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Community Participation through Community Development Plan:
A Case Study of Ban Thung Rae, Mu Mon Sub-District,
Muang District, Udon Thani Province
พลอยระดา ภูมี 1 / Poirada Phumee

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน (แผนพัฒนา 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2557 – พ.ศ.
2560) บ้ านทุ่งแร่ ตาบลหมูม่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี งานวิจยั นี ้เป็ น
การวิจยั วิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพ และการวิจยั วิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ ซึ่งเก็บรวบรวมข้ อมูลในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2557
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง คือ คณะกรรมการหมูบ่ ้ านที่สามารถมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาแผนชุมชน จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา คือ การจัด
เวทีชาวบ้ าน จานวน 3 ครัง้
ผลการศึก ษา พบว่า การมี ส่ว นร่ ว มของชุม ชนเป็ น ไปในรู ป แบบ
การชักนา โดยมีกระบวนการ 1) ประชุม ชีแ้ จงกิจกรรม โดยเกิดจากความ
ต้ อ งการของผู้น าชุม ชนเรี ย กประชุม คณะกรรมหมู่บ้ า น ในการหารื อ เพื่ อ
พัฒ นาแผนชุม ชนเดิม ให้ ทัน ต่อ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป 2) จัด เวที
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ชาวบ้ าน เพื่อใช้ เป็ นเวทีการเรี ยนรู้ กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน จานวน
3 ครั ง้ ครั ง้ แรก เพื่ อ สร้ างความเข้ าใจ และพั ฒ นาแผนชุ ม ชน โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และการทบทวนแผนชุมชนเดิม มีผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรม จานวน 30 คน (100%) ครัง้ ที่ 2 นาข้ อมูลที่ได้ จากการประชุมครัง้ ที่
1 มาใช้ ปรับแผนชุมชนให้ มีความเหมาะสมและทันกับสถานการณ์ ปัจ จุบนั
จัด ท าร่ า งแผนชุม ชนโดยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุม ชน มี ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมในครัง้ นี ้ จานวน 21 คน (70%) และครัง้ ที่ 3 นาร่ างแผนชุมชนที่ได้
จากกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน มาทบทวนและพูดคุยเพื่อให้ สมบูรณ์
มากที่สดุ และสรุปแผนชุมชนที่จะใช้ จริ ง มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ จานวน
21 คน (70%)
คาสาคัญ: การมีสว่ นร่วมของชุมชน รูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชน

Abstract
This study was conducted to investigate the community
participation model indicated in a three-year community development
plan between 2014 - 2017 at Ban Thung Rae, Mu Mon Sub-District,
Muang District, Udon Thani Province. This is an action research;
besides, qualitative research is also included. Data collection was
practiced from January 2015 to December 2015. The populations were
3 0 village committees who were able to participate in community
development plan. Establishing local voices for three times was added
as research instrument in order to acquire effective data.
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The findings found that the community participation was in
persuasion pattern resulted from meeting arrangement and local
voices establishment. The meeting arrangement was from needs of a
village headman who asked all village committees to participate in the
meeting for making consultation and agreement on adjusting and
developing the ex-community development plan to pursue present
situations. The local voices which aimed to examine the community
participation of the village committees were practiced for three times.
The first local voices comprised of 30 village committees (100%) was
for making understanding and developing community development
plan through community participation model and reviewing the excommunity development plan. The second local voices consisted of
21 village committees (70%) was from adjusting concluded data of the
first local voices to pursue the present situation through community
participation model, so a draft of new community development plan
was created. The third local voices involved 21 village committees
(70% was done by reviewing, reconsidering, and making an
agreement to transform the draft of new community development plan
to a complete one; moreover, conclusion of a new complete
community development plan was also added.
Keywords: Community Participation, Community Participation Model
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บทนา
ในปั จจุบนั ประเทศไทย มีความพยายามที่จะพัฒนาประเทศ โดยมุ่ง
ส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนในชุ ม ชนเกิ ด การเรี ย นรู้ และใช้ ประสบการณ์ จ าก
การด าเนิ น ชี วิ ต และการอยู่ ร่ ว มกัน ในสัง คมมาเป็ นตัว ช่ ว ยในการเข้ า สู่
กระบวนการพัฒนาชุมชน ซึ่งแผนพัฒนาชุมชน เป็ นสิ่งที่ชี ้ให้ เห็นถึง ปั ญหา
และความต้ องการของท้ องถิ่ น เป็ นเครื่ องมื อ หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ชุ ม ชนเกิ ด
การพัฒ นาในด้ า นต่า งๆ ตามที่ ชุม ชนได้ มี ก ารวางแผนในกิ จ กรรมต่ า งๆ
ที่ชมุ ชนต้ องการพัฒนา โดยแผนชุมชนมีความเกี่ยวเนื่องในภาพรวมของการ
พัฒ นาประเทศ ทัง้ จากแผนระดับชาติ สู่ระดับหน่วยงาน และระดับพื น้ ที่
โดยนาความต้ องการของทุกภาคส่วนมาใช้ เป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานในการจัดทา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของจัง หวัด
มีการใช้ กระบวนการจัดทาแผนชุมชน แผนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น แผนอาเภอ และแผนจังหวัด ดังนัน้ แผนชุมชน ถือ เป็ นกลไกที่สาคัญที่ทาให้ เกิด
กิ จ กรรมการพัฒ นาที่ เ กิ ด ขึน้ จากคนในชุม ชน โดยใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
พัฒนาชุมชนหรื อท้ องถิ่นของตนเอง ให้ เป็ นไปตามที่ต้องการและสามารถ
แก้ ปัญหาที่ชมุ ชนเผชิญอยูร่ ่วมกันได้
ในการจัด ท าแผนชุม ชน มี แ นวคิ ด พื น้ ฐานจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่ ไ ด้ กาหนดการกระจายอ านาจให้ ท้ อ งถิ่ น
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้ องถิ่นได้ เองและให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การกาหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง รวมทังการแก้
้
ไขปัญหาความยากจน ที่ต้องมุ่งเสริมสร้ าง
ความสามารถในการจัดการปัญหาชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน โดยใช้ ทนุ
ทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางทรัพยากรและภูมิปัญญาท้ องถิ่น ซึง่ เป็ น
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ศักยภาพของชุมชนมาสร้ างกระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู้ของชุมชนร่ วมกัน
โดยการจัดทาแผนชุมชนเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา ซึ่ง
จะน าไปสู่ก ารสร้ างชุ ม ชนที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และเอาชนะความยากจนได้
(กระทรวงมหาดไทย, 2548) จากแนวคิด พื น้ ฐานนี น้ าไปสู่ก ารขบวนการ
