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The purposes of this study are as follows: (1) to explain the composition and 

structure of policy actors in a working group of the rural sufficient home project: 
a case study of Chanthaburi Province; (2) to describe the relationship of policy actors in 
a working group in a rural sufficient home project in Chanthaburi Province. 
The purpose of this study was qualitative research by in-depth interviews and document 
analysis. The related concepts and theories including the following: (1) social networks; 
(2) participation; and (3) governance. It was found that the policy actors in a working 
group in Chanthaburi consisted of local leaders, community organizations and the sector 
of the people in a horizontal relationship. The organization of work is structured according 
to the potential of the characters and the context of the area. The focus was on 
participation in all sectors of society in terms of activity, cooperation, arising from activities 
through the exchange of resources and mutual support, which stimulates collaboration in 
practice until it can develop into the coordination of community.In particular, setting goals 
is a key condition of working in a network that leads to success, problem-solving and 
spatial development was a collaborative link between policy actors in a working group. 
This is an important mechanism that reflects the potential and ability to participate in 
project management and community resources and government agencies only are 
responsible for promoting and supporting operations. 
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บทที ่1  
บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคัญ 
ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาเชิงโครงสรา้งที่เก่ียวเนื่องกับความยากจน  

ของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนาและขยายตัวของเศรษฐกิจส่งผลใหร้าคาที่อยู่อาศัยปรบัตัว
สงูขึน้และไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน โดยเฉพาะผูม้ีรายไดน้อ้ย ปัญหาที่ตามมาคือ 
ความเหลื่อมล า้ด้านที่อยู่อาศัยและที่ ดินท ากินทั้งในเมืองและชนบท อาทิเช่น ชุมชนแออัด   
การบุกรุก จากสถานการณ์การครอบครองที่อยู่อาศัยของครัวเรือน ปี  2558 - 2560 พบว่า  
ประเทศไทยมีจ านวนครวัเรือนท่ีมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัย จ านวนประมาณ 21.87  ลา้นครวัเรือน 
เป็นครวัเรือนท่ีมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัย จ านวนประมาณ 15.26 ลา้นครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 
71.4 และครัวเ รือนท่ีไม่มีกรรมสิทธิ์ ในท่ีอยู่อาศัย จ านวนประมาณ  6.12  ล้านครัวเรือน  
คิดเป็นรอ้ยละ 28.6 (ศูนย์กลางองค์ความรูด้้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย, 2560) โดยพืน้ที่ชนบท 
สว่นใหญ่จะ พบว่า ประชาชนประสบปัญหาที่อยู่อาศยัก่อสรา้งมานานและมีสภาพช ารุดทรุดโทรม
และไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมหรือเป็นครอบครัวขยายที่มีสมาชิกอาศัยอยู่ ในบ้าน 
จ านวนหลายคนและมีความตอ้งการขยายหรือสรา้งที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมแต่มีรายไดไ้ม่เพียงพอ  
จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านความไม่มั่นคง  
ในที่อยู่อาศยัและความตอ้งการที่อยู่อาศยั ซึ่งน าไปสูก่ารพิจารณาถึงความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของ
ประชาชนดา้นที่อยู่อาศยัทัง้ในพืน้ที่ชนบทและพืน้ที่เขตเมือง  

จากอดีตที่ผ่านมาความตอ้งการที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาที่รฐับาลใหค้วามส าคัญในการ
แกไ้ขปัญหาความไม่มั่นคงดา้นที่อยู่อาศัย นับตัง้แต่ ปี 2547 ไดม้ีการก าหนดนโยบายสาธารณะ
เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นที่อยู่อาศยัของคนจนในพืน้ที่ชนบท หรือ “โครงการบา้นมั่นคง” โดยเริ่มด าเนิน
โครงการพืน้ที่น าร่องและขยายผลไปทั่วประเทศ แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหาที่อยู่อาศยั
ไดค้รอบคลมุกลุ่มคนจนในประเทศ เนื่องจากการด าเนินงานตามโครงการบา้นมั่นคงที่ผ่านมาจะ
ใหค้วามส าคัญกับความพรอ้มของชุมชนและส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนจนในเขตชุมชน
เมือง  จึงท าใหก้ารแกไ้ขปัญหาดา้นที่อยู่อาศยัที่ผ่านมาไม่ครอบคลมุพืน้ที่อยู่อาศยัคนจนในชนบท 
ต่อมารฐับาล (พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา) ไดม้ีนโยบายเร่งด่วนใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาที่
อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยให้มีความมั่นคงเป็นและ มีข้อสั่งการในคราวประชุมเมื่อวันที่   
4 สิงหาคม 2558 โดยมอบหมายใหก้ระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาที่อยู่อาศยัส าหรบัผูม้ีรายไดน้อ้ย โดยบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทัง้ภาครฐั
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และเอกชน ภายใตแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่อยู่อาศยั 10 ปี (พ.ศ. 2559 -2568) มีวตัถปุระสงค์
หลกัในการส่งเสริมความมั่นคงดา้นที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้ับกลุ่มผูม้ีรายไดน้อ้ย 
เพื่อเป็นการสรา้งโอกาสการเขา้ถึงบริการของภาครฐัผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ส าหรบัผูม้ีรายไดน้อ้ยในพืน้ที่เมืองและพืน้ที่ชนบท (สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน, 2561) 

การด าเนินโครงการแกไ้ขปัญหาที่อยู่อาศยัส าหรบัผูม้ีรายไดน้อ้ยในพืน้ที่ชนบท กระทรวง
พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยไ์ดม้อบหมายให ้สถาบนัพัฒนาองคก์รชุมชน (องคก์าร
มหาชน) หรือ พอช. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก เนื่องจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ก าหนดให้มี  
การด าเนินงานทั่วประเทศ จึงไดม้ีการจัดท าโครงการบา้นพอเพียงชนบทเพื่อรองรบันโยบายของ
รัฐบาล โดยมีแผนด าเนินการระยะสั้นภายในระยะเวลา 5 ปี (2559 - 2563) เป้าหมายพื ้นที่
ด  าเนินการ 5,300 ต าบล จ านวน 352,000 ครวัเรือน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอ้นและพฒันา
ที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนยากจนและผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ ้น ในรูปแบบ 
การซ่อมแซม ปรบัปรุง  ต่อเติม หรือสรา้งบา้นใหม่แทนหลงัเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจท าใหเ้กิด
อนัตรายต่อชีวิตและทรพัยส์ินของผูอ้ยู่อาศยั และพฒันาคณุภาพที่อยู่อาศยัและคณุภาพชีวิตใหดี้
ขึน้  แม้ว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจะเป็นองค์กรของภาครัฐ แต่กลไกการด าเนินงานและ
หลกัการส าคัญในการด าเนินงานโครงการ พอช. ไดมุ้่งเนน้ใหชุ้มชนเป็นแกนหลกัในการด าเนิน
โครงการโดยใช้งบประมาณโครงการบ้านพอเพียงเป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน เชื่อมโยงอย่างกวา้งขวาง ทัง้ผูเ้ดือดรอ้น ทอ้งที่ ทอ้งถิ่น หน่วยงาน กลุ่มองคก์ร 
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน  
สรา้งเครือข่ายการท างานให้ครอบคลุมทุกพืน้ที่ทั่วประเทศ เนื่องจากปรากฎการณ์ที่เรียกว่า 
wicket problems คือ ผู้ก าหนดนโยบายและหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบาย ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาไดโ้ดยง่ายและมกัจะประสบความลม้เหลว หรือการชะงกังนัของนโยบาย  อนัเนื่องมาจาก
การมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและไม่ใช่รัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายเข้ามา  
แสดงความเห็น จุดยืน และผลประโยชน์ หรือกล่าวได้ว่ามีตัวแสดงทางนโยบาย ในประเด็น
สาธารณะนัน้ เกินกว่าที่หน่วยงานของรฐัหน่วยใดหน่วยหนึ่งจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้บ็ดเสร็จ
และครอบคลุม (พัชรี สิโรรส, 2557) ส่งผลให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในฐานะองค์กรของ
ภาครฐัที่รบัผิดชอบในการขับเลื่อนโครงการบา้นพอเพียงชนบท มุ่งเนน้ใหชุ้มชนเขา้มาเป็นกลไก
หลกัในการด าเนินโครงการ ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายองคก์รชุมชนในต าบล ตลอดจนสรา้งการ  
มีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการในการด าเนินกิจกรรมและการวางแผนการด าเนินงาน  
การประสานเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความร่วมมือในชุมชนหรือระหว่างชุมชนในการซ่อมแซม  
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ที่อยู่อาศัย หรือการประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื ้นที่ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนของประชาชน ตามแนวคิดการจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือ 
Collaborative Governance  (ฉตัรทิพย ์ ชยัฉกรรจ,์ 2560) ซึ่งพบว่าแต่ละพืน้ที่มีการเชื่อมโยงภาคี
ความรว่มมือที่หลากหลาย เพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินโครงการในแต่ละชมุชน  

ทั้งนี ้ การด าเนินงานของคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงชนบทแต่ละแห่ง  
มีความแตกต่างกันไปตามศักยภาพและความพร้อมของเครือข่ายคณะท างาน โดยพบว่า  
การขับเคลื่อนงานของเครือข่ายคณะท างานในชุมชนของจังหวัดจันทบุรีมีคว ามโดดเด่น 
ในการท างาน และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เนื่องจากเริ่มมีการรวมตัวของกลุ่ม องค์กรและ
เครือข่ายภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนงานสังคมตามประเด็นที่ตนสนใจหรือมีอาชีพเก่ียวข้อง  
ในปี 2540 ซึ่งมีคณะท างานกองทุนเพื่อสงัคมจงัหวดัจนัทบุรีเป็นแกนกลาง ในการด าเนินกิจกรรม
ความเคลื่อนไหวส าคัญของเครือข่ายในช่วง ปี 2541-2561 โดยมีกองทุนเพื่อการลงทุนทางสงัคม
เป็นผูส้นบัสนนุ จึงเกิดการเชื่อมรอ้ยกนัเป็นเครือข่าย เกิดกลุม่ องคก์ร และเครือข่ายภาคประชาชน
ที่มีความเขม้แข็งในการพฒันาและจดัการตนเองและท างานร่วมกนัมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีจ านวน
มากถึง 1,515 องคก์ร  และมีเครือข่ายอาสาสมัครภาคพลเมือง เป็นอีกรูปธรรมหนึ่งการจัดการ
ตนเองในชุมชนทอ้งถิ่น  การรวมตัวกันของคนท างานจิตอาสาในแต่ละอ าเภอ รวมจ านวน 239 
เครือข่าย โดยมุ่งสรา้งและขยายแนวคิดการท างานแบบบูรณาการ การท างานร่วมกนัระหว่างภาคี
เครือข่ายภายในชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมซึ่งเป็นการสรา้งพืน้ที่ใหแ้ต่ละส่วน  
ได้เข้ามาเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  และลงมือปฏิบัติร่วมกัน ลักษณะการท างานเป็นไป 
ในรูปแบบเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างชัดเจน ผ่านการประสานความร่วมมือระหว่าง 
สภาองคก์รชมุชนต าบล กลุม่องคก์รชมุชนและภาคประชาชนในพืน้ที่ (พลเดช  ป่ินประทีป, 2562) 

ส าหรบัการด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียงชนบทจังหวัดจันทบุรี เริ่มตน้ด าเนินงาน
ในช่วงปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก จ านวน 212 หลงั งบประมาณจ านวน 3.8 ลา้นบาท จากส านกังาน
ภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก โดยมีการจัดสรรงบประมาณผ่านสภาองคก์รชุมชนต าบล 
ซึ่งเป็นกลไกกลางในการเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ในพืน้ที่เขา้มาร่วมด าเนินการ มีการประสาน
เครือข่ายสภาองคก์รชุมชนจังหวัดจันทบุรี เพื่อชีแ้จงแนวทางการด าเนินโครงการในระดับพืน้ที่ 
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบและการบริหารจัดการโครงการให้เกิด  
ความยั่งยืน เช่น การก าหนดเงื่อนไขหรือขอ้ตกลงในการจดัตัง้กองทุนบา้นพอเพียงชนบทในรูปของ
ทุนหมุนเวียน เริ่มต้นจากการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจาก พอช. แล้วน ามา  
ต่อยอดขยายผลการแกไ้ขปัญหาด้านที่อยู่อาศยัใหค้รอบคลมุทัง้ต าบล ส่งผลใหเ้กิดพืน้ที่รูปธรรม
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กระบวนการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายภาคประชาชนที่เขม้แข็งในการขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัย
อย่างยั่งยืน  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ไดม้ีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด  
โดยเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานภาครัฐในพืน้ที่  ร่วมกันน าข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ข้อมูลผู้เดือดรอ้น และข้อเสนอแนะที่ต้องการน าเสนอต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการจัดการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยและ 
ไดร้่วมกนัจดัท าขอ้เสนอการแกไ้ขปัญหาที่อยู่อาศยัจงัหวดัจนัทบุรี ทัง้การแกไ้ขที่อยู่อาศยัในเมือง
และชนบทยื่นต่อผูว้่าราชการจงัหวดั เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการและสนบัสนุนแผนงาน งบประมาณ 
รวมถึงการสนบัสนนุใหเ้กิดกลไกในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ที่
จงัหวดัจนัทบุรีใหดี้ขึน้ เช่น การแต่งตัง้คณะท างานภาคประชาชนเพื่อการแกไ้ขปัญหาที่อยู่อาศัย 
รวมทั้งการท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงานร่วมกัน ภายใตว้ิสยัทัศนท์ี่ว่า “ฅนจันท ์มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและคุณภาพชีวิต 
ที่ยั่งยืน” เป็นตน้แบบการเรียนรู ้(โอภาส สินธุโครต, 2562) การด าเนินโครงการบา้นพอเพียงชนบท
จังหวัดจันทบุรี ปรากฏผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมที่เด่นชัด คือ เกิดกลไกการประสาน 
ความร่วมมือระหว่างภาคีในชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการท างานร่วมกัน โดยมี  
สภาองคก์รชุมชนท าหน้าที่ในการประสานความร่วมมือ มีการสรา้งพืน้ที่การท างานร่วมกันและ
ผลกัดนัใหก้ารด าเนินโครงการสามารถด าเนินการไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง   

จากที่มาและความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจมุ่งเน้นศึกษาตัวแสดงที่  
เขา้มารว่มและความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแสดงในเครือข่ายคณะท างานโครงการบา้นพอเพียงชนบท 
กรณีศกึษา จงัหวดัจนัทบรุี เพื่อเป็นแนวทางในการขยายแนวทางการท างานรว่มกนัแบบบรูณาการ
และการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพืน้ที่ ซึ่งเป็นกลไกการท างานที่มีความโดดเด่น
รูปแบบหนึ่งส าหรบัการด าเนินโครงการบา้นพอเพียงชนบท อนัจะเป็นประโยชนต่์อการด าเนินงาน
ของพืน้ที่อ่ืนๆ หรือพืน้ที่ที่มีลกัษณะความสมัพนัธข์องรูปแบบเครือข่ายที่ใกลเ้คียงกัน เพื่ อน าไปสู่
การแกไ้ขปัญหาใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องโครงการต่อไป 

1.2 วัตถุประสงคข์องการศึกษา 
 1. เพื่ออธิบายองคป์ระกอบและบทบาทของตวัแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะท างาน
โครงการบา้นพอเพียงชนบท  
 2. เพื่ออธิบายรูปแบบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะท างาน
โครงการบา้นพอเพียงชนบท ในการขบัเคลื่อนโครงการบา้นพอเพียงชนบท 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศกึษาครัง้นี ้ผูศ้กึษาไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษา ไวด้งันี ้

1. ขอบเขตดา้นพืน้ที่ คือ พืน้ที่จงัหวดัจนัทบรุี 
2. ขอบเขตด้านเนื ้อหา คือ การศึกษาองค์ประกอบและบทบาทของตัวแสดงใน

เครือข่ายคณะท างานโครงการ และรูปแบบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแสดงทางนโยบายในเครือข่าย
คณะท างานโครงการ ภายใตก้ารขบัเคลื่อนโครงการบา้นพอเพียงชนบท โดยศึกษาความสมัพันธ์
ในประเด็นการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร การประสานงานและการติดต่อสื่อสาร กิจกรรม
ความรว่มมือและการแลกเปลี่ยนทรพัยากร  

3. ขอบเขตด้านประชากร คือ คณะท างานโครงการบ้านพอเพียงชนบทในพืน้ที่
จงัหวดัจนัทบรุี โดยศกึษาจากการด าเนินงานของ 3 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลขนุซ่อง ต าบลสะตอน และ
ต าบลบางกะไชย 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ขอบเขตระยะเวลาในการศึกษาการด าเนินโครงการ  
บา้นพอเพียงชนบท ตัง้แต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ระยะเวลา
ในการศกึษาวิจยั ตัง้แต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

1.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
การน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเรียบเรียงและวิเคราะห์จากเนือ้หา 

(Content analysis) การศึกษาองคป์ระกอบและบทบาทของตัวแสดงในเครือข่ายคณะท างานฯ 
และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะท างานโครงการบ้าน
พอเพียงชนบท ภายใตก้ารขบัเคลื่อนโครงการบา้นพอเพียงชนบทในพืน้ที ซึ่งจะน าไปสูค่วามเขา้ใจ
กระบวนการและปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้จากการศกึษาเชิงคณุภาพ 

1.5 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายบ้านพอเพียงชนบทในรูปแบบ

เครือข่ายส าหรบัหน่วยงานที่มีสว่นเก่ียวขอ้ง หรือพืน้ที่ที่มีบรบิทการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย 
2. กลไกและกระบวนการประสานความร่วมมือระหว่างตัวแสดงหรือหน่วยงาน  

ที่มีสว่นเก่ียวขอ้ง ในการประสานการท างานรว่มกนัใหป้ระสบความส าเรจ็ 
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1.6 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ตวัแสดงทางนโยบาย หมายถึง ผูท้ี่มีบทบาทในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั 
เครือข่ายนโยบาย หมายถึง เครือข่ายความสัมพันธ์หรือการพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง

องค์กรหรือตัวแสดงทางนโยบายที่ แตกต่างกัน โดยมีกิจกรรมร่วมกันหรือ มี เป้าหมาย 
ในการด าเนินงานตามนโยบายร่วมกัน มีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนทรพัยากร หรือกิจกรรม  
ในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อน าไปสูค่วามส าเรจ็ในการบรรลเุปา้หมายของนโยบายที่ก าหนด 

การขับเคลื่อนนโยบาย หมายถึง การด าเนินงานตามนโยบายหรือแผนงานโครงการ
เพื่อใหบ้รรลผุลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ  

โครงการบ้านพอเพียงชนบท หมายถึง โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายน้อย  
ในชนบทด าเนินการรูปแบบการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือสร้างบ้านส าหรับครัวเรือนที่ยากจน 
สนับสนุนงบประมาณโดยสถาบนัพัฒนาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) กระทรวงพัฒนาสงัคม
และความมั่นคงของมนษุย ์

คณะท างานโครงการบา้นพอเพียงชนบท หมายถึง ผูท้ี่มีบทบาทรบัผิดชอบในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมโครงการ อยู่ ในรูปแบบคณะท างาน มีองค์ประกอบของผู้น าท้องถิ่น  
ผูน้  าทอ้งที่ กลุม่องคก์รชมุชน  

การมีส่วนร่วม หมายถึง การประสานความร่วมมือหรือประสานการท างานร่วมกันกับ 
ทุกภาคส่วนในสังคม ได้แก่ หน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาหรือกลุ่มองค์กรภาค
ประชาสงัคมและประชาชน เขา้มามีบทบาทในการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันใหบ้รรลุผลสัมฤทธิ์

ตามวตัถปุระสงค ์
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการศึกษาครั้งนี ้ผู ้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรม เอกสารทางวิชาการ ระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรวบรวมและเสนอแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง โดยผูศ้กึษาไดใ้ชเ้ป็นแนวทาง
ในการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางนโยบายและบทบาทในการขับเคลื่อน
นโยบายโครงการบ้านพอเพียงชนบท เลือกศึกษากรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี  ดังนั้น  
จึงตอ้งศกึษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. แนวคิดเครือข่ายทางสงัคม (Social Network) 
2. แนวคิดการมีสว่นรว่ม (Participation) 
3. แนวคิดการจดัการปกครอง (Governance) 
4. โครงการบา้นพอเพียงชนบท 
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network) 
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเครือข่ายทางสังคม 

เครือข่ ายทางสังคม หรือ  Social Network เ ป็นค าที่ นิ ยมใช้ในการอธิบาย
ความสมัพนัธใ์นสงัคมของมนุษยถ์ึงปรากฎการณท์ี่เกิดขึน้ในฐานะความสมัพนัธท์ี่เก่ียวขอ้งตัง้แต่
ปัจเจกบุคคลไปจนถึงความซบัซอ้นในพหุสงัคม และเป็นค าที่ถูกน ามาประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการ
ขับเคลื่อการพัฒนาและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา นอกจากนี ้ยังใช้อธิบายถึงพฤติกรรม  
และความสัมพันธ์ที่เก่ียวขอ้งกับสิ่งต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การสื่อสาร ความร่วมมือ                     
การพึ่งพาอาศยัร่วมกนัผ่านกิจกรรมหรือโครงการ ซึ่งเป็นโครงสรา้งความสมัพนัธท์ี่มีโครงสรา้งและ 
รูปแบบที่หลากหลาย มีการกระจายตัวออกไปตามหน่วยย่อยต่างๆ ในสังคม (พระมหาสุทิตย์  
อาภากโร, 2547, น. 6-7)  แนวคิดเครือข่ายทางสงัคมช่วยใหเ้ขา้ใจขอ้เท็จจริงและปรากฎการณ์
ทางสงัคมมากยิ่งขึน้ จากการขาดแคลนทรพัยากรในสงัคมท าใหค้นทุกคนพยายามมีปฏิสมัพนัธ์
กบั “คนที่จ  าเป็น”  เพื่อลดความเสี่ยงทางสงัคมใหต้ ่าที่สดุ และจะมีความสมัพนัธก์บัคนที่ตนเชื่อถือ
หรือไวว้างใจ แนวคิด  “เครือข่ายทางสงัคม” จึงเป็นความสมัพนัธข์องคนสองคนขึน้ไปที่ยอมรบักฎ
กติกาและบรรทดัฐานในการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสมัครใจ (ชินสคัค  สวุรรณอจัฉริย, 
2549, น. 13)   

 

แ 
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ดงันัน้ เครือข่ายทางสงัคมเป็นปรากฎการณท์ี่เกิดขึน้ เพื่ออธิบายความสมัพนัธ์และ
พฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกับปัจเจกบุคคลไปจนถึงความซับซอ้นในพหุสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับสิ่งต่างๆ                     
เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การสื่อสาร ความรว่มมือ การพึ่งพาอาศยัรว่มกนัผ่านกิจกรรม 

1.2 ความหมายของเครือข่ายทางสังคม 
พระมหาสทุิตย ์  อาภากโร (2547, น. 36) ไดอ้ธิบายความหมายของ “เครือข่ายทาง

สงัคม” ในมิตขิองปฏิสมัพนัธข์องสงัคมเป็นรูปแบบความสมัพนัธภ์ายใตเ้งื่อนไขปัจเจกบุคคล กลุม่
องคก์ร และเครือข่าย ทั้งที่เป็นกระบวนการ วิธีการ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนทางสงัคม อัน
เกิดขึน้ดว้ยกิจกรรมในสังคม อาทิ การติดต่อสื่อสาร การประสานผลประโยชน ์ความไวว้างใจ 
ความเอือ้อาทร การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เป็นปัจจยัส าคญัท าใหเ้กิดปฏิสมัพนัธใ์นการขบัเคลื่อนการ
แกไ้ขปัญหาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ   

เสรี พงศพ์ิศ (2548, น. 12) ไดอ้ธิบายความหมายของ “เครือข่ายภาคประชาสงัคม” 
ความหมายในปัจจุบนั คือ กระบวนการทางสงัคมที่เกิดจากการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
กลุ่ม องคก์ร สถาบนั โดยมีความตอ้งการที่จะบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงคร์่วมกัน หรือการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เมื่อมองยอ้นกลบัไปในสมยัอดีตเราจะพบว่า “ทุนชุมชน” เป็นภูมิปัญญา
ดั้งเดิมที่มีคุณค่าครอบคลุมไปถึง “เครือข่าย” เพราะในอดีตเราอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ต่างพึ่งพา
อาศยักนัในรูปแบบความสมัพนัธท์างเครือญาติ เครือข่ายจึงเป็นความสมัพนัธท์ี่อยู่ในเบือ้งลึกชีวิต
และจิตใจของผูค้นที่เห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือเกือ้กลูกนั โดยเฉพาะในยามล าบากและขาดแคลน  

กุลทัต หงส์ชยางกูร  และปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา (2560, น. 3)  ได้อธิบาย
ความหมายของเครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มองค์กร 
ที่สมัครใจที่จะ แลกเปลี่ยนข่าวสารหรือท ากิจกรรมร่วมกัน ภายใตเ้ป้าหมายและวิธีการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการจัดระเบียบโครงสร้างของบุคคลในเครือข่ายอย่างเป็นอิสระ 
เท่าเทียมกนัภายใตพ้ืน้ฐานของความเคารพสิทธิ ความเชื่อถือ ความเอือ้อาทรซึ่งกนัและกนั  

เกษม  นครเขตต ์(2554, น. 2) ไดอ้ธิบายแนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายทางสังคมของ
ประเทศไทยว่า การด าเนินงานลกัษณะเครือข่ายเริ่มตน้จากความพยายามในการจัดตัง้เครือข่าย
แลว้ลงมือด าเนินการ โดยอาศยัตวับคุคลในโครงสรา้งเครือข่ายที่ออกแบบไวเ้ป็นกลไกด าเนินการ  

อรรณพ พงษ์วาท (2539: 3;วนิดา พรมจันทร,์ 2564: 4) ไดอ้ธิบายความหมายของ
เครือข่ายว่าเป็นการเชื่อมโยงและความพยายามในการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายเขา้ดว้ยกนัอย่าง
เป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม ในการปฏิบติัภารกิจใดภารกิจหนึ่งร่วมกัน ซึ่งแต่ละฝ่ายยังคงมี
การปฏิบติัภารกิจหรือหนา้ที่หลกัของตนเองต่อไป โดยไม่ตอ้งสูญเสียอัตลกัษณแ์ละปรชัญาของ
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ตนเอง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการรวมตัวกันแบบหลวมๆ เฉพาะกิจหรือตามความจ าเป็น 
และอาจอยู่ในรูปแบบโครงสรา้งของความสมัพนัธก์นัอย่างชดัเจน 

จากการทบทวนความหมายของครือข่ายทางสงัคม  หมายถึง รูปแบบความสมัพันธ์
ของบคุคล กลุม่ องคก์ร มีปฏิสมัพนัธใ์นสงัคมลกัษณะความสมัพนัธข์องเครือข่าย โดยมีเปา้หมาย
หรือภารกิจในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันให้บรรลุผลส าเร็จ มีการติดต่อสื่อสาร  
การประสานงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน บนพืน้ฐานความไวว้างใจ ความเอือ้อาทร ท าให้
เกิดปฏิสมัพนัธใ์นการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชมุชน                  

1.3 พัฒนาการของเครือข่ายทางสังคมในประเทศไทย 
สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 พัฒนาการของเครือข่ายทาง

สงัคมเป็นการรวมตัวกันตามวิถีชีวิตของผูค้นในสงัคมร่วมกันเป็นหมู่คณะมากกว่าปัจเจกบุคคล 
เป็นการเชื่อมโยงกลุ่มคนในชุมชนที่มีการพึ่งพาอาศยักนัเป็นเครือข่าย โดยอาศยัพืน้ที่ท ามาหากิน 
ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนเป็นเครื่องมือในการหนุนเสริมท าใหเ้กิดการรวมตัวและ      
ท ากิจกรรมร่วมกัน ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์                
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นจุดเริ่มตน้ที่ชนชัน้กลางไดเ้ขา้มามีบทบาทในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในปี  พ.ศ. 2505 ได้มีการจัดตั้ง                     
กรมการพฒันาชุมชน เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาองคก์รและเครือข่ายภาคประชาชน 
โดยมีนโยบายดา้นเศรษฐกิจเป็นตัวกระตุน้ใหป้ระชาชนเกิดการรวมกลุ่มเพื่อสรา้งฐานการผลิต 
น าไปสู่การจดัตัง้กลุ่มและเครือข่ายเป็นจ านวนมาก (พระมหาสทุิตย ์ อาภากโร, 2547, น. 64-71) 
การพฒันาที่เกิดขึน้ภายใตแ้ผนพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจฉบบัต่างๆ ที่ผ่านมาไดถู้กวิเคราะหว์่า
เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่ งยืน เพราะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรชุมชน วัฒนธรรม                        
ท าใหส้าระส าคญัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 มุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาที่ยั่งยืน โดยใหค้วามส าคัญ
กับการพัฒนาภาคการเกษตรไปพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เน้นการรวมกลุ่มของ  
ภาคประชาชน การพฒันาคนและชมุชนทัง้ในเมืองและชนบทใหเ้ขม้แข็ง   

ภายหลงัจากช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540  มีกระบวนการเคลื่อนไหวเรียกรอ้งให้
รฐับาลแก้ไขปัญหาดา้นทรพัยากรและผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครฐั และไดม้ีการ
จัดตัง้ สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เพื่อเป็นหน่วยงานภาครฐัที่มี
แนวคิดในการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและมีแนวคิดใหชุ้มชนเป็นแกนหลกัในการ
พัฒนาเกิดการเชื่อมโยงองคก์ร เครือข่ายภาคประชาชนที่หลากหลายตัง้แต่ระดับชุมชนไปจนถึง
ระดบันโยบาย ซึ่งปัจจุบนัภาครฐั กลุ่มองคก์ร ภาคประชาชนและภาคเอกชน มีการปรบัตวัเขา้หา
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กันมาขึน้ มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเชิงพืน้ที่ด  าเนินการและเชิงประเด็นปัญหา โดยอาศัย
เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมากขึน้ เพื่อตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาของตนเอง
และการพฒันาประเทศ 

ดังนั้น การพัฒนาการของเครือข่ายในอดีตจนถึงปัจจุบันเกิดขึน้จากความจ าเป็น  
ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามมิติเวลาและบริบทของพืน้ที่ 
ที่แตกต่างกนั การเกิดขึน้ของเครือข่ายมีหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่ที่นิยมน ามาใชอ้ธิบายคือรูปแบบ
ของเครือข่ายความสมัพันธ์ของคนในพืน้ที่ทอ้งถิ่นหรือชุมชนเดียวกัน และมีการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างสมาชิกในพื ้นที่ ซึ่งมีลักษณะของการเป็นเครือข่ายในรูปแบบไม่เป็นทางการ 
เป็นการช่วยเหลือพึ่งพากนัของคนในชมุชน (ชินสคัค  สวุรรณอจัฉรยิ, 2549, น. 83-85) 

จากพัฒนาการของเครือข่ายทางสังคมจะเห็นได้ว่า เป็นไปตามสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  ท าให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มองค์กร  
ภาคประชาชนและภาคเอกชน มีการปรับบทบาทการท างานร่วมกันและมีการเชื่อมโยง 
เป็นเครือข่ายเชิงพื ้นที่ด  าเนินการและเชิงประเด็นปัญหา  เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ระหว่างคนในพืน้ที่ทอ้งถิ่นหรือชมุชนเดียวกนั 

1.4 การสร้างเครือข่ายทางสังคม 
พระมหาสทุิตย ์ อาภากโร (2547, น. 60) ไดอ้ธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

ระหว่าง “กลุ่ม” กับ “เครือข่าย” ว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันทั้งในแง่ของพื ้นฐาน
ความคิด ความเชื่อ การมีส่วนร่วม ประสบการณ์ ด าเนินการตามพันธกิจและเป้าหมาย  
โดยเครือข่ายจะมีระดับการมีส่วนร่วมและการประสานงานการด าเนินการที่หลากหลายมากกว่า
กระบวนการท างานของกลุ่ม และภายในเครือข่ายนัน้ส่วนใหญ่จะมี “จุดประสาน” หรือที่เรียกกว่า 
“โหนด” หรือ “เครือข่ายย่อย” ภายในเครือข่ายใหญ่ที่มีความสลับซับซอ้น ซึ่งแต่ละโหนดและ
เครือข่ายย่อยจะมีความสมัพนัธก์บัเครือข่ายใหญ่มีการโยงใยกนัอย่างกวา้งขวางตามแผนงานหรือ
กิจกรรมที่เกิดขึน้ 

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสามารถท าได้หลายวิธีภายใต้แนวคิดและทฤษฎี 
ที่เก่ียวขอ้ง ควรมีความเขา้ใจเป็นพืน้ฐานว่าแทจ้ริงเครือข่ายคือ ความสมัพันธ์หว่างบุคคล กลุ่ม
องค์กร  และระหว่างรัฐ  โดยข้อมูลจะถูกน าเข้าสู่กระบวนการสื่ อสารซึ่ ง เ ป็นเครื่ องมือ 
ส าคัญในการสรา้งและพัฒนาความสัมพันธ์ และอาจเป็นสิ่งที่ท าลายความสัมพันธ์ได้เช่นกัน 
ดังนัน้ การเกิดของเครือข่ายไม่ใช่แค่การใหบุ้คคลมาร่วมประชุมในเวทีที่เป็นทางการ แต่เกิดจาก
การที่บุคคล กลุ่มองคก์ร มีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนั ตลอดจนการสนบัสนุน
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ใหเ้กิดการท างานที่มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เกษม  นครเขตต ์(2554, น. 10)  
ไดใ้หข้อ้พิจารณาที่ส  าคัญประการหนึ่งคือ การเป็นเครือข่ายที่เขม้แข็งไม่จ าเป็นตอ้งเกาะเก่ียวกัน
อย่างเหนียวแน่นเสมอไป อาจมีความสัมพันธ์แบบหลวมๆ แต่สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละ
ประสบการณ ์ซึ่งกนัและกนัอย่างสม ่าเสมอก็สามารถช่วยใหก้ารท างานของเครือข่ายไดดี้ 

ดังนั้น การก่อตั้งเครือข่ายจึงเกิดจากพืน้ฐานความคิด ความเชื่อ การมีส่วนร่วม 
ประสบการณ์ ด าเนินการตามพันธกิจและเป้าหมาย การสรา้งเครือข่ายไม่ใช่แค่การให้บุคคล
มาร่วมประชุมในเวทีที่เป็นทางการ แต่เป็นการสนับสนุนใหส้มาชิกในเครือข่ายเกิดกระบวนการ
ท างาน การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละเรียนรู ้ร่วมกัน ซึ่งอาจจะความสมัพันธ์
เกาะเก่ียวกนัอย่างเหนียวแน่นหรือแบบหลวมๆ ก็ได ้

1.5 องคป์ระกอบของเครือข่ายทางสังคม   
น า้ทิพย ์วิภาวิน (2558) มนษุยไ์ดส้รา้งเครือข่ายสงัคมมาเป็นเวลานาน องคป์ระกอบ

ของเครือข่ายมีหน่วยของสงัคมที่เป็น บุคคล กลุ่ม หรือองคก์ร และสงัคม มีการเชื่อมโยงโดยการ
ปฏิสมัพนัธด์ว้ยการสื่อสารจากการทบทวนแนวคิดเครือข่ายทางสงัคม  

พระมหาสุทิตย์  อาภากโร (2547, น. 48-49) กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส  าคัญของ
เครือข่าย มีดงันี ้

1)  หน่วยชีวิตหรือสมาชิก  เ ป็นองค์ประกอบส าคัญท าหน้าที่ เชื่ อมโยง
ความสมัพนัธร์ะหว่างตัวแสดงเพื่อใหเ้กิดเครือข่าย และสรา้งระบบปฏิสมัพนัธ์ในการพึ่งพาอาศัย
และช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

2) จุดมุ่งหมาย การด าเนินกิจกรรมต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายร่วมกันหรือ                   
การท างานรว่มกนัอย่างมีจดุหมาย 

3) การท าหนา้ที่อย่างมีจิตส านึก การเขา้มารว่มกลุม่เครือข่ายนอกจากจะมีความ
สนใจหรืออุปนิสยัใจคอที่คลา้ยคลึงกันแลว้ย่อมตอ้งมีจิตส านึกต่อสาธารณะ เมื่อเขาเห็นปัญหา
หรือตอ้งการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมเป็นแรงขับที่น าไปสู่การหาแนวทางการ
แกไ้ขปัญหานัน้ๆ รวมทัง้แสวงหาแนวรว่มจากเพื่อรว่มอดุมการณ ์เพื่อเสรมิสรา้งพลงัอ านาจในการ
ต่อรองหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนั จนเกิดความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั  

4) การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนของ
ความเป็นเครือข่าย สิ่งที่ขาดไม่ไดคื้อ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาอาศัยและและการแลกเปลี่ยนใน
กิจกรรมการมีของสมาชิก จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยหนุนเสริมการท างานของเครือข่ายใหม้ีพลงั
มากยิ่งขึน้ และยงัเป็นกลไกส าคญัที่เป็นแรงพลกัดนัใหค้วามเป็นเครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
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5) ระบบความสมัพนัธแ์ละการสื่อสาร จะช่วยท าใหส้มาชิกในเครือข่ายเกิดการ
รบัรูแ้ละยอมรบัในกระบวนการท างานร่วมกัน และยังช่วยรกัษาความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน ถา้หาก
ระบบความสมัพนัธไ์ม่ไดร้บัการตอบสนอง หรือไม่มีการติดต่อแลว้ความเป็นเครือข่ายก็จะตกอยู่ใน
ภาวะเสื่อมถอย ดังนัน้ การพัฒนาเครือข่ายจ าเป็นตอ้งยึดหลกัของความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิก
และการสื่อสารภายในเครือข่าย โดยใชก้ิจกรรมและขอ้มลูเป็นเครืองมือที่ท าใหเ้กิดความเลื่อนไหล
ของเครือข่ายนัน้ๆ   

กุลทัต หงสช์ยางกูร และปรชัญานันท ์เที่ยงจรรยา (2560, น. 3) ในทางสงัคมวิทยา
เครือข่ายเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Network) ที่แตกต่างจากกลุ่ม  
โดย “กลุ่ม” จะมีขอบเขตอย่างชดัเจน มีความเป็นรูปธรรม มีโครงสรา้งทางสงัคม และรูว้่าใครเป็น
สมาชิก แต่ “เครือข่าย” เป็นรูปแบบความสมัพนัธท์างสงัคมที่ไม่มีขอบเขต ไม่มีโครงสรา้งที่ตายตวั 
แต่อาจมีการก าหนดโครงสรา้งขึน้มาท าหนา้ที่สานความสมัพนัธร์ะหว่างคน กลุม่องคก์รใหต่้อเนื่อง 
แต่ในเครือข่ายต่างมีความเป็นอิสระ ไม่มีฝ่ายใดสามารถบงัคบัอีกฝ่ายใหท้ าอะไรได ้เนื่องจากแต่
ละกลุ่มหรือองคก์ร ต่างก็เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย ดังนั้นรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ
เครือข่ายจึงมีความซบัซอ้นกว่ากลุม่หรือองคก์รมาก สมาชิกในเครือข่ายเป็นไปใน 3 ลกัษณะ คือ  

1) ปัจเจก (individual) หมายถึง ตัวบุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิก ไม่มีกลุ่มหรือ
องคก์รรองรบั แต่ละบคุคลอาจมีศกัยภาพและความสมัพนัธท์ี่กวา้งขวางแตกต่างกนั  

2) จุดประสาน หรือ องคก์รประสาน (node) หมายถึง สมาชิกที่เป็นกลุ่ม องคก์ร
หรือสถาบนัที่มีศกัยภาพในการ จดัการประสานเชื่อมโยงกบับคุคล กลุม่หรือองคก์ารอ่ืนๆ  

3) เครือข่าย (network) หมายถึง สมาชิกที่มี เครือข่ายย่อย ๆ อยู่ขา้งหลังและ
พรอ้มที่จะเขา้รว่มกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ตามจงัหวะ โอกาสและประเด็นที่สนใจ 

ดังนั้น องค์ประกอบของเครือข่าย จึงประกอบไปด้วยหน่วยย่อยของสังคมที่เป็น 
บุคคล กลุ่มองคก์ร และภาคประชาสงัคม ซึ่งมีการก าหนดขอบเขตของสมาชิกชดัเจน มีความเป็น
รูปธรรม มีโครงสรา้งทางสงัคมหรือไม่มีโครงสรา้งแน่นอนตายตวั แต่อาจมีการออกแบบโครงสรา้ง
ขึน้มาท าหนา้ที่สานความสมัพนัธร์ะหว่างคน กลุม่องคก์ร ต่างมีความเป็นอิสระต่อกนั 
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1.6 ลักษณะของเครือข่ายทางสังคม 
สนธยา พลศรี (2550: 257; ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว, 2557:16) ได้อธิบายลักษณะของ

เครือข่ายแต่ละประเภทว่ามีลกัษณะที่แตกต่างกนั  และการเกิดขึน้ของเครือข่ายแต่ละเครือข่ายก็มี
สาเหตแุละปัจจยัที่เขา้มาสนบัสนุนการก่อรูปเครือข่ายที่แตกต่างกนัออกไป โดยสาเหตขุองการเกิด
ของเครือข่าย มีดงัต่อไปนี ้ 

1) เครือข่ายที่เกิดขึน้โดยธรรมชาติ เป็นการเกิดขึน้ของเครือข่ายโดยที่ไม่มีใคร
จัดตั้งซึ่งเป็นผลจากความสัมพันธ์ในสังคมของมนุษย์ เช่น ความเป็นเครือญาติ ความสัมพันธ์
ระหว่างครูอาจารยแ์ละนักเรียน ซึ่งมีลกัษณะของความเป็นเครือข่ายอยู่แลว้ เมื่อบุคคลเขา้มามี
สว่นเก่ียวขอ้งในระบบความสมัพนัธด์งักลา่ว ก็จะกลายเป็นสว่นหนึง่ของระบบเครือข่าย 

2) เครือข่ายที่ เกิดจากวิกฤตการณ์ทางสังคมของมนุษย์ เป็นผลจากการเกิด
ปัญหาหรือเหตวุิกฤตที่ขึน้ในสงัคม ท าใหส้มาชิกไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็นที่ตอ้งเขา้มาร่วมมือกนั
แกไ้ขปัญหาในรูปแบบของการรวมพลงัและความร่วมมือกนั ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะมีคณุลกัษณะ
คลา้ยคลึงกัน เช่น อาศัยอยู่ในพืน้ที่หรือชุมชนเดียวกัน การด ารงชีวิตร่วมกันหรือมีความสมัพนัธ์
เก่ียวขอ้งกัน อาชีพเดียวกันหรือตอ้งท างานเก่ียวขอ้งกัน เป็นตน้ จุดเริ่มตน้ของเครือข่ายอาจเกิด
จากการแลกเปลี่ยนองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ เพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและ
ร่วมกนัจดัการแกไ้ขปัญหา มีความเป็นอิสระปราศจากการครอบง าซึ่งกนัและกนั ความสมัพนัธ์อยู่
ในรูปแบบที่ไม่ซบัซอ้นหรืออยู่ในแนวราบที่ต่างฝ่ายต่างตอ้งพึ่งอาศยักนั 

3) การเกิดจากวิวัฒนาการ เป็นการเกิดขึน้เนื่องจากความสมัพันธ์ของสมาชิก
ภายในเครือข่าย เช่น เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือท างาน
รว่มกนัเป็นระยะเวลานาน ในลกัษณะของกลุม่ องคก์ร แลว้พฒันาความสมัพนัธเ์ป็นเครือข่าย  

4) การเกิดโดยการจัดตั้ง เป็นการเกิดขึน้โดยมีผู้จัดตั้งหรือให้การสนับสนุน 
เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคบ์างประการ สามารถเชื่อมโยงสมาชิกเขา้มารวมกนัเป็นเครือข่าย 
ทัง้การจดัตัง้โดย ภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รพฒันาเอกชน เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและ
ชมุชนเมือง เครือข่ายสหกรณ ์เครือข่ายของกระทรวงต่างๆ เป็นตน้ 

เสรี พงศพ์ิศ (2548: 201; ธีรวุฒิ ก่ายแกว้, 2557: 16) ไดส้รุปลกัษณะของเครือข่าย
ไวด้งันี ้

1) เครือข่ายเป็นกลุ่มองค์กรหรือบุคคลที่มาร่วมกัน  เพื่อด าเนินการตาม
วตัถปุระสงคห์รือใหค้วามสนใจที่จะจดัตัง้ขึน้รว่มกนั  
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2) เวทีหรือพืน้ที่ด  าเนินเนินกิจกรรมทางสงัคม โดยสมาชิกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รว่มกนั  

3) เครือข่ายสามารถด ารงอยู่ได้ยาวนาน ด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่ง 
ที่มีความต่อเนื่อง  

4) สมาชิกต่างมีความรูส้ึกผูกพันกบัโครงสรา้งการท างานที่พัฒนาขึน้มาร่วมกัน
และรว่มกนัรบัผิดชอบ  

5) การเป็นเจ้าของร่วมกันและความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการตามวัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไวร้่วมกนั รวมทัง้การใชเ้ครื่องมือ (ทรพัยากร) ที่แต่ละฝ่ายมีหรือวิธีการในการด าเนินการ
ที่คิดไวร้ว่มกนั 

ซึ่งลกัษณะของเครือข่ายทางสงัคมแสดงใหเ้ห็นโครงสรา้งความสมัพนัธ์ของเครือข่าย 
สามารถน ามาอธิบายกระบวนการท างาน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เขา้มาร่วมเป็น
เครือข่ายในคณะท างานโครงการบา้นพอเพียงชนบท  

1.7 ประเภทของเครือข่ายทางสังคม 
พระมหาสุทิตย ์ อาภากโร (2547, น. 86-96) ไดแ้บ่งประเภท รูปแบบ และลกัษณะ

ความสมัพนัธข์องเครือข่าย ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
1) เครือข่ายเชิงพืน้ที่ (Area Network) รูปแบบกระบวนการท างานหรือกิจกรรม

ร่วมกันของกลุ่มองคก์ร เครือข่าย โดยอาศัยพืน้ที่ด  าเนินการเป็นหลกัในการก าหนดกิจกรรมและ
ประเด็นปัญหา เป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วนออกจากกัน มีการเชื่อมโยงกลุ่ม 
องคก์ร และเครือข่ายในพืน้ที่ใหเ้ขา้มารว่มปรกึษาหารือแนวทางการแกไ้ขปัญหารว่มกนั ในรูปแบบ
คณะกรรมการและการบรูณาการ โดยใชก้ิจกรรมเป็นภารกิจในการท างานรว่มกนั 

2) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue Network) รูปแบบเครือข่ายที่เกิดขึน้จาก
การรวมกลุ่มองคก์ร โดยใชป้ระเด็นกิจกรรมหรือสถานการณท์ี่เกิดขึน้เป็นปัจจยัในการหลกัในการ
สรา้งความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ลักษณะการท างานของเครือข่ายจะอยู่ในแนวราบ  
จากความสนใจประเด็นหรือปัญหาเดียวกันของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายที่ไดร้บั
ผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึน้ ทัง้นี ้ลกัษณะความสมัพันธ์ของเครือข่ายจะมีลักษณะทัง้แนวด่ิง
และแนวราบ โดยมีองค์กรหลักหรือหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการท างาน เป็นผู้สนับสนุน  
การท างานของเครือข่ายในระดับพืน้ที่ ซึ่งเครือข่ายในระดับพืน้ที่จะมีอิสระในการด าเนินงาน
ภายใตศ้กัยภาพของตนเอง 
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3)  เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่  เ ป็น รูปแบบเครือข่ายที่ มุ่ ง เน้น  
การด าเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
หน่วยงานหรือโครงสรา้งของกลุ่มผลประโยชน ์ซึ่งลกัษณะของเครือข่ายประเภทนีจ้ะก่อตัวตาม
ภารกิจของกลุ่มผลประโยชน ์ผ่านกระบวนการเสริมสรา้ง การเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกับภารกิจและ
กิจกรรม และเปา้หมายของกลุม่ผลประโยชน ์ซึ่งความสมัพนัธข์องเครือข่ายจะมีความหลากหลาย 
โดยเครือข่ายภาครฐัเป็นกระบวนการจดัตัง้ที่เป็นความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจที่มีการครอบง าเรื่องของ
ทุน ทรพัยากรและการบริหารจัดการ ส่วนเครือข่ายภาคประชาชนจะมีความสมัพันธ์ในแนวราบ
ภายใตร้ะบบความเชื่อและวฒันธรรมชมุชน 

