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บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนสองแห่ง ได้แก่ ชุมชน
บางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เพื่อหาค่านัยสาคัญร่วมกันของปัจจัยสาคัญที่
ส่งผลต่อการส่งเสริมชุมชนจนประสบความสาเร็จ จนสามารถเป็นชุมชนเมืองที่มีความเข้มแข็ง ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจในการศึกษาปั จจัยที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเมือง โดยการศึกษา
วิธีการดาเนิ น งานและปั จ จัย ที่ มีผ ลต่อการส่ งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อศึกษาปัญ หาและ
อุปสรรคที่จะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และ เพื่อเสนอแนะการพัฒนาชุมชนในเขตเมืองให้เกิด
ความเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้ยังสามารถนาไปใช้การศึกษาวิจัยได้ในอนาคตเพื่อ
ศึกษาสภาพความเมืองที่ส่งผลกระทบต่อแนวคิด กระบวนการ หรือวิธีการปกครองที่มีผลต่อชุมชนใน
เขตเมืองอื่นๆ ที่จะสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย คือ
การศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
โดยศึกษาวิจัยจาก (1) การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) เพื่อให้ทราบถึง
แนวทางการพัฒนาชุมชน ได้แก่ หนังสือ งานวิจัยต่างๆ บทความ วารสาร เอกสาร กฎ และข้อบังคับ
ทั้งที่เป็นเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนติดต่อบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการ
พัฒ นาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลมาอ้างอิงประกอบการศึกษา (2) การศึกษาภาคสนาม
(Field Survey) โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลจากชุมชนทั้งสองแห่ง โดยการการสัมภาษณ์ (In-depth
Interview) กับกลุ่มประชากรที่กาหนดไว้ และการเข้าไปสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
(Participant Observation) นาข้อมูลมาหาค่านัยสาคัญที่เหมือน หรือแตกต่างกันเพื่อสรุปอภิปราย
ผลการศึกษา
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(2)
ผลของการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ปากเกร็ด พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คือ (1) ปัจจัยผู้นาชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (2) ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของ
กรรมการชุมชน (3) ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่ชัดเจน (4) ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพ
ในการพึ่งพาตนเองสูง (5) ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล (6) ปัจจัยชุมชนมี
ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพที่เอื้ออานวยต่อการรวมกลุ่ม (7) ปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน
และปัญหาอุปสรรคที่มีต่อผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน คือ (1) ยังขาดการสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐอื่นๆ ในพื้นที่ และ (2) การกาหนดกรอบในการใช้งบประมาณสาหรับเงินอุดหนุนชุมชน
ยังมีจากัด
ข้อเสนอแนะต่องานวิจัย (1) การจัดสรรเงินอุดหนุ นให้ กับชุมชนของเทศบาลจะท าให้
ชุมชนได้เรียนรู้การทางานโดยการพึ่งพาตนเองของชุมชน (2) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาท
ของตาแหน่งคณะกรรมการชุมชน และอานาจหน้าที่ของเทศบาล จะทาให้การทางานของคณะกรรมการ
ชุมชนมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น และทาให้กรรมการชุมชนสามารถทาหน้าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้ดี ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน เกิดความมั่นใจในการทางานของคณะกรรมการชุมชนมากขึ้น
ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขแก่สมาชิกในชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
คาสาคัญ: ชุมชนเข้มแข็ง, ชุมชนเมือง, ภาวะผู้นา, มนุษย์สัมพันธ์, การพึ่งพาตนเอง
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ABSTRACT
The Study of Factors Contributing to the Community Strength: Case
Study of PakKret Municipality Nonthaburi has studied 2 communities which are Bang
TalatPattana 2 Community and PrachaNiwet 2 (Phase 3) Community. The purpose is
to find level of significance as well as factors that contribute to the success of the
communities that are located in urban areas. The paper also aims to study problems
and obstacles that affect community strength, and provide recommendations to
sustainably develop the urban communities. The results of this study can be used
for further research in order to study urban conditions that affect governance in
other urban communities, and used to sustainably develop the other urban
communities in the future. The research sample included the operations of these 2
communities, including Bang TalatPattana 2 Community, and PrachaNiwet 2 (Phase 3)
Community. This study uses a variety of methods to collect data as follows; 1)
documentary research is used to understand ways to develop the communities such
as from journals, articles, documents, rules, and regulations, in both Thai and foreign
languages, as well as talking to people who have experience in community
development. This data was use as references for this study. 2) A field survey was
conducted by collecting data from both communities, including in-depth interviews
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(4)
with sample groups and participant observation. The data was used to find statistical
significance and then discuss the research conclusion.
The study indicate that the factors that have an effect on the community
strength at PakKret Municipality, Nonthaburi Province are 1) leadership factor: the
leaders devote themselves to the communities and are friendly to people. 2)
Acceptance factor: people in the communities accept roles of community
committees. 3) Management factor: the communities have their clear management
methods. 4) Potential factor: the communities have high potential to rely on
themselves. 5) Budget factor: the communities receive budgets from the Municipality.
6) Physical condition factor: the physical areas of the communities help the
communities to group together. 7) Cooperation factor: the communities and their
Municipality are strongly cooperative. However, there are some problems caused by
community strength, including 1) the communities do not receive any support from
other government sections in their areas. 2) There are some limitations in spending
community budgets and subsidies.
Research recommendations are as follows 1) there should be some
subsidy allocation from the Municipality because it can help the communities to
have self-sufficiency. 2) The communities should learn and understand the roles of
the community committees and the Municipality. The acceptance from the
communities will help the committees and the Municipality to have clear
responsibilities and work better. As the result, the communities will have more
confident in the committees and they both are happy in living in their own
communities.
Keywords: Community Strength, Urban Communities, Leadership, Self-Sufficiency
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจากผู้มีพระคุณหลาย
ท่าน ผู้ศึกษาขอกราบขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว ประธานกรรมการและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระโดยเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล ร่วมถึงอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกท่าน ซึ่งทุกท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้คาปรึกษา และข้อคิดเห็น รวมทั้งตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้สมบูรณ์ที่สุด
นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครปากเกร็ด หัวหน้าฝ่ายพัฒ นาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครปากเกร็ด ผู้นา
ชุมชน และประชาชนกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่อานวยความสะดวก และตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
และขอบคุณทุกๆ คนที่คอยให้ความช่วยเหลือ และให้กาลังใจด้วยดีเสมอมา ประโยชน์อันใดอันเกิด
จากการศึกษาค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ผู้ศึกษาขอมอบเป็นเครื่องบูชา บิดา มารดา ตลอดจนครูบาอาจารย์
ทุกท่านที่ได้ประสาทวิชาความรู้ให้กับผู้ศึกษา
หากมีข้อผิดพลาดประการใดจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
และเพื่อปรับปรุงแก้ไขในการศึกษาโอกาสต่อไป

ว่าที่ร้อยตรีรพีภัทร์ สุขสมเกษม
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหาการศึกษา
ประเทศไทยเผชิญกับปัญ หาความยากจนของประชาชนมาช้านาน อีกทั้งในปัจจุบัน
ประเทศไทยยังประสบปัญหาความขัดแย้งทางความคิดที่แตกต่างกัน โดยขาดกระบวนการที่ชัดเจนใน
การแก้ไขปัญหาจนก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาของ
ภาครัฐมุ่งเน้นการปฏิรูประบบการบริหารราชการส่วนกลาง การแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจโดยการ
ขึ้นภาษี การแก้ไขปัญหาทางสังคมเน้นที่การควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ดังกล่าวสามารถแก้ไขให้ครอบคลุมรอบด้านจะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของทุน
ทางสังคม โดยการพัฒนาชุมชนในเขตเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและนาไปสู่เมืองที่
ที่น่าอยู่ โดยภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม (People Participation) ใน
การแก้ไขปั ญหาของเมือง และชุมชน โดยการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมกันวางแผน และร่วมตัดสิ นใจ 1
ตั้งแต่เริ่มต้นนโยบายจนถึงการประเมินผลนโยบาย เพื่อประชาชนจะสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้
ตรงตามความต้องการ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Self Reliance)
การพั ฒ นาประเทศโดยยึดพื้ นที่ ชุมชนเขตเมื องเป็ นแนวทางในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่เหมาะสมต่อการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการ
สร้างฐานทางเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตเมืองเพื่อเชื่อมโยง
เชิงกายภาพสู่การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมือง
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพื้นที่จังหวัดที่กาลังเติบโตเป็นเมืองซึ่งจะเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่น
ภายในประเทศ2 และตามยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ โดยการขับ เคลื่อน
ทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร โดยเฉพาะในเขต

1

ประเวศ วะสี, อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น
(กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2553), 217.
2 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560-2564) (กรุงเทพฯ: สานักนายกรัฐมนตรี, 2559), 2.
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2
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปสู่การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพรองรับการค้า
การลงทุน3 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ได้ โดยการดาเนินการของภาครัฐนั้ นอาจไม่เพียง ต้อง
อาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็นฐานสาคัญในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และสร้าง
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยต้องใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ชุมชน” ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่จะพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งของเมือง
ให้น่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน
โดยคาว่า “ชุมชนเข้มแข็ง” นั้น เป็นคาจากัดความที่หมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ ต้องการที่
จะพัฒนาชุมชนตนเองไปสู่สิ่งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนในชุมชนว่ามีความสามารถบริหาร
จัดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยชุมชนเข้มแข็ง นั้นคือ ชุมชนที่ประชาชนมีความสามัคคี มีส่วน
ร่วมในการดาเนินการของชุมชน สมาชิกในชุมชนใช้ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ประชาชนใน
ชุมชนให้ความร่วมมือในการทางานระหว่างชุมชนกับเทศบาล สมาชิกในชุมชนมีจิตอาสาและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒ นาท้องถิ่น เพราะทุกคนมีความรู้ สึกเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบร่วมกัน
กล่าวคือ “ชุมชน” คือ กลุ่มคนที่อยู่รวมกันตามพื้นที่ตามภูมิศาสตร์ หรือกลุ่มคนที่อยู่รวมตัวกัน ณ ที่
แห่งใดแห่งหนึ่งที่ทากิจกรรมบางอย่างร่วมกัน โดยมีโครงสร้างและวัตถุประสงค์การดาเนินการของ
สมาชิกในชุมชนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยสมาชิกในชุมชนมีความตระหนักในเอกลักษณ์ของชุมชน
และมีความรู้สึ กเป็ น เจ้ าของชุมชนร่ว มกัน 4 ซึ่งสมาชิกในชุมชนเองมีส่ ว นในการกระทาต่อสภาวะ
แวดล้อมทางกายภาพให้สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นของตนโดยปรับปรุงแก้ไข สร้างที่
อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ หรือทาลายความเป็นชุมชน ในความเป็นชุมชนก็มีบริบทที่
แตกต่างหลากกั น ไปตามสภาพของสั งคมและความเจริญ ของชุม ชนนั้ นๆ โดยสามารถแบ่ งความ
เจริญเติบโตของชุมชนได้เป็น 2 ประเภทตามจานวนประชากรและความเข้มข้นทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน คือ ชุมชนชนบท และชุมชนในเมือง
นักคิดในแนวมนุษยนิยม (Human Perspective) โดย Nisbet เห็ นว่าสั งคมสมัยใหม่
โดยเฉพาะชุม ชนในเขตเมื องก าลั งท าให้ เกิ ดความสู ญ เสี ย ความรู้สึ กผู ก พั น ของชุ ม ชน (Sense of
Community) โดยเห็นว่าสังคมสมัยใหม่ไม่สามารถตอบสนองให้ปัจเจกบุคคลเกิดความมั่นคง ลักษณะ
ของรัฐบาลเมืองสมัยใหม่ก็ไม่สามารถตอบสนองความมั่นคงของคนได้ ไม่มีมีองค์กรขนาดใหญ่ใดที่
สามารถสนองความต้ องการทางจิต ของคนได้ เพราะธรรมชาติ แ ล้ ว องค์ ก รเหล่ านั้ น มี ข นาดใหญ่

3

เรื่องเดียวกัน, 170.
4เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ชุมชนนิยม: ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย (กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย,
2544), 24-40.
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ซับซ้อนเป็นทางการเกินไป 5 ทางเลือกที่เกิดขึ้นคือ การเรียกร้องให้รัฐมีการจัดตั้ง “ชุมชนขนาดเล็ก”
เพราะมีความเหนี ยวแน่ น และชุมชนขนาดเล็ กนี้จะช่วยทาให้ ส มาชิกในชุมชนช่วยกันฟื้นฟูส ภาพ
ความสัมพั น ธ์ทางสั งคมให้ ดีขึ้น ชุมชน จึงต้องมีการกระทาที่ เต็มเปี่ ยมไปด้ว ยความร่วมมือร่วมใจ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นสังคมที่รู้จักกันใกล้ชิดสนิทสนม แต่การขยายตัวของเมืองการขยายตัวของ
ความเจริญ ก่อให้เกิดสภาวะความแตกแยก ความวิตกกังวล ความโดดเดี่ยว ความเงียบเหงา ความไม่
สนใจใยดีทั้งต่อคนในชุมชน และท้องถิ่นของตน หรือรู้สึกรับผิดชอบต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นๆ
ที่อยู่รอบข้าง เพราะชุมชนไม่เคยมีแนวคิด วิธีการ และกระบวนการวางแผนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือ
ภายในชุมชนตนเอง เพื่อเป็นกระบวนการสาหรับการพัฒ นาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และการที่
ชุมชนมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงก็ส่งผลให้ชุมชนขาดความร่วมมือร่วมใจในการทางานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่พัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว สมาชิกในชุมชนไม่มีเวลาที่จะหันหน้าเข้าปรึกษาหารือกัน จึงทาให้ขาดความตื่นตัวที่จะ
ร่วมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
โดยเฉพาะในปัจจุบันชุมชนของประเทศไทย โดยเฉพาะบางองค์กรชุมชนยังไม่สามารถ
ร่วมกันจัดการปัญหาของตนเองและของชุมชนได้ โดยชุมชนขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งด้าน
เงินทุน ด้านบุคลากรที่จะมาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือมาฝึกอบรมให้แก่สมาชิกใน
ชุมชน ขาดแนวกระบวนการการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ นวิถีชุมชน ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ หรื อ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนมาจั ด การปั ญ หาในชุ ม ชน เนื่ อ งจากสมาชิ ก ของชุ ม ชนยั ง ขาด
ความสามารถในการจัดการชุมชน จาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ และองค์กร
พัฒนาเอกชน6 เมื่อชุมชนขาดความเข้มแข็งแล้วจะทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาดังนี้
1. ปัญหาทางสังคม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาเด็กเร่ร่อน ปัญหา
ที่คนยากไร้
2. ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ ปั ญ หาคนว่ างงาน ปั ญ หาคนยากจน ปั ญ หาหนี้ สิ น
นอกระบบ ผู้นาชุมชนคอรัปชั่น
3. ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม ได้แ ก่ ปั ญ หาน้ าเน่ าเสี ย ปั ญ หามลภาวะเป็ น พิ ษ ปั ญ หาขยะ
ล้นเมือง
5

อมรา พงศาพิชญ์ และคณะ, โครงการสารวจวิจัยและปฏิบัติงานสังคมในชุมชน โครงการ
ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 14.
6 สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง (กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544), 73.
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4. ปัญหาทางการปกครอง ได้แก่ ขาดกระบวนการวางแผนชุมชน ขาดการมีส่วนร่วม
ระหว่างชุมชน กับท้องถิ่น
ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนหากไม่มีมีการแก้ไขอย่างจริงจัง หรือขาดแนวทางการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในตนเอง ชุมชนก็จะไม่สามารถสะท้อนปัญ หาที่แท้จริงออกมาได้อย่าง
ชัดเจน การแก้ไขปัญหาก็จะทาแค่เฉพาะบางเรื่อง บางจุดที่เร่งด่วน ไม่มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาวแบบภาพรวม (Holistic) จึ งท าให้ ระบบความคิ ด ในการแก้ไขปั ญ หาไม่ ได้เชื่ อมโยงไปสู่
แนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้ “ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง” กล่าวคือ การที่สมาชิก
ในชุมชนมีความสามารถบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเข้าร่วมคิด ร่วมทา มีการ
เรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติความเป็นชุมชนจะทาให้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาวิกฤตในลักษณะ
ต่างๆ 7 และชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนที่สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีการรวมกลุ่มองค์กรในชุมชน ผู้นามีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ในชุมชน สมาชิกในชุมชนมีโอกาสหาความรู้เพิ่มเติม มีอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ครอบครัวมีความ
อบอุ่น รักใคร่ปรองดองกัน มีความอบอุ่น รักใคร่ปรองดองกัน อยู่พร้อมหน้าและมีสุขภาพที่แข็งแรง
สมาชิกในชุมชนสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในชุมชนได้ด้วยการมีส่วนร่วม 8 นอกจากนั้น ชุมชน
เข้มแข็ง สมาชิกในชุมชนจะต้องมี ความตะหนักถึงการมีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา
หรือร่วมกันพัฒนา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชน โดยสามารถบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา
ต่างๆ หรือดาเนินกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ได้ด้วยชุมชนเอง รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่จะ
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชนได้9
ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ได้กล่าวว่าชุมชนเข้มแข็ง คือ กลุ่มคนในชุมชนต้องมีความสามารถที่
จะเรี ย นรู้ สามารถปรั บ ตั ว แก้ ไขปั ญ หา สร้างสรรค์ สิ่ งต่ า งๆ ได้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยรั ฐ เป็ น ผู้ ค อย
สนับสนุน สร้างความสัมพันธ์แบบ Symmetrical มีความเป็นหุ้นส่วน แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ด้วย

7

ประเวศ วะสี, อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น, 217.
8 สัมพันธ์ เตชะอธิก, การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (เอกสารประกอบการเสวนา
วิชาการเรื่องการวิจัยเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ภาคเหนือ, 2545), 10 -11.
9 สุธิดา บัวสุขเกษม, “แนวทางการพัฒนาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาตาบลหนองประดู่ อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 40.
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ความเป็นธรรมของประชาชน รัฐกับชุมชนจะต้องอยู่ในลักษณะที่มีความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน10
โดยในการศึกษาครั้งนี้จะยึด “ชุมชน” เป็นศูนย์กลางของการศึกษานั้นก็เพราะ ชุมชน
คือ ฐานรากของระบอบประชาธิปไตย และเป็นฐานรากของระบอบการปกครองของไทยที่จะเชื่อมโยง
กัน ระหว่างรัฐ -ชุมชน-ประชาชน ซึ่งการปกครองส่ ว นท้องถิ่น จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างรัฐกับชุมชน
เนื่องจากชุมชนเป็นยุทธศาสตร์การทางานที่สาคัญ เพราะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่อยู่ใน
องค์กรปกครองนั้น จะทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอื่นๆ ได้รับทราบแนวคิด กระบวนการ หรือวิธีการ
ที่สมาชิกในชุมชนดังกล่าวได้ใ ช้ในชุมชนของตนเองจนประสบความสาเร็จ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันทางด้านความเจริญ จานวนประชากร
ทัศนคติ กระบวนการรวมกลุ่ม หรือแนวทางการปฏิบัติระหว่างสมาชิกในชุมชนโดยผลของการศึกษา
ครั้งนี้จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นและมีความซับซ้อนเพราะความเป็น
เมืองมากขึ้นสามารถนับไปใช้งานในการแก้ไขปัญหาและวางแผนการสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมกัน อีกทั้ง
สถาบันการศึกษา ผู้นาชุมชน และสามารถนาไปเป็นแบบอย่างเพื่อการวางแผนการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกันภายในชุมชน หรือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการศึกษาชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนในเขตเมืองจะสามารถสะท้อน
แนวทางการพั ฒ นาชุ ม ชนเมื อ งของประชาชนที่ ส ามารถจั ด การแก้ ไขปั ญ หาของตนเองได้ โดย
ทาการศึกษาชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เขตเทศบาลนครปากเกร็ด
ซึ่งชุมชนทั้งสองเป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นหมู่บ้านจัดสรร ประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่คนดั้งเดิมแต่เป็น
ประชากรที่อพยพมาจากจังหวัดอื่นๆ เพื่อเข้ามาทางานในเมืองหลวง ชุมชนทั้งสองตั้งอยู่ในเขตจังหวัด
นนทบุรี เป็ นชุมชนที่ มีลักษณะการรวมกลุ่มชาวบ้านกันอย่างหลวมๆ แต่มีความเหมือนกันในด้าน
เข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน ชุมชนมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน โดยส่วนรวม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สมาชิกในชุมชนมีความมั่นคงใน
อาชีพ และรายได้ในครัวเรือน ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ชุมชน
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภายนอก และชุ ม ชนมี ความทั่ ว ถึ งทางด้ านสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ
ดังนั้น การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการศึกษา
เปรียบเทียบความเข้มแข็งของชุมชนทั้งสองแห่ ง โดยการจะทาการศึกษาลักษณะของชุมชน ผู้นา
ชุมชนที่อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทคณะกรรมการชุมชน ชุมชนมี
10

ชาติชาย ณ เชียงใหม่, การบริหารการพัฒนาชนบทเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการนโยบายพื้นฐานแห่งชาติ, 2543), 3.
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กระบวนการบริหารงานชุมชนที่ชัดเจน ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง ชุมชนได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากเทศบาล ชุม ชนมีลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอื้ออานวยต่อการรวมกลุ่ม
และชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน เพื่อหาค่านัยสาคัญของปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการส่งเสริม
ชุมชนจนประสบความสาเร็จ จนสามารถเป็นชุมชนเมืองที่มีความเข้มแข็ง และการศึกษาครั้งนี้ยัง
สามารถน าไปใช้การศึกษาวิจั ย ได้ในอนาคตเพื่อศึกษาสภาพความเมืองที่ส่ งผลกระทบต่อแนวคิด
กระบวนการ หรือวิธีการปกครองที่มีผลต่อชุมชนในเขตเมืองอื่นๆ ที่จะสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง
ได้อย่างยั่งยืน
1.2 คาถามของงานวิจัย
1. ปัจจัยใดที่ส่งเสริมเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในพื้นที่เขตเมือง
2. ปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัญหา
สาคัญ
3. ข้อเสนอแนะที่จะการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในเขตพื้นที่ชุมชน
เมือง มีแนวทางอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิธีการดาเนินงานและปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
2. เพือ่ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
3. เพือ่ เสนอแนะการพัฒนาชุมชนในเขตเมืองให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ท าการศึกษาแนวคิดลั กษณะของชุมชนเข้มแข็ง แนวคิดของผู้ น า
ชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน บทบาทผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบต่างๆ
เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยศึกษาจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นา
ชุมชน และคณะกรรมการชุมชน
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1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้
1. ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในพื้นที่เขตเมือง
2. ท าให้ ท ราบถึงแนวทางและกระบวนการจั ด การที่ จะส่ งเสริม ให้ ชุม ชนเกิ ด ความ
เข้มแข็งในพื้นที่เขตเมือง
3. ทาให้ทราบข้อเสนอแนะที่จะพัฒนาชุมชนในเขตเมืองไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาผลการวิจัยไปดาเนินการเป็นแนวทางในการ
จัดทางบประมาณเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
1.6 วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัย เรื่องปั จจัย ที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน กรณี ศึกษาชุมชนในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการดาเนินงานและปัจจัยที่มีผลต่อ
การส่ งเสริ ม ความเข้ ม แข็งของชุ ม ชนในเขตเมื อ ง การศึ ก ษาครั้งนี้ เป็ น การศึ ก ษาวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ที่ต้องการศึกษาแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน (ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2558-2560)
1.6.1 การคัดเลือกชุมชน
การคัดเลื อกชุมชนในงานวิจัยนี้ ผู้ วิจัยได้คัดเลื อกชุมชนในเขตเมืองที่ มีความ
เข้มแข็ง เป็ นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง มีความเจริญเติบโตของ
เมืองค่อนข้างสูง มีสมาชิกอยู่กันอย่างหนาแน่นและเป็นชุมชนที่ได้รับความร่วมมือกับเทศบาล ได้แก่
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง มีการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ ซึ่งชุมชนทั้งสองเป็นชุมชนที่มีลักษณะ
เป็นหมู่บ้านจัดสรร ประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่คนดั้งเดิมแต่เป็นประชากรที่อพยพมาจากจังหวัดอื่นๆ
เพื่อเข้ามาทางานในเมืองหลวง โดยการคัดเลือกจากเกณฑ์ความเข้มแข็งของชุมชนของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน
ชุมชนมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น
สมาชิ ก ในชุ มชนมี ค วามมั่ น คงในอาชี พ และรายได้ ในครัว เรือน ชุ ม ชนมี ก ารรวมกลุ่ ม เพื่ อ ด าเนิ น
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กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และชุมชนมีความ
ทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จนอาจกล่าวได้ว่า ชุมชนบางตลาดพัฒ นา 2 และ
ชุมชนประชานิ เวศน์ 2 ระยะ 3 จะเป็นตัวอย่างของชุมชนในเขตเมืองที่มีความเข้มแข็ง ที่สามารถ
นามาศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
1.6.2 กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบครั้งนี้ เป็นการศึกษาภาคสนาม โดยเป็นการศึกษา
เชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยมีวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้
1. การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) เพื่อให้ทราบ
ถึงแนวทางการพัฒนาชุมชน ได้แก่ หนังสือ งานวิจัยต่างๆ บทความ วารสาร เอกสาร กฎ และข้อบังคับทั้ง
ที่เป็นเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนติดต่อบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลมาอ้างอิงประกอบการศึกษา
2. การศึกษาภาคสนาม (Field Survey) โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลจากชุมชน
ทั้งสองแห่ง โดยการการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) กับกลุ่มประชากรที่กาหนดไว้ และการเข้า
ไปสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในกระบวนการ (Participant Observation) นาข้อมูลมาหาค่านัยสาคัญที่
เหมือน หรือแตกต่างกันเพื่อสรุปอภิปรายผลการศึกษา
1.6.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ทาการวิจัยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
มีผู้ประสานงานในแต่ละชุมชนเป็นผู้ช่วย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อเท็จจริง ผู้วิจัยจะเป็นผู้ให้
ความรู้เกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามกับผู้ประสานงานในชุมชน
1.6.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบเป็นคาถามแบบมี
โครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาวิจัยที่ต้องการศึกษา
2. การสังเกตการณ์แบบไม่กาหนดกรอบไว้ล่วงหน้า (Unstructured Observation)
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเมืองของชุมชนต้นแบบ (Best Practice)
1.6.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายการเก็บข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยการการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
โดยผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารเทศบาล ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล
และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ในฐานะเป็นผู้กาหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล การสนับสนุน
ชุมชนในด้านงบประมาณต่างๆ
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2. ประชาชนในชุมชนที่ศึกษาทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ 1.ประธานชุมชน และ 2. กรรมการ
ชุมชน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนที่ศึกษา และมีส่วนร่วมในสนับสนุน การตัดสินใจ ในนโยบาย
หรือการกระทาของชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
1.6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้ วิจั ย ได้เก็บรวบรวมข้อมู ล จากเอกสารและข้อ มูล ที่ ได้รับจากการลงวิจัย
ภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยจะนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และหาค่าความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็ง
ของชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยมีวิธีการและขั้นตอนโดยผู้วิจัยจะนาข้อมูลพื้นฐานที่ได้รับจากผล
จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ผู้วิจัยก็จะนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้การ
วิเคราะห์ความถี่ของข้อมูล โดยผู้วิจัยจะได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic
Inductive) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อหาปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ซึ่งจะสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของชุมชนที่
นามาวิเคราะห์ และทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทั้งสอง
เพื่อหาปัจจัยร่วมกันของชุมชนทั้งสองแห่ง
1.7 นิยามศัพท์
ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบเทศบาล และมีประชากรส่วนใหญ่เป็นวัย
แรงงานที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร และมีรายได้โดยที่ไม่พึ่งการทางานจากภาคเกษตร มีการรวมตัว
กันบ้างเพื่อทากิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ อีกทั้งมีผู้นาชุมชนที่ทางานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของเมืองหรือชนบท
รวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน”โดยมีการเรียนรู้ การจัดการ และแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน
องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มหรือชมรมหรือสหกรณ์หรือในชื่ออื่นใด ไม่ว่าจะมีการจด
ทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม โดยเป็นองค์กรที่มีการรวมตัวกันด้วยความสมัครใจของ
ประชาชนจานวนหนึ่งที่มีอุดมคติร่วมกัน มีมิตรภาพและความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้กันอย่าง
ต่อเนื่องในการทางานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยมีผู้นาชุมชนเป็นผู้นาสั่งการ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การกระตุ้นและสร้างกระบวนการ
ทางานแบบมีส่วนร่วม ร่วมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมกันทา และมีการเรียนรู้
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้ามีส่วนในกิจกรรมบางอย่างร่วมกับคนอื่น
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การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชนได้เข้าไปร่วมในการแสดงออก
ซึ่ ง การสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ นโยบายหรื อ การกระท าของชุ ม ชน เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง
ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการของชุมชน สมาชิกในชุมชนใช้ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ประชาชนในชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการทางานระหว่างชุมชนกับเทศบาล สมาชิกในชุมชนมีจิตอาสาและเข้ามามีส่วนร่วมการ
พัฒนาท้องถิ่น เพราะทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ผู้นาชุมชน หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้าน และมีบทบาทในการเป็น
หัวหน้ าชุมชน หรือเป็ นผู้ป กครองชุมชน รวมถึงผู้ที่เป็นกรรมการชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชน
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น หมายถึง นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล เป็นผู้มี
บทบาทในการกาหนดนโยบายการพัฒ นาชุมชนในเขตเทศบาล และมีส่วนสาคัญ ในการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาชุมชน
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน จะใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเมือง และชุมชนเมือง
2. แนวคิดเกี่ยวกับผู้นา
3. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง
4. แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเมือง และชุมชนเมือง
เขตเมือง (Urban Place) สรุปได้เป็น 4 นัย1 ดังนี้
1. นัยทางวัฒนธรรม หมายถึง สถานที่ที่มีรากฐานของวัฒนธรรมเมือง
2. นัยทางการเมืองและการบริหาร หมายถึง การเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการปกครอง
3. นัยทางเศรษฐกิจ หมายถึง สถานที่ที่มีประชากรประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร
4. นัยทางประชากร หมายถึง พื้นที่ที่มีขนาดและความหนาแน่นของประชากรมาก
นอกจากนี้ เมือง ยังหมายถึง การตั้งถิ่นฐานที่ถาวรขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง
ถาวร สิ่ งอ านวยความสะดวกด้านสาธารณู ป โภค เมือ งเป็ น ที่ อยู่ อาศั ยของประชากรจานวนมาก
มีความหนาแน่นประชากรมาก อาชีพพื้นฐานของประชากรเมืองจะเป็นอาชีพจะเป็นอาชีพนอกภาค
เกษตรเมื องจะมีร ะบบการปกครองเป็ น ของตนเอง 2 ดังนั้ น เกณฑ์ ในการพิ จารณาความเป็ นเมือ ง
นอกเหนื อ จากการพิ จ ารณาจ านวนและความหนาแน่ น ของประชากรแล้ ว ยั ง ควรจะรวมถึ ง
การพิจารณาหน้าที่ของเมืองด้วย

