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บทเรียนจากความล้มเหลวในการจัดการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่อำ�เภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
A Lesson-learnt from the Failure of Co-Management for
Sustainable Development in Panthong District, Chonburi Province
ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ใน 3 ต�ำบล ของอ�ำเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรีบนพื้นฐานแนวคิดการจัดการร่วมกัน (Co-management) ควบคู่กับการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ
ของทฤษฎีระบบ (System Model) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จ�ำนวน 126 ชุด
จากประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน ใน 3 ต�ำบล ผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัย
ส�ำคัญ 3 ประการที่ส่งผลกระทบเชิงพลวัตต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม คือ (1) สภาพพื้นที่และการตั้งบ้านเรือนที่
อยู่กระจายตัวห่างกัน ท�ำให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารและการเดินทางเพื่อเข้าร่วมท�ำกิจกรรมที่องค์กรพัฒนา
เอกชนจัดขึ้น (2) การตั้งบ้านเรือนที่อยู่กระจายตัวห่างกันและอยู่ในสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การก�ำหนด
กิจกรรมการพัฒนาขาดความครอบคลุมและขาดการตอบสนองต่อความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
และ (3) การขาดความสมดุลระหว่างจ�ำนวนกิจกรรมการพัฒนาและจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่
สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อการท�ำกิจกรรม ซึ่งยังเป็นผลสืบเนื่องให้การติดตามและประเมินผลการพัฒนา รวมทั้งการ
ปรับปรุงแก้ไขแนวทางและวิธีการพัฒนาขาดประสิทธิภาพ
คำ�สำ�คัญ : 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
*อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2556

หน้าที่ 23

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

บทนำ�
“…Ability 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�ำ้ ถึงความส�ำคัญของการ
พัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนใน
อนาคต (United Nations, 1987) ซึ่งถือเป็นการให้
ความส�ำคัญกับ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable
Development) ขณะเดียวกัน ประเด็นทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง ซึ่งมีความเกี่ยวพันอย่าง
ใกล้ชดิ กับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน คือ “การมีสว่ นร่วมของ
ภาคประชาชน” (Public Participation) ในการพัฒนา
ส�ำหรับประเทศไทยนั้น ได้เริ่มน�ำแนวคิดการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนมาปรับใช้ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529)
และได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 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�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มปท)
จากประเด็นที่กล่าวมา “ภาคประชาชน” คือ
ตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาซึ่งเกิดขึ้นใน
ทุกระดับของสังคม โดยทีก่ ารพัฒนาดังกล่าวจะก้าวหน้า
มากน้อยเพียงใดและจะยั่งยืนหรือไม่ ล้วนขึ้นอยู่กับการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะการ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหา
ต่างๆ รวมทั้งการยอมรับในประเด็นปัญหาร่วมกัน เพื่อ
น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดทิศทางการพัฒนาทีช่ ดั เจน รวมทัง้ การ
ร่วมด�ำเนินการและการร่วมประเมินผลและรับผิดชอบต่อ
การด�ำเนินการนั้นๆ (Cohen and Uphoff, 1981;
Pearse and Stiefel, 1979) นอกจากนี้ จะสังเกตได้
ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา องค์กรพัฒนาเอกชน (NonGovernmental Organizations: NGOs) ได้เข้ามา
มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาซึ่งมุ่งเน้นถึงความอย่าง
ยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการสร้างและการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น
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การเคลื่ อ นไหวขององค์ ก รพั ฒ นาเอกชน
รวมทั้งบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นขององค์กร
พัฒนาเอกชนในยุคปัจจุบันมีเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก
ความล้มเหลวของการพัฒนากระแสหลัก (Mainstream
of Development) ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมา ซึง่ เน้น
ในเชิงวัตถุและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น น�ำไปสู่แนวคิดการพัฒนา
ทางเลือก (Alternative Development) ซึ่งให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนามนุษย์อย่างเท่าเทียม มีส่วนร่วม
และยั่งยืน ด้วยการใช้แนวทางการพัฒนาแบบใหม่ที่จะ
ต้องมีหลักคิดเรือ่ งความเสมอภาค ใช้กระบวนการมีสว่ น
ร่วม สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และพัฒนาความ
อยู่ดีกินดีของประชาชน การพัฒนาทางเลือกจึงเปรียบ
เสมือนการพัฒนาจากระดับล่าง (Development from
Below) โดยมีชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นตัว
แสดงในการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งมีความแตกต่าง
จากการพัฒนาแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการพัฒนาจากระดับ
บน (Development from Top) โดยมีรัฐเป็นผู้ชี้น�ำ
การพัฒนา (Pieterse, 1998) ขณะเดียวกันองค์กร
พัฒนาเอกชนโดยส่วนใหญ่ได้มีความพยายามที่จะปรับ
แนวทางการด�ำเนินงานจากเดิมที่เป็นผู้ชี้น�ำการพัฒนา
ให้กบั ชุมชน ไปเป็นผูเ้ อือ้ ให้เกิดกระบวนการพัฒนา โดย
ชุมชนต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตถึงแนวทางการ
พั ฒ นาและผลจากการด� ำ เนิ น งานขององค์ ก รพั ฒ นา
เอกชนในหลายพื้ น ที่ พบว่ า การพั ฒ นาที่ เ น้ น การ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยส่วน
ใหญ่แล้ว ยังขาดความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการ
พัฒนา ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่ม
อาชี พ ให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ห รื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
(Community Enterprise) จะด�ำเนินการไปได้ ก็ต่อ
เมื่อได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชนนั้นๆ
อย่างต่อเนื่อง หากองค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านั้นถอน
ตัวออกจากพื้นที่ การด�ำเนินงานของกลุ่มอาชีพหรือ

วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนดั ง กล่ า วก็ จ ะหยุ ด ชะงั ก หรื อ สลายตั ว
ไปในที่สุด (Creighton, 2005; Shigetomi, 2006)
นอกจากนี้ ข้อมูลในระดับพื้นที่และข้อมูลจากงานวิจัย
จ� ำ นวนมาก ยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การรวมกลุ ่ ม ของ
ประชาชนในชุ ม ชนเพื่ อ การด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั น ในรู ป
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�ำเสนอ
ผลการศึกษาวิเคราะห์เหตุปัจจัยส�ำคัญที่มีผลกระทบ
ต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางและกระบวนการ
ที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน
รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยภาคประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
พั ฒ นาแบบมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน เพื่ อ การพึ่ ง พา
ตนเองอย่างยั่งยืน
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอแนะส�ำคัญ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานของ
องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการด�ำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้ผลลัพธ์ของ
การด�ำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ คยด�ำเนินการ
อยู่ในพื้นที่อ�ำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นกรณีศึกษา
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โดยท�ำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎี (ทองโรจน์ อ่อนจันทร์, 2544; United Nations, 2002)
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร่วมกัน (Co-management) ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาในเชิงทฤษฎี ผลที่เกิดขึ้น
และกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วย (1) การมี จากการด�ำเนินงานในด้านหนึ่งย่อมส่งผลกระทบในเชิง
ส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าควรจะท�ำอะไรและท�ำอย่างไร พลวัต (Dynamic Impact) ต่อการด�ำเนินงานและผล
(2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ตัดสินใจไว้ การด�ำเนินงานในอีกด้านหนึง่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ประยุกต์
(3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น องค์ประกอบส�ำคัญของทฤษฎีระบบ (System Theory)

จากการด�ำเนินงาน และ (4) การมีสว่ นร่วมในการติดตาม (Easton, 1965; Jokela, Karlsudd
and Ostlund,
และประเมิน(Dynamic
ผลการด�Impact)
ำเนินงาน
(Cohen
and Uphoff,
2008)กด้เพื
่อก�่ งำหนดกรอบแนวคิ
ต่อการดํ
าเนินงานและผลการดํ
าเนินงานในอี
านหนึ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้ ดและกระบวนการวิจัย
ประยุกand
ต์องค์Stiefel,
ประกอบสํา1979)
คัญของทฤษฎี
(Easton,ต1965;
Jokela, Karlsudd
1981; Pearse
รวมทัระบบ
้งหลัก(System
การ Theory)
โดยแสดงได้
ามแผนภาพที
่1
and่ งOstlund,
2008) เพื่อกําหนดกรอบแนวคิ
ดและกระบวนการวิจยั โดยแสดงได้ตามแผนภาพที่ 1
พั ฒ นาอย่ า งยั
ยื น (Sustainable
Development)
แนวทางที่องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ปั จจัยแวดล้อมภายนอก
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนและวิถีชีวิต
ของประชาชน

แนวทางการสร้าง
การมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนา

กระบวนการและวิธีการ
สร้างการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนา

ความต่อเนื่อง
และยัง่ ยืน

ปั จจัยแวดล้อมภายใน
- การร่ วมแสดงความคิดเห็นและตัดสิ นใจ
- การร่ วมดําเนินการ
- การร่ วมรับผลที่เกิดขึ้น
- การร่ วมติดตามและประเมินผล

วิธีดำ�เนินการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ต�ำบลมาบโป่ง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา
ผู้วิจวิธัยีดได้าํ เนิด�นำเนิ
นการวิ
การวิ
จยั จัยโดยใช้กรณีศึกษาของ ในพื้นที่นี้ ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแบบ
กลุกรพั
่มอาชี
พ รวมทั้งได้
สนุนการสร้างเครือข่าย
ผูว้ ิจยั ได้
ดาํ เนิ
กรณี่ใศนหลาย
ึกษาขององค์
ฒนาเอกชนแห่
หนึร่ งับซึการสนั
่ งดําเนินบ
งาน
องค์กรพัฒนาเอกชนแห่
งหนึ
่ง นซึการวิ
่งด�ำจเนิยั โดยใช้
นงานอยู
่มเป้ าหมายในการเก็
อยูใ่ นหลายพื
หรับพื้นทีม่และกลุ
้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย
ชนในหลายรู
ปแบบ บโดยเฉพาะการส่งเสริม
พื้นที่ทางภาคตะวั
นออกของประเทศไทย
ส�ำหรับพื้นที่ สําภายในชุ
อมูลเพื่อการวิจยั บนัข้้ นอผูมูว้ ลจิ ยัเพื
ได้อ
่เคยผ่
นกระบวนการพั
นามาแล้
ไม่ ตาม ในปัจจุบันนี้
และพั
ฒานาสหกรณ์
ชุมฒชน
อย่าวงไรก็
และกลุม่ เป้าข้หมายในการเก็
่ เจาะจงเลื
การวิจยั อนักพืน้ ้นผูทีว้ ่ดจิ าํ เนิยั นงานที
น้อยกว่า 5 ปี แต่ยงั ไม่สามารถสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาและการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
ได้เจาะจงเลืชุอมกพื
้นที่ด�ำเนินงานที่เคยผ่านกระบวนการ กลุ่มอาชีพและเครือข่ายต่างๆ จ�ำนวนมาก ไม่ได้รับการ
ชนเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้มาเป็ นกรณี ศึกษา คือ พื้นที่ 3 ตําบล ในเขตอําเภอพานทอง
พัฒนาให้
มคี วามเข้ง มประชาชน
แข็งและได้ยตุ กิ ารด�ำเนินการไปแล้ว
พัฒนามาแล้จัวงไม่
อ้ ยกว่รี ประกอบด้
า 5 ปี แต่วยยงั ไม่
สามารถสร้างความ
หวัน
ดชลบุ
ตําบลหนองหงษ์
ตําบลหนองกะขะ
ตําบลมาบโป่
งนั้น กลุ่มเป้าหมายในการเก็
บข้พอมูลที่ผู้วิจัยได้ก�ำหนด
ต่อเนือ่ งในการพั
นาและการมีสฒว่ นร่
วมของประชาชนใน
กลุ่มเป้ฒาหมายของการพั
นาในพื
พเสริ มแบบกลุ่มอาชี
้นที่น้ ี ได้รับการส่ งเสริ มดัการประกอบอาชี
รวมทั้งฒได้นาอย่
รับการสนั
การสร้
างเครื
อข่ายภายในชุ
โดยเฉพาะการส่
ไว้ คือ กลุป่มแบบ
ประชาชนที
่เป็นกลุงเสริ
่มเป้มาหมายในการพัฒนา
ชุมชนเพื่อการพั
างยับ่งสนุ
ยืนนได้
มาเป็
นกรณี
ศึกษา มชนในหลายรู
คือ พื้นที่ 3 ต�ำบล ในเขตอ�ำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ขององค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ประกอบด้ ว ย ต� ำ บลหนองหงษ์ ต� ำ บลหนองกะขะ พัฒนาเอกชนที่เคยท�ำงานอยู่ในพื้นที่นั้น
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ในกระบวนการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก โดยการเก็บ
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ประชาชน
ที่ เป็ น กลุ ่ มเป้ า หมายในการพัฒนาขององค์กรพัฒนา
เอกชน จ�ำนวน 30 คน และกลุ่มประชาชนที่เป็นสมาชิก
และกรรมการของสหกรณ์ชุมชน จ�ำนวน 8 คน และ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก รพั ฒ นาเอกชน จ� ำ นวน 6 คน
ประกอบกับการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative
Data) ที่ ไ ด้ จ ากการแจกแบบสอบถามประชาชนที่
เป็นกลุม่ เป้าหมายในการพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน
ซึ่งใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
จ�ำนวน 126 ชุด ซึ่งค�ำนวณตามสูตรของ Yamane
(1960) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เป็นข้อมูล
สนับสนุนในการวิเคราะห์
ในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล นั้ น ผู ้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์แบบสรุปอุปนัย (Analytic Induction) และ
การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) ส�ำหรับข้อมูลที่
ได้จากการสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ควบคูก่ บั
การเทียบเคียงข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งแสดงผลเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยการก�ำหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความหมาย
ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และ บุญส่ง นิลแก้ว
(2535) เพือ่ ท�ำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นส�ำคัญ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สรุปผลการ
วิจัยตามองค์ประกอบส�ำคัญของทฤษฎีระบบ (System
Model) บนพื้นฐานแนวคิดการจัดการร่วมกัน (Comanagement) โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป
(Context) ครอบคลุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดย

ทั่วไปของชุมชน ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการด�ำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน
ในการพัฒนาชุมชน หรือแม้แต่การเสริมสร้างและการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ด�ำเนินการ ซึ่งนับเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งใน
การวิเคราะห์ตามแนวทางของทฤษฎีระบบ และเป็นขั้น
ตอนส�ำคัญอันดับแรกที่จะต้องด�ำเนินการเพื่อวิเคราะห์
ก�ำหนดแนวทางการสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
การพัฒนา จากการศึกษาสภาพพืน้ ทีข่ องอ�ำเภอพานทอง
โดยภาพรวม พบว่า เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการ
เพาะปลูก เนือ่ งด้วยสภาพภูมปิ ระเทศและแหล่งน�ำ้ ภายใน
พืน้ ทีท่ มี่ อี ยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก เมือ่ พิจารณาเฉพาะเจาะจงใน
พื้นที่ของการวิจัยครั้งนี้ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวยังมีความ
เหมาะสมต่อการท�ำการเกษตรเช่นเดียวกัน นอกจาก
นี้ พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ ยังมีนิคม
อุตสาหกรรมตั้งอยู่ด้วย 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�ำดับ
ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูล พบความไม่สมดุล
ระหว่างรายได้ของครัวเรือนและจ�ำนวนสมาชิกในครัว
เรือน กล่าวคือ ครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดย
ส่วนใหญ่ มีจ�ำนวนสมาชิกตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป (ร้อยละ
80.95) ซึ่งบางครอบครัวมีสมาชิกมากกว่า 7 คน หาก
พิจารณาโดยทั่วไปแล้ว การที่ครอบครัวหนึ่งมีจ�ำนวน
สมาชิกภายในครอบครัวจ�ำนวนมากย่อมส่งผลกระทบ
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�ำให้การติดต่อ
สื่อสารและการเดินทางไปมาระหว่างกันเป็นไปได้ไม่
สะดวกนัก อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเครือข่าย
การพัฒนา ทั้งในระดับหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านของ
แต่ละต�ำบล ตลอดจนส่งผลกระทบสืบเนื่องท�ำให้การ
พัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน และการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนา
ต่างๆ ขาดความเหนียวแน่นและต่อเนื่อง
2. การวิเคราะห์แนวทางการด�ำเนินงาน เน้น
การวิเคราะห์แนวทางที่องค์กรพัฒนาเอกชนได้ประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ด�ำเนิน
การ จากการเก็บข้อมูลแผนการด�ำเนินงานขององค์กร
พั ฒ นาเอกชนแห่ ง นี้ สามารถสรุ ป ประเด็ น ส� ำ คั ญ ที่
เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
2.1 งานด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อการช่วยเหลือและส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญในการ
ประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพือ่ ให้สามารถพึง่ พา
ตนเองได้อย่างมัน่ คงยัง่ ยืน โดยการสนับสนุนให้ประชาชน
กลุม่ เป้าหมายได้ประกอบอาชีพการเกษตรแผนใหม่ การ
พัฒนาทักษะฝีมอื แรงงาน ตลอดจนส่งเสริมการวิเคราะห์
ด้านการผลิตและการจัดการ และการจัดตัง้ กลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มออมทรัพย์ โดยหวังให้เกิด
การด�ำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายอันจะน�ำไปสู่ธุรกิจ
ชุมชนต่อไป
2.2 งานด้ า นการพั ฒ นาสหกรณ์ ชุ ม ชน
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาสหกรณ์ชุมชนให้เป็นองค์กร
ที่ ส ามารถเลี้ ย งตนเองได้ ผ่ า นกระบวนการส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนให้คณะกรรมการสหกรณ์มีความรู้ความ
สามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างเป็นระบบและ
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มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงธุรกิจกับเครือข่าย
สหกรณ์ในพืน้ ทีไ่ ด้ เพือ่ ให้สหกรณ์เกิดประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการมากขึ้น และมีครัวเรือนในพื้นที่ดำ� เนินการ
สามารถเข้าถึงบริการของสหกรณ์และมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในงานสหกรณ์ รวมทั้งให้สหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนให้กับ
สมาชิก หรือเป็นองค์กรที่สามารถชี้แนะช่องทางการเข้า
ถึงสถาบันทางการเงินให้กับครัวเรือนและชุมชนได้
อย่ า งไรก็ ต าม จากการเก็ บ ข้ อ มู ล พบว่ า
การเริ่มต้นด�ำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ขององค์กร
พัฒนาเอกชนแห่งนี้ ยังขาดการสร้างการมีส่วนร่วม หรือ
ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุม่ เป้าหมายของการพัฒนาและ
ประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยทัว่ ไป ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
การพัฒนาในระดับทีค่ อ่ นข้างจ�ำกัด หากพิจารณาตามหลัก
การแล้ว การพัฒนาจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง จ�ำเป็นต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อ
เมื่อกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น มีความสอดคล้องกับความ
เชือ่ พืน้ ฐาน ทัศนคติ ค่านิยม และคุณค่าทีส่ อดคล้องกับผล
ประโยชน์ของประชาชน (International Association for
Public Participation (IAPP), 2009) ทว่าการก�ำหนด
กิจกรรมทีผ่ า่ นมา ยังขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชนและ
ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเท่าที่ควร
เช่น การฝึกอบรมอาชีพเกษตรในกลุม่ คนทีป่ ระกอบอาชีพ
อื่นเป็นหลัก ซึ่งท�ำให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่มีเวลาหรือ
ไม่เห็นความส�ำคัญที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมากนัก หรือขาด
การด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
3. การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการด�ำเนิ น งาน
(Process) ครอบคลุมการวิเคราะห์ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ (1) ความครอบคลุมของโครงการและกิจกรรมในการ
แก้ไขปัญหาและ/หรือพัฒนา (2) ความต่อเนื่องของการ
ด�ำเนินโครงการและ/หรือกิจกรรม และ (3) การมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการด�ำเนินโครงการและ/หรือ
กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการ
และวิธีการในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายของการพัฒนา สามารถสรุปได้ว่า เป็นการ
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ด� ำ เนิ น การที่ เ ป็ น ไปตามหลั ก ทฤษฎี ที่ ก� ำ หนดไว้ โ ดย
ทัว่ ไป กล่าวคือ เจ้าหน้าทีข่ ององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้
ใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ เพื่อ
รั บ ฟั ง ความต้ อ งการและความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นา
หลังจากนัน้ จะด�ำเนินการลงพืน้ ทีใ่ นแต่ละหมูบ่ า้ นทีม่ กี ลุม่
เป้าหมายของการพัฒนาอาศัยอยู่ เพื่อท�ำการถ่ายทอด
และฝึกอบรมแนวทางการประกอบอาชีพเสริมให้กบั กลุม่
เป้าหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนวัตถุดิบ เครื่องมือ และ
เงินทุนเริ่มต้นให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยจะมีการ
ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการด�ำเนิน
งานเป็นระยะ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลผลการด�ำเนินงานได้สะท้อน
ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับผลที่คาดหวัง โดยสรุปได้
ดังนี้
ตารางที่ 1 ประเด็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญของการพัฒนา

3.1 การร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งในส่วนของการพัฒนาอาชีพ
เพื่อการสร้างรายได้เสริมและการส่งเสริมสหกรณ์ชุมชน
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ
การพัฒนายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจ�ำกัด โดยเฉพาะใน
ส่วนของการพัฒนาอาชีพ ข้อค้นพบที่ส�ำคัญประการ
หนึ่ง คือ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์บอกข่าว
กิจกรรมยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่อาศัยกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
ของการด�ำเนินการ โดยแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จาก
แบบสอบถาม ดังตารางที่ 1

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากแบบสอบถาม

x

1. การรับทราบข่าวสารการจัดฝึกอบรมความรู้และทักษะ
วิชาชีพ
2. การได้รับโอกาสในการให้ข้อเสนอแนะในการจัดฝึกอบรม
ความรู้และทักษะวิชาชีพ
3. การได้รับแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
สหกรณ์ชุมชน
4. การได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์ชุมชน

3.02

Standard Deviation
(S.D.)
1.07

2.43

1.30

น้อย

2.75

1.18

ปานกลาง

2.37

1.30

น้อย

นอกจากนี้ จากการสนทนากลุ่มประชาชนและ
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า แม้การส่งเสริมอาชีพ
และรายได้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ทว่า
เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้ยังขาดการเข้า
ถึงประชาชน เพื่อการพัฒนาหรือเพื่อการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน สหกรณ์ชุมชนที่
องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้จัดตั้งขึ้น ยังไม่สามารถให้
บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้ง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรพัฒนาเอกชน ยังระบุว่า แม้เจ้าหน้าที่จะพยายาม

แปลความหมาย
ปานกลาง

ส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการพัฒนาอาชีพและรายได้
ให้กบั ประชาชนกลุม่ เป้าหมายของการพัฒนา ทว่าความ
หลากหลายของสภาพแวดล้อมในพืน้ ทีท่ ำ� ให้แนวทางการ
ส่งเสริมมีความแตกต่างกันออกไป ประกอบกับข้อจ�ำกัด
ทางด้านเวลาในการที่ประชาชนจะเข้าร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ท�ำให้การก�ำหนดแนวทางการพัฒนาเป็น
ไปด้วยความยากล�ำบาก
3.2 การร่วมด�ำเนินการ จากการสนทนา
กลุ่ม พบว่า มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา
เพียงบางส่วนเท่านั้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชีพ
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โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะอาชีพที่ท�ำอยู่ ท�ำให้ไม่มี
เวลาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของกลุ ่ ม ได้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วนี้
ยังสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลทีไ่ ด้จาก
แบบสอบถาม กล่าวคือ ผูต้ อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่
มีความเห็นว่า ตนเองเข้าไปมีสว่ นร่วมหรือได้รบั โอกาสให้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะการจัดฝึกอบรม
ความรู้และการพัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับที่ค่อนข้าง
จ�ำกัด อีกทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมความรู้
และพัฒนาทักษะวิชาชีพค่อนข้างน้อย เมื่อสอบถามใน
เรื่องของการเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ชุมชนหรือร่วม
กิจกรรมกับสหกรณ์ชุมชน พบว่า ประชากรกลุ่มเป้า
หมายของการพัฒนาเพียงบางส่วนเท่านั้น ที่เป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากปัจจัยส�ำคัญ 4 ประการ
คือ (1) ลักษณะของการประกอบอาชีพที่ท�ำให้ไม่มีเวลา
ในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือแม้แต่การเข้าเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ (2) ระยะทางระหว่างที่อยู่อาศัยกับที่ตั้ง
ของสหกรณ์ซึ่งมีความห่างไกล เนื่องจากการกระจายตัว
ของการตั้งบ้านเรือน (3) การขาดความรู้ความเข้าใจใน
การด�ำเนินงานและประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
และ (4) ความเชื่อมั่นในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ใน
ขณะเดียวกัน เนือ่ งด้วยจ�ำนวนเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ทมี่ ี
จ�ำนวนน้อย จึงท�ำให้ขาดบุคลากรในการติดต่อประสาน
งานกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งที่เป็นประชาชนกลุ่มเป้า
หมายของการพั ฒ นาขององค์ ก รพั ฒ นาเอกชนและ
ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ
3.3 การร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนิน
งาน พบว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา และ
ประชาชนโดยทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ให้ความเห็น
ว่า กิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้จัดขึ้น
เป็นประโยชน์ส�ำหรับการประกอบอาชีพและการสร้าง
รายได้เสริม เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลทั้งจากแบบสอบถาม
และการสนทนากลุ่ม ได้สะท้อนไปในทิศทางเดียวกัน
ว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า ความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้รับจากการ
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ฝึกอบรมเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ในขณะที่
ผู้ตอบแบบสอบถามอีกจ�ำนวนหนึ่งตอบว่า ได้น�ำความ
รู้และทักษะวิชาชีพจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์จริง
ในทางปฏิบัติ
3.4 การร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล ใน
ส่วนของการร่วมประเมินผลนั้น พบว่า ในส่วนของ
กิจกรรมการด�ำเนินงานในด้านการพัฒนาอาชีพและราย
ได้ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการออม
ของครัวเรือน ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้า
หมายของการพัฒนา เข้ามามีสว่ นร่วมในการประเมินผล
แต่จะมีเพียงแค่การด�ำเนินงานของสหกรณ์ชมุ ชนเท่านัน้
ทีค่ ณะกรรมการสหกรณ์ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก ทัง้ ทีเ่ ป็น
ประชาชนกลุม่ เป้าหมายของการพัฒนาขององค์กรพัฒนา
เอกชนแห่งนี้ และประชาชนโดยทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการรับรูผ้ ลการด�ำเนินงาน ติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงานได้

อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัย จะสังเกตได้ว่า การก�ำหนด
แนวคิด แนวทาง และวิธีการในการพัฒนาชุมชนของ
องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนแห่ ง นี้ เป็ น ไปตามหลั ก ทฤษฎี
การพั ฒ นาโดยทั่ ว ไป ซึ่ ง ถ้ า หากด� ำ เนิ น การได้ ต าม
กระบวนการทีก่ ำ� หนดไว้ทงั้ หมด ก็สามารถคาดหวังได้วา่
ผลการด�ำเนินงานจะประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ทีก่ ำ� หนดไว้ อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
ทางปฏิบัติจริง กลับพบว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดัง
กล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยส�ำคัญที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน 3 ประการ ดังนี้
(1) สภาพพื้นที่และการตั้งถิ่นฐาน
แม้ว่าองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้ จะด�ำเนิน
การวิ เ คราะห์ ส ภาพวิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่
รวมทั้งท�ำการวิเคราะห์สภาพพื้นที่โดยทั่วไปแล้วก็ตาม
ทว่ า พื้ น ที่ แ ละการตั้ ง ถิ่ น ฐานของประชาชนในพื้ น ที่ มี
ลักษณะที่ค่อนข้างกระจายตัวอยู่ห่างกัน ซึ่งโดยพื้นฐาน
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แล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่มคนเพื่อท�ำกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ อาจเทียบเคียงได้กับ
แนวคิดของ ประเวศ วะสี (2535) ที่กล่าวว่า องค์กร
ชุมชนเกิดขึ้นโดยกระบวนการที่คนในชุมชนมาประชุม
ปรึกษาหารือกันซ�้ำแล้วซ�้ำอีก จนปรากฏตัวผู้น�ำตาม
ธรรมชาติ เกิดการจัดการองค์กรที่มีการวิเคราะห์ปัญหา
การวินิจฉัยปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและตัดสินใจทาง
เลือกได้ถูกต้อง
ดังนัน้ เมือ่ การทีป่ ระชาชนในพืน้ ทีอ่ าศัยกระจาย
ตัวห่างกัน ประกอบกับเงื่อนไขทางด้านการประกอบ
อาชีพ ซึ่งท�ำให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม
ของชุมชนหรือขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนีแ้ ล้ว ก็ยอ่ ม
จะท�ำให้การพัฒนา หรืออย่างน้อยทีส่ ดุ ก็คอื การร่วมแสดง
ความต้องการและความคิดเห็นในกิจกรรมการพัฒนา
เป็นไปได้ด้วยความยากล�ำบากและขาดความต่อเนื่อง
จากประเด็นดังกล่าว ยังมีความสอดคล้องกับสรุปผลการ
วิจัยของ สิทธิชัย ตันศรีสกุล (2553) ซึ่งได้ทำ� การศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณี
ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม
โดยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชุมชนให้
เกิดความยั่งยืนประการหนึ่ง คือ การขาดการมีส่วนร่วม
อย่างต่อเนื่องและการขาดการประสานความร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง
นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่อง “ความล้มเหลวของ
กลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร” ของ นัฐวุธ แก้วสมบัติ
(2554) ซึ่ ง เน้ น ศึ ก ษาถึ ง ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาและ
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองค์กรชุมชนทางด้าน
การเกษตร ยังได้ระบุถึงปัญหาที่ส�ำคัญของการพัฒนา
ให้เกิดความยั่งยืนในลักษณะเดียวกัน คือ การขาดความ
เหนียวแน่นภายในกลุ่มและการขาดการสร้างความเชื่อม
โยงเป็นเครือข่าย ดังนั้น แม้ว่าข้อมูลในพื้นที่จะระบุว่า
ประชาชนโดยส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมขององค์กรพัฒนา
เอกชนแห่งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทว่าข้อมูลทีป่ รากฏ สะท้อนให้เห็นว่า เป็นเพียงการกล่าว

ถึงประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ มากกว่าทีจ่ ะ
เป็นความต่อเนื่องของการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมนั้นๆ
(2) การตั้งถิ่นฐานและการก�ำหนดกิจกรรม
การตั้ ง ถิ่ น ฐานและการก� ำ หนดกิ จ กรรมการ
พัฒนา เป็นอีกหนึ่งปัญหาส�ำคัญที่ค้นพบจากการวิจัย
กล่าวคือ เนื่องด้วยการตั้งถิ่นฐานในแต่ละพื้นที่ซึ่งมี
ภูมิประเทศที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไป ประกอบกับ
ความแตกต่างของอาชีพหลักที่แต่ละครัวเรือนด�ำเนิน
การอยู่ ท�ำให้ความต้องการในการพัฒนามีความแตก
ต่างหลากหลายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลชีใ้ ห้
เห็นว่า การก�ำหนดกิจกรรมการพัฒนายังไม่มคี วามหลาก
หลายเท่าทีค่ วร อีกทัง้ กิจกรรมทีก่ ำ� หนดขึน้ โดยส่วนใหญ่
มาจากความต้องการของกลุ่มประชาชนเพียงบางกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้ง
ของส�ำนักงานขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มคนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับแนวคิดการ
พัฒนาทางเลือก (Alternative Development) ซึ่งเน้น
การพัฒนาจากระดับล่างโดยมีชุมชนและองค์กรพัฒนา
เอกชนเป็นตัวแสดงส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
(Pieterse, 1998) ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมที่
ก�ำหนดเกิดขึน้ จากการมีสว่ นร่วมแบบบางส่วน (Partial
Participation) โดยไม่รู้ความต้องการของประชาชนที่
แน่ชดั ซึง่ ท�ำให้การก�ำหนดกิจกรรมการพัฒนาไม่สามารถ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการโดยรวมได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
(จินตนา สุจจานันท์, 2549)
(3) การก�ำหนดกิจกรรมการพัฒนาและการ
จัดวางเจ้าหน้าที่เพื่อด�ำเนินการ
จากข้อมูลที่สรุป พบว่า นอกเหนือจากปัญหา
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ท างองค์ ก รพั ฒ นาเอกชนแห่ ง
นี้จัดขึ้นแล้ว ยังพบปัญหาส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ
การขาดความต่ อ เนื่ อ งของการจั ด กิ จ กรรมอั น เนื่ อ ง
มาจากจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2556
สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
อันเป็นผลมาจากการกระจายตัวของการตั้งถิ่นฐานบ้าน
เรือนตามที่ได้อภิปรายไปแล้วข้างต้น ปัญหาดังกล่าว
ส่งผลกระทบถึงการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม
กิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ และท�ำให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาขาดความสนใจ
ที่จะพัฒนาตามแนวทางที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้ได้
ก�ำหนดไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ปัญหาที่ค้นพบจากงานวิจัย เป็นปัญหาที่ส่ง
ผลกระทบเกี่ยวเนื่องกันและท�ำให้การพัฒนาขาดความ
ต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน การพัฒนาชุมชนโดยขาดการค�ำนึงถึง
สภาพภูมิประเทศและการกระจายตัวของการตั้งถิ่นฐาน
บ้านเรือน ย่อมส่งผลกระทบต่อการก�ำหนดกิจกรรมการ
พัฒนา และการผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
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กิจกรรมการพัฒนา ด้วยเหตุนี้ องค์กรพัฒนาเอกชนจึง
ควรมีการน�ำแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้ า นภู มิ ศ าสตร์ โดยเฉพาะภู มิ ศ าสตร์ ป ระชากร
(Human Geography) และภู มิ ศ าสตร์ เ ศรษฐกิ จ
(Economic Geography) เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สภาพวิถีชีวิต อาชีพ และ
ความจ�ำเป็นในการพัฒนาในด้านต่างๆ อีก ทั้งยังจะ
เป็นประโยชน์ส�ำหรับการวิเคราะห์จ�ำนวนเจ้าหน้าที่ที่จะ
ด�ำเนินการในพื้นที่ให้มีความสมดุลกับจ�ำนวนประชากร
กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาและการกระจายตัวของ
ประชากรกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ องค์กรพัฒนาเอกชน
ควรเพิม่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทัง้ กับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ด�ำเนินการ เพื่อเป็นกลไก
แบบคูข่ นานในการพัฒนาชุมชน และเพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อน
ในการด�ำเนินการ
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