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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกรณี ศึกษาบ้านหน่วยประคอง หมู่ที่ 10 ตาบลดงดินแดง
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงปั จจัยและ
เงื่อนไขที่นาไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชน กรณี ศึกษาบ้านหน่วยประคอง หมู่ที่ 10 ตาบลดงดินแดง อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีการจัดเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่ส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชน การสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมกิจกรรมและการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน การศึกษาจากเอกสาร
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บ้า นหน่ ว ยประคอง โดยมี ก ลุ่ ม เป้ าหมายผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ป ระกอบด้ว ยผูน้ าชุ ม ชน
คณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน สมาชิ กที่เข้าร่ วมกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ชาวบ้านหน่ วยประคอง และเจ้าหน้าที่
จากองค์กรภายนอกชุมชน จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาชุมชนชุมชนบ้านหน่วยประคองนั้น เริ่ มจากความล้มเหลว
ในการรวมกลุ่มดาเนิ นกิจกรรมของชุมชนช่วงเริ่ มจัดตั้งเป็ นหมู่บา้ นทาให้เป็ นบทเรี ยนที่สาคัญของผูน้ าและชาวบ้าน
หน่วยประคองที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกกับชุมชนแห่ งนี้ มีการจัดการชุมชนโดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน
มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อหามติที่เป็ นที่ยอมรับของคนในชุมชนก่อนนาไปสู่ การปฏิบตั ิทุกครั้ง มีการจัดทาแผนชุมชน
เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายของการพัฒนาชุมชนให้ชดั เจนอย่างเป็ นรู ปธรรม ทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนาใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้มที่ดีข้ ึน บ้านหน่วยประคองยังมีผนู้ าชุมชนที่เป็ นแกนหลักสาคัญในการ
พัฒนาหมู่บา้ น คนในชุมชนยอมรับและปฏิบตั ิตามด้วยความเต็มใจ ที่สาคัญคือชาวบ้านหน่วยประคองได้นอ้ มนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ิใช้ในชีวิตประจาวันของตนเองและชุมชนอย่างจริ งจัง จนสามารถทาให้บา้ น
หน่ วยประคองเป็ นชุ มชนต้นแบบในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลให้คนในชุ มชนมี คุณภาพชี วิตที่ ดีบนพื้นฐานความพอเพียง
อย่างมี ความสุ ข ขณะที่ ปัจ จัย และเงื่ อ นไขอันนาไปสู่ ค วามเข้มแข็งของชุ ม ชนบ้านหน่ วยประคอง ประกอบด้วย
1) ปั จจัยภายในได้แก่ ผูน้ าชุมชน มีคุณลักษณะที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาชุมชนไปสู่ ความเข้มแข็ง ตลอดจนสมาชิ กใน
ชุ มชน มี ความซื่ อสัตย์ รั บผิดชอบ ให้ความสามัคคี ร่วมมื อกันดี นอกจากนี้ ชุมชนยังได้มีการใช้ยุทธศาสตร์ ในการ
กาหนดเป้ าหมายของการพัฒนาที่ชดั เจน และนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง มีระเบียบข้อบังคับที่เคร่ งครัดของหมู่บา้ น ที่คน
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 502

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ในชุมชนร่ วมกันคิดร่ วมกันสร้าง และยอมรับเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิร่วมกันอย่างเคร่ งครัด มีการส่ งเสริ มให้คน
รุ่ น ใหม่ เ ข้า มามี บ ทบาทในการบริ ห ารจัด การงานของหมู่ บ ้านมากขึ้ น 2) ปั จ จัย ภายนอก ได้แ ก่ นโยบายภาครั ฐ
หน่ วยงานภายนอกที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาชุ มชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กลไกทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ต้นทุนการผลิตสิ นค้าทางการเกษตร ภัยธรรมชาติและโรคระบาด เป็ นต้น และสิ่ งที่บา้ นหน่วยประคองควร
พัฒนาต่อไป คือ การเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่คนในชุมชนให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี และเตรี ยมพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไปให้ได้
คาสาคัญ: ความเข้มแข็งชุมชน , ชุมชนบ้านหน่วยประคอง

ABSTRACT
A study of approaches to strengthening the community a case study of the Nuayprakong Village Moo 10,
Dongdindaeng subdistrict, Nongmuang district Lopburi province. The objectives of the study are as follows: 1) To
study the characteristics of a strong community. 2) To study the problems and obstacles that affect the
strengthening process of the community. And 3) to apply the results of the study to other communities for strength.
This research study was a qualitative research and data was collected from interviews with people involved in
community development. Observing the environment, activities and interactions of people in the community
Including the study of documents related to the house, the support unit with target groups, informants from
interviews with community leaders. Various committees in the community members participating in community
activity groups Support villagers And staff from organizations outside the community from the study, it was found
that the strengthening of the support house community was It started with the failure to integrate community
activities that were a crucial lesson for leaders and villagers, the unwillingness to recur in the community.
Community management is based on the participation of people in the community. There is a community forum to
find resolutions that are accepted by the people of the community before every action is taken
There is a community plan. To clearly define strategies and goals for community development. Making
communities for better development, having community leaders as the backbone of village development, the people
in the community accept and act with their willingness. And the villagers of the support unit have seriously adopted
the philosophy of sufficiency economy in their daily lives and their communities. Until being able to make the
home of the support unit a strong community People in the community have a good quality of life based on selfsufficiency. The next thing that needs to be developed is to enhance knowledge and understanding of the people in
the community to be aware of technology. And be prepared to cope with future changes in the future
Keywords: Community Strength, Nuayprakong Village
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1. บทนา
จากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาเราเคยได้ยินว่าประเทศไทยมีประชากรอยูป่ ระมาณราว 18 ล้านคน ฉะนั้น