1

จิตตินี จันทรจนา, “ภาวะความเป็นเมืองของประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541), 4.
2 เรื่องเดียวกัน, 4.
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ในประเทศไทย เขตเมือง ยังไม่มีผู้ให้ ความหมายที่ใช้เป็นทางการ ส่วนใหญ่ มักใช้ใน
ความหมายของพื้น ที่ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล (Municipal Areas) หมายถึง ท้องถิ่น ซึ่งได้มีพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จัดตั้งเป็นเทศบาล
ปัจจัยที่แสดงถึงความเป็นเมือง3
พื้ น ที่ เป็ น เมื อ งนั้ น โดยทั่ ว ไปแล้ ว จะมี ข นาดและความหนาแน่ น ประชากรมาก อั น
เนื่องมาจากการเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยอื่นๆ อีกที่มีความสัมพันธ์
กับ ความเป็ น เมื อง ได้แ ก่ การขยายเขตเมือ ง (Area Annexation) ซึ่งเป็ นการขยายเมือ งไปสู่ เขต
ชนบทบางส่วน รวมถึงการขยายเมืองตามแนวเส้นทางหลักของการคมนาคม (กองประสานการพัฒนา
เมือง, 2538) ปัจจัยดังกล่าวล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นเมืองของประเทศไทย
ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า พื้ น ที่ ห นึ่ ง มี ค วามเป็ น เมื อ งนั้ น นอกจากขนาดและความ
หนาแน่นประชากรแล้ว ยังพบว่ามีปัจจัยอื่นที่แสดงถึงความเป็นเมืองอย่างชัดเจน นั้น คือ ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ และปัจจัยทางสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเมืองจะมีความแตกต่าง
จากในเขตชนบท กล่าวคือ ประชากรในเขตเมืองส่วนใหญ่มักจะประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม
ทั้ งการอุ ต สาหกรรม และการค้ า การบริ ก าร ขณะที่ ป ระชากรในเขตชนบทจะประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเมื่อความเป็นเมืองมากขึ้น สัดส่วนของประชากรที่ประกอบอาชีพ
นอกภาคเกษตรกรรมจะสูงขึ้น รวมทั้งสัดส่วนของผลิตภัณ ฑ์มวลรวมภายในประเทศจากนอกภาค
เกษตรกรรมจะสูงขึ้นด้วย แต่กลับลดลงในส่วนของภาคเกษตรกรรม
2. ปั จ จั ย ทางด้ า นสั งคม คื อ กิ จ กรรมต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในเขตเมื อ ง ซึ่ งมิ ได้ เกี่ ย วข้ อ ง
โดยตรงกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ บริการทางการแพทย์และการสาธารณะสุข การศึกษา และ
บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองมาก
ขึ้น
กล่าวโดยสรุป เขตเมือง หมายถึง พื้นที่ที่เป็น เขตเทศบาล ซึ่งมีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น และประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากเขตชนบทเพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่แหล่งอุตสาหกรรม
มีความสะดวกในแหล่งคมนาคม และเป็นพื้นที่รวมของหมู่บ้านจัดสรรจานวนมากเข้าไว้ด้วยกัน

3

เรื่องเดียวกัน, 8-9.
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2.1.1 แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมือง
ในการศึกษาเกี่ยวกับเมืองและการผังเมืองในประเทศไทยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเมือง4 ได้แก่
1. แนวคิ ด การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ แนวคิ ด นี้ เน้ น ที่ ก ารเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ โดยให้ความสาคัญแก่อุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นภาคเศรษฐกิจก้าวและมองว่าภาคเกษตรนั้น
ล้าหลัง หนทางที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้คือ ต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม แนวคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
และเทคโนโลยีการผลิตจากภายนอก ทาให้มีเพียงชนชั้นสูงและคนในเมืองเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาแบบนี้
2. แนวคิดที่เน้นความจาเป็นพื้นฐาน (Basic Need) เนื่องจากเห็นว่าแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ละเลยการกระจายรายได้ และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเป็น
ข้อบกพร่องของแนวคิดที่หนึ่ง แนวคิดนี้จึงเน้นการพัฒนาที่มุ่งให้คนจนได้รับความจาเป็นพื้นฐานใน
ชีวิต โดยมีรายได้จากการทางานและเพื่อให้ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง โดยการพัฒนาขนบทให้
เป็ น เมืองเพื่อให้ ส ามารถรองรั บ ความจาเป็นพื้นฐานของชีวิต ได้แก่ ไฟฟ้า การกระจายของสินค้า
อุปโภคบริโภค
3. แนวคิดที่เน้นความสาคัญของระบบนิเวศและความสามารถในการรอบรับ
(Carry Capacity) ซึ่ งเป็ น ขี ด จ ากัด ของสภาพแวดล้ อม และท าให้ เห็ น ว่าระบบนิ เวศนั้ น มี ค วาม
เกี่ยวพันอย่างต่อเนื่ องแนบแน่ น ต่อกันและกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม และจะต้องมีการควบคุมการ
เติบโตของประชากร มิเช่นนั้นจะทาให้การพัฒนาเสียสมดุล เกินความสามารถที่สิ่งแวดล้อมจะรองรับได้
4. แนวคิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ใหม่ ล่ า สุ ด แตกต่ า งจาก
แนวทางการพัฒ นาแบบอื่น ๆ ที่ได้สร้างปัญหาและนาไปสู่ความไม่ ยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางใหม่นี้มองว่ากระบวนการพัฒนา ควรประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การกาหนดวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนา การสร้างความร่วมมือ และการทาแผนปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถนาไปวิสัยทัศน์ที่กาหนดไปสู่
การปฏิบัติ แนวคิดนี้ถูกกาหนดขึ้นในการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกครั้งที่ 21 เรียกว่า แผนปฏิบัติการเพื่อ
ศตวรรษที่ 21 (Agenda 21) สาระสาคัญคือ คน ต้องเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืนและคนต้อง
มีชีวิตที่แข็งแรง มีประสิ ทธิภ าพ และดารงอยู่ได้อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ และรัฐมีสิทธิที่จะใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของตนเองได้เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมและรัฐต้องรับผิดชอบที่
จะควบคุมมิให้กิจกรรมต่างๆ ไปทาลายสิ่งแวดล้อมของรัฐข้างเคียง หรื อบริเวณที่อยู่นอกขอบเขตของ
กฎหมายระดับชาติ นอกจากนี้ ยังได้กาหนดคาจากัดความของการพัฒนาใหม่ว่า การพัฒนาจะต้อง
4

ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, เมืองและผังเมืองในประเทศไทย กรณีเมืองเชียงใหม่
(เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่และกลุ่มมังราย, 2541), 5-10.
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สามารถสนองความต้องการด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนรุ่นต่อไปได้ การ
พิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒ นา และไม่สามารถแยกการพิจารณาอย่างโดด
เดียว หรือแยกส่วน แนวคิดนี้มิอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจระดับชาติของประเทศต่างๆ
และยังมีผลต่อการพัฒนาภูมิภาค และพื้นที่เมืองและพื้นที่เมืองที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการวางภาคและเมือง
2.1.2 ทฤษฎีว่าด้วยการเติบโตของเมือง (Urban Growth Theory) 5
ในการศึกษาการเติบโตของเมือง ต้องให้ความสาคัญต่อการจัดสรรที่ดินในเมือง
ซึ่งจะส่ งผลต่ อ การรู ป แบบการขยายตั ว ของเมื อง โดยแนวคิ ด หลั กเรื่อ งการเติ บ โตของเมื องมี อ ยู่
3 แนวคิด คือ
1. แนวคิดการใช้ที่ดินเป็นวงกลม (Concentric Zone Concept) Burgess ผู้เสนอ
แนวคิดนี้เห็นว่าการใช้ที่ดินที่มีลักษณะเป็นวงกลม บริเวณศูนย์กลางของเมืองเป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจ
(Central Business District หรือ CBD) ที่อยู่อาศัยของคนรายได้ต่างกันจะอยู่เป็นย่าน คนรายได้
น้ อ ยสุ ด จะอยู่ ใ กล้ ศู น ย์ ก ลางของเมื อ งมากที่ สุ ด คนรายได้ สู ง จะกระจายไปอ ยู่ ต ามชานเมื อ ง
การแบ่งแยกนี้เป็นไปด้วยเหตุผลความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะที่ดินดังกล่าวเป็น
ลักษณะของการใช้ที่ดินซึ่งเป็นภาพสะท้อนของเมืองโลกตะวันตกในช่วงก่อนหน้าปี ค.ศ.1900 ที่มี
จานวนประชากรไม่มากจนเกินไป คนรวยจะหนีไปอยู่ในพื้นที่อันกว้างใหญ่และยอมเสียเวลาในการ
เดินทางไปทางานในแต่ละวัน

5

เรื่องเดียวกัน, 17-23.
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ภาพที่ 2.1 ภาพการขยายของเมืองจากศูนย์กลาง
ที่มา: Ernest W. Burgess, “Concentric Model Burgess,” https://www .dustin stollz.com
/blog/2015/12/02/burgess-concentric-zone-model-of-urban-development (accessed
February 10, 2016).
2. แนวคิดการใช้ที่ดินเป็นสัดส่ว นรูปพาย (Sector Concept) Hoyt เสนอว่า
การใช้ดินในเมืองน่าจะมีลักษณะเป็นเสี้ยวๆ รูปพัดแผ่ออกไปจากศูนย์กลางเมือง และมีการแบ่งลาดับ
ชั้นของที่อยู่อาศัย เมืองจะขยายตัวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนื่องจากสามารถขยายได้ง่ายกว่าการใช้
ที่ดิน ในลักษณะวงกลม การขยายตัวแบบนี้สามารถเกาะตามถนนสายหลั กได้ โดยการใช้ที่ดินนั้น
Hoyt ได้เสนอคล้าย Burgess กล่าวคือ มีเขตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอยู่กลางเมือง ซึ่งประกอบด้วย
ร้านค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ การแบ่งเขตสาหรับผู้ใช้แรงงาน (Working Man Is Home) อยู่ใกล้ที่
ทางาน เขตการผลิตขนาดกลางและการขายส่ง เนื่องจากคนกลุ่มนี้ต้องอาศัยการขนส่งสาธารณะ ที่
พักอาศัยของชนชั้นกลางต้องการที่ดินขนาดใหญ่พอสมควร เพื่อใช้พาหนะส่วนตัว ส่วนเขตที่อยู่อาศัย
ของชนชั้นสูงนั้นจะต้องเดินทางไกลเพื่อเข้ามาทางานในเมือง ซึ่งจะอาศัยอยู่ในย่านชานเมืองซึ่งมีราคา
ที่ดินราคาแพงราคาสูงมากกว่าที่อื่น เพราะอยู่ใกล้สถานที่ที่ทิวทัศน์สวยงาม ริมแม่น้า หรือชายทะเล
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ภาพที่ 2.2 ภาพการแบ่งพื้นที่เมืองออกเป็นรูปพาย
ที่มา: “Hoyt Sector Model Key,” https://www.haikudeck.com/voss-urban-patternbooklet-education-presentation-fJ4emxTTrK (accessed February 10, 2016)
3. แนวคิดการใช้ที่ดินลักษณะมีศูนย์กลางหลายแห่ง (Multiple Nuclei concept)
เป็นแนวคิดของ McKezie นักนิเวศวิทยา ซึ่งเห็นว่าเมืองๆ หนึ่ง อาจมีมากกว่า 1 ศูนย์กลาง กล่าวคือ
แต่ ล ะศู น ย์ ก ลางจะมี โ ครงสร้ า งที่ แ ตกต่ า งกั น ไป เช่ น ใจกลางเมื อ งอาจเป็ น ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ มี
ศูน ย์การค้า (Shopping Center) เป็นศูนย์กลาง และมีศูนย์การค้าชานเมืองเพื่อให้ บริการ การใช้
ที่ดินตามแนวความคิดนี้ เพิ่มขึ้นจาก 2 แนวทางแรกคือ นอกจากเป็นเขตที่อยู่อาศัยและธุรกิจการค้า
แล้ว ยังเป็นแหล่งของอุตสาหกรรมหนัก แหล่งธุรกิจรอบนอก และแหล่งธุรกิจรอบๆ เมือง

ภาพที่ 2.3 ภาพเมืองที่มีศูนย์กลางหลายแห่ง
ที่มา: McKezie, “Multiple Nuclei concept,” http://www .lewishistoricalsociety.com/
wiki/article_image.php?id=78 (accessed February 10, 2016).
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ปัจจุบันแนวความคิดมีหลายศูนย์กลางในเมืองได้รับการนาไปพัฒนาต่อยอดไป
พัฒนาเพื่อขยายเมืองหรือสร้างเมืองใหม่ เนื่องจากการรวมศูนย์ไปไว้ที่ศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวทาให้
เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และทาให้พื้นที่เมืองไม่คุ้มค่า เพราะในช่วงกลางคืนศูนย์กลางเมืองจะ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดปัญหารถติดขัดเพราะต้องเดินทางจากชานเมืองเข้ามา
ทางานในเมืองในแต่ละวัน และเมื่อเมืองเดิมขยายตัวออกไปมากก็จะทาให้เมืองเกิดการเกินขีดจากัด
ของเมือง (City limit) ก็จะส่งผลให้เมืองนั้นๆ สะสมปัญหาต่างๆ ไว้มากมาย ดังนั้น จึงได้เกิดแนวคิด
ใหม่ 2-3 แนวคิด คือ การที่จะย้ายเมืองออกไป คือ แนวคิดการย้ายเมืองออกไป (Satellite town
Concept) โดยสร้างเป็นเมืองบริวารอยู่รอบๆ ศูนย์กลาง และแนวคิดการสร้างเมืองใหม่ New town
concept) เพื่อลดความแออัดของมหานคร และกระจายความแออัดออกไปยังชุมชนใหม่
นอกจากนั้น อรทัย ก๊กผล ยังได้กล่าวเกี่ยวกับการเติบโตชองเมือง หรือ “ระเบิด
คนเมือง” นี้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เพราะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในเขตเมืองมากที่สุด (Area based Organization
and Management) และมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดบริการสาธารณะที่หลากหลายเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มาพร้อมกับความเป็นเมือง (Multi functional agency)
อาทิการจัดการขนส่ งและการจัดการขยะและน้าเสีย การจัดพื้นที่และผังเมือง รวมทั้งทิศทางทาง
เศรษฐกิจของเมือง6
และในแนวทางการพัฒนาเมืองนั้น ในประเด็นการพิจารณาเพื่อจัดทาแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังกล่าว ได้วางแนวคิดการพัฒนาเมือง โดยให้เป็นเมืองที่น่า
อยู่ ซึ่งจะเป็นความน่าอยู่ในความหมายที่ว่ามีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมที่ดี เศรษฐกิจที่ดี เดินทาง
สะดวก มีระบบสาธารณูปการที่มีคุณภาพและทั่วถึง มีการเน้นถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความ
หลากหลายและศักยภาพของเมือง บนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ดังนั้น จึงสามารถ
แยกประเด็นการพิจารณาแนวทางการพัฒนาเมืองหลักๆ ได้ 5 แนวทางด้วยกัน ได้แก่ 7
แนวทางที่ 1 การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมือง
น่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแบะกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ
บริการสังคมที่ได้มาตรฐานรวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสาคัญต่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และดูแลความปลอดภัยของประชาชน
6

อรทัย ก๊กผล, Urbanization เมื่อ “เมือง” กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่น
สมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2559), 10.
7 เรื่องเดียวกัน, 36-37.
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แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมื องอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี
ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ปรับปรุงระบบการจัดการขยะ
การคัดแยก การนากลับมาใช้ประโยชน์ และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน
ต่างๆ ตลอดจนการรณรงค์การใช้น้าอย่างประหยัด ลดมลพิษทางน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในเขต
เมือง
แนวทางที่ 3 พัฒ นาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร และให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
รถประจาทาง ระบบทางจักรยาน ทางเท้าและการพัฒ นาสถานีขนส่งในเขตเมือง ภายใต้หลักการ
ความปลอดภัย ในการเดิน ทางของทุกเพศทุกวัย และผู้พิ การ รวมทั้ งมีการส่ งเสริมความเชื่อมโยง
ระหว่างเมืองและชนบท
แนวทางที่ 4 รั ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ข องเมื อ ง และสร้ า งคุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรเพื่ อ
กระจายรายได้ ให้ ค นท้ อ งถิ่ น โดยให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์ สื บ สานประเพณี วั ฒ นธรรม
สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและเมืองเก่า ตลอดจนระบบดิจิตอลที่ต่อยอดไปกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของเมือง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และกรสร้าง “แบรนด์” หรือเอกลักษณ์
ของเมือง เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเมืองเพื่อเป็นการต่อยอดและเพิ่มคุณค่าในทางเศรษฐกิจ
และสังคม
แนวทางที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง โดยการวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองให้มีความเหมาะสม เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้การบริหารจัดการเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนาเมือง การจัดทาผังเมือง
และการบังคับใช้ อีกทั้งเพิ่มบทบาทของหน่วยงานราชการส่วนกลางในการสนับสนุ นการพัฒนาเมือง
ทั้งทางด้านเทคนิคและงบประมาณ
2.1.3 ความหมายของชุมชนเมือง 8
ความหมายของ “ชุมชน”
ปรีชา วงศ์ทิพย์ ให้ความหมายของคาว่า “ชุมชน” หมายถึง การรวมตัวกันของ
ผู้คนที่มีความสั มพัน ธ์ต่อกัน ทั้งในพื้นที่กายภาพและความสั มพันธ์ทางสังคม มีความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกัน มีศรัทธา ความเชื่อ เชื้อชาติ การงาน หรือความรู้สึกนึกคิด ความสนใจที่คล้ายคลึงกัน มีการ
8

วิมลพรรณ กุญแจทอง, “แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนเมือง กรณีศึกษา
ชุมชนโค้งรถไฟยมราช,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 8-11.
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เกื้อกูล และการเป็น อยู่ ร่วมกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน การติดต่อสื่อสารกัน จึงมีการกาหนดรูปแบบ
ความสั มพั น ธ์ซึ่ งกัน และกัน ขึ้น อาจมีความสั ม พัน ธ์แบบเครือญาติ ห รือ ไม่มีก็ได้และยัง รักษาแบบ
แผนการดาเนินชีวิตร่วมกันได้9
เกรียงศักดิ์ เจริญ วงศ์ศักดิ์ ได้ให้ ความว่า ชุมชน คือ กลุ่ มคนที่อยู่รวมกันตาม
พื้นที่ตามภูมิศาสตร์ หรือกลุ่มคนที่อยู่รวมตัวกัน ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ทากิจกรรมบางอย่างร่วมกัน
โดยมีโครงสร้างและวัตถุประสงค์การดาเนินการของสมาชิกในชุมชนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยสมาชิก
ในชุมชนทั้งสองแบบมีความตระหนักในเอกลั กษณ์ ของชุมชน และมีความรู้สึ กเป็นเจ้าของชุมชน
ร่วมกัน10
กล่าวโดยสรุป ชุมชนหมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ โดยมีการ
จัดตั้งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ โดยมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกั น มีความเชื่อ ความศรัทธา ความสนใจที่
คล้ายคลึงกัน และมีการอยู่ร่วมกัน ใช้ทรัยพายากรร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารกันและมีการกาหนด
หน้าที่ บทบาทความสัมพันธ์กันและกันในชุมชน
ความหมายของชุมชนเมือง
ชุ ม ชนเมื อ ง เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ประเทศไทยเข้ า สู่ ก ารพั ฒ นาสมั ย ใหม่ จากประเทศ
เกษตรกรรม ไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนเมือง ทาให้เกิดการอพยพ ส่งผลให้การสร้างชุมชนเมือง
เกิดขยายตัวอย่างรวดเร็ว และไม่มีแผนการรองรับ เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านการกระจายรายได้
และปัญหาความยากจน ชุมชนต้องเผชิญกับปัญหาการเจริญเติบโตของชุมชนที่ส่งผลให้ เกิดชุมชน
แออัด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาชุมชนบุกรุก ปัญหาชุมชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งกระจัดกระจายในเมือง
ต่างๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองใหญ่ ทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน
ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม และการอยู่อาศัย การแก้ไขปัญหาของชุมชนเมือ งเกิดขึ้นผ่าน
องค์กรชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่มีปัญหาเดียวกัน โดยแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเมือง
จะเป็ น แนวทางในการป้ องกัน แก้ไขปั ญ หาต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งการพัฒ นาชุมชนเมืองให้ ความ
เข้มแข็งและยั่งยืน และเป็นวิธีการที่หน่วยงานของรัฐและเอกชนจะทาหน้าที่หลั กในการให้คาปรึกษา
แนะนา กระตุ้น และร่วมสนับสนุนบางประการ เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ใน
ที่สุด จุดเด่นของแนวคิดนี้คือ การมีรากฐานจากประชาธิปไตยแบบส่วนร่วม (Paticipatory Democracy)
โดยชุมชนเป็นผู้คิด ผู้ทาโครงการ ผู้ดาเนินการ จัดการด้านการเงินและดูแลอย่างต่อเนื่อง เป็นการ
9

ปรีชา วงศ์ทิพย์, การพัฒนาชุมชนประยุกต์: แนวคิดและการบูรณาการ (กรุงเทพฯ: ดีไซน์
ดีไลท์, 2555), 5-6.
10 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ชุมชนนิยม: ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย (กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย,
2544), 24-40.
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ทางานโดยพลังชุมชน ซึ่งเป็ น พลังการพัฒ นาพื้นฐานในการแก้ไขปัญ หาและเรียนรู้กันเองได้ โดย
เปลี่ยนจากผู้รับการพัฒนามาเป็นพลังในการพัฒนา จากนั้นได้มีพัฒนาการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
ชุมชนในแต่ละเมือง และมีการทางานพัฒนาร่วมกันในหลายๆ เรื่อง เช่น ออมทรัพย์ สวัสดิการ อาชีพ
ธุร กิจ ชุมชน ที่ อยู่ อ าศัย เป็ น การท างานที่ เชื่อ มโยงกับ กระบวนการพั ฒ นาในท้ องถิ่น ซึ่งเป็น แนว
ทางการพัฒนาทิศทางในองค์กรชุมชนระดับเมือง โดยใช้พลังการพัฒ นาขององค์กรเครือข่ายชุมชน
ร่วมกับกลไกพัฒนาในท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนมากขึ้ น ซึ่งวิธีการนี้จะทาให้เกิดกลไกการพัฒนาระดับ
เมืองที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและสร้างขบวนการพัฒนาร่วมกันอย่างกว้างขวางทั่วทั้งประเทศ
งานของทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช ได้กล่าวถึงปัจจัยร่วมในการกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนเมือง11 ประกอบด้วย
1. สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน เป็นเหตุและแรงผลักที่ทาให้ชุมชนมา
รวมตัวกันเป็นพลังขับเคลื่อนในการจัดการปัญหาของชุมชนในรูปแบบของ “กลุ่มช่วยตัวเอง” (Selfhelp Group) เนื่องจากการที่หน่วยงานภาครัฐดูแลไม่ทั่วถึง หรือล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ ชุมชนจึง
ต้องช่วยตัวเองเป็นการเฉพาะหน้า เพราะปัญหานั้นสร้างความเดือดร้อน และขัดขวางต่อการดาเนิน
ชีวิตที่ปกติสุข ทั้งนี้ในการจัดการปัญหาชุมชนต้องใช้ตรรกะ (Logic) หรือความเป็นเหตุเป็นผล บน
พื้นฐานความคิดที่เป็นจริง คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักสิทธิมนุษยชน หลักประชาธิปไตย
และหลักความถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองและกติกาของสังคม (Legal right & Social right)
2. ภาวะผู้นา สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน เป็นตัวเร่ง/ตัวกระตุ้นให้
ชาวชุมชนค้นหาผู้นาตามธรรมชาติ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีบุคลิกภาพโดดเด่น เป็นผู้นาความคิดของคน
ในชุมชนให้มองเห็นภาพของอนาคตและสามารถสื่อสาร ขายและขยายความคิด ความเชื่อ ปรัชญา
ของตนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ มีการโน้มน้าวชักจูงให้เห็นความสาคัญ สร้างความรู้สึกผูกพันและน่าท้า
ทายต่อวิสัยทัศน์นั้น อันนาไปสู่ “การปฏิบัติโดยการเพิ่มอานาจ” (Action through Empowerment)
และหากผู้นาเป็น ผู้มีพลังอานาจที่ชาวชุมชนเชื่อถือ มีจิตสานึกสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อ
สังคม ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ก็จะยิ่งทาให้ชาวชุมชนเข้ามาร่วมกระบวนการจัดการปัญหามากขึ้น
ผู้นาตามธรรมชาติ ถือเป็นทุนมนุษย์ที่สาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
และหากผู้นาตามธรรมชาติถูกบูรณาการอยู่ในตัวบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นาแบบทางการ เช่น
คณะกรรมการชุมชน ก็จะทาให้ผู้นาคนนั้นมีฐานะและศักยภาพในการจัดการปัญหาของชุมชนสูงขึ้น
ผู้นาชุมชน จึงเป็นปัจจัยสาคัญสูงสุดในการชักจูงและนาพาชาวชุมชนไปสู่การ
จั ด การกับ ปั ญ หาของชุ ม ชนได้ส าเร็จ ซึ่ งต้ อ งใช้ห ลั ก การมี ส่ ว นร่ว มของชาวชุ ม ชนและความเป็ น
11

ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, การสังคมสงเคราะห์ชุมชน มรรควิธีสู่ชุมชนเข็มแข็ง (กรุงเทพฯ:
ม.ป.ท., 2545), 4-10.
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ประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบร่วม ทั้งนี้ ลักษณะสาคัญของผู้นาชุมชนที่ได้รับการยกย่องยอมรับจาก
ชาวชุมชน คือ บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจ มีความเสมอภาค และให้ความเป็นธรรม จึงจะสามารถ
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้สาเร็จ
3. วิธีคิดในการจัดการปัญหาของชุมชน วิธีคิดของชุมชนในการจัดการปัญหา
ชุมชนอันดับแรก คือ “การเอาตัวรอด” (Survive) ก่อน โดยค้นหาต้นเหตุแห่งปัญหา และลงมือกระทา
ตามประสบการณ์ของชาวชุมชน ดังนั้นความสาเร็จจึงขึ้นอยู่กับศักยภาพของชุมชนและผู้นาชุมชน
รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมในวิธีการจัดการกับปัญหาอย่างถูกวิธี โดยการบูรณาการหลักคิดต่างๆ
เช่น ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ หลักความถูกต้องเป็นธรรม หลักการมีส่วนร่วม การเพิ่มพลังอานาจ
และหลั กการแก้ปั ญ หาแบบสั น ติวิธี ให้ อยู่ในรูปกิจกรรมหรือบริการที่ชุมชนจัดให้ มีขึ้น ตลอดจน
จิตสานึกสาธารณะของชาวชุมชน (Community Consciousness) ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา
4. วิธีปฏิบัติในการจัดการกับปัญหาของชุมชน ขึ้นอยู่กับบริบทของปัญหา ภาวะ
ผู้นาชุมชน วิสัยทัศน์ของผู้นา การบริหารวิสัยทัศน์ และการบูรณาการความคิดร่วมของชุมชนในการ
จัดการปัญหาของชุมชนได้อย่างถูกวิธี ซึ่งการกระทาหรือการจัดกิจกรรม/บริการ เพื่อผลประโยชน์
ของชุมชนเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
ผ่านตัวแทนหรือผู้นาของชุมชนในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ซึ่งความสาเร็จจะขึ้นอยู่กั บระดับการมี
ส่วนร่วมของชาวชุมชน และการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ระหว่างผู้นาชุมชน
และชาวชุมชน จนเป็นที่เข้าใจถึงผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
กล่าวคือ ชุมชนเมือง ได้คลอบคลุมทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางประชากร
สัมพันธภาพของบุคคล และลักษณะทางสังคม ไว้ด้วยกัน ดังนั้นการนาแนวคิดชุมชนเมืองมาใช้ในการ
ทางาน จึงมีความหมายถึง การปฏิบัติงานที่มุ่งใช้ในการคุณลักษณะของชุมชนและทรัพยากรในชุมชน
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อการสร้างจิตสานึกร่วมของประชาชนในการดาเนินการเพื่อชุมชนและโดย
ชุมชน โดยการสร้างกระบวนการเปลี่ ยนแปลงในการจัดการกับปัญหาและเป้าหมายของชุมชน ที่
เริ่มต้นจาก “คนในชุมชน” ซึ่งเป็นแกนกลางของชุมชน โดยมีผู้นาชุมชนทาหน้าที่เป็นผู้นาความคิด
และการสื่อสารความคิดให้คนในชุมชนเข้าใจ และบริหารจัดการให้เกิดแผน/นโยบาย กิจกรรม/ที่
บริการ ที่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชาวชุมชน และมีตัวชี้วัดการพัฒ นาแบบยั่งยืนโดยชุมชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ และชาว
ชุมชนมีจิตสานึกสาธารณะที่สามารถดูแลแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยพลังของชุมชน
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผู้นา
นิ ก ลี ได้ ให้ ค วามหมายของผู้ น าไว้ คื อ ผู้ น าเป็ น ศู น ย์ ก ลางของกลุ่ ม ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพ
เหมาะสมกว่าบุคคลอื่นๆ สามารถดึงดูดความสนใจและนาความสนใจมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม ผู้นา
เป็นผู้กาหนดเป้าหมายของกลุ่ม (Group Goal determine) โดยเป็นผู้ตัดสินใจจุดมุ่งหมายปลายทาง
ในการดาเนินงานของกลุ่ม ผู้นาเป็นผู้ซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่ม (Sociometric Choice) โดยได้รับเลือก
จากกลุ่มเนื่องจากเห็นว่ามีคุณสมบัติในการนากลุ่มตรงตามที่กลุ่มต้องการ และผู้นาเป็นผู้ที่ปฏิบัติตาม
บทบาทของผู้นา และมีพฤติกรรมผู้นา สุดท้ายผู้นาคือ ผู้ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันภายในกลุ่ม12
ฮาลปิน ได้ให้ความหมายของผู้นาไว้ดังนี้ผู้นาหมายถึง บุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพล
ต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผู้อื่น หรือบุคคลที่มีบทบาทเหนือผู้อื่น บุคคลที่มีบทบาทสาคัญที่สุดที่ส่งผล
ให้การอานวยการให้หน่วยงานดาเนินไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ หรือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก
บุคคลอื่นๆ ให้เป็นผู้นา หรือบุคคลที่ดารงตาแหน่งผู้นาหรือหัวหน้าหน่วยงาน13
สมคิด บางโม ได้ให้ความหมายของผู้นา (Leader) คือ สมาชิกของกลุ่มที่มีอิทธิผลมาก
ที่สุดต่อคนอื่นๆ ในกลุ่ม แผ่อิทธิพลไปยังคนอื่นมากกว่าผู้อื่นมากกกว่าบุคคลอื่นที่จะแผ่อิทธิพลมายัง
ตนและสมาชิกยอมรับโดยสมัครใจ ว่าบุคคลนี้เป็นผู้นาของกลุ่มและสามารถนากลุ่มให้บ รรลุเป้าหมาย
ได้ ผู้นาอาจได้รับตาแหน่งมาโดยการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้ง หรือยกตนเองขึ้นมาเป็นผู้นาก็ได้ แต่สมาชิก
ได้มีการยอมรับโดยสมัครใจ14
วรางคณา วงศ์มหาชัย ให้ความหมายของ ผู้นา หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่ม
บุคคลในชุมชนที่คนในชุมชนให้การนับถือ มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ต้องการในการดาเนินงานของ
ชุมชน มีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดแรงศรัทธาในกลุ่มสมาชิก เป็นผู้ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบต่อ
การพัฒนาการของกลุ่ม ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสาเร็จ อีกทั้งแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานและพัฒนาการของกลุ่มจนสามารถนากลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทาง
ได้ผลสาเร็จ15
12

Ross L. Neagley and Dean Evans, Handbook for Effective Supervision of
Instruction, 3rd ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1964), 196.
13 Andrew W. Halpin, Administration Behavior In Education (New York: Harper
and Row, 1975), 27-28.
14 สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: จูนพับลิชซิ่ง, 2538), 235.
15 วรางคณา วงศ์มหาชัย, บทบาทของผู้นาในการพัฒนาองค์กรประชาชน (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535), 11.
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ปาริชาติ วลัยเสถียร ได้สรุปองค์ประกอบของผู้นา มีดังนี้
1. มีความรู้ ความสามารถอันเป็นคุณสมบัติภายในตัว ทั้งมีความสามารถที่จะใช้ความรู้
นั้นๆ ด้วย
2. มีผู้ตามที่ดี
3. มีจุดมุ่งหมายในการทางาน
4. ต้องมีหลักการและวิธีการเพื่อการทางานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้
5. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
6. มีสถานการณ์ให้ได้ใช้ความสามารถของตน16
กวี วงศ์พุฒ17 ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับผู้นาไว้ 5 ประการ คือ
1. ผู้นา หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม เปรียบเสมือน
แกนของกลุ่ม เป็นผู้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจ
ของกลุ่มสูง
2. ผู้นา หมายถึง บุคคลซึ่งนากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือสู่จุดหมายที่วางไว้
แม้แต่เพียงชี้แนะให้กลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือว่ าเป็นผู้นาทั้งนี้รวมถึงผู้นาที่นากลุ่มออกนอกลู่
นอกทางด้วย
3. ผู้น า หมายถึง บุ คคลซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือกหรือยกให้ เขาเป็นผู้ นาของกลุ่ ม
ซึ่งเป็นไปโดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป็นฐานและสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้นาได้
4. ผู้นา หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างคือ สามารถสอดแทรกอิทธิพล
บางประการอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากที่สุด
5. ผู้นา หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งสามารถนากลุ่มไปในทางที่ต้องการ เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วม
และเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป็นผู้นา
กล่าวโดยสรุป ความหมายของผู้นา
ผู้นา คือ บุคคลที่มีความสามารถในการใช้อิทธิพลให้คนอื่นทางานต่างๆ ที่ต้องการให้
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผู้นา คือ ผู้ที่สามารถในการชักจูงให้คนอื่นทางานให้สาเร็จตามที่ตนต้องการได้
ผู้นา คือ บุคคลที่มีอิทธิพลสู งสุดในกลุ่ม และเป็นผู้ ที่ต้องปฏิบัติห น้าที่ตามภาระของ
ตาแหน่งผู้นาที่ได้รับมอบหมาย บุคคลอื่นในกลุ่มที่เหลือก็คือ ผู้ตาม
16

ปาริชาติ วลัยเสถียร, กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนาชุมชน (กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนและสนับสนุนการวิจัย, 2548), 193.
17 กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้นา (กรุงเทพฯ: บี.เค.อินเตอร์ปรินท์, 2535), 14-15.
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ผู้นา คือ บุคคลที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง หรือการยกย่องขึ้นมาของกลุ่ม เพื่อให้
ทาหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและช่วยเหลือให้กลุ่มประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
รูปแบบภาวะผู้นาจากพื้นฐานการใช้อานาจหน้าที่ของผู้นา18
1. ผู้นาแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) หมายถึง ผู้นาที่เน้นถึงการบังคับบัญชา
และการออกคาสั่ง (commanding and order giving) เป็นสาคัญ ผู้นาชนิดนี้มักจะทาการตัดสินใจ
ด้วยตนเองเป็ น ส่ วนมาก และจะไม่ค่อยมอบหมายอานาจหน้าที่ให้ แก่ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญ ชามากนัก
สถานภาพของผู้น าชนิ ดนี้ จะเป็ น ไปในลักษณะที่ว่าเป็นเจ้านาย (boss) อย่างเด่นชัด ในการบังคับ
บัญชาหรือควบคุมงานของผู้นาชนิดนี้ ผู้นาดังกล่าวจะกระทาโดยมีการใช้อานาจเป็นอย่างมากและจะ
สร้างบรรยากาศของความเกรงกลัวต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเสมอ ทั้งนี้เพราะผู้นานิยมใช้การให้รางวัล
และลงโทษ สรุปได้ว่าผู้นาแบบเผด็จการจะมีอานาจสูงสุดที่ตัวผู้นา ผู้นาจะสั่งการและตัดสินใจโดย
ยึดถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ นิยมการให้รางวัลและลงโทษ
2. ผู้นาแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) ผู้นาชนิดนี้จะมีลักษณะตรงกันข้าม
กับผู้นาชนิดแรก ผู้นาแบบประชาธิปไตยจะให้ความสาคัญกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากกว่า และจะไม่
เน้นถึงการใช้อานาจหน้าที่ หรือก่อให้เกิดความเกรงกลัวในตัวผู้บังคับบัญชา หากแต่จะเปิดโอกาสให้ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและพูดคุยด้วย ในการปฏิบัติงานบริหารของผู้นาชนิดนี้
มักจะเป็นไปในทานองที่ว่า สิ่งต่างๆ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงมัก
ให้โอกาสทุกฝ่ายเข้ามาร่วมพิจารณา ซึ่งอาจจะกระทาโดยมีการประชุมหรือจัดตั้งคณะกรรมการ เป็น
ต้น ผู้นาชนิดนี้จะพยายามส่งเสริมให้คนงานออกความคิดเห็นได้ และมีโอกาสร่วมตัดสินใจในปัญหา
ต่างๆ ได้ด้วย สรุปว่า ผู้นาแบบประชาธิปไตยเป็นผู้นาที่ทางานโดยอาศัยความร่วมมือกับผู้ใต้บังคับบัญชา
การตัดสินใจอยู่บนฐานของการปรึกษาหารือกัน
3. ผู้ น าแบบเสรี นิ ยม (Laissez-faire or Free-rein Leader) ผู้ น าชนิ ดนี้ จะแตกต่ างจาก
ผู้นาแบบประชาธิปไตยที่ว่าจะมีการปล่อยให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีอิสรเสรีเต็มที่ หรือปล่อยให้ผู้อยู่ใต้
บั งคับ บั ญ ชามีอานาจกระทาการใดๆ ตามใจชอบได้ ปัญ หาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้จะถูกมอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจอย่างเต็มที่ ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะได้รับสิทธิในการจัดทาแผนงานต่างๆ ได้
ตามใจชอบ

18

“ภาวะผู้นาและการสร้างแรงจูงใจ,” https//sites google.com/site/phawa
phunalaeakarsrang/home. (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560).
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ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบการใช้อานาจของผู้นาทั้ง 3 แบบ
ผู้นาแบบเผด็จการ
ผู้นาแบบประชาธิปไตย
ผู้นาแบบเสรีนิยม
1. ผู้นาจะเป็นผู้กาหนด
1. นโยบายต่างๆ จะกาหนดขึ้น 1. กลุ่มหรือแต่ละคนจะมี
นโยบายทุกอย่าง
โดยมีการปรึกษาและ
เสรีภาพในการตัดสินใจ
2. เทคนิควิธีทางานและ
ตัดสินใจโดยกลุ่ม
2. ผู้นาจะจัดหาวัตถุดิบให้และ
กิจกรรมจะถูกสั่งการโดย
2. กิจกรรมจะถูกกาหนดขึ้น
ยังจะคอยให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้นา
จาก การปรึกษาของกลุ่ม
เมื่อต้องการ
3. ผู้นาจะคอยสั่งงานแต่ละ
โดยผู้นาจะให้แนวทางเลือก 3. ผู้นาจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวใดๆ
อย่าง และจะคอยกากับผู้ทา
สมาชิกในกลุ่มจะมีโอกาส
4. ผู้นาจะไม่พยายามพูดถึง
งานแต่ละคนในการติหรือชม
เลือกผู้ทางานร่วม และการ
กิจกรรมของสมาชิกและจะ
งานของกลุ่ม ผู้นาจะใช้วิธีว่า
แบ่งงานภายในกลุ่มจะทา
ไม่พยายามกากับกลุ่ม แต่
กล่าวตัวบุคคลโดยตรงและ
โดยวิธีตกลงกันเองในการติ
อย่างใดเลย
จะพยายามวางตัวเป็น
หรือชม ผู้นาจะหลีกเลี่ยงไม่
ทางการ
ว่ากล่าวตัวบุคคล
ที่มา: ยุทธนา พรหมณี , วิวัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับผู้นา, (เอกสารประกอบการสอนวิชาภาวะ
ผู้นา, วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส, 2544), 6.
รูปแบบผู้นาแบบเน้นคน หรือเน้นงาน
การเน้นรูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กรว่าต้องการให้วัตถุประสงค์การทางาน
เป็ น ไปในลักษณะใด ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ จะแตกต่างกันที่วิธีปฏิบัติ แต่แท้จริงแล้ ว ผลท้ายที่สุด ต่างก็
มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพงานที่ต้องการเพิ่มผลผลิตทั้งสิ้น
ผู้นาแบบเน้นคน (Consideration) ผู้นาแบบที่มีการคานึงในความต้องการของมนุษย์
ในตัวพนักงาน โดยการที่ผู้นาเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและการให้ความสนับสนุนทางด้าน
จิตวิทยา ที่อาจจะเรียกได้กว่าการรู้จักใช้คนให้เป็นนั่นเองการทางานร่วมกันระหว่างผู้นาและพนักงาน
ในแบบนี้ จะช่วยให้ช่องว่างระหว่างผู้นากับพนักงานลดลง จึงทาให้สามารถทางานร่วมกันได้อย่าง
สบายใจ เมื่อเกิดปัญ หาหรือข้อผิดพลาด ก็ส ามารถร่วมกันปรึกษาหารือให้ ปัญ หาต่างๆ ผ่ านไปได้
จึงทาให้ผลที่เกิดขึ้นงานออกมามีประสิทธิภาพทั้งยังได้ เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย
ผู้นาแบบเน้นงาน (Structure) ผู้นาแบบนี้เชื่อว่าจะได้ผลลัพธ์โดยการให้พนักงานยุ่ง
อยู่เสมอ และสามารถกระตุ้นให้พนักงานทางานได้มากๆ ซึ่งการทางานในลั กษณะนี้ จะทาให้ เกิด
ช่องว่างระหว่างผู้นาและพนักงานห่างกันเพราะผู้นาจะมุ่งเน้นไปที่จานวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของผลผลิต
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แต่ ตั ว พนั ก งานจะไม่ รู้ สึ ก มี ค วามสุ ข เพราะจะท าให้ เกิ ด แรงกดดั น หากไม่ ส ามารถท างานได้ ต าม
เป้าหมายที่ผู้นากาหนด
แนวคิดเกี่ยวกับผู้นาชุมชน (Community Leader)
ผู้นาชุมชน มีความหมาย และคาจากัดความที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนี้
ชลกาญจน์ ฮาชันนารี ได้ให้ความหมายของผู้นาชุมชนว่า ผู้นาชุมชนเป็นผู้ที่มีอิทธิพล
เหนือคนอื่นๆ สามารถทาให้คนอื่นอยากเดินตามและให้ความเคารพเชื่อถือไว้ใจและให้ความร่วมมือ
ในการทางานต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ผลสาเร็จที่ดี หรือบรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้19
ทองคูณ หงส์พันธ์ ได้อธิบายไว้ว่า ผู้นาชุมชน เป็นผู้อยู่ในอานาจหรือหน้าที่ที่ถูกกาหนดให้
เป็นผู้นา เพราะเป็นผู้มีความสามารถในการจัดสรรและจัดการต่อสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆ มากกว่าคนอื่นใน
ชุมชนนั้นเพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามความมุ่งหมายที่ปรารถนาทั้งของตนและสมาชิกของชุมชน เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถในการประสานงานในการเรียกร้องสิ่งต่างๆ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน
บริหารพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละด้าน เช่น ด้านสาธารณูปโภค ด้านโครงสร้า งพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชนได้อย่าง
แท้จริง20
กล่าวโดยสรุป ความหมายของผู้นาชุมชน คือ บุคคลที่มีอานาจหรือบุคคลที่ได้รับการ
รอมรับจากสมาชิกในชุมชนว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการทาให้ผู้อื่นให้ความเคารพ ไว้ใจ
และให้ความร่วมมือในการทางานด้านต่างๆ เพื่อจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาในท้องถิ่น
ลักษณะของผู้นาชุมชน
การที่บุคคลใดจะเป็นผู้นาชุมชนในท้องถิ่นได้นั้น สามารถเป็นได้หลากหลายวิธี ทั้งผู้นา
แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดสรุปลักษณะของผู้นาชุมชน ดังนี้
1. เป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือยาเกรง แต่ไม่ใช่ทาให้ชาวบ้านเกรงกลัว
2. ช่วยดูแลชาวบ้าน โดยให้คาแนะนาและแนวทางที่ถูกต้อง
3. เป็นบุคคลที่มีใจกว้าง มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
4. มีความมั่นคงในอาชีพ และฐานะความเป็นอยู่ไม่เดือดร้อน
5. เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง และพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง
19

ชลกาญจน์ ฮาชันนารี, กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนาชุมชน
(กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนและสนับสนุนการวิจัย, 2548), 65.
20 ทองคูณ หงส์พันธ์, การค้นหาและพัฒนาผู้นาท้องถิ่นในงานพัฒนาชุมชน (สกลนคร:
วิทยาลัยครูสกลนคร, 2528), 16.
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6. เป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังเหตุผลของสมาชิก และยินดีให้คาปรึกษาหารือกับผู้อื่นใน
ปัญหาสาคัญของท้องถิ่นหรือปัญหาของชุมชน
7. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจทางานเพื่อส่วนรวม
8. เป็นมิตรที่ดีของประชาชนทุกชนชั้น
9. เป็นผู้เสียสละแรงกาย แรงใจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
10. เป็นผู้ที่ประชาชนชื่นชอบและกล่าวถึงเสมอ ประชาชนในสังคมชนบทส่วนใหญ่จะ
เชื่อถือผู้นาชุมชน ถ้าสามารถให้ผู้นาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนได้ งานก็จะประสบผลสาเร็จ
เพราะผู้นาชุมชนในท้องถิ่นมีความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชน ดังต่อไปนี้
1. ผู้นาชุมชนเข้าใจสถานการณ์ของตาบล หมู่บ้านได้ดีกว่าบุคคลอื่น
2. ผู้นาชุมชนสามารถติดต่อกับชาวบ้านได้ดีกว่าผู้อื่น
3. ผู้นาชุมชนสามารถกระตุ้นการทางานของชาวบ้านได้ เพราะชาวบ้านรักและมีความ
ศรัทธาเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว21
อคิน รพีพัฒน์ กล่าวถึงลักษณะของผู้นาชุมชน ว่าควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ผู้นาชุมชนเป็นบุคคลที่ชาวบ้านรักใคร่ นับถือและไว้วางใจ
2. ผู้นาชุมชนสามารถเข้าใจ ปัญหาของชุมชน และวางโครงการหรือเลือกโครงการที่
รัฐบาลมีอยู่ให้ตรงกับความต้องการ และความจาเป็นของชาวบ้าน
3. ผู้นาชุมชนสามารถเข้าใจและอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจวัตถุประสงค์ และผลประโยชน์ที่
จะได้ รั บจากการพั ฒ นาได้ เป็ น อย่ า งดี มี ค วามสามารถประสานงาน ติ ด ต่ อ สื่ อ สารและขอความ
ช่วยเหลือภายนอกชุมชนได้22
พัฒน์ บุณยรัตพันธ์ กล่าวว่า ผู้นาท้องถิ่นและผู้นาชุมชน หมายถึง ผู้ที่มีบุคลิกภาพเด่น
ประกอบกับความสามารถเป็นพิเศษในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นซึ่งในกลุ่มแต่ละกลุ่มย่อมประกอบด้วย
บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ หรือทักษะที่แตกต่างกันไปในขณะที่ทุกคนมีความผูกพัน
ซึ่งกัน และกั น ในฐานะที่ เป็ น ส่ วนหนึ่งของกลุ่ มจะต้ องยอมรับ นั บ ถือความคิด เห็ นของกัน และกั น
ด้ ว ยเหตุ นี้ เองสถานการณ์ ที่ บี บ ตั ว ขึ้ น จึ งผลั ก ดั น ให้ ส มาชิ ก ของกลุ่ ม บางคนกลายเป็ น ผู้ น าย่ อ ม
เนื่องมาจากคุณลักษณะพิเศษประจาตัวอีกด้วย เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม ความโอบอ้อม
21

กรมการศึกษานอกโรงเรียน, คู่มือการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์สาหรับ
กลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกโรงเรียน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,
2541), 12.
22 อคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา (นครปฐม: ศูนย์ศึกษานโยบาย
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527), 67.
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อารี และความเสียสละ นอกจากนั้นยังหมายถึง บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะอุปนิสัย และความสามารถที่
ดีเด่นในสถานการณ์หรือในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเป็นผู้ที่สามารถจูงใจประชาชนให้มีความ
คิดเห็นคล้อยตามและลงมือทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง23
บทบาทหน้าที่ของผู้นาชุมชน
ผู้นาชุมชนแต่ละบุคคลมีบทบาทหน้าที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ ลักษณะงาน
และลักษณะส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ โดยสรุปบทบาทและหน้าที่ของผู้นาชุมชน มีดังนี้
ชลกาญจน์ ฮาชันนารี ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้นาชุมชนในงานพัฒนาท้องถิ่นว่าสามารถ
แบ่งได้เป็นบทบาทภายนอกและบทบาทภายในดังนี้
1. บทบาทภายนอก หมายถึ ง บทบาทในการประสานงานกั บ ภายนอกชุ ม ชนคื อ
การศึกษาแนะนาเอาความรู้ใหม่ๆ โครงการใหม่ๆ มาเสนอแนะให้ชาวบ้านเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านให้ดีขึ้น เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จากภายนอกและบุคคลภายนอกเพื่อดึงความ
ช่วยเหลือเข้ามาสู่ชุมชน
2. บทบาทภายใน หมายถึง การชักจูงชาวบ้านให้มาร่วมมือกันในการทางานพัฒ นา
การสร้างสาธารณะประโยชน์ การรับผิดชอบงานในหมู่บ้านและทางานร่วมกับชาวบ้าน24
สรุปบทบาทของผู้นาชุมชน คือ ผู้ที่ทาหน้าที่ประสานงานช่วยเหลืองานชุมชน ดูแลให้
คาปรึกษา พัฒนางานของชุมชน กระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม ประชุมและดาเนินการ
เพื่อวางแผน จัดทาระเบียบ หรือแก้ไขปัญหาของชุมชน และสามารถระดมทรัพยากร
ทุกชนิดเพื่อพัฒนาและสามารถสร้างความสามัคคี ปรองดองให้กับชุมชน โดยผู้นาชุมชน
ทาหน้าที่เป็นกาลังสาคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข้งขึ้นต่อไป

23

พัฒน์ บุณยรัตพันธุ์, การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน (กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช, 2549), 128-129.
24 ชลกาญจน์ ฮาชันนารี, กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนาชุมชน, 34.
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง
ความหมายของคาว่า “ชุมชนเข้มแข็ง”
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ได้กล่าวถึง ความเข้มแข็งของชุมชนว่า เป็นกลไกที่สาคัญยิ่งในการ
พัฒนา ทั้งนี้เพราะว่าความเข้มแข็งของชุมชนจะแก้ไขปัญหาทั้งในระดับชุมชน และพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาประเทศไปพร้อมกันอย่างบูรณาการ ความเข้มแข็งของชุมชนนี้เป็นรากฐานที่สาคัญของ
ประชาสังคม (Civil Society) ที่ทุ กคนเอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการทางานเพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกัน และยังเห็นว่าการพัฒนาชุมชนและสังคมไม่อาจสาเร็จได้
โดยการกระทาเป็ น เรื่องๆ แยกกัน ไป แต่ต้องทาเชื่อมโยงอย่างมีบูรณาการ พร้อมกัน โดยมีความ
เข้ มแข็งของชุม ชนเป็ น ตั ว ตั้งในการพั ฒ นาจนผู้ บ ริห ารและนั ก พั ฒ นาได้ ก ล่ าวว่าเป็ น “ทางเลื อ ก
สังคมไทย : คาตอบอยู่ที่หมู่บ้าน/ชุมชน” หรือ “การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องสร้างพลังให้ชุมชนในท้องถิ่น25
สอดคล้องกับประเวศ วะสี ซึ่งได้ให้ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง ไว้คือ การที่สมาชิกใน
ชุมชนมีความสามารถบริหารจัดการในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถพัฒนาศักยภาพของคน
ในชุ ม ชนเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาต่ างๆ และภาวะวิ ก ฤตต่ า งๆ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนเกิ ด จากคนที่ มี
วัตถุประสงค์ร่วมกันเข้าร่วมคิด ร่วมทา มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ ความร่วมมือกันในชุมชนจะ
ทาให้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ลักษณะ “ความเป็นชุมชน” (Civility) โดยความเข้มแข็ง
ไม่ได้หมายถึง เฉพาะชาวบ้านเท่านั้นแต่ยังหมายความร่วมถึง องค์กรต่างๆ ทุกชนิด ซึ่งดาเนินการ
เป็นไปในทางเดียวกัน26
โดยสั ม พั น ธ์ เตชะอธิก และคณะ ได้ ให้ ความหมายของชุ มชนเข้ มแข็ง คื อ ชุม ชนที่
สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการรวมกลุ่มองค์กรในชุมชน
ผู้นามีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชนมีโอกาสหา
ความรู้เพิ่มเติม มีอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ครอบครัว มีความอบอุ่น มีความรักใคร่ปรองดองกัน มี
ความอบอุ่น รักใคร่ป รองดองกัน อยู่พร้อมหน้าและมีสุขภาพที่ แข็งแรง สมาชิกในชุมชนสามารถ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในชุมชนได้ด้วยการมีส่วนร่วม 27 สอดคล้องกับ สุธิดา บัวสุขเกษม กล่าวว่า
25

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, อ้างถึงใน ปรีชา วงศ์ทิพย์, การพัฒนาชุมชนประยุกต์: แนวคิดและ
การบูรณาการ, 81.
26 ประเวศ วะสี, อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น
(กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2553), 217.
27 สัมพันธ์ เตชะอธิก, “การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,” (เอกสารประกอบการ
เสวนาวิชาการเรื่องการวิจัยเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ภาคเหนือ, 2545), 10 -11.
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ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่สมาชิกมีความตะหนั กถึงการมีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหา หรือร่วมกันพัฒนา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชน โดยสามารถบริหารจัดการเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆ หรือดาเนินกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ได้ด้วยชุมชนเองรวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชนได้28
ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กล่าวว่า “ชุมชนเข้มแข็ง คือ กลุ่มคนในชุมชนต้องมีความสามารถที่
จะเรี ย นรู้ สามารถปรั บ ตั ว แก้ ไขปั ญ หา สร้า งสรรค์ สิ่ งต่ า งๆ ได้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยรั ฐ เป็ น ผู้ ค อย
สนับสนุน สร้างความสัมพันธ์แบบ Symmetrical มีความเป็นหุ้นส่วน แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ด้วย
ความเป็นธรรมของประชาชน รัฐกับชุมชนจะต้องอยู่ในลักษณะที่มีความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน”29
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน30
ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของเมือง หรือชนบท
รวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ในชุมชน มีการจัดการ และมีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ของคนในชุ ม ชนแล้ ว ถึ งได้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงหรื อ การพั ฒ นาทางทั้ งทางด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้อม กลุ่ ม ชมรม สหกรณ์ บริษัท องค์กรชาวบ้าน เครือข่าย หรืออื่นๆ ที่ มี
ความหมายแสดงถึงความร่วมมือช่ วยเหลือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอื้ออาทรต่อ
ชุมชนอื่นๆ ในสังคม
ความเป็น “องค์กรชุมชน” หมายถึง กลุ่มหรือชมรมหรือสหกรณ์หรือในชื่ออื่นใด โดย
จะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม อันเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวด้วยความสมัครใจ
ของประชาชนจานวนหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์และอุดมคติร่วมกัน มีมิตรภาพและความเอื้ออาทรต่อกัน มี
การเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องในการทางานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม มีผู้นาตามธรรมชาติเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการทางานร่วมกันดังกล่าว โดยมีผู้นา
หลายคนทั้งหญิงและชาย
28