วิเคราะห์วินิจฉัยปั ญหาว่าคืออะไร และจะทาอย่างไร โดยคนในชุมชนได้ มา
ร่ วมกันคิด ร่ วมกาหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึด
หลัก การพึ่ง พาตนเอง ลดการพึ่ง พิ ง ภายนอก ด้ ว ยการค านึง ถึ ง ศักยภาพ
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อมในท้ องถิ่นเป็ นหลัก
ซึ่งบางกิจกรรมที่ชุมชนไม่สามารถทาเองได้ ก็สามารถขอรับการสนับสนุน
จากหน่ ว ยงานภายนอกได้ โดยชุม ชนเสนอแผนชุม ชนเข้ า เป็ น แผนของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) หรื อแผนงาน/โครงการของราชการได้ แผน
ชุม ชนมี ชื่ อเรี ยกแตกต่างกันตามความเข้ าใจของแต่ละท้ องถิ่ น อาทิ แผน
แม่บทชุมชน แผนชุมชนพึ่งตนเอง แผนชีวิต เป็ นต้ น (กระทรวงมหาดไทย,
2549) ดังนัน้ กระบวนการจัดทาแผนชุมชนเป็ นการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง
และเป็ นกระบวนการทางปัญญาที่ทรงพลังที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้ เกิดความ
ยัง่ ยืนได้
ชุมชนบ้ านทุ่งแร่ หมู่ 4 ตาบลหมูม่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เป็ นพื ้นที่ที่มีปัญหาในการพัฒนาชุมชนในด้ านต่างๆ ทังทางด้
้
านอาชีพหลัก
ของชุมชน คือ ทานา ที่มีการประสบกับภัยธรรมชาติ คือ พื ้นที่ทางการเกษตร
ของชุม ชนประสบกั บ ภัย น า้ ท่ว ม เกิ ด การสูญ เสี ย ผลผลิ ต ทางการเกษตร
นอกจากนี ้จากแผนพัฒนาชุมชนที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาที่แท้ จริง
ของชุมชนได้ ยังส่งผลให้ ชมุ ชนบ้ านทุ่งแร่ กลายเป็ นหมู่บ้านที่มีฐานะยากจน
ที่สุดในพื ้นที่การบริ หารการปกครองส่วนท้ องถิ่นตาบลหมูม่น ดังนัน้ เพื่อให้
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ชุมชนบ้ านทุ่งแร่ มีการพัฒนาตนเองให้ รอดพ้ นจากความยากจน และปั ญหา
ต่างๆ ที่ชมุ ชนต้ องเผชิญ และกลายเป็ นชุมชนเข้ มแข็ง ผู้วิจยั จึงมีความสนใจ
ศึกษาลักษณะการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน เพื่อให้ ชมุ ชน
ได้ เรี ยนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมจากการปฏิบตั ิจริ ง โดยใช้ กระบวนการมี ส่วน
ร่วมจากการพัฒนาแผน 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2557 - 2560
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารู ปแบบการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน
(แผนพัฒนา 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) บ้ านทุง่ แร่ หมู่ 4 ตาบลหมู
ม่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ขอบเขตของการศึกษา
การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน กรณี บ้ านทุ่งแร่
หมู่ 4 ตาบลหมูม่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จะทาการศึกษาถึงรู ปแบบ
การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน (แผนพัฒนา 3 ปี ระหว่าง
พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) และอธิบายถึงอิทธิพลที่มีผลต่อกระบวนการมีส่วน
ร่ ว มในการพัฒ นาแผนชุม ชนบ้ า นทุ่ง แร่ หมู่ 4 ต าบลหมูม่น อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดอุดรธานี
นิยามศัพท์ เฉพาะ
บทความเรื่ องนี ้มีศพั ท์เฉพาะที่สาคัญ คือ “การมีส่วนร่วมของชุมชน”
(Community Participation) ซึ่ง หมายถึ ง กระบวนการที่ ชุม ชนได้ เ ข้ ามามี
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บทบาทในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผล และร่วมประเมินผล
ในโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในชุมชน
และ “รูปแบบการมีส่วนร่ วมของชุมชน” (Community Participation
Model) คือ ลักษณะของการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน
โดยแบ่งออกได้ เป็ น 3 รูปแบบ (United Nation Organization, 1981)
1) การมี ส่ ว นร่ ว มแบบเป็ น ไปเอง เป็ น การมี ส่ ว นร่ ว มในรู ป แบบ
อาสาสมัครหรื อการรวมตัวกันเพื่อแก้ ไขปัญหาในกลุม่ ของตนเอง
2) การมี ส่วนร่ วมแบบใช้ ก ารชักน า เป็ นการมี ส่วนร่ วมโดยความ
เห็นชอบหรื อสนับสนุนจากหน่วยงานของรั ฐ หรื อผู้ที่มี อ านาจหรื อมี ค วาม
เกี่ยวข้ อง
3) การมี ส่ ว นร่ ว มแบบใช้ การบัง คับ เป็ นการมี ส่ ว นร่ ว มภายใต้
การดาเนินงานของนโยบายหรื อมีสว่ นในการรับผิดในการหน้ าที่
ระเบียบวิธีการวิจัย
งานวิ จัย นี เ้ ป็ น การวิ จัย วิ จัย แบบผสมผสาน ระหว่า งการวิ จัย เชิ ง
คุณภาพ และการวิจยั วิจยั เชิงปฏิบตั ิการ โดยมีกระบวนการดาเนินการวิจัย
(เก็บรวบรวมข้ อมูลในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2557) ดังนี ้
1. พื ้นที่ที่ใช้ ในการศึกษา
บ้ านทุง่ แร่ หมู่ 4 ตาบลหมูมน่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดังภาพที่ 1
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ภาพที ่ 1 ภาพถ่ายดาวเที ยมบ้านทุ่งแร่ หมู่ 4 ตาบลหมู ม่น อาเภอเมื อง จังหวัดอุดธานี
ทีม่ า: https://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl, 2013.