การบริ หารประเทศจึงไม่ค่อยยุง่ ยากและซับซ้อนมากนัก กอปกับประเทศไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายดังเช่น
ที่เคยได้ยินเมื่อก่อนว่า “ในน้ ามีปลา ในนามีขา้ ว แผ่นดินของเรานี่ แสนอุดมสมบูรณ์” ผูค้ นใช้ชีวิตอยูอ่ ย่างสบายและ
ไม่เดื อดร้ อน ส่ วนสิ นค้าส่ งออกถื อเป็ นผลิ ตภัณฑ์พ้ืน ๆ เช่ น ข้าว ยางพารา ไม้สัก เป็ นต้น ต่อมาเมื่ อประชากรใน
ประเทศมีจานวนเพิ่มมากขึ้น จาเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการประเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้น และมีเป้ าหมายการ
พัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานการครองชีพของคนไทย หรื อมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีมากขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงได้มีการจัด
ทาแผนการพัฒนาประเทศในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองให้เป็ นไปตามแนวความคิดขององค์กรนานาชาติซ่ ึ งมอง
ว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที่ดอ้ ยพัฒนา รัฐจึ งได้มีการจัดทาแผนการพัฒนาประเทศ โดยเริ่ มฉบับแรกในปี 2504 ที่
เรี ยกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่ งมุ่งสร้ างความเจริ ญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดย
อาศัยทรั พยากรที่ มีอยู่ของประเทศ เช่น ผืนป่ า ผืนดิ น ผืนน้ า อันเป็ นฐานชี วิตของคนในชุ มชนเพื่อสร้ างกลไกการ
พัฒนาเชื่ อ มโยงกับชุ มชนนาไปสู่ การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อ ให้ค นในประเทศมี ความทันสมัยเหมาะกับ สังคม
อุตสาหกรรม จากกลไกดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการดารงอยูข่ องคนในชุมชนอย่างรุ นแรง
หลายประการ
ประการแรก นโยบายของรัฐที่ เน้นการนารายได้ส่วนเกินของภาคการเกษตรกรรมมาเป็ นรายได้หลักของ
ประเทศ โดยใช้กลไกทางด้านภาษี ทาให้ค นในชุ ม ชนซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ตได้รั บ ผลตอบแทนจากการผลิ ตที่ ต่ าเกิ นควร
โดยเฉพาะเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูท้ ี่ทางานในภาครัฐหรื อภาคอุตสาหกรรม ทาให้คนในชุ มชนหมู่บา้ นเริ่ มมองว่าการ
ทางานในไร่ นาเป็ นงานที่ไม่มีคุณค่า และไม่ตอ้ งการถ่ายทอดระบบความรู ้เรื่ องนี้ ให้กบั ลูกหลาน และต้องการให้ลูก
ไปทางานนอกภาคเกษตรกรรม ประการที่ สอง การกระตุน้ ให้ชุมชนหมู่บา้ นขยายการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
ซึ่ งกระทาโดยขาดการสร้างความรู้ที่สอดคล้อ งกับระบบความรู ้ที่เคยสะสมมาของชุมชน มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตโดย
พึ่งพาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทาให้ชุมชนต้องประสบปั ญหาที่ คราดไม่ ถึงหลายประการ ประการที่ สาม นโยบายของ
รั ฐ บาลที่ ต ้อ งการใช้ก ารศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย นเป็ นเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การเตรี ย มคนหรื อ ฝึ กคนเข้า สู่ อ าชี พ ใน
ภาคอุตสาหกรรม ระบบการศึกษาที่รัฐได้ลงทุนไปมากมายในทุก ๆ ระดับไม่ตอบสนองต่อการดารงชีวิตในชุมชน ทา
ให้คนรุ่ นใหม่แปลกแยกจากความรู ้ที่เคยสะสมมาในชุมชน ประการที่ สี่ การพัฒนาประเทศไปสู่ ความทันสมัยในด้าน
ต่าง ๆ มีผลทาให้คนมีความต้องการใช้เงินในการดารงชีวิตมากขึ้น คนในชุมชนพยายามเพิ่มรายได้ที่เป็ นตัวเงินด้วย
การเพิ่มผลผลิตและขยายการผลิตให้มากขึ้น การมีขอ้ จากัดหลายอย่างนอกจากนี้ คือมาตรการทางด้านภาษีของรัฐยังมี
ส่ วนทาให้ผูผ้ ลิตในภาคการเกษตรได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าเท่าที่ ควร ทาให้เกษตรกรจานวนมากตกอยู่ในภาวะ
หนี้ สิน และประการสุ ดท้ าย การปรับเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อบริ โภคไปสู่ การผลิตเพื่อการค้า ทาให้ชุมชนหมู่บา้ นต้อง
มีการติดต่อสัมพันธ์กบั ผูค้ นและองค์การทางสังคมที่ อยู่นอกชุ มชนในเรื่ องต่าง ๆ มากขึ้นกว่าเดิ มมาก ทาให้ชุมชน
หมู่บา้ นไม่อาจตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างสมบูรณ์เหมือนในอดีต (สุ ดจิต สนัน่ ไหว, 2543)
จากเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มุ่งการส่ งเสริ มการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมส่ งผลให้เกิดระบบทุนนิ ยมมากขึ้น
และมีการขยายตัวไปทัว่ โลกอย่างรวดเร็ ว ทาให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาด้านเทคโนโลยีและเงินทุน ธุ รกิจถูกครอบงา
โดยนายทุนต่างชาติมากขึ้น มีการส่ งเสริ มให้ภาคการเกษตรผลิตเพื่อการค้าและส่ งออก มีการอพยพของแรงงานจาก
ชนบทเข้า สู่ เ มื อ งมากขึ้ น ชนบทมี ภ าวะอ่ อ นแอ เกิ ด ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม
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ขาดความสมดุ ลของการใช้ประโยชน์ กบั การอนุ รั กษ์ฟ้ื นฟูทรั พยากรภายในประเทศ คนในประเทศมี การรั บเอา
วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา ส่ งผลทาให้ศีลธรรมคุณธรรม จริ ยธรรมในสังคมไทยเสื่ อมถอยลง สภาพปั ญหาดังกล่าว
เชื่ อมโยงและมี ผลทาให้ชุมชนอ่อนแอขาดความเข้มแข็ง ประชาชนในประเทศมี ความสามารถในการพึ่งตนเองได้
น้อยลง ดังนั้นประเทศไทยจาเป็ นต้องมี การปรั บเปลี่ ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศใหม่ คื อ เน้นให้คนเป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนา มีการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน มีการกระจายโอกาสและความเจริ ญ
ด้วยการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาค เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ด้วยการเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กรชุมชน ซึ่ งประเด็นเรื่ องชุมชนเข้มแข็งได้ถูกหยิบยกขึ้นมาที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2544) และสื บต่อ
มาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ที่ให้ความสาคัญกับการสร้างชุมชนเข้มแข็งให้
เป็ นพลังร่ วมในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมี
การส่ งเสริ มการประกอบอาชี พ ส่ งเสริ มให้ชุมชนมี การจัดสวัสดิ การและบริ การในชุ มชน ตลอดจนเสริ มสร้ างให้
ประชาชนมี ภูมิคุม้ กันต่อผลกระทบทางเศรษฐกิ จและสังคม สนับสนุ นกระบวนการเรี ยนรู ้ และขยายเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ของชุมชน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2560) มีการส่ งเสริ มให้ประชาชน
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเป็ นวิถีชีวิต ประกอบกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ให้มีความเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) “ประเทศที่มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
สิ่ งที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งของชุมชน คือ การที่ประชาชนในชุมชนมีการรวมตัวกันเป็ นองค์กรชุมชน
มีการเรี ยนรู ้การจัดการและแก้ไขปั ญหาของชุมชนซึ่ งทาให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงหรื อเกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สั ง คม วัฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้อ มภายในชุ ม ชน ตลอดจนมี ผ ลกระทบสู่ ภ ายนอกชุ ม ชน โดยชุ ม ชนใช้จ ะต้อ ง
