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บทเรียนจากความล้มเหลวในการจัดการแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ใน 3 ต�าบล ของอ�าเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรีบนพื้นฐานแนวคิดการจัดการร่วมกัน (Co-management) ควบคู่กับการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ

ของทฤษฎีระบบ (System Model) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ

สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จ�านวน 126 ชุด 

จากประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน ใน 3 ต�าบล ผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัย

ส�าคัญ 3 ประการที่ส่งผลกระทบเชิงพลวัตต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม คือ (1) สภาพพื้นที่และการตั้งบ้านเรือนที่

อยู่กระจายตัวห่างกัน ท�าให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารและการเดินทางเพื่อเข้าร่วมท�ากิจกรรมที่องค์กรพัฒนา

เอกชนจัดขึ้น (2) การตั้งบ้านเรือนที่อยู่กระจายตัวห่างกันและอยู่ในสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การก�าหนด

กจิกรรมการพฒันาขาดความครอบคลมุและขาดการตอบสนองต่อความต้องการทีแ่ท้จรงิของประชาชนกลุม่เป้าหมาย  

และ (3) การขาดความสมดุลระหว่างจ�านวนกิจกรรมการพัฒนาและจ�านวนเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนท่ี

สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อการท�ากิจกรรม ซึ่งยังเป็นผลสืบเนื่องให้การติดตามและประเมินผลการพัฒนา รวมทั้งการ

ปรับปรุงแก้ไขแนวทางและวิธีการพัฒนาขาดประสิทธิภาพ

คำาสำาคัญ : องค์กรพัฒนาเอกชน การจัดการร่วมกัน การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Abstract
The objective of this research was to analyze the principal factors which affected the process 

of bolstering a targeted population’s participation in an NGO’s sustainable development activities in 

3 sub-districts of Pan Thong district, Chonburi province, based on the concepts of co-management 

as well as components of the systems model. Mixed methods were applied, which were based 

mainly on qualitative data derived from focus groups and in-depth interview techniques, and 

quantitative data derived from 126 questionnaires which gathered from the targeted group of the 
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NGO in the 3 sub-districts. The results of this research found that there were three interrelated 

factors affecting the process of public participation in sustainable development, namely: (1) the 

conditions of the area and the dispersed settlement pattern which inhibited communication and 

caused inconvenience for the people in engaging in development activities supported by the NGO; 

(2) the diversity of settled areas caused difficulty in establishing suitable activities needed for 

responding to the targeted groups in diverse but specific areas, and; (3) the imbalance between 

development activities needed for development and the number of NGO staff led to ineffective 

engagement of the staff with the community for project monitoring and evaluation, as well as for 

the process of project improvement.

Keywords : Non-governmental organization, Co-management, Sustainable Development

บทนำา
“…Abil i ty to make development 

sustainable – to ensure that it meets the needs 

of the present without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs” 

(United Nations, 2010; Ferguson, 1990; Escobar, 

1995)

จากรายงานของ World Commission on 

Environment and Development (WCED) เรื่อง 

Our Common Future ได้เน้นย�า้ถึงความส�าคญัของการ

พัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนใน

อนาคต (United Nations, 1987) ซึ่งถือเป็นการให้

ความส�าคัญกับ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable 

Development) ขณะเดยีวกัน ประเด็นท่ีได้รบัความสนใจ

อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง ซึ่งมีความเกี่ยวพันอย่าง

ใกล้ชิดกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื คอื “การมส่ีวนร่วมของ

ภาคประชาชน” (Public Participation) ในการพัฒนา 

ส�าหรับประเทศไทยนั้น ได้เริ่มน�าแนวคิดการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนมาปรับใช้ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529) 

และได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเริ่ม

ปรากฏเด่นชัดมากขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) และ

ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549) โดยเน้นให้คนเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนา โดยใช้กลไกทางเศรษฐกิจเป็น

เครื่องมือช่วยในการพัฒนาให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเน้น

การบูรณาการแบบองค์รวม (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มปท)

จากประเด็นท่ีกล่าวมา “ภาคประชาชน” คือ 

ตัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาซึ่งเกิดขึ้นใน

ทุกระดบัของสงัคม โดยท่ีการพฒันาดังกล่าวจะก้าวหน้า

มากน้อยเพียงใดและจะยั่งยืนหรือไม่ ล้วนขึ้นอยู่กับการ

มีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะการ

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหา

ต่างๆ รวมทั้งการยอมรับในประเด็นปัญหาร่วมกัน เพื่อ

น�าไปสูก่ารก�าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีชดัเจน รวมท้ังการ

ร่วมด�าเนนิการและการร่วมประเมนิผลและรับผดิชอบต่อ

การด�าเนินการนั้นๆ (Cohen and Uphoff, 1981; 

Pearse and Stiefel, 1979) นอกจากนี้ จะสังเกตได้

ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-

Governmental Organizations: NGOs) ได้เข้ามา

มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาซึ่งมุ่งเน้นถึงความอย่าง

ยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการสร้างและการพัฒนาการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น
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การเคลื่อนไหวขององค ์กรพัฒนาเอกชน 

รวมทั้งบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินขององค์กร

พัฒนาเอกชนในยุคปัจจุบันมีเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก

ความล้มเหลวของการพฒันากระแสหลกั (Mainstream 

of Development) ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่่านมา ซ่ึงเน้น

ในเชงิวตัถแุละความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจเป็นส�าคญั 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น น�าไปสู่แนวคิดการพัฒนา

ทางเลือก (Alternative Development) ซึ่งให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนามนุษย์อย่างเท่าเทียม มีส่วนร่วม 

และยั่งยืน ด้วยการใช้แนวทางการพัฒนาแบบใหม่ท่ีจะ

ต้องมีหลกัคดิเรือ่งความเสมอภาค ใช้กระบวนการมส่ีวน

ร่วม สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และพัฒนาความ

อยู่ดีกินดีของประชาชน การพัฒนาทางเลือกจึงเปรียบ

เสมือนการพัฒนาจากระดับล่าง (Development from 

Below) โดยมีชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นตัว

แสดงในการขับเคลื่อนการพัฒนา ซ่ึงมีความแตกต่าง

จากการพัฒนาแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการพัฒนาจากระดับ

บน (Development from Top) โดยมีรัฐเป็นผู้ช้ีน�า

การพัฒนา (Pieterse, 1998) ขณะเดียวกันองค์กร

พัฒนาเอกชนโดยส่วนใหญ่ได้มีความพยายามที่จะปรับ

แนวทางการด�าเนินงานจากเดิมที่เป็นผู้ชี้น�าการพัฒนา

ให้กบัชมุชน ไปเป็นผูเ้อือ้ให้เกดิกระบวนการพฒันา โดย

ชุมชนต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตถึงแนวทางการ

พัฒนาและผลจากการด�าเนินงานขององค์กรพัฒนา

เอกชนในหลายพื้นที่ พบว่า การพัฒนาที่ เน้นการ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยส่วน

ใหญ่แล้ว ยังขาดความต่อเนื่องและความย่ังยืนในการ

พัฒนา ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่ม

อาชีพให้แก ่ประชาชนในพื้นที่หรือวิสาหกิจชุมชน 

(Community Enterprise) จะด�าเนินการไปได้ ก็ต่อ

เม่ือได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชนนั้นๆ 

อย่างต่อเนื่อง หากองค์กรพัฒนาเอกชนเหล่าน้ันถอน

ตัวออกจากพื้นที่ การด�าเนินงานของกลุ่มอาชีพหรือ

วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวก็จะหยุดชะงักหรือสลายตัว

ไปในที่สุด (Creighton, 2005; Shigetomi, 2006) 

นอกจากนี้ ข้อมูลในระดับพื้นที่และข้อมูลจากงานวิจัย

จ�านวนมาก ยังสะท้อนให้เห็นว่า การรวมกลุ ่มของ

ประชาชนในชุมชนเพื่อการด�าเนินงานร่วมกันในรูป

แบบต่างๆ อาทิ กลุ่มอาชีพ (Occupational Groups) 

กลุ่มออมทรัพย์ (Savings Groups) หรือแม้แต่สหกรณ์

ชุมชน (Community Co-op) ยังขาดความชัดเจนใน

ทิศทางของการพัฒนา รวมทั้งขาดการบูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (สิทธิชัย 

ตันศรีสกุล, 2553; นัฐวุธ แก้วสมบัติ, 2554; ศิริวรรณ 

เจนการ และคณะ, 2545) 

จากประเด็นที่กล่าวมา การวิจัยนี้ได้น�าเสนอ

ผลการศึกษาวิเคราะห์เหตุปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบ

ต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

อย่างย่ังยืน รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางและกระบวนการ

ที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์ต่อการ

พัฒนาแนวทางการด�าเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน 

รวมท้ังเพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยภาคประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพึ่งพา

ตนเองอย่างยั่งยืน

2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอแนะส�าคัญ อันจะ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานของ

องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการมี

ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการด�าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้ผลลัพธ์ของ

การด�าเนนิงานขององค์กรพฒันาเอกชนท่ีเคยด�าเนนิการ

อยู่ในพื้นที่อ�าเภอพานทอง จงัหวัดชลบรุี เปน็กรณีศึกษา 
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โดยท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร่วมกัน (Co-management) 

และกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วย (1) การมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าควรจะท�าอะไรและท�าอย่างไร 

(2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ตัดสินใจไว้ 

(3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน

จากการด�าเนินงาน และ (4) การมีส่วนร่วมในการตดิตาม

และประเมินผลการด�าเนินงาน (Cohen and Uphoff, 

1981; Pearse and Stiefel, 1979) รวมทั้งหลักการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 

(ทองโรจน์ อ่อนจนัทร์, 2544; United Nations, 2002) 

ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาในเชิงทฤษฎี ผลท่ีเกิดขึ้น

จากการด�าเนินงานในด้านหนึ่งย่อมส่งผลกระทบในเชิง

พลวัต (Dynamic Impact) ต่อการด�าเนินงานและผล

การด�าเนนิงานในอีกด้านหนึง่ ดงันัน้ ผูว้จิยัจึงได้ประยุกต์

องค์ประกอบส�าคญัของทฤษฎรีะบบ (System Theory) 

(Easton, 1965; Jokela, Karlsudd and Ostlund, 

2008) เพ่ือก�าหนดกรอบแนวคิดและกระบวนการวิจัย 

โดยแสดงได้ตามแผนภาพที่ 1

  

(Dynamic Impact) ต่อการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงานในอีกดา้นหน่ึง   ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงได้
ประยกุตอ์งคป์ระกอบสาํคญัของทฤษฎีระบบ (System Theory) (Easton, 1965; Jokela, Karlsudd 
and Ostlund, 2008) เพ่ือกาํหนดกรอบแนวคิดและกระบวนการวิจยั โดยแสดงไดต้ามแผนภาพท่ี 1 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวจิยัโดยใชก้รณีศึกษาขององคก์รพฒันาเอกชนแห่งหน่ึง ซ่ึงดาํเนินงาน
อยูใ่นหลายพื้นท่ีทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย   สาํหรับพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายในการเกบ็
ขอ้มูลเพื่อการวิจยันั้น ผูว้จิยัไดเ้จาะจงเลือกพื้นท่ีดาํเนินงานท่ีเคยผา่นกระบวนการพฒันามาแลว้ ไม่
นอ้ยกวา่ 5 ปี แต่ยงัไม่สามารถสร้างความต่อเน่ืองในการพฒันาและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไดม้าเป็นกรณีศึกษา คือ พื้นท่ี 3 ตาํบล ในเขตอาํเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุรี ประกอบดว้ย ตาํบลหนองหงษ ์ตาํบลหนองกะขะ ตาํบลมาบโป่ง   ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายของการพฒันาในพ้ืนท่ีน้ี ไดรั้บการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแบบกลุ่มอาชีพ 
รวมทั้งไดรั้บการสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริม

สภาพแวดลอ้มของ
ชุมชนและวถีิชีวิต
ของประชาชน 

แนวทางการสร้าง
การมีส่วนร่วมใน

การพฒันา 

ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก 

ปัจจยัแวดลอ้มภายใน 

กระบวนการและวธีิการ
สร้างการมีส่วนร่วมใน

การพฒันา 

ความต่อเน่ือง
และย ัง่ยนื 

แนวทางท่ีองคก์รพฒันาเอกชนในพื้นท่ี
ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา 

- การร่วมแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ 
- การร่วมดาํเนินการ 
- การร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึน 
- การร่วมติดตามและประเมินผล 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษาของ

องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งด�าเนินงานอยู่ในหลาย

พื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ส�าหรับพื้นท่ี

และกลุม่เป้าหมายในการเก็บข้อมูลเพือ่การวิจัยนัน้ ผูวิ้จัย

ได้เจาะจงเลือกพื้นที่ด�าเนินงานที่เคยผ่านกระบวนการ

พฒันามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ยังไม่สามารถสร้างความ

ต่อเนือ่งในการพฒันาและการมส่ีวนร่วมของประชาชนใน

ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มาเป็นกรณีศึกษา 

คือ พื้นที่ 3 ต�าบล ในเขตอ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

ประกอบด้วย ต�าบลหนองหงษ์ ต�าบลหนองกะขะ 

ต�าบลมาบโป่ง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา

ในพื้นที่นี้ ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแบบ

กลุ่มอาชีพ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย

ภายในชุมชนในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริม

และพัฒนาสหกรณ์ชุมชน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ 

กลุ่มอาชีพและเครือข่ายต่างๆ จ�านวนมาก ไม่ได้รับการ

พฒันาให้มคีวามเข้มแขง็และได้ยติุการด�าเนนิการไปแล้ว 

ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ก�าหนด

ไว้ คือ กลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา

ขององค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กร

พัฒนาเอกชนที่เคยท�างานอยู่ในพื้นที่นั้น 
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ในกระบวนการวิจัย ผู ้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยแบบ

ผสมผสาน (Mixed Methods) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง

คณุภาพ (Qualitative Research) เป็นหลกั โดยการเกบ็

ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ประชาชน

ที่เป็นกลุ ่มเป้าหมายในการพัฒนาขององค์กรพัฒนา

เอกชน จ�านวน 30 คน และกลุ่มประชาชนที่เป็นสมาชิก

และกรรมการของสหกรณ์ชุมชน จ�านวน 8 คน และ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชน จ�านวน 6 คน 

ประกอบกับการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 

Data) ที่ได้จากการแจกแบบสอบถามประชาชนท่ี

เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพฒันาขององค์กรพฒันาเอกชน 

ซึ่งใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

จ�านวน 126 ชุด ซึ่งค�านวณตามสูตรของ Yamane 

(1960) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เป็นข้อมูล

สนับสนุนในการวิเคราะห์

ในการวิเคราะห์ข ้อมูลนั้น ผู ้ วิจัยใช้วิธีการ

วิเคราะห์แบบสรุปอุปนัย (Analytic Induction) และ

การวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ส�าหรบัข้อมลูที่

ได้จากการสนทนากลุม่และการสัมภาษณ์เชงิลกึ ควบคูกั่บ

การเทียบเคียงข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งแสดงผลเป็นจ�านวน 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

โดยการก�าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความหมาย

ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และ บุญส่ง นิลแก้ว 

(2535) เพือ่ท�าการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ประเดน็ส�าคญั

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สรุปผลการ

วิจัยตามองค์ประกอบส�าคัญของทฤษฎีระบบ (System 

Model) บนพื้นฐานแนวคิดการจัดการร่วมกัน (Co-

management) โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป 

(Context) ครอบคลุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดย

ท่ัวไปของชุมชน ซ่ึงอาจมีผลกระทบท้ังทางตรงและ

ทางอ้อมต่อการด�าเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน

ในการพัฒนาชุมชน หรือแม้แต่การเสริมสร้างและการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน

พ้ืนท่ีด�าเนินการ ซ่ึงนับเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งใน

การวิเคราะห์ตามแนวทางของทฤษฎีระบบ และเป็นขั้น

ตอนส�าคัญอันดับแรกท่ีจะต้องด�าเนินการเพ่ือวิเคราะห์

ก�าหนดแนวทางการสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนา จากการศกึษาสภาพพ้ืนท่ีของอ�าเภอพานทอง

โดยภาพรวม พบว่า เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการ

เพาะปลกู เนือ่งด้วยสภาพภมูปิระเทศและแหล่งน�า้ภายใน

พ้ืนท่ีท่ีมอียู่เป็นจ�านวนมาก เมือ่พิจารณาเฉพาะเจาะจงใน

พื้นที่ของการวิจัยครั้งนี้ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวยังมีความ

เหมาะสมต่อการท�าการเกษตรเช่นเดียวกัน นอกจาก

น้ี พ้ืนท่ีท่ีเป็นเป้าหมายของการวิจัยคร้ังน้ี ยังมีนิคม

อุตสาหกรรมต้ังอยู่ด้วย ซึ่งนับเป็นแหล่งอาชีพอีกด้าน

หนึ่งให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยสามารถสะท้อนได้จาก

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม ซึ่งระบุว่า อาชีพ

โดยส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ อาชีพรับจ้าง

ทั่วไป (ร้อยละ 34.13) รองลงมา คือ พนักงานบริษัท 

(ร้อยละ 30.16) อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 21.43) และ

อาชีพค้าขาย (ร้อยละ 14.29) ตามล�าดับ

ท้ังนี้ จากการเก็บข้อมูล พบความไม่สมดุล

ระหว่างรายได้ของครัวเรือนและจ�านวนสมาชิกในครัว

เรือน กล่าวคือ ครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดย

ส่วนใหญ่ มีจ�านวนสมาชิกต้ังแต่ 4 คนข้ึนไป (ร้อยละ 

80.95) ซึ่งบางครอบครัวมีสมาชิกมากกว่า 7 คน หาก

พิจารณาโดยท่ัวไปแล้ว การท่ีครอบครัวหนึ่งมีจ�านวน

สมาชิกภายในครอบครัวจ�านวนมากย่อมส่งผลกระทบ

ต่อสถานะทางการเงินของครอบครัว จากข้อมูลทาง

ด้านรายได้ พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 

บาทต่อเดือน (ร้อยละ 72.23) จากระดับรายได้ดังกล่าว 

ย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนา
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คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้ง

อาจส่งผลกระทบต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ขององค์กรพัฒนาเอกชน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจาก

สภาพภูมิประเทศ ควบคู่กับลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน

บ้านเรือนของประชาชนที่มีการกระจายตัวอยู่ห่างกัน

ซึ่งต่างจากชุมชนเมืองแล้ว ย่อมส่งผลท�าให้การติดต่อ

สื่อสารและการเดินทางไปมาระหว่างกันเป็นไปได้ไม่

สะดวกนัก อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเครือข่าย

การพัฒนา ทั้งในระดับหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านของ

แต่ละต�าบล ตลอดจนส่งผลกระทบสืบเนื่องท�าให้การ

พัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน และการสร้างการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนา

ต่างๆ ขาดความเหนียวแน่นและต่อเนื่อง

2. การวิเคราะห์แนวทางการดำาเนินงาน เน้น

การวิเคราะห์แนวทางที่องค์กรพัฒนาเอกชนได้ประยุกต์

ใช้ในการพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ด�าเนิน

การ จากการเก็บข้อมูลแผนการด�าเนินงานขององค์กร

พัฒนาเอกชนแห่งน้ี สามารถสรุปประเด็นส�าคัญท่ี

เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
2.1 งานด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อการช่วยเหลือและส่งเสริมให้คนใน

ชุมชนได้พัฒนาทักษะ ความรู ้ ความช�านาญในการ

ประกอบอาชีพหลกัและอาชพีเสรมิ เพือ่ให้สามารถพึง่พา

ตนเองได้อย่างมัน่คงยัง่ยนื โดยการสนับสนุนให้ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายได้ประกอบอาชพีการเกษตรแผนใหม่ การ

พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน ตลอดจนส่งเสรมิการวเิคราะห์

ด้านการผลติและการจดัการ และการจัดตัง้กลุม่วสิาหกจิ

ชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มออมทรัพย์ โดยหวังให้เกิด

การด�าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายอันจะน�าไปสู่ธุรกิจ

ชุมชนต่อไป
2.2 งานด้านการพัฒนาสหกรณ์ชุมชน 

มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาสหกรณ์ชุมชนให้เป็นองค์กร

ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ ผ่านกระบวนการส่งเสริม

และสนับสนุนให้คณะกรรมการสหกรณ์มีความรู้ความ

สามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างเป็นระบบและ

มีประสิทธิภาพ และสามารถเช่ือมโยงธุรกิจกับเครือข่าย

สหกรณ์ในพืน้ท่ีได้ เพือ่ให้สหกรณ์เกดิประสทิธผิลในการ

บริหารจัดการมากขึ้น และมีครัวเรือนในพื้นที่ด�าเนินการ

สามารถเข้าถงึบรกิารของสหกรณ์และมคีวามรูค้วามเข้าใจ

ในงานสหกรณ์ รวมทั้งให้สหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนให้กับ

สมาชิก หรือเป็นองค์กรท่ีสามารถช้ีแนะช่องทางการเข้า

ถึงสถาบันทางการเงินให้กับครัวเรือนและชุมชนได้ 

อย ่างไรก็ตาม จากการเก็บข ้อมูล พบว ่า 

การเริ่มต้นด�าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ขององค์กร

พัฒนาเอกชนแห่งนี้ ยังขาดการสร้างการมีส่วนร่วม หรือ

ยงัเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุม่เป้าหมายของการพฒันาและ

ประชาชนในพืน้ทีโ่ดยทัว่ไป ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรม

การพฒันาในระดบัทีค่่อนข้างจ�ากดั หากพจิารณาตามหลกั

การแล้ว การพัฒนาจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง จ�าเป็นต้อง

อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อ

เมื่อกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น มีความสอดคล้องกับความ

เชือ่พืน้ฐาน ทศันคต ิค่านยิม และคณุค่าทีส่อดคล้องกบัผล

ประโยชน์ของประชาชน (International Association for 

Public Participation (IAPP), 2009) ทว่าการก�าหนด

กจิกรรมทีผ่่านมา ยงัขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชนและ

ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเท่าที่ควร 

เช่น การฝึกอบรมอาชีพเกษตรในกลุ่มคนทีป่ระกอบอาชีพ

อื่นเป็นหลัก ซึ่งท�าให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่มีเวลาหรือ

ไม่เห็นความส�าคัญที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมากนัก หรือขาด

การด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

3. การวิเคราะห์กระบวนการดำาเนินงาน 

(Process) ครอบคลมุการวเิคราะห์ในประเดน็ท่ีเกีย่วข้อง

กบั (1) ความครอบคลมุของโครงการและกจิกรรมในการ

แก้ไขปัญหาและ/หรือพัฒนา (2) ความต่อเนื่องของการ

ด�าเนินโครงการและ/หรือกิจกรรม และ (3) การมีส่วน

ร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินโครงการและ/หรือ

กิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนท่ี เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการ

และวิธีการในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่ม

เป้าหมายของการพัฒนา สามารถสรุปได้ว่า เป็นการ
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ด�าเนินการที่เป็นไปตามหลักทฤษฎีท่ีก�าหนดไว้โดย

ทัว่ไป กล่าวคอื เจ้าหน้าทีข่ององค์กรพฒันาเอกชนแห่งนี้  

ใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ เพื่อ

รับฟังความต้องการและความคิดเห็นในการพัฒนา 

หลงัจากนัน้จะด�าเนนิการลงพืน้ทีใ่นแต่ละหมูบ้่านท่ีมีกลุม่

เป้าหมายของการพัฒนาอาศัยอยู่ เพื่อท�าการถ่ายทอด

และฝึกอบรมแนวทางการประกอบอาชพีเสรมิให้กบักลุม่

เป้าหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนวัตถุดิบ เคร่ืองมือ และ

เงินทุนเริ่มต้นให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยจะมีการ

ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอปุสรรคในการด�าเนนิ

งานเป็นระยะ

อย่างไรกต็าม ข้อมลูผลการด�าเนินงานได้สะท้อน

ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับผลที่คาดหวัง โดยสรุปได้ 

ดังนี้

3.1 การร่วมแสดงความคดิเหน็และตัดสนิใจ 

ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งในส่วนของการพัฒนาอาชีพ

เพ่ือการสร้างรายได้เสริมและการส่งเสริมสหกรณ์ชุมชน 

พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ

การพัฒนายังอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างจ�ากัด โดยเฉพาะใน

ส่วนของการพัฒนาอาชีพ ข้อค้นพบท่ีส�าคัญประการ

หนึ่ง คือ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์บอกข่าว

กิจกรรมยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ของการพัฒนาที่อาศัยกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย

ของการด�าเนินการ โดยแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ท่ีได้จาก

แบบสอบถาม ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ประเด็นข้อจ�ากัดส�าคัญของการพัฒนา

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากแบบสอบถาม x
Standard Deviation 

(S.D.)
แปลความหมาย

1. การรับทราบข่าวสารการจัดฝึกอบรมความรู้และทักษะ

วิชาชีพ

3.02 1.07 ปานกลาง

2. การได้รับโอกาสในการให้ข้อเสนอแนะในการจัดฝึกอบรม

ความรู้และทักษะวิชาชีพ

2.43 1.30 น้อย

3. การได้รับแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ

สหกรณ์ชุมชน

2.75 1.18 ปานกลาง

4. การได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์ชุมชน 2.37 1.30 น้อย

นอกจากนี้ จากการสนทนากลุ่มประชาชนและ

การสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี พบว่า แม้การส่งเสริมอาชีพ

และรายได้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ทว่า

เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้ยังขาดการเข้า

ถึงประชาชน เพื่อการพัฒนาหรือเพื่อการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ขณะเดียวกัน สหกรณ์ชุมชนที่

องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งน้ีจัดตั้งขึ้น ยังไม่สามารถให้

บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงตามวัตถุประสงค์ของ

การจัดตั้ง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ

องค์กรพัฒนาเอกชน ยังระบุว่า แม้เจ้าหน้าที่จะพยายาม

ส่งเสรมิและสนบัสนนุช่องทางการพฒันาอาชพีและรายได้

ให้กบัประชาชนกลุม่เป้าหมายของการพฒันา ทว่าความ

หลากหลายของสภาพแวดล้อมในพืน้ทีท่�าให้แนวทางการ

ส่งเสรมิมคีวามแตกต่างกนัออกไป ประกอบกบัข้อจ�ากดั

ทางด้านเวลาในการท่ีประชาชนจะเข้าร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น ท�าให้การก�าหนดแนวทางการพัฒนาเป็น

ไปด้วยความยากล�าบาก

3.2 การร่วมด�าเนินการ จากการสนทนา

กลุ่ม พบว่า มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา

เพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชีพ 
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โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะอาชีพที่ท�าอยู ่ ท�าให้ไม่มี

เวลาเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้ 

ยงัสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัข้อมลูทีไ่ด้จาก

แบบสอบถาม กล่าวคอื ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ 

มีความเหน็ว่า ตนเองเข้าไปมส่ีวนร่วมหรอืได้รบัโอกาสให้

เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะการจัดฝึกอบรม

ความรู้และการพัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับที่ค่อนข้าง

จ�ากัด อีกทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมความรู้

และพัฒนาทักษะวิชาชีพค่อนข้างน้อย เมื่อสอบถามใน

เรื่องของการเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ชุมชนหรือร่วม

กิจกรรมกับสหกรณ์ชุมชน พบว่า ประชากรกลุ่มเป้า

หมายของการพัฒนาเพียงบางส่วนเท่านั้น ที่เป็นสมาชิก

ของสหกรณ์ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากปัจจัยส�าคัญ 4 ประการ 

คือ (1) ลักษณะของการประกอบอาชีพที่ท�าให้ไม่มีเวลา

ในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือแม้แต่การเข้าเป็นสมาชิก

ของสหกรณ์ (2) ระยะทางระหว่างที่อยู่อาศัยกับท่ีตั้ง

ของสหกรณ์ซึ่งมีความห่างไกล เนื่องจากการกระจายตัว

ของการตั้งบ้านเรือน (3) การขาดความรู้ความเข้าใจใน

การด�าเนินงานและประโยชน์จากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ 

และ (4) ความเชื่อมั่นในการด�าเนินงานของสหกรณ์ ใน

ขณะเดยีวกนั เนือ่งด้วยจ�านวนเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ท่ีมี

จ�านวนน้อย จึงท�าให้ขาดบุคลากรในการติดต่อประสาน

งานกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งที่เป็นประชาชนกลุ่มเป้า

หมายของการพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชนและ

ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ 

3.3 การร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนิน

งาน พบว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา และ

ประชาชนโดยทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ให้ความเห็น

ว่า กิจกรรมต่างๆ ท่ีองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้จัดขึ้น

เป็นประโยชน์ส�าหรับการประกอบอาชีพและการสร้าง

รายได้เสริม เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลทั้งจากแบบสอบถาม

และการสนทนากลุ่ม ได้สะท้อนไปในทิศทางเดียวกัน

ว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาส่วนใหญ่มี

ความเห็นว่า ความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้รับจากการ

ฝึกอบรมเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ในขณะที่

ผู้ตอบแบบสอบถามอีกจ�านวนหนึ่งตอบว่า ได้น�าความ

รู้และทักษะวิชาชีพจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์จริง

ในทางปฏิบัติ 

3.4 การร่วมติดตามและประเมินผล ใน

ส่วนของการร่วมประเมินผลนั้น พบว่า ในส่วนของ

กิจกรรมการด�าเนินงานในด้านการพัฒนาอาชีพและราย

ได้ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการออม

ของครัวเรือน ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้า

หมายของการพฒันา เข้ามามส่ีวนร่วมในการประเมนิผล 

แต่จะมเีพยีงแค่การด�าเนนิงานของสหกรณ์ชมุชนเท่านัน้ 

ท่ีคณะกรรมการสหกรณ์ได้เปิดโอกาสให้สมาชกิ ท้ังท่ีเป็น

ประชาชนกลุม่เป้าหมายของการพัฒนาขององค์กรพัฒนา

เอกชนแห่งนี้ และประชาชนโดยทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

ได้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการรบัรูผ้ลการด�าเนินงาน ตดิตาม

และประเมินผลการด�าเนินงานได้

อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัย จะสังเกตได้ว่า การก�าหนด

แนวคิด แนวทาง และวิธีการในการพัฒนาชุมชนของ

องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้ เป็นไปตามหลักทฤษฎี

การพัฒนาโดยท่ัวไป ซึ่งถ้าหากด�าเนินการได้ตาม

กระบวนการท่ีก�าหนดไว้ท้ังหมด กส็ามารถคาดหวงัได้ว่า

ผลการด�าเนนิงานจะประสบความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์

ท่ีก�าหนดไว้ อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาถงึสิง่ท่ีเกดิขึน้ใน

ทางปฏิบัติจริง กลับพบว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดัง

กล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยส�าคัญที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง

กันและกัน 3 ประการ ดังนี้

(1) สภาพพื้นที่และการตั้งถิ่นฐาน

แม้ว่าองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้ จะด�าเนิน

การวิเคราะห์สภาพวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

รวมท้ังท�าการวิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปแล้วก็ตาม 

ทว่าพื้นที่และการตั้งถิ่นฐานของประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ลักษณะที่ค่อนข้างกระจายตัวอยู่ห่างกัน ซึ่งโดยพื้นฐาน
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แล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่มคนเพื่อท�ากิจกรรม

อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ อาจเทียบเคียงได้กับ

แนวคิดของ ประเวศ วะสี (2535) ที่กล่าวว่า องค์กร

ชุมชนเกิดข้ึนโดยกระบวนการที่คนในชุมชนมาประชุม

ปรึกษาหารือกันซ�้าแล้วซ�้าอีก จนปรากฏตัวผู้น�าตาม

ธรรมชาติ เกิดการจัดการองค์กรที่มีการวิเคราะห์ปัญหา 

การวินิจฉัยปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและตัดสินใจทาง

เลือกได้ถูกต้อง

ดังน้ัน เม่ือการท่ีประชาชนในพืน้ทีอ่าศยักระจาย

ตัวห่างกัน ประกอบกับเงื่อนไขทางด้านการประกอบ

อาชีพ ซึ่งท�าให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม

ของชมุชนหรอืขององค์กรพฒันาเอกชนแห่งน้ีแล้ว ก็ย่อม

จะท�าให้การพฒันา หรอือย่างน้อยท่ีสดุก็คอืการร่วมแสดง

ความต้องการและความคิดเห็นในกิจกรรมการพัฒนา 

เป็นไปได้ด้วยความยากล�าบากและขาดความต่อเน่ือง 

จากประเดน็ดงักล่าว ยังมคีวามสอดคล้องกบัสรปุผลการ

วิจัยของ สิทธิชัย ตันศรีสกุล (2553) ซึ่งได้ท�าการศึกษา

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณี

ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดมหาสารคาม 

โดยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชุมชนให้

เกิดความยั่งยืนประการหนึ่ง คือ การขาดการมีส่วนร่วม

อย่างต่อเน่ืองและการขาดการประสานความร่วมมือกัน

อย่างจริงจัง

นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่อง “ความล้มเหลวของ

กลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร” ของ นัฐวุธ แก้วสมบัติ 

(2554) ซึ่งเน้นศึกษาถึงศักยภาพในการพัฒนาและ

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองค์กรชุมชนทางด้าน

การเกษตร ยังได้ระบุถึงปัญหาที่ส�าคัญของการพัฒนา

ให้เกิดความยั่งยืนในลักษณะเดียวกัน คือ การขาดความ

เหนียวแน่นภายในกลุ่มและการขาดการสร้างความเชื่อม

โยงเป็นเครือข่าย ดังน้ัน แม้ว่าข้อมูลในพื้นที่จะระบุว่า 

ประชาชนโดยส่วนใหญ่เหน็ว่ากจิกรรมขององค์กรพฒันา

เอกชนแห่งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทว่าข้อมลูทีป่รากฏ สะท้อนให้เหน็ว่า เป็นเพยีงการกล่าว

ถงึประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากกจิกรรมท่ีจดัข้ึน มากกว่าท่ีจะ

เป็นความต่อเนื่องของการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมนั้นๆ

(2) การตั้งถิ่นฐานและการกำาหนดกิจกรรม

การตั้งถิ่นฐานและการก�าหนดกิจกรรมการ

พัฒนา เป็นอีกหนึ่งปัญหาส�าคัญท่ีค้นพบจากการวิจัย 

กล่าวคือ เน่ืองด้วยการต้ังถิ่นฐานในแต่ละพ้ืนท่ีซ่ึงมี

ภูมิประเทศที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไป ประกอบกับ

ความแตกต่างของอาชีพหลักท่ีแต่ละครัวเรือนด�าเนิน

การอยู่ ท�าให้ความต้องการในการพัฒนามีความแตก

ต่างหลากหลายด้วยเช่นกนั อย่างไรกต็าม จากข้อมลูชีใ้ห้

เหน็ว่า การก�าหนดกจิกรรมการพฒันายงัไม่มคีวามหลาก

หลายเท่าท่ีควร อกีท้ังกจิกรรมท่ีก�าหนดขึน้โดยส่วนใหญ่

มาจากความต้องการของกลุ่มประชาชนเพียงบางกลุ่ม 

โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้ง

ของส�านักงานขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มคนท่ี

อาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีขององค์กรพัฒนาเอกชน

สามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งเป็นส่ิงที่ขัดแย้งกับแนวคิดการ

พัฒนาทางเลือก (Alternative Development) ซึ่งเน้น

การพัฒนาจากระดับล่างโดยมีชุมชนและองค์กรพัฒนา

เอกชนเป็นตัวแสดงส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

(Pieterse, 1998) ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมที่

ก�าหนดเกดิขึน้จากการมส่ีวนร่วมแบบบางส่วน (Partial 

Participation) โดยไม่รู้ความต้องการของประชาชนท่ี

แน่ชดั ซ่ึงท�าให้การก�าหนดกจิกรรมการพัฒนาไม่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการโดยรวมได้อย่างแท้จริง 

(จินตนา สุจจานันท์, 2549)

(3) การกำาหนดกิจกรรมการพัฒนาและการ

จัดวางเจ้าหน้าที่เพื่อดำาเนินการ

จากข้อมูลท่ีสรุป พบว่า นอกเหนือจากปัญหา

การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางองค์กรพัฒนาเอกชนแห่ง

นี้จัดขึ้นแล้ว ยังพบปัญหาส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ 

การขาดความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมอันเนื่อง

มาจากจ�านวนเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่
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สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

อันเป็นผลมาจากการกระจายตัวของการตั้งถิ่นฐานบ้าน

เรือนตามที่ได้อภิปรายไปแล้วข้างต้น ปัญหาดังกล่าว

ส่งผลกระทบถึงการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม

กิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ และท�าให้

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาขาดความสนใจ

ที่จะพัฒนาตามแนวทางที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้ได้

ก�าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ปัญหาที่ค้นพบจากงานวิจัย เป็นปัญหาที่ส่ง

ผลกระทบเกี่ยวเน่ืองกันและท�าให้การพัฒนาขาดความ

ต่อเนือ่งและย่ังยืน การพฒันาชมุชนโดยขาดการค�านงึถึง

สภาพภูมิประเทศและการกระจายตัวของการตั้งถิ่นฐาน

บ้านเรือน ย่อมส่งผลกระทบต่อการก�าหนดกิจกรรมการ

พัฒนา และการผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการพัฒนา ด้วยเหตุนี้ องค์กรพัฒนาเอกชนจึง

ควรมีการน�าแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางด้านภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะภูมิศาสตร์ประชากร 

(Human Geography) และภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 

(Economic Geography) เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ใน

การวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนา ซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สภาพวิถีชีวิต อาชีพ และ

ความจ�าเป็นในการพัฒนาในด้านต่างๆ อีกท้ังยังจะ

เป็นประโยชน์ส�าหรับการวิเคราะห์จ�านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีจะ

ด�าเนินการในพ้ืนท่ีให้มีความสมดุลกับจ�านวนประชากร

กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาและการกระจายตัวของ

ประชากรกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ องค์กรพัฒนาเอกชน 

ควรเพิม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมอื ทัง้กบัหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ด�าเนินการ เพื่อเป็นกลไก

แบบคูข่นานในการพัฒนาชุมชน และเพ่ือลดความซ�า้ซ้อน 

ในการด�าเนินการ
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