แม้ว่าเครือข่ายภาคประชาชน จะมีกิจกรรมและความต่อเนื่องบนพื ้นฐานของ                    
การพึ่งพาตนเองและระบบวฒันธรรมชมุชน ความเชื่อ ความไว้วางใจ และการเขา้ใจสภาพปัญหา
ที่ เกิดขึ ้นในชุมชน  เป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่ อมโยงและสานสัมพันธ์ของเครือข่าย                        
เพื่อเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับชุมชน การจัดการทรพัยากรที่มีอยู่ในชุมชน และการท างาน
ร่วมกบัภาครฐั รวมถึงเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายหรือภาคประชาสงัคมในระดับต่าง ๆ แต่ขอ้จ ากดัของ
เครือข่ายภาคประชาชนก็พบว่ายังขาดการจัดระบบการจัดการตนเองและการสนับสนุนอย่าง  
เป็นระบบจากภาครฐั รวมถึงการจัดการเครือข่ายเพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
(พระมหาสุทิตย์  อาภากโร, 2547, น. 76-81) อย่างไรก็ตาม การเกิดขึน้ของเครือข่ายมีอยู่
หลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่นิยมน ามาใชอ้ธิบายคือ รูปแบบของเครือข่ายความสมัพันธ์ของ
คนพืน้ที่ท้องถิ่นหรือชุมชนเดียวกัน และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกในพื ้นที่  
ความสมัพันธ์ลกัษณะของการเป็นเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ เป็นการช่วยเหลือพึ่งพากันของ
บคุคลในหมู่บา้นหรือชมุชน (ชินสคัค  สวุรรณอจัฉรยิ, 2549, น. 83-85)  

1.8 การจัดการเครือข่าย 
ปาริชาติ และ ชัยวัฒน ์(2546: 8; พระมหาสุทิตย ์  อาภากโร, 2547: น. 153-154)  

ไดเ้สนอแนวทางในการท างานและการจดัการเครือข่ายไว ้5 ขัน้ตอน คือ  
1) เครือข่ายประกอบด้วยสมาชิกที่หลากหลาย สมาชิกในเครือข่ายส่วนใหญ่  

จะใหค้วามสนใจในการท างานร่วมกัน โดยมีแนวคิด วิธีการท างาน เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
ที่หลากหลาย ในการด าเนินการร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในเครือข่ายจึงตอ้งใหก้ารยอมรบัและ
ค านึงถึงความหลากหลายของสมาชิก  

2) เครอืข่ายท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีกระบวนการที่เกือ้หนุนความสามารถ
ของสมาชิกในฐานะปัจเจกบุคคลให้สูงขึน้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนากลุ่มและ
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เครือข่ายใหไ้ปสู่เป้าหมายร่วมกันและยังหมายถึงการมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนขอ้มลู
ข่าวสารและการรกัษาความสมัพนัธข์องสมาชิก 

3) เครือข่ายที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีการไหลเลื่อนของข้อมูลข่าวสาร 
กล่าวคือ เครือข่ายจะตอ้งมีวิธีการจัดการกับข้อมูลข่าวสาร และการกระจายระบบสารสนเทศ
ใหก้ับสมาชิกไดเ้ขา้ใจความหมายหรือมุมมองในการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย 
ซึ่งขอ้มลูสารสนเทศจะตอ้งเป็นฐานขอ้มลูที่มีความจ าเป็นต่อการพฒันาเครือข่าย 

4) เครือข่ายจ าเป็นตอ้งมีชุมทาง (hub) ที่หลากหลาย โดยชุมทางหรือเรียกว่า                
“ศนูยป์ระสานงาน” ควรมีกระจายอยู่ในสถานที่ต่างๆ และมีบทบาทหนา้ที่สื่อสารเรื่องราว ขอ้มลู
ข่าวสารให้สมาชิกทราบ โดยเฉพาะข้อมูลเชิงยุทธศาสตรแ์ละกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ
เครือข่าย  

5) เครือข่ายจ าเป็นตอ้งมีผูจ้ัดการเครือข่าย (network manager) ท าหนา้ที่ช่วย
ดูแลกิจกรรมและวิเคราะห์ความตอ้งการของสมาชิกในเครือข่าย โดยการสนับสนุนการบริการ
ตามที่สมาชิกตอ้งการ เช่น การจดัระบบขอ้มลูข่าวสาร การก าหนดยุทธศาสตร์ และเป้าหมายใน
การท างาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยผู้จัดการเครือข่ายอาจเป็นเพียงผู้ที่สมาชิกใน
เครือข่ายมอบหมายใหด้ าเนินการแทนสมาชิกในบางช่วง 

เสรี พงษพ์ิศ (2548: 209; ธีรวฒุิ ก่ายแกว้, 2557น. 17) เครือข่ายองคก์รชุมชนมกัจะ
เริ่มตน้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายหลวมๆ แบบ “ธรรมชาติ” มากกว่า ไม่จ าเป็นตอ้งมีการก าหนด
ขอ้ความลงในเอกสารใหดู้เป็นทางการยุ่งยาก  แต่องคก์รตอ้งการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย 
รว่มกบัองคก์รอ่ืนๆ เพื่อใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนนุการพฒันาอย่างยั่งยืนโดยการท างานเป็นเครือข่าย
ตอ้งด าเนินการ 8 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

1) รา่งเปา้หมายหรือวตัถปุระสงคใ์หช้ดัเจน เพื่อใหรู้ว้่าสาเหตคุวามเป็นมาในการ
ก่อตัง้เครือข่าย ความจ าเป็นที่จะตอ้งมีเครือข่าย และเครือข่ายนีต้อ้งท าอะไร 

2) บอกเปา้หมายและวตัถปุระสงค ์
3) ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
4) ก าหนดกฎระเบียบ กฎเกณฑข์ัน้พืน้ฐาน  
5) ก าหนดกระบวนการในการตดัสินใจ 
6) เตรียมแผนการสื่อสารระหว่างสมาชิก  
7) เลือกโครงสรา้งการจดัการองคก์ร 
8) จดัหาทนุในการด าเนินงาน 



  17 

1.9 การวิเคราะหเ์ครือข่ายทางสังคม 
น า้ทิพย์ วิภาวิน (2558, น. 126) มนุษย์ได้สรา้งเครือข่ายสังคมมาเป็นเวลานาน 

องค์ประกอบของเครือข่ายมีหน่วยของสังคมที่ เป็น บุคคล กลุ่ม หรือองค์กร และสังคม  
มีการเชื่อมโยงโดยการปฏิสัมพันธ์ด้วยการสื่อสาร เมื่ อเครือข่ายสังคมเป็นกลุ่มของบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน การวิเคราะหเ์ครือข่ายสังคมจึงเน้นที่บุคคลที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงแต่ละ
บคุคล หรือกลุม่บุคคลเขา้ดว้ยกนัเป็นจุดส าคญั การวิเคราะหเ์ครือข่ายสงัคมจึงไม่เพียงเป็นวิธีการ
วิเคราะห ์แต่เป็นกลุ่มของทฤษฎีโมเดลและการประยุกตท์ี่อธิบายแนวคิดของความสมัพันธ์และ
กระบวนการความสมัพนัธท์ี่อธิบายโดยการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยของแต่ละบุคคล การวิเคราะห์
เครือข่ายสงัคมเป็นการศึกษากลุ่มของความสมัพันธ์ซึ่งเป็นกลุ่มของบุคคลหรือตัวแสดง รวมถึง
ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบุคคลและความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มบุคคล วิธีการอธิบายความสมัพนัธ์
ของเครือข่ายสงัคมมีการอธิบายดา้ยกราฟและตาราง 

การวิเคราะหเ์ครือข่ายทางสังคม (Corolan.  2014: 4-5; น า้ทิพย ์วิภาวิน, 2558: 
124-125) ประกอบดว้ย 

1) Actor ศนูยก์ลางของการวิเคราะหเ์ครือข่าย คือ ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วย
สงัคมที่เรียกว่า  Social Units หรือ actors และความสมัพนัธห์รือผลลพัธท์ี่เกิดขึน้ 

2) Ties เชื่อมโยง Actors เขา้ดว้ยกนัว่าเป็นการเชื่อมโยงแบบใด เช่น 
a. การคยุกนัหรือสง่ขอ้ความถึงกนั  
b. การพกัอาศยัอยู่ในท าเลเดียวกนั 
c. การอยู่ในกลุม่ที่มีความสนใจรว่มกนั  
d. การเห็นว่าบคุคลนัน้เป็นมิตรหรือศตัรู  
e. การรบัรูว้่าบคุคลนัน้เป็นผูบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ฏิบติั มีต าแหน่งหนา้ที่ใด  
f. การมีทางเลือกที่สามารถเลือกได ้ 

3) Group เป็นระดับขั้นพืน้ฐานของเครือข่ายสังคม คือ การเชื่อมโยงระหว่าง
บุคคลหรือตัวแสดงที่สรา้งจุดเชื่อมโยงระหว่างบุคคล 2 คนการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลสองคน  
ท าใหเ้กิดความสมัพันธ์แบบ dyad ซึ่งเป็นหน่วยพืน้ฐานของการวิเคราะหเ์ครือข่ายสงัคม ดังนัน้ 
dyad จึงเป็นกลุ่มของ actors แต่ในขณะที่ triads เป็น triads of actors ซึ่งการวิเคราะหเ์ครือข่าย
จึงไม่เก่ียวขอ้งกบั dyads, triads หรือ subgroups 
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4)  Relation จะถูกรวบรวมจากหลายจุดเชื่ อมโยงหรือ  Ties เพื่ อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง ซึ่งจะมีการวัดความสัมพันธ์ว่าเป็นกลุ่มของ Ties ที่เชื่อมโยงกัน 
ในกลุม่ ระหว่าง actors ส าหรบักลุม่ของแต่ละบคุคลสามารถวดัไดห้ลายความสมัพนัธ ์

จากที่กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่าเครือข่ายทางสังคม หมายถึงรูปแบบ
ความสมัพนัธข์องบุคคล กลุ่ม องคก์ร ที่มีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรม การ
ติดต่อสื่อสาร การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนทรพัยากร ขอ้มูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ผ่าน
กระบวนการท างานของเครือข่าย โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงคเ์ดียวกัน  ซึ่งนักวิชาการหลาย
คนพยายามจ าแนกโดยใชค้ณุลกัษณะของสมาชิก พืน้ที่ทางภูมิศาสตร ์กิจกรรม วตัถุประสงคแ์ละ
โครงสรา้งของเครือข่ายเป็นเกณฑ ์บางเครือข่ายมีรูปแบบเป็นทางการและมีการรวมอ านาจ โดยมี
การสื่อสารผ่านองคก์รที่เป็นศนูยก์ลางเครือข่ายที่มีความเขม้แข็ง แต่บางเครือข่ายก็มีรูปแบบที่ไม่
เป็นทางการและมีการกระจายอ านาจ โดยเนน้การติดต่อกันโดยตรงระหว่างสมาชิกในเครือข่าย 
ซึ่งมกัจะเกิดขึน้ในระดบัรากหญา้หรือองคก์รที่ใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจขององคก์รระดบัล่าง 
ในการศกึษาครัง้นี ้จึงมุ่งศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะท างาน
โครงการบา้นพอเพียงชนบท เพราะสิ่งส าคัญของท างานรูปแบบเครือข่าย คือกระบวนการเรียนรู้
และการด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคคล กลุ่ม องคก์ร ที่มีปฏิสมัพันธ์ร่วมกันในสงัคมอย่าง
ต่อเนื่องในการร่วมกันแกไ้ขปัญหาหรือพัฒนาและรกัษาความเป็นเครือข่ายให้เกิดความต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

2. แนวคิดการมีส่วนร่วม (Participation) 
2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมเกิดขึน้ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จากการที่มนุษยร์่วมกัน
วางแผนที่จะต่อสูก้ับธรรมชาติ การท ากิจกรรมใดตามล าพังยากที่จะประสบความส าเร็จ ทั้งนี ้
เพราะมีขอ้จ ากัดหลายดา้น อาทิ ดา้นชีววิทยา สรีรวิทยา เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กิจกรรมที่จะ
ประสบความส าเร็จจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือสนับสนุน (Contribution)  
การรับผิดชอบร่วมกัน (Responsibility) ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ภารกิจส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์โดย สมบติั  นามบุรี (2562, น. 184-186) ไดร้วบรวมความหมายของการมีส่วนร่วม 
(participation) ของนกัวิชาการชาวต่างประเทศและนกัวิชาการชาวไทยไวห้ลายท่าน ดงันี ้

Berkley (1975) ไดอ้ธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การที่ผูน้  าเปิดโอกาสให้
ผูต้ามทกุคนไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มตดัสินใจและการท างานเท่าที่จะสามารถกระท าได ้
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William Erwin (1976) ไดอ้ธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นกระบวนการ
ให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทหรือส่วนเก่ียวข้องในการด า เนินงานการพัฒนา ร่วมคิด  
รว่มตดัสินใจ แกปั้ญหาของตนเอง 

Cohen & Uphoff (1981) ไดอ้ธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การสมาชิก 
ในพืน้ที่หรือชุมชนเดียวกัน จะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมกันใน 4 ประเด็น ดังนี ้1) การร่วมตัดสินใจ  
2) การเสียสละและร่วมลงมือปฏิบัติตามที่ไดต้ัดสินใจ 3) การร่วมแบ่งปันผลประโยชนจ์ากการ
ปฏิบติังาน 4) การประเมินผลการด าเนินโครงการ 

สมบติั  นามบรุี (2562) ไดอ้ธิบายความหมายของการมีสว่นร่วมว่า เป็นกระบวนการ
สื่อสารในระบบเปิด เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์รหรือชุมชน 
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุ
จดุมุ่งหมายรว่มกนัของกลุม่ 

สญัญา  เคณาภูมิ (2551) ไดอ้ธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การที่สมาชิก
ไดม้ีโอกาสไดม้ีส่วนร่วมในการคิด การตดัสินใจ การวางแผน การลงมือปฏิบติัตามโครงการ และ
การร่วมติดตามประเมินผลการท างานเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ทัง้นี ้การมีส่วนร่วมของสมาชิก
เกิดขึน้จากความสมคัรใจ ความพงึพอใจ และแต่ละฝ่ายรบัผลประโยชนท์ี่เกิดจากชมุชนรว่มกนั 

เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นการ 
เปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการ อาจจะเป็น
ทางตรงหรือทางออ้ม อยู่ในลกัษณะของการรว่มคิด รว่มท า ตดัสินใจ และติดตามผล 

วีณา เที่ยงธรรม (2554, น. 54-55) ไดใ้หน้ิยามของการมีส่วนร่วม 2 ลักษณะ คือ  
1) นิยามในลกัษณะทางการเมือง การมีส่วนร่วม หมายถึง การส่งเสริมสิทธิและพลงัอ านาจของ
พลเมือง คือ ประชาชนหรือชุมชน เพื่อพฒันาความสามารถในการจัดการหรือรกัษาผลประโยชน์
ของกลุ่ม การใชท้รพัยากรภายในชุมชน ก่อใหเ้กิดกระบวนการและโครงสรา้งของภาคประชาชน
สามารถเขา้มาแสดงบทบาทและไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันา โดยชมุชนเป็นผูด้  าเนินการจัดการ
และแก้ไขปัญหาดว้ยตัวชุมชนเอง 2) นิยามในลักษณะของกระบวนการพัฒนา การมีส่วนร่วม 
หมายถึง กระบวนการพฒันาที่มุ่งเนน้ใหภ้าคประชาชนเขา้มามีสว่นร่วมในขัน้ตอนตัง้แต่เริ่มตน้จน
สิน้สุด เช่น การคน้หาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรพัยากร การบริหารจัดการ  
การติดตามผล ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนา ซึ่งเป้าหมายและกิจกรรมในการพัฒนาที่เกิดขึน้
จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน นอกจากนี ้ภายใตค้วามหมายของ “การมีส่วนร่วม” 
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ยังประกอบดว้ยค า 2 ค า ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได ้คือ “การเป็นหุน้ส่วน” (partnership) 
และ “การเขา้ไปเก่ียวขอ้ง” (involvement) 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงการเปิดโอกาสให้ บุคคล กลุ่มบุคคล 
ชมุชน หรือองคก์ร เขา้มามีสว่นรว่มในการด าเนินกิจกรรมการเป็นการสง่เสรมิสิทธิและพลงัอ านาจ
ใหก้บัประชาชนหรือชุมชน ในลกัษณะของการเขา้มามีส่วนรว่มในการรบัรู ้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
การลงมือปฏิบัติ การตัดสินใจและติดตามผล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือ
ผลประโยชนร์ว่มกนั ทัง้นี ้รูปแบบของความรว่มมืออาจเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเกิดขึน้
จากความสมัครใจและความพึงพอใจร่วมกนั โดยชุมชนเป็นผูด้  าเนินการจัดการและแกไ้ขปัญหา
ดว้ยตวัชมุชนเอง 

2.2 กระบวนการสร้างมีส่วนร่วม  
การมีสว่นร่วมของประชาชนที่ประสบความส าเร็จ ไม่อาจเกิดขึน้เพียงแค่การเข้าไปมี

ส่วนร่วมเพื่อสรา้งกระบวนการความชอบธรรมในการตัดสินใจของหน่วยงานภาครฐัเพียงเท่านัน้ 
แต่การมีสว่นรว่มตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตดัสินใจ การท่ีผูด้  าเนินการ
จะชักชวนบุคคลหรือหน่วยงานใดให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จะต้องสร้าง 
ความเชื่อมั่นว่าบคุคลเหลา่นัน้ ว่าจะไดร้บัโอกาสในการมีสว่นรว่มอย่างเพียงพอ ในการแสดงความ
คิดเห็น การโต้แย้ง และการอภิปราย และต้องถูกบูรณาการในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอย่าง
เหมาะสม ซึ่ง Creighton (2005; นนัธิดา จนัทรศิ์ร,ิ 2558: 113-114) ไดเ้สนอแนวทางการสรา้งการ
มีสว่นรว่มของประชาชนไว ้3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

1) การวิเคราะหก์ารตดัสินใจ (Decision Analysis) ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนส าคัญ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะการตัดสินใจว่าใครจ าเป็นที่จะอยู่ในคณะท างาน ดา้นการวางแผนขัน้ตอนนี ้
ประกอบดว้ย การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ สภาพแวดลอ้มของการตัดสินใจ ก าหนดกระบวนการมี
ส่วนร่วมขึน้ และเงื่อนไขในการตัดสินใจ โดยอาจจะวิเคราะหว์่ามีผลกระทบในวงกวา้งเพียงใด  
หรือสง่ผลกระทบในวงกวา้งและรุนแรงหรือไม่ สง่ผลกระทบต่อบางคนหรือกลุม่คนที่มีอยู่เดิม    

2) การวางแผนกระบวนการ (Process Planning) ขัน้ตอนนีจ้ะเก่ียวขอ้งกับการ
ก าหนดกิจกรรมและเทคนิคการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคน้หา เทคนิคหรือแนวทางใน
การมีส่วนร่วมที่เหมาะสม ในการน ามาประยุกตใ์ชด้  าเนินการแต่ละขัน้ของการมีส่วนร่วม เพื่อให้
บรรลวุตัถุประสงคข์องการมีสว่นร่วมอย่างแทจ้ริง และการเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างกิจกรรม 
เช่น การตดัสินใจ การก าหนดผูม้ีสว่นไดเ้สีย หรือผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการตดัสินใจ  
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3) การปฏิบัติตามแผน (Implementation Planning) ขั้นตอนนีเ้ป็นการน าแผน 
ที่ไดก้ าหนดไวห้รือกิจกรรมโครงการไปปฏิบติัจริง และประเมินผล ในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตอ้งอาศัยการวางแผนเชิงนโยบายและเชิงปฏิบติัที่ดีในกระบวนการเริ่มตน้ เพื่อใหก้ระบวนการ
สามารถด าเนินการต่อเนื่องตามล าดบั สอดคลอ้งและบรรลเุปา้หมายในทิศทางเดียวกนั  

จากการศึกษา เห็นไดว้่ากระบวนการสรา้งมีส่วนรว่มของประชาชน เป็นกระบวนการ
ที่มีความส าคัญอย่างมาก ที่ตอ้งอาศัยการวางแผนเชิงนโยบายและเชิงปฏิบติัที่ดีในระยะเริ่มตน้  
และการน ามาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินงานแต่ละขั้นของกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงคข์องการมีสว่นรว่มอย่างแทจ้รงิ 

2.3 ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (วุฒิไกร นภามาศ, 2011, น. 36-38)                       

ได้ให้ความหมาย การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การจัดระเบียบบริหารราชการ  
การจัดโครงสรา้ง ทัศนคติในการบริหารราชการ และการก าหนดแนวทางของหน่วยงานหรือ
เจา้หนา้ที่ของภาครฐั เพื่อใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนิน
กิจกรรมของภาครัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยภาครัฐสามารถด าเนินการได้ในหลายมิติ 
ตามความสามารถและความเหมาะสม หรือความตอ้งการพืน้ฐานของแต่ละสงัคม การส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จึงเป็นการสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐัและภาคประชาชน  เพื่อสรา้งความเข้าใจและการยอมรับอันจะน าไปสู่การตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2561, น. 11-12)  
โดยมีลกัษณะส าคญั คือ 

1) การมีสว่นรว่มของประชาชน ที่เกิดขึน้เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการ
เรียนรูร้่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
มีการสื่อสารสองทาง ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สามารถเกิดขึน้ไดต้ลอดการด าเนินงาน 

2) เปา้หมายของการมีส่วนร่วม มุ่งใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมอย่างกวา้งขวาง 
และมีบทบาทในการตัดสินใจร่วมกับหน่วยงานภาครฐัและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ไม่ใช่เพียงแค่ 
การเขา้มามีสว่นรว่มตามกฎหมายหรือปราศจากความขดัแยง้เท่านัน้ 

Huntington & Nelson (1975; สมบติั  นามบุรี, 2562: น. 186-187)  เห็นว่าลกัษณะ
ของการมีสว่นรว่มสามารถพิจารณาไดจ้ากกิจกรรมและการบรหิาร ซึ่งตอ้งมีการศกึษาควบคู่กันไป
ตัง้แต่ระดับของกิจกรรมซึ่งจะเป็นระดับขัน้พืน้ฐานที่ท าใหป้ระชาชนไดม้ีโอกาสเขา้มามีบทบาท
และส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด ส่วนในดา้นการบริหารจะเป็นลักษณะของผูม้ีอ  านาจหน้าที่  
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ที่จะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดม้ีสว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็นหรือสามารถแสดงออกถึงการมี
สว่นรว่มในกิจกรรม โดยมีหลกัการพิจารณาลกัษณะของการมีสว่นรว่ม ดงันี ้

1) กิจกรรม สามารถพิจารณาไดจ้ากกิจกรรมที่ประชาชนสามารถเขา้มารว่ม เช่น 
ดา้นการเมือง อาจพิจารณาไดจ้ากการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลือก ตั้ง  
การลงประชามติ การชุมนุมประทว้ง ในกรณีที่โครงการพฒันาของหน่วยงานภาครฐัส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน  

2) ระดบัการบริหาร โครงสรา้งของหน่วยงานภาครฐัหรือองคก์ร จะตอ้งมีการจดั
โครงสรา้งตามสายการบงัคบับญัชา พิจารณาลกัษณะของการมีสว่นรว่มไดจ้าก 

- แนวราบ ผูป้ฏิบติังานทุกแผนกทุกฝ่ายจะมีความเสมอภาคกันในต าแหน่ง 
การมีสว่นรว่มที่เกิดขึน้ในแนวราบเป็นไปอย่างหลวม ๆ ไม่จรงิจงั ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะมีสถานะหรือ
ต าแหน่งเท่าเทียมกนั 

- แนวด่ิง การมีส่วนร่วมเกิดขึน้ตามสายบงัคับบัญชา เช่น มีผูบ้งัคับบัญชา  
และผูป้ฏิบติังาน มีฝ่ายแผนกลดหลั่นตามล าดับ มีการตรวจสอบการท างานตามล าดับขั้นตอน  
ซึ่งจะไดร้บัการตรวจสอบจากผูบ้งัคบับญัชา 

- การมีสว่นรว่มในแนวราบและแนวด่ิง สามารถเกิดขึน้ไดบ้างครัง้อาจจะตอ้ง
มีการท างานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันในแผนกหรือฝ่ายอ่ืน  
อาจตอ้งมีการแสดงบทบาทหนา้ที่ตามสถานภาพของตนเองทัง้ในแนวราบและแนวด่ิง 

2.4 ระดับของการมีส่วนร่วม 
สมาคมนานาชาติดา้นการมีส่วนรว่มของประชาชน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ, 2561) ไดแ้บ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครฐั ตัง้แต่
ระดบัการมีส่วนร่วมที่นอ้ยที่สดุ ถึงระดบัการมีส่วนร่วมที่มากขึน้ แบ่งออกเป็น 5 ระดบั (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2561, น. 13-15) ดงันี ้

ระดบัที่ 1 (To Inform) การแจง้ขอ้มลูข่าวสารใหป้ระชาชนรบัรูแ้ละรบัทราบเก่ียวกับ
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ เป็นระดับการมีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด ซึ่งเป็นสิทธิ
พืน้ฐานของประชาชน ที่ตอ้งไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานของหน่วยงานราชการ  
โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและประชาชน
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูเหลา่นัน้ได ้
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ระดับที่  2 (To Consult) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานหรือการปฏิบติัราชการของหน่วยงานภาครฐั ไดอ้ย่างมีอิสระและ
เป็นระบบ ผ่านกระบวนการรบัฟังความเห็น การพดูคยุปรกึษาหารือ ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการและน าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ประเด็นส าคัญที่ประชาชนไดเ้สนอแนะ 
ไปเป็นแนวทางในการก าหนด ปรับปรุง แก้ไขและการตัดสินใจนโยบายและพัฒนาวิธีการ
ปฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ระดบัที่ 3 (To Involve) การท่ีหน่วยงานราชการเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนไดเ้ขา้มา
มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทเก่ียวข้องในกระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผนการโครงการ  
และวิ ธีการท างาน  หน่วยงานราชการท าหน้าที่จัดระบบ อ านวยความสะดวก ยอมรับ 
การเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมในลักษณะนีจ้ะ
เกิดขึน้ในรูปแบบกรรมการที่มาจากตวัแทนภาคประชาชนเขา้ร่วม 

ระดบัที่ 4 (To Collaborate) การท่ีหน่วยงานราชการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามี
สว่นรว่มและมีบทบาทเป็นหุน้สว่นหรือภาคีในการด าเนินภารกิจหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 

ระดับที่  5 (To Empower) การเสริมอ านาจประชาชน เป็นระดับที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนไดเ้ขา้มามีบทบาทการตดัสินใจในการบริหารงาน มุ่งเนน้ใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของภารกิจ 
และสามารถเขา้มาด าเนินภารกิจหรือกิจกรรมแทนหน่วยงานราชการ โดยที่หน่วยงานภาครัฐ 
มีหนา้ที่ในการสง่เสรมิสนบัสนนุเท่านัน้  ซึ่งระดบัการมีสว่นรว่มของประชาชนจะอยู่ในระดบัสงูสดุ  

สามารถสรุปไดว้่าการมีสว่นร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คคลหรือกลุม่บุคคล เขา้มามี
สว่นรว่มในการด าเนินกิจกรรมไดท้ัง้ทางตรงและทางออ้ม ในลกัษณะของการมีส่วนรว่มในการรบัรู ้ 
แสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน การตดัสินใจและติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งลว้นเป็นปัจจยัที่
ช่วยกระตุน้ใหภ้ารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลาย
กิจกรรมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
ลกัษณะของการมีสว่นรว่มความตอ้งการพืน้ฐานในแต่ละสงัคม  

2.5 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 
วีณา เที่ยงธรรม (2554, น. 60) ไดส้รุปขัน้ตอนของการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแนวทาง 

ในกระบวนการวางแผนการด าเนินโครงการ 4 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

เก่ียวกับการท ากิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เช่น การวิเคราะห์สภาพปัญหา การวางแผนและ  
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การตดัสินใจเลือกกิจกรรมในการน าไปปฏิบติั และการมีส่วนร่วมในการน าทรพัยากรเขา้มาใชใ้น
โครงการ เช่น อาสาสมคัร กลุม่จิตอาสา อปุกรณ ์เครื่องมือต่างๆ 

2) การมีสว่นรว่มในการปฏิบติั การด าเนินการตามแผนงานหรือกิจกรรมโครงการ 
เป็นการสรา้งการมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของกิจกรรมหรือผลงานร่วมกัน คือ การมีส่วนร่วมใน 
การแลกเปลี่ยนหรือระดมทรพัยากร เช่น การสละแรงกาย เงินทุน วสัดอุปุกรณ์ ดว้ยความเต็มใจ 
การประสานงานและการบรหิารจดัการรว่มกนั ในฐานะผูป้ฏิบติัในโครงการ 

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน ์เกิดจากการใชป้ระโยชนจ์ากสาธารณูปโภค 
ที่เกิดขึน้จากกิจกรรมพฒันาและเป็นพืน้ที่หรือทรพัยส์ินส่วนกลางของชุมชน และเป็นการพฒันา
คณุภาพชีวิตใหก้บัคนในชมุชน เช่น ระบบไฟฟ้า สนามกีฬา  

4) การมีสว่นรว่มในการประเมินผล ในการวดัและวิเคราะหผ์ลจากการปฏิบติังาน 
ทัง้ขอ้ดี ขอ้ผิดพลาด ปัญหาหรืออุปสรรค เพื่อหาแนวทางการจัดการและการแกไ้ขการท างานให ้
มีประสิทธิภาพและประเมินผลส าเร็จของโครงการเป็นระยะ โดยส่วนใหญ่บทบาทดังกล่าวจะ  
เป็นบทบาทของหน่วยงานภาครฐั ที่มีหนา้ที่ประเมินผลของการใชจ้่ายงบประมาณที่จดัสรรนัน้ 

อย่างไรก็ตาม การสรา้งการมีส่วนร่วมในระดบัพืน้ที่หรือชุมชน จ าเป็นตอ้งอาศัย
การท างานที่มีโครงสรา้งองคก์รที่ชัดเจน เช่น คณะกรรมการด าเนินงาน มีการก าหนดบทบาท
หนา้ที่ในโครงสรา้ง มีลกัษณะของเครือข่าย  

จากการทบทวนแนวคิดการมีส่วนร่วม สามารถน ามาใชอ้ธิบายความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตัวแสดงในเครือข่าย ปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงด้วย กิจกรรม การติดต่อสื่อสาร การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนทรพัยากร ขอ้มลูข่าวสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ผ่านกระบวนการท างานของเครือข่าย 
ที่มีเปา้หมายหรือวตัถุประสงคเ์ดียวกนัและมีโครงสรา้งการท างานร่วมกนั  มีแลกเปลี่ยนทรพัยากร
ที่แต่ละฝ่ายมีในด าเนินโครงการหรือมาประสานเชื่อมโยงกนั เพื่อใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพ 

3.แนวคิดการจัดการปกครอง (Governance) 
3.1 แนวคิดการจัดการปกครองในบริบทของประเทศไทย   

“Governance” หรือที่เรียกว่า “การบริหารการปกครอง” เป็นแนวคิดที่มีลกัษณะ
กว้างขวางครอบคลุมไปถึงค าต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายนโยบาย (policy network) การจัดการ
สาธารณะ การประสานความร่วมมือของหลายภาคส่วน และหุน้ส่วนภาครฐัและเอกชน ก่อนที่จะ
เป็นการบรหิารปกครองแบบประชาธิปไตย ดงัที่รูจ้กักนัในปัจจบุนั เริ่มตน้จากแนวคิดการบรหิารรฐั
กิจแบบดัง้เดิม ซึ่งปรากฏอยู่ในแนวคิดรูปแบบราชการ (Bureaucratic Model) ที่ยึดค่านิยมของ
หลกัความสามารถในการเป็นกลาง มีเหตผุล มีประสิทธิภาพ และความเป็นมืออาชีพ นกับรหิารรฐั
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กิจภายใตแ้นวคิดนีจ้ะไม่ยุ่งเก่ียวกับการก าหนดนโยบายและการปกครอง เพราะถือว่าเป็นหน้าที่
ของฝ่ายท่ีมาจากการเลือกตัง้ แต่จะรบัผิดชอบในส่วนของการน านโยบายสาธารณะและเป้าหมาย
ของนโยบายไปด าเนินการผ่านโครงสรา้งระบบราชการของหน่วยงานของรฐับาล การจดัส่งบริการ
สาธารณะจะด าเนินการจากบนลงล่างตาม เนน้การใหค้วามส าคัญต่อโครงสรา้งสายการบังคับ
บญัชา (ไพศาล บรรจสุวุรรณ,์ 2554, น. 10) 

นับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 การศึกษานโยบายสาธารณะจะพบว่า ผู้ก าหนด
นโยบายและหน่วยงานที่รบัผิดชอบนโยบาย ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยง่ายและมักจะประสบ
ความล้มเหลว หรือการชะงักงันของนโยบายดังกล่าว จากปรากฎการณ์ที่ เรียกว่า wicket 
problems เนื่องจากตอ้งขอ้งเก่ียวกับหลายหน่วยงานเขา้มาเก่ียวขอ้งทัง้ภาครฐัและไม่ใช่รฐัและ 
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่หลากหลายความเห็น จุดยืน และผลประโยชน ์เกินกว่าที่หน่วยงานของรฐั
หน่วยใดหน่วยหนึ่งจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้บ็ดเสร็จและครอบคลุม แต่ขณะเดียวกันมีหลาย
หน่วยงานที่มีภารกิจซอ้นทับกันและการมีตัวแสดงนโยบายอีกจ านวนมาก ทัง้หน่วยงานภาครฐั
และภาคประชาสังคมที่ เข้ามาเก่ียวข้อง  (พัชรี  สิโรรส , 2557, น. 2) การจัดการปกครอง 
(governance) จึงเริ่มไดร้บัความเชื่อถือและหลายประเทศน าไปสู่การปฏิบติั เนื่องจากมีความเชื่อ
ว่าแนวทางการจดัการปกครองจะช่วยแกไ้ขปัญหาผ่านกลไกการประสานงานที่มีประสิทธิภาพหรือ
การท างานในลกัษณะเครือข่าย และสามารถน าไปสู่การเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของภาคสว่นต่างๆ 
ในสงัคม ไดแ้ก่ ภาคประชาสงัคมและภาคธุรกิจ ส่งผลใหก้ารแกไ้ขปัญหาเกิดความยั่งยืนโดยที่
ระบบราชการไม่สามารถด าเนินการได ้ 

สภาพการณด์ังกล่าวขา้งตน้ท าใหส้งัคมการเมืองพัฒนาเป็นรฐัพหุนิยม (Pluralism 
State) มากขึน้ท าให้เครือข่ายองค์กรทางสังคมเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาทางสังคม 
รวมทัง้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะของประเทศมากขึน้ นอกจากนีภ้าคประชาสงัคมลว้นมี
คุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ในแง่ที่สมาชิกของแต่ละกลุ่ม แต่ละองค์กร ต่างมีประสบการณ์ 
การเรียนรู ้ที่ตอ้งการพฒันาคณุภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภยัในชีวิต ตอ้งการที่จะมีส่วนร่วม
ทางสงัคม การใชภู้มิปัญญาความรู ้และเครืองมือทางปัญญาที่มีอยู่ในการท างาน การด าเนินชีวิต 
รวมถึงการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ใหเ้ป็นผลดีต่อตนเองและสงัคมโดยรวมมากขึน้ ความเปลี่ยนแปล
ส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยย่อย ๆ ในสังคม ประกอบดว้ย ปัจเจกชน องคก์ร
ภาคเอกชน องคก์รประชาสังคม และองคก์รของรฐัไปจากเคย ท าใหค้วามสัมพันธ์เชิงอ านาจ 
ที่เป็นไปในแนวตั้งเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจในแนวนอนมากขึน้ กระบวนการก าหนด
นโยบายสาธารณะ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปใหส้อดรบักับสังคมการเมืองแบบพหุนิยมหรือ
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พัฒนาเป็นสังคมการเมืองแบบภาคีร่วมรัฐกับสังคมแบบเสรี (Liberal Corporatism-Societal) 
มากขึน้ เป็นเหตุปัจจัยกระตุ้นที่ก่อให้เกิดข้อเรียกร้องการแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ                  
ของเครือข่ายองคก์รประชาสงัคม องคก์รภาคเอกชน ท าใหต้อ้งมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
การบริหารจัดการสังคมการเมืองให้มีความเหมาะสมมากขึ ้นทั้งในด้านการส่งมอบบริการ
สาธารณะและการจดัระบบการปกครอง (ทศพร  ศิรสิมัพนัธ,์ 2549, น. 20-26)  

จากสภาพการณด์งักลา่ว ท าใหร้ฐัที่มีอ  านาจรวมศนูยแ์บบเดิม ไม่สามารถปรบัตวัทนั 
ส่งผลต่อการบริหารจัดการกับปัญหาต่างๆ น าไปสู่ความพยามในการปรบัตัวของภาครฐัและ  
เป็นการปรับตัวที่ส  าคัญสองครั้งติดต่อกัน จะได้ว่าการจัดการปกครองมีความสัมพันธ์กับ  
การปฏิรูปของภาครัฐที่เกิดขึน้ (พัชรี สิโรรส, 2557, น. 4-6) การปฏิรูปครั้งแรก ได้รับอิทธิพล 
มาจากฐานแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) และทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (rational 
choice theory) การปฏิรูปในครัง้นีต้อ้งการใหภ้าคสาธารณะถอนตัวออกจากภารกิจบางอย่าง  
และใช้วิธีการแข่งขันทางและน าเทคนิคหรือวิธีการบริหารจัดการของภาคเอกชนเข้ามาใช้ 
กับภาครัฐ เป็นการผสมกันระหว่างแนวคิดเรื่องการบริหารงานภาครัฐแบบใหม่ (new public 
management) และหลักการท าให้เป็นตลาด ส่งผลให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลงและคล่องตัวมาก
ยิ่งขึน้และสามารถจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยใชว้ิธีการท าสัญญาจ้าง 
(contracting out) หน่วยงานภาครฐัสามารถว่าจา้งภาคเอกชนท างานหรือใหบ้ริหารแทนภาครฐั 
นอกจากนีย้งัสง่เสริทใหเ้กิดการท างานรูปแบบเครือข่ายในการใหบ้ริการที่ประกอบดว้ย หน่วยงาน
ทอ้งถิ่น หน่วยงานที่ตัง้ขึน้เฉพาะเจาะจง องคก์รอาสาสมคัร และภาคเอกชน  แต่ก็ยงัคงพบปัญหา
ที่เกิดจากการขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและการมุ่งเน้นการแข่งขันในทุกดา้น รูปแบบ
วิธีการท างานซึ่งท าใหบุ้คลากรของภาครฐัท าตัวแบบเอกชน มีผลต่อจริยธรรมในการใหบ้ริการ
ประชาชน การปฏิรูปครัง้ทีส่อง มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาดา้นการประสานงานและปัญหาในการ
เป็นผูน้  าทาง (steering) ของภาครฐัดว้ยการใชเ้ครื่องมือซึ่งอยู่ในรูปของเครือข่าย (Network) และ
การท างานดว้ยวิธีการเป็นหุน้สว่น (partnerships) โดยคาดหวงัว่าการใชเ้ครื่องมือดงักลา่วจะช่วย
ให้การจัดตั้งการบริหารงานภาครัฐมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งการมีเครือข่ายและการท างาน  
ด้วยวิธีการหุ้นส่วนไม่ได้มุ่งเน้นโครงสรา้งสายการบังคับบัญชา แต่มุ่งเน้นการสรา้งศักยภาพ  
(state capacity) ของรฐัและการก ากับดูแล (oversight) ในการปฏิรูปครัง้นีจ้ึงเน้นที่การบริหาร
เครือข่าย เช่นเดียวกนักบัที่ Rhodes(1996; พชัรี สิโรรส, 2557: 6) ไดก้ลา่วไว ้“การจดัการปกครอง
เป็นเรื่องเก่ียวกบัการบรหิารเครือข่าย” (governance is about managing network) 
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พัชรี สิโรรส (2557, น. 3) ซึ่งเป็นนักวิชาการที่ศึกษาเก่ียวกับพลวัตของนโยบาย
สาธารณะในประเทศไทยไดเ้ขียนอธิบายแนวคิดการปกครอง การปฏิรูปภาครฐักบัการจดัปกครอง 
และได้ยกตัวอย่างนักวิชาการกลุ่มที่ศึกษาแนวคิดเรื่องการจัดการปกครองและให้ค าอธิบาย
ความหมายของการจดัการปกครองไว ้ดงันี ้ 

Mark Bevir (2012) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการทางปกครองจะช่วยแกไ้ขปัญหา
การท างานของภาครัฐ จากเดิมที่เคยเน้นที่สถาบันที่เป็นทางการ เช่น รัฐบาล คณะรัฐมนตรี  
สภานิติบัญญัติ โดยตระหนักถึงกิจกรรมหลากหลายที่ท าให้เส้นแบ่งระหว่างภาครัฐกับสังคม
เลือนลางไป มุ่งเน้นความสนใจกับกระบวนการที่ซับซ้อนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึน้ในระหว่าง  
การปกครอง หมายถึงก าเนิดของกระบวนการปกครองอันใหม่ที่ผสมผสานกันและมีขอบเขต
อ านาจหลายชัน้ โดยมีผูม้ีสว่นไดส้ว่นหลากหลายที่ท างานอยู่ในเครือข่ายดว้ยกนั   

Rhodes (1997) หมายถึง เครือข่ายระหว่างองค์กรด้วยกันเองที่มีลักษณะพึ่งพิง  
ซึ่งกันและกัน แต่ขณะเดียวกันสมาชิกของเครือข่ายก็ด ารงอยู่อย่างเป็นอิสระของตนเอง  
(self-organizing) มีการแลกเปลี่ยนทรพัยากรกนัมีการสรา้งกติกาในการอยู่ร่วมกัน (rules of the 
game) และเครือข่ายนีอ้ยู่เป็นอิสระจากภาครฐัอย่างชดัเจน  

Pierre and Peters (2000) มีความเห็นแตกต่างโดยเห็นว่าการจัดการปกครอง 
(governance) และรัฐบาลที่ท าการปกครอง (government) มิได้แยกจากกันเด็ดขาดแต่ 
การจดัการปกครองเป็นการเสริมการท างานของรฐับาล เมื่อพดูถึงการจดัการปกครองจึงหมายถึง
แนวทางในการสรา้งศกัยภาพของรฐับาลในการสรา้งและด าเนินนโยบาย จึงครอบคลมุถึงสถาบนั
ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ รฐับาล ธุรกิจ องคก์รประชาชนเป็นตน้ และความสมัพนัธร์ะหว่างสถาบนั
ในกระบวนการปกครอง (process of governing) 

3.2 พัฒนาการของการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วม 
ท่ามกลางบริบทของการบริหารกิจการสาธารณะที่เปลี่ยนแปลงไป ท าใหเ้กิดความ

รว่มมือในการจดับรกิารสาธารณะระหว่างองคก์รทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครฐั ภาคเอกชน หรือ
ภาคประชาสังคม  โดยมีแนวคิดที่ ได้รับการศึกษาและถูกน าไปปฏิบัติคือแนวคิดการจัด 
การปกครองแบบประสานความร่วมมือซึ่งมีการพฒันาทัง้ในดา้นทฤษฎีและการประยุกตใ์ชอ้ย่าง
ต่อเนื่องในหลายประเทศ (ฉัตรทิพย ์ ชัยฉกรรจ์, 2560, น. 287) เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชน ที่ เป็นทางออกของปัญหาที่ เกิดจาก  
การบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบเดิม น าไปสู่ความพยายามในการปรบัตัวของภาครฐัและ
เป็นการปรบัตวัที่ส  าคญัติดต่อกนัจ านวนสองครัง้  
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พชัรี  สิโรรส และ พรทิพย ์แกว้มลูค า (2560, น. 139-143) ไดอ้ธิบายการบริหารงาน
ภาครฐัของรฐับาลไทย จากระดบัการรบัฟังความคิดเห็นและบทบาทของประชาชนถูกจ ากดัแค่เป็น
ผูเ้สนอความคิดเห็นต่อการก าหนดนโยบายและจัดท าโครงการของหน่วยงานภาครฐั เปลี่ยนเป็น
การเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฒันาการบริหารราชการของ
หน่วยงานภาครฐั แนวคิดการจดัการปกครองที่ถกูน ามาใช ้ดงันี ้

Participatory Governance เป็นแนวคิดที่ เ ก่ียวข้องกับการบริหารงานภาครัฐ 
แนวใหม่ที่สะท้อนใหเ้ห็นถึงปัญหาการท างานของระบบราชการในระบอบประชาธิปไตยแบบ  
มีตัวแทนที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหารือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
ได้ หรือไม่ตอบสนองตรงตามปัญหาที่ เกิดขึ ้น เนื่องจากหน่วยงานส่วนกลางอยู่ไกลพื ้นที่  
และไม่เขา้ใจสภาพปัญหาของชุมชน ส่งผลใหป้ระชาชนร่วมมือกันจัดการและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนเอง โดยไม่รอภาครฐัเขา้มาช่วย ปรากฎการณค์วามร่วมมือดงักล่าวเกิดขึ ้นในระดับทอ้งถิ่น 
ประชาชนสามารถสร้างเวทีพูดคุย ปรึกษาหารือและร่วมมือกัน เพื่อค้นปัญหาและแนวทาง 
การแกไ้ขปัญหาและร่วมกนัตดัสินใจก าหนดทางเลือก โดยมีหน่วยงานภาครฐัเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกใหก้ระบวนการด าเนินการไปได ้โดยใหค้ าปรึกษาหรือสนับสนุนงบประมาณ หรือขอ้มูล
วิชาการต่างๆ ที่จ  าเป็น เพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ หรือที่เรียกว่า การเสรมิอ านาจหรือสรา้งศกัยภาพ (empowerment) แสดงให้
เห็นว่าประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาโดยตรง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงศักยภาพ
ของประชนในการใชค้วามรูภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น องคค์วามรูด้า้นต่างๆ และประสบการณ์ที่แต่ละ
ฝ่ายมีอยู่ มาร่วมกันจัดการและแก้ไขปัญหา ซึ่งเรียกกระบวนการที่ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
ในการแกไ้ขปัญหาอย่างเต็มรูปแบบเช่นนีว้่า  “การบรหิารราชการแบบมีสว่นรว่ม” 