ดาเนิ นงานแบบร่ วมคิดร่ วมทาและมีการเรี ยนรู ้เพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน อันจะนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนในระยาว
ต่อไป อย่างไรก็ตามชุมชนแต่ละชุมชนนั้นย่อมมีแนวคิดในการการแก้ไขปั ญหาและการพึ่งพาตนเองที่แตกต่างกันไป
ตามบริ บทและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ท้ งั ทางด้านสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและประเพณี ดว้ ย โดยชุมชนใน
ที่น้ ีหมายถึงชุมชนระดับหมู่บา้ นซึ่ งกระจายอยูใ่ นประเทศประมาณ 70,000 หมู่บา้ น อาจกล่าวได้วา่ การสร้างชุมชนให้
มีความเข้มแข็งนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่ง เป็ นการกระจายการพัฒนาให้ทวั่ ถึง เมื่อชุมชนส่ วนใหญ่มีความเข้มแข็งเกิด
การเชื่อมโยง ผนึ กความเข้มแข็งร่ วมกันระหว่างชุมชนต่าง ๆ เป็ นเครื อข่ายร่ วมกันก็จะทาให้ประเทศโดยรวมมีความ
มัน่ คงเข้มแข็งได้ ปั จจุบนั ประเทศไทยมีชุมชนที่ความความเข้มแข็งหรื ออยูใ่ นข่ายที่กาลังพัฒนาความเข้มแข็งนั้นมีอยู่
หลายชุมชน ที่กระจัดกระจายอยูท่ วั่ ทุกภาคของประเทศ แต่ยงั ไม่มากพอเมื่อเทียบกับชุมชนทั้งประเทศ บ้านหน่ วย
ประคอง หมู่ที่ 10 ตาบลดงดิ นแดง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เป็ นอีกชุ มชนที่ มีการจัดการชุ มชนที่ บ่งบอกถึง
ความเข้มแข็งของชุ มชนได้ เป็ นชุ มชนที่ สามารถพึ่งตนเองได้ มี การกาหนดอนาคตด้วยตัวเองโดยอยู่บนพื้นฐาน
ความคิดความเชื่ อและความสามารถของชุ มชน มี การวางแผนวินิจฉัยเกี่ ยวกับปั ญหาและความต้องการของตนเอง
สามารถเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหาหรื อตอบสนองความต้องการของตนเองได้ และยอมรับต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้บา้ นหน่วยประคอง หมู่ที่ 10 ตาบล
ดงดิ นแดง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เป็ นกรณี ศึกษา ซึ่ งผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั คาดหวังว่าจะ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1) เพื่อศึกษาการสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนกรณี ศึกษาบ้านหน่ วยประคอง หมู่ที่ 10 ตาบลดงดิ นแดง
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
2.2) เพื่อศึกษาปั จจัยและเงื่อนไขที่นาไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชน
3. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตอบคาถามการวิจยั และวัตถุประสงค์ จึงมี
ขั้นตอนในการดาเนินการศึกษาดังนี้
3.1) พืน้ ทีใ่ นการศึกษาและกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดพื้นที่การศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้พ้ืนที่บา้ นหน่วยประคอง หมู่ที่ 10 ตาบลดงดินแดง
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เป็ นกรณี ศึกษา และเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผมู ้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชน ซึ่ งมีกลุ่มตัวอย่างที่ให้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 20 คน ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆในชุมชน
สมาชิ กที่ เข้าร่ วมกลุ่มกิ จกรรมในชุ มชน ชาวบ้านที่ อาศัยอยู่ในชุ มชน และเจ้าหน้าที่ จากองค์กรภายนอกชุ มชนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
3.2) เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบ้านหน่วยประคอง หมู่ที่ 10 ตาบล
ดงดินแดง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 2) แบบสัมภาษณ์หรื อแนวคาถามประกอบการสัมภาษณ์บุคคล ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหน่วยประคอง
3.3) การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้มีวธิ ี การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลดังนี้
3.3.1) การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบ้านหน่วยประคอง หมู่ที่ 10 ตาบลดงดินแดง อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ทราบถึงการดาเนิ นงานที่ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประกอบด้วยข้อมูลสภาพทางกายภาพ
ของชุ มชน ข้อมูลภูมิหลังและประวัติของชุมชน โครงสร้างทางสังคม ข้อมูลจานวนประชากร ข้อมูลด้านเศรษฐกิ จ
สังคม สิ่ งแวดล้อม ข้อมูลประเพณี วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลกลุ่มองค์กร และกิ จกรรมต่าง ๆ รวมถึง
ข้อมูลด้านโครงสร้างการบริ หาร กฎระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ วิธีดาเนินงานของชุมชน เป็ นต้น
3.3.2) การสังเกตการณ์ (Observation) ได้แก่ การสังเกตการณ์ สภาพแวดล้อ มกิ จกรรมและการ
ปฏิสัมพันธ์ของคนในหมู่บา้ นหน่วยประคอง หมู่ที่ 10 ตาบลดงดินแดง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
3.3.3) การสัม ภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ เกี่ ยวข้องกับ การเสริ มสร้ างความเข้ม แข็งชุ ม ชน ผูว้ ิจัย จึ งท าการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่ องจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลในงานวิจยั ควรจะมีความรู ้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ
และลึกซึ้ ง ที่สามารถให้ขอ้ มูลและอธิ บายเรื่ องราว ตลอดจนกระบวนการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้อย่าง
ชัดเจนและถูกต้องที่ สุด ซึ่ งไม่สามารถใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างทางสถิติได้ เนื่ องจากคนในชุมชนไม่สามารถให้ขอ้ มูล
และอธิ บ ายเรื่ อ งราว รวมถึ งกระบวนการท างานได้เ ท่ ากัน ผูว้ ิจัย จึ งเลื อ กใช้การคัดเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เฉพาะผูท้ ี่สามารถให้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informant) เพื่อเป็ นประโยชน์กบั งานวิจยั มากที่สุด
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3.4) การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชน การสังเกตการณ์ และการ
สัมภาษณ์ นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ จาแนกหมวดหมู่ของข้อมูลให้เป็ นระบบ และทาความเข้าใจบริ บทชุมชน
เพื่ อ ให้ไ ด้ค าตอบตามเป้ าหมายและวัตถุ ป ระสงค์ข องการวิจัย ที่ ต้ งั ไว้ โดยอาศัย แนวคิ ด เรื่ อ งชุ ม ชนเข้ม แข็งและ
กระบวนการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง การพึ่งตนเองได้
ของชุ มชน ทุ นทางสั งคม ผูน้ าชุ มชน การมี ส่วนร่ วมของประชาชน แนวคิ ดเกี่ ย วกับการพัฒนาชุ มชน งานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสังเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษาในลาดับต่อไป
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณี ศึกษาบ้านหน่วยประคอง หมู่ที่ 10 ตาบลดงดินแดง
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 1)เพื่อศึกษาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กรณี ศึกษาบ้านหน่ วยประคอง หมู่ ที่ 10 ตาบลดงดิ นแดง อาเภอหนองม่ วง จังหวัดลพบุ รี 2)เพื่อศึ กษาปั จจัยและ
เงื่อนไขที่นาไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพมีการจัดเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ผทู ้ ี่ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มเป้ าหมายประกอบ ผูน้ าชุมชน จานวน 3 คน คณะกรรมการ
กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน จานวน 7 คน สมาชิกที่เข้าร่ วมกลุ่มกิจกรรมในชุมชน จานวน 3 คน ชาวบ้านหน่วยประคอง
จานวน 5 คน และเจ้าหน้าที่ จากองค์กรภายนอกชุ มชน จานวน 2 คน และใช้เครื่ องมื อในการจัดเก็บข้อมูลได้แก่
เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับบ้านหน่ วยประคอง แบบสัมภาษณ์หรื อแนวคาถามประกอบการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ห้
ข้อมูลชุ มชน และจากการสังเกตการณ์ สภาพแวดล้อม กิ จกรรมและการปฏิ สัมพันธ์ ของคนในชุ มชนด้วย จากผล
การศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านหน่วยประคองที่ผา่ นมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั แสดงให้เห็นว่าบ้านหน่วยประคอง มีการ
พัฒนาเป็ นลาดับจากชุมชนที่อพยพมาตั้งรกรากเพื่อจับจองที่ดินทามาหากินในการทาการเกษตรปลูกพืชเพื่อใช้ในการ
บริ โภคและจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้มาเลี้ยงครอบครัว หลังจากนั้นได้มีหน่วยงานภายนอกชุมชนเข้าส่ งเสริ มให้ชุมชน
รวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งเป็ นกลุ่มในการทากิ จกรรมร่ วมกัน ในครั้ งแรกคือกลุ่มการเลี้ยงเป็ ดสายพันธุ์บาบารี แต่ก็ไม่
ประสบผลสาเร็ จเนื่ องจากสภาพแวดล้อมและบริ บทของชุมชนไม่เหมาะกับการเลี้ยงเป็ ดจึงประสบปั ญหาหลายอย่าง
ตามมา เป็ นสาเหตุหนึ่งที่สร้างประสบการณ์ให้กบั คนในชุมชนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและกระบวนการทางานใหม่
คือ สิ่ งที่ ชุมชนจะดาเนิ นการได้น้ ันต้องดูความเหมาะสมของกิ จกรรมว่าเหมาะสมกับบริ บทของที่ ชุมชนหรื อไม่
โดยคนในชุมชนจะมีการจัดประชุมประชาคมทุกครั้งเพื่อหามติร่วมกันและสร้างแนวทางการดาเนิ นงานร่ วมกัน เพื่อ
ไม่ ให้เกิ ดข้อผิดพลาดในการดาเนิ นงานอย่างที่ เคยเป็ นมา มี การมอบหมายหรื อแบ่งบทบาทหน้าที่ การทางานให้
สมาชิกรับผิดชอบที่ชดั เจน เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทิ้งงานในความรับผิดชอบขึ้นได้ ส่ งผลให้การดาเนิ นกิจกรรม
ของบ้านหน่วยประคองเป็ นไปด้วยความสาเร็ จในหลายๆกิจกรรม เกิดการรวมกลุ่มในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นแบบอย่าง
ให้กบั ชุมชนอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น ธนาคารหมู่บา้ นตามแนวพระราชดาริ ที่เป็ นสถาบันการเงินชุมชนที่สาคัญเพื่อให้
คนในชุมชนได้กเู้ งินดอกเบี้ยต่าไปใช้ในการประกอบอาชี พและพัฒนาอาชี พให้ดีข้ ึน คนในชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
และยังสามารถแก้ไขหนี้ นอกระบบได้เป็ นอย่างดี อี กทั้งยังเป็ นการสร้ างให้คนในชุ มชนมี คุณธรรมในการปฏิ บตั ิ
ร่ วมกัน คือ มีความซื่ อสัตย์ เสี ยสละ รับผิดชอบ ไว้วางใจกัน และเห็นอกเห็นใจกัน
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จากธนาคารหมู่บา้ นฯ ที่ได้มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบแล้ว ยังมีการเพิ่มทุนจากรัฐบาลโดยสานัก
กองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมื องแห่ งชาติ มอบให้หมู่บา้ นเพื่อเป็ นทุนให้คนในชุมชนได้กยู้ ืมเพื่อใช้ในการประกอบ
อาชี พสร้ างงานสร้ างรายได้ให้กบั คนในชุ ม ชนจ านวน 1 ล้านบาท ชุ ม ชนบ้านหน่ วยประคองได้มี การบู รณาการ
ระหว่างกองทุนหมู่บา้ นและธนาคารหมู่บา้ นร่ วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั คนในชุมชนหลายด้าน มีการจัดตั้งกลุ่ม
ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนในรู ปแบบต่างๆ เช่น การจัดตั้งกลุ่มปุ๋ ยอินทรี ย ์ การจัดตั้งโรงสี
ชุมชน การจัดตั้งร้านค้าชุมชน การจัดตั้งเครื่ องกรองน้ าดื่ม ปั๊ มน้ ามันชุมชน ลานตากผลผลิต กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์
กลุ่มเยาวชน ซึ่ งผลกาไรที่ได้จากการดาเนิ นการของกลุ่มต่าง ๆจะนามารวมไว้ที่ธนาคารหมู่บา้ นฯ เพื่อจัดสรรผลกาไร
ให้เป็ นตามระเบี ยบที่ ได้จดั ทาขึ้นจากมติที่ประชุ มของคณะกรรมการและสมาชิ กร่ วมกัน เช่น มีการปั นผลกาไรแก่
สมาชิก ผลตอบแทนคณะกรรมการ เพื่อสาธารณะประโยชน์ของชุมชน และการจัดสวัสดิการแก่คนในชุมชนตั้งแต่
เกิดจนเสี ยชีวิต
สิ่ งที่สาคัญประการหนึ่ งนอกจากการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนแล้ว บ้านหน่วยประคองยังมีผนู ้ าชุมชนที่
เป็ นแกนหลักสาคัญในการพัฒนาหมู่บา้ น เป็ นบุคคลที่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองเห็นการพัฒนาที่ เกิดประโยชน์เพื่อ
ส่ วนรวมเป็ นสาคัญ ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง ผูน้ ามีความเสี ยสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ส่ วนรวม มีความสามารถในการชักจูงคนในชุมชนให้เห็นภาพการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน ไม่ใช้อานาจสั่งการเพียงอย่าง มีการทางานร่ วมกับคนในชุมชนทุกขั้นตอน
การทางานแสดงให้เห็นว่าผูน้ าชุมชนใส่ ใจการทางานอย่างเป็ นระบบทุกขั้นตอน ทาให้คนในชุมชนเกิดการยอมรับ
นับถือและปฏิบตั ิตามด้วยความเต็มใจ มีความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันในการทากิจกรรมต่างๆของชุมชน ทาให้ชุมชน
บ้านหน่วยประครองมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยเน้นผลประโยชน์ที่เ กิดขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตและมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนอย่างมีความสุ ข ดังที่ มนตรี ศิริจนั ทร์ ชื่น (2545) ได้ให้ความหมายของผูน้ าว่า ผูน้ า คือ
บุคคลที่ มีคุณภาพ มี ความรู ้ ความสามารถในการทางานที่ ได้รับมอบหมาย ได้รับการแต่งตั้งได้รับการยกย่องหรื อ
ได้รับการยอมรับให้เป็ นผูน้ ากลุ่มหรื อชุมชน สามารถที่ จะโน้มน้าว ชักจูงแนะนาการทางานให้กบั กลุ่มหรื ออาจใช้
อานาจอิทธิ พลในการที่จะให้กลุ่มหรื อชุมชนได้ปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ และมีผลการปฏิบตั ิงาน
เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มหรื อชุมชนนั้นเอง
จากการศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ พบว่าบ้านหน่ วยประคอง มี ลกั ษณะการสร้ างความเข้มแข็งชุ มชนสอดคล้องกับ
สมณะ โพธิรักษ์ (2555) ได้กล่าวว่าลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง ประกอบไปด้วย 14 ประการ ได้แก่ 1) เป็ นสังคมที่เห็นได้
ชัดถึงลักษณะของคนมีศีล มีคุณธรรม มีอารยะธรรม 2) เป็ นสังคมที่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่เป็ นภาระผูอ้ ื่น 3) มีงาน มี
กิ จการที่ มนั่ คง 4) ขยัน สร้างสรรค์ ขวนขวาย กระตือรื อร้น 5) อยู่กนั อย่างผาสุ ก สุ ขภาพแข็งแรง จิ ตใจเบิ กบานร่ าเริ ง
6) ไม่ฟุ้งเฟ้ อ แต่รุ่งเรื องเฟื่ องฟู ไม่ผลาญพร่ า สุ รุ่ยสุ ร่าย 7) มี ความประณี ต ประหยัด แต่เอื้อเฟื้ อสะพัดแจกจ่าย 8) ไม่มี
อาชญากรรม ไม่มีอบายมุข ไม่มีทุจริ ตกรรม 9) มีความพร้อมเพรี ยง ความสามัคคี อบอุ่น เป็ นเอกภาพ 10) สัมผัสได้ใน
ความเป็ นปึ กแผ่น แน่นหนาของความเป็ นภราดรภาพ 11) มีความแข็งแรง มัน่ คง ยืนหยัด ยัง่ ยืน 12) เป็ นสังคมที่สร้าง “ทุน
ทางสั ง คม” มี ป ระโยชน์ คุ ณ ค่ า ต่ อ ผู ้อื่ น และสั ง คมทั่ว ไป 13) อุ ด มสมบู ร ณ์ แต่ ไ ม่ ส ะสมไม่ กัก ตุ น หรื อกอบโกย
14) มีน้ าใจ ไม่เอาเปรี ยบ เสี ยสละ อย่างเป็ นสุ ข และเห็นคุณค่าของคนตามสัจธรรม
การสร้ า งความเข้ม แข็ ง ของชุ ม ชนบ้า นหน่ ว ยประคอง หมู่ ที่ 10 ต าบลดงดิ น แดง อ าเภอหนองม่ ว ง
จังหวัดลพบุ รี นั้นเกิ ดจากความเห็ นอกเห็ นใจกันของคนในชุ มชนในเป็ นลักษณะเครื อญาติ กนั ส่ วนใหญ่ ไม่มีการ
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ขัดแย้งเรื่ องผลประโยชน์อยู่กนั ด้วยกันแบบถ้อยที ถอ้ ยอาศัยกันมาโดยตลอด คนในชุมชนมี ความมุ่งหวังที่ จะผ่าน
ความยากลาบากไปด้วยกันได้ ทาให้เห็นถึงความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนอย่าง
ชัดเจน กอปกับผูน้ าชุ มชนบ้านหน่ วยประคองมี บทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มสนับหนุ นกิ จกรรมในชุ มชนทั้งด้าน
เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรมของชุ มชนมาโดยตลอด ชุ มชนบ้านหน่ วยประคองมี ทุนทางสังคมที่ เป็ นฐานการ
พัฒนาไม่ว่าจะเป็ นทุนทางด้านการเงิ น ทุนทางมนุ ษย์ ทุ นทางสังคมวัฒนธรรม และทุนทางธรรมชาติ ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งได้เป็ นอย่างดี บนพื้นฐานการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในชีวิตและชุมชนอย่างจริ งจัง สิ่ งสาคัญอีกประการคือชุมชนบ้านหน่วยประคองมีการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ชุมชนที่ชดั เจนนาไปสู่ การจัดทาแผนพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาในด้านต่างๆของชุมชน เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ด้านสาธารณสุ ข ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
และด้านอื่นๆ ด้วยการขับเคลื่อนแผนชุมชน ที่เป็ นโครงการ/กิ จกรรม แบบทาเอง ทาร่ วม และทาให้ มีการประชุม
ประชาคมปรับปรุ งแผนชุมชนให้เป็ นปั จจุบนั ทุกปี เพื่อให้แผนพัฒนาชุมชนบ้านหน่ วยประคองได้มีมาตรฐานแผน
ชุมชนเพื่อแก้ไขปั ญหาและความต้องการของคนในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนาชุมชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ ส่ งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ
ยัง่ ยืนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
5. สรุ ปผลการศึกษา
บ้านหน่วยประคอง หมู่ที่ 10 ตาบลดงดินแดง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็ นหมู่บา้ น
เมื่อปี พ.ศ. 2541 มีครัวเรื อ นที่ อาศัยอยู่ช่วงนั้นประมาณ 100 ครั วเรื อน จากในราว ปี พ.ศ. 2503-2507 มีผคู้ นทยอย
อพยพมาจากพื้นที่ หลายจังหวัดของภาคกลาง เช่ น จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
รวมทั้งจากบางจังหวัดของภาคอีสาน มาหักร้างถางป่ า ลงหลักปั กฐานสร้างที่ทากินบนพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อตั้งถิ่นฐาน
ชาวบ้านส่ วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทาไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง ความสัมพันธ์ของชาวบ้านอาศัยอยูแ่ บบ
ถ้อ ยที ถอ้ ยอาศัย กัน คอยช่ วยเหลื อ ประคับ ประคองกันไป ชุ ม ชนนี้ จึ งมี ชื่อว่า “หน่ วยประคอง” อันสื่ อ ให้เห็ นว่า
ชาวบ้านจากต่างถิ่นย้ายมาอยูร่ วมกันมีการช่วยเหลือซึ่ งกันกันและกัน เพื่อให้ผา่ นพ้นความทุกข์ยากลาบากไปได้
บ้านหน่ วยประคองมีการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่เห็นได้ชดั คือ การดาเนิ นกิจกรรมของชุมชน
เป็ นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ด้วยการดาเนิ นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชน
ให้เพียงพอเป็ นสาคัญ มีการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบ ซึ่ งคนในชุมชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม กิจกรรม
ส่ วนใหญ่ของชุมชนจึ งดาเนิ นไปเพื่อ การลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร การเพิ่มประมาณและคุณภาพสิ นค้าทาง
การเกษตรให้มากขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้ที่เพียงพอและนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวที่
มัน่ คง ส่ งผลให้ชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนาในด้านต่าง ๆได้เป็ นอย่างดี โดยมีกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาชุมชนที่นาไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้
5.1) การจัดการชุ มชน บ้านหน่วยประคอง มีการจัดการชุมชนโดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน มี
การจัดเวทีประชาคม เพื่อหามติที่เป็ นที่ยอมรับของคนในชุมชนก่อนนาไปสู่ การปฏิบตั ิทุกครั้ง ซึ่ งกิจกรรมที่หมู่บา้ น
เลือกดาเนิ นการจะต้องเป็ นกิ จกรรมที่ เกิ ดประโยชน์กบั คนในชุ มชน เช่น กิ จกรรมเพื่อพัฒนาอาชี พสร้ างรายได้ให้
มัน่ คง กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และกิ จกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนในชุ มชนให้ดีข้ ึน โดยคนในชุ มชนได้
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ร่ วมกันจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผนการพัฒนาชุมชนที่เรี ยกว่า “แผนพัฒนาชุมชน” ร่ วมกับหน่ วยงานราชการใน
พื้นที่ และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายของการพัฒนาชุมชนให้ชดั เจนและเป็ น
รู ปธรรมมากขึ้น จากการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนที่จดั ทาไว้ ทาให้ชุมชนบ้านหน่วยประคองดาเนิ นการตามแผน
และได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุมชนที่ทาให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ ด้วยการสร้าง
จิ ตสานึ กของคนในชุ มชนให้มีจิตสานึ กในการพัฒนาชุ มชนร่ วมกัน ไม่กระทาในสิ่ งที่ ก่อให้เกิ ดปั ญหาแก่ส่วนรวม
คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ และมีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ซ่ ึ งกันและกันของคนในชุมชน
บ้านหน่วยประคอง
นอกจากเหนื อจากนี้ ชุมชนบ้านหน่วยประคองได้นอ้ มนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ิใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่างจริ งจัง เกิดกิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาตนเองและชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การจัดทา
บัญชี ครัวเรื อนเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของครั วเรื อนนาไปสู่ การบริ หารจัดการตนเองและชุมชน 2) กิ จกรรมด้านการ
สร้ า งความมั่น คงทางอาหาร เช่ น การปลูก ผัก สวนรั้ วกิ น ได้ทุ ก ครั ว เรื อ น การเลี้ ย งสั ต ว์ และการแปรรู ป อาหาร
3) กิจกรรมการสร้างสิ่ งแวดล้อมชุมชนให้ย้งั ยืน่ เช่น การลดการใช้สารเคมีในการทาการเกษตร การปลูกไม้ยนื ต้นใน
ชุ ม ชน การใช้ท รั พ ยากรในชุ ม ชนอย่า งคุ ้ม ค่ า และการลดปริ ม าณขยะในชุ ม ชนตั้ง แต่ ร ะดับ ครั ว เรื อ นร่ ว มกัน
4) กิจกรรมการสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคม เช่น ปฏิบตั ิศาสนกิจบนวิถีความเชื่ออันดีงานเพื่อยึดเหนี่ ยวจิตใจของคนใน
ชุมชนให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันมีการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่ วนรวมด้วยจิตสาธารณะ
มีการลดละเลิกอบายมุกต่าง ๆ และการส่ งเสริ มสุ ขภาพด้วยการออกกาลังกายเป็ นประจาของคนในชุมชน
5.2) ผลลัพธ์ ทเี่ กิดขึน้ จากการพัฒนา บ้านหน่วยประคองแห่ งนี้ ได้สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน คือ คนใน
ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้ มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน และได้ส่งผลต่อการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ด้วย โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาชุมชนบ้านหน่วยประคอง ดังนี้
1) มีการจัดตั้งธนาคารหมู่บา้ นตามแนวพระราชดาริ บา้ นหน่วยประคอง มีการจัดตั้งธนาคารหมู่บา้ นฯ
โดยมีเป้ าหมายเพื่อส่ งเสริ มให้คนในชุมชนรู ้จกั การออมเงิน ส่ งเสริ มการระดมทุนจากสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้กยู้ ืม
เงินในอัตราดอกเบี้ยต่าไปประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ และผลกาไรที่เกิดขึ้นได้นาไปจัดสวัสดิการแก่คนในชุมชน
ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
2) มีการจัดหาเครื่ องกรองน้ าดื่ม บ้านหน่ วยประคองมีการจัดหาเครื่ องกรองน้ า เพื่อให้คนในชุมชนมี
น้ าดื่มสะอาดปลอดภัยในราคาที่ถกู กว่าท้องตลาด เป็ นการลดรายจ่ายในครัวเรื อนได้
3) มีการจัดตั้งโรงสี ชุมชน เพื่อรั บข้าวเปลือกมาสี และจาหน่ ายข้าวสารให้กบั คนในชุมชนในที่ราคา
เป็ นกันเอง คนในชุมชนที่ปลูกข้าวมีกาไรมากกว่าการขายข้าวเปลือกให้พอ่ ค้าคนกลางในรู ปแบบเดิม เพื่อให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
4) มีการจัดตั้งปั๊ มน้ ามันชุมชน มี การจัดหาน้ ามันมาบริ การแก่คนในชุมชนซึ่ งถือเป็ นปั จจัยสาคัญใน
กระบวนการผลิตภาคการเกษตร และใช้ในชีวติ ประจาวันให้เกิดความสะดวกมากขึ้น ในราคาที่เป็ นธรรม โดยเน้นการ
บริ หารจัดการรู ปแบบการเป็ นสมาชิกร่ วมกันของคนในชุมชน
5) มีการจัดทาร้านค้าชุมชน การจัดทาร้านค้าชุมชนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดซื้ อจัดหาสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคที่ จาเป็ นมาจาหน่ ายให้กบั คนในชุ มชนในราคาที่ เป็ นธรรม ช่วยให้คนในชุ มชนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 510

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

เดิ นทางและค่าขนส่ งสิ นค้า อี กทั้งยังเป็ นการสร้ างความเป็ นเจ้าของร่ วมกันโดยการซื้ อของตนเอง ใช้ของตนเอง
เงินทองไม่รั่วไหลออกนอกชุมชนจนเกินไป
6) มี การจัดตั้งกลุ่มปุ๋ ยอินทรี ยป์ ้ ั นเม็ด กลุ่มปุ๋ ยอินทรี ป้ ั นเม็ดเป็ นกลุ่มที่ดาเนิ นการโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารกาจัดศัตรู พืช ทาให้เกษตรกร บ้านหน่ วยประคองได้
หันมาใช้ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นการผลิตพืชทางการเกษตร
7) จัดตั้งกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) การจัดตั้งกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตภาคการเกษตร ที่สามารถทดแทนค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิงและเพิ่มผลผลิตโดยการนาเทคโนโลยีการติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์ มาปั๊ มน้ าจากบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการทาการเกษตรของคนในชุมชน
8) มีการส่ งเสริ มอาชีพ หลังฤดูการเกี่ยวเกี่ยวภาคการเกษตรแล้ว ชาวบ้านหน่วยประคอง ยังมีกิจกรรม
ส่ งเสริ มอาชีพ ให้คนในหมู่บา้ นชุมชนได้มาเรี ยนรู ้ร่วมกันในการทาอาชีพเสริ มเพิม่ รายได้ให้กบั ครอบครัว
9) มีการจัดกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่ อง บ้านหน่ วยประคองเป็ นชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่ องให้กบั คนในชุ มชน ที่ ทาให้คนในชุ มชนเข้ามามี ส่วนร่ วมด้วยกันได้แก่ กิ จกรรมการลดรายจ่ ายร่ วมกันใน
ชุมชน กิจกรรมเพิ่มรายได้ กิจกรรมส่ งเสริ มการออม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนในชุมชนให้ดีข้ ึน กิจกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพของคนในชุมชน และกิจกรรมเสริ มสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
5.3) การพัฒนาสู่ การเป็ นศู นย์ เรี ยนรู้ ต้นแบบ หน่ วยงานในพื้นที่ ได้มองเห็ นถึงศักยภาพของคนในชุ มชน
บ้านหน่ วยประคอง ที่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมที่สนองนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐและเกิดประโยชน์กบั ชุมชนใน
หลายมิ ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ นรู ปธรรม จึ ง ได้ ค ัด เลื อ กบ้ า นหน่ ว ยประคองให้ เ ป็ นศู น ย์ก ลางการเรี ยนรู ้ ข องชุ ม ชน
เพื่อส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้แก่คนในชุมชน ได้แก่
1) ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) ที่เป็ นต้นแบบในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตสิ นค้าการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ศูนย์เรี ยนรู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีวตั ถุประสงค์การดาเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่
เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ของชุมชนด้านเกษตรอินทรี ย ์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ การสร้างเครื อข่ายเกษตรกรในพื้นที่ตามหลัก
เกษตรพอเพียง และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในการส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน ไปสู่ การปฏิบตั ิจนเป็ นวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน
3) วิส าหกิ จ ชุ ม ชนธนาคารหมู่ บ ้านตามแนวพระราชด าริ เพื่อ ให้ชุม ชนอื่ น ๆได้ศึ กษาและเรี ยนรู้
รู ปแบบในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในด้านการบริ หารจัดการทุนชุมชน ด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนบน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน
4) ศูนย์เรี ยนรู ้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อปี พ.ศ. 2547 บ้านหน่ วยประคองได้เข้าร่ วมพิธีรับมอบเงิน
ขวัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จานวน 8,000 ให้ชุมชนใช้เป็ นกองทุนตั้งต้นแห่ ง
ความดี ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชน บ้านหน่วยประคองมีการดาเนิ นงานตามแนวทางกองทุน
แม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่ องจนสาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรม จึงได้รับการคัดเลือกจากทางอาเภอให้จดั ตั้งเป็ นศูนย์เรี ยนรู้
กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอในปี พ.ศ. 2557 ให้เป็ นแบบอย่างให้กบั ชุมชนอื่นได้มาเรี ยนรู ้แนวทางการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของชุมตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยสันติวิธี
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5.4) ปัจจัยสู่ ความเข้ มแข็งของชุ มชนบ้ านหน่ วยประคอง จากการศึกษาได้แยกเป็ น 2 ปัจจัย ได้แก่
1) ปัจจัยภายในชุ มชน
(1) ผูน้ าชุมชนของบ้านหน่ วยประคอง มีคุณลักษณะเด่นหลายด้านที่ เอื้อให้เกิดการพัฒนาชุมชน
นาไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชน
(2) สมาชิกคนในชุมชน คนในชุมชนมีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ จริ งใจ ให้ความสามัคคีร่วมมือกัน
ส่ วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กนั ลักษณะเครื อญาติพ่ ึงพาอาศัยกัน และไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในชุมชน
(3) ที่ต้ งั ของชุมชน ชุมชนบ้านหน่วยประคองเป็ นพื้นที่ราบ คุณภาพดินมีความสมบูรณ์เหมาะแก่
การทาการเกษตรทาให้คนในชุมชนมีรายได้ตลอดทั้งปี และเส้นทางการคมนาคมขนส่ งสะดวกรวดเร็ วเพราะเป็ นทาง
ลาดยางจนถึงชุมชน
(4) ระบบการทางาน การดาเนิ นงานของชุมชนโดยใช้ยทุ ธศาสตร์ ในการกาหนดเป้ าหมายในการ
พัฒนาที่ชดั เจน แปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบตั ิที่ทาได้จริ ง มีการคิดทบทวนผลดีผลเสี ยของการดาเนิ นงานด้วยการ
ติดตามผลการดาเนินงานโครงการการ/กิจกรรม เป็ นระยะเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานมากขึ้น
(5) ระเบียบข้อบังคับของชุมชน เป็ นระเบี ยบบังคับที่เกิดจากคนในชุมชนร่ วมคิดร่ วมสร้าง และ
ยอมรับเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิร่วมกันอย่างเคร่ งครัดช่วยทาให้คนในชุมชนสามารถรวมตัวกันดาเนิ นกิจกรรม
ในชุมชนได้ง่ายขึ้น
(6) บริ บทและข้อจากัดของหมู่บา้ น คือ ต้นทุนของหมู่บา้ นที่ มีอยู่ว่ามี ศกั ยภาพมากเพียงใด ขาด
เหลือสิ่ งใด และจะต้องเพิ่มเติมหรื อส่ งเสริ มอะไรบ้างให้สอดคล้องกับบริ บทการพัฒนาของหมู่บา้ น โดยมุ่งเน้นให้
ชุมชนสามารถบริ หารจัดการชุมชนได้ดว้ ยชุมชนเอง
(7) คนรุ่ นใหม่ใส่ ใจพัฒนาชุมชน มีการส่ งเสริ มให้คนรุ่ นใหม่เข้ามามีบทบาทในการบริ หารจัดการ
งานของหมู่บา้ น ถือเป็ นกลไกสาคัญในการสร้ างคนรุ่ นใหม่เข้ามารั บช่วงต่อ และสานต่อปณิ ธานของบรรพบุรุษสู่
ลูกหลานในการพัฒนาหมู่บา้ นให้มีความเข้มแข็งโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมเป็ นสาคัญ
(8) ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ข องคนในหมู่ บ ้าน ถื อ เป็ นองค์ค วามรู ้ แ ละภูมิ ปั ญ ญาของชุ มชน
เพื่อนามาต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม
(9) มีเครื อข่ายภายในชุมชนที่เข้มแข็ง มีการสร้างเครื อข่ายภายในชุมชนที่เกื้อหนุนกัน ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
สมาชิกของธนาคารหมู่บา้ นฯ
(10) การสื่ อสาร มี การประชาสัมพันธ์ ขอ้ มูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์ และผลการดาเนิ นงาน
โครงการ/กิจกรรมให้กบั คนในชุมชนได้ทราบข้อมูลเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
(11) กิจกรรมภายในชุมชน มีการจัดกิจกรรมตามโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาตลอดทั้งปี
เป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีเกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน
(12) สถาบันการเงินที่มีความเข้มแข็ง โดยมีธนาคารหมู่บา้ นฯ เป็ นแหล่งเงิ นทุนที่ เกิ ดจากคนใน
ชุมชนร่ วมกันออมทรัพย์เป็ นประจาทุกเดือน และร่ วมกันบริ หารจัดการเงินทุนชุมชน เป็ นแหล่งเงินกูด้ อกเบี้ยต่าเพื่อ
เป็ นทุนในการประกอบอาชีพ ผลกาไรที่เกิดขึ้นจะนาไปจัดสรรเพื่อให้ประโยชน์กบั ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนให้ดีข้ ึน
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2) ปัจจัยภายนอกชุ มชน
(1) นโยบายภาครั ฐ เป็ นกรอบหลักในการพัฒนาชุ มชนที่ นาไปสู่ ความเข้มแข็งของชุ มชนบ้าน
หน่วยประคองผ่านหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่
(2) หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนด้วยการ
ให้คาแนะนา ให้ความรู ้ ตามบทบาทภารกิ จและหน้าที่ ของหน่ วยงานนั้น เช่น เจ้าหน้าที่ ปกครอง สานักงานพัฒนา
ชุมชน สานักงานเกษตร กศน. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบล ปศุสัตว์ และ
องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ
(3) เครื อข่ายองค์กรชุมชน เป็ นองค์กรเครื อข่ายในสร้างการเรี ยนรู ้และการทางานร่ วมกันระหว่าง
องค์การต่าง ๆ ภายนอกชุมชนโดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างเครื อข่ายการพัฒนาร่ วมกัน
(4) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ในยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเข้า
มามีบทบาทสาคัญต่อคนในชุมชนเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ตจะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันของคนใน
ชุมชนในด้านต่าง ๆ มากยิง่ ขึ้น
(5) กลไกทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ประเทศไทยประสบปั ญ หาเรื่ อ งราคาสิ นค้าเกษตรที่ ไ ม่
สามารถควบคุมราคาได้ บางครั้งที่ราคาตกต่าเกษตรกรอาจเกิดภาวะขาดทุน ชุมชนเกิดความอ่อนแอทางด้านเศรษฐกิจ
ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนหลายๆ ด้าน
(6) ต้นทุนการผลิตสิ นค้าทางการเกษตร เป็ นอี กปั จจัยที่ คนในชุ มชนไม่สามารถควบคุมได้ เช่ น
ราคาน้ ามัน และปุ๋ ยบารุ งพืช เป็ นต้น คนในชุมชนบ้านหน่วยประคองมีการลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ี่
ผลิตในชุมชนเอง และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสู บน้ าบาดาลมาใช้เพื่อการเกษตร ซึ่ งถือเป็ นการลดต้นทุนการ
ผลิตภาคการเกษตรได้ในระดับหนึ่งของชุมชน
(7) ภัยธรรมชาติและโรคระบาด เป็ นปั จจัยที่ชุมชนไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งมีผลกระทบโดยตรง
ต่อคนในชุมชนในการประกอบอาชี พและการดาเนิ นชีวิตในปั จจุบนั ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง ลมพายุ น้ าท้วม โลก
ร้อน และโรคระบาดในปั จจุบนั ได้แก่ ไวรัสโควิด-19 เป็ นต้น
5.5) ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ ส่ งผลกระทบต่ อ กระบวนการเสริ ม สร้ างความเข้ มแข็ ง ของชุ มชน จากการ
สัมภาษณ์ถึงปั จจัยที่ทาให้ชุมชนอ่อนแอลงหรื อที่เกิดปั ญหาภายในชุมชนที่กระทบต่อกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนบ้านหน่วยประคอง ดังนี้
ปัจจัยภายในชุ มชน ได้แก่
1) ผูน้ าที่มีความรู้ความสามารถในบริ หารจัดการชุมชน
2) การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน
3) ภาวะหนี้สิน
4) ขาดองค์ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีในการทาการเกษตรที่เหมาะสม
5) พื้นที่ทาการเกษตรไม่เพียงพอ
6) แรงงานในชุมชน
7) รายได้ของคนในชุมชน
8) ปัญหายาเสพติดในชุมชน
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9) เงินทุนในการประกอบอาชีพไม่เพียงพอ
ปัจจัยภายนอกชุ มชน ได้แก่
1) ปั ญหาความแห้งแล้ง/ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร
2) ราคาสิ นค้าทางการเกษตร
3) ประสิ ทธิภาพของระบบราชการ
4) เครื อข่ายองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง
5) การเมืองการปกครอง
6) การเกิดโรคระบาด
7) ความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสารในปัจจุบนั
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกรณี ศึกษาบ้านหน่วยประคอง หมู่ที่ 10 ตาบลดงดินแดง อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี พบว่า ชุมชนมีการจัดการชุมชนที่ดี โดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน มีการจัดเวทีประชาคม
เพื่อหามติที่เป็ นที่ยอมรับของคนในชุมชนก่อนนาไปสู่ การปฏิบตั ิทุกครั้ง ซึ่ งกิจกรรมที่หมู่บา้ นเลือกดาเนิ นการจะต้อง
เป็ นกิ จกรรมที่ เกิ ดประโยชน์กบั คนในชุ มชน โดยชาวบ้านในชุ มชนได้ร่วมกันจัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทาแผนการ
พัฒนาชุมชนที่เรี ยกว่า “แผนพัฒนาชุมชน” ร่ วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน เพื่อ
กาหนดยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายของการพัฒนาชุมชนให้ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ ชาวบ้านยังได้
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ิใช้ในชีวิตประจาวันอย่างจริ งจัง เกิดกิจกรรมที่หลากหลายในการ
พัฒนาตนเองและชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การจัดทาบัญชี ครัวเรื อนเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของครัวเรื อนนาไปสู่
การบริ หารจัดการตนเองและชุมชน 2) กิจกรรมด้านการสร้างความมัน่ คงทางอาหาร 3) กิจกรรมการสร้างสิ่ งแวดล้อม
ชุมชนให้ย้งั ยืน่ 4) กิจกรรมการสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคม
ทาให้ผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นจากการพัฒนาชุ มชนบ้านหน่ วยประคอง คือ คนในชุ มชนมี อาชี พ มี รายได้ มี ชีวิต
ความเป็ นอยู่ที่ ดี ข้ ึ น และได้ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาในด้า นอื่ น ๆ ด้วย เช่ น 1) มี ก ารจัดตั้ง ธนาคารหมู่ บ ้านตามแนว
พระราชดาริ 2) มีการจัดหาเครื่ องกรองน้ าดื่ม 3) มีการจัดตั้งโรงสี ชุมชน 4) มีการจัดตั้งปั๊ มน้ ามันชุมชน 5) มีการจัดทา
ร้านค้าชุมชน 6) มีการจัดตั้งกลุ่มปุ๋ ยอินทรี ยป์ ้ ั นเม็ด 7) จัดตั้งกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 8) มีการส่ งเสริ ม
อาชี พ 9) มีการจัดกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่ อง และได้มีการพัฒนาไปสู่ การเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ตน้ แบบ เพื่อส่ งเสริ ม
กระบวนการเรี ยนรู ้แก่คนในชุมชน
ขณะที่ปัจจัยและเงื่อนไขอันนาไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหน่วยประคอง ประกอบด้วย ปั จจัยภายใน
และภายนอกชุ มชน สาหรั บปั จจัยภายใน ได้แก่ ผูน้ าชุ มชน มี คุณลักษณะที่ เอื้ อให้เกิ ดการพัฒนาชุ มชนไปสู่ ความ
เข้มแข็ง ตลอดจนสมาชิกในชุมชน มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ ให้ความสามัคคีร่วมมือกันดี นอกจากนี้ ภายในชุมชนยัง
ได้มีการใช้ยทุ ธศาสตร์ ในการกาหนดเป้ าหมายของการพัฒนาที่ชดั เจน และนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง มีระเบียบข้อบังคับ
ที่เคร่ งครัดของหมู่บา้ น ที่คนในชุมชนร่ วมกันคิดร่ วมกันสร้าง และยอมรับเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิร่วมกันอย่าง
เคร่ งครัด มีการส่ งเสริ มให้คนรุ่ นใหม่เข้ามามีบทบาทในการบริ หารจัดการงานของหมู่บา้ นมากขึ้น เป็ นต้น
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ขณะเดียวกันปั จจัยภายนอกชุมชนที่เป็ นเงื่อนไขที่นาไปสู่ ความเข็มแข็ง ได้แก่ นโยบายภาครัฐ ซึ่ งเป็ นกรอบ
ในการพัฒนาชุมชนที่นาไปสู่ ความเข้มแข็งผ่านหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้ ยงั มีหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนด้วยการให้คาแนะนา ให้ความรู ้ ตามบทบาทภารกิจและ
หน้าที่ ของหน่ วยงาน ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ในยุคปั จจุ บนั มี บทบาทสาคัญต่อคนใน
ชุมชนเป็ นอย่างมาก และยังพบว่ากลไกทางเศรษฐกิจของประเทศมีผลต่อราคาสิ นค้าเกษตรที่ไม่สามารถควบคุมราคา
ได้ ทาให้เกิ ดต้นทุนการผลิตสิ นค้าทางการเกษตรที่ แปรผันไปตามกลไกทางเศรษฐกิ จ และปั จจัยภายนอกชุ มชน
สุ ดท้าย คือ ภัยธรรมชาติและโรคระบาด ที่ ชุมชนไม่อาจหลีกเลี่ ยงได้ มี ผลกระทบโดยตรงต่อคนในชุ มชนในการ
ประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิตในปัจจุบนั
สาหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีดว้ ยกัน 2 ด้าน คือ
1) ด้ านการบริหารจัดการชุ มชน
1.1) จัดให้มี เวที การสรุ ป ผลการดาเนิ นงานโครงการ/กิ จกรรมในชุ มชนเป็ นประจ าทุ กปี เพื่ อ
ทบทวนแนวทางการดาเนินงานและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานของชุมชนให้ดีข้ ึน
1.2) ส่ งเสริ มให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม/โครงการของชุมชนอย่างต่อเนื่ อง และพัฒนา
ผูน้ ารุ่ นใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนให้มีความพร้อมและสามารถต่อยอดการพัฒนาชุมชนในอนาคตได้
2) ด้ านการส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ของคนในชุ มชน
2.1) การส่ งเสริ มให้คนในชุ มชนให้มีความรู ้ ทางด้านเทคโนโลยียุคดิ จิทลั อย่างทัว่ ถึงเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. 2) มีการส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายการพัฒนากับชุมชนใกล้เคียงและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อ
แรกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์และแนวทางการดาเนิ นงานของชุ มชนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้เป็ น
กลไกในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนร่ วมกัน และจัดให้มีการศึกษาดูงานแก่คนในชุมชนถึงแนวทางการพัฒนา
สู่ เข้มแข็งของชุมชนที่ประสบความสาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรมทั้งในและต่างประเทศ
ในส่ วนของข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป คือ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กบั ข้อมูลจึงควรเพิ่มเติม
การศึกษาในเชิงปริ มาณด้วย เนื่ องจากการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงทาให้จึงได้ขอ้ มูลเฉพาะในเชิง
ลึก และควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทาให้ชุมชนเกิดความอ่อนแอ ไม่สามารถพึ่งตนเองได้
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั นี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับคาแนะนาและข้อคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์จากอาจารย์ที่ปรึ กษา ผศ.
ดร.ชุลีรัตน์ เจริ ญพร และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งแก่ผนู ้ าชุ มชน ประธานกลุ่มองค์กร ชาวบ้านหน่ วยประคอง
ตลอดจนผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่านที่สละเวลาในการข้อมูลจนงานวิจยั สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ท้ายสุ ดขอกราบขอบพระคุณบิดา
มารดาที่เปิ ดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่าเรี ยน คอยช่วยเหลือและให้กาลังใจผูว้ จิ ยั เสมอมา
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