2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยในพื ้นที่บ้านท่าแร่ ที่
สามารถให้ ข้อมูลพื ้นฐานของชุมชน และเป็ นผู้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาแผน
ชุมชนของตนเองได้ กลุ่มประชากร คือ กลุ่มผู้ที่สามารถพัฒนาแผนชุมชนได้
คือ ผู้นาชุมชน ได้ แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ ย คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน จานวน 30 คน
3. วิธีการดาเนินการ ดังนี ้
การศึกษารู ปแบบการมีส่วนร่ วมของชุมชน โดยการดาเนินกิจกรรม
ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากกระบวนการพั ฒ นาแผนชุ ม ชน โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ง เกต
การสัมภาษณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา คือ การจัดเวทีชาวบ้ าน (Local
Voices) จานวนครัง้ ในการจัดเวทีชาวบ้ าน จานวน 3 ครัง้ ได้ แก่ 1) ครัง้ ที่ 1 ณ
บ้ านพ่อผู้ใหญ่ บุญส่ง ดีเลิศ วันที่ 23 มีนาคม 2557 จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
30 คน 2) ครัง้ ที่ 2 ณ บ้ านพ่อผู้ใหญ่ บุญส่ง ดีเลิศ วันที่ 24 พฤษภาคม 2557
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จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม 21 คน และ 3) ครัง้ ที่ 3 ณ ศาลาวัดทุง่ สว่าง บ้ านทุง่
แร่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม 21 คน (รูปที่ 2 - 4)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็ นการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (Content Analysis) โดยพิจารณาจาก
ข้ อมูลที่มีการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างและการจัดเวทีชาวบ้ าน ส่วนสถิติ
ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)

ภาพที ่ 2 การประชุมครัง้ ที ่ 1 ณ บ้านพ่อผูใ้ หญ่ บุญส่ง ดีเลิ ศ วันที ่ 23 มี นาคม 2557
จานวนผูเ้ ข้าร่วมเวที 30 คน
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ภาพที ่ 3 การประชุมครัง้ ที ่ 2 ณ บ้านพ่อผูใ้ หญ่ บุญส่ง ดีเลิ ศ วันที ่ 24 พฤษภาคม 2557

ภาพที ่ 4 การประชุมครัง้ ที ่ 3 ณ ศาลาวัดทุ่งสว่าง บ้านทุ่งแร่ วันที ่ 14 กรกฎาคม 2557

ผลการศึกษา
ผลการศึก ษา พบว่า การมี ส่ว นร่ ว มของชุม ชนเป็ น ไปในรู ป แบบ
การชักนา (Induced Participation) ซึง่ เป็ นการเข้ าร่วมกิจกรรมโดยการชักนา
ของผู้ น าชุ ม ชน ที่ มี ค วามต้ อ งการในการปรั บ ปรุ ง แผนชุ ม ชนให้ ทั น กั บ
สถานการณ์ปัจจุบนั โดยมีกระบวนการเข้ าร่วม ดังนี ้ (ภาพที่ 5)
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1. ประชุมชี ้แจงกิจกรรม โดยเกิดจากความต้ องการของผู้นาชุมชน
คือ พ่อผู้ใหญ่บุญส่ง ดีเลิศ (ซึ่งท่านได้ เสียชีวิตลงในช่วงการจัดเวทีครัง้ ที่ 2)
เรี ยกประชุมคณะกรรมหมู่บ้าน ในการหารื อเพื่อพัฒนาแผนชุมชนเดิมให้ ทนั
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. จัดเวทีชาวบ้ าน เพื่อใช้ เป็ นเวทีการเรี ยนรู้ กระบวนการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน ลักษณะการจัดกระบวนการเป็ นไปในลักษณะการตังค
้ าถามและ
ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อใช้ ประกอบการพัฒนาแผนชุมชน โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซึ่งกาหนดความต้ องการของ
ชุม ชน โดยเน้ นปั ญ หาเร่ ง ด่วน และโครงการที่ ต้องดาเนินการ การจัดเวที
ชาวบ้ านในครัง้ นี ้ จัดขึ ้น 3 ครัง้ ดังนี ้
1) ครั ง้ ที่ 1 เพื่ อ สร้ างความเข้ า ใจ และพัฒ นาแผนชุม ชน
ใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการทบทวงแผนชุมชนเดิม วิเคราะห์
สถานการณ์ ตามเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และสรุ ปข้ อมูลที่ ได้ จ ากการ
ประชุม มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ จานวน 30 คน ซึ่งเป็ นคณะกรรมการใน
ชุมชน คิดเป็ นร้ อยละ 100 จากจานวนคณะกรรมการทังหมดในชุ
้
มชน
2) ครัง้ ที่ 2 นาข้ อมูลที่ได้ จากการประชุมครัง้ ที่ 1 มาใช้ ปรับ
แผนชุมชนให้ มีความเหมาะสมและทันกับสถานการณ์ปัจจุบนั จัดทาร่างแผน
ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน (แผนพัฒนา 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.
2557– พ.ศ.2560) มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ จานวนทังสิ
้ ้น 21 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 70 จากจานวนคณะกรรมการทังหมดในชุ
้
มชน
3) ครัง้ ที่ 3 นาร่างแผนชุมชนที่ได้ จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน มาทบทวนและพูดคุยเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สดุ และสรุป
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แผนชุมชนที่จะใช้ จริ ง มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ จานวนทังสิ
้ ้น 21 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 70 จากจานวนคณะกรรมการทังหมดในชุ
้
มชน
การมีส่วนร่ วมของชุมชนเป็ นไปในลักษณะการชักนา Participation of induced
ประชุมชนชี ้แจงกิจกรรม