Collaborative Governance หรือการบริการกิจการบา้นเมืองแบบร่วมมือกัน การที่
ภาครฐัที่รบัผิดชอบในการจดัท านโยบายหรือโครงการที่มีหน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงานเขา้มา
มีส่วนเก่ียวขอ้ง และมีภาคอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งเป็นผูม้ีส่วนเสีย
กับประเด็นปัญหาเขา้มาร่วมดว้ย โดยหน่วยงานที่รบัผิดชอบการก าหนดนโยบายหรือโครงการ 
จะตอ้งมีการจัดเวทีพูดคุยร่วมกัน ระหว่างตัวแทนจากหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งทั้งหมดและ
ตวัแทนภาคธุรกิจเอกสาร และตวัแทนที่มาจากภาคประชาชนซึ่งเป็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เขา้มาท า
ความเข้าใจและร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหารและสรา้งความร่วมมือ 
ในการท างานของทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง โดยในการพดูคยุสนทนาจะใชห้ลกัการและเหตผุลอย่าง
รอบคอบ รับฟังปัญหาของทุกกลุ่มที่ เก่ียวข้องอย่างจริงจังและตั้งใจเพื่อร่วมกันหาทางออก  



  29 

ที่เหมาะสม ซึ่งความยากขึน้อยู่กับการที่จะท าอย่างไรใหห้น่วยงานภาครฐัหรือองคก์รทัง้ภาครฐั
และไม่ใช่ภาครฐัที่เก่ียวขอ้งยอมเขา้มาร่วมพดูคยุ ดงันัน้ Collaborative Governance จึงเป็นการ
สรา้งการยอมรบัและความไวว้างใจ เพื่อท าใหปั้จเจกบุคคลและองคก์รที่มีความหลากหลายทัง้ใน
ดา้นจดุยืนและผลประโยชนข์องตนหรือกลุม่พวกพอ้ง เขา้มารว่มมือพดูคยุกนั เพื่อจดัการและแกไ้ข
ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะพบเห็นการจัดเวทีแบบนีก้ับประเด็นปัญหาที่เรียกว่า Wicked Problems  
ซึ่งเป็นประเด็นสาธารณะที่มีความซับซอ้นยุ่งยากเพราะมีหน่วยงานจากหลายภาคส่วน ความ
หลากหลายของผลประโยชนแ์ละมีความหลากหลายระดับของการปกครอง (พัชรีและพรทิพย์
,2560: น. 6) การใชอ้  านาจและการตัดสินใจไม่สามารถตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาที่ซับซ้อน 
โดยเฉพาะปัญหาระดบัชุมชนหรือทอ้งถิ่น ขณะเดียวกนัตวัแสดงที่มิใช่รฐั เช่น ภาคเอกชน องคก์ร
พฒันาเอกชน ภาคประชาสงัคม มีศกัยภาพที่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในประเด็น
สาธารณะมากขึน้ ท าใหห้น่วยงานรฐัจ าเป็นตอ้งอาศัยทรพัยากรร่วมกับตัวแสดงเหล่านีใ้นการ
ตัดสินใจเพื่อบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน ลดความขัดแยงที่ เกิดขึ ้น ซึ่งพบว่ามีการน า 
Collaborative Governance ไปใชใ้นการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้และการใหบ้ริการสาธารณะ
อย่างกวา้งขวาง  (พชัราภา ตนัตราจิน, 2563, น. 6 ) 

จากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น Collaborative Governance  เป็นวิธีการในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ภาครัฐน ามาใช้ในการวางแผน 
ก าหนดกฎระเบียบหรือก าหนดนโยบาย ในการบริหารและจดัการประเด็นปัญหาสาธารณะที่เก่ียว
โยงกบัอ านาจหนา้ที่ของหลายหน่วยงาน และหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถแกปั้ญหาได้
เบ็ดเสร็จ จ าเป็นต้องท างานร่วมกันโดยใช้วิ ธีการประสานงาน (Coordination) และสร้าง 
ความรว่มมือจากทกุภาคสว่นเช่น หน่วยงานราชการดว้ยกนัเอง ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

ในการศึกษาของ พัชรี  สิโรรส และ พรทิพย์ แก้วมูลค า (2560, น. 142-148)  
ได้น าเสนอผลการศึกษาความพยายามของรัฐบาลไทยในการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีรฐัเป็นศูนยก์ลางของอ านาจและมีโครงสรา้งอ านาจแบบบนลงล่าง ไปสู่การบริหาร
ราชการแผ่นที่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในรูปแบบที่เรียกว่า “การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance)”  เนื่องจากบริบทของนโยบายที่เปลี่ยนและปัญหา
สาธารณะมีความซับมากยิ่งขึน้ และตอ้งเก่ียวโยงกับหลายภาคส่วน ท าใหรู้ปแบบการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมปรับเปลี่ ยนเป็น “การบริหารกิจการบ้านเมือง แบบร่วมมือกัน 
(Collaborative Governance)” โดยสามารถแบ่งพัฒนาการของแนวคิดทั้งสองในบริบทของ  
การบรหิารงานภาครฐัของไทยเป็น 2 ช่วง ดงันี ้
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ช่วงที่แรก  พัฒนาการของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมยุคแรก ก่อนปี   
พ.ศ. 2554 มาจากกรอบแนวคิด Participatory Governance ซึ่งการบรหิารราชหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมยุคนี ้เกิดขึน้ในช่วง พ.ศ. 2546 – 2554 จะเห็นไดว้่าการปรบัเปลี่ยนการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมแบบ Participation Governance มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามี                
ส่วนร่วมอย่างกวา้งขวางมากขึน้ มุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาในระดบัพืน้ที่ของหน่วยงานระดบัจงัหวัด 
โดยมีภาคประชาชนเขา้มาร่วมสนบัสนุน  และปรบัเปลี่ยนรูปแบบของรฐัจากเคยเป็นผูม้ีบทบาท
โดดเด่นในทางบริหารจัดการ เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผูส้นับสนุนและมีส่วนร่วมในด าเนินงานกับ
ประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึน้ อย่างไรก็ตาม 
จะเห็นไดว้่าการบริหารงานของภาครฐัในปัจจุบันมีความซับซ้อนและการแก้ไขปัญหามีความ
ยุ่งยากมากยิ่งขึน้ เนื่องจากสาเหตสุ  าคญัสองประการ ดงันี ้ 

1) กระแสโลกาภิวัตนท์ี่ส่งผลต่อบทบาทและอ านาจของรฐั การกระจายอ านาจ
ท าใหร้ฐับาลส่วนกลางต้องถ่ายโอนภารกิจหลายๆ อย่างใหร้ฐับาลท้องถิ่นการบริหารงานของ
หน่วยงานรฐัเป็นการบริหารจดัการที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงปฏิสมัพนัธ์ที่เกิดขึน้ระหว่างกลุ่มบุคคลและ
องค์กรหลายฝ่าย ยกตัวอย่างเช่น การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ 
ที่ภาครัฐไม่มีศักยภาพเพียงพอในการจัดท าได้เองฝ่ายเดียว ท าให้เส้นแบ่งระหว่างภาครฐักับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนไม่ชดัเจนและคาบเก่ียวกนัอย่างมาก 

2) การบริหารงานภาครฐัจ าเป็นตอ้งแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ
สังคม เช่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เนื่องมาจากปัญหาที่ เกิดขึน้มีความซับซ้อน 
ยากต่อการแกไ้ข และมีหลายหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือหลายระดบัการปกครอง (ส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถิ่น) เขา้มาเก่ียวข้อง และบางครัง้ปัญหาที่เกิดขึน้มีลักษณะข้ามรัฐ                   
ท าใหก้ารบรหิารงานจ าเป็นตอ้งขบัเคลื่อนในลกัษณะร่วมมือกนั (collaborative governance)  

ช่วงที่สอง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมยุคใหม่ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  
ถึงปัจจุบัน โดยทิศทางการบริหารราชการมุ่งเน้นการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
แบบหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยน าแนวคิด Collaborative Governance เข้ามาผสมผสานกับ
แนวคิด Participation Governance  และให้น ้าหนักกับ Collaborative Governance มากขึ ้น
เพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทของการบริหารงานภาครฐัในปัจจุบนั  ซึ่งเป็นการส่งเสริมและผลกัดนัให้
สว่นราชการทัง้สว่นกลางและสว่นภมูิภาคตระหนกัและใหค้วามส าคญัของการสรา้งการมีส่วนร่วม
และความร่วมมือผ่านการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐที่ เ ก่ียวข้อง  ทั้งภาคธุรกิจเอกชน  
ภาคประชาสงัคมและภาคประชาชน เพื่อใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมหรือด าเนินการแทนในภารกิจของ
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หน่วยงานภาครฐั โดยเห็นไดช้ัดจากการที่ส  านักงาน ก.พ.ร ไดจ้ัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 2561 และการก าหนดใหม้ีประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 การส่งเสริม
ระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
มีการก าหนดใหม้ีการส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสรา้งเครือข่ายการพึ่ งพากัน 
ในรูปแบบพนัธมิตร  (พชัรี  สิโรรส และ พรทิพย ์แกว้มลูค า, 2560, น. 13) 

ตาราง 1 เปรียบเทียบการจดัการปกครองแบบมีสว่นรว่มยคุแรกกบัยคุปัจจบุนั 

 การจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วม 
ยุคแรก (พ.ศ. 2546 - 2554) 

การจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วม 
ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2555-ปัจจุบนั) 

ฐานคตขิองแนวคดิ การจดัการปกครองแบบมีส่วนรว่ม 
Participatory Governance 

การจดัการปกครองแบบรว่มมือกนั 
Collaborative Governance 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

จงัหวดั ส่วนราชการระดบักรม/เทียบเท่าและ
จงัหวดั 

ผู้เข้ามามีส่วนร่วม ภาครฐัระดบัจงัหวดัและ 
ภาคประชาชน 

หน่วยงานรฐัจากสว่นกลาง  
ส่วนภมูิภาคและภาคประชาชน 

ลักษณะการเข้าร่วม ประชาชนเขา้รว่มภายใตก้ารดแูลและ
การก าหนดทิศทางโดยภาครฐัระดบั
จงัหวดั 

การท างานแบบเป็นหุน้ส่วน ท างานใน
ลกัษณะเครือข่าย มีการก าหนดบทบาท 
แต่ละภาคส่วนอยา่งชดัเจนและรว่มกนั
รบัผิดชอบ 

ระดับการเข้าร่วม สงูกวา่ระดบัการรบัฟังความคิดเห็น 
(Consult) แต่ยงัไม่พฒันาไปถึงระดบั
รว่มคิดรว่มท า 

ระดบัรว่มคดิรว่มท า  
(Collaboration) 

บทบาทของ 
หน่วยงานภาครัฐ 

เป็นผูก้  าหนดทศิทางและยทุธศาสตร์
จงัหวดั ส่งเสรมิใหภ้าคประชาชนเขา้
มารว่มตามแผนยทุธศาสตรด์งักล่าว 

ท าหนา้ที่เป็น Facilitator ท างานรว่มกบั
ภาคส่วนตา่งๆ ในแบบเป็นหุน้ส่วนความ
รว่มมือและมุง่เนน้การพฒันาศกัยภาพของ
ชมุชน สรา้งองคค์วามรู/้พฒันานวตักรรม /
สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ผลทีรั่บจาก 
การเข้ามาร่วม 

มีการเรียนรู ้การถอดบทเรียน  
ภาครฐัยอมรบัและปรบัแผนความ
ตอ้งการและขอ้เสนอแนะของชมุชน 

- เกิดการพฒันาที่ยั่งยืน ประชาชนมีรายได้
สงูขึน้และมีคณุภาพชีวติที่ดีขึน้ 
- ชมุชนรูถ้ึงความเป็นเจา้ของโครงการ 

ที่มา: พชัรี  สิโรรส และ พรทิพย ์แกว้มลูค า (2560, น. 154-155) 
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จากการศึกษาพฒันาการของการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปไดว้่า
ความแตกต่างระหว่างจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วมของส านักงาน ก.พ.ร. ยุคแรก ที่มุ่งเน้น
แนวคิด Precipitation Governance กับยุคปัจจุบันที่เป็นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่มี
องค์ประกอบของ Collaboration จะเห็นได้ว่า การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มีหน่วยงาน
รบัผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว มีการเปิดโอกาสใหภ้าคสว่นต่างๆ เขา้มารว่มแต่อยู่ในระดบัสงูกว่า
ระดับการรบัฟังความเห็น (Consult) แต่ยังไม่พัฒนาไปถึงระดับร่วมคิดร่วมท า (Collaboration)  
เหมือนกบัการท างานแบบมีส่วนร่วมแบบหุน้ส่วนมีหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลากหลาย มุ่งเนน้ความ
ร่วมมือกบัทุกภาคส่วนของสงัคม มีลกัษณะของการท างานในลกัษณะของเครือข่าย มีการก าหนด
บทบาทหนา้ที่รบัผิดชอบรว่มกนัอย่างชดัเจน   

 
3.3 แนวคิดการจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือ  

3.3.1 การจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือ 
การจดัการปกครองแบบประสานความร่วมมือ หรือ การบริหารกิจการบา้นเมือง

แบบร่วมมือกัน หรือ การบริหารกิจการบา้นเมืองแบบร่วมมือกันหลายภาคส่วน (Collaborative 
Governance) เป็นการบริหารงานภาครัฐในรูปเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆ  
และสามารถกระท าไดผ้่านตัวแสดงที่ไม่ใช่รฐั เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการผ่านความร่วมมือ
ของบุคคลหลายฝ่าย หลายองคก์ร เพื่อประโยชนส์าธารณะ  เป็นการสรา้งความร่วมมือในการ
ท างานรว่มกนั ศศิธร ทองจนัทร ์(2559, น. 26-27) ไดอ้ธิบายลกัษณะของการสรา้งความรว่มมือใน
การท างานที่ปรากฏใน 3 ลกัษณะ ดงันี ้

การประสานงาน (Co-ordination) เป็นรูปแบบปฏิสมัพนัธค์วามร่วมมือที่เกิดขึน้
ระหว่างตัวแสดงในการประสานการท างานร่วมกันอย่างมี เป้าหมาย เพื่ อให้ตัวแสดง 
ที่เก่ียวข้องมีการด าเนินการบางอย่างร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์ในรูปการประสานความร่วมมือ 
อาจเกิดขึน้ระหว่างองคก์รต่างๆ ที่อยู่ในภาคสว่นเดียวกนัหรือคนละภาคสว่นของสงัคม 

การประสานความร่วมมือ (Co-operation) เป็นการปฏิสมัพนัธ์ของความร่วมมือ
ที่เกิดขึน้ระหว่างตัวแสดงทางสถาบันทาง ระหว่างกลุ่ม เครือข่ายองคก์ร ที่อยู่ต่างภาคส่วนกัน 
ไดแ้ก่ องคก์รภาครฐั องคก์รภาคธุรกิจเอกชน องคก์รภาคประชาสงัคม/ชมุชนสงัคม ในลกัษณะการ
ประสานความร่วมมือในการท างานร่วมกัน ซึ่งมักจะอาศัยกลไกการการบริหารจากระเบียบ 
กฎหมาย มติคณะรฐัมนตรี   
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การเข้ามาร่วมมือกันท างาน (Collaboration) เป็นรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ 
ที่เกิดขึน้จากความร่วมมือระหว่างตัวแสดงในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มคน ที่เข้ามาร่วมมือกัน
ท างาน ซึ่งประกอบดว้ย หน่วยงานหรือองคก์รที่มาจากภาคส่วนเดียวกันหรือต่างภาคส่วนกัน  
เพื่อร่วมมือกันด าเนินภารกิจ ภายใตก้ารจัดโครงสรา้งความสมัพันธแ์ละการจดัโครงสรา้งองคก์ร 
ที่เป็นทางการ เช่น การเข้ามาร่วมกันจัดตั้งในรูปแบบของคณะท างาน (Working group) หรือ 
ทีมงานโครงการ (Project) ที่มาจากตัวแทนของแต่ละภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง การเขา้มาร่วมมือกัน
ท างาน มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนภารกิจใหบ้รรลุตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ทุกฝ่ายได้
รว่มกนัก าหนด 

3.3.2 เป้าหมายของการประสานความร่วมมือ 
Vangen and Huxham (2020) เสนอว่า เปา้หมายของการประสานความร่วมมือ

สามารถจ าแนกประเภทไดอ้ย่างนอ้ย 6 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะช่วยใหผู้ม้ีบทบาทในการประสานความ
รว่มมือและก าหนดเปา้หมายเขา้ใจการประสานความรว่มมือไดอ้ย่างชดัเจนและเป็นระบบมากขึน้  

ตาราง 2 วิธีการจ าแนกประเภทของเปา้หมายในการประสานความรว่มมือ 

ระดับ (Level) (1) ระดบัเครือข่ายความรว่มมือ (collaboration) 
(2) ระดบัองคก์ร (organization) 
(3) ระดบัปัจเจกบคุคล (individual) 

ทีม่า (origin) (1) ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายนอก(external stakeholders) 
(2) สมาชิกองคก์าร  

ความจริงแท้ (authenticity) (1) แทจ้รงิ (genuine) 
(2) เทียม (pseudo) 

ความเก่ียวข้อง (relevance) (1) กระบวนการ (process) 
(2) สาระส าคญั (substance) 

เนือ้หา (content) (1) แบบพึ่งพิง (dependent) 
(2) แบบอิสระ (independent) 

ความเปิดเผย (1) เปิดเผย (explicit) 
(2) ไม่ระบ ุ(unstated) 
(3) แอบแฝง (hidden) 

ที่มา :  ดดัแปลงจาก Vangen and Huxham (2010; ฉตัรทิพย ์ ชยัฉกรรจ,์ 2560: 293)  
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จากตารางข้างต้น ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ (2560, น. 293-294) ได้อธิบายการ
จ าแนกประเภทของเป้าหมายตามระดับของเป้าหมาย  สามารถพิจารณาได้สามระดับ คือ 
เปา้หมายในระดบัของการประสานความร่วมมือ (collaboration level) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผูท้ี่เขา้มามีส่วน
ร่วมต่างเขา้ใจว่าตอ้งการที่จะบรรลสุิ่งใดร่วมกนั ซึ่งเป้าหมายประเภทนีถื้อว่าเป็นผลประโยชนข์อง
การประสานความร่วมมือ ในทางตรงกันขา้มเป้าหมายระดับองค์การและบุคคล  ซึ่งเป้าหมาย
เหล่านีเ้ป็นสิ่งส าคัญในการจูงใจและน าไปสู่การกระท าที่ขับเคลื่อนการประสานความร่วมมือ
ในทางปฏิบัติ  การจ าแนกประเภทตามที่มาของเป้าหมาย อาจมีที่มาจากสมาชิกภายใน 
(members) ทั้งระดับองคก์ารและบุคคล แต่ในอีกทางหนึ่งเป้าหมายมีที่มาไดจ้ากองคก์ารหรือ
บคุคลภายนอก (external stakeholders) เช่น รฐัอาจเป็นผูม้ีบทบาทในการผลกัดนัใหอ้งคก์ารหรือ
บุคคลเขา้มาร่วมประสานความร่วมมือ หรือหากพิจารณาประเภทของเป้าหมายตามความจริงแท้
ของเป้าหมาย จะพบว่าเป้าหมายที่น าเสนอโดยสมาชิกหรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกอาจเป็น
เปา้หมายแทจ้รงิ (authentic aims) แต่อาจมีเหตผุลที่ท าใหไ้ม่ไดร้ะบุถึงเป้าหมายแทจ้รงิที่ตอ้งการ
ยกตัวอย่าง เช่น การไม่สนใจกับเป้าหมายที่ถูกกดดันจากภายนอก หรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
อาจท าใหเ้ป้าหมายแทจ้ริงที่ก าหนดไวส้อดคลอ้งกับความเป็นจริงลดลง หรือองคก์ารอาจก าหนด
เป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของผูใ้ห้การสนบัสนุนทุน ซึ่งนั่นอาจท าใหเ้ป้าหมายนัน้ไม่ใช่
เป้าหมายที่แทจ้ริงของการประสานความร่วมมือก็เป็นได ้ซึ่งลกัษณะเหล่านีเ้รียกว่าเป็นเป้าหมาย
เทียม (pseudo aims)  

หากพิจารณาได้จากความเกี่ยวข้องของเป้าหมายที่มีต่อการประสานความ
ร่วมมือ โดยบางเป้าหมายอาจเป็นเป้าหมายที่ เ ก่ียวข้องกับกระบวนการ  (process) ของ 
การประสานความร่วมมือ แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประสานความร่วมมือ แต่ในขณะที่
เป้าหมายอีกประเภทนั้นเก่ียวข้องกับการประสานความร่วมมือ ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่เป็น
สาระส าคญัของ (substant) การประสานความร่วมมือ หรือการพิจารณาจากเนือ้หาของเป้าหมาย 
เป้าหมายอาจมีลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกับผลลพัธส์  าคัญของการประสานความร่วมมือ ซึ่งถือว่าเป็น
เป้าหมายอิสระ (independent) แต่ในขณะที่บางเป้าหมายที่เก่ียวกบัวิธีการประสานความรว่มมือ 
ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายพึ่งพิง (dependent) ที่ต้องเก่ียวข้องหรือเชื่อมโยงกับเป้าหมายอ่ืนๆ  
และวิธีการจ าแนกประเภทของเป้าหมายวิธีสุดทา้ย คือ การพิจารณาว่าเป้าหมายนัน้ถูกอภิปราย
หรือน าเสนออย่างเปิดเผย (explicit) แค่ไหน หรือเป้าหมายบางประเภทอาจไม่รบัการเปิดเผยกับ
ผูเ้ขา้รว่ม ซึ่งถือว่าเป็นเปา้หมายแอบแฝง (hidden) ที่สามารถเกิดขึน้โดยทั่วไป ในทางปฏิบติัการที่
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จะเอ่ยถึงเป้าหมายที่เก่ียวขอ้งทุกเป้าหมายอาจเป็นไปไดย้ากเนื่องจากโอกาสที่จ  ากัด ซึ่งอาจจะ
ไม่ใช่เหตผุลที่ปิดบงัเปา้หมายเหลา่นัน้ 

จากการศึกษาประเภทของเป้าหมาย จะเห็นไดว้่าในการประสานความร่วมมือมี
ประเภทของเป้าหมายหลากหลายรูปแบบ หากพิจารณาตามวิธีการจ าแนกก็จะช่วยใหผู้ศ้ึกษา
เขา้ใจการประสานความรว่มมือไดอ้ย่างชดัเจนและเป็นระบบ  

3.3.3 กระบวนการและกิจกรรมการประสานความร่วมมือ 
การท าความเข้าใจกิจกรรมของการประสานความร่วมมือ (collaborative 

activities) สามารถกระท าได้ในมิติแบบพหุมิติ (multi-dimension) หรือแบบเส้นตรง (Linear 
dimension) โดยในแบบพหุมิติของ ทอมสนัและเพอรร์ี่ (Thomson & Perry: 2006: 22;  ฉัตรทิพย ์ 
ชัยฉกรรจ์, 2560: 294) มองว่าเราสามารถมองการประสานความร่วมมือได้ในลักษณะ
กระบวนการแบบวนซ า้ ( iterative and cyclical) ที่มีสิ่งน าต่างๆ เช่น ระดับการพึ่งพากันที่สูง 
ความตอ้งการแบ่งปันทรพัยากร และความเสี่ยงที่กระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการดงักลา่ว จากนัน้จึงเขา้
สู่กระบวนการประสานความร่วมมือ ซึ่งสามารถพิจารณาไดใ้นหา้มิติดว้ยกัน ไดแ้ก่ การปกครอง 
การบรหิาร การเห็นชอบรว่มกนั ปทสัถานว่าดว้ยความเชื่อใจและการช่วยเหลือกนัและกนั  

และอ านาจอิสระขององค์การ น าไปสู่ผลลัพธ์ต่างๆ เช่น การบรรลุเป้าหมาย  
การแลกเปลี่ยนทรพัยากร การแกปั้ญหาร่วมกัน ซึ่งจะยอ้นกลบัมาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งน า  
ที่ท าใหเ้กิดกระบวนการนี ้และกระบวนการนีก้็จะวนซ า้เช่นนีไ้ปเรื่อยๆ ส าหรบัมิติแบบเสน้ตรง 
Agranoff & McGuire (2003: 69; ฉตัรทิพย ์ ชยัฉกรรจ,์ 2560: 294) ไดน้ าเสนอผลการวิจยัที่ศึกษา
การประสานความร่วมมือของรฐับาลทอ้งถิ่น แลว้สรุปออกมาเป็นกรอบการวิเคราะหก์ารประสาน
ความร่วมมือใน 2 มิติด้วยกัน ได้แก่  การอธิบายการประสานความร่วมมือในแนวนอน   
ซึ่งประกอบดว้ย การแสวงหาขอ้มลูและการแสวงหาการปรบัเปลี่ยน และการอธิบายการประสาน
ความร่วมมือในตั้ง ซึ่งประกอบดว้ย การก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์การแลกเปลี่ยน
ทรพัยากร และการรว่มโครงการ (ตาราง 3) 

 
 
 
 
 

ตาราง 3 ประเภทของกิจกรรมการประสานความรว่มมือตามแนวคิดของ Agranoff & McGuire 
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ระนาบของ 
มิติเชิงเส้นตรง 

ประเภทของกิจกรรม กิจกรรม 

แนวนอน การแสวงหาขอ้มลู - การแสวงหาขอ้มลูทั่วไปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- การแสวงหาทนุใหก้บัแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- การแสวงหาการตีความมาตรฐานและกฎต่างๆ 
- การแสวงหาแนวทางทั่วไปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
-การแสวงหาความช่วยเหลือทางเทคนิค 

แนวต้ัง การก าหนดนโยบายและ
แผนยทุธศาสตร ์ 

- การไดร้บัความช่วยเหลือในการก าหนดนโยบาย 
- การไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของความรว่มมือแบบหุน้สว่นอย่างเป็น
ทางการ 
- การไดเ้ป็นสว่นหนึ่งในการก าหนดนโยบาย/การก าหนดกล
ยทุธร์ว่มกนั 
- การเขา้รว่มโดยแรงผลกัดนัของนโยบาย 

การแลกเปลี่ยน
ทรพัยากร 

- การมองหาทรพัยากร การเงินและการคลงั 
- การใชแ้รงจงูใจดา้นการเงินและการคลงัรว่มกนั 
- การท าสญัญาเพื่อวางแผนและการน าไปปฏบิตัิ 

การรว่มโครงการ - การสรา้งการรว่มมือแบบหุน้สว่นในการด าเนินงาน/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- การแสวงหาความช่วยเหลือทางเทคนิค 

การแสวงหาวิธีการ
ปรบัเปลี่ยน 

- การผ่อนปรนความเขม้งวดของกฎระเบียบ  
ความยืดหยุ่น หรือการยกเวน้ระเบียบ 
- การผ่อนปรนเชิงสถาบนั 
- การเรียกรอ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เป็นทางการ 
- การแสวงหาทนุใหม่ๆ ใหก้บัแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มี
ลกัษณะตน้แบบ 
- การเรียกรอ้งดลุพินิจใหก้บัการด าเนินโครงการ 

 

ที่มา:  ฉตัรทิพย ์ ชยัฉกรรจ ์(2560, น. 295)  



  37 

พัชราภา ตันตราจิน (2563, น. 151) ไดน้ าเสนอปัจจัยที่จ  าเป็นและอุปสรรคใน
การเลือกแนวทางการมีส่วนร่วม ซึ่งพบว่าแนวทาง Collaborative Governance มีปัจจัยที่
เ ก่ียวข้องหลายประการ ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับนโยบายสาธารณะทุกชนิดหรือส่วนใหญ่  
แต่จากผลการศึกษาสามารถยืนยันไดว้่าการมีส่วนร่วมคิดและร่วมท าระหว่างรฐักบัตัวแสดงอ่ืนๆ 
ที่ไม่ใช่รฐัไม่ใช่เพียงอุดมคติทั่วไป แต่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติไดจ้ริงและเป็นทางเลือกในการ
ตดัสินใจ อย่างไรก็ตาม หากขาดศกัยภาพหรือปัจจยัที่สนบัสนุนการสรา้งความร่วมมือทางเลือกนี ้
ก็อาจไม่ก่อใหเ้กิดผลอะไร  อีกทัง้ อาจน าไปสู่ความร่วมมือแต่เพียงในนาม ซึ่งอาจน าไปสู่ความ
ขัดแยง้เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะเมื่อไม่สามารถน ากลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียส าคัญหลกัๆ มาเขา้ร่วมใน
กระบวนการเสนอความเห็นและตัดสินใจ เช่น กรณีร่าง พรบ.ทรพัยากรน า้และป่าชุมชนของไทย  
ที่ไม่สามารถน าผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มที่มีอิทธิพลเขา้มามีส่วนร่วม หรือการปรบัเปลี่ยนรฐับาล
บ่อยครัง้ ดงันัน้ การน าแนวทาง Collaborative มาใชจ้ าเป็นตอ้งอาศยัความตัง้ใจและความอดทน
อย่างมากของหน่วยงานภาครฐั รวมทัง้ตอ้งใชเ้วลาในการสรา้งความเชื่อใจและความเชื่อมั่นต่อ
แนวทางเลือก Collaborative ของภาคส่วนต่างๆ ที่มีต่อรฐั ว่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง ซึ่งจะ
เกิดขึน้ได้ ก็ต่อเมื่อประชาชนตระหนักถึงความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วม ซึ่งประสบ
ความส าเร็จ ในประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยหรือใชไ้ดใ้นกิจการทอ้งถิ่นหรือกรอบกฎหมาย
เอือ้อ านวย 

จากการศึกษาแนวคิดการจัดการปกครอง  (Governance)  และแนวคิด 
การจดัการปกครองแบบประสานความร่วมมือ (Collaboration Governance) สามารถน ามาใชใ้น
การวิเคราะห์ลักษณะและเป้าหมายของการประสานความร่วมมือ ระดับความร่วมมือ รูปแบบ
ความสมัพนัธท์ี่เกิดขึน้ ในการขบัเคลื่อการด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียงชนบทผ่านขัน้ตอนการ
ท างานและการด าเนินกิจกรรม โดยสามารถใช้แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวเป็นตัวอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้จากการประสานความร่วมมือในกระบวนการน านโยบายสาธารณะไปสู ่
การปฏิบติัในระดบัพืน้ที่   
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4. นโยบายการแก้ไขปัญหาทีอ่ยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชนบท 
4.1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  

ปัจจบุนัการพฒันาที่อยู่อาศยัเพื่อผูม้ีรายไดน้อ้ย รฐับาลไดส้รา้งเครื่องมือในการแกไ้ข
ปัญหาผ่านรูปแบบนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่อยู่อาศยัระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
เพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย และพัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการที่มีอยู่ใหม้ี
ประสิทธิภาพผ่านการเชื่อมโยงแผนระดับชาติ ระดบัจงัหวัด และระดบัทอ้งถิ่น เพื่อมอบหมายให้
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งน าไปปฏิบัติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์(พม.)
ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยส าหรับ  
ผูม้ีรายไดน้อ้ย จึงไดจ้ัดท าแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาว มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิในที่ อยู่อาศัย  
และเสริมสรา้งความมั่นคงดา้นที่อยู่อาศัยใหก้ับกลุ่มผูม้ีรายไดน้้อยและผูสู้งอายุ ผ่านโครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย หรือสนับสนุนเป็นมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน  
ใหก้ับกลุ่มผูม้ีรายไดน้้อยทั่วประเทศ ซึ่งแนวนโยบายที่รฐัก าหนดขึน้ผลกัดันใหเ้กิดกระบวนการ 
มีสว่นรว่มของหน่วยงานทกุภาคสว่นทัง้ภาครฐั เอกชน และภาคประชาสงัคม (กระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมั่นคงของมนษุย,์ 2563) 

ส าหรับการพัฒนาที่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยในชนบท ด าเนินการภายใต้ 
“โครงการบ้านพอเพียงชนบท” เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งเป็น  
แผนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบงบประมาณในการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดรอ้นด้านที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง  
ในพื ้นที่ชนบททั่วประเทศ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน  
โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดการมีสว่นรว่มเป็นการเปิดโอกาสใหก้ลุม่องคก์รภาคประชาชน และหน่วยงานใน
พืน้ที่เขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหา เนื่องจากเป็นคนที่ท างานอยู่กับปัญหาหรือพืน้ที่
ประสบปัญหาและรบัทราบความตอ้งการทรพัยากรของพืน้ที่เป็นอย่างดี ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการ  
ดึงศักยภาพในการท างานและจัดการกับปัญหาดว้ยชุมชนเอง  โดยมีสถาบนัพัฒนาองคก์รชุมชน 
(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย ์ไดร้บัมอบหมายภารกิจใหร้บัผิดชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรบั  
ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ (เขตเมือง/ชนบท) จ านวน 1,044,510 ครัวเรือน เพื่อให้เป็นแผนใน 
การขบัเคลื่อนการพฒันาที่อยู่อาศยัส าหรบัผูม้ีรายไดน้อ้ยในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั  
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4.2 โครงการบ้านพอเพียงชนบท 
โครงการบา้นพอเพียงชนบท เป็นหนึ่งในแผนงานยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่อยู่อาศยั 

10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) เป็นแผนพฒันาที่อยู่อาศยัผูม้ีรายไดน้อ้ยในชนบทที่มีแผนการด าเนินการ
ในระยะเวลา 5 ปี จ านวน 352,000 ครวัเรือน รบัผิดชอบโดยสถาบนัพัฒนาองคก์รชุมชน (2561, 
น. 5) ซึ่งมุ่งเนน้ใหชุ้มชนเป็นแกนหลกัในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา โดยเชื่อมโยงเครือข่าย กลุ่มหรือ
องค์กรชุมชนต าบลที่มีทุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายที่ดินชนบท 
กองทุนสวัสดิการชุมชน องคก์รการเงินชุมชน ฯลฯ สรา้งความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในระดบัพืน้ที่ 

ปัญหาที่อยู่อาศยัและที่ดินท ากินเป็นปัญหาพืน้ฐานของชุมชนทัง้ในเมืองและชนบท  
จากการส ารวจขอ้มลูสภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรือนโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ ปี 2556 
พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนครวัเรือนประมาณ 20.167 ลา้นครวัเรือน เป็นครวัเรือนที่มีกรรมสิทธิ์

ในที่อยู่อาศัยประมาณ 15.1 ลา้นครวัเรือน ส่วนท่ีเหลือยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัย จ านวน
ประมาณ 4.6 ลา้นครวัเรือน และในกลุ่มนีเ้ป็นผูม้ีรายไดน้อ้ย ที่ตอ้งการความช่วยเหลือดา้นที่อยู่
อาศัย ประมาณ 2.7 ลา้นครวัเรือน โดยในพืน้ที่ชนบทมีประชาชนประสบปัญหาความเดือดรอ้น               
ที่อยู่อาศัยและที่ดิน ทั้งบ้านที่ก่อสร้างมานานแล้วมีสภาพช ารุดทรุดโทรม ก่อสร้างด้วยวัสดุ 
ที่ไม่มั่นคง ไม่ไดป้รบัปรุงซ่อมแซมและครอบครวัขยายที่มีความจ าเป็นตอ้งก่อสรา้งที่อยู่อาศยัใหม่ 
แต่ไม่สามารถด าเนินการไดเ้นื่องจากมีรายไดไ้ม่เพียงพอ 

ส าหรบักลุ่มเป้าหมายของโครงการ ไดแ้ก่ ครวัเรือนยากจนที่มีปัญหาความเดือดรอ้น
ดา้นที่ดินและที่อยู่อาศยัในชมุชนไดม้ีที่อยู่อาศยัดีขึน้ มีความมั่นคง โดยชมุชนทอ้งถิ่นเป็นแกนหลกั
ในการด าเนินการ ทัง้นีเ้พื่อสนบัสนนุใหช้มุชนไดด้แูลและช่วยเหลือผูอ้ยู่อาศยัที่เป็นผูย้ากจนในการ
ด าเนินการซ่อมแซมปรบัปรุง ต่อเติมบา้นหรือสรา้งใหม่แทนบา้นเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมที่อาจเป็น
ภัยต่อชีวิตและทรพัย์สินของผู้อยู่อาศัยได ้ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เขม้แข็ง 
สามารถวางแผนจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับพืน้ที่กับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและ
สามารถเชื่อมโยงกบังานพฒันาดา้นต่างๆ ในต าบล 

4.3 หน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากับดูแลนโยบาย 
ปัจจุบันการปฏิรูประบบราชการใหม่ได้มีการปรับปรุงรูปและภารกิจหน้าที่ของ

หน่วยงานรฐัใหม้ีความชดัเจนและสรา้งความร่วมมือในการท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานแกไ้ขปัญหาตามประเด็นความรบัผิดชอบเกิดความรวดเร็ว คลอ่งตวั สถาบนั
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึน้เพื่อด าเนินภารกิจ                      
ในรูปแบบขององค์การมหาชน โดยมีการขับเคลื่อนภารกิจผ่านการส่งเสริมและสนับสนุน                 
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การขับเคลื่อนงานพัฒนาของสภาองคก์รชุมชน โดยมุ่งเน้นให้สภาองค์กรชุมชนและเครือข่าย
องคก์รชมุชนเป็นหลกัในการขบัเคลื่อนงานพฒันา และประสานงานกบัหน่วยงานรฐัและหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้งผ่านเครื่องมือทางนโยบายในรูปแบบของโครงการพฒันาต่างๆ 

กลไกการท างานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นระบบการท างานเชิงรุก  
มีการระดมตวัแสดงที่เก่ียวขอ้งในพืน้ที่เขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนงาน เพื่อใหเ้กิดการเตรียม
ความพรอ้มในการจดัท าแผนการปฏิบติังานและแนวทางการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของ
ปัญหา ทั้งนี ้ เนื่องจากปัจจัยโครงสร้างของแต่ละพื ้นที่และสภาพปัญหาที่แตกต่างกันอาจ  
มีขอ้จ ากดัที่สง่ผลต่อการปฏิบติังาน สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนในฐานะผูร้บัผิดชอบนโยบายและ
เป็นผูค้รอบครองทรพัยากรไม่ไดเ้ผชิญกบัสภาพปัญหาในพืน้ที่โดยตรงจึงไม่ทราบปัญหาที่ แทจ้ริง 
หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ก าหนดมาอาจจะไม่ตอบสนองต่อความต้องการแก้ไขปัญหา  
ที่แท้จริง การแก้ไขปัญหาเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื ้นที่   
จึงเป็นกลไกส าคญัที่จะช่วยใหก้ารปฏิบติังานในระดบัพืน้ที่บรรลตุามวตัถปุระสงคไ์ดจ้ากการระดม
ทรพัยากรที่เพียงพอต่อการจดัการกบัปัญหา 

ส าหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและบุคลากรผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานมีการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณออกเป็นปีงบประมาณใหส้ านักงานภาคฯ 
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการการบริหารจัดการงบประมาณในพืน้ที่ร ับผิดชอบของตนเอง  
ซึ่งแตกต่างกนัไปตามบรบิทของสภาพปัญหาและความตอ้งการของพืน้ที่ ขณะเดียวกนัการเตรียม
ความพรอ้มดา้นงบประมาณนอกจากตัวแสดงหลกัจะเป็นผูก้  าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ
แล้ว ยังได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้ผู้ขอรับการสนับสนุนจัดท าโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณ ทัง้นี ้เพื่อช่วยให้หน่วยงานผูร้บัผิดชอบสามารถบริหารจดัการและเตรียมความพรอ้ม
ดา้นงบประมาณ และลดปัญหาการขาดแคลนทรพัยากรในการปฏิบติัการ 

ในส่วนของการเตรียมความพรอ้มดา้นบุคลากร ตัวแสดงทางนโยบายและขั้นตอน
การน าโครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติหรือการด าเนินงานในระดับพืน้ที่  เป็นบทบาทภารกิจของ
ส านกังานภาคฯ จะมีการมอบหมายเจา้หนา้ที่รบัผิดชอบปฏิบติัการพืน้ที่ ท าหนา้ที่ก ากบัดแูลการ
ปฏิบติังานในระดับพืน้ที่  และประสานการท างานร่วมกับสภาองคก์รชุมชน ตลอดจนบูรณาการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในพืน้ที่ โดยเนน้รูปแบบการประสานความร่วมมือ
ทัง้ในระดับนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบติั ซึ่งไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงานไวช้ดัเจน 
เพื่อให้ท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามเป้าหมายและ
วตัถปุระสงคข์องโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
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4.4 กลไกการขับเคล่ือนโครงการบ้านพอเพียงชนบทระดับภาค 
การจัดสรรงบประมาณโครงการบา้นพอเพียงชนบทหน่วยงานส่วนกลางจะเป็นผู้

ก าหนดกรอบการจัดสรรทรพัยากรกระจายไปยงัส านักงานภาค ซึ่งมีอ านาจในการบริหารจดัการ
โครงการและหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติการในระดับภาคภายใต้กรอบเงื่อนไขเชิงโครงสรา้ง  
เชิงภารกิจ ซึ่งสถาบนัพัฒนาองคก์รชุมชนไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินโครงการไวอ้ย่างชัดเจน 
เพื่อให้สภาองค์กรชุมชนทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการจัดการและด าเนินโครงการอย่าง  
เป็นระบบ เริ่มตน้จากขัน้ตอนการชีแ้จงนโยบายในระดบัจงัหวดั เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละสรา้งความ
เขา้ใจนโยบาย เพื่อใหส้ภาองคก์รชุมชนเตรียมพร้อมความพรอ้มในการจัดท าโครงการพัฒนา
ส าหรับการขอรับการจัดสรรทรัพยากรโครงการ ซึ่งจะต้องด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนก าหนดไว้ (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน, 2561, น. 10-21) 
โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

เวทีประชุมชี้แจงโครงการสภาองคก์รชุมชนจังหวัด เจา้หนา้ที่ปฏิบติัการชุมชน
หรือเจา้หนา้ที่ปฏิบติังานพืน้ที่ของส านกังานภาค จะเป็นผูท้  าหนา้หนา้ที่ในการสรา้งพืน้ที่กลางใน
การเชื่อมโยงเครือข่ายสภาองคก์รชุมชนต าบลและขบวนองคก์รชุมชนจงัหวัด ผ่านเวทีการประชุม
สภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด ซึ่งจะมีตัวแทนของสภาองค์กรชุมชนต าบลทุกแห่งในจังหวัด  
เขา้ร่วมประชุมในเวทีดังกล่าว รวมถึงตัวแทนขบวนองคก์รชุมชนจังหวัดซึ่งเป็นกลไกที่ท าหน้าที่  
ในการประสานงานระหว่างสภาองค์กรชุมชนต าบล เพื่อรับฟังการชีแ้จงนโยบายและติดตาม 
การด าเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ ของสถาบันฯ  ขั้นตอนการเสนอโครงการ ส าหรับ 
การขับเคลื่อนงานโครงการบ้านพอเพียงชนบทสถาบันฯ มุ่งเน้นให้สภาองค์กรชุมชนต าบล  
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยจะมีขบวนองคก์รชุมชนจังหวัดท าหน้าที่  
ในการใหค้ าแนะน า ค าปรึกษาและประสานงานงานโครงการระหว่างสภาองค์กรชุมชนต าบล  
โดยสภาองคก์รชมุชนจะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนการเสนอโครงการตามที่สถาบนัฯ ก าหนดไว ้ 

ขั้นตอนการพิจารณากล่ันกรองโครงการระดับจังหวัด กลไกการท างานของ
ขบวนองคก์รชุมชนจังหวัด เป็นตัวแทนที่ของสภาองคก์รชุมชนต าบลซึ่งไดร้บัการคัดเลือกใหเ้ป็น
ตัวแทนของแต่ละอ าเภอๆ ละ 2 คน เข้ามาท าหน้าที่ เป็นตัวแทนในการประสานงาน การให้
ค าแนะน าและติดตามการด าเนินงานของสภาองคก์รชมุชนต าบล รวมถึงเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรอง
และเสนอความเห็นเก่ียวกับโครงการพฒันาที่เสนอขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณภายใตก้รอบ
แนวทางการด าเนินงาน หลักเกณฑแ์ละวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการในระดับจังหวัด 
ก่อนที่จะเสนอโครงการไปยงัส านกังานภาค 
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ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการระดับภาค ในการพิจารณาอนุมติัโครงการ
บา้นพอเพียงชนบท สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนไดม้ีการก าหนดกลไกการพิจารณาอนมุติัโครงการ
ผ่านคณะกรรมการ จ านวน 2 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการพิจารณาโครงการภาคกรุงเทพ ปรมิณฑล
และตะวนัออก ซึ่งมีหนา้ที่ในการใหค้วามเห็นชอบโครงการตามที่คณะท างานระดบัจงัหวดัเสนอมา 
ภายใตแ้นวทางการด าเนินงานโครงการและกรอบการจัดสรรงบประมาณของส านักงานภาคฯ  
และคณะอนุกรรมการภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและตะวันออก มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ
โครงการตามที่คณะกรรการพิจารณาโครงการภาคฯ ใหค้วามเห็นชอบโครงการตามที่เสนอมา 

การจัดสรรงบประมาณ  เมื่อคณะอนุกรรมการภาคฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการ 
บา้นพอเพียงชนบทเรียบรอ้ยแลว้ ส านกังานภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและตะวนัออก จะด าเนินการ
จดัสรรงบประมาณ ไปยงัสภาองคก์รชุมชน โดยมีการก าหนดแนวทางและเงื่อนไขในการเบิกจ่าย
งบประมาณอย่างชดัเจน เพื่อใหส้ภาองคก์รชมุชนต าบลที่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณน าไปปฏิบติั
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของสถาบนัฯ 

เมื่อพิจารณาขั้นตอนการด าเนินงาน จะเห็นได้ว่ามีการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและเครื่องมือการปฏิบัติงานของโครงการใหม้ีความสอดคลอ้งตามยุทธศาสตรแ์ละ
แผนปฏิบติังาน มีการจัดล าดับและแบ่งขัน้ตอนการปฏิบติังานไวอ้ย่างชัดเจน และมีการกระจาย
อ านาจการก ากับดูแลและการบริหารจัดการจากหน่วยงานส่วนกลางไว้ที่ส  านักงานภาค  
เพื่อสามารถก ากบัดแูลการด าเนินการและกระจายทรพัยากรในการจดัการแกไ้ขปัญหาครอบคลมุ
ทุกพืน้ที่ ขณะที่การจัดการระดับภาคมีไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน สามารถแบ่งออกได้  
3 ระดบั คือ ระดบัภาค ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถิ่น 

ในส่วนขั้นตอนการน าไปปฏิบัติการจริงมีตัวแสดงจ านวนหลากหลายที่ เข้าสู่
กระบวนการปฏิบัติจะเห็นถึงความแตกต่างโครงสรา้งและบทบาทของตัวแสดงในแต่ละระดับ 
เนื่องมาจากถูกก าหนดใหม้ีบทบาทแตกต่างกันออกไปตามล าดับของการจัดสรรทรพัยากรและ
ความตอ้งการของทรพัยากรในระดับปฏิบัติการ ตอ้งอาศัยอ านาจของตัวแสดงในขั้นตอนการ
ปฏิบติัเพื่อระดมทรพัยากร และก ากบัดแูลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายก าหนด 
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4.5 กลไกการขับเคล่ือนโครงการบ้านพอเพียงชนบลในระดับต าบล 
ส าหรบัขัน้ตอนการเตรียมจดัท าโครงการสภาองคก์รชมุชนต าบลเป็นตวัแสดงหลกัใน

จดัท าโครงการและแผนพฒันาที่อยู่อาศยัร่วมกบัผูน้  าทอ้งที่ ผูน้  าทอ้งถิ่น และกลุ่มองคก์รชุมชนใน
พืน้ที่ เนื่องจากเป็นกลุ่มองคก์รในระดบัพืน้ที่และทราบถึงปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนใน
ต าบล และความต้องการทรัพยากรในการจัดการแก้ไขปัญหา  ซึ่งในขั้นตอนการด า เนินงาน
โครงการบา้นพอเพียงชนบทของหน่วยปฏิบติัมีกลไกการด าเนินงาน (สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน, 
2561, น. 7-8)ดงันี ้

เวทีสร้างความเข้าใจโครงการบ้านพอเพียงระดับต าบล  มีการประชุมตัวแทน
เครือข่ายกลุม่องคก์รชมุชน ผูน้  าทอ้งที่ ผูน้  าทอ้งถิ่น และกลุม่ผูเ้ดือดรอ้น เพื่อชีแ้จงเก่ียวสรา้งความ
เขา้ใจเก่ียวกับนโยบายโครงการ วัตถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมายของโครงการ โดยงบประมาณ
ตามนโยบายโครงการบ้านพอเพียงชนบทจะสนับสนุนงบประมาณให ้18,000 บาท/ครัวเรือน  
โดยจะสนบัสนุนเพียงค่าวสัดสุ  าหรบัการก่อสรา้ง ไม่มีในส่วนของค่าแรงส าหรบัการซ่อมแซมที่อยู่
อาศยั ทัง้นี ้มีการก าหนดหลกัเกณฑเ์งื่อนไขร่วมกนั เช่น การจดัตัง้กองทุนบา้นพอเพียงของต าบล 
รูปแบบการบริหารจัดการกองทุน ขบวนองคก์รชุมชนจังหวัดจันทบุรีและเครือข่ายสภาองค์กร
ชุมชนตกลงร่วมกนัว่า  ตอ้งมีการจดัตัง้กองทุนบา้นพอเพียงของแต่ละต าบล โดยมีการตัง้ระเบียบ
ขอ้บงัคับร่วมกันระหว่างคณะท างานและกลุ่มผูเ้ดือดรอ้น ทัง้นี ้การจัดตัง้กองทุนมีวัตถุประสงค์
เพื่อใหเ้กิดความยั่งยืน โดยการบรหิารจดัการทนุรว่มกนัโดยคนในชมุชน 

การแต่งตั้งคณะท างานบ้านพอเพียงระดับต าบล คณะท างานชดุนีม้ีหนา้ที่ในการ
ประสานงานโครงการบา้นพอเพียงระหว่างสภาองคก์รชุมชนต าบล ขบวนองคก์รชุมชนจังหวัด 
เจา้หน้าที่สถาบันฯ และหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศยั ซึ่งเป็นตวัแทนที่มาจากเครือข่ายกลุม่องคก์รชมุชนต าบล ผูน้  าทอ้งที่ ผูน้  าทอ้งถิ่น
และภาคประชาสงัคมในต าบล เขา้มามีสว่นร่วมในขบัเคลื่อนการด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียง
ชนบท 

ส ารวจข้อมูลผู้เดือดร้อน (ทั้งต าบล) การขอรบัการสนบัสนุนโครงการสภาองคก์ร
ชมุชนต าบลจะตอ้งด าเนินการส ารวจและจดัท าขอ้มลูกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นทัง้ต าบล โดยประสานความ
ร่วมมือกับผูน้  าทอ้งที่ ทอ้งถิ่น อสม. และ อพม. ร่วมด าเนินการ คณะท างานจะร่วมกันพิจารณา
จดัล าดบัความเดือดรอ้นและความจ าเป็นเรง่ด่วนของผูเ้ดือดรอ้น และน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการส ารวจ
มาวิเคราะหแ์ละจัดท าแผนการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกมิติในระดับต าบล เพื่อใชแ้ผนในการ
เชื่อมโยงการแกไ้ขปัญหารว่มกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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การรับรองข้อมูล เมื่อสภาองคก์รชุมชนและคณะท างานบา้นพอเพียงระดบัต าบล 
ด าเนินการส ารวจขอ้มูลผูเ้ดือดรอ้นทัง้ต าบลเรียบรอ้ยแลว้ ตอ้งจัดใหม้ีเวทีประชาคมเพื่อรบัรอง
ขอ้มลูผูเ้ดือดรอ้น และแผนงานระดบัต าบล โดยมีคณะท างานและกลุม่ผูเ้ดือดรอ้นในต าบลเขา้ร่วม
ประชมุประชาคม เพื่อพิจารณาจดัล าดบัความเดือดรอ้นและรบัรองขอ้มลูในระดบัต าบลรว่มกนั 

จัดท าโครงการเสนอขอรับงบประมาณ คณะท างานรวบรวมเอกสารการขอรับ
การสนบัสนนุโครงการและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง เช่น เอกสารเก่ียวกบัผูป้ระสบปัญหาความเดือดรอ้น 
รายละเอียดสภาพปัญหาและภาพถ่าย เมื่อรวบรวมเสร็จส่งไปยงัขบวนองคก์รชุมชนจงัหวดั ซึ่งจะ
ท าหนา้ที่ในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณากลั่นกรองโครงการเบือ้งตน้ในระดับจงัหวัด ก่อน
เสนอขอรบังบประมาณไปยงัสถาบนัฯ 

การด าเนินงานตามโครงการ เมื่อสภาองคก์รชุมชนไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 
ต้องประสานแจ้งกลุ่มผู้เ ดือดร้อนเพื่อชี ้แจงรายละเอียดการด าเนินการจัดซื ้อจัดจ้างและ  
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางการด าเนินงานของสถาบนัฯ รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือใน
การจัดการทรพัยากรเพื่อใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานปรับปรุงที่อยู่อาศัย ระหว่างด าเนินการและภายหลังการด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่โครงการก าหนด 

การรายงานผลการด าเนินงาน กรณีสภาองคก์รชุมชนต าบลที่ด  าเนินการปรบัปรุง
ที่อยู่อาศัยเสร็จเรียบรอ้ย ตอ้งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามงวดงาน หรือ
รายงานผลการด าเนินการใหส้ถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนทราบผลการด าเนินงาน และรบัการตรวจ
รบัคณะกรรมการตรวจรบัการด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียงชนบท 

เมื่อพิจารณาขัน้ตอนการเตรียมจัดท าโครงการพัฒนาของสภาองคก์รชุมชนต าบล  
แต่ละต าบลก็จะมีกลไกการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการในระดับต าบลและระดับจงัหวดั 
หรือที่เรียกว่า “ขบวนองคก์รชมุชนจงัหวดัจนัทบรุี” ซึ่งเป็นคณะท างานที่มาจากตวัแทนพืน้ของแต่ที่
อ  าเภอ เขา้มาท าหนา้ที่เป็นคณะท างานในระดับจังหวัด เป็นตัวแสดงที่เขา้มาสนับสนุนและหนุน
เสริมการท างานขององค์กรชุมชน  ทั้งนี ้ในส่วนของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนต าบล ซึ่งจะต้องด าเนินงานตามกรอบแนวคิด หลักการ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาองค์ก รชุมชนจะมี อิสระในการด าเนินงาน  
ในการประสานงานกับหน่วยงานภาคีขึน้อยู่กับศักยภาพของสภาองค์ชุมชนต าบลแต่ละพืน้ที่  
ซึ่งแตกต่างกนัไปตามบรบิทและความสมัพนัธข์องสภาองคก์รชมุชนต าบลกบัหน่วยงานในพืน้ที่  
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5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ในการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์เครือข่าย

นโยบายในการขับเคลื่อนโครงการบา้นพอเพียงชนบท กรณีศึกษา จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา
เก่ียวกบัการจัดการเครือข่ายนโยบายและความสมัพันธ์ระหว่างตัวแสดงในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ ดงันี ้

ศิริรกัษ์ สิงหเสม (2554) ศึกษาเรื่องเครือข่ายนโยบายการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย 
กรณีศกึษาเฉพาะจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัชยัภมูิ  พบว่า ในการจดัการภยัพิบติัจากอทุกภยั
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ มีตัวแสดงที่เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องเป็นจ านวนมากและ 
มีรูปแบบการจัดการตามโครงสรา้งการจัดการตามนโยบายที่ใหห้น่วยงานราชการด าเนินการ 
ประกอบดว้ย หน่วยจังหวัด หน่วยอ าเภอ และหน่วยท้องถิ่น ในการจัดการปัญหา แต่เมื่อเกิด
สถานการณ์ภัยพิบัติเข้าสู่วิกฤติรูปแบบการจัดการกลับปรากฏเฉพาะในหน่วยงานท้ องถิ่น 
ขนาดเล็ก เนื่องจากทอ้งถิ่นขนาดเล็กขาดแคลนทรพัยากรส าหรบัการปฏิบติั จึงจ าเป็นตอ้งอาศัย
ทรัพยากรจากหน่วยจังหวัดและหน่วยอ าเภอ รูปแบบปฏิสัมพันธ์กับหน่วยการจัดการใน  
การแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างหน่วยจัดการอย่างเข้มข้น ซึ่งตรงกันข้ามกับหน่วยท้องถิ่น  
ขนาดใหญ่ที่ มีขีดความสามารถในการประสานความร่วมมือร่วมใจกับตัวแสดงอ่ืนๆ  
เพื่อแลกเปลี่ยนทรพัยากรไดโ้ดยตรง สง่ผลใหรู้ปแบบปฏิสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยจงัหวดัหน่วยอ าเภอ
มีปฏิสมัพนัธใ์นระดบับางเบาตาม ความถ่ีในการแลกเปลี่ยนทรพัยากร 

จากผลการศึกษา การจดัการภยัพิบติัจากอทุกภยัจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัชยัภูมิ
จะเห็นไดว้่ามีหน่วยงานที่เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการจัดการจ านวนมาก ซึ่งตวัแสดงหลกัในการ
จดัการประกอบไปดว้ย หน่วยจงัหวดั หน่วยอ าเภอ และหน่วยทอ้งถิ่น โดยรูปแบบของปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแสดงมีเงื่อนไขของทรพัยากรเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างตวัแสดง แต่เมื่อพิจารณารูปแบบการจดัการในภาพรวมจะพบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แสดงมีการพึ่งพาอาศยักนั 

พนัธุศิ์ริ ธนาริยวงศ ์(2556) ศึกษาเรื่องเครือข่ายการจดัการภยัพิบติัจากอทุกภยั หมู่บา้น
เกา้กอ้ ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษา พบว่า การจัดการ 
ภยัพิบติัของหมู่บา้นเกา้กอ้ มีตวัแสดงเขา้มามีส่วนร่วมจ านวนมากและมาจากแหล่งที่หลากหลาย 
ตัวแสดงที่เขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการมีรูปแบบความสมัพันธ์ทัง้ที่เป็นทางการตามกฎหมาย
และความสัมพันธ์ที่ ไม่เป็นทางการ และจากความสมัครใจช่วยเหลือท าให้หมู่บ้านเก้าก้อ  
เกิดการแลกเปลี่ยนทรพัยากรที่ไดจ้ากการระดมของตวัแสดงภายในหมู่บา้นและตวัแสดงภายนอก
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ในการจดัการ ทัง้นี ้บทบาทของตวัแสดงภาคประชาชนที่เขา้มามีสว่นรว่มในการจดัการ บนพืน้ฐาน
ความสมัพันธ์ที่เป็นเครือญาติ เพื่อช่วยเหลือตนเองเบือ้งตน้เป็นหลกัการพึ่งตนเองที่เห็นไดอ้ย่าง
เด่นชดั 

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัยของหมู่บ้านเก้าก้อ  
มีตัวแสดงเขา้มาร่วมในการจัดการจ านวนมาก และมีบทบาทในรูปแบบความสัมพันธ์ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ แต่บทบาทของตัวแสดงภาคประชาชนกลบัเด่นชัด เนื่องจากมีการ
ระดมทรัพยากรภายในหมู่บ้านในการจัดการภัยพิบัติบนฐานทรัพยากรในชุมชนด้วยตนเอง  
เพื่อช่วยเหลือตนเองเบือ้งตน้และการช่วยเหลือกนับนพืน้ฐานความสมัพนัธข์องเครือญาติ  

สรญัญา จุฑานิล และ พลอย สืบวิเศษ (2557) ไดศ้ึกษาเรื่องการบริหารเครือข่ายของ
สถาบันพัฒนาองคก์รชุมชน ส านักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานรูปแบบเครือข่ายของส านักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
มีปัญหาเก่ียวกับวิธีการด าเนินงานของระบบราชการ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกันในบริบทของเครือข่าย 
สง่ผลใหก้ารท างานเกิดความลา่ชา้และยงัเป็นอปุสรรคต่อการออกแบบเครือข่ายขององคก์ร ท าให้
การด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น รวมถึงปัญหาที่เกิดจากการติดต่อสื่อสาร 
การสื่อความเขา้ใจที่ไม่ตรงกนั  

จากผลการศึกษาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การบริหารงานในรูปแบบเครือข่ายของมีปัญหา
เก่ียวกับวิธีการท างานของระบบราชการ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับบริบทการท างานรูปแบบเครือข่าย 
ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานเกิดความล่าชา้และการสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญหากการสื่อสารคาดเคลื่อน 
จะท าใหส้มาชิกในเครือข่ายขาดการรบัรูแ้ละเกิดความเขา้ใจที่ไม่ตรงกนั ผูป้ฏิบติังานขาดความรู้
ความเขา้ใจในการบริหารงานเครือข่ายและยังขาดแคลนผูป้ฏิบัติงานซึ่งเป็นทรพัยากรที่ส  าคัญ  
ในการขบัเคลื่อนงาน 

ปิยะพงษ ์ บษุบงก ์และ พบสขุ ช ่าชอง (2561)ศกึษาเรื่องการใหค้วามส าคญักบัเครือข่าย
ในทางนโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการ: มุมมองเชิงวิพากษ์และกรอบการวิเคราะห์
ส  าหรบัขา้มพน้สญัญาที่กลวงเปล่า พบว่า ในการศึกษานโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการ
ในยุคปัจจุบนัใหค้วามส าคัญกับแนวคิดเครือข่ายมากเป็นพิเศษ เพราะสงัคมปัจจุบนัมีแนวโน้ม
เป็นสงัคมเครือข่ายมากขึน้ และแนวทางการก าหนดนโยบายท่ีเนน้บทบาทภาครฐัและการปกครอง
ที่ เ น้นการจัดการแนว ด่ิ งถูกมองว่ า ไม่ สามารถใช้ไ ด้อย่ า งมีป ระสิ ท ธิภาพ อีก ต่ อ ไป  
จึงจ าเป็นตอ้งเกิดการเปลี่ยนผ่านแนวคิดดา้นการพฒันาเครือข่ายนโยบายและการบริหารจัดการ
ในเชิงเครือข่ายในแนวระนาบมากขึน้แต่ ในขณะที่แนวคิดเครือข่ายถูกใหค้วามส าคัญขึน้มาแต่
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แก่นสารของแนวคิดนีถู้กมองว่าเป็นเพียงวาทศิลป์ วาทกรรมที่สวยหรูหรือพนัธะที่กลวงเปล่า แต่
ซ่อนปัญหาในเชิงโครงสรา้งที่เต็มไปดว้ยความไม่เท่าเทียมกันในเชิงอ านาจ ซ่อนความสมัพนัธ์ใน
แนวด่ิงในภาพลักษณ์เชิงระนาบที่ยังคงอิงระบบกลไกระบบราชการและระบบตลาดเช่นเดิม 
เปิดช่องว่างใหม่ที่น า ไปสู่ความไม่โปร่งใส สรา้งความไม่เป็นประชาธิปไตย และผลิตซ า้ ความไม่
เป็นธรรม นอกจากการเสนอมุมมองเชิงวิพากษ์กรอบดังกล่าว  ยังเสนอให้มุ่งวิเคราะห์ไปที่
ปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่ายดว้ยการผนวกการวิเคราะหเ์ครือข่ายเขา้กับการวิเคราะหก์ารสรา้ง
ความร่วมมือ ประชาธิปไตยและความเป็นธรรม การเปิดพืน้ที่ใหเ้กิดการปรกึษาหารือที่มีคณุภาพ 
รวมถึง ศกัยภาพและความเป็นอิสระของตวัแสดงในเครือข่าย 

จากผลการศึกษาพบประเด็นในมุมมองนโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการ 
ในยุคปัจจุบันภายใต้แนวคิดเครือข่าย จากการจัดการปกครองที่เน้นการด าเนินงานรูปแบบ
เครือข่ายและการบรหิารจดัการในเชิงเครือข่ายมากยิ่งขึน้  แต่ยงัพบว่าความสมัพนัธใ์นแนวราบมกั
ซ่อนความสมัพนัธใ์นแนวด่ิงที่ยงัคงอิงกลไกระบบราชการและระบบตลาด แมว้่าความสมัพนัธแ์ละ
รูปแบบการด าเนินงานจะเป็นไปในลกัษณะของการพึ่งพาอาศยักนัในรูปแบบเครือข่าย แต่ก็ยงัคง
ตอ้งค านึงถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการเช่นเดิม ปฏิสมัพนัธภ์ายในเครือข่ายและการสรา้ง
ความรว่มมือ 

สพุฒัพงศ ์แยม้อิ่ม (2561) ความเป็นหุน้สว่นนโยบายในการบรหิารฟ้ืนฟูคลองสาธารณะ
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การบริหารฟ้ืนฟูคลองสาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็น
นโยบายการพฒันาเมืองที่เกิดจากการตดัสินใจของรฐับาล ที่มุ่งจดัโครงสรา้งระบบสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพของเมืองผ่านทางกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ไดก้ าหนดแนวทางและมาตรการ
ไวแ้ลว้ รฐับาลซึ่งใหก้ารสนับสนุนจึงมีบทบาทเป็นผูจ้ดัการนโยบายและใหห้น่วยงานผูร้บัผิดชอบ
น านโยบายไปปฏิบัติตามข้อสั่งการ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ  
กลุ่มประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากนโยบาย รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ตวัแสดงในนโยบายทัง้หมด
จึงมีบทบาทความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงในความรว่มมือแบบเป็นหุน้สว่นนโยบาย 

จากผลการศึกษามีการอธิบายรูปแบบนโยบายสาธารณะในมิติการพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานครในแบบเป็นหุ้นส่วนกัน โดยสะท้อนจากบทบาทความสัมพันธ์ของตัวแสดง  
ที่เก่ียวขอ้งในนโยบายทัง้หมด จะเห็นไดว้่ากระบวนการนโยบาย อยู่ภายใตแ้บบแผนการตดัสินใจ
และการขับเคลื่อนงานแบบบนลงล่าง มีการก าหนดนโยบายจากส่วนกลางและมอบหมาย
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบไปปฏิบติั แต่รูปแบบการด าเนินงานมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานรฐั
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และกลุ่มประชาชน ตัวแสดงที่เขา้มามีบทบาทในกระบวนนโยบายจึงมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะ
ของความเป็นหุน้สว่นทางนโยบาย 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง อาจสรุปได้ว่าสังคมปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นสังคม
เครือข่ายมากขึน้ การจดัการปกครองจึงมุ่งเนน้การด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย พิจารณาไดจ้าก
การกระบวนการสั่งการที่เน้นการจัดการแนวด่ิงและการบริหารจัดการในเชิงเครือข่ายในแนว
ระนาบมากขึน้ แต่แนวทางการก าหนดนโยบายหรือการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเป็น
บทบาทของหน่วยภาครฐั แมว้่ารูปแบบการด าเนินงานจะเป็นไปในลกัษณะของความร่วมมือและ
การพึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบเครือข่าย แต่ในทางปฏิบติัยังคงตอ้งค านึงถึงระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการเช่นเดิม ส าหรบัการศึกษาในครัง้นีผู้ว้ิจัยเลือกศึกษาองคป์ระกอบและบทบาทของตัว
แสดง และรูปแบบความสมัพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะท างานโครงการ
บ้านพอเพียงชนบทจังหวัดจันทบุรี ผ่านกระบวนการการสรา้งความร่วมมือในการขับเคลื่อน
โครงการและปฏิสมัพนัธภ์ายในเครือข่าย 
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6. กรอบการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงในเครือข่ายคณะท างานโครงการ  
บา้นพอเพียงชนบทจงัหวดัจนัทบุรี ผูศ้ึกษาไดไ้ดน้ าแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  เครือข่าย
ทางสังคม (Social Network)  แนวคิดการมีส่วนร่วม (Participation) และแนวคิดการจัดการ
ปกครอง (Governance) มาอธิบายองค์ประกอบของเครือข่ายคณะท างาน และปฏิสัมพันธ์ 
ที่เกิดขึน้ในการด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียงชนบทจังหวัดจันทบุรี โดยสรุปเป็นประเด็นหลกั
ดงัต่อไปนี ้ 

1) การประสานงานและการติดต่อสื่อสาร คือ การพดูคยุหรือการสื่อสารใหเ้กิดความ
เข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงานของเครือข่ายคณะท างาน เพื่อให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น  
ไม่เกิดความซ า้ซอ้น ท าใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย คือ การก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติให้
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ หรือกระบวนการท างานเพื่อบรรลเุปา้หมาย
ในการด าเนินการรว่มกนั 

3) กิจกรรมความร่วมมือ คือ การใชก้ิจกรรมเป็นภารกิจในการท างานร่วมกันของ
เครือข่าย เช่น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน ์และการมีสว่นรว่มในการติดตามผล 

4) การแลกเปลี่ยนทรพัยากร คือ กระบวนการระดมทรพัยากรและการแลกเปลี่ยน
ทรพัยากรของเครือข่ายคณะท างาน 

องคป์ระกอบและบทบาทของ 

ตวัแสดงในเครือข่ายคณะท างาน

โครงการบา้นพอเพียงชนบท 

จงัหวดัจนัทบรุ ี

รูปแบบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแสดงใน
เครือข่ายคณะท างานโครงการบา้น
พอเพียงชนบทจงัหวดัจนัทบรุี 
1.การประสานงานและการตดิตอ่ส่ือสาร 
2. การก าหนดจดุมุ่งหมาย 
3. กิจกรรมความรว่มมือ 
4. การแลกเปล่ียนทรพัยากร 
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บทที ่3  
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะท างาน
โครงการบา้นพอเพียงชนบท กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มุ่งเนน้การศึกษาตัวแสดงภายในเครือข่ายคณะท างานโครงการบา้นพอเพียงชนบท
และความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียงชนบท  โดยมีขั้นตอน
การศกึษา ดงัต่อไปนี ้

1. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
2. ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการวิจยั 
3. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเชิงคณุภาพ 
4. การทดสอบเครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษา 
5. การวิเคราะหข์อ้มลู 
6. การน าเสนอขอ้มลู 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร (Document Research) มติคณะรฐัมนตรี ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ
และแนวทางการด าเนินงาน และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และการเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม (Field 
Interview) ส าหรับตัวแทนคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงชนบท 3 ต าบล ในพื ้นที่จังหวัด
จันทบุรี  โดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เนื่องจากต้องการศึกษา 
ข้อมูลตัวแสดงและการด าเนินงานของเครือข่ายคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงชนบท 
ในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการขบัเคลื่อนการด าเนินโครงการบา้นพอเพียงชนบท 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย  
3.2.1 การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยที่ ใช้ในการศึกษา ใช้วิ ธีการเลือก  

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างที่ด  ารงต าแหน่งประธานคณะท างาน 
เป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคัญ รวมทัง้คณะกรรมการ ต าบลละ 2 ราย เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลตัวแสดงและ
การด าเนินงานระหว่างเครือข่ายคณะท างานอย่างครอบคลมุและด าเนินการเก็บขอ้มลูต่อไป 

แ 
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3.2.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย คือ สมาชิกในเครือข่ายคณะท างานโครงการ  
บา้นพอเพียงชนบทจงัหวดัจนัทบรุี ในพืน้ที่ 3 ต าบล ประกอบดว้ย  

1) ต าบลขุนซ่อง จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ ประธานคณะท างานโครงการ รองประธาน
คณะท างาน และเลขานกุารคณะท างาน   

2) ต าบลสะตอน จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ ประธานคณะท างานโครงการ รองประธาน
คณะท างาน และตวัแทนคณะท างาน   

3) ต าบลบางกะไชย จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ ประธานคณะท างาน ตัวแทนคณะท างาน 
และเลขานกุารคณะท างาน 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มลูปฐมภูมิ

โดยการสมัภาษณเ์ชิงลึก กลุ่มตวัแสดงหลกัในพืน้ที่ และขอ้มลูทุติยภูมิโดยการรวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ลกัษณะของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 

1. การวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Analysis) การศึกษาและวิเคราะห์
ขอ้มูลจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ ผลการศึกษาวิจัย ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับ
โครงการ บา้นพอเพียงชนบท กลุม่องคก์รและหน่วยงานที่มีสว่นเก่ียวขอ้ง 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Interview) โดยการใช้แบบสัมภาษณ ์
เชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใ้หข้อ้มูลส าคัญในการวิจัย แนวค าถามที่ใชใ้นการสัมภาษณ์ 
เป็นค าถามในลักษณะปลายเปิด ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยอาจใช้เครื่องบันทึกเสียง 
เพื่อบนัทึกการสนทนา กลอ้งถ่ายภาพและสมุดบันทึก เพื่อบนัทึกขอ้มูลและบันทึกภาพระหว่าง 
การเก็บขอ้มลู 

3.4 การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
การออกแบบสัมภาษณ์ตามแนวคิดที่ เ ก่ียวกับกระบวนการด าเนินงานในรูปแบบ

เครือข่าย เพื่อตอบค าถามเก่ียวกับกระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียง
ชนบทเรียบรอ้ยแลว้ ใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 2 ท่าน ดงันี ้

1. ผศ.ดร.ปรีชญาณ ์นกัฟ้อน  อาจารยป์ระจ าภาควิชารฐัศาสตร ์มศว 
2. อ.ดร.กลัยา แซ่อัง้   อาจารยป์ระจ าภาควิชารฐัศาสตร ์มศว 

เพื่อใหแ้บบสัมภาษณ์มีความกระชับและรดักุม และสามารถน าไปใชร้วบรวมค าตอบ
ครอบคลมุประเด็นเนือ้หาที่ตอ้งการศกึษา 
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5. การวิเคราะหข์้อมูล 
การน าข้อมูลที่ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ 

มาตีความและวิเคราะหจ์ากเนือ้หา (Content analysis) และการอธิบายเชิงพรรณนา (descriptive 
research) โดยวิเคราะหต์ามวตัถปุระสงคข์องการศึกษา ดงันี ้

1. เพื่อศึกษาตัวแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะท างานโครงการบา้นพอเพียง
ชนบทในการขบัเคลื่อนโครงการบา้นพอเพียงชนบท 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะท างาน
โครงการบา้นพอเพียงชนบท ในการขบัเคลื่อนโครงการบา้นพอเพียงชนบท 

6. การน าเสนอข้อมูล 
ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากดการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ผูใ้หข้อ้มูลส าคัญในการวิจัย และการวิเคราะหจ์ากเอกสาร หนังสือ เอกสารทางวิชาการ ผลการ
ศึกษาวิจัย ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโครงการบ้านพอเพียงชนบท กลุ่มองค์กรและ
หน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง จึงน าผลที่ได้จากการศึกษามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ จากนั้น
น าเสนอในรูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนา 
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บทที ่4  
ผลการศึกษา 

การด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียงชนบท ตามยุทธศาสตรพ์ัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี                     
(พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพฒันาที่อยู่อาศยั 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568) มีเปา้หมายหลกัในการ
แกไ้ขปัญหาดา้นที่ยู่อาศยัใหก้บักลุม่ผูม้ีรายไดน้อ้ยทั่วประเทศ เพื่อใหป้ระชาชนกลุม่ผูม้ีรายไดน้อ้ย
ในพืน้ที่ชนบท สามารถเขา้ถึงและไดร้บัการตอบสนองการแก้ไขปัญหาดา้นที่อยู่อาศัยไดอ้ย่าง
ทั่วถึง กระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการดงักล่าว มีวตัถุประสงคใ์หเ้กิดกระบวนการ 
มีส่วนร่วมภายใตค้วามร่วมมือของหน่วยงานทกุภาคสว่นทัง้ในระดบัภาค ระดบัจงัหวดั และระดบั
ทอ้งถิ่น เนื่องจากเป็นผูท้ี่สามารถเขา้ถึงปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนและมีศกัยภาพในการ
ระดมทรพัยากรในการจดัการแกไ้ขปัญหา โดยใชเ้วทีสภาองคก์รชมุชนเป็นพืน้ที่กลางในการเตรียม
ความพรอ้มและเปิดพืน้ที่สรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมภาคส่วนต่างๆ ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ ผ่านการสนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นระบบ ซึ่งกลไกการขับเคลื่อนโครงการ  
บา้นพอเพียงชนบทของจงัหวดัจนัทบุรีมีการก าหนดบทบาทในเชิงโครงสรา้งการท างานในรูปแบบ 
ของคณะท างานโครงการบา้นพอเพียงชนบทระดับต าบล แต่งตัง้ขึน้โดยสภาองคก์รชุมชนต าบล 
เพื่อเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนการปฏิบติังานในระดบัพืน้ที่ ตามแนวทางนโยบายที่สนบัสนุน
การแก้ไขปัญหาผ่านการบูรณาการและความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในพื ้นที่  ท าให้
กระบวนการบริหารจัดการโครงการของแต่ละพืน้ที่มีความพรอ้มและสามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้การเชื่อมโยงตัวแสดงในการเขา้มาร่วมในเครือข่ายขึน้อยู่กับ
ศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนต าบลแต่ละพืน้ที่ ซึ่งแตกต่างกันไปตามบริบทและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในพืน้ที่ ในส่วนการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นอ านาจของคณะท างาน
โครงการบ้านพอเพียงชนบท ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายตามที่นโยบายก าหนด 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นไดว้่ากลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียง
ชนบท สะท้อนให้เห็นถึงหลักการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนกรอบแนวคิด “การด าเนินงานและ
บริหารจดัการในรูปแบบเครือข่าย” ดว้ยบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงของสงัคม ภาครฐัจ าเป็นตอ้งมี
การปรับเปลี่ยนกลไกการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื ้นที่  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการและแก้ไขปัญหาสาธารณะในระดับท้องถิ่น มุ่งเน้นการส่งเสริม 
การท างานรูปแบบเครือข่ายที่มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม องค์กรชุมชนต่างๆ  
ในพืน้ที่ในการประสานการท างานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม การคิด วางแผน ตัดสินใจและ

แ 
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ร่วมกันปฏิบัติ ภายใตเ้ป้าหมายและวัตถุประสงค ์ ตามล าดับขั้นตอนของแผนการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว ้ 

หากพิจารณากลไกในทางปฏิบติัแสดงใหเ้ห็นว่า หน่วยงานภาครฐัไดใ้หค้วามส าคัญกับ
การประสานความร่วมมือและการจัดการแบบมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนทอ้งถิ่นและภาคส่วน
ต่างๆ ในพืน้ที่ ในฐานะที่เป็นองคป์ระกอบส าคัญของระบบสังคม โดยเปิดพืน้ที่ใหส้มาชิกพืน้ที่ 
ที่อยู่ในทอ้งถิ่นเดียวกนัเขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมหรือโครงการในการจัดการ
และแกไ้ขปัญหาสาธารณะ โดยมีหน่วยงานภาครฐัเป็นผูก้  ากับดูแลการน านโยบายไปปฏิบัติและ
การสนับสนุนงบประมาณผ่านสภาองคก์รชุมชน จะเห็นไดว้่าหากหน่วยงานภาครัฐด าเนินการ
เพียงหน่วยงานเดียวอาจจะไม่ประสบความส าเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี  จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัสภาองคก์ร
ชุมชนต าบลเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงการท างานในระดับพืน้ที่เป็นหน่วยปฏิบติั คือ เครือข่าย
คณะท างานโครงการบา้นพอเพียงชนบท 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงในเครื อข่ายคณะท างานโครงการ 
บา้นพอเพียงชนบทจงัหวดัจนัทบุรี ทัง้ 3 ต าบล คือ ต าบลขุนซ่อง ต าบลสะตอน และต าบลบางกะ
ไชย ปรากฏผลการศกึษาดงัต่อไปนี ้

4.1 ตัวแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัด
จันทบุรี  

การด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียงชนบทจงัหวดัจนัทบุรี มีการใชก้ลไกการด าเนินงาน
ในรูปแบบคณะท างานโครงการ โดยใหส้ภาองค์กรชุมชนต าบล ท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงและ
ประสานความร่วมมือกับตัวแสดงภาคส่วนต่าง ๆ ในพื ้นที่  และเป็นหน่วยรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากส านักงานภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและตะวันออก (พอช.) เพื่อร่วมกันบริหา ร
จดัการและแกไ้ขปัญหาดา้นที่อยู่อาศัยผ่านโครงการแกไ้ขปัญหาที่อยู่อาศยัส าหรบัผูม้ีรายไดน้้อย 
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการฯ และรบัผิดชอบในการขบัเคลื่อนโครงการและกิจกรรม
การปรบัปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศยัใหก้บักลุ่มผูม้ีรายไดน้อ้ยและผูป้ระสบปัญหาดา้นที่อยู่ อาศัยใน
พื ้นที่  ส  าหรับขอบเขตหรือคุณลักษณะของตัวแสดงทางนโยบายที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขบัเคลื่อนการด าเนินโครงการบา้นพอเพียงชนบท  ถูกก าหนดใหเ้ป็นไปตามนโยบายการพัฒนาที่
อยู่อาศัยส าหรบัผูม้ีรายไดน้อ้ยในชนบทและเจตนารมณก์ฎหมายที่ตอ้งการใหส้ภาองคก์รชุมชน
เป็นเคร่ืองมือและเป็นตวักลางการเชื่อมโยงการมีส่วนรว่มในการท างานระหว่างทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดา้นที่อยู่อาศัยในระดับพืน้ที่ ตามพระราชบัญญัติสภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ. 2551 มุ่งเนน้ใหอ้งคก์รชุมชนทุกระดับใชส้ภาองคก์รชุมชนเป็นเครื่องมือในการแกไ้ขปัญหา
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และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านเวทีกลาง  
ให้มีบทบาทในการรับฟังและเสนอปัญหา พรอ้มทั้งหาแนวทางแก้ไข รวมไปถึงสามารถเสนอ 
ความตอ้งการที่เก่ียวกับการจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานของรฐั หรือองคก์รปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน ดังนั้น การจัดตั้ง 
สภาองคก์รชุมชน จึงประกอบไปดว้ยคณะกรรมการและที่ปรึกษาที่มาจากตวัแทนของผูน้  าทอ้งที่ 
ผู ้น าท้องถิ่น และเครือข่ายกลุ่มองค์กรในชุมชน เข้ามาร่วมเป็นตัวแทนจัดตั้งองค์กรอย่างเป็น
ทางการเพื่อใหม้ีสถานะทางกฎหมายรองรบัในการด าเนินงานและเชื่อมโยงงานพฒันาดา้นต่างๆ 
การเชื่อมโยงเครือข่ายคณะท างานโครงการบา้นพอเพียงชนบทมีตัวแสดงที่มาจากหลากหลาย
ภาคสว่นในพืน้ที่ 

ในการศึกษาครั้งนี ้มุ่งศึกษาตัวแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะท างานโครงการ 
บา้นพอเพียงชนบทใน 3 พืน้ที่ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื ้นที่ที่มีความโดดเด่นดา้นการบริหาร
จัดการและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน ไดแ้ก่ ต าบลขุนซ่อง ต าบล  
สะตอน และต าบลบางกะไชย ดงันี ้

4.1.1 เครือข่ายคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงชนบทต าบลขุนซ่อง 
ต าบลขุนซ่องเป็นต าบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพืน้ที่อ  าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  

หากเดินทางไปยงัตวัอ าเภอแก่งหางแมวระยะทางประมาณ  14  กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจาก
ศาลากลางจงัหวดัจนัทบรุี 75 กิโลเมตร มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 หมู่บา้น มีครวัเรือน
ประชากรจ านวน 5,811 ครวัเรือน มีประชากรประมาณ 12,200 คน พืน้ที่ต  าบลขนุซ่องมีอาณาเขต
ติดต่อกับพืน้ที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  
ท าสวนยางพารา สวนผลไม้ และเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน  
ของประชาชนในพื ้นที่มีลักษณะเป็นกลุ่มและบ้านเด่ียวเรียงกันอยู่บริเวณริมสองฝ่ังข้างทาง 
ของถนน และกระจายห่างออกไปอยู่บริเวณพืน้ที่เกษตรกรรม สภาพปัญหาที่อยู่อาศัยของคน  
ในพื ้นที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่พบว่าปัญหาที่อยู่อาศัยของ  
ผู้เดือดรอ้นที่มีสภาพเสื่อมโทรม ไม่มีความมั่นคง บางครัวเรือนเป็นครอบครัวขยายมีสมาชิก  
หลายครอบครัวอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน หรือมีผู ้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอาศัยอยู่ร่วมกับ  
บุตรหลานในครอบครัว และเป็นครัวเรือนยากจน ไม่มีเงินเพียงพอส าหรับซ่อมแซม ปรับปรุง  
ที่อยู่อาศัย บางครวัเรือนเป็นผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม ผูสู้งอายุหรือผูพ้ิการและมีฐานะยากจน  
ซึ่งมีรายไดค้รวัเรือนไม่เพียงพอในการปรบัปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตนเอง สภาพที่อยู่อาศัย
สะท้อนให้เห็นว่าต าบลขุนซ่องผู้ประสบความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก  
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นอกจากนี ้ยงัพบว่าประชาชนบางสว่นมีปัญหาเรื่องสิทธิในการถือครองที่ดินเป็นปัญหาส าคญัและ
ข้อจ ากัดในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เ ดือดร้อนของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมา เนื่องจาก  
การช่วยเหลือผูเ้ดือดรอ้นจะตอ้งมีการถือครองที่ดินถกูตอ้งตามกฎหมาย 

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่อยู่อาศัยของต าบลขุนซ่องเริ่มต้นจากภาครัฐได้มีการ
ก าหนดนโยบายโครงการพฒันาที่อยู่อาศยัส าหรบัผูม้ีรายไดน้อ้ยผ่านโครงการบา้นพอเพียงชนบท 
โดยสถาบันพัฒนาองคก์รชุมชน (พอช.) ไดเ้ขา้มาสนับสนุนงบประมาณผ่านสภาองคก์รชุมชน
ต าบลขุนซ่อง เพื่อด าเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
การท างานในระยะเริ่มตน้จ าเป็นตอ้งมีเครือข่ายเขา้มาร่วมกันขับเคลื่อนการท างาน ช่วงเริ่มตน้
ประธานสภาองคก์รชุมชนต าบลขนุซ่อง มีการเปิดพืน้ที่ประชุมสรา้งความเขา้ใจการขบัเคลื่อนการ
แกไ้ขปัญหาที่อยู่อาศัยใหก้ับผูน้  าทอ้งที่ ผูน้  าทอ้งถิ่น กลุ่มองคก์รชุมชนและภาคประชาชนพืน้ที่ 
เมื่อสามารถสรา้งเครือข่ายในการท างานร่วมกันได้อย่างลงตัว มีแกนน าจากภาคส่วนต่างๆ  
ในพืน้ที่ที่เขา้ใจการด าเนินงานโครงการและใหค้วามส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
ความเดือดรอ้นใหก้ับประชาชนในพืน้ที่ จึงมีการแต่งตัง้คณะท างานโครงการบา้นพอเพียงชนบท
ต าบลขุนซ่อง มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานโครงการ ที่ผ่านมามีการขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 56 ครวัเรือน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 32 ครวัเรือน รวมจ านวนงบประมาณที่ขอรบัการสนับสนุนทัง้สิน้ 88 ครวัเรือน ภายหลงั
ไม่ไดข้อรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการจากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 
แลว้ แต่ยงัมีการด าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนัผ่านการบริหารจัดการงบประมาณผ่านกองทุน
บา้นสรา้งวินัย ทัง้นี ้กองทุนบา้นสรา้งวินัยเกิดขึน้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดการบริหารจัดการ
งบประมาณโครงการบา้นพอเพียง การด าเนินงานจึงในรูปแบบของทุนหมุนเวียนท าใหส้ามารถ
น ามาต่อยอดงานพฒันาที่อยู่อาศยัและดา้นการพฒันาคณุภาพชีวิตของสมาชิกในพืน้ที่ 
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ภาพประกอบ 2 แสดงแผนที่ขอบเขตพืน้ที่ต  าบลขุนซ่องและพิกดัที่ตัง้กลุม่ผูเ้ดือดรอ้น 

                ดา้นที่อยู่อาศยัจ าแนกรายหมู่บา้น 
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4.1.1.1 ตัวแสดงในเครือข่ายคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงชนบท
ต าบลขุนซ่อง 

คณะท างานบ้านพอเพียงชนบทต าบลขุนซ่อง มีการแต่งตั้งคณะท างาน 
ที่เป็นไปตามแนวทางนโยบายที่มุ่งสรา้งและขยายแนวคิดการท างานในรูปแบบของเครือข่าย                         
มีการเชื่อมโยงการท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื ้นที่  ซึ่งตัวแสดงหลักเป็นคณะกรรมการ  
ในสภาองคก์รชมุชน องคป์ระกอบของตวัแสดงในเครือข่ายคณะท างาน มีจ านวน 17 คน ประกอบ
ไปดว้ย ตวัแทนสภาองคก์รชมุชนต าบลขนุซ่อง จ านวน 3 คน  ผูน้  าทอ้งที่ จ านวน 4 คน ผูน้  าทอ้งถิ่น  
จ านวน 2 คน และกลุ่มองค์กรชุมชน จ านวน 8 คน สามารถจ าแนกตัวแสดงในเครือข่าย
คณะท างานได ้ดงันี ้

(1) ผูน้  าทอ้งที่ ไดแ้ก่  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 13, 16, 18 และผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น               
หมู่ที่  4 เป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีความน่าเชื่อถือในพื ้นที่  และเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและ  
ทราบปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพืน้ที่ของตนเองเป็นอย่างดี  ในการด าเนินงานใน
ระยะแรกของสภาองค์กรชุมชนได้เชิญผู้น าเข้ามาร่วมเป็นคณะท างาน มีผู ้น าท้องที่ที่ เข้าใจ
วัตถุประสงคข์องการด าเนินงานและใหค้วามส าคัญต่อการด าเนินงานพัฒนาดา้นที่อยู่อาศัยใน
ชุมชน  ซึ่งมีบทบาทในการท าหนา้ที่ประสานงานระหว่างเครือข่ายและกลุ่มผูเ้ดือดรอ้น การส ารวจ
ขอ้มลูผูเ้ดือดรอ้นในชมุชน และการพิจารณาจดัล าดบัความจ าเป็นและเรง่ด่วนในการปรบัปรุงที่อยู่
อาศัยของประชาชน ตลอดจนการประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเครือข่าย  
ทัง้นี ้ การศกึษาพบว่าโครงการบา้นพอเพียงชนบทเป็นโครงการใหม่ ขณะนัน้ผูน้  าทอ้งที่หลายท่าน
ไม่เขา้ใจวัตถุประสงค ์โดยมองว่าไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ต่อมาเมื่อ
เครือข่ายคณะท างานสามารถด าเนินงานจนเกิดรูปธรรมที่ชัดเจน ปัจจุบนัผูน้  าทอ้งที่ที่ไม่ไดเ้ขา้
มาร่วมเป็นคณะท างานในระยะแรกก็ได้ให้ความร่วมมือและข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ขบัเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในฐานะผูน้  าทอ้งที่เป็นอย่างดี 

(2) ผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนซ่อง และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนซ่อง ซึ่งเข้ามาร่วมในฐานะปัจเจกบุคคลและที่ปรึกษา  
สภาองคก์รชุมชนต าบลขุนซ่อง จึงมีความเขา้ใจแนวทางการด าเนินงานพัฒนาของสภาองค์กร
ชมุชนและเห็นความส าคญัของการด าเนินการช่วยเหลือและการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน
ในพืน้ที่ และยังเป็นการแกไ้ขปัญหาสาธารณะผ่านโครงการพฒันาที่อยู่อาศัย ขณะที่การท างาน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมุ่งเน้นไปที่การจัดสวัสดิการทางสงัคมตามนโยบายของภาครฐั
และการประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นหลกั การเขา้มาร่วมในคณะท างาน  
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ผูน้  าทอ้งถิ่น จึงมีบทบาทในการเชื่อมประสานหน่วยงานภายนอกและหนุนเสริมการท างานของ
คณะท างานไดเ้ป็นอย่างดี  

(3) กลุ่มองค์กรชุมชนและภาคประชาชน ได้แก่  คณะกรรมการ 
สภาองคก์รชมุชนต าบลขุนซ่อง ตวัแทนจากสภาองคก์รชมุชนประกอบไปดว้ย ประธานสภาองคก์ร
ชุมชน กรรมการ และเลขานุการ ซึ่งเป็นแกนหลกัที่ท าหนา้ที่ในการประสานงานระหว่างเครือข่าย
และประสานงานโครงการร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงาน พอช. ส่วนคณะท างานที่เขา้มาร่วมใน
นามตวัแทนจากกลุ่มผูพ้ิการ กลุ่มผูส้งูอายุ กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. และกลุ่ม อพม.  ตวัแสดงเหล่านี ้
ลว้นเป็นแกนน าที่มาจากกลุ่มองค์กรในชุมชน มีบทบาทและขอบเขตอ านาจหน้าที่ซ้อนทับกัน
ภายในเครือข่าย หรือมีบทบาทภารกิจคล้ายคลึงกัน บางส่วนยังมีบทบาทเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการสภาองคก์รชุมชน ท าใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการด าเนินโครงการเป็นอย่างดี 
เนื่องจากตวัแสดงในเครือข่ายมีการท างานทัง้ดา้นพฒันาสงัคมและดา้นจิตอาสาร่วมกนัมาอย่าง
ยาวนานและต่อเนื่องจึงมีความคุ้นเคยในการท างานร่วมกันเป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละกลุ่มได้น า
ฐานขอ้มลูสถานการณแ์ละปัญหาดา้นสงัคมในชมุชนของแต่ละกลุม่มาใชเ้ชื่อมโยงการท างานดา้น
การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยร่วมกัน เช่น ฐานขอ้มูลผูพ้ิการ ฐานขอ้มูลผูสู้งอายุ ฐานขอ้มูลด้าน
สาธารณสุข และกลุ่มผูป้ระสบปัญหาทางสังคม ช่วยใหส้ามารถลงพืน้ที่ปฏิบัติงานบริบทพืน้ที่
ชุมชนและกลุ่มผูเ้ดือดรอ้น สามารถติดตามการด าเนินงานกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นในพืน้ที่อย่างใกลช้ิด 
รวมถึงมีความสามารถในการเชื่อมโยงภาคส่วนอ่ืน ๆ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เช่น  
ผูน้  าทอ้งที่ ผูน้  าทอ้งถิ่น ที่ไม่ไดเ้ขา้มารว่มเป็นคณะท างาน 

4.1.1.2 ลักษณะทีโ่ดดเด่นของตัวแสดงในเครือข่ายคณะท างานโครงการ
บ้านพอเพียงชนบทต าบลขุนซ่อง 

จากการศึกษา พบว่า ลกัษณะของตัวแสดงในเครือข่ายมีความโดดเด่นใน
ทางการบริหารจัดการโครงการอยู่ที่ การมีตัวแสดงที่มาจากกลุ่มจิตอาสาอยู่รวมกันเป็นจ านวน
มาก และสมาชิกในเครือข่ายมีลักษณะบทบาทและภารกิจคล้ายคลึงกัน ลักษณะการท างาน                
จึงเป็นรูปแบบการท างานในแนวราบ โดยใชป้ระเด็นกิจกรรมและปัญหาที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ในการ
พูดคุยปรึกษาหารือการด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งตัวแสดงเครือข่ายมีความเข้าใจ
วัตถุประสงคข์องโครงการและใหค้วามส าคัญกับการแกไ้ขปัญหาในพืน้ที่ ต่างน าศักยภาพและ
ทรพัยากรที่ตนมีอยู่มาใชใ้นการท างานของเครือข่าย ท าใหเ้กิดกระบวนการเรียนรูแ้ละเชื่อมโยง
ทรพัยากรที่ตัวแสดงแต่ละส่วนถือครองอยู่ ในการเสริมศักยภาพและการท างานของเครือข่าย 
ยกตัวอย่าง เครือข่ายอาสาสมัคร อพม. และ อสม. ช่วยสนับสนุนฐานข้อมูลการส ารวจกลุ่ม
เปราะบาง ไดแ้ก่ ผูส้งูอายุ ผูพ้ิการ และผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม เนื่องจากเป็นหน่วยที่ท าหน้าที่
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ดแูลความเป็นอยู่และดแูลคณุภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ที่ และสามารถประสานกลุม่ผูน้  าทอ้งที่
และท้องถิ่นด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและรับรองข้อมูลความเดือดร้อนให้กับ  
ผูเ้ดือดรอ้นที่เขา้รว่มโครงการ นอกจากนี ้ยงัประสานงานหน่วยงานภายนอกเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
ผู้เดือดร้อน เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี (พมจ.)  
หรือรา้นคา้ หน่วยงานภาคเอกชนในพืน้ที่ เพื่อระดมทรพัยากรใหเ้พียงพอในการด าเนินงาน  

4.1.2 เครือข่ายคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงชนบทต าบลสะตอน 
ต าบลสะตอน ตัง้อยู่ในอ าเภอสอยดาว มีพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่ราบเชิงเขาหรือที่

ราบสูงมีบางพืน้ที่เป็นภูเขาและที่ราบลุ่ม มีการแบ่งเขตพืน้ที่การปกครองออกเป็น 12 หมู่บา้น  
มีจ านวนครวัเรือน 3,766 ครวัเรือน ประชากรประมาณ 9,330 คน สภาพที่อยู่อาศยัของคนในพืน้ที่
มีความหลากหลาย มีการกระจายของบา้นเรือนในชุมชนอยู่เป็นกลุ่มและกระจายห่างออกไปตาม
พืน้ที่เกษตรกรรม ปัญหาที่อยู่อาศัยของกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นในพืน้ที่ ส่วนใหญ่มีสภาพที่อยู่อาศัยทรุด
โทรม ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ประกอบกับผู้อาศัยมีฐานะยากจนมีรายได้น้อยและมีรายได้ 
ไม่แน่นอน หรือดอ้ยโอกาสทางสงัคม ผูส้งูอายุ และผูพ้ิการ บางครวัเรือนไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ดิน  
ที่เป็นของตนเอง ตอ้งอาศยัอยู่กบัญาติหรือเช่าที่ดินผูอ่ื้น  

การด าเนินงานบ้านพอเพียงชนบทของต าบลสะตอน เริ่มด าเนินการเมื่อปี   
พ.ศ. 2560 โดยนางสรนิยา พลูเวช ซึ่งเป็นตวัแทนของขบวนองคก์รชมุชนจงัหวดั ไดเ้ขา้รว่มประชุม
รับฟังแนวทางการด าเนินโครงการ แล้วจึงได้ประสานแจ้งมายังประธานสภาองค์กรชุมชนว่า
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีนโยบายโครงการแก้ไขที่อยู่อาศัยส าหรับ  
ผูม้ีรายไดน้้อย โดยใหส้ภาองคก์รชุมชนเป็นองคก์รหลักในการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ  
ประธานสภาองคก์รชุมชนจึงไดเ้รียกประชุมแกนน าของแต่ละหมู่  เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มด าเนิน
โครงการเป็นปีแรกและมีความเรง่ด่วน การสรา้งเครือข่ายคณะท างานโครงการบา้นพอเพียงชนบท
ต าบลสะตอน จึงเป็นการเชื่อมโยงแกนน าหลักของแต่ละชุมชน ประกอบไปด้วย ตัวแทนของ 
สภาองคก์รชุมชน ตวัแทนของกลุ่มองคก์รชุมชน และตวัแทนผูน้  าทอ้งที่  ซึ่งตวัแสดงที่เขา้มาร่วม
ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการที่ร่วมกันจัดตั้งและขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชน และเป็นผู้ที่  
มีความรูแ้ละมีความเขา้ใจการด าเนินงานเป็นอย่างดี  
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ภาพประกอบ 3 แสดงแผนที่ขอบเขตพืน้ที่ต  าบลสะตอนและพิกดัที่ตัง้กลุม่ผูเ้ดือดรอ้น 

               ดา้นที่อยู่อาศยัจ าแนกรายหมู่บา้น 
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การด าเนินงานโครงการที่ผ่านมาต าบลสะตอน มีการขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ
ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อเนื่องจนถึงปัจจบุนั (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ตามแผนพฒันา
ที่อยู่อาศยัของต าบลสะตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565 จ านวนทัง้สิน้ 186 ครวัเรือน  ไดร้บั
งบประมาณและด าเนินโครงการแลว้เสรจ็ จ านวนทัง้สิน้  108 ครวัเรือน ดงัตาราง    
 

ตาราง 4 แสดงจ านวนการขอรบังบประมาณโครงการบา้นพอเพียงชนบทต าบลสะตอน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 

ปีงบประมาณ ได้รับงบประมาณ 
(ครัวเรือน) 

งบประมาณ  
(บาท) 

2560 56 1,008,000 
2561 31 558,000 
2562 10 180,000 
2563 11 198,000 
รวม 108 1,944,000 

ที่มา : ฐานขอ้มูลโครงการบา้นพอเพียงชนบทส านักงานภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและ
ตะวนัออก 

 
4.1.2.1 ตัวแสดงในเครือข่ายคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงชนบท

ต าบลสะตอน 
การด าเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบทต าบลสะตอน ก าหนดกลไก 

การด าเนินงานโครงการ โดยแบ่งคณะท างานออกเป็น  2 คณะ คือ คณะท างานบริหารโครงการ 
บา้นพอเพียง ซึ่งเป็นคณะท างานหลกัที่ท าหน้าที่ในการประชุมระดับจังหวัด การบริหารจัดการ
งบประมาณและอ านวยการสนบัสนุนการท างานทัง้ในดา้นการประสานเชื่อมกบัหน่วยงานภาครฐั 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนๆ จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นตัวแทนหลักที่มาจาก 
คณะท างานประสานงานในพื ้นที่  เ ป็นกลไกที่ท าหน้าที่ประสานงานในพื ้นที่แ ต่หมู่บ้าน                           
จ านวน 25 คน ประกอบไปด้วย ผู้น าท้องที่ จ านวน 3 คน และแกนน ากลุ่มองค์กรชุมชนและ 
ภาคประชาชน จ านวน 22 คน  ซึ่งสามารถแจกแจงตวัแสดงในคณะท างานโครงการฯ  ดงันี ้
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(1) ผูน้  าทอ้งที่ จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่  10 ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 

หมู่ที่ 6 และ 10 เป็นตวัแทนผูน้  าทอ้งที่บางส่วนเท่านัน้ที่เขา้มาร่วม เป็นผูน้  าที่มาจากตวัแทนของ
ชุมชน  มีบทบาทในการ เ ป็นคณะท างานและตัวแทนประสานงานกลุ่ มผู้ เ ดื อดร้อน 
ในพืน้ที่ ในระยะแรกผูน้  าทอ้งที่ยงัไม่เขา้ใจวัตถุประสงคข์องการด าเนินโครงการ แต่ภายหลงัก็ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะท างาน ในการประสานหน่วยงาน
ภายนอก เช่น การประสานไปยังหน่วยงานทหารในพืน้ที่ เพื่อขอรบัการสนับสนุนแรงงานในการ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศยัส าหรบักลุ่มผูเ้ดือดรอ้นที่ไม่มีงบประมาณในการจา้งแรงงานช่าง การประสาน
แรงงานจิตอาสาในชมุชน รวมถึงการสนบัสนุนและสละทรพัยบ์างส่วนในการดแูลแรงงานจิตอาสา
ที่เขา้มาช่วยเหลือกลุม่ผูเ้ดือดรอ้นในพืน้ที่ของตนเอง 

(2)  กลุ่มองคก์รชุมชนและภาคประชาชน จ านวน 22 คน ประกอบดว้ย 
ตวัแทนคณะกรรมการสภาองคก์รชมุชนต าบลสะตอน จ านวน 4 คน ประกอบไปดว้ย ประธานสภา
องค์กรชุมชน คณะกรรมการ และเลขานุการ ซึ่งเป็นแกนหลักในพื ้นที่และท าหน้าที่ในการ
ประสานงานโครงการและเชื่อมโยงการท างานรว่มกบัตวัแสดงในเครือข่าย   

ตวัแทนจากกลุม่อาชีพในชุมชน จ านวน 12  คน  ไดแ้ก่ กลุม่พฒันาอาชีพ
คลองขนุน หมู่ที่ 3 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหน่อไม ้หมู่ที่ 3 กลุ่มฌาปนกิจ หมู่ที่ 5 และ 12 
กลุ่มทรัพย์สมบูรณ์ออรคิ์ด หมู่ที่ 6 และกลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 6 และ 10 กลุ่มพลังงาน  
หมู่ที่ 8 กลุ่มเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 10 เป็นเครือข่ายกลุ่มอาชีพในชุมชนที่มีประสบการณ์ท างาน
รูปแบบของกลุ่มและการบริหารจัดการทุนชุมชน เนื่องจากกลุ่มเหล่านีม้ีการเรียนรูแ้ละพัฒนา
ศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง จนเป็นกลุม่ที่มีความเขม้แข็งและประสบความส าเรจ็ในการท างาน การเขา้
มาร่วมเป็นคณะท างานนอกจากจะช่วยประสานงานกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นในพืน้ที่ สามารถหนุนเสริม
การบรหิารจดัการกองทนุของต าบลไดเ้ป็นอย่างดี 

ตัวแทนจากองคก์รภาคประชาชน จ านวน  4  คน  ไดแ้ก่ กลุ่มคนพิการ                   
กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสวัสดิการชุมชน หมู่ที่  2, 6, 7 ตัวแสดงแต่ละกลุ่ม                         
มีประสบการณท์ างานและมีฐานขอ้มลูที่สามารถน ามาหนุนเสริมการท างานของเครือข่ายไดเ้ป็น
อย่างดี เช่น ฐานขอ้มลูคนพิการ ผูส้งูอาย ุเด็กและเยาวชน  การเชื่อมโยงการท างานดา้นสวสัดิการ
รว่มกบัโครงการ  
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ตวัแทนภาคประชาชน จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นผูท้ี่เคยไดร้บัความช่วยเหลือ
ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ได้เข้ามาเรียนรู้การท างานของเครือข่ายมีการพัฒนาตนเองและ  
น าความรู้ความสามารถที่ตนเองมีเข้ามาหนุนเสริมการท างานของเครือข่ายคณะท างาน  
เช่น การจดบนัทกึการประชมุ งานเอกสารต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ  

ตัวแสดงล้วนเ ป็นแกนน าหลักของแ ต่ละหมู่ บ้านและบางส่ วน 
เป็นคณะกรรมการในสภาองคก์รชุมชนต าบลสะตอน  มีความเขา้ใจการด าเนินงานพัฒนาของ  
สภาองค์กรชุมชนและวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท   เนื่องจากมี
ความคุน้เคยและขบัเคลื่อนงานพฒันาเป็นระยะเวลานาน อีกทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัการพัฒนา
และแกไ้ขปัญหาที่อยู่อาศยัใหก้บักลุ่มผูเ้ดือดรอ้นในพืน้ที่ มีบทบาทและหนา้ที่ในการประสานงาน 
ส่วนใหญ่เน้นบทบาทและหน้าที่ตามพื ้นที่รับผิดชอบและอาศัยเป็นหลัก เนื่องจากรู้จักกลุ่ม  
ผู้เดือดรอ้นและปัญหาที่เกิดขึน้ในพืน้ที่เป็นอย่างดี ท าให้การประสานงานเกิดความคล่องตัว 
รวมถึงการประสานงานหน่วยงานภายนอก นอกจากนี ้ ยังพบว่า เมื่อด าเนินการไปสักระยะ  
มีประชาชนได้ขอเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะท างานในฐานะผู้เดือดร้อน ซึ่งเป็นผู้ที่ เคยได้รับ 
การช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาดา้นที่อยู่อาศัย  โดยใชค้วามรูแ้ละความสามารถ เขา้มาช่วยหนุน
เสรมิการท างาน เช่น ดา้นเทคโนโลยี เขา้มาช่วยในการท าเอกสารเสนอโครงการ การรวบรวมขอ้มลู
และรายงานผลการด าเนินโครงการ  

4.1.2.2 ลักษณะทีโ่ดดเด่นของตัวแสดงในเครือข่ายคณะท างานโครงการ
บ้านพอเพียงชนบทสภาองคก์รชุมชนต าบลสะตอน   

 จากการศึกษาพบว่า ตวัแสดงในเครือข่ายคณะท างานโครงการบา้นพอเพียงชนบท
ต าบลสะตอน มีลักษณะของตัวแสดงที่มาจากตัวแทนเครือข่ายกลุ่มและองค์กรชุมชน ซึ่งเขา้
มาร่วมในฐานะที่เป็นแกนน าของแต่หมู่บา้น เป็นผูท้ี่มีประสบการณท์ างานและรับรูแ้ละรบัทราบ
ปัญหาในพืน้ที่ของตนเองเป็นอย่างดี มีการแบ่งกลไกการท างานหลักและคณะท างานหลักที่ท า
หนา้ที่บริหารโครงการกับประสานงานออกจากกัน แต่มีการติดต่อสื่อสารและการรบัรูแ้ละความ
เขา้ใจตรงกันระหว่างตัวแสดงในเครือข่าย จึงไม่เกิดการท างานซ า้ซอ้นหรือขัดแยง้กัน ท าใหก้าร
ประสานการท างานและเชื่อมโยงการท างานภายในพื ้นที่เกิดความคล่องตัว การท างานของ
เครือข่ายจึงเป็นรูปแบบการท างานในแนวราบ สามารถเชื่อมโยงการท างานอย่างเป็นระบบ และ
คณะท างานทุกคนมีอ านาจในการตัดสินใจในระดับที่เหมาะสมร่วมกัน เนื่องจากคณะกรรมการ
ส่วนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสภาองคก์รชุมชน มีความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องโครงการ ทรพัยากร 
และวิธีการด าเนินการเป็นอย่างดี สามารถกระตุน้ใหเ้กิดการท างานร่วมกันในเชิงปฏิบติั รวมถึง
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ความสมัพนัธท์ี่กวา้งขวางของตวัแสดงสามารถเชื่อมประสานกบัผูน้  าทอ้งที่และผูน้  าทอ้งถิ่นในการ
หนนุเสรมิการท างานของเครือข่าย 

4.1.3 เครือข่ายคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงชนบทชนต าบลบางกะไชย 
ต าบลบางกะไชย ตั้งอยู่ในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี   มีการแบ่งเขต  

การปกครอง จ านวน 9 หมู่บา้น มีครวัเรือนประชากร จ านวน 1,256 ครวัเรือน มีประชากรประมาณ 
3,900 คน ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพ  รบัจา้งทั่วไป ประมงน า้เค็ม เช่น ท านากุง้ เลีย้งปลา 
เนื่องจากลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มในบริเวณทิศเหนือและตอนกลางของต าบล 
ทิศใตจ้รดทะเลเป็นแนวยาว มีพืน้ที่ป่าชายเลนบริเวณรอบต าบล ดา้นทิศเหนือและทิศตะวันออก
จรดปากน ้าจันทบุรีซึ่งเป็นพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลักษณะการปลูกสรา้งที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่ม 
กระจายทั่วไปบรเิวณรมิถนน และตามรมิฝ่ังทะเล สภาพปัญหาดา้นที่อยู่อาศยัของกลุม่ผูเ้ดือดรอ้น
ส่วนใหญ่ครอบครวัมีรายไดน้้อยและมีฐานะยากจน บางครวัเรือนมีสมาชิกอาศัยอยู่รวมกันเป็น
จ านวนมาก หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง กลุ่มผู้เดือดร้อน 
มีรายไดค้รวัเรือนไม่เพียงพอในการด าเนินการปรบัปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  มีสภาพบา้นเรือน
ช ารุดทรุดโทรมและมีสภาพไม่ปลอดภยั ไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศยัและที่ดินท ากิน  

ในระยะเริ่มตน้การด าเนินโครงการบา้นพอเพียงชนบท ประธานสภาองคก์รชุมชน
ต าบลบางกะไชยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายโครงการจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน)และได้กลับมาเชิญประชุมเครือข่ายระดับต าบล ประกอบไปด้วย ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. และสมาชิก อบต.  และกลุ่มองค์กรชุมชน เพื่อชี ้แจงโครงการและ  
แนวทางการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ และร่วมพูดคุยถึงเรื่องสถานการณปั์ญหาดา้นที่อยู่
อาศัยของแต่ละหมู่บ้าน  เมื่อที่ประชุมเห็นว่าปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในพืน้ที่มีกลุ่มผู้เดือดรอ้น
จ านวนมาก จึงมีการเชื่อมโยงแกนน าของแต่ละหมู่บ้านเข้ามาร่วมเป็นคณะท างาน เนื่องจาก  
ผูน้  าทอ้งที่และผูน้  าทอ้งถิ่น มีความเขา้ใจและเห็นความส าคญัต่อการด าเนินงานสภาองคก์รชุมชน 
เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าใหเ้กิดการเชื่อมโยงเครือข่ายตวัแทนผูน้  าทอ้งที่ ผูน้  าทอ้งถิ่น และกลุ่มองคก์ร
ในชุมชน ส่งผลให้มีศักยภาพในการประสานงานระหว่างเครือข่ายสามารถกระตุ้นให้เกิด  
ความรว่มมือในการจดัการปัญหาในชมุชนไดดี้ 

ส าหรับการด าเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบทของต าบลบางกะไชย  
เริ่มขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก และมีการขอรับ
งบประมาณต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมาไดร้บัการจัดสรรงบประมาณและด าเนินการ เสร็จ
เรียบรอ้ยแลว้ในปี พ.ศ. 2563 จ านวนทัง้สิน้ 110 ครวัเรือน พิจารณาไดจ้ากขอ้มลูตาราง 5 
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ตาราง 5 แสดงจ านวนการขอรบังบประมาณโครงการบา้นพอเพียงชนบทต าบลบางกะไชย       
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

ปีงบประมาณ ได้รับงบประมาณ (ครัวเรือน) งบประมาณ (บาท) 

2560 56 1,008,000 
2561 32 576,000 
2562 10 180,000 
2563 12 216,000 
รวม 110 1,980,000 

ที่มา: ขอ้มลูการจดัสรรงบประมาณส านกังานภาคกรุงเทพปรมิณฑลและตะวนัออก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงแผนที่ขอบเขตพืน้ที่ต  าบลบางกะไชยและพิกดัที่ตัง้กลุม่ผูเ้ดือดรอ้น 

                 ดา้นที่อยู่อาศยัจ าแนกรายหมู่บา้น 
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4.1.3.1 ตัวแสดงในเครือข่ายคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงต าบล 
บางกะไชย 

โครงสร้างคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงชนบทต าบลบางกะไชย                              
มีคณะท างานจ านวน 24  คน ประกอบดว้ยตัวแทนประสานงานที่มาจากแกนน าแต่ละหมู่บา้นๆ 
ละสองคน จ านวน 18 คน และตวัแทนท าหนา้ที่เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 3 คน และท าหนา้ที่
ตรวจสอบบัญชีโครงการ 3 คนซึ่งสามารถแจกแจงตัวแสดงในเครือข่ายคณะท างานโครงการฯ 
ดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้น าท้องที่ จ านวน 9 คน เป็นตัวแทนที่มาจากผู้น าทางปกครอง  
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจในการท างานของคนในต าบล  
เป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี  
และมีความเขา้ใจวัตถุประสงคข์องโครงการและการด าเนินงานของสภาองคก์รชุมชนจากการ
ขับเคลื่อนประเด็นงานพัฒนาพืน้ที่ร่วมกับเครือข่ายสภาองคก์รชุมชนต าบลอย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ 
ก านนั หมู่ที่ 9 และผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 6 ท าหนา้ที่เป็นคณะท างานและตรวจสอบบญัชีโครงการบา้น
พอเพียงชนบท และผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 8 ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 1, 2, 3, 7, 8 และ 9 มีบทบาทหนา้ที่
ในการส ารวจขอ้มลูและพิจารณาจดัล าดบักลุม่ผูเ้ดือดรอ้นร่วมกบัผูน้  าหมู่อ่ืน ๆ ในพืน้ที่ รวมถึงการ
ประสานงานระหว่ า งกลุ่ ม เครื อข่ ายและผู้ เ ดื อดร้อนในพื ้นที่ รับผิ ดชอบ ในขณะนั้น 
ผูน้  าทอ้งที่บางหมู่บ้านยังไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ แต่ก็ใหค้วามร่วมมือในการ
ประสานงานและหนุนเสริมการท างานของเครือข่ายเป็นอย่างดี เช่น การส ารวจข้อมูลและ  
การรบัรองขอ้มลูใหก้บัผูเ้ดือดรอ้น   

(2) ผู้น าท้องถิ่น จ านวน 2 คน ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลต าบลบางกะไชย จากหมู่ที่ 1 และ 2 เขา้มาร่วมเป็นคณะท างานในฐานะของตัวแทน
หน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เป็นผูท้ี่ท  าหนา้ที่ในการสะทอ้นปัญหาและความตอ้งการ
ของประชาชนในพื ้นที่  รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง มีศกัยภาพในการประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น การขอรบั
การสนบัสนุนสถานที่ของ อบต. เพื่อจดัประชุมคณะท างาน การขอรบัการสนบัสนุนทรพัยากรจาก
ส านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยจ์งัหวดัจนัทบรุี  

(3) กลุ่มองคก์รชุมชนและภาคประชาชน จ านวน 13 คน ไดแ้ก่ ตัวแทน
สภาองค์กรชุมชน จ านวน 4 คน ประกอบด้วยแกนหลักที่ท าหน้าที่ในการประสารงานและ
รบัผิดชอบโครงการ ไดแ้ก่ ประธานสภาองคก์รชมุชน กรรมการ และเลขานุการ ซึ่งมีบทบาทหนา้ที่
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รบัผิดชอบในฐานะองคก์รที่รบัการสนับสนุนงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงบริหาร
จดัการโครงการ และการเชื่อมโยงการท างานรว่มกบัเครือข่ายคณะท างานในภาพรวมทุกขัน้ตอน   

ตวัแทนจากกลุม่ อสม. จ านวน 4 คน จากหมู่ที่ 4, 5, และหมู่ที่ 6  จ านวน 
2 คน ท าหนา้ที่เป็นแกนหลกัในการประสานงานภายในหมู่ของตนเอง คณะท างานมีความรูแ้ละ
ความเขา้ใจต่อการด าเนินโครงการ เนื่องจากเคยร่วมขับเคลื่อนประเด็นงานพืน้ที่ร่วมกับสภา
องคก์รชมุชนมาก่อน บางคนเป็นอดีตผูน้  าทอ้งที่ก่อนจะหมดวาระจึงเขา้มารว่มในฐานะของ อสม.  

ภาคประชาชน จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ ตัวแทนผูเ้ดือดรอ้น หมู่ที่ 5 และ 9  
เขา้มามีส่วนร่วมในการประสานการท างานและหนุนเสริมการท างานดา้นต่างๆ ของเครือข่าย  
ซึ่งบางคนมีทรัพยากรความรู้ความสามารถในการจัดท าบัญชีมาช่วยในเรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการ สามารถหนนุเสรมิการท างานรว่มกนัในเครือข่ายไดเ้ป็นอย่างดี  

4.1.3.2 ลักษณะทีโ่ดดเด่นของตัวแสดงในเครือข่ายคณะท างานโครงการ
บ้านพอเพียงชนบทสภาองคก์รชุมชนต าบลบางกะไชย 

จากการศกึษา พบว่า ต าบลบางกะไชยมีลกัษณะที่โดดเด่นของตวัแสดงที่เขา้
มาร่วมท างานของเครือข่ายคือ ตัวแสดงที่มาจากตัวแทนผูน้  าท้องที่แต่ละหมู่บ้าน กลุ่มองคก์ร
ชุมชนและประชาชน ผูเ้ดือดรอ้น ที่สนใจและใหค้วามส าคญักับการเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาและปฏิบัติงานท าใหเ้กิดการเรียนรูก้ระบวนการท างานร่วมกัน   ซึ่งตัวแสดงในเครือข่าย 
ต่างมีความคุน้เคยและสามารถเขา้ถึงปัญหาของกลุม่ผูเ้ดือดรอ้นจากการท างานร่วมกนัในพืน้ที่อยู่
ก่อนแลว้  ท าใหเ้กิดความร่วมมือในการจดัการปัญหาของชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้นี ้มีการก าหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้บทบาทและหน้าที่ของตนเองท าให้สามารถเข้ากลุ่ม  
ผูเ้ดือดรอ้นในพืน้ที่โดยตรง  เกิดความคลอ่งตวัในการปฏิบติังานและการท างานเชิงพืน้ที่ 

จากการศกึษา ตวัแสดงในเครือข่ายคณะท างานโครงการบา้นพอเพียงชนบท
ของจังหวัดจันทบุรี พบว่าเป็นรูปแบบเดียวกันคือการใช้กลไกคณะท างานเป็นกลไกกลาง  
การประสานความร่วมมือระหว่างตวัแสดงในเครือข่ายการแกไ้ขปัญหาที่อยู่อาศยัส าหรบัผูม้ีรายได้
นอ้ยในพืน้ที่ โดยมีตวัแสดงที่มาจากผูน้  าทอ้งที่ ผูน้  าทอ้งถิ่น กลุ่มองคก์รชุมชนและภาคประชาชน 
เขา้มาร่วมเป็นคณะท างาน การเขา้มาร่วมของตัวแสดงทัง้ในฐานะปัจเจกบุคลและกลุ่มองค์กร
ชุมชนแต่ละพืน้ที่มีตัวแสดงที่เขา้มาร่วมหลากหลายและแตกต่างกันออกไป ตามศักยภาพและ
ความสามารถในการเชื่อมโยงเหล่าตวัแสดงของสภาองคก์รชุมชนในการสรา้งเครือข่าย ตลอดจน
การระดมทรพัยากรส าหรบัการแกไ้ขปัญหาดา้นที่อยู่อาศยัในพืน้ที่ การด าเนินงานของแต่ละพืน้ที่มี
การก าหนดรูปแบบกลไกของคณะท างานแตกต่างกนัตามบริบทของพืน้ที่ ต าบลขุนซ่องและต าบล  
บางกะไชยมีคณะท างานในการพิจารณาและด าเนินงานเพียงคณะเดียว ขณะที่ต  าบลสะตอน 
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มีการแบ่งคณะท างานออกเป็นสองชุด คือ คณะท างานบริหารโครงการเป็นผูก้  าหนดการจัดการ  
ในภาพใหญ่และบริหารโครงการ ส่วนคณะท างานประสานงานในระดับพื ้นที่ท าหน้าที่  
ในการประสานการสื่อสารระหว่างคณะท างานและกลุ่มผู้เดือดร้อน อย่างไรก็ตาม ตัวแสดง  
ในเครือข่ายคณะท างานต่างเขา้มามีบทบาทในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้รว่มคิด และตดัสินใจรว่มกนั  

ลกัษณะของตัวแสดงในเครือข่ายของแต่ละพืน้ที่มีความโดดเด่นในทางการ
บริหารจัดการโครงการอยู่ ที่  การมีตัวแสดงที่ หลากหลายรวมกัน เ ป็น เครือข่ ายและ 
มีลกัษณะบทบาทและภารกิจคลา้ยคลึงกนั ต่างน าศกัยภาพที่ตนมีอยู่มาใชใ้นการด าเนินงานของ
เครือข่าย โดยการท างานมีการใช้ประเด็นกิจกรรมและปัญหาที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ในการพูดคุย
ปรึกษาหารือการด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกันลักษณะการท างานเป็นรูปแบบการท างาน  
ในแนวราบ ซึ่งตัวแสดงเครือข่ายมีความเขา้ใจวัตถุประสงคข์องโครงการและใหค้วามส าคัญกับ
การแก้ไขปัญหา ท าใหก้ารประสานการท างานและเชื่อมโยงการท างานภายในพืน้ที่เกิดความ
คล่องตัว และผู้น ามีการติดต่อสื่อสารที่สรา้งการรับรูแ้ละความเขา้ใจตรงกันระหว่างตัวแสดง  
ในเครือข่าย ซึ่งตวัแสดงในเครือข่ายต่างมีความคุน้เคยและมีความเขา้ใจปัญหาและสามารถเขา้ถึง
ปัญหาของกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นจากการท างานร่วมในพืน้ที่อยู่ก่อนแลว้   ท าใหเ้กิดความร่วมมือในการ
จัดการปัญหาของชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้นี ้มีการก าหนดขอบเขตการปฏิบติังานร่วมกันภายใต้
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตัวแสดงในเครือข่ายต่างสามารถเข้าถึงกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นในพืน้ที่
โดยตรงท าใหเ้กิดความคล่องตวัในการปฏิบติังานและการท างานเชิงพืน้ที่ 

ในขณะที่ภาพรวมการด าเนินงานโครงการทั้งสามพืน้ที่ที่ผ่านมามีสภาพ
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยกลุ่มผู้เ ดือดร้อนแต่ละต าบลมีจ านวนมากเกินกว่าที่จะด าเนิน การ 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในปีเดียว และดว้ยขอ้จ ากดัของทรพัยากรที่มีอยู่ ท าใหค้ณะท างานต าบลสะตอน
และต าบลบางกะไชย ตอ้งมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณจาก พอช. ตรงขา้มกบัต าบลขุนซ่องที่มีการบริหารจดัการกองทุนจนสามารถน ามาใช้
ในการต่อยอดการด าเนินงานซ่อมแซมที่อยู่อาศยัในพืน้ที่ของตนเองจากทรพัยากรที่มีอยู่ จึงท าให้
ปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงในเครือข่ายมีความต่อเนื่องภายใต้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นระยะ
เวลานาน  
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ตาราง 6 ตวัแสดงในเครือข่ายคณะท างานโครงการบา้นพอเพียง  

ตัวแสดง 
ในคณะท างานฯ 

ต าบลขนุซอ่ง 
(17 คน) 

ต าบลสะตอน 
(25 คน) 

ต าบลบางกระไชย 
(24) 

1.ผู้น าทอ้งที ่ จ านวน  4 คน 
- ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 13, 16 
และ 18  
- ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 4  

จ านวน 3 คน 
- ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 10 
- ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 6,10 

 

จ านวน 9 คน 
- ก านนั ม.1 
- ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 6, 8  
- ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่  
1, 2, 3, 7 และ 8 

2.ผู้น าทอ้งถ่ิน จ านวน 2 คน 
- สอบต.ขนุซ่อง  
 

ไม่มี 
 

จ านวน 2 คน 
- สอบต.บางกะไชย 
- ประธานสภาฯ  
อบต.บางกะไชย 

3.องคก์รชุมชนและ
ภาคประชาชน 

จ านวน 8 คน 
- แกนน าสภาองคก์ร
ชมุชนต าบล  
- กลุ่มผูพ้ิการ  
- กลุ่มผูส้งูอาย ุ 
- กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.  
- และกลุ่ม อพม.   

 

จ านวน 22 คน 
- สภาองคก์รชมุชนต าบล 
- กลุ่มพัฒนาอาชีพคลอง
ขนนุ 
- กลุ่มวิสาหกิจชมุชน  
- กลุ่มฌาปนกิจ ม.5,12  
- กลุ่มทรพัยส์มบรูณอ์อรค์ิด 
- กลุ่มเกษตรผสมผสาน  
ม.6 
 - กลุ่มสวสัดิการชมุชน  
ม.2,6, 7,10  
- กลุ่มผูส้งูอาย ุ    
- กลุ่มกองทนุคนพิการ  
- กลุ่มเด็กและเยาวชน  
- กลุ่มพลงังาน ม.8  
- กลุ่มเกษตรพอเพียง ม.10  

จ านวน 13 คน 
- สภาองคก์รชมุชนต าบล 
- กลุ่มองคก์รชมุชน  
- อสม.  
- ประชาชนผูเ้ดือดรอ้น 
 

 

4.ลักษณะทีโ่ดดเดน่
ของตัวแสดง 
ในเครือข่าย 

ตวัแทนกลุ่มองคก์รชมุชน 
กลุ่มจิตอาสาในชมุชน 

ตวัแทนกลุ่มองคก์รชมุชน ตวัแทนผูน้  าทอ้งที่ ทอ้งถิ่น 
และองคก์รชมุชน 
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4.2 ความสัมพันธร์ะหว่างตัวแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะท างานโครงการบ้าน
พอเพียงชนบทจังหวัดจันทบุรี 

ส าหรับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในพืน้ที่ของตัวแสดงในเครือข่ายคณะท างาน
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการด าเนินงานที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องคก์ารมหาชน)  ก าหนดไว ้ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างตวัแสดงเกิดขึน้ตามกระบวนการปฏิบติังานและ
เป็นไปในแนวราบเช่นเดียวกนักบัพืน้ที่อ่ืนๆ ซึ่งอาจอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของสภาองคก์รชุมชน 
เนื่องจากนโยบายได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้มีการพึ่งพาอาศัยทรัพยากรและ  
การจดัการแกไ้ขปัญหารว่มกนั โดยความสมัพนัธท์ี่เกิดขึน้ระหว่างตวัแสดงในเครือข่ายคณะท างาน
โครงการบ้านพอเพียงชนบท จากสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องในเครือข่ายคณะท างาน 
ทัง้สามพืน้ที่ ไดแ้ก่  ต าบลขุนซ่อง  ต าบลสะตอน และต าบลบางกะไชย ตามองคป์ระกอบส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 4 ประการ ได้แก่  การประสานงานและการติดต่อสื่อสาร 
การก าหนดจดุมุ่งหมาย กิจกรรมความรว่มมือ การแลกเปลี่ยนทรพัยากร มีผลการศกึษาดงันี ้

4.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะท างาน
โครงการบ้านพอเพียงชนบทและกลไกการขับเคล่ือนโครงการบ้านพอเพียงชนบทต าบล
ขุนซ่อง   

4.2.1.1 การประสานงานและการติดต่อส่ือสาร 
การด าเนินงานของเครือข่ายคณะท างานต าบลขุนซ่อง  มีการแบ่งหน้าที่ 

การปฏิบติังานร่วมกันอย่างชดัเจน ลกัษณะการท างานมีลกัษณะของเครือข่ายแนวราบ เป็นการ
ประสานความร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคลและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพืน้ที่ ไม่ไดม้ีการใชร้ะบบ 
สั่งการตามสายบงัคับบญัชา แต่มีการใชก้ลไกรูปแบบของคณะท างานเป็นกลไกในการประสาน
การท างานระหว่างตัวแสดงในพืน้ที่ ซึ่งตัวแสดงแต่ละส่วนก็จะมีการปฏิบัติตามบทบาทภารกิจ
หลักของตนเองเป็นหลัก เช่น ตัวแทนคณะท างานที่มาจากสภาองค์กรชุมชนจะท าหน้าที่  
เป็นผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่  พอช  หรือการเข้าร่วมประชุม เครือข่ายในเวทีระดับจังหวัด  
สว่นตวัแทนที่มาจาก อพม. จะท าหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานส านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และแกนน าแต่ละหมู่บ้านจะท าหน้าที่ในการประสานผู้น าท้องที่  ผู ้น าท้องถิ่น  
และผู้เดือดร้อนในพื ้นที่ร่วมกัน  เนื่องจากความคุ้นเคบจากท างานร่วมกันมาอย่างยาวนาน  
การท างานจึงมีความยืดหยุ่นและสมาชิกในเครือข่ายสามารถปรับตัวในการท างานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันได้เป็นอย่างดี  มีการประสานงานผ่านการจัดประชุมวางแผนการท างาน  
แลกเปลี่ยนขอ้มูล รบัฟังความเห็นของสมาชิกในเครือข่าย และตัดสินใจร่วมกันอย่างสม ่าเสมอ  
ทัง้ในสว่นงานย่อยที่ตอ้งปฏิบติัรว่มกนัหรือการประสานงานหน่วยงานภายนอก    
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การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในเครือข่ายคณะท างานต าบลขุนซ่องอยู่ใน
รูปแบบที่เป็นทางการผ่านการประชมุคณะท างาน มีการสรา้งเวทีพดูคยุปรกึษาหารือเพื่อเชื่อมโยง
การท างานและจัดโครงสร้างการท างานระหว่างสมาชิกในเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ทั้งการ
ประสานงานในระดับพืน้ที่และระดับจังหวัด  เพื่อกระจายบทบาทหนา้ที่การท างานและลดความ
ซ า้ซ้อนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หากเป็นเรื่องที่ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันก็จะใช้เวที 
การประชุมเป็นพืน้ที่พูดคุยและตัดสินใจผ่านมติที่ประชุมคณะท างาน  การติดต่อสื่อสารที่อยู่ใน
รูปแบบที่ไม่เป็นทางการเป็นการพูดคุยปรึกษาหารือนอกรอบ หรือการพูดคุยโทรศัพทร์ะหว่าง
สมาชิกเพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนขอ้มูล การสอบถามความคืบหน้าในการด าเนินงาน  
พิจารณาไดจ้ากค าสมัภาษณข์องคณะท างานต าบลขนุซ่อง ที่ว่า 

 
 “มีการแบ่งหนา้ทีท่ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แต่เราท าจริงๆ อาจจะไม่ไดต้รงเป๊ะตรงนัน้ แต่เรา
ช่วยกนัท าทุกอย่าง ยามใดที่เรามีปัญหาตอ้งการความช่วยเหลือ ทุกคนก็จะมา จะ
ขาดนอ้ยมาก เราจะพูดคุยกนัทกุเดือนแต่มนัเหมือนไม่เป็นทางการ ใครมีเรื่องอะไรก็
มาพูดคยุกนั ณ วนันัน้ กบัคณะท างานถา้เป็นเรื่องทีส่ืบเนือ่งทีจ่ะตอ้งใหค้ณะท างาน
ตดัสินใจ ผมก็จะเชิญคณะท างานประชุม ทกุอย่างไม่ไดต้ดัสินใจโดยมีพืน้ฐานพวก
เราคนใดคนหนึ่ง แต่อาจจะชีแ้จงผ่านคนใดคนหนึ่งได ้แต่การสรุปวาระสุดท้าย
จะตอ้งอยู่ในมตทิีป่ระชมุครบั” 
(ประสิทธิ์  ศภุรตัน,์ การสมัภาษณ,์ 18 มีนาคม 2564) 

 

ในช่วงระยะเริ่มตน้การด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียงชนบทต าบลขุนซ่อง มี
กิจกรรมที่ตอ้งร่วมด าเนินการและมีการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันอย่างสม ่าเสมอ ทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
แต่เมื่อการด าเนินโครงการเขา้สู่ปีที่สามผลการบริหารจัดการงบประมาณโครงการผ่านกองทุน  
บา้นสรา้งวินัยเริ่มเป็นรูปธรรมชัดเจน มีทุนหมุนเวียนมากเพียงพอที่จะด าเนินการดว้ยชุมชนเอง 
โดยไม่ตอ้งขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจาก พอช. ท าใหก้ิจกรรมในกระบวนการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณระหว่างสมาชิกในเครือข่ายลดน้อยลงไป แต่ยังคงมีการขับเคลื่อนการ
ปรบัปรุงที่อยู่อาศยัใหก้บัผูเ้ดือดรอ้นหรือสมาชิกของกองทุนตามแผนที่วางไว ้ ซึ่งจะมีคณะท างาน
บางส่วนที่รบัผิดชอบดา้นการเงินที่จะตอ้งมีการประสานงานร่วมกันเป็นประจ าสม ่าเสมอทุกวันที่ 
10 ของเดือน เนื่องจากต้องเก็บเงินสมทบกองทุน  ทั้งนี ้ การด าเนินการดังกล่าวไม่ได้ท าให้
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ด าเนินงานโครงการหยุดนิ่ง เพราะมีการใชง้บประมาณจากกองทุนบา้นสรา้งวินยัด าเนินการท าให้
คณะท างานยังคงมีการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะท างาน เพื่อน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการประชุมหรือ
การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พิจารณาไดจ้ากค าสมัภาษณข์องคณะท างาน
ต าบลขนุซ่อง ที่ว่า 

 
 “พืน้ทีเ่ราค่อนขา้งห่างกนัก็จะมีการสอบถามและติดตามการท างานของคณะท างาน
แต่ละหมู่ว่ามีปัญหาอะไรไหมซึ่งไม่เป็นทางการ ถา้เป็นทางการก็จะเป็นการเรียก
ประชมุคณะท างานซึ่งประชมุปีละ 3-4 ครัง้ แต่สว่นใหญ่ทีป่ระชมุกนัทกุวนัที ่10 ของ
เดอืน การประชมุก็จะมีการพูดคยุกนัเฉพาะคณะท างานทีเ่กีย่วกบัการเงนิ” 
(พิรุณ  เชือ้แขก, การสมัภาษณ,์ 18 เมษายน  2564) 

 

จาการศึกษาจะเห็นไดว้่า กลไกการท างานของคณะท างานต าบลขุนซ่อง มีการ
แบ่งบทบาทหนา้ที่ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายไว้อย่างชดัเจนและร่วมกนัรบัผิดชอบ เนื่องจากการ
ประสานงานมีตัวแสดงเข้ามามีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน โดยพิจารณาตามศักยภาพและ
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตัวแสดงแต่ละส่วนว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด ท าให้การแสดง
บทบาทของสมาชิกแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับว่ามาจากภาคส่วนใดของสงัคม เพื่อใหก้ารประสาน
การท างานร่วมกนัเป็นไปอย่างราบรื่น พิจารณาไดจ้ากลกัษณะการประสานงานของเครือข่ายอยู่
ในแนวราบ เป็นไปอย่างหลวมๆ  ตัวแสดงต่างมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทั้งใน นอกจากนี ้
ระบบความสมัพนัธ์ที่เกิดขึน้จากการติดต่อสื่อสารในการท างานร่วมกนัยงัช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ
ในกระบวนการท างานร่วมกนัและรกัษาความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในเครือข่าย ดงัที่เห็นไดจ้าก
ขั้นตอนในส่วนของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐหายไป  
เนื่องจากคณะการบริหารจัดการงบประมาณโครงการผ่านกองทุนของตนเอง ท าใหก้ารติดต่อ
ประสานงานระหว่างคณะท างานลดน้อยลง แต่ยังคงมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการบริหารจัดการ
กองทนุและการรายงานขอ้มลูข่าวสารอย่างต่อเนื่องท าใหเ้กิดความเลื่อนไหลของเครือข่าย  
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4.2.1.2 การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ในระยะเริ่มตน้ของการด าเนินโครงการในระดบัพืน้ที่ยงัไม่มีระเบียบปฏิบติังานที่

ชดัเจน มีเพียงแนวทางการขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณและขัน้ตอนการด าเนินงานตามที่ พอช. 
ก าหนดไวเ้ท่านัน้ ท าใหเ้ครือข่ายมีการจดัตัง้กลไกคณะท างานขึน้ ภายหลงัจากนัน้ไดม้ีการประชมุ
ปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ โดยมีเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานเจา้ของงบประมาณและ
ตัวแทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดคอยเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการด าเนินงานให้กับ
คณะท างาน โดยคณะท างานสามารถก าหนดรูปแบบการท างานและการบริหารจัดการร่วมกันได้
อย่างมีอิสระ แต่ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของเครือข่าย 
สภาองคก์รชุมชนจังหวัดจันทบุรีที่ก าหนดไวร้่วมกันว่า ต าบลบลที่ ไดร้บังบประมาณตอ้งมีการ
จดัตัง้กองทนุในรูปแบบทนุหมนุเวียน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบรหิารจดัการท่ียั่งยืนของพืน้ที่  

ทั้งนี ้ตามนโยบายโครงการบา้นพอเพียงชนบทเป็นการสนับสนุนงบประมาณ
แบบใหเ้ปล่า ท าใหค้ณะท างานตอ้งมีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการบรหิารจดัการกองทนุ
ร่วมกัน โดยคณะท างานไดจ้ัดตัง้ “กองทุนบา้นสรา้งวินัยต าบลขุนซ่อง”  ขึน้ และก าหนดเงื่อนไข
หลกัเกณฑผ์ูท้ี่จะเขา้รว่มโครงการที่ไดร้บัการปรบัปรุงที่อยู่อาศยัของต าบลขุนซ่องตอ้งมีการสมทบ
เงินคืนเขา้กองทุน 100%  เพื่อน าไปขยายผลต่อยอดการด าเนินงานใหเ้กิดความยั่งยืน อย่างไรก็
ตาม มีการก าหนดเงื่อนไขการใหเ้ปล่าเฉพาะกรณีของผูเ้ดือดรอ้นที่ไม่มีศกัยภาพในการสมทบเงิน
เข้ากองทุน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของโครงการ หรือในกรณีที่ผู ้เดือดร้อนอยู่ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ คณะท างานซึ่งเป็นเครือข่ายอาสาสมัคร อพม. ก็จะมีการเชื่อมโยง
งบประมาณโครงการปรบัปรุงที่อยู่อาศัยกับผูสู้งอายุและผูพ้ิการของส านักงานพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจ์งัหวดัจนัทบุรี พิจารณาไดจ้ากค าสมัภาษณข์องคณะท างานต าบลขุนซ่อง 
ที่ว่า 

 
 “ปีแรกที่เรารับงบประมาณมาไม่มีระเบียบจาก พอช. ใหเ้ราเลย ก็มาก าหนด
หลกัเกณฑ์ใหเ้ขา้กับวตัถุประสงค์การด าเนินโครงการและจุดมุ่งหมายการท างาน  
แลว้ก็น าเสนอกบัสมาชิกและไดร้บัการยอมรบัจนออกมาเป็นระเบียบการด าเนินงาน
กองทนุบา้นสรา้งวนิยั” 
(ประสิทธิ์  ศภุรตัน,์ การสมัภาษณ,์ 18 มีนาคม 2564) 
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คณะท างานมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายการด าเนินงาน
โครงการบ้านพอเพียงชนบทของเครือข่าย คือ การช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย  
ในชุมชน ทั้งผูท้ี่ไรท้ี่อยู่อาศัย คนดอ้ยโอกาสทางสังคม ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ  ซึ่งไม่ไดมุ้่งเน้นให ้
ความช่วยเหลือแค่เพียงแค่เรื่องที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สวสัดิการของสมาชิกในโครงการผ่าน  การบริหารจัดการกองทุนบา้นสรา้งวินัย เช่น การส่งเสริม
การออมเงิน การใชรู้ปแบบทนุหมนุเวียนส าหรบัการประกอบอาชีพ การเชื่อมโยงสวสัดิการและการ
ช่วยเหลือภัยพิบติัในชุมชน นอกจากเป็นการต่อยอดการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหก้ับผูเ้ดือดรอ้นใน
ชุมชน ยังสามารถต่อยอดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้กับผู้เดือดรอ้นได้อีก ซึ่งการก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละระเบียบการด าเนินงานของกองทุนก็ไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นในฐานะ
สมาชิก  พิจารณาไดจ้ากค าสมัภาษณข์องคณะท างานต าบลขนุซ่อง ที่ว่า 

 
 “ทีผ่่านมาการปรบัปรุงทีอ่ยู่อาศยัใหก้ลุ่มผูเ้ดือดรอ้นทีป่รากฏในต าบลขุนซ่อง ไดร้บั
งบประมาณซ่อมสรา้งจากหน่วยงานภาครฐัฟรี ช่วงนัน้ถา้ผมจ าไม่ผิดรฐับาลรณรงค์
ว่าเราใหเ้บ็ดดีกว่าใหป้ลา จึงเสนอโครงการนีท้ าครัง้แรกรอบแรกเราไดง้บประมาณ
สองแสน ก่อนเราจะด าเนนิโครงการผมไดท้ าประชาคมทีห่มู่บา้น บอกสว่นดสี่วนเสีย 
ชาวบา้นก็เหน็ดว้ยทัง้ทีไ่ม่ไดแ้นใ่จ” 
(ประสิทธิ์ ศภุรตัน,์ การสมัภาษณ,์ 18 มีนาคม 2564) 

 

จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า การเขา้มาร่วมในการด าเนินกิจกรรมของสมาชิกใน
เครือข่ายคณะท างานของต าบลขุนซ่อง มีการท างานร่วมกันโดยมีเป้าหมายอยู่ในระดับของ
เครือข่ายความร่วมมือ (collaboration) ซึ่งสมาชิกที่ เข้ามาร่วมต่างมีความเข้าใจว่าต้องการ 
ที่จะบรรลสุิ่งใดร่วมกนั เปา้หมายเหล่านีจ้ึงเป็นสิ่งส าคญัในการจงูใจและน าไปสู่การขบัเคลื่อนการ
ประสานความร่วมมือในทางปฏิบัติ  เนื่องจากสมาชิกต่างเห็นปัญหาที่ เกิดขึ ้นจริงในพื ้นที่ 
จึงเกิดความตอ้งการพัฒนาเป็นแรงขับเคลื่อนที่น าไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
ท าใหเ้กิดการแสวงหาแนวทางและวิธีการท างานที่เหมาะสมกบับริบทของพืน้ที่ และสอดคลอ้งกบั
วิธีการและขอการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครฐั น าไปสู่รูปธรรมความส าเร็จในการ
บรหิารจดัการโครงการ ผ่านการบรหิารจดัการกองทนุที่อยู่ในรูปแบบของทนุหมนุเวียน จนสามารถ
น าไปต่อยอดการท างานกลุ่มเป้าหมายใหบ้รรลุตามวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์อง
การด าเนินโครงการ 



  76 

4.2.1.3 กิจกรรมความร่วมมือ 
การด าเนินโครงการบา้นพอเพียงชนบทของต าบลขุนซ่อง เริ่มตน้จากสภาองคก์ร

ชุมชนต าบลขุนซ่องไดเ้ชื่อมโยงตัวแสดงจากทุกภาคส่วนเขา้มาร่วมท างานลงตัวเรียบรอ้ยแล้ว  
มีการแต่งตัง้คณะท างานโครงการซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ มีการประชุมคณะท างานเพื่อ
ชีแ้จงแนวทางด าเนินโครงการร่วมกับผูน้  าชุมชนที่ใหค้วามสนใจโครงการ เพื่ อสรา้งความเขา้ใจที่
ตรงกันเก่ียวกับเป้าหมาย วิธีการท างานและการวางแผนการด าเนินโครงการร่วมกัน โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาครวัเรือนที่ไดร้บัผลประโยชนต์ามที่ไดก้ าหนดไวร้่วมกัน การท างานของ
เครือข่ายคณะท างานต าบลขุนซ่อง เริ่มตน้จากการส ารวจขอ้มูลกลุ่ม ผูเ้ดือดรอ้นดา้นที่อยู่อาศัย  
มีการแบ่งบทบาทหนา้ที่ในการลงพืน้ที่ส  ารวจขอ้มลูผูเ้ดือดรอ้น ในระยะเริ่มตน้มีการใชฐ้านขอ้มลู 
ผูป้ระสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบางของต าบลขุนซ่องจากการส ารวจของกลุ่ม อพม.  
ไดด้ าเนินการจัดท าไว้เป็นฐานข้อมูลระดับต าบล สามารถน ามาใชใ้นการจัดท าข้อมูลพืน้ฐาน
ส าหรับการค้นหากลุ่มเป้าหมายในพื ้นที่  เพื่อได้กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทั้งต าบล ได้แก่  
ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน  และคนที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง  
ตามกระบวนการรบัรองสิทธิจากเวทีประชมุประชาคมหมู่บา้น  

เมื่อคณะท างานร่วมกันส ารวจข้อมูลผูเ้ดือดรอ้นและผูท้ี่มีความต้องการแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศยัเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ หลงัจากนัน้คณะท างานจะน าขอ้มลูมาพิจารณาจดัล าดบัและ
รบัรองขอ้มูลร่วมกัน โดยน าขอ้มูลที่ได้ผ่านการจัดล าดับมาจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับ
ต าบล ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึน้ระหว่างคณะท างานในขั้นตอนนีม้ีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เสนอความคิดเห็น และตดัสินใจรว่มกนั โดยรว่มกนัพิจารณาจากสภาพปัญหาความเดือดรอ้นและ
ความจ าเป็นเร่งด่วนของผูเ้ดือดรอ้น รวมถึงการพิจารณาศกัยภาพและความซ า้ซอ้นในการขอรบั
การรบัการสนับสนุนงบประมาณของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไม่ใหเ้กิดความซ า้ซอ้นกับหน่วยงานอ่ืน 
และการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนนโยบายก าหนดและเกิดความต่อเนื่องการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นเป็นไปตามล าดบั โดยขอ้มลูที่ผ่านการรบัรองของคณะท างานที่ไดจ้ดัท า
เป็นแผนพฒันาที่อยู่อาศยัต าบลขุนซ่อง ใชเ้ป็นแผนด าเนินงานในการเสนอขอรบังบประมาณจาก 
พอช.  และการขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  

แมว้่าภายหลงัปี 2562 ต าบลขนุซ่องจะไม่ไดข้อรบัการสนบัสนนุงบประมาณจาก
หน่วยงานภาครฐั  แต่ก็ยังคงมีการด าเนินการปรบัปรุงที่อยู่อาศัยใหก้ับผูเ้ดือดรอ้นในพืน้ที่ตาม
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยต าบลขุนซ่องที่ได้จัดล าดับไว้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารจัดการ
งบประมาณจากกองทุนบา้นสรา้งวินยัต าบลขุนซ่อง เนื่องจากมีการขยายโครงการต่อเนื่องท าใหม้ี
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สมาชิกเพิ่มขึน้ทุกปี จึงตอ้งมีการประชุมคณะท างานและผูน้  าทอ้งที่และทอ้งถิ่นเพื่อแจง้นโยบาย
และหารือร่วมกัน โดยไดก้ าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรบัผูเ้ดือดรอ้นรายใหม่ที่จะเขา้ร่วมโครงการ
ตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูน้  าชุมชน เพื่อเป็นการรบัรองสิทธิใหก้ับผูเ้ดือนรอ้นดา้นที่อยู่อาศัยที่มี
ความประสงคจ์ะเขา้รว่มเป็นสมาชิกรายใหม่ของโครงการ  

การด า เนินงานในระยะแรกผู้น าบางส่วนยัง ไม่ เข้ามามีส่วนร่วมหรือ 
ใหค้วามส าคญักบัโครงการมากนกั เพราะยงัขาดความเชื่อมั่นในเรื่องของการขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณ ต่อมาภายหลังเห็นความส าคัญของประชาชนเป็นหลัก จึงใหค้วามร่วมมือในการ
รบัรองสิทธิใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พิจารณาไดจ้ากค าสมัภาษณ์ของคณะท างานต าบลขุนซ่อง 
ที่ว่า 
   

“เวลามีประชุมประจ าปีก็จะเชิญผูน้ าทอ้งถิ่น ทอ้งทีเ่ขา้ร่วมประชุมประจ าปี เพือ่แจง้
นโยบายและแผนการท างานในไปถัดไป การขยายโครงการใหค้ณะท างานหารือ
ร่วมกนั ผูน้  าชุมชนจะเป็นผูร้ับรองใหก้ับสมาชิกที่เขา้มาร่วมโครงการ ระยะแรกไม่
ค่อยใหค้วามร่วมมือ ระยะหลงัเขาเห็นความส าคญัลูกบา้นและผลประโยชน์ของ
ลูกบา้นก็เขา้มาร่วม” 
(พิรุณ  เชือ้แขก, การสมัภาษณ,์ 18 เมษายน  2564) 

 
การน าโครงการไปปฏิบัติ เมื่อคณะท างานได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ

โครงการและการแจง้การจัดสรรงบประมาณจาก พอช.  ซึ่งโอนงบประมาณผ่านบัญชีของสภา
องค์กรชุมชนต าบล ก็จะมีการเรียกประชุมแจ้งสมาชิกในเครือข่ายรับทราบและให้สมาชิกที่
รบัผิดชอบประสานแจง้ไปยังกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นที่ไดร้บังบประมาณด าเนินการปรบัปรุงที่อยู่อาศัย
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้ เนื่องจากแนวทางการเบิกจ่ายไดก้ าหนดใหพ้ืน้ที่ด  าเนินการซ่อมสรา้ง
และเบิกจ่ายเป็นรายงวดๆ ละประมาณ 10 หลงัคาเรือน และตอ้งมีการรายงานผลการด าเนินงาน
แต่ละงวดจึงจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในงวดถัดไปได้ ส  าหรับการด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศยัมีการแบ่งกลไกการการท างานออกเป็นทีมงาน ไดแ้ก่ ทีมจดัซือ้วสัด ุท าหนา้ที่
ในการจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามแบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้ง 
(BOQ) และทีมตรวจสอบ ท าหนา้ประสานงานระหว่างกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นในการสง่มอบวสัดอุปุกรณ์
และติดตามการด าเนินงาน และทีมบริหาร จะมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการบริหารจดัการงบประมาณ
และรายงานผลการด าเนินงาน นอกจากนี ้ตัวแสดงที่อยู่ในพืน้ที่แต่ละหมู่บา้นรบัผิดชอบในการ



  78 

หนุนเสริมการท างานและติดตามการปรบัปรุงที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่ของตนเอง  
มีการรายงานผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานในการประชุมทราบอย่างสม ่าเสมอ เมื่อพบ
ปัญหาอุปสรรคในการท างานเครือข่ายมีการประชุมปรึกษาหารือและหาทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
พิจารณาไดจ้ากค าสมัภาษณข์องคณะท างานโครงการ ที่ว่า 

 
“ในคณะท างานจะมีการแบ่งการท าหน้าที่มี ตรวจสอบ จัดซื ้อจัดจ้าง บริหาร                          
ใน 17 คนจะแบ่งย่อยตรงนีด้ว้ย คณะกรรมการหนา้ที่หลกัจะมี 3 ส่วน ตรวจสอบ 
จัดซื ้อจัดจ้าง บริหาร ทุกส่วนจะท างานร่วมกัน ถ้าไม่ได้มาด้วยกันจะโทรคุย
ปรึกษาหารือกนั หรือเราก็จะเชิญประชมุในสิ่งทีต่อ้งการประชมุท าวาระต่างๆ เพราะ
ในแต่ละวาระจะออกจากที่ประชุม จะไม่ไดอ้อกมาโดยผมซึ่งเป็นประธานคิดเอง      
แลว้ปรึกษาตกลงกนัในทีป่ระชมุครบั” 
(ประสิทธิ์  ศภุรตัน,์ การสมัภาษณ,์ 18 มีนาคม 2564) 

 

จากการขับ เคลื่ อนงานโครงการบ้านพอเพียงต าบลขุนซ่องที่ ผ่ านมา  
มีการด าเนินโครงการแกไ้ขปัญหาในลักษณะของการซ่อมแซมปรบัปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอ้นใหก้ับผูเ้ดือดรอ้นในพืน้ที่ โดยมุ่งเนน้ใหส้มาชิก  “ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ” มากกว่า  ”การให้เปล่า ”  จึงเกิดแนวคิดการต่อยอดการด าเนินงานของเครือข่ายผ่าน 
 “กองทุนบ้านสร้างวินัย ” เพื่อใชก้องทุนเป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการงบประมาณ รูปแบบ
การด าเนินงานเป็นการบริหารจัดการร่วมกันของคณะท างาน ซึ่งมีการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกนัอยู่ในรูปแบบของทุนหมนุเวียน โดยมีผูเ้ดือดรอ้นที่ไดร้บังบประมาณเป็นสมาชิก
ของกองทุน และมีการสมทบเงินเขา้กองทุนตามที่ไดง้บประมาณ 100% โดยแบ่งเป็นงวดแบ่งเป็น
เงินสมทบและเงินออมส่วนหนึ่ งของสมาชิก ต้องน ามาส่งให้กับคณะท างานทุกเ ดือน  
ณ ศูนยป์ระสานงานอาสาสมัครพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยต์ าบลขุนซ่อง โดยจะมี
คณะท างานสลบัหนา้ที่กนัมารบัเงินสมทบในแต่ละเดือน  นอกจากการปรบัปรุงที่อยู่อาศยัมีการน า
เงินทนุที่ไดจ้ากการหมนุเวียนมาจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิก เช่น การช่วยเหลือภยัพิบติั การปอ้งกนั
และโรคติดต่อในพืน้ที่ ปัจจุบนัมีการใชทุ้นหมุนเวียนจากกองทุนในการปรบัปรุงที่อยู่อาศัยใหก้บั
กลุม่เปา้หมายตามแผนพฒันาที่อยู่อาศยัของต าบลขุนซ่องอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้หากเป็นผูเ้ดือดรอ้น
รายใหม่ที่ประสงคจ์ะเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะต้องได้รับการรับรองสิทธิจากชุมชนและได้รับการ
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พิจารณจากคณะท างานซึ่งต้องเป็นไปตามการจัดล าดับ   พิจารณาได้จากค าสัมภาษณ์ของ
คณะท างานโครงการ ที่ว่า 

 
 “งบประมาณโครงการบา้นพอเพียงชนบทคือโครงการแรกที่เราไดร้ับจาก พอช.  
แต่กองทุนบา้นสรา้งวินยัคือเงินที่หมุนกลบัจากการออมของสมาชิกกองทุนที่ไดร้ับ
งบประมาณซ่อมแซมในปีแรก ทุนหมุนเวียนนีเ้ราจะเอามาสร้างบ้านให้พี่น้อง 
ในต าบลทัง้หมดตามแผนงาน รวมถึงมีผูเ้ดือดรอ้นรายใหม่ที่ตอ้งการจะด าเนินการ
ปรบัปรุงที่อยู่อาศยัอีก ตอนนีส้ามารถด าเนินการซ่อมแซมไดจ้ านวนหนึ่งรอ้ยหา้สิบ
ครวัเรือนรวมกบังบ พอช.” 
(รตันาวนั นิยมรตันา, การสมัภาษณ,์ 20 มีนาคม 2564) 

 

จากการศึกษาความร่วมมือที่เกิดขึน้ในการด าเนินโครงการบา้นพอเพียงชนบท
ของคณะท างานต าบลขุนซ่อง  จะเห็นได้ว่ามีลักษณะการท างานในรูปแบบของความร่วมมือ 
(Collaboration) ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด (Empower)  สมาชิกที่เข้ามาร่วมในเครือข่ายต่างเขา้มา
ร่วมกันด าเนินภารกิจภายใต้การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเป็นระบบและ  
การท างานดว้ยวิธีการเป็นหุน้ส่วน (partnerships) ซึ่งเป็นกลไกการประสานงานการท างานใน
ลักษณะเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมภาคส่วนต่างๆ ในสังคม  
โดยมีหน่วยภาครฐัท าหนา้หน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานและให้
อิสระพืน้ที่เป็นผูด้  าเนินการหรือบริหารจัดการงบประมาณเป็นการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย 
และสรา้งการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการ ส่งผลให้เกิดรูปธรรมการพัฒนาที่ยั่ งยืน  
ดงัจะเห็นไดจ้ากการขบัเคลื่อนโครงการผ่านกองทุนหมนุเวียนของต าบลขุนซ่อง ที่นอกจากจะช่วย
แกไ้ขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศยั ยงัมีการจดัสวสัดิการเพื่อพฒันาผูเ้ดือดรอ้นใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

4.2.1.4 การแลกเปล่ียนทรัพยากร 
เครือข่ายคณะท างานต าบลขุนซ่องประกอบไปดว้ยตัวแสดงที่หลากหลายและ

ล้วนเป็นแกนน ากลุ่มองค์กรหรือปฏิบัติงานในพืน้ที่ ต่างมีความสัมพันธ์ที่กว้างขวาง สามารถ
เชื่อมโยงการท างานของเครือข่ายไดดี้ การเขา้มาร่วมท างานมีทรัพยากรติดตัวมาแตกต่างกัน
ออกไปทั้งอ านาจหน้าที่ ทรพัยากรการเงิน ทรพัยากรความรู ้ทรพัยากรแรงงาน แต่ตัวแสดงใน
เครือข่ายได้มีการน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เกิดการเติมเต็มข้อมูลและความรู้จาก  
การท างานร่วมกนั ซึ่งในการด าเนินงานแต่ละขัน้ตอนตอ้งมีการแชรข์อ้มลูและแบ่งปันขอ้มลูต่างๆ 
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ให้สมาชิกในเครือข่ายได้รับรู ้รับทราบร่วมกัน ยกตัวอย่าง การจัดล าดับข้อมูลผู้เดือดร้อน 
คณะท างานที่รบัผิดชอบตอ้งน าเสนอขอ้มูลสภาพปัญหาและความตอ้งการปรบัปรุงที่อยู่อาศัย     
ใหค้ณะท างานแต่ละสว่นทราบ เพื่อที่จะวิเคราะหปั์ญหาและความจ าเป็นเรง่ด่วนร่วมกนั สามารถ
น ามาหนุนเสริมการท างานร่วมกันไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้ในดา้นการท างานของเครือข่ายมีการพึ่งพา
อาศยัการท างานและขบัเคลื่อนกิจกรรมทางสงัคมร่วมกนั เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนการด าเนินงานและ
ใชค้วามรว่มมือในการท างานต่างๆ ใหบ้รรลเุปา้หมายของการด าเนินโครงการ 

ในช่วงเริ่มตน้การด าเนินงานพบว่ามีอปุสรรคในดา้นความเพียงพอของทรพัยากร
ดา้นแรงงาน มีการประสานกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นที่ไดร้บัการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแลว้เขา้มาร่วมเป็น  
ส่วนหนึ่งในการช่วยปรบัปรุงซ่อมสรา้งใหก้ับผูเ้ดือดรอ้นรายอ่ืนๆ   ดา้นงบประมาณ มีการระดม
ทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกที่ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ เข้ามาให้ความช่วยเหลือจาก 
การประสานความร่วมมือผ่านการประสานงานโดยตรงของคณะท างาน ได้แก่ หน่วยทหาร 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี การขอรับความช่วยเหลือ
ดังกล่าวเริ่มจากการรับรูปั้ญหาร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะท างานในช่วงแรก              
เพื่อท าความเขา้ใจถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ เนื่องจากไดป้รึกษาหารือร่วมกันแลว้เห็นว่า  
การขอรบัการสนบัสนุนแรงงานมีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นที่ไม่มีงบประมาณ
ส าหรบัการจา้งแรงงานและไดร้บัการตอบรบัความช่วยเหลือในการปฏิบติัการซ่อมแซมที่อยู่อาศยั
จากก าลงัพลจากหน่วยทหารในพืน้ที่ และเครือข่าย อพม. ไดร้อ้งขอความช่วยเหลือกลุ่มผูม้ีรายได้
นอ้ยและผูย้ากไรจ้ากส านักงานพฒันาสงัคมของมนุษยจ์งัหวัดจันทบุรี  ซึ่งก็ไดร้บัการตอบรบัและ
ใหค้วามช่วยเหลือดา้นทรพัยากรการเงินกบัผูม้ีรายไดน้อ้ยและผูย้ากไร ้

จากการศึกษาการแลกเปลี่ยนทรพัยากรของเครือข่ายคณะท างานต าบลขุนซ่อง
จะเห็นไดว้่าสมาชิกในเครือข่ายมีความหลากหลายและเป็นแกนน ากลุ่มองคก์รหรือปฏิบติังานใน
พืน้ที่ต่างมีความสมัพนัธท์ี่กวา้งขวาง สามารถเชื่อมโยงการท างานภายในและภายนอกเครือข่ายได้
ดี มีกระบวนการที่หนุนเสริมการท างานร่วมกันของสมาชิกเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อระดม
ทรพัยากรทัง้ดา้นการเงินและแรงงานในการด าเนินงานของเครือข่ายใหไ้ปสูเ่ปา้หมายร่วมกนั 
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4.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางนโยบายและกลไกการขับเคล่ือน
โครงการบ้านพอเพียงชนบทในเครือข่ายคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงชนบทต าบล
สะตอน 

4.2.2.1 การประสานงานและการติดต่อส่ือสาร 
การด าเนินงานของเครือข่ายคณะท างานต าบลสะตอน มีตวัแสดงที่เขา้มาร่วมที่

หลากหลายแต่ไม่ไดม้ีระบบการสั่งการจากผูม้ีอ  านาจหรือสายบงัคบับญัชา ตวัแสดงในเครือข่าย
คณะท างานต่างมีบทบาทในการท างานอย่างเท่าเทียมกนั ลกัษณะการท างานจึงอยู่ในรูปแบบของ
แนวราบ ในการประสานการท างานมีการก าหนดกลไกคณะท างานเพื่อประสานงานระดับพืน้ที่
และส่วนกลาง ซึ่งไดก้ าหนดกลไกท างานออกเป็น 2 คณะท างาน โดยพิจารณาจากบทบาทและ
หน้าที่และศักยภาพในการด าเนินงานของตัวแสดงเป็นหลัก ประกอบไปดว้ย  (1) คณะท างาน
ประสานงานพืน้ที่ จ านวน 22 คน เป็นกลไกการประสานงานในระดบัพืน้ที่  โดยใชว้ิธีการเชื่อมโยง
แกนน ากลุ่มองคก์รชุมชนที่มีศกัยภาพในพืน้ที่ ท าหนา้ที่ในการประสานงานและกลไกกลางในการ
ติดตามความคืบหนา้การด าเนินงาน เนื่องจากเป็นคนในพืน้ที่ที่มีความคุน้เคยและรบัทราบปัญหา
ของกลุ่มผู้เดือดรอ้นอยู่ก่อนแล้ว ช่วยท าให้การท างานเกิดความรวดเร็ วและคล่องตัวในการ
ปฏิบติังานเชิงพืน้ที่ สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นในพืน้ที่โดยตรง และ (2) คณะท างานบริหาร
โครงการบา้นพอเพียงชนบทต าบลสะตอน จ านวน 10 คน ซึ่งคดัเลือกมาจากตวัแทนคณะท างาน
ประสานงานพืน้ที่ เพื่อเป็นกลไกกลางในการบริหารจัดการและประสานงานโครงการร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง แมว้่าบทบาทของคณะท างานทัง้สองคณะจะมีบทบาทซอ้นทับกนัแต่ไม่ได้
ส่งผลใหก้ารท างานเกิดความซ า้ซอ้น แต่กลบัสามารถสนับสนุนและหนุนเสริมการท างานใหเ้กิด
ความสะดวก รวดเร็วและเกิดความคล่องตัวในการประสานการท างานระหว่างเครือข่ายไดเ้ป็น
อย่างดี พิจารณาไดจ้ากค าสมัภาษณข์องคณะท างานโครงการ ต าบลสะตอน ที่ว่า 
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“บทบาทหนา้ทีท่ีร่บัผิดชอบหลกั ๆ ก็คือจะใหค้ณะท างานในหมู่ของตวัเอง มีการลง
เยีย่มเยียน มีการเก็บขอ้มูล มีการติดตามผลงานการท างาน แลว้ก็ดูว่าสมาชิกเขามี
ปัญหาอะไรยงัไงรึเปล่า ติดตามดูแลและก็บทบาทในเรื่องของการน าข่าวสารจาก
กลุ่มพืน้ทีต่่างๆ ไปใหส้มาชิกทราบ ถา้มีกิจกรรมอะไรคณะกรรมการประสานงานตรง
นีก็้จะเป็นคนประสานในหมู่ของตนเอง เนือ่งจากแต่ละหมู่จะมีคณะกรรมการจะมี
ความรูจ้กักนัเป็นการส่วนตวั กรรมการก็จะรูจ้กัสมาชิกเป็นอย่างดมีีความสมัพนัธ์ที่ดี
รูจ้ักการไปถึงตน้ตระกูล เพราะเราไม่ใชก้รรมการขา้มหมู่เพราะกรรมการอาจจะไม่
รูจ้กัสมาชิกหรืออาจจะรูจ้กักนัแค่เพยีงผวิเผนิ แต่กรรมการของเราจะรูจ้กัสมาชิก คือ 
ขอ้ดีตรงนีเ้ราไม่ไดใ้ชว่้ารวมอ านาจอยู่ที่ส่วนกลาง แต่คนที่จะตดัสินใจหลกัๆ ก็คือ
กรรมการแต่ละหมู่ แล้วถ้าอะไรที่เขาไม่แน่ใจเขาก็จะเข้าที่ประชุมว่าทุกคนมี
ความเหน็ว่ายงัไง” 
(สรนิยา  พลูเวช, การสมัภาษณ,์ 18 มีนาคม 2564) 

 
การติดต่อสื่อสารระหว่างคณะท างานอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ซึ่งเป็นช่องทางส าคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่าย ส่วนใหญ่การติดต่อสื่อสาร
ของคณะท างานจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการมีการประชุมประจ าเดือนอย่างสม ่าเสมอ ทุกวนัที่  
30 ของทุกเดือน เพื่อใหเ้กิดกระบวนการรบัรู ้สรา้งความเขา้ใจที่ตรงกนัในการประสานการท างาน
ร่วมกนัระหว่างตัวแสดงในเครือข่าย มีการแบ่งปันขอ้มูลและประสบการณท์ างานของแต่ละพืน้ที่ 
การน าเสนอความคืบหน้าการด าเนินงาน และการทบทวนการท างานร่วมกันอย่างสม ่าเสมอ  
ซึ่งปรากฏอยู่ในขัน้ตอนการด าเนินงานจะช่วยท าใหก้ารประสานงานเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึน้ 
ส่วนการติดต่อสื่อสารในรูปแบบไม่เป็นทางการจะมีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารผ่านแอพลิเคชันไลน์
กลุม่ เพื่อแจง้ขอ้มลูข่าวสาร การพดูคยุ แลกเปลี่ยนการท างาน หรือปรกึษาหารือเมื่อพบกนัระหว่าง
การปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ที่หรือทางโทรศพัท ์ทัง้นี ้ กรณีการท างานเกิดปัญหาหรือมีอปุสรรค
ไม่สามารถแกไ้ขไดแ้ละมีความจ าเป็นเรง่ด่วนก็จะมีการเรียกประชมุคณะท างานเพื่อรว่มกนัหาทาง
จดัการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ พิจารณาไดจ้ากค าสมัภาษณข์องคณะท างานโครงการ ที่ว่า 
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“มีสองรูปแบบ อย่างที่เป็นทางการคือเราจะมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งทุก
เดือน ทุกวนัที่  30  ของเดือน แต่ละหมู่ก็จะมาประชุมร่วมกันและน าข่าวสารหรือ
ปัญหาอะไรต่างๆ หรือขอ้ติดขดัต่างๆ ในการท างานมาคุยมาเล่าสู่กนัฟัง และก็หา
ขอ้สรุปร่วมกนั มนัเป็นการเรียนรูร่้วมกนั เพราะว่าบางหมู่มีปัญหาเกิดขึน้ แต่บางหมู่
ไม่มีปัญหา อะไรประมาณนีร่้วมกนั ส่วนทีไ่ม่เป็นทางการก็จะมีการติดต่อสือ่สารกนั
ระหว่างหมู่และการตดิต่อสือ่สารระหว่างคณะท างานกบัพีด่ว้ย ถา้เป็นปัญหาเร่งด่วน
ก็จะมีการประสานงานทางโทรศพัท์อย่างเร่งด่วน เช่น หมู่นีม้ีปัญหานะ เกิดเหตุไฟ
ไหมบ้า้นสมาชิกแลว้เขาไม่ไดอ้ยู่ในรายชือ่ทีจ่ะไดร้บัความช่วยเหลือในปีนี ้ก็เป็นเคส
เร่งด่วน คณะท างานก็จะโทรคุยกันและนัดกันประชุมร่วมกันว่ากองทุนของเรา
ช่วยเหลืออะไรเขาไดบ้า้ง และเชือ่มกบัทางผูใ้หญ่บา้น เป็นเคสเร่งด่วนแลว้มีปัญหา
อะไรก็จะคยุกนัรอบนอก” 
(สรนิยา  พลูเวช, การสมัภาษณ,์ 18 มีนาคม 2564) 

 
จากการศึกษา จะเห็นไดว้่าคณะท างานโครงการต าบลสะตอน ไดม้ีการเชื่อมโยง

ในลกัษณะของเครือข่ายที่มีตวัแสดงที่เขา้มาร่วมในเครือข่ายเป็นจ านวนมาก และมีการออกแบบ
โครงสรา้งกลไกคณะท างานขึน้มาท าหนา้ที่ประสานการท างานร่วมกนัทัง้ในระดบัพืน้ที่และบริหาร
จัดการโครงการ ซึ่งตัวแสดงแต่ละส่วนต่างมีอ านาจและการแสดงบทบาทในการท างานอย่าง 
เท่าเทียมกนั ลกัษณะความสมัพนัธจ์งึอยู่ในแนวราบ แมว้่าบทบาทของคณะท างานทัง้สองคณะจะ
มีบทบาทซอ้นทับกัน แต่ไม่ไดส้่งผลใหก้ารท างานเกิดความซ า้ซอ้น เนื่องจากมาจากสมาชิกที่ 
ท าหนา้ที่เป็นแกนน าหลกัในการประสานงานของแต่ละหมู่บา้นหรือตามขอบเขตพืน้ที่ที่รบัผิดชอบ 
มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารหรือท ากิจกรรมรว่มกนัอย่างต่อเนื่อง ภายใตเ้ปา้หมายและวิธีการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ความเป็นเครือข่ายด าเนินไป 
อย่างต่อเนื่อง สะทอ้นใหเ้ห็นว่าแต่สมาชิกในเครือข่ายสามารถหนุนเสริมการท างานร่วมกนัไดเ้ป็น
อย่างดี พิจารณาได้จากการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายคณะท างานโครงการที่มีความ
สม ่าเสมอช่วยใหส้มาชิกในเครือข่ายรบัรูร้บัทราบกระบวนการท างานร่วมกนัเกิดการยอมรบัซึ่งกนั
และกัน  ส่งผลท าใหค้วามสมัพันธ์เชื่อมโยงแน่นแฟ้นมากยิ่งขึน้และช่วยรกัษาความสมัพันธ์อนัดี
ต่อกนั 
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4.2.2.2 การก าหนดจุดมุ่งหมาย 

การด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียงชนบทต าบลสะตอนในระยะแรก ยังไม่มี
แนวทางการด าเนินงานและระเบียบปฏิบติังานที่ชัดเจน คณะท างานมีการประชุมร่วมกันก าหนด
ทิศทางการท างาน โดยเนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การก าหนด
ระเบียบการท างานร่วมกันและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยกลุ่มเหลือผู้เดือดร้อน                    
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการด าเนินงานและขัน้ตอนการด าเนินโครงการของ พอช. เพื่อใหก้ารท างาน
ของเครือข่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับเงื่อนไขการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการ ที่ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ยั่ งยืน คณะท างาน                         
มีความเห็นต่อการด าเนินงานร่วมกันว่า การจัดตั้งและการบริหารจัดการกองทุนบ้านพอเพียง
ต าบลสะตอน ในรูปแบบของทุนหมุนเวียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน 
ด้านที่อยู่อาศัย ทั้งในกรณีฉุกเฉินและการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ 
ตลอดจนการจดัสวสัดิการส าหรบัสมาชิก  ซึ่งมีการก าหนดขอ้ตกลงและระเบียบปฏิบติังานร่วมกนั
อย่างชดัเจนไดร้บัการยอมรบัและถือปฏิบติัร่วมกัน ทัง้เครือข่ายคณะท างานและกลุ่มผูเ้ดือดรอ้น
ด้านที่อยู่อาศัย เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พิจารณาได้จาก 
ค าสมัภาษณข์องคณะท างานโครงการต าบลสะตอน ที่ว่า 

 
“ที่ผ่านมาเงินหมุนเวียนของกองทุนบ้านพอเพียงจะถูกน าไปใช้ในเรื่องของการ
ช่วยเหลือผูเ้ดือดร้อน ดา้นที่อยู่อาศัยกรณีฉุกเฉิน และการสนับสนุนในเรื่องของ
ค่าแรงส าหรบับา้นที่ไม่มีงบประมาณส าหรบัการซ่อมสรา้งโดยมีการใชรู้ปแบบของ
ทุนหมุนเวียน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน เพื่อที่จะสามารถที่จะน าไป
ซ่อมแซมใหก้บัชาวบา้นที่เดือดรอ้นฉุกเฉินไดก่้อน  ในส่วนของเงินที่หมุนกลบัมาจะ
ใชเ้ป็นในรูปแบบของทุนหมุนเวียนกรณีที่ชาวบ้านประสบปัญหาความเดือดร้อน
ฉุกเฉินและอยู่ในช่วงระยะที่ยงัไม่สามารถเสนอโครงการเพือ่ขอรับงบประมาณได ้ 
เราก็ใชเ้งินกองทุนน ามาซ่อมแซมใหเ้ขาก่อนไดเ้ลย กรณีที่สมาชิกที่เราช่วยเหลือ
บางส่วนแล้ว หากเกิดเสียชีวิตก็ไม่ต้องเป็นภาระให้คนรุ่นหลังเราตัดเป็นเคส
สงเคราะห”์ 
(สรนิยา  พลูเวช, การสมัภาษณ,์ 18 มีนาคม 2564) 
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จากการศึกษา สะทอ้นใหเ้ห็นการท างานของเครือข่ายคณะท างานต าบลสะตอน
ว่าเป้าหมายของการด าเนินงานของเครือข่าย เป็นรูปแบบความร่วมมือ (Collaboration)  
ซึ่งตัวแสดงแต่ละส่วนเขา้มาร่วมกันริเริ่มด าเนินโครงการ โดยการก าหนดเป้าหมายการท างาน
รูปแบบใหม่ร่วมกนั ภายใตว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของการด าเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ 
ผูเ้ดือดรอ้นดา้นที่อยู่อาศัย  โดยมีการน าทุนหมุนเวียนมาต่อยอดการด าเนินงานในรูปแบบของ  
การช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนด้านสวัสดิการและด้านแรงงาน ซึ่ง ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ช่วยเหลือหรือความสามารถในการเขา้ถึงงบประมาณของกลุม่เปา้หมายหลกัตามวัตถปุระสงคข์อง
โครงการลดนอ้ยลงไป เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการและต่อยอดการด าเนินงาน และสมาชิกใน
เครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายที่เขา้มาร่วมต่างยอมรบักฎกติกาและบรรทัดฐานในการเขา้มามีส่วน
รว่มในกิจกรรมอย่างสมคัรใจ 

4.2.2.3 การปฏิบัติงานตามขั้นตอนโครงการ 
การด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียงชนบทของต าบลสะตอน เริ่มตน้ขึน้เมื่อปี 

พ.ศ. 2560 โดยเริ่มจากการเชื่อมโยงสภาองคก์รชมุชน ซึ่งท างานควบคู่กบักองทนุสวสัดิการชมุชน
และมีกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื ้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  จากการ
ประสานงานระหว่างกลุ่มองคก์รในชุมชน เขา้มาร่วมกนัส ารวจขอ้มูลผูเ้ดือดรอ้น เนื่องจากความ
เร่งด่วนในการเสนอแบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในปีต่อมามีการด าเนินงานร่วมกัน              
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาเป็นความร่วมมือในรูปแบบเครือข่าย
คณะท างาน สมาชิกในเครือข่ายคณะท างานจะมีการแบ่งหน้าที่ความรบัผิดชอบร่วมกันในการ
ประสานงานและส ารวจรวบรวมขอ้มลูสภาพปัญหาความเดือดรอ้นดา้นที่อยู่อาศยัของประชาชน
ตามพืน้ที่รบัผิดชอบแต่ละหมู่บา้น เพื่อจดัท าโครงการเสนอขอรบังบประมาณ   

ทัง้นี ้ขอ้มูลดังกล่าวตอ้งผ่านเวทีประชาคมใหป้ระชาชนในชุมชนช่วยกันรบัรอง
สิทธิ จากนัน้น าขอ้มูลดังกล่าวมาประชุมพิจารณาจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้ความ
ช่วยเหลือ กระบวนการดังกล่าวจะมีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจร่วมกัน  
โดยคณะท างานจะน าเสนอสภาพปัญหาความต้องการปรบัปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อจัดล าดับความ
เดือดรอ้นและความจ าเป็นเร่งด่วนในภาพรวมทัง้ต าบล ในแต่ละปีจะมีการจัดสรรงบประมาณลง
มาแต่ละพืน้ที่ไม่เท่ากัน  ซึ่งคณะท างานทุกคณะก็จะน าข้อมูลกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นมาเข้าที่ประชุม
พิจารณาหารือรว่มกนัอีกครัง้ ดงัสมัภาษณข์องคณะท างานโครงการต าบลสะตอน ที่ว่า 
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“เราท างานกันมาก่อนโครงการบ้านพอเพียงจะมี เมื่อก่อนเป็นประธานกองทุน
สวสัดิการดว้ย พอจะมาท าบา้นพอเพียง จะมีการก าหนดหนา้ที่ของคณะท างานแต่
ละหมู่หลงัจากประชมุก าหนดการท างานร่วมกนั จะมีการส ารวจขอ้มูลผูเ้ดือดรอ้นแต่
ละหมู่ ผูเ้ดอืดรอ้นและยากจน มีใครใครตอ้งการความช่วยเหลือ แลว้น าเขา้ทีป่ระชุม
เสนอโครงการ พออนมุตัิงบประมาณลงมาเราก็มีการคดัเลือกถา้เงินลงมานอ้ยเราก็
จะมาพจิารณาคดัเลอืก 1 2 3 ใครก่อนใครหลงั ทกุหมู่เหมือนกนัเลย” 
(นอ้ย เปรมประสิทธิ์, การสมัภาษณ,์ 20 มีนาคม 2564) 

 

ค าอธิบายดังกล่าวแสดงให้เห็นกระบวนการท างานของคณะท างานบริหาร
โครงการ ในส่วนของการประสานงานในระดับพืน้ที่ จะมีตวัแทนท าหนา้ที่ประสานงานทัง้ภายใน
และภายนอกเครือข่าย เนื่องสมาชิกในเครือข่ายมีความคุน้เคยกันจากการท างานในพืน้ที่ร่วมกัน
มาก่อนและรูจ้ักกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นจากการอยู่ร่วมในชุมชนเดียวกัน ท าใหส้ามารถเขา้ถึ งปัญหาใน
พืน้ที่เป็นอย่างดี ดงัค าสมัภาษณข์องคณะท างานโครงการต าบลสะตอน ที่ว่า 

 
“คณะกรรมการท าหน้าที่ประสานงาน อย่างผู ้ใหญ่เข้ามาร่วมเพียงคนเดียว                     
ก็จะประสานผูใ้หญ่บา้นหมู่อื่นว่ามีคนที่ไม่มีบา้นหรือยากจนไหม ผูใ้หญ่ก็ติดต่อแต่
ละหมู่เป็นทางสายของผูใ้หญ่อยู่แลว้ แลว้ก็ประสาน อสม. ก็ตดิต่อประธานแต่ละหมู่
มาร่วมลงพืน้ที่ร่วมกันตดัสินใจว่าบา้นหลงัแต่ละหลงัสมควรไดร้ับความช่วยเหลือ
หรือไม่ หลงัไหนแย่ก็ตอ้งช่วยเหลือบา้นหลงันัน้ก่อน เพราะผูใ้หญ่เองก็เป็น อสม.  
ดว้ยก็เลยรูจ้กับา้นทกุหลงัว่าเป็นยงัไง ตอ้งการความช่วยเหลอือะไร” 
(อรสิรา สมัฤทธิ์, การสมัภาษณ,์ 21 มีนาคม 2564) 

 
การจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของต าบลสะตอน เป็นเครื่องมือส าคัญในการ

ก าหนดทิศทางการด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยจะน าขอ้มลูที่ไดจ้ากขอ้มลูการ
จดัล าดบัผูเ้ดือดรอ้นมาพดูคยุหารือร่วมกนั เนื่องจากผูเ้ดือดรอ้นมีจ านวนมากจึงตอ้งมีการก าหนด
เป็นแผนในการเสนอขอรบังบประมาณในแต่ละปี พิจารณาไดจ้ากค าสมัภาษณข์องคณะท างาน
โครงการต าบลสะตอน ที่ว่า 
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“ทกุคนจะคุยกนัดว้ยเหตผุล โดยเอาเหตผุลมาคุยใหก้นัฟัง สมมติว่ามีหมู่หนึ่งอยาก
ช่วยเหลือสมาชิกรายนี ้คณะท างานหมู่นีก็้ตอ้งเอาเหตุผลว่าสมาชิกคนนีเ้ป็นอะไร
ยงัไง ท าไมเราจึงตอ้งช่วยเหลอื แลว้ก็พจิารณาร่วมกนัว่าสมควรไดร้บัความช่วยเหลือ
หรือไม่ ทกุคนก็จะพจิารณาร่วมกนัว่าเหน็ควรใหค้วามช่วยเหลือหรือไม่” 
(อรสิรา สมัฤทธิ์, การสมัภาษณ,์ 18 มีนาคม 2564) 

 

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่ต  าบลสะตอนมีจ านวนผูเ้ดือดรอ้นมากเกินกว่าที่
หน่วยงานภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณส าหรับการช่วยเหลือได้ครอบคลุมทั้งต าบลภายใน
ระยะเวลาเพียงหนึ่งปี  งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรจะถูกน าไปด าเนินการตามล าดับ  
ซึ่งคณะท างานจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เดือดรอ้นหรือกรณีผู้เดือดร้อนมีความจ าเป็น
เร่งด่วน  คณะท างานแต่ละพืน้ที่จะมีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือผูเ้ดือดรอ้น  
ในรายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละระเบียบการด าเนินงานของ
โครงการที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน  บางรายเป็นกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอหรือ 
บางรายเป็นกลุ่มผู้ยากไร้ ผู ้สูงอายุหรือผู้พิการ ไม่มีศักยภาพในการสมทบเงินเข้ากองทุน 
คณะท างานก็จะเชิญผูร้บัผลประโยชนเ์ขา้ร่วมประชมุพิจารณาหาทางออกรว่มกนั พิจารณาไดจ้าก
ค าสมัภาษณข์องคณะท างานโครงการต าบลสะตอน ที่ว่า 

 
“มีการเ รียกประชุมคณะกรรมการเข้ามาพูดคุยเ รื่องประเด็นของสนับสนุน
งบประมาณ แต่เราจะหารือว่าท าอย่างไรกรณีที่ผูเ้ดือดรอ้นไม่มีเงินสมทบ ก็มีการ
ระดมความคิดเห็นกันว่าคนไหนควรจะไดร้ับการสงเคราะห์รูปแบบการให้เปล่า 
เพราะว่าคณะกรรมการแต่ละหมู่จะรูว่้าคนทีเ่สนอมา คนไหนมีก าลงัในการสมทบเงิน
หากคนไหนไม่มีก าลงัส่งก็เอาเขา้ที่ประชุมพจิารณาร่วมกนัว่าผ่านหรือไม่ผ่าน คนนี ้
ส่งคืนไดห้รือไม่ไดโ้ดยที่เราช่วยเหลือบางส่วน ซึ่งจะใชเ้วทีประชุมสภาองค์กรชุมชน
ร่วมกบัการประชุมโครงการบา้นพอเพียงไปในคราวเดียวกนั และบางครัง้ที่จะเสนอ
โครงการใหม่ก็จะมีการใหส้มาชิกเขา้ร่วมประชมุดว้ย” 
(สรนิยา  พลูเวช, การสมัภาษณ,์ 18  มีนาคม 2564) 
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 เมื่อไดแ้ผนพฒันาที่อยู่อาศยัคณะท างานจดัท าโครงการเสนอขอรบัการสนบัสนนุ
งบประมาณโครงการไปยังขบวนองคก์รชุมชนจังหวัดและสถาบนัพัฒนาองคก์รชุมชนพิจารณา
อนุมติัโครงการตามล าดบั นอกจากนี ้ยงัมีการน าแผนพฒันาดงักล่าวมาเชื่อมโยงแผนงานร่วมกบั
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะตอนในเรื่องของการพฒันาคณุภาพชีวิตผ่านโครงการฝึกอาชีพ ซึ่งการ
ด าเนินงานที่ผ่านหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นก็ไดใ้หก้ารสนบัสนุนในการฝึกอาชีพใหก้ับ 
ผูเ้ดือดรอ้นที่สนใจเขา้รว่มโครงการ เพื่อสรา้งความรูแ้ละอาชีพใหก้บักลุม่ผูเ้ดือดรอ้นสามารถน าไป
พฒันาและต่อยอดอาชีพต่อไป 

การน าโครงการไปปฏิบติั  เมื่อส านกังานภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและตะวันออก 
แจง้ผลการอนมุติังบประมาณ จะมีการเรียกประชมุคณะท างานเพื่อประสานแจง้ใหก้ลุ่มเป้าหมาย
ที่ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณทราบและแจง้แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ  เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยทั้งด้านสถานที่และแรงงานช่างที่จะเข้ามา
ด าเนินการ ส าหรบัการจัดซือ้วัสดุเป็นไปตามแบบประมาณการค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง (BOQ)  
และด าเนินการจัดซือ้วัสดุจากรา้นคา้ในพืน้ที่ โดยมอบหมายคณะท างานของแต่ละหมู่ท าหน้าที่
ประสานงาน การสง่มอบวสัดอุปุกรณ ์การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งแต่ละพืน้ที่จะ
มีการรายงานผลการด าเนินงานผ่านการประชุมคณะท างานในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการท างานร่วมกันระหว่างคณะท างาน รวมถึงการ  
แจง้ข่าวสาร ความคืบหนา้การท างานระหว่างคณะท างาน หากมีปัญหาที่ตอ้งใชก้ารตดัสินใจหรือ  
ไม่สามารถหาขอ้ยติุได ้จะมีการเรียกประชมุคณะท างานรูปแบบเป็นทางการเพื่อหารือแนวทางการ
แกไ้ขปัญหารว่มกนั  

ทั้งนี ้ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอหรือผูเ้ดือดรอ้นไม่มีเงินส าหรบัการจา้ง
แรงงาน คณะท างานก็จะมีการปรึกษาหารือและประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่
เ ก่ียวข้องในพื ้นที่  เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัดจันทบุรี    
เพื่อสนับสนุนทรัพยากรส าหรับการด าเนินโครงการ คณะท างานมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  
การท างานตามพืน้ที่ในการประสานกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นและการจัดซือ้วัสดุอุปกรณส์ าหรบัซ่อมแซม  
ที่อยู่อาศัย และสนับสนุนการท างานร่วมกัน มีการติดตาม ประสานงานร่วมกันอย่างต่อ เนื่อง  
มีการรายขอ้มูลการท างานและแลกเปลี่ยนการท างานร่วมกันระหว่างคณะท างาน นอกจากนี ้  
ยงัมีการติดต่อกนัในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เพื่อแจง้ข่าวสารและแลกเปลี่ยนการท างานระหว่าง
คณะท างาน หากมีปัญหาที่ตอ้งใชก้ารตัดสินใจหรือไม่สามารถหาขอ้ยุติได ้จะมีการเรียกประชุม
คณะท างานเพื่อหารือแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  
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กองทุนบา้นพอเพียงชนบทต าบลสะตอน คณะท างานไดก้ าหนดการด าเนินการ
ในรูปแบบของทุนหมุนเวียน โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะท างาน เพื่อน าไป  
ต่อยอดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชน เป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าใหเ้กิดการร่วมรบัรู ้ร่วมคิด  
ร่วมตดัสินใจ และร่วมลงมือปฏิบติั ซึ่งมีการก าหนดใหต้วัแทนคณะท างานรบัผิดชอบในการน าส่ง
เงินสมทบกองทนุจากสมาชิกในหมู่ของตนเองเป็นประจ าทุกเดือนจนครบก าหนด ปัจจบุนัมีการใช้
งบประมาณไปต่อยอดการด าเนินงานช่วยเหลือกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นดา้นที่อยู่อาศัย การจัดสวสัดิการ
สงเคราะหส์  าหรบัสมาชิกที่เสียชีวิต และแกไ้ขปัญหากรณีฉกุเฉินและภยัพิบติัที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ 

 
“ที่ผ่านมาเงินหมุนเวียนของกองทุนบ้านพอเพียงจะถูกน าไปใช้ในเรื่องของการ
ช่วยเหลือผูเ้ดือดร้อน ดา้นที่อยู่อาศัยกรณีฉุกเฉิน และการสนับสนุนในเรื่องของ
ค่าแรงส าหรบับา้นที่ไม่มีงบประมาณส าหรบัการซ่อมสรา้งโดยมีการใชรู้ปแบบของ
ทุนหมุนเวียน วตัถุประสงค์ของการจัดตัง้กองทุน (1) เพื่อที่จะสามารถที่จะน าไป
ซ่อมแซมใหก้บัชาวบา้นทีเ่ดือดรอ้นฉุกเฉินไดก่้อน (2) ในส่วนของเงินทีห่มุนกลบัมา
จะใชเ้ป็นในรูปแบบของทุนหมุนเวียนกรณีที่ชาวบา้นประสบปัญหาความเดือดรอ้น
ฉุกเฉินและอยู่ในช่วงระยะที่ยงัไม่สามารถเสนอโครงการเพือ่ขอรับงบประมาณได ้ 
เราก็ใชเ้งินกองทนุน ามาซ่อมแซมใหเ้ขาก่อนไดเ้ลย (3) กรณีทีส่มาชิกทีเ่ราช่วยเหลอื
บางส่วนแล้ว หากเกิดเสียชีวิตก็ไม่ต้องเป็นภาระให้คนรุ่นหลังเราตัดเป็นเคส
สงเคราะห”์ 
(สรนิยา  พลูเวช, การสมัภาษณ,์ 18  มีนาคม 2564) 

 

จากการศึกษา กิจกรรมความร่วมมือที่เกิดขึน้ของเครือข่ายในระยะเริ่มตน้เป็น
การเชื่อมโยงตัวแสดงที่เก่ียวขอ้งแต่ละฝ่ายเขา้มาแสดงบทบาทในการด าเนินงานบางกิจกรรม
ร่วมกันหรือเป็นการปฏิบัติงานบางขั้นตอน ในลักษณะของการร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
(Co-operation) ภายใตก้ระบวนการเดียวกนั แต่มีการด าเนินการต่อเนื่องจึงพฒันาความร่วมมือ
เป็นการร่วมกันด าเนินงาน (Collaboration) แบบประสานการท างานให้สอดคล้องกันระหว่าง
คณะท างานทัง้สองคณะ ซึ่งเป็นความร่วมมือกนัในระดบัสงูสุด พิจารณาไดจ้ากการจดัโครงสรา้ง
ความสมัพันธ์ร่วมกันภายในเครือข่าย ซึ่งอยู่ในรูปแบบไม่เป็นทางการ และความร่วมมือระหว่าง
สมาชิกในเครือข่ายในการด าเนินภารกิจหรือกิจกรรมภายใต้เป้าหมายที่ ร่วมกันวางไว้   
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อาทิเช่น การบริหารจัดการ การเห็นชอบร่วมกัน ความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
น าไปสูก่ารบรรลเุปา้หมาย การแลกเปลี่ยนทรพัยากร การแกปั้ญหารว่มกนั 

4.2.2.4 การแลกเปล่ียนทรัพยากร 
การแลกเปลี่ยนและระดมทรพัยากรระหว่าสมาชิกในเครือข่ายเกิดขึน้หลังจาก

สมาชิกในเครือข่ายไดเ้ขา้มาร่วมด าเนินงานและประสานการท างานร่วมกัน แต่ละส่วนมีการน า
ทรพัยากรเขา้มาร่วมในการด าเนินงานมากนอ้ยต่างกนัภายใตบ้ทบาทและขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ที่ตัวแสดงแต่ละส่วนมี อาทิเช่น  ทรพัยากรแรงงาน ทรพัยากรความรู ้ทรพัยากรการเงินและอ่ืนๆ 
เพื่อน ามาแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และรว่มกนัระดมทรพัยากรจากภายนอก เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นดา้นที่อยู่อาศัย  
ในชุมชนร่วมกัน นอกจากนี ้สมาชิกในเครือข่ายยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการท างาน
รว่มกนัทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อแบ่งปันขอ้มลูของแต่ละพืน้ที่ ประสบการณท์ างาน 
และเรียนรูแ้ละแกไ้ขปัญหารว่มกนั ซึ่งปรากฏอยู่ในขัน้ตอนการด าเนินงานและการจดัประชมุหารือ
ร่วมกัน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการท างานร่วมกัน พิจารณาได้จาก 
ค าสมัภาษณข์องคณะท างานโครงการต าบลสะตอน ที่ว่า  

 
“บางคนก็ประสบการณ์เยอะกว่าก็ต้องมาเสริม ตรงนีข้าด ตรงนีเ้กิน แต่ก็มีการ
ปรึกษาร่วมกัน ประสบการณ์ของเราก็แตกต่างกัน อย่างเราชาวบ้านเข้ามาเป็น
กรรมการก็ไม่ค่อยรูเ้รือ่ง ก็ตอ้งมีการพูดคยุสอบถามกนับา้ง”   
(อริสรา สมัฤทธิ,์ การสมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2564) 
 

จากค าสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าตัวแสดงในเครือข่ายคณะท างานต าบลสะตอน 
ต่างมีศกัยภาพสงูต ่าแตกต่างกนัไป บางคนมีเครือข่ายความสมัพนัธท์ี่กวา้งขวางสามารถเชื่อมโยง
การท างานของเครือข่ายได้ดี ยกตัวอย่าง ตัวแทนคณะท างานที่เข้ามาร่วมไม่ครบทุกหมู่บา้น 
จ าเป็นตอ้งพึ่งพาตวัแทนคณะท างานจากหมู่ใกลเ้คียงเขา้มาดแูลและรบัผิดชอบแทน แต่ละส่วนก็
มีการน าศักยภาพหรือทรพัยากรที่ตนมีน ามาหนุนเสริมการท างานร่วมกัน เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
สามารถขับเคลื่อนไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง พิจารณาไดจ้ากค าสัมภาษณ์ของคณะท างานโครงการ
ต าบลสะตอน ที่ว่า 
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“อย่างบางคนเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น เขาก็จะมีความช านาญในการท าระบบ
บญัชี ก็จะมาเป็นคนท าบญัชีของต าบล แต่คนทีไ่ม่ไดเ้ป็นเขาก็ไดป้ระสานงานกบัคน
อืน่ๆ บางคนประชาสมัพนัธ์เก่งก็จะประสานงานกบัคนไดท้ัง้หมู่บา้น ก็มีหลากหลาย 
บางคนมีความสามารถในการบนัทกึขอ้มูลก็จะมีหนา้ทีใ่นการจดบนัทกึการประชมุ” 
(นางสรนิยา  พลูเวช, การสมัภาษณ,์ 18 มีนาคม 2564) 

 

เนื่องจากเครือข่ายมีทรัพยากรการเงินที่ ได้จากการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณค่อนขา้งจ ากัด และเงื่อนไขการเบิกจ่ายสามารถน าไปใชส้  าหรบัการซือ้วัสดุอุปกรณ์
การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่านั้น ซึ่งผู้เ ดือดร้อนบางรายไม่มีงบประมาณเพียงพอหรือ ไม่มี
งบประมาณจา้งแรงงาน สมาชิกในเครือข่ายจึงตอ้งมีการระดมทรพัยากรเงิน แรงงาน ทัง้ภายใน
และภายนอกเครือข่าย เช่น การประสานผูน้  าชุมชนเพื่อขอแรงงานจิตอาสาในหมู่บา้นเขา้มาช่วย
ด าเนินการ บางพืน้ที่ผูน้  าชุมชนช่วยสนับสนุนทัง้ค่าอาหาร ค่าพาหนะในการเดินทางของแรงงาน 
หรือบางหมู่บา้นที่มีศกัยภาพสามารถประสานหน่วยงานทหารในพืน้ที่เขา้มาเป็นแรงงานซ่อมแซม
ปรบัปรุงที่อยู่อาศยัใหก้บัผูเ้ดือดรอ้น ดงัค าสมัภาษณข์องคณะท างานโครงการต าบลสะตอน ที่ว่า   

 
“บางบ้านที่ด้อยโอกาส ผู ้ใหญ่จะเอาคนมาช่วย ทั้งกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสา 
เพราะว่าไม่มีค่าแรงช่าง อย่างหมู่ 6 จะมีทหาร ตชด. มาช่วย หมู่อืน่ถา้เราไปรอ้งขอ
เขาก็ช่วย”  
(นอ้ย เปรมประสทิธิ,์ การสมัภาษณ์, 20 มีนาคม 2564) 

 
ค าบอกเล่าจากการท างานสะทอ้นใหเ้ห็นว่านอกจากคณะท างานจะมีการระดม

ทรพัยากรจากภายในชุมชนแลว้ ยงัมีประสานการท างานร่วมกบัแกนน าชมุชนเพื่อระดมทรพัยากร
จากหน่วยงานภายนอกเข้ามาหนุนเสริมการท างาน ตรงกันกับค าสัมภาษณ์ของคณะท างาน
โครงการต าบลสะตอนอีกท่าน ที่ว่า “มีการประสานหน่วย ตชด.114 แจง้ประสานผูใ้หญ่บา้นหมู่นัน้
ท าหนังสือไปขอช่างมาช่วยซ่อมแซมบา้น เราจะใชจ้ิตอาสาในการท าแลว้เขาจะมีหัวหนา้ช่างมา 
หรือบางทีก็เป็นลกูมือมาช่วยซ่อมแซมบา้น” (สรนิยา พลูเวช, การสมัภาษณ,์ 18 มีนาคม 2564) 
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จากการศึกษา จะเห็นไดว้่าเครือข่ายคณะท างานต าบลสะตอนประกอบไปดว้ย
สมาชิกที่ หลากหลายการด า เนินงานสมาชิก ในเครือข่าย ต่างมีทรัพยากรเข้ามาร่วม 
ในกระบวนการท างานมากนอ้ยแตกต่างกันออกไป ส่งผลใหเ้กิดการเกือ้หนุนทรพัยากรและหนุน
เสริมความสามารถระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ท าให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนและ 
ระดมทรพัยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย ส่งผลท าใหก้ารท างานของเครือข่าย 
บรรลคุวามส าเรจ็ตามเปา้หมายที่ก าหนดไวร้ว่มกนั   
 

4.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางนโยบายและกลไกการขับเคล่ือน
โครงการบ้านพอเพียงชนบทในเครือข่ายคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงชนบทต าบล
บางกะไชย 

4.2.3.1 การประสานงานและการติดต่อส่ือสาร 
การขบัเคลื่อนโครงการของเครือข่ายคณะท างานต าบลบางกะไชย  มีการก าหนด

กลไกการประสานการท างานร่วมกันอยู่ในรูปแบบคณะท างาน  เนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงการ
ท างานร่วมกับตัวแสดงจากหลายภาคส่วนที่มาจากผูน้  าชุมชนและกลุ่มองคก์รของแต่ละหมู่บา้น  
โดยมีการชื่อมโยงแกนน าที่มาจากหมู่บ้านๆ ละ 2 คน  ซึ่งมีลักษณะของการเป็นเครือข่ายใน
รูปแบบไม่เป็นทางการและเป็นความสมัพนัธใ์นแนวราบ เนื่องจากการท างานรว่มกนัไม่มีระบบการ
สั่งการ เป็นการช่วยเหลือพึ่งพากันของบุคคลในหมู่บา้นหรือชุมชน สมาชิกที่เขา้มาร่วมมีความ
เขา้ใจการด าเนินงานโครงการในภาพรวมและสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่ไดเ้ป็นอย่างดี 
การประสานการท างานมีการแบ่งบทบาทการท างานในแต่ละกิจกรรมแตกต่างกันตามขอบเขต
และอ านาจหนา้ที่ ในการประชุมร่วมกันสมาชิกในเครือข่ายจะมีความเสมอภาคกันในการเสนอ
ความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนขอ้มูล และการตัดสินใจ ท าให้การท างานระหว่างเครือข่ายมีการ
ประสานงานที่ดีและมีความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั 

การติดต่อสื่อสารระหว่างคณะท างานอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการ ผ่านการ
ประชุมประจ าเดือนอย่างสม ่าเสมอทุกวนัที่ 12 ของเดือน เพื่อพดูคยุเรื่องการท างานหรือการเสนอ
ประเด็นปัญหาจากการด าเนินงานที่เกิดขึน้มาแลกเปลี่ยนร่วมกนั เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบางกะไชยเป็นพื ้นที่กลางในการท างานระหว่าง
เครือข่าย  ทัง้นี ้การติดต่อที่อยู่ในรูปแบบไม่เป็นทางการเป็นการปรกึษาหารือระหว่างคณะท างาน
ในการติดตามหรือแลกเปลี่ยนการท างานผ่านการพูดคุยนอกรอบหรือการพูดคุยโทรศัพท์  
การสื่อสารภายนอกเครือข่าย ใชก้ลไกตัวแทนคณะท างานท าหนา้ที่ในการประสานงานร่วมกับ
เครือข่ายอ่ืนๆ เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น การเขา้ร่วมเวทีประชุมประชุมโครงการ
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บา้นพอเพียงกับหน่วยงานระดับอ าเภอหรือระดับจังหวัด และน าขอ้มูลข่าวสารหรือประเด็นที่ได้
จากการประชุมมาสื่อสารใหเ้ครือข่ายคณะท างานรบัทราบร่วมกัน พิจารณาไดจ้ากค าสมัภาษณ์
ของคณะท างานโครงการต าบลบางกะไชย ที่ว่า 

 
“ส่วนมากกองทุนของ เราจะประชุมประจ า เดือนทุกวันที่  12 มัน เ กี่ยวกับ
คณะกรรมการหมดเกือบทกุสว่น เพือ่ขบัเคลือ่นบา้นพอเพยีงทกุประเด็นงานในต าบล 
ถา้ใครมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไร หรือข่าวจากบา้นพอเพียงประธานฯ จะมาแจง้เรา
วนัที ่12 ว่าการขบัเคลือ่นบา้นพอเพยีงไปถงึไหนยงัไง ไดร้บังบประมาณมาเท่าไร” 
(รชันี  ม่วงสขุ, การสมัภาษณ,์ 18 มีนาคม 2564) 

 

จากการศึกษา การท างานของเครือข่ายคณะท างานต าบลบางกะไชย จะเห็นได้
ว่าการประสานการท างานร่วมกนัผ่านกลไกคณะท างานที่มีการจดัโครงสรา้งการท างานขึน้ ซึ่งอยู่
ในรูปแบบไม่เป็นทางการ ลักษณะของการประสานงานที่เกิดขึน้จึงอยู่ในแนวราบ เป็นไปอย่าง
หลวมๆ  มีการก าหนดบทบาทการท างานร่วมกันไว้อย่างชัดเจนและร่วมกันรับผิดชอบ 
ตามขอบเขตการปกครองของตนเอง  อีกทั้งสมาชิกในเครือข่ายต่างความเสมอภาคกัน 
ในการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนและการตัดสินใจร่วมกันผ่านการประชุมอย่างสม ่าเสมอ 
พิจารณาได้จากการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะท างานอยู่ ในรูปแบบที่ เ ป็นทางการ และ 
การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ สะทอ้นใหเ้ห็นว่าเครือข่ายยังคงมี
ความเลื่อนไหลอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงพลกัดนัใหค้วามเป็นเครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

4.2.3.2 การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
การเข้ามาร่วมในเครือข่ายคณะท างานเป็นไปด้วยความสมัครใจและ  

มีวตัถปุระสงคใ์นการช่วยเหลือกลุม่ผูเ้ดือดรอ้นในหมู่บา้นหรือชมุชนของตนเอง ในช่วงระยะเริ่มตน้
การด าเนินโครงการเริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักการด าเนินงานตามนโยบาย 
ไดก้ าหนดใหม้ีการบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนในพืน้ที่ เพื่อเกิดกระบวนการท างานรูปแบบ
เครือข่ายกลุ่มองคก์รชุมชน โดยใชง้บประมาณเป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือจาก  
ทุกภาคส่วน และใหอิ้สระในการก าหนดรูปแบบการด าเนินงานของเครือข่าย ท าใหก้ารท างาน 
มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ ้น คณะท างานได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ที่ ได้รับ
ผลประโยชน ์โดยตอ้งมีการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในกองทุนบา้นพอเพียงชนบทของต าบล ซึ่งเป็น
เงื่อนไขส าคัญในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรี  
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ส าหรบัครวัเรือนที่มีผูพ้ิการอาศัยอยู่หรือเป็นครวัเรือนของผูสู้งอายุผูด้อ้ยโอกาสที่ไม่มีบุตรหลาน
ดูแลจะไดร้บัการสงเคราะห์โดยการให้เปล่า ในส่วนของกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นรายอ่ืนๆ  มีศักยภาพ
เพียงพอตอ้งสมทบเงินเขา้กองทุน ซึ่งคณะท างานจะรว่มกนัพิจารณาเป็นรายบุคคล ทัง้นี ้เพื่อเป็น
การสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงงบประมาณของกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงคข์องโครงการอย่าง
เท่าเทียมกนั และเพื่อใหก้ารบริหารจัดการงบประมาณเกิดความยั่งยืนและสามารถน าไปต่อยอด
การด าเนินงาน    

การก าหนดระเบียบการบริหารจัดการกองทุนบ้านพอเพียงชนบทต าบล 
บางกะไชย เกิดขึ ้นภายใต้แนวทางการด าเนินโครงการและแนวทางการด าเนินงานของ 
ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกในเครือข่ายได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน                        
โดยก าหนดใหส้มาชิกของกองทุนคือ ผูเ้ดือดรอ้นที่ไดร้บังบประมาณส าหรบัการปรบัปรุงซ่อมแซมที่
อยู่อาศยัเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งสมทบเงินบางส่วนเขา้กองทุนตามเงื่อนไขที่คณะท างานก าหนดคือ
รอ้ยละ 6 โดยน าทุนหมุนเวียนที่ไดร้บัการสมทบจากสมาชิกไปต่อยอดการด าเนินงานช่วยเหลือ
กลุม่ผูเ้ดือดรอ้นในพืน้ที่ต่อไป 

จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า การเขา้มาร่วมในการด าเนินกิจกรรมของสมาชิกใน
เครือข่ายคณะท างานของต าบลบางกะไชย  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายในการท างานร่วมกนัอยู่ใน
ระดบัของเครือข่ายความรว่มมือ ซึ่งสมาชิกที่เขา้มารว่มต่างมคีวามสมคัรใจและเขา้ใจวตัถปุระสงค์
ในการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
กลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการอย่างเท่าเทียม เพื่อใหก้ารท างานของเครือข่ายเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและการบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับเงื่อนไขการ
ท างานสะทอ้นใหเ้ห็นว่า สมาชิกในเครือข่ายมีความพยายามในแสวงหาแนวทางและวิธีการท างาน
ที่ค  านึงถึงความสอดคลอ้งกับเป้าหมายที่แทจ้ริงของการด าเนินงานโครงการและเหมาะสมกับ
บริบทของพืน้ที่ เพื่อใหก้ลุ่มผูเ้ดือดรอ้นสามารถเขา้ถึงงบประมาณไดค้รอบคลมุทัง้ต าบลและการ
ด าเนินงานบรรลผุลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่ไดก้ าหนดไวร้่วมกนั 

4.2.3.3 กิจกรรมความร่วมมือ         
การด าเนินงานโครงการของคณะท างานต าบลบางกะไชย จะมีการเรียกประชุม

สมาชิกในเครือข่ายคณะท างานก่อนเริ่มด าเนินงาน เพื่อชีแ้จงแนวทางการและสรา้งความเขา้ใจใน
การขอรบังบประมาณโครงการจาก พอช. และแนวทางการคัดเลือกผูเ้ดือดรอ้นตามที่ไดร้่วมกัน
ก าหนดไว้ โดยมีการวางแผนการท างานร่วมกันในทุกขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลผู้เดือดรอ้นด้านที่อยู่อาศัย คณะท างานทุกคนจะท าหน้าที่ เป็นแกนหลักในการ
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ประสานการงานในหมู่บา้นของตนเองและลงพืน้ที่รวบรวมขอ้มลูกลุ่มผูเ้ดือดรอ้น มีการประสาน
การท างานร่วมกับผู้น าท้องที่  ผู ้น าท้องถิ่น ทั้งที่ เป็นคณะท างานและไม่ได้เข้ามาร่วมเป็น
คณะท างาน เพื่อหนุนเสริมการท างานร่วมกัน ท าใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นได้โดยตรง  
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความคุ้นเคยจากการท างานในพื ้นที่อยู่ก่อนแล้วและรู้จักกับกลุ่ม  
ผูเ้ดือดรอ้นเป็นอย่างดี ท าใหก้ารท างานเกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการท างานเชิงพื ้นที่  
พิจารณาไดจ้ากค าสมัภาษณข์องคณะท างานโครงการต าบลบางกะไชยที่ว่า 

 
“มีการเรียกประชุมก านนั ผูใ้หญ่บา้นและก็สมาชิก อบต. ร่วมกนั เพือ่บูรณาการหา
บา้นทีย่ากจนหรือทรุดโทรม มีงบประมาณสนบัสนนุซ่อมแซมช่วยเหลือ ก านนัดาเขา
เป็นประธานสภาองค์กรชุมชน มีการประสานผ่านมาทางสมาชิก อบต. แล้วก็
ผูใ้หญ่บา้น แลว้ก็มี อสม.  เขา้มาร่วม” 
(รชัน ี ม่วงสขุ, การสมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2564) 

 
เมื่อได้ข้อมูลกลุ่มผู้เดือดร้อนจากการส ารวจเรียบร้อยแล้ว จะน ามาประชุม

พิจารณาในภาพรวมระดบัต าบล โดยตวัแทนคณะท างานแต่ละพืน้ที่จะตอ้งน าเสนอขอ้มูลสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการปรบัปรุงที่อยู่อาศยัของผูเ้ดือดรอ้นเพื่อจดัล าดบัความจ าเป็นและเร่งด่วน 
ท าใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างคณะท างาน การเสนอความคิดเห็น เพื่อไม่ใหซ้  า้ซอ้นกบั
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน หรือสามารถน าข้อมูลไปบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง โดยไม่หวงัรองบประมาณจากโครงการเพียงอย่างเดียว  

ทัง้นี ้ในช่วงระยะเริ่มตน้การด าเนินงานยังไม่ไดร้บัความร่วมมือจากผูน้  าท้องที่
เท่าที่ควร อปุสรรคของการท างานเกิดขึน้ตัง้แต่ช่วงแรกของการด าเนินงาน เนื่องจากผูน้  าในพืน้ที่
ยังขาดความเขา้ใจและความเชื่อมั่นในการจัดสรรงบประมาณ ดว้ยขอ้จ ากัดในดา้นงบประมาณ 
เพราะไม่แน่ใจว่าจะได้รับงบประมาณทั้งหมดหรือไม่จึงไม่ได้เสนอข้อมูลผู้เดือดร้อนเข้าร่วม
โครงการ  ท าใหก้ารส ารวจขอ้มูลกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นดา้นที่อยู่อาศัยในรอบแรกของการด าเนินการ  
ยงัไม่ครอบคลมุพืน้ต าบลบางกะไชย แต่ต่อมาภายหลงัเมื่อไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณครัง้แรก 
จ านวน 56  หลังคาเรือน ซึ่งเป็นโครงการที่การจัดสรรงบประมาณไปยังกลุ่มผู้เดือดร้อนได้ 
จ านวนมาก เมื่อเทียบกบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการของหน่วยงานรฐัที่ผ่านมา ท าใหผู้น้  า
เริ่มมีความเชื่อมั่นว่าจะไดร้บัสนับสนุนงบประมาณ และในปีถัดมาคณะท างานจึงมีการส ารวจ
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ขอ้มลูกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นเพิ่มเติม เพื่อน าเขา้แผนพฒันาที่อยู่อาศยัต าบลบางกะไชย พิจารณาไดจ้าก
ค าสมัภาษณข์องคณะท างานโครงการต าบลบางกะไชย ที่ว่า 

 
“หลงัจากไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบั พอช. เรื่องงบประมาณโครงการบา้นพอเพียง ผมได้
เชิญประชุมผูน้  าทอ้งที่และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผมใหผู้น้  าแต่ละหมู่ส ารวจ
ขอ้มูลผูเ้ดือดรอ้น ผูพ้ิการ และขอขอ้มูลบัตรประจ าตวัเจา้ของบา้นพรอ้มถ่ายภาพ
สภาพ ครัง้แรกส ารวจไดท้ัง้หมด 205 หลงั มีบางหลงัสง่ขอ้มูลใหห้ลงัเดียว เพราะไม่
แน่ใจว่าจะไดห้มดหรือไม่ ผมเลยส่งขอ้มูลไปทัง้หมด แต่ในปีแรกถา้ผมจ าไม่ผิดรอบ
แรกไดร้ับการจัดสรรงบประมาณมา 56 หลงั ตอนนีไ้ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ
โดยรวมแลว้ประมาณรอ้ยกว่าหลงั” 
(มนสั ชาวชยั, การสมัภาษณ,์ 18 มีนาคม 2564) 

 

เนื่องจากในพื ้นที่ต  าบลบางกะไชยมีกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความ
เดือดรอ้นที่อยู่อาศยัเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัการจดัสรรงบประมาณมีจ านวนจ ากัด  จึงมีการ
จดัท าแผนพฒันาที่อยู่อาศยัต าบลบางกะไชย ซึ่ง ระยะสัน้ 5 ปี เพื่อใชเ้ป็นแผนในการเสนอขอรบั
งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องคก์ารมหาชน) และเชื่ อมโยงแผนงานร่วมกับ
หน่วยงานเก่ียวข้อง ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการเสนอขอรับงบประมาณโครงการ 
ตามก าหนดไวใ้นแผนเป็นไปตามล าดับ ทั้งนี ้ถ้าหากผูเ้ดือดรอ้นมีความจ าเป็นเร่งด่วนสมาชิก 
ในเครือข่ายคณะท างานจะรายงานขอ้มลูมายงัประธานคณะท างาน และเรียกประชมุคณะท างาน
เพื่อพิจารณาการใหค้วามช่วยเหลือผูเ้ดือดรอ้นร่วมกัน รวมถึงการวางแผนการใชง้บประมาณ 
จากกองทุนบ้านพอเพียงชนบทมาในการด าเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู ้เดือดร้อนที่มี 
ความจ าเป็นเรง่ด่วนหรือกลุม่เปา้หมายตามแผนพฒันาที่อยู่อาศยัของต าบลอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดขึน้หลังจากที่ส  านักงานภาคกรุงเทพ 
ปริมณฑลและตะวนัออก แจง้ผลการอนุมติังบประมาณโครงการ มีการประชุมคณะท างานเพื่อให้
สมาชิกในเครือข่ายท าหนา้ที่ประสานแจง้กลุ่มเป้าหมายทราบและเตรียมความพรอ้มด าเนินการ
ปรบัปรุงที่อยู่อาศยัตามแนวทางการด าเนินงาน ทัง้ดา้นสถานที่ งบประมาณ และแรงงานช่างที่จะ
เขา้มาด าเนินการ  ซึ่งคณะท างานจะตอ้งมีการวางแผนจดัล าดับการปรบัปรุงที่อยู่อาศัยตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่ง พอช. ไดก้ าหนดแบ่งการเบิกจ่ายออกเป็นรายงวด ซึ่งสามารถด าเนินการ
ได้ครั้งละประมาณ 10 ครัวเรือน จนครบตามจ านวนที่ ได้รับงบประมาณ ทั้งนี ้  ในกรณีที่
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งบประมาณไม่เพียงพอหรือผูเ้ดือดรอ้นไม่มีเงินส าหรบัการจา้งแรงงาน คณะท างานก็จะมีการ
ปรึกษาหารือและประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในพืน้ที่ เช่น การเชื่อมโยง
กลุ่มกองทุนชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์
จงัหวดัจนัทบรุี รา้นคา้และภาคเอกชนในพืน้ที่ เพื่อสนบัสนนุทรพัยากรส าหรบัการด าเนินโครงการ  

ส าหรบัการจดัซือ้วสัดุอุปกรณส์ าหรบัการปรบัปรุงที่อยู่อาศัย คณะท างานไดต้ก
ลงกันว่าใหผู้เ้ดือดรอ้นสามารถน าแบบประมาณการ (BOQ) ตามรายการที่ขอรบังบประมาณไว ้ 
ไปจดัซือ้ไดท้ี่รา้นขายวสัดกุ่อสรา้งในชมุชนซึ่งคณะท างานไดป้ระสานงานไว ้การจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์
จะต้องเป็นไปตามรายละเ อียดที่ ระบุไว้ตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงที่ อยู่ อาศัย   
โดยคณะท างานที่รับผิดชอบในส่วนของการเบิกจ่ายจะท าหน้าที่ในการติดตามและเบิกจ่าย
งบประมาณค่าวสัดใุหก้บัรา้นคา้วสัดกุ่อสรา้ง  หรือหากวสัดทุี่ตอ้งการรา้นคา้วสัดกุ่อสรา้งในพืน้ที่
ไม่มี ผูเ้ดือดรอ้นสามารถไปติดต่อซือ้วสัดทุี่ตอ้งการ ส ารองจ่ายแลว้น าใบเสร็จกลบัมาเบิกเงินไดท้ี่
คณะท างาน  พิจารณาไดจ้ากค าสมัภาษณข์องคณะท างานโครงการ ที่ว่า 

 
“มีการจัดซื ้อวัสดุที่ช่างประมาณการไว้ตาม BOQ จากร้านในหมู่บ้านค่ะ ส่วน
คณะท างานจะท าหนา้ทีเ่บิกจ่ายงบประมาณใหเ้ขาค่ะ บางทีถา้รา้นในต าบลบางกะ
ไชยไม่มีเขาก็ไปซือ้มา มีบิลมาเบิกมาเราก็เบิกค่าวสัดใุห ้เพราะว่ารา้นในบางไชยไม่
มี อย่างเหลก็ท าหลงัคา เหลก็ท าตรงเสาบา้นมนัไม่มีขนาดทีเ่ขาจะใช”้ 
(รตัติกาล สขุยิ่ง, การสมัภาษณ,์ 21 มีนาคม 2564) 

 

ในระหว่างการด าเนินการปรบัปรุงซ่อมแซมก็จะมีสมาชิกที่ที่ท าหนา้ที่รบัผิดชอบ
แต่ละหมู่บา้นคอยติดตามการด าเนินงาน เก็บรวบรวมขอ้มลูความคืบหนา้การปรบัปรุงที่อยู่อาศัย 
และรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมใหส้มาชิกรบัทราบร่วมกัน และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานให้หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณทราบเป็นรายงวด เพื่อให้สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณงวดถดัไปจนกว่าด าเนินการจนครบตามจ านวนที่ไดร้บัการสนบัสนุน พิจารณาไดจ้าก
ค าสมัภาษณข์องคณะท างานโครงการต าบลบางกะไชย ที่ว่า 
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“การรายงานผลการติดตามและการเบิกจ่ายก็จะเขา้ทีป่ระชุมว่าหลงันีเ้สร็จแลว้ แต่
จะชีแ้จงทกุเดือนทีท่ าเสร็จ ว่าบา้นหลงัไหน ใชง้บประมาณเท่าไร เราก็ไปดูเวลาเขา
เอาช่างมาด าเนินการท างาน ตอนช่วงทีเ่ขารือ้ เวลาเขาซ่อมบา้นก็ไปร่วมกนัดูว่าช่าง
ท าไงเป็นยงัไง เพราะว่าค่าแรงเขาไม่มีงบใหช้าวบา้นตอ้งออกเอง เราก็ตอ้งไปตรวจดู
ไม่อยากใหเ้ขาท าล่าชา้จะเสยีงบประมาณ เสยีผลประโยชนข์องเจา้ของบา้น รวบรวม
ถ่ายภาพ ก่อนท า ตอนท า หลงัท า เราจะเป็นคนถ่ายใหแ้ลว้เราก็เก็บงานส่งท่าน
ประธาน บ้านใครที่จะซ่อมเป็นรายต่อไป เพราะงบประมาณเขามาเป็นงวดๆ  
คืองวดนีไ้ด้ซ่อมบ้านปีนีไ้ด้มากี่หลังก็ต้องประชุมกันว่าจะให้บ้านหลังไหนซ่อม 
ก่อน-หลงั” 
(รชันี  ม่วงสขุ, การสมัภาษณ,์ 21 มีนาคม 2564) 

 

กองทุนบา้นพอเพียงชนบทของต าบลบางกะไชย เกิดขึน้ภายใตเ้งื่อนไขการด าเนินงาน
โครงการบา้นพอเพียงชนบทของเครือข่ายสภาองคก์รชุมชนจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบนัมีการน าทุน
หมุนเวียนภายในกองทุนไปต่อยอดการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่ม  
ผู้เดือดร้อนในพื ้นที่  ทั้งในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และกรณี  
เกิดเหตุภัยพิบัติส่งผลท าให้ที่ อยู่อาศัยได้ของประชาชนได้รับความเสียหาย ต้องได้รับ  
การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรองบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว 
พิจารณาไดจ้ากค าสมัภาษณข์องคณะท างานโครงการ ที่ว่า 

 
“มีการด าเนินการในรูปแบบกองทนุ โดยสภาองค์กรชุมชนบางกะไชย มีการก าหนด
เงือ่นไขใหผู้เ้ดอืดรอ้นทีไ่ดร้บัการช่วยเหลือสมทบเงินเขา้กองทนุตามเงือ่นไขทีก่ าหนด
ไว ้ส าหรับผูพ้ิการ ผูสู้งอายุที่ไม่สามารถท ากินได ้สภาองค์กรชุมชนจะด าเนินการ
ซ่อมแซมใหโ้ดยการใหเ้ปล่า ซึ่งเงินในส่วนทีส่มาชิกสมทบเขา้กองทนุบา้นพอเพยีง มี
การน าไปด าเนนิการต่อยอดโดยแต่ละปีจะน ามาด าเนนิการใหก้บัผูเ้ดอืดรอ้นรายใหม่
ไดปี้ละประมาณสบิหลงั” 
(มนสั ชาวชยั, การสมัภาษณ,์ 18 มีนาคม 2564) 
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จากการศึกษา กิจกรรมความร่วมมือของเครือข่ายคณะท างานต าบลบางกะไชย 
สมาชิกในเครือข่ายลว้นเป็นแกนหลกัในการประสานการท างานร่วมกนั มีการวางแผนการท างาน 
การพดูคยุปรกึษาหารือร่วมกันในทุกขัน้ตอน จากกิจกรรมที่เกิดขึน้ในการด าเนินโครงการสะทอ้น
ใหเ้ห็นความสมัพนัธก์ารมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกในเครือข่าย พบว่ามีลกัษณะของความร่วมมือ
(collaboration) ในการด าเนินกิจกรรมหรือภารกิจร่วมกนั ไม่ใช่แค่เพียงการประสานความร่วมมือ
ในการด าเนินงานแค่บางกิจกรรมร่วมกนัหรือการปฏิบติังานบางขัน้ตอน แต่สมาชิกต่างมีส่วนร่วม
ในการคิด แสดงความเห็นและลงมือปฏิบติัรว่มกนัในทกุขัน้ตอน  

4.2.3.4 การแลกเปล่ียนทรัพยากร 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการเครือข่ายคณะท างานต าบลบาง 

กะไชย มีตวัแสดงที่เขา้มาร่วมเป็นจ านวนมากและมาจากแกนน าหลกัของแต่ละหมู่บา้น ซึ่งอาจจะ
มีทรพัยากรติดตัวมากน้อยต่างกันออกไป ประกอบกับทรพัยากรที่เครือข่ายมีอยู่ค่อนขา้งจ ากัด  
สมาชิกในเครือข่ายจึงตอ้งมีการแลกเปลี่ยนและการพึ่งพาอาศัยทรพัยากรร่วมกันทัง้ดา้นความรู ้ 
ด้านแรงงานประสบการณ์ท างาน เช่น ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง งบประมาณ และความร่วมมือ  
รวมถึงการแลกเปลี่ยนการท างานระหว่างเครือข่ายทั้งในดา้นข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์
ท างาน และการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แชรป์ระสบการณ์ท างานและการแลกเปลี่ยน
ขอ้มลูระหว่างคณะท างานเพื่อเรียนรูแ้ละแกไ้ขปัญหารว่มกนั เพื่อใหก้ารท างานประสบความส าเร็จ
ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ 

ในขณะเดียวกันทรพัยากรของเครือข่ายอยู่ในสภาวะจ ากัด สมาชิกในเครือข่าย
จ าเป็นตอ้งร่วมกันระดมทรพัยากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อน ามาช่วยเหลือกลุ่มผูเ้ดือดรอ้น 
เนื่องจากงบประมาณที่ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานมีค่อนข้างจ ากัด น าไปใช้ส  าหรับ 
การจัดซือ้วัสดุอุกรณ์ส าหรับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่านั้น  ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับการซือ้วัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินการ คณะท างานจ าเป็นต้องมีการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ 
ในพืน้ที่ เพื่อขอรบัสนับสนุนทรพัยากรสนับสนุนการด าเนินโครงการทัง้ที่ เป็นเงิน สิ่งของหรือวสัดุ
ส  าหรับการปรับปรุงที่อยู่อาศัย เช่น การเชื่อมโยงกองทุนการเงินในชุมชน ร้านค้าเอกชน   
การประสานขอความช่วยเหลือจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
พิจารณาไดจ้ากค าสมัภาษณข์องคณะท างานโครงการ ที่ว่า “มีการเชื่อมโยงกับกองทุนการเงิน
ชุมชน เช่น กองทนุหมู่บา้น เพือ่สนบัสนนุงบประมาณเขา้มาสมทบ รวมถึงรา้นคา้เอกชนในพืน้ที่ 
เพือ่ร่วมสนบัสนนุเงนิเขา้กองทนุ” (รตัติกาล สขุยิ่ง, การสมัภาษณ,์  20 มีนาคม 2564 )  
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จากการศึกษา จะเห็นไดว้่าเครือข่ายคณะท างานต าบลบางกะไชย มีตัวแสดงที่
หลากหลายและล้วนเป็นแกนน าชุมชน ในการด าเนินงานเนื่องจากตัวแสดงเพียงคนเดียว 
ไม่สามารถท างานใหเ้ครือข่ายประสบความส าเร็จไดด้ว้ยตนเอง จ าเป็นตอ้งมีการแลกเปลี่ยนและ
พึ่งพาทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีร่วมกัน ตลอดจนการระดมทรัพยากรร่วมกันเพื่ อหนุนเสริม 
การท างานของเครือข่ายใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องโครงการและจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวร้ว่มกนั 

การขบัเคลื่อนการด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียงชนบทจงัหวดัจนัทบรุี รูปแบบ
ของนโยบายได้ถูกก าหนดเป็นแผนงานและโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย  
ในชนบท สั่งการจากหน่วยงานส่วนกลางยังส่วนภูมิภาคตามล าดับ อาศัยกลไกการควบคุมและ  
สั่งการตามระบบราชการ จากนัน้ไดป้ลอ่ยใหห้น่วยระดบัพืน้ที่ ท าหนา้ที่เชื่อมโยงภาคีและภาคส่วน
ที่เก่ียวขอ้งในพืน้ที่เขา้มาร่วมด าเนินการ  ซึ่งสามารถอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างคณะท างาน 
ในการขบัเคลื่อนโครงการบา้นพอเพียงชนบท จงัหวดัจนัทบรุี ดงัตาราง 7 

ตาราง 7  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแสดงในเครือข่ายคณะท างานในการขบัเคลื่อนโครงการ
บา้นพอเพียงชนบทจงัหวดัจนัทบรุี 

กิจกรรม/ 
การด าเนินงาน 

ต าบลขนุซอ่ง ต าบลสะตอน ต าบลบางกะไชย 

การประสานงาน -ลกัษณะการท างานของ
เครือข่ายแนวราบ 
-การประสานงานผ่าน
กลไกคณะท างานที่มา
จากเครือขา่ยจติอาสา  
-มีการแบ่งหนา้ที่ในการ
ประสานงานรว่มกนัอย่าง
ชดัเจน  

-ลกัษณะการท างานของ
เครือข่ายแนวราบ 
-การประสานงานผ่าน
กลไกคณะท างาน
ประสานงานพืน้ท่ีและ
บรหิารโครงการ  
-มีการแบ่งหนา้ที่ในการ
ประสานงานรว่มกนัอย่าง
ชดัเจน 

-ลกัษณะการท างาน
ของเครือขา่ยแนวราบ 
-การประสานงานผ่าน
กลไกคณะท างานที่มา
จากตวัแทนแกนน า
หมู่บา้นๆ ละ 2 คน 
-มีการแบ่งหนา้ที่ในการ
ประสานงานรว่มกนั
อย่างชดัเจน 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

การติดต่อสือ่สาร การประชมุแบบเป็น
ทางการไม่เป็นทางการ
อย่างต่อเนื่อง 
-การประชมุแบบเป็น
ทางการ  3 - 4 ครัง้/ปี 

-การพดูคยุนอกรอบ 

-การพดูคยุโทรศพัท ์

การประชมุแบบเป็น
ทางการไม่เป็นทางการ
อย่างสม ่าเสมอ 

-การประชมุทกุวนัท่ี  
30 ของทกุเดือน 
-การพดูคยุนอกรอบ 

-การพดูคยุโทรศพัท ์

การประชมุรูปแบบเป็น
ทางการและ 
ไม่เป็นทางการอยา่ง
สม ่าเสมอ 

-การประชมุทกุวนัท่ี  
12 ของทกุเดือน 
-การพดูคยุนอกรอบ 

- การพดูคยุโทรศพัท ์
การก าหนด
จุดมุ่งหมาย 

-การก าหนดระเบียบการ
ท างานรว่มกนั 

-การก าหนดหลกัเกณฑ์
การชว่ยเหลือผูเ้ดือดรอ้น 

-การก าหนดระเบียบการ
บรหิารกองทนุ 

-การก าหนดระเบียบการ
ท างานรว่มกนั 

-การก าหนดหลกัเกณฑ์
การชว่ยเหลือผูเ้ดือดรอ้น 

-การก าหนดระเบียบการ
บรหิารกองทนุ 

-การก าหนดระเบียบ
การท างานรว่มกนั 

-การก าหนดหลกัเกณฑ์
การชว่ยเหลือผู้
เดือดรอ้น 

-การก าหนดระเบียบ
การบรหิารกองทนุ 

กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

-การปรกึษาหารือรว่มกนั 

-การแลกเปล่ียนขอ้มลู 

-การตดัสินใจรว่มกนั 

-การลงพืน้ท่ีปฏิบตังิาน  
- การใชก้องทนุบา้น
พอเพียงต่อยอดการ
ด าเนินงานในพืน้ท่ีโดยไม่
ขอรบัการสนบัสนนุ
งบประมาณจาก
หน่วยงานรฐั  

-การปรกึษาหารือรว่มกนั 

-การแลกเปล่ียนขอ้มลู 

-การตดัสินใจรว่มกนั 

-การลงพืน้ท่ีปฏิบตังิาน  
-มีการขอรบัการสนบัสนนุ
งบประมาณต่อเนื่อง 
คณะท างานมกีารท างาน
รว่มกนัอยา่งต่อเนื่อง 

-การปรกึษาหารือ
รว่มกนั 

-การแลกเปล่ียนขอ้มลู 

-การตดัสินใจรว่มกนั 

-การลงพืน้ท่ีปฏิบตังิาน  
-มีการขอรบัการ
สนบัสนนุงบประมาณ
ต่อเนื่องคณะท างานมี
การท างานรว่มกนัอย่าง
ต่อเนื่อง 

การแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร 

การระดมทรพัยากรทัง้
ภายในและภายนอก
เครือข่าย  

การระดมทรพัยากรทัง้
ภายในและภายนอก
เครือข่าย 

การระดมทรพัยากรทัง้
ภายในและภายนอก
เครือข่าย 

 
 



  102 

จะเห็นไดว้่าความสมัพันธ์ระหว่างเครือข่ายคณะท างานโครงการบา้นพอเพียง
ชนบททัง้ 3 พืน้ที่ พบว่า มีการเชื่อมโยงการท างานผ่านกลไกการท างานในรูปแบบคณะท างาน  
ซึ่งอยู่ในรูปแบบไม่เป็นทางการร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม ได้แก่ ผู ้น าท้องที่  ผู ้น าท้องถิ่น  
กลุ่มองคก์รชุมชนและภาคประชาชน โดยการปฏิสมัพันธด์ว้ยการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอก
เครือข่ายในลกัษณะของการร่วมรบัรู ้  ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมติดตามผล สามารถสรุป
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแสดงในเครือข่ายคณะท างานโครงการผ่านกิจกรรมโครงการ ดงันี ้ 

1) การประสานงานและการติดต่อส่ือสาร ลักษณะการท างานของ
เครือข่ายคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดจันทบุรี  มุ่งเน้นการท างานในแนวราบ  
เป็นการท างานแบบที่เชื่อมโยงถึงกนัหมด ไม่ไดใ้ชร้ะบบสั่งการตามสายบงัคบับญัชา เนื่องจากเป็น
การประสานความร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่มองคก์รในพืน้ที่ มีสภาองคก์รชุมชนท าหนา้ที่
เป็นตวักลางเชื่อมโยงตวัแสดงจากทุกภาคสว่นในพืน้ที่ โดยใชก้ลไกรูปแบบของคณะท างานในการ
ประสานการท างานร่วมกันระหว่างตัวแสดงในเครือข่าย  การท างานจึงมีความยืดหยุ่นและ 
ตัวแสดงสามารถปรบัตัวในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  การด าเนินงานของเครือข่าย 
มีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  มีการประสานงาน  การแลกเปลี่ยนข้อมูล  
แสดงความเห็น และตัดสินใจร่วมกันอย่างสม ่าเสมอ  ทั้งในส่วนงานย่อยที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน  
หรือการประสานงานหน่วยงานภายนอก สมาชิกในเครือข่ายก็จะมีการปฏิบติัตามบทบาทภารกิจ
หลกัของตนเอง 

ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะท างานของแต่ละพืน้ที่จะมีรูปแบบที่เป็น
ทางการผ่านประชุมคณะท างานหรือการประชุมประจ าเดือน มีการน าประเด็นที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม
กบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหรือการลงพืน้ที่ปฏิบติังานของตวัแสดงที่รบัผิดชอบแต่ละกิจกรรมจะตอ้ง
น าขอ้มลูที่ไดจ้ากพืน้ที่มาน าเสนอและแลกเปลี่ยนรว่มกนัในที่ประชมุ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั เกิดการชื่อมโยงสายสมัพนัธร์ะหว่างตวัแสดงในเครือข่าย สว่นการติดต่อสื่อสาร
ในรูปแบบไม่เป็นทางการจะมีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารผ่านการพูดคุยนอกรอบเพื่อ แลกเปลี่ยนการ
ท างาน หรือปรึกษาหารือเมื่อพบกันระหว่างการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่หรือทางโทรศัพท์  
ทัง้นี ้กรณีการท างานเกิดปัญหาหรือมีอปุสรรคไม่สามารถแกไ้ขไดแ้ละมีความจ าเป็นเรง่ด่วนก็จะมี
การเรียกประชมุคณะท างานเพื่อรว่มกนัหาทางจดัการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ 
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2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย ในการด าเนินโครงการบา้นพอเพียงชนบทของ
ตัวแสดงในเครือข่ายคณะท างาน ต่างมีวัตถุประสงค์ในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา 
ความเดือดรอ้นดา้นที่อยู่อาศัยใหก้ับประชาชนในพืน้ที่ ภายใตบ้ทบาทภารกิจและหนา้ที่หลกัของ
ตนเอง และร่วมกนัจดัการและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ผ่านการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครฐั โดยมีสภาองคก์รชุมชนต าบลเป็นหน่วยขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งพืน้ที่ต  าบล 
ขุนซ่อง ต าบลสะตอน และต าบลบางกะไชย ถือไดว้่าเป็นพืน้ที่น าร่องโครงการบา้นพอเพียงชนบท 
ในพืน้ที่ 7 ต าบล ที่เริ่มด าเนินงานในปีแรกของจงัหวดัจนัทบุรี ท าใหใ้นระยะเริ่มตน้ของการด าเนิน
โครงการยังไม่มีแนวทางการด าเนินงานและระเบียบปฏิบัติงานในระดับพืน้ที่ ที่ชัดเจนมากนัก  
เช่น การจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ การบริหารงบประมาณของโครงการ มีเพียงแนวทางการขอรับ  
การสนับสนุนงบประมาณและขั้นตอนการด าเนินงานหลักของโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก และขบวนองคก์รชุมชนจังหวัดเป็นที่ปรึกษา
ใหก้ับคณะท างาน ซึ่งสมาชิกที่เขา้มาร่วมต่างมีความเข้าใจว่าต้องการที่จะบรรลุสิ่งใดร่วมกัน 
เป้าหมายเหล่านีจ้ึงเป็นสิ่งส าคัญในการจูงใจและน าไปสู่การขับเคลื่อนการประสานความร่วมมือ  
ในทางปฏิบติั เนื่องจากสมาชิกต่างเห็นปัญหาที่เกิดขึน้จรงิในพืน้ที่จึงเกิดความตอ้งการพฒันาเป็น
แรงขบัเคลื่อนที่น าไปสูก่ารหาแนวทางการแกไ้ขปัญหารว่มกนั 

จากการศึกษา สะทอ้นใหเ้ห็นเป้าหมายของการด าเนินงานของเครือข่ายซึ่งอยู่  
ในรูปแบบความรว่มมือ โดยมีการรว่มกนัรเิริ่มด าเนินโครงการและการก าหนดเปา้หมายการท างาน
รูปแบบใหม่ร่วมกนั ภายใตว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของการด าเนินโครงการ เพื่อช่วยเหลือ
ผูเ้ดือดรอ้นดา้นที่อยู่อาศัยในพืน้ที่ของตนเอง ผ่านการบริหารจัดการงบประมาณจนบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน พิจารณาได้จากการต่อยอดการด าเนินงานผ่านกองทุน
หมนุเวียน ทัง้ในรูปแบบของการปรบัปรุงที่อยู่อาศยั ช่วยเหลือกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นดา้นสวสัดิการและ
ด้านแรงงาน แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายหลักตามวัตถุประสงคข์อง
โครงการ หรือความสามารถในการเขา้ถึงงบประมาณของกลุ่มเป้าหมายลดนอ้ยลงไป เนื่องจาก
เป็นการบริหารจัดการและต่อยอด และสมาชิกในเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วม  
ต่างยอมรบักฎกติกาและบรรทดัฐานในการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสมคัรใจ ยกตวัอย่าง 
การด าเนินการจัดตัง้กองทุนบา้นสรา้งวินัยของต าบลขุนซ่อง คณะท างานมีความเห็นพอ้งตอ้งกัน
ว่าการด าเนินงานดงักล่าว นอกจากเป็นการต่อยอดการซ่อมแซมที่อยู่อาศยัในชุมชน ยงัสามารถ
ต่อยอดการพัฒนาอาชีพให้กับผู้เดือดร้อนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นรูปธรรมความส าเร็จตามที่
คณะท างานไดก้ าหนดไวต้ั้งแต่เริ่มด าเนินการ  ผลการด าเนินงานกองทุนบ้านสรา้งวินัยต าบล  
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ขุนซ่องที่ผ่านมาสามารถต่อยอดการปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยไม่ขอรบังบประมาณจากสถาบัน
พัฒนาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) อย่างไรก็ตาม แมว้่าสภาองคก์รชุมชนต าบลขุนซ่องจะ
ขอรบังบประมาณเพียงปีเดียว แต่ยงัมีการด าเนินงานต่อเนื่องโดยใชก้องทุนดงักล่าวเป็นเครื่องมือ
บริหารจัดการโครงการใหเ้กิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง ในส่วนการเนินงานกองทุนบา้นพอเพียง
ชนบทของต าบลสะตอนและต าบลบางกะไชย คณะท างานมีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการบริหารจัดการกองทุน เป็นไปเพื่อประโยชนข์องกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นและมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการให้เกิดความยั่ งยืน โดยให้สมาชิกสมทบเงินบางส่วนเข้ากองทุนได้มีการน า
งบประมาณไปต่อยอดการด าเนินงานปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้เดือดรอ้นรายอ่ืนๆ ในพืน้ที่   
แสดงใหเ้ห็นถึงรูปธรรมความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการและการต่อยอดการด าเนินงาน 

3) กิจกรรมความร่วมมือ เกิดขึน้จากการท างานหรือกิจกรรมตามขัน้ตอน
การด าเนินโครงการบา้นพอเพียงชนบท จะเห็นไดว้่าในการท างานของโครงการคณะท างานมีการ
ท างานที่เป็นระบบมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและงบประมาณผ่านความร่วมมือของเครือข่าย  
มีการประสานงาน การแลกเปลี่ยนขอ้มลู และการตดัสินใจร่วมกนั ในเวทีการประชุมคณะท างาน
ทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มลูการท างานระหว่าง
คณะท างาน จากการส ารวจขอ้มลูผูเ้ดือดรอ้นดา้นที่อยู่อาศัยพบว่า แต่ละพืน้ที่มีกลุ่มเป้าหมายที่
ประสบปัญหาความเดือดรอ้นที่อยู่อาศยัเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัการจดัสรรงบประมาณในแต่
ละปีมีจ านวนจ ากัด ท าให้เกิดการจัดท าแผนพัฒนาระดับต าบลซึ่งจะมีข้อมูลครอบคลุม 
กลุม่ผูเ้ดือดรอ้นทัง้ต าบล น ามาใชใ้นการวางแผนการเสนอขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ เพื่อให้
การด าเนินงานมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามการจัดล าดับความเดือดรอ้นของกลุ่มเป้าหมาย  
จึงตอ้งมีการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับต าบลเพื่อใชใ้นการเสนอขอรบังบประมาณจาก
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) และการเชื่อมโยงแผนงานร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั
ที่เก่ียวขอ้ง   

การน านโยบายไปสู่การปฏิบติั แต่ละพืน้ที่ก็ไดม้ีการส่งตัวแทนคณะท างาน
หรือทีมงานท าหน้าที่ในการประสานงาน ติดตามการจัดซือ้วัสดุส  าหรบัการปรบัปรุงที่อยู่อาศัย
ใหก้บัผูเ้ดือดรอ้น  ตลอดจนการติดตามการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานให ้ทัง้นีจ้ะ
พบว่าการท างานยังมีขอ้จ ากัดดา้นทรพัยากรเงินและแรงงาน คณะท างานจึงตอ้งร่วมกันระดม
ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกพืน้ที่ เพื่อน ามาหนุนเสริมการท างานจนสามารถบรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ นอกจากนี ้การบริหารจดัการกองทุนบา้นพอเพียงของแต่ละพืน้ที่มี การ
น ามาต่อยอดปรับปรุงที่อยู่อาศัยและเป็นเครื่องมือที่ท าให้เครือข่ายมีการประสานงานกัน



  105 

ตลอดเวลาและต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยังพบว่าการด าเนินงานกองทุนบา้นพอเพียงเป็นรูปธรรม
ความส าเรจ็ในการบริหารจดัการงบประมาณและการต่อยอดการด าเนินโครงการ และเป็นกิจกรรม
ส าคัญที่ท าให้คณะท างานมีการประสานงานร่วมกันมาอย่างยาวนานเริ่มตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้ง
กองทุนจนถึงปัจจุบัน ท าใหค้วามสัมพันธ์และการปฏิบัติงานของเครือข่ายคณะท างานมีความ
ต่อเนื่องจากการติดต่อประสานงานกนัอย่างสม ่าเสมอระหว่างตวัแสดงในเครือข่ายคณะท างาน  

จากการศึกษาความร่วมมือที่เกิดขึน้ในการด าเนินโครงการบ้านพอเพียง
ชนบทของคณะท างานต าบลขนุซ่อง  จะเห็นไดว้่ามีลกัษณะการท างานในรูปแบบของความร่วมมือ 
(Collaboration) ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด (Empower) สมาชิกที่เข้ามาร่วมในเครือข่ายต่างเข้ามา
ร่วมกันด าเนินภารกิจภายใต้การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเป็นระบบและ 
การท างานดว้ยวิธีการเป็นหุน้ส่วน (partnerships) ไม่ใช่แค่เพียงการประสานความร่วมมือในการ
ด าเนินงานแค่บางกิจกรรมร่วมกันหรือการปฏิบัติงานบางขั้นตอน แต่สมาชิกต่างมีส่วนร่วมคิด 
แสดงความเห็น และลงมือปฏิบติัรว่มกนัในทกุขัน้ตอน ซึ่งเป็นกลไกการท างานในลกัษณะเครือข่าย
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมภาคส่วนต่างๆ ในสงัคม โดยมีหน่วยภาครฐัมี
หนา้ที่ในการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน และอิสระในการบริหารจดัการเป็น
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและสรา้งการมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของโครงการ ส่งผลใหเ้กิด
รูปธรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากการด าเนินงานซ่องแซมที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นให้สมาชิก
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัมากกว่าการรอรบัความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัเพียงอย่างเดียว  

4) การแลกเปล่ียนทรัพยากร ตัวแสดงในเครือข่ายคณะท างานโครงการ
ลว้นเป็นแกนน าชุมชน กลุ่มองคก์รหรือปฏิบติังานในพืน้ที่มาเป็นระยะเวลานานจึงมีความสมัพนัธ์
ที่ค่อนขา้งกวา้งขวาง ส่วนใหญ่เคยท างานร่วมกันและพึ่งพาอาศัย ในการขับเคลื่อนกิจกรรมทาง
สงัคมรว่มกนัมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง การเขา้มาร่วมท างานมีทรพัยากรติดตวัมาแตกต่างกนั
ออกไปทัง้อ านาจหนา้ที่ การเงิน ความรู ้ แรงงาน แต่ตวัแสดงในเครือข่ายไดม้ีการน าทรพัยากรมา
ใชเ้ชื่อมโยงการท างานของเครือข่ายไดเ้ป็นอย่างดี เนื่องจากกลไกประสานงานตอ้งท าหนา้ที่ในการ
เชื่อมโยงการท างานทัง้ภายในและภายนอกเครือข่าย ในการบริหารจดัการและงบประมาณในการ
ด าเนินงานเครือข่าย นอกเหนือจากการใชง้บประมาณจากหน่วยงานหลกัที่สนบัสนุนงบประมาณ
แลว้ ยงัมีการระดมทรพัยากรจากภายในและภายนอกพืน้ที่  

การพึ่งพาการท างานระหว่างคณะท างานเกิดขึน้ผ่านความร่วมมือในการ
ปฏิบติังานโครงการ เช่น มาแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เกิดการเติมเต็มขอ้มลูและความรูจ้ากการท างาน
รว่มกนั บางคนมีเครือข่ายความสมัพนัธท์ี่กวา้งขวางสามารถเชื่อมโยงการท างานของเครือข่ายไดดี้ 
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รวมถึงการพึ่งพาทรพัยากรการท างานที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ในการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาในการ
ด าเนินกิจกรรมแต่ละครัง้ และในขณะเดียวกนัการด าเนินงานบางครัง้มีอปุสรรคดา้นความเพียงพอ
ของทรพัยากรจึงจ าเป็นตอ้งมีการระดมทรพัยากรจากหน่วยงานภายนอกเพื่อใหก้ารด าเนินงาน
สามารถขับเคลื่อนไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง การด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียงชนบทจะไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ หากขาดการพึ่งพาอาศัยการท างานร่วมกันและการพึ่งพา
ทรพัยากรประเภทต่างๆ ของเหล่าตัวแสดงในเครือข่าย จะเห็นไดว้่าการที่เครือข่ายอยู่ในสภาวะ
จ ากดัทัง้ดา้นทรพัยากรการเงิน ความรู ้แรงงาน จ าเป็นตอ้งพึ่งพาซึ่งกนัจะท าใหก้ารด าเนินงานของ
เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่ตัวแสดงในเครือข่ายต่างสร้างความเข้มแข็ง  
โดยการเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละฝ่าย  การเกื ้อหนุนพึ่งพากันในลักษณะนี ้จะท าให้
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างตวัแสดงยดึโยงกนัอย่างเหนียวแน่น  
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บทที ่5  
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

ในการศึกษาเรื่อง ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะท างาน
โครงการบา้นพอเพียงชนบท กรณีศกึษา จงัหวดัจนัทบรุี ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มลูตวัแสดง
ในเครือข่ายคณะท างานและการขบัเคลื่อนโครงการบา้นพอเพียงชนบทของเครือข่ายคณะท างาน
บา้นพอเพียงชนบทจงัหวดัจนัทบรุี โดยแบ่งหวัขอ้ในการสรุปผลได ้ดงัต่อไปนี ้

5.1 สรุปผลการวิจยั 
5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ ไดก้ าหนดการศึกษาพืน้ที่ด  าเนินการโครงการบา้นพอพอเพียง  

ในพืน้ที่จังหวัดจันทบุรี  ทั้ง 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลขุนซ่อง ต าบลสะตอนและต าบลบางกะไชย  
โดยใชว้ิธีการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณเ์ชิงลึกตัวแทนคณะท างานโครงการ
บา้นพอเพียงชนบท จ านวน 9 ราย ซึ่งมาสามารถสรุปผลการศกึษาวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา 
ดงันี ้

5.1.1 เพ่ืออธิบายองคป์ระกอบและบทบาทของตัวแสดงทางนโยบายใน
เครือข่ายคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงชนบท 

การขบัเคลื่อนการด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียงชนบทจงัหวดัจนัทบรุี รูปแบบ
ของนโยบายไดถู้กก าหนดเป็นแผนงานและโครงการพฒันาที่อยู่อาศัยส าหรบัผูม้ีรายไดน้อ้ยจาก
หน่วยงานส่วนกลางและสั่งการมายังส่วนภูมิภาคตามล าดับ อาศัยกลไกการควบคุมและสั่งการ
ตามระบบราชการ มีระบบการจดัสรรงบประมาณผ่านสภาองคก์รชมุชนต าบล จากนัน้ไดป้ล่อยให้
หน่วยระดับพืน้ที่เชื่อมโยงภาคีและภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพืน้ที่เขา้มาร่วมด าเนินการ มีการใช้
รูปแบบของเครือข่ายทางสังคมในพืน้ที่เป็นหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือกิจกรรม  
โดยใชก้ลไกประสานการท างาน ในรูปแบบคณะท างาน มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
จากตวัแสดงจากทุกภาคส่วนในพืน้ที่ ประกอบไปดว้ย ผูน้  าทอ้งที่ ผูน้  าทอ้งถิ่น กลุ่มองคก์รชุมชน
และภาคประชาชน โครงสรา้งของเครือข่ายคณะท างานมีตัวแสดงที่หลากหลายและมีความ
เข้มแข็ง การแบ่งบทบาทหน้าที่และจัดรูปแบบการประสานงานให้กับตัวแสดงในเครือข่าย
คณะท างานในการแสดงบทบาทที่สอดคล้องและแตกต่างกันตามที่มาของตัวแสดงแต่ละส่วน  

แ 
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ของสงัคม ท าใหเ้กิดการใชศ้ักยภาพของเหล่าตัวแสดงในเครือข่ายไดอ้ย่างเต็มที่ ในการพัฒนาที่
อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผูม้ีรายไดน้้อยเป็นประเด็นร่วมของเครือข่าย น าไปสู่การปฏิบัติงาน
รว่มกนั โดยใชเ้ครือข่ายกลุม่องคก์รชมุชนเป็นกลไกในการด าเนินงานและการปฏิบติังานผ่านความ
รว่มมือในภาพรวมทัง้ระบบ ลกัษณะความโดดเด่นของเครือข่ายคณะท างานคือและการมีตวัแสดง
ที่หลากหลายและแตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบัศกัยภาพและความสามารถในการเชื่อมโยงเหล่าตวั
แสดงของสภาองค์กรชุมชน คุณลักษณะของตัวแสดงในเครือข่ายคณะท างานโครงการบ้าน
พอเพียงชนบท คือมีบทบาทและภารกิจคล้ายคลึงกันต่างน าศักยภาพที่ตนมีอยู่มาใช้ในการ
ด าเนินงานของเครือข่าย โดยใช้ประเด็นกิจกรรมและปัญหาที่เกิดขึน้ในพื ้นที่ในการพูดคุย
ปรกึษาหารือการด าเนินการแกปั้ญหารว่มกนั 

5.1.2 เพ่ืออธิบายรูปแบบความสัมพันธร์ะหว่างตัวแสดงทางนโยบายใน
เครือข่ายคณะท างานโครงการบ้านพอเพียงชนบท  

จากการด าเนินโครงการบา้นพอเพียงชนบทจงัหวดัจนัทบรุี ความสมัพนัธร์ะหว่าง
เครือข่ายคณะท างานปฏิสมัพนัธร์ะหว่างตวัแสดงเกิดขึน้ตามกระบวนการมีส่วนร่วมตามแผนการ
ปฏิบติังานและเป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานที่สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 
ก าหนดไว ้เกิดกระบวนการพึ่งพาทรพัยากรและการจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการเชื่อมโยง
กลไกคณะท างานระดับต าบลอย่างไม่เป็นทางการ ลักษณะการท างานอยู่ในแนวราบและ 
เป็นความสมัพนัธแ์บบหลวมๆ ไม่มีสายการบงัคบับญัชา เนื่องจากตวัแสดงในเครือข่ายมีบทบาท
หน้าที่คลา้ยคลึงกัน แต่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงในเครือข่ายมีความแน่นที่แฟ้นจากการ
ท างานร่วมงานกนัมาก่อนหนา้และมีความกวา้งขวางในพืน้ที่ สามารถเชื่อมโยงการท างานร่วมกนั
และกลุ่มผูเ้ดือดรอ้น ในพืน้ที่ไดเ้ป็นอย่างดี ผลจากการมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีจากการท างานร่วมกันมา
อย่างยาวนานและสม ่าเสมอ ท าใหส้ามารถเชื่อมโยงการท างานอย่างเป็นระบบไม่เกิดการท างาน
ซ า้ซอ้นหรือขดัแยง้กนั 

การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ การท างานและการติดต่อสื่อสารของเครือข่าย
คณะท างานแต่ละต าบลมีการสรา้งความเขา้ใจก่อนการด าเนินการเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั มีการประชุมคณะท างานซึ่งอยู่ ในรูปแบบที่เป็นทางการ เพื่อวางแผนการท างาน
ร่วมกนั ท าใหเ้กิดการเชื่อมโยงฐานขอ้มูล การแลกเปลี่ยนขอ้มลูและการตัดสินใจร่วมกนัระหว่าง
สมาชิกในเครือข่าย นอกจากนี ้ยงัมีการแลกเปลี่ยนทรพัยากรร่วมกนัและร่วมกันระดมทรพัยากร
จากหน่วยงานภายนอก เช่น เงิน สิ่ งของ และแรงงาน ท าให้เกิดการเชื่อมโยงการท างาน 
งบประมาณและการมีส่วนรว่มจากทุกภาคส่วนในพืน้ที่ น าไปสู่ความร่วมมือในท างานร่วมกนัผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ตลอดจนการติดตามการด าเนินงานและการรายงานผลการท างาน  
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ในส่วนของการประสานงานรูปแบบที่ไม่เป็นทางการเป็นการพูดคยุปรกึษาหารือนอกรอบระหว่าง
สมาชิกในเครือข่าย  

จากการศึกษายงัพบว่า ผลจากการด าเนินงานแต่ละพืน้ที่มีรูปธรรมความส าเร็จ
ของการท างาน จากการบริหารจัดการงบประมาณผ่านกองทุนบ้านพอเพียงชนบท โดยมีการ  
ต่อยอดการด าเนินงาน มีการน าทุนหมุนเวียนภายในกองทุนไปต่อยอดการช่วยเหลือและแกไ้ข
ปัญหาดา้นที่อยู่อาศัยใหก้ับกลุ่มผูเ้ดือดรอ้นในพืน้ที่ ทั้งในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ ในการ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และกรณีเกิดเหตุภยัพิบติัส่งผลท าใหท้ี่อยู่อาศัยไดข้องประชาชนไดร้บัความ
เสียหาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินโครงการ สะท้อนให้ เห็นถึง
ศกัยภาพและความสามารถในการบรหิารจดัการโครงการและทรพัยากรชมุชนอย่างมีสว่นรว่ม 

5.2 อภปิรายผลการศึกษา 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการ  

บา้นพอเพียงชนบท กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี โดยมีประเด็นที่พบจากการศึกษา ซึ่งผูว้ิจัยได้น า
ขอ้มลูที่ไดม้าอภิปรายตามหลกัแนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. โครงสร้างการท างานของเครือข่ายเป็นไปตามศักยภาพของตัวแสดงและ
บริบทของพืน้ที่ 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียงชนบทจังหวัดจันทบุรี เป็นการ
ด าเนินงานในรูปแบบของเครือข่าย แนวทางการด าเนินโครงการท าใหเ้กิดการเชื่อมโยงการท างาน
ระหว่างทุกภาคส่วนในพืน้ที่ เพื่อเป็นกลไกหลักในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
ผ่านการเชื่อมโยง กิจกรรม ฐานขอ้มลู งบประมาณ และความรว่มมือ ตลอดจนสรา้งความตระหนกั
ในการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในพืน้ที่ทั้งรูปแบบของทุน 
แรงงาน ลกัษณะการด าเนินงานและปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่เกิดขึน้สอดคลอ้งกับแนวคิด
เครือข่ายทางสงัคม (Social Network) ที่มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยจากการศึกษา
แนวทางการด าเนินโครงการท าใหเ้กิดการเชื่อมโยงการท างานระหว่าง ผูน้  าทอ้งที่ ผูน้  าทอ้งถิ่น 
กลุ่มองคก์รชุมชนและภาคประชาชน เขา้มาร่วมเป็นคณะท างานระดับต าบล ซึ่งอยู่ในรูปแบบ  
ไม่เป็นทางการ เนื่องจากตัวแสดงที่เข้ามามีร่วมในการท างานหลากหลายและมีคุณลักษณะ  
ที่แตกต่างกนัออกไปตามบทบาทภารกิจของตนเอง ในส่วนของการท างานมีการจดัโครงสรา้งการ
ท างานของเครือข่ายเป็นไปตามศกัยภาพของตัวแสดงและบริบทของพืน้ที่ สิ่งที่เห็นไดเ้ด่นชดัจาก
การศกึษาตวัแสดงในเครือข่ายแต่ละพืน้ที่คือ ตวัแสดงที่เขา้มารว่มเป็นคณะท างานส่วนใหญ่ลว้นมี
บทบาทเป็นแกนน าหลกัของแต่ละหมู่บา้นหรือกลุม่องคก์รชมุชน มีความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่ม
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ผูเ้ดือดรอ้นและมีศกัยภาพในการปฏิบติังานเชิงพืน้ที่เป็นอย่างดี ท าใหเ้กิดการช่วยเหลือซึ่งกนัและ
กันบนพืน้ฐานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพืน้ที่ โดยตัวแสดงมีการแสดงบทบาทร่วมกันไป
ตามลกัษณะของกิจกรรมของเครือข่าย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (พนัธุศิ์ริ ธนาริยวงศ,์ 2556) 
ที่ท าการศกึษาเก่ียวกบัเครือข่ายการจดัการภยัพิบติัจากอทุกภยัหมู่บา้นเกา้กอ้ ซึ่งมีตวัแสดงเขา้มา
มีส่วนร่วมในเครือข่ายจ านวนมากและมาจากแหล่งที่หลากหลาย  การจัดการมี รูปแบบ
ความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการตามกฎหมายและความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งไดเ้กิดการ
แลกเปลี่ยนทรพัยากรจากตวัแสดงภายในและตวัแสดงภายนอกในการจดัการภยัพิบติั   

2. ลักษณะของเครือข่ายเป็นในรูปแบบเครือข่ายเชิงพืน้ที ่(area network) 
และ เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue network) 

เมื่อพิจารณากระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายคณะท างานโครงการบา้นพอเพียงชนบท
จังหวัดจันทบุรี มีลักษณะการระดมตัวแสดงในพืน้ที่เข้ามาร่วมเป็นคณะท างานสอดคล้องกับ
แนวคิดการด าเนินงานในรูปแบบของเครือข่ายเชิงพืน้ที่ (area network) ที่เกิดขึน้จากกระบวนการ
เชื่อมโยงผูน้  าทอ้งที่ ผูน้  าทอ้งถิ่น กลุ่มองคก์รชุมชนและตัวแทนภาคประชาชน โดยอาศัยพืน้ที่
ด  าเนินการเป็นหลักในการสรา้งพืน้ที่ท างานร่วมกัน ซึ่งขอบเขตพืน้ที่ท างานของเครือข่ายอยู่ใน
ระดับต าบล นอกจากนีก้ารด าเนินงานยังมีลกัษณะเช่นเดียวกันกับรูปแบบเครือข่ายเชิงประเด็น
กิจกรรม  (issue network) มีการด าเนินกิจกรรมผ่านโครงการบา้นพอเพียงชนบท เพื่อแกไ้ขปัญหา
หรือจัดการปัญหาที่ อยู่ อาศัยที่ เ ป็นปัจจั ยส าคัญในการเข้ามาร่วมของภาคีเครือข่ าย  
การปรึกษาหารือแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกัน การด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายจึงมีลกัษณะ
การท างานในแนวราบ ซึ่งมีอิสระในการด าเนินงานภายใตศ้กัยภาพของตนเอง ผ่านการเชื่อมโยง
เครือข่าสภาองคก์รชมุชนที่เป็นแกนหลกัในการเชื่อมประสานและสนบัสนนุการด าเนินงานในพืน้ที่ 
จะเห็นไดว้่ารูปแบบของนโยบายไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม  ในการจัดการและ
แกไ้ขปัญหาสาธารณะผ่านโครงการของหน่วยงานภาครฐั โดยคาดหวงัใหเ้กิดความรว่มมือระหว่าง
ตัวแสดงทุกภาคส่วนในพืน้ที่และเป็นองคป์ระกอบส าคัญในการสรา้งเครือข่ายที่มีความเขม้แข็ง 
เมื่อเทียบกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับสูงสุด แสดงใหเ้ห็นถึงการเสริมพลงั
อ านาจให้ กลุ่มองค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนมีขีดความสามารถอย่างเต็มที่ ในการจัดการ
ทรพัยากร การตดัสินใจ การบรหิารงาน และการด าเนินกิจกรรมหรือปฏิบติัในชมุชนแทนหน่วยงาน
ภาครฐั เนน้ใหป้ระชาชนเขา้มามีสว่นรว่มเป็นผูด้  าเนินภารกิจอย่างมีอิสระและหน่วยงานภาครฐัท า
หนา้ที่ในการส่งเสริมและสนบัสนุนเท่านัน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของเครือข่ายทางสงัคมตามที่ 
(พระมหาสุทิตย์  อาภากโร , 2547 , น. 89-96)  ได้อธิบายลักษณะของเครือข่ายเชิงพื ้นที่   
(Area Network) ว่าเป็นรูปแบบกระบวนการท างานหรือกิจกรรมรว่มกนั โดยอาศยัพืน้ที่ด  าเนินการ
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เป็นหลักและมีการเชื่อมโยงกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายในพื ้นที่ให้เข้ามาร่วมปรึกษาหารือ  
แนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ในรูปแบบคณะกรรมการและการบูรณาการ โดยใชก้ิจกรรมเป็น
ภารกิจในการท างานรว่มกนั และเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue Network) รูปแบบเครือข่าย
ที่เกิดขึน้จากประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณท์ี่เกิดขึน้เป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งความร่วมมือ
กับภาคีต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้อง โดยมีองค์กรหลักหรือหน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบการท างาน  
เป็นผูส้นบัสนุนการท างานของเครือข่ายในระดับพืน้ที่ ซึ่งเครือข่ายในระดับพืน้ที่จะมีอิสระในการ
ด าเนินงานภายใตศ้กัยภาพของตนเอง 

3. ความสัมพันธร์ะหว่างตัวแสดงภายในเครือข่ายเน้นความสัมพันธใ์น
แนวราบ 

ภายใตก้ารขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการในพืน้ที่จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 3 ต าบล  
การเข้ามาร่วมของตัวแสดงในเครือข่ายในระยะเริ่มต้น พบว่า  มีลักษณะการประสานงาน 
(Coordination) และการท างานรว่มกนั (Collaboration) เป็นความสมัพนัธใ์นแนวราบ ตวัแสดงใน
เครือข่ายของแต่ละพืน้ที่จะเห็นได้ว่าล้วนมีฐานที่มาจากเครือข่ายกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน  
เมื่อพิจารณาการท างานของเครือข่าย แม้ว่ากลไกคณะท างานระดับต าบลจะถูกก าหนดขึน้
เหมือนกันทุกต าบล แต่การจัดโครงสร้างการท างานในแต่ละพื ้นที่ แตกต่างกันออกไป  
แต่กระบวนการด าเนินกิจกรรมโครงการอยู่ ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันเป็นไปตามแนวทาง 
ที่หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณก าหนด พิจารณาไดจ้ากการติดต่อประสานงานร่วมกันจาก
กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการบา้นพอเพียงชนบท มีการก าหนดกลไกการท างานอยู่ในรูปแบบ
ของคณะท างานโครงการ  ระยะแรกของการท างานแต่ละพืน้ที่มีการท างานในลักษณะของการ
ประสานงาน (Coordination) ตัง้แต่การพูดคุยแนวทางการแกไ้ขปัญหา การประสานการท างาน
และเชื่อมโยงฐานขอ้มูล ผูเ้ดือดรอ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั ต่อมามีการขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างคณะท างานอย่างต่อเนื่องท าให้ 
การท างานเป็นไปในลกัษณะของความร่วมมือ (Collaboration) การสื่อสารภายในเครือข่ายอยู่ใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีจากการแลกเปลี่ยนการ
ท างาน หรือปรึกษาหารือร่วมกัน ใหค้วามสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกมีความแน่นแฟ้นค่อนขา้งสูง 
พิจารณาไดจ้ากความถ่ีในการจัดประชุมคณะท างานและการพูดคุยในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ
อย่างสม ่าเสมอ ผ่านการประชุมซึ่งอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป  
ในทิศทางเดียวกนั  
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นอกจากนี ้ การบริหารจัดการกองทุนและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ท าใหเ้ครือข่ายคณะท างานยงัคงมีการติดต่อสื่อสารและประสานการท างาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันจ าเป็นตอ้งอาศัยการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่าง
ตัวแสดงภายในเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การเสนอความคิดเห็น จะน าไปสู่ 
ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และยังช่วยให้การท างานหรือกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายการด าเนินงาน จากการศึกษาจะเห็นไดว้่าเครือข่ายคณะท างานมีปฏิสมัพันธ์กัน  
ในลักษณะต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือ 
(Collaborative Governance)  ซึ่งสามารถกระท าได้ผ่านตัวแสดงที่ ไม่ใช่รัฐ  เนื่องจากเป็น 
การบริหารจัดการผ่านความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่าย หลายองคก์ร เพื่อประโยชนส์าธารณะ
และเป็นการสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกัน (ศศิธร ทองจันทร์, 2559, น. 26-27)  
ในลกัษณะของการประสานงาน (Co-ordination) ซึ่งเป็นรูปแบบปฏิสมัพนัธค์วามร่วมมือที่เกิดขึน้
ระหว่างตัวแสดงในการประสานการท างานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย อาจเกิดขึน้ระหว่างองค์กร
ต่างๆ ที่อยู่ในภาคส่วนเดียวกนัหรือคนละภาคส่วนของสงัคมจนสามารถพฒันาไปสู่การเขา้มาร่วม
มือกนัท างาน (Collaboration) ซึ่งเป็นการปฏิสมัพนัธ์ในเชิงความร่วมมือที่เกิดขึน้ระหว่างตวัแสดง
ในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มคน ที่ เข้ามาร่วมมือกันท างานหรือด าเนินภารกิจ ภายใต้การจัด
โครงสร้างความสัมพันธ์และการจัดองค์กรที่ เป็นทางการ เช่น การเข้ามาร่วมกันจัดตั้งเป็น
คณะท างาน (Working group) หรือ ทีมงานโครงการ (Project) ที่ประกอบขึน้จากตัวแทนของ 
แต่ละภาคสว่นที่เก่ียวขอ้งในการขบัเคลื่อนภารกิจใหบ้รรลเุปา้หมายที่ทกุฝ่ายไดร้ว่มกนัก าหนดขึน้  

4. การก าหนดจุดมุ่งหมายเป็นเงือ่นไขพืน้ฐานของการท างานในรูปแบบ
เครือข่ายทีน่ าไปสู่ความส าเร็จ 

การเขา้มารว่มของตวัแสดงในเครือข่ายต่างมีเปา้หมายและวตัถุประสงค ์เพื่อรว่มกนั
จัดการและการแกไ้ขปัญหาดา้นที่อยู่อาศัยใหก้ับผูเ้ดือดรอ้นในต าบลของตนเอง  ในระยะเริ่มตน้
แนวทางการปฏิบติังานของหน่วยงานระดับนโยบายยังไม่มีความชัดเจนมากนัก การด าเนินงาน  
ในระดับพืน้ที่จึงมีอิสระในการก าหนดรูปแบบการด าเนินงานของตนเองภายใตว้ัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายหลักของโครงการ โดยมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบนโยบายคอยท าหน้าที่ก ากับดูแล  
และใหค้ าปรกึษาใหก้ารด าเนินงานบรรลผุลส าเรจ็ ซึ่งเครือข่ายองคก์รชมุชนจงัหวดัจนัทบรุีไดม้ีการ
ก าหนดเงื่อนไขใหแ้ต่ละพืน้ที่ที่ไดร้บังบประมาณตอ้งด าเนินการจดัตัง้กองทุนบา้นพอเพียงระดบั
ต าบล  คณะท างานแต่ละพืน้ที่จึงไดม้ีการก าหนดรูปแบบและแนวทางการด าเนินงาน หลกัเกณฑ์
การพิจารณาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ และระเบียบการบริหารจัดการกองทุนในพืน้ที่ของตนเอง  
ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานและการบริหารจดัการงบประมาณ
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ให้เ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งต้องมีการเจรจาต่อรองและการสร้างข้อตกลงร่วมกัน  
ทั้งคณะท างานและผู้รับผลประโยชน์  โดยแนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบข้อตกลงไดร้บั 
การยอมรบัและน าไปปฏิบติัจนบรรลผุลส าเร็จ พิจารณาไดจ้ากรูปธรรมความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการและการจดัตัง้กองทนุบา้นพอเพียงชนบทของแต่ละพืน้ที่ สะทอ้นใหเ้ห็นรูปธรรมความของ
ความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการที่ชดัเจน จนสามารถน าทนุหมนุเวียนที่ไดไ้ปต่อยอดการปรบัปรุงที่
อยู่อาศยัในพืน้ที่ของตนเอง  

ทั้งนี ้หากพิจารณาการด าเนินงานตามระดับของเป้าหมาย (ฉัตรทิพย ์ ชัยฉกรรจ์, 
2560, น. 293-294) จะอยู่ในระดับของการประสานความร่วมมือ (collaboration level) ซึ่งเป็น 
สิ่งที่ผูท้ี่เขา้มามีส่วนร่วมต่างเขา้ใจว่าตอ้งการที่จะบรรลสุิ่งใดร่วมกนั ซึ่งเป้าหมายประเภทนีถื้อว่า
เป็นผลประโยชนข์องการประสานความร่วมมือ ในทางตรงกันขา้มเป้าหมายระดับองคก์ารและ
บุคคล ซึ่งเป้าหมายเหล่านี ้เป็นสิ่งส าคัญในการจูงใจและน าไปสู่การกระท าที่ขับเคลื่อน  
การประสานความร่วมมือในทางปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการก าหนดจุดมุ่งหมายเป็นเงื่อนไข  
ที่จะน าไปสูค่วามส าเรจ็ของการท างานในรูปแบบเครือข่าย 

5. บทบาทของตัวแสดงและปฏิสัมพันธใ์นการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
เครือข่ายช่วยกระตุ้นให้เกิดการท างานร่วมกันในเชิงปฏิบัติ 

ภายใตก้ารขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดจันทบุรี พบว่า 
สถานะของตัวแสดงในเครือข่ายต่างมีความเท่าเทียมกันและอยู่ในฐานะหุ้นส่วน (partner)  
จะเห็นได้ว่ากระบวนการประสานความร่วมมือที่เกิดขึน้ในภาพรวมต่างมีการพึ่งพาอาศัยกัน  
ทัง้ดา้นขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ ประสบการณท์ างาน และศักยภาพของตัวแสดงที่แต่ละฝ่ายมี
เขา้มาช่วยหนนุเสรมิการท างานร่วมกนั  สามารถช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการท างานร่วมกนัในเชิงปฏิบติั
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส ารวจข้อมูลเพื่อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
การน านโยบายไปปฏิบัติ และการบริหารจัดการโครงการ ส่งผลให้การประสานงานและ  
การปฏิบัติงานเชิงพืน้ที่เกิดความคล่องตัว คณะท างานต่างมีอ านาจในการตัดสินใจในระดับ  
ที่เหมาะสมรว่มกนัผ่านการประชมุคณะท างานทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เมื่อพบปัญหา
หรืออุปสรรคในการท างานมีการพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันอย่างสม ่าเสมอ ท าใหค้วามสมัพันธ์
ระหว่างคณะท างานความกระชับแน่นมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้สามารถด าเนินการได้ส  าเร็จบรรลุ  
ตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายก าหนด โดยเฉพาะการด าเนินงานกองทุนบ้านพอเพียงชนบท  
เป็นสิ่งส าคัญที่ยึดโยงการท างานของคณะท างานในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน   
ท าใหค้วามพนัธข์องคณะท างานมีความแน่นแฟ้นและต่อเนื่อง   
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ทั้งนี ้เนื่องจากรูปแบบของนโยบายไดเ้ปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  
เป็นผูด้  าเนินภารกิจหรือกิจกรรมอย่างมีอิสระ และคาดหวังใหเ้กิดความร่วมมือและการท างาน  
ผ่านกลไกในรูปแบบของเครือข่าย โดยหน่วยงานภาครฐัท าหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน
เท่านัน้ เมื่อพิจารณาลกัษณะของความร่วมมือจากการแสดงบทบาทของตวัแสดงและปฏิสมัพนัธ์
เกิดขึน้เมื่อเทียบกับหลกัการมีส่วนร่วมจะพบว่าอยู่ในระดับสูงสุด แสดงใหเ้ห็นถึงการเสริมพลัง
อ านาจให้กลุ่มองค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนมีขีดความสามารถอย่างเต็มที่ ในการจัดการ
ทรพัยากร การตัดสินใจ การบริหารงาน และการด าเนินกิจกรรมในพืน้ที่ สอดคลอ้งกับแนวคิด  
การจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) จะเห็นไดว้่าหน่วยงานภาครฐั
จะมีหนา้ที่รบัผิดชอบโครงการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนใหภ้าคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและ  
มีบทบาทในการด าเนินการ มีลักษณะของการเข้ามาร่วมท างานแบบเป็นหุ้นส่วน และท างาน
ร่วมกันในลักษณะเครือข่าย มีการก าหนดบทบาทแต่ละภาคส่วนอย่างชัดเจนและร่วมกัน
รบัผิดชอบ อยู่ในระดับร่วมคิดร่วมท า (Collaboration) โดยหน่วยงานภาครฐัจะท าหน้าที่ในการ
ก ากบัดแูลเท่านัน้ สง่ผลใหเ้กิดกระบวนการพฒันาที่ยั่งยืนชมุชนรูถ้ึงความเป็นเจา้ของโครงการ 

6. การแลกเปล่ียนทรัพยากรและการเกือ้หนุนพ่ึงพากันระหว่างตัวแสดงใน
เครือข่าย 

เครือข่ายคณะท างานโครงการของแต่ละพืน้ที่ประกอบไปดว้ยตวัแสดงที่หลากหลาย 
และเป็นแกนน ากลุ่มองค์กรหรือมีการปฏิบัติงานอยู่ในพืน้ที่ ต่างมีความสัมพันธ์ที่กว้างขวาง 
สามารถเชื่อมโยงการท างานทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายได้ดี การเข้ามาร่วมท างาน  
มีทรพัยากรติดตัวมาแตกต่างกันออกไปทัง้อ านาจหนา้ที่ การเงิน ความรู ้แรงงาน แต่ตัวแสดงใน
เครือข่ายไดม้ีการน าขอ้มูลมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันขอ้มูลร่วมกันในการด าเนินงาน  
แต่ละขั้นตอน ให้สมาชิกในเครือข่ายได้รับรูร้ ับทราบร่วมกัน ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
ตลอดจนการช่วยกันระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี ้ หากเครือข่ายมีข้อจ ากัด  
ด้านทรัพยากรจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ หรือตัวแสดงเพียงคนเดียว  
ก็ไม่อาจท าใหเ้ครือข่ายประสบความส าเร็จไดด้ว้ยตนเอง จ าเป็นตอ้งพึ่งพาทรพัยากรซึ่งกนัและกนั
ระหว่างตัวแสดงในเครือข่าย การเกื ้อหนุนพึ่งพากันในลักษณะนี ้จะท าให้ความสัมพันธ์  
ของเครือข่ายยดึโยงกนัอยู่อย่างเหนียวแน่น   

จากการศึกษาสะทอ้นใหเ้ห็นว่าตัวแสดงในเครือข่ายเป็นองคป์ระกอบส าคัญที่จะ
น าไปสู่ความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาสาธารณะที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ เริ่มต้นจากการสรา้ง 
ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน จ าเป็นตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงคร์่วมกัน  
ผ่านการวางแผน การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และแลกเปลี่ยน
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ทรพัยากรระหว่างกนัผ่านกระบวนการท างานของเครือข่าย ช่วยใหเ้กิดการยอมรบัและช่วยรกัษา
ความสมัพนัธข์องเครือข่ายโดยมีการด าเนินกิจกรรมหรือการติดต่อกนัเพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่อง 

เมื่อพิจารณาการขบัเคลื่อนการด าเนินโครงการของเครือข่ายคณะท างาน มีลกัษณะ  
การด าเนินงานแบบวนซ า้ดว้ยขัน้ตอนเดิมซ า้กนัทุกปีตามการจดัสรรงบประมาณ แต่ละปีก็จะไดร้บั
การสนับสนุนงประมาณไม่แน่นอน แต่จะยอ้นกลับมาเป็นกระบวนการที่ท าใหเ้กิดการประสาน
ความร่วมมือวนซ า้เช่นนีไ้ปเรื่อยๆ จนกว่าบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไวห้รือมีการบริหารจัดการดว้ย
ตนเอง กิจกรรมเหลา่นีช้่วยกระตุน้ใหส้มาชิกเครือข่ายมีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกนัอย่าง
ต่อเนื่อง จนสามารถพฒันาไปสู่การประสานความร่วมมือของเครือข่าย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงศกัยภาพ
และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการและทรพัยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะ
การก าหนดจุดมุ่งหมายเป็นเงื่อนไขส าคัญของการท างานในรูปแบบเครือข่ายที่จะน า ไปสู่
ความส าเร็จ นอกจากจะเป็นความท้าทายของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเชิงพืน้ที่ยังเป็น
โอกาสที่ดีในการพัฒนาชุมชนในทุกมิติ โดยหน่วยงานภาครฐัมีบทบาทหนา้ที่ในการส่งเสริมและ
สนบัสนนุการด าเนินงานเท่านัน้ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.  ควรมีการสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการก าหนดนโยบายการแกไ้ขปัญหาสาธารณะ การก าหนดแผนงานโครงการ และการ
เสนอแนวทางการท างานที่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา เพื่อสรา้งการยอมรบัและการตดัสินใจเลือก
วิธีการแกไ้ขปัญหาที่เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของแต่ละพืน้ที่ อาจจะด าเนินการในรูปแบบ
ของตัวแทนคณะกรรมการของแต่ละภาค หรือการท าเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความเห็นของ  
ภาคประชาชน โดยหน่วยงานภาครฐัมีหนา้ที่ก าหนดระเบียบปฏิบติัและสนบัสนุนงบประมาณหรือ
คอยก ากบัดแูลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

2. ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมการท างานในรูปแบบของเครือข่ายในระดับพืน้ที่  
โดยอาศยัความรว่มมือจากทุกภาคส่วนในพืน้ที่ และกระตุน้ใหป้ระชาชนตระหนกัถึงการมีส่วนร่วม
ในการท างานร่วมกันเป็นกระบวนการที่ส  าคัญที่สรา้งความเขม้แข็งใหก้ับชุมชน การแก้ปัญหา  
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่แท้จริง สะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
โดยชมุชนจดัการตนเอง โดยมุ่งเนน้ทกุภาคสว่นในพืน้ที่ใหเ้ขา้มามีสว่นรว่มในการด าเนินงาน 
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3. ควรมีการสง่เสรมิและเพิ่มศกัยภาพของเครือข่ายคณะท างานในการบรหิารจดัการ
งบประมาณโครงการ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงบประมาณและพฒันาการรกัษาเครือข่ายให้
เกิดความต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. ควรเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้แก่
คณะท างาน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็น ผ่านการฝึกอบรม 
สมัมนา หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้จากเครือข่ายในพืน้ที่หรือหน่วยงานภายนอก  

2. ควรสนับสนุนทรพัยากรในการด าเนินงานใหก้ับคณะท างานโครงการ เครือข่าย
กลุ่มองคก์รชุมชนและภาคประชาชน อย่างเพียงพอส าหรบัการจัดการแกไ้ขปัญหาในระดบัพืน้ที่  
เพื่อใหก้ารด าเนินการของพืน้ที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 

การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาการขับเคลื่อนโครงการบ้านพอเพียงชนบท 
ประเมินผลโครงการบา้นพอเพียงชนบททัง้ในระดับโครงการและระดับแผนงาน เพื่อใหท้ราบผล
การด าเนินโครงการความคุ้มค่า ความเพียงพอของงบประมาณ และประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน  เพื่อภาครฐัไดน้ าไปปรบัปรุงหรือกระบวนการด าเนินงานโครงการใหส้อดคลอ้งกับ
ปัญหาสาธารณะต่อไป 
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แบบสัมภาษณเ์พ่ือการวิจัย 
เร่ือง ความสัมพันธร์ะหว่างตัวแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะท างาน 

โครงการบ้านพอเพียงชนบท กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี 
------------------------------------------------ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ ์
ชื่อองคก์รชมุชน........................................................ต าแหน่ง ............................................ 

ส่วนที ่2 ประเด็นค าถามส าหรับการสัมภาษณ ์
1.  บทบาทหรือภารกิจของท่าน/หน่วยงาน/องคก์ร เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาที่อยู่อาศยัส าหรบั                         

ผูม้ีรายไดน้อ้ยหรือไม่ อย่างไร 
2.  ท่าน/หน่วยงาน/องคก์ร ไดร้บับทบาทหรือภารกิจในโครงการบา้นพอเพียงชนบทอย่างไร 
3.  หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในโครงการบา้น

พอเพียงชนบทอย่างไร 
5.  การด าเนินงานโครงการบา้นพอเพียงชนบทมีการจดัสรร/ระบบการใชง้บประมาณอย่างไร 
6.  การด าเนินโครงการบา้นพอเพียงชนบทมีการก าหนดรูปแบบหรือแนวทางการท างานร่วมกัน

อย่างไร  
ทัง้ในภาพรวมและในแต่ละขัน้ตอน 
7.  การด าเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบทมีแนวทางการจัดการวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ

ด าเนินโครงการอย่างไร 
8.  การติดตามผลการด าเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบทมีแนวทางอย่างไร มีการติดตามผล  

การด าเนินงานรว่มกนัระหว่างหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร 
9. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม (ถา้มี) 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวกาญจนาพร  สายกองค า 
วัน เดือน ปี เกิด 11 กมุภาพนัธ ์2536 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัชยันาท 
วุฒกิารศึกษา ปรญิญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการจดัการภมูิสงัคม  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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