สุธิดา บัวสุขเกษม, “แนวทางการพัฒนาบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาตาบลหนองประดู่ อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 40.
29 ชาติชาย ณ เชียงใหม่, การบริหารการพัฒนาชนบทเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการนโยบายพื้นฐานแห่งชาติ, 2543), 3.
30 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “รายงานการศึกษาวิเคราะห์
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง,” (กรุงเทพฯ: สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544), 18-21.
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ความเข้มแข็งของชุมชนจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับชุมชนนั้นมีองค์กรชุมชนที่
เข้ ม แข็ ง เพี ย งใด ทั้ งนี้ อ งค์ ก รชุ ม ชนที่ มี ค วามเข้ ม แข็ งจะต้ อ งมี ก ารเตรี ย มคนและชุ ม ชนด้ ว ยการ
เสริมสร้างให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ปัญหาและการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกๆ ด้าน โดยมีหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคีการพัฒนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผนึกกาลังดาเนินงานการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้ นและสร้าง
กระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันทา
และมี การเรีย นรู้ เพื่อช่ว ยเหลื อซึ่งกัน และกันอัน จะนาไปสู่ การพั ฒ นาที่ยั่งยืน ในระยะยาว ทั้ งนี้ มี
กิจกรรมหลักๆ ที่ดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สรุปได้ดังนี้
การเสริมสร้างกระบวนการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญ ปัญ หา
วิกฤต โดยพัฒนาศักยภาพให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกัน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรักษา
ผลประโยชน์ ของชุมชนด้วยตนเอง รวมทั้งให้ ความส าคัญ ต่อการปรับวิธีคิดและวิธีการทางานของ
บุคลากรภาครัฐ จากการเป็นผู้สั่งการมาเป็นผู้สนับสนุนชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน
เอง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเผชิญ
ปั ญ หาวิกฤติ ของชุม ชน ได้แก่ หน่ วยงานของรัฐ ที่มีกิจกรรมส่ งเสริมและสนั บสนุน ในชุมชนต่างๆ
องค์กรพัฒนาเอกขนและภาคีการพัฒนาต่างๆ
การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมทา
และร่ วมเรี ย นรู้ ” เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้ว ยกระบวนการส่ งเสริม และ
สนับสนุนชุมชนได้มีการเรียนรู้ และเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการพัฒนาอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสวัสดิภาพของชุมชน การฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน การค้นหาศักยภาพและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดทาแผนความต้องการ
ของชุ ม ชนรวมทั้ งการสร้ างประชาคมภายในชุ ม ชนและการสร้า งเครือ ข่ ายชุ ม ชน ซึ่ ง กิ จ กรรมที่
ดาเนินการในลักษณะนี้ ดังเช่น กิจกรรมของโครงการความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ (Thai- UNCAP),
โครงการกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) เป็นต้น
องค์ประกอบและลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของแต่ละชุมชนจะอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และใช้ทุนทางสังคมในการจัดการชุมชนเพื่อเอาชนะปัญหาที่ชุมชนต้องเผชิญเมื่อ
ชุมชนมีปัญหาก็จะรวมกลุ่มเพื่อระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ร่วมกัน โดยในแต่ละชุมชนจะมีการ
พัฒ นาไปสู่ความเข้ มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆ เช่น มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสั งคม มิ ติ
ทางด้านวัฒนธรรมและมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไม่เท่ากัน หรืออาจจะพัฒนา
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ความเข้มแข็งได้เพียงบางมิติเท่านั้น นอกจากนี้เงื่อนไขและกระบวนการนาไปสู่ความเข้มแข็งในแต่ละ
มิติก็มคี วามแตกต่างกันไป
จากการดาเนิ นงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
พั ฒ นาเอกชนและภาคี ก ารพั ฒ นาต่ า งๆ ได้ พ ยายามให้ ค วามหมายของชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ซึ่ ง
คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤต คณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบกรอบองค์ประกอบและลักษณะของชุมชน
เข้มแข็งไว้ดังนี้
1. มีบุ คคลที่มีความหลากหลายที่รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนที่เป็นทางการหรือไม่ก็
ตาม
2. การมีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้วยผลประโยชน์สาธารณะร่วมกัน
ของสมาชิกในชุมชน
3. การมี จิ ต ส านึ ก ของการพึ่ ง พาตนเองและรัก ษาเอื้ อ อาทรต่ อ กั น ร่ ว มกั น ท าและ
รับผิดชอบต่อกันในชุมชน
4. การมีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทาและร่วมกันรับผิดชอบ
5. มีการระดมการใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
6. การมีการเรียนรู้ เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายและติดต่อสื่อสารกันหลากหลายรูปแบบ
7. มีการจัดทากิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
8. มีการจัดการบริหารกลุ่มที่หลากหลายและเครือข่ายที่ดี
9. มีการเสริมสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดต่อๆ กันจาก
รุ่นสู่รุ่น
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวถึงลักษณะของ
ชุมชนเข้มแข็ง มีดังนี้
(1) สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง
(2) สมาชิกของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน
(3) มีก ระบวนการชุม ชนที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวอย่ างต่ อเนื่ อ งจนเป็ น วิถี ข องชุ ม ชน ซึ่ ง
ขับเคลื่อนโดยผู้นาองค์กรชุมชน ในลักษณะเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วมมีความ
โปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้
(4) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน กาหนดวิสัยทัศน์ร่วม
ร่วมคิด ตัดสินใจ ดาเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาของชุมชนผ่าน
กระบวนการของชุมชน
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(5) สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน
(6) มีแผนของชุมชนที่ประกอบด้วยการพัฒนาทุกๆ ด้านของชุมชน ที่มุ่งการพึ่งตนเอง
เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุกๆ คน และหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
(7) การพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการพึ่งเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
ในที่สุด ไม่ใช่การพึ่งพาตลอดไป
(8) มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น ท้องถิ่นภาค
ราชการ องค์กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการและอื่นๆ ในลักษณะของการมีสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานของชุมชนประสบความสาเร็จ31
จากการสอบถามผู้นาชุมชนและกลุ่มเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานของ
ชุมชนประสบความสาเร็จนั้น พอสรุปได้ดังนี้
1. การที่ผู้ น ามีความเข้ม แข็งนั้ น โดยเฉพาะผู้ นาชุม ชน จะต้องเป็น ผู้ อุทิ ศ เวลาและ
ทางานให้ชุมชนอย่างเอาจริง เอาจัง เป็นผู้มีคุณธรรม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกในชุมชน
ตลอดจน เป็นผู้สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้คน
ในชุมชนได้รับการยอมรับ ได้รับความศรัทธา และได้รับความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เป็น
อย่างดี
2. คณะกรรมการในชุมชนทางานร่วมกันเป็นทีม และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน และมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนของตนเองที่ดี ทาให้สามารถดาเนินการ
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเป็นไปได้ด้วยดี
3. คนในชุ ม ชน ส่ ว นใหญ่ ให้ ก ารยอมรั บ และมี ค วามต้ อ งการเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
โครงการพัฒ นาต่างๆ ที่เข้ามาในชุมชน ซึ่งทาให้การดาเนินกิจกรรมต่างๆ มีผลต่อการพัฒ นาของ
ชุมชนจนประสบความสาเร็จได้ง่าย
4. สภาพทางสังคมของชุมชนเอื้ออานวย โดยการที่ เป็นชุมชนเก่าแก่ จะมีคนดั้งเดิม
(ท้ อ งถิ่ น ) ที่ มี ค วามผู ก พั น เป็ น เครื อ ญาติ กั น สู ง มี ค วามสามั ค คี กั น ท าให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนกระทาได้ง่ายกว่าชุมชนอื่นในเขตพื้นที่เดียวกัน
5. สภาพบ้านเรือนของชุมชนมีความเอื้ออานวย เป็นชุมชนส่วนใหญ่มีบ้านเรือนที่อยู่กัน
อย่างเป็นระเบียบและมีความหนาแน่น ซึ่งจะแตกต่างจากชุมชนอื่นๆ ทั่วไป ที่ส่วนใหญ่ แตกต่างไป
จากชุมชนอื่นๆ ที่นาไม่กระจายตัวไปแบบชุมชนอื่นๆ ทาให้ชุมชนนี้สามารถรวมตัวกันเพื่อทากิจกรรม
พัฒนาต่างๆ ได้ง่ายกว่าชุมชนอื่นๆ

31

เรื่องเดียวกัน, 22.
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6. สภาพภูมิประเทศที่เอื้ออานวยความสะดวก โดยพื้นที่ตั้งของชุมชนตั้งอยู่บนที่ดอน
แต่มีน้าในลาคลองตลอดปี ที่เหมาะกับการทาสวน เลี้ยงสัตว์ ขณะที่พื้นที่ในชุมชนอื่นๆ เป็นดินพรุ ทา
ให้ไม่เหมาะสมต่อสภาพการหากิน ทาให้พื้นที่ดอนเอื้อประโยชน์ต่อการทามาหากินมากกว่าชุมชน
อื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน
7. การได้การสนับสนุน ส่งเสริมจากภายนอกชุมชน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการต่างๆ
ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8. การมีสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ได้มีการดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนต่อ
การสนับสนุนชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ยอดรับและเข้ามาส่วนร่วมกิจกรรมการในชุมชนมากๆ
นอกจากนั้น อรทัย อาจอ่า ได้ทาการศึกษาเรื่อง องค์ประกอบและความสาเร็จในการ
สร้างกลุ่มและองค์กร เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยถอดบทเรียนจากน่านและมหาสารคาม พบว่า ปัจจัย
ที่ทาให้ชุมชนหรือหมู่บ้านเกิดความเข้มแข็ง32 นั้นคือ
1. สมาชิกในชุมชนและผู้นาชุมชนมีจิตสานึกและตระหนึกถึงปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน
2. สมาชิกในชุมชนมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนหรือของกลุ่มหรือขององค์กร
3. มีการระดมความคิดเห็น เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
4. ชุมชนมีการลงมือทาการแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม
5. สมาชิกในชุมชน และชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
6. การจัดทาโครงการต่างๆ สามารถสนองตอบต่อปัญหาของชุมชนหรือความต้องการ
ของสมาชิก
7. การเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเป็นไปอย่างกว้างขวาง
8. มีการจัดสรรผลประโยชน์ต่างอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
9. การบริหารงานในชุมชนมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการ
ชุมชนได้
10. ผู้นาชุมชนมีศักยภาพสามารถเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านได้
11. ผู้นาชุมชนทางานด้วยความเสียสละ อดทน และไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน
12. สมาชิกในชุมชนมีความต้องการที่จะอยู่ร่วมกัน ไม่แบ่งพรรคพวก ไม่แบ่งแยก
13. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชุมชน
32

ประพันธ์ ภักดีกุล, รูปแบบและปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วย
ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม,
2549), 24.
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14. มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อให้ทันต่อการเรียนรู้
และเป็นภาคีกับหน่วยงานอื่นๆ
15. สมาชิกในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอ
16. สมาชิกในชุมชนมีความชัดเจนต่อเป้าหมายของชุมชน
17. สมาชิกในชุมชนมีความเอาใจใส่และสนใจต่อการดาเนินงานของกลุ่ม
18. ได้รับการสนับสนุนการบริหารจัดการและการดาเนินการต่างๆ จากภายนอกชุมชน
อย่างเป็นกระบวนการที่ถูกต้อง
19. ไม่ถูกการแทรกแซงจากอิทธิพลหรือนักการเมืองภายนอกชุมชน
กล่าวคือ การส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อนชุมชนของตนเอง
เพื่อไปสู่การพัฒนาชุมชนได้อย่างยืน นั้นจะต้องมี
1. การมีหน่วยงานภายนอกหรือนักพัฒนาชุมชนคอยให้การสนับสนุน
2. คณะกรรมการชุมชนมีความซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม
3. สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือและเข้ามาร่วมการประชุมในชุมชนอย่างสม่าเสมอ
4. การสร้างเครือข่ายของกลุ่มประชาชนในชุมชนมีความหลากหลาย
5. สภาพทางสังคมมีความสงบไม่แตกแยก
6. การได้ไปเรียนรู้ภายนอกชุมชนเพื่อนามาปรับปรุงชุมชนของตนเองอย่างสม่าเสมอ
อุทัย ดุลยเกษม และ อรศรี งามวิทยาพงศ์ ได้กาหนดตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน
จาก 6 เงื่อนไข33 ได้แก่
1. โครงสร้างทางสังคมแนวราบ
2. ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง
3. ค่านิยมทางศาสนธรรม
4. กระบวนการเรียนรู้เพื่อชีวิต
5. ระบบความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
6. กลไกที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารที่ต่อเนื่องตลอดเวลา
โดยผู้วิจัยได้กาหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีลักษณะใน
เขตเมืองอีก 7 ประการเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ได้แก่
1. ผู้นาชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
33

อมรรัตน์ มัททวีวงศ์, “แนวทางการจัดการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ “บ้านฉางเพลส”
เพื่อนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 27.
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2. สมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชน
3. ชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่ชัดเจน
4. ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
5. ชุมขนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล
6. ชุมชนมีลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอื้ออานวยต่อการรวมกลุ่ม
7. ชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน
และกล่าวโดยสรุปว่าได้ว่า ความเข้มแข็งของชุมชน สามารถวัดได้จากปัจจัยพื้นฐานใน
ชุมชนได้ดังนี้
1. ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน
2. ชุมชนมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม
3. ชุมชนมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. สมาชิกในชุมชนมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ในครัวเรือน
5. มีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6. ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
7. ชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ลักษณะของชุมชนเข้มแข็งทางสังคม มีดังนี้
คุณลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง นั้น ทวีศักดิ์ นพเกสร ได้กล่าวว่า ชุมชนจะเข้มแข็งได้
ต้องมีลักษณะของความเป็นประชาสังคม (Civil Society) สูง โดยประชาสังคมจะมีส่วนในการถักทอ
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน และประชาสังคมที่เข้มแข็งจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่พอ
สรุปได้ดังนี้
1. จิตสานึ กประชาสั งคม (Civic Conciousness) คือ การส านึกว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของ
ปั ญหาของชุ มชน มีเจตจ านงที่ จ ะเข้าร่ว มรับ ผิดชอบและแก้ไขปัญ หากับฝ่ ายต่างๆ ยอมรับ ในการ
รวมตัวและความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาชุมชนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดจิตสานึกความเป็นชุมชน
2. โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะและช่องทางการสื่อสาร คือ โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อให้
ผู้คนมีโอกาสสื่อสารพูดคุยถึงปัญหาร่วมกัน ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การให้มีเวทีประชาคม
(Civic Forum) ในรู ป แบบต่ างๆ เป็ น ที่ ชุ ม นุ ม ของการสร้ างพลเมื อ ง โดยโครงสร้ างพื้ น ฐาน (Civic
Infrastruction) นี้ แยกได้หลายระดับ พื้นฐานที่สุด คือ การพบปะพูดคุยของผู้คนเป็นบางครั้งบางคราว
ระดับ ถัดมา คือ การรวมตัวกันเป็ นกลุ่มงานด้านใดด้านหนึ่งหรือเป็นองค์กร ส่วนระดับสู งสุด คือ
องค์กรร่วมเป็นที่เชื่อมสมาชิกเข้าหากัน เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนในประชาสังคมที่เข้มแข็ง การพบปะ
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กันในเวทีประชาคม ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพูดคุยถึงปัญหาความเป็นชุมชนไม่เพียงในเวทีวง
เล็ก หากแต่รวมไปถึงเวทีสาธารณะขนาดใหญ่ด้วย
3. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน และมีกระบวนการตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจใน
กิจกรรมสาธารณะจะต้องดาเนินการหลังกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่ง หมายถึง สิ่งที่ประชาชน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นกับคนในชุมชน ประชาชนจาต้องพูดคุย
ถกเถียง และแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็ นซึ่งกันและกันไม่เพียงแต่รับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะ
เท่านั้น เพราะไม่มีใครที่มีประสบการณ์เหมือนกันในเรื่องเดียวกัน ชุมชนที่เป็นประชาสังคมที่เข้มแข็ง
จึงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
4. ภาวการณ์นา และผู้นาชุมชน ลักษณะเด่นของชุมชนที่เป็นประชาสังคม มิได้อยู่ที่
จานวนและแหล่งที่อยู่ของผู้นา แต่อยู่ที่วิถีทางที่ผู้นาสัมพันธ์กับคนอื่น ผู้นา ต้องสร้างโอกาสให้แก่
ผู้ คนที่เข้ามามี ส่ ว นร่ ว ม และริเริ่ม สร้างสรรค์ไม่ผู กขาดความคิ ด หรือการเป็น เจ้าของปั ญ หาหรือ
เจ้าของชุมชน เกิดผู้นาที่มีความหลากหลาย คือ ไม่มีชนชั้นผู้นาที่แยกจากผู้ตาม และคอยปกป้อง
ฐานะของตนเอง รวมทั้งการควบคุมการกระทาของผู้อื่นอย่างเข้มงวด หากแต่เป็นผู้นาที่ผนึกตนเอง
เข้ากับชุมชนอย่างเหนียวแน่น และร่วมทาประโยชน์ต่างๆ เพื่อชุมชน
5. ความสัมพัน ธ์ระหว่างคนกับสถาบัน ชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นประชาสังคมนั้น
ความสัมพันธ์ของคนไม่ว่าจะเป็นรูปองค์กรหรือเครือข่ายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมักมี
ความสัมพันธ์แนวราบ คือ ไม่เป็นแนวตั้ง ซึ่งต่างจากชุมชนที่ไม่เป็นประชาสังคมที่เป็นความสัมพันธ์ใน
แนวตั้งหรือเป็น ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งก่อให้ เกิดข้อมูลที่เชื่อถือได้น้อย รวมถึงการปกครองแบบมาเฟีย
สร้างความหวาดกลัว หรือความเกรงใจให้กับสมาชิกในชุมชนส่งผลทาให้เศรษฐกิจการเมืองในชุมชน
เกิดความล้าหลัง34

34

ทวีศักดิ์ นพเกสร, อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น,

220-222.
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความหมายของการปกครองท้องถิ่น
ความหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้นได้มีผู้ให้ความหมายหรือคานิยามไว้จานวนมาก
ส่วนใหญ่แล้วคานิยามเหล่านั้นต่างมีหลักการที่สาคัญคล้ายคลึงกัน จะแตกต่างกันบ้างก็ คือ สานวน
และรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งสามารถพิจารณาได้ ดังนี้
วิลเลียม เอ ร๊อบสัน (Robson) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยทางการ
ปกครองซึ่ งรั ฐ ได้ จั ด ตั้ งขึ้ น และจั ด ให้ มี อ านาจปกครองตนเอง (Autonomy) มี สิ ท ธิต ามกฎหมาย
(Legal Rights) และต้องมีองค์กรจาเป็นที่เกิดขึ้นเพื่อการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ 35
จอห์น เจ. คลาร์ก (Clark,) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครอง
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะและหน่วย
การปกครองดังกล่าวนี้ดาเนินการจัดตั้งและจะอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง36
วิลเลียม วี. ฮอลโลเวย์ (Holloway) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่
มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่กาหนดไว้ มีอานาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการ
คลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน37
เดเนี ยล วิท (Wit) นิ ยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยทางการปกครองที่
รั ฐ บาลกลางให้ อ านาจ หรื อ กระจายอ านาจไปให้ ห น่ ว ยการปกครองท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอานาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนใน การบริหาร
ท้องถิ่นตามหลักการที่ว่า ถ้าอานาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็
ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ดังนั้น การบริหารการปกครองท้องถิ่น
จึงจาเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอานาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรอัน
มิได้เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของรัฐ บาลกลาง มีอานาจในการตัด สิน ใจและบริห ารงานภายในท้องถิ่น ในเขต
อานาจของตน38
35

วิลเลี่ยม เอ.ร๊อบสัน, อ้างถึงใน ประหยัด หงษ์ทองคา, การปกครองท้องถิ่นไทย (กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพาณิช, 2523), 10.
36 เรื่องเดียวกัน, 10.
37 เรื่องเดียวกัน, 10.
38 เดเนียล วิท, อ้างถึงใน ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย (กรุงเทพฯ:
กรมการปกครอง, 2539), 11.
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ประทาน คงฤทธิศึกษาการ นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอานาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การทาหน้าที่
ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ องค์การนี้จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอานาจในการ
กาหนดโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเองได้39
ประหยัด หงษ์ทองคา กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local government) เป็น
รูปแบบการปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอานาจปกครอง (Decentralization) จากส่วนกลาง
ไปยังท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง เพื่อสนองความต้องการและแก้ปัญหาด้วยตนเอง40
อุทัย หิรัญโต นิยามว่าการปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอานาจให้
ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและดาเนินการบางอย่าง โดยดาเนินการกันเองเพื่อ
บาบัดความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การ มีเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชน
เลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วย
วิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาได้ไม่ เพราะการปกครองท้องถิ่น
เป็นสิ่งที่รัฐทาให้เกิดขึ้น41
สมคิด เลิศไพรฑูรย์ นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น คือ การให้คนในท้องถิ่นมีอิสระใน
การปกครองกันเอง กล่ าวอีกนัย หนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวมาจากพื้นฐานจากหลักการกระจายอานาจการปกครอง (Decentralization) ที่หมายถึง การ
ที่รัฐมอบอานาจการปกครองให้องค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่องค์กรส่วนกลางจัดทาบริการสาธารณะบางอย่าง
ภายใต้การกากับดูแลของรัฐ
กล่าวโดยสรุป การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นการปกครองที่ยึดหลักการกระจายอานาจ
เพื่อประโยชน์ของรัฐและท้องถิ่น เน้นผลประโยชน์ของท้องถิ่นโดยตรง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี
โอกาสเรีย นรู้และดาเนิ น กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อสนองความต้องการและแก้ไขปัญ หาด้ว ย
ตนเอง

39

ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์,

2526), 15.
40

ประหยัด หงส์ทองคา, การปกครองท้องถิ่นของไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2526),

41

อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2523), 2.

22.
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องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น42
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 5 ประการ ได้แก่
1. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี อ าณาเขตที่ แ น่ น อนชั ด เจน (Area) หมายถึ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอาณาเขตพื้นที่ที่แน่นอนชัดเจนเป็นของตนเอง โดยมีการกาหนดไว้
อย่างชัดเจนแน่นอนว่า เทศบาลหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีพื้นที่หรืออาณาเขตจากที่ไหน
จนถึงที่ไหน มีพื้นที่กว้างกี่ตารางกิโลเมตร และคลอบคลุมในเขตตาบลใดบ้าง หรืออาเภอใดบ้าง หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีอาณาเขต หรือมีอาณาเขตที่ไม่แน่นอนชัดเจนแล้วอาจก่อให้เกิด
ปัญหาตามมาในภายหลังได้ เช่น ทาให้ไม่สามารถรู้พื้นที่ที่แน่นอนในการบริหารจัดการและให้บริการ
สาธารณะ ทาให้ไม่สามารถคานวณขีดความสามารถหรือศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นๆ ทาให้เกิดปัญหาการจัดเก็บภาษี เกิดปัญหาในการจัดการเลือกตั้ง เป็นต้น ดังนั้น การบริหาร
จัดการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างสะดวก จึงจาเป็นต้องมีการทราบพื้นที่และอาณาเขตของ
ตนเองที่แน่นอน
2. องค์กรปกครองเหล่านั้นต้องมีอานาจอิสระ (Autonomy) อานาจอิสระในการบริหาร
จัดการ กล่าวคือ เป็นอานาจอิสระที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอานาจขอบเขตการปกครองของรัฐ หมายความ
ว่า แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระมากเพียงใด ก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้อานาจการปกครองของรัฐ
ผู้มีอานาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ (Sovereignty) เหนือดินแดนนั้นๆ ดังนั้น หมายความว่า Autonomy
จึงแตกต่างกันกับ Sovereignty เหนือดินแดนนั้นๆ กล่าวคือ Autonomy คือ ความเป็นอิสระของรัฐ
เหนือดินแดนรัฐนั้นๆ เท่าที่ขอบเขตของกฎหมายเท่านั้น ในประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจริญก้าวหน้าหรือได้รับการพัฒ นามากแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี Autonomy สูงมาก
“รัฐ” ทาหน้าที่เพียงการกากับดูแลการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เท่านั้น Autonomy
หรืออานาจอิสระที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องมี ได้แก่ อานาจอิสระในการบริหารจัดการต่างๆ
ภายในพื้นที่หรือท้องถิ่นของตนเองได้ โดยปราศจากอานาจการแทรกแซงจากรัฐ (ยกเว้นที่จาเป็นและ
มีกฎหมายกาหนดให้สามารถทาได้) มีอานาจอิสระในการบริหารงบประมาณ เช่น เก็บภาษีเอง ใช้
จ่ายเงินงบประมาณเอง และประการสุดท้าย คือ มีอานาจอิสระในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งไม่ขัด
ต่อกฎหมายในระดับชาติ ในระยะหลัง Autonomy กลายเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในการใช้เป็น
ตัว ชี้วัดระดับ การพัฒ นาของการปกครองส่ว นท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ทั่ วโลก โดยมีความเชื่อว่า
ประเทศที่มีการปกครองท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วจะมีระดับของ Autonomy ในระดับที่สูงกว่าในประเทศ
ที่ยังไม่มีการพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น
42

โกวิทย์ พวงงาม, มิติใหม่ของการปกครองท้องถิ่น: วิสัยทัศน์การกระจายอานาจและ
การบริหารงานท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2550), 8-10.
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3. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี สิ ท ธิต ามที่ ก ฎหมายรับ รอง หมายถึง องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาพเป็นนิติบุคคล เพื่ออานวยให้การทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความคล่องตัวและรวดเร็ว และเป็ นการตอกย้าหลั กการความเป็นอิสระของท้องถิ่น (Autonomy) ใน
ประการที่สอง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีลักษณะเป็นนิติบุคคลแล้ว เราก็ไม่สามารถเรียก
องค์กรนั้นเป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้โดยสมบูรณ์ เพราะการกระทาขององค์กรนั้น ไม่มีผล
ผูกพันในทางกฎหมาย และจาเป็นต้องพึ่งพารัฐในการทางานอยู่ตลอดเวลา
4. องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เหล่ านั้นต้ องเปิดโอกาสให้ ภ าคประชาชนในท้องถิ่น
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองทั้งโดยตรงและอ้อม กล่าวคือ หลักการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประการหนึ่งเลยคือ การปกครองด้วยคนในท้องถิ่นนั้นๆ เอง คนของท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญใน
การบริหารจัดทรัพยากรของตนเอง การกาหนดภาษี การกาหนดการใช้จ่ายงบประมาณของตน และ
รวมตลอดไปถึงคนท้องถิ่นต้องเป็นผู้เลือกตัวแทนของตนไปทาหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นและ
ให้บริการสาธารณะในบางประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นของ
ตนได้ด้วย หากเห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่นของตนทางานไร้ประสิทธิภาพ
นอกไปจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้น ต้องมีองค์กรที่แน่นอนชัดเจนในการ
บริหารจัดการงานของท้องถิ่นเอง เช่น การมีฝ่ายบริหาร มีฝ่ายสภาที่ทาหน้าที่ในการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและควบคุมการทางานของฝ่ายบริหาร หรือมีคณะกรรมบริหารท้องถิ่นที่ทาหน้าที่บริหารและ
ออกข้อบั ญ ญั ติ ท้ องถิ่น ไปในคราวเดี ยวกัน นอกจากนี้ ยั งรวมไปถึงมีก ลไกในการบริห ารงาน เช่ น
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น มีเงินงบประมาณของแผ่นดินในการบริหารงานท้องถิ่น ในระบบการทางานมีการ
แบ่งเป็นขั้นตอน มีการทาหน้าที่แบ่งการทางานตามหลักการบริหารงานของท้องถิ่น มีงบประมาณใน
การบริหารงานของท้องถิ่น และมีระบบการทางานที่ชัดเจน
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดๆ ขาดลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งไปเราก็ไม่อาจเรียก
ได้ว่าเป็ น องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น แต่อาจเป็นแค่ลั กษณะองค์กรหน่วยงานปกครองที่ เรียกว่า
“สุขาภิบาล” หรือ “สภาตาบล” เป็นต้น
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2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กุหลาบ รัตนสัจธรรม43 ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ตาบลห้ วยน้าขาว อาเภอเมือง
จังหวัดตราด ได้สรุปความเข้มแข็งของชุมชน คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชุมชนจะต้อง
มีความสามัค คี มีการรวมกลุ่ ม มีก ารประสานงานระหว่างกลุ่ ม เห็ นความส าคั ญ ของการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ มีทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น สามารถใช้ได้ถึงลูกหลาน ประชาชนสามารถพบคน
ที่สามารถเป็นผู้นามากขึ้น มีโอกาสแสดงความสามารถ และมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการมากขึ้น
สุร วุฒิ จั น ทะสิ ม 44 ได้ทาการศึกษาเรื่อง การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการพั ฒ นา
ท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นว่าควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒ นา
ชุมชนให้ ทั่วถึง และหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ดีและมากขึ้ น อีกทั้งควรสร้าง
ประเด็นสาธารณะที่น่าสนใจ เป็นการเพิ่มทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจที่จะ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และเนื่ อ งจากประชาชนส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในระบอบ
ประชาธิปไตยน้อย จึงทาให้ไม่มีการติดตามและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
ของเทศบาลนคร
พรหมธี ร ะ พรหมสถิ ต 45 ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่อ ง “บทบาทของธนาคารต้ น ไม้ ต่ อ การ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษา ธนาคารต้นไม้สาขาบากแดง ตาบลวังตะกอ อาเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร” กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนั้น กระบวนการมี ส่วนร่วมนั้น
มีความส าคัญ ที่จ ะช่ว ยให้ ชุม ชนเกิดความเข้มแข็ง ทั้ งนี้กระบวนการมีส่ ว นร่วมตั้งแต่ขั้น ตอนการ
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กุหลาบ รัตนสัจธรรม, วสุธร ตันวัฒนกุล, และ อรพิน ทองดี, “ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ตาบลห้วยน้าขาว
อาเภอเมือง จังหวัดตราด,” (รายงานการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 5.
44 สรวุฒิ จันทะสิม, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาล
อ้อมน้อยอาเภอกระทุ้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร,” (ภาคนิพนธ์หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
บริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 6.
45 พรหมธีระ พรหมสถิต, “บทบาทของธนาคารต้นไม้ต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
กรณีศึกษาธนาคารต้นไม้สาขาบากแดง ตาบลวังตะกอ อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2557), 6.
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วิเคราะห์ปัญหาไปจนถึงขั้นร่วมรับผลประโยชน์ และจะต้องทาควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของคน
หรือสมาชิกที่เข้าร่วม ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม ความเสียสละ ความเป็นผู้นา ตลอดจนการฟื้นฟูทาง
สังคมโดยอาศัยสื่ อกิจกรรมชุมชนท้องถิ่น เวทีประชุมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอยู่เป็น
ประจา
ปรีย าภา เมืองนก 46 ได้ทาการศึกษาเรื่อง “กระบวนการบริห ารจัดการชุมชนเมืองที่
นาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรเขตปริมณฑล ได้กล่าวว่า กระบวนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง มีดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1) กระบวนการเรียนรู้ 2) กระบวนการกลุ่ม และ 3) กระบวนการมีส่วน
ร่วม ในการศึกษานี้ได้เสนอแนะถึง ความจาเป็นของการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย เนื่องจากการ
ทางานในชุมชนเมืองนั้น กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่างๆ จะดาเนินไปได้ด้วยความล่าช้า
เนื่องจากชุมชนเมืองมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง ความสัมพันธ์ร่วมกันในชุมชนมีน้อย ทาให้ต้องมีภาคี
เครือข่ายเข้ามาเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น
ในชุมชนก่อน นอกจากนี้ความโปร่ง ใสเป็นเรื่องสาคัญมา ในการบริหารจัดการชุมชนเมืองนั้น ต้องมี
การเก็บเอกสารสาคัญทุกอย่างไว้ เพื่อความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งต้องมีการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ที่ดี เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของสมาชิกในชุมชน และเพื่อเป็นการขจัดข้อขัดแย้ง
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ ได้
อมรรั ต น์ มั ท ทวี วงศ์ 47 ได้ ศึ กษาแนวทางการจั ดการชุ ม ชนหมู่ บ้ านจั ดสรรโครงการ
“บ้านฉางเพลส” เพื่อนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง โดยได้ศึกษาปัจจัยที่จะส่งเสริมต่อการบริหารจัดการชุมชน
ให้เกิดความเข้มแข็ง กล่าวคือ 1. แนวทางการจัดการชุมชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
2. แนวทางการจัดการชุมชนด้านสิ่งแวดล้ อม 3. แนวทางการจัดการชุมชนด้านการมีส่ว นร่วมใน
กิจกรรมชุมชน และ 4. แนวทางในการดาเนินการแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน คือ 1. การมีส่วนร่วมของ
สมาชิ กในชุม ชน 2. ผู้ น าชุม ชนที่ มีค วามเสี ยสละ อดทน และสร้างจิตส านึ ก ที่ ดีต่ อส่ ว นรวม และ
3. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
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ปรียาภา เมืองนก, “กระบวนการบริหารจัดการชุมชนเมืองที่นาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง:
กรณีศึกษา ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรเขตปริมณฑล,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการพัฒนา
ชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), 5.
47 อมรรัตน์ มัททวีวงศ์, “แนวทางการจัดการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ “บ้านฉาง
เพลส” เพื่อนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง, “ (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการพัฒนาชุมชน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 5.
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2.6 กรอบการวิเคราะห์
เมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลที่ได้รับจาการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะมี
การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ แบบอุปนั ย (Analytic Inductive) และการวิเคราะห์ เนื้อหา
(Content Analysis) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาด
พัฒ นา 2 และชุ มชนประชานิ เวศน์ 2 ระยะ 3 กับ ความเข้ม แข็งของชุมชน และท าการวิเคราะห์
เปรีย บเทีย บข้อมูล ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อการส่ งเสริมความเข้ม แข็งของชุมชนทั้งสองแห่ ง เพื่ อหาปั จจัย
ร่วมกันของชุมชนทั้งสองแห่ง และนามาสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ตัวแปรอิสระ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาดพัฒนา
2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
1. ผู้นาชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. สมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของ
คณะกรรมการชุมชน
3. ชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชน
ที่ชัดเจน
4. ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
5. ชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
เทศบาล
6. ชุมชนมีลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของ
ชุมชนที่เอื้ออานวยต่อการรวมกลุ่ม
7. ชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน

ตัวแปรตาม

ส่งผลต่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน
บางตลาดพัฒนา 2 และ
ชุมชนประชานิเวศน์ 2
ระยะ 3
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ตัวแปรอิสระ หมายถึง ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน หรือ อะไรที่จะ
ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง (What) ของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2
ระยะ 3 โดยการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งส่งผลต่อชุมชนที่มีลักษณะตั้งอยู่ในเขตเมือง
เพื่อให้สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลมาดังนี้ ได้แก่
1. ผู้นาชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. สมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชน
3. ชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่ชัดเจน
4. ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
5. ชุมขนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล
6. ชุมชนมีลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอื้ออานวยต่อการรวมกลุ่ม
7. ชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน
ตัวแปรตาม หมายถึง เกณฑ์การวัดความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลจากการ
ทบทวนวรรณกรรม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชา
นิเวศน์ 2 ระยะ 3 ได้แก่
1. ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน
2. ชุมชนมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม
3. ชุมชนมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. สมาชิกในชุมชนมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ในครัวเรือน
5. มีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6. ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
7. ชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
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บทที่ 3
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้วิจัยใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ผู้ศึกษาวิจัยได้ทาการศึกษา
วิจัยชุมชนเมืองตัวอย่างจานวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2
ระยะ 3 โดยทาการศึกษาความเข้มแข็งของทั้งสองชุมชน เพื่อหาปัจจัยที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่คน
ดั้งเดิมแต่เป็นประชากรที่อพยพมาจากจังหวัดอื่นๆ เพื่อเข้ามาทางานในเมืองหลวง ชุมชนทั้งสองตั้งอยู่
ในเขตจังหวัดนนทบุรี เป็นชุมชนที่มีลักษณะการรวมกลุ่มชาวบ้านกันอย่างหลวมๆ แต่มีเหมือนกัน
ทางด้านความเข้ม แข็งของชุม ชน ได้แก่ ชุม ชนมีความรักความสามัค คี เกื้อหนุ นกั น ชุมชนมี การ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สมาชิกในชุมชน
มีความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ในครัวเรือน ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ชุ ม ชนได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภายนอก และชุ ม ชนมี ค วามทั่ ว ถึ ง ทางด้ า น
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เป็นชุมชนที่ได้รับการจัด
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเทศบาลนครปากเกร็ดได้ดาเนินการส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ชุ ม ชนต่ างๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ ม แข็ ง โดยผู้ วิจั ย ได้ ท าการศึ ก ษาทั้ งจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน การเข้าร่วมสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้ ที่เกี่ยวข้องในชุมชน และเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลนครปากเกร็ ด ซึ่ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนดนโยบายในการพั ฒ นาชุ ม ชน โดยมี ก าร
ตรวจสอบข้อมูล ทั้งข้อมูล เอกสารและข้อมูล ส่วนบุคคล และนาข้อมูลดังกล่ าวไปทาการพูดคุยกับ
ชาวบ้านหลายๆ ครั้งเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยผู้ วิจัยจะได้ทาการอธิบายข้อมูล
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องต่อความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้
3.1 ข้อมูลการดาเนินงานเกี่ยวกับชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3.2 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2
3.3 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
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3.1 ข้อมูลการดาเนินงานเกี่ยวกับชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลนครปากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รักการยกฐานะจากสุขาภิบาล
ปากเกร็ดเป็นเทศบาลตาบลปากเกร็ด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
“เทศบาลเมืองปากเกร็ด” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2539 และเป็นเทศบาลนครปากเกร็ดตั้งแต่วันที่ 20
เมษายน 2543 จนถึงปัจจุบัน
3.1.1 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลนครปากเกร็ ด ตั้ ง อยู่ ในอ าเภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี ด้ า นฝั่ ง
ตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยาระยะทางห่างจากจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร ทาเลที่ตั้ง
เป็นปริมณฑลติดกับกรุงเทพมหานคร1
3.1.2 อาณาเขตและพื้นทีอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้าเจ้าพระยา (ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด)
พื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดมีพื้นที่ปกครอง 36.04 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื้น ที่ 5 ตาบล จานวน 65 ชุมชน ได้แก่ ตาบลปากเกร็ด ตาบลบางพูด ตาบลบ้านใหม่ ตาบลบาง
ตลาด ตาบลคลองเกลือ
จากข้อมูล ด้านทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครปากเกร็ดซึ่งรั บผิ ดชอบพื้น ที่
ปกครอง 5 ตาบล ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 มีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้นในการปกครองรวม 123,062
ครัวเรือน ประชากร 189, 494 คน แบ่งเป็นชาย 88, 191 คน หญิง 101, 403 คน จานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 148, 267 คน จานวนครอบครัว 61, 434 ครอบครัว
3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ในปัจจุบันโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มมีชุมชนตั้งอยู่หนาแน่นโดยเฉพาะ
ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา มีคลองสาธารณะเชื่อมต่อในพื้นที่หลายสายเป็นจุดระบายน้าจากพื้นที่ลงสู่
แม่น้าเจ้าพระยา แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มและคลองสาธารณะที่ ตื่นเขินและถูกรุกล้า
บางจุด ทาให้ประสบปัญหาน้าท่วมและน้าท่วมขังเป็นประจาทุกปีในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว
1

เทศบาลนครปากเกร็ด, รายงานกิจการ พ.ศ. 2558 เทศบาลนครปากเกร็ด (นนทบุรี:
เทศบาลนครปากเกร็ด, 2558), 104.
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3.1.4 โครงสร้างทางการบริหาร
การบริ ห ารของเทศบาลนครปากเกร็ ด เป็ น การบริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในรูปแบบเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” โดยตรงและเลือกตั้ง “สภาเทศบาล” 2
1. ฝ่ ายบริ ห ารของเทศบาลนครปากเกร็ ด มี ห น้ าที่ บ ริห ารงานตามนโยบาย
ภายใต้ภารกิจและอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จานวน 1 คน รอง
นายกเทศมนตรี จานวน 4 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 4 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี
จานวน 1 คน
2. ฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายและการทางานของฝ่ายบริหาร
โดยผ่านสภาเทศบาล ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลจานวน 24 คน (ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน
และสมาชิกสภาเทศบาล 22 คน)
3. ฝ่ ายประจ า มี ห น้าที่ ควบคุม การปฏิ บั ติงานเทศบาลให้ เป็ นไปตามอ านาจ
หน้ าที่ กฎหมาย และนโยบายในระดับ ต่างๆ ได้แก่ ปลั ดเทศบาล รองปลั ดเทศบาล หั ว หน้าส่ ว น
ราชการระดับสานัก/กอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนราชการ
3.1.5 อานาจหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด
เทศบาลนครปากเกร็ดมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายสาคัญ 2 ฉบับ คือ พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. .ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มเี ครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. หน้าที่อื่นๆ ซึ่งมีคาสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่
ของเทศบาล
8. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
9. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
2

เทศบาลนครปากเกร็ด, คู่มือคณะกรรมการชุมชน (นนทบุรี: เทศบาลนครปากเกร็ด,

2559), 9.

Ref. code: 25595803010106SDJ

49
10. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
11. ให้มีและบารุงทางระบายน้า
12. ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
13. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
14. ให้มีการดาเนินกิจการโรงรับจานาหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
15. ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
16. กิจการอย่างอื่นซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
3.1.6 การตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
ในการดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน และแก้ไขปัญหาของชุมชน องค์กรชุมชน
เป็นตัวสาคัญที่จะก่อให้เกิดกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นหน่วยที่
ทาหน้าที่กระจายและประสานกิจกรรม หรือหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน
เองหรือระหว่างประชาชนในชุมชนกับองค์กรภายนอกให้มีประสิทธิภาพ3
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรชุมชนในเขตเทศบาล
1. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข
2. เพื่ อให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนได้ มี ส่ ว นร่ว มในการเสริ ม สร้างความปรองดอง
ความรัก ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของท้องถิ่น
3. เพื่ อให้ ป ระชาชนในเขตเทศบาลได้ มีก ารรวมตัว กัน ด้ วยจิตสาธารณะเพื่ อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างชุมชน
เทศบาล ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน
การตั้ งองค์ ก รประชาชนหรื อ องค์ ก รชุ ม ชนในปั จ จุบั น นี้ ถื อ เป็ น หลั ก การและ
แนวทางสาคัญทั้งหน่วยงานรัฐ และองค์กรเอกชนในการส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง สาหรับประชาชนในเมือง
คณะกรรมการชุมชน เป็นรูปแบบหนึ่งขององค์กรชุมชน ที่ได้รับการจัดตั้งและมี
บทบาทในการพัฒนาชุมชน นอกจากนั้นยังมีกลุ่มหรือองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย ที่ประชาชนในท้องถิ่น
ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยตนเอง หรือได้รับการจัดตั้งจากหน่วยงานภายนอก อาทิ กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม อสม.
กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเหล่านี้เป็นองค์ประกอบและเป็นตัวแทนสาคัญของ

3

เรื่องเดียวกัน, 16-21.
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ประชาชนซึ่งมีความสนใจ และจัดกิจกรรมเฉพาะอย่าง แต่มีบทบาทและหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกัน
กับคณะกรรมการชุมชนอย่างใกล้ชิด
3.1.7 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
1. เป็นผู้เสริมสร้างจิตสานึก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของผู้อยู่
อาศัยในชุมชนและของสังคม
2. เป็นผู้นา ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน อาทิเช่น กิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น กิจกรรมสาธารณสุข กิจกรรมพัฒนาอาชีพ และการปรับปรุงชุมชน
3. เป็นสื่อกลาง ในการรับฟังรวบรวมความคิดเห็นและปัญหาของชุมชน รวมทั้ง
สะท้อนความต้องการและข้อเสนอของชุมชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
4. เป็นหน่ วยในการประสานโครงการกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกลุ่มทั้งหลายใน
ชุมชนและระหว่างผู้อาศัยในชุมชนและองค์กรหน่วยงานต่างๆ ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ชุมชนแห่งอื่นๆ
การจัดตั้งชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ดได้ดาเนินการ
จั ด ตั้ งชุ ม ชนขึ้ น ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์วางแผนและการดาเนินงานพัฒนาอย่างมี
ระบบ และเพื่อประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของรัฐบาลและเอกชน ในการจัดและระดมใช้
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ4
การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด มีการพัฒ นาและปรับแนวทาง
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2538 โดยมีการจัดตั้ง ดังนี้
ปี 2538 มีการจัดตั้งชุมชน จานวน 5 ชุมชน ตามจานวนของตาบล
ปี 2540 มีการจัดตั้งและปรับขอบเขตของชุมชน โดยพิจารณาจัดตั้งตามตาบล
และขนาดของชุมชนมีจานวน 12 ชุมชน
ปี 2543 มีการจัดตั้งชุมชนแยกตามขนาดของชุมชน รวมทั้งสิ้น 37 ชุมชน
ปี 2546 มีการจัดตั้งชุมชนเพิ่มในส่วนของตาบลบางพูด ตามแนวทางการเคหะ
อีก 1ชุมชน รวมเป็น 38 ชุมชน
ปี 2543 มีการจัดตั้งชุมชนจากหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มเติม รวมเป็น 63 ชุมชน
และเพื่ อให้ การพั ฒ นาชุม ชนในพื้ น ที่ เทศบาลนครปากเกร็ด ครอบคลุ ม พื้ น ที่
ได้มากที่สุด คณะผู้บริหารเทศบาลจึงกาหนดให้มีการจัดตั้งชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 65 ชุมชน ในปี 2558
และจัดทาพร้อมปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการดาเนินงานชุมชนขึ้น โดยมีชุมชน ขอบเขตชุมชนและ
4

เรื่องเดียวกัน, 18-19.
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หน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน เพื่อกาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลนครปาก
เกร็ด โดยในปัจจุบันมีชุมชนทั้งสิ้น 66 ชุมชน (23 พฤษภาคม 2560)5
3.1.8 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด
เทศบาลนครปากเกร็ด ได้กาหนดนโยบายด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทั้งทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็ นความสาคัญของการใช้
สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล จัดทาแผนชุมชนโดย
บูรณาการแผนงานโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชนร่วมกับเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนิ น กิจกรรมอัน เป็ น ประโยชน์ ต่อท้ องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ ความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชนและผู้สูงอายุในชุมชน6
นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ ให้ แ ก่ ชุ ม ชนภายใต้
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยสนับสนุนการดาเนินงานของ
กองทุ น ชุ มชนเมื อง กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ชมรมผู้ สู งอายุ ส่ งเสริมการฝึ กอบรมอาชีพ และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.2 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2
3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน
ชุมชนบางตลาดพัฒ นา 2 เป็ นชุมชนที่มีพื้น ที่ค่อนข้างกว้าง เป็ นชุมชนที่เป็ น
บ้านพักของข้าราชการกรมชลประทานทั้งหมด มีจานวนกว่า 800 หลังคาเรือน จานวนประชากร
อาศัยอยู่ที่นี่กว่า 5,000-6,000 คน หัวหน้าครัวเรือนทาอาชีพพรับราชการ และทางานเอกชน
ลักษณะของบ้านเป็นอาคารไม้เก่าแก่กว่า 100 ปี (ไม่สามารถระบุปี พ.ศ. ที่สร้าง
ได้) เป็นชุมชนที่มีทางเข้า-ออกร่วมกับกรมชลประทาน โดยเป็นชุมชนที่มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
หลายแห่ง เช่น สนามฟุตบอล ที่ทาการชุมชน และตลาด

5

เทศบาลนครปากเกร็ด, “จานวนชุมชนในเขตเทศบาล,” http://www.pakkretcity.
go.th/content/73. (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560).
6 เทศบาลนครปากเกร็ด, แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) (นนทบุรี: เทศบาลนคร
ปากเกร็ด, 2559), 40-42.
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ภาพที่ 3.1 ลักษณะบ้านของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2
3.2.2 ความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2
สามารถพิจารณาได้จากประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.2.2.1 ความสามัคคีและความเกื้อหนุนกันของชุมชน
จากการเข้าสังเกตการณ์ของผู้วิจัยพบว่าเป็นชุมชนบางตลาดพัฒนา 2
เป็นชุมชนที่มีกรรมการชุมชนเป็นผู้เสริมสร้างความมีจิตสานึกในการรักชุมชนให้กับสมาชิกในชุมชน
โดยการให้ส มาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒ นาที่อยู่อาศัยในชุมชน ได้แก่ การซ่อมแซม
อาคารบ้านเรือน การซ่อมแซมระบบรางระบายน้าของชุมชน เพื่อตระหนักในปัญหาร่วมกันของชุมชน
อีกทั้งยังมีที่ทาการหมู่บ้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความคิดเห็นและปัญหาของชุมชน ซึ่งจะ
มีการประชุมกรรมการชุมชน และสมาชิกเป็ นประจาเดือนละ 1 ครั้ง หากมีสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมการ
ประชุมก็จะทาเป็นจดหมายแจ้งข่าวสารเป็นสื่อกลางให้แก่ลูกบ้านเป็นประจา และใส่ช่องแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นและปัญหาของชุมชนผ่านทางจดหมายส่งมาที่ทาการ
หมู่บ้านได้
ความสามัคคีของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ผู้วิจัยพบว่ามีการให้สมาชิก
ในชุ ม ชนเข้ ามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารชุ ม ชนได้ ห ลากหลายช่ อ งทาง ได้ แ ก่ การประสานงานกั บ
คณะกรรมการชุมชน การส่งจดหมายแจ้งข่าวสาร การประชุมประจาเดือนของชุมชน การทากิจกรรม
ประเพณีต่างๆ ร่วมกัน การสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ระหว่างกรรมการชุมชนแต่ละโซน อีกทั้ง
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สมาชิกในชุมชนจะให้เกียรติประธานกรรมการชุมชนและกรรมการชุมชนมาก เพราะกรรมการชุมชน
คือ ตัวแทนของพวกเขา เมื่อมีงานหรือกิจกรรมก็จะเข้าไปประสานงานเพื่อขอความร่วมมือ ก็จะใช้
วิธีการประสานงานแบบไม่เป็นทางการกับตัวแทนในแต่ละโซนในชุมชนเพื่อให้งานสาเร็จ
นอกจากนั้ น เมื่ อ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมของชุ ม ชน เช่ น การแข่ ง ขั น กี ฬ า
สมาชิกในชุมชนที่มีศักยภาพก็จะนาทรัพยากรของตนเองที่มีอยู่มาช่วยเหลือชุมชน เช่น สมาชิกบาง
คนเป็นเจ้าของร้านเครื่องเสียงก็จะนามาช่วยในการจัดงาน หรือสมาชิกบางคนเป็นกรรมการตัดสิน
ฟุตบอลระดับชาติก็จะเข้ามาช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในชุมชน เป็นต้น

ภาพที่ 3.2 การจัดงานกีฬาของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2
3.2.2.2 ชุมชนมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เป็นชุมชนที่มีสมาชิกจานวนมาก แต่ก็ได้มีการ
แก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกั น ของชุ ม ชนโดยผ่ า นการประชุ ม ประชาคมในการวางแผนโครงการที่ ได้ รั บ
งบประมาณอุดหนุน 100,000 บาท มากจากเทศบาลนครปากเกร็ดในแต่ละปี โดยได้ดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประชุมชุมชนร่วมกันเพื่อกาหนดปัญหา และมีส่ วนร่วม
ในการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่การเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาชุมชน ตลอดจน
ร่วมกาหนดปัญหา และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา โดยการประชุมใหญ่ของชุมชนจะเป็นการ
พิจารณาการจัดทาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนที่เทศบาลนครปากเกร็ดสนับสนุนงบประมาณ
ในแต่ ล ะปี โดยก าหนดปั ญ หาที่ ส าคัญ ในปี ที่ ผ่ านมาคื อ การซ่ อ มแซมรางน้ าของชุม ชน และการ
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ซ่อมแซมถนนของชุม ชน โดยในการประชุมของชุมชนบางตลาดพั ฒ นา 2 เพื่ อขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ดในแต่ละปีจะมีการดาเนินงานดังนี้
- ประสานงานกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อกาหนด
วัน เวลาประชุม
- คณะกรรมการชุมชนประสานงานสมาชิกในชุมชนเพื่อแจ้งวัน เวลาที่
จะประชุม และกาหนดประเด็นวาระ พร้อมโครงการในปีที่ผ่านมา
- กระจายเสียงผ่านเสียงตามสายของชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน
สมาชิกในชุมชนมาร่วมประชุม
- ประสานหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในพื้น ที่ เช่น กรมชลประทาน และ
เทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อให้ความรู้ในการทาโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 สมาชิกในชุมชนร่วมตัดสิ นใจเลือกแนวทางและวางแผน
แก้ไขปัญหาของชุมชน “โดยชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เป็นชุมชนที่ไม่มีพื้นที่สาธารณะแต่เป็นพื้นที่
ของกรมชลประทาน จึงต้องทาโครงการในลักษณะซ่อมแซม และปรับปรุง เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
ของเทศบาล”7 โดยหลังจากที่ได้โครงการที่จะดาเนินการแล้ว ประธานกรรมการชุมชนก็จะทาหน้าที่
เข้าพบคณะผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อชี้แจงโครงการ และให้ความร่วมมือกับเทศบาล หรือ
สตง. เพื่อเข้าตรวจสอบโครงการต่อไป
ขั้น ตอนที่ 3 หลั งจากที่ โครงการอนุ มั ติแ ล้ ว สมาชิก ในชุม ชนร่ว มกั น
ดาเนินการและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีการแต่งตั้งคณะทางานจากสมาชิกในชุมชนเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการและเร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา ซึ่งชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 จะใช้
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยคัดเลือกผู้รับเหมาจากในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างงานส่งเสริมอาชีพให้กับ
สมาชิก ในชุ มชน และสมาชิกสามารถตรวจสอบผลงานได้ ตลอดเวลา โดยที่ ผ่ านมาไม่มี การเรื่อ ง
ร้องเรียนเกิดขึ้น เพราะได้ดาเนินการผ่านการมีส่วนร่วมดาเนินการของสมาชิกในชุมชน
ขั้น ตอนที่ 4 สมาชิกในชุมชนร่วมรับผลประโยชน์จากการดาเนินการ
พัฒนา หลังจากได้ดาเนินการในปัญหาที่เกิดขึ้นจนประสบความสาเร็จโครงการ ซึ่งสมาชิกในชุมชน
บางตลาดพัฒนา 2 ได้รับความสะดวกในการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบการระบายน้าของชุมชน ทาให้ลด
ปัญหาน้าท่วมของชุมชน และลดภาระหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด

7

อุษณากร ศุภมิตรธัญญากร, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ทาการชุมชน, 23
เมษายน 2560.
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ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เมื่อดาเนินการ
ในการแก้ไขปั ญหาเรื่องระบบการระบายน้าของชุมชนแล้ว คณะกรรมการชุมชนก็จะเชิญประชุม
สมาชิกในชุมชน กรรมการชุมชน องค์กรต่างๆ ในชุมชน เพื่อสรุปผลการดาเนินงานของชุมชน ซึ่ง
กรรมการในชุมชนได้กล่าวว่า “การแก้ไขปัญหาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนคร
ปากเกร็ด ตลอดจนผ่านความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชนทาให้โครงการต่างๆ ที่ทาในชุมชน
บางตลาดพัฒนา 2 ประสบความสาเร็จ และไม่มีเรื่องราว” (กรรมการชุมชน) และเมื่อได้มีการสรุปผล
การดาเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะนาผลที่ได้มาเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อใช้ใน
การวางแผนและป้องกันปัญหาในครั้งต่อไป และคอยติดตามและประเมินผลต่อไปเป็นระยะ เพื่อให้
เข้าใจสามารถอธิบายกระบวนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยส่วนร่วมได้ดังนี้

การประชุมชนร่วมกัน
เพื่อกาหนดปัญหา/
วางแผนชุมชน

สมาชิกในชุมชนร่วมกัน
ตัดสินใจ/เลือกแนวทาง
แก้ไขปัญหา
ดาเนินการและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน

รวบรวมข้อมูลเพื่อ
ติดตามและ
ประเมินผล

สมาชิกในชุมชนร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการ
ดาเนินการพัฒนา

ภาพที่ 3.3 กิจกรรมการการแก้ไขปัญหาของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2
3.2.2.3 ชุมชนมีความมั่นคงในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 พบว่ามีสถิติอุบัติเหตุน้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี และเหตุการณ์
ลั กทรั พย์ ในชุม ชนในปี 2559 มีจ านวน 2 ครั้ง โดยชุมชนบางตลาดพั ฒ นา 2 จะมี การแบ่งหน้าที่
คณะกรรมการชุมชนฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อทาหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และประสานงานกับสถานีตารวจภูธรอาเภอปากเกร็ด ซึ่งสถานีตารวจภูธร
อาเภอปากเกร็ดจะส่งเจ้าหน้าที่ตารวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยของชุมชนบางตลาดพั ฒนา 2 วันละ
3 ครั้ง ทั้งในตลาดบางตลาดพัฒนา 2 และในชุมชน อีกทั้งคณะกรรมการฝ่ายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภั ย ยั งได้ป ระสานงานเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่ อ ฝึ ก ฝนสมาชิ ก ในชุ ม ชนบางส่ ว นเพื่ อเป็ น
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เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากสภาพชุมชนเป็น
อาคารไม้เก่า หากเกิดเหตุไฟไหม้จะช่วยป้องกันภัยได้ในเบื้องต้น8
นอกจากนั้นการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน คณะกรรมการฝ่าย
สาธารณสุ ข ยั งท าหน้ าที่ ในการส่ งเสริม สุ ขภาพการป้ องกัน โรคของชุ มชนในเชิงรุก โดยดู แลด้าน
สุขภาพของสมาชิกในชุมชน การดูแลอนามัยและสิ่ งแวดล้อมในชุมชน และการดูแลความสะอาด
ปลอดภัยของอาหารในตลาด
3.2.2.4 สมาชิกในชุมชนมีความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ในครัวเรือน
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยของ
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โดยหัวหน้าครัวเรือนทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน โดยจาก
การเก็บ ข้อมูล ด้านอาชี พในชุมชนพบว่า โดยแบ่งเป็น อาชีพ รับ ราชการร้อยละ 55 อาชีพท างาน
รัฐวิสาหกิจ 23 อาชีพทางานเอกชนร้อยละ 15 อาชีพค้าขายร้อยละ 12 อาชีพอื่นๆ ร้อยละ 6 และ
รายได้ต่อครัวเรือนมีรายได้ 23,000 บาท/ครัวเรือน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่าของรายได้ประชาชาติ จึง
ถือได้ว่าสมาชิกในชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และความมั่นคงใน
ด้านรายได้ของครัวเรือน
3.2.2.5 มีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ และสามารถส่งเสริม
ให้ สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนได้อย่างหลากหลาย โดยมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ดังนี้ 1) การบริการตรวจสุขภาพในชุมชนโดยโรงพยาบาลชลประทานมา
ให้บริการการตรวจสุขภาพสมาชิกในชุมชน 2) การมีคณะทางานอาสาสมัครสาธารณสุขจิ้ว (อสม.จิ้ว)
คอยตรวจสุขภาพและเยี่ยมเยียนผู้สู งอายุที่ป่วย 3) การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสโมสรในเขต
จังหวัดนนทบุรี 4) การจัดงานประเพณีในวันสาคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ วันเข้าพรรษา
วันวิสาขบูชา 5) การส่งเสริมการซื้อขายสินค้าบริโภคโดยนาขยะมาแลกผ่านร้านค้าชุมชนในโครงการ
ออมเงิน 0 บาทโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กล่าวคือ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เน้นการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน โดยการให้ ส มาชิกในชุมชนได้เข้ามาช่วยเป็นคณะทางานในการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การบริการตรวจสุขภาพในชุมชน เครือข่ายคณะทางานด้านสาธารณสุขก็จะทา
หน้าที่ในการประสานและเตรียมสมาชิกที่ป่วยเข้ามาตรวจรักษา หรือการจัดงานประเพณีในวันสาคัญ
ต่างๆ ก็จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาชิกในชุมชน และสมาชิกในชุมชนจะเข้ามาช่วยเหลือ
8
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คณะกรรมการชุมชนในการจัดงานเพื่อให้งานกิจกรรมสาเร็จลุล่วงไปได้ ดังคากล่าวต่อไปนี้ “ชุมชน
บางตลาดพัฒนา 2 เมื่อจะจัดกิจกรรมหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนจะใช้ทุนบุคคลที่มีอยู่ในชุมชนก่อน แต่
พื้นที่นี้ทาอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ไม่ใช้พื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ของกรมชลประทาน
เทศบาลไม่สามารถมาทาอะไรได้เลย ต้องอาศัยคนในชุมชนช่วยกัน แต่ที่นี้ไม่มีการเก็บเงินเป็นราย
เดือนนะ เมื่อมีปัญหาทีนึงก็จะมีการประกาศและขอเงินสนับสนุน ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันออกค่าใช้จ่าย”9
พบว่าการที่ชุมชนลดการพึ่งพาหน่วยงานของรัฐ โดยใช้ศักยภาพภายใน
ชุ ม ชนที่ ต นเองมี อ ยู่ จ ะสามารถแก้ ไขปั ญ หาได้ รวดเร็ ว กว่า การพึ่ งพาหน่ ว ยงานภายนอก และใช้
งบประมาณได้อย่างประหยัดสอดคล้องตรงตามความต้องการของชุมชน และส่งเสริมให้สมาชิกใน
ชุมชนเกิดความหวงแหนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
3.2.2.6 ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ชุมชนจะเข้มแข็งได้นั้น นอกจากความสามารถในการพึ่งพาตนเองแล้ว
หน่วยงานภายนอกยังมีส่วนสาคัญที่จะช่วยทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเกิดการพัฒนาชุมชน
ของตนเองเกิดขึ้นมาได้ โดยชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้แก่
1. เทศบาลนครปากเกร็ด ให้ความช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภค และ
การจัดทาบริการสาธารณะให้กับชุมชน โดยเทศบาลกับชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 มีการทางานร่วมกัน
ในลักษณะ (Collabolative) โดยเทศบาลนครปากเกร็ดจะให้ เงินอุดหนุ นกับชุมชนๆ ละ 100,000 บาท
โดยชุมชนจะต้องเป็นผู้เขียนโครงการเข้าไปขอรับงบประมาณจากเทศบาล และดาเนินการจัดทาโครงการ
ด้วยตนเอง พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินโครงการให้กับเทศบาลทราบ นอกจากนั้นเทศบาลนครปาก
เกร็ดยังให้ การสนั บสนุนในบริการการตรวจสุขภาพชุมชนเคลื่อนที่ การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนผ่าน
เครือข่าย อสม. ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุมชน
บางตลาดพัฒ นา 2 เป็ นต้น แต่ทั้งนี้ยังขาดการส่งเสริมในด้านของการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาชีพ
คณะกรรมการชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ยังได้รับการสนับสนุนจากการ
ทางานของเทศบาลนครปากเกร็ด ดังคากล่าวของปลัดเทศบาลนครปากเกร็ดที่ว่า “การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการชุมชนกับเทศบาลนครปากเกร็ด จะมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการชุมชนกับเทศบาล
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ประธานชุมชนก็จะนาข้อมูลความต้ องการของสมาชิกในชุมชนมา
สื่อกับ เทศบาล เพื่อให้เทศบาลทาให้เกิดความสุขกับสมาชิกในชุมชน” (ปลัดเทศบาล, สัมภาษณ์ )
กล่าวคือ เป็นการประสานงานในการแก้ไขปัญหาระหว่างชุมชนกับเทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อให้เกิด
9
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ความเข้าใจที่ตรงกัน และการประชุมระหว่างชุมชนกับเทศบาลจะเป็นช่องทางที่เชื่อมต่อระหว่าง
ชาวบ้านกับหน่วยงานของรัฐผ่านไปยังคณะกรรมการชุมชนที่ทาหน้าที่เป็นผู้แทนของสมาชิกในชุมชน

