประมาณ 4-5 คน ที่ได้ร่วมกันเช่านาทาร่วมกันสามารถตระหนักได้ว่าเพียงแค่ชุมชนบ้านร่มเย็นของ
ตนเองนั้นไม่ส ามารถที่จะซื้อที่ดินมูลค่า 2,500,000 บาทได้สาเร็จ กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนา
รวม จึงได้ประชุมและพูดคุยกันภายในชุมชนบ้านร่มเย็นถึงปัญหางบประมาณในการซื้อที่ดิน ทาให้
สมาชิกภายในชุมชนบ้านร่มเย็นสามารถเข้าใจปัญหาการขาดงบประมาณในการซื้อที่ดิน
แม่สนอง รวยสูงเนิน (ประธานกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ และสมาชิกกลุ่มแกนนา
โครงการลงขัน นารวม) กล่าวถึงการพูดคุยกับสมาชิกชุมชนบ้านร่มเย็น ถึงปัญหาการขาดแคลน
งบประมาณในการซื้อที่ดินว่า
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“เรามาคุยในชุมชนของเราเองก่อน ทุกคนเข้าใจ แต่ว่าถ้าเราจะซื้อแต่เฉพาะในชุมชน
ของเรา เราก็จะมีแค่ 30 หลังคาเรือน มันไม่มีทุนพอจะซื้ อได้ ถ้ารวมกลุ่มได้มากขึ้นก็จะมีเงินมาก
ขึ้น พอคุยแล้วจึงไปคุยกับหัวหน้าสาโรจน์ ว่าเราอยากจะซื้อนาต้องทายังไงคะ เริ่มต้นคุยเป็นปี กว่า
จะเข้าใจกับสมาชิกทุกคน ว่าทาแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรกับเขา เขาจะได้อะไร เราคุยที่เวที
คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ1 ว่ามีความคิดดังนี้ แล้วพบว่า ธนาคารออมสินมีที่ถูกยึด และ
นามาประกาศขาย มันก็จุดประกายว่าตรงนี้มีนาอยู่ ไม่แพง ไร่ละหกหมื่น”
(สัมภาษณ์แม่สนอง รวยสูงเนิน, 2556)
จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นว่า แนวคิดการซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการร่วมกัน เป็น
แนวคิดที่เริ่มต้นจากสมาชิกของชุมชนบ้านร่มเย็น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 ชุมชน ของโครงการบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพ และจากการพูดคุยหารือภายในชุมชน สมาชิกบ้านร่มเย็นจึงตระหนักได้ว่า ควรจะต้อง
สนับสนุนให้ชุมชนอื่น ๆได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวคิดการซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการร่วมกัน เพื่ อให้
สมาชิกทุกคนในโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพได้มีส่วนร่วมในดาเนินการบริหารจัดการที่ดิน กลุ่ม
แกนนาโครงการลงขันนารวมจึงได้เริ่มประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประธานแต่ละชุมชน
และสมาชิกทุกคนในโครงการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพตามล าดับถึงแนวคิดการซื้อที่ดิน เพื่อบ ริหาร
จัดการร่วมกัน
(2) การสร้างความเข้าใจกับประธานชุมชนทุกชุมชน
ในช่ ว งแรก กลุ่ม แกนน าโครงการลงขัน นารวมได้ ใ ช้ เครื่ อ งมือ การประชาสั มพั น ธ์ ผ่ า น
ประเพณีงานบุญพื้นถิ่นเป็น ตัวกระจายข่าวสารให้กับสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพจาก
ชุมชนอื่นๆที่พบปะสังสรรค์ เช่น งานกฐิน เนื่องจากง่ายต่อการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก
อย่างไรก็ตาม แม้การประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากจะดาเนินการได้ง่าย แต่กลุ่มแกนนาโครงการ
ลงขันนารวมได้ตระหนักว่าอาจเกิดการคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดของข้อมูล
กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมมีจึงเลือกเวทีประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมือง
ชุมแพ ในการร่วมหารือ ถ่ายทอดความรู้ และคาแนะนาที่กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมได้รับ
จากคุณสาโรจน์ สนั่น เมือง ไปยังประธานชุมชนทุกชุมชน เนื่องจากประธานชุมชนเป็นสื่อกลาง
ระหว่างกลุ่มแกนน าโครงการลงขัน นารวมและสมาชิกแต่ละชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
ประชุม คือ การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน และปัญหา
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เวทีประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ คือ การประชุมอย่างเป็นทางการในระดับย่อยรองจากเวทีเมือง
หรือเวทีประชุมเมือง โดยใช้ที่ทาการบ้านร่มเย็นเป็นสถานที่ประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุม
แพ (กลุ่มแกนนา, ประธานและรองประธานทุกชุมชน), ตัวแทนจากเทศบาลเมืองชุมแพ
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การขาดงบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้, ความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม
แกนนาโครงการลงขันนารวมและกลุ่มประธานชุมชน
เวทีประชุมคณะกรรมการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพเป็นเวทีการประชุมที่จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพในปีพ.ศ. 2547 โดยการประชุมแต่ล ะครั้งจะมีตัวแทนจาก
เทศบาล หรื อคุณ สาโรจน์ สนั่น เมือ งเป็น ประธานการประชุ มและเป็น ผู้ด าเนิน การประชุ ม มี
ประธานชุมชนจากทั้ง 12 ชุมชน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกแต่ละชุมชนและยังมี
บทบาทหน้าที่เป็น กรรมการในคณะกรรมการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพอีกด้วย และมีกลุ่มแกนน า
โครงการลงขัน นารวมเข้าร่วมการประชุม ผู้มีส่วนได้เสี ยส่วนใหญ่จึงเป็น ผู้ มีส่วนได้เสียภายใน
โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพเป็นส่วนใหญ่
โดยเป้าหมายของการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มประธานแต่ละชุมชน คือ
- ทาให้สมาชิกทุกคนได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม และเข้าใจประโยชน์ของการ
ซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการร่วมกันโดยกรรมสิทธ์ที่ดินเป็นของของสมาชิกโครงการบ้าน
มั่นคงเมืองชุมแพทุกคน
- ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้อที่ดินได้สาเร็จ
ดังนั้น ประธานชุมชนจะต้องสามารถนาข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมและถูกต้องเกี่ยวกับ
แนวคิดการซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการร่วมกันไปประชาสัมพันธ์ต่อยังสมาชิกในชุมชนของตนเองให้
เข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน เพื่อเป็นการชักชวนให้สมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน
(3) การสร้างความเข้าใจกับสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพทุกชุมชน
การประชาสัมพันธ์แนวคิดการซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการร่วมกันแก่สมาชิกในแต่ละ
ชุมชนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนเข้าใจถึงปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน,
- ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนเข้าใจถึงปัญหาการขาดงบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน
- ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการร่วมลงเงิน
ออมขันเพื่อระดมทุนจัดซื้อที่ดิน
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ภาพที่ 2 การสร้างความเข้าใจกับประธานชุมชน ผ่านเวทีประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
ที่มา: เทศบาลเมืองชุมแพ
ดังนั้น สมาชิกในแต่ละชุมชนจะได้รับการประชาสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
แนวคิดการซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการร่วมกันผ่านประธานชุมชนของตนเอง ในรูปแบบการประชุม
กลุ่มย่อย โดยประธานชุมชนและสมาชิกในชุมชนนั้นๆมีพื้นฐานมาจากลักษณะความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ ซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดระเบียบทางสังคมอย่างหนึ่ง ที่มีลักษณะความสัมพันธ์ในแนวราบ
หรือมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเป็นพื้นฐาน มีการไปมาหาสู่กัน ช่วยเหลือกัน ลงแรงกันในการ
ทางาน และประธานชุมชนยังเป็นผู้ที่สมาชิกในแต่ละชุมชนให้การเคารพนับถือ โดยมาจากการ
เลือกตั้งภายในแต่ละชุมชน การนาข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่หรือการขอความร่วมมือใดๆ จึงมักจะ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี การประชุมกลุ่มย่อยซึ่งเป็นการประชุมภายในแต่ละชุมชนระหว่าง
ประธานและสมาชิกชุมชนนั้นๆ เนื่องจากความแตกต่างของเวลาว่างจากการประกอบอาชีพของ
สมาชิก การประชุม กลุ่ม ย่อยจึงเป็น สิ่ งจ าเป็ น เพื่ อลดช่อ งว่า งการสื่อ สารระหว่า งกลุ่ มแกนน า
โครงการลงขันนารวมกั บสมาชิกในแต่ละชุมชนให้สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น
โดยการประชุมภายในชุมชนประธานแต่ละชุมชนจะทาหน้าที่จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยตามความ
เหมาะสมของเวลาของสมาชิกในแต่ละชุมชน
อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์ เพียงอย่างเดียวอาจทาให้สมาชิกโครงการบ้า นมั่นคงเมือง
ชุมแพไม่สามารถตระหนักถึงปัญหา และความจาเป็นของการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันได้มากพอ
จึงได้ทาการ เก็บข้อมูลการบริโภคข้าวของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ เพื่อสะท้อนความ
จริงของปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินที่ส่งผลต่อการบริโภคข้าวสารราคาแพงที่ส่งผลกระทบต่อ
รายจ่ายในครัวเรือนของสมาชิก และเพื่อแสดงให้ส มาชิกทุกชุมชนได้เห็น ว่าบริหารจัดการที่ดิน
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ร่วมกัน จะช่วยลดรายจ่ายค่าข้าวสารในครัวเรือนได้ ซึ่งจะทาให้ส มาชิกมองประโยชน์ของการ
บริหารจัดการที่ดินทากินร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม
 การจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
วัตถุประสงค์ของการจัดทาเวทีประชุมกลุ่มย่อย คือ การกระตุ้นให้สมาชิกโครงการ
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพทุกคนสามารถตระหนักถึงปัญหาของการไม่มีความมั่นคงทางด้านอาหารและที่
อยู่อาศัยในอนาคตสาหรับลูกหลานได้ โดยใช้กลไกการศึกษาสภาพปัจจุบันของสมาชิกทุกชุมชนด้าน
การบริโภคข้าว เพื่อให้สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพได้เข้าใจสภาพปัจจุบันของชุมชนและ
ตนเอง แล้วสามารถนามาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทา
กิน ซึ่งประธานชุมชนจะเป็น ตัวแทนในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบริโภคข้าวแต่ละครัวเรือนของ
สมาชิกในชุมชนของตนเอง แล้วส่งต่อให้ยังคณะทางานสวัสดิการภาคประชาชนทาการรวบรวมข้อมูล
การบริโภคข้าวแต่ล ะครั วเรือนของสมาชิกโครงการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพ เพื่อน าเสนอผ่านเวที
ประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพก่อนในขั้นตอนแรก จากนั้นกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนา
รวม, ประธานแต่ละชุมชน และคณะทางานสวัสดิการภาคประชาชนร่วมกับคุณสาโรจน์ สนั่นเมือง
จะทาการรวบรวมความคิดเห็นจากทั้ง 13 ชุมชนอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สะท้อนความคิดเห็น และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่สมาชิกพึงพอใจอย่างแท้จริง หลังจากนั้นจึงนาความคิดเห็น , ข้อเสนอจาก
สมาชิกทุกชุมชนเสนอต่อเวทีประชุมเมืองเพื่อหาข้อสรุปเป็นมติของเมืองชุมแพต่อไป
ผลการจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยในการสารวจข้อมูลการบริโภคข้าวของแต่ละชุมชนทาให้ได้
ข้อมูลว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีรายจ่ายค่าข้าวสารเดือนละประมาณ 1,000 บาทต่อครัวเรือน หลังจาก
นั้น จึงน าผลผลิตการทานารวมที่ผ่านมาของกลุ่มแกนนาโครงการลงขัน นารวมมาเปรียบเทียบให้
สมาชิกรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการทานารวมว่าหากมีการนาผลผลิตมาขายให้สมาชิกทุกชุมชนใน
ราคาถูกกว่าท้องตลาดจะทาให้สามารถประหยัดรายจ่ายได้ถึงเดือนละประมาณ 400 ส่งผลให้สมาชิก
โครงการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพทุกชุมชนตระหนักได้ว่า ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน ส่งผลต่อ
ความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนในอนาคตและทาให้ครอบครัวสูญเสียรายจ่ายไปกับค่าข้าวสารที่
ราคาแพงเมื่อเทียบกับราคาข้าวที่จะได้จากการทานารวม ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมให้ส่งผลให้สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพตระหนักถึงความจาเป็นในการมีส่วนร่วม
เพื่อบริหารจัดการที่ดินทากินร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารต่อไป
แม่สนอง รวยสูงเนิน (ประธานกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ และสมาชิกกลุ่มแกน
นาโครงการลงขันนารวม) กล่าวถึงประโยชน์จากการจัดเก็บข้อมูลการบริโภคข้าวว่า
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“การนาเสนอด้วยตัวเลขนั้น ทาให้สมาชิกเห็นภาพที่ชัดเจนว่าในแต่ละเดือนนั้นตนเอง
ต้องเสียเงินในการบริโภคข้าวไปเท่าไหร่ และหากมีการลงขันทานารวมแล้ว จะทาให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ลดลงได้
อย่างไร และถ้าหากจะซื้อที่ดินจะต้องเอาเงินจากการออมของสมาชิกส่วนหนึง่ จึงจะพอซื้อที่ดิน ทาให้สมาชิก
เข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาและเกิดความร่วมมือของสมาชิกในที่สุด เรามีข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว และมาเปิดเวที
ให้ถามข้อสงสัยเรื่องนารวมซื้อยังไง ใครทา ผ่อนยังไง แล้วจะใช้เงินส่วนไหน เพราะทุกส่วนมีเงินกองทุนทุก
ส่วน แล้วเวลาทาให้คนเชื่อมั่น ต้องพูดให้เค้าเห็นประโยชน์ ไม่ควรพูดแต่เรื่องเงิน แต่ต้องทาให้เห็นภาพ”
(สัมภาษณ์แม่สนอง รวยสูงเนิน, 2556)
(4) การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน
การจะเชื่อมโยงสมาชิกโครงการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพทุกคนด้วยการประชาสัมพัน ธ์ถึง
ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน ทาให้สามารถเข้าใจความหมายของการบริหารจัดการที่ดินทากินได้ตรงกัน
และวางแผนดาเนินงานไปในแนวทางเดียวกันนั้น จาเป็นต้องให้สมาชิกได้เข้าใจถึงภาพรวมของโครงการลง
ขันนารวมด้วยการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่ชัดเจนและเป็นเป้าหมายที่สามารถนาไปปฏิบัติได้โดยมี
กลุ่มคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวม และประธานชุมชน ดาเนินงาน
ร่วมกับคุณสาโรจน์ สนั่นเมือง ตัวแทนจากเทศบาล ในการกาหนดเป้าหมายของการบริหารจั ดการที่ดินทา
กิน ผ่านเวทีประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการที่ดิน
ร่วมกัน ดังนี้ (ที่มา: เอกสารเผยแพร่โครงการลงขันนารวม)
1. ต้องการมีที่ดินทากินเป็นของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพทุกคน
2. ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี
3. สร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ
4. ก่อให้เกิดความหวังและสานฝันให้แก่สมาชิก
หลังจากนั้นกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมจึงนาโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพที่
มีเป้าหมายการดาเนิน งานที่ชัดเจนเสนอต่อประชุมเวทีเมืองต่อไป เพื่อต้องการให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งจาก
ภายในและภายนอกชุมชน ได้รับทราบถึงความสาคัญและผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้จากการซื้อที่ดินเพื่อ
บริหารจัดการร่วมกันแก่สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพทุกคน โดยที่การเลือกที่จะซื้อที่ดินของเอกชน
จะทาให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารจัดการได้อย่างชัดเจน มีความมั่นคงในการถือครอง เพราะมีกรรมสิทธิ์
บนที่ดินตามที่กฎหมายกาหนดและการรวมกลุ่มทาให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายจากการซื้อที่ดิน พร้อมทั้ง
สามารถยกเป็นมรดกให้ลูกหลานทากินต่อไปได้ ที่สาคัญคือการใช้ประโยชน์ที่ดินจะไม่มีการแบ่งรายละเอียด
ที่ดินเป็นสิทธิรายบุคคล แต่จะเป็นของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพทุกคน และมีการจัดการร่วมกัน
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแบ่งผลผลิตที่เท่าเทียมกัน
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2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการค้นพบปัญหาร่วมกัน
(1) ผู้มีส่วนได้เสีย
จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการค้นพบปัญหาร่วมกันของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพ พบว่า มีผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการค้นพบปัญหาร่วมกัน ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผู้เข้าร่วมขั้นตอนการค้นพบปัญหาร่วมกัน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงาน/องค์กร

ภาครัฐ
ภาคประชาชน

เทศบาลเมืองชุมแพ
กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวม
ประธานชุมชน
สมาชิกทั่วไป

จานวน
(คน)
1
5
13
N/A*

ภาคเอกชน/ประชาสังคม

คณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน
คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย

15
26
5

หมายเหตุ

*ไม่สามารถ
ระบุจานวน
สมาชิก
ทั่วไปที่
แน่นอนได้

จากตารางผู้เข้าร่วมขั้นตอนการค้นพบปัญหาร่วมกัน พบว่า ขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคุลม
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรภายในและภายนอกชุมชน อีกทั้งจานวนของผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมมีปริมาณ
เพียงพอต่อการแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จานวนของประธานชุมชนที่เข้าร่วมครบทั้ง 13 ชุมชน
สะท้อนได้ว่า จะสามารถนาข่าวสารไปประชาสัมพันธ์ได้ครบทุกชุมชน ในส่วนของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียจาก
เทศบาลแม้จะมีเพียง 1 คน แต่พบว่าเป็นตัวแทนที่ดีและสามารถให้คาแนะนากับสมาชิกบ้านมั่นคงเมืองชุม
แพในการค้นพบปัญหาการขาดแคลนที่ดินได้เป็นอย่างดี
(2) บทบาทและวิธีการดาเนินงานร่วมกัน
จากแผนภูมิที่ 3 การดาเนินงานร่วมกันนั้น เริ่มจากกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมได้ขอ
คาปรึกษาจากเทศบาลเมืองชุมแพ(1) เนื่องจากเทศบาลเมืองชุมแพมีหน้าที่ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนประชาชนในการปกครองให้มีการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน
และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนที่อยู่อาศั ย โดยได้คุณสาโรจน์ สนั่น เมืองให้
ความรู้และคาแนะน าพร้อมทั้งเป็น ที่ปรึกษาให้กับโครงการลงขัน นารวมเมืองชุมแพ ทั้งยังช่วย
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง และดาเนิน งานที่อานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน(2) จึงทาให้กลุ่มแกนนาโครงการลงขัน
นารวมสามารถนาความรู้และคาแนะนาที่ได้ไปกระจายต่อยังสมาชิกในชุมชนอื่นๆของโครงการบ้าน

65
มั่นคงเมืองชุมแพ และด้วยความตระหนักถึงการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงของสมาชิกใน
ทุกชุมชน กลุ่มแกนนาจึงได้สร้างความเข้าใจกับประธานชุมชนทุกชุมชนก่อน เพื่อร่วมกันหารือและ
รับฟังความคิดเห็นของตัวแทนแต่ละชุมชน(3) หลังจากนั้นจึงมอบหมายให้ประธานชุมชนทาหน้าที่
การประชาสัมพัน ธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อดี ข้อเสีย ผลประโยชน์ที่จ ะได้รับ(4) และทาการ
จัดเก็บข้อมูลการบริโภคข้าวของสมาชิกทุกชุมชน โดยมีกลุ่มคณะทางานสวัสดิการทางานร่วม ซึ่งมี
บทบาทในการประสานงานในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ทางานร่วมกับประธาน
ชุมชน(5) หลังจากนั้น กลุ่มแกนน าโครงการลงขันนารวม ร่วมกับประธานชุมชนทุกชุมชน และ
ตัวแทนจากเทศบาลได้ทาการรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาร่วมกาหนดเป้าหมายการบริหารจั ดการที่ดิน
ร่วมกันต่อไป(6)

แผนภูมิที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการค้นพบปัญหาร่วมกัน
3) สรุปขั้นตอนและผลการค้นพบปัญหาร่วมกัน
ขั้นตอนการค้นพบปัญหาร่วมกันมีการทางานประสานกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม และภาคประชาชน โดยแต่ละฝ่ายมีวัตถุประสงค์ของการทางานที่มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดิน ทากิน โดยมีหน่วยงานภาคประชาสังคมและภาคประชาชนที่ดูแล
โครงการลงขันนารวมคือ คณะทางานสวัสดิการภาคประชน ที่ทาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาความคิดเห็นของสมาชิกทั้งหมดไปดาเนินการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินที่
ทุกฝ่ายพอใจต่อไป จากการศึกษาพบว่า ผลการดาเนินงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้
(1) ก่อให้เกิดผู้นาในการดาเนินงานโครงการลงขันนารวม
กลุ่มผู้นาในการดาเนินงาน ประกอบด้วย กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวม, กลุ่มประธาน
ชุมชน, ตัวแทนจากเทศบาล และกลุ่มคณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน ซึ่งผู้วิจัยเรียกว่า “กลุ่ม
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คณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม” โดยที่กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมนี้
เป็น ผู้ที่ มีบทบาทอย่างมากในการขั บเคลื่อ นโครงการลงขัน นารวม เนื่อ งจากปั จ จั ยของการมี
จิตสานึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองและจิตสานึกต่อชุมชนว่า การขาดแคลนที่ดินทากินนั้น นามา
ซึ่งความไม่มั่นคงทางด้านที่อยู่อ าศัยและความไม่มั่น คงทางด้านอาหารต่อสมาชิกโครงการบ้า น
มั่นคงเมืองชุมแพ กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน
กับหน่วยงานภาครัฐ, การจัดทาข้อมูลโครงการลงขันนารวม, การอานวยความสะดวกในการประชุม
, การเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและสมาชิกทุกคน ทาให้สมาชิกทั่วไปใน
โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพทุกคนยอมรับถึงภาวะผู้นาของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลง
ขันนารวม ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยของการเป็น “ผู้นา” ที่จะสามารถพาโครงการลงขันนารวมให้
ประสบความสาเร็จได้
(2) เกิดการตั้งเป้าหมายการดาเนินงานที่ชัดเจน
เนื่องจากปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพทุกคนได้
รับรู้ข่าวสารโดยทั่วกันถึงแนวคิดการซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการร่วมกันซึ่งสามารถสร้างความมั่นคง
ทางด้านที่อยู่อาศัยและความมั่นคงทางด้านอาหาร นามาสู่การตัดสินใจมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการที่ดิน ทากิน ผลจากการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องร่วมกับการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามข้อสงสัยหรือแสดงความต้องการของตนเองได้อย่า ง
อิสระ ไม่มีการปิดกั้นความคิดเพื่อที่จะนาความคิดเห็นเหล่านั้นไปหาข้อสรุปแนวทางดาเนินงานที่
ทุกฝ่ายพอใจ การเข้าร่วมจึงเป็น ไปอย่างสมัครใจ ประกอบกับการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
และการนาเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้านการบริโภคข้าวราคาแพงที่สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมือง
ชุมแพต้องประสบ
ส าหรับการดาเนิน งานของขั้ น ตอนการค้น พบปัญหาร่วมกั น นั้น ได้มีการน าเทคนิคและ
วิธีการประชุมทั้งสิ้น 2 รูปแบบ คือ 1) การประชุมคณะกรรมการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพ อัน
ประกอบด้วย กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวม และกลุ่มประธานชุมชน 2) การประชุมกลุ่มย่อย
คือ การประชุมของแต่ละชุมชน โดยที่สมาชิกที่ต้องเข้าร่วมโครงการลงขันนารวมมีหน้าที่ในการเข้า
ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นของตนเองในที่ประชุมกลุ่มย่อยอย่างอิสระตามความสะดวกด้าน
เวลาของตนเอง เพื่อให้สะดวกต่อการเขาถึงข้อมูลของสมาชิกในแต่ละชุมชน วัตถุประสงค์หลักของ
การประชุมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั้งหมดนั้นมีดังนี้
 ให้สมาชิกทุกคนรับรู้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนที่ดินทากินอย่างทั่วถึง และ
 เพื่อชักชวนให้สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพตัดสินใจร่วมโครงการลงขันทานารวม
 รวมไปถึงการใช้เทคนิคในการนาเสนอข้อมูลการบริโภคข้าวของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
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เมืองชุมแพ ผลลัพธ์ที่ได้คือ สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ รับรู้ เข้าใจสถานการณ์
ปัจ จุบัน และปัญหาของการดาเนิน งานจากการเข้า ถึงข้อมูล ที่เพียงพอ ร่วมกับการได้รับการ
สนับสนุนจากเทศบาลเมืองชุมแพ (แผนภูมิที่ 4)
1 ขั้นตอนการค้นพบปัญหา

ขอคาปรึกษา และได้รับความรู้
จากเทศบาลเมืองชุมแพ

ร่วมกัน

1.1 กลุ่มแกนนาฯตระหนักถึงป

ปัญหา

1.2 การสร้างความเข้าใจกับกลุ่มประธาน

ประชาสัมพันธ์

ชุมชน

1.3 การสร้างความเข้าใจกับสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ

1.4 การวางแผนและกาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน

เปิดเวทีประชุมคณะกรรมการ
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
เปิดเวทีประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
และจัดเก็บข้อมูลการบริโภค
ข้าวของสมาชิกทุกชุมชน

สมาชิกทุกคนต้องการที่ดินทากิน แต่ขาดงบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน

แผนภูมิที่ 4 ลาดับวิธีการดาเนินงานขั้นตอนการค้นพบปัญหาร่วมกัน
4.3.2 ขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
1) วิธีการดาเนินงาน
(1) การกาหนดผู้มีส่วนได้เสีย
จากขั้นตอนการค้นพบปัญหาร่วมกันซึ่งมีแกนนาโครงการลงขันนารวม ตัวแทนจากเทศบาล
เมืองชุมแพ และประธานชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับ
สมาชิก การประชุมและประชาสัมพันธ์ซึ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพเป็น
หลัก แม้จานวนฝ่ายของผู้มีส่วนได้เสียจะเพียงพอและครอบคลุมต่อการดาเนินงานในขั้นตอนการ
ค้น พบปัญหาร่วมกัน แต่ส าหรับ การด าเนิ น งานขั้น ตอนการกาหนดแนวทางแก้ไขปั ญหา ซึ่ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเงินเป็นหลัก โดยที่การวางแผนด้านการเงินนั้นจะต้องมี
ความรอบคอบและถูกต้ อง จึงต้องมีการขยายขอบเขตหรือ เพิ่มผู้มีส่ วนได้เสี ยจากหลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และกาหนดผู้มีส่วนให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกโครงการบ้าน
มั่นคงเมืองชุมแพ เพราะหากไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มากพออาจก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังได้
ดัง นั้น การก าหนดผู้ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย จึง เป็น อี กปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ท าให้ ส ามรถก าหนดขอบเขตของ
ผู้เข้าร่วมโครงการลงขันนารวม ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสของกระบวนการแก่สมาชิก
บ้านมั่นคงเพื่อจะร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตัดสินใจร่วมกันถึงแนวทางการแก้ปัญหา
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การขาดแคลนที่ดินทากินผ่านเวทีประชุมเมืองเป็นหลัก โดยเวทีประชุมเมือง 2 ประกอบไปด้วยผู้มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน/ประชาสั ง คม และภาคประชาชน อาทิ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นแก้ ไ ขปั ญ หาที่ อ ยู่ อ าศั ย คนจน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นกฎหมาย โดยมี ค ณะ
กรรมการบริ หารบ้านมั่น คงเมื องชุ มแพ (ประกอบด้วย คณะกรรมการบ้ านมั่ น คงเมือ งชุม แพ,
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุม, คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเครือข่ายเมืองชุม
แพ และคณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน) ทาหน้าที่สาคัญในการให้คาปรึกษาและให้ความ
เห็นชอบก่อนการตัดสินใจดาเนินงานใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมือง
ชุมแพ
ดังนั้น กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมจึงได้นาเสนอแนวคิดการซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการ
ร่วมกัน ต่อเวทีประชุมเมือ ง โดยมีวั ตถุประสงค์เ พื่อเป็ น การน าเสนอวัตถุ ประสงค์ของแนวคิ ด
ดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งจากภายในและภายนอกโครงการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพได้
รับทราบอย่างเป็นทางการ และร่วมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน
โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต้องมีพื้นฐานมาจากบนความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ที่เท่าเทียมอย่างสัมพัทธ์ของทุกฝ่าย(อนุสรณ์ อุณโณ, 2547) ทาให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง
และลดการเกิ ด อิท ธิ พ ลของคนบางกลุ่ม ที่ อาจต้อ งการแสวงหาผลประโยชน์ ส่ วนตน แกนน า
โครงการลงขันนารวมจึงนาเสนอวาระต่อที่ประชุมเวที เพื่อหามติการประชุมเวทีเมืองที่จะนามาซึ่ง
ข้อสรุปของแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ในการประชุมเวที
เมือง จะมีการกาหนดสถานที่และเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับอาชีพของสมาชิกส่วนใหญ่
ทาให้โอกาสในการเข้าประชุมของสมาชิกเพิ่มมากขึ้น โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะดาเนินการ ณ
ที่ทาการเทศบาลเมืองชุมแพ จานวนสองเดือนครั้งหรือตามวาระที่เห็นสมควรให้มีการจัดประชุม มี
การทาเอกสารการประชุมเพื่อบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานหรือ
องค์กรลงชื่อรองรับมติการประชุมในทุกวาระ โดยมีนายกเทศบาลเมืองชุมแพเป็นประธาน และ
เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากทางเทศบาลเมืองชุมแพเป็นผู้ดาเนินรายการ
จากการนาเสนอวัตถุประสงค์ของแนวคิดการบริหารจัดการที่ดิน ร่วมกันของกลุ่มแกนน า
โครงการลงขันนารวมต่อคณะกรรมการบริหารบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ พบว่า มติเวทีประชุมเมืองได้
อนุมัติและสนับสนุน การดาเนิน งานของโครงการลงขัน นารวม แต่อุปสรรคหลักที่ขัดขวางการ
ดาเนินงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน คือ การขาดงบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน

2

เวทีเมืองหรือเวทีประชุมเมือง คือ การประชุมอย่างเป็นทางการ ณ เทศบาลเมืองชุมแพ มีคณะกรรมการบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพ ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพทั้งหมด และมีนายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง
ชุมแพเป็นประธานในการประชุม และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆเข้าร่วม
การประชุม เวทีประชุมเมือง จึงเป็นการประชุมในลักษณะภาพรวมของบ้านมั่นคงในเมืองชุมแพทั้งหมด
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แม่สนอง รวยสูงเนิน (ประธานกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ และสมาชิกกลุ่มแกนนา
โครงการลงขันนารวม) กล่าวถึงปัญหางบประมาณในการจัดซื้อที่ดินว่า
“เริ่มต้นคุยเป็นปีกว่าจะเข้าใจกับสมาชิกทุกคน”
(สัมภาษณ์แม่สนอง รวยสูงเนิน, 2556)
สอดคล้องกับคุณสาโรจน์ สนั่นเมือง ตัวแทนจากเทศบาลเมืองชุมแพ ที่ได้กล่าวถึงปัญหา
งบประมาณในการจัดซื้อที่ดินว่า
“พูดคุยกันกว่า 2 ถึง 3 ปี จนตกผลึก จึงกู้ได้ จึงซื้อได้”
(สัมภาษณ์คุณสาโรจน์ สนัน่ เมือง, 2556)

ภาพที่ 3 ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบโครงการลงขันนารวมอย่างเป็นทางการ
ผ่านเวทีประชุมเมือง ที่มา: เทศบาลเมืองชุมแพ
(2) การดาเนินงานวางแผนงบประมาณ
การดาเนินการวางแผนงบประมาณ ประกอบด้วยแหล่งงบประมาณ 3 ช่องทาง ได้แก่ การ
ลงขันออมเงินของสมาชิกโครงการบ้านมัน่ คงเมืองชุมแพ, การขอสินเชื่อจากสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน และการขอสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ ดังนี้
1. การลงขันออมเงินของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
กลไกในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ ภายหลังที่กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนา
รวมได้ขอคาปรึกษาและร่วมคิดค้นกับคุณสาโรจน์ สนั่น คือ การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
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สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพทุกคนโดย การร่วมกันแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน
โดยการระดมทุนของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุม แพ ด้วยการลงขันออมเงินในรูปแบบหุ้น
โดยสาเหตุที่เลือกการระดมทุนจัดซื้อที่ดินโดยการลงขันออมเงินนั้น เนื่องมาจากสมาชิกโครงการ
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพมีประสบการณ์และศักยภาพในการออมเงินเพื่อโครงการบ้านมั่นคงมาแล้วใน
ปีพ.ศ. 2547 การลงขันนออมเงินของสมาชิกโครงการบ้านมั่ นคงเมืองชุมแพจึงเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งทางการเงิ น หรือการกระจายความเสี่ ยงในการแบกรับภาระค่าที่ดิ น อีกทั้งยั งเป็น การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสานึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันของสมาชิกโครงการบ้า น
มั่นคงเมืองชุมแพ จึงเกิดแนวคิดการจัดตั้ง กองทุนนารวม เพื่อบริหารจัดการเงินลงขันของสมาชิก
ซึ่งจากแนวคิดการลงเงินออมขันดังกล่าวจึงเป็นที่มาของชื่อ โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ มา
จนถึงปัจจุบัน
การลงขันออมเงินของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ มีเงื่อนไขดังนี้
1. จะต้องเป็นรูปแบบกลุ่มที่สมาชิกทั้งหมดต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของ
สมาชิกทั้งหมด (ในแต่ละชุมชน)
2. กลุ่มจะต้องมีการทาหนังสือผู้รับผลประโยชน์กับสมาชิกในกลุ่ม โดยมี
เอกสารในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
3. เงินออมลงขัน กลุ่มเก็บ 100 ต่อคนต่อกลุ่ม
4. ต้องสารองเงินไว้ที่กลุ่มของตนเอง 20 บาทต่อเดือน
5. ออมเงินนารวม 1,875 บาทต่อเดือน
ดังนั้น กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม (ประกอบด้วย กลุ่มแกนนา
โครงการลงขันนารวม กลุ่มคณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน กลุ่มประธานชุมชน และตัวแทน
จากเทศบาลเมืองชุมแพ) จึงได้คานวณเงินลงขันนารวม โดยตั้งเป้าไว้จานวน150 หุ้น หุ้นละ 150
บาทต่อเดือน หรือหากคิดพิจารณาเป็นรายชุมชนทุกชุมชนจะเป็นเงิน 12.5 X 150 = 1,875 บาท
ต่อชุมชนต่อเดือน ทั้งหมดจานวน 12 ชุมชน สามารถเก็บออมเงินลงขันได้ 1,875 X 12 = 22,500
บาทต่อเดือน ใช้เวลาในการ เก็บออม 6 เดือน รวมเป็นเงิน 22,500 X 6 = 135,000 บาท โดย
มอบให้คณะทางานด้านสวัสดิการภาคประชาชน จานวน 15 คนเป็นตัวแทนดาเนินการในเรื่องการ
เก็บระดมเงินออมลงขัน โดยแต่ละกลุ่มต้องนาส่งทุกเดือน (เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553)
แนวคิ ด ในการระดมทุ น โดยการลงขั น ออมเงิ น ของสมาชิ ก ได้ รั บ ค าแนะน าจากคณะ
กรรมการบริหารจัดการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพว่า “อาจจะส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของครัวเรือน
ของสมาชิกที่อาจเพิ่มขึ้น” กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมร่วมกับกลุ่มประธานชุมชนจึงต้องทา
การประชาพิจารณ์เพื่อให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงขันออม
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เงิน กลุ่มประธานชุมชนจึงเปิดเวทีประชาพิจารณ์ในแต่ละชุมชน และเก็บรวบรวมความคิดเห็นของ
สมาชิก
 การจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
การจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาประชาพิจารณ์เรื่องการลงขัน
ออมเงิน ของสมาชิกจากทุกชุมชน และเพื่อเปิดโอกาสให้ส มาชิกได้แสดงความคิดเห็น /ซักถาม
รายละเอียดและข้อข้องใจเกี่ยวกับเงื่อนไข บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกที่ต้องการจะเข้าร่วมใน
โครงการลงขันนารวมในการลงขันนออมเงิน โดยประธานแต่ละชุมชนได้ทาการรับฟังความคิดเห็น
และเก็บรวบรวมความคิดเห็น ซึ่งท้ายที่สุดสมาชิกจะเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจเลือกแนวทางในการมี
ส่วนร่วมขั้นต่อไปด้วยตนเอง
ผลจากการการจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 และเก็บรวบรวมความเห็นของสมาชิกในแต่
ละชุมชน สามารถนามาสรุปเป็นมติเมืองได้ว่า สมาชิก 8 ชุมชน จาก 12 ชุมชน (ทั้งสิ้นจานวน 276
ครัวเรือน) ที่ยอมรับเงื่อนไขและต้องการมีส่วนร่วมในโครงการลงขันนารวม (ภาคผนวก:กล่องข้อมูล
ที่ 4-1) การเข้าร่วมโดยสมัครใจของสมาชิกทั้ง 8 ชุมชน แสดงให้เห็นว่าแนวคิดการลงขันออมเงิน
จะต้องมีวางแผนในการกาหนดการลงขัน ออมเงินที่ไม่กระทบกับรายจ่ายเดิมของครัวเรือนของ
สมาชิก
อย่างไรก็ตาม ที่ดินมีราคาสูงหากใช้การระดมทุนจากสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
ในรูปแบบการลงขันออมเงินเพียงอย่างเดียวนั้น อาจจะทาให้เกิดความล่าช้าและราคาที่ดินอาจะ
ปรับตัวสูงขึ้น กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมร่วมกับคณะกรรมการบริหารบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
ผ่านเวทีประชุมเมือง แล้วสรุปมติการประชุมเวทีเมืองโดยมีความเห็น ชอบที่จ ะทาการขออนุมัติ
สิน เชื่อเพิ่มเติมจากสถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน และกองทุน พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ เพื่อ
รวบรวมเงินทุนในการจัดซื้อที่ดินต่อไป

2. การขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็น องค์กรของชุมชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจาก
รากฐาน โดยสนับสนุนให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับอาชีพ การเพิ่มรายได้ และยังสนับสนุนการให้ความ
ช่วยเหลื อทางด้า นการเงิ น แก่ องค์ กรชุ มชนและเครื อข่า ยองค์กรชุมชน สั งคม และส่ง เสริ มให้
ประชาชนมีความมั่น คงในที่อยู่อาศัยและที่ดิน ท ากิน เกิดการจัดการและการวางแผนการใช้
ประโยชน์ในที่ดินของท้องถิ่นร่วมกัน ซึ่งในปีพ.ศ. 2547 โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพได้รับการ
ช่วยเหลืองบประมาณในการสร้างที่อยู่อาศัยจนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกโครงการบ้าน
มั่น คงเมือ งแพและคุ ณ สยาม นนท์ ค าจัน ทร์ (อดี ต ผู้ จัด การสถาบั น พัฒ นาองค์ ก รชุ มชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) และจากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมือง
ชุมแพ
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คุณสยาม นนท์คาจันทร์ (อดีตผู้จัดการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน) ได้กล่าวสนับสนุนโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพว่า
“เมื่อบ้านเสร็จแล้ว ต้องมีการเติมสายพานการผลิตอื่นเข้าไป เพื่อให้กระบวนการ
ทางสังคมมันอยู่ได้และเข้มแข็ง”
(สัมภาษณ์คุณสยาม นนท์คาจันทร์, 2556)
ดังนั้น มติการประชุมเวทีเมืองจึงเล็งเห็นว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนั้นจะสามารถให้
สิน เชื่อเพื่อเป็นทุนในการซื้อที่ดิน เพื่อบริหารจัดการที่ดิน ทากิน ร่วมกัน ของชุมชนได้อีกครั้ง โดย
จะต้องทาการนาเสนอวัตถุประสงค์ของโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งมีคณะทางานสวัส ดิการภาคประชาชนเป็น ผู้จัดทาข้อมูล ในการ
นาเสนอ โดยเน้นที่ข้อมูลการบริโภคข้าวของแต่ละครัวเรือนเพื่อแสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการ
ที่ดิ น ท ากิ น ร่ วมกัน โดยการท านารวมนั้ น จะสามารถลดค่ า ใช้ จ่า ยในการบริ โ ภคข้า วของแต่ ล ะ
ครัวเรือนได้
คุณแสงเดือน ศรีไพรวัลย์ (สมาชิกชุมชนบ้านร่วมเย็นและหนึ่งในกลุ่มแกนนาโครงการลงขัน
นารวม) กล่าวถึงการจัดทาข้อมูลโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพเสนอต่อสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน ว่า
“มีคณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน ชุมชนละ 1-2 คน ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น มาร่วมกัน
จัดทาข้อมูลในการนาเสนอ ในช่วงเวลาเลิกงาน”
(สัมภาษณ์คุณแสงเดือน ศรีไพรวัลย์, 2556)
แม่สนอง รวยสูงเนิน (ประธานกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ และสมาชิกกลุ่มแกนนา
โครงการลงขันนารวม) กล่าวถึงการจัดทาข้อมูลโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพเสนอต่อสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน เพิ่มเติมว่า
“ครั้งแรกก็คุยนานอยู่ เพราะเค้าก็ไม่เห็นด้วย เพราะเค้าไม่เคยทา เพราะเค้าไม่เคยทาเรื่อง
อาชีพ นาเสนอตั้ง 4-5 รอบ ถึงจะอนุมัติเงิน มีข้อเสนอแนะจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หลาย
มุมมอง โดยนักวิชาการส่วนมามองว่าเราเป็นคอมมูล คิดว่าแม่เป็นคนหัวรุนแรง จะรวมพวก เป็น
คอมมิวนิ ส ต์ที่ต้องทารวมกัน แต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้น เพราะเราเป็น ชาวบ้าน เราคิดว่ามัน เป็น
ประโยชน์กับเรา เราคิดไม่ถึง เพราะเราไม่มีความรู้เรื่องนั้น เวลาเราไปเสนอที่กรุงเทพมหานคร เค้า
ก็จะตีมาให้ทารายละเอียดมา เราชาวบ้านไม่รู้หรอกคอมมูลคืออะไร แต่นักวิชาการกลัวไปเอง แต่
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ในเป้าหมายของเราคือลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพราะเราเป็นหนี้บ้านแล้ว เราคิดเพียงเท่านี้แต่คน
อื่นมองคิดแตกแขนงออกไปอีกหลายเรื่อง แต่เราก็ชี้แจงว่าเราคิดแบบคนรากหญ้าคิด เลยยอมให้กู้
เงิน”
(สัมภาษณ์แม่สนอง รวยสูงเนิน, 2556)
เมื่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทา
ดินของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ โดยการบริหารจัดการที่ดินทากินภายใต้โครงการลง
ขันนารวมที่จะนามาซึ่งการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับสมาชิก
โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพได้ จึงตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนให้ตาม
คาขอ โดยคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการลงขันนารวมว่า
การสนับสนุนโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพจะต้องประกอบด้วย 2 เรื่อง ดังนี้
1. ทุนในการซื้อที่ดิน ซึ่งในระบบของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีสินเชื่อ
เพียงพอที่จะช่วยเหลือสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพได้ และถือว่าเป็นภารกิจตามกฎหมาย
ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสามารถทาได้
2. หน้าที่การเป็นที่ปรึกษาในเชิงวิธีคิดเรื่องบริหารงบประมาณ โดยส่งฝ่าย
สินเชื่อที่มีความชานาญงานได้แก่ สานักงานบริหารกองทุนและสินเชื่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยที่
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามที่สถาบันมอบหมาย
โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนขอนุติสินเชื่อทั้งสิ้น 2,000,000 บาท กาหนดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.5 ต่อปี มีกาหนดคืน 14 งวด งวดละ 162,320 บาท รวม 7 ปี กาหนดให้มีบุคคลค้า
ประกันเงินกู้จานวน 21 คน (ภาคผนวก: กล่องข้อมูลที่ 4-2) รวมทั้งต้องจานองที่โฉนดที่ดินไว้เป็น
หลักประกันกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนอีกด้วย (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบ้าน
มั่นคงเมืองชุมแพเมื่อวันที30 สิงหาคม 2554)
อย่างไรก็ตาม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้เคยพยายามเป็นสื่อกลางในการเจรจาเสนอซื้อ
ที่ดินกับธนาคารออมสินในราคา 2,000,000 บาท เพื่อเป็นการลดต้นทุนการบริหารจัดการที่ดินทา
กินของโครงการลงขันนารวม แต่การเจรจาไม่เป็นผลสาเร็จ ธนาคารออมสินไม่อนุมัติขายที่ดินใน
ราคาที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเสนอซื้อ สินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจึงยังไม่
เพียงพอต่อการจัดซื้อที่ดิน เนื่องจากธนาคารออมสินได้ประกาศขายที่กินในราคา 2,500,000 บาท
จึงต้องระดมความคิดในการสรรหาแหล่งงบประมาณอื่น มติเวทีประชุมเมืองจึงเสนอให้ขออนุมัติ
สินเชื่อจากกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพเพิ่มเติม
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3. การขออนุมัติสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ
กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ คือ แหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายในเมือง
ชุมแพ โดยใช้เป็นกองทุนหมุนเวียนภายในเมืองซึ่งเกิดจากการระดมทุนภายในเมืองและจัดการใน
รูปแบบองค์กรสาธารณะของเมืองนั้นเป็นกองทุนที่พัฒนาเพื่อช่วยบ้านมั่นคงที่มีปัญหาที่อยู่อาศัย
โดยเวทีประชุมเมืองคณะกรรมการเมือง ครั้งที่2/2552 วาระจัดตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุม
แพและมีการลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 โดยเป็นการลงนามความ
ร่วมมือของ 3 หน่วยงานคือ 1).มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย(ACHR) 2).กองทุนพัฒนาที่อยู่
อาศัยเมืองชุมแพ และ 3).เทศบาลเมืองชุมแพ โดยมีนางสนอง รวยสูงเนิน เป็นประธานกองทุนคน
แรก มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน มีสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงและมี
ศักดิ์ศรี มีระบบกองทุนที่เข้มแข็งเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้
โดยง่าย เป็นสังคมที่น่าอยู่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กองทุนพั ฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ จึงเป็นแหล่ง
เงินทุนที่สามารถนามาใช้ในการซื้อที่ดินในโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
ดังนั้น กลุ่มแกนนาโครงการลงขัน นารวมร่วมกับประธานชุมชนจึงยื่นวาระเสนอต่อเวที
ประชุมเมืองเพื่อขออนุมัติสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารบ้านมั่นคงเมืองชุมแพได้พิจารณาข้อเสนอ เนื่องจากเงินกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ
เป็น เงิน ที่มาจากการออมของสมาชิกโครงการบ้า นมั่น คงเมืองชุมแพทุกคน การที่ส มาชิกหรื อ
โครงการใดๆจะได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์จากเงินจะต้องขึ้นอยู่กับระเบียบของกลุ่ม ไม่ใช่การ
ตัดสินใจของใครเพียงลาพัง ซึ่งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาที่
อยู่อาศัยกากับและดูแล ด้วยวัตถุประสงค์ของจากกองทุน พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพที่มีการ
จัดสรรในการใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างหลากหลาย จึงอนุมัติสินเชื่อให้กับโครงการลงขันนา
รวมจานวน 500,000 บาท (ภาคผนวก: กล่องข้อมูลที่ 4-3)
โดยการผ่อนชาระสินเชื่อกับกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ ทางกองทุนพัฒนา
ที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพได้อนุมัติสินเชื่อจานวน 500,000 บาท ให้กับการจัดซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการ
ลงขันนารวม โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี กาหนดคืน 20 งวด งวดละ 25,440 บาท
รวม 5 ปี กาหนดให้มี บุค คลค้าประกัน เงิ น กู้ จ านวน 20 คน (ตามมติที่ ประชุ มคณะกรรมการ
เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมแพเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554)
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ภาพที่ 4 การประชุมดาเนินการวางแผงบประมาณ
ที่มา: เทศบาลเมืองชุมแพ
ดังนั้น แหล่งงบประมาณทั้งหมดจึงมี (แผนภูมิที่ 5) ดังนี้
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จานวน 2,000,000 บาท
2. กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ จานวน 500,000 บาท
3. เงินลงขันของสมาชิกทั้ง 8 ชุมชน จานวน 191,700 บาทต่อปี
ในส่วนภาระหนี้สินที่สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพต้องร่วมกันผ่อนชาระ
มีดังนี้
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ปีละ 324,640 บาท
2. กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ ปีละ 101,760 บาท
รวมเป็นเงินที่ต้องส่งชาระสินเชื่อทั้งสิน้ ปีละ 426,400 บาท

โครงการลงขันนารวม
เมืองชุมแพ

เงินลงขันออมเงินของ
สมาชิก

เงินสินเชื่อจากสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน

เงินสินเชื่อจากกองทุน
พัฒนาที่อยู่อาศัย

แผนภูมิที่ 5 แหล่งงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
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เมื่อสามารถรวบรวมเงินทุนได้เพียงพอต่อการจัดซื้อที่ดินแล้ว ขั้นตอนการวางแผนต่อไป
จึงเป็น การวางแผนถึง รูปแบบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ ดิน และการจัด ตั้งองค์ก รบริหารจัดการ
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อที่ดินให้ถูกต้องตามกระบวน
กฎหมาย ดังจะกล่าวต่อไป
(3) การดาเนินการวางแผนรูปแบบการถือครองที่ดิน
กลไกในการดาเนินงานวางแผนรูปแบบการถือครองที่ดิน ภายหลังที่กลุ่มแกนนาโครงการลง
ขันนารวมได้ขอคาปรึกษาและร่วมคิดค้น กับคุณสาโรจน์ สนั่ นเมือง คือ การส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพทุกคนโดย การสนับสนุนให้ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของสมาชิ ก โครงการบ้ า นมั่ น คงเมื อ งชุ ม แพทุ กคน จึ ง ได้ ท าการประชุ ม เพื่ อ หารื อ ถึ ง วิ ธี ก ารที่
เหมาะสมและยุติธรรมในการถือครองที่ดิน มติของเวทีประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวม และ
ตัวแทนจากเทศบาลเมืองชุมแพ ได้เสนอแนวทางในการจัดซื้อที่ดินหลายแนวทางผ่านเวทีประชุม
คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ (ที่มา: เอกสารเผยแพร่โครงการลงขันนารวม) ดังนี้
1. การถือครองในนามสหกรณ์ หรือ
2. การถือครองในนามกลุ่มออมทรัพย์ หรือ
3. การถือครองในนามเครือข่ายสวัสดิการเมืองชุมแพ หรือ
4. การถือครองแบบกรรมสิทธิ์ร่วมในนามบุคคล 9 คน ซึ่งมาจากตัวแทนที่
ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุม ตัวแทน 9 คนมาจากคณะกรรมการเครือข่า ย
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
เวทีประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพได้มีมติเอกฉันท์ให้ถือครองแบบ
กรรมสิทธิ์ ร่วมในนามบุคคล 9 คน มาจากตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือก โดยบุคคลทั้ง 9 คน ต้องทา
พินั ยกรรมกั บครอบครั ว และเครือ ญาติ ให้ ชั ดเจนว่ า จะไม่ มี สิท ธิ ใดๆบนที่ดิ น นารวมและจะไม่
ดาเนินการด้านกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โดยสาเหตุที่ไม่เลือกการถือครองในนามสหกรณ์เนื่องจากว่าใน
การถือครองที่ดินในนามสหกรณ์นั้นมีข้อเสียหลายอย่างที่ทางมติเวทีประชุมเมืองได้เล็ง เห็น อาทิ มี
ความยืดหยุ่นน้อย ต้องส่งเงินให้กับสันนิบาติสหกรณ์ทุกรุ่น และมีกฎระเบียบมากเกินไป ดังนั้นจึง
เป็นที่มาของการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมที่ทุกฝ่ายพอใจ เพราะทุกคนรับรู้ว่าที่ดินนั้นจะไม่
ตกเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง และมีกฎหมายที่รับรองการจดกรรมสิทธิ์ร่วมโดยการสลักหลังโฉนดว่า
มีผู้ถือโฉนด 9 คน (ภาคผนวก: กล่องข้อมูลที่ 4-4)
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ภาพที่ 5 การลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้ถือครองแบบกรรมสิทธิ์ร่วมในนามบุคคล 9 คน
ที่มา: เทศบาลเมืองชุมแพ
(4) การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
การบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม ตามมติเวทีประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมือง
ชุมแพ ซึ่ งได้เสนอให้มีก ารแบ่ง หน้าที่ความรับผิ ดชอบ การจัดตั้งบทบาทและหน้าที่ ก่อนจะ
ดาเนิน การจัดซื้อที่ดิน จากธนาคารออมสิน เนื่ องจากธนาคารออมสิน มีความกังวลว่าอาจจะมี
นายทุน อยู่เบื้ องหลัง การซื้ อที่ดิน จึงต้อ งมีการกาหนดบทบาทหน้า ที่ที่ชัดเจน กล่าวคือ ต้องมี
ผู้รับผิดชอบการทางานต่างๆ มีขั้นตอนและกฎระเบียบที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้ธนาคารออมสินเห็น
ถึงความพร้อมของโครงการลงขันนารวม องค์กรบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพจึง
ประกอบด้วย
1. สมาชิกนารวม คือ สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพที่เข้าร่วม
และทาหน้าที่ลงเงินออมขันโดยการซื้อหุ้นผ่านกลุ่มหรือชุมชนของตนเอง และมีหน้าที่ทาร่วมกันนา
รวมถึงมีสิทธิ์ลงชื่อในการขายนาได้ (โดยต้องได้รับความเห็นชอบเกินร้อยละ 75)
2. คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ คือ บุคคลที่เป็นตัวแทนของแต่ละ
ชุมชน มีบทบาทและหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของชุมชนที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ รวมถึงทา
หน้าที่กากับและดูแลนโยบาย คัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการนารวม (โดยให้ทุกชุมชนส่ง
รายชื่อตาแหน่งคณะกรรมการบริหารจัดการนารวม) รวมถึงปลดหรือแต่งตั้งผู้จัดการนารวม ที่มา
จากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้จัดการนารวม
3. คณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน คือ ตัวแทนจากทุกชุมชนในโครงการ
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพ เพื่อทาหน้าที่กาหนดการกากับดูแลการบริหารจัดการงบประมาณการทานา
รวมร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการนารวมเมือชุมแพ
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4. คณะกรรมการบริหารจัดการนารวม คือ บุคคลที่ได้มาจากการคัดเลือกตัวแทนใน
แต่ละชุมชนเพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองเรื่อง เป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบการดาเนินงาน ควบคุมและ
อนุมัติงบประมาณในการทานารวมของผู้จัดการนารวม (ภาคผนวก: กล่องข้อมูลที่ 4-5)
5. ผู้จัดการนารวม 1 คน ทาหน้าที่บริหารจัดการนารวม วางแผนปฏิบัติ
เสนองบประมาณ ให้ข้อมูลทุกเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารจัดการนารวม
จากการสัมภาษณ์ คุณแสงเดือน ศรีไพรวัลย์ (สมาชิกชุมชนบ้านร่มเย็นและหนึ่งใน
สมาชิกกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวม) พบว่า สาเหตุที่ต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการนารวม
เพราะว่า
“สมาชิกทุกคนไม่สามารถที่จะลงไปดูแลพื้นที่นารวมได้ตลอด จึงจาเป็นต้องเลือก
ผู้แทนเพื่อที่จะเป็นตัวแทนสมาชิกในการรับผิดชอบการดูและนารวม”
(สัมภาษณ์คุณแสงเดือน ศรีไพรวัลย์, 2556)
การคัดเลือกผู้จัดการนารวม จัดทาขึ้นโดยให้ทุกโครงการเสนอรายชื่อได้โครงการละไม่เกิน 1
คน โดยให้ผู้สมัครมีการนาเสนอวิสัยทัศน์ในการทานากับสมาชิกโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
(เป็นการโหวตลงคะแนนเสียงเป็นความลับ) (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 การนาเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกผู้จัดการนารวม
ที่มา: เทศบาลเมืองชุมแพ
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2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหา
(1) ผู้มีส่วนได้เสีย
จากการวิเคราะห์ขั้นตอนกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมือง
ชุมแพ พบว่ามีผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ผู้เข้าร่วมขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงาน/องค์กร

ภาครัฐ

เทศบาลเมืองชุมแพ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวม
ประธานชุมชน
สมาชิกทั่วไป
คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย
คณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเมืองชุมแพ

ภาคประชาชน

ภาคเอกชน/
ประชาสังคม

จานวน
(คน)
1
1
2
5
13
N/A*
26
5
15
15

หมายเหตุ

*ไม่สามารถระบุ
จานวนสมาชิก
ทั่วไปที่แน่นอนได้

ผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไข พบว่ามีขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสียที่เพิ่มมากขึ้น
อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกชุมชนที่เข้ามาให้ความรู้และคาแนะนาในการ
วางแผน และขอบเขตผู้มีส่วนได้เสียที่มาจากองค์กรภายในชุมชนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาที่อยู่อาศัย เหตุเพราะมติของเวทีประชุมจะต้องทาการขออนุมัติสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย
จานวนของผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมพบว่ามีจานวนที่เพียงพอในการร่วมกันกาหนดและวางแผนแนวทางแก้ไข
ปัญหา
(2) บทบาทและวิธีการดาเนินงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย
การดาเนินงานโครงการลงขันนารวม จาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากสมาชิกโครงการ
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพจานวนมาก โดยที่โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพมีคณะกรรมการบริหารบ้าน
มั่นคงเมืองชุมแพเป็นผู้ดูแล ให้คาปรึกษา ให้ความเห็นชอบ และคอยยับยั้งเรื่องที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสมาชิก กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมจึงนาเสนอแนวคิดการ
ซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการร่วมกันแก่คณะกรรมการบริหารบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ(1) ที่ประกอบไป
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ด้วยคณะทางานกลุ่มต่างๆ เพื่อร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดรวมถึงการกาหนดผู้มีส่วนได้เสียใน
การรับผิดชอบด้านงบประมาณ แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ทั้งในเรื่องของการลงขัน
ออมเงินและการผ่อนส่งค่าที่ดินกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย การ
ถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้จากกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวม ไปยังสมาชิกทุกชุมชน(2,3)
เนื่องจากราคาที่ดินมีมูลค่าสูง จึงต้องส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการบ้าน
มั่ น คงเมื อ งชุ ม แพในการลงขั น ออมเงิ น เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ร่ ว มลงทุ น ในกิ จ กรรมของชุ ม ชนตาม
ความสามารถของตนเองซึ่งเป็นกลไกการกระจายความเสี่ยงในการแบกรับภาระค่าที่ดิน โดยที่การ
ร่วมลงขันออมเงินจะต้องไม่สร้างภาระให้กับสมาชิก แต่จะต้องเป็นการสละเงินของตนเองเพื่อเข้า
โครงการลงขันนารวม โดยการซื้อหุ้น ที่แบ่งขายจานวน 150 หุ้น หุ้นละ 50 บาท และถึงแม้จะมี
ชาวบ้านบางโครงการไม่เข้าร่วม ก็จะไม่มีการบังคับแต่อย่างใด ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความสมัครใจ
(4,5) สาหรับแหล่งงบประมาณอีกแห่งที่สาคัญ คือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพราะถือว่าเป็นผู้มี
ส่ว นได้ เ สีย ที่ มี ความส าคั ญและมี อิ ท ธิพ ลต่อ สมาชิ ก โครงการบ้า นมั่น คงเมื อ งชุ ม แพอย่ างมาก
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่นาโครงการบ้านมั่นคงมาสู่สมาชิกเมืองชุมแพ โดยคุณสยาม นนท์คาจันทร์
มีความสนิทสนมกับพี่น้องสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของ
ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดผู้มีส่วนได้เสียของสมาชิกโครงการบ้าน
มั่นคงเมืองชุมแพ(6,7) และทาการขอสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยตามลาดับ(8,9)
การดาเนินงานต่อมาคือ การวางแผนกาหนดรูปแบบการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมที่
ชัดเจนและยุติธรรมแก่สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพทุกคน(10) โดยมีกลุ่มแกนนาโครงการ
ลงขันนารวม กลุ่มคณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน กลุ่มคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
ร่วมกับคุณสาโรจน์ สนั่นเมือง ตัวแทนจากเทศบาล และสมาชิกแต่ละชุมชนร่วมกันคัดเลือกบุคคลที่
จะเป็นตัวแทนการถือครองที่ดิน นอกจากนั้น ยังมีการจัดตั้งองค์กรบริหารโครงการลงขันนารวม
เมืองชุมแพอย่างชัดเจน ด้วยการกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนมาขึ้นตามไป
ด้วย(11) ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการนารวมและผู้จัดการนารวมมาจากการเสนอรายชื่อและ
และให้สมาชิกแต่ละชุมชนได้ร่วมลงคะแนนเสียงเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะทาหน้าที่รับผิดชอบ
การทานารวม(11.1, 11.2) โดยที่ยั งคงมีตัว แทนจากเทศบาลเมืองชุ มแพเป็ น พี่เลี้ยงผู้คอยให้
คาปรึกษาในการจัดทาข้อมูลต่างๆ ในขั้นตอนนี้มีคณะกรรมการบริหารบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ซึ่งมี
หน้าที่ในการรับเรื่อง พิจารณา ให้คาปรึกษาในการดาเนินงานโครงการลงขันนารวม นอกจากนั้นยัง
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นผ่านการทาประชาพิจารณ์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของ
สมาชิกส่วนใหญ่ต่อการมีส่วนร่วมในการลงขันนออมเงิน พร้อมทั้งได้นาข้อมูลการบริโภคข้าวเสนอ
ต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อให้พิจารณาประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชน โดยผู้มีส่วนได้เสียในแต่
ละกลุ่มมีบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์กันดังนี้ (แผนภูมิที่ 6)
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แผนภูมิที่ 6 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย: ขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
3) สรุปขั้นตอนและผลการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพในโครงการลง
ขันนารวม มีการจัดแบ่งหน้าที่การทางาน และมอบความรับผิดชอบให้ตามความสามารถและตามความถนัด
ของแต่ละองค์กร โดยต้องทาให้ทุกระบบและทุกองค์กรมีความสัมพันธ์กัน โดยกาหนดภารกิจ อานาจหน้าที่
และความรับปิดชอบให้ชัดเจนมากที่สุด เพื่อให้การดาเนินงานสมารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการลงขัน
นารวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได่แก่
 การร่วมกันวางแผนด้านการเงิน เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดซื้อที่ดิน
 การจัดทาประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมลงขัน ออมเงินของสมาชิก โดยการกาหนดราคาหุ้น ได้
สะท้อนให้เห็นว่าจานวนเงินในการลงขันออมเงินนั้นจะต้องไม่เบียดเบียนหรือเพิ่มภาระรายจ่ายใน
ครัวเรือนของสมาชิก
ซึ่งวิธีการดาเนินงานดังกล่าวทาให้สมาชิกตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการลงขันออมเงิน
อย่างเต็มใจ เพื่อนามาสบทบทุนเป็นงบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน และเป็นเงินทุนสารองของโครงการต่อไป
และสามารถดาเนินงานในขั้นตอนการต่อไปเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการบริหารจัดการโครงการลงขัน
นารวมว่าจะสามารถทาให้สมาชิกได้รับการบริโภคข้าวที่ราคาถูกกว่าท้องตลาด อีกทั้งยังมีที่ดินรองรับการ
ขยายตัวในอนาคตและมีแหล่งอาหารที่จะแบ่งปันผลผลิตอย่างเท่าเทียม (แผนภูมิที่ 7)
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2 ขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
2.1 การกาหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.2 การดาเนินงานวางแผน
งบประมาณ

2.3 การดาเนินการวางแผน
รูปแบบการถือครองที่ดิน

เปิดเวทีประชุมเมือง เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ

2.4 การจัดตั้งองค์กรบริหาร
โครงการลงขันนารวม

เปิดเวทีประชุมกลุ่ม
ย่อยครั้งที่ 2

ได้งบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน

แผนภูมิที่ 7 ลาดับวิธีการดาเนินงานขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
4.2.3 ขั้นตอนการดาเนินงาน
จากขั้นตอนการค้นพบปัญหาและขั้น ตอนการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ทาให้ได้ทางออกของ
การแก้ไขปัญหาจากการได้รับสิน เชื่อทั้งจากกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ, สถาบัน พัฒนาองค์กร
ชุมชนและจากการระดมทุนลงขันนออมเงินของสมาชิก โดยขั้นตอนการดาเนินงานนี้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ผ่านเวทีประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงเป็นหลัก โดยมีคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพและ
คณะทางานสวัสดิการภาคประชาชนเป็นองค์กรชุมชนสาคัญ ในการให้คาปรึ กษาแก่กลุ่มแกนนาโครงการลง
ขันนารวม จานวนฝ่ายของผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมจึงลดลงจากขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งมี
รายละเอียดตามลาดับการดาเนินงานของโครงการลงขันนารวม ดังนี้
1) วิธีการดาเนินงาน
(1) ดาเนินการจัดซื้อที่ดิน
จากการขอสินเชื่อเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
จานวน 2,000,000 บาท จากและจากกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพจานวน 500,000 บาท
ส่งผลให้สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพจึงมีความพร้อมในการจัดซื้อที่ดินเพื่อบริหารงาน
ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการที่ ดินทากินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม โดยตามประกาศธนาคาร
ออมสินที่ดินที่ประกาศขาย รหัส KKN 5311 ตามโฉนดเลขที่ นส.3 ก.1680 และ 17249 17250
17445 และ 17677 จานวน 38 ไร่ 5 ตารางวา กาหนดราคาที่ 2,500,000 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อ
งบประมาณเพียงพอต่อการจัดซื้อ สมาชิกโครงการบ้านมั่ นคงเมืองชุมแพจึงติดต่อกับธนาคารออม
สินเพื่อจัดซื้อที่ดิน ต่อมาจึงได้ทราบว่าราคาที่ดินมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งธนาคารออมสินได้มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาประกาศขายที่ดินจากราคา 2,500,000 บาท โดยธนาคารได้ขึ้นราคาที่ดินเป็น
4,600,000 ล้านบาท
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จากสถานการณ์ดังกล่าว สมาชิกโครงการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพจึงได้รวมกลุ่มกันเป็น
เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายสลัม 4 ภาคกว่า 200 คน เพื่อยื่น
หนังสือต่อรองราคาที่ดิน กับธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
กรณีที่ดินที่ขอซื้อเพื่อทาโครงการลงขันนารวมมีราคาพุ่งสูงกว่าเท่าตัว
แม่สนอง รวยสูงเนิน (ประธานกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ และสมาชิกกลุ่มแกนนา
โครงการลงขันนารวม) กล่าวถึงเหตุการณ์การยื่นหนังสือต่อรองราคาที่ดินในครั้งนั้นว่า
“พอถามกับธนาคารออมสินสาขาชุมแพก็ไม่ได้รับคาตอบถึงราคาที่แน่ชัด และไม่มีอานาจ
ตัดสินใจขาย ชาวบ้านจึงต้องเดินทางมาหาคาตอบที่ชัดเจน ที่สานักงานใหญ่ ว่าจะสามารถซื้อใน
ราคาเดิมที่วางแผนไว้ได้หรือไม่”
(สัมภาษณ์แม่สนอง รวยสูงเนิน, 2556)
ด้านนายศิริชัย วงศาโรจน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้
และกฎหมาย ได้เป็นตัวแทนมารับเรื่องร้องเรียน และชี้แจงถึงสาเหตุที่ราคาที่ดินที่เพิ่มว่า อ้างอิง
ตามราคาตลาด ร่วมกับการพิจารณาราคาที่เข้าซื้อจากกรมบังคับคดีจึงอาจทาให้ราคาสูงขึ้นได้
นายศิริชัย วงศาโรจน์ กล่าวกับสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพว่า
“กรณีนี้ เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อที่ดินทากินร่วมกัน ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์
ธนาคารที่สนับสนุนประชาชนฐานราก และราคา 2,500,000 บาทที่เสนอมา ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แต่ต้องผ่านกรรมการก่อน ซึ่งจะติดต่อกลับไปทราบภายใน 1 สัปดาห์ มั่นใจว่าธนาคารจะช่วยเหลือ
ชาวบ้านอย่างแน่นอน”
(ศิริชัย วงศาโรจน์, 2554)
สาหรับการเจรจาต่อรองราคาที่ดินกับธนาคารออมสินสาขาใหญ่นั้น ได้มีสมาชิกเครือข่าย
สลัม 4 ภาคส่วนหนึ่งเข้าร่วมขั้นตอนการต่อรองราคาโดยการนัดหมายกันเพื่อมานั่งชุมนุมประท้วง
และกดดันให้ธนาคารออมสิน ปรับลดราคาที่ดิน การเจรจาต่อรองในครั้งนี้ไม่มีหน่วยงานใดเป็น
สื่อกลางระหว่างธนาคารออมสินและสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง มีเพียงคณะกรรมการบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพหรือองค์กรชุมชนที่เป็นตัวแทนสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพเข้าเจรจาโดยตรง
กับธนาคารออมสิน การเลือกวิธีการนั่งชุมนุมประท้วงแสดงให้เห็นว่า ผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่มักคิด
ว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องอาศัยการนั่งชุมนุมเพื่อสร้างสถานการณ์
ให้ตนเองมีอานาจในการต่อรอง
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โดยผลจากการรวมตัวของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ประสบผลสาเร็จเพราะ
ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ ยอมอนุมัติให้โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพซื้อที่ดินได้ในราคา
2,500,000 บาทตามราคาประกาศ และยังแสดงให้เห็น ถึงการที่หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน ให้
ประชาชนระดับรากหญ้าได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีที่ดินทากินที่มั่นคง โดยมี คณะกรรมการบ้าน
มั่นคงเมืองชุมแพ เป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อที่ดินทั้งสิ้น จานวน 38 ไร่ 5 ตารางวา ราคารวมค่าโอน
และภาษี ทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,630,000 บาท (วารสารข่าวชุมชน. ปฏิรูปประเทศไทยให้ชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเอง. ฉบับที่ 113 กรกฎาคม-สิงหาคม 2554) ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 การรวมตัวเพื่อต่อรองราคาที่ดินกับธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
ที่มา: ที่มา: http://www.isranews.org
(2) การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการทานารวม
การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการทานารวมนั้น เป็นการบริหารงบประมาณการ
ทานารวม ภายหลังการเจรจาต่อรองราคาที่ดินกับธนาคารเป็นผลสาเร็จ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรจากเทศบาลเมืองชุมแพและการประสานความร่วมมือ ที่มาจากขั้นตอนของการกาหนด
แนวทางแก้ไขในการวางแผนงบประมาณ การกาหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก และการกาหนด
ทรัพยากร เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตามแผนการที่ได้วางไว้ โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
คนที่เกี่ยวข้องตามแต่ละบทบาทหน้าที่ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาที่ตั้งไว้
โครงสร้างการดาเนินงานบริหารจัดการงบประมาณโครงการลงขันนารวม(แผนภูมิที่ 8)
โดยคณะกรรมการบริ หารจัดการนารวมร่ว มกับ ผู้จัด การนารวมมี หน้า ที่ในการน าเสนอข้อมู ล
รายละเอียดการทานาต่อคณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน เนื่องจากคณะทางานสวัสดิกาภาค
ประชาชน มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการงบประมาณ หลังจากนั้นจึงนาเสนอรายละเอียด
การบริหารจัดการงบประมาณต่อคณะกรรมบ้านมั่นคงเมืองชุมแพเนื่องจากมีบทบาทหน้าที่ในการ
กากับดูแลและประเมินผล พร้อมทั้งคอยให้คาปรึกษาและความเห็นชอบในการดาเนินงาน โดยใน
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การดาเนินงานทุกครั้งจะมีตัวแทนจากเทศบาลเข้าร่วมเสมอเพื่อสังเกตการณ์และคอยให้คาแนะนา
โดยการจัดตั้งงบประมาณเพื่อการทานารวมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1)การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการทานาแต่ละครั้ง , (2)การประเมิน ผลผลิต , (3)การปันผลประโยชน์ และการให้
ค่าตอบแทน ดังนี้
1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการทานาแต่ละครั้ง ต้นทุนนารวมต่อ1 ไร่
จากการคานวณของคณะกรรมการบริหารจัดการนารวมร่วมกับ
ผู้จัดการนารวม
โดยมีตัวแทนหน่วยงานเทศบาลเมืองชุมแพคอยให้คาแนะนา ดังนี้
ค่าพันธุ์ข้าวไร่ละ
500 บาท
ค่าไถไร่ละ
300 บาท
ค่าปุ๋ยไร่ละ
500 บาท
ค่าเกี่ยวไร่ละ
600 บาท
ค่าดาเนินการ
1,765 บาท
รวมประมาณ(ต่อไร่)
3,700 บาท
รวมประมาณ 38 ไร่
140,600 บาท
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและเครื่องจักรกล (ขอสนับสนุนจากเทศบาลเมืองชุมแพ)
5. รถไถปรับพื้นนา 1 คัน ปฏิบัติงาน 45 วัน
ค่าน้ามันวันละ 1,500 บาท เป็นเงิน 67,500.- บาท
6. รถแบคโฮร์ขุดลอกคลอง 1 คัน ปฏิบัติงาน 20 วัน
ค่าน้ามันวันละ 3,500.- บาท เป็นเงิน 70,000.- บาท
ค่าปุ๋ยจานวน 30 ถุงๆละ 950 บาทเป็นเงิน 28,500.- บาท (ขอสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บางส่วนจากเทศบาลเมืองชุมแพ)
2. การประเมินผลผลิต
จากการคานวณของคณะกรรมการบริหารจัดการนารวมร่วมกับผู้จัดการนารวม โดยมี
ตัวแทนหน่วยงานเทศบาลเมืองชุมแพคอยให้คาแนะนา พบว่า ที่นา 1 ไร่ทาครั้งเดียวประมาณการ
ว่าได้ข้าวเปลือก 500 กิโลกรัม สีเป็นข้าวสาร 300 กิโลกรัม มีที่นาประมาณ 38 ไร่ ได้ข้าวสาร 38
X 300 = 11,400 กิโลกรัม ข้าวสารประมาณว่ากิโลกรัมละ 30 บาท (ราคาข้าวสาร ณ ช่วงปีพ.ศ.
2554) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,1400 X 30 = 342,000 บาท ทานาปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นเป็นเงินทั้งสิ้น
342,000 X 2 = 684,000 บาท หักค่าใช้จ่ายการทานา 140,600 X 2 = 292,000 บาท ดังนั้น
คงเหลือ 392,000 บาท
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3. การปันผลประโยชน์ และการให้ค่าตอบแทน
การจัดสรรผลกาไรจากการขายผลิตผลเมื่อหักต้นทุน ที่มาจากการคานวณของ
คณะกรรมการบริหารจัดการนารวมร่วมกับผู้จัดการนารวม โดยมีตัวแทนหน่วยงานเทศบาลเมือง
ชุมแพคอยให้คาแนะนา ดังนี้
ระยะเวลาปีที1 –ปีที่5แบ่งผลกาไร ดังนี้
จ่ายเข้ากองทุนสะสมเพื่อการทานาร้อยละ
10
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้ฝ่ายผลิตร้อยละ
15
จ่ายใช้หนี้สินเชื่อซื้อที่นาร้อยละ
75
ระยะเวลาปีที่ 6 เป็นต้นไปแบ่งผลกาไร ดังนี้
จ่ายเข้ากองทุนสะสมเพื่อการทานาร้อยละ 10
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้ฝ่ายผลิตร้อยละ
15
ปันผลให้สมาชิกตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
75
อย่างไรก็ตาม ตามขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไข ในการผ่อนชาระค่าที่ดินนั้น จะต้อง
ผ่อนชาระให้หมดสิ้นเสียก่อน แล้วจึงจะเริ่มปันผลจากผลผลิตในแต่ละปี ดังนั้นปัจจุบันที่ผู้วิจัยกาลัง
ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการที่ดินโครงการลงขันนารวมอยู่นี้จึงยังไม่การปันผลเกิดขึ้น

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ

เทศบาลเมือง
ชุมแพ

กากับและดูแลนโยบาย
คณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน

กากับดูแลการบริหารจัดการงบประมาณการทานารวม
คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม

กลั่นกรองเรื่อง เป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบการดาเนินงานควบคุม
และอนุมัติงบประมาณในการทานารวม
ผู้จัดการนารวม

1คน บริหารจัดการนารวม วางแผนปฏิบัติ เสนอของบประมาณทานา/
สมาชิกนารวม

แจกแจงภาระงานให้สมาชิกนารวม

แผนภูมิที่ 8 โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
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(3) การมีส่วนร่วมในการทานารวมของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
ภายหลังการประชุมหารือวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน กระทั่งสามารถ
ซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการร่วมกันภายใต้โครงการลงขันนารวมเมือชุมแพ โดยมีการถือครองที่ดิน
แบบกรรมสิทธิ์ร่วม สมาชิกโครงการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพจึงได้ร่วมมือกันเพื่อทานารวม ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความมั่น คงทางด้านอาหารให้กับสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพทุกคน โดยเริ่มจากการปรับปรุงพื้น นาขุดลอกคลองและปั้น คัน นา และได้มีการขอ
สนับสนุนเครื่องจักรกลและน้ามันเชื้อเพลิงจากเทศบาลเมืองชุมแพ โดยจะมีผู้จัดการนาทาหน้าที่
แจ้งกาหนดการในการทานาผ่านประธานชุมชน เพื่อให้สมาชิกแต่ละชุมชนได้จัดสรรเวลาว่างจาก
การประกอบอาชีพ เพื่อมาร่วมกันทานา ซึ่งการมีส่วนร่วมในการทานานั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับ
สมาชิกคนใดก็ตามที่ไปเข้าร่วมการทานาจะได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 200 บาท โดยมีผู้จัดการนา
รวมเป็นผู้จดบันทึกรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการทานาเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับสมาชิกจาก
คณะกรรมการบริหารจัดการนารวมที่ทาหน้าที่กากับดูแลและอนุมัติงบประมาณการทานารวม
และนาผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งมาขายให้กับสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพในราคาที่ถูกกว่า
ท้องตลาด หลังจากขายให้กับสมาชิกผลผลิตที่เหลือจะทาการขายสู่ตลาดเพื่อนาเงินที่ได้จากการ
ขายข้าวมาจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการทานาครั้งต่อไป และเพื่อจัดทาบัญชีการผ่อนชาระหนี้
ค่ า ที่ ดิ น โดยจะมี ก ารน าเสนอผลประกอบการจากผู้ จั ด การนารวม ผ่ า นเวที ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ

ภาพที่ 8 การลงแขกเกี่ยวข้าวและผลผลิตข้าวจากโครงการลงขันนา
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2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ผู้มีส่วนได้เสีย
จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงานของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
พบว่า มีผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการดาเนินงาน ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผู้เข้าร่วมขั้นตอนการดาเนินงาน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงาน/องค์กร

ภาครัฐ

เทศบาลเมืองชุมแพ
ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่

จานวน
(คน)
1
N/A*

ภาคประชาชน

กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวม
ประธานชุมชน
คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
คณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน
คณะกรรมการบริหารจัดการนารวม
ผู้จัดการนารวม

5
13
26
15
12
1

ภาคเอกชน/
ประชาสังคม

หมายเหตุ
*ไม่สามารถระบุ
จานวนที่แน่นอน
ได้

จากตารางผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมเข้าร่วมพบว่าขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสียมีการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกทั่วไปที่ขาดการส่งเสริมความต่อเนื่องของการประชุม ในขณะที่ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็น
ตัวแทนจากธนาคารออมสินได้เข้าร่วมในการเจรจาต่อรองราคาที่ดิน มีส่วนสาคัญที่ทาให้โครงการลงขันนรา
รวมมีที่ดินทากินได้ตามวัตถุประสงค์ ในส่วนขององค์กรภายในชุมชนพบว่าขั้นตอนการดาเนินงานมีผู้จัดการ
นารววม และคณะกรรมการบริหารจัดการนารวม ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อจัดทางบประมาณในการทานาในแต่ละ
ครั้งให้กับกลุ่มคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ และกลุ่ม คณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน ได้รับ
ทราบและตรวจสอบ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจากเทศบาลยังคงเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ และให้คาแนะนาที่
ถูกต้องหากเห็นว่ามีข้อผิดพลาด
(2) บทบาทและวิธีการดาเนินงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย
ขั้นตอนการการดาเนินงานโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพนั้น มีคณะกรรมการบ้านมั่นคง
เมื องชุม แพคอยเป็ น ที่ป รึก ษาและสัง เกตการณ์ ร่ว มกับ ตัว แทนจากเทศบาล ซึ่ งใช้ เวทีป ระชุ ม
คณะกรรมการบ้านมั่นคงเป็นสื่อกลางในการร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดซื้อที่ดิน(1) เมื่อมีความพร้อมจึงติดต่อขอซื้อที่ดินจากธนาคารออมสิน ตามจานวน
เงิน2,600,000 บาทที่ได้จัดเตรียมไว้ แต่เมื่อราคาที่ดินเปลี่ยนไปโดยมีราคาสูงขั้นกว่าเท่าตัว จึงเกิด
การรวมตัวกันของสมาชิกบ้านมั่นคงเมืองแพ เพื่อเรียกร้องให้ธนาคารออมสินยอมขายในราคาเดิม
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(2) ซึ่งแสดงให้เห็น ถึ งความสามัคคีของผู้มี ส่วนได้เสี ยในโครงการลงขัน นารวม เพราะทุกคนมี
เป้ า หมายร่ ว มกั น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนที่ ดิ น ท ากิ น และยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
ความสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก และกลุ่ ม คณะท างานต่ า งๆของโครงการบ้ า นมั่ น คงเมื อ งชุ ม แพมี
ความสาคัญและมีอิทธิพลมากต่อความเข้มแข็งขององค์กร ต่อมาจึงเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการนารวม อาทิ การมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณในการทานา การคานวณต้นทุนหรือ
งบประมาณสาหรับการทานาในแต่ละครั้ง และ รูปแบบการปันผลให้กับผู้ถือหุ้น สะท้อนถึงการ
ทางานที่มีความโปร่งใส เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การคั ดเลือกคณะกรรมการบริหาร
จัดการนารวมได้สะท้อนถึงการรับรู้บทบาทหน้าที่และการแบ่งงานกันทาได้เป็นอย่างดี โดยที่คณะ
กรรมการบริหารจัดการนารวมจึงมีบทบาทการในดูแลผลผลิตทั้งระบบและเป็นผู้ชานาญการใน
เรื่องการทานา(3) นอกจากนั้น สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพสามารถมีส่ วนร่วมในการทา
นาโดยจะได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราค่าจ้าง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางในช่วงฤดู
ทานา(4) (แผนภูมิที่ 9)

แผนภูมิที่ 9 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย: ขั้นตอนการดาเนินงาน
3) สรุปขั้นตอนและผลการดาเนินงาน
การดาเนิน งานในการจัดซื้อที่ดินเพื่อจักทาโครงการนารวม เกิดขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐ ในกรณีนี้คือ ธนาคารออมสินซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ได้แสดงออกซึ่งแนวทาง
ในการสนับสนุนการมีที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ โดยการยอมปรับลดราคา
ที่ดินเพื่อให้สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพสามารถซื้อที่ดินได้ตามความสามารถของชุมชน ราคาที่ดิน
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สะท้ อ นถึ ง มิ ติ ด้า นเศรษฐกิ จ ว่า แม้ ที่ ดิ น จะมี ราคาที่ สู ง แต่ด้ ว ยกลไกของการวางแผนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
งบประมาณในการจัดซื้อที่ดินที่เกิดจากการลงขันออมเงินทาให้สามารถจัดซื้อที่ดินได้ในที่สุด ด้วยวิธีการดังนี้
 การใช้กลไกกระจายความเสี่ยงหรือร่วมแบกรับภาระค่าที่ดินโดยการร่วมรับผิดชอบไปด้วยกัน ทั้งนี้
ยังสะท้อนให้เห็น มิติทางสังคมที่มีความส าคัญมากกว่ามิติทางเศรษฐกิจ หรือความเป็นเครือข่า ย
(Network) ระหว่างสมาชิ กทั่วไป สะท้อนถึ งการที่ โครงการลงขัน นารวมมี ความเข้มแข็งด้า น
“ปัจจัยการบริหารจัดการ” เนื่องจากมีเรื่องเงินหรืองบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงจาเป็นที่จะต้อง
มีการจัดการที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ
 การจัดตั้งบทบาทและหน้าที่สาหรับโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ โดยการจัดสรรและคัดเลือก
บุคคลภายในในการบริหารจัดการ
 การรวมกลุ่มกับองค์กรภายนอกชุมชน กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมและคณะกรรมการบ้าน
มั่น คงเมืองชุมแพ เพื่อแก้ปัญหาส่วนรวมในชุมชน จากการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการบ้า น
มั่นคงเมืองชุมแพร่วมกับเครือข่ายสลัม 4 ภาคที่เข้าร่วมการนั่งประท้วงเพื่อเจรจาต่อรองราที่ดิน
ร่วมกับสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพกว่า 200 คน
 การมีตัวแทนจากเทศบาลเมืองชุมแพเป็นพี่เลี้ยง ในขั้นตอนนี้อาจจะไม่ได้มีบทบาทมากนักในการ
ให้คาแนะนา แต่ทาหน้าที่ในเฝ้าสังเกตการณ์และเป็นพยานในการรับรู้แทน
ผลการดาเนิน งานนามาสู่การจัดซื้อที่ดินได้แล้วจึงดาเนินการซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ นส. 3 ก.
1680 และ 17249 17250 17445 และ 17677 จานวน 38 ไร่ 5 ตารางวา ได้สาเร็จ จึงสามารถกล่าวได้ว่า
โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพเป็นบ้านมั่นคงแห่งแรกในประเทศไทยที่ผู้ส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้แบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่น คงทางด้านที่อยู่อาศัยและความมั่นคงทางด้านอาหาร ภายใต้ชื่อ
“โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ” (แผนภูมิที่ 10)
3 ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 ดาเนินการเจรจาต่อรองราคาและจัดซื้อที่ดิน

3.2 การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อทานารวม
3.3 ร่วมกันทานา/ เก็บเกี่ยวผลผลิต

สามารถซื้อที่ดินและทานารวมได้สาเร็จ
แผนภูมิที่ 10 ลาดับวิธีการดาเนินงานขั้นตอนการดาเนินงาน

91
4.2.4 ขั้นตอนการประเมินผล
การประเมินผลของโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพนั้น แบ่งเป็นการประเมินผล 2 ด้านคือ การ
ประเมินผลการดาเนินงาน และการประเมินวิธีดาเนินงาน ซึ่งจากวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ในตอนแรกของ
ขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไข ได้แก่
1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) การประเมินผลการดาเนินงาน
จากวัตถุประสงค์ของโครงการลงขันนารวมที่ได้ร่วมกันกาหนดขึ้นโดยสมาชิกโครงการบ้าน
มั่น คงเมืองชุมแพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ส่ง เสริ มและสนับสนุน โครงการลงขัน นารวมอย่า ง
เทศบาลเมืองชุมแพ เมื่อผ่านการทานารวมและได้ผลผลิตออกมาแล้วนั้น สาหรับการประเมินผล
การดาเนินงานการบริหารจัดการที่ดินทากินภายหลังการทานาครั้งแรกเสร็จสิ้น โดยคณะทางาน
สวัสดิการภาคประชาชนเป็นผู้ดาเนินการประเมินจากการสอบถามสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมือง
ชุมแพถึงความพึงพอใจและนาความเห็น เหล่านั้นรวบรวมเพื่อน าเสนอให้กับคณะกรรมการบ้า น
มั่นคงเมืองชุมแพ ผ่านเวทีประชุมคณะการการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ เพื่อตรวจสอบย้อนหลังถึง
ขั้นตอนการดาเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด ว่าในการดาเนินงานโครงการลงขันนารวมเมื องชุมแพว่า
ประสบความส าเร็จ ตามวั ตถุประสงค์ที่ได้ตั้ งไว้หรือ ไม่ และควรจะมี การปรับ ปรุงเปลี่ ยนแปลง
องค์ประกอบใด เพื่อให้โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพนั้นดีขึ้น จึงต้องมีการประเมินความสาเร็จ
ในขั้นตอนการมีส่วนร่วมให้ชัดเจนโดยประเมินตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน
ดังต่อไปนี้
1. ต้องการมีที่ดินทากินเป็นของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
2. ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี
3. สร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ
4. ก่อให้เกิดความหวังและสานฝันให้แก่สมาชิก
ซึ่งโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพสามารถพิสูจน์ถึงความสาเร็จนี้ได้ดังนี้ (ที่มา: เอกสาร
เผยแพร่โครงการลงขันนารวม)
1. สมาชิกทุกคนพอใจระบบการบริหารจัดการที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม
2. สามารถลดรายจ่ายข้าวสารในครัวเรือน
3. มีความมั่นคงด้านอาหาร
4. เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆและได้รับรางวัล
5. สร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ
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โดยในส่วนของการสร้างรายได้ และส่งเสริมอาชีพ นั้น โครงการลงขัน นารวมเมืองชุมแพ
สามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน เพื่อลดการอพยพแรงงานออกจากชุมชนเข้า สู่
เมืองต่อไป สามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน เพราะคนในชุมชนเป็นผู้มี
รายได้น้อยที่ต้องบริโภคข้าวสารในราคาแพง จึงเกิดการใช้วิถีชนบทดั้งเดิมประกอบกับภูมิความรู้ /
ประสบการณ์ในการทานาและสายเลือดชาวนาได้แสดงความเข้มข้น ขึ้น เมื่อมีโอกาส (เอกสาร
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ, 2555) ในการบริหารจัดการพื้น ที่ทากินของผู้มีรายได้น้อยใน
รูปแบบการทานารวม ถือได้ว่าเป็น “นวัตกรรมการจัดการที่ดิ นทากินภาคประชาชนของผู้มี่ด้อย
ศักยภาพทางด้านการเงินแต่สามารถสร้างที่ดินทากินได้ด้วยกลุ่มพลังประชาชนจนเกิดสาเร็จ ”
รวมไปถึงการเป็น ที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ จากคากล่าวของนายสมเกียรติ ดีบุญมี
นายกเทศมนตรี เมืองชุมแพ ที่ได้กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการโครงการลงขั นนารวมของโครงการ
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพว่า
“เป็นตัวอย่างของการรับมือกับประชาคมอาเซียนเพราะการมีพนื้ ที่ทางอาหารเป็น
ความมั่นคงอย่างยิ่งของชุมชนซึ่งจะต้องรักษาพื้นทีน่ ี้ไว้ให้ดีรวมทั้งพื้นที่ของชุมชนในโครงการบ้าน
มั่นคงต้องรักษาไว้ไม่ให้หลุดมือเพราะที่ดินจะมีราคาสูงขึ้น”
(ที่มา: บทความชุมแพเมืองจัดการตนเอง..ก้าวไกลในอาเซียน, http://www.codi.or.th)

ภาพที่ 9 การประชุมของเครือข่ายชุมชนเมืองของกลุม่ ประเทศในเอเซียน
(ที่มา: ชุมแพเมืองจัดการตนเอง..ก้าวไกลในอาเซียน, http://www.codi.or.th)
นอกจากนั้นยังมีบทพิสูจน์ของความสาเร็จของโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพที่ได้รับ
การยอมรับจากเครือข่ายชุมชนเมืองของกลุ่มประเทศในเอเซียน จากการประชุมของเครือข่า ย
ชุมชนเมืองของกลุ่มประเทศในเอเซียนหรือ Urban Poor Coalition Asia (UPCA) ซึ่งมีสมาชิก
จาก 6ประเทศคือฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศรีลังกา
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และไทย ในระหว่าง 15-16ธันวาคม 2555 ที่อาเภอเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็น การ
พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและการ
พัฒนาเมืองในด้านอื่นๆกับเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ โดยโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพได้
สะท้อนความสาเร็จทางพื้นที่ที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมให้กับชุมชนเมืองในเอเชียมีความสนใจและใช้
เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้
(2) การประเมินวิธีดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารจัดการนารวมร่วมกับคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
และผู้จัดการนารวมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการทานาทั้งระบบได้ทาการประเมินวิธีการดาเนินงาน
โดยทาการประเมินวิธีดาเนินงานผ่านเวทีประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ พร้อมทั้งมี
ตัวแทนจากเทศบาลเมืองชุมแพเข้าร่วมสังเกตการณ์และให้คาปรึกษา
โดยมีรายละเอียดของการประเมินวิธีดาเนินงาน 2 ส่วนดังนี้
1. การทานารวม
ผู้จัดการนารวมได้รายงานถึงผลการดาเนินงานต่อเวทีการประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคง
เมือ งชุ มแพเพื่อ ให้ คณะกรรมการบริ หารนารวม และคณะกรรมการบ้า นมั่ น คงเมื อ งชุ มแพได้
รับทราบ ว่า ผลผลิตข้าวบางปีไม่เป็น ไปตามที่คาดหมายไว้ด้วยผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อาทิ
ความแห้งแล้ง และน้าท่วม ผู้จัดการนารวมจึงทาเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อน ามา
ปรับปรุงที่ดิน โดยการขุดสระน้าในที่นา เพื่อทาการเก็บกักน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และจากผลกระทบ
ดังกล่าวที่ทาให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่ทาการประเมินไว้ในการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณ
เพื่อทานารวม อาจจะส่งผลต่อการชาระหนี้ที่ล่าช้าของโครงการลงขันนารวม ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อสมาชิกโครงการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพได้ จึงน ามาสู่การประเมิน อัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนส่ งกับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
2. การเปลี่ยนแปลงสถาบันการเงิน
คณะกรรมการบริหารจัดการนารวมร่วมกับผู้จัดการนารวม นาเสนอเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่
ผ่อนส่งกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนั้นมีอัตราสูง ผ่านเวทีการประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพ เพื่อให้คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ คณะกรรมการสวัสดิการภาคประชาชน
ตัวแทนจากเทศบาลเมืองชุมแพ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ ได้ร่วม
ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป เมื่อทาการประชุม/ปรึกษาหารือ
อย่างถี่ถ้วนแล้ว จึงได้มีมติเวทีประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ว่า ควรจะนาเงินจาก
กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ ซึ่งเป็นภาคประชาสังคมของชุมชนที่ทาหน้าที่เก็บสารองเงิน
เมื่อยามจาเป็น โดยให้นาเงินกว่า 1,300,000 บาท ไปไถ่ถอนที่ดินจานวน 38 ไร่ จากสถาบันพัฒนา
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องค์กรชุมชนและนามาจานองต่อกับกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 2 ต่อปี ในขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี
2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินผล
(1) ผู้มีส่วนได้เสีย
จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการประเมินผลของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
พบว่า มีผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินผล ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ผู้เข้าร่วมขั้นตอนการประเมินผล
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงาน/องค์กร

จานวน
(คน)

ภาครัฐ

เทศบาลเมืองชุมแพ

1

ภาคประชาชน

กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวม
ประธานชุมชน
คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
คณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
ผู้จัดการนารวม
คณะกรรมการบริหารจัดการนารวม

5
13
26
5
5
1
15

ภาคเอกชน/ประชา
สังคม

หมายเหตุ

ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมขั้นตอนการประเมินผลพบว่า องค์กรภานในชุมชนได้แก่ คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ได้กลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งเนื่องจากมีบทบาทในการนาเงินของกองทุนพัฒนา
ที่อยู่อาศัยจ่ายยอดค้างชาระที่เหลือและทาการผ่อนชาระสินเชื่อค่าที่นาต่อกับกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมือง
ชุมแพโดยตรง อย่างไรก็ตาม บทบาทของกลุ่มสมาชิกทั่วไปได้ขาดหายไปตั้งแต่ขั้นตอนการดาเนินงาน ทั้งที่
กลุ่มสมาชิกทั่วไปควรได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สมาชิกยังคงรู้สึกถึงวัตถุประสงค์ที่
แท้จ ริ งของโครงการลงขัน นารวมเมือ งชุม แพ และรู้สึกถึ งความเป็น เจ้ าของ เพื่อท าการตรวจสอบการ
ดาเนินงานให้เกิดความโปร่งใส แต่อาจจะเพราะปัจจัยด้านความไว้วางใจที่เกิดจากการระยะเวลาในการอยู่
ร่วมกันในชุมชนและบทบาทการดาเนินงานของกลุ่มองค์กรภายในชุมชนต่างๆ ที่ผ่านมาทาให้สมาชิกทั่วไปไม่
ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการทาหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานดังกล่าว แต่จานวนของผู้มีส่วนได้
เสียยังถือได้ว่าเพียงพอที่จะทาให้ขั้นตอนการประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์ได้
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(2) บทบาทและวิธีการดาเนินงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย
มติเวทีประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงได้เลือกที่จะใช้ที่ดินเพื่อการทานาและนาผลผลิตที่
ได้มาจาหน่ายให้สมาชิกในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดก่อนที่จะนาผลลิตส่วนที่เหลือขายสู่ตลาดและ
นาผลกาไรส่วนนี้ผ่อนจ่ายหนี้ค่าที่ดินกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนต่อไป ในการทานาแต่ละครั้ง
จะต้องมีการคานวณงบประมาณและค่าวัส ดุอุปกรณ์ โดยมอบหมายให้ผู้จัดการนารวมทาการ
เบิกจ่ายโดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการนารวมเป็นผู้ตรวจสอบ สะท้อนให้เห็น ถึงการทาตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยภายหลังการผ่อนชาระหนี้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเข้าสูป่ ีที่ 4
ได้มีการรายงานผลการดาเนิน งานการทานารวมจากผู้จัดการนารวม ถึงปัญหาของผลผลิตที่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้คานวณไว้ไปยังคณะกรรมการบริหารจัดการนารวม(1) ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารจัดการนารวมจะเป็น ผู้รายงานการดาเนิน การและปัญหาให้กับผู้มีส่วนได้เสียในส่วนอื่น
รับทราบข้อมูล ต่อไป(2) โดยการเปิดประชุมเวทีคณะกรรมการเมืองชุมแพ เพื่อทาการประเมิน
และตรวจสอบการดาเนิน งานดังกล่า วรวมกัน อีกครั้ง(3) ถึงผลกระทบต่อการผ่อนช าระหนี้ใ น
อนาคต จึง ได้ มติ การประชุม คณะกรรมการบ้ านมั่น คงเมื องชุ มแพในการเปลี่ย นแปลงเจ้า หนี้
กล่าวคือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีอัตราดอกเบี้ ยที่สูงกว่ากองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ
เมื่อทาการค้นพบปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไขอีกครั้ง(4) จึงตัดสินใจร่วมกันว่าจะนาเงินของ
กองทุน พัฒนาที่ อยู่อาศั ยจ่ายยอดค้า งช าระที่เหลือ และทาการผ่ อนช าระสิน เชื่ อค่าที่น าต่อกั บ
กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพโดยตรง(5,6 และ 7) (แผนภูมิที่ 11)

แผนภูมิที่ 11 บทบาทและวิธีการดาเนินงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียขั้นตอนการประเมินผล
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3) สรุปขั้นตอนการประเมินผล
จากการศึกษาพบว่า ขั้นตอนขั้นตอนการมีส่วนร่วมในส่วนของการประเมินผลของโครงการลงขันนา
รวมเมืองชุมแพนั้น ผู้วิจัยค้นพบว่า เกิดการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 1) ร่วมติดตามและ
ควบคุมการดาเนินงานโครงการลงขันนารวม 2) ร่วมประเมินผลประกอบการที่ได้จากการทานารวมในแต่ละ
ครั้ง 3) ร่วมประเมินปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง และ 4) ร่วมรับผลประโยชน์ จากการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลดังกล่าวนาไปสู่การวนซ้าของขั้นตอนขั้นตอนการมีส่วนร่วม กล่าวคือ เกิดการค้นพบปัญหาอีก
ครั้ง เกิดการกาหนดแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยเลือกแนวทางที่ทุกฝ่ายพอใจ เกิดการวางแผน การดาเนินงาน
และการประเมิน ผลการดาเนิ น งานอีก ครั้ง โดยมีก ารประชุ ม กลุ่ มย่ อยให้ ส มาชิ ก ในทุก ชุม ชนรับ ทราบ
(แผนภูมิที่ 12)
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการปรับเปลี่ยนการผ่อนชาระหนี้จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมาเป็น
กองทุน พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพกลั บขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในโครงการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพ
เนื่องจากกลุ่มสมาชิกทั่วไปไม่มีบทบาทและไม่ได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นหรือรับฟัง
รายงานผลเพื่อประเมินวิธีดาเนินงาน และไม่มีการเปิดเวทีประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทาประชาพิจารณ์เรื่อง
ดั ง กล่ า ว แต่ ห ากเป็ น การพู ด คุ ย /ปรึ ก ษาหารื อ ของกลุ่ ม คณะบริ ห ารจั ด การโครงการลงขั น นารวม
(ประกอบด้วย กลุ่มแกนน าโครงการลงขันนารวม, กลุ่มประธานชุมชน, ตัวแทนจากเทศบาล และกลุ่ม
คณะทางานสวัสดิการภาคประชาชน, คณะกรรมการบริหารจัดการนารวมและผู้จัดการนารวม) เท่านั้น จึง
นามาสู่ความขัดแข้งที่เริ่มก่อตัวขึ้นในโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
4 ขั้นตอนการประเมินผล
4.1 ประเมินวิธีการทางาน

4.2 ประเมินผลการดาเนินงาน

ค้นแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
แผนภูมิที่ 12 ลาดับวิธีการดาเนินงานขั้นตอนการประเมินผล
 ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เริ่มก่อตัวในโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ

โครงการลงขันนารวม เป็นโครงการที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพ และจากการสนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ที่ดินทากินและเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย โดยการบริหารจัดการภายใต้การถือครอง
ที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดินของเอกชน การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ตามโฉนดเลขที่ นส.3 ก.
1680, 17249, 17250, 17445, และ 17677, จานวน 38 ไร่ 5 ตารางวา ปัจจุบันคือพื้นที่สีเขียว
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หรือพื้น ที่ช นบทและเกษตรกรรม (ตามประกาศกระทรวง ให้บั งคับใช้ผังเมืองรวมเมืองชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2557)
ปัจ จุบัน โครงการลงขัน นารวมเมืองชุมแพ ได้ทาการผ่อนช าระค่าที่ดิน กับสภาบัน พัฒนา
องค์กรชุมชน เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี แล้ว แม้ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการผ่อน
ชาระกับกองทุน พัฒนาที่อยู่อาศั ยแทน เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า โดยอาศัยเงิน จาก 3
ช่องทาง คือ 1. การระดมทุนโดยการลงขันออมเงินของสมาชิก 2. การได้รับการสนับสนุนเงินจาก
รัฐบาล และ 3. ผลกาไรจากการทานา ในส่วนของการออมเงินนั้นแม้ว่าจะมีการปรับให้อยู่ในระดับ
ที่ไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิก สมาชิกบางส่วนที่มีรายได้เพียงพอจึงออมเงินลงขันในจานวน
มากเช่น 450-900 บาทต่อเดือน ในขณะที่สมาชิกบางรายออมเงิน ลงขัน 20-50 บาทต่อเดือน
เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ศักยภาพของที่ดินที่ติดกับพื้นที่เมืองหรือพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
การศึกษา การบริการ และการปกครองของเมืองชุมแพ ควบคู่ไปกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
เมืองที่รวดเร็ว ส่งผลให้สมาชิกบางส่วนมีความต้องการที่จะแบ่งที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลตาม
สัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากคิดว่าจะเป็นการสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการถือครองที่ดิน
ระยะยาว จากการสัมภาษณ์สมาชิกบางส่วนนั้นได้กล่าวว่า “หากผ่อนที่นากับพอช.หมดแล้ว และ
ไม่มีการแบ่งที่นา จะถอนหุ้นออกจากโครงการ” สะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ในรูปแบบของเงิน
นั้น “มากกว่า” ผลประโยชน์ด้านความยั่งยืน และหากสมาชิกอีกหลายส่วนมีทัศนคติในการแบ่ง
ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นอาจจะก่อให้เกิดปัญหาและท้ายที่สุดที่ดินอาจจะหลุดไป
อยู่ในมือของนักลงทุน
ดังนั้นการสื่อสารและกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่สาคัญที่ทาให้ทัศนคติของ
สมาชิกในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยไม่ขาดหายไป และการได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด
อาจจะส่งผลให้เกิดความคิดที่แตกแยก เนื่องจากสมาชิกรายนี้เข้าใจว่าหากผ่อนที่น าหมดแล้ว
ตนเองจะได้การรับการแบ่งที่ดินตามจานวนหุ้นที่ลงไป แม้ว่าจะมีการใช้รูปแบบการถือครองที่ดิน
แบบกรรมสิทธิ์ร่วมเพื่อถ่วงดุลอานาจในการตัดสิน ใจแบ่งที่ดิน หรือขายที่ดิน เพื่อลดการสูญเสีย
ที่ดินให้กับนายหน้าหน้าหรือนักลงทุน จึงจาเป็นจะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โดยจะต้อง
มีการตรวจสอบโดยกลไกของประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียด และส่งเสริมให้สมาชิกตระหนักถึงส่วน
ร่วมอย่างต่อเนื่อง
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4.4 การประเมินระดับการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดินทากิน
จากการศึกษาการประเมินระดับการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือการประเมินระดับการมีส่วน
ร่วมของการดาเนินงานในกระบวนการบริหารจัดการที่ดินทากิน (ดังตารางที่ 15) เพื่อกาหนดลักษณะเฉพาะ
ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณรวมกัน (Analytic Rubrics) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. เกณฑ์ที่ใช้ประเมินการปฏิบัติหรือผลงาน เพื่อบอกถึงประเด็นที่ต้องการพิจารณา
2. ระดับคะแนน เพื่อบอกว่าการมีส่วนร่วมนั้น เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดระดับใด
โดยการประเมินระดับการมีส่วนร่วมกระบวนการมีส่วนร่วม 4 กระบวนได้แก่ 1) ขั้นตอนการ
ค้นพบปัญหาร่วมกัน 2) ขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 3) ขั้นตอนการดาเนินงาน และ4) ขั้นตอน
การประเมินผล
เกณฑ์
ัดระดั
บการมี
ตารางทีตารางที
่ 3.2 เกณฑ์่ 15
ประเมิ
นระดัชบี้วการมี
ส่วนร่
วม ส่วนร่วม
เกณฑ์
ประเด็น
การมีส่วนร่วมสูง
การมีส่วนร่วมปานกลาง
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากทุก
ฝ่ายเข้าร่วม
- จานวนของผู้เข้าร่วมครบ
ฝ่ายหรือเกินร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบาง
ฝ่ายเข้าร่วม
- จานวนของผู้เข้าร่วมเกิน
ร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ
80 ของผู้มีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมต่า

- ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วน
ขอบเขต
เสียอื่นเข้าร่วมนอกจาก
ของ
ฝ่ายตนเอง
การมีส่วน
- จานวนของผู้เข้าร่วม
ร่วม
ต่ากว่าร้อยละ 50 ของ
ผู้มีส่วนร่วม
- มีการแจ้งข่าว วาระ และ - มีการแจ้งข่าว วาระ และ - ไม่มีการแจ้งข่าว วาระ
เวลาก่อนการประชุมทุก
เวลาก่อนการประชุม
และเวลาก่อนการ
ครั้ง
บางครั้ง
ประชุม
- ผู้เข้าร่วมจะต้อง สามารถ - ผู้เข้าร่วม เข้าถึงข้อมูล - ผู้เข้าร่วมไม่ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียมกัน บางส่วน
เข้าถึงข้อมูล
ความ
- ผู้เข้าร่วมสามารถแสดง - ผู้เข้าร่วมแสดงความ - ผู้เข้าร่วมไม่สามารถ
เข้มข้นของ
ความคิดเห็น หรือออก
คิดเห็นขัดแย้งได้ แต่ไม่ถูก แสดงความคิดเห็น หรือ
การมีส่วน
ความคิดเห็นขัดแย้งได้และ นาไปใช้ในการตัดสินใจ
ออกความคิดเห็น
ร่วม
มีการนาข้อคิดเห็นต่างๆมา
ขัดแย้งได้
ตัดสินใจ
- ผู้เข้าร่วมมีอานาจในการ
ตัดสินใจ
- กาจัดความขัดแย้งที่อาจ - กาจัดความขัดแย้งโดยการ - ไม่สามารถหาทาง
เกิดขึ้นได้ โดยใช้วิธีการ
โหวตเสียงข้างมาก เพื่อ
ออกหรือข้อสรุปที่ลด
ระดับของ
ต่างๆ เพื่อหาข้อสรุปที่ทุก ต้องการข้อสรุปโดยเร็ว
ความขัดแย้งได้
ฉันทามติ
ฝ่ายพอใจและยอมรับได้
ข้อสรุปที่ได้เป็นที่พอใจของ
บางฝ่ายเท่านั้น

ดัดแปลงจาก วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ (2551)
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4.4.1 การประเมินระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน: ขั้นตอนการค้นพบปัญหาร่วมกัน
ผลจากการศึกษาขั้นตอนการค้นพบปัญหาร่วมกันของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
พบว่า วัตถุประสงค์สาหรับการมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้คือ การประชาสัมพันธ์แนวคิดการบริหารจัดการที่ดิน
ทากิน ในรูป แบบนารวม และสร้ างความเข้าใจกับสมาชิกทุกคนในโครงการบ้านมั่ น คง และซึ่งสามารถ
วิเคราะห์การมีส่วนร่วมได้ดังนี้
 ขอบเขตการมีส่วนร่วม
ขั้นตอนการค้นพบปัญหา มีผู้เข้าร่วมที่เป็นตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งจากภายในและ
ภายนอกชุมชน อาทิ เทศบาลเมืองชุมแพ ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง และกลุ่มประธานแต่ละชุมชน (ดังตารางที่4.1) ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมือง
ชุมแพแต่ละชุมชน โดยประธานชุมชนทาหน้าที่ร่วมกับคณะทางานสวัส ดิการภาคประชาชนในการเก็บ
รวบรวมความคิดเห็นของสมาชิก สะท้อนถึงปริมาณความคิดเห็นที่มาจากหลายฝ่ายในการประชุม เพื่อร่วม
รับฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย อนึ่ง ยิ่งความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมที่มากพอ จะทาให้สามารถสรุป
ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพได้
อย่างแท้จริง โดยที่จานวนฝ่ายของผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน เมื่อนามาวิเคราะห์ตาม
เกณฑ์ชี้วัดระดับการมีส่วนร่วม พบว่า จานวนผู้เข้าร่วมเกินร้อยละ 80 แสดงให้เห็นถึงขอบเขตการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับสูง
 ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม
ผลการศึกษาความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยพบว่า เวทีประชุคณะกรรมการบ้าน
มั่นคงเมืองชุมแพนั้นได้มีการจัดการประชุมและประชาพิจารณ์ในเวทีประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละชุมชนเพื่อให้
สมาชิกมีโอกาสในการเข้าร่วมที่สะดวกมากขึ้น มีการแจ้งเวลา สถานที่ในการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน
เนื่องมาจากการมีเวลาว่างของสมาชิกแต่ละชุมชนแตกต่างกัน ประธานชุมจนจึ งมีหน้าที่จัดเวลาการประชุม
ให้สอดคล้องกับเวลาของสมาชิกในชุมชน
สมาชิกได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงเพราะมีการใช้เครือข่ายในการปกครองภายในชุมชนเป็นกลไกใน
การติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารแก่ประธานชุมชนแต่ล ะชุมชน เพื่อให้ประธานชุมชนน าข่าวสารและ
เรื่องราวต่างๆ ไปแจ้งยังสมาชิกในชุมชนของตนเอง การสื่อสารผ่านทางประธานชุมชนจะทาให้การสื่อสาร
ง่ายขึ้น เนื่องจากมีสื่อกลางในการกระจายข่าวและในจานวนที่ไม่มากจนเกินไป ทาให้ข่าวสารที่ต้องการแจ้ง
กับสมาชิกคนอื่นๆนั้น มีความถูกต้อง รวดเร็วและกระจายอย่างทั่วถึง
สาหรับการแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นและอานาจการตัดสินใจของสมาชิกบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพ และทาการเก็บรวบรวมความคิดเห็น มาเสนอต่อเวทีประชุมคณะกรรมการบ้านมั่น คงต่อไป
ดังนั้นการประเมินจึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมจึงอยู่ในระดับสูง

100
 ระดับฉันทามติ
จากการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้เข้าร่วมแม้จะมาจากหลากหลายฝ่าย และแต่ละฝ่ายมีผู้
สงสัยเกี่ยวกับโครงการลงขันนารวมเป็นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมได้อธิบายถึง
ความสาคัญของการรวมกลุ่ม และแนวคิดในการสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยและความมั่นคงทางด้าน
อาหาร ทั้งยังเปิดโอกาสให้สมาชิกหรือตัวแทนสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเลือก
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงยังไม่เกิดความขีดแย้งในขั้นตอนการค้นพบปัญหาร่วมกันมากนัก ผลการ
ประเมินระดับฉันทามติของการมีส่วนร่วมจึงอยู่ในระดับสูง
4.4.2 การประเมินระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน: ขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไข
ผลจากการศึกษาขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพ พบว่า วัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณ การ
มีส่วนร่วมในการลงขันออมเงินเพื่อระดมทุนในการซื้อที่ดิน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมได้ดังนี้
 ขอบเขตการมีส่วนร่วม
ขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไข เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อที่ดิน และการวางแผน
ถึงการบริหารจัดการงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง ยิ่งจ าเป็น ที่จ ะต้องผู้เข้า ร่วมจากทุกฝ่าย เพราะการมี
ผู้เข้าร่วมจากทุกฝ่ายนามาซึ่งความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมที่เพียงพอจะทาให้สามารถสรุปความต้องการ
และแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพได้อย่างแท้จริง จึง
นามาสู่การกาหนดผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภายในและภายนอกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพที่เพิ่มมากขึ้น (ดัง
ตารางที่4.2) ซึ่งจากการนาข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่า ผู้เข้าร่วมที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วม อาทิ เทศบาลเมืองชุมแพ
ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตัวแทนจากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย คณะกรรมการบ้าน
มั่นคงเมืองชุมแพ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ และสมาชิกแต่ละชุมชน รวมไปถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ จานวนผู้เข้าร่วมจึงเกินร้อยละ 80 ดังนั้นขอบเขตการมี
ส่วนร่วมในขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจึงอยู่ในระดับสูง

ภาพที่ 10 คุณสมสุข บุญญะบัญชา เลขาธิการมูลนิธิ
พัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย เข้าร่วมรับฟังแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินของผู้มี
รายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
ที่มา: www.codi.or.th
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 ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม
ความเข้มข้น ของการมีส่วนร่วมจากการทาแบบสัมภาษณ์พ บว่า ประธานชุมชนนั้น จะต้องน า
รายละเอียดหรือข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ การลงขัน ออมเงิน และการผ่อนส่งค่า ที่ดินกับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่ได้รับจากการประชุมเวทีประชุมเมืองไปอธิบายต่อให้กับสมาชิกในชุมชนของ
ตนเองให้เข้าใจ แต่ประธานชุมชนบางส่วนนั้นไม่เข้าใจรายละเอียดการผ่อนส่งที่ดินกับสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุม ชนเท่ า ที่ค วร เนื่ องจากรายละเอี ยดของตั ว เลขจ านวนมาก ประธานชุ มชนบางส่ วนเข้ าใจเพีย งว่ า
งบประมาณที่จะนามาจัดซื้อที่ดินมาจากสถาบันการเงินแหล่งใดบ้างเท่านั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ประธาน
ชุ ม ชนบางส่ ว นไม่ ส ามารถที่ จ ะน าข้ อ มู ล ที่ ต นเองได้ รั บ มาอธิ บ ายให้ กั บ สมาชิ ก ในชุ ม ชนฟั ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีการเข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียม แต่ไม่สามารถที่จะทาให้ผู้เข้าร่วมรับรู้และ
เข้าใจได้อย่างกระจ่าง
อย่างไรก็ตามสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพใช้ความเข้าใจรายละเอียดโครงการลงขันนา
รวมเพียงบางส่วน แล้วตัดสินใจมีส่วนร่วมในการลงขันออมเงินเพื่อระดมทุนในการซื้อที่ดิน ซึ่งอาจจะมีปัจจัย
ระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากกลุ่มแกนนาโครงการลง
ขันนารวมมีภาวะความเป็นผู้นาสูง ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก ซึ่งการตัดสินใจโดยที่ไม่เข้าใจรายละเอียด
อย่างดีนั้น อาจจะส่งผลเสียได้ในภายหลัง ดังนั้นการประเมินและให้คะแนนนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กาหนด
ไว้ ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมจึงอยู่ในระดับกลาง
 ระดับฉันทามติ
จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า แม้จะมีผู้เข้าร่วมที่มาจากหลากหลายฝ่าย
และแต่ละฝ่ายมีผู้สงสัยเกี่ยวกับโครงการลงขันนารวมเป็นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนา
รวมได้เสนอให้เป็นการบริหารจัดการแบบกรรมสิทธิ์ร่วม ซึ่งที่ดินจะเป็นของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมือง
ชุมแพทุกคน แม้จะมีบางฝ่ายที่แย้งถึงการบริหารจัดการร่วมกันโดยเสนอความต้องการที่จะแบ่งที่ดินเป็น
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล กลุ่มแกนนาโครงการลงขัน นารวมจึงใช้วิธีการพูดคุยทาความเข้าใจและอธิบายถึง
ความสาคัญของการรวมกลุ่ม และแนวคิดการกระจายความเสี่ยงในการแบกรับภาระค่าที่ดินว่าการรวมกลุ่ม
นั้นจะช่วยให้เกิดการคานอานาจซึ่งกันและกัน ทาให้ไม่มีสมาชิกรายใดสามารถนาที่ดินไปขายให้กับนายทุน
ได้อีก เมื่อนามาพิจารณาตามเกณฑ์ชี้วัดระดับการมีส่วนร่วม(ตารางที่ 4.5) พบว่า การเปิดโอกาสให้สมาชิก
หรือตัวแทนสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการก้าวผ่านความขัดแย้งได้อย่างชัดเจน และไม่เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใด
ระดับฉันทามติจึงอยู่ในระดับสูง
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4.4.3 การประเมินระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน: ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผลจากการศึกษาขั้นตอนการดาเนินงานของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ พบว่า
วัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้คือ การมีส่วนร่วมเพื่อการดาเนินงานตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้
การมีส่วนร่วมในการระดมแรงงานเพื่อทานารวม ซึ่งสามารถวิเคราะห์การมีส่วนร่วมได้ดังนี้
 ขอบเขตการมีส่วนร่วม
สาหรับขั้นตอนการดาเนินงานในส่วนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการทานารวม เพื่อไม่ให้
เกิดการขาดทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผ่อนชาระค่าที่นาได้นั้น เป็นการประชุมหารือวางแผน เฉพาะ
คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพร่วมกับกลุ่มคณะกรรมการบริหารจัดการนารวม ผู้จัดการนารวมและ
ตัวแทนจากเทศบาลเมืองชุมแพเท่านั้น พบว่าสมาชิกทั่วไปนั้นขาดบทบาทในการรับฟังและเสนอความ
คิดเห็น โดยสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพได้มีส่วนร่วมเพียงแค่การเสนอรายชื่อ และลงคะแนนเสียง
คัดเลือ กคณะกรรมการบริ หารจัด การนารวมเพื่ อคั ดเลื อกผู้จัด การนา ขอบเขตการมีส่ วนร่ วมจึงอยู่ใ น
ระดับกลาง
 ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม
สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงได้ทาการประชุม เพื่อนางบประมาณที่ได้มาไปซื้อที่ดิน ได้เกิดปัญหา
การขึ้นราคาที่ดินของธนาคารออมสินสาขาชุมแพจาก 2.5 ล้านบาท เป็น 4.6 ล้านบาท เมื่อสมาชิกบ้าน
มั่นคงเมืองชุมแพได้สอบถามไปยังธนาคารออมสินสาขาชุมแพ แต่กลับไม่ได้รับคาตอบในการลดราคาที่ดินให้
เท่ากับราคาเดิมและธนาคารออมสินสาขาชุมแพนั้น ไม่มีอานาจในการตัดสินใจด้านราคาที่ดิน ดังนั้นเฉพาะ
กลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมและสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพบางส่วน จึงได้รวมตัวกันโดย
ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสลัม 4 ภาค รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน ได้เดินทางเข้ายื่น หนังสือต่อ
ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ จนกระทั่งได้รับคาตอบที่น่าพอใจและสามารถจัดซื้อที่ดินเพื่อทานารวมได้ใน
ที่สุด แต่ผู้มีส่วนได้เสียภายในชุมชนหรือกลุ่มสมาชิกทั่วไปกลับมีส่วนร่วมเพียงการทานาในฤดูทานา โดยที่
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการทานารวม ซึ่งสะท้อนถึงการที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนั้นระดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมจึงอยู่ในระดับกลาง
 ระดับฉันทามติ กับธนาคารออมสิน
ระดับฉันทามติในขั้นตอนการดาเนินงานอยู่ในระดับสูง เนื่องจากมีการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
มีองค์กร มีกลุ่มที่รวมสมาชิกทุกคนและงานต่างๆเพื่อให้แต่ละคนได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จึงต้องมีการ
จัดแบ่งหน้าที่การทางาน และมอบความรับผิดชอบให้ตามความสามารถและตามความถนัดของแต่ละองค์กร
โดยต้องทาให้ทุกระบบและทุกองค์กรมีความสัมพันธ์กัน โดยกาหนดภารกิจ อานาจหน้าที่และความรับปิด
ชอบให้ชัดเจนมากที่สุด เพื่อให้การดาเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการลงขันนารวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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4.4.4 การประเมินระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน: ขั้นตอนการประเมินผล
ผลจากการศึกษาขั้นตอนการดาเนินงานของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ พบว่า
วัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้คือ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล และประเมินปัญหา/อุปสรรคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถวิเคราะห์การมีส่วนร่วมได้ดังนี้
 ขอบเขตการมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมได้กาหนดโครงสร้างของการบริหารจัดการนารวม อาทิ
ผู้จัดการนารวม คณะกรรมการบริหารจัดการนารวม คณะทางานภาคสวัสดิการภาคประชาชน ที่ทาหน้าที่ใน
การควบคุม กากับดูแลผลประโยชน์ และนาข้อมูลที่ได้ให้คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพตรวจสอบอีก
ขั้น นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐเข้ามาร่วมสังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมรับรู้และติดตามผลที่
เกิดขึ้นจากการทานา ข้อดีคือ ทาให้เกิดความโปร่งใสและไม่เกิดการทุจริต ทั้งยังสร้างประสบการณ์การมี
ส่วนร่วมที่ดีอันเกิดจากการบริหารงานที่โปร่งใสและยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์สมาชิกบ้านมั่นคงเมืองชุมแพบางส่วนพบว่า สมาชิกขาดการมี
ส่วนร่วมในติดตามและประเมินผลการทานารวม เนื่องจากข้อมูลรายละเอียดการทานารวมและการตัดสินใจ
แก้ปัญหาจากการทานารวม มีการนาเสนอเพียงเวทีประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพเท่านั้น
แสดงให้เห็น ถึงการขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกบ้านมั่น คงเมืองชุมแพ ซึ่ง
อาจจะส่งผลเสียในภายหลัง เนื่องจากสมาชิกอาจจะเกิดความไม่พอใจและไม่ไว้วางใจในการบริหารจัดการ
โครงการลงขันนารวม ดังนั้นการประเมินและให้คะแนนนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ขอบเขตการมี
ส่วนร่วมจึงอยู่ในระดับต่า
 ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม
กระบวนการดาเนินงานและประเมินผล จะต้องมีการรายงานสถานการณ์ของแต่ละฝ่ายทีได้รับ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการนารวมและคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพตรวจสอบ พร้อม
เปิดโอกาสให้ได้ซักถามข้อสงสัยในการดาเนินงานได้อย่างอิสระ และนาข้อมูลที่ได้รับนั้นมาประเมินร่วมกันว่า
ทุกคนพอใจหรือไม่ หากไม่พอใจก็จะร่วมกันกาหนดแนวทางแก้ไขใหม่ร่วมกัน
โดยข้อค้นพบที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกบางส่วนไม่ให้ความสนใจในรายละเอียดของ
การประเมิน ผลการทางานมากนัก จากการสัมภาษณ์พบว่าสมาชิกบางส่วน กล่าวว่าตนเองไม่เคยทราบ
รายละเอียดผลประกอบการการทานาเลย และไม่คิดจะตรวจสอบ ความละเลยการมีส่วนร่วมดังกล่าว อาจ
นาไปสู่การลดความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินโครงลงขันนารวม และเนื่องจาก
ปัจจัยเงื่อนไขทางสังคม ที่มีความไว้วางใจและเชื่อถือกัน จึงคิดว่าไม่จาเป็นต้องตรวจสอบ แม้จะมีข้อดีใน
ความไว้วางใจระหว่างกันของผู้มีส่วนได้เสีย แต่ข้อเสียคือหากไม่มีการตรวจสอบการดาเนินงานจะผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้น ได้ ดังนั้น การประเมินและให้คะแนนนั้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมจึงอยู่ในระดับต่า
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 ระดับฉันทามติ
ในความเป็นจริงของสังคม ไม่มีปัญหาใดไม่มีความขัดแย้ง เช่นเดียวกับการบริหารจัดการที่ดิน
โครงการลงขันนารวม ผลผลิตที่ได้จากการทานาไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากประสบปัญหาภัย
แล้งในปีที่ผ่านมา ผู้มีส่วนได้เสียบางส่วนเสนอให้ยกเลิกการทานาเอง แต่เสนอให้มีการปล่อยให้เกษตรกรราย
อื่นเช่า และนาเงินค่าเช่านั่นเข้ากองทุน หรือแม้แต่ความต้องการแบ่งที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล แต่ความ
ขัดแย้งเหล่านี้ถูกก้าวข้ามด้วยการพูดคุยเพื่อหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจและยอมรับได้ เช่น การเสนอการ
ปรับปรุงที่ดินด้วยการขุดสระในพื้นที่นา เพื่อทาการกักเก็บน้าไว้ใช้ดูการทานาใหม่ต่อไป หรือการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับข้อดีของการถือครองกรรมสิทธิ์ร่วมเพื่อลดทอนการถูกนายทุนกว้านซื้อที่ดิน และกลายเป็นผู้ไร้ที่ดิน
ทากินอีกครั้ง เหล่านี้คือวิธีการในการกาจัดความขัดแย้งที่สมาชิกบ้านมั่นคงเมือ งชุมแพนามาใช้และสามารถ
กาจัดความขัดแย้งได้อย่างลงตัว ระดับฉันทามติจึงอยู่ในระดับสูง
4.5 สรุปกระบวนการบริหารจัดการที่ดินทากินโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
4.5.1 กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากิน
จากการวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพที่ได้กล่าวมาข้างต้น
สามารถถอดกระบวนกระบวนการมีส่วนร่วมได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น
เริ่มจากการแลกเปลี่ยนกระบวนการคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ และการประชุม พบว่า
ในแต่ ละกระบวนก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ในส่วนของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียใน
โครงการลงขันนารวม ผู้วิจัยพบว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความแตกต่างและจาเป็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอน
แม้ว่าบางขั้นตอนอาจจะมีขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมปานกลาง ใช้ก ารอธิบายให้บางฝ่ายที่ขัดแย้ง
หรือสงสัยได้เข้าใจเพราะสมาชิกบ้านมั่นคงเมืองชุมแพได้ถูกกระตุ้นให้เห็นความ สาคัญของการแก้ไขปัญหา
ที่ดินทากิน ประกอบกับปัจจัยการเชื่อถือและไว้วางใจในตัวผู้นา และสมาชิกเองเริ่มตระหนักมั่นคงด้านที่อยู่
อาศัยและความมั่นคงด้านอาหาร ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนโครงการลงขันนารวมอย่างต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งใดๆ

2) การวางแผนที่ดี
ขั้นตอนสาคัญหนึ่งคือการกระตุ้นให้สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพเห็นความสาคัญ
ของปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินแล้ว การกาหนดแนวทางแก้ไข อาทิ การกาหนดแหล่งงบประมาณ การ
กาหนดการผ่อนส่งค่าที่ดิน การกาหนดงบประมาณที่มาจากการออมของสมาชิก มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่า
กัน เนื่องด้วยการวางแผนโครงสร้างการจัดสรรด้านการเงินให้มีความรอบคอบ เป็นระบบจะทาให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ และยังแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินการ รวมไปถึงการกาหนดบทบาทหน้า ที่ให้มีความ
ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและแสดงความรับผิดชอบ
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3) การได้รับข้อมูลที่เท่าเทียม
สมาชิกบ้านมั่นคงเมืองชุมแพได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกันและมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการมี
ส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น จากกระบวนการมีส่วนร่วมที่สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพได้เรียนรู้ เกิดความ
ร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จนสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาที่ตั้งไว้ โดยที่การ
เสนอความคิดเห็นและความต้องการของชาวบ้านจะเป็นปราศจากการชักนาของผู้มีอานาจ ทาให้สามารถ
สรุปความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
ได้อย่างแท้จริง มีการแลกเปลี่ยนความคิดมีกระบวนการรับทราบข่าวสาร การระดมสมอง ในลักษณะของ
การประชุมแบบประชาคม มีการสื่อสารแบบสองทาง คือ ผู้เข้าร่วมการประชุมหรือตัวแทนสมาชิกโครงการ
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเชิงลึกถึงสาเหตุของการซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการที่ดินทา
กินร่วมกันจากกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมได้โดยตรง และเพื่อให้ข่าวสารกระจายอย่างทั่วถึง แสดงให้
เห็นถึง “ปัจจัยด้านการสื่อสาร” เพื่อก่อให้เกิดการระดมปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาทางแก้ไขไปร่วมกัน
โดยที่ในกระบวนนี้อาจจะยังไม่มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมากนัก เนื่องจากกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวม
ต้องการให้พี่น้องสมาชิกได้เข้าใจถึงการซื้อที่ดินทากินร่วมกันและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน

4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและการตัดสินใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วยเสียทุกฝ่ายย่อมทาให้
สมาชิกเห็นความสามารถและยอมรับ ซึ่งมีผลให้สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมที่เข้าร่วมโครงการลงขัน
นารวมเมืองชุมแพ เกิดความพึงพอใจและกลายเป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายในการสร้างผลผลิตจาก
ที่ดินทากิน ที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ (Sense of belonging)
และยังถือว่าเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่แสดงถึงความอยู่รอดขององค์กร และยังคงมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาที่อยู่
อาศัย และคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ซึ่งมีหน้าที่ในการรับเรื่อง กลั่นกรองเรื่องและรับรองวาระ
การประชุมในแต่ละครั้ง (แผนภูมิ 13)
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แผนภูมิที่ 13 สรุปลาดับวิธีการดาเนินงาน การบริหารจัดการที่ดินทากิน
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
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4.5.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากิน
ภาพรวมของระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยภาพรวมของทั้ง 4 ขั้นตอน (ตารางที่ 16)พบว่าอยู่
ในระดับกลาง เนื่องจากปัจจัยของการเห็นความสาคัญในการแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน ซึ่งกลุ่มแกนนาโครงการ
ลงขัน นารวมได้รับความรู้และคาแนะนาจากเทศบาลเมืองชุมแพ และนาความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้สมาชิก
พร้อมทั้งกระตุ้นให้เห็นความสาคัญของการมีที่ดินทากินภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการแบบกรรมสิทธิ์
ร่วม ในการประชุมนั้นผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมอย่างครอบคลุมจากทุกฝ่าย ทั้งจากภายในและภายนอก พร้อม
ทั้ ง จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มที่ เ กิ น ซึ่ ง การมี ข อบเขตการมี ส่ ว นร่ ว มจึ ง อยู่ ใ นระดั บ สู ง ท าให้ เ กิ ด ความคิ ด เห็ น ที่
หลากหลายและครอบคลุม การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของตนเองได้อย่างอิสระ
ในขณะเดียวกันมีการรับฟังความเห็นจากฝ่ายอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียม แต่ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในกระบวนการดาเนินงานและกระบวนการประเมินผลทาให้ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ในส่วนของการสร้างฉันทามตินั้น อยู่ในระดับสูง เพราะสมาชิกบ้านมั่นคงเมือง
ชุมแพสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยการพูดคุยและทาความเข้าใจเพื่อหาข้ อเสนอที่ทุกฝ่ายสามารถทา
ร่วมกันได้อย่างไม่เกิดความขัดแย้งใดๆ
ตารางที่ 16 สรุประดับการมีส่วนร่วม
ขั้นตอน/ประเด็นการมีส่วนร่วม
ขั้นตอนการค้นพบปัญหาร่วมกัน
ขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไข
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการประเมินผล

ขอบเขตการมี
ส่วนร่วม
สูง
สูง
กลาง
ต่า

ความเข้มข้นการมีส่วน
ร่วม
สูง
กลาง
กลาง
ต่า

ฉันทามติ
สูง
สูง
สูง
สูง
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บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลจากการทาแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณะ
บริหารจัดการโครงการลงขันนารวม และกลุ่มสมาชิกทั่วไป เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม ใน
การบริ หารจัด การที่ดิ น ทากิน ของผู้มี รายได้ น้อย โครงการลงขัน นารวมบ้านมั่น คงเมือ งชุม แพ จัง หวั ด
ขอนแก่น สาหรับการวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป คือ การศึกษาข้อูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านเศรษฐกิจและสังคม
2) การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจ คือ การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลหรือคุณลักษณะ
ของแต่ละบุคคลด้านทัศนคติและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการบริห ารจัดการที่ดินทากิน
ของบุคคลที่แตกต่างกันออกไป
3) การวิเคราะห์ปัจจัยบทบาทการทางานขององค์กร คือ การศึกษาปัจจัยภายนอกหรือทักษะและ
บทบาทการทางานขององค์กร ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง
4) การวิเคราะห์ปัจจัยด้านวิธีกการมีส่วนร่วม คือ การศึกษาปัจจัยภายนอกด้านการแสดงความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วม
ดังนั้น การวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมสามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการ
ลงขันนารวม ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 3)
ปัจจัยบทบาทการทางานขององค์กรที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบทบาทของภาครัฐที่มีต่อกลุ่มคณะบริหาร
จัดการโครงการลงขันนารวม และ4) ปัจจัยวิธีการมีส่วนร่วม
ส่วนที่ 2 การวิเ คราะห์ปั จจั ยส่ งเสริม การมี ส่ว นร่ วมของกลุ่ม สมาชิ กทั่ วไป ประกอบด้ว ย
1) ข้อมูลทั่วไป 2) ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านทัศนคติและแรงจูงใจส่วน
บุคคลในการมีส่วนร่วม 3) ปัจจัยบทบาทการทางานขององค์กรที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านบทบาทของ
คณะทางานโครงการลงขันนารวมที่มีต่อกลุ่มสมาชิกทั่วไป และ4) ปัจจัยวิธีการมีส่วนร่วม
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5.1 ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย อาชีพ, ระดับรายได้ต่อครัวเรือน, ระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน
พื้นที่, ระดับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม, และระดับความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปเบื้องต้นของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
เพื่อจะนาไปวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านทัศนคติและแรงจูงใจ ปัจจัยด้านบทบาทของ
ภาครัฐที่มีต่อกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมและวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยด้านการแสดงความ
คิดเห็น
1) อาชีพ
ตารางที่ 17 กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม: อาชีพ
อาชีพ เกษตรกร รับจ้าง ค้าขาย ลูกจ้างรัฐ ข้าราชการ ผู้ประกอบการ รวม
จานวน
1
5
12
2
0
0
20
ร้อยละ
5
25
60
10
0
0
100
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เนื่องจากโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองชุมแพ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เน้นการค้าและการบริการเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา
คืออาชีพรับจ้างร้อยละ 25 ในส่วนอาชีพลูกจ้างของรัฐและเกษตรกรคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 10 และ 5
ตามลาดับ โดยอาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นเป็นอาชีพที่มีความเป็นอิสระ กล่าวคือเป็นอาชีพที่ไม่มี
องค์กร สะท้อนถึงเวลาในการทางานและความคล่องตัวที่ส่งผลต่อการหาเวลาเพื่อเข้าร่วมโครงการ

2) รายได้ (ต่อครัวเรือน)
ตารางที่ 18 กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม: รายได้ (ต่อครัวเรือน)
ต่ากว่า
5,00110,001 15,001 –
20,001 –
รายได้
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
จานวน
0
2
3
14
1
ร้อยละ
0
10
15
70
5

รวม
20
100

รายได้ต่อครัวเรือนของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
70 มีรายได้ 15,001 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 15 มีรายได้10,001 ถึง 15,000 บาทต่อเดือน
และร้อยละ 10 มีรายได้ 5,001 ถึง 10,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 5 มีรายได้ 20,001 ถึง 25,000
บาทต่อเดือน ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มของผู้มีรายได้น้อย จากการสารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.
2556 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างต่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของทั้งประเทศ
ไทยคือ 25,194 บาท
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3) ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ตารางที่ 19 กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม: ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ต่ากว่า
มากกว่า
ระยะเวลา
5-10ปี 11-15ปี 16-20ปี 21–25ปี 26-30ปี
รวม
5ปี
30ปี
0
1
จานวน
0
0
4
5
10
20
0
5
ร้อยละ
0
0
20
25
50
100
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองชุมแพมากกว่า 26 ถึง 30ปี มากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 50 รองลงมาคืออาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่21 ถึง 25ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 และกลุ่มตัวอย่าง
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ 16 ถึง 20ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 โดยระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เทศบาล
เมืองชุมแพน้อยที่สุดคือ 31 ถึง 40 ปี คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 5 ตามลาดับ

4) ระดับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
ตารางที่ 20 กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม: ระดับความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
คณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
ความสัมพันธ์
พึ่งพากันตลอด
พึ่งพากันบ้าง
ไม่พึงพากันเลย
รวม
จานวน
16
4
0
20
ร้อยละ
80
20
0
100
ระดับความสัมพันธ์ของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม พบว่า มีการพึ่งพากันตลอด
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 รองลงมาคือระดับความสัมพันธ์ที่มีพึ่งพากันบ้าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่ง
ระดั บ ความสั ม พัน ธ์ อ าจมี แ นวโน้ ม ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจมี ส่ วนร่ ว มในการบริ ห ารจัด การที่ดิ น ท ากิ น
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขัน นารวม เกิดจากการที่กลุ่มตัวอย่างตกอยู่ใน
สถานการณ์หรือปัญหาเดียวกัน เช่น การประสบปัญหาการไร้ที่ดินทากิน ปัญหาหนี้สิน เป็นต้น จึงเกิดการ
รวมกลุ่มและช่วยกันแก้ไขปัญหา

5) ระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ
ตารางที่ 21 กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม: ระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ
ความสัมพันธ์
พึ่งพากันตลอด
พึ่งพากันบ้าง
ไม่พึงพากันเลย
รวม
จานวน

15

5

0

20

ร้อยละ
75
25
0
100
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม มี
การพึ่งพากันตลอดอันเนื่องมาจากประสบการณ์การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและกลุ่มคณะบริหารจัดการ
โครงการลงขันนารวม เมื่อครั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้รายได้น้อยในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ
และด้วยการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการบ้านมั่นคงที่ตรงตามความต้องการของประชาชน
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เพราะการจัดทาโครงการบ้านมั่นคงนั้นมีระยะเวลาในการดาเนินการที่ค่อนข้างนาน ต้องมีการพบปะพูดคุย
และประชุมหลายครั้ง เห็นได้จากการที่สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงส่วนใหญ่เรียก คุณสาโรจน์ สนั่นเมือง
(ตัวแทนจากเทศบาลเมืองชุมแพ) ว่า “หัวหน้า” ส่งผลต่อการเข้ามามีบทบาทในการให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ระดับความสัมพันธ์ที่มีการพึ่งพากันตลอดจึงคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 75 รองลงมาคือมีระดับความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันบ้างกับหน่วยงานของรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

6) ระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มสมาชิกทั่วไป
ตารางที่ 22 กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม: ระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มสมาชิก
ทั่วไป
ความสัมพันธ์
พึ่งพากันตลอด
พึ่งพากันบ้าง
ไม่พึงพากันเลย
รวม
จานวน
17
3
0
20
ร้อยละ
85
15
0
100
สาเหตุที่ระดับความสัมพัน ธ์ของกลุ่มคณะบริหารจัดการฯและกลุ่มสมาชิกทั่วไปมีการพึ่งพากัน
ตลอดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ85 เนื่องมาจากคณะบริหารจัดการฯ คือกลุ่มตัวแทนของคณะทางานต่างๆที่กลุ่ม
สมาชิกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการทางานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกชุมชน หรือการ
แจ้งข่าวสารต่างๆให้สมาชิกรับทราบ อีกทั้งกลุ่มคณะบริหารจัดการฯยังมีทบาทในการเป็นผู้นาที่สามารถให
คาปรึกษาและช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกทั่วไปได้ จึงมความสัมพันธ์ที่ดีและพึ่งพากันตลอด
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5.1.2 ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
1) ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
ตารางที่ 23 ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจของกลุ่มกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
ระดับของปัจจัย
คะแนน
รวม

เฉลี่ย

แปรผล

8

42

2.10

น้อย

6

4

46

2.30

12

4

4

48

2.50

11

4

5

46

2.30

16

3

1

55

2.75

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

17

3

0

57

2.85

มาก

11

7

2

49

2.45

มาก

10

4

6

44

2.20

14

5

1

53

2.65

ปาน
กลาง
มาก

12.33

4.22

3.44

48.89

2.20

มาก

ปานกลาง

น้อย

3

2

1

1. การมีเวลาว่างจากการ
ประกอบอาชีพ
2. ระดับรายได้(ต่อครัวเรือน)
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ
3. ทัศนคติต่อความต้องการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
4. การตระหนักถึงความมั่นคงด้าน
ที่อยู่อาศัยในอนาคต
5. การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ของความเป็นผู้นา
6. การตระหนักถึงความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ที่ดินทากิน
7. ระดับความสัมพันธ์กับกลุ่ม
สมาชิกทั่วไป
8. ระดับความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
คณะบริหารจัดการฯ
9. ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภาครัฐ

10

2

10

เฉลี่ย

ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ปาน
กลาง

จากการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม ด้า น
ทัศนคติและแรงจูงใจที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากิน สามารถสรุปได้ว่า สิ่งที่ผลักดัน
ให้กลุ่มครธบริหารจัดการได้มีส่วนในการผลักดันโครงการ คือ ทัศนคติของการตระหนักถึงความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดิน ทากิน มีผลต่อการตัดสินใจเข้ าร่วมของกลุ่มคณะบริหารจัดการ

113
โครงการลงขันนารวม และการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นผู้นาส่งผลให้กลุ่มคณะบริหารจัดการ
ได้มีส่วนสาคัญในการผลักดันโครงการลงขันนารวม เนื่องจากกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมมี
อีกบทบาทหน้าที่หนึ่ง นั่นคือการเป็นตัวแทนความคิดเห็นของชุมชน โดยได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกในแต่
ละชุมชนตั้งแต่เริ่มดาเนินงานบ้านมั่นคงเมืองชุมแพในปีพ.ศ.2547 แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวาระ
แต่จ ากผลการดาเนิน งานและบทบาทการทางานจึงทาให้ มีประสบการณ์ในการเป็น ผู้นาชุมชนและการ
ตระหนักถึงการเป็น ที่ยอมรับของตนเองจากสมาชิกในชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชน อีกทั้งยัง
สามารถกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนค้นพบปัญหาและความจาเป็นในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา สะท้อนได้
จากความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่พร้อมจะช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น สอดคล้องกับผลการ
สารวจความสัมพันธ์พบว่ามีการพึ่งพากันตลอด (ดังตารางที่ 22) ก่อให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อถือและการมี
ความความสัมพันธ์ที่ดีนามาซึ่งการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
นอกจากนั้นระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ยังสอดคล้องกับกับผลการสารวจความสัมพันธ์
ของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม สืบเนื่องจากการร่วมงานโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพใน
ปีพ.ศ. 2547 พบว่า มีการพึ่งพากันตลอด (ดังตารางที่ 23) สะท้อนได้จากความพึงพอใจที่หน่วยงานภาครัฐ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของสมาชิกได้ตรงตามความต้องการซึ่งมีความสัมพัน ธ์โดยตรงที่ทาให้กลุ่มคณะ
บริหารจัดการโครงการลงขันนารวม กล้าตัดสินใจมีส่วนร่วม
ในส่วนทัศนคติต่อความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการ เพราะปัญหา
ของการขาดแคลนที่ดินทากิน จากการที่อาเภอเมืองชุมแพมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ที่ดินมีราคา
สูงขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องการมีที่ดินทากินเป็นของชุมชนอย่างแท้จริงเพื่อเป็นแหล่งอาหารและมีที่ดินรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต
การตระหนักถึงความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในอนาคต พบว่า รายได้ต่อครัวเรือนมีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าร่วมบริหารจัดการที่ดินทากินของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม เนื่องจากโครงการลงขัน
นารวมสามารถให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตอบแทนให้กับครอบครัวและชุมชน จึงเป็นแรงจูงใจให้ประธาน
ชุมชนทั้ง 8 ชุมชนและตัวแทนชุมชนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการลงขันนารวมและทางานร่วมกันในลักษณะของ
กลุ่มกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
สุดท้ายคือการมีเวลาว่างจากการทางานหรือจากอาชีพของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขัน
นารวมนั้นมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม ด้วยเหตุที่ว่าการประชุมในแต่ละครั้งจะมีการแจ้งเวลาล่วงหน้า ทาให้
สามารถจัดสรรเวลาของตนเองไม่ให้กระทบกับหน้าที่การงานได้ โดยสัมพัน ธ์กับลักษณะอาชีพที่ส่วนใหญ่
ค้าขายและรับจ้าง ซึ่งเป็นอาชีพที่อสิระและมีความคล่องตัว (ดังตารางที่17) จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ
และแรงจูงใจของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม เป็นปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ระดับปาน
กลาง (เฉลี่ย 2.20)
นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจัยด้านความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพหรือการทานาของกลุ่มคณะ
บริหารจัดการโครงการลงขันนารวม ได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริหารจัดการที่ดินภายใต้การทานารวม
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เนื่องจากวิถีชีวิตในอดีตเคยประกอบอาชีพทานาและเชื่อมั่นในศักยภาพการทานาของตนเองและชุมชนที่จะ
สามารถบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมได้สาเร็จ
แผนภูมิที่ 14 ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจของกลุม่ คณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
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2) ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลง
ขันนารวม
ตารางที่ 24 ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกลุ่มคณะบริหารจัดการ
โครงการลงขันนารวม
ระดับของปัจจัย
น้อย

3

ปาน
กลาง
2

1. บทบาทของภาครัฐในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ต่อความจาเป็นของการถือครองที่ดินแบบ
กรรมสิทธิ์ร่วม
2. บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมให้เกิดความรู้
และความชานาญในการบริหารจัดการที่ดินทากิน

20

0

14

3. บทบาทของภาครัฐในการเป็นผู้ดาเนิน
กระบวนการแสดงความคิดเห็น(เทคนิค/วิธีการ)
4. บทบาทของภาครัฐในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน
5. บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ
6. บทบาทของภาครัฐในการช่วยวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาในการดาเนินงานบริหารจัดการ
โครงการลงขันนารวม
เฉลี่ย

ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม

มาก

คะแนน
รวม

เฉลี่ย

แปร
ผล

0

60

3.00

มาก

4

2

52

2.60

มาก

10

6

4

46

2.30

ปาน
กลาง

9

4

7

42

2.10

น้อย

12

4

4

48

2.40

10

7

3

47

2.35

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

12.5

4.16

3.33

49.16

2.45

1

มาก

จากการวิเคราะห์บทบาทขององค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในประเด็น บทบาทของภาครัฐต่อกลุ่ม
คณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม สามารถสรุปได้ว่า บทบาทของภาครัฐในการกระตุ้นให้เห็นความ
จาเป็นของการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม และบทบาทของภาครัฐในการให้ความรู้ด้านแนวทางการ
บริหารจัดการโครงการลงขันนารวมมีผลต่อการส่งเสริมการทางานของคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนา
รวม เนื่องจากกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขัน
นารวมขาดความรู้ในด้านกฎหมายของการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม การที่ภาครัฐให้การสนับสนุนทั้ง
ความรู้และคาแนะนาก่อให้เกิดความเข้าใจในประโยชน์ของการเลือกถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม พร้อม
ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการดาเนินงาน อีกทั้งการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐว่าสิ่งที่
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ทานั้นจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ อาทิ เทศบาลเมืองชุมแพ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน และมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย ดังนั้นในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการการสนับสนุน
ข้อมูลและความรู้จากภาครัฐ การให้ความรู้ คาแนะนาเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ทรัพยากรที่จาเป็นในการจัดซื้อที่ดินคือ งบประมาณจานวนมาก ดังนั้นสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพจึงต้องการการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐ
ยังมีการสนับสนุนด้านอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นต่อการทานา เช่น วัสดุอุปกรณ์ (รถ
ไถนา, ปุ๋ยการเกษตร) อาคารสถานที่ในการจัดประชุม ในการส่งเสริมทรัพยากรจากภาครัฐ การสนับสนุน
ด้า นงบประมาณจึ งจ าเป็ น อย่ า งมาก เพื่อ ให้ก ลุ่ มคณะบริ หารจัด การโครงการลงขั น นารวม สามารถ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อยได้สาเร็จ จากการศึกษาปัจจัยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมด้านบทบาทของภาครัฐต่อกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม สะท้อนให้เห็นว่า
บทบาทของภาครั ฐ ในการสนั บสนุ น งบประมาณและทรัพ ยากรอื่ น ๆ มีผ ลต่ อ การด าเนิ น งานให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์
สาหรับบทบาทของภาครัฐในการช่วยสรุป วิเคราะห์ และกาหนดประเด็นปัญหา เกิดจากกลุ่มคณะ
บริหารจัดการโครงการลงขันนารวมนั้นได้มีการแบ่งคณะทางานที่ทาหน้าที่ในการบันทึกการประชุม และ
รวบรวมข้อมูล /เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอของบประมาณกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุม ชน ทาง
ตัวแทนของเทศบาลเมืองชุมแพจึงได้ช่วยตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ในส่วนบทบาทของภาครัฐในการช่วยกาหนดประเด็นปัญหานั้น กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐมีความรู้
ความสามารถและหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงมีมุมมองที่กว้างขวางและสามารถที่จ ะชี้
ประเด็น ปั ญหาที่ประชาชนควรแก้ไขอย่างเป็น ล าดับ สอดคล้องบทบาทของภาครัฐในการเป็น ผู้ดาเนิน
กระบวนการแสดงความคิดเห็น(เทคนิควิธีการ) เนื่องจากภาครัฐควรจะเป็นหน่วยงานที่เป็นกลางเพื่อไกล่
เกลี่ยการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการปะทะและความขัดแย้งน้อยที่สุด
กลุ่มคณะบริหารจัดการฯ ได้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง จึง
รู้สึกว่าบทบาทของภาครัฐที่จะช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจมีส่วนร่วมมากนัก สรุปได้ว่าปัจจัยด้านบทบาทของภาครัฐต่อกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขัน
นารวมเป็นปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ระดับมาก (เฉลี่ย 2.45)

แผนภูมิที่ 15 บทบาทขององค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
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3) ปัจจัยวิธีการมีส่วนร่วมของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
ตารางที่ 25 ปัจจัยวิธีการมีส่วนร่วมของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
ระดับของปัจจัย

เฉลี่ย

แปรผล

น้อย

3

ปาน
กลาง
2

1. การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น

13

4

3

50

2.50

มาก

2. การได้รับการยอมรับความคิดเห็น

15

3

2

53

2.65

มาก

3. เวลาทีเ่ หมาะสมในการเข้าร่วมประชุม

9

8

3

46

2.30

12.33

4.33

3.33

49

2.48

ปาน
กลาง
มาก

ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม

เฉลี่ย

มาก

คะแนน
รวม

1

จากผลส ารวจบทบาทการทางานขององค์กรของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
คณะทางานโครงการลงขันนารวม ด้านการแสดงความคิดเห็น พบว่า การได้รับการยอมรับความคิดเห็นเป็น
สิ่งที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมโครงการลงขันนารวม รวมถึงการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น โดยการแสดง
ความคิดเห็นของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมนั้นถือว่าเป็นตัวแทนความคิดเห็นของสมาชิก
แต่ละชุมชนที่ประชุมจึงต้องรับฟังทั้งความคิดเห็นขัดแย้งและสนับสนุนเพื่อนาหาข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์ต่อไป
ในส่วนของเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมประชุม พบว่า การที่กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมการประชุม เกี่ยวข้องกับการกาหนดเวลาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆสามารถกาหนด
เงื่อนไขของตนเองได้และมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการประชุม สรุปได้ว่า ปัจจัยวิธีการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
คณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม เป็นปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ระดับมาก (เฉลี่ย 2.48)
แผนภูมิที่ 16 ปัจจัยด้านวิธีการมีส่วนร่วมของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
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5.1.3 สรุปปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
จากปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม มีทัศนคติแลแรงจูงใจในการต้องการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเล็งเห็นความสาคัญของการบริหารจัดการที่ดินทากิน อันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้จนเข้าใจ
ปัญหาของการขาดแคลนที่ดินและปัญหาการไม่มีที่ดินรองรับการขยายตัวของชุมชนและลูกหลานในอนาคต
นามาซึ่งการแก้ไขปัญหาด้วยการการตัดสินใจซื้อที่ดินเอกชนภายใต้การบริหารจัดการแบบกรรมสิทธิ์ร่วมเพื่อ
แก้ไขปัญหาคุณภาพที่ชีวิตในด้านความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย โดยที่กระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการลงขันนารวมทั้งในด้านกฎหมาย ขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นลาดับขั้น เป็นต้น
และสามารถที่จะนาความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ถึงประโยชน์ อันจะเกิดแก่สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
ทุกคน โดยการรับรู้และเข้าใจปัญหาได้นั้นส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยทางด้านบทบาทของภาครัฐในการให้ความรู้
และคาแนะนาแก่กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมซึ่งเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มคณะบริหารจัดการ
โครงการลงขัน นารวมและตระหนักถึงความจ าเป็นของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน การที่
ภาครัฐมีให้ความสาคัญในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของประชาชนนั้นยังนามาซึ่งความมั่นใจและรู้สึกถึง
การได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้กลุ่มคณะบริหารจัดการ
โครงการลงขันนารวม ตัดสินใจมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน
อย่างไรก็ตาม การแก้ไ ขปัญหาเหล่านั้น จะไม่ส ามารถประสบความส าเร็จ ได้เ ลย หากไม่มีการ
รวมกลุ่มของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้สู่กัน
และกันเพื่อให้กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม ที่เป็นกรรมการชุมชนหรือประธานชุมชนจาก
ทุกชุมชนได้รับทราบข้อมูลที่เท่าเทียมกันเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเข้าร่วมเพื่อบริหารจัดการที่ดินทากิน
การรวมกลุ่มนี้เกิดมาจากการชักชวนกันและกันให้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งถือได้ว่าการชั กชวนเป็นมาตรการทาง
สังคมอย่างหนึ่งของมนุษย์ในการส่งเสริมให้เกิดการตัดสิน ใจมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมนี้เองคือหัวใจ
สาคัญของการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยของการมีภาวะผู้นาถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สาคัญเป็นลาดับต้นๆ เนื่องจากกลุ่ม
คณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมควรมีทัศนคติความมั่นใจในตนเอง อันเกิดจากการได้รับการยอมรับ
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และไว้วางใจจากสมาชิกในชุมชนของตนเองให้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชน ภาวะผู้นาของกลุ่มคณะบริหาร
จัดการโครงการลงขันนารวมจึง เป็นความสามารถในการกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนของตนเองตระหนักถึง
ปัญหาและสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการลงขันนารวมได้ในที่สุด
5.2 ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกทั่วไป
5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มสมาชิกทั่วไป
ในการการวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกทั่วไป ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลทั่วไป
ประกอบด้วย อาชีพ, ระดับรายได้ต่อครัวเรือน, ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ , ระดับความสัมพันธ์กลับกลุ่ม
คณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม, และการได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการลงขันนารวม
1) อาชีพหลัก
ตารางที่ 26 กลุ่มสมาชิกทั่วไป: อาชีพ
อาชีพ เกษตรกร รับจ้าง ค้าขาย ลูกจ้างรัฐ ข้าราชการ ผู้ประกอบการ รวม
จานวน
1
29
31
3
0
0
64
ร้อยละ
1.56
45.31 48.44
4.69
0
0
100
เนื่องจากเทศบาลเมืองชุมแพมีภาวะความเป็นการกลายเป็นเมือง มีการขยายตัวของพื้นที่เมืองที่
เพิ่มมากขึ้นทาให้พื้นที่เกษตรลดลงประกอบกับความเหลื่อมล้าทางรายได้ส่งผลให้ กลุ่มตัวอย่างจึงประกอบ
อาชีพเกษตรกรมีเพียงร้อยละ 1.56 สะท้อนให้เห็นถึงการไม่มีที่ดินทากิน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย
และรับจ้างคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.44 และร้อยละ 45.31 ตามลาดับ อาชีพโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มสมาชิก
จะเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคง เนื่องจากอัตรารายได้จะมีความผันผวนตลอดเวลา

2) รายได้ต่อครัวเรือน
ตารางที่ 27 กลุ่มสมาชิกทั่วไป: รายได้ (ต่อครัวเรือน)
รายได้

ต่ากว่า
5,000

5,00110,000

10,001 15,000

15,001 –
20,000

20,001 –
25,000

รวม

จานวน

1

21

32

5

5

64

ร้อยละ
1.56
32.82
50
7.81
7.81
100
ระดับรายได้ต่อครัวเรือนของกลุ่มสมาชิกทั่วไปโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 50 มีรายได้ 10,001 ถึง 15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 32.82 มีรายได้5,001 ถึง 10,000 บาทต่อเดือน
ระดับรายได้ 15,001 ถึง 20,000 และ 20,001 ถึง 25,000 อัตราเท่ากันที่ร้อยละ 7.81 โดยส่วนใหญ่จัดอยู่
ในกลุ่มของผู้มีรายได้น้อย โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มของผู้มีรายได้น้อย จากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556 มิติ
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ด้านรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนของทั้งประเทศไทยคือ 19,061 บาท สะท้อนถึงภาระในการแบกรับค่าใช้จ่าย
ที่มากกว่ารายได้

3) ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ตารางที่ 28 กลุ่มสมาชิกทั่วไป: ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ต่ากว่า
มากกว่า
ระยะเวลา
6-10ปี 11-15ปี 16-20ปี 21–25ปี 26-30ปี
รวม
5ปี
30ปี
12
0
จานวน
6
4
15
7
20
64
0
ร้อยละ 18.75 9.38
6.25
2.43
10.94
31.25
100
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนของกลุ่มสมาชิกทั่วไป พบว่าส่วนใหญ่อาศัยในพื้นที่ร้อยละ 31.25 อยู่
ตั้งแต่ 26 ถึง 30 ปี รองลงมาร้อยละ 23.43 อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ 16 ถึง 20ปี ต่อมาร้อยละ18.75 อยู่ในพื้นที่
ต่ากว่า 5 ปี แสดงให้เห็นว่า กลุ่มสมาชิกทั่วไปมีการกระจัดกระจายของระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ แม้ว่า
ส่วนใหญ่จะอยู่มานานกว่า 25 ปี แต่อีกส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ากว่า 5 ปี ระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนอาจจะมีแนวโน้มส่งผลต่อความผูกพันกับพื้นที่และการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

4) ความสัมพันธ์กับกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
ตารางที่ 29 กลุ่มสมาชิกทั่วไป: ความสัมพันธ์กับกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
ความสัมพันธ์
พึ่งพากันตลอด
พึ่งพากันบ้าง
ไม่พึงพากันเลย
รวม
จานวน
33
30
1
64
ร้อยละ
51.56
46.88
1.56
100
ความสัมพัน ธ์ระหว่างสมาชิกทั่วไปกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม พบว่าร้อยละ
51.56 มีการพึ่งพากัน ตลอด อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 46.88 พบว่ามีการพึ่งพากันบ้าง กลุ่ม
ตัวอย่างบางส่วนไม่มีการพึ่งพาร้อยละ 1.56 เนื่องจากเห็นว่าตนเองนั้นไม่เคยขอความช่วยเหลือหรือพึ่งพา
ประธานชุมชน และสมาชิกมองว่าการทาหน้าที่ดูแล/อานวยความสะดวกและแจ้งข่าวสารต่างๆเป็นหน้าที่
ของประธานชุมชนอยู่แล้ว

5) การได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ
ตารางที่ 30 กลุ่มสมาชิกทั่วไป: ความสัมพันธ์กับกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
การชักชวน

ตัวแทน
ภาครัฐ

ญาติพี่น้อง

เพื่อนสมาชิกใน
ชุมชน

แกนนา
โครงการฯ/
ประธานชุมชน

จานวน
ร้อยละ

0
0

23
17.03

34
25.19

35
25.93

การประชุมเวที
เมือง/การ
ประชุมกลุ่ม
ย่อย

รวม

43
31.85

135
100

121
การได้รับการชักชวนผ่านทางประธานชุมชน โดยการประชุมกลุ่มย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.85
ต่อมาคือการได้รับการชักชวนผ่านทางแกนนาโครงการลงขันนารวม จากการพบกันตามงานบุญงานประเพณี
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.93 รองลงมาคือเพื่อนสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ชักชวนให้เข้าร่วมโครงการจากการ
พบปะกันในชุมชนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.19 สุดท้ายคือ ญาติพี่น้องเป็นผู้ชักชวนเนื่องจากการส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.03
5.2.2 ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกทั่วไป
1) ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจของกลุ่มสมาชิกทั่วไป
ตารางที่ 31 ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจของกลุ่มสมาชิกทั่วไป
ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ระดับของปัจจัย
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
3
2
1

คะแนน
รวม

เฉลี่ย

แปรผล

1. การมีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพ
2. ระดับรายได้(ต่อครัวเรือน) ก่อน
การเข้าร่วมโครงการฯ
3. ทัศนติต่อความต้องการยกระดับ
คุณภาพชีวิต
4. การตระหนักถึงความมั่นคงด้านที่อยู่
อาศัยในอนาคต
5. การตระหนักถึงความสาคัญของการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากิน
6. การได้รับชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ

14
38

14
15

36
11

106
155

1.66
2.42

น้อย
มาก

36

23

5

159

2.48

มาก

37

15

12

153

2.39

34

14

16

146

2.28

32

23

9

151

2.36

7. ระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มคณะ
บริหารจัดการฯ
เฉลี่ย

34

19

11

151

2.36

32.14

17.57

14.28

211.29

2.27

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั่วไป พบว่า สิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
กลุ่มสมาชิกทั่วไป คือ ความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตมีผลต่อการเข้าร่วมของสมาชิกทั่วไปที่ระดับมาก
สอดคล้องกับระดับรายได้(ต่อครัวเรือน) ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ทาให้คุณภาพชีวิตต่า และขาดโอกาส
ในการเข้าถึงระบบเศรษฐกิจ ที่ดี เมื่อกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขัน นารวม ได้ร่วมกั น ถ่ายทอด
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ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของโครงการลงขันนารวมทั้งในด้านความมั่น คงในที่อยู่
อาศัยและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สมาชิกโครงการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพทุกคนจะได้รับ กลุ่มสมาชิก
ทั่วไปจึงตัดสินใจมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นถึงว่ากลุ่มสมาชิกทั่วไปตระหนัก รับรู้ และได้รับข้อมูลที่เพียงพอจึง
ตัดสินใจเข้าร่วม รวมถึงการมองเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมเป็ยสมาชิกโครงการลงขันนารวมที่สามารถ
จัดซื้อข้าวสารในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่ง คือ การลงเงินออมขันในรูปแบบหุ้นของ
กองทุนนารวม ซึ่งการลงเงินออมขันนี้ทาให้กลุ่มสมาชิกต้องกังวลถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับเพิ่มขึ้น ด้วย
สาเหตุนี้ ระดับรายได้(ต่อครัวเรือนก่อนการเข้าร่วม) จึงมีผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของสมาชิก
การมีจิตสานึกและตระหนักถึงความมั่นคงในที่อยู่อาศัยมีผลต่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกทั่ว ไป
และการได้รับการชักชวน รวมถึงระดับความสัมพันธ์ของสมาชิกทั่วไปกับประธานชุมชนเป็นแรงจูงใจที่ทาให้
สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยเหตุที่ว่าการชักชวนก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ
ระหว่างสมาชิกกับสมาชิกและประธานชุมชน การรวมกลุ่มจึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มสมาชิกใน
ชุมชนก็เข้าร่วมเช่นเดียวกัน อีกทั้งการตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการที่ดินทากินส่งผลต่อการ
เข้าร่วมโครงการลงขันนารวม
กลุ่มสมาชิกทั่วไปส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง แม้จะมีอิสระและความคล่องแคล่ว
ทางด้านเวลา แต่การหาเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารอาจจะเป็นเรื่ องยากมาก ถึง
กระนั้น ปัจ จัยด้านการมีเวลาว่างจากการทางานจึง แทบจะไม่มีผ ลต่อการตัดสิ น ใจมีส่วนร่วม เนื่องจาก
ประธานชุมชนได้อานวยความสะดวกให้กับกลุ่มสมาชิกทั่วไป ด้วยการจัดประชุมสร้างความเข้าใจ การจัดเวที
ประชาพิจารณ์ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามแต่ละชุมชน อาทิ ช่วงเย็ นถึงค่า พร้อมทั้งมีการนัดหมายเวลา
ล่วงหน้า จึงเปิดโอกาสให้สมาขิกทั่วไปได้มีโอกาสในการเข้าร่วมรับฟังข้อมูลมากยิ่งขึ้น
แผนภูมิที่ 17 ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจของกลุม่ สมาชิกทั่วไป
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2) ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกลุ่มสมาชิกทั่วไป
ตารางที่ 32 ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกลุ่มสมาชิกทั่วไป
ระดับของปัจจัย
ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม

1. บทบาทของกลุ่มคณะบริหารจัดการฯในการ
กระตุ้นให้ค้นพบปัญหาและความจาเป็นของ
การถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม
2. บทบาทของกลุ่มคณะบริหารจัดการฯในการ
ให้ข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง/เพียงพอ
3. บทบาทของกลุ่มคณะบริหารจัดการฯในการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
4. บทบาทของกลุ่มคณะบริหารจัดการฯในการ
อานวยความสะดวกในการประชุม
เฉลี่ย

มาก

คะแนน
รวม

เฉลี่ย

แปรผล

น้อย

3

ปาน
กลาง
2

40

18

6

162

2.53

มาก

43

9

12

159

2.48

มาก

28

24

12

144

2.25

36

20

8

156

2.44

ปาน
กลาง
มาก

36.8

17.8

9.5

155.25

2.42

มาก

1

จากการวิเคราะห์ปัจจัยบทบาขององค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านบทบาทของกลุ่มคณะบริหาร
จัดการโครงการลงขันนารวมต่อกลุ่มสมาชิกทั่วไป พบว่า มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการลงขันนารมอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากการกระตุ้นให้ค้นพบปัญหาและความจาเป็นของการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม เพราะ
สมาชิกทั่วไปไม่สามารถที่จะมีที่ดินได้หากขาดการรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการที่ดินทากิน กลุ่มคณะบริหาร
จัดการโครงการลงขันนารวมจึงกระตุ้นให้สมาชิกเห็นความสาคัญของการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมที่
จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ที่ดินและสืบทอดเป็นมรดกให้ยังคนรุ่นหลัง
ในการส่งเสริมให้สมาชิกทั่วไปต้องการเข้ามามีส่วนร่วมกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนา
รวม จาเป็นต้องมีการสื่อสารและการให้ข้อมูล เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการลงขันารวม โดยที่ ประธาน
ชุมชนเป็นตัวกลางที่สาคัญอย่างมากในการให้ข้อมูลแก่สมาชิกทั่วไปเพื่อนาไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจ
เข้าร่วมโครงการลงขันนารวม กล่าวคือ ต้องมีการพูดคุย ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้เกิดทัศนคติในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยที่ประสิทธิภาพของการสื่อสารนั้น ขึ้น อยู่กับความไว้วางใจ เชื่อถือ ศรัทธาและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันที่สมาชิกมีต่อกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมหรือประธานชุมชน
สาหรับการอานวยความสะดวกในการประชุมหรือการจัดเวทีประชาพิจารณ์ ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกเช่นกัน เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสมาชิกที่มีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพที่ไม่
ตรงกันสามารถมีเวลาและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ สาหรับปัจจัยด้านบทบาท

124
ของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม จะเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีผลงานการติดต่อประสานงานให้สมาชิกทั่วไปได้เห็น อย่างต่อเนื่องว่ากลุ่มคณะ
บริหารจัดการโครงการลงขันนารวม สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยดังกล่าวจึงมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกทั่วไปที่ระดับปานกลาง (เฉลี่ย 2.25)
แผนภูมิที่ 18 ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกลุ่มสมาชิกทั่วไป

3) ปัจจัยด้านการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มสมาชิกทั่วไป

ตารางที่ 33 ปัจจัยด้านการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มสมาชิกทั่วไป
ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม

1. การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น

ระดับของปัจจัย
มาก
ปาน น้อย
กลาง
3
2
1
30
27
7

2. การได้รับการยอมรับความคิดเห็น

32

18

14

146

2.28

3. เวลาทีเ่ หมาะสมในการเข้าร่วมประชุม

33

18

13

148

2.31

31.66

21

11.3

148.33

2.31

เฉลี่ย

คะแนน
รวม

เฉลี่ย

แปรผล

151

2.36

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามกลุ่มสมาชิกทั่วไปถึงอิสระในการแสดงความคิดเห็น พบว่า สมาชิก
สามารถ ซักถามข้อสงสัย คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระเสรี นอกจากนั้นยังพบว่า
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ความคิดเห็นที่สมาชิกได้เสนอต่อที่ประชุมนั้นได้มีการพิจารณาและนาไปปฏิบัติจริง สอดคล้องกับการได้รับ
การยอมรับความคิดเห็น นอกจากนั้น เวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมประชุมมีผลต่อการมีส่วนร่วมโครงการ
ลงขันนารวม ดังนั้นปัจจัยด้านการแสดงความคิดเห็นจึงมีความสาคัญในการส่งเสริมให้สมาชิกตัดสินใจมีส่วน
ร่วมที่ระดับปานกลาง (เฉลี่ย 2.31) การส่งเสริมจึงควรให้ความสาคัญกับการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อลดความกังวลและคลายข้อสงสัยและการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ก็จ ะดาเนิน ไปอย่างดีและประสบ
ผลสาเร็จ
แผนภูมิที่ 19 ปัจจัยด้านวิธีการมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกทั่วไป

5.2.3 สรุปปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกทั่วไป
สมาชิก โครงการบ้ า นมั่น คงเมื อ งชุ ม แพมี ค วามส าคั ญ ในการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของโครงการ
ลงขันนารวม เพราะการมีส่วนร่วมคือสิ่งสาคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินของผู้มี
รายได้น้อย การจะตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มสมาชิกทั่วไปได้รับการกระตุ้น ชักชวนและส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ
ของการจัดทาโครงการลงขันนารวม เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่สมาชิก ผลการศึกษา พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพมากที่สุดได้แก่ ปัจจัยบทบาทของ
กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมในการดาเนินงาน เนื่องจากคณะทางานบริหารจัดการโครงการ
ลงขันนารวมจะต้องทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนโครงการลงขัน นารวม
และยังเป็นตัวแทนความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน ซึ่งการมีตัวแทนความคิดเห็นและตัวแทนประสานงาน
นั้นทาให้งานดาเนินไปได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
การที่จะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินและขาดแคลน
ที่ดินในการรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต จะไม่สามารถสาเร็จได้หากสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพไม่เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ อย่างไรก็ตามกลุ่มคณะบริหารจัดการคือผู้ที่จะชักชวนและ
ส่งเสริมให้เกิดการเข้าร่วม โดยที่กลุ่ม คณะบริหารจัดการจะต้องมีการเสียสละเวลาของตนเองเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับสมาชิก พร้อมทั้งการจัดช่องทางในการแสดงความคิดเห็น โดยจะต้องมีการเปิดโอกาสให้
ทุกคนและทุกฝ่ายในชุมชนมีโอกาสที่เท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็น ทั้งการคัดค้าน การซักถามข้อสงสัย
ได้อย่างอิสระ เพื่อก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้น และลดความกังวลในการเข้าร่วม หากสมาชิก
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สามารถเสนอความคิดเห็นของตนและความคิดเห็นนั้น ได้รับการพิจารณาและน าไปปฏิบัติ สอดคล้อ งกับ
ปัจ จัยการได้รับข้อมูล ที่เพียงพอเพื่อน าไปพิจ ารณาประกอบการตัดสิน ใจว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ และหาก
สมาชิกตัดสินใจเข้าร่วม สะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกมีการรับรู้และเข้าใจที่มากพอ จาก ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น
รวมกันและหล่อหลอมสมาชิกให้เกิดทัศนคติในการต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต ทัศนคตินี้จึงเป็นตัวนาให้
กลุ่มสมาชิกเกิดความต้องการเข้าร่วมโครงการลงขันนารวม เพื่อความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน
สอดคล้องกับปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจกลุ่มสมาชิกในความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต
เนื่องจากความกังวลในการร่วมออมเงินลงขันนารวมอาจจะกระทบกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการแก้ไข
จึงได้กาหนดให้มีการรวมหุ้น กล่าวคือ ภายใน 1 หุ้น ราคา 150 บาทนั้น จะมีผู้ออมเงินกี่คนก็ได้ เฉลี่ยแล้ว
ส่วนใหญ่กลุ่มสมาชิกจึงออมเงินลงขันนารวมจานวน 20 ถึง 50 บาทต่อเดือน จึงไม่กระทบปัญหาภาระ
ค่าใช้จ่ายมากนัก ในอีกมิติหนึ่งคือ การที่กลุ่มสมาชิกคาดหวังต่อผลต่อแทนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทานา
รวม อาทิ การบริโภคข้าวสารที่ถูกกว่าท้องตลาด ค่าแรงในการทานา (ช่วงทานาวันละ 200 บาท) หรือเงิน
ปันผล ที่จะสามารถช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน แสดงให้เห็นว่าหากต้องการส่งเสริมผู้มี
รายได้น้อยให้เข้าร่วมจะต้องไม่กระทบกับปัญหาค่าใช้จ่ายเดิมของครัวเรือน และอาจจะมีผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจเพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นแรงจูงใจ นอกจากนั้นการได้รับการชักชวน โดยการชักชวนนั้นจะต้องเป็น การ
พูดจูงใจที่มีจุดมุ่งหมายหลักที่จ ะเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มสมาชิกทั่วไปให้เห็น ความสาคัญของการร่วมกัน
แก้ไขปัญหา กลุ่มสมาชิกถูกชักชวนโดยเพื่อนสมาชิกในชุมชนและจากการประชุมกลุ่มย่อยในชุมชน โดย
ประธานชุมชนจะเป็นผู้นาข่าวสาร ข้อมูล รายละเอียดโครงการมาแจ้ง ให้สมาชิกรับทราบ สะท้อนว่าการ
ได้รับการการบอกกล่าวหรือชักชวนจากคนในชุมชนหรือบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข
เดียวกันหรือการมีสิ่งจูงใจจึงเป็นตัวนาทาให้เกิดการมีส่วนร่วม อีกทั้งความใกล้เคียงของอาชีพ ระดับรายได้
และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนยังเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเต็มใจ
ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมควรจะส่งเสริมให้สมาชิกทั่วไป ที่อาจจะ
ไม่ได้มีหน้าที่หรือบทบาทในการผลักดันโครงการ แต่กลุ่มสมาชิกคือกลุ่มที่จะสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
เพราะหากปราศจากการร่วมมือของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงแล้วโครงการลงขันนารวมอาจจะไม่ประสบ
ความสาเร็จก็เป็นได้
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5.3 สรุปปัจจัยส่งเสริมการตัดสินใจมีส่วนร่วม
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพเกิดขึ้นได้โดยผ่านการกระบวนการมีส่วนร่วมในการค้นพบปัญหา
ของการขาดแคลนที่ดินทากินร่วมกัน กระบวนการกาหนดแนวทางแก้ไขเพื่อหาเงินทุนในการจัดซื้อที่ดินนา
รวม กระบวนการดาเนิน งานคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมและร่วมทานา
กระบวนการติดตามและประเมินผล โดยที่ปัจจัยส่งเสริมการตัดสินใจมีส่วนร่วมของกลุ่ม คณะบริหารจัดการ
โครงการลงขันนารวม สรุปได้ดังนี้
ปัจ จัย ด้านการทัศนคติแ ละแรงจูง ใจเป็น ปั จ จัย ส าคั ญอย่ างหนึ่ง เพราะการถือ ครองที่ดิ น แบบ
กรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดินของเอกชนต้องอาศัยกลไกของการรวมกลุ่มของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
จานวนมากเพื่อช่วยกันแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินที่มีมูลค่าสูง ตนเองจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ปัญหาที่เพียงพอจะสามารถนาไปสื่อสารให้สมาชิกในชุมชนได้เข้าใจ แม้ว่าจะมีส่วนน้อยในกลุ่มคณะบริหาร
จัดการโครงการลงขันนารวม ที่ไม่เข้าไม่เข้าใจรายละเอียดบางส่วนของโครงการลงขันนารวมมากพอ แต่ได้
อาศัยกลไกของการเข้าประชุมอย่างต่อเนื่องและพูดคุยกันภายในกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนา
รวมด้วยกันจึงช่วยให้ทุกคนเข้าใจรายละเอียดได้เป็นอย่างดี สัมพันธ์กับปัจจัยด้านทัศนคติของความต้องการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินในอนาคต พร้อมกับปัจจัยด้านทัศนคติในการ
มีภาวะผู้นาที่เป็น ที่ยอมรับของชุมชนในการเป็นตัวแทนเสียงหรือความคิดเห็น และเล็งเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่
ตนเองต้องนาประโยชน์มาสู่ชุมชน นอกจากนั้นปัจจัยดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยการได้รับการชักชวน ให้
สมาชิกได้เข้าร่วมด้วยอย่างสมัครใจ
ปัจจัยด้านการสื่อสารและการให้ข้อมูล การพูดคุยและเจรจาระหว่างสมาชิกและประธานเพื่อให้
สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารโดยผ่านการประชุมกลุ่มย่อย ทาให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลการถือครองที่ดิน
แบบกรรมสิทธ์ร่วมบนที่ดินเอกชนได้อย่างเท่าเทียม ข้อดี -ข้อเสียของการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม
สอดคล้องกับปัจจัยด้านการจัดช่องทางแสดงความคิดเห็นมีความสาคัญอย่างมากคือการเปิดโอกาสให้ซักถาม
ข้อสงสัยพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ส่งผลให้การตัดสินใจเข้าร่วมเข้าร่วมเป็นไปอย่างสมัครใจ
โดยไม่นับเสียงข้างมากจึงไม่มีความขัดแย้งกันมากนัก
กล่าวโดยสรุปผลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมและ
กลุ่มสมาชิกทั่วไปกับการสัมภาษณ์ของกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมมีความสอดคล้องกัน ทั้งในเรื่องของ
การเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอและเท่าเทียม การแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสรเสรี ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
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บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
เนื้อหาในบทนี้เป็นการสรุปผลจากการศึกษาจากการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มี
รายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของชุ มชนและนาผลที่ได้มา
สรุปเพื่อเสนอแนะแนวทางที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มีรายได้
น้อยกับชุมชนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึกษาการมีส่วนร่วมและระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้
รายได้น้อย โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเอง
ของผู้มีรายได้น้อย โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
3. เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มีรายได้น้อย
6.1 สรุปกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย
โครงการลงขันนารวม
กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากิน โครงการลงขันนารวม มิได้เกิดจากความ
ขั ด แย้ ง ด้ า นสิ ท ธิ บ นที่ ดิ น กั บ รั ฐ หรื อ เอกชน จึ ง มี รู ป แบบของกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มที่ แ ตกต่ า ง โดย
วัตถุประสงค์หลักของการมีส่วนร่วมคือ เพื่อผลักดัน ให้กลุ่มสมาชิกทั่วไปตัดสินใจมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการที่ดินทากิน โดยสาเหตุที่สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพเลือกที่ดินของเอกชนนั้น เนื่องมาจาก
ประสบการณ์ที่เคยเป็นผู้บุกรุกพื้นที่ว่างเปล่าของรัฐเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองชุมแพมาก่อน ที่
ถึงแม้จะได้รับการช่วยเหลือจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการจัดสร้างที่อยู่
อาศัยอย่างถูกกฎหมายโดยการเช่าที่ราชพัสดุ แต่สมาชิกบ้านโครงการบ้านมั่นคงเมื องชุมแพยังคงมีทัศนคติ
คาดหวังถึงความมั่นคงในการถือครองที่ดินบนที่ดินเอกชนมากกว่า โดยคาดหวังว่าจะมีความมั่นคงในการถือ
ครองระยะยาว และมีอิสระในการบริหารจัดการโดยชุมชนได้มากกว่าการเช่าที่ดินจากภาครัฐ รวมทั้งร่วมกัน
ตัดสินใจเลือกการถือครองแบบกรรมสิทธิ์ร่วม เพื่อลดโอกาสในการสูญเสียที่ดินให้กับนักลงทุน โดยมีมติเมือง
ชุมแพว่าจะไม่มีการแบ่งที่ดินให้กับใครคนใดคนหนึ่ง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการแบบส่วนรวมโดยที่ที่ดิน
เป็นกรรมสิทธิ์ของทุกคนอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมจึงเน้นที่การมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกโครงการบ้า น
มั่นคงเมืองชุมแพ
การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่ได้เข้ามาให้ความรู้ถึงกระบวนการบริหารจัดการที่ดิน
และปัญหาของการดาเนินงาน และกลุ่มคณะบริหารจัดการฯ ได้ใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับไปยังกลุ่ม
สมาชิกทั่วไปโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพโดยตรง ด้วยการใช้กลไกของการประชาสัมพันธ์และการประชุม
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กลุ่มย่อยภายในแต่ละชุมชน เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น สอบถามรายละเอียด
แนวคิดความเป็นมาของโครงการลงขันนารวม ผลประโยชน์ที่ตนเองและชุมชนจะได้รับ ร่วมกับการเปิดเวที
ประชุมเมือง เพื่อนาเสนอโครงการลงขันนารวมแก่องค์กรภายในชุมชน อาทิ คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมือง
ชุมแพ, คณะกรรมการกองทุน พัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการให้คาปรึกษาการดาเนิน งาน
โครงการลงขันนารวม
สิ่งที่ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้คือ การที่สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพได้รับการชักชวน
จากกลุ่มคณะบริหารจัดการฯ และมีโอกาสในการเข้าได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ
ปัญหาของการขาดความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและการขาดความมั่นคงด้านที่ดินทากินในอนาคต จึงเกิดการ
รวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีการดาเนิน งานร่วมกัน ระหว่างได้มีผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภายในและ
ภายนอกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสมาชิกทั่วไปที่มีความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหา มี
การเปิดโอกาสให้สมาชิกทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ผลลัพธ์คือ สามารถสรุปเป็นมติเมืองชุม
แพที่ทุกฝ่ายพอใจและไม่เกิดความขัดแย้งใดต่อการตัดสินใจร่วมกันที่จะซื้อที่ดินของเอกชน
นอกจากนั้น ปัจจัยเงื่อนไขทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเครือญาติ การพึ่งพาอาศัยกัน
ตลอดระหว่างประธานชุมชนกับแกนนาโครงการลงขันนารวมและสมาชิกทั่วไป จึงนามาซึ่งการมีส่วนร่วม
อย่างเต็มใจของกลุ่มสมาชิกทั่วไป การดาเนินงานนั้นต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบ โปร่งใสและยุติธรรม
เนื่ องจากต้ องมีก ารวางแผนแหล่ง งบประมาณ การผ่ อนช าระ และการปั น ผล จึง จ าเป็ น ต้ องอาศัย ผู้ มี
ประสบการณ์และความชานาญที่จะคอยชี้แนะและให้คาปรึกษาผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนนี้พบว่า มีผู้มีส่วนได้
เสียทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนเข้าร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ(เทศบาลเมืองชุมแพ, สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน) หน่วยงานภาคประชาสังคม(องค์กรภายในชุมชน) และภาคประชาชน(สมาชิกทั่วไป) เป็นต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับคาแนะนาจากเทศบาลเมืองชุมแพ ที่เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการ
งบประมาณ อีกทั้งกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมยังได้ใช้ศักยภาพจากประสบการณ์ของโครงการบ้าน
มั่นคงในการจัดตั้งกองทุน พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ภายในเมืองชุมแพ โดยจัดให้เป็น กองทุน หมุนเวียนภายในเมือง ที่เกิดจากการระดมทุนภายในเมื องและ
จัดการในรูปแบบองค์กรสาธารณะของเมือง มาเป็นแนวทางในการวางแผนงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดินอีก
ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์และการเรียนรู้ในอดีตมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ส่งผลให้
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมถึงมีการจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยให้กับสมาชิกทั่วไปในแต่ละชุมชน
และเปิดเวทีประชุมเมืองให้กับคณะกรรมการบริหารบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ เพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายได้ตัดสินใจเลือกหรือพิจารณาแนวทางในการบริหารงบประมาณที่จะนามาจัดซื้อที่ดิน
โครงการลงขันนารวมมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มุ่งเน้นการสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารให้กับสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพเป็นหลัก ประกอบกับกฎหมายผังเมือง
บังคับให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มติเมืองชุมแพจึงเลือกที่จะใช้ที่ดินเพื่อการทานาและนาผลผลิต
ที่ได้มาจ าหน่ายให้สมาชิกในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดก่อนที่จ ะนาผลลิตส่วนที่เหลือขายสู่ตลาดและนาผล
กาไรส่วนนี้ผ่อนจ่ายหนี้ค่าที่ดินกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนต่อไป มีจัดทาแผนบริหารจัดการงบประมาณ
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เพื่อการทานารวม (ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าแรง) ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้จัดการนารวมทาการเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยมี คณะกรรมการบริหารจัดการนารวมร่วมกับคณะทางานสวัส ดิการภาคประชาชนที่ทาหน้าที่ในการ
ควบคุม กากับดูแลผลประโยชน์และนาข้อมูลที่ได้ให้คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพตรวจสอบอีกขั้น
แต่กลุ่มสมาชิกทั่วไปกลับเริ่มให้ความสนใจกับโครงการลงขันนารวมลดลง ภายหลังจากที่มีการจัด ซื้อที่ดิน
เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งกลุ่มสมาชิกทั่วไปถูกลดบทบาทในการเข้าถึงข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดทาแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการทานารวม และมีเพียงสมาชิกทั่วไปบางส่วนที่มีส่วนร่วมในการ
ลงแรงเพื่อทานารวมในช่วงฤดูทานา สะท้อนถึงการขาดความต่อเนื่องในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
สมาชิกทั่วไป ซึ่งอาจะส่งผลให้การดาเนินงานในครั้งต่อๆไปไม่ได้รับความร่วมมืออย่างที่เคย
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดิน
1) การลงขัน ออมเงิน ของสมาชิกทั่วไปและจัดตั้งเป็น กองทุนนารวม เป็น การน าศักยภาพและ
ประสบการณ์การออมเงินของสมาชิกเมื่อครั้งเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงในปีพ.ศ. 2547 โดยที่การลงขันออม
เงินนั้นจะต้องไม่กระทบกับภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของสมาชิก ดังนั้นจานวนหุ้นของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการแบกรับภาระส่วนนี้ได้ และให้ผลตอบแทนในรูปแบบการปันผลตามจานวนหุ้นที่สมาชิก
ถืออยู่ โดยการจัดตั้งกองทุนนารวม 150 หุ้น หุ้นละ 150 บาท การสมัครใจมีส่วนร่วมในการลงขันนออมเงิน
ของกลุ่ มสมาชิ กทั่ วไปสอดคล้ องกับ ระดั บบั น ไดของการมี ส่ วนร่ว มในระดั บอ านาจของประชาชนของ
Arnstein (1971) เนื่องจากการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการกระดมทุนนี้เกิดจากการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
เพียงพอและกลุ่มสมาชิกทั่วไปตัดสินใจโดยปราศจากการชักนาของผู้มีอานาจ
2) ร่วมกับการขออนุมัติงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและกองทุนพัฒนาที่ อยู่อาศัย
เมืองชุมแพ
จากการสรุปผลการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มี
รายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดขั้นตอน
การมีส่วนร่วมของ McCANN (1983), อคิน รพีพัฒน์ (2527), Cohen and Uphoff (1981), และ Wilcox
(2003) โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตัวเอง เริ่มจากการกระตุ้นให้สมาชิกค้นหาปัญหาและความจาเป็นของการแก้ไขปัญหานั้นๆ
เกิดการการวิเคราะห์ปัญหา เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อระดมความคิดเห็น และหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ จน
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาที่ตั้งไว้ โดยที่การเสนอความคิดเห็นและความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นไปโดยปราศจากการชักนาของผู้มีอานาจ
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6.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
ตารางที่ 34 สรุประดับการมีส่วนร่วม
ขั้นตอน/ประเด็นการมีส่วนร่วม
ขอบเขตการมี
ส่วนร่วม
ขั้นตอนการค้นพบปัญหาร่วมกัน
สูง
ขั้นตอนการกาหนดแนวทางแก้ไข
สูง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ปานกลาง
ขั้นตอนการประเมินผล
ต่า

ความเข้มข้น
การมีส่วนร่วม
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า

ฉันทามติ
สูง
สูง
สูง
สูง

ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้าน
มั่นคงเมืองชุมแพทั้ง 4 ขั้นตอน พบว่ามีระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันไป โดยในการประชุมแต่ละครั้งมี
ขอบเขตและปริมาณของผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกันไป ทั้ง จากภายในและภายนอกชุมชน ผู้เข้าร่วมที่เป็น
ตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน อาทิ เทศบาลเมืองชุมแพ ตัวแทนจาก
สถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนกลาง คณะกรรมการบ้านมั่น คงเมืองชุมแพ
คณะกรรมการกองทุน พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพและกรรมการแต่ละชุมชน เพราะผู้เข้าร่วมคือตัวแทน
ความคิ ดเห็น ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพของแต่ ล ะฝ่ ายเข้า ร่ วม เพื่ อ แสดงจุ ดยื น ความต้อ งการของตนเอง ใน
ขณะเดียวกัน เพื่อรับฟังเหตุผลจากฝ่ายอื่นๆ โดยที่การเข้าร่วมนั้นจะต้องสม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ ซึ่ง
จากผลการสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่เข้าร่วมการประชุมเกือบทุกครั้ง หรือถ้าสมาชิกคนใดติดภารกิจ
หรือธุระอื่นๆจะมีการส่งสมาชิกในครอบครัวเพื่อเข้าร่วมรับฟังการประชุมและเป็นตัวแทนในการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม พบว่า มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดคัดเลือก
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ทุกฝ่ายพอใจ แต่การการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้ นฐานของการเสนอ
ความคิดเห็น และแสดงจุดยืนที่ตรงไปตรงมาโดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ฝ่ายตนเองเป็นหลัก ผู้วิจัยพบว่า
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ เกิดจากความต้องการแก้ไขปัญหาเดียวกัน คือ ปัญหาการขาดแคลนที่ดิน
ทากิน ส่งผลให้การแสดงความคิดเห็นนั้น เป็น ไปอย่างอิส ระเสรี มีการคิดถึงส่วนรวมเป็น หลักและความ
คิดเห็นนั้นได้รับการพิจารณาและนาไปปฏิบัติจริง โดยการประชุมมีการแจ้งเวลาการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง
และได้รับการสนับสนุนสถานที่/อาคารจากเทศบาลเมืองชุมแพในการจัดประชุม อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้น
ของการ อย่างไรก็ตาม แม้จากการสัมภาษณ์พบว่าจะมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีความกล้า
หรือไม่ต้องการขัดแย้งกับความคิดที่แกนนานามาเสนอ จึงเกิดการคล้อยตามเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งแท้จริงแล้ว
อาจจะทาให้ความคิดเห็นที่มีค่าและจาเป็นบางอย่างขาดหายไป นอกจากนั้นความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม
ยังหมายรวมถึงการมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับเวลาในการประชุม จากการลงพื้นที่และสังเกตการณ์ทั้งแบบมี
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ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมนั้น พบว่า ในการประชุมแต่ละครั้งไม่มีการจากัดเวลา และการประชุมบางครั้งใช้
เวลานานเกินความจาเป็น
การก้าวผ่านความขัดแย้งหรือฉันทมติเกิดจากผลของการประชุมแต่ละครั้ งที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
พอใจในมติการประชุม แม้มตินั้นจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด แต่เป็นการตัดสินใจจากทุกฝ่ายแล้ว โครงการลง
ขันนารวมจะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากนักจากข้อค้นพบอย่างหนึ่งคือ การที่สมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพ มีการใช้กลไกในการเจรจาและพูดคุยภายในชุมชนอย่างสม่าเสมอ ไปจนถึงการมีตัวแทนร่วม
ตัดสินใจเป็นปัจจัยสาคัญในการลดความขัดแย้ง และท้ายที่สุดสมาชิกทุกคนเป็นผู้มีอานาจสินใจร่วมกันที่จะ
เข้าร่วมสนับสนุนโครงการลงขันนารวม ตัดสินใจเลือกแนวทางการวางแผนและการดาเนินงานร่วมกัน แม้ว่า
สมาชิกบ้านมั่นคงเมืองชุมแพจะต้องเป็นผู้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันก็ตาม โดยที่ไม่มีการชักจูงจากผู้
อานาจหรือภาครัฐ จึงอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการทุกขั้นตอนและการตัดสินใจเป็นไปตามความต้องการของ
สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพอย่างสมบูรณ์
6.3 ปัญหาที่พบจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทากิน โครงการลงขันนารวม
การบริหารจัดการที่ดินทากิน โครงการลงขันนารวมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการถือครองที่ดิน
แบบกรรมสิทธิ์ร่วมได้ส าเร็จ แต่ผู้วิจัยยังคงพบปัญหาด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ การที่กลุ่มสมาชิกทั่วไป
บางส่วนถูกลดบทบาทและขาดความต่อเนื่องในการเข้าร่วมกิจกรรมในบางขั้นตอน ซึ่งส่งผลให้สมาชิกทั่วไป
ขาดการเข้าถึงข้อมูลที่ควรได้รับ แม้ว่าในช่วงของขั้นตอนการดาเนินงานและขั้นตอนการประเมินผลเกิดจาก
การที่สมาชิกทั่วไปบางส่วนอาจจะไม่ให้ความสนใจในรายละเอียดมากนัก แต่ตามหลักการกระบวนการมีส่วน
ร่วมแล้ว สมาชิกหรือผู้มีส่วนได้เสียหลักควรมีการเข้าร่วมในทุกกิจกรรมตลอดจนจบสิ้นกระบวนการ ทั้งการ
ระดมความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เมื่อขาดความต่อเนื่องใน
การเข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้กลุ่มสมาชิกทั่วไปบางส่วนไม่กล้าที่จะเสนอความคิ ดเห็นมากนัก มีการคล้อย
ตามกลุ่มหรือคล้อยตามการประชุม จึงทาให้การประชุมในแต่ละครั้งไม่เกิดความขัดแย้งเท่าใดนัก การ
ดาเนินงานจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ในระยะยาวอาจส่งผลกระทบที่เพิ่มมากขึ้น โดยที่ ปัจจัยส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่ทาให้โครงการลงขันนารวมประสบความสาเร็จ ดังรายละเอียดการ
สรุปปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่กล่าวต่อไป
6.4 ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ส่วนนี้เป็นการนาเสนอปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ ภายใต้การถือ
ครองที่ดิน แบบกรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดิน เอกชน ทั้งปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจและปัจ จัยบทบาทการ
ทางานขององค์กรของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม และกลุ่ม
สมาชิกทั่วไป ดังนี้
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6.4.1. กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
กลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขัน ารวม คือกลุ่มของผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนิน งาน
โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพเมื่อปีพ.ศ. 2547 ดังนั้นกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันารวม จึงเป็น
กลุ่มที่ตระหนักรับรู้และเข้าใจปัญหาของการขาดแคลนที่ดินทากินเป็นอย่างมาก เมื่อโครงการบ้านมั่นคงแล้ว
เสร็จกลุ่มแกนนาได้ร่วมกันพัฒนาต่อยอดในด้านกองทุนออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพ ภายใต้ชื่อ กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยของโครงการบ้านมั่นคงแห่ง
แรกของระเทศไทยอีกด้วย และกลุ่มแกนนายังคงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยความ
เชี่ยวชาญและมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพ (เกษตรกรรม) อีกครั้ง จึงริเริ่มพูดคุย ชักชวนให้สมาชิก
คนอื่นๆ ได้ตระหนักและรับรู้ปัญหาของการขาดแคลนที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน ด้วยการแก้ไขปัญหาภายใต้
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมการพัฒนา ประกอบ
กับภาวะผู้นาของกลุ่มแกนน าในการกระตุ้น สมาชิก ความสามารถในการเป็นตัวแทนแสดงความคิดเห็น
ความสามารถในการเป็น ตัวแทนติดต่อระสานงานกับภาครัฐ จึงอาจกล่าวได้ว่าความสาเร็จของการแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย เป็นผลมาจากทัศนคติภาวะผู้นาและความต้องการยกระดับคุณภาพชีวติ
ของกลุ่มแกนนาที่ส่งผลให้เกิดโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพขึ้นได้
การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับความคิดเห็น เนื่องจากไม่มีการปิด
กลั้นโอกาส ไม่มีการชักจูงหรือถูกกดขี่จากอานาจใดๆในการแสดงความคิดเห็น ทาให้ทั้งสองกลุ่มมีความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ชี้ให้เห็นว่า การแสดงความคิดเห็นส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ เนื่องจากการมีส่วนร่วมเกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเท็จจริงที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้แสดงออกมาอย่างหลากหลาย การ
สื่อสารที่ดีจะสามารถสร้างทัศนคติร่วมกันได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญมากต่อการตัดสินใจเข้าร่วม โดยจะต้อง
สื่อสารเนื้อหาข้อมูลให้ถูกต้องและเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ให้และผู้รับ และการให้ข้อมูลนั้นจะต้อง
มีความเท่าเทียมและเพียงพอที่จ ะให้ผู้เข้าร่วมสามารถน าไปตัดสินใจว่าควรจะเข้าร่วมหรือไม่ พร้อมทั้ง
ผู้เข้าร่วมยังสามารถนาข้อมูลที่ได้รับนั้นไปเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายและตรงกับ
ความต้องการ นอกจากนั้น กระบวนการสาคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมตัดสินใจเข้าร่วมคือ การ
เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็น การสารวจความคิดเห็นได้อย่างเสรี รวมไปถึง
การสอบถามข้อสงสัย โดยที่ความคิดเห็นเหล่านั้นจะต้องได้รับการพิจารณาและมีการนาปฏิบัติจริง โดยการ
ให้ความสาคัญกับทุกความคิดเห็น นามาสู่การแลกเปลี่ยนความเห็นเกิดความโปร่งใส และเกิดความไว้วางใจ
ซึ่งนามาสู่การตัดสินใจมีส่วนร่วมและเสียสละเวลาในการอานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกทั่วไปอย่างเต็มใจ
6.4.2 กลุ่มสมาชิกทั่วไป
กลุ่มสมาชิกทั่วไปมี ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับกับปัจจัยระดับรายได้ (ต่อครัวเรือนก่อนการเข้าร่วม) เนื่องจากสมาชิกทั่วไปเป็นผู้มีรายได้น้อย
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ระดับรายจ่ายไม่สอดคล้องกับระดับรายได้ การบริหารจัดการที่ดินทากิน เพื่อทานารวมจึงเป็นช่ องทางที่จะ
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริโภคข้าวสารในครัวเรือนได้
การได้รับข่าวสารจากการพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆในชุมชนและจากการประชุมกลุ่มย่อยโดย
ประธานชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนสมาชิกจะเป็นผู้นาข่าวสารจากการประชุมเวทีเมือง เพื่อมาบอกต่อและชักชวน
ให้สมาชิกเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาขาดแคลนที่ดินทา
มีการจัด เวทีปะชุ มกลุ่มย่อ ย และการจัดทาเวทีประชาพิจ ารณ์ ประธานชุมชนจะเลือ กเวลาที่
เหมาะสมซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน โดยส่วนใหญ่จะเลือกช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงานของสมาชิก เพื่อ
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้สมาชิกทั่วไปได้มีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ปัจจัยด้านเวลาจึง
ไม่ใช่สาเหตุสาคัญในการตัดสินใจมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกทั่วไป
ในส่วนการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการแสดงจุดยืนและความต้องการของตนเองเพื่อ
นาไปหามติที่ชุมชนพอใจในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการลงขันนารวม เช่น กรณีของบางชุมชนในโครงการ
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพตัดสินใจไม่เข้าร่วมเนื่องจากมติเมืองชุมแพยังไม่มีความพร้อม อันเนื่องมาจากภาระ
ค่า ใช้จ่ายในครัวเรือนและภาระการผ่อนบ้านกับโครงการบ้านมั่น คง หรือบางโครงการที่มีผู้เข้าร่วมแค่
บางส่วนโดยที่ผู้เข้าร่วมบางส่วนในโครงการไม่พร้อม สะท้อนให้เห็นว่าทุกคนสามารถแสดงจุดยืนของตนเอง
และสามารถชี้แจงรายละเอียดเหตุผลในการตัดสินใจได้เข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมได้ ความสาคัญของการแสดง
ความคิดเห็นและความคิดเห็นนั้นเป็นที่ยอมรับจึงมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม ในขณะเดียวกันผู้ที่ตัดสินใจ
เข้าร่วมกลับเลือกที่จะรับฟังข้อมูล โดยที่ไม่มีการซักถามเกี่ยวกับโครงการลงขันนารวมมากนัก
6.5 แนวทางในการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มีรายได้น้อย
การบริหารจัดการที่ดินทากิน คือการแก้ปัญหาของผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการให้ตนเองและชุมชน
กลับมามีที่ดินทากินเป็นแหล่งอาหารและเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต อันเกิดจากความ
ต้องการช่วยเหลือตนเองและความต้องการมีส่วนร่วมในกิจ กรรมต่างๆ จากกรณีการศึกษาขั้น ตอนการ
ดาเนินงานโครงการลงขันนารวม พบว่า ความสาเร็จของการบริหารจัดการที่ดินทากินนั้น นอกจากขั้นตอน
การมีส่วนร่วมทั้ง 4 ขั้นตอนแล้ว ยังประกอบจากหลายปัจจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สรุปแนวทางการส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่ดินทากินที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มีรายได้
น้อยกับชุมชนที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้ ดังนี้
1) การมีผู้นาที่ดีและการเสริมสร้างทัศนคติ
ทัศนคติต่อความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต หรือการมีจิตสานึกต่อชุมชนคือ ปัจจัยส่วนบุคคลที่
สามารถส่งเสริมและกระตุ้นให้มีทัศนคติที่ดีเดียวกันได้ ในการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย
การส่งเสริมทัศนคติเป็นสิ่งจาเป็นในการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมตระหนัก รับรู้ เห็นความจาเป็นที่ควรจะเข้ามามี
ส่ว นร่ ว ม และการยอมรั บ การมี ส่ว นร่ ว มจากทุ ก ฝ่ า ย หากผู้ เ ข้ า ร่ว มทุ ก คนมี ทั ศ นคติ ห รื อุ ด มการณ์ ต่ อ
สถานการณ์ที่ต้องการการแก้ไขร่วมกัน แล้ว ผู้เข้าร่วมจะให้ความร่วมมือและ มีส่วนร่วมอย่างมาก การ
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ดาเนินงานจะมีประสิทธิภาพและสาเร็จลุล่วงได้อย่างดี การเสริมสร้างการทัศนคติต้องเกิดขึ้นทั้งจากทัศนคติ
ของบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชนทั้งสองฝ่ายร่วมกันเพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วม นอกจากนั้น
ทัศนคติต่อการมีภาวะผู้นาของกลุ่มแกนนาเป็นเรื่องที่สาคัญมากเช่นเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มแกนนาต้องมี
ความสามารถในการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานราชการและผลักดันให้สมาชิกเข้ามามีส่วน
ร่วม เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาใดๆได้สาเร็จ
การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆก็ตาม ควรจะมีการสร้างทัศนคติ
ร่วมกัน เป็ น ประการแรก เพื่ อให้ความต้องการในการแก้ไขปัญหามีวัตถุประสงค์เดีย วกัน พร้ อมทั้งควร
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ประชาชนมีภาวะผู้นาเพื่อทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการภาวะ
ความเป็นผู้นาสูงจะความสามารถในการเชิญชวน ผลักดันและประสานงานให้เกิดความร่วมมือของทุ กฝ่าย
โดยการคัดเลือกผู้ที่มีภาวะผู้นานั้นจะต้องคานึงถึงความหลากหลายหรือเป็นตัวแทนที่มาจากทุกฝ่าย เพื่อจะ
ได้ร่วมกันประสานงานหรือผลประโยชน์ที่ลงตัวและยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
2) การสร้างกลไกการสื่อสาร การให้ข้อมูลและการแสดงความคิดเห็น
กลไกหนึ่งที่ควรนามาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคือ การส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ เนื่องจากการมีส่วนร่วมเกิดจากกระบวนการ
แลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น แลกเปลี่ ยนความรู้ ข้ อเท็ จ จริง ที่ ผู้มี ส่ว นได้ เสี ยทุ ก ฝ่า ยได้แ สดงออกมาอย่ า ง
หลากหลาย การสื่อสารที่ดีจะสามารถสร้างทัศนคติร่วมกันได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญมากต่อการตัดสินใจเข้าร่วม
โดยจะต้องสื่อสารเนื้อหาข้อมูลให้ถูกต้องและเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ให้และผู้รับ และการให้ข้อมูล
นั้น จะต้องมีความเท่าเทียมและเพียงพอที่จ ะให้ผู้เข้าร่วมสามารถน าไปตัดสิน ใจว่าควรจะเข้าร่วมหรือไม่
พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมยังสามารถนาข้อมูลที่ได้รับนั้นไปเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายและ
ตรงกับความต้องการ นอกจากนั้น กระบวนการสาคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมตัดสินใจเข้าร่วมคือ
การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็น การสารวจความคิดเห็นได้อย่างเสรี รวมไป
ถึงการสอบถามข้อสงสัย โดยที่ความคิดเห็นเหล่านั้นจะต้องได้รับการพิจารณาและมีการนาปฏิบัติจริง
การชักชวนอาจเป็นมาตรการทางสังคมอย่างหนึ่งที่นามาซึ่งการรวมตัว /รวมกลุ่ม และเกิดการเปิด
ใจพูดคุยกันได้อย่างราบรื่น เกิดความกล้าที่จะเปิดเผยหรือแสดงตนหรือแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องหรือ
อาจะขัดแย้งได้อย่างได้อย่างไม่อึดอัดใจ ทาให้ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น ได้นั้นลดลงได้ และการเจรจา
ต่างๆสามารถผ่านไปได้ด้วยดี
ดังนั้นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจึงควรสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและ
เป็น ไปอย่างต่อเนื่อง จึงควรโดยการใช้กลไกในการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น การประชุมกลุ่มแบบไม่เป็น
ทางการและการพบปะพูดคุยในชุมชน หรือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน และระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อที่จะนาไปสู่การสร้างฉันทามติ
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3) การสร้างฉันทามติ
การสร้างฉันทามติคือหัวใจหลักสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหา
ใดๆ เพราะฉันทามติคือกระบวนการที่แสวงหาข้อยุติที่เป็นกลางแลยุติธรรมต่อทุกฝ่ายมากที่สุด การมีส่วน
ร่วมเกิดจากความร่วมมือตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ย่อมเกิดการปะทะด้านความคิดเห็นหรือทั ศนคติ ดังนั้นการรับ
ฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย การยอมรับด้วยความเต็มใจโดยที่ไม่มองข้ามความคิดเห็น เพียงเล็กน้อยหรือ
ความคิดเห็นคัดค้าน ทุกฝ่ายต้องมีการประนีประนอม ซึ่งอาจจะจาเป็นต้องมีผู้ที่ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือผู้ที่
เป็นกลางกับทุกฝ่ายเพื่อหามติที่ทุกคนยอมรับและลดการปะทะกันโดยตรง กระบวนการสร้างฉันทามติไม่ใช่
การโหวตแล้วทุกฝ่ายจะต้องเห็นพ้องกับเสียงข้างมากเท่านั้นหรือเลือกแนวทางตามความเห็นและตัดสินใจ
ตามเสียงข้างมากเหล่านั้น แต่หากคือการที่ทุกคนมีโอกาสที่จะแสดงหรือชี้แจงความคิดเห็น ของตนเองได้
อย่างมีอิสระ หากมีเสียงคัดค้านจะต้องพูดคุย อธิบายเพื่อทาความเข้าใจและนามาตัดสินใจเพื่อหามติที่ทุก
ฝ่ายยอมรับ
4) การจัดตั้งบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนและเหมาะสม
จากการศึกษาขั้นตอนการดาเนินงานโครงการลงขันนารวม พบว่ามีการจัดตั้งบทบาทหน้าที่
ในการรับผิดชอบให้แต่ละฝ่ายดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการทางานที่สอดคล้องกันและรวดเร็ว
รวมไปถึงการแบ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามความสามารถ จากกรณี โครงการลงขันนารวม การ
คัดเลือกผู้จัดการนารวม โดยการให้เสนอวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถของผู้สมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่
มีความเหมาะสมมากที่สุด และการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการนารวม ให้มีหน้าที่ตรวจสอบและกับกา
ดูแลการทางานของผู้จัดการนารวมอีกต่อหนึ่ง ซึ่งช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมและนาไปสู่การดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ดังนั้นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดความสาเร็จของการบริหารจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มี
รายได้น้อยควรจะส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมนั้นเกิดจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จ ริง เพื่อให้
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและจุดยืนของตนเองได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งจะต้องให้ประชาชนเป็นผูม้ ี
อานาจสูงสุดในการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาและมีอานาจในการตัดสินใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่วม
หรือไม่ด้วยตนเอง จึงจะนามาซึ่งความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่รวดเร็วและตรงประเด็นที่สุด
5) การมีผู้มีส่วนได้เสียจากทุกฝ่ายเข้าร่วม
การที่ผู้มีส่วนได้เสียจากทุกฝ่ายเข้าร่วมและเพียงพอนั้นก็เพื่อการเป็น ตัวแทนจากทุกฝ่ายในการ
เสนอความคิดเห็นที่มีความหลากหลายและเพื่อร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แลกเลี่ยนความคิด ทัศนคติ ความ
ต้องการ ท้ายที่สุดคือการนาความคิดเห็น ไปเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางก ารดาเนินงานที่
เหมาะสมและตรงกับกับความต้องการของทุกฝ่าย โดยที่ตัวแทนแต่ละฝ่ายที่เข้าร่วมจะต้องมีความตระหนัก
การรับรู้ การยอมรับในสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การมีตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็นประตู
สาคัญด่านแรกที่จะช่วยลดความขัดแย้งของผู้เข้าร่วมระหว่ างกระบวนการตัดสิน ใจและภายหลังซื้อที่ดิน
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ภายใต้โครงการลงขันนารวมแล้วได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับความสาคัญที่เท่าเทียม
ในการมีอานาจตัดสินใจร่วมกันและทาให้การประสานงานและการดาเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
จากแนวทางในการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อยข้างต้น ผู้วิจัยได้ถอด
เป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ขั้นตอนดังตารางที่ 35

)

ขั้นตอนการ
กาหนดแนว
ทางแก้ไข

- เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
- เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
งบประมาณเพื่อการจัดซื้อที่ดิน
และบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน
- เพื่อกาหนดบทบทหน้าที่การ
บริหารจัดการที่ชัดเจนและไม่ทับ
ซ้อนกันและง่ายต่อการ
ประสานงาน เช่น รูปแบบการถือ

- สมาชิกทุกคนในชุมชน
- กลุ่มผู้นาชุมชน/ผู้นา
โครงการ
- องค์กรภายในชุมชน
- หน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
ผู้มีส่วนได้เสีย
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม - สมาชิกทุกคนในชุมชน
ของสมาชิกในชุมชน
- กลุ่มผู้นาชุมชน/ผู้นา
- เพื่อทาความเข้าใจที่ตรงกัน
โครงการ
เกี่ยวกับการบริหารที่ดินทากิน
ขั้นตอนการ
แบบกรรมสิทธิ์
ค้นพบ
ปัญหา
ร่วมกัน

ขั้นตอน

ปัจจัยและอุปสรรค
- ปฎิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีภายใน
ชุมชนทาให้สมาชิกในชุมชน
ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลน
ที่ดินทากิน และเกิดความต้องการที่
จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว
- ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนหรือผู้นา
โครงการในการกระตุ้นให้สมาชิกใน
ชุมชนตระหนักถึงปัญหาและ
ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วน
ร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา
- ควรมีผู้ดาเนินรายการใน
- ความพร้อมในการดาเนินการ
การประชุม เพื่อเป็นคนกลางช่วย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ประสานให้เกิดความร่วมมือของผู้ ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนได้เสียในแต่ละฝ่าย
- พี่เลี้ยงโครงการมีส่วนสาคัญใน
- ควรใช้การนาเสนอข้อมูล
การให้ความรู้และคาแนะนาด้าน
สถานการณ์ปัจจุบันของชุมชน การบริหารจัดการงบประมาณ อาทิ
เพื่อกระตุ้นและเป็นแรงจูงใจให้ หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นหรือ
สมาชิกในชุมชนสนใจอยากเข้า นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ร่วม เช่น ผลประโยชน์ที่จะได้รับ - ระดับรายได้ของสมาชิกมีผลต่อ

วิธีการ
เปิดเวทีประชุมย่อยแต่ละ
ชุมชนเพื่อเป็นสื่อกลางในการ
กระจายข่าวสารไปยังสมาชิกในแต่
ละชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ด้านการบริหารที่ดินทากิน
แบบกรรมสิทธิ์ร่วมบนที่ดินเอกชน

ตารางที่ 35 แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินของผู้มีรายได้น้อย
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ขั้นตอนการ
กาหนดแนว
ทางแก้ไข

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์
- เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
- เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
งบประมาณเพื่อการจัดซื้อที่ดิน
และบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน
- เพื่อกาหนดบทบทหน้าที่การ
บริหารจัดการที่ชัดเจนและไม่ทับ
ซ้อนกันและง่ายต่อการ
ประสานงาน เช่น รูปแบบการถือ
ครองที่ดิน, คัดเลือกคณะกรรม
การบริหารจัดการ

ผู้มีส่วนได้เสีย
- สมาชิกทุกคนในชุมชน
- กลุ่มผู้นาชุมชน/ผู้นา
โครงการ
- องค์กรภายในชุมชน
- หน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง

วิธีการ
- ควรมีผู้ดาเนินรายการใน
การประชุม เพื่อเป็นคนกลางช่วย
ประสานให้เกิดความร่วมมือของผู้
มีส่วนได้เสียในแต่ละฝ่าย
- ควรใช้การนาเสนอข้อมูล
สถานการณ์ปัจจุบันของชุมชน
เพื่อกระตุ้นและเป็นแรงจูงใจให้
สมาชิกในชุมชนสนใจอยากเข้า
ร่วม เช่น ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากโครงการ
- ควรระดมทุนจากภายในชุมชน
ก่อน เพื่อประเมินความสามารถ
ด้านการเงินของชุมชน แล้วจึง
ขยายฐานงบประมาณไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามจาเป็น
และเหมาะสม
- ใช้การเปิดเวทีสาธารณะ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

ตารางที่ 36 แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินของผู้มีรายได้น้อย
ปัจจัยและอุปสรรค
- ความพร้อมในการดาเนินการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- พี่เลี้ยงโครงการมีส่วนสาคัญใน
การให้ความรู้และคาแนะนาด้าน
การบริหารจัดการงบประมาณ อาทิ
หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นหรือ
นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
- ระดับรายได้ของสมาชิกมีผลต่อ
การตัดสินใจมีส่วนร่วมในการระดม
ทุน ดังนั้นการระดมทุนจึงควรอยู่
ภายใต้กรอบความสามารถของ
สมาชิกในชุมชน
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วัตถุประสงค์
- ดาเนินการจัดซื้อที่ดิน
- เพื่อบริหารจัดการงบประมาณ
สาหรับการทานารวม

- ประเมินวิธีการดาเนินงานและ
ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อ
ขั้นตอนการ
ตรวจสอบว่าสิ่งที่ได้ดาเนินการไป
ประเมินผล
บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่

ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

ขั้นตอน

- สมาชิกทุกคนในชุมชน
- กลุ่มผู้นาชุมชน/ผู้นา
โครงการ
- องค์กรภายในชุมชน

ผู้มีส่วนได้เสีย
- สมาชิกทุกคนในชุมชน
- กลุ่มผู้นาชุมชน/ผู้นา
โครงการ
- องค์กรภายในชุมชน
- หน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง

เปิดเวทีประชุมเพื่อทาการ
ประเมินตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ
ที่ชุมชนได้ร่วมกันกาหนด
วัตถุประสงค์โครงการร่วมกัน

วิธีการ
เปิดเวทีประชุมการจัดสรร
งบประมาณในการบริหารจัดการ
ที่ดินทากิน

ตารางที่ 37 แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินของผู้มีรายได้น้อย

แต่ละประเด็นการตัดสินใจ
มีผู้สนใจหรือได้รับผลกระทบไม่
เท่ากัน จึงควรแบ่งการประชุมให้
เหมาะสมกับบทบาทของผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยและอุปสรรค
เวลาในการทางานของสมาชิกใน
ชุมชนที่ไม่ตรงกันอาจทาให้โอกาสใน
การเข้าร่วมการประชุมของสมาชิก
ลดลง ดังนั้น ตัวแทนชุมชนจึงมี
ความสาคัญและจาเป็นอย่างมากใน
การเป็นตัวแทนความคิดเห็น อาจมา
จากการคัดเลือกตัวแทนที่เหมาะสม
และสมาชิกในชุมชนไว้วางใจ
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6. 6 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1) การเพิ่มศักยภาพของพฤติกรรมและคุณภาพของการมีส่วนร่วม
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยทางด้านอาชีพและรายได้ส่งผลต่อระดับและพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมการมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกทั่วไป กล่าวคือ การไม่มีเวลาว่างจากการทางานส่งผลต่อจานวนครั้งของ
การเข้าร่วมและความต่อเนื่องในการรับทราบข้อมูล ทาให้สมาชิกบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ทาให้
การตัดสิน ใจเข้าร่วมส่วนใหญ่มาจากการชักชวนและคล้อยตามกลุ่ม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น อย่างยิ่งใน
การศึกษาศักยภาพของกลุ่มสมาชิกทั่วไปว่ามีศักยภาพของการมีส่วนร่วมในระดับใด และเพิ่มศักยภาพ
ดังกล่าว โดยการดาเนินในลักษณะของการเตรียมสมาชิกทั่วไปให้มีความพร้อมด้านทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วน
ร่วม ส่งเสริมและจัดกิจ จกรมให้ส มาชิกมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความคิดเห็น ที่หลากหลายและ
ครอบคลุม มากกว่าการสร้างแรงจูงใจทางวัตถุในรูปของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (ชัย
ชนะ สุทธิวรชัย, 2536)
6.7 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของพื้นที่อื่นๆทั้งที่เป็นที่ดินของภาครัฐและ
ที่ดินภาคเอกชน เปรียบเทียบกันเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและนาผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนและ
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไป

2) ควรมีการศึกษาเรื่องความมั่นคงของที่ดินทากินของโครงการลงขันนารวมในด้านเศรษฐกิจ
เพื่อที่จะสามารถต่อยอดการพัฒนาการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้เข้าชุมชนจากผลการผลิตทาง
การเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น
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แบบสอบถามกลุ่มสมาชิกทั่วไป
เรื่อง: กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา: โครงการบ้านมั่นคง
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ของภาควิชา การวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินทากิน โครงการลงขันนารวม เมืองชุมแพ ข้อมูลทั้งหมดจะนามาใช้ในการศึกษา
เท่านั้น
คาชี้แจง โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างหรือทาเครื่องหมายถูก  ให้ตรงกับข้อความที่ท่านเห็นว่า
ถูกต้อง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์......................................................................................................
2.

สมาชิกโครงการ........................................................................................................................
ท่านอาศัยอยู่ที่เทศบาลเมืองชุมแพมาแล้วกี่ปี
 ต่ากว่า 5

 6 - 10 ปี

 11 -15 ปี

 15 - 20 ปี

 21 -25 ปี

 25 -30 ปี

มากกว่า 30 ปี

3. ท่านประกอบอาชีพใด
 ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชน/สมาคม
 หน่วยงานภาครัฐ
 ค้าขาย
 รับจ้าง
 เกษตรกร
 รับราชการ
 อื่นๆโปรดระบุ..................................................................................................................
4. ท่านมีระดับรายได้ต่อเดือนท่าไหร่
 ต่ากว่า 5,000
 5,000 – 10,000
 10,000 – 15,000
 15,000 – 20,000
 20,000 – 25,000
5. ระดับความสัมพันธ์ของท่านกับกลุ่มแกนนาโครงการลงขันนารวมและประธานชุมชนของท่านเป็นอย่างไร
 พึ่งพากันตลอด

 พึ่งพากันบ้าง

 ไม่มีการพึ่งพากัน

6. ท่านได้รับการชักชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการลงขันนารวมจากแหล่งใดบ้าง
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ
 ญาติพี่น้อง
 เพื่อนสมาชิกในชุมชน
 การประชุมเวทีเมือง
 แกนนาโครงการลงขันนารวม
/การประชุมกลุ่มย่อย
/ประธานชุมชน
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ท่านคิดว่าก่อนที่ท่านจะการเข้าร่วมการบริหารจัดที่ดินทากิน โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ ปัจจัย
ใดบ้างเป็นปัจจัยผลักดันให้ท่านต้องการเข้ามามีส่วนร่วม โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่
ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุด
ประเด็นคาถาม
ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจ
1. การมีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพ มีส่วนผลักดันให้ท่าน
เข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
2. รายได้ก่อนการเข้าร่วมโครงการของท่าน มีส่วนผลักดันให้
ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
3. ทัศนคติต่อความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต มีส่วนผลักดัน
ให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
4. การตระหนักถึงความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในอนาคต มีส่วน
ผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
5. การตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการที่ดินทากินมีส่วนผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
6. การได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการลงขันนารวม มีส่วน
ผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
7. ระดับ ความสัม พันธ์ กับ กลุ่ มแกนนาโครงการฯ รวมและ
ประธานชุมชนของท่านมีส่วนผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วม
หรือไม่
ปัจจัยด้านบทบาทของกลุ่มแกนนาโครงการฯและ
ประธานชุมชนต่อสมาชิก
8. การกระตุ้นให้ค้นพบปัญหาและความจาเป็นของการถือครอง
ที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม มีส่วนผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วม
หรือไม่
9.การให้ข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง/เพียงพอ มีส่วนผลักดันให้ท่าน
เข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
10. การจัดตั้งคณะทางานที่ทาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีการดาเนินงานที่รวดเร็วและถูกต้อง มีส่วนผลักดัน
ให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

หมายเหตุ
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มาก

ปาน
กลาง

น้อย

หมายเหตุ

11. การอานวยความสะดวกต่อการมีส่วนร่วม เช่น สถานที่
ประชุ ม วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เอกสารประกอบการประชุ ม มี ส่ ว น
ผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
ปัจจัยด้านวิธีการมีส่วนร่วม
12. การมีเสรีภาพหรืออิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุม มีส่วนผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
13. การที่ความคิดเห็นของท่านได้รับการยอมรับในที่ประชุมี
ส่วนผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
14. การแจ้งเวลาในการประชุมล่วงหน้า และจัดสรรเวลาการ
ประชุมที่เหมาะสม มีส่วนผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
14. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมมีอุปสรรค/ปัญหาอย่างไรบ้าง
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
15. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อโครงการลงขันนารวมอย่างไรบ้าง

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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แบบสอบถามกลุ่มคณะบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม
เรื่อง: กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการที่ดินทากินของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา: โครงการบ้านมั่นคง
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ของภาควิชา การวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินทากิน โครงการลงขันนารวม เมืองชุมแพ ข้อมูลทั้งหมดจะนามาใช้ในการศึกษา
เท่านั้น
คาชี้แจง โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างหรือทาเครื่องหมายถูก  ให้ตรงกับข้อความที่ท่านเห็นว่า
ถูกต้อง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์......................................................................................................
สมาชิกโครงการ........................................................................................................................
2. ท่านมีตาแหน่งใดในชุมชน หรือไม่
 ไม่มี
 มี คือ.............................................................
3. ท่านอาศัยอยู่ที่เทศบาลเมืองชุมแพมาแล้วกี่ปี
 ต่ากว่า 5
 15 - 20 ปี

 6 - 10 ปี
 21 -25 ปี

 11 –15 ปี
 25 -30 ปี

มากกว่า 30 ปี

4. ท่านประกอบอาชีพใด
ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชน/สมาคม
 หน่วยงานภาครัฐ
 ค้าขาย
รับจ้าง
 เกษตรกร
 รับราชการ
อื่นๆโปรดระบุ..................................................................................................................
5. ท่านมีระดับรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่
ต่ากว่า 5,000
 5,000 – 10,000
 10,000 – 15,000
15,000 – 20,000
 20,000 – 25,000
6. ระดับความสัมพันธ์ของท่านกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงขันนารวมเป็นอย่างไร
 พึ่งพากันตลอด

 พึ่งพากันบ้าง

 ไม่มีการพึ่งพากัน

7. ระดับความสัมพันธ์ของท่านกับสมาชิกในโครงการบ้านมั่นคงเป็นอย่างไร
 พึ่งพากันตลอด
 พึ่งพากันบ้าง
 ไม่มีการพึ่งพากัน
8. ระดับความสัมพันธ์ของท่านภายในกลุ่มทางาน โครงการลงขันนารวมเป็นอย่างไร
 พึ่งพากันตลอด

 พึ่งพากันบ้าง

 ไม่มีการพึ่งพากัน

155
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ท่านคิดว่าก่อนที่ท่านจะการเข้าร่วมการบริหารจัดที่ดินทากิน โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ ปัจจัยใดบ้างเป็น
ปัจจัยผลักดันให้ท่านต้องการเข้ามามีส่วนร่วม โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุด

ประเด็นคาถาม
ปัจจัยทัศนคติและแรงจูงใจ
1. การมีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพ มีส่วนผลักดันให้
ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
2. รายได้ของท่านก่อนการเข้าร่วมโครงการมี
ส่วนผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
3. ทัศนคติต่อความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต มีส่วน
ผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
4. การตระหนักถึงความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในอนาคต มี
ส่วน ผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
5. การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นผู้นา มีส่วน
ผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
6. การตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการที่ดินทากิน
7. ระดับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มทางาน โครงการลงขันนา
รวม มีส่วนผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
8. ระดับความสัมพันธ์ของท่านกับกับสมาชิกโครงการบ้าน
มั่นคงเมืองชุมแพ มีส่วนผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วม
หรือไม่
9. ระดับความสัมพันธ์ของท่านกับหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับโครงการลงขันนารวม มีส่วนผลักดันให้ท่านเข้า
มามีส่วนร่วมหรือไม่
ปัจจัยบทบาทการทางานของหน่วยงานภาครัฐต่อกลุ่ม
ทางานโครงการลงขันนารวม
10. บทบาทของภาครัฐในการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อความ
จาเป็นของการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วม มีส่วน
ผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่

มาก

ปาน
น้อย
กลาง

หมาย
เหตุ
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ปาน
น้อย
กลาง

หมาย
เหตุ

11. บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมให้เกิดความรู้และ
ความชานาญในการบริหารจัดการที่ดินทากิน มีส่วนผลักดัน
ให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
12. บทบาทของภาครัฐในการเป็นผู้ดาเนินกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (เทคนิค/วิธีการ) มีส่วนผลักดันให้
ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
13. บทบาทของภาครัฐในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน มีส่วนผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วน
ร่วมหรือไม่
14. บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรอื่นๆ มีส่วนผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
15. บทบาทของภาครัฐในการช่วยวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ในการดาเนินงานบริหารจัดการโครงการลงขันนารวม มีส่วน
ผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
ปัจจัยด้านวิธีการมีส่วนร่วม
16. การมีเสรีภาพหรืออิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุม มีส่วนผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
17. การที่ความคิดเห็นของท่านได้รับการยอมรับในที่ประชุมี
ส่วนผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่
18. การแจ้งเวลาในการประชุมล่วงหน้า และจัดสรรเวลา
การประชุมที่เหมาะสม มีส่ว นผลักดันให้ท่านเข้ามามีส่ว น
ร่วมหรือไม่
19. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการลงขันนารวมมีอุปสรรค/ปัญหาอย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
20. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อโครงการลงขันนารวมอย่างไรบ้าง
............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์
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แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง: กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการที่ดินทากินด้วยตนเองของผู้มีรายได้น้อย
กรณีศึกษา: โครงการบ้านมั่นคงชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ของภาควิชา การวางแผน
ภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินทากิน โครงการลงขันนารวม เมืองชุมแพ
ข้อมูลทั้งหมดจะนามาใช้ในการศึกษาเท่านั้น
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์....................................................................................................
ตาแหน่ง/บทบาทในโครงการลงขันนารวม............................................................................
หัวข้อเกณฑ์การประเมินผล
ขอบเขต

ก่อนการซื้อ
นา

ความ
เข้มข้น

ฉันทามติ

ประเด็นชี้วัด
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าครบทุกฝ่ายหรือไม่
จานวนผู้เข้าร่วมมากน้อยขนาดไหน/เพียงพอ
หรือไม่ในการแสดงความคิดเห็น
เข้าร่วมการประชุมบ่อยแค่ไหน
ได้รับข้อมูลข่าวสารพอหรือไม่
สามารถนาข้อมูลที่รู้ไปบอกต่อสมาชิกของ
ตนเองให้เข้าใจได้หรือไม่
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระหรือไม่
ความคิดเห็นของท่านได้รับการรับฟังหรือไม่
ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
มีการแจ้งเวลาการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง
หรือไม่
มีการจากัดเวลาในการประชุมหรือไม่
มีการจัดลาดับเรื่องประชุมหรือไม่
การหาข้อยุติอย่างไม่ขัดแย้ง/สามารถข้ามความ
ขัดแย้งได้หรือไม่
รวมคะแนน

3

2 1
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หัวข้อเกณฑ์การประเมินผล
ขอบเขต

หลังการซื้อ
นา

ความ
เข้มข้น

ฉันทามติ

ประเด็นชี้วัด
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าครบทุกฝ่ายหรือไม่
จานวนผู้เข้าร่วมมากน้อยขนาดไหน/เพียงพอ
หรือไม่ในการแสดงความคิดเห็น
เข้าร่วมการประชุมบ่อยแค่ไหน
ได้รับข้อมูลข่าวสารพอหรือไม่
สามารถนาข้อมูลที่รู้ไปบอกต่อสมาชิกของตนเอง
ให้เข้าใจได้หรือไม่
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระหรือไม่
ความคิดเห็นของท่านได้รับการรับฟังหรือไม่
ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
มีการแจ้งเวลาการประชุมล่วงหน้าทุกครั้งหรือไม่
มีการจากัดเวลาในการประชุมหรือไม่
มีการจัดลาดับเรื่องประชุมหรือไม่
การหาข้อยุติอย่างไม่ขัดแย้ง/สามารถข้ามความ
ขัดแย้งได้หรือไม่
รวมคะแนน

3

2 1
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ภาคผนวก ค
ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับ
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
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กล่องข้อมูลที่ 4-1
การออมเพื่อลงขันนารวม
ชุมชน
จานวนหุ้น
รวม
เก่า
ใหม่
1. บ้านร่มเย็น
12.5 +
12.5
25
2. โนนโพธิ์ทอง
12.5 +
2
14.5
3. อยูเ่ จริญสุข
12.5 +
2
14.5
4. ชัยพฤกษ์
12.5 +
2
14.5
5. แจ้งสว่างพัฒนา
5
5
6. โนนแหลมทอง
3
3
7. กุดชุมแพ
12.5
1
8. มั่นคงพัฒนา
12.5
1
9. สว่างแสงศรี
5
5
10. สวนไผ่
รอการประชุมกลุ่ม
11. หนองคะเน
รอการประชุมกลุ่ม
12. ออมเพื่ออนาคต
มติกลุ่มไม่เป็นสมาชิก
รวมจานวนหุ้น
70.5 หุ้น

ยอดเงินลงขันต่อเดือน
3,750
2,175
2,175
2,175
750
450
1,875
1,875
750
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กล่องข้อมูลที่ 4-2
เรื่องโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ บ้านมั่นคงบ้านร่มเย็น
วาระที่ 1
เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
เลขานุการกรรมการ อ้างถึงรายงานการประชุมครั้งที่ 26 เดือน กรกฎาคม 2554
1. กาหนดให้บุคคลจานวน 21 คน เป็นผู้ค้าประกันและกู้เงินจานวน 2 ล้านบาทจาก พอช.
เพื่อการซื้อที่นา จานวน 38 ไร่ 5ตารางวาตามโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ ดังนี้
1.นางสนอง
รวยสูงเนิน
ผู้แทนคณะทางานบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
2.นางสมยงค์
ชาญกว้าง
ผู้แทนคณะทางานบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
3.นายสังวรณ์
เจริญโภค
ผู้แทนคณะทางานบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
4.นายพรชัย
วงษา
ผู้แทนคณะทางานบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
5.นางขวัญจิตร
จันเทา
ผู้แทนคณะทางานบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
6.นางสาวพูนประภา พัดชา
ผู้แทนคณะทางานบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
7.นางธัญนุช
วรกิตติมาลี
ผู้แทนชุมชนมั่นคงพัฒนา
8.นายไตรภพ
รังษีสุวรรณ
ผู้แทนชุมชนมั่นคงพัฒนา
9.นางสุนนั ทา
สุระคาย
ผู้แทนชุมชนมั่นคงพัฒนา
10.นางแสงเดือน
ศรีไพรวัลย์
ผู้แทนชุมชนบ้านมั่นคงบ้านร่มเย็น
11.นายถาวร
ผ่องใส
ผู้แทนชุมชนบ้านมั่นคงบ้านร่มเย็น
12.นายศรีอาน
ปะดา
ผู้แทนชุมชนบ้านมั่นคงบ้านร่มเย็น
13.นางสาวเชอรี่
พุ่มแย้ม
ผู้แทนชุมชนชัยพฤกษ์
14.นายพิพัฒน์
คงสวัสดิ์
ผู้แทนชุมชนชัยพฤกษ์
15.นางแสงจันทร์
จินดา
ผู้แทนชุมชนโนนแหลมทอง
16.นางธิดารัตน์
ทุ่งลาด
ผู้แทนชุมชนโนนโพธิ์ทอง
17.นางสาวปิยรัตน์
เขียวนาค
ผู้แทนชุมชนโนนโพธิ์ทอง
18.นายประสันต์
สุขกมลกุล
ผู้แทนชุมชนอยู่เจริญสุข
19.นางสาวสุพัฒน์
เชตุราช
ผู้แทนชุมชนอยู่เจริญสุข
20.นายผัน
พอนแจ้ง
ผู้แทนชุมชนแจ้งสว่างพัฒนา
21.นางสาวกาญจนา ทองแดง
ผู้แทนชุมชนกุดชุมแพพรานราษฎร์
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2554)
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กล่องข้อมูลที่ 4-3
เรื่องโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ บ้านมั่นคงบ้านร่มเย็น
วาระที่ 2
เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
เลขานุการกรรมการ อ้างถึงรายงานการประชุมครั้งที่ 26 เดือน กรกฎาคม 2554
2. กาหนดให้บุคคลจานวน 20 คนเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้และกู้เงินจากกองทุนพัฒนาที่
อยู่อาศัยเมืองชุมแพ เพื่อซื้อนา จานวน 38 ไร่ 5 ตารางวา ตามโครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพ
ดังนี้
1. นางสมยงค์
ชาญกว้าง
ผู้แทนคณะทางานบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
2.นายสังวรณ์
เจริญโภค
ผู้แทนคณะทางานบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
3.นายพรชัย
วงษา
ผู้แทนคณะทางานบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
4.นางขวัญจิตร
นเทา
ผู้แทนคณะทางานบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
5.นางสาวพูนประภา พัดชา
ผู้แทนคณะทางานบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
6.นางธัญนุช
วรกิตติมาลี
ผู้แทนชุมชนมั่นคงพัฒนา
7.นายไตรภพ
รังษีสุวรรณ
ผู้แทนชุมชนมั่นคงพัฒนา
8.นางสุนันทา
สุระคาย
ผู้แทนชุมชนมั่นคงพัฒนา
9.นางแสงเดือน
ศรีไพรวัลย์
ผู้แทนชุมชนบ้านมั่นคงบ้านร่มเย็น
10.นายถาวร
ผ่องใส
ผู้แทนชุมชนบ้านมั่นคงบ้านร่มเย็น
11.นายศรีอาน
ปะดา
ผู้แทนชุมชนบ้านมั่นคงบ้านร่มเย็น
12.นางสาวเชอรี่
พุ่มแย้ม
ผู้แทนชุมชนชัยพฤกษ์
13.นายพิพัฒน์
คงสวัสดิ์
ผู้แทนชุมชนชัยพฤกษ์
14.นางแสงจันทร์
จินดา
ผู้แทนชุมชนโนนแหลมทอง
15.นางธิดารัตน์
ทุ่งลาด
ผู้แทนชุมชนโนนโพธิ์ทอง
16.นางสาวปิยรัตน์ เขียวนาค
ผู้แทนชุมชนโนนโพธิ์ทอง
17.นายประสันต์
สุขกมลกุล
ผู้แทนชุมชนอยู่เจริญสุข
18.นางสาวสุพัฒน์
เชตุราช
ผู้แทนชุมชนอยู่เจริญสุข
19.นายผัน
พอนแจ้ง
ผู้แทนชุมชนแจ้งสว่างพัฒนา
20.นางสาวกาญจนา ทองแดง
ผู้แทนชุมชนกุดชุมแพพรานราษฎร์
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554)
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กล่องข้อมูลที่ 4-4
บันทึกข้อตกลงร่วม
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพระหว่างเทศบาลเมืองชุมแพ
เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ และกองทุนพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยเมืองชุมแพ
บันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้จัดทาขึ้นเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2554 ซึ่งมีสาระสาคัญของความ
ร่วมมือ ดังนี้
1. กาหนดผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน จานวน 9 คน โดยทั้ง 9 คนต้องทาพินัยกรรมกับเครือญาติให้
ชัดเจนในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่นาที่ซื้อ ซึ่งเป็นของสมาชิกโครงการนารวมเมืองชุมแพตามสัดส่วนการ
ถือครองหุ้น จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกรรมสิทธิ์ ประกอบด้วย
1.นายศรีอาน
ปะดา
ผู้แทนชุมชนบ้านมั่นคงบ้านร่มเย็น
2.นางแสงเดือน
ศรีไพรวัลย์
ผู้แทนชุมชนบ้านมั่นคงบ้านร่มเย็น
3.นางสาวเชอรี่
พุ่มแย้ม
ผู้แทนชุมชนชัยพฤกษ์
4.นางแสงจันทร์
จินดา
ผู้แทนชุมชนโนนแหลมทอง
5.นางธิดารัตน์
ทุ่งลาด
ผู้แทนชุมชนโนนโพธิ์ทอง
6.นายประสันต์
สุขกมลกุล
ผู้แทนชุมชนอยู่เจริญสุข
7.นายผัน
พอนแจ้ง
ผู้แทนชุมชนแจ้งสว่างพัฒนา
8.นางธัญนุช
วรกิตติมาลี
ผู้แทนชุมชนมั่นคงพัฒนา
9.นางสาวกาญจนา
ทองแดง
ผู้แทนชุมชนกุดชุมแพพรานราษฎร์
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554)
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กล่องข้อมูลที่ 4-5
บันทึกข้อตกลงร่วม
โครงการลงขันนารวมเมืองชุมแพระหว่างเทศบาลเมืองชุมแพ
เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมแพและ กองทุนพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยเมืองชุมแพ
บันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้จัดทาขึ้นเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2554 ซึ่งมีสาระสาคัญของความร่วมมือ
ดังนี้
1. การจัดซื้อที่ดิน ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ และได้
มอบให้คณะกรรมการบริหารจัดการนารวมเมืองชุมแพเป็นผู้ดาเนินการจานวน 15 คน
ประกอบด้วย
1.นาย ศรีอาน
ปะดา
ผู้จัดการนารวมเมืองชุมแพ
2.นาย ถาวร
ผ่องใส
ผู้แทนบ้านร่มเย็น
3.นาย แถม
แพงแซง
ผู้แทนกุดชุมแพพรานราษฎร์พัฒนา
4.นาง แสงจันทร์
จินดา
ผู้แทนสามัคคีศรีแหลมทอง
5. นาย พรชัย
วงษา
ผู้แทนชัยพฤกษ์
6.น.ส. ปิยรัตน์
เขียวนาค
ผู้แทนโนนโพธิ์ทอง
7.น.ส. สุพัฒน์
เชตุราช
ผู้แทนอยู่เจริญสุข
8. นาย ผัน
พอนแจ้ง
ผู้แทนแจ้งสว่างพัฒนา
9. นางสนอง
รวยสูงเนิน
ผู้แทนคณะกรรมการบ้านมัน่ คงเมืองชุม
แพ
10. นายสาโรช
สนั่นเมือง
ผู้แทนเทศบาลเมืองชุมแพ
11.นาง ผกาสวรรค์
ผานาก
ผู้แทนเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ
12. น.ส. พูนประภา
พัดชา
ผู้แทนกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ
13.นางสุนนั ทา
สุระคาย
ผู้แทนบ้านมัน่ คงพัฒนา
14. ผู้ช่วยผู้จัดการภาค(บ้านมัน่ คง)
ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
15.นักวิชาการด้านเกษตรกรรม
ผู้แทนเกษตรอาเภอชุมแพ
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554)
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นางสาวศุภิสรา คุ้มปริยัติ เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2532 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีใน
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปีการศึกษา 2551 และจบการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ มื่ อ ปี ก ารศึ ก ษาเมื่ อ ปี พ .ศ.2555 และเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท ในคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการวางแผนภาคและเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2555