โดยเกิดจากความต้ องการ
ของผู้นาชุมชน

วิเคราะห์ความต้ องการ
และปัญหาของชุมชน

ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์
SWOT (SWOT Analysis)

จัดเวทีชาวบ้ าน

จัดเวทีชาวบ้ านครัง้ ที่ 1

จัดทาร่ างแผนชุมชนโดย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน(แผนพัฒนา 3 ปี
ระหว่าง พ.ศ.2557- 2560
โดยใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการ
ประชุมครัง้ ที่ 1

จัดเวทีชาวบ้ านครัง้ ที่ 2

จัดเวทีชาวบ้ านครัง้ ที่ 3

อิทธิพลที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

สร้ างความเข้ าใจ
การทบทวนแผนชุมชนเดิม
วิเคราะห์สถานการณ์
นาร่างแผนชุมชนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนมาทบทวน
และพูดคุยเพื่อให้ สมบูรณ์
มากที่สดุ และสรุปแผน
ชุมชนที่จะใช้ จริงในปั จจุบนั

แผนชุมชนที่เกิดจากกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน

ภาพที ่ 5 รู ปแบบกระบวนการมี สว่ นร่ วมของชุมชนแบบการชักนา (Participation
of induced)
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อภิปรายผล
จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่ วมของชุมชนบ้ านทุ่งแร่ เป็ นไปใน
ลัก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว มแบบการชัก น า (Induced Participation) (United
Nations, 1981) ซึ่งเป็ นการเข้ าร่วมกิจกรรมโดยการชักนาของผู้นาชุมชน ที่มี
ความต้ อ งการพัฒ นาหมู่บ้ า นในด้ า นต่า งๆ ทัง้ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ชมุ ชนพ้ นจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายใน
ชุมชนให้ ได้ มากที่สุด ดังนัน้ ผู้นาชุมชน นาโดยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
และคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงรวมตัวกันเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ในชุมชน
ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของจิรศักดิ์ สีใจเจริ ญ (2543) ที่ผ้ นู าชุมชนถือเป็ น
บุคคลที่สาคัญที่ทาให้ เกิดการมีสว่ นร่วม
ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ที่มีบทบาทเป็ นผู้นาชุมชนเปรี ยบเสมือนเป็ นตัวแทน
ของชาวบ้ านที่ต้องพัฒนาชุมชนในด้ านต่างๆ ดังนัน้ การมีสว่ นร่วมในรู ปแบบ
ที่มีผ้ นู าเป็ นผู้ชกั นา ถือเป็ นรู ปแบบของการมีส่วนร่ วมที่เน้ นการพัฒนาพื ้นที่
(ชุลีพ ร วิมุกตานนท์ , 2522; กรรณิ กา ชมดี , 2524) และเป็ นลักษณะการมี
ส่วนร่ วมที่สามารถพบเห็นได้ ทั่วไปในประเทศที่กาลัง พัฒนา (Wen Jun Li.
2006; Tosun, 2000; Zakus and Lysack, 1998) โดยเฉพาะประเทศไทยที่
พบว่า การมีส่วนร่ วมของชุมชนส่วนใหญ่จะเป็ นการมีส่วนแบบชักนา โดยมี
ผู้นาชุมชน หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเข้ าไปมีบทบาท
สาคัญในการมีส่วนร่วมและการพัฒนาในด้ านต่างๆ (นเรศ คงโต และคณะ,
2557; ทวีศลิ ป์ กุลนภาดล, 2550; สมลักษณา ไชยเสริฐ, 2549; Wen Jun Li.
2006) ซึ่งการมีส่วนร่วมในลักษณะนี ้มีความสาคัญกับประเทศที่กาลังพัฒนา
เป็ นอย่างมาก และผู้นาชุมชนถือเป็ นบุคคลที่มีอิทธิพลผลต่อกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแผนชุมชน ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้นาชุมชน หรื อหน่วยงานรัฐ
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ถือเป็ นบุคคลหรื อองค์การที่มีบทบาทสาคัญ อย่างยิ่งในการสร้ างกระบวนการ
มีสว่ นร่วมในชุมชน เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจของสมาชิกในชุมชน
(สมลักษณา ไชยเสริฐ, 2549)
นอกจากนี ้ จากจานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมในทัง้ 3 ครัง้ พบว่า ในครัง้
แรก มีผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการที่เป็ นคณะกรรมในชุมชนทัง้ 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ
100 จากจานวนคณะกรรมการทังหมดของชุ
้
มชน ส่วนในครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3
เหลือคณะกรรมการที่เข้ าร่วมกิจกรรม จานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70 ของ
คณะกรรมการทัง้ หมดในชุมชน ถึงแม้ จะมีคณะกรรมบางส่วนหายไปจาก
การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรม แต่ ส่ ว นใหญ่ ยั ง เข้ าร่ ว มกิ จ กรรม ทั ง้ นี เ้ นื่ อ งจาก
คณะกรรมการบางท่านติดภารกิ จ จะต้ องประชุมชนกับหน่วยงานองค์ก าร
บริหารส่วนตาบล จึงทาให้ ไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ แต่สว่ นใหญ่ผ้ ทู ี่ไม่มี
ภารกิจในวันและเวลาดังกล่าวก็เข้ าร่วมกิจกรรม โดยมีผ้ ใู หญ่บ้านเป็ นผู้นาใน
การเข้ าร่วมกิจกรรมในทุกครัง้ ซึ่งการมีผ้ นู าที่ดี และมีความเสียสละ มี ความ
ใส่ใ จในการพัฒ นาชุม ชนของตนเอง สิ่ ง เหล่า นี ท้ าให้ ลูก บ้ า น หรื อ ผู้ที่ อ ยู่
ภายใต้ การปกครองเกิดความศรัทธา (ยุวดี พวงรอด, 2556; ประสิทธิ์ สุขทวี
ทรัพย์, 2549) จึงส่งผลให้ คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่เข้ าร่ วมกิจกรรมใน
ครัง้ นี ้
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาพื ้นที่
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรให้ ความสาคัญกับแผนชุมชนที่
ใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทาโครงการต่างๆ ให้ มากกว่านี ้
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เนื่องจากแผนพัฒนาชุมชนเป็ นแผนที่ชมุ ชนมีความต้ องการในการพัฒนาของ
ตนเอง และชุมชนเป็ นผู้ที่ต้องได้ รับประโยชน์จากแผนชุมชน
1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรมีการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
อย่างจริ ง จัง และต่อเนื่ อง พร้ อมกับให้ ความส าคัญของการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนให้ ม ากขึน้ ซึ่ง จะเป็ นสิ่ ง ที่ ทาให้ เ กิ ดพลัง แห่ง ความคิดและสร้ าง
ความสามัคคีในชุมชน
2. ข้ อเสนอแนะ
2.1 ควรศึกษาสภาพปั ญหาต่างๆ ในชุมชน โดยใช้ กระบวนการ
มีสว่ นร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ ปัญหาให้ กบั ชุมชนได้ อย่างแท้ จริง
2.2 ควรมีการศึกษาในประเด็นเดี ยวกันในพื ้นที่อื่นๆ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างแท้ จริง
กิตติกรรมประกาศ
งบประมาณสนับสนุนการวิจยั ประจาปี 2556 จากสถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ ผู้นาชุมชน คณะกรรมการชุมชน และชาวบ้ าน
บ้ านทุง่ แร่ ตาบลหมูมน่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่ให้ ความร่วมมือในการ
ดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้ ประสบความสาเร็ จ ขออุทิศแด่ คุณพ่อผู้ใหญ่
บุญส่ง ดีเลิศ ที่ได้ อุทิศชีวิตในการทางานเพื่อชุมชนจนถึงวาระสุดท้ ายของ
ชีวิต เพื่อให้ ชมุ ชนอันเป็ นที่รักได้ รับการพัฒนาและประชาชนในชุมชนอยู่กัน
อย่างมีความสุข
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