ภาพที่ 3.4 การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ด
2. กรมชลประทาน ให้ ก ารสนั บ สนุ น การซ่ อ มแซมถนน และดู แ ล
สภาพแวดล้ อ มในชุ ม ชนให้ มี คุ ณ ภาพสู ง การดู แ ลรัก ษาความปลอดภั ย ในชุ ม ชน และได้ ให้ ก าร
สนับสนุนการจัดทาสนามฟุตบอลให้กับชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ในปี พ.ศ. 2549

ภาพที่ 3.5 การสนับสนุนการสร้างสนามฟุตบอลโดยกรมชลประทาน
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3.2.2.7 ชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ชุมชนบางตลาดพัฒ นา 2 มีเนื้อที่รวมกว่า 800 ไร่ โดยเป็นชุมชนที่มี
ระบบสาธารณู ป โภคพร้ อ มครบครั้น ได้ แ ก่ ไฟฟ้ า และประปา นอกจากนั้ น ถนนของชุ ม ชนเป็ น
ถนนลาดยางโดยรอบชุมชน เดินทางได้โดยสะดวกปลอดภัย และยังเป็นชุมชนที่มีระบบสาธารณูปการ
ที่ครบถ้วน ได้แก่ สนามฟุตบอล ที่ทาการชุมชน ศาลาประชาคม ร้านค้าชุมชน และตลาดชุมชน ส่งผล
ให้เกิดมีศูนย์กลางในการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน และมีแหล่งเศรษฐกิจในชุมชนซึ่งจะทาให้เกิด
รายได้ให้กับประชาชนในชุมชนโดยการประกอบอาชีพค้าขายในตลาดของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2

ภาพที่ 3.6 ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนบางตลาดพัฒนา 2
3.3 ข้อมูลพื้นฐานชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
3.3.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน
สภาพชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ตั้งอยู่ในตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ลักษณะสภาพชุมชนเป็นหมู่บ้านจัดสรร จัดสรรโดยการเคหะแห่งชาติ เนื้อที่ต่อหลัง
โดยเฉลี่ย ขนาด 50 ตารางวา มีจานวนทั้งสิ้น 642 หน่วย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 ซึ่งในรายละเอียด
การจัดตั้งชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จะประกอบด้วยระบบสาธารณูปโภค ระบบน้าใช้น้าบาดาล
(ปั จ จุ บั น เป็ น น้ าประปา) ระบบระบายน้ าป้ องกัน น้ าท่ ว ม มี ศูน ย์ บ ริการชุม ชน และบริเวณที่ เป็ น
พาณิชยกรรม โดยจัดสรรให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย ระหว่าง 3,000-5,000 บาท/เดือน โดยการจับ
สลาก และได้เข้าอยู่อาศัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา เป็นชุมชนแรกๆ ที่มีการสร้างบ่อบาบัดน้า
เสีย ก่อนระบายลงสู่ คลองสาธารณะคือ คลองบางตลาด โดยได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจาก

Ref. code: 25595803010106SDJ

60
ประเทศญี่ปุ่นในการจัดทาระบบบาบัดน้าเสีย มีการจัดพื้นที่ส่วนกลางเป็นสนามฟุตบอล สวนสาธารณะ
สถานที่จัดทากิจกรรม
ชุ มชนประชานิ เวศน์ 2 ระยะ 3 เป็ นชุ มชนร่มรื่ น อนุ รั กษ์ ต้ นไม้ ดู แลท าความ
สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม รักการออกกาลังกาย โดยมีเครื่องออกกาลังกายตามวัย และจัดกิจกรรม
ตามวัย และจัดกิจกรรมตามกลุ่มวัย

ภาพที่ 3.7 ลักษณะทั่วไปของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
3.3.2 ความเข้มแข็งของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เป็นชุมชนที่มีการพัฒนาของชุมชนโดยมีองค์กร
ต่างๆ ในชุมชนเป็นองค์ประกอบสาคัญในการขับเคลื่อนงาน และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยการ
ประสานงานของประธานกรรมการชุมชน และกรรมการหมู่บ้านในการช่วยกันทาให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.3.2.1 ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน
ลักษณะเฉพาะของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีสภาพเป็นบ้านแฝด
เป็นหมู่บ้านของการเคหะ สมาชิกที่เข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนนี้ร้อยละ 95 เป็นผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ตั้งแต่
ปี 2522 และเป็ น ชุมชนที่มีประชากรแฝงในชุมชนค่อนข้างน้อยมาก โดยในชุมชนนี้จะมีครัวเรือน
รวมกันทั้งสิ้น 642 ครัวเรือน โดยความสัมพันธ์ของคนในชุมชนค่อนข้างดีกว่าชุมชนอื่น เนื่องด้วย
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีความสามัคคีกันในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดย
การส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน และไม่อนุญาตให้มอเตอร์วินจากภายนอกชุมชนเข้ามาในชุมชน
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โดยหากไม่มีรถจักรยานก็จะใช้การเดินเท้า เพื่อลดพิษในชุมชน จนได้รับรางวัลเป็นชุมชนอนุรักษ์
ต้นไม้ดีเด่นของจังหวัดนนทบุรี อีกทั้งสมาชิกในชุมชนยังมีรวมกลุ่มกันทากิจกรรมร่วมกันเป็นประจา
เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันวิสาขบูชา และกิจกรรมการประชุมและทาบุญเลี้ยงพระทุก
เดือน ความเกื้อหนุนกันของชุมชนมีสภาพสังคมแบ่งพึ่งพาอาศัยกันระหว่างเพื่อนบ้านในซอยเดียวกัน
โดยสังเกตได้จากในคนในซอยเดียวกันจะรู้จักกันมานาน และสามารถช่วยกันดูแลรักษาบ้านกันได้
ในช่วงที่เจ้าของบ้านอื่นในซอยไม่อยู่ และในด้านของการดูแลความสะอาดในชุมชน ในทุกๆ วันเสาร์ ก็
จะเป็นวันพัฒนาชุมชน สมาชิกในชุมชนจะออกมาช่วยกันทาความสะอาดชุมชน และในทุกวันในเวลา
ตี 5 ก็จะมีการสลับหมุนเวียนสมาชิกมาดูแลรดน้าต้นไม้บริเวณสนามออกกาลังกายของชุมชน

ภาพที่ 3.8 ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกันโดยจัดงานเลี้ยงพระทาบุญทุกเดือน
3.3.2.2 ชุมชนมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม
สมาชิกในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จะเข้ามามีส่ วนร่ว มในการ
จัดทาแผนชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนเป็นประจา และร่วมกันจัดทาแผนสุขภาพของชุมชน
เพื่อเป็นการขจัดหรือลดปัญหาสุขภาพ โดยการจัดทาเป็นวาระประชุมของชุมชนปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งใน
แต่ละเดือนสมาชิกก็จะทราบข้อมูลข่าวสารของชุมชนโดยการแจ้งของประธานหมู่บ้าน เป็นจดหมาย
ไปยังสมาชิกในชุมชน และเมื่อมีการเรียกประชุม สมาชิกในชุมชนแต่ละซอยก็จะจัดส่งตัวแทนของ
ซอยๆ ละ 2-3 ท่าน รวม 26 ซอยมาประชุมกันที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้านเพื่อตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ร่วมกันโดยส่วนรวม
3.3.2.3 ชุมชนมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ชุมชนประชานิ เวศน์ 2 ระยะ 3 เป็ นชุ มชนที่ตั้งอยู่ในแหล่ งเศรษฐกิ จ
สาคัญของถนนสามัคคี ซึ่งมีสภาพสังคมที่หลากหลาย โดยผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า ชุมชนมีความมั่นคง
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ค่อนข้างต่า เพราะมีทางเข้า หลายทาง และไม่มีการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เข้าไปในชุมชน แต่
ภายในชุมชนจะมีการรณรงค์ให้ใช้การเดิน และการใช้จักรยานในการสัญจรในชุมชน ทาให้เป็นชุมชน
ที่มีความปลอดภัยบนถนนในชุมชนค่อนข้างสูง โดยในปีที่ผ่านมา 2559 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
ในชุมชน อีกทั้งในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีการพึ่งพาเพื่อนบ้านเพื่อดูแลในเวลาที่เจ้าของบ้าน
ไม่อยู่เป็นต้น ทั้งนี้ความมั่นคงและความปลอดภัยในชุมชนยังคงต้องพึ่งพาหน่วยงานภายนอกเป็นหลัก
ในการเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสมาชิกในชุมชน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตารวจมาตรวจตราใน
ชุมชนวัน ละ 3 เวลา ได้แก่ เวลา 10.00 น. เวลา 13.30 น. และเวลา 20.00 น. โดยสถิติ การเกิด
อาชญากรรมในชุมชนมีจานวน 3 ครั้ง (ในปี พ.ศ. 2559-2560)

ภาพที่ 3.9 ความปลอดภัยในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
3.3.2.4 สมาชิกในชุมชนมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้
สมาชิกในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีจานวนครัวเรือนทั้งสิน 642
หลังคาเรือน มีประชากร 3, 528 คน ประชากรชาย 1, 308 คน ประชากรหญิง 2, 220 คน จานวน
เด็กอายุต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ มีจานวน 516 คน จานวนผู้สูงอายุในชุมชน (มากกว่าร้อยละ 20 ใน
ชุมชน) จานวน 808 คน การประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนสามารถเก็บข้อมูลได้จากแบบสารวจ
ข้อมูลของชุมชนได้ดังนี้
1. ประกอบอาชีพรับราชการ จานวน 425 ราย คิดเป็นร้อยละ 12
2. ประกอบอาชีพเอกชน
จานวน 826 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.4
3. ประกอบอาชีพทางานรัฐวิสาหกิจ จานวน 424 ราย คิดเป็นร้อยละ 12
4. ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 699 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.8
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5. ประกอบอาชีพค้าขาย
จานวน 405 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.4
6. ประกอบอาชีพอื่นๆ
จานวน 749 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.2
7. ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จานวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.2
ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสมาชิกในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
ร้อยละ 21.2 ที่ไม่มีงานทา เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ว่างงาน เช่น แม่บ้าน และเป็นผู้มาอาศัย
จากที่อื่นๆ โดยรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีรายได้เฉลี่ยที่ 18, 500
บาทต่อเดือน ซึ่งชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เป็นชุมชนที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
3.3.2.5 มีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
การรวมกลุ่ มเพื่อจัดกิจกรรมในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีเป็น
จานวนมากโดยเป็ น กิจกรรมทางศาสนาและประเพณี กิจกรรมเพื่ อพั ฒ นาทางด้ านสุ ขภาพให้ กับ
สมาชิกในชุมชน และการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยเทศบาลนครปากเกร็ดให้กับสมาชิกในชุมชน ซึ่ง
จะมีการรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนกลุ่มต่างๆ ออกมาร่วมกันทากิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันมากกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนครั วเรือน โดยการจัดกิ จกรรมต่างๆ จะถู กดาเนิ นการโดยคณะกรรมการ
หมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชนซึ่งเสียสละเวลาเพื่อทางานให้กับสมาชิกในชุมชน โดยจะมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่
1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี ได้แก่ การจัดทาบุญ ของ
หมู่บ้านทุกต้นเดือน การจัดกิจกรรมเวียนเทียนในหมู่บ้านในวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิ ม
พระชนพรรษา วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจกับสมาชิกในชุมชน
2. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านสุขภาพให้กับสมาชิกใน
ชุมชน ได้แก่ การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปีของหมู่บ้าน โดยเฉพาะการจัดให้บริการผู้สูงอายุใน
ชุมชน และการตรวจสุขภาพให้กับสมาชิกในหมู่บ้านทุกๆ วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ศาลาประชาคม
3. การจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยเทศบาลนครปากเกร็ดให้กับสมาชิก
ในชุม ชน ได้ แก่ กิจ กรรมการตรวจสุ ข ภาพจิ ต กิ จกรรมการออกกาลั งกาย กิ จ กรรมนั น ทนาการ
กิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ เป็นต้น
3.3.2.6 ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ชุ ม ชนประชานิ เวศน์ 2 ระยะ 3 ได้ รั บ การสนั บ สนุ น การท างานจาก
องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการดูแลรักษาความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนชุมชน ได้แก่
1. การสนับสนุนการทางานของชุมชนจากองค์กรของรัฐ ได้แก่ การดูแล
ความสะอาดของลาคลองบางตลาด โดยความร่วมมือของเทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี , การสร้างศาลาประชาคมให้ชุมชน โดยองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดนนทบุรี, การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ้างงานในชุมชนในการดูแลรักษาความสะอาดและ
อนุ รั ก ษ์ ต้ น ไม้ ข องชุ ม ชน โดยเทศบาลนครปากเกร็ ด , การสร้า งบ่ อ บ าบั ด น้ าเสี ย สนามฟุ ต บอล
สวนสาธารณะ และการสร้างลานกีฬาออกกาลังกายให้กับประชาชน โดยประเทศญี่ปุ่นผ่านทางการ
เคหะแห่งชาติ, การดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับสมาชิกในชุมชนโดยสถานีตารวจภูธรปากเกร็ด

ภาพที่ 3.10 ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ดในการก่อสร้างถนน คสล. และระบบ
ระบายน้าในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
2. การสนับสนุนการดูแลคลองบางตลาด โดยเครือข่ายพื้นที่ลุ่มน้า ทา
หน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการจัดการกับปัญหาความสกปรกของลาคลอง
3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชให้ความรู้ประชาชนในการวางแผน
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของตนเอง รวมถึ ง ความรู้ ในการจั ด ท าโครงการ การเขี ย นโครงการ เพื่ อ ขอรั บ
งบประมาณ
3.3.2.7 ชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2521 การจั ด ตั้ ง ชุ ม ชนประชานิ เ วศน์ 2 ระยะ 3 จะ
ประกอบด้วยระบบสาธารณูปโภค โดยมีระบบน้าใช้น้าบาดาล แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นน้าประปา
และชุมชนมีการวางระบบระบายน้าป้องกันน้าท่วม มีศูนย์บริการข้อมูลชุมชน สนามกีฬาของชุมชน
ลานออกกาลังกาย และบริเวณที่เป็นพาณิชยกรรม
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เป็นชุมชนร่มรื่น อนุรักษ์ต้นไม้ ดูแลทา
ความสะอาด รักษาสิ่ งแวดล้ อม รักการออกกาลั งกาย โดยมีเครื่องออกกาลั งกายตามวัย และจัด
กิจกรรมตามวัย และจัดกิจกรรมตามกลุ่มวัย
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ภาพที่ 3.11 สถานที่ออกกาลังกายในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
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บทที่ 4
ผลการศึกษา และการอภิปรายการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา
ชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” เป็นการศึกษาที่ให้ความสนใจต่อเรื่องปัจจัยที่จะ
ส่ งเสริมเพื่อให้ ชุม ชนเกิดความเข้มแข็งในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุ รี ปัญ หาและ
อุปสรรคที่จะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะการส่งเสริมให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งและยั่งยืนในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในพื้นที่เขตเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลต่อชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
3. เพื่อเสนอแนะการพัฒนาชุมชนในเขตเมืองให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
4.1 แนวทางการอภิปรายผลการศึกษา
แนวทางการอภิปรายผลการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
นั้น ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนบางตลาดพัฒ นา 2 และ
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็น
พื้นที่การศึกษา โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและร่วมสังเกตการณ์
ชุมชน
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ผลการวิจัยของชุมชนที่จ ะ
ศึกษา ได้แก่ ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ในเขตเทศบาลนครปาก
เกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยร่วมกันที่จะ
ส่งผลต่อการทาให้ชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งใน
การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนในเขตเมืองเพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ศึกษาจะใช้รูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์
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4.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงผล
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยขอกาหนดสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
A แทน ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
A1 แทน ผู้นาชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
A2 แทน สมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชน
A3 แทน ชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่ชัดเจน
A4 แทน ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
A5 แทน ชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล
A6 แทน ชุมชนมีลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอื้ออานวยต่อการรวมกลุ่ม
A7 แทน ชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน
B แทน ความเข้มแข็งของชุมชน
B1 แทน ชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน
B2 แทน ชุมชนมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม
B3 แทน ชุมชนมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
B4 แทน สมาชิกในชุมชนมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ในครัวเรือน
B5 แทน มีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
B6 แทน ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
B7 แทน ชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 กับปัจจัยที่มีผลต่อ
การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนดังกล่าว ได้แก่ ปัจจัยผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี ปัจจัยสมาชิกในชุมชนให้การยอมรับในบทบาทคณะกรรมการ ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหาร
จัดการที่มีความชัดเจน ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง ปัจจัยสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ปัจจัยชุมชนมีพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนที่สามารถเอื้ออานวยความสะดวกให้กับ
การรวมกลุ่มประชาชน และปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 กับปัจจัยที่มี
ผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนดังกล่าว ได้แก่ ปัจจัยผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี ปัจจัยสมาชิกในชุมชนให้การยอมรับในบทบาทคณะกรรมการ ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการ
บริหารจัดการที่มีความชัดเจน ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง ปัจจัยสมาชิกในชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ปัจจัยชุมชนมีพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนที่สามารถปัจจัยเอื้ออานวยความ
สะดวกให้กับการรวมกลุ่มประชาชน และปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน
ส่วนที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มแข็งของชุมชนกับปั จจัยที่มีผ ลต่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนทั้งสองแห่งกับความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยร่วมที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนทั้งสองแห่ง
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาด
พัฒนา 2
ผลจากวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดย
การนาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนมาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลที่
ได้รับจากการลงวิจัยภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยจะนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และหาค่าความสาคัญของปัจจัยที่
มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี มีวิธีการและขั้นตอนโดยผู้วิจัยจะนาข้อมูล
พื้นฐานที่ได้รับจากผลจากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ผู้วิจัยก็จะนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์
สังเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์ความถี่ของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบอุ ปนัย
(Analytic Inductive) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห์ความเข้มแข็ง
ของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 กับปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน มีผลดังนี้
4.4.1.1 ชุมชนมีความรัก ความสามัคคีและเกื้อหนุนกันของชุมชน
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านนี้ คือ ปัจจัยผู้นาชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับในบทบาท
ของคณะกรรมการชุมชน และปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
(1) ปัจจัยผู้นาชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ผู้วิจัยพบว่าผู้นาชุมชนที่ทางานด้วยการอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
จะส่งผลต่อสมาชิกในชุมชนให้เกิดความรัก ความสามัคคี เกื้อหนุนกันระหว่างสมาชิกในชุมชน เพราะ
มีการให้เกียรติในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน ดังคากล่าวต่อไปนี้
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“การมี ผู้ น าชุ ม ชนที่ เสี ย สละ มี ค ณะกรรมการชุ ม ชนที่ เข้ ม แข็ ง และ
สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเทศบาลนครปากเกร็ดที่เข้ามามีส่วนร่วมต่อ
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน”1
กล่าวคือ ผู้นาชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เป็นประธานกรรมการชุมชนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน เพราะมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ทางานด้วยความเสียสละและอุทิศตนโดยการให้ความสาคัญกับชุมชนของตนเองแบบเป็นบ้านเกิด
ของตน
(2) ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับในบทบาทของคณะกรรมการชุมชน
สมาชิ กในชุมชนบางตลาดพัฒ นา 2 ได้ ให้ การยอมรับ ต่อบทบาทของ
สมาชิกในชุมชน เนื่ องจากการให้ เกียรติต่อกันและการใช้วาจาที่สุ ภ าพของกรรมการชุมชนทาให้
สมาชิกมีความเกรงใจต่อคณะกรรมการชุมชน และการเลือกคณะกรรมการชุมชนโดยเลือกมาจาก
หลายช่วงอายุ ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวกมาทางานชุมชน โดยจะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการ
ชุมชนที่มาจากองค์กรต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุ ชมรมอาราบิก คณะทางานอาสาสมัครสาธารณสุขพื้นฐาน อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งกรรมการชุมชนที่ได้รับ
ส่ งผลให้ ชุม ชนมี ค วามรัก ความสามัค คี เกื้ อหนุ น กัน เพราะสมาชิ กในชุม ชนจะให้ ความเคารพใน
คณะกรรมการชุมชนและให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
ดังคากล่าวของประธานกรรมการชุมชนดังนี้
“สมาชิกในชุมชนจะให้เกียรติประธานและกรรมการชุมชนมาก เพราะ
กรรมการชุมชนคือ ตัวแทนของพวกเขา เมื่อมีงานหรือกิจกรรมก็จะใช้เสียงตามสายและประสานผ่าน
คณะกรรมการ เวลาไม่สามารถใช้กรรมการได้ ก็จะใช้วิธีการประสานกับตัวแทนของแต่ละโซนใน
ชุมชนในลักษณะไม่เป็นทางการเพื่อให้งานสาเร็จ โดยจะมีลักษณะการทางานไปเรื่อยๆ และ ให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดหรือปัญหาเด็กของวัยรุ่นในพื้นที่ลดลง” (ประธานชุมชนบาง
ตลาดพัฒนา 2, สัมภาษณ์) 2
(3) ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
ผู้วิจัยพบว่าชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เป็นชุมชนที่เน้นการลดการพึ่งพา
หน่วยงานของรัฐ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน หรือการจัดซื้อ/จัดจ้างในชุมชน ชุมชนบางตลาด
1

อัญชลี เย็นเกษม, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ทาการชุมชน, 23 เมษายน 2560.
2 อุษณากร ศุภมิตรธัญญากร, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ทาการชุมชน, 23
เมษายน 2560.
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พัฒนา 2 จะมีวิธีการโดยการปรึกษาหารือกับสมาชิกในชุมชนของตนเอง และขอความร่วมมือสมาชิก
ในชุมชนเพื่อร่วมแรง ร่วมใจในการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย ตามคาอธิบายดังนี้
“ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เมื่อจะจัดกิจกรรมหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน
จะใช้ทุนบุคคลที่มีอยู่ในชุมชนก่อน แต่พื้นที่นี้ทาอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ไม่ใช้
พื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ของกรมชลประทาน เทศบาลไม่สามารถมาทาอะไรได้เลย ต้องอาศัยคนใน
ชุมชนช่วยกัน แต่ที่นี้ไม่มีการเก็บเงินเป็นรายเดือนนะ เมื่อมีปัญหาก็จะมีการประกาศและขอรับเงิน
สนับสนุน ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันออกค่าใช้จ่าย พยายามจะพึ่งพาเทศบาลให้น้อยที่สุด เช่น งานตัด
ต้นไม้ หรือซ่อมแซมรางน้าทิ้งก็จะประสานเทศบาลมาทาให้ ”3 ผลของการที่ชุมชนมีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองค่อนข้างสูงส่งผลให้ชุมชนมีความสามัคคี และเกื้อหนุนกันในชุมชน
4.1.1.2 ชุมชนมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านนี้ คือ ปัจจัยผู้นาชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานใน
ชุมชนที่มีความชัดเจน และปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล ดังนี้
(1) ปัจจัยผู้นาชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ผู้วิจัยได้สังเกตว่าตั้งแต่สมัยประธานชุมชนคนปัจจุบันเข้ารับตาแหน่งจะ
มีการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนกับสมาชิกเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เวทีในการตัดสินใจการ
พัฒนาสาธารณูปโภคใหม่ๆ ในชุมชน ทาให้เกิดการดาเนินงานโดยส่วนรวมและยังมีการทาหนั งสือแจ้ง
มติที่ประชุมเป็นประจาทุกครั้ง
(2) ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่มีความชัดเจน
การบริหารงานของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ที่ชัดเจนโดยจะให้สมาชิก
ในชุมชนประสานงานกับตัวแทนคณะกรรมการชุมชนในแต่ล ะโซน เพื่อให้ กรรมการชุมชนซึ่งเป็น
ตัวแทนของสมาชิกในชุมชนเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอต่อประธานชุมชน และเมื่อมีการตัดสินใจ
เกี่ ย วกั บ งบประมาณก็ จ ะเชิ ญ สมาชิ ก ในชุ ม ชนทั้ ง หมดมาร่ ว มกั น คิ ด ผลของการศึ ก ษาพบว่ า
กระบวนการบริหารงานในชุมชนมีผลต่อการประสานงานระหว่างสมาชิกของชุมชนในเขตเมือง โดยใน
สังคมชุมชนที่มีข้าราชการเป็นเจ้าบ้านในพื้นที่ทั้งหมด โดยอาศัยการทางานในลักษณะไม่เป็นทางการ
เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ย น การประสานงานจะใช้ได้ผ ลมากกว่าการดาเนินการแบบเป็นทางการ
โดยเฉพาะการน าระบบอาวุโสมาใช้ในชุมชน และการให้ เกี ยรติ ซึ่งกัน และกั นจะท าให้ การติ ดต่ อ

3

อุษณากร ศุภมิตรธัญญากร, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ทาการชุมชน, 23
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ระหว่างสมาชิกในชุมชนจะทาให้มีการหวงแหนในชุ มชน ส่งผลให้ชุมชนมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดย
ส่วนรวม
(3) ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล
ผู้วิจัย พบว่าก่อนที่ชุมชนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล
นครปากเกร็ ด จ านวน 100,000 บาท จะมีการจัดประชุ มคณะกรรมการชุม ชนและสมาชิก เพื่ อ
ตัดสิ น ใจแก้ไขปั ญ หาในชุ มชนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพราะการจัดท าโครงการต่างๆ ต้ อง
สามารถสนองตอบต่อปัญหาของชุมชนหรือความต้องการของชุมชน ดังคาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“การเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินจากเทศบาล เทศบาลจะทาโครงการ
เข้ามาช่วยเหลือโดยตรงไม่ได้ เพราะเป็นที่ราชพัสดุ ทาได้เพียงการซ่ อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่มี
อยู่ ซึ่งทาให้ต้องใช้งบประมาณในแต่ละโครงการจานวนมาก เช่น โครงการปรับปรุงระบบรางระบาย
น้า และโครงการปรับ ปรุงถนนของชุมชน”4 ผลของการที่ชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
เทศบาลนครปากเกร็ด ส่งผลให้ชุมชนต้องมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม
4.1.1.3 ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้ า นนี้ คื อ ปั จ จั ย สมาชิ ก ในชุ ม ชนยอมรั บ ในบทบาทคณะกรรมการชุ ม ชน และปั จ จั ย ชุ ม ชนมี
กระบวนการบริหารงานที่มีความชัดเจน ดังนี้
(1) ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับในบทบาทคณะกรรมการชุมชน
ผู้วิจั ย พบว่าเมื่อมีการแบ่ งหน้าที่คณะกรรมการชุมชนกันตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว สมาชิกจะทราบว่ากรรมการคนใดทาหน้าที่อะไร สมาชิกในชุมชนก็จะ
เข้าใจบทบาทของคณะกรรมการชุมชนที่ ทาหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น เพื่ อ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาในชุมชนร่วมกัน
(2) ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานที่มีความชัดเจน
ผู้วิจั ยพบว่าการบริห ารงานของชุมชนบางตลาดพัฒ นา 2 มีการจัดตั้ง
องค์ ก รขึ้ น มาเพื่ อ ท าหน้ าที่ ขั บ เคลื่ อ นการท างานในชุ ม ชนที่ เรีย กว่าองค์ ก รชุ ม ชน โดยมี ป ระธาน
คณะกรรมการชุมชนเป็นหัวหน้าองค์กรชุมชน และมีกรรมการที่เหลืออีก 10 คน เป็นผู้ช่วยเหลือ มี
การแบ่ งหน้ าที่ และภารกิจ กัน ตามต าแหน่ งที่ ได้ รับ มอบหมาย เช่น ฝ่ ายปกครอง ดูแลเรื่อ งความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ฝ่ายสาธารณสุข ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยและระบบ
สาธารณูปโภคของชุ มชน การบริหารงานที่ชัดเจนจะมีการประสานงานกันระหว่างกรรมการชุมชน
4
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และสมาชิกในชุมชน เพื่อช่วยกันดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
ได้ดี เช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการลักทรัพย์ และแจ้งช่องทางการติดต่อในกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินกับประธานหมู่บ้านหรือประธานชุมชน
4.1.1.4 ชุมชนมีความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ในครัวเรือน
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านนี้ คือ ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง และปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน
ดังนี้
(1) ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 จะมีการช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนที่ขาดรายได้
โดยการพึ่งพาชุมชนของตนเอง โดยการให้สมาชิกในชุมชนที่ว่างงาน มาทางานเป็นแรงงานของชุมชน
เพื่อจ้างงาน เช่น การตัดหญ้า การดูแลอาคารสถานที่ของชุมชน การทางานในร้านค้า ชุมชน เพื่อให้
สามารถมีรายได้ในการเลี้ยงชีพ และมีการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเพิ่มขึ้นโดยการนาขยะรีไซเคิลมา
จาหน่ายที่ร้านค้าชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของกลับไป
(2) ปัจจัยปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน
ผู้วิจัยพบว่า ความร่วมมือกันระหว่างชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 กับเทศบาล
ทาให้สมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพโดยการฝึกอบรมอาชีพ
และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ดได้มีการทาโครงการต่างๆ ในด้านอาชีพให้บริการ
กับประชาชนในชุมชน เช่น โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
4.1.1.5 ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านนี้ คือ
ปัจจัยผู้นาชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปัจจัย สมาชิกในชุมชน
ยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชน ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง และปัจจัยที่
ชุมชนมีลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอื้ออานวยต่อการรวมกลุ่ม ดังนี้
(1) ปัจจัยผู้นาชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
โดยชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการโดย
คณะกรรมการชุมชน เช่น งานประเพณี งานเทศกาล งานวันสาคัญทางศาสนา งานแข่งขันกีฬาใน
ชุมชน อีกทั้งการทาหน้าที่ของประธานชุมชนต้องใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือชุมชนในด้าน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเพื่อให้เกิดความผลสัมฤทธิ์ในการจัดงาน รวมถึงต้องเสียสละเวลา และ
ให้ใจต่อการทางานชุมชน ซึ่งก็จะส่งผลให้ชุมชนพัฒนาโดยการสร้างให้คณะกรรมการมีความสุขในการ
ทางาน
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(2) ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับในบทบาทคณะกรรมการชุมชน
เมื่อคณะกรรมการชุมชนได้รับการยอมรับจากสมาชิก การทากิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนซึ่งจัดงานโดยคณะกรรมการชุมชนก็จะสามารถดาเนิ นการโดยได้สะดวก และได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกในชุมชน
(3) ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
กล่าวคือ ซึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการพึ่งพา
ตนเองจะทาให้สมาชิกในชุมชนจะให้การสนับสนุนต่อการรวมกลุ่มและเอาใจใส่ต่อกิจกรรมของชุมชน
ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ และรักษาผลประโยชน์ของตนเองอย่างสม่าเสมอ เช่น การรวมกลุ่มเพื่อ
รวมประชุมชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดาเนินงานต่างๆ ของชุมชน
(4) ปัจจัยที่ชุมชนมีลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอื้ออานวยต่อ
การรวมกลุ่ม
ชุมชนบางตลาดพัฒนามีพื้นที่ทางกายภาพในการรวมกลุ่มที่หลากหลาย
ได้แก่ สนามฟุตบอล ศาลาประชาคม ที่ทาการหมู่บ้าน ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง
4.1.1.6 ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านนี้ คือ ปัจจัยผู้นาชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานที่มี
ความชัดเจน ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล และปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมี
ความร่วมมือกัน ดังนี้
(1) ปัจจัยผู้นาชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ประธานชุ ม ชนบางตลาดพั ฒ นา 2 ยั ง ท าหน้ า ที่ ในการประสานกั บ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาชุมชน เช่น การประสานงานกับเทศบาล
นครปากเกร็ด เพื่อเสนอโครงการของชุมชนในลักษณะโครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆ หรือการ
จ้างงานคนในชุมชน เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับระเบียบเทศบาล เนื่องจากชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เป็นที่ดิน
ราชพัสดุ ไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ หรือการประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายใน
การจัดเก็บขยะ ซึ่งจะมีการหักเงินผ่านบัญชีของหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นข้าราชการกรมชลประทาน
ส่งผลทาให้ประธานกรรมการชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของรัฐใน
พื้นที่ทาให้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ดในการเข้ามาบริการดูแลสาธารณูปโภคต่างใน
ชุมชนอย่างสม่าเสมอ
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(2) ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานที่มีความชัดเจน
ผู้วิจัยพบว่าการบริหารงานของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ที่มีความชัดเจน
โดยการประสานงานของประธานกรรมการชุมชนกับเทศบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนและขอรับงบประมาณ
และประธานชุมชนยังได้มีการขอให้สถานีตารวจอาเภอปากเกร็ดเข้ามาตรวจตราในชุมชนเพื่อดูแล
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน และการประสานงานของกรรมการชุมชนกับโรงพยาบาลชลประทานเพื่อ
เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนได้ฟรี
(3) ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ในทุกปีจะมีการขอรับงบประมาณจากเทศบาล
นครปากเกร็ด และขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ โดยการพึ่งพาความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน การพึ่งพาหน่วยงานภายนอกของชุมชนขางตลาด
พัฒนา 2 เพราะการพึ่งพาหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในที่สุด
(4) ปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน
เทศบาลนครปากเกร็ดกับชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 มีการทางานร่วมมือ
กันในลักษณะแบบร่วมมือร่วมใจกัน ( Collaborative) เทศบาลจะให้บริการพื้นฐานกับชุมชนเมื่อชุมชน
ขอความช่ว ยเหลือ และเทศบาลจะมอบให้ ชุมชนเข้าไปมีส่ วนดาเนิน การต่างๆ ในโครงการตั้งแต่
ออกแบบโครงการ เสนอโครงการ และดาเนินการตามโครงการ โดยสมาชิกในชุมชนจะเป็นผู้ที่เข้าไป
เป็นผู้ดาเนินการ ตรวจสอบ และรายงานผลเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น โครงการซ่อมแซมรางระบาย
น้าทิ้งของชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่เขียนโครงการ จนถึงขั้นประเมินผลโครงการ ดังคากล่าวต่อไปนี้
“เทศบาลกับชุมชนมีความร่วมมือกันดีมาก โดยเฉพาะการที่เทศบาลเข้า
มาให้ความรู้และสร้างกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ทาให้การบริหารงานชุมชนนั้นง่าย และประชาชนในชุมชน
ได้เรียนรู้การทางานในองค์กรต่างๆ ซึ่งต้องประสานงานกับเทศบาลโดยตรง ยิ่งเป็นเป็นกรรมการ
ชุมชน ใครที่มีหน้าที่อะไรก็จะประสานงานกับเทศบาลในหน้าที่ของตน แต่หากไม่ว่างผมก็จะไปเอง”5
กล่ าวคือ ความร่วมมือร่วมใจในการทางานระหว่างเทศบาลนครปาก
เกร็ด และชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ร่วมถึงองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล ส่งผลให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งได้รับการสนับ สนุนทั้งทางด้านงบประมาณ และการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกให้ ได้แก่
ชุมชนได้รับการช่วยเหลือจากรมชลประทานในการให้ที่ดินเพื่อสร้างสนามออกกาลังกาย และสร้าง
ศาลาประชาคมสาหรับชุมชนการปรึกษาหารือ การร่วมมือกับเทศบาลในด้านสาธารณสุข ทาให้ชุมชน

5

อุษณากร ศุภมิตรธัญญากร, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ทาการชุมชน, 23
เมษายน 2560.
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บางตลาดพัฒนา 2 ได้รับการช่วยเหลือในด้านการตรวจสุขภาพให้กับสมาชิกในชุมชนโดยโรงพยาบาล
ชลประทานฟรี
4.1.1.7 ชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านนี้ คือ ปัจ จัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่มีความชัดเจน ปัจจัยชุมชนได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากเทศบาล ปัจจัยชุมชนมีพื้นที่ทางกายภาพที่เอื้ออานวยต่อการรวมกลุ่ม และ
ปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมกัน ดังนี้
(1) ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่มีความชัดเจน
กล่าวคือ การบริห ารงานของชุมชนบางตลาดพัฒ นา 2 มีความชัดเจน
โดยจะดาเนิ น การโดยคณะกรรมการชุม ชนประสานงานกั บหน่ ว ยงานต่างๆ เพื่ อเข้ามาดูแลด้าน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการของชุมชน ส่งผลให้เกิดการจัดการระบบสาธารณูปโภคของชุมชน
ให้เกิดความทั่วถึง ได้แก่ น้า ไฟฟ้า ถนน และสาธารณูปการ ได้แก่ บริการสาธารณะของเทศบาล การ
ดูแลสุขภาพทางด้านสาธารณสุข และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น สนามฟุตบอล เพราะเมื่อมี
ปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนก็จะมีการเก็บเงินสมาชิกโดยคณะกรรมการชุมชนเพื่อมาดูแลรักษาให้สภาพดี
อยู่เสมอ
(2) ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล
การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลนครปากเกร็ดจะช่วยเหลือให้ชุมชนมี
ความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เช่น ถนนที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด มีการ
แก้ไขปัญหาระบบระบายน้าในชุมชน การดูแลทางด้านสาธารณสุขของชุมชน และการบริการตัดต้นไม้
เพือ่ ชุมชน
(3) ปัจจัยชุมชนมีพื้นที่ทางกายภาพที่เอื้ออานวยต่อการรวมกลุ่ม
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 เป็นชุมชนที่ตั้งมาเป็นเวลานาน และมีการพัฒนา
โดยตลอดทั้งจากการสนับสนุนของเทศบาลนครปากเกร็ด และกรมชลประทาน ทาให้ชุมชนบางตลาด
พัฒนามีพื้นที่ทางกายภาพในการรวมกลุ่ม เช่นที่ทาการหมู่บ้าน ศาลาประชาคม ซึ่งเป็นที่รวมกลุ่มของ
สมาชิกชุมชนที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาไปที่ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของชุมชนเป็นหลัก
เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ถนน สิ่งแวดล้อม การดูแลความสะอาด การแก้ไขปัญหาน้า
ท่วม การดูแลสุขภาพของสมาชิกในชุมชน เป็นต้น
(4) ปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมกัน
ความร่วมมือร่วมใจการทางานระหว่างเทศบาลนครปากเกร็ด และชุมชน
บางตลาดพัฒนา 2 ทาให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ การจัดเก็บขยะให้กับ
ชุมชน การดูแลถนนให้สามารถใช้การได้ดี การอานวยความสะดวกในการดู ต้นไม้ในชุมชน อีกทั้งยัง
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ส่งผลต่อสาธารณูปการของชุมชน คือ มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดกิจกรรมด้านการอบรมอาชีพต่างๆ
ในชุมชน การจัดตั้งศูน ย์สาธารณสุ ขให้กับชุมชน การจัดกิจกรรมทางด้านสันทนาการให้ กับชุมชน
รวมถึงการดูแลทางด้านความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาน้าท่วมให้กับชุมชน
4.4.2 การวิเคราะห์ปั จ จัยที่ มี ผลต่อ การส่ งเสริ มความเข้ม แข็ งของชุม ชนประชา
นิเวศน์ 2 ระยะ 3
ผลจากวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดย
การนาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนมาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลที่
ได้รับจากการลงวิจัยภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยจะนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และหาค่าความสาคัญของปัจจัยที่
มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี มีวิธีการและขั้นตอนโดยผู้วิจัยจะนาข้อมูลพื้นฐาน
ที่ ได้ รั บ จากผลจากการสั ม ภาษณ์ และการสั งเกตการณ์ ผู้ วิ จั ย ก็ จ ะน าข้ อมู ล มาท าการวิ เคราะห์
สังเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์ความถี่ของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย
(Analytic Inductive) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห์ความเข้มแข็ง
ของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 กับปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน มีผลดังนี้
4.4.2.1 ความสามัคคีและความเกื้อหนุนกันของชุมชน
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านนี้ คือ ปั จ จั ย สมาชิกในชุมชนยอมรับ บทบาทของกรรมการชุมชน และปัจจัยชุม ชนมีความมี
ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพต่อการรวมกลุ่ม
(1) ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของกรรมการชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนกับคณะกรรมการชุมชนประชา
นิเวศน์ 2 ระยะ 3 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนไม่มีความ
ขัดแย้ง สมาชิกในชุมชนให้การยอมรับในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน และในชุม ชนยังได้มี
การแบ่งการทางานโดยให้เป็นไปตามตาแหน่งที่เทศบาลแต่งตั้ง เช่น ตาแหน่งกรรมการชุมชนฝ่าย
เลขา ก็ มี ห น้ าที่ พิ ม พ์ ห นั งสื อ ส่ งหนั งสื อ กรรมการชุ ม ชนฝ่ ายปกครอง ก็ มี ห น้ าที่ ดู แ ลความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน เป็นต้น ดังคากล่าวดังต่อไปนี้
“ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้านกับสมาชิกในชุมชน โดย
คณะกรรมการชุมชนตั้งแต่ได้รับตาแหน่งมา 1 ปีกว่า ชาวบ้านให้การยอมรับคณะกรรมการดีมาก โดย
ก่อนที่เทศบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมาประเมินเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน โดยมีเทศบาล
จะเข้ามาสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนในชุมชนกว่า 20 ครัวเรือน ซึ่งก็ได้ทาการช่วยกันสรรหาบุคคลที่จะ
มาทาหน้าที่ประธานชุมชน ซึ่งคณะกรรมการชุมชนจะมีการแบ่งหน้าที่ กันในชุมชนโดยมีคณะกรรมการ
9 คน ประธานชุมชนทาหน้าที่ดูแลทั่วไป เลขาทาหน้าที่ทาหนังสือ ส่งหนังสือ ฝ่ายปกครองดูแลความ
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สงบเรียบร้อย โดยมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนและทาหน้ าที่ของตนเองกันอย่างดี แต่เมื่อมีงานใหญ่
ชาวบ้านก็จะมาช่วยงานกับกรรมการชุมชนเกือบทั้งชุมชน”6
(2) ปัจจัยชุมชนมีความมีลักษณะพื้นที่ทางกายภาพต่อการรวมกลุ่ม
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีพื้นที่เหมาะสมกับการรวมกลุ่ มของ
สมาชิกในชุมชนโดยมีพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน ได้แก่ สนามฟุตบอลเพื่อการออกกาลังกายร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชน สวนสาธารณะ ศาลาประชาคมจานวน 2 แห่ง เพื่อทาการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน เช่น การทาบุญประจาเดือน การจัดงานประเพณีสงกรานต์ และประชุมประชาคมของชุมชน
อีกทั้งยังมีที่ทาการหมู่บ้านเพื่อเป็นที่ร้องทุกข์ให้กับสมาชิก และชาระค่าสาธารณูปโภคให้กับสมาชิกใน
ชุมชน
กล่าวคือ ปัจจัยชุมชนมีลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอื้อต่อการ
รวมกลุ่มทาให้ชุมชนได้ทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การจัดงานประเพณีทาบุญในทุกเดือนที่ศาลา
ประชาคมของชุมชน การออกกาลังกายร่วมกันที่สวนสาธารณะ ส่งผลสมาชิกในชุมชนมีความรักใน
ชุมชนของตน มีความสามัคคีและให้การช่วยเหลือกัน
4.4.2.2 ชุมชนมีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านนี้ คือ
ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล ดังนี้
(1) ปั จ จั ย ชุ ม ชนได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนมี ค วาม
เข้มแข็งในการจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน คือ
กล่าวคือ ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เป็นชุมชนที่ก่อตั้งมานาน และ
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกที่อาศัยในชุมชนตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 เมื่อชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากเทศบาลนครปากเกร็ด สมาชิกในชุมชนจะมีการตัดสินใจร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและ
ชุมชน โดยมีกระบวนการชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีของชุมชน ซึ่งขับ เคลื่อนโดย
ผู้นาชุมชน ในลักษณะการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดย
การชี้แจงค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยในปีงบประมาณ 2559 ชุมชนประชา
นิเวศน์ 2 ระยะ 3 ได้รับอนุมัติในโครงการแก้ไขปัญหาคลองบางตลาด และโครงการดูแลความสะอาด
ของชุมชนจากเทศบาลนครปากเกร็ด งบประมาณรวม 100,000 บาท ซึ่งจะมีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายใน
การจ้างแรงงานเป็นประจาทุกๆ เดือนที่บริเวณที่ทาการของชุมชน

6

สุขศรี เดชฤดี, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ทาการชุมชน, 23 เมษายน 2560.
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ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จะได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนชุมชน
ของเทศบาลนครปากเกร็ด ชุมชนละ 100,000 บาท โดยงบประมาณที่ได้รับจากเทศบาลนครปากเกร็ด
จะนาไปใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคของชุมชนเป็น 2 ส่วน คือ งบประมาณ
40,000 บาท สาหรับการดูแลรักษาสวนสาธารณของชุมชน และงบประมาณอีก 60,000 บาท เป็น
ค่าแรงงานในการดูแลทาความสะอาดคลองบางตลาดหน้าชุมชน โดยก่อนที่จะมีการตัดสินใจดาเนิน
โครงการจะมี ก ารเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการชุ ม ชนและสมาชิ ก ในชุ ม ชนเพื่ อ ตั ด สิ น ใจในการใช้
งบประมาณร่วมกันก่อน โดยชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จะมีปัญหาที่สาคัญส่งผลต่อชุมชนคือ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนดังนั้นจึงส่งผลทาให้ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีสภาพแวดล้อมที่
ดี โดยงบประมาณของเทศบาลนครปากเกร็ดทาให้ชุมชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลความสะอาด
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน
4.4.2.3 ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านนี้ คือ ปัจจัยผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับใน
บทบาทในคณะกรรมการชุมชน
(1) ปัจจัยผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ผู้นาชุมชนของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เริ่มทางานด้านชุมชนเมื่อ
เป็นเมื่อปี 2545 รวม 16 ปี โดยเป็นผู้เริ่มก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ และเป็นเลขาชมรมผู้สูงอายุของชุมชน
เป็นผู้ลักษณะนิสัยชอบช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน เช่น บริการรับส่งผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนไปส่ง
โรงพยาบาล และบริการนาโรงพยาบาลมาตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เป็นต้น อีกทั้งประธานกรรมการชุมชน เป็นผู้นาชุมชนที่ทาหน้าที่ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งใน
ชุมชนและนอกชุมชน รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยของสมาชิกในชุมชน โดยเมื่อสมาชิกในชุมชนมี
ความต้องการอะไรก็จะมาบอกประธานชุมชน ประธานกรรมการชุมชนก็จะนาความต้องการหรือ
ปัญหาของสมาชิกไปแก้ไขหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการแก้ไข และประธานกรรมการ
ชุมชนยังต้องทางานประสานกับประธานหมู่บ้าน ซึ่งดูแลพื้นที่ภายในหมู่บ้าน โดยประธานกรรมการ
ชุมชนจะเป็ น ผู้ ที่มีมนุ ษ ย์ สัมพั น ธ์ที่ดีส ามารถประสานงานได้กับองค์กรอื่นๆ ในชุมชน เช่น ชมรม
ผู้สูงอายุ ชมรมโยคะ ชมรมเปตอง โดยด้านความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น
กล่าวคือ ประธานกรรมการชุมชนจะทาหน้าที่ประสานหน่วยงานตารวจและเทศบาลเพื่อเข้ามาตรวจ
ตราในชุมชน และรักษาความปลอดภัยในชุมชน
(2) ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับในบทบาทในคณะกรรมการชุมชน
การที่ ชุ ม ชนยอมรับ บทบาทของคณะกรรมการชุ ม ชน ท าให้ ก ารจั ด
ระเบียบของชุมชนในเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยคณะกรรมการ
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ชุมชนได้รับการยอมรับเช่น การห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าไปในชุมชน เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และทาให้เกิดช่องทางการสื่อสารระหว่างสถานีตารวจกับ
คณะกรรมการชุมชน และสมาชิกในชุมชนเพื่อดูแลความปลอดภัยของชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนกับคณะกรรมการชุมชนประชา
นิเวศน์ 2 ระยะ 3 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนไม่มีความ
ขัดแย้ง สมาชิกในชุมชนให้การยอมรับในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน และในชุมชนยังได้มี
การแบ่งการทางานโดยให้เป็นไปตามตาแหน่งที่เทศบาลแต่งตั้ง เช่น ตาแหน่งกรรมการชุมชนฝ่าย
เลขา ก็ มี ห น้ าที่ พิ ม พ์ ห นั งสื อ ส่ งหนั งสื อ กรรมการชุ ม ชนฝ่ ายปกครอง ก็ มี ห น้ าที่ ดู แ ลความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน เป็นต้น ดังคากล่าวดังต่อไปนี้
“ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้านกับสมาชิกในชุมชน โดย
คณะกรรมการชุมชนตั้งแต่ได้รับตาแหน่งมา 1 ปีกว่า ชาวบ้านให้การยอมรับคณะกรรมการดีมาก โดย
ก่อนที่เทศบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมาประเมินเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน โดยมีเทศบาล
จะเข้ามาสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนในชุมชนกว่า 20 ครัวเรือน ซึ่งก็ได้ทาการช่วยกันสรรหาบุคคลที่จะ
มาทาหน้าที่ประธานชุมชน ซึ่งคณะกรรมการชุมชนจะมีการแบ่งหน้าที่กันในชุมชนโดยมี คณะกรรมการ 9
คน ประธานชุมชนทาหน้าที่ดูแลทั่ วไป เลขาทาหน้าที่ทาหนังสือ ส่งหนังสือ ฝ่ายปกครองดูแลความ
สงบเรียบร้อย โดยมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนและทาหน้าที่ของตนเองกันอย่างดี แต่เมื่อมีงานใหญ่
ชาวบ้านก็จะมาช่วยงานกับกรรมการชุมชนเกือบทั้งชุมชน”7
4.4.2.4 ชุมชนมีความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ในครัวเรือน
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านนี้ คือ ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง และปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน
ดังนี้
(1) ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
กล่าวคือ ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 สมาชิกในชุมชนประกอบอาชีพ
ร้อยละ 80 ทาให้มีความสามารถในการช่วยเหลือตนด้านรายได้ และมีความมั่นคงในอาชีพ อีกทั้งยัง
ช่วยเหลือในการมอบเงินส่วนตัวเพื่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง
(2) ปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน
กล่าวคือ ความร่วมมือกันระหว่างชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 กับ
เทศบาลทาให้สมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ได้แก่ การให้มีตลาดนัดชุมชนในทุกเช้า และเทศบาลนครปากเกร็ดได้มีการทา
7

สุขศรี เดชฤดี, สัมภาษณ์โดย รพีภัทร์ สุขสมเกษม, ที่ทาการชุมชน, 23 เมษายน 2560.
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โครงการต่างๆ ในด้านอาชีพให้ บ ริการกับประชาชนในชุมชน เช่น โครงการฝึ กอบรมอาชีพให้ แก่
ประชาชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
4.4.2.5 ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านนี้ คือ ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับในบทบาทของกรรมการชุมชน และปัจจัยชุมชนมีศักยภาพใน
การพึ่งพาตนเองสูง
(1) ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับในบทบาทของกรรมการชุมชน
การยอมรับในบทบาทของคณะกรรมการชุมชน ส่งผลต่อการรวมกลุ่มใน
ชุมชนให้เกิดการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน โดยการจัดงานประเพณีของชุมชนประชานิเวศน์ 2
ระยะ 3 สมาชิกในชุมชนจะออกมาร่วมกันในกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ โดยการประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
ของคณะกรรมการชุมชน
(2) ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
ชุ ม ชนประชานิ เวศน์ 2 ระยะ 3 มี ก ารพึ่ งพาตนเองโดยการอาศั ย
ความสามารถของคณะกรรมการชุมชนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเป็นผู้ดาเนินการในกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน เช่น การจัดงานตามประเพณีของชุมชน วันทาบุญประจาเดือนของชุมชน วันพัฒนา
ชุมชนในแต่ละสัป ดาห์ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน และทาหน้าที่ในการประสานงานกับ
สมาชิกในชุมชนออกมาเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองค่อนข้างสูง ส่งผลสมาชิกใน
ชุมชนต้องช่วยเหลือกันก่อนที่จะให้หน่วยงานอื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากการจัดกิจกรรม
และทาโครงการต่างๆ ในชุมชนจะมีคณะกรรมการชุมชนเป็นแกนนา ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยก่อให้ เกิดการพึ่งพาอาศัยกันโดยการขอความร่วมมือสมาชิกในชุมชนช่วยเหลื อในการ
บริจาคงบประมาณเพื่อการจัดงาน และช่วยเหลือกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน อีกทั้งเมื่อมีการ
จัดงานก็จะมีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4.4.2.6 ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านนี้ คือ ปัจจัยผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ดังนี้
(1) ปัจจัยผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กล่าวคือ ผู้นาชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 เป็นผู้ที่เคยทางานด้านการ
ท่องเที่ยวมาก่อนส่งผลทาให้มีเครือข่ายในการประสานงานเพื่อพัฒนาชุมชน เช่น การสนับสนุนจาก
กลุ่ม OTOP ในการจัดกิจกรรมของชุมชนประจาเดือน การสนับสนุนจาก สภ.ปากเกร็ด เล่นดนตรี ให้กับ
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ชมรมผู้ สู งอายุ เป็ น ประจ าทุกเดือน การสนับสนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ดมาจัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพให้กับสมาชิกในชุมชนฟรี และมาให้ความรู้ในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนเป็นประจา
4.4.2.7 ชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้ า นนี้ คื อ ปั จ จั ย ผู้ น าชุ ม ชนเป็ น ผู้ อุ ทิ ศ ตนและมี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ปั จ จั ย ชุ ม ชนมี ก ระบวนการ
บริหารงานในชุมชนชัดเจน ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล และปัจจัยชุมชนกับ
เทศบาลมีความร่วมมือกัน
(1) ปัจจัยผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทาให้สมาชิกในชุมชน
ยินดีร่วมกันจ่ายค่าสาธารณูปโภคครัวเรือนละ 150 บาท เพื่อนามาใช้ในการดูแลถนน สวนสาธารณะ
สนามกีฬา ไฟฟ้าแสงสว่าง ต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชุมชน
(2) ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนชัดเจน
กระบวนการบริห ารงานในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ขับเคลื่อน
ด้วยการทางานของคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชนในชุมชน กล่าวคือ คณะกรรมการ
หมู่บ้านจะทาหน้าที่ดูแลด้านสาธารณูปโภค เช่น การจัดการขยะ การจัดการความปลอดภัย การดูแล
ถนนในชุมชน และการเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค ส่วนคณะกรรมการชุมชนจะทางานในด้านบทบาท
อานาจหน้ าที่ที่เทศบาลแต่งตั้ง ได้แก่ ฝ่ายสาธารณสุข ดูแลเรื่องสุ ขภาพของสมาชิกในชุมชน ฝ่าย
ปกครอง ดูแลด้านความสงบเรียบร้อยในชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม ดูแลความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุใน
ชุมชน และประสานงานกับ เทศบาลนครปากเกร็ด และกรรมการชุมชนฝ่ายการเงิน นอกจากนั้น
คณะกรรมการชุมชนยังเป็นผู้บริหารงบประมาณเงินอุดหนุนของเทศบาลนครปากเกร็ด ที่เทศบาล
มอบให้กับชุมชนที่เขียนโครงการเข้ามาขอรับเงินอุดหนุนชุมชนละ 100,000 บาท โดยในชุมชนประชา
นิ เวศน์ 2 ระยะ 3 จะน างบประมาณไปด าเนิ น การในการท าความสะอาดดู แ ลต้ น ไม้ ในชุ ม ชน
สวนสาธารณะของชุมชน และทาความสะอาดคลองบางตลาด
ปั จ จั ย ชุ มชนมี กระบวนการบริห ารงานในชุ ม ชนที่ ชั ด เจน จึ งส่ งผลให้
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีความเข้มแข็งในด้านที่ชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ สภาพแวดล้อมที่ดี และลดค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดของชุมชน
(3) ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล
ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จะได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนชุมชน
ของเทศบาลนครปากเกร็ด ชุมชนละ 100,000 บาท โดยงบประมาณที่ได้รับจากเทศบาลนครปากเกร็ดจะ
น าไปใช้ในการดูแลรั กษาสิ่ งแวดล้ อมและสาธารณู ป โภคของชุ มชนเป็ น 2 ส่ ว น คือ งบประมาณ
40,000 บาท สาหรับการดูแลรักษาสวนสาธารณของชุมชน และงบประมาณอีก 60,000 บาท เป็น
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ค่าแรงงานในการดูแลทาความสะอาดคลองบางตลาดหน้าชุมชน โดยก่อนที่จะมีการตัดสินใจดาเนิน
โครงการจะมี ก ารเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการชุ ม ชนและสมาชิ ก ในชุ ม ชนเพื่ อ ตั ด สิ น ใจในการใช้
งบประมาณร่วมกันก่อน โดยชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จะมีปัญหาที่สาคัญส่งผลต่อชุมชนคือ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนดังนั้นจึงส่งผลทาให้ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีสภาพแวดล้อมที่
ดี โดยงบประมาณของเทศบาลนครปากเกร็ดทาให้ชุมชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลความสะอาด
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งส่งผลให้ชุมชนมีความใส่ใจและดูแลสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคของชุมชนให้มี
คุณภาพที่ดีขึ้น เช่น มีลาคลองที่สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น มีสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชุมชนที่ดี และมีการดูแล
สวนสาธารณะในชุมชน
(4) ปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน
กล่าวคือ ความร่วมมือร่วมใจการทางานระหว่างเทศบาลนครปากเกร็ด
และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ทาให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ การ
จัดเก็บขยะให้กับชุมชน การดูแลถนนให้สามารถใช้การได้ดี การอานวยความสะดวกในการดูต้นไม้ใน
ชุมชน อีกทั้งยังส่งผลต่อสาธารณูปการของชุมชน คือ มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดกิจกรรมด้านการ
อบรมอาชีพต่างๆ ในชุมชน การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุให้กับชุมชน การจัดกิจกรรมทางด้า นสันทนาการ
ให้กับชุมชน การดูแลลาคลองสาธารณะที่ตัดผ่านชุมชน รวมถึงการดูแลทางด้านความปลอดภัย การ
ดูแลทางด้านสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาน้าท่วมให้กับชุมชน
4.4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
บางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยร่วมกันของชุมชนทั้งสองแห่ งต่อการส่ งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏ และความถี่ของคาที่มีอยู่ในข้อความของ
ชุมชนทั้ง 2 แห่ง
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ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชน
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
ลาดับ ความเข้มแข็งของชุมชน
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2
ชุมชนประชานิเวศน์ 2
B1 ชุมชนมีความรัก ความ A1 ผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและ A2 สมาชิกในชุมชนยอมรับ
สามัคคี เกื้อหนุนกัน
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
บทบาทของคณะกรรมการ
A2 สมาชิกในชุมชนยอมรับ
ชุมชน
บทบาทของคณะกรรมการ A6 ชุมชนมีลักษณะพืน้ ที่ทาง
ชุมชน
กายภาพที่เอื้ออานวยต่อการ
รวมกลุ่ม
B2 ชุมชนมีการแก้ไขปัญหา A1 ผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและ A5 ชุมชนได้รับการจัดสรร
ร่วมกันโดยส่วนรวม
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
งบประมาณจากเทศบาล
A3 ชุมชนมีกระบวนการ
บริหารงานในชุมชนทีช่ ัดเจน
A5 ชุมชนได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากเทศบาล
B3 ชุมชนมีความปลอดภัยใน A2 สมาชิกในชุมชนยอมรับ
A1 ผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมี
ชีวิตและทรัพย์สิน
บทบาทคณะกรรมการชุมชน
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
A3 ชุมชนมีกระบวนการ
A2 สมาชิกในชุมชนยอมรับ
บริหารงานในชุมชนทีช่ ัดเจน
บทบาทของคณะกรรมการ
ชุมชน
B4 ชุมชนมีความมั่นคงใน
A4 ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพา A4 ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพา
อาชีพและรายได้ใน
ตนเองสูง
ตนเองสูง
ครัวเรือน
A7 ชุมชนกับเทศบาลมีความ
A7 ชุมชนกับเทศบาลมีความ
ร่วมมือกัน
ร่วมมือกัน
B5 ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อ A1 ผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและ A2 สมาชิกในชุมชนยอมรับ
ทากิจกรรมต่างๆ ใน
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
บทบาทคณะกรรมการชุมชน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
A2 สมาชิกในชุมชนยอมรับ
A4 ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพา
บทบาทคณะกรรมการชุมชน
ตนเองสูง
A4 ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเองสูง
A6 ชุมชนมีลักษณะพืน้ ที่ทาง
กายภาพที่เอื้ออานวยต่อการ
รวมกลุ่ม
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ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชน
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
B6

B7

ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2
ชุมชนประชานิเวศน์ 2
A1 ผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและ A1 ผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
A3 ชุมชนมีกระบวนการ
บริหารงานในชุมชนทีช่ ัดเจน
A5 ชุมชนได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากเทศบาล
A7 ชุมชนกับเทศบาลมีความ
ร่วมมือกัน
ชุมชนมีความทั่วถึง
A3 ชุมชนมีกระบวนการ
A1 ผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและ
ทางด้านสาธารณูปโภค
บริหารงานในชุมชนทีช่ ัดเจน
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
และสาธารณูปการ
A5 ชุมชนได้รับการจัดสรร
A3 ชุมชนมีกระบวนการ
งบประมาณจากเทศบาล
บริหารงานในชุมชนทีช่ ัดเจน
A6 ชุมชนมีลักษณะพืน้ ที่ทาง
A7 ชุมชนกับเทศบาลมีความ
กายภาพที่เอื้ออานวยต่อการ
ร่วมมือกัน
รวมกลุ่ม
A7 ชุมชนกับเทศบาลมีความ
ร่วมมือกัน

ผลจากวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการนาผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มา
วิเคราะห์ปัจจัยร่วมกันโดยการวัดความถี่ของคาที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทั้งสอง
แห่ง ตามตารางที่ 4.1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เกื้อหนุนกัน
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีร่วมกัน คือ ปัจจัยสมาชิกใน
ชุมชนยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชน
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2. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านชุมชนมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีร่วมกัน คือ ปัจจัยชุมชนได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล
3. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีร่วมกัน คือ ปัจจัยสมาชิกใน
ชุมชนยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชน
4. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านชุมชนมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ในครัวเรือน
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีร่วมกัน คือ ปัจจัยชุมชนมี
ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
5. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีร่วมกัน คือ ปัจจัยสมาชิกใน
ชุมชนยอมรับบทบาทคณะกรรมการชุมชน และปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
6. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีร่วมกัน คือ ปัจจัยผู้นาชุมชน
เป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
7. ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนด้ า นชุ ม ชนมี ค วามทั่ ว ถึ ง ทางด้ า นสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีร่วมกัน คือ ปัจจัยชุมชนมี
กระบวนการบริหารงานในชุมชนที่ชัดเจน และปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึก ษาวิจั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มีผ ลต่อ การส่ งเสริมความเข้ม แข็ งของชุม ชน
กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาปัจจัยที่จะมี
ผลต่อการทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในเขตเทศบาลที่เป็นเขตชุมชนเมือง ซึ่งผู้วิจัยได้
ศึกษาในปัจจัยที่จะส่งผลต่อชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ได้แก่ ผู้นาชุมชนเป็นผู้อุทิศตนและมีมนุษย์
สัมพันธ์ดี สมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชน ชุมชนมีกระบวนการบริหารงาน
ในชุ มชนที่ มีค วามชั ดเจน ชุ มชนมีศั กยภาพในการพึ่ งพาตนเองสู ง สมาชิ กในชุม ชนมี ส่ วนร่ว มใน
กิจกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง ชุมชนมีลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนที่เอื้ออานวยต่อการ
รวมกลุ่ม ชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครปาก
เกร็ด จานวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อนาไปสู่การปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองทั้ง
ในปริมณฑล และเมืองใหญ่ต่างๆ ในประเทศ โดยผู้วิจัยได้ทาการคัดเลือกชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ปากเกร็ด เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีลักษณะหมู่บ้านจัดสรร สมาชิกในชุมชนมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง
มีอาชีพที่แน่นอน มีรายได้ปานกลาง และเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีจานวนสมาชิกในชุมชนจานวนมาก
มีความหลากหลายของช่วงอายุ สอดคล้องกับสภาพการเติบโตของเมืองในจังหวัดนนทบุรี โดยผู้วิจัย
ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาเก็บข้อมูลกับผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ (Key Information) จานวน 10 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้แก่ ประธานกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน สมาชิกชุมชน
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด และ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครปากเกร็ด และเก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกต
(Observation) เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้เข้าไปร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน
การประชุมประจาเดือน และได้สังเกตพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน โดยได้จดบันทึกลงไว้ในสมุด
บั น ทึ ก พร้ อ มกั บ ถ่ า ยรู ป ไว้ ด้ ว ย โดยระยะเวลาในการเข้ า ไปสั งเกตการณ์ ในชุ ม ชนรวม 4 เดื อ น
(มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2560) ผลการศึกษาสามารถสรุปผลสาระสาคัญเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้
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5.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1. ปัจจัยด้านผู้นาชุมชนเป็นผู้ที่มีความเสียสละเวลาและอุทิศตนเพื่อชุมชน โดยผู้นา
ชุมชนต้องเป็นบุคคลที่มีความพร้อมเป็นผู้ที่มีความเสียสละเวลาเพื่อส่วนร่วม มีจิตใจอาสา และหาก
ต้องทาหน้าที่ประธานกรรมการชุมชน ต้องเสียสละเวลา งบประมาณส่วนตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน และ
ให้ ใจต่ อชุ มชน ซึ่ งจะส่ งให้ ท าให้ ชุม ชนพั ฒ นา ได้ รับ การยอมรับ จากสมาชิก ในชุ มชน ซึ่ งจะสร้าง
ความสุขให้กับสมาชิกในชุมชนและคณะกรรมการชุมชน โดยการคัดเลือกผู้ที่จะมาทาหน้าที่ประธาน
กรรมการชุมชนต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม มีจิตใจในการอาสา โดยการ
คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ ม าจากองค์ ก รอื่ น ๆ ในชุ ม ชน เช่ น คณะท างานกองทุ น หมู่ บ้ านและชุม ชนเมื อ ง
คณะทางานด้านอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นาชุมชนที่มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อชุมชนจะทาให้
ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน ได้แก่ เทศบาลนครปากเกร็ด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โรงพยาบาลชลประทาน สถานีตารวจอาเภอปากเกร็ด และมหาวิทยาลัยในพื้นที่
2. ปั จ จั ย ด้ า นสมาชิ ก ในชุ ม ชนให้ ก ารยอมรับ ในบทบาทของคณะกรรมการชุ ม ชน
สมาชิกในชุมชนได้ให้การยอมรับในบทบาทของกรรมการชุมชน โดยการให้เกรียติต่อกันและการใช้
วาจาที่สุภาพของประธานกรรมการชุมชนจะทาให้ส มาชิกในชุมชนมีความเกรงใจต่อคณะกรรมการ
ชุมชน สมาชิกในชุมชนจะให้การยอมรับในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนโดยมีการแบ่งหน้าที่
การทางานโดยให้เป็นไปตามที่เทศบาลแต่งตั้ง ซึ่งจะทาให้คณะกรรมการชุมชนทางานร่วมกับสมาชิก
ในชุมชนได้อย่างสะดวก ไม่มีความขัดแย้ง เช่น ประธานกรรมการชุมชนมีหน้าที่ดูแลเรื่องต่างๆ ใน
ชุ ม ชนโดยประสานงานกั บ เทศบาล โดยมี ฝ่ า ยปกครองดู แ ลความสงบเรี ย บร้ อ ยในชุ ม ชน ฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์ดูแลการแจ้งข่าวสารแก่สมาชิกจะส่งผลทาให้ชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เกื้อหนุน
กัน ชุ ม ชนก็จ ะเกิ ดการรวมกลุ่ มเพื่ อท ากิจ กรรมต่ างๆ ในชุม ชนอย่างต่ อเนื่ อง และชุ มชนมีค วาม
เข้มแข็งในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ปัจจัยด้านชุมชนมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ชุมชนที่มีระบบการ
บริหารจัดการที่มีความชัดเจนจะทาให้การทางานของชุมชนเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยการทาหน้าที่
ของคณะกรรมการชุมชนที่ดาเนินการเป็นไปตามหน้าที่ตาแหน่งที่เทศบาลกาหนดให้จะทาให้สมาชิก
ในชุมชนสามารถติดต่อประสานงานได้โดยสะดวก และการทาหน้าที่ของกรรมการชุมชนแต่ละคนก็จะ
ไม่ทับซ้อนในบทบาทของกันและกัน ซึ่งการบริหารงานโดยมีประธานชุมชนเป็นหัวหน้าองค์กรชุมชน
และมีกรรมการที่เหลืออีก 10 คนเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยในชุมชนจะมีระบบการบริหารจัดการโดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการกันเป็นประจาเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงนโยบายของเทศบาล และปรึกษาหารือ

Ref. code: 25595803010106SDJ

88
ปัญหาของชุมชน นอกจากนั้นอาจมีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่แยกออกมาจากกรรมการชุมชน
ของเทศบาล เป็นคณะทางานของหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือในงานกิจกรรมของหมู่บ้าน และนาปัญหา
ความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้านมาบอกประธานกรรมการชุมชนเพื่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ
เพื่ อ เข้ ามาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สมาชิก ในชุม ชน จะท าให้ การบริห ารงานในชุม ชนที่ มีค วามขั ด แย้ ง
สามารถทางานร่วมกันได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง ทาให้ชุมชน
มีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4. ปัจจัยด้านชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง จากการศึกษาพบว่าชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งทั้งสองชุมชนจะจัดกิจกรรมหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนจะมีการใช้ศักยภาพหรือทุน
ภายในชุ ม ชนที่ มี อ ยู่ เช่ น คณะกรรมการชุ ม ชนเคยเป็ น อดี ต ผู้ ตั ด สิ น ฟุ ต บอลที ม ชาติ ไทยก็ จ ะมี
ความสามารถด้านการกีฬาก็จะให้ ทาหน้าที่จัดกิจกรรมด้านกีฬาให้กับชุมชนเป็นต้น หรือประธาน
กรรมการชุมชนมีความสามารถด้านการสาธารณสุขก็จะประสานงานโรงพยาบาลประจาตาบลมาช่วย
ตรวจสุขภาพให้กับสมาชิกในชุมชนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยในชุมชนที่ผู้วิจัยศึกษาพบว่าจะ
ไม่ มี ก ารเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย แต่ ใช้ วิ ธี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ขอการสนั บ สนุ น ในการจั ด กิ จ กรรมจาก
กรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนในลักษณะการทาบุญร่วมกัน โดยพยายามพึ่งพาเทศบาลนคร
ปากเกร็ดให้น้อยที่สุด แต่ก็จะขอรับการสนับสนุนเฉพาะงานหรือการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนไม่สามารถ
ทาเองได้ เช่น การตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือการทาความสะอาดลาคลองที่ใช้ร่วมกันหลายๆ ชุมชนเป็น
ต้น ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนด้านชุมชนมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ในครัวเรือน และ
การพึ่งพาตนเองจะทาให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
5. ปัจจัยด้านชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนจะ
ทาให้ ชุมชนเกิดการพัฒ นาด้านความสะอาด และรักษาสิ่ งแวดล้ อมของชุมชน โดยงบประมาณที่
เทศบาลนครปากเกร็ดสนับสนุนจานวน 100,000 บาทนั้นจะช่วยทาให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก
ในชุมชนที่ต้องเฉลี่ยกันออกเพื่อดูแลรักษาคุณภาพทางด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด การ
รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มภายในชุ ม ชน และทรั พ ยากรภายนอกชุ ม ชนที่ ใช้ ร่ ว มกั น เช่ น ถนน ล าคลอง
นอกจากนั้นยังทาให้การจัดการขยะของชุมชนเกิดความเป็ นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการจัดเก็บ
ของเทศบาล อีกทั้งยังทาให้ชุมชนต่างๆ เกิดการแข่งขันกันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อเป็นชุมชน
ดีเด่นตามหลั กเกณฑ์ของเทศบาลเพื่อขอรับเงินรางวัลเพิ่มเติมในการนามาใช้แก้ปัญหาของชุมชน
ก่อให้เกิดการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนทาให้ชุมชนมีการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันโดยส่วนรวม
6. ปั จ จั ย ด้ านกายภาพและสภาพแวดล้ อ มของชุม ชนที่ เอื้ ออ านวยต่ อ การรวมกลุ่ ม
ประชาชนในชุมชน กล่าวคือ สภาพแวดล้อมในชุมชนที่มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น
สนามฟุตบอล ที่ทาการชุมชน และแหล่งเศรษฐกิ จ จะส่งผลทาให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้ามามี
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ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมได้หลากหลายกลุ่มอายุ เช่น การมีสวนสาธารณเพื่อออกกาลังกาย การมี
ศาลาประชาคมเพื่ อ ใช้ ในการท ากิ จ กรรมประเพณี ข องชุ ม ชน การมี ที่ ท าการชุ ม ชนเพื่ อ ช าระค่ า
สาธารณูปโภคและติดต่อประชาสัมพันธ์ การมีที่ทาการชมรมผู้สูงอายุเพื่อรวมกลุ่มทากิจกรรม เป็นต้น
นอกจากนั้ น ผู้ วิจั ย ยังพบว่าชุมชนที่ มีธ รรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมที่ดีจะท าให้ ความสั มพั นธ์ระหว่าง
สมาชิกในชุมชนดี เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ดีจะทาให้สมาชิกในชุมชนมีความสุขและชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งในการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
7. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาลที่มีความร่วมมือกันทางานเพื่อการ
พัฒนาชุมชน โดยความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับชุมชนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการจะทาให้
เกิดความไว้วางใจต่อกัน และจะทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อมีการประสานงานแบบไม่เป็น
ทางการระหว่างประธานกรรมการชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ด้วยการให้เกรียติและเคารพใน
ตาแหน่ งหน้ าที่ระหว่างกัน โดยการใช้การติดต่อผ่ านทางโทรศัพท์ หรือโปรแกรมไลน์ซึ่งจะทาให้
เทศบาลเข้ามาจัดทาบริการสาธารณะให้กับชุมชนทั้งการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคให้ กับชุมชน
การส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้กับชุมชน การร่วมงานประเพณีกับสมาชิกในชุมชน และไม่ต้องใช้วิธีการ
ร้องเรียนเป็นหนังสือซึ่งจะส่งผลทาให้เทศบาลนครปากเกร็ดเข้ามาให้ความช่วยเหลือชุมชนได้อย่าง
รวดเร็วกว่าเป็นหนั งสือร้องเรียนทาให้ชุมชนเข้มแข็งและมีความทั่วถึงทางด้า นสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในชุมชน
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่มีผลต่อความ
เข้มแข็งของชุมชนร่วมกันของชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีดังนี้
1. ปัจจัยผู้นาชุมชนอุทิศตนและมีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน
ในด้านชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ผู้วิจัยพบว่าบุคลิกภาพของผู้นาชุมชนแบบ
ประชาธิปไตยซึ่งยอมรับความคิดเห็นของสมาชิก และยินดีรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นาชุมชนกับองค์กรภายนอกซึ่งจะเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนา
ชุมชน
2. ปัจจัยสมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของกรรมการชุมชน ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็ง
ของชุมชนในด้านชุมชนมีความรักความสามัคคี เกื้อหนุนกัน, ชุมชนมีความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน, สมาชิกในชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่ อดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยพบว่าชุมชน
เมืองที่มีขนาดใหญ่สมาชิกในชุมชนจะให้ความสนใจต่อการบริหารจัดการของชุมชนตนเองน้อยมาก
การตัดสินใจส่วนใหญ่จึงเกิดจากการทางานของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งหากผลงานของคณะกรรมการ
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ชุมชนแสดงให้เห็นความตั้งใจจริงในการทางานก็ทาให้ได้รับการยอมรับในบทบาทของคณะกรรมการ
ชุมชน ทาให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกรรมการชุมชน เกิดเป็นความสามัคคีในชุมชน และ
เกิดความไว้วางใจกันในการดูแลความปลอดภัยในชุมชน จนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และช่วยให้ สมาชิกในชุมชนเกิดการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพื่อแสดงพลั งในการ
ทางานของตนเองในแต่ละด้าน เช่น ชมรมผู้สูงอายุชุมชน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมแอโรบิก
ชมรมโยคะ คณะทางานด้านบทบาทสตรีในชุมชน เป็นต้น
3. ปัจจัยชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนที่ชัดเจน ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชน ชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผู้วิจัยพบว่าชุมชนที่มีระบบการ
บริหารงานในชุมชนที่ชัดเจนจะทาให้สมาชิกให้ความสาคัญและให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการอยู่อาศัยของสมาชิกใน
ชุมชนร่วมกันอย่างดีที่สุด
4. ปัจจัยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนใน
ด้านชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยพบว่าชุมชนทั้งสองแห่งมีความ
ในการพึ่งพาตนเอง โดยจะอาศัยความสามารถของคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนช่วยเหลือ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และการดาเนินงานของชุมชนจะมีเครือข่ายองค์กรชุมชนอื่นๆ เข้ามา
ให้ความช่วยเหลือ
5. ปัจจัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนในด้านชุมชนมีการตัดสิ น ใจแก้ไขปั ญ หาร่วมกั นโดยส่ ว นรวม, ชุมชนมีความทั่ ว ถึ งทางด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผู้วิจัยพบว่างบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ดจานวน 100,000
บาท ส่งผลให้ชุมชนมีการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาส่วนรวมของชุมชน ได้แก่ การแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อให้เกิดเป็นโครงการจะสามารถช่วยเหลือ
สมาชิกได้อย่างทั่วถึง
6. ปั จจั ยชุมชนมีลั กษณะพื้นที่ทางกายภาพที่เอื้ออานวยต่อการรวมกลุ่ มซึ่งมีผ ลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนที่มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชน เช่น ศาลาประชาคม หรือที่ทาการชุมชน
จะส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีศูนย์กลางในการรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน นอกจากนั้น
หากชุมชนมีสถานที่ออกกาลังกาย หรือสนามกีฬาของชุมชน จะทาให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกใน
ชุมชนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
7. ปัจจัยชุมชนกับเทศบาลมีความร่วมมือกัน ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ใน
ด้านชุมชนมีความทั่วถึงทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนบางตลาดพัฒนา
2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ซึ่งเป็นชุมชนที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาล จะส่งผลให้ได้รับการ
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ดูแลทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในชุมชน โดยเทศบาลจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือและ
จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น การตัดต้นไม้ การซ่อมแซมถนน การล้างท่อระบายน้า การดูแลการ
จัดเก็บขยะ การเปลี่ยนหลอดไฟ การแก้ไขปัญหาน้าท่วม การดูแลความสะอาดของลาคลอง รวมถึ ง
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน เช่น การจัดฝึกอบรมอาชีพ การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน เป็นต้น
5.3 ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่าชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเก็ดมีปัญหาและอุปสรรคที่
ส่งผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนบางตลาดพัฒ นา 2 และชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 พบว่ายังขาดการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่พื้นที่ เช่น อาเภอปากเกร็ด และมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ทา
ให้ขาดความรู้ทางด้านวิชาการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อ ย่างยั่งยืน เช่น การแก้ไขปัญหาน้า
ท่วม การแก้ไขปัญหาน้าเสีย การแก้ไขปัญหาทางด้านรายได้และความมั่นคงในอาชีพ
2. การสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน มีการกาหนดกรอบในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนไว้ ทาให้การนางบประมาณไปใช้ประโยชน์ในชุมชนมีจากัด ชุมชนทั้งสองแห่งจึงขาดแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนของตนเองให้สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ความสามารถในการพึ่ ง พาตนเองของชุ ม ชน ยั ง ต้ อ งพึ่ ง พาความสามารถของ
คณะกรรมการชุมชน ในอนาคตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุมชนจะส่งผลต่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน และการประสานงานระหว่างชุมชนกับองค์กรภายนอกชุมชนจะขาดความต่อเนื่อง
5.4 ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในเขตเมืองให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
1. การจั ดสรรเงิน อุดหนุน ให้ กับชุม ชนของเทศบาลนครปากเกร็ด จะท าให้ ชุมชนได้
เรียนรู้การทางานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานชุมชน
ของตนเองก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในทางที่ดีระหว่างประชาชนกับท้องถิ่น ซึ่งเป็นการทาให้ประชาชนใน
ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการจัดทาโครงการ การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ ความเสี่ยงของโครงการ
และการติดตามตรวจสอบประเมินผลของโครงการ ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ นาไปใช้ก็
จะเกิดประโยชน์ในการแก้ไขปั ญหาในการพัฒ นาชุมชน เพราะชุมชนจะเป็นผู้ที่รู้ปัญหาดีมากกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลความสงบเรียบร้อย
และการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุ มชน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการทางานแบบประชาธิปไตยในชุมชน
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เพราะการทางานโครงการเงินอุดหนุนของชุมชนต้องมีการปรึกษาหารือกัน (deliberative) เพื่อเสนอ
ปัญหา และจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยต้องทางานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และ
พร้อมรับผิดชอบต่อการทางานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อนางบประมาณที่ท้องถิ่นอุดหนุนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชน
2. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตาแหน่งคณะกรรมการชุมชนให้กับ
สมาชิกในชุมชน จะทาให้การทางานของคณะกรรมการชุมชนมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น และทาให้
กรรมการชุมชนสามารถทาหน้ าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี ลดปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
สมาชิกในชุมชนกับคณะกรรมการชุมชน และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน เกิดความมั่นใจใน
การท างานของคณะกรรมการชุ ม ชนมากขึ้ น ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เกิ ด ความสุ ข แก่ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนและ
คณะกรรมการชุมชน
3. การใช้วิธีการแต่ งตั้งคณะกรรมการชุมชนจะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
มากกว่าการเลือกตั้ง เพราะผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องทางานเพื่อสนับสนุนเทศบาล และรับผิดชอบต่อ
สมาชิกในชุมชน หากปฏิบั ติไม่เหมาะสมก็จะถูกการถอดถอนโดยเทศบาล ทาให้ ได้คนที่มีความรู้
ความสามารถ มีจิตอาสา มีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์และตั้งใจทางานมาทางานให้กับชุมชน แต่
ทั้งนี้ควรใช้วิธีการแต่งตั้งโดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นกรรมการชุมชนจะช่วยลดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างสมาชิกในชุมชน
4. กระทรวงมหาดไทย ควรให้การสนับสนุนการกระจายอานาจให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น มีวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการตั้งองค์กรชุมชน การแต่งตั้ง
ให้ประธานกรรมการชุมชนและกรรมการชุมชน เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการให้เบี้ยเลี้ยงรายเดือน
ตอบแทน มีสวัสดิการในการปฏิบั ติห น้าที่ หรือหลังจากพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีการจัด ทา
ระเบียบที่ชัดเจนในการให้เงินอุดหนุนกับชุมชน เพื่อลดปัญหาการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนในทุกๆ เทศบาลได้อย่างยั่งยืน
5. การนาทุนทรัพยากรบุคคลในระดับชุมชน และท้องถิ่นมาสนับสนุนในการทางาน
ร่วมกับชุมชนและเทศบาล ซึ่งจะทาให้ได้ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ทักษะความสามารถ เครือข่าย
ความเชี่ยวชาญงานด้านอื่นๆ ที่หลากหลายมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ เช่น ประธานกรรมการ
ชุมชนที่เป็นกรรมการบริหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะมีเครือข่ายเป็นเจ้าหน้าที่ในการ
ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง เทศบาลสามารถให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วมาช่ ว ยเหลื อ ในการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้ประสบความสาเร็จได้ หรือการมีกรรมการชุมชนที่เป็นข้าราชการ
กรมชลประทานมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลาคลองสาธารณะในพื้นที่ เป็นต้น
6. การใช้แหล่ งประโยชน์ ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อสนับ สนุ นการพั ฒ นาชุมชนและ
ท้องถิ่น กล่าวคือ การนาแหล่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อยู่ในพื้นที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงไฟฟ้า
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ศูนย์การประชุมเมืองทอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ การ
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด หรือการให้ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบๆ แหล่งประโยชน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยในอนาคตควรเน้นศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในเรื่องบทบาทของคณะกรรมการ
ชุมชนที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเมือง ซึ่งจะทาให้ได้แนวทางการในการปฏิบัติต่อการ
ทางานด้านชุมชนในเขตเมือง โดยการศึกษาถึงสมาชิกในชุมชนที่จะยอมรับบทบาทของคณะกรรมการ
ชุมชนว่าต้องเป็ นอย่างไร ซึ่งจะส่งผลทาให้เกิดความรู้ในด้านการพัฒ นาบทบาท อานาจหน้าที่ของ
กรรมการชุมชนในเขตเมือง ที่ต้องทาหน้าที่แตกต่างกับชุมชนในเขตชนบท
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แบบสัมภาษณ์
สาหรับผู้บริหารเทศบาล
(นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)
คาถาม
- บทบาทของเทศบาลในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเป็นอย่างไร
- ความเป็นเมืองส่งผลกับปัญหาของชุมชนอย่างไร
- ผู้นาชุมชนส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างไร
- การยอมรับในคณะกรรมการชุมชนของสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างไร
- ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาลเป็นอย่างไร
- ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
สาหรับคณะกรรมการชุมชน
(ประธานชุมชน, กรรมการชุมชน)
คาถาม
- ชุมชนมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
- พื้นที่กายภาพของชุมชนที่จะส่งเสริมให้ชุมชนมารวมตัวกันเป็นอย่างไร
- ผู้นาชุมชนมีความอุทิศตนและมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นอย่างไร
- สมาชิกในชุมชนยอมรับบทบาทของคณะกรรมการชุมชนอย่างไร
- ชุมชนมีกระบวนการบริหารงานในชุมชนอย่างไร
- ชุมชนมีการพึ่งพาตนเองอย่างไร
- ความสัมพันธ์ขององค์กรหรือเครือข่ายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมต่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนเป็นอย่างไร
- ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาลเป็นอย่างไร
- ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งเป็นอย่างไร
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ประวัติผู้เขียน
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วